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المنامة - بنا

أكد عدد من المسؤولين والشخصيات الدولية أن مبادرة اليوم الدولي 
للضمير، التي جاءت بمبادرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
لعالم  تصور  تجسيد  في  تساهم  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 

جديد أفضل، بعدما أدت االنقسامات إلى انحسار القيم والضمير.
وقالوا في تصريحات بمناسبة االحتفال باليوم الدولي للضمير إنه في 
بسبب  الراهن  الوقت  في  العالم  بها  يمر  التي  العصيبة  الظروف  ظل 
تفشي وباء “كورونا” المستجد، تظهر أهمية قيمة الضمير في توجيه 
أنظار العالم إلى أهمية التضامن والتعاون وبذل الجهود المشتركة في 

مواجهة التحدي العالمي.

شخصيات عالمية: مبادرة سمو رئيس 
الوزراء... خارطة طريق لعالم أفضل

)06(

األمم المتحدة تحتفل ألول مرة بـ “يوم الضمير العالمي”
المنامة - بنا

في استجابة للمبادرة التي أطلقها 
ــمــلــكــي األمــيــر  ــســمــو ال صـــاحـــب ال
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
األمــم  احتفلت  الـــــوزراء،  مجلس 
األحــد،  أمــس  مــرة،  المتحدة ألول 
الضمير  “يـــوم  ـــ  ب  ،2020 أبــريــل   5

العالمي”.
دولية  حقوقية  منظمات  وأكــدت   
ــمــتــحــدة  ال األمــــــم  اســـتـــجـــابـــة  أن 
نوعها  مــن  الفريدة  الــمــبــادرة  لهذه 

إنما  للضمير”،  “يوم عالمي  بإطالق 
ــي جــديــد ُيــضــاف  ــ هــي إنــجــاز دول
ما  ويعكس  البحرين،  مملكة  إلــى 
بن  خليفة  األمير  سمو  به  يحظى 
سلمان آل خليفة من مكانة دولية 
رفيعة المستوى، رسختها مبادراته 

السالم  لتعزيز  الــهــادفــة  وجــهــوده 
التنمية  مــســارات  ودفـــع  الــعــالــمــي 

المستدامة.
ويــــــــدّون االحـــتـــفـــال الـــعـــالـــمـــي بـــ 
رئيس  سمو  اســم  الضمير”،  “يـــوم 
الـــــــوزراء فـــي الــشــخــصــيــات ذات 

اإلسهام المتميز بدعم قيم السالم 
ــام الــعــالــمــي،  ــ ــوئـ ــ ــايـــش والـ ــعـ ــتـ والـ
ــالم  ــسـ ــق الـ ــ ــري ــاء فــــي طــ ــطــ ــ ــع ــ وال

والتنمية واالعتدال والتسامح.
حقوقيا  مؤتمرا  المنظمات  وتعقد 
سيستعرض  إذ  ــعــد،  ب عـــن  دولـــيـــا 
المنسق العام للمنظمات الحقوقية 
الدولية فيصل فوالذ ورقة بعنوان 
مملكة  ــمــي/   ــعــال ال الــضــمــيــر  “يــــوم 

)04(البحرين نموذجا”.

وزير المالية: إعادة هندسة برامج “تمكين” لمصلحة “الصغيرة والمتوسطة”

ضوابط الستالم رواتب المواطنين بـ “الخاص”

وافق مجلس الشــورى على مشــروع قانون لدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص 3 أشــهر بتمويل من صندوق 
التأمين ضد التعطل. وأكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الهدف من المشروع 

هو ضمان استالم المواطن لراتبه في القطاع الخاص بهذه الفترة.

مجموعة  عــلــى  تعقيبه  فــي  وقـــال 
ــداخــــالت أعـــضـــاء الـــشـــورى  مـــن مــ
ــشــركــات  ــتــشــريــع ســتــعــلــم ال ــع ال “مــ
الـــتـــي تـــوظـــف الــبــحــريــنــيــيــن بــأنــه 
ــفــتــرة ســيــســتــمــر بــدفــع  فـــي هــــذه ال
ــم،  ــذا األهــ ــ رواتـــــب مــوظــفــيــهــم وهـ
واسعة  شريحة  الحزمة  فستغطي 
100 ألــف راتب  جــدا بما يصل إلــى 
لــلــمــواطــنــيــن، وهــنــاك فــئــات أخــرى 

سوف تدرس حلول لها”.
وأضــاف “مــن خــالل دعــم الشركات 
برامج  هناك  والصغيرة  المتوسطة 
نطاق  توسعة  منها  الحزمة،  ضمن 
عمل السيولة تبلغ 100 مليون دينار 

إضــافــيــة، وإعـــــادة هــنــدســة بــرامــج 
صندوق العمل )تمكين( لما ستصب 
في الشركات الصغيرة والمتوسطة”. 

علي  الــشــوري  ســؤال  على  وتعقيبا 
العرادي عن كيفية تنفيذ المبادرات، 
أشار الوزير إلى أنه تم وضع ضوابط 
ــتــواصــل  ــة ل ــ ــي ــ ــة الــــصــــرف، وآل ــيـ آللـ
تسلمهم  مـــن  لــلــتــأكــد  ــمــوظــفــيــن؛  ال
رواتــبــهــم فـــي هـــذه الــفــتــرة. وقـــال 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيـــر 
بوجود  “أطمئنكم  حميدان  جميل 
واإلجـــراءات  الضمانات  من  العديد 
التي تتم بين وزارة العمل والتنمية 
الـــمـــالـــيـــة  ووزارة  االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
العامة  والهيئة  الوطني  واالقتصاد 
المبادرة  لتنفيذ  االجتماعي  للتأمين 

على أتم وجه”.

وزير المالية أثناء مشاركته في جلسة الشورى

البحرين سوى تطبيق نظام  لم تجد إحدى الجامعات الخاصة في مملكة 
الدراسي؛  الفصل  عمر  من  الضائعة  الفترة  لتعويض  كحل  وانجح”  “ادفــع 
ذلك  العالمية.   )19 )كوفيد  كورونا  فيروس  انتشار  أزمــة  تداعيات  بسبب 
الجامعة منهم دفع مبالغ  الذين فوجئوا بطلب  للطلبة  القرار شكل صدمة 
يسمح  إذ  الثاني،  الــدراســي  الفصل  بقية  استكمال  أرادوا  ما  إذا  مرتفعة 
نظام الجامعة بتقسيط المبلغ على 3 دفعات، تسدد قبل كل امتحان. من 
جهتها، أعلنت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي عن استدعائها مسؤولي 

الجامعة، ومطالبتها بااللتزام باألنظمة والضوابط المحددة.

“ادفع وانجح” بجامعة خاصة

ــات بــحــريــنــيــة  ــركــ بـــــدأت بـــنـــوك وشــ
ــاح عــــن انـــكـــشـــافـــهـــا عــلــى  ــاإلفــــصــ ــ ب
التي  اإلمــاراتــيــة   ”NMC“ مجموعة 
قد  صعبة  مالية  ظــروف  من  تعاني 
تــقــودهــا لــالنــهــيــار فــي ثــانــي قضية 
مــن نــوعــهــا تــضــرب شــركــات وبــنــوك 
قضية  بعد  عامين  خــالل  المنطقة 
“أبـــراج”. يشار إلــى أن هــذه القضية 
ــثــانــيــة الـــتـــي تــعــلــن فــيــهــا الــبــنــوك  ال
الــبــحــريــنــيــة انـــكـــشـــافـــات لــشــركــات 
رجال  بقيادة  متعثرة  المنطقة  في 
ــال آســيــويــيــن. فــقــبــل عــامــيــن  ــمـ أعـ
وبالتحديد في صيف 2018، أعلنت 
شركات بحرينية عن انكشافها على 
اإلماراتية،  كابتال”  “أبراج  مجموعة 
االستثمار  شــركــات  كبرى  مــن  وهــي 

في المنطقة.

بنوك تعلن 
انكشافها على 

“NMC” المتعثرة

)13(
)08(

)11(

انتقد النائب أحمد الدمستاني  «
الفوضى بسوق دمستان 

الشعبية. ونبه إلى أن بعض 
أكشاك البيع يتوالها أجانب 

لجأوا لسوق دمستان بعد إغالق 
محالتهم التجارية بسوق واقف 

وغيرها من المواقع.

أعلنت إدارة الفحص  «
والمقاييس بوزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة، عن إطالق 
خدمة اإلفساح عن المعامالت 

الجمركية بشكل إلكتروني 
على مدار الساعة وطوال أيام 

األسبوع.

أودى فيروس كورونا المستجد  «
بحياة ما ال يقل عن 65272 

شخًصا في العالم منذ ظهوره 
في ديسمبر في الصين، وفق 

تعداد أعدته وكالة فرانس برس 
استنادا إلى مصادر رسمية 

أمس.

يسود القلق صّناع الدراما مع اقتراب  «
رمضان، في ظل اإلجراءات واالحترازية 

للحد من انتشار وباء كورونا، الذي 
توقفت معه معظم األستوديوهات 

عن تصوير دراما رمضان، ما يؤخر 
إنجار األعمال ويجعل الدورة الدرامية 

ضبابية.

توصل عضوا الجهاز الفني للفريق  «
األول لكرة القدم بنادي المالكية غيث 

بن جدو والمحلل الفني علي صباح 
ربيع بالتعاون مع المركز اإلعالمي إلى 
آلية تمكن الجهاز الفني من التواصل 
مع الالعبين واإلشراف على تدريباتهم 

عبر تقنية التدريب عن بعد.

0912162219

“المالكية” يدرب العبيه عن بعدقلق على الدراما الرمضانيةوفيات “كورونا” تتخطى 65 ألًفاإطالق المعامالت الجمركية إلكترونيامحالت مغلقة تتحايل

تدوين اسم سمو رئيس الوزراء بالشخصيات 
ذات اإلسهام المتميز بدعم السالم

سيدعلي المحافظة

مروة خميس | تصوير رسول الحجيريعلي الفردان

ســمو رئيــس الوزراء وســمو ولي العهــد: البحريــن بقيادة الملــك وتكاتف الشــعب أكبر

الظرف الراهن يتطلب جهدا يواكب حجم التحدي

اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفة، بقصر ســموه في الرفاع أمس، ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

مهما  أنــه  على  سموهما   وشـــدد 
ــتــحــديــات كــبــيــرة فــإن  كــانــت ال
بقيادة  البحرين  مملكة  عزيمة 
ــبــالد صــاحــب الــجــاللــة  عــاهــل ال
ــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل  ــلـــك حـ ــمـ الـ
شعبها  أبــنــاء  وبتكاتف  خليفة، 
ــل الــحــكــومــة  ــواصـ ــتـ أكـــبـــر، وسـ
ــراز  ــذل كـــل جــهــد مــمــكــن إلحــ ــ ب
ــاء  ــقـ ــاز الــمــلــمــوس واالرتـ ــجـ اإلنـ
بجودة األداء وتلبية احتياجات 

المواطنين.

ــظـــرف  الـ أن  ســـمـــوهـــمـــا  وأكـــــــد 
ــه مملكة  بـ تــمــر  ــذي  ــ الـ ــــراهــــن  ال
الــبــحــريــن والــعــالــم أجـــمـــع، في 
مواجهة جائحة فيروس كورونا 
المستجد، يتطلب جهًدا مضاعًفا 
التحدي  حجم  يواكب  وشــامــاًل 
الذي نعيشه، عبر تعزيز االلتزام 
أجل  من  الوطنية؛  والمسؤولية 
تجاوز هذه المرحلة وما يترتب 
عليها من تداعيات على مختلف 

األصعدة.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يستقبل سمو ولي العهد )02(



البحرين بمقدمة الدول بالقدرة على 
احتواء الفيروس والسيطرة على انتشاره 

بذل كل جهد ممكن إلحراز اإلنجاز 
الملموس وتلبية احتياجات المواطنين

االثنين 6 أبريل 2020 - 13 شعبان 1441 - العدد 4192

سمو رئيس الوزراء مستقباًل سمو ولي العهد

المنامة - بنا

صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  اســـتقبل 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان آل خليفـــة، بقصر ســـموه في 
الرفـــاع أمس ولي العهـــد نائب القائد 
األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وخالل اللقاء، أشـــاد صاحب الســـمو 
بالجهـــود  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء  الوطنيـــة 
جائحـــة فيروس “كورونا” المســـتجد 
خـــالل  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
جملـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة التي 
جعلت مملكـــة البحرين ضمن مقدمة 
علـــى  القـــدرة  فـــي  عالميـــًا  الـــدول 
احتـــواء الفيـــروس والســـيطرة على 
انتشـــاره بشـــكل كبير، ونالت إشـــادة 
العالميـــة.  الصحـــة  منظمـــة  وتقديـــر 
وشـــدد ســـموهما على أنه مهما كانت 
التحديـــات كبيرة فـــإن عزيمة مملكة 
البحريـــن بقيادة عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وبتكاتـــف أبناء شـــعبها أكبر، 
وســـتواصل الحكومـــة بـــذل كل جهد 
الملمـــوس  اإلنجـــاز  إلحـــراز  ممكـــن 
وتلبيـــة  األداء  بجـــودة  واالرتقـــاء 

احتياجات المواطنين.
 وأكد سموهما أن الظرف الراهن الذي 
تمر به مملكة البحرين والعالم أجمع، 
فـــي مواجهة جائحة فيروس كورونا 
المســـتجد، يتطلـــب جهـــدًا مضاعفـــًا 
وشـــامالً يواكب حجـــم التحدي الذي 
نعيشـــه، مـــن خـــالل تعزيـــز االلتـــزام 
والمسئولية الوطنية من أجل تجاوز 
هـــذه المرحلـــة وما يترتـــب عليها من 

تداعيات على مختلف األصعدة.
 وأعرب ســـموهما عن خالص الشـــكر 

الوطنيـــة  الجهـــود  لكافـــة  والتقديـــر 
المخلصـــة التـــي بذلـــت وتبـــذل مـــن 
أجـــل الحفـــاظ علـــى ســـالمة الوطـــن 
قـــوة  أظهـــرت  والتـــي  والمواطنيـــن، 

وصالبة وتعاون أبناء شعب البحرين 
مختلـــف  مواجهـــة  فـــي  وتكاتفهـــم 
األخطار والتحديات. وعبر ســـموهما 
عـــن تفاؤلهمـــا بـــأن مملكـــة البحريـــن 

بفضـــل  المرحلـــة  هـــذه  ســـتتجاوز 
الوعـــي الكامل والتعـــاون البناء الذي 
يحرص عليه جميع أبناء المملكة في 
مختلـــف القطاعات، من أجل تحقيق 

الـــذي  الوطنـــي  والمطلـــب  اإلنجـــاز 
نرجـــوه للبحرين وشـــعبها في األمان 

واالستقرار والتقدم.
 واســـتعرض ســـموهما خـــالل اللقاء، 

التـــي تتعلـــق  المواضيـــع  مـــن  عـــدًدا 
بالشأن المحلي اقتصاديا واجتماعيًا 
إضافـــة إلى تطـــورات العمل في عدد 

من المشروعات التنموية بالمملكة.

الجميع وعــي  بفضل  المرحلة  هــذه  سنتجاوز  العهد:  ولــي  وسمو  ــوزراء  الـ رئيس  سمو 

الظرف الراهن يتطلب جهًدا مضاعًفا وشامال يواكب حجم التحدي



عقـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
آل خليفـــة، بقصر ســـموه فـــي الرفاع 
مـــن  كل  مـــع  عمـــل  اجتمـــاع  أمـــس، 
وزيـــر التربية والتعليـــم، ووزير العمل 
والتنمية االجتماعية، ووزير الصناعة 
والتجارة والسياحة، ووزيرة الصحة، 
ووزيـــر الخارجية. وأثنـــاء االجتماع، 
عاهـــل  توجيهـــات  أن  ســـموه  أكـــد 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة ولي 
النائـــب  القائـــد األعلـــى  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، أســـهمت فـــي نجاح مملكة 
لتداعيـــات  التصـــدي  فـــي  البحريـــن 

جائحة فيروس كورونا. 
وأشـــاد ســـموه بالجهـــود التـــي تبذلها 
التعامـــل  فـــي  الـــوزارات  جميـــع 
خـــالل  مـــن  الحاليـــة  األوضـــاع  مـــع 
االســـتعدادات واالحتياطات الالزمة، 
والتـــي كانـــت محـــل تقديـــر منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة والجهـــات الدوليـــة 

المعنية. 
وأعـــرب ســـموه عـــن شـــكره وتقديره 
للكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة التـــي 
قامـــت بـــدور وطنـــي مميـــز بشـــهادة 
كانـــت  إذ  الفاعـــل،  لدورهـــا  الجميـــع 
الخـــط األمامي في التصدي لفيروس 
كورونا، مؤكدا سموه أنهم يستحقون 
لمـــا  كافـــة؛  الدعـــم والتكريـــم  أنـــواع 
يقدمونه من عطاءات نبيلة أســـهمت 
في تبوء مملكة البحرين هذه المكانة 
فـــي التصـــدي لهـــذه الجائحـــة وفـــي 

المجال الصحي والطبي. 
وأشار ســـموه إلى أن النجاحات التي 
حققتها مملكة البحرين ما كانت لتتم 
لـــوال القاعـــدة القوية والســـليمة التي 
أرستها مملكة البحرين في القطاعات 
الطبيـــة والتعليميـــة وقطـــاع العمـــل، 
مـــا كان لـــه األثـــر البـــارز فـــي احتواء 

تداعيات هذه األزمة. 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  واســـتمع 
رئيـــس الـــوزراء إلى شـــرح مـــن وزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، عما 
تـــم إنجـــازه لتنفيذ توجيهات ســـموه 

بشـــأن عودة المواطنيـــن العالقين في 
الخارج، والجهود المبذولة الستكمال 
عمليـــة عودتهم بمـــا يتوافق وحرص 
الحكومة على ســـالمة المواطن أينما 
كان، إضافـــة إلـــى مـــا يتم مـــن تعزيز 
االحترازيـــة  والتدابيـــر  لإلجـــراءات 

بمنافذ مملكة البحرين. 
كمـــا اطلـــع ســـموه مـــن وزيـــر التربية 
والتعليم ماجـــد النعيمي على الوضع 
لضمـــان  الـــوزارة  التعليمـــي وخطـــط 
لجميـــع  العلمـــي  التحصيـــل  تيســـير 
المراحـــل  مختلـــف  فـــي  الطـــالب 
الدراســـية وتقديـــم أفضـــل الخدمات 
لهـــم. واســـتمع ســـموه إلى شـــرح عن 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا وزارة التربيـــة 

وزارة  مـــع  بالتنســـيق  والتعليـــم 
الخارجيـــة لتنفيـــذ توجيهات ســـموه 
البحرينييـــن  الطلبـــة  إجـــالء  بشـــأن 
العالقين في الخارج وضمان عودتهم 
إلـــى الوطـــن، وبمـــا ال يشـــكل ضغطـــا 
علـــى الخدمـــات الصحيـــة، كمـــا اطلع 
سموه على خطة الوزارة وسير العمل 
في العمليـــة التعليمية فـــي المدارس 
الحكوميـــة والخاصـــة، مؤكًدا ســـموه 
فـــي  الطلبـــة  تأثـــر  عـــدم  ضـــرورة 

مسيرتهم الدراسية. 
وفيما يتعلق بتنفيذ توجيهات سموه 
التفتيـــش  حمـــالت  تكثيـــف  بشـــأن 
والرقابـــة لضبـــط األســـعار ومكافحة 
االحتكار، اطلع ســـموه على شرح من 

وزيـــر الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
زايـــد الزيانـــي عمـــا تـــم إنجـــازه مـــن 
حمالت رقابية وتفتيشـــية، والخطط 
التي تضمـــن عدم التالعب باألســـعار 
الرئيســـة  الســـلع  أســـعار  خصوصـــا 
فـــي  الســـلع  هـــذه  توافـــر  وضمـــان 

األسواق. 
وفيمـــا يخص ضمـــان تقديم مختلف 
اســـتمع  االجتماعيـــة،  المســـاعدات 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
إلى شـــرح من وزيـــر العمـــل والتنمية 
عـــن  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
الـــوزارة  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
المتضـــررة  الفئـــات  عـــن  للتخفيـــف 
مـــن تفشـــي فيـــروس كورونـــا، ودعم 

أصحـــاب المهـــن الحـــرة، إضافـــة إلى 
الوافـــدة  العمالـــة  أوضـــاع  متابعـــة 
بالتنســـيق مـــع وزارة الصحة وضمان 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  التزامهـــم 

والوقائية. 
التـــي  الخطـــة  علـــى  ســـموه  واطلـــع 
تقـــوم بها وزارة الصحـــة في التصدي 
لفيـــروس “كورونـــا” ومتابعـــة تطبيق 
اإلجـــراءات واالشـــتراطات الصحيـــة 
المعمـــول بهـــا وفـــق معاييـــر منظمـــة 
التـــي  والخطـــط  العالميـــة،  الصحـــة 
توافـــر  لضمـــان  تنفيذهـــا؛  يجـــري 
االشـــتراطات الصحيـــة فـــي مســـاكن 

العمال. 
من جانبهم، أعرب الوزراء عن خالص 

صاحـــب  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء على 
عودة ســـموه ســـالًما معافى إلى أرض 
الوطن، مشيدين بدور وجهود سموه 
فـــي تعزيز وتيرة النمـــاء والتقدم في 
المملكـــة، ومـــا قدمـــه مـــن إســـهامات 
وطنيـــة في خدمة البحرين وشـــعبها. 
وأكدوا أن توجيهات سموه للوزارات 
الحكوميـــة ركزت على ضرورة تذليل 
العقبـــات كافة للنهوض بمســـؤولياتها 
فـــي خدمـــة أبنـــاء البحريـــن وضمان 
توفيـــر جميع احتياجاتهم المعيشـــية 
واستمرار تقديم الخدمات الحكومية 
بأعلـــى مســـتويات الكفـــاءة والجودة 

في ظل هذه الظروف.

سمو رئيس الوزراء لدى استقباله وزراء التربية والتعليم، والعمل والتنمية االجتماعية، والصناعة والتجارة والسياحة، والصحة، والخارجية
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في اســـتجابة للمبادرة التي أطلقها صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، احتفلـــت األمـــم المتحـــدة ألول 
مـــرة، أمـــس األحـــد، 5 أبريل 2020، بـ “يـــوم الضمير 

العالمي”.
 وأكـــدت منظمات حقوقية دولية )المركز الخليجي 
العربـــي  والتحالـــف  اإلنســـان  لحقـــوق  األوروبـــي 
للمحكمة العربية لحقوق اإلنســـان ومنظمة الرسالة 
العالمية لحقوق اإلنســـان وجمعية البحرين لمراقبة 
حقوق اإلنســـان واالئتالف اليمني لحقوق اإلنســـان 
اإلنســـان  حقـــوق  لمعلومـــات  العربيـــة  والبوابـــة 
والمرصـــد العربي للحقوق والحريـــات النقابية(، أن 
اســـتجابة األمم المتحدة لهذه المبادرة الفريدة من 

نوعهـــا بإطالق “يوم عالمي للضمير”، إنما هي إنجاز 
دولي جديـــد ُيضاف إلى مملكـــة البحرين، ويعكس 
مـــا يحظـــى به ســـمو األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة من مكانة دولية رفيعة المســـتوى، رســـختها 
مبادراتـــه وجهـــوده الهادفة لتعزيز الســـالم العالمي 

ودفع مسارات التنمية المستدامة.
 كما أكـــدت المنظمات الحقوقيـــة الدولية أن العالم 
اآلن أحـــوج مـــا يكـــون لهـــذه المبـــادرة البحرينيـــة، 
الســـيما فـــي الظـــروف الحاليـــة التي يواجـــه العالم 
فيهـــا اليـــوم محنـــة وبـــاء كورونـــا، والتـــي تتطلـــب 
تكاتًفـــا دولًيـــا، وصحوة ضمير عالميـــة، للتعامل مع 
آثـــار هذه الجائحة العالميـــة، فالضمير هو ما يجعل 
اإلنســـان مســـؤواًل وملتزًما أخالقًيا أمـــام اآلخرين، 

وهو ميزان الوعي واإلحســـاس الذي يهذب السلوك 
والتصرفات، للقضاء على هذا الوباء.

ويعكـــس االحتفـــال بــــ “يـــوم الضميـــر العالمـــي”، ما 
يحظـــى به ســـمو رئيـــس الـــوزراء من مكانـــة وثقل 
دولييـــن، والســـيما علـــى صعيـــد مبـــادرات ســـموه 
وجهوده إلرســـاء الســـالم العالمي، وتعزيز التكاتف 
والتعـــاون الدولـــي للمضي قدما في جهـــود التنمية 
المســــتدامة، في إطـــار قناعات ســـموه التي خبرها 
ســـموه لســـنوات عديـــدة، واختصرهـــا فـــي رؤيـــة 
حكيمة ومتزنة حول أهمية الضمير اإلنساني إلنقاذ 

عالمنا اليوم.
ويـــّدون االحتفـــال العالمـــي بـ “يـــوم الضمير”، اســـم 
ذات  الشـــخصيات  كأحـــد  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو 

اإلســـهام المتميـــز في دعـــم قيم الســـالم والتعايش 
الســـالم  طريـــق  فـــي  والعطـــاء  العالمـــي،  والوئـــام 
والتنميـــة واالعتـــدال والتســـامح، كمـــا يبـــرز مكانة 
مملكـــة البحريـــن ودورها الرائد فـــي خدمة القضايا 
اإلنســـانية وتعزيز الشراكة العالمية من أجل السالم 
واالستقرار؛ سعيا نحو عالم يسوده السالم والوئام 
واالســـتقرار وتجمـــع بيـــن دولـــه وشـــعوبه، المحبـــة 
والتـــآزر الـــذي يدفع جهـــود التنمية لتحقيـــق الخير 

للبشرية جمعاء.
وبهـــذه المناســـبة الدوليـــة تعقد المنظمـــات مؤتمرا 
حقوقيـــا دوليـــا عـــن بعـــد، إذ سيســـتعرض المنســـق 
العـــام للمنظمـــات الحقوقيـــة الدوليـــة فيصل فوالذ 
ورقة بعنوان )يوم الضمير العالمي/ مملكة البحرين 

سمو رئيس الوزراءنموذجا(.

المنامة - بنا

األمم المتحدة تحتفل ألول مرة بـ “يوم الضمير العالمي”
عقد مؤتمر حقوقي دولي عن بعد الستعراض مبادرة سمو رئيس الوزراء
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اهتمام عالمي إعالمي واسع باالحتفال اليوم الدولي للضمير
نال االحتفال باليوم الدولي للضمير، 
الذي جاء بمبادرة من رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة، اهتماما دوليا 
وإعالميـــا كبيرا، فقـــد أحيت منظمة 
والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة  األمـــم 
والثقافـــة “اليونســـكو”، أمـــس وألول 
مـــرة “اليـــوم الدولـــي للضميـــر” الذي 
صادف امس، وذلك كوســـيلة لتعبئة 
بانتظـــام  الدولـــي  المجتمـــع  جهـــود 
لتعزيز الســـالم والتســـامح واإلدماج 
أجـــل  مـــن  والتضامـــن  والتفاهـــم 
بنـــاء عالـــم مســـتدام قوامه الســـالم 

والتضامن والوئام.
كمـــا رحبـــت جامعـــة الـــدول العربية 
صاحـــب  أطلقهـــا  التـــي  بالمبـــادرة 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء بإعالن 

أبريـــل يومـــًا عالميـــًا  مـــن  الخامـــس 
مســـؤول  مصـــدر  ونقـــل  للضميـــر، 
باألمانـــة العامة للجامعـــة عن األمين 
البحرينيـــة  للمبـــادرة  تقديـــره  العـــام 
التـــي تعكـــس فهمًا دقيقـــًا لما يحتاج 
إليـــه عالـــم اليـــوم مـــن قيـــم يتعيـــن 
العمل على تعزيزها وغرسها في آلية 
عمـــل النظام الدولـــي والعالقات بين 

الشعوب والحكومات.
الصداقـــة  جمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
المصرية البحرينية، ووزير المجالس 
النيابية والشـــئون القانونية الســـابق 
مفيـــد  العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة 
شـــهاب، أن تخصيص األمم المتحدة 
لمبـــادرة  كاســـتجابة  للضميـــر  يومـــا 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس الوزراء 

الموقر، يؤكد حكمة ســـموه والقيادة 
تؤمـــن  التـــي  الرشـــيدة  البحرينيـــة 
بـــأن كل المجتمعـــات وفـــي مقدمتها 
المؤسســـة األممية التـــي تجمع دول 
العالم تحت مظلتها، أيقنت بالمبادرة 
الرائـــدة التـــي قدمها ســـموه، بأنه لن 
تتحقـــق للبشـــرية الســـعادة والرخاء 

والتنمية الحقيقية والراحة النفسية 
إال مـــن خـــالل تحكيـــم الضميـــر بمـــا 
يخـــدم قضايـــا اإلنســـانية فـــي حـــل 

المشكالت التي تؤرقها.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وأعربـــت 
المصري وأســـتاذ العقيدة والفلســـفة 
اإلسالمية بجامعة األزهر آمنة نصير، 

عن اعتزازها كمواطنة عربية بمبادرة 
مملكة البحرين الرائدة إليقاظ ضمير 
بمبـــادرة صاحـــب  وأشـــادت  العالـــم، 
الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء، التي 
دعـــا فيهـــا العالـــم لتخصيـــص يومـــا 
دوليـــا للضمير، كبادرة لتعزيز الســـلم 
واألمـــن الدوليين، مؤكـــدة أن أهمية 
هـــذه المبـــادرة تكمـــن في أنهـــا تعمل 

على إيقاظ الضمير العالمي.
لألخبـــار”  “النيـــل  قنـــاة  بثـــت  كمـــا 
المصريـــة تقريـــرًا عن احتفـــال العالم 
بيوم الضمير العالمي، وأهمية مبادرة 
الـــوزراء،  رئيـــس  الســـمو  صاحـــب 
بالدعـــوة إلـــى تخصيص يوم ســـنوي 
تبنـــي  وأهميـــة  بالضميـــر  لالحتفـــال 
تعيين سفراء للضمير العالمي، بهدف 
تحفيز الضمير اإلنســـاني للمســـاهمة 

تواجـــه  التـــي  القضايـــا  حـــل  فـــي 
البشـــرية فـــي المجـــاالت السياســـية 

واالقتصادية واالجتماعية.
كما نوهت صحف “األهرام، واألخبار 
األمـــة،  وصـــوت  اليوســـف،  وروز 
والدستور، واليوم السابع، والمصري 
بانطـــالق  العـــرب”  وصـــدى  اليـــوم، 
االحتفـــال باليـــوم العالمـــي للضميـــر، 
الســـمو  لمبـــادرة صاحـــب  اســـتجابة 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر، 
وأهميـــة هـــذه المبـــادرة فـــي إرســـاء 
أسس الســـالم والتركيز على تحقيق 
مـــن  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
أجـــل خير وصالح البشـــرية وتطوير 
فـــي  للشـــعوب  المعيشـــية  األحـــوال 

مختلف أنحاء العالم.

المنامة - بنا

مبادرة سمو 
رئيس الوزراء 

تعكس فهًما 
دقيًقا لما يحتاج 
إليه العالم في 

تعزيز العالقات

الصحافة المصرية: 
رؤية سمو األمير 

تحقق أهداف 
التنمية وتطور 

األحوال المعيشية 
للشعوب
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المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة برقية تهنئة من رئيس مجلـــس الوزراء بجمهورية مصر 
العربيـــة مصطفى مدبولي، بمناســـبة عودة ســـموه إلى أرض الوطن 
ســـالمًا معافـــى، داعيا هللا عـــز وجل أن يمتع ســـموه بموفور الصحة 
الســـعادة، وأن يوفـــق البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين لمـــا فيـــه خير 

وازدهار العالقات االخوية المتميزة.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة نظيره المصري

المنامة - بنا

أشـــاد األزهـــر الشـــريف فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، بتخصيـــص 
يـــوٍم دوليٍّ للضمير، اســـتجابة للمبادرة الكريمـــة التي أطلقها رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي االمير خليفة بن ســـلمان ال خليفة، 

وتبنتها األمم المتحدة.
وأكد أنه بمثابة جرس اإلنذار الذي يدق كل عام ليخاطب اإلنسانية 
والمجتمـــع الدولـــي بإعادة الحقـــوق ألهلها وإنقاذ الشـــعوب والدول 
مـــن الحروب والصراعـــات، ووقف نزيـــف الدماء، وترســـيخ معاني 

التكاتف والتعاون واألخوة اإلنسانية بين الشعوب.

األزهر الشريف: يوم الضمير إنقاذ للشعوب

رئيس “النواب”: مبادرة سموه تحظى بتقدير دولي عال

الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة برقيـــة تهنئـــة من رئيســـة مجلس 
النواب فوزية بنت عبدهللا زينل؛ بمناسبة 
االحتفـــال باليـــوم العالمـــي للضميـــر الـــذي 

يصـــادف اليوم الخامس مـــن أبريل، إذ تم 
اعتمـــاده من قبـــل منظمة األمـــم المتحدة 

تفعيال لمبادرة سموه.
وأكـــدت أن مبـــادرة ســـموه الحكيمـــة تعد 
تقديًرا دولًيا رفيًعا وإشـــادة أممية عالمية 
بجهود ســـموه الحثيثة في دعم ومؤازرة 
أجـــل  مـــن  العالمـــي؛  الضميـــر  مبـــادرات 

المســـيرة اإلنســـانية وإقرار جهود الســـالم 
العالمـــي، داعيـــة المولى العزيـــز القدير أن 
يعيـــد هـــذه المناســـبة على ســـموه بالخير 
والبركات، وعلى مملكـــة البحرين العزيزة 
بمزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهـــار فـــي ظـــل 
القيـــادة الحكيمـــة لعاهـــل البـــالد صاحـــب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المنامة - بنا

فوزية زينل

رئيس “الشورى”: تقدير دولي رفيع وإشادة أممية عالمية

الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  تلقـــى 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، برقية تهنئة 
مـــن رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح، رفع 
فيها لســـموه خالص التهاني والتبريكات بمناســـبة 
االحتفـــال باليـــوم الدولـــي للضمير الـــذي يصادف 

يـــوم الخامـــس من أبريـــل، والذي تـــم اعتماده من 
قبـــل منظمة األمم المتحدة تفعيال لمبادرة ســـموه 
الحكيمـــة. وأكـــد أن اعتمـــاد هـــذا اليـــوم بموجـــب 
مبـــادرة ســـموه يعـــد تقديـــرا دوليا رفيعا وإشـــادة 
أمميـــة عالميـــة بجهـــود ســـموه الحثيثة فـــي دعم 
ومـــؤازرة مبادرات الضمير العالمي من أجل تعزيز 
المســـيرة اإلنســـانية وإقرار جهود السالم العالمي. 

التـــي حققتهـــا  التنمويـــة  اإلنجـــازات  “إن  وقـــال: 
مملكة البحرين هي نتاج توجيهات ودعم صاحب 
الجاللة الملك والجهود التي بذلها صاحب الســـمو 
الـــوزراء والحكومـــة، ممـــا مكـــن  الملكـــي رئيـــس 
البحرين من أن تتبوأ المراتب المرموقة في شتى 
المجاالت، وبناء ثقافة الســـالم بمحبة وضمير بما 

يعزز التنمية المستدامة”.

المنامة - بنا

علي الصالح

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان ال 
خليفـــة، برقية تهنئة من وزير شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمن المؤيد، 
بمناســـبة احتفـــال األمم المتحدة والعالم يـــوم الخامس من أبريل بيوم 

الضمير العالمي، والذي يأتي استجابة لمبادرة سموه.
وأضاف أن مبادرة صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء ليوم الضمير 
الدولـــي فريـــدة من نوعها وجـــاءت تأكيدا علـــى اهتمام ســـموه بتعزيز 
المســـيرة اإلنســـانية وإقرار جهود الســـالم الدولي، مشـــيرًا إلى أن هذه 
المبادرة رسخت مكانة المملكة عالميًا، وأنها تأكيد دولي رفيع المستوى 
علـــى مـــا توليه المملكة بقيادة عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ، من اهتمام وحرص علـــى القيام بدور فاعل في 

تحقيق األمن والسالم في مختلف أنحاء العالم.
وقال إن مبادرة سموه الرائدة على المستوى العالمي لقت صدًى عالميًا 
كبيـــرًا، وتبنتهـــا األمم المتحدة في إنجاز دولي متميز يعكس ما يحظى 
بـــه ســـموه من مكانـــة دولية رفيعة، رســـختها مبادرات ســـموه وجهوده 
الهادفة لتعزيز السالم العالمي كما يؤكد االحتفال بيوم الضمير المكانة 
العالمية التي يحظى بها سموه وحرص سموه على دعم جهود المجتمع 
الدولي في إرســـاء الســـالم العالمي، وتعزيز التكاتـــف والتعاون الدولي 

للمضي قدما في جهود السالم واألمن والتنمية المستدامة.

وزير “الشباب”: مبادرة فريدة من نوعها  مدير “الصحة العالمية”: المبادرة أكثر إلحاحا مع انتشار “كوفيد 19”

أشـــاد المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
غيبرييســـوس،  تيـــدروس  العالميـــة 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  بمبـــادرة 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان ال خليفـــة، لالحتفـــاء بيوم 
الضميـــر الدولي اليـــوم الخامس من 
أبريل، منوهًا بما تحمله دعوة سموه 
من أهداف نبيلة تدعم تعزيز التنوع 
والشمول والعمل الجماعي من أجل 

الحفاظ على العالم آمًنا.
مبـــادرة  أهميـــة  تيـــدروس  وأكـــد   
سموه، خاصة في مثل هذه األوقات 
الصعبة التـــي يمر بها العالم في ظل 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  انتشـــار 
“كوفيد 19”، والتي تجعل األمر أكثر 
إلحاًحـــا من أي وقت مضى للترويج 

لثقافة السالم بحب وضمير.
لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  وأعـــرب   

فـــي  أملـــه  عـــن  العالميـــة  الصحـــة 
مناصـــرة  نحـــو  الجميـــع  يســـعى  أن 
التنـــوع والشـــمولية والتضامن، وأن 
تعمـــل الحكومـــات بشـــكل وثيق مع 
المجتمعات المحلية لضمان الســـالم 
والتنميـــة المســـتدامة، والعمـــل على 
تشـــجيع التســـامح والتعاطـــف بيـــن 
األفراد، وتجاوز هذا الوقت الصعب 
انتشـــار  العالـــم  فيـــه  يشـــهد  الـــذي 

فيروس كورونا.
 كمـــا عبـــر عـــن تطلعه إلـــى أن تلعب 
الخـــاص  والقطـــاع  الحكومـــات 
والمجتمـــع المدنـــي ومنظمـــة األمـــم 
ثقافـــة  بنـــاء  فـــي  دوًرا  المتحـــدة 
الســـالم بحـــب وضميـــر، مـــن خـــالل 
التعليـــم وزيادة الوعـــي العام، وقال 
إن الوصـــول الجيد إلـــى المعلومات 
يشـــكل أمـــًرا حيوًيـــا فـــي مواجهـــة 
فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

 قـــال األميـــن العـــام لألمـــم المتحدة 

بمناســـبة  جوتيريـــش”  “أنطونيـــو 
االحتفال بالنســـخة األولـــى من يوم 
الضميـــر الدولي، الذي جـــاء بمبادرة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، إن جائحـــة 
تحدًيـــا  فقـــط  ليـــس   ”-19 “كوفيـــد 
لألنظمـــة الصحيـــة العالميـــة، ولكنـــه 
أيًضا اختبارا لروحنا البشرية، داعيا 
إلـــى ضـــرورة التركيـــز علـــى مبـــادئ 
وقيـــم اإلنســـانية المشـــتركة إلنقـــاذ 
المحتاجيـــن  ومســـاعدة  األرواح 

وبناء مستقبل أفضل للجميع”.

 وقال في تدوينه له حســـابه بموقع 
“تويتـــر”:  اإلجتماعـــى  التواصـــل 
جائحة كوفيد 19- ليس فقط تحدًيا 
لألنظمـــة الصحيـــة العالميـــة، ولكنـــه 
أيًضا اختبارا لروحنا البشـــرية.. في 
اليـــوم الدولـــي للضميـــر دعونـــا نركز 
إلنقـــاذ  المشـــتركة  إنســـانيتنا  علـــى 
المحتاجيـــن  ومســـاعدة  األرواح 

وبناء مستقبل أفضل للجميع”.
 وجدد األميـــن العام لألمم المتحدة 
دعـــوة الجمعية العامة لجميع الدول 
األعضاء ومؤسسات منظومة األمم 
المنظمـــات  مـــن  وغيرهـــا  المتحـــدة 
والقطـــاع  واإلقليميـــة،  الدوليـــة 
الخـــاص واالفـــراد إلـــى بنـــاء ثقافـــة 
الســـالم بمحبة وضميـــر، بطرق منها 
إتاحة التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة 
التوعيـــة العامـــة، مما يعـــزز التنمية 

المستدامة.

المنامة - بنا

تيدروس غيبرييسوس



أشـــاد مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة عبدهللا 
الدوســـري، باحتفاء العالم باليوم الدولي 
أمـــس  يـــوم  يصـــادف  والـــذي  للضميـــر، 
اســـتجابة  أبريـــل،  شـــهر  مـــن  الخامـــس 
للمبادرة الكريمة لرئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، التـــي تبنتها األمـــم المتحدة في 
إنجـــاز دولـــي رفيع يضاف إلـــى إنجازات 
ومبادرات مملكة البحرين في العديد من 
المجاالت اإلنسانية التي تهدف لتحقيق 

األمن والســـام فـــي ربوع العالـــم وتعزز 
جهود التســـامح والتعايش الســـلمي بين 
البشـــر على اختاف الثقافات والديانات 
واألعراق لخلق مجتمعات ســـليمة مبنية 
علـــى قيم ومبادئ العيش الكريم والبناء 

لمستقبل أفضل لألجيال القادمة.
وأكد مســـاعد وزيـــر الخارجية أن مملكة 
النجاحـــات  تحقيـــق  تواصـــل  البحريـــن 
والتميز في كافة مجاالت حقوق اإلنسان 
السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة 

والثقافيـــة، مشـــيًرا إلـــى حـــرص المملكة 
من خـــال جهودها ومبادراتهـــا الوطنية 
وتراثهـــا  تاريخهـــا  وعراقـــة  والدوليـــة 
حقـــوق  قيـــم  ترســـيخ  علـــى  الوطنـــي 
اإلنســـان التي ترتكز على أســـس احترام 
مبادئ العـــدل والديمقراطية انطاًقا من 

النهج اإلصاحي الرائد لعاهل الباد.
أن  الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأوضـــح 
الدولـــي  باليـــوم  العـــام  هـــذا  االحتفـــاء 
للضمير يأتي تتويًجا للجهود والمبادرات 

المتميـــزة التـــي حققتها مملكـــة البحرين 
المدنيـــة  المجـــاالت  مـــن  العديـــد  فـــي 
والسياســـية وضمـــن فاعليـــة دورهـــا من 
خـــال عضويتهـــا فـــي مجلـــس حقـــوق 
اإلنســـان والعديـــد مـــن اللجـــان األمميـــة 
حقـــوق  وثقافـــة  الوعـــي  لنشـــر  الرامـــي 
اإلنســـان وقيـــم العـــدل والســـام وتعزيز 
ومحاربـــة  المســـتدامة  التنميـــة  جهـــود 
والعنـــف  الدينـــي  والتعصـــب  الكراهيـــة 
واالزدهـــار  الرفـــاه  لتحقيـــق  واإلرهـــاب 

للمجتمعات البشرية كافة.
وأعـــرب مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة عـــن 
الفخر واالعتزاز بمبادرة صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الـــوزراء باالحتفال باليوم 
ا  الدولـــي للضمير والذي أصبح يوًما دوليًّ
ـــا يســـتذكر العالـــم فيـــه أهمية وقف  مهمًّ
آثارهـــا  ومعالجـــة  والحـــروب  النزاعـــات 
اإلنســـانية والقضـــاء على الفقـــر والجهل 
ومحاربة كافة أشكال التطرف واإلرهاب 

إلرساء دعائم األمن والسام الدوليين.
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مبــادرة سمــوه مهمـــة لمحاربـة “كورونـا”

تقدير أممي كبير لدعم سموه المبادرات العالمية

أميـــن “التعـــاون”: إنجـــاز دولـــي ضمـــن جهـــود تعزيـــز التعايـــش والســـام 

وكيل “الخارجية”: “يوم الضمير” يكمل سلسلة إنجازات سموه بكل المستويات

أكد األمين العـــام لمجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة نايف الحجـــرف أهمية 
األبعاد اإلنسانية لمبادرة مملكة البحرين 
إعـــان الخامس مـــن أبريل يومـــا عالميا 
للضميـــر، التـــي أطلقهـــا رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، واعتمدتهـــا منظمـــة 
األمـــم المتحدة كيوم عالمـــي يحتفى به 

كل عام. 
وأشـــار إلـــى أن المبادرة العالمية تســـجل 

لمملكـــة البحريـــن، وُتعـــد إنجـــازا دوليـــا 
يضـــاف إلنجازات دول مجلـــس التعاون 
في إطار جهودها لدعـــم وتعزيز المجال 
اإلنســـاني وجهـــود التعايـــش والتســـامح 

والسام بين الشعوب.
وشـــدد على أهمية المبادرات اإلنســـانية 
خصوصا في ظـــل الظروف التي يمر بها 
العالم حاليا، في إطار تصديه ومحاربته 
ألزمـــة وبـــاء كورونـــا، وكيـــف أثبـــت هذا 
التحـــدي أن المصير اإلنســـاني المشـــترك 
لمبـــادرات  يحتـــاج  أجلـــه  مـــن  والعمـــل 

سامية وراقية في أهدافها، مثلما تحققه 
مبادرة اليوم العالمي للضمير. 

مبـــادرة  أن  بالتأكيـــد  تصريحـــه  وختـــم 
مملكـــة البحرين تترجم القيم اإلنســـانية 
التي كرسها مشروع عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مـــن خـــال تضمينهـــا فـــي ميثـــاق العمل 
الوطني والدســـتور، وهو ما قاد لتحقيق 
المملكة لعديد من المبادرات واإلنجازات 
المهمـــة والمؤثرة في مجـــاالت التعايش 

اإلنساني ودعم السام العالمي.

صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
سلمان آل خليفة، برقية تهنئة من 
وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، 
بمناســـبة االحتفـــال باليوم الدولي 
للضميـــر الـــذي يصـــادف الخامـــس 
من أبريـــل والذي تـــم اعتماده من 
قبل منظمة األمم المتحدة تفعيا 

لمبادرة سموه.
وأكـــدت الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
في برقيتها على أن اعتماد مبادرة 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الوزراء ليوم الضميـــر الدولي تعد 
تقديـــرًا أمميـــًا كبيـــر لدعم ســـموه 
العالميـــة،  المبـــادرات  هـــذه  لمثـــل 
وتثمينًا لمســـيرة اإلنجـــازات التي 
حققها وجهوده العظيمة والمكانة 

الكبيـــرة التـــي يحظـــى بها ســـموه 
عالمًيا.

وأضافـــت وكيـــل وزارة الخارجية 
أن اإلنجـــاز الدولـــي الكبيـــر يأتـــي 
ليكمـــل سلســـلة إنجـــازات ســـموه 
على كافة المســـتويات، وتجسيًدا 
وتقديـــر  الثاقبـــة  ســـموه  لحكمـــة 
العالم لمبادرته اإلنســـانية الداعمة 

إلرساء السام العالمي.

األمانة العامة - الرياض

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  قـــال 
والمنـــدوب  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 
الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام 
الدولـــي  باليـــوم  الجـــودر إن االحتفـــاء 
للضميـــر، كاســـتجابة للمبـــادرة الكريمـــة 
التـــي أطلقهـــا رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، والتي أقرتها األمم المتحدة 
باعتمـــاد الخامـــس مـــن أبريـــل مـــن كل 
عام يوًمـــا دولًيا للضمير، إنما هي تعزيز 
قضايـــا  لخدمـــة  المســـتقبلية  للجهـــود 
اإلنســـانية والتنمية والسام في ظل ما 
تواجهـــه دول العالم اليوم من تحديات 
وتطـــورات تفـــرض نفســـها علـــى أرض 

الواقع.
وأكد أن االحتفاء اليوم بهذه المناســـبة 
الدوليـــة يأتي تأكيـــًدا للنهج اإلصاحي 
الشـــامل فـــي مملكـــة البحريـــن، بقيـــادة 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة فـــي تعزيـــز قيم 
ومبـــادئ التســـامح والتعايـــش وثقافـــة 
السام واألمن، وتحقيًقا لجهود التنمية 
المســـتدامة. وأعـــرب عـــن بالـــغ الشـــكر 
والتقدير لصاحب الســـمو الملكي رئيس 

الوزراء، على مبادراته الرفيعة وجهوده 
المتميـــزة، التي عززت من مكانة مملكة 
البحريـــن في المجتمـــع الدولي، ودورها 
فـــي  واإليجابـــي،  والمؤثـــر  الفاعـــل 
دعـــم جهـــود تعزيز الســـام والتســـامح 
أشـــكال  والتعايـــش، ومكافحـــة جميـــع 
التعصـــب والعنف واإلرهـــاب؛ باعتبارها 
مـــن أســـس وثوابـــت مملكـــة البحريـــن، 
ونهجهـــا الحكيم الراســـخ، في دعم أمن 
واســـتقرار دول العالـــم، ونهضـــة حيـــاة 
التنميـــة  أهـــداف  وتحقيـــق  شـــعوبها، 
ازدهـــاًرا  أكثـــر  لمســـتقبل  المســـتدامة، 

وتطوًرا.

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
ســـفير  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة  آل 
مملكـــة البحريـــن لدى جمهوريـــة ألمانيا 
االتحادية عبدهللا عبداللطيف، بمناسبة 
احتفاء األمم المتحدة بالنســـخة األولى 
مـــن اليـــوم الدولـــي للضميـــر، الموافـــق 
اســـتجابة  أبريـــل  شـــهر  مـــن  الخامـــس 

لمبادرة سموه.
وأكد، في برقيته أن يوم الضمير الدولي 
إنجـــاز أممـــي جديـــد لمملكـــة البحرين، 
يحـــق لنـــا جميعـــا الفخـــر واالعتـــزاز به، 
مشـــيًرا إلـــى أن رســـالة صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الـــوزراء بهذه المناســـبة 
تعكس للعالم ضرورة القيام بمسؤوليته 
المشـــتركة تجاه كل ما يحقـــق التقارب 
بيـــن الشـــعوب وتطلعاتهـــم فـــي ســـبيل 

النماء واالستقرار.
وأشـــاد بدعـــوة صاحـــب الســـمو الملكي 

رئيـــس الـــوزراء أن العالـــم بحاجـــة إلى 
لتعزيـــز  وضـــع اســـتراتيجيات جديـــدة 
مفهوم األمن الصحـــي العالمي باعتباره 
جـــزء ال ينفصل عن األمـــن في مفهومه 
العلـــي القديـــر أن  الشـــامل، ســـائا هللا 
وفخـــًرا  عـــًزا  ويديمـــه  ســـموه  يحفـــظ 
لمواصلة مسيرة العطاء والنماء لمملكة 
البحرين وأن يمتع ســـموه بوافر الصحة 

والسعادة.

الجودر: االحتفاء تأكيد لريادة البحرين عالميا

عبداللطيف: يحق لنا جميعا الفخر واالعتزاز

“يوم الضمير” يعزز التضامن العالمي
واالســتــقــرار ــســام  ال تــخــدم  الــــوزراء  رئــيــس  سمو  ــادرة  ــب م الشعلة: 

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية تهنئــة من عبدالنبي 
الشــعلة، بمناســبة احتفــال األمــم المتحــدة والعالــم بيــوم الضمير الدولــي، والــذي يأتي اســتجابة لمبادرة 

سموه.

وأكد الشعلة في برقيته، أن مبادرة 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الدولـــي  الضميـــر  ليـــوم  الـــوزراء 
ســـموه  دعـــم  إطـــار  فـــي  جـــاءت 
للجهود الدوليـــة الرامية إلى تعزيز 
التضامـــن العالمي في كل ما يخدم 

فـــي  واألمـــن  واالســـتقرار  الســـام 
العالم، واستكماالً للجهود المضنية 
مـــن قبـــل ســـموه لمســـيرة التنميـــة 

المستدامة ولرؤية العام 2030.
وأعـــرب الشـــعلة عـــن أســـمى آيات 
لصاحـــب  والتبريـــكات  التهانـــي 

السمو الملكي رئيس الوزراء، بهذه 
المناســـبة الغالية، داعًيـــا هللا العلي 
القديـــر أن يحفـــظ ســـموه ويوفقه 
الصحـــة  يمـــنَّ عليـــه بموفـــور  وأن 
والرفعـــة لمـــا فيه الخيـــر واالزدهار 

لمملكة البحرين.

نايف الحجرف

الشيخة رنا بنت عيسى

عبدالنبي الشعلة

عبدالله الدوسري

 المنامة - بنا

الحــواج: سمــو رئيـــس الوزراء رفـــع رايــــة البحريـــن عالًيا
أشاد الرئيس المؤسس للجامعة األهلية عبدهللا الحواج بالمكانة المتنامية لمملكة البحرين في أوساط األمم 
بفضــل قيادتهــا الحكيمــة، منوها بالمكانــة التي يحظى بها رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان ال خليفة، حيث يقدر العالم على نحو كبير مبادراته اإلنسانية الكريمة وجهوده العالمية المشهودة 
لتعزيــز الســام العالمــي ودفع مســارات التنمية المســتدامة إلى األمــام، تلك المبادرات والجهــود المتولدة عن 
رؤيــة ســموه الحكيمــة وخبراتــه العتيــدة التــي ربطــت بين مبدئــي التنمية والســام كجناحين ال غنــى للضمير 

االنساني عنهما.

مبـــادرة  إن  الحـــواج  وقـــال 
ســـمو رئيس الـــوزراء العالمية، 
الجـــرس  لتعلـــق  جـــاءت 
وتلهب شـــعلة القيم االنســـانية 
الداعيـــة إلى الســـام والمحبة 
كمدخـــل ال غنـــى عنـــه لتحقيق 
اتجـــاه  المتحـــدة  األمـــم  رؤى 
 ،2030 المســـتدامة  التنميـــة 
بجميع األهداف الســـبعة عشـــر 
المنضويـــة تحتها، والمســـتندة 

إلـــى خمســـة مبـــادئ أساســـية 
هي: التمســـك بالطرق السلمية 
الدوليـــة،  النزاعـــات  حـــل  فـــي 

الســـام،  أســـس  وإرســـاء 
وتحقيـــق التنمية المســـتدامة، 
وجديـــة التعامل مـــع األوضاع 
عـــن  الناجمـــة  المأســـاوية 
الصراعات، ووضع رؤية شاملة 
األمنيـــة  التحديـــات  لمواجهـــة 
واالقتصاديـــة،  والسياســـية 
تشـــكل  التـــي  المبـــادئ  وهـــي 
خريطـــة طريق واســـتراتيجية 
للتعاطـــي مـــع  عمـــل متكاملـــة 

الواقـــع العالمـــي والمحـــن التي 
تتعرض لها الشعوب والوقوف 
دوليـــة  تعـــاون  وقفـــة  عندهـــا 

مشتركة.
المتحـــدة  األمـــم  أن  وأضـــاف 

بجميـــع أجنحتهـــا تجـــل وتقدر 
رئيـــس  ســـمو  جهـــود  كثيـــرا 
الـــوزراء في خدمة اإلنســـانية، 
وهو ما يثير فينا مشاعر الفخر 
واالعتـــزاز، حيث تتبـــوأ مملكة 
البحريـــن في ظـــل العهد الزاهر 
لجالـــة الملـــك مكانـــة رفيعـــة، 
تعززها حكمـــة قيادتها وجهود 
حكومتها ووفاء شعبها العزيز.

وأكـــد الحواج حـــرص الجامعة 
وموظفيـــن  أســـاتذة  األهليـــة 
بهـــذا  االعتـــزاز  علـــى  وطلبـــة 
واإلشـــارة  الوطنـــي،  االنجـــاز 
إليـــه فـــي مؤتمـــرات الجامعـــة 
وملتقياتهـــا العلميـــة والفكريـــة 
التعليميـــة  أنشـــطتها  وفـــي 
والثقافيـــة بشـــكل عـــام، منوها 

بحـــرص طلبـــة الجامعـــة علـــى 
ترجمـــة قيـــم الســـام والتنمية 
والتســـامح التـــي توجـــه إليهـــا 
القيادة الحكيمة في أنشطتهم 
الطابيـــة ســـواء كان ذلـــك في 
المســـرح أو الشـــعر أو الحمات 
التوعويـــة، ومـــن بينهـــا حملـــة 
طلبـــة الجامعـــة األهليـــة “معـــا 
للتعايـــش  أمـــان”  فـــي  نحـــن 
الســـلمي التـــي اســـتلهمت قيم 
مملكـــة البحرين ومركـــز الملك 
بيـــن  للحـــوار  العالمـــي  حمـــد 
الســـلمي  والتعايـــش  األديـــان 
لتنطلـــق مـــن الفضـــاء المحلـــي 
الفضـــاء  إلـــى  وااللكترونـــي 
العالمي وتحقق إنجازات رائعة 

في هذا االتجاه.

المنامة - الجامعة األهلية

عبدالله الحواج

يوم الضمير بصمة 
بحرينية في تاريخ 

اإلنسانية

هشام الجودر

عبدالله عبداللطيف

المنامة - وزارة الخارجية

ــاف إلـــــى الــبــحــريــن ــ ــض ــ ــع ي ــ ــي ــ ــوه إنــــجــــاز رف ــ ــم ــ ــادرة س ــ ــبـ ــ الــــــدوســــــري: مـ

ا االحتفـــال يـرســخ جهــود التنميــة والســالم عالميًّ



أكد عدد من المسؤولين والشخصيات الدولية أهمية اليوم الدولي 
للضمير، الذي جاء بمبادرة من صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء، فــي تعزيــز القيــم اإلنســانية 
المشــتركة، التــي تهــدف إلــى تحقيــق الســام واألمــن واالســتقرار، 
الــذي يدعــم جهود الــدول على صعيــد التنمية المســتدامة وتحقيق 

الرفاهية للشعوب.

 وقالـــوا فـــي تصريحات بمناســـبة 
االحتفـــال باليوم الدولـــي للضمير 
إنـــه فـــي ظـــل الظـــروف العصيبـــة 
التـــي يمـــر بهـــا العالـــم فـــي الوقت 
وبـــاء  تفشـــي  بســـبب  الراهـــن 
“كورونـــا” المســـتجد، تظهـــر أهمية 
قيمـــة الضميـــر فـــي توجيـــه أنظار 
التضامـــن  أهميـــة  إلـــى  العالـــم 
والتعاون وبذل الجهود المشتركة 
في مواجهة هذا التحدي العالمي.

فاونسا: يجب علينا جميًعا 
أن نسير على هدي المبادرة

لبولنـــدا  الســـابق  الرئيـــس  عبـــر   
والحائـــز على جائزة نوبل للســـام 
ليـــخ فاونســـا، عن ســـروره بإعان 
لمبـــادرة  تبنيهـــا  المتحـــدة  األمـــم 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، بإعـــان الخامـــس من 
أبريـــل يومًا دوليـــًا للضمير، مؤكدًا 
أن  المبـــادرة  هـــذه  شـــأن  مـــن  أن 
تعـــزز مـــن دور المنظمـــة األمميـــة 
المتميزة للغاية؛ ومن خال العمل 
مـــع مملكـــة البحرين؛ في تجســـيد 
تصـــور لعالم جديد أفضـــل، بعدما 
انحســـار  إلـــى  االنقســـامات  أدت 

القيم والضمير.
 وقـــال: “إذا أردنا بناء عالم أفضل 
جديـــد، فيجـــب علينـــا جميًعـــا أن 
نســـير علـــى هـــدي المبـــادرة التـــي 
اقترحهـــا صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
البحريـــن،  مملكـــة  وزراء  رئيـــس 
والتي تقول إن العالم المســـتقبلي 
يجـــب أن يبنى على أســـاس القيم 
تأتـــي  أن  أمـــل  علـــى  المشـــتركة؛ 

أجيال تتبنى قيمة الضمير”.

دوفيلبان: دعوة للعالم أجمع 
بأن يتذكر أهمية السالم

الفرنســـي  الـــوزراء  رئيـــس   ورأى 
األســـبق، دومينيـــك دوفيلبـــان، أن 
للضميـــر  الدولـــي  اليـــوم  مناســـبة 
بـــه العالـــم بفضـــل  الـــذي يحتفـــل 
مبـــادرة مملكـــة البحريـــن، تشـــكل 
بـــأن يتذكـــر  دعـــوة للعالـــم أجمـــع 
أهمية السام للمجتمع الدولي في 
ظل هـــذه الظـــروف التـــي تتنامى 
فيهـــا مشـــاعر الخـــوف والتوترات 

والقوميات.
 وقال: “شـــهدنا أكثـــر من أي وقت 
مضـــى، مدى الحاجة إلـــى التحلي 
بقدر أقوى من التضامن والتعاون 
والحياد فـــي مواجهتنا للتحديات 
 – )كوفيـــد  لجائحـــة  المأســـاوية 
جميعـــا  عاتقنـــا  علـــى  وتقـــع   ،)19
اليـــوم مســـؤولية توحيـــد جهودنا 
الجماعية وأن نهب في موجة من 
الشـــجاعة لتخفيـــف معانـــاة دول 

العالم”.

تيباجوكا: سموه شخصية 
عالمية بالغة التأثير

وكيلـــة  أكـــدت  ناحيتهـــا؛  مـــن   

األميـــن العام والمديـــرة التنفيذية 
الســـابقة لبرنامـــج األمـــم المتحدة 
آنـــا  البشـــرية  للمســـتوطنات 
تيباجـــوكا، أهمية مبـــادرة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفـــة الخاصة باليوم 
تحقيـــق  فـــي  للضميـــر،  الدولـــي 
لمواجهـــة  العالمـــي  التضامـــن 
التحديـــات الماثلـــة أمـــام شـــعوب 
العالـــم، خاصـــة فـــي هـــذا الوقـــت 
فيـــروس  وبـــاء  يجتـــاح  الـــذي 
“كورونـــا” العالـــم، والـــذي يحتـــاج 
مـــن البشـــرية فـــي جميـــع القارات 
إلـــى مراجعة ضمائرهم وأســـاليب 
حياتهم والطريقـــة التي يتعامان 
بها مـــع بعضهم البعـــض والطريقة 
التـــي يتفاعلـــون بها عنـــد مواجهة 

التحديات.
 وقالت إن سموه شخصية عالمية 
لها إسهام كبير في تعزيز االهتمام 
بالقضايا اإلنسانية وقضايا السام 
والتنميـــة المســـتدامة، معربـــة عن 
تقديرها لجهود ســـموه المتواصلة 
في إثـــراء العمل الدولي بمبادرات 
وخطوات رائـــدة يحتاجهـــا العالم 
مـــن أجـــل بنـــاء مســـتقبل أفضـــل 
يـــوم  ومنهـــا  القادمـــة،  ألجيالـــه 
الضميـــر الدولي الذي يعـــد مبادرة 
قيـــم  ترســـيخ  تســـتهدف  نوعيـــة 
والتضامـــن  والمشـــاركة  الحـــب 
والسام والرخاء للجميع، وإيجاد 
حياة قوامها اإلحساس بالمسؤولة 
والتأكـــد من أن لدى الـــدول تنمية 
وأهـــداف  تتطابـــق  مســـتدامة 
التنمية المستدامة السبعة عشرة.

 وشـــددت على أهمية دور الضمير 
فـــي مواجهـــة العديد مـــن القضايا 
التي تهـــم اإلنســـانية ومنها توفير 
الغذاء لتحدي الجوع ودعم قضايا 
المـــرأة والمســـاواة بين الجنســـين 
أن  معتبـــرة  األطفـــال،  ورفاهيـــة 
اليـــوم الدولي للضمير هو “رســـالة 
لاســـتيقاظ،  جميًعـــا  لنـــا  ودعـــوة 
ونقطة انطاق مشـــتركة للتسابق 
عنوانهـــا: )كيف نجعل عالمنا مكاًنا 

أفضل(”.
 وقالـــت “مـــع مـــرور 75 عامـــا على 
تأســـيس األمـــم المتحـــدة يجتمـــع 
المبـــادئ  لتحديـــد  أخيـــرا  العالـــم 
المشـــتركة التي يمكن مـــن خالها 
أن تفعيـــل التقييـــم الذاتي للنفس 
عمـــا بما يمليـــه الضميـــر باعتباره 
مفتاح الحـــل للمشـــكات العديدة 
التي يمر بها العالـــم”، منوهة: “في 
المؤتمر التأسيسي لألمم المتحدة 
المتحـــدة  األمـــم  ميثـــاق  وفـــي 
ُطرحت مسألة الضمير، ألنه كبشر 
يجب أن ندير حياتنا على المبادئ 
والقيم؛ أمـــا الضمير فهبة من هللا، 
وكل شـــخص منا لديه ضمير وكل 
إنســـان يعرف ما هـــو الصواب وما 
هو الخطـــأ، وجميع األشـــياء التي 
يقدرها البشر ذات بعد عالمي ألنها 

كامنة في ضمائرنا”.
هـــذه  أغتنـــم  أن  “أود   وأضافـــت: 
الفرصـــة ألهنـــئ الذين قـــادوا هذه 
الحملة، حيث كانت حملة عســـيرة 
طويـــاً  وقًتـــا  اســـتغرقت  للغايـــة 

ولكن في النهاية اجتمع العالم”.

هاشم حسين: سموه حقق إنجازات 

شملت جميع جوانب الحياة

 وأعرب رئيس مكتـــب “اليونيدو” 
لترويـــج االســـتثمار والتكنولوجيا 
في مملكة البحرين هاشم حسين، 
عن تقديره لصاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء، علـــى مـــا حققـــه 
ســـموه من إنجازات شـــملت جميع 
جوانب الحياة، الســـيما في مجال 
تحقيق الســـام؛ والصحة العالمية 

والتمكين االقتصادي للشباب. 
 ونوه إلى أن رؤية صاحب الســـمو 
تعكـــس  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
وتلفـــت األنظـــار إلـــى الترابط بين 
المتحـــدة  لألمـــم  الثـــاث  الركائـــز 
وهـــي؛ الســـام واألمـــن، والتنميـــة 
اإلنســـان،  وحقـــوق  المســـتدامة 
وهـــو مـــا يوفـــر فرصـــة للمجتمـــع 
الدولي لتعزيز السام، والتسامح؛ 
واالندمـــاج؛ والتفاهـــم والتضامـــن 
من أجل بناء عالم مستدام قوامه 

السام واالزدهار للجميع.
لتمكيـــن  رؤيـــة ســـموه  أن  وأكـــد   
تحقيـــق  فـــي  أســـهمت  الشـــباب 
شـــراكة اســـتراتيجية مـــع مكتـــب 
االســـتثمار  لترويـــج  اليونيـــدو 
والتكنولوجيـــا في مملكة البحرين 
عاًمـــا، حيـــث   20 مـــن  أكثـــر  منـــذ 
ســـاعد دعم ســـموه المســـتمر على 
مر الســـنين في الحفاظ في تعزيز 
وتطوير الشـــركات متناهية الصغر 
فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة  أو 

المملكة.
 كما عبر كذلك عن امتنانه لمبادرات 
ســـموه على الصعيد العالمي ومنها 
إطـــاق ســـموه للمنتـــدى العالمـــي 
فـــي  األعمـــال  ورواد  لاســـتثمار 
عـــام 2015 ليكـــون المنتدى األول 
األمـــم  مظلـــة  تحـــت  والوحيـــد 
المتحدة لتبادل أفضل الممارسات 
لدعـــم الشـــركات الناشـــئة، والـــذي 
أصبـــح اليوم مؤسســـة مســـتدامة 
مقرهـــا فـــي البحرين تقـــدم الدعم 
لماييـــن رجال األعمـــال والخبراء 

فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم وتعـــزز 
تمكين الشباب، وهو ما أدى بدوره 
إلـــى خلق فـــرص عمل واســـتدامة 
والمجتمعـــات  العائـــات  حيـــاة 

وتعزيز االقتصادات الوطنية.

بتيناتو: يوم الضمير يقوم 

على أساس السالم والترابط

 مـــن ناحيتـــه، قال الممثـــل المقيم 
لبرنامـــج األمم المتحـــدة اإلنمائي 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى   )UNDP(
ســـتيفانو بتيناتو إن اليوم الدولي 
للضميـــر الـــذي تم اقـــراره من قبل 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
في يوليو 2019، استجابة لمقترح 
من حكومة مملكة البحرين بقيادة 
ســـمو رئيس الـــوزراء، يقـــوم على 

أساس السام والترابط.
 وأكـــد أن الضميـــر يرتبط بالتنمية 
المســـتدامة ألنـــه يعزز فكـــرة عدم 
تـــرك أحد خلـــف الركـــب؛ والتفكير 
الســـلوك  وتعزيـــز  العمـــل؛  قبـــل 
المعنوي واألخاقي؛ وفهم عواقب 
ســـلوكنا؛ والتأكيد على المسؤولية 

الفردية لتغيير العالم.
الدولـــي  اليـــوم  أن  علـــى  وشـــدد   
أهـــداف  تحقيـــق  يعـــزز  للضميـــر 
التنمية المســـتدامة علـــى الصعيد 
االقتصـــادي واالجتماعي والبيئي، 
لمواجهـــة  الحاليـــة  الجهـــود  وأن 
التحـــدي العالمـــي الراهن لمواجهة 
أن  يجـــب   )19 )كوفيـــد-  جائحـــة 
الفـــردي  االلتـــزام  علـــى  تســـتند 
والضميـــر الجمعـــي كما هـــو الحال 

في مملكة البحرين.

تاو تسي: الضمير الجمعي للشعوب 
مفتاح لتغيير المستقبل

 مـــن جهته، أوضـــح رئيس اتحاد 
الســـام والمحبـــة العالمـــي هونـــغ 
تاو تسي أنه خال الدورة الثالثة 
والســـبعين للجمعية العامة لألمم 
المتحـــدة فـــي 25 يوليـــو 2019، 

قـــرار  الدوليـــة  المنظمـــة  تبنـــت 
“الدفع نحو ثقافة الســـام بالحب 
والضميـــر” اســـتجابة لمقترح من 
الملكـــي رئيـــس  الســـمو  صاحـــب 
الـــوزراء فأعلنـــت اليـــوم الدولـــي 
أن  المتوقـــع  ومـــن  للضميـــر، 
يخصص كل فرد من أفراد العالم 
والســـكينة  الهـــدوء  مـــن  لحظـــة 
يوميـــا فينصـــت لصـــوت الضمير 

الكامن في أعماق نفسه.
 وأكـــد أنه في ظل أجواء تفشـــي 
جائحـــة فيـــرس كورونـــا والعجـــز 
وتطـــوره،  بمســـاره  التنبـــؤ  عـــن 
والخـــوف،  الذعـــر  العالـــم  يســـود 
المتبادلـــة  الرعايـــة  شـــيوع  وأن 
والتضامن والتعاون بين شـــعوب 
العالـــم يشـــغل أهميـــة خاصة في 
ظل هـــذه الظـــروف العصيبـــة، اذ 
تتواصـــل شـــعوب العالـــم ويؤازر 

بعضها بعضا.
 ورأى أنـــه فـــي هذا الوقـــت الذي 
فيـــروس  العالـــم  فيـــه  يحـــارب 
“كورونا” يمكـــن أن يلعب الضمير 
دورا محوريـــا مـــن حيـــث كونـــه 
قـــادرا علـــى التأثير علـــى رفاهية 
الفـــرد والمجتمع، كمـــا أن الضمير 
الجمعي للشعوب يمكن أن يكون 
مفتاحا لتغيير المستقبل المشترك 

للبشرية وكوكب األرض.
 وقال: “ينبغي علينا ونحن نواجه 
هذا التحـــدي أن نتحلى بإخاص 
والحكمـــة  والشـــجاعة  والرحمـــة 
حتـــى يتســـنى لنـــا الوصـــول الى 
الســـام  تحقـــق  رابحـــة  حلـــول 

والوئام للبشرية جمعاء”.
 وشـــدد علـــى أن الضمير هو منبع 
يتكاتـــف  أن  يجـــب  لـــذا  الحـــب 
الجميـــع فـــي بـــذل المســـاعي من 
أجل تحقيـــق الرفاهية الجماعية 
للبشـــرية مـــن خال ربـــط األفراد 
والدول بصحـــوة الضمير والحب 

والتسامح واالندماج واإليثار.
الســـام  اتحـــاد  رئيـــس  ودعـــا   
والمحبـــة العالمـــي كل فـــرد فـــي 
أنحـــاء العالـــم إلـــى أن يجعل من 
ضميره مرشـــدا في أفعاله تعزيزا 

اإلنســـاني،  والصالـــح  للتعـــاون 
انطاقـــا مـــن كـــون الضميـــر هـــو 
القوة االســـتثنائية التي يمكن أن 
تحـــدث التغييـــر في العالـــم، وهو 
الحل لجميع المشـــاكل ولن يسود 
الحـــب والســـام إال عندما يصبح 
الضمير الشعلة التي يسترشد بها 

الجميع.

جرانوف: البد من االنسجام 

مع صوت الضمير

  أمـــا رئيس معهد األمـــن العالمي 
جوناثـــان جرانـــوف، فأكـــد أهمية 
األمـــم  تبنتهـــا  التـــي  المبـــادرة 
المتحـــدة في تعزيـــز قيم الضمير 
والحـــب والمســـاعدة فـــي تعزيـــز 
مبينـــا  العالميـــة،  الســـام  ثقافـــة 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  أن 
تعبر عن الضميـــر العالمي وتدعو 
فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى العمل من 
أجـــل القضاء علـــى الفقر العالمي؛ 
وتحقيق التوازن بين الجنســـين؛ 

وحماية المناخ.
 وشـــدد جوناثـــان على أن البشـــر 
جميعـــًا أســـرة واحـــدة، وأن هناك 
حاجـــة اليوم لانســـجام تماًما مع 
صـــوت الضميـــر، وتحويـــل قيمه 
النبيلـــة التـــي تدعـــو إلـــى الحـــب 
والرحمـــة، ونبذ الكراهية والصبر؛ 

إلى ماذ لسام مستدام.
 وقال “اليوم برزت ضرورة عملية 
لذلك ألننـــا نعلم أن مناخ الكوكب 
الوبائيـــة  واألمـــراض  واحـــد، 
والفيروســـات ال تحمـــل جوازات 
ال  النوويـــة  والتداعيـــات  ســـفر 

تعترف بالحدود”.
 وأضاف “يذكرنا اإلعان العالمي 
لحقوق اإلنسان بالقيمة والكرامة 
أن  كمـــا  فـــرد،  لـــكل  المتأصلتيـــن 
الدعـــوة إلى الســـام المبنية على 
ســـيادة القانـــون، والقضـــاء علـــى 
األســـلحة النووية تدعونا إلى أن 
نصبح بشـــرًا كامليـــن وأن نعيش 

كأسرة إنسانية واحدة”.

رئيس اتحاد السالم والمحبة العالمي هونغ تاو تسي

المنامة - بنا

مبادرة سمو رئيس الوزراء... خارطة طريق لعالم جديد أفضل
شـــخصيات عالميـــة: دور كبيـــر لالحتفـــال بيـــوم الضمير فـــي تعزيز القيم اإلنســـانية المشـــتركة
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رؤية سمو األمير تدعم جهود الدول على صعيد التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للشعوب

وكيلة األمين العام آنا تيباجوكا رئيس معهد األمن العالمي جوناثان جرانوف الرئيس البولندي األسبق فاونسا الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ستيفانو بتيناتو رئيس مكتب اليونيدو هاشم حسين رئيس الوزراء الفرنسي السابق دوفيلبان
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الجمعية البهائية: توجيهات جاللة الملك بثت روح األسرة الواحدة
دعـــت لمبـــادرة “الدعـــاء الجماعـــي مـــن المنـــازل” لمختلـــف األديـــان

االجتماعيـــة  البهائيـــة  الجمعيـــة  أشـــادت 
بتوجيهـــات عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
وولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  خليفـــة،  آل 
“كوفيـــد 19”، مؤكدة أن هـــذه التوجيهات 
قـــد بثـــت روح األمـــل واألســـرة الواحـــدة 

المتكاتفـــة المتضامنـــة في وجـــه أي تحد، 
منوهة بالخطوات الحكيمة التي اتخذتها 
الحكومـــة، والعمـــل الجبـــار الـــذي يقوم به 
المبذولـــة فـــي  الـــكادر الطبـــي، والجهـــود 
دعم المساعي الوطنية للتصدي لفيروس 
كورونـــا “كوفيـــد19” بحـــس متنـــاٍم للعمل 

الجماعي.
االجتماعيـــة  البهائيـــة  الجمعيـــة  وقالـــت   
فـــي بيان لها أمس: يواجـــه الناس في كل 
مـــكان هذه األزمة الصحيـــة التي تطورت 
بســـرعة كبيرة وأثرت بشـــكل غير مسبوق 
علـــى  المختلفـــة  الحيـــاة  مجـــاالت  فـــي 

مستوى العالم، ما أدى إلى إيقاظ المجتمع 
اإلنســـاني ودفعـــه نحـــو توحيـــد جهـــوده 
والوصـــول لنضج أكبـــر وتكافل أعظم في 
مفهـــوم الوحدة واالتحـــاد الذي ال بديل له 

لحل هذه األزمة”.
ودعـــت الجمعية إلـــى مبـــادرة يتوجه من 
خاللهـــا إلـــى هللا بالدعـــاء الجماعـــي مـــن 
المنازل، يشـــارك فيهـــا كل من يعيش على 
هـــذه األرض الطيبة، من أجل التضرع إلى 
هللا العلـــي القديـــر أن يمـــن علـــى الجميـــع 
بالصحـــة والعافية والســـالمة وأن يحفظ 
مملكـــة البحريـــن والعالـــم أجمـــع مـــن كل 

مكروه.  وأكدت أن هـــذه المبادرات تزداد 
ثـــراًء وقيمًة روحية وإنســـانية بمشـــاركة 
كل مـــن لديـــه الرغبـــة فـــي الدعـــاء – مـــن 
مختلف األديـــان – من أجل هذه األهداف 
السامية، وقالت: إن البحرين تعد نموذًجا 
حًيـــا لوجـــود تنـــوع عظيـــم مـــن الثقافات 
الوحـــدة  وهـــذه  واألعـــراق،  واألجنـــاس 
فـــي التنوع تعـــد مصدًرا للقـــوة، ومن هذا 
المنطلـــق، بـــادرت الجمعيـــة بعمـــل فيديو 
أطيـــاف  مـــن  متنوعـــة  بمشـــاركة  قصيـــر 
المجتمـــع البحريني، يعكس اتحاد الجميع 

في مواجهة جائحة كورونا.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

أعلن محافظ محافظة العاصمة الشيخ 
هشـــام بن عبدالرحمـــن آِل خليفة، تبني 
تســـتهدف  خيريـــة  حملـــة  المحافظـــة 
توزيع الوجبـــات الغذائية علـــى العمالة 
الوافـــدة التي تقطـــن المحافظة، ضمن 
مســـاعي المحافظة نحو إيصال الغذاء 
للعمالـــة قـــدر اإلمـــكان فـــي  المطلـــوب 
ظل تأثـــر بعـــض القطاعات واألنشـــطة 
اإلجـــراءات  بحزمـــة  االقتصاديـــة 
االحترازية التـــي تبنتها الحكومة للحد 

من انتشار فيروس كورونا.
إعـــداد  مقـــر  زيارتـــه  أثنـــاء  وأوضـــح 
الوجبـــات بحضور النائب عمـــار البناي، 
شـــهد  الحملـــة  مـــن  األول  اليـــوم  أن 
والمتطوعيـــن  المحافظـــة  مســـاهمة 
فـــي توزيـــع 1100 وجبـــة غذائيـــة على 
العمالـــة الوافدة، وســـنواصل التنســـيق 
مـــع أصحـــاب األيـــادي البيضـــاء لدعـــم 
هذه الحملة، التي نأمل أن تستمر حتى 

انتهاء األزمة.
وأضـــاف أن المجتمـــع البحرينـــي ُجبـــل 

علـــى قيـــم العطـــاء والتضامـــن النابعـــة 
مـــن كـــرم العـــادات والتقاليـــد األصيلـــة 
التـــي يتميز بها، خصوًصا أن المبادرات 
الخيريـــة فـــي ظل هـــذه األزمة تســـهم 
نحو تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية 

وتعزز من تكاتف المجتمع.
وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن تولي 
اهتماًما كبيًرا تجاه تنمية ثقافة العطاء 
اإلنســـاني باعتبارها أولوية راسخة من 
خالل التوجه نحو تأســـيس مؤسسات 
إنســـانية وخيريـــة لتقديم المســـاعدات 
للمحتاجين، موضًحـــا أن ثقافة العطاء 
والعمل التطوعي أصبحت مؤشًرا مهما 
لتطور المجتمعات وهي أحد محركات 
التنميـــة، الفتا إلى أهمية تعزيز الجهود 
التشـــاركية مـــن خـــالل توعيـــة العمالة 
الحملـــة  تعليمـــات  إتبـــاع  بضـــرورة 
الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا، 
وااللتـــزام باإلجـــراءات االحترازية وما 
تـــم اتخـــاذه واإلعـــالن عنه مـــن تدابير 

وقائية.

توزيع 1100 وجبة غذاء للعمالة الوافدة

إطالق  النسخة الثالثة لـ “ماجلة الخير”

إنشاء مركز مدينة خليفة الصحي يسير بوتيرة جيدة

ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة: مشـــاريع اســـتثنائية تلبيـــة الحتياجـــات األهالـــي

الـــــمـــــشـــــروع ــة  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ كـ ديــــــــنــــــــار  مـــــلـــــيـــــون   5.6

أطلق محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، 
المشـــروع المجتمعـــي الرائـــد “ماجلـــة 
كمشـــروع  يعتبـــر  حيـــث   ،”3 الخيـــر 
إفطـــار صائـــم يـــوزع قبل حلول شـــهر 
رمضـــان المبـــارك، وذلـــك بعـــد النجاح 
الباهـــر الذي تحقق على مـــدى عامين 
على التوالي، وتأكيدًا على الدور الذي 
تلعبه المحافظة في تحقيق التواصل 
والتكافل االجتماعي في كافة مناطق 

المحافظة.
وأكـــد ســـموه أن المحافظـــة حريصـــة 
االســـتثنائية  المشـــاريع  تبنـــي  علـــى 
والرائدة عن بعد، بما يلبي احتياجات 
المناســـبات  مختلـــف  فـــي  األهالـــي 
الســـيما مـــع اقتـــراب الشـــهر الفضيـــل 
وذلك تعزيزًا لتعاليم الدين اإلســـالمي 
الحنيف والقيم الســـمحاء للمســـاهمة 

في نماء العمل المجتمعي.
وبـــدأ إطـــالق “ماجلة الخيـــر 3” بآيات 
عطرة من الذكر الحكيم، وأعقب ذلك 
كلمـــة عبـــر االتصـــال المرئي المباشـــر، 

االجتماعيـــة  البرامـــج  إدارة  لمديـــر 
وشـــؤون المجتمع محمد الفاو، أعرب 
مـــن خاللها عن شـــكره وتقديره لدعم 
ورعايـــة ســـمو المحافظ في اســـتمرار 
المشـــروع االســـتثنائي “ماجلة الخير” 
أن  مؤكـــدًا  الثالثـــة،  نســـخته  فـــي 
المشروع الخيري اســـتطاع أن يحقق 
العمـــل  مياديـــن  فـــي  مميـــزا  نجاحـــا 
المجتمعي حيث تضع المحافظة على 
باألهالـــي،  االهتمـــام  أولوياتهـــا  رأس 
اســـتمرار  فـــي  ســـاهم  الـــذي  األمـــر 
المشـــروع إلى نسخته الثالثة عن بعد، 
ليســـجل قصص نجاح مستمرة لتبقى 

حصادًا للجهود التي ُتبذل وتزدهر. 
بعد ذلك، أعطى سمو المحافظ إشارة 
البدء النطالق المشـــروع في نســـخته 

الثالثـــة، كمـــا تـــم عـــرض فيلـــم موجز 
عـــن دور هـــذا المشـــروع الرائد ومدى 

فاعليته للفرد والمجتمع.

فـــي إطـــار تنفيـــذ توجيهـــات رئيـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة  لمواكبة 
التوســـع العمرانـــي والتطـــور الخدمي 
فـــي مدينـــة خليفـــة وتحقيقـــًا لـــرؤى 
وزارة  تعكـــف  األهالـــي،  وتطلعـــات 
األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي علـــى تنفيـــذ أعمال إنشـــاء 
الصحـــي  خليفـــة  مدينـــة  مركـــز 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة لصالـــح وزارة 
الصحـــة منذ مطلـــع العام الجـــاري، إذ 
يتـــم العمل حاليـــًا على إنشـــاء أعمدة 
أساســـات المبنى، ويجري العمل طبقًا 
للبرنامـــج الزمنـــي للمشـــروع المتفـــق 
لمشـــاريع  المســـاعد  الوكيـــل  عليه.وقـــال 
البناء والصيانة الشـــيخ مشـــعل بن محمد 

يعمـــل  المشـــروع  مقـــاول  إن  خليفـــة  آل 
مـــن  االنتهـــاء  اجـــل  مـــن  بوتيـــرة جيـــدة 
إنشـــاء المبنى فـــي الفتـــرة المحددة وهي 
18 شـــهرًا، إذ يتـــم تشـــييد المركز الصحي 
علـــى أرض مســـاحتها 17244 متـــرا مربعا 
وبمســـاحة بناء تقـــدر بنحـــو 11765 مترًا 
مربعـــًا تقريبـــًا، ويتكـــون المركز من قســـم 

قســـم  الصحيـــة،  والســـجالت  االســـتقبال 
االستشـــارات والخدمـــات الطبيـــة ويضم 
12 عيادة لألطباء، قســـم الصيدلية، قسم 
األشـــعة، قســـم المختبر، قســـم الطـــوارئ، 
 6 ويضـــم  واألســـنان  الفـــم  قســـم صحـــة 
عيـــادات، قســـم العـــالج الطبيعي، وقســـم 

رعاية الطفولة واألمومة.

وتمت ترســـية المشـــروع من قبل مجلس 
أرادوس  علـــى  والمزايـــدات  المناقصـــات 
للمقاوالت والصيانة بتكلفة تبلغ 5 ماليين 
و646 ألفـــا و666 دينـــاًرا بتمويـــل من بنك 

البحرين الوطني.
وأشار إلى أن المشروع ُيعد أحد المشاريع 
الحكوميـــة الخدميـــة التـــي تقـــوم الوزارة 
بتصميمها واإلشراف على تنفيذها لصالح 
الجهـــات والـــوزارات المختلفـــة بالمملكـــة، 
حيث تســـعى الوزارة لتقديم الدعم لكافة 
العمـــالء والجهـــات التـــي تتعامـــل معهـــا، 
وأيضًا دعم جهود وزارة الصحة في تنفيذ 
برامجهـــا وخططهـــا االســـتراتيجية لتلبية 
احتياجـــات المواطنين في الحصول على 
العـــالج والرعايـــة الصحيـــة بمـــا يتناســـب 
مـــع التزايد المســـتمر في ســـكان المنطقة 
ولتقديم الخدمـــات الصحية ذات الجودة 

العالية.

سمو محافظ الجنوبية يطلق “عن بعد” النسخة الثالثة لـ “ماجلة الخير”

مشروع مركز مدينة خليفة الصحي

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات

األمير الذي ال ينسى أحًدا
Û  نفخــر كثيــًرا، بمســاعي الخير لرئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي

األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، والتي تخطــت بروحها وأهدافها 
المضيئــة الحــدود الوطنيــة، إلــى شــعوب العالــم كافــة، مذكــرة إياهم 
بأنهــم فــي قــارب نجــاة واحــد، وأن التقــارب والتالحــم، هــو الســبيل 

األمثل لتحقيق السالم والتسامح واالندماج. 
Û  هــذه الرؤيــة الباعثــة لألمــل، ترجمهــا ســموه الكريــم بمبــادرة “يــوم

الضميــر”، التــي ترســخ مفاهيــم األمــن والنمــاء فــي العالــم، والتطرق 
لســبل تحقيق الكرامة اإلنســانية، وضمان ديمومتها لجموع البشرية، 
علــى قــدر وافــر مــن العدالــة والحــق فــي العيــش الكريــم والرفاهيــة 

والتعليم.
Û  هــذا الفكــر الناهــض لســموه، هــو بارقة أمل للشــعوب المكلومــة، التي

التعــاون  تعزيــز  عبــر  والويــالت،  والحــروب  والجــوع  الفقــر  تعانــي 
المشــترك بيــن الحكومــات والطبقــات النخبويــة والشــعوب نفســها، 
وتغييــر المفاهيــم القديمــة والمتأخــرة، واالحتــكام للضميــر ولصــوت 
والعــادل  المســتدام  الســالم  تقــود  العقــل، كخارطــة حيــاة جديــدة، 

والمنشود في كل مكان.
Û  ،إن تزامــن الُمبــادرة مــع األزمة العالميــة لفيروس “كورونا” المســتجد

ليؤكــد الحاجــة الملحــة في إعــادة تقييــم العالقات الدوليــة، أهدافها 
الضــارة  الملفــات  التــي وجــدت مــن أجلهــا، وأيًضــا أولويــة حلحلــة 
المناخــي،  والتغيــر  االقتصاديــة،  والصراعــات  كالحــروب،  للبشــرية، 
والفقــر، واأُلميــة، وغيرهــا مــن األخطــار المحدقــة للوجــود اإلنســاني 

برمته.
Û  يــوم الضميــر” هو أمل شــعوب العالم المتحضــرة والنامية، نحو عالم“

جديد خاٍل من فوضى الخالفات والنزاعات، وهي ما يؤكده دســتور 
مملكة البحرين، والمشــروع اإلصالحــي لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، الهادفان إلى تعزيــز قيم الحريات 

والمساواة والعدالة بين الجميع.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

في إطار الحملـــة المنظمة لتنفيذ القرار 
الـــوزاري رقـــم )205( لســـنة 2018 بمنـــع 
الجـــر  الروبيـــان بطريقـــة شـــباك  صيـــد 
القاعيـــة )الكـــراف(، قام مفتشـــون إدارة 
الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة 
البحرية بجولة تفتيشـــية في الســـاحل 
وأســـفرت  البحريـــن،  لمملكـــة  الغربـــي 
الجولـــة عن ضبط عدد من شـــباك صيد 

الروبيان الممنوعة )الكوف( .
وأشـــارت إدارة الرقابـــة البحريـــة، بأنـــه 

تمـــت مصـــادرة تلـــك المعـــدات، واتخاذ 
هـــذه  إزاء  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
المخالفة. وتهيب إدارة الرقابة البحرية 
االلتـــزام  بضـــرورة  الصياديـــن  بجميـــع 
بالقـــرار الـــوزاري المعنـــي بمنـــع الصيـــد 
فـــي  جـــاء  والـــذي  “الكـــراف”،  بطريقـــة 
األســـاس بغرض حماية الثروة البحرية 
فـــي مملكـــة البحرين وضمان اســـتدامة 
هـــذا المـــورد المهم على صعيـــد تحقيق 

األمن الغذائي في مملكة البحرين.

“المواكب الحسينية”: ندعم إجراءات مواجهة “كورونا”ضبط عدد من “كوف” صيد الروبيان بساحل الهملة
الكـــوادر الطبيـــة أثبتـــت جـــدارة عاليـــة فـــي إدارة تداعيـــات الفيـــروس

أشــادت الهيئــة العامــة للمواكــب الحســينية التوجيهات الملكية الســامية 
الصادرة عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
لجميــع مؤسســات الدولــة فــي إطــار الحملــة الوطنيــة لمكافحــة فيــروس 
كورونا )COVID 19(، بتقديم جميع سبل الدعم للمنشآت الطبية وأجهزة 

الدولة لما فيه سالمة وخير المواطنين الكرام والمقيمين.

وأشادت الهيئة بالمتابعة الحثيثة 
مـــن قبـــل رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
واالهتمـــام  خليفـــة،  آل  ســـلمان 
والحرص الذي يوليهما ولي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة وما يقدمه من دعم 

ومســـاندة مستمرة لجهود الفريق 
الوطني للتصدي للفيروس، األمر 
الذي جعل مملكة البحرين وبفعل 
إجراءاتها المدروسة واالستباقية 
علـــى  العالـــم  دول  مقدمـــة  فـــي 
مختلف األصعدة، سواء الصحية 

أم االقتصادية أم االجتماعية.
“فخرهـــا  عـــن  الهيئـــة  وعبـــرت   
الطبيـــة  بالكـــوادر  واعتزازهـــا 

والتمريضية العاملـــة في القطاع 
بـــكل  أثبـــت  والـــذي  الصحـــي، 
جـــدارة وثقـــة قدرته علـــى إدارة 
علـــى  الفيـــروس  هـــذا  تداعيـــات 
صحـــة المواطنين الكرام، وكذلك 
المقيميـــن، وأن هـــذا ال يعد غريًبا 
علـــى كوادرنـــا الطبيـــة؛ نظـــًرا لما 
وروح  المهنيـــة  مـــن  بـــه  تتمتـــع 
والمســـؤولية  الواحـــد  الفريـــق 
المشـــتركة، الناتجـــة عـــن الوعـــي 
والثقافة في بلد يحتضن الجميع 
من دون أي مقاييس واعتبارات”.

وأكـــدت الهيئـــة دعمهـــا وتأييدها 
لجميع اإلجـــراءات التي تتخذها 
الدولـــة  فـــي  األجهـــزة المختلفـــة 
الفيـــروس،  انتشـــار  مـــن  للحـــد 

وأن المســـؤولية المشـــتركة لـــدى 
الجميـــع ستســـفر بقـــدرة المولـــى 
عـــز وجـــل فـــي أن تعـــم الصحـــة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والعافيـــة 
بــــ  العالـــم، مشـــيدة  بـــالد  وســـائر 
الالمحـــدود  والتعـــاون  “الوعـــي 
مـــن قبل جميـــع مســـؤولي المآتم 
والمواكـــب العزائية عبـــر االلتزام 
الرســـمية  بالتعليمـــات  التـــام 
ديننـــا  بمقتضيـــات  والعمـــل 
اإلســـالمي الحنيـــف، األمـــر الـــذي 
نعتبـــره مفخـــرة بـــأن نكـــون عوًنا 
ومســـاعًدا صًفا واحـــًدا مع الدولة 
ضـــد  المختصـــة  كوادرهـــا  بـــكل 

الفيروس”.

المنامة - بنا
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

دشـــن معهـــد البحرين للتدريـــب مؤخًرا 
حســـابًا خاصًا بـــه على موقـــع التواصل 
االجتماعـــي )االنســـتغرام( وذلـــك بهدف 
إطالع متدربيه على آخر المســـتجدات 
بعـــد،  عـــن  التعليـــم  بخدمـــة  المتعلقـــة 
التواصـــل  أجـــل تســـهيل عمليـــة  ومـــن 
واألقســـام  واإلدارات  المتدربيـــن  بيـــن 

المختلفة في المعهد.
وشـــجعت إدارة المعهـــد منتســـبيه مـــن 
مدربيـــن ومتدربين في جميع األقســـام 
والتخصصـــات والبرامج التدريبية على 
الخـــاص  االنســـتغرام  حســـاب  متابعـــة 
بالمعهـــد )@bti_moe( وذلـــك للحصـــول 
على آخـــر األخبار واإلعالنـــات المتعلقة 
مـــن  المعهـــد  فـــي  التدريبيـــة  بالعمليـــة 
مصادرهـــا الصحيحـــة، وكذلك من أجل 
التواصل مع إدارة المعهد بشـــكل مباشر 
وســـريع، علمًا بأنه يمكن أيضًا للراغبين 
المعهـــد  أخبـــار  علـــى  الحصـــول  فـــي 
وإعالناته مراجعة حســـاب االنســـتغرام 
moe� @التابع لوزارة التربية والتعليم )

 .)bahrain
البحريـــن  معهـــد  عـــام  مديـــر  وأكـــدت 
للتدريـــب ســـماح العجـــاوي بأن إنشـــاء 
الحســـاب الرســـمي للمعهـــد علـــى موقع 
الـــذي  الوقـــت  فـــي  يأتـــي  االنســـتغرام 
تحـــرص فيه إدارته علـــى تقديم المزيد 
من التســـهيالت لعملية التعليم عن بعد، 
عبـــر تفعيـــل عـــدد مـــن أشـــهر المنصات 
 Moodle التعليميـــة مثل منصة مـــودل
 Teams 365 وتطبيـــق مايكروســـوفت
للدروس التفاعلية، لتضاف إليها المزيد 
مـــن الخدمات التي يمكـــن توفيرها عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.

“البحرين للتدريب” يدشن حسابه على “االنستغرام”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصام 
األشـــغال،  شـــؤون  فـــي  بمكتبـــه  خلـــف 
النائـــب محمود البحرانـــي ممثل الدائرة 
الثانيـــة عشـــر فـــي محافظة الشـــمالية، 
بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات 

الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة.
وتم بحث عدد مـــن المواضيع المتعلقة 
باحتياجـــات الدائـــرة الثانيـــة عشـــر في 
المحافظة الشمالية والمتعلقة بمشاريع 

الدائرة ضمن الخطـــة التنفيذية للوزارة 
فـــي الفترة 2020 إلى 2021، ومناقشـــة 
مشروع تطوير قرية المالكية ومشروع 

تنمية المدن والقرى.
وشـــدد الوزير خلف على حرص الوزارة 
علـــى تنفيذ توجيهات مجلـــس الوزراء، 
برئاســـة رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، بالعمـــل من أجـــل توفير أفضل 

الخدمات للمواطنين والمقيمين.

مناقشة مشروع تطوير المالكية

مقترح نيابي لفرض ضريبة الدخل على الشركات
5 % على البنوك و3 % شركات االتصاالت والتأمين و2 % األشخاص االعتباريين

تقـــدم 3 نواب بمقترح بقانون حول فرض 
ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات 

التجارية.
التشـــريع الجديـــد الـــذي رفـــع إلى رئيســـة 
مجلـــس النواب فوزية زينـــل كان بإمضاء 
النواب محمود البحراني وغازي آل رحمة 

وعلي النعيمي.
وتودع األمـــوال المتحصلة وفقـــا للقانون 
في خزانة الميزانية العامة، ويفرد لها رقما 
من ضمن مصروفات القطاع االجتماعي.

المشمولون

وبموجب التشـــريع تفـــرض الضريبة على 
فيهـــا  بمـــا  الماليـــة  والمؤسســـات  البنـــوك 
شركات الصرافة واألشخاص االعتباريون 
الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي 
الصافيـــة  األربـــاح  علـــى   %  5 بنســـبة 
لـــم يـــرد نـــص  للخاضعيـــن للضريبـــة، مـــا 
باإلعفـــاء من الضريبـــة. كما نـــص القانون 
األساســـية  االتصـــاالت  شـــركات  علـــى 
وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين 
وشركات الوساطة المالية بنسبة 3 % من 
األربـــاح الصافية للخاضعيـــن للضريبة، ما 

لم يرد نص باالعفاء.
وتشـــمل ضريبة الدخل جميع األشـــخاص 
منهـــم  ورد  مـــا  باســـتثناء  االعتبارييـــن 
ســـابقا بنســـبة 2 % مـــن األربـــاح الصافية 
للخاضعين للضريبة، ما لم يرد نص خاص 

في هذا القانون باإلعفاء من الضريبة.
ووفقـــا للقانـــون، يخضـــع للضريبـــة )5 %( 
مـــن مجموع الدخـــل الصافي الذي تحققه 
فروع الشـــركات البحرينيـــة العاملة خارج 
المملكـــة والمعلن في حســـاباتها الختامية 
المصـــادق عليهـــا مـــن مدقـــق الحســـابات 

الخارجي.

المعفون

دخـــل  مـــن  كل  الضريبـــة  مـــن  ويعفـــى 
المؤسســـات والهيئات العامـــة والبلديات، 
المهنيـــة  والهيئـــات  النقابـــات  ودخـــل 
والجمعيـــات  االجتماعيـــة  والهيئـــات 
التعاونيـــة والجمعيـــات األخرى المســـجلة 
والمرخصـــة قانونـــا من عمل ال يســـتهدف 

والشـــركات  المؤسســـات  دخـــل  الربـــح، 
التجارية التي ال تتجاوز أرباحها الصافية 
50 ألـــف دينـــار، ودخل أي مؤسســـة دينية 
أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية 
أو صحيـــة ذات طبيعة عامة ال تســـتهدف 

الربح ودخل األوقاف.

تهرب ضريبي

ويعـــد تهربـــا ضريبيـــا فـــي تطبيـــق أحكام 
القانـــون ارتـــكاب عـــدم التقدم للتســـجيل 
خـــالل 60 يومـــا مـــن تاريخ نشـــر أحكامه 
فـــي الجريدة الرســـمية، وعند عدم تقديم 
اإلقرار أو ســـداد الضريبة المستحقة على 
الخدمـــات الخاضعـــة للضريبـــة خـــالل 60 
يومـــا مـــن تاريـــخ انقضـــاء المـــدة المقررة 
فـــي هـــذا القانـــون، وكذلك خصـــم ضريبة 
الضريبـــة  تســـوية  وإعـــادة  المدخـــالت 

المســـتحقة علـــى هذا األســـاس دون وجه 
حـــق وبالمخالفـــة لقواعـــد خصـــم ضريبـــة 
المدخـــالت المقـــررة بموجـــب أحـــكام هذا 

القانون.
كمـــا يعد تهربـــا ضريبيا اســـترداد الضريبة 
كليـــا أو جزئيـــة دون وجـــه حق مـــع العلم 
بذلـــك، تقديـــم مســـتندات أو ســـجالت أو 
فواتير مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص 
مـــن ســـداد الضريبةكليـــا أو جزئية، وعدم 
إصـــدار الخاضع للضريبـــة فواتير ضريبية 
عـــن عمليات التوريد أو االســـتيراد للســـلع 
التـــي  للضريبـــة  الخاضعـــة  الخدمـــات  أو 

يباشرها بالمخالفة ألحكام هذا القانون.

عقوبات

ونـــص التشـــريع علـــى أنه يعاقـــب كل من 

ارتكب حالـــة من حاالت التهرب الضريبي 
المنصوص عليها من القانون بالسجن مدة 
ال تقل عن 3 سنوات وال تجاوز 5 سنوات، 
وبغرامـــة ال تقل عـــن مثل قيمـــة الضريبة 
أمثالهـــا،  ثـــالث  تجـــاوز  وال  المســـتحقة 
ويحكم على الجاني أو الجناة المتعددين 
الضريبيـــة  قيمـــة  بســـداد  متضامنيـــن 
المســـتحقة. وتضاعف العقوبة المنصوص 
عليهـــا مـــن هـــذه المـــادة فـــي حـــال تكرار 
ارتكاب الجريمة خالل ثالث ســـنوات من 

تاريخ صدور الحكم النهائي باإلدانة.
اإلخـــالل  عـــدم  مـــع  انـــه  التشـــريع  وذكـــر 
بالمســـئولية الجنائية للشـــخص الطبيعي، 
يعاقـــب الشـــخص االعتبـــاري جنائيـــة إذا 
ارتكبـــت باســـمه أو لحســـابه أو لمنفعتـــه 
أيـــة جريمة مـــن جرائم التهـــرب الضريبي 
المنصوص عليهـــا في هذا القانون بضعف 
الحـــد األقصـــى للغرامـــة المقـــررة بالفقـــرة 
)1( من هـــذه المـــادة. وللمحكمة أن تحكم 
بمصادرة وســـائل النقل واألدوات والمواد 
واألجهزة المســـتخدمة في جرائم التهرب 
الضريبـــي، فيمـــا عـــدا الســـفن والطائرات، 
مـــا لم تكن قـــد أعدت أو أجـــرت خصيصا 
بمعرفة مالكيها الســـتخدامها في أغراض 

التهريب.

علي النعيميغازي آل رحمة محمود البحراني

خليفة: دعـوة إلحيــاء سـوق الخــانــات التاريخـي بالبديــع
قـــال الباحـــث نوح خليفـــة إن المـــرأة البديعية 
مازالـــت تســـجل نشـــاطا حرفيا مســـتمرا كبيرا 
علـــى  واســـعة  ومشـــاركة  شـــهرة  وتكتســـب 
المناســـبات  مختلـــف  فـــي  البحريـــن  مســـتوى 
مختلـــف  تقيمهـــا  التـــي  والوطنيـــة  الشـــعبية 

قطاعات الدولة.
يأتـــي ذلك على خلفية إنتاجـــه العلمي الجديد 
نساء البديع من الكفاح المعيشي إلى تحديات 
المشـــاركة والتمثيـــل السياســـي الـــذي يتطلـــع 
لتدشـــينه بعد شـــهر رمضان، داعيـــا إلى إطالق 

سوق ترويجية للمنتج الحرفي النسوي.
المســـتوى  احتضنـــت  البديـــع  أن  إلـــى  وأشـــار 
التاريخي ســـوقا يســـمى “ســـوق الخانات” كان 
علـــى مقربـــة مـــن مركـــز الشـــرطة فـــي البديـــع 
لكنـــه اندثر، داعيا إلحيائـــه وذلك ضمن خطط 

توسعة البديع وإطالق قدراتها التاريخية.
وأضاف أن تراجع دور سوق المنامة التاريخية 
المعين لنســـاء البحرين في تسويق منتجاتهن 

وتعزيـــز قدراتهـــن الماليـــة يفتح لتبنـــي البديع 
ألكبـــر ســـوق ترويجيـــة حرفيـــة تشـــكل مركزا 
ســـياحيا جاذبـــا وتنتج حـــراكا نســـويا معاصرا 

يعزز المركز االقتصادي للبديع.
وأوضـــح أن الخصوصيـــة الكبيـــرة التي تتمتع 
بها النشـــاط النسوي للمرأة في البديع ومركزها 
التاريخـــي يضاعـــف توقعـــات نجـــاح الســـوق 
ســـياحي  جـــذب  ومركـــز  كوجهـــة  وإضافتـــه 
واقتصادي بحريني يســـهم فـــي تنمية الحراك 

المعزز للناتج المحلي للمحافظة.
واســـتطرد بالقـــول إن المـــرأة البديعيـــة كانـــت 
تتمتع بعزم ومســـؤولية تدفعها لقطع مسافات 

طويلة سيرا على األقدام؛ للوصول إلى مدينة 
المنامة، حيث تشتهر ســـوق األربعاء وتقصده 
طبقات متنوعـــة من الناس لشـــراء حاجياتهم 
المـــرأة  منتجـــات  بتواجـــد  الســـوق  وتعـــرف 

البديعية.
وأضـــاف أن نســـاء مختلف المـــدن توفرت لهن 
األســـواق بمناطقهن على المســـتوى التاريخي، 
غيـــر أن المـــرأة القروية اســـتمرت في االعتماد 

على أســـواق المدن ممـــا اضطرها لتحمل عناء 
الوصول لسوق المنامة وكانت المرأة البديعية 
تحمل منتجاتها وتذهب للسوق، حيث الطلب 

على منتجاتها.
وعلى الصعيـــد ذاته أردف الباحث نوح خليفة 
بـــأن نســـاء البديع كن يتحدن إلنجاز “الســـفرة” 
بأحجامهـــا الكبيرة ويتعـــاون عليها عدد منهن، 
وكانت تلقى رواجا عند الشـــيوخ، فيشـــترونها 
بأســـعار مناسبة للحرفيات وســـاعد على رواج 
تلـــك الصناعـــات طابع الحيـــاة البســـيطة التي 

جعلت الحاجة للسلع الخارجية قليلة.
وبيـــن أن المـــرأة البديعيـــة كانـــت تعتمـــد على 
إنتاج وترويج تلك الصناعات في رحلة عيشها 
هي وأســـرتها أثناء غياب الرجال عن المنطقة 
في مواسم الغوص، وانطالقا من ذلك أسهمت 
المرأة بدور كبير في عملية االنتاج والتســـويق 
وتحملـــت أدوارا معيشـــية متعـــددة إلى جانب 

عائشة الدوسري أثناء ممارستها أنشطتها الحرفية بمنزلها في البديعأعبائها المنزلية.

تنشيط “الحرف 
اليدوية” ينعش 

اقتصاد القرية

بدور المالكي

عقوبة التهرب تصل 
للسجن 5 سنوات 
وغرامة 3 أمثال 

القيمة المستحقة

عدم التسجيل خالل 60 
يوما من نشر القانون 

بالجريدة الرسمية.. 
تهرب ضريبي

استثناء الهيئات 
والمؤسسات العامة 
والبلديات والنقابات 

والجمعيات غير الربحية

إعفاء دخل 
المؤسسات والشركات 
التي ال تتجاوز أرباحها 
الصافية 50 ألف دينار

ال ضرائب على 
المؤسسات الدينية 
والخيرية والثقافية 

والرياضية غير الربحية

لم تجـــد إحدى الجامعـــات الخاصة 
فـــي مملكـــة البحرين ســـوى تطبيق 
نظـــام “ادفع وانجح” كحل لتعويض 
الفتـــرة الضائعـــة مـــن عمـــر الفصـــل 
أزمـــة  تداعيـــات  الدراسي؛بســـبب 
انتشـــار فيروس كورونا )كوفيد 19( 

العالمية.
ذلـــك القـــرار شـــكل صدمـــة للطلبـــة 
الذين تفاجأوا بطلب الجامعة منهم 
دفـــع مبالـــغ مرتفعـــة إذا مـــا أرادوا 
الدراســـي  الفصـــل  اســـتكمال بقيـــة 
الثانـــي، إذ يســـمح نظـــام الجامعـــة 
بتقســـيط المبلغ على 3 دفعات، يتم 

تسديدها قبل كل امتحان.
وأشـــار الطلبـــة إلـــى أن المبالغ التي 

طلبت الجامعة منهم سدادها تشمل 
رسوم الدفعة الثانية، التي صادفت 
وبالتالـــي  الدراســـة  تعطيـــل  فتـــرة 
إلغاء االمتحان الثاني، فضاًل عن أن 
الجهة المختصة في الجامعة حينها 
أبلغت عدًدا من الطالب بعدم وجود 
قرارات باستالم رسوم تلك الفترة.

ولفـــت الطلبة إلى أن الجامعة وعند 
الثالـــث  االمتحـــان  موعـــد  اقتـــراب 
الدراســـة  نظـــام  بتطبيـــق  ســـارعت 
عـــن بعد، لتبرير اســـتحقاقها الدفعة 
الثالثة من الرســـوم، والتي أضيفت 
لهـــا دون أي مقابـــل رســـوم الدفعـــة 
الثانية، األمـــر الذي أدى إلى تضخم 

المبالغ.

وذكـــر الطلبة أن ما دفعهم إلى إثارة 
األمـــر علـــى نطـــاق واســـع وصياغة 
عريضة إلكترونية شـــارك فيها نحو 
اســـتجابة  عـــدم  هـــو  طالـــب،   800
المتكـــررة  لرســـائلهم  الجامعـــة 
بضـــرورة إعـــادة النظـــر فيمـــا اتخذ 
من قـــرارات غيـــر عادلـــة، ووضعهم 
أمـــا أمـــر واقـــع صعـــب، إمـــا الدفـــع 
واســـتكمال متطلبـــات البرنامـــج، أو 

اعتبار من لم يدفع راسًبا.
إلـــى  ودعـــا الطلبـــة إدارة الجامعـــة 
النظر في إمكان تطبيق نظام مماثل 
للنظام الذي اتبعته جامعة البحرين، 
بما ينسجم مع الظروف االستثنائية 

التي تمر فيها مملكة البحرين.

ولفتـــوا إلـــى أن هـــذا النظـــام أتـــاح 
مســـار  بيـــن  االختيـــار  للطلبـــة 
نتائجهـــا  واحتســـاب  االمتحانـــات 
وبيـــن  التراكمـــي،  المعـــدل  ضمـــن 
مســـار االجتياز من عدمه من خالل 
مـــا يقدمـــه الطالـــب من مشـــروعات 

وواجبات.
مـــن جهتهـــا، أعلنـــت األمانـــة العامة 
عـــن  العالـــي  التعليـــم  لمجلـــس 
الجامعـــة،  مســـؤولي  اســـتدعائها 
باألنظمـــة  بااللتـــزام  ومطالبتهـــا 
والضوابط المحددة، وتقديم تقرير 
بهـــذا الخصـــوص، ومؤكـــدة حرصها 
على مصالح الطلبة بتوفير الخدمة 

التعليمية المناسبة.

الطـــاب لــــ “^”: نطالـــب بتطبيـــق حلـــول منصفـــة لتعويـــض الفتـــرة الضائعـــة

“ادفع وانجح” بجامعة خاصة و“التعليم العالي” يجتمع بها

سيدعلي المحافظة

نوح خليفة



مدرسة خاصة تلزم الطلبة بحضور حصص “األونالين” بالزي المدرسي 
ــة ــ ــور: شـــأن داخـــلـــي مـــتـــروك لــلــهــيــئــة اإلداريـ ــ ــ ــاء األم ــيـ ــوى أولـ ــك ــى ش ــل ــة” تـــرد ع ــي ــرب ــت “ال

شــكا عــدد مــن أوليــاء األمــور لــ”البــاد” القرار الصادر من إحــدى المدارس الخاصــة بتاريخ 1 أبريــل 2020، والذي 
نص على إلزامية حضور الحصص المباشرة بشكل يومي من الساعة )9( صباحًا الى الساعة )1( ظهرًا أيام األحد 
واإلثنيــن واألربعــاء والخميــس، والثاثاء من الســاعة )9( صباحًا وحتــى الثانية ظهرًا، للمرحلــة االبتدائية للصف 

الرابع.

وأكـــدوا أنه وقبل صـــدور القرار، 
عبـــر  ترســـل  المدرســـة  كانـــت 
كافـــة  دوجـــو(  )كالس  تطبيـــق 
الـــدروس والتدريبـــات المطلوبة 
للمـــواد األربـــع االساســـية فقـــط 
)العربي، اإلنجليزي، الرياضيات، 
العلـــوم(، وبحيث تشـــير المعلمة 
للتدريبات التي يجب أن يجيبها 

الطالب.
ولـــي  تواجـــد  بـــأن  وأضافـــوا 
األمـــر مهم لشـــرح الـــدرس وحل 
الواجـــب والتدريبات مع الطالب 
والتواصل مع المعلمين إلرســـال 
الواجبـــات لهـــم والتدريبات عبر 
)الـــكالس دوجـــو( وهـــو مـــا كان 
يحصل بالفعـــل حينها، باإلضافة 

منفصليـــن  موقعيـــن  لوجـــود 
والرياضيـــات  العلـــوم  لمادتـــي 
بحـــل  خاللهمـــا  الطالـــب  يقـــوم 
التمرينـــات، بوجـــود ولـــي االمر، 
داعين العتماد الطريقة الســـابقة 
وتنزيلهـــا  الحصـــص  بتســـجيل 
على موقع المدرسة اإللكتروني. 
وبيـــن أوليـــاء األمـــور، أن القرار 

االبتدائـــي  طلبـــة  ألـــزم  الصـــادر 
بالحضـــور، مـــع رصـــد الدرجـــات 
لفتـــرة  مشـــاركته  وعلـــى  عليـــه 
تتجـــاوز األربـــع ســـاعات يوميـــًا، 
بالـــزي  مشـــاركته  إلزاميـــة  مـــع 
المدرســـي، وإال تعرض لتنقيص 
أي  أن  كمـــا  المشـــاركة،  درجـــات 
مشـــكلة تقنيـــة قـــد تتعـــرض لها 
كاميـــرات )الالب تـــوب( الخاصة 

به، ستتســـبب مباشـــرة بتنقيص 
الدرجـــات، وفي ظـــل غياب ولي 

األمر.
القـــرار  ووصـــف أوليـــاء األمـــور 
بالمتعســـف على أوليـــاء األمور، 
والمضـــر فـــي اســـتمرار العمليـــة 
التعليمية لطلبـــة االبتدائي بظل 
الظـــروف االســـتثنائية التي تمر 
بها البالد، حيث إن هنالك العديد 

العامليـــن  االمـــور  أوليـــاء  مـــن 
والعامليـــن  الصباحيـــة،  بالفتـــرة 
معظـــم  إنجـــاز  ويتـــم  بعـــد  عـــن 
المهـــام بالفتـــرة الصباحية، وهو 
مـــا يصعب وجود مرافق للطالب 

لمدة أربع ساعات.
فـــي األثنـــاء، بين أوليـــاء األمور 
أنهم قاموا برفع شكوى مجموعة 
مـــن أولياء األمور لوزارة التربية 
والتعليـــم فصلـــوا بهـــا حيثيـــات 
أبنائهـــم  وعلـــى  عليهـــم  الضـــرر 
مـــن هـــذا القـــرار، ولقـــد أجابـــت 
الوزارة بأنه شـــأن داخلي متروك 

للمدرسة نفسها.

local@albiladpress.com09

وزارة التربية والتعليم

أعلـــن وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
بـــدأت  قـــد  الـــوزارة  بـــأن  النعيمـــي 
مـــن  العمليـــة  الحصـــص  تصويـــر 
داخل ورش مدارس التعليم الفني 
والمهنـــي، اســـتعدادًا لبثهـــا لتغطية 
احتياجات طلبـــة التعليم الصناعي 
خـــالل فترة تعليق الدراســـة، حيث 
ُأعـــدت هـــذه الحصـــص التعليميـــة 
المتلفـــزة من قبل عـــدد من معلمي 
واختصاصيـــي إدارة التعليم الفني 
والمهنـــي كمحـــاكاة للواقـــع العملي 
ألولئـــك الطلبة، والتـــي تعتمد على 
المعاييـــر المهنيـــة المطلوبـــة، وذلك 
لتخصصـــات اإللكترونيات واللحام 
والميكاترونكس والتبريد والديزل 

والسيارات واآلالت.
العمـــل  فـــرق  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
وعددها 45 فريقًا شـــّكلتها الوزارة، 
وتتكـــون مـــن 300 مـــن المؤهليـــن 
يعملـــون مـــن الصبـــاح وحتى وقت 
متأخر علـــى إنجاز المـــواد، لخدمة 
المحتـــوى  صعيـــد  علـــى  الطلبـــة 

الرقمـــي في فترة تعليق الدراســـة، 
 1020 اآلن  حتـــى  أنجـــزت  حيـــث 
درســـًا نموذجيـــًا تـــم تحويلهـــا إلـــى 
البوابـــة  فـــي  الرقمـــي  المحتـــوى 
التعليميـــة، تعززها إثـــراءات يصل 
عددهـــا إلى 1121 إثـــراًء من إعداد 
قطاع التعليم والمناهج وموجودة 
علـــى البوابة التعليميـــة، إلى جانب 
إعداد 971 درسًا وبثها عبر 14 قناة 
تعليميـــة فـــي “اليوتيـــوب”، إضافًة 
إلى إعـــداد 338 درســـًا متلفزًا يبث 
علـــى القناة التعليمية التي ُدشـــنت 

بالتعاون مع وزارة شئون اإلعالم.

تصوير الحصص من ورش المدارس الصناعية

محالت مغلقة تتحايل بفتح أكشاك بسوق دمستان
الدمســـتاني لــــ “^”: الســـوق غيـــر مرخصـــة ومزعجـــة وغارقـــة بالفوضـــى

انتقد النائب أحمد الدمســتاني الفوضى بســوق دمستان الشعبية، 
وتراخــي مختلــف الجهات المعنية، عن اتخــاذ اإلجراءات الازمة، 
لضبــط اإلخــال باالشــتراطات الازمــة بااللتــزام بالتباعــد اآلمن، 
وخفض عدد المتجمعين بالمواقع العامة، وذلك من أجل التصدي 

النتشار فيروس كورونا.

بـــأن هـــذه  وقـــال الدمســـتاني 
السوق الشـــعبية غير مرخصة 
شـــارع  علـــى  وتقـــع  أساســـا، 
عـــام، وتتســـبب فـــي ازدحـــام 
شـــديد ومزعج للســـكان، وهذا 
الســـوق غـــارق فـــي الفوضـــى 

والمخالفات القانونية.
األشـــخاص  حجـــم  أن  وبيـــن 
البيـــع  بأكشـــاك  المتجمعيـــن 
التعليمـــات  يخالـــف  بالســـوق 
وأنـــه  مؤخـــرا،  عليهـــا  المعلـــن 
تواصل مع مديـــر عام مديرية 
الشـــمالية  المحافظـــة  شـــرطة 
خالد ربيعة ســـنان الدوســـري، 
والذي أفاده بأن وزارة شـــؤون 
البلديات هي الجهة الحكومية 

المعنية بهذا الموضوع.
وأضـــاف: “تواصلـــت مـــع وزير 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام 
خلـــف، وأحالنـــي للتواصل مع 
وكيل الوزارة لشؤون البلديات 
الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل 
اتخـــاذ  منـــه  وأتطلـــع  خليفـــة، 
اإلجراءات الالزمة والفورية”.

ضـــرورة  الدمســـتاني  وأكـــد 
تواجد رجال شـــرطة المجتمع 
ودوريـــات مـــن االدارة العامـــة 
للمرور من أجل ضبط الفوضى 

المرورية بالمنطقة.
ونبه الى أن بعض أكشاك البيع 
يتوالهـــا أجانـــب مـــن الجاليـــة 
لســـوق  ولجـــأوا  اآلســـيوية، 
دمســـتان بعد إغالق محالتهم 
التجارية بسوق واقف وغيرها 

من المواقع.
وجالت عدســـة “البالد” بموقع 
عـــدم  تبيـــن  والتـــي  الســـوق 
أكشـــاك  ووجـــود  تنظيمهـــا 
عشـــوائية لبيع المواد الغذائية 

المتنوعة.
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ما خاب من استشار
Û  نــال البرلمــان تقريًعــا شــديًدا بعــد إقــراره قانــون التأميــن ضد

التعطل بالعام 2006. وجابت البحرين مسيرات من محتجين 
على فرض اســتقطاع 1 % من رواتبهم لصندوق التأمين ضد 

التعطل.
Û  وكلما قيل للمعترضين أن المبدأ األساس للصندوق تعزيز روح

التكافل بين المجتمع وإعانة المتعطلين والباحثين عن العمل، 
ردوا بأنهم ال يتحملون المسؤولية، ومن واجب الدولة ذلك.

Û  ســقطت أو وئــدت كل االقتراحــات النيابيــة لتعديــل القانــون
وإعفاء المواطنين من خصم هذه النسبة من رواتبهم. 

Û  ،للقانــون العميقــة  الفلســفة  تبيــن  الــذي  اليــوم  جــاء  حتــى 
واالســتفادة مــن ميزته الكبــرى بأن إيراداتــه )قرابة 79 مليون 
ا( تفوق بأضعاف مصروفاته )قرابة 14 مليون دينار  دينار سنويًّ

ا(، أّي أن الوفر السنوي يصل لقرابة 65 مليون دينار. سنويًّ
Û  ال يختلــف اثنــان فــي تأييــد هــذا التشــريع الــذي يأتــي ضمــن

حزمــة تحفيزيــة لالقتصاد، ألن دونه سيشــهد القطاع الخاص 
ع رأس وزارة العمل. تسريحات كبيرة سصدِّ

Û  ويســتحق صاحــب فكــرة االســتعانة بهــذا الصنــدوق، لتمويــل
رواتــب األشــهر الثالثة للبحرينيين العامليــن بالقطاع الخاص، 
يعنــي  الرواتــب  صــرف  ضمــان  ألنــه  العــام؛  موظــف  مكافــأة 

استدامة توفر السيولة للصندوق بالفترة المقبلة.
Û  ولكــن مــا لم يجب عنه المســؤولون بــوزارة العمل بشــأن تأثير

السحوبات المتكررة من حساب صندوق التأمين ضد التعطل، 
والــذي اعتمد عليه لتمويــل برنامج التقاعد االختياري، وتأثير 

هذه القرارات أمس واليوم عليه مستقبال.
Û  والمتعيــن علــى الــوزارة أن تشــاور ذوي الشــأن، ومــن بينهــم

البرلمــان وغرفــة التجــارة، عــن خطــة مــا بعــد األشــهر الثالثــة، 
ومــا خــاب من استشــار، وذلــك لوضع تدبيــر للمرحلــة الصعبة، 
وهــل يســتطيع صنــدوق التعطل اســتيعاب ســحب جديد منه 
في حال اســتمرار جهود تضميد الوضع االقتصادي باســتمرار 

تمويل رواتب البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص.
Û  هــذه األســئلة وغيرهــا تتطلــب إجابــات واضحــة ومشــاورات

تقــوم علــى مبــدأ اإلصغــاء وتبــادل الــرأي وانتخــاب االقتــراح 
األفضل للبحرين ومصلحة شعبها.

rashed.ghayeb@albiladpress.com

راشد الغائب

“توضأ بالمحبة قبل الماء، فإن الصالة بقلب حاقد ال تجوز”. «

موالنا جالل الدين الرومي

تيـــــــار

محرر الشؤون المحلية   |   تصوير خليل ابراهيم

تواصلت مع وزير 
البلديات ومدير 
“أمن الشمالية”

أحمد الدمستاني

وزير التربية والتعليم

أي مشكلة تقنية قد تتعرض لها كاميرات 
“الالب توب” ستتسبب بتنقيص الدرجات

إبراهيم النهام
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“الشكاوى”: نتابع إجراءات منع وصول “كورونا” للنزالء
ــزل ــن المنـ ــل األم مـ ــأن عمـ ــة بشـ ــات الملكيـ ــادت بالتوجيهـ ــة أشـ اللجنـ

عقدت لجنة الشـــكاوى والرصد والمتابعة 
اجتماعها الشـــهري المعتاد عن بعد، وذلك 
برئاســـة ماريـــا خـــوري وعضويـــة حميـــد 

أحمد حسين وروضة العرادي.
بتثميـــن  اجتماعهـــا  اللجنـــة  افتتحـــت 
توجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي 
تطبيق نظام العمل من المنزل لألم العاملة 
والمؤسســـات  والهيئـــات  الـــوزارات  فـــي 
الحكوميـــة، مراعـــاة للفتـــرة االســـتثنائية 
في ظـــل الوضع الراهن، فضـــال عن تقدير 
الجهـــود التـــي يبذلهـــا ولـــي العهـــد نائـــب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي 
قيـــادة ومتابعة الجهود الوطنية لمكافحة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

وأشـــادت اللجنـــة بمـــا توليـــه البحرين من 
اهتمـــام كبيـــر بالحـــق فـــي الصحـــة، الذي 
انعكـــس واضحـــا مـــن خـــالل التعامـــل مع 
األزمـــة الحالية وثمنت توفيـــر المعلومات 
واإلحصـــاءات للجميـــع ومـــا اتخذتـــه من 
إجـــراءات وخطـــوات احترازيـــة ووقائية 
في ســـبيل نشـــر الوعي وتثقيف المجتمع 

بهذا المرض، واتخاذ كل ما من شأنه الحد 
مـــن انتشـــاره حفاًظا على صحة وســـالمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن، فضال عمـــا تقوم 
بـــه الجهـــات المعنية في البالد في ســـبيل 
إجالء المواطنين بالخارج وقدرت اللجنة 
كثيـــرا اإلجـــراءات اللوجســـتية والتدابير 
اإلداريـــة المتخـــذة فـــي عمليـــة اإلجـــالء 

بطريقة تحفظ الصحة للجميع.
وناقشـــت اللجنـــة مـــا تـــم بشـــأن مجمـــل 
قراراتها وتوصياتها السابقة وتدارست ما 

اتخذ فيها من إجراءات.
ومـــن منطلـــق حـــرص اللجنـــة علـــى تمتع 
الجميـــع من مواطنين ومقيمين بحقوقهم 
الدســـتور  لهـــم  كفلهـــا  التـــي  األساســـية 
ســـيما  وال  العالقـــة،  ذات  والقوانيـــن 
الموقوفيـــن في مراكز اإلصالح والتأهيل، 
تتابع اللجنة بصفة مســـتمرة ومباشرة مع 
المعنيين بـــإدارة مراكز اإلصالح والتأهيل 
وذلك لضمان اســـتمرار اتخـــاذ اإلجراءات 
االحترازيـــة لمنع إصابة النـــزالء بفيروس 
كورونا وضمان اســـتمرار تقديم الخدمات 
الصحيـــة كمـــا ثمنـــت اللجنـــة قـــرار إدارة 
مراكز اإلصالح والتأهيل بإيقاف الزيارات 
إلى آجل غير مســـمى حفاًظا على ســـالمة 

وصحة النزالء.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

15 عاًما لخليجي حاول تهريب 5 كيلو حشيًشا
والــقــهــوة بالشطة  وغلفهم  الــمــحــرك  هـــواء  “فــلــتــر”  ــي  ف خــبــأهــم 

عاقبـــت المحكمة الكبـــرى الجنائية األولى 
متهمـــا بتهريـــب أكثـــر مـــن 4.6 كيلو جرام 
من مادة الحشـــيش المخدرة، عبر إخفائها 
في مرشـــح الهواء بالسيارة “فلتر الهواء”، 
وتغليفهـــا بأكيـــاس قهـــوة وشـــطة حـــارة 
لتضليـــل كالب جناح األثر وعدم كشـــفها؛ 
نظـــرا لكونـــه متخصـــص بتهريـــب المـــواد 
المخـــدرة، بســـجنه لمدة 15 ســـنة وأمرت 
بتغريمه مبلغ 5000 دينار، وأمرت بتغريمه 
مبلـــغ 100 دينـــار لحيـــازة مقاطـــع فيديـــو 
إباحيـــة، وإبعـــاده نهائيـــا عـــن البـــالد بعـــد 

تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات.
وتتحصـــل وقائـــع ضبـــط المتهـــم فـــي أن 
ضابـــط جمارك كان قد شـــهد أمـــام النيابة 
العامة أنـــه وردت إليه معلومات، تضمنت 
قيـــام المتهم بإدخال المـــواد المخدرة إلى 

مملكـــة البحرين عـــن طريق المنفـــذ البري 
جسر الملك فهد، فقام بالترتيب والتنسيق 
مـــع الشـــاهدين الثانـــي والثالـــث الشـــرطة 
بإدارة مكافحة المخدرات؛ لترقب وصول 
المتهـــم، ومـــا إن حضـــر بســـيارته الخاصة 
حتى تـــم ضبطه فـــي المنطقـــة الجمركية 

عند مروره بجسر الملك فهد.

وجـــاء فـــي وقائع الحكـــم أنـــه بتاريخ 26 
المتهـــم  وعنـــد وصـــول   2019 أغســـطس 
للمنطقـــة الجمركيـــة بالمنفذ البري “جســـر 
الملـــك فهـــد”، وعنـــد تفتيـــش ســـيارته تم 
العثـــور على عـــدد 5 قطع كبيـــرة من مادة 
حينهـــا  وزنهـــا  بلـــغ  المخـــدرة  الحشـــيش 
4666.6 جـــرام، وكانوا مغلفين بكيس من 

النايلـــون الشـــفاف وأعـــاله غـــالف خـــاص 
بالقهـــوة ومغلـــف بشـــريط الصـــق وكيس 
نايلون شـــفاف معبأ بشـــطة حـــارة وكانوا 
مخبأيـــن فـــي الصنـــدوق الخـــاص بمنقـــي 
ومرشـــح الهـــواء “فلتـــر الهـــواء” الخـــاص 
بمحـــرك الســـيارة، وأن الهدف من ذلك هو 

تضليل كالب جناح األثر.
وثبـــت بتقرير فحـــص عينـــة إدرار المتهم 
احتوائها على المؤثر العقلي األمفيتامين، 
وثبـــت مـــن تقريـــر مختبـــر األدلـــة المادية 
مـــادة  علـــى  الخمـــس  القطـــع  احتـــواء 
الحشـــيش المخـــدرة، وأن إجمالـــي وزنهـــا 
يصـــل إلـــى 4704.7 جـــرام قائـــم. وثبـــت 
بتقرير فحص هاتف المتهم النقال، وجود 
محادثات تتعلـــق بترويج المواد المخدرة 
لمـــواد مخـــدرة  ثبـــت وجـــود صـــور  كمـــا 
ومواقـــع جغرافية لتلـــك المواد، فضال عن 

صور ومقاطع تصويرية لمواد إباحية.

أيـــدت محكمـــة االســـتئناف العليـــا 
عامـــل  معاقبـــة  األولـــى  الجنائيـــة 
مقيم في المملكة، بالســـجن لمدة 3 
ســـنوات وبتغريمه مبلـــغ 60 ديناًرا 
مع األمـــر بإبعاده نهائيـــا عن البالد؛ 
وذلـــك لتســـببه بإصابـــات لشـــرطي 
مشـــاهدته  أثنـــاء  الســـواحل  خفـــر 
وهـــو يصيـــد الروبيـــان باســـتخدام 
“الكـــراف”  القاعيـــة  الجـــر  شـــبك 
والمحظور اســـتعمالها في عمليات 
 30 وبحوزتـــه  ضبطـــه  إذ  الصيـــد، 
كيلـــو مـــن الروبيـــان الطـــازج، وقد 
حـــاول الفرار مـــن الموقع وتســـبب 
بســـقوط المجني عليه كما اصطدم 
بدوريـــة خفـــر الســـواحل وبســـبب 
بتلفيات فيها، كما تســـبب بســـقوط 
زميله -الـــذي كان يعمل معه بنفس 

القارب- في البحر.
وتشـــير التفاصيـــل حســـبما وردت 
فـــي أوراق التحقيـــق إلـــى أن مركز 
قيادة خفر السواحل أبلغ بمشاهدة 
زورق خفـــر الســـواحل ليـــال لمركب 
البحريـــة  جيليـــد  أم  منطقـــة  فـــي 
لـــم يضـــئ األنـــوار المالحيـــة لمنـــع 
تصـــادم مراكـــب أخـــرى بـــه، وعلى 
منهـــم  فطلـــب  شـــخصان،  متنـــه 
أفـــراد الدوريـــة التوقـــف مـــن أجل 
الرقابـــة والتفتيـــش على الســـفينة، 
لكـــن قائدهـــا لـــم يمتثـــل لألوامـــر، 
والحظـــوا بأنـــه يقطـــع حبل شـــبكة 
صيـــد الروبيـــان والـــذي تبيـــن أنـــه 
كان يســـتعمل شـــباك الجـــر القاعية 

“الكراف”، والذ بالفرار من الموقع.
فالحقتـــه الدوريـــة البحرية وتعمد 
فـــي  تســـبب  مـــا  بهـــا،  االصطـــدام 
ســـقوط عريف كان فيهـــا وتعرضه 
إلصابـــات، فيمـــا تعرضـــت الدورية 
لبعض التلفيات، فيما ســـقط كذلك 
برفقـــة  كان  الـــذي  اآلخـــر  الوافـــد 
المتهـــم فـــي المركب وبعد انتشـــاله 
مـــن البحـــر تبين أنه تعـــرض لبعض 
تمكنـــت  فيمـــا  أيضـــا،  اإلصابـــات 
الدوريـــة من اســـتيقاف المســـتأنف 
والقبض عليه والذي ضبط بحوزته 
كمية من الروبيان الطازج بلغت 30 

كيلو.
العامـــة  النيابـــة  أحالتـــه  وكانـــت 
للمحاكمـــة علـــى اعتبار أنـــه بتاريخ 

22 يوليو 2019، ارتكب اآلتي:
أوال: اعتـــدى على جســـم عضو من 
قـــوات األمـــن العـــام وهـــو العريـــف 
المجنـــي عليـــه وذلك بـــأن اصطدم 
بواســـطة قاربه بقـــارب دورية خفر 
الســـواحل والـــذي كان علـــى متنـــه 
المجنـــي عليه ســـالف الذكر بشـــكل 
اإلصابـــات  بـــه  فأحـــدث  متعمـــد 
الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي 
المرفـــق، وكان ذلـــك أثناء وبســـبب 
تأديته ألعمـــال وظيفته ولم يفض 
فعـــل االعتداء إلى مرضه أو عجزه 
عـــن أعماله الشـــخصية لمـــدة تزيد 

عن 20 يوما.
دوريـــة  زورق  عمـــدا  أتلـــف  ثانيـــا: 
خفـــر الســـواحل والمملـــوك لـــوزارة 

الداخلية والمخصص لمصالحها.

رفض استئناف صياد “مخالف” اصطدم بدورية خفر السواحل

رفضت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية األولى اســـتئناف شـــابة 
أجنبية وأيدت ســـجنها 3 سنوات واإلبعاد النهائي مرة ثانية؛ بعدما 
تم ضبطها بعد دخولها للبالد بواســـطة جواز مزور باســـم صديقتها 
المقيمـــة في دولـــة خليجيـــة، إلدانتها ســـابقا بقضية دعـــارة وحكم 
عليهـــا بالحبـــس واإلبعـــاد نهائيـــا عـــن البالد بذلـــك الوقـــت، فقررت 
العودة للمملكة حتى تكون بالقرب من صديقها الذي يلتقي بها في 
المملكـــة بين فتـــرة وأخرى، ودخلت فعال بجواز صديقتها مســـتغلة 
ما بينهما من شـــبه في مالمح الوجه بعدما ســـرقته منها، كما أمرت 
المحكمـــة بمصـــادرة الجـــواز المزور.وتشـــير التفاصيـــل إلـــى ورود 
معلومات ســـرية إلى مديرية شـــرطة المطار، مفادها أن المســـتأنفة 
والتي أبعدت 5 ســـبتمبر 2018 عـــن البحرين، إلدانتها باالعتماد في 
الكسب على ما تحصل عليه من ممارسة الدعارة، ستحضر للمملكة 
مستخدمة جواز سفر مسروق باسم صديقتها من أجل الدخول إلى 
المملكـــة، وبالفعل تم القبض عليه حـــال تواجدها في أحد الفنادق.

وبعـــد التحقيـــق معها اعترفت أنهـــا وبعد إبعادها عن البحرين في ســـبتمبر 
2018، سرقت في ديسمبر من العام ذاته وأثناء وجودها في إحدى الدول 
الخليجية جواز سفر صديقتها، التي تتشابه معها في المالمح، واستعملته 

في الدخول إلى مجددا، وكل ذلك حتى تكون بجوار صديقها الخليجي.

تأييد سجن متهمة دخلت المملكة بجواز مزور

“المحامين” تبحث مقترحات لتجاوز الخسائر
بحث مشاركة المتطوعين لتقديم استشارات بالتعاون مع “األعلى للمرأة”

عقد مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية يوم أمس أول اجتماع 
لــه عــن بعــد عقــب انتشــار فايــروس كورونــا )كوفيــد 19(، بحضــور 6 
مــن أعضائــه وبرئاســة رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة المحامي حســن 
بديــوي؛ وذلك التزاما منها باإلجراءات الوقائية واالحترازية لمواجهة 

فايروس كورونا، وحرصا على استمرار العمل على النحو المطلوب.

مـــن  العديـــد  االجتمـــاع  وتنـــاول 
لمهنـــة  المهمـــة  الموضوعـــات 
المحامـــاة،  تمثلت في متابعة عمل 
اللجـــان االستشـــارية المكونـــة من 
المحاميـــن مـــن أعضـــاء الجمعيـــة 
والموكلـــة لهـــم مهمة نظر مشـــاريع 
القوانين المحالة من مجلس النواب 
لتقديـــم الـــرأي القانونـــي الخـــاص 
تفعيـــل  آليـــه  وبحـــث  بالجمعيـــة، 

مشاركة المحامين المتطوعين من 
أعضـــاء الجمعية لتقديـــم خدمات 
االستشـــارات القانونيـــة عـــن بعـــد 
األعلـــى  المجلـــس  مـــع  بالتعـــاون 
الحملـــة  مشـــروع  ضمـــن  للمـــرأة 
الوطنيـــة )متكافئيـــن( في مواجهه 
وكذلـــك   ،)19 )كوفيـــد  فيـــروس 
االجتمـــاع  فـــي  المجلـــس  ناقـــش 
أعمال اللجـــان الخاصـــة بالجمعية 

كمـــا  الداخليـــة،  األعمـــال  وبعـــض 
والمقترحـــات  الســـبل  فـــي  بحـــث 
المحاميـــن  بالســـادة  الخاصـــة 
واآلليـــات والطـــرق التـــي تعينهـــم 

على تجـــاوز الخســـائر التي لحقت 
انتشـــار  جـــراء  وبمكاتبهـــم  بهـــم 
واإلجـــراءات  كورونـــا  فايـــروس 

االحترازية والوقائية لمكافحته.

اجتماع مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية عن بعد

شـابـان يضعـان قنبلـة وهميــة علـى شــارع الشيــخ زايــد
دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهميــن بوضــع قنبلــة وهميــة على 
شارع الشيخ زايد بمنطقة عالي، وقضت بمعاقبة أحدهما بالسجن 3 سنوات 
فقــط مراعــاة لظروفــه الشــخصية وبحبــس اآلخــر لمــدة ســنة واحــدة فقط 

مراعاة لصغر سنه، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

وذكـــرت المحكمة في أســـباب حكمها 
أنه ونظـــرا لحداثة ســـن المتهم األول 
كون أنه تجاوز ســـن الخامســـة عشـــر 
ولـــم يتم الثامنة عشـــر من عمره، فإنه 
يتوافـــر بحقه العذر المخفف القانوني 
الـــوارد بنـــص المادتيـــن 70 و71 مـــن 
قانون العقوبات، كما أنها عند تقديرها 
لعقوبة الســـجن بالنسبة للمتهم الثاني 
الثالثيني فإنها وضعـــت في اعتبارها 
ظروفه الشـــخصية، لـــذا فإنها أعملت 

بحقه المادة 72 من ذات القانون.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمان 

للمحاكمـــة على اعتبار أنهما بتاريخ 2 
يونيو 2016، وضعا وآخران مجهوالن 
في مكان عام هيكال محاكيا ألشـــكال 
أو يحمـــل  والمفرقعـــات  المتفجـــرات 
تنفيـــذا  كذلـــك  بأنـــه  االعتقـــاد  علـــى 

لغرض إرهابي.
وبينـــت المحكمة أن تفاصيل الواقعة 
تتمثـــل فـــي أن المتهميـــن توجها إلى 
شـــارع الشـــيخ زايـــد بمنطقـــة عالـــي 
ونـــزل المتهم الثاني إلى الشـــارع في 
حيـــن توجـــه المتهـــم األول إلى أعلى 
سطح إحدى البنايات الموجودة هناك 

والمطلة على الشـــارع، وقـــام بمراقبة 
المـــكان أثنـــاء مـــا كان علـــى اتصـــال 
بالمتهـــم الثانـــي، والـــذي قـــام بوضـــع 
الجسم الوهمي على الشارع ثم التقيا 
وغادرا المكان؛ وذلك بغرض االخالل 
باألمـــن العـــام وترويع النـــاس ورجال 

الشرطة وتعطيل الحركة المرورية.
المراقبـــة  لغرفـــة  ورد  ذلـــك  وعقـــب 
الرئيســـية بالغ مضمونه وجود جسم 
غريب في مكان الواقعة، فتم إرسال 
مســـرح  وطاقـــم  األمنيـــة  الدوريـــات 
الجريمـــة وقـــوات التدخـــل الســـريع، 

والذين تعاملوا مع ذلك الجسم وتبين 
بأنه قنبلة وهمية.

وثبت بتقريـــر مختبر البحث الجنائي 
أنـــه وبعـــد فحـــص الجســـم موضـــوع 
الدعـــوى تبيـــن بـــأن العينة المســـتلمة 
خاصـــة  غـــاز  أســـطوانة  عـــن  عبـــارة 

بالتبريـــد وجالـــون بالســـتيكي أبيض 
اللـــون يحتـــوي علـــى ســـائل وبطارية 
فحصهـــا  بعـــد  وأنـــه  اللـــون،  ســـوداء 
اتضـــح أنها نموذج غير حقيقي لعبوة 

وهمية.
كمـــا ثبت فـــي تقرير شـــعبة البصمات 

بـــإدارة األدلة الجنائيـــة، أنه وعلى إثر 
البـــالغ تـــم اســـتالم العينـــة بموجـــب 
فحـــص  وبعـــد  ســـابق،  فنـــي  تقريـــر 
تلـــك العينـــة تبيـــن أنها تحتـــوي على 
أثـــر بصمـــة جـــزء مـــن كـــف صالحـــة 
للمضاهـــاة وبعد التدقيـــق والمضاهاة 
مـــع البصمـــات المحفوظة فـــي قاعدة 
البيانـــات، فـــإن التقريـــر جـــزم بالقطع 
بتطابق البصمات مـــع بصمات المتهم 

األول بأكثر من 12 مميزة.
وبالتحقيـــق مع المتهـــم األول اعترف 
أمام النيابـــة العامة أنه التقى بالمتهم 
الثانـــي فـــي كراج منزله وقـــام األخير 
بأخذ أسطوانة غاز خاصة بالمكيفات 
وبعـــد حوالـــي أســـبوع تواصـــل معـــه 
المتهـــم الثانـــي والتقى به ثـــم توجها 
إلى موقع الواقعة، حيث وضع األخير 

القنبلة الوهمية والذا بالفرار.

حبس أحدهما 
3 سنوات واآلخر 

عاًما واحًدا
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ــرامـــج “تــمــكــيــن” ــة بـ ــدس ــن ــة: إعـــــادة ه ــي ــال ــم وزيــــر ال

ضوابط الستالم رواتب المواطنين بـ “الخاص”

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
أن الهدف من المشـــروع هو ضمان 
استالم المواطن لراتبه في القطاع 
الخاص خالل هذه الفترة، والهدف 
هـــدف  الصنـــدوق  اســـتخدام  مـــن 
اســـتباقي، و يتماشـــى مـــع أســـاس 

ومبدأ ما أنشئ له الصندوق.
وقال فـــي تعقيبـــه علـــى مجموعة 
من مداخالت أعضاء الشورى:” مع 
هذا التشريع ستعلم الشركات التي 
توظف المواطنين البحرينيين بأن 
هذه الفترة سيســـتمر بدفع رواتب 
موظفيهـــم وهذا األهم، فســـتغطي 
الحزمة شـــريحة واســـعة جـــدًا بما 

يصل إلى 100 ألـــف راتب لمواطن 
بحرينـــي، فيمـــا هناك فئـــات أخرى 

يتم دراستها ووضع حلول لها”.

وأضاف: ومن خالل دعم الشركات 
المتوســـطة والصغيرة هناك برامج 
ضمـــن الحزمـــة منها توســـعة نطاق 

100 مليـــون  الســـيولة تبلـــغ  عمـــل 
هندســـة  وإعـــادة  إضافيـــة،  دينـــار 
برامـــج تمكيـــن لمـــا ســـتصب فـــي 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعقـــب على ســـؤال الشـــوري علي 
العـــرادي عـــن كيفيـــة تنفيـــذ هـــذه 
المبـــادرات ووضع الضوابط، أشـــار 
الوزير بانه تـــم وضع ضوابط آللية 
الصرف، وآليـــة لتواصل الموظفين 
رواتبهـــم  اســـتالمهم  مـــن  للتأكـــد 

خالل هذه الفترة.
مـــع  للتأكـــد  ذلـــك  أن  إلـــى  ولفـــت 
التشـــريع بـــأن هنـــاك آليـــة تحفـــظ 
القطـــاع  فـــي  الموظـــف  أســـتالم 

الخاص لراتبه.

وزير شؤون المجلسين ووزير المالية بمنصة الحكومة

إنفاق 450 مليون دينار من “التعطل” خالل عامين
فـــــخـــــرو: مـــــــــاذا تـــبـــقـــى مـــــن أمــــــــــوال الــــصــــنــــدوق؟
وجـــه النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الشـــورى جمـــال 
فخرو ســـؤاالً إلى وزير المالية عـــن المتبقي من أموال 

صندوق التأمين ضد التعطل، والدعم خالل 3 أشهر.
وقـــال: “فـــي الســـنتين الماضيتيـــن أنفقنـــا 450 مليون 

دينار من الصندوق، فماذا تبقى منه؟”
ولفتت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دالل 
الزايد “توافقنا مع مشروع دفع رواتب البحرينيين في 

القطاع الخاص لمدة ثالثة أشهر دون تعديل”.
الحزمـــة  أن  المناعـــي  درويـــش  الشـــوري  وأضـــاف 
االقتصاديـــة والتســـهيالت المالية ستســـاهم في خلق 
الطمأنينة لدى المواطنين في القطاع الخاص باألخص 

بما يتعلق برواتبهم.
االعمـــال  “أصحـــاب  العـــرادي  علـــي  الشـــوري  وأردف 
رواتـــب  لدفـــع  الصنـــدوق  هـــذا  مـــن  سيســـتفيدون 

موظفيهم”.
فيما أكد الشـــوري محمد علي حســـن أهمية المحافظة 
علـــى صنـــدوق التأمين ضـــد التعطل لما له مـــن أهمية 

لمشاريع قادمة.

ثّمن مجلس الشـــورى ما حققته مملكـــة البحرين من نجاح 
كبيـــر، ومنجـــزات متعددة في مجاالت التســـامح والســـالم 
والتعايـــش، وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان، بمـــا يرّســـخ المبـــدأ 
والمنهـــج الـــذي خّطـــه عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وأكـــد عليـــه ضمن مشـــروعه 
اإلصالحـــي الكبيـــر، ومبادراتـــه الملكيـــة المتعـــددة لتعزيـــز 
الســـالم العالمـــي، وجعـــل الضمير اإلنســـاني وقيـــم ومبادئ 
التعايـــش بيـــن الجميع هي القواســـم المشـــتركة التي ُيبنى 
عليهـــا تقدم الـــدول وازدهارها، والثقافة التـــي تتفق عليها 

كل الشعوب. 
وأكـــد مجلـــس الشـــورى أنَّ اليـــوم الدولـــي للضميـــر، الـــذي 
اعتمدتـــه األمم المتحدة العـــام الماضي بمبادرة من  رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، يعكس االهتمام الكبير، والحرص المســـتمر من 
لـــدن ســـمّوه لتوحيد الجهـــود الدولية واألمميـــة في خدمة 

كل مجتمعات العالم، لتعزيز الســـالم والتســـامح واالندماج 
والتفاهم والتضامن، مشـــيًدا المجلس بمســـاندة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

البحريــن تحقــق منجزات متعــددة في مجاالت التســامح

مبادرة سمو رئيس الوزراء تحرص على تعزيز السالم

بـــأن  الفاضـــل  جهـــاد  الشـــورية  أشـــارت 
القانـــون يجب أن يســـمى بقانـــون حماية 
البحرينـــي العامـــل بالقطـــاع الخـــاص، إذ 
هـــو  نحـــو وظيفتـــه  المـــال  اســـتمرار  إن 
اســـتمرار لســـيولته من صنـــدوق التأمين 
ضـــد التعطـــل. وقالت: “هنـــاك مثل نردده 
)القـــرش األبيـــض لليـــوم األســـود(، وهـــذا 
المثـــل ينطبق على صنـــدوق التأمين ضد 
التعطل، فلن يضره بل سيفيدنا الستمرار 

السيولة للصندوق”.
وتساءل الشوري أحمد الحداد عن بعض 
مصير البحرينيين ممن يملكون مشـــاريع 
وأصحـــاب  الســـياقة  كمدربيـــن  صغيـــرة 
المطاعـــم، فهـــل هناك آلية ســـوف تطبقها 
الجهات المعنية لالســـتفادة مـــن القانون، 

وما آلية خرق مستفيدي القطاع الخاص 
من المساعدات والتحايل عليها؟

وأكد الشـــوري بســـام البنمحمد أن تقارير 
األرقـــام فـــي أوروبـــا تثبـــت أن مالييـــن 
بينمـــا  وظائفهـــم،  فقـــدوا  األشـــخاص 

ومشـــاريع  خططـــا  اتخـــذت  البحريـــن 
استباقية لتجنب األضرار”.

إن  المســـقطي  خالـــد  الشـــوري  وبيـــن 
المشـــروع جـــاء لتفـــادي خطـــر التعطـــل 

للبحريني من وراء األزمة الحالية.
وقدمـــت الشـــورية ســـبيكة الفضالـــة في 
لدعمـــه  للمواطـــن  شـــكرها  مداخلتهـــا 
الحكومـــة الســـتقطاع 1 %، إذ كل مبلـــغ 
يدخـــل فـــي الصندوق هـــو مســـاهمة من 
أثبـــت  المواطـــن  أن  مبينـــه  المواطـــن، 
تالحمه وتكاتفه ووقوفه مع اإلجراءات.
أن  إلـــى  حاجـــي  فـــؤاد  الشـــوري  ولفـــت 
مـــا تقـــوم بـــه الحكومـــة فـــي ظـــل األزمة 
استمرار لعمل دؤوب امتد سنوات إلدارة 

األزمة.

الفاضل عن “صندوق التعطل”: “قرش أبيض لليوم األســود”

الحداد: ما مصير مدربي السياقة وأصحاب “التكاسي”؟

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  قـــال 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
العديـــد  بوجـــود  “أطمأنكـــم 
واإلجـــراءات  الضمانـــات  مـــن 
التـــي تتـــم بيـــن الـــوزارة ووزارة 
الماليـــة والهيئـــة العامـــة للتأميـــن 
االجتماعـــي لتنفيـــذ المبادرة على 
أتـــم وجـــه، وهنـــاك دراســـة علـــى 
أصحـــاب العمـــل وقدرتهـــم علـــى 
فـــي  ســـتفتح  ومنصـــة  التعـــاون 
األيـــام المقبلـــة، وهنـــاك إجراءات 
صارمة لعدم اإلضرار بأي عامل”. 

حميدان: إجراءات صارمة لعدم اإلضرار بأي عامل
وافـــق مجلس الشـــورى على مشـــروع 
قانـــون لدفـــع رواتـــب المواطنيـــن في 
أشـــهر  لمـــدة ثالثـــة  الخـــاص  القطـــاع 
بتمويـــل مـــن صنـــدوق التأميـــن ضـــد 

التعطل.
االســـتقرار  فـــي  التشـــريع  سيســـهم   
االقتصادي بحيث تتم االســـتفادة من 
وفورات صندوق التأمين ضد التعطل 
بقيمـــة إجماليـــة تقـــدر بــــ 215 مليـــون 
دينـــار لحمايـــة البحرينييـــن العامليـــن 
في القطاع الخـــاص من خطر التعطل 

بسبب األوضاع االقتصادية الراهنة.

تأييد شوري لدفع الرواتب الثالثة
وصف الشـــوري عـــادل المعاودة األيام 
التـــي تمـــر بمـــا مملكـــة البحريـــن بأنها 
أيـــام فرح وفخـــر، وقال: “أنـــا ضد من 
يجعـــل هذه األيـــام حزن بل هـــي أيام 
فـــرح وفخـــر، وذلـــك لمـــا يحـــدث فـــي 
مملكـــة البحريـــن والســـعادة بالتنظيم 
والمتابعـــة المتميـــزة وأشـــكر ربي فهو 

تأييد رباني”.
وأردف لقـــد عاصـــرت بدايـــة انطـــالق 
مشـــروع التأمين ضد التعطل، وبداية 
الحرب للمفســـدين والمشـــككين، فيما 
حان اليوم الذي ينقذنا هذا الصندوق.

وأشاد الشوري خميس الرميحي بدور 
المواطن إلنشاء صندوق التأمين ضد 

التعطل.
وتســـاءلت الشـــورية منـــى المؤيد عن 
األيـــام المقبلـــة الصعبة لما ســـتواجهه 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة من 
تحديـــات لما لديهم من نســـبة صغيرة 

من قلة عدد الموظفين البحرينيين.
الخدمـــات  لجنـــة  تقـــوم  بـــأن  ودعـــت 
بدراســـة حزمة مساعدات للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة لما سيعانون من 

نقص السيولة وإفالس.

المعاودة: هذه ليست أيام حزن

المعتذران
ــــشــــورى  اعــــتــــذر عــــن جـــلـــســـة ال

الخامسة والعشرين كل من: 
- عبدالرحمن جمشير

- فيصل النعيمي

تغطية: مروة خميس 
تصوير: رسول الحجيري
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العـــام  البحريــــن  مــــؤشر  أقفـــل 
 1,322.38 عنـــد مســـتوى  أمـــس 
7.40نقطـــة  وقـــدره  بانخفـــاض 
مـقارنــــة بإقفالــــه يـــوم الخميـــس 

الماضي.
 3.26 الـمستثــــمرون  وتـــداول 
مليـــون ســـهم، بقيــــمة إجـمــــالية 
ديـنــــار،  ألـــف   574.40 قدرهـــا 
 51 خـــال  مـــن  تنفيذهـــا  تــــم 
صفقـــة، حيث ركز الـمستثــــمرون 
قطـــاع  أســـهم  علـــى  تعاماتــــهم 
البنـــوك التجاريـــة والتـــي بلغـــت 
قيــــمة أسهمه الـمتداولـة 354.64 
ألـــف ديـنــــار أي ما نســـبته 61.74 
% من القيـمة اإلجـمـالية للتداول 
مليـــون   1.32 قدرهـــا  وبكــــمية 
ســـهم، تــــم تنفيذها من خال 23 

صفقة.
وجـــاء البنك األهلـــي المتحد في 
قيــــمة  بــــلغت  إذ  األول  الـمركــــز 
أســـهمه الـمتداولــــة 187.52 ألف 
ديـنـار أي ما نسبته 32.65 % من 
إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة 

ألـــف   765.00 قدرهـــا  وبكــــمية 
سهم، تــــم تنفيذها من خـال 11 

صفقة.
أمــــا الـمركــــز الـثـاني فكــــان لـبنك 
البحريـــن الوطني بقيــــمة قدرها 
149.00 ألف ديـنــــار أي ما نسبته 
قيــــمة  إجـمـالــــي  مـــن   % 25.94
األسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 
250.00 ألف ســـهم، تــــم تنفيذها 

مـن خـال صفقة واحدة.
البحريـــن  شـــركة  جـــاءت  ثــــم 
لاتصاالت )بتلكو( بقيــــمة قدرهـا 
114.98 ألف ديـنــــار أي ما نسبته 
قيــــمة  إجـمـالــــي  مـــن   % 20.02
األسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 
320.27 ألف ســـهم، تــــم تنفيذها 

من خال 13 صفقة.
وتــــم يــــوم أمـــس تـــداول أســـهم 
أســـعار  ارتفعـــت  شـــركات،   8
أســـهم شـــركة واحدة، فـــي حين 
انـخفضت أسعار أسهم 5 شركات، 
وحافــــظت بقـيــــة الشركـات على 

أسعار أقـفاالتـها السابـقة.

تداول 3.26 مليون سهم بـ 574.4 ألف ديـنـار

بكين - أ ف ب

أعلنـــت الســـلطات أن الصيـــن باعـــت 
منـــذ بدايـــة مـــارس نحـــو 4 مليـــارات 
قناع لـــدول أجنبية تتصدى لفيروس 
كورونـــا المســـتجد، مـــع ســـعيها إلـــى 
نوعيـــة  حيـــال  المخـــاوف  تبديـــد 

صادراتها من المستلزمات الطبية.
ورغـــم تراجـــع عـــدد اإلصابـــات علـــى 
المصانـــع  بكيـــن  شـــجعت  أراضيهـــا، 
علـــى زيادة إنتاجها من المســـتلزمات 
الطبيـــة في وقت تواجـــه دول أخرى 

نقصا.
وقالت المســـؤولة في دوائر الجمارك 
جيـــن هـــاي: إنـــه منـــذ بداية مـــارس، 
صدرت الصين إلى أكثر من خمســـين 
و37,5  قنـــاع  مليـــارات   3,86 بلـــدا 
مليـــون بـــزة واقيـــة و16 ألـــف جهـــاز 
تنفـــس و2,84 مليـــون جهـــاز لكشـــف 

اإلصابات بكورونا.
وقدرت قيمة هذه الصادرات ب10,2 

مايين يوان )1,33 مليار يورو(.
لكـــن بعـــض الـــدول شـــكا مـــن نوعية 
وفـــي  الصينيـــة.  الطبيـــة  المعـــدات 
هـــذا الســـياق، أعلنت هولنـــدا في 28 
مـــارس أنهـــا أعـــادت 600 ألـــف قنـــاع 
ضمن شحنة تضم 1,3 مليون وصلت 
مـــن الصيـــن ألنها لم تســـتوف معايير 

النوعية.
وردت الصيـــن أن الشـــركة المصنعـــة 
“قالـــت بوضـــوح إن )األقنعة( ليســـت 

لاستخدام الجراحي”.
كذلـــك، أعـــادت إســـبانيا نهاية مارس 
آالفا من أجهزة الفحص غير الصالحة 
بعدمـــا وصلتها من شـــركة صينية لم 

تحصل على التراخيص المطلوبة.
ورد مســـؤولون صينيـــون أمس على 
معلومـــات صحافيـــة تتصـــل بنوعية 
المعـــدات الطبيـــة الصينيـــة مؤكدين 

أنها “ال تعكس حقيقة الوقائع”.

الصين باعت 4 مليارات قناع

تســـعى وزارة شـــؤون اإلعـــام لتنفيذ مشـــروع جديد 
عبر إنشاء استوديو اخباري بالوزارة.

المشـــروع فـــي مناقصـــة بموقـــع  الـــوزارة  وطرحـــت 
مجلس المناقصات والمزايدات، وفتح الباب الستام 
مظاريـــف العطـــاءات إلـــى يـــوم األربعـــاء الموافق 30 
ابريـــل الجاري، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم 

التالي.
وتهدف الوزارة من هذه المناقصة إلى إنشاء استوديو 
اخبـــاري جديـــد بمواصفات عاليـــة، ليكون اســـتوديو 
األخبـــار الرئيـــس للمملكة فـــي مجمع الـــوزارة؛ للرقي 

بالمادة اإلعامية واإلنتاج اإلذاعي في المملكة.
وذكـــرت الـــوزارة فـــي وقت ســـابق أن لجنة الشـــؤون 
الماليـــة واالقتصاديـــة بمجلس النـــواب، وفيما يخص 
الميزانيـــة العامـــة للدولـــة لعامـــي 2019 و2020، أن 
هناك عـــدًدا من التوجهـــات العامة والمشـــاريع لزيادة 
اإليـــرادات، أهمهـــا: مشـــروع بنـــاء 6 مواقـــع تصويـــر 
“اســـتوديو”، وقد تـــم االنتهاء من اإلجـــراءات. تأجير 

إدارة القنـــوات اإلذاعيـــة، إذ يقـــدر مبلغ تأجيـــر القناة 
اإلذاعيـــة الواحـــدة بمبلغ 50 ألف دينار للســـنة. تأجير 
اســـتخدام “الســـتايت”، وتـــم تعديـــل قائمة األســـعار 
لزيادة اإليراد منها. وســـوف يتم احتساب تكلفة على 
الخدمـــات التـــي تقدمها الـــوزارة للجهـــات الحكومية 

األخرى.
وإنشـــاء مدينة إنتاج “قرية تراثية” األولى من نوعها 
فـــي منطقـــة الخليج، وقد تم االنتهـــاء من التصاميم، 
وســـيتم تأجيرها لتصوير المسلســـات، ومن المتوقع 

أن تحقق إيراًدا جيًدا.

ـــة ـــات عــــالـــيــــــــ ـــام”: ذو مـــــواصــفــــــــ “اإلعــــــــ

إنشــاء استــوديــو إخبــاري جــديـــد

”BIBF“المنامة - معهد

البحريـــن  معهـــد  إدارة  مجلـــس  عقـــد 
 )BIBF( والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
برئاســـة  العـــام،  لهـــذا  الثانـــي  اجتماعـــه 
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ 
رشـــيد  المعهـــد  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس 
المعراج. وحضر االجتماع أعضاء اإلدارة 
التنفيذيـــة بحضـــور بعـــض األعضاء “عن 
بعـــد”، وبحضـــور مدير عـــام المعهد أحمد 
الشـــيخ؛ لمناقشـــة تنفيـــذ اســـتراتيجيات 
وخطة عمل المعهد، إضافة إلى التطورات 
كافـــة بشـــأن مختلـــف الموضوعـــات ذات 
األهميـــة. وســـلط االجتماع الضـــوء على 
مجمـــل تطورات ســـير العمـــل وإنجازات 
علـــى  مركـــًزا  حققهـــا،  التـــي  المعهـــد 
اســـتراتيجية خدمـــة القطـــاع المصرفـــي 
والمالـــي من خـــال قيمة وَجـــودة برامج 
اإلدارة  وناقشـــت  المقدمـــة،  التدريـــب 
البرامـــج  المعهـــد  تقديـــم  اســـتمرارية 

التدريبيـــة عـــن بعد، وذلك عبـــر المنصات 
اإللكترونيـــة المتاحـــة للطلبة؛ الســـتكمال 
المسيرة التعليمية في المملكة.  وإضافة 
إلـــى ذلـــك، تـــم مناقشـــة زيـــادة إجمالـــي 
المنتسبين للمعهد، ما يعكس ارتفاع عدد 
الموظفيـــن البحرينيين الذيـــن يحصلون 
علـــى التدريـــب الـــازم لصقـــل مهاراتهم، 
األمـــر الذي يجعل من الموظف البحريني 
الخيـــار األمثـــل للتوظيـــف فـــي القطـــاع 

المصرفي والمالي.
وناقـــش مجلـــس اإلدارة آخـــر تطـــورات 
ســـير العمل فـــي المبنـــى الجديـــد المزمع 
االنتهاء من تشـــييده في خليج البحرين 
أواخـــر العـــام الجـــاري، بمســـاحة 25 ألف 
متر مربـــع، لتوفير أفضـــل المرافق لطلبة 
ومنتســـبي المعهد، حيث مـــن المتوقع أن 
تنتهي األعمال اإلنشـــائية فـــي نهاية هذا 

العام.

االجتماع الثاني لمجلس ادارة المعهد

استعرض آخر التطورات بالمبنى الجديد المزمع إنجازه نهاية 2020
“BIBF” يناقش تنفيذ استراتيجيات وخطة عمله

بزيادة 8.62 % عن العام 2018

ودائع “العام” و“الخاص” في 2019

ارتفــع إجمالــي ودائــع قطاعــي العام والخــاص إلــى 13.1 مليار دينــار في العام 
2019، بزيــادة نســبتها 8.62 % بعــد أن كانــت قــد ســجلت 12.1 مليــار دينار في 

العام 2018.

وتشـــير البيانات إلـــى أن ودائع القطاع 
الخاص )تحت الطلب( ســـجلت 2.978 
مليـــار دينار في العـــام الماضي، مقابل 

2.893 مليار دينار في العام 2018.
)األجـــل  الخـــاص  القطـــاع  أمـــا ودائـــع 
والتوفيـــر(، فبلغـــت 8.538 مليار دينار 
فـــي العـــام 2019 مقابـــل 7.423 مليار 
دينـــار في 2018، أمـــا ودائع الحكومة، 
فتراجعت إلـــى 1.619 مليار دينار في 

العـــام الماضـــي مقارنة بــــ 1.776 مليار 
دينار في 2018.

وزاد النقـــد المتداول خـــارج المصارف 
)بمفهومـــه  الطلـــب  تحـــت  والودائـــع 
الضيـــق ن1( فـــي العـــام الماضـــي إلـــى 
3.513 مليار دينار، مقابل 3.422 مليار 
2018، أي بارتفـــاع  العـــام  فـــي  دينـــار 
نسبته 2.67 %، وارتفع النقد المتداول 
)المتـــداول  المتوســـط )ن2(  بمفهومـــه 

خارج المصارف والودائع تحت الطلب 
والودائـــع الزمنيـــة واالدخاريـــة( خال 
العـــام الماضي ليســـجل 12.052 مليار 
دينار مقابـــل 10.845 مليـــار دينار في 
 11.1 نســـبتها  بزيـــادة   ،2018 العـــام 
%. وبشـــأن النقـــد المتـــداول بمفهومه 

الودائـــع  يشـــمل  الـــذي  )ن3(،  الواســـع 
الحكوميـــة وعـــرض النقـــد )ن2(، فبلـــغ 
في العـــام 2018 حوالي 12.622 مليار 
دينـــار بارتفـــاع في نســـبة النمـــو بلغت 
8.31 %، إذ ســـجل في العـــام الماضي 

2019 نحو 13.671 مليار دينار.

دبي - رويترز

الكويت تصدر أول 
شحنة من نفط الخفجي

“إنه  أمس  الكويتية  النفط  وزارة  قالت 
جرى تصدير أول شحنة لنفط الخفجي 
المنطقة  فــي  المشتركة  العمليات  مــن 
بعد  السعودية  مع  المقسومة  المحايدة 

انقطاع لنحو 5 سنوات”.
ــرى تحميل  أنــــه، جــ الـــــــوزارة  وأفــــــادت 
ــد ”عــبــر  ــ الــشــحــنــة يــومــي الــســبــت واألحـ

الناقلة الكويتية دار سلوى“.
وكان وزير النفط خالد الفاضل صرح أن 
بنحو  محملة  آسيا  إلــى  ستتجه  الناقلة 

مليون برميل من الخام.
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زينب العكري

13.1
مليــار دينــار

“الفحص” تطلق خدمة اإلفساح عن المعامالت الجمركية
إلكترونيــــــــا علـــــى مــــدار 24 ساعـــــة وطــــوال أيــــام األسبــــوع

والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  والمقاييــس  الفحــص  إدارة  أعلنــت 
والســياحة عــن إطــاق خدمة اإلفســاح عــن المعامــات الجمركية 
بشــكل إلكتروني على مدار الســاعة وطوال أيام األســبوع، تنفيًذا 
لتوجيهــات وقــرارات اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي العهــد نائب 
القائــد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، المعنية بتطبيق سياســة 
العمل عن بعد متى ما توفرت اإلمكانية لذلك، حفاًظا على ســامة 

الموظفين والمراجعين.

وصرحت الوكيل المســـاعد للتجارة 
بـــوزارة  والخارجيـــة  المحليـــة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
إيمـــان الدوســـري، أن اإلدارة بادرت 
باســـتثمار هـــذا الظرف االســـتثنائي 
للنهوض بمســـتوى خدمات اإلفساح 
عن الشـــحنات الجمركية المشـــمولة 
برقابة اإلدارة كإجراء وتدبير وقائي 
يأتـــي ضمـــن اإلجـــراءات والتدابيـــر 

الرقابيـــة والتنظيمية التي تقوم بها 
الـــوزارة للحـــد مـــن انتشـــار فيروس 
تتيـــح  إذ   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
الخدمـــة الجديـــدة إمكانيـــة تقديـــم 
المعامـــات  عـــن  اإلفســـاح  طلبـــات 
الجمركيـــة المشـــمولة برقابـــة إدارة 
الفحـــص والمقاييـــس فـــي أي وقت 
من دون الحاجة للحضور الشخصي 
المحصور بأوقات عمل المكتب لكل 

مـــن المخلصين الجمركين أو ممثلي 
التجار والمســـتوردين لمكاتب إدارة 
منفـــذ  علـــى  والمقاييـــس  الفحـــص 
جســـر الملـــك فهـــد أو منفـــذ مينـــاء 

الشيخ خليفة بن سلمان. 
وبينت أنه يتعين على المستفيدين 
مـــن هـــذه الخدمـــة إرســـال طلبـــات 

اإلفســـاح عن المعامـــات الجمركية 
الفحـــص  إدارة  برقابـــة  المشـــمولة 
والمقاييس علـــى البريد اإللكتروني 
caps@( :المخصـــص لهذه الخدمـــة
اإلدارة  وستباشـــر   ،)moic.gov.bh
اســـتامها  فـــور  اإلفســـاح  طلبـــات 
علـــى مـــدار 24 ســـاعة طيلـــة أيـــام 
األســـبوع؛ تعزيًزا للعمل اللوجســـتي 

في البحرين.
يذكـــر أن إدارة الفحص والمقاييس 
فّعلت الخط الساخن )17691268(؛ 
لضمـــان حصـــول المســـتفيدين مـــن 
هـــذه الخدمـــة علـــى الدعـــم الفنـــي 
الكافي، ولتلقي جميع طلبات الدعم 
المتعلقـــة  واالستفســـارات  الفنـــي 
بعمليـــات اإلفســـاح عـــن الشـــحنات 
الفحـــص  إدارة  برقابـــة  المشـــمولة 

والمقاييس.

المنامة - الصناعة والتجارة

إيمان الدوسري

المنامة - شركة نسيج

أعلنت شـــركة نســـيج، إحدى الشـــركات الرائدة في 
مجـــال التطوير العقـــاري بالمملكة عـــن اعتماد عدد 
الوقائيـــة واإلجـــراءات  المبـــادرات والخطـــط  مـــن 
حمايـــة  الـــى  تهـــدف  التـــي  الجديـــدة  االحترازيـــة 
وضمان سامة موظفيها وعمائها، وذلك استمرارا 
لتجاوبهـــا مـــع أهـــداف الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 

فيروس كورونا كوفيد19-.
وأوضحت “نسيج” أنه اتباًعا للتوجيهات الحكومية 
خاصة فيما يتعلق بالتباعد االجتماعي قدر اإلمكان، 
فإن نســـبة موظفي الشركة الذين يعملون حاليا من 
المنـــزل بلغ 80 %، مع الحرص على اســـتمرار ســـير 
العمل بشـــكل انسيابي وإنجاز جميع المعامات من 

خال االتصاالت واالجتماعات االفتراضية.
ووجهـــت الشـــركة رســـالة إلـــى عمائها تؤكـــد فيها 
حـــرص الشـــركة علـــى ســـامتهم، واعتمادهـــا نظام 
العمل عن بعد وتجنب استقبال العماء في المكاتب 

خـــال هـــذه الفتـــرة حفاظـــا علـــى الســـامة العامة، 
موضحـــة أن العمـــل فـــي قســـم المبيعات سيســـتمر 
خال أوقات العمل الرسمية من اجل خدمة الزبائن 
والعمـــاء. فيمـــا يمكن التواصل مـــع باقي اإلدارات 

عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني.
وأكـــد مديـــر عـــام شـــركة نســـيج، أحمـــد الحمـــادي، 
حـــرص الشـــركة علـــى دعـــم اإلجـــراءات الحكومية 
والحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 
19(، مؤكـــدا أن إدارة شـــركة نســـيج تولـــي اهتماًما 
كبيًرا بســـامة موظفيهـــا وعمائهـــا، وتحرص على 
ضمـــان اتبـــاع الجميـــع لإلرشـــادات والتدابيـــر التي 
تصدرهـــا الجهـــات المعنيـــة مـــن أجل الحفـــاظ على 

سامة البحرين وجميع مواطنيها ومقيمها.
من جهتـــه، قال رئيس الموارد البشـــرية والشـــؤون 
اإلداريـــة فـــي الشـــركة، عامـــر جناحـــي، إن ســـامة 
وااللتـــزام  الشـــركة،  فـــي  والعامليـــن  الموظفيـــن 

بالمعاييـــر الصحيـــة واالحترازيـــة يمثـــل أحـــد أهـــم 
المبادئ التي تركز عليها إدارة “نسيج”، وذلك إيمانا 
منهـــا بـــأن المـــوارد البشـــرية والكـــوادر العاملـــة هي 
الثروة الحقيقية ألي مؤسســـة، وهي ركيزة النجاح 

والتطور في الشركة.

اجتماع “نسيج” عن بعد

ــا” ــة لــتــجــاوبــهــا مــع الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة “كـــورونـ ــل ــواص م
“نسيج”: 80 % من الموظفين يعملون من المنازل

أمل الحامد
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بدأت بنوك وشركات بحرينية باإلفصاح عن انكشافها على مجموعة NMC اإلماراتية 
التــي تعانــي مــن ظــروف ماليــة صعبة قــد تقودها لالنهيار فــي ثاني قضيــة من نوعها 

تضرب شركات وبنوك المنطقة خالل عامين بعد قضية “أبراج” اإلماراتية.

وأعلـــن مصـــرف الســـام – البحريـــن عـــن 
تعرضات بقيمـــة 44 مليون دوالر أميركي 
 NMC Healthcare اإلماراتيـــة  للشـــركة 
وذلك بتمويات وتسهيات واستثمارات. 
كمـــا شـــارك البنـــوك بصكـــوك اســـتثمارية 
بقيمـــة 9 ماييـــن دوالر أميركـــي وكذلـــك 
ســـاهم فـــي تســـهيات تمويليـــة جماعية 

بمبلغ 35 مليون دوالر.
الخليجـــي  المصـــرف  أعلـــن  جهتـــه،  مـــن 
التجـــاري عـــن حجـــم تعرضـــه للمجموعـــة 
اإلماراتية وشركاتها الشقيقة بمبلغ وقدره 

30 مليون دوالر.
أما شـــركة جـــي اف اتـــش )بيـــت التمويل 
الخليجـــي ســـابقًا( فقـــد أعلنـــت عـــن أنـــه 

بنـــاء على طلب ســـوق دبـــي المالـــي، فإن 
المجموعة منفردة ليس لديها أي انكشاف 
على مجموعة إن أم سي للرعاية الصحية 
أو شـــركاتها الشـــقيقة في مركـــز اإلمارات 

.Finablr للصرافة أو شركة
ويتوقع أن تتوالى الشركات في اإلفصاح 
عـــن تعرضاتها في القضيـــة التي تتدحرج 

ككرة ثلج منذ أشهر.
وتأسســـت شـــركة NMC فـــي أبـــو ظبـــي 
فـــي ســـبعينات القـــرن الماضـــي علـــى يـــد 
راغـــورام  بافاجوثـــو  الهنـــدي  المليارديـــر 

شيتي.
وضربت أزمة شـــركة “إن أم سي” للرعاية 
الصحيـــة بعـــد اســـتقاالت بالجملـــة لكبـــار 

المســـاهمين وأعضـــاء فـــي مجلـــس إدارة 
الشـــركة فـــي أبوظبي، وذلك علـــى خلفية 
تعـــرض الشـــركة علـــى عمليـــات بيـــع على 
المكشـــوف مـــن طـــرف شـــركة أميركيـــة، 
شككت في قيمة أصول الشركة اإلماراتية 
ورصيدهـــا النقـــدي، وســـط اتهامـــات بأنها 
 350 تعمـــدت خفـــض مديونيتهـــا بقيمـــة 

مليون دوالر.
وتعرف “إن.إم.سي هيلث” بأنها أكبر مزود 
رعايـــة صحيـــة مـــن القطـــاع الخـــاص في 
اإلمـــارات، وتعرضت أســـهمها التـــي تعتبر 
من األســـهم القيادية في مؤشر فايننشال 
تايمـــز 100 فـــي لنـــدن، النخفاضـــات، بعد 
أن أثار المســـاهم األميركي “مادي ووترز” 
الشـــكوك بخصوص أوضاعها المالية األمر 
الذي جعل مســـتثمرين رئيســـيين يبيعون 
وضـــع  فاقـــم  مـــا  الشـــركة  فـــي  أســـهمهم 

األسهم، بحسب ما تنقل تقارير.

يشـــار إلـــى أن هذه القضيـــة الثانيـــة التي 
تعلـــن فيهـــا البنـــوك البحرينية انكشـــافات 
لشـــركات فـــي المنطقـــة متعثـــرة بقيـــادة 
رجـــال أعمـــال آســـيويين، فقبـــل عاميـــن 
أعلنـــت   ،2018 صيـــف  فـــي  وبالتحديـــد 
علـــى  انكشـــافها  عـــن  بحرينيـــة  شـــركات 
اإلماراتيـــة،  كابتـــال”  “أبـــراج  مجموعـــة 

وهـــي مـــن كبـــرى شـــركات االســـتثمار في 
المنطقـــة، حيـــث أعلنـــت حينهـــا قرابـــة 5 
شركات بحرينية عن حجم انكشافها على 
مجموعـــة أبراج التي كانت تواجه دعاوى 

قضائية في عدد من الدول.
إلـــى ذلـــك، قـــال بنك دبـــي اإلســـامي: إن 
قيمة انكشـــافه على مجموعة إن إم ســـي 

للرعايـــة الصحيـــة وشـــركاتها التابعة تبلغ 
1.6 مليـــار درهـــم )مـــا ُيـــوازي 425 مليون 
دوالر( حتـــى تاريـــخ 31 مـــارس مـــن العام 

.2020
ويوم الخميس الماضي، أكد بنك أبوظبي 
التجـــاري أنه مـــن بين المؤسســـات المالية 
الدوليـــة التـــي يبلـــغ عددهـــا 80 مؤسســـة 
قامـــت بإقـــراض مجموعـــة “إن إم ســـي” 
للرعاية الصحية. وأوضح في بيان لسوق 
أبوظبي لألوراق المالية، أن حجم الديون 
الممنوحـــة من قبله إلى الشـــركة يبلغ نحو 
981 مليـــون دوالر ) 3.6 مليـــار درهم(، كما 
فـــي 31 مارس 2020، وهـــو ما يعادل أقل 

من 1 % من إجمالي أصوله.
وكشـــفت مجموعة “إن إم ســـي” في وقت 
ســـابق عـــن ديـــون وصلـــت إلى نحـــو 6.6 

مليار دوالر.

بنوك بحرينية تفصح عن انكشافها على NMC المتعثرة
دوالر مــلــيــون   70 مــن  بــأكــثــر  اإلمـــاراتـــيـــة  لــلــشــركــة  ــات  ــوي ــم ت ــا  ــدم ق ــان  ــرف ــص م

“برنامج عالجات كورونا”: ِمنح بـ 20 مليون دوالر لتمويل التجارب
COV�( )�19 دأعلــن الشــركاء المؤسســون لبرنامج مســّرع عالجات )كوفيــ
ID�19 Therapeutics Accelerator( أمس، عن تقديم منح مالية بقيمة 
20 مليــون دوالر لـــ 3 مؤسســات بحثيــة، هــي: جامعــة واشــنطن، وجامعة 
أكســفورد، ومعهد ال جوال للمناعة، لتمويل تجارب طبية من أجل التوصل 

إلى عالجات مناعية فعالة ضد فيروس )كوفيد19�(.

اســـتثمار  أول  المنـــح  هـــذه  وتمثـــل 
عاجـــات  مســـّرع  لبرنامـــج 
مبـــادرة  يعـــد  الـــذي  )كوفيـــد19-(، 
واسعة النطاق أطلقتها مؤسسة بيل 
وميليندا غيتـــس، وصندوق ويلكم، 
وشركة ماســـتركارد، لتسريع تطوير 

عاجات لفيروس )كوفيد19-(.
وتجدر اإلشـــارة إلى أنـــه في الوقت 
الحالي ال توجد مضادات للفيروسات 
واســـعة النطاق أو عاجـــات مناعية 

.)COVID-19( متاحة لمنع أو عاج

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 
مـــارك  غيتـــس،  وميلينـــدا  بيـــل 
المنـــح  هـــذه  “ســـتعزز  ســـوزمان 
المقدمة للمؤسسات البحثية الرائدة 
معلوماتنـــا عـــن األدويـــة واألجســـام 
المضادة المتوافرة حاليًا في معالجة 
الوباء الذي نواجهه في جميع أنحاء 

العالم”. 
وســـاهمت مبادرة تشـــان زوكربيرج 
بمبلـــغ قيمته 25 مليـــون دوالر، بينما 
خصصت حكومـــة المملكة المتحدة 

40 مليون جنيه إســـترليني األسبوع 
الماضي. 

وســـتتيح هـــذه األمـــوال اإلضافيـــة 
لبرنامج مسّرع عاجات )كوفيد19-( 
االســـتمرار في تقديم المنح الازمة 
لدراســـة أدوية موجودة تم ابتكارها 
لمحاربة أمراض سابقة والتحقق من 
عناصر بيولوجية يمكن استخدامها 

للتصدي لفيروس )كوفيد19-(. 

 دراسة أدوية أمراض سابقة 

للوقاية من العدوى

ســـتتجه تجربتـــان من التجـــارب التي تم 
اإلعان عنها أخيًرا لتمويل دراسة دوائين 
كلوروكيـــن،  هيدروكســـي  همـــا  ســـابقين، 
وكلوروكيـــن، اللذين يتمتعـــان بخصائص 

مضادة للفيروسات. 
وتـــم اســـتخدام هـــذه األدويـــة ألكثـــر من 
50 عاًمـــا فـــي عـــاج الماريـــا ومجموعـــة 

متنوعة من حاالت الروماتيزم. 
وتهـــدف التجارب الجديدة إلى تحديد ما 
إذا كانت هذه األدوية فعالة كعاج وقائي 
قبل وبعد التعرض لفيروس )كوفيد19-(.

وعلى الرغم من أن هذه األدوية قد تبشر 
بحاجـــة  العلمـــاء  أن  إال  مبدئيـــًا،  بالخيـــر 
إلـــى أدلـــة علميـــة صارمة التخـــاذ قرارات 

بشـــأن تحديد كيفية ومكان اســـتخدامها 
للتصدي لهذا الوباء.

وســـتقوم جامعـــة واشـــنطن، بالتعاون مع 
كليـــة الطـــب بجامعـــة نيويـــورك، بإجـــراء 
تجارب طبية في مواقع متعددة في غرب 
واشـــنطن و مدينة نيويورك، للتحقيق من 
فعالية دواء هيدروكسي كلوروكوين في 
وقاية األشـــخاص المعرضيـــن للعدوى من 
اإلصابـــة بفيـــروس )كوفيد19-(. وســـتتم 
التجـــارب علـــى نحـــو 2,000 مـــن الرجال 
والنســـاء الذيـــن لـــم تظهر عليهـــم أعراض 
المـــرض ممـــن هـــم علـــى احتـــكاك مباشـــر 
بأشخاص إما تم تأكيد إصابتهم بفيروس 

)كوفيد19-( أو مشكوك بإصابتهم به.
هـــذه  فـــي  المشـــاركين  تحديـــد  وســـيتم 
التجارب بشكل عشوائي الستخدام دواء 
هيدروكســـي كلوروكويـــن أو دواء وهمي 

على مدى أسبوعين.
وســـتجري وحـــدة ماهيـــدول أوكســـفورد 
 )MORU( االســـتوائي  الطـــب  ألبحـــاث 
دراســـة وقائية مـــن خال أدويـــة وهمية، 
الكلوروكويـــن  أدويـــة  قـــدرة  لتحديـــد 
منـــع  علـــى  كلوروكويـــن  وهيدروكســـي 
فيروس )كوفيد19-( مـــن إصابة العاملين 
فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة، والعاملين 
والمجموعـــات  األماميـــة،  الخطـــوط  فـــي 
األخـــرى المعرضةلخطـــر هـــذا الفيـــروس. 
وسيتم اختيار 40,000 مشارك على األقل 
في هذه الدراسة من آسيا وأوروبا بشكل 
عشوائي لتلقي جرعات من الكلوروكوين 
هيدروكســـي  أو  آســـيا(  شـــرق  )دول 
كلوروكويـــن )المملكة المتحـــدة وأوروبا(، 
بالفلـــم  مغلـــف  مطابـــق  وهمـــي  دواء  أو 

كعاج وقائي يومي لمدة 3 أشهر.

بارتشيس، نيويورك - برنامج عالجات “كوفيد 19”

تم تقديم الدعم 
للباحثين في 3 

مؤسسات بأميركا 
والمملكة المتحدة

دبي - العربية.نت

أعلن نائب رئيس دولة اإلمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، إعفاء أصحاب اإلقامات من الغرامات حتى نهاية العام.

وقـــال فـــي حســـابه الرســـمي علـــى 
)أمـــس(  اليـــوم  عقدنـــا  “تويتـــر”: 
اجتماعنـــا الثانـــي لمجلـــس الـــوزراء 
بعـــد أقررنـــا خالـــه مجموعـــة  عـــن 
من القـــرارات والتســـهيات، إضافة 
لتوجيـــه الجهـــات بإعفـــاء أصحـــاب 
حتـــى  الغرامـــات  مـــن  اإلقامـــات 

المخـــزون  وتعزيـــز  العـــام  نهايـــة 
وتوجيـــه  للدولـــة  االســـتراتيجي 
المصانـــع بدعـــم احتياجـــات القطاع 

الصحي في الدولة”.
وأضـــاف الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد 
“كمـــا تابعنا خـــال االجتماع اآلليات 
وآليـــات  الجديـــدة  االحترازيـــة 

الحكوميـــة،  األعمـــال  اســـتمرار 
واعتمدنا مشروع القانون االتحادي 
للصحة النفسية والائحة التنفيذية 
لمنشـــآت القطـــاع الخـــاص الصحية 
بهدف رفع مســـتوى جودة خدماتها، 
والئحة أخرى بشأن استخدام تقنية 

المعلومات في المجاالت الصحية”.
تتحـــرك  اإلمـــارات  دولـــة  أن  وأكـــد 
اليوم كفريق واحد وتتعاون كأسرة 
أعمـــال  الجميـــع  ويســـاند  واحـــدة 

الجميع لعبور هذا الفترة االستثنائية 
التي يمر فيها العالم.
حزمة تحفيز جديدة

وكان مصـــرف اإلمارات المركزي قد 
أعلن صبـــاح أمس األحد، أنه خفض 
اإللزامـــي  االحتياطـــي  متطلبـــات 
للودائـــع تحت الطلب بنســـبة 50 %، 
وأعلـــن مزيـــدًا مـــن التدابيـــر لدعـــم 
مواجهـــة  فـــي  الوطنـــي  االقتصـــاد 

تداعيات وباء فيروس كورونا.

القيمـــة  أن  بيـــان  فـــي  وأضـــاف 
اإلجمالية لكافة اإلجراءات المتعلقة 
برأس المال والسيولة التي اعتمدها 
المصـــرف المركـــزي منـــذ 14 مـــارس 
2020 بلغـــت 256 مليـــار درهم، )بما 
يعادل 69.7 مليار دوالر(، تتألف من 
50 مليار درهم في هيئة تخفيضات 
فـــي رؤوس األمـــوال الوقائية، و50 
مليـــار درهم في هيئـــة دعم تمويلي 
بتكلفـــة صفريـــة، و95 مليـــار درهـــم 

فـــي هيئـــة تخفيضات في الســـيولة 
درهـــم  مليـــار  و61  االحتياطيـــة، 
عبـــارة عن تخفيـــض فـــي متطلبات 

االحتياطيات النقدية اإللزامية.
وأوضـــح أنه يمكن للبنوك وشـــركات 
التمويل المشـــاركة فـــي خطة الدعم 
االقتصادي الشاملة الموجهة تمديد 
فتـــرة تأجيل الديـــون والفائدة على 
 31 حتـــى  المســـتحقة  الدفعـــات 

ديسمبر 2020.

اإلمارات تعفي أصحاب اإلقامات من الغرامات حتى نهاية العام
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علي الفردان

المنامة - المناقصات والمزايدات

عقــد األميــن العــام لمجلــس المناقصــات والمزايــدات محمــد علي بهــزاد، يوم 
 الخميــس 2 ابريــل،  اجتماعا افتراضيا عبــر تقنية االتصال المرئي عن بعد مع 
مكتــب اليونيــدو لترويــج االســتثمار والتكنولوجيــا فــي البحريــن “اليونيدو”؛ 
للتباحث حول المواضيع ذات االهتمام المشترك، التي يعد من أهمها تطبيق 
مبادرة أفضلية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  المناقصات الحكومية 

ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.

وفي مســـتهل اللقاء، رحب بهزاد، برئيس 
مكتـــب “اليونيـــدو” فـــي البحريـــن هاشـــم 
حســـين مثمنًا الـــدور الرائد الـــذي تقوم به 
“اليونيدو” في إنشـــاء وتنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوســـطة، عبـــر برامج تنمية 
المشـــاريع  فـــي  األعمـــال  رواد  وتطويـــر 
االســـتثمارية الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي 
باعتمـــاد  مشـــيدًا  العالـــم،  دول  مختلـــف 

النمـــوذج البحريني لتنميـــة ريادة األعمال 
مســـتوى  علـــى  رائـــد  تطبيقـــي  كنمـــوذج 

المنطقة والعالم.
أثنـــى هاشـــم حســـين علـــى  مـــن جانبـــه، 
الجهـــود الحثيثـــة والدؤوبـــة التـــي تبذلها 
الحكومـــة الموقـــرة عبـــر طـــرح المبادرات 
التي تســـهم في دعم وإشراك المؤسسات 
االقتصـــاد  فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 

الوطنـــي، مشـــيدًا بقـــرار  مجلـــس الـــوزراء 
الموقـــر بشـــأن تخصيـــص حصـــة نســـبتها 
والمناقصـــات  المشـــتريات  مـــن   %  20
الصغيـــرة  للمؤسســـات   الحكوميـــة 
والمتوســـطة وإعطائها أفضلية بنسبة 10 
% فـــي  المناقصـــات الحكومية ومزايدات 
المرافـــق الخدمية داخل منشـــآت الجهات 
الحكومية، الـــذي دخل حيز التطبيق على 
المناقصـــات التي تـــم طرحها اعتبـــارًا من 
15 ديســـمبر 2019  ، مؤكـــدًا أهميـــة هـــذه 
المبـــادرة فـــي دعـــم المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة خاصـــة فـــي ظـــل الظـــروف 
تشـــهدها  التـــي  والتحديـــات  الراهنـــة 
قطاعات ريـــادة األعمال فـــي العالم أجمع 
الضروريـــة الحتـــواء  التوجهـــات  نتيجـــة 

ومنع انتشار وباء )كوفيد 19(.

مناقشة الخطط اآلنية والمستقبلية 

اآلنيـــة  الخطـــط  بهـــزاد  واســـتعرض 
عليهـــا  يعمـــل  التـــي  والمســـتقبلية 
ونجـــاح  ساســـة  لضمـــان  المجلـــس 
عمليـــة مشـــاركة المؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة في  المناقصات الحكومية 
التـــي  الخدميـــة،  المرافـــق  ومزايـــدات 
تتضمـــن حزمـــة من الـــورش والدورات 
 التدريبيـــة المتخصصة في المناقصات 
الحكوميـــة المزمـــع طرحهـــا الكترونيـــا 
في الشـــهر الجاري؛ بغـــرض رفع جودة 
عطاءاتهـــم  المقدمـــة للمناقصـــات وبما 
متكاملـــة  عطـــاءات  تقديـــم  يضمـــن 
ومستوفية الشروط والمتطلبات،  ومن 
ثـــم االســـتفادة مـــن األفضليـــة المقرة ، 
وصوال بها الى تحقيـــق الغاية العظمى 

مـــن القـــرار الـــوزاري وهو الفوز بنســـبة 
20 %، منوهًا بهزاد في الوقت ذاته أن 
المجلس وفي ســـياق الظروف الراهنة، 
جاهزيتـــه  مـــن  التأكـــد  علـــى  حـــرص 
االفتراضيـــة الشـــاملة مواكبـــة للتحول 
الرقمـــي واســـتدامة لعملياتـــه عـــن بعد 
وهو مـــا يضمـــن ديمومة واســـتمرارية 

العمل تحت أي ظروف.
وتوافق الجانبان على تفعيل مبادرات 
عـــدة مـــن شـــأنها رفـــع الوعـــي وضمان 

المشاركة الصحيحة لرواد األعمال في 
المناقصات والمزايدات الحكومية، بما 
فيها ورش العمل المتخصصة ولقاءات 
دورية لمتابعة ســـير المبـــادرات بهدف 
ضمان االســـتفادة القصوى للمؤسسات 
مـــن  مبـــادرة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
األفضليـــة المقررة، معربـــًا األمين العام 
للمجلـــس عـــن تطلعـــه إلى اســـتمرارية 
الشراكة والتباحث حول سبل التعاون 

األخرى.

أثناء اجتماع افتراضي عبر تقنية االتصال المرئي “عن بعد”

“المناقصات” و“اليونيدو” يستعرضان أفضلية “الصغيرة” بالمشتريات الحكومية

جانب من االجتماع عبر “االتصال المرئي عن بعد”
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تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها أصحاب شركة سمارت بوينت لخدمات السيارات

والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 107707 الفــرع 2  طالبيــن  تغييــر االســم 
التجــاري  مــن  ســمارت بوينــت لخدمــات الســيارات الــى ســمارت بوينــت 

اللديترات ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

يعلن مركز البحرين للمســتثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه 
قــد تقــدم إليه مؤسســي شــركة ســامانثا التجارية  شــركة تضامــن بحرينية 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 128512 طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي  
للســجل المذكــور إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة  بــرأس مــال وقــدره 

1000 دينار.
البحريــن  مركــز  إلــى  باعتراضــه  التقــدم  اعتــراض  لديــه  مــن  كل  فعلــى   
للمســتثمرين مشــفوعا بالمســتندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

المســجلة بموجــب القيــد رقــم  130326بتصفية الشــركة اختياريــا وتعيين 
السادة مكتب / حسن احمد علي سلمان   مصفيا للشركة.

بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، 

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

رقم الموبايل:  33323995
SAYED@GMAIL.COM

القيد  107707

التاريخ 02/04/2020

القيد:128512

التاريخ 30/3/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )53827 ( لسنة 2020 

بشان تغيير االسم التجاري 
لشركة سمارت بوينت لخدمات السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة – مركز البحرين 
للمستثمرين

إعالن رقم )9914( لسنة 2017
بشأن تحويل شركة تضامن 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
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مروعــة” “مرحلــة  بدايــة  مــن  يحــذر  وترامــب  لألســوأ  يســتعدون  األميركيــون 

“كورونا”.. 1.2 مليون مصاب والوفيات تتخطى 65 ألًفا

المســـتجّد  كورونـــا  فيـــروس  أودى 
بحيـــاة مـــا ال يقل عن 65272 شـــخًصا 
فـــي العالـــم منـــذ ظهـــوره في ديســـمبر 
فـــي الصيـــن، وفق تعـــداد أعّدته وكالة 
فرانـــس بـــرس اســـتناًدا إلـــى مصـــادر 
رســـمية أمس األحـــد، مـــن جانبه حذر 
الرئيس دونالد ترامب األميركيين من 
أن عليهـــم مواجهـــة “مرحلـــة مروعـــة” 
ستشـــهد “مـــوت كثيريـــن” مـــع انتشـــار 
بينمـــا  المســـتجد،  كورونـــا  فيـــروس 
توجهت الملكة إليزابيث الثانية بكلمة 
نادرة جدا إلى البريطانيين بشـــأن هذا 

”التحدي” العالمي.
مـــن  أكثـــر  رســـمًيا  تشـــخيص  وتـــم 
دولـــة   190 فـــي  إصابـــة   1206480
ومنطقـــة منـــذ بدء تفشـــي الوباء. غير 
أن هـــذا العـــدد ال يعكـــس ســـوى جـــزء 
عـــدًدا  ألّن  الحقيقيـــة؛  الحصيلـــة  مـــن 
كبيـــًرا مـــن الـــدول ال تجـــري فحوصـــا 
النقـــل  تســـتوجب  التـــي  للحـــاالت  إال 
إلـــى المستشـــفيات. ومـــن أصـــل هـــذه 
اإلصابات، شفي 233300 شخص على 

األقل حتى األمس.
وتبقى إيطاليا التي سجلت أول إصابة 
في أواخر فبراير، الدولة األكثر تضرًرا 
جـــراء الوبـــاء من حيث عـــدد الوفيات 
15362 وفـــاة مـــن  إلـــى  الـــذي وصـــل 
أصل 124632 إصابة. وشـــفي 20996 

شخصا وفق السلطات اإليطالية.
والـــدول األكثـــر تضـــررا بعـــد إيطاليـــا 
 12418 توفـــي  حيـــث  إســـبانيا،  هـــي 
شـــخصا من أصـــل 130759 إصابة، ثم 
الواليـــات المتحـــدة مـــع 8503 وفيات 
من أصل 312245 إصابة، وفرنســـا مع 
7560 وفـــاة من أصـــل 89953 إصابة، 
والمملكة المتحـــدة مع 4313 وفاة من 

أصل 41903 إصابة.
وبلغـــت حصيلـــة اإلصابـــات اإلجمالية 
فـــي الصيـــن القاريـــة )باســـتثناء هونغ 
كونغ وماكاو(، إذ ظهر الوباء ألول مرة 
فـــي نهاية ديســـمبر 81669 إصابة )30 

إصابة جديدة بين السبت واألحد( من 
بينهـــا 3329 وفاة )3 وفيـــات جديدة(، 

فيما شفي 76964 شخصا.
وباتت الواليات المتحدة تسجل أعلى 
 312245 قدرهـــا  لإلصابـــات  حصيلـــة 
إصابة بحســـب األرقام الرســـمية، فيما 
توفي 8503 أشـــخاص وشفي 15021 

آخرون.
وحذر الرئيس األميركي دونالد ترامب 
من أن بـــاده تدخل “مرحلـــة مروعة”، 
حيث ينتشر فيروس كورونا بسرعة. 

فقـــد  لألســـوأ  األميركيـــون  ويســـتعد 
قامـــوا ببناء مستشـــفيات ميدانية من 
لـــوس أنجلس إلى ميامـــي، تضم آالف 
األســـرة اإلضافية المخصصة لإلنعاش 
إلى جانب رســـو ســـفينة طبية عماقة 

في نيويورك. 
وقـــال الرئيـــس األميركـــي فـــي البيت 
األبيض “ســـيكون أقسى أســـبوع على 

األرجح )...( وسيموت كثيرون”.
وكان مديـــر معهـــد األمـــراض المعديـــة 
أنطونـــي فاوتشـــي الخبيـــر األميركـــي 
العضـــو فـــي خليـــة األزمـــة فـــي البيت 
األبيض، ذكر أنه لم يعد هناك شـــك في 
أن الفيـــروس ينتقل في الهواء “عندما 
يتبـــادل النـــاس الحديـــث، وليـــس عند 

الســـعال أو العطس فحسب”. ونتيجة 
نصـــح  هـــذا  مستشـــاره  لتصريحـــات 
ترامب األميركييـــن بتغطية وجوههم 

في الخارج.
نـــادرة  بريطانيـــا كلمـــة  وألقـــت ملكـــة 
تشـــّجع خالها البريطانيين على إثبات 
أنهم على مستوى التحدي الذي يمثله 
فيـــروس كورونا المســـتجّد، في وقت 
تهـــدد الحكومـــة بتشـــديد العـــزل فـــي 
حال تم االســـتهزاء به بســـبب الطقس 
اليزابيـــث  الملكـــة  وتقـــول  الربيعـــي. 
الثانية حســـب مقتطفات من خطابها، 
للبريطانييـــن إنها تتحدث إليهم “وقت 
يـــزداد صعوبة )...( زمـــن اضطراب في 
حيـــاة بلدنـــا )...( جلـــب الحـــزن للبعض 
وصعوبـــات ماليـــة لكثيريـــن، وتغيرات 

هائلة في الحياة اليومية لنا جميعا”.
الســـنوات  فـــي  بأنـــه  “آمـــل  وتضيـــف 
المقبلة ســـيكون الجميـــع قادرين على 
أن يفخـــروا بالطريقـــة التي واجهنا بها 
هـــذا التحدي )...( والذيـــن يأتون بعدنا 
ســـيقولون إن البريطانييـــن مـــن هـــذا 

الجيل كانوا أقوياء”.
وفي روما، في ساحة القديس بطرس 
المقفرة، ترأس البابا فرنســـيس صباح 
األحـــد قداســـا غير مســـبوق فـــي أحد 

الشـــعانين بدايـــة أســـبوع الفصح، أهم 
عيد مسيحي في السنة.

وفرضـــت الســـلطات اليونانيـــة أمـــس 
الحجر الصحي علـــى مخيم مهاجرين 
ثـــان قـــرب أثينـــا بعـــد إجـــراء فحـــص 
لمواطـــن أفغانـــي فيـــه كشـــف إصابته 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد، علـــى ما 

أعلنت وزارة الهجرة.
وأكـــد وزيـــر االقتصاد الفرنســـي برونو 
لوميـــر لصحيفة “جورنال دو ديمانش” 
“الوســـائل  الدولـــة ســـتقدم  أن  األحـــد 
الماليـــة الضرورية طـــوال األزمة”؛ من 
أجـــل تجنب “غـــرق” االقتصاد بســـبب 

وباء فيروس كورونا المستجد.
وأمـــس األحد، أحصـــت أوروبا 47093 
إصابـــة   642330 أصـــل  مـــن  وفـــاة 
والواليـــات المتحدة وكندا 8747 وفاة 
مـــن أصـــل 326117 إصابـــة. أما آســـيا 
فقـــد ســـّجلت 4172 وفـــاة مـــن أصـــل 
األوســـط  والشـــرق  إصابـــة   117571
3779 وفـــاة مـــن أصـــل 74670 إصابة 
 1052 الاتينيـــة والكاريبـــي  وأميـــركا 
وفـــاة مـــن أصـــل 30539 إصابـــة فيمـــا 
أبلغـــت إفريقيا عن 388 وفاة من أصل 
8578 إصابـــة وأوقيانيـــا 41 وفـــاة من 

أصل 6675 إصابة.

عواصم ـ وكاالت

ارتفعت وفيات كورونا في إسبانيا إلى 12418

القدس المحتلة ـ أ ف ب

اإلســـرائيلية  الشـــرطة  اعتقلـــت 
األحد محافظ القدس لدى الســـلطة 
مـــن  غيـــث  عدنـــان  الفلســـطينية 
منزلـــه ببلـــدة ســـلوان شـــرق القدس 
الشـــرقية المحتلـــة؛ للتحقيـــق معـــه 
بشأن ممارسة نشـــاط “غير قانوني” 
المتحـــدث  وأكـــد  المدينـــة.  فـــي 
باســـم الشـــرطة اإلســـرائيلية ميكـــي 
روزنفيلـــد االعتقال، وقـــال إن غيث 
لممارســـته  األحـــد  صبـــاح  “اعتقـــل 
نشـــاطا فلســـطينيا في القدس وهو 
أمـــر غيـــر قانونـــي”. وأظهـــر مقطـــع 
فيديو متداول عبر وسائل التواصل 

الجنـــود  مـــن  عـــدًدا  االجتماعـــي 
المحافـــظ  ينتظـــرون  اإلســـرائيليين 
خارج منزله، وهم يضعون الكمامات 
الواقية. فيمـــا ظهر غيث خارجا من 
المنـــزل يرتـــدي قفازات باســـتيكية 
الســـلطات  واعتقلـــت  بيضـــاء. 
اإلســـرائيلية المحافظ غيث 6 مرات 

على األقل العام الماضي.
مـــن جهتها، اعتبـــرت القوى الوطنية 
الفلســـطينية في القـــدس أن اعتقال 
المحافظ يندرج “تحت ذرائع واهية 
هدفهـــا عرقلـــة العمـــل الوطنـــي في 

القدس”. 

الشرطة اإلسرائيلية تعتقل محافظ القدس

واشنطن ـ وكاالت

حــذر وزيــر الخارجيــة األميركــي الســابق هنــري كيســنغر، من أن الفشــل 
فــي مكافحة فيروس كورنا، يمكن أن يتســبب بدمــار اقتصاد دولي غير 

مسبوق، “وقد يحرق العالم”.

وقـــال كيســـنغر فـــي مقـــال لـــه نشـــرته 
جورنـــال”  ســـتريت  “وول  صحيفـــة 
األميركيـــة قبـــل يوميـــن، إن فيـــروس 
كورونا “ســـيغير النظـــام العالمي لألبد، 
وسيســـتمر تأثيـــره على مـــدى أجيال”، 
بالقيـــام  المتحـــدة  الواليـــات  مطالبـــا 
بدورهـــا فـــي “حمايـــة النظـــام العالمي 
البالـــغ  كيســـنغر،  ويعتقـــد  الليبرالـــي”. 
مـــن العمـــر 96 عامـــا، أن البيت األبيض 
قـــام “بعمـــل قـــوي فـــي تجنـــب الكارثة 
الفوريـــة”، لكنه يضيـــف أن “الحكومة 

بحاجـــة للعمل بكفاءة أكبر للتغلب 
على المرض، ليس فقط الستعادة 

ثقـــة األميركييـــن فيها، بل 
ثقة العالم أيضا”.

وأضـــاف قائـــا “عندما تنتهـــي جائحة 
كورونـــا ويفـــرغ العالـــم منها، ســـتكون 
النظـــرة إلـــى العديـــد من البلـــدان بعين 
الريبة والفشـــل. ولن يكون حينها مهما 
إذا كان هذا الحكم عادال أو موضوعيا. 
فالحقيقـــة هـــي أن العالم لن يكون بعد 

كورونا كما كان قبله”.
ويقـــول كيســـنغر، الذي خـــدم في عهد 
الرئيســـين السابقين نيكســـون وفورد، 
العمـــل  المتحـــدة  الواليـــات  “علـــى  إن 
بســـرعة إليجـــاد عـــاج لفيروس 
المســـاعدة  وتقديـــم  كورونـــا، 
إلعادة بنـــاء االقتصاد العالمي 
وحمايـــة النظام العالمي 

الليبرالي”.

هنري كيسنغر: “كورونا” قد يحرق العالم

دبي ـ العربية. نت

وثـــق تقريـــر حقوقي وقـــوع 133حالة 
طالـــت  الحوثيـــون  بهـــا  قـــام  انتهـــاك 
مدنيين في محافظة تعز، جنوبي غرب 
اليمن، خال شـــهر مارس الماضي، في 

مختلف مديريات المحافظة.
والتأهيـــل  المعلومـــات  مركـــز  ورصـــد 
لحقوق اإلنســـان )غير حكومي(، مقتل 
20 مدنًيـــا بينهـــم 5 أطفـــال و3 نســـاء، 
تســـببت ميليشـــيا الحوثـــي بمقتل 13 
مدنًيـــا منهـــم، حيـــث قتـــل 10 مدنيين 
بينهـــم 3 أطفـــال وامرأة خـــال قصف 
ميليشـــيا الحوثـــي األحيـــاء الســـكنية 
بالقذائـــف المختلفـــة، مرتكبـــة خالهـــا 
3 مجـــازر دمويـــة فـــي يـــوم واحد راح 
طفـــان  بينهـــم  مدنييـــن   8 ضحيتهـــا 

وامرأة وإصابة 6 مدنيين.
وُقتل مدني واحد برصاص مباشر من 
قبل ميليشـــيا الحوثي، كما قتل قناص 
تابـــع للميليشـــيا طفا واحـــدا، وقتلت 

امرأة جراء انفجار لغم زرعته ميليشيا 
الحوثي، وتسبب مسلحون خارج إطار 
الدولة بمقتل مدني واحد، فيما تسبب 
مســـلحون مجهولون بمقتل 3 مدنيين 
برصاص مباشـــر، وامرأة واحدة شـــنقا 
أفـــراد  وقتـــل  أطفالهـــا،  أمـــام  وحرقـــا 
مســـلحون يتبعون فصائل في الجيش 

مدنيين اثنين أحدهما طفل.

ووثق الفريـــق الميداني للمركز، إصابة 
11 مدنيـــا بينهـــم 4 أطفـــال وامرأتـــان، 
تســـببت ميليشـــيا الحوثـــي بإصابـــة 8 
منهم بينهم طفـــان وامرأتان، أصيبوا 
تلقيهـــا  التـــي  بالمقذوفـــات  جميعهـــم 
الســـكنية،  األحيـــاء  علـــى  الميليشـــيا 
فيمـــا أصيـــب 3 مدنييـــن بينهم طفان 

برصاص مسلحين مجهولين.

عناصر من ميليشيا الحوثي

133حالة انتهاك ضد المدنيين خالل شهر مارس الماضي
تعز.. تقرير حقوقي يوثق جرائم الحوثيين

بغداد ـ وكاالت

تســـلمت القوات العراقية الجناح الخاص 
بالتحالـــف الدولـــي فـــي قاعـــدة الحبانية 
بمحافظـــة األنبـــار، وفـــق وكالـــة األنبـــاء 

العراقية “واع”.
وبحســـب الوكالة، تســـلم ســـكرتير القائد 
العـــام للقـــوات المســـلحة الفريـــق الركـــن 
العمليـــات  وقيـــادة  العســـكري  محمـــد 
المشـــتركة وعدد مـــن القادة العســـكريين 
الجنـــاح الخـــاص بالتحالـــف الدولـــي في 

قاعدة الحبانية.
وكان المتحدث العســـكري باسم التحالف 
الدولـــي ضـــد “داعـــش” مايلـــز كاغينز، قد 
أعلن على تويتر، مغادرة التحالف قاعدة 
بمحافظـــة  )الحبانيـــة(  الجويـــة  التقـــدم 

األنبار العراقية بعد أشهر من التخطيط.
وقال كاغينز إن “500 من منتســـبي أفراد 
قـــوات التحالف ســـيغادرون”، مضيًفا أنه 
ســـيتم “نقل معـــدات ومبان بما يقرب من 
3.5 مليون دوالر إلى الحكومة العراقية”.

مديريـــة  أعلنـــت  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
العـــراق،  فـــي  العســـكرية  االســـتخبارات 
العثـــور على مقبرة جماعية في محافظة 
األنبـــار غربـــي الباد، تضم رفـــات عناصر 
مـــن القـــوات األمنيـــة ومدنييـــن أعدمهم 
تنظيـــم “داعـــش”. وقالـــت المديريـــة في 
بيان، إنه “بناء على معلومات استخبارية 
دقيقـــة، داهمـــت قـــوة مـــن مفـــارز شـــعبة 
الفرقـــة  فـــي  العســـكرية  االســـتخبارات 

السابعة وباالشتراك مع فصيل استطاع 
لـــواء المشـــاة 29 وكرا لــــ “الدواعش” في 
منطقـــة الخوضـــة بقضـــاء هيـــت باألنبار 
وضبطـــت بداخلـــة دراجـــة ناريـــة ومواد 

أخرى”.
 وأضافـــت أنه “وبعـــد تفتيش الوكر بدقة 
تـــم العثـــور علـــى مقبـــرة جماعيـــة تضـــم 
منتســـبين ومدنيين تم إعدامهم من قبل 

تنظيم )داعش( قبل التحرير”.

من قاعدة الحبانية )صورة من وكالة األنباء العراقية(

“داعــش” أعدمهــم  ومدنييــن  أمــن  عناصــر  رفــات  تضــم  مقبــرة  اكتشــاف 
التحالف الدولي يغادر قاعدة الحبانية في العراق

القاهرة ـ وكاالت

أعلنت مصادر طبية مصرية، أمس األحد، عن وفاة رئيس وزراء ليبيا األسبق 
محمود جبريل في القاهرة، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر أن جبريل )68 
عاما( توفي في أحد مستشـــفيات 
العاصمـــة المصريـــة بعـــد أيـــام من 
إصابتـــه بعـــدوى فيـــروس كورونا 

المستجد “كوفيد 19”.
وســـائل  ذكـــرت  جانبهـــا،  ومـــن 
إعـــام مصريـــة أن جبريـــل توفي 
بعـــد تدهـــور حالتـــه الصحيـــة في 
اإلعـــان  بعـــد  الماضيـــة،  األيـــام 
عـــن دخولـــه المستشـــفى يـــوم 27 

مارس الماضـــي متأثرا بإصابته 
بفيروس كورونا.

وقالـــت التقاريـــر المصريـــة 
يعانـــي  كان  جبريـــل  إن 

فـــي  مشـــكات  مـــن 
القلب، األمر الذي 

تســـبب في تدهور حالته الصحية 
كورونـــا  بفيـــروس  إصابتـــه  بعـــد 

المستجد.
وفي 26 من مارس الماضي، أعلن 
عـــن  الوطنيـــة”،  القـــوى  “تحالـــف 
إصابـــة جبريل بفيـــروس كورونا، 
بعد خضوعه لفحص طبي أعطى 

نتيجة إيجابية.
جبريـــل  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
تولـــى منصب رئيس الـــوزراء في 
المجلس االنتقالي الليبي، الذي 
تأسس عقب االحتجاجات 
الزعيـــم  أطاحـــت  التـــي 
القذافـــي،  معمـــر  الراحـــل 
منذ 5 مارس وحتى 
23 أكتوبر 2011.

وفاة رئيس الوزراء الليبي األسبق بـ “كورونا”
طهران ـ وكاالت

قال أمين مجلس األمن القومي اإليراني علي شمخاني، أمس األحد، إن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب أخطر من فيروس كورونا. 

ونشـــر شـــمخاني تغريـــدة جديـــدة لـــه 
علـــى حســـابه الرســـمي علـــى “تويتر”، 
أوضـــح فيها أن “فـــرض عقوبات على 
المعـــدات الطبية لباده هو إجراء غير 
قانوني وغير إنســـاني، بـــل هو انتهاك 
لحقوق اإلنسان، ورمز أكيد على عداء 
الرئيـــس األميركـــي الواضـــح للشـــعب 
اإليرانـــي”. وتابـــع علـــي شـــمخاني في 
تغريدته أن المعارضة األميركية بشأن 
تقديم تســـهيات ماليـــة طلبتها إيران 
مـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي لتأميـــن 
المعدات الضروريـــة لمكافحة كورونا، 

هـــول دليـــل حقيقي علـــى جرائم 
أميركا ضد اإلنســـانية. وأرفق 

األمـــن  مجلـــس  أميـــن 
اإليرانـــي،  القومـــي 

علي شـــمخاني، تغريدته، التي جاءت 
باللغتين، الفارسية والعربية، بهاشتاغ 
مـــن  أخطـــر  “ترامـــب  عنـــوان  تحـــت 
كورونا”. وأعلنت الســـلطات اإليرانية، 
وفـــاة   151 تســـجيل  األحـــد،  أمـــس 
جديـــدة بفيـــروس كورونا المســـتجد، 
و2483 إصابـــة، ليرتفـــع اإلجمالي إلى 

3603 وفاة، و58226 إصابة.
وقال الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
في وقت ســـابق، إن باده ستســـتأنف 
“منخفضـــة  االقتصاديـــة  األنشـــطة 
المخاطـــر” فـــي 11 أبريـــل، رغـــم أن 
إيران تشـــهد أكبر عدد إصابات 
كورونـــا  بفيـــروس  ووفيـــات 
الشـــرق  فـــي  المســـتجد 

األوسط.

شمخاني: ترامب أخطر من “كورونا”

مقتل مسؤول بارز في 
حزب اهلل بلبنان

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

ــد عــمــلــيــات  ــ ــؤول عــــن رصــ ــســ ــمــ ــ ــل ال ــتـ قـ
ــتــجــســس فـــي مــيــلــيــشــيــات حــــزب هللا  ال
وفقا  لبنان،  جنوبي  يونس،  علي  محمد 
لما أعلنته وكالة أنباء “فارس” اإليرانية.

“سكاي  عليها  حصلت  معلومات  وتفيد 
من  عــائــدا  كــان  يونس  أن  عربية”،  نيوز 
العمل في مهمة أمنية، وأن شخصا كان 

يرصد تحركاته قبل اغتياله.
على  التعليق  هللا  حزب  مصادر  وترفض 
الموضوع، في حين تشير معلومات إلى 
أصدقاء  أحد  أوقفت  األمنية  القوى  أن 
عملية  فــي  تــورطــه  فــي  لالشتباه  يونس 

القتل، قبل أن تفرج عنه.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

العمل عن بعد “عالم ثان” والبحرين دخلت وتفوقت
العمل عن بعد هو اليوم سيد وبطل الموقف، له فائدة كبرى وأهداف 
رفيعـــة لـــم نجربها من قبل بحكم مســـار حياتنا المعقـــد، فالضغط 
الزائـــد علـــى اإلنســـان وكذلك توجيهـــه مثل الســـاعة وتقييده في 
“دوام” له آثار تعارض الطبيعة اإلنسانية، باستثناء طبعا الوظائف 
الحيوية “كالقطاع الصحي وقطاع األمن”، فلعلنا لســـنوات طويلة 
لـــم نســـمع عن مصطلـــح العمل عن بعـــد، وال عن خطوطـــه العامة، 
ولكـــن فيـــروس كورونـــا أرغمنا اليـــوم على اإلقـــدام على الخوض 
فـــي مضماره بـــدون تحفظات ومخاوف، بل علـــى العكس الجميع 
يعمل بهمة ونشـــاط من داخـــل المنزل ولم نجد أي قصور وتراجع 
فـــي أية جهة كانت، فالتعليم مســـتمر واإلخوة فـــي وزارة التربية 
والتعليـــم قاموا بجهد كبير بتوفيـــر مواد التعلم ومتابعة الدروس 
واالمتحانـــات على البوابـــة التعليمية، وجميع الـــوزارات أصبحت 
تقدم خدماتها إلكترونيا وبنفس الجودة، وتسير على نظام واحد 
متكامـــل خدمة للمواطنين، حتى االجتماعات الرســـمية أصبحت 

تعقد عن بعد وبنفس طبيعة العمل ذاته.

والبد من التشديد على أن ثبات التقاليد ودوامها ال يعني بالضرورة 
غيـــاب االبتداع والتجديد، واســـتطاعت البحرين بســـواعد أبنائها 
أن ترسم صورة متكاملة لنجاح العمل عن بعد، منطلقة من أسس 
قوية ومقدرة وذكاء وتجارب بطولية في مختلف الميادين، وكل 
ذلك بفضل ما سخرته الحكومة الموقرة من تسهيالت وإمكانيات 
وقاعـــدة صلبـــة لالســـتقرار والتنمية ورؤية اســـتراتيجية شـــاملة 

والثقة في قدرات المواطن. 

إذا كان العمل عن بعد يستحق أن نطلق عليه اسم “عالم ثان”  «
فالبحرين دخلت هذا العالم وأثبتت فيه قوتها بدنيا وعقليا، وظهرت 

كقوة لها وزنها في العالم، في حين هناك دول أخرى مازالت تتعلم 
الحروف الجديدة وتعاني من قصور نظري وتراجعت فيها الخدمات 

التي تقدم للمواطن بشكل كبير، نتيجة عدم استعدادها للدخول 
في هذا العالم، حيث تحتاج إلى طريق طويل شاق شديد التعرج 

وااللتواء، وأخيرا فلعل من أهم المسائل التي يجب ذكرها في 
طبيعة العمل عن بعد، اكتشاف الجديد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ُيشـــار لداء الجائحة – اصطالحًا وفق منظمة الصحة العالمية – بالوباء الذي ينتشـــر 
ة، تاركًا أثره المدمر على األفراد  على نطاق شـــديد االتســـاع، متجاوزًا الحدود الُدوليَّ
والمجتمعـــات، غيـــر أّنـــه أضحـــى جائحـــة دواء أفاضت بخيرهـــا الوفيـــر وعالجاتها 
الناجعـــة على شـــامل األفـــراد والمجتمعات فـــي بالدنـــا “مملكة البحريـــن”، ليس في 
جغرافيـــة المـــدن أو مخططـــات الضواحـــي فحســـب، بـــل في زقـــاق القرى وشـــتات 
األحيـــاء أيضـــًا. هذا الدواء الذي ينبض بـــروح العلم والمعارف، قـــد ورَد ِنتاج قناعة 
ويقيـــن بتلـــك الروح التـــي تركت أثرها البالـــغ على الفرد والمجتمـــع، وتمخضت عنه 
عناصـــر تميـــزت بالوعي جيالً بعـــد جيل بعدما تزودت براقـــي التربية وعلو األخالق 

وفق خصوصيات العلم الموضوعية والواقعية والسببية.
هذه الجائحة المعرفية Knowledge Pandemic لم تنحصر في جنس الذكور فقط، 
بـــل ضّمـــت بين دفتيها الرجـــل والمرأة معًا، حتـــى برزت األخيرة – المـــرأة – بصورة 
الفتة مع انعقاد أول اجتماع لمجلس المعارف )وزارة التربية والتعليم حاليًا( في 14 
يناير 1957م الذي أوصى بتعليم الجنســـين في مختلف فروع المعرفة، وصوالً إلى 
المســـعى “الجـــريء” بفتح مـــدارس للبنات في القرى بعـــد أْن كان األمر مقتصرًا على 
المـــدن آنـــذاك، الســـّيما أّنها لم تكن بمنأى عن التعليم حتى إنشـــاء “مدرســـة خديجة 
الكبـــرى” كأول مدرســـة للبنات عـــام 1928م، وهو ما اعتبر بالحـــدث التاريخي ليس 
فـــي البحريـــن فحســـب، بل فـــي دول المنطقة بأســـرها، وهو ما يترجم لحـــاق المرأة 

البحرينية بحماســـة بركب التعليم وتأهيلها لتكون المعلمة والمهندسة والطبيبة و... 
إلخ.
نافلة: «

إصدار المجلس األعلى للمرأة الذي تأسس في 22 أغسطس 2001م برئاسة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة لكتـــاب “المـــرأة البحرينية 
والتعليـــم.. إشـــراقات مبكـــرة وريادة وطنية” الـــذي تضّمن نحو مئـــة صفحة موزعة 
علـــى مقدمـــة وأربعة فصول؛ يأتي محطـــة توثيق ثّرة لسلســـلة متواصلة في حقب 
متواليـــة من حياة المـــرأة البحرينية وجهودها الوطنية الخالصة في خضم مســـيرة 
تحقيـــق اإلنجـــازات وبذل العطـــاءات التي لم تتوقـــف يومًا حتى نالـــت لعّلتها عالي 
الدرجات العلمية ودفعتها لتقّلد أرفع المناصب القيادية وتّبوؤ بالغ الرتب التنفيذية 
في متنوع المجاالت العلمية والطبية واألكاديمية وغيرها. كما يشّكل – هذا الكتاب 
- مرجعًا لرصد إسهامات المرأة البحرينية الباذلة – جنبًا إلى جنب مع شقيقها الرجل 
- في تشكيل مالمح النهضة التعليمية في بالدنا الغالية وتبيان معطياتها التاريخية 
التي التزمت الخصوصية الثقافية البحرينية الخالصة واالنفتاح الحضاري الواعي، 
وَحِفَظْت لها المشـــاركة الفاعلة في بناء وطنها، وَحَصَدت منها المكاســـب في تبّنيها 
لمنصـــات الحـــراك الثقافي واألدبي الواســـع مع إشـــراقة شـــمس التعليـــم وانطالقته 

الواثقة نحو آفاق الريادة المزدهرة.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“األعلى للمرأة”... وجائحة التعليم

واألنديـــة  الجمعيـــات  عـــدد  عـــن  األلـــف  للمـــرة  أكتـــب  أن  أريـــد  ال 
واالتحادات ومن في حكمهم سواء كانت محلية أو أجنبية في هذا 
الوطـــن المعطاء، وكما يقولـــون إننا نؤذن في خرابة، كما أنه واضح 
جـــًدا مثل وضوح الشـــمس أن الـــوزارة المعنية ال يهمهـــا رأي الناس 
أو الكتـــاب الذين يســـعون جاهديـــن لنقل آراء وتصـــورات الجمهور 
لتطوير النظام المتبع في منح التراخيص لتأســـيس تلك الجمعيات 

أو األندية.
نحـــن نمـــر هـــذه األيـــام فـــي أحلـــك الظـــروف والـــكل يعـــرف حجم 
التحديـــات لمكافحـــة وبـــاء الكورونـــا والحكومـــة الرشـــيدة قامـــت 
بجهـــود اســـتثنائية وجبارة في هذا الصـــدد وال أريد هنا أن أخوض 

في تفاصيل عملها الجبار الذي نالت به إعجاب المجتمع الدولي.
الجمعيـــات األهلية وجمعيات النفع العام وغيرها من األندية البالغة 
حســـب سجالت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ٦٢٩! أين أنتم؟ 
إذا لـــم تقوموا بمبادرات ومســـاهمات للمجتمع في هذا الظرف فمن 
األفضل أن تجلسوا في بيوتكم وتقفلوا مؤسساتكم بالشمع األحمر!

نعـــم... أقولهـــا بـــكل حســـرة، ال نريـــد بيانـــات صحافيـــة أو كلمة من 
رئيس الجمعية أو النادي، فهذا العمل ال يغني وال يســـمن من جوع، 
دعونـــا نبتعد عن حـــب الظهور في هذا الوقـــت العصيب، وال أعتقد 
أن هذه مناسبة للظهور على حساب أكتاف المواطنين، نريد توجيه 
مؤسســـاتكم بتقديـــم مبـــادرات عمليـــة وفعالـــة مـــن خالل تشـــكيل 
فـــرق عمل تطوعيـــة والقيام بأعمال توعوية وإرشـــادية للمواطنين 
والوافدين، وال أريد أن أدخل في تفاصيل البرامج التي هي كثيرة 
إذا عقدنا العزم، من المؤسف جًدا أن نرى هذه المؤسسات في خبر 

كان ودورهم صفر من الشمال.
هذه الجمعيات واالتحادات واألندية تجول وتسرح كما تريد بدون  «

رقيب، ودور الوزارة الرقابي ضعيف، ولو طبقت الوزارة )وهذا من حقها( 
key performance indica� )نظاًما صارًما لتقييم أداء تلك الجمعيات 
tors( لما بقي غير جمعيات تعد على أصابع اليد! وليعذرني الجميع، 
أنا ومن واعز حبي وعشقي لهذه األرض الطيبة أتكلم بهذا األسلوب 

وليس ألي سبب شخصي، ونرجع ونقول للمرة المليون البحرين 
تستاهل أفعاال وليس شعارات رنانة. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

دوركم سلبي جًدا

توجيهات سمو رئيس الوزراء )1(
في ظل تداعيات وباء الكورونا العالمي تســـتمر البحرين وقيادتها 
السياســـية فـــي االهتمـــام البالـــغ بمواطنيها فـــي الداخـــل والخارج، 
سواء كانوا سياًحا أو طلبة، مواطنين أو مسؤولين، رجااًل أو نساء، 
كبـــارا أو صغـــارا، فهـــم جميعهم بحرينيـــون، وتعمل علـــى إجالئهم 
وفق اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية من أجل ســـالمتهم. 
للـــوزراء  الخارجيـــة  المشـــاركات  )تعليـــق  اإلجـــراءات  وتضمنـــت 
والمســـؤولين وجميـــع موظفـــي الدولة علـــى اختالف مســـتوياتهم 

الوظيفية، وعدم السفر إلى الخارج(.
وحرًصا على تجســـيد هذه المســـؤولية الوطنيـــة فقد وجه صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيـــس الوزراء 
الُموقـــر إلـــى )حصـــر الطلبـــة البحرينييـــن بالخـــارج الدارســـين على 
نفقتهـــم أو نفقة الدولة إلجالئهم(، وُيمثـــل هذا ِحرص الوالد الكبير 
على أبنائه وتوفير كامل العناية والرعاية لضمان سالمتهم، وُمضيفا 
حفظـــه هللا )لـــن يهدأ لنا بال حتى إجالء آخـــر مواطن بحريني في 

الخارج وعودته إلى أحضان وطنه وأسرته سالًما ُمعافى(.
إن هـــذه العنايـــة والرعايـــة ألبناء البحريـــن في الخـــارج خير دليل 
علـــى مدى اهتمام الدولـــة وقيادتها السياســـية بمواطنيها، وتذليل 
الصعـــاب التي تواجههـــم، وهذا اإلجراء يأتي من حزمة اإلجراءات 
التـــي اتخذتها الحكومـــة لحماية البحرين وشـــعبها، وهي مبادرات 
ومشـــاريع تكمل بعضها البعـــض لتتلمس احتياجات المواطنين في 
ظـــل هـــذا الظرف الصحـــي العصيب. األمر الذي من شـــأنه أن يوفر 

األمن واألمان للبحرين وشعبها وَيقيهم براثن هذا الوباء. 
إن هذه اإلجراءات وغيرها من المبادرات الوطنية ترسم يوًما بعد  «

يوم ثوابت أصيلة تعكس اهتمام سموه الكريم وحرصه على رعاية 
المواطنين، فحفظه الله ال يسمح بأن يتوجع المواطن سواء كان 

في الداخل أو الخارج، وال يرضيه أبًدا أن يواجه المواطنون أية ظروف 
صعبة أو مخاطر، وهذا نابع من رؤيته االستراتيجية في تحقيق ما 
يصبو إليه أبناء البحرين، واالرتقاء بقدراتهم، وتسخير الموارد كافة 

لتحقيق ُسبل العيش واالرتقاء بحياتهم، حيث يؤكد سموه أن )مملكة 
البحرين كانت وستظل دائما قوية بأبنائها الُمخلصين الذين يضربون 

أروع الُمثل في التعاون والبذل والعطاء في سبيل مجتمعهم 
ووطنهم(، وهذا يتضح بتضافر جهود القيادة السياسية والمواطنين 

ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يعمل الجميع كخلية نحل ال تكل 
وال تمل.

عبدعلي الغسرة

هل يمكن أن يحل التعاون محل الصراع
تابعـــت الدنيـــا كلها تفاصيـــل المكالمـــة التلفونية التـــي جرت بين 
الرئيـــس األميركـــي والرئيـــس الصيني وقـــول األخيـــر إن الصين 
مســـتعدة للتعـــاون مع الواليات المتحدة ومـــع العالم في مواجهة 
فيـــروس كورونا ووصف ترامـــب المكالمة بأنها جيدة، فهل يمكن 
بالفعـــل أن يكون تفشـــي كورونا ســـببا في تغيـــر النمط الصراعي 

للعالقات الدولية ولو لفترة مؤقتة؟
ســـؤال يطرحه الفقـــراء وتطرحه األمم المســـالمة التي ال تمارس 
الحـــروب التجارية وال تمارس الحـــروب البيولوجية ولكنها فقط 
تريد أن تعيش في أمان على هذا الكوكب الذي يحمل من السالح 

ومن الجراثيم ما يكفي لتدميره مئات المرات.
لكن هل من الممكن فعال أن تتحقق هذه األحالم على أرض الواقع 
أم تبقى موجودة فقط في خطب الوعاظ وقصائد الشعراء؟ هل 
يمكـــن أن يقتنـــع الكبار أن هذا الخطر الداهم يهدد البشـــرية كلها، 

ويحل التعاون محل الصراع والقتل والدمار؟
ال يمكـــن أن يحدث هـــذا على األرض، فتلك هي ســـنة هذا الكون 
والتـــي خلقـــت من أجلها الجنة والنار، والبـــد أن يدور الكون على 

قاعدة “ولو دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض”.
ال يمكـــن أن يحدث هذا على األرض ألن االمبراطورية األميركية 
ال تقبل أن يجري عليها ما جرى على االمبراطوريات التي سبقتها 
عبر التاريخ، االمبراطورية األميركية ال تقبل أن تضمحل وتنتهي، 
لذلـــك فهـــي ال تخطط لعام أو عشـــرة أعوام، ولكنهـــا تخطط لمئة 

عام قادمة.
والصين هي األخرى تشعر أنها على وشك الوصول إلى غايتها كامبراطورية  «

جديدة ال ينقصها المال وال السالح وال العلم لكي تأخذ دورها في التاريخ، 
فهل من الممكن أن تتعاون االمبراطوريتان فيما يحقق الخير للكوكب 

كله؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم



رغــم تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا )كوفيد 19( الــذي ضــرب مختلف دول 
العالــم وأصــاب الرياضــة بالشــلل التــام جــراء توقــف العديد مــن األحداث 
والمســابقات الرياضيــة، يواصل المجلس األولمبي اآلســيوي اســتعداداته 
لتنظيم دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية السادسة المقرر لها أن تقام في 

مدينة سانيا بالصين من 28 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2020.

للمجلـــس  العـــام  المديـــر  وقـــال 
األولمبي اآلســـيوي حسين المسلم 
الدوريـــة  اإلخباريـــة  النشـــرة  فـــي 
الصادرة عن األولمبي اآلســـيوي إن 
المجلس تسلم من 44 لجنة أولمبية 
أعداد رياضييها للمشاركة بالدورة، 
فيما سيغلق باب التسجيل بتاريخ 

13 أبريل الجاري...”.
اإلجمالـــي  “العـــدد  المســـلم  وتابـــع 
اآلســـيوية  األلعـــاب  دورات  فـــي 

آالف   3 نحـــو  عـــادة  الشـــاطئية 
رياضـــي، ولكـــن وصـــل العـــدد اآلن 
حتـــى 5 اآلف، وبعـــد التدقيـــق في 
األســـماء من المتوقـــع أن ينخفض 

هذا العدد بنحو 20 %...”.
وتعتبر الصين مصدر تفشـــي وباء 
كورونا لينتقل فيما بعد إلى العديد 
مـــن الـــدول فـــي العالم، وعلـــى إثر 
انتشار الفيروس وتزايد اإلصابات 
فـــي مختلـــف أرجـــاء العالـــم تقـــرر 

تأجيل أولمبيـــاد طوكيو 2020 من 
يوليـــو المقبـــل إلـــى يوليـــو 2021؛ 
حفاظـــا علـــى ســـامة الرياضييـــن 
ونجاح األلعـــاب األولمبية على حد 

سواء.
وكان المسلم قد أشار قبل أيام إلى 
عودة الســـياحة إلى ســـانيا، واعتبر 
أن انتعـــاش قطـــاع الســـياحة فـــي 

المدينـــة خطوة كبيـــرة على طريق 
الشـــاطئية،  اآلســـيوية  األلعـــاب 
بعـــد أن توقفـــت جميع النشـــاطات 
الرياضية في العالم تقريبا؛ بســـبب 
تفشـــي فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد 
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ســـياحية  وجهـــة  ســـانيا  وتعـــد 
جزيـــرة  مقاطعـــة  فـــي  رئيســـة 
هاينـــان الصينيـــة بجنـــوب الصين، 
الصيـــن”؛  “هـــاواي  باســـم  وتعـــرف 
بسبب شـــواطئها الذهبية الطويلة، 
ومناخهـــا االســـتوائي ومنتجعاتهـــا 

الفاخرة.
ويتضمن برنامج األلعاب اآلسيوية 
منافســـات  ســـانيا  فـــي  الشـــاطئية 
فـــي 17 رياضيـــة هـــي: أكواثلـــون 
المائيـــة  الرياضـــات  )الســـباحة(، 
المفتوحـــة  الميـــاه  فـــي  )الســـباحة 
ومســـابقة كرة الماء(، ألعاب القوى 
الـــزوارق  ســـباقات  الشـــاطئية، 
الســـريعة، ســـباقات قوارب التنين، 
التســـلق  المصغـــرة،  الســـلة  كـــرة 

الرياضي، كرة اليد الشـــاطئية، كرة 
القـــدم الشـــاطئية، الكـــرة الطائـــرة 
الشـــاطئية، الكرة الخشـــبية، فنون 
)المصارعـــة  النفـــس  عـــن  الدفـــاع 
الشاطئية والجوجيتسو(، الكابادي 
الشاطئية، ركوب األمواج، الشراع، 

تقبال والطيران الشراعي.
وأطلق المجلس األولمبي اآلسيوي 
دورة األلعاب اآلســـيوية الشاطئية 
النســـخة  فأقيمـــت   2008 العـــام 
األولى في بالي بإندونيســـيا، تلتها 
فـــي  مســـقط  العمانيـــة  العاصمـــة 
فـــي  الصينيـــة  هايانـــغ  ثـــم   ،2010
فـــي  التايلنديـــة  وفوكيـــت   ،2012
2014، وأخيـــرا دانانـــغ بفيتنام في 

.2016

الصين تدير ظهرها عن “كورونا” وتواصل االستعداد لأللعاب الشاطئية
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أكــد النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفــة أن الجهود 
مستمرة في تنفيذ توجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ لتعزيز جميع الخطوات لحماية المجتمع السيما المجتمع الرياضي البحريني، وتعزيز الوعي لدى جميع األفراد 

بأهمية تطبيق اإلجراءات المتبعة للوقاية من هذا المرض. 

جـــاء ذلـــك لدى ترؤس ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة عبـــر تقنيـــة االتصال 
المرئي، االجتماع األســـبوعي مع عددا من 
المســـؤولين في قطاع الشـــباب والرياضة، 
والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة والمتوافقة مع 
القـــرارات التي اتخذها اللجنة التنســـيقية 
لمنـــع انتشـــار مـــرض  لتعزيـــز اإلجـــراءات 
كورونا “كوفيد 19” في المجتمع البحريني. 
وشـــهد االجتمـــاع مشـــاركة األميـــن العـــام 

للمجلس األعلى للشـــباب والرياضة الشيخ 
آل خليفـــة، ووزيـــر  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيد، 
واألميـــن العام المســـاعد للمجلـــس األعلى 
عســـكر،  عبدالرحمـــن  والرياضـــة  للشـــباب 
واألميـــن العام للجنة األولمبيـــة البحرينية 
محمد النصف، والمستشار الرياضي لسمو 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 

محمد العجمي.
وفي مستهل االجتماع، رحب سمو الشيخ 

خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة بالمســـؤولين، 
شـــاكرا ســـموه الجهـــود التـــي يبذلونها في 
تنفيـــذ الخطط الهادفـــة لتعزيز اإلجراءات 

االحترازية لمواجهة مرض كورونا. 
تنفيـــذ  المســـؤولين  مـــع  ســـموه  وبحـــث 
توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل 
خليفـــة؛ مـــن أجـــل تعزيـــز اتخـــاذ التدابيـــر 
الوقائية للمحافظة على المجتمع الرياضي 
البحريني من خطر اإلصابة بمرض كورونا 

سمو الشيخ خالد بن حمد خالل االجتماع المرئي“كوفيد 19”. 

ــدى جــمــيــع األفــــــراد بــأهــمــيــة تــطــبــيــق اإلجـــــــراءات لــلــوقــايــة ــ ــز الـــوعـــي ل ــزي ــع ت

خالد بن حمد يجتمع مع مسؤولي الشباب والرياضة

سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل االجتماع المرئي

برنامج “السارية”

الشيخ  قبل سمو  من  كريمة  بتوجيهات 
ناصر بن حمد آل خليفة تستعد رياضات 
الــــمــــوروث الــشــعــبــي إلطـــــالق بــرنــامــج 
مــســابــقــات تــلــفــزيــونــي مــتــخــصــص في 
في  “السارية”  باسم  الشعبي  الــمــوروث 
شهر رمضان المبارك بالتعاون مع وزارة 

شؤون اإلعالم.
مبادرات  توجيهات سموه، ضمن  وتأتي 
الشعبي  بــالــمــوروث  بــاالهــتــمــام  ســمــوه 
الــبــحــريــنــي وإحـــيـــاء الـــتـــراث الــوطــنــي 
ــعــريــق؛ بــهــدف الــمــســاهــمــة فــي غــرس  ال

وتثبيت الهوية الوطنية.
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 أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني 
رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفة 
أن مبــادئ وقيــم وأهداف البرنامــج الوطني لتطوير القطاع الشــبابي والرياضي 
“استجابة” تمكنت من تحقيق نقلة نوعية بارزة في العمل الشبابي والرياضي في 
المملكة، مشــيرا ســموه إلى أن برنامج “استجابة” حقق العديد من القيم العظمى 
للحركــة الرياضيــة البحرينيــة عبــر تأســيس البيئــة التنافســية العادلــة المفتوحة 
القائمة على إحقاق الحق وأخذ كل ذي حق حقه من األسرة الرياضية الوطنية. 

جـــاء ذلـــك خال اجتماع ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة عبـــر نظـــام 
االتصـــال المرئـــي مـــع عضـــو المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس لجنة 
التنســـيق والتنفيـــذ والمتابعـــة التابعـــة 
للشـــباب والرياضـــة،  األعلـــى  للمجلـــس 
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، 
ووزير شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمن 

المؤيد. 
وبـــارك ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
مســـتحقات  ملـــف  إنهـــاء  خليفـــة  آل 
الرياضييـــن بصـــورة كاملـــة من خال 

الرياضيـــة  مـــن األســـرة   2158 تســـلم 
الرؤيـــة  وفـــق  الماليـــة  مســـتحقاتهم 
التـــي تـــم اإلعان عنهـــا فـــي البرنامج 
الوطني واللقاء التاريخي مع األســـرة 
الرياضيـــة، األمـــر الذي يؤكد ترســـيخ 
مبـــادئ العدالة في األســـرة الرياضية، 
مشـــيرا ســـموه إلى أن الدفعة األخيرة 
التي تـــم صرفها تشـــمل المســـتحقات 
الماليـــة للرياضيين الذيـــن ال يمتلكون 
إقـــرارا مـــن  عقـــودا، وإنمـــا يمتلكـــون 
بمســـتحقاتهم  النـــادي  إدارة  مجلـــس 

المالية. 

وخـــال االجتمـــاع وّجـــه ســـمو الشـــيخ 
المعنييـــن  بـــن حمـــد آل خليفـــة  ناصـــر 
العقـــود  لوضعيـــة  األنظمـــة  بتعديـــل 
لضمـــان حقـــوق جميـــع الرياضييـــن عن 
طريق إبرامها بصـــورة صحيحة تضمن 
حقوقهـــم وإحقـــاق الحـــق فـــي الوســـط 
الرياضـــي، كمـــا أن حقـــوق الرياضييـــن 

تمثل أولوية قصوى. 
كمـــا تم تأكيد أن أي شـــخص أو رياضي 
يتســـلم مبلغ ماليـــا مقابل خدمة البد أن 
يمتلـــك عقـــدا رســـميا، وأن أي رياضـــي 
معاملـــة  يعامـــل  ماليـــا  مبلغـــا  يتســـلم 
والواجبـــات،  الحقـــوق  فـــي  المحتـــرف 

وإن أي رياضـــي يمتلـــك عقـــدا يحـــق له 
التفاوض واالنتقال. 

أن  ســـموه  أوصـــى  االجتمـــاع  وخـــال 
المحتـــرف  الاعـــب  مســـمى  يشـــمل 
الاعبين المحلييـــن واألجانب أصحاب 
بينهـــم  الفـــرق  يكـــون  بحيـــث  العقـــود، 
الوطنـــي  المحتـــرف  مســـمى  باعتمـــاد 

لاعب المحلي والمحترف األجنبي. 
مـــن جانبه، أشـــاد ســـمو الشـــيخ فيصل 
ســـمو  باهتمـــام  خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة بملف 
مســـتحقات الرياضيين، وتقديم ســـموه 
لمبادرتـــه البارعة من أجـــل إنهاء الملف 

وتحقيـــق العدالـــة في أوســـاط األســـرة 
الرياضيـــة البحرينيـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
مباركة ســـموه إنهاء ملف المســـتحقات 
للرياضيين تمثل ترسيخا لمبادئ العدالة 
للرياضييـــن  المســـتحقات  عبـــر تســـليم 

واإلداريين والفنيين والمدربين. 
من ناحيته، أشـــار الوزير المؤيد إلى أن 
إعـــان ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة مباركته إسدال الستار على ملف 
مســـتحقات الرياضيين يؤكد توجيهات 
ســـموه بحفـــظ الحقـــوق والعدالـــة بيـــن 
جميع أبناء األسرة الرياضية البحرينية، 
وســـاهم في إحقاق الحق ونشر العدالة 

فـــي جميع األوســـاط بمـــا فيهـــا الجانب 
شـــؤون  وزارة  أن  مؤكـــدا  الرياضـــي، 
الشباب والرياضة حرصت على التطبيق 
األمثـــل لتوجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة لتســـليم مســـتحقات 
الرياضيين، األمر الذي ســـاهم في إنهاء 
الملـــف بالصـــورة الصحيحـــة وفي فترة 
زمنيـــة مثاليـــة، مثنيـــا فـــي ذات الوقت 
علـــى متابعـــة ســـمو الشـــيخ فيصـــل بن 
راشـــد آل خليفـــة لخطوات إنهـــاء ملف 

المستحقات. 
وأشـــاد وزير شؤون الشـــباب والرياضة 
الماليـــة  وزيـــر  بذلهـــا  التـــي  بالجهـــود 
واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفة آل خليفة، وجميع كوادر الوزارة 
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  مـــع  وتعاونهـــا 
والرياضـــة، األمر الذي ســـاهم في إنهاء 
ملـــف المســـتحقات الماليـــة للرياضيين، 
التـــي كانـــت متأخـــرة لســـنوات طويلة، 
وتم حل هذا الملف بالتعاون بين جميع 

الجهات.

اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد يبارك االنتهاء من ملف مستحقات الرياضيين
ــي” عــلــى الـــاعـــب الـــــذي يــمــتــلــك عــقــدا ــنـ ــوطـ إطـــــاق اســــم “ الــمــحــتــرف الـ

2158 من األسرة 
الرياضية يتسلمون 

مستحقاتهم 

ضمان حقوق 
الرياضيين أولية 

قصوى 

ضمان حقوق 
الرياضيين عن طريق 

إبرام العقود 

أي رياضي يتسلم 
مبلغا يعامل معاملة 

المحترف في 
الحقوق والواجبات 

أي رياضي 
يمتلك عقدا يحق 

له التفاوض 
واالنتقال

االنتهاء من الدفعة 
األخيرة ألصحاب 

المستحقات “دون عقود” 
بإقرار من أنديتهم 

حسن علي
المجلس 

اآلسيوي تسلم 
أعداد الرياضيين 
المشاركين من 
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نــادي البســيتين الــذي عــاد مــن جديــد إلــى دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز 
لكــرة القــدم خــال الموســم الرياضــي الحالــي 2019 - 2020، يعانــي فــي 
المركــز الثامــن على ســلم الترتيب برصيد 8 نقاط بعد مــرور 11 جولة على 
المســابقة. فريــق “الســفينة الزرقــاء” لم يكن في أحســن حاالتــه مع عودته 
للــدوري الممتــاز، إذ حقــق فوزيــن فقط وتعــادل مرتين أيًضــا، فيما تعرض 
للخســارة فــي 7 مناســبات كثانــي أكثر فريق يتعرض للهزيمــة بعد صاحبي 
المركزين األخيرين )الشباب والحالة على التوالي(، اللذين خسرا 8 مرات.

أحدثته  الــذي  الفني  التغيير  ورغــم 
الــمــدرب  بتعيين  ــاء  ــزرقـ الـ اإلدارة 
خلًفا  عــبــدالــاوي  صــبــري  التونسي 
أن  إال  الدخيل،  عبدالمنعم  للوطني 
وظل  كثيًرا،  يتغير  لم  الفريق  حال 

يتكبد الخسارة تلو األخرى.
ــغـــريـــب عــلــى  ــيـــس بـ والـــتـــونـــســـي لـ
الفريق  له قيادة  إذ سبق  البسيتين، 
خـــال مــواســم مــاضــيــة، لكنه وجــد 

ال يحسد  مــوقــف  فــي  حــالــًيــا  نفسه 
عليه؛ كونه مهددا بالهبوط إلى دوري 
الدرجة الثانية مرة أخرى، خصوًصا 
أن البسيتين بعيد جًدا عن استيفاء 
 21 تحت  الاعبين  مشاركة  معيار 
في  الفريق  يكلف  قد  والــذي  عــاًمــا، 
نقاط   3 استيفائه خصم  عــدم  حــال 
عاوة على غرامة مالية تبلغ 5000 
 3 البسيتين  وأشــرك  بحريني.  دينار 

فيما  فــقــط،  دقيقة   54 فــي  العبين 
إضافية  دقــيــقــة   756 ــادي  ــن ال يــلــزم 
والــغــرامــة.  الخصم  عقوبة  لتجنب 
بالذاكرة  البسيتين  سيناريو  ويعيد 
إلى ما حصل لفريق األهلي الموسم 
العقوبة  كلفته  حينما  الماضي،  قبل 
الثانية  الــدرجــة  دوري  إلــى  الهبوط 

بعد الخصم والغرامة المالية.
بداية  قــدم  البسيتين  فــإن  عموما، 
ــي الــمــنــافــســات، قــبــل أن  جـــيـــدة فـ
يتراجع بشكل رهيب، لكنه في جهة 

أخرى تمكن من الوصول إلى المباراة 
النهائية لمسابقة كأس االتحاد التي 
دون  “الفيفا”  أيــام  فــي  عــادة  تلعب 
موعًدا  وضــرب  المنتخبات،  العبي 

في الختام مع المحرق، لكن التأجيل 
ــريــاضــيــة  الـــــذي طــــال األنـــشـــطـــة ال
“كورونا”،  فيروس  بسبب  وتعليقها؛ 
المباراة.  لعب  دون  اآلن  حتى  حال 

جالة  كــأس  مسابقة  الفريق  وودع 
أمــام  النهائي  ربــع  الـــدور  مــن  الملك 
فريق المنامة، بعد أن تمكن في ثمن 
النهائي من إزاحة بطل نسخة العام 

2018 فريق النجمة.
المهاجم  الفريق  صــفــوف  فــي  يــبــرز 
عبدهللا دعيج الذي استدعاه مدرب 
خال  ســوزا  هيليو  األول  المنتخب 
إحدى التجمعات المحلية في الفترة 

الماضية.
 وعــمــومــا، فـــإن الــفــريــق قـــادر على 
ــيــــة فــي  ــ ــاب تـــســـجـــيـــل عــــــــودة إيــــجــ
ــاد عـــن شبح  ــعـ ــتـ ــمــنــافــســات واالبـ ال
ــبـــوط، شــريــطــة الــتــركــيــز على  ــهـ الـ
ــاريــات، ومــحــاولــة  مــا تبقى مــن مــب
الاعبين  مشاركة  معيار  استيفاء 
الذي  للخصم  تجنًبا  عاًما؛   21 تحت 

قد يكلفه الهبوط.

البسيتيـــن بـ 8 نقـــاط ومــدربيـــن اثنيـــن

فريق البسيتين

Sports@albiladpress.com19

توقف األنشطة الرياضية المحلية بسبب اإلجراءات االحترازية من فيروس 
كورونــا، يتيــح لـــ “البــاد ســبورت” تســليط الضــوء علــى مســتويات ونتائــج 

الجولة األولى من سداسي دوري الدرجة األولى لكرة اليد.
السادســة  الحلقــة  وســتكون  مصراعيــه  علــى  مفتوًحــا  ســيكون  الحديــث 
واألخيــرة اليــوم مــن نصيــب فريــق االتحاد الذي خســر أمــام نظيــره االتفاق 

بنتيجة 22/ 23.

خسر بيده

فيهم  وبما  االتــحــاد  العبو  يجزم  قــد 
بــأنــهــم  واإلداري  ــفــنــي  ال ــازان  ــهـ الـــجـ
الــمــبــاراة  الــفــوز فــي  أضــاعــوا نتيجة 
تحققت  ــخــســارة  ال وأن  الـــمـــذكـــورة، 
العبي  بأيدي  تكون  أن  قبل  بأيديهم 

االتفاق.
األخيرة  الثواني  في  المباراة  خسارة 
أداًء  االتــحــاد  العــبــو  تسيدها  بعدما 
من  األخــيــر  الــدقــائــق  حــتــى  ونتيجة 
قــدم  الــفــريــق  أن  إلـــى  عــمــرهــا، تشير 
ــغــايــة، وخـــروجـــه  ــل ــا ل ــ ــًع ــ مــســتــوى رائ
بالنتيجة المذكورة كان مروًعا للغاية 
على  مــؤثــرة  ستكون  كونها  أيــًضــا؛ 
خصوًصا  األصـــعـــدة؛  جميع  عــلــى 
التي  االفتتاحية  المباراة  أنها 
ــا تـــكـــون  ــ دائـــــًمـــــا مـ
النهائية  نتيجتها 
هــــي الــفــيــصــل 
فــــــــــــــــي 
تــحــديــد 
مــــســــألــــة 
الــمــنــافــســة من 

عدمها.

كيف خسر؟

ــى خــســر االتــحــاد  ــ ــدرجــة األولـ ــال ب
التسرع  بسبب  ــاراة  ــمــب ال نتيجة 
إنهاء  والجدية في  التركيز  وغياب 
الكرة األخيرة كما حدث في الدقائق 
األخــيــرة منها رمــيــة جـــزاء واألخـــرى 
كانتا  والكرتان  صريح،  “فاست”  في 

في متناول حارسّي االتفاق.
جيدة  كانت  الطويل  لعلي  الحراسة 
جًدا في فترات متقطعة من المباراة 
النتيجة  الفريق  تسيد  في  وساهمت 
النهاية  ــبــدايــة حــتــى مــا قــبــل  ال مــنــذ 

السلبية، وفي الدفاع نستطيع القول 
وتمكن  جــيــًدا  أداًء  قــدم  الــفــريــق  إن 
بشكل أو بآخر من حد خطورة بعض 
العبي االتفاق، وكان هذا في الدفاع 
محكمة  بــصــورة  ظــهــر  الـــذي  المنظم 
وأغــلــق مــنــافــذه أمـــام مــراكــز الــدائــرة 
واألجــنــحــة، ولــكــن فــي الــوقــت نفسه 
فقط  العبين  حركة  شــل  يستطع  لــم 
التسجيل  مــصــدر  ــا  كــان خــصــمــه  مـــن 
وهذا  واالخــتــراق،  البعيد  بالتصويب 
ما عاب االتحاد رغم وضوح الصورة 

للجميع.
وفي الهجوم، كان واضًحا أن الحمل 
عبدهللا  الشابين  عــاتــق  على  منصًبا 
عــلــي ومــهــدي عــلــي فــي إنــهــاء الــكــرة 
ولكن  للغاية،  كبيرة  بــصــورة  ونجحا 
ــك أفــقــدهــمــا الــتــركــيــز وأجــهــدهــمــا  ذلـ
كــثــيــًرا، إضــافــة إلــى أن الــفــريــق تأثر 
بغياب جهود قائده محمود علي رغم 
األمر  وبهذا  الملعب،  بأرضية  وجوده 
للفريق وجعله  العام  المستوى  ضعف 
غير متوازن في في الجبهة األمامية.

خالصة الحديث

عــلــى الــرغــم مــن اإليــجــابــيــة التي 
الــمــبــاراة  فــي  الــفــريــق  عليها  ظهر 
المباراة  خسارة  أن  إال  المذكورة، 
للفريق  حــدث  ما  ولكن  وارد،  أمــر 
بالحفاظ على تقدمه بالنتيجة منذ 
البداية وحتى النهاية قد ال يكون 
إن  المتبقية  المباريات  في  وارًدا 
بــاربــار،  ــي،  “األهــل أمـــام  استؤنفت 

الــشــبــاب والــنــجــمــة”؛ كـــون األمـــور 
ــوة،  ــ ــر صـــعـــوبـــة وقـ ــثـ ســـتـــكـــون أكـ
الجهاز  مــن  جــبــار  لعمل  وتــحــتــاج 

الفني والاعبين مًعا.
االتـــحـــاد بــقــيــادة الـــمـــدرب يسري 
ــى  ــدرجــة األولـ ــال ــواد ُمــطــالــب ب جــ
عــلــى تــصــحــيــح وضــعــيــة العــبــيــه 
والجماعي،  الفردي  الصعيد  على 
بتعزيز عنصرّي التوازن في اللعب 
والتركيز في حسم الكرة األخيرة، 
كثيًرا  االتــحــاد  افتقدهما  اللذين 

هذه  تلقي  في  رئيسا  سببا  وكانا 
األوقــات  في  خصوًصا  الخسارة، 
المضغوطة كما حدث في المباراة 

عموًما والشوط الثاني تحديًدا.
أن  يجب  الهجومية  الجهة  ففي 
ــا  أدوارهــ الــخــطــوط  جميع  تلعب 
أمر  الخصم، وهذا  بهدف تشتيت 
اليد دون حصر  اعتيادي في كرة 
في  والتسجيل  الخطورة  مصدر 
العــب واحــد البــد أن يقع للضغط 
النفسي والبدني، مع تفعيل العبي 

األجنحة بالصورة المطلوبة واألمر 
نــفــســه مـــع العــــب الــــدائــــرة علي 

الموالني الذي لم يستغل.
وفي الدفاع ُمطالب من الاعبين 
ظهروا  مما  أقــوى  بصورة  الظهور 
عليها مع ُحسن التغطية األمامية، 
فتاكا  تكون ساحا  ما  دائًما  التي 
سيكون  األمــر  وبهذا  الشباك،  لهز 
العروض  تقديم  في  شأن  للفريق 
الفنية المنتظرة التي تلبي طموح 

وآمال جميع منتسبيه.

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

االتحــاد خســر بيــده ويفتقــد لهــذه األسلحــة
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علي مجيد

أحمد مهدي

اســتغاال للفترة الحالية التي يتوقف فيها النشــاط الرياضي والحصص التدريبية بســبب وباء كورونا )كوفيد 19(، توصل عضوا الجهاز الفني للفريق 
األول لكــرة القــدم بنــادي المالكيــة غيــث بن جدو والمحلل الفني علي صباح ربيع بالتعاون مع المركز اإلعامي إلى آلية تمكن الجهاز الفني من التواصل 

مع الاعبين واإلشراف على تدريباتهم عبر تقنية التدريب عن بعد.

حسابه  في  النادي  عنها  أعلن  التي  لآللية  ووفقا 
بن  غيث  المدرب  فإن  “اإلنستغرام”  عبر  الرسمي 
جـــدو مــوجــود فــي صــالــة الــتــدريــب مــع مشاركة 
الاعبين في الحصص التدريبية وهم من منازلهم، 
منذ  ابتداء  اللياقية  التدريبات  المدرب  بدأ  وقد 
يوم السبت الماضي، وأشار المالكية إلى أنه أول 

تنفيذا  بعد  عن  التدريب  تقنية  يطبق  محلي  ناد 
للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة للتصدي 

لفيروس كورونا.
واعــتــمــدت الــتــدريــبــات عــلــى الــمــرونــة والــتــوافــق 
جدول  وفــق  التدريبات  هــذه  وستستمر  والــقــوة، 
زمني أعــده الــمــدرب غيث بن جــدو بــإشــراف من 

مـــدرب الــفــريــق أحــمــد بــوراشــد مــع اتــبــاع جميع 
اإلجراءات االحترازية داخل صالة التدريب.

ويتصدر المالكية منافسات دوري الدرجة الثانية 
لكرة القدم بحصوله على 37 نقطة من 12 انتصار 
ــدوري  وتــعــادل وخــســارة ليقترب مــن الــصــعــود ل

ناصر بن حمد الممتاز في الموسم المقبل.

المالكيــــة يـــدرب العبيـــه عــــن بعـــد
حسن علي

جانب من تدريبات نادي المالكية

يعاني من شبح 
خصم 3 نقاط 

والغرامة المالية



شـــارك الزميل بقسم اإلنتاج بصحيفة 
“البالد” الزميل محمد خليل الستراوي 

تجربته بفترة العزل المنزلي.
“البـــالد”  صحيفـــة  إدارة  إن  وقـــال 
اتخـــذت قـــرار العمـــل عـــن ُبعـــد منـــذ 
بـــدء ظهور حـــاالت لإلصابة بفيروس 
كورونا، شاكرا اإلدارة على هذا القرار 
الذي يســـهم في حماية الموظفين من 

أّي أخطار عامة.
وذكـــر أنـــه منشـــغل فـــي فتـــرة العزل 
بتقديـــم رعايـــة أكثـــر لبناتـــه الثـــالث، 
الثـــالث  أميراتـــه  يعتبرهـــن  والالئـــي 
االبتـــكار،  تعشـــق  فالكبيـــرة  بالبيـــت، 
القصـــص،  قـــراءة  تهـــوى  والوســـطى 

والصغرى تعشق الرسم والتلوين.
الفطـــور  وجبـــة  ـــر  “أحضِّ وأضـــاف 
جميـــع  وألبـــي  لبناتـــي،  الصباحـــي 

طلباتهن”.
ولفـــت إلـــى أن قـــرار العمـــل عـــن ُبعـــد 

أو ما تســـميه بعض األنظمـــة اإلدارية 
“العمـــل من المنـــزل” ال يعنـــي اإلعفاء 

من بعـــض االلتزامـــات؛ ألن العمل من 
المنـــزل يترتـــب عليه أعبـــاء إضافية؛ 

إذ إنك تؤدي مهمتين أساســـيتين في 
موقع واحد، وهما مهمة العمل ومهمة 

رعايـــة البنـــات، خصوصـــا أن زوجتـــه 
تعمل ممرضة بوزارة الصحة.

الزميل الستراوي يعمل من البيت ويرعى 3 أميرات
ــة والــفــنــانــة ــ ــارئ ــ ــق ــ ــخ “الـــــريـــــوق” ويـــلـــبـــي طـــلـــبـــات الــمــبــتــكــرة وال ــب ــط ي

علي يرّوض القصب للخط ويتداول تمارين “مشق” إلكترونيا
أكثر وسيحبك  لطفلك  الوقت  اعط  ويقول:  العائلة..  مع  ممتعا  وقتا  يقضي 

تعرف “البالد” أن الزميل بقسم اإلنتاج علي جمعة همَّ بدخول مبنى 
الصحيفة من صوت ضحكته الجميلة التي يتردد صداها.

وأول واجـــب يؤديـــه جمعـــة بعـــد وصولـــه لمكتبـــه االطمئنـــان على 
أدواته المســـتخدمة بالخط العربي مثلما يطمئن األب على ســـالمة 

أوالده. ويشارك الزميل جمعة بتجربته بفترة العزل المنزلي:
أقضي معظم الوقت في جانبين:

- األول: تماريـــن الخـــط العربـــي ومراجعـــة بعـــض الـــدروس التـــي 
تعلمتهـــا من أســـاتذتي في هـــذه الهواية واســـتذكارها جّيدا واألخذ 
بالمالحظـــات المهمة والتوجيهات وأعمـــل على تجهيز الورق يدويا 
عبـــر تقهيـــره ببعض المواد الطبيعية وإجـــراء بعض القوالب األولية 
إلعـــداد لوحـــات خّطية للمشـــاركة بمعارض محليـــة ودولية، إضافة 
لذلـــك عمـــل تمارين مشـــق يومية وتداولهـــا مع زمالئي فـــي ملتقى 
خطاطـــي البحريـــن عبـــر الفضـــاء اإللكترونـــي وتبادل الخبـــرات مع 

بعض األساتذة واألخذ بمشورتهم للتطوير المستمر.
- الجانـــب اآلخر: قضاء أوقـــات ممتعة مع عائلتي الصغيرة المكونة 

مـــن زوجتـــي العزيـــزة وابنّتـــّي فاطمـــة وزهـــراء، إذ إن هـــذه األيام 
ســـتمضي ولكنها تبقى في الذاكرة جّيًدا وســـنرويها الحًقا لألجيال 
القادمـــة. كمـــا أن إعطـــاء الوقـــت الكافي للطفل مهم جًدا وســـتظهر 
مشـــاعره مـــن الحب واالهتمام تجاهـــك عندما تعطيـــه األولوية، ما 

فاطمة وزهراءيعكس تأثيًرا إيجابيا عليه عندما يكبر. الخط لسان اليد

الخط الجميل يزيد الحق وضوحاصورني مع لوحتك بابا

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

“العزل” قد يزيد التعنيف ضد “المعلقات”.. وال شكاوى جديدة
لفتـــت مديـــر إدارة مركـــز عائشـــة يتيم 
لإلرشـــاد األســـري التابـــع لجمعية نهضة 
فتـــاة البحرين منى عباس فضل إلى أن 
كل مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي حالًيا 
شـــبه معطلـــة بســـبب جائحـــة فيـــروس 
“كورونـــا”، وأن هنالـــك غيـــاب رؤيـــة لما 
يحدث خلف أبواب البيوت، فيما يتعلق 

بظاهرة “العنف األسري”.
وزادت فضـــل بتصريحها لــــ “البالد” عن 
مســـتجدات هذه الظاهـــرة في البحرين 
بزمـــن “كورونـــا” أنـــه “هنـــاك مؤسســـات 
أهلية أخذت مشـــكورة جانـــب المبادرة 
بافتتاح خطوط ساخنة لتلقي اتصاالت 
أفراد األسرة، وتقديم الدعم والمساندة 
واالجتماعيـــة،  والمعنويـــة  النفســـية 
منها مؤسســـة اســـتعانت بأطبـــاء نفس 

واختصاصيين نفسيين، ونشرت إعالًنا 
للجمهور بذلك”.

وأشارت فضل “يضاف إليها أيًضا مركز 
عائشـــة يتيـــم لإلرشـــاد األســـري التابعة 
لجمعيـــة نهضـــة فتـــاة البحريـــن، والذي 
بـــادر ضمـــن حملة فريق البحرين بنشـــر 
إعالنـــات على موقعه الرســـمي بتطبيق 
)االنســـتغرام( لتقديم الدعم والمســـاندة 

النفسية ألفراد األسرة”. 
وقالت فضل “هناك قســـم معني بوزارة 
الصحـــة يهتـــم بتقديـــم الدعم األســـري، 
ومعـــه مراكـــز اإلرشـــاد األســـري التابعة 
والتنميـــة االجتماعيـــة،  العمـــل  لـــوزارة 
والبـــد فـــي إطـــار تعاونهـــم مـــع فريـــق 
البحريـــن لمكافحـــة كورونـــا أن تكـــون 
لديهـــم خطط وبرامج واضحـــة المعالم 

لألســـرة البحرينيـــة، ولحماية المرأة من 
العنف المنزلي، اآلن وبعد”.

أو  علـــى شـــكاوى  نطلـــع  “لـــم  وأكملـــت 
إحصـــاءات رســـمية أو أهلية، أو بيانات 
صحافيـــة أو إعالميـــة تتعلـــق بالعنـــف 
األســـري حالًيـــا، ولربمـــا ال يـــزال الوقت 
مبكـــًرا لذلـــك فـــي ظـــل التوجـــه العـــام 

لمكافحة الفيروس”.
حساســـة  بمرحلـــة  “نمـــر  وأضافـــت 

بهـــارات أو  واســـتثنائية ال تتحمـــل أي 
دعايـــات إعالميـــة أو محاولـــة تكســـب 
شـــهره، وعلـــى الجميع أن ينقـــل األخبار 
بشـــكلها الصحيح فيما يتعلق بالتعنيف 
المجتمـــع،  لصالـــح  خدمـــة  األســـري، 

و)الناس كافيها ما فيها(”.

وتســـاءلت فضـــل “هل معنى ذلـــك بأنه 
ال يوجد ممارســـة عنف على النســـاء أو 

أفراد األسرة بفترة )خليك بالبيت(؟”.
وتجيـــب “بالتأكيـــد هنـــاك العديـــد مـــن 
النســـاء والفتيات ممن كانـــوا - باألصل 

- يعانيـــن من العنـــف، ومنهن من لديهن 
ويعشـــن  بالمحاكـــم،  عالقـــة  قضايـــا 
بظروف نفســـية أسرية ســـيئة ومريرة، 
وهـــي ظـــروف قابلـــة للزيادة مـــع العزل 

المنزلي”.

منى فضل

مديرة مركز 
لإلرشاد األسري 

لـ “البالد”: ال 
للبهارات و”الناس 

كافيها ما فيها”

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 خاللها بعضنا برامج تكسر الروتين، ويحب أن يلهم اآلخرين بها.

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

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

قصص بحرينية بفترة العزل المنزلي )الحلقة 7(

سلفي أثناء وجبة “الريوق” آخر العنقود ال تفارقه حتى وهو منهمك بالعمل

إبراهيم النهام



قدمـــت مبادرة “ابتســـامة”، التابعة لجمعية المســـتقبل الشـــبابية 
والمعنيـــة بتقديم الدعم النفســـي واالجتماعـــي لألطفال مرضى 
الســـرطان فـــي البحريـــن، أدوات وقايـــة مـــن فايـــروس كورونـــا 

ألطفال مرضى من منتسبي المبادرة مع عائلتهم.
وتضمنـــت األدوات حزمـــة متكاملـــة مـــن الكمامـــات والقفـــازات 

والمعقمات.
وعمل متطوعو مبادرة “ابتسامة” على إيصال تلك األدوات إلى 
بيـــوت األطفـــال المرضى فـــي مناطـــق مختلفة من مـــدن وقرى 
ومناطـــق البحريـــن، مـــع تقديم شـــرح حـــول كيفية اســـتخدامها 

بالطريقة الصحيحة.
وبـــذل المتطوعـــون قصـــارى جهدهم؛ لضمـــان التطبيـــق الكامل 
لإلرشـــادات الصحيـــة والوقائيـــة الخاصـــة بهـــذا الفايـــروس، إذ 
تجمعـــوا في فرق صغيـــرة عملت على تعقيم المســـاعدات أثناء 
تعبئتهـــا وتوزيعهـــا، مـــع التأكيـــد علـــى أهالـــي األطفـــال بضرورة 

تطبيق تلك اإلرشادات.
وقـــال رئيـــس جمعيـــة المســـتقبل الشـــبابية صبـــاح عبدالرحمن 
هـــذه  تقديـــم  “إن  المناســـبة  بهـــذه  لـــه  تصريـــح  فـــي  الزيانـــي، 

المســـاعدات العينيـــة لعائـــات األطفـــال مرضى الســـرطان يأتي 
فـــي إطـــار حرص مبادرة ابتســـامة علـــى تقديـــم كل دعم ممكن 
لألطفال المرضى، ومد يد العون ألهاليهم والشـــد من أزرهم في 

هذه الظروف الصعبة”.
وأضـــاف الزيانـــي “نحن فـــي مبادرة ابتســـامة جزء مـــن الجهود 
الوطنية الرامية للتصدي لتفشـــي فايروس “كوفيد 19” وتقديم 
كل أوجـــه الدعـــم للفئـــات األكثـــر عرضـــًة أو تضـــررا، خصوصـــا 
شـــريحة األطفـــال مرضـــى الســـرطان الذيـــن يعانون أساســـا من 

ضعف في مناعة أجسامهم ويحتاجون رعاية خاصة ودائمة”.

البحريـــن،  الحوطـــي  شـــركة  أعلنـــت 
والموثوقـــة  الرائـــدة  الشـــركات  إحـــدى 
فـــي تقديـــم خدمـــات تقييـــم المطابقـــة 
فـــي البحرين، عن حصولها على شـــهادة 
ISO/( ”1020:2012 أيـــزو آي إي ســـي“
شـــهادة  وهـــي   ،)IEC 17020:2012
دولية مرموقة تصدر من مركز االعتماد 
جديـــد  إنجـــاز  فـــي  وذلـــك  الخليجـــي، 
يضـــاف إلـــى قائمة اإلنجازات المشـــرفة 
الخدمـــات  قطـــاع  فـــي  حققتهـــا  التـــي 

الصناعية. 
وتـــم منـــح هـــذه الشـــهادة الهاّمة لقســـم 
التفتيـــش واالعتماد في الشـــركة، وذلك 
بعـــد تقييم دقيـــق للمســـتوى العالي من 

الخدمة التي يقدمها وكفاءة تسليمها.
العـــام  المديـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
للشـــركة رضـــا فتـــح هللا “نحـــن ســـعداء 

باستيفائنا في شركة الحوطي البحرين 
لمتطلبـــات مثـــل هـــذا االعتمـــاد العالمي 
المرموق واســـتحقاقنا لشهادة “أيزو آي 
إي سي 1020:2012” من مركز االعتماد 
مـــن خـــال حصولنـــا علـــى  الخليجـــي، 
هـــذه الشـــهادة، نتطلع إلـــى إدارة أصول 
ومعـــدات العمليـــات الحيوية للصناعات 
الرائدة في البحرين؛ بهدف توفير راحة 
البـــال ألصحـــاب األصـــول عبـــر ضمـــان 

حصولهـــم علـــى الخدمـــة ضمـــن أعلـــى 
مستويات الجودة”.

وأضـــاف “كمـــا أننـــا نســـعى كذلـــك عبـــر 
توفيـــر خدمـــات التفتيـــش إلـــى تقليـــل 
تكاليـــف الصيانـــة بشـــكل اســـتراتيجي 
والقضاء على وقـــت التوقف عن العمل 
خدمـــة  توفيـــر  مـــع  األعطـــال،  بســـبب 
الفحص االســـتباقي التـــي تضيف قيمة 

تجارية للعماء”.

ضمن مشاركتها بالجهود الوطنية للتصدي لـ “كوفيد 19” فــي إنجــاز جديــد للشــركة بقطــاع الخدمــات الصناعية
“ابتسامة” تواصل دعمها “أطفال السرطان” وعائالتهم“الحوطي” تحصد شهادة مرموقة من “االعتماد الخليجي”

يوسف إسماعيل ينال الدكتوراه بإدارة االبتكار
ناقـــش الباحث فـــي مجـــال إدارة االبتكار 
يوســـف محمـــد إســـماعيل، رســـالة علمية 
بعنـــوان )واقـــع االبتـــكار االجتماعـــي فـــي 
1869- الفتـــرة  خـــال  البحريـــن  مملكـــة 
فـــي  االجتماعييـــن  الـــرواد  دور  1971م: 
مجالي )التعليم والفن(، وهي رسالة تعتبر 
األولى التي تناولت بناء منظومة معرفية 
لفهم الســـياق االجتماعي وعاقته برحلة 
االبتـــكار االجتماعـــي وبنـــاء المؤسســـات 
االجتماعيـــة والتعرف علـــى واقع االبتكار 
االجتماعي في مملكة البحرين، من خال 
دور الـــرواد االجتماعيين في مجالي الفن 
والتعليم، وذلك في حقبة زمنية مهمة في 
تاريـــخ مملكـــة البحريـــن )1971-1869م(، 

وهي تمثل في عمر الزمن قرًنا.
وأكد أثناء مناقشـــة لرســـالته التي قدمها 
كجـــزء من متطلبات الحصول على درجة 
االبتـــكار  إدارة  برنامـــج  فـــي  الدكتـــوراه 

بجامعة الخليج العربي، على أهمية وضع 
سياســـة البتكار اجتماعي كجزء ال يتجزأ 
مـــن سياســـة ورؤية الدولـــة المســـتقبلية، 
بحيـــث يكون االبتـــكار االجتماعـــي رافًدا 
الفنـــي  االبتـــكار  مـــع  ومتزامًنـــا  أساســـًيا 
التطـــور  لضمـــان  واإلداري،  والتقنـــي 
االقتصـــادي واالجتماعي واســـتدامة هذا 

التطور لفترات زمنية طويلة
 ودعـــا الباحث يوســـف محمد اســـماعيل، 
إلـــى أن يكـــون هنـــاك نظام تعليمـــي كامل 
يســـاهم فـــي تعزيـــز الصفـــات والســـمات 
االبتكارية لدى الطلبة وأجيال المستقبل، 
إذ إن الكثير من الصفات والســـمات يمكن 
تعزيزهـــا مـــن خـــال التعليـــم والتدريـــب 
العائلـــة  قبـــل  مـــن  الســـليمة  والتنشـــئة 
والمدرسة والجامعة، كحب التعلم والحلم 
واإلصـــرار والتحـــدي واالطـــاع، وإنشـــاء 
مختبـــرات ابتـــكار اجتماعـــي موزعة على 

كافـــة محافظات المملكة؛ لضمان انعكاس 
الحاجـــات االجتماعية لكل مجتمع محلي 
والمبـــادرات االجتماعيـــة  األفـــكار  ضمـــن 
التـــي يمكـــن تطبيقها عبر المبتكـــر، والتي 
يمكـــن تعميمهـــا علـــى باقـــي المجتمعـــات 

المحلية.
 100 قوامهـــا  التـــي  النتائـــج  وأشـــارت 
شـــخصا، أن الرواد االجتماعيين يتمتعون 
تميزهـــم  التـــي  الســـمات  مـــن  بمجموعـــة 
عـــن غيرهـــم منهـــا )حالمـــون، الشـــخصية 
االجتماعية، ذوو إصرار، متعددو مواهب، 
الرغبة، الشغف، والمرونة(، ولضمان نجاح 

االبتـــكار االجتماعي يجب توفر مجموعة 
)األســـرة،  فـــي  المتمثلـــة  المحفـــزات  مـــن 

األصدقاء، الفريج، والمدرسة(. 
والبيئـــة  االجتماعـــي  الســـياق  ويلعـــب 
أو  نجـــاح  فـــي  بـــارًزا  دوًرا  االجتماعيـــة 
فشـــل االبتكار االجتماعـــي. وبينت نتائج 

الدراســـة أن مفهـــوم االبتـــكار االجتماعي 
يختلف في البيئة العربية واإلسامية عن 
المفهوم المتداول في الدراسات السابقة، 
كمـــا يأخـــذ االبتـــكار االجتماعـــي أشـــكااًل 
مختلفة حسب القطاع الذي ينتمي إليه. 

وأوضحـــت النتائـــج أن التربوييـــن كرواد 
مـــن  مجموعـــة  يمتلكـــون  اجتماعييـــن 
الســـمات منهـــا )الحلـــم، اإلصـــرار، القيادة، 
والشـــخصية  المواهـــب،  تعـــدد  التعلـــم، 
االجتماعيـــة(، أما فيمـــا يتعلـــق بالفنانين، 
فتبيـــن أن الســـمات التـــي يحملهـــا الـــرواد 
االجتماعيـــة،  الشـــخصية  )الموهبـــة، 
اإلصـــرار، الحلـــم، والتنـــوع(. ويتضـــح من 
ذلك أن هناك عاقة توصلت إليها الدراسة 
تتمثل في تشـــابه السمات االبتكارية بين 
فـــي  تشـــاركوا  إذ  والفنانيـــن،  التربوييـــن 
مجموعة من الســـمات مـــن أبرزها )الحلم، 
اإلصـــرار، التعلم، الشـــخصية االجتماعية، 

والتعدد في القدرات(.
أن  علـــى  والفنانـــون  التربويـــون  واتفـــق 
األســـرة هـــي المحفـــز األول لهـــم، مبينـــة 
الفنـــي  للمجـــال  المنتميـــن  أن  الدراســـة 
واجهـــوا صعوبـــات كثيـــرة أثـــرت بشـــكل 
االبتكاريـــة  محاوالتهـــم  علـــى  إيجابـــي 
فـــي مجـــال الفـــن، فيمـــا اتفـــق التربويون 
والفنانـــون علـــى أن األصدقـــاء و”الفريج” 
كانـــوا كذلـــك مـــن أبـــرز المحفـــزات التـــي 

ساهمت في رحلة ابتكارهم االجتماعي.
وأظهـــرت النتائـــج أن أغلـــب مـــن ُبحثـــوا 
الفـــن  أو  التعليـــم  بشـــأن  أكانـــوا  ســـواء 
مـــن مواليـــد مدينتـــي المحـــرق والمنامـــة 
كأغلبيـــة عظمـــى من العينـــة، موضحة أن 
أهـــل المحـــرق هـــم األكثر حســـب النتائج، 
إذ قدمـــوا صـــوًرا مختلفـــة مـــن االبتـــكار 
االجتماعي ســـواء كان في مجال التعليم 

أو الفن.

يوسف إسماعيل

من “جامعة الخليج” 
في دراسة تعتبر 

األولى من نوعها
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هذه الصفحة برعاية

“الزوردي”  شــركة  فــي  للتســويق  التنفيــذي  الرئيــس  حظيــت 
للمجوهــرات، مــي قاننجــي، علــى تصنيٍف بــارٍز يعــدُّ األول من نوعه 
في الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا بعد منافسة ساخنة مع أشهِر 

مديري التسويق التنفيذيين.

 وأعـــّدت مجلـــة “فوربـــس” فـــي 
الشـــرق األوســـط قائمـــة بــــ “أهم 
واالتصـــال”  التســـويق  قيـــادات 
علـــى  خياراتهـــا  فـــي  معتمـــدة 
معايير دقيقٍة وشـــروط صارمة، 
ذات نزاهٍة عاليـــٍة لكل من يظفر 

بهذا اللقب.
الشـــأن  ذات  المجلـــة  درســـت 
خالهـــا “فاعليـــة قـــادة االتصـــال 
وأثرهم على الجمهور والمتلقين 
ومـــدى تأثيرهم، بأفخر، وأشـــهر 
وفـــق  التجاريـــة”  العامـــات 
ببيانهـــا  “فوربـــس”  أوردتـــه  مـــا 

الصحافي.
ويأتـــي اختيـــار قاننجـــي ضمـــن 
الاعبـــة  الشـــخصيات  أشـــهر 
االتصـــال،  عالـــم  فـــي  والفاعلـــة 
السيما عقب دوٍر مميٍز َلِعبته في 
شركة الزوردي العامة التجارية 

المنافســـة في عالـــم المجوهرات 
عربيا وعالميا.

“فوربس”: قاننجي ضمن أهم قادة التسويق واالتصال
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كــــبــــادرة لـــدعـــم اســـتـــمـــراريـــة قـــطـــاع األعـــمـــال

“زين” تقدم 10GB إضافية للموبايل آجل الدفع

البحريـــن، شـــركة  قدمـــت زيـــن 
االتصاالت الرائـــدة في المملكة، 
GB 10 بيانـــات إضافية مجانية 
تضاف تلقائًيا لباقـــات الموبايل 
آجـــل الدفع لقطاع األعمال لمدة 
3 أشـــهر بدًءا من أبريـــل 2020؛ 
لتعزيـــز إنتاجية قطـــاع األعمال 
وضمـــان االســـتمرارية فـــي ظل 

الظروف الراهنة. 
ضمـــن  المبـــادرة  هـــذه  وتأتـــي 
المقدمـــة  المبـــادرات  مـــن  عـــدد 

مـــن زيـــن البحريـــن لعمائها من 
األفـــراد والشـــركات، إذ تضمنت 
لإلنترنـــت  مجانيـــا  اســـتخداما 
للطلبة عند اســـتخدام المنصات 
البرودبانـــد  مـــن  التعليميـــة 
ضمـــان  بهـــدف  المنزلـــي؛ 

استمرارية التعليم. 
غيـــر  اســـتخداما  أتاحـــت  كمـــا 
الفايبـــر  لمشـــتركي  محـــدود 
مايـــو  نهايـــة  حتـــى  األرضـــي 
2020. وأطلقـــت حديثـــا مبادرة 

“كن ســـالًما” التي تشجع العماء 
زيـــن  قنـــوات  مـــن  لاســـتفادة 
إتمـــام  مـــن  وتمكنهـــم  الرقميـــة 
جميع خدماتهم من المنزل بكل 

راحة وأمان. 
وتهدف مبـــادرات زين البحرين 
الســـتمرارية التعليم اإللكتروني 
مـــن  تعـــزز  كمـــا  بشـــكل مريـــح، 
وتضمـــن  الموظفيـــن  إنتاجيـــة 
اســـتمرار األعمال بشـــكل سلس 

خال هذه الفترة الصعبة.

مي قاننجي

في تصنيف بارز 
وغير مسبوق لـ 

“الزوردي”

ــر ــ ــه ــ أش  4 ــاوز  ــ ــ ــج ــ ــ ــت ــ ــ ت لـــــــم  مـــــــــدة  فـــــــي 

غرناطة تبيع 141 قسيمة بـ “مخطط الجود”

أعلنــت مجموعــة غرناطة العقارية عن بيع جميع القســائم الســكنية 
في “مخطط الجود” في منطقة دمستان، وأن المتبقى في المخطط 

عدد محدود من القسائم التجارية.

المنطقـــة  قســـم  مســـؤول  وصـــرح 
غرناطـــة  مجموعـــة  فـــي  الوســـطى 
جعفر أحمد، أن الســـعر والمســـاحات 
والموقع والشـــوارع الجاهزة ســـاهم 
وبشـــكل كبير في سرعة البيع، إذ تم 

بيع 141 قســـيمة في مدة لم تتجاوز 
4أشـــهر، كمـــا تتـــم حاليـــا إعـــادة بيع 
بعـــض القســـائم بعائـــد ربحـــي؛ نظرًا 
لطـــرح المخطط بســـعر يعتبـــر األقل 
فـــي المنطقـــة، كمـــا أن المتبقـــي مـــن 

محـــدود  عـــدد  التجاريـــة  األراضـــي 
بتنصيف “SP” وبمســـاحات تبدأ من 

526 مترا وسعة الشوارع 15 مترا.
وأكـــد أحمـــد أن مجموعـــة غرناطـــة 
قامـــت أيضـــا بطرح مخطط ســـكني 
جديد “RB” في نفس المنطقة يحمل 
اسم “مخطط الخير”، بمساحات تبدأ 
مـــن 350 متر وأســـعار تبدأ من 16.5 
للقدم وهو السعر األقل في المنطقة.

وأشـــار أن غرناطـــة ســـتطرح قريبـــا 
مشـــروعا ســـكنيا فـــي منطقة ســـند، 
وهـــو عبـــارة عن مجموعة مـــن الفلل 
وبأســـعار  راقيـــة  تصاميـــم  ذات 

تنافسية تتناسب مع برنامج مزايا.
أخيـــرا  طرحـــت  غرناطـــة  أن  يذكـــر 
مشروع “ســـام” السكني في منطقة 
سترة بأسعار تبدأ من 115 ألف دينار 

فقط.

جعفر أحمد 
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فرص الستثمارات مالية مربحة تتاح لك. 

عليك أن تكون حذرا في تصّرفاتك اليوم. 

يحمل هذا اليوم آفاقا واسعة ونجاحا.

تقضي طوال اليوم باجتماعات مهمة كبيرة.

تجتاز العقبات وتكون سعيدا بإنجازاتك الالفتة.

يوم جّيد وواعد مهنيا تحصد فيه الدعم 
والتأييد.

إذا كنت متمسكا بوجهة نظرك فال تترّدد في 
طرحها.

تأتي أحداث لتترك انعكاسات إيجابية على 
شعبيتك. 

ال تكن ضعيفا أمام العثرات والهزائم، كن قويا.

قد تطرأ أحداث خارجة عن إرادتك تزعجك.
 

قد يحاول بعض الزمالء النيل منك ومن 
نجاحك.

مشاريع ونجاحات وتألقات بالجملة والنتائج 
مفرحة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

6 أبريل

 2009
ــــزال يــضــرب مــديــنــة الكــويــا  زل
إيطاليا  وسط  أبروتسو  بإقليم 
مقياس  على   6.4 قوته  بلغت 
 150 وقــوع  إلــى  وأدى  ريختر، 

قتيا و1500 جريح.

يترقب النجم أحمد الســقا تطــورات أزمة فيروس كورونا 
على العالــم، التي ألقــت بظاللها على األعمــال الفنية، 
ومنهــا برنامجه “مين يغلب الســقا؟” الذي توقف منذ 
أســبوعين بســبب قــرارات تعليــق الطيران فــي لبنان 

ومصر واعتماد البرنامج على استضافة نجوم مصريين، 
ويتطلب ذلك ســفرهم من مصر إلى لبنان. وينتظر السقا 

في لبنان حاليا لعدم قدرته العودة إلى مصر بسبب توقف الطيران، وذلك بعد 
انتهائه من تصوير عدد من الحلقات مع عدد من النجوم.

بدأ صناع برنامج رامز جالل الجديد بعنوان “رامز مجنون 
رســمي”، فــي مونتــاج حلقــات البرنامج؛ اســتعدادا 
لعرضها في الموســم الرمضاني، خصوصا بعدما قرر 
تصوير الحلقــات المتبقية من البرنامج في يوم واحد 

بدبي، بعد انتشــار أزمة فيروس كورونا في جميع أنحاء 
العالــم. ويواصل جــالل عادته في برامــج المقالب، حيث 

يعتمد على خداع الضيف، الذي يظهر معه في الحلقة؛ لتقديم إعالن أو منتج 
شهير في مكان معين، وبعد وصول الضيف يثور بركان في كل مكان.

أثــارت الممثلة اللبنانية داليدا خليل الجدل بتغريدة كتبتها 
علــى تويتر قالــت فيهــا: “ال يقــذف بالحجارة إال الشــجر 
المثمــر، الشــجر العاقر ال يلتفــت إليه أحد، فــإذا قذفك 
العاقرون بحجــارة النقد فاعرف أنك مثمــر، أنت تذكرهم 

بنقصهم، فالفاشل يريد للكل أن يكونوا نسخة منه”. ويبدو 
أن داليــدا تواجه حملة ضدها بعد النجــاح الكبير الذي يحققه 

مسلسلها “ســر”، والذي شــارف على انتهائه، والذي تلعب فيه دور البطولة إلى 
جانب باسم مغنية وبسام كوسا وعدد كبير من نجوم الشاشة.
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يسود القلق صّناع الدراما مع اقتراب رمضان، في ظل اإلجراءات واالحترازية 
عن  االستديوهات  معظم  معه  توقفت  الذي  كورونا،  وباء  انتشار  من  للحد 
تصوير دراما رمضان، ما يؤخر إنجار تلك األعمال ويجعل الدورة الدرامية 

ضبابية
منها  مصريًا،  عماً   30 نحو  رمضان  لدراما  يتوقع  كــان  الــوبــاء،  تفشي  قبل 
“فانتينو” االختيار، الفتوة، البرنس، النهاية، 100 وش، القاهرة كابول، لعبة 
النسيان، هجمة مرتدة، شاهد عيان، ليالينا، سلطانة المعز، لما كنا صغيرين، 
الدنيا، ونحب تاني ليه، أسود فاتح، تيمون وبومبا، دهب عيرة،  القمر آخر 
الشركة األلمانية لمكافحة الخوارق، اتنين في الصندوق، اختراق 2، فرصة 

تانية، تقاطع طرق، الفتوة، جمع سالم، خيط حرير.
ر بإمكان االنتهاء من تصوير تلك األعمال مع تمديد  وعليه، فإن الواقع ال يبشِّ
اإلجازات لمعظم فرق العمل، ما يعني أن مصيرها سيبقى مرتبطا بتطورات 

وتداعيات انتشار الوباء.

مصير الدراما الرمضانية مرهون بـ “كورونا”

2020 ــان  ــض رم ــم  ــوس م مــســلــســات  ــم  أهـ

ــيــة،  ــعــرب ــوات ال ــنـ ــقـ بـــــدأت عــــدد مـــن الـ
الكشف عن البروموهات المبدئية ألبرز 
المسلسات التي سُتعرض على شاشتها 
الذي  المقبل،  في موسم درامــا رمضان 
واحــد فقط،  أقل من شهر  عنه  يفصلنا 
األعــمــال  تلك  نــجــوم  بعض  كما حــرص 
على  حساباتهم  عبر  لها  الترويج  على 

مواقع التواصل االجتماعي

“ونحب تاني ليه”

ــي عـــرض  ــ ــي فـ ــ ــب ــوظــ ــ بــــــــدأت قــــنــــاة أب
ــات مــبــدئــيــة لـــأعـــمـــال الــتــي  ــوهـ ــرومـ بـ
سُتعرض عليها في شهر رمضان المقبل، 
ومن تلك األعمال مسلسل “ونحب تاني 
ليه” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين 
عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي 

وسوسن بدر.
للعمل،  برومو  أكثر من  القناة  وطرحت 
وكريم  ياسمين  فيه  ظــهــرت  أحــدهــمــا 
فهمي، واألخــر ظهرت فيه سوسن بدر 
وعماد رشاد، ومن المقرر عرض البرومو 
تأليف  مــن  والمسلسل  قريبا،  الرسمي 
عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى 

فكري.

“الساحر”

كشفت القناة أيًضا عن البرومو المبدئي 
ببطولته  يقوم  الذي  “الساحر”  لمسلسل 
ــد فــهــد والــفــنــانــة  ــوري عــاب ــسـ الــنــجــم الـ
الــنــجــوم،  مــن  وعـــدد  صليبا  ستيفاني 
إسام كسيري وحازم سليمان  وتأليف 

وإخراج محمد لطفي.

“النحات” و”جنة هلي”

بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك تــم عـــرض بــرومــو 
خياط  باسل  للنجم  “النحات”  مسلسل 
بثينة  السورية  الكاتبة  تأليف  من  وهو 
عـــــوض، وإخـــــــراج الــتــونــســي مــجــدي 
ــرح بــرومــو مسلسل  الــســمــيــري، كــمــا ُطـ

“جنة هلي” للنجمة سعاد عبد هللا.

“شاهد عيان”

المصرية  الــفــنــانــة  نــشــرت  جــانــبــهــا  مــن 
انــســتــجــرام،  عــلــى  حسابها  عــبــر  بسمة 
عيان”  “شاهد  لمسلسل  األول  البرومو 
الـــذي تــشــارك فــي بــطــولــتــه مــع الفنان 
الــرداد والفنانة هنا شيحة، وهو  حسن 
ــدي، وإخـــــراج  ــجـ ــيــف أحـــمـــد مـ ــأل ــن ت مـ

ــن الــمــقــرر عــرضــه  مــحــمــد حــمــاقــي، ومـ
أن  ويبدو  المصرية.  النهار  شاشة  عبر 
قــرروا  صــنــاع بعض مــن تلك األعــمــال 
من  أعمالهم  خــروج  على شائعات  الــرد 
توقف  بعد   2020 رمضان  درامــا  سباق 
تــصــويــر الــمــســلــســات فــي الــعــديــد من 
الدول العربية، وذلك بطرح بروموهات 
مبدئية ألعمالهم والتأكيد على عرضها 

في رمضان.

 “شارع شيكاغو”

على ام بي سي يندرج العمل ضمن إطار 
بين  أحــداثــه  تــدور  بوليسي  رومانسي 
فترتين مختلفين وهي فترة ستينيات 
تروي  الحالي،  والــزمــن  الماضي  القرن 
حكاية فتاة دمشقية، تهرب برفقة بطل 
“شارع  في  “تياترو”  إلى  وتلجأ  شعبي 
والجهات  المجتمع  لتواجه  شيكاغو” 
الـــتـــي تــاحــقــهــا جــمــلــة مـــن األحـــــداث 
والصراعات تنتهي بجريمة قتل، تبقى 
غــامــضــة حــتــى تــقــودهــا الــصــدفــة إلــى 
الزمن  في  خيوطها  يكشف  محقق  يد 

الحالي.

 1250
انهزام الصليبيين في المنصورة بمصر خال الحملة الصليبية السابعة.

 1814
نفي األمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إلى جزيرة إلبا في البحر.

 1890
القوات الفرنسية تغزو غرب السودان وتحتل بلدة سيجو.

1909
المسكتشف األميركي روبرت بيري يصل إلى القطب المتجمد الشمالي.

 1917
الواليات المتحدة تدخل الحرب خال الحرب العالمية األولى.

قال الفنان أحمد العونان 
إن مسلسل “كسرة ظهر” 
من األعمال الكبيرة التي 

تتضمن نقات سريعة 
مهمة وبعدا دراميا مليئا 

باألحداث المثيرة، منوها 
إلى أن المسلسل سيكون له 
أجواء كبيرة عندما يعرض 

في رمضان.

تبــدأ المشــاهد بالتمهــل واالســتطراد ثــم تقــوم المواجهات

سينما بسام الذوادي.. مدرسة الواقعية الجديدة

ــارد  ــ ــرن ــ ــي ب ــ ــال ــطــ ــ ــمــــخــــرج اإلي ــ ــول ال ــقــ ــ ي
بيرتولوتش صاحب أروع وأعظم أفام 
السينما المعاصرة في العالم “آخر تانجو 
في باريس” إنه عرف الحياة عن طريق 
أبعد  إلــى  وليس  كبير  حــد  إلــى  السينما 
بيرتولوتش  ــار  آث أهــم  أن  كما  الــحــدود، 
للبناء  مفهومه  في  تنعكس  السينمائية 
أفــامــه،  فــي  السينما  ــدور  ــ ول الـــدرامـــي 
فالفيلم بالنسبة إليه كما يقول يتم أمام 
الــكــامــيــرا وعــلــى الــشــريــط، وال شـــأن له 

بالمادة المكتوبة قبل ذلك.
في تصوري، لم ينل مخرجنا السينمائي 
ــذوادي حقه مــن الــعــرفــان لفنه  ــ بــســام ال
السينما  أن  من  الرغم  فعلى  وعبقريته، 
ناشئة،  سینما  تعتبر  الخليج  دول  فــي 
حلبة  دخلت  التي  البلدان  كسائر  وهــي 
الفن السابع حديثا، إال أن افام الذوادي 
الــمــمــيــزة.  الــطــريــق  مــن عــامــات  تعتبر 
بسام من أبرع المخرجين المغامرين في 
بالرغبة  الحالمين  وأحد  الخليج  منطقة 
داخل  األفــام  حياة  تشييد  في  الملحة 
حياة االنسان والتنقل بين الحياتين كما 
يعرف  فهو  حجرتين،  بين  المرء  يتنقل 
بحق كيف يضع يديه على هيكل الرواية 
ويستطيع منذ اللقطة األولى أن يسيطر 

توجيها  ويوجهها  الكاميرا  على 
العمل  عــن  بعيدا  سينمائيا 
ملتصقا  ظل  وإن  الروائي، 

بعناصره الفنية.
ــــذوادي وإن  ال أفــام بسام   

كانت قليلة، تجعلنا نلمس 
تعطيه  مــمــا  أبـــعـــد 

القصة  حــدود  لنا 
واألحـــــــــــــــــــــداث، 

 ، ت لشخصيا ا و
فـــفـــي فــيــلــمــه 
الـــــجـــــمـــــيـــــل 
والــــــــــــرائــــــــــــع 

“حــــــــكــــــــايــــــــة 
عمق  بــحــريــنــيــة” 

لــنــا الــعــالــم الــقــديــم، 
ــم  ــعــال ــق لـــنـــا ال ــمـ وعـ
الـــجـــديـــد، وجــعــلــنــا 
حـــــتـــــى الــــنــــهــــايــــة 
مــعــلــقــيــن فــــي هـــذا 
سعى  وقد  الصراع، 
وصــدق،  أمانة  بكل 
ــم الـــذي  ــعــال لــنــقــل ال
ــاد  ــ ــع ــ ــأب ــ ــيــــشــــه ب ــعــ ــ ن
الحقيقة. لم يجعلنا 
القديم  نتعاطف مع 
الـــجـــديـــد، كما  ــد  ضـ
نقف  يجعلنا  لم  أنــه 

القديم،  ضد  الجديد  مع  الازمة  بالقوة 
“في حكايته”  لنا  يعبر  أن  بسام  أراد  بل 
ــلـــص صــــور الــــدرامــــا وأكــثــرهــا  عـــن أخـ
ــشــر في  وضــوحــا ونــقــاء، أن الــخــيــر وال
أبعد  إلــى  ومتمازجان  متاحمان  العالم 

الحدود. 
المشاهد  الــذوادي تبدأ   في أفام بسام 
ثم  واالســتــطــراد،  التمهل  فــي  بــاإليــقــاع 
بين  التصادم  المواجهات ويحدث  تقوم 
ــاس، ويــتــقــرر مصير األشـــيـــاء، وعــن  ــن ال
طريق هذه التصادمات يتفتح بالتدريج 
الخط الدرامي العام الذي يحكم الفيلم.

على  للسينما  الجمالية  المفاهيم  تعتمد 
قدرة  على  المتحركة،  الصور  قوانين 
ــام عــلــى تخطي  الــســيــنــمــا بــشــكــل عــ
على  وأخيرا  والمكان،  الزمان  حــدود 
ــرض الــعــالــم  ــدرة الــســيــنــمــا عــلــى عـ قــ
ــواقــع  ــر ال ــواهـ الـــمـــادي، وظـ
عن طريق العالم المادي 
نفسها،  والظواهر  نفسه 
فنحن نرى على الشاشة 
وحين  الحقيقي،  العالم 
نـــشـــاهـــد أفــــــــام بـــســـام 
الـــــــــذوادي عــــــاوة عــلــى 
تــســاهــم فــي تطوير  أنــهــا 
ــمــشــاهــديــن  ال ــة  ــامـ عـ ذوق 
وفــكــرهــم وإمــتــاعــهــم، نجد 

الواقع  على  ساطعة  مسلطة  أنــوار  فيها 
منقوشة  ولقطاتها  تــام  بإتقان  “واقعنا” 
السينما.  نــقــاد  وبــشــهــادة  الحقيقة  بنية 
وهــنــاك قــاعــدة تــقــول إن الــمــخــرج هو 
وإليه  السينمائي  للعمل  الخالق  الفنان 
وحــده أو على األقــل قبل أي أحــد آخر، 

تقديم  في  الفضل  يعود 
ــه قــيــمــتــه،  ــ عـــمـــل فـــنـــي ل
والــــذوادي كــذلــك.. بــارع 
ــع مع  ــروائـ فــي تــقــديــم الـ
قوانين التكوين الصارمة 
الــعــودة  وحــيــن  للسينما، 
الى فيلمه الراوئي األول” 
 1990 الـــعـــام  ــز”  ــاجـ الـــحـ
ــه االجــتــمــاعــي  ــاحـ ــجـ ونـ
ــكــتــشــف  ــم، ســن ــ ــخـ ــ ــضـ ــ الـ
ــاذج  ــمــ ــ ــن ــ ــل ــ تـــحـــطـــيـــمـــه ل

أنها  ــزم  أجـ ــاد  وأكــ الــجــامــدة،  التقليدية 
ظهرت  التي  الجديدة  الواقعية  مدرسة 

في دول الخليج قاطبة.
ــمــخــرج بــســام  غــايــة الــســيــنــمــا عــنــد ال
الذوادي هي التعبير عن الواقع، تماما 
الــفــرنــســي “  الــمــخــرج  مثلما هــي عــنــد 
جودار” وتتسم أفامه – أي الذوادي- 
برشاقة وجاذبية في األسلوب والطرح 
إلى  يخرج  واقعي  مخرج  والمعالجة، 
الشاعر  يختر  مثلما  ويــصــور  الــحــيــاة 
الواقعي من الواقع ويكتب، ويستخدم 

ــونـــق  الــــــــــذوادي الـــمـــنـــظـــر الـــكـــبـــيـــر “لـ
البعيدة  األعــمــاق  عن  ليكشف  شــوت” 
لشخصياته، حيث تبدو بغير الكاميرا 
الحياة  تقدم  التي  السرية  كالكاميرا 
بغير رتـــوش، وظهر هــذا واضــحــا في 
أبهرنا  حيث  بحرينية”،  “حكاية  فيلم 
واالنتقال  الجميلة  بلقطاته  الـــذوادي 
الناعم بين المشاهد، والتكوين الكثيف 
النــفــعــال الــشــخــصــيــات، خــاصــة بطلة 
الفيلم الفنانة مريم زيمان التي ظهرت 

وكأنها تعاني عذابا طويا.

المفاهيم الجمالية للسينما
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أسامة الماجد

البالد تتوسط الذوادي وقاسم حداد

تحطيمه للنماذج التقليدية الجامدة

الذوادي....مخرج واقعي

االنتقال الناعم بين المشاهد

من اليمين سمير فريد، داود عبدالسيد، عاطف الطيب، بسام الذوادي ومحمد خان

جنة هليشارع شيكاغو
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إطالق منصة “ديزني بالس” قريبا بـ 3.5 دينار
أعلنت مؤخرا OSN عن حصولها لحقوق 
Disney+ األصلية  البث الحصري ألعمال 
ــــت ديــزنــي في  ــجــديــدة مــن شــركــة وال ال
الشرق األوسط، وذلك عبر أجهزة استقبال 

OSN وخدمات البث عبر اإلنترنت.
وأفــام  بــرامــج  ببث   OSN قـــرار  وُيعتبر 
Disney+ األصلية قرارًا استراتيجيًا يعزز 
المحتوى  شبكة  باعتبارها  مكانتها  مــن 
المنطقة،  مستوى  على  الرائدة  الترفيهي 
Dis�  حيث تقدم لعمائها اليوم عبر أعمال
ney+ األصلية محتوى حصري من األفام 
ــتــاج  والــمــســلــســات لــكــبــرى شـــركـــات اإلن
العالمية مثل Disney؛ وMarvel؛ وPixar؛ 
 ،National Geographicو وStar Wars؛ 
الحقوق  من  الشاملة  باقتها  إلــى  إضافة 
استوديوهات  أشهر  من  لعدد  الحصرية 
البرامج  وستكون  هوليوود.  في  اإلنتاج 
واألفام متوفرة على منصات OSN عبر 
عبر  البث  وخدمة   OSN استقبال  أجهزة 
اإلنترنت المحدثة مؤخرًا. ويؤّكد االتفاق 
 ،Disneyو OSN على العاقة القوية بين

مشتركيها  بــتــزويــد   OSN ــتــزام  ال ومـــدى 
ــج واألفـــــــام  ــرامــ ــ ــب ــ ــل وأشــــهــــر ال ــضـ ــأفـ بـ
شاشات  على  عرضها  فــور  والمسلسات 
 OSN العالم. ويمكن لعماء  التلفاز حول 
األصلية   +Disney أعمال  مشاهدة  اليوم 
عبر االشتراك بأحد الباقات، سواء ألجهزة 
اإلنترنت  عبر  البث  خدمة  أو  االستقبال 
خال  من  أو   ،)OSN تطبيق  )باستخدام 
التطبيق  على  اإلنترنت  عبر  البث  خدمة 

فقط.

بين  من  االختيار  ديزني  لعّشاق  ويمكن 
العديد من األفام والمسلسات والبرامج 
 +Disney الوثائقية والمتنوعة من أعمال
 ،The Mandalorian فيها  بما  األصلية، 
حرب  الملحمية  للسلسلة  مسلسل  أول 
 Lady and theو Star Wars؛  الــنــجــوم 
أروع  ألحــد  الــجــديــدة  النسخة   ،Tramp
أفام الرسوم المتحركة الكاسيكية التي 
ومسلسل  1955؛  عـــام  فــي  إنــتــاجــهــا  تــم 
High School Musical: The Musi�

سلسلة  عــن  المأخوذ   ،cal: The Series
ــام الــشــهــيــرة مـــع ســيــنــاريــو وقــصــة  ــ األفـ
مدرسة  في  أحداثه  تــدور  جديدة، حيث 
 Marvel’s Hero ومسلسل  هــاي؛  إيست 
الذي تدور أحداثه حول أطفال   Project
ــازات هــامــة في  ــجـ مــمــيــزيــن يــحــقــقــون إنـ
 The الوثائقي  والمسلسل  مجتمعاتهم؛ 
 World According to Jeff Goldblum
إلى  باإلضافة  جيوغرافيك.  ناشونال  من 
بطولة  من  الــديــن(  )عــاء   Aladdin فيلم 
ويل سميث؛ وفيلم The Lion King الذي 

ترشح لجائزة األوسكار.
ســواء   ،OSN مشتركي  جميع  سيتمكن 
عبر أجهزة االستقبال أو خدمة البث عبر 
 +Disney اإلنترنت، من مشاهدة محتوى
الحصري. وسيتوفر المحتوى مقابل 9.50 
أمــريــكــي شــهــريــًا حــوالــي ٣ ديــنــار  دوالر 
ونــصــف، لــلــمــشــاهــدة عــبــر اإلنــتــرنــت عبر 
آبل  الشبكة وتطبيقها على هواتف  موقع 

وأندرويد، والتلفزيونات الذكية.

“الكيرم” تتحدى “السوشيال ميديا” في البيوت البحرينية
 ينصح مصاب اإلنفلونزا بتجنب مشاركة اآلخرين في اللعب أو الجلوس

منــذ القــدم وانــا اســاعدها في منزلنا فال يخلــو منها بيت في البحرين من األســر 
العريقــة أو الفقيــرة، انهــا لعبــة الكيرم التــي رجعت اليوم مع جلوســنا في البيت 

بسبب الفايروس الى الواجهة.

مسلية  لعبة  فهي  يعرفها  ال  بما  ولمن 
ــذكــيــة  ــن الـــهـــواتـــف ال ــدا بـــعـــيـــدا عــ ــ جـ
بالكامل  مصنوعة  وهــي  والتلفزيون، 
منشأ  الــهــنــدي  الطبيعي  الــخــشــب  مــن 
 20 يــقــال، وهــي عــبــارة عــن  اللعبة كما 
ــعــة  قــطــعــة دائـــريـــة مــقــســمــة عــلــى أرب
ومثلها  األبــيــض  باللون   9 منها  ــوان  ألـ
باللون األسود، وواحدة حمراء واحدة 
قليا  أكبر  وبحجم  اللون  في  تختلف 
الــمــضــرب، وهــو  وســمــاكــة أقـــل تسمى 
باألصبع  يرسل  واللعب  التحكم  أداة 
لوح  على  الحبوب  لتحريك  الوسطى 
خشبي مربع الشكل في أركانه فتحات 
دائـــريـــة بــحــجــم يــســمــح بــســقــوط حبة 
واحــــدة فــي كــل مـــرة تسمى الــحــفــرة، 
الخشب  مــن  شبكة  على  جــيــدا  مثبت 
برواز يكفي  التقوس وله  تمنع  الصلب 
لــبــقــاء الـــحـــبـــوب بـــالـــداخـــل، مــرســوم 
الخطوط  من  مجموعة  أرضيته  على 
المستقيمة والمتوازية والدائرية يعتمد 
عليها في سن القوانين وغالبا يستخدم 
البودرة لتسهيل حركة وانزالق الحبوب 

و )القيس(.
تحريك  لــاعــب  يمكن  قوانينها  ومــن 
المضرب في كل االتجاهات بشرط أن 
المتوازيين  الخطين  بين  مــن  ينطلق 
ــخـــاف بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق وبــخــاصــة  بـ
األمام  باتجاه  اللعب  فيكون  الجنوبية 

فقط.
الحبوب  بــرص  مختلفة  قوانين  للعبة 
باللعب  يــبــدأ  حــيــث  ــرة،  ــ ــدائ ــ ال داخــــل 
األكبر سنا ويأخذ اللون األبيض توضع 
وحولها  الكيرم  وســط  فــي  »الــحــمــراء« 

حفرة  باتجاه  اثنتان  حبات،  ست 
حفرة  باتجاه  واثنتان  اليمين 

اليسار واثنتان خلف الحبة 
الحمراء، ثم تقسم الحبات 

مجموعات  لثاث  السوداء 

بحيث ال تخرج من الدائرة وتكون في 
اتجاه ضد مصلحة الخصم، أما الثاث 
بطريقة  فــتــوضــع  المتبقية  الــبــيــضــاء 
ــر، وتــكــون  تعيق حــبــات الــاعــب اآلخــ
الــبــدايــة ضــربــة احــتــرافــيــة كــل حسب 
أول  مــن  الحبوب  إســقــاط  فــي  خبرته 
ضربة، ويستمر في اللعب حتى يتعثر 
ثم تتعاقب األدوار بين الشد والجذب، 
وبعد نهاية كل جولة ينتقل فتح اللعب 
باللون األبيض لاعب آخر، وكل يرص 
بشرط  يرغبها  التي  بالطريقة  حباته 
ــرة، ومـــن بنود  ــدائـ الـ أن ال تــخــرج مــن 
الــمــضــرب في  إذا سقط  الــقــانــون  هــذا 
بإرجاع حبة من  الاعب  يغرم  الحفرة 
التي كسبها مسبقا، وإن خرجت الحبة 
اللعب،  في  تــزال  ال  والحمراء  األخيرة 
فإن الاعب يغرم بإرجاع خمس حبات 

للعب عليها من جديد!
لعبة الكيرم او )carrom game( قديمة 
جدا يقدر عمرهاب أكثر من 200 سنة. 
وتذكر  الهند،  فــي  نشأت  أنها  ويعتقد 
محاكاة  هو  الكيرم  أن  المصادر  بعض 
للعبة السنوكر، طورها فقراء الهند في 
“لعبة  فهي  البريطاني  االستعمار  أيــام 
Car� “الفقراء” وكلمة كيرم مشتق من 

rom” وهواسم مدينة في الهند.
بينما تروي بعض الكتب 

أن مبتكر الكيرم هو 
هندي،  مهراجا 

وذهــــــــــــب 

هم  البرتغاليين  أن  إلــى  اآلخــر  البعض 
من نقلوا الكيرم إلى السواحل الهندية 
ــرق آســيــا،  مــن مــنــاطــق فــي جــنــوب شـ
كبيرة  بشعبية  تحظى  اللعبة  ــذه  وهـ
بنغاديش،  باكستان،  الهند،  نيبال،  في 
سريانكا وفي أماكن عدة حول العالم 
ولها شهرة في البحرين وبعض البلدان 
الحديثة  الكيرم  لعبة  واليوم  العربية، 
المعدات  فــي  كبيرة  تــطــورات  شهدت 
المستخدمة والقوانين وطريقة اللعب. 
ولها  عالمية  لعبة  أصبح  الكيرم  واآلن 
 1958 عــام  ففي  وبــطــوالت  مسابقات 
ثم  الهند  في  للعبة  اتحاد  أول  أنشيء 
في سريانكا و خال العقدين التاليين 
انتشرت اللعبة في آسيا وأوروبا حيث 
أنشئ االتحاد الدولي للكيرم 
في  دول  بعضوية 

باإلضافة  وســريــانــكــا  الهند  مقدمتها 
الدول  ألمانيا وسويسرا وعدد من  إلى 
األوروبية واآلسيوية، كما أقيمت أول 
ثمانينيات  فــي  الــقــارتــيــن  بين  بطولة 

القرن الماضي.
واليوم عادت اللعبة تاخذ مكانتها وسط 
العائات البحرينية الذين تستهويهم 
الزمن  عن  تعبر  والتي  الكيرم  لعبة 
الجميل بعيدا عن التكنلوجيا، والتي 
فيه  مــا  بكل  الماضي  يتذكرون  فيها 
يسترجعون  خالها  ومن  ذكريات،  من 
التطور  الرغم من  الجميل، على  الزمن 
ــاب  ــعـ ــوجــي الـــهـــائـــل فــــي األلـ ــول ــكــن ــت ال
ألنهم  ميديا  والسوشال  االلكترونية، 
يرون أنها تساهم في العزلة على عكس 
األلعاب الجماعية كلعبة الكيرم وغيرها 

ــعـــاب الــجــمــيــلــة، فــنــرى معظم  مـــن االلـ
مع  تندمج  اليوم  البحرينية  العائات 
الاعب  يجلس  فيها  التي  اللعبة،  هذه 
متربعا وتقاس مهاراته حسب تصويته 
الحبوب  على  التركيز  ويتم  لألهداف، 
ــتــي بــالــلــون األحــمــر والــتــي تحسب  ال

فهي  وبالتالي  نقطة،   50
ــهــــل عــــلــــى الــــاعــــب  ــســ ــ ت
حــصــد مــجــمــوع وافـــر من 
اللعبة  هــــذه  فـــي  ــقــاط  ــن ال
ــل مـــجـــهـــود وســـط  ــ ــأقـ ــ وبـ
حتى  او  االطــفــال  تجمهر 
وانه  مشاركتهم، خصوصا 

تصنع احجام مختلفة.

هل ينقل العدوى 

الفيروسية؟

مــن  ان  ــاء  ــ ــ ــب ــ االطــ يــــقــــول 
“الكيرم”  لعبة  أن  المعروف 
ــا شـــخـــصـــان أو  ــ يــلــعــبــهــا إمـ
جماعية،  لعبة  أنــهــا  بمعنى  ــراد  أفـ أربــعــة 
ــدوى الــفــيــروســيــة مــثــل اإلنــفــلــونــزا  ــعـ والـ
كان  إذا  طــرف  ألي  تنقل  قــد  الموسمية 
من  ألنــه  بالفيروس  مصاًبا  ــراد  األفـ أحــد 
خال لمس حبوب الكيرم يسهم في نقل 
وبالتالي  الحبوب  أسطح  على  الفيروس 
انتقال الفيروس لآلخرين بهذه الوسيلة، 
المصاب  الشخص  فإن وجود  ذلك  وغير 
باإلنفلونزا أو التهاب الحلق واللوزتين من 
بشكل  العدوى  ينقل  أن  السهل 
مباشر عبر التنفس ألن مساحة 
هي  الكيرم  لعبة  في  الجلوس 

قريبة جًدا.
باإلنفلونزا  مصاب  أي  وينصح 
اآلخــريــن في  مــشــاركــة  تجنب 
الــجــلــوس  أو  “الـــكـــيـــرم”  ــعــب  ل
ومــنــشــفــتــه  أدواتـــــــــه  تـــــرك  أو 
ــادي اآلخــريــن  ــ فـــي مــتــنــاول أيـ
ــذيــن ال  وخــصــوًصــا األطــفــال ال
ــراض وتــبــعــاتــهــا  ــ يــعــرفــون األمــ

تفادًيا إلصابتهم بالعدوى.
مع ضرورة ارتداء الكمامة في المنزل في 
حال مخالطة أفراد األسرة تفادًيا النتقال 
تغيير  على  والحرص  لآلخرين،  العدوى 
الكمامة بين حين وآخر، وتناول السوائل 
والزنجبيل  الــلــيــمــون  وعــصــيــر  ــدافــئــة،  ال

والجزر والبرتقال وغسل اليدين طبعا!

إعداد محرر مسافات

أكدت الممثلة األميركية ريز ويذرسبون، أن أسعد شخص في المنزل  «
حاليا هو أصغر أبنائها تينيسي، كونه يحظى حاليا بشقيقيه األكبر 

بجانبه في ظل تطبيق االحتجاز المنزلي لمنع انتشار كورونا في 
الواليات المتحدة.
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أطباء أميركا يواجهون “كورونا” بأكياس القمامة
“ســيتعين علــى األطبــاء قريًبــا اســتبدال المالبــس الجراحية 
بأكيــاس القمامــة ومعاطــف المطــر”. بهــذه العبــارة دق كبيــر 
األطبــاء فــي مركــز جامعــة نيويــورك الطبــي وايــن رايلــي، 
الشــخصية  الحمايــة  معــدات  نقــص  بشــأن  الخطــر  ناقــوس 
لمعالجــة  األولــى  الصفــوف  فــي  يعملــون  الذيــن  لألطبــاء 

المصابين بفيروس كورونا.
وقــال رايلــي إن مخــزون معــدات الوقايــة الشــخصية فــي 
مركــزه ســيكفي ليــوم ونصــف فقــط، بحســب مــا نقلتــه قناة 

“سي إن إن”.
النتظــار  الوقــت  لديهــم  ليــس  األطبــاء  أن  رايلــي  وأوضــح 
تعويــض نقــص المعــدات مــن احتياطيــات الدولــة. وأضــاف 

رايلي “لذلك علينا أن نكون مبدعين”.
وأعلن عمدة نيويورك بيل دي بالسيو، يوم االثنين الماضي، 
أن اإلمدادات الطبية في المدينة ستكفي لمدة أسبوع فقط.

لإلصابــات  األعلــى  المعــدل  المتحــدة  الواليــات  وتشــهد 
بالفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة الشهر 
الماضــي، إذ تجــاوز عدد اإلصابــات 200 ألف، والوفيات ما ال 

يقل عن 1400.
وصنفــت منظمــة الصحــة العالميــة، يــوم 11 مــارس، مــرض 
فيــروس كورونــا “وبــاء عالميــا”، مؤكــدة أن أرقــام اإلصابــات 

ترتفــع بســرعة كبيــرة، معربــة عــن قلقهــا مــن احتمــال تزايــد 
المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول  كبيرة 
 بإمكاناتهــا وعــدد ســكانها، علــى اتخــاذ إجراءات اســتثنائية، 
 تنوعــت  مــن حظــر الطيــران إلــى إعــالن منــع التجــول وعزل 
لمنــع تفشــي  العبــادة؛  إغــالق دور  مناطــق  بكاملهــا،  وحتــى 
العــدوى القاتلــة. وتجــاوز عالميــا عــدد اإلصابــات بفيــروس 
كورونا المستجد الذي ظهر ألول مرة في وسط الصين نهاية 
العام الماضي، المليون و162 ألف إصابة، ونحو 63 ألف حالة 

وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 244 ألفا.

نيوزيلنــدا  وزراء  رئيســة  وصفــت 
حظــر  مخالفــي  أرديــرن،  جاســيندا 
التجــوال المفــروض للحد من انتشــار 

فيروس كورونا بـ ”الحمقى”. 
وقالــت أرديــرن، في مؤتمــر صحافي 
األحــد،  أمــس  ويلينغتــون  بالعاصمــة 
الذيــن  بالمواطنيــن  تفتخــر  إنهــا 
يلتزمــون بحظر التجوال الجزئي في 

البالد.
وأضافت “بعض األشــخاص يخالفون 
القوانين، هؤالء يمكنني وصفهم بكل 

لطف بالحمقى”.
مــن جهــة أخــرى، قــال المديــر العــام 
لــوزارة الصحــة أشــلي بلومفيــد، فــي 
كورونــا  إصابــات  إن  المؤتمــر،  نفــس 
وفــاة  حالــة  مقابــل   ،1039 بلغــت 
واحــدة، بينمــا تعافــى مــن الفيــروس 
نيوزيلنــدا  وفرضــت  شــخصا.   156
فــي 25 مارس الماضي، حظر تجوال 
جزئيــا بعموم البالد؛ للحد من انتشــار 

فيروس كورونا.

رئيسة وزراء نيوزيلندا تصف 
مخالفي الحظر بالحمقى

قتل رجل في وســط روســيا 5 أشــخاص بإطالق النار عليهم؛ بســبب كالمهم بصوت 
عال ليال تحت نافذته، حسبما قال المحققون، أمس األحد. 

وُســجل إطــالق النــار فــي بلدة يالتمــا بمنطقة ريازان، فيما الســكان محجــور عليهم 
فــي منازلهــم فــي محاولــة للجم انتشــار فيــروس كورونا المســتجد. وأطلــق الرجل، 
الــذي يبلــغ مــن العمــر 32 عاًمــا، النــار علــى مجموعــة ضمــت 4 رجــال شــباب وامرأة 
“كانــوا يتكلمــون بصــوت عــال فــي الشــارع تحــت نافذتــه” قرابة الســاعة 10 مســاء 
الســبت، علــى مــا أوضــح المحققــون. وخــرج الرجل إلى شــرفته مشــتكيا إلــى أفراد 
المجموعة، ونشــب شــجار، فما كان منه إال أن اســتعان ببندقية صيد، كما أوضحت 

لجنة التحقيق.

فــي كوريــا الجنوبية، طالت أزمــة فيروس كورونا مقهيين لمحبي الحيوانات اعتادا 
أن يستقبال الزبائن ويقدما لهما القهوة والهررة أو الكالب للعب معها أثناء جلوسهم 
فيــه. فقــد قضى تفشــي فيــروس كورونا في كوريا الجنوبية علــى األعمال، مع بقاء 
السكان في منازلهم بموجب إجراءات التباعد االجتماعي، كما أن السياحة تضررت 
بشــدة. لكن على عكس الشــركات األخرى، ال يمكن لهذه المقاهي تسريح الموظفين، 
إذ يتعيــن عليهــا رعايــة الحيوانــات. وتوفر العديــد من المقاهي المماثلــة لقاءات مع 
حيوانات غريبة بعض الشيء. وتحظى حيوانات السرقام والراكون والولب بشعبية 
كبيرة، إذ لديها أنماط سلوك محببة للبشر، رغم أن التجارة في هذه الكائنات تواجه 

معارضة شديدة من جمعيات الرفق بالحيوانات في كوريا.

تحدثوا بصوت عاٍل تحت نافذته.. فقتلهم

“مقاهي الحيوانات” بمأزق بسبب “كورونا”

صبي ُيطعم الحمام بالقرب من كاتدرائية المسيح المخلص في العاصمة الروسية، موسكو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

صبــاح  محــدودة،  قــوة  ذو  زلــزال  هــز 
أمــس األحد، مناطق في جنوب األردن 
محافــظ  وأكــد  المحتلــة.  وفلســطين 
فــي  الكايــد،  غســان  األردنيــة  العقبــة 
حديث لوكالة األنباء األردنية الرســمية 
“بتــرا”، أن هــزة أرضية بقــوة 4.6 درجة 
علــى مقيــاس ريختــر ضربــت المدينــة 
ولــم تســفر عن أي خســائر فــي األرواح 
الســكان  بهــا  وشــعر  الممتلــكات،  أو 
وخرج بعضهم إلى الشوارع تخوفا من 
ارتدادات محتملة. وأشار رئيس مرصد 
الزالزل األردنــي محمود القريوتي، في 
تصريــح صحافــي إلى أن الهــزة وقعت 
جنــوب  كيلومتــرا   60 مســافة  علــى 
المدينة، وعلى عمق 8 كيلومترات. كما 
هــز الزلــزال أيضا منطقــة إيالت جنوب 
إســرائيل، حيــث تراجعــت قوتــه حتــى 
حســب  ريختــر،  بمقيــاس  درجــة   4.3
اإلســرائيلي،  األرض  فيزيــاء  معهــد 
وذلك دون ورود تقارير عن إصابات أو 

أضرار مادية جراءه.

تمكــن باحثــون أميركيــون من تطوير 
بفيــروس  اإلصابــة  يكشــف  تطبيــق 
كورونــا، ووفقا لهم فإن يتوجب على 

المستخدم فقط تشغيله والسعال.
باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للتطبيــق 
قــراءة  المســتخدم  مــن  الطلــب 
األبجديــة بصــوت عال، ثــم قد يطلب 
نطــق بعــض األصــوات، وبعــد القيــام 
بهذه الخطوات يبدأ التطبيق بتحليل 
نســبة  يقــدم  ثــم  ومــن  المعلومــات، 
بوبــاء  الشــخص  إصابــة  احتماليــة 

“كوفيد 19”.
وأشــار المطــورون إلــى أنهــم أخــذوا 
يصــاب  عندمــا  أنــه  االعتبــار  بعيــن 
الشــخص بفيــروس كورونــا، وبمــا أنه 
يضــرب الرئتيــن، فــإن ذلــك يمكــن أن 
يغير من صوت الشــخص. ويشار إلى 
أن الخبراء أجروا اختبارات للتطبيق 
بفيــروس  مصابيــن  أشــخاص  علــى 
كورونا، إضافة إلى أشخاص أصحاء. 

زلزال يهز جنوب األردن 
وفلسطين المحتلة

تطوير تطبيق يكشف 
“كورونا” من سعال المستخدم

يتســبب تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد فــي بريطانيــا فــي تزايــد مســتويات الفقــر 
المرتفعة أساسا بعد عقد من إجراءات تقشف في أعقاب األزمة المالية العالمية، وفق ما 
يــرى خبــراء. وتظهــر بيانات رســمية أن أكثر من 14 مليون شــخص في المملكة المتحدة 
مصنفون في خانة الفقراء، أي ما يمثل قرابة ربع عدد السكان. ويبلغ عدد األطفال الذين 
يعيشــون فــي فقــر نحــو 4.2 مالييــن أي قرابــة 30 % مــن مجمــوع عــدد الفقراء حســبما 
تظهــر األرقــام الحكومية. ويزداد الوضع ســوءا مع خســارة أعداد هائلــة من البريطانيين 

وظائفهم؛ بسبب إجراءات العزل التي تفرضها السلطات.
وقال رئيس قســم االقتصاد في مؤسســة جوزف راونتري المختصة بالتغير االجتماعي 
ديــف إينيــس إن “خطــر الفقــر مرتفــع بشــكل خــاص بالنســبة للعمــال فــي قطاعــات مثــل 

الضيافة والتجزئة، إذ إن احتماالت تدني الرواتب أكبر والوظائف غير مؤمنة”.

“كورونا” يفاقم الفقر في المملكة المتحدة

لم يتخيل صناع الفيلم األميركي “عدوى” )كونتيجن( أن يتكرر السيناريو 
الخاص به على أرض الواقع بعد مرور 9 سنوات على إنتاجه، وذلك 

بعد تفشي فيروس “كورونا” المستجد، ليعاد اكتشاف الفيلم من جديد، 
ويصبح من أكثر األعمال السينمائية متابعة خالل الفترة الحالية بالمنازل، 

وخالل فترة الحجر المنزلي. خالل االسبوعين الماضيين تقدم نحو مليون شخص بالغ في المملكة المتحدة بطلب للحصول 
على إعانة حكومية تعرف بـ”يونيفرسال كريديت”.

سيذكر التاريخ جهودكم 
كنــت فــي غرفة االنتظار في إحدى المؤسســات الخدمية عندما دخل أحدهم 
متأفئًفــا مــن تلــك اإلجــراءات المزعجــة كما أســماها، وفــي ذات الوقــت مبدًيا 
تخوفه من المجهول وما قد تحمله لنا األيام المقبلة من مفاجآت غير حميدة 
ناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي أصبح كالنار في الهشيم؛ خصوصا 
عندمــا نســاهم نحــن البشــر في انتشــاره نتيجة إهمــال وعنــاد وتقصير بعضنا 

كما قال.
علقت إحدى السيدات قائلة: األمان، بعضنا ربما ال يقّدر هذه النعمة إال عندما 
يفتقدها، فعندما نرى ونعيش الكوارث بآالمها وماسيها ومعاناتها ندرك حينها 
معنــى األمــان ونقــدر قيمــة هــذه النعمــة التــي قــال عنهــا رب العبــاد ســبحانه: 
)فليعبــدوا رب هــذا البيــت الذي أطعمهم من جــوع وآمنهم من خوف(. فما هو 

األمان؟ معجم المصطلحات اإلدارية يعّرف األمان )األمن( بأنه:
حالــة الثقــة تولــد الطمأنينــة إزاء مــا يعتقد بأنه مصــدر الخطر وتأخذ أشــكااًل 
مختلفــة اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو سياســية أو غيــر ذلك، انتهــى. إًذا األمان 
)األمــن( يولــد الطمأنينــة بداخلنــا، ومــع الطمأنينــة يأتــي التفــاؤل الــذي يخلــق 

للحياة معنى وهدفا.
فــي هــذا الســياُق )األمــان والطمأنينة والثقة(، اســتذكر كلمات ســيدي صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان أل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه 
هللا ورعــاه وهــو يطمئــن المواطنيــن بــأن يكونوا بكامــل الثقة، بــأن “الحكومة 
وبتوجيهــات مــن جاللــة الملــك لــن تدخــر أي جهــد لتقديــم كافــة الخدمــات 
للمواطنيــن وتأميــن احتياجاتهم”، ثم يؤكد ســموه قائــاًل: “ليطمئن المواطنون 
الكــرام، فهــم بعــد رعايــة هللا فــي أيــدي حكومــة أمينــة عليهــم، لم ولــن تدخر 
جهــًدا إال بذلتــه فــي ســبيلهم وتوفير ما يلزمهم من دواء وغــذاء واحتياجات 

معيشية”.
حفظ هللا بحريننا الغالية وقيادتها الرشيدة وشعبها الواعي الوفي، الذي رسم 

أعظم صور الوالء واالنتماء لهذه األرض، من كل مكروه، إنه سميع مجيب.

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

شــهد أحد مستشــفيات مدينة الغردقة 
مصــر،  فــي  األحمــر  البحــر  بمحافظــة 
والدة أول طفــل ألم مصابــة بفيــروس 

كورونا المستجد.
النســاء  أمــراض  استشــاري  وكشــف 
والتوليــد والطبيــب رضا النجــار، الذي 
أجــرى عمليــة هــذه الــوالدة، تفاصيــل 

القصة، قائالً إن “الســيدة )ن. ج.( كانت محتجزة في مستشــفى العزل في محافظة 
األقصــر، بعــد تأكــد إصابتهــا بفيــروس كورونــا، وقد أمضت فــي العزل 9 أيــام. وهي 
كانت حامال في الشــهر التاســع وعلى وشــك الوالدة”. وبعد تأكد الطبيب من سالمة 
الســيدة وعــدم وجــود الفيــروس فــي جســمها، أجــرى لهــا جراحــة قيصريــة إلخراج 
الجنيــن وســط تعقيــم كامل ومســتمر. وقد اســتمرت العملية لمــدة 45 دقيقة. وفور 
خــروج الجنيــن تم التأكد مــن عدم إصابته بفيروس كورونــا. وأكد الطبيب أن حالة 

األم مستقرة، وكذلك الجنين الذي أطلقت عليه األسرة اسم آدم.

آدم.. أول مولود مصري من مصابة بكورونا

أطباء نيويورك يواجهون كورونا بأكياس القمامة ومعاطف المطر
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