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تجربة كويتية رائدة... 29 مليون دينار لمكافحة “كورونا”

حملة “فزعة 
الكويت” 

جمعت 9.1 
ماليين دينار 
في 16 ساعة

يشير عداد الصفحة اإللكترونية لموقع صندوق 
كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار  مــواجــهــة  مساهمات 
إلى  الكويت  ــة  دول فــي   )19 )كوفيد  المستجد 
الصندوق  ــى  إل الــتــي وصــلــت  الــتــبــرعــات  حجم 
حتى الساعة السادسة من مساء أمس إلى ما 
يزيد على 29 مليون دينار، وهو مبلغ تم جمعه 
في أقل من أسبوع. ومنذ أن أعلن رئيس مركز 
الحكومة  بــاســم  الــنــاطــق  الحكومي  الــتــواصــل 
الكويتية طارق المرزم األربعاء 24 مارس 2020 

النقدية  المساهمات  لتلقي  صندوق  إنشاء  عن 
مــن الــمــؤســســات والــشــركــات واألفــــــراد لدعم 
انتشار  تداعيات  مواجهة  في  الحكومة  جهود 
“الضخمة  المبادرات  انطلقت  الفيروس،  عدوى 
في  رائـــدة  كويتية  تجربة  لتصيغ  بالماليين”، 
قدم  المتبرعين،  طليعة  وفــي  الــدولــة.  تكاتف 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
تاله  دينار،  ماليين   10 بقيمة  المساهمات  أول 
 3 بـ  متبرًعا  المرزوق  خالد  فــواز  األعمال  رجل 

)٠٣(ماليين و940 ألف دينار.

وجــــه رئـــيـــس الــــــــوزراء صــاحــب 
خليفة  ــر  ــيـ األمـ الــمــلــكــي  ــســمــو  ال
حصر  إلــى  خليفة  آل  سلمان  بــن 
ــالــخــارج  الــطــلــبــة الــبــحــريــنــيــيــن ب
نفقة  أو  نفقتهم  على  الــدارســيــن 
ووجه  إلجالئهم،  تمهيدا  الــدولــة 
ووزارة  الخارجية  وزارة  سموه 
التنسيق  ــى  إل والتعليم  التربية 
إجــالء  خطة  لوضع  بينهما  فيما 
سريعة إلجالء الطلبة البحرينيين 
ــارج وضــمــان  الــعــالــقــيــن فـــي الـــخـ
عــودتــهــم إلــى الــوطــن فــي أســرع 
عليهم  مخاطر  أية  لتفادي  وقت 
فال  الكورونا،  وباء  تفشي  بسبب 
يواجه  أن  أبــدًا  الحكومة  يرضي 

أبــنــاؤهــا أيـــة ظــــروف صــعــبــة أو 
تسهر  الحكومة  وعــيــن  مــخــاطــر، 
على راحــة وســالمــة كــل مواطن 
أينما حل، ولن يهدأ لنا بال حتى 
آخــر مواطن بحريني في  إجــالء 
ــه إلـــى أحــضــان  ــودتـ ــارج وعـ ــخـ الـ

وطنه وأسرته سالمًا معافى.
 من جهة أخرى، فقد وجه صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس الــــوزراء 

التفتيش  حــمــالت  تــكــثــيــف  إلـــى 
والرقابة لضبط األسعار ومكافحة 
الممارسات االحتكارية والتصدي 
ــمــحــاوالت اســتــغــالل  بــكــل حـــزم ل
الــمــواطــنــيــن بــالــتــالعــب بــاألســعــار 
الرئيسية  السلع  أسعار  وبخاصة 
الوقائية  ــراءات  ــ اإلجـ باستغالل 
ــة الـــتـــي تــتــخــذهــا  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ واالحـ
الحكومة الحتواء انتشار فيروس 

سموه  وكلف  المستجد،  كورونا 
والـــتـــجـــارة  الــصــنــاعــة  وزارة 
ــــك، مــوجــهــًا  ــذل ــ والـــســـيـــاحـــة ب
ــه  ــ ــاق ذات ــيـ ــسـ ــي الـ ســـمـــوه فــ
عمر  إطالة  على  العمل  إلــى 
االستراتيجية  الــمــخــازيــن 

الــغــذاء لضمان وفــرة  مــن 
والسلع  الغذائية  المواد 
واستقرارها في السوق.

ســمو رئيس الوزراء يوجه للحزم ضد محاوالت التالعب باألســعار
المنامة - بنا

البحرينييــن المســافرين  تجــاه  مســؤول  ال  قطــري  إجــراء  “النــواب”:  رئيــس 

أول رحالت اإلجالء تبدأ اليوم وتنتهي 28 مايو

بمجلس  الوطني  واألمــن  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  أكد 
النواب محمد السيسي البوعينين لـ “البالد” تأكيد ممثلي الحكومة في 
إجالء  ملف  على  للوقوف  النواب  بمجلس  أمــس  عقد  الــذي  االجتماع 
البحرينيين  جميع  إلخــالء  شاملة  خطط  وجــود  على  المملكة  رعــايــا 
يبلغ  الذين  البالد  إلى  العودة  في  والراغبين  الخارج،  في  الموجودين 
تأخير  إشكال  أن  الحكومة  توضيح  وبين  مواطنا.   3027 عددهم 
إخالئهم يرتبط في إغالق بعض المطارات، ورفض بعض الدول 
أرقام  معينة.وعن  جوية  خطوط  تمثل  التي  الطائرات  استقبال 
الراغبين في العودة البحرين قال “من مصر 213 شخًصا، األردن 364، 
بريطانيا 250، ألمانيا 68، روسيا 59، إيران 1630، تايلند 54، السعودية 
34”. في األثناء، بين النائب ممدوح الصالح أنه تم وضع خطة إجالء 
وعلى  الر(  شيراز،  طهران،  )مشهد،  المدن  من  لكل  إيــران  من  متكاملة 
مدى شهرين عبر تنظيم رحالت منتظمة تبدأ اليوم وتنتهي في 28 مايو 
واستنكار  رفض  زينل  فوزية  النواب  مجلس  رئيس  وأعربت  المقبل. 
مجلس النواب لإلجراء غير المسؤول من الجهات المختصة في قطر 
مكتب  بيان  في  مغالطات  من  ورد  وما  البحرينيين،  المسافرين  تجاه 

االتصال الحكومي في قطر.

المنامة - بنا

أكــد وزير شــؤون اإلعالم علي الرميحــي أن وزراء الصحة بدول 
مجلــس التعــاون لدول الخليج العربية عقدوا اجتماًعا أكدوا من 
خالله وجود إجراءات احترازية مشددة تتعلق بالتنقل بين دول 
المجلس، وهو ما لم تلتزم به قطر باستغاللها الظرف االستثنائي 

الذي يمر به العالم كورقة سياسية وإعالمية.

وشــــدد وزيــــر شــــؤون اإلعــــالم 
لبرنامج  مقتضب  تصريح  في 
يبثه  الـــــذي  “مــجــتــمــع واعــــــي” 
ــى أن  ــبــحــريــن عــل ــفــزيــون ال ــل ت
ــروف  ــ ــظـ ــ ــالل هـــــــذه الـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
االستثنائية التي يمر بها العالم 
ــتــحــقــيــق أهــــــــداف ســيــاســيــة  ل
ليس  مجتمعاتنا  على  دخيلة 
اإلعــالم  وسائل  على  مستغرًبا 
عملية  أن  مـــؤكـــًدا  ــة،  ــقــطــري ال
إلى  إيــران  من  مجموعة  جلب 

عمان   سلطنة  إلــى  ومنها  قطر 
بهذا  معنية  جهة  أي  علم  دون 
عالمات  من  الكثير  يثير  األمــر 

االستفهام.

وزير اإلعالم: قطر تستخدم صحة 
اإلنسان ورقة سياسية وإعالمية

)07(
)٠٦(

أشارت عضو مجلس الشورى منى  «
المؤيد إلى أن هناك العديد من 
الكائنات الحية التي ستنقرض 

في البحرين، منها أشجار القرم 
والبلبل البحريني والهامور والصقر، 

والفالمينجو، ودعت لمعاقبة كل من 
يخالف القانون؛ حفاظًا على البيئة.

أرسى مجلس المناقصات  «
والمزايدات 173 مناقصة ومزايدة 

)164 مناقصة و9 مزايدات( تابعة لـ 
33 جهة حكومية بنحو 437.2 مليون 

دينار في شهر فبراير الماضي، 
قياًسا بنحو 69.1 مليون دينار في 

الفترة المماثلة من العام 2019.

انضم البابا فرنسيس أمس  «
االحد إلى نداء االمم المتحدة 
من أجل وقف فوري إلطالق 

النار في مختلف مناطق 
النزاعات بهدف حماية 

المدنيين من فيروس كورونا 
المستجد.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي  «
الدولي عن إتاحة فيلم “رزق السينما” 

للمشاهدة مجانا عبر صفحته 
الرسمية بموقع “فيسبوك”، 

ألول مرة على اإلنترنت؛ تشجيعا 
للمواطنين على البقاء في منازلهم 

حتى تنتهي أزمة “كورونا”.

رغم مرور 25 يوًما على إغالق  «
باب الترشح لرئاسة وعضوية 

مجلس إدارة االتحاد اآلسيوي 
للكرة الطائرة لم يعلن االتحاد 

القاري حتى اآلن عبر موقعه 
الرسمي عن قائمة المرشحين. وكان االتحاد القاري أعلن فتح 

باب الترشح منذ شهر يناير وأغلق بتاريخ 5 مارس.

1608121815

لماذا لم يعلن آسيوي الطائرة عن مرشحيه؟“رزق السينما”... مجاناالبابا: لوقف للنار بمناطق النزاعات437 مليون دينار مناقصات فبرايرالهامور والصقور مهددة باالنقراض

لن يهدأ لنا بال حتى إجالء آخر مواطن في الخارج

حـصــــر الطلـبـــــة البحرينييــــــن بالخــــارج تمهـيــــًدا إلجالئهــــــــم

سموه يؤكد الحرص على ضمـــان عودتهــم إلى الوطن في أسرع وقـت 

ال يرضي الحكومة أبًدا أن يواجه أبناؤها أية ظروف صعبة أو مخاطـر

إيران عدد العالقين
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المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
الشـــديدة  إدانتهـــا  عـــن  البحريـــن 
الحوثـــي  ميليشـــيات  إلطـــاق 
إيـــران  مـــن  المدعومـــة  االنقابيـــة 
صواريـــخ بالســـتية علـــى مدينتـــي 
المملكـــة  فـــي  وجـــازان  الريـــاض 

العربية السعودية الشقيقة.
واشـــادت في بيـــان امـــس، بكفاءة 
الملكـــي  الجـــوي  الدفـــاع  قـــوات 
مـــن  تمكنـــت  التـــي  الســـعودي 
الصاروخيـــن وتفجيرهما  اعتراض 
هدفهمـــا،  إلـــى  يصـــا  أن  قبـــل 

لهـــذا  مؤكـــدة اســـتنكارها الشـــديد 
الـــذي  الجبـــان  اإلرهابـــي  العمـــل 
يبرهـــن علـــى إصـــرار الميليشـــيات 
الحوثية على اســـتهداف المدنيين 
اآلمنيـــن وتهديـــد أمـــن واســـتقرار 
المملكة والمنطقـــة. وأعربت وزارة 
مملكـــة  تضامـــن  عـــن  الخارجيـــة 
المملكـــة  شـــقيقتها  مـــع  البحريـــن 
العربيـــة الســـعودية، ووقوفها معها 
فـــي كل مـــا تتخـــذه من اجـــراءات 
لحماية أمنها واســـتقرارها وسامة 
مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

البحرين تدين إطالق الحوثيين 
صواريخ بالستية على الرياض وجازان

لجنة مشتركة لمتابعة عمل األم العاملة من المنزل
أعلــن ديــوان الخدمــة المدنيــة والمجلــس األعلــى للمرأة عن تشــكيل لجنة مشــتركة تختص بمتابعــة تنفيذ توجيــه جاللة الملك 
بتطبيق “ العمل من المنزل” لألمهات العامالت في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وضمان التطبيق الفاعل لما جاء 
في قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
والهادفة في مجملها إلى تحقيق أقصى درجات االســتقرار األســري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد وانســجاًما مع 

جملة اإلجراءات االحترازية التي تم تطبيقها للتصدي النتشار فايروس كورونا )كوفيد 19(.

اجتماعـــات   3 اللجنـــة  وعقـــدت 
متتاليـــة، وذلـــك لمتابعـــة ومســـاندة 
الجهـــات الحكوميـــة بتطبيـــق نظـــام 
العاملـــة  لـــأم  المنـــزل  مـــن  العمـــل 
فـــي الجهـــات الحكوميـــة، ودراســـة 
ومعالجـــة التحديـــات التـــي تواجـــه 
الجهـــات لدى التطبيـــق وبما يتوافق 
مع المصلحة العليا لمؤسسات العمل، 
المناســـبة  التنفيـــذ  آليـــات  ووضـــع 
الجهـــات  تطبيـــق  حســـن  لضمـــان 
الخاصـــة  لإلجـــراءات  الحكوميـــة 

العاملـــة،  لـــأم  المنـــزل  بالعمـــل مـــن 
قطاعـــات  فـــي  لاحتياجـــات  وفًقـــا 
العمـــل المختلفة، وبما يســـاند جهود 
المملكـــة في الحد من فرص تفشـــي 

الفايروس.
وستعمل اللجنة على متابعة تطبيق 
سياســـة العمل من المنـــزل على األم 
والهيئـــات  الـــوزارات  فـــي  العاملـــة 
وذلـــك  الحكوميـــة،  والمؤسســـات 
باالســـتناد إلـــى أفضـــل الممارســـات 
تنفيـــذ  لضمـــان  وذلـــك  اإلداريـــة 

األمثـــل،  الوجـــه  علـــى  السياســـة 
لتطويـــر  بتوصيـــات  والخـــروج 

التجربة متى ما استدعى تنفيذها.
تجربـــة  علـــى  اللجنـــة  واطلعـــت 
المجلـــس األعلى للمـــرأة ذات الصلة، 
ونتائج تطبيقه لعدد من السياســـات 
والنظـــم اإلدارية المرنة في ضوء ما 
تشـــيره نتائج التجربة مـــن تأثيرات 
إيجابية على فعالية العمل وإنتاجية 
علـــى  ومســـاعدتهم  الموظفيـــن، 
التوفيـــق بيـــن المهام والمســـئوليات 

الوظيفية والواجبات األسرية. 
للمـــرأة،  األعلـــى  المجلـــس  وكان 
رئيســـته  مـــن  كريمـــة  وبتوجيهـــات 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، قد 
تحـــول للعمل عن بعد بشـــكل كامل، 
مـــن منطلـــق ضـــرورة التفاعـــل مـــع 
األوضاع الطارئة لأســـرة والمجتمع 
التـــي تمثلت في قـــرار تعطيل كافة 
بالدولـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 

وتطبيـــق نظـــام الدراســـة عـــن بعـــد 
لجميع المراحل التعليمية، والحاجة 
لتقليـــل تواجـــد العاملين فـــي مواقع 
العمل للحفـــاظ على الصحـــة العامة 

في بيئة العمل.
للتوجيهـــات  وتنفيـــًذا  أنـــه  يذكـــر 
الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن عاهـــل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، بتطبيق نظام 

العمـــل من المنـــزل لـــأم العاملة في 
والمؤسســـات  والهيئـــات  الـــوزرات 
الخدمـــة  ديـــوان  كان  الحكوميـــة، 
المدنية قد أصدر توجيهاته رقم )5( 
لســـنة 2020 بشـــأن تطبيق سياســـة 
العمـــل مـــن المنزل علـــى األم العاملة 
في الوزارات والهيئات والمؤسسات 
الحكوميـــة، اعتبـــارا مـــن تاريـــخ 22 

مارس 2020.

المنامة - بنا

الخروج بتوصيات 
لتطوير التجربة 

إذا اقتضت 
الحاجة

االثنين 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 - العدد 4185

الــزيــانــي  تهنئة  يتلقى  الــمــلــك  جــالــة 
بــالــذكــرى الــــــ70 لــتــأســيــس الــشــركــة

بناء الكفاءات الوطنية في “طيران الخليج”

تلقى عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة برقية تهنئة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايـــد الزيانـــي، رفـــع فيهـــا باألصالة عـــن نفســـه ونيابة عن 
أعضـــاء مجلس إدارة شـــركة طيران الخليج أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات لجالتـــه بمناســـبة الذكرى الســـبعين 
لتأســـيس الشـــركة. وأكد الزياني في البرقية أن توجيهات 

جالته المســـتمرة بدعم الشركة، كان لها الفضل بأن تكون 
الشركة أحد محركات االقتصاد الوطني بإشغالها ما يفوق 
60 % من مطار البحرين الدولي، معاهدا جالته بمواصلة 
المســـيرة في تطوير الشـــركة إلى األمام وذلك عبر التوسع 
المـــدروس لشـــبكتها وبنـــاء الكفـــاءات الوطنيـــة لتحقيـــق 
المزيـــد مـــن االزدهار والتطـــور، داعيا المولـــى عز وجل أن 
يحفظ جالة الملك وأن يسبغ على جالته موفور الصحة 
والسعادة وأن يبارك خطاه في خير ونهضة وطننا العزيز.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

دشـــنت وزارة التربية والتعليم صباح 
أمـــس خدمـــًة تعليميـــة جديـــدة، هي 
خدمة الـــدروس المركزيـــة التفاعلية، 
بحضور وزيـــر التربية والتعليم ماجد 
المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  النعيمـــي، 
حيـــث  الـــوزارة،  فـــي  والمختصيـــن 
درس  تقديـــم  المـــادة  معلـــم  يتولـــى 
موّحد مركـــزي للطلبة ضمن منظومة 
Teams، ويشـــارك فـــي إعـــداد هـــذه 
الـــدروس وتقديمها عدد من المعلمين 
المختصين، ويتولون الرد على أسئلة 

الطلبة.
وأشـــار الوزيـــر بهذه المناســـبة إلى أن 
هذه الخدمة اإلضافية الجديدة تثري 
وتعـــزز الخدمـــات التـــي تـــم تفعيلهـــا 
خال األسابيع الماضية عبر المدارس 
من خـــال البوابـــة التعليميـــة وضمن 
المحتـــوى التعليمـــي الرقمـــي، إضافًة 

القنـــاة  عبـــر  المرئيـــة  الـــدروس  إلـــى 
التلفزيونية و14 قناة على اليوتيوب، 
وذلك حرصًا من الـــوزارة على تقديم 
الطلبـــة  لأبنـــاء  الخدمـــات  أفضـــل 
وتنويع وسائل التعلم، بما يمّكنهم من 
متابعة الدراســـة في المنزل والتفاعل 
مع معلميهم، مشيدًا بجهود المعلمين 
المدرســـية  واإلدارات  والمختصيـــن 
وكافة القائمين على العملية التعليمية 

في أداء مهامهم على أفضل وجه.
الجديـــر بالذكـــر أن الـــوزارة خصصت 
غرفـــًة للمراقبـــة والمتابعـــة، بهـــا عدد 
مـــن المختصين، مهمتهـــا متابعة هذه 
االلكترونيـــة،  التعليميـــة  الخدمـــات 
األطـــراف،  كافـــة  بيـــن  والتنســـيق 
للمعلميـــن  الفنـــي  الدعـــم  وتقديـــم 
واالختصاصيين أثنـــاء تأديتهم لهذه 

المهمة.

”Teams“ منظومة  ضــمــن  ــادة  ــم ال يــشــرح  المعلم   

تدشين خدمة الدروس المركزية التفاعلية

مدينة عيسى - وزارة العمل

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق 
العمل جميل حميدان، أمس في مكتبه 
بالوزارة، األمين العـــام الجديد لاتحاد 
العام لنقابات عمال البحرين عبد القادر 
الشـــهابي، وبحضور نائـــب األمين العام 

حسن الحلواجي.
وخـــال اللقاء، هنـــأ حميدان الشـــهابي 
النقابـــات  ثقـــة ممثلـــي  نيلـــه  بمناســـبة 
العماليـــة وقواعدهـــا، وفـــوزه بمنصـــب 
أميـــن عام االتحاد العـــام لنقابات عمال 
لتعزيـــز  عـــن تطلعـــه  البحريـــن، معربـــًا 
التعـــاون بين الـــوزارة واالتحـــاد خال 
الفترة القادمة، سعيًا إلى تحقيق مزيد 
مـــن المكاســـب العمالية في هـــذا العهد 
الزاهـــر لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
والـــذي أرســـى قواعـــد العمـــل النقابـــي، 

وهـــو الداعـــم األول للعمـــل النقابي في 
مملكة البحرين.

وأكد الوزير أن الحكومة برئاسة ودعم 
رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان ال خليفـــة، 
وبدعم ومؤازرة ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، تحـــرص 
علـــى دعـــم وتســـهيل عمـــل االتحادات 

والنقابـــات العماليـــة باعتبارهـــا ممثـــاً 
أهـــم  أحـــد  يشـــكلون  الذيـــن  للعمـــال 
أطـــراف اإلنتاج الثاثة، ومحـــورًا مهمًا 
في عمليـــة التنميـــة والتطـــور والتقدم 
في البـــاد، إضافة إلى تبنـــي الحكومة 
للمبـــادرات التـــي توفـــر العمـــل الائـــق 
للمواطنين، وبما يكفل عدم تأثر فرص 
التوظيـــف الائـــق أو اســـتقرار العمـــال 
في أعمالهـــم بأية تطورات أو تحديات 

اقتصادية.

البحرين حريصة على دعم االتحادات والنقابات العمالية

حميدان: توفير العمل الالئق للمواطنين

جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة الزياني

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي االمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة تهنئة مـــن وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزيانـــي، رفع فيهـــا باألصالة 
عن نفســـه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة طيران 
الخليج أســـمى آيات التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة 

الذكرى السبعين لتأسيس الشركة.
 وأكد وزير الصناعة والتجارة في البرقية أن التوجيهات 
الكريمـــة لســـموه والحكومـــة بدعـــم الشـــركة عبـــر تاريخ 
مســـيرتها الطويـــل كان لـــه الفضل األكبر في اســـتمرارية 
ونمـــو الشـــركة، مضيفـــا أنـــه بفضـــل مـــن هللا عـــز وجـــل 

وتوجيهات ســـموه الســـديدة بلغ عدد منتســـبي الشـــركة 
مـــا يفـــوق 3000 موظف، فضـــا عـــن آالف الوظائف في 

الشركات المساندة في قطاع الطيران.
وعاهـــد الزيانـــي ســـموه بمواصلـــة المســـيرة فـــي تطوير 
الشـــركة إلى األمام وذلك عبر التوسع المدروس لشبكتها 
وبنـــاء الكفـــاءات الوطنيـــة لتحقيق المزيد مـــن االزدهار 
والتطـــور والحفـــاظ على اســـم مملكـــة البحريـــن والوالء 
للوطن بقيادة عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، ســـائا المولى العلي القدير أن يحفظ 
ســـموه ويســـدد على طريـــق الخير خطواتـــه وأن يحفظ 

مملكة البحرين وشعبها العزيز من كل سوء ومكروه.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد يتلقى تهنئة وزير الصناعة
تلقـــى ولي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية 
تهنئـــة من وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
زايـــد الزيانـــي، رفـــع فيهـــا باألصالة عن نفســـه 
ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة طيران 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الخليـــج 
لســـموه بمناســـبة الذكـــرى الســـبعين لتأســـيس 

الشركة.
وأكـــد الزيانـــي فـــي البرقيـــة أن حرص ســـموه 

لمجريـــات  والدوريـــة  الشـــخصية  ومتابعتـــه 
عمليـــات الشـــركة هـــو الدافـــع األكبـــر والحافز 
والتطويـــر  األفضـــل،  نحـــو  للدفـــع  المتجـــدد 
المســـتمر فـــي أداء الشـــركة، معاهـــًدا ســـموه 
بمواصلـــة المســـيرة فـــي تطويـــر الشـــركة إلى 
األمـــام عبر التوســـع المدروس لشـــبكتها وبناء 
الكفاءات الوطنية لتحقيق المزيد من االزدهار 
أن يحفـــظ  القديـــر  المولـــى  والتطـــور، داعيـــا 
ســـموه ويســـدد على طريق الخير خطاه، وأن 
يوفـــق الجميع نحـــو مزيد من التقـــدم والرقي 

واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد



أعـــرب وزيـــر الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
عـــن فخـــره وتقديـــره لتعـــاون 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
الســـامة  بإجـــراءات  االلتـــزام 
والنظـــام العام، باعتباره موقًفا 
مجتمعًيـــا ووطنيا أصيا، يعبر 
عن وعـــي المجتمـــع البحريني 

وتحضـــره والتزامـــه بكافـــة اإلجراءات االحترازيـــة والتدابير الوقائيـــة المعمول بها للحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونا.جـــاء ذلـــك أثناء ترؤســـه، صباح امس، االجتماع األســـبوعي للـــوزارة، الذي عقد عن 
بعـــد، عبـــر تقنية االتصال المرئـــي، إذ اطمأن على ســـير العمل بكافة قطاعـــات وزارة الداخلية وتلبية 
االحتياجات كافة ومعالجة أي معوقات قد تعترض األداء، معبرا عن اعتزازه بالجهود التي تقوم بها 
إدارات وزارة الداخليـــة للتعامـــل مـــع الوضع الراهن والحرص على حفظ أمن وســـامة الجميع، داعيا 

إلى مواصلة العمل وااللتزام بأداء الواجبات في إطار الحملة الوطنية للحد من انتشار كورونا.
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المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية: االلتزام بإجراءات السالمة يعكس وعي المجتمع
شكًرا لُعمان لتسهيل عودة البحرينيين من إيران
وزيـــر الخارجيـــة يجـــري اتصـــاًل هاتفًيـــا مـــع يوســـف بـــن علـــوي

ا  أجرى وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني، اتصااًل هاتفيًّ
مـــع الوزير المســـؤول عن الشـــؤون الخارجية في ســـلطنة 
عمان يوسف بن علوي، جرى خاله بحث عاقات التعاون 
المشـــترك بيـــن مملكـــة البحرين وســـلطنة عمـــان لمواجهة 
جائـــرة فيروس كورونا ومـــا تمثله من تحٍد لدول المنطقة 

والعالم أجمع.
وقد أعرب وزير الخارجية خالل االتصال عن شكر وتقدير مملكة  «

البحرين لسلطنة عمان على ما أبدته من تفهم وتعاون إيجابي، 
وما قامت به من جهود لتسهيل عودة المواطنين البحرينيين 

القادمين من إيران إلى بالدهم، مؤكًدا سعادته تقدير مملكة 
البحرين لهذا الموقف األخوي النبيل الذي يدل على عمق 

يوسف بن علويوزير الخارجيةالعالقات األخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

المنامة - وزارة الخارجية

“الغرفـــــة” تدعــو التجــار إلى ضـــرورة ضبـــط األسعــــار

فحوصات عشوائية في 3 مناطق والتركيز على كبار السن

دعـــت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
أعضائها من شركات وتجار، بالحرص على 
ضبط أســـعار الســـلع األساســـية من المواد 
الغذائية وغيرها، تحقيقًا للمصلحة العامة 
للملكـــة البحريـــن، فـــي ظل تلـــك الظروف 
االســـتثنائية واإلجـــراءات التـــي تقوم بها 
CO� (المملكـــة للتصدي لفيـــروس كورونا 

VID�19( المســـتجد حفاظـــًا علـــى صحـــة 
وسامة المواطنين والمقيمين. 

عـــن   “ لهـــا  “بيـــان  فـــي  الغرفـــة  وأكـــدت 
مســـاندتها بشـــكل كامـــل لكافة القـــرارات 
فـــي  المتخـــذة  الحكوميـــة  واإلجـــراءات 
مواجهة هـــذه “الجائحـــة “، داعيًة الجميع 
تجـــاوز  أجـــل  مـــن  والتكامـــل  بالتكاتـــف 
تلـــك الظـــروف التي تمـــر بها البـــاد، وفى 
مقدمتهم التجار من أعضاء الغرفة الذين 
كان ومـــا زالوا يـــؤدون دورهم ويتحملون 
شـــجاعة  بـــكل  الوطنيـــة  مســـئوليتهم 

ومســـئولية ولم يتخلـــوا يومًا عن مهمتهم 
في مساندة الوطن في أصعب األوقات. 

وطمأنـــت الغرفـــة المواطنيـــن والمقيمين، 
علـــى توفـــر المخـــزون الغذائي من الســـلع 
الغذائية بشـــكل كاف ومستقر، وأن وتيرة 
عمليـــات االســـتيراد لهـــذه الســـلع تجـــري 
بانسيابية عالية ومستمرة حسب الحاجة 
الســـوقية مـــن المواد الغذائيـــة ، مع وجود 
مخزون من تلك المواد يلبي االحتياجات 
المحلية لعدة شـــهور، مشـــيرًا إلى أن هناك 
العديد من الشحنات الغذائية في طريقها 
للملكة لتزويد األســـواق بالســـلع الرئيسية 
مـــن المواد الغذائية.  وقالـــت إنها تحرص 
كل الحـــرص علـــى آليـــات ضبـــط األســـعار 
فـــي الســـوق المحلـــي مـــن منطلـــق دورها 
وواجباتهـــا نحو المجتمـــع، وحرصها على 
تحقيق االســـتقرار النســـبي في األســـواق 
بمـــا ينعكـــس باإليجاب على كافة شـــرائح 

المبذولـــة  الجهـــود  ويدعـــم  المجتمـــع 
كورونـــا  فيـــروس  تبعـــات  مجابهـــة  فـــي 
المســـتجد.  وأشـــارت إلى أنهـــا بادرت منذ 
اتخـــاذ المملكة إلجرائهـــا االحترازية بعقد 
لقاءات متواصلة مع تجار المواد الغذائية 
لاطمئنـــان علـــى المخزون االســـتراتيجي 
للمملكـــة مـــن المـــواد األساســـية واالطاع 
على التفاصيل الدقيقة لعمليات االستيراد 
لضمان اســـتمرار تدفق السلع الغذائية إلى 

األسواق دون توقف . 
ونوهت الغرفة بأنهـــا ظلت حريصة طيلة 
الفتـــرة الماضيـــة علـــى التواصـــل المكثف 

مـــع أعضائها من التجار لمعرفة التحديات 
التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  ومتابعتهـــا 
لمعالجتهـــا في أســـرع وقت، خاصة قطاع 
المـــواد الغذائية الـــذي يعد مصـــدر األمان 
لتوفيـــر األمـــن الغذائـــي في البـــاد وذلك 
مـــن خال فريـــق العمل الذي تم تشـــكيله 
انتشـــار  علـــى  المترتبـــة  اآلثـــار  لدراســـة 
فيروس كورونا علـــى االقتصاد البحريني 
االقتصاديـــة  التداعيـــات  ولمتابعـــة 
للفيـــروس.  وشـــددت علـــى أنهـــا  تحملت 
وال زالـــت مســـئوليتها في حمايـــة مصالح 
أعضائهـــا من تداعيـــات الظـــروف الراهنة 
وعملـــت بالتعـــاون مـــع الحكومـــة الموقرة 
على وضع اآلليات المناسبة للتخفيف من 
اآلثـــار المترتبـــة على تلك األزمـــة العالمية 
الراهنة وبما يضمن مواصلة تحقيق النمو 
االقتصادي،إال أنها في الوقت ذاته تسعي 

للمحافظـــة علـــى حقـــوق المســـتهلك الذى 
يأتـــي علـــى رأس المنظومـــة االقتصاديـــة 

والمحرك الرئيسي لعملياتها التنموية. 
ألعضائهـــا  مناشـــدتها  الغرفـــة،  وجـــددت 
بضـــرورة  والشـــركات  التجـــار  كافـــة  مـــن 
الســـلع  مـــن  البضائـــع  تدفـــق  اســـتمرارية 
األساســـية والبحـــث عن مصادر اســـتيراد 
الراهنـــة  المرحلـــة  تتطلبـــه  بمـــا  جديـــدة 
مـــن مســـتجدات علـــى مختلـــف الســـاحة 
العالميـــة واإلقليمية،مؤكـــدة على وقوفها 
جانب بجانب مع أعضائها الذين يســـعون 
لتوفيـــر كافـــة المنتجات الغذائية والســـلع 
الرئيســـية للبـــاد بالعمـــل على إزالـــة كافة 
المعوقـــات والصعوبات.  وأشـــادت الغرفة 
بـــدور وتجاوب وزارة التجـــارة والصناعة 
والســـياحة الســـريع مـــع كافـــة مقترحـــات 
وطلبـــات مجلـــس إدارة الغرفـــة وما أبداه 
مـــن تعـــاون تـــام علـــى مختلـــف األصعدة 

في سبيل تســـهيل وتيسير أعمال القطاع 
التجاري وحرصهـــا على تذليل الصعوبات 
والمعوقات، معربة عن شـــكرها وتقديرها 
لمسؤولي الوزارة لتعاونهم المثمر لما فيه 

مصلحة الوطن واالقتصاد البحريني. 
وثمنت فـــي ختام تصريحهـــا جهود لجنة 
الثروة الغذائية بالغرفة ودورها الكبير في 
المتابعة والتنســـيق لحالة الســـوق، ورصد 
المســـتجدات والتطورات المتاحقة التي 
تطـــرأ ســـواء علـــى الســـاحة المحليـــة من 
ناحية مســـتوى األســـعار و توافر السلع أو 
على الســـاحة الخارجية من ناحية ضمان 
انســـيابية المـــواد الغذائيـــة إلـــى المملكـــة 
بشـــكل آمـــن ومســـتقر، فضـــاً عـــن دورها 
التنســـيقي بيـــن كافـــة األطـــراف ممـــا كان 
لـــه األثـــر الطيـــب علـــى انســـيابية الحركة 

التجارية وتوافر المواد الغذائية .

أعلنـــت وزارة الصحة عـــن قيامها بزيارات 
ميدانيـــة لعدد من مناطـــق مملكة البحرين 
البحريـــن”  “بـــاب  المنامـــة  شـــملت منطقـــة 
ومنطقـــة درة البحرين، إلى جانب المنطقة 
الواقعة على شـــارع البديـــع، حيث تتضمن 
هـــذه الزيارات إجـــراء فحوصات مختبرية 
وحـــدات  طريـــق  عـــن  عشـــوائية  لعينـــات 
الفحـــص المتنقلـــة المجهزة وفـــق المعايير 
الطبيـــة المعتمـــدة بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز 
صحة وســـامة الجميع والحد من انتشـــار 

.)COVID�19( فيروس كورونا
الطبـــي  الفريـــق  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
فـــي  المتطوعيـــن  وبمشـــاركة  المختـــص 
الحملة الوطنيـــة لمكافحة فيروس كورونا 

باشـــر بحملة منظمة ألخذ عينات عشوائية 
القابليـــة  ذات  واألشـــخاص  الســـن  لكبـــار 
لفيـــروس كورونـــا للفحوصـــات المختبرية 
فـــي وحدات الفحـــص المتنقلـــة إلى جانب 
أصحـــاب محـــات الهايبرماركت والبقاالت 
والبـــرادات والمخابـــز والصيدليات؛ حفاظا 
علـــى ســـامتهم وســـامة عائاتهـــم وكافة 
المواطنيـــن والمقيمين، كما ســـيتم تحديد 
اإلجـــراءات االحترازيـــة لـــكل منطقـــة بناًء 

على معطيات ومؤشرات وزارة الصحة.
 وأشـــارت الوزارة إلى أن التنســـيق مستمر 
العامـــة  اإلدارة  عبـــر  الداخليـــة  وزارة  مـــع 
للقيـــام بعمليـــات تطهيـــر  للدفـــاع المدنـــي 
أن  كمـــا  المناطـــق،  هـــذه  لبعـــض  وتعقيـــم 
التعـــاون قائـــم مـــع أفـــراد شـــرطة خدمـــة 

المجتمـــع؛ للتأكـــد مـــن التـــزام المواطنيـــن 
كمنـــع  الصـــادرة  بالتعليمـــات  والمقيميـــن 
التجمـــع في الطـــرق والشـــوارع والميادين 
مـــن  وغيرهـــا  والمتنزهـــات  والشـــواطئ 
األماكن العامة ألكثر من خمســـة أشخاص، 
بمـــا  االجتماعـــي  التباعـــد  تدابيـــر  واتبـــاع 
مـــن  الجميـــع.  وســـامة  صحـــة  يحفـــظ 
جهتهـــا، أكدت وزارة الداخلية أن مشـــاركة 
شـــرطة خدمة المجتمع في هـــذه الزيارات 

الميدانيـــة، تأتي في إطار واجباتها األمنية 
وجهودهـــا التوعويـــة الهادفـــة إلـــى تعزيـــز 
الســـامة العامـــة، وهـــو مـــا يتم مـــن خال 
توعية وتثقيف مختلف فئات المجتمع من 

مواطنيـــن ومقيمين، والتأكـــد من التزامهم 
بكافة التعليمات واإلرشـــادات الصادرة من 
الجهـــات المعنيـــة. وأشـــارت إلـــى أن أفراد 
شـــرطة خدمـــة المجتمـــع مســـتمرون فـــي 

التأكـــد مـــن اتبـــاع المواطنيـــن والمقيميـــن 
لإلجراءات االحترازيـــة والتدابير الوقائية 
الازمـــة كالخروج من المنزل عند الضرورة 
فقـــط، والتـــي مـــن بينهـــا الحصـــول علـــي 
االحتياجـــات المعيشـــية الضرورية، وعدم 
التجمـــع أو الجلـــوس أمـــام المنـــازل وفـــي 
الطرقات العامة، واألخذ في االعتبار أثناء 
ممارســـة الرياضة في الطرقـــات العامة أن 
تكـــون بشـــكل فـــردي أو ثنائي، مـــع مراعاة 
تـــرك مســـافة كافيـــة بيـــن األفـــراد بجانـــب 
االلتـــزام بالتدابير الوقائيـــة أثناء اللقاءات 
العائليـــة واالجتماعيـــة وتعليمـــات التباعد 
االجتماعـــي في صفوف االنتظار والحرص 
علـــى تـــرك مســـافة )ال تقـــل عـــن متـــر( في 

مراكز التسوق وأماكن الخدمات العامة.

المنامة - بنا

زيارات ميدانية لعدد من مناطق البحرين

يجب تحقيق االكتفاء 
من المواد الغذائية 

في المرحلة الراهنة

شملت أصحاب محالت 
الهايبرماركت والبرادات 

والمخابز والصيدليات

يشـــير عداد الصفحـــة اإللكترونية لموقع صندوق 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  مواجهـــة  مســـاهمات 
المســـتجد في دولة الكويت إلـــى حجم التبرعات 
الســـاعة  حتـــى  الصنـــدوق  إلـــى  وصلـــت  التـــي 
السادسة من مساء أمس األحد  إلى ما يزيد على 
29 مليـــون دينـــار، وهـــو مبلـــغ تم جمعـــه في أقل 
من أســـبوع. ومنذ أن أعلن رئيس مركز التواصل 
الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق 

المـــرزم األربعـــاء 24 مـــارس عن إنشـــاء صندوق 
المؤسســـات  مـــن  النقديـــة  المســـاهمات  لتلقـــي 
والشـــركات واألفـــراد لدعـــم جهـــود الحكومة في 
مواجهة تداعيات انتشـــار عدوى فيروس كورونا 
المبـــادرات  انطلقـــت   ،”19 “كوفيـــد  المســـتجد 
“الضخمة بالمايين”، لتصيغ تجربة كويتية رائدة 

في تكاتف الدولة.
وفـــي طليعـــة المتبرعيـــن العشـــرة األوائـــل، قـــدم 
الصنـــدوق الكويتـــي للتنمية االقتصاديـــة العربية 

أول المســـاهمات بقيمـــة 10 ماييـــن دينـــار، تـــاه 
رجل األعمـــال فواز خالد المـــرزوق متبرًعا بثاثة 
ماييـــن و940 ألـــف دينـــار وتبـــرع بيـــت التمويل 
الكويتـــي بمبلـــغ مليونيـــن ونصف المليـــون دينار، 
وقدمـــت غرفة تجـــارة وصناعة الكويـــت مليوني 
دينار، فيما بلغت مساهمة شركة مشاريع الكويت 
القابضـــة “كيبكو” مليون و485 ألفـــا و275 دينارا، 
وقدمت شـــركة محمـــد عبدالرحمـــن البحر مليون 
دينار، ومساهم وطني “متبرع” قدم مليون دينار، 

وشـــركة عبـــدهللا الحمـــد الصقـــر وأخوانـــه مليون 
دينار، وورثة الشيخ جابر األحمد الصباح تقدمت 
بمليون دينار، وشـــركة عبدالعزيز ســـعود البابطين 
وأخوانـــه بمبلـــغ نصـــف مليـــون دينـــار، ثـــم توالت 
األســـماء التـــي بلغت حتى الســـاعة السادســـة من 
مساء أمس األحد، أي أسماء المتبرعين من أفراد 
وشركات ومصارف ومؤسسات، إلى 14 ألًفا و960 
متبرعـــا، فيمـــا بلغ حجـــم التبرعـــات )ضمن الوقت 

طارق المرزمالمذكور(  29 مليونا و982 ألفا و567 دينارا.

ديـــنـــار مـــلـــيـــون   29 ــن  ــ مـ أكــــثــــر  أمــــــس  حـــتـــى  ــت  ــغـ ــلـ بـ

تجربة كويتية رائدة... صندوق لتلقي التبرعات لمكافحة كورونا

سعيد محمد

دعـــا الشـــيخ عبداللطيـــف المحمـــود عبـــر “الباد” 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية بقيادة حملة 
واسعة النطاق، الستام التبرعات من قبل التجار 
والشـــركات والبنـــوك والعامـــة، لمواجهـــة جائحـــة 

الخليـــج  دول  ببقيـــة  أســـوة  “كورونـــا”  فيـــروس 
والمنطقـــة والعالـــم. وأكـــد أهميـــة فتـــح حســـاب 
بنكي وطني لجمـــع التبرعات وأن يكون تلفزيون 
البحرين قائدًا لهذا الحملة التي وصفها بالوطنية 

وبالمسئولة والمطلوبة.

وقال المحمود “نقود مؤسسة خيرية، ولقد طلبنا 
أخيـــرًا من الجهات المســـئولة أن تزودنـــا بقناة أو 
بحساب بنكي للمساهمة في دعم الحملة الوطنية 
لمواجهـــة فيـــروس “كورونـــا” لكننا لم نســـتلم بعد 
أي تفاصيـــل أو توجيهـــات تذكر، رغم مرور ثاثة 

أيام على هذا الطلب”. وأضاف “من األهمية وفي 
ظل هـــذه الظـــروف أن يتم تنظيم حملة رســـمية 
واضحـــة المعالم، يكون التبـــرع فيها حتى بدينار 
واحد، ألنه وبكل األحوال ســـيترك األثر اإليجابي 
في حياة الناس، وسنكون حينها أول المساهمين 

والمبادريـــن”. وأردف المحمود قائـــا “أدعو أيًضا 
لحصـــر العمالة التي ليس لهـــا تأمين اجتماعي أو 
تقاعد أو مدخول ثابت، كســـواقي سيارة األجرة، 
والعمـــل علـــى مســـاعدتهم بشـــكل واف، ومنحهم 

األولوية في هذه المساعدة”.

ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــس ــ ــال اإلن ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ ــا الــــمــــؤســــســــة الـــمـــلـــكـــيـــة لـ ــ ــودهـ ــ ــقـ ــ تـ

المحمود يدعو لتنظيم حملة تبرعات واسعة لمواجهة “كورونا”

إبراهيم النهام
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المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد محافـــظ المحافظـــة الشـــمالية علي 
إلـــى  التحديـــات  تحويـــل  أن  العصفـــور 
فـــرص وقصـــص نجـــاح، يتطلـــب تعـــاون 
وتكاتـــف الجميـــع، منوهـــا إلـــى متطلبات 
منظمـــة الصحة العالمية في اعتماد عالي 
مدينة صحية، تمهيدًا العتماد المحافظة 

الشمالية الصحية.
إلطـــاق  االســـتعداد  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
النسخة الثانية من برنامج “الرابح األكبر” 
و”تحـــدي تناول الســـكر” لـــ 10مشـــاركين 
مـــن عالي ومثلهـــم من باقي مـــدن وقرى 
المحافظـــة، والـــذي من المتوقـــع إطاقه 
يـــوم  بمناســـبة  القـــادم  أبريـــل   7 فـــي 
والشـــراكة  بالتعـــاون  العالمـــي،  الصحـــة 
مع مستشـــفى رويـــال البحريـــن وجمعية 
أصدقـــاء الصحـــة، وتماشـــيًا مـــع الوضـــع 
للتباعـــد  وتحقيقـــًا  الراهـــن،  االســـتثنائي 
االجتماعي، فقد تم االتفاق مع الشـــركاء 

على تنفيذ البرنامج والتحدي للمشاركين 
من بيوتهـــم، ترجمة لشـــعار الرابح األكبر 
مـــن بيتك، ونقل تجارب المشـــاركين عبر 
قنـــوات التواصـــل االجتماعـــي مـــن أجل 

تعميم الفائدة من البرنامج.
أحمـــد  مـــع  قـــد اجتمـــع  المحافـــظ  وكان 
جواهـــري وهو عضو المجلس التنســـيقي 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  بالمحافظـــة 
مستشـــفى رويـــال البحريـــن، وتـــم بحث 
آلية التعاون والتنســـيق للنســـخة الثانية، 

واالتفـــاق على تنســـيق مواعيـــد الفحص 
الطبـــي والمخبـــري وقيـــاس وزن وكتلـــة 
المســـجلين   20 الــــــ  المشـــاركين  أجســـام 
من الجنســـين، علمًا بأنـــه تم تخصيص 8 
جوائـــز للرابحين تتجـــاوز قيمتها 3 آالف 
دينار. الجدير بالذكر أن مستشفى رويال 
البحريـــن، يعـــد شـــريكًا في كافة أنشـــطة 
وفعاليـــات المحافظـــة، ويقـــدم خدمـــات 
فروعـــه  فـــي  عاجيـــة  ورعايـــة  طبيـــة 

المنتشرة بالمملكة.

بيوتهـــم” “مـــن  البرنامـــج  ينفـــذون  مشـــاركين   10
7 أبريل انطالق “الرابح األكبر” و“تحدي السكر”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني، نبيل أبوالفتـــح، إن الوكالة 
مســـتمرة فـــي جهودهـــا الراميـــة إلى زيـــادة أعـــداد النخيل 
مســـتفيدة مـــن النظم الزراعية الحديثـــة، وذلك انطاقًا من 
توجيهـــات الحكومة، وبمتابعة من وزير األشـــغال وشـــؤون 

البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف. 
وأشـــار أبوالفتـــح إلـــى االنتهـــاء مـــن مناقصـــة نقل أشـــجار 
النخيـــل من القطعـــة المخصصة للجامعـــة األوروبية بهورة 
عالـــي لزراعتها في مزرعة توبلـــي التابعة للوكالة، وبلغ عدد 
النخيـــل المراد نقله بالمناقصـــة 687 نخلة، حيث تم توجيه 
الشـــركة المنفـــذة إلى نقل عـــدد 647 نخلة وإعـــادة زراعتها 
في مزرعة توبلي، وتمت زراعتها بطريقة هندســـية منسقة 
ومنتظمـــة مع مراعاة األبعـــاد العلمية بين كل نخلة وأخرى، 
وسيتم خال الفترة المقبلة عمل جرد لها للتأكد من أسماء 
األصنـــاف، باإلضافة إلى نقل عدد 40 نخلة وإعادة زراعتها 
بالمستشفى العسكري في عوالي. وذكر أن الجهود المبذولة 
تهدف إلى زراعة ما مجموعه 1767 نخلة في مزرعة توبلي، 
مشـــيرًا إلى أنه تم االنتهاء من تركيب شـــبكة الري لتوصيل 

المياه للنخيل المزروعة.وأوضح أن الجهود تأتي اســـتكماال 
لمـــا أنجزته الوكالـــة بزراعة ما مجموعه 3958 فســـيلة، في 

مشتل تنمية فسائل النخيل بالوكالة.

أبوالفتح: االنتهاء من تركيب شــبكة الري لتوصيل المياه
زراعـــة 647 نخلـــة بمــزرعـــة تـوبلـــي

كريمة سمو رئيس الوزراء نقشت اسمها بحروف من نور
أهالي المحرق لـ “^”: سحابة تسقي األرض فتنبت زهًرا في القلوب

عبر عدد كبير من أهالي المحرق عن شــكرهم وتقديرهم لكريمة صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء ســمو 
الشــيخة لولــوة بنــت خليفــة آل خليفــة، مؤكديــن أن ســموها شــخصية يحبهــا جميــع اهالــي المحــرق بســبب 
تواصلها اإلنساني والخيري الدائم معهم بخاصة األسر المحتاجة، مقدرين لسموها تفقدها ودعمها لألهالي 

في هذه المرحلة المهمة.

االجتماعـــي  الناشـــط  وتقـــدم 
أســـامة الشـــاعر بأســـمى آيـــات 
ســـمو  إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر 
الشـــيخة لولـــوة علـــى مـــا تقوم 
به ســـموها مـــن دعـــم متواصل 
ألهالـــي حالة بوماهـــر بالمحرق 
الخيريـــة  لألعمـــال  ورعايتهـــا 
والتي تعكس فيضا من العطاء 
ال  الـــذي  المتـــوارث  والكـــرم 
ينضب، راسمًة البسمة الصافية 
واألســـر  األيتـــام  وجـــوه  علـــى 
مـــن  والمحتاجيـــن  المتعففـــة 
الذيـــن تغمرهـــم نفحـــات الخير 

التي تجود بها سموها..
وقـــال إن اســـم ســـمو الشـــيخة 
لولوة، منقوش بحروف من نور 
فـــي قلوب أهـــل المحرق بصفة 
خاصة وكل أبناء المملكة بصفة 
عامـــة لمـــا تقدمـــه مـــن جهـــود 
وأعمال خيرية على مدار العام 
والمحتاجيـــن  الفقـــراء  لدعـــم 
ضمـــن  الخاصـــة،  والحـــاالت 
إطـــار رســـالتها اإلنســـانية التي 
تؤديها ســـموها من أجل إدخال 
السعادة لقلوب األسر المتعففة 
والمحتاجين على مدار شـــهور 

العام. 
وأكد ألشـــاعر أن أهـــل المحرق 
وجميع أبناء البحرين يباركون 
لســـموها عودة رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
مـــن رحلـــة العاج بســـامة هللا 
عـــز  المولـــى  داعيـــن  وحفظـــه 
وجـــل أن يحفظـــه ويمـــن عليه 

بدوام الصحة وتمام العافية.
الناشـــطة  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 

االجتماعيـــة، حنان بنت ســـيف 
الشـــيخة  ســـمو  أن  عربـــي  بـــن 
لولوة كســـحابة معطاءة تسقي 
األرض فتنبت في القلوب زهرا 
وزرعـــا، فهنـــاك بشـــر فـــي هـــذه 
الحيـــاة خلقـــوا إلدخـــال الفـــرح 
النـــاس  قلـــوب  فـــي  والســـرور 
جميعـــا، وأبـــرز مثـــال على ذلك 
ســـمو الشـــيخة لولوة، إذ قامت 
بالتخفيف على األسر المتعففة 

المعونـــات  توزيـــع  خـــال  مـــن 
والمساعدات عليهم في منطقة 
ســـموها  وحرصـــت  المحـــرق، 
على توفير متطلبات المعيشـــة 
هـــذه  خـــال  لهـــم  الضروريـــة 

الفترة.
وتابعت إن هذه اللفتة الكريمة 
من قبل سموها دليل على مدى 
حرصهـــا واهتمامهـــا بالمواطـــن 
البحرينـــي، داعيـــن المولـــى عز 

وجـــل أن يســـبغ علـــى والدهـــا 
ووالـــد الجميع األميـــر الحبيب، 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء موفـــور 
الصحـــة والعافيـــة، وأن يطيـــل 
في عمره، وأن يســـخر ســـموها 

لخدمة الوطن.
مـــن جانبهـــا رفعـــت أم حســـن 
“لطيفة يوسف البورشيد” عنها 
وعـــن كل أهالـــي “حالة بو ماهر 
“، أســـمى آيـــات الشـــكر لكريمة 
ولـــكل  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو 
ســـموها  أن  مؤكـــدة  البحريـــن، 
مثـــل رائع بالعمـــل والعطاء من 
أجـــل كل البحرينيين خصوصا 
أن  مردفـــة  المحـــرق،  أهالـــي 
سموها تجسد الصورة االصيلة 
ومـــا  البحرينـــي  للمجتمـــع 
تربـــت عليه ســـموها مـــن القيم 
واألخـــاق الفاضلـــة، مبينـــة ان 
مـــن  الداعـــم  ســـموها  موقـــف 
المواقـــف التـــي تعودنـــا عليهـــا 
ونحياهـــا مـــع ســـموها الكريـــم 
وبصـــورة صادقـــة  يعبـــر  وهـــو 
مـــع  وتضامنهـــا  أصالتهـــا  عـــن 

مجتمعها.
وأكـــدت أم عبـــدهللا مـــن نســـاء 
ســـموها  أن  بوماهـــر  حالـــة 
دائمـــا معهـــم ترعاهـــم وتتفقـــد 
بيننـــا   “ احتياجاتهـــم، مشـــددة 
وبين ســـمو الشيخة لولوه حبل 
أبـــدا  التواصـــل ال ينقطـــع  مـــن 
تكتفـــي  ال  ســـموها  مضيفـــة،   “
بالسؤال عنا، بل تتواصل معنا، 
وتتابـــع  بيوتنـــا،  فـــي  وتزورنـــا 
وتلبـــي  قـــرب،  عـــن  أحوالنـــا 
احتياجاتنا، ومن دون أن يشعر 
بها أحد ألن سموها ال ترجو من 
عملها اإلنســـاني الخيري ســـوى 
وتعالـــى،  ســـبحانه  هللا  رضـــا 
وتضيـــف جعله هللا فـــي ميزان 

حسناتها وبارك لسموها فيه.

أم حسن

عيــن قصــاري تخطــف مشــروع حديقــة الديـــه المائيــة

قـــال رئيـــس لجنـــة الخدمـــات والمرافق 
العاصمـــة  أمانـــة  بمجلـــس  العامـــة 
األشـــغال  وزارة  إن  النـــكال  عبدالواحـــد 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 

قصـــاري  عيـــن  موقـــع  طـــرح  تعتـــزم 
لاســـتثمار إلقامة مشروع حديقة مائية 
كموقـــع بديـــل لمشـــروع حديقـــة الديـــه 
المائيـــة. وذكـــر لـ”البـــاد” إلـــى أنـــه وبناء 
تغييـــر  تـــم  الصحـــة  علـــى طلـــب وزارة 
انتفـــاع عقار حديقة الديه المائية بهدف 

فـــي مشـــروع تطويـــر مركـــز  اســـتغاله 
الموقـــع  وتأهيـــل  الصحـــي،  جدحفـــص 
البديـــل الـــذي يمثـــل معلمـــًا وطنيـــًا بارزًا 

بالشكل الذي يحافظ عليه.
ولفت النكال إلى أن هذا اإلجراء تم بعد 
أن انتهـــى المجلس من دراســـة واعتماد 

لتفاصيـــل  ووفقـــًا  المشـــروع.  تصاميـــم 
مشـــروع الحديقـــة الواقعـــة فـــي مجمـــع 
424 بالديـــه علـــى مســـاحة 6829 متـــرا 
مربعـــا، فإنه كان مقررًا أن تضم الحديقة 
مســـبحا كبيرا وآخر لألطفال، إلى جانب 

منطقة مخصصة لأللعاب المائية.

واشـــتمل المشـــروع كذلـــك علـــى مطعم 
الســـباحة،  بركـــة  علـــى  يطـــل  مفتـــوح 
لبيـــع  مخصصـــة  محـــات  جانـــب  إلـــى 
مســـتلزمات الســـباحة، ومرافـــق صحية، 
إلـــى جانـــب احتوائهـــا على أكثـــر من 30 

موقفًا للسيارات.

تصور ألحد مشاريع تطوير عين قصاري )أرشيفية(موقع عقار مشروع الحديقةتصور مشروع حديقة الديه المائية الملغى

تغيير منفعة عقار 
المشروع لتطوير مركز 

جدحفص الصحي

األمير الحكيم ونجدة المواطن
Û  منــذ البدايــات األولى لتأســيس الدولــة الحديثة، كان رئيــس الوزراء صاحب

الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة حاضًرا في مســيرة البناء 
والنهضــة والنمــاء، فــي كل الحقــول التنميــة، والتــي علــى رأســها اإلنســان 
البحرينــي نفســه، والــذي أســهم ســموه الكريــم وعبــر عمــل دؤوب ومرهــق 
وطويل، في أن يجعله بصدارة قوائم التنمية البشــرية في المنطقة والعالم، 

وبشهادة قاطبة من الجميع.
Û  وكان ســمو األميــر الحكيــم، وكما هي العادة، علــى موعد مع أبناء الوطن في

محنتهــم وفــي حاجتهــم، وأعنــي العالقيــن في الخــارج، حيث وجه مشــكوًرا 
حفظــه هللا، بمنحهــم أولويــة العــودة إلــى ربــوع الوطــن علــى ســائر الملفــات 
األخرة، معتبًرا أن أي ظروف صعبة قد تعترضهم هنالك، هو أمر غير مقبول، 

تحت أي ظرف كان.
Û  ،هــذا التوجــه، وهــذا االهتمــام، اختــزل علــى الجميــع المســافات الضوئيــة

ا، ألن سموه  والجهود، واالجتماعات، والبيانات الصحفية، وغيرها الكثير جدًّ
ومنــذ تأسيســه األول لحكومــة البحريــن الحديثــة، كان حريًصا ألن يؤســس 
حكومة ناضجة، نابعة من رحم الشــارع، ومن أولويات الناس، تضع راحتهم 

وسامتهم دوًما على رأس أولوياتها.
Û  األميــر الحكيــم، والــذي أفرحــت عودتــه الميمونــة الشــعب البحرينــي بــكل

طوائفه واطيافه، وطبقاته، واتجاهاتها، هو صمام األمان، وهو روح البحرين 
النابضة، يدرك ما يختلج بنفوس الناس، ويعلم ما يرضيهم ويرتضيهم.

Û  تحيــة مــن القلب لســموه الكريم على توجيهه بتســريع عــودة أبنائنا العالقين
فــي الخــارج، تحية موســومة بالحب والمحبة والتقديــر والتضحية والفداء، 
ودمت سيدي للبحرين ولشعبها أًبا ومرجًعا وسنًدا وظهًرا نستند عليه، وإلى 

فجر جديد.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بدور المالكي

حنان بن عربيأسامة الشاعر

سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة الداخلية

شـــعبة  رئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  أكـــد 
التخطيـــط والتطويـــر بـــاإلدارة العامـــة 
للدفـــاع المدنـــي النقيب حمد ســـوار أن 
اإلدارة وبتوجيـــه مـــن وزيـــر الداخليـــة 
العـــام  األمـــن  رئيـــس  مـــن  ومتابعـــة 
وبالتعـــاون والتنســـيق مـــع كل الجهات 
المعنية، كانت قد أعدت خطة استباقية 
للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا، قبل 

اكتشاف أول حالة في البحرين.
 3 وأوضـــح أن الخطـــة ارتكـــزت علـــى 

مســـتوى  رفـــع  وهـــي  رئيســـة،  محـــاور 
الجاهزيـــة الميدانيـــة، والمحـــور الثاني 
للمتطوعيـــن  تدريبيـــة  برامـــج  إعـــداد 
والقطاعـــات المختلفة، والمحور الثالث 
والتوعـــوي  التثقيفـــي  الـــدور  تكثيـــف 
بمخاطـــر المـــرض وطرق الوقايـــة منه.

ونـــوه إلى أن الدفـــاع المدني قام بنحو 
5618 عمليـــة تطهيـــر ونظـــم نحو 784 
قطاعـــات  مـــن   256 ودرب  محاضـــرة، 

الدولة المختلفة و457 متطوعا.

تنفيذ 5618 عملية تطهير



وجهت الشـــورية ســـبيكة الفضالة ســـؤاال 

برلمانيا لوزير العمل والتنمية االجتماعية 

عن الفحص الطبي للعامل األجنبي.

وجـــاء فـــي الســـؤال: “هـــل يتـــم إخضـــاع 
عنـــد  طبـــي  لفحـــص  األجنبـــي  العامـــل 
تجديـــد تصريـــح العمل وذلـــك للتأكد من 
اســـتمرارية صالحيتـــه للعمـــل وخلوه من 
األمراض السارية )المعدية( وذلك للفئات 

غيـــر العاملـــة فـــي المهـــن ذات الفحـــص 
الـــدوري مثـــل محـــال األغذيـــة ومحـــال 
الصالونـــات ومحـــال تصنيـــع أو تعبئـــة أو 
بيـــع المســـتحضرات التجميليـــة وأماكـــن 
يشـــمل  ال  “لمـــاذا  وواصلـــت:  المســـاج؟”. 

الفحـــص الـــدوري جميـــع العمـــال بكافـــة 
المهن، وما هي اآللية التي تتبعها الوزارة 
للتأكـــد مـــن أن العامل خـــاٍل من األمراض 
الســـارية )المعديـــة( في حال ســـفره أثناء 
ســـريان تصريح العمل، وهـــل هناك خطة 

متبعـــة لـــدى الـــوزارة بالتعاون مـــع وزارة 
لفحـــص  المختصـــة  والجهـــات  الصحـــة 
العمـــال أصحاب تصاريح العمل القادمين 
لمملكـــة البحريـــن مـــن دول تتفشـــى فيها 

سبيكة الفضالةاألمراض المعدية؟”.
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المحرق - مجلس المحرق البلدي

أعلـــن ممثـــل الديـــر وســـماهيج فـــي مجلس 
بـــدء  عـــن  العـــود  فاضـــل  البلـــدي  المحـــرق 
مشروع تطوير طريق 3469 المعروف باسم 
طريق مقبـــرة الدير، والمتوقع إنجازه خالل 
ثالثة أســـابيع من تاريخه بتكلفة حوالي 50 

ألف دينار.
وقـــال العود: هذا الطريـــق كان لفترة طويلة 
وأهالـــي  المنطقـــة  ألهالـــي  كبيـــرة  معضلـــة 
المحـــرق الذين يســـتخدمونه كمختصر إلى 
بعـــض المناطق، ووفقًا إلبراهيم ســـوار وهو 
مشـــرف مشاريع المحرق في وزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فإن 
تأخـــر المشـــروع ناجم عـــن وجـــود خدمات 
ا تحتـــاج تطويـــر، منها  أرضيـــة قديمـــة جـــدًّ
تغييـــر خطـــوط الميـــاه الرئيســـية وخطوط 
الكهربـــاء مـــن قبـــل هيئـــة الكهربـــاء والماء، 
وإزاحـــة خطـــوط شـــركة بتلكـــو. ومـــن أهم 
األمـــور المتصلة بالتطوير هو إزالة المنحنى 
الخطير المحاذي للمقبرة والذي كان يشـــكل 
تهديـــدًا للســـواق والمـــارة قبـــل أن تتدخـــل 

“األشغال” الستمالكه وضمه إلى الشارع.
مواصـــالً العضـــو: يتوقع االنتهـــاء من العمل 
خالل ثالثة أســـابيع، حيث تبذل “األشـــغال” 
كل جهدها إلتمام الطريق قبل شـــهر رمضان 
المبـــارك لتوفيـــر ســـبل الراحـــة للمواطنيـــن 
الكـــرام، وإلـــى ذلـــك الحيـــن فقد تـــم إجراء 
التحويالت المروريـــة الالزمة لضمان حركة 

السير.
أما بشـــأن عدم وضوح حدود حرم الطريق، 
والـــذي كان ســـببًا في تشـــكيل خطورة على 
القاطنين فيه، فأكد العضو أن خارطة العمل 
تبّيـــن تنظيـــم الطريـــق بصفة دقيقـــة، حيث 
يبلغ عرض الطريق 6 أمتار، مما يترك مجاالً 
إضافيًا الرتدادات المنازل قدره 6.5 متر، أي 

بمعدل مسافة 3.25 متر أمام منزل.

العود ومشرف مشروعات المحرق بوزارة األشغال

تطوير طريق مقبرة الدير بكلفة 50 ألف دينار

فحــــص العمــــال ســـــؤال الفضــالــــة لحميـــــــدان

التجمع ألكثر من 5 ينتقل من داخل البنك لحرمه
األمــــــان ــة  ــافـ ــسـ ــمـ بـ يـــلـــتـــزمـــون  ال  الــــزبــــائــــن  أغــــلــــب 

رصـــدت عدســـة “البالد” صبـــاح أمس 
طوابيـــر طويلـــة وتجمعـــات لعشـــرات 
المراجعيـــن )مواطنـــون وآســـيويون(، 
وهـــم مصطفـــون عنـــد أبـــواب البنـــوك 
ومحـــالت الصرافة، ومنهم من تجمهر 
بشكل عشوائي ومتقارب بشكل كبير، 
يخالف ترك مسافات األمان وتعليمات 
الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالحملة 

الوطنية ضد فيروس “كورونا”.
وبـــدا العديـــد مـــن هـــؤالء المراجعين، 
اآلســـيوية،  الجنســـية  مـــن  باألخـــص 
وهـــم متقاربون لبعضهم بشـــكل كبير، 
منتظريـــن الـــدور لدخـــول الصرافة او 

البنك.
وفـــي ســـؤال وجهتـــه “البـــالد” ألحـــد 
موظفـــي الصرافـــة عمـــا يحـــدث، قال 
بـــأن القانـــون يمنـــع التجمـــع ألكثر من 
خمســـة أشـــخاص، وهـــو مـــا يعني أن 
المحـــل ملتـــزم بعدم الســـماح لجلوس 
مراجعيـــن بأكثر من هـــذا الرقم داخل 
فـــي  لكـــن اإلشـــكالية تكمـــن  المحـــل، 
تجمعهـــم العشـــوائي والمزدحـــم عنـــد 

باب المحل نفسه وفي الخارج.

رشكة أمرياكن اليف انشورنس كومباين - فرع البحرين

قامئة املركز املايل

اإليراداتاملوجودات

املصاريف

املطلوبات

 امجايل حقوق ملكية املركز الرئييس
واملطلوبات

ممتلاكت ومعدات 
حق استخدام املوجودات

قروض محللة وثائق التأمني
استمثارات يف اوراق مالية

استمثارات يف أوراق مالية متاحة للبيع
استمثارات يف اوراق مالية بالقمية

العادلة من خالل الرحب أو اخلسارة 
موجودات عقود إعادة تأمني

ذمم تأمني مدينة وأخرى
أرصدة يف الصندوق و ما يعادهلا

إمجايل املوجودات

امجايل أقساط التأمني
ناقصًا: أقساط إعادة التأمني

صايف إيرادات أقساط التأمني

ايرادات الفوائد و استمثارات اخرى
ايرادات العمولة

عكس خمصص ديون مشكوك فهيا

صايف االيرادات

مطالبات تأمني ومرصوفات تعديل اخلسائر
مطالبات تأمني ومرصوفات تعديل خسائر

مستعادة من رشاكت إعادة التأمني 
تعويضات التأمني

مرصوفات االستحواذ عىل عقود
تأمني واستمثار 

مرصوفات تشغيلية أخرى

صايف الرحب للسنة

بيان الدخل الشامل للسنة املنهتية
يف ٣١ ديمسرب ٢٠١٩ 

صايف الرحب للسنة
األرباح األخرى الشاملة

البنود اليت سيمت تصنيفها الحقا اىل الرحب و اخلسارة

صايف الرحب / (اخلسارة) من اعادة
تقيمي اوراق مالية متاحة للبيع 

مجموع األرباح / (اخلسائر) األخرى الشاملة للسنة

مجموع الدخل الشامل للسنة

خمصص تعويض هناية اخلدمة لملوظفني
مطلوبات عقود تأمني

مستحقات محلة وثائق التأمني
ذمم دائنة جتارية وأخرى 

مطلوبات عقود اإلجيار

إمجايل املطلوبات

حساب املركز الرئييس
احتيايط التغري يف القمية العادلة
لألستمثارات املالية املتاحة للبيع 

إمجايل حقوق ملكية املركز الرئييس

حقوق ملكية املركز الرئييس و املطلوبات
حقوق ملكية املركز الرئييس

كما في ۳۱ دیسمبر۲۰۱۹

۳۱ دیسمبر
۲۰۱۸

۳۱ دیسمبر
۲۰۱۹

دینار بحرینيدینار بحریني
بيان الدخل

للسنة المنتھیة ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹
۲۰۱۸ ۲۰۱۹

دینار بحرینيدینار بحریني

٢٫٨٤٨
١٫١٢٧٫٥٣٢

٤٠٫٧٠٩٫٣٢٦

٢٦٫٤٤٣٫١٣٠
٢٢١٫٥٧٦
٧٨١٫٣٣٥

١٫٢٨٦٫٩٦٤

٧٠٫٥٧٩٫٠١٨

٨٫٩١١٫٥٥٢

١٫٣٢٨٫٦٩٥

١٠٫٢٤٠٫٢٤٧

٧٫١٢٧٫٠٢٧

(٥٢٧٫٦٠٦)

٦٫٥٩٩٫٤٢١

-
٦٫٣٠٧٧٫٨٨٢

٢٫٣١١٫٩١٩

١٫١٣٠٫٠٩٧

١٢٫٧٠٧٫٣٢٣
(٢٫٣٤٩٫٧٧٩)

١٢٫٩١٣٫٥٧١
(٢٫٢٩٦٫٩٦٢)

١٠٫٣٥٧٫٥٤٤١٠٫٦١٦٫٦٠٩

١٫٧٣٦٫٩١٢
٢٨٨٫٦٧٢

١٫٧٥٠٫٢٥٧
٢٨٦٫٧٢٣

(٣٫٣٩٢٫٥٣٦)

١٫٢٢٧٫٦٥٩

(٣٫٥٤٠٫٩١٩)

١٫٤٣٨٫٠٩٩

(٥٫٦٦٨٫٨٣٤)

(٤٣٧٫١٥٤)

(٥٫٤٣٣٫٨٣٩)

(٧١٦٫١٠١)

(١٫٠٧٧٫٤٧٠)(١٫١٢٦٫٠٥١)

(٩٫٣٤٨٫٣٣٥)(٩٫٣٧٨٫٨١١)

٣٫٠٨٣٫٠٤٧٣٫٣١٠٫٩٢٨

٣٫٠٨٣٫٠٤٧٣٫٣١٠٫٩٢٨

(١٫٢٧٨٫٧٣١)١٫٨٥٦٫٣٠١

(١٫٢٧٨٫٧٣١)١٫٨٥٦٫٣٠١

٤٫٩٣٩٫٣٤٨٢٫٠٣٢٫١٩٧

٤٨٫٢٥٤٣٦٫١٥٠

١٢٫٤٣١٫٣٨٢١٢٫٦٨٩٫٧٣٩

٣٧٫٠٤٣٫٨٥١

٢٥٫٦٦٨٫٨٠٧
٣٧١٫٣٢٨
٩٧٣٫٩٦٣

٥٫٣٨٢٫٥١٤

٧٠٫٥٧٨٫٤٤٢

١٠٫٦٨٤

٥٥٫١٥١٫٩٦٦

٦٠٫٣٣٨٫٧٧١

٣٫٠١٥٫٩٤٠

٢٫٨٨٣

٢٩٫٨٧٠

٦٠٫٦٥٩٫٠٢١

٩٧٨٫٢١١

-
٢٫١٥٧٫٢٩٨

٦٣٫٩٧٩٫٠٢١

٧٠٫٥٧٩٫٠١٨٧٠٫٥٧٨٫٤٤٢

:

كورونا كشف بخل الشركات وتجار المناقصات
شكرا لسمو الرئيس

Û  توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء ونتائــج اجتمــاع الســلطتين بمجلــس
بالقــارات  العالقيــن  المواطنيــن  لوضــع خطــة محكمــة إلجــالء  النــواب 
الخمــس أعطــى رســالة واضحــة بأن هذا الملف يشــكل أولوية مشــتركة 

لدى الجميع. 
Û  ولــن يهــدأ بال األســرة البحرينيــة إال بعودة جميع أبنائها لحضنها. شــكرا

لســمو الرئيــس على توجيهاتــه التي أثلجت قلوب المواطنين وأشــاعت 
البهجة. إنه قلب األسرة وعميدها.

ضريبة أرباح الشركات

Û  خــالل الســنوات الماضيــة كلمــا اقترح نائــب قانونا يفــرض ضريبة على
أربــاح الشــركات بالبحريــن كان مصيــره الــوأد أو الرفــض. واالســطوانة 

المكررة لذلك بأن هذه التشريعات تنّفر االستثمار.
Û  تكشــف أرقــام الشــركات المدرجــة بالبورصة مشــاركة خجولــة بأرباحها

لخدمة المجتمع تحت عنوان تمويل مشروعات المسؤولية االجتماعية. 
أما بالنسبة للشركات غير المدرجة فإنها أقرب لسمات الشخص البخيل.

Û  لقــد كشــفت أزمــة “كورونــا” عــن معدن معظــم الشــركات، التي أشــاحت
بوجهها عن الدولة، وانصرفت لمصالحها، وهرولت نحو حساب مكاسبها 

من الحزمة االقتصادية الحكومية.
Û  بــات الزمــا االنتقال من مرحلــة المطالبة إلى مرحلة فرض الضريبة على

دخل الشــركات، واســتثمار االقتراح بقانون الذي وقعه 3 نواب )محمود 
البحراني وعلي النعيمي وغازي آل رحمة( ليبصر النور.

Û  إن فــرض ضريبــة الشــركات لــن يقلل من تنافســية البحريــن، مثلما دأب
المســؤولون الحكوميــون علــى الترويــج ســابقا، ألن الِجَنــان الضريبيــة 
بدأت باالنحسار، وتتميز المنامة ببنية تحتية وتقنية وتسهيالت جاذبة 

مقارنة بالدول األخرى.
Û  ،هــذه الضريبــة ليســت عقابــا، وعوائدهــا ســتذهب لتحســين الخدمــات

وبمــا يصــب فــي تعزيــز إيــرادات الشــركات البخيلــة وتجــار المناقصات 
الحكومية.

Û  كمــا يمكــن اســتثمار الكثير مــن اتفاقيــات منــع االزدواج الضريبي التي
حمــت مصالــح شــركات أجنبيــة اتخــذت المنامــة مــالذا آمنــا بعيــدا عن 

بلدها األم.

Û  مــن جمــال الحيــاة أن هللا يبعــث في طريقك ما يوقظــك بين الحين“
واآلخر، وأنت الذي ظننت لوقت طويل أنك مستيقظ!”.

موالنا جالل الدين الرومي

rashed.ghayeb@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

العود: األهالي 
يستخدمونه مختصًرا 

لبعض المناطق

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية



أكــد رئيــس لجنة الشــئون الخارجية والدفاع واألمن الوطنــي بمجلس النواب محمد 
السيســي البوعينيــن لـــ “البــاد” تأكيد ممثلــي الحكومة في االجتمــاع الذي عقد أمس 
بمجلــس النــواب للوقــوف على ملــف إجاء رعايــا المملكة على وجود خطط شــاملة 
إلخــاء جميــع البحرينييــن الموجودين في الخارج، والراغبين فــي العودة إلى الباد 

الذين يبلغ عددهم 3027 مواطنا. 

وبيـــن السيســـي توضيـــح الحكومـــة بـــأن 
إشـــكال تأخير إخالئهـــم يرتبط في إغالق 
بعـــض المطـــارات، ورفـــض بعـــض الـــدول 
اســـتقبال الطائـــرات التـــي تمثـــل خطوط 

جوية معينة.
وعن أرقام الراغبين فـــي العودة البحرين 
قال “من مصر 213 شـــخًصا، األردن 364، 
 ،59 روســـيا   ،68 ألمانيـــا   ،250 بريطانيـــا 

إيران 1630، تايلند 54، السعودية 34”.
في األثناء، بين النائب ممدوح الصالح أنه 
تـــم وضع خطة إجـــالء متكاملة من إيران 
لكل من المدن )مشهد، طهران، شيراز، الر( 
وعلـــى مـــدى شـــهرين عبر تنظيـــم رحالت 
منتظمـــة تبدأ اليوم وتنتهـــي في 28 مايو 

المقبل.
درجـــات  بأقصـــى  األخـــذ  أهميـــة  وأكـــد 
االحتراز فـــي الطائرات من خالل التباعد، 
بمـــا يقلل من اســـتيعاب الطائـــرات ألعداد 
أكبـــر، والعمـــل االلتـــزام بجميـــع المعاييـــر 
الدوليـــة الطبية التي من شـــأنها أن تحمي 

الموظفين والطواقم الطبية.
إلـــى ذلـــك، أشـــاد كل مـــن النائبيـــن علـــي 
إســـحاقي والعشـــيري فـــي بيـــان مشـــترك 
وتلبيـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  بجهـــود 
الشـــارع  ونـــداءات  النـــواب  مطالبـــات 
المواطنيـــن  إجـــالء  بســـرعة  البحرينـــي 
البحرينيين العالقين في مسقط والدوحة 

نظرا لوضعهم اإلنساني.
النـــواب  زمالئهـــم  وبمعيـــة  أنهمـــا  وأكـــدا 
ومنـــذ الدقائـــق األولى كانـــوا على تواصل 
مـــع الســـفير البحريني في مســـقط جمعة 

الكعبـــي، لمتابعـــة حيثيـــات الموضوع مع 
الجهات المسؤولة بسلطنة عمان الشقيقة 
وصـــوال  البحرينيـــة  الخارجيـــة  ووزارة 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  إجـــالء  للحظـــة 

ألرض الوطن. 
وأشادا بالدعم المتواصل بمجلس النواب 
فيـــروس  ضـــد  الحكوميـــة  لإلجـــراءات 
كورونا وفريق البحرين بقيادة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، حيث 
نوه إسحاقي والعشيري بالجهود الحثيثة 
األزمـــة  هـــذه  بـــإدارة  البحريـــن  لفريـــق 
واحتـــواء انتشـــارها بكل الســـبل الممكنة، 
معربين عن امتنانهم الشديد لهذه الجهود 

الجبارة.
وأكـــدا ضـــرورة العمـــل يـــدا بيد لإلســـراع 
بإجـــالء بقية المواطنيـــن من جميع الدول 
الموبـــوءة، كمـــا عبـــرا عـــن رفضهمـــا التام 
الســـتغالل الملـــف أي اســـتغالل سياســـي 
االســـتجابة  عمليـــات  وأن  وطائفـــي، 
للنـــداءات األخيرة بإجـــالء العالقين تضع 
حـــًدا للمتربصيـــن بالبحريـــن، والطامعيـــن 

بانتهاز الفرص والتدخل في شؤونها.
كمـــا أثنى النائبان علـــى تصريحات رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة حين أشـــار 
ســـموه إلـــى أن “ســـالمة المواطـــن أولوية 
أينمـــا كان، وأن حكومـــة البحريـــن لم ولن 
تتخلـــى عن مواطنيهـــا، فهم فـــي رعايتها 

أينما كانوا”.

أول رحــالت اإلجــالء تبــدأ اليــوم وتنتهــي 28 مايــو
التباعد بمقاعد الطائرات يقلل عدد المسافرين

إيران عدد العالقين

بالخارج
والراغبيـن بالعـودة

1630
األردن

364

بريطانيا

250

مصر

213
ألمانيا

68 روسيا

59

تايالند

54

السعودية

34

إسماعيل السقايإبراهيــم النهـــام

الكوهجـي: 43 ألـف بحرينـي بالخـارج وخطـة “محكمة” لإلجـالء
ــن ــ ــي ــ ــاب ــ ــص ــ ــم ــ ــن مـــــــع ال ــ ــي ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ ــس ــ قـــــطـــــر تــــخــــلــــط الـــــمـــــســـــافـــــريـــــن ال

قــال النائــب حمــد الكوهجي إن لدى الحكومــة خطة إلجاء المواطنين بالخــارج، والذين يصل عددهم 
إلى 43 ألف شخص تقريبا، وإن عملية االجاء تتطلب ضمان عدم وصول المرض وانتقاله ألي شخص. 
وفيمــا يأتــي تلخيــص الكوهجــي لمجريــات اجتمــاع الســلطتين المنعقــد بمجلــس النــواب لعــرض خطة 

الحكومة لإلجاء:

خطـــة إجـــالء أي مواطن مـــن الخـــارج تحتاج . 1
عـــدم  لضمـــان  ومختصيـــن  صحيحـــة  عمليـــة 
وصـــول المـــرض وانتقالـــه ألي شـــخص ســـواء 
أكان خـــارج البحريـــن أم مـــن الطاقـــم المرافق 
وصـــوال لمملكـــة البحريـــن فلذلـــك وضعنا هذه 
الخطـــة المحكمة فالرجـــاء نحن نعمل من أجل 

البحرين وضمان صحة الجميع.
االنتخابـــات . 2 بمرحلـــة  والتفكيـــر  مزايـــدات  ال 

مصلحـــة  فـــوق  األصـــوات  وتكســـب  القادمـــة 
الوطـــن والمواطنيـــن والمقيميـــن نعمـــل معكم 

قالبا وقالبا” وحفاظا على صحة الجميع.
هناك تقريبا 43 ألف مواطن البعض منهم يريد . 3

العـــودة ونركـــز عليهم جميعـــا ويجب أن يكون 
التركيـــز على الجميع من عودتهم لموطنهم وال 

نستنثي دولة من دولة أخرى.
المواطنيـــن . 4 لرجـــوع  محكمـــة  خطـــة  وضعنـــا 

بإيـــران رغم عدم تعاون إيـــران وفرض الحظر 
والخالفات السياســـية واســـتغاللها لهذا الملف 
بالتعـــاون مـــع قطـــر لتشـــويه ســـمعة البحريـــن 
سياســـيا وهـــذا وهـــذه خططهـــا منـــذ ســـنوات 
االضـــرار بمصلحـــة البحرين والتدخل بشـــؤنها 

الداخليه”.
قطـــر لـــم تتعامل مـــع قانـــون الصحـــة العالمية . 5

البعـــض  إصابـــة  واحتمـــال  المواطنيـــن  بنقـــل 
وتعـــرض غير المصاب مع شـــخص آخر مصاب 
حقـــوق  وانتهـــت  واحـــدة  بطائـــرة  جمعتهـــم 

االنســـان وكانت تعرض حيـــاة اآلخرين للخطر 
ولها أهداف تضـــرب بها تعامل البحرين المميز 

مع هذا الفايروس.
جميـــع المواطنيـــن الموجوديـــن خـــارج البـــالد . 6

محل اهتمام ومتابعه من القيادة الرشيده.
نعمـــل معكـــم بقـــارب واحـــد مكمليـــن جهودكم . 7

ونتعـــاون لضمـــان صحـــة المواطنيـــن بالخارج 
والداخل.

مـــدى . 8 للمواطنيـــن  النائـــب  يوضـــح  أن  يجـــب 
خطورة هذا الفايروس وال وقت االن للتكسب 
البحريـــن  الوطـــن وســـالمة شـــعب  فمصلحـــة 

بأكمله فوق كل شيء.
ال للتســـيس وشـــق الصف ولقد الحظنا الحملة . 9

قامـــت  التـــى  الممنهجـــه  إعالميـــة  اإلعالميـــة 
بهـــا بعض الـــدول لشـــق الصف وضـــرب تعامل 

البحرين مع الفايروس.
جهـــود فريـــق البحرين واضحة وجهـــود وزارة . 10

الصحة وجهـــود الجميع وجهودكـــم انتم ايضا 
يا ســـلطه تشـــريعية واضحة يجب أن نتكاتف 
يدا بيد ضد أي توجهات ممنهجة لشق الصف.

كل بحرينـــي خـــارج البحريـــن محـــل اهتمـــام . 11
ومتابعة شخصية من أعلى سلطة وال مزايدات 
هـــذا عملنـــا وواجبنا فالكل بحرينـــي وال يوجد 
لدينا تميز لدولـــة معينة او طائفة معينه ولكن 
دعونا نضمن ســـالمة الجميـــع الفيروس خطير 
جدا” دول عالمية لم تســـتطيع الســـيطره عليه 
ولكن نحن االن بخير ونعمل وفق خطه معينه.

- لدينـــا قائـــد حكيم وقيادة حكيمـــة وحريصة . 12
كل الحرص على أبناء شـــعبها سنة وشيعة وال 

مجال لزرع الفتن وشق الصف
لعـــودة . 13 - الخطـــة نشـــرت وســـنعمل جاهديـــن 

الجميـــع ونتمنـــى مـــن قطـــر أن تلتـــزم بقانـــون 
الصحة العالمية وحقوق االنســـان فسالمة كل 

بحريني مسئوليتنا.

حمد الكوهجي

local@albiladpress.com
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المنامة -  مركز المنامة لحقوق اإلنسان

استنكر مركز المنامة لحقوق اإلنسان في 
بيان أمس، التدخل في الشؤون المحلية 
تســـييس  ومحاولـــة  البحريـــن  لمملكـــة 
خطـــط إجـــالء البحرينيين فـــي الخارج، 
والهجمة اإلعالمية التي تديرها لمحاولة 
شق الصف البحريني وتأليب الرأي العام 
حـــول جهـــود مملكة البحريـــن في إجالء 
المواطنين، واســـتهداف البحرين بشـــكل 
مســـتمر واســـتغالل الفـــرص دون مراعاة 
للوضـــع العالمـــي الـــذي تمـــر فيـــه الـــدول 
علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن  لحمايـــة 
أرضها من انتشـــار وبـــاء فيروس كورونا، 
ولعب قطر لدور خبيث ومشـــين في هذا 

الملف.
دينـــا  المحاميـــة  المركـــز  رئيـــس  وقالـــت 
اللظـــي إن البحريـــن قامت بمســـؤولياتها 
بالتنسيق لعودة البحرينيين وخاصة في 
إيران وتعمل بشـــكل مســـتمر للتوافق مع 
شـــركات الطيـــران الخاصـــة إلجالئهم إال 

أن األوضـــاع العالميـــة وغلـــق المطـــارات 
والتخـــوف مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا 
يتسبب بتأخير أو تأجيل بعض الرحالت، 
ومـــا أعلنـــت عنـــه البحرين بوجـــود خطة 
إلجالئهـــم مرتين كل أســـبوع مـــع مراعاة 
وضـــع الصحـــة العامـــة الداخلـــي مســـألة 
مهمة وتنم عن متابعة حكومية متواصلة 
ال يتطلـــب فيهـــا أي تدخـــل خارجـــي في 
الشـــؤون الداخليـــة من قطر ومـــن يؤتمر 

تحت أموالها لتشويه صورة البحرين.
وذكـــرت اللظي أن البحرين قامت بجهود 
كبيـــرة في حماية المواطنيـــن والمقيمين 
مبـــادئ حقـــوق  أراضيهـــا وراعـــت  علـــى 
اإلنســـان بعـــد تخليها عن أي فـــرد يعيش 
غيـــر  مـــن  حتـــى  البحريـــن  أرض  علـــى 
المواطنيـــن، ولـــم تتواَن عـــن البحرينيين 
فـــي الخـــارج بينمـــا قطـــر تعرض شـــعبها 
والمقيميـــن لديها النتشـــار وبـــاء فيروس 
كورونا بســـبب فتحهـــا مجال مباشـــر مع 
وقـــف  بإعالنهـــا  االلتـــزام  وعـــدم  إيـــران 
وصـــول  والدليـــل  الطيـــران،  رحـــالت 
البحرينييـــن إلـــى الدوحـــة وغيرهـــا مـــن 
الجنســـيات دون فحوص مســـبقة ســـواء 
فـــي إيران أو الدوحـــة مما يؤكد بأن قطر 
تعدت على حق شـــعبها بإدخال الفيروس 
بإجراءات ال تمـــت باالحتراز بصلة ولكن 
البحريـــن ال تتدخـــل في هـــذا الجانب إال 
حين يتعلق بتدخلها في نقل البحرينيين 

إلى مطارها.

رفض تام لمحاولة شــق الصف وتســييس ملف “كورونا”
“المنامة للحقوق” يستنكر التدخل القطري المشين

مدينة عيسى - مكتب النائب زينب عبداألمير

تقدمت النائب زينـــب عبداألمير بخالص 
شـــكرها وعميـــق امتنانهـــا لعاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لمتابعتـــه الحثيثة لجل األمور 
الخاصـــة بمواطنـــي المملكـــة، حرًصـــا من 
جاللتـــه علـــى عزتهم وكرامتهم، مشـــيدًة 
بالتدخـــل الســـريع للحكومـــة تحت قيادة 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبدعم 
ومـــؤازرة ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
الـــوزراء  لرئيـــس مجلـــس  النائـــب األول 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لحلحـــة ملـــف أهلنا 

البحرينيين العالقين بجميع دول العالم.
بعـــد  جـــاء  عبداألميـــر  النائـــب  تصريـــح 
المبـــادرة الســـريعة مـــن الحكومـــة لعقـــد 
علـــى  الطالعهـــم  النـــواب  مـــع  اجتمـــاع 
العالقيـــن  بملـــف  الخاصـــة  التطـــورات 
والحلـــول ذات صلـــة إلجالئهـــم وضمـــان 

عودتهـــم العاجلـــة التـــي طـــال انتظارهـــا 
أهلهـــم  بيـــن  ليكونـــوا  المملكـــة  ألرض 

وأحبائهم بعد الغربة الطويلة.
وقالـــت إن مملكـــة البحريـــن عرفـــت في 
قيـــادة عائلـــة آل خليفـــة الكـــرام أســـس 
الحكـــم العـــادل والرشـــيد الـــذي كفل عزة 
ورفعـــة وكرامة جميـــع المواطنيـــن، وقد 
تعزز ذلك خالل العهد الزاهر لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفـــة، فبفضـــل جاللته أضحـــت مملكة 
البحريـــن نبراســـا للباحثيـــن عـــن النمـــاء 
والتطـــور ونقطـــة مرجعيـــة فـــي حقـــوق 

اإلنسان.
نـــددت النائـــب زينـــب عبداألميـــر بأشـــد 
العبـــارات الدخـــالت الســـافرة للحكومـــة 
اإليرانيـــة والقطرية في شـــؤون المملكة، 
والقطـــري  اإليرانـــي  النظـــام  ومحاولـــة 
اإليقـــاع بيـــن حكومـــة البحريـــن وشـــعبه 
الوفي من خالل اســـتغالل ملف العالقين، 
مؤكدة أن هذه المحاوالت ستفشـــل مثل 
ما ذهبت ســـالفاتها مهب الريح، موضحًة 
أن “شـــعب البحريـــن ســـيظل ُمحًبا ووفًيا 
وتحـــت إمـــرة قيادتـــه، وهـــو مـــا خلـــده 
التاريـــخ له منذ مئات الســـنين، فعائلة آل 
خليفـــة الكرام هم األســـاس الـــذي قامت 
ماضيهـــا  وهـــم  البحريـــن،  مملكـــة  عليـــه 
وحاضرهـــا ومســـتقبلها، شـــاءت أو أبـــت 
األنظمـــة المارقـــة التـــي ال تضمر إال الشـــر 

للبحرين.

األجدر بالنظامين اإليراني والقطري االهتمام بشؤون رعاياهم
زينب: شعب البحرين تحت إمرة قيادته

هشام العشيريمحمد السيسي علي إسحاقيممدوح الصالح

دينا اللظيزينب عبداألمير



أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزية زينــل الدعم النيابي التــام لخطة الحكومة إلجــاء المواطنين في 
الخــارج، وفــق اإلجــراءات االحترازيــة الازمــة لحفظ صحة وســامة الجميع، وتنفيــذ توجيهات عاهل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة في اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة والوقائية 

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(.

وأشـــادت بجهود الحكومة برئاســـة رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة والجهـــود الوطنيـــة لولـــي العهـــد نائـــب 
القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة وجميع أعضاء فريق البحرين.
النـــواب  وأعربـــت عـــن رفـــض واســـتنكار مجلـــس 
لإلجراء غير المســـؤول من الجهـــات المختصة في 
قطـــر تجـــاه المســـافرين البحرينييـــن، ومـــا ورد من 
مغالطـــات فـــي بيان مكتب االتصـــال الحكومي في 
قطـــر، مؤكـــدة تكاتـــف وتالحـــم الشـــعب البحريني 
مـــع قيـــادة صاحـــب الجاللة الملـــك وقـــدرة اإلرادة 
الوطنيـــة على تجـــاوز جميع التحديـــات واألوضاع 
الراهنـــة، وأن المواطـــن البحرينـــي لـــه كل الرعايـــة 
واالهتمـــام من وطنـــه وحكومته ومؤسســـاته، وأن 
عـــودة المواطنيـــن البحرينييـــن فـــي الخـــارج هـــي 
أولويـــة وطنية لدى الســـلطة التشـــريعية والســـلطة 

التنفيذية معا.
مـــن جهته، أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
أن الســـلطتين التنفيذية والتشريعية تسيران جنًبا 
إلـــى جنـــب نحـــو تحقيق مزيـــد من اإلنجـــازات عبر 
تعاونهمـــا اإليجابـــي المســـتمر لما فيـــه خير وصالح 
الوطـــن والمواطنيـــن خصوصـــا فـــي ظـــل الظروف 
انتشـــار  بعـــد  العالـــم  يواجههـــا  التـــي  االســـتثنائية 
فيـــروس كورونـــا في عدد كبير من الـــدول وإعالنه 
جائحـــًة عالمية من جانب منظمـــة الصحة العالمية، 
والـــذي اســـتوجب معـــه بـــذل مزيـــد مـــن الجهـــود 
الوطنية في جميع المجاالت لحفظ سالمة وصحة 
الجميع بمـــا يعكس وحدة الصف وتماســـكه بقيادة 
عاهل البالد ويجســـد المســـاعي الحكومية برئاســـة 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء، ويؤكـــد الجهـــود الوطنيـــة 
التـــي يقودها ســـمو ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 

النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء والمســـؤولية 
الوطنيـــة التـــي يتحلى بهـــا فريق البحريـــن الواحد 
مـــن جميـــع أبنـــاء الوطـــن. جاء ذلـــك لـــدى اجتماع 
عـــدد من الوزراء في مقر مجلـــس النواب أمس مع 
هيئة مكتب مجلس النواب برئاســـة رئيسة مجلس 
النـــواب؛ لالطالع على خطة إجـــالء المواطنين في 
الخارج، إذ نوه وزير الخارجية خالل االجتماع بأن 
البحرين مســـتمرة بجهود أبنائها وتكاتفهم، وجهود 
الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية وكل الجهـــات 
المعنيـــة فـــي مباشـــرة وإتمـــام تنفيـــذ خطـــة إجالء 
المواطنيـــن الراغبيـــن بالعودة إلى مملكـــة البحرين 
خصوصـــا المواطنيـــن البحرينييـــن الموجودين في 
إيـــران وفـــق جدولـــة المواعيـــد مـــن خـــالل رحالت 
جوية مباشـــرة إلى مملكة البحرين، مع تأكيد اتباع 
القواعـــد واإلجـــراءات االحترازيـــة الالزمـــة لحفظ 

الطائـــرات  المســـافرين وطواقـــم  صحـــة وســـالمة 
وموظفي مختلف المطارات ومختلف فرق العمل.

المملكـــة  اســـتنكار  عـــن  الخارجيـــة  وأعـــرب وزيـــر 
لإلجـــراء غير المســـؤول الـــذي قامت به الســـلطات 
المختصة في قطر عبر نقل المواطنين البحرينيين 
من إيران إلى مطار الدوحة دون أي تنســـيق مسبق 

مـــع الجهـــات المختصة في مملكـــة البحرين، ودون 
اتخاذ االجراءات االحترازيـــة الالزمة؛ حفاظا على 
سالمتهم وسالمة أفراد طاقم الطائرة والمسافرين 
كما توصي بها منظمة الصحة العالمية وبما يتوافق 

.)IATA( مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن الجهـــات المختصة في 

مملكـــة البحريـــن على تواصل مســـتمر مـــع الجهات 
المعنية بشأن تسهيل عودة المواطنين البحرينيين 
الموجوديـــن في مدينة مشـــهد، عبـــر رحالت جوية 
منســـقة ومباشـــرة مـــن مشـــهد إلـــى البحريـــن، بعـــد 
ســـلطات  مـــن  الالزمـــة  التصريحـــات  اســـتصدار 
الطيـــران المدنـــي، واتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازية 
الصحيـــة  الجهـــات  أعدتهـــا  التـــي  الخطـــط  وفـــق 
المختصـــة في المملكة للتعامـــل مع جائحة كورونا، 
مـــن  العائديـــن  الســـتقبال  المعتمـــدة  واإلجـــراءات 
الخـــارج؛ حفاظـــا علـــى ســـالمة وصحـــة المواطنين 

والمقيمين والعائدين.
وأعـــرب وزير الخارجية عـــن إدانة وزارة الخارجية 
للبيـــان الصادر بهذا الخصـــوص من مكتب االتصال 
الحكومـــي فـــي قطـــر، ومـــا تضمنـــه مـــن مغالطـــات 
ـــات مبيته، مؤكـــدا أن هذا  مرفوضـــة وتعبـــر عـــن نيَّ
التصرف القطري يمثل تدخال ســـافرا في الشـــؤون 
مرفوضـــا  وموقفـــا  البحريـــن،  لمملكـــة  الداخليـــة 
هدفه اإلســـاءة إلـــى مملكة البحرين، وشـــق الصف 
والوحـــدة الوطنية التي تجلت في أبرز معانيها في 
مملكة البحرين، وهـــي تواجه هذا التحدي الخطير 

بتضامن شعبها وتكاتفهم وتالحمهم الوطني.
مـــن جانبها، أكدت وزيرة الصحـــة فائقة الصالح أن 
وزارة الصحة ومن خـــالل طواقمها الطبية تواصل 
دورهـــا فـــي خطـــوط الدفـــاع األولـــى فـــي أكثر من 
موقع بما يحفظ ســـالمة وصحـــة جميع المواطنين 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحرين وفـــق اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابير الوقائيـــة المعتمدة عالمًيا، إذ 
تم رفع الطاقة االستيعابية للطواقم الطبية ومراكز 
الفحـــص والحجـــر والعـــزل والعالج؛ بما يســـهم في 
رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لكل الحاالت، 
المتطوعيـــن  مـــن جهـــود  االســـتفادة  إلـــى  إضافـــة 
أصحـــاب التخصصـــات والخبـــرات الصحيـــة الذين 
المجتمـــع  أن  البحريـــن  أبنـــاء  أثبـــت  كمـــا  أثبتـــوا 
البحريني مجتمـــع واٍع يتمتع بقدر كبير من الحس 
الوطنـــي المســـؤول، مشـــيرة إلـــى أن الـــوزارة على 
تواصـــل دائـــم مـــع منظمة الصحـــة العالميـــة وتطلع 
بصـــورة مســـتمرة علـــى مـــا تصـــدره مـــن توصيات 

تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.

اجتماع عدد من الوزراء في مقر مجلس النواب أمس مع هيئة مكتب المجلس

المنامة - بنا

زينل: إجراء قطري ال مسؤول تجاه المسافرين البحرينيين
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المنامة - بنا

أكد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي 
مجلـــس  بـــدول  الصحـــة  وزراء  أن 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية عقدوا 
وجـــود  خاللـــه  مـــن  أكـــدوا  اجتماًعـــا 
إجـــراءات احترازيـــة مشـــددة تتعلـــق 
بالتنقـــل بيـــن دول المجلـــس، وهـــو مـــا 
لـــم تلتـــزم به قطـــر باســـتغاللها الظرف 
االســـتثنائي الذي يمر بـــه العالم كورقة 

سياسية وإعالمية.
وشدد وزير شؤون اإلعالم في تصريح 
واعـــي”  “مجتمـــع  لبرنامـــج  مقتضـــب 
الـــذي يبثـــه تلفزيون البحريـــن على أن 
اســـتغالل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية 
التـــي يمر بهـــا العالـــم لتحقيـــق أهداف 
سياســـية دخيلة على مجتمعاتنا ليس 
مستغرًبا على وسائل اإلعالم القطرية، 
مؤكـــًدا أن عمليـــة جلـــب مجموعة من 
إيران إلى قطر ومنها إلى سلطنة عمان  
دون علـــم أي جهـــة معنيـــة بهـــذا األمـــر 

يثير الكثير من عالمات االستفهام.
وأشار وزير شؤون اإلعالم أن امتعاض 

المواطنين القطريين في عدد من دول 
العالـــم مـــن عـــدم الســـماح لهـــم بالعودة 
إلـــى قطر دليل علـــى أن الظرف الحالي 
مـــن  جملـــة  الـــدول  علـــى  يســـتوجب 
اإلجراءات االحترازية واالســـتعدادات 
الطبيـــة التي تقوم بهـــا مملكة البحرين 
بشـــكل مدروس وبالتعاون مع مختلف 
أنـــه ال  العالقـــة، مؤكـــًدا  الجهـــات ذات 
يجوز من منطلق إنساني استغالل هذه 
الورقـــة إعالمًيا بالصـــورة التي يحاول 

إعالم النظام القطري الترويج لها.

الرميحي: قطر تستخدم صحة اإلنسان ورقة سياسية

السلــوم: الحكومــة تعمــل جاهــدة علـى إجــالء المواطنيــن
أشــاد رئيــس اللجنة الماليــة واالقتصادية بمجلــس النواب النائب 
أحمد السلوم باالجتماع بممثلي الحكومة برئاسة وزير الخارجية 

عبداللطيف الزياني والذي عقد أمس “األحد”.

وقـــال النائـــب الســـلوم “كلنا ثقة 
واهتمامهـــا  الرشـــيدة  بقيادتنـــا 
بملـــف المواطنيـــن العالقيـــن في 
الخارج” ، مشيًدا في الوقت ذاته 
بتوجيهـــات عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة الـــى األوقـــاف الجعفرية 
المواطنيـــن  أوضـــاع  بمتابعـــة 
البحرينيين في ايران إلرجاعهم 
الى أرض الوطن، والذي قام مع 
اإلدارة مشـــكورة بالمتابعـــة في 
هـــذا الجانب، ووصـــول دفعتين 

الى غاية اآلن.

وأشـــاد الســـلوم بمتابعـــة رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
البحرينييـــن  عـــودة  خليفـــة 
العالقيـــن فـــي الخـــارج، وتأكيـــد 
سموه أن الحكومة حريصة على 
عودة أبنائنـــا الذين تقطعت بهم 
الســـبل بســـبب إغالق المطارات 

احترازًيا.
وأوضـــح أن البحرين وبشـــهادة 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
قدرتهـــا  تؤكـــد  أن  اســـتطاعت 
االجـــراءات  جميـــع  أخـــذ  علـــى 

االحترازية، وأن ترؤس صاحب 
الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء الجنة 
التنســـيقية ومتابعته المســـتمرة 
لوضـــع الخطوات التي أســـهمت 
في استقرار الوضع الصحي في 
البحريـــن وعدم انتشـــار المرض 
والخطـــوات  التعامـــل  بفضـــل 
علـــى  المحافظـــة  إلـــى  الهادفـــة 

ســـالمة المواطنيـــن والمقيمين، 
أن  أوضحـــت  األرقـــام  أن  كمـــا 
نســـبة  أعلـــى  ســـجلت  المملكـــة 
بيـــن  الفيـــروس  مـــن  شـــفاء 
دول الخليـــج وهـــو مـــا يبرهـــن 
وقيـــام  الفعالـــة  اإلجـــراءات 

الجهـــات المعنيـــة بدورهـــا علـــى 
أكمل وجه.

جميـــع  نرفـــض  إننـــا  وأردف: 
عـــن  تتحـــدث  التـــي  األصـــوات 
الحكومـــة  أن  ونؤكـــد  المملكـــة، 
إجـــالء  علـــى  جاهـــدة  تعمـــل 
اســـتغالل  رافًضـــا  المواطنيـــن، 
نســـتنكر  كمـــا  العالقيـــن،  ملـــف 
فـــي  وايـــران  قطـــر  تدخـــالت 
أن  مؤكـــدا  الداخليـــة،  شـــؤوننا 
حمايـــة  علـــى  قـــادرة  البحريـــن 
مواطنيهـــا والتواصـــل معهم بما 
لهـــم  يحفـــظ ســـالمتهم ويوفـــر 

جميع االحتياجات. 
وذكـــر “فلتكـــف هذه الـــدول وال 
تتدخـــل فـــي شـــؤوننا الداخلية 
ولتعمل على االنشـــغال بنفســـها 
وبحماية مواطنيها، فنحن خلف 

قيادة رشيدة ماضية في حماية 
مواطنيها والتواصل معهم أينما 

كانوا”.
وأشـــار إلى أن الوفـــد الحكومي 
أعـــداد  تفاصيـــل  إلـــى  تطـــرق 
العالقين في الخـــارج والراغبين 
فـــي العودة الـــى المملكة، إذ أكد 
الوفـــد أن عـــدد الموجودين في 
مـــن  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 
المواطنيـــن 213، فـــي حيـــن أن 
المملكـــة  فـــي  الموجويـــن  عـــدد 
األردنيـــة الهاشـــمية يبلـــغ  364، 
وبريطانيـــا: 250، وألمانيـــا: 68، 
 ،1630 وإيـــران:   ،56 وروســـيا: 
المملكـــة  وفـــي   ،53 وتايلنـــد: 
عـــدد  يبلـــغ  الســـعودية  العربيـــة 
 34 الموجوديـــن  المواطنيـــن 

مواطًنا.

محرر الشؤون المحلية

 رافًضا تدخالت
 قطر وإيران

بشؤون البحرين 
الداخلية

القضيبية - مجلس النواب

أعرب مجلس النواب، عن بالغ الشـــكر والتقدير 
لمـــا تقوم به مملكـــة البحرين من جهود مضنية، 
وســـالمة  صحـــة  لحفـــظ  ووطنيـــة،  إنســـانية 
المواطنين والمقيمين، وتنفيذ توجيهات عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وإطالق حزمة اقتصادية مالية، وتقديم 
والمتضـــررة،  المتعففـــة  لألســـر  الـــالزم  الدعـــم 
واتخاذ كافة اإلجـــراءات االحترازية والوقائية 

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-(.
  وأشـــاد المجلـــس، بخطـــة إجـــالء المواطنين 
عرضتهـــا  التـــي  الخـــارج،  فـــي  البحرينييـــن 

الحكومـــة  فـــي اجتماعهـــا المشـــترك مـــع هيئة 
مكتـــب مجلـــس النـــواب صبـــاح أمـــس، والذي 
يأتـــي تأكيـــًدا لتعزيز التعـــاون بين الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة، فـــي ظـــل تحديـــات 
الوضـــع الراهـــن، التـــي تســـتوجب مـــن الجميع 
مضاعفة العمل واالنجاز، والتكاتف والتماسك، 
ووحـــدة الصـــف والكلمة، بقيـــادة  عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة  واستمرار التعاون الفاعل مع الحكومة 
برئاســـة رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة  ودعـــم 
الجهـــود الوطنية التي يقودها ولي العهد نائب 

القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة وكافة أعضاء فريق البحرين.
البالـــغ،  واســـتنكاره  القاطـــع  رفضـــه  وأكـــد    
لإلجراءات غير المســـؤولة التي قامت بها قطر 
والمغالطـــات  البحرينييـــن،  المســـافرين  تجـــاه 
المرفوضـــة الـــواردة فـــي بيان مكتـــب االتصال 
الحكومـــي القطـــري، والذي يمثل تدخال ســـافرا 
في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ويسعى 
إلحداث الفتنة، وشق الصف والوحدة الوطنية، 
التي يتمسك بها الشعب البحريني على الدوام، 

بكل فخر واعتزاز.

النــــــواب: سعـــــي قطـــــــري إلحــــــداث الفتنــــــة

وزير شؤون اإلعالم

قطر تهدف اإلساءة للبحرين بموضوع العالقين
ضدهـــا واضـــح  دولـــي  موقـــف  التخـــاذ  يدعـــو  أحمـــد  بـــن  خالـــد 

أكــد مستشــار جالــة الملــك للشــؤون الدبلوماســية الشــيخ خالــد 
بــن أحمــد آل خليفــة في سلســة تغريداتــه على حســابه على موقع 
التواصل االجتماعي “تويتر”، أن “توجيهات جالة الملك للحكومة 
واضحــة للعمل بكل ســرعة وحســب خطة مبرمجــة تضمن معايير 
السامة الصحية إلعادة كل مواطن بحريني عالق في الخارج إلى 

وطنه وتوفير العاج له وإعادته الى أهله سالما آمنا. 

وقـــال إن “البحريـــن رتبت خطة 
إجـــالء مواطنيهـــا العالقيـــن في 
إيـــران بترتيـــب رحـــالت خاصة 
مباشـــرة مـــن مطـــار مشـــهد الـــى 
دفعـــات  علـــى  البحريـــن  مطـــار 
الســـالمة  معايـــر  بـــكل  تلتـــزم 
المطلـــوب،  الصحـــي  واالحتـــراز 
تجاريـــة  رحـــالت  فـــي  وليـــس 
اآلخريـــن  المســـافرين  تعـــرض 

في الطائـــرات والمطارات لخطر 
الوباء”

وأضـــاف “مـــا قامت بـــه قطر من 
نقـــل المســـافرين العالقين ضمن 
رحـــالت تجاريـــة من إيـــران إلى 
الدوحة ثم إلى مسقط وإعادتهم 
ألدنـــى  يفتقـــر  الدوحـــة  إلـــى 
معايير ســـالمة أطقـــم الطائرات 
والمسافرين بما يعرضهم للخطر 

الشديد، ودون أي ترتيب مسبق 
فـــي  المختصـــة  الســـلطات  مـــع 
البحريـــن رغـــم معرفتهـــم بخطة 

اإلجالء البحرينية”.
وتابـــع أن “مـــا قامـــت بـــه قطـــر 
واضح ومكشـــوف، وهو التدخل 

في موضوع المواطنين العالقين 
بهدف اإلســـاءة المبيتـــة لمملكة 
البحريـــن، وما الهجمة اإلعالمية 
المنســـقة الالحقـــة لبيـــان قطـــر، 
على مملكة البحرين من مختلف 
المنصـــات القطريـــة والتابعة لها 
اال الدليـــل الواضح على خطتهم 

المبيتة”.
قطـــر  بـــه  قامـــت  “مـــا  مشـــددا   
ويســـتوجب  مســـتنكر  شـــيء 
موقـــف دولي واضـــح منه”، وأنه 
األحـــرى بقطـــر أن تتوقـــف عـــن 
اســـتخدام مســـألة إنســـانية مثل 
خططـــه  فـــي  كورونـــا  جائحـــة 
علـــى  المســـتمرة  ومؤامراتهـــا 

الدول والشعوب”.

الشيخ خالد بن أحمد

أحمد السلوم
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المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشــر البحرين العام أمس عند مســتوى 1,362.41 بانخفاض 
وقدره 26.36 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي.

 2.31 المســـتثمرون  وتـــداول 
مليـــون ســـهم، بقيمـــة إجماليـــة 
دينـــار،  ألـــف   331.84 قدرهـــا 
 59 خـــال  مـــن  تنفيذهـــا  تـــم 
المســـتثمرون  ركـــز  إذ  صفقـــة، 
تعاماتهـــم علـــى أســـهم قطـــاع 
الخدمـــات، التـــي بلغـــت قيمـــة 
أســـهمه المتداولة 173.48 ألف 
دينـــار أي مـــا نســـبته 52.28 % 
من القيمـــة اإلجماليـــة للتداول 
ألـــف   536.61 وبكميـــة قدرهـــا 
سهم، تم تنفيذها من خال 29 

صفقة.
البحريـــن  شـــركة  وجـــاءت 
لاتصـــاالت )بتلكو( فـــي المركز 
األول، إذ بلغـــت قيمـــة أســـهمها 
المتداولة 137.16 ألف دينار أي 
ما نسبته 41.33 % من إجمالي 

قيمة األسهم المتداولة، وبكمية 
قدرهـــا 379.01 ألـــف ســـهم، تم 

تنفيذها من خال 22 صفقة.
فـــكان  الثانـــي  المركـــز  أمـــا 
لمجموعة جي اف اتش المالية 
بقيمة قدرهـــا 74.28 ألف دينار 
مـــن   % 22.38 نســـبته  مـــا  أي 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
مليـــون   1.38 قدرهـــا  وبكميـــة 
سهم، تم تنفيذها من خال 14 

صفقة.
وجـــاء البنـــك األهلـــي المتحـــد 
بقيمة قدرهـــا 40.64 ألف دينار 
مـــن   % 12.25 نســـبته  مـــا  أي 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
ألـــف   157.80 وبكميـــة قدرهـــا 
ســـهم، تم تنفيذهـــا من خال 3 

صفقات.

تداول 2.3 مليون سهم 
بـ 331.8 ألف دينار

دبي - رويترز

الشـــرق  بورصـــات  معظـــم  ارتفعـــت 
األوســـط أمس األحـــد، مع فرض الدول 
إجـــراءات صارمـــة الحتـــواء االنتشـــار 
الســـريع لفيـــروس كورونـــا، إلـــى جانب 
ضخ السلطات مليارات الدوالرات، لكن 
بورصـــة قطـــر تراجعت عقب تســـجيل 
أول حالـــة وفـــاة فـــي الدولـــة؛ بســـبب 
الفيروس. وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 
2.9 %، يقـــوده ارتفاع أكبر بنوك الباد، 
وســـهم   %  6.2 األول،  أبوظبـــي  بنـــك 

اتصاالت 3.2 %. وزاد مؤشـــر دبي 1.3 
%، إذ قفـــز ســـهم إعمـــار العقاريـــة 5.7 
%ودبـــي لاســـتثمار 3.7 %. وأغلقـــت 
البورصـــة الســـعودية مرتفعـــة 0.8 %، 

لتواصل مكاسب الجلسة السابقة.
وزاد ســـهم مصـــرف الراجحـــي 1.9 % 

في حين ارتفع جبل عمر 4.8 %.
 ،%  0.6 المؤشـــر  فقـــد  قطـــر،  وفـــي 
وأغلقـــت معظم األســـهم منخفضة، بما 

فيها صناعات قطر الذي فقد 1.4 %.

صعود معظم أسواق الشرق األوسط

ديــنــار مــلــيــون  ـــ76  ــ ب عــســكــر  مــحــجــر  وتــشــغــيــل  إدارة 

قيمة ترسيات مناقصات فبراير

أرســـى مجلس المناقصـــات والمزايـــدات 173 مناقصة 
ومزايـــدة )164 مناقصـــة و9 مزايدات( تابعة لـ 33 جهة 
حكوميـــة بنحـــو 437.2 مليـــون دينار في شـــهر فبراير 
الماضـــي، قياًســـا بإرســـاء 74 مناقصـــة ومزايـــدة )71 
مناقصـــة و3 مزايدات( بقيمة تقـــدر بنحو 69.1 مليون 

دينار في الفترة المماثلة من العام 2019.
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  واســـتحوذت 
والتخطيـــط العمرانـــي علـــى النصيب األكبـــر من قيمة 
المناقصات والمزايدات التي أرســـيت في فبراير بنحو 
323.9 مليـــون دينـــار، تشـــكل مـــا نســـبته 74.1 % مـــن 
إجمالـــي قيمة المناقصات والمزايـــدات، تمثلت في 21 
مناقصـــة ومزايدة، كان أبرزها: مناقصة ألعمال تفجير 
وإدارة وتشغيل محجر البحرين “محجر عسكر” بقيمة 
76 مليـــون دينار أرســـيت على شـــركة ناس لألســـفلت، 
ومناقصة إلنشـــاء الطـــرق المؤدية إلى إســـكان اللوزي 
ibn omai�( 5.2 مليون دينار أرسيت على شركة  بنحو

.)rah contracting co
كمـــا اســـتحوذ بنك اإلســـكان علـــى 10 % مـــن إجمالي 
قيمـــة المناقصـــات والمزايـــدات التـــي أرســـيت، بقيمة 
43.97 مليـــون دينـــار تقريًبـــا، تمثـــل مناقصـــة وحيدة، 
لتعييـــن مقـــاول للقيـــام بأعمـــال الـــردم لمشـــروع بنـــدر 
 Boskalis( الســـاية ودانات الساية أرســـيت على شركة

.)Westminster middle east
وكذلك اســـتحوذت شـــركة تطويـــر للبتـــرول، على 5.6 
% مـــن إجمالـــي قيمـــة المناقصـــات والمزايـــدات التي 
أرســـيت، بقيمـــة 24.5 مليـــون دينـــار تقريًبـــا، تمثل 12 
مناقصة، كان أبرزها: مناقصة لتقديم خدمات المعدات 
الثقيلـــة والخدمات المرتبطة بأجهزة التنقيب أرســـيت 
على شـــركة )Nasser Abd Mohammed( بنحو 18.3 
مليون دينار. وأيًضا اســـتحوذت هيئة الكهرباء والماء 
علـــى 2.3 % من إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات 
التـــي أرســـيت في فبراير الماضي، بقيمـــة 10.2 مليون 
دينـــار تقريًبـــا، تمثل 21 مناقصـــة، كان أبرزها: مناقصة 
لشـــراء محوالت كهربائية الســـتخدامها مـــن قبل إدارة 
توزيـــع الكهربـــاء بنحـــو 4.5 مليون دينار أرســـيت على 

“خبير للتجارة” و “العالمية للهندسة الكهربائية”.
إضافة إلى ذلك، اســـتحوذت هيئة الثقافة واآلثار على 
1.6 % مـــن إجمالـــي قيمـــة المناقصـــات والمزايـــدات، 
بقيمـــة 6.98 مليـــون دينـــار تقريًبـــا، تمثـــل مناقصتين، 
كان أبرزهـــا: مناقصـــة ألعمال بناء 4 مواقف ســـيارات 

متعـــددة الطوابـــق في المحرق بنحـــو 6.9 مليون دينار 
أرســـيت علـــى شـــركة محمـــد عبدالمحســـن الخرافـــي 
وأوالده. وأظهـــرت البيانات أن المناقصات والمزايدات 
التـــي أرســـيت في شـــهر فبراير توزعت علـــى قطاعات 
عدة، كالتالي: قطاع الخدمات والمزايدات واالستثمار 
اســـتحوذ علـــى 57.5 % من إجمالي قيمـــة المناقصات 
والمزايـــدات المرســـاة فـــي فبرايـــر بقيمـــة بلغـــت نحـــو 
اإلنشـــاءات  قطـــاع  نصيـــب  دينـــار،  مليـــون   251.2
واالستشارات الهندسية ما نسبته 31.3 % من إجمالي 
قيمة المناقصات والمزايدات المرساة في فبراير بقيمة 
بلغت بنحو 136.8 مليون دينار، قطاع النفط اســـتحوذ 
علـــى 6.2 % من إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات 

المرســـاة فـــي فبرايـــر بقيمة بلغـــت بنحـــو 27.2 مليون 
دينـــار، قطاع المواد والمعدات اســـتحوذ على 4 % من 
إجمالـــي قيمـــة المناقصـــات والمزايـــدات المرســـاة في 
فبرايـــر بقيمـــة بلغت قرابة 17.6 مليـــون دينار، وقطاع 
الطيران ومن ضمنها مشـــروعات المطار استحوذ على 
1 % من إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات المرساة 

في فبراير بقيمة بلغت بنحو 4.4 مليون دينار.
وكان المجلس قد أرســـى في شـــهر ينايـــر الماضي، 91 
مناقصـــة ومزايدة )89 مناقصة ومزايدتين( تابعة لـ 26 
جهة حكومية بنحو 109.8 مليون دينار، قياًسا بإرساء 
72 مناقصـــة ومزايـــدة بقيمة تقدر بنحـــو 71.8 مليون 

دينار في شهر يناير 2019.

دبي - رويترز

“الخطوط القطرية” 
تحذر من نفاد السيولة

ــفــيــذي لــشــركــة  ــن ــت ــال الـــرئـــيـــس ال ــ قـ
الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة أكــبــر 
ستضطر  الشركة  “إن  أمــس  الباكر 
فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف لــطــلــب دعــم 
ــرب نــفــاد  ــن قــ ــذرا مـ ــحـ حـــكـــومـــي، مـ
السيولة الضرورية لتسيير رحالت”.

من  بالهاتف  “رويترز”  لـ  الباكر  وقال 
من  كثيرة  طلبات  ”تلقينا  الــدوحــة 
حكومات في أنحاء العالم وسفارات 
في دول معينة تطلب من الخطوط 

القطرية أال توقف الرحالت“.

الكشف عن تخزين فواكه وخضراوات بكميات هائلة
الزيانـــي: ضـــرورة طـــرح البضائـــع باألســـواق وعـــدم رفـــع األســـعار

كثفت إدارة التفتيـــش بوزارة الصناعة 
حماتهـــا  والســـياحة،  والتجـــارة 
التفتيشـــية الدوريـــة، وذلـــك فـــي إطار 
ســـعيها المستمر في تعزيز الرقابة على 
األنشطة التجارية، وضمن استراتيجية 
وإجـــراءات  ماليـــة  وحزمـــة  متكاملـــة 
غيـــر مســـبوقة للتعامـــل مـــع الظـــروف 
االســـتثنائية الراهنة، لتوفير المنتجات 

األساسية في األسواق. 
أســـعار  ارتفـــاع  ظاهـــرة  رصـــد   وبعـــد 
اآلونـــة  فـــي  والخضـــروات  الفواكـــه 
األخيـــرة، قام المفتشـــون صبـــاح أمس 
 ،2020 مـــارس   28 )الســـبت(  األول 
بزيارات ميدانية لألسواق لإلطاع عن 
قـــرب عن مدى توافر الخضار والفواكه 

مـــن جهـــة والتحقـــق مـــن أســـعارها من 
جهة أخرى. 

كمـــا جـــرت عمليـــة التحـــري علـــى عدد 
مـــن المســـتودعات لاطـــاع على كمية 

مخـــزون الخضار والفواكه فيها، وتبين 
وجود 3 مســـتودعات بها كميات كبيرة 
مـــن الفواكه والخضراوات بعضها يعود 
لشـــهر فبرايـــر هـــذا العـــام، مـــا يحد من 

تدفقها في األسواق وارتفاع أسعارها.
اإلجـــراءات  كافـــة  اتخـــاذ  وســـيتم 
وذلـــك  المخالفيـــن  اتجـــاه  القانونيـــة 
استنادًا إلى قانون رقم 35 لسنة 2012 

بشأن حماية المستهلك. 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر   وشـــدد 
والســـياحة زايد الزيانـــي، على ضرورة 
طـــرح البضائع في األســـواق مع مراعاة 
وأكـــد  األســـعار،  فـــي  المغـــاالة  عـــدم 
بضـــرورة التعـــاون والتكاتـــف في هذه 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي تمـــر بهـــا 
مملكة البحرين، كمـــا تدعو الوزارة إلى 
االلتـــزام التـــام بالقوانين والتشـــريعات 
واألنظمـــة المعمـــول بهـــا فـــي المجـــال 

التجاري في مملكة.

بعض السلع يعود تخزينه لشهر فبراير الماضي

المنامة - الصناعة والتجارة

5 ماليين دوالر صافي دخل “البركة جنوب إفريقيا” في 2019
ــول ــ ــ األصـ ــي  ــ ــال ــ ــم ــ إج دوالر  ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  520  ..%  11 نـــســـبـــتـــه  ــاع  ــ ــفـ ــ ــارتـ ــ بـ

أعلــن بنــك البركــة جنــوب إفريقيــا، وهو إحــدى الوحدات المصرفيــة التابعة لمجموعــة البركة المصرفيــة، عن نتائجه 
الماليــة للعــام 2019، التــي أظهــرت مواصلة البنــك تحقيق النتائج الماليــة المتميزة والنمو في األعمــال، إذ نما صافي 

دخله بنسبة 11 %، كما ارتفع إجمالي األصول بنسبة 7 % وذلك بالمقارنة مع نهاية العام 2018. 

وارتفـــع إجمالـــي دخـــل البنك بنســـبة 
 24( رانـــد  مليـــون   350 ليبلـــغ   %  7
مليـــون دوالر ( فـــي 2019، بالمقارنـــة 
مـــع العـــام الســـابق لـــه. وبعـــد خصـــم 
المصاريـــف التشـــغيلية، ارتفع صافي 
الدخل التشـــغيلي بنســـبة 14 % ليبلغ 
104 مليـــون رانـــد )7 ماييـــن دوالر (. 
وبينمـــا بلـــغ صافي الدخـــل 73 مليون 
بزيـــادة   ،) دوالر  ماييـــن   5( رانـــد 
ملحوظة نســـبتها 11 % بالمقارنة مع 
العـــام 2018.  مـــن ناحية أخرى، نجح 
البنـــك فـــي زيـــادة حصتـــه في ســـوق 

الودائـــع خال العام 2019، األمر الذي 
انعكـــس إيجابا علـــى اجمالي األصول 
الـــذي ارتفـــع بنســـبة 7 % ليبلـــغ 7.35 

مليـــار راند )520 مليون دوالر ( بنهاية 
ديســـمبر 2019 وذلـــك بالمقارنـــة مـــع 
البنـــك  ووظـــف   .2018 العـــام  نهايـــة 
تلـــك الزيادة في التوســـع في عملياته 
التمويليـــة، إذ ارتفـــع حجـــم محفظـــة 
التمويـــات واالســـتثمارات بنســـبة 9 
% ليبلغ 6.60 مليار راند )467 مليون 
دوالر ( بنهاية ديسمبر 2019 بالمقارنة 

مع نهاية العام الماضي 2018.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك البركة 
جنـــوب إفريقيـــا والرئيـــس التنفيـــذي 
لمجموعـــة البركـــة المصرفيـــة، عدنان 

يوســـف “فـــي مناســـبة تحقيـــق هـــذه 
يســـعدنا  الممتـــازة،  الماليـــة  النتائـــج 
أن نتوجـــه بالشـــكر والتقديـــر لإلدارة 
التنفيذيـــة وكافة العامليـــن في البنك 
لجهودهـــم القيمة، مثمنيـــن دور كافة 

الجهـــات الرقابيـــة والماليـــة الداعمـــة 
للبنك في جنوب إفريقيا”. 

وأضـــاف يوســـف “يتمتع بنـــك البركة 
جنـــوب إفريقيـــا بســـمعة متميـــزة من 
الشـــريعة  بأحـــكام  االلتـــزام  حيـــث 
والخدمات المصرفية األخاقية التي 
يقدمهـــا للعمـــاء والشـــركات. كما أنه 
يلعـــب دور مهم فـــي النمو االقتصادي 
من خـــال قيامه باســـتقطاب الودائع 
من مختلف الشرائح، وإعادة تشغيلها 
في هيئـــة تمويات واســـتثمارات مع 
األفراد والشركات. وتبلغ حصة البنك 
من سوق الودائع المصرفي اإلسامي 
17 %، في حين تبلغ حصته من سوق 
التمويـــات المصرفية اإلســـامية 48 
%، وهذا يدلل على أهمية الدور الذي 

يقـــوم بـــه البنك فـــي اقتصـــاد جنوب 
إفريقيا”.

مـــن جانبه، قال عضـــو مجلس اإلدارة 
شـــبير  للبنـــك  التنفيـــذي  والرئيـــس 
شوهان “يقدم البنك، من خال شبكة 
فروعـــه التـــي يبلـــغ عددهـــا 11 فرعـــا 
منتشرة في مختلف المدن والمناطق 
الحيويـــة فـــي جنوب إفريقيـــا، حزمة 
المصرفيـــة  الخدمـــات  مـــن  متكاملـــة 
لإلفـــراد والشـــركات، كذلـــك الخدمات 
عبـــر مختلـــف  المتطـــورة  المصرفيـــة 
القنوات االلكترونية. كما يعلب البنك 
التمويـــات  تقديـــم  فـــي  مهمـــا  دورا 
إلـــى الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
الحجم للمساعدة في النمو في العديد 

من الصناعات داخل االقتصاد”.

المنامة - مجموعة البركة
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“سكيبالينو” توفر نظاًما لقوائم االنتظار للجهات الحكومية والمستشفيات
ــة الــوطــنــيــة لــلــســامــة ــل ــم ــح ــا فـــي ال ــه ــن ــة م ــم ــاه ــس مـــجـــاًنـــا م

أعلنــت شــركة “ســكيبالينو” عــن توفيــر نظامهــا الحاصــل علــى العديد مــن الجوائز العالميــة إلدارة قوائــم االنتظــار لجميع الجهــات الحكومية 
والمستشفيات والمراكز الطبية مجاًنا ولمدة 6 أشهر؛ لمحاربة تداعيات فيروس كورونا )كوفيد19-(، تماشًيا مع الحملة الوطنية للسالمة في 

المملكة. 

وســـيدعم النظام السحابي إلدارة 
قوائم االنتظار العديد من الجهات 
تدابيـــر  لتنفيـــذ  والمؤسســـات 
الســـامة لجميع موظفيها، إضافة 

إلى خلق بيئة آمنة لعمائها.
“ســـكيباينو”  شـــركة  وســـتقوم 
بإطاق خدمة الفـــرع االفتراضي 
لمســـاعدة  كلًيـــا؛  الجديـــدة 
علـــى  والشـــركات  المؤسســـات 
االســـتمرار فـــي خدمـــة عمائهـــم، 
والنمـــاذج  االســـتمارات  وقبـــول 
واستام المدفوعات دون الحاجة 
للعمـــاء بالحضـــور شـــخصًيا إلـــى 

مقر المؤسسة أو الشركة. 
وتعد هـــذه الخدمـــة تجريبية في 
الوقـــت الراهـــن، تـــم تطبيقهـــا مع 
عدد قليل من الوزارات الحكومية 
والشركات، ومن المتوقع إطاقها 

رسمًيا في أبريل المقبل. 
شـــركة  مبـــادرة  وتعكـــس 
“ســـكيباينو” تفانيها المستمر في 
إيجـــاد حلول مـــن شـــأنها أن تؤثر 
المجتمـــع،  علـــى  إيجابـــي  بشـــكل 
وفخرهـــا بكونهـــا فـــرد مـــن أفـــراد 

فريق البحريـــن، الذي يعد مفتاًحا 
للتغلـــب علـــى هـــذا التحـــدي الذي 

يواجه الوطن.
الـــوزارات  مـــن  المئـــات  وقامـــت 
الحكوميـــة والمؤسســـات الماليـــة 
باســـتخدام  األخـــرى  والشـــركات 
لفروعهـــا  “ســـكيباينو”  تطبيـــق 
المتعددة، إذ يمّكن التطبيق حجز 
خدمـــات متعـــددة مجاًنـــا لجميـــع 
الهواتـــف  باســـتخدام  العمـــاء 

الذكية.
التطبيـــق،  خـــواص  أهـــم  ومـــن 
هـــو إعطـــاء العمـــاء فرصـــة عدم 
االنتظـــار فـــي الطوابيـــر الطويلـــة 
والمزدحمة، إذ يمكنهم حجز وقت 

محدد لمواعيدهم ليتم إخطارهم 
عندمـــا يحيـــن دورهـــم، وبالتالـــي 
تقليص الحاجة إلى لمس شاشات 

المواعيد أو األوراق المطبوعة.
“ســـكيباينو”  تطبيـــق  ويعتبـــر 
األكثـــر  االنتظـــار  قوائـــم  إلدارة 
إلـــى  ويهـــدف  العالـــم،  فـــي  ذكاًء 
تزويـــد الشـــركات بحلـــول مبتكرة 
فـــي تحســـين خدمـــة  للمســـاعدة 

العماء. 
ويتيح هذا النظـــام متعدد اللغات 
الشـــركات القدرة على التعامل مع 

قوائم االنتظار بذكاء وسرعة.
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال الرئيس 
“ســـكيباينو”  لشـــركة  التنفيـــذي 

زمان زمان “تعكـــس هذه المبادرة 
التزامنـــا بـــرد الجميـــل لمجتمعنـــا، 
إذ نعلـــم أن تطبيقنـــا يعتبـــر حـــّا 
حيوًيا لضمان قـــدرة العماء على 
استخدام الخدمات بأمان، إضافة 
إلـــى حمايـــة الموظفيـــن فـــي هذا 
الوقـــت العصيـــب. نحـــن بحاجـــة 
إلـــى مســـاعدة بعضنا، وهـــذه هي 
أبســـط طريقة. فإعداد النظام ألي 
جهـــة يســـتغرق 5 دقائـــق ووصلة 

اإلنترنت فقط”. 
“ســـكيباينو”  تطبيـــق  ويتوافـــر 
مجاًنا للهواتف التي تعمل بأنظمة 
ويشـــمل   ”iOS“ والــــ  “األندرويـــد” 

العديد من الخدمات المجانية.

المنامة - شركة سكيبالينو

بلغ عدد عمليات بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم عبر منصات 
نقــاط البيــع 73.7 مليــون عمليــة بقيمة مبيعات تتجــاوز 2.4 مليار 
دينــار خــالل العام 2019، بنمو في عدد العمليات نســبتها 14.3 % 
مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، إذ كانت عمليات نقاط البيع 
قد سجلت 64.5 مليون عملية بقيمة مبيعات تصل إلى 1.9 مليار 

دينار، وفًقا لبيانات مصرف البحرين المركزي الصادرة حديثا.

عـــدد  أن  إلـــى  البيانـــات  وتشـــير 
االئتمـــان  بطاقـــات  عمليـــات 
وبطاقـــات الخصـــم عبـــر منصات 
نقاط البيـــع الصادرة في البحرين 
في العـــام 2019، بلغ 58.4 مليون 
مليـــون  بــــ49  مقارنـــة  عمليـــة، 
عمليـــة في نفـــس الفترة من العام 
2018، أي بزيـــادة نســـبتها 19 %، 
وتشكل 79.3 % من إجمالي عدد 

العمليات.
وبلـــغ حجـــم عمليـــات البيـــع عبـــر 
الدفـــع بالبطاقات الصـــادرة خارج 
البحريـــن خـــال العـــام الماضـــي، 
بانخفـــاض  عمليـــة  مليـــون   15.2
بلـــغ عددهـــا  إذ   ،% 1.16 بنســـبة 
العـــام  فـــي  مليـــون عمليـــة   15.4
البيـــع  عمليـــات  وتشـــكل   ،2018
خـــارج البحرين نحو 20.7 % من 

إجمالي عدد العمليات.
ومن جانـــب قيمة عمليـــات نقاط 
البيـــع، أظهرت البيانـــات أن قيمة 
عمليـــات نقـــاط البيـــع مـــن خـــال 

وبطاقـــات  االئتمـــان  بطاقـــات 
الخصـــم الصـــادرة فـــي البحريـــن 
 %  77.11 نســـبته  مـــا  تشـــكل 
مـــن إجمالـــي قيمـــة العمليـــات، إذ 
تتجـــاوز 1.8 مليار دينار في العام 
2019، مقابـــل 1.5 مليـــون دينـــار 
العـــام  مـــن  الفتـــرة  نفـــس  خـــال 
2018، أي بزيـــادة نســـبتها 23.16 

.%
فيمـــا بلغت قيمـــة عمليـــات نقاط 
البيع من خـــال بطاقات االئتمان 
وبطاقـــات الخصم الصادرة خارج 
دينـــار  مليـــون   557.2 البحريـــن 
فـــي العـــام 2019، مقارنة بـ453.2 
مليون دينـــار في الفترة ذاتها من 

2018، بزيادة نسبتها 23 %.
وبشـــأن عـــدد أجهزة نقـــاط البيع، 
فقد أشـــارت البيانات إلى أن عدد 
أجهـــزة نقـــاط البيـــع بنهايـــة العام 
الماضي بلغ 40262 جهازا مقارنة 
العـــام  بنهايـــة  اجهـــزة  بــــ35010 

.2018

2.5 مليار دينار مبيعات أجهزة نقاط البيع 2019

 كشفت شركة »بنفت« عن نتائجها المالية السنوية للعام 2019، التي تمثلت في تحقيقها لصافي األرباح الموحدة بمقدار 
3,327,998 دينار مقارنة مع 3,425,743 دينار للفترة ذاتها من العام 2018، أي بانخفاض بنسبة 3 %. كما حققت الشركة 
أربــاح تشــغيلية موحــدة بقيمــة 2,903,964 دينار بحريني مقارنة مــع 3,152,075 دينار للفترة ذاتها مــن العام 2018، أّي 
بانخفــاض بنســبة 8 %. وأمــا بالنســبة لصافي الموجودات الموحــدة، فقد حققت الشــركة 22,283,941 دينار مقارنة مع 

20,822,183 دينار للفترة ذاتها من العام 2018، أّي بزيادة وقدرها 7 %. 

التوجيهـــات  مـــع  وتماشـــيا   
الصحـــة  يخـــص  فيمـــا  الوطنيـــة 
موافقـــة  علـــى  وبنـــاء  والســـامة 
تـــم  المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف 
عقـــد االجتمـــاع بحضـــور ممثلـــي 
المصارف المســـاهمة عبر االتصال 
المرئـــي عـــن بعـــد برئاســـة رئيـــس 
مجلـــس اإلدارة محمـــد البســـتكي، 
الذي قـــال “تعتـــزم شـــركة »بنفت« 
إطاق خدمات جديدة مبتكرة في 
العـــام 2020، التي ســـتركز بصورة 
أساسية على تطوير خدمة “بنفت 
بي” )BenefitPay( كأسلوب حياة، 
للشـــركة،  المعلومـــات  ذراع  ونمـــو 
مـــن  العديـــد  إطـــاق  خـــال  مـــن 
المبتكـــرة،  والمميـــزات  الخدمـــات 
بإطـــاق  الشـــركة  ســـتقوم  كمـــا 
خدمـــة الترميـــز الموحـــد QR لكل 
المحافـــظ اإللكترونيـــة فـــي العام 
2020، التـــي تم ترخيصها من قبل 
مصـــرف البحرين المركـــزي أخيًرا، 
مـــا يؤكـــد التـــزام الشـــركة بالرؤية 
الوطنيـــة نحو مجتمـــع غير نقدي. 
وتعمل شركة “بنفت” عن قرب مع 
مصرف البحريـــن المركزي بغرض 
تمكيـــن القطاعات واألســـواق غير 
المســـتهدفة مـــن تقديـــم معامات 

غير نقدية بساسة ويسر”.

الشـــركة  ســـتركز  لذلـــك،  إضافـــة 
على تطوير مميـــزات إضافية في 
خدمة “بنفت بي” في العام 2020، 
مثـــل التوســـع فـــي خدمـــة الدفـــع 
عبر االنترنت عبـــر بوابة الحكومة 
اإللكترونية bahrain.bh والمواقع 
األخـــرى،  والتجاريـــة  الخدميـــة 
وخدمـــة الدفـــع للتـــزود بالوقـــود، 
ومواقف الســـيارات، والتحويات 
مـــن خـــال تطبيـــق “بنفـــت بـــي”. 
وســـتقوم شـــركة “بنفت” في العام 
2020 بتقديـــم مميـــزات إضافيـــة 
لنظـــام “اعرف عميلـــك إلكترونيًا”؛ 
لتمكين ميزة التعرف على الوجوه، 
عبـــر  الزبائـــن  تســـجيل  وخدمـــة 
اإلنترنت. كما ستقوم الشركة بضم 
المزيـــد مـــن األعضـــاء فـــي منصة 
نظـــام “اعـــرف عميلـــك إلكترونًيا”، 
العمـــات  تحويـــل  شـــركات  مثـــل 

الدفـــع. إضافـــة  ومـــزودي خدمـــة 
بإطـــاق  “بنفـــت”  ســـتقوم  لذلـــك، 
خدمة تصنيف المنشـــآت الصغيرة 
عمليـــات  لتســـهيل  والمتوســـطة 
التمويل واإلقراض. وتســـعى هذه 
المبادرات بالمجمل لدعم ممارسة 
ضمـــن  ويســـر  بســـهولة  التجـــارة 

استراتيجية البحرين”.
شـــركة  عـــن  “بالنيابـــة  وأضـــاف 
“بنفـــت”، أود أن أؤكد للمســـاهمين 
أننـــا ســـنواصل المســـاهمة بدورنـــا 
االستراتيجي في خدمة البحرين، 
مـــع طرح حلـــول أكثر ابتـــكارًا، بما 
يتوافق مع رؤيتنـــا الطموحة. كما 
أود أن أنتهـــز هذه الفرصة ألتوجه 
بخالـــص االمتنـــان والتقديـــر إلـــى 
صاحـــب  البحريـــن  مملكـــة  ملـــك 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحب 

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي العهـــد 
األمين نائب القائـــد األعلى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، على 
ودعمهـــم  الســـديدة  توجيهاتهـــم 
الكريم. ونتوجه بالشـــكر والتقدير 
المركـــزي  البحريـــن  إلـــى مصـــرف 
ومختلـــف الوزارات والمؤسســـات 
الحكومية، على تعاونهم المســـتمر 
طـــوال  المتواصـــل  وتشـــجيعهم 
مســـيرة الشـــركة، التي تهدف إلى 
تعزيز مكانة مملكة البحرين لتكون 
في مصـــاف الـــدول المتطورة في 
قطـــاع الخدمـــات المالية. ونتوجه 
أيًضا بخالص الشـــكر إلـــى عمائنا 
الكـــرام علـــى ثقتهم الغاليـــة، وإلى 
المســـاهمين علـــى دعمهـــم الكريم، 
إلـــى موظفـــي  والشـــكر موصـــول 
الشـــركة لعملهم الجاد وإخاصهم 
فـــي  ومســـاهماتهم  وتفانيهـــم 

تحقيق نجاح الشركة”.

الجناحي: االحتفاظ بمكانتنا 

الرائدة في القطاع

من جانبه، قـــال الرئيس التنفيذي 
عبدالواحـــد  “بنفـــت”  لشـــركة 
الجناحي “لقد تمكنا من االحتفاظ 
القطـــاع،  فـــي  الرائـــدة  بمكانتنـــا 
لمـــزودي  قـــوي  معيـــار  وإرســـاء 
إذ  اإللكترونيـــة،  المدفوعـــات 
مـــزود  “أســـرع  جائـــزة  حصدنـــا 
لحلـــول الدفـــع اإللكترونـــي نمـــوًا” 
المرموقة، وحققنا نتائج نمو قوية 
فـــي نهايـــة العـــام لجميـــع خدماتنا 
المتنوعـــة الى جانب تجـــاوز عدد 
ألكثـــر  بـــي”  “بنفـــت  مســـتخدمي 
مـــن 300 ألف مســـتخدم مع نهاية 
2019 وزيادة معدالت االستخدام 
للنظام الوطني للتحويات المالية 
بمـــا يتجـــاوز 15.3 مليـــون معاملة 
بزيـــادة تبلغ 82 % عن عام 2018. 

ونحـــن مازلنـــا ملتزمـــون بتزويـــد 
األطـــراف المعنيـــة علـــى األخـــص، 
والبحريـــن بشـــكل عـــام، بخدمات 
متميـــزة عالية الجـــودة، والتي من 
قطـــاع  بدعـــم  ُتســـاهم  أن  شـــأنها 
الخدمـــات المصرفية على الصعيد 
المحلي، وذلك مـــن حيث الكفاءة 

أو اإلنتاجية”.
وأضاف “سنركز في االستراتيجية 
ســـنوات   3 لــــ  الممتـــدة  الجديـــدة 
 ”BenefitPlus“ خدمتـــي  علـــى 
Ben�“ إذ تعتبـــر ،”BenefitData ”و
بنمـــط  ُتعنـــي  منصـــة   ”efitPlus
علـــى  وتركـــز  الحيـــاة  وأســـلوب 
دعـــم قطـــاع المأكوالت والتســـوق 
اإللكتروني والمواصات، وتسعى 
الشـــركة جاهدة إلى تعزيـــز البنية 
المتوافرة،  التكنولوجيـــة  التحتية 
فضا عن دعم شركائنا فيما يتعلق 
Ben� “بتســـريع خدمات الدفع أما 
efitData”، فتتيح توظيف الذكاء 
االصطناعـــي فيما يتعلـــق ببيانات 
العماء للخدمات االئتمانية وغير 
االئتمانيـــة، وبهذا يمكن لشـــركائنا 
خدمـــة عمائهـــم عبـــر ســـرعة الرد 
علـــى استفســـاراتهم، والتعامل مع 

طلبات القروض”.

عبدالواحد الجناحيمحمد البستكي

المنامة - شركة “بنفت”

صافي أرباح “بنفت” للسنة المالية 2019
ــدة ــوح ــم ال ــودات  ــوجـ ــمـ الـ ــار  ــنـ ديـ ــون  ــي ــل م  22.3  ..%  3 بــنــســبــة  ــاض  ــف ــخ ــان ب

االثنين 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 - العدد 4185

المنامة - المصرف المركزي

تــرأس رئيــس مجلــس إدارة مصــرف البحريــن المركــزي، محمــد حســين يتيــم، 
اجتماع مجلس اإلدارة األول لعام 2020، أمس األحد الموافق 29 مارس 2020.

الموضوعـــات  المجلـــس  واســـتعرض 
المدرجـــة على جدول األعمال، إذ اعتمد 
للمصـــرف،  الســـنوي  التقريـــر  المجلـــس 
والحسابات الختامية المدققة للمصرف 
لعام 2019، وأطلـــع المجلس على تقرير 
عن أعمـــال المصرف للفترة الماضية من 

هذا العام. 

األداء  تقريـــر  علـــى  المجلـــس  واطلـــع   
للمصـــرف والتطورات في القطاع المالي 
للربـــع األول لعـــام 2020، وتقريـــر األداء 
نهايـــة فبرايـــر  للمصـــرف حتـــى  المالـــي 
2020، واعتمد المجلس التقرير السنوي 

للعام 2019.
للمجلـــس  المحافـــظ  واســـتعرض   

مصـــرف  اتخذهـــا  التـــي  اإلجـــراءات 

للتوجيهـــات  وفًقـــا  المركـــزي  البحريـــن 
الملكيـــة الســـامية لعاهل البـــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
لمواجهـــة  الوطنيـــة  الجهـــود  لتوحيـــد 
انعكاســـات االنتشـــار العالمـــي لفيـــروس 
بمـــا  المحلـــي،  المســـتوى  علـــى  كورونـــا 
يحافظ على صحة وســـامة المواطنين 
والمقيمين بالتوازي مع اســـتمرار برامج 
الدولة ومســـيرة عملها تحقيًقا لمســـاعي 
التنمية المســـتدامة لصالـــح المواطنين، 

الـــذي تم علـــى إثرها اإلعـــان عن حزمة 
مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار.
عـــن  بالنيابـــة  المجلـــس  رئيـــس  ورفـــع 
و  والمحافـــظ  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 
منتســـبي المصرف كافة، خالص الشـــكر 
والتقديـــر وعظيم االمتنـــان لمقام جالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، على دعمهم ومساندتهم 
ســـائًا  للمصـــرف  الكريمـــة  ورعايتهـــم 
المولـــى عـــز وجـــل أن يحفظهـــم جميعـــا 
ويســـدد على درب الخير خطاهم، ورفع 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة الشـــكر والتقدير 
القيـــادة  تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  علـــى 
الحكيمـــة فـــي مواجهة انتشـــار فيروس 
كورونـــا واإلجراءات التـــي تمت لحماية 

المجتمع من تداعيات هذه األزمة.

“المركزي” يعتمد تقريره السنوي والحسابات الختامية 2019

استعرض 
اإلجراءات المتخذة 
وفًقا للتوجيهات 
الملكية السامية

3.3
دينار مليون 

انعقاد اجتماع 
الجمعية 

العمومية عبر 
االتصال المرئي

الشركة ستطلق 
 QR خدمة

لكل المحافظ 
اإللكترونية 2020

 تجاوز عدد 
مستخدمي "بنفت 
بي" ألكثر من 300 

ألف مستخدم

استالم 
المدفوعات دون 

الحاجة لحضور 
العمالء شخصًيا

يعتبر تطبيق 
"سكيبالينو" إلدارة 

قوائم االنتظار 
األكثر ذكاًء بالعالم

سيدعم النظام 
السحابي العديد من 

المؤسسات لتنفيذ 
تدابير السالمة
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تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد ابراهيــم جعفــر علي فــردان المالك ل مكاتــي لمقاوالت البناء )مؤسســة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 58941-1 طالبــا تحويــل المؤسســة 
الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 1,000 د.ب )الف 

دينار بحريني(، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
RAFIQUE AMINUL.1

2.ابراهيم جعفر علي الفردان

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
جــي بــي ســي لإلستشــارات بالنيابة عن الســادة مؤسســو شــركة التنظيفات 
والصيانــة ش.م.ب مقفلــة المســجلة بموجــب القيــد رقــم 10836-1 طالبيــن 
تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
بــرأس مــال وقــدره 1,000,000 دينــار بحرينــي )مليون دينــار بحريني(، بين 

كل من:
1. عبدالعلي محمد عبدالعال فهد

2. محمد عبدالعلي محمد عبدالعال
3. خالد عبدالعلي محمد عبدالعال

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن رقم )47478( لسنة 2020
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR 2020-48974( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة 
ذات مسئولية محدودة

القيد: 58941
التاريخ: 19/03/20

القيد:1-10836
التاريخ :29/03/2020

48059  - 101 – 137371

رقم القيدرقم القيد

فايف قيتس لالستشاراتبوتيك فاشن تراك

االسم التجارياالسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
    ادارة التسجيل  

)CR2020-48835( إعالن رقم
تنازل   - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -       
)CR2020-51707( إعالن رقم
تنازل   - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-44288(( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا   الســيد ]علي  غلوم شــمس جعفر  بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي:  إلى  جاسم سالم عتيق بونوفل

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

تقــدم إلينــا   الســيد علــي حســن عبــد الجبــار الســواد  بطلــب تحويــل المحــل 
التجاري التالي:  إلى  حسن عبد الجبار عيسى السواد

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

التاريخ 29/03/2020

التاريخ 24/03/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري  

)CR2020-50840( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: عبد الرؤوف محمد جعفر محسن  

االسم التجاري الحالي  :    مؤسسة البحرين للمعاينة وتقدير اضرار المركبات            
االســـــم التجـــاري الجديد  : بحرين سكان رسك              

رقم القيد:   17063 – 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

بشان تحويل شركة الشخص الواحد 
الى شركة ذات مسئولية محدودة  

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بانــه قد تقدم 
اليهــا مالــك شــركة فينكو بليس لالستشــارات ش.ش.و ويملكهــا عبد الفهد 
كارابالي    المسجلة بموجب القيد رقم 1 - 125401 طالبا   تحويل الشكل 
القانوني للشــركة المذكورة  الى شــركة ذات مســؤولية محدودة    براسمال  

2000 دينار بين كل من :
عبد الفهد كارابالي

شوقي مكي علي سلمان صالح فرحان
ناصيف كنديل

ارشاد نلكث
محمد فايز نلكث

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )33603( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة انترناشيونال جلف ستيل وركس ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدموا 
إليهــا الســادة/ مؤيــد محمــد عبدالعزيــز عيســى شــهاب باعتبــاره المصفــي 
القانوني شــركة انترناشــيونال جلف ستيل وركس ذ.م.م ، المسجلة كشركة 
ذات مســئوليه محــدوده بموجــب القيــد رقــم 108452، طالبــا إشــهار إنتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 

لسنة 2001.

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلب تغيير االســم التجــاري، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
  اسم التاجر: حسين احمد سلمان محمد حسن

اإلسم التجاري الحالي: ورشة الكرار العالمية للحام والحدادة والفبركة
االسم التجاري الجديد: ورشة الكرار العالمية للفبركة

قيد: 73065-3

221m
2 مساحة

األرض

271m
2 مساحة

الـــبـنــاء

إطاللة بحرية جميلة

كل ما تتمناه.. 

�������������������������

فـــللـــ

الدور األرضي

غرفة، صالة معيشة / طعام، مطبخ، 
2حمام، مخزن، حديقة، موقفني

GROUND FLOOR 

الدور األول

3 غرف، 3 حمام، رواق

FIRST FLOOR 

الدور الثاني

غرفة خادمة، حمام، غرفة غسيل

SECOND FLOOR

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

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

36700722
علي ضيف

36600656
عباس علي

39752929
دكتور محمد
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم
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دول العالــم تعــزز إجراءاتهــا لمواجهــة الوبــاء المستشــري

رغم العزل .. “كورونا” يواصل قضم األرواح

يواصل فيروس كورونا المســـتجد 
تفشـــيه فـــي أوروبـــا، حيـــث تعـــزز 
الـــدول األكثـــر تضـــررا إجراءاتهـــا 
الـــذي  العالمـــي  الوبـــاء  لمواجهـــة 
تسبب حتى اآلن بأكثر من ثالثين 
ألـــف وفاة فـــي العالـــم، فيما تخلى 
الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب 

عن إصدار أمر بإغالق نيويورك.
وأودى كوفيـــد19- بحيـــاة 31 ألفا 
منـــذ  العالـــم  فـــي  شـــخصا  و412 
ظهـــوره في ديســـمبر فـــي الصين، 
وفـــق حصيلة أعدتها فرانس برس 
أمـــس األحد اســـتنادا إلـــى مصادر 

رسمية.
وسجلت إســـبانيا 838 وفاة خالل 
يوميـــة  حصيلـــة  فـــي  ســـاعة،   24
تســـجيل  بعـــد  جديـــدة  قياســـية 
832 وفـــاة قبل يـــوم، ويرفع العدد 
االجمالي للوفيات إلى 6528، وفق 
أرقام نشـــرتها وزارة الصحة أمس 

األحد.
اإليرانيـــة  الســـلطات  أعلنـــت  كمـــا 
األحـــد ارتفـــاع عـــدد الوفيـــات إلى 
2640، بينمـــا أكـــدت أنها ســـتضطر 
إلـــى تمديد “نمط الحياة الجديد... 
لبعـــض الوقـــت” لمكافحـــة انتشـــار 

الوباء.
وأقـــّرت الحكومة البريطانية أمس 
األحـــد أن العزل التام الهادف للحد 
من تفشـــي الفيروس قـــد يتواصل 
لفتـــرة “ال بـــأس بهـــا”، بينمـــا حـــّذر 
خبير بارز من أنه قد يســـتمر حتى 

يونيو.
وقـــال وزيـــر اإلســـكان البريطانـــي 
روبـــرت جنريـــك إن أزمـــة تفشـــي 
كورونـــا لـــن تنتهـــي فـــي األســـابيع 
القليلـــة المقبلة، الفتـــا إلى أن حالة 
الطـــوارئ المفروضـــة، لم تشـــهدها 
العالميـــة  الحـــرب  منـــذ  بريطانيـــا 

الثانية. 
وأشـــار في حديثه للصحفيين إلى 

أن “جميع أنحاء البالد تشهد حالة 
طوارئ”، مضيفا أن ســـلطات بالده 
معـــدات  توفيـــر  علـــى  ســـتحرص 

الوقاية لجميع الفرق الطبية.
وأعلنت الســـلطات البريطانية في 
وقت ســـابق من أمس عن تسجيل 
إصابـــة  و2433  وفيـــات،   209
فـــي  كورونـــا  بفيـــروس  جديـــدة 
المملكـــة المتحدة خالل الســـاعات 

الـ 24 الماضية.
األحـــد  أمـــس  أســـتراليا  وأعلنـــت 
دوالر  مليـــون  مئـــة  تخصيـــص 
دوالر(  مليـــون   61,6( أســـترالي 
إضافـــي لمحاربـــة العنـــف المنزلـــي 
بعدما ســـجلت األجهـــزة المختصة 
ارتفاعا في االنتهاكات مع انتشـــار 

الفيروس.
الســـعودية  الســـلطات  وصـــادرت 
أكثـــر مـــن خمســـة مالييـــن كمامـــة 
خالل أسبوع جرى تخزينها لبيعها 
الحقا بسعر أعلى، في وقت تتزايد 
أعـــداد ضحايا الوباء فـــي المملكة 
التي ســـجلت 4 وفيـــات وأكثر من 

1200 إصابة.

وأجلـــي مئات الســـياح األوروبيين 
خالل الســـاعات األربع والعشـــرين 
األخيـــرة مـــن بوليفيـــا ونيكاراغوا 
فـــي رحـــالت خاصـــة علـــى خلفية 
انتشـــار الفيـــروس، وفق مـــا قالت 

مصادر دبلوماسية وحكومية.
وأمـــر رئيـــس بلدية موســـكو أمس 
األحـــد الســـكان بمالزمـــة منازلهـــم 
اعتبـــارا مـــن اليـــوم اإلثنيـــن، فـــي 
محاولة للحد من انتشـــار فيروس 
العاصمـــة  فـــي  المســـتجد  كورونـــا 

الروسية.
وأوضـــح ســـيرغي ســـوبيانين في 
بيان أن ســـكان موســـكو سيســـمح 
لهم بمغـــادرة منازلهـــم للتوجه الى 
العمـــل إذا كان ذلـــك ضروريا وفي 
حـــاالت الطوارئ الصحية وللتمون 

أو الذهاب إلى الصيدلية.
مـــن جهته، عدل الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب عـــن فـــرض العزل 
علـــى واليـــة نيويـــورك، التـــي تعـــّد 
نحـــو نصـــف عـــدد اإلصابـــات فـــي 
البالد البالغ 124686، وكذلك على 

واليتي نيوجيرزي وكونيتيكت.

وبنـــاء علـــى طلـــب ترامـــب، دعت 
السلطات الصحية سكان الواليات 
الثالث إلى تفـــادي أي تنقالت غير 
أساسية خالل األيام الـ 14 المقبلة.

وتجـــاوزت حصيلـــة الوفيـــات في 
باتـــت  التـــي  المتحـــدة  الواليـــات 
تعـــّد أكبر عدد إصابـــات في العالم، 
الســـبت الـ 2190 وفاة، بينها رضيع 

ال يتجاوز عمره عاما.
وأعلنـــت وزارة الصحة البنمية في 
بيان أنها سمحت لسفينة الرحالت 
الترفيهيـــة “زانـــدام” التي ســـجلت 
إصابـــات بالفيـــروس بيـــن ركابهـــا، 
عبور قنـــاة بنما لمواصلـــة طريقها، 
بعدمـــا نقـــل الركاب الســـالمون إلى 

سفينة أخرى لتجنب العدوى.
وفـــي ســـياق متصل، قالـــت وزيرة 
الدولة الفرنسية للشؤون األوروبية 
اميلـــي دو مونشـــاالن أمـــس األحد 
إّنـــه ال يتعين على روســـيا والصين 
اســـتخدام المســـاعدة التـــي يأتون 
بهـــا فـــي ســـياق األزمـــة الصحيـــة 
الناجمـــة عـــن تفشـــي كوفيـــد19-، 

“أداة” لغايات “دعائية”.

عواصم ـ وكاالت

إسبانيا ربما تصل ذروة المرض القاتل سريعا

طهران ـ وكاالت

إيـــران  فـــي وقـــت تشـــهد ســـجون 
تمردا؛ بســـبب تخوف السجناء من 
تفشـــي كورونـــا بعـــد إصابـــة ووفاة 
عـــدد منهـــم، تجـــري قـــوات األمـــن 
عمليـــة بحث عـــن 54 معتقـــال فروا 
من ســـجن ســـقز غرب البـــالد، وفق 
مـــا أفادت وكالـــة أنبـــاء “إرنا” أمس 

األحد.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن مســـؤول فـــي 
فـــي  العســـكرية  العامـــة  النيابـــة 
مـــا  إن  قولـــه  كردســـتان  محافظـــة 
مجموعـــه 74 معتقال فروا، الجمعة، 

مـــن ســـجن ســـقز، موضحـــا أن 20 
منهـــم أعيـــدوا إلـــى الســـجن بعدمـــا 
ألقـــي  فيمـــا  نفســـه،  بعضهـــم  ســـّلم 

القبض على البعض اآلخر.
كمـــا تـــم توقيـــف أربعة مـــن حراس 
الســـجن على خلفية عملية الهروب 

الجماعي، وفق “إرنا”.
وكانـــت “إرنـــا” قـــد أفـــادت فـــي 20 
مـــارس بـــأن 23 معتقـــال فـــروا مـــن 
ســـجن خرم آبـــاد، عاصمة محافظة 
لرســـتان، إثر أعمال شـــغب اندلعت 
ليـــال خالل فـــرز الحراس الســـجناء 
المشـــمولين بقانـــون العفـــو الصـــادر 

بمناسبة رأس السنة اإليرانية.

الفيروس يوتر سجون إيران.. واألمن يبحث عن 54

رام اهلل ـ رويترز

أعلن رئيس الحكومة الفلســـطينية 
محمد اشتيه أن بالده تحتاج 120 
مليون دوالر؛ لمواجهة أزمة كورونا 
بعد أن بلـــغ عدد الحـــاالت المصابة 

بالفيروس 106. 
الصحفـــي  مؤتمـــره  فـــي  وأفـــاد 
وصـــول  بانتظـــار  الحكومـــة  بـــأن 
مســـاعدات طبية من الصين؛ لســـد 
النقص الذي يواجهه الفلسطينيون 
في شرائح فحص فيروس كورونا 
وأجهـــزة التنفـــس. ولفـــت إلـــى أن 
حكومتـــه تعمل علـــى “دعم الفقراء 
هـــذه  تخطـــي  علـــى  ومســـاعدتهم 
الفترة الصعبة خاصة”، مشـــيرا إلى 
أن عدد األسر المعوزة أصبح 106 

آالف عائلة تتلقى مساعدات 
من الحكومـــة منها أكثر من 
70 ألـــف عائلـــة فـــي قطـــاع 

غزة.

الدوليـــة  “المســـاعدات  وأضـــاف: 
ســـتتراجع؛ ألن كل العالـــم في أزمة 
ولذلـــك ســـنعمل بموازنـــة طـــوارئ 
تخفيـــض  خـــالل  مـــن  متقشـــفة 

المصاريف قدر اإلمكان”.
بـــدأت  الحكومـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
“بدراســـة اآلثـــار المترتبة على هذه 
األزمة مع البنك الدولي وفريق من 
المؤسسات والوزارات ذات العالقة 
وبدأنـــا اإلعداد لما بعـــد هذه األزمة 

إلعادة إنعاش االقتصاد”.
وأوضح أن عملية اإلنعاش ستكون 
“مـــن خـــالل العمل علـــى تخصيص 
مبالغ عبر البنوك مع توفير ضمانات 
للقروض، وسوف نطلب من البنوك 
من خالل ســـلطة النقد خفض 
للمشـــاريع  القـــروض  فوائـــد 

الصغيرة والمتوسطة”.

فلسطين بحاجة للمساعدات لمواجهة “كورونا”

بغداد ـ وكاالت

أعلـــن التحالـــف الدولي لمحاربـــة تنظيم داعـــش، أمس األحد، 
انســـحاب قواته من قاعدة “كركوك”، شـــمالي العراق، وتسليم 
المعـــدات إلـــى قـــوات األمـــن العراقيـــة. وذكـــرت قـــوة المهـــام 
المشـــتركة التابعة في التحالف الدولي أن خروج هذه القوات 
األميركيـــة ال عالقـــة لـــه بالهجمـــات التي اســـتهدفت المنشـــأة 
العســـكرية خـــالل اآلونـــة األخيـــرة. وأضافـــت فـــي بيـــان أن 
التحالـــف الدولي يجري إعادة انتشـــار داخـــل البالد، في ضوء 
مـــا قال إنه نجاح تحققه القوات العراقية في مكافحة تنظيم 
داعـــش المتطـــرف. وتتعـــرض قواعـــد عســـكرية، تضـــم قوات 
أجنبيـــة فـــي العراق، لهجمـــات صاروخية من قبل ميليشـــيات 
إيرانيـــة، منذ أواخر العام الماضي. وعقب هجمة أودت بحياة 
متعاقـــد أميركـــي في قاعدة عســـكرية بالعـــراق، أواخر 2019، 
ردت الواليـــات المتحـــدة بقتـــل القيـــادي العســـكري اإليرانـــي 
البارز قاســـم ســـليماني قرب مطار بغداد. وردت إيران بإطالق 
صواريـــخ على قاعدة عين األســـد في محافظـــة األنبار، غربي 
العـــراق، وتواصلـــت الهجمات ضد قواعد تضـــم قوات أجنبية 
منذ ذلك الحين. وتبنى البرلمان العراقي قرارا يدعو الحكومة 
إلـــى العمـــل علـــى إخـــراج القـــوات األجنبيـــة فـــي البـــالد، لكن 

الرئيـــس األميركـــي، دونالد ترامب، تشـــبث بإبقاء قوات بالده 
وهدد بغداد بعقوبات قاسية.

 من جانبه، قال العميد فنسنت باركنر، مدير شؤون االستدامة 
فـــي قـــوة المهام المشـــتركة، إن عمليـــات التدريب تـــم إيقافها 
بشـــكل مؤقت في العراق، فـــي إطار اإلجـــراءات الوقائية من 
فيـــروس كورونا. وأشـــار إلـــى أن التحالف ســـيعمل من مواقع 
أقـــل، لكنـــه ســـيواصل دعم الشـــركاء في الحرب ضـــد داعش، 
مضيفا أن القوات ســـتغادر بعد انتهاء نقل المعدات إلى األمن 

العراقي.

التحالف ينقل معداته لألمن العراقي

توقيــف عمليــات التدريــب فــي إطــار اإلجــراءات الوقائيــة مــن “كورونــا”
التحالف الدولي يعلن انسحابه من قاعدة كركوك

عواصم ـ وكاالت

أدان األمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أمس األحد، إطالق 
الميليشيات الحوثية صاروخين باليستيين باتجاه السعودية.

وقـــال نايف فـــالح مبارك الحجـــرف إن “هذا االعتـــداء اإلرهابي 
ال يســـتهدف أمن المملكة العربية الســـعودية فحسب، وإنما أمن 
منطقـــة الخليـــج واســـتقرارها”. كمـــا أضـــاف أن “الهجـــوم يمثـــل 
انتهاًكا صارًخا للقوانين واألعراف الدولية التي تمنع اســـتهداف 
المدنيين واألعيان المدنية”. وقال إن االعتداء يأتي في الوقت 
الذي يسخر فيه العالم جهوده لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

كمـــا أكد األمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة 
وتأييـــده لجميـــع مـــا تتخذه مـــن إجـــراءات للحفاظ علـــى أمنها 
واســـتقرارها وســـالمة مواطنيها، داعًيا المجتمع الدولي لتحمل 
مســـؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في 

محاوالتها لزعزعة األمن والسلم في المنطقة.
إلى ذلك، دان البرلمان العربي إطالق ميليشيا الحوثي االنقالبية 
صاروخين باتجاه الســـعودية، مطالبًا األمم المتحدة بوقف هذه 
األعمـــال العدوانية الجبانـــة. من جهتها، قالـــت البعثة األميركية 
فـــي الريـــاض، فـــي تغريـــدة على موقـــع تويتـــر، إنه فـــي الوقت 
الـــذي يركز فيـــه العالم على مكافحة وبـــاء كورونا، ألجل حماية 

األرواح، ركـــز الحوثيـــون مـــن خالل قـــوات فيلق القـــدس التابع 
للحرس الثوري اإليراني، على مهاجمة األبرياء.

وكانـــت قـــوات التحالـــف العربي أعلنـــت في ســـاعة مبكرة فجر 
األحد اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا 
الحوثـــي باتجاه مدينتي “الريـــاض” و”جازان”، فيما أعلن الدفاع 
المدنـــي إصابـــة مدنيين اثنيـــن بإصابات طفيفة جراء الشـــظايا 

الناتجة عن تدمير أحد الصاروخين في سماء الرياض.

السعودية تعترض صاروخين اطلقا من اليمن

البرلمــان العربــي يطالــب األمــم المتحــدة بوقــف األعمــال العدوانيــة الجبانــة
مجلس التعاون: صواريخ الحوثي تستهدف أمن المنطقة

واشنطن ـ وكاالت

بعـــد أن توقع قبـــل أيام موجة ثانية 
مـــن فيـــروس كورونـــا، حـــذر العالم 
األميركـــي البارز، أنطوني فاوتشـــي 
أمس األحد مـــن إمكانية أن يحصد 
الفيـــروس المســـتجد أرواح مـــا بين 
فـــي  شـــخص  ألـــف   200 إلـــى   100

الواليات المتحدة.
وقال كبير خبراء األمراض المعدية 
فـــي المعهد الوطني للصحة لشـــبكة 
“سي إن إن”، إّن التوقعات بأن يلقى 
نحو مليون أميركي أو أكثر حتفهم 
بالوباء “خـــارج النقاش تقريبا، رغم 
أنهـــا غيـــر مســـتحيلة، لكنهـــا تبقـــى 

مستبعدة جدا جدا”.
وقدم فاوتشي تقديرات بأن يتوفى 
مـــا بيـــن 100 إلى 200 ألف شـــخص 

فـــي الواليـــات المتحـــدة مـــع 
إصابة الماليين”.

كمـــا أضـــاف العضـــو البارز 

الرئيـــس،  إدارة  عمـــل  فريـــق  فـــي 
دونالد ترامـــب، لمكافحة الفيروس، 
“ال أريد أن ينقل الناس األرقام عني 
فهـــذا أمر ســـريع التغيـــر، بحيث من 
الســـهل تضليـــل النـــاس وأن تكـــون 

على خطأ”.
علـــى الرغم مـــن ذلك، بدا فاوتشـــي 
متفائـــال إزاء مســـألة نقـــص أجهـــزة 
الفحـــص إذ قـــال “في حـــال قارنتم 
الوضـــع اآلن مع ذاك الـــذي كان قبل 
أســـابيع، فلدينا عمليات فحص أكبر 

من السابق”.
كان  إذا  فيمـــا  ســـؤال  علـــى  وردًا 
سيســـمح ذلـــك برفـــع قريـــب لقيود 
الســـفر والعمـــل، أجاب “سيســـتغرق 
األمر أسابيع. لن يتحقق 
األســـبوع  أو  غـــدا 
المقبـــل، بـــل أبعـــد من 

ذلك إلى حد قليل”.

الوباء قد يحصد أرواح 200 ألف في أميركا
الفاتيكان ـ أ ف ب

انضـــم البابـــا فرنســـيس أمـــس االحد 
إلـــى نـــداء االمـــم المتحدة مـــن أجل 
فـــي  النـــار  إلطـــالق  فـــوري  وقـــف 
بهـــدف  النزاعـــات  مناطـــق  مختلـــف 
حماية المدنيين من فيروس كورونا 

المستجد.
التبشـــير  صـــالة  إثـــر  البابـــا  وقـــال 
المالئكي “اخواني واخواتي االعزاء، 
وجـــه االميـــن العـــام لالمـــم المتحدة 
فـــي االيـــام االخيـــرة نـــداء مـــن أجل 
وقف فوري وشامل إلطالق النار في 
مختلـــف أنحاء العالم بســـبب األزمة 
الراهنـــة الناتجة من كوفيد19- الذي 

ال يعرف حدودا”.
البابـــا االرجنتينـــي  أعـــرب  كذلـــك، 

“ان  أملـــه  عـــن  االحـــد  أمـــس 
يدفع االلتزام المشـــترك ضد 

الـــى  الجميـــع  الوبـــاء، 
بحاجتنـــا  اإلقـــرار 

الى تعزيز الصـــالت االخوية بوصفنا 
اعضاء في عائلة واحدة”.

أن  يمكـــن  ال  “النزاعـــات  أن  واعتبـــر 
تحـــل بالحرب. من الضـــروري تجاوز 
التباينـــات والخالفـــات عبـــر الحـــوار 

والسعي البناء الى السالم”.
وأكـــد البابـــا تعاطفـــه مع االشـــخاص 
ضمـــن  العيـــش  الـــى  المضطريـــن 
جماعـــات، كما فـــي دور المســـنين او 

الثكنات، وخصوصا المعتقلين.
وحذر من “خطر وقوع مأساة” داخل 
الســـجون بســـبب االكتظـــاظ، مطالبا 
السلطات ب”االهتمام” بهذه المشكلة 

من دون أن يسمي بلدا محددا.
رســـميا  الســـبت  الفاتيـــكان  وأعلـــن 
وجود ســـت اصابـــات بين موظفيه 
نافيـــا  فيـــه،  والمقيميـــن 
انتقال العدوى إلى البابا 

او القريبين منه.

البابا يدعو إلى وقف للنار في مناطق النزاعات

السعودية: ارتفاع 
“وفيات كورونا” إلى 8

الرياض ـ أ ف ب

أمس  الــســعــوديــة،  الصحة  وزارة  أعلنت 
بــفــيــروس  ــــع وفــيــات  أرب األحــــد، تسجيل 
ــا، لــيــرتــفــع إجــمــالــي الــوفــيــات إلــى  كـــورونـ

ثماني حاالت.
الصحة  وزارة  باسم  المتحدث  وأوضـــح 
السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر 
صحفي، أن حاالت الوفاة األربعة لمقيمين 
الــمــنــورة وجـــدة. وأشـــار إلى  فــي المدينة 
بالفيروس،  جــديــدة  إصــابــة   96 تسجيل 
إلى  البالد  في  اإلصــابــات  إجمالي  ليرتفع 
1299 إصابة، الفتا إلى شفاء 29 إصابة، 

ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 66 حالة.
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نقول “شكرًا” لوزارة التربية والتعليم لما تّم إنجازه خالل األيام القالئل الماضية على 
صعيـــد تفعيـــل البوابة التعليمية، حيـــث كان من المفترض أن تكـــون بنكا معلوماتيا 
تفاعلّيا حّيا مؤثرا ألكثر من عقد من الزمان؛ لينهل من معينها المستهدفون من طلبة 
وأوليـــاء أمـــور ومعنيين ومهتميـــن و... إلخ. هذا اإلنجاز الذي اســـتوجب علينا ُلزوم 
الشكر للُمحسن، لم يكن ليتحقق بفائق السرعة هذه، لوال “هيجان” الشارع وضغوط 
أولياء األمور وتوالي منابر اإلعالم بشتى صوره وأنواعه، فضالً عن جهود “الغالبية” 
مـــن أكارم الســـلطة التشـــريعية فـــي ســـبيل حصـــول أبنائنـــا وبناتنا علـــى حقهم غير 
المنتقص من التعليم الذي ضمنه دستور البالد في مادته الثانية التي تنّص على أّن 
“التعليـــم حـــّق تكفله مملكة البحرين لجميع المواطنين”، وأكد عليه المنهاج الراســـخ 
لقائـــد مســـيرة النمـــاء والعطاء صاحـــب الجاللة الملـــك المفدى في ُمَتَعـــّدد خطاباته 
الســـامية في غير ذي مناســـبة كريمة ألبنائه الطلبة بتأكيد جاللته “أّن التعليم يأتي 
أوالً لتعزيز المســـيرة التعليمية المباركة فـــي بلدنا العزيز لمزيد من النهضة والرقي”، 
وتكـــرار مخاطبتـــه األبويـــة لهم “أيها األبنـــاء األعزاء: إّنكـــم عماد المســـتقبل، وأمله، 

واألساس الذي ينطلق منه الوطن لعلو بنيانه ومنطلقًا لمستقبل أجياله”.
في ذات الســـياق تفصيالً، بدأت وزارة التربية والتعليم مشـــكورة – وفق تصريحات 
أعلـــى مســـؤوليها مؤخـــرًا – فـــي رفـــع إنتاجهـــا مـــن الـــدروس العلميـــة واإلثـــراءات 
اإللكترونيـــة واألنشـــطة المتنوعة عبـــر قناتها على موقع “اليوتيـــوب” وتوزيعها على 

مجموعة من القنوات الفرعية بعد تضمينها حصصًا متلفزة وخيارات إضافية متاحة 
عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي والبوابـــة التعليمية بحســـب الفصول الدراســـية والمراحل 
التعليميـــة فنيـــًا ومهنيًا؛ ليتمكـــن أبناؤنا من مواصلة تلقي الخدمـــات التعليمية دون 
انقطـــاع، وُجـــلُّ ذلـــك يســـتوجب الثنـــاء كما أســـلفنا، فيمـــا ِقَبال ذلـــك، ُمَحّتـــٌم إدراك 
المعنييـــن الموقرين أّن المنظومة التربوّية شـــديدة الحساســـّية لِما يجري حولها من 
متغّيـــرات وفق جملـــة عناصرها ممثلًة فـــي األهداف والُمحتـــوى وطرائق التدريس 
والُمتعلِّـــم والُمعلِّـــم، التي ُيعتَبر األخير فيها – أي الُمعلِّم – رّبانها الذي ُيعّول عليه في 
البناء والتربية واإلرشـــاد والتهذيب والتوجيه، والتفّهـــم للميول والطبائع، والتعّرف 
على االســـتعدادات والخلفّيـــات، ومراعاة الفروق الفردّية، فضالً عن إشـــاعة الراحة 
والسكينة إثَر االحتكاك التفاعلي والمباشرة الحّية بينهما واقعيًا أو أقله افتراضيًا. 

نافلة:  «

فـــي هـــذا الظـــرف االســـتثنائي، ال مفـــّر مـــن اللحـــاق المتســـارع لتوظيـــف الصفـــوف 
االفتراضيـــة  Virtual Lessons بمؤسســـاتنا التعليميـــة المختلفة التـــي أبقت الُمعلِّم 
فـــي موقعـــه رّبانًا، حتى أظهر نجاحًا مبهرًا فـــي دورة ذلك التوظيف الممنهج ببعض 
مدارســـنا المحلية الخاصة، ورائدًا مبتكرًا في جعلها ثقافة رائجة بإحدى مؤسســـات 

التعليم العالي العامة.

بحرينية وافتخر )2(
عندمـــا تم اإلعالن عن خدمة التطوع، الجميع... ســـواء كانوا أطباء 
أو موظفيـــن صغارا أو كبارا لم يتـــواروا عن خدمة الوطن، آالف من 
المواطنيـــن تهافتـــوا علـــى التطـــوع كل بمـــا يســـتطيع أن يقدمه من 
عمـــل وخدمـــات، وكذلـــك حرص جميـــع المواطنيـــن والمقيمين على 
اســـتخدام األجهـــزة الذكية ومواقـــع التواصل االجتماعـــي للتواصل 
مع األهل واألصدقاء لالطمئنان على صحتهم ونشر التوعية وطرق 

الوقاية من المرض.
ورغم مشـــكلة تفاقم الدين العام، قامت حكومتنا الرشيدة مشكورة 
بتضحيـــات كبيـــرة من أجل مصلحـــة المواطن، ودفـــع عجلة التنمية 
فـــي المملكة، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجاللـــة الملك المفدى حمد 
بن عيســـى آل خليفة حفظه هللا ورعاه وتحت قيادة صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس الـــوزراء الموقر 
حفظه هللا وصاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا، لقد أطلقت حكومتنا الرشـــيدة حزمة مالية واقتصادية 
لتوفيـــر الســـيولة الالزمة للقطاع الخـــاص، بغرض مســـاعدة القطاع 
علـــى التعامـــل مـــع تداعيـــات الوضـــع الراهـــن، حفاظـــا علـــى النمـــو 
المســـتدام، متمثلـــة بتكفـــل الحكومة بفواتيـــر الكهربـــاء والماء لكل 
المشـــتركين من األفراد والشـــركات لمـــدة ثالثة شـــهور، وكذلك دفع 
رواتـــب المواطنيـــن البحرينيين العاملين فـــي القطاع الخاص لنفس 
الفترة، وإعفاء المنشـــآت والمرافق الصناعية والتجارية والسياحية 
من بعض الرســـوم، مما يســـهم في الحفاظ على االستقرار الوظيفي 
فـــي المملكـــة، حتـــى البنـــوك العاملة فـــي البحرين، وهي مؤسســـات 
هدفها األساسي مضاعفة أرباح المساهمين ولكنها قامت بالتضحية 
مـــن أجل البحرين، لقـــد أخذت البنوك قرارا بتأجيل أقســـاط الديون 
لمدة ســـتة شهور، دون احتســـاب أية فوائد أو رسوم، ما قد ينعكس 
ســـلبا على ميزانياتها للفترة المقبلة، لكنها جعلت الصالح العام فوق 
كل اعتبار. كل شـــيء يرخص من أجل مصلحة البحرين وأهلها في 

هذه الفترة الصعبة عالميا.
هـــذه هـــي البحرين التي لم تزدها المصاعـــب إال قوة، هذه هي طيبة 
أهـــل البحريـــن التي لـــم تتغير ولم تزدهـــا األزمات إال شـــدة... طيبة 
ونخـــوة أهـــل البحريـــن كمعدن الذهب الـــذي يســـتحال أن يتغير مع 

مرور الزمن. نعم بحرينية وافتخر.

د. غنية الدرازي

كورونا... لم ينته الكالم
لم ينته الكالم عن كورونا، فكل يوم يزداد الخوف ويزداد الكالم ويزداد 
العجـــب أيضـــا من حالة العجز التـــي يعبر عنها كبار ساســـة العالم الذين 

يحكمون دوال ظنت شعوبها وظننا معهم أنها قادرة على كل شيء. 
هـــذه الدول التي تصارعت مع بعضها في صنع أســـلحة يمكنها أن تفني 
البشرية كلها عشرات وربما مئات المرات، وتنافست مع بعضها للوصول 
إلـــى الفضـــاء وربما فكـــرت في بناء قواعد عســـكرية ونصـــب صواريخ 
علـــى الكواكـــب األخرى، ثم اكتشـــفت فجـــأة أنها ال تمتلك مـــا يكفي من 
الكمامـــات التـــي تحمـــي الناس من هـــذا الفيروس الذي ال تـــراه العيون، 
واكتشـــفت نيويـــورك عاصمـــة المال والسياســـة وقبلة العالـــم كله أنها ال 
تملك من أجهزة التنفس ما يكفي لرعاية من سيهاجمهم هذا الفيروس.
هـــذه الـــدول التي لـــم تحتـــرم األرض واعتـــدت على نواميـــس الطبيعة 
وتوازناتهـــا التـــي خلقهـــا هللا، وجدت نفســـها فجأة عاجـــزة عن مواجهة 
فيـــروس ال يحتـــرم كبيـــرا أو صغيرا. فجـــأة امتأل العالـــم برائحة الموت 
وســـاد الهلع في كل أركان األرض، وعجزت كل األســـلحة النووية وغير 
النوويـــة التـــي تكلفـــت المليـــارات عـــن حمايـــة أهلها من خطـــر ال يعرف 
لـــه أول وال آخـــر، هـــذا الفيروس كســـر غرور العالم وســـاوى بيـــن الكبير 

والصغير.
فهـــل يمكـــن بعد هذا الذي جرى أن يصبح عالم ما بعد الفيروس مختلفا 
عـــن عالـــم ما قبـــل الفيروس؟ هل ســـيتفق الجميع علـــى أن هذه األرض 
التي نعيش عليها ملك للجميع وأن العبث بها يمكن أن يطيح بالجميع؟
هـــل ســـيتعاون الكبـــار على درء الفســـاد الذي ظهـــر في البـــر والبحر بما 
كســـبت أيدي النـــاس، وأن يدركوا أن األرض تحتاج إلى تنافســـهم أكثر 
من الفضاء وأن الجوعى والمرضى بحاجة إلى مواردهم وتريليوناتهم 

التي تنفق على السالح؟
كورونـــا... لـــم ينته الكالم طالمـــا بقي الخوف وبقـــي الغموض والتخبط 

الذي يعيشه العالم بكل جبروته وعلومه وسالحه.

B7747 @hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“الصفوف االفتراضية”... وال مفر

تعيـــش كل دول العالـــم هـــذه األيام وضًعـــا صحًيا صعًبا، أعلنت خاللـــه هذه الدول 
ومنهـــا البحرين مجموعة مـــن اإلجراءات اإلدارية والصحيـــة الوقائية االحترازية 
إلنقـــاذ حياة اإلنســـان، وتأتي اإلجـــراءات التي اتخذتها البحرين من أجل ســـالمة 

شعبها والمقيمين على أرضها، وإلنقاذ المصابين وسالمة اآلخرين.
إن األمـــن الصحـــي الوقائـــي كاألمـــن السياســـي الوطنـــي والقومـــي، فجميـــع أهـــل 
البحريـــن فـــي خنـــدق واحد، وهو خنـــدق البحريـــن، لمواجهة وبـــاء الكورونا، وهو 
تحـــد كبير وصعب يتطلـــب التعاضد والوحدة والتماســـك وااللتزام بكل إجراءات 
الســـالمة والوقايـــة ســـواء في البيـــت أو العمل أو فـــي األماكن العامـــة، ومن بينها 
العـــزل الـــذي هو أحد اإلجراءات المهمة واألساســـية ســـواء للمصابين أو اآلخرين، 
سواء في البيت أو في أماكن العزل الصحية، وهذا اإلجراء أو غيره يضمن سالمة 

البحرين وشعبها.
إن األمـــن الصحـــي الوقائـــي ليس فقط مســـؤولية القطـــاع العام، بـــل أيًضا القطاع 
الخـــاص، فيجـــب علـــى صاحـــب العمـــل أو من ُيمثلـــه أن يوفـــر للعمال كل وســـائل 

الوقايـــة وتدريبهـــم عليهـــا، وعـــدم تحميل العامل أيـــة نفقات أو اقتطـــاع جزء من 
أجـــره مقابـــل ذلك، كما على صاحب العمل أن يقـــوم بتوفير أجهزة الفحص الطبي 
وتنفيـــذ تعليمـــات الجهات المعنية للوقايـــة من هذا الوباء، كما علـــى الدولة العمل 
علـــى مراقبة مـــا يتم تنفيذه من إجـــراءات الدولة الصحيـــة والوقائية في القطاع 

الخاص.
ويعتبـــر األمـــن الصحي والوقائي في مملكة البحرين أحـــد مبادئ ومقومات األمن 
العامـــة، وال يقل أهميـــة عن أنواع األمن األخرى، وهو يعمـــل على حماية المواطن 
من األمراض واألوبئة بتوفير األدوية المعالجة، واألمن الصحي جزء ال يتجزأ من 
األمن اإلنساني ودوره كبير في التنمية الوطنية، وهذا األمن ال تتحمل مسؤوليته 
وزارة الصحـــة فقـــط بل كل جهات الدولة المعنية باألمـــن والبيئة والزراعة والنقل 
والمواصالت وغيرها، كما تتحمل مؤسســـات المجتمـــع المدني والمواطنون جزًءا 

من تلك المسؤولية الوطنية. فالبحرين لنا جميًعا وعلينا تحمل المسؤولية.

عبدعلي الغسرة

األمن الصحي والسالمة العامة

اآلراء الواردة في 
"منطلقات" تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم "             "

للتواصل: 17111483

حكومتنا تعتبر المواطن أمانة في عنقها و “بيانكم” يرفضه الشعب
البيان الذي وقعه 15 نائبا بخصوص المواطنين الذين كانوا عالقين في الخارج، 
مرفوض من قبل شـــعب البحرين الذي يعرف ويقدر الجهود المخلصة والكبيرة 
واالستثنائية التي قامت بها حكومتنا الموقرة من أجل عودة المواطنين بالرغم 
مـــن الظروف المعقـــدة ودوامات فيـــروس كورونـــا، واضطراب حركـــة الطيران 
حـــول العالـــم، فالبحريـــن منذ اليـــوم األول عملت بروح الفريـــق الواحد، وقامت 
حكومتنـــا الموقرة بإيجاد الحلول الفوريـــة والعاجلة إلعادة المواطنين العالقين 
فـــي الخـــارج وإخضاعهـــم لإلجراءات االحترازيـــة والوقائية بما يحفظ ســـالمة 
الجميـــع، ومـــا فعلته حكومتنـــا في ضوء ما يمر به العالم اليـــوم أعمال إعجازية 
نفخـــر بهـــا وكل اإلحصائيـــات والبيانـــات ترســـم صـــورة نجـــاح حكومـــة مملكة 
البحريـــن في التعامل مع الحدث الذي شـــل يد وذهـــن الكثير من دول العالم بما 

فيها الدول العظمى.
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس 
الـــوزراء الموقـــر حفظـــه هللا ورعـــاه، أكـــد “أن الحكومة حريصـــة على عودة 
أبنائنا الذين تقطعت بهم الســـبل بســـبب إغالق المطارات احترازيا، مع أخذ 
كل اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سالمة المواطنين 

العائديـــن وطاقم الطائـــرة، وتكفل عودتهم لبالدهم معززيـــن مكرمين، الفًتا 
ســـموه إلـــى أن ســـالمة المواطن أولوية أينمـــا كان، وال نقبل أبـــدا وتحت أي 
مبرر أن يتعرض مواطن ألي مكروه، والحكومة لم ولن تتخلى عن مواطنيها 

فهم في رعايتها أينما كانوا”.
هـــذه هـــي حكومة البحرين التـــي تعتبر المواطن أمانة في عنقها، وتســـتنفر كل 
الجهود لراحته وتوفير األمن والطمأنينة له وحل المشـــاكل وتذليل العقبات أيا 
كانـــت، حكومـــة ال ترتاح إال إذا ارتـــاح المواطن، وانظروا حولكـــم يا من وقعتم 
“البيان” وهددتم بمقاطعة جلســـات المجلس واجتماعات اللجان، إلى الخدمات 
الضئيلة التي قدمتها حكومات الكثير من الدول لمواطنيها العالقين في مطارات 
العالـــم المختلفـــة، فلم تضع الخطـــط الالزمة لتأمين عـــودة مواطنيها بل طلبت 
بعض الحكومات منهم “التصرف” وتحمل المســـؤولية بصفة شـــخصية وأبعدت 

نفسها، “ال تنسيق وال تعاون”، وجعلت دروب مواطنيها محفوفة باألشواك.
لقـــد اتضح من هذا البيان االســـتفزازي أنكم بعيدون عن اإلخالص والتفاني 
وتقدمـــون صورة لإلســـاءة إلى البحرين يبدو للناظـــر أنها تعيد زمنا ال نحب 

أن نذكره.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد



جاءت نتائج الفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع في الموسم الرياضي 
الحالــي حتــى اآلن علــى عكــس ما قدمه “الســماوي” من موســم اســتثنائي 

ومميز على جميع المقاييس في الموسم الماضي 2018 - 2019.

والرفاع الذي توج بلقبي كأس جاللة 
الملـــك ودوري ناصر بن حمد الممتاز 
في الموســـم الماضـــي، ورغم بدايته 
اإليجابية هذا الموسم -2019 2020 
بالتتويـــج بلقـــب كأس الســـوبر على 
حســـاب المنامة، إال أن مشـــواره في 
الدوري لم يكـــن جيًدا حتى اآلن مع 
مـــرور 11 جولة على المنافســـات، إذ 
يحتل الفريق المركز الرابع في ســـلم 
الترتيـــب برصيـــد 19 نقطـــة جمعهـــا 
مـــن 6 حـــاالت فـــوز وتعـــادل وحيد، 
إضافـــة إلى تعرضه للخســـارة في 4 

مناسبات.
وعـــالوة على ذلك، فـــإن الرفاع فقد 
فرصـــة الحفـــاظ علـــى لقـــب “أغلـــى 
الكـــؤوس”، حينمـــا خرج فـــي المربع 
الذهبـــي أمـــام الحـــد بعـــد الخســـارة 
ذهاًبـــا بهدفيـــن نظيفيـــن، والتعـــادل 

إياًبا؛ بهدف للجانبين.
والرفـــاع الـــذي جـــدد الثقة فـــي هذا 
الموسم ولموســـمين إضافيين عقده 
مـــع المـــدرب الوطنـــي علي عاشـــور 
لـــم يكـــن فـــي أفضـــل حاالتـــه خالل 
بدايـــة الـــدوري، وفقـــد الكثيـــر مـــن 
النقـــاط التي كلفته االبتعاد حاليا مع 
وصولنـــا للجولـــة 11 بفـــارق 9 نقاط 

عـــن المتصـــدر )الحـــد( و7 نقـــاط عن 
الوصيف )المحرق(.

الرفـــاع  أن  إلـــى  البعـــض  ويذهـــب 
عانـــى كثيـــًرا مـــن ضغـــط المباريات 
موســـمه  دشـــن  فالفريـــق  وكثرتهـــا، 
مبكـــًرا في صيـــف 2019 بمشـــاركته 
فـــي األدوار التمهيدية لكأس محمد 
الســـادس لألنديـــة العـــرب األبطـــال، 

التـــي تزعـــم فيهـــا مجموعتـــه بـــكل 
جدارة واســـتحقاق أمـــام فرق قوية 
وتأهـــل إلـــى األدوار اإلقصائيـــة قبل 
أن يغـــادر مـــن دور الــــ 32 أمام فريق 
ودشـــن  المغربـــي،  آســـفي  أولمبيـــك 

الرفاع مشـــاركته في مســـابقة كأس 
االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم، والتي 
لقاءيـــن  مـــن  نقـــاط   3 حصـــد منهـــا 
بعـــد خســـارته المبـــاراة األولـــى أمام 
القادسية الكويتي هنا في البحرين، 

وفوزه خـــارج القواعد أمام الجزيرة 
األردنـــي، قبـــل أن تتوقف األنشـــطة 
فيـــروس  بســـبب  عمومـــا؛  الكرويـــة 

كورونا.
ورغـــم تواجـــد عـــدد مـــن الالعبيـــن 
المحلييـــن الدولييـــن علـــى مســـتوى 
عال ومميز ولهم مكانتهم في الفريق 
السماوي أو المنتخب الوطني كنجم 
الوســـط كميل األســـود الذي يتصدر 
الئحـــة هدافـــي دوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز برصيد 6 أهداف بالتســـاوي 
مـــع العـــب األهلـــي أرنســـت والعـــب 
المحـــرق إيفرتـــون، وتواجـــد أيًضـــا 
المميـــز محمـــد مرهـــون، علـــي حرم، 
ســـيد رضا عيســـى، والحارس ســـيد 
شبر علوي، واستعاد الفريق المدافع 
البارز سيد مهدي باقر بعد استنفاذه 

لعقوبـــة اإليقـــاف من “الفيفـــا”، إال أن 
االختيارات علـــى صعيد المحترفين 
كبيـــر،  حـــد  إلـــى  موفقـــة  تكـــن  لـــم 
فالنادي أعلن قبل أيام استغنائه عن 
المحترفيـــن النيجيـــري “جـــي جـــي” 
والليبـــي صالح الطاهر، وكان الرفاع 
استغنى في وقت سابق من الموسم 
عـــن المحتـــرف الغيني الحســـن كيتا 
أيًضا، فيمـــا يعد الليبي محمد صولة 

المحترف األبرز لدى “السماوي”.
وعلى صعيد األرقام في دوري ناصر 
بـــن حمـــد الممتاز، فـــإن الرفـــاع يعد 
األقـــوى هجوميـــا، إذ ســـجل العبوه 
29 هدًفـــا في 11 مباراة، وهو معدل 
مرتفـــع جًدا، في حين اهتزت شـــباك 
الفريق خـــالل 20 مناســـبة، وتناوب 
على حراســـة الفريق فـــي المباريات 
هذا الموســـم الحارســـان ســـيد شـــبر 

علوي وعبدالكريم فردان.
وحظـــي الرفاع بمســـاندة جماهيرية 
مميـــزة مـــن قبـــل أنصـــاره ومحبيـــه 
الذيـــن حرصوا على مـــؤازرة الفريق 
التـــي  المباريـــات  مختلـــف  خـــالل 
المحليـــة  البطـــوالت  فـــي  خاضهـــا 
يكـــون  أن  ويتوقـــع  والخارجيـــة، 
للفريق السماوي كلمة أخرى وصورة 
مغايرة عـــن األداء، الـــذي ظهر عليه 
خـــالل أول 11 جولـــة، خصوصـــا مع 
وجود فرصة التعويض والتقدم إلى 

األمام على سلم الترتيب.

“الرفـــــاع” ليــس في أحســن حاالتــــه

فريق الرفاع
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سموه: نشيد بقرارات ولي العهد لمنع انتشار المرض في المجتمع

خالد بن حمد: الجهود مستمرة لدعم اإلجراءات االحترازية

ترأس النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
اجتماعـــا مـــع المســـؤولين فـــي القطاع 
الرياضي والشبابي عبر تقنية االتصال 
المرئي، تنفيذا لتوجيهات ممثل جاللة 
وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك 
الوطنـــي،  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب، 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
القـــرارات  مـــع  المتوافقـــة  آل خليفـــة، 
التـــي اتخذهـــا اللجنة التنســـيقية 307 
لمنـــع  والتدابيـــر  اإلجـــراءات  لتعزيـــز 
انتشـــار مـــرض “كورونـــا - كوفيـــد 19” 
فـــي المجتمـــع، الســـيما علـــى مســـتوى 

الرياضة البحرينية بمملكة البحرين.
وشـــهد االجتماع مشاركة األمين العام 
للمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة، 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  ووزيـــر 
أيمن المؤيـــد، واألمين العام المســـاعد 
للمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  عضـــو 
عبدالرحمن عســـكر، وأمين عام اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة محمـــد النصـــف، 
رئيـــس  لســـمو  الرياضـــي  والمستشـــار 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 

محمد العجمي.
وفـــي مســـتهل االجتماع، رحب ســـمو 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 

الجهـــود  بالمســـؤولين، شـــاكرا ســـموه 
الخطـــط  تنفيـــذ  فـــي  يبذلونهـــا  التـــي 
الهادفـــة لتعزيز اإلجراءات االحترازية 

لمواجهة مرض “كورونا”.

البحرين في خانة الدول المتقدمة

وقـــال ســـموه: “بدايـــة، نثمـــن الجهـــود 
الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا صاحب الســـمو 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
خليفـــة ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء، 
مـــن خالل العمـــل المتواصل والدؤوب 
ومتابعـــة ســـموه لكافـــة المســـتجدات 
المتعلقـــة بمـــرض كورونـــا كوفيـــد 19، 
وقرارات ســـموه لمواجهة هذا المرض، 
والتـــي تعكس حرص واهتمام ســـموه 
على الحفاظ علـــى المجتمع البحريني 
مـــن خطر هذا المـــرض، والتي وضعت 
مملكة البحرين في مقدمة الدول التي 
نجحت فـــي اتخـــاذ التدابيـــر الوقائية 
أصبـــح  الـــذي  الوبـــاء  هـــذا  لمواجهـــة 

منتشرا في العالم”.

تعزيز الخطوات الوقائية

وتابـــع ســـموه: “جهودنـــا مســـتمرة في 
تنفيذ توجيهات ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة لتعزيز كافة الخطوات 
لحمايـــة المجتمـــع والســـيما المجتمـــع 
الرياضي البحريني وتعزيز الوعي لدى 
كافة األفراد بأهمية تطبيق اإلجراءات 

المتبعة للوقاية من هذا المرض”.

إشادة بتفاعل الرياضيين

وقـــال ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
الرياضييـــن  بتفاعـــل  “نشـــيد  خليفـــة: 
بتطبيق الخطـــوات االحترازية، والتي 
تعكس مـــدى حرصهم على المشـــاركة 
لخطـــر  مواجهتهـــم  فـــي  الحقيقيـــة 
اتبـــاع  خـــالل  مـــن  بالمـــرض  اإلصابـــة 
فالمســـئولية  الوقائيـــة.  اإلجـــراءات 
مشـــتركة فـــي ذلك، مـــن أجـــل التأكيد 
ضـــد  #فريق_البحريـــن  جميعـــا  بأننـــا 

كورونا”.

قرار في مصلحة الجميع

وخـــالل االجتماع، أشـــاد ســـموه بقرار 
وتعـــاون  الدوليـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
إقامـــة  لترحيـــل  اليابانيـــة  الحكومـــة 
إلـــى صيـــف  دورة األلعـــاب األولمبيـــة 

عام 2021، مؤكدا سموه أن هذا القرار 
يأتي فـــي صالح الجميع لحمايتهم من 

انتشار المرض.

نثمن متابعة خالد بن حمد

مـــن جانبهم، ثمـــن المســـئولين متابعة 
آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة لكافـــة المســـتجدات المتعلقـــة 
مـــرض  انتشـــار  لمنـــع  باإلجـــراءات 
يعكـــس  ذلـــك  أن  مؤكديـــن  كورونـــا، 
حـــرص واهتمـــام ســـموه علـــى تطبيق 
هذه اإلجـــراءات بالصورة التي تحمي 
المـــرض،  مـــن  البحرينـــي  المجتمـــع 
معتبريـــن أن توصيـــات ســـموه داعمـــة 
للعمـــل علـــى تنفيـــذ توجيهـــات ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلجراء 
المزيد مـــن الخطوات االحترازية التي 

تساهم في حماية الرياضيين.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد خالل اجتماعه عبر تقنية األتصال المرئي

من مباريات الرفاع في دوري ناصر بن حمد الممتاز فرحة رفاعية في إحدى المباريات محمد مرهون أحد الالعبين البارزين في صفوف الفريق

علي عاشور كميل األسود

أحمد مهدي

بعد مرور 11 جولة 
على دوري ناصر بن 

حمد الممتاز وخروجه 
من “أغلى الكؤوس”

السماوي قادر على 
العودة وتحسين 
نتائجه والفريق 

قوي هجومًيا

اإلعالم الرياضي وتحديات كورونا!
قبل نحو ٣ أســابيع تشــرفت بالمشــاركة في برنامج “الكرة في ملعبك”، الذي يقدمه المذيع 
المتألق فواز العبدهللا مع ضيفيه الدائمين األسطورة حمود سلطان والزميل الراقي عبدهللا 
بونوفل، إضافة إلى طاقم من الشباب الرائعين في اإلخراج والتصوير واإلعداد والتنفيذ.
وكان مــن المصادفــة أن يكــون موضــوع الحلقة عــن الصحافة الرياضية التــي وجه لها نقد 
الذع؛ لتراجــع دورهــا في تغطية النشــاطات الرياضية وتقليــص عدد صفحاتها، حتى باتت 
أضعف من أن تنافس وسائل التواصل االجتماعي السريعة والميدانية في نقل األحداث!

وخالل الحلقة، اختلفت وجهات النظر بين المشاركين، وكان من بينهم رئيس قسم اإلعالم 
في جامعة الخليج الدكتور شــريف بدان، والزميل اإلعالمي مازن أنور، إذ تم التطرق إلى 

أمور عدة تتعلق بالصحافة الرياضية.
ولكن فيروس كورونا باغتنا جميعا وتسبب في تعطيل الحياة الرياضية بسبب اإلجراءات 
االحترازية العالمية، ما جعل اإلعالم الرياضي برمته أمام تحديات كبرى، وليس الصحافة 

الرياضية فحسب.
ولعل أهم تحد هو كيفية االستمرار في العمل رغم توقف النشاط الرياضي، وهذا ما يدفع 
نحو التفكير بشــكل جدي في االبتكار واســتخدام التقنيات الحديثة التي توفرها وســائل 

التواصل االجتماعي.
ولكــن األهــم هــو أال يستســلم اإلعالميــون الرياضيــون فــي مختلــف وســائل اإلعــالم لهــذه 
الجائحــة التــي أوقفــت المباريــات واألحــداث، فهنــاك الكثيــر مــن األمــور التــي فرضتهــا 

التطورات الكبرى بفعل هذا الوباء الذي سيغير مجرى كل شيء على هذا الكوكب.
ومهما طال الزمن، فإن الحياة ســتعود إلى طبيعتها، واألنشــطة الرياضية ستســتأتف، بعد 
أن يتم دحر القاتل الخفي الذي خطف األرواح، وحينها ال نريد أن يصدمنها الواقع الجديد 

ألننا كنا غائبين!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

أطلقت منظمة بريف BRAVE CF حملة عالمية على  «
شبكات التواصل االجتماعي للوقاية من فيروس 

كورونا “كوفيد19-”، وتأتي هذه المبادرة تماشًيا مع 
 KHK قيم ومبادئ منظمة خالد بن حمد الرياضية

SPORTS، ومؤسسها النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

وقد القت الحملة أصداء وإشادة واسعة من جانب 
العديد من المقاتلين العالميين المعروفين في عالم 

رياضة فنون القتال المختلطة. 

وأشادت شبكة فوكس سبورتس آسيا بدور منظمة 
بريف الرائد لتوحيد عالم رياضة فنون القتال المختلطة 

من خالل حملة BRAVECombatsCovid19#، فيما 
نوهت الصحافة البرازيلية أيًضا بالحملة، حيث سلطت 
قناة ريكورد الضوء على الحملة، وأثنت عليها على أنها 

أول مبادرة من هذا النوع في عالم رياضة فنون القتال 
المختلطة. 

وفي الواليات المتحدة األميركية، حظيت هذه الحملة 
بتغطية واسعة من جانب أشهر الوسائل اإلعالمية التي 

عبرت عن امتنانها للجهود التي يبذلها القائمون على 
الحملة؛ لنشر الوعي حول ُسبل مكافحة هذا الوباء، 

وأشاروا إلى أن منظمة بريفهو أول مؤسسة في رياضة 
فنون القتال المختلطة تطلق مثل هذه الفعالية.

KHK Heroes إشادات واسعة بخالد بن حمد ومؤسسة

اللجنة اإلعالمية



لقطة لالعب مجتبى ياسين

الوقائيـــة  اإلجـــراءات  مـــع  تماشـــًيا 
واالحترازيـــة التـــي اتخذتهـــا مملكة 
البحريـــن للحـــد من انتشـــار فيروس 
العبـــو  دشـــن  المســـتجد،  كورونـــا 
القـــدم  لكـــرة  الشـــباب  منتخـــب 
الحصـــص التدريبية عـــن بعد، تحت 
إشـــراف ومتابعـــة الجهازيـــن الفنـــي 

واإلداري للمنتخب.
 وعكـــف الجهـــازان الفنـــي واإلداري 
لمنتخـــب الشـــباب لكـــرة القـــدم على 
تخصيـــص التدريبـــات عـــن بعـــد إثر 
توقفها خـــال الفتـــرة الحالية؛ نظرا 
بفيـــروس  المتعلقـــة  للمســـتجدات 
الاعبيـــن  إعطـــاء  تـــم  إذ  كورونـــا، 
المختلفـــة  التدريبيـــة  الحصـــص 
المطلوبـــة خـــال هـــذه الفتـــرة؛ ليتم 
تطبيقهـــا من داخـــل  منازلهم وتحت 

وبمتابعـــة  الفنـــي  الجهـــاز  إشـــراف 
الجهاز اإلداري، إذ ســـجلت الحصص 
التدريبيـــة نجاًحا خال تطبيقها في 
أول يومين عبر التجاوب الكبير من 

قبل الاعبين مع التعليمات.
لمنتخـــب  الفنـــي  الجهـــاز  ووضـــع   
لاعبيـــن  خاًصـــا  برنامًجـــا  الشـــباب 
للتـــدرب عن بعد كا في منزله خال 
اســـتثماًرا  الحاليـــة؛  التوقـــف  فتـــرة 
إعـــداد  لسلســـلة  وتواصـــاً  للوقـــت، 
بقيـــادة  يســـتعد  الـــذي  المنتخـــب 
المـــدرب الوطنـــي إســـماعيل كرامي 
للمشـــاركة في بطولة آسيا تحت 19 
عاًمـــا، والمقـــرر  إقامتها خال شـــهر 

أكتوبر المقبل في أوزبكستان.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

منتخـــب الشبـــاب يطبق التدريبـــات عن بعـــد
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توقف األنشــطة الرياضية المحلية بســبب اإلجراءات االحترازية من فيروس كورونا، يتيح لـ “البالد ســبورت” تســليط الضوء على مســتويات ونتائج الجولة األولى 
من سداسي دوري الدرجة األولى لكرة اليد. الحديث سيكون مفتوحًا على مصراعيه للفرق الفائزة ولألخرى التي تكبدت الخسارة، كل على حدة، وستكون الحلقة 

الثالثة اليوم من نصيب فريق الشباب الذي تغلب على نظيره األهلي بنتيجة )27/25(.

انطالقة مثالية

الشـــباب  فريـــق  حقـــق 
أفضـــل مبـــاراة له من خال الموســـم 
الحالي بعدما تمكن من إســـقاط أحد المرشحين 
للفـــوز بلقـــب الـــدوري أال وهـــو فريـــق األهلـــي. 
للمـــدرب  مثاليـــة  تعتبـــر  شـــك  دون  انطاقـــة 
الذيـــن  الشـــبان،  والعبيـــه  محمـــد  عبدالرحمـــن 
تعملقـــوا “فنًيـــا” بأدائهم وطاقاتهـــم أمام عناصر 

تفوقهم قوة وخبرة على الصعيد التنافسي.
هـــذه االنطاقـــة مـــن شـــأنها أن تعـــزز الثقـــة في 
أنفـــس كتيبـــة المارونـــي وتعـــزز شـــهيتهم فـــي 
تقديـــم المزيد مـــن العطـــاء وتحقيـــق مثل هذه 
االنتصـــارات التـــي تجعلهم في صلب المنافســـة 
علـــى اللقب الذي ينتظره منتســـبي هـــذه النادي 

منذ سنوات عجاف.

لماذا فاز؟

مـــن يعود بذاكرته للمباراة المدوية والتي طغت 
نتيجتهـــا على كافـــة نتائـــج المباريـــات األخرى، 
ســـيجد أن الشـــباب تفـــوق لعـــدة أســـباب كانـــت 
بـــارزة منها للحراســـة األكثر من مميزة ولســـاح 
“الفاست” وتفعيل الدائرة لنادر سامي الذي أجاد 

دوره تمامًا.

الحـــارس حســـين القيـــدوم الـــذي ِقيـــل عنـــه أنه 

انتهـــى فعلًيا، أثبت في هذه المباراة تحديًدا أنه 
مازال حاضًرا بقوته وقتاليته وخبرته الميدانية، 
ويعتبر ســـبًبا رئيســـًيا فـــي هذا الفـــوز لتصدياته 

الكثيرة والمهمة.  
وفـــي الهجـــوم وهـــو األميز، خطـــف أحمد جال 
األنظـــار بانطاقتـــه الســـريعة “الفاســـت” وإحراز 
األهـــداف بتركيـــز عـــاٍل وإتقان وكان هـــو النجم 
الجنـــاح  لعـــب  وبعدهمـــا  القيـــدوم،  مـــع  الثانـــي 
حســـين رضي دوره في التســـجيل وكذلك أحمد 
حمـــزة في التصويب البعيد والشـــقيقان مجتبى 
وعبدهللا ياســـين كانـــت لهما بصمـــة باختراقات 

الحصون وهز الشباك.
وإذا مـــا تطرقنا للجانب الدفاعي، الشـــوط األول 
لـــم يكـــن بتلك الصورة المنتظـــرة كونه دخل في 
أخطـــاء كثيرة كما تكرر األمر في نهاية الشـــوط 
الثانـــي، ولكن مع الشـــوط األخير وخال النصف 
األول فقـــط تمكن من بعثرة أوراق خصمه بقطع 
الكـــرات المتتاليـــة وترجمتها ألهـــداف باإلضافة 
إلـــى أنه أجـــاد قبضته فـــي الدفـــاع المنتظم في 
بعـــض الفترات ولكـــن التغطية األماميـــة هي ما 

عابته في بعض الفترات.

خالصة الحديث

االنتصـــار األول فـــي مرحلـــة مقتصـــرة علـــى 5 
مباريات، ويكون على حساب أهم وأقوى الفرق 

المنافسة أمر مميز وهذا ال غبار عليه، ولكن األهم 
من ذلك هو االستمرار فيما تبقى لتحقيق اآلمال 
والطموح طالما أن المنافســـة مـــا زالت مفتوحة 
علـــى مصراعيها وهناك 4 مباريات تنتظر الفريق 

أمام )النجمة، االتفاق، باربار واالتحاد(.
ساح الشـــباب الفتاك “الفاست” الذي لعب دوره 
فـــي مبـــاراة األهلي، ولكن قد ال يتكـــرر مثل هذا 
المشـــهد وبنفس الدرجة في مباراة أخرى طالما 
أن الفـــرق األخـــرى لهـــا أســـاليبها الدفاعيـــة التي 
تســـتطيع إيقافـــه أو الحـــد منه على أقـــل تقدير. 
وعلـــى إثر ذلك، المدرب عبدالرحمن محمد عليه 
توفيـــر الحلول األكثر قوة وفعاليـــة في الجانب 
بتفعيـــل األجنحـــة ومركـــز  المنظـــم،  الهجومـــي 
الدائرة بالشـــكل المثالي وهـــذا يعتمد على صانع 
اللعب الذي البد أن يكون هادئًا وذا نظرة واسعة 
بأرضيـــة الميـــدان، وفـــي المقابل تقويـــة وتعزيز 
الخطوط الدفاعية أمر في غاية األهمية، ســـواء 
فـــي اإلحكام وعدم إحداث ثغـــرات لاختراق أو 

التغطية األمامية لخربطة أوراق المنافس.
كمـــا يجب علـــى المـــدرب اســـتغال عناصر دكة 
البدالء في األوقات المناسبة وخصوصًا أن لديه 
أسماء بارزة بإمكانها أن تنشط الجانب الهجومي 
وتصنـــع الفارق مع توجيه العبيـــه بالتركيز على 
اللعـــب الجماعي الـــذي يجلب الفائـــدة المنتظرة 
أكثـــر مما لو كانت حلـــول فردية قد تصيب تارة 

وتخفق تارة أخرى.

)3-6( ــد  ــيـ الـ لـــســـداســـي  األولــــــى  ــولـــة  الـــجـ ــرض  ــع ــت ــس ي ــورت”  ــ ــب ــ س ــاد  ــ ــب ــ “ال

انطالقة مثالية لـ “الماروني” بسواعد الشباب

المدرب عبدالرحمن 
محمد

رغـــم مرور 25 يوًمـــا على إغاق باب 
الترشـــح لرئاســـة وعضويـــة مجلـــس 
إدارة االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة 
لـــم يعلـــن االتحـــاد القاري حتـــى اآلن 
قائمـــة  عـــن  الرســـمي  موقعـــه  عبـــر 

المرشحين.
وكان االتحـــاد القـــاري أعلن فتح باب 
الترشح منذ شهر يناير وأغلق بتاريخ 

5 مارس.

قائمـــة  البحرينـــي  االتحـــاد  واعتمـــد 
مرشـــحيه لعضوية اللجنـــة التنفيذية 
لإلتحـــاد اآلســـيوي واللجـــان العاملـــة 
في االتحاد، حيث تم ترشـــيخ الشيخ 
علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة لعضوية 
اللجنة التنفيذية ونائب الرئيس جهاد 

خلفـــان كمدقـــق مالي لمجلـــس إدارة 
االتحـــاد اآلســـيوي، فيمـــا تم ترشـــيح 
كا من محمد الذوادي لعضوية لجنة 
التدريب، وعلي السيد لعضوية لجنة 
األحداث الرياضيـــة، ومحمد الفردان 
وجعفـــر  الشـــواطئ،  لجنـــة  لعضويـــة 

ابراهيم لعضوية لجنة الحكام.
وحتى كتابة السطور لم يعلن االتحاد 
المرشـــحين  أســـماء  عـــن  اآلســـيوي 

لعضوية اللجنة التنفيذية رسميا.

لماذا لم يعلن آسيوي الطائرة عن مرشحيه؟

شـــارك االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم فـــي فعالية )ســـاعة 
األرض(، التي تنظم في آخر سبت من شهر مارس لكل عام.

وجـــاءت مشـــاركة االتحاد البحريني لكـــرة القدم تفاعاً مع 
دعـــوة المجلـــس األعلـــى للبيئـــة للمشـــاركة في أكبـــر حركة 
بيئيـــة تضامنية في العالـــم، بإطفاء األضـــواء واألنوار غير 

الضرورية.
وتطفـــأ األنوار واألضـــواء في فعالية ســـاعة األرض ما بين 
الســـاعة 8.30 وحتى 9.30 مســـاء، من آخر ســـبت في شهر 

مارس لكل عام حسب التوقيت المحلي.
وتعتبر )ساعة األرض( أكبر فعالية مناخية في العالم، وهي 

من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة.

اتحاد الكرة يشارك في “ساعة األرض”

لقطة ألحد مباني اتحاد الكرة في فعالية ساعة األرض

علي مجيد

حسن عليأحمد مهدي

لقطة للحارس حسين القيدوم لقطة للهداف أحمد جالل 
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330 مــن أصنــاف الحيوانــات النــادرة معرضــة للخطــر ذاته

الهامور والصقور مهددة باالنقراض

أشارت عضو مجلس الشورى منى 
المؤيـــد إلـــى أن هنـــاك العديـــد من 
الكائنـــات الحيـــة التـــي ســـتنقرض 
فـــي مملكـــة البحرين منها أشـــجار 
القـــرم والبلبل البحرينـــي والهامور 
ودعـــت  والفالمينجـــو،  الصقـــر،  و 
لمعاقبـــة كل مـــن يخالـــف القانـــون 

وذلك حفاظًا على البيئة.
ولفت الشـــوري عبدهللا بوحســـّين 
إلـــى أن مـــن أهـــم أســـباب أختفاء 
إلـــى  يرجـــع  النـــادرة  الحيوانـــات 
ولوجـــود  المناخيـــة،  التغييـــرات 
أجـــواء جديـــدة ممـــا تســـبب فـــي 
مـــن  األنـــواع  بعـــض  انقـــراض 
مجموعـــة الحيوانـــات أو النباتـــات 

الفطرية.
أســـباب  ضمـــن  مـــن  وأوضـــح 
االنقراض التدخل البشـــري السلبي 
إلـــى  األشـــجار،  والقطـــع  كالصيـــد 

جانب ذلك الزحف العمراني بسبب 
الطفـــرة العمرانيـــة أدت النقـــراض 
والنباتـــات  الحيوانـــات  بعـــض 
الفطريـــة باألخـــص فـــي األراضـــي 

الشاسعة الجافة.
وأشـــار إلـــى أنـــه يجـــب يتـــم وضع 
تشريعات كفيلة لحماية الحيوانات 
والمحافظـــة عليها كطيـــر الحبارى 
والبلبل البحريني، وطائر السمانة، 
وغيرهـــا ضمـــن إحصائيـــة تجمـــع 
330 نوعا مـــن الحيوانـــات النادرة 

في مملكة البحرين.
الحـــداد:  أحمـــد  الشـــوري  وقـــال 
“الحظنـــا الكثير من المحالت تقوم 
ببيـــع وعرض الطيـــور والحيوانات 
خـــارج المحـــل فـــي درجـــة حـــرار 
عاليـــة، فهـــل هنـــاك مراقبـــة للذين 

بوحسين مرتديا قفازات وبيده المعقمينتهكون تلك الكائنات الحية”.

الشوري صادق آل رحمة

البلبل البحريني مهّدد باالنقراض ويباع بالمحالت
ــي ــئ ــي ــب ــع صــــــارم لـــحـــمـــايـــة الـــــتـــــوازن ال ــريـ ــشـ ــن تـ ــ البـــــد م

أشـــارت رئيس لجنة الخدمات جهاد 
الفاضـــل بـــأن البلبـــل البحرينـــي مـــن 
الطيور المهددة باالنقراض، مشـــيدة 
فـــي الوقـــت ذاتـــه بجهـــود محميـــة 

العرين لحمايته.
لبيـــع هـــذا  وأشـــارت لوجـــود ســـوق 
النـــوع مـــن الطيور ســـواء بالمحالت 
أو عبر منصات التواصل االجتماعي، 
ومستفســـرة عن الرقابـــة والتفتيش 

للحد من بيع هذا الطير.
 وتســـاءلت عـــن إجـــراءات المجلس 
لحمايـــة  حـــول  للبيئـــة  األعلـــى 
فـــي  يســـكنون  الذيـــن  المواطنيـــن 
المناطـــق  مـــن  القريبـــة  المناطـــق 
الزراعيـــة ويعانـــون من تســـلل بعض 

اآلفاعـــي إلى منازلهـــم والتي تصيب 
الهلع لألطفال وقاطنيه.

الـــدالل  ابتســـام  الشـــورية  وأشـــارت 
الـــى أن معدل االنقراض الحالي أكبر 
من معدل االنقـــراض الطبيعي، وهنا 
تأتـــي أهمية هـــذا المشـــروع بتنظيم 

ومراقبة التجارة الدولية.
وبيـــن رئيـــس لجنـــة المرافـــق العامة 
والبيئـــة فـــؤاد حاجـــي بـــأن البحرين 
في أمـــس الحاجـــة لحمايـــة التوازن 

البيئي.
وقـــال: “نعانـــي مـــن مشـــكلة بمملكة 
البحريـــن لتغيب تشـــريع صارم يحد 
مـــن االســـتغالل واإلخـــالل بالتوازن 

البيئي”.

فرج وجمشير 
اعتذرا

ــــشــــورى  اعــــتــــذر عــــن جـــلـــســـة ال
الرابعة والعشرين كل من:

- رضا فرج 
- عبدالرحمن جمشير

ابتسام الداللجهاد الفاضل

حرص رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
على تالوة بيان المجلس بشأن مستجدات 

تعاطي الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
ودأب المجلس على أن يتلو بياناته األمين 
العام أسامة العصفور، ولكن قراءة الصالح 
للبيـــان شـــخصيا يعطيه أهمية أكبر بشـــأن 

موقف المجلس تجاه التحديات الراهنة.
وتكاتـــف  تعـــاون  أهميـــة  الصالـــح  وأكـــد 
الجميـــع مـــن مواطنين ومقيميـــن، وتحمل 
مسؤولياتهم تجاه الوطن، وتجاه اآلخرين، 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
والتدابير االحترازية التي تتخذها المملكة 
لمكافحة انتشار واحتواء فيروس كورونا.
وأعـــرب عـــن اعتـــزازه بالســـواعد الوطنية 
مـــن مختلـــف التخصصات التـــي تقف في 
الصفـــوف األماميـــة كخط دفـــاع لمواجهة 

هـــذا الفيـــروس، في صـــورة تعكس الحسَّ 
الوطني المســـؤول في المجتمع البحريني، 
مقدًمـــا المجلـــس خالـــص الشـــكر والتقدير 
لهـــم، ولكل مســـاهم ضمن فريـــق البحرين 

بالتزامه واستجابته لنداء هذه المرحلة.

شكًرا لخط الدفاع األمامي لمواجهة “كورونا”

أشـــارت ممثلـــة المجلـــس األعلى للبيئـــة إلى أن 
قانون الحيوانات والنباتات المهددة لالنقراض 
في حال تـــم التوافق عليه ســـيرفع من المرتبة 
لمملكـــة البحريـــن مـــن B إلـــى A ، فمعظـــم دول 

مجلس التعاون لديها قانون خاص. 
ولفتـــت بخصـــوص البلبـــل البحرينـــي إلـــى أنـــه 
يوجد قـــرار وزاري خاص لحمايـــة ومنع الصيد 
وهنـــاك  المحليـــة،  باألســـواق  فيـــه  والمتاجـــرة 
بزيـــارة  يقومـــون  قضائـــي  ضبـــط  مفتشـــون 
دوريـــة لزيـــارة األســـواق المحليـــة أو الشـــعبية 
فـــي  ويطلقونـــه  البحرينـــي  البلبـــل  ومصـــادرة 
البيئة.وأوضحـــت بشـــأن وجـــود األفاعـــي بأنه 

يوجـــد تنســـيق بيـــن المجلـــس األعلـــى للبيئـــة 
ووزارة األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 

العمراني والدفاع المدني.

تفتيش دوري لضبط بائعي البلبل البحريني

حاجي والوكيالن

منفردي والعصفور

“التخييم” يجب أن يراعي النباتات
ــر بـــصـــيـــدهـــم الــجــائــر ــبـــحـ ــون الـ ــربـ ــخـ ــون يـ ــ ــوي ــ ــي ــ آس

لفـــت الشـــوري محمـــد علـــي حســـن بـــأن مشــــروع 
قانـــون بشـــأن تنظيم ومراقبة التجـــارة الدولية في 
األنواع المهددة باالنقراض من مجموعات الحيوان 
والنباتـــات الفطريـــة يأتي ضمن حزمـــة من قوانين 
البيئـــة العالمية التـــي صدرت لحماية البيئة بشـــكل 
عام. وبينت الشورية فاطمة الكوهجي أن النباتات 
تتدمـــر بموســـم التخييـــم، فيجـــب أن يكـــون هناك 

قانونا يراعي عدم تدمير الحياة الفطرية.
وأشـــار الشـــوري عادل المعـــاودة بأن الصيـــد الجائر 

في البحر من قبل اآلســـيويين قاموا بتدمير الثروة 
البحريـــة تدمير، ومنه الدفـــان الجائر أيضًا، فيجب 
أن نقضي على وســـائل التدميـــر حتى نحافظ على 

البيئة”.
وتســـاءل الشوري بسام البنمحمد: “هل يوجد لدينا 
األعـــداد الكافيـــة مـــن األشـــخاص المعنييـــن لتنفيذ 
مـــواد القانون وهـــل لديهم تأهيل مناســـب لتطبيق 
القانـــون بالـــذات بمـــا يتعلـــق بالحيـــاة الفطريـــة في 

البحرين؟”. محمد علي حسن

األوبئة بالعالم بسبب تدمير البيئة
الصالح يرد على منتقدين عن عالقة “كورونا” بقانون “االنقراض”

وجـــه رئيس مجلس الشـــورى علـــي الصالح 
في كلمته االفتتاحية بجلسة الشورى أمس 
ردا على ما يثار عن مناقشة المجلس لقانون 
ليـــس لـــه عالقـــة بمـــا يـــدور بالخارج وســـط 

انتشار فيروس “كورونا”.
وقال: “إن المشـــروع الـــذي يناقش قد ينظر 
إليـــه أنـــه مشـــروع ليس لـــه عالقة مباشـــرة 
بفيـــروس “الكورونـــا”، ولكـــن لـــو نالحـــظ أن 
األوبئـــة الموجودة فـــي العالم نتيجة لتدمير 
البيئـــة وفقـــدان التـــوازن، أذ إن العالـــم يهتم 
بالحفـــاظ علـــى الحيوانـــات الفطرية ســـواء 
كانـــت بحريـــة أو برية، فالحيوانات تســـاعد 
علـــى بيئة نظيفة وتكافـــح األوبئة، وبالتالي 

أصبـــح موضـــوع الحفـــاظ على البيئـــة على 
قمـــة أولويات دول العالـــم؛ ألن تدمير البيئة 

يؤدي لنشر األمراض والتدمير البيئي”.
وأضـــاف: هـــذه ليســـت مشـــكلة نعانيهـــا في 
البحريـــن وإنمـــا عالميـــة، وســـيصب القانون 
فـــي مصلحة المواطنيـــن، ويجب أن يحظى 
لمـــا  إقـــراره  فـــي حـــال  باالهتمـــام  القانـــون 
مملكـــة  علـــى  إيجابـــي  تأثيـــر  لـــه  ســـيكون 

البحرين.
كمـــا أكـــد الصالـــح أن المجلـــس، ومـــن خالل 
صالحياتـــه الدســـتورية، ســـيقف دائًمـــا مـــع 
كل مشـــروع قانـــون يأتـــي في هـــذا الظرف 

الصالح والبوعينين وخلفاالستثنائي.



أعلنـــت “أنصـــار جاليـــري هايبـــر ماركت”، 
تماشـــًيا مع إجـــراءات الحكومة الموقرة، 
التوجيهيـــة  المبـــادئ  مـــن  سلســـلة  عـــن 
والتدابيـــر الوقائيـــة؛ لتوفيـــر بيئـــة آمنـــة 
لتجنـــب عـــدم انتقـــال فيـــروس كورونـــا، 
بـــدءا من وضع عالمـــات األرضيات، لنقل 
الوعي للمتسوقين بضرورة الحفاظ على 
مســـافة 1 متر أثناء وجودهم في المتجر 

أو أثناء االنتظار عند نقاط الدفع.
وكذلـــك تشـــجيع ثقافـــة ارتـــداء قفازات 
اليـــد وأقنعـــة الوجه عن طريـــق توفيرها 
للعامليـــن والعمـــالء، إضافة إلـــى حرصها 
درجـــات  أقصـــى  تطبيـــق  علـــى  الدائـــم 
التدابيـــر الوقائيـــة مـــع العامليـــن، إذ إنهم 
بقيـــاس درجـــة حـــرارة  يهتمـــون يومًيـــا 
جســـم كل عامـــل داخـــل الهايبـــر ماركـــت 
قبـــل بدء الدوام، وإلـــى توفير المطهرات 

اليدويـــة فـــي مداخـــل العمـــالء وجميـــع 
مكاتـــب خدمات العمـــالء، كما يتم تعقيم 
قبـــل وبعـــد  باســـتمرار  التســـوق  عربـــات 
اســـتخدام العميل؛ لمســـاعدة العمالء في 
جعل تســـوقهم للمنتجات األساسية أكثر 

أمانا.
قـــد  والصناعـــة  التجـــارة  وزارة  وكانـــت 
أشـــارت فـــي وقـــت ســـابق إلى اســـتمرار 
العمـــل فـــي الجهـــات المصرفيـــة لتيســـير 

أمـــور العمـــالء والمطاعم بنظـــام الطلبات 
الخارجية والتوصيل الســـريع، لذلك فإن 
محـــالت الصرافـــة داخـــل الهايبرماركـــت 
تعمـــل بشـــكل يومـــي لتلبيـــة احتياجـــات 
الوجبـــات  ومطاعـــم  العمـــالء،  جميـــع 
الســـريعة الموجودة داخل الهايبر ماركت 
تعمل بشـــكل يومي ولكن بنظام الطلبات 
الخارجيـــة والتوصيـــل المنزلـــي لتجنـــب 

االزدحام.

أعلنـــت زيـــن البحريـــن أمـــس، عـــن توفر 
هواتـــف لــــ “Galaxy S20”، وهي سلســـلة 
جديـــدة مـــن األجهـــزة المبتكـــرة، تتضمن 
 ”Galaxy S20”و ”Galaxy S20“ هواتـــف

.Galaxy S20“ Ultra”و
وتقدم زيـــن لعمالئها العديد من العروض 
 Galaxy“ هواتـــف  شـــراء  عنـــد  المميـــزة 
S20” المبتكـــرة، التي تتميـــز بتوافقها مع 
تقنية الجيـــل الخامس إضافة إلى توفير 
تقنيات الذكاء االصطناعي على مستوى 

الكاميرا. 
ويمكـــن لعمـــالء زيـــن شـــراء هواتـــف الــــ 
“Galaxy S20” عـــن طريـــق تطبيـــق زين 
البحرين أو زيارة موقـــع زين االلكتروني 
عبـــر )www.eshop.bh.zain(، إذ ســـيتم 
تســـليم وتوصيـــل الجهاز دون أي رســـوم 

إضافية.
ويبدأ ســـعر الهاتـــف بـ 336 دينارا شـــامال 
الضريبـــة عنـــد الدفـــع “كاش”، كمـــا تبـــدأ 

أقســـاط الجهـــاز مـــن 12.5 دينـــار شـــهريا 
علـــى باقـــات آجل الدفـــع ويمكـــن للعميل 
التمتع بأقساط مرنة تبدأ من 12 أو 18 أو 

24 شهرا )خاضعة للشروط واألحكام (. 
إضافـــة، ســـيحصل جميع العمـــالء الذين 
اشـــتروا الجهـــاز علـــى GB 100 بيانـــات 
مجانية لمدة محدودة على أرقامهم آجل 

الدفع من زين. 
وقال المدير التنفيذي لتسويق ومبيعات 
األفـــراد بزين البحرين عمار الكتبي “تعتز 
زيـــن البحريـــن بإطالقها سلســـلة هواتف 
وتحـــرص  “Galaxy S20”الجديـــدة.  لــــ 
زيـــن البحريـــن دائمـــا على تقديـــم أحدث 
الهواتـــف الذكية، إذ ســـيكون عمالء زين 
البحريـــن أول مـــن يحصـــل مـــن األجهزة 
المبتكرة، الـــذي تتمتع بميزات فريدة من 
نوعها وخيارات من باقات زين البحرين”.

منها المسافة اآلمنة وارتداء القفازات واألقنعة والمطهرات يجمــع بين تقنيات الــذكاء االصطناعــي والجيل الخامس
”Galaxy S20“ أنصار جاليري” تطبق تدابير وقائية للحد من “كورونا”“زين”: عروض حصرية بشراء“
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هذه الصفحة برعاية

أطلقـــت مجموعة “هـــواوي” ألعمال 
هاتـــف  الصيـــن،  فـــي  المســـتهلكين 
وهاتـــف   ”HUAWEI P40 Pro“
وهاتـــف   ”HUAWEI P40 Pro“
“HUAWEI P40”، الهواتـــف الذكيـــة 
الرائدة الجديدة من سلســـلة هواتف 
تتميـــز  التـــي   ،”HUAWEI P40“
بتصميمـــات متطـــورة مـــع ابتكارات 
الكاميرا الرائدة التي تتوســـع بشكل 
التصويـــر  إمكانـــات  فـــي  جـــذري 

الفوتوغرافي المحمول والفيديو. 
 HUAWEI P40“ وســـيتوافر هاتـــف
Pro” في البحرين للطلبات المســـبقة 
يـــوم  وللبيـــع   2020 أبريـــل   5 يـــوم 
15 أبريـــل 2020. وتواصـــل سلســـلة 
“HUAWEI P40” تراث السلسلة في 

التميز في التصوير.

ويحتـــوي المستشـــعر الكبيـــر مقاس 
حجـــم  علـــى  بوصـــة   ”1.28  /1“
 ”2.44um“ يبلـــغ  متراكـــم  بكســـل 
بشـــكل  الضـــوء  امتصـــاص  لتعزيـــز 
كبيـــر لتحســـين األداء فـــي اإلضاءة 
المنخفضـــة، فـــي حيـــن أن تصميـــم 
تكبيـــر  يحقـــق  المحّســـن  المنظـــار 

.10x بصري حقيقي يصل إلى
والسلســـلة الكاملـــة تأتـــي مدعومـــة 
وتدعـــم   ”Kirin 990 5G“ بمعالـــج 
شـــبكة الجيـــل الخامـــس 5G عاليـــة 

 .”Wi-Fi 6 Plus”السرعة و
وتـــم تضمين األجهـــزة المتقدمة في 

جسم جميل وصغير الحجم. 
 HUAWEI“ وتتميز الهواتف بشاشـــة
التـــي   ”Quad-Curve Overflow

توفر انسيابية واستجابة رائعة.

“HUAWEI P40 Pro” سيتوافر في البحرين 5 أبريل
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أعلنت الجامعة األميركية بالبحرين 
أنهـــا ســـتقوم بإلغـــاء رســـوم حجـــز 
الذيـــن  للطلبـــة  الدراســـي  المقعـــد 
يدرسون في الخارج والذين قرروا 
العـــودة إلى البحريـــن خالل جائحة 
كوفيد 19. كما ستخصص الجامعة 
مزيـــدا من موارد القبول للمســـاعدة 
فـــي انتقـــال الطـــالب إلـــى الجامعة 
دوليـــة  تعليميـــة  مؤسســـات  مـــن 
أخـــرى، بمـــا يضمـــن عمليـــة انتقـــال 
سلسة وتحويل أكبر قدر ممكن من 
الســـاعات الدراســـية واعتمادها في 
برامـــج الجامعـــة الدراســـية. ويأتي 
هـــذا اإلعـــالن في وقت يختـــار فيه 
الكثيـــر من الطالب الذين يدرســـون 
مؤسســـاتهم  تـــرك  الخـــارج  فـــي 
إلـــى  والعـــودة  الدوليـــة  التعليميـــة 

المملكـــة كإجـــراء احتـــرازي، ولكـــي 
يكونوا مع عائالتهم.

وهذا اإلجـــراء هو واحد من العديد 
من اإلجراءات التي نفذتها الجامعة 
األميركيـــة بالبحريـــن لتقليـــل تأثـــر 
أولياء األمور والطالب والموظفين 
بإغالق الجامعات. فإضافة إلى دعم 

سياسة العمل من المنزل باستخدام 
أحدث المنصات اإللكترونية، يعمل 
وأعضـــاء  األساســـيون  الموظفـــون 
حـــرم  مـــن  اآلن  التدريـــس  هيئـــة 
الجامعـــة فـــي الرفـــاع مـــن الســـاعة 
10 صباحـــًا حتـــى 3 مســـاًء، لتجنب 
التنقـــل في فتـــرات الـــذروة، ولمنح 
األبـــاء واألمهـــات العامليـــن مزيـــدًا 
مـــن الوقـــت فـــي المنـــزل، وتتوافق 
توجيهـــات  مـــع  اإلجـــراءات  هـــذه 
تطبيـــق سياســـة العمل مـــن المنزل 
التي أعلنت عنها اللجنة التنســـيقية 
الحكومية برئاســـة ولي العهد نائب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.

“كورونــا” جائحــة  خــال  البحريــن  إلــى  العائــدون 
“الجامعة األميركية”: إلغاء رسوم “المقعد” للطلبة بالخارج

عقـــدت هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب االجتمـــاع الـــدوري 
للجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت، بتقنية االتصال 
عـــن بْعـــد باســـتخدام برنامـــج )Microsoft Teams(، برئاســـة 
الرئيـــس التنفيذي جواهر المضحكي، وأعضـــاء اللجنة، أمس 
األحـــد الموافق 29 مارس 2020، في إطار جهود دعم الخطة 

.)Covid-19( الوطنية لمكافحة فيروس
وأوصت اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت بإدراج 
4 مؤسســـات للتدريـــب المهني وبتســـكيِن مؤهليـــن وطنيين؛ 
واســـناد مؤهل اجنبي؛ الســـتيفائهم شـــروط ومعايير االدراج 

والتسكين واالسناد على اإلطار.
الهيئـــة  “إن  ذلـــك  بخصـــوص  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقالـــت 
مســـتمرة في بـــذل الجهود الراميـــة لاللتزام بكافـــة التعليمات 
والتوجيهات الصـــادرة عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، بتطبيـــق نظام العمل مـــن المنزل 
لـــأم العاملـــة، وتنفيـــذ توجيه ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بتفعيل إجراءات العمل عن 

بْعـــد، ووضع خطـــط العمل المتكاملـــة، بما يضمن تيســـير آلية 
العمل واستمراريته”.

وشددت المضحكي على أن عقد اجتماع اللجنة األول بتقنية 
االتصـــال عـــن بْعـــد يأتـــي لحـــرص الهيئة علـــى تنفيـــذ وتعزيز 
اإلجـــراءات االحترازية، والتدابير الوقائية لبيئة عمل ســـليمة 
وآمنـــة؛ حفاًظـــا علـــى صحـــة وســـالمة الجميـــع، ووْفـــق رؤية 
الهيئة بتفعيل اســـتخدام التكنولوجيا، واالعتماد على الحلول 

المبتكرة في ظل الظروف الراهنة.

تســكين مؤهلين وطنيين وإسناد آخر أجنبي الســتيفائهم المعايير
“جودة التعليم” تدرج 4 مؤسسات للتدريب المهني

فيا فاخــرة وســيارة و5,000 دينــار راتب شــهري لمدة عام

“السالم” يكشف عن برنامج دانات للتوفير 2020

أعلن مصرف الســالم– البحرين، عن مجموعة جديدة من جوائز برنامج دانات للتوفير لعام 2020، ومن بينها الجائزة الكبرى لهذا العام وهي فيال فاخرة في 
منطقــة ســار، إضافــة إلــى ســيارة فخمــة وراتب شــهري لمدة عام كامل قيمتــه 5,000 دينار شــهرًيا. ويتضمن البرنامــج جوائز نقدية قّيمة تشــمل جائزة نصف 
ســنوية تتضمن راتًبا لمدة عام كامل بقيمة 5,000 دينار شــهرًيا، وجوائز يومية بقيمة 1,000 دوالر لكل فائز، وثالث جوائز شــهرية بقيمة 100,000 دوالر و9 

جوائز خاصة بالفروع وقيمتها 2,000 دوالر لكل فرع.

ويمكـــن للعمـــالء التأهـــل للفـــوز فـــي 
السحوبات من خالل فتح حساب في 
برنامج دانات للتوفير بمبلغ 50 ديناًرا 

كحد أدنى.
فرصـــة  علـــى  الحصـــول  ويمكنهـــم 
إضافية للمشاركة في السحوبات لكل 
50 دينـــاًرا يقومـــون بتوفيرهـــا، وكلما 
زادت مـــدة احتفاظهم بالرصيد زادت 

فرصهم في الربح.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات 
المصـــرف  لـــدى  لأفـــراد  المصرفيـــة 
محمـــد بوحجـــي “نحـــن فـــي مصرف 

الســـالم- البحريـــن ملتزمـــون بنهجنـــا 
الرائـــد فـــي تقديـــم أفضـــل الخدمات 
وتطويـــر  اإلســـالمية  المصرفيـــة 
منتجـــات وخدمات جديـــدة متوافقة 
مع أحكام الشـــريعة اإلسالمية لتوفير 
كل ما يفضله العمالء بطريقة مبتكرة 
وجديـــدة ترضيهم وتحـــوز إعجابهم. 
ويعتبر برنامـــج دانات للتوفير واحًدا 
مـــن أكثـــر منتجـــات التوفيـــر رواًجـــا 
طريقـــة  العمـــالء  يمنـــح  إذ  وشـــهرة، 
علـــى  تســـاعدهم  للتوفيـــر  منظمـــة 
كذلـــك  وتمنحهـــم  أهدافهـــم  تحقيـــق 

فرصـــة للفـــوز بجوائـــز ستســـاهم في 
تغيير حياتهم بشكل كبير”.

يكـــون  “ولكـــي  بوحجـــي  وأضـــاف 
فـــي  نحـــن  أكثـــر،  مجزًيـــا  البرنامـــج 
نســـعى  البحريـــن  الســـالم  مصـــرف 
لتقديـــم مزيـــًدا مـــن فرص الفـــوز كلما 
طالت فترة استثمارك. مثاًل: استثمار 
50 دينـــارا لمـــدة 12 شـــهًرا يعادل 12 
فرصـــة للفـــوز. ونتمنـــى أن يســـتفيد 
عمالئنا مـــن هذه الفرصة وأن يقوموا 
بإدارة مدخراتهم وحساباتهم بطريقة 

فعالة”.

االثنين 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 - العدد 4185

سوزان ساكستون

محمد بوحجي



تحتاج التركيز على نفسك في الفترة الحالية.

تجاهل كل الصراعات التي تدور حولك في 
العمل. 

اسأل نفسك بصراحة لماذا تحافظ على هذه 
العالقة.

تحتاج ألن تقلل من حدة توترك؛ ألنه يؤثر عليك.

حاول أن تحصل على بعض االسترخاء 
والهدوء.

أعد النظر في خياراتك الغذائية؛ ألن بعضها 
خطأ.

يجب عليك مواجهة مشكالتك بالتفاؤل 
والجدية.

ال تترك صورة سيئة لدى رؤسائك في العمل. 

تفرط في تناول األطعمة مما يتسبب في زيادة 
وزنك.

تعيش حالة من التألق والتميز بين زمالئك.

اليوم مناسب جدا للقراءة واالسترخاء والراحة.

الصبر مفتاح الفرج، تذكر هذه الحكمة جيدا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

30 مارس

 818
رحيل آالف األندلسيين من 

قرطبة بعد فشل ثورتهم ضد 
حكم الحكم بن هشام الذي 

بطش بالثوار وهدم منازلهم 
وشردهم في 

األندلس فاتجهت 
جماعة منهم 15 

ألفا إلى مصر.

اســتعاد المطرب اللبناني معين شريف حسابه الرسمي 
علــى “إنســتغرام”، بعدمــا تــم اختراقه وســرقته منذ 
أغســطس الماضي، وكتب شــريف بعد أن تــم اختراق 
صفحتي هذه ألكثر من خمســة أشــهر، تم اســترجاعها 

بفضــل جهــود إدارة “فيســبوك”، أشــكرهم على حســن 
تعاونهــم معنا، اشــتقت لكم متابعيَّ وســنبقى على تواصل 

مســتمر. وكان معين قد نشــر آخر منشــور له على صفحته منذ أغســطس 
2019، وأي حركة أو منشور صدرت بعد تلك الفترة من هذه الصفحة ال تمثله.

مازالت الفنانة إليســا تواصل التحضيرات الخاصة بألبومها 
الغنائــي المنتظر طرحــه يونيو المقبل فــور تجاوز األزمة 
التــي يمر بها العالــم، وحتى اآلن تضم إليســا إلى ألبومها 
الجديد أغنية فرنســية قديمة ستعيد تقديمها، إضافة إلى 

عدد من األعمال الغنائية اإليقاعية والكالسيك والرومانسية 
التي تميزت بها.

ومن المفترض أن تصور إليســا غالف األلبوم خالل هذا الشــهر، ولكن أجل الموعد 
لحين انتهاء أزمة كورونا، ومن المقرر أن يطرح األلبوم عبر اليوتيوب.

ألغى الفنــان جوزيف عطيــة كل حفالته دارجــا طرح أي 
جديــد في انتظــار انتهاء موجة “كورونــا” وهدوء البال، 
علمــا أنه كان انتهى أخيرا من تســجيل أغنية خليجية، 
وكان يســتعد إلطالقهــا قبــل تفاقم األزمــة الصحية 

الوبائية.
ويلتــزم جوزيــف فــي هــذه الفترة منزلــه الــذي يعيش فيه 

بمفــرده، وهــو يقضــي الوقت فــي ممارســة الرياضــة والعزف علــى اآلالت 
الموسيقية وتحضير بعض األطباق الشهية، خصوصا أنه من محبي األكل.

جوزيف في البيتألبوم أليساعودة حساب
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قضى انتشار فيروس كورونا المستجد، بشكل كبير، عالميا على فكرة 
نجاح األعمال الفنية واألغنيات حتى المنشورات الخاصة بالفنانين 
في مناسبة عيد األم خالل األيام الماضية، وبعد مرور أسبوع على 
المناسبة، وجدنا أن تلك األعمال لم تصل إلى الجماهير من األساس، 

وحققت خيبة كبيرة لكل صّناعها من الوسط الفني.
كانوا حاضرين  الذين  الفنانين  رأس  على  كان  فالفنان حمادة هالل 
حيث  المناسبة،  هــذه  في  لألمهات  خصيصا  قّدمها  جديدة  بأغنية 
طرح كليبا باسم “ست الناس” بالتزامن مع عيد األم، إال أن األغنية 

الجديدة لم تحقق أي نجاح يذكر. 
مشاهدات  أقــل  رمــضــان  محمد  للفنان  ملكة”  “أمــي  أغنية  وحققت 
“يوتيوب” أخيرا، حيث قّدم  أنتجها وأطلقها على  التي  أغنياته  في 
األغنية هديًة ألمه بمناسبة عيد األم، ولم تحقق إال مليوني مشاهدة 

فقط، بالرغم من تحقيق أقل أغنياته 30 مليون مشاهدة أخيرا.

“كورونا” يتسبب في تراجع أغاني عيد األم

لقطات ومشاهد حصرية من 
وراء كواليس “سونيك”

ومــشــاهــد  لــقــطــات   twofour 54 نــشــرت 
حصرية من وراء الكواليس أثناء تصوير 
مشاهد فيلم “سونيك القنفذ” في أبوظبي، 
وقد أظهرت هذه اللقطات كيف استفادت 
ــاونـــت  ــارامـ شـــركـــة اإلنـــتـــاج الــعــالــمــيــة “بـ
بــيــكــتــشــرز” مــن مــســاحــات صــحــراء ليوا 
الرائع  المطاردة  مشهد  بتصوير  الشاسعة 

في هذا الفيلم الممتع.
الفيلم  في  الرئيسة  المشاهد  تصوير  تم 
بــمــشــاركــة طــاقــم عــمــل مــخــضــرم مــّكــون 
ــارة أبــوظــبــي، حيث  مــن 25 فـــردا فــي إمـ
ولقطات  االنفجارات  مشاهد  تصوير  تم 
الــمــنــاظــر الــســاحــرة بــاســتــخــدام طــائــرات 
المسّيرة.  ــدرون  الـ وطــائــرات  الهليكوبتر 
وُتظهر اللقطات النهائية مطاردة سونيك 
صحراء  عبر  عالية  بسرعة  يجري  ــذي  ال
ليوا في أبوظبي، والتي تم إخراجها على 
إنها في محيط األهرامات المصرية وأبي 
الهروب من  بينما يحاول سونيك  الهول، 
وابل الرصاص الذي يطلقه عدوه الغاضب 
دكتور روبوتنيك )الذي قام بتمثيل دوره 

النجم العالمي جيم كاري(.

من  بــاقــتــهــا  كــامــل   twofour 54 قــدمــت 
الفيلم،  تــصــويــر  أثــنــاء  اإلنــتــاج  خــدمــات 
وخدمات  الميداني  الدعم  شملت  والتي 
إدارة  إلى جانب  السفر واإلقامة والتنقل 
ــد اســتــفــادت شركة  ــاج. وقـ ــتـ أعــمــال اإلنـ
برنامج  مزايا  من  بيكتشرز”  “باراماونت 
ــذي تــقــدمــه “لــجــنــة أبــوظــبــي  ــ ــحــوافــز ال ال
نقديا  اســـتـــردادا  يتيح  والـــذي  لــألفــالم”، 
بنسبة ٪30 من تكاليف اإلنتاج وما بعد 
ــارة،  ــتــاج الــتــي يــتــم إنــفــاقــهــا فــي اإلمــ اإلن
الموظفين  مجتمع  إلـــى  بــاإلضــافــة  هـــذا 
المستقلين لدى twofour 54 البالغ عددهم 
700 عضو، وهو ما أتاح لشركة  أكثر من 
الالزمة  الــكــوادر  إيــجــاد  العالمية  اإلنــتــاج 
إلتمام تصوير مشاهد فيلمها. ويضم فيلم 
“سونيك القنفذ” كل من جيمس مارسدن 
وبين شوارتز )الذي قام بصوت شخصية 
الفائقة(  بسرعتها  الشهيرة  الفيديو  ألعاب 

وتيكا سومبتير وجيم كاري.
 90 من  أكثر  إلى  القنفذ”  “سونيك  ينضم 
الهوليوودي  الفيلم  فيها  بما  فنيا،  عمال 
اخـــتـــارت  الـــتـــي   ،”Underground  6“

أبوظبي كوجهة للتصوير خالل السنوات 
مواقعها  من مختلف  واستفادت  األخيرة 
ذلك  المحترفة وغير  الساحرة، ومواهبها 
من مرافقها الحائزة على الجوائز، ومزايا 
بــرنــامــج الــحــوافــز الـــذي يتيح اســتــردادا 
اإلنتاج.”  30 ٪ من تكاليف  بنسبة  نقديا 
شركة  عــودة  الممتع  الفيلم  هذا  ويسّجل 
بيكتشرز”  “بــارامــاونــت  العالمية  اإلنــتــاج 
ــرى، بــعــدمــا قامت  إلـــى أبــوظــبــي مـــرة أخــ
بتصوير مشاهد في فيلمها الشهير “مهمة 
مستحيلة: السقوط” من بطولة توم كروز 

خالل العام 2018.

 1282
شعب صقلية يتمرد ضد آل أنجو الكابيتيون والملك كارلو األول.

1296
إدوارد األول ملك إنجلترا يعزل مدينة بيرويك أبون تويد.

 1807
وصول الحملة اإلنجليزية بقيادة ألكسندر ماكنزي إلى رشيد.

 1814
بريطانيا تدخل مع بقية الدول الحليفة إلى باريس بعد هزيمة نابليون.

 1842
الطبيب األميركي كروفورد لونغ يستعمل المخدر في العمليات.

أعادت األوضاع الطارئة في 
مواجهة فيروس كورونا 

المستجد الدمية الشهيرة 
أبلة فاهيتا إلى الواجهة 

في مصر من خالل فيديو 
تحذيري يدعو المواطنين 

لاللتزام بالتعليمات 
الرسمية، والبقاء في 

المنزل؛ منعا النتشار الوباء.

الفيلم يوثق مســيرة مديره التاريخي يوسف شريف رزق اهلل

“القاهرة السينمائي” يعرض “رزق السينما” مجانا

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن إتاحة فيلم “رزق السينما” إخراج عبدالرحمن نصر للمشاهدة مجانا عبر صفحته الرسمية 
بموقــع “فيســبوك”، وذلــك  ألول مــرة علــى اإلنترنــت؛ تشــجيعا للمواطنيــن علــى البقــاء فــي منازلهــم حتــى تنتهــي أزمة فيــروس كورونا 

المستجد.

ــان الـــقـــاهـــرة  ــرجـ ــهـ الــفــيــلــم أنـــتـــجـــه مـ
ــيــوثــق مــســيــرة مــديــره  الــســيــنــمــائــي ل
يوسف  الكبير  الناقد  التاريخي  الفني 
مــرة  ألول  وعـــرض  رزق هللا،  شــريــف 
الــتــي   ،41 الـــــــدورة  ــيــات  فــعــال ضــمــن 
 .2019 نوفمبر  هللا”  “رزق  لـــ  أهــديــت  
يوسف  الراحل  مسيرة  الفيلم  يتناول 
شريف رزق هللا من خالل عدة محاور 
رئيسة هي النشأة وبداية حبه وتعلقه 
انضمامه  بــمــرحــلــة  ــرورا  مــ بالسينما، 
السابعة  فــي  ــو  وهـ الــفــيــلــم،  لجمعية 
عشرة من عمره، ومشاركته في نادي 
النقد  بكتابة  وعمله  للسينما،  القاهرة 
كلية  من  تخرجه  وحتى  السينمائي، 
االقتصاد والعلوم السياسية والتحاقه 
بالعمل محررا، ثم رئيسا لتحرير نشرة 
أن  قبل  المصري،  بالتليفزيون  األخبار 
الــبــرامــج  ــداد وتــقــديــم  إعــ ينطلق فــي 
الوعي  نشر  في  ساهمت  التي  الفنية 

السينمائي. 
ويــســلــط الــفــيــلــم الـــضـــوء عــلــى رحــلــة 
الــمــهــرجــانــات  تغطية  فــي  هللا”  “رزق 
فعالياتها  ونقل  العالمية  السينمائية 
يخصص  كما  المصري،  المشاهد  إلــى 
مساحة للحديث عن عالقته بمهرجان 
القاهرة السينمائي، وكيف كان يساعد 

ــاال جــــديــــدة، حــتــى  ــ ــي ويــكــتــشــف أجــ
الــروحــى”  “األب  بـــ  يلقب  أن  استحق 
للعاملين بالمهرجان، كما يرصد الفيلم 
اإلنسانية  الــمــواقــف  مــن  ــددا  عـ أيــضــا 

التي جمعته بعدد من السينمائيين. 
بعرض  السينما”  “رزق  فيلم  ويتميز 
صور وفيديوهات نادرة من األرشيف 
رزق  شريف  يوسف  للراحل  الــخــاص 
من  عـــدد  الفيلم  فــي  يظهر  كــمــا  هللا، 
ــارزة والــمــؤثــرة في  ــبـ الــشــخــصــيــات الـ
من  اقتربت  والــتــي  السينما،  صناعة 
المدير الفني الراحل، وأبرزهم؛ الكاتب 
وحيد حامد، والفنانين يسرا، وحسين 

هللا،  نصر  يسري  والمخرجين  فهمي، 
وخيري  الحجر،  وخالد  خليل،  وهالة 
كمال  والنقاد،  حامد،  ومــروان  بشارة، 
ــاوي، ومــحــمــود  ــشــن رمــــزي، وطــــارق ال
ورامــي  محمود،  وخــالــد  عبدالشكور، 
إضافة  المتولي،  ورامــي  الـــرازق،  عبد 
ــــى اإلعـــالمـــيـــة دريــــة شــــرف الــديــن  إل
وزيــــر اإلعـــــالم الــســابــق، والــمــهــنــدس 
اإلذاعــة  اتــحــاد  رئيس  الشيخ  أســامــة 
ــتــلــيــفــزيــون األســـبـــق، واإلعـــالمـــى  وال
شــريــف نــور الــديــن، والــنــاقــدة ماجدة 
ــان الـــقـــاهـــرة  ــهـــرجـ ــيـــس مـ ــف رئـ ــ واصــ
السابق، ومدير التصوير سعيد شيمي، 

ــاريــســت ســيــد فـــــؤاد رئــيــس  ــن ــســي وال
مهرجان األقصر. 

نجلّي  أيــضــا  الفيلم  خــالل  يظهر  كما 
هللا،  رزق  ــمــــد  أحــ الـــنـــاقـــد  ــل  ــ ــراحـ ــ الـ
والمهندس كريم رزق هللا، ومن أسرة 
محمد  المنتج  عنه  يتحدث  المهرجان 
ــمــهــرجــان، والــنــاقــد  ــيــس ال حــفــظــي رئ
المدير  بأعمال  المكلف  شوقي  أحمد 
الفني. فيلم “رزق السينما” من إخراج 
وإعـــداد  سيناريو  نــصــر،  عبدالرحمن 
شريف  بــمــشــاركــة  حــمــدي،  مصطفى 
ومنة  الــزهــيــري،  ونيفين  الــنــور،  بــديــع 
التصوير  مدير  بــدر،  ورحــاب  محمود، 

عمرو عادل، ومونتاج هالة محيي. 
هللا  رزق  شـــريـــف  يـــوســـف  أن  يـــذكـــر 
السينمائي،  القاهرة  بمهرجان  ارتبط 
 40 األولـــى، ومنحه نحو  منذ دوراتـــه 
في  بمشاركته  بدأت  حياته،  من  عاما 
لجنة اختيار األفالم بالدورات األولى، 
فنيا  سكرتيرا  اخــتــيــاره  يتم  أن  قبل 
فنيا  ثم مديرا   ،1987 العام  للمهرجان 
يوليو   12 رحيله  وحتى   2000 العام 

.2019
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قناة  “البحرين لول”.. تجمعنا في “البيت العود”

قناة  الــيــوم  أصبحت 
ــول”،  ــ “الـــبـــحـــريـــن لـ
ــقــتــهــا  ــي أطــل ــ ــتـ ــ والـ
اإلعــــــــــام  وزارة 
ديسمبر  ــر  ــ أواخـ فـــي 
ــى  الـــمـــاضـــي مــــن أعــل
الـــــمـــــشـــــاهـــــدات هــــذه 
الجلوس  بسبب  األيـــام؛ 
البحرين  فــي  البيت  فــي 
نحجت  حيث  والمنطقة، 
ــقــنــاة الــخــفــيــفــة مع  ــذه ال هـ

القلوب  سلب  في  األرشيفية  موادها 
جاء  وانطاقها  خصوصا  الــبــاد  فــي 
اإلعـــام  مــوظــفــي وزارة  بــعــد جــهــود 
واستهدفت  ســنــوات،  استمرت  التي 
من  التلفزيون  يملكه  ما  وحفظ  جمع 
ــرامــج وحــفــات ولـــقـــاءات، إضــافــة  ب
ــى مــســلــســات ومــســرحــيــات باتت  إلـ
الفن  تــاريــخ  فــي  فــارقــة  تمّثل عامة 
عبدهللا  بن  عيسى  بقيادة  البحريني 
المقهوي رئيس قناة البحرين وفريقه 
كأهمية  مهمة  يومية  برامج  لتقديم 
األرشيف األرشيف التلفزيوني، حيث 
هائلة  حصيلة  وتصنيف  تجميع  تــم 
مــن اإلنـــتـــاج اإلعـــامـــي الــمــتــنــوع، 
ــي او  ــمــحــل ــأن ال ــــشــ ــواء فــــي ال ــ ســ
ــذي  ــ والـ الـــعـــربـــي،  او  ــيــجــي  الــخــل
يشّكل موروثا مرئيا، خصوصا أنه 
نادرة  ومقابات  تسجيات  يضّم 
تلفزيون  شــاشــات  عــلــى  عــرضــت 
الــبــحــريــن الــعــريــق طــــوال الــعــقــود 
السابقة، واستأثرت وقتها باهتمام 

الجمهور عبر أجيال محتلفة.

وتتنوع القناة اليوم في تقديم موادها 
من برامج أطفال نسترجع معها أجمل 
سوير”  “تــوم  حلقات  مثل  الــذكــريــات 
التراثية  الفقرات  إلى  األطفال  ودنيا 
ــغــنــائــيــة والــمــســلــســات الــتــراثــيــة  وال
مسلسل  مثل  الجميلة  واالجتماعية 
“الحائط”، وغيرها من البرامج والمواد 

من  كــبــيــرة  أعـــــدادا  تستقطب  ــتــي  ال
ــذي  ال األمـــر  والــمــعــجــبــيــن؛  المتابعين 
يعتبر دليا على أّن مثل هذه النوعية 
الــمــواد مــازالــت عالقة بــاألذهــان،  مــن 
ــا مهما،  وتــمــّثــل ألجــيــال مــتــعــددة إرثـ
هذه  البيت  في  مع جلوسنا  خصوصا 
األيام مع كل أفراد العائلة، فكل لقطة 
أو برنامج أو لقاء نستذكر معها تاريخا 

جميا من تاريخ مملكتنا الغالية.
وتشكل القناة انطاقة ذهبية لإلعام 
البحريني األصيل، عبر توظيف مكتبة 
إلعــادة  الغني؛  وأرشيفها  التلفزيون 
للقرن  عرض ما تملكه من مواد تعود 
ــتــي عــاصــرت  ــمــاضــي، والــفــتــرات ال ال
البحرين، ويحرك  النفط في  اكتشاف 
من  العميقة  ــذاكــرة  ال القناة  محتوى 
ــتـــحـــوالت  ــات والـ ــ ــريـ ــ ــات وذكـ ــ ــداعـ ــ إبـ
أو  عنا  غابت  التي  الوجوه  ومشاعدة 
التي مازالت معنا إلى اليوم، مع مواد 
كنا نجلس جميعا في “البيت العود” مع 
تعقيدات  عن  بعيدا  العائلة  أفــراد  كل 

اليوم من تكنولوجيا ونشاهدها معا.

الكوميديا في السينما العربية إلى الحضيض.. ضرب من التهريج واإلسفاف
الســـينما الفكاهيـــة تعتمـــد علـــى ظاهـــرة التكامـــل مـــن أجـــل تحقيـــق مهمتهـــا األصليـــة

يقــول مارســيل بانيــول “إن الفنــان األصيــل هو الذي يثير الضحك في قلوب الناس ويســرى عنهم، جدير بأن نرفعه إلــى مراتب األبطال العظماء، 
فنقول، البطل العظيم مولير والبطل العظيم شارلي شابلن”. وهناك حقيقة في عالم الفن مفادها، أن بعض الممثلين الكوميديين يتألقون بنجاح 
على المســرح، ولكن ليس على الشاشــة؛ ألن إثارة الضحك على المســرح تتوقف غالبا على االلفاظ، على حين أنها على الشاشــة تعتمد غالبا على 
المشــاهد، وليس من المؤكد أن يوفق الممثل المســرحي إلى اثارة الضحك بمشــاهد وحركة ال تدعها األلفاظ، وكبار ممثلي المســرح حين يؤدون 
أدوارا في السينما يرون أنفسهم مضطرين إلى العناية بتهذيب أدائهم عند تصوير لقطة، ولعله بفضل هذه اللقطات أمكن للسينما أن تصقل فن 

األداء الكوميدي وتسمو به.

األفــام  من  الكثير  شاهدت  لقد  عموما.. 
األمــريــكــيــة خــصــوصــا الــكــومــيــديــة التي 
اإلنتاج  فنون  من  فن  أعسر  بحق  تعتبر 
الــســيــنــمــائــي، كــمــا أنــهــا أصــبــحــت وسيلة 
ــي خـــدمـــة الــنــقــد  اجــتــمــاعــيــة فـــعـــالـــة فــ
ما  وهـــذا  الخلقي  والتقويم  االجتماعي 
يجعل لها أهميتها وخطورتها في حياتنا 
ــي الــشــخــصــي أن  ــ االجــتــمــاعــيــة. فـــي رأي
األفام الكوميدية األمريكية تشعرك بأن 
وراءها مخرجا متميزا بكل معنى الكلمة، 
العناصر  كل  يستغل  كيف  يعرف  مخرج 
الفكاهية  االستجابة  إلحـــداث  مجتمعة 
اللفظ  مــن  كــل  يــتــعــاون  بحيث  المائمة 
والصورة والحركة والصوت على تحقيق 
السينما  ألن  المطلوب؛  الفكاهي  التأثير 
ظاهرة  على  تعتمد  نعلم  وكما  الفكاهية 
التكامل من أجل تحقيق مهمتها األصلية 

في استجابة الضحك من الجمهور.
نجحت؛  األمــريــكــيــة  الكوميدية  األفـــام 
واقعي،  ال  عالم  إلــى  المشاهد  تنقل  ألنها 
في  بما  الضحك  إلــى  يــدعــو  فيه  مــا  كــل 
ــمــواقــف والــحــركــات  ذلـــك األشــخــاص وال
بالعالم  هنا  ونعني  واألشكال.  واألحــداث 
الاواقعي الذي تنقلنا إليه الكوميديا هو 
نسياننا  على  الكوميدية  ــروايــة  ال قـــدرة 
لفترة  ولــو  وأحزاننا  مشاكلنا  أو  همومنا 
الــهــزل، ومن  إلــى دنــيــا  وجــيــزة، وتحملنا 
كما  تطهيريا  دورا  للكوميديا  فــإن  هــنــا، 
خصوصا  النفسية  حياتنا  فــي  يــقــولــون 
في عالم السينما، حيث تنقضي المشاهد 
على الشاشة، في جو لعله أشبه ما يكون 
. أقــول الحق، ال أحب أبدا  بجو األحــام 
ــام الــكــومــيــديــة الــعــربــيــة  ــ مــشــاهــدة األفـ
باستثناء  الــحــديــثــة”  “األفــــام  خــصــوصــا 
أفـــام عـــادل أمـــام وأفـــام وحــيــد سيف؛ 

ألنني أعرف حينما يعد الضحك غاية في 
كثيرا  الكوميدية  السينما  فن  فــإن  ذاتــه، 
الــذي ال  التهريج  إلــى ضــرب  ما يستحيل 
يخلو من إسفاف، ومخرجو هذه االفام 
العمل  أجــل  من  طاقاتهم؛  كل  يحشدون 
ثمن،  بأي  الجمهور  ضحكات  انتزاع  على 
وقد ال يجدون حرجا في بعض األحيان 
من اللجوء إلى شتی األساليب المشروعة 
إلى  الوصول  أجل  من  المشروعة؛  وغير 
إلسفاف  الرئيس  السبب  ولعل  غايتهم، 
وانـــحـــطـــاط بــعــض األفـــــام الــكــومــيــديــة 
الــعــربــيــة الــجــديــدة، هــو اقــتــصــارهــا على 
والمفارقات  التافهة  البهلوانية  الحركات 
المصطنعة  والــمــواقــف  السخيفة  اآللــيــة 

الرتيبة.
في السينما ناحظ أن األفام الكوميدية 
إثــارة  على  الضحك  استثارة  في  تعتمد 
ــداث  الــتــنــاقــض بــيــن الــشــخــصــيــات واألحــ
بقيمه  والمتفرج  جانب،  من  السينمائية 
تعتمد  أو هي  آخــر،  ومشاعره من جانب 
الشخصيات  بــيــن  الــتــنــاقــض  خــلــق  عــلــى 
البعض،  بعضها  السينمائية  واألحــــداث 
ثــم تـــرك الــمــتــفــرج حـــرا لــكــي يــضــع نفسه 

او في  أو تلك  في مكان هذه الشخصية 
الــحــدث أو ذاك، وهــذا ينطبق  اطــار هــذا 
على سلسلة أفــام “بــاد بــوي” للمثل ويل 
بين  فالتناقض  لــورنــس،  ومــارتــن  سميث 
والــخــيــط  تــمــامــا،  ــح  واضــ الشخصيتين 
“زنبرك”  أنه  لو  كما  يسير  للفيلم  الدرامي 
القصة تتعاون  صعود ونزول، وتشعر أن 
من  والمواقف  والمشاهد  األحــداث  فيها 
أخــرى.  ناحية  من  والشخصيات  ناحية، 
ــذي  ال  ”hangover“ فــيــلــم  أيــضــا  ــاك  وهــن
حافظ الممثلون فيه على هيكل األسلوب 

الكوميدي، وقدموا للمشاهد متعة ال 
تنسى، ولعل سبب نجاح شخصيات 
إلــى جانب  أجــزائــه  الفيلم فــي  هــذا 

واالبتعاد عن  الدور  تبسيط  الموهبة، هو 
وهــذه  مــرحــة،  بــأفــكــار  وتغذيته  التكلف 
النقطة هي التي جعلت الفنان عادل إمام 
الكوميديا  عــرش  على  غيره  دون  يتربع 
العربية؛ ألنه عرف بطريقته فن االختيار 
جسد  على  والتحرك  واإلضافة  والحذف 
ــنــص الــمــكــتــوب بــكــل حــريــة وعــفــويــة،  ال
كيف  يعرف  موهوب  ممثل  إمــام  فعادل 
خالية  مفتوحة  بعيون  موضوعه  يعالج 
ــن خـــوف،  ــن أي تــعــبــيــر يــتــم عـ تــمــامــا مـ

منذ  قدمها  التي  أفامه  في  كليا  وابتعد 
نهاية السبعينات ولغاية اليوم عن عنصر 
القسوة إلثارة الضحك لدى المشاهد “أول 
الضحك  القسوة إلثــارة  أدخــل عنصر  من 

في السينما هم إخوان ماركس”. 
فنا،  الكوميديا  تكون  لــن  عــامــة،  بــصــورة 
إذا  إال  حقيقيا  فنا  الكوميدية  ــام  واألفـ
السينما  أن  اعتقادنا  وفي  موجهة،  كانت 
وأصبحت  الــمــيــزان،  تفقد  بــدأت  العربية 
باإلسفاف  المليئة  الهابطة  األعمال  تقدم 

وامــتــأت  كوميدية،  أفــامــا  أنــهــا  على 
دور السينما والفضائيات باألفام التي 
الكوميدي،  الفن  عناصر  فيها  تتوفر  ال 
كما أن المخرجون أيضا تناسوا العاقة 
وارتضوا  وجمهوره،  الفيلم  بين  الحية 
على أنفسهم تقديم جرعة من الضحك 
ولــــون، وال حاجة  أي طــعــم  لــهــا  لــيــس 
الهابطة،  وأفامهم  هؤالء  أسماء  لذكر 
والفريق الذي أطلق على نفسه بالصف 
انهم  إمــام، في حين  الثاني بعد عــادل 
هشة  لسلعة  يــروجــون  بائعين  مــجــرد 

خالية من أي جمال.
ذاتــه،  الــحــدث  فــي  ليس  الضحك  مصدر 
مع  تفاعلها  ومـــدى  الشخصية  فــي  إنــمــا 
األحداث، وهذا ما تفتقده السينما العربية، 
مع  األخــيــرة  السنوات  األقــل خــال  على 
ظهور موجة صعاليك اإلسفاف واالبتذال 
والثرثرة والسقوط، وكل المؤشرات تدل 
العربية  السينما  في  الكوميديا  أن  على 

تسير إلى الحضيض .

انتزاع ضحكات الجمهور بأي ثمن

األفالم الكوميدية األمريكية تشعرك 
بأن وراءها مخرجا متميزا

جرعة من الضحك ليس لها أي طعم ولون

ويل سميث ومارتن لورنس والصعود بالفن الكوميدي
من نجح فقط هو عادل إمام بموهبته

عنصر القسوة إلثارة الضحك

أسامة الماجد

طارق البحار

حقق كليب “Me Gusta” للنجمة شاكيرا رقما قياسيا بعد أسبوع على  «
طرحه عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويتصّدر الكليب منذ إصداره المراتب األولى في قائمة الفيديوهات  «
األكثر تداواًل عبر “يوتيوب” في مختلف بلدان العالم، محققا أكثر من 

20 مليون مشاهدة.
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مواقف مصطنعة رتيبة

حركات بهلوانية وليس كوميديا



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

albiladpress.com

local @albiladpress.com

تغيير وقت النوم له نتائج “كارثية”
كشــفت دراســة طبيــة حديثــة أن تغيير وقــت النوم له 
نتائــج “كارثيــة” علــى صحــة اإلنســان، مشــيرة إلــى أن 
التأخــر 30 دقيقــة فقــط عــن موعــد النــوم المعتــاد قــد 

يكون سيئا للصحة بشكل ال يصدق.
ووجــدت دراســة لعــادات النوم بين الطــاب، أن أولئك 
الذين يذهبون إلى الفراش حتى وقت متأخر قليا عن 
وقــت نومهــم المعتــاد، كان لديهــم معــدل ضربات قلب 
فــي الراحــة أعلــى بكثير فــي الليل ، الذي اســتمر حتى 

اليوم التالي، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وذكــرت الدراســة أن هــذه النتائــج تظهــر أيضــا رغــم 
حصــول الشــخص ذاتــه علــى القــدر نفســه مــن النــوم 

كالمعتاد.
وقــام علماء من جامعة نوتردام في الواليات المتحدة 
بإجراء دراســات على عدد المشاركين، من خال وضع 
أجهــزة )Fitbit( علــى مدى 4 ســنوات، ورصدت النتائج 

بعد مراقبة 255736 جلسة نوم.
وأوضــح العلمــاء أن الذيــن تأخروا فترة ســاعة واحدة 
في المتوسط عن   وقت النوم المعتاد، لوحظ أن لديهم 
زيــادات كبيــرة فــي معدل ضربــات القلب أثنــاء أوقات 
الراحــة الذيــن يحصلــون عليــه فــي منتصف اليــوم، ما 

قــد يكــون لــه آثار ســلبية كبيــرة على صحــة القلب بعد 
سنوات.

وأضافوا أنه عندما ذهب الطالب إلى الفراش في أي  «
وقت بين دقيقة واحدة و30 دقيقة بعد وقت نومهم 

الطبيعي، زاد ارتفاع معدل ضربات القلب لديهم واستمر 
إلى غاية اليوم التالي. وأظهرت نتائج الدراسة أن الذهاب 

إلى الفراش في وقت مبكر عن وقت النوم القياسي 
كشف أيضا عن عالمات زيادة في معدل ضربات القلب 

أثناء الراحة، إال أن تأثيره ال يذكر.

أعلنــت مجموعــة “شــانيل” لألزياء 
الراقيــة، أمــس األحــد، أنهــا ســوف 
تساعد في تزويد فرنسا بإمدادات 
من كمامات الوجه لمواجهة النقص 

التي تعانيه الباد من الكمامات.
وقالت شــركة األزيــاء الراقية: إنها 
تعكف على صناعة النماذج األولية 
وستبدأ في إنتاج الكمامات بمجرد 
الحصــول علــى موافقــة الســلطات 

الفرنسية.
وأضافت شــانيل في بيان “نحشــد 
قــوة العمل والشــركاء اليوم إلنتاج 
وفقــا  واقيــة”،  وقمصــان  كمامــات 

لرويترز.
أنهــا  إلــى  الشــركة أيضــا  وأشــارت 
لــن تســّرح أيا مــن موظفيهــا، البالغ 
مؤقتــا  موظــف،   4500 عددهــم 
برغــم التراجــع الحــاد فــي النشــاط 

االقتصادي.

“شانيل” تواجه 
“كورونا” بإنتاج 

كمامات

يمارس الناس رياضة المشي في سنترال بارك بمدينة نيويورك رغم تفشي 
الفيروس التاجي عبر الواليات المتحدة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ضــم مغنــي الــراب البرازيلــي، إم.فــي 
المنتقــدة  لألصــوات  صوتــه  بيــل، 
للرئيس جايير بولســونارو الســتهانته 
كورونــا  فيــروس  وبــاء  بخطــورة 
المســتجد وذلــك فــي أغنيــة حث من 

خالها الناس على حماية أنفسهم.
بعنــوان  وهــي  أغنيتــه  بيــل  وســجل 
“العــزل الصحــي” فــي منزلــه ونشــرها 
االجتماعــي،  التواصــل  علــى وســائل 
وحذر فيها من أن العدوى قد تتفشى 
بشراســة في أحيــاء البرازيل الفقيرة 
مثــل حــي )ســيتي أوف جــود(، الــذي 
دي  ريــو  مدينــة  فــي  ويقــع  بــه  ولــد 
جانيــرو، إذ ال تتوافر المياه في بعض 

تلك األحياء.
وقــال بيــل لـــ “رويتــرز”: إنــه اســتلهم 
أغنيته من رؤية كثير من البرازيليين 
يســتهينون  الرئيــس  بينهــم  ومــن 

بالفيروس.

أعلــن علمــاء الجامعــة اإلقليميــة فــي 
موســكو،  بمقاطعــة  بوشــينو  مدينــة 
العصــر  إلــى  يعــود  الــذي  العفــن  أن 
الحجــري الوســطي، الــذي عثــر عليــه 
بالقطــب  المتجمــدة  البحيــرات  فــي 

الشمالي قد يصبح دواء للسرطان. 
 ويشــير العلمــاء، إلــى أن االختبــارات 
مــادة  يفــرز  العفــن  هــذا  أن  أظهــرت 
تكبح بفعالية نمو الخايا السرطانية. 

فماذا يعني هذا للطب؟
والشــيء المثيــر، هــو أن هــذا العفــن 
يعيش منذ 120 ألف ســنة في الجليد 
حتــى  حيــا  بأعجوبــة  وبقــي  األزلــي 
يومنــا هــذا. عثر العلمــاء الروس على 
Penicil� (هــذا العفــن واســمه العلمــي 

خصائــص  ولــه   ،)lium thymicola
فريــدة فــي بحيــرة متجمــدة واقعــة 

تحت سطح األرض.

بأغنية “العزل 
الصحي”.. مطرب 

يحرج رئيس البرازيل

عفن قديم في 
القطب الشمالي قد 

يعالج السرطان
أصيبــت نجمــة الغناء الهنديــة، كانيكا 
المســتجد  كورونــا  بفيــروس  كابــور، 
)كوفيد 19(، في اآلونة األخيرة، لكنها 
لــم تتماثــل للشــفاء بشــكل تــام رغــم 

خضوعها لعاج مكثف.
وبحســب موقــع “تايمــز أوف إينديــا”، 
فــإن كابــور أجــرت 4 اختبــارات علــى 
وظلــت  إصابتهــا،  منــذ  الفيــروس 

النتيجة إيجابية في كل مرة.
ويخشــى أقــارب النجمــة الهنديــة، 41 

مســتجيبا  جســمها  يكــون  أال  ســنة، 
الــذي  كورونــا  فيــروس  ضــد  للعــاج 
أصاب أكثر من ألف شــخص في الهند 

وأودى بحياة 25 شخصا.
ونقــل الموقــع عن أحد أقــارب النجمة 
االختبــار.  نتائــج  إزاء  قلقــون  “إننــا 
يبــدو أن كانيــكا ال تســتجيب للعــاج. 
وبمــا أننــا تحــت إجــراءات إغــاق، ال 
يمكن أن ننقلها جوا إلى الخارج حتى 

تتلقى رعاية أفضل”.

نجمة الغناء الهندية “ال تستجيب” لعالج “كورونا”

كابور ترقُد في المستشفى منذ العشرين من مارس الجاري، وتم تشخيص إصابتها عقب عودتها 
من لندن، وظهرت عليها أعراض السعال وارتفاع درجة الحرارة.

توفــي الفنــان الكويتي، ســليمان 
ياســين فجــر أمــس األحــد، بعــد 

تعرضه لوعكة صحية شديدة.
فــي  ُنقــل  الراحــل  الفنــان  وكان 
المستشــفى  إلــى  ســابق  وقــت 
األميــري، عقــب تعّرضــه لوعكــة 
صحيــة شــديدة أدخلتــه العناية 
صحيفــة  بحســب  المركــزة، 

“القبس” الكويتية.
وأعلــن الفنــان الكويتــي، طــارق 
الماضــي،  الخميــس  العلــي، 
الياســين  ســليمان   تعــرض  عــن 
لوعكــة صحيــة، نقــل إثرهــا إلــى 
بالكويــت  األميــري  المستشــفى 
إلــى  وُأدخــل  عاجــل،  بشــكل 

لتلقــي  المركــزة  العنايــة  غرفــة 
العاج الــازم، وطلب حينها من 

الجمهور الدعاء له.
للفنــان  صــورة  العلــي  ونشــر 
الراحــل على حســابه فــي تويتر 
العزيــز  األخ  “تعــرض  وكتــب: 
الفنــان ســليمان الياســين لوعكة 
صحيــة ويرقــد فــي المستشــفى 
مــا  الدعــاء  نســألكم  األميــري، 

تشوف شر يا بو سارة”.
أحــد  الياســين  ويعتبــر ســليمان 
رواد الحركة الفنية والمســرحية 
في الكويــت، وواحدا من أعمدة 
والمســرحية  الفنيــة  الحركــة 

الكويتية.

الموت يغيب الفنان الكويتي سليمان الياسين
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فـرحــة الــّدار

ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ فــــــرحــــــة الـــــــــــــــــّدار وأهـ

حـــــّبـــــيـــــت أبــــــــّيــــــــن مـــعـــانـــيـــهـــا

ــر ــ ــاخ ــ ــف ــ فــــــي لـــــوحـــــة ابـــــــداعـــــــي ال

ــري وقــــوافــــيــــهــــا  ــ ــ ــم ــ ــ واشــــــــعــــــــار ع

فـــــــ امـــــــحـــــــّرق الــــخــــيــــر والـــطـــيـــبـــة

وعــــوالــــيــــهــــا  الــــــــرفــــــــاع  وأرض 

ــة ــيـ ــبـ ــيـ ــضـ ــقـ واســـــــــــــــــوار قـــــصـــــر الـ

ــا  ــ ــه ــ ــي ــ ــواط ــ وســـــحـــــر الــــمــــنــــامــــة وش

ــر الــــصــــخــــيــــر وقــــنــــاديــــلــــه  ــ ــ ــص ــ ــ وق

وأثـــــاريـــــهـــــا  ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ ودار 

وحـــــــــــــــوار والـــــــمـــــــرفـــــــأ الــــمــــالــــي

ودراريــــــــهــــــــا  ــود  ــ ــ ــل ــ ــ ــخ ــ ــ ال وأرض 

ـــر  ـــامـ ــــعـ والـــــــــزاهـــــــــر وقـــــــصـــــــرك ال

ــا ــيـــهـ ــنـ وكـــــلـــــمـــــاتـــــك الــــــلــــــي نـــغـ

أكــــــبــــــر مـــــــن الـــــــكـــــــون فـــرحـــتـــنـــا   

ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــوّفـ ــ واقــــــــالمــــــــنــــــــا مـــــــــا تـ

الـــــــــــــــــّدار دايــــــــــــم تـــــهـــــّلـــــي بـــك

ــا ــ ــه ــ ــروي ــ وامـــــــــجـــــــــادك الـــــــنـــــــاس ت

خـــلـيــفـتـنـــا يــــا  مــــرحـــبــــا  يــــا 

تــضــــويهـــا الـــــــّدار  أنـــــــــــــــــوارك 

يــــــا فـــــرحـــــة الـــــــــــــّدار يــــــا الـــغـــالـــي

ــا وبــــانــــيــــهــــا    ــ ــه ــ ــي ــ ــم ــ ــت ــ ــح ــ يــــــــا م

ــك الــــــــيــــــــوم تـــتـــبـــاهـــا ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ بـ

فـــــــي طــــــّلــــــة انــــــــــــــوار غـــالـــيـــهـــا   

يــــــا بــــوعــــلــــي يــــــا أمـــــيـــــر الــــجــــود 

تــــســــلــــم يــــمــــيــــنــــك وطـــــاريـــــهـــــا

تــــــــو مــــــــا فـــــرحـــــنـــــا وتـــهـــنـــيـــنـــا

ــا ــ ــه ــ ــي ــ ــان ــ والـــــــــنـــــــــاس طــــــابــــــت أم

ــاس ــنـ ــون الـ ــ ــي ــ شــــــوف الـــــفـــــرح  فــــي ع

رغــــــــــم الـــــــــظـــــــــروف ومــــآســــيــــهــــا 

ــر  ــيـ ــخـ يــــــا ســــــّيــــــدي يــــــا رئـــــيـــــس الـ

الــــــــــــــــــّدار أضـــــــحـــــــت مـــبـــانـــيـــهـــا

فــــــي طــــّلــــتــــك يــــــا أمـــــيـــــر الــــنــــور  

تــــــبــــــاشــــــرت بــــــــك ضــــواحــــيــــهــــا 

يــــــا فـــــوعـــــة الــــهــــيــــل والــــــجــــــاوي 

ــا ــ ــ ــه ــ ــ ــواري ــ ــ ــوم وس ــ ــ ــج ــ ــ ــن ــ ــ وضـــــــــي ال

ــن  ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ يــــــا غـــــالـــــي الــــــنــــــاس وال

ــا ومــــــــن ســــكــــن فــيــهــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وألـ

ــون ــ ــك ــ ــى بـــــــالد ال ــ ــلـ ــ ـــ أغـ ــ ــ رّديـــــــــــت ل

ــا ــ ــه ــ ــي ــ ــراع ــ ــك ت ــ ــونـ ــ ــيـ ــ وأضـــــــحـــــــت عـ

ــاس ــ ــس ــ اإلح لــــك  ــر  ــ ــّط ــ س  ) ــان  ــمـ ــلـ سـ  (

ــا  ــيـــهـ ــانـ ــى الــــبــــيــــوت وتـــهـ ــ ــلـ ــ بــــــ أغـ

ــوم ــ ــي ــ ــة ال ــفـ ــيـ ــلـ ــا خـ ــ ــ ــي ي ــ ــل ــ ــوع ــ ــا ب ــ ــ ي

ــا  ــ ــه ــ ــي ــ ــات ــ ــح ــ ت ال  أوضــــــــاعــــــــنــــــــا 
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