
قال المحامي علي خلف إن لجنة  «
فض المنازعات اإليجارية الثانية 

قضت برفض دعوى كانت اختصمت 
فيها إدارة األوقاف الجعفرية موكلته 

شركة السيراميك المستأجرة مع 
آخر ألرض موقوفة؛ لمطالبتهما 

بإخالء األرض.

أغلقت مؤشرات األسهم الرئيسية  «
في بورصة وول ستريت األميركية 

أمس على ارتفاع. وأنهى مؤشر 
داو جونز الصناعي القياسي 

جلسة التعامالت مرتفعا بمقدار 
469.93 نقطة، أو 2.2 %، ليصل 

إلى 21,413.44 نقطة.

حذر األمين العام لألمم المتحدة  «
أنطونيو غوتيريش أمس من أن 

“األسوأ لم يأت بعد” في الدول 
التي تشهد نزاعات، ودعا إلى 

وقف إلطالق النار في مختلف 
أنحاء العالم للمساعدة على الحد 

من تفشي “كوفيد19-”.

توج اللواء فارس المزروعي، قائد  «
عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة 

إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية، أمس األول على مسرح 

شاطئ الراحة، الشاعر مبارك بالعود 
العامري بلقب وبيرق شاعر المليون 

في نسخته التاسعة.

منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد  «
حول العالم، شهدت العديد من الفعاليات 

واألنشطة الرياضية والكروية المحلية 
واإلقليمية والدولية إما التأجيل أو اإللغاء، 

مثل دورة األلعاب األولمبية في طوكيو 
والبطوالت األوروبية وحتى التنس األرضي، 

كويمبلدون وأميركا المفتوحة.

قال الروائي عمار الخزنة إن 
األدب دائمـــا ما يســـابق العلم 
والطب، وكثيرًا ما يستشرف 
أن  قبـــل  المســـتقبَل  األدُب 
يأتـــي بـــه العلـــم علـــى أرض 
الواقـــع. ولكـــن يظـــل الوبـــاء 
منطقـــة توهـــج وإبـــداع على 

مدى العصور.
وهـــو  الخزنـــة،  واستشـــهد   
 استشاري باألمراض الباطنية 
واألمراض التنفسية والعناية 
النـــوم،  وأمـــراض  القصـــوى 
ماركيـــز  غابرييـــل  بروايـــة 
“الحـــب فـــي زمـــن الكوليـــرا” 
لكامـــو،  “الطاعـــون”  وروايـــة 
و “الحرافيـــش” لمحفـــوظ، و 

“براري الحمى” لنصر هللا. 
وقال الروائـــي والطبيب في 

حـــوار مع “البـــاد” إن الجامع 
الوبـــاء واألدب  ثنائيـــة  بيـــن 
في تلك الروايات هو تحبيك 
الوبـــاء فـــي نســـيج الروايـــة 
بحيث يصبح جـــزءا عضوًيا 
فـــي النـــص يســـتميل القارئ 
ويورطـــه  أكثـــر مـــع األحداث 

والشخوص.

استمرار الكشف العشوائي عن “كورونا”
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المنامة - بنا

أكدت وزارة الصحـــة حرصها على تعزيز الصحة 
العامة بالمملكة من خـــال الجهود الحثيثة التي 
تقوم بها كوادر وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة 
الداخليـــة، التـــي تهـــدف لضمـــان صحة وســـامة 

المواطنين والمقيمين.
وأكـــدت اســـتمرار الزيـــارات الميدانيـــة بالتعاون 
مـــع وزارة الداخليـــة ضمن الجهـــود المبذولة في 
CO� (الحملـــة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 

VID�19( لعدد من مناطق البحرين.

طهران ـ وكاالتالمنامة - بنك البحرين الوطني

أعلـــن بنـــك البحريـــن الوطني عـــن دعم عمائه مـــن القطاع 
التجـــاري والشـــركات الصغيرة والمتوســـطة المتأثرة بوضع 
السوق الحالي، وذلك عبر تقديم الحلول الداعمة والخدمات 
االستشـــارية بغية المســـاعدة فـــي تخفيف أعبائهـــم المالية 

خال هذه األوقات العصيبة.
وخفـــض البنـــك أســـعار الفائـــدة للصناعـــات الدوائيـــة لفترة 
زمنية، حتى يتمكن المعنيين بالقطاع من اســـتيراد األدوية 

والعقاقير الطبية الازمة لمكافحة وباء كوفيد19�.

باألمـــم  حقوقـــي  مســـؤول  أعـــرب 
المتحـــدة عـــن قلقـــه، أمـــس، بشـــأن 
حـــول  تقاريـــر  بعـــد  الســـجناء 
اضطرابـــات أثارتهـــا المخـــاوف مـــن 
تفشـــي فيـــروس كورونـــا المســـتجد 
في ســـجون إيران، وهي واحدة من 

أشدد دول العالم تضرًرا.
مفوضيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 

اإلنســـان  لحقـــوق  المتحـــدة  األمـــم 
روبرت كولفيل، في مؤتمر صحافي 
عبر اإلنترنت فـــي جنيف “كما ترون 
فـــي إيـــران وبعـــض الـــدول األخرى، 
نرى أعمال شغب، وسجناء خائفين، 
فقـــدان  بســـبب  بالقلـــق؛  يشـــعرون 
أفـــراد  مـــع  كبيـــر  بشـــكل  االتصـــال 

أسرهم وغير ذلك”. 

حذر رئيس جمعية الذكاء الصناعي 
جاسم حاجي من خطورة استخدام 
األجهزة الذكيـــة )الهواتف المحمولة 
وأجهـــزة  اللوحيـــة  واألجهـــزة 
الكمبيوتـــر المحمولة( بشـــكل مكثف 
يوميـــا خصوصـــًا من قبـــل األطفال، 
وذلـــك بســـبب العـــزل فـــي المنـــازل 

تنفيذا لإلجـــراءات االحترازية التي 
تتخذها الدولة.

وأوضـــح حاجـــي فـــي تصريحـــات لـ 
“الباد” أن دراســـة جديـــدة بينت أن 
الوقت الكثير الذي يتم قضاؤه أمام 
الشاشـــة قد يكـــون لـــه عواقب على 

نمو الطفل الفكري.

كثرة استخدام “الموبايل” بالعزل.. خطرقلق أممي بشأن سجناء إيران“الوطني” يدعم عمالءه من القطاع التجاري

تحتفـــل األمـــم المتحـــدة والعالم يوم 
بيـــوم  المقبـــل  أبريـــل  مـــن  الخامـــس 
الضميـــر العالمـــي؛ اســـتجابة للمبادرة 
الكريمـــة والفريـــدة مـــن نوعها لرئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، والتي 
لقيـــت صـــًدى عالميـــا كبيـــرا، وتبنتهـــا 
األمم المتحدة في إنجاز دولي جديد 

يضـــاف إلى مملكة البحريـــن، ويعكس ما يحظى به 
ســـموه من مكانة دوليـــة رفيعة، رســـختها مبادراته 
وجهـــوده الهادفـــة؛ لتعزيـــز الســـام العالمـــي ودفـــع 

مسارات التنمية المستدامة.
ويســـجل االحتفـــال بمبـــادرة تحمـــل اســـم مملكـــة 
البحريـــن في منظمـــة األمم المتحدة شـــهادة تقدير 
عالميـــة لمملكـــة البحرين، كوطن للســـام والتعايش 
والتآخـــي، وتأكيـــد دولـــي علـــى مـــا توليـــه المملكـــة 
بقيـــادة عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة من اهتمام وحرص 
وإســـهام  فاعـــل  بـــدور  القيـــام  علـــى 
واضـــح فـــي كل جهـــد دولـــي غايتـــه 
تقدم وخير اإلنسانية، وتحقيق األمن 
الدائـــم والســـام المســـتقر والتنميـــة 
المستدامة في مختلف أنحاء العالم.

كمـــا يؤكـــد االحتفـــال بيـــوم الضميـــر 
العالمـــي ما يحظى به صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء من مكانـــة وثقـــل دوليين، 
والســـيما علـــى صعيـــد مبـــادرات ســـموه وجهـــوده 
إلرســـاء الســـام العالمي، وتعزيز التكاتف والتعاون 
الدولي للمضي قدما في جهود التنمية المســــتدامة. 
في إطار قناعات سموه التي خبرها سنوات عديدة، 
واختصرها في رؤيـــة حكيمة ومتزنة حول العاقة 
بين الســـام والتنمية، وأنه ال سبيل لتحقيق واحدة 
دون األخـــرى، ويأتي اعتمـــاد اليوم العالمي للضمير؛ 

امتدادا لتلك الجهود والمبادرات الدءوبة.

االحتفال بيوم الضمير يعكس المكانة الدولية لسمو رئيس الوزراء
الحدث يسجل شهادة تقدير عالمية للبحرين كوطن للسالم والتعايش

المنامة - بنا

التنميـــة اآلســـيوي  بنـــك  قـــال 
النمـــو  إن  الجمعـــة  أمـــس 
آســـيا  دول  فـــي  االقتصـــادي 
النامية ســـينخفض بشكل حاد 
 %  2.2 مســـجا  العـــام  هـــذا 
بسبب تداعيات وباء فيروس 
كوفيـــد   - المســـتجد  )كورونـــا 
19( قبـــل أن يتعافى في العام 

.2021
وتوقع البنك ومقـــره العاصمة 
الفلبينيـــة )مانيـــا( فـــي تقرير 
االســـيوية(  التنميـــة  )آفـــاق 
نمـــو  يتراجـــع  أن   2020 لعـــام 
إجمالـــي الناتـــج المحلـــي فـــي 
آسيا باستثناء اليابان والدول 
الصناعيـــة األخـــرى من 5.2 % 
فـــي العـــام 2019 إلـــى 2.2 %  

في العام 2020.

خسائر العالم من الفيروس
طوكيو - كونا
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عّمار الخزنة

 عارف جناحي

الخزنة لـ “^”: الوباء منطقة توهج للروائيين

أظهـــرت أحدث بيانات رســـمية 
مصـــرف  موقـــع  علـــى  نشـــرت 
البحريـــن المركـــزي أن مجمـــوع 
شـــركات  ميزانيـــة  موجـــودات 
العاملـــة  االســـتثمارية  األعمـــال 
الربـــع  بنهايـــة  البحريـــن،  فـــي 
الماضـــي  العـــام  مـــن  األخيـــر 
تجاوزت نحـــو 8.7 مليار دينار، 
علـــى   %  11.9 بنســـبة  بزيـــادة 
أســـاس ســـنوي، إذ بلغت بنهاية 
الربـــع األخيـــر مـــن العـــام 2018 

نحو 7.7 مليار دينار.
وشهد المجموع الكلي للميزانية 
بنهايـــة الربـــع األخيـــر مـــن العام 
 919.4 بقيمـــة  زيـــادة  الماضـــي 
مليون دينار، ما نسبته 11.9 % 

على أساس سنوي.

8.7 مليار دينار إجمالي 
موجودات شركات 

األعمال االستثمارية

20 صفحة - 210 فلوس

األردن يرفــع حظــر تصدير الطماطــم والمنتجــات الزراعية

وصول كميات ضخمة من البصل الهندي واألسعار تهبط للنصف

أظهـــر اســـتطاع “البـــاد” لســـوق 
المنامـــة المركزية أمـــس انخفاضا 
كبيـــرا في أســـعار البصـــل الهندي، 
وصـــل إلـــى النصـــف بعـــد وصول 
كميـــات ضخمة من البصل الهندي 
إلـــى الســـوق المحليـــة، بعـــد فترة 
حظر طويلة له أدت إلى االعتماد 
على دول أخرى ما رفع من سعره.
ووفـــق تجـــار فـــي ســـوق المنامة، 
فإن عشـــرات األطنان بدأت تنزل 
أمس، قد ســـاهمت فـــي انخفاض 
األسعار في سوق الجملة من نحو 
600 فلس للكيلـــو إلى قرابة 300 

فلس.
مـــع  التطـــورات  هـــذه  وتتزامـــن 
أنبـــاء إيجابيـــة مـــن األردن، التي 

جنبت البحريـــن الوقوع في أزمة 
طماطـــم خانقـــة كانـــت ســـتحدث 
ســـمحت  إذ  المقبـــل،  األســـبوع 
األردن بتصدير منتجات الزراعية 

وعلـــى رأســـها الطماطـــم، بعـــد أن 
قـــررت قبل نهاية الشـــهر الماضي 
التصديـــر؛  علـــى  حظـــر  فـــرض 

لحماية السوق المحلية.
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السنابس - بيت التجار

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  قالـــت 
البحريـــن إنهـــا قامـــت بالتنســـيق 
والتواصـــل المســـتمر مـــع كل مـــن 
االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس 
بـــوزارة  الجمـــارك  وشـــؤون 
الخارجيـــة،  ووزارة  الداخليـــة، 
لرئيـــس  األول  النائـــب  ومكتـــب 
مجلـــس الـــوزراء، وجمعيـــة النقل 
لمعالجة  البحرينية،  والمواصات 
المشكلة ووضع الحلول المناسبة 

القـــرار مســـاء  لهـــا، حيـــث صـــدر 
للشـــاحنات  للســـماح  الثاثـــاء 
بعبـــور جســـر الملـــك فهـــد للتوجه 
عـــدد  أن  مبينـــًة  بلدانهـــم،  إلـــى 
الشـــاحنات بلغ نحو 320 شـــاحنة 
كانـــت قـــد توقفت لمـــدة 14 يوما 
على الجســـر بســـبب اإلجـــراءات 
الوقائيـــة واالحترازيـــة المشـــددة 
التي تتخذها الجهات الســـعودية 

للحد من انتشار الفيروس.

320 شاحنة تعبر الجسر بعد توقف 14 يوًما

)08(

)02(
)09(

أعد الحوار أسامة الماجد

)04(

علي الفردان

سمو رئيس الوزراء

)08( )09(

أمل الحامد

بدور المالكي

)08()12()16(

 1.4
تريليون دوالر

المنامة - شؤون الطيران المدني

صدر عن شـــؤون الطيران المدني 
بـــوزارة المواصـــات واالتصاالت 
تعميم يفيد بالســـماح للمسافرين 
العابريـــن والمحوليـــن مـــن جميع 
مطـــار  اســـتخدام  الجنســـيات 
البحرين الدولي اعتبارا من مساء 

أمس، علما بان دخول المسافرين 
لمملكـــة البحرين ســـيظل مقتصرا 
البحرينيـــن  المواطنيـــن  علـــى 
والمقيمين بالمملكة والمســـافرين 
الحامليـــن لرســـالة األذن المســـبق 

للدخول.

السماح للمسافرين والمحولين باستخدام المطار
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المنامة - بنا

البحرين تهنئ السنغال 
بذكرى االستقالل

بــعــث مــلــك الــبــاد صــاحــب الــجــالــة 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــيـــس الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو  ورئـ
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
نــائــب القائد  الــعــهــد  خــلــيــفــة، وولـــي 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
برقيات  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
تهنٸة إلى رئيس جمهورية السنغال 
بمناسبة  وذلك  ماکي سال،  الرئيس 

ذكرى استقال باده.

سمو األمير خليفة بن سلمان أحد 
الشخصيات المتميزة في دعم قيم 

السالم والوئام العالمي

الحدث يسجل شهادة تقدير عالمية 
للمملكة كوطن للسالم والتعايش 

والتآخي

بادرة سمو رئيس الوزراء جاءت 
لتوقظ نزعة السالم في النفس 

اإلنسانية

تحتفل األمم المتحدة والعالم يوم غد الخامس من أبريل  بيوم الضمير العالمي؛ استجابة للمبادرة الكريمة والفريدة من نوعها لرئيس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، والتي لقيت صًدى عالميا كبيرا، وتبنتها األمم المتحدة في إنجاز دولي جديد يضاف 
إلــى مملكــة البحريــن، ويعكــس مــا يحظــى به ســموه من مكانة دوليــة رفيعة، رســختها مبادراته وجهــوده الهادفــة؛ لتعزيز الســام العالمي ودفع 

مسارات التنمية المستدامة.

تحمـــل  بمبـــادرة  االحتفـــال  ويســـجل 
اســـم مملكة البحرين في منظمة األمم 
المتحدة شـــهادة تقديـــر عالمية لمملكة 
للســـام والتعايـــش  البحريـــن، كوطـــن 
والتآخـــي، وتأكيد دولـــي على ما توليه 
المملكـــة بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحب 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
خليفة مـــن اهتمام وحرص على القيام 
بدور فاعل وإسهام واضح في كل جهد 
دولـــي غايتـــه تقـــدم وخيـــر اإلنســـانية، 
وتحقيق األمن الدائم والسام المستقر 
والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء 

العالم.
الضميـــر  بيـــوم  االحتفـــال  يؤكـــد  كمـــا 
العالمـــي ما يحظـــى به صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء من مكانة وثقل 
دوليين، والســـيما على صعيد مبادرات 
سموه وجهوده إلرساء السام العالمي، 
الدولـــي  والتعـــاون  التكاتـــف  وتعزيـــز 
التنميـــة  جهـــود  فـــي  قدمـــا  للمضـــي 
المســــتدامة. فـــي إطار قناعات ســـموه 
التي خبرها سنوات عديدة، واختصرها 
في رؤية حكيمة ومتزنة حول العاقة 
بيـــن الســـام والتنميـــة، وأنـــه ال ســـبيل 
لتحقيـــق واحـــدة دون األخـــرى، ويأتي 
اعتماد اليوم العالمـــي للضمير؛ امتدادا 

لتلك الجهود والمبادرات الدءوبة.
وقـــد أكدت األمـــم المتحـــدة أن مبادرة 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء، جـــاءت لتوقظ 
نزعـــة الســـام فـــي النفـــس اإلنســـانية، 
الحقيقيـــة  البوابـــة  هـــو  فالســـام 
المســـتدامة  التنميـــة  أجنـــدة  لتحقيـــق 
2030، وجميع األهداف الســـبعة عشـــر 
شـــأن  مـــن  والتـــي  تحتهـــا،  المنضويـــة 
تنشـــيط الضميـــر الدولي علـــى بلوغها، 
حـــل العديـــد مـــن مشـــكات الشـــعوب، 
وذلك من خال خمســـة مبـــادئ، وهي: 
فـــي حـــل  الســـلمية  بالطـــرق  التمســـك 
أســـس  وإرســـاء  الدوليـــة،  النزاعـــات 
الســـام، وتحقيق التنمية المســـتدامة، 
وجدية التعامل مع األوضاع المأساوية 
الناجمـــة عـــن الصراعـــات، ووضع رؤية 

األمنيـــة  التحديـــات  لمواجهـــة  شـــاملة 
وهـــي  واالقتصاديـــة،  والسياســـية 
المبـــادئ التـــي تشـــكل خريطـــة طريـــق 
وإســـتراتيجية عمل متكاملة للتعاطي 
التـــي  والمحـــن  العالمـــي  الواقـــع  مـــع 
تتعرض لها الشـــعوب، والوقوف عندها 

وقفة تعاون دولية مشتركة.
لقـــد أصبـــح العالـــم فـــي حاجـــة ماســـة 
لهذه المبادرة الكريمة من ســـمو رئيس 
الوزراء، الســـيما في الظـــروف الحالية 
التـــي يواجـــه العالـــم فيها اليـــوم محنة 
وبـــاء كورونـــا، والتـــي تتطلـــب تكاتًفـــا 
دوليـــًا، وصحوة ضمير عالمية؛ للتعامل 
مع آثار هذا الوباء. فالضمير عامل مهم 
لدى البشـــر، بل إن وجوده هو ما يجعل 
من اإلنســـان مســـؤوالً وملتزًما أخاقًيا 
أمـــام اآلخريـــن، وهـــو جهاز المحاســـبة 
والمراقبة واالنضباط الذي يردع األفراد 
أو يمنعهـــم من التجاوز والشـــطط، كما 
أنـــه ميـــزان الوعـــي واإلحســـاس الـــذي 
يهـــذب الســـلوك والتصرفـــات، والعالـــم 
وبشـــكل  الضميـــر  إلـــى  اليـــوم  أحـــوج 
جماعـــي، يتخطى الفردية المحلية إلى 

المجتمع الدولي كله.
وقـــد دعـــا ســـمو رئيـــس الـــوزراء فـــي 
كلمتـــه أمـــام منتـــدى “رؤى البحريـــن .. 
رؤى مشـــتركة لمســـتقبل ناجـــح” الـــذي 
عقـــد فـــي مقـــر األمـــم المتحـــدة العـــام 
الماضـــي، والتـــي ألقاهـــا بالنيابـــة عـــن 
ســـموه وزيـــر شـــؤون مجلس الـــوزراء 
محمد المطوع إلى تبني تعيين سفراء 
للضمير العالمـــي؛ بهدف تحفيز الضمير 
اإلنســـاني، والمساهمة في حل القضايا 
التـــي تواجـــه البشـــرية فـــي المجـــاالت 
السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية 

والبيئية.
المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة  تبنـــي  إن 
جـــاء  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو  لمبـــادرة 
إيماًنـــا منهـــا بجهود ســـموه فـــي خدمة 
اإلنســـانية، والتـــي عبـــرت عنهـــا العديد 
من السياســـات والمبادرات التي قادها 
سموه، سواء على المستوى المحلي أو 
الدولـــي؛ لتحقيـــق التنمية المســـتدامة، 
فعلى المستوى المحلي تمتلك البحرين 
تجربة ثرية في مضمار التنمية بشـــتى 
أبعادها مما جعلها تواكب حركة التطور 
العالمي في مجال التنمية المســـتدامة، 
حيـــث حققـــت مملكـــة البحريـــن قبـــل 
لأللفيـــة  اإلنمائيـــة  األهـــداف  غيرهـــا 
الجديدة، قبل حلول موعدها في العام 
2015، وأصبحـــت نموذًجـــا عالمًيـــا في 
القدرة على حشـــد وتوجيـــه اإلمكانات 
والمـــوارد المتاحة بالشـــكل األمثل؛ من 
أجل تحقيق تطلعات مواطنيها بحيث 
ال يســـتثنى أو يتخلـــف أحـــد منهم عن 
ركب التنمية، ممـــا حظي بتقدير أممي 

كبير.
تعـــددت  الدولـــي  المســـتوى  وعلـــى 
مبادرات ســـمو رئيس الوزراء العالمية؛ 
بهـــدف التشـــجيع علـــى تبنـــي أهـــداف 
التنميـــة المســـتدامة واالســـتفادة مـــن 
فرصها الواســـعة فـــي التنميـــة، وتعزيز 
خطوات المجتمع الدولي؛ من أجل عالم 
مستقر وآمن يسوده السام والتعايش 
بيـــن جميع الـــدول والشـــعوب، ورؤيته 

في تكاملية العاقة بين تحقيق السام 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  وتنفيـــذ 
والتـــي جعلت البحريـــن نموذجا عالميا 

جدير باالحترام والتقدير.
ومـــن أمثلـــة هـــذه المبـــادرات العالميـــة 
جائـــزة “صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة للتنمية 
تقـــام  التـــي  )الموئـــل(  المســـتدامة” 
بالشـــراكة مع منظمـــة األمـــم المتحدة، 
وقد اكتسبت هذه الجائزة مكانة بارزة 
عالميا كواحدة مـــن المبادرات الخاقة 
الهادفة إلى دعم جهود المجتمع الدولي 
الفقيـــرة،  المجتمعـــات  مســـاعدة  فـــي 
مســـتويات  تحقيـــق  مـــن  وتمكينهـــا 
متقدمـــة في مجـــال التنمية الحضرية، 

تكفل لشعوبها سبل العيش الكريم.
وتقديـــًرا مـــن األمـــم المتحـــدة لجهـــود 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء، فقـــد تـــم منـــح 
ســـموه العديـــد مـــن الجوائـــز الرفيعـــة، 
اإلنمائيـــة  األهـــداف  جائـــزة  ومنهـــا 
لأللفيـــة مـــن منظمـــة األمـــم المتحـــدة 

العـــام 2010، وجائـــزة الشـــرف لإلنجاز 
المتميـــز في مجـــال التنميـــة الحضرية 
واإلســـكان مـــن برنامج األمـــم المتحدة 
العـــام  واإلســـكان  الحضريـــة  للتنميـــة 
2007 وميداليـــة ابـــن ســـينا من منظمة 

اليونسكو العام 2010.
الضميـــر  بيـــوم  العالمـــي  االحتفـــال  إن 
يدون اســـم ســـمو رئيس الوزراء كأحد 
الشخصيات ذات االســـهام المتميز في 
دعـــم قيـــم الســـام والتعايـــش والوئام 
العالمـــي، والعطـــاء فـــي طريق الســـام 
والتنميـــة واالعتـــدال والتســـامح، كمـــا 
يبـــرز مكانـــة مملكـــة البحريـــن ودورها 
الرائـــد فـــي خدمـــة القضايـــا اإلنســـانية 
وتعزيـــز الشـــراكة العالميـــة؛ مـــن أجـــل 
الســـام واالســـتقرار؛ ســـعيا نحـــو عالم 
واالســـتقرار  والوئـــام  الســـام  يســـوده 
وتجمـــع بيـــن دولـــه وشـــعوبه، المحبـــة 
التنميـــة؛  يدفـــع جهـــود  الـــذي  والتـــآزر 
لتحقيـــق الخيـــر للبشـــرية فـــي العالـــم 

أجمع.

البحريــن إلــى  يضــاف  جديــدا  إنجــازا  وحققــت  كبيــرا  عالميــا  صــدى  لقيــت  المبــادرة 

االحتفال األممي بيوم الضمير يؤكد المكانة الدولية المرموقة لسمو رئيس الوزراء
سمو رئيس الوزراء

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
بديـــوان  بمكتبـــه  النعيمـــي،  ماجـــد 
وفـــد  عيســـى،  بمدينـــة  الـــوزارة 
المدرســـة األميركيـــة فـــي البحرين، 
عبداللطيـــف  كاً  ضـــم  والـــذي 
وخالـــد  مســـيح  وخالـــد  الصحـــاف 
مصطفى، حيث أطلـــع الوفد الوزير 
علـــى مراحل إنشـــاء هذه المدرســـة 
التي مـــن المتوقع أن تفتـــح أبوابها 
مـــع بدايـــة العـــام الدراســـي القـــادم، 

وكذلك ما تـــم اتخاذه من إجراءات 
بهذا الخصوص.

كما بّين الوزير خال اللقاء البرامج 
التطويرية التي تســـعى الوزارة إلى 
أيضـــًا  اهتمامهـــا  مؤكـــًدا  تنفيذهـــا، 
بقطاع التعليم الخاص وتشـــجيعها 

على االستثمار فيه.
المســـاعد  الوكيـــل  اللقـــاء  حضـــر 
للتعليـــم الخـــاص والمســـتمر جعفـــر 

الشيخ.

إنجاز 40 % من ثاني مراحل تجميل تقاطع الفاروقافتتاح المدرسة األميركية العام الدراسي المقبل
كشـــف وكيل الـــوزارة لشـــؤون البلديات 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيط العمراني،  الشـــيخ محمد بن 
أحمـــد آل خليفـــة، عن إنجـــاز 40 % من 
األعمال البنيـــة التحتية للمرحلة الثانية 
مـــن مشـــروع تطويـــر وتجميـــل تقاطـــع 
الفـــاروق، مشـــيرا إلـــى  أن العمـــل فـــي 
المشـــروع سيســـتمر حتى شـــهر سبتمبر 

المقبل.
جـــاء ذلك خـــال قيامه بزيـــارة تفقدية 
لمشروع تجميل تقاطع الفاروق المرحلة 
رئيـــس  الزيـــارة  فـــي  ورافقـــه  الثانيـــة، 
قســـم إنتاج النباتـــات التجميلية عباس 
عرفات، حيث اســـتمع لشرح مفصل عن 
المرحلة الثانية من المشـــروع الذي يقام 
علـــى مســـاحة تقـــدر 15000 متـــر مربع 

بكلفة تبلغ 740 ألف دينار.

اإلنشـــائية  األعمـــال  علـــى  اطلـــع  كمـــا   
للمرحلـــة الثانية، حيث بلغت المســـاحة 
المخصصـــة لعمليـــة التجميـــل والزراعة 

نحو 12000 متر مربع.
وأكـــد أن الـــوزارة عكفـــت خـــال الفترة 
الماضية بنـــاًء على توجيهـــات ومتابعة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
علـــى وضـــع تصـــورات أعمـــال التطويـــر 
التجميلي لزراعة المسطحات المفتوحة 
اإلنـــارة  مـــع  المائيـــة  النوافيـــر  وانشـــاء 

ورصـــف المســـاحات باألرضيات بشـــكل 
هندسي تجميلي.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات 
“أن المشـــروع يشـــتمل على اســـتصاح 
وتســـوية األرض وانشـــاء شـــبكة الـــري 
ومحطـــات  وخزانـــات  األوتوماتيكيـــة 
مضخـــات الري وإنشـــاء النوافير المائية 
ومصابيـــح اإلنـــارة الكهربائيـــة وزراعـــة 
مختلـــف أنواع نباتات الزينة واألشـــجار 
والمسطحات الخضراء المائمة لطبيعة 
األرض والمناسبة لمناخ مملكة البحرين 

مع إنشـــاء الخزانـــات األرضيـــة لتخزين 
مياه الري الازمة لذلك”.

يشار إلى أن استراتيجية وزارة األشغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
تركـــز على االهتمـــام بتجميل الشـــوارع 
الخضـــراء  والمســـطحات  بالمزروعـــات 
بمختلـــف محافظـــات مملكـــة البحريـــن، 
وذلـــك حرصـــًا منها على إضفـــاء المظهر 
الجمالـــي على الشـــوارع وزيـــادة الرقعة 
الخضـــراء مما يســـاهم في الحفاظ على 

البيئة.

المنامة - وزارة األشغال

على مساحة 15000 
متر مربع وبكلفة 

740 ألف دينار

العالم في حاجة 
ماسة لرؤية سموه 

في ظروف محنة 
“كورونا”

توجيـه اإلمكانات 
بالشكل األمثل 
للدول لتحقيق 

تطلعات مواطنيها
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التزام خليجي بحقوق العمالة الوطنية بالقطاعين

استمرار الكشف العشوائي عن الفيروس

الحد من آثار وتداعيات الجائحة على االقتصاد الخليجي واستقرار أسواق العمل

عـــمـــلـــيـــات تــطــهــيــر وتـــعـــقـــيـــم فــــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وكيـــل  شـــارك 
االجتماعية، صباح الدوسري، في اجتماع 
لجنـــة وكالء وزارات العمل بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية التنســـيقي 
الطـــارئ، من خالل تقنية االتصال المرئي 
المباشـــر، حيث تم استعراض اإلجراءات 
التـــي  الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
اتخذتهـــا دول المجلس للحد من انتشـــار 
وبشـــكل  كورونا)كوفيـــد19-(،  فيـــروس 
خـــاص جهـــود الدول فـــي حمايـــة العمال 
بما يضمن صحة وســـالمة الجميع وســـير 
القطـــاع  منشـــآت  فـــي  اإلنتـــاج  عجلـــة 

الخاص.
وتنـــاول اللقـــاء مبـــادرات دول المجلـــس 
علـــى صعيـــد تأمين بيئـــة العمل الســـليمة 

واآلمنـــة والمحفـــزة علـــى اإلنتـــاج، حيث 
الســـياق  هـــذا  فـــي  الدوســـري  تنـــاول 
اإلجـــراءات العملية التـــي اتخذتها مملكة 

البحرين لضمان سير العمل في مؤسسات 
وشـــركات القطـــاع الخـــاص بما فـــي ذلك 
تقديم الدعم والمســـاندة للمنشـــآت حتى 

تستكمل دورها التنموي.
وأكـــد وكالء وزارات العمل بدول مجلس 
التعـــاون الخليجي على االلتـــزام بحقوق 
الكـــوادر الوطنيـــة العمليـــن فـــي القطـــاع 
الخاص والعمالة الوافدة على حد ســـواء 
المحليـــة  الوطنيـــة  للتشـــريعات  وفقـــًا 
والمتوافقـــة مـــع معاييـــر العمـــل الدولية، 
وبما يحد من اآلثار والتداعيات المتعلقة 
بجائحة فيـــروس كورونا علـــى االقتصاد 

الخليجي واستقرار أسواق العمل فيها.

أكـــدت وزارة الصحة حرصهـــا على تعزيز 
الصحـــة العامة بالمملكة من خالل الجهود 
وزارة  كـــوادر  بهـــا  تقـــوم  التـــي  الحثيثـــة 
الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، التي 
تهـــدف لضمان صحة وســـالمة المواطنين 

والمقيمين.
الميدانيـــة  الزيـــارات  اســـتمرار  وأكـــدت 
بالتعاون مع وزارة الداخلية ضمن الجهود 
المبذولـــة فـــي الحملـــة الوطنيـــة لمكافحة 
فيـــروس كورونـــا )COVID-19( لعـــدد من 
مناطـــق مملكـــة البحريـــن؛ بهـــدف تعزيـــز 
صحة وســـالمة المواطنين والمقيمين في 
مملكة البحرين، عبر حملة منظمة تشـــارك 
فيهـــا وحـــدات الفحص المتنقلـــة المجهزة 

وفـــق المعايير الطبية المعتمـــدة، واإلدارة 
وأفـــراد شـــرطة  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة 
خدمـــة المجتمع إلى جانـــب مجموعة من 
المتطوعين. وأوضحت الوزارة أن الفريق 
الطبـــي المختـــص بمســـاعدة المتطوعيـــن 
مســـتمر بأخذ العينات العشـــوائية وإجراء 

الســـن  لكبـــار  المختبريـــة  الفحوصـــات 
لفيـــروس  القابليـــة  ذات  واألشـــخاص 
محـــالت  أصحـــاب  جانـــب  إلـــى  كورونـــا، 
والبـــرادات  والبقـــاالت  ماركـــت  الهايبـــر 
والمخابـــز والصيدليـــات فـــي منطقـــة درة 
البحرين، ومنطقة المنامة “باب البحرين”، 

إلـــى جانـــب المنطقـــة الواقعة على شـــارع 
وســـالمة  ســـالمتهم  يضمـــن  بمـــا  البديـــع 

عائالتهم وكافة المواطنين والمقيمين.
في ســـياق متصل، تواصـــل اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدنـــي، القيـــام بعمليـــات تطهير 
وتعقيم بعض هـــذه المناطق، موضحة أن 
الحفـــاظ علـــى ســـالمة الجميع مســـؤولية 
مشـــتركة، فيمـــا قـــام أفراد شـــرطة خدمة 
الميدانيـــة،  الزيـــارات  خـــالل  المجتمـــع، 
بتوعيـــة وتثقيف مختلف فئـــات المجتمع 
مـــن  والتأكـــد  ومقيميـــن،  مواطنيـــن  مـــن 
اتباعهم لإلجـــراءات االحترازية والتدابير 
بكافـــة  والتزامهـــم  الالزمـــة  الوقائيـــة 
مـــن  الصـــادرة  واإلرشـــادات  التعليمـــات 

الجهات المعنية.

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - بنا

الهند: البحرين أولت اهتماًما بالحفاظ على رعايانا من “كورونا”
نيودلهي مــع  الثنائية  الــعــاقــات  تطوير  يبحث  الخارجية  وزيــر 

تلقى وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس اتصاالً هاتفًيا من وزير الشــؤون 
الخارجيــة فــي جمهوريــة الهنــد ســوبراهمانيام جــاي شــانكر، جــرى خاللــه بحــث 
عالقــات الصداقــة التاريخيــة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، وســبل تعزيز 

وتطوير التعاون الثنائي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.

وقـــد أعرب وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
شـــكر  عـــن  االتصـــال  خـــالل  الهنـــدي 
لحكومـــة  الهنـــد  جمهوريـــة  وتقديـــر 
مملكة البحرين علـــى العناية والرعاية 
فـــي  الهنديـــة  الجاليـــة  تلقاهـــا  التـــي 
المملكـــة علـــى الـــدوام ترجمـــًة لعمـــق 
عالقـــات الصداقة التـــي تجمع البلدين 
والشـــعبين الصديقين، مشيًرا في هذا 
الصـــدد إلـــى االهتمـــام والعنايـــة التـــي 
أولتهـــا مملكـــة البحرين للحفـــاظ على 
صحة وســـالمة أفراد العمالـــة الهندية 
المختبريـــة  الفحوصـــات  وإجـــراء 
وتقديـــم العـــالج الالزم لهم بما يســـهم 
في الحد من انتشـــار فيـــروس كورونا 

.)COVID-19(
وأشاد وزير الشؤون الخارجية الهندي 
بمـــا حققته مملكة البحريـــن من نجاح 

لمكافحـــة  المتواصلـــة  جهودهـــا  فـــي 
الخطـــط  بفضـــل  كورونـــا  فيـــروس 
واإلجراءات االحترازية المشددة التي 
تطبقها الجهات المختصة في المملكة، 
معرًبـــا عـــن تمنياتـــه لمملكـــة البحريـــن 
والتطـــور  التقـــدم  بـــدوام  وشـــعبها 

واالزدهار.
وأعـــرب الزيانـــي عـــن شـــكره وتقديره 
لوزير الشـــؤون الخارجية الهندي على 
هـــذه اللفتة الطيبـــة، منوًهـــا بما يربط 
البلدين والشعبين من عالقات وروابط 
متينـــة ممتدة عبر التاريـــخ، مؤكًدا أن 
تعزيـــز وتوطيد عالقـــات التعاون بين 
مملكة البحرين وجمهورية الهند يأتي 
فـــي مقدمـــة اهتمـــام صاحـــب الجاللة 
عالقـــات  عمـــق  علـــى  تأكيـــًدا  الملـــك، 
البلديـــن  بيـــن  الوطيـــدة  الصداقـــة 

والشـــعبين الصديقين، وإيمان جاللته 
بيـــن  واإلخـــاء  والتســـامح  بالتعايـــش 

األمم والشعوب.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة أن الجهود 
التـــي تبذلها مملكـــة البحرين لمكافحة 
واإلجـــراءات  كورونـــا،  فيـــروس 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة التي 
تهـــدف  المختصـــة  الجهـــات  اتخذتهـــا 
إلى حماية صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيمين والوافدين على حد سواء، 
منوًهـــا إلـــى األوامـــر الملكية الســـامية 

مـــن صاحـــب الجاللـــة الملـــك بتوفيـــر 
الرعاية الشـــاملة وتكفل وزارة الصحة 
والوافديـــن  المقيميـــن  كافـــة  بعـــالج 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وتطبيـــق أعلى 
الصحيـــة  والرعايـــة  الجـــودة  معاييـــر 
للذيـــن يتلقـــون العـــالج. انطالًقـــا مـــن 
إيمان جاللته الراســـخ بقيم اإلنســـانية 

واإلخاء بين األمم والشعوب.
وأكـــد وزير الخارجية أن الخطط التي 
اعتمدتها البحرين والجهات المختصة 
لتوفيـــر الرعايـــة والخدمـــات الصحية 
الطارئـــة  الجائحـــة  هـــذه  لمكافحـــة 
حظيـــت بتقدير وثنـــاء منظمة الصحة 
العالمية، وأن الجهات المختصة توالي 
بذل كافة الجهود واإلمكانات للحد من 
انتشار الفيروس وتوفير العالج الالزم 
حسب البروتوكوالت الطبية المعتمدة 
لكل الحاالت القائمة بفيروس كورونا، 
مشـــدًدا علـــى أهمية تضامـــن المجتمع 
الدولي في هذه الظروف االســـتثنائية 
وتوحيـــد الجهـــود وتظافرهـــا، متمنيـــا 
لجمهورية الهند وشعبها الصديق دوام 

األمن والسلم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

ساعات فاصلة ليوٍم عالميٍّ للضمير.. ومتصلة بقيٍم إنسانيٍة من فكر األمير
Û  مشــاهد وشــواهد لســاعات فاصلــة عــن يــوم عالمــي للضميــر تدعــو للترقــب

وللنشــاط والعمل.. كمطٍر اســتهل َيسقي األرض إنسانية من السماء قد انهمر 
وَنَزل.. وبصمٍة من ِفكِر األمير كأغصاٍن مورقٍة ومزهرة تجذب نحل العسل.. 
ودليــل لبارقــة مــن التفاؤل واالرتياح تطيــل العمر وترفع األمــل.. وعين ترى 
ــُه لرفــع الَجَلــل.. وصــدور رُحَبــت مــن  وقلــب ُيرِشــد وأنامــل تخــط وَيــٌد ُتَوجِّ
ضيــٍق أزالــه ســيد قــوٍم ليس كمثلــه منافس وَبــَدل.. أمير للضمير زلــزل الفكر 
م مــا لم يقدمــه أحد كمثلــه للضمير  فأحيــا الضميــر مــن ضمــور وَكَســل.. وَقــدَّ
فأصبــح نموذجــا ُيحتــذى بــه وَمَثــل.. وأظهر لشــعبه رعايــة وأمانــا واطمئنانا 
حينما اجتاحت جائحة وباٍء مخفي األجل.. وأعلن أن الوطن مرتبط بشعِبِه 
وشــعُبُه مرتبــط برمــوزه منــذ األزل.. ومحققــا ارتباطــا ثالثيــا قــادرا علــى أن 

ل. يقوى ويستمر ويمتد ويتحمَّ
Û  وتباشيٌر هلَّت من رموز خير وجهت وتكفلت بعودة كل مواطٍن وطالِب علٍم

عالــق خــارج وطنــه محــزون.. وحكومــة أمينــة مؤتمنــة على شــعبها وأرضها 
تســابق الزمــن في الخيرات وحل المعضــالت قبل غمض العيون.. وتؤكد من 
مجلســها ثبات نهج يوم الضمير ومن نور األمير اخُتطَّ بماء الذهب الخالص 
المكنــون.. وُتعلــن أن كل خــادم لشــعبه وأرضه من ســلٍك طبــيٍّ ومتطوع أٍبيٍّ 
ُمَعدٌّ في الفؤاد من البنون.. وســينال على صدره وســاما ومقاما يشــهد عليه 
كل َمــن ِبُحــب أميــر الضميــر ُملهــم مفتــون.. وســيلقى تكريمــا وطنيــا عظيما 
ونــداًء عاليــا يصــرخ يــا خادمــا كــم أنت بحــب أرضك مجنــون.. فيــا ليتنا كنا 
ون.. فهنيئا لكم بحب  معكــم فنفــوز بالرضا لنلحق بكم وبما تصنعــون وُتَضحُّ
أميــر الضميــر لكــم ولمــن تبعكم ممن أطــرق الضمير في عقله إمــا تكون أو ال 
تكون.. فومضة يوم الضمير العالمي ستكبر لتصبح شمسا يعكس نورها قمر 

بدري في قلب األمير الحنون.    
Û  ..لــم يشــهد التاريخ يومــا كيومك للضمير ُتذرف بهجة لســمو مقامك الدموع

يــوم عالمــي أســر القلوب ببالغته وأجبــر النفوس على االحترام والخشــوع.. 
فتراقصــت األمــواج احتفاال بلحٍن تغنى به بحر الضمير بنغٍم مســموع.. ونهٌر 
للضميــر يجــري بمــاٍء عــذٍب ُتــرى أرضــه صافيــة مــن غير َضــْوء وال شــموع.. 
وجدوٌل َتَجْدَول بماء الضمير ليروي الروح ويشبعها من عطش وجوع.. ماء 
نقي صافي زالل بوهج الضمير سلمت لعبوره كل قناة وينبوع.. ونسيٌم هبَّ 
بعطِر الضمير يبخر الكون بمسك يتنفسه كل من بقدره قنوع.. وجسر محبة 
واتصــال للضميــر يــداوي جروحا ويمســح دموعــا لكل من يســلكه في ذهاب 

ورجوع.. 
Û  وقــد زال َعناءنــا يــا أميــر الضميــر حيــن ترجلــت عــن صهــوة جــوادك ونزلت

معافــى ألرض التنويــر، فنحــن نــرى فيــك انتصــارا على كل معضلــة وجائحة 
ألمــت بالكــون مســتعصية التحليــل والتفســير.. وبنــور وجهك وجــالل قدرك 
وسمو فكرك ُيشِرق الضمير فيهتدي بنوره من يرجو الهداية في المسير، وهل 
ل  ســيطول انتظــار مرضانــا وبقائهــم في حيــرة الفكر وأنت أميــر الصبر وَحالَّ
العقد وســيد التقدير..؟ بل ســينجو مريضنا وغريقنا بإذن هللا من بحر ُمظلٍم 
إذا تمســك بنهج فكرك يا أمير الفكر المنير.. وســيعيش محفوفا بالرحمة إذا 
استمر واستقر، فسيغدوا نجما متألقا في سماء اإلبداع والتطوير.. وسيدوم 
بقــاؤه فــي خيــر وعزة بقربه من ربه وسيشــرب مــن كأس الهداية قدرا يفوق 

الوصف والتقدير.
Û  فالضميــر يعيــش مــع كل مؤمــن خائــف بــار ومبتعــد عــن كل مشــعل للفتــن

ــج النفــوس يبــث فيهــا الروح لتبحــث عن كل  ولُطُبــول الحــرب دفــاف.. وُيَهيِّ
فقيــر وضعيــف يعيش علــى الكفاف.. ويدفع لحفظ الســر والســتر لكل عورة  
أمر الباري عز وجل بسترها ليحيا الحياء والعفاف.. ويرفع العواطف لشحن 
الحــب والمــودة بين ذوي القربى واألرحام منعا للقطيعة والجفاف.. ويفضح 
المنافقين والمطففين من عبدة الدرهم والدينار ليقفوا يوم القيامة للحساب 
ال لعظمة خالق الكون  في اصطفاف.. ويشد الناظرين لنظرة نحو السماء َتأمُّ
وعدله في مساواة الشعوب واألطياف.. فالضمير رحمة لمن يتخلص بما في 
نفســه من ســواد بعد أن هيمن على قلبه الفطري األبيض الشــفاف.. والنفس 
نقمــة علــى مــن أســاء الظن بخالقه وفقــد األمل وراح يتبع من لــه في تقطيع 
ــم وعّلم  المجتمعــات أهــداف.. والســر فــي ثــواب الضميــر يكمــن فــي مــن تعلَّ

اإلنسان ما لم يعلم قبل أن ُيحمل على األكتاف.
Û  فتلــك هــي روعــة الضميــر حينمــا تتمثــل فــي شــخص كريــم صاحــب أيــاد

مبســوطة ســخية.. ويملك ما ال يملكه أحد في زماننا بتكامل أهدافه للســلم 
والعلم واإلنســانية.. كانت ومازالت جائزته وســاما على صدر األمم المتحدة 
فــي التنميــة البشــرية.. وألحقها بُلُحــوق خير تمثل في تأسيســه ليوم عالمي 
للضمير سيأتي غدا بأنفاس أبوية.. ونحن في أيام مباركة ألشهر خير وزكاة 
شعبانية ورمضانية.. وسيعطيها أمير الضمير من وقته وماله اهتماما مطلقا 
بما تجود به نفسه األبية.. فهنيئا لنا به أميرا للضمير حامال هموما ال يحملها 
إال ذو خلــق عظيــم ونظــرة ثاقبــة لحلــول مصيريــة.. فســالم عليــه وعلى من 
ع حركته الفكرية.. واســتلهم من وقوفه وصموده  لحقه من العارفين في َتَتبُّ

حكما تعجز عن كنهها النظريات الفلسفية.

عادل المرزوق

الدوسري مشارًكا في االجتماع عن بعد

وزير الخارجية

أصـــدر مركـــز المنامـــة لحقوق اإلنســـان 
بيانـــًا يؤكـــد فيه أهميـــة تعديـــل أحكام 
قانـــون اإلجـــراءات الجنايـــة والمصادق 
عليه مـــن عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى أل خليفة، والذي 
يجوز فيه اســـتعمال النقـــل األثيري في 
االســـتجواب عـــن ُبعـــد، ويمثـــل القانون 
تحـــوالً كبيـــرًا مـــن أجـــل تســـريع وتيرة 
التحقيق فـــي القضايا لتحقيـــق العدالة 

وسالمة جميع األطراف.
وأشـــار المركز إلى أن جوازية النظر في 
الدعـــوى مـــن غير حضـــور المتهم وذلك 
الســـمعية  التقنيـــة  باســـتخدام وســـائل 
والبصرية والنقل األثيري عن ُبعد تتيج 
مجـــاالت أكبـــر في إنجـــاز القضايـــا وما 

يمكن من خالل هذه التقنيات االستماع 
وقائـــع  وعـــرض  وتســـجيل  ومشـــاهدة 
الجلســـة بحضور محامـــي المتهم وأحد 

أعضاء النيابة.
وذكرت رئيس المركز دينا اللظي أهمية 
تمكيـــن النيابـــة العامـــة فـــي حـــال تعذر 

حضـــور شـــاهد أو متهـــم باللجـــوء إلـــى 
استعمال وسائل التقنية والنقل األثيري 
في سماع أقواله أو استجوابه عن بعد، 
كـــي تقوم النيابة العامـــة بدورها كجزء 
أصيل من الســـلطة التشـــريعية وتمثيل 
الخاصـــة  حقوقـــه  ورعايـــة  المجتمـــع 

والعامة.
ولفتـــت إلى أن النيابـــة العامة يقع على 
عاتقهـــا دور كبير كونها ركيزة أساســـية 
فـــي دولـــة القانـــون وأداء رئيســـة فـــي 
علـــى  وتحـــرص  العدالـــة  منظومـــة 
حمايـــة الحقوق والحريـــات ومن المهم 
االستمرار في تنيمة قدراتها ووسائلتها 
ومواكبـــة المســـتحدثات المتاحـــة مـــن 
االرتقـــاء  فـــي  أهدافهـــا  تحقيـــق  أجـــل 
والتطوير لســـرعة الفصل فـــي الدعاوى 

والبت في التظلمات.

أشـــاد رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان بمجلس النـــواب النائـــب عمار 
ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  باطـــالق  البنـــاي، 
العمـــل فترة تصحيـــح أوضـــاع “العمالة 
المخالفـــة” بمختلـــف فئاتهـــا للحـــد مـــن 
اآلثار الســـلبية اإلنســـانية واالقتصادية 
فـــي ظل الظروف التي تمـــر بها المملكة 

والتي تستمر لنهاية العام الجاري.
وأكـــد أن ما تقوم به مملكة البحرين من 
جهود جبارة ماهو إال دليل واضح على 
أهميـــة اإلنســـان فـــي المجتمـــع، وهو ما 
أكـــد عليه حضرة صاحب الجاللة دوما، 
من خالل تعزيز مبادئ حقوق األنســـان 
أن  للجميـــع. وأضـــاف  وصـــون حقـــوق 
هذه الفرصة تصب في مسيرة مشروع 

اإلصالحي لجاللـــة الملك المفدى القائم 
العمـــال، ومنحهـــم  علـــى دعـــم حقـــوق 
الفرصـــة الكاملـــة للعيـــش بكرامة وأمن 
بمملكـــة البحريـــن. ونـــوه البنـــاي إلى أن 
مـــا يمر به العالـــم وممكلـــة البحرين من 
جـــراء تبعـــات وبـــاء فيـــروس كورونـــا، 

يجبرنـــا علـــى التكاتـــف والتعـــاون مـــع 
جميع أطيـــاف المجتمع، وأن هذا القرار 
فرصة للمخالفين لكي يشاركونا ويقفوا 
معنـــا مـــن أجـــل التصـــدي لهـــذا الوبـــاء 
والقضـــاء عليه بجهودنا جميعا. وأشـــار 
إلـــى أن القرار فرصة ذهبيـــة للمخالفين 
القانـــون،  ضمـــن  أوضاعهـــم  لتصحيـــح 
الفرصـــة،  هـــذه  يســـتغلوا  أن  وعليهـــم 
التـــي التتوافـــر إال في مملكـــة البحرين، 
لحصرها الشديد على اإلرتقاء بمستوى 
بيئـــة العمل للعمالة الوافدة. وأكد البناي 
أن الجهـــات الرســـمية بمملكـــة البحرين 
تحرص دوما على عـــدم تعرض العمالة 
الوافـــدة ألي تجاوزات مثل االســـتغالل 
أو االتجار وغيرها، إذ تحرص أن تتمتع 
بكامـــل حقوقها، وهو مـــا جعل البحرين 

محل تقدير في هذا المجال.

البناي: “فترة التصحيح” تلخص جهود البحرين بحقوق اإلنسان“المنامة للحقوق” يشيد بإتاحة استعمال النقل األثيري للمتهمين والشهود
قرار “سوق العمل” فرصة ذهبية للمخالفيناإلشادة بتصديق الملك لتعديل قانون اإلجراءات الجنائية

محرر الشؤون المحلية

عمار البناي دينا اللظي

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان



 مصطلحات كثيرة صارت تطرق مســامعنا كل يوم عن وباء ڤيروس كورونا المســتجد “كوفيد 19” الذي هز العالم. ولكي نســتوضح 
عــن هــذه المتغيــرات المرتبطــة بهــذا الوبــاء ولتســليط الضوء  علــى العالقة بين الســرد والفنــون والوبــاء، التقت “البالد”  استشــاري 
األمــراض الباطنيــة واألمــراض التنفســية والعناية القصــوى وأمراض النوم، عمــار الخزنة وهو الطبيب البحرينــي المقيم في والية 

كانساس بالواليات المتحدة األميركية وكاتب رواية )مهاجٌر في زمن الجدري(.

أعلنت مؤخرا منظمُة الصحة  «
العالمية التابعة لألمم المتحدة أن 
وباء كورونا المستجد أصبح جائحًة 
عالمية، فما هو الفرق بين الوباء 

والجائحة؟

المعدية ُتصنف  رائع... األوبئة  سؤال 
مـــن قــبــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
المساحة  أمرين أساسيين:  بناًء على 
ــر اآلخـــر  ــ ــلــمــرض، واألمـ الــجــغــرافــيــة ل
أن  افترضنا  لو  مثال  انتشاره.  سرعة 
ــعــدوى بــالــعــشــرات أو  هــنــاك حـــاالت ل
المئات في مدينة معينة، فهذا يطلق 
 Outbreak فــاشــيــة  مصطلح  عــلــيــه 
آثــارهــا  وتــكــون نسبيًا مــحــدودًة فــي 

وهي المرحلة األولى..
ثم لو افترضنا أن هذا المرض انتقل 
واآلالف  بالمئات  ألشــخــاص  بسرعة 
أو دول، فهذا هو  مــدن  عــدة  ودخــل 
وبــاء  عليه  ويطلق  الثاني  المستوى 
الوباء  هذا  أن  لو  ولكن   ..Epidemic
بــيــن عـــدة دول وصـــار خطرا  انــتــقــل 
يطلق  فهنا  العالمية،  الصحة  يــهــدد 
Pandem�  عليه اسم جائحة عالمية

من  الــوبــاء  أعلى مستويات  وهــي   ic
حيث الخطورة المحتملة واالنتشار.

هل وصول كورونا المستجد إلى  «
مرحلة الجائحة يعني أن الفيروس 

أصبح أكثر خطورة؟

الجائحة ال  لمرحلة  الڤيروس  وصول 
أصبح  الڤيروس  أن  بالضرورة  يعني 
نسبة  ــزال  ت فما  قبل.  مــن  فتكًا  أكثر 
المصابين،  2 % من  الوفيات حوالي 
يعني  الجائحة  مرحلة  دخوله  ولكن 
أن انتشار الڤيروس تجاوز من كونه 
وباء مستوطنا Endemic أو محدودا 
مما  للقارات  عابر  وبــاء  إلــى  وتحول 
عدم  حالة  في  عالميا  تهديدا  يجعله 

السيطرة عليه.
  أال تدعو هذه الجائحة للخوف  «

والهلع؟

التعامل  هــو  ــهــدف  ال مــعــك.  أتــفــق   ال 
الستشعار  نــعــم  ومــنــطــق.  بــعــقــالنــيــه 
ــنــاس  ــيــة الـــــذي ســيــدفــع ال ــمــســؤول ال
االختصاص.  أهل  بإرشادات  لاللتزام 
ــذي يــشــكــل حــالــة  ــ ولـــكـــن ال لــلــهــلــع الـ
مرضية في حد ذاته. واقعًا، أنا دائمًا 
أحاول التفريق بين التثقيف الصحي 
الصحي”.  “التخويف  أسميه  ما  وبين 
فمن ُيقدم المعلومات الطبية يتحمل 
وأيضا  المعلومات،  صحة  مسؤولية 
المجتمع.  فــي  عليها  المترتبة  اآلثـــار 
بدقة..  كلماتنا  علينا  انتقاء  ولــذلــك 
نعم، هي مسؤولية مجتمعية مشتركة 

بين األفــراد، بل بين كل البشر، فكلنا 
في مركب واحد.

 برأيك من يلعب الدور األهم في  «
هذه المرحلة: المنظمات العالمية 

أم الحكومات، أم مؤسسات 
المجتمع المدني أم األفراد؟

كل  أن  قــلــت  إذا  ا  ســـرًّ أذيـــع  ال  لعلي 
دور  لها  واألهلية  الدولية  المنظمات 
األهم  و  األكبر  ــدور  ال لكن  مهم جــدا، 
نــجــاح أي خطة  هــو دور األفــــراد.. و 
النهاية  فــي  يــعــود  الــوبــاء  لمكافحة 
ــزام األفـــــــراد بــــأدوارهــــم،  ــ ــت ــ لـــمـــدى ال
مــثــل مــمــارســة الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي 
والمداومة على غسل اليدين وتجنب 
أي  تنجح  ولــن  المصابين..  مخالطة 
أداء  في  إمكانياتها  كانت  مهما  دولة 
المهمة بدون تعاون من األفراد.  ولعل 
خير مثال يبعث على األمل هو قضاء 
تماما،  الــجــدري  وبـــاء  على  البشرية 
بوفاة  تسبب  كــونــه  مــن  الــرغــم  على 

حوالي 300 مليون شخص تقريبًا. 
مع  ــدول  ــ ال عملت   1967 ســنــة  فــفــي 
األمم متحدة وُجنِّدْت رؤوس األموال 
والـــخـــبـــرات لــُيــقــضــى عــلــى الــجــدري 
إنجاٍز  في   1980 سنة  رسميا  عالميا 
حقيقة  ليؤكد  مسبوق.  غير  تاريخي 
الــوبــاء  على  قهر  ــادرة  قـ البشرية  أن 
اإلنسانية  اإلرادة  تتوافر  أن  بشرط 
أرى  فإنني  وعليه  لذلك.  والسياسية 
هذه  لمجابهة  الطبية  المعونات  أن 
الجائحة يجب أن تصل لكل دولة في 
العالم بغض النظر عن نظامها الحاكم، 
وأخالقية  إنسانية  مسؤولية  وهــي 
ككل.  الــعــالــم  عــلــى  مصلحتها  تــعــود 
ستكون  والتساهل  التقصير  أن  كما 

عواقبه وخيمة على الجميع.
 إشارتك للُجدري تحيلني إلى  «

المحور الثاني في حوارنا، لديك 
تجربة روائية بعنوان “مهاجٌر في 
زمن الجدري” وسأنقل منها هذا 

االقتباس “لم َيعرف أحٌد من أين جاء 
الوباء، لكنَّ الجميع يعلم أنه استقر 
في البلد ضيفًا ثقياًل.. كان ينتقي 
ضحاياه من بيوٍت شتى، لكنه كان 
عاداًل، ال يفرق بينهم.. دخل الهلُع 

كلَّ بيت واستوطن الخوُف قلوَب 
األمهات”.

المستقبل  تــســتــقــرئ  ــة  ــروايــ ــ ال كــــأّن 
الــروايــة  الــيــوم مــع أن  وتــصــف حالنا 

ُكتبْت عن زمان مضى. ما تعليقك؟
بالمعاناة  ُيعنى  برأيي  السردي   األدب 
اإلنــســانــيــة عــبــر الــعــصــور لــذلــك نجد 
بــيــن اآلداب ومــعــانــاة  عــالقــة وثــيــقــة 
ــة عــبــر األزمــــــان.  ــ ــئ ــ الــبــشــر مـــع األوب

زمن  في  مهاجٌر  روايــة  في  تجربتي 
معاناة  استحضار  تــحــاول  الــُجــدري 
الــذي كان يقتل  الجدري  األجــداد مع 
مادة  عموما  والــوبــاء  البشر.  ماليين 
خــصــبــة لــلــكــتــابــة اإلبـــداعـــيـــة عــمــومــا 
والسردية خصوصا. وأزعم أن سبب 
الفقد وحجم  ذلك ليس فقط فداحة 
األلم، بل أيضا  يعود إلى قدرة الكاتب 
جزًءا  ليكون  المتلقي  استدراج  على 
من التجربة، فيشعر بالتعاطف والهلع 
مع الشخوص ويتحسس لوعة الوجع 
اإلنساني والخوف من العدو الالمرئي 

المتمثل في الجدري.
عملية  نعاصره  لــم  ــاء  وب عــن  الكتابة 
حاولت  الــتــي  بالتحديات  محفوفة 
مقاربتها تاريخيًا وطبيًا بالرجوع إلى 
المصادر  الشفاهي وعدد من  التاريخ 
العربية واألجنبية. كلها كونت حصيلًة 
الروائي.  النص  لِبنات  شكلت  علمية 
وآمل أن النص خرج بتوليفة سردية 
العلمية  الدقة  بين  الموازنة  تحاول 

والكتابة اإلبداعية القابلة لإلمتاع.
حدثني أكثر عن ثنائية الوباء  «

واألدب؟

والــفــنــون  األدب  ــة.  ــعـ رائـ لــفــتــة   هـــذه 
ما  وكثيرًا  الطب،  العلم  تسابق  دائما 
أن  قبل  المستقبَل  األدُب  يستشرف 
يأتي به العلم على أرض الواقع. ولكن 
وإبـــداع  تــوهــج  منطقة  ــاء  ــوب ال يظل 
على مــدى الــعــصــور. خــذ مثال روايــة 
غــابــريــيــل مــاركــيــز )الـــحـــب فـــي زمــن 
لكامو،  )الــطــاعــون(  وروايـــة  الكوليرا( 

و)الــحــرافــيــش( لــمــحــفــوظ، و)بــــراري 
الجامع  أن  لنصر هللا. سنجد  الحمى( 
نسيج  فــي  الــوبــاء  تحبيك  هــو  بينها 
عضوًيا  جــزءا  يصبح  بحيث  الرواية 
ويورطه  الــقــارئ  يستميل  النص  في 

 أكثر مع األحداث والشخوص.
  لديك اهتمام بالتاريخ الطبي. أال  «

تعتبر جائحة كورونا المستجد هي 
ا؟ األخطر تاريخّيً

كورونا  أساسية:  بقاعدة  أبــدأ   دعني 
المستجد لن يكون الوباء األكثر فتًكا 
في تاريخ البشرية-  لكن هو تحٍد قائم 
آثاره.  الحد من  وخطر حقيقي علينا 
لنا. فكل األوبئة السابقة  واألمر عائد 
البشر ولم  كانت هي من تتحكم في 
يتجاوز دور اإلنسان فيها دور المتأثر 
أن  ــتــاريــخ سيسجل  ال لــكــن  ــااًل،  ــمـ إجـ
أول  هــي  المستجد  ــا  كــورون جــائــحــة 
فيها  التأثير  البشر  يستطيع  جائحة 
وكبح جماحها. والدرس المستفاد من 
تجربة الصين وكوريا الجنوبية هو أن 
االجتماعي  للتباعد  الصارم  التطبيق 
الــمــصــابــيــن ومــتــابــعــة جميع  ــالج  وعــ
تتغير  اســتــطــاع  المحتملة  ــحــاالت  ال
ــارت  الــمــعــادلــة لــصــالــح اإلنـــســـان وصـ

تجربة يتعلم منها بقية العالم.
 نعم، سنفقد اآلالف من األرواح وربما 

أكثر، لكن الخيار بأيدينا كبشر.
االسبانية  باالنفلونزا  مثال   وبالمقارنة 
 50 بين  قتلت  أنــهــا  نجد   1918 عــام 
ذلك  وقبل  شخص.  مليون   100 إلــى 
على  يــربــو  مــا  بحياة  أودى  الــجــدري 

وإذا  تــقــريــبــا.  شــخــص  مــلــيــون   300
في  يقتل  المستجد  كورونا  أن  علمنا 
نسبة  وهــي   %  2 حــوالــي  المتوسط 
من  أخــرى  بــســالالت   بالمقارنة  قليلة 
فيروس كورونا. فمثال فيروس سارز 
من   % 10 يقتل حوالي  كان   SARS
الشرق  متالزمة  وفيروس  المرضى. 
االوسط MERS كان يقتل حوالي 30 

% من المرضى.
ماذا عن األوبئة تاريخيا في منطقة  «

الخليج؟

من يتتبع تاريخ الخليج يجد أنه مرت 
خصوصا  مؤلمة  تــجــارب  عــدة  عليه 

في فترة ما قبل النفط.
فعلى سبيل المثال الطاعون والجدري 
على  مــرت  كلها  والكوليرا  والحصبة 
المنطقة وسميت محليا هذه األعوام 
ــة، فــمــثــال انــتــشــار  ــمـ ــرحـ بـــســـنـــوات الـ
مع   1919 سنة  اإلسبانية  اإلنفلونزا 
العالمية األولى وبعدها  نهاية الحرب 
 1924 سنة  الطاعون  للبحرين  عــودة 
أهل  من  اآلالف  قتل  في  تسبب  مما 
أنت  ولــك  وقتها.  والخليج  البحرين 
حيث  ــذاك  آنـ المعاناه  حجم  تتصور 
ظل كثير من الجثث أياما قبل دفنها 
لكثرة عدد الوفيات وتخوف األهالي 

من المرض.
 ماذا عن اكتشاف عالج أو تطعيم  «

لڤيروس كورونا المستجد؟

 نـــعـــم، هـــنـــاك جـــهـــود عــلــمــيــة كــثــيــرة. 
بــدأت  فــقــد  التطعيم  بــخــصــوص  أمـــا 

واليــة  فــي  متطوعين  على  التجربة 
ــذا الــشــهــر، ولكن  ــالل هـ واشــنــطــن خـ
يكون  لن  أنــه  الخبراء  معظم  يتوقع 
لدينا تطعيم مرخص قبل حوالي 18 

� 24 شهرا من االن.
 وبالمقابل هناك على األقل 6 دراسات 
مضادة  عــالجــات  على  حاليا  تــجــري 
المصابين،  األشخاص  في  للفيروس 
اثبات فعاليتها  ُيتوقع أن  ولكن أيضا 
عدة  سيستغرق  لالستخدام  وأمانها 

أشهر أو سنوات.
ومع إيماني أن األبحاث الطبية حول 
اكتشاف  في  ما  يوما  العالم ستنجح 
تطعيم وقائي لألصحاء وأيضا عالج 
أنني  إال  للمصابين،  للفيروس  مضاد 
المهمة  الــخــطــوات  هـــذه  إن  أعــتــقــد 
ــن تــكــون بــيــن يــديــنــا خـــالل األشــهــر   ل
القادمة، حيث إننا نحتاج إلى تدخل 
عالميًا  الجائحة  انتشار  لوقف  سريع 
وهــــذه الـــخـــطـــوات يــجــب أن تــكــون 
مبادئ  على  وتــقــوم  وشاملة  حــازمــة 
التباعد االجتماعي وفحص أكبر عدد 
ممكن وعزل وعالج المصابين بكفاءة 
ــادئ الــصــحــة  ــبـ ــمــحــافــظــة عــلــى مـ وال
مسؤول  منا  كل  أن  ولنتذكر  العامة. 
وأن أي تــهــاون مــن أي طــرف ســواء 
دول سيدفع  أو  أو مؤسسات  أفــرادًا 

ثمنه بقية العالم غاليا.
هل من كلمة أخيرة؟ «

استثنائية.  عالمية  بظروف  نمر  نحن 
نعلم أنها لن تستمر لألبد. وأنا شخصيا 

متفائل بقدرة البشرية على التعاون.
ــجــائــحــة خــالل  ــذه ال نـــعـــم. ســتــمــر هــ
ــة، وســتــكــون لــديــنــا  ــادمـ ــقـ ــر الـ ــهـ األشـ
علينا  ولكن  القادمة  لألجيال  حكايا 
أن نختار. فهل سنخبرهم بأننا فشلنا 
في  احتوائها.. أم أنها ستكون ملحمة 
يَر  جائحة  لــم  على  البشرية  انتصار 

العالم لها مثيالً من قبل.

مراحل تطور الوباء )ويكي(
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خفض نسبة الودائع يعني فكها وإدخالها السوق
قــال أســتاذ التشــريعات االقتصادية والماليــة والضريبية المســاعد بكلية 
الحقوق في جامعة البحرين عبدالجبار الطيب بأن جائحة كورونا تزامنت 
مع حدوث ركود اقتصادي في العالم؛ بسبب انخفاض أسعار النفط عالمًيا 

ين العام لدول العالم. وارتفاع الدَّ

اإلجـــــــراءات  أن  إلــــى  وأشــــــار 
التي قامت بها الدول منعت 
تــحــول حــالــة الــركــود تلك 

إلى كساد اقتصادي.
دول  غـــالـــبـــيـــة  أن  ــن  ــ ــيَّ ــ وب
إجـــراءات  اتــخــذت  العالم 
ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ
مـــــــــالـــــــــيـــــــــة 

ــز  ــي تــــوســــعــــيــــة؛ مــــــن أجــــــــل تــحــف
ــات  ــ ــوالي ــ ــا، كـــقـــيـــام ال ــهـ ــاداتـ ــصـ ــتـ اقـ
المزيد  بضخ  األمــريــكــيــة  المتحدة 
المملكة  المالية، وقيام  السيولة  من 
عبء  بتخفيف  الهاشمية  األردنــيــة 
ــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة  أقـــســـاط ال
الــمــالــيــة مـــن عــلــى كــاهــل أصــحــاب 
ــال، وكـــمـــا فــعــلــت الــبــحــريــن  ــ ــم األعــ
بتأجيل أقساط القروض المصرفية، 
العاملين  أجور  دفع  الدولة  وتحمل 
ــاع األهــــلــــي، وفـــواتـــيـــر  ــطـ ــقـ ــي الـ فــ
خدمات الكهرباء والماء، مؤكًدا أن 
كــل مــا سبق مــن إجــــراءات تهدف 
إلـــى تــحــفــيــز الــطــلــب لـــدى األفــــراد 
والشركات إلنعاش االقتصاد، منوًها 
إلـــى أن كــل صـــرف مــالــي تــقــوم به 
الدولة يحتاج تشريعات قانونية 

تستند إليها.
الــدولــة  الــطــيــب أن  وأضـــــاف 
بحاجة إلى مزيد من اإلصدار 
بأن  “أعتقد  قــائــاًل:  الــنــقــدي، 
األمام، وطريق  إلى  المرور 
الـــنـــجـــاة فـــي ظـــل إغـــالق 

على  يؤثر  بما  لحدودها  الــدول  كل 
والمعامالت  والـــواردات  الــصــادرات 
الــدول  تلجأ  أن  الدولية،  التجارية 
الــســيــولــة لتمويل  لــمــزيــد مــن ضــخ 
احــتــيــاجــاتــهــا بــالــتــضــخــم )الــتــمــويــل 
باإلصدار  نسميه  ما  أي  بالتضخم(، 
النقدي الجديد، ويعني طباعة مزيد 
النقود وضخها في السوق؛ من  من 
أجل تنشيط الطلب الخاص والعام 
التحرز  مراعاة  مع  الكلي(،  )الطلب 
أي  لألسعار،  العام  المؤشر  الرتفاع 

أن يكون ضخ السيولة مدروًسا”.
نـــوه الــطــيــب إلـــى أن األخــــذ بــهــذه 
يستوجب  الــمــقــتــرحــة  الــســيــاســات 
عــلــى مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي 
على  الــفــائــدة  نسبة  بخفض  القيام 
ذلك سيؤدي  أن  إلى  الــودائــع، الفًتا 
إلى فك الودائع من جانب المودعين 
ــســوق، مــؤكــًدا أن  ــهــا إلـــى ال وإدخــال
ــراءات يمكن مــن خاللها  هــذه اإلجــ
ــتــعــاش اقــتــصــادي داخــلــي  خــلــق ان
خارجية  قــروض  إلــى  اللجوء  دون 
التعويل على صادرات  أو  وداخلية 

النفط.
ــدد عــلــى ضــــرورة خــفــض دول  وشــ
ــاون بــشــكــل مــؤقــت  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
ألقل  المضافة  القيمة  ضريبة  نسبة 
مالي  تنامي  خلق  بهدف  5 %؛  من 
كــأفــراد  للضريبة  الخاضعين  لـــدى 

وشركات.
وواصـــــــل: “يـــجـــب تــفــعــيــل قــانــون 
بفرض  المنافسة  وتشجيع  حماية 
السوق  فــي  سريعة  منافسة  حــالــة 
الــمــخــتــلــفــة؛ ألن ذلــك  بــالــقــطــاعــات 
أن  خصوًصا  األسعار  لخفض  يدفع 
على  تقييمه  بمكن  البحرين  ســوق 
أنــه ســوق )احــتــكــار قــلــة( واألســعــار 
المنافسة  لفكرة  تخضع  أسعار  فيه 

االحتكارية”.
ــار إلـــى أن قـــانـــون الــمــيــزانــيــة  ــ وأشـ
منه  األولــى  المادة  في  تناول  العام 
الــطــارئــة،  بــالــمــصــروفــات  مــا يسمى 
شارًحا أنها مصروفات غير متوقعة 
ال تتضمنها اعتمادات ميزانية السنة 
الجارية، وال يمكن تأجيلها لميزانية 
بمقتضيات  لعالقتها  القادمة،  السنة 

المادة  أن  مضيًفا  العامة،  المصلحة 
الــقــانــون نفسه  الــحــاديــة عشرة مــن 
بعد  المالية  “لــوزيــر  بــأنــه  بينت  قــد 
صالحية  ــوزراء  ــ ال مجلس  موافقة 
الــســحــب الــمــبــاشــر مـــن الــحــســاب 
 %  5 نسبة  يجاوز  ال  بما  العمومي 
مصروفات  اعتمادات  إجمالي  من 
مــيــزانــيــة الــســنــة الــمــالــيــة الــجــاريــة 
التي  الطارئة  المصروفات  لمواجهة 
ال تتوفر لها اعتمادات في الميزانية، 
وال يمكن تأجيلها لميزانية السنوات 

المقبلة لعالقتها بالمصلحة العامة”.
ــر أن هـــذا تــحــديــًدا مـــا حــدث  ــ وذك
التصريح  الــوزراء  مجلس  بموافقة 
المباشر  بــالــســحــب  الــمــالــيــة  لــوزيــر 
لــكــون جــائــحــة كـــورونـــا تــعــد حــدًثــا 
لتمويل  مــواجــهــتــه  تــحــتــاج  طــارئــا 
خاص وطارئ، مؤكًدا أن ما اتخذته 
الحكومة من إجراء يعد سليًما من 

الناحية القانونية. 

مساهمة من: علي جاسم.

أعد الحوار أسامة الماجد

عّمار الخزنة

مهاجٌر في زمن 
الُجدري” تستحضر 

معاناة األجداد 
وتصف المستقبل

ستكون لدينا 
حكايا لألجيال لكن 

ماذا نخبرهم عن 
فشلنا أو انتصارنا

األوبئة السابقة 
تحكمت بالبشر 

بينما نحن من يكبح 
جماح “كوفيد 19”



لحضره  اإلصــاحــي  المشروع  أتــاح  لقد   
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
للجميع  هللا  حفظه  الــمــفــدى  الــبــاد  ملك 
للعمل  مسبوقة  غير  وفرصا  رحبه  آفاقا 
وأسس  األعمال  حجم  وزيــاده  والتجارة 
ــادي ضــخــم جــعــل من  ــصـ ــتـ لــمــجــتــمــع اقـ
المؤسسات  لكل  البحرين وجهة أساسية 
العالم  وفتح  الدولية  والشركات  المالية 
على  البحرين  فتح  مثلما  البحرين  على 
هذه  أحجام  لزيادة  أدي  ما  وهــو  العالم، 
رؤوس  وزيـــاده  والــشــركــات  المؤسسات 
صحية  اقتصادية  بيئة  لــوجــود  أمــوالــهــا 
شجعها  حر  اقتصادي  نظام  عبر  سليمة 

على ذلك.
وجاء اليوم الذي يرد فيه هؤالء الجميل 
فيروس  لمواجهه  معها  ويقفوا  للدولة 
والمستجد  والمستفز  المستبد  كــورونــا 
بما  العالم  فــي  كثيرة  دول  فعلت  مثلما 
الدول  هذه  فى  األهلية  المبادرات  يؤكد 

لمساعدة دولها على مواجهة الفيروس. 
تم  عربية  وغير  عربية  كثيرة  دول  ففي 
والمبادرات  المجتمعية  الشراكة  تفعيل 
الرسمية  المؤسسات  لمساعدة  األهلية 
ــروس وآثــــــــاره  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــه ــواجــ ــــى مــ ــل عــ
بنكية  حــســابــات  ففتحت  االقــتــصــاديــة، 
يتبرع فيها كل المواطنين وخاصة رجال 
األعمال والقادرين لتكون تحت يد الدولة 
تستخدم  بحيث  الصحية،  والمؤسسات 
هذه االموال لإلنفاق على تكلفة مواجهة 
ــيـــروس واآلثـــــــار االقــتــصــاديــة  ــفـ هــــذا الـ
ــم تــكــن واردة  ــتــي ل الــمــتــرتــبــة عــلــيــه، وال
هذه  في  الصحة  وزارات  ميزانيات  في 
الدول وتكون هذه األموال جاهزة يمكن 

االستفادة منها وقت األزمات الطارئة. 
عدد  في  الخاصة  الــمــدارس  فــان  كذلك، 
مــن هــذه الـــدول قــد بــدأت فــي مــبــادرات 
إللغاء الرسوم الدراسية الخاصة بالفصل 
الدراسة في كل  تزامنا مع تعليق  الثاني 
تمثل  ال  وحــتــى  التعليمية  الــمــؤســســات 
ــيــاء  ضــغــطــا اقــتــصــاديــا ضــخــمــا عــلــى أول
خاصة  مهن  فــي  يعملون  الــذيــن  األمـــور 
والذين أصبح من الصعب عليهم تسديد 
مثل هذه الرسوم السيما وأن من يرصد 
تطور هذه المؤسسات التعليمية الخاصة 
يــجــد أنــهــا فـــي نــمــو اقـــتـــصـــادي مستمر 
نتيجة االرتفاع المطرد لرسومها ونتيجة 
الخاص  التعليم  على  المتزايد  اإلقــبــال 
الذي يدرس مناهج أجنبية، وهو ما أدى 
لتضخم رؤوس أموالها أضعاف ما بدأت 

به خال السنوات الماضية.
السكنية  المباني  إيــجــارات  ألن  ونــظــرا   
واإلدارية تمثل جزءا كبيرا من معاشات 
من  كثير  سعي  فقد  ورواتــبــهــم،  األفـــراد 
ــاء الــســكــان مـــن هــذه  ــفـ ــى إعـ ــ مــاكــهــا إل
اإليجارات لمدة ثاثة شهور لمساعدتهم 
الشديدة  السلبية  التأثيرات  تجاوز  على 
وقد  وتجارتهم،  اعمالهم  على  لــكــورونــا 
أخــذ بــهــذا الــتــوجــه كثير مــن الــمــاك في 
اإلمارات، ومنها أبراج البحيرات في دبي. 
وفـــي دول أخـــرى تــم وضـــع الــكــثــيــر من 
على  الــفــنــادق  وبــعــض  الــخــاصــة  المباني 
أهبة االستعداد لتكون جاهزة في خدمة 
الدولة، بحيث إذا احتاجتها الستخدامها 
المواطنين  لبعض  الصحي  الحجر  فــي 
الغرض  لــهــذا  جــاهــزة  تــكــون  والمقيمين 
دون مقابل مادي؛ ذلك ألن الضغط على 
طاقتها  يــســاعــد  ال  ربــمــا  الــمــســتــشــفــيــات 

األعــــداد  هـــذه  تلبية  عــلــى  االســتــيــعــابــيــة 
المستشفيات  مـــن  كــثــيــرا  ــان  فــ كـــذلـــك، 
الخاصة ومعامل التحاليل وضعت نفسها 
على  لتساعدها  الــدولــة  خدمة  في  أيضا 
المتعلقة  الطبية  الخدمات  هــذه  تقديم 
الظروف  تستغل  أن  ال  بالمجان  بكورونا 
مصائب  منطق  من  ماديا  منها  وتستفيد 
قوم عند قوم فوائد. والقضية األهم عند 
والخضروات  الغذائية  السلع  مستوردي 
الذين استمروا في تدبير السلع باألسعار 
وجــود  قبل  مــوجــودة  كانت  التي  نفسها 
ــذا الـــفـــيـــروس حــتــى ال تـــــزداد أســعــار  هــ
عليها،  الجمهور  طلب  يكثر  التي  السلع 
حيث إن من الواجب توفيرها بأسعارها 
بتحرك  المواطن  يشعر  ال  حتى  السابقة 
في األسعار نتيجة هذه الظروف خاصة 
وأن هذه الدول لم تتخذ من اإلجراءات 
الــخــاصــة بــاالســتــيــراد مــا يـــؤدي الرتــفــاع 

أسعارها.
في  المركزية  البنوك  بعض  اتخذت  كما 
بتأجيل  تــتــعــلــق  ــرارات  ــ ــ ق عـــديـــده  دول 
تبنت  وقــد  شهور   6 لمده  القروض  كافة 
ــرح عبر  ــطـ ــذا الـ حــكــومــتــنــا الـــرشـــيـــدة هــ
لتخفيف  الــمــركــزي  الــمــصــرف  ســيــاســات 
ــا عــلــى  ــ ــورون ــكــ ــ ــة ل ــ ــادي ــصــ ــتــ اآلثــــــــار االقــ
المواطنين بجانب أن دوال أخرى قدمت 
ســواء  بالمجان  عــديــدة  بنكية  خــدمــات 
الــصــراف  رســـوم  أو  المالية  الــتــحــويــات 
وغيرها  الفائدة  سعر  تخفيض  أو  اآللــي 
ــمــعــامــات الــبــنــكــيــة تــيــســيــرا على  مـــن ال
ــــدول؛  ــذه ال ــة فــي هـ ــدولـ الــمــواطــنــيــن والـ

لمواجهة اآلثار المترتبة على كورونا.
الــمــصــانــع  ــع  ــم وضــ ــرى تـ ــ ــي دول أخـ وفــ
في  وإستراتيجيتها  الــدولــة  خــدمــة  فــي 
دول وجهت  فهناك  الفيروس،  مواجهات 
التنفس  أجهزة  إلنتاج  السيارات  مصانع 
المصانع  بعض  وتــنــازلــت  بــل  الــصــنــاعــي، 
حن حقوق ملكيتها لتتيح لمصانع أخرى 
العالمي  العجز  لسد  األجهزة  هــذه  إنتاج 
ــزة وفــــي دول أخـــرى  ــهــ فـــي هــــذه األجــ
وجهت مصانع المابس إلنتاج الكمامات 
مـــن صــنــاعــة  زادت  وأخـــــرى  ــمـــاســـك(  )الـ
وجهت  ــعــة  وراب والــمــعــقــمــات  المنظفات 
مــصــانــع الــبــاســتــيــك لــصــنــاعــة الــقــفــازات 
تلبيه  مناسبة  بأسعار  )الجافز(  اليدوية 
الظروف،  هذه  فرضتها  التي  للمتطلبات 
ــة  ــ ــات األدويـ ــركـ نــاهــيــك عـــن مـــبـــادرة شـ
ومستورديها لتدبير كافة األدوية الازمة 
للمواطنين  وتوصيلها  العادية  باألسعار 
“خــلــيــك في  لــشــعــار  تلبيه  ــازل  ــمــن ال فــي 
العالم  إليه كل دول  الذي اهتدت  البيت” 

كعاج وحيد لمواجهة هذا الفيروس.
النهاية  في  نفسه  يطرح  الــذي  والــســؤال 
هـــل يــمــكــن لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن أن 
الدولة على تجاوز هذه األزمة  يساعدوا 

بالبقاء في البيت؟ وهل يمكن ألصحاب 
التجارب  أن يستفيدوا من هذه  األعمال 
تقديم  فــي  ويسرعوا  والــدولــيــة  العربية 
المواطنين  لــمــســاعــده  أهــلــيــة  ــبـــادرات  مـ

والـــدولـــة عــلــى مــواجــهــة هـــذا الــفــيــروس 
ــاره االقــتــصــاديــة؟ فــالــمــواطــنــون هم  ــ وإث
جمهورهم الذي ساعد على زيادة أموالهم 
مبانيهم  في  والسكن  سلعهم  باستهاك 

والدولة وقفت مع الجميع وشجعتهم في 
الصحية  البيئة  لهم  أعمالهم ووفرت  نمو 
فهل  ذلــك،  على  ساعدتهم  التي  السليمة 
آن األوان أن يرد الجميع الجميل للدولة؛ 

حتى تستطيع تجاوز هذه الظروف التي 
يــمــر بــهــا كــل دول الــعــالــم بـــدال مــن نقف 
مساهمين  ولــســنــا  مــنــتــظــريــن،  مــراقــبــيــن 

فاعلين؟

رد الجميـــل للـدولـــة.. تجـــارب خــارجيــة
المشروع 

اإلصالحي 
البحريني فتح 
اآلفاق للتجارة

معامل تحليل خاصة 
تقدم خدماتها 

بالمجان دون 
استغالل للظروف
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سكان أبراج 
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قانون تمويل “التعطل” لرواتب العاملين بـ “الخاص” يشمل “البونس”
وزير العمل ردا على استفســـار النفيعي: الراتب المؤمَّن يشـــمل جميع العالوات

أضاء النائب إبراهيم النفيعي على مكســب لعمال الشــركات، الذين يحصلون 
علــى “بونــس” ســنوي، بــأن يتوثقــوا مــن حصولهــم عليــه ضمــن أجور األشــهر 

الثالثة المدعومة من صندوق التأمين ضد التعطل.

حـــديـــث الــنــفــيــعــي جــــاء بــمــداخــلــتــه 
النواب ومن  بجلسة مجلس  األخيرة 
بالهيئة  السابقة  المهنية  خال خبرته 

العامة للتأمين االجتماعي.
قانون  مشروع  مناقشة  خــال  وقــال 
البحرينيين  الــعــمــال  رواتـــب  تمويل 
ــة أشــهــر  ــاثـ ــثـ ــاع الــــخــــاص لـ ــطـ ــقـ ــالـ بـ
مـــن حــســاب صـــنـــدوق الــتــأمــيــن ضد 
الــتــعــطــل: “يــجــب أن تــكــون الــصــورة 
ــأل وزيــر  واضــحــة لــلــمــواطــنــيــن، وأســ
إذا  عما  االجتماعية  والتنمية  العمل 
راتــبــه  مــبــلــغ  عــلــى  الــعــامــل  سيحصل 
على  سيحصل  كــان  وإذا  التأميني؟ 

بعض  فـــإن  الــتــأمــيــنــي،  الـــراتـــب  مبلغ 
الرواتب التأمينية يشملها )البونس(”.

ــرف راتـــب  ــال صــ واســتــفــســر فـــي حــ
الــعــامــل بــالــشــركــة الــتــي يــوجــد لديها 
في  الــوزارة  دور  عن  “البونس”  نظام 
التزام الشركة بشمول مبلغ “البونس” 
ضمن الراتب المسدد وأال يسحب من 

قبل صاحب العمل.
حميدان  جميدان  العمل  وزيــر  وعلق 
بأن الراتب المؤمن عليه يشمل جميع 
الــعــاوات و”الــبــونــس” أّي أنــه يشمل 
األجر كاما بجميع العاوات المسجلة 

بالراتب، ومن بينها “البونس”.

المنامة - وزارة الداخلية

الجنسية  شــــؤون  أعــلــنــت 
والـــجـــوازات واإلقــامــة أنه 
أبريل   5 األحــد  اعتبارا من 
اســتــقــبــال  يــتــم  لـــن   2020
ــيـــكـــون  الـــمـــراجـــعـــيـــن وسـ
الـــتـــقـــدم لــطــلــب خــدمــاتــهــا 
عبر  فقط  إلكترونًيا  متاحا 
عن طريق  تواصل  برنامج 
اإللكتروني  الموقع  ــارة  زيـ
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BH، وسيتعين على طالبي 
الــخــدمــة الــتــأكــد مــن مــلء 
اســتــمــارة طــلــب الــخــدمــة، 
مع إرفاق كافة المستندات 
في  والــمــذكــورة  المطلوبة 
تأخير  ألي  تفاديا  الموقع؛ 

في عملية إنجاز طلباتهم.
وســـيـــتـــم تـــســـلـــيـــم جـــــواز 
ــي عــن  ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـــســـفـــر الـ

الشخصي  الحضور  طريق 
فقط  عيسى  مدينة  بــفــرع 
مــن الــثــامــنــة صــبــاحــا حتى 
الثانية مساًء من األحد إلى 

الخميس.
الجنسية  ــؤون  شــ وكــانــت 
والـــجـــوازات واإلقــامــة، قد 
أعــلــنــت فـــي وقـــت ســابــق، 
ــة مــن  ــزمــ ــحــ ــ ــا ل ــهـ ــنـ ــيـ ــدشـ تـ
ــيــة،  ــكــتــرون الـــخـــدمـــات اإلل
ــن اإلجــــــــــــــــــــــراءات  ــ ــ ــمـ ــ ــ ضـ
ــة؛ لــلــحــد مــن  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ
ــا،  انــتــشــار فــيــروس كــورون
والهادفة إلى تمكين طالبي 
من  االستفادة  من  الخدمة 
ــات الــمــقــدمــة من  ــدمـ ــخـ الـ
وسهولة  يسر  بكل  جانبها 
مــــــع الــــمــــحــــافــــظــــة عــلــى 

سامتهم.

“الجوازات” تتوقف عن استقبال المراجعين اعتبارا من األحد

جمال عبدالعظيم

استاذ اإلعالم وعلوم االتصال - جامعة البحرين

محرر الشؤون المحلية

وزير العمل النائب إبراهيم النفيعي

بدول مختلفة لدعم جهود التصدي لكورونا

مبادرات شركات

تبرع رجال األعمال للدولة

وضع مبان خاصة وفنادق 
تحت تصرف الدولة 

الستخدامها للحجر الصحي

مصانع للسيارات تحولت 
إلنتاج أجهزة التنفس الصناعي

إلغاء رسوم المدارس الخاصة

استمرار السلع الغذائية 
والخضروات حتى ال تزيد 

أسعارها

مصانع للمالبس تحولت 
إلنتاج الكمامات

إعفاء سكان المباني السكنيـــة 
واإلداريـــة من االيجار

تأجيل كافة القروض 
البنكية لمده 6 شهور

مصانع زادت من صناعة 
المنظفات والمعقمات

تبــــــرع

تحت التصرف

مصانع تحولت

إلغاء رسوم

استمرار السلع

مصانع تحولت

إعفاء

تأجيل القروض

مصانع زادت



اإلثنين لسماع شهود إلقاء شاب من شرفة مبنى بالحد
ــه كــــــان أحــــــد الــمــعــتــديــن ــقـ ــيـ ــقـ ــي حــــــال ســـكـــر وشـ ــ ــيـــه كــــــان فـ ــلـ ــي عـ ــنـ ــجـ ــمـ الـ

مــن المقــرر أن تســتمع يوم اإلثنيــن المقبل المحكمة الكبــرى الجنائية األولى لشــاهدي إثبات في 
قضيــة تضــم 3 متهميــن بالشــروع في قتل شــاب عبــر إلقائه من غرفــة التهوية )شــرفة( بالطابق 

الرابع في إحدى البنايات بمنطقة الحد حال كون المجني عليه بحال سكر.

وتتمثل التفاصيل في أن المتهمين الثالثة كانوا 
قـــد توجهـــوا إلى مســـكن شـــقيق أحدهـــم الذي 
توجـــد بينهمـــا خالفـــات عائلية، بقصـــد اعتداء 
األخيـــر علـــى شـــقيقه دون أن يتدخـــل اآلخران 
باألمـــر، إذ وقفا بجانب باب الشـــقة، وأثناء لقاء 
الشـــقيقين وبعـــد اعتداء األخ علـــى أخيه تمكن 
األخيـــر من الهرب من قبضته بالقفز من ســـطح 
البنايـــة إلى ســـطح مبنـــى مجاور ومكـــث هناك 
فتـــرة من الزمـــن، إال أن صديقه الـــذي كان نائما 
حينها بســـبب احتسائهما المســـكرات “ويسكي” 
لـــم يتمكـــن من الهـــرب وقد تعـــرض للضرب من 
قبـــل هؤالء الثالثـــة، حتى تمكن مـــن الفرار من 

قبضتهـــم وتوجـــه إلـــى غرفـــة التهويـــة “الِمنَور” 
بالعمارة.

وهنـــاك اجتمعـــوا عليه وعمـــدوا إلـــى إلقائه من 
أعلـــى الشـــرفة البالـــغ ارتفاعهـــا 4 طوابـــق، مـــا 
تســـبب في تعرضه إلصابات بليغة إثر سقوطه، 
لكـــن أحـــد المـــارة الحـــظ وجـــوده وهـــو مغمـــى 
عليـــه وملقى على األرض، فاتصل على شـــرطة 
النجدة ليتم نقله على وجه السرعة للمستشفى 
ليتلقـــى العـــالج الـــالزم، إذ تبين أنـــه أصيب في 

ظهره بعاهة مستديمة تقدر بنسبة 5 %.
وبعـــد تلقـــي المجنـــي عليه للعالج تـــم التحقيق 
معـــه حول مرتكب الجريمة وأســـبابها، فقرر أنه 

كان برفقـــة صديقه في مســـكنه، وهنـــاك تناوال 
المســـكرات ســـويا ثـــم غلبـــه النوم، وأثنـــاء ذلك 
تفاجـــأ بدخـــول 3 أشـــخاص للشـــقة ويعتـــدون 
بالضـــرب على صديقه الذي هرب منهم للخارج، 
فحضـــر الثالثـــة إليـــه واعتـــدوا عليـــه بالضـــرب 
وحاولوا خنقه مـــن رقبته وأخذوا هاتفه النقال 
وطلبوا منه فتحه، وضربوه بقطعة من الخشب 
علـــى رأســـه بقـــوة، واســـتمر المتهـــم األول فـــي 
ضربـــه بيديـــه بمســـاعدة متهـــم آخـــر ال يعرفـــه، 
وأنـــه تمكن من الهرب مـــن قبضتهم إلى المنور، 
لكنهم ركضوا خلفه وعمـــدوا إللقائه من الطابق 
الرابـــع، فتمســـك بســـور البنايـــة قبـــل ســـقوطه، 
إال أن إرادتهـــم كانـــت أقـــوى منـــه، فســـقط على 
المكيفـــات فـــي تلك العمارة، ومنها إلى األســـفل 
وفقد الوعي حينها ولم يســـتيقظ إال وهو منوم 

في مستشفى الملك حمد.
وبالقبـــض علـــى الشـــبان الثالثة، اعتـــرف اثنان 

منهما أن شـــقيق المجني عليه الثاني حضر لهما 
وطلـــب منهمـــا مســـاندته فـــي التوجـــه معه إلى 
مســـكن شـــقيقه؛ للتفاهـــم معه بســـبب خالفات 
عائليـــة بينهمـــا، وبالفعل حصل ذلـــك، لكنهما لم 
يدخـــل للشـــقة حينمـــا تشـــاجر الشـــقيقان، وقد 
تمكن شقيق المتهم األول من الهرب من قبضته 
ونـــزل إلى الشـــارع والذ بالفرار مـــن المكان ولم 
يشـــتركا فـــي الواقعـــة، وأثنـــاء ذلـــك علمـــا أن 
شـــخصا قد ســـقط من أعلى البناية، إال أنهما لم 

يكونا على علم بهويته.
وبالتحقيـــق مـــع المتهـــم األول قـــرر أنـــه بالفعل 
توجـــه إلـــى شـــقة أخيـــه؛ للتحـــدث معه بســـبب 
خالفـــات عائلية بينهمـــا، وعندما شـــاهد األخير 
وبرفقتـــه المجنـــي عليـــه األول وهمـــا فـــي حال 
سكر اشتد الخالف بينهما وتدافعا، إال أنه تفاجأ 
بصديق شـــقيقه الذي فزع من الموقف يقفز من 
شـــرفة الشـــقة، حيـــث كان بحالة غيـــر طبيعية، 

فانصرف هو من المكان عائدا إلى منزله.
وثبـــت بتقريـــر المجنـــي عليـــه الطبي الشـــرعي 
معاناتـــه مـــن تهتـــكات فـــي أنحـــاء متفرقة من 
جسده وإصابة تهتكية بخلفية فروة الرأس مع 
وجود كسر شرخي بقاع الجمجمة وكسر بالفقر 
الصدريـــة الحاديـــة عشـــرة، والتـــي تعـــد عاهـــة 
تقدر بنســـبة 5 %، وجميع تلك اإلصابات تعتبر 
إصابات رضية تحدث من المصادمة بجســـم أو 
أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها، ورأى الطبيب 
الموصوفـــة  والكســـور  اإلصابـــات  أن  الشـــرعي 
بالجمجمة والصدر قد حدثت من الســـقوط من 
علـــو أما باقـــي اإلصابات، فهي جائـــزة الحدوث 
وفـــق أيا مـــن التصويريـــن )مشـــاجرة مصحوبة 
بتماســـك أو اعتـــداء بالضـــرب، أو ســـقوط مـــن 

علو(.
فأحالتهـــم النيابة العامة للمحاكمـــة على اعتبار 

أنهم بتاريخ 9 نوفمبر 2018.
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محرر الشؤون المحلية

رفض سماع دعوى لوجود شرط تحكيم في العقد
للشـــركة الماليـــة  االلتزامـــات  الُمطاَلـــب  فيـــه  يدفـــع  عقـــدا  أبرمـــا 

أفــادت المحامية زينب ســبت إن المحكمــة الصغرى المدنية الرابعة حكمت بعدم 
ســماع دعوى مطالبة مالية لوجود شــرط تحكيم في عقد المحاصة الموقع عليه 
مــن قبــل صاحبــة الشــركة المدعيــة، ورفضــت المحكمــة إلــزام موكلها بدفــع مبلغ 

المطالبة بناء على عدم التزام المدعية بالشرط المذكور في العقد.

وكانـــت المدعيـــة تقدمت بدعـــوى أمام 
للمطالبـــة  مباشـــرة  المدنيـــة  المحكمـــة 
المدعى عليه أن يؤدي إليها مبلغ 1580 
دينـــارا مع إلزامه بالرســـوم والمصاريف 
على ســـند من القول أن المدعية أبرمت 
عقـــد محاصـــة مـــع المدعـــى عليـــه على 
أن يقـــوم المدعـــى عليه بتســـديد جميع 
محـــل  إيجـــار  مـــن  الشـــركة  التزامـــات 
وكهرباء ورســـوم تأميـــن عمال وتخلف 
اإليجـــار  تســـديد  عـــن  عليـــه  المدعـــى 
الشـــهري في المحـــل لمدة 5 أشـــهر، مما 
ترتب علـــى المدعية مبلـــغ 1000 دينار، 

ومبلـــغ 400 دينـــار عن خدمـــة الكهرباء، 
و180 دينارا عن تأمين عمال المنشأة.

وتقدمـــت المدعية الحقا بالئحة تعديل 
طلبات، تمســـكت فيها بطلباتها السابقة، 
وزادت عليهـــا بإلزام المدعى عليه بمبلغ 
580 دينـــارا عـــن إصـــدار تراخيص عمل 
علـــى الســـجل، ومبلـــغ 600 دينـــار عـــن 
رســـوم تأجير الســـجل، ومبلغ 48 دينارا 
عـــن متبقـــي الرســـوم المســـتحقة لهيئة 
تنظيم سوق العمل وإلزام المدعى عليه 
بإلغـــاء أحـــد العمـــال وإلزامـــه بالرســـوم 

والمصاريف.

وأشارت سبت إلى أنها تقدمت للمحكمة 
بدفاع ذكرت فيه مطالبتها بعدم ســـماع 
الدعوى لوجود شرط تحكيم وفقا للبند 
السادس عشر من عقد المحاصة المبرم 

بين طرفي النزاع.
من جهتهـــا، قالت المحكمة في أســـباب 

حكمهـــا إنه لمـــا كان ذلـــك، وكان الثابت 
لهـــا مـــن مطالعة عقـــد شـــركة المحاصة 
المقدم من وكيل المدعية بشـــأن النزاع 
بين الشركاء أن المادة 16 جاء فيها )إن 
كافـــة النزاعـــات مهمـــا كان نوعها والتي 
قد تنشـــأ فيما بين الشركاء أو بين ورثة 
أي شـــريك أو ممثليهـــم وبيـــن الشـــركاء 
الباقييـــن، تعـــرض علـــى لجنـــة ثالثيـــة 
يعينهـــا الشـــركاء أو مـــن ينـــوب عنهـــم 
فـــي حينه، وفي حالة عـــدم الوفاق يتم 
اللجوء إلى المحاكـــم المختصة بمملكة 
البحرين للبت فيه(، وهو ما اعتّدت معه 
المحكمة بشرط التحكيم لتمسك وكيلة 

المدعى عليه به.
فلهذه األســـباب حكمـــت المحكمة بعدم 
ســـماع الدعوى لوجود شـــرط التحكيم، 

وألزمت رافعتها المصروفات.

رفض دعوى لـ “الجعفرية” بإخالء أرض لمستأجرين
المـــدة بانتهـــاء  عليهـــا  المدعـــى  تبليـــغ  لعـــدم  تجـــدد  العقـــد 

قال المحامي علي خلف إن لجنة فض المنازعات اإليجارية الثانية قضت برفض 
دعوى كانت اختصمت فيها إدارة األوقاف الجعفرية موكلته شــركة الســيراميك 
المســتأجرة مــع آخــر ألرض موقوفــة؛ لمطالبتهمــا بإخــاء األرض مدعيــة انتهــاء 
العقــد فــي حيــن أن العقــد ال يــزال ســاريا وفقــا للقانــون؛ وذلــك نظرا لعــدم تبليغ 

اإلدارة للمستأجرين بإنهاء العقد حسب المحدد قانونا.

وأوضـــح أن وقائع الدعوى تتحصل في 
أن إدارة األوقـــاف الجعفريـــة المدعيـــة 
أقامتهـــا وطلبـــت فـــي ختامهـــا بإخـــالء 
المدعـــى عليهمـــا مـــن العيـــن المؤجـــرة؛ 
النتهـــاء مـــدة العقد وإلزامهما بالرســـوم 
والمصاريـــف بالتضامـــن ومقابل أتعاب 
المحامـــاة، وقد بدأت العالقة اإليجارية 
فـــي 1/ 1/ 2003، وأن العقـــد قـــد انتهـــت 
مدتـــه ومـــازال المدعى عليهما - شـــركة 

متخصصـــة ببيع الســـيراميك وشـــخص 
آخر- شاغلين للعقار.

وأفـــاد بأنـــه تقـــدم بمذكـــرة دفـــع فيهـــا 
األوان؛  قبـــل  مرفوعـــة  الدعـــوى  بـــأن 
كـــون أن العقـــد تـــم التوقيـــع عليـــه في 
27/ 2/ 2006 ولمدة 10 سنوات، ومن ثم 
يكون ســـاريا حتى تاريـــخ 26/ 2/ 2016، 
وقـــد تجـــدد ضمنيا حتـــى 26/ 2/ 2026، 
وعلـــى افتـــراض أن العقـــد انتهـــى فـــي 

31/ 12/ 2012، إال أنه تجدد ضمنيا لمدة 
مماثلـــة ومـــن ثم يكـــون منتهيـــا بتاريخ 

.2022 /12 /31
وذكرت المحكمة في أســـباب حكمها أن 

لمـــا كان الثابت بأن العقد ســـند الدعوى 
قـــد أبرم فـــي 1/ 1/ 2003 ومن ثم يكون 
خاضعـــا ألحكام المرســـوم بقانـــون رقم 
1 الســـنة 1970، وعليـــه فإن العقد ســـند 
الدعـــوى يكون قد انتهى بقـــوة القانون 
بتاريخ 7/ 2/ 2018، وال ينال من ذلك ما 
جـــرى عليه دفاع المدعـــى عليها األولى 
بشـــأن أن العقد ســـند الدعـــوى يبدأ في 
26/ 2/ 2006 كـــون أن في ذلـــك التاريخ 
تـــم التوقيـــع علـــى العقد ســـند الدعوى، 
كون أن مدة عقد اإليجار ســـند الدعوى 
10 سنوات تبدأ في أول يناير 2003 وال 
يغيـــر من ذلك كون أن العقد تم التوقيع 
عليه في 27/ 2/ 2006 إذ أنه ال يوجد ما 
يمنع بان تبدأ العالقة مسبقا على تاريخ 

تحرير.

علي خلف

زينب إبراهيم

الثقافة األمنيـة
إذاعة األخبار الكاذبة

Û  مــع التطــور التكنولوجي وثورة االتصاالت أصبح من الســهل الوصول
انتشــار اإلنترنــت  أيــة معلومــة وانتشــار األخبــار وذلــك بســبب  إلــى 
كوســيلة اتصــال بين األفــراد والجماعات، من خالل شــبكات التواصل 
االجتماعــي كالفيــس بوك والتويتر واالنســتغرام وغيرهــا، وهي عبارة 
عــن مواقــع اجتماعيــة إلكترونيــة علــى اإلنترنــت تتيــح لمســتخدميها 
إنشــاء مدونات اإللكترونية، وإجراء المحادثات وإرسال الرسائل، كما 
تتيح مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات، وتيسر للمستخدمين 
الكتابــة حــول موضوعــات محــددة من الممكــن أن تدخل ضمــن دائرة 
اهتمــام مشــتركين آخريــن، وتمكنهم مــن التعليق على تلــك المواضيع 

وإبداء آرائهم فيها .
Û  علــى ســلبية  تأثيــرات  االجتماعــي  التواصــل  لشــبكات  يكــون  وقــد 

المجتمعــات حيــث يــؤدي إســاءة اســتخدام هــذه الوســائل إلــى نشــر 
الشــائعات واألخبــار الكاذبــة، وهــو األمــر الــذي يؤثــر علــى المجتمــع 
بمختلــف أطيافــه، حيــث إنــه من الممكــن أن تؤدي تلك الشــائعات إلى 
إثــارة البلبلــة وفرقــة المجتمــع وانعــدام الثقــة بيــن أفــراده، فالشــائعة 
التواصــل  الديــن والوطــن فمــن أهــم ســلبيات شــبكات  جريمــة ضــد 
االجتماعي غياب الخصوصية وذلك من خالل نشر أخبار أو معلومات 
مكذوبة من شــأنها اإلضرار بمصلحة المجتمع وأفراده، األمر الذي يعد 

مخالفا للقوانين واألعراف االجتماعية السائدة.
Û  ولكون استقاء المعلومات من غير مصادرها باإلضافة إلى اإلدعاءات

المغلوطة فيكون تحت طائلة قانون العقوبات البحريني، حيث تنص 
المادة )168(: بأنه “يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبالغرامة 
التي ال تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمًدا 
أخباًرا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررًا باألمن الوطني 
أو بالنظــام العــام أو بالصحــة العامــة، متــى ترتــب علــى ذلــك حــدوث 

الضرر.
Û  ونصــت المــادة )169( مــن قانــون العقوبــات “يعاقــب بالحبــس مــدة ال

تقــل عــن ســنتين وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتــي دينــار أو بإحدى 
هاتيــن العقوبتيــن من نشــر بإحــدى طــرق العالنية محــررات أو أوراقا 
أو صــورًا مصطنعــة أو مــزورة أو منســوبة كذبــا إلــى الغيــر إذا كان من 
شأنها اضطراب السلم العام أو اإلضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية 

للدولة”.
Û  كما نص القانون رقم )60( لســنة 2014 بشــأن جرائم تقنية المعلومات

فــي مــادة )4( بعقوبــة الحبس وبالغرامة التي ال تجــاوز مائة ألف دينار 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، مــن تنصــت أو التقــط أو اعتــرض دون 
مســوغ قانونــي مســتخدمًا وســائل فنيــة، إرســااًل غيــر موجــه للعمــوم 
لبيانــات وســيلة تقنيــة المعلومــات، ســواء أكانــت البيانات مرســلة من 
نظــام تقنيــة المعلومــات أم إليــه أم ضمنــه، ويشــمل هــذا اإلرســال أي 
انبعاثات لموجات كهرومغناطيســية من نظام تقنية المعلومات تحمل 
معهــا هــذه البيانــات. وإذا نتــج عــن التنصت أو االلتقــاط أو االعتراض 
إفشاء لإلرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني ُعدَّ ذلك ظرفًا مشددًا.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

رفض استئناف مدانين بحرق إطارات ومدرعة للشرطة
أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى معاقبــة مســتأنفين من 
أصــل 6 مدانيــن بحيــازة عبــوات حارقــة “مولوتــوف” أثنــاء تجمهرهم على 
شارع رقم 1 في منطقة سترة وحرقهم لعدد 5 إطارات أواخر العام 2018؛ 
وذلــك بحبســهما لمــدة 3 ســنوات المحكــوم بهــا علــى جميــع المدانيــن نظرا 

لصغر سنهم.

وتتحصل وقائع القضية حســـبما جاءت 
بحكـــم المحكمـــة في أنـــه كان قـــد ورود 
الرئيســـية،  العمليـــات  غرفـــة  مـــن  بـــالغ 
تضمن قيام أشـــخاص مجهولين بإشعال 
حريق في عدد 5 إطارات على شارع رقم 
1 بمنطقة ســـترة، وأن المتجمهرين رموا 
العبـــوات القابلة لالشـــتعال “المولوتوف” 
ناحية قوات حفظ النظام المتمركزة في 
الموقـــع المذكورة؛ وذلـــك بقصد تعريض 
حيـــاة الناس واألمـــوال العامة والخاصة 

للخطر.
وقـــد أســـفرت التحريـــات التـــي أجراهـــا 
نقيـــب بوزارة الداخلية إلـــى أن المدانين 

وآخريـــن مجهوليـــن تجمهـــروا في مكان 
عـــام حاملين معهـــم اإلطـــارات وعبوات 
“المولوتـــوف”، وقـــد وضعفـــوا اإلطارات 
على الشـــارع بشـــكل صف وسكبوا عليها 
“البتـــرول” وأشـــعلوا فيها النـــار، كما أنهم 
ذلـــك  بعـــد  “المولوتـــوف”  رمـــوا عبـــوات 
علـــى قوات حفظ النظـــام المتمركزة في 
الموقع والذوا بالفرار إلى داخل المنطقة، 
وانـــه بعـــد القبض علـــى المتهميـــن األول 
والثاني اعترفا بمشـــاركتهما في الواقعة 
وقررا بأن باقي المتهمين كانوا من ضمن 
مرتكبيهـــا أيضـــا، خصوصـــا وأنهم ســـبق 
وأن ارتكبـــوا ذات األفعـــال حســـبما ورد 

بسجلهم الجنائي.
واعترف المتهم األول بتحقيقات النيابة 
العامـــة بمشـــاركته في ارتـــكاب الواقعة، 
وقـــال إنه وباقـــي المتهميـــن في غضون 
شهر ديسمبر من العام 2018، وتزامنا مع 
احتفـــاالت العيد الوطنـــي، وأثناء ما كان 
موجـــودا في أحد األزقة بمنطقته برفقة 
المتهميـــن، حضـــر لهـــم المتهم الســـادس 
وطلب منهم أن يقوموا بحرق اإلطارات 
واالعتـــداء على قوة الشـــرطة والمدرعة 

الموجودة بالقرب من مركز الشرطة.
وأضـــاف أنهم حملوا اإلطارات والعبوات 
إلـــى  وتوجهـــوا  “المولوتـــوف”  الحارقـــة 
الموقع المذكور، إذ رمى ومتهمان آخران 
وأفـــراد  المدرعـــة  علـــى  “المولوتوفـــات” 
الشـــرطة المتمركزيـــن، فـــي حيـــن وضع 
باقـــي المتهميـــن تلك اإلطارات وســـكبوا 
عليها “البترول” وحرقوها والذوا بالفرار 
مضمـــون  مـــا  ذات  وهـــو  المـــكان،  مـــن 

اعترافات المتهم الثاني.
العامـــة  النيابـــة  أحالتهـــم  قـــد  وكانـــت 
 17 فـــي  أنهـــم  اعتبـــار  علـــى  للمحاكمـــة 

ديسمبر 2018، ارتكبوا اآلتي:
وآخـــرون  حريقـــا  عمـــدا  أشـــعلوا  أوال: 
مجهولون في المنقوالت المبينة الوصف 
والعـــدد بـــاألوراق والـــذي كان من شـــأنه 
تعريـــض حياة النـــاس واألمـــوال للخطر 
بـــأن قاموا بوضـــع اإلطارات بمـــكان عام 

وتمكنوا من إشعال الحريق بها.
مجهولـــون  وآخـــرون  اشـــتركوا  ثانيـــا: 
فـــي تجمهـــر في مـــكان عـــام مؤلـــف من 
أكثـــر من خمســـة أشـــخاص الغـــرض منه 
ارتـــكاب الجرائم واإلخـــالل باألمن العام 
مســـتخدمين فـــي ذلـــك العنـــف لتحقيق 

الغاية التي تجمعوا من أجلها.
ثالثـــا: حازوا وأحـــرزوا وآخرون مجهولة 
“زجاجـــات  لالشـــتعال  قابلـــة  عبـــوات 

المولوتوف” بقصد استخدامها.

قضـــت محكمـــة االســـتئناف العليـــا الجنائيـــة األولـــى بتأييـــد ســـجن شـــاب 
عشـــريني لمـــدة 5 ســـنوات وبتغريمه مبلـــغ 3000 دينار واإلبعـــاد نهائيا عن 
المملكـــة وبمصادرة المضبوطات؛ بعدما ضبـــط وبحوزته عدد 2960 قرص 
مـــن المؤثـــر العقلي األمفيتاميـــن “الكبتاجـــون”، إذ حاول تهريبهـــا بإخفائها 
بداخـــل فردتـــي النعـــال الـــذي كان يرتديـــه عند وصولـــه إلى المطـــار قادما 
مـــن دولـــة عربيـــة. وكانت وجهـــت له النيابـــة العامة تهمتي أنـــه بتاريخ 24 
أكتوبـــر 2019، أوال: جلـــب بقصـــد االتجار المؤثـــر العقلـــي األمفيتامين في 
غيـــر األحـــوال المصـــرح بها قانونا، ثانيـــا: حاز وأحرز بقصـــد التعاطي مادة 

الحشيش المخدرة وذات المؤثر العقلي المذكور.
وأشـــارت المحكمـــة إلـــى أن المســـتأنف كان قـــد وصـــل إلى مطـــار البحرين 
الدولـــي قادمـــا من إحدى الدول العربيـــة، وعند مروره عبـــر نقطة الجمارك 
اشتبه به ضابط الجمارك فقام، نظرا لكونه بحالة غير طبيعية، فأمر بإرساله 
إلى المســـار األحمر لتفتيشـــه تفتيش دقيق، حيث تـــم العثور بحوزته على 
عـــدد 2960 قـــرص مخبأين في فردتي نعاله. وقد ثبت معمليا احتواء تلك 
األقـــراص علـــى المؤثر العقلـــي األمفيتامين، كما ثبت بفحـــص عينة إدراره 
احتوائهـــا علـــى نفس المؤثر العقلـــي، فضال عن اعترافه بأنـــه يتعاطى تلك 
المواد المؤثرة ومخدر الحشيش، فيما أكد ضابط التحريات أنه توصل إلى 

أن المستأنف يعمل على جلب المؤثر العقلي بقصد االتجار فيه.

5 سنوات لشاب حاول تهريب “كبتي”
محرر الشؤون المحلية
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تحـــت عنـــوان “القصـــة القصيـــرة... نقـــدا 
 )42( العـــدد  وإبداعـــا” جـــاءت افتتاحيـــة 
شـــهر أبريل من مجلـــة الشـــارقة الثقافية 
التـــي تصدر عـــن دائرة الثقافة بالشـــارقة، 
علـــى  أخـــذت  المجلـــة  أّن  إلـــى  مشـــيرة 
عاتقها منذ العـــدد األول أن تولي اهتماما 
بهـــا  وتحتفـــي  القصيـــرة  بالقّصـــة  كبيـــرا 
بـــكّل فنونهـــا وســـحرها، وتفـــرد صفحات 
بكاملها في كّل عدد لنشـــر القصص لكّتاب 
مـــن مختلـــف البـــاد العربيـــة، إضافة إلى 
القصـــص المترجمـــة والكتابـــات النقديـــة 
والحـــوارات الخاّصة والقـــراءات المعّمقة 
المجـــال،  هـــذا  فـــي  اإلصـــدارات  ألبـــرز 
وذلـــك إيمانا منها بـــدور القّصة في تطور 
األدب وأهميتهـــا فـــي مواجهـــة التغّيرات 
علـــى  عـــاوة  االجتماعيـــة،  والتحـــّوالت 
الدفـــع نحـــو عملية الوعـــي والتنويـــر. أّما 
مدير التحرير نواف يونس، فألقى الضوء 
في مقالتـــه “علم االجتمـــاع والتحّول من 

الثقافة إلى الحضارة” على تراجع وغياب 
دور علـــم االجتمـــاع فـــي حياتنـــا العلميـــة 
واالجتماعية واإلنســـانية، وســـط حاجتنا 
اجتماعيـــة  بحثيـــة  لسياســـات  الشـــديدة 
تلعـــب دورهـــا فـــي عمليـــة التحـــول مـــن 
وأن  خصوصـــا  الحضـــارة،  إلـــى  الثقافـــة 
العالـــم يتجـــه اآلن نحو ترســـيخ منظومة 

قيـــم جديـــدة، تتســـم بمامـــح المجتمـــع 
المدني العالمي وقضاياه اإلنسانية، وذلك 
بعد أن اعتمد علم االجتماع في تطبيقاته 
الصناعيـــة والعلميـــة واألدبيـــة والرقميـــة 

واألخاقية والحياة اليومية وظيفيا.

نواف يونس

ــة وحـــــوارات ــدي ــق ــص مــتــرجــمــة وكـــتـــابـــات ن ــص ق
الشارقة الثقافية تحتفي بالقصة القصيرة وعلم االجتماع
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مـــن  جديـــدان  عـــددان  صـــدَر 
مجلة “الشـــرقية” و”الوســـطى”، 
عـــن دائـــرة الثقافـــة بالشـــارقة، 
“الشـــرقية”  عـــدد  واشـــتمل 
ومتنوعـــة  مميـــزة  باقـــة  علـــى 
والحـــوارات  المواضيـــع  مـــن 
أثـــرت  التـــي  واالســـتطاعات 
الجديـــد،  العـــدد  صفحـــات 
وقـــد اســـُتهل العـــدد فـــي “باب 

موّســـع  بموضـــوع  إنجـــاز” 
عـــن المجالـــس البلديـــة فـــي 
والـــدور  الشـــرقية،  المنطقـــة 
الفاعـــل الـــذي تقـــوم بـــه فـــي 
وتوفيـــر  التنميـــة  عمليـــة 
الخدمـــات والتنســـيق مـــع كل 
قطاعات ومؤسسات المجتمع 
المدنـــي، أمـــا فـــي بـــاب “درب 
ا  القمة” فتضمن حـــوارًا صحفيًّ
مـــع د. علـــي الزعابـــي مســـلطًا 
مســـيرته  علـــى  الضـــوء  فيـــه 

واإلبداعيـــة،  األكاديميـــة 
المحطـــات  وأهـــم 

حياتـــه،  فـــي  البـــارزة 
وتأثير مدينة كلباء فيه.

أصيلـــة”  “مامـــح  بـــاب  وفـــي 
أهـــم رجـــال  أحـــد  مـــع  مقابلـــة 
مدينـــة دبا الحصن، وهو محمد 
عبدالرحمـــن الطنيجـــي، الرجل 
التـــي  التنميـــة  عـــاَش  الـــذي 
شهدتها المدينة منذ انطاقتها، 
قديمـــًا،  البحـــر  حيـــاة  وخبـــر 
واختـــزن فـــي صـــدره عشـــرات 

النهمات.

عددان جديدان من مجلة “الشرقية” و“الوسطى”

يســـعى الكتـــاب الصـــادر عـــن “اآلن ناشـــرون وموزعـــون” 
بعّمان، بعنوان “الدولة المســـتحيلة في إفريقيا.. مسارات 
متناقضة” لمؤلفه حمدي عبد الرحمن حســـن إلى اكتشاف 
الدولـــة  ســـلكتها  التـــي  المتناقضـــة  المســـارات  وتحليـــل 

اإلفريقية عبر مراحلها التاريخية المختلفة.
ويبيـــن الباحـــث الحجة المركزية التي تقـــوم عليها رؤيته 
لطبيعـــة الدولـــة ودورهـــا فـــي إفريقيـــا والتـــي مفادها أن 
المصالـــح الغربية فـــي القارة الســـوداء اتســـمت بالثبوت، 
فهي تســـعى- الدول الغربية - للوصـــول للعمالة الرخيصة 

المواد الخام واألسواق والهيمنة على االقتصاد.
ويســـتهل المؤلف حســـن الكتـــاب بمقدمة نظريـــة ضافية 
وموســـعة حـــول مفهوم الدولـــة، وهو المفهـــوم الذي ظهر 
عالميـــا بعد معاهدة ويســـتفاليا )1648( التي تعتبر وثيقة 
ميـــاد للدولـــة القوميـــة بشـــكل عام، متســـائا عـــن هدف 
دراســـة الدولـــة في إفريقيـــا ومغزى ذلك في فهم تشـــكل 
الدولة، وأبرز التحديات واإلشـــكاالت التي تواجه الباحث 
قي دراســـة الدولـــة، وخصوصا الدولة فـــي إفريقيا، ويرى 
المؤلـــف أن تطـــور الدولـــة فـــي إفريقيا بحســـب الدراســـة 
يكشف عن التناقض واالرتباك بسبب أن لحظة التأسيس 

للدولة جاء وفق التطور الامتكافئ في النظام الرأسمالي 
العالمـــي الـــذي انعكـــس فـــي بنيـــة الدولـــة التـــي اتســـمت 
بالهشاشـــة السياســـية، وبقيـــت رهينـــة خدمـــة المصالـــح 
االســـتعمارية ورأس المال األجنبي الذي ال يزال مســـتمرا 

حتى اآلن.

غالف الدولة المستحيلة في إفريقيا

ــل لـــحـــمـــدي عـــبـــدالـــرحـــمـــن حــســن ــامـ ــاب شـ ــتـ كـ
الدولة المستحيلة في إفريقيا.. مسارات متناقضة

قررت الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2020 اإلعان عن اســـم الفائز في هذه 
الدورة وذلك يوم الثاثاء 14 إبريل 2020

وســـيتم اإلعان عن ذلك عبر تقنية الفيديو، وسيشـــمل ذلك كلمات مديري الجائزة 
ورئيـــس لجنـــة التحكيـــم محســـن الموســـوي، والمؤلف الفائـــز. ووصل إلـــى القائمة 
القصيـــرة لجائـــزة البوكـــر العربية ســـتة روايات وهـــم، “حطب ســـراييفو” للجزائري 
ســـعيد خطيبي و”ملـــك الهند” للبنانـــي جبور الدويهي، و”الحي الروســـي” للســـوري 
خليل الرز، و”فردقان” للمصري يوســـف زيدان و”الديوان اإلسبرطي” للجزائري عبد 
الوهـــاب عيســـاوي و”التانكي”للعراقية عالية ممدوح. يتنافس الكّتاب المرشـــحون 
للفـــوز بـــال جائـــزة الكبرى والبالغة قيمتهـــا 50 ألف دوالر أميركـــي، فيما يحصل كل 

كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على مبلغ 10 آالف دوالر أميركي.

قـــال الفنان أكـــرم المجدوب أمين 
للفـــن  حنيـــن  آدم  مؤسســـة  عـــام 
التشـــكيلى، إنه تم تأجيل اإلعان 
عن جائزة النحات آدم حنين حتى 
إشـــعار آخر، نظًرا لظـــروف الحظر 
الخاصـــة بأزمـــة كورونـــا وحفاًظـــا 

على صحة المواطنين بمصر.
وأضـــاف المجـــدوب، أنـــه كان من 
المقـــرر افتتـــاح معـــرض األعمـــال 
التي تم قبولها فى المرحلة األولى 

مـــن المســـابقة بقاعـــة آدم حنيـــن 
بمركـــز الهناجـــر، وتوزيـــع الجوائز 
النحـــت  مســـابقة  الفائزيـــن  علـــى 
لشـــباب الفنانين والخاصة بالفنان 
الكبيـــر آدم حنين يأتـــى تزامًنا مع 
عيد مياده؛ حيث أكمل حنين 31 
مـــارس 91 عاًمـــا. أدم حنيـــن، هـــو 
أحد أهـــم وأشـــهر النحاتين بمصر 
أنجلـــو  بمايـــكل  ويلقـــب  والعالـــم 

الشرق.

ا على موقع وزارة الثقافة، يدخل من خاله الزائر،  دشـــنت فرنســـا مشـــروًعا إنترنتيًّ
مـــن خال منصة، على عشـــرات المواقـــع التي تفتح له نوافذ علـــى مختلف الفنون 
التـــي يرغـــب في التمتع بهـــا، ولعلها أكبـــر وأغنى منصـــة مفتوحة للجمهـــور تعرفها 
فرنسا في تاريخها، ال تتوخى الربح أو اإلعان، وإنما مجرد تأمين استمرار الحياة 
دون خطر الخروج. والمبادرة التي تحمل اســـمًا داالً هو “الثقافة في بيتنا”، تشـــارك 
فيها أكثر من مائة مؤسســـة كبرى، بينها “متحـــف اللوفر”، و”مركز جورج بومبيدو”، 

و”المكتبة الوطنية”، و”أوبرا باريس” و”معهد العالم العربي”
والمنصـــة ستشـــهد إضافـــات وتطويـــر مســـتمرين، إلرضاء الجالســـين فـــي المنازل، 
كمـــا أنهـــا ســـتكون جســـرًا للتواصـــل بيـــن المســـؤولين عن المؤسســـات الســـينمائية 

والموسيقية والتشكيلية وغيرها.

جــــائــــزة البــــوكــــر

جــــائــــزة آدم حنيـــــن

الثقـــافـــة فــــي بيتنـــــا

ــع ــائ ــب ــت كـــومـــة وأقـــــــدام ال ــح كــتــبــهــم مـــدفـــونـــة ت

ال عزاء لألدباء بوجود دور النشر االستغاللية

 تذكرنـــا دور النشـــر مـــع كل إصـــدار 
“ال  بـــأن  نصـــدره  أن  ننـــوي  جديـــد 
ســـوق لـــأدب”، وذلـــك بالطبـــع فـــي 
محاولـــة منهـــا إلقناعنـــا بـــأن النشـــر 
صعـــب وعلينا تحمـــل تكاليفه “ثمن 
الحبـــر والـــورق والغـــاف”، وتقبـــل 
عواقبه “الخســـارة المادية والفشـــل 
المعنـــوي”. وعلينـــا بالتالي أن نتفهم 
مـــا تواجهـــه هي - كـــدار نشـــر - من 
صعوبات ونقدر ما تتكبده من عناء 
من أجل أن تسوق لمؤلفاتنا، وتقف 

بجانبنا إلى أن نحصد الشهرة.
حلمهـــا  معنويـــة  ككائنـــات  ونحـــن، 
األكبـــر أن تصل للقراء “ال أن تحصد 
المـــال”، ندفـــع “المبلـــغ” الـــازم مـــن 
أجـــل رؤية أحامنـــا محققة، ونفكر 
كذلـــك بـــأن هـــذه - علـــى أي حـــال - 
البدايـــة فقـــط، وبعد أعوام ســـنصل 
إلى مكانـــة أدبية مختلفـــة تتيح لنا 

الحصول على عرض أفضل. 
ولكننا نذهب لمعارض الكتاب بعدها 
وال نجـــد كتبنـــا يـــروج لهـــا بالشـــكل 
الموعـــود، بـــل نعثـــر عليهـــا مدفونة 
تحـــت كومـــة كتـــب أخـــرى أو نراها 
تحـــت أقـــدام البائع، وقـــد ال نجدها 
أبدا ضمـــن الكتب التـــي حملتها دار 
النشر معها إلى المعرض، الدار ذاتها 
التي أقنعتك بضرورة أن تطبع على 
حســـابك وســـتروج هـــي بإخـــاص 

للكتاب في كل الباد!!.
إن ســـألت البائـــع قـــد تفاجـــأ بأنـــه ال 
يعـــرف أصـــا عنـــوان الكتـــاب ولـــم 
يســـمع به مـــن قبـــل، أو يجيبك بأنه 
كتـــاب غيـــر مطلـــوب لـــذا لـــم يكلف 
منـــه  نســـخ  إحضـــار  عنـــاء  نفســـه 
“وســـيقترح بالطبـــع عناويـــن كتـــب 
أخـــرى تشـــتريها أفضـــل مما ســـألت 

عنه!”.
 وإذا كشـــفت لـــه، أو اكتشـــف، بـــأن 
هـــو  أوال  المذكـــور  الكتـــاب  مؤلـــف 
بذاته الواقف اآلن أمامه، يضطرب، 
ويقـــول - فـــي محاولـــة منـــه لتبرير 

موقفه “وربما أيضا لرفع معنوياتك” 
قـــد  باألحـــرى،  كتابـــك،  نســـخ  أن   -
عـــن  ليتغافـــل  كان  مـــا  وإال  نفـــدت 

إحضاره. 
تجـــرأ وطالـــب - بعد أعـــوام عديدة 
مـــن  نســـبتك  علـــى  بالحصـــول   -
المبيعـــات بحســـب ما ينـــص العقد، 
أو أزعـــم بأنـــك تســـأل - فقـــط مـــن 
بـــاب الفضـــول - عـــن عـــدد النســـخ 
التـــي بيعت.. ســـتطلب الـــدار بعض 
الوقـــت لعمـــل الحصـــر والجـــرد، ثم 
لـــن تتصل بـــك، وحيـــن تعـــاود أنت 
السؤال ستخبرك بأنه ما زالت هناك 
مئات النســـخ المتبقية، فكما تتذكر: 
“ال سوق لأدب”، وربما تقترح أيًضا 
بأن ترســـل لـــك النســـخ الباقية كلها 
لتتصرف فيها بمعرفتك لو أحببت. 
أما دور النشـــر األكثر تهذيبا وحنكة 
ألنـــه  جديـــدك،  عـــن  فستســـألك 

مـــرة  تحظـــى  أن  كثيـــرا  سيســـرها 
أخرى بشرف النشـــر لك، أنت كاتب 
شـــاب ولديك فكـــر جديد يســـتحق 
أن يعتنـــى به وســـيلمع نجمك يوما 
ويصبح اسمك عظيما، تحتاج فقط 
ألن تصبر أكثر، وتستمر. هيا انهض 

واكتب. 
وهكـــذا. نعـــود نكتـــب مـــن جديـــد، 
ونستمر بالنشـــر “على حسابنا” دون 
أن نعـــرف يوما إلـــى أي مدى وصلنا 
فـــي طريق أحامنـــا، إن وصلنا أبدا 

ألي شيء. 
مثـــل هـــذه الحكايـــات يرويهـــا كثير 
األدبـــي،  للوســـط  ينتمـــون  ممـــن 
فحتـــى األســـماء الكبيـــرة المعروفة 
بقيت أرقـــام مبيعـــات كتبهم، برغم 
شهرتهم، سرا من أسرار دور النشر، 
صحيـــح أن األدبـــاء ليســـوا كائنات 
ماديـــة بحتة، ولكن ذلك ال يعني أنه 

يحق ألصحاب دور النشـــر استغال 
ذلك، فاالحســـاس بـــأن ذكاءك يهان 
احساســـا  ليـــس  ُتســـتغفل  وبأنـــك 
يكـــون  وحيـــن  أحـــد،  ألي  مريحـــا 
الوسط الذي يحدث فيه ذلك اسمه 
الوســـط الـ “ أدبي “، فإن األمر يكون 
أمّر، إذ ينبغي أن يكون التعامل فيه 
على درجـــة عالية مـــن النزاهة ومع 
ذلـــك، فإنه من الصعب جـــدا، وهذه 
ســـوق  كان  إن  نجـــزم  أن  حقيقـــة، 
األدب والكتـــاب حقـــا بخيـــر، أم في 
كســـاد، لكن اليقين هو أن دور النشر 
- في كل األحوال - ال تخســـر البتة، 
فعزاؤها أنها حتى لو تكدست لديها 
الكتـــب، قـــد تســـلمت مقدمـــا المبلغ 
الـــذي يرضيها من جيب الكاتب، أما 

الكتاب أنفسهم، فا عزاء لهم.

بقلم: فتحية ناصر 

الكاتبة فتحية ناصر يمين مع الشاعرة سبيكة الشحي

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509
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نورة الفيحاني

إشــــادة بتأجيــــل أقســـــاط المــواطنيـــن مـــن دون فــوائـــد
الــــفــــيــــحــــانــــي: الـــــبـــــنـــــوك تـــــدعـــــم الــــــشــــــراكــــــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة

أشـــادت رئيســـة نقابـــة المصرفييـــن 
البنـــوك  بـــدور  الفيحانـــي  نـــورة 
البحرينية والمؤسســـات المالية في 
األزمـــة التـــي تتعـــرض لهـــا البحرين 
والعالـــم أجمع فيمـــا يتعلق بفيروس 

كورونا.
البنـــوك  مبـــادرة  أن  وأضافـــت 

والمؤسسات المالية بتأجيل أقساط 
المواطنين والمســـاهمين لستة أشهر 
إضافيـــة،  فوائـــد  أو  رســـوم  دون 
وذلك اســـتجابة لتوجيهـــات القيادة 
الحكيمـــة وللمصـــرف المركـــزي مـــن 
أجل التخفيف عن كاهل المواطنين 
ودعًمـــا لجهـــود الدولـــة فـــي محاربة 
ترجـــم  مـــا  وهـــو  كورونـــا  فيـــروس 

بصـــدق مـــدى المســـؤولية الوطنيـــة 
واالجتماعية التي تضطلع بها البنوك 
وحرصهـــا على تحقيق الصالح العام 
وهـــو مـــا زاد مـــن رصيدها الشـــعبي 
فـــي  بـــه  يحتـــذى  نموذًجـــا  وقـــدم 

التكافل والتكاتف الوطني.
وأكـــدت الفيحاني أن مواقف البنوك 
في هذه األزمة أكد بما ال يدع مجاالً 

والمؤسســـات  البنـــوك  دور  للشـــك 
المالية في دعم الشراكة المجتمعية 

بالفعل والعمل قبل الشعارات.
ووجهت الفيحاني الشـــكر والتقدير 
باســـم نقابة المصرفيين إلى القيادة 
الحكيمـــة و قيادة المصرف المركزي 
وقيادات البنوك والمؤسسات المالية 
وجميـــع العامليـــن بهـــا لقيامهم بدور 

وطنـــي واجتماعـــي كبيـــر فـــي دعم 
فـــي  الدولـــة  توجهـــات وتوجيهـــات 
مكافحـــة فيروس كورونا ومســـاندة 
المواطنيـــن والمقيميـــن والتخفيـــف 
عـــن كاهلهم، مؤكـــدة أنها مواقف لن 
تنســـى وستســـطر بحروف مـــن نور 
للبنـــوك وقياداتهـــا وجميـــع العاملين 

فيها .

المنامة - نقابة المصرفيين

الــــزراعــــيــــة ــات  ــ ــج ــ ــت ــ ــن ــ ــم ــ وال ــم  ــ ــاط ــ ــم ــ ــط ــ ال ــر  ــ ــدي ــ ــص ــ ت ــر  ــ ــظ ــ ح يــــرفــــع  األردن 

كميات ضخمة من البصل الهندي تصل السوق واألسعار تهبط للنصف

أظهر اســتطالع “البالد” لســوق المنامة المركزي أمس انخفاضا 
كبيــرا في أســعار البصل الهندي، وصل إلــى النصف بعد وصول 
كميات ضخمة منه إلى الســوق المحلية، بعد فترة حظر طويلة 

له أدت إلى االعتماد على دول أخرى، ما رفع من سعره.

ســـوق  فـــي  تجـــار  وبحســـب 
المنامة، فإن عشـــرات األطنان 
بدأت بالنزول أمس، وساهمت 
في انخفاض األسعار في سوق 
الجملـــة مـــن نحـــو 600 فلـــس 

للكيلو إلى قرابة 300 فلس.
وتتزامـــن هـــذه التطـــورات مع 
األردن،  مـــن  إيجابيـــة  أنبـــاء 
التي جنبـــت البحريـــن الوقوع 
في أزمـــة طماطم خانقة كانت 
المقبـــل،  األســـبوع  ســـتحدث 
بتصديـــر  األردن  ســـمحت  إذ 
منتجات الزراعية وعلى رأسها 
الطماطـــم، بعـــد أن قـــررت قبل 
نهايـــة الشـــهر الماضـــي فـــرض 
حظـــر علـــى التصديـــر لحمايـــة 

السوق المحلية.
وانخفضـــت أســـعار الطماطـــم، 
نحـــو  الصنـــدوق  ســـعر  ليبلـــغ 
ســـوق  فـــي  ونصـــف  ديناريـــن 
الجملـــة مقارنـــة مـــع 3 دنانيـــر 

ونصف األسبوع الماضي.

وفيمـــا يخـــص النقـــص الحـــاد 
فـــي الليمـــون، فـــا يزال ســـيد 
الموقف، إذ وصل سعر الليمون 
ألســـعار كبيـــرة عنـــد قرابة 1.5 
التجزئـــة،  ســـوق  فـــي  دينـــار 
إلـــى مشـــكلة  الســـبب  ويرجـــع 
تتعلـــق بالتصديـــر فـــي جنوب 
إفريقيـــا، مـــا أدى إلـــى ضغـــط 
مـــع  خصوًصـــا  الســـوق  علـــى 

امتناع تركيا للتصدير.
األغذيـــة  لجنـــة  رئيـــس  وكان 
تجـــارة  بغرفـــة  والزراعـــة 
خالـــد  البحريـــن  وصناعـــة 
“إن  أخيـــًرا  قـــال  قـــد  األميـــن، 
هنـــاك شـــاحنات فـــي الطريـــق 
األيـــام  خـــال  البحريـــن  إلـــى 
المقبلـــة بحســـب المتابعات مع 
مختلـــف الموردين”؛ اســـتكماال 
للجهـــود التـــي قـــام بهـــا رئيس 
لجنة األغذية والزراعة بالغرفة 
لحـــل أزمـــة الشـــاحنات ونقص 

الخضروات في السوق. 
وقال األمين “إن جميع الموردين يواصلون جهودهم إلمداد السوق  «

بكميات وافرة من المنتجات الزراعية والغذائية والخضروات والفواكه، 
إذ ستصل نحو 30 حاوية إلى البحرين مطلع أبريل الجاري”.

بغداد - رويترز

 العراق: تسويق
ا 6 ماليين طن قمح محليًّ

أن  العراقية  الــزراعــة  وزارة  تتوقع 
و6   5 بين  يــتــراوح  مــا  تسويق  يتم 
هذا  المحلي  القمح  من  طن  ماليين 
الموسم ارتفاعا من 4.7 مليون طن 

في العام الماضي.
ــمــســؤول بـــــوزارة الــزراعــة  ــال ال وقــ
أن  المتوقع  مــن  إن  القيسي  مهدي 
المحلي  القمح  حصاد  موسم  يبدأ 

في العاشر من أبريل.

“الوطني” يدعم عمالءه من القطاع التجاري و”الصغيرة والمتوسطة”
أعلن بنك البحرين الوطني عن دعم عمالئه من القطاع التجاري والشركات 
الصغيــرة والمتوســطة المتأثــرة بوضــع الســوق الحالي، وذلك عبــر تقديم 
الحلــول الداعمــة والخدمــات االستشــارية بغيــة المســاعدة فــي تخفيــف 

أعبائهم المالية خالل هذه األوقات العصيبة.

وحتـــى اآلن، قـــام البنـــك بتنفيذ سلســـلة 
مـــن التدابيـــر االســـتباقية، لتقليـــل تأثـــر 
عمائه مـــن القطاع التجاري والشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، حيـــث تتضمـــن 
األقســـاط  تأجيـــل  اإلجـــراءات:  هـــذه 
األقســـاط  للقـــروض، وإرجـــاع  الشـــهرية 
التـــي تـــم خصمهـــا خـــال شـــهر مـــارس. 
إضافة إلى ذلك، قام البنك بتأجيل جميع 
المدفوعات الشـــهرية المستحقة لحاملي 
هـــذه  للشـــركات. كل  االئتمـــان  بطاقـــات 
التدابير اتخذت بدون أي رسوم إضافية 

أو فوائد مضافة.

البنـــك  قـــام  ســـبق،  مـــا  علـــى  وعـــاوة 
للصناعـــات  الفائـــدة  أســـعار  بتخفيـــض 
يتمكـــن  زمنيـــة، حتـــى  لفتـــرة  الدوائيـــة 
اســـتيراد  مـــن  القطـــاع  بهـــذا  المعنييـــن 
الازمـــة  الطبيـــة  والعقاقيـــر  األدويـــة 

لمكافحة وباء كوفيد19-.
وعلى صعيد متصـــل، اتخذ البنك تدابير 
اســـتمرارية  علـــى  للحفـــاظ  اســـتباقية 
توفـــر  ضمـــان  طريـــق  عـــن  األعمـــال، 
وللحـــد  للعمـــاء.  اليوميـــة  المعامـــات 
مـــن مخاطـــر التواصـــل المباشـــر، يقـــوم 
البنـــك بإصدار بطاقـــات اإليـــداع النقدي 

للمودعيـــن بـــدون تكلفـــة، والتـــي يمكـــن 
اســـتخدامها فـــي جميع أنحـــاء البحرين، 
 )CDM( النقـــدي  اإليـــداع  أجهـــزة  عبـــر 
المخصصة والموجـــودة ضمن 12 موقًعا 
تابًعـــا لبنـــك البحريـــن الوطنـــي؛ 5 منهـــا 
متوفـــرة علـــى مدار الســـاعة طـــوال أيام 

األسبوع.
بينمـــا ســـيبقى مديرو العاقـــات متاحين 
بشـــكل  وســـيتواصلون  اليـــوم،  طـــوال 
جميـــع  لتلبيـــة  العمـــاء،  مـــع  مســـتمر 
بشـــأن  معهـــم  وللتشـــاور  احتياجاتهـــم، 

تدابير الدعم المناسبة.

 وتعليًقا على تلك المبادرات، قال  رئيس 
الخدمات المصرفية للشـــركات التجارية 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  والمؤسســـات 
“بصفتنـــا  جناحـــي  عـــارف  البنـــك،  فـــي 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي، نحـــن ملتزمون 
دوًمـــا بتقديـــم يـــد العون خـــال األوقات 

العصيبـــة لهـــؤالء المتأثريـــن بهـــا. ونحن 
نعمل بشـــكل اســـتباقي مع جميع عمائنا 
لفهم التحديات التي يواجهونها، وتقديم 
الحلـــول الداعمة واالستشـــارية الازمة. 
ونحن ملتزمون باالستمرار بتنفيذ تدابير 
إضافيـــة للتخفيـــف مـــن األعبـــاء المالية 
لعمائنـــا خـــال هـــذه الفتـــرات الصعبـــة. 
بمراقبـــة  لدينـــا  األزمـــات  لجـــان  وتقـــوم 
الوضـــع عـــن كثـــب، ونحـــن نتخـــذ جميع 
الخطـــوات الضروريـــة لضمـــان اســـتمرار 

عملياتنا اليومية بساســـة، وذلك ليتلقى 
عماؤنـــا أفضل الخدمـــات والدعم الازم 
لتلبيـــة متطلباتهـــم الماليـــة خـــال هـــذه 
الفتـــرة”.  ويحـــث بنك البحريـــن الوطني 
عمائه على االستفادة من بوابة األعمال 
المصرفيـــة الرقميـــة؛ والتـــي ُتمكنهم من 
تنفيذ معامات متعددة بســـهولة ويســـر، 
وحصولهم على جميع البيانات والتقارير 
الســـجات  وحفـــظ  المطلوبـــة  اليوميـــة 

لألعمال التجارية.

المنامة - بنك البحرين الوطني

تقديم حلول وخدمات 
استشارية للمساعدة في 

تخفيف أعبائهم المالية

320 شاحنة تعبر الجسر بعد توقف 14 يوًما
“الغرفــــة” تشـــيد بجهود الجهــــات الرسميــــة في معالجــــة تكـــــدس الشـــاحنات

أعربـــت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين عـــن عميق 
اعتزازها وتقديرها لجميع الجهات الرسمية في الباد 
التي ساهمت بمعالجة مشكلة تكدس الشاحنات على 
جســـر الملك فهد نتيجـــة االحتياطـــات واالحترازات 
التـــي تتخذهـــا المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد )كوفيد 
19(، ومـــا ســـببه ذلـــك التكدس من صعوبات لســـواق 

الشاحنات للتوجه إلى بلدانهم.
بالتنســـيق والتواصـــل  قامـــت  إنهـــا  الغرفـــة  وقالـــت 
المســـتمر مـــع كل مـــن مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة 
ووزارة  الداخليـــة،  بـــوزارة  الجمـــارك  وشـــؤون 
الخارجيـــة، ومكتـــب النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، وجمعيـــة النقـــل والمواصـــات البحرينيـــة، 
لمعالجـــة هذه المشـــكلة ووضع الحلول المناســـبة لها 
حيث صدر القرار مساء الثاثاء )31 مارس الماضي( 
للســـماح للشـــاحنات بعبور جســـر الملك فهـــد للتوجه 
إلـــى بلدانهـــم، مبينًة أن عـــدد هذه الشـــاحنات قد بلغ 
نحـــو 320 شـــاحنة كانـــت قد توقفـــت لمـــدة 14 يوٍم 
على الجســـر بسبب اإلجراءات الوقائية واالحترازية 
المشـــددة التي تتخذها الجهات الســـعودية للحد من 

انتشار الفيروس.

كمـــا ثمنـــت الغرفة جهـــود القائمين على جســـر الملك 
فهـــد علـــى تعاونهم المســـتمر مع الغرفة في تســـهيل 
عبـــور ســـواق الشـــاحنات وتذليـــل المعوقـــات أمـــام 
ممثلـــي القطـــاع الخاص، مجـــددًة شـــكرها وتقديرها 

لجميـــع الجهـــات الرســـمية فـــي البحرين التـــي تبدي 
دوًما تعاونهـــا وتجاوبها مع الغرفة في حل ومعالجة 
مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاعات 

األعمال.

السنابس - بيت التجار

علي الفردان
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1.4
تريليون دوالر

خسائــر العـالـم بسبــب “كــورونــا”
%  2.2 ــى  ــ إلـ الـــنـــامـــيـــة  ــا  ــيـ آسـ ــادات  ــ ــص ــ ــت ــ اق نـــمـــو  ــع  ــ ــراج ــ ت

النمـــو  إن  الجمعـــة  أمـــس  اآلســـيوي  التنميـــة  بنـــك  قـــال 
االقتصادي في دول آســـيا النامية ســـينخفض بشكل حاد 
هذا العام مســـجال 2.2 % بســـبب تداعيات وباء فيروس 
)كورونا المســـتجد - كوفيد 19( قبل أن يتعافى في العام 
2021. وتوقع البنك ومقره العاصمة الفلبينية )مانيال( في 
تقرير )آفاق التنمية االسيوية( لعام 2020 أن يتراجع نمو 
إجمالي الناتج المحلي في آسيا باستثناء اليابان والدول 
الصناعيـــة األخرى من 5.2 % في العام 2019 إلى 2.2 %  
في العام 2020. ويعد معدل النمو المتوقع هو االدنى منذ 
االزمة المالية االسيوية في عام 1998 حيث سجل حينها 

تراجعا بمعدل 1.7  %.
وفي الوقت نفســـه توقع البنك أن ينتعش اجمالي الناتج 
المحلـــي فـــي اســـيا فـــي عـــام 2021 مســـجال 6.2 % على 
افتـــراض انتهـــاء ازمـــة الفيـــروس وعـــودة النشـــاط إلـــى 
طبيعتـــه. وتغطـــي دول آســـيا الناميـــة 45 اقتصـــادا فـــي 
منطقة آســـيا الوسطى وشرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب 
شرق آســـيا والمحيط الهادئ باســـتثناء اليابان وأستراليا 

ونيوزيلنـــدا. ومن جانبه، قـــال كبير االقتصاديين في بنك 
التنمية اآلسيوي ياسويوكي ساوادا في التقرير إن “تطور 
الوباء العالمي وتوقعات االقتصاد العالمي واالقليمي أمر 
غيـــر مؤكـــد إلى حـــد كبيـــر.. يمكـــن أن يتحـــول النمو إلى 
مســـتوى أقل وأن يتباطأ التعافي االقتصادي بشـــكل أكبر 

مما نتوقعه حاليا”.
وأضـــاف “هناك حاجة إلى جهود قوية ومنســـقة الحتواء 

جائحـــة فيـــروس )كورونـــا( وتقليـــل تأثيـــره االقتصـــادي 
خاصة على الدول الضعيفة”.

ومـــن المتوقـــع أن ينمـــو اجمالـــي الناتـــج المحلـــي للصين 
بنســـبة 2.3 % هـــذا العـــام وهـــو أقـــل بكثيـــر مـــن مـــا تـــم 
تســـجيله فـــي العـــام الماضي حيث ســـجل 6.1 % وســـط 
انكماش حاد في مجـــاالت الصناعة والخدمات ومبيعات 
التجزئة واالستثمار في الربع األول بسبب ازمة الفيروس 
لكن بنك التنمية اآلســـيوي قال إن النمو في أكبر اقتصاد 

في آسيا سوف ينتعش ليسجل 7.3 % في عام 2021.
ومـــن المتوقـــع أن يتراجع النمو في الهنـــد من 5 % إلى 4 

% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 6.2 % في عام 2021 .
وقال التقرير “في الهند ســـتعوض تدابير احتواء انتشـــار 
الفيـــروس والبيئـــة العالميـــة الضعيفـــة هذا العـــام الفوائد 
مـــن التخفيضـــات الضريبية االخيـــرة واصالحات القطاع 

المالي”.
وأضـــاف أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في دول 
جنوب شـــرق آســـيا من 4.4 % العام الماضي الى %1 في 

عام 2020 لكنه سيزيد بنسبة 4.7 % في عام 2021.

طوكيو - كونا

بروكسل - رويترز

التجزئـــة  مبيعـــات  قفـــزت 
مـــن  بأكثـــر  اليـــورو  بمنطقـــة 
الشـــهر  فبرايـــر،  فـــي  المتوقـــع 
الســـابق علـــى انتشـــار التدابيـــر 
الخاصـــة بفيـــروس كورونا في 
إذ  األوروبيـــة،  القـــارة  أنحـــاء 
عمـــد المتســـوقون إلـــى تخزين 
وزادوا  والمشـــروبات  األغذيـــة 

إنفاقهم عبر اإلنترنت.
وقال مكتب إحصاءات االتحاد 
إن  )يوروســـتات(  األوروبـــي 
مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو 
التـــي تضم 19 دولـــة زادت 0.9 
% مقارنـــة مع يناير وبنســـبة 3 

% على أساس سنوي.
اقتصاديـــون  خبـــراء  وتوقـــع 
زيـــادة شـــهرية نســـبتها 0.1 % 
وارتفاعـــا 1.7 % علـــى أســـاس 

سنوي.

األغذيـــة  مبيعـــات  وارتفعـــت 
والمشـــروبات والتبـــغ بأكبر قدر 
وزادت   %  2.4 بنســـبة  للشـــهر 
البريـــد  عبـــر  الشـــراء  طلبـــات 
والمبيعـــات عبـــر اإلنترنـــت 5.6 

.%
كما ارتفعت مبيعات الســـلع غير 
الغذائية بنسبة متواضعة بلغت 
0.2 %، مـــع انخفـــاض مبيعـــات 
معـــدات أجهزة الحاســـب اآللي 
والكتـــب. كمـــا تراجعـــت أيضـــا 

مبيعات وقود السيارات.
االقتصـــادات  مســـتوى  وعلـــى 
األكبر، ارتفعت مبيعات التجزئة 
1.2 % فـــي ألمانيـــا وزادت 1.1 
% فـــي فرنســـا، لكن لـــم تتوافر 
دولـــة  أول  إليطاليـــا  بيانـــات 
أوروبيـــة تشـــهد أزمـــة فيروس 

كورونا واألكثر تضررا.

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تقفز في فبراير

أظهــرت أحــدث بيانــات رســمية نشــرت على موقع مصــرف البحرين المركــزي أن مجموع موجــودات ميزانية شــركات األعمال 
االستثمارية العاملة في البحرين، بنهاية الربع األخير من العام الماضي تجاوزت نحو 8.7 مليار دينار.

وشـــهد المجمـــوع الكلـــي للميزانيـــة 
بنهاية الربع األخير من العام الماضي 
زيـــادة بقيمة 919.4 مليون دينار، ما 
نســـبته 11.9 % على أســـاس سنوي 
إذ بلغـــت بنهايـــة الربـــع األخيـــر مـــن 

العام 2018 نحو 7.7 مليار دينار.
الكلـــي  المجمـــوع  فـــي حيـــن شـــهد 
للميزانيـــة تراجًعـــا بنحـــو 2.3 مليـــار 
دينـــار مـــا نســـبته 21.22 % بنهايـــة 
الربع األخير قياًســـا بالربع الثالث، إذ 

تم تسجيل نحو 11 مليار دينار.
واتضـــح من البيانـــات أن موجودات 
األعمـــال  شـــركات  ميزانيـــة 
الربـــع األخيـــر  االســـتثمارية بنهايـــة 
مـــن العـــام الماضـــي توزعت مـــا بين 
شـــركات األعمـــال االســـتثمارية مـــن 

الفئـــة األولى بقرابـــة 5.2 مليار دينار 
بالربـــع  دينـــار  مليـــارات   7.7 )نحـــو 
الثالـــث(، ونحـــو 3.42 مليارات دينار 
مليـــارات   3.2 )نحـــو  الثانيـــة  للفئـــة 
بالربـــع الثالـــث(، و7.9 مالييـــن دينار 
للفئـــة الثالثة )6 مليـــون دينار بالربع 

الثالث(.
وتضمنت ميزانيات شركات األعمال 
االســـتثمارية مـــن الفئـــة األولى على 
مجموع الموجودات المدارة لصالح 
العمالء نحو 5 مليارات دينار )قرابة 
للموجـــودات  دينـــار  مليـــارات   4.1
دينـــار  مليـــون  و886.9  المقيمـــة، 
للموجودات غيـــر المقيمة(، و252.3 
مليـــون دينـــار مجمـــوع موجـــودات 
مجمـــوع  )يتضمـــن  الميزانيـــة 

لصالـــح  المســـتثمرة  الموجـــودات 
الشركات االستثمارية البالغة 134.3 

مليون دينار(.
شـــركات  ميزانيـــات  واشـــتملت 
علـــى  الثانيـــة  الفئـــة  مـــن  األعمـــال 
مجموع الموجودات المدارة لصالح 
دينـــار  مليـــار   3.4 بقرابـــة  العمـــالء 
)نحـــو 2.5 مليـــار دينـــار للموجودات 
المقيمة، ونحـــو 849.8 مليون دينار 
للموجـــودات غيـــر المقيمـــة(، و39.8 
مليـــون دينـــار مجمـــوع موجـــودات 

الميزانية.
يشـــار إلى أنه وفق الدليل اإلرشادي 
للشـــركات المرخص لهـــا من مصرف 
“يجـــوز  فإنـــه  المركـــزي،  البحريـــن 
لشركات االســـتثمار من الفئة األولى 

أن تمـــارس جميـــع أنـــواع خدمـــات 
االســـتثمار الخاضعة للرقابة بما في 
ذلك تحمـــل المخاطـــر الخاصة مثل 
التعامـــل فـــي األدوات المالية بصفة 
متعهد، ويجوز لشـــركات االســـتثمار 

مـــن الفئـــة الثانية أن تمـــارس جميع 
أنواع النشـــاطات باســـتثناء التعامل 
بصفة متعهد، أما شركات االستثمار 
مـــن الفئـــة الثالثة فينحصر نشـــاطها 
فقط فـــي تقديم المشـــورة وترتيب 

الصفقات في األدوات المالية، وعلى 
غير ما عليه الحال بالنسبة لشركات 
الفئـــة األولى والثانية، فإن شـــركات 
الفئـــة الثالثـــة ال يمكنهـــا االحتفـــاظ 

بأموال العمالء”.

إجمالي موجودات شركات األعمال االستثمارية
11.9 % الزيــادة بالميزانيــة بنهايــة 2019

“بــرنـت” يقفــز أكثر مــن 10 % عنــد 33 دوالرا للبرميــل
محــت العقــود اآلجلــة لخــام القيــاس العالمــي برنــت خســائر تكبدتهــا فــي جلســة 
التداول في آسيا لترتفع في التعامالت األوروبية المبكرة فوق 33 دوالرا للبرميل، 
مــع اســتمرار وجــود آمال بشــأن اتفاق عالمــي كبير لخفض اإلمــدادات بهدف دعم 

األسعار.

وارتفعـــت العقـــود اآلجلـــة لبرنـــت أكثـــر 
مـــن 10 % أو مـــا يعـــادل 3 دوالرات إلى 
33 دوالرا للبرميـــل. وقفـــز برنـــت 47 % 
خـــالل جلســـة أمـــس األول )الخميـــس(، 
مســـجال أعلـــى ارتفـــاع بالنســـبة المئوية 
خالل جلسة على اإلطالق، قبل أن يغلق 
مرتفعـــا 21 %، لكنه مـــازال منخفضا بما 
يقـــل عـــن نصف الســـعر البالـــغ 66 دوالرا 

في تداوالت نهاية 2019.
كمـــا ارتفعـــت العقود اآلجلـــة لخام غرب 
تكســـاس الوســـيط األميركي 1 % أو ما 
يعادل 28 ســـنتا إلى 25.6 دوالر للبرميل 

بعد أن قفزت 24.7 % أمس األول.
إلـــى عقـــد اجتمـــاع  الســـعودية  ودعـــت 
لـــدول أوبـــك+ ومجموعـــة مـــن  عاجـــل 
الدول األخرى؛ سعيا للوصول إلى اتفاق 
عادل، يعيد التوازن المنشـــود لألســـواق 

البترولية.

اجتماع طارئ 

وأشـــارت الســـعودية إلـــى مـــا بذلتـــه في 
الفتـــرة الماضية من جهود؛ للوصول إلى 
اتفـــاق فـــي مجموعـــة )أوبـــك+(؛ إلعادة 
التـــوازن في ســـوق النفـــط، حيث قامت 

بحشـــد التأييـــد لذلـــك مـــن 22 دولة، من 
دول )أوبـــك+(، إال أنه تعذر الوصول إلى 

اتفاق لعدم الحصول على اإلجماع.
وذكرت وكالة اإلعالم الروسية أن وزارة 
الطاقـــة األذربيجانية قالت أمس إن من 
المزمـــع عقـــد اجتماع لمجموعـــة أوبك+ 
لمنتجـــي النفط في الســـادس من أبريل، 

وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وقالت الوزارة إن من المتوقع أن تشارك 
جميع دول أوبك+ وإن النقاش سيجري 
حول تحقيق استقرار األسعار في سوق 

النفط.

خفض اإلنتاج 

قـــال الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترمـــب 
أمـــس األول، إنه يتوقـــع - بعدما تحدث 
القـــادة  إجـــراء   - الســـعودية  قـــادة  مـــع 
كبيـــرا  اقتطاعـــا  والـــروس  الســـعوديين 
فـــي إنتاج النفـــط يصل إلـــى 10 ماليين 

برميل. وكتب في تغريدة: “لقد تحدثت 
للتـــو إلى ولي العهد الســـعودي محمد بن 
سلمان الذي تحدث مع الرئيس الروسي 
بوتين.. أتوقـــع وآمل أن يقوموا بخفض 
نحـــو 10 ماليين برميـــل، وربما أكثر من 
ذلـــك بكثيـــر، وإذا حـــدث ذلـــك ســـيكون 

رائعا لصناعة النفط والغاز!”.

وأضـــاف فـــي تغريـــدة الحقة “قـــد يصل 
ذلك إلى 15 مليون برميل”.

الرئيـــس  أوضـــح  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
لنـــدن   CMarkits لشـــركة  التنفيـــذي 
يوسف الشمري في مقابلة مع “العربية”، 
أن التخفيـــض فـــي اإلنتـــاج الذي تحدث 
عنه ترمب يمثل نسبة الثلث إلى النصف 
مـــن إنتاج منظمة أوبـــك )عند 30 مليون 

برميل(.
قـــد  األميركيـــة  الشـــركات  أن  وتوقـــع 
تضطـــر إلـــى المشـــاركة فـــي تخفيضات 
إنتـــاج النفـــط إلـــى جانب أكبـــر الالعبين 
الرئيســـيين فـــي أوبك بلس “الســـعودية” 
وول  فـــي  صحافـــي  وكان  و”روســـيا”. 
ستريت جورنال قد غرد على تويتر نقال 
عن مصادر بأن “السعودية تدرس خفض 
إنتاج النفط إلى أقل من 9 ماليين ب/ي 

إذا انضم آخرون للجهود”.

موسكو - رويترز

تخفيض ثلث 
إلى نصف إنتاج 

منظمة أوبك
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واشنطن - بنا

أغلقت مؤشـــرات األسهم الرئيسية في بورصة 
وول ستريت األميركية أمس على ارتفاع.

وأنهـــى مؤشـــر داو جونـــز الصناعـــي القياســـي 
 469.93 بمقـــدار  مرتفعـــا  التعامـــالت  جلســـة 
نقطة، أو 2.2 %، ليصل إلى 21,413.44 نقطة. 
كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 األوسع 
نطاقـــا بمقدار 56.40 نقطـــة، أو 2.3 %، ليصل 
إلى 256.9 نقطة. وارتفع كذلك مؤشر ناسداك 
المجمـــع ألســـهم التكنولوجيا بمقـــدار 126.73 
نقطة، أو 1.7 %، ليصل إلى 7,487.31 نقطة.

مؤشرات األسهم األميركية تغلق على ارتفاع
عواصم - رويترز

تراجعت أســـواق األســـهم األوروبية أمس، لتمحو مكاســـب 
هزيلة حققتها هذا األسبوع، إذ ألمحت المزيد من الشركات 
إلى تأثر النشـــاط سلبا بفعل جائحة فيروس كورونا، منذرة 
بركود كبير لألرباح قبل موسم اإلعالن عن نتائج األعمال.

وتراجـــع المؤشـــر ســـتوكس 600 األوروبـــي بنســـبة 0.2%، 
فيما اقتفت أسهم الطاقة أثر انخفاض في أسعار النفط مع 
تنامي قلق المســـتثمرين بشـــأن اتفاق ســـعودي روسي قال 

الرئيس األميركي دونالد ترامب إنه توسط فيه.
وتراجعت أسهم مجموعة زوريخ للتأمين وأكسا وميونيخ 
ري وبرودنشـــال بمـــا يتـــراوح بيـــن %1.9 و4.2 % بعـــد أن 

طلبت الجهة التنظيمية المعنية بقطاع التأمين في االتحاد 
األوروبـــي مـــن شـــركات التأميـــن وإعـــادة التأميـــن تعليـــق 

توزيعات األرباح وإعادة شراء األسهم مؤقتا.
وانخفض ســـهم بي.إيـــه.إي لألنظمة البريطانية 1.3 % بعد 
أن قالت إنها ســـترجئ قرارا بشأن ســـداد توزيعات أرباحها 
ودشـــنت إجـــراءات لمراقبة التكاليف عقـــب اضطراب كبير 
ناجم عن تفشـــي الفيروس. وأعلنت إتش آند إم، ثاني أكبر 
شـــركة فـــي العالـــم لبيـــع المالبـــس بالتجزئة، عـــن انخفاض 
بنســـبة 46 % في مبيعـــات مارس وقالت إنهـــا تتوقع تكبد 

خسارة في الربع الثاني من سنتها المالية.

أسهم أوروبا تتراجع بفعل تنامي معاناة الشركات

أمل الحامد

8.7
مليار دينار



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 بأسعار تبدأ من

350.000
BD المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building

مكاتب لإليجار
Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

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

38344464

38344464

الصناعــة والتجــارة والســياحة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
بأنــه قــد تقــدم إليها الســادة شــركة المجموعــة الخليجيــة للمال 
مســاهمة بحرينيــة عامــة معفــاة والمقيدة في الســجل التجاري 
بالقيــد رقــم )9720( طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة 
قابضــة  مقفلــة  بحرينيــة  مســاهمة  شــركة  لتصبــح  المذكــورة 
وتخفيض رأس المال الصادر والمدفوع من )مائة ستين مليون 

دوالر( 160,000,000ليصبح 48,000,000 بالدوالر األمريكي
)ثمانية واربعون مليون دوالر(،
وتغيير االسم التجاري للشركة 

من المجموعة الخليجية للمال ش.م. ب
 GULF MONETARY GROUP

ليصبــح المجموعــة الخليجيــة للمــال القابضــة ش.م.ب مقفلــة 
GULF MONETARY GROUP HOLDING B.S.C closed

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض ســواء علــى تخفيــض رأس المال 
أو تغيير الشــكل القانوني للشــركة التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
المذكــورة خــال مــدة خمســة عشــر يــوم عمــل تبــدأ مــن اليــوم 

التالي من تاريخ نشر هذا اإلعان .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )158423( لسنة 2020
بشأن تحويل مساهمة بحرينية عامة معفاة إلى شركة 

مساهمةبحرينيةمقفلة قابضةوتخفيض رأسمالها وتغييراسمهاالتجاري
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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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أكثــر من مليــون إصابة مؤكــدة بـــ “كوفيد 19” فــي العالم

إيطاليا وإسبانيا في الصدارة.. “كورونا” يفتك بالقارة العجوز

بلغ عـــدد المصابيـــن بفيـــروس كورونا 
 1,035,386 العالـــم  فـــي  المســـتجد 
شـــخص، توفـــي منهم 53 ألـــف و693، 
فـــي 188 بلـــدا ومنطقة، حســـب أرقام 
وضعتهـــا وكالة فرانس برس اســـتنادا 
إلـــى مصـــادر رســـمية أمـــس الجمعـــة. 
نصف اإلصابات المؤكدة أحصيت في 
أوروبـــا وربعها في الواليـــات المتحدة 
والربـــع األخير في بقية أنحـــاء العالم. 
وال تعكـــس هـــذه األرقـــام إال جزءا من 
الحصيلة الفعلية لإلصابات، إذ إّن دوال 
عـــدة ال تجـــري الفحـــوص إال للحـــاالت 

التي تتطلب دخول المستشفى.
وشـــفت 201500 حالـــة على األقل من 

هذه اإلصابات حتى اآلن.
الـــدول  وإســـبانيا  إيطاليـــا  وتتصـــدر 
األوروبيـــة من حيث أعـــداد المصابين 
فيـــروس  تفشـــي  جـــراء  والوفيـــات 
كورونـــا، في وقـــت تكافح فيـــه القارة 
العجـــوز لتقديـــم الرعايـــة الالزمـــة في 

ظل أزمة نقص المعدات الطبية. 
وتعـــد إيطاليـــا التي ســـجلت أول وفاة 
بالوباء في نهايـــة فبراير، أكثر البلدان 
المتضـــررة نســـبة إلـــى عـــدد الوفيات، 
و115242  حالـــة،   13915 ســـجلت  إذ 
إصابـــة، شـــفيت منها 18278 بحســـب 

السلطات اإليطالية.
ثم تأتي إســـبانيا مـــع 117710 إصابة، 
بينها 10935 وفاة، فالواليات المتحدة 
التـــي ســـّجلت 6058 وفـــاة )245573 
إصابـــة(، ثـــم فرنســـا مـــع 5387 وفـــاة 
حيـــث  فالصيـــن  إصابـــة(،   73743(
رِصـــدت أول إصابـــة بفيـــروس كورونا 
81620 إصابـــة، بينهـــا  المســـتجد مـــع 

3322 وفاة.
وفي برلين، أنهت المستشارة األلمانية 
الحجـــر  فتـــرة  أمـــس  ميـــركل  أنغيـــال 
منزلهـــا  فـــي  يومـــا   14 مـــن  الصحـــي 
الـــى  وعـــادت  األلمانيـــة،  بالعاصمـــة 
مقـــر المستشـــارية بعـــد إجـــراء ثالثـــة 
فحوصات جاءت نتيجتها سلبية، كما 

أعلن الناطق باسم الحكومة.
وسيتعين على المواطنين األلمان دفع 
غرامة مالية تصل إلى 500 يورو )540 
دوالرا( في حال وقوفهم قرب بعضهم 
لتدابيـــر  احترامهـــم  وعـــدم  البعـــض، 
حّددتهـــا الســـلطات في إطـــار تصديها 

لتفشي الفيروس.
الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن  لنـــدن،  فـــي 
البريطاني بوريس جونســـون المصاب 
بالفيـــروس تمديد حجره الصحي أكثر 
مـــن األيـــام الســـبعة التـــي أوصـــت بها 
الســـلطات الصحيـــة البريطانيـــة، إلـــى 
حيـــن ال يعـــود يعاني مـــن أي عوارض 

للمرض.
فـــي برليـــن، أعلـــن رئيـــس معهـــد كوخ 
لألمـــراض المعديـــة فـــي ألمانيـــا أمس 
الجمعـــة أن إجراءات العزل المفروضة 
فـــي البـــالد بـــدأت تعطـــي نتائـــج عبـــر 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  إبطـــاء 

المستجد.
اإليطاليـــة  الحكومـــة  رئيـــس  دعـــا 
جوسيبي كونتي أمس الجمعة االتحاد 

األوروبـــي إلـــى أن يكون أكثـــر “وحدة 
وشـــجاعة وطموحا” في مواجهة وباء 
كوفيد19- وذلك في رده على رئيســـة 
المفوضيـــة األوروبيـــة اورســـوال فـــون 
ديـــر اليين التـــي اعتذرت من روما عن 

التأخر في المساعدة.
وعّبـــرت رئيســـة المفوضيـــة األوروبية 
عـــن اقتناعهـــا بـــأن االتحـــاد ســـيخرج 
“أقـــوى” مـــن األزمـــة رغـــم التســـاؤالت 
الحالية حـــول التضامن بيـــن الدول الـ 

27 األعضاء.
وبالنســـبة إلى الصين )باســـتثناء هونغ 
كونـــغ وماكاو(، ســـّجلت 81620 إصابة 
)31 جديـــدة بين الخميـــس والجمعة(، 
بمـــا فـــي ذلـــك 3232 وفـــاة )4 وفيـــات 

جديدة(، و76571 حالة شفاء.
علـــى صعيـــد اإلصابات، تعـــد الواليات 
المتحدة األكثر تضررا، حيث ســـجلت 
رســـميا 245573 إصابـــة، بينهـــا 6058 

وفاة وشفت 9228 حالة.
وفي الشرق األوسط، أعلنت أول وفاة 
فـــي ليبيـــا جـــراء اإلصابـــة بالفيروس، 

لمكافحـــة  الوطنـــي  المركـــز  وفـــق 
األمراض الحكومي.

أمـــس  اإليرانيـــة  الســـلطات  وأعلنـــت 
الجمعة تســـجيل 134 وفاة إضافية ما 
يرفع الحصيلة اإلجمالية للوفيات إلى 
3294 فـــي إيران التـــي تعّد بين الدول 

األكثر تضررا في العالم.
وبلغ مجموع الوفيات في أوروبا أمس 
الجمعـــة  38974 مـــن أصـــل 559459 
وكنـــدا  المتحـــدة  والواليـــات  إصابـــة، 
6192 وفـــاة )256641 إصابة(، وآســـيا 
4071 وفاة )114053 إصابة(، والشرق 
األوســـط 3444 وفاة )67045 إصابة(، 
البحـــر  ومنطقـــة  الالتينيـــة  أميـــركا 
الكاريبـــي 691 وفـــاة )24959 إصابة(، 
إصابـــة(   7002( وفـــاة   287 وإفريقيـــا 

وأوقيانيا 32 وفاة )6227 إصابة(.
باســـتخدام  الحصيلـــة  هـــذه  وأعـــّدت 
البيانـــات التـــي جمعتها مكاتـــب وكالة 
فرانـــس برس مـــن الســـلطات الوطنية 
منظمـــة  مـــن  ومعلومـــات  المختصـــة 

الصحة العالمية.

عواصم ـ وكاالت

فحص مريض بوباء “كوفيد ـ 19” في أحد المستشفيات اإليطالية )أ ف ب(

دبي ـ العربية نت

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، 
أمس الجمعة، ميليشيات الحوثي 
األســـرى،  تبـــادل  اتفـــاق  بعرقلـــة 
الموقع عليه فـــي فبراير الماضي، 
بالعاصمة األردنية، عّمان، برعاية 

األمم المتحدة.
وقال وكيل وزارة حقوق اإلنسان 
اليمنيـــة، عضو اللجنة اإلشـــرافية 
للتفاوض في ملف األســـرى ماجد 
فضائل إن “الحكومة حريصة على 
إتمام عملية تبادل وإطالق سراح 
والمحتجزيـــن”،  األســـرى  كافـــة 
مؤكـــدا “عـــدم جديـــة االنقالبيين 

والمطالبـــة  االتفـــاق،  تنفيـــذ  فـــي 
وهميـــة  أســـماء  عـــن  باإلفـــراج 
ومفقـــودة؛ بهدف تعطيل االتفاق، 

واستغالله سياسيا”.
وجـــدد فضائـــل، في بيان نشـــرته 
وكالـــة األنبـــاء اليمنيـــة الرســـمية 
“اســـتعداد الشـــرعية تنفيـــذ ما تم 
االتفـــاق عليه في الجولة األخيرة 
مـــن التفـــاوض بعّمان مـــن إطالق 
1420معتقـــال،  يشـــمل  مرحلـــي 
وصوال لإلفراج الشامل وفق مبدأ 

الكل مقابل الكل”.

اليمن: ميليشيات الحوثي تعرقل اتفاق تبادل األسرى

موسكو ـ تاس

أعــرب األميــر األردنــي الحســن بن طالل عــن قناعته بضرورة أن تتمســك 
البشــرية بقيــم التعاطف والتضامن واإلنســانية التي تســاعدها حاليا في 

مواجهة جائحة كورونا. 

عمـــود  فـــي  الحســـن  األميـــر  وأشـــار 
صحفي نشـــرته وكالة “تاس” اإلخبارية 
الروســـية، أمـــس الجمعة إلـــى أن أزمة 
كورونـــا ليســـت مجـــرد أزمـــة صحيـــة، 
بـــل تمثل أزمـــة لعملية العولمـــة بعينها؛ 
لكونها تقوض أسس المجتمع المعاصر، 
بما يتســـم به من مظاهر عدم المساواة 
وتنامي الظلم بكل أنواعه. وأضاف أنها 
أزمـــة تهدد وجود الجنس البشـــري كله 

في ظروف تغير المناخ على كوكبنا.
واعتبر عضو العائلة الهاشمية الحاكمة 

في األردن أن التضامن بين الناس 
يجـــب أال يقتصـــر علـــى مواجهة 

إلـــى  مشـــيرا  كورونـــا،  وبـــاء 
أن البشـــرية مـــرت بأوبئـــة 

عديـــدة علـــى مـــدار تاريخهـــا، وكانـــت 
ضـــرورة التصـــدي لهـــذه األوبئـــة تدفع 
التغيـــر  إلـــى  دائمـــا  البشـــري  المجتمـــع 
والتكيـــف مـــع ظـــروف جديـــدة، وهـــي 
حالة يشهدها العالم في الوقت الحالي.

وفـــي تطرقـــه إلى إجراءات من شـــأنها 
المســـاهمة في تجـــاوز الوبـــاء واألزمة 
الناجمـــة عنـــه، اقتـــرح األميـــر األردنـــي 
اتخـــاذ خطـــوات لمســـاعدة المهاجرين 
والالجئيـــن؛ باعتبارهـــم فئـــة معرضـــة 
تفشـــي  ظـــروف  فـــي  األكبـــر  للخطـــر 
األميـــر  ودعـــا  كورونـــا.  فيـــروس 
الحسن أيضا إلى االهتمام بتطور 
األوضـــاع فـــي كل من ســـوريا 
وليبيا واليمن وقطاع غزة.

الحسن بن طالل: على البشرية الحفاظ على التضامن

االمم المتحدة ـ أف ب

حــذر األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيو غوتيريــش أمس الجمعة من أن “األســوأ لم يأت بعد” في الدول التي تشــهد نزاعات، 
ودعا إلى وقف إلطالق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على الحد من تفشي )كوفيد19-(.

حـــول  تقريـــرا  تقديمـــه  أثنـــاء  وأضـــاف 
التطـــورات الحاصلـــة منذ إطـــالق دعوته 
يوم 23 مارس أنه “توجد فرصة للســـالم، 
لكننا بعيـــدون عن تحقيقـــه. الحاجة إلى 
ذلك عاجلة. ســـتصل عاصفـــة كوفيد19- 
حاليـــا إلـــى جميع مواقـــع النـــزاع”.  وتابع 
عبـــر  انتقالـــه  ســـرعة  الفيـــروس  “أظهـــر 
نمـــط  وقلـــب  الـــدول  وتدميـــر  الحـــدود، 
حياة الناس. األســـوأ لم يأت بعد”.  وأشار 
غوتيريـــش إلـــى تعبيـــر “عـــدد كبيـــر مـــن 
أطـــراف النـــزاع” عـــن موافقتهـــم لوقـــف 
األعمال العدائية، ال سيما في “الكاميرون، 
جمهوريـــة افريقيـــا الوســـطى، كولومبيا، 
ليبيـــا، ميانمار، الفلبين، جنوب الســـودان، 
الســـودان، سوريا، أوكرانيا واليمن”.  لكنه 
تأســـف لوجود “هّوة شاسعة بين األقوال 
واألفعـــال، لتحويـــل الكلمـــات إلى ســـالم 

علـــى الميـــدان وفـــي حيـــاة النـــاس”، كما 
ذكر حـــاالت “تصاعـــدت فيهـــا النزاعات”. 
وأضـــاف األمين العـــام للمنظمة “في هذه 
الظروف الصعبة بشـــكل استثنائي، أوجه 

دعـــوة خاصة إلـــى جميع الـــدول التي لها 
تأثيـــر علـــى أطـــراف الحرب حتـــى تبذل 
قصارى جهدها من أجل أن يتحول وقف 

إطالق النار إلى واقع”.

 األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

دعا لوقف إطالق النار في مختلف أنحاء العالم للحد من “كورونا”
غوتيريش يحذر من أن “األسوأ لم يأت بعد”

طهران ـ وكاالت

أعرب مســـؤول حقوقـــي باألمم المتحدة 
عن قلقه، أمس الجمعة، بشـــأن الســـجناء 
أثارتهـــا  بعـــد تقاريـــر حـــول اضطرابـــات 
المخـــاوف مـــن تفشـــي فيـــروس كورونـــا 
المستجد في سجون إيران، وهي واحدة 

من أشدد دول العالم تضرًرا.
وأوردت وسائل إعالم إيرانية تقارير عن 
اضطرابـــات فـــي ســـجون عـــدة، وهروب 
جماعي من منشـــأة في غرب البالد، على 
الرغـــم مـــن اإلفـــراج المؤقت عـــن حوالي 
اكتظـــاظ  مـــن  للحـــد  ســـجين  ألـــف   100

السجون.
وقـــال المتحـــدث باســـم مفوضيـــة األمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان روبرت كولفيل، 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي عبـــر اإلنترنت في 
جنيف “كما ترون في إيران وبعض الدول 
األخـــرى، نـــرى أعمـــال شـــغب، وســـجناء 
خائفين، يشـــعرون بالقلق؛ بســـبب فقدان 
االتصـــال بشـــكل كبير مـــع أفراد أســـرهم 

وغيـــر ذلك”. يذكر أن الســـلطات اإليرانية 
أطلقت ســـراح 83 ألف سجين مؤقًتا من 
بين أكثر من 280 ألف سجين في مختلف 
أنحاء إيران؛ بســـبب تفشـــي الوباء، لكنها 
استثنت اآلالف من المعتقلين والسجناء 
السياسيين خصوصا في سجون األهواز، 
رغم مناشدات األمم المتحدة والمنظمات 
الدوليـــة. وخالل األيام الماضية، شـــهدت 

عدة مناطق سلســـلة اضطرابات وحاالت 
تمرد عديدة في الســـجون، بسبب خوف 
السجناء من انتشار الفيروس بعد إصابة 

ووفاة عدد منهم.
إلى ذلك، أعلن مسؤول في وزارة الصحة 
اإليرانيـــة، أمس، ارتفـــاع وفيات فيروس 
كورونـــا في إيران إلـــى 3294 واإلصابات 

.53183

مصاب بوباء كورونا يتلقى العالج بمستشفى في العاصمة طهران

تقارير عــن هروب جماعــي واضطرابات في ســجون عدة
قلق أممي بشأن سجناء إيران وسط تفشي الوباء

القاهرة ـ وكاالت

المصريـــة  العامـــة  النيابـــة  أعلنـــت 
مخالفـــي  ضـــد  مشـــددة  عقوبـــات 
لمواجهـــة  الحكومـــة  قـــرارات 
فيروس كورونا، أو مستغلي األزمة 
أســـعار  ورفـــع  والغـــش  لالحتـــكار 

السلع والخدمات والمنتجات.
بيـــان،  فـــي  العامـــة  النيابـــة  وأكـــدت 
أمـــس الجمعـــة، أنها الحظـــت مخالفة 
أو  االنتقـــال  لقـــرارات حظـــر  البعـــض 
التحـــرك بالطـــرق، واســـتغالل آخرين 
بـــاألدوات  للغـــش  الراهنـــة  الظـــروف 
والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع 
المعيشة  اإلستراتيجية ومســـتلزمات 
الضروريـــة، وتخزيـــن كميـــات كبيـــرة 

بأعلـــى  وبيعهـــا  منهـــا الحتكارهـــا 
من األســـعار الرســـمية المقررة، 

وعدم االلتزام بغلق المحال 
فـــي المواعيـــد المحـــددة 

واســـتغالل مـــا تمـــر بـــه 

ب  البالد من ظروف اســـتثنائية للتكسُّ
بطريـــق غير مشـــروع. كمـــا أوضحت 
أن النائـــب العام حمـــادة الصاوي وجه 
سائر النيابات باتخاذ كافة اإلجراءات 
الجرائـــم  لتلـــك  للتصـــدي  القانونيـــة 
ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات 
المعنيـــة لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة 
فيهـــا للمحاكمـــة الجنائيـــة. إلـــى ذلـــك 
قرر الصاوي فـــرض عقوبات بالحبس 
لمـــدد تتـــراوح ما بيـــن 6 أشـــهر إلى 5 
أعـــوام، والغرامـــة بمبالـــغ مالية تصل 
حتـــى مليـــون جنيـــه، كمخالفـــة لقرار 
حظر االنتقال أو التحرك بالطرق دون 
ضرورة، والتجمعات الطالبية، وقيادة 
وســـائل النقـــل الجماعيـــة أو الخاصة، 
وفتح المحال التجارية أو الحرفية 
أو المقاهي أو محال التسلية أو 
المطاعم في غير المواعيد 

المقررة قانونا.

مصر تشدد عقوبات مخالفي قرارات مواجهة الوباء
موسكو ـ وكاالت

أعلن رئيس الوزراء الروســي، ميخائيل ميشوســتين، أمس الجمعة، أن 
وضــع فيــروس كورونــا المســتجد في البــالد يمكن أن يتحول إلى أســوأ 

سيناريو، مضيفا أن الجائحة لم تبلغ ذروتها بعد هناك.

وقال ميشوســـتين إنه “من الواضح أن 
ذروة العـــدوى لـــم تأِت بعـــد، وال يمكننا 
اســـتبعاد أن يتطـــور الوضـــع إلى أســـوأ 

سيناريو”.
إنترفاكـــس  وكالـــة  أفـــادت  ذلـــك  إلـــى 
الروســـية، نقـــال عن مصادر، أن روســـيا 
ســـتوقف رحالت الطيـــران المخصصة 
فـــي  العالقيـــن  المواطنيـــن  إلعـــادة 
الخارج، اعتبارا من مساء الجمعة دون 
ذكر أســـباب. وقالـــت وزارة الخارجية، 

إن هناك 25 ألف شـــخص في الخارج 
طلبـــوا مســـاعدة للعودة إلـــى الوطن 

وال يـــزال العديـــد منهم عالقين 
التـــي  اإلجـــراءات  بســـبب 
مـــن  للحـــد  الـــدول  اتخدتهـــا 

انتشار كورونا، وهو ما قلص الخيارات 
المتاحـــة للســـفر. وأصبحـــت الشيشـــان 
في جنوب روســـيا، أمـــس، أول منطقة 
فـــي البـــالد تفـــرض منـــع التجـــول ليـــالً 
فـــي محاولـــة لمنع انتشـــار كورونا على 
الرغـــم مـــن أنهـــا لـــم تـــرد تقارير ســـوى 
عـــن 12 إصابـــة مؤكدة. كمـــا أوضحت 
الجمهورية، ذات األغلبية المسلمة، أنها 
فرضت حظر التجول على األشـــخاص 
والمركبات، معلنة أنها ســـتغلق الحدود 
اعتبـــارا من الخامس مـــن أبريل، 
وتعلـــق النقل بطريق البر والجو 
وبالسكك الحديدية 
مع بقيـــة أنحاء 

روسيا.

روسيا: الجائحة لم تبلغ ذروتها بعد

الجزائر تمنع تبادل 
“الهدايا” بين المسؤولين

أبوظبي ـ وكاالت

تبون،  المجيد  عبد  الجزائري،  الرئيس  أصدر 
قرارا يمنع فيه تبادل الهدايا بين المسؤولين 
الجزائريين.  وينص القرار على إيداع الهدايا 
خارج  مهام  في  الدولة  ممثلو  يتلقاها  التي 
تجاوزت  إذا  الوطنية  المتاحف  في  الوطن 

قيمتها 50 ألف دينار جزائري.
ــى تــحــديــد  ــ ــهـــدف الـــمـــرســـوم الـــرئـــاســـي إل ويـ
الكيفيات المتعلقة بتخصيص الهدايا المتلقاة 
والــمــقــدمــة فــي إطـــار الــتــشــريــفــات ألعــضــاء 
الـــوفـــود الــمــبــعــوثــة فــي مــهــمــة فــي الــخــارج، 
الــمــتــواجــدة في  األجنبية  الــوفــود  وأعــضــاء 
المادية  القيمة  وتحديد  الجزائر،  إلــى  مهمة 

الدنيا التي تجعلها تخضع ألحكام المرسوم.
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أورهان باموق... والنهوض لتحقيق الحلم المؤجل
ال يمكنك التنبؤ بشكل حياتك ما لم تبادر أنت إلى تولي مهمة 
قيادتهـــا إلـــى بر الحلم، خصوصا إذا كنت قد ولدت في أســـرة 
تحاول إلباسك الثوب التقليدي لها من خالل دراسة تخصص 
معيـــن، وهذا ما حدث فـــي البداية مع الروائي التركي أورهان 
بامـــوق حيث أجبر على دراســـة الهندســـة ليســـير على خطى 

والده وجده وعمه، وكان لهم ما أرادوا ولكن لفترة بسيطة.
والد أورهان كان القدوة والمثل األعلى له، وكان مولعا بالشعر 
الغربـــي وغالبا ما كان يترجم ويقرأ الشـــعر على مســـامع ابنه، 
فقـــد أراد أن يكـــون شـــاعرا إال أن تجارته ســـرقته من تحقيق 
حلمه واكتفى بمحاوالت متواضعة للكتابة التي بقيت مخبأة 
لسنوات في درجه دون مساس. ولعل هذا الصراع الذي عرقل 
أحـــالم والد أورهان كان الســـبب الرئيســـي الـــذي دفع أورهان 
ألن يقـــرر بأنـــه ال يريـــد أن يكـــون نســـخة مكـــررة مـــن والـــده، 
فقـــرر مخالفة التقاليد وتغيير تخصصه إلـــى الصحافة، متبعا 
الصـــوت الداخلـــي لقلبـــه وهو الصـــوت الذي ســـيقلب موازين 

حياته ويغير أقداره الحقا.
لقد ســـاهمت البيئة المرتوية بالثقافة - التي نشأ فيها أورهان 
- فـــي أن تشـــكل علـــى نحو خفي شـــخصية الكاتـــب الموجود 
بداخلـــه وظـــل متشـــبعا بالحكايـــات والشـــعر الذي ســـقاه إياه 
والده، متسلحا بالمكتبة الضخمة التي ضمت آالف الكتب في 
المنزل، ومع شـــروعه في تأليف أولى رواياته أدرك باموق أن 
هـــذا مـــا كان دائمـــا يرغب به وأن ال شـــيء ســـيقف في طريق 

كتاباته.

اليوم يعد باموق واحدا من أهم وأبرز الروائيين العالميين مع  «
مبيعات تتجاوز الماليين وترجمات لرواياته تتجاوز ثالثين لغة 
خصوصا بعد نيله نوبل لألدب عام 2006. لو بقي أورهان أسيرا 

لتوقعات أسرته... هل كنا سنعرفه ذات يوم؟ بالتأكيد ال.

 Ameerasulaibeekh@gmail.com

أميرة صليبيخ

منـــذ الحرب العالميـــة الثانية لم تشـــهد دول العالم التي تجتاحها 
جائحـــة كورونـــا هـــذا االســـتنفار لكوادرهـــا الطبيـــة والصحيـــة، 
كاالستنفار الحالي في عمل مضٍن على مدار الساعة. وفي سبيل 
إنقـــاذ حيـــاة مئات األلـــوف غامـــروا بصحتهم وحياتهـــم، فُاصيب 
وقتـــل منهـــم المئات أو اآلالف بالفيروس؛ فـــال غرو إذا ما غمرهم 
الطيبون من شـــعوبهم بطوفان من الشـــكر والعرفـــان. وإذ نخص 
بالشـــكر واالمتنـــان كل كوادرنـــا الطبيـــة والصحية والمســـؤولين 
العاملين في حملة مكافحة الوباء؛ فإننا نحسُب ثمة ثالث مهمات 

حكومية ملحة ينبغي تنفيذها.
األولى: تكثيف الحمالت التفتيشية من ِقبل قسم األغذية بوزارة 
الصحـــة على المطاعم، ومثلها مختلف األســـواق العامة ومحالت 
بيـــع األغذيـــة فـــي المجمعـــات والبقـــاالت بالتنســـيق مـــع وزارتي 

التجارة واألشغال والبلديات. 
الثانيـــة: تكثيـــف الحمالت التفتيشـــية من ِقبـــل وزارة العمل على 

منشـــآت العمـــل للتأكد مـــن مدى مطابقتهـــا متطلبـــات بيئة العمل 
الصحيـــة، وكذلك مســـاكن وشـــقق العمالـــة الوافـــدة ومجمعاتهم 
الســـكنية المحشورين فيها بالمئات، وهذه أوضاع خصبة لتفشي 
العـــدوى، كما على الجهة المختصة التأكد من مدى ســـالمة البيئة 

الصحية لمجمعات العزل الصحي السكنية. 
الثالثة: تكثيف الحمالت التفتيشـــية من ِقبل وزارة التجارة على 
أسواق الخضار والفواكه واللحوم واألسماك لحماية قوت الشعب 
مـــن رفع أســـعارها رفعًا فاحشـــًا غير مبرر من ِقبـــل فئة كبيرة من 
التجار، مســـتغلين ظروف تنظيم الُســـبل االحترازية الراهنة. وإذ 
ُتشكر وزارة التجارة لما قامت به حتى اآلن من حمالت تفتيشية، 
إال أنها مازالت دون المســـتوى المطلوب، الســـيما أن رمضان أيضًا 

على األبواب.
ولكي تتكلل حملتنا الوطنية لمكافحة كورونا بالنجاح التام ينبغي  «

الشروع في مثل هذه المهمات االحترازية.

رضي السّماك 

ثالث مهمات حكومية عاجلة

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

للتواصل: 17111483

يا له من كائن جبار
علـــى مـــدى ســـنوات طويلـــة قـــام األقويـــاء فـــي هـــذا العالـــم 
باالعتـــداء على الطبيعة ورفضوا كل النداءات التي توســـلت 
إليهـــم بأن يقللـــوا االنبعاثات الضارة التي تـــؤذي األرض ومن 
عليها، وواصلوا الطمع وتلويث كل شيء، فجاءهم هذا الكائن 
العجيـــب الذي ال يراه أحد وحبس العالم كله وأوقف المصانع 
واالنبعاثـــات لكـــي يرفع جودة الهواء الذي نتنفســـه بنســـبة ال 
يتخيلها أحد وال يستطيع كل الناشطين البيئيين وال األحزاب 

الخضراء في العالم أن يفعلوا ذلك في تاريخهم.
إنه كورونا الذي أجبر أعضاء العائلة الواحدة أن يجلســـوا في 
البيوت وأن يرى بعضهم البعض بعد طول تباعد وافتراق. إنه 

كورونا الذي هذب البشرية من جديد وعلمها النظافة.
إنه كورونا الذي لم يفرق بين األمير تشارلز وبين أفقر الفقراء. 
إنه كورونا الذي يكفيه فخرا أنه أوقف البشـــرية عاجزة ذليلة 
أمام كل أسلحتها ونقلها من عبادة التكنولوجيا إلى عبادة هللا 

القادر.
أي صـــوت هـــذا وأيـــة بالغـــة وأية قـــوة تلـــك التـــي أقنعت أو 
أرغمت جبابـــرة األرض أن ينفقوا ثلث ميزانياتهم العســـكرية 

على الصحة ومتطلبات الوقاية والعالج؟

فلتعودي إلى رشدك أيتها البشرية ولتعرفي أن قدرة الله فوق  «
كل قدرة وأن ما يصنعه اإلنسان من إنجازات يمكن أن يهدمه 

جندي من جنود الله ال تراه العين.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

تنفيًذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
التخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة لمكافحـــة فيروس 
كورونـــا ومنـــع انتشـــاره، وتعزيـــًزا لمبـــدأ المشـــاركة المجتمعيـــة وتحمل 
المســـؤولية الوطنيـــة تشـــكلت مؤخًرا فـــي قرية بني جمـــرة لجنة أهلية 
مجتمعية من أهالي القرية لمكافحة وباء الكورونا العالمي، وهي مبادرة 
وطنيـــة وإنســـانية ومجتمعية تحملت مســـؤوليتها الوطنيـــة للمحافظة 

على سالمة األهالي والمقيمين واجتثاث هذا الوباء.
إن حملـــة “صحـــة نســـيج” ببنـــي جمـــرة تؤكـــد الـــدور الكبير الـــذي تلعبه 
االجتماعيـــة  التنميـــة  فـــي  المجتمـــع  وأفـــراد  المجتمعيـــة  المؤسســـات 
ومواجهة ما يحل بالبالد من أزمات، وفي هذا الظرف الصحي فإن هذه 
الحملة تتحمل عبء العمل لمساعدة جميع أفراد القرية والمقيمين فيها 
بتقديم عدد من الخدمات، ومنها )توصيل ما يحتاجون إليه من البضائع 
مـــن داخـــل القرية إلـــى بيوتهـــم، وتعقيـــم شـــوارع القرية ومؤسســـاتها، 
تعليـــق وتوزيع الملصقـــات التوعوية الخاصة بالطرق الســـليمة للحماية 
من اإلصابة بالوباء، تشـــجيع جميع األهالـــي والمقيمين فيها بالبقاء في 

بيوتهـــم، التبليـــغ عن الحـــاالت الُمصابة والمشـــتبه بها، الحد من انتشـــار 
وبث اإلشـــاعات واعتمـــاد األخبار الصـــادرة من الجهات الرســـمية(. وتم 
تشـــكيل فريق خاص لفحص األهالـــي والمقيمين تقنًيا وصحًيا من أجل 

الحفاظ على سالمتهم جميًعا. 
وقـــد حظيـــت هذه الحملة بتأييد واســـع مـــن قبل األهالي والمؤسســـات 
الرسمية واألهلية والمجتمعية، وذاع صيتها في البحرين كنموذج وطني 
يحتذى به، وهي تمارس دورها وفق اســـتراتيجية الشـــراكة المجتمعية 
والتواصل مع الهيئات الوطنية الرســـمية والشـــعبية للتصدي لكل ما من 
شـــأنه أن ُيهدد الســـالمة العامة، وبما يســـهم في نشـــر التوعية وتوحيد 
الجهـــود مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى ســـالمة الجميع وصـــون المكتســـبات 

الوطنية.
لقد أثمرت جهود هذه اللجنة توحيد عمل جميع األهالي في القرية، إذ  «

الجميع يعمل كفريق واحد للسيطرة على انتشار هذا الوباء، وهذا ما دعم 
قدرة هذه اللجنة وأعضائها على التعامل االحترافي والمهني في تحقيق 
أهدافها وبما يؤكد أهمية ودور المجتمع المدني في التعامل مع جميع 

القضايا والتكاتف المجتمعي. حفظ الله البحرين وقيادتها وشعبها من كل 
سوء. آمين يا رب العالمين.

عبدعلي الغسرة

حملة “صحة نسيج” ببني جمرة

من إنجازات أجهزتنا الصحية واألمنية
عند بزوغ كل فجر جديد نشهد جهودا هائلة وخطوات صحية مدروسة بعناية 
تقوم بها أجهزتنا الصحية واألمنية تعد أمانة غير مسبوقة على مستوى الدول 
التـــي وصل فايـــروس كورونا إلى ســـكانها، األمر الذي يجعـــل المواطن والمقيم 
يطمئن بأن الفايروس “أمحرّول وما تقوم له قومه” ومحاصر من جميع الجهات 
وبدأ يختنق في مهده على ما يبدو في البحرين كما حصل في الصين وغيرها 

من الدول التي عملت مبكرا للقضاء عليه خالل فترة وجيزة من عمر الزمن.
ومـــن ضمـــن الحملة الوطنيـــة لمكافحـــة فيروس كورونـــا قامـــت وزارة الصحة 
بالتنســـيق الكامـــل مـــع وزارة الداخليـــة ممثلـــة بـــاإلدارة العامة للدفـــاع المدني 
وبمشـــاركة شـــرطة المجتمـــع بزيـــارات ميدانيـــة لمناطـــق مختلفـــة فـــي أصقاع 
البحريـــن شـــملت المـــدن والقـــرى وذلـــك إلجـــراء فحوصـــات مختبريـــة لعينات 
عشـــوائية لكبار السن واألشـــخاص األكثر حاجة للتأكد من خلوهم من اإلصابة، 
إلى جانب محالت األسواق التموينية واالستهالكية الكبرى والمخابز والمطاعم 
والبرادات، وذلك عن طريق وحدات الفحص المتنقلة المجهزة بأحدث األجهزة 
والمعاييـــر الطبيـــة العالميـــة، الهـــدف الرئيـــس من اتخـــاذ هذا اإلجـــراء الصحي 
االســـتباقي تعزيـــز صحة وســـالمة أفراد المجتمـــع البحريني، وقد شـــاركت في 

هـــذه الزيارات المباركة أعـــداد من المتطوعين من أبناء البحرين األوفياء، وهم 
حقيقة محل إشـــادة وتقدير واحترام وفخر لمواقفهم الوطنية الشجاعة “عفية 

عليهم جميعا”.
الصورة الثانية

مثلمـــا قامـــت قيادتنا السياســـية العليـــا حفظها هللا مشـــكورة بالتكفـــل بفواتير 
الكهربـــاء والماء لألفراد والشـــركات والمؤسســـات التجارية لمدة ثالثة شـــهور، 
وكذلك تأجيل قروض المواطنين من البنوك والمصارف التجارية لمدة 6 شهور 
دون أخـــذ أرباح إضافية عليهم، الشـــعب يأمل تأجيل جميـــع قروض الصناديق 
التقاعديـــة “العســـكري والعـــام والخـــاص”، أيضـــا قـــروض وأقســـاط بنـــك وزارة 

اإلسكان بنفس المدة.
الصورة األخيرة

التجـــاوزات االحتكارية الشـــنيعة واســـتغالل حاجة المواطنيـــن دون رحمة في 
مثـــل هـــذه الظروف الصحية االســـتثنائية والتالعب في أســـعار الســـلع من قبل 

البعض من التجار الجشعين كلها أعمال إجرامية. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



تواجــه أنديــة الــدوري اإليطالــي، البطولــة التــي تــم تعليقهــا منــذ التاســع مــن 
مــارس/ آذار الماضــي بســبب انتشــار وبــاء كورونــا المســتجد، خســائر ماليــة مع 
الجهــات الراعيــة يمكــن أن تصــل إلــى 250 مليــون يــورو حــال تعــذر اســتكمال 

الموسم.

وتحقـــق كـــرة القـــدم اإليطاليـــة بفضل 
رعاتهـــا دخـــا يصـــل إلـــى حوالـــي 600 
مليـــون يورو في الموســـم الواحد، لكن 
المنافســـات المعلقة وحالة عدم اليقين 
بشـــأن مـــا إذا كان ســـيجري اســـتئنافها 
أم ال، ستتســـبب في أضـــرار اقتصادية 
فـــي  تتفاقـــم  أن  يمكـــن  بالماييـــن 

السنوات القادمة.

خسائر متوقعة

اإليطالـــي  االقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
ماركو بيليناتســـو “إذا لم يتم استئناف 

موسم الســـيري آ، فإن الخسائر ستقدر 
بــــ250 مليون دوالر في األشـــهر الثاثة 

األخيرة من هذا الموسم”.
األضـــرار  أن  الواضـــح  “مـــن  وأضـــاف 
المحتمـــل  االنســـحاب  عـــن  الناجمـــة 
لبعض الرعاة ستكون أكثر خطورة في 

المواسم القادمة”.
وأوضـــح ماركو “ســـتؤثر الخســـائر هذا 
العـــام علـــى ثلـــث الموســـم فقـــط، وفي 

العام المقبل ستكون لمدة 12 شهرا”.
وتابـــع “األزمـــة التـــي ســـتهز العديد من 
القـــدم  بكـــرة  تعمـــل  التـــي  الشـــركات 

ســـتجبرها علـــى تقليـــل نفقاتهـــا وأول 
شـــيء ســـتفعلوه هـــو خفـــض اإلنفـــاق 
علـــى اإلعانـــات”. ويضـــاف إلـــى هـــذا 
الخســـائر فـــي الدخل من حقـــوق البث 
ولهـــذا  التذاكـــر،  وشـــباك  التلفزيونـــي 
الســـبب يعتبـــر االتحـــاد اإليطالـــي لكرة 
القدم أنه “من الضروري” إنهاء الموسم، 
حتى ولو كان هذا يعني تجاوز حد 30 

يونيو/ حزيران.

مصير مجهول

ومؤخـــرا، أكد رئيس االتحـــاد اإليطالي 
لكـــرة القـــدم، جابرييـــل جرافينـــا أن “ال 
أحـــد يســـتطيع اليـــوم أن يتكهـــن إلـــى 
متـــى ستســـتمر هـــذه الحالـــة الصحيـــة 
الطارئة. إنه وضع غير مسبوق أثر على 
جميع القطاعات”. وواصل “لكن بمجرد 
التغلـــب عليه، يجب علينا المضي قدما 

وكـــرة القدم تفكر في كيفية اســـتئناف 
هـــي  المطلقـــة  األولويـــة  الموســـم. 

استكمال الدوريات”.
األزمـــة  ستتســـبب  للخبـــراء،  ووفًقـــا 
فيـــروس  عـــن  الناجمـــة  االقتصاديـــة 
كورونا المســـتجد في انكماش إجمالي 

الناتـــج المحلي اإليطالي بنســـبة 10% 
على األقل فـــي النصف األول من العام 
الجاري، وستعاني الشركات التي تنتج 
معدات رياضية بشـــكل خاص في ظل 
تعليق المنافسات. ويؤكد بيليناتسو أن 
“األزمـــة ســـتكون أكثـــر حدة مـــع توقف 

الرياضـــة  عمالقـــة  الرياضـــي.  النشـــاط 
ســـتواجه بالتأكيـــد تقلصا بنســـبة 50% 
مـــن مبيعاتهـــا. ســـيحدث  علـــى األقـــل 
هـــذا فـــي إيطاليـــا وفـــي جميـــع البلدان 
األخـــرى وقـــد يـــؤدي ذلك إلـــى مراجعة 
عقـــود الرعايـــة الموقعـــة مـــع األنديـــة”. 
وفي ظل عدم وجود مباريات، ستشهد 
الشـــركات الرياضية التـــي تنتج معدات 
األندية اإليطاليـــة، انخفاضا في الرؤية 
مبيعاتهـــا.  علـــى  عواقـــب  لـــه  ســـيكون 
وفـــي هـــذا العـــام، هنـــاك تســـع عامات 
ترعـــى  الرياضيـــة  للمابـــس  تجاريـــة 
األندية العشـــرين المنافسة في السيري 
آ. واختتـــم بيليناتســـو “يضاف إلى ذلك 
الخسائر التي تكبدتها المتاجر المختلفة 
الخاصـــة بالعامـــات التجاريـــة المعنية. 
وســـيؤثر هـــذا االنكمـــاش فـــي التجارة 

على جميع األندية بنسبة معينة”.

وكاالت

الدوري اإليطالي مهدد بخسارة ربع مليار يورو

من منافسات الدوري االيطالي
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وكاالت

ارتبـــط اســـم ليفربـــول اإلنجليـــزي فـــي األونـــة األخيـــرة بالتعاقـــد مـــع العديد 
مـــن العبي البوندســـليجا، وعلى رأســـهم “تيمو فيرنر وجادون سانشـــو وكاي 
هافيرتـــز”. ويـــدرس يورجن كلوب، مدرب ليفربول، فكـــرة التعاقد مع ميلوت 
راشـــيكا مهاجـــم فيـــردر بريمن األلمانـــي. وبحســـب صحيفة “بيلـــد” األلمانية، 
يهتم كلوب بضم راشـــيكا، الذي جذب اهتمام عناوين الصحف األلمانية العام 
الماضـــي، بعـــد هدفه من مهارة فردية الذي ســـجله في شـــباك بايرن ميونيخ 
في نصف نهائي كأس ألمانيا الموســـم الماضي. ويلعب راشـــيكا بشكل أساس 
كجنـــاح أيســـر، ولكـــن يمكنه اللعب أيًضـــا كمهاجم، ويملك مهـــارات عالية في 
فـــك التكتـــات الدفاعية. وســـجل الاعب البالغ من العمـــر 23 عاًما، 7 أهداف 
في الدوري األلماني هذا الموســـم، إال أن فريقه يعاني كثيًرا، باحتال المركز 
قبـــل األخيـــر فـــي جـــدول الترتيب. وبحســـب “بيلـــد”، مـــن المتوقـــع أن يدفع 
ليفربـــول قرابـــة 33 مليون جنيه إســـترليني للظفـــر بخدمات راشـــيكا، إال أنه 
فـــي حال هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية، ســـيظفر الريدز بخدمات الاعب 

الكوسوفي بمبلغ أقل من ذلك.

كلوب ينقض على موهبة بريمن

وكاالت

مــع بــزوغ نجــم المهاجــم الشــاب كيليــان مبابــي العــب باريس ســان جرمان الفرنســي، 
أحــد أهــم الالعبيــن الذيــن ُيمنــي نادي ريال مدريد اإلســباني نفســه فــي الحصول على 

خدماتهم، يواجه 3 أسباب تقربه من الملكي ومثلها تبعده.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جرمان 
في عام 2022، ويرغب رئيس ريال مدريد، 
مشـــروعه  إقامـــة  فـــي  بيريـــز،  فلورنتينـــو 
الجديـــد بقيـــادة النجـــم الفرنســـي الشـــاب 
بعـــد أن حقـــق الجيـــل الحالـــي 4 بطـــوالت 
دوري أبطـــال أوروبا، منها 3 متتالية بقيادة 
المـــدرب زيـــن الدين زيدان، الـــذي ُيعد أحد 

أكثر المهتمين بالتعاقد مع مبابي.
واســـتيقظ العالـــم منـــذ شـــهور قليلـــة على 
أزمة كبيرة أضحت االهتمام األول للجميع 
فـــي الوقت الحالي، وهـــي فيروس كورونا، 
ســـوق  فـــي  كبيـــًرا  دوًرا  ســـيلعب  والـــذي 

االنتقاالت خال السنوات المقبلة.
وبالرغـــم مـــن تفشـــي تلـــك األزمـــة، إال أن 
ريـــال مدريد ال يـــزال يعمل جاهًدا من أجل 

التعاقـــد مـــع مبابـــي، وهنـــاك أســـباب تقرب 
الاعب من ســـانتياغو بيرنابيو، بينما هناك 

أسباب أخرى تبعده عنه.
ومن األســـباب التي تقـــرب مبابي من ريال 
مدريد، يأتي أولها توقف مفاوضات مبابي 
وســـان جرمـــان بشـــأن تجديـــد عقـــده، مما 
ســـيجبر إدارة النـــادي الباريســـي على بيعه 
خال الفترة المقبلـــة أو التخلي عنه مجاًنا 

في صيف عام 2022.
 أمـــا الثانـــي هو رغبـــة رئيس النـــادي ناصر 
الخليفـــي فـــي تخفيـــض األجـــور، رغـــم أن 
راتب مبابي ال يعد مبالغا فيه وُيقدر بـ20.8 
مليـــون يورو، عنـــد المقارنة مع زماءه في 

الفريق.
والثالث هو غموض مشـــروع باريس ســـان 

جرمان بعـــد أن أثرت أزمة فيروس كورونا 
علـــى اقتصاد النادي، وبدوره لن يتمكن من 
التعاقد مع صفقات كبرى، وقد يعجل أيضا 

برحيل عدد من نجومه.
وعـــن األســـباب التي تبعد مبابـــي عن ريال 
مدريـــد، يأتي فـــي مقدمتها ارتفـــاع القيمة 

الســـوقية لمبابـــي، وثانيهـــا مطالـــب النجم 
بالحصـــول  عامـــا(   19( الشـــاب  الفرنســـي 
على راتب ســـنوي صافـــي 12 مليون يورو 
الذي كان من شـــأنه تحطيم جدول رواتب 

الاعبين.
ويتصـــدر ســـيرخيو رامـــوس وغاريث بيل 
قائمـــة أكثر الاعبين أجـــرا صافيا في ريال 
مدريـــد بــــ14.5 مليون يورو ســـنويا، ونظًرا 
لراتب مبابي مع باريس ســـان جرمان، فإن 
ريال مدريد قد تساوره شكوك بشأن قدرته 
في التعاقد مع الاعب ومنحه راتبا صافيا 

يقترب بعض الشيء من راتبه الحالي.
التـــي  أمـــا الســـبب الثالـــث، فهـــو األمـــوال 
ســـيحصل عليهـــا مبابـــي من الدعايـــة كونه 
الوجـــه األكثـــر شـــهرة فـــي العالـــم، بجانـــب 
الاعـــب  ســـيطلب  لـــذا  ميســـي،  ليونيـــل 
الحصـــول علـــى نســـبة كبيـــرة مـــن أربـــاح 
الدعايـــة، وهو ما قد يؤثر كذلك على إتمام 

الصفقة.

مبابي

مبابي وريال مدريد.. 3 أسباب تقربه و3 تبعده

رئيس اليويفا ال يستبعد معاقبة بلجيكا
هاجم ألكسندر سيفرين رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم، بلجيكا، 
إثــر قرارهــا بإنهــاء الموســم قبل اســتكمال منافســاته، وذلــك في ظل 
أزمــة تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا، ولــم يســتبعد توقيــع عقوبــات 

صارمة.

عـــن  اإلعـــان  بلجيـــكا،  وقـــررت 
تتويـــج كلوب بروج بلقب الدوري 
منافســـات  اســـتكمال  وعـــدم 
بســـبب  توقفـــت  التـــي  المســـابقة 
أزمة كورونـــا، وتقرر إلغاء الجولة 
األخيـــرة والـــدور الفاصل لحســـم 
اللقب. وظهرت مامح االســـتياء 
علـــى ســـيفرين خـــال مقابلـــة مع 
التلفزيونيـــة،  إف  دي  زد  شـــبكة 
حيـــث جرى نشـــر مقتطفـــات عبر 
بـــث  قبـــل  اإللكترونـــي  الموقـــع 

المقابلة اليوم السبت.
وقـــال ســـيفرين “ال أعتقد أن هذه 

هـــي الخطـــوة الصائبـــة. ال يمكنك 
أن تطلـــب المســـاعدة ثـــم تتخـــذ 
التـــي  القـــرارات  أفضـــل  بنفســـك 
تناسبك فقط”. وأضاف “يجب أن 
أقول: يخاطـــر البلجيكيـــون وكل 
من يفكـــر حاليـــا بنفـــس الطريقة، 
بالمشـــاركة في بطولة أمم أوروبا 

التي ستقام العام المقبل”.
وجـــرى تعليـــق أغلـــب مســـابقات 
الـــدوري فـــي أوروبـــا حتـــى نهاية 
وال  األقـــل،  علـــى  نيســـان/أبريل، 
يـــزال األمـــل قائمـــا في اســـتكمال 
الموســـم، وربما يكـــون ذلك بدون 

جمهور. ونوه ســـيفرين “بالتأكيد، 
كرة القـــدم بدون جمهـــور تختلف 
عنهـــا بحضـــور الجمهـــور، لكن من 
المؤكـــد أن لعب كـــرة القدم بدون 
جمهـــور ومشـــاهدتها عبـــر التلفاز، 

أفضل من ال شيء”.

النـــاس،  يريـــده  مـــا  “هـــذا  وأتـــم 
يعطيهـــم هـــذا طاقـــة إيجابية في 
المنزل. يرجـــح أن يكون ذلك في 
أو آب/أغســـطس. ال  تموز/يوليـــو 
يمكـــن أن يكـــون ذلك فـــي أيلول/

سبتمبر أو تشرين أول/أكتوبر”.

وكاالت

ألكسندر سيفرين

توتي: دموعي تنهمر في هذه الحالة
أكــد فرانشيســكو توتــي قائــد رومــا التاريخــي، أنــه تلقــى العديــد مــن 
العــروض المثيــرة لالهتمــام لمواصلــة اللعــب فــي نهايــة مســيرته، لكنه 

اعتبر أن قبولها يمحو القيم التي يؤمن بها.

وقـــال توتـــي فـــي مقابلة مـــع قناة 
سكاي ســـبورت “الجميع أحرار في 
اتخـــاذ القرار. لقـــد أتيحت لي عدة 
فـــرص فـــي نهايـــة مســـيرتي فـــي 

الخارج وفي إيطاليا”.
وتابـــع “كان لـــدي بعـــض الشـــكوك، 
أردت مواصلة اللعب، شعرت أنه ال 
يزال بإمكاني تقديـــم المزيد لكني 
رأيت أن عاما أو عامين آخرين لن 

يغيروا الكثير في النهاية”.
وأضاف “حلم حياتـــي كان الدفاع 
عـــن قميص واحـــد، عـــام أوعامين 
مـــع فريـــق آخـــر كان ســـيمحو كل 

شيء آمنت به طوال حياتي”.
وقـــال توتـــي “تلقيـــت عروضا من 

الواليات المتحـــدة واإلمارات، كما 
علـــى  الحصـــول  ســـامبدوريا  أراد 

خدماتي”.
 وأكـــد توتـــي الذي قضـــى 25 عاًما 
مع روما، على حبـــه الذي ال ينتهي 
لهذا النادي، وأقر بأنه ال يزال يبكي 
عندما يرى صـــور مباراته األخيرة، 
والتـــي كانـــت أمام جنـــوى في 28 

مايو/آيار 2017.
فبراير/شـــباط   19 “فـــي  وأردف 
2006، تعرضـــت إلصابـــة خطيرة. 
فـــي تلـــك الليلـــة خضعـــت لعمليـــة 
جراحيـــة ألننـــي كنـــت أعانـــي مـــن 

تمزق في أربطة الكاحل”.
وتابـــع “كان األمـــر صعبا، وفي ذلك 

الوقـــت كنـــت متأكـــد مـــن أنني لن 
فـــي كأس  المشـــاركة  أتمكـــن مـــن 

العالم”.
وتابـــع “قال لـــي الطبيـــب مارياني 
أنهـــا ســـتكون إصابـــة مـــن 8 إلى 9 
أشهر، لكنه أكد لي أنه بقوة إرادتي 

ســـأتمكن مـــن الذهـــاب إلـــى كأس 
العالم”.

الســـابق،  رومـــا  قائـــد  واســـتعرض 
التنـــس  العـــب  مـــع  صداقتـــه 
السويســـري روجر فيدرير، واغتنم 

الفرصة لتحديه في مباراة بادل.

وكاالت

توتي



وكاالت

وكاالت

أكـــد مديـــر الصحـــة العامة فـــي نادي 
ليفربـــول، ماثيـــو أشـــتون، أن الزيادة 
في حـــاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
المستجد بالمدينة ربما تأثرت بإقامة 
مبـــاراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا أمام أتلتيكو مدريد اإلسباني.

ولحضـــور هـــذه المبـــاراة، ســـافر مـــا 
يقرب من 3 آالف مشـــجع من مدريد 
لتشـــجيع األتلتي علـــى ملعب أنفيلد، 
وذلك قبل أيام قليلة من إعالن حالة 

التأهب في إسبانيا ضد الفيروس.
ووفقا لبيانـــات الحكومة البريطانية، 
فإنـــه حتـــى 20 مـــارس الماضـــي، لم 
يكـــن هنـــاك ســـوى 20 حالـــة إصابـــة 
بمـــرض “كوفيـــد 19” في لنـــدن، وهو 
عـــدد تضاعف إلى أكثـــر من 300 بعد 

أقل من أسبوعين.
وفي تصريحات لصحيفة “جارديان” 
البريطانية، أوضح أشـــتون أن إقامة 
هذه المباراة لم يكـــن القرار الصائب، 

لكنـــه أكد أنـــه لم يكـــن خطـــأ متعمدا 
وربمـــا لـــم يكـــن هنـــاك وقتهـــا درايـــة 

بخطورة الوضع.
وكان هنـــاك حديـــث عـــن إقامـــة تلك 
المبـــاراة بـــدون جماهيـــر، فـــي خيـــار 
ظـــل مطروحـــا حتـــى الليلة الســـابقة 
لموعد اللقـــاء، لكن في النهاية قررت 

كافـــة األطراف إقامة المباراة بشـــكل 
طبيعي. وحصل أتلتيكو مدريد على 
بطاقة عبوره لربع نهائي التشامبيونز 
ليـــج، علـــى الرغـــم مـــن أن المســـابقة 
تـــم تعليقها في النهاية بســـبب زيادة 
انتشـــار الفيروس التاجي في أوروبا 

بشكل كبير.

شـــن الكاميروني صامويل إيتو نجم 
برشـــلونة وإنتر الســـابق، واإليفواري 
الســـابق  المهاجـــم  دروجبـــا  ديديـــه 
لتشيلسي، هجوًما شرًسا على أطباء 
فرنســـيين دفاعـــا عـــن أبنـــاء القـــارة 

السمراء.
الفرنســـيين  األطبـــاء  بعـــض  وكان 
اقترحـــوا تجربة اللقـــاح المعد لعالج 
فيـــروس كورونـــا أواًل فـــي إفريقيـــا، 

قبل اعتماده كدواء في أوروبا.
وكتـــب إيتـــو علـــى حســـابه بشـــبكة 
“إنســـتجرام”: “أوغـــاد.. أنتـــم حثالة. 

إفريقيا ليست حقل تجارب لكم”.
كما انضم له دروجبا بنشـــر تغريدات 
على حســـابه بموقع “تويتـــر”: “دعونا 
الفيـــروس  هـــذا  مـــن  أنفســـنا  ننقـــذ 
االقتصـــاد  يغـــرق  الـــذي  المجنـــون، 
العالمـــي، ويدمـــر صحة الســـكان في 

جميـــع أنحـــاء العالـــم”. وأضـــاف: “ال 
تعاملـــوا األفارقـــة كخنازيـــر تجارب. 

إنه أمر مقرف للغاية”.
وأتـــم ديديـــه: “حمايـــة ســـكان القارة 
من هذه المؤامرات الرهيبة تقع على 

عاتق القادة األفارقة”.
بـــا،  ديمبـــا  الســـنغالي  كتـــب  بينمـــا 

علـــى  لتشيلســـي،  الســـابق  المهاجـــم 
حســـابه بـ”تويتـــر”: “مرحبـــا بكـــم في 
الغرب، حيث يعتقد أصحاب البشرة 

البيضاء أنهم أعلى مكانة”.
وأضـــاف “العنصريـــة والضعف باتت 
كـــي  الوقـــت  جـــاء  شـــائعة.  أمـــوًرا 

نرتقي”.

لقاء ليفربول واتلتيكو مدريد

ايتو ودروغبا

اتهام اتلتيكو بنشر كورونا في ليفربول

إيتو ودروجبا يتحدان للدفاع عن إفريقيا

وكاالت

وكاالت

يعتقـــد رئيس مجلس إدارة نادي بايرن 
أن  رومينيجـــه،  هاينـــز  كارل  ميونـــخ، 
أزمـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد قـــد 
تكـــون لها في النهايـــة عواقب إيجابية 
علـــى كرة القدم، وتنهـــي ما أطلق عليه 
“التوجهـــات غير الصحيـــة” فيما يتعلق 
صفقـــات  وأســـعار  األجـــور  بانفجـــار 

االنتقال.
وقال رومينيجه في مقالة بمجلة )51(، 
إن “كل أزمة تنطوي أيضا على فرصة.. 
رواتـــب الالعبيـــن وأســـعار االنتقـــاالت 
شـــهدت تطـــورا غيـــر صحي منـــذ فترة 
طويلـــة. واألزمـــة ســـتؤدي إلـــى انتهاء 
العالـــم  أن  رومينيجـــه  واعتبـــر  ذلـــك”. 
يشـــهد حاليا تباطؤا في الحياة بشـــكل 
عـــام وإزاء هذا الوضع ينبغي على كرة 
القـــدم أن تتصـــرف بطريقـــة منضبطـــة 

ومسؤولة.
وأضاف: “بطبيعة الحال، كل من يحب 
رياضتنـــا ينتظر اليـــوم الذي يمكنه فيه 

اللعـــب مـــرة أخـــرى. ونأمل أنـــه عندما 
نتمكـــن مـــن اســـتئناف اللعـــب، يمكننـــا 
المســـاهمة فـــي العـــودة المتأنيـــة إلـــى 

الحياة الطبيعية”.
من ناحية أخرى، أشـــار رومينيجه إلى 
العواقب االقتصاديـــة لألزمة على كرة 
القـــدم. وتابـــع: “دخل األنديـــة انخفض 

عمليـــا إلى صفر وهذا يؤثـــر أيضا على 
بايرن ميونخ. نحـــن محظوظون فقط 
ألننـــا خلقنـــا احتياطيـــا فـــي الســـنوات 
األخيـــرة وهذا بالضبط ما سيســـمح لنا 
بـــأن نكون داعميـــن. يجـــب أن تتحمل 
األكتـــاف األكثـــر حظـــا قـــدرا أكبـــر مـــن 

العبء”.

خطـــوة  تشيلســـي  نـــادي  قطـــع 
جديـــدة، فـــي طريقـــه للتعاقد مع 
البرازيلي فيليـــب كوتينيو، جناح 
برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ.

ســـبيل  علـــى  كوتينيـــو  ويلعـــب 
اإلعـــارة مع بايـــرن حتـــى الصيف 
المقبل نظير 8.5 مليون يورو، مع 
أحقية الشـــراء مقابل 120 مليون 
ينـــوي  ال  البافـــاري  أن  إال  يـــورو، 

االحتفاظ بالنجم البرازيلي.
“ســـبورت”  لصحيفـــة  ووفًقـــا 
اإلســـبانية، فإن ممثلي تشيلســـي 
كيـــا  مـــع  مؤخـــًرا  تواصلـــوا 
جورابشـــيان، وكيـــل كوتينيو، من 

أجل بحث حسم الصفقة.
وأشـــارت إلى أن العالقـــة الجيدة 
بين جورابشيان ومسؤولي البلوز 
ستدعم عملية انتقال كوتينيو إلى 

“ســـتامفورد بريـــدج”، رغـــم وجود 
البريميرليـــج  مـــن  أخـــرى  أنديـــة 
ترغب في ضم الالعب البرازيلي.

وأوضحـــت الصحيفـــة اإلســـبانية 
للصفقـــة  المنتظـــرة  القيمـــة  أن 
مليـــون  و80   60 بيـــن  ســـتتراوح 

يورو فقط.
 يذكر أن برشـــلونة يريد التخلص 
كوتينيـــو، الســـتغالل  مـــن  نهائًيـــا 
أموالـــه في ضم الوتـــارو مارتينيز 
)إنتـــر ميـــالن( أو نيمـــار دا ســـيلفا 

)باريس سان جيرمان(.

كارل هاينز رومينيجه

كوتينيو

رومينيجه: هذه فوائد “كورونا” لكرة القدم

خطوة جديدة لتشيلسي نحو كوتينيو
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وكاالت

منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، شهدت العديد من الفعاليات 
واألنشــطة الرياضيــة والكرويــة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة إمــا التأجيــل أو 
اإللغــاء، مثــل دورة األلعــاب األولمبية فــي طوكيو والبطــوالت األوروبية وحتى 

التنس األرضي، كويمبلدون وأميركا المفتوحة.

وربما يكـــون حفل جائزة الكرة الذهبية، 
التـــي توزعهـــا مجلـــة فرانـــس فوتبـــول، 
واحـــدة من القائمـــة الطويلـــة الفعاليات 
ســـتتأثر  التـــي  الرياضيـــة  واألنشـــطة 
بتفشـــي فيـــروس كورونـــا الجديد، على 
ما يبدو. بحسب موقع “ماركا” الرياضي 

اإلسباني.
ووفقـــا لإلجراءات، يتـــم التصويت على 
الجائـــزة من قبـــل 193 صحفيـــا رياضيا 
مـــن جميـــع أنحاء العالم، عادة في شـــهر 

نوفمبر من كل عام.
لعـــب  لعـــدم  فرصـــة  هنـــاك  ذلـــك،  ومـــع 
الكثيـــر من مباريات كـــرة القدم من اآلن 
التأجيـــل  أو  اإللغـــاء  بســـبب  فصاعـــدا، 
حتى إشـــعار آخر، ومع إجـــراء مباريات 
في شـــهري ينايـــر وفبراير فقـــط، فكيف 
ســـيقرر هـــؤالء الصحفيون من ســـيفوز 

بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي؟
بطـــوالت  وجـــود  عـــدم  إلـــى  باإلضافـــة 
الدوريات المحلية وتوقف بطولة دوري 
أبطـــال أوروبـــا والـــدوري األوروبـــي، لن 
تكـــون هناك بطولة كأس أمـــم أوروبا أو 

كوبا أميركا هذا الصيف أيضا.
 يشار إلى أن جائزة الكرة الذهبية تمنح 
ألفضـــل العـــب فـــي العالـــم ســـنويا، منذ 
أن فـــاز بهـــا أول مـــرة الالعـــب ســـتانلي 
ماثيـــوز عـــام 1966، فيمـــا حصـــل عليها 
آخـــر مـــرة الالعـــب األرجنتينـــي ونجـــم 
فريق برشـــلونة ليونيل ميسي، الذي فاز 
اســـتحوذ عليها 6 مرات، مقابل 5 مرات 
الحالـــي  يوفنتـــوس  ونجـــم  للبرتغالـــي 

كريستيانو رونالدو.
وتعتبـــر جائزة الكـــرة الذهبية في نفس 
مرتبـــة جوائـــز “األفضـــل” التـــي يمنحها 

“الفيفـــا”  القـــدم  لكـــرة  الدولـــي  االتحـــاد 
ألفضل الالعبيـــن والالعبات، والتي يتم 

تسليمها عادة في شهر سبتمبر.

أما جائزة الحذاء الذهبي األوروبي فهل 
أقل قيمة من سابقتيها، وسيحصل عليها 
الالعـــب اإليطالـــي ونجـــم هجـــوم فريق 

التســـيو تشـــيرو إيموبيلـــي، الـــذي أحرز 
أكبـــر عـــدد من األهـــداف فـــي الدوريات 

األوروبية الكبرى هذا الموسم.

في زمن “كورونا”.. ما مصير الكرة الذهبية؟

ميسي آخر من توج بالكرة الذهبية

وكاالت

هـــاري  اإلنجليـــزي  المدافـــع  تحـــدث 
قيـــادة  شـــارة  ارتـــداء  عـــن  ماجوايـــر 
مانشســـتر يونايتـــد، ورغبته فـــي قيادة 
الشـــياطين الحمر نحو عصـــر جديد من 
النجاحات. وحصل ماجواير على شـــارة 
قيـــادة المـــان يونايتـــد من قبـــل المدرب 
أولـــي جونار سولســـكاير، عقـــب انتقاله 
للشـــياطين الحمـــر قادًمـــا مـــن صفـــوف 
ليستر مقابل 85 مليون جنيه إسترليني. 
وقـــال ماجواير في تصريحات نشـــرتها 

صحيفـــة ميـــرور “إنـــه لشـــرف كبيـــر أن 
أكـــون قائـــد هـــذا الفريـــق العظيـــم، لكن 
شـــعوري لم يختلف وكذلـــك تصرفاتي”. 
وأضـــاف “نحـــن مجموعة شـــابة بحاجة 
إلـــى الخبـــرة، فيكتور ليندلـــوف وديفيد 
دي خيا وخوان ماتا هم أصحاب الخبرة 
في غرف خلـــع المالبس”. وتابع “نحتاج 
أجـــل  مـــن  الشـــباب  هـــؤالء  لمســـاعدة 
التطور، يجـــب علينا التأكـــد من تطورنا 
كـــي نصبـــح مـــن فـــرق القمـــة وننافـــس 

علـــى األلقاب الكبرى”. علـــى جانب آخر، 
طالب ماجواير، جميع العبي مانشســـتر 
مـــن   30% بنســـبة  بالتبـــرع  يونايتـــد، 
وخاصـــة  الخيريـــة،  لألعمـــال  أجورهـــم 

للمستشفيات في مدينة مانشستر.

ماجواير يعلق على شارة قيادة يونايتد
وكاالت

كشـــف تقريـــر صحافـــي إيطالـــي، 
أمـــس الجمعـــة، عـــن تطـــور جديد 
بشـــأن مصيـــر األرجنتينـــي ماورو 
إيكاردي مهاجم إنتر ميالن، المعار 

حالًيا إلى باريس سان جيرمان.
ووفًقـــا لصحيفـــة “الجازيتـــا ديللو 
ســـان  باريـــس  فـــإن  ســـبورت”، 
جيرمان أعلن انسحابه من صفقة 
تحويل إعارة إيكاردي إلى شـــراء 

نهائي مقابل 70 مليون يورو.

وأشـــارت إلى أن وانـــدا نارا وكيلة 
وزوجة إيـــكاردي، تحدثت مؤخًرا 
الرياضـــي  المديـــر  ليونـــاردو  مـــع 
بالقـــرار  أبلغهـــا  الـــذي  لباريـــس، 

النهائي للنادي الفرنسي.
وأوضحـــت أن مســـتقبل إيكاردي 
يبدو صعًبا إذا قرر العودة إلى إنتر 
ميالن، بسبب الظروف التي غادر 
بها النادي عقب موســـم مضطرب 
 -  2018( والجماهيـــر  اإلدارة  مـــع 

2019(. يذكـــر أن إيـــكاردي ارتبط 
مؤخـــًرا باالنتقـــال إلـــى يوفنتوس 
الرغبـــة  وأن  ســـيما  ال  ونابولـــي، 
األولى لالعب وزوجته هي البقاء 

في إيطاليا.

قرار محبط لألرجنتيني ايكاردي

هاري ماجوايرايكاردي



سعيد محمد

محرر الشؤون المحلية

تجـــد الطالبة بدور حســـين فردان فـــي اإلجازة االحترازية فرصة ســـانحة 
لتعزيـــز مهاراتهـــا في القراءة، واالســـتعداد بالشـــكل األوســـع لخوض غمار 
التحكيم في مسابقة تحدي القراءة العربي والذي جاء بمبادرة كريمة من 
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ بهدف قراءة خمسين مليون كتاب 
فـــي العام الواحد، حيث تســـاعدها أمها في التدرب على القراءة الســـليمة 

للكتب وتلخيصها بالصورة الصحيحة في جوازات تحدي القراءة. 
يذكـــر أن بـــدور كانـــت تســـتعد قبل قـــرار تعليـــق الدراســـة للتصفيات على 

مستوى محافظات مملكة البحرين.
وتثمن بدور حسين مبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد التي جاءت لنشر 
المعرفـــة وإعـــادة إحيـــاء عادة القراءة لـــدى الطلبة، كما تقـــف وقفة تقدير 
وإجـــال لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم بمملكـــة البحرين التي كانـــت ومازالت 
ســـباقة إلشـــراك أبنـــاء وبنـــات البحرين فـــي جميع األنشـــطة والمســـابقات 
المحليـــة والخارجية التي تعزز من مهاراتهم وتصقل مواهبهم، داعية في 
الوقت نفســـه زماءها وزمياتها باستغال هذه اإلجازة لانشغال في كل 

ما هو نافع لهم مثل القراءة واالطاع.

اســـتغربت مواطنة بحرينية من نوم ابنها الشـــاب البالغ من العمر 20 عاًما 
لمدة 16 ساعة متواصلة يوم الجمعة 29 مارس 2020.

وبادرت إليقاظه لاطمئنان عليه، فاستيقظ برهة ليخبرها أنه بخير ثم عاد 
للنوم من جديد، فما كان منها إال أن اتصلت على الرقم 444 لتقول :”شاكة 
فـــي ولدي نايم 16 ســـاعة.. أخاف عنده أعـــراض كورونا تعالوا افحصوه”. 
وتم االتصال بالشـــاب ومنحه موعًدا في الســـاعة الثامنة 
من صباح يوم الســـبت 28 مارس 2020 بمركز فحص 

فيروس كورونا في مركز المعارض.
 وفي حديثه مع “الباد” قال الشـــاب )أ.ز( : “سارت 
األمـــور علـــى خيـــر مـــرام.. توجهـــت إلـــى مركز 
المعـــارض وهنـــاك اســـتقبلوني بـــكل اهتمـــام 
وحظيـــت بالرعايـــة وتـــم إجـــراء الفحص 
)النتيجـــة  ســـامتي  أثبـــت  الـــذي 
سالبة(، وبقيت مدة 5 ساعات ثم 

عدت للمنزل”.
ووجـــه الشـــكر والتقديـــر للطاقم 
علـــى  ولوالدتـــه  بالمركـــز  العامـــل 
“مســـكينة  مازًحـــا:  ويقـــول  اهتمامهـــا 

الوالدة.. خافت علي ربي يحفظها”.

بدور فردان تستعد لمسابقة تحدي القراءة

مواطنة لـ 444: “ولدي نايم 16 
ساعة.. تعالوا افحصوه!”

كثرة استخدام “الموبايل” و“اآليباد” بالعزل.. خطر
حذر رئيس جمعية الذكاء الصناعي جاسم حاجي من خطورة استخدام األجهزة الذكية )الهواتف المحمولة واألجهزة 
اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة( بشــكل مكثف يوميا خصوصًا من قبل األطفال، وذلك بســبب العزل في المنازل 

تنفيذا لإلجراءات االحترازية التي تتخذها الدولة.

وأوضح حاجي فـــي تصريحات لـ 
“البـــاد” أن دراســـة جديـــدة بينت 
أن الوقت الكثير الذي يتم قضاؤه 
أمام الشاشـــة قد يكون له عواقب 
على نمو الطفل الفكري، فاألطفال 
الهواتـــف  يســـتخدمون  الذيـــن 
الذكيـــة وأجهزة الكمبيوتر بشـــكل 
يومي وكما رصدت الدراســـة، هم 
أكثـــر نشـــاطًا وبشـــكل مبالـــغ فيه، 
باإلضافة إلى إصابتهم بالامباالة 
يحـــدث  بمـــا  االكتـــراث  وعـــدم 

حولهم.
حديثـــا  بحثـــا  أن  إلـــى  وأشـــار 

ُنشـــر فـــي مجلـــة النســـيت لصحة 
األطفال والمراهقين، واســـتخلص 
فيـــه الباحثون بيانات من دراســـة 
للمراهقيـــن  المعرفيـــة  التنميـــة 
 10 اســـتمرت  التـــي  الطوليـــة 
علـــى  فيهـــا  وركـــزوا  ســـنوات، 
األنشـــطة اليوميـــة لــــ 4524 طفًا 
أمريكًيـــا، تتـــراوح أعمارهم بين 8 
و 11 عاًمـــا، مضيفـــا أن الدراســـة 
و   2016 ســـبتمبر   1 بيـــن  جـــرت 
الفريـــق  2017 حلـــل  15 ســـبتمبر 
مـــدى التـــزام المجيبيـــن بالمبادئ 
التوجيهيـــة الموصى بها للنشـــاط 

البدني ووقت الشاشـــة الترفيهية 
و مدة النوم.

أن  دراســـة  كشـــفت  “لقـــد  واشـــار 
الســـابعة  فـــي  األطفـــال  إصابـــة 
مـــن العمر بمشـــكات فـــي االنتباه 
والتركيـــز، تـــزداد بزيـــادة أوقـــات 
مشاهدتهم للتلفزيون من عمرسنة 
إلـــى 3 ســـنوات، ووجـــد الباحثون 
أن كل ساعة يوميًا يقضيها الطفل 
قبل عمر 6 ســـنوات في مشـــاهدة 
التلفزيـــون، تزيـــد خطـــر إصابتـــه 
بمشـــكات في االنتباه بنســـبة 10 

.”%

الباحثـــون  “وجـــد  حاجـــي  وبيـــن 
أن األطفـــال الذيـــن أمضـــوا أكثـــر 
من ســـاعتين أمام الشاشـــة يومًيا 
كان أداؤهم أســـوأ فـــي اختبارات 
مـــن  وغيرهـــا  واللغـــة  الذاكـــرة 
اختبـــارات نشـــاط الدمـــاغ مقارنة 

باألطفال االخرين. وبلغ متوســـط 
تفاعـــل المشـــاركين مع الشاشـــات 
ســـجل  اليـــوم.  فـــي  ســـاعة   3.6
المشاركين الذين يندرجون تحت 
أعلـــى  درجـــات  ســـاعتين  عامـــة 
بنســـبة 4 في المائة في اختبارات 
التفكير مـــن األطفال الذين قضوا 

وقًتا أطول مع األجهزة”.
وأكد حاجـــي “لقد كانـــت النتيجة 
جـــزًءا مـــن جهـــد أكبـــر يبحث في 
لالتـــزام  المحتملـــة  التأثيـــرات 
الكنديـــة  التوجيهيـــة  بالمبـــادئ 
ســـاعة   24 مـــدار  علـــى  للحركـــة 

لألطفال والشـــباب، والتي توصي 
بســـاعة من التمارين يومًيا، وأقل 
من ســـاعتين مـــن وقت الشاشـــة، 
وتســـعة إلى 11 ســـاعة مـــن النوم 
لألطفـــال الذين تتـــراوح أعمارهم 
بين 5 إلى 13 عامًا، و لم يلب سوى 
5 % مـــن المشـــاركين التوصيـــات 
الثـــاث، بينمـــا حقـــق 71 % منهم 
توصية واحدة على األقل، وتشير 
النتائـــج إلـــى أن قلـــة النـــوم وقلة 
أمـــام  والتســـمر  البدنـــي  النشـــاط 
الشاشـــات قد يكـــون شـــائعة جًدا 

بالنسبة لرفاهية األطفال”.

جاسم حاجي

حاجي: استخدام األجهزة أكثر من ساعتين 
باليوم يؤثر على الذاكرة والدماغ

local@albiladpress.com
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إعداد: راشد الغائب

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

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

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

قصص بحرينية بفترة العزل المنزلي )الحلقة 5(

العزل المنزلي لم ُيغّير نمط حياة الوداعي
انتقـــد ثقافـــة الالمبـــاالة واالســـتهتار ومنهـــا رمـــي القفـــازات بالطـــرق

فترة  استثمار  الــمــواطــنــون  يــواصــل 
حياتهم  نمط  وتغيير  المنزلي  العزل 
الــيــومــي فـــي ظـــل تـــحـــدي فــيــروس 
“الباد”  وتحرص  المستجد،  كــورونــا 
ــذا الـــتـــغـــيـــرات فــي  ــ عـــلـــى تــقــصــي هـ
وتعاملهم  وتنقل  اليومية  برنامجهم 

في فترة الحجر الصحي المنزلي.
وفي هذا الحديث يوجه الباحث في 
بلدي  المجلس  عضو  البيئي  الحقل 
المنطقة الشمالية سيد شبر الوداعي 
رســالــتــه فــي هـــده الــفــتــرة مــن الــعــزل 

المنزلي. وهذا نص الحوار:

واجب ومسؤولية

- كيف تقضي يومك في ظل  «
العزل المنزلي وما برنامجك 

فيه؟ وكيف أثر التغيير والعزل 
في يومك؟

العزل المنزلي منعطف تطلبته الحالة 
االســتــثــنــائــيــة الــتــي تــعــيــش واقــعــهــا 
ــذي أحــدثــه  ــ بــادنــا بــســبــب الــخــطــر ال
كورونا  لفيروس  المتصاعد  االنتشار 
ــمــي، مـــا حتم  ــعــال عــلــى الــمــســتــوى ال
ــرازي  ــتـ ــراءات االحـ ــاجــ ــ االنــصــيــاع ل
أن  قبل  الــذي هو واجــب ومسؤولية 
يــكــون فــرض قــانــون ينبغي االلــتــزام 

بمحدداته.
االستثنائية  الــحــاالت  فــي  االنــســان 
برنامجه  الطبيعي ان يضع نظام  من 
به  المنوطة  المهام  ويجدول  اليومي 
وفق  بها  القيام  المطلوب  واالعــمــال 
ونشاطاته،  عمله  مجاالت  متطلبات 
والمسؤوليات  الواجبات  بحكم  لــذك 
الــمــنــوط بــي انــجــازهــا بــحــكــم عملي 
كــونــي عــضــوا فــي الــمــجــلــس الــبــلــدي 
في  االولـــى  لــلــدائــرة  ممثا  الشمالي 
يــبــدأ نشاطي  الــشــمــالــيــة  الــمــحــافــظــة 
منذ السابعة صباحا الى وقت متأخر 
الليل، ويتمثل ذلك في متابعتي  من 
المرتبطة  واالستحقاقات  المطالب 
خصوصا  الخدمية  المجتمع  بمصالح 
ما يتعلق باإلجراءات المحيطة بواقع 
الحماية  ــراءات  اجـ متطلبات  تأمين 
للمجتمع، ويجري في سياق ذلك من 

االلكتروني مع  التواصل  أولي  جانب 
االجهزة االدارية في المجلس البلدي 
الشمالي لمتابعة مطالب واحتياجات 
ــي الــــــدائــــــرة االولــــــى  ــ الـــمـــجـــتـــمـــع فـ
بالمحافظة الشمالية وتنسيق العاقة 
في توفير متطلبات النظام االجرائي 
ــتــشــار  ــأن مــكــافــحــة مـــخـــاطـــر ان ــشـ بـ
المنطقة  بلدية  مــع  كــورونــا  فــيــروس 
لــلــدفــاع  الــعــامــة  واالدارة  الــشــمــالــيــة 
البحرين  “اورباسير”  وشركة  المدني 
المسؤولة عن النظافة في المحافظة 
التواصل  آخر  جانب  ومن  الشمالية، 
مع مؤسسات المجتمع االهلي لتنظيم 
الــعــمــل وعــمــلــيــات مكافحة  مــجــاالت 

انتشار فيروس كورونا.

الملفات الثقيلة

 ما ايجابيات العزل بالنسبة لك  «
وسلبياته؟ وماذا أفقدك 
العزل؟ وماذا أضاف لك؟

أثرا  يترك  لم  المنزلي  العزل   
مــلــمــوســا فـــي تــغــيــيــر نمط 
نظرنا  مــا  اذا  فإنه  حياتي، 
وفرها  التي  المساحة  الــى 
بالمنزل وقضاء  البقاء  في 
العائلة  الوقت مع  فترة من 

والـــجـــلـــوس وقــتــا اطــــول في 
للعمل  الــثــقــيــلــة  الــمــلــفــات  مــراجــعــة 

يشكل  المنعطف  ذلـــك  فـــإن  الــبــلــدي 

اضافة ايجابية في انجاز المتطلبات 
المتراكمة للعمل البلدي.

ــبــه  الــمــســتــجــد فـــي جــوان ــع  ــ ــواق ــ ال ان 
ــة ومــتــطــلــبــاتــه االســتــثــائــيــة  ــيـ ــرائـ االجـ
ــار تـــجـــربـــتـــي فــي  ــ ــب ــ ــت أخــــــذا فــــي االعــ
نــاشــطــا في  الــمــيــدانــي بصفتي  الــعــمــل 

وباحثا  البيئي  الــعــمــل 
ــل  ــ ــ ــق ــ ــحــ ــ ــ فــــــــــــي ال

الـــبـــيـــئـــي بــرغــم 
الــمــنــعــطــفــات 
ــة  ــطـ ــيـ ــحـ ــمـ الـ
بـــــــالـــــــوقـــــــع 
ــي  ــاتـ ــيـ ــحـ الـ

والحد 

مــن الحركة، فــإن ذلــك الــواقــع لــم يكن 
ــر مــلــمــوس عــلــى نـــظـــام حــيــاتــي  ــ ــه أث لـ
والتزاماتي في اداء الواجبات المرتبطة 

بالمصالح االجتماعية والوطنية. 

األمن الصحي

 ما نصيحتك للناس في هذه  «
الظروف؟

ينبغي  ــتــي  ال الــمــلــمــوســة  الــحــقــيــقــة   
ــارة الــيــهــا ومــعــالــجــة اخــطــائــهــا  ــ االشــ
وتغيير  اليها  االنتباه  وتأكيد ضرورة 
ــاط الـــســـلـــوكـــيـــة والــحــيــاتــيــة  ــ ــمـ ــ األنـ
والـــمـــمـــارســـات الــخــاطــئــة الــكــارثــيــة 
الــمــحــيــطــة بـــهـــا، تــتــمــثــل فـــي ثــقــافــة 
الخطر  بواقع  واالستهتار  الامباالة 
الذي يحيط بمجتمعنا وعدم االلتزام 
والتعليمات  االحترازية  بالتوجيهات 
الوقائية وسط فئة ليست بقليلة في 
تصاعد مخاطر  الى  إضافة  المجتمع 
ــار  ــ اآلث ذات  الــمــســيــئــة  الــســلــوكــيــات 
الــخــطــيــرة عــلــى االمــــن الــصــحــي 
القفازات  للمجتمع في رمي 
واالمكان  الطرقات  في 
ــا تــحــتــاج  ــ الــــعــــامــــة، مـ
مستعجل  تــدخــل  الـــى 
مــــــــن قــــــبــــــل جــــهــــات 
االختصاص والفعاليات 
ــمــاعــيــة واالعـــــام  االجــت
كمنبر مهم في التأثير 

االجتماعي.

الوداعي يتابع تعقيم باربار

محرر الشؤون المحلية

 بدور المالكي

سيد شبر الوداعي



أعلنـــت مجموعـــة “جـــي 42” الرائـــدة فـــي مجـــال مجـــال الذكاء 
االصطناعـــي والحوســـبة الســـحابية، والتـــي تتخذ مـــن أبوظبي 
مقرًا لها، ومجموعة “بي.جي.آي” الرائدة عالميا في مجال حلول 
الجينوم، اليوم عن إطالق مختبر حديث بقدرات معالجة فائقة 
إلجراء عشرات آالف االختبارات بتقنية RT-PCR )تقنية تفاعل 
البوليمرز المتسلســـل اللحظي( يوميـــا؛ لتلبية احتياجات فحص 
وتشخيص اإلصابة بفيروس كورونا  المستجد “كوفيد19-” في 

دولة اإلمارات. 
ويعـــد المختبر أول مختبـــر بهذا الحجم في العالم يتم تشـــغيله 
خـــارج الصين، ويأتـــي تأكيدا على التـــزام الطرفين بدعم جهود 
القيادة الرشيدة؛ لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين 

لمكافحة وباء كورونا المستجد “كوفيد19-”. 
أبوظبـــي، وقامـــت  بإمـــارة  فـــي مدينـــة مصـــدر  المختبـــر  يقـــع 
المجموعتـــان بتشـــييده وتشـــغيله خـــالل 14 يوما فقـــط بهدف 
توفيـــر حـــل فـــوري يلبـــي االحتياجـــات المتصاعـــدة الختبارات 
“كوفيـــد19-” فـــي الدولـــة. وباالســـتفادة من تجربـــة الصين في 
مواجهة الوباء، سيســـهم المختبـــر في تمكين دولة اإلمارات من 

مواصلة المتابعة النشـــطة وتوفير أعلى معدالت الفحص قياسا 
بعـــدد الســـكان على مســـتوى العالم وفقـــا للبيانـــات الصادرة عن 

منظمة الصحة العالمية.
42”، بينـــج شـــياو  التنفيـــذي لمجموعـــة “جـــي  الرئيـــس  وقـــال 
“بفضـــل قدراتـــه التشـــخيصية الفائقـــة، يوفـــر المختبـــر النطـــاق 
والقوة الالزمين لتمكين ســـكان دولـــة اإلمارات العربية المتحدة 
مـــن الحصول علـــى أكثـــر االختبـــارات موثوقية لتفاعل سلســـة 
البولميـــرز، والتي ســـيتم أيضـــا توفيرها بالتعـــاون بين ’ جي 42‘ 
و’بي. جي. آي‘. ونغتنم هذه الفرصة لنثني على الجهود الحثيثة 
التي تبذلها الحكومة اإلماراتية الرشيدة لحماية صحة وسالمة 

السكان من هذا الوباء”.

عّينت نيســـان، غييـــوم كارتييـــه، نائًبا 
أوالً للرئيس ورئيســـا لمنطقـــة إفريقيا 
ورئيســـا  والهنـــد  األوســـط  والشـــرق 
لوحدة أعمال داتسون العالمية اعتبارا 
مـــن 1 أبريل 2020. وســـيقود كارتييه 
اإلدارة  لجنـــة  المنصـــب  هـــذا  بتوليـــه 
مســـؤوالً  ســـيكون  حيـــث  اإلقليميـــة، 
عن إســـتراتيجية األعمـــال واألداء مع 
جميع رؤساء عالمة نيسان التجارية. 
كما سيشـــغل منصب رئيس داتســـون 

على مستوى العالم. 
وانتقـــل كارتييه البالغ 51 عاما مجددا 
إلى نيسان من ميتسوبيشي، الشريكة 
فـــي التحالـــف، حيـــث شـــغل منصـــب 
المســـؤول التنفيـــذي ونائـــب الرئيـــس 
األول لشـــركة ميتسوبيشـــي موتـــورز. 
وقبـــل ذلك، تولى عددا مـــن المناصب 

العليـــا لـــدى نيســـان التـــي انضـــم إليها 
ألول مـــرة العـــام 1995، بمـــا فـــي ذلك 
نائـــب الرئيـــس األول لقســـم المبيعات 
والتســـويق فـــي نيســـان أوروبـــا العام 
مـــن  بأكثـــر  كارتييـــه  يتمتـــع   .2013
نيســـان  فـــي  الخبـــرة  مـــن  عامـــا   25
أدوارا  شـــغل  حيـــث  وميتسوبيشـــي، 

العالميـــة  العمليـــات  تشـــمل  متعـــددة 
والمبيعـــات،  والتســـويق  واإلقليميـــة 
وهو يبرع في مجال تحويل األعمال.

وتعليقـــا علـــى تعييـــن كارتييـــه، قـــال 
الرئيـــس التنفيـــذي العالمـــي لنيســـان، 
أشويني غوبتا “ال تزال منطقة إفريقيا 
والشرق األوسط والهند مهمة بالنسبة 
إلـــى نيســـان فيمـــا يتعلق بالنمـــو على 
الســـوقية  وحصتهـــا  الطويـــل  المـــدى 
المحتملة. ولـــدى كارتيير خبرة كبيرة 
العالـــم حيـــث  مـــن  الجـــزء  هـــذا  فـــي 
عمـــل ألكثـــر مـــن 25 عاما لدى نيســـان 
وشـــريكنا في التحالف ميتسوبيشـــي، 
وهو عنصر سيســـهم في مواصلة دفع 
أعمالنـــا إلـــى األمـــام مـــن خـــالل تلبية 
متناميـــة  عمـــالء  قاعـــدة  احتياجـــات 

ومتغيرة”.

غييوم كارتييه

بالفايروس اإلصابة  احتياجات فحص وتشخيص  لتلبية  غييــــــوم كـــارتييـــه سيقـــود لجنــــة اإلدارة اإلقليميــــة
“جي 42” و“بي.جي.آي” تؤسسان مختبرا لمكافحة “كورونا” ن رئيًسا إلفريقيا والشرق األوسط والهند نيسان تعيِّ

“الملكية للبنات” تعفي “طالبات الخليج” من رسوم التسجيل
أعلنــت الجامعــة الملكيــة للبنــات، أول جامعــة خاصــة معتمدة من قبل مجلــس التعليم العالــي في البحرين 
عــن دعمهــا لتوجيهــات قيــادة المملكــة إلجــاء الطــاب الذيــن يدرســون فــي الخــارج وإعادتهــم إلــى أرض 
الوطــن بأمــان فــي ظــل جائحــة فيــروس كوفيــد 19، وذلــك من خال إعفــاء الجامعــة للطالبات من رســوم 
طلب االلتحاق والتسجيل. كما تقدم الجامعة خصمًا بنسبة 30 % على الرسوم الدراسية للفصل الدراسي 
الصيفي للطالبات الاتي يدرسن في الخارج ويرغبن بالعودة إلى البحرين ولطالبات دول مجلس التعاون 

الخليجي.

دعمـــا  اإلعـــالن  هـــذا  ويأتـــي 
التـــي  األخيـــرة  للتوجيهـــات 
صـــدرت مـــن رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة؛ 
لوضـــع خطـــة ســـريعة إلجالء 
الطلبـــة البحرينييـــن العالقيـــن 
في الخـــارج وضمـــان عودتهم 
اآلمنـــة إلـــى أرض الوطـــن في 

أسرع وقت.
وقـــال القائـــم بأعمـــال رئيـــس 

الجامعة الملكية للبنات ديفيد 
ســـتيوارت “إنه وقـــت عصيب 
دول  لطلبـــة  بالنســـبة  للغايـــة 
مجلس التعاون الخليجي. قد 
يكـــون الطلبة الذين يدرســـون 
فـــي الخـــارج وســـيعودون إلى 
أرض الوطـــن، غيـــر متأكديـــن 
من إمكان الرجوع مجددًا إلى 
جامعاتهـــم في الخارج، كما أن 
الطلبة الذيـــن كانوا يخططون 
للدراســـة في الخارج في العام 

الدراســـي المقبل قـــد يعيدون 
النظر في خططهـــم ويبحثون 
عـــن خيـــارات أخـــرى تجعلهـــم 

بالقرب من الوطن”. 
هـــذه  ظـــل  “فـــي  وأضـــاف: 
أن  علينـــا  الحرجـــة،  األوقـــات 
تعقيـــدا  أقـــل  األمـــور  نجعـــل 
دول  طلبـــة  لجميـــع  بالنســـبة 
الخليجـــي.  التعـــاون  مجلـــس 
نريـــد أن نقـــدم لهـــم الشـــهادة 
إليهـــا  التـــي طمحـــوا  الدوليـــة 

منـــذ البدايـــة، حينمـــا توجهـــوا 
للدراسة في الخارج. باإلضافة 
العـــبء  مـــن  التخفيـــف  إلـــى 
هـــذه  خـــالل  عليهـــم  المالـــي 

المرحلة االنتقالية. 
بدورها تقدم الجامعة الملكية 
شـــهادة  لطالباتهـــا  للبنـــات 
أميركيـــة أصليـــة، أما بالنســـبة 
للطالبـــات العائـــدات مـــن دول 
أخرى، مثـــل المملكة المتحدة، 
فـــال يـــزال بإمكانهـــن الحصول 
على شهادة دولية من مؤسسة 
معتمدة وموثوقة. لدينا شراكة 

خاصـــة بالتحويالت الجامعية 
مـــع جامعـــة ويســـت فيرجينيا 
فـــي الواليات المتحـــدة، حيث 
يســـمح هذا البرنامج للطالبات 
اســـتكمال ســـنة أو ســـنتين أو 
ثالث سنوات من الدراسة في 
الجامعة الملكيـــة للبنات، ومن 
ثم يكون لديهن خيار التحويل 
إلـــى جامعة ويســـت فيرجينيا 
في مقرهـــا بالواليات المتحدة 
األميركيـــة مـــع الحصـــول على 
االعتمـــادات الكاملـــة، للتخرج 

بشهادة أميركية”.
“أننـــا  ســـتيوارت:  وأوضـــح 
نزود طالباتنـــا بخبراٍت عالمية 
فـــي بيئة آمنـــة مهيئـــة لتوفير 
خـــالل  مـــن  لهـــن،  الرعايـــة 
مجموعـــة متنوعة مـــن برامج 

والدراســـات  البكالوريـــوس 
األربـــع  الكليـــات  فـــي  العليـــا 
بالجامعة: كليـــة العلوم المالية 
الفنـــون  كليـــة  واإلداريـــة، 
القانـــون،  كليـــة  والتصميـــم، 
إضافـــة إلـــى مركـــز الدراســـات 

العامة”.
قائـــال  حديثـــه،  واختتـــم 
الالتـــي  الطالبـــات  “ســـتحصل 
َيُقمـــن بالتحويل إلـــى جامعتنا 
مـــن  حتـــى  الصيـــف،  هـــذا 
الجامعات المحلية واإلقليمية، 
على خصم 30 % من الرســـوم 
الدراســـي  للفصـــل  الدراســـية 
الصيفي، ويمكنهن االســـتفادة 
مـــن مرافـــق عالمية المســـتوى 
والتســـهيالت العصريـــة داخل 

الحرم الجامعي”.

دعًما لتوجيهات 
القيادة الرشيدة
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هذه الصفحة برعاية

الدفــع  موبايــل  لباقــات   10GB إضافــة عــن  بتلكــو  شــركة  أعلنــت 
الشهري التابعة للشركات كجزء من التزامها بدعم القطاع التجاري 

والمؤسسي خال هذه الظروف الراهنة.
هـــذه  مـــن  الزبائـــن  سيســـتفيد 
البيانـــات اإلضافيـــة لمـــدة ثالثة 
أشـــهر ابتداًء من 1 أبريل وحتى 

نهاية شهر يونيو 2020.
الماضيـــة،  األســـابيع  خـــالل 
بإطـــالق  بتلكـــو  شـــركة  قامـــت 
عـــدد مـــن المبـــادرات والخدمات 
حـــد  علـــى  وللمجتمـــع  لزبائنهـــا 
غيـــر  االســـتخدام  مثـــل  ســـواء، 
مســـتخدمي  لجميـــع  المحـــدود 
وخدمـــة  الثابـــت  اإلنترنـــت 
توصيل األجهزة والخدمات إلى 
المنـــازل في اليوم نفســـه، وذلك 
لمســـاعدة الزبائن على ممارســـة 
علـــى  اليوميـــة  احتياجاتهـــم 
القنوات اإللكترونية بيســـر ومن 

دون أي معوقات.
إضافـــة إلى ذلك، قامت الشـــركة 
اإلضافيـــة  البيانـــات  بطـــرح 
علـــى  الشـــركات  لمســـاعدة 
االســـتمرار فـــي إدارة عملياتهـــم 

بسالســـة، حيـــث إن معظـــم هذه 
بـــإدارة  اآلن  تقـــوم  الشـــركات 
خصوصـــا  ُبعـــد،  عـــن  أعمالهـــا 
الشـــركات الصغيرة والمتوسطة، 
فـــي  زيـــادة  إلـــى  يـــؤدي  وممـــا 

استخدام بيانات الموبايل.
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة، 
الوضـــع  “يتطلـــب  فنتـــر  ميكيـــل 
الحالـــي وحـــدة وتكاتف مختلف 
فئـــات المجتمـــع، وكـــون شـــركة 
بتلكـــو عضـــو فخـــور فـــي فريـــق 
البحريـــن، نحـــرص علـــى تكثيف 
جهودنا مـــن خالل تقديـــم مزايا 
ومميـــزة  إضافيـــة  وخدمـــات 

للزبائن”.
وسيتم إضافة 10GB شهرًيا من 
البيانـــات تلقائًيـــا لجميـــع باقـــات 
موبايـــل الدفـــع الشـــهري التابعة 
صالحـــة  وســـتكون  للشـــركات، 
ابتـــداًء من 1 أبريل وحتى نهاية 

يونيو 2020.

“بتلكو” تضيف 10GB لباقات موبايل الدفع الشهري
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ــا” ــورونـ ــة لــلــحــد مـــن “كـ ــرازيـ ــتـ ــر االحـ ــي ــداب ــت ــن ال ــم ض

“اإلسالمي” يطبق مفهوم العمل من المنزل

قام بنك البحرين اإلسالمي بتوجيه 
أكثـــر مـــن 60 % من موظفـــي البنك 
للعمـــل مـــن منازلهـــم، وذلـــك ضمـــن 
التدابيـــر الوقائيـــة لتجنـــب َتعـــّرض 
الموظفيـــن والزبائـــن أليـــة مخاطـــر 
صحية محتملة وضمان اســـتمرارية 
العمـــل، وذلـــك فـــي إطـــار مســـاعيه 
الحثيثة؛ للحفاظ على ســـالمة فريق 
العمل خالل الفتـــرة الجارية واتباًعا 
لاللتـــزام  الحكوميـــة  للتوجيهـــات 

بالتباعد االجتماعي قدر اإلمكان. 
يحرص بنك البحرين اإلسالمي على 
تطبيـــق سياســـة العمـــل مـــن المنزل 
تدريجًيا، بمنـــح األولوية للموظفات 
الحوامل واألمهـــات والذين يراعون 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة أو كبـــار 
فـــي الســـن فـــي منازلهم، إلـــى جانب 
لفـــرق  االجتماعـــي  التباعـــد  فـــرض 
عـــن  العمـــل  إمـــكان  ومنـــح  العمـــل 
التشـــغيلية  المهـــام  ألصحـــاب  ُبعـــد 
يتـــم  حتـــى  وتدريجيـــا  األساســـية 

اســـتيعاب أكبـــر نســـبة ممكنـــة مـــن 
الموظفين للعمل “عن ُبعد”.

للبنـــك،  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
حسان جرار “نبادر في بنك البحرين 
اإلســـالمي العتماد مفهوم العمل من 
المنـــزل لفريـــق عملنا؛ وذلـــك لضمان 
نضعـــه  الـــذي  وســـالمتهم  صحتهـــم 
فـــي مقدمـــة أولوياتنـــا. نـــدرك جيًدا 
المرحلـــة وتأثيرهـــا علـــى  تحديـــات 
الجميـــع، ولـــذا حرصنـــا علـــى تهيئـــة 

موظفـــي البنـــك؛ ليكونـــوا أكثر حذًرا 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  والتزاًمـــا 
بمـــا  واآلخريـــن،  أنفســـهم  لحمايـــة 
يضمن استمرار تقديم أفضل تجربة 

مصرفية للزبائن الكرام”.  
احترازيـــة  تدابيـــر  البنـــك  واتخـــذ 
رحـــالت  إلغـــاء  تضمنـــت  عديـــدة 
األعمـــال للخـــارج لجميـــع الموظفين 
ألّي وجهة، واتباع نظام تعقيم صارم 
فـــي المقـــر الرئيـــس للبنـــك، وجميـــع 
فروعـــه ومجمعاتـــه الماليـــة. كما تم 
وضـــع معقمـــات فـــي كافـــة المرافـــق 
الموظفيـــن  تزويـــد  مـــع  المشـــتركة، 
الذيـــن يتعاملـــون مع الزبائن بشـــكل 
وقائيـــة  أدوات  بطقـــم  مباشـــر 
شـــخصية، إلى جانب خفض ساعات 
عمـــل الفـــروع. وحـــرص البنـــك عبـــر 
التواصل الداخلـــي على تعزيز وعي 
الموظفيـــن بكيفيـــة حماية أنفســـهم 
بشـــكل أفضـــل، ومعرفـــة اإلجراءات 
التي يجب اتخاذها إذا ما أصيب أي 

شـــخص بالفيروس أو عند المخالطة 
بشخص مصاب.

وأصـــدر “البحريـــن اإلســـالمي” قراًرا 
بإغـــالق فـــرع البديع بشـــكل مؤقت، 
كما تم أيًضا تأجيل اجتماع الجمعية 
 19 إلـــى تاريـــخ  العاديـــة  العموميـــة 
أبريل، حيث سُيعقد – ألول مرة في 
تاريخ البنك – عن طريق اســـتخدام 

نظام مؤتمرات الفيديو.
واختتـــم  جرار بقوله: “نحن ممتنون 
اتخذتهـــا  التـــي  لإلجـــراءات  للغايـــة 
الحكومة للحفاظ على سالمة جميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن والشـــركات. 
نعتبـــر أنه مـــن مســـؤوليتنا الوطنية 
المشـــتركة أن نؤدي دورنـــا لمواصلة 
تعزيز هـــذه الجهود. ونشـــجع جميع 
الزبائن الكرام على البقاء في منازلهم 
واســـتخدام المنصات الرقمية للبنك 
إلجراء كافـــة معامالتهم المصرفية، 
وتجنـــب خطـــر اإلصابـــة بالفيـــروس 

لهم وألسرهم والمجتمع”.
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تلتـــزم الكليـــة الملكيـــة للجراحين في 
الطبيـــة  البحريـــن  جامعـــة   – ايرلنـــدا 
تقديـــم  بمواصلـــة  البحريـــن(   RCSI(
تعليـــم عالي الجـــودة لطالبها ليحققوا 
النجاح فـــي حياتهم المهنيـــة، وبنفس 
الوقـــت تحـــرص علـــى الحفـــاظ علـــى 
خـــالل  مـــن  البحريـــن  فـــي  الصحـــة 
اغـــالق  رغـــم  المجتمعيـــة  مشـــاركتها 
حرمها الجامعي في 26 فبراير بســـبب 

وباء كوفيد 19. 
وقـــام رئيـــس الجامعـــة ســـمير العتوم 
األعمـــال”  مواصلـــة  “لجنـــة  بتشـــكيل 
التـــي تضم عدًدا من كبار أعضاء هيئة 
الطبيـــة،  البحريـــن  التدريـــس جامعـــة 

للمســـاعدة على تمهيد المسار وضمان 
مواصلـــة الطالب رحلتهـــم إلى النجاح 

بسهولة. 

وقـــال العتـــوم “نركـــز علـــى االحتفـــاظ 
األكاديمـــي  التعليـــم  مســـتوى  بنفـــس 
المقاعـــد  علـــى  الطـــالب  كان  لـــو  كمـــا 
الدراســـية، وتســـهيل التعليـــم عن بعد 
حددتهـــا  التـــي  المعاييـــر  نطـــاق  فـــي 
وأنـــا  الحكوميـــة.  التنفيذيـــة  اللجنـــة 
واثـــق من أن أعضـــاء هيئـــة التدريس 
فـــي الجامعـــة ســـيؤدون هـــذه المهمـــة 
علـــى أحســـن وجـــه، حيـــث إن جميـــع 
المســـتويات  علـــى جميـــع  الموظفيـــن 
يشـــاركون في هذه العملية ويظهرون 
التزامـــًا فائقـــًا وحرصـــًا علـــى تخريـــج 
متخصصين في الرعاية الصحية على 

أعلى المستويات المهنية”. 

وتمكنت الجامعة مـــن مواصلة تقديم 
الدروس والمحاضـــرات طبقًا للمناهج 
المقـــررة لهـــذا الفصل الدراســـي بفضل 
للجامعـــة  التعلـــم االفتراضيـــة”  “بيئـــة 
والمحاضـــرات  الـــدروس  توفـــر  التـــي 
للطالب في مختلف مراحل دراستهم. 
وتوفر البيئة للطالب العديد من فرص 
التعلـــم إضافـــة إلى المـــوارد التي تعزز 
التعليـــم التقليـــدي مـــن خـــالل الطـــرق 
الرقميـــة. ومنـــذ اغالق حـــرم الجامعة 
فـــي 26 فبرايـــر، تم تقديـــم 90 % من 
مـــواد التمريـــض وأكثر مـــن 75 % من 
Micro- “مواد الطب باستخدام منصة 

.”soft Teams

ــا الــمــجــتــمــعــيــة رغــــم إغـــــاق حــرمــهــا ــه ــت ــارك ــش مـــن خــــال م
“البحرين الطبية” تعزز االلتزام بالتصدي لـ “كورونا”

سمير العتوم



تشعر باالرتياح وتتحّمس لجديد تستقبله في 
حياتك.

ما نفع اإلنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته.

ال تهدر طاقتك اإلبداعية في مشاريع من دون 
خطط.

استفد من الراحة التي تكون بعد العمل لتقوم 
بالرياضية.

تتوضح النقاط ويزول التباس سابق، وتتقّدم 
في مهنتك.

األخطاء الصغيرة غالًبا ما تكون مؤشًرا لبعض 
التسّرع.

حاول معالجة الوضع سريًعا لئال تزداد األمور 
تعقيًدا.

إذا أردت تجنب اإلصابة بأي مرض عليك 
بممارسة الرياضة.

قد يزيل هذا اليوم بعض االلتباس أو سوء 
التفاهم.

تشفى من وعكة خفيفة إصابتك وتعاود نشاطك 
بكل حيوية.

يزيدك هذا اليوم خيًرا وإيجابية ويزيل بعض 
الغموض.

قد تفضي بسّر إلى أحد الزمالء، أو تقوم بخطوة 
ترضيك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

4 ابريل

 1818
الكونغرس األميركي يقر العلم 
األميركي المكون من 13 خًطا 

أحمر وأبيض 
و20 نجمة مع 
إضافة نجمة 

عند دخول 
أي والية 

جديدة.

يتعاون المطرب محمد فؤاد ألول مرة مع الشاعر الغنائي 
أشرف أمين في أغنية جديدة بعنوان “سوء تقدير”، وهي 
من ألحان محمد الدهشــان، ولم يتم االســتقرار بشكل 

نهائي على موعد طرحها.
وكان فــؤاد توجــه بالدعــاء لمصر أن يكشــف اللــه عنها 

الغمة، ويزيل هذا  الوباء، ويحمي مصر والمصريين، في ظل 
انتشار كورونا في العالم أجمع، مشيًدا بأداء الحكومة واإلجراءات التي اتخذتها 

 من أجل تقليل االختالط ومواجهة انتشار الفيروس.

قاربت الفنانة مي كساب على االنتهاء من تسجيل حلقات 
المسلســل الكوميــدي اإلذاعي “دفعــة محمد صالح”، 
الذي تقــوم ببطولته بصحبة الفنــان مصطفى خاطر، 
ويخرجه ياسر الشوربجي، ومن المقرر اذاعته على راديو 

النيل في شــهر رمضان. ويشــارك في المسلســل أيضا 
أنعام سالوســة، وعبدالله مشرف، وسامي مغاوري، ويحيى 

محمود، وفتحي ســعد، ومحمود عامر، ومــن تأليف عمر طاهر، وإنتاج المعتز 
بالله محمد، وتجسد مي في الحلقات شخصية مدرسة موسيقى.

أطلــت الفنانة إلهام شــاهين بالفيديو عبــر برنامج اإلعالمية 
لميس الحديدي “القاهرة اآلن” المعروض على قناة “العربية 
الحدث”، برسالة وجهتها للشعب المصري، والوسط الفني، 
حيث خاطبت الناس، مشــددة على ضــرورة التزام منازلهم 

والتوقف عن التصرف وكأنهم يعيشون أوقات إجازة للمتعة 
في هذه المرحلــة الخطرة. وتوجهت شــاهين باقتراح لمنتجي 

مسلســالت الـ 30 حلقة طالبة منهم االكتفاء بتصوير 15 حلقة تعرض في رمضان، 
على أن تعرض الحلقات المتبقية بعد انتهاء أزمة الفيروس.

اختصار المسلسالتمدرِّسة موسيقىسوء تقدير
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أطلـــت الفنانـــة ميريـــام فـــارس عبر 
برنامـــج “منـــا وجـــر” وتحدثـــت عـــن 
األوقـــات التـــي تمضيهـــا مـــع عائلتها 
الصغيرة في الحجر المنزلي. فارس 
تحدثت الى البرنامج عبر “سكايب”، 
مؤكـــدة أنهـــا تلتـــزم المنـــزل منذ 22 
فبراير الماضـــي برفقة زوجها وابنها 
جايـــدن، وأكـــدت أنهـــا ســـعيدة فـــي 
الحجر المنزلي خصوصا وأنها كانت 
تريـــد شـــراء الوقـــت قبـــل فيـــروس 
بـــأن  اآلن  تشـــعر  ولكنهـــا  كورونـــا، 
حياتهـــا جيـــدة وتمكنـــت مـــن القيام 

بالكثيـــر من األمور التي لم تســـتطع 
إنجازهـــا مـــن قبل، وتحـــاول فارس 
االبتعـــاد عن ســـماع األخبار الســـيئة 
التـــي تتعلـــق بكورونـــا، كـــي تتفادى 
االكتئـــاب وكل مـــا عليهـــا القيـــام به 
هـــو تعقيـــم وتنظيـــف فـــي المنزل 
و”ال داعـــي للخـــوف”. فيما لم تخل 

المقابلـــة من ســـؤال مقـــدم البرنامج 
بيـــار ربـــاط عـــن أنـــه متى ســـيتمكن 
فـــي  زوجهـــا  رؤيـــة  مـــن  الجمهـــور 
اإلعـــام، أجابـــت ميرام بأننا ســـنراه 

عندما يقرر هو فقط.

ميريام فارس من الحجر المنزلي.. زوجي من يقرر ذلك

 1841
 جون تايلر يتولى رئاسة أميركا خلًفا للرئيس ويليام هنري هاريسون.

 1905
زلزال يهز مدينة “كانغرا” الهندية يؤدي إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص.

 1939
وفاة ملك العراق غازي األول إثر حادث اصطدام سيارته بعمود كهرباء.

 1581
 منح فرنسيس دريك لقب سير بعد نجاح ماحته الدورانية حول العالم.

 2017
ام.  بلدة خان شيخون بريف إدلب تتعرض لهجوم كيمائٍي ِبغاز السارين السَّ

فوجئ متابعو الممثل التركي 
كيفانتش تاتليتوغ بنقله 

إلى المستشفى بعد ظهور 
عوارض فيروس كورونا عليه، 

وأشارت مصادر صحافية 
تركية إلى أّنه نقل إلى 

المستشفى في ساعة متأخرة 
من الليل بسبب االشتباه في 

إصابته بالفيروس.

االنطالقة األولى للنجم ويل ســميث في عالم الغناء والســينما

“فريش برنس” يستحوذ على قلوب عشاقه.. مجددا

مـــن المسلســـات القديمة التـــي عليها 
طلب اليوم هو مسلسل “فريش برنس 
اوف بيـــل ايـــر” للنجم المحبـــوب ويل 
ســـميث، الـــذي انطلق منـــه كالصاروخ 
الـــى عالـــم الغنـــاء والســـينما، واليـــوم 
يعرض هذا المسلســـل فـــي العديد من 
المنصـــات الكبيـــرة حول العالـــم، ولعل 
ويعـــرض  عندنـــا،  أشـــهرها  نتفليكـــس 
جميـــع مواســـم الحلقـــات اآلن بنجـــاح 
كبيـــر واســـترجاع بعـــض مـــن ذكريات 

الماضي.
 يتحـــدث المسلســـل عـــن شـــاب فقيـــر 
يدخـــل عائلة غنية تعيـــش في منطقة 
)يبل اير كاليفورنيا( ترسله أم إلى هناك 
خوفـــا منهـــا مـــن عصابـــات فيادلفيا، 
وكـــون المنطقـــة هادئـــة عنـــد أقربائـــه 
ولكـــي يتعلم بعـــض العادات الحســـنة 
والكاســـيكية، لكن ويل سميث يزعج 
هـــذه العائلة الغنية بتصرفاته الحمقاء 

وبعفويته.
وتتكون هذه العائلة الغنية من:

- األب )فيليب بانكس(
- األم )فيفيان( خالة ويل سميث

- األبناء )كارلتون، هياري، آشلي(
)جيفـــري(  البريطانـــي  الخـــادم   -
باالضافـــة إلى وجـــود صديقـــه )جازي 
جيـــه( اللـــذان يدخان بصـــور مختلفة 
مـــن الغبـــاء بعض المـــرح لهـــذه العائلة 

االرستقراطية. 

شخصيات المسلسل

* نجـــم المسلســـل: ويل ســـميث )يقدم 
فـــي المسلســـل شـــخصية مرحـــة غيـــر 
مباليـــة يعشـــق الغناء ويحـــاول تغيير 
هـــذه العائلة( بـــدأ مســـيرته الفنية في 
هـــذا المسلســـل لمـــدة ســـت ســـنوات، 
بعدهـــا انطلـــق للنجوميـــة مـــن خـــال 
أفامه العالميـــة اخرها ابد بويز بجزء 

جديد.
* األب أو العـــم فيليـــب بانكس وقدمه 
النجـــم الراحـــل جيمـــس افـــري )يقـــدم 
في المسلســـل دور رجل محترم يعمل 
دخولـــه  قبـــل  المحامـــاة  فـــي  اوال 
مجـــال القضـــاء( يقـــدم دوره كأب 
القديـــم  الطـــراز  مـــن  كاســـيكي 
مـــع بعـــض الفكاهـــة وتقلـــب المـــزاج 

والحكمة أيضا وحب االسرة.
* االم جانيـــت هوبيـــرت ويتـــن بـــدور 
االســـتعانه  وتـــم  بانكـــس  فيفيـــان 
بالنجمة دافين رييد الســـتكمال الدور 
بعـــد اعتذار االولـــى لظـــروف إنتاجية 
دور  المسلســـل  فـــي  تقـــدم  خاصـــة! 
خفيف يتركـــز في مســـاندتها لقرارات 

زوجها دائما مع بعض الكوميديا.

* الولـــد الفونســـو ريبيـــرو الـــذي 
يقـــدم دور كارلتـــون بانكـــس االبـــن 

ارســـتقراطي  كشـــاب  دوره  )يقـــدم 
باتقـــان مـــع ولعـــه بالرقـــص ودائما هو 
الـــذي يصحـــح  تحـــت ســـخرية ويـــل 
اخطائه وتصرفاته مع الفتيات(، بعيدا 
عـــن المسلســـل بدأ الفونســـو في ســـن 
الثامنة وظهر فـــي العديد من االعمال 
قبـــل نجوميتـــه فـــي فريـــش برنـــس، 
وظهـــر ايضا مع النجـــم الراحل مايكل 
جاكســـون فـــي أحـــد إعانـــات الكـــوال 
ورقـــص معـــه فهـــو رقـــاص محتـــرف 
جـــدا! قدم مـــع ويل ثنائـــي ناجح جدا 
بكوميديـــا رائعـــة، يعيـــش اليـــوم فـــي 
لـــوس انجلـــوس وابتعـــد عـــن العمـــل 

الفني ويدير تجارته اليوم.
* الســـمراء الجميلة كاريان بارســـونس 

تقـــدم شـــخصية هيـــاري بانكـــس 
والبنت  المذيعة  )هي 

ى  لكبـــر ا
المدلله عند 
كل  ابوهـــا، 

مـــا 

تهتم بـــه هو االزيـــاء والمابس فقط(، 
تمتلـــك كارين اآلن شـــركتها االنتاجية 
 Bamboozled Goliwogg الخاصـــة 
وتقدم األفـــام والبرامـــج التلفزيونية 
وهـــي اليـــوم تقيم فـــي ســـانتا مونيكا 

بكاليفورنيا.
* النجمة تاتيانا علي قدمت شـــخصية 
آشـــلي بانكـــس البنت الصغـــرى )أصغر 
الثاثـــة( و ويـــل ســـميث حريص على 
مصلحتهـــا ويدافـــع عنها دائمـــا واليوم 
هـــي مغنيـــة )ار انـــد بـــي( وتعمـــل فـــي 

مجال المطاعم.
* أظـــرف خـــادم فـــي التلفزيون هو 
النجم جوزيف مارســـيل الذي يقدم 
دور جيفري )خادم انجليزي للعائلة، 
شـــخصيته  المســـلس  فـــي  يقـــدم 

انتهازية ومضحكة(.

تحدي حال الترك في الحجر المنزلي
تشارك الفنانة البحرينية حال الترك مع حملة “بالتينيوم ريكورد” لتشجيع الناس على المكوث في المنازل ألطول فترة ممكنة للحّد 

من انتشار فيروس كورونا المستجد من خالل إطالق هاشتاغ “معكم في البيت”.

وتحدثـــت الفنانة الشـــابة من خال الســـكايب في برنامج 
mbctrending عـــن الحملـــة والتي تتضمـــن حصولها على 
مجموعة من األسئلة من محبيها لتقوم بعدها بالرّد عليهم 
من خال تســـجيل مقطع فيديو أو ببث مباشـــر من داخل 

منزلها.
وأكـــدت أنهـــا تلقـــت العديـــد مـــن األســـئلة المتنوعـــة 

والســـريعة والطريفة، مشـــيرة الى أنها ســـترد على 
الجميع وستنشر مقطع الفيديو قريبًا.

وتحدت حا الفنان الفلســـطيني محمد عســـاف 
ليشـــارك فـــي حملـــة باتينيـــوم. ثـــم دخلت في 

تحدي مباشر مع الشاعر مشعل المالكي الذي 
قدم شعرًا عن الكورونا.

وكشفت عن أنها في الحجر المنزلي طوال 
الوقـــت وتقضـــي وقتهـــا بالدراســـة عبر 

االنترنـــت وباقـــي الوقت بمشـــاهدة 
األفـــام علـــى netflix ومســـاعدة 

جدتي في المطبخ.
وكانت الترك قد شارك في حملة 

“خليـــك بالبيت فـــي البحرين” من 
خـــال تقديم أغنية على السوشـــيال 

ميديـــا وتحدي فنـــان آخر ليغني مباشـــر 
لمتابعيـــه. وشـــاركت أيضـــًا فـــي تقديـــم 

أغنية “وحدتنا في قوتنا”.
وحرصت الفنانة منى السابر على قضاء 

الوقت في المنزل لفترة طويلة، كنوع 
مـــن الحجر الصحي لوقف تفشـــي 

فيروس كورونا، في ظل األزمة 
التي يعيشها العالم حالًيا.

الســـابر،  منـــى  ونشـــرت 
حـــا  الفنانـــة  والـــدة 

التـــرك، مشـــهد تمثيلي 
االم  عيـــد  بمناســـبة 

وذلك عبر حسابها 
علـــى  الشـــخصي 

موقـــع الصـــور والفيديوهـــات “انســـتجرام”. وظهـــرت منى 
الســـابر فـــي الفيديـــو بالحجـــاب مجـــدًدا بعـــد ان كانت قد 
خلعتـــه من فترة وهـــي تحتضن ابنها وترفـــع احدى يديها 
لحمايتـــه مـــن فيـــروس الكورونـــا. وعلقـــت منـــى 
السابر على الفيديو كاتبة: “كل عام وأنتي 
بخيـــر يا، وبهذه المناســـبة نوجه تحية 
خاصـــة لـــكل أم تحافـــظ علـــى أمن 

وسامة أسرتها”.
الفنانـــة  شـــاركت  وكانـــت 
جمهورهـــا  أروى  اليمنيـــة 
عبـــر  جديـــد  بفيديـــو 
حسابها الخاص على 
موقع تبادل الصور 
ت  هـــا يو لفيد ا و
 ” م ا نســـتجر إ “

تجمعهـــا 
بالفنانـــة حا 

الترك.

طارق البحار
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ا على يوتيوب “سوالف طفاش -جزيرة الهالمايا” متاح حاليًّ

بعـــد النجـــاح الجماهيـــري الكبيـــر أثنـــاء عرضـــه قبل 
ســـنوات فـــي شـــركة البحرين للســـينما، أصبـــح اليوم 
الفيلم الكوميدي للنجم البحريني الراحل علي الغرير 
)سوالف طفاش -جزيرة الهالمايا( والذي يشارك معه 
رفيق دربـــة خليل الرميثي في اليوتيوب للمشـــاهدة 
واالســـتمتاع بالمواقـــف الكوميدية لطفاش وجســـوم 

في مغامرة جديدة من مغامراتهما الكوميدية.
الفيلـــم مدتـــه نحو الســـاعة ونصف الســـاعة، ويحكي 
الفيلم المبني على مسلســـل “ســـوالف طفاش” الشهير 
بعـــد أن يصـــاب طفـــاش بمشـــكلة فـــي فريـــج طفاش 
تجبـــره على الســـفر مع جســـوم لــــ “جزيـــرة الهالمايا”؛ 
إليجاد حل لهذه المشـــكلة، وهو ال يعلم بأنه ســـيكون 
فريســـة مـــأزق أكبـــر فـــي الجزيـــرة البعيدة، مـــا يجبر 

رجال حّيه على السفر لتخليصه هو وجسوم.
فكـــرة الفيلم جـــاءت بعد النجـــاح الكبير الـــذي حققه 
مسلســـل )ســـوالف طفاش( بأجزائه الثالثـــة، ودخول 
شـــخصيات المسلسل للبيوت وتفاعل المشاهدين مع 
أحداثه وما اتسم به المسلسل من بساطة في الطرح 
وفي لغة الحوار، وخفة دم الممثلين فيها جعلنا نفكر 
فـــي خوض غمار التجربة الســـينمائية بفكرة بســـيطة 

فيها من الفكاهة والمغامرة.
العمـــل الفنـــي تـــم تصويـــره مـــا بيـــن مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة الهند بوجـــود طاقم بحريني وباســـتعانة 
بمجموعة مـــن الفنيين المحترفيـــن والمختصين في 
عالم السينما من بوليوود باستخدام أحدث التقنيات 
الكوهجـــي،  يوســـف  المخـــرج  بقيـــادة  الســـينمائية 
شـــخصيات الفيلـــم الـــذي تـــم تصويـــره في ســـتوديو 
فريـــج طفـــاش وفـــي الهند، هم أنفســـهم المشـــاركون 
في المسلسل، ولكنهم سيلعبون دورين فيه، ويشارك 
معهـــم الفنـــان الراحـــل إبراهيم بحر كإضافـــة جديدة 

لفريق طفاش، كما يشارك في التمثيل ممثلون هنود.
الفيلم من إخراج يوســـف الكوهجي الذي شـــارك في 
إنجـــاز مسلســـل ســـوالف طفاش فـــي موســـمه األول 
فـــي العام 2009 كمســـاعد مخـــرج، ومن ثـــم كمخرج 
فـــي الموســـمين الثاني والثالـــث، وبمتابعة من رئيس 
مجلـــس إدارة AK STUDIO أحمـــد الكوهجـــي، وهو 
الفيلـــم ومؤلفـــه، وبمشـــاركة النجمـــة ســـلوى  منتـــج 
الجراش، ومنيرة محمد، ونجيب النواخذة وآخرون، 
وتصويـــر  مكيـــاج  مـــن  الطاقـــم  باقـــي  إلـــى  إضافـــة 

ومونتاج.

قـــال الفنـــان أمين الصايغ لـ”البـــالد” إن االلتزام بالتعليمات 
من الجهات المختصة، واتباع األوامر هو من أهم أســـباب 
نجاحنـــا في تخطي هـــذه األزمة، والبحريـــن قادرة بوعي 
أبنائها علـــى النجاح والوصول إلى الهدف المنشـــود، وهو 
الحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد، كما شـــكر 
الصايـــغ فريـــق البحريـــن الوطنـــي لمكافحـــة كرونـــا علـــى 
جهودهـــم الكبيـــرة والتدابيـــر الوقائيـــة بمـــا يحفظ صحة 

وسالمة الجميع.
وأضـــاف الصايـــغ: عـــن نفســـي أنـــا ملتـــزم بعـــدم الخروج 
مـــن المنزل اتباعـــا للتعليمات وأقضي ســـاعات يومي في 
االســـتفادة مـــن األعمـــال الفنيـــة ومتابعـــة كل جديـــد في 
عالـــم الفن، وكذلك رســـم برنامـــج مفيد ألبنائـــي والعائلة، 
فالشـــخص البـــد وأن يســـتفيد قدر المســـتطاع مـــن فترة 
الجلوس في المنزل وال يهدرها في النوم والكسل، فهناك 
مجال للقراءة واالســـتفادة من الكتب، وهناك مجال أيضا 
لممارســـة مختلف الهوايات كالرســـم والموسيقى وغيرها 

من الهوايات حسب توجه الشخص.

وتمنى الصايغ أن تنتهي أزمة كرونا ســـريعا وتعود األمور 
إلـــى طبيعتها، ويخرج الناس إلـــى أحبائهم، بيد أن هذا ال 
يتحقـــق إال بتعـــاون الجميع، والدور األكبـــر على المواطن 

والمقيم.
يذكـــر أن الفنـــان أمين الصايغ كان قـــد حقق جائزة أفضل 
ممثـــل دور أول فـــي مهرجـــان البحريـــن المســـرحي األول 

العام الماضي عن دوره في مسرحية “ نعال النوخذة”.

اتبـــاع التعليمـــات أهـــم أســـباب نجاحنـــا فـــي تخطـــي الوضع

الصايغ لـ“^”: البد أن نستفيد من جلوسنا في المنزل

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أّبـــن 
القديـــر  الفنـــان  الكويتييـــن  الفنانيـــن 
عبدالعزيـــز المفـــرج )شـــادي الخليـــج( 
الفنـــان ســـليمان الياســـين، أحـــد رواد 
فـــي  والمســـرحية  الفنيـــة  الحركـــة 
الكويت وعضو فرقة مســـرح الخليج 

العربي
وقـــال المفرج فـــي بيـــان صحافي: ال 
شـــك في أننـــا برحيل الياســـين فقدنا 
فنانـــًا قديرًا كانت له بصمات واضحة 
خالل مســـيرته الحافلة على خريطة 
الفـــن الكويتـــي والخليجي، فـــكان له 
دوره وتاريخـــه فـــي مجـــال المســـرح 
قـــّدم  حيـــث  واإلذاعـــة،  والتلفزيـــون 
عشرات األعمال المهمة، منها “خروج 
عن المألـــوف” و”الخروج من الهاوية” 
مـــا  و”بيـــت تســـكنه ســـمرة” و”بقـــدر 
تحمـــل النفوس” و”يا خـــوي” و”وبعد” 

و”ويبقى” وغيرها كثير من األعمال.

مـــن جهة أخـــرى، وجـــه نائـــب رئيس 
مجلـــس إدارة فرقـــة المســـرح العربي 
صالـــح القيالنـــي كلمـــة بحـــق الراحل 
عنونهـــا بـ “الخـــل الوفي” وقـــال: “في 
هـــذا الزمـــان هناك قلة مـــن األصدقاء 
محفوريـــن فـــي الذاكـــرة، ال تنســـاهم 
العــــيون، وال يفارقون البال، يسكنون 

حنايا القلب، تهواهم الروح، وتصطلح 
بهم األيام وتأنس لهم الليالي، خاصة 
عندما تكـــون قد ارتبطت معهم وبهم 
فـــي ســــالم ووئـــام، وذكريـــات أعمال 
فنيـــة وأدبيـــة تـــم إنجازهـــا بإخالص 
علـــى مـــدى ســـنوات عديـــدة فنالـــت 

حظها من الجوائز والنجاحات.

ــب بــصــمــات واضــحــة ــاح ــًرا ص ــديـ ــا قـ ــاًن ــن ــا ف فــقــدن

جمعية الفنانين بالكويت تؤبن الياسين

أطلق بلبل الخليج الفنان نبيل شعيل، 
أغنية جديدة بعنوان “الكويتي كفو”، 
بالتعاون مع تلفزيـــون دولة الكويت، 
التـــي  األماميـــة،  للصفـــوف  تحيـــة 
تقف فـــي مواجهـــة فيـــروس كورونا 

المستجد.
ونشر شعيل، عبر صفحته على موقع 
التواصل االجتماعي “تويتر”، تغريدة 
حول األغنية، موضحا أنها من كلمات 

عبـــدهللا  وألحـــان  الـــواوان  منصـــور 
الصيـــداوي  ربيـــع  وتوزيـــع  القعـــود 
وإيقـــاع عبدهللا البلوشـــي وإشـــراف 
غانـــم الفايز وإخـــراج طـــالل العنزي، 

وإنتاج تلفزيون دولة الكويت.
يذكـــر أن نبيـــل كان قـــد أطلـــق األيام 
هالديـــرة”،  “ثابتـــة  ســـنغل  الماضيـــة 
مـــن كلمات علي بوغيـــث ومن ألحان 

عبدالعزيز الويس.

تـــوج اللـــواء فـــارس خلـــف المزروعـــي، قائد عـــام شـــرطة أبوظبي، رئيـــس لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية والتراثية، مســـاء أمس األول على مســـرح 
شـــاطئ الراحة، الشـــاعر مبـــارك بالعود العامـــري بلقب وبيرق شـــاعر المليون في 
نســـخته التاســـعة. وهنأ المزروعي جميع الشـــعراء المشـــاركين في هذا الموســـم 
والحاصليـــن على المراكز المتقدمة األولى في برنامج شـــاعر المليون، مؤكدًا أن 
مشـــاركة نحو 48 مبدعًا في هذه الدورة ُيضاف إلى مســـيرة نجاح البرنامج في 
مواســـمه الســـابقة، والذي بات اليوم أشـــهر برنامج عربي على اإلطالق من جهة 
اهتمامه بالشعر النبطي، لتؤكد أبوظبي أصالتها في االحتفاء بالثقافة، وإبداعها 
العابـــر للحـــدود، من خـــالل هذا البرنامج وغيـــره من البرامج والمشـــاريع الهادفة 
التـــي تحتضنها عاصمة الشـــعر أبوظبي، والرامية إلـــى المحافظة على الموروث 

الثقافي، وصونه ونقله لألجيال المتعاقبة.
عبـــدهللا  الســـعودي  الفنـــان  بـــث 
الســـدحان مقطع فيديـــو يظهر فيه 
مـــع ابنه وهو يقص له شـــعره خالل 
الحظـــر المنزلـــي، والتـــزام البيـــوت، 
بعـــض  طريقـــة  علـــى  ويداعبـــه 
الحالقين، ويظهر السدحان مع ابنه 
للمرة األولى على حسابه الشخصي 

عبر “تويتر” .
وكتب الفنان السعودي مع الفيديو: 
كل مـــن اشـــتكى مـــن طـــول شـــعر 
الحالقـــة،  رأســـه قضبنـــاه وتعلمنـــا 

المشـــكلة أنا من يدبرني؟ اللهم أزل 
هذه الغمامة عن عبادك”، في إشارة 
إلـــى الفتـــرة الراهنـــة، واإلجـــراءات 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  االحترازيـــة 

فيروس كورونا المستجد.
يذكـــر أن الفنـــان عبدهللا الســـدحان 
شـــارك مع الفنان ناصر القصبي في 
17 موســـًما مـــن حلقات “طـــاش ما 
طـــاش” على مـــدى 20 عاًمـــا، لرصد 
المتغيرات االجتماعية في الشـــارع 

السعودي.

“الكويتي كفو” جديد شعيل

اإلماراتي العامري.. شاعر المليون

السدحان يحلق رأس ابنه

استقبلت النجمة إيمي شومر طفلها األول )جين( من زوجها كريس  «
ر في  فيشر في مايو من العام الماضي، إال أن شومر مازالت تفِكّ
مرحلة الحمل، التي تعتبرها من أصعب فترات حياتها. ونشرت 

الممثلة الكوميدية على صفحتها بـ”إنستغرام” صورتها بعد إنجاب 
طفلها، وبعثت برسالة حب لجميع السيدات الحوامل الموجودات 

حاليا في الحجر الصحي، وسط كارثة انتشار فيروس كورونا، وعلَّقت : 
“نحن نفكر فيِك أيضا”.
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“نصائح” للمرأة من وزارة ماليزية تثير غضًبا واسًعا
اضطــرت الحكومــة الماليزيــة إلــى إصــدار اعتــذار، بعــد أن 
نشــرت وزارة المرأة واألســرة وتنمية المجتمع، مجموعة من 
“النصائــح” للحفــاظ علــى حيــاة أســرية ســعيدة خــال فتــرة 
الحجــر المنزلــي، التي أثارت موجة غضب واســعة العتبارها 

ا”. “متحيزة جنسيًّ
وطالبت “النصائح” التي نشرتها وزارة المرأة واألسرة وتنمية 
المجتمــع فــي ماليزيــا، النســاء بـ”تجنــب إزعــاج أزواجهــن”، 
ووضع مستحضرات التجميل، والحرص على ارتداء مابس 

جميلة في حال كن يعملن من المنزل.
والقــت الحملــة موجــة مــن الغضــب علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعي، مما دفع الوزارة إلى إزالتها.
وقالت مجموعة “All Women’s Action Society “ الماليزية 
الداعمــة لحقــوق المــرأة، إنــه علــى الــوزارة “وقــف رســائلها 

المنحازة ضد المرأة، والتركيز على ضحايا العنف المنزلي”.
وأضافــت: “بينمــا يعــد ارتــداء المابــس للعمــل إحــدى طــرق 
الحفــاظ علــى االنضبــاط والروتيــن أثنــاء العمــل مــن المنزل، 
فإن التركيز على المظهر والمابس ومســتحضرات التجميل 

هو أمر غير ضروري على اإلطاق”.
وتابعت في تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر: “أوقفوا 
هــذه الرســائل المنحــازة جنســيا، وركــزوا علــى الناجيات من 

العنف المنزلي، اللواتي في خطر أكبر اآلن!”.
مــن جانبهــا، قالت مســؤولة في الــوزارة الماليزيــة، إن “النهج 
الــذي اتبعنــاه كان بهدف نشــر طرق وممارســات لإلبقاء على 
عاقات إيجابية بين أفراد األسرة، خاصة خال فترة العمل 

من المنزل”، وفق ما ذكرت وكالة “بيرناما” المحلية.
وتابعــت: “لقــد أخذنــا بعيــن االعتبــار العديــد مــن التعليقــات 
المتعلقــة ببعــض النصائــح للنســاء، والتــي تــم الترويــج لهــا 
مــن خــال المنشــورات عبــر حســاباتنا على وســائل التواصل 

االجتماعي”.

الحجــر  أن  علــى  العلمــاء  يؤكــد 
الصحــي مــن الوســائل األكثــر فعاليــة 
كورونــا.  فيــروس  مكافحــة  فــي 
االستشــارات  جمعيــة  خبــراء  ولكــن 
النســائية يؤكــدون علــى أنــه يســبب 
زيادة العنــف المنزلي. فقد دق خبراء 
جمعية االستشــارات النسائية ومعهم 
ألمانيــا  فــي  الســاخنة”  “الخطــوط 
أن  إلــى  ويشــيرون  الخطــر،  ناقــوس 
المســكن فــي فتــرة الحجــر الصحــي 
لــم يعــد مكانا آمنا ألن التوتر النفســي 
االجتماعيــة،  العزلــة  عــن  الناجــم 
تحفــز  المســتقبلية،  الماليــة  واألمــور 
األزواج علــى الشــجار والنقاش الحاد 

والعنف. 
النســاء  أن  إلــى  الخبــراء  ويشــير 
األحيــان  أغلــب  فــي  هــم  واألطفــال 
العائلــة.  فــي  العنــف  ضحايــا  أول 
المســكن  فــي  محبوســين  ولكونهــم 
مــع “المغتصــب”، يصبحــون بســهولة 

ضحاياه المحتملين.

ازدياد حاالت العنف 
المنزلي في أوروبا

تمكــن فريــق مــن الباحثيــن مــن جامعــة كاليفورنيــا، فــي واليــة ســان فرنسيســكو 
األميركيــة، مــن تطويــر خاتــم ذكــي يدعــى “أورا” يســتطيع تحديــد أعــراض عــدوى 
كورونا في وقت مبكر. ويتكون الخاتم الذكي من أجهزة استشعار مختلفة، بما في 
ذلك حساســات لألشــعة تحت الحمراء، ومقياس التســارع وثاثة أجهزة استشــعار 
لقيــاس درجــة حــرارة الجســم. وسيشــارك أكثــر مــن 2000 مــن العاملين فــي مجال 
الرعايــة الصحيــة في أميركا في دراســة تجريبية لتحديد مــا إذا كان الخاتم الذكي 

قادرًا على التنبؤ باألعراض التي تميز فيروس كورونا الجديد بشكل دقيق.
االكتشاف المبكر ألعراض كورونا يعني أن مرتدي الخاتم الذكي الجديد سيكونون 

قادرين على الحصول على العاج وعزل أنفسهم في وقت مبكر.

أبلغ مستشــفى محلي أحد ســكان مدينة صغيرة في جمهورية مقدونيا الشمالية أن 
والدتــه توفيــت، فــراح ينظــم مأتًمــا لها واتصــل بالكاهــن والعائلة، قبــل أن يتبين أن 
ذلك لم يحدث على ما ذكرت محطة “تي في 24” التلفزيونية. وأوضح باغويتشه 
دونتشيف أنه تلقى اتصااًل من المستشفى الحكومي في كوتشاني في شرق الباد، 
يبلغه أن والدته البالغة 58 عاًما، التي تعاني مشاكل صحية خطرة، توفيت من دون 
أن يكون الســبب فيروس كورونا. وباشــر فوًرا ترتيبات المأتم، متصًا بشــركة دفن 
الموتــى وطابًعــا ورقة النعــي، التي تلصق في مدن مقدونيا الشــمالية الصغيرة على 
أعمــدة اإلنــارة في الشــارع. ولكن عندما حضر إلى المستشــفى لنقــل جثمان والدته، 

أبلغته اإلدارة أنها ال تزال على قيد الحياة.

خاتم ذكي يكتشف أعراض “كورونا” مبكرا

أبلغوه بوفاة والدته.. فكانت المفاجأة

رجل يمشي أمام برج إيفل مضاًء برسالة “Merci” أو “شكًرا لك” في عرض شكره للعاملين الصحيين الذين يكافحون جائحة الفيروس التاجي في باريس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فتــًكا  أكثــر  كورونــا  فيــروس  أصبــح 
فــي مدينــة نيــو أورليانــز األميركيــة 
عــن بقيــة أنحــاء الواليــات المتحــدة، 
بالنســبة  وفيــات  معــدل  كان  حيــث 
نيويــورك،  مــن  أعلــى  الســكان  لعــدد 
الصحــة  ومســؤولي  لألطبــاء  ووفقــًا 
العامــة والبيانات المتاحة فإن ارتفاع 
معدالت الســمنة واألمراض المرتبطة 
بهــا قد يكــون جزءا من المشــكلة في 
أحــد  الوفــاة  ومعــدل  المدينــة.  هــذه 
عوامــل القلــق الرئيســية التي طرحها 
األطباء العاملون في مدينة لويزيانا، 
حيــث يبلغ 7أمثــال المعدل المســجل 

في نيويورك و10 أمثال سياتل.
مــن  أورليانــز  نيــو  ســكان  ويعانــي 
السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم 
بمعدالت أعلى من المتوسط المسجل 

على مستوى الواليات المتحدة. 

اإليطالــي  األزيــاء  مصمــم  قــال 
الشــهير جورجيــو أرمانــي “أنــا خائف 
كورونــا  فيــروس  مــن  الجميــع”  كمــا 
مــن  المواجهــة  قــرر  لكنــه  المســتجد، 
خــال إنتاج بــزات طبية في مصانعه 

المكّرسة عادة للسلع الفاخرة.
وفــرض المصمــم البالــغ مــن العمر 85 
إيطاليــا  وســط  فــي  والمولــود  عامــا 
الشــمالي، نفســه كأحــد أبــرز الاعبين 
ميانــو،  فــي  الموضــة  أوســاط  فــي 

عاصمة منطقة لومبارديا.
اآلن  يحصــل  “مــا  أرمانــي:  وأوضــح 
يؤثــر فّي كثيــرا. كان علــّي أن أتحرك 

فورا”.
للنظــام  بتبرعــات  أرمانــي  وقــام 
االستشــفائي اإليطالــي الذي بات غير 
قادر على اســتيعاب كل المرضى، كما 
عمل على إنتاج بزات حماية للطواقم 

الطبية في مصانعه.

السمنة أحد عوامل 
ارتفاع وفيات 

“كورونا”

مصمم أرماني 
يسّخر مصانعه 

لمواجهة “كورونا”
قــال مديــر دائــرة االستشــارات النفســية 
في منظمة الرعاية االجتماعية في إيران 
إن الخافــات الزوجيــة داخــل المجتمــع 
االيرانــي تضاعفــت 3 مرات جراء الحجر 
الناجــم عــن انتشــار فيــروس كورونــا في 

الباد. 
عــدد  أن  نيــا  وحيــد  بهــزاد  وأضــاف 
االتصــاالت التــي تتلقاهــا المؤسســة بلــغ 
٤ آالف اتصــال يومــي لطلب استشــارات 
اجتماعية على صلة بالخافات الزوجية.

الخافــات  زيــادة  نيــا  وحيــد  وعــزا 
الزوجيــة فــي ظــل أزمــة كورونــا التــي 
ســاعات  “زيــادة  إلــى  البــاد  تعيشــها 
بيــن  المباشــر  واالحتــكاك  التواصــل 
الزوجيــن” مضيفا أن “غالبية الخافات 
الصحيــة  اإلرشــادات  بتطبيــق  تتعلــق 
الوقائيــة  واإلجــراءات  المنــزل  داخــل 
لقضــاء  الزوجيــن  أحــد  خــروج  عنــد 
حاجــة أساســية، إضافــة إلــى الخــاف 

على تربية األطفال”.

“كورونا” يعمق الخالفات الزوجية في إيران

الفلسطينية رنا الرماوي أمام منحوتة رملية عن جائحة كورونا أنهت 
العمل منها في مدينة غزة )أ ف ب(

هذا وكانت السلطات قد علقت تسجيل طلبات الطالق، بهدف الحد من مراجعة طالبي الطالق 
إلى المؤسسات المعنية، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

أعلنــت مقدمــة البرامــج التلفزيونية الشــهيرة أوبرا وينفري، عــن تبرعها بـ10 
مايين دوالر، لمساعدة األميركيين خال أزمة فيروس كورونا التي تعصف 

بالواليات المتحدة األميركية.
وقالــت وينفــري فــي تغريــدة على حســابها الرســمي فــي تويتر: “أتبــرع بـ10 
ماييــن دوالر لمســاعدة األميركييــن الذيــن يعانــون خــال تفشــي جائحــة 

كورونا بمختلف الواليات وفي المناطق التي نشأت فيها”.
ويشــمل تبــرع وينفري، وهي إحدى أثرى نســاء الواليــات المتحدة وأكثرهن 
تأثيرا، مشــروعا جديدا يســاعد فــي تقديم الطعام لألميركييــن الذين تأثروا 
بانتشار الوباء في بادهم. وقبل وينفري، كشفت مبادرة “تشان زوكربيرغ”، 
عن عزمها المساهمة بمبلغ 25 مليون دوالر أميركي في مشروع بيل غيتس 

الرامي لتطوير عاجات خاصة بفيروس كورونا المستجد.
وتعــد مبــادرة “تشــان زوكربيــرغ”، منظمــة خيريــة أطلقهــا الرئيــس التنفيذي 

لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيا تشان في عام 2015.
وتأتي المبادرة عقب إطاق مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية مشروع 

“ُمّسرع تداوي كوفيد 19”.

أوبرا وينفري تتبرع بالماليين لمتضرري “كورونا”

أثــارت تصرفــات الكثيــر مــن النجــوم والمشــاهير 
بســبب  المتحــدة  الواليــات  فــي  الفقــراء  غضــب 
تصرفاتهــم خال أزمة تفشــي كورونا التي تضرب 
حياتــه  طريقــة  عــرض  النجــوم  فبعــض  البــاد. 
الباذخة والفارهة في بيوتهم خال فترات الحجر 
الصحــي بينمــا يعانــي الكثيــر مــن أجــل الحصــول 
علــى لقمــة العيش في ظل ظروف صعبة قد تؤدي 
إلــى إصابتهــم بفيــروس بمــرض كوفيــد- 19. وقــد 

أعلنــت وزارة العمــل األميركيــة، الخميس، تقدم 6,65 مليــون عامل أميركي إضافي 
لاســتفادة من منح البطالة األســبوع الماضي. وفي هذه األثناء، يتيح وباء كورونا 
للمعجبين التعرف على جوانب شخصية وحميمية للمشاهير بطريقة غير مسبوقة، 
لكن ال تلقى كل الجوانب االستحسان. وتظهر نجمات مثل كيت وينسلت وجوينيث 
بالترو على وســائل التواصل االجتماعي من مطابخهن وغرف نومهن وأرائكهن من 

دون مكياج وتسريحات شعر مثالية.

النجوم والمشاهير يثيرون غضب الشعب األميركي

“ال تزعجي زوجك”.. “نصائح” للمرأة من وزارة ماليزية تثير غضبا 
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