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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صـــرح األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي عبدالغنـــي الشـــويخ بأنـــه 
واستكمااًل الجتماعات األمانة العامة مع المسؤولين في إحدى الجامعات 
الخاصة، استدعت األمانة مسؤولي الجامعة للمرة الثالثة في أسبوع؛ إثر 
الشـــكاوى الواردة بشأن طلب الجامعة إجازات مرضية من أعضاء الهيئة 
اإلداريـــة عـــن الفتـــرة التي مارســـوا فيها العمل مـــن المنزل، واســـتقطاعها 
مخصصـــات النقـــل مـــن جميـــع منتســـبي المؤسســـة؛ كونهـــم يعملـــون من 
المنزل.وأقـــرت الجامعـــة بفعلهـــا، وفي ضـــوء ذلك، وّجهـــت األمانة بإلغاء 
كل إجـــراءات الجامعـــة، ســـواًء مـــا يتعلـــق بطلـــب اإلجـــازات المرضية أو 
االستقطاعات المالية، وإرجاع المبالغ المقطوعة إلى منتسبيها، مع موافاة 

األمانة بخطاب عن اإلجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

إلزام جامعة بإلغاء إجراءاتها غير القانونية مباحثات أممية لعرض دالالت مبادرة سمو رئيس الوزراء

جين جودل 

)٠٣(

بمناســـبة قـــرب حلـــول شـــهر رمضـــان، أمـــر رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
بمضاعفـــة قيمـــة مخصصـــات الضمـــان االجتماعي 
التـــي يســـتفيد منهـــا 17 ألـــف أســـرة بحرينية ممن 
تصرف لها مستحقات الضمان االجتماعي، كما أمر 
ســـموه بمضاعفـــة قيمـــة مخصص اإلعاقـــة، والذي 
يســـتفيد منه 12 ألف من ذوي اإلعاقة المســـجلين 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة  قوائـــم  فـــي 
وتخصيـــص ميزانيـــة لتنفيـــذ األمريـــن الكريميـــن 

لســـموه بمبلـــغ 5.5 مالييـــن دينـــار، وأن يتم صرف 
اإلعانات المضاعفة في منتصف أبريل الجاري.

وتأتـــي توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الوزراء دعما من ســـموه لألســـر واألفـــراد من ذوي 
االحتياجات الخاصة في مختلف المناسبات، ومنها 
شـــهر رمضـــان، ومســـاعدتهم على تســـيير أمورهم 
المعيشـــية في توفيـــر احتياجاتهم ومســـتلزماتهم 
للشـــهر الكريم، وللتخفيف من األعباء المادية التي 
يواجهونهـــا بما يضمن للجميع حيـــاة كريمة وآمنة 

ومستقرة.

مضاعفة مخصصات الضمان االجتماعي
بأمر من سمو رئيس الوزراء... وتستفيد منها 17 ألف أسرة بـ 5.5 مليون دينار

سمو رئيس الوزراء

وقـــرارات المنامة - بنا لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ولـــي 
العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة المعنية 
بإلزام كافة المواطنين والمقيمين 
بارتداء األقنعـــة وكمامات الوجه 
والســـماح  العامـــة،  األماكـــن  فـــي 
باســـتئناف عمل المحال التجارية 
والصناعيـــة التـــي تقـــدم ســـلع أو 
خدمـــات مباشـــرة للزبائـــن شـــرط 
اتباع االشـــتراطات ومنها ارتداء 
مـــن  الوجـــه  وكمامـــات  األقنعـــة 
هـــذه  ومرتـــادي  العامليـــن  قبـــل 
المحـــال التجاريـــة، وتقليـــل عدد 
ومنـــع  بالمنشـــأة  الموجوديـــن 
االكتظـــاظ في المحـــالت مع ترك 
المســـافة الكافية والتي ســـتطبق 

مـــن اليـــوم الخميـــس الموافـــق 9 
أبريـــل الجـــاري في تمام الســـاعة 
الســـابعة مساء، فقد أعلنت وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة عن 
طرح أكثر من مليون كمامة وجه 
طبيـــة في األســـواق والصيدليات 
بـــدءا مـــن امـــس األربعـــاء، وذلك 
لإلســـهام في تطبيـــق اإلجراءات 
االحترازية التي تقوم بها المملكة 
CO� (للتصـــدي لفيـــروس كورونا 

.)VID�19

سريان إلزامية ارتداء األقنعة 
ابتداء من مساء اليوم

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

أظهـــرت أحـــدث بيانـــات لمكتـــب اإلحصـــاء األميركـــي، أن التبـــادل 
التجـــاري بيـــن البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة فـــي أول 
شـــهرين من العام الجـــاري )يناير وفبراير 2020( بلـــغ 297.6 مليون 
دوالر، مســـجال تراجًعا بنســـبة 41.86 % مقابل 511.9 مليون دوالر 

بالفترة ذاتها من العام الماضي 2019.
وبلـــغ مجموع الـــواردات األميركية إلى البحرين فـــي يناير وفبراير 

الماضيين، 155.66 مليون دوالر، متراجًعا بنسبة 52.44 %.

297.6 مليون دوالر التبادل 
التجاري البحريني األميركي

)08(

تمكن شاب بحريني من أن  «
يعمل ميكانيكي سيارات بعد 
أن كان عاطاًل عن العمل، إثر 

قيامه بتحويل مركبته إلى 
“كراج متنقل” يخدم جميع 

أنواع السيارات وعلى مدار 24 
ساعة.

أعلنت شركة عقارات السيف،  «
عن معاودة فتح جميع المحالت 

التجارية في مجمعاتها 
المنتشرة في مختلف أنحاء 

المملكة لعمالئها الكرام؛ ابتداًء 
من يوم غد )الجمعة( ولغاية 23 

أبريل 2020.

أعلن السناتور المستقل بيرني  «
ساندرز أمام فريقه أمس التخلي عن 

السباق إلى البيت األبيض، وفق ما 
جاء في بيان، مقّدمًا الفوز بانتخابات 
الحزب الديموقراطي التمهيدية لجو 

بايدن الذي سيواجه دونالد ترامب في 
االنتخابات بنوفمبر.

قال الفنان عبدالله ملك إن دور  «
الفنان ال يقل عن دور أي جندي 
في الوطن للدفاع عن البحرين، 
فكلنا نعمل وندافع من مختف 
مواقعنا، وعلى الفنان أن يرفع 
من معنويات الناس باستغالل 

موهبته.

حققت بطولة األلعاب الرياضية  «
اإللكترونية التي نظمتها اللجنة األولمبية 

البحرينية بالتعاون مع منظمة خالد بن 
حمد الرياضية والبحرين كوميك كون 

نجاحا كبيرا في 
يومها األول.

0509121914

انطالقة ناجحة لبطولة “األولمبية” لأللعاب اإللكترونيةملك: الفنان كالجنديساندرز ينسحب من االنتخابات األميركية“مجمعات السيف” ُتعاود العملعاطل يحول مركبته إلى “إسعاف سيارات”

أشاد برلمانيون ورجال أعمال بالتوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير  «
خليفة بن سلمان آل خليفة الثالثاء بإيقاف تحصيل اإليجارات من المستأجرين لألمالك التابعة 

للبلديات لمدة ثالثة أشهر )أبريل ومايو ويونيو 2020(؛ مراعاة للظروف الحالية التي أدى إليها انتشار 
فيروس )كوفيد 19(. وأجمعت الفعاليات البرلمانية والعقارية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء 

البحرين )بنا( على أن توجيهات رئيس الوزراء ء التي أثلجت صدور شريحة كبيرة من البحرينيين جاءت 
في وقتها المناسب لتخفف من حدة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، على مختلف شرائح 

المجتمع البحريني.

فعاليات: توجيهات سمو رئيس الوزراء أثلجت صدور المواطنين

)٠٢(

طرح أكثر 
من مليون 

كمامة في 
األسواق 

والصيدليات

أمل الحامد

أكد ســـفير مملكة البحرين المعين 
العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  لـــدى 
لـــدى جامعـــة  الدائـــم  والمنـــدوب 
الـــدول العربية هشـــام الجودر أن 
الســـفارة ســـتقوم بتأميـــن عـــودة 
نحـــو 250 بحرينًيـــا إلـــى مملكـــة 
البحرين في األيام القليلة المقبلة 
بســـبب جائحـــة فيـــروس كورونا 
)كوفيد - 19( بالتنســـيق مع وزارة 
الخارجية.وبيـــن الجودر أن الســـفارة 
تعمل على مدار الساعة من أجل متابعة 
أوضـــاع كافـــة أبنـــاء مملكـــة البحريـــن 
الموجوديـــن فـــي مختلـــف المحافظات 
المصرية؛ لتسهيل عودتهم إلى المملكة 
مـــع اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر واإلجراءات 
ســـالمتهم  وضمـــان  االحترازيـــة، 
وصحتهـــم، معرًبـــا عن شـــكره وتقديره 
لما لقيه مـــن تعاون كل الجهات المعنية 
في جمهورية مصر العربية الشقيقة من 
أجل تأمين وتســـهيل عـــودة المواطنين 

إلى أرض البالد بالسالمة.

تأمين عودة 250 
بحرينًيا من مصر

مشاركة شخصيات دولية رفيعة 
المستوى ونخبة من المفكرين والباحثين

“يوم الضمير الدولي” هداية العالم 
لتعزيز قيم السالم والتنمية المستدامة

رؤى سموه تسهم بتعزيز دور الضمير 
كقيمة إنسانية تحفظ كرامة البشر

100 ألــف موظــف مســجل لــدى “التأمينــات” يســتفيدون مــن الدعــم

بدء التسجيل اإللكتروني لصرف الرواتب الثالثة

مدينة عيسى - وزارة العمل

أعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، عـــن إطـــالق خدمة 
علـــى الموقـــع اإللكتروني لـــدى الهيئة 
www. االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة 

ألصحـــاب  للســـماح   ،sio.gov.bh
العمـــل التســـجيل، اعتبارًا مـــن امس، 

لالســـتفادة من تكفـــل الحكومة بدفع 
فـــي  العامليـــن  المواطنيـــن  رواتـــب 
الخاص.وأوضـــح  القطـــاع  منشـــآت 
حميـــدان أن دفع الرواتب ســـيتم وفقًا لما 
هـــو مســـجل لـــدى الهيئـــة العامـــة للتأمين 
االجتماعـــي حتـــى نهاية فبرايـــر الماضي، 
مشـــيرًا إلـــى أنه ســـيتم دفـــع الرواتب من 

وفـــورات صنـــدوق التأمين ضـــد التعطل، 
إذ تبلـــغ تكلفتها 215 مليـــون دينار 2020، 
بمعـــدل شـــهري يفـــوق 70 مليـــون دينـــار، 
ويشـــمل جميـــع البحرينييـــن العاملين في 
منشـــآت القطـــاع الخـــاص وعددهـــم نحو 
100 ألـــف موظـــف وعامل مســـجلين لدى 

)04(الهيئة.

اســتمرار غلق الصاالت الرياضية والصالونات والســينما ومقاهي الشيشة

“التجارة” توجه لاللتزام بالتعليمات في األسواق

المنامة - الصناعة والتجارة

بناًء على قـــرارات اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
وزارة  دعـــت  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 

الصناعـــة والتجارة والســـياحة جميع 
والمجمعـــات  والمنشـــآت  األســـواق 
التجاريـــة بضـــرورة االلتـــزام بتطبيق 
التعليمـــات الخاصة؛ للحد من انتشـــار 
وزيـــر  وأصـــدر  كورونـــا.  فيـــروس 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايـــد 

الزيانـــي قـــرارا بغلـــق بعض المنشـــآت 
انتشـــار  لمنـــع  احترازيـــا؛  الخاصـــة 
مـــن  اعتبـــارا   ،COVID�19 فيـــروس 
الساعة السابعة من مساء اليوم حتى 
الســـاعة السابعة من مســـاء الخميس 

)09(23 أبريل 2020.



المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقى رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة، برقية 
وزارة  وكيـــل  مـــن  تهنئـــة 
الخارجية للشـــؤون اإلقليمية 
بـــوزارة  التعـــاون  ومجلـــس 
وحيـــد  الســـفير  الخارجيـــة 
مبارك سيار؛ بمناسبة احتفال 
األمـــم المتحـــدة والعالم بيوم 
الضميـــر الدولـــي، الـــذي يأتي 

استجابة لمبادرة سموه.
برقيتـــه،  فـــي  ســـيار  وأشـــاد 
الســـمو  صاحـــب  بمبـــادرة 
الملكـــي رئيس الـــوزراء، قائًل 
إذ  نوعهـــا،  مـــن  فريـــدة  إنهـــا 
جاءت الهتمام سموه بتعزيز 
وإقـــرار  اإلنســـانية  المســـيرة 
جهود الســـلم الدولي، منوًها 
بأنها رســـخت مكانة البحرين 
المملكـــة  توليـــه  لمـــا  عالمًيـــا 
بقيـــادة عاهل البـــلد صاحب 
الجللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة من اهتمام وحرص 
للقيام بدور فاعل في تحقيق 
السلم بمختلف أنحاء البلد.

يـــوم  مبـــادرة  أن  وأضـــاف 
الضميـــر الدولـــي لقيت صدى 
عالمًيـــا كبيـــرا وتبنتهـــا األمـــم 
المتحـــدة، فـــي إنجـــاز دولـــي 
متميـــز يعكـــس مـــا يحظى به 
سموه من مكانة دولية رفيعة 
رســـختها جهـــود ســـموه فـــي 
تحفيـــز المجتمعـــات الدوليـــة 
علـــى إرســـاء الســـلم العالمي 
والتعـــاون  التكاتـــف  وتعزيـــز 
فـــي  قدًمـــا  للمضـــي  الدولـــي 
والتنميـــة  الســـلم  جهـــود 

المستدامة.

أشـــاد ســـفير المملكـــة المتحـــدة لدى 
درامونـــد  رودي  البحريـــن  مملكـــة 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  بمبـــادرة 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان آل خليفـــة بإعـــلن الخامس 
من أبريـــل يوما دوليـــا للضمير، الذي 
تـــم االحتفـــاء األول بـــه يـــوم األحـــد 
الماضي وســـط اهتمام دولي وعربي 

واسع.
ونـــوه دراموند إلى أن هـــذه المبادرة 
البحريـــن  مملكـــة  نهـــج  مـــع  تتســـق 
بقيـــادة عاهل البـــلد صاحب الجللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة في 
دعم الجهـــود الدوليـــة؛ لتعزيز ثقافة 
السلم والتســـامح والتعايش، معربا 
عن تقديـــره لولي العهد نائـــب القائد 
األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
على تكريس الدعم والتشـــجيع لقيم 

التسامح والسلم.
المتحـــدة  المملكـــة  ســـفير  وأشـــار 
الصديقـــة إلى إســـهامات هـــذه القيم 
المهمة التي تتبناهـــا مملكة البحرين 
فـــي تعزيز مجاالت عـــدة منها حرية 

المجـــال  هـــذا  أن  مؤكـــدا  المعتقـــد، 
بالـــذات أظهـــر البحرينيـــون موقفهم 
الداعـــم الحتضـــان واالنفتـــاح علـــى 
التســـامح،  تتجـــاوز  بصـــورة  اآلخـــر 
التركيبـــة  فـــي  التنـــوع  وألهميـــة 
الســـكانية مـــع الحـــرص علـــى عـــدم 
وجود حواجز بسبب الدين أو العرق 

أو الجنس.
وقال الســـفير إن “العالم يمر بظروف 
صعبة جدا النتشـــار فيروس كورونا، 
وهـــذه األزمة تذكر الـــدول بأن عليها 
أن تتكاتـــف وتعمل معـــا للتغلب على 
هـــذه التحديات، وللخـــروج من هذه 
أي  مـــن  أقـــوى  العســـيرة  األوقـــات 
وقت مضى من خـــلل القيام بدورنا 

وتحمل مسؤولياتنا اإلنسانية”.

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة، برقية تهنئة من ســـفير دولة 
فلســـطين لدى مملكـــة البحرين طه 
محمد عبدالقادر؛ بمناسبة االحتفال 
باليـــوم الدولـــي للضميـــر، الذي جاء 
اســـتجابة لمبـــادرة ســـموه وتبنتهـــا 

األمم المتحدة.
وأكـــد الســـفير في برقيتـــه أن إقرار 
المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  لمبـــادرة 
رئيـــس الوزراء جاء نتـــاج إنجازات 
ســـنوات طويلة مـــن العمـــل الدولي 
والوطنـــي والسياســـي واالقتصادي 
يـــوم  أن  إلـــى  مشـــيرا  والثقافـــي، 

الضميـــر يهـــدف إلـــى التركيـــز علـــى 
إرســـاء أســـس الســـلم الـــذي يوفـــر 
للـــدول األجـــواء التـــي تمكنهـــا مـــن 
صعيـــد  علـــى  مســـيرتها  اســـتكمال 
التنمية المستدامة واالرتقاء بحياة 

الشعوب.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من سيار

البحرينيون أظهروا موقفهم الداعم لالنفتاح على اآلخر

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من السفير الفلسطيني

الدوسري: سموه أفرح ١٧ ألف أسرة بحرينية
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المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة من الكعبي

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية 
مملكة  لدى  تهنئة من سفير سلطنة عمان 
البحرين؛ بمناسبة احتفال األمم المتحدة 
والعالم باليوم الدولي للضمير، الذي يأتي 
السفير  وأشـــار  ســمــوه.  لمبادرة  استجابة 
في برقيته، إلى أن اعتماد األمم المتحدة 
لهذا اليوم يعد تقديًرا دولًيا رفيًعا وإشادة 
أممية عالية بجهود صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء في دعم ومؤازرة مبادرات 
المسيرة  تعزيز  أجل  من  العالمي؛  الضمير 

اإلنسانية وإقرار جهود السالم العالمي.

اإلشادة بحرص سموه على تلمس احتياجات المواطنين

تنسيق مع الجمعيات الخيرية لتسّلم منحة سمو رئيس الوزراء الرمضانية

فـــي إطـــار مـــا دأب عليـــه رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
بمســـاعدة المواطنيـــن والتخفيـــف عنهـــم خصوصـــا 
مـــع قرب حلول شـــهر رمضـــان المبارك بتســـليم منح 
رمضانية لألسر المتعففة، بدأ التنسيق مع الجمعيات 
والصناديـــق الخيرية الســـتلم المنـــح الرمضانية من 
ســـموه، التي من بينهـــا توزيع 100 طن من األرز على 
األســـر البحرينيـــة المتعففة. ورفع ممثلـــو الجمعيات 
والصناديـــق الخيرية خالص الشـــكر وعظيم االمتنان 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء؛ على دعم 

ســـموه المتواصـــل ألبنائـــه المواطنيـــن فـــي مختلـــف 
المناســـبات والظـــروف، وقـــرب ســـموه الدائـــم منهـــم 
ومتطلباتهـــم  احتياجاتهـــم  تلمـــس  علـــى  وحرصـــه 
وتلبيتهـــا، مؤكدين أن المنحـــة الرمضانية هي غيض 
من فيض عطاء سموه غير المحدود لشعب البحرين، 
الذي يرجع الفضل لســـموه فيما وصل إليه من تنمية 
وتطـــور فـــي مختلـــف المجـــاالت. وأكـــدوا أن منحـــة 
ســـموه تســـاهم فـــي التخفيـــف عـــن األســـر المتعففة 
لتوفير متطلبات شـــهر رمضان الكريم، داعين هللا أن 
يحفظ سمو رئيس الوزراء ويديم عليه نعمة الصحة 

والعافية ويجعله ذخرا وسندا لهذا الوطن وشعبه.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

توجيهات سمو رئيس الوزراء أثلجت صدور المواطنين
فعاليات برلمانية واقتصادية تشيد بحرص سموه على تلمس احتياجات المواطنين

أشــاد برلمانيــون ورجــال أعمــال بالتوجيهــات الصــادرة عــن رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة يــوم الثالثــاء بإيقاف تحصيل 
اإليجارات من المستأجرين لألمالك التابعة للبلديات لمدة ٣ أشهر )أبريل ومايو ويونيو 2020(؛ مراعاة للظروف الحالية التي أدى إليها انتشار فيروس )كوفيد 19(.

البرلمانيـــة  الفعاليـــات  وأجمعـــت 
خاصـــة  تصريحـــات  فـــي  والعقاريـــة 
لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن )بنـــا( على أن 
جـــاءت  الـــوزراء  رئيـــس  توجيهـــات 
فـــي وقتهـــا المناســـب؛ لتخفـــف مـــن 
حدة تبعات انتشـــار فيـــروس كورونا 
شـــرائح  مختلـــف  علـــى  المســـتجد 
المجتمع البحريني، وبما يضمن الحد 
مـــن أيـــة آثـــار ســـلبية علـــى االقتصاد 
الظـــروف  هـــذه  فـــي  والمجتمـــع 

االستثنائية بالنسبة الجميع.

المسقطي: توجيهات تستحق 
الثناء وليست غريبة على سموه

وقال رئيس اللجنة المالية واالقتصادية 
فـــي مجلـــس الشـــورى خالد المســـقطي 
الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو  توجيهـــات  إن 
تستحق الثناء والشـــكر، فهي تدل على 
مـــدى حرص ســـموه ومتابعتـــه الدقيقة 
في ســـبيل إيجـــاد حلول ســـريعة تتخذ 
فـــي الوقت الصحيـــح؛ لتحد مـــن اآلثار 

السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.
وأضـــاف المســـقطي “ليس بأمـــر غريب 
على ســـمو رئيس الوزراء أن يتخذ مثل 
هذه التوجيهات، إذ كان سموه وسيظل 
متابعـــا دقيقـــا لجميـــع شـــؤون المجتمع 
المحلـــي وما يخـــص المواطن، والجميع 
يـــرى وعلى علـــم بما نمر بـــه من ظروف 
غير اعتيادية طالت العالم أجمع، وتأتي 
توجيهات ســـموه في وقت بالغ األهمية 
للحد من التبعات السلبية لهذا الفيروس 

اقتصاديا واجتماعيا”.
مـــن  يصـــدر  مـــا  أن  المســـقطي  وذكـــر 
توجيهات من رئيس الوزراء سيســـاهم 
فـــي التخفيف من األضـــرار الناتجة عن 
كورونا على القطاع التجاري واالقتصاد 
ككل، الفتا إلى أن مملكة البحرين كانت 
ســـباقة فـــي اتخاذ خطـــوات اســـتباقية 
لوقـــف انتشـــار الوبـــاء والتخفيـــف مـــن 

حدة آثاره.

السلوم: نظرة سموه ثاقبة 
وأزاحت هموم المستأجرين

بـــدوره، أشـــاد رئيـــس اللجنـــة المالية 
النـــواب  مجلـــس  فـــي  واالقتصاديـــة 

رئيـــس  بتوجيهـــات  الســـلوم  أحمـــد 
الـــوزراء التي أثلجت صدور شـــريحة 
خصوصـــا  البحرينييـــن،  مـــن  كبيـــرة 
المحـــدود  الدخـــل  لـــذوي  بالنســـبة 
وأصحـــاب المهن الحرة المتضررة من 

تبعات جائحة كورونا.
وأوضح الســـلوم أن إيقـــاف تحصيل 
اإليجـــارات البلديـــة لمدة 3 أشـــهر قد 
أزاح واحـــدا مـــن أهـــم الهمـــوم التـــي 
تواجه المســـتأجرين لألمـــلك التابعة 
للبلديـــات فـــي الوقـــت الحالـــي، فـــي 
ظـــل الفتـــور االقتصادي الذي تســـبب 
بـــه انتشـــار الفيـــروس وما نجـــم عنه 
مـــن أضـــرار جســـيمة للتجـــار ورجال 
نظـــرة  أن  الســـلوم  ـــن  وبيَّ األعمـــال. 
ســـمو رئيس الوزراء الثاقبـــة لطبيعة 
األوضـــاع الراهنـــة ومـــا تحملـــه مـــن 
الجميـــع،  علـــى  جســـيمة  تداعيـــات 
وإدراكه العميـــق ألهمية اتخاذ حلول 
عملية سريعة للستجابة الحتياجات 
مـــدى  تعكـــس  الملحـــة،  المواطنيـــن 
علـــى  الحفـــاظ  علـــى  حـــرص ســـموه 
تماســـك البيـــت الداخلـــي، بـــل وتميز 
المملكـــة بمـــا تتخـــذه مـــن إجـــراءات 
وحـــزم لدعـــم المواطنيـــن فـــي أحلك 

الظروف وأكثرها صعوبة.

ناس: يقف بجانب رواد األعمال 
ويدعمهم بمختلف السبل

مـــن جانبـــه، أشـــاد رئيس غرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين سمير ناس بتوجيهات 
ســـمو رئيس الـــوزراء بإيقـــاف تحصيل 
اإليجـــارات مـــن المســـتأجرين لألمـــلك 
التابعـــة للبلديات لمدة 3 أشـــهر؛ مراعاة 

بالنســـبة  خصوصـــا  الحاليـــة  للظـــروف 
لذوي الدخل المحدود وأصحاب المهن 
أن  إلـــى  مشـــيرا  المتضرريـــن،  الحـــرة 
التوجيهـــات تؤكـــد حـــرص ســـموه على 
دعـــم القطـــاع الخـــاص ومســـاندته في 
مجابهـــة التداعيـــات االقتصادية جراء 

التصدي لفيروس كورونا المستجد.
التوجيهـــات  أن  الغرفـــة  رئيـــس  وأكـــد 
الـــوزراء،  رئيـــس  ســـمو  مـــن  الكريمـــة 
فـــي  لســـموه  الثاقبـــة  الرؤيـــة  تعكـــس 
مواجهة أي تحديات في الفترة المقبلة، 
وأن ســـموه يقف بجانـــب رواد األعمال 
لتجـــاوز  الســـبل  بمختلـــف  ويدعمهـــم 
المرحلـــة الراهنـــة، فضـــل عـــن حـــرص 
ســـموه على التعامل مع اآلثـــار الناجمة 
فـــي هـــذه الفتـــرة العصيبـــة بمـــا تملكـــه 
مملكـــة البحريـــن مـــن مقومـــات تجعلها 
قادرة على مواجهة التحديات الطارئة.

ســـموه  توجيهـــات  أن  نـــاس  وأضـــاف 
الكريمـــة خففـــت مـــن تداعيـــات األزمة 
الراهنـــة على أصحاب المهن وأســـرهم، 
وســـيكون لهـــا نتائـــج إيجابيـــة كبيـــرة 
وملموســـة على الصعيديـــن االقتصادي 
فـــي  ثقتـــه  عـــن  معربـــا  واالجتماعـــي، 
تجاوز هذه الظروف االستثنائية بفضل 
حكمة سموه وتكاتف جهود الجميع من 

مؤسسات وأفراد.

األهلي: سموه قريب من المواطنين 
ويعرف جيدا هموم التجار 

جمعيـــة  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
العقارييـــن البحرينيـــة الســـابق وعضـــو 
مجلـــس إدارة جمعيـــة رجـــال األعمـــال 
أن  “الشـــك  األهلـــي  ناصـــر  البحرينيـــة 

التوجيهـــات تأتـــي اســـتكماال لما قامت 
بـــه الحكومـــة منـــذ بروز أزمـــة فيروس 
األهلـــي  المســـتجد”. وأضـــاف  كورونـــا 
“هـــذه التوجيهـــات الحكيمـــة الصـــادرة 
عن ســـمو رئيس مجلس الـــوزراء تأتي 
ضمـــن الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة 
التي أقرتها الحكومة وبتوجيه مباشـــر 
الملـــك بتخفيـــف األعبـــاء  مـــن جللـــة 
علـــى المواطنيـــن وأصحـــاب األعمـــال، 
ومن هنا كان لســـموه التوجيه المباشـــر 
لـــوزارة البلديات والتخطيـــط العمراني 
بأن يعفى أصحـــاب األعمال من التجار 
مـــن دفع إيجار 3 أشـــهر بدًءا من شـــهر 
أبريـــل الجـــاري، خصوصـــا أن البلديات 
لديها الكثير من األســـواق المركزية في 
مختلـــف المحافظـــات، وهذه األســـواق 
تختلـــف من نشـــاط آلخر البعـــض منها 
محـــلت تجاريـــة وخدميـــة وفرشـــات 
فـــي األســـواق المركزيـــة فـــي مختلـــف 

محافظات المملكة”.
ـــن األهلـــي أن هـــذه التوجيهات قد  وبيَّ
أفرحـــت الكثير مـــن أصحـــاب األعمال 
الصغيـــرة والمتوســـطة وســـيخفف من 
حـــدة الخســـائر التـــي تكبدهـــا أصحاب 
األعمال جراء وقف أنشطتهم التجارية 
خـــلل الفترة الماضيـــة والحالية جراء 
تداعيـــات فيروس كورونـــا، ما قد يوثر 
سلبا على مصدر رزقهم، مضيفا “نشكر 
ســـمو رئيس مجلس الـــوزراء على هذه 
التوجيهـــات التـــي هـــي ليســـت بغريبة 
على سموه فهو كان ومازال دائًما قريبا 
األعمـــال،  وأصحـــاب  المواطنيـــن  مـــن 
ويعـــرف جيدا همـــوم التجـــار في هذه 

األوقات الصعبة التي تمر بها البلد”.

المنامة - بنا

أعـــرب النائـــب عبدالـــرزاق حطاب 
وامتنانـــه  تقديـــره  خالـــص  عـــن 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  لرئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة؛ لتوجيهـــات ســـموه إلى 
لمكافـــأة  المناســـبة  اآلليـــة  دراســـة 
الكـــوادر الطبية التي أثبتت جدارة 
وقدرة علـــى التجـــاوب بكفاءة مع 
الراهنـــة. وأكـــد  األزمـــة  متطلبـــات 
أن المنجـــزات الكبيـــرة الذي قدمها 
القطـــاع الصحي بمملكتنـــا الغالية، 
لم يكن ليتحقق لوال الدعم السامي 
واالهتمـــام غير المحدود الذي قدم 
لـــدن قيادتنـــا الرشـــيدة لهـــذا  مـــن 

القطاع البارز.
وأشاد حطاب بسلسلة التوجيهات 
المتمثلـــة في توجيـــه البلديات إلى 
إيقاف تحصيل اإليجارات 3 أشهر، 
منوهـــا بأمر ســـموه بمضاعفة قيمة 

االجتماعـــي  الضمـــان  مخصصـــات 
ألـــف   17 منهـــا  يســـتفيد  التـــي 
أســـرة بحرينيـــة ممـــن تصـــرف لهم 
مســـتحقات الضمـــان االجتماعـــي، 
ومضاعفة قيمـــة مخصص اإلعاقة 
الذي يســـتفيد منه 12 ألفا من ذوي 
قوائـــم  فـــي  المســـجلون  اإلعاقـــة 
وزارة العمـــل والتنمية االجتماعي؛ 
تزامًنا من قرب حلول شهر رمضان 

المبارك.

حطاب يشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء لمكافأة األطباء

الدوســـري  عيســـى  النائـــب  أشـــاد 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  بتوجيهـــات 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، التي أمـــر فيها وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة بمضاعفة قيمة 
مخصصـــات الضمـــان االجتماعي التي 
تســـتفيد منهـــا 17 ألف أســـرة بحرينية 
ممـــن تصـــرف لهم مســـتحقات الضمان 
التوجيهـــات  أن  وأكـــد  االجتماعيـــة. 
أفرحـــت قلوب أكثر من ١٧ ألف أســـرة 
بحرينيـــة خصوصـــا مع اقتـــراب حلول 
شـــهر رمضـــان المبارك، وفـــي ظل هذه 

الجائحة التي هددت األرزاق عالمًيا.
التوجيهـــات  هـــذه  “بفضـــل  وأضـــاف 
الوقـــت  فـــي  الكريمـــة والتـــي جـــاءت 
المناســـب عملت علـــى تخفيف األعباء 
على شريحة كبيرة هي األحوج للدعم 
فـــي هذه الفتـــرة الحرجة”. وأشـــار إلى 
أن أمر سموه بمضاعفة قيمة مخصص 

اإلعاقـــة البرهان على االهتمـــام الكبير 
شـــرائح  لكافـــة  ســـموه  يوليـــه  الـــذي 
ذوي  لفئـــات  وبالـــذات  المواطنيـــن 
اإلعاقة واألسر المستفيدة من الضمان 
التوجيهـــات  “أن  وأكـــد  االجتماعـــي. 
مـــن  للتخفيـــف  ســـموه  مـــن  الكريمـــة 
كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي  انعكاســـات 
ودعما من ســـموه لألســـر واألفـــراد من 
ذوي االحتياجات الخاصة في مختلف 
المناسبات ومنها شهر رمضان الكريم”.

السفير البريطاني

أحمد السلومناصر األهلي سمير ناسخالد المسقطي

طه محمد عبدالقادر

وحيد سيار

عبدالرزاق حطاب عيسى الدوسري

محرر الشؤون المحلية محرر الشؤون المحلية



وتحـــدث في الندوة كل من نائبة األمين 
العـــام لألمـــم المتحـــدة، والمديـــر العـــام 
والمديـــرة  العالميـــة،  الصحـــة  لمنظمـــة 
اليونســـكو  لمنظمـــة  المســـاعدة  العامـــة 
والممثل السامي لتحالف األمم المتحدة 
للحضـــارات، إضافـــة إلـــى ماريـــا فرناندا 
للجمعيـــة  الســـابقة  الرئيســـة  إســـبينوزا 
مرابـــط  وآالء  المتحـــدة،  لألمـــم  العامـــة 
المتحـــدة  باألمـــم  الســـامية  المفوضـــة 
االقتصـــادي،  والنمـــو  الصحيـــة  للعمالـــة 
والمنتـــج  الممثـــل  دوغـــاس  ومايـــكل 
األميركي وسفير األمم المتحدة للسام، 
وجيـــن جـــودل ســـفيرة األمـــم المتحـــدة 
لرئيـــس  كلمـــات  إلـــى  إضافـــة  للســـام، 
الوزراء الفرنســـي األســـبق دومينيك دو 
فيلبـــان، وآنـــا تيباجـــوكا عضـــو البرلمـــان 
فـــي تنزانيا والمديرة التنفيذية الســـابقة 
لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة للمســـتوطنات 

البشرية.
وقـــد أدار النـــدوة البروفيســـور جيفـــري 
ســـاكس مدير مركـــز التنمية المســـتدامة 
والـــذي  األمريكيـــة،  كولومبيـــا  بجامعـــة 
ُيصنـــف من أبرز خبراء العالم في التنمية 
االقتصاديـــة، ولـــه العديـــد مـــن المؤلفات 
الجامعـــات  أرقـــى  فـــي  تـــدرس  التـــي 
األمريكية في قضايا التنمية المستدامة.
وفي بداية الندوة، نقل الشيخ حسام بن 
عيســـى آل خليفة تحيات وتقدير رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة للمشـــاركين 
في الندوة، ولكل من ســـاهم في تكريس 
مبـــادرة ســـموه الخاصـــة باليـــوم الدولـــي 

للضمير وتحويلها إلى حقيقة وواقع.
وتطرق إلى أبرز مضامين رسالة صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء إلى العالم 
بهـــذه المناســـبة ومـــا اشـــتملت عليـــه من 
الضميـــر  أهميـــة  حـــول  ودعـــوات  رؤى 
العالمـــي كقيمـــة رفيعـــة تعتـــرض كل مـــا 
مخاطـــر  مـــن  البشـــرية  مســـتقبل  يهـــدد 
وتعمل على تحقيق األهداف المشـــتركة؛ 
مـــن أجل عالـــم يســـوده الســـام والوئام، 
وضـــرورة أن يتحمـــل المجتمـــع الدولـــي 
مســـؤولياته في توفير مقومات الســـام 
ظـــل  فـــي  الســـيما  واالســـتقرار،  والنمـــو 
األوضـــاع الحالية والتحـــدي الكبير الذي 
يواجهـــه العالـــم جـــراء تفشـــي فيـــروس 

كورونا وما خلفه من خسائر فادحة.
الـــوزراء  رئيـــس  مبـــادرة  أن  وأوضـــح 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة الداعيـــة إلى االحتفال 
قيـــم  تســـتلهم  للضميـــر  الدولـــي  باليـــوم 
الرحمة والمحبة التي يحض عليها الدين 
اإلسامي الحنيف، وأن سموه يؤمن بأن 
الضمير هو النور واألمل الذي يرشـــد إلى 
كل ما يعزز قيم الحب والسام والتعاون 
بالشـــكر  وتوجـــه  المســـتدامة،  والتنميـــة 
لكافـــة المشـــاركين في النـــدوة، وعبر عن 
أمله في أن يســـهم اليوم الدولي للضمير 
فـــي إعـــاء القيم الســـامية التـــي تحض 

على التعاون بين الشعوب.
مـــن جانبهـــا، قالـــت أمينـــة محمـــد نائبـــة 
األمين العـــام لألمم المتحـــدة، إن الهدف 
األســـمى مـــن اليـــوم الدولـــي للضمير هو 
بنـــاء ثقافـــة الســـام بالحب على أســـاس 
واحتـــرام  الدولـــي  والتضامـــن  التعـــاون 

حقوق اإلنسان.
ونوهـــت إلـــى أن االحتفـــال األول باليوم 
الدولـــي للضميـــر يأتي فـــي لحظة يواجه 

العالـــم فيهـــا أزمـــة إنســـانية ال مثيـــل لها 
في تاريخ األمم المتحدة، مما يســـتدعى 
العمـــل على ضرورة تحقيـــق أهداف هذا 
اليـــوم كوســـيلة لتعبئـــة جهـــود المجتمـــع 
الشـــمولية  لتعزيـــز  بانتظـــام؛  الدولـــي 
والتضامن اإلنســـاني للنجـــاح في التغلب 

على فيروس “كورونا”.
وأضافـــت أن هـــذا الوبـــاء يؤكـــد أهميـــة 
الترابـــط بيـــن جميع دول العالـــم ويذكرنا 
بأننا جميعا جزء من أسرة بشرية واحدة، 
مؤكـــدة أنـــه ال يمكن التغلـــب عليه إال من 
خـــال تعزيز وتكثيـــف الجهود الجماعية 

والدولية في مواجهته.
وشـــددت علـــى أهميـــة اإلدراك بضـــرورة 
تبني منهجيات أهداف التنمية مستدامة 
أكثر من أي وقت مضى للتعلم ومضاعفة 
الجهـــود، وطالبـــت بضـــرورة العمـــل على 
تعزيز الصمـــود العالمي في مواجهة هذه 
األزمة الكارثية وتداعياتها الســـلبية على 

المجتمعات والشعوب حول العالم.
مـــن ناحيتـــه، أكـــد  مديـــر مركـــز التنميـــة 
المســـتدامة بجامعـــة كولومبيا االمريكية 
ورئيس شـــبكة حلول التنمية المستدامة 
جيفري ســـاكس أهمية االحتفـــال باليوم 
الدولـــي للضميـــر كوســـيلة لبعـــث الـــروح 
اإلنســـانية وبناء ثقافة السام واستلهام 
مبـــادئ ميثـــاق األمم المتحـــدة واإلعان 

الدولي لحقوق اإلنسان.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمملكة 
البحريـــن علـــى دورهـــا القيـــادي في دعم 
جهـــود الســـام والتفاهـــم الدولـــي وعلي 
مبـــادرة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الـــوزراء الخاصة باليـــوم الدولي للضمير، 
وقال: “لقـــد جمعتنا مملكـــة البحرين معا 
في هذه المناســـبة، وإننا نديـــن بالعرفان 

والجميل بشدة لها”.
وأوضـــح أنه وفقا لقـــرار األمـــم المتحدة 
الـــذي تـــم بموجبـــه إعـــان اليـــوم الدولي 
للضميـــر، فـــإن إقـــرار هـــذا اليـــوم يهـــدف 
إلى حشـــد جهود المجتمع الدولي لتعزيز 
الســـام والتســـامح والتفاهم والتضامن؛ 

من أجل بناء عالم مستدام.
وأكـــد أن العالـــم يعيـــش لحظـــة تاريخية 
غير مســـبوقة ويواجه أزمة عســـيرة هي 
تفشـــي وبـــاء فيـــروس “كورونـــا”، الـــذي 
حصـــد أكثر من 70 ألف شـــخص وأصاب 
نحو مليون و300 ألف، ونجم عنه خسائر 

اقتصادية فادحة لجميع دول العالم.
وشـــدد على أهميـــة االنتباه إلـــى أوضاع 
أبنـــاء الطبقـــات الفقيـــرة الذيـــن تضرروا 
بشكل بالغ بسبب الفيروس وما سببه لهم 
من فقدان للوظائف والدخول الشـــهرية، 
وهم بحاجة إلـــى تأمين احتياجاتهم من 

الطعام والشراب والرعاية الصحية.
وأكـــد أن ما تطوعت به الدول الغنية من 
رصد لمليـــارات الدوالرات لمكافحة وباء 
كورونـــا هـــو واجـــب عليهـــا، وقـــال: “إننـــا 
نحتاج تمويـــات وإعانـــات مالية عاجلة 
للـــدول الناميـــة والمحرومـــة لمســـاعدتها 

في مواجهة هذه األزمة الطاحنة”.
وأعـــرب المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة 
العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
عن شـــكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء 
على رؤيتـــه الثاقبة بأهمية اليوم الدولي 
للضميـــر فـــي تعزيـــز الترابـــط والتنســـيق 
بيـــن مختلف الدول لمواجهـــة التحديات 

الطارئة التي تواجه العالم اليوم.
وأكد أهمية مبادرة صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء بيـــوم الضميـــر الدولـــي 
خصوصـــا فـــي ظـــل األوقـــات والظروف 
الصعبـــة التـــي يمر بها العالـــم حاليا جراء 
انتشـــار جائحـــة فيـــروس كورونـــا؛ األمر 
الـــذى يجعـــل العالـــم يحتاج بشـــكل أكثر 
إلحاًحـــا مـــن أي وقـــت مضـــى للترويـــج 

لثقافة السام بحب وضمير.
ورأى أن اليـــوم الدولـــي للضميـــر يمنـــح 
مواجهـــة  فـــي  للصمـــود  القـــوة  العالـــم 
تواجـــه  التـــي  والتهديـــدات  التحديـــات 
العالـــم جـــراء هـــذه الوبـــاء، وأن الضميـــر 
الدولي هو الســـبيل الوحيـــد لهزيمة هذه 
الجائحة وإنقاذ مايين األرواح البشـــرية 
شـــريطة العمل ســـويا بروح من التضامن 

والتكاتف الدولي.
وقـــال: “إن وبـــاء “كورنـــا” يجعلنـــا جميعا 
حيـــاة  فـــي  المشـــترك  األمـــل  نتقاســـم 
يملؤها الســـام والوئام والعيش في بيئة 
صحيـــة ســـالمة دون النظـــر الختافاتنـــا 
الدينيـــة والعقائديـــة، وأن نكـــون جميعـــا 
المصيـــر  بشـــريا واحـــدا يجمعنـــا  جنســـا 
المشـــترك مـــن خـــال تعزيز كافة الســـبل 
وتفعيل المبـــادرات الهادفة إلى التضامن 
الظـــروف  مواجهـــة  فـــي  المجتمعـــي 

الطارئة”.
بدورهـــا، أثنت المديرة العامة المســـاعدة 

لمنظمـــة اليونســـكو ســـتيفانيا جيانينـــي 
علـــى جهـــود مملكـــة البحرين فـــي الدفع 
نحـــو اعتماد اليوم الدولـــي للضمير لما له 
من أهمية في تعزيز الســـام العالمي وما 
يتضمنه من دالالت عـــن أهمية التضامن 

الفكري واألخاقي بين البشر.
ورأت أن االحتفـــال باليـــوم الدولي األول 
للضميـــر يأتي فـــي الوقت المناســـب في 
ظـــل األزمة العالمية الناجمة عن فيروس 
“كورونا”، وهي األزمة التي تضرب العالم 
بشـــدة وتوثـــر على البشـــرية بأســـرها بما 

يشبه الحرب إلى حد كبير.
الضميـــر  دور  نـــرى  عـــادة  “إننـــا  وقالـــت: 
فيمـــا يتعلـــق بلوم أنفســـنا ومعرفة ما هو 
الصـــواب ومـــا هو الخطـــأ، وقـــرار اعتماد 
اليـــوم الدولـــي للضميـــر قريـــب جـــًدا من 
القلـــب؛ ألنـــه يعـــزز الســـام فـــي عقـــول 
خـــال  مـــن  والرجـــال  النســـاء  وقلـــوب 

التعليم والثقافة والعلم”.
وأضافـــت: “يمكـــن القـــول اليـــوم أنه منذ 
إنشـــاء نظـــام األمـــم المتحـــدة قبـــل 75 
عاًما، فإن نفس مشاعر التضامن العالمي 
الســـائدة اآلن هـــي العـــاج الوحيـــد الذي 

نملكه في مواجهة وضع غير مسبوق”.
بدوره، أشاد ميجيل أنجيل موراتينوس 
الممثل الســـامي لتحالف األمـــم المتحدة 
رئيـــس  صاحـــب  بمبـــادرة  للحضـــارات 
الـــوزراء الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
الضميـــر  ليـــوم  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
الدولـــي، مشـــيرا إلـــى أنهـــا تهـــدف إلـــى 
تعزيـــز ثقافة الســـام بالمحبـــة والضمير، 
وقـــال إن احتفاليـــة يوم الضميـــر الدولي 
في نســـختها األولى تؤكـــد حرص مملكة 
جالـــة  البـــاد  عاهـــل  بقيـــادة  البحريـــن 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة على 
تعزيـــز الســـام العالمـــي ونبـــذ الخافات 

والنزاعات بين دول العالم.
ونـــوه إلـــى أن العالـــم في الوقـــت الحالي 
منـــذ  للبشـــرية  تهديـــد  أشـــرس  يواجـــه 
إثـــر مواجهـــة  الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب 
المجتمعـــات  دفـــع  ممـــا  كورنـــا  فيـــروس 
الدوليـــة للترابـــط والتكاتـــف علـــى الرغم 
مـــن غلـــق الحـــدود بيـــن الـــدول، منوهـــا 
بأهميـــة يـــوم الضميـــر لمواجهـــة مخاطر 
هـــذا الوباء وضـــرورة التعاون والشـــعور 
بالمســـؤولية؛ مـــن أجـــل تحقيـــق النجاح 
لهـــذا اليـــوم الدولي الذي تبنتـــه الجمعية 

العامة لألمم المتحدة بهدف تعزيز ثقافة 
السام بالحب والضمير.

من جهتها، أعربت ماريا فرناندا اسبينوزا 
الرئيســـة الســـابقة للجمعيـــة العامة لألمم 
رئيـــس  لســـمو  تقديرهـــا  عـــن  المتحـــدة 
الوزراء على مبادرته بشأن اليوم الدولي 
بهـــذه  االحتفـــال  إن  وقالـــت  للضميـــر، 
المناســـبة يأتـــي فـــي الوقـــت المناســـب، 
إلـــى  ماســـة  بحاجـــة  العالـــم  أن  الســـيما 
المزيـــد من التفاهـــم والتضامـــن والوعي 
وبنـــاء ثقافـــة الســـام؛ من أجـــل مواجهة 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا الـــذي تضررت 

منه البشرية جمعاء.
وأكـــدت أن األزمـــة التـــي يعيشـــها العالم 
اليـــوم جراء تفشـــي “كورونـــا تؤكد مدى 
حياتنـــا  بـــأن  االعتـــراف  إلـــى  حاجتنـــا 
تعتمد على مـــدى وعينا ووعي اآلخرين، 
وضـــرورة أننا مترابطون بشـــكل جذري”، 
وقالـــت: “إننـــا يجـــب أن ننظـــر إلـــى وباء 
كورونا كجرس إنذار ودعوة لاســـتيقاظ 

لضميرنا ووعينا”.
وشـــددت علـــى: “أنـــه ال مفـــر مـــن اإلقرار 
بحقيقـــة أن العالـــم يواجه تحدًيـــا عالمًيا 
يجـــب أن يتحـــد فيـــه الجمع بعد تفشـــي 
فيـــروس كورونـــا ومـــا خلفه من خســـائر 
فادحـــة ســـتلقي بظالهـــا علـــى البشـــرية 

بشكل ال يمكن توقعه”.
وأوضحـــت أن االحتفـــال باليـــوم الدولي 
للضميـــر للمـــرة األولـــى يجـــب أن يذكـــر 
الجميـــع بأن لـــه دور يؤديه فـــي مواجهة 
هذه األزمة بعيدا عن أي أنانية أو جشـــع، 
كمـــا أنـــه يعـــد فرصـــة ثمينـــة لبنـــاء عقـــد 
اجتماعـــي دولي جديد، وهو ما يســـتلزم 
عالميـــة  إســـتراتيجية  هنـــاك  تكـــون  أن 
األزمـــات  جميـــع  مـــع  للتعامـــل  جديـــدة 

والقضايا الدولية.
بدوره، أكد ســـفير األمم المتحدة للسام 
مايـــكل  األمريكـــي  والمنتـــج  الممثـــل 
العامـــة  الجمعيـــة  إقـــرار  أن  دوغـــاس، 
لألمـــم المتحـــدة ليـــوم الضميـــر الدولـــي 
اســـتجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء يعد أمرا في غاية األهمية 
والضـــرورة؛ نظـــرا لحاجـــة البشـــرية إلـــى 
خطـــاب يعالـــج قضايـــا الســـام العالمـــي 

وفض النزاعات والصراعات.
وأضـــاف أن أحياء يوم الضميـــر الدولي؛ 
بهـــدف تعزيـــز ثقافـــة الســـام والمحبـــة 

والضميـــر يعـــد أمرا مدهشـــا كونـــه يأتي 
في وقـــت العالم أحوج فيه ما يكون إلى 
تعزيز هذه الثقافـــة لمواجهة االندفاعات 
التـــي  البشـــرية  والخافـــات  العدوانيـــة، 

تحدث من حولنا.
كمناســـبة  بالضميـــر  االحتفـــال  أن  وأكـــد 
عالميـــة هـــو بمثابـــة أداة تعلي مـــن القيم 
والمبـــادئ وتســـهم في توظيـــف القدرات 
البشـــرية لمواجهة العديد من التهديدات 
التـــي تواجـــه البشـــرية مثل تغيـــر المناخ 
األســـلحة  وفوضـــى  البيئـــي  والتلـــوث 
النووية. واعتبر رئيس الوزراء الفرنســـي 
األســـبق دومينيـــك دوفيلبـــان أن اليـــوم 
الدولـــي للضميـــر الـــذي جاء بمبـــادرة من 
مملكـــة البحريـــن يعـــد دعـــوة للعالـــم ألن 
يتذكر أهمية الســـام وضـــرورة التضامن 
والتعاون فـــي مواجهة تداعيات تفشـــي 

فيروس “كورونا”.
مـــن ناحيتهـــا، أكـــدت آنا تيباجـــوكا عضو 
البرلمـــان في تنزانيا والمديـــرة التنفيذية 
المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج  الســـابقة 
للمستوطنات البشرية، أنه في هذا الوقت 
الـــذي يجتـــاح وبـــاء فيـــروس “كورونـــا” 
العالـــم، فإن اليوم الدولي للضمير يشـــكل 
فرصـــة أمـــام البشـــر لمراجعـــة ضمائرهم 
وأســـاليب حياتهم، والعمل على ترســـيخ 
قيـــم الحـــب والتضامـــن والســـام الـــذي 

يحقق الرخاء للجميع.
وقالـــت آالء مرابـــط المفوضـــة الســـامية 
باألمـــم المتحدة للعمالـــة الصحية والنمو 
االقتصـــادي إنه في ظـــل االحتفال األول 
باليـــوم الدولـــي للضميـــر وبينمـــا يواجـــه 
العالـــم وبـــاء كورونـــا، فـــإن مـــن األهميـــة 
البحـــث عـــن أثـــر ذلـــك علـــى العالـــم فـــي 
المســـتقبل ومـــا يحتاجـــه مـــن تغييـــر بما 
يجعل النظام الدولي فعاال وأكثر واقعية 

ودعًما لجميع البشر.
هـــذا  فـــي  معنييـــن  كنـــا  “إذا  وأضافـــت: 
اليوم بحقوق اإلنســـان، فيجب أن نطرح 
أســـئلة جادة حول نظام الرعاية الصحية 
والنمـــاذج االقتصاديـــة وقيمـــة اإلنســـان 

والعقل البشري”.
األمـــم  ســـفيرة  جـــودل  جيـــن  وقالـــت 
المتحـــدة للســـام: “إننـــا ونحـــن نحتفـــل 
باليـــوم الدولـــي للضميـــر علينـــا أن نتذكر 
أننـــا نمر فـــي أوقات صعبـــة للغاية، حيث 
تجتـــاح جائحة فيـــروس كورونـــا العالم، 
ويعانـــي الكثيـــر مـــن النـــاس مـــن المرض 
بما فـــي ذلك األطبـــاء والممرضات الذين 
هم علـــى الخطوط األمامية ويعملون با 

أنانية لمساعدة اآلخرين”.
وأضافـــت: “يجـــب علينـــا اليـــوم )ونحـــن 
نحتفـــل باليوم الدولي للضميـــر( أن نعيد 
النظـــر فـــي الفجـــوة المتزايـــدة بيـــن مـــن 
يملكون ومـــن ال يملكـــون، والفقر المدقع 
ليـــس فقـــط فـــي البلـــدان الفقيـــرة، لكـــن 
يوجد أيضا في أكثر البلدان غنى وثراء”.

المنامة - بنا

مباحثات أممية “باالتصال المرئي” لعرض دالالت مبادرة سمو رئيس الوزراء
بمشـــاركة شـــخصيات دوليـــة رفيعـــة المســـتوى ونخبـــة مـــن المفكريـــن والباحثيـــن

ستيفانيا جيانيني دومينيك دوفيلبان

آنا تيباجوكا

آالء مرابط

جيفري ساكس

ميجيل أنجيل موراتينوس

مايكل دوغالس

تيدروس أدهانوم

ماريا فرناندا اسبينوزا

جين جودل 

أمينة محمد
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نظمــت “شــبكة حلــول التنميــة المســتدامة” التابعــة لألمــم المتحدة بالتعــاون مع مركــز التنمية 
المســتدامة بجامعــة كولومبيــا األمريكيــة وديوان صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء ندوة 
عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي؛ بمناســبة اليــوم الدولــي للضمير، شــاركت فيها شــخصيات دولية 
رفيعة المســتوى من بينها، أمينة محمد نائبة األمين العام لألمم المتحدة، وتيدروس أدهانوم 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والمديرة العامة المســاعدة لمنظمة اليونســكو ستيفانيا 
جيانينــي، وميجيــل أنجيــل موراتينــوس الممثل الســامي لتحالــف األمم المتحــدة للحضارات، 

والشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، إلى جانب عدد من المسؤولين الدوليين وسفراء السالم 
المعتمديــن مــن األمم المتحدة. وتناولت النــدوة دالالت وأهمية مبادرة رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة الخاصــة باليــوم الدولــي للضمير، ورســالة 
ســموه إلى العالم بهذه المناســبة، وما تضمنته من دعوات ورؤى من شــأنها أن تسهم في تعزيز 
دور الضمير كقيمة إنســانية تحفظ كرامة البشــر وتدعم جهود المجتمع الدولي ومســاعيه في 
تحقيق السالم واألمن واالستقرار العالمي. وشارك في الندوة نخبة من السياسيين والمفكرين 

والباحثيــن فــي مختلــف مجــاالت السياســية واالقتصاديــة والتنمية المســتدامة، حيث حرص 
الجميــع علــى المشــاركة فــي النــدوة رغم الظروف التي يمــر بها العالم حالًيا جراء تفشــي وباء 
فيــروس كورونــا، وتطرقــوا إلــى الجهــود التــي تقــوم بهــا مملكــة البحرين بقيــادة عاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، في إطار ما توليــه من اهتمام بقضايا األمن 
والتنمية المستدامة، والتي يدفعها بشكل مستمر إلى تحفيز وحشد الجهود؛ من أجل أن تأخذ 

مسيرة التنمية مسارها الصحيح لكي تنعم اإلنسانية بالرخاء واالستقرار.

حسام بن عيسى: 
رسالة سموه 

دعوة للمجتمع 
الدولي لدعم 

االستقرار

الممثل السامي 
لتحالف األمم 

المتحدة للحضارات: 
إسهام فاعل بتعزيز 

ثقافة السالم

المدير العام 
لمنظمة الصحة 
العالمية: شكر 

وتقدير لسموه على 
مبادرة يوم الضمير

المفوضة السامية 
باألمم المتحدة 

للعمالة الصحية: 
فرصة للنظام الدولي 

لمساندة البشر

الرئيسة السابقة 
للجمعية العامة 
لألمم المتحدة: 

العالم بحاجة ماسة 
لمزيد من التفاهم 

“يـــوم الضميـــر الدولـــي” هدايـــة العالـــم لتعزيـــز قيـــم الســـام والتنميـــة المســـتدامة

رؤى سموه تسهم بتعزيز دور الضمير 
كقيمة إنسانية تحفظ كرامة البشر

يجب أن ننظر إلى وباء كورونا كجرس إنذار 
ودعوة الستيقاظ ضميرنا

البحرين بعهد جاللة الملك تهتم بقضايا 
األمن والتنمية المستدامة

حسام بن عيسى
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انطالق التسجيل اإللكتروني لتكفل الحكومة بدفع الرواتب الثالثة
ــم ــدعـ الـ مــــن  ســـيـــســـتـــفـــيـــدون  ــات”  ــ ــن ــ ــي ــ ــأم ــ ــت ــ “ال لــــــدى  مــســجــلــيــن  ــف  ــ ــوظ ــ م ألــــــف   100

بنـــاء على التوجيهات الملكية الســـامية 
بإطـــاق حزمة ماليـــة واقتصادية دعًما 
للمواطنيـــن والقطـــاع الخـــاص، وتكفـــل 
المواطنيـــن  رواتـــب  بدفـــع  الحكومـــة 
القطـــاع  فـــي  العامليـــن  البحرينييـــن 
الخاص والمســـجلين لدى الهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي ألشـــهر أبريل ومايو 
ويونيو للعـــام 2020، والذي يأتي ضمن 
مـــن  للحـــد  الوطنيـــة  الجهـــود  توحيـــد 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، 
أعلـــن وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 

جميـــل حميدان، عن إطاق خدمة على 
الموقـــع اإللكترونـــي لدى الهيئـــة العامة 
www.sio.gov.“ االجتماعـــي  للتأميـــن 

bh”، للسماح ألصحاب العمل التسجيل، 
اعتبـــاًرا من امـــس األربعاء، لاســـتفادة 
رواتـــب  بدفـــع  الحكومـــة  تكفـــل  مـــن 
المواطنين العاملين في منشآت القطاع 

الخاص.
وتّمكـــن الخدمـــة اإللكترونيـــة أصحاب 
العمل من تســـجيل البيانـــات المصرفية 
عبر حســـابهم المفّعل لدى الهيئة العامة 

للتأميـــن االجتماعـــي، وفـــي حـــال عدم 
وجـــود حســـاب إلكترونـــي مفعـــل لهـــم، 
بإمكانهـــم تفعيل الحســـاب على الموقع 

اإللكتروني.
وأكد وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
رواتـــب  بدفـــع  الحكومـــة  تكفـــل  أن 
المواطنيـــن فـــي القطـــاع الخـــاص يأتي 
فـــي إطار حـــرص عاهل البـــاد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
رئيـــس  برئاســـة  والحكومـــة  خليفـــة، 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 

ومتابعة ولي العهـــد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، لتوفيـــر الســـيولة 
الازمـــة للقطـــاع الخـــاص للتعامـــل مـــع 
آثـــار األوضـــاع الراهنـــة والتخفيـــف من 
اآلثـــار االجتماعية واالقتصادية لتبعات 
كورونـــا،  لفيـــروس  العالميـــة  الجائحـــة 
والمحافظـــة علـــى نمو القطـــاع الخاص 
وتعزيـــز دوره الحيـــوي فـــي دعم عجلة 

االقتصاد الوطني.
الرواتـــب  دفـــع  أن  حميـــدان  وأوضـــح 

ســـيتم وفًقا لما هو مســـجل لـــدى الهيئة 
العامـــة للتأمين االجتماعـــي حتى نهاية 
شـــهر فبرايـــر الماضي، مشـــيًرا إلـــى أنه 
ســـيتم دفـــع هـــذه الرواتـــب مـــن خـــال 
وفورات صنـــدوق التأمين ضد التعطل، 
حيـــث تبلـــغ تكلفتهـــا 215 مليـــون دينار 
بحرينـــي لتغطيـــة أشـــهر أبريـــل ومايـــو 
ويونيو 2020، بمعدل شـــهري يفوق 70 
مليون دينار، ويشمل جميع البحرينيين 
العامليـــن في منشـــآت القطـــاع الخاص 
وعددهـــم نحو 100 ألف موظف وعامل 

وزير العمل والتنمية االجتماعيةمسجلين لدى الهيئة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة الخارجية

أجرى وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي أمـــس، لقاء عبـــر االتصال 
اإللكترونـــي المرئـــي مـــع عـــدد مـــن 
سفراء مملكة البحرين في عدد من 
الـــدول العربية واألجنبيـــة، تم فيه 
بحـــث جهود البعثـــات والقنصليات 
لمتابعـــة  البحرينيـــة  الدبلوماســـية 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  شـــؤون 
المقيميـــن فـــي الخـــارج، فـــي ظـــل 
انتشـــار عـــدوى فيـــروس “كورونـــا” 

فـــي العديد مـــن دول العالـــم. وأكد 
حـــرص القيـــادة واهتمامهـــا بعودة 
جميـــع المواطنيـــن البحرينيين في 
الخارج، وفق خطة إجاء منســـقة 
وفاعلـــة. ووقع الوزير قرار إنشـــاء 
وتشـــكيل مجلس وزارة الخارجية 
الـــذي ســـيتولى متابعة ســـير العمل 
واألداء ووضـــع السياســـات العامة 
وخططهـــا التنفيذيـــة عبـــر عدد من 

االختصاصات المهمة.

الزياني يوقع تشكيل “مجلس الخارجية”

المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
ســـمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بمكتبه بقصر القضيبية مستشـــار جالة 
الشـــيخ  الدبلوماســـية  للشـــؤون  الملـــك 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفة، 
حيث أشاد ســـموه بجهود ودور الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أثناء 
توليـــه مهمـــات وزارة الخارجيـــة لفتـــرة 
عقـــد ونصف تميز خالها بدوره المتميز 
فـــي تطويـــر وتعزيـــز عاقـــات مملكـــة 

البحريـــن وبحضـــوره فـــي االجتماعات 
والمؤتمـــرات اإلقليمية والدولية متمنًيا 
لـــه التوفيق في مهامـــه الجديدة. وعبر 
الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفة عن 
اعتـــزازه بالعمـــل فـــي وزارة الخارجيـــة 
فترة تولي سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة لمقاليدها، مؤكدا تشرفه بثقة 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ليعمل مستشـــاًرا 

لجالته للشؤون الدبلوماسية.

محمد بن مبارك يشيد بجهود خالد بن أحمد الدبلوماسية

الترخيص لـ 28 بائعا جائال بحرينيا واقتصار النشاط على المواطنين 
خالد بن عبداهلل: مواصلة خطط تعزيز البنية التحتية واستدامة الخدمات

أكــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنــة الوزاريــة للمشــروعات 
التنمويــة والبنيــة التحتيــة الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا آل خليفــة مواصلة 
الحكومة برئاســة صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء ومساندة صاحب 
الســمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
التحتيــة  البنيــة  تعزيــز جاهزيــة  إلــى  الراميــة  الخطــط  تنفيــذ  الــوزراء، 
واســتدامة الخدمــات المقدمــة إلــى المواطنيــن والمقيمين والمســتثمرين 

على حد سواء، وذلك لضمان تأمين البيئة الداعمة للتنمية الشاملة.

جـــاء ذلـــك لـــدى ترؤســـه االجتمـــاع 
الثالـــث والخمســـين للجنـــة الوزارية 
والبنيـــة  التنمويـــة  للمشـــروعات 
التحتيـــة الـــذي تـــم عقـــده عـــن ُبعد 
المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة  بواســـطة 
بمشـــاركة الـــوزراء أعضـــاء اللجنـــة، 
والمسؤولين من الوزارات والجهات 

الحكومية ذات العاقة.
وخـــال االجتمـــاع، تابعـــت اللجنـــة 
الوزارية سير العمل في المشروعات 
القائمة التي تنفذها وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني في قطاع الصرف الصحي 
والتـــي  المملكـــة  مناطـــق  بمختلـــف 
تقـــدر تكلفـــة إنشـــائها بأكثـــر من 21 
مليـــون دينـــار ممولـــة مـــن الميزانية 
العامـــة للدولـــة، والتـــي تتمثـــل فـــي 
ميـــاه  تدفقـــات  تحويـــل  مشـــروع 
الصرف الصحـــي من بني جمرة إلى 
مدينة سلمان، ومشروع إنشاء خط 
الصـــرف الصحـــي لمنطقتـــي الجفير 
والغريفة، ومشروع إنشاء الخطوط 
الموصلة لمشروعات وزارة اإلسكان 
إلـــى تقاطـــع  فـــي ضاحيـــة الرملـــي 
ســـلماباد، والخطـــوط الموصلـــة من 
الرملـــي  إلـــى ضاحيـــة  بـــوري  نفـــق 
على شـــارع الشـــيخ زايد، ومشروع 
إلغـــاء محطة معالجـــة مياه الصرف 
الصحي فـــي منطقة الحد الصناعية 
وتوصيلها بمحطة المحرق لمعالجة 

مياه الصرف الصحي.
تبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  وأشـــاد 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
لتنفيـــذ  العمرانـــي  والتخطيـــط 

توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي 
الـــوزراء ومتابعـــة صاحـــب  رئيـــس 
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء، لتحقيق العوائـــد المرجوة 
مـــن االســـتثمار الحكومي فـــي هذه 
المشروعات الهادفة إلى توفير بيئة 
صحية وسليمة على الدوام للجميع، 
والتـــي تصـــب جميعهـــا فـــي زيـــادة 
نســـب اإلنجاز في برنامج الحكومة 

حتى العام 2022.
كمـــا اطلعـــت اللجنـــة الوزاريـــة على 
الناقلـــة  الخطـــوط  مشـــروعات 
الصـــرف  لقطـــاع  المســـتقبلية 
الصحـــي والمقـــدرة تكلفتها بحوالي 
فـــي  وتتمثـــل  دينـــار،  مليـــون   31
مناطـــق  علـــى  موزعـــة  مشـــروعات 
الدبلوماســـية،  والمنطقـــة  الجفيـــر 
والزنـــج، وتوبلي من شـــارع الشـــيخ 
عيســـى بن ســـلمان إلى تقاطع سار، 
عـــاوة علـــى صيانـــة محطـــة توبلي 

ومحطات الضخ.
علـــى صعيـــد آخـــر، وضمـــن جهـــود 
اللجنـــة الوزاريـــة الســـتدامة تقديم 
القطـــاع  مـــع  بالشـــراكة  الخدمـــات 

الخدمـــة  مســـتوى  ورفـــع  الخـــاص، 
في المرافـــق العامة لكافة مرتاديها، 
فقـــد اطلعـــت اللجنـــة علـــى عـــرض 
مشـــروع  مســـتجدات  آخـــر  حـــول 
التابعـــة  الصيـــد  مرافـــئ  اســـتثمار 
لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
وذلـــك  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
علـــى إثـــر تكليـــف اللجنـــة الوزاريـــة 
للوزارة بدراســـة الخيارات المناسبة 
الســـتثمار هذه المرافئ عبر تشجيع 
القطـــاع الخـــاص لإلقبـــال علـــى هذا 
النوع من االستثمار من خال وضع 
جاذبـــة  وآليـــات  محفـــزة  مميـــزات 
ومستقطبة ألكبر عدد من ممكن من 

المستثمرين.
ووافقـــت اللجنـــة خـــال اجتماعهـــا 
على الخطة التنفيذية التي عرضتها 
البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكالـــة 
لمشروع اســـتثمار أربعة من بين 12 
مرفـــأ تابعًا للوزارة وتقع في مناطق 
راس ريا، والحد، وعســـكر، والبديع. 
ووافقـــت كذلـــك على تعيين شـــركة 
استشارية للقيام بأعمال المزايدات.

وفي موضوع آخر، وفي إطار حرص 
اللجنـــة الوزاريـــة على تنـــوع فرص 

العمـــل الحـــرة المتاحـــة والمســـموح 
مزاولتهـــا من قبـــل المواطنين ضمن 
اإلطار القانوني، فقد اطلعت اللجنة 
علـــى آخـــر مســـتجدات ملـــف الباعة 
الجائليـــن المرخص لهم بمزاولة هذا 
النشـــاط مـــن قبـــل شـــؤون البلديات 
والذيـــن بلـــغ عددهم 28 بائعـــًا جائاً 
بحرينيـــًا موزعيـــن على شـــوارع 77 
فـــي ســـند و23 فـــي توبلـــي و4 فـــي 

سترة.
واطمأنـــت اللجنـــة خـــال االجتماع 
إلى شـــروع الوزارة فـــي تعميم هذه 
التجربـــة على ســـائر مناطق المملكة 
إثـــر نجـــاح تطبيقهـــا فـــي محافظـــة 
العاصمة، وإلى تطبيق الوزارة كذلك 
الازمـــة  التنظيميـــة  لاشـــتراطات 
كاقتصار الترخيص على المواطنين 
منـــح  إجـــراءات  وتســـهيل  فقـــط، 
الترخيـــص، وتوحيـــد منصات البيع، 
ودعـــم الباعـــة الجائلين فـــي أعقاب 
التنسيق مع صندوق العمل “تمكين” 
لتحمـــل نصـــف تكلفـــة شـــراء تلـــك 
المنصات، مع مراعاة االســـتمرار في 
الحمات التفتيشـــية الازمة لضبط 

الباعة الجائلين غير المرخصين.

المنامة - بنا

تنفيذ مشروعات 
للصرف الصحي 

بكلفة 21 مليوًنا 
في مناطق مختلفة

استثمار 4 مرافئ 
صيد وتعيين 

شركة استشارية 
ألعمال المزايدات

“تمكين” تتحمل 
نصف تكلفة شراء 

منصات البيع 
للباعة المرخصين
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عاطل يحول مركبته إلى “إسعاف سيارات”
ــة ــاع س مـــــدار 24  عــلــى  ــن  ــائـ ــزبـ الـ لــخــدمــة  ــل  ــق ــن ــت م “كـــــــراج” 

تمكــن شــاب بحرينــي مــن أن يعمــل ميكانيكــي ســيارات بعــد أن كان عاطــاً 
عــن العمــل، وذلك إثر قيامه بتحويــل مركبته إلى “كراج متنقل” يخدم جميع 

أنواع السيارات وعلى مدار 24 ساعة.

وصـــرح الشـــاب عبـــدهللا النجـــاس لــــ 
“البـــاد” بالقول: عملت مع والدي في 
تصليح الســـيارات ألكثر من 18 سنة، 
والحظت أن الزبائن يترددون بشكل 
مســـتمر إلـــى الكـــراج، لتصليـــح ثقب 
فـــي اإلطـــارات أو تغييـــر بطاريـــة أو 
غيرها، مضيفـــا أن فكرة عمل الكراج 
المتنقل هي ألشخاص قلة، أو حاجة 
بعـــض الزبائن إلى وجـــود ميكانيكي 
ســـيارات متخصـــص وصاحب خبرة 
ويمكـــن أن يتواجد بـــأي منطقة فور 
االتصال به. وأضاف النجاس “نفذت 
لوحـــدي الفكـــرة، إذ خططـــت إلعادة 

هندســـة المركبة دون مســـاعدة أحد، 
واشـــتريت معدات وجهزتهـــا بجميع 
الخدمـــات التي يمكـــن أن يحتاج لها 

الجميع”.
وأوضح أن الكراج يقدم جميع أنواع 
تصليـــح  مـــن  للمركبـــات،  الخدمـــات 
“البنجـــر” وتبديل اإلطـــارات، وتغيير 
أنـــواع  لمختلـــف  المحـــركات  زيـــت 
المركبات وتغيير ماء محرك”الرديتر” 
وتغييـــر البطاريـــة، والفحـــص بجهاز 
الكمبيوتر لمعرفة الخلل في المركبة.
ولفـــت النجـــاس إلـــى أنـــه علـــى أتـــم 
المســـاعدة  لتوفيـــر  االســـتعداد 

لألشخاص فور تواصلهم معه.
ودعا جميع العاطلين إلى خلق فرص 
عمل مبتكـــرة ومميزة، داعيـــا لتنفيذ 
مشـــاريع العمـــل الفـــردي، مـــا يســـاعد 

علـــى خفـــض البطالـــة بيـــن الشـــباب، 
آماً أن يتوســـع عملـــه وُيفتح له باب 
المناطـــق  بأحـــد  “كـــراج”  لفتـــح  رزق 

الصناعية.

وافق مجلـــس النواب في جلســـته 
برغبـــة  االقتـــراح  علـــى  األخيـــرة 
اإلعـــام  مقـــررات  إدخـــال  بشـــأن 
بمناهـــج  االتصـــال  وتكنولوجيـــا 
المـــدارس الحكوميـــة المقـــدم مـــن 

النائب أحمد السلوم.
يهـــدف االقتراح برغبـــة إلى إدخال 
وتكنولوجيـــا  اإلعـــام  مقـــررات 
االتصـــال ضمـــن المناهـــج التربوية 
فـــي المـــدارس الحكوميـــة على أن 
تدرج في مقررات مبتدئة للمرحلة 
االبتدائية ومقررات نوعية للمرحلة 
اختياريـــة  ومقـــررات  اإلعداديـــة 
لطلبـــة المرحلـــة الثانويـــة الراغبين 
فـــي دراســـة تخصص اإلعـــام في 

المرحلة الجامعية.
 مـــن جهتـــه، قـــال النائـــب ممـــدوح 
الصالح إننا نحن في أمس الحاجة 
الـــى مثل هذه المقـــررات اإلعامية 
هـــذه  تدخـــل  أن  األجـــدى  ومـــن 
المقررات ضمن المناهج الدراســـية 

التي اثبتت الحاجة لها.
وبين النائب أحمد السلوم أن اتجاه 

وزارة التربيـــة والتعليم إلى تطبيق 
المرحلـــة  فـــي  إثرائيـــة   مقـــررات 
اســـتعداد  بمثابـــة  يعـــد  الثانويـــة 
مبكـــر وهدف نســـعى لتحقيقه عبر 
المقترح لحق بيئة أرضية للمقبلين 
اإلعـــام،  بكالوريـــوس  دراســـة 
ليشـــمل  التوســـع  “نأمـــل  موضحـــا 
واالعداديـــة  االبتدائيـــة  المرحلـــة 
وتوفيـــر الكـــوادر المتخصصـــة في 
اإلعـــام، والمتوافرة فـــي الطاقات 
اإلعـــام  مجـــال  فـــي  الشـــبابية 
لاستعانة بها بما سيشكل استفادة 

منهم على أرض الواقع”.

مقررات إعالم للمراحل الدراسية الثالث
ليلى مال اهلل

ممدوح الصالح

أطلقـــت جمعيـــة المرصـــد لحقـــوق 
المجتمعيـــة  الحملـــة  اإلنســـان 
مـــع  بالتعـــاون  “#قوية_بأهلهـــا” 
مـــن  وعـــدد  الفـــاروق  حســـاب 
بهـــدف  المؤثـــرة؛  الشـــخصيات 
دعـــم جهـــود البحريـــن وإجراءاتها 
الوطنيـــة لمواجهة فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد 19(.
وفي تصريـــح لـ “الباد” قال رئيس 
جمعيـــة المرصـــد لحقوق اإلنســـان 
محســـن الغريـــري إن فكـــرة إطاق 
للـــدور  تفعيـــا  جـــاءت  الحملـــة 
الوطني الملقى على عاتق كل فرد، 
حيث تهـــدف إلى إبـــراز المبادرات 
التي تميـــز بها المجتمـــع البحريني 
للحـــد مـــن الفيروس، وبيـــان الدور 
بـــه األفـــراد  الـــذي قـــام  اإليجابـــي 
بالتزامهـــم ودعمهم كل اإلجراءات 
الوقائيـــة واالحترازيـــة التي قامت 
أنموذجـــا  لتصبـــح  المملكـــة  بهـــا 
يحتذى بـــه في طريقة التعامل مع 

الفيروس بشهادة الجميع.
وأضـــاف الغريري أن حملـــة “قوية 
بأهلهـــا” تعـــد أيضا بمثابة مشـــاركة 
جزيـــل  وتقديـــم  الجميـــل  لـــرد 
الشـــكر والعرفـــان لفريـــق البحرين 

بكافـــة مجاالتـــه األمنيـــة والطبيـــة 
حيـــث  والتعليميـــة،  واإلعاميـــة 
ســـتتضمن الحملـــة مجموعـــة مـــن 
والصـــور  والتصاميـــم  الرســـومات 
عمـــا  تعبـــر  التـــي  والفيديـــوات 
يكنـــه الجميـــع لجهودهـــم وعملهم 

الوطني.
وأكـــد الغريـــري أن الحملة شـــهدت 
منذ اليوم األول إلطاقها مشـــاركة 
الشـــخصيات  مـــن  مجموعـــة 
والحقوقيـــة  والطبيـــة  البرلمانيـــة 
حيـــث  والشـــبابية،  واإلعاميـــة 
وجهـــوا العديـــد من الرســـائل التي 
النجـــاح  بقصـــة  اعتزازهـــم  تبيـــن 
الوطنيـــة وما تمتلكـــه البحرين من 
قيـــم ومبـــادئ ومقومـــات وتاحم 
وطنـــي لمواجهة الفيـــروس، فضاً 
عن توجيـــه مجموعة من النصائح 
بطـــرق  واإلرشـــادات  التوعويـــة 

الوقاية لتجاوز األزمة بنجاح.
ضـــرورة  إلـــى  الحملـــة  ودعـــت 
مشـــاركة الجميـــع لتوثيـــق تجربـــة 
فيـــروس  مواجهـــة  فـــي  البحريـــن 
دراســـتها  يجـــب  والتـــي  كورونـــا، 
واالســـتفادة منها على المستويين 

اإلقليمي والعالمي.

“قوية بأهلها”.. حملة للتالحم الوطني ضد “كورونا”
إبراهيم النهام

التوجيهات الملكية السامية بثت الطمأنينة في المجتمع
95 % من المشاركين باستطالع “دراسات”: عززت ثقتهم بتخطي تداعيات األزمة

أكد استطاع رأي أجراه مركز البحرين 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
التوجيهـــات  أن  “دراســـات”  والطاقـــة 
الملكية الســـامية لعاهـــل الباد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفـــة، كان لهـــا أعظـــم األثـــر فـــي بـــث 
أوســـاط  فـــي  والهـــدوء  الطمأنينـــة 
الـــروح  وعـــززت  البحرينـــي،  المجتمـــع 
الوطنيـــة الجامعة، عبر تكامـــل الجهود 
أزمـــة  لمواجهـــة  واألهليـــة،  الرســـمية 
فيروس كورونا المســـتجد )كوفيد 19(، 
وأقر أكثر من 95 % ممن تم اســـتطاع 
آرائهم بأن التوجيهات الملكية السامية، 
ساهمت أيضا وبشـــكل كبير للغاية، في 
تعزيـــز ثقتهـــم بتخطـــي تداعيـــات هذه 

األزمة العالمية.
“دراســـات”  مركـــز  اســـتطاع  وأظهـــر 
والـــذي يعـــد األكبـــر مـــن نوعـــه، وشـــمل 
عينة بلغت 10546 شخصا من مختلف 
شـــرائح وفئات المجتمع، تأييًدا قياسًيا 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 
الوقائية التـــي اتخذتها مملكة البحرين 
لمكافحة فيروس كورونا، وجهود فريق 
البحريـــن، الـــذي يقوده باقتـــدار ونجاح 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة؛ للمحافظة على صحة وســـامة 
الجميـــع. وأفاد %87 من المســـتطلعين 
بتمّيـــز الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لهـــذا 
الوبـــاء العالمـــي، كمـــا اعتبـــر 95 % من 
مجتمع الدراســـة أنفسهم جزًءا من هذا 

الفريق.
وبينت النتائج تأييد غالبية أفراد عينة 
الدراسة، لإلجراءات المتخذة لمكافحة 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا ومنهـــا: قـــرار 
تعليق الدراســـة في جميع المؤسســـات 
وتأجيـــل   ،%  97 بنســـبة  التعليميـــة 
الســـفر إال للضرورة القصوى بنســـبة 99 
%، وهـــي نفس النســـبة التـــي نالها قرار 
الحجـــر الصحـــي للقادمين مـــن البلدان 

المنتشـــر فيهـــا الوبـــاء، فيمـــا أيـــد قـــرار 
الحجـــر المنزلـــي لمـــدة 14 يوًمـــا لجميع 

القادمين من السفر نحو 96 %.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أظهـــرت نتائـــج 
لـــإلدارة  كبيـــًرا  نجاًحـــا  االســـتطاع، 
اإلعاميـــة للحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
فيروس كورونا، فقد أقّر 90 % بتميزها 
بالشـــفافية والوضوح، وسرعة التفاعل 
مـــع األحداث، والمصداقيـــة في الطرح، 
واعتمادهـــم علـــى اســـتقاء المعلومـــات 

منها، بنسب مرتفعة.
وجـــود  الدراســـة  نتائـــج  وأوضحـــت 
مســـتويات عالية من الوعي المجتمعي 
بأعراض وطرق انتقال فيروس كورونا، 
رافقها تغيرات في العادات والسلوكيات 
التباعـــد  مثـــل:  المـــرض،  لمواجهـــة 
المعّقمـــات  واســـتعمال  االجتماعـــي، 
مراكـــز  عـــن  واالبتعـــاد  والكمامـــات، 
التجمعات، وتجنـــب مخالطة اآلخرين، 
والحـــرص علـــى إعـــداد الوجبـــات فـــي 
المنـــزل، وغيرها من العـــادات الصحية، 
مـــا يعكس كفـــاءة الحملـــة الوطنية في 
كبيـــرة،  مجتمعيـــة  اســـتجابة  تحقيـــق 
وهـــو األمر الـــذي يؤكـــده حـــرص أفراد 
العينة على إعادة نشـــر هذه المعلومات، 

وتداولها على نطاٍق أوسع.
وفي المقابل، كشـــفت النتائج عدم تأثر 
بعض السلوكيات االجتماعية بمعطيات 
المنتجـــات  شـــراء  ومنهـــا:  األزمـــة، 
الغذائيـــة، والتســـوق عبـــر اإلنترنت من 
داخـــل البحريـــن، واقتنـــاء الفيتامينات 
والمكمات الغذائية، وممارسة الرياضة 

في المنزل.
أول  عـــن  العينـــة  أفـــراد  ســـؤال  وعنـــد 
عمل ســـيقومون به في حال شـــعورهم 
بأعـــراض المـــرض، صـــرح 84 %، بأنهم 
ســـيتصلون بالخـــط الســـاخن 444، مـــع 
تطبيـــق العزل الذاتي فـــي غرفة خاصة 
بالمنـــزل، فـــي حين أجـــاب 12 % بأنهم 
ســـيقصدون أقرب مركـــز صحي، مقابل 

4 % سيأخذون أدوية الحّمى.
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس مجلـــس أمناء 
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  دراســـات  مركـــز 
أحمد آل خليفة، أن الدراســـة المسحية 
والفعاليـــات  الدراســـات  مـــن  وغيرهـــا 
البحثيـــة والفكرية األخرى، تأتي تعبيًرا 
عـــن التـــزام المركـــز بـــدوره فـــي عمليـــة 
دعم صناعـــة القرار القائـــم على أرضية 
موضوعية، ومعلومـــات دورية حديثة، 
مـــن خـــال االلتـــزام بـــأدوات ومناهـــج 

البحـــث العلمـــي، والتجـــاوب مـــع نبـــض 
الشارع من منطلق الشراكة المجتمعية، 
مبينا أن استطاعات الرأي، تشكل آلية 
للتعـــرف علـــى آراء واتجاهـــات  مهمـــة 
المواطنين، والوقوف على ماحظاتهم 

وتطلعاتهم.
وشـــدد رئيـــس مجلـــس األمنـــاء، علـــى 
سعى مركز “دراسات” الحثيث والدائم، 
لترجمـــة رؤيـــة القيادة الحكيمة، بشـــأن 
المنضبـــط،  المعرفـــي  الجهـــد  توظيـــف 
واتخـــاذ  لصناعـــة  أساســـي  كمدخـــٍل 
القـــرار، وتأكيد الدراســـة الوافية لجميع 
التفاعـــات والمتغيـــرات فـــي المجتمع، 
لبلورة صورة دقيقة وشاملة، بما يصب 
فـــي أمـــن وصحـــة المواطنيـــن، وخدمة 

التنمية المستدامة. 
آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وقـــال 
االســـتثنائية  القيـــادة  إن  خليفـــة: 
والحكيمة لصاحب الجالة الملك قادت 
مملكـــة البحريـــن إلـــى بر األمان، وســـط 
أزمـــة عالميـــة غيـــر مســـبوقة، ونجحت 
الجهـــود الوطنيـــة الرائدة فـــي مكافحة 
تفشـــي فيـــروس كورونـــا بـــروح فريـــق 

البحرين الواحد.
 وأوضـــح رئيـــس مجلـــس األمنـــاء أن 
الدراسة المسحية تأتي ضمن استجابة 
وتفاعـــل مركـــز “دراســـات” مـــع الجهود 
الوطنيـــة الحتـــواء تداعيـــات فيـــروس 
كورونـــا، والتي شـــملت تنفيذ مجموعة 
متنوعـــة مـــن األبحـــاث االســـتراتيجية 
واالقتصادية، معربا عن شكره وتقديره 
وجهوزيتهـــم  المركـــز  فريـــق  لجهـــود 
الوضـــع  يتطلبـــه  بمـــا  للقيـــام  الدائمـــة، 
الراهن من متابعات مستمرة، ومبادرات 

نوعية.
يذكر أن عينة اســـتطاع الرأي، شـــملت 
والتعليميـــة  العمريـــة  الفئـــات  مختلـــف 
مـــن الجنســـين، وتوزعت علـــى مختلف 

محافظات مملكة البحرين.

المنامة - بنا

البحرين سيدة قرارها
Û  ال يــكاد يمــر يــوم جديد منذ احتــال أزمة كورونا العالــم ورؤية كيف

أن بادي تعاملت بكل احترافية وشفافية إلدارة الملف، حتى تتيقن 
أن المملكــة تقــدم نفســها علــى أنهــا ســيدة قرارهــا وأنه ال ســلطة ألي 
كائن من كان في فرض أو التأثير عليها في اتخاذ إجراءات ال تراها 
مقنعــة، بل إن البحرين تقدم نفســها علــى أنها دولة متبوعة ونجحت 

في تقديم مبادرات صفقت لها عدد من دول العالم.
Û  ومناسبة الحديث هو الكام الذي أدلى به استشاري األمراض المعدية

لفيــروس  للتصــدي  الوطنــي  الفريــق  عضــو  العســكري  بالمستشــفى 
الكورونــا المقــدم طبيــب مناف القحطاني فــي المؤتمر الصحفي يوم 
أمس األول وقطع به التكهنات بشأن عدم جدوى فرض حظر تجول 
فــي البحريــن، مؤكــدا أنه إذا طبقت عدد من الدول هذا القرار فهذا ال 
يعني أن تنجر البحرين وراء الفكرة وتتبناها، فلكل دولة خصوصية 

في تطبيق ما تراه مناسًبا.
Û  المتتبــع حتــى لبعض ما يكتب في وســائل التواصــل االجتماعي يرى

أن هنالك أشبه ما يكون بالضغط من جانب بعض البحرينيين لفرض 
ذلــك القــرار “األمني”، وهو ما أبدع القحطاني في وصفه فعا، فلســنا 
بحاجــة إلــى حــاالت انتحار بحرينية كما حــدث في الصين، لما له من 

عواقب نفسية واجتماعية كبيرة في حال إذا ما طبق القرار.
Û  ،ا مثــل مــاء بــارد علــى عروقــي كام القحطانــي نــزل علــي شــخصيًّ

وأشــعرني يوما بعد آخر أننا في أيد أمينة إلدارة واحتواء الفيروس 
البغيــض الذكــر، وأن اإلجــراءات والقــرارات التــي تخــرج عــن الفريق 
الطبــي بقيــادة ســمو ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة تنم عن دراســة تراعــي فيها خصوصية المملكة وال تلتفت 
إلــى مــا يتخــذ من إجــراءات تطبقها حتى دول مجــاورة، بل إن عدًدا 
مــن اإلعاميين من دول شــقيقة دعوا أصــا قيادات بلدهم للتواصل 
مــغ قياداتنــا لاســتفادة مــن تجربتنــا الثريــة والناجحــة فــي التعامل 

الحتواء الوباء.
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المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس النيابة عدنان الوداعي بأن 
المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت 
الخاصـــة  القضيـــة  فـــي  أمـــس حكمهـــا 
بامتنـــاع طبيب عن تنفيذ إجراء العزل 
فـــي المنـــزل المفـــروض عليـــه لغـــرض 
منـــع انتشـــار مـــرض كورونا المســـتجد 
وتعريضـــه الغير للعـــدوى، حيث قضت 
بإدانـــة المتهم ومعاقبتـــه بالحبس لمدة 
شـــهر مع النفاذ وتغريمه ألفي دينار عما 

نسب إليه وإبعاده عن البالد نهائيًا.
وكانـــت إدارة الصحـــة العامة قد أبلغت 
البحريـــن  إلـــى  قـــدم  قـــد  المتهـــم  بـــأن 
مـــن دولـــة موبـــوءة بفايـــروس كورونا 
المســـتجد، وتم أخذ عينة منه للفحص، 
وقـــد أبلغـــه الطبيـــب المختـــص بقـــرار 
عزلـــه فـــي المنـــزل لمـــدة أربعة عشـــرة 

يومـــًا وفقـــًا لإلجـــراءات المتبعـــة إزاء 
القادميـــن مـــن الـــدول التـــي ظهـــر فيها 
فايروس كورونا المســـتجد، ومن خالل 
متابعتـــه تبيـــن مخالفتـــه إجـــراء العزل 
بـــأن توجـــه للعيـــادة التـــي يعمـــل فيهـــا 
وخالط العاملين وباشـــر عالج المرضى 
فيمـــا تبيـــن اصابتـــه بفيـــروس كورونـــا 

المستجد مما عرض اآلخرين للعدوى.
 وقد باشـــرت النيابـــة العامة تحقيقاتها 
حيـــث اســـتمعت إلـــى شـــهادة الطبيب 
الذي باشـــر فحص المتهـــم عند وصوله 
بعـــد  المتهـــم  اســـتجوبت  كمـــا  البـــالد 
مـــا ثبـــت شـــفاؤه مـــن المـــرض وأمـــرت 
الجبريـــة،  اإلقامـــة  لتدبيـــر  بإخضاعـــه 
التـــي  المختصـــة  للمحكمـــة  وبإحالتـــه 

أصدرت حكمها المتقدم.

حبس طبيب متعاف من “كورونا” خالف إجراءات العزل

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - النيابة العامة

فـــي  الثانيـــة  التمييـــز  قضـــت محكمـــة 
طعن شـــاب مدان بحيازة أسلحة نارية 
وذخائرهـــا فضـــال عـــن إخفاء عـــدد من 
المحكومين الهاربين من إدارة اإلصالح 
والتأهيل “ســـجن جـــو”، إذ رتب لهم أمر 
تســـكينهم في عدد مـــن األماكن، بقبول 
طعنـــه شـــكال وفـــي الموضـــوع بنقـــض 
الحكـــم المطعـــون فيـــه ونقضـــه جزئيـــا 
اســـقاط  عقوبـــة  بإلغـــاء  وتصحيحـــه 
الجنســـية المقضـــي بهـــا علـــى الطاعـــن 
ورفـــض الطعن فيما عدا ذلك، حيث أنه 
محكوم عليه بالســـجن المؤبد وتغريمه 
مبلـــغ 500 دينـــار، مـــع األمـــر بمصـــادرة 

المضبوطات.
معـــه  التحقيـــق  أثنـــاء  الطاعـــن  وقـــرر 
بمعرفـــة النيابـــة العامـــة أنـــه فـــي بداية 
شـــهر يناير 2017، تواصل معه شـــقيقه 

االجتماعـــي  التواصـــل  برنامـــج  عبـــر 
“اإلنســـتغرام”، والذي كلفه بالتوجه إلى 
مقبـــرة منطقـــة أبوصيبع الســـتالم عدد 
مـــن المطلوبيـــن أمنيـــا وإيوائهـــم فـــي 

شقته بمنطقة باربار.
وأضـــاف أنـــه وافـــق على طلبـــه وتقابل 
فـــي المقبرة مـــع 4 محكوميـــن هاربين، 
مـــن ضمنهم رضا الغســـرة، والذي أطلق 
النـــار علـــى الشـــرطة فـــي عـــرض البحر 
أثنـــاء محاولتـــه الهرب إلى إيـــران فتم 

الرد عليه وأدى ذلك إلى مقتله.
وبيـــن أن أحـــد الهاربيـــن كان بحوزتـــه 
حقيبة سوداء اللون ثقيلة الوزن، تبين 
لـــه أنهـــا تحتـــوي على ســـالحين ناريين 
)كالشـــنكوف وفـــرد(، وذخيرتهما، مبينا 
أنهـــم مكثـــوا برفقته في الشـــقة حوالي 

3 أسابيع.

ولفـــت إلى أن شـــقيقه طلـــب منه أيضا 
تســـلم شـــخص آخـــر، والذي اتضـــح أنه 
هـــو اآلخر هارب من ســـجن جو ومتهم 

بقضية قتل ألحد أفراد الشرطة.
وكان قـــد صـــرح ســـابقا عقـــب صـــدور 
حكـــم محكمـــة أول درجة رئيـــس نيابة 
العـــام  المحامـــي  اإلرهابيـــة  الجرائـــم 
المستشـــار الدكتـــور أحمـــد الحمادي أن 
المحكمـــة أصدرت حكما على متهم في 
وقائع حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير 
ترخيص تنفيذا لغرض إرهابي وإخفاء 
متهمين فـــي جنايـــات عقوبتها اإلعدام 
وتدبيـــر  والمؤقـــت  المؤبـــد  والســـجن 
جماعـــات  ألعضـــاء  ومســـاكن  أماكـــن 
إرهابية بالســـجن المؤبد والغرامة بمبلغ 
خمســـمائة دينـــار مع إســـقاط جنســـيته 

ومصادرة المضبوطات.

نفـــذت اإلدارة العامـــة للمرور حمالت 
إنفـــاذ للقانون، بجانـــب توجيه بعض 
الســـائقين الشباب إلصدارهم أصواتا 
مزعجـــة مـــن مركباتهـــم، مـــا يســـبب 
إزعاجا للقاطنين باألحياء الســـكنية، 
بعـــد ورود مالحظات متكررة لإلدارة 
العامة للمرور عن ســـلوكيات مرورية 
باألنظمـــة  التـــزام  وعـــدم  خاطئـــة، 
المناطـــق  فـــي  المروريـــة  والقواعـــد 
الســـكنية إلـــى جانب إزالـــة حواجب 
الرؤية المخالفة للنســـبة المســـموحة 
فـــي موقـــع المخالفـــة وعـــدم مراعاة 
األهالي خاصة في الفترات المسائية 

واألوقات المتأخرة.
وذكـــرت اإلدارة العامة للمرور أنه من 
منطلـــق مســـؤولياتها تجـــاه المجتمع 
األمنيـــة  الجهـــات  مـــع  وبالتعـــاون 
الحمـــالت،  تنفيـــذ  تـــم  المختصـــة، 

مـــع  القانونيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ 
المخالفين وكذلك توجيههم بضرورة 
عدم االستمرار بهذه السلوكيات التي 
تمثـــل إزعاجا للمواطنيـــن والمقيمين 
في منازلهم، فضـــال عن كونها مصدر 
علـــى ســـالمة مســـتخدمي  خطـــورة 

الطريق.

وحثـــت اإلدارة العامة للمرور، أولياء 
األمور، علـــى توجيه أبنائهـــم بأهمية 
عدم تشـــكيل أي تجمعات أو مخالفة 
لألنظمـــة والقواعـــد المرورية؛ حفاًظا 
النســـياب  وضمـــان  ســـالمتهم  علـــى 
الطريق، من منطلق دورهم كشـــركاء 

للسالمة المرورية والعامة.

صرح رئيس النيابة بنيابة الوزارات 
والجهـــات العامـــة أحمـــد الغتم بأن 
النيابة العامة باشـــرت التحقيق في 
مخالفـــة عدد من المحـــال التجارية 
لقـــرار الغلـــق االحتـــرازي ومخالفـــة 
الصحية  واإلجراءات  االشتراطات 
التـــي يتعيـــن اتباعهـــا فـــي المحال 
التجاريـــة الحتـــواء ومنـــع انتشـــار 

فيروس كورونا المستجد.
وكانـــت إدارة الصحـــة العامـــة قـــد 
محـــالت   3 مخالفـــة  عـــن  أبلغـــت 
الصحيـــة  اإلجـــراءات  تجاريـــة 
فيـــروس  انتشـــار  لمنـــع  المقـــررة 
كورونـــا المســـتجد، إذ تبيـــن قيـــام 
أحد المقاهي بتقديم الشيشـــة على 
الزبائن خارج المحل، كما ثبت عدم 
التـــزام محلَّـــي بيـــع مـــواد غذائيـــة 
بعـــدم  الصحيـــة  باالشـــتراطات 

قيـــاس درجة حرارة جســـم الزبائن 
المحـــل  دخولهـــم  قبـــل  والعامليـــن 
وعدم توجيه الزبائن لترك مســـافة 
متـــر فيمـــا بينهـــم، وعـــدم االلتـــزام 
بتنظيـــف وتعقيـــم عربات التســـوق 
قبل وبعد االستخدام، وعدم التزام 
العاملين فيهما باستعمال للقفازات.
وباشـــرت النيابة العامـــة تحقيقاتها 
الوقائـــع، إذ اســـتجوبت  تلـــك  فـــي 
المتهميـــن وأمـــرت بإخـــالء ســـبيل 
بكفالـــة  المقهـــى  صاحـــب  المتهـــم 
ماليـــة قدرها ألفي دينار والمتهمين 
اآلخريـــن بكفالـــة ماليـــة قدرها ألف 
دينـــار لكل منهما؛ تمهيـــدًا إلحالتهم 
باإلضافـــة  الجنائيـــة،  للمحاكمـــة 
إلـــى المحـــالت التجاريـــة المخالفة 
كأشخاص اعتبارية، إذ قرر القانون 
عن مخالفـــة اإلجـــراءات والتدابير 

الصحية عقوبة الحبس الذي يصل 
إلى 3 ســـنوات والغرامة التي تصل 
إلى 10 آالف دينار، وتغريم المحال 
التي وقعت فيها المخالفات بضعف 

تلك الغرامة.
من ناحية أخرى، أكد رئيس النيابة 
تحـــرص  العامـــة  النيابـــة  أن  علـــى 
أشـــد الحـــرص على تطبيـــق أحكام 
القانـــون بحـــزم ضد كل مـــن يخرق 
الصحيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 
المفروضـــة، خصوصـــا أن الجريمة 
في هـــذا الصدد تنال مـــن المجتمع 
للخطـــر  بأســـره وتعـــرض ســـالمته 
بشـــكل مباشـــر، كما تقوض الجهود 
المعنيـــة  الجهـــات  تبذلهـــا  التـــي 
بالمملكـــة من أجـــل الســـيطرة على 
هذا الوباء والحيلولة دون تفشـــيه 

والقضاء عليه.

ــد ــؤب ــم ــال ــوم ب ــكـ ــحـ حـــــاز أســـلـــحـــة وذخــــائــــر ومـ

إجراءات ضد المخالفين وتوجيههم بعدم االستمرار في سلوكياتهم منهما لكل  ألفا  يــن  واآلخــرَ دينار  ألفي  األول  تغريم 

إلغاء إسقاط جنسية شاب آوى هاربين

حمالت مرورية إلنفاذ القانون ووقف اإلزعاج مقهى يقدم الشيشة ومحالن ال يقيسان حرارة الزبائن

قضـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 
األولـــى بمعاقبـــة 3 متهميـــن حاولوا 
مـــن  اثنيـــن  كيلوغراميـــن  تهريـــب 
مادة الحشـــيش المخدرة عبر جســـر 
الملـــك فهد بعدما غلفوهـــا ووضعوا 
مـــع كمية كبيـــرة من البهـــارات ذات 
ضبـــاط  لتضليـــل  النفـــاذة  الرائحـــة 
الجمـــارك؛ بســـجن اثنيـــن منهـــم 15 
ســـنة وغرمت كل منهما مبلغ 5000 
دينـــار، وأمرت بإبعادهمـــا نهائيا عن 
البـــالد بعـــد تنفيذ العقوبـــة المقضي 
بهـــا، فـــي حيـــن حبســـت الثالـــث 6 
أشـــهر وأمـــرت بتغريمـــه مبلـــغ 100 
دينـــار، وأمـــرت بإبعاده عـــن المملكة 
العقوبـــة. تنفيـــذ  بعـــد  ســـنوات   3

إدارة  أن  إلـــى  التفاصيـــل  وتشـــير 
مكافحة المخـــدرات كانت قد تلقت 

معلومـــات تؤكد قيام شـــخصين من 
جنســـية خليجيـــة بتهريـــب المـــواد 
فهـــد  الملـــك  جســـر  عبـــر  المخـــدرة 
عـــن طريـــق إخفائهـــا بطـــرق فنيـــة 
يصعب اكتشـــافها وبكميـــات كبيرة، 
فتـــم تجنيد أحـــد المصادر الســـرية، 
والـــذي تواصـــل مـــع أحـــد المتهمين 
واتفـــق معـــه علـــى أن يشـــتري منـــه 
كمية مقدارها كيلوغرامان من مادة 
الحشـــيش المخـــدرة علـــى أن تكون 
بقيمة 8000 دينار، وأن يكون مكان 

اللقاء بشارع المعارض.
المتفـــق  والمـــكان  الزمـــان  وفـــي 
عليهمـــا وبعـــد أن تم تشـــكيل فريق 
ضبـــط ليرصـــد لقاء المصدر الســـري 
بالمتهميـــن، حضـــر المتهمـــان األول 
وكان  المصـــدر،  والتقيـــا  والثانـــي 

بحوزة الثاني حقيبة قام بتســـليمها 
للمتهم األول، والذي تســـلمها بدوره 
للمصـــدر الســـري بعدمـــا تســـلم منـــه 
المبلـــغ النقدي المتفـــق عليه، فتمكن 
أفراد شرطة اإلدارة من القبض على 

المتهمين متلبسين بالواقعة.
وأثنـــاء التحقيـــق مع المتهـــم األول 
أقـــر بأنـــه تعرف على المتهـــم الثاني 
منـــذ نحـــو الســـنة، وكان علـــى علـــم 
بأن المتهـــم الثاني يتاجر في المواد 
المخـــدرة، مبينا أنه تلقى اتصاال من 
المصـــدر الســـري، والـــذي طلـــب منه 
شـــراء كيلوغراميـــن من الحشـــيش، 
فما كان من إال أن أبلغ المتهم الثاني 
وطلـــب منـــه الكمية، فوافـــق األخير 
علـــى إمـــداده بهـــا وأبلغـــه أن ســـعر 

الكيلو الواحد يعادل 3300 دينار.

المملكة عن  نهائيا  واإلبعاد  سنة   15 بالسجن  عوقبا 
خليجيان يهّربان الحشيش في “البهارات”

بدء تطبيق النقل األثيري لتجديد الحبس االحتياطي
ـــم  ـــع المته ـــة” م ـــو “النياب ـــور عض ـــي وحض ـــراف قضائ ـــأة بإش ـــع مهي مواق

كشــف رئيــس محكمــة التمييــز نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للقضاء المستشــار عبــدهللا البوعينين عــن البدء في 
تطبيــق نظــام النقــل األثيــري إلجــراءات تجديــد الحبــس االحتياطي عن بعــد، وذلك فــي إطار تطبيــق التعديالت 
الجديدة على قانون اإلجراءات الجنائية، حيث تم االنتهاء من تجهيز النظام التقني للنقل األثيري بين الموقوفين 
والمحكمة بالتنســيق بين المجلس األعلى للقضاء ووزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف والنيابة العامة 

ووزارة الداخلية.

الجنائيـــة  المحاكـــم  أن  وأعلـــن 
بـــدأت أمـــس بالنظر فـــي جميع 
الحبـــس  تجديـــد  إجـــراءات 
االحتياطـــي عبر النقـــل االثيري 
خـــالل  مـــن  أولـــى  كمرحلـــة 
مواقـــع مهيـــأة تـــم تخصيصهـــا 
تحـــت  احتياطيـــا  للمحبوســـين 
إشـــراف قضائـــي بحضور عضو 
مـــن أعضـــاء النيابـــة العامـــة مع 

المتهم. 
كما أكد أن النظام التقني يمكنه 
أن يوفر انعقاد إجراءات تجديد 
الحبس كاملة بشـــكل إلكتروني 
وأعضـــاء  القضـــاة  بمشـــاركة 
والمحاميـــن،  العامـــة،  النيابـــة 
والمتهميـــن، بمـــا يكفـــل تحقيق 
القانونيـــة  الضمانـــات  جميـــع 
حقـــوق  تكفـــل  التـــي  المقـــررة 

المتهم في مرحلة التحقيق. 
يذكـــر أن قانـــون رقم )7( لســـنة 
أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل   2020
الجنائيـــة،  اإلجـــراءات  قانـــون 
الوســـائل  اســـتخدام  أجـــاز 
مباشـــرة  فـــي  التكنولوجيـــة 
وإثبـــات اإلجـــراءات ســـواء في 
مرحلة االستدالالت أو التحقيق 

أو المحاكمة.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

تداعيات تفشي “كورونا” وقرارات السلطات على عقود إيجار المحالت التجارية
حفاًظا على حياة اإلنســان والصحة العامة، وفي حدود الضوابط القانونية أصدرت الســلطات العامة في مملكة البحرين، عدًدا 
مــن القــرارات الوجوديــة الهامــة لمكافحة تفشــي وبــاء “كورونا”، ومن بينهــا قرارات تقضي بإغــالق العديد من المحــال التجارية، 
وكانت تلك القرارات ذات طبيعة عامة الزامية وجبرية يترتب على مخالفتها تعرض المخالفين لجزاءات جنائية ومدنية وإدارية، 
ومن جانب آخريترتب على تنفيذها حرمان مســتأجري تلك المحالت من االنتفاع باألعيان المؤجرة لمزاولة نشــاطهم التجاري أو 

الصناعي، وعليه يبقى التساؤل القانوني والتجاري: هل يحق لمالك العقار في ظل تلك االجراءات طلب اإليجار كامالً؟

يعتبـــر القانون المدنـــي هوالقانون العام 
عقـــود  كافـــة  علـــى  التطبيـــق  الواجـــب 
اإليجـــار، بشـــرطين: عـــدم وجـــود نـــص 
فـــي قانون االيجار ينظم هذه المســـألة، 
وعدم تعارض هذا النص مع نص خاص 
وارد فـــي قانون االيجـــار، وذلك باعتبار 
أن القانـــون المدنـــي هـــو الشـــريعة التي 
تسود أحكام عقد االيجار، وهي الواجبة 
التطبيـــق مـــا لم يـــر المشـــرع العتبارات 
يقدرها تعطيـــل بعض أحكامـــه باعتبار 

ذلك استثناء من األصل.
بالرجـــوع ألحكام القانـــون المدني، نجد 

المـــادة )523( قد نصت على نحو جهير: 
“إذا ترتـــب على عمل صدر من الســـلطة 
العامـــة في حـــدود القانون نقـــص كبير 
في انتفاع المســـتأجر، جاز له أن يطلب 
فســـخ العقـــد أو إنقـــاص األجـــرة، ما لم 
يكن عمل الســـلطة العامة لســـبب يكون 
مســـئوال عنه. وال يكون للمســـتأجر حق 
فـــي التعويـــض ِقبل المؤجـــر إال إذا كان 
عمـــل الســـلطة العامـــة قد صدر لســـبب 
يكـــون المؤجـــر مســـئوالً عنـــه. وكل مـــا 

سبق ما لم يقض االتفاق بغيره”.
إن المعالجة التشـــريعية لهذه الحالة قد 

جـــاءت متدرجة متسلســـلة في صياغة 
نص المادة )523( إذ يجوز للمستأجرين، 
إما طلب فسخ عقود اإليجار أو إنقاص 
األجـــرة بقـــدر مـــا نقـــص مـــن انتفاعهـــم 
بالعيـــن المؤجرة، أو حتـــى االمتناع عن 
ســـداد أجـــرة تلـــك األعيـــان طيلـــة مدة 
الحظـــر المفروض من جانب الســـلطات 
العامـــة في المملكة، ذلك كله مشـــروطا 
باتباع االجـــراءات التي حددها القانون 
بأال يكون عمل الســـلطة ناجمًا عن عمل 
ُيعـــزى إلى المســـتأجر، أو أن يكون عدم 
انتفـــاع المســـتأجر بالعيـــن راجعـــًا إلـــى 

خطئـــه، أو إلى ســـبب يتعلق بشـــخصه، 
أو نتيجـــة اســـتعماله العيـــن بالمخالفـــة 
لشروط عقد اإليجار. فلو طالب المؤجر 
مســـتأجري الوحـــدات التجارية بســـداد 
اإليجار كامالً، يحق للمستأجرين رفض 

طلبـــه على أن يكون ذلك بشـــكل كتابي 
اســـتيفاء للشروط التي تطلبها القانون. 
أما إذا قام المالك بإعفاء المســـتأجر من 
أجرة تلك األشـــهر التي تـــم فيها إغالق 
المحـــالت المؤجـــرة، فينتفـــي فـــي هذه 

الحالة طلب فسخ عقد اإليجار.
صياغتـــه  فـــي  القانونـــي  فالنـــص 
التشـــريعية جـــاء واضحـــا فـــي إيـــراده 
الظـــروف،  هـــذه  معالجـــة  ا  تسلســـليًّ
ويبقـــى للقضاء ســـلطة تقديـــر مبررات 
الفسخ وكفاية أســـبابه أو عدم كفايتها، 
وتحديـــد الجانب الُمقصر فـــي العقد أو 
نفـــي التقصير عنه، كل ذلـــك من األمور 
الموضوعيـــة التي تســـتقل بهـــا محكمة 
الموضـــوع، وفقـــا لمقتضيـــات وظروف 
كل حالـــة وبمـــا يتوافـــق مـــع المصلحـــة 

العامة.
وقـــف  بعـــد  للمســـتأجرين  يجـــوز  هـــل 

اإلغـــالق اإللزامـــي مطالبـــة المؤجريـــن 
بفتـــرة ســـماح إضافيـــة، نتيجـــة تضـــرر 

مالك المشاريع الصغيرة؟
مـــن الناحيـــة القانونية، وبعـــد زوال أثر 
قرار الســـلطات العامة بالدولة باإلغالق 
اإللزامـــي للمنشـــآت التجاريـــة، وانتفاء 
المعوقـــات والســـبب األجنبـــي النتفـــاع 
ال  المؤجـــرة،  باألعيـــان  المســـتأجرين 
يوجـــد ســـند قانونـــي مشـــروع لمطالبة 
إضافيـــة  ســـماح  بفتـــرة  المســـتأجرين 
يعفـــون فيهـــا مـــن ســـداد إيجـــار تلـــك 
األعيان، ما لم يوافق هؤالء المالك على 
ذلـــك رضائيـــًا ووديًا، إذ أي ضـــرر يزول 

بزوال أسبابه وينتفي بانتفاء محله.

د. محمد رضا بوحسين

مستشار قانوني ومحكم دولي

محمد بوحسّين

عبدالله البوعينين

محرر الشؤون المحليةعباس إبراهيم
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ــقــمــامــة ــات ال ــ ــاوي ــ ــات تـــوعـــويـــة عــلــى ح ــق ــص ــل م

إعفاء مستأجري “أمالك الجنوبية” من إيجار 3 أشهر

وافــق مجلــس بلــدي الجنوبيــة على مقتــرح يقضــي بإعفاء مســتأجري األمالك 
البلدية من مبالغ اإليجارات لمدة 3 أشهر أو خفضها للنصف.

وقال مقـــدم المقترح رئيـــس المجلس 
البلدي بـــدر التميمي: إن هـــذا المقترح 
التوجيهـــات  مـــع  متماشـــًيا  يأتـــي 
العليـــا الراميـــة إلـــى تخفيـــف األعبـــاء 
والمؤسســـات،  األفـــراد  علـــى  الماديـــة 
خصوصا تلـــك التي هي بحاجة للدعم 

والمساهمة لمواصلة عملها.
ولفت إلى دور تطبيق هذا المقترح في 
انعكاســـه علـــى الحفاظ على اســـتقرار 
األوضاع االقتصادية في وقت تشـــهد 
فيه جميع دول العالم هبوًطا حاًدا في 
حركة األسواق وأعمال البيع والشراء.

يأتـــي  المقتـــرح  هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــار 
منسجًما مع إجراءات مصرف البحرين 
والمؤسســـات  والبنـــوك  المركـــزي 
المصرفية بالسماح للمواطنين بتأجيل 
ســـداد قروضهـــم لمـــدة أشـــهر دون أن 
يترتب على ذلك أي التزامات إضافية، 
ســـامة  لتعزيـــز  الممكنـــة  والتدابيـــر 
االقتصـــاد الوطني وتوفيـــر المزيد من 

الدعم لذوي الدخل المحدود.
ومن جانب آخر، مرر المجلس مقترًحا 
بشـــأن تركيب ملصقـــات توعوية على 
حاويات القمامـــة الموجودة في دوائر 

المحافظـــة الجنوبيـــة؛ بهـــدف تفعيـــل 
لقانـــون  التنفيذيـــة  الائحـــة  مـــواد 
النظافة الصادر حديًثا، ومساهمة هذه 
الرســـومات والملصقـــات فـــي توعيـــة 

الناس وإرشـــادهم إلـــى أهمية الحفاظ 
للبيئـــة وعـــدم  العامـــة  النظافـــة  علـــى 
اإلضرار بالمظهـــر الجمالي والحضاري 

لألماكن العامة.

بلـــدي  مجلـــس  اجتمـــاع  ســـجل 
الجنوبيـــة الرابـــع عشـــر مـــن الدور 
الثاني للفصل التشريعي الخامس 

غياب البلدية إيمان القاف.

تغطية الجلسة: 
سيدعلي المحافظة

غياب القالف

عاصم عبداللطيف

التميمي لدى خضوعه إلجراءات الفحص االحترازية قبل اجتماع المجلس

نصف ميزانية الترميم لـ“اآليلة للسقوط”
خليفة بــمــديــنــة  ومــكــتــبــة  بــالــجــنــوبــيــة  ــة  ــام ع لــمــجــالــس  أراض 

وافـــق مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة على 
نصـــف  بتخصيـــص  يقضـــي  مقتـــرح 
ميزانية مشروع تنمية المدن والقرى 
مشـــروع  إحيـــاء  إلعـــادة  )الترميـــم( 

البيوت اآليلة للسقوط.
وأشـــار مقدم المقترح البلدي عبدهللا 
إبراهيـــم إلـــى أن هـــذا المشـــروع يعد 
عنصرًا أساســـيًا مـــن عناصـــر التنمية 
مملكـــة  فـــي  المســـتدامة  الحضريـــة 

البحرين.
وبين أن هناك الكثير من المنازل التي 
لـــم تعد صالحة للترميـــم، والتي ينذر 
بقاؤهـــا علـــى حالها بحـــدوث كوارث 
إنســـانية في المســـتقبل، ال سيما وأن 
أغلب ســـكان هذه المنازل من الفئات 
ومحـــدودة  العاجـــزة  االجتماعيـــة 

الدخل.
مقترًحـــا  المجلـــس  مـــرر  ذلـــك،  إلـــى 

تابعـــة  أراض  بتخصيـــص  يقضـــي 
للبلديـــات وغيرهـــا فـــي شـــتى دوائـــر 
المحافظة الجنوبية إلنشـــاء مجالس 

عامة.
وبين مقـــدم المقترح رئيس المجلس 
البلـــدي بدر التميمـــي أن هذا المقترح 
يهدف إلى تأكيد أهمية ودور المجلس 

باعتبـــاره  البحرينـــي،  المجتمـــع  فـــي 
أداة للتواصـــل االجتماعي وأحد أبرز 

وسائل التنشئة االجتماعية.
ودعا إلى أن يتم إنشاء هذه المجالس 
وفـــق آليـــة تكفـــل تلبيـــة احتياجـــات 
المواطنيـــن من صـــاالت المناســـبات، 
بحيث تكون متعددة االستخدامات، 

وتخدم أهالي المنطقة في مناســـبات 
األفـــراح والعـــزاء، وإقامـــة النـــدوات 
الثقافيـــة  واللقـــاءات  والمحاضـــرات 

واالجتماعية.
مـــن جانب آخر، وافـــق المجلس على 
مقتـــرح آخر لرئيـــس المجلس يقضي 
بإنشاء مكتبة عامة في مدينة خليفة 

بالمحافظة الجنوبية.
وأشـــار التميمي إلـــى وجود أرض في 
التربيـــة  لـــوزارة  المدينـــة مخصصـــة 
والتعليـــم باإلمـــكان اســـتغالها لهـــذا 

الغرض.
وبيـــن أن المكتبـــات تلعـــب دوًرا مهما 
في تزويـــد المجتمع بالعلم والمعرفة، 
وكانـــت وال تـــزال تعيـــن الطـــاب في 
إعداد البحوث المدرسية والجامعية، 
مثاليـــًا  مكانـــًا  كونهـــا  إلـــى  إضافـــة 

للمذاكرة.

عبدالله إبراهيم

“العطاء التطوعي” وشرطة المجتمع يحاربون كورونا
تــوعــيــــــة 1000 عـــــامــــــل فــــي منطقــــة عــــــراد بالنظــــافــــة

الجهـــود  فـــي  مشـــاركتها  إطـــار  فـــي 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنيـــة 
“كوفيد 19“، وتعزيزا ألوامر وإرشـــادات 
القيـــادة الحكيمة والحكومة الرشـــيدة، 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وتوجيهـــات 
ولـــي العهـــد، وتحـــت شـــعار “كلنـــا فريق 
البحرين”، ومن باب الشراكة المجتمعية 
الفاعلـــة، نظـــم فريق العطـــاء التطوعي 
وبالتعاون مع مديرية شـــرطة محافظة 
مبـــادرة  المجتمـــع،  شـــرطة  المحـــرق، 
وتأكيـــد  لتعزيـــز  مجتمعيـــة  توعويـــة 
الشـــراكة المجتمعية فـــي دعم مبادرات 
التوعيـــة التـــي تهـــدف إلـــى نشـــر ثقافة 
النظافـــة، والدعـــوة إلـــى ضـــرورة اتباع 
الحكومـــة  مـــن  الصـــادرة  التعليمـــات 
وزارة  ومنهـــا  الحكوميـــة  والجهـــات 
للتصـــدي  الوطنـــي  والفريـــق  الصحـــة 
ومكافحة فيـــروس كورونـــا، وتعليمات 

وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
وأكـــدت رئيس فريـــق العطاء التطوعي 
الناشـــطة االجتماعيـــة بالعمل التطوعي 
أثنـــاء  “البـــاد“  لــــ  جيـــري  بـــو  ســـميرة 
مواطـــن  كل  أن  بالمبـــادرة،  مشـــاركتها 
ومقيـــم فـــي البحريـــن عليـــه مســـؤولية 
وواجب بالحفاظ على ســـامة البحرين 
وصحة الجميع فـــي هذه الجائحة التي 

تمر بها مملكتنا الغالية والعالم أجمع.
وقالـــت: إن هـــذا يفـــرض علينـــا جميعـــا 

والتوصيـــات  باإلرشـــادات  االلتـــزام 
ذات  المؤسســـات  بهـــا  توصينـــا  التـــي 
الوقـــت  إلـــى أن  االختصـــاص، مشـــيرة 
الراهن هـــو الوقت الذي نلتف به جميعا 
خلـــف القيادة لنتمكن مـــن تعدي األزمة 
وتجاوزهـــا، مشـــددة، وهـــذا يجـــب أن 
مواطنيـــن  مـــن  الجميـــع  عمـــل  يكـــون 
ومقيميـــن؛ ألننـــا كيـــان واحـــد ويهددنـــا 

خطر الوباء جميعا. 
المبـــادرة  أن  إلـــى  بوجيـــري  وأشـــارت 
التـــي انطلقـــت أمـــس بمجموعـــة زادت 
المتطوعيـــن  مـــن  مشـــاركا   30 عـــن 
أكثـــر  واســـتهدفت  المجتمـــع  وشـــرطة 
فـــي  العامليـــن  مـــن  عامـــل   1000 مـــن 
المناطـــق الخدميـــة فـــي منطقـــة عـــراد 

أن  مبينـــة  أولـــى،  كمرحلـــة  بالمحـــرق 
الحملـــة تهـــدف إلـــى توعيـــة العمال من 
فـــي  والعامليـــن  اآلســـيوية  الجنســـية 
مجـــال الخدمـــات والنظافـــة للمحافظة 
علـــى النظافة الشـــخصية ونظافة مكان 
عملهـــم، وحثهم على تجنـــب االختاط 
المباشـــر مـــع اآلخريـــن، وحثهـــم للبقـــاء 
فـــي المنـــزل، والخروج للضـــرورة فقط. 
وكذلك تزويدهم وإعطاؤهم اإلرشادات 
الســـليمة لكيفيـــة اســـتخدام المعقمـــات 
المخلفـــات  والصابـــون ووضـــع  والمـــاء 
التي يقومون باســـتخدامها من قفازات 
وأقنعـــة واقية في األماكـــن المخصصة 
لهـــا بعد االنتهاء من اســـتخدامها وعدم 

رميها إال في األماكن المخصصة لها.

وشـــرطة  المتطوعيـــن  أن  وأوضحـــت 
المجتمع أكدوا ضرورة عدم االنســـياق 
الكاذبـــة  والشـــائعات  المعلومـــات  إلـــى 
التي يتم تداولها في وســـائل التواصل 
االجتماعي، ودعوتهم إلى ضرورة أخذ 
المعلومـــات مـــن مصادرهـــا الحكوميـــة 
مثـــل وزارة الصحـــة ووزارة الداخلية، 
والمنصـــة الوطنيـــة لمكافحـــة فيروس 
كورونا المســـتجد “كوفيد 9 “. وختمت 
ملصقـــات  وزعـــوا  بأنهـــم  بوجيـــري 
المحـــات  علـــى  إرشـــادية ووضعوهـــا 
والكراجـــات وتم توزيع هدايا بســـيطة 
المـــواد  وبعـــض  كالمعقمـــات  للعمـــال 
الغذائية؛ إلدخال الســـرور على قلوبهم 

وطمأنتهم.

حفصـــة  مدرســـة  معلمـــات  تقـــوم 
االبتدائيـــة للبنـــات بعمـــل العديـــد من 
اإللكترونيـــة  واإلثـــراءات  الـــدروس 
اســـتكمال  مـــن  ليتمكـــّن  لطالباتهـــن، 
تعليمهن، في ظـــل الظروف الصحية 
التـــي يمر بهـــا العالـــم اآلن، وذلك من 
خـــال العديد من المنصـــات الرقمية، 
بما فيها مواقـــع التواصل االجتماعي 

مثل اليوتيوب.
وقـــد التقت “الباد” عدًدا من معلمات 
البدايـــة  كانـــت  حيـــث  المدرســـة، 
مـــع  شـــوق الزايـــد وهـــي معلمـــة لغة 
أن  إلـــى  أشـــارت  والتـــي  انجليزيـــة، 
تفاعـــل الطالبات معها يفوق المتوقع، 
حيث تشـــارك طالباتها فـــي الدروس 
التـــي ترفعها عبـــر البوابـــة التعليمية، 
بنقـــاط  مكافأتهـــن  تتـــم  ثـــم  ومـــن 
تطبيـــق  عبـــر  لصالحهـــن  تحتســـب 
الـــكاس دوجـــو، األمـــر الـــذي جعـــل 
بعضـــا  بعضهـــن  يتحديـــن  الطالبـــات 

ويتنافســـن للحصول علـــى أكبر عدد 
من النقاط.

وأضافـــت الزايـــد أن هـــذا النـــوع من 
التعليـــم يســـهم في تحفيـــز الطالبات 
علـــى دخـــول الموقع وحـــل اإلجابات 

وإرسالها.
مـــن جانبها، أوضحـــت مريم الجزاف 
وهـــي معلمة نظـــام فصل بالمدرســـة 
أن إنشـــاء قنـــاة عبـــر اليوتيـــوب هـــو 
الحل االبســـط لتحفيز طلبة المرحلة 
االبتدائيـــة على اســـتكمال دروســـهم، 
هـــذه  فـــي  األطفـــال  وأن  خصوصـــا 
المرحلـــة متعلقيـــن جـــًدا باليوتيوب، 
وتضيـــف أنهـــا قامت بإنشـــاء صفحة 
تعليمية لشـــرح كافة الـــدروس، ومن 
ثـــم وضـــع رابـــط إلكترونـــي يتمكـــن 
الطالبـــات من خاله من حل األجوبة، 
مؤكـــدة أن الطالبات أبديـــن تفاعلهن 
بشـــكل إيجابـــي فـــي حـــل األنشـــطة 

وفهم الدروس.

تفاعل عن بعد لطالبات “حفصة” مع المعلمات

محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي
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المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشـــر البحرين العام أمس األربعاء عند مســـتوى 1,303.25 بانخفاض 
وقـــدره 10.09 نقطـــة مقارنـــة بإقفالـــه يـــوم الثالثـــاء، فـــي حين أقفل مؤشـــر 
البحرين اإلســـالمي عند مســـتوى 585.75 بارتفاع وقدره 3.03 نقطة مقارنة 
بإقفاله السابق. وتداول المستثمرون 4.43 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 
547.96 ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذهـــا من خـــالل 71 صفقة، إذ ركز المســـتثمرون 
تعامالتهـــم علـــى أســـهم قطـــاع البنـــوك التجاريـــة، التـــي بلغـــت قيمة أســـهمه 
المتداولـــة 241.92 ألـــف دينـــار أي ما نســـبته 44.15 % من القيمـــة اإلجمالية 

للتداول وبكمية قدرها 1.18 مليون سهم، تم تنفيذها عبر 34 صفقة.
وجاء البنك األهلي المتحد في المركز األول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
211.36 ألف دينار أي ما نسبته 38.57 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
وبكمية قدرها 887.18 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 23 صفقة. أما المركز 
الثانـــي فـــكان لمجموعـــة “جي اف اتـــش الماليـــة” بقيمة قدرهـــا 148.89 ألف 
دينـــار، أي ما نســـبته 27.17 % من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة. وجاءت 
“إي بـــي إم تيرمينالـــز البحرين” بقيمـــة قدرها 65.01 ألف دينار أي ما نســـبته 

11.86 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

تداول 4.4 مليون سهم بـ 547.9 ألف دينار

“ماستركارد” تقدم دروًسا مجانية على اإلنترنت
والرياضيـــات والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم  مجـــاالت  فـــي 

أعلنــت “ماســتركارد” عــن توفيــر باقــة من المــوارد التعليميــة المبتكــرة والجديدة على 
اإلنترنــت عبــر برنامجهــا Girls4Tech، بما يعزز الوصول إلــى منهاجها التعليمي المميز 

في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

جهـــود  لدعـــم  البرنامـــج  تصميـــم  وجـــرى 
أولياء األمور والمعلمين في إشراك وإلهام 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 
عاًمـــا.  وعبر هذا البرنامـــج، أصبح بإمكان 
العالـــم  حـــول  األمـــور  وأوليـــاء  المعلميـــن 
تنزيـــل الـــدروس لمســـاعدة الطـــالب علـــى 
التعّلم فـــي مجاالت العلـــوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات من منازلهم، وذلك 
 Girls4Tech Connect مـــن خـــالل موقـــع
الـــذي أطلقته شـــركة “ماســـتركارد” أخيًرا، 
إضافة إلى أنشطة جرى تنظيمها بالتعاون 
مع Scholastic، شـــريك “ماســـتركارد” في 

مجال التعليم.

اســـتناًدا  األنشـــطة  هـــذه  إعـــداد  وتـــم 
مجالـــي  فـــي  العالميـــة  المعاييـــر  علـــى 
خبـــرة  تتضمـــن  إذ  والرياضيـــات،  العلـــوم 
تكنولوجيـــا  فـــي  العميقـــة  “ماســـتركارد” 
لألطفـــال  لتتيـــح  واالبتـــكار،  المدفوعـــات 
استكشـــاف مجموعـــة واســـعة مـــن المهـــن 
المرتبطة بتخصصات العلوم والتكنولوجيا 
والهندســـة والرياضيـــات، مثـــل التحقيـــق 
فـــي عمليـــات االحتيـــال، وعلـــوم بيانـــات، 

وهندسة برمجيات.
وقال مدير عام “ماستركارد” في السعودية 
والبحريـــن جهاد خليل “يتكّيـــف المعلمون 
وأوليـــاء األمـــور والطالب على حد ســـواء 

يشـــهدها  التـــي  الســـريعة  التغيـــرات  مـــع 
عالمنـــا اليـــوم والواقع الجديـــد المحتمل”. 
Girl�  وأضاف “تفخر “ماستركارد” بإطال ق

s4Tech Connect، وهـــي منصة تعليمية 
توفـــر أنشـــطة ممتعـــة وجذابـــة لتشـــجيع 
األطفال على دراســـة العلوم والتكنولوجيا 
منازلهـــم.  فـــي  والرياضيـــات  والهندســـة 

واســـتناًدا إلى ورش العمـــل المختلفة التي 
أجريناهـــا في جميع أنحـــاء المنطقة وفي 
خصوصـــا،  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
فـــإن هدفنـــا ال يقتصـــر فقـــط علـــى تمكين 
الفتيـــات من العمل فـــي تخصصات العلوم 
والتكنولوجيا والهندســـة والرياضيات، بل 
إلى تحقيق المساواة بين الذكور واإلناث”.

نيويورك -  ماستركارد

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير إدارة جمارك المنافذ البرية محمد العيسى بأن الهيئة العامة 
للجمارك بالمملكة العربية السعودية، اتخذت إجراءات عدة بشأن حركة 
الشاحنات عبر المنافذ البرية ومنها منفذ جسر الملك فهد وذلك في إطار 

اإلجراءات الصحية االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن اإلجراءات والتي 
سيتم تنفيذها بدءا من صباح 
اليـــوم، تتضمن ضـــرورة إلزام 
شـــركات  مـــن  المســـتوردين 
النقـــل باإلعـــداد والتجهيز عن 
نقل ســـلعهم عبر جســـر الملك 
أو  الســـائقين  بتبديـــل  فهـــد 
رؤوس الشـــاحنات عنـــد نقـــل 
الســـلع إلـــى المملكـــة العربيـــة 
مـــن  بســـائقين  الســـعودية 

المقيمين بالسعودية.
وأضـــاف مديـــر إدارة جمـــارك 
المنافذ البرية أنه يستثنى من 
ذلك الشاحنات المحملة للسلع 

األساســـية وتشـــمل ) األغذية، 
األدوية، المستلزمات الطبية(، 
التوصيـــة  إلـــى  باإلضافـــة 

باالعتماد على النقل البحري.
توضيحـــا  القـــرار  وتضمـــن 
لآلليـــة التـــي ســـيتم إتباعهـــا، 
المســـتورد  تقديـــم  وهـــي 
للجمـــارك  كتابـــا  الناقـــل  أو 
يتضمن اســـتعداده وجاهزيته 
الستبدال الســـائق بسائق آخر 
الشـــاحنة،  رأس  تبديـــل  أو 
وأنـــه في حـــال عـــدم التقديم 
إعـــادة  ســـيتم  وااللتـــزام 
الشاحنة إلى مملكة البحرين.

“الجمارك” تدعو لاللتزام بإجراءات حركة الشاحنات عبر الجسر

وفبرايــر ينايــر  فــي  الوقــود  تصديــر  زيــادة   %  67

التبادل التجاري البحريني األميركي

أظهــرت أحــدث بيانــات لمكتــب اإلحصــاء األميركــي، حصلت “البــاد” على 
نسخة منها أن التبادل التجاري بين البحرين والواليات المتحدة األميركية 
فــي أول شــهرين مــن العام الجاري )يناير وفبرايــر 2020( بلغ 297.6 مليون 
دوالر، مســجا تراجًعا بنســبة 41.86 % مقابل 511.9 مليون دوالر بالفترة 

ذاتها من العام الماضي 2019.

ولكن رغم التراجع الكبير في نســـبة 
التبـــادل التجـــاري بيـــن البلديـــن في 
الجـــاري  العـــام  مـــن  ينايـــر وفبرايـــر 
العـــام  مـــن  نفســـها  بالفتـــرة  قياًســـا 
2019، إال أنها مقاربة لما تم تسجيله 
فـــي ذات الفترة خالل العـــام 2018، 
حيـــث تـــم تســـجيل 305.2 مليـــون 

دوالر بتراجع 2.49 %.
وبلـــغ مجمـــوع الـــواردات األميركية 
ينايـــر وفبرايـــر  فـــي  البحريـــن  إلـــى 
دوالر،  مليـــون   155.66 الماضييـــن، 
52.44 % مقابـــل  بنســـبة  متراجًعـــا 
الفتـــرة  فـــي  دوالر  مليـــون   327.3
نفســـها بالعـــام 2019، كمـــا تراجعـــت 
صادرات البحرين إلى أميركا بنســـبة 
23.11 % علـــى أســـاس ســـنوي، إذ 
بلغت 141.94 مليون دوالر في يناير 
وفبرايـــر الماضيييـــن مقابـــل 184.6 
مليـــون دوالر فـــي الفترة نفســـها من 
العـــام 2019. وبلغ الميـــزان التجاري 

13.73 مليون دوالر لصالح أميركا.
وحلـــت البحريـــن بالمرتبـــة 81 بيـــن 
أفضل الشـــركاء التجاريين للواليات 
الفتـــرة  فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
الحاليـــة، متراجعـــة 10 مراتـــب عـــن 
إذ   ،2019 العـــام  مـــن  ذاتهـــا  الفتـــرة 

جاءت بالمرتبة رقم 71.
إجمالـــي  فـــإن  ذاتـــه،  الوقـــت  وفـــي 
الواليـــات  بيـــن  التجـــاري  التبـــادل 

المتحـــدة األميركية ودول العالم بلغ 
635.89 مليار دوالر بانخفاض 2.25 
% مقابـــل بالفتـــرة ذاتهـــا مـــن العـــام 

الماضي.
وكانـــت أهـــم 5 واردات مـــن أميـــركا 
إلـــى البحرين من حيـــث القيمة هي، 
منخفضـــة  شـــحنات  أوال:  كالتالـــي: 
القيمـــة بمبلـــغ 27.29 مليـــون دوالر، 
ثانيا: المالبس والمعدات العســـكرية 
بقيمـــة 14.28 مليـــون دوالر، ثالثـــا: 
الطائـــرات المدنيـــة وأجزاؤها بقيمة 
10.11 مليون دوالر، رابعا: الطائرات 
وأجزاؤهـــا  بالدفـــاع  الصلـــة  ذات 
وخامســـا:  دوالر،  مليـــون   9.98 بــــ 
الســـيارات بقيمة 9.3 مليـــون دوالر، 
وتمثـــل هذه الواردات 45.58 % من 

إجمالي الواردات إلى المملكة.
أمـــا أهم 5 صادرات من البحرين إلى 
أميركا، فهي كالتالي: أوال: األلمنيوم 
غيـــر المصقـــول بقيمـــة 36.3 مليون 
دوالر، ثانيا: البنزيـــن وأنواع الوقود 
األخرى بـ 26.21 مليون دوالر، ثالثا: 
ألـــواح األلمنيوم التي تزيـــد عن 0.2 
مم بقيمة 23.42 مليون دوالر، رابًعا: 
أسالك األلمنيوم 7605 بقيمة 23.11 
القيمـــة  وخامســـا:  دوالر،  مليـــون 
المضافـــة على الســـلع والبضائع التي 
تم تصديرها ب 11.22 مليون دوالر، 
وتمثل هذه الصادرات 84.73 % من 

جميع الشحنات الصادرة.
ويتضـــح مـــن البيانات أن صـــادرات 
البحرين من البنزيـــن وأنواع الوقود 
األخرى شهدت ارتفاًعا بنسبة 66.99 
% في شـــهري يناير وفبراير قياًســـا 
بالفترة ذاتها مـــن العام الماضي. كما 
يتضح ارتفـــاع الـــواردات األميركية 
مـــن المالبـــس والمعدات العســـكرية 

حيـــن  فـــي   ،%  124.41 بنســـبة 
تراجعـــت الـــواردات األميركيـــة مـــن 

السيارات بنسبة 51.86 %.
وكان التبـــادل التجاري بين البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بلغ 
فـــي العـــام 2019، 2.45 مليار دوالر، 
متراجًعا بنســـبة 18.98 % قياًســـا بـ 

3.03 مليار دوالر في العام 2018.

دبي -رويترز

انكماش الناتج المحلي 
اإلجمالي لقطر 0.6 %

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات حــكــومــيــة أمــس 
0.6 % في  اقــتــصــاد قطر  انــكــمــاش 
مــن 2019 مقارنة مع  األخــيــر  الــربــع 
تراجعت  إذ  عــام،  قبل  الفترة  نفس 
 %  3.4 والمحاجر  التعدين  أنشطة 
قبل  مستواها  مع  مقارنة  الربع  في 
الناتج  أن  البيانات  أظهرت  عام.كما 
 %  1.4 انــكــمــش  اإلجــمــالــي  المحلي 
الماضي  العام  من  الــرابــع  الربع  في 
الــثــالــث باألسعار  مــقــارنــة مــع الــربــع 

الثابتة.

أمل الحامد

تراجعت صادرات البحرين إلى أميركا 
بنسبة 23.11 % على أساس سنوي

13.73 مليون دوالر الميزان التجاري 
لصالح الواليات المتحدة األميركية

297
مليون دوالر

ديون العالم تتجاوز 255 تريليون دوالر بنهاية 2019
شــهدت الديــون العالميــة قفزة بنحو 10 تريليونــات دوالر في العام 2019، 
لكــن أعبــاء االئتمان قد تتفاقم مع تأهــب الحكومات حول العالم لمكافحة 

وباء “كوفيد19-”.

ووفًقـــا لتقرير صـــادر عن معهد 
فـــإن ديـــون  الدولـــي،  التمويـــل 
ارتفعـــت  المجمـــل  فـــي  العالـــم 
بنحو 10.8 تريليـــون دوالر في 
12 شـــهًرا المنتهية في ديسمبر 
الماضي، لتتجاوز 255 تريليون 

دوالر بنهاية العام الماضي.
ويأتي هذا االرتفاع في الديون 
عالمًيـــا بعد زيـــادة 3.3 تريليون 
 ،2018 العـــام  فـــي  دوالر فقـــط 
ما يعنـــي أن االئتمان قفز بنحو 

ثالثة أمثال في غضون عام.
وُتشـــكل الديـــون العالمية بذلك 

نحـــو 322 بالمائـــة مـــن الناتـــج 
العالمـــي،  اإلجمالـــي  المحلـــي 

بحسب معهد التمويل.
وصعـــدت الديون خارج القطاع 
المالي إلـــى 192 تريليون دوالر 
بنهاية العام الماضي مقابل 183 
تريليـــون دوالر المســـجلة فـــي 
العام 2018، وهـــو ما يرجع في 
الغالـــب إلى قفـــزة 4.3 تريليون 
دوالر في ديون الحكومة العامة 
وارتفاع 2.8 تريليون دوالر في 
ديـــون قطاعـــات الشـــركات غير 

المالية.

وفي المقابل، أضافت األســـوا ق 
 3.4 بقيمـــة  ديوًنـــا  الناشـــئة 
تريليـــون دوالر في عـــام 2019 
لتقـــف حالًيـــا عنـــد 71 تريليون 
دوالر وتســـجل مستوى قياسًيا 
مرتفـــع مـــن حيـــث النســـبة إلى 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي لتلك 
 %  220 عنـــد  االقتصـــادات 
مقارنـــة مـــع 147 % فـــي العـــام 

.2007
كما أن ديون األســـوا ق الناشـــئة 
من العمـــالت األجنبيـــة تتجاوز 
مـــا  وهـــو  دوالر،  تريليـــون   5.3
يمثل أكثر من 8 % من إجمالي 
ديون األســـوا ق الناشـــئة خارج 

القطاع المالي.
وتركيـــا  األرجنتيـــن  وشـــهدت 
أكثـــر  وكولومبيـــا  وتشـــيلي 
تراكم حدة فـــي ديون العمالت 

األجنبية منذ العام 2009.
وعند المقارنـــة مع بداية األزمة 
الماليـــة فـــي العـــام 2008، فـــإن 
الديـــون العالميـــة ارتفعت بنحو 
40 % أو ما يعادل 87 تريليون 

دوالر.
وتمثل الحكومات حصة األســـد 

في حزمـــة الديون العالمية منذ 
العام 2007 وحتـــى نهاية العام 
الماضـــي، لترتفـــع مـــن مســـتوى 
تريليـــون   35 عـــن  قليـــاًل  يقـــل 
دوالر  تريليـــون   70 إلـــى  دوالر 

في 2019.
فـــإن  الســـيا ق،  نفـــس  وفـــي 
والصيـــن  المتحـــدة  الواليـــات 
ُيشـــكالن أكثـــر مـــن نصـــف هذه 
الزيـــادة فـــي الديون فـــي العقد 
الســـابق، بينمـــا يمتلـــك أكثر من 
85 % مـــن الـــدول الــــ52 محـــل 
الدراســـة ديـــون حكومية أعلى 
من حيث النسبة للناتج المحلي 
مـــع  المقارنـــة  عنـــد  اإلجمالـــي 

الوضع قبل األزمة العالمية.
وبالنســـبة لديـــون األســـر، فإنها 

 48 مســـتوى  حالًيـــا  تتجـــاوز 
تريليـــون دوالر، مقارنـــة مع 35 
تريليـــون دوالر المســـجلة فـــي 

العام 2007.
وبالنظـــر إلـــى ديـــون الشـــركات 
غير المالية، فقد شـــهدت زيادة 
بنحـــو 70 % منـــذ العـــام 2007 
ليصـــل إلـــى 74 تريليـــون دوالر 
بنهايـــة العـــام الماضـــي، وهو ما 
يوازي 92 % من الناتج المحلي 

اإلجمالي.
ومـــن المتوقـــع أن تتزايد أعباء 
العالميـــة بشـــكل حـــاد  الديـــون 
ظـــل  فـــي   ،2020 عـــام  خـــالل 
حقيقـــة أن االســـتجابة الماليـــة 
“كوفيـــد19�” تجـــرى  لفيـــروس 

على قدم وسا ق.

دبي - مباشر

تشكل نحو 
322 % من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي 

الدولي
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علي الفردان

“البحرين اإلسالمي” يكافئ زبائنه من الطواقم الطبية
ــة “كــــورونــــا” ــح ــاف ــك ــم ــون بـــالـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة ل ــلـ ــامـ ــعـ الـ

أعلــن بنــك البحريــن اإلســامي )BisB( عــن إطــاق مبادرة مبتكــرة جديدة تدعــم المجتمع 
البحرينــي، وتكافــئ زبائنــه العامليــن بالصفــوف األماميــة مــن أفــراد الطواقــم الطبية في 
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة الحكوميــة، الذيــن يــؤدون دوًرا فاعــًا للحــد من انتشــار 

فيروس كورونا )COVID-19( المستجد في البحرين.

وجـــاء اإلعالن عـــن هذه المبادرة أثناء نشـــر 
التنفيـــذي  للرئيـــس  فيديـــو  لمقطـــع  البنـــك 
لبنك البحرين اإلســـالمي حســـان جرار، على 
صفحـــة البنك بموقـــع التواصـــل االجتماعي 
االنســـتغرام، أمس األربعاء الموافق 8 أبريل 

الجاري.
 وســـيخصص البنـــك ضمـــن هـــذه المبـــادرة، 
مكافـــآت مالية بقيمة إجماليـــة تبلغ 30,000 
دينار، إذ تسلط الضوء على الجهود المتميزة 
العامليـــن  مـــن  البنـــك  زبائـــن  التـــي يقدمهـــا 
بالصفوف األمامية لمكافحة فيروس كورونا 
وتقديم الرعاية الصحية للمرضى المصابين 
والمجتمع مًعا، وتشمل هذه المبادرة مكافأة 

الكـــوادر الطبيـــة العاملـــة في المستشـــفيات 
والمراكز الصحية الحكومية.

وفي هذا السياق، أشار جرار إلى تضامن بنك 
البحرين اإلسالمي مع كافة الجهود الوطنية 
التأثيـــرات  لتخفيـــف  الهادفـــة  والحكوميـــة 
المترتبـــة مـــن انتشـــار فيـــروس، معربـــًا عـــن 
امتنانـــه لجميع المســـاعي النبيلـــة التي تهتم 
بتوفيـــر الصحـــة والراحة واألمـــان لآلخرين. 
وقـــال جـــرار “يســـرنا إطـــالق هـــذه المبـــادرة 
بزبائننـــا  خصوصـــا  تحتفـــي  التـــي  المميـــزة 
العامليـــن فـــي الصفـــوف األمامية مـــن أفراد 
الطواقـــم الطبية في المستشـــفيات والمراكز 
الصحية الحكوميـــة والذين يواجهون خطر 

بشـــكل  المســـتجد  الفيـــروس  هـــذا  انتشـــار 
المواطنيـــن  جميـــع  خدمـــة  بهـــدف  مباشـــر؛ 
والمقيميـــن فـــي المجتمـــع. ويســـعدني أيًضا 
أن أشـــيد بنجـــاح اإلجـــراءات التـــي فرضتها 
المملكـــة لخفـــض انتشـــار الفيـــروس، وذلـــك 
بفضـــل مـــن هللا ومـــن ثـــم توجهـــات القيادة 

الرشـــيدة ووحـــدة وتكاتـــف الجميـــع خـــالل 
المرحلة االستثنائية”.

وبإمـــكان الزبائـــن الكرام الذيـــن ينتمون إلى 
الطواقـــم الطبية في المستشـــفيات والمراكز 
بالتصـــدي  يســـاهمون  ممـــن  الحكوميـــة 
للفيـــروس، تقديـــم البيانـــات المطلوبة رقمًيا 
البحريـــن  للبنـــك  اإللكترونـــي  الموقـــع  عبـــر 
وســـتكون   .)www.bisb.com( اإلســـالمي 
المكافئـــات المقدمـــة مـــن البنـــك عبـــارة عـــن 
إيداع نقدي في حســـاب تجوري اإلســـالمي، 
مـــا يمنحهـــم فرصـــة التأهـــل للفـــوز بجوائـــز 

نقدية قّيمة طوال العام.

حسان جرار

المنامة

المنامة - مباشر

أعلـــن المصـــرف الخليجي التجـــاري، الُمـــدرج في بورصة البحرين وســـوق 
دبـــي المالـــي أمـــس األربعـــاء أنـــه حصـــل علـــى موافقـــة مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي لشـــراء أســـهم الخزينة. ووفقـــا لبيان صحافي لبورصـــة البحرين، 
فإن ُمشـــتريات أســـهم الخزينة لن تزيد عن نسبة 10 % من أسهم المصرف 
الصـــادرة، وســـيبدأ الشـــراء من يوم 5 مـــارس من العام الجـــاري، ولمدة 90 
يوما. ومنذ أيام، كشـــفت بورصة دبي عن تفعيل قرار تخفيض رأس المال 
لمصـــرف “الخليجـــي التجـــاري”. وفيمـــا يتعلق بنتائـــج المصرف فـــي العام 
2019، فقـــد أعلـــن المصرف عن تكبده لخســـائر بلغـــت 14.93 مليون دينار، 

ُمقابل تحقيق أرباح بقيمة 659 ألف دينار في العام 2018.

“المركزي” يوافق لـ “الخليجي 
التجاري” بشراء أسهم خزينة

أعلنت شــركة عقارات الســيف، الشــركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري في البحرين، تنفيًذا لتوجيهات اللجنة التنســيقية بمعاودة فتح أبواب 
جميع المحات التجارية في المملكة، عن معاودة فتح جميع المحات التجارية في مجمعاتها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة )مجمع السيف 
– ضاحية الســيف، ومجمع الســيف – المحرق ومجمع الســيف – مدينة عيســى( لعمائها الكرام؛ ابتداًء من يوم غد الجمعة الموافق 10 أبريل 2020 

ولغاية 23 أبريل 2020. 

فـــي  المحـــالت  جميـــع  ســـتعاود  وعليـــِه، 
مـــن  أبوابهـــا  افتتـــاح  الســـيف  مجمعـــات 
الســـاعة 12:00 ظهًرا ولغاية الساعة 8:00 

مساًء.
الماليـــة،  المؤسســـات  ســـتواصل  وفيمـــا 
والصيدليـــات،  النظـــارات،  ومحـــالت 
إضافـــة إلى المؤسســـات الحكومية العمل 
بالســـاعات االعتيادية )مـــن 10:00 صباًحا 
ولغاية 10:00 مســـاًء خالل أيام األسبوع، 
ومـــن 10:00 صباًحا ولغاية 11:00 مســـاًء 

خالل عطلة نهاية األسبوع(. 
وفـــي ذات الســـياق، ســـيواصل كارفـــور – 
مجمـــع الســـيف المحـــرق العمل بســـاعاته 

صباًحـــا   8:00 الســـاعة  مـــن  االعتياديـــة 
لغايـــة منتصـــف الليـــل.  كمـــا وســـتقتصر 
أنشـــطة المطاعـــم والمقاهي في مجمعات 
السيف على الطلبات الخارجية وخدمات 
التوصيـــل، فيمـــا ســـتواصل دور الســـينما، 
والمراكز الترفيهيـــة والصالونات والمراكز 
الرياضية االلتزام بقرار اإلغالق المؤقت. 

ب على جميع  ومـــن جهٍة أخـــرى، ســـيتوجَّ
العاملين في المحـــالت التجارية والزبائن 
الوقائيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام  الكـــرام 
المعلن عنها، التي تتمثل في ارتداء أقنعة 
الوجـــه عبـــر تواجدهـــم بالمجمـــع وارتداء 
القفـــازات أثنـــاء عمليـــة التســـوق، إضافة 

إلـــى الحـــرص علـــى تطبيـــق مبـــدأ التباعد 
االجتماعـــي، وســـتلتزم جميـــع المحـــالت 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  التعقيـــم  بعمليـــات 
الزبائـــن  تزاحـــم  عـــدم  لضمـــان  الالزمـــة 
بداخلهـــا، فضالً عن توفيـــر منطقة انتظار 

خارج المحالت.
وفي هذا الصدد، أشـــادت الشـــركة بجميع 
الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة بقيـــادة ولـــي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  والفريـــق 

كورونا الحتوائه ومنع انتشاره.

وتؤكـــد الشـــركة التزامهـــا التـــام بـــكل مـــا 
ُيتخـــذ مـــن قـــرارات وتوجيهات مـــن قبل 
الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، 
واســـتمرار تواصلها مع السلطات الصحية 
والتنظيميـــة ذات العالقـــة لضمـــان اتخـــاذ 

اإلجراءات المناســـبة في ذات الشأن وبما 
يخدم تعزيز الصحة العامة في البحرين.

وشـــّكلت الشـــركة فريـــق طـــوارئ خـــاص 
لمراقبة جميع التطورات اليومية المتعلقة 
بمجال تعزيز الصحة العامة وذلك لضمان 

االســـتجابة الســـريعة فـــي حالـــة حـــدوث 
أي متغيـــرات تســـتدعي أي تدخـــل فوري 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  أجـــل  مـــن  ومباشـــر 

المناسبة.
التجاريـــة  المجمعـــات  جميـــع  أن  يذكـــر 
المنضويـــة تحـــت مظلـــة شـــركة عقـــارات 
الســـيف لم تســـجل ولله الحمد أي حاالت 

إصابة بفيروس كورونا. 
وبادرت الشـــركة منذ ظهور الفيروس في 
مملكـــة البحرين بإخضاع جميع مجمعاتها 
إلجراءات وقائية تتضمن تنظيف وتعقيم 
جميـــع مرافـــق المجمعات بصـــورة مكثفة 
صحـــة  علـــى  الحفـــاظ  بهـــدف  وشـــاملة؛ 
وســـالمة جميع عمالئها الكـــرام والعاملين 

لدى شركائها المستأجرين. 
الُمعقمـــات  بتثبيـــت  الشـــركة  وقامـــت 
الصحيـــة فـــي أنحـــاء جميـــع مجمعاتهـــا؛ 
كإجـــراء احتـــرازي إضافـــي لمنـــع انتشـــار 

الفيروس عن طريق مالمسة األسطح.

المنامة - شركة ميديا سين

“مجمعات السيف” ُتعاود افتتاح جميع المحالت التجارية غًدا
“التنســـيقية” لتوجيهـــات  تنفيـــذا  مســـاء   8 ولغايـــة  ظهـــرا   12 الســـاعة  مـــن 
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المنامة - الصناعة والتجارة

بنـــاًء على قـــرارات اللجنة التنســـيقية برئاســـة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة، دعـــت وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة بجميع األسواق والمنشـــآت والمجمعات 
التجاريـــة بمملكة البحرين بضرورة االلتزام بتطبيق 
فيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد  الخاصـــة؛  التعليمـــات 
كورونـــا، وعـــدم التهاون فـــي تنفيذها بالشـــكل الذي 
يضمـــن ســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مملكة 

البحرين.
وأصـــدر وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايد 
الزيانـــي القـــرار رقـــم )40( لســـنة 2020 بغلـــق بعض 
المنشـــآت الخاصـــة احترازيـــا؛ لمنع انتشـــار فيروس 
كورونـــا “COVID 19”، اعتبارا من الســـاعة الســـابعة 
من مســـاء اليوم حتى الســـاعة الســـابعة من مســـاء 

يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020.
 ويشمل القرار غلق:

أو  المغلقـــة  والمالعـــب  الرياضيـــة  الصـــاالت   .1
المفتوحة.

2. محـــالت الحالقة والتجميـــل والتدليك )الرجالية 

والنسائية(.
3. صاالت المناسبات والفعاليات ودور السينما.

4. مقاهي الشيشة.
5. المنشـــآت التـــي تقـــدم الخدمـــات الصحيـــة التـــي 
يصـــدر بها تعميم من الهيئـــة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
 وُيســـمح للمطاعم ومحال بيـــع األطعمة أن تمارس 
نشاطها عن طريق خدمات البيع الخارجي وتوصيل 
الطلبـــات للمنازل. كمـــا يتوجب على جميـــع المحال 
الصناعية والتجاريـــة االلتزام بالقواعد واإلجراءات 
التـــي تصـــدر عـــن وزارة الصحـــة؛ بهـــدف الحـــد من 

انتشـــار فيـــروس كورونـــا “COVID 19”، خصوصـــا 
قواعد وإجراءات التباعد االجتماعي ومنع اكتظاظ 
الزبائن والتعقيم المســـتمر للمنشـــأة، كما يجب على 
تلـــك المحال إلـــزام كل من يتعامل مـــع الجمهور من 

العاملين لديها بوضع كمامات الوجه الوقائية.
الخياطـــة  محـــالت  أصحـــاب  الـــوزارة  ودعـــت 
المؤهلين إلنتاج الكمامـــات القطنية بضرورة التقيد 
بالمواصفات واإلرشادات الصادرة عن وزارة الصحة 

والخاصة بإعداد هذا النوع من الكمامات.
 كما تحث وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع 
المنشـــآت والمجمعات التجارية على ضرورة التقيد 

بالتعليمـــات الضرورية بحســـب مـــا تقتضيه الحاجة 
لتوفير الســـالمة والصحة للجميع حتى إشـــعاٍر آخر، 
وذلك في ظل ما تفرضه هذه الظروف االســـتثنائية 

الراهنة على المستوى العالمي. 
 وستســـتمر الوزارة في جوالتها التفقدية لألســـواق 
والمجمعـــات؛ حرصـــا علـــى ســـالمة الجميـــع والتأكد 
مـــن التطبيق الســـليم لكافـــة القـــرارات واإلجراءات 
االحترازيـــة المتخـــذة للحـــد مـــن انتشـــار الفيروس، 
داعيـــًة الجميـــع لعـــدم التـــردد باالتصـــال علـــى مركز 
مـــن  لمزيـــٍد   ،80008001 رقـــم  الوطنـــي  االتصـــال 

المعلومات واالستفسارات.

“التجارة” توجه األسواق والمجمعات لضرورة االستمرار بتطبيق التعليمات للحد من “كورونا”

بحرينية تحصد أصوات التجار لتولي منصب مصرفي مرموق
ــام الــحــســاســة ــ ــه ــ ــم ــ ــي ال ــولـ ــتـ ــرأة لـ ــ ــم ــ ــال ــ ــاع ب ــ ــط ــ ــق ــ ــة ال ــقـ ــوة تـــعـــبـــر عــــن ثـ ــ ــط ــ ــخ ــ ال

 حصلــت المصرفيــة البحرينيــة، غنيــة الــدرازي، مؤخــًرا علــى ثانــي أعلــى أصوات الشــارع التجــاري لتكــون عضًوا بمجلــس إدارة بنــك البحرين 
والكويت أحد أهم البنوك التجارية في المملكة، وذلك في مؤشر على تنامي حضور المرأة في المشهد االقتصادي في البحرين.

ويمكن ألي شـــخص التقـــدم إلى عضوية 
مجلس إدارة البنوك والشـــركات المحلية 
كعضو مســـتقل، إذ اتجهت الشركات في 
اآلونـــه األخيـــرة إلـــى تعييـــن المزيـــد من 
المســـتقلين وهم من غير المســـاهمين أو 
أصحـــاب المصلحـــة مـــع البنـــك، إذ تعلـــن 
البنـــوك عـــن الراغبيـــن مـــن العمـــوم فـــي 
المنصـــوص  اإلجـــراءات  وفـــق  التقـــدم 

عليها.
وما يشـــكل سابقة، أن الدرازي لم تحصل 
علـــى دعم مباشـــر من كبـــار المســـاهمين 
أو الجهـــات الحكوميـــة لكـــي تصـــل إلـــى 
البحريـــن  بنـــك  إدارة  مجلـــس  عضويـــة 

والكويـــت، ولكنهـــا تمكنت مـــن الحصول 
على ثقـــة 58 تاجـــًرا ومســـتثمرا لتحصد 
ثانـــي أعلى األصـــوات بعد رئيس مجلس 
إدارة “بتلكـــو”، الشـــيخ عبدهللا بن خليفة 
آل خليفـــة، وذلـــك مـــن بيـــن 12 منافســـا 
لشـــغل 7 مقاعـــد ضمـــن المقاعـــد التي تم 

إجراء االقتراع عليها.
ويعتبر بنك البحرين والكويت من البنوك 
القليلـــة التـــي تضم ســـيدتين في مجلس 
وأخـــرى  بالتعييـــن  إحداهمـــا  إداراتهـــا 

باإلنتخاب.
وعملـــت الدرازي ألكثر من عشـــرين عامًا 
في القطـــاع المصرفي تنقلت خاللها بين 

مختلف المناصب االدارية في العديد من 
البنـــوك القياديـــة في المملكة واكتســـبت 
خبرة كبيرة في معظم األقسام الرئيسية 
فـــي هـــذه البنـــوك ومنهـــا إدارة المخاطـــر 
والخدمات المصرفية للشـــركات وتمويل 
التجـــارة وتمويـــل المؤسســـات الصغيرة 
تركهـــا  قبـــل  وترأســـت  والمتوســـط 
العمـــل البنكـــي قســـم تمويـــل الشـــركات 
والمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة في 

أحد البنوك القيادية في البحرين.
وتواصلـــت “البالد” مـــع الدرازي للحصول 
علـــى تعليقهـــا بشـــأن حصولهـــا على هذه 
الثقـــة، حيـــث أشـــارت إلـــى أنهـــا تقدمت 

لتكـــون عضو مســـتقل في مجلـــس إدارة 
بنـــك البحريـــن والكويـــت بعـــد قراءتهـــا 
المنصـــب  أو  الوظيفـــة  بهـــذه  إلعـــالن 
البنـــك  عليهـــا  البنك،ليـــرد  فـــي  الشـــاغر 
بقبول ترشـــيحها بعـــد اســـتيفائها لجميع 

االشـــتراطات ومن بينها موافقة مصرف 
البحرين المركزي.

وعبرت الدرازي سعادتها بهذه الثقة التي 
منحها إياها الشـــارع التجاري، معتبرة أن 
ذلك يأتي انســـجامًا مع توجهات المملكة 
وفريق البحرين الواحد بقيادة سمو ولي 
العهد الداعم للحركة النسائية في البالد. 
 الـــدرازي حاصلة على شـــهادة الدكتوارة 
إذ  البريطانيـــة،   Durham جامعـــة  مـــن 

فـــازت بجائـــزة أفضل شـــهادة دكتـــوراة. 
بعـــد  استشـــارات  شـــركة  حاليـــًا  وتديـــر 
اتجاههـــا الـــي العمل الخـــاص، حيث ترى 
أن خبرتهـــا المصرفيـــة وقربهـــا مـــن عمل 
مجالـــس اإلدارات في عملها الســـابق من 
خالل وضـــع االســـتراتجيات وغيرها من 
المهـــام، تجعلهـــا قـــادرة علـــى العطاء في 
منصبهـــا الجديـــد وتقديـــم العـــون للبنـــك 

الذي تعتبره من البنوك الرائدة.

غنية الدرازي

إطالق مبادرة مبتكرة 
تتضمن مكافآت مالية 

بقيمة 30 ألف دينار

حصلت على ثاني 
أعلى األصوات 
بين منافسيها 

الرجال

أصبحت عضًوا 
مستقال في 

مجلس إدارة بنك 
البحرين والكويت
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أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

39442411
حسين علي

36026333
رضا عبد هللا

36799711
علي عيد

Call.

38344464

38344464

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد ايالف عارف حســين عبــدهللا احمد المالــك ل بحرين واتر همر 
للمقــاوالت ذ.م.م )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيــد رقم 126080 

طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
برأسمال وقدره 5000 ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1 . اعتدال محمد احمد شخاتره
2 . مجاهد عبدالرزاق محمد زيدالكيالني

القيد: 126080

التاريخ: 5-4-2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )53090( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

38344464

التاريخ: 07/04/2020

 تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلــى كل من لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:  عبدهللا جمعة اسماعيل اسماعيل

االسم التجاري الحالي:  ورشة أبو حسين للحام والحدادة والمقاوالت الميكانيكية
االســـــم التجـــاري الجديد: أبو حسين لمقاوالت المباني

 قيد رقم: 2623-22

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري  

CR 2020-38155 إعالن رقم 
 تسجيل اسم تجاري

التاريخ 7/4/2020

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغيير االســم التجــاري، فعلــى كل من لديه 
أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حميده ابراهيم علي حسن شملوه

اإلسم التجاري الحالي: جنات مالذ لالستشارات
االسم التجاري الجديد: جنات مالذ للتعليم والتدريب

قيد: 98997-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-53616(( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )43928( لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
 شركة  آر جي للمقاوالت ذ.م.م

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد  /عباس عبدالمحســن أحمد رضي باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
آر جــي للمقــاوالت ذ.م.م ، المســجلة كشــركة شــركة ذات مســئولية محــدودة 
بموجــب القيــد رقــم101745، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة 
تصفيــة اختياريــة وشــطبها من الســجل التجــاري، وذلك وفقا ألحــكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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منظمة الصحــة العالمية توصي بعدم تخفيــف تدابير العزل

حصيلة “كورونا”.. 1.4 مليون إصابة و83 ألف وفاة

إصابة  مليون   1.4 من  أكثر  ُسّجلت 
المستجّد  بــكــورونــا  وفـــاة  و82721 
ظهور  منذ  ومنطقة  دولـــة   192 فــي 
الصين في  األولــى في  للمرة  المرض 
فرانس  وكــالــة  تــعــداد  وفــق  ديسمبر، 
ــاًدا إلـــى مــصــادر رسمية  بـــرس اســتــن

أمس األربعاء.
إلـــى شـــوارع  ــســكــان  ال وخــــرج آالف 
ــت الــســلــطــات  ــعـ ووهـــــــان بـــعـــدمـــا رفـ
الـــذي فرض  الــتــام  اإلغـــاق  الصينية 
منذ أشهر على المدينة التي ظهر فيها 
العالم  يمنح  ما  مــّرة،  أول  الفيروس 
ــداد الــوفــيــات  ــ بــعــض األمــــل رغـــم أعـ
ــا  ــ ــ ــمــســجــلــة فــــي أوروب الــقــيــاســيــة ال

والواليات المتحدة.
إصابة  ألــف   750 مــن  أكــثــر  وُسجلت 
ــمــســتــجــد فــي  ــا ال ــ ــورون ــ بـــفـــيـــروس ك
ــا يــعــنــي أكـــثـــر مـــن نصف  أوروبـــــــا، مـ
العالم،  العدد اإلجمالي لإلصابات في 
ــراس بــرس  لــوكــالــة فـ بحسب تــعــداد 
االرقـــام  الـــى  األربـــعـــاء يستند  أمـــس 

الرسمية.
وفــاة   17127 إيطاليا  فــي  وُســّجــلــت 
14555 وفــاة  ــل وإســبــانــيــا  عــلــى األقـ
وفي الواليات المتحدة 12911 وفاة 
المتحدة  والمملكة   10328 وفرنسا 

6159 وفاة.
لمنظمة  األوروبـــــي  الــمــكــتــب  ــن  وأعــل
ــه بــالــرغــم من  ــ الــصــحــة الــعــالــمــيــة أن
ــواردة من  ــ “الــمــؤشــرات اإليــجــابــيــة” ال
بعض الدول، إال أنه ال يزال من المبكر 
الهادفة الحتواء  تخفيف اإلجــراءات 

فيروس كورونا المستجد.
وبـــــدأ رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ــا جـــديـــدا  ــومـ ــونـــســـون يـ ــوريــــس جـ ــ ب
أحد  فــي  الــمــركــزة  العناية  قسم  فــي 
ــن أن  ــنــدن حــيــث أعــل مــســتــشــفــيــات ل
بكورونا  بعد إصابته  “وضعه مستقر” 
 55 أكــثــر مــن  الـــذي أصـــاب  المستجد 
ألف شخص في باده وتسبب بوفاة 

نحو 6200 من مواطنيه.

وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن 
الطائرات  بحارا على حاملة   40 نحو 
الفرنسية شارل ديغول ظهرت عليهم 
منذ فترة “عوارض مطابقة” لعوارض 
كورونا المستجد ويخضعون “لمراقبة 

طبية مشددة”.
ــعــــض الــمــنــاطــق  ــ وفــــــي بــــاريــــس وب
الرياضية  األنشطة  باتت  المجاورة، 
ممنوعة  الركض،  غــرار  على  الفردية 
ــنــهــار فـــي مــواجــهــة تــراخــي  خـــال ال

تدابير العزل.
جــراء  2000 شخص  قــرابــة  وُتــوفــي 
 24 خال  المستجّد  كورونا  فيروس 
وفق  المتحدة،  الــواليــات  فــي  ساعة 
وهــذه  هوبكنز.  جــون  جامعة  تــعــداد 
منذ  العالم  في  يومية  حصيلة  أســوأ 

بدء تفشي الوباء.
في إيران، ُسجلت 121 وفاة جديدة 
الحصيلة  يرفع  ما  المستجد  بكورونا 

اإلجمالية إلى 3993 وفاة.
الصحة  منظمة  كـــررت  جــانــبــهــا،  مــن 
العالمية أمس األربعاء تحذيًرا سابًقا 
الحركة  القيود على  رفع  احتمال  من 

والــتــنــقــل أو غــيــرهــا مــن اإلجــــراءات 
الــتــي فــرضــت فــي بــلــدان عــدة حول 
كبح فيروس كورونا  أجل  العالم من 
الـــذي حصد حــيــاة أكــثــر مــن 80 ألف 
شخص، وال يزال مستمرا في نشاطه 

التوسعي.
مكافحة  طريق  أن  على  شــددت  كما 
للتراخي،  مــجــال  وال  طويلة  الــوبــاء 
مجااًل  يترك  ال  الفيروس  أن  السيما 

للخطأ.
ونبه رئيس مكتب المنظمة في أوروبا 
االنخفاض  اتجاه  أن  من  كلوغ،  هانز 
في معدل الزيادة في حاالت اإلصابة 
ــفــيــروس الــمــســتــجــد ال يــعــنــي أن  ــال ب
اإلجــراءات  لتخفيف  الوقت قد حان 

الهادفة إلى وقف انتشاره. 
“تشهد  الــبــلــدان  بــعــض  أن  ــاف  ــ وأضـ
طفرة  أو  الحاالت  في  سريعة  زيــادة 

جديدة”.
كما دعا إلى اليقظة المستمرة، مضيًفا 
لنقطعه  أمامنا طريق طويل  زال  “ما 
أحرزناه  الذي  والتقدم  الماراثون  في 
حــتــى اآلن فــي مــكــافــحــة الــفــيــروس 

هش للغاية. االعتقاد بأننا اقتربنا من 
خطيرا.  أمــرا  سيكون  النهاية  نقطة 
أو  للخطأ  مــجــاال  يــتــرك  الــفــيــروس ال 

الرضا عن النفس”.
فــي مؤتمر صحافي  قــال  ذلـــك،  ــى  إل
“أي  إن  ــنــهــاغــن  كــوب مـــن  ــفــيــديــو  ــال ب
أو  اإلغــاق  عمليات  لتخفيف  إمكان 
تتطلب  الجسدي  التباعد  إجـــراءات 
دقيقة  ــة  دراسـ الـــدول  حكومات  مــن 
كانت  إذا  مــا  فــي  النظر  مثل  للغاية، 

النظم الصحية مستعدة”.
ــعــديــد من  وخــتــم مــشــيــًرا إلـــى أن ال
إلــى  يتطلعون  الــعــالــم  حـــول  ــنــاس  ال
االحــتــفــال “مـــع طــقــس أفــضــل ولكن 
لتخفيض  المناسب  الوقت  ليس  هذا 

حذرنا”.
يأتي هذا في وقت ال يزال الفيروس 
ــم، فــفــي أحـــدث  ــعــال يــتــوســع حـــول ال
المستجد  الــفــيــروس  سجل  إحــصــاء 
ديسمبر  فـــي  مـــرة  ألول  ظــهــر  ــذي  ــ ال
الــصــيــن قــبــل أن يمتد  الــمــاضــي فــي 
190 دولة ومنطقة في  أكثر من  إلى 

العالم.

عواصم ـ وكاالت

رعاية مريض بـ “كوفيد 19” في عيادة فلوريال في بانيوليه، بالقرب من باريس )أ ف ب( 

جنيف ـ ار تي

أفادت دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية أن من المتوقع أن يفقد مايين 
األشخاص وظائفهم في الدول العربية جراء تبعات تفشي فيروس كورونا 

المستجد. 
في  العالم  في  العمل  ساعات  إجمالي  من   %  6.7 إلغاء  الــدراســة  وتتوقع 
النصف الثاني من العام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل.

وستؤثر التخفيضات في سوق العمل على نحو 5 مايين عامل بدوام كلي 
في الدول العربية، في حين سيتأثر 12 مليون عامل في أوروبا و125 مليون 

عامل في آسيا والمحيط الهادئ.
وتشير الدراسة إلى أن القطاعات األكثر تضررا هي خدمات اإلقامة والطعام، 
والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة األعمال واألنشطة اإلدارية.

وتؤكد الدراسة ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على 
أربع قواعد هي دعم الشركات والوظائف والدخل، وتحفيز االقتصاد وفرص 
بين  االجتماعي  الحوار  واعتماد  العمل،  مكان  في  العاملين  وحماية  العمل، 

الحكومة والعمال وأصحاب العمل إليجاد الحلول.
والعمال  الشركات  “إن  للمنظمة  الــعــام  المدير  رايـــدر،  غــاي  قــال  جهته،  مــن 
علينا  على حد سواء.  والنامية  المتقدمة  االقتصادات  في  كارثة  يواجهون 
أن نتحرك بسرعة، وبشكل حاسم. فالتدابير السليمة والفورية تصنع الفرق 

بين النجاة واالنهيار”.

“كورونا” قد يلغي ماليين الوظائف في الدول العربية

واشنطن ـ أ ب

أعلن السناتور المستقل بيرني ساندرز 
التخلي عن  األربعاء  أمس  فريقه  أمام 
إلــى البيت األبــيــض، وفــق ما  الــســبــاق 
بانتخابات  الفوز  بيان، مقّدًما  جاء في 
لجو  التمهيدية  الديموقراطي  الحزب 
ــالــد ترامب  بــايــدن الـــذي ســيــواجــه دون
األميركية  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات  فــي 
تعهد  بقليل،  ذلــك  وعقب  نوفمبر.  في 
إياه  واصفا  بايدن،  مع  بالعمل  ساندرز 
بالرجل الجدير باالحترام. وكتب فريق 
السناتور بيرني  “أعلن  بيان  حملته في 

ســانــدرز األربـــعـــاء خـــال اتــصــال 
سيعّلق  أنــه  فريقه  كــل  مــع 

حــمــلــتــه الـــرئـــاســـيـــة”. 
ــان  ــ ــي ــ ــب ــ وأضــــــــــــاف ال
ــتــهــي،  ــن “الـــحـــمـــلـــة ت

النضال يستمّر”.
ــات مــن الــمــؤكــد أن  وبـ

جو بايدن النائب السابق 

الرئيس  سيواجه  عــاًمــا(   77( للرئيس 
الثالث  فــي  تــرامــب  دونــالــد  الجمهوري 
يسّميه  أن  ُيفترض  أنه  إال  نوفمبر.  من 
الــديــمــقــراطــي رســمــًيــا مرشًحا  الــحــزب 
أثناء مؤتمر ُأرجئ موعده إلى أغسطس 
بسبب تفشي وباء “كوفيد 19”. وبذلك 
الـــذي كــان يــقــود حملة  ينهي ســانــدرز، 
الثانية  مــحــاولــتــه  بـــوضـــوح،  يــســاريــة 
للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي بعد 
الذي شغل  بايدن  سلسلة هزائم مقابل 
للرئيس باراك  النائب السابق  منصب 
أوبــامــا وهــو أكثر اعــتــدااًل. وكــان 
المنتخب  المستقل  السيناتور 
ــة فــيــرمــونــت، قد  ــ عــن والي
ــر فــــي انـــتـــخـــابـــات  خـــسـ
الديمقراطي  الــحــزب 
ــل  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة مــقــاب
هياري كلينتون العام 2016.

ساندرز ينسحب من سباق انتخابات رئاسة أميركا

عواصم ـ وكاالت

ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مايك  أكـــد وزيــ
بومبيو، أمس األربعاء، أن باده مستمرة 
الطبية  الــمــواد  إبــقــاء  على  التركيز  فــي 
إلى  األميركية  األراضــــي  داخـــل  المهمة 

حين انتهاء الطلب عليها.
أن  “تويتر”،  عبر  له  تغريدة  وأضــاف في 
سخية  مساعدات  أيضا  ستقدم  أميركا 
لشركائها، بما في ذلك مساعدات جديدة 
بقيمة 225 مليون دوالر، مؤكدا أن باده 
ــرد الــعــالــمــي عــلــى وبــاء  مــازالــت تــقــود الـ

“كوفيد 19”.
ألف   400 المتحدة  الــواليــات  وتــجــاوزت 
إصابة بـ “كوفيد 19” أمس األربعاء، وفقا 
هوبكنز  جونز  جامعة  نشرتها  لحصيلة 

التي تحدثها باستمرار.
 12912 عــن  يقل  ال  بما  الــوبــاء  وتسبب 
البؤرة  إلى  التي تحولت  الباد  وفاة في 
المستجد.  كـــورونـــا  لــفــيــروس  الــرئــيــســة 

وتجاوزت عتبة 300 ألف إصابة مسجلة 
رسميا يوم السبت.

فيما سّجلت بريطانيا أمس األربعاء 938 
 24 الـ  الساعات  19” في  “كوفيد  بـ  وفــاة 
الماضية، بزيادة 152 حالة عن الحصيلة 
لتتخّطى  الـــثـــاثـــاء،  الــمــعــلــنــة  الــيــومــيــة 
بـــذلـــك الــحــصــيــلــة اإلجـــمـــالـــيـــة لــوفــيــات 
فيروس كورونا المستجد على األراضي 

البريطانية 7 آالف وفاة.
وأعـــلـــن وزيــــر الــصــحــة الــبــريــطــانــي في 
ــن الـــســـاعـــة 5  ــارا مـ ــبـ ــتـ ــه “اعـ ــ تـــغـــريـــدة أن
بــلــغــت حصيلة  مـــن بــعــد ظــهــر 7 أبـــريـــل 
المستجد في  كــورونــا  فــيــروس  وفــيــات 
 7097 الــمــتــحــدة  المملكة  مستشفيات 
التي  اإلجمالية  الحصيلة  أن  حالة”، علما 

سّجلت الثاثاء كانت 6159.

بريطانيا سجلت أمس األربعاء أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

حصيلة قياسية في بريطانيا.. و400 ألف إصابة بأميركا
بومبيو: مازلنا نقود الرد العالمي على الوباء

الهاي ـ وكاالت

ألول مرة منذ اندالع الحرب في سوريا 
حظر  منظمة  حــمــلــت  ســـنـــوات،   9 قــبــل 
األربــعــاء،  أمـــس  الكيميائية،  األســلــحــة 
القوات التابعة للنظام السوري مسؤولية 
ــداءات بـــاألســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة  ــ ــ ــت ــ اعــ
محافظة  في  اللطامنة  بلدة  استهدفت 

حماة وقعت العام 2017.
وأعــلــن مــنــســق فــريــق الــتــحــقــيــق الــتــابــع 
ــوردي  ــ الب اونـــاتـــي  ســانــتــيــاغــو  للمنظمة 
إلــى وجــود  أن فريقه خلص  بــيــان،  فــي 
بأن مستخدمي  لاعتقاد  معقولة  أسس 
اللطامنة  في  كيميائي  كساح  السارين 
2017، والكلور في  مــارس  24 و30  في 
ينتمون  أشخاص  هم   2017 مــارس   25
إلـــى الـــقـــوات الــجــويــة لـــدى الــنــظــام في 

سوريا.
من  طــائــرتــيــن  فـــإن  المنظمة،  وبــحــســب 
قنبلتين  أطــلــقــتــا   22 ســـوخـــوي  ــراز  ــ طـ

تحتويان على غاز السارين في 24 و30 
مارس 2017، فيما ألقت مروحية تابعة 
الــكــلــور على  غــاز  للنظام أســطــوانــة مــن 

مستشفى اللطامنة.
الذي  األول  أمس،  الصادر  التقرير  وُيعد 
ُتحمل فيه المنظمة جهة معينة مسؤولية 

هجمات تحقق فيها في سوريا.
السوري،  النظام  تنفي حكومة  بالمقابل، 

مرات  االتهام  أصابع  إليها  وجهت  التي 
الكيميائية  األســلــحــة  اســتــخــدام  عـــدة، 
خال سنوات النزاع التسع، وتشدد على 
أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق 
روسي - أميركي في العام 2013، متهمة 
دوال غربية بتنفيذه وأودى بحياة مئات 
قرب  الشرقية  الغوطة  فــي  األشــخــاص 

العاصمة.

قصف سابق لقوات النظام على اللطامنة بريف حماة

ألول مرة منذ 9 سنوات.. منظمة حظر األسلحة الكيميائية تتهم دمشق
نظام األسد وراء استخدام السارين في اللطامنة

القاهرة ـ رويترز

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى 
ــه تقرر  مــدبــولــي، أمــس األربـــعـــاء، إن
الليلي  التجول  بحظر  العمل  تمديد 
لمواجهة  أبــريــل   23 حتى  يوما   15

انتشار فيروس كورونا. 
صحافي  مؤتمر  في  مدبولي  وقــال 
مددت  الحكومة  إن  التلفزيون  بثه 
أسبوعين  الجوية  الــرحــات  تعليق 

آخرين. 
أيــضــا تخفيف  تــقــرر  ــــه  أن وأضـــــاف 
حــظــر الــتــجــول ســاعــة بــحــيــث يبدأ 

بتوقيت   1800( مــســاء   8 مــن 
جرينتش( حتى 6 صباحا. 

ومـــــــددت الــحــكــومــة 
أيــــــــضــــــــا إغــــــــــاق 
الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــدارس 
ــات كــمــا  ــعـ ــامـ ــجـ والـ

تقرر استمرار إغاق 
ــمــتــاجــر  الــمــقــاهــي وال

والمراكز التجارية مساء وفي عطلة 
نهاية األسبوع. 

وتــعــمــل الــســلــطــات الــمــصــريــة على 
مواجهة فيروس كورونا في بلد يبلغ 

عدد سكانه 100 مليون. 
واتخذت مصر مثل غيرها من بلدان 
لــلــحــد مــن تأثير  الــعــالــم إجــــــراءات 

تفشي الفيروس على االقتصاد. 
وتشمل هذه اإلجراءات خفض سعر 
متوقع  غير  نحو  على   %  3 الفائدة 
غير  للعمالة  نقدي  دعم  وتخصيص 
العمالة  رواتب  وسداد  المنتظمة 
ــقــطــاعــات  الــمــنــتــظــمــة فــــي ال
الـــمـــتـــضـــررة مـــن صــنــدوق 
طوارئ إضافة إلى ضخ 
 1.27( 20 مليار جنيه 
لدعم  دوالر(  مليار 

البورصة.

مصر تمدد حظر التجول الليلي
كابل ـ وكاالت

أمس  األفغانية،  الحكومة  أعلنت 
األربعاء، اإلفراج عن 100 سجين 
ــان”، بــعــد يــوم  ــبـ ــالـ يــنــتــمــون لــــ “طـ
تعليق  الحركة  إعـــان  مــن  واحـــد 

“المحادثات العقيمة” مع كابل. 
ــال الــنــاطــق بـــاســـم الــمــجــلــس  ــ وقـ
األمــنــي األفــغــانــي جــاويــد فيصل 
إن “100 سجين من حركة طالبان 
مضيفا  اليوم”،  سراحهم  سيطلق 
أن “عملية السام يجب أن تمضي 

قدما”.
ــلـــنـــت،  ــة أعـ ــركــ ــحــ ــ ــت ال ــ ــانـ ــ وكـ

ــاء، ســحــب  ــ ــثــــاث ــ ــوم ال ــ يـ
ــا مـــن  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ

أفـــغـــانـــســـتـــان بــعــد 
تعليق  من  ساعات 
ــادثـــات بــشــأن  مـــحـ

ــة تـــــبـــــادل  ــ ــي ــ ــل ــ ــم عــ
الحكومة  مع  األســرى 

الحركة  ترى  ما  بسبب  األفغانية؛ 
أنه “تأخير متعمد في اإلفراج عن 

األسرى”.
ــان”  ــبـ ــالـ ــان، “طـ ــرفــ ــطــ ــ ــري ال ــجــ ــ وي
محادثات  األفغانية،  والحكومة 
الماضي؛  األســبــوع  منذ  كابل  في 
سعيا لوضع اللمسات النهائية على 
تبادل السجناء الذي كان يفترض 

أن يتم في 10 مارس الجاري.
ــا مــع  ــاقـ ــفـ ــنـــطـــن اتـ ــعــــت واشـ ووقــ
“طـــالـــبـــان” أواخــــــر شــهــر فــبــرايــر 
تفرج  أن  نــّص على  الــمــاضــي، 
)غير  األفــغــانــيــة  الــحــكــومــة 
موقعة على االتفاق( عن 
مــن  ســجــيــن  آالف   5
تفرج  وأن  طــالــبــان، 
الـــحـــركـــة بـــدورهـــا 
سجين  ألــــف  عـــن 

من قوات الحكومة.

الحكومة األفغانية تفرج عن سجناء من “طالبان”

سلطان عمان يعفو 
عن 599 سجينا

ذكرت وكالة األنباء العمانية على “تويتر” 
بن  هيثم  الــســلــطــان  أن  ــاء،  ــعـ األربـ أمـــس 
ــدر عــفــوا عـــن 599  ــارق آل ســعــيــد أصــ طــ
ســجــيــنــا بــيــنــهــم 336 أجــنــبــيــا. ولـــم تــذكــر 
بتفشي  صلة  لــه  العفو  كــان  إن  التغريدة 
فيروس كورونا أم قرب شهر رمضان. إلى 
ذلك، قالت اللجنة العليا للتعامل مع مرض 
“كوفيد 19” في سلطنة عمان على “تويتر” 
أمس: إنه تقرر حظر االنتقاالت من وإلى 
أبريل   10 مــن  اعــتــبــارا  مسقط  محافظة 

وحتى 22 من الشهر نفسه. 

دبي ـ رويترز
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كوادرنا الطبية والتمريضية... التضحية والعطاء
لقـــد ظهرت الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية ومعهم المتطوعـــون في القطاع 
الصحـــي منذ بدايـــة أزمة كورونا بوشـــاح مفعم بعبارات وآيـــات التضحية 
والعطـــاء، وصنعـــوا مجـــد الحياة بأبجديـــة الوفاء، وقلة منهـــم من حصلوا 
علـــى ســـاعة راحة، فكانـــوا بحق مثـــاال رائعـــا للتضحية من أجـــل اآلخرين 
وقدمـــوا للعالـــم مفاهيـــم أخالقية وعمليـــة تعكس معدنهـــم األصيل، كيف 
ال وهم من وطن الصدق والخير واألصالة. ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه 
)أشـــاد بالوقفة المشرفة للكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعين بالقطاع 
الصحي في تلبية نداء الواجب وتسخير أنفسهم ليكونوا في خط الدفاع 
األول للحفـــاظ علـــى األمـــن الصحـــي بالمملكـــة، ووجه ســـموه إلى دراســـة 
اآللية المناســـبة لتقديرهم ومكافأتهم، لما قدموه من نموذج في اإلخالص 
والتفانـــي، جســـدوا فيـــه أســـمى المعانـــي والقيـــم اإلنســـانية النبيلـــة لمهنة 
الطـــب والمهـــن الطبية. كما وجه ســـموه إلى متابعة وتلبيـــة كل المتطلبات 
واالحتياجـــات الضروريـــة للكوادر الطبية والتمريضيـــة للقيام بعملهم على 
الوجـــه األكمل، وحمايتهم من المخاطر، منوها ســـموه بالجهود التي يوالي 

القطـــاع الطبـــي بذلهـــا في ســـبيل حماية المجتمـــع من األمـــراض واألوبئة، 
والتي شكلت عنصرًا داعما للمسيرة التنموية في مختلف مراحلها(.

لـــكل المصابيـــن  البلســـم الحقيقـــي  أنتـــم  الطبيـــة والتمريضيـــة،  كوادرنـــا 
والمتعافين ولمن خرج من الحجر االحترازي، كنتم وفي مختلف مواقعكم 
كالمالك المملوء بالرحمة والحنان الذي يطوف عليهم وترســـمون الســـعادة 
على وجوههم وتعيدون الثقة في أنفســـهم، وكانوا يشـــاهدون شمس الغد 
تشـــرق من خالل ابتســـامتكم. لقـــد طوقتموهم بكل طيبـــة وحنان وعناية 

تامة وصادقة، وكنتم أبطاال بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

لقد تركتم بوقفتكم المشرفة أثرا عظيما في نفوس المواطنين  «
والمقيمين، وكان عملكم على مدار األربع والعشرين ساعة شيئا مقدسا 
عندكم في سبيل توفير كل سبل الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين 
والمقيمين، وأنا هنا ال أتحدث عن الخبرات الواسعة والدراية الكبيرة في 

مجال تخصصاتكم، فهذا أمر مفروغ منه، إنما عن الروح الوطنية العالية 
وتلبية نداء الواجب الوطني كما قال سيدي سمو رئيس الوزراء الموقر 

حفظه الله ورعاه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شكراً “كورونا”...
نعـــم، أقولهـــا بملء الفم شـــكرًا كورونـــا، فقد أربكت حســـابات 
الراقصين على جراحاتنا وهم يرون خطوات الدولة المتسارعة 

في احتواء المرض وتداعياته، حتى عجزوا عن مجاراتها.
شـــكرًا كورونـــا، فقد أثبـــت ألولئك الناقمين كم أننـــا ننعم بقادة 
أثبتـــوا دائمـــًا أنهم بحجـــم المســـؤولية والقرار الصائب، شـــكرًا 
كورونا، فقد نبهت الغافل أو المتغافل كم هي قريبة المســـافة 

بين قادتنا وحاجات المواطنين.
شـــكرًا كورونـــا، فقد عجز أذناب أعدائنا ممن يتكلمون بلســـاننا 
أن يثبتوا أن تلك الدولة التي ينتمون لها بالوالء على حســـاب 

وطنهم أتت بعشر ما فعلته وتفعله دولتنا لنا.
شـــكرًا كورونـــا، فخطـــوات الدولـــة أنســـت المواطـــن المـــرض 

وخففت من وطئته، ولوالك لما عرف الغافل كل هذا.
شكرًا كورونا، فقد كشفت عن أعيننا الغطاء وبينت لنا صديقنا 
مـــن عدونـــا، واعينا من غافلنا، حليمنا من مســـتهترنا وأحمقنا، 

نبيهنا من ساذجنا.
شـــكرًا كورونـــا، فقد اســـتطعت في أيـــام تحقيق مـــا عجز عنه 
نوابنـــا الذيـــن اخترناهم، فقد أســـقطت عنـــا فواتيـــر الكهرباء، 

وأجلت القروض وقائمة طويلة يعرفها الجميع.
شكرًا كورونا، فقد نبهتنا إلى مسألة مهمة وهي وجود السفهاء والتافهين  «

والحاقدين واألنانيين والمستهترين والجاحدين للنعم، فقد ميزت لنا كل 
هؤالء. وشكرك يطول والبد أن أتوقف هنا، فللكتابة مساحة ال أستطيع 

تجاوزها.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

هل سيفسد الزرفي مخطط طهران ويتجاوز البرلمان؟
مازال الغموض يكتنف المشـــهد العراقي، ففي كل يوم يستجد 
ما يعقد األوضاع على الساحة العراقية أكثر فأكثر، فبعد موجة 
التظاهـــرات الشـــعبية التي أطاحـــت برئيس الحكومة الســـابق 
عـــادل عبدالمهـــدي واعتـــذار محمد توفيق عالوي عن تشـــكيل 
الحكومة بعد أن عجز عن كسب التوافق الذي يمكنه من تمرير 
تشكيلته الحكومية، تزداد العقبات والعوائق في طريق عدنان 
الزرفـــي رئيـــس الحكومـــة المكلف حاليـــًا في تشـــكيل حكومة 

تالقي ترحيبا وقبوال من قبل مجلس النواب العراقي.
ووصفهـــا  تعيينـــه  طريقـــة  علـــى  االحتجاجـــات  ســـيل  فبعـــد 
رئيـــس  قبـــل  مـــن  الزرفـــي  تعييـــن  تـــم  بالالدســـتورية حيـــث 
الجمهورية العراقية مباشـــرة بعد أن أخفقت الكتل في تسمية 
مرشـــحها، تحـــاول طهران إحكام قبضتها علـــى العراق وضمان 
تيســـير مصالحهـــا لدى رئيس الحكومة الجديـــد، ذلك ما تجلى 
بإرســـالها قائد فيلق القدس سليمان قاني لمقابلة رؤساء الكتل 

للتوافق حول رئيس الوزراء.
نتائـــج هـــذه الزيارة ظهرت ســـريعًا حيث اجتمع رؤســـاء الكتل 
المواليـــة إليـــران لطـــرح رئيـــس المخابـــرات الحالـــي مصطفـــى 
الكاظمـــي كبديـــل لعدنـــان الزرفـــي الـــذي لـــم يحـــز علـــى قبول 

القيادات اإليرانية. 
مـــن الواضـــح هنـــا أن طهران ال تريـــد أن تمرر حكومـــة الزرفي 
وتحظـــى بثقـــة البرلمـــان خصوصـــًا أن الزرفـــي يحســـب علـــى 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بتوجهاتـــه، مـــا يـــؤرق طهـــران 
ويجعلهـــا تبحـــث عن أيـــة حلول حتى لو كانت آنية في ســـبيل 
اإلطاحـــة بالزرفي، ذلك ما اســـتطاعت التوصـــل إليه من خالل 
الزج باسم مصطفى الكاظمي كبديل له حتى وإن كان الكاظمي 

دون المعايير والطموحات اإليرانية. 

على الرغم من ذلك يبدو أن الزرفي يسير بخطى ثابتة حيث إن  «
استراتيجيته فيها من الذكاء الذي من المتوقع أن يستطيع 

من خاللها أن يمرر كبينته ويفشل خطة طهران، فهو يخاطب 
ويستميل النواب شخصيًا دون كتلهم والواضح أنه نجح في 

فعله حتى اآلن ومتوقع بذلك حصده ثقة البرلمان.

بدور عدنان

انطالًقا من مســـؤوليتها الوطنيـــة والتربوية والتعليمية فـــإن وزارة التربية 
والتعليم مستمرة في توفير خدمة التعليم ألبنائها الطلبة بالرغم من تعليق 
الدراســـة في مدارســـها بســـبب الظروف الصحية الراهنة، وذلك باســـتخدام 
ُمنتـــج التعلم اإللكتروني الُمعتمد على مشـــروع جاللـــة الملك حمد لمدارس 
المســـتقبل الذي أســـهم في تعزيز التواصل التربوي والتعليمي في مدارس 

البحرين.
والتعلم الُمرســـل مـــن الُمعلم إلى الُمتعلم ُيســـمى “التعليم عـــن ُبعد” ويعتمد 
علـــى المحتـــوى التعليمـــي الرقمـــي الموجود علـــى البوابـــة التعليمية، حيث 
أشار وزير التربية والتعليم إلى “تعزيز التعلم عن ُبعــــد بالدروس واألنشطة 
والمناهـــج التعليميـــة التي اشـــترك في تنفيذها 45 فريًقـــا من المتخصصين 
بالـــوزارة، إضافـــة إلى ما أنتجه المعلمون”، مضيفـــا أنه “تم إطالق الحصص 
التعليميـــة عبـــر تلفزيـــون البحريـــن، وتخصيـــص 14 قناة يوتيـــوب تعليمية 

لجميع الصفوف الدراسية والتعليم الفني والمهني والتربية الخاصة”.
إن توجه الوزارة نحو هذا المســـلك التربوي التطوري النوعي يؤكد حرصها 
علـــى توفيـــر الخدمـــة التعليمية للطلبة وعـــدم انقطاعها من أجل اســـتدامة 

العملية التعليمية لجميع الطلبة على اختالف مراحلهم الدراسية بمن فيهم 
طلبة التربية الخاصة في إطار أهداف توفير التعليم للجميع بدون استثناء 
وُهـــم فـــي بيوتهم. وَمـــن ُيتابع ما ُيعرض من الدروس على شاشـــة تلفزيون 
البحريـــن ُيالحـــظ دقـــة العمـــل التعليمـــي والمنهجـــي فـــي اإلعـــداد، وكفاءة 
المعلمين والمعلمات وطريقة الشـــرح الُمبســـطة التـــي يتبعونها في توصيل 
المعلومـــة إلـــى جميع الطلبة، ويعتبـــر ذلك تطورا نوعيا في التعليم ســـيثمر 
فوائـــد متعددة للطلبـــة والمعلمين والمعلمات وألولياء األمور والمســـؤولين 

في وزارة التربية والتعليم، وُيمثل مكسًبا وإنجاًزا تربوًيا وطنًيا.

إن التعليم عن ُبعـد ألغى المسافة البعيدة التي تفصل بين الُمعلمين والطلبة،  «
فقد استطاع عصر التكنولوجيا واإلنترنت أن ُيقرب هذه المسافة الجغرافية 
وُيحقق عددا من األهداف، أوال استمرار التعلم وبدون الذهاب إلى المدرسة 
ومن غير التواصل الُمباشر بين المعلمين والطلبة. ثانًيا االستخدام اإليجابي 

للتلفزيون ليكون وسيلة تعليمية ُمثمرة. ثالًثا تعليم الطلبة االلتزام بالوقت من 
خالل ساعات بث دروس المناهج التعليمية، ورابًعا تنفيذ المبدأ االحترازي “خلك 

بالبيت” في هذه الظروف الصحية الراهنة.

عبدعلي الغسرة

التعليم عن ُبعـد

الوبـــاء العالمـــي الذي نواجهـــه اليوم، والســـعي الحثيث لمكافحـــة فايروس 
كورونـــا )كوفيد 19(، دفع العالم إلى الخيارات المطروحة للحد قدر اإلمكان 
من شلل الحياة اليومية، والتي تعرقلت بشكل لم نشهده من قبل، فاعتماد 
التعلم عن بعد، بعد قرار تعليق الدراســـة بالمدارس والجامعات، كان الخيار 
الـــذي ورغـــم بعض ســـلبياته.. إال أنه الخيار الذي ســـيضعنا فعليًا في تجربة 

إيجابياتها بالشك ستتضح بعد عودة الحياة الطبيعية للناس.
ال ننكـــر، فالتعلـــم عن بعد عبر العالم االفتراضـــي قد يظلم الكثير من الطلبة، 
خصوصًا األصغر ســـنًا منهـــم، المعتمدين على مدرســـيهم أو أولياء أمورهم 
فـــي تلقـــي المعلومة، فبعضهم ال يملك حاســـوبًا خاصًا، وفـــي بعض المنازل 
يتشـــارك األبنـــاء جميعهم في حاســـوب واحـــد، وهذا األمر قـــد يعيق عملية 
التعلـــم إن كان يتقاطـــع مـــع تواقيـــت ثالثـــة أو أربعة أشـــقاء! كمـــا أن بعض 
األهالـــي ال يملكـــون خطـــًا لإلنترنـــت، وقـــد ال يملكـــون الوقت للقيـــام بمهام 

التدريس الرتباطاتهم العملية بالدوامات الرسمية. 
كما أن الكثير من أولياء األمور قد ال يملكون مهارات التعامل مع الحاسوب، 

فال يمكنهم دعم أبنائهم في عملية التعلم عن بعد، ففاقد الشـــيء ال يعطيه 
كمـــا يقال. ناهيـــك عن كون بعضهم من غيـــر ناطقي اللغـــة العربية، ويعتمد 
أبناؤهم على المدرســـين في المدارس الحكومية بشـــكل كامل، بل إن هناك 
مواد دراسية يحتاج فيها الطلبة إلى معلم يشرح بطريقة مباشرة الدروس 
كالرياضيات مثالً، وهو ما ســـيصعب على الطلبة وصول المعلومات أثيريًا! 
والكثير من المعوقات التي يمكن مواجهتها بوضع حلول لو كنا في أوضاع 
اعتياديـــة. لكـــن نتيجة ما يمر به العالم، في حالة أقرب إلى الكارثية، فخيار 
التعلـــم عـــن بعد مهمـــا كانت به نواقـــص، ومهما واجـــه فيه الطلبـــة وأولياء 
أمورهم من صعوبات، فبال أدنى شـــك ســـتكون نتيجته إيجابية، إذ ســـيضع 
أرجـــل الطلبـــة علـــى عتبـــة التعلم العصـــري الحضـــاري الذي البد مـــن اتباعه 
عاجـــالً أم آجالً، وخير معلم التجارب، خصوصًا تلك التجارب التي تحصرك 

في زاوية ال تملك أي خيار غير الخضوع لها. 

ياسمينة: لألزمات محاسنها كذلك. «

yasmeeniat
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أكــد مســاعد مــدرب فريق الكــرة الطائرة بالنادي األهلي التونســي أيمــن المنصالي 
أهمية إخطار األندية بوقت كاف قبل إعادة استئناف منافسات الدور قبل النهائي 
لــكأس ولــي العهد؛ ليتمكن الالعبون من اســتعادة مســتواهم ولياقتهــم، داعيا إلى 
اســتمرار ما تبقى من منافســات الموســم 2019 -  2020 في حال ســنحت الظروف 

لذلك وتم القضاء على وباء كورونا )كوفيد 19(.

سبورت”  “البالد  لـ  المنصالي  وأضــاف 
اعتبار،  الالعبين فوق كل  بأن سالمة 
األلقاب  على  المنافسة  من  أهم  وهي 
والبطوالت، مؤيدا قرار إيقاف النشاط 

الرياضي.
لــه حول  الــمــوجــه  الــســؤال  وردا على 
ــغــاء الــمــوســم أو اســتــكــمــالــه، أجــاب  إل
المباريات؛  باقي  استكمال  مع  “إنني 
حتى ال تضيع الجهود واألموال هباًء، 
شريطة أن تكون الظروف مهيأة لذلك، 

الكورونا  وبــاء  بـــزوال  مرهونة  وهــي 
ــود أي خــطــر عــلــى سالمة  ــدم وجـ وعـ
استكمال  أن  إلى  مشيرا  الالعبين..”، 
والحماسة  اإلثـــارة  سيزيد  المباريات 

في الموسم المقبل 2020 -  2021.
ــيــة أكــد  ــحــال وعــــن فـــتـــرة الـــتـــوقـــف ال
على  ســيــئ  تــأثــيــر  لــهــا  بـــأن  المنصالي 
جــمــيــع العـــبـــي األنــــديــــة، ولـــــذا فــإنــه 
ــال اســتــكــمــال  ــروري فـــي حــ ــــضــ مـــن ال
الــمــنــافــســات الــمــوســم الـــقـــادم إشــعــار 

ــديــة قــبــل شــهــر ونــصــف الــشــهــر أو  األن
شــهــريــن عــلــى األقـــــل، مــوضــحــا “فــي 
الموسم  انتهاء  بعد  االعتيادية  الفترة 
لفترة  يتوقف  الالعب  فإن  الرياضي، 
ليست بالطويلة، وبالتالي فإنه يحتاج 
مستواه،  ليستعيد  تقريبا  شهر  فترة 

وأما بالنسبة للتوقف الحالي الذي بدأ 
منذ شهر مارس، فإنه سيستمر لمدة 4 
- 5 أشهر تقريبا، وبالتالي فإن الالعب 
أو  الشهر  ونــصــف  شهر  فــتــرة  يحتاج 

شهرين لإلعداد البدني..”.
وأوضـــــح الــمــنــصــالــي بـــأنـــه يــتــواصــل 

مواصلة  على  ويحثهم  الالعبين  مــع 
الــتــدريــبــات فــي الــمــنــزل، مــشــيــرا في 
التدريبات  تلك  أن  إلــى  ذاتــه  الــوقــت 
الجسم  تحريك  في  نسبية  فائدة  لها 
لكنها  والكسل،  الخمول  عن  واالبتعاد 
البدنية  لياقته  استعادة  في  تفيده  ال 

بصورة كبيرة.
ضمن  اخــتــيــاره  بعد  انطباعه  وحـــول 
للرجال  األول  للمنتخب  الفني  الجهاز 
المنصالي عن شكره  كمعد بدني، عبر 
للكرة  الــبــحــريــنــي  لــالتــحــاد  وتــقــديــره 
“إنها  مضيفا  بــه،  ثقتهم  على  الطائرة 
جديدة  تجربة  وستكون  غالية،  ثقة 
على  األهلي  النادي  مع  مسيرتي  بعد 
ــنــي متحمس  مــواســم، وإن  6 امــتــداد 
المنتخبات  مــع  تجربة  أول  لــخــوض 

لتنمية قدراتي بصورة أكبر..”.

المنصالي: نتمنى استكمال مسابقة الكأس

فريق األهلي للكرة الطائرة أيمن المنصالي
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ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

حققــت بطولــة األلعاب الرياضيــة اإللكترونية التــي نظمتها اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة بالتعــاون مــع منظمة خالد بن حمــد الرياضية 

والبحرين كوميك كون نجاحا كبيرا في يومها األول.

لعبتين  عــبــر  الــبــطــولــة  وأقـــيـــمـــت 
و”بــبــجــي   ”20 “فــيــفــا  مــخــتــلــفــتــيــن 
موبايل” وتم نقلها مباشرة مع أكثر 
البث  يشاهدون  مشاهد   4000 من 
تلقي  مــع  اليوتيوب  على  المباشر 
ــدد هــائــل مــن الــتــفــاعــل والــدعــم  عـ
البطولة  في  المتنافسين  لالعبين 
اثناء البث. ولعب جميع المشاركين 
للحملة  دعما  البعض؛  بعضهم  ضد 
المملكة  تــقــودهــا  ــتــي  ال الــوطــنــيــة 
لمرض  للتصدي  الوطنية  واللجنة 
 ،)-19 )كــوفــيــد  كـــورونـــا  فـــايـــروس 
وحث المواطنين والمقيمين للبقاء 

في منازلهم.
عدد  كــان  الشديدة،  المنافسة  بعد 
للجولة  ــوا  تــأهــل الـــذيـــن  الــالعــبــيــن 
أخذ  مع  العًبا   240 للببجي  التالية 

فــرق   10 أفــضــل 
ــقــــط فـــــي كــل  فــ

370 العـــًبـــا في  مــجــمــوعــة وعــــدد 
كما   ،20 للفيفا  الــتــالــيــة  الــمــرحــلــة 
األول  البحرين  منتخب  العبو  بــدأ 
لكرة القدم بطولة اللجنة األولمبية 
بالمنتخب  ــخــاصــة  ال الــبــحــريــنــيــة 
الحماسية  المباريات  من  بجولتين 
في دوري بنظام النقاط التي تستمر 
وتتقدم  القادمة.  األيــام  مدى  على 
والتقدير  بالشكر  المنظمة  اللجنة 
المشاركة  على  الــفــرق  جميع  إلــى 
لكل  طيبا  حظا  متمنية  والتعاون، 
الفرق التي تأهلت للجولة القادمة.

يــشــار إلـــى أن الــلــجــنــة األولــمــبــيــة 
خصصت جوائز مالية 
 34,000 الــــى  تــصــل 
ألصـــــحـــــاب  دوالر 
الــمــراكــز الــمــتــصــدرة 

في اللعبتين.

انطالقة ناجحة لبطولة “األولمبية” لأللعاب اإللكترونية

المجلس البحريني لأللعاب القتالية- المركز االعالمي

اختار االتحاد العالمي ألساتذة التيكواندو، 
رئــيــس االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــلــتــيــكــوانــدو 
عبدهللا عيسى الدوي لشغل منصب نائب 
العالمي، والذي يرأسه كي  رئيس االتحاد 
ــواليــات  ــذي يتخذ مــن ال ــ هــونــغ كــيــم، وال

المتحدة األميركية مقرا له.
 وقد جاء اختيار االتحاد العالمي ألساتذة 
البحريني  االتــحــاد  لرئيس  الــتــايــكــوانــدو 
للتيكواندو لهذا المنصب، نظرا لما يمتلكه 
التيكواندو  رياضة  في  واسعة  خبرة  من 
على المستويين القاري والدولي، باعتباره 
الرياضة،  هذه  في  األكفاء  المدربين  أحد 
رياضة  تأسيس  فــي  إلســهــامــاتــه  وكــذلــك 
وجهوده  البحرين،  مملكة  في  التيكواندو 

وتعزيز  الــريــاضــة  هــذه  نشر  فــي  الكبيرة 
حضورها في المجتمع الرياضي.

الشيخ سلمان  المناسبة، هنأ سمو   وبهذه 
بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة رئـــيـــس االتـــحـــاد 
الــبــحــريــنــي لــلــتــيــكــوانــدو الــســيــد عــبــدهللا 
ثقة مجلس  الــدوي بحصوله على  عيسى 
إدارة االتحاد العالمي ألساتذة التيكواندو 
ــذا الــمــنــصــب، مــؤكــدا ســمــوه أن  لــشــغــل هـ
ما  الــدولــي  المنصب  لــهــذا  الـــدوي  اختيار 
وقــدرة  مكانة  على  واضــح  تأكيد  إال  هــو 
المناصب  تولي  في  البحرينية  الكفاءات 
القيادية على المستويين القاري والدولي، 
من  تمتلكه  ما  كبير  بشكل  يعكس  والــذي 
خبرات واسعة، كان لها األثر الواضح فيما 
البحرين من إنجازات على  حققته مملكة 
للدوي  سموه  متمنيا  الرياضي،  المستوى 

من  المنصب،  هــذا  في  والنجاح  التوفيق 
خالل مواصلة جهوده لإلسهام في تطوير 

هذه المنظومة الرياضية العالمية.
من جانبه، أعرب رئيس االتحاد البحريني 
الدوي  عيسى  عبدهللا  السيد  للتيكواندو 
عن شكره وعظيم امتنانه إلى سمو الشيخ 
سلمان بن محمد آل خليفة رئيس المجلس 
البحريني لاللعاب القتالية على دعم سموه 
األلعاب  مستوى  على  البحرينية  للكوادر 
الدولية  المناصب  هــذه  لتولي  القتالية 
في  يسهم  بما  البحرين،  مملكة  وتشريف 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  توجيهات  تحقيق 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
االمن  الشباب، مستشار  الخيرية وشؤون 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الوطني، 
الــرؤيــة التي رسمها  والــريــاضــة، وأهـــداف 

بــن حــمــد آل خليفة  الــشــيــخ خــالــد  ســمــو 
الــمــجــلــس األعــلــى  لــرئــيــس  الــنــائــب األول 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
مختلف  في  الكوادر  دعم  في  البحرنيية، 
األلعاب الرياضية، من أجل تمكينها لشغل 
الجهات  مختلف  فــي  القيادية  المناصب 
والدولية،  القارية  الرياضية  واالتــحــادات 
التي  بالثقة  واعـــتـــزازه  فــخــره  عــن  معبرا 
االتــحــاد  إدارة  مجلس  مــن  عليها  حصل 
العالمي ألساتذة التيكواندو، مؤكدا أن ذلك 
التي تحتلها  المرموقة  المكانة  يؤكد على 
الــخــارطــة  عــلــى صــعــيــد  الــبــحــريــن  مملكة 
أن  استطاعت  والتي  العالمية،  الرياضية 
ترسم لها خطا واضحا ومميزا، ساهم في 
حصولها على هذه المكانة الكبيرة رياضيا 

بين دول العالم.

بمناسبة اختياره نائبا لرئيس االتحاد العالمي لـ ”الماسترز”

سلمان بن محمد يهنئ عبداهلل الدوي

بدأ رئيس االتحاد البحريني للتيكواندو السيد عبدالله عيسى الدوي مشواره في  «
ممارسة األلعاب القتالية في عمر 9 أعوام، حيث مارس عددا من االلعاب القتالية 

منها الكراتيه والهابكيدو والمالكمة، وكانت لعبة التيكواندو القريبة إلى قلبه، 
حيث شارك من خاللها في العديد من المسابقات والمعسكرات ودورات التدريبية 

والتحكيمية الدولية كالعب ومدرب وحكم دولي. وقد حصل الدوي على الحزام األسود 
الثامن، ويعتبر أول حكم بحريني يحصل على الشارة الدولية عام 1996، حيث شارك 
في إدارة بطوالت دولية منها بطوالت كأس العالم والتصفيات المؤهلة لألولمبياد. 

وقد أسس الدوي أول مركز للتيكواندو في عام 1992، وتتلمذ على يديه العديد من  «
العبي والعبات المنتخبات البحرينية والمنتخبات العسكرية ومنتخبات الشرطة 
للتيكواندو، الذين حققوا عدد كبير من الميداليات في مختلف المشاركات القارية 

والدولية

ويعتبر الدولي العربي الوحيد الذي شارك في المبادرة الدولية لخبراء الفنون القتالية  «
في كوريا الجنوبية والتي نظمتها منظمة اليونيسكو عام 2018.

الدوي في سطور

ناصــر بن حمد يتســلم تقرير لجنة التنســيق والتنفيذ ووزارة الشــباب والرياضة

تأجيل أقساط األندية لمدة 6 أشهر

الخيرية  لألعمال  الملك  جــاللــة  ممثل  استلم 
وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
مــن عضو  تــقــريــرا  آل خليفة  حــمــد  بــن  نــاصــر 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة 
للمجلس  التابعة  والمتابعة  والتنفيذ  التنسيق 
فيصل  الشيخ  سمو  والرياضة  للشباب  األعلى 
اتـــفـــاق لجنة  يــتــضــمــن  بـــن راشــــد آل خــلــيــفــة، 
شــؤون  ووزارة  والمتابعة  والتنفيذ  التنسيق 
للتنمية  البحرين  بنك  مــع  والــريــاضــة  الشباب 
بتأجيل األقساط على قروض األندية الوطنية 
لمدة 6 أشهر مع البنك من دون رسوم إضافية، 
مع  وتوافقا  الوطنية،  لألندية  دعما  فوائد؛  أو 
انعكاسات  لمواجهة  الوطنية  الجهود  توحيد 

جائحة فيروس كورونا. 
خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  وكـــان 
والمتابعة  والتنفيذ  التنسيق  لجنة  وجــه  قــد 
والــريــاضــة  الــشــبــاب  ــؤون  شــ ووزارة  الــتــابــعــة 
البحرين  وبنك  المعنية  الجهات  مع  بالتواصل 
للتنمية؛ من أجل تأجيل أقساط قروض األندية 
دعم  بأهمية  سموه  من  إيمانا  وذلــك  الوطنية 
األندية الوطنية والوقوف إلى جانبها الحتواء 
انعكاسات تأجيل النشاط الرياضي في المملكة؛ 
بسبب منع انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى 
التأكيد على دور األندية الوطنية وأهميتها في 
الفيروس  انتشار  لمنع  الوطنية؛  الجهود  دعــم 
من خالل توجيه منتسبيها بااللتزام بالقرارات 
واإلجراءات االحترازية التي تتخذها المملكة. 

األعلى  المجلس  عضو  أعرب  المناسبة،  وبهذه 
للشباب والرياضة رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ 
للشباب  األعــلــى  للمجلس  الــتــابــعــة  والــمــتــابــعــة 
ــد آل  والــريــاضــة ســمــو الــشــيــخ فيصل بــن راشـ
خليفة عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من أجل 
المملكة  في  والرياضي  الشبابي  القطاع  دعــم 
المهمين في  القطاعين  منتسبي هذين  وجميع 
أن  إلــى  كــورونــا، مشيرا  فــيــروس  ظــل جائحة 
توجيهات سموه ستكون لها انعكاسات إيجابية 
على  قــادرة  وستجعلها  الوطنية،  األندية  على 
زيادة دورها اإليجابي والمهم في دعم مسيرة 

النادي واالهتمام بمنتسبيه. 

ــهـــاء مـــن مــلــف مــســتــحــقــات  ــتـ وفــــي شــــأن االنـ
راشد  بن  فيصل  الشيخ  سمو  نوه  الرياضيين، 
آل خليفة بدعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ودوره البارز في تقديم مبادرة 
ومتابعته  الــريــاضــيــة  مستحقات  مــلــف  إنــهــاء 
المستحقات  وتــســلــيــم  انــتــهــائــه  حــتــى  للملف 
جميع  بين  والعدالة  الحق  وإحقاق  للرياضيين 
األندية  تــبــادر  أن  متمنيا  الرياضية،  األطـــراف 
ناصر  الشيخ  سمو  توجيهات  بتنفيذ  الوطنية 
بن حمد آل خليفة في وضع إستراتيجية مالية 

تمنع تراكم المستحقات المالية للرياضيين. 
وأثنى سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
المالية  وزيــر  بذلها  التي  الكبيرة  الجهود  على 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفة، وتوجيهاته لكوادر وزارة المالية اتخاذ 
األقساط  لتأجل  الــالزمــة  ــة  اإلداريـ اإلجــــراءات 

على األندية الوطنية. 
وأشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
شــؤون  وزارة  بذلتها  التي  المتميزة  بالجهود 
الــشــبــاب والــريــاضــة بــرئــاســة أيــمــن الــمــؤيــد في 
تنفيذ خــطــة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
خليفة وتمكنها من إنهاء الملف في مدة زمنية 
قياسية؛ األمر الذي كان له األثر اإليجابي على 

مستحقاتهم  الرياضيين  وتسلم  الملف  نجاح 
المتراكمة منذ سنوات طويلة. 

ــؤون الــشــبــاب  ــ ــر شـ ــ ــرب وزيـ ــ ــن جــانــبــه، أعـ ومــ
والــريــاضــة أيــمــن الــمــؤيــد عــن شــكــره وتقديره 
إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
استقطاع  بــوقــف  الــســديــدة  ســمــوه  توجيهات 
6 أشهر؛  لمدة  الوطنية  األندية  أقساط قروض 
باألندية  الكبير  اهتمام سموه  الذي يؤكد  األمر 
الوطنية ودعمها؛ لكي تستمر في عملها الوطني 
الرياضي بصورة متميزة، وتذليل كل التحديات 
التي تواجهها خاصة في فترة جائحة كورونا. 

ونوه وزير شؤون الشباب والرياضة بدور سمو 
واهتمامه  خليفة  آل  راشــد  بن  فيصل  الشيخ 
الواضح بجهود وزارة شؤون الشباب والرياضة 
في إنهاء ملف المستحقات المالية للرياضيين، 
ــه بــجــهــود ســمــوه في  ــ مــشــيــدا فــي الــوقــت ذات
والمتابعة  والــتــنــفــيــذ  التنسيق  لجنة  تـــرؤس 
والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى  للمجلس  الــتــابــعــة 
واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة تطوير 
لسياسات  وفقا  والشبابية  الرياضية  الحركة 

المجلس األعلى للشباب والرياضة. 
وأشـــاد وزيـــر شـــؤون الشباب والــريــاضــة بــدور 
وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
الجانب،  هذا  في  المقدر  خليفة  آل  خليفة  بن 
والــريــاضــة  الــشــبــاب  شـــؤون  وزارة  أن  مــؤكــدا 
عملت بتكامل مع وزارة المالية من أجل تأجيل 

األقساط. 
وتــابــع أيــمــن الــمــؤيــد مــبــاشــرة وبــعــد توجيهات 
بتأجيل  آل خليفة  بن حمد  ناصر  الشيخ  سمو 
استقطاع أقساط ديون األندية الوطنية، حيث 
والرياضة  الشباب  شــؤون  وزارة  كــوادر  قامت 
بالتواصل بنك البحرين للتنمية؛ من أجل تأجيل 
استقطاع األقساط من دون رسوم إضافية أو 
فائدة، وقد تم التوصل إلى صيغة متفق عليها 
بين الطرفين؛ من أجل تأجيل األقساط لمدة 6 

أشهر. 
وأعـــرب وزيـــر شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة عن 
وتعاون مسؤولي  تجاوب  إلى  وتقديره  شكره 
بنك البحرين للتنمية مع توجيهات سمو الشيخ 
استقطاع  بتأجيل  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر 

قروض األندية الوطنية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

 سمو الشيخ ناصر بن حمد 

سمو الشيخ سلمان بن محمد عبدالله الدوي

حسن علي
أكد أهمية إخطار 

األندية بفترة 
كافية لإلعداد



جاءت النتائج التي حققها الفريق األول لكرة القدم بنادي المالكية 
 2020  -  2019 للموســم  الثانيــة  الدرجــة  دوري  منافســات  خــال 
ممتــازة، خصوًصــا أن فــارس الغربيــة تمكن من إنهاء القســم األول 

متصدًرا ودون فقدان أي نقطة.

فريق المالكية تمكن من مواصلة 
ــي الــقــســم  مــــشــــواره بـــنـــجـــاح فــ
يتعثر  أن  قــبــل  ــا،  ــًضـ أيـ ــي  ــان ــث ال
مدينة  أمــام  اإليجابي  بالتعادل 
عيسى في الجولة 15، في حين 
 16 الجولة  للخسارة في  تعرض 
 5 بــذلــك  ليفقد  الــبــحــريــن؛  أمـــام 
وبين  بينه  الفارق  قلصت  نقاط 
الــوصــيــف )الـــبـــحـــريـــن(، إضــافــة 
أنها أجلت من حسم مصير  إلى 
نــاصــر بن  إلـــى دوري  مــصــعــوده 

النقاط  هــذه  كــون  الممتاز؛  حمد 
في  بــــارًزا  دوًرا  ستلعب  كــانــت 
تــرجــيــح كــفــتــه مــبــكــًرا وعــودتــه 
ــى مــصــاف األنــديــة  الــســريــعــة إلـ

الكبار.
دوري  ترتيب  المالكية  ويتصدر 
الدرجة الثانية برصيد 37 نقطة 
جمعها من 12 فوز وتعادل وحيد 
 6 بفارق  وهو  وحيدة،  وخسارة 
)البحرين(  الــوصــيــف  عــن  نــقــاط 
المركز  عــن صــاحــب  نــقــاط  و10 

الثالث )البديع(.
وعلى مستوى األرقام التهديفية، 
فإن المالكية سجل 30 هدًفا في 
14 مباراة، فيما استقبلت شباكه 

9 أهداف.
الوطني  المدرب  الفريق  ويقود 
ــو الــمــوســم  ــعــقــوب، وهــ أحــمــد ي
األول له مع فريق على مستوى 
قــيــادة فرق  لــه  إذ سبق  الــكــبــار، 
الفئات العمرية في أندية محلية.

وقــــــدم الـــمـــالـــكـــيـــة مــســتــويــات 
إيجابية للغاية على 
األقـــــــل قـــيـــاًســـا 
لعدد  بفقدانه 
مــــن نــجــومــه 
الـــــبـــــارزيـــــن 
خــــــــــــــــــــال 
ــم  ــواســ ــمــ ــ ال
الــمــاضــيــة، 
وكـــــــــــــان 
آخـــرهـــم 
العــــــــــــــــب 
مـــنـــتـــخـــبـــنـــا 
األولــــمــــبــــي 
ونـــــــــــــــــــــادي 
حالًيا  الرفاع 
المهاجم سيد 

إلى  انتقل  الـــذي  عيسى  هــاشــم 
انتقل  فيما  “السماوي”،  صفوف 
خــــال مــنــتــصــف هــــذا الــمــوســم 
الاعب  للفريق  األيــســر  الجناح 
عيسى البري إلى صفوف النادي 

األهلي على سبيل اإلعارة.
ويبرز في صفوف نادي المالكية 
باعتباره  يوسف،  أحمد  الاعب 
األفضل في التشكيلة الخضراء، 
ومؤثًرا  بـــارًزا  دوًرا  لعب  والــذي 
فـــي مــعــظــم الـــمـــبـــاريـــات، وكـــان 
غــيــابــه فـــي بــعــض مــنــهــا ســبــًبــا 
لــهــبــوط مــســتــوى الــفــريــق، كآخر 
و16،   15 الجولتين  في  لقاءين 
ــم يــشــارك بــصــفــة أســاســيــة.  إذ ل
وقدم أحمد يوسف نفسه بشكل 
وهو  أهـــداف   8 سجل  إذ  مميز، 
الـــثـــالـــث عــلــى مــســتــوى الئــحــة 
يتصدرها  التي  الـــدوري  هدافي 
العـــب مــديــنــة عــيــســى “بــريــتــو”. 
في  هناك  يوسف،  على  وعــاوة 

صفوف الفريق عمار حسن، سيد 
هاشم عدنان، والحارس يوسف 
حــبــيــب الــــذي تــعــرض لــإصــابــة 
خــال الــجــوالت األخــيــرة وغــاب 
الفارس، وكان غيابه  تمثيل  عن 
واضــًحــا فــي الــخــشــبــات الــثــاث 
لــفــريــق الــمــالــكــيــة، كــمــا اســتــعــان 
نــادي  العــب  بــخــدمــات  المالكية 
الـــشـــبـــاب مــحــمــد جــمــيــل خــال 
الــفــتــرة الــثــانــيــة مــن االنــتــقــاالت 

للموسم الحالي.
ورغم هبوط إلى دوري الدرجة 
الــجــمــاهــيــر  أن  إال  ــة،  ــيـ ــانـ ــثـ الـ

لفريقها  الــعــاشــقــة  الــمــلــكــاويــة 
ظلت مؤازرة لـ ”فارس الغربية”، 
وذلك بوجودها الفعال والافت 
فـــــي الـــــمـــــدرجـــــات بــمــخــتــلــف 
داعــم  كانت خير  إذ  الــجــوالت، 
لــلــفــريــق. ومـــع بــقــاء 3 جــوالت 
على النهاية للقسم الثاني، يظل 
المالكية الفريق األبرز والمرشح 
لــلــحــصــول عــلــى لــقــب الــــدوري 
الممتاز،  الــدوري  إلى  والصعود 
حتى مع مباريات القسم الثالث 
المراكز  أصحاب  ستجمع  التي 
الخمسة األولى مع ختام القسم 
الــفــريــق حسابًيا  كـــون  الــثــانــي؛ 

بــقــي لــه 9 نــقــاط مــن أصـــل 18 
نقطة  و13  لــلــصــعــود  مــمــكــنــة؛ 
لــضــمــان الــلــقــب، وهـــو مــا يعزز 
لــلــصــعــود عــلــى منصة  مــوقــفــه 
وقبل  بطاً،  باعتباره  التتويج 
الــعــودة إلــى دوري  ذلــك ضمان 
ــمــمــتــاز بعد  ــن حــمــد ال نـــاصـــر بـ
 2018 هبوطه الموسم الماضي 

.2019 -
أما على مستوى مسابقة كأس 
الكؤوس(،  )أغلى  الملك  جالة 
الــمــســابــقــة هــذا  فــالــفــريــق ودع 
أمام  بالخسارة  مبكًرا،  الموسم 

الحد في ثمن النهائي.

فارق الصدارة للمالكية تقلص بعد فقدان 5 نقاط

لقطة للجماهير الملكاوية

من مباريات المالكية في دوري الدرجة الثانية

 فريق المالكية

فرحة ملكاوية في إحدى المباريات
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ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أحيــت اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة مناســبة “اليــوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والســام” الذي يصــادف 6 إبريل من كل عام تنفيــذا للدعوة التي وجهتها 
الجمعية العامة لألمم المتحدة لكافة الدول األعضاء والمنظمات الرياضية الدولية واإلقليمية والوطنية ومن بينها اللجنة األولمبية الدولية واللجان األولمبية 

الوطنية وكافة جهات المجتمع المدني بهدف تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسام.

وشارك منتسبو اللجنة األولمبية واالتحادات 
الرياضية في “اليوم الدولي للرياضة من أجل 
للتعبير  بيضاء  والسام” بحمل ورقة  التنمية 
عن الرياضة من أجل السام وذلك عبر وسائل 

التواصل االجتماعي.
بن  خالد  الشيخ  سمو  أكــد  المناسبة،  وبــهــذه 
حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
اللجنة  لــلــشــبــاب والــريــاضــة، رئــيــس  ــى  األعــل
األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة، عــلــى اهــتــمــام مملكة 
التنمية  أجــل  من  الرياضة  بتسخير  البحرين 
والسام وذلك في ظل الرعاية الكريمة التي 
الرياضية من لدن حضرة  تحظى بها الحركة 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة  صــاحــب 
خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
الخير  أيــده هللا في تعزيز قيم  ودور جالته 

والسام والمحبة لدى كاف أفراد الشعب.

بقيادة  البحرين  مملكة  “إن  ســمــوه  وأضـــاف 
ورعــاه تحرص على  الملك حفظه هللا  جالة 
دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السام 
الدولية  الــتــزامــاتــهــا  تنفيذ  خــال  مــن  ســـواء 
المبادرات  بكافة  أو ترحيبها  المجال  في هذا 
الهادفة إلى ارساء السام ومن بينها المجال 
أداة  من  الرياضة  تشكله  لما  نظرا  الرياضي 
قوية لتوطيد الروابط والعاقات االجتماعية 
ــز الـــمـــثـــل الــعــلــيــا لـــلـــســـام واألخــــــوة  ــزيـ ــعـ وتـ
والتضامن والاعنف والتسامح والعدالة، كما 
الشعوب،  شمل  جمع  على  قــدرة  للرياضة  أن 
والتنمية  للسام  كمحفز  استخدامها  ويمكن 
الحاجة  تأتي  المنطلق  االجتماعية، ومن هذا 

إلى االحتفال بهذا اليوم لنشر تلك القيم”.
خليفة  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ  سمو  وأكــد 
على دور الرياضة في تعزيز التنمية والسام 

وتحقيق الصحة المجتمعية ودورها اإليجابي 
التي  الجهود  إلى  سموه  مشيرا  التنمية،  في 
تقوم بها اللجنة األولمبية البحرينية على هذا 
الرياضي  باليوم  االحتفال  خال  من  الصعيد 
ــمــبــيــاد  ــال واألول ــفـ ــيــاد األطـ ــمــب الــوطــنــي وأول
ــوم األولــمــبــي والــعــديــد من  ــيـ الــمــدرســي والـ
ــرى الــتــي تعكس  ــادرات الــريــاضــيــة األخــ ــمــب ال
لتحقيق  بالرياضة  البحرين  مملكة  اهتمام 
التنمية والسام، كما أوضح سموه أن “اليوم 
والسام”  التنمية  أجــل  من  للرياضة  الــدولــي 
ينسجم مع أهداف الحركة األولمبية والميثاق 
األولمبي الدولي، الرامية إلى تعزيز الصداقة 

والسام واالحترام بين الشعوب.
وأضاف سموه “ تحرص اللجنة األولمبية على 
من  للرياضة  الــدولــي  “الــيــوم  مناسبة  إحــيــاء 
السام  ثقافة  لتعزيز  والــســام”  التنمية  أجــل 

فالقيم  المجتمعات،  في  والتنمية  والتسامح 
الجوهرية للرياضة يمكن توظيفها في تحقيق 
التطورات  التضامن والتعايش السلمي...ومع 
من  الــعــالــم  بــه  يمر  ومــا  المتاحقة  العالمية 

تفشي جائحة فايروس كورونا ينبغي التركيز 
الرياضة  في  للمشاركة  الصحية  الفوائد  على 
والنشاط البدني للتقليل من آثار هذا المرض، 

متمنين للعالم أجمع الصحة والسام 

اللجنــة األولمبيــة تحيــي مناســبة اليــوم الدولــي للرياضــة مــن أجــل التنميــة والســام

خالد بن حمد: البحرين بقيادة جاللة الملك حريصة على إرساء قيم السالم

سمو الشيخ خالد بن حمد

أكد عضو مجلس النواب رئيس لجنة 
الــشــبــاب والــريــاضــة الــنــائــب عبدهللا 
مستحقات  ملف  إنهاء  أن  الــدوســري 
الثاقبة  الــرؤيــة  يــتــرجــم  الــريــاضــيــيــن 
الخيرية  لألعمال  الملك  جالة  لممثل 
وشــــــؤون الـــشـــبـــاب مــســتــشــار األمـــن 
ــمــجــلــس األعــلــى  الـــوطـــنـــي رئـــيـــس ال
ناصر  الشيخ  سمو  والرياضة  للشباب 
بن حمد آل خليفة في ترسيخ مبادئ 

الـــعـــدالـــة عــبــر تــســلــيــم الــمــســتــحــقــات 
لــلــريــاضــيــيــن واإلداريــــيــــن والــفــنــيــيــن 

والمدربين. 
الـــرؤيـــة  ــى أن  ــ إل ــري  ــدوســ ــ ال ــار  ــ  وأشــ
الطموحة لمستقبل الرياضة البحرينية 
إلى  الذهبي، ما دعا سموه  العصر  في 
إزالة أي عائق يحد من تطلعات ممثلي 
والوصول  اإلنجازات  لتحقيق  الوطن 
نعتقد  ونــحــن  التتويج،  منصات  إلــى 

نـــاصـــر بن  الــشــيــخ  أن حــــرص ســمــو 
مستحقات  مــلــف  حــســم  عــلــى  حــمــد 
الــريــاضــيــيــن واإلداريــــيــــن والــفــنــيــيــن 
والــمــدربــيــن يــصــب فــي خــانــة توفير 
لارتقاء  والمناسبة  المثالية  البيئة 
بالرياضة البحرينية، خصوصا في ظل 
المنتخبات  تحققها  التي  ــجــازات  اإلن
اإلقليمية  الــمــشــاركــات  فــي  الــوطــنــيــة 
مــا يؤكد حرصه على  والــدولــيــة وهــو 

ضــــرورة دعـــم أبــطــال الــذهــب وحفظ 
مستحقاتهم  اســتــام  فــي  حــقــوقــهــم 

المالية. 
المحترف  اســـم  إطـــاق  أن  بــيــن  كــمــا   
البحرينيين  الاعبين  على  الــمــواطــن 
أنديتهم  مــع  عــقــودا  يــمــلــكــون  الــذيــن 
كــبــرى في  ــادي هــي خــطــوة  مـ بمقابل 
طريق االحتراف وسيحقق أهدافه من 
خال الخطوات السليمة التي ندعمها 

جميعا وفقا للخطة التي وضعها سموه 
والمجلس األعلى للشباب والرياضة. 

 وأثــنــى الـــدوســـري عــلــى جــهــود وزيــر 
الــشــبــاب والــريــاضــة أيــمــن بــن توفيق 
التي  واألندية  الــوزارة  وطاقم  المؤيد 
إنهاء  سبيل  في  جبارة  بجهود  قامت 
للرياضيين  المالية  المستحقات  ملف 
العدالة  يحقق  كبير  إنجاز  يعد  والــذي 

للجميع.

النائب الدوسري يشيد بإنهاء ملف مستحقات الرياضيين
سبورت

عبدالله الدوسري

أحمد مهدي

جماهير فارس 
الغربية داعمة 

بحضورها الالفت 
وتواجدها الفعال

أحمد يعقوب



الحوسني “فنان” بالطبخ: “العشاء لعبتي” وشاطر باللزانيا
ــه ــات ــزروع م بــتــشــذيــب  ومــنــشــغــل  فـــــوت”..  “بــيــبــي  فــي  يــهــزمــونــه  أوالده 

الـــحـــوســـنـــي، محمد  قــــال صـــاحـــب مــجــلــس 
الحوسني لـ “البالد” إنه يقضي معظم يومياته 
حصص  متابعة  فــي  الــمــنــزلــي،  الــعــزل  بفترة 
البوابة  عبر   ،4 وعــددهــم  األوالد،  ودروس 

التعليمية، مؤكًدا أنه يستهلك الوقت الكثير.
هذه  اليومية  اللحظات  الحوسني  ويوصف 
ــت” أفـــراد  ــّم ــام، بــأنــهــا لــن تــتــكــرر؛ ألنــهــا “ل ــ األي
الــحــديــث بينهم والــنــقــاش  األســــرة، وقــربــت 
اللحظة  ”أغتنم  مــزيــًدا  ــويــات،  األول ومعرفة 
معهم في الحديث والتسلية، خصوًصا حين 
نكون في بركة السباحة، وهي عادة أصبحت 

يومية، بعد أن كانت أسبوعية”.
يوميا  بالطبخ  يــقــوم  أنــه  الحوسني  ويــؤكــد 
والعشاء  ــريــوق  )ال بالطبخ  فــنــان  ”أنـــا  بقوله 
هذه  مــن  تمكنت  كيف  تسألني  ولــو  لعبتي(، 

الكثير  علمني  السفر  بأن  سأجاوبك  المهارة، 
جًدا”.

”البيض  قال  يتقنها  اللي  الوجبات  أهم  وعن 
والفاصوليا بكل أنواعها، واللزانيا”.

ــعـــاب الــبــيــتــيــة قـــال ”نــلــعــب )بيبي  وعـــن األلـ
اللي يفوزون علي، كما  فوت(، وغالًبا األوالد 
الــقــراءة بكثافة هــذه األيـــام، باألخص  أحــب 
كتب السيرة والتاريخ، وآخر ما قرأته كتاب 

المرحوم محمد زويد عن سيرته الذاتية”.
الــزراعــة  بتشذيب  يومًيا  أهتم  ”كما  ويتابع 
أنــواع  وعــن  تحديًدا،  العصر  بفترة  وسقيها 
وأشجار  النخل  فهي  بيتي  فــي  الــمــزروعــات 
موسمه  يكن  لم  وإن  والـــورد محمدي  تــوت، 

اآلن”.
”استرخاء،  قال  الليلية،  الفترة  برنامج  وعن 

ومشاهدة التلفزيون، أما عن الزيارات ألفراد 
األســرة فهي محدودة جــًدا، وال أخفيك سًرا 
فالمنصات اإلعالمية بالهاتف النقال أصبحت 

توفر كل شيء”.
“أصبحنا  بالقول  حديثه  الحوسني  ويختتم 

ــأوالد أكــثــر من  ــ فــي هـــذه الــفــتــرة قــريــبــيــن ل
الــســابــق، وهـــو أمـــر غــيــر نــمــط حــيــاتــهــم هــم، 
خــصــوًصــا أنــهــم طــالــعــيــن لــنــا الــحــيــن بطلعه 
قبل  مــا  لهم حكاية  نــقــرأ  أن  وهــي  جــديــدة، 

النوم”.

طبخ البيض والفاصوليا

متعة الشواء

بجامعة  الطالبة  من  مقال  “الــبــالد”  بـ  المنزلي  العزل  لصفحة  ورد 
البحرين فضيلة صالح عن تجربتها بقضاء هذه الفترة:

يغير من روتين  أن فيروًسا صغيًرا  األيــام  أتوقع في يوم من  لم 
حياتي، فمنذ أن بدأ تعليق الدراسة أصبح يومي أطول وأصبحت 
من  بـــداًل  ســاعــة  بــربــع  الجامعية  محاضراتي  بــدء  قبل  أستيقظ 

االستيقاظ قبل ساعتين أو أكثر لتفادي زحمة الطريق.
واستفدت من وقت الفراغ الذي كان يتخلل محاضراتي ويضيع 
هدًرا. وعندما كنت أذهب للجامعة كان هذا الوقت يرهقني أكثر 

من كونه وقت راحة أو استفادة لي.
أما اآلن فصار بمقدوري االسترخاء فيه أو عمل البحوث والواجبات 

أو الدراسة وممارسة هواياتي.
ــر قـــــــدرة عــلــى  ــ ــث ــت أكــ ــحـ ــبـ أصـ
الــتــركــيــز فـــي الــمــحــاضــرات 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــع وقـ ــقـ ــي يـ ــ ــت ــ ال
الــدراســي؛  الـــدوام  نهاية 
األقــل  الــمــجــهــود  بسبب 
المنزل،  في  أبذله  الــذي 
كــمــا أنـــي أصــبــحــت أرى 
ــر بــكــثــيــر  ــ ــث عـــائـــلـــتـــي أكــ
ــــدأت بتطوير  وب قــبــل  مــن 
في  أحتاجها  التي  المهارات 

تخصصي الدراسي.

فيروس صغير يطيل يوم فضيلة

منار حرز: “كورونا” وّفر مصروفات “البترول”
مــن  مقــال  “البــاد”  بصحيفــة  المنزلــي  العــزل  لصفحــة  ورد 
الطالبــة بجامعــة البحريــن منار حســن علي حرز عــن تجربتها 

بهذه الفترة:

كــورونــا  وبـــاء  فـــرض تفشي 
ــعــالــم  عــلــى الـــنـــاس حــــول ال
المكوث في منازلهم وإغالق 
ــجــويــة  ــــحــــدود الـــبـــريـــة وال ال
ــة، وأثـــــــــر عــلــى  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
ويصعب  ــدول،  ال اقتصادات 
يــرى كل هذه  أن  المرء  على 
أن  دون  أمـــامـــه  األحـــــــداث 
منه  وتــنــال  الــحــزن  يتملكه 

الكآبة.
تقتضي  اإللهية  الحكمة  لكن 
منا اإليمان برحمته وأنه معنا 
النفس  يحفظ  حين  كل  في 

تقوية  وعلينا  ســوء،  كل  من 
بالجلوس  بانشغالها  النفس 
العالقات  وتقوية  األهــل،  مع 
ــتــي انـــدثـــرت مع  األســـريـــة ال

األشغال الدنيوية.
وعــــنــــد تـــطـــبـــيـــق ذلــــــك فــي 
حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، ســاعــدنــي 
ــن األزمـــــة  ــروج مــ ــ ــخـ ــ ــي الـ فــ
األســري،  بالترابط  والشعور 
األساسية  المهارات  وتنمية 
الــحــيــاة كــمــهــارة الطبخ  فــي 
وممارسة  والكتابة  والقراءة 
الـــريـــاضـــة بــشــكــل مــســتــمــر. 

ــا فــي  ــضـ ــم أيـ ــاهـ كــــورونــــا سـ
المنزل  ميزانية  بعض  توفير 
الــوقــود  مــصــروفــات  كتوفير 
ــــدراســــة. ومـــن الــجــوانــب  وال
هي  بي  أثــرت  التي  السلبية 
لي  كــورونــا سبب  مــرض  أن 
ضغوطا نفسية غالبا ما تكون 
خـــارجـــة عـــن إرادتـــــــي، وقــد 
وانتابتني  بــالــقــلــق  أصــابــنــي 
عندما  خــصــوصــا  الــمــخــاوف 

ــداد الــمــصــابــيــن،  ــ أطـــالـــع أعـ
أيـــضـــا مـــرض 
كورونا ساهم 
في مزيد من 
مـــصـــروفـــات 
الــــكــــهــــربــــاء 
والــــــــــمــــــــــاء، 
قلل  وأيـــضـــا 

مــــن عـــالقـــاتـــي 
مع  االجــتــمــاعــيــة 

ــد  اآلخـــــــريـــــــن، وقــ
ــــب لـــــي الـــمـــلـــل  ــب ســ

والـــــضـــــجـــــر وســــــاهــــــم فــي 
اســتــخــدام اإلنــتــرنــت بشكل 
إلـــى عــدم  مـــســـرف، مـــا أدى 
المساهمة في التعلم عن بعد 

بطريقة صحيحة.

أسرفت في 
استخدام االنترنت.. 

وتنمية مهارتي 
بالطبخ

الجودر يلعب مع أوالده كيرم وأونو.. ويجبرونه على “لودو ستار”
يتريض يوميا.. ويقول “مو معقول بعد انقضاء كورونا تصير أجسامنا مبهدله”

العالمي  حمد  الملك  مركز  عضو  يقضي 
الجودر  صــالح  الشيخ  السلمي  للتعايش 
األنس  من  حالة  في  المنزلي  العزل  فترة 

العائلي االستثنائي حسب وصفه. 
تحويل  “تم  إنه  “البالد”  لـ  الجودر  ويقول 
ــع بــمــن فــيــه،  ــ ــى مــجــتــمــع واسـ ــ الــمــنــزل إل
بزاوية  ونتغدى  بالصالة،  نفطر  وبحيث 
أخرى بالبيت، ونتعشى في الحوش، هذا 
التنفس  من  أكبر  مساحة  لنا  وفر  التنقل 

والراحة”.
“فرصة  يقول  المنزلي  العزل  فترة  وعــن 
ذهبية للتربية ولتوجيه األوالد واألحفاد، 
وإلعطائهم جرعات من التفاؤل والسعادة، 
مــنــهــا فــتــح وســـائـــل الــتــرفــيــه كــافــة على 
أبوابها، منها التلفزيون، وممارسة األلعاب 
واألونـــو،  والــدومــيــنــوز  كالكيرم  الشعبية 

والبليارد واأللعاب اإللكترونية”.
الجودر  علق  يفضلها  التي  األلعاب  وعــن 
ــي نـــشـــأت فـــي فــرجــان  ــ “أحــبــهــا كــلــهــا ألن
المحرق، لكن األوالد يجبرونني على لعب 

األلعاب اإللكترونية مثل لعبة )لودو ستار( 
والــلــي أفـــوز فيها بــالــغــالــب، وحــيــن أفــوز 

أقوم وأحيي نفسي أمامهم”.
الكثير  وأســتــغــل  ــقــراءة  ال ”أحـــب  ويكمل 
مـــن الـــوقـــت إلعــــــداد وتـــوثـــيـــق أرشــيــف 
الفرجان  وعن  البحرين  عن  قديمة  صور 

والــدواعــيــس؛ ألنــه جــزء مهم مــن تاريخ 
البحرين”.

ويتابع الجودر ”فترة )خليك بالبيت( أقل 
للتقارب  والمفيدة  بالجميلة  توصف  مــا 
بين أفراد األسرة، خاصة بوجود التفاهم 
بين األب واالبن، واستثمار الوقت بالشكل 

الصحيح”.
ــريــاضــة قائال  ويــؤكــد الـــجـــودر أهــمــيــة ال
ــمــدة نــصــف ســاعــة  ــوي لـــي ريـــاضـــة ل ــ ”أسـ
 ،8 7:30 مساء وحتى  يوميا، من الساعة 
تصير  الــكــورونــا  انقضاء  بعد  معقول  مــو 

أجسامنا مبهدله”.

لعب الكيرم مع األوالد بلباس “كجول”
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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.

بالكلمة  المتواضعة،  ليومياتنا  تدوين  عن  عبارة  اإللكتروني،  وبالموقع  الورقي  بعددها  “البالد”،  بصحيفة  المنزلي”  “العزل  صفحة 
والصورة والفيديو.

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

قصص بحرينية بفترة العزل المنزلي )الحلقة 10(

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية



أشــاد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف بتوجيهــات رئيس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان ال خليفة، بشــأن إيقــاف تحصيل االيجارات وبــدل االنتفاع عن التجــار المنتفعين من 

أمالك البلديات لمدة ثالثة أشهر بدءا من شهر إبريل2020.

القـــرار  هـــذا  أن  خلـــف  وأوضـــح 
يأتي ضمـــن حزمة مـــن المبادرات 
انعكاســـات  لمواجهـــة  الحكوميـــة 
االنتشـــار العالمي لفيروس كورونا 
المســـتوى  علـــى   )COVID-19(
المحلي مع استمرار برامج الدولة 
ومســـيرة عملهـــا تحقيقًا لمســـاعي 

لصالـــح  المســـتدامة  التنميـــة 
المواطنين والمســـتثمرين “ مؤكًدا 
أن حزمـــة القـــرارات واإلجـــراءات 
تجســـد  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
علـــى نحـــو جلّي حـــرص الحكومة 
المســـتدام  النمـــو  علـــى  الحفـــاظ 
وتمكين القطاع الخاص البحريني 

من تجاوز تأثيرات هذه األزمة.
وقـــال الوزيـــر عصـــام خلـــف فـــي 
تصريـــح له “بنـــاًء علـــى توجيهات 
من رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة بشـــأن ايقـــاف تحصيل 
اإليجـــارات وبـــدل االنتفاع لجميع 

المستأجرين ألمالك البلديات، فقد 
تم توجيه المعنييـــن في البلديات 
التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة كنوع 
من الدعـــم الذي تقدمـــه الحكومة 
لدعـــم المســـتثمرين والتجـــار فـــي 

ظل الظروف الحالية”.
وأوضـــح أن قرار ايقـــاف تحصيل 
إيجـــارات األمـــالك البلديـــة وبـــدل 
االنتفاع سيشمل جميع المنتفعين 
من أمـــالك البلديات في األســـواق 
الفرشـــات  وأصحـــاب  المركزيـــة 
من الباعـــة ومســـتأجري المحالت 

الصغيرة فـــي المجمعات والمحال 
التجارية التابعة للبلديات”.

وكانت اللجنة التنســـيقية برئاســـة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
قـــد أطلقـــت حزمة مـــن المبادرات 
الســـيولة  لتوفيـــر  االقتصاديـــة 
الالزمـــة للقطـــاع الخـــاص للتعامل 
مـــع آثار األوضـــاع الراهنة للحفاظ 

عصام خلفعلى النمو المستدام.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

خلف: إيقاف تحصيل اإليجارات وبدل االنتفاع البلدية 3 أشهر
ــن آثــــــــار األزمـــــــــة الـــكـــورونـــيـــة ــ إشـــــــــادة بـــــــإجـــــــراءات الـــتـــخـــفـــيـــف مـ
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

المنامة - وزارة اإلسكان

عقد وكيـــل الزراعة والثـــروة البحرية 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني نبيل محمد أبو 
الفتـــح، اجتماًعـــا عن ُبعد مـــع الرئيس 
التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز 
ناصـــر الســـويدي، لبحث الشـــراكة في 
مشروعات بالزراعة باستخدام النظم 
الحديثـــة واالســـتزراع الســـمكي. وتم 
التباحـــث لوضـــع أطـــر التعـــاون بيـــن 

الوكالة والهيئة الوطنية للنفط والغاز 
بما يخدم توجهات الهيئة نحو إطالق 
مشـــروعات في نظم الزراعة الحديثة 
واالستزراع الســـمكي. وأكد ابوالفتح 
أن الوكالة تولي أهمية قصوى للدخول 
في شراكات مع مختلف الجهات ذات 
العالقة إلطالق مشروعات نوعية في 
قطاعي الزراعة واالستزراع السمكي، 

انطالقا من االهتمام الحكومي.

بناًء على قرارات اللجنة التنســـيقية برئاســـة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة بشـــأن اســـتمرار وقـــف بعـــض اإلجـــراءات والخدمات 
الصحيـــة غيـــر الطارئـــة بالمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة، أصـــدرت الهيئـــة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية تعميًما يوجـــه القطاع الطبي 
الخـــاص لمد العمـــل بالقرارات التـــي اتخذتها الهيئة بوقف بعض األنشـــطة 

والخدمات.
وأشـــارت الهيئـــة فـــي تعميـــم صـــادر عـــن الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة مريم 
الجالهمـــة إلـــى جميع مؤسســـات الرعايـــة الصحية الخاصة أنـــه: بناء على 
القـــرار رقم )40( لســـنة 2020 بغلق بعض المنشـــآت الخاصـــة احترازًيا لمنع 
انتشار فيروس كورونا )COVID-19( والصادر عن وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة خصوصـــا المادة األولـــى الفقرة )5( والتي تنص على “المنشـــآت 
التـــي تقـــدم الخدمات الصحية التـــي يصدر بها تعميما مـــن الهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة”، تعلـــن الهيئـــة عـــن مـــد فتـــرة العمل 
بالتعميـــم رقـــم )15( لســـنة 2020 بشـــأن التوقف المؤقت عـــن تقديم بعض 
الخدمـــات واإلجـــراءات الطبيـــة غيـــر الضروريـــة فـــي األســـنان والجلديـــة 
وجراحـــات التجميل وبعـــض خدمات الطب البديل في جميع المؤسســـات 
الصحية الخاصة، وكذلك مدة فترة العمل بالتعميم رقم )18( بشأن التوقف 
المٔوقت عن تقديم الخدمات واإلجراءات الطبية غير الضرورية في عالج 
تأخـــر اإلنجاب في جميع المؤسســـات الصحية حتى 23 أبريل 2020، على 

أن ُيعمل بهذا التعميم بدًءا من الخميس الموافق 9 أبريل 2020“.

أكـــدت وزارة اإلســـكان أنهـــا شـــرعت 
فـــي تشـــديد اإلجـــراءات االحترازية 
تنفيـــذ  مواقـــع  بجميـــع  والوقائيـــة 
المشاريع اإلسكانية، من خالل التأكد 
من تطبيق معايير الصحة والسالمة، 
والفحص الحراري للعاملين ومرتادي 
المواقع اإلســـكانية، وتوفير المســـافة 
وذلـــك  االختـــالط،  لتقليـــل  اآلمنـــة 
تماشـــيًا مع الخطـــة الوطنية للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا المســـتجد “كوفيد 

.”19
وقالت الـــوزارة إن الجهـــود تأتي في 
إطار حـــرص الوزارة علـــى التأكد من 
ســـالمة جميـــع العاملين واألشـــخاص 
القاطنيـــن فـــي تلـــك المشـــاريع، وبما 
يحافـــظ في الوقت نفســـه على ســـير 
العمـــل فـــي تلـــك المشـــاريع وإنجـــاز 
مراحلهـــا وفق الجـــدول الزمني المعد 
لها، مع االلتـــزام التام بمعايير الصحة 

والسالمة العامة.

إطالق مشروعات في االستزراع السمكي

تمديد التوقف عن تقديم بعض الخدمات الطبية

تشديد اإلجراءات الوقائية للعاملين بالمواقع اإلسكانية

850 أسرة بحرينية استفـادت مـن “متكاتفيـن” في أسبـوع
ــذ الـــجـــانـــب الـــمـــيـــدانـــي مـــن الــحــمــلــة ــي ــف ــن ــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة يـــواصـــل ت ــل ــج ــم ال

يواصــل المجلــس األعلــى للمرأة تنفيــذ الجانــب الميداني لحملة 
“متكاتفيــن.. ألجــل ســالمة البحريــن”، التــي دشــنها أخيــرا فــي 
إطــار الحملــة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19( في 

البحرين.

ويســـاهم فـــي العمـــل الميداني للحملـــة 11 فريق عمـــل، مكون من 
10 أفراد يتناوبون في عمليات التوزيع لتغطية جميع المحافظات 
فـــي المملكة، ويرافقهـــم فريق إعالمي، وفريـــق طبي مختص، مع 
التزام المتطوعين بتطبيق جميع اإلرشـــادات الصحية والتعليمات 

الوقائية في عمليات تعبئة وتوزيع وتسليم المساهمات.
ويتولى المتطوعون في الحملة مهمة تســـليم المســـاهمات العينية 
واألدوات  الصحيـــة  والمعقمـــات  االســـتهالكية  المســـتلزمات  مـــن 
الطبيـــة واألدوية ألصحاب األمراض المزمنـــة واألجهزة التعليمية 
الضروريـــة، والتـــي شـــملت حتى اآلن أكثـــر من 850 أســـرة تعيلها 
المرأة البحرينية، إضافة إلى أسر الكوادر الصحية والطبية العاملة 

في الصفوف األمامية في مواجهة الفيروس.
وتشـــرف اإلدارة التنفيذيـــة فـــي األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة علـــى عمليات التوزيـــع التي يقوم بها عدد مـــن المتطوعين 
المسجلين على “المنصة الوطنية للتطوع”، وبمشاركة من جمعيات 
كشـــافة ومرشـــدات البحريـــن، ويجري تباعـــًا مواصلة هـــذا الدعم 
لحيـــن التحقق من تلبية واســـتدامة إمداد األســـر بمـــا يلزمها على 

المدى القصير والبعيد.
وجـــاء إطـــالق حملـــة “متكاتفين” تنفيـــذًا لتوجيهـــات قرينة عاهل 
البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، بتقديـــم كل مـــا يلزم لمســـاندة 
احتياجات المرأة البحرينية وأســـرتها، بالتعاون والتنسيق المباشر 
مع الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19( والمنصة 

الوطنية للتطوع.
ويمثل توزيع المساهمات والمساعدات العينية على المرأة واألسر 
المستحقة واحدا من 4 مجاالت تتضمنها حملة “متكاتفين.. ألجل 
ســـالمة البحرين”، هو مجـــال “الدعم األســـري” المتمثل في تقديم 
المســـاعدات والخدمـــات الطارئـــة، فيما تشـــمل المجـــاالت األخرى 
“اإلرشـــاد الخدمي واالستشـــارات األســـرية والقانونية” الفورية، و 
”الدعم االقتصادي”؛ لضمان االستفادة من التدابير المالية المتعددة 
المطروحـــة مـــن قبل الدولة الســـتمرار نشـــاط المـــرأة التجاري في 
سوق العمل، و ”الدعم التعليمي” لتمكين األسر من متابعة تحصيل 

أبنائهم خالل هذه الفترة.

جانب من حملة “متكاتفين”



كل شيء سهل وأنت تستمتع حًقا باألمور.

تستدعي الظروف التحفظ واالبتعاد عن 
االرتجال.

كن حكيًما جًدا، وابتعد عن الضوء والحمالت 
المتعبة.

صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها.

ُيكشف الغطاء عن بعض المناورات ما يدعوك 
إلى القلق.

أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من 
المصاعب.

مهاراتك التنظيمية واالجتماعية قوية على غير 
العادة.

تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض 
األوضاع التعسفية.

معظم اآلالم التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة 
األولى.

يتجّلى الحظ ويكون مناسًبا لك وألعمالك أو 
لدراساتك.

قم ما في وسعك لتتخلص من الوزن الزائد الذي 
يسبب لك ألًما.

تتراجع الحظوظ عن دعمك، بعد مراحل طوال 
من النجاح.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

9 ابريل

 1963
األميركية  المتحدة  الــواليــات   
الفخرية  المواطنة  منح  تقرر 
لــلــزعــيــم الــبــريــطــانــي ونــســتــون 
أجنبي  أول  لــيــكــون  تــشــرشــل 
على  يــحــصــل 
الصفة  هـــذه 
سابقة  وهــي 
وقـــــــــــــــــــــــرار 

تاريخي.

بطريقة كوميدية احتجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على 
الحجر المنزلي الذي فرضته الســلطات الوقائية بمصر 
إثر تفشــي وباء فيروس كورونا بضــرورة مالزمة المنزل 
وعــدم الخروج منــه، خصوصا يومي الجمعة والســبت 

بالحظر الشــامل، حيث نشــرت صورة عبر حسابها على 
“انستغرام”، وهددت الجميع بأن مالزمتها البيت ستدفعها 

لعمل فيديوهات على تطبيق “تيك توك” وتدشــين حســاب رســمي ومن ثم 
فضح الجميع. ونشرت ياسمين صورة كانت من أحد أعمالها.

أكد الفنان حســن البــالم أنه يترقب بفــارغ الصبر خبر 
فتح المنافذ البرية، أو تسيير طائرات إجالء للكويتيين 
بالســعودية؛ لعودته إلى أهله وبلده الكويت ســريعا، 
حيــث أصبــح عالقــا، بعد توقــف حركــة الســفر، إثر 

اإلجــراءات الوقائية التي فرضتهــا أزمة فيروس كورونا 
حول العالم.

وقال البالم إنه يشعر في الرياض بأنه في بلده الثاني، وهو نفس شعوره بأي 
دولة خليجية؛ نظرا للروابط الثقافية واالجتماعية بين بلدان الخليج.

كشــفت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عن تفاصيل تجربتها 
الجديــدة فــي تقديــم البرامــج من خــالل “اغلب الســقا” 
المأخوذ عن فورمات عالمي لبرنامج المســابقات “ تغلب 
علــى النجوم” ومــن المنتظــر عرضه في شــهر رمضان 

المقبــل، وتقــوم فكرته حول منافســات صعبــة بين نجم 
البرنامج، وهو أحمد السقا، وعدد كبير من الضيوف. 

وأوضحــت رزان أنها موجودة في لبنــان بصحبة فريق عمل البرنامج منذ يوم 27 
فبراير الماضي، وتم تصوير نصف الحلقات.

اغلب السقاصبر البالمياسمين تهدد
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يواجــه الفنــان رامــز جــالل أزمة كبيرة بســبب عدم تمكنه مــن العودة إلى 
مصــر، حيــث يتواجــد منــذ عــدة أســابيع فــي دبــي، ويجــد مــع فريــق عمل 

برنامجه الجديد صعوبة في العودة بسبب توقف حركة الطيران.

ــيــســت فـــقـــط فــي  ــز ل ــ ــ وورطـــــــة رام
ولكن  القاهرة،  إلى  العودة  صعوبة 
واللمسات  التفاصيل  بعض  هــنــاك 
من  يتمكن  لــم  ببرنامجه  الــخــاصــة 
في  صعوبة  ويــجــد  منها،  االنــتــهــاء 
تصويرها في دبي لذلك يرغب في 
من  بشكل سريع؛  إلى مصر  العودة 
أجل إنهاء هذه التفاصيل، خصوصا 

أن البرنامج يعرض في رمضان.
الوحيد  الفنان  ليس  جــال  ــز  ورامـ

ــة فـــي الـــعـــودة  الـــــذي يــجــد صــعــوب
لــمــصــر، فــقــد اضــطــر الــنــجــوم أحمد 
ــة الـــجـــنـــدى ونــبــيــلــة  ــ ــادي ــ الــســقــا ون
عــبــيــد وعـــــدد آخــــر مـــن الــفــنــانــيــن 
في  الجبرية  اإلقــامــة  تحت  للبقاء 
وذلــك  بــيــروت،  اللبنانية  العاصمة 
التي  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجـ بعد 
لمنع  اللبنانية  الحكومة  اتخذتها 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا بــإيــقــاف 

حركة الطيران.

جالل في أزمة كبيرة بسبب “كورونا”

 1965
مناوشات عسكرية حدودية بين الهند وباكستان وذلك في بداية الحرب الثانية.

 1989
قوات سوفيتية تقوم بقتل 20 شخصا وإصابة المئات أثناء قمع مظاهرة سلمية.

 1992
محكمة اتحادية في الواليات المتحدة تصدر حكًما بسجن رئيس بنما نورييغا.

 2004
عبدالعزيز بوتفليقة يفوز في االنتخابات الرئاسية الجزائرية لفترة رئاسية ثانية.

 2017
تفجيران في كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا ومار مرقس في اإلسكندرية.

فسخ اإلعامي نيشان عقدا 
لتصوير برنامج رمضاني 

لصالح محطة عربية، وقال 
نيشان إن صحته اآلن أهم 

كما صحة الضيوف والفريق 
العامل، وباإلمكان في حال 

شفاء الكرة األرضية من 
الفيروس اإلطالة في هذا 

البرنامج بشكل مباشر.

تصدر قائمة األعمال األكثر مشــاهدة عبــر منصة “نتفلكس”

The Platform شاهدت لكم.. فيلم الخيال اإلسباني

جنون  وجــائــزة  الشعب  خــيــار  بجائزة  فــاز  حيث 
منتصف الليل، واليوم هو متصدر االعمال األكثر 
المتحدة  ــات  ــواليـ الـ الــمــنــصــة فــي  مــشــاهــدة عــبــر 
الــدول، وهو جدير جدا  وإسبانيا وعــدد كبير من 

بالمشاهدة!
فيلمز”  “بــاســك  شــركــة  انتجته  الـــذي  الفيلم  يــبــدأ 

تماًما  مسدودة  غرفة  في  بطله  باستيقاظ 
الــجــوانــب بشبه ظــام مخيف مع  كــل  مــن 
على  بينما  األرضــيــة،  في  مستطيلة  فتحة 
لرجل  واآلخــر  له  أحدهما  سريرين  جانبيها 
عجوز يبتسم بسخرية، ويتضح له انه اآلن 
والتي   ،The Platform أو  “المنصة”  على 
ــراز بــرج  تــقــع الــمــنــصــة فـــي ســجــن عــلــى طــ
كبير يسمى “ الحفرة “ يتم وضع اثنين من 
دخل  والتي  بشكل عشوائي،  مًعا  السجناء 
إليها للحصول على إجازة ما تساعده على 
لقضاء  العجوز  دخلها  بينما  مستقبله،  بناء 

عقوبة، يبدأ الرجل الذي تنقل بين عدة مستويات 
الـــدرس  تعليمه  فــي   48 الــمــســتــوى  فــي  ــده  ووجــ
األول “ال شيء في الحياة بدون ُمقابل”، إجابات 
طرحها،  في  البطل  يبدأ  عديدة  ألسئلة  محدودة 
الطعام،  موعد  فــي  األولـــى  صدمته  يتلقى  بينما 
حــيــث تــنــزل مــن خــالــه مـــرة واحــــدة فــي الــيــوم 
منصة محملة بطعام على شكل مأدبة أعدت بشق 

األنفس من جانب إسطبل كبير من الطهاة. 
ــذيــن فــي الــقــمــة يــحــصــلــون عــلــى طعام  ــئــك ال أول
مــع هبوط  أكــلــه،  يستطيعون  مــا  وبــقــدر  أفــضــل، 

المنصة، تقل فرص الحصول على أي شيء وهي 
القاع،  إلى  وهكذا  العليا  الطبقات  بقايا طعام  من 
وهنا القضية يقدمها المخرج وصراع الطبقات من 
خال إذا التتزم األشخاص الذين في المستويات 
أجل  من  إليه؛  يحتاجون  ما  فقط  باالكل  األعلى 
الغذاء إلطعام  من  يكفي  ما  هناك  البقاء سيكون 
لكن  السفلية!  الــطــوابــق  فــي  المتبقين  السجناء 
كل  فــي  فيهم طمع  األعــلــى  فــي  مــن  أن  الحقيقة 
شيء حتى في األكل، فهم يأكلون أكثر من الازم 
في  منهم  أقــل  طوابق  في  هم  بمن  يشعرون  وال 

حتى  ــره؛  شـ بشكل  الــطــعــام  ويــتــنــاولــون  المنصة 
الفتات  على  الحصول  في  تحت  العالقين  يعذبوا 
فقط! ففي ذلك العالم “القوي يأكل الضعيف” 
والــطــبــقــة الــوســطــى تــحــصــل الــقــلــيــل من 
الطعام، بينما من هم باألسفل يموتون من 
من  بعضهم  لحم  على  يقتاتون  أو  الجوع 
دون رحمة إال في قلب بطلنا ضيف المنصة 
الجديد الذي يدخلها بصحبة كتاب بداًل من 
أن يحمل ساحا مثل الباقي فهل يستطيع 
في  تناوله  ينوي  الــذي  شريكه  من  النجاة 

عالم المنصة المحدود والمعزول؟
السينمائي  الــعــرض  ــدور  ــ ب ــرض  عـ الــفــيــلــم 
الماضي،  نوفمبر  من  السابع  في  اإلسبانية 
بــعــد حــصــولــه عــلــى جــوائــز أفــضــل فيلم وأفــضــل 
إخــــراج وجـــائـــزة الــجــمــهــور بــمــهــرجــان سيتجس 

السينمائي.

فالش:

 -  فيلم خيال علمي و درامي
 - من بطولة: انطونيا سان جون 

- إخراج: غالدير غاستيلو اوروتيا 
- سيناريو: ديفيد ديسوال و بيدرو ريفيرو 

 - ال يصلح للجميع لما تقدمه من سوداوية ودم!

نهائيات  أبــريــل   18 الــشــهــر  هـــذا  تنطلق 
 Garena Free لعبة  فــي  الــعــرب  بطولة 
Fire العالمية، وذلك بعد مشاركة أكثر من 
التأهيلية  الجوالت  في  فريق   100,000
الفائزين  تتويج  وسيتم  األولــى.  الثاث 
ــبــطــولــة، والــتــي  خـــال نــهــائــيــات هـــذه ال
ستجري كليا عبر اإلنترنت؛ حماية لصحة 

الاعبين وعائاتهم.
فقد  السابقين،  الموسمين  خطى  وعلى 
شــهــد الــمــوســم الــثــالــث مــن هـــذا الــحــدث 
نــجــاًحــا هــائــًا، حــيــث شـــارك عـــدد هائل 
خمسة  أو  أربعة  من  المكونة  الفرق  من 
النار،  وإطــاق  الرماية  لعبة  في  أعضاء، 
 20 الــجــائــزة  مــجــمــوع  قيمة  تبلغ  حــيــث 
ألف دوالر. لقد اكتملت حتى اآلن ثاث 
التأهيلية  الــجــوالت  مــن  بالفعل  جــوالت 
واألخيرة  الرابعة  الجولة  أن  كما  األربــع، 
ــا، حـــيـــث يــتــرقــب  ــه ــت ــاي ــه تـــقـــتـــرب مــــن ن
ــنــهــائــي الـــذي  الـــاعـــبـــون الـــمـــشـــاركـــون ال
استقطبت  قد  الشهر.  هذا  خال  سيقام 
فيما  ــا،  ــًق فــري  22,415 األولــــى  الــجــولــة 
شارك 80,782 فريًقا في الجولة الثانية. 
شهدت  فقد  الثالثة،  للجولة  بالنسبة  أما 

في  تــنــافــســوا  فــريــقــا   88,191 مــشــاركــة 
مواجهة بعضهم في البطولة التي أقيمت 
على شبكة اإلنترنت كان العدد اإلجمالي 
التي  األرقـــــام  تــجــاوز  قــد  للمتنافسين 
السابقة  التنافسية  الــبــطــوالت  شهدتها 
التي نظمتها ألعاب الباتل رويال األخرى، 
نقدية  جائزة  على  الحصول  إلى  إضافة 
فسيحجز  دوالر،   20,000 قدرها  مذهلة 
لنفسه  مكاًنا  البطولة  في  النهائي  الفائز 
 Free Fire Champions بــطــولــة  فــي 
في  إندونيسيا  فــي  ستقام  الــتــي   ،Cup

وقت الحق من هذا العام.
تعرف اللعبة على نطاق واسع؛ باعتبارها 
النار، حيث يوضع  الرماية وإطاق  لعبة 

جميع الاعبين في جزيرة نائية، ويتحتم
قيد  على  للبقاء  بعضهم  مواجهة  عليهم 
الــحــيــاة. ويــجــب عــلــيــهــم الــتــغــلــب على 
والتي  المختلفة،  والعقبات  التحديات 
سبيل  فــي  والــكــمــائــن،  القناصين  تشمل 
الهدف الذي يتمثل بالبقاء حتى النهاية.

تقام بطولة العرب Free Fire في أعقاب 
العرب  دوري  إقامة  شهده  الــذي  النجاح 
فريًقا   24 دعــوة  تمت  Free Fire، حيث 
من أفضل الفرق من جميع أنحاء المنطقة 
على  تنظيمها  تم  مسابقة  في  للمشاركة 
نقدية  جــائــزة  تقديم  مــع  الـــدوري،  شكل 
بقيمة 5000 دوالر، إضافة إلى الحصول 

على 50,000 جوهرة داخل اللعبة.
ــطــوالت األلـــعـــاب اإللــكــتــرونــيــة  وتــتــيــح ب
العرب منصة  العرب ودوري  مثل بطولة 
وتعلم  لالتقاء،   Free Fire لعبة  لعشاق 
واالنضباط  والتواصل  الجماعي  العمل 
مستوى  على  للمشاركة  العقلية  والــقــوة 
ــوطــن الــعــربــي كــكــل، مــا يــمــر به  يــضــم ال
هؤالء الاعبون في هذه البطوالت يشبه 
في  المحترفون  الرياضيون  بــه  يمر  مــا 

الرياضات األخرى.

Garena Free Fire تعقد نهائيات بطولة العرب عبر اإلنترنت

طارق البحار

شاهدت لكم وأنا جالس في البيت عبر نتفلكس فيلم الخيال اإلسباني The Platform أو المنصة، 
للمخرج  السجون  عالم  فيلم من  مهرجانات سينمائية، وهو  السابق في عدة  والــذي شاهدته في 
الباسكي غالدر جازتيلو-أوروتيا ويتطرق بصورة رمزية ذكية جدا إلى الصراع بين الطبقات، وقبل 

دخوله نتفليكس تم عرضه ألول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2019، 
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المسلسالت اإلسبانية المثيرة متوافرة في التلفزيون
بعـــد البرفســـور أصبحت الدراما اإلســـبانية المثيرة مطلب 
العديـــد منـــا، وهـــذه أفضـــل المسلســـات اإلســـبانية التـــي 
يمكنكم مشـــاهدتها واالستمتاع بها لوجود قصص درامية 
والكوميديـــا  والرومانســـية  األكشـــن  بيـــن  تجمـــع  رائعـــة 

والغموض، والتي حققت شعبية وجماهيرية واسعة.
ووفـــق تقاريـــر النقاد ومنصـــات تصنيف األفـــام العالمية، 
فـــإن هذه المسلســـات الخمســـة حـــازت على أعلى نســـب 
المشـــاهدة، والتي نتوقع أن تحظى بإعجابكم خال فترة 
تواجدكم في العزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا:

)Elite( 
اإلثـــارة  بيـــن  تجمـــع  التـــي  اإلســـبانية  المسلســـات  مـــن 
والغمـــوض، حيث إنه يهتم بمشـــكلة من مشـــكات الواقع 
االجتماعي مع اختاف الثقافات. وتتمثل قصة المسلسل 
في الصـــراع الطبقي بإحدى المـــدارس الخاصة من خال 
دخول ثاثة من الشـــباب من الطبقة العاملة إلى المدرسة 
مـــن بينهـــم فتاة محجبة ممـــا يعرضهم إلـــى واقع مختلف 
عـــن حياتهم من قبل مما يغير حياتهم بشـــكل كبير، وهذا 

يعرضهم إلى الوقوع في جريمة قتل غامضة.

)GRAN HOTEL (

يعتبر أشـــهر المسلسات اإلســـبانية والذي تم عرضه على 

ثـــاث مواســـم، وتدور أحداثـــه في أوائل القرن العشـــرين 
عـــن عائلة تمتلـــك فندق كبير في مدينـــة كانتالوا، ويجمع 
والغمـــوض  والرومانســـية  الكوميديـــا  بيـــن  المسلســـل 
مـــع وجـــود المؤامـــرات والوقـــوع فـــي الجريمـــة. وتتعدد 
الشـــخصيات في المسلســـل بين أصحاب الفندق والنزالء 
والضيوف، والمسلســـل من إنتاج 2011 وكان آخر موســـم 

تم عرض به المسلسل العام 2013.

)Alta mar( 

تدور أحداث المسلسل في األربعينات من القرن العشرين 
حول شـــقيقتين تقومـــان برحلة من إســـبانيا إلى البرازيل 
علـــى متـــن ســـفينة ضخمـــة، ممـــا تجعلهمـــا تتبعـــان أمـــور 
غامضـــة تحـــدث على متن الســـفينة وحـــدوث حاالت من 

الوفيات الغامضة مما يقعهما في الكثير من المشكات.

وقد تم عرض المسلســـل على موسمين كان آخرهما العام 
2019، كمـــا أنه من المفترض عرض الموســـم الثالث خال 

العام الجاري 2020.

)Tiempos de Guerra( 

يعتبـــر من المسلســـات اإلســـبانية التاريخيـــة التي تنتمي 
أحداثها في العشرينات من القرن الماضي.

وتـــدور األحـــداث حـــول الملكـــة فيكتوريا يوجينـــا والتي 
أمرت بإرســـال مجموعة من الممرضـــات لتدريب الفتيات 
المغـــرب  إلـــى  إرســـالهن  يتـــم  العليـــا حتـــى  الطبقـــة  مـــن 
كمتطوعـــات حتـــى يتم مســـاعدة وتمريض الجنـــود أثناء 
الصداقـــات  تنشـــأ  عندمـــا  األحـــداث  وتتطـــور  الحـــرب، 
وعاقـــات حب بينهم وبين الجنود، والمسلســـل من إنتاج 

العام 2017.

ملك: الفنان ال يقل دوره عن الجنود في دفاعهم عن البحرين
بعضنا مـــن  وقــربــتــنــا  ــا  ــن ــات ــي ــوك ــل وس ــا  ــنـ أخـــاقـ ــت  ــذبـ هـ “كـــــورونـــــا” 

حياة الفنان ال يمكن أن تقضى بعمل روتيني تقليدي؛ ألن موقع الفنان مختلف عن الشخص 
العادي، وتبرز أهميته في الشعبية وقربه من الجمهور، وبالتالي االستفادة منه في توصيل 

الرسالة وأبعادها.

وحينمـــا يخاطب الفنان النـــاس خصوصا إذا 
كان علـــى علم بأنـــواع المعرفة التـــي تترابط 
أجزاؤهـــا، يكون حينهـــا كمن يقوم بمشـــاريع 
وأعمال كبـــرى تفيد المجتمـــع ويحرز التقدم 

في كل االتجاهات. 
كرونـــا”،  “فيـــروس  أزمـــة  بـــدأت  أن  ومنـــذ 
فـــي  نشـــط  ملـــك  عبـــدهللا  القديـــر  والفنـــان 
وسائل التواصل االجتماعي عبر بثه للرسائل 
التوعوية القصيرة، والمشاهد التمثيلية التي 
تحـــث المواطنيـــن علـــى االلتـــزام بالتعليمات 
واإلرشـــادات، وهو دور كبير ومؤثر في حياة 
النـــاس عـــن طريـــق الفـــن الـــذي يتـــرك صداه 

الجميل في المجتمع.
“البـــاد” التقـــت الفنان عبـــدهللا ملك، وأجرت 
معـــه هذا الحـــوار القصير عن نشـــاطه ودوره 

كفنان في مثل هذه الظروف.
الحظنا نشاطا كبيرا لك في وسائل  «

التواصل االجتماعي عن كورونا وإرشادات 
تقدمها للناس ما بين رسائل قصيرة 

ومشاهد تمثيلية، كيف جاءت الفكرة؟ وكم 
عدد الفيديوهات التي نشرتها؟

أشـــكر “الباد” على وقفتهـــا الدائمة مع الفنان 
البحريني وتواجدها في مختلف الميادين.

حقيقـــة، أعتبر نفســـي نقطة من بحـــر الجنود 
الذيـــن يقفون في الصفوف األمامية للتصدي 
بـــه واجـــب  أقـــوم  لفيـــروس “كورونـــا”، ومـــا 
وطني، ومشـــاركتي بالفيديوهات في وسائل 
التواصـــل االجتماعي منوعـــة، بعضها نصائح 
عاديـــة، والبعـــض اآلخر فيها نـــوع من الدراما 
الخفيفة. وفضلت أن أقوم بالتسجيل لوحدي 

من دون االستعانة بأي ممثل أو مصور.
وأذكـــر أن أول فيديـــو نشـــرته عـــن كورونـــا 
كان بتاريـــخ 17 مـــارس، وأتصـــور أن العـــدد 

اإلجمالي وصل إلى نحو 25 فيديو.
ما دور الفنان في مثل هذه الظروف؟ «

الفنان في المقام األول إنسان ويعيش كغيره 
فـــي المجتمع، والبـــد أن يكون له دور إيجابي 

في أي قضية.
ويعـــود األمـــر إلـــى أن للفنـــان متابعيـــن فـــي 

االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  مختلـــف 
وبالتأكيـــد هـــذه نقطـــة إيجابيـــة ومهمـــة فـــي 
توصيـــل الرســـالة، واألهـــم أن يتســـم الفنـــان 
بالنزاهة والدبلوماسية على اعتبار أن الفيديو 
الذي سينشره سيشاهده الناس في كل مكان.
وعلـــى الفنان في مثل هذه الظروف أن يرفع 
من معنويات الناس باســـتغال الموهبة التي 
يمتلكها، وأنا شـــخصيا استفدت من اشتغالي 
في المجال المســـرحي والدرامـــي واإلذاعي، 
وال يقـــل دور الفنـــان عـــن دور أي جنـــدي في 
الوطـــن للدفـــاع عـــن البحريـــن، فكلنـــا نعمـــل 

وندافع من مختف مواقعنا.
كيف تنظر كفنان إلى الوعي الذي يتسم  «

به شعب البحرين؟

أنا معجب أشـــد اإلعجاب بالوعي الذي يتسم 
به شـــعب البحرين، شاهدنا ولمسنا الوعي من 

الصغير والكبير وفي كل مكان.

ذات يوم ذهبت إلى عيادة األسنان، وشاهدت 
إجـــراءات صارمـــة ومســـؤولة، وكذلـــك تجـــد 

الشيء نفسه في “البرادات”.
وأذكر أني نشـــرت فيديو في محطة البترول 
تظهر فيه “ســـيارة واحـــدة فقط” كانت تتزود 
ملتـــزم  المواطـــن  أن  يعنـــي  وهـــذا  بالوقـــود، 
اإلرشـــادات  ويتبـــع  المنـــزل  فـــي  بالجلـــوس 
والتعليمات التي أصدرتها الجهات المسؤولة، 
وكثيـــر مـــن الـــدول أشـــادت بالبحريـــن؛ ألنهـــا 
طبقـــت الحظر، ولكن دون أوامر وقوانين كما 

هو حاصل في كثير من الدول. 
ولكن هنـــاك نقطة وماحظـــة أتمنى أن تصل 
إلـــى الجهـــات المعنيـــة، وهـــي أن “هناك بعض 
المســـؤولين “المديرين والرؤســـاء” في بعض 
الـــوزرات والقطاع الخاص، لغايـــة اليوم وكما 
نقـــول بالشـــعبي “ما عطين القـــرارات إذن من 
طيـــن وإذن مـــن عجيـــن”، فـــأوال كانت نســـبة 
العمـــل عن ُبعد 50 %، واآلن أصبحت 70 %، 

بيد أن هناك بعـــض الدوائر غير ملتزمة وكأن 
بالمســـؤول ال يريـــد أن يكـــون الموظـــف فـــي 

المنزل ويعمل عن ُبعد، بل عليه الحضور.
مـــن  يطلبـــون  المســـؤولين  بعـــض  وهنـــاك 

الموظفين النزول في الميدان، وهذا خطر.
فبـــدل من أن يبعد الموظـــف عن الوباء يقربه 

منه.
مـــن  طلـــب  مـــن  هنـــاك  أن  أيضـــا  وســـمعنا 
الموظفـــات المرضعات والحوامـــل بالزيارات 
لإلجـــراءات  صـــارخ  تحـــد  فـــي  الميدانيـــة، 

والقرارات. 
ما الدرس الذي يجب أن نتعلمه من  «

كورونا؟

فـــي  الموقـــرة  حكومتنـــا  اشـــكر  أن  أود  أوال 
تدرجهـــا باإلجراءات، وأتمنـــى أيضا أن يكون 
التـــدرج في العودة إلى الحيـــاة الطبيعية بعد 
انتهـــاء األزمـــة. تعلمنـــا الكثيـــر، وتبـــرز أمامنا 
صـــورة حيـــة مفادها أن الحكومـــة مهما تعمل 
من إجراءات، يبقى التزام المواطن هو األهم 
مـــن خـــال وعيه وتعاونـــه. تعلمنا ســـلوكيات 
والتزام بالقوانين واإلحســـاس بالخطر، وكلها 
دروس ينبغـــي أن تبقي في أذهاننا، وال يمكن 

أن تنسى.
“كورونا” هذبت أخاقنا وســـلوكياتنا وقربتنا 
مـــن بعضنـــا البعـــض، وحتـــى بعـــد أن تـــزول 
األزمـــة يجـــب أن نكـــون حذريـــن في أشـــياء 
كثيـــرة. فـــي انتقـــاء الـــدول التي نود الســـفر 
إليهـــا، المطاعم، األماكن، فكورونا كشـــفت لنا 

الكثير من الحقائق.

تعـــرض قنـــاة “أم بـــي ســـي درامـــا” فـــي رمضـــان 
مسلســـل “الكـــون فـــي كّفـــة”، مـــن تأليـــف علـــي 
الدوحـــان وإخراج ســـائد الهـــواري، وبطولة إلهام 
بوشـــهري،  محمـــود  البلوشـــي،  مـــرام  الفضالـــة، 
عبدهللا الطليحي، ناصر عباس، إيمان الحسيني، 
ليالـــي دهـــراب، فهـــد باســـم، عبـــدهللا بهمـــن، في 

الشرقاوي، طيف، ملك أبوزيد وآخرين.
القويـــة  شـــمور،  حـــول  العمـــل  أحـــداث  وتـــدور 
والمتســـلطة التي تتحكم بحيـــاة إخوتها األربعة 
وزوجاتهـــم، كونها ولّيـــة نعمتهم ومصدر دخلهم، 
فـــا تّدخر جهدًا في إذاللهم وبســـط نفوذها على 
مـــن حولهـــا، إلى أن يكســـر حـــَدث معّيـــن طبيعة 
المشـــهد، فيتغيـــر حـــال شـــمور بشـــكل مفاجـــئ، 
وينعكـــس على َمجـــرى األحداث.. تســـتهّل إلهام 
الفضالة كامها: عشـــقُت شمور منذ قرأت النص، 
علـــى  قـــادرة  ومســـتفّزة،  للجـــدل  مثيـــرة  فهـــي 
التحكم بأعصابها وتمتلك قدرًا كبيرًا من القسوة 
والجبـــروت، باختصـــار شـــخصية غيـــر تقليديـــة 

بالمعنى الدرامي.
الحـــب  يطـــرق  عندمـــا  الفضالـــة،  وتضيـــف 
البـــاب، نشـــهد تحـــّوالً فـــي الشـــخصية القاســـية، 
إلـــى  المتســـلطة تتغيـــر وتتجـــه  باإلنســـانة  وإذا 

الرومانسية والبحث عن االستقرار. 
ويلعب عبدهللا الطليحي دور حسين، أحد اخوة 
شـــمور األربعة، ويقـــول: نعاني نحـــن االخوة من 

المشكلة نفسها، فجميعنا لدينا متاعب مادية.

 “الكون في كفة” على 
“أم بي سي” في رمضان

أسامة الماجد

شاركت النجمة داكوتا جونسون في تحدي غسيل األيدي، في إطار  «
حملة على مواقع التواصل االجتماعي للتوعية بمخاطر فيروس 
كورونا، كما شارك فيها العديد من نجوم هوليوود. من جانب آخر، 
قالت جونسون إنها ال تعتبر نفسها في عزلة صحية مادامت مع 
زوجها مارتن، إذ ساعد ذلك في زيادة تقاربهما، كما أنهما يقضيان 
الوقت في التريض بصحبة كالبهما في حديقة منزلهما بعيدا عن 

التجمعات.
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تنامي االحتيال اإللكتروني بزمن “كورونا”
ارتفــع تعــداد عمليــات االحتيال اإللكترونــي في اآلونة 
األخيــرة مــع تفشــي وبــاء كورونــا فــي مختلــف أنحاء 
العالــم، األمــر الــذي كبــد مســتهلكين أميركييــن، علــى 

سبيل المثال ال الحصر، خسائر بماليين الدوالرات.
مالييــن   5 حوالــي  األميركيــون  المســتهلكون  وخســر 
دوالر في عمليات احتيال متعلقة بالوباء في األسابيع 
التجــارة  لتنظيــم  الفدراليــة  للوكالــة  وفقــا  األخيــرة، 

والمنافسة.
ودعــت هيئــة اإلنترنــت لألســماء واألرقــام المخصصة 
)آيكان(، إلى الحذر من انتشــار عمليات االحتيال، التي 
تستغل المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت “آيكان” أنه في مارس الماضي، تم تسجيل 
100 ألــف موقــع إلكترونــي جديــد علــى األقــل تحــت 
أســماء نطاقات تشــمل كلمات مثل “كوفيد” و”كورونا” 

و”فيروس”.
وتعمــل آالف عــدة مــن هــذه المواقع كأســاس لحمالت 
اإللكترونــي  البريــد  إلغــراق  أو  اإللكترونــي  التصيــد 
مرتبطــة  احتيــال  لعمليــات  تــروج  عشــوائية  برســائل 

بكوفيد 19.
وقــال مديــر الهيئــة غوران ماربــي إن “آيــكان، المنظمة 

غيــر الربحيــة التــي تتخــذ مــن كاليفورنيــا مقــرا لهــا، 
ال يمكنهــا التدخــل فــي محتــوى المواقــع، لكــن هــذا ال 
يعنــي أننــا لســنا قلقيــن أو علــى علــم بهــذه النشــاطات 

االحتيالية”.
مــن جانبــه قــال مديــر األمن فــي المنظمة جــون كرين، 
“إن )كوفيــد 19( فريــد ألنه مســألة عالمية، والمجرمون 

يحاولون االستفادة من هذا األمر بشتى الطرق”.
وكانــت المنظمــة قــد ذكرت فــي تقرير ســابق، أن هناك 
“ارتفاعا هائال في نســبة الجرائم اإللكترونية المرتبطة 

بفيروس كورونا”.

األربعــاء،  أمــس  شــخصان  أصيــب 
فــي  للســيارات  جســر  انهيــار  جــراء 

شمال إيطاليا. 
وذكــر متحــدث باســم إدارة الطــوارئ 
المحليــة، حســب وكالــة “رويتــرز”، أن 
الحــادث وقــع فــي طريــق قــرب بلــدة 
أوال الواقعــة علــى نصــف الطريق بين 
جنوة وفلورنســا، مشيرا إلى أن طول 

الجسر المنهار يبلغ 260 مترا.
الطريــق  هــذا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
فــي العــادة مكتــظ بالســيارات، كانت 
ســيارتان فقــط علــى الجســر لحظــة 
اليــوم  كانــت  الطرقــات  انهيــاره، ألن 
خالية تقريبا من وسائل النقل؛ بسبب 

إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وتعــرض ســائقا الســيارتين إلصابــات 

خفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى.
وأوصــت وزيرة النقــل اإليطالية باوال 
دي ميكيلي الشركة التي كانت تشغل 
الجســر، بإعــداد تقريــر مفصــل بشــأن 

أسباب الحادث.

انهيار جسر للسيارات 
في شمال إيطاليا

أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم فــي اإلمــارات، يــوم الثالثــاء، عن وفــاة معلمة أثناء 
تأدية واجبها في التدريس عن بعد لطالبات التعليم الثانوي في مدينة العين.

ونعت الوزارة على حســابها الرســمي “تويتر”، المعلمة، وقال شــقيق المعلمة الراحلة 
عبد الرحمن العيدروس: “شقيقتي تبلغ من العمر 44 عاما، وهي أم لبنت وولد، ولم 
تكــن تشــتكي مــن أي مــرض، ومــا حدث قضــاء هللا وقــدره”. وأضــاف: “كانت تؤدي 
واجبها نحو طالباتها، وخالل شــرحها، شــعرت بألم مفاجئ في الصدر وتوقف نبض 
قلبهــا، وقمنــا بإتمــام إجراءات الدفن في اليوم ذاته”. وأشــار إلــى أن تقبل العزاء تم 
عن بعد سواء من خالل االتصال الهاتفي أو تطبيق “واتس أب” فقط، وذلك تنفيذا 

للتعليمات الحكومية ضمن اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

توصلــت دراســة حديثــة إلــى أن األشــخاص الذيــن أجبروا علــى العمل مــن منازلهم أثناء 
أزمة فيروس كورونا، يأكلون طعاما أقل صحة ويعانون من مشكالت في النوم. 

وكشفت دراسة استقصائية أجراها معهد حقوق العمالة، شملت 500 عامل، زيادة كبيرة 
فــي الشــكاوى من مشــكالت في العضــالت والعظام واألربطة واألوتــار واألعصاب. وأفاد 
أكثر من نصف الذين شــملهم االســتطالع أنهم يشــعرون بأوجاع وآالم جديدة، خصوصا 
في الرقبة والكتف والظهر، مقارنة بحاالتهم البدنية الطبيعية. وأشار االستطالع إلى أن 
التماريــن الرياضيــة والنظــام الغذائــي الصحي آخذان في التالشــي. وخلــص تقرير معهد 
حقوق العمل إلى أن المشاركين يعانون من قلة النوم وزيادة خطر اإلرهاق بشكل يدعو 
إلــى القلــق. وقــال النصــف “إنهــم يعملون لســاعات طويلة وغير منتظمة وليســوا ســعداء 

بعدم التوازن الحالي بين العمل والحياة”.

اإلمارات.. وفاة معلمة خالل حصة تعليم عن بعد

العمل في المنزل يهدد بمشكالت عقلية وبدنية

زوجان يسيران تحت أشجار أزهار الكرز وسط 
العاصمة السويدية، ستوكهولم )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أطلقــت حديقــة حيوانــات خاصــة 
فــي شــرق المكســيك اســم “كوفيد” 
علــى صغيــر نمــر ولــد قبــل أقــل من 
الــذي  الوبــاء  باســم  “تيمنــا”  شــهر، 

يجتاح العالم. 
وولــد “كوفيــد” فــي 15 مــارس فــي 
بصحــة  ويتمتــع  الجائحــة،  خضــم 

ممتازة.
فــي  البيطريــة  الطبيبــة  وقالــت 
فــي  العائليــة  زو”  “بيــو  حديقــة 
كوردوبا في والية فيراكروز )شــرق 
المكســيك( كيتزيــا رودريغيــس: إن 
“والدة كوفيــد هديــة رائعــة لعائلتنا 
وحديقتنــا، يشــكل هذا النمــر بارقة 

أمل مع كل ما يحدث راهنا”.
غونزالــو  الحديقــة  صاحــب  وأفــاد 
روديغيــس أن الهــدف مــن اقتــراح 
اســم “كوفيــد” علــى  ابنتــه إطــالق 
صغيــر النمــر، هــو التوعيــة بأهميــة 
البيئــة بعيــدا عــن الوباء الذي يشــل 

نصف البشرية.

تدفع الشركات الصينية المدرجة في 
البورصات األميركية، ثمنا باهظا عند 
المحاســبية،  بياناتهــا  فــي  التشــكيك 
“تــال  مجموعــة  لرئيــس  وبالنســبة 
إديوكشــن” فــإن هــذا األمــر كلفــه 1.8 
مليــار دوالر. هــذا المبلــغ هــو قيمة ما 
فقــده رئيس مجلس إدارة المجموعة 
تشــانغ بانغشــين، مــن ثروتــه، بعدمــا 
 %  18 بنســبة  “تــال”  ســهم  هبــط 
أثنــاء جلســة التــداوالت فــي الســوق 
األميركيــة، يــوم الثالثاء، فــي أعقاب 
الكشــف عــن تالعــب موظــف ببيانات 
تضخمهــا  إلــى  أدى  مــا  المبيعــات، 
بشــكل غيــر حقيقــي، بحســب وكالــة 
“إن  الشــركة  وقالــت  “بلومبيــرغ”. 
أعمالهــا  علــى  أثــرت  المخالفــات 
تولــد  التــي  “اليــت كالس”  التجاريــة 
مــا يصــل إلــى 4 % مــن اإليــرادات”، 
مضيفــة أن الموظــف محتجــز حاليــا 
قيمــة  صافــي  ويبلــغ  الشــرطة.  لــدى 

ثروة تشانغ اآلن 8.1 مليار دوالر.

حديقة حيوانات تطلق اسم 
“كوفيد” على صغير نمر

ملياردير يفقد 1.8 مليار 
دوالر بسبب موظف

يتســابق العديــد مــن األثريــاء خصوصــا 
ممــن يعملــون فــي مجــال التكنولوجيــا؛ 
للمســاهمة في تخليص البشرية من وباء 
كورونــا، الــذي تســبب بوفاة أكثــر من 82 
ألــف شــخص حــول العالــم. وبلــغ إجمالي 
صناعــة  أقطــاب  رصدهــا  التــي  المبالــغ 
دوالر،  مليــار   1.3 نحــو  التكنولوجيــا 
فيمــا دعــت مؤسســة “ويلكــوم تراســت” 
الشــركات الكبرى للتبرع بمبلغ 8 مليارات 
تطويــر  فــي  أبحــاث  إلجــراء  دوالر؛ 
والعالجــات  التشــخيصية  االختبــارات 

واللقاحــات لمعالجــة وبــاء “كوفيــد- 19”. 
وآخر المنضمين لركب مكافحة األمراض 
التنفيــذي لشــركة  الرئيــس  البشــرية هــو 
الــذي  دورســي،  جــاك  األميركــي  تويتــر، 
تبــرع بربع ثروته لتمويل الجهود الرامية 
لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وتعهد 
لتمويــل  دوالر  بمليــار  بالتبــرع  دورســي 
أبحــاث حــول فيــروس كورونــا الجديــد 
للمســاعدة فــي “نــزع ســالح هــذا الوباء”، 
الغارديــان  صحيفــة  ذكــرت  مــا  بحســب 

البريطانية.

أثرياء التكنولوجيا “يتسابقون” لتخليص البشرية

سيارة مصممة على شكل فيروس تاجي تسير على طريق في حيدر 
أباد؛ بهدف التوعية في فترة اإلغالق الذي تفرضه الحكومة على الصعيد 

الوطني كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. )أ ف ب(
ويشار إلى أنه وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، يبلغ حجم ثروة دورسي نحو 3.9 مليار دوالر.

كان ســائق الحافلــة األميركــي جايســون هارجروف، غاضبا أثناء بث مباشــر 
على صفحته في “فيســبوك”، من تصرف إحدى الراكبات، التي كانت تســعل 

دون أن تغطي فمها، في خضم جائحة كورونا. 
وفــي مقطــع فيديــو ُنشــر يــوم 21 مارس، شــجب هارجــروف عــدم االحترام 
الذي أظهرته الراكبة قائال “لقد سعلت للتو 4 أو 5 مرات، دون تغطية فمها”.

وأضــاف “النــاس يموتــون هنــا، والبعــض ال يأخــذون الفيــروس علــى محمــل 
الجــد”. ويــوم األربعــاء الماضــي، أي بعــد أســبوع ونصــف مــن تســجيله هــذا 
الفيديــو، توفــي هارجــروف البالــغ مــن العمــر 50 عامــا، وهو متــزوج وأب لـ 6 

أطفال؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا من جراء سعال راكبة شاحنته.
ومنــذ ذلــك الحيــن، تــم مشــاهدة مقطــع الفيديــو الخــاص بــه أكثر مــن نصف 
مليــون مــرة، وكان له صدى كبيرا للتذكير بالمخاطر التي يواجهها الســائقون 
وغيرهــم مــن العمــال ذوي الياقــات الزرقــاء، إذ يجــدون أنفســهم فجــأة فــي 

الخطوط األمامية لمواجهة الوباء.
ووجهــت ديشــا جونســون، زوجــة الراحل رســالة مؤثــرة إلى العالم، ناشــدت 

فيها الجميع أن يحذروا ويقوموا باإلجراءات الوقائية الالزمة.

مات بسعلة امرأة غير مبالية في الحافلة

إنجلتــرا  جمــال  ملكــة  قــررت 
والعــودة  لقبهــا  عــن  التخلــي 
أجــل  مــن  مهنتهــا؛  مزاولــة  إلــى 
المســاهمة فــي مكافحة فيروس 

كورونا الجديد.
وقالــت حاملــة لقب ملكــة جمال 
إنجلترا حاليا بهاشــا موخيرجي: 

إنها ســتضع “تاج الجمال” جانبا حتى تتمكن من العودة إلى وظيفتها كطبيبة أثناء 
أزمــة وبــاء “كوفيــد19-”. وأوضحــت موخيرجــي قرارهــا قائلــة “أنــا طبيبــة مدربــة، 
وســتكون خدماتي أكثر فائدة في المستشــفى”، بحســب ما ذكر موقع “ســكاي نيوز” 
البريطاني. وكانت موخيرجي قد عادت إلى بريطانيا بعد مشاركتها في واحدة من 
النشــاطات الخيرية بالهند، لالنضمام إلى زمالئها في مستشــفى “بيلغريم” بمقاطعة 
لينكولنشاير. وبّينت موخيرجي أنه في حين أن العمل الذي كانت تقوم به في الهند 
مهــم، إال أنهــا شــعرت أن وقتهــا ومهاراتهــا ســتكون ذات فائدة أكبر لهيئــة الخدمات 

الصحية الوطنية البريطانية أثناء تفشي كورونا.

ملكة جمال إنجلترا تتخلى عن تاجها لمكافحة “كورونا”

تقرير يحذر من تنامي االحتيال اإللكتروني في زمن “كورونا”
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