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 أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي

بمناسبة  حلول شهر رمضان المبارك

“السيولة” يواصل تمويل 
)08(شركات ومؤسسات “الخاص”

ترامب: ضرب أي زوارق إيرانية تستفز سفننا

ترامب يأمر 
القوات البحرية 

بتدمير أي 
زوارق إيرانية 

تتحرش 
بالسفن 
األميركية

عواصم ـ أ ف ب

أكـــد الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامب أمس 
أنـــه أعطـــى األمـــر بـ”تدميـــر” أي قطعـــة بحرية 
إيرانية “تستفز” السفن األميركية في الخليج، 
فـــي تصريـــح يأتـــي بعد حـــادث بحـــري جديد 
بيـــن ســـفن أميركيـــة وزوارق للحـــرس الثوري 
اإليراني فـــي 15 أبريل. واعتبـــر وزير الخارجية 
األميركـــي مايك بومبيو أن إيـــران انتهكت قرارات 
مجلـــس األمـــن الدولـــي عبر إطالق قمـــر اصطناعي 

)12(عسكري، متوعدا بمحاسبة طهران.

صـــادق عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وأصـــدر قانـــون رقـــم )10( لســـنة 2020 بتعديـــل 
بعـــض أحكام قانون إيجـــار العقارات الصـــادر بالقانون رقم 
)27( لســـنة 2014. وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى مـــن القانون: 
يضـــاف إلـــى قانون إيجـــار العقـــارات الصـــادر بالقانون رقم 
)27( لســـنة 2014 بنـــد جديـــد برقـــم )ج( إلى المـــادة )4(، كما 
يضـــاف ثالثة بنود جديـــدة بأرقام )ج( و)د( و)هــ( إلى المادة 

)6(، نصوصها اآلتية: المادة )4( البند )ج(:
ج- يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة 

في العقد.
المادة )6( البنود )ج( و)د( و)هــ(:

ج- ال يجوز تســـجيل عقـــود اإليجار التي ال تتضمن الغرض 
الذي تستخدم فيه العين المؤجرة.

د- ال يجـــوز تســـجيل عقـــود اإليجـــار التـــي يكـــون محلهـــا 
عقـــارات ســـكنية لغير غـــرض الســـكن العائلـــي، إال بموافقة 
البلديـــة أو األمانـــة المختصة، ووفقًا للضوابـــط التي تحدد 

بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشئون البلديات.
هــــ- ال يجـــوز توصيل خدمـــات الكهربـــاء والماء لمســـتأجر 
العقـــار إال بعـــد تقديم عقد إيجار مســـجل وفـــق أحكام هذا 

القانـــون والقـــرارات الصـــادرة تنفيـــذًا له. وجاء فـــي المادة 
الثانية من القانون أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
-كل فيمـــا يخصه- تنفيذ هذا القانـــون، وُيعمل به من اليوم 
التالي لتاريخ نشـــره في الجريدة الرسمية. كما صادق ملك 
البالد وأصدر مرسوم رقم )19( لسنة 2020 بالتصديق على 
اتفاقيـــة التعـــاون الجمركي المشـــترك بين شـــؤون الجمارك 
بمملكـــة البحريـــن والهيئـــة العامـــة للجمـــارك فـــي المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية لالعتـــراف المتبـــادل ببرنامج المشـــغل 

االقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
ونصـــت المادة األولى من المرســـوم على أنـــه: صودق على 
اتفاقيـــة التعـــاون الجمركي المشـــترك بين شـــؤون الجمارك 
بمملكـــة البحريـــن والهيئـــة العامـــة للجمـــارك فـــي المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية لالعتـــراف المتبـــادل ببرنامج المشـــغل 
االقتصـــادي المعتمـــد لـــدى كل منهمـــا، الموقعة فـــي مدينة 
30/12/2019م،  الموافـــق  4/5/1441هـــــ  بتاريـــخ  الريـــاض 
والمرافقة لهذا المرســـوم. وجاء فـــي المادة الثانية أن على 
وزيـــر الداخلية تنفيـــذ أحكام هذا المرســـوم، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ال إيجار لغير السكن العائلي إال بموافقة البلدية
جاللة الملــك يصادق على تعديــل أحكام قانــون “العقارات”

جاللة الملك

أكد وزير الداخلية الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة أن المشــروع المنامة - بنا
اإلصالحــي الشــامل لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفة، له الدور األســاس في تعزيز هوية مملكة البحرين 
األصيلــة وحمايــة ثوابتهــا الوطنيــة، بجانــب تعزيــز قيــم المواطنــة 

واالنتماء الوطن.

وأشـــار الوزيـــر فـــي محاضرة له 
أمس للدارســـين بـــدورة الدفاع 
الوطنـــي الثانيـــة ودورة القيادة 
الثانيـــة  المشـــتركة  واألركان 
حالًيـــا  تعقـــد  والتـــي  عشـــرة، 
بالكلية الملكية للقيادة واألركان 
والدفاع الوطنـــي إلى انخفاض 
حســـب  المســـجلة  الجريمـــة 
وكذلـــك  الجنائـــي  اإلحصـــاء 
الجرائم الماسة باألمن العام في 
ظـــل مضاعفـــة الجهـــد المبذول 
من قبل األجهزة األمنية ونجاح 

فـــي  البحريـــن  مملكـــة  جهـــود 
مكافحة اإلرهاب.

وزير الداخلية: انخفاض الجريمة 
ونجاح جهود مكافحة اإلرهاب

المنامة - وزارة الداخلية

)03(

وزير الداخلية يلقي المحاضرة



تــرأس نائــب رئيس مجلس الوزراء رئيــس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب 
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة في مكتبــه بقصــر القضيبية اليــوم اجتماع 
المجلــس، والــذي خصــص لمناقشــة التقريــر النهائــي للشــركة االستشــارية المكلفــة 
بدراســة تطويــر الهيــكل المؤسســي لــوزارة التربيــة والتعليــم، وذلــك وفــق الخطــة 
المرســومة لســير العمل، والتي بدأت في مارس من العام الماضي 2019، وتنص على 
بدء مرحلة تنفيذ مشــروع الهيكلة الجديدة في عام 2020، وذلك بعد تســليم التقرير 

النهائي لمرحلة اإلطار النظري.

 بـــدأ االجتماع بإيجاز قدمه رئيس اللجنة 
التوجيهية للمشـــروع وكيل وزارة التربية 
والتعليم للموارد والخدمات حول مراحل 
إعداد التقرير النهائي، ثم عرضت الشركة 
االستشـــارية تفاصيل التقرير وما اشـــتمل 
عليه من خطوات التنفيذ المقترحة، حيث 
تضمن ذلك التصورات النهائية التي تهدف 
لتطوير عمل الوزارة ورفع كفاءة أجهزتها 
والتركيـــز علـــى عمليـــة وضـــع السياســـات 
التعليميـــة وإدارة العملية التعليمية داخل 
المـــدارس، مـــع التأكيـــد علـــى الفصـــل بين 
االختصاصـــات وفـــق افضـــل الممارســـات 
الدوليـــة في هـــذا المجال، وتركيـــز العمل 

النوعي لكل قطاع وفق الوصف الوظيفي 
والمهام التفصيليـــة، باإلضافة إلى تطوير 
البنـــى التحتية التعليميـــة، وصقل قدرات 
المعلميـــن والـــكادر اإلداري، وخلـــق بيئـــة 
وثقافة تضمن اســـتدامة عملية التحسين، 
مبـــادرة   17 إطـــاق  خـــال  مـــن  وذلـــك 
لضمان حســـن التنفيذ، حيـــث تتفرع منها 
مجموعـــة مـــن فـــرق العمـــل داخـــل وزارة 
التربيـــة والتعليـــم تقوم على وضع أســـس 
االنتقـــال إلى الهيـــكل التنظيمـــي الجديد، 
ويتابعهـــا مكتـــب إلدارة المشـــروع يرفـــع 
تقاريـــر دورية حـــول مراحـــل التنفيذ إلى 
اللجنـــة التوجيهيـــة التـــي تقـــوم بدورهـــا 

بمناقشـــة التقارير المرفوعـــة وتعمل على 
إحاطـــة المجلـــس األعلى لتطويـــر التعليم 

والتدريب بكافة التطورات. 
مناقشـــة  بعـــد  المجلـــس،  اعتمـــد  وقـــد 
مســـتفيضة، التقريـــر المقـــدم من الشـــركة 
االستشـــارية، موجهـــا للبـــدء فـــي مرحلـــة 
التنفيـــذ، كمـــا أشـــاد بمـــا قامت بـــه اللجنة 

التوجيهية المشرفة على المشروع.
 وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ محمد 
مشـــروع  أهميـــة  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 

تطوير الهيكل المؤسســـي لـــوزارة التربية 
لمرحلـــة  يؤســـس  باعتبـــاره  والتعليـــم 
فـــي  التعليـــم  جـــودة  عنوانهـــا  متقدمـــة 
مملكـــة البحريـــن، ويصـــب فـــي مصلحـــة 
الخدمـــات  وتطويـــر  العلمـــي  التحصيـــل 
التعليميـــة، باعتبـــار هذا المشـــروع إحدى 
ركائـــز عملية تطويـــر التعليـــم والتدريب.  
وبعـــد ذلـــك اســـتمع المجلـــس إلـــى شـــرح 
حـــول مخرجـــات فـــرق العمـــل المختصة 
بعـــد  مـــا  التعليـــم  اســـتراتيجية  بتنفيـــذ 

المدرسي )ما بعد المرحلة الثانوية( حيث 
استكمل المجلس استعراضه المقترحات 
والتوصيـــات التي انتهـــت إليها بقية فرق 
العمل وتشمل مبادرات الحوكمة والقيادة 
وتطويـــر  التوظيـــف  مهـــارات  وبوابـــة 
مهـــارات ســـوق العمـــل وجامعـــة البحرين 
وإنشـــاء مجلس للتعليم ما بعد المدرسي 
والتشـــريعات.  القوانيـــن  إلـــى  باإلضافـــة 
وفي هذا الصدد أشاد سمو الشيخ محمد 
بـــن مبارك آل خليفة بالجهـــود التي بذلت 

مـــن قبـــل رؤســـاء وأعضـــاء فـــرق عمـــل 
اســـتراتيجية التعليـــم مـــا بعد المدرســـي 
)مـــا بعـــد المرحلـــة الثانوية(، حيـــث وجه 
سموه للبدء في إعداد الخطط التنفيذية 
للسياسات والتوصيات التي تم اعتمادها 
وعرضهـــا في االجتمـــاع القـــادم للمجلس 
تمهيـــدا للبدء فـــي تنفيذ االســـتراتيجية.  
كمـــا اعتمـــد المجلـــس تقاريـــر المراجعات 
المرفوعـــة من مجلـــس إدارة هيئة جودة 
التعليـــم والتدريـــب والتـــي تشـــتمل على 
تقاريـــر مراجعـــة ومتابعـــة أداء المدارس 
الحكوميـــة وعددها )24( مدرســـة ونتائج 
مراجعة ومتابعـــة أداء المدارس الخاصة 
وعددهـــا )11( مدرســـة وتقاريـــر مراجعة 
ومتابعة أداء مؤسســـات التدريب المهني 
وعددها )12( مؤسسة، إضافة إلى تقارير 
عـــال،  تعليـــم  مؤسســـتي  أداء  مراجعـــة 
األكاديميـــة  للبرامـــج  متابعـــة  وتقريـــري 
في مؤسســـات التعليم العالـــي، باإلضافة 
إلـــى التوصية بقرار تســـكين )9( مؤهات 

وطنية وإسناد مؤهل أجنبي.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

ــة” ــدة لــــ “التربيـ ــة الجديـ ــذ الهيكلـ ــد لتنفيـ ــر المعـ ــاد التقريـ ــارك: اعتمـ ــن مبـ ــد بـ محمـ

التأسيس لمرحلة “جودة التعليم” في المملكة

خالد بن عبداهلل: طفرة ملحوظة بمشروعات البنية التحتية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشروعات 
التنمويــة والبنيــة التحتيــة الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل خليفة أن 
الســنوات العشــر األخيــرة شــهدت طفــرة ملحوظة في مشــروعات 
االســتثمار  نتيجــة  قطاعاتهــا؛  بمختلــف  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 
مســتوى  وتعزيــز  المواطنيــن،  لخدمــة  عائــده  الموجــه  الحكومــي 

الخدمات في كافة مناطق المملكة.

وقـــال لدى ترؤســـه صبـــاح أمس 
االجتمـــاع الخامس والخمســـين 
للمشـــروعات  الوزاريـــة  للجنـــة 
التنمويـــة والبنيـــة التحتية الذي 
تم عقده عن ُبعد بواســـطة تقنية 
االتصال المرئي بمشاركة الوزراء 
والمســـؤولين  اللجنـــة،  أعضـــاء 
والجهـــات  الـــوزارات  مـــن 
“لـــن  العاقـــة:  ذات  الحكوميـــة 
تثنينـــا التحديات، وعلى رأســـها 
التحديات المالية رغم صعوبتها، 
خدمـــات  تقديـــم  مواصلـــة  عـــن 
ذات جـــودة وكفاءة عاليتين إلى 
المســـتفيدين منها من مواطنين 
ومقيميـــن، وأفـــراد ومؤسســـات، 
تنفيـــذا للـــرؤى الملكية الســـامية 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الـــوزراء  رئيـــس  وتوجيهـــات 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة،  خليفـــة 
ومتابعـــة ولي العهـــد نائب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة”.
وأوضـــح أن التحديـــات الحاليـــة 
التركيـــز  مـــن  مزيـــدا  تتطلـــب 
والقـــدرة علـــى التكيـــف مـــع مـــا 
مـــن  اآلنيـــة  المرحلـــة  أفرزتـــه 
تحويـــل  عبـــر  جمـــة  صعوبـــات 
التحديات إلى فرص تنتج حلوال 
مستدامة، وتبتكر أساليب تفكير 

جديـــدة، الســـيما ما يتعلـــق منها 
المستقبلية  المشروعات  بتمويل 
الميزانيـــات  وذات  الملحـــة 
نفســـه،  الوقـــت  فـــي  المرتفعـــة 
القطـــاع  إشـــراك  فـــي  والتوســـع 

الخاص.
وخال االجتماع، اطلعت اللجنة 
المشـــروعات  علـــى  الوزاريـــة 
الحالية والمستقبلية التي تنفذها 
الكهربـــاء والمـــاء، ومنهـــا  هيئـــة 
خمســـة مشـــروعات قيد التنفيذ 
تقـــدر كلفتهـــا بنحـــو 650 مليون 
دينـــار، وتتمثـــل في مشـــروعات 
نقـــل  شـــبكات  وتطويـــر  إنشـــاء 
الكهرباء والمحطـــات لجهد 400 
و220 و66 كيلوفولـــت، وتطوير 
المرتبطـــة  الميـــاه  نقـــل  شـــبكات 
بمحطة الـــدور للمرحلـــة الثانية. 
ومـــن المؤمـــل أن تنتهـــي أغلـــب 
المشـــروعات قيـــد التنفيذ خال 
البعـــض  ويمتـــد  الجـــاري،  العـــام 

اآلخر منها حتى العام 2022.
كمـــا واطلعـــت اللجنـــة الوزاريـــة 
المســـتقبلية  المشـــروعات  علـــى 
فـــي  ســـتنفذ  والتـــي  للهيئـــة، 
المملكـــة،  مـــن  مختلفـــة  مواقـــع 
وتبلـــغ تكلفتهـــا مـــا يقـــارب 850 
مليون دينار، وهـــي في مراحلها 
النهائيـــة. وتتمثـــل  التخطيطيـــة 
المشـــروعات فـــي تطويـــر  هـــذه 
فـــي  للكهربـــاء  التحتيـــة  البنيـــة 
جزيـــرة حـــوار، وبنـــاء محطـــات 
وشـــبكات نقـــل الكهربـــاء لجهـــد 

400 /  132 كيلوفولـــت، وإنشـــاء 
مركـــز جديـــد للتحكـــم والمراقبة 
متطـــور يســـع لجميـــع المحطات 
المســـتقبلية، ومحطات وشبكات 
الثانيـــة  للمرحلـــة  الميـــاه  نقـــل 

لمحطة الدور، وغيرها.
وفـــي هذا الصدد، أشـــاد الشـــيخ 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد 
بالجهـــد المقدر الـــذي تبذله هيئة 
ســـبيل  فـــي  والمـــاء  الكهربـــاء 
ضمـــان توفير هاتيـــن الخدمتين 
الحيويتيـــن إلـــى كافـــة مناطـــق 
المملكـــة، ودورهـــا في التنســـيق 
لتزويـــد  اإلســـكان  وزارة  مـــع 
اإلســـكانية  المـــدن  مشـــروعات 
الجديدة بالكهرباء والماء، وذلك 
التزامـــا بتوجهـــات الحكومة في 
توفيـــر البنيـــة التحتيـــة الازمـــة 

قبـــل  اإلســـكانية  للمشـــروعات 
شروع وزارة اإلسكان في تسليم 
المستفيدين وحداتهم السكنية.

وتنفيـــذا  آخـــر،  صعيـــد  علـــى 
الســـمو  صاحـــب  لتوجيهـــات 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، تابعت 
حـــول  عرضـــا  الوزاريـــة  اللجنـــة 
آخر المســـتجدات ونسب التقدم 
فـــي إنجـــاز مشـــروعات تطويـــر 
والطـــرق  الرئيســـة،  الشـــوارع 
الداخليـــة، والرامية إلى تخفيف 
المـــدن  فـــي  المـــروري  الضغـــط 
والقـــرى، والممولة مـــن الميزانية 
العامـــة للدولة وبرنامـــج التنمية 
الخليجـــي بمبلـــغ إجمالـــي ُيقـــدر 

بنحو 420 مليون دينار.
لـــوزارة  شـــكره  عـــن  وأعـــرب 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 

علـــى  العمرانـــي  والتخطيـــط 
والمتواصـــل  الـــدءوب  عملهـــا 
لتطوير شـــبكة الطرق في مملكة 
البحريـــن، وضمـــان توفير حركة 
علـــى  فيهـــا،  انســـيابية  مروريـــة 
نحـــو يواكـــب توجهـــات برنامـــج 
 ،)2022  -  2019( الحكومـــة 
االقتصادية  الرؤيـــة  ومرتكـــزات 
لمملكـــة البحريـــن 2030، ويلبـــي 
كذلك الطلب الحالي والمستقبلي 
المتزايد على هذه الشـــبكة، األمر 
الذي ينعكس إيجابا على سهولة 
والخدمـــات،  األعمـــال  تقديـــم 
وعلى مجمل الحركة االقتصادية 

محليا.
ـــه وزارة األشـــغال وشـــؤون  ووجَّ
العمراني  والتخطيـــط  البلديـــات 
بالتجـــارب  االسترشـــاد  إلـــى 

جـــدوى  حققـــت  التـــي  الدوليـــة 
خـــال  مـــن  واقتصاديـــة  ماليـــة 
تضمـــن  تمويـــل  لطـــرق  اتباعهـــا 
تحقيق االســـتدامة لمشـــروعات 
إنشـــاء وتطويـــر شـــبكة الطـــرق 
الماليـــة  باألوضـــاع  تأثرهـــا  دون 
المتذبذبة، وارتباطها بمدى توفر 

الميزانيات المرصودة.
اســـتعرضت  ثانيـــة،  جهـــة  مـــن 
اللجنـــة الوزاريـــة مقترحـــًا ضمن 
الخطة التطويريـــة لنظام إصدار 
الـــذي  “بنايـــات”  البنـــاء  رخـــص 
دشنه صاحب السمو الملكي ولي 
العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء ، 
فـــي الملتقـــى الحكومـــي 2018؛ 
بهدف توحيد اشتراطات رخص 
البناء، وتحويل جميع المعامات 
الورقية إلصـــدار رخص ومتابعة 
إلـــى معامـــات  البنـــاء  وشـــهادة 
إلكترونية، والشـــراكة مع القطاع 
الخاص من خال إســـناد طلبات 
رخـــص البنـــاء التـــي تزيـــد فيهـــا 
متـــرا   50 عـــن  البنـــاء  مســـاحة 
مربعـــا إلـــى المكاتـــب الهندســـية 
واقتصـــاد  للمراجعـــة،  المعتمـــدة 
دور الحكومة على التدقيق على 

الطلبات بعد صدور الرخصة.
الـــذي  المقتـــرح  ويتمثـــل 
الوزاريـــة،  اللجنـــة  اســـتعرضته 
وهـــو يمثـــل نقطـــة تحـــول لهـــذا 
النظـــام واالنتقال به إلى مرحلته 
الثانية، في إسناد مهمة التفتيش 
على البناء إلـــى القطاع الخاص. 
ـــه وزارة األشـــغال وشـــؤون  ووجَّ
العمراني  والتخطيـــط  البلديـــات 
إلـــى عـــرض هـــذا المقتـــرح علـــى 
المكاتب الهندســـية لاســـتئناس 
بآرائهـــا قبل الشـــروع فـــي تنفيذ 

المقترح.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

العاهل يتبادل التهاني مع 
سلطان عمان وملك األردن

البالد  عــاهــل  بين  هاتفيان  اتــصــاالن  جــرى 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
خــلــيــفــة وســلــطــان عــمــان صــاحــب الــجــاللــة 
آل سعيد وعاهل  بن طــارق  السلطان هيثم 
الجاللة  صاحب  الهاشمية  األردنية  المملكة 
الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين. وتم تبادل 
حلول  قــرب  بمناسبة  والتبريكات  التهاني 
شهر رمضان المبارك، سائلين هللا تعالى أن 
يعيد المناسبة الميمونة على مملكة البحرين 
وعلى البلدين الشقيقين بمزيد من االزدهار 
والــرفــعــة والــتــقــدم وعــلــى األمــتــيــن العربية 

واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

ــادل  ــب ــت ــة الــمــلــك ي ــالـ جـ
ــع الــســيــســي ــي مـ ــان ــه ــت ال

جــرى اتصــال هاتفي بين عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة ورئيــس جمهوريــة مصــر العربية الشــقيقة 

عبدالفتاح السيسي.

تبـــادل  االتصـــال  خـــال  وتـــم 
التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة 
رمضـــان  شـــهر  حلـــول  قـــرب 
عـــز  المولـــى  داعَييـــن  المبـــارك، 
وجـــل أن يعيـــد هـــذه المناســـبة 

المباركة على البلدين و شعبيهما 
الشـــقيقين بمزيـــد مـــن االزدهار 
والرفعة والتقدم وعلى األمتين 
بالخيـــر  واإلســـامية  العربيـــة 

واليمن والبركات.

المنامة - بنا

الرئيس المصريجاللة الملك

تنفيذ مشروعات بنحو 
650 مليون دينار 
ينتهي معظمها 

العام الجاري

متابعة مستجدات 
تطوير الطرق الرئيسة 

والداخلية لتخفيف 
الضغط المروري

850 مليون دينار 
قيمة المشروعات 
المستقبلية لدى 
“الكهرباء والماء”

ــش عــلــى الـــبـــنـــاء إلــــى “الـــخـــاص” ــي ــت ــف ــت ــراض مــقــتــرح إســـنـــاد ال ــعـ ــتـ اسـ



بـــن  الشـــيخ راشـــد  الداخليـــة  أكـــد وزيـــر 
عبدهللا آل خليفة أن المشروع اإلصالحي 
الشـــامل لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، له الدور 
األســـاس في تعزيز هوية مملكة البحرين 
الوطنيـــة،  ثوابتهـــا  وحمايـــة  األصيلـــة 
بجانـــب تعزيـــز قيـــم المواطنـــة واالنتماء 
الوطنـــي، مستشـــهدا بمقولـــة جاللة الملك 
إن المواطـــن شـــريك فاعـــل لقـــوات األمن 
العـــام فـــي تأديـــة مهامهـــا وواجباتها نحو 
المجتمع، موضحـــا أن األمن محور ارتكاز 

وعليه تقوم عملية التطوير.
واســـتعرض الوزيـــر، خـــالل محاضـــرة لـــه 
أمـــس للدارســـين بـــدورة الدفـــاع الوطني 
الثانية ودورة القيادة واألركان المشـــتركة 
الثانية عشـــرة، والتي تعقـــد حالًيا بالكلية 
والدفـــاع  واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة 
والتحديـــات  العـــام  الموقـــف  الوطنـــي، 
الداخليـــة، إضافـــة إلـــى األبعـــاد والمحاور 
االســـتراتيجية، منوها في هذا الشأن إلى 
تدابيـــر األمـــن الداخلـــي وضبـــط الحـــدود 
وإدارة األزمات والكوارث بجانب التعاون 

والدعم الدولي.
المبذولـــة  األمنيـــة  الجهـــود  إلـــى  وأشـــار 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا، ضمـــن فريق 
البحريـــن الوطنـــي، والذي يعمل بإشـــراف 
وتوجيـــه ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفـــة، ومن ذلك أعمال التعقيم 
والتطهيـــر التـــي قام بهـــا الدفـــاع المدني، 
والتـــي زادت عـــن 15 ألـــف عمليـــة خـــالل 
الشـــهرين الماضييـــن، فيمـــا قامـــت إدارة 
النقل بنقل حوالي 9 آالف حالة مشتبه بها 
أو مصابـــة أو مخالطـــة من خـــالل اآلليات 
المجهـــزة وبالتعاون مع الجهـــات المعنية، 
الفتا إلى الدور التوعـــوي المتميز لإلعالم 
األمنـــي، وما قدمته مختلف إدارات وزارة 
للجهـــات  مـــن دعـــم لوجســـتي  الداخليـــة 
المعنيـــة، بما يعـــزز الجهـــود الوطنية للحد 

من انتشار كورونا.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة خـــالل المحاضـــرة 
تعكـــس  التـــي  المؤشـــرات  مـــن  جملـــة 
االســـتقرار األمني الـــذي تتمتع بـــه مملكة 
البحريـــن، مشـــيرا فـــي هـــذا المجـــال إلـــى 

حســـب  المســـجلة  الجريمـــة  انخفـــاض 
اإلحصاء الجنائي وكذلك الجرائم الماسة 
باألمـــن العـــام فـــي ظـــل مضاعفـــة الجهـــد 
المبذول من قبـــل األجهزة األمنية ونجاح 
مكافحـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  جهـــود 

اإلرهاب.
كما تنـــاول ما حققتـــه وزارة الداخلية من 
تطور في مجال الشرطة الذكية والتوسع 
في اســـتخدام الكاميرات األمنية والذكاء 

التقنيـــة  األنظمـــة  وتطـــور  االصطناعـــي 
المعمـــول بهـــا، الفتا كذلك إلـــى أن كال من 
الدفاع المدني وخفر السواحل والمباحث 
واألدلة الجنائية، قامت باتخاذ إجراءاتها 
القانونية حيال ما يقرب من 16 ألف بالغ 

خالل العام 2019.
وزيـــر  شـــدد  محاضرتـــه،  ختـــام  وفـــي 
الداخلية على أهميـــة األمن للجميع، وفي 
الوقت ذاته دور الجميع في تحقيق األمن 

الشـــامل، كما قـــام بالرد على استفســـارات 
وتســـاؤالت المشـــاركين في الدورة، معربا 
عـــن شـــكره للقائميـــن على الكليـــة الملكية 
للقيادة واألركان والدفاع الوطني، متمنيا 

للجميع التوفيق والسداد.
ومن جهته، عبر آمر الكلية الملكية للقيادة 
شـــكره  عـــن  الوطنـــي  والدفـــاع  واألركان 
وتقديـــره لوزيـــر الداخلية علـــى ما تفضل 

به.

15 ألف عملية تعقيم 
ونقل 9 آالف حالة مشتبه 

بها أو مصابة أو مخالطة

اتخاذ إجراءات قانونية 
حيال ما يقرب من 16 
ألف بالغ خالل 2019

أهمية األمن للجميع 
وبالوقت ذاته الكل 

مسؤول لتحقيق 
األمن الشامل

local@albiladpress.com
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تخصيص “الدولي” للرعاية الشاملة لمصابي “كورونا”

دور أساس للمشروع اإلصالحي في تعزيز هوية البحريني

ـــية ـــرة قياس ـــة بفت ـــة الميداني ـــدة الرعاي ـــييد وح ـــة”: تش ـــى للصح ـــس “األعل رئي

وزيـــر الداخليـــة: انخفـــاض معـــدالت الجريمـــة ونجـــاح جهـــود مكافحـــة اإلرهـــاب

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  قـــام 
رئيـــس الفريق الوطنـــي للتصدي لفيروس 
طبيـــب  الفريـــق   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
بزيـــارة تفقديـــة لوحـــدة الرعاية الشـــاملة 
الكائنـــة فـــي مستشـــفى البحريـــن الدولي 
والتي ســـتخصص لعـــالج الحاالت القائمة 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، بحضـــور 
عـــدد من أعضاء الفريق الوطني في إطار 
للتصـــدي  والمســـتمرة  المبذولـــة  الجهـــود 
لهـــذا الفيـــروس وللوقـــوف على مســـتوى 
اإلنجاز وضمـــان تطبيق جميع اإلجراءات 

االحترازية وفق أعلى المعايير.
فـــي  الكائنـــة  الميدانيـــة  الوحـــدة  وتأتـــي 
المستشـــفى الدولي ضمن سلسة متكاملة 
مـــن مراكـــز الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي 

والمخصصـــة  والعـــالج،  العـــزل  ومراكـــز 
الســـتقبال الحـــاالت القائمـــة والمخالطين 
والمشتبه بإصابتهم بالفيروس، وبالتوازي 
مـــع الفحـــص المكثـــف والعشـــوائي الـــذي 
مختلـــف  فـــي  الصحـــة  وزارة  بـــه  تقـــوم 

مناطق المملكة.
وأشـــاد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 

بالدعـــم المتواصـــل مـــن لدن عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، كما رفع الشـــكر إلى رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وإلى ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، علـــى متابعة 
ســـموهما الدائمـــة لكافة الجهـــود المبذولة 
لفريـــق البحريـــن الواحـــد لتعزيـــز صحـــة 
وســـالمة الجميع. وأكد الشـــيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة خـــالل جولته التفقدية 
أّن مملكـــة البحريـــن لـــن تدخـــر جهـــًدا في 
ســـبيل التصـــدي والقضاء علـــى الفيروس 
من خالل توفير جميع اإلمكانات والموارد 
البشرية المؤهلة وتشييد المنشآت الطبية 
الالزمـــة للتصـــدي لهـــذا الفيـــروس للتغلب 

عليه بنجاح بإذن هللا.
الميدانيـــة  الرعايـــة  وحـــدة  أّن  وأوضـــح 
بالمستشـــفى الدولـــي شـــيدت فـــي فتـــرة 
لمعالجـــة  مهيـــأة  وأصبحـــت  قياســـية، 
الحـــاالت القائمـــة بالفيـــروس، حيـــث تـــم 
تشييد الوحدة وتجهيزها بأفضل األجهزة 

ووفق أعلى المستويات.

moi_bahrain@وزارة الداخلية - مملكة البحرين

تطور مجال الشرطة الذكية والكاميرات األمنية و الذكاء االصطناعي

نجاح جهود مملكة البحرين في مكافحة اإلرهاب

انخفاض الجرائم الماسة باألمن العام في ظل مضاعفة الجهد المبذول 
من قبل األجهزة األمنية

انخفاض الجريمة المسجلة حسب اإلحصاء الجنائي .

تطور األنظمة التقنية المعمول بها في الوزارة

مؤشرات االستقرار األمني

وزير الداخلية يلقي محاضرة للدارسين بدورة الدفاع الوطني الثانية ودورة القيادة واألركان المشتركة الثانية عشرة

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

تلقـــى وزيـــر الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس، اتصـــااًل هاتفًيا من  وزير 
خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري. وتم خالل االتصال التأكيد 
علـــى عمـــق العالقـــات األخوية الوطيـــدة التي تجمـــع بين مملكـــة البحرين 
وجمهورية مصر العربية الشـــقيقة وما تتســـم به من متانة وقوة وتنســـيق 

مشترك إزاء مختلف القضايا.
كما بحث الوزيران آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بجائحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19( والجهود المبذولة لمواجهة الفيروس، مجددين التأكيد 
علـــى أهميـــة تضافر كافـــة الجهود الدولية؛ مـــن أجل الحد من انتشـــار هذا 

الفيروس والقضاء عليه.

األركان  هيئـــة  رئيـــس  تـــرأس 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر 
النعيمـــي اجتمـــاع لجنـــة الدفـــاع 
القيـــادة  فـــي  الوطنـــي،  واألمـــن 
العامة لقوة دفاع البحرين صباح 
أمـــس، وجـــرى خـــالل االجتمـــاع 
بتطويـــر  الكفيلـــة  الســـبل  بحـــث 
التعـــاون الـــذي مـــن شـــأنه تقوية 
التنســـيق بين األجهزة العسكرية 
وتعزيـــز  بالمملكـــة  واألمنيـــة 
المشـــتركة  العســـكرية  القـــدرات 
بمـــا يســـهم فـــي ترســـيخ دعائـــم 
األمن واالســـتقرار والحفاظ على 
الوطـــن  ومقـــدرات  مكتســـبات 

الوطـــن  فيـــه خيـــر وصالـــح  لمـــا 
والمواطنين.

حضـــر االجتمـــاع الفريـــق طـــارق 
األمـــن  رئيـــس  الحســـن  حســـن 
العـــام، واللواء الركن الشـــيخ عبد 
العزيز بن ســـعود آل خليفة مدير 
أركان الحـــرس الوطنـــي، واللواء 
الفضالـــة  إبراهيـــم  غانـــم  الركـــن 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد 
للعمليـــات، واللـــواء الركـــن بحري 
محمد يوســـف العسم قائد سالح 
البحرية الملكـــي البحريني وعدد 
مـــن كبـــار الضبـــاط والمســـؤولين 

بالجهات المعنية في المملكة.

حضـــر رئيس هيئة األركان الفريق الركـــن ذياب النعيمي صباح أمس، حفل 
تخريـــج إحـــدى دورات االختصاص للضباط في إحـــدى وحدات قوة دفاع 
البحرين. وبدأ الحفل بتالوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة 
بهذه المناســـبة ُقدم من خاللها إيجاز عن الـــدورة وأهميتها والمراحل التي 
اشـــتملت عليها من مـــواد نظرية وتطبيقات عملية، ثـــم تفضل رئيس هيئة 
األركان بتوزيـــع الشـــهادات على الضبـــاط الخريجين، والجوائـــز التقديرية 
علـــى المتفوقيـــن، وبهـــذه المناســـبة عبـــر رئيـــس هيئـــة األركان عن شـــكره 
وتقديـــره إلـــى كل المشـــاركين فـــي الـــدورة والمدربيـــن على الجهـــود التي 
بذلوها في تحقيق متطلبات هذه الدورة بنجاح، مشيدًا باالهتمام البالغ من 
قبـــل الخريجين ومســـتواهم المميز الذي قدموه فـــي فترة التدريب والذي 
اتســـم بالكفاءة العاليـــة. حضر حفل التخريج مســـاعد رئيس هيئة األركان 
للعمليـــات اللـــواء الركـــن غانم الفضالـــة، ونائب قائد الحـــرس الملكي اللواء 
الركن حمد النعيمي، ومدير التدريب العســـكري اللواء الركن صالح الســـعد، 

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

بحث مستجدات “كورونا” مع مصر

تقوية التنسيق العسكري األمني

تخريج دورة عسكرية متخصصة للضباط

“التجارة” تصدر بيانا توضيحًيا عن إعادة إغالق المحالت
التنســـيقية  اللجنـــة  لقـــرارات  تنفيـــًذا 
برئاســـة ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
مـــع  وتماشـــًيا  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة المتخـــذة للحـــد مـــن انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا )COVID-19( وبنـــاًء 
علـــى توصيات الفريـــق الوطني الطبي 
أكـــدت  كورونـــا،  للفيـــروس  للتصـــدي 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
أنه بدًءا من يوم الخميس الموافق 23 
أبريل 2020 في تمام الســـاعة 7 مساًء 
حتى يـــوم الخميـــس الموافـــق 7 مايو 

2020 سيتم:
- االســـتمرار فـــي إغـــالق دور الســـينما 

وكل صاالت العرض التابعة لها.

المراكـــز  إغـــالق  فـــي  االســـتمرار   -
الرياضيـــة الخاصـــة وصـــاالت التربيـــة 
الســـباحة  وبـــرك  الخاصـــة  البدنيـــة 

الخاصة واأللعاب الترفيهية الخاصة.
- االستمرار في إغالق مقاهي الشيشة 
واقتصار أنشطتها على تقديم األطعمة 
فقـــط مـــن خـــالل الطلبـــات الخارجيـــة 

والتوصيل.
- االستمرار في إغالق الصالونات.

أنشـــطة  اقتصـــار  فـــي  االســـتمرار   -
جميـــع المطاعـــم والمرافـــق الســـياحية 
وأماكـــن تقديم األطعمـــة على الطلبات 

الخارجية والتوصيل.
- االستمرار في وقف بعض اإلجراءات 
الطارئـــة  غيـــر  الصحيـــة  والخدمـــات 

بالمؤسسات الصحية الخاصة.
- االســـتمرار في تخصيص أول ســـاعة 
مـــن فتـــح محـــالت األغذيـــة والتموين 
لكبـــار الســـن والنســـاء الحوامـــل فقـــط 

لتقليل المخالطة.
- االستمرار في إلزام جميع المواطنين 
والمقيميـــن بارتداء األقنعـــة وكمامات 

الوجه في األماكن العامة.
- اقتصـــار أنشـــطة المحـــال التجاريـــة 
أو  ســـلًعا  تقـــدم  التـــي  والصناعيـــة 
خدمات مباشـــرة للزبائـــن على عمليات 
البيـــع بالطرق اإللكترونيـــة ومن خالل 
خدمـــة توصيل البضائع مع إغالق هذه 

المجاالت خالل هذه الفترة.
يســـتثنى مـــن هـــذه المحـــال الصناعية 

والتجارية كل ما يلي:
ماركـــت،  الســـوبر  ماركـــت،  الهايبـــر   -
بيـــع  ومحـــال  والبقـــاالت،  البـــرادات 
واللحـــوم  واألســـماك  الخضـــروات 

الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

- محطـــات تعبئة الوقود ومحال تعبئة 
الغاز المسال.

- المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة التي 
يصـــدر بها تعميـــم من الهيئـــة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
والمؤسســـات  الماليـــة  المؤسســـات   -

المساندة للقطاع المالي.
- المصانع.

للمؤسســـات  اإلداريـــة  المكاتـــب   -
والشـــركات، والتـــي ال يتصـــل نشـــاطها 

بشكل مباشر مع الزبائن.
- المحال العاملة في استيراد وتصدير 

البضائع وتوزيعها.
وصيانـــة  تصليـــح  وكراجـــات  ورش   -

المركبات ومحال قطع الغيار.

- قطاع اإلنشاءات والصيانة.
- شـــركات االتصـــاالت وفًقـــا للتعميـــم 

الصادر من هيئة تنظيم االتصاالت.
ونوهـــت الـــوزارة بأهميـــة التـــزام هذه 
الجهـــات بالقواعـــد واإلجـــراءات التـــي 

تصدر عن وزارة الصحة.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد رئيـــس الجمارك الشـــيخ أحمد بـــن حمد آل 
خليفـــة أن توجيهـــات قيادتـــي مملكـــة البحرين 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، وما 
تم اتخاذه من إجراءات احترازية مسبقة للحد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا، ســـاهمت بشـــكل 
كبير فـــي تذليل مختلف الصعاب بما من شـــأنه 
تســـيير األعمال المتعلقة بحركة انتقال البضائع 

والمسافرين، بشكل جيد.
جـــاء ذلك في اجتماع عقده عبر تقنية االتصال 

المرئـــي، مـــع المديـــر العـــام لجمـــارك دبـــي أحمد 
محبـــوب مصبـــح، إذ أعرب رئيـــس الجمارك عن 
شـــكره للمدير العام لجمـــارك دبي على المبادرة، 
مشـــيدا بالجهـــود التـــي قامـــت بهـــا إدارتـــه في 
التعامل مع األوضاع التي فرضتها أزمة كورونا.

وأثنـــى مصبح علـــى المبادرات التـــي قامت بها 
أهميـــة  بالبحريـــن، موضحـــا  الجمـــارك  شـــؤون 
االســـتفادة من هذا الوضـــع وتحويله إلى فرص 

لالستثمار في الحلول التكنولوجية.

اإلجراءات االحترازية سهلت حركة البضائع
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تفعيل الوعظ الديني والخطابة في المآتم عبر اإلنترنت
الصوت مكبرات  ومنع  المستمعين  حضور  دون  الخطباء  بوجود  االكتفاء 

الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  أصـــدر مجلـــس 
بيانا بمناســـبة قرب قرب حلول شهر مضان 
المبـــارك للعـــام 1441هـ، رفعت فيها  أســـمى 
إلـــى صاحـــب  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
الجاللة الملك، وسمو رئيس الوزراء، وسمو 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب األول 
وشـــعب  حكومـــة  وإلـــى  الـــوزراء،  لرئيـــس 
مملكـــة البحريـــن، وعمـــوم األمتيـــن العربية 

واإلسالمية، وفيما يلي نص البيان:
لطالمـــا اعتـــاد مجتمعنـــا البحرينـــي العزيـــز 
علـــى إحياء هذا الشـــهر العظيـــم وما يحفل 
كبيـــرة  وشـــعائر  مباركـــة  أعمـــال  مـــن  فيـــه 
ومناســـبات جليلـــة، إال أّن الظروف الصحية 
العالميـــة القاهرة فرضت نفســـها هـــذا العام، 
وأصبحـــت - مـــع بالـــغ األســـف - تحول دون 
أداء الشـــعائر الدينيـــة واالجتماعيـــة علـــى 
نحوها المعتاد، ومن هذا المنطلق، تود إدارة 

األوقـــاف الجعفرية أن تحيط إدارات المآتم 
والحســـينيات بأنها قامـــت بمخاطبة الفريق 
الطبـــي الوطني للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
“كوفيـــد ١٩”؛ وذلك للوقوف على توجيهات 
الفريق بشـــأن الضوابط التـــي ينبغي اتباعها 
بشـــأن تالوة القرآن الكريـــم والوعظ الديني 
بمـــا  والحســـينيات  المآتـــم  فـــي  والخطابـــة 
يتســـق مع التوجيهات الطبيـــة واالحترازية 
الصـــادرة عـــن الجهـــات الرســـمية فـــي ظـــل 

الظروف الراهنة.
وفـــي هـــذا اإلطار، بعد التنســـيق مـــع رئيس 
الفريـــق  المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيـــس 
الطبـــي الوطني للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة، ووزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف الشـــيخ خالد بن علـــي آل خليفة؛ 
فإنـــه تقـــرر أن يتـــم تفعيـــل الوعـــظ الديني 

والخطابـــة في المآتـــم والحســـينيات خالل 
شهر رمضان المبارك عبر تقنية البث المباشر 
عـــن طريـــق الفضـــاء اإللكتروني مـــن خالل 
تواجـــد الخطيـــب فقـــط فـــي داخـــل المأتم 
مـــن دون حضور جمهور المســـتمعين وعدم 
اســـتخدام مكبرات الصوت في هذه الفترة، 
حيث ســـيتم بـــث المحاضرات عبـــر تقنيات 
اإلعالميـــة؛  والوســـائط  المرئـــي  االتصـــال 
حفاظـــا علـــى األجـــواء العباديـــة مـــن جهـــة 
وااللتـــزام الكامـــل بالتوجيهـــات االحترازية 

الضرورية من جهة أخرى.
كمـــا تدعـــو اإلدارة الخطبـــاء ورجـــال الدين 
األفاضل إلى االستمرار في دورهم المشكور 
في حـــث المجتمـــع على تطبيـــق توجيهات 
الفريـــق الوطنـــي والمســـاهمة فـــي التوعية 
بهذا الشأن من خالل الخطب والمحاضرات، 
بالتـــزام  اإلدارة  تشـــيد  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 

االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بكافـــة  المجتمـــع 
والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19( والحد من انتشـــاره لحين زوال 
هـــذا العـــارض الصحـــي الطـــارئ بـــإذن هللا 
تعالـــى. وخصوصا االلتزام بقـــرارات اللجنة 
التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد 
فـــي التأكيد على ضرورة االلتـــزام بعدد من 
التدابيـــر االحترازيـــة المتمثلة فـــي اختصار 
تجمعـــات اإلفطار علـــى التجمعـــات العائلية 
الغبقـــات  إقامـــة  بعـــدم  االلتـــزام  الصغيـــرة، 
والمجالس الرمضانية، وااللتزام بعدم إقامة 
موائـــد إفطـــار الصائم فـــي األماكـــن العامة، 
عـــدم إقامة تجمعـــات القرقاعـــون والوداع، 
والحـــرص علـــى عـــدم توزيع إفطـــار الصائم 
في الطرقات، واســـتبدال أكشـــاك جمع زكاة 
الفطـــر وتوزيعاتهـــا بالمنصـــات والتطبيقات 

اإللكترونية.

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

وكافـــة  وأعضـــاء  رئيـــس  رفـــع 
منتســـبي إدارة األوقاف السنية 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ورئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد نائـــب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
وشـــعب  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
البحرين الوفـــي وكافة الكوادر 
فـــي فريـــق البحريـــن الوطنـــي، 

وذلك بمناسبة قرب حلول شهر 
رمضان المبارك.

األوقـــاف  إدارة  نوهـــت  كمـــا 
الســـنية بضـــرورة التـــزام كافـــة 
الصادرة  بالتعليمـــات  المصليـــن 
مـــن الجهـــات الرســـمية بمملكة 
بإقامـــة  وذلـــك  البحريـــن، 
الصلوات وصـــالة التراويح في 
المنازل تماشـــيا مـــع اإلجراءات 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  المتخـــذة 
فيروس كورونا. ســـائلة هللا أن 
يحفظ مملكـــة البحرين من كل 
ســـوء وأن يجنب أهلهـــا وكافة 

المسلمين األمراض واألسقام.

أصدر المجلس األعلى للشؤون 
اإلســـالمية بيانـــا بشـــأن انعقاد 
الرؤية الشـــرعية مســـاء أمس، 

جاء فيه: 
العالميـــن،  رب  للـــه  الحمـــد 
والصالة والســـالم على أشـــرف 
ســـيدنا  والمرســـلين،  األنبيـــاء 
وصحبـــه  آلـــه  وعلـــى  محمـــد، 

أجمعين.
يعلن المجلس األعلى للشـــؤون 
الرؤيـــة  هيئـــة  أن  اإلســـالمية 

الشـــرعية انعقدت مســـاء أمس 
 29 الخميـــس  ليلـــة  األربعـــاء 
 22 الموافـــق  1441هــــ  شـــعبان 
األنبـــاء  لتلقـــي  2020م  أبريـــل 
والشـــهادات برؤيـــة هالل شـــهر 
وقـــررت  المبـــارك،  رمضـــان 
اســـتمرار انعقادها مساء اليوم 
الخميس ليلـــة الجمعة الموافق 
23 أبريـــل 2020م، وصلـــى هللا 
علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آله 

وصحبه وسلم.

“السنية” للمصلين: التزموا بالتعليمات الرسمية

“الرؤية” تعلن استمرار انعقادها مساء اليوم

المنامة - مركز االتصال الوطني

هنـــأ الرئيـــس التنفيذي لمركـــز االتصال 
الوطني أحمـــد المناعي جميـــع الكوادر 
يـــوم  بمناســـبة  الوطنيـــة  اإلعالميـــة 
اإلعـــالم العربي والذي يصادف الحادي 
والعشرين من أبريل، مشيدا بما بتقدمه 
المؤسســـات اإلعالميـــة مـــن جهود في 
مختلف قضايـــا الوطن والمجتمع، وبما 
يســـاهم بـــه اإلعـــالم الوطنـــي مـــن نقل 

األحداث المحلية والعالمية.
وعبر الرئيـــس التنفيذي لمركز االتصال 
الوطنـــي عـــن اعتزاز األســـرة اإلعالمية 
فـــي مملكـــة البحريـــن بما وصلـــت إليه 
مهنيـــة  مـــن  والكـــوادر  المؤسســـات 
واحترافيـــة عاليـــة، بفضـــل التوجيهات 
الســـديدة من لـــدن عاهل البالد صاحب 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفـــة، والدعم الكبير مـــن قبل رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، ومؤازرة 

وتشجيع ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
وأكد الرئيـــس التنفيذي لمركز االتصال 
الوطني، أحمد المناعي أهمية مواصلة 
المســـيرة اإلعالميـــة الوطنيـــة، والعمل 
بشـــكل جاد وحقيقي؛ لمواصلة رسالته 
التســـامح  ثقافـــة  نشـــر  فـــي  الســـامية 
والتعايش بين جميع مكونات المجتمع، 

وتعزيز األمن والسلم االجتماعي.

المناعي: دور مهم لإلعالم في تعزيز السلم االجتماعي

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

شـــاركت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثـــار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة في اجتماع وزراء الثقافة عـــن ُبعد والذي عقدته 
منظمـــة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية )اليونيســـكو( امس 
األربعـــاء، ويأتي هذا االجتماع كامتـــداد لمنتدى وزراء الثقافة الذي 
نظمته اليونيسكو نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي في العاصمة 
الفرنسية باريس. وفي مداخلتها ضمن االجتماع، قالت الشيخة مي 
بنـــت محمد آل خليفـــة: “جميًعا نواجه اليوم أوقـــات عصيبة، ورغم 
ذلك فإنه يتوجب علينا أن نؤمن بما يمكن للثقافة تحقيقه”، مؤكدة 
أن الثقافـــة يمكنها تخفيف أثر األزمة وتحويل األوقات الصعبة إلى 

دافع لالبتكار واإلبداع وصناعة اإليجابية.
وأضـــاف أن التقنيـــات الحديثـــة المتعلقـــة باالتصـــاالت والمعلومات 
الترويـــج  فـــي  وســـاهمت  الثقافـــي  للعمـــل  مـــالًذا جديـــًدا  شـــّكلت 
لمكتســـباتنا الثقافيـــة من خـــالل توثيق التراث الثقافـــي غير المادي 

كالفنون الشعبية واألدائية التقليدية وغيرها.
وتابعـــت حديثها قائلة: “التقنيـــات الحديثة فتحت لنا كافة األبواب 
للوصول إلى جمهورنا، وشكلت فرصة لترويج وعرض كافة مواقعنا 
من خالل الواقع االفتراضي”، مضيفة أن الهيئة اســـتطاعت صناعة 
استمرارية في العمل الثقافي عبر االنترنت وقّدمت للجمهور فرصة 
االطـــالع علـــى مطبوعاتهـــا، وللمـــرة األولـــى إقامـــة مؤتمـــر صحفي 

إلكترونـــي لإلعـــالن عن آخـــر مكتشـــفاتنا األثرية. ونّوهت الشـــيخة 
مـــي بأهمية الثقافة في اســـتدراج األمل إلـــى المجتمعات، متوّجهة 
للمشـــاركين فـــي االجتماع في نهاية مداخلتها باللغـــة العربية قائلة: 
“الثقافـــة فعـــل مقاومـــة”. وســـعى هذا االجتمـــاع الذي شـــاركت فيه 
).....( دولـــة إلـــى صناعـــة حـــوار افتراضي عـــن بعد ما بيـــن مختلف 
وزراء ومســـؤولي القطاعات الثقافية في دول العالم لمناقشة تأثير 
األزمة الصحية التي ســـببها وباء فيـــروس كورونا )كوفيد19-( على 
القطاعـــات الثقافيـــة المختلفة، إضافة إلى اســـتعراض جهود الدول 
فـــي االســـتجابة للظـــروف االســـتثنائية التي ســـببها الوبـــاء وكيفية 

عملهم على تعزيز القطاع الثقافي على المستوى المحلي.

باجتماع مرئي ناقش تأثيــر األزمة الصحية على القطاع الثقافي
مي بنت محمد: الثقافة قادرة على استدراج األمل للمجتمعات

المنامة - بنا

ترأس وزير شؤون اإلعالم رئيس مجلس األمناء علي الرميحي، 
عبـــر تقنية االتصال المرئي االجتمـــاع االعتيادي الثاني لمجلس 
أمنـــاء معهـــد البحرين للتنمية السياســـية اليوم بحضور الســـادة 

أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي للمعهد.
 وخالل االجتماع، أشـــاد مجلس األمنـــاء بنجاح برنامج “الوعي 
السياسي” والذي يمثل أحد برامج المعهد لهذه السنة، وما القاه 
مـــن تفاعل وصـــدى كبير من الجمهـــور وصل إلى 892 مشـــارًكا، 

مشيدين بالجهود المبذولة حوله.
إلـــى  المقدمـــة  اإللكترونيـــة  المحاضـــرات  االجتمـــاع  وتنـــاول   
أعضاء مجلســـي الشـــورى والنواب، والتي تعـــد انطالقة موفقة 
للمحاضرات عن بعد بالتعاون مع أمانة مجلسي الشورى النواب؛ 
بما يسهم في تطوير األداء وتعزيز العمل الوطني والديمقراطي 
في المملكة، كما تم اســـتعراض البرامج التي تم تنفيذها مؤخرا 
لعدد من الجهات والمؤسســـات واالطـــالع على مدى التقدم بها، 

إضافة إلى اإلصدارات التوعوية التي قام المعهد بنشرها.
واســـتعرض المجلـــس عدًدا من البرامـــج والفعاليات التي يعتزم 
المعهـــد تنفيذهـــا في ضوء الخطـــة المعدة للفتـــرة القادمة ومن 

ضمنهـــا إقامـــة 8 محاضـــرات فـــي شـــهر رمضـــان، والتي تشـــمل 
مجموعـــة من األنشـــطة التدريبيـــة والتوعوية التـــي تهدف إلى 
تنميـــة الوعـــي السياســـي والديمقراطـــي لـــدى مختلـــف فئـــات 
المجتمـــع، وبمـــا يســـعى إليـــه المعهد لتحقيـــق أهدافـــه المتعلقة 
بتنمية الوعي السياســـي بين المواطنين وفقا ألحكام الدســـتور 
وميثاق العمـــل الوطني، وتقديم الدعم للعمل البرلماني والبلدي 
في المملكة، والذي يمثل أحد ثمار المشروع اإلصالحي لصاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــالد المفدى، 

حفظه هللا ورعاه.

“التنمية السياسية” يقيم 8 محاضرات توعوية في رمضان
تنمية الوعي السياسي والديمقراطي بأوساط المجتمع

“العدل” تطلق برامجها الرمضانية عن بعد
خــيــر” ــا  ــن ــي “ف ـــ  لـ ــاة  ــ ــزك ــ ال ــدوق  ــنـ صـ ــن  مـ ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  300

رفع وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
خليفـــة التهنئة بشـــهر رمضـــان الفضيل 
إلـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي 
العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، وإلـــى شـــعب البحريـــن الكريم 

واألمة اإلسالمية جمعاء.
وأشاد الوزير بالمباركة الملكية السامية 
الفاتـــح  جامـــع  بفتـــح  الملـــك،  لجاللـــة 
لصالة الجمعة بحضور الخطيب وعدد 

محـــدود مـــن المصليـــن لنقـــل الخطبـــة 
والصـــالة عبـــر أجهزة اإلعالم الرســـمية 
المرئيـــة والمســـموعة إلظهـــار شـــعيرة 
الجمعة واستفادة السامعين من أجهزة 
اإلعـــالم، وكذلـــك فتـــح الجامـــع لصالة 
العشـــاء والتراويـــح والقيـــام في شـــهر 

رمضان المبارك.
االلتـــزام  العـــدل ضـــرورة  وزيـــر  وأكـــد 
برئاســـة  التنســـيقية  اللجنـــة  بقـــرارات 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
الحفـــاظ  أجـــل  مـــن  الـــوزراء؛  مجلـــس 
علـــى صحـــة وســـالمة الجميـــع خـــالل 
شـــهر رمضان وعلـــى توصيـــات الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 

وزيـــر  وأوضـــح   .)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
العـــدل أن صنـــدوق الـــزكاة والصدقات 
تبـــرع حديثـــا بــــ 300 ألـــف دينـــار مـــن 
حســـاب الصدقـــات للمشـــاريع الخيرية 

وضمـــن  خيـــر”.  “فينـــا  حملـــة  لصالـــح 
مساهمته العينية التي تقدر بـ 175 ألف 
دينـــار لحملـــة “فينا خير” من الحســـاب 
المخصـــص للـــزكاة والـــذي تـــم صرفـــه 
لمســـتحقيه ضمـــن الضوابط الشـــرعية 
المرعية باشـــتراطات الزكاة، أشـــار إلى 
أن الصنـــدوق قـــام بتوزيع الـــزكاة على 
األســـر المســـتحقة والبالـــغ عددها 999 
أســـرة، فضـــاًل عـــن 650 ســـلة غذائيـــة 
والتـــي باشـــر الصنـــدوق فـــي توزيعهـــا، 
بواقع 100 سلة على األسر المقيدة في 
ســـجالت المجلس األعلى للمرأة، و550 
ســـلة تـــم توزيعها بالتنســـيق مع الفريق 
الملكيـــة  المؤسســـة  لـــدى  التطوعـــي 

لألعمال اإلنسانية.

وزير العدل

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثاروزير شؤون اإلعالم

أحمد المناعي

“الخدمة” يصدر تعليماته بشأن ساعات العمل برمضان
ظهرا  2 حتى  صباحا   8 مــن  الفضيل  بالشهر  الــرســمــي  ــدوام  ــ ال

مجلـــس  رئيـــس  تعميـــم  إلـــى  اســـتناًدا 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
بشـــأن  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
ســـاعات الـــدوام الرســـمية خـــالل شـــهر 
رمضـــان المبـــارك لعـــام 1441هــــ، أوضح 
رئيـــس ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة أحمد 
الزايـــد بأنـــه اســـتنادا إلـــى المـــادة رقـــم 
)19( مـــن قانون الخدمة المدنية الصادر 
بالمرســـوم بقانون رقم )48( لسنة 2010 
بشأن أيام العمل في األسبوع ومواقيته 
وضوابـــط العمـــل خـــارج أوقـــات العمل 
الرســـمي، إنـــه تقـــرر أن تكـــون ســـاعات 
الـــدوام الرســـمي خـــالل شـــهر رمضـــان 
المبارك من الساعة الثامنة صباحًا حتى 

الســـاعة الثانيـــة بعـــد الظهـــر للموظفين 
العمـــل  نظـــام ســـاعات  العامليـــن وفـــق 
ســـاعات  تخفـــض  بحيـــث  االعتياديـــة، 
العمـــل فـــي األســـبوع بمعـــدل الســـدس 
فتكـــون 30 ســـاعة للعامليـــن بنظـــام 36 
ســـاعة فـــي األســـبوع، وتخفـــض كذلـــك 
بنفس النســـبة للموظفين العاملين وفق 
ساعات العمل المطولة بحيث تكون 33 
ســـاعة ونصف للعاملين بنظام 40 ساعة 
في األســـبوع من الساعة الثامنة صباحًا 
حتى الســـاعة الثانية وخمـــس وأربعين 
دقيقة من يوم األحد إلى األربعاء، وفي 
يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحًا 
إلى الســـاعة الثانيـــة والنصف ظهرًا، كما 

تخفـــض ســـاعات العمـــل الخاصـــة التي 
وافـــق عليهـــا ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة 
بنفـــس  الحكوميـــة  الجهـــات  لبعـــض 
النســـبة وتحدد الســـلطة المختصة بهذه 
الجهـــات أوقات بدايـــة وانتهـــاء الدوام 
الرســـمي اليومي بحســـب حاجـــة العمل 
ومـــا يتوافـــق مـــع الضوابـــط المحـــددة 

وفق سياســـات الخدمـــة المدنية، منوهًا 
أن ذلـــك يشـــمل الموظفين فـــي الهيئات 
المنضويـــة  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
تحـــت الخدمـــة المدنية الذيـــن يعملون 
فـــي  ســـاعة   40 بنظـــام  أو   36 بنظـــام 
األســـبوع بحيـــث تطبـــق عليهـــم نفـــس 

نسبة التخفيض في ساعات العمل.
وأمـــا فـــي الحـــاالت التـــي يطبـــق فيهـــا 
نظـــام الدوام المرن المعتمد في الخدمة 
المدنيـــة، فقد تقـــرر أن ال يتجـــاوز الحد 
للموظفيـــن  المرنـــة  للســـاعات  األقصـــى 
ســـاعة  النظـــام  لهـــذا  وفقـــًا  العامليـــن 
واحـــدة يوميًا في جميع ســـاعات العمل 

االعتيادية والمطولة والخاصة.

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أحمد الزايد
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المنامة - مكتب القسيس هاني عزيز

اإلنجيليـــة  الكنيســـة  خـــادم  قـــال 
الوطنيـــة بمملكـــة البحريـــن رئيس 
القـــس  البيضـــاء  البيـــارق  جمعيـــة 
هاني عزيز إن شهر رمضان الكريم 
فرصـــة روحانيـــة تتبارك بهـــا ليس 
فقـــط األمـــة اإلســـامية بالبـــركات 
الســـماوية جـــراء الصـــاة والصوم، 
بـــل إن البشـــرية جمعـــاء لتســـتفيد 
فـــي هذه الظروف االســـتثنائية من 
قـــوة الصـــاة والتقرب مـــن هللا عز 
وجـــل، كي يوقف هللا عـــن خليقته 
الوباء المستشري والقاتل ويحبس 
عـــن الجائعين والفقـــراء خصوصا، 
التداعيـــات  وعظمتـــه  بمشـــيئته 
االقتصاديـــة والمالية المرعبة التي 
قـــد تكون قاتلـــة ومميتـــة أكثر من 
الفيروس نفسه على هذه الفئة من 

البشر.
وفـــي هـــذا الصـــدد، رفع القســـيس 
هانـــي صاتـــه للـــرب قائـــا “نتحـــد 
اليـــوم، عشـــية حلول شـــهر رمضان 
المبـــارك، كمســـيحيين مـــع إخواننا 
الدنيـــا  ديـــار  كل  فـــي  المســـلمين 
خاشـــعين بقلـــوب متواضعـــة أمـــام 
هللا عز وجل، رافعين صاتنا ليطهر 
فيـــروس  مـــن  األرض  كوكـــب  هللا 
“كوفيـــد 19” إذ إن المـــرض ال يفرق 
بيـــن النـــاس، وال يختار جنســـية أو 

دينا من دون اآلخر.
اجـــل  مـــن  نصلـــي  أيضـــا:  وقـــال 
ـــون تحـــت نير  المرضـــى الذيـــن يئنُّ
الوجـــع واأللـــم، ومـــن أجـــل الذيـــن 
الوبـــاء،  بســـبب  أحبابهـــم  فقـــدوا 
العامليـــن  كل  أجـــل  مـــن  ونصلـــي 
فـــي الصفـــوف األولى مـــن األطباء 
فـــي  والمتطوعيـــن  والممرضيـــن 

البحرين وفي شتى دول العالم.

وتابع بالقـــول: نصلي خصوصا من 
أجـــل عاهل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة،  ال 
القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، كيـــف يحفظهم هللا بصحة 
مـــن  بأعمارهـــم  ويطيـــل  وعافيـــة 
أجـــل البحريـــن ومن أجـــل كل فرد، 
مواطنـــا كان او مقيمـــا علـــى هـــذه 
نشـــعر  لـــم  حيـــث  الطيبـــة،  األرض 
مردفـــا  والتفرقـــة،  بالتمييـــز  يومـــا 
بـــأن مملكة البحرين ســـطرت أروع 
قصص التعايش والمحبة والعطف 
علـــى المرضـــى مهمـــا كان لونهم او 
جنســـهم أو دينهـــم، فالبحريـــن في 

قلب هللا.
وهنأ في ختام بيانه قيادة وشعب البحرين بحلول شهر رمضان  «

الكريم داعيا أن يحمل هذا الشهر المبارك معه انفراجات على صعيد 
توقف انتشار الوباء، وأن يسود السالم واالزدهار في ربوع المملكة 

والعالم أجمعين.

البحرين سطرت أروع قصص العطف على المرضى

برنامج تلفزيوني الستقبال تبرعات المقيمين
تنفيـــًذا لتوجيهـــات ناصـــر بـــن حمـــد... وضمـــن حملـــة  “فينـــا خيـــر”

اســـتجابة لطلـــب العديد مـــن المقيمين في 
مملكـــة البحريـــن مـــن الجاليـــات األجنبيـــة 
ورغبتهم الصادقة في دعم الجهود الوطنية 
 )COVID-19( كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
بقيادة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وتنفيـــذًا لتوجيهـــات ممثـــل جالة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس مجلـــس 
أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
للمؤسســـة مصطفـــى  العـــام  أعلـــن االميـــن 
الســـيد تنظيـــم برنامج تلفزيونـــي بالتعاون 
مع تلفزيون البحرين الســـتقبال مســـاهمات 

الجاليـــات المقيمة في مملكـــة البحرين من 
األفراد والمؤسســـات والشـــركات للتبرعات 
المالية، ضمـــن الحملة الوطنيـــة “فينا خير” 
وذلـــك في يـــوم الجمعة الموافـــق 24 ابريل 
ابتـــداء مـــن الســـاعة الثانيـــة ظهـــًرا وحتى 
الخامســـة مســـاء، حيث ســـيتم اســـتضافة 
العديـــد من الشـــخصيات وتلقي االتصاالت 
واإلعـــان عن اســـماء المســـاهمين والمبالغ 

المتبرع بها. 
واوضـــح الســـيد بانـــه هـــذه المبـــادرة تأتي 
اســـتجابة لاتصـــاالت ~والمطالبـــات التـــي 
يتلقهـــا~ وتـــرد مـــن العديـــد مـــن الجاليـــات 
الذيـــن يكنـــون كل المحبـــة والتقديـــر لهـــذه 
األرض الطيبـــة التي ينعمـــون بالعيش فيها 
وتقديـــًرا منهـــم لمـــا يحضون به مـــن محبة 
واحتـــرام وكـــرم مـــن قبـــل مملكـــة البحرين 

قيادة وحكومة وشعبًا. 
وأكد أن هـــذه المبادرة غير مســـتغربة على 
الجاليات الصديقـــة التي تعيش على أرض 
مملكـــة البحرين حيث ســـبق وأن كانت لهم 
مســـاهمات متميزة مع جميع الحمات التي 
تطلقها المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
لدعـــم المشـــاريع والبرامج اإلنســـانية التي 

تنفذها في داخل وخارج البحرين.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس الشورى

واألمين العام

وكافة منتسبي األمانة العامة

بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى

الشيخ عادل عبدالرحمن المعاوده
 عضو مجلس الشورى

في وفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

والــدته
 سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته

ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

القس هاني عزيز

القسيس هاني: 
عشية رمضان نصلي 

للمصابين ومن 
فقدوا أحبابهم

“األهلية” تشارك في “فينا خير” بـ 10 آالف دينار
ــاهــر ــة مـــن نـــجـــاح ب ــل ــم ــح ــه ال ــا حــقــقــت ــم ــورون ب ــ ــخ ــ الــــحــــواج: ف

مـــن منطلق التاحـــم الوطني والشـــراكة 
التـــي  االجتماعيـــة لحملـــة “فينـــا خيـــر”، 
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  أطلقهـــا 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة دعًما 
للجهـــود الوطنيـــة المباركـــة بقيـــادة ولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
ســـاهمت الجامعة األهلية بمبلغ 10 آالف 
دينـــار للحملـــة الوطنية “فينا خيـــر” التي 
تهـــدف إلى تعزيز جهود البحرين لتصدي 

لفيروس كورونا “كوفيد 19” المستجد.
وقدم الرئيس المؤسس للجامعة األهلية 
رئيـــس مجلـــس األمناء عبـــدهللا الحواج 

أن الجامعة األهلية باســـمه وباسم جميع 
أساتذة وموظفي وطلبة الجامعة أسمى 
كلمـــات الشـــكر واالمتنـــان لعاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس  خليفـــة،  آل 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 

آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى 
الـــوزراء  النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة على ما يبذلونه من جهود 
من أجمل حماية الوطن وجميع مواطنيه 
ومقيميـــه مـــن مخاطـــر جائحـــة فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد 19(.
وأضـــاف: لطالما كانت قيادتنا الحكيمة 
والجهـــود  العاملـــة  للكـــوادر  ملهمـــة 
المقدمـــة ولجميـــع أبنـــاء الوطـــن، وهي 
كذلك اليوم أيضا شعلة من العطاء، وما 
المبادرة الكريمة لسمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة إال مثال جلي على ذلك، 
لذلك فإن الواجب الوطني يحتم علينا 
جميعا أن نشارك ونساهم ونؤدي دورنا 
خدمة لوطننـــا ووالء لقيادتنا؛ من أجل 
العبـــور إلى بـــر األمـــان، واالنتصار على 

الجائحة.
من جهتـــه، أكد رئيـــس الجامعـــة األهلية 
منصور العالـــي أن كل ما تقدمه الجامعة 
ليس سوى قدر قليل أمام ما قدمه الوطن 
ألبنائه ومـــا حققته القيـــادة الحكيمة من 
إنجـــازات باهـــرة رفعت من شـــأن مملكة 

البحرين وشعبها على مستوى العالم.

منصور العاليعبدالله الحواج
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بدور المالكي

أفاد رئيس قســـم الميكروبيولوجـــي والمناعة واألمـــراض المعدية بجامعة 
الخليـــج العربي خالد بن دينة بأنه ال توجد دراســـات بشـــأن الصيام وخطر 

اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 19( لحد اآلن.
وأضـــاف أن األشـــخاص األصحـــاء قادرون علـــى الصوم كما في الســـنوات 
الســـابقة، لكـــن علـــى المرضى المصابيـــن بفيـــروس “كوفيد 19”، استشـــارة 
أطبائهـــم قبـــل الصـــوم؛ ألنهم أصحـــاب الرأي الســـديد في الحالـــة المرضية 
للمريض وهم من يقرر إن كان يســـتطيع أن يصوم أو أن حالته المرضية ال 
ال تسمح، مؤكًدا أن هناك العديد من الفتاوى التي يتيحها لنا ديننا في هذا 

الجانب في حالة عدم قدرتنا على الصوم وألسباب مرضية.
وشـــدد بـــن دينـــة فـــي تصريحات لــــ “البـــاد” على ضـــرورة االلتـــزام بجميع 
اإلجـــراءات واالحتـــرازات التي تتخذها الحكومة من أجل صحة وســـامة 
الجميـــع علـــى أرض البحرين مـــن مواطنين ومقيمين، ومنها غســـل اليدين 
بالصابـــون والماء أو بالكحول المعقم، ولبس الكمامة، وتغطية الفم واألنف 
أثناء الســـعال أو العطـــس واتباع نمط التباعد االجتماعـــي الذي دعت إليه 

الجهات المختصة.

على مرضى “كوفيد 19” استشارة أطبائهم قبل الصوم

120 متطوعا يعاندون كورونا في النويدرات
تحولــت مبــادرة فريق “وعينا شــفاؤنا” المصغــر التابع لجمعية النويــدرات الخيرية 
منــذ بدايــات تداعيــات فيــروس كورونــا، والــذي حمــل علــى عاتقــه نشــر الوعــي 
المجتمعي عبر المنشورات والبوسترات التوعوية إلى البيوت والمحالت التجارية 
بعــدة لغــات إلــى فريــق تجــاوز 120 متطوعــا مــن الجنســين يشــكلون قــوام اللجنة 

األهلية لمواجهة فيروس كورونا في القرية.

“لجنة أهلية”

جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
النويـــدرات الخيريـــة عبدالجليـــل حســـين 
إنه تماشـــيا مـــع الحس الوطنـــي وما تقوم 
فيـــروس  لمواجهـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  بـــه 
كورونـــا، تـــم انتخاب لجنة أهليـــة من قبل 
المؤسســـات الدينية والثقافية والرياضية 
تـــدار  القريـــة  فـــي  العاملـــة  واالجتماعيـــة 
وتعمـــل تحـــت مظلـــة جمعيـــة النويـــدرات 
عبـــر  اللجنـــة  باشـــرت  وتابـــع  الخيريـــة. 
التواصـــل مـــع اللجنـــة الوطنيـــة لمواجهـــة 
فيـــروس كورونـــا التابعـــة لـــوزارة الصحة، 
وإدارة مركـــز أحمد على كانو الصحي؛ من 
أجل التنســـيق ومزاولـــة العمـــل الميداني، 
وفتح باب التطوع الذي سجل انضمام 70 

فـــردا من الرجال المتطوعين دون النســـاء 
خـــال يوميـــن فقط مـــن فتح التســـجيل. 
وازداد العدد ليصل ألكثر من 120 متطوعا 
مـــن الجنســـين حتى اآلن. وأشـــار حســـين 
إلـــى تقديم الجمعية مســـودة عمـــل للجنة 
األهلية والدليل اإلرشـــادي للتعقيم لمكتب 
وزيرة الصحـــة وإلدارة الخدمات اإلدارية 
بالـــوزارة؛ من أجـــل تقديم نمـــوذج متميز؛ 
لكي تســـتفيد بـــه الجمعيات والمؤسســـات 

وعمـــل  عمومـــا  الجمعيـــة  لعمـــل  األخـــرى 
اللجنة األهلية خصوص.

توعية مرئية ومسموعة 

وبجهـــود شـــبابها قامـــت اللجنـــة األهليـــة 
مســـتمرة   ومازالـــت  عـــدة  بمبـــادرات 
القريـــة  شـــوارع  تعقيـــم  مـــن  ابتـــداء 
ومحاتهـــا بمعقمـــات مرخصة مـــن وزارة 
الصحـــة، ونشـــر الفيديوهـــات التوعويـــة 
بجهـــود وأفـــكار أبنـــاء وبنـــات القرية من 
المتخصصيـــن في المجـــال الطبي، فضا 
عـــن الرســـائل الصوتيـــة التـــي اعتمـــدت 

على الرد على استفســـارات األهالي حول 
الفيروس والوقاية منه.

“خليك بالبيت”

 وجـــاءت مبـــادرة  “خليـــك بالبيـــت” الـــذي 
يقـــوم بها فريـــق تطوعي لتمويـــن المنزلي 
عبـــر  والمســـائية  الصباحيـــة  للفترتيـــن 
توفيـــر مســـتلزمات األهالي ومشـــترياتهم 
وتوصيلهـــا؛ لتحقيـــق التباعـــد االجتماعي 
والتقليل من ارتياد المحات واألسواق.  

“شد أزري”

“شـــد  حملـــة  بإطـــاق  الجمعيـــة  قامـــت 

أزري”لجمـــع معونـــات للمتضررين ماديا، 
والتي شـــهدت تفاعا كبيرا من األهالي، 
مســـتمرة  مازالـــت  الحملـــة  أن  مؤكـــدا 
وســـتعمل الجمعيـــة جاهدة علـــى تقديم 
هـــذه المعونـــات لمـــدة زمنيـــة حســـب ما 

تقتضيه الحاجة.

“قاعدين ولكن مستانسين”

ولم تغفل الجمعية عن النشـــاط الثقافي 
العـــزل  لفتـــرة  اســـتغاال  والرياضـــي 
المنزلي وجلـــوس الكثيرين في بيوتهم؛ 
لخلـــق الجو مـــن المرح ولتعزيـــز التباعد 

بطـــرح  تســـمر  المفـــروض  االجتماعـــي 
مســـابقات الثقافيـــة كالكاهـــوت وبرامج 
رياضية منزلية ومسابقة قراءة الكتب.

تواصل مجتمعي

 اختـــارت اللجنـــة 10 متدربين لانضمام 
الصحـــة  وزارة  متطوعـــي  لـــدورات 
وبنـــاء علـــى طلبهـــا، فضـــا عـــن تواصل 
الدفـــاع المدنـــي بالجمعيـــة وتدريب 10 
كمتطوعيـــن آخريـــن علـــى طـــرق األمـــن 

والسامة والتعقيم.

عبد الجليل حسين

برامج توعوية وثقافية 
وصحية بإشراف 
الجمعية الخيرية

ليلى مال اهلل

الجالية األلمانية تقدر الشفافية البحرينية بشأن “كورونا”
الصحية الرعاية  في  لإلنسانية  مضيء  أنموذج  البحرين   :”^“ لـ  بوكمان 

أكـــد ســـفير جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة 
لـــدى مملكـــة البحريـــن كاي ثامـــو بوكمان، 
أن مملكـــة البحريـــن تمكنـــت مـــن التعرف 
وبشـــكل جـــد مبكـــر عـــن التحديـــات التي 
تنطـــوي عنهـــا جائحـــة كورونـــا فيـــروس 

كورونا المستجد “كوفيد 19“.
وأضـــاف أن الحكومة اتخـــذت على الفور 
جميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائية 
والتوعويـــة،  والعاجيـــة  والترصديـــة 
وباشـــرت إجراء الفحوصات والمسوحات 
الضرورية وبشـــكل ســـريع وفعال؛ لحماية 
صحة وسامة المواطنين والمقيمين على 

أرض لمملكة البحرين على حد سواء.
وقـــال: لعـــل خيـــر دليـــل علـــى ذلـــك هـــو 
أن مملكـــة البحريـــن ومـــن خـــال جهـــود 
الحكومـــة والفريـــق الوطنـــي المتواصلـــة 
اســـتطاعت أن تحـــد مـــن عـــدد اإلصابات 
مقارنـــة  المحـــدودة  العـــدوى  وانتشـــار 

باألرقام المعلنة على الصعيد العالمي.
وأكـــد أن جهـــود مملكة البحريـــن في هذا 
الجانـــب، والتـــي أشـــادت بهـــا المنظمـــات 
العالميـــة المتخصصـــة، كان لها دور رئيس 
فـــي زيادة أعداد المتعافين، كما أن نســـبة 

الوفيات ضئيلة جدا.
وأوضح الســـفير األلماني كاي بوكمان في 
تصريحـــات خاصـــة لــــ “البـــاد“ أن جائحة 
كورونـــا التـــي أصابـــت العالـــم ال تردعهـــا 
الحـــدود وال تفرق بين الجنســـيات، مؤكدا 
أن الرعايـــة الصحية التـــي توفرها مملكة 
البحريـــن للمواطنيـــن والمقيمين على حد 
ســـواء أنموذج مضيء لإلنسانية يحتذى 

به.
فـــي  األلمانيـــة  الجاليـــة  أن  علـــى  وشـــدد 
البحريـــن تقـــدر بشـــكل خـــاص الشـــفافية 
والســـرعة التـــي يتـــم بهـــا اإلفصـــاح عـــن 
آخـــر التطـــورات بشـــأن مكافحـــة فيروس 

كورونـــا المســـتجد “كوفيـــد 19“، وكذلـــك 
الخطـــوات التـــي يتـــم اتخاذهـــا فـــي هـــذا 
المجـــال ليـــس فقـــط باللغـــة العربيـــة بـــل 
باإلنجليزيـــة وبلغـــات أخـــرى عـــن طريـــق 
وســـائل اإلعـــام والصحافـــة وكذلـــك عبر 
بقنواتـــه  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
المتوافـــرة، مشـــددا علـــى أن “النهج يمنح 

مواطني بلدي شعورا باألمان ويساعدهم 
علـــى اتخاذ القـــرارات”، مردفـــا أن الجالية 
الناقلـــة  األلمانيـــة تقـــدر كذلـــك غاليـــا أن 
الوطنيـــة لمملكة البحريـــن طيران الخليج 
تحافـــظ تحت هذه الظروف على رحاتها 
إلـــى مدينـــة فرانكفورت، ما يســـهل توفير 

الرحات الطارئة.
وأشـــار إلـــى أن معالجـــة األزمـــة تتطلـــب 
العالميـــة  المنظمـــات  ودعـــم  تعزيـــز  اآلن 
ذات الصلـــة، لذلك فـــإن جمهوريـــة ألمانيا 
االتحاديـــة تقوم بدورها علـــى الصعيدين 
األوروبي والعالمي لتعزيز التعاون الدولي 
للحد من انتشـــار جائحـــة كورونا، وتدعم 
كذلك مجهودات منظمة الصحة العالمية، 
كمـــا أن المستشـــفيات األلمانية اســـتقبلت 
كورونـــا  فيـــروس  مصابـــي  مـــن  عـــددا 

المستجد من الدول األوروبية.

السفير األلماني

بدور المالكي

محرر الشؤون المحلية

”Skiplino“ تمكين” يوجه إلى حجز المواعيد إلكترونيا عبر“
ــمــنــصــات االفــتــراضــيــة ــر ال ــراءات عــب ــ ــ  تــســهــيــل مــخــتــلــف اإلجـ

وجه صندوق العمل )تمكين( عماءه 
إلـــى حجـــز المواعيـــد إلكترونًيـــا عبر 
تطبيـــق “Skiplino” لتنظيم الحضور 
إلـــى مراكـــز خدمـــة العمـــاء التابعـــة 
الخاصـــة  المراجعـــات  مـــن  ألي  لـــه 

باالستفادة من برامج الدعم.
ويأتي التوجـــه ضمن جهود “تمكين” 
ألتمتـــة جميع الخدمات فيما يســـهل 
فـــروع  لـــدى  المراجعـــة  إجـــراءات 
خدمة العماء متى ما دعت الحاجة، 
اإلجـــراءات  مـــع  انســـجاما  والعمـــل 
الحكوميـــة فـــي التركيز علـــى تعزيز 
تفعيـــل الخدمـــات إلكترونًيـــا، ضمـــن 
الجهـــود الوطنيـــة الحتـــواء انتشـــار 

فيروس كورونا.

ويحرص “تمكين” من خال منصاتها 
االفتراضيـــة المختلفـــة إلى تســـهيل 
مختلـــف اإلجراءات بمـــا فيها تقديم 
اإللكترونيـــة  البوابـــة  عبـــر  الطلبـــات 
وتفعيل الحساب الشخصي لعمائها، 
والمقابـــات  المدفوعـــات،  وإجـــراء 
الميدانيـــة  والزيـــارات  االفتراضيـــة، 

وغيرها من الحلول المختلفة.
Skipli� “وتعد منصـــة “تمكين” علـــى 
no” أحد الحلول الرقمية المطروحة 
في خدمة عمائها من خال تيســـير 
أوقات االنتظار واالزدحام في مراكز 
خدمـــة العمـــاء التابعة لهـــا، وتنظيم 
العمل بشكل ذكي يسمح برفع جودة 

الخدمة وتعزيزها.

وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لــــ “تمكين” 
صنـــدوق  أن   جناحـــي  إبراهيـــم 
العمـــل أطلـــق حديثـــا برنامـــج دعـــم 
اســـتمرارية األعمال، الـــذي يأتي في 
ســـياق الجهـــود الوطنيـــة لمكافحـــة 
عـــن  المترتبـــة  االقتصاديـــة  اآلثـــار 
جائحة كورونا، وتقديم الدعم الازم 
ومتناهيـــة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 

الصغـــر، من خال تقديـــم منح مالية 
لدعـــم جزء مـــن النفقات التشـــغيلية 
األساســـية للمؤسســـات المتأثرة، بما 
يســـهم في دعم اســـتمرارها في ظل 
مـــا تواجهـــه مـــن تحديات فـــي هذه 

الظروف الراهنة.
 وأوضـــح أن “تمكيـــن” حـــرص علـــى 
هـــذا  مـــن  التقديـــم  آليـــات  تســـهيل 
الحاجـــة  دون  إلكترونيـــا  البرنامـــج 
إلـــى مراجعـــة مراكز خدمـــة العماء، 
الفًتـــا إلـــى أنه في حـــال الحاجة إلى 
علـــى  ســـيتعين  مركـــز،  أي  مراجعـــة 
مقدمـــي الطلبـــات حجـــز مواعيدهم 
لتســـهيل  إلكترونًيـــا بشـــكل مســـبق؛ 

خدمتهم على أفضل وجه.

األعمـــال  ورجـــل  الســـابق  النائـــب  أشـــاد 
محمد المعرفـــي بحكمة القيادة الرشـــيدة 
البالغـــة التـــي تديـــر تبعـــات كورونـــا بـــكل 
ساســـة ويســـر وحنكـــة، بحيـــث إن بعض 
دول العالـــم تعيـــش أزمة، ولكـــن البحرين 
بفضـــل هللا واإلجراءات التي اتخذت منذ 
اليـــوم األول لظهور المـــرض، تمر بظروف 
اســـتثنائية لكنها لـــم تصل لمرحلـــة التأزم 

بفضل هللا وتوجيهات القيادة الحكيمة.
وقـــال: الشـــارع البحرينـــي يقـــدر ويشـــكر 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة على 
المبادرات الكريمة التي تسهم في تخفيف 
األثـــر االقتصـــادي عـــن كاهـــل المواطنين، 
والتي كان أحدها شـــمول شريحة سائقي 
ســـيارات األجـــرة ضمـــن المســـتفيدين من 
برامج الحزم االقتصادية والمالية )قانون 
البحرينييـــن  للعامليـــن  الثاثـــة  الرواتـــب 

بالقطـــاع الخاص(، والتي كان لها بالغ األثر 
في نشـــر الراحة بيـــن هذه الفئـــات، آملين 
من سمو رئيس الوزراء ان تشمل مكرمته 
جميـــع المواطنيـــن الذيـــن يعلمـــون بنظام 
ويتقاضـــون  يعملـــون  )الذيـــن  المياومـــة 

أجورهم يوميا(.

المعرفي: مبادرات سمو رئيس الوزراء تخفف عن كاهل المواطنين

محمد المعرفي

مقترح نيابي إلضافة المسرَّح من العمل إلى “التعطل”
تقـــدم النائـــب باســـم المالكـــي باقتـــراح 
بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 78 
لسنة 2006 قانون التأمين ضد التعطل، 
من خال إضافة بند جديد على القانون 
يضيـــف المســـرحين عـــن العمـــل بســـبب 
تفكيك الشـــركة أو إعان إفاسها ضمن 

المتعطلين. 
ووقع علـــى المقترح بقانـــون إلى جانب 
النائـــب باســـم المالكـــي، النـــواب: أحمـــد 
محمـــد  ـــذوادي،  ال عبـــدهللا  األنصـــاري، 

السيسي البوعينين، غازي آل رحمة. 
وبيـــن التعديـــل الجديـــد أن يضـــاف إلى 
المرســـوم بقانـــون رقـــم 78 لســـنة 2006 
بشـــأن التأميـــن ضـــد التعطل بنـــد جديد 

برقـــم 11 إلـــى المـــادة 10، وينـــص على 
“عنـــد تســـريحه مـــن العمـــل فـــي حالـــة 

تفكيك شركة أو إعان إفاسها”. 
وجاء في المذكـــرة اإليضاحية للمقترح 
أن المادة “5” من دستور مملكة البحرين 
كفلت حـــق المواطن العاطـــل عن العمل 
في الحصول علـــى الضمان االجتماعي، 
إذ نصـــت الفقـــرة )ج( علـــى أنـــه “تكفـــل 
االجتماعـــي  الضمـــان  تحقيـــق  الدولـــة 
الازم للمواطنين في حالة الشـــيخوخة 
أو المرض أو العجز عن عمل أو اليتم أو 

الترمل أو البطالة”. 
وأشـــارت المذكرة إلـــى أن نظام التأمين 
ضد التعطل يهدف إلى حماية المتعطل 
مـــن العـــوز والفقـــر، ويعمل علـــى تافي 
اآلثـــار الســـلبية لمشـــكلة البطالـــة، فضا 

عن توفير الطمأنينة للموظف المفصول 
من عمله في القطاع الخاص، عن طريق 
توفيـــر الدعـــم المالـــي لـــه خـــال فتـــرة 

التعطل، أســـوة بالموظـــف المفصول من 
عمله في القطاع العام. 

النائـــب  ح  ر ـ ـ المقتـ مقـــدم  قـــال  بـــدوره، 
بقانـــون  االقتـــراح  إن  المالكـــي  باســـم 
يأتي ليضيف شـــرطا جديدا إلى شروط 
التعويـــض  عليـــه  المؤمـــن  اســـتحقاق 
التعطل عن العمل، المنصوص عليها في 
المـــادة “10” مـــن المرســـوم بقانـــون رقم 
“78” الســـنة 2006 بشـــأن التأميـــن ضـــد 
التعطـــل، ممثا في اســـتحقاق الموظف 
حـــال  العمـــل  عـــن  التعطـــل  لتعويـــض 
تسريحه من عمله بسبب تفكيك الشركة 

التي يعمل بها أو إعان إفاسها.  
المســـرح  الموظـــف  أن  المالكـــي  وأكـــد 
لظـــرف خـــارج عـــن إرادتـــه وإرادة جهة 
عمله التـــي ينتمي عليها بســـبب تفكيك 

الشـــركة أو إعان إفاسها، يعتبر عاطا 
عن العمل في الفترة التي تلي تسريحه، 
بمـــا يجعله ضحية لبراثـــن العوز والفقر، 
الـــذي يتوجـــب توســـيع شـــروط  األمـــر 
لتعويـــض  عليهـــم  المؤمـــن  اســـتحقاق 
التعطـــل عـــن العمـــل لتشـــمل الموظـــف 
المسرح عن عمله بسبب تفكيك الشركة 
التـــي يعمـــل بها أو إعـــان إفاســـها، بما 
يوفـــر لـــه الحماية القانونيـــة خال فترة 
التعطـــل، ويقيه من براثـــن العوز والفقر 
الســـلبية  اآلثـــار  تافـــي  علـــى  ويعمـــل 
للبطالـــة معـــززًا بذلـــك منظومـــة األمـــان 

االجتماعي. 
إنشـــاء صنـــدوق  وأضـــاف أن مشـــروع 
لحمايـــة  جـــاء  تعطـــل  ال ضـــد  التأميـــن 
المواطنيـــن من الحاجة والعّوز في فترة 

البطالـــة ســـواء الباحثين عـــن العمل من 
العاطلين وحماية المفصولين من العمل 
والمتعطلين ألسباب خارجة عن إرادتهم 
ســـواء كان ذلـــك بالفصل التعســـفي عن 
العمـــل أو حتـــى تســـريح العمال بســـبب 

إفاس أو تفكيك مؤسسة العمل. 
وأوضـــح المالكـــي أن “الهـــدف العام من 
إنشـــاء صنـــدوق التأميـــن ضـــد التعطـــل 
شـــبح  مـــن  البحرينييـــن  لحمايـــة  جـــاء 
لهـــم،  كريمـــة  حيـــاة  ولتأميـــن  البطالـــة 
االجتماعـــي،  التكافـــل  لمبـــدأ  وتأصيـــا 
واليـــوم نحن فـــي حاجة كبيـــرة لتفعيل 
هذا المبـــدأ للحفاظ على الحياة الكريمة 
للعامـــل والموظـــف في القطـــاع الخاص 
فـــي ظل الظروف والتداعيات الســـلبية؛ 

بسبب ما يحصل من أزمة عالمية”.   

 باسم المالكي

محرر الشؤون المحلية
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“المطاحن”:  توفير متطلبات البحرين من الطحين ومشتقاته
ـــي للشـــهر الفضيـــل ـــة االســـتهالك المحل تحقيـــق األمـــن الغذائـــي وتغطي

صــرح رئيس مجلس إدارة شــركة البحرين لمطاحــن الدقيق )المطاحن(، 
مروان خالد طبارة، أن الشركة قامت بجميع االستعدادات الالزمة لشهر 
رمضــان الفضيــل، مؤكــًدا أن مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة التنفيذيــة 
يولــون كل االهتمــام لتوفيــر متطلبــات المملكــة مــن الطحين ومشــتقاته 
حفاًظــا علــى األمــن الغذائــي، وللحفــاظ علــى مخــزون إســتراتيجي مــن 
القمــح والطحين اســتعدادا الســتقبال شــهر رمضان الفضيــل، ولتغطية 
حاجــة االســتهالك المحلــي في هذا الموســم تنفيًذا إلرشــادات الحكومة 

الرشيدة. 

ارتباطـــا  هنالـــك  أن  طبـــارة  وذكـــر 
إســـتراتيجًيا بين المؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنسانية وشركة البحرين 
لمطاحـــن الدقيـــق لتوزيـــع الســـال 
المؤسســـة  أســـر  علـــى  الرمضانيـــة 
من األيتام واألرامـــل والمحتاجين، 
مقدًرا هذا التكافـــل المجتمعي بين 
مختلـــف مؤسســـات المجتمـــع، مـــن 

أجل دعم هذه المشروعات الخيرية 
النبيلة، والعمل على تخفيف األعباء 
المعيشـــية على األسر المحتاجة مع 
قرب حلول شـــهر رمضـــان المبارك، 
موجًهـــا شـــكره وتقديره للمؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية، التـــي 
تحـــرص علـــى توزيـــع هذه الســـال 
ســـنوًيا، مؤكًدا حرص الشـــركة على 

تعزيز مثل هذه الشـــراكات من أجل 
الصالح العام.

كما أوضح طبـــارة أن مجلس إدارة 
اســـتيراد  إجـــراءات  أتـــم  الشـــركة 
تتكـــون  إذ  األســـترالي،  القمـــح 
الشـــحنة من القمح الصلب والشـــبه 

الصلب التي ســـوف يتم اســـتامها 
في شـــهر مايـــو المقبل، مشـــيًرا إلى 
أن أنـــه ســـوف تكـــون هناك شـــحنة 
أخـــرى ســـيتم اســـتامها فـــي شـــهر 
يونيـــو المقبـــل، حرًصا من الشـــركة 
علـــى تأميـــن أمـــن غذائي مســـتدام 

لمملكتنا الحبيبة.
مجلـــس  رئيـــس  أعـــرب  وأخيـــًرا، 
اإلدارة عـــن أســـمى مشـــاعر الشـــكر 
الرشـــيدة  القيـــادة  إلـــى  واالمتنـــان 
فـــي البحرين؛ لدعمهم وتشـــجيعهم 
فـــي  األغذيـــة  لقطـــاع  المســـتمر 
المملكة، ولشـــركة المطاحن لتوفير 
المهمـــة  الغذائيـــة  الســـلعة  هـــذه 
الحكومـــة  قبـــل  مـــن  والمدعومـــة 
لجميـــع المواطنيـــن والقاطنين في 

مملكة البحرين.

مروان طبارة

المنامة - البحرين لمطاحن الدقيق

سوق التجزئة اإللكترونية معركة الحرب الباردة
تشـــهد ســـوق التجزئة في جميع أنحاء العالم نمًوا ملحوًظا الســـيما بعد 
دخول التجزئة اإللكترونية، في حين يرى كثير من المهتمين أن التجزئة 
اإللكترونيـــة قامت بتدمير بعض العامات التجارية والماركات العالمية 
في قطاع التجزئة التقليدي، التي لم تبادر في التحول لمزاولة التجزئة 
اإللكترونية بإنشـــاء وتدشـــين متجر إلكتروني يســـاعدهم ويساهم في 
نمو المبيعات، وهذا على الرغم من االختاف حول األســـباب والعوامل 

الرئيسة التي أدت لنجاح أو فشل مشروع التجزئة اإللكترونية.
يعتبـــر قطـــاع التجزئـــة اإللكترونية فـــي البحرين جـــزء مهـــم للغاية، إذ 
أصبحت معظم القطاعات تريد مزاولة متجرها اإللكتروني الذي يشكل 
قطاعا مهما لمســـتقبل واعد، وسيســـاهم في تحقيق رؤية 2030 بقيادة 
ولـــي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
التجزئـــة اإللكترونيـــة هـــي عمليـــة بيـــع أو شـــراء أو تبـــادل المنتجـــات 
والخدمات والمعلومات باســـتخدام شـــبكة إنترنت داخلية أو خارجية، 
وهـــي عبـــارة عن عمليـــة بيع البضائـــع والمنتجـــات أو تقديـــم الخدمات 
للزبائن والمستهلكين إلكترونًيا عن طريق االنترنت، وتشمل العديد من 
التخصصـــات مثل المحاســـبة، قانون األعمال، علوم الحاســـوب، ســـلوك 
المســـتهلك، االقتصاد، الهندســـة، الماليـــة، إدارة الموارد البشـــرية، إدارة 
نظم المعلومات، التســـويق، والروبوتات والعلوم اإلحصائية. وبمختلف 
األنـــواع مـــن حيث حجـــم التجارة ابتداء مـــن مراكز البيـــع الكبيرة مثل 
www.amazon.com إلى المخازن المحلية الصغيرة التي تملك موقًعا 

إلكترونًيا على اإلنترنت.
وبمقارنـــة عالميـــة لإليـــرادات بماييـــن الـــدوالرات األميركيـــة مع حجم 
ســـوق يبلغ 1,001,974 مليـــون دوالر في العـــام 2020، تتصدر التجارة 
االلكترونيـــة معظـــم اإليـــرادات فـــي الصيـــن فيما تقـــدر اإليـــرادات في 

البحرين بنحو 897 مليون دوالر.
وأصبـــح التوجـــه إلى مجـــال التجـــارة اإللكترونيـــة في البحريـــن اليوم 
ضرورًيـــا للغايـــة مـــع وجود أزمـــة جائحة فيـــروس كورونا الـــذي أصاب 
العالـــم أجمع. وعلى المؤسســـات التجارية الناشـــئة والرائدة، أن تواكب 
التغييـــرات التكنولوجيـــة وإدارة االزمات والكوارث وأن تكون على أتم 
االســـتعداد الحتواء أقل الخسائر واالستمرار في نمو المبيعات، السيما 
أن جميع المؤشـــرات االقتصادية العالمية والمحلية تؤكد ذلك بالتوجه 

والتحول الرقمي بمختلف التخصصات.
 إن جميع المؤشرات االقتصادية العالمية والمحلية تشير توقعاتها إلى 
تحقيـــق نمـــو ملحوظ للتجارة اإللكترونية بحلول 2022 بزيادة نســـبتها 
16.4 %، أي مـــا يعـــادل 48 مليـــار دوالر، وفـــرص االســـتثمار محلًيا في 
المملكـــة ســـتصبح أعلى بكثير، إذ تم مســـبًقا شـــراء موقع “ســـوق دوت 
كـــوم” اإلماراتي من قبل أقوى موقع فـــي التجارة اإللكترونية “أمازون” 
بقيمـــة 700 مليـــون دوالر العـــام 2017، أيضا موقع “طلبـــات دوت كوم” 
الكويتـــي، حيـــث أثمـــر االتفـــاق علـــى بيع 80 % مـــن الشـــركة بقيمة 50 
مليـــون دينـــار كويتـــي، واحتفـــظ الرئيـــس التنفيذي الســـابق والشـــريك 
الحالي في الشركة الشاب الكويتي محمد جعفر بـ20 %، وذلك بحسب 
تقريـــر المنتـــدى االقتصـــادي العالمي للشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 

الصادر في أبريل 2019.

hamed.almahari@albiladpress.com

حامد المحاري

البحريـــن فـــي   ”19 “كوفيـــد  وبـــاء  تفشـــي  لمواجهـــة 

مليون دوالر دعم “جي إف إتش” لحملة “فينا خير”

“البورصة”: تداول 3.7 مليون سهم بـ 698.4 ألف دينار

إف  جـــي  مجموعـــة  أمـــس  أعلنـــت 
أو  إتـــش”  إف  )“جـــي  الماليـــة  إتـــش 
“المجموعـــة”( عـــن مســـاهمتها بمبلـــغ 
مليـــون دوالر دعما للجهـــود الوطنية 
البحريـــن  تبذلهـــا  التـــي  المباركـــة 
كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي  لمكافحـــة 
العهـــد  ولـــي  بقيـــادة   ”19  - “كوفيـــد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وتنفيذا لتوجيهات ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
ممثل جالة الملـــك لألعمال الخيرية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب،  وشـــئون 
أمنـــاء  مجلـــس  ورئيـــس  الوطنـــي، 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 

الذي اطلق مبادرة “فينا خير”.
وبهذه المناســـبة، قـــال رئيس مجلس 
إدارة “جي إف إتش كابيتال” الشـــيخ 
أحمد بن خليفة آل خليفة “يســـعدني 
عـــن  ونيابـــة  نفســـي  عـــن  باألصالـــة 
مجموعـــة “جـــي إف إتـــش الماليـــة”، 
أن ارفع أســـمى آيات الشكر والتقدير 
صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل  والعرفـــان 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، وإلى رئيـــس الوزراء صاحب 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 

ســـلمان آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى جهودهـــم المباركـــة 
أجـــل  مـــن  الحكيمـــة  وتوجيهاتهـــم 
التصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونـــا 
التـــي  التوجيهـــات  تلـــك  المســـتجد، 
أشـــعرت الجميع بالراحة واالطمئنان 
نتيجـــة لما تم تطبيقه مـــن إجراءات 
احترازيـــة وتدابير وقائيـــة وقرارات 
اســـتباقية أكدت للجميع أن االهتمام 
األول لدى القيادة الحكيمة هي صحة 
اإلنســـان وســـامته، وتوفيـــر كل مـــا 
يلزم من أجل أســـباب العيش الكريم، 
والتصدي لهذه الظروف االســـتثنائية 
التـــي تمر بها الباد، وقدمت البحرين 
واألمثلـــة  الصـــور  أروع  خالـــه  مـــن 
علـــى ما تؤمـــن به مـــن قيم إنســـانية 
وحضاريـــة وتكاتـــف وتاحـــم حـــول 
الوطـــن العزيز والقيادة الرشـــيدة في 

جميع الظروف واألوقات”. 
وأضـــاف “تفخـــر مجموعـــة “جي أف 
أتش المالية” أن تكون دائًما مســـاهما 
رئيًســـا في دعـــم المبـــادرات الوطنية 
الوطنـــي  الواجـــب  نـــداء  وتلبيـــة 
والوقـــوف مـــع البحريـــن فـــي جميـــع 

التزامهـــا  عبـــر  واألوقـــات،  الظـــروف 
بمبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة واإليمان 
بأهمية المساهمة في المحافظة على 
ما تحقق في البحرين من مكتســـبات 
مختلـــف  فـــي  وتنمويـــة  حضاريـــة 
المجـــاالت، والتعـــاون مـــع المبادرات 
الوطنيـــة لمواجهـــة انتشـــار فيـــروس 
عنـــه،  الناجمـــة  والتأثيـــرات  كورونـــا 
وعليـــه فإنـــه اســـتجابة مـــن مجوعة 
“جـــي اف اتـــش المالية” لحملـــة “فينا 
خير”، التي أطلقها ممثل جالة الملك 
لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب 
المؤسســــة  أمنـــاء  مجلــــس  رئيـــس 
ســـمو  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
الذي نفخر بسموه وبجهوده الوطنية 

تبـــرع  عـــن  نعلـــن  فإننـــا  المباركـــة، 
المجموعـــة بمبلـــغ مليـــون دوالر لهذه 
الحملـــة، متمنيـــن للمملكـــة وقيادتهـــا 
الحكيمة وشـــعبها العزيز دوام التقدم 

واالزدهار واألمن واألمان”.
وأردف “من جانب آخر، فإن مجموعة 
“جي إف إتش المالية” تتابع عن كثب 
هـــذا الوضـــع غيـــر المســـبوق، وتعمل 
بجانب السلطات المحلية واإلقليمية 
للقيام بكل ما أمكن؛ من أجل الحفاظ 
موظفيهـــا  ومصالـــح  صحـــة  علـــى 
وعمائهـــا والمجتمعـــات التـــي نزاول 

فيها أنشطتها.
التقديـــر  بخالـــص  تتقـــدم  أن  وتـــود 
وقيـــادة  حكومـــة  إلـــى  والعرفـــان 
الحثيثـــة  لجهودهـــم  البحريـــن 
والمتميـــزة واســـتجابتهم تجـــاه هذه 
األزمـــة، كما تشـــيد بنجـــاح جهودهم 
فـــي الحفـــاظ علـــى إبقـــاء البحريـــن 

سالمة وآمنة من كل سوء”.

تداول المستثمرون في بورصة 
3.66 مليـــون  البحريـــن، أمـــس، 
بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا  ســـهم، 
698.39 ألـــف دينار، تم تنفيذها 
مـــن خـــال 53 صفقـــة، إذ ركـــز 
علـــى  تعاماتهـــم  المســـتثمرون 
أســـهم قطـــاع البنـــوك التجارية، 

أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت  التـــي 
المتداولة 305.25 ألف دينار، أي 
مـــا نســـبته 43.71 % من القيمة 
وبكميـــة  للتـــداول  اإلجماليـــة 
قدرهـــا 1.18 مليـــون ســـهم، تـــم 

تنفيذها من خال 12 صفقة.
المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  وجـــاء 

في المركـــز األول إذ بلغت قيمة 
أســـهمه المتداولـــة 260.48 ألف 
 37.30 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار، 
% مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 

المتداولة.
أمـــا المركـــز الثاني فكان لشـــركة 
)بتلكـــو(  لاتصـــاالت  البحريـــن 

بقيمة قدرها 225.22 ألف دينار، 
مـــن   %  32.25 نســـبته  مـــا  أي 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

وجاءت مجموعة “جي اف اتش 
المالية” بقيمة قدرها 86.73 ألف 
دينـــار، أي مـــا نســـبته 12.42 % 

من إجمالي األسهم المتداولة.

المنامة - فين مارك كوميونيكشنس

المنامة - بورصة البحرين

لندن/ واشنطن - رويترز

التحويالت العالمية 
ستنخفض 142 مليار دوالر

قـــّدر الــبــنــك الـــدولـــي أن الــتــحــويــالت 
دوالر  مليار   142 العالمية ستنخفض 
في  هـــبـــوط  أكـــبـــر  وهــــو   ،2020 فـــي 

التاريخ الحديث.
انــخــفــاض  “إن  أمــــس  ــنــك  ــب ال وقـــــال 
األموال التي ترسلها العمالة المهاجرة 
إلى بلدانها بحوالي 20 %، وهي نسبة 
مرتفعة نحو 4 مرات عن مستوياتها 
إبان األزمة المالية في 2009، ويرجع 
أجورهم  انخفاض  إلى  بعيد  إلى حد 

والوظائف بالخارج.

الشيخ أحمد بن خليفة

“المجموعة” تفخر أن 
تكون مساهًما دائًما 

رئيًسا في دعم 
المبادرات الوطنية 

“الهالل األحمر” يقدم مساعدات عينية لـ 4500 أسرة متعففة
بــدأت جمعيــة الهــالل األحمــر البحرينــي توصيل مســاعدات عينية إلــى نحو 4500 
أســرة فــي مختلــف مناطــق البحرين، إذ يعمــل متطوعو الجمعية عبــر فرق صغيرة 
على توصيل هذه المســاعدات وفقا لجدول األســر المتعففة المســجلة على قوائم 

الجمعية.

ويتضمن جدول توزيع تلك المساعدات 
73 منطقـــة فـــي مختلـــف قـــرى ومـــدن 
ومحافظـــات البحرين، إذ يتم تخصيص 
أيـــام معينـــة لـــكل منطقـــة؛ لضمان ســـير 
عملية التوزيع بيســـر وساســـة، مشـــيرا 
األحمـــر  الهـــال  متطوعـــي  أن  إلـــى 
البحرينـــي توزعـــوا فـــي فـــرق صغيـــرة، 
ويعملون علـــى توزيع المســـاعدات على 
اليـــوم، وارتـــداء  مـــن  فتـــرات مختلفـــة 
الكمامـــات والقفـــازات، والحـــرص علـــى 

تطبيق التباعد االجتماعي.
وقـــال رئيس لجنة الخدمات في جمعية 

الهـــال األحمـــر البحرينـــي عـــادل الجـــار 
“إن الجمعيـــة ارتـــأت هـــذا العام تســـليم 
األســـر  إلـــى  العينيـــة  المســـاعدات  تلـــك 
المســـتحقة فـــي منازلها، بدال مـــن دعوة 
تلك األسر للحضور إلى مقر الجمعية كما 
جرت العادة سنويا، في إطار اإلجراءات 
االحترازية للوقاية من فايروس كورونا 
توزيـــع  “يأتـــي  مضيفـــا   ،”19  - “كوفيـــد 
المســـتحقة  األســـر  علـــى  المســـاعدات 
فـــي هـــذه الظـــروف الصعبـــة دليـــا آخر 
على ســـعي جمعية الهـــال األحمر لدعم 
والوصـــول ألكثـــر  البحرينـــي،  المجتمـــع 

مـــن 4 آالف منـــزل فـــي مختلـــف مناطق 
البحريـــن ليس باألمر الســـهل، لكننا قبلنا 
هذا التحدي في إطار مســـاهمتنا الفاعلة 

في الجهود الوطنية لمكافحة كورونا”.
مـــن جانبه، أشـــار رئيس لجنـــة العاقات 
العامـــة علـــي كاظم، إلـــى أن المتطوعين 
يعلمـــون علـــى تســـليم تلك المســـاعدات 
وتلبيـــة  اســـتحقاقا،  األكثـــر  لألســـر 
إنســـانيتهم  وصـــون  احتياجاتهـــم، 
وكرامتهم، مستفيدين بذلك من خبرات 

الهـــال  لـــدى جمعيـــة  ومعرفـــة عميقـــة 
المحتاجـــة  األســـر  بمتطلبـــات  األحمـــر 
علـــى مدى أكثر مـــن 40 عامـــا، الفتا إلى 
أن شـــركة “إكســـبرس” وضعـــت نحو 14 
سيارة من ســـيارتها مجانا تحت تصرف 
جمعية الهال األحمـــر البحريني لتوزيع 

تلك المساعدات.
وإلى ذلـــك، أعرب األمين العـــام لجمعية 
بالوكالـــة  البحرينـــي  األحمـــر  الهـــال 
والمديـــر العـــام للجمعية مبـــارك الحادي، 
عـــن شـــكره لجميـــع المتطوعيـــن الذيـــن 
يعلمـــون فـــي هـــذه الظـــروف الدقيقـــة، 

ويتبنـــون شـــعار “العطاء بكرامة” لألســـر 
المســـتحقة، وأعـــرب عن شـــكره لشـــركة 
“إكســـبرس” على دعمها، ولجميع شركاء 
الجمعية، وأهاب بالشركات والمؤسسات 
مـــن  والمحســـنين  البـــاد  فـــي  العاملـــة 
المواطنيـــن والمقيميـــن تقديم تبرعاتهم 
المأمولة إلنجاح برنامج المساعدات هذا 
العام،أسوة بما قدموه من عمل خير في 

األعوام السابقة.

المنامة - الهالل األحمر البحريني

جانب من توزيع المساعدات للمحتاجين

متطوعو الجمعية 
يعملون عبر فرق 

صغيرة على 
توصيلها

معرفة عميقة لدى 
الجمعية بمتطلبات 

األسر تمتد ألكثر 
من 40 عاما
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تنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة الســامية لملــك البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة بإطــاق الحزمــة المالية واالقتصاديــة بقيمة 
4.3 مليــارات دينــار لمواجهــة انعكاســات االنتشــار العالمــي لفيروس كورونــا )COVID-19( على المســتوى المحلي بما يحافظ على صحة وســامة 
المواطنيــن والمقيميــن بالتــوازي مــع اســتمرار برامج الدولة ومســيرة عملها تحقيقا لمســاعي التنميــة، والتي تبلورت عنها عدة قــرارات مثمرة من 
ضمنها مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون دينار ليصل إلى 200 مليون دينار؛ بهدف دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ للتغلب 
علــى التحديــات التــي تواجههــا وتوفيــر الســيولة الازمة لهــا للتعامل مع آثار األوضــاع الراهنة حفاظا على النمو المســتدام ومســاعدتها على أداء 
دورها المهم في تعزيز بيئة األعمال، وبموجب التوجيهات الملكية السامية سيقوم صندوق السيولة بمواصلة تمويل شركات ومؤسسات القطاع 

الخاص؛ للحصول على التسهيات االئتمانية الازمة؛ لتمكينها من مواصلة دورها في نمو االقتصاد الوطني.

إطالقـــه  تـــم  قـــد  الســـيولة  صنـــدوق  وكان 
بتكليـــف   2019 الحكومـــي  الملتقـــى  خـــالل 
مـــن ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
لـــوزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، والذي 
يســـهم في تحفيز نمو االقتصاد الوطني من 
خالل دعم الشـــركات والمؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة في كافة قطاعات االعمال عن 
طريـــق حصولها على التســـهيالت االئتمانية 
الالزمـــة لتمويل التزاماتهـــا المالية وتمكينها 
من االستمرار في أداء دورها وتنفيذ خططها 
ومشـــاريعها لتكون قادرة على االســـتمرارية 
والمســـاهمة  المنشـــودة  أهدافهـــا  وتحقيـــق 
في النمـــو االقتصادي، وفي المقابل ســـيعزز 
الثقة فـــي التســـهيالت والخدمـــات المقدمة 
ألصحـــاب األعمـــال، حيث يشـــارك عـــدد من 
المصـــارف فـــي هـــذا الصنـــدوق، وهـــم: بنك 
البحرين الوطني، وبنـــك البحرين والكويت، 
وبنـــك البحريـــن اإلســـالمي، وبنـــك البحرين 
للتنميـــة، غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، 

وصندوق العمل “تمكين” .
ومنـــذ بداية اإلعالن عن انطـــالق الصندوق، 
فقـــد تمـــت مراجعـــة جميـــع الطلبـــات التـــي 
تقدمت للحصول على التسهيالت التمويلية 
مـــن الصنـــدوق، حيـــث تمـــت الموافقـــة على 
297 طلبا إلى اليوم، بقيمة 80 مليون دينار، 
ومـــازال العمـــل جاريـــا للبـــت فـــي الطلبـــات 
فـــي  الســـيولة  صنـــدوق  ويهـــدف  األخـــرى، 
ظـــل الظـــروف الراهنـــة اليـــوم إلـــى مراجعة 
كافـــة الطلبـــات خصوصـــا طلبات الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة والمتناهيـــة الصغـــر، 
وذلـــك بعـــد مضاعفـــة المبلـــغ المرصـــود لـــه، 
ويقـــوم الصنـــدوق حاليـــا بمراجعـــة المعايير 
واالشتراطات بما يلبي احتياجات الشركات 
المتأثـــرة؛ بســـبب تداعيات فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، وذلك بعد غلق باب التســـجيل 

في 19 مارس الماضي.
الماليـــة  وزيـــر  ثمـــن  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  خليفـــة  آل 
لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة بإطـــالق الحزمـــة المالية 
عـــززت  والتـــي   ،4.3 بقيمـــة  واالقتصاديـــة 
من اســـتمرار برامـــج الدولة ومســـيرة عملها 
تحقيقا لمســـاعي التنمية المســـتدامة لصالح 
الحكومـــة  لقـــرارات  ومتابعـــة  المواطنيـــن 
برئاســـة صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وأوامـــر ولـــي العهـــد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة بإطـــالق حزمة 
ماليـــة واقتصاديـــة لتوفير الســـيولة الالزمة 
للقطـــاع الخـــاص للتعامـــل مع آثـــار األوضاع 
الراهنـــة للتصـــدي للفيـــروس؛ حفاظـــًا علـــى 
النمو المســـتدام، وما تمخـــض عنها من قرار 
مضاعفـــة حجـــم صندوق الســـيولة إلى 200 
مليـــون دينار، مؤكـــدا أهميـــة دور الصندوق 
في دعم شـــركات القطـــاع الخاص؛ لمواجهة 
التحديـــات الناجمـــة عـــن انتشـــار فايـــروس 
كورونا ومواصلة تحقيق األهداف المنشودة 
مـــن إنشـــاء الصنـــدوق لتطويـــر بيئـــة ريـــادة 

األعمال.
وأثنـــى علـــى الجهـــود المبذولـــة مـــن فريـــق 
المعنيـــة  الجهـــات  البحريـــن وتعـــاون كافـــة 
الوطنـــي،  االقتصـــاد  دعـــم  فـــي  وإســـهامها 
والدفـــع بعجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة رغـــم 
التحديـــات التـــي تواجه المملكـــة خالل هذه 
الفتـــرة، بما يحقـــق النماء واالزدهـــار للوطن 

والمواطن.
وأشـــاد وزير الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
زايـــد الزيانـــي بتوجيهـــات ولـــي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بـــن حمـــد آل خليفة بزيـــادة حجـــم صندوق 
الســـيولة والمقدرة بقيمـــة 200 مليون دينار 
بحرينـــي؛ بهـــدف دعم المؤسســـات الصغيرة 
العمليـــة  دفـــع  فـــي  واإلســـهام  والمتوســـطة 

التنموية الشاملة في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الدعم السخي من سموه دليل 
على المالحظة الدقيقة والمدروســـة البعيدة 
المـــدى ألوضـــاع هـــذه المؤسســـات وإيمانـــا 
منـــه بالدور الحيـــوي والمهـــم تحقيقا للرؤية 
االقتصادية الشـــاملة لقائد المســـيرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك، مثمنـــا فـــي الوقـــت نفســـه 
دعـــم ســـموه لكافـــة القطاعـــات االقتصادية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وفي مقدمتهـــا قطاع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد 
تناميا ملحوظا وإســـهامه في الناتج المحلي 
والمبـــادرات  التســـهيالت  بفضـــل  اإلجمالـــي 
التي تتبناها الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
ورؤية وتنفيذ صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء فـــي ســـبيل االرتقـــاء بهـــذا القطـــاع 
الحيـــوي والنامي، والوقوف على مشـــكالته 
وتذليـــل العقبـــات التي تواجه صغـــار التجار 
ووضـــع اإلجـــراءات والمبـــادرات التـــي مـــن 
شـــأنها تذليل كافة العقبات والمشكالت التي 
تواجـــه المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
والعمل حثيثا على تخطيها وفقا لإلجراءات 
والقوانيـــن والتنســـيق الكامـــل مـــع الجهـــات 
لخلـــق  العالقـــة  ذات  والخاصـــة  الحكوميـــة 
اقتصـــاد بحرينـــي قـــوي ومتيـــن قـــادر علـــى 

مواجهة كافة التحديات العالمية.
ونـــّوه الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” 
بالجهـــود الوطنيـــة الحثيثـــة التي يقـــوم بها 
الفريـــق الوطنـــي لمكافحة فايـــروس كورونا 
بقيادة صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 

بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد نائـــب القائد 
االعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
وجهود الحكومة في سبيل استمرارية دعم 
عجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة فـــي المملكـــة، 
مؤكـــدا أن زيادة الدعم المقـــدم من صندوق 
الســـيولة سيسهم في مســـاندة أكبر شريحة 
ممكنـــة مـــن مؤسســـات القطـــاع الخاص من 
التـــي  المختلفـــة  التكامليـــة  األدوار  خـــالل 
تقـــوم بهـــا المؤسســـات الحكوميـــة فـــي هذا 
الشـــأن، والســـيما دعم المؤسســـات الصغيرة 
والمتناهيـــة الصغـــر مـــن خـــالل برنامج دعم 
اســـتمرارية األعمـــال الـــذي تقدمـــه “تمكين”، 
وأكـــد أن العمـــل جـــاٍر حاليـــًا فـــي “تمكيـــن” 
على قدم وســـاق؛ من أجل دعم المؤسســـات 
المتأثـــرة ضمن آلية مبســـطة تســـمح بتقييم 
حجم التأثر للمؤسســـة مـــن الظروف الراهنة 
بشكل مباشـــر وتحديد نسبة الدعم المقدمة 
للمساهمة في النفقات التشغيلية للمؤسسات 

فيما يدعم استمراريتها.
وأكـــد رئيس غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
ســـمير نـــاس أن مضاعفـــة حجـــم صنـــدوق 
الســـيولة ليصل إلى 200 مليون دينار؛ لدعم 
المؤسســـات المتضـــّررة مـــن أزمـــة كورونـــا، 
سيحصن المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
فـــى  أدائهـــا  وتنميـــة  اســـتقرارها  ويضمـــن 
مواجهـــة مختلـــف التحديـــات، موضحـــا أن 
الصنـــدوق يهدف إلـــى دفع عجلـــة االقتصاد 
الوطنـــي والمحافظة علـــى معدالت نموه بما 
يتســـق مع جهود المملكة في تنمية وتطوير 
بدورهـــا  للقيـــام  االقتصاديـــة؛  قطاعاتهـــا 
المحـــوري في تحقيـــق التنميـــة االقتصادية 

المستدامة.
الصنـــدوق  أن  إلـــي  الغرفـــة  رئيـــس  وأشـــار 
اشـــتمل علـــى آليـــات محكمـــة لدعـــم جميـــع 
وزيـــادة  والصناعيـــة  التجاريـــة  القطاعـــات 
قدرتها بما يتناســـب مع حجـــم الضرر الواقع 
عليهـــم جـــراء تداعيـــات فيـــروس كورونـــا، 
معربـــة عـــن ثقتهـــا فـــي قدرته علـــى تحقيق 
والصناعيـــة  التجاريـــة  األعمـــال  اســـتدامة 
وتنشـــيط حركة االقتصـــاد، دعما ومســـاندة 
ألصحاب المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
فـــى ضوء مـــا يحمله مـــن تأثيـــرات إيجابية 

واسعة.
كما قـــال رئيس مجلـــس إدارة بنك البحرين 
الوطنـــي فاروق المؤيـــد “يقوم صندوق دعم 
الســـيولة بـــدور أساســـي ومحـــوري في دعم 
القطـــاع الخـــاص. وإن ضـــخ مبالـــغ اضافيـــة 
خالل هـــذه االوقـــات الصعبـــة يعتبر رســـالة 
مهمـــة مـــن قيـــادة المملكة بأهمية الشـــركات 
والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة؛ كونها 
عصب االقتصاد ومن الضروري مساندة هذا 

القطاع الحيوي” .
كمـــا صرح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين 
والكويـــت مـــراد علـــي مـــراد، قائـــال: “واجبنا 
الغاليـــة  مملكتنـــا  نحـــو  الوطنـــي  والتزامنـــا 
خاصـــة فـــي ظل هـــذه الظـــروف الراهنة بأن 
نكون ضمن كبرى بنوك المملكة والمؤسسات 
الماليـــة في تنفيذ توجيهات ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة لدعـــم وتنمية االقتصـــاد الوطني 
وذلـــك بزيـــادة دعم صندوق الســـيولة ليصل 

إلـــى 200 مليـــون دينـــار بحرينـــي لمســـاعدة 
الشـــركات خصوصـــا الصغيـــرة والمتوســـطة 
لهـــا.  الماليـــة  االلتزامـــات  جدولـــة  إلعـــادة 
والســـيما ان تضافـــر الجهـــود البناءة ســـوف 
تكـــون داعما رئيســـا للقـــوى الماليـــة والكيان 

االقتصادي البحريني”.
ومـــن جانبـــه، صـــرح رئيـــس مجلـــس إدارة 
خالـــد  للتنميـــة  البحريـــن  بنـــك  مجموعـــة 
الرميحـــي، قائـــال: “إن المبـــادرة التـــي تفضل 
بهـــا صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
القائـــد االعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء في زيادة الدعم المقدم من صندوق 
 ٢٠٠ اإلجمالـــي  المبلـــغ  ليصبـــح  الســـيولة 
مليـــون دينـــار بحرينـــي هـــي من المبـــادرات 
الرياديـــة الوطنيـــة التي تســـهم فـــي تحويل 
التحّديـــات إلى فرص مســـتقبلية، وذلك في 
ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التـــي تشـــهدها 
مملكـــة البحريـــن والعالم أجمـــع، حيث تمثل 
رؤية ســـّموه ضـــرورة المســـاهمة الفاعلة في 
تعزيز الشراكة اإلســـتراتيجية بين الحكومة 
والقطاع الخاص لتقديم أفضل ســـبل الدعم 
المؤسســـات  تحتاجهـــا  التـــي  والمســـاندة 
الصغيرة والمتوســـطة لتحقيق استمراريتها 
وتنشـــيط أدائهـــا وتنظيم جـــدول التزاماتها 
االقتصـــاد  تنميـــة  فـــي  يســـهم  بمـــا  الماليـــة 
الوطنـــي ومحاولـــة التغلـــب علـــى المؤثرات 
الحاليـــة التـــي قد تســـهم فـــي تباطؤها وفق 
آلياٍت وخطط مدروسة ذات أبعاد اقتصادية 

مجدية”.
مـــن جهته، أشـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة بنك 
البحريـــن اإلســـالمي عصـــام فخـــرو بالـــدور 
المهم الذي يقوم به صندوق السيولة، والذي 
تـــم إنشـــاؤه بتكليـــف مـــن قبـــل ولـــي العهـــد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ بهدف 
النهوض باالقتصـــاد البحريني عموما، ودعم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة 
البحرين علـــى وجه التحديد بعدما تعرضت 
لـــه من تحديـــات عديدة مؤخـــرا، مؤكدا بأن 
الســـيولة  صنـــدوق  ســـيقدمه  الـــذي  الدعـــم 
دوران  اســـتمرار  فـــي  وبالشـــك  سيســـهم 
عجلـــة االقتصاد في مملكـــة البحرين وثبات 
خطواتنا نحو تحقيق رؤية البحرين 2030.

صندوق السيولة يواصل تمويل الشركات والمؤسسات من “الخاص”
بعد مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون إلى 200 مليون دينار بناء على الحزمة المالية

وزير “المواصالت”: ميناء خليفة بن سلمان يعمل بكامل طاقته
أكــد وزيــر المواصــات واالتصــاالت كمال أحمــد، تنفيذ اللجنة التنســيقية برئاســة ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، خطة شاملة وفعالة لمكافحة فيروس كورونا، تساهم 
في ضمان اســتمرار أعمال غالبية القطاعات واألنشــطة التجارية واللوجستية وقطاع 

الموانئ والماحة البحرية.

وأضـــاف الوزير، في ملتقـــى افتراضي عبر 
منصـــة “ويبينـــار” بعنـــوان “الحفـــاظ علـــى 
مرونـــة سالســـل التوريـــد خـــالل األزمات” 
عملياتنـــا  مواصلـــة  خـــالل  “مـــن  أمـــس 
التشـــغيلية، اســـتطعنا العمـــل علـــى حماية 
مجتمع األعمال مـــع االلتزام بتطبيق أعلى 
معايير الصحة والسالمة خالل هذه األزمة؛ 
للحفـــاظ على صحة وســـالمة ومكتســـبات 
شـــركائنا وعمالئنا. وعلى الرغـــم من التأثر 
الـــذي طـــرأ بسلســـلة التوريـــد خـــالل هـــذه 
األزمة، إال أن ميناء خليفة بن ســـلمان كان 

ومـــا يزال يعمـــل بكامل طاقته التشـــغيلية 
لتســـيير األعمـــال والحفـــاظ علـــى سالســـة 

سير األنشطة التجارية واللوجستية”.
الملتقـــى  فعاليـــات  الوزيـــر  وافتتـــح 
االفتراضي، الذي بدأ باستعراض األساليب 
التـــي انتهجتها البحريـــن لمواصلة نجاحها 
في الحفـــاظ على وتيرة بيئـــة األعمال من 
دون أن تتأثر سالسل التوريد واإلمدادات 
اللوجســـتية خـــالل أزمـــة فيـــروس كورونا 
التقلبـــات  رغـــم   )19 )كوفيـــد  المســـتجد 
الضخمة التي رافقت انتشار الجائحة على 

مستوى المنطقة والعالم.
إم  بـــي  “أي  شـــركة  الملتقـــى  ونظمـــت 
تيرمينالـــز البحريـــن” بالتعـــاون مـــع شـــركة 
“فيـــن مـــارك كوميونيكيشـــنس” بمشـــاركة 
نخبـــة مـــن الشـــركاء اإلســـتراتيجيين فـــي 
سالســـل التوريـــد واإلمدادات اللوجســـتية 

في البحرين.

المتحـــاورون تجاربهـــم ورؤاهـــم  وتبـــادل 
اإلجـــراءات  بشـــأن  نظرهـــم  ووجهـــات 
الســـريعة والخطوات التنســـيقية المتخذة 
لضمـــان  والجهـــات  القطاعـــات  بمختلـــف 
تكامل سالســـل التوريد واستمرار األعمال 
اللوجســـتية في المملكة خالل هذه األزمة 

العالمية غير المتوقعة.

وتطـــرق المتحـــاورون إلى أبـــرز المواضيع 
الرئيســـة في هذا الشـــأن وهـــي: التحديات 
والخدمـــات  النقـــل  قطـــاع  تواجـــه  التـــي 
الواجـــب  الخطـــوات  ومـــا  اللوجســـتية، 
اتخاذها خالل األزمة لتمنح القطاع مزيًدا 
مـــن المرونـــة، إلـــى جانـــب تحديـــد أفضـــل 
االســـتراتيجيات لتســـريع خطـــى التعافي، 
والثـــورة  التكنولوجيـــا  اعتمـــاد  وضـــرورة 
الصناعيـــة الرابعـــة فـــي األعمـــال والعمـــل 
عـــن بعـــد. كمـــا أكـــد المتحـــاورون أهميـــة 
وضع الخطط واالســـتراتيجية االحترازية 
والبديلة لضمان اســـتمرارية سلسلة توريد 
الطبيـــة  والمســـتلزمات  الغذائيـــة  المـــواد 
واألدويـــة، وزيـــادة المخـــزون لديهـــم مـــن 
المـــواد األولية فعلى ســـبيل المثال، رفعت 
شـــركة موندليـــز مخزونهـــا مـــن المورديـــن 
المحلييـــن والخليجيين من أســـبوعين إلى 
4 أســـابيع وإلـــى 8 أســـابيع للمـــواد األوليـــة 
المســـتوردة مـــن الـــدول األخـــرى؛ من أجل 

فـــي التعامل مـــع أي تأخير قـــد يحدث في 
اســـتيراد المـــواد، كمـــا رفعت شـــركة فوالذ 
مخزونها من بعض المواد المستخدمة في 

التصنيع إلى الربعين الثاني والثالث.
والخدمـــات  النقـــل  لجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
اللوجســـتية فـــي غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن أحمـــد النعمة، العمـــل مع مختلف 
الجهـــات؛ للتأكد من توافر المـــواد الغذائية 
واألدوية والمســـتلزمات الطبية في الوقت 

والسعر المناسب.
ورأى النعمـــة ضرورة إيجاد حلول ســـريعة 
لقطـــاع الطيران جراء األزمة، خصوًصا أنه 
تـــم إغالق شـــركة طيران أســـترالية وأعلن 
عـــن إغالق أخـــرى، مشـــيرا إلى االســـتعانة 
بشـــركة طيـــران الخليـــج في نقـــل البضائع 

وتوفير المستلزمات للسوق المحلية.
ولفـــت إلـــى ضـــرورة إيجـــاد ضمانـــات بأن 
المســـافرين على متـــن الطائرات ســـليمون 

من الفيروس عبر وضع إجراءات سريعة.
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المنامة - مجمع دلمونيا

أعلن مجمع دلمونيا الذي يتم تطويره من 
قبل شـــركة مجمع دلمونيا للتطوير مؤخًرا 
عـــن افتتـــاح أول فـــرع ألســـواق التميمـــي 
وعلـــى  البحريـــن  فـــي  ماركـــت  ونيتشـــر 
مســـتوى دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
حيث يقدمان مجموعة متكاملة من السلع 
الغذائيـــة والمنتجـــات المنزليـــة المتنوعـــة 
لزوار المجمع. ويمتد الفرع المشترك الذي 
يضـــم أســـواق التميمـــي ونيتشـــر ماركت، 
التابعـــان لشـــركة أســـواق التميمـــي، علـــى 

1,800 متـــر مربـــع فـــي الطابـــق  مســـاحة 
الُســـفلي بمجمع دلمونيا، ويحظى بمدخل 
خاص على قنـــاة دلمونيا المائية ومواقف 

السيارات بالمجمع.
للـــزوار  التميمـــي  أســـواق  فـــرع  ويقـــدم 
تشكيلة رائعة من أجود السلع الغذائية من 
األطعمة والفواكـــه والخضروات الطازجة 
والبضائع المحلية والمســـتوردة التي تلبي 
وبأســـعار  المنزليـــة  المتطلبـــات  مختلـــف 
مجموعـــة  بالمتجـــر  ويتوفـــر  تنافســـية. 

وافيـــة مـــن األغذيـــة الصحيـــة والعضوية 
الطبيعيـــة وبعـــض المأكـــوالت الخالية من 
األلبان والجلوتين والّسكر. وتضم أسواق 
التميمـــي أيًضا أقســـاما مخصصة لألجبان 

واللحوم والمخبوزات الطازجة.
أمـــا نيتشـــر ماركـــت، فيوفـــر للمتســـوقين 
نخبة من المنتجـــات الطبيعية والعضوية، 
منتـــج   5,000 مـــن  أكثـــر  إلـــى  باإلضافـــة 

مستورد من مختلف أنحاء العالم. 
وبهـــذه المناســـبة، قـــال الرئيـــس التنفيذي 

لمجمـــع دلمونيا، الشـــيخ محمـــد بن دعيج 
آل خليفة “يسعدنا جًدا افتتاح أولى أفرع 
ألســـواق التميمي في البحرين، والتي تعد 
مـــن متاجـــر الســـوبرماركت األســـرع نمًوا 
على مســـتوى المملكة العربية الســـعودية، 
نيتشـــر  فـــروع  أحـــدث  افتتـــاح  وكذلـــك 
ماركـــت بالمجمـــع، وهمـــا يشـــكالن إضافة 
أساســـية لخدمـــة متطلبات زوارنـــا الكرام 
إلـــى جانـــب دورهمـــا فـــي تعزيـــز التنـــوع 

بالسوق البحرينية”.

مجمع دلمونيا يفتتح أسواق التميمي

جانب من منتجات السوق

أمل الحامد

جانب من الحضور في الملتقى

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد
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المنامة - كي بي إم جي البحرين

قدمـــت شـــركة “كـــي بـــي إم جـــي” فـــي البحريـــن 100 حاســـوب 
محمـــول لمؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة وجمعيـــة الســـنابل لرعاية 
األيتـــام، وذلـــك في إطـــار التزامهـــا ودعمها المتواصـــل للمجتمع 

المحلي. 
وأفاد رئيس قسم المسؤولية االجتماعية للشركات في الشركة، 
زيـــاد فخرو، أنه “لطالما شـــكل التعلم مـــدى الحياة إحدى الركائز 
الرئيســـة لعملنـــا المجتمعـــي، وتزويـــد الجيـــل المقبـــل بـــاألدوات 
الالزمـــة لتحقيـــق النمـــو ليـــس ســـوى جـــزًءا بســـيًطا مـــن هـــذه 
المســـاعي. ففـــي ظل انتشـــار جائحة فيروس كورونا المســـتجد 
وإقفال المدارس إثر ذلك، ال يســـعنا اليوم سوى تأدية دورنا في 
هـــذا المجال ومســـاعدة جيل المســـتقبل عبر تزويـــده باألدوات 
الالزمة للنجاح”. بدورها، تســـعى مؤسســـة المبـــرة الخليفية إلى 
إحداث أثر اجتماعي في قطاع التعليم، وتمكين الجيل الشـــاب 
في البحرين من تحقيق طاقاته القصوى. وسيتمكن الشباب في 
البحريـــن، بفضل المعارف والمهارات وبرامج تطوير الشـــخصية 
التي تقدمها المؤسسة، من العمل على تطوير ذاتهم والمساهمة 

فـــي تقدم المملكـــة على نحو أكبـــر. ومن جهتها، تســـعى جمعية 
الســـنابل لرعايـــة األيتام إلى توفير الرعايـــة التعليمية والصحية 
واالجتماعيـــة لأليتـــام الذين يحتاجـــون إلى مثل هـــذه الرعاية، 

والعمل على دمجهم في المجتمع المحلي.

أثناء تقديم األجهزة المتبرع بها

فـــي إطــــار دعمهــــا المتــواصـــل للمجتمـــع المحلـــي

“كي بي إم جي”: 100 “حاسوب” للمؤسسات الخيرية

المنامة - البحرين اإلسالمي

 )BisB( دشـــن بنـــك البحريـــن اإلســـالمي
خدمـــة تمويـــل تجـــوري الفـــوري، التـــي 
تتيح لهم إمكانية الحصول على تمويل 
فـــوري دون أربـــاح مـــن حســـاب تجوري 
منـــه  ســـعيًا  بهـــم،  الخـــاص  اإلســـالمي 

لتبسيط األمور المالية لزبائنه.
الخدمـــات  تنفيـــذي  رئيـــس  وقالـــت 
دالل  البنـــك،  فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة 
الغيـــص “تتواصـــل جهودنـــا فـــي تقديم 
خدمـــات نوعيـــة ومبتكـــرة لزبائـــن بنـــك 
البحريـــن اإلســـالمي عـــن طريـــق توفير 
بالســـهولة  تتميـــز  ومنتجـــات  خدمـــات 
تدشـــين  يســـعدنا  ولذلـــك،  والبســـاطة. 
التـــي  الفـــوري  خدمـــة تمويـــل تجـــوري 
تتيح لزبائن حســـاب تجوري اإلســـالمي 
الحصول على تمويـــل فوري دون أرباح 

مع فرص التأهل للدخول في ســـحوبات 
الخاصـــة  المغريـــة  النقديـــة  الجوائـــز 

بالحساب”. 
وأضافـــت الغيـــص، تتيـــح هـــذه المنصة 
للزبائـــن إمكانيـــة الحصول علـــى تمويل 
فـــي مدة ال تزيد عن 5 دقائق، إذ ســـيتم 

تســـديد مبالغ األقساط الشـــهرية تلقائيًا 
من حســـاب التوفير أو الحساب الجاري 

للزبون”. 
واختتمـــت “يمكن للزبائـــن الذين يودون 
االســـتفادة مـــن خدمـــة تمويـــل تجوري 
الفـــوري إتمـــام طلبهـــم فـــي أقـــل مـــن 5 
دقائـــق عبر تطبيق “اإلســـالمي الرقمي”، 
وســـيتمكن الزبائـــن مـــن طلـــب تمويـــل 
يبدأ من 200 دينـــار بحريني إلى 2,000 
دينـــار، إذ ســـيتم إضافـــة مبلـــغ التمويل 
في حســـاب التوفير أو الحساب الجاري 
الخـــاص بهـــم، إلى جانـــب اختيـــار فترة 
زمنية تتراوح من 3 أشـــهر إلى 12 شهرًا 
لتسديد مبلغ التمويل دون أي أرباح، مع 
احتساب رســـوم مقدمة تتراوح بين 30 
دينار بحريني إلـــى 70 دينار وفقًا لقيمة 

التمويل الذي يرغبون بطلبه”.

ــه ــن ــائ ــزب ــســيــط األمـــــــور الـــمـــالـــيـــة ل ــتــب ســـعـــًيـــا ل

“اإلسالمي” يدشن خدمة تمويل “تجوري” الفوري

تســـتأنف مســـاء اليوم المحالت التجارية 
غير األساســـية العاملة فـــي البحرين غلق 
الصناعـــة  وزارة  لقـــرار  تنفيـــذا  أبوابهـــا؛ 
والتجارة والســـياحة القاضي بذلك، تجنبا 
النتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
19(، بعـــد أن ســـمح لهـــا فـــي األســـبوعين 
الماضييـــن بمباشـــرة أعمالها، إذ ســـيقتصر 
نشـــاط آالف مـــن محـــالت التجزئـــة غيـــر 
البيـــع  خدمـــات  تقـــدم  التـــي  األساســـية 
عبـــر  الخدمـــات  تقديـــم  علـــى  المباشـــر 

التوصيل و “األون الين”.
وفـــي جولة لـ “البـــالد” لعدد مـــن المحالت 
التجارية، شـــهدت الســـوق إقبـــاال متزايدا 
خصوصـــا  الملبوســـات،  محـــالت  علـــى 
المالبـــس النســـائية واألطفـــال، إلى جانب 
األوانـــي  مثـــل  المنزليـــة  المســـتلزمات 
ومعـــدات الطهي بالتزامن مع حلول شـــهر 

رمضان المبارك.
وقـــال أحمد محمد في محل “ســـفن فون” 
علـــى شـــارع جدعلـــي: إن فتـــرة الجلوس 
في المنزل إلى جانب تلقي الدروس “أون 

اليـــن”، تســـببت فـــي ارتفـــاع الطلـــب على 
أجهـــزة “التابلت” مـــن “أبل” و”سامســـونغ” 
واألنـــواع األخرى، التـــي أدت إلى قلة في 

المخزون بالسوق.
وأشـــار محمـــد إلـــى أن هنـــاك ارتفاعـــا في 
مبيعـــات “التابلت” المختلفة بنســـبة تصل 
مبيعـــات  كذلـــك  وارتفعـــت   ،%  50 إلـــى 

الهواتف المتنقلة عموًما.
ويضيـــف بقولـــه: إن محله مثال، قام بعمل 
عـــرض علـــى أجهـــزة “أيبـــاد” مـــن شـــركة 
“الكتاتـــل” وفـــي ثالثـــة أيام فقـــط تم بيع 
150 جهـــازا. وتســـاعد خدمـــات التوصيل 
ووجـــود مخـــزون جيـــد لـــدى المحـــل، كما 
يؤكد محمد، على االســـتمرار في عمليات 

البيع في فترة إغالق المحالت، مســـتدركا 
أن أفضل نســـب البيع تكـــون أثناء افتتاح 
يفضـــل  الزبائـــن  بعـــض  إن  إذ  المحـــالت، 

معاينة األجهزة.
“الســـتااليت”  محـــالت  تخلـــو  لـــم  كمـــا 
واألطباق الهوائية من الزائرين؛ استعدادا 

لمتابعة برامج شهر رمضان المبارك.
محـــل  فـــي  بائـــع  وهـــو  ســـليمان،  وقـــال 
“التنيـــن”: إن أعـــدادا متزايدة مـــن الزبائن 
أجهـــزة  علـــى  للحصـــول  حاليـــا  يقبلـــون 
“الـــدش” وأجهـــزة البث الذكيـــة، خصوصا 
مـــع قـــرب حلـــول الشـــهر الفضيـــل، وقبـــل 

إغالق المحـــالت. والمـــرأة بالطبع ال تهمل 
أناقتهـــا، كمـــا يشـــير عاصـــف مـــن محـــل 
“زينتـــي”، فالنســـاء ال يمكنهـــن االســـتغناء 
عـــن المكيـــاج، ودائما ما يســـتغلن الفرصة 
لشـــراء حاجاتهن من مستلزمات التجميل 
إلـــى جانـــب األكسســـوارات، مثـــل: الحلي 

والخواتم وغيرها.
ورغـــم ذلك، يـــرى محمد قاهـــر، البائع في 
محـــل “قاهـــر األســـعار”، أن النـــاس عموما 
ال زالـــت تفضل البقاء فـــي المنازل، وهناك 
ضعـــف فـــي مســـتوى التســـوق مقارنة مع 

الفترة التي سبقت انتشار الجائحة.

والشـــنط  المالبـــس  محـــالت  وتشـــهد 
واألحذية حضورا نسائيا أقوى مقارنة مع 

المتسوقين الرجال.
ازدحـــام  لوحـــظ  “واقـــف”،  ســـوق  وفـــي 
اليوميـــن  فـــي  األســـواق  فـــي  للســـيارات 
الماضيين، إذ الزالت الســـوق تشهد حركة 
شـــراء رغم أزمـــة الكورونا، كما شـــوهدت 
طوابيـــر علـــى محـــالت بيـــع اإللكترونيات 
والمســـتلزمات المنزليـــة الكهربائيـــة، مثل 

المكيفات والغساالت والثالجات. 
ملتزمـــة  المحـــالت  غالبيـــة  تـــزال  وال 
بتوجيهات التباعد االجتماعي، إذ باشرت 

تحذيريـــة  ملصقـــات  وضـــع  المحـــالت 
بضـــرورة وضع كمامـــات الوجه، في وقت 
يبقى فيـــه بعض الزبائن خارج المحل في 

حال االكتظاظ.  
يذكـــر أنـــه تقرر بـــدءا من اليـــوم الخميس 
حتـــى  مســـاًء،  الســـابعة  الســـاعة  عنـــد  
إغـــالق  إعـــادة   ،2020 7 مايـــو  الخميـــس 
أنشـــطة  واقتصـــار  التجاريـــة،  المحـــالت 
المحـــال التجارية والصناعيـــة التي تقدم 
ســـلًعا أو خدمـــات مباشـــرة للزبائـــن علـــى 
عمليـــات البيـــع بالطـــرق اإللكترونية وعبر 

خدمة توصيل البضائع.

إقبال على المالبس والمستلزمات المنزلية مع استئناف اإلغالق اليوم
ــى 50 % ــ ــل إل ــص ــات “الـــتـــابـــلـــت” الــمــخــتــلــفــة بــنــســبــة ت ــع ــي ــب ــي م ارتـــفـــاع فـ
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وســـعت أســـعار النفط مكاســـبها لنحو 
40 % فـــي تعامـــالت أمـــس، ليرتفـــع 
خـــام برنـــت أعلـــى 22 دوالرًا للبرميل، 
مـــع حالة مـــن التقلبات الشـــديدة على 

التداوالت.
خســـائرها  النفـــط  أســـعار  وعكســـت 
القوية في وقت ســـابق من التعامالت 

بعد ساعات عصيبة لسوق الخام.
وتراجـــع الطلـــب العالمي علـــى النفط 
بشـــكل كبيـــر مـــع جمـــود االقتصادات 

حول العالم؛ نتيجـــة لعمليات اإلغالق 
المفروضـــة من جانب الســـلطات التي 
تكافـــح من أجل احتواء تفشـــي وباء 

“كوفيد - 19”.
وارتفع أمس ســـعر العقود المستقبلية 
لخـــام برنـــت القياســـي تســـليم يونيو 
بنحـــو 15 % ليصل إلـــى 22.23 دوالر 
للبرميـــل، بعـــد أن كان يشـــهد خســـائر 
تصـــل إلى 10 % في وقت ســـابق من 

التعامالت.

المســـتقبلية  العقـــود  ســـعر  وارتفـــع 
لخـــام غـــرب تكســـاس تســـليم يونيـــو 
بنسبة 39.8 % مســـجالً 16.18 دوالر 
للبرميل، بعد أن سجل مستوى 10.26 

دوالر في وقت سابق من الجلسة.
الخـــام  مـــن  مايـــو  عقـــد  ســـعر  وكان 
األميركـــي والمنتهيـــة صالحيته أمس 
األول، ارتفـــع بنحـــو 125 % ليتعافـــى 
من النطاق الســـالب عند 10.10 دوالر 
للبرميل بعد أن تهاوى بنحو 300 %.

أسعار النفط تعزز مكاسبها لنحو 40 %
المنامة - بنك الخليج المتحد

تعهـــد بنـــك الخليج المتحـــد ش.م.ب 
)مغلقـــة( بدعمـــه لحملـــة “فينـــا خيـــر”، 
التـــي أطلقتهـــا المؤسســـة اإلنســـانية 
الملكيـــة بقيـــادة ممثـــل جاللـــة الملك 
للشؤون اإلنسانية والشبابية الوطنية 
والمستشـــار األمنـــي ورئيـــس مجلس 
أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة اإلنســـانية 
صاحب السمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، بالمســـاهمة بمبلـــغ وقدره 

250 ألف دوالر.

بنـــك  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الخليـــج المتحد مســـعود حيات “هذه 
أوقات غير مســـبوقة وصعبة بالنسبة 
لنـــا جميعـــًا، ومـــن واجبنـــا كمواطنين 
مســـؤولين أن ندعم قيـــادة وحكومة 
المســـاعدات  تدابيـــر  فـــي  البحريـــن 
أطلقوهـــا  التـــي  التأهيـــل  وإعـــادة 
 ،)Covid - 19( جائحـــة  لمكافحـــة 
الخـــط  أفـــراد  ونثمـــن جهـــود جميـــع 
األمامي فـــي المجتمع، الذين يعملون 

بال كلل لمساعدة شعب البحرين”.

250 ألف دوالر مساهمة “الخليج المتحد” في “فينا خير”

علي الفردان

محالت “الدشات” 
تزدهر والنساء 
ال يستغنين عن 

“المكياج”

دالل الغيص

مسعود حيات

“الغرفة” تعقد عموميتها بحضور 273 عضوا عبر االتصال بالفيديو
عقــدت غرفــة البحريــن جمعيتهــا العموميــة العاديــة للعــام 2020 عبــر وســائل االتصــال 
اإللكترونــي بصفة اســتثنائية في إطــار اإلجراءات والتدابيــر االحترازية التي تتخذها 
جميــع مؤسســات المملكــة؛ للحد من انتشــار فيــروس كورونا، بحضــور 273 من أعضاء 

الغرفة.

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة الغرفة ســـمير 
ناس إن نصـــاب االجتماع اكتمل وصحيح 
وفقا لنص المادة )19( من القانون إذا حضر 
200 عضـــو أو 10 % مـــن عـــدد األعضـــاء 
والمســـددين  الغرفـــة  فـــي  المســـجلين 
اشـــتراكاتهم الســـنوية أيهمـــا أقـــل، وحيث 
إنه قـــد بلغ عـــدد األعضاء المشـــاركين في 
هـــذا االجتمـــاع 273 عضـــوا مـــن مجمـــوع 
اشـــتراكاتهم  مســـددين  عضـــوا   31041
الســـنوية بالغرفة بنســـبة تبلغ 0.88 % من 
إجمالـــي األعضاء المســـددين اشـــتراكاتهم 

الســـنوية بالغرفـــة، وبذلك اكتمـــل النصاب 
القانونـــي الالزم النعقـــاد االجتماع بحضور 
مـــن أوجب القانون حضورهم، وهم رئيس 
الغرفـــة واألمين المالي ومدقق الحســـابات 
الخارجـــي والرئيس التنفيذي بصفته أمين 
ســـر االجتمـــاع، ومنـــدوب وزارة الصناعـــة 

والتجارة والسياحة.
وألقـــى ناس كلمتـــه كرئيس مجلـــس إدارة 
الغرفـــة، حيث قال “نثمن قرارات الحكومة 
الرشـــيدة برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وأوامر 

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
بإطالق حزمـــة مالية واقتصاديـــة؛ لتوفير 
الســـيولة الالزمـــة للقطاع الخـــاص للتعامل 
مـــع آثار األوضاع الراهنة، انطالقا من دافع 
الحفـــاظ علـــى المكتســـبات التـــي تحققـــت 
مـــا  أبـــدا  ننســـى  وال  الوطنـــي،  لالقتصـــاد 
يوليانه ســـموهما من دعم ومؤازرة الغرفة 
بشكل مستمر عن طريق تقديم كافة سبل 
الدعـــم ألصحـــاب األعمـــال، والحرص على 

االرتقاء بدورها”.
وأكـــد ألعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة أهمية 
الـــدور المنـــوط بهـــم تجـــاه هذه المؤسســـة 
العريقـــة التـــي تحرص دائما علـــى تمثيلهم 

خيـــر تمثيل من خـــالل التعـــاون والتفاعل 
والتواصـــل معها والحرص على المشـــاركة 
فـــي جميـــع فعالياتها وأنشـــطتها المتنوعة، 
ومدهـــا باألفـــكار والتصـــورات التي تحقق 
أهـــداف وتطلعـــات أعضائها للوصـــول إلى 

الغايات المنشودة.
وصادقت الجمعيـــة العمومية على محضر 

اجتماع الجمعية العمومية العادية الُمنعقد 
ناقشـــت  كمـــا   ،2019 أبريـــل   25 بتاريـــخ 
التقرير الســـنوي لمجلس اإلدارة عن نشاط 

الغرفة للعام 2019.
وتم مناقشـــة وإقرار الوضع المالي وتقرير 
مدقـــق الحســـابات الخارجـــي عـــن الســـنة 
الماليـــة 2019، كما تم إعادة تعيين شـــركة 

BDO كمدقق الحسابات الخارجي.
وفي بند ما يستجد من أعمال أخرى، سأل 
عضـــو مجلـــس اإلدارة خالـــد األميـــن عمـــا 
إذا كان تعييـــن شـــركة التدقيـــق الخارجي 
على حســـب الجودة أو السعر األقل، ولكن 
نظـــًرا لضعـــف جـــودة الصـــوت فـــي المكان 
المخصـــص للصحافييـــن لم تســـمع اإلجابة 

على السؤال.
وكانـــت هنـــاك مداخلة للعضو نـــادر عالوي 
صـــوت  دون  مـــن  صورتـــه  ظهـــرت  الـــذي 
وبعـــد مهاتفتـــه من أحـــد األعضـــاء تداخل 
بتســـاؤالت، ولكن  لضعف االستقبال حدث 
تشـــويش في المداخلة، ثم رفع الفتة كتب 
فيهـــا )لمـــاذا يتم حجـــب دخولـــي؟( إلى أن 

فقد االتصال به وانتهاء االجتماع.

زينب العكري

جانب من االجتماع



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

38344464

 بأسعار تبدأ من

350.000
BD المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building

مكاتب لإليجار
Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

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

القيد:6-100750

التاريخ :2020/4/21

القيد:38885

التاريخ :21-04-2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )CR 2020-58644( لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مطعم ومشويات 

اكل وامشي ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020 
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 

إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها الســادة 
اصحــاب شــركة مطعــم ومشــويات اكل وامشــي ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
100750-6، طالبين تغيير االســم التجاري من مطعم ومشــويات اكل وامشــي ذ.م.م الى 

قصر الحياة للبيع عن طريق اإلنترنت ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســادة 
عبدالعــال الخليــج للتدقيــق ) مكاتــب محترفه ( بموجب القيد رقــم 38885 طالبين تحويل 
الشــكل القانوني لفرع رقم 1 , 2 و 3 للشــركة المذكورة إلى شــركة مســاهمة بحرينية مقفلة 

برأسمال
وقــدره 600,000 ســتمائه الــف ديناربحرينــي ، بيــن كل مــن: 1. فريد يوســف خليــل المؤيد 
2. غســان ابراهيــم علــي الصبــاغ 3. شــركة آل شــريف القابضــة ذ.م.م. 4. الشــركة المتحــدة 
للخدمــات التجاريــة ش.م.ب مقفلــة 5. اوفرالنــد للتجــاره ذ.م.م 6. شــركة مجموعــة عبــد 

الرحمن علي السعد ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل و تصفية  

شركة سيفو ليسنوارك اإلدارية ش ش و لمالكها سيفو ليسنوارك ماكونن سجل 
تجاري رقم 113410

بناء على قرار المالك لشركة سيفو ليسنوارك اإلدارية ش ش و لمالكها سيفو ليسنوارك ماكونن المسجلة على 
قيد رقم 113410 ، بتصفية الشركة اختيار و تعيين السيد/

SEIFU LISANEWORK MEKONNEN مصفيا للشركة.
ذا يعلن المصــــــــــفي أن ســــــــــلطـة المديرين قد انتهـت وفقـا لنص المادة 325 من قانون الشــــــــــركات التجـارية 
البحريني الصـــادر لمرســـوم بقانون رقم (21) لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشـــركات يدعو 

المصـفي جميع دائني الشـركة إلى تقديم مطالبام إليه، مدعومة لمسـتندات الالزمة، خالل 15 يوم من
ريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي:
-973 33228163

saifulisanework@gmail.com

45760-3

رقم القيد

زينا صالون وسبا

االسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR 2020-41727 (  إعالن رقم 
 تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة أمــل محمــد ســعيد الســويدي تحويــل المحــل التجــاري التالــي: إلى 

السيدة / سميرة محمد عبدالرحمن الحمادي

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

التاريخ : 09/03/2019
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حديقة لـ“ذوي الهمم” بمدينة عيسى
ــد ــن راشـ ــخ عــيــســى بـ ــي ــش ــن بـــاســـم ال ــري ــح ــب ــاد ال ــتـ تــســمــيــة اسـ

مرر مجلس بلدي الجنوبية مقترًحا 
يقضي بإعادة تأهيل إحدى حدائق 
مدينـــة عيســـى لتتناســـب مـــع ذوي 

االحتياجات الخاصة.
جـــاء ذلك خـــال اجتمـــاع المجلس 
حيـــث بررت ممثـــل الدائرة ورئيس 
لجنـــة الخدمـــات والمرافـــق العامـــة 
هـــذا  أن  القـــاف  إيمـــان  البلديـــة 
المقتـــرح يرمي إلـــى منح هذه الفئة 
مـــن المجتمع حقهم في الترفيه في 
جميـــع المرافـــق العامـــة الترفيهيـــة 

التي تنشئها الدولة.
ولفتت إلى أن اختيار هذه الحديقة 
وموقعهـــا  مســـاحتها  لســـعة  يأتـــي 

االستراتيجي الذي يتوسط منطقة 
حيويـــة بالقـــرب من أحـــد المجمات 

التجارية المعروفة في المدينة.
وأشـــارت إلـــى أن المقتـــرح يتضمن 
إنشـــاء هـــذه الحديقـــة علـــى غـــرار 
ذوي  لألطفـــال  الترفيهـــي  المركـــز 
اإلعاقـــة وأصدقائهـــم فـــي حديقـــة 
السلمانية، التابع للجمعية البحرينية 

ألولياء أمور المعاقين.
ودعت إلـــى إعادة تأهيـــل الحديقة 
ذوي  احتياجـــات  مـــع  لتتناســـب 
اإلعاقـــة من حيث تجهيـــز المداخل 
وتركيـــب  والممـــرات،  والمخـــارج 
الملونـــة،  المطاطيـــة  األرضيـــات 
وتزويـــد  الميـــاه،  دورات  وتهيـــأة 

الكراســـي  مـــن  بعـــدد  الحديقـــة 
المتحركة.

من جانب آخر، وافق المجلس على 
تغير تسمية استاد البحرين الوطني 
إلى اســـتاد المرحوم الشـــيخ عيسى 
بن راشد آل خليفة، تكريما لجهوده 

ومساهماته الوطنية والرياضية.

إلـــى ذلـــك، مـــرر المجلس عـــددًا من 
بتخصيـــص  المتعلقـــة  المقترحـــات 
عقـــارات إلقامـــة صاالت مناســـبات 
جامـــع  خلـــف  الحجيـــات  بمنطقـــة 
درويـــش، والـــزالق، ودار كليب، إلى 
جانـــب تخصيص عقار آخـــر إلقامة 
مسجد بمجمع 912 بالرفاع الغربي.

تتزوجيني؟
Û  قــد تكــون هــذه الفرصة الذهبيــة واألخيرة لشــبابنا في خطب ود

عشــيقاتهن بـــ “الحــال”، وحينمــا أقــول عشــيقات، فأنــا أقصدهــا 
تماما ولغاية في نفس يعقوب.

Û  أقــول عشــيقات؛ ألنــك تعرفهــا عــز المعرفــة، وربمــا كانــت بينكمــا
صوالت وجوالت غرامية، قبل أن تتقطع بكما السبل للقاء مجددا 

بسبب عشعشة غراب البين )كورونا( الجاثم على قلوب العالم.
Û  أقــول عشــيقات؛ ألنــك لن تضطر ونحــن في هــذا الوقت الصحي

العالمــي المتــأزم بــأن تحجــز موعــدا “شــرعيا” لمقابلــة الخطيبــة 
المحتملــة وتجرجــر خلفــك أهلــك لمنزلها، وتعــرض المرافقين لك 
وأهــل المرشــحة العــروس لخطــر اإلصابــة بالفيــروس لمقابلة من 
المرجــح كثيــرا أنها لن تســفر عــن إدخال خاتــم الخطوبة الذهبي 

في إصبعها.
Û  وأكاد أكــون جازمــا أن هــذا هــو الوقــت المثالــي لمــن يشــعرون

بالوحــدة العاطفيــة لممارســة هــذا الجــو الروحانــي الحــال فــي 
مثــل هكــذا أجــواء تحتــم علــى النــاس االختبــاء فــي المنــزل، إال 
أن االختــاط “الشــرعي” الجديــد الذي ســتقضيانه معــا بعيدا عن 
أعين الناس الفضولية في شــهر العســل المنزلي له لذته ورعشــته 

الخاصة كـ “بابل” متزوجين حديثا.
Û  وال يؤخــذ كامــي مــن قبــل المتصببيــن شــوقا للــزواج علــى أنهــا

دعوة عاجلة لمباغتة فتاتهم المفضلة برسالة “واتساب” مشفوعة 
بابتســامة خبيثــة: “ويــش، تتزوجيني؟”، فإن لم ُتصب المســكينة 
بجلطــة دماغيــة وتســدحها أرضا بعرضك الســخي والمفاجئ في 
الحــال، فإنــك حتمــا ســوف تقتلهــا فيمــا بعــد إذا كنَت غيــر مهيئ 
وجدانيــا أو ماليــا لإلقــدام علــى قــرار مــن هــذا النــوع، فقــط ألنها 
فرصــة ســوف تجنبــك دفــع حزمــة مــن البــذخ علــى المعازيــم أو 

صاالت الزواج.
Û  وهــذا يقودني إلى ضــرورة إعادة النظر في اإلبقاء على المعازيم

“شــهودا بعيديــن”، حتــى مع القضــاء على الفيروس بشــكل نهائي 
واالكتفــاء بإرســال تهنئــة نصيــة للعريســين، وادخــار المــال الــذي 
كان سيصرف على موائد اللحوم واألماكن الفخمة إلقامة الحفل 
على مستقبل هذين الشابين في بناء عش زوجي سعيد ومستقر 
يقوم أساسه األول على التفاهم والحب والثاني صرف المال في 
مواضعــه الصحيحــة وليس عبر محاولــة إبهار صديقات العروس 
فــي حضــور حفــل زواج خرافــي تم تســوله من البنوك وســيذعن 
المسكين في سداد أقساطه ولو اضطره ذلك للسكن في “خرابة”.

jasim.abdulla@albiladpress.com

جاسم اليوسف

عنفوان

تسليم منزلين في المحرق والحد ضمن مشروع “اآليلة”
“األشـــغال”: إعـــادة تأهيـــل البيـــوت تتطلـــب الحفـــاظ علـــى الجـــدران الخارجيـــة

البلديـــات  الـــوزارة لشـــؤون  ســـلم وكيـــل 
فـــي وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي الشـــيخ محمد بن 
أحمـــد آل خليفـــة منزليـــن فـــي منطقتـــي 
الحـــد والمحـــرق ضمـــن مشـــروع البيوت 

اآليلة للسقوط.
وخال الزيارة التي قام به وكيل شـــؤون 
البلديـــات، أكـــد أن المشـــروع الرائـــد الذي 
أطلقه عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة مـــن خـــال 
مكرمـــة ســـامية لتأهيـــل البيـــوت اآليلـــة 
للســـقوط يعتبر أحـــد المشـــاريع التنموية 

الرائدة لارتقاء بالتنمية الحضرية.
وأكـــد بـــأن الـــوزارة مســـتمرة فـــي عملهـــا 
باالنتهـــاء من باقي المنـــازل المدرجة في 
المشـــروع وذلـــك بالتنســـيق والتعاون مع 
المجالـــس البلديـــة، والتـــي تعتبر شـــريكا 
الثقافـــة  هيئـــة  إلـــى  باإلضافـــة  أساســـيا 

والتـــراث وذلك فيما يخـــص المنازل ذات 
الطابـــع التراثـــي، حيـــث ســـيتم االنتهـــاء 

وتسليم أربعة منازل خال هذا الشهر.
األشـــغال وشـــؤون  وزيـــر  متابعـــة  وأكـــد 
البلديـــات والتخطيط العمراني لمشـــروع 
إعـــادة تأهيـــل البيوت واهتمـــام باالرتقاء 
بمســـتوى التنميـــة الحضريـــة فـــي جميـــع 
“بالتعـــاون  موضحـــا  البحريـــن،  مناطـــق 
والتنســـيق مـــع هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
واآلثار يتم تأهيل بيوت، والتي تقع ضمن 
نطـــاق اهتمـــام الثقافـــة لمـــا تحتويـــه من 
مامح معمارية تراثية؛ بهدف المحافظة 
علـــى اإلرث المعماري لهـــذه البيوت خال 
عملية الهدم وإعادة تأهيلها”، مشـــيًرا إلى 
أن “إعادة بنائها يتطلب خبرة متخصصة 

في تأهيل المباني التراثية”.
مـــن جهتها، قدمت القائـــم بأعمال الوكيل 
المشـــتركة  البلديـــة  للخدمـــات  المســـاعد 

راويـــة المناعـــي شـــرحا مفصـــا للمنزلين، 
حيث قالت تم االنتهاء من منزلين، األول 
في منطقة الحـــد مجمع 104، حيث تميز 
المنزل الذي هدم وتم إعادة تأهيله بقيمة 
معماريـــة تراثيـــة ممـــا تطلـــب المحافظـــة 
علـــى هـــذه عناصـــر معينـــة فـــي المنـــزل، 
ومن أهمهـــا الجدران الخارجيـــة له وتبلغ 
مســـاحة المنـــزل نحـــو 189 متـــرا مربعـــا، 

ويتكـــون من 4 غرف وصالـــة ومطبخ و3 
حمامات.

وأضافـــت أمـــا المنـــزل الثانـــي، فيقـــع في 
وتبلـــغ   205 مجمـــع  المحـــرق  منطقـــة 
مســـاحته 200 متـــر مربـــع، ويتكون من 4 
غـــرف وصالة والمرافق الصحية ومطبخ، 
وتـــم المحافظة على الجـــدران الخارجي 

القديم؛ لقيمته التراثية والمعمارية.

وكيل شؤون البلديات في زيارة لمنزل ضمن مشروع البيوت اآليلة للسقوط

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

سيدعلي المحافظة
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بومبيــو يتوعــد بمحاســبة طهران علــى إطالق قمــر اصطناعي

ترامب: سندمر أي زوارق إيرانية تستفز سفننا

أنهـــا  األربعـــاء  أمـــس  إيـــران  أعلنـــت 
أطلقـــت بنجـــاح أول قمـــر اصطناعـــي 
عســـكري، بعد شـــهرين من فشـــل وضع 
قمـــر اصطناعي علمي فـــي المدار وفي 

خضم التوتر مع واشنطن.
وأكد الرئيـــس األميركي دونالد ترامب 
األمـــر  أعطـــى  أنـــه  أمـــس  جهتـــه  مـــن 
إيرانيـــة  بحريـــة  قطعـــة  أي  بـ”تدميـــر” 
“تستفز” السفن األميركية في الخليج، 
فـــي تصريـــح يأتـــي بعد حـــادث بحري 
وزوارق  أميركيـــة  ســـفن  بيـــن  جديـــد 
للحرس الثوري اإليراني في 15 ابريل. 
“أمـــرت  تويتـــر  علـــى  ترامـــب  وكتـــب 
البحرية االميركية بضـــرب وتدمير أي 
قطعة بحرية ايرانية تستفز سفننا في 

البحر”.
كمـــا اعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة األميركي 
مايـــك بومبيو أمس أن ايـــران انتهكت 
قـــرارات مجلـــس األمـــن الدولـــي عبـــر 
ينبغـــي  انـــه  معتبـــرا  القمـــر،  إطـــاق 

محاسبة طهران.
وقـــال بومبيو خـــال مؤتمـــر صحافي 
في واشنطن “أعتقد أنه يجب محاسبة 

ايران على ما قامت به”.
علـــى  اإليرانيـــون  أكـــد  “لقـــد  وأضـــاف 
لألقمـــار  البرامـــج”  هـــذه  أن  الـــدوام 
عـــن  بالكامـــل  “منفصلـــة  االصطناعيـــة 
محـــض  وانهـــا  عســـكري  جانـــب  أي 
برامـــج تجارية”. وتابـــع ان اطاق قمر 
اصطناعـــي عســـكري اليـــوم “يثبت اننا 
كنا على حق هنا في الواليات المتحدة” 

عبر التنديد ببرامج عسكرية خفية.
وتثير هـــذه التصريحات المخاوف من 
تصعيـــد جديـــد بيـــن الطرفيـــن لتزامنه 
مع تأكيد الحرس الثوري نجاح إطاق 

القمر “نور 1”.  
وأعلـــن الحـــرس الثـــوري اإليرانـــي عن 
وضع القمر في المدار مثنيا عبر موقعه 
على شـــبكة اإلنترنـــت على “نجاح كبير 
تســـجله الجمهورية اإلســـامية وتطور 

جديد في مجال الفضاء”.

وكتـــب موقـــع الحـــرس الثوري “ســـباه 
نيـــوز” أن القمـــر “نـــور 1” قـــد “اســـتقر 
في مـــداره حـــول األرض علـــى ارتفاع 
التلفزيـــون  وبـــث  كيلومتـــرا”.   425
الحكومـــي صـــورًا لمـــا قدمـــه علـــى أنه 
القمر االصطناعي الذي تم تركيبه على 
صاروخ إلطاقه األربعاء. ويمكن على 
جســـم الصـــاروخ قراءة اســـمه “قاصد” 
َر َلنا هذا َوما  وكتابة “ُسْبحاَن الَِّذی َسخَّ
کّنا َلـــُه ُمْقِرِنیَن”. وقال وزير االتصاالت 
اإليرانـــي محمد جـــواد أزاري جهرومي 
قبـــل  اإلطـــاق  موقـــع  زار  إنـــه  أمـــس 
ثاثة أسابيع وأشـــاد “باإلنجاز الوطني 
العظيـــم”، معربـــًا عن “تهانيـــه الخالصة 
الحـــرس  لـــدى  الجوفضائيـــة”  للقـــوة 
الثـــوري. ولـــم يكـــن باإلمـــكان التحقـــق 

بشكل مستقل من عملية اإلطاق. 
ونددت إســـرائيل في بيان بما اعتبرته 
“واجهة لتطوير إيران تقنيات بالســـتية 
متطـــورة”، الفتـــة الـــى أن فـــي العملية 
خرق للقـــرار 2231 الصادر عن مجلس 

األمن الدولي.
ويدعـــو القرار إيران إلـــى “االمتناع عن 
القيـــام بـــأي نشـــاط يتعلـــق بالصواريخ 
رؤوس  لحمـــل  المصممـــة  البالســـتية 
نووية ، بما في ذلك تلك التي تستخدم 
فيها تكنولوجيا الصواريخ البالستية”.

الســـابق  المستشـــار  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
لألمن القومي فـــي إدارة ترامب، جون 

بولتـــون، فـــي تغريدة أن إطـــاق القمر 
االصطناعـــي “دليـــل” علـــى أن الضغـــط 

الذي يمارس على إيران غير كاف. 
ويأتـــي ذلك بعد أكثر من شـــهرين على 
إطـــاق إيران قمـــرا اصطناعيًا أخفقت 

في وضعه في المدار في 9 فبراير.  
وقد دانت فرنســـا والواليـــات المتحدة 
إطـــاق القمـــر حينهـــا واتهمتـــا طهـــران 
بالعمـــل علـــى تعزيز خبرتهـــا في مجال 
الصواريخ البالســـتية من طريق إطاق 

أقمار اصطناعية. 
وكانـــت الواليات المتحـــدة قد وصفت 
إطـــاق طهـــران صاروخا بهـــدف وضع 
قمـــر اصطناعـــي فـــي المدار فـــي يناير 
2019 بأنـــه “اســـتفزاز” وانتهـــاك لقـــرار 

مجلس األمن. 
وتؤكـــد طهـــران التي تنفـــي التخطيط 
برامجهـــا  أن  ذري،  ســـاح  المتـــاك 
وال  قانونيـــة  والفضائيـــة  البالســـتية 

تنتهك القرار.

حوادث بحرية 

طهـــران  بيـــن  المزمـــن  العـــداء  تفاقـــم 
وواشـــنطن منذ أن قـــرر دونالد ترامب 
في مايـــو 2018 االنســـحاب من جانب 
واحد من االتفاقية النووية الدولية مع 
إيران الموقعة في 2015 وإعادة فرض 
عقوبات اقتصادية شديدة على إيران.

وبلـــغ التوتر أشـــده بعـــد قتـــل الجنرال 
اإليرانـــي قاســـم ســـليماني فـــي غـــارة 

أميركية في بغداد في 3 يناير.
جديـــدة  حادثـــة  وضعـــت  ومؤخـــرا، 
البحريـــة األميركيـــة والحـــرس الثوري 
وجهـــا لوجـــه فـــي 15 أبريـــل فـــي مياه 
الدفـــاع  وزارة  واتهمـــت  الخليـــج. 
بالقيـــام  طهـــران  حينهـــا  األميركيـــة 

“بمناورات خطيرة” في البحر. 
وفي صيـــف العـــام 2019، نجمت أزمة 
خطيرة بيـــن إيران والواليات المتحدة 
وحلفائها علـــى حلفية مصادرة ناقات 
بحريـــة.  وتؤمـــن إيـــران بأحقيتهـــا في 
الوجـــود  وتســـتنكر  الخليـــج  منطقـــة 
العســـكري الغربـــي فـــي هـــذا المدخـــل 
النفـــط  إلمـــدادات  الحيـــوي  البحـــري 
العالميـــة. وتؤثـــر العقوبـــات األميركية 
علـــى قطاع النفط اإليرانـــي، لكن أيضا 
وبـــاء  مواجهـــة  طهـــران  قـــدرة  علـــى 
“كوفيد 19”، بحســـب إيـــران، عبر الحد 
من قدرتها على االقتراض في الســـوق 
مـــا  إيـــران رســـميًا  الدوليـــة.  ســـجلت 
يقـــرب من 5400 وفاة بســـبب فيروس 
ألـــف   86 ونحـــو  المســـتجد  الكورونـــا 
إصابة، وهي أعلى حصيلة في الشـــرق 
األوســـط. ويقدر البعض، ســـواء خارج 
البـــاد أو داخلهـــا، أن هـــذه األرقام أقل 
مـــن الحقيقـــة، ويتحدثون عـــن ارتفاع 

عدد الوفيات بأربع إلى 5 مرات.

عواصم ـ أ ف ب

ترامب يأمر القوات البحرية بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن األميركية

الرياض ـ وكاالت

أعلنت رئاســـة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، أمس األربعاء، 
السماح بإقامة صاة التراويح في الحرمين الشريفين.

وذكرت رئاســـة شؤون الحرمين في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، 
أنـــه بموافقة من العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز، تقرر “إقامة 
صاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات مع استمرار 

تعليق حضور المصلين”.
إلـــى ذلـــك، أعلنت وزارة الداخلية الســـعودية عن إطاق مبـــادرة “عودة” التي 
تمكـــن مـــن يرغـــب مـــن المقيمين مـــن حاملـــي تأشـــيرتي )الخـــروج والعودة، 
والنهائي( من السفر جًوا لبلدانهم، من خال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم 

إلكترونًيا عبر منصة أبشر.
وأوضحـــت الـــوزارة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، 
وســـيتم اســـتقبال الطلبـــات والموافقـــة عليها بالتنســـيق مع الجهـــات المعنية 
إلنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحات الجوية الدولية، إذ سيتم إرسال رسالة 
نصيـــة للمســـتفيد موضًحـــا بها موعد الرحلـــة ورقم التذكـــرة وبيانات الحجز، 

وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

السعودية: إقامة “التراويح” في الحرمين بشروط

واشنطن ـ وكاالت

بعـــد كشـــفه قبـــل أيـــام نيتـــه تعليـــق 
الهجرة، نفذ بالفعل الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب، أمـــس األربعـــاء، مـــا 
أشـــار إليـــه ســـابقا وأعلن أنه ســـيوقع 
اليـــوم مرســـوما لتعليـــق الهجـــرة إلى 

الواليات المتحدة مدة 60 يوما.
وعبـــر منبـــره المفضـــل، نشـــر ترمـــب 
تغريـــدة أكـــد فيهـــا أنـــه ســـيوقع قرار 
الهجـــرة، مشـــيرا إلـــى أنـــه ومـــن دون 
القـــرار، فـــإن الحـــدود الجنوبيـــة مـــع 
المكسيك معززة ومحصنة على طول 
170 ميـــا تقريبـــا بــــ 27000 جنـــدي 
مكســـيكي، مـــا يمنـــع حتـــى اإلتجـــار 

بالبشر.
وجاء قرار ترامب بعدما أكد الثاثاء، 
أنه وفي إطار مواجهة تفشي فيروس 

كورونا سيوقف الهجرة مؤقتا، 
وكذلـــك لحمايـــة الوظائف 

واصفـــا  األميركيـــة، 

كورونا بـ “العدور الخفي”.
وقـــال ترامـــب على تويتر في ســـاعة 
متأخـــرة اإلثنيـــن: “في ضـــوء هجوم 
لحمايـــة  والحاجـــة  الخفـــي  العـــدو 
األميركييـــن  مواطنينـــا  وظائـــف 
العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق 
الهجرة إلى الواليات المتحدة مؤقتا”.
فيمـــا امتنـــع البيـــت األبيـــض حينهـــا 
عـــن اإلدالء بمزيد مـــن التفاصيل عن 
مســـوغات القرار أو توقيته أو ســـنده 

القانوني.
يذكـــر أن الواليـــات المّتحـــدة كانـــت 
ســـّجلت مســـاء الثاثـــاء، وفـــاة أكثر 
من 2700 شـــخص من جّراء فيروس 
كورونـــا المســـتجّد خـــال 24 ســـاعة، 
فـــي حصيلـــة يومية تعتبـــر من بين 
األفـــدح علـــى اإلطـــاق فـــي هذا 
البلـــد، وفـــق بيانـــات لجامعـــة 

جونز هوبكنز.

ترامب يعلن تعليق الهجرة لمدة 60 يوما

واشنطن/ القدس المحتلة ـ أ ف ب

أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي مايك 
ضـــم  قـــرار  أن  األربعـــاء  أمـــس  بومبيـــو 
أراض فـــي الضفة الغربيـــة المحتلة يعود 
فـــي “نهاية المطاف” إلى إســـرائيل وذلك 
بعد اإلعـــان عن اتفاق لتشـــكيل حكومة 

إسرائيلية.
وقـــال بومبيو خـــال مؤتمر صحافي في 
واشـــنطن إن “اإلســـرائيليين ســـيتخذون 
هذه القرارات في نهاية المطاف، إنه قرار 

يعود إلى إسرائيل”. 
وقـــد ورد في الخطـــة األميركية للســـام 
ترامـــب  دونالـــد  الرئيـــس  التـــي عرضهـــا 
اقتراح ضم مستوطنات إسرائيلية وغور 

األردن، وهو ما رفضه الفلسطينيون.
وأضـــاف بومبيـــو “ســـنعمل بشـــكل وثيق 
معهـــم؛ لكـــي نعـــرض وجهـــة نظرنـــا، لكن 

بشكل خاص”.
السياســـة  األزمـــة  مـــن  شـــهرا   16 وبعـــد 

وثـــاث عمليـــات اقتـــراع، اتفـــق رئيـــس 
الـــوزراء اإلســـرائيلي بنياميـــن نتانياهـــو 
ومنافسه الرئيســـي بيني غانتس اإلثنين 
على تشـــكيل حكومة وحـــدة قبل إجراء 
ثـــاث  فـــي غضـــون  انتخابـــات جديـــدة 
إجـــراء  “إن  بومبيـــو  وتابـــع  ســـنوات. 
انتخابـــات رابعـــة لـــم تكـــن ليصـــب فـــي 
مصلحة إســـرائيل برأينـــا، نحن مرتاحون 
تتولـــى  تشـــكيل حكومـــة  مـــن  لتمكنهـــم 

مهامهـــا بالكامـــل”. مـــن جانب آخـــر، أعلن 
جهاز المخابرات اإلسرائيلية “شين بيت” 
أمس األربعاء اعتقال ثاثة فلســـطينيين 
يتهمهـــم باالنتمـــاء إلـــى “البنيـــة التحتية 
اإلرهابيـــة لحمـــاس” والتخطيط لهجمات 
بقنابل على أهداف إسرائيلية في الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة. وقـــال الجهـــاز األمني 
فـــي بيان إن عملية مشـــتركة مع الجيش 

والشرطة قادت إلى كشف الخلية. 

فحص جثة فلسطيني نفذ هجوما عند نقطة تفتيش بالضفة الغربية. )أ ف ب(

اعتقال خليه تابعة لحماس خططت لهجمات على أهداف لالحتالل
بومبيو: ضم الضفة الغربية قرار يعود إلى إسرائيل

جنيف ـ أ ف ب

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس 
كورونا المستجد ســـيبقى بين البشر على 
مـــدى زمـــن طويل، محـــذرة مـــن موجات 
اتخـــاذ  عـــدم  حـــال  للجائحـــة  جديـــدة 
المديـــر  وقـــال  الضروريـــة.   اإلجـــراءات 
العام لمنظمـــة الصحـــة العالمية تيدروس 
أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي 
بـــؤر  “معظـــم  إن  األربعـــاء  أمـــس  عقـــد 
تفشـــي فيروس كورونا في أوروبا تشـــهد 
اســـتقرارا أو تراجعا”. وحذر غيبربسوس 
مع ذلك من احتمال تدهور حاد لألوضاع 
فـــي مناطـــق أخـــرى بالعالـــم، مبينـــا “على 
الرغـــم مـــن أن األرقام ال تـــزال منخفضة، 
إال أننـــا نشـــاهد توجهـــات مقلقـــة مرتفعة 
الوســـطى  واألميركيتيـــن  إفريقيـــا،  فـــي 
الوســـطى”.  أوروبـــا  والجنوبيـــة، وكذلـــك 
الصحـــة  لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  وتابـــع 
العالميـــة “هـــذا الفيـــروس ســـيكون معنـــا 

لمدة طويلة، وقد يتم اشـــتعاله من جديد 
بسهولة”. وشدد على وجود “ثغرات كبيرة 
في الدفاع العالمي” من الفيروس، مشيرا 
إلى أنه ال يوجد دولة تتميز فيها األوضاع 
ويواجـــه  الجائحـــة.  مـــن  التـــام  باألمـــان 
العالـــم، منـــذ يناير 2020، أزمـــة متدهورة 
ناجمة عن تفشـــي عدوى فيروس كورونا 
المســـتجد، الـــذي أدى إلى خســـائر ضخمة 
في كثير من قطاعات االقتصاد خصوصا 

الترفيهـــي،  والمجـــال  والســـياحة  النقـــل 
وتســـارع  العالميـــة  البورصـــات  وانهيـــار 
هبـــوط أســـواق الطاقة. وصنفـــت منظمة 
الصحـــة العالميـــة عدوى فيـــروس كورونا 
المســـتجد، يوم 11 مـــارس، جائحة عامة، 
وســـجلت في العالـــم حتـــى اآلن أكثر من 
2.592 مليـــون إصابـــة بهـــذه الســـالة في 
نحـــو 180 دولـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 181 ألف 

وفاة و710 آالف حالة شفاء.

فيروس كورونا أودى بحياة 110 ألفا على األقل في أوروبا

محذرة من موجات جديدة للجائحة حال عدم االلتزام بالتدابير الوقائية
منظمة الصحة: “كورونا” سيستمر “لفترة طويلة”

جنيف ـ أ ف ب

لحقـــوق  الســـامية  المفوضـــة  دانـــت 
اإلنســـان فـــي األمم المتحدة ميشـــيل 
باشـــليه أمـــس األربعـــاء ثانـــي عمليـــة 
إعـــدام قامـــت بها الســـلطات اإليرانية 
خـــال أربعة أيام بحـــق قاصر أرتكب 
جرمـــا. وأعلنـــت المفوضـــة فـــي بيـــان 
أن “إعـــدام هذيـــن القاصرين محظور 

تماما بموجب القانون الدولي”.
وأضافت “رغم المساعي والمراسات 
المتكررة التي وجهها مكتب المفوضة 
السامية للحكومة اإليرانية بشأن هذا 
الموضوع، إال أن اإلتهامات وإعدامات 
القاصريـــن ال تـــزال مســـتمرة” معتبرة 
“هـــذه األفعـــال مؤســـفة، ومســـتهجنة 

نظرًا لعدم شرعيتها”.
شـــنقا  بـــور  ســـعيد  شـــايان  وأعـــدم 

ســـّقز،  ســـجن  فـــي  الثاثـــاء 
بمحافظة كردستان في 

إيران.

من جهتها دانت منظمة العفو الدولية 
اإلعدام الـــذي وصفته بأنه “وحشـــي” 
ووصفـــت ســـعيد بـــور بأنـــه “فتى كان 
لـــه ســـجل طويـــل مـــن االضطرابـــات 
غيـــر  المنظمـــة  وأكـــدت  النفســـية”. 
الممارســـات  هـــذه  أن  الحكوميـــة 
“محظـــورة كليا” و”يجـــب أن تتوقف” 
عـــدد  األقـــل  علـــى  بتســـعين  مقـــدرة 
القاصرين في إيـــران الذين ينتظرون 
تنفيـــذ حكـــم اإلعدام بحقهـــم. في 18 
إبريـــل، تـــم إعـــدام مجيـــد إســـماعيل 
زادة في سجن اردبيل. وألقي القبض 
عليه فـــي عـــام 2012 وديـــن بجريمة 
قتـــل ارتكبها عندمـــا كان دون 18 من 
العمـــر، بحســـب األمـــم المتحـــدة. كما 
تأكـــدت وفـــاة شـــخص ثالـــث، دانيال 
عليـــه  حكـــم  الـــذي  زينوالبدينـــي، 
باإلعدام على الرغم من أنه كان 

قاصًرا عندما ارتكب الجرم.

األمم المتحدة تدين إعدام قاصرين في إيران
دبي - العربية.نت

قـــال وزيـــر اإلعـــام اليمنـــي معمـــر 
علـــى  األربعـــاء،  أمـــس  اإلريانـــي، 
برنامـــج  إن  تويتـــر  فـــي  حســـابه 
الغذاء العالمي حصل على عشرات 
اســـتياء  تؤكـــد  التـــي  التقاريـــر 
الحوثيـــة  الميليشـــيا  وتاعـــب 
الغذائية واإلنســـانية  بالمســـاعدات 
األســـواق وتوجيههـــا  فـــي  وبيعهـــا 

للمجهود الحربي.
اإلعـــام  وزيـــر  ذلـــك، طالـــب  إلـــى 
اليمنـــي، األمـــم المتحـــدة وبرنامج 
مـــع  بالتنســـيق  العالمـــي  الغـــذاء 
الحكومة الشـــرعية لدراســـة آليات 
فـــي  للمواطنيـــن  الدعـــم  توجيـــه 
مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية 

وعدم البقاء رهينة ابتزازها.
الجيـــش  قـــوات  كانـــت 

اليمني، قد عثرت على 
كميـــات مـــن المـــواد 

منظمـــات  مـــن  المقدمـــة  اإلغاثيـــة 
أمميـــة بمواقع الحوثيين في جبهة 
صـــرواح، غرب مـــأرب، بعد دحرهم 

منها.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصـــل االجتماعي، فيديو يظهر 
فيـــه كميـــات مـــن المـــواد الغذائيـــة 
التي يوزعها برنامج الغذاء العالمي 
التابع لألمم المتحدة، إلى المدنيين 
فـــي اليمـــن، وقالـــوا إنـــه ُصـــّور في 
إحدى المناطق التي كانت تســـيطر 
بجبهـــة  الحوثـــي  ميليشـــيا  عليهـــا 

صرواح غرب مأرب.
واتهم النشطاء، ميليشيا الحوثي بـ 
“نهب المساعدات اإلغاثية المقدمة 
وتوزيعهـــا  والمحتاجيـــن،  للفقـــراء 
علـــى المقاتليـــن التابعين لها في 
الجبهات، وبيعها في الســـوق 

السوداء”.

اإلرياني: قوت الفقراء رهينة ابتزاز الحوثي

مقتل فلسطيني برصاص 
إسرائيلي بعد عملية دهس

فلسطينيا  شــابــا  اإلســرائــيــلــي  الجيش  قتل 
أن هاجم  بعد  العسكرية  الحواجز  أحد  عند 
إسرائيليا  جنديا  وطعن  الحاجز،  بسيارته 
الغربية، أمس األربعاء. وأعلنت  في الضفة 
إصابة  أن  اإلسرائيلي  الجيش  في  مصادر 
الــذي وقع  الهجوم  جــراء  الجندي متوسطة 
بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم شرقي 
اإلسرائيلية  الشرطة  باسم  وقــال  الــقــدس. 
ــمــتــحــدث إن الــجــيــش  مــيــكــي روزنــفــيــلــد ال
اإلسرائيلي عثر على قنبلة يدوية الصنع في 
مكان الحادث، بعد مقتل الشاب الفلسطيني 
بالرصاص، حسبما نقلت “األسوشيتد برس”.

القدس المحتلة ـ األسوشيتد برس
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دائما ما تكون مملكة البحرين سباقة وفي الطليعة، حيث كان جاللة 
الملـــك – حفظـــه هللا ورعاه - ســـباقا ومبـــادرا بالمشـــروع اإلصالحي 
قبـــل عقـــد مـــن الزمن على انطالق ما ســـمي بثـــورات الربيـــع العربي، 
حيـــث بادر جاللته وبشـــجاعة مطلقـــة وإرادة ذاتيـــة خالصة وأطلق 
المشـــروع اإلصالحي، الذي جعل مدماكه األساس السير على طريق 
الديمقراطيـــة؛ وإعـــادة الحيـــاة البرلمانيـــة ورفـــع مســـتوى الحريـــات 

العامة، والتعبير عن اآلراء الحّرة في عملية واسعة النطاق.
ونحـــن نســـتعيد كل تلك األحـــداث أو نعيد ترتيبها ســـنجد أن كل ما 
جرى كان بإرادة ملكّية خالصة، حيث شاركنا في المشروع اإلصالحي 
بالتصويـــت في اســـتفتاء عـــام على ميثاق العمـــل الوطني يومي 14 
و15 فبراير 2001 بعد أن صدر أمر أميري رقم 8 لسنة 2001، بدعوة 
المواطنيـــن لالســـتفتاء على مشـــروع الميثاق والذي تـــّوج بالموافقة 

عليه بنسبة 98,4 %.

وقد شهدنا في العام 2017 صدور قانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة والتوجيـــه الملكي بشـــأن دعـــم تطبيق 
القانـــون فـــي العـــام 2019، لمـــا في هذا القانـــون من مواكبـــة االتجاه 
الســـائد فـــي الـــدول المتقدمـــة مـــن حيـــث غايـــة المنظومـــة العقابية 
اإلصالحيـــة، والتـــي ترتكز على تحقيق األهـــداف المرجوة من الردع 
العـــام والخـــاص دون المســـاس بحقـــوق المجنـــي عليهـــم، وجاء هذا 
التوجيه وكأنه استباق ألحداث العام ٢٠٢٠ التي ابتلي بها العالم منذ 
مطلعـــه بجائحـــة فيروس كورونـــا، ولو تأملنا فإن الكثيـــر من البلدان 
أطلقت الســـجناء في عمليات أشـــبه ما تكون بالفوضوية العشوائية 

وغير القانونية أحيانا.
علينا بث األمل والوعي والتعاون المجتمعي مع الدولة للسير بخطى  «

ثابتة، ليتواكب ذلك مع تطبيقات الدولة السياسة الجنائية الحديثة 
التي استبدلت العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبات بديلة 

واستبدلت الحبس االحتياطي بالتدابير البديلة.

محمد العثمان

األقدار المرسومة لصالح البحرين

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

للتواصل: 17111483

حكومتنا وإبعاد المواطن عن الضرر مهما كان حجمه
بمناســـبة حلول شهر رمضان المبارك أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى 
ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، وإلى ســـيدي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلى النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، داعيًا 
المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على وطننا الغالي البحرين 

وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
إبان المحن واألزمات المصيرية والمنعطفات الحادة التي تتعرض لها الدول 
تظهـــر المواقف البطولية الواضحة وكل صيغ االســـتعداد لجســـامة التحدي 
والمجابهـــة علـــى مختلـــف األصعـــدة السياســـية واالجتماعيـــة والثقافيـــة، 
واســـتطاعت حكومـــة مملكة البحرين فـــي تعاملها مع وبـــاء كورونا العالمي 
أن ترســـم صـــورة الطموح المنشـــودة وجنبت المواطنين المعاناة والســـحب 
الكثيفـــة الســـوداء التـــي قد تغطي ســـماءهم كمـــا حصل في كثيـــر من دول 
العالم، حيث عجزت الحكومات عن توفير المســـتلزمات األساسية للمواطن، 

ولـــم تكـــن عندها نظرة شـــاملة عـــن المخاطر ورســـم الخطـــط المرحلية في 
المجابهة.

ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس 
الـــوزراء الموقـــر حفظـــه هللا ورعاه “كلـــف اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي بالنظر في تأجيل تحصيل بعض المستحقات 
الحكومية المترتبة على المواطنين، وأمر حفظه هللا بإدراج سواق سيارات 
األجرة ضمن المستفيدين من برامج الحزمة المالية واالقتصادية وذلك دعمًا 
الحتياجاتهـــم المعيشـــية في ظل الظروف االســـتثنائية والتحديات الناجمة 
عن انتشـــار فايروس كورونا عالميـــًا”، وقبلها كانت هناك الكثير من القرارات 
التي يسرت األمور المعيشية للمواطنين، وأبعدتهم عن االنعكاسات السلبية 
الضـــارة، وهـــذا هو النهـــج الذي تســـير عليه حكومتنـــا، فنجدهـــا دائما تفتح 
آفاق المســـتقبل للمواطن وتبعده عن أي ضرر مهما كان حجمه نتيجة تردي 
األوضاع االقتصادية عالميا أو غيرها من التحديات التي عرفناها من قبل.

فـــي الوقت الذي انتابـــت حالة من اليأس والقنوط حكومـــات كثيرة، وقفت 
حكومة البحرين شامخة بنصرها الساحق على كورونا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شيوخ الدار في الميدان

يترســـخ مفهـــوم الحضارة بصـــورة عميقة فـــي األزمات التي تمـــر بها الدول 
عبـــر األزمنة، فتبدو لك الصورة أكثر وضوحًا في هذه األوقات االســـتثنائية 
بالـــذات، تمـــُر علـــى مخيلتك شـــخصيات ومواقـــف وتصريحات ســـابقة في 
أوقات الرخاء لشـــخصيات سياســـية عالمية تحاضر فيها العالم حول مبادئ 
التعامل اإلنساني وما يسمى بحقوق اإلنسان، ثم تمعن النظر في وضع تلك 
الـــدول فـــي ظل أزمة إنســـانية قبل أن تكون صحية لتكتشـــف مدى تناقض 
ورخص وزيف سلعتهم التي كانوا يعرضونها للبيع لتتهافت على شراء هذه 
البضاعـــة الفاســـدة بعـــض العقول التي خانـــت وطنها آملًة  إعـــادة بيعها مرة 

أخرى وهكذا دواليك.
نحمـــُد هللا تعالـــى علـــى النعم الكثيـــرة التي أنعـــم بها علينا فـــي هذه األرض 
الغاليـــة، فنحـــُن ولُه الحمد جل جاللُه في خيـــر وعافية وأمن وأمان في ظل 
قيادتنـــا الرشـــيدة التي لم تدخر أي جهد في ســـبيل زرع مشـــاعر االطمئنان 
فـــي نفوســـنا، وتوفير كل االحتياجـــات للجميع دون تمييز، األمر الذي شـــعَر 
بـــه المواطنـــون والوافدون على حد ســـواء. نعم، فمشـــاعر المحبة الخالصة 
التي توصلها القيادة الرشـــيدة في كل يوم لشـــعبها ال ُتعد وال ُتحصى، جاللة 
الملك المفدى أطال هللا في عمره وأبقاه - في حضوره الدائم وقربه الشديد 
مـــن شـــعبه في هذا الوقـــت العصيب مدنا بروح وعزيمـــة صلبة لنتغلب على 
كل الصعاب مهما تعددت أو تشـــعبت، وكذلك متابعة صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الوزراء الموقر أطال هللا في عمـــره الحثيثة لجميع اإلجراءات التي 
من شـــأنها أن تســـاهم في تخفيـــف الحمل عن كاهـــل المواطنين، زرعت في 

قلوبنا مشاعر عظيمة ستظل خالدة.

صاحب السمو الملكي ولي العهد األمين وزياراته الميدانية المتواصلة  «
والمستمرة التي يتأكد سموه من خاللها من سير العمل وجاهزية الجهات، 
وتقديم كل أنواع الدعم الذي يحتاجونه أيضًا رافد أساسي لمشاعر الفخر 

التي يحق لنا أن نبرزها لكل العالم تجاه قيادتنا الحكيمة، أما عن الحملة 
التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد حفظه هللا ورعاه )فينا_خير( فقد 

تجلت فيها أسمى معاني التالحم بين القيادة والشعب ورسخت أصالة هذا 
الشعب األصيل، وقدمت قيادتنا الرشيدة درسا عظيما للجميع، أن األفعال 

أبلغ من الكالم وأن األزمات ُتظهر معادن الرجال الحقيقية. جزى هللا قيادتنا 
كل خير.

عباس ناصر

“تنجح وأنت نايم”!
وهـــذا لألســـف ما يحـــدث اليوم! فالبعـــض أخذ يســـتغل الفرصة، فمـــادام بعض 
الطلبـــة غيـــر جادين، وال يهمهم إال تخطي العام الدراســـي مهما كانت الوســـيلة، 
ومـــادام وراءهـــم أهالي يذللون كل صعب على أبنائهـــم، حتى إن كان ذلك على 
حســـاب تربيتهـــم علـــى األمانة وتحمـــل المســـؤولية، فيدفعون ما فـــي جيوبهم 

لخاطر أعينهم، فال تستغرب أن تجد من يقتنص هذه الفرصة ليضخم جيبه.
فبعـــد اعتمـــاد وزارة التربيـــة والتعليـــم، التعلـــم عـــن ُبعـــد، تكيفـــًا مـــع األوضـــاع 
المســـتجدة بعـــد انتشـــار جائحـــة الكورونا، نشـــطت جماعة تقدم خدمـــة القيام 
بـــكل واجبـــات الطالـــب مـــن متابعة الـــدروس، وحل األنشـــطة، واإلثـــراءات من 
خـــالل البوابـــة اإللكترونيـــة “وال مـــن شـــاف وال مـــن دره”! لدرجـــة أن رواج هذه 
السوق اإللكترونية، جعل قيمة الساعة الواحدة 60 أو 70 دينارا بحرينيا لطلبة 

مرحلتي اإلعدادي والثانوي! 
الطالب يسهر ليله وينام صباحه، وهو مطمئن بأن هناك من سيتولى كل مهامه 
الدراسية، إن لم يكن أجيرا بالساعة، فإن أحد والديه، أو حتى كليهما سيقومان 
بذلـــك! فقـــط لينجـــح ويتخطـــى عامه الدراســـي، فالكثيـــر من األهالـــي اعترفوا 
بأنهـــم هم من يقومون بالواجبات المدرســـية اإللكترونية بدال عن أبنائهم الذين 
يتململـــون، بـــل ويمتنعـــون عن أدائها، خصوصـــًا في ظل أوضاع العـــزل المنزلي 

وارتباك الحياة اليومية.
التربية تأتي من المنزل قبل وزارة التربية أو مدارســـها، ال تكونوا كأولياء أمور 
عونًا على أبنائكم، فتربوهم على أن الكذب وعدم األمانة ســـلوك يمكن أن ُيبرر، 
وأن النوم، والبالدة، والكســـل طريق الحياة والنجاح، ال تعودوهم على التنصل 
مـــن مســـؤولياتهم، والوصـــول إلى أهدافهم علـــى أكتاف الغير، فمـــن تعود على 

شيء شاب عليه، ومن يسرق بيضة يسرق جمال كما يقال.
بذلك فإنه ال قيمة لهذه الشـــهادة التي ســـينالها بعض الطلبة، فهناك من ســـيدفع 
وسينجح، وهناك من سيقوم والداه بحل الواجبات! فهل من العدل أن يتساوى 

هؤالء مع الطالب المجتهد الذي يقوم بنفسه بكل تلك الواجبات؟.
ياسمينة: لتكن تجربة ُيستفاد منها، ال تجربة تدمر أخالقهم ومبادئهم. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

على الرغم من أنه الكائن الوحيد الُمؤتمن على األرض، وهو الجنس المعنّي 
بالخالفـــة عليهـــا، وتعميرهـــا؛ إال أنـــه أكثـــر من عاث فيهـــا تخريًبا وإفســـاًدا. 
ومـــادام إبليـــس قريًنا مالزًما لهذا اإلنســـان؛ فلن يتوقف جشـــعه وطمعه، أو 
أنانيته! فقد استطاعت ُثلل )مجموعات( متحكمة برقاب العديد من البشر – 
عبر تاريخ طويل ومشـــهود في أكثر من بقعة ومكان – أن تصطنع دّوامات 
من الصراعات، والحروب، والتجويع، والقتل، وسفك الدماء، مخطئ – جًدا 
– مـــن يعتقـــد أن قانون الغاب ال يتجاوز حيواناتها! فالعالم اإلنســـاني أبشـــع 
منـــه، وأقســـى وأمر، إن قانون البقاء لألقوى هو الدســـتور الـــذي لم يفتأ بنو 

آدم من العمل عليه، والكد، والمجاهدة.
التاريـــخ يحكـــي لنـــا مجازر، ومآســـي تصيبنا بالدهشـــة، بـــل الصدمة! وهذه 
الصور الحديثة للحروب العالمية ال تقل عنها شناعة! وهي في العمق كشٌف 
لهذا الباطن اإلنســـاني في جانبه الشـــرير، إن نظرة ســـريعة لجثث الحروب، 
والدمـــار، والنيـــران، ومـــا يعقـــب ذلـــك كلـــه، مـــن نتائـــج كارثية على البشـــر، 
واألرض؛ ُتســـقط هـــذا اإلنســـان مـــن علياء المهمـــة اإللهية في االســـتخالف 
واإلعمـــار إلى َدَرك االســـتمالك، والســـيطرة، والهيمنة، والنفوذ، وشـــتان بين 

تلكم المهام الرحمانية، وهذه الشيطانية.

اإلنسان ال ُيعمر األرض في المطلق، بل يستعمر ما يستملك، أو ما يضع يده 
عليه، لذلك ســـّخر كل طاقاته، وما ابتكره اليوم من تكنولوجيات، وتقنيات 
حديثـــة، وذكائيـــات اصطنعها؛ ليحمـــي أمالكه، وما دار فـــي حظيرته، لذلك 
فالخـــارج عن حدودها، ال يعنيه، إال بقـــدر ما يحمي أو ُيقّوي هذه الحظيرة، 
أو ُيوسع منها! فما دار في َفَلكها كان، وما تعدى عليها، أو تجاوزها؛ ُيحارب، 
وتْضعـــف شـــوكته؛ ليستســـلم، أو يســـتكين! أليســـت هذه هي قاعـــدة البقاء 

لألقوى؟!

يبدو أن اإلنسان – على الرغم من عمره الطويل على األرض – لم يتعلم سوى  «
تدجيج هذه القاعدة )البقاء لألقوى(، بمزيد من الوسائل، التي يضمن من خاللها 

تحقيق أقصى قدر من الصالحية لوجوده، هذه التركيبة الشرسة ذات الُبعد 
اإلبليسي، هي السبب الوجيه لغياب القاعدة المثلى في الحياة، والمتمثلة في 

)البقاء للجميع(؛ البقاء الذي يجعل الجميع خالئف األرض، يحمون كل دابة، 
وشجر، وماء، وسماء، ولكن! كيف لذلك أن يتحقق وإبليس في األرض حيٌّ – 

حتى النخاع – يبتكر أسلحته، ويؤسس عوامل وجوده! إنه يتنفس عبر اإلنسان، 
ُيذكي نوازع الشر فيه، منتهزا حاجته الفطرية للبقاء، لذلك؛ كم وكم طغى الشر 

فيه على الخير؟!.

د. زهرة حرم 

شر اإلنسان: من االستخالف إلى االستمالك!



“طريــق النجاح ليس له نهاية”.. شــعار اتخذه المــدرب الوطني لكرة القدم 
علــي عبدالمجيــد في مســيرته الرياضيــة ليتحول مــن التحليل اإلحصائي 
إلــى العمــل فــي ميــدان التدريــب بطموحات كبيــرة؛ من أجل بلــوغ هدفه 
والوصول ألعلى المســتويات ليكتب لنفســه تاريخا وشــأنا كبيرا في عالم 

تدريب كرة القدم.

المـــدرب  هـــو  عبدالمجيـــد  ويعتبـــر 
الـــذي  حاليـــا  الوحيـــد  البحرينـــي 
يعمـــل فـــي دوري محمد بن ســـلمان 
للمحترفين كمســـاعد مـــدرب بنادي 
الـــذي يطلـــق عليـــه “كبيـــر  االتفـــاق 
الشـــعبية  وصاحـــب  الشـــرقية” 
الجماهيريـــة الكبيـــرة فـــي المنطقـــة 
الشـــرقية بعـــد تجربتين في مالعب 
الســـعودية، األولـــى كانـــت مـــع نادي 
األولـــى  الدرجـــة  بـــدوري  النهضـــة 
والثانيـــة   2015/2016 موســـم 
بنـــادي هجـــر بـــذات الدوري موســـم 
2018/2019 قبـــل أن يخطـــف نادي 
االتفـــاق الســـعودي توقيعـــه ليعمـــل 
تقريبـــا  لمـــدة نصـــف موســـم  لديـــه 
موســـم  ثـــم   2017/2018 بموســـم 

كامل في 2019/2020.
الخارجيـــة  التجربـــة  تلـــك  وتأتـــي 

عدة  بعد 
تجارب 

مـــع المنتخبـــات الوطنيـــة وعدد من 
األندية المحلية في عالمي التدريب 

احتـــرف  لكنـــه  والتحليـــل، 
وجـــه  علـــى  التدريـــب 

الخصوص وبات ســـفيرا 
فـــي  البحرينيـــة  للكـــرة 

أقوى دوري خليجي.
التجربـــة  هـــذه  حـــول 

الجديد يقول عبدالمجيد 
إن  ســـبورت”  “البـــالد  لــــ 

أجـــواء االحتـــراف 
تسهم في صقل 

المـــدرب مـــن 
جميـــع 

النواحـــي، فهـــو يعمـــل فـــي أجـــواء 
محلييـــن  العبيـــن  مـــع  احترافيـــة 
مـــن  اكتســـب  أجانـــب  ومحترفيـــن 
خاللهـــا الخبرة في مجـــال التدريب 
الالعبيـــن،  مـــع  والتعامـــل 
الجوانـــب  إلـــى  إضافـــة 
الخططيـــة والتكتيكيـــة 

األخرى.
“المنافســـة  وأضـــاف 
القويـــة فـــي دوري محمد 
للمحترفيـــن  ســـلمان  بـــن 
ر  لحضـــو ا و
ي  هيـــر لجما ا
لتغطيـــة  ا و
اإلعالميـــة 

واالجتماعـــات المكثفـــة بيـــن طاقـــم 
ـــخ  ـــاط وااللتـــزام ...إل العمـــل واالنضب
مـــن التجـــارب أكســـبتني المزيـــد مـــن 
التدريـــب..”. ميـــدان  فـــي  الخبـــرة 

نفســـي  “أعتبـــر  عبدالمجيـــد  وتابـــع 
المـــدرب  مـــع  بالعمـــل  محظوظـــا 
والـــذي  العطـــوي،  خالـــد  الســـعودي 
يعتبـــر واحدا مـــن أفضـــل المدربين 
على الساحة الســـعودية، وهو الذي 
الســـعودي  الشـــباب  منتخـــب  قـــاد 
لتحقيـــق لقب كأس آســـيا تحت 19 
عاما في 2018، وتأهل لكأس العالم 
تحـــت 20 عامـــا فـــي بولنـــدا 2019، 
فإدارة النادي لديها مشـــروع طموح 
لالرتقاء بالفريق وفق خطة طويلة 
المـــدى ومنذ قـــدوم العطوي وباقي 
أفـــراد الطاقم الفنـــي واإلداري، فقد 
بصـــورة  الفريـــق  نتائـــج  تطـــورت 
واضحـــة بعـــد تغيير نحـــو 14 العبا، 
حيـــث أنهى الفريـــق مراحل الدوري 
األخيرة في المركز العاشـــر من 
 16 أصـــل 

ناديـــا وعلـــى مســـتوى اإلحصـــاءات 
فـــي االســـتحواذ وعـــدد التمريرات، 
فإننا نأتي بالمركز الثالث بعد الهالل 
والنصر، والفريق في تطور مســـتمر، 

وهناك ارتياح كبير من قبلنا ..”.
وذكـــر عبدالمجيـــد أن تلـــك التجربة 
هـــي الثانية له مـــع نادي االتفاق بعد 
أن عمـــل معـــه لمـــدة نصـــف موســـم 
وعمـــل تحـــت قيـــادة المدرب ســـعد 
الشهري الذي قاد المنتخب األولمبي 
الســـعودي ألولمبيـــاد طوكيو 2020، 
المعروفيـــن  المدربيـــن  أحـــد  وهـــو 
والمتميزين، وهـــو محظوظ بالعمل 

مع مدرب مثله.

فـــي  النـــادي  رغبـــة  مـــدى  وحـــول 
المقبـــل،  للموســـم  عقـــده  تجديـــد 
أوضـــح عبدالمجيـــد أن إدارة النادي 
لـــم تفاوضـــه بصـــورة رســـمية عـــن 
التجديـــد، ولكـــن هنـــاك رغبـــة عامة 
لدى الطرفين في االستمرار، ولكنها 
مرهونـــة بالقـــرار الرســـمي لمجلـــس 
اإلدارة، مشـــيرا إلى أن عقده ينتهي 
لغاية مايـــو 2020، وســـيتم تمديده 
لحين اســـتكمال الـــدوري بعد انتهاء 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
حاليـــا  يتواجـــد  إنـــه  حيـــث   ،)-19
فـــي البحريـــن، لكنـــه علـــى تواصـــل 
مســـتمر مـــع طاقـــم العمـــل ويحضر 
االجتماعـــات اإللكترونيـــة التي تتم 

عن ُبعد لمتابعة سير التحضيرات.
تطلعـــه  عبدالمجيـــد  يخـــف  ولـــم 
المستقبلي للعمل كمدرب على رأس 
الجهاز الفني ألحـــد األندية المحلية 
مســـتقبال، خصوصـــا وأنـــه حاصـــل 
على شهادة A من االتحاد اآلسيوي، 
المســـتوى  شـــهادة  علـــى  وحاصـــل 
الرابـــع للبرنامج الوطنـــي للمدربين، 
ويطمح في نيل دبلـــوم المحترفين 
مستقبال، الفتا النظر إلى أنه بحاجة 
إلـــى اكتســـاب المزيـــد مـــن الخبـــرة؛ 
ليتولـــى قيـــادة أحـــد فـــرق الرجـــال 

مستقبال.

علي عبدالمجيد.. من التحليل إلى التدريب بدوري المحترفين السعودي

مع الجهاز الفني بنادي االتفاق

يقود إحدى الحصص التدريبية مع نادي االتفاق السعوديعلي عبدالمجيد ينظر للمستقبل بطموح واعد
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وكاالت

اتحــاد  بدمــج  األربعــاء،  التنــس،  أســطورة  فيــدرر،  روجــر  طالــب 
الالعبيــن المحترفين مع اتحاد الالعبات المحترفات، في ظل مرور 
اللعبــة بمرحلــة توقــف بســبب جائحــة فيــروس كورونــا، ومعانــاة 

الالعبين األقل شهرة.

 20 علـــى  الحاصـــل  فيـــدرر  وكتـــب 
لقبـــا، فـــي منافســـات فـــردي الرجال 
عبـــر  الكبـــرى،  األربـــع  بالبطـــوالت 
حســـابه على تويتر “أتساءل فقط.. 
هل أنا الشـــخص الوحيـــد اآلن الذي 
يفكر في أنه حان الوقت، لكي يتحد 
تنس الرجال مع تنس الســـيدات في 

كيان واحد؟”.
دمـــج  عـــن  أتحـــدث  “ال  وأضـــاف 
البطـــوالت داخل الملعـــب، لكن دمج 
الكيانيـــن )اتحـــاد الالعبيـــن واتحـــاد 
الالعبـــات( المســـؤولين عـــن تنظيـــم 
للرجـــال  المحترفيـــن،  بطـــوالت 

والسيدات”.
وتوقـــف موســـم التنس فـــي مارس، 

كورونـــا،  فيـــروس  جائحـــة  بســـبب 
وسيستمر ذلك حتى منتصف يوليو 
تموز على األقل، وسط معاناة كبيرة 
لالعبين الذين يعتمـــدون فقط على 

مكافآت البطوالت للعيش.

ويتعاون اتحاد الالعبين مع اتحاد الالعبات واالتحاد الدولي للتنس،  «
إلى جانب منظمي البطوالت األربع الكبرى، لتدشين صندوق لمساعدة 

الالعبين في الدرجات األدنى، والمتأثرين بتوقف المسابقات.

فيدرر يطالب بخطوة تاريخية في التنس

أكد أن مساعي سموه في حفظ الموروث البحريني محل اعتزاز وتقدير

الرميحي يشيد بجهود ناصر بن حمد بإحياء التراث الوطني

أشــاد وزير شــؤون اإلعالم علي الرميحي، بالجهود التي يقوم بها ممثل جاللة 
الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطنــي رئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة في 
إحياء التراث الوطني البحريني، مؤكًدا أن مساعي سموه في حفظ الموروث 

البحريني محل اعتزاز وتقدير.

 وأكـــد الرميحـــي أن توجيهـــات ســـمو 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
بإطالق برنامج المســـابقات “الســـارية” 
يســـهم في تعزيز الروابـــط بين الجيل 
الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل؛ نظًرا 
لما يشـــكله التـــراث من رمزيـــة للهوية 
البرنامـــج  وأن  خصوًصـــا  البحرينيـــة، 
ســـيعمل علـــى تقديـــم معلومـــات عـــن 
المـــوروث الشـــعبي وتاريـــخ البحريـــن 
في أسلوب مســـابقات ترفيهية جاذبة 

لكافة أفراد العائلة.

 وأضـــاف الرميحـــي “قطـــاع الموروث 
الشعبي البحريني يعيش عصًرا مزدهًرا 
ليس فقط على المســـتوى المحلي، بل 
حتـــى علـــى الصعيـــد اإلقليمـــي وذلـــك 
بفضل المبادرات النوعية التي يطلقها 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فـــي إحيـــاء المـــوروث الشـــعبي بكافة 
أشـــكاله والعمل على تشـــجيع الشباب 
فـــي االنخراط في رياضـــات الموروث 

المختلفة”.
 وشـــدد الرميحـــي على أهميـــة إحياء 

رياضـــات  مكانـــة  وتعزيـــز  التـــراث 
علـــى  والحفـــاظ  الشـــعبي  المـــوروث 
العـــادات والتقاليد األصيلة التي عرف 
فيهـــا اإلنســـان البحرينـــي قديًما وذلك 
لمـــا تمثلـــه مـــن إرث ثقافـــي وحضاري 

لمملكة البحرين. 
 ونـــوه وزير شـــؤون اإلعالم بالشـــراكة 
المـــوروث  رياضـــات  مـــع  الناجحـــة 
الشـــعبي فـــي تقديـــم هـــذا البرنامـــج، 
معرًبا عن شكره وتقديره لكل القائمين 
علـــى البرنامـــج الذيـــن بذلـــوا جهـــوًدا 

حثيثة لتقديمه في أفضل صورة.
برعايـــة  الســـارية  برنامـــج  ويحظـــى   
رســـمية من شركة البحرين لالتصاالت 

السلكية والالسلكية “بتلكو”.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

علي الرميحي

يعيـــش تجربـــة احترافيـــة متميـــزة بنـــادي االتفـــاق
محظوظ بالعمل تحت قيادة المدربين 

السعوديين العطوي والشهري

حسن علي

عبدالمجيد يشرف على أحد التدريبات

برئاســة القعود وتتبــع رئيس “األعلــى للشــباب والرياضة”

فـــي إطـــار سياســـة التواصـــل التـــي 
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  تنتهجهـــا 
الوطنيـــة،  األنديـــة  مـــع  والرياضـــة 
عقد القائم بأعمال الوكيل المســـاعد 
للمنشآت والمشاريع الشيخ صقر بن 
ســـلمان آل خليفـــة اجتماعـــا مع عدد 
من أعضاء مجلس إدارة نادي الحد، 

عبر تقنية االتصال المرئي. 
 وشـــهد االجتمـــاع مـــن جانـــب نادي 
الحـــد كال من: عضـــو مجلس اإلدارة 
أميـــن الســـر أحمد البهدهـــي، وعضو 
مجلـــس اإلدارة رئيـــس جهـــاز الكرة 
مجلـــس  وعضـــو  المالكـــي،  أســـامة 
جاســـم  المالـــي  األميـــن  اإلدارة 

الحرمي. 
 وفي بداية االجتماع، رحب الشـــيخ 
صقر بن ســـلمان آل خليفـــة بأعضاء 

مجلـــس إدارة نـــادي الحـــد، مشـــيدا 
المتميـــز  بالـــدور  الوقـــت  ذات  فـــي 
الـــذي تلعبه أســـرة النادي فـــي إثراء 

مســـيرة الحركة الشبابية والرياضية 
فـــي المملكـــة، عبـــر رعاية األنشـــطة 
كل  متمنيـــا  المختلفـــة،  الرياضيـــة 
التوفيـــق والنجـــاح لمجلـــس اإلدارة 
فـــي قيـــادة النـــادي نحو آفـــاق رحبة 

من التقدم والتطور. 
بحـــث  االجتمـــاع،  أثنـــاء  وجـــرى   
احتياجات النادي للفترة المقبلة من 
ناحية المنشـــآت والمشـــاريع ونظرة 
تطويـــر  فـــي  المســـتقبلية  النـــادي 
البينـــة التحتيـــة الرياضيـــة بالنـــادي، 
إلـــى  االجتمـــاع  فـــي  التطـــرق  وتـــم 
موضوعات وأفكار عدة من شأنها أن 
تساهم على تطوير القطاع الرياضي 
وبالبنية التحتية الرياضية بالمملكة 

عموما ونادي الحد خصوصا.

ناصر بن حمد يعتمد إنشاء لجنة رياضات الموروث الشعبي

خليفة القعودسمو الشيخ ناصر بن حمد 

سبورت



كشــف تقريــر صحافــي بريطانــي، األربعــاء، عــن خســائر بطــوالت كــرة القــدم 
األوروبيــة، بعــد تجميدهــا نتيجــة انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا. وتــم تعليــق 
البطوالت األوروبية منذ مارس الماضي؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، وهو ما 

أحدث أضرارا اقتصادية كبيرة.

ســـتار”  “ديلـــي  صحيفـــة  وبحســـب 
وصلـــت  الخســـائر  فـــإن  البريطانيـــة”، 
إلـــى أكثر مـــن 4 مليـــارات يـــورو )3.52 
مليون جنيه إسترليني(. وكشف خبراء 
ماليون عن األضرار المالية التي ألحقها 
الوبـــاء الذي أدى إلى تعليق نشـــاط كرة 

القدم حتى إشعار آخر.
ففـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، علق 
االتحـــاد األوروبي لكـــرة القـــدم )يويفا( 
األوروبـــي،  والـــدوري  األبطـــال  دوري 
بينمـــا تـــم تأجيـــل يـــورو 2020 للصيف 
المقبـــل. ومن المتوقع أن يـــؤدي تعليق 

تتخطـــى  خســـائر  إلـــى  المنافســـات 
4.1 مليـــار يـــورو، وفًقـــا للبيانـــات التـــي 
الماليـــون، وسيشـــمل  جمعهـــا الخبـــراء 
ذلـــك الـــدوري اإلنجليزي الممتـــاز، الذي 
سيخســـر مبلًغـــا يصـــل إلـــى 1.28 مليار 
يـــورو. وقـــال متحـــدث باســـم الخبـــراء 
األخيريـــن  العقديـــن  “شـــهد  المالييـــن 
نمـــًوا مذهـــًا فـــي عائـــدات أنديـــة كـــرة 
القـــدم األوروبية، مدفوًعـــا بارتفاع في 
قيـــم حقوق البـــث، لكل من المســـابقات 

المحلية والقارية”.
وأضـــاف “تمكنـــت بعـــض األنديـــة مـــن 

زيـــادة اإليـــرادات بنمـــو الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي لبلدانهم، مع البقاء في مأمن 

من ظروف السوق األوسع”.
وتابـــع “إلـــى جانب قـــدرة الرياضة على 
ربط الناس، أصبحت كرة القدم صناعة 
ضخمـــة مضـــادة للركـــود تولـــد أرباًحـــا 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  اليـــورو  بمليـــارات 

أوروبا”.
وواصل “ومع ذلك، فإن تفشي فيروس 
كورونا قد غير ذلك، تارًكا أكبر بطوالت 
الدوري األوروبية تواجه خسائر كبيرة، 
مـــع خســـارة محتملـــة تبلـــغ 1.28 مليار 
يـــورو مـــن المتوقـــع أن يعانـــي الـــدوري 
اإلنجليـــزي مـــن أكبـــر إصابـــة مالية بين 

الدوريات األوروبية”.
وأوضـــح “يأتـــي أكثـــر مـــن 60 % مـــن 
هـــذا المبلـــغ أو 800 مليـــون يـــورو مـــن 
أن  ويمكـــن  المفقـــودة،  البـــث  عائـــدات 

المفقـــودة  التجاريـــة  المبيعـــات  تصـــل 
إلـــى 300 مليـــون يورو، يليـــه انخفاض 
قـــدره 180 مليون يورو فـــي أرباح يوم 
المباراة”. وتشـــير البيانات المالية أيًضا 
إلى أن خسارة قيمة الاعبين في سوق 
االنتقاالت ستصل إلى 3 مليارات يورو.

وأضاف المتحدث “إضافة إلى التسبب 
في خسارة مالية شديدة لبطوالت كرة 
القـــدم فـــي أوروبـــا، فـــإن أزمـــة كورونا 
ستســـبب أيًضـــا فـــي خفض اإليـــرادات 
وأردف  الرائـــدة”.  األوروبيـــة  لألنديـــة 
حقـــق   ،2019  -  2018 موســـم  “فـــي 
أفضـــل 20 ناديا إيـــرادات مجمعة بلغت 
9.3 مليـــار يـــورو، وســـاهمت انتقـــاالت 
الاعبين مساهمة كبيرة في هذا المبلغ، 
ومـــع انتهاء عقـــود بعـــض الاعبين في 
نهاية الموســـم وعدم اتخاذ قرار بشـــأن 
استمرار المباريات، سيتم تعليق العديد 

من االنتقاالت أو إعادة التفاوض عليها 
أو إلغاؤها”.

وشـــدد “إذا لم يتم لعب مباريات أخرى 
هـــذا الموســـم ولم يتم تمديـــد أي عقود 
بعد نهاية يونيو المقبل، فإن مانشســـتر 
ســـيتي سيخســـر 412 مليـــون يورو من 
قيمة نقـــل الاعبين”. وزاد “يحتل نادي 
برشـــلونة المركز الثاني في هذه القائمة 
بخسارة محتملة تبلغ 366 مليون يورو، 

ويتبعه ليفربول وريال مدريد وباريس 
سان جيرمان بـ353 مليون يورو، و350 
مليون يـــورو، و302 مليـــون يورو على 

الترتيب”.
وأتـــم “تظهـــر اإلحصاءات أنـــه في هذه 
الحـــال، فـــإن 10 مـــن أنديـــة كـــرة القدم 
األوروبيـــة األكثـــر تأثـــًرا ستخســـر أكثر 
مـــن 3 مليارات يـــورو من قيمـــة انتقال 

العبيها”.

وكاالت

الدوريات األوروبية تخسر 4 مليارات يورو

من الدوري اإلسباني

وكاالت

أكـــد مـــدرب نـــادي ليفربـــول اإلنجليـــزي، 
األلمانـــي يورغـــن كلـــوب، أن فريقه الذي 
اإلنجليـــزي  الـــدوري  منافســـات  يتصـــدر 
الممتـــاز لكـــرة القـــدم ال يـــزال قـــادرا على 
تحســـين مســـتواه بشـــكل إضافـــي رغـــم 
تعليق أنشـــطته الرياضية بســـبب تفشـــي 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال يورغن كلوب في مقابلة مع شـــبكة 
“ســـكاي الرياضيـــة”: “ليســـت لـــدي أدنـــى 
فكـــرة عما يخبئه المســـتقبل لنـــا. لكننا لن 
نتغيـــر، هذا الفريق ليـــس مادة مصطنعة، 
وال يـــزال لدينـــا مجـــال كبيـــر للتحســـن، 
ونعمـــل علـــى ذلـــك. لدينـــا دمـــاء جديدة 
تشق طريقها”. وأضاف أن عزيمة أعضاء 
النادي لن تتغير، مؤكدا أن نجاح “الريدز” 
يعتمـــد على مـــا تقوم به األنديـــة األخرى 
ألن لديهـــا الفرصـــة فـــي تحســـين األمور، 

وتجاوزها بشكل أفضل.
المباريـــات  اســـتئناف  صعيـــد  وعلـــى 
المحليـــة، رأى كلوب أن عودة منافســـات 

فرضهـــا  يتـــم  أن  يجـــب  ال  القـــدم  كـــرة 
باإلكـــراه، وإن أقـــّر بأن خـــوض المباريات 
مجـــددا قد يكـــون له تأثيـــر إيجابي على 

المزاج العام في الباد.
وأوضح كلوب “أفراد ليفربول جميعا في 
المنـــزل، ال نعانـــي مـــن أي حـــاالت إصابة 

بالفيروس أو ما شابه”.
وتابع “قد نجتمع ونتدرب في مجموعات 
من شخصين أو خمسة أو ستة أو ثمانية، 
لكنني لست واثقا متى يكون ذلك ممكنا، 
بهـــذا  الحكومـــة  قـــرار  ننتظـــر  أن  علينـــا 

الشأن. ال يمكننا أن نفرض ذلك”.

يورغن كلوب

كلوب: ليفربول ليس “مادة مصطنعة”
وكاالت

ومدافعـــه  يونايتـــد  مانشســـتر  أســـطورة  كشـــف 
التاريخـــي، ريـــو فيردينانـــد، عـــن الفارق بيـــن النجم 
األرجنتينـــي، ليونيل ميســـي، وزميله الســـابق النجم 

البرازيلي رونالدينيو.
وتحـــدث فيردينانـــد، عـــن إعجابه الشـــديد بميســـي، 
بعـــد أن واجهه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2011، 
الذي انتهى بفوز برشلونة 1-3 في مباراة سجل فيها 

ميسي هدًفا.
وقال: “برشلونة أعطانا درسا في ويمبلي، لقد حصلوا 
على اللقب وكانوا يواجهون فريقا يضمني أنا وريان 

غيغز وبول سكولز ولم نملك إال االندهاش”.
وأضـــاف: “ميســـي أخـــذ الحريـــة الكاملـــة فـــي تلـــك 
المباراة”، كما أنه اســـتمتع أيضا بمشاهدة رونالدينيو 

في الملعب.
وأشـــار أســـطورة مانشســـتر يونايتد إلى أن “ميســـي 
قاتـــل ورونالدينيـــو غيـــر طبيعـــي ســـاحر حـــر بـــكل 
المقاييـــس، لكن ميســـي يســـتطيع فعل كل األشـــياء 
التـــي يريدها بما فيها تســـجيل هـــدف ومنح صناعة 

وقتما أراد، ينهي كل شيء كما يريد”.
ومنـــذ الفـــوز علـــى مانشســـتر يونايتد فـــي 2011 لم 

يســـتطع ميســـي التتويج بـــدوري أبطـــال أوروبا، إال 
مـــرة وحيدة فـــي 2015 حينما حصل برشـــلونة على 

اللقب على حساب يوفنتوس.

ميسي ورونالدينيو

ميسي ورونالدينيو.. أسطورة يونايتد يكشف الفارق
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اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

اســتمرارا لعــرض إنجــازات ومســيرة النجــوم العــرب فــي لعبــة الريشــة الطائــرة علــى 
المستوى العربي، نسلط الضوء على المملكة األردنية الهاشمية والتي تزخر بعدد كبير 
من الالعبين والالعبات البارازت في هذا الميدان، والذين نجحوا في تحقيق إنجازات 

عربية وقارية ودولية نقشت أسماؤهم بأحرف من ذهب.

نســـتعرض  الاعبيـــن  هـــؤالء  بيـــن  ومـــن 
مســـيرة الاعـــب عـــز الدين ســـامي، والذي 
يتمتع بســـجل حافل مـــن اإلنجازات، وهي 
كالتالـــي:  الميدالـــي البرونزيـــة في كل من 
مسابقة الفردي وزوجي الرجال والزوجي 
المختلـــط فـــي البطولـــة العربيـــة بالجزائر 

.2015
وزوجـــي  فـــردي  فـــي  الفضيـــة  الميداليـــة 
الرجـــال والزوجـــي المختلط فـــي البطولة 

العربية بلبنان 2016.
الميداليـــة الذهبيـــة فـــي زوجـــي الرجـــال 
والزوجي المختلط في بطولة غرب آســـيا 

بلبنان 2016.
الميدالية الذهبية بفردي الرجال والزوجي 
المختلط بالبطولة العربية باألردن 2019.

المختلـــط  بالزوجـــي  الذهبيـــة  الميداليـــة 
والميداليـــة الفضيـــة بفـــردي الرجـــال فـــي 

بطولة غرب آسيا باألردن 2019.
 الميداليـــة الفضية بفردي وزوجي الرجال 
والزوجـــي المختلـــط فـــي بطولـــة الجزائـــر 
)junior(. ولـــدى الاعـــب عز الدين ســـامي 
مشاركات واسعة على المستوى الخارجي 

في العديد من البطوالت من بينها:
بطولـــة المملكـــة المفتوحـــة 2016 و2017 

و2018.
.junior( 2018( بطولة تركيا المفتوحة

البطولة اآلسيوية بإندونيسيا 2018.
بطولة مصر المفتوحة للرجال 2019.

كمـــا شـــارك فـــي العديـــد مـــن المعســـكرات 
 2017 ماليزيـــا  معســـكر  مثـــل  التدريبيـــة 

أمـــام الاعـــب  و2019، والمشـــوار مـــازال 
عـــز الديـــن ســـامي؛ لتحقيـــق العديـــد مـــن 
اإلنجـــازات والنتائـــج المتميـــزة فـــي عالـــم 

الريشـــة الطائرة العربية ليدون اسمه بقوة 
فـــي ســـجل أبطـــال اللعبـــة عربيـــا وقاريـــا 

ودوليا.

دّون اســمه بقــوة في ســجل أبطال اللعبة عربيــا وقاريا ودوليا

األردنـي عـز الديــن سـامــي بطــل الريشــة للطـائــرة

عز الدين سامي

سامي في إحدى مباريات الريشة

الوطنـــي،  البحريـــن  تعـــد ماعـــب اســـتاد 
اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة واســـتاد 
الشيخ علي بن محمد آل خليفة، المرشحة 
الستضافة منافسات بطولة آسيا للناشئين 
)تحت 16 عاًما( لكرة القدم، المقرر إقامتها 
 16 الفتـــرة  البحريـــن خـــال  فـــي مملكـــة 

سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبلين.
هـــم  منتخًبـــا   16 البطولـــة  فـــي  ويشـــارك 
إلـــى جانـــب منتخبنـــا: كوريـــا الجنوبيـــة، 

أســـتراليا،  الشـــمالية،  كوريـــا  اليابـــان، 
الصين، اإلمارات، قطر، الســـعودية، إيران، 
الهنـــد، طاجيكســـتان، عمان، أوزبكســـتان، 

إندونيسيا واليمن.
األكثـــر  كونهـــا  الثاثـــة  الماعـــب  وتبـــرز 
جهوزيـــة الحتضـــان المباريات اآلســـيوية، 
وســـبق لها استضافة العديد من المباريات 
على المســـتويين اآلســـيوي والدولي، فيما 
احتضن اســـتاد البحرين الوطني واســـتاد 

آســـيا  بطولـــة  الرياضيـــة  خليفـــة  مدينـــة 
للشـــباب تحـــت 19 عاًما، التـــي أقيمت في 

مملكة البحرين العام 2016.
وســـتقام فـــي البطولـــة 31 مبـــاراة بينهـــا 
24 مبـــاراة ضمـــن دور المجموعـــات الـــذي 
ســـيضم 4 مجموعـــات، ثـــم ربـــع النهائـــي 
فنصـــف النهائـــي، ووصـــوالً إلـــى المبـــاراة 
النهائيـــة. والمنتخـــب اليابانـــي هـــو حامل 
لقـــب النســـخة األخيرة التـــي أقيمت العام 

.2018
ومـــن المقرر أن تقام خـــال الفترة المقبلة 
قرعـــة البطولة، والمرجح لها أن في شـــهر 
يونيـــو، علـــى غـــرار المتبـــع فـــي البطوالت 
اآلســـيوية بإجراء القرعة قبل 3 أشهر من 

الموعد الرسمي للبطولة.
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  وكان 
لكـــرة القـــدم قـــد اعتمـــد تشـــكيل اللجنـــة 
المنظمـــة العليـــا للبطولـــة برئاســـة رئيـــس 

االتحاد الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
فيما سيكون نائب رئيس االتحاد للشؤون 
اإلداريـــة والماليـــة علي البوعينين رئيًســـا 
للجنة التنفيذية. وتعاقد االتحاد البحريني 
 nuno لكـــرة القدم مـــع المـــدرب البرتغالي
costa لإلشـــراف علـــى منتخب الناشـــئين 
خال الفترة المقبلة، وسيســـاعده المدرب 
الوطني محمد عدنان، كما تم تعيين خالد 

هال مديًرا للمنتخب.

3 مـالعــب مرشحــة الستضافــة بطـولــة آسيــا للناشئيــن 2020
أحمد مهدي



^ بعد ظاهرة الكورونا وتفشي هذا المرض وتطبيق قرار 
حظــر التجــول فــي بــادي، حاولــت قــدر المســتطاع أن يكــون 

عندي جدول يومي حافل حتى ال أشعر بالسأم والملل.

في البداية أنا لست من محبي 
الصباح، ولكن كنت في معظم 
األيام أســـتيقظ مبكًرا وأتناول 
العائلـــة وبعدهـــا  مـــع  اإلفطـــار 
أقوم بعمل التمارين الرياضية، 
أقـــوم  الظهيـــرة  فتـــرة  وفـــي 

بمتابعة محاضراتي.
للطبـــخ  محبـــة  أننـــي  وبمـــا 
ولكســـر  عمومـــا  والمطبـــخ 
ألمـــي  ومســـاعدًة  الروتيـــن 
أصبحت أطهو لعائلتي في كل 
يوم طبقا جديـــدا من مختلف 
مطابخ العالـــم، وألنني األخت 
الكبـــرى فأمضـــي العصـــر فـــي 
بمتابعـــة  أخوانـــي  مســـاعدة 

دروسهم وحل الواجبات.
وفـــي فترة المســـاء أجلس مع 
عائلتـــي ونقوم بإعـــداد القهوة 
وطبق مـــن الحلـــى ونتابع في 
كل يـــوم فيلمـــا جديـــدا علـــى 

.Netflix
الليـــل  أقضـــي  النـــوم  وقبـــل 
دوستويفســـكي  برفقـــة 
وفيكتـــور  زافـــون  وكارلـــوس 
هوجـــو والعديـــد مـــن الُكّتاب 

الرائعين.

_________________
مساهمة من: بتول حسين 

طالبة إعام بجامعة البحرين

“األخت الكبرى” تساعد 
إخوتها بحل واجباتهم

فاطمة تستيقظ 5 فجرا وحضرت جلسة “كوتشنج أونالين”
عــلــيــك ــق  ــ ح ــا  لـــهـ ألن  واكـــتـــشـــفـــهـــا  ذاتــــــك  ــع  ــ م اجـــلـــس 

^ كفــى طاقــة ســلبية تجــاه التعليــم عــن بعــد! مازلنــا نملك القلــم والورقة ونملــك االنترنــت.. مازلنا نــدرس وفوقنا 
سقف، تحوينا جدران، ويهب علينا هواء المكيف جالسين في أكثر مكان يرتاح فيه اإلنسان وهو منزله! الحمد على ما 
لدينا يهون الصعاب.. نحن نقوى في هذه الظروف والتجارب.. من أراد السعي ال يقف وال يتذمر وال يتشاءم.. لنراقب 

ساعات إنتاجنا ونعتمد عليها في العمل.. لنكتسب مهارة التبحث واالعتماد على النفس.

أســـتيقظ فـــي الســـاعة الخامســـة 
حتـــى  أعمالهـــا  وأؤدي  صباحـــًا 
الحادية عشـــرة.. ســـاعدتني هذه 
األزمـــة فـــي اكتســـاب الوقـــت في 
مجـــال تنميـــة الـــذات أكثر ســـواء 
على منصـــة اليوتيـــوب وحضرت 
أوناليـــن!  كوتشـــنج  جلســـة  أول 

أتثقـــف فـــي متابعـــة ميولـــي عبـــر 
التويتر من صفحات األدب والفن 

.pdf وقراءة الكتب
ال  أشـــهر  األزمـــة  هـــذه  تواصلـــت 
يمكن اللفظ بملل أو فراغ.. الزلت 
ال تعرف داخلك، ابحث عن ميولك 
ومارسها، فكر في طموحك وضع 

خططا ألهدافك.. فكر مع نفســـك 
ما هو الصحيح الذي تتعايشه وما 
هو الخاطئ لســـلبه، البد من فترة 
االنعزال.. حتـــى وإن جاءتنا بغير 
رغبتنـــا.. ولكن هـــذه الفترة ال أحد 
يمكن أن يلومك عليها.. الختفائك 
وانعزالك.. أو أن يســـألك األقارب 

لمـــا لـــم تـــأِت.. اجلـــس مـــع ذاتـــك 
واكتشفها، فلذاتك عليك حق!

إن أكثـــر مـــا يهـــدد اإلنســـان هـــو 
صحتـــه.. ولكـــن أتعجب فـــي هذا 
الزمـــان ممن يتحدى حتى صحته 
وســـالمة عائلتـــه! جلـــوس مؤقت 

خير من مرض معٍد.

___________
مســـاهمة مـــن: فاطمـــة ابراهيـــم 

بوحميد
طالبة إعام بجامعة البحرين

^اجتاحــت أزمــة كورونــا جميــع دول العالــم و كانــت تعتبــر صدمــًة 
بالنسبة لألغلبية فكانت حياتنا سابقًا هادئة مقارنًة بالوضع الحالي.

كنـــا نمـــارس حياتنـــا اليومية بشـــكٍل 
بشـــكل  للجامعـــة  نذهـــب  طبيعـــي 
دوري لحضـــور المحاضـــرات و نعود 
هـــذه  مـــع  ولكـــن  الواجبـــات  لعمـــل 
األزمـــة توقفت الحيـــاة في الطرق و 
المجمعـــات و اغلـــب مناطـــق الدولة 
البعـــض  نقلـــه  فايـــروس  الســـبب  و 
المشـــكلة  ليســـت  جـــوار.  دول  مـــن 
فـــي انتقـــال الفايـــروس فهـــذا ليـــس 

بمحـــض إرادة اإلنســـان لكـــن بســـبب 
عدم مباالت البعض و عدم التزامهم 
بالقوانين المفروضة في الدولة نحن 
مجبـــرون اآلن إلكمـــال هـــذا الفصـــل 
الدراسي من خلف شاشة الحاسوب. 
ليس هذا فحســـب بل نحن مجبرون 
ممارســـة  و  منازلنـــا  فـــي  للمكـــوث 
بنفـــس  الملـــل  اليومـــي  الروتيـــن 

الطريقة. 

ولكـــن مـــع ذلـــك نحـــن أقوى مـــن أن 
يســـيطر علينا فايروس صغير يموت 

إذا بقي خارج أجسامنا. 
اليـــوم نقضـــي معظـــم وقـــت فراغنا 
بمتابعة برامج التلفاز و األفالم التي 

تعرض على شبكة نتفلكس. 
أصبحنـــا نقرأ الكتب و نتابع الصحف 
اليوميـــة، نجلـــس مـــع أفـــراد عائلتنا 
جعلتنـــا  أن  بعـــد  طويلـــة  لســـاعات 
مشاغل الحياة نغفل عن هذه األمور. 
فـــي  االتصـــال  شـــركات  ســـاهمت  و 

توفير اإلنترنت المجاني الالمحدود 
لنتابـــع ما نريـــد و نحن بأمـــان داخل 

منازلنا. 
و نعـــم غـــدًا ســـنخرج لنـــرى النـــور و 
ستعود حياتنا طبيعيًة كما كانت في 
السابق و كلما تكاتفنا بطريقة أسرع 

ستصبح عودتنا للحياة أقرب.

_______________
مساهمة من: فاطمة أوال منصور

طالبة إعام بجامعة البحرين

نحن أقوى من فيروس صغير يموت إذا بقي خارج أجسامنا

^فـــي خضـــم مـــا نمر بـــه من 
أزمة خانقة، توجد بعض المواقف 
الطريفـــة الغريبة، غالًبا ما يقولون  
ال  أيـــام  هـــي  الصعبـــة  األيـــام  إن 
تنســـى؛ ألنهـــا تحمـــل بيـــن طياتها 

مواقف مضحكة، جميلة ال تذهب 
عن البال.

حاولـــت مـــع بداية العـــزل المنزلي 
أن أستفيد من هذا الوقت بشيء 
مجٍد وأتعلم أشياء جديدة وأنظم 

وقتي الدراســـي بشكل مفيد، لكن 
كالم الليل يمحوه النهار. 

فاســـتغللت العطلة تماًما بتضييع 
والنـــوم  األفـــالم  علـــى  الوقـــت 
وقـــراءة الكتب، وحيـــن أمل منها 

أقـــوم بتنظيف البيـــت، وقد تكرر 
هذا األمر ٣ مرت هذا األسبوع. 

______________
مساهمة من: امتنان أحمد

طالبة إعام بجامعة البحرين

امتنان تضّيع وقتها باألفالم والنوم

local@albiladpress.com
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إعداد: راشد الغائب

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

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

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

قصص بحرينية بفترة العزل المنزلي )الحلقة 23 واألخيرة(

هـــذه  فـــي  ^اســـتطعت 
األيـــام أن أســـتغل وقتي فيما 
ينفعنـــي فـــي الدنيـــا واألخرة، 
لـــي  االســـتفادة  أجعـــل  وأن 

ولجميع المسلمين.
موقـــع  فـــي  حســـابا  دشـــنت 
االجتماعـــي  التواصـــل 
“األنستقرام” فكانت فكرته أن 
أطـــرح بعض الصـــور المتعلقة 
لحـــث  واألذكار  باألدعيـــة 
االســـتفادة  علـــى  المتابعيـــن 
من وقت فراغهم باالســـتغفار 

وذكر هللا، الســـيما أنني أعمل 
على الصور بكل دقة، فأنا من 
أصممها وأعمـــل عليها ثم بعد 
ذلـــك أطرحهـــا فـــي صفحتـــي 

الخاصة. 
هـــذا  يكـــون  أن  وأتمنـــى 
الحســـاب شـــافعًا لي ولجميع 

المسلمين. 

___________
مساهمة من: إيمان حسن سيف 
طالبة إعام في جامعة البحرين

إيمان تدّشن حسابا 
لألدعية واألذكار باالنستغرام

^لـــم يختلـــف روتيـــن العزل 
المنزلي عن روتيني العادي كثيًرا، 
فأنـــا شـــخص محـــب للبقـــاء فـــي 
المنزل، يبدأ يومي عندما أستيقظ 
لصـــالة الفجـــر ثـــم أقـــرأ صفحات 
من القـــرآن الكريـــم، بعدها أتناول 
وجبـــة اإلفطـــار وأجلـــس لمتابعـــة 

المسلسالت على نتفلكس.
وفـــي بعـــض األحيـــان إذا كنـــت 
في مـــزاج جيد أرســـم ثم اصلي 
فرض الظهـــر وآخذ قيلولة حتى 
الســـاعة الثانيـــة مســـاًء وأذهـــب 
مباشـــرة ألســـاعد أمي في إعداد 

وجبة الغداء.
لمتابعـــة  أقـــوم  وبعدهـــا   
محاضراتي، وفي فترة المســـاء 
أجلس مع أهلي للتحلية وشـــرب 

الشاي.
العشـــاء  وجبـــة  نتنـــاول  وليـــال   
البرامـــج  بعـــض  ونشـــاهد  مًعـــا 

التلفزيونية المعروفة.
وفي بعض الليالي نقوم بالشواء 

واالستمتاع بضوء القمر. 

_____________
مساهمة من: نور أسعد

نور تستمتع بالشواء 
وضوء القمر.. وترسم أحيانا

فاطمة: صديقتي نور أكملت الحجر المنزلي
^أعـــز صديقاتـــي )نور( تـــدرس الطب خارج 

مملكة البحرين تحديًدا في مصر.
بعد تعليق الدراسة في البحرين وازدياد انتشاره 
حـــول العالم بدأت نور تشـــعر بالقلق الشـــديد من 
األوضـــاع الراهنة في البالد وخارجـــه، فتداركت 
تعليـــق  بعـــد  للبحريـــن  الرجـــوع  وقـــررت  األمـــر 

الدراسة في مصر.
بمجرد هبوط الطائـــرة لمطار البحرين الدولي تم 
نقل جميع الركاب في مكان منعزل وتم فحصهم 
جميًعـــا واالعتنـــاء بهـــم، وأخـــًذا باالحتياطات تم 
حجر نـــور في منزلها لمدة أســـبوعين على الرغم 

من نتيجتها السلبية.
كان مـــن الصعـــب تجـــاوز هـــذه الفتـــرة المليئـــة 
بمشـــاعر الشوق والقلق لكال الطرفين، لكن الحمد 
للـــه أكملـــت نـــور فتـــرة الحجـــر المنزلـــي بالصحة 

والعافية. 

_______________
مساهمة من: فاطمة نبيل مكي 

طالبة إعام بجامعة البحرين

الكاريكاتير مشاركة من الفنان البحريني جعفر 
عيسى

من أعمال إيمان سيف
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عباس إبراهيم

شاب يصور نفسه عاريا عبر “اإلنستغرام”
ــض األخـــــاق واالعـــتـــبـــارات الــديــنــيــة ــاق ــن ــز”: فــعــلــه ي ــي ــي ــم ــت “ال

عمد شـــاب إلى تصوير فيديو لنفسه وهو 
عـــار من المالبس بواســـطة هاتفـــه النقال، 
وقـــام بتظليل عورته الظاهرة فيه إلخفاء 
مناطق عفته، ما شكل خدشا للحياء العام 
عندمـــا نشـــر الفيديو عبـــر حســـابه بموقع 
التواصـــل االجتماعـــي “اإلنســـتغرام” أمام 
الكافـــة. وبعد التحقيق معه أحالته النيابة 
العامـــة للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار أنـــه فـــي 

غضون العام 2018، ارتكب اآلتي:
أوال: أتـــى علنا فعال مخال بالحياء بأن قام 

بنشر مقاطع فيديو مخلة بالحياء.
الغيـــر  إزعـــاج  فـــي  عمـــدا  تســـبب  ثانيـــا: 
بـــأن أســـاء اســـتعمال أجهـــزة االتصـــاالت 

الالسلكية.
الجنائيـــة  الصغـــرى  المحكمـــة  فقضـــت 
بمعاقبتـــه بالحبـــس لمـــدة 6 أشـــهر وكفالة 

100 دينـــار لوقـــف التنفيذ عما أســـند إليه 
لالرتبـــاط، ولـــم يرتض هـــذا الحكـــم فقرر 
االستئناف، والتي قضت بقبول استئنافه 
شـــكال، وفـــي الموضـــوع بتعديـــل الحكـــم 
المســـتأنف واالكتفاء بتغريمـــه 100 دينار 
والتـــي  بالتمييـــز  مجـــددا  فطعـــن  فقـــط. 
قضت بقبول الطعن شكال وفي الموضوع 

برفضه.
وأوضحـــت أن المـــادة 350/ 1 مـــن قانـــون 
العقوبـــات تنص على أنه “يعاقب بالحبس 
مـــدة ال تزيد عن ســـنة أو بالغرامة التي ال 
تتجـــاوز 100 دينـــار مـــن أتـــى فعـــال مخال 
بالحياء” ويبين هـــذا النص أن الجريمة ال 
تقـــوم إال بتوافـــر أركان ثالثة، األول: فعل 
مادي يخدش حياء العين أو األذن، سواء 
وقـــع الفعـــل علـــى جســـم الغيـــر أو أوقعـــه 
الجانـــي على نفســـه، الثانـــي: العالنية وال 

يشـــترط لتوافرهـــا أن يشـــاهد الغير عمل 
الجاني فعال بل يكفي أن تكون المشاهدة 

محتملة، والثالث هو القصد الجنائي.
وأشـــارت إلى أنه ولما كان تعري الطاعن - 
عدا موضع عفته - وتصوير نفســـه بمقطع 
فيديو ونشـــره على حســـابه باإلنســـتغرام 
حسبما اســـتظهر الحكم المطعون، ينطوي 
فـــي ذاتـــه علـــى الفعـــل الفاضـــح العلنـــي، 

مشـــيرة إلـــى أن الفعل يتناقـــض مع القيم 
األخالقيـــة واالعتبـــارات الدينية الســـائدة 
في المجتمع فاألفعال التي يأتيها شخص 
علـــى جســـمه فضابط إخاللهـــا بالحياء أن 
تتضمـــن عرضـــا ألجزاء مـــن الجســـم تعد 
عـــورة في داللتهـــا، وهو ما توافـــر بفيديو 

الطاعن.

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس النيابة عدنان الوداعي 
الجنائيـــة  الصغـــرى  المحكمـــة  بـــأن 
أصدرت أمـــس أحكاما بإدانة ثمانية 
متهمين خالفوا اإلجراءات الصحية 
أجـــل  مـــن  االحترازيـــة؛  والتدابيـــر 
مكافحـــة فيروس كورونا المســـتجد 
انتشـــاره  دون  الحيلولـــة  ولغـــرض 
بغرامـــات  بمعاقتهـــم  حيـــث قضـــت 
مـــن ألـــف إلـــى خمســـة آالف دينـــار.  
وكانـــت النيابة العامة قـــد تلقت من 
إدارة الصحـــة العامة بالغـــات بقيام 
عـــدد ســـبعة أشـــخاص خالفـــوا قرار 
الحجر المنزلي المفروض عليهم بعد 
مخالطتهم مصابين بفيروس كورونا 
المســـتجد، ومن خالل المتابعة تبين 
عدم التـــزام أولئك بالحجـــر المنزلي 
وأنهـــم خرجـــوا مـــن مســـاكنهم فـــي 
بقيـــام  وكذلـــك  مختلفـــة.  تواريـــخ 
تجميـــل  صالـــون  مســـؤولة  متهمـــة 

نســـائي بتقديـــم خدمـــات التجميـــل 
في المنـــازل خالل الفتـــرة المحظور 
فيهـــا ذلـــك بموجـــب القرار الـــوزاري 
الخـــاص بإغالق صالونـــات التجميل 
للحيلولـــة دون انتشـــار الوبـــاء. وقد 
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور 
تلقيهـــا البالغـــات، حيث اســـتجوبت 
المتهميـــن وأمـــرت بإخـــالء ســـبيلهم 
بكفـــاالت ماليـــة، وأمـــرت بإحالتهـــم 
للمحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة التـــي 
أصـــدرت حكمهـــا المتقـــدم بإدانتهم 

ومعاقبتهم.

غرامات حتى 5 آالف دينار لـ 8 من مخالفي اإلجراءات

المنامة - وزارة التربية والتعليم

صـــرح وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
المذكـــرة  ضـــوء  وفـــي  أنـــه  النعيمـــي 
مجلـــس  إلـــى  الـــوزارة  مـــن  المرفوعـــة 
الوزراء، والذي قام بتحويلها إلى اللجنة 
الوزارية للشـــؤون المالية واالقتصادية 
موضـــوع  بشـــأن  المالـــي  والتـــوازن 
العامالت في رياض األطفال، خصوصا 
العامـــالت غيـــر المســـجالت فـــي الهيئة 
العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي، وعددهن 
)445( عاملـــة، فقد تم االتفـــاق مع وزير 
جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
حميدان، على أن يقوم المسؤولون على 
هذه الريـــاض أو ُماّلكها بمراجعة الهيئة 
العامـــة للتأمين االجتماعـــي، وموافاتها 
بالعامـــالت  المتعلقـــة  البيانـــات  بكافـــة 
غير المســـجالت سابقا؛ الستكمال باقي 

اإلجراءات المطلوبة.
ودعـــا وزير التربيـــة والتعليـــم أصحاب 
رياض األطفال إلى المبادرة الســـتكمال 
الممكنـــة؛  بالســـرعة  اإلجـــراءات  هـــذه 
بهـــدف حـــل موضـــوع هـــذه الفئـــة مـــن 

العامالت في هذا القطاع.

دعوة رياض األطفال لتسريع تأمين العامالت

تجديد ترخيص 49 روضة الستكمالها االشتراطات المطلوبة
ــات ــب ــطــل ــمــت ال اســـتـــيـــفـــاء  بــــضــــرورة  مـــؤســـســـة   28 ــار  ــ ــع ــ إش

صّرح الوكيل المســـاعد للتعليم الخاص 
والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة  والمســـتمر 
جعفر الشـــيخ، تعليًقا علـــى المالحظات 
الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية 
أن  2019م،   -  2018 للعـــام  واإلداريـــة 
لجميـــع  التراخيـــص  تجديـــد  موضـــوع 
المؤسســـات التعليميـــة الخاصة، ســـواء 
معهـــد،  أو  مدرســـة  أو  روضـــة  كانـــت 
يخضع لمـــا نص عليه المرســـوم بقانون 
رقم 25 لســـنة 1998 بشـــأن المؤسسات 
الخاصـــة،  والتدريبيـــة  التعليميـــة 
وضـــرورة توافـــر االشـــتراطات إلصدار 

تجديد للتراخيص.
واجهـــت  التـــي  المشـــكلة  أن  وأوضـــح 
ترخيص بعض هذه المؤسســـات ترتبط 
بضـــرورة الحصـــول علـــى موافقات من 
جهـــات خـــارج وزارة التربيـــة والتعليم، 
وهي البلديات والمرور والدفاع المدني، 
ممـــن لها عالقـــة مباشـــرة بالحفاظ على 
واألشـــخاص  المبانـــي  وســـالمة  أمـــن 
بداخلها، وعليه فإن الوزارة ال تســـتطيع 
قبـــل  روضـــة  أي  ترخيـــص  تجديـــد 
الحصول على موافقات الجهات المشار 
إليها، مشيًرا إلى أنه من بين )60( روضة 
تـــم رصدهـــا فـــي تقريـــر ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلدارية للعـــام 2019-2018م، 
فقد تـــم تجديـــد التراخيص لعـــدد )49( 

روضة بعد اســـتكمال اشتراطاتها خالل 
األشهر القليلة الماضية، ولم يتبَق سوى 
)11( روضة لم تســـتكمل إجراءاتها بعد 
مع الجهـــات المختصـــة خارج الـــوزارة، 
تســـتدعي  مخالفـــات  ارتكبـــت  أنهـــا  أو 
إزالتها كشـــرط لتجديد الترخيص، مثل 
تغييـــر المبنـــى دون موافقة الـــوزارة أو 
الجهات األخرى، أو عدم توفير شـــهادة 
مـــن مكتب هندســـي معتمد فـــي مملكة 
البحرين بـــأن مبنى الروضة تتوافر فيه 

اشتراطات األمن والسالمة.
وفـــي ســـياق متصـــل، أوضـــح الوكيـــل 
فـــي  المختصـــة  اإلدارة  أن  المســـاعد 
ريـــاض  أعـــداد  حصـــرت  قـــد  الـــوزارة 
تجديـــد  وقـــت  حـــان  التـــي  األطفـــال 
رخصها لهذا العام 2020م، وعددها )28( 
روضـــة تم إشـــعارها بضرورة اســـتيفاء 
كافة المتطلبات حتـــى يتم إصدار قرار 
بتجديـــد رخصهـــا، مؤكـــًدا أن التجديـــد 
ليـــس عمليـــة آليـــة تتـــم بشـــكل فـــوري 
وســـريع، وإنمـــا هـــي عملية جـــادة، ألنها 

ترتبط بأمن وسالمة األطفال.
وبالنســـبة لتجديـــد تراخيـــص المعاهـــد 
بّيـــن  الخاصـــة،  والمـــدارس  التعليميـــة 
الوكيـــل المســـاعد أن آليـــة التجديـــد ال 
تختلـــف عـــن تجديـــد تراخيـــص رياض 
األطفال، ألن هذه المؤسسات التعليمية 

مرّخصـــة منذ ســـنوات طويلـــة، وتؤدي 
أدوارهـــا بشـــكل منتظـــم، إال أن تجديد 
الترخيص يتطلب اشـــتراطات متعددة، 
المدرســـية  والبيئـــة  المبانـــي  تشـــمل 
وعـــدم  والســـالمة  األمـــن  ومتطلبـــات 
بالتنســـيق  وتـــم  المخالفـــات،  ارتـــكاب 
مـــع الجهـــات المختصـــة داخل الـــوزارة 
وخارجهـــا حـــل معظم هذه اإلشـــكاالت 
وتجديد الترخيص لتلك المؤسسات مع 
بداية العـــام الجاري، بعد أن اســـتكملت 
والمـــرور  البلديـــات  مـــن  الموافقـــات 
والدفاع المدني، ولم يتبق إال عدد قليل 
من الحـــاالت التي تجـــري حالًيا متابعة 
حل مشـــكالتها مـــع الجهـــات الخارجية، 
ســـماح  فتـــرة  الـــوزارة  منحتهـــا  وقـــد 
لتعديل أوضاعها واالستجابة لمتطلبات 
التجديد، كون الوضع العمراني المحيط 

بتلك المؤسسات قد تغّير.
وفيمـــا يتعلـــق بالتأخـــر فـــي الـــرد علـــى 
طلبات التوظيف في المدارس الخاصة، 
أوضـــح الوكيل المســـاعد أنه قد تم حل 
هـــذه المشـــكلة الناجمـــة فـــي األســـاس 
عـــن تقديم طلبـــات غير مســـتوفية إلى 
اإلدارة المختصـــة، حيـــث تـــم التوجيـــه 
بـــدًءا من العـــام 2020م بعـــدم قبول أي 
الوثائـــق،  طلـــب غيـــر مســـتوٍف لكافـــة 
وفي مقدمتها توافر الشـــهادات العلمية 

األصليـــة والموثقة، وااللتـــزام بتدريس 
نفـــس مـــادة االختصـــاص، إضافـــًة إلـــى 
توفير شهادات حسن السيرة والسلوك، 
وشـــهادات الخبـــرة إن وجـــدت، بحيـــث 
تكـــون الملفـــات مكتملًة عند اســـتالمها 
من اإلدارة المختصة، ما يختصر الوقت 
كثيـــًرا، ويضمـــن أن يكون المعلـــم الذي 
يتـــم توظيفـــه مؤهـــاًل ويـــؤدي رســـالته 
الـــذي  التخصـــص  ذات  فـــي  التربويـــة 

يتوافق مع شهادته العلمية.
وأكد الوكيل المســـاعد أن الوزارة تبذل 
كل جهودهـــا لتشـــجيع االســـتثمار فـــي 
التعليـــم الخاص، وتقديم الدعم الممكن 
لهـــذا القطاع الحيـــوي، إذ تم الترخيص 
أخيـــًرا لعـــدد إضافـــي مـــن المؤسســـات 
التعليميـــة الخاصة كمـــدارس أو رياض 

لألطفال.

جعفر الشيخ

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

نقض إدانة متسبب بوفاة خليجي.. و“التمييز” تعيد محاكمته
حكمـــا  التمييـــز  محكمـــة  نقضـــت 
ضـــد متســـبب بوفاة شـــخص حاول 
الدخـــول لمنزله عنوة، أثنـــاء ما كان 
المجنـــي عليه بحالة ســـكر شـــديدة، 
فحـــاول إبعـــاد المجنـــي عليـــه الذي 
كان ممســـكا بيديـــه، فدفعه وســـقط 
وارتطم رأسه باألرض، ما أدى لوفاته 
في المستشفى بعد يوم واحد فقط، 
والمحكوم عليه بالحبس لمدة ســـنة 
مـــع األمر بوقف تنفيـــذ العقوبة لمدة 
3 ســـنوات؛ نظـــرا الســـتفادة الطاعن 
اإلجـــراءات  قانـــون  تعديـــالت  مـــن 
الصلـــح  بشـــأن  الجديـــدة  الجنائيـــة 
قانونـــا  تعتبـــر  والتـــي  والتصالـــح، 
أصلح للمتهم، مما يســـتوجب إعادة 
محاكمتـــه، وأمـــرت بإعـــادة القضية 
للمحكمة التـــي أصدرته لتحكم فيها 

من جديد.
وكانـــت محكمـــة أول درجـــة وقبـــل 
إصدارهـــا الحكـــم غيـــرت التهمة من 
االعتـــداء المفضـــي مـــوت المجنـــي 
عليـــه إلى تهمة أنـــه بتاريخ 23 يناير 
مـــوت  فـــي  بخطئـــه  تســـبب   2014
المجنـــي عليـــه المذكـــور، وكان ذلك 
ناتجـــا إلى رعونتـــه وعـــدم احترازه 
بـــأن قـــام بدفـــع يـــدي المجنـــي عليه 
من على ســـاعديه حال كون المجني 
إلـــى  أدى  ممـــا  ســـكر  بحالـــة  عليـــه 
ســـقوطه على األرض فارتطم رأسه 
بها وحدثت به اإلصابات الموصوفة 
أودت  والتـــي  الشـــرعي،  بالتقريـــر 

بحياته.
وتتحصـــل التفاصيل فـــي أنه وبينما 
كان المحكوم عليه في مســـكنه وإذا 

بالطبـــاخ الخاص به يخبره هاتفيا أن 
شخص سكران -المجني عليه- يقف 
أمـــام بـــاب المنـــزل ويحـــاول فتحه، 
فتوجه برفقـــة زوجته إلى المتوفى، 
والحـــظ أنـــه فـــي حالة غيـــر طبيعية 
وعـــدم اتـــزان ويترنـــح وتبـــدو عليه 

حالة السكر.
وعمد المتوفى إلى اإلمساك بذراعي 
الطاعـــن، فمـــا كان من األخيـــر إال أن 
تخلـــص منـــه وذلـــك بـــأن دفعـــه مـــن 

ذراعيه فسقط المتوفى مباشرة على 
ظهره وارتطم رأسه باألرض وسالت 
الدمـــاء منـــه وفقـــد وعيـــه، فحدثت 
بـــه اإلصابـــات الموصوفـــة بالتقريـــر 
الطبي الشرعي والتي أودت بحياته، 
وعملت زوجة المدان - طبيبة - على 

إسعاف المجني عليه.
وبالتحقيق مع الطاعن أنكر ما نسب 
إليه من أنه عمد وقصد قتل المجني 
عليـــه، مبررا أنـــه ارتكب هـــذا الفعل؛ 
ألن المجني عليه كان يحاول دخول 
حـــق،  وجـــه  ودون  وبالقـــوة  منزلـــه 
وأشـــار إلى أنـــه حاول معرفة ســـبب 
تواجد المتوفـــى ومحاولته الدخول 
للمنـــزل إال أن المذكـــور لـــم يكـــن في 
كونـــه  الثبـــات  يســـتطيع  وال  وعيـــه 

متأثرا مما احتسى من مسكرات.

ولفـــت إلـــى أن المجني عليـــه حاول 
دفعـــه إلى داخـــل المنزل، لكنـــه أبعد 
بيده بشكل بسيط عن الباب، فسقط 
علـــى األرض وارتطم رأســـه باألرض 
ولـــم ينطـــق، وظـــن أنـــه توفـــي فـــي 
الحـــال، إال أن زوجته الطبيبة أبلغته 

أنـــه مازال علـــى قيد الحيـــاة، فطلب 
حضور ســـيارة اإلسعاف، لكنه توفي 

بعد يوم واحد.
وثبـــت بتقريـــر الطبيب الشـــرعي أن 
فـــي  لكســـر  تعـــرض  عليـــه  المجنـــي 

الجمجمة نتيجة االرتطام باألرض.

الطاعن يستفيد 
من تعديالت 
قانون الصلح 

والتصالح

المنامة - مركز دراسات

صدر عن مركز “دراســـات” ورقة بحثية 
بعنوان: “بين الواليات المتحدة وفنلندا: 
النظـــم التعليمية المختلفة وآثارها على 
تطوير المناهج” للباحثة غادة عبدهللا. 

لمملكـــة  توصيـــات  الورقـــة  تناقـــش 
البحريـــن لتحســـين نظامهـــا التعليمـــي 
بنـــاًء على تحليل النظـــم التعليمية في 
الواليـــات المتحـــدة وفنلنـــدا. فالتعليم 

التعليـــم  علـــى  يقتصـــر  فنلنـــدا  فـــي 
الحكومـــي بدون منافســـة مـــن القطاع 
الخـــاص. كمـــا أن النظـــام التعليمي في 
فنلنـــدا ال مركـــزي إلى حد كبيـــر، حيث 
بوضـــع  والمعلميـــن  المـــدارس  تقـــوم 
مناهجهم وأســـاليب تقييمهم الخاصة، 
ويتمتـــع المعلمون بثقـــة كبيرة من قبل 
المجتمع، وليس هنالك تركيز كبير على 

المساءلة القائمة على التقييم.
 بينمـــا تركـــز الواليـــات المتحـــدة علـــى 
تعزيـــز المنافســـة، حيث يلعـــب القطاع 
النظـــام  فـــي  مهمـــا  دورا  الخـــاص 
سياســـات  تطبيـــق  ويتـــم  التعليمـــي، 
والقســـائم  المســـتقلة  المـــدارس  مثـــل 
التعليميـــة التـــي تهـــدف جميعهـــا إلـــى 
زيـــادة المنافســـة. باإلضافـــة إلـــى ذلك، 

يتـــم التدريـــس والتعلـــم فـــي الواليات 
المتحـــدة بشـــكل موحد، وهنـــاك تركيز 
علـــى  القائمـــة  المســـاءلة  علـــى  قـــوي 
التقييم. تهدف هذه الورقة إلى تحليل 
فـــي  المختلفـــة  التعليميـــة  السياســـات 
فنلندا والواليات المتحدة واستخالص 
هـــذا  علـــى  بنـــاًء  للبحريـــن  الـــدروس 

التحليل.

ورقة بحثية لتحسين النظام التعليمي في البحرين

وزير التربية والتعليم

اشتعل حريق في أحد المنازل بقرية 
الديـــه الســـاعة 6 صبـــاح يـــوم أمس، 
بيـــن  أيـــة إصابـــات  دون أن تســـجل 

القاطنين.
وفي هذا السياق باشر النائب ممدوح 
الصالـــح الحضور في موقـــع الحريق 
والتواصل مع صاحب المنزل وأسرته 
الجهـــات  مـــع  للتنســـيق  المتضـــررة؛ 
المعنيـــة فـــي وزارة اإلســـكان ووزارة 

االجتماعيـــة؛  والتنميـــة  الشـــؤون 
لتوفير ســـكن مالئم ومؤقت لألســـرة 

المتضررة من الحريق.
وتقدم النائب ممدوح الصالح بجزيل 
الشكر والتقدير ألفراد الدفاع المدني 
ورجال األمن على جهودهم وســـرعة 
حضورهم في موقع الحريق إلخماده 
وإنقاذ أفـــراد األســـرة وحماية منازل 

الجيران.

احتراق منزل في الديه... وال إصابات

عدنان الوداعي

عباس إبراهيم



لديك القدرة على تحمل األعباء الكبيرة.

الرؤساء يعتمدون عليك في المهام الصعبة.

أنت على قدر المسؤولية وستجد األمور أفضل 
مستقبًل.

ال تجعل ضغوط العمل تؤثر على حياتك 
االجتماعية.

اترك المشكلت جانًبا، حاول أن تأخذ إجازة.

الصداع يلزمك، عليك بالراحة وهدوء 
األعصاب.

الجميع يعتمد عليك في كثير من األمور.

حاول أن تستمر على هذا وستجد األمور 
تتحسن.

طفرة كبيرة على مستوى العمل وستشعر 
بالفرق.

تمر بحالة نفسية سيئة جًدا؛ بسبب أزمة 
اجتماعية.

ستجد األمور تتحسن قريًبا على الصعيد المادي.

عدم التزامك باألكل الصحي يجعلك تشعر 
بالغثيان.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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تعتـــرف  العثمانيـــة  الدولـــة 
باليونـــان كدولـــة مســـتقلة، بعد 
الضغوط الكبيرة التي مارستها 
الـــدول األوربيـــة الكبـــرى عليها 
لتأســـيس ملكيـــة مســـتقلة في 

اليونان تكون عاصمتها أثينا.

نفت الفنانــة اللبنانية نانســي عجرم أنبــاء حملها بطفلها 
الرابع، التي تداولتها المواقع اإلخبارية ومستخدمي مواقع 
التواصــل االجتماعي بكثرة في اليوميــن الماضيين. وكان 
من أشــعل مزاعم حمل عجرم للمــرة الرابع المنتج الفني 

صــادق الصباح، فــي لقائه مــع برنامج “يحــدث في مصر”، 
المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، عندما برر عدم تسجيل 

عجرم للحلقة التي كانت ســتظهر فيها كضيفة شرف في مسلسل “سكر زيادة”؛ 
بسبب استمرار أزمة التعبئة العامة وقتها، إال أنها سجلت أغنية تتر العمل.

حلــت الممثلــة المصرية نيللــي كريم ضيفة علــى الدمية 
الشــهيرة أبلة فاهيتا فــي برنامج “اليف مــن الدوبلكس”، 
الــذي يــذاع على قنــاة “أون المصريــة”. وقالــت كريم: إن 
اســمها الحقيقــي في البطاقــة الشــخصية نيللي محمد 

الســيد عطــا اللــه عثمــان، وأن ولديهــا 4 أبناء، هــم: كريم 
ويوســف وسيليا وكندا، مشــيرة إلى أنها لم تقدم أدوارا كئيبة، 

لكنها كانت عميقة. وأوضحت أن كثرة البكاء في المسلســات التي قدمتها ســابقا 
تسببت لها في فتق في العين، وهو ما استلزم إجراء عملية جراحية في عينها.

ضّجت مواقع التواصل االجتماعي بخبر زواج الفنان فارس 
كرم، إال أن إدارة أعماله ومكتبه اإلعامي نفيا ذلك واستغربا 
سبب انتشار شــائعة زواجه التي أرفقت بتفاصيل دقيقة 

عن حفل الزفاف، التي ال أساس لها من الصحة.
بينمــا أصرت بعــض المواقــع اإلخبارية على تأكيــد الخبر، 

ناسبين معلوماتهم إلى مصادر مقربة ونشر صورة وتفاصيل 
عــن العــروس المفترضة جارتــه هبة عزيز، وهي مدرّســة أحياء مــن بلدة جزين 

الجنوبية مسقط رأسه، وتبلغ من العمر 33 عاًما.

زواج كرمنيللي والبكاءنانسي تنفي
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حــرص المخــرج بيتــر ميمــي علــى مشــاركة متابعيــه بصــورة مــن كواليــس 
تصويــر مسلســله “االختيــار” بطولــة النجــم أميــر كــرارة، التي يجســد فيها 
بطوالت الشهيد أحمد صابر منسي قائد كتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد 
في كمين “مربع البرث” في مدينة رفح المصرية العام 2017، أثناء التصدي 

لهجوم إرهابي في سيناء.

ونشـــر ميمـــي صـــورة للنجـــم أميـــر 
وحـــوش  يتوســـط  وهـــو  كـــرارة 
الصاعقة المصرية الذين يشـــاركونه 
فـــي بطولـــة المسلســـل، عبر حســـابه 
الشخصي بموقع الصور “إنستغرام”، 
قبـــل أيـــام مـــن عرضـــه في الســـباق 
الرمضانـــي. ويشـــارك مجموعـــة من 
النجوم كضيوف شـــرف في أحداث 

المسلســـل، الـــذي تـــدور أحداثـــه في 
إطار أكشن تشويقي، وعلى رأسهم: 
كريـــم  إمـــام،  ياســـين، محمـــد  آســـر 
محمود عبد العزيـــز، ماجد المصري، 
محمـــد رجب، صالح عبـــد هللا،، إياد 
نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق 
حســـام  عـــام  وإشـــراف  وآخـــرون، 

شوقي، ومنتج فتحي إسماعيل.

وحوش “الصاعقة المصرية” في كواليس “االختيار”

 1859
بدء أعمال الحفر في قناة السويس، التي تربط بين البحر المتوسط والبحر األحمر.

 1898
إسبانيا تعلن الحرب ضد الواليات المتحدة فيما يعرف بالحرب األميركية اإلسبانية.

 1916
األيرلنديون ينتفضون ضد الحكم البريطاني أثناء الحرب العالمية األولى.

 1951
حادث حريق قطار في محطة ساكوراغيتشو يودي بحياة 106 أشخاص.

1980
 أميركا تقوم بمحاولة إلنقاذ الرهائن المحتجزين في السفارة األميركية في طهران.

أكد نقيب المهن الموسيقية 
الفنان هاني شاكر، أنه تعلم 

حب نادي الزمالك من شقيقه 
الكبير ماجد، مشيًرا إلى أنه 

يعشق الفريق األبيض منذ 
الصغر وحريص دائًما على 

مشاهدة مبارياته، وأن سبب 
عشقه للفريق األبيض لوجود 

طه بصري وحمادة إمام.

رامــز جــال ومقالبــه المجنونــة وعــدد حصــري مــن الدراما

مسلسالت وبرامج “MBC مصر” في رمضان

تســـتعد شـــبكة قنـــوات “MBC مصـــر”، 
أضخـــم  مـــن  واســـعة  باقـــة  إلطـــالق 
والبرامـــج  الدراميـــة  المسلســـالت 
الحصريـــة التي تضم أبـــرز النجوم، في 
 MBC“ شـــهر رمضـــان الكريـــم، وتنفـــرد

مصر” بعرض 5 مسلسالت، هي:

لعبة النسيان

“فورمـــات”  مـــن  مقتبـــس  المسلســـل 
أحـــداث  وتـــدور  إيطالـــي،  مسلســـل 
الطبقـــة  مـــن  امـــرأة  حـــول  المسلســـل 
المتوســـطة، تتغير حياتهـــا تماًما عندما 
تفقـــد ذاكرتها، فتجد نفســـها تدخل في 
صـــراع بيـــن حياتها الجديـــدة ومحاولة 
تذكر ماضيها. مسلســـل “لعبة النسيان”، 
بطولـــة: دينا الشـــربيني، محمود قابيل، 
إنجـــي  الجـــداوي،  رجـــاء  داود،  أحمـــد 
المقـــدم، ســـيناريو وحوار تامـــر حبيب، 
ومن إخراج هاني خليفة وأحمد شفيق.

سكر زيادة

“فورمـــات”  مـــن  مأخـــوذ  المسلســـل 
إطـــار  فـــي  أحداثـــه  وتـــدور  أميركـــي، 
ســـيدات  تقـــوم  إذ  بســـيط،  كوميـــدي 
بشـــراء الفيال نفســـها من شخص نصب 
عليهن، ويبدأ معها األحداث الكوميدية 
زيـــادة”  “ســـكر  مسلســـل  واإلنســـانية. 
بطولـــة: نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة 
فاخر، ســـميحة أيوب، ســـيناريو وحوار 

أمين جمال، ومن إخراج وائل إحسان.

2 في الصندوق

إطـــار  فـــي  المسلســـل  أحـــداث  تـــدور 

كوميـــدي حـــول شـــخصين يعمـــالن في 
مجال جمـــع القمامة ويحلمان بالشـــهرة 
والغنـــاء والتمثيل، رغـــم عدم امتالكهما 
أي مقومـــات لذلـــك، وبعـــد العديـــد مـــن 
المحاوالت الفاشلة، تحدث لهما ُمفارقة 

غريبة تغير مجرى حياتهما لألبد.
بطولـــة:  الصنـــدوق”،  فـــي   2“ مسلســـل 
محمـــد أســـامة الشـــهير بــــ “أوس أوس”، 
وحمـــدي الميرغني، نهى عابدين، تأليف 

لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

ونسني

مـــن  العديـــد  المسلســـل  يناقـــش 
الموضوعات بشـــكل كوميدي. مسلســـل 
 Snl ونســـني”، بطولـــة نجـــوم برنامـــج“
إبراهيـــم  إســـالم  أبرزهـــم:  بالعربـــي، 
ومحمود الليثي وأحمد سلطان ونانسي 
صـــالح، تأليف ورشـــة كتابـــة تامر فرج، 

وإخراج رامي رزق هللا.

اللعبة

المسلســـل تم عرضه حصريا عبر منصة 
شـــاهد بداية مـــن شـــهر ينايـــر الماضي، 

وحقق نجاًحا ملحوًظا.

مسلســـل “اللعبة”، بطولة: هشـــام ماجد، 
شـــيكو، أحمـــد فتحـــي، محمـــد ثـــروت، 
الرســـول،  عبـــد  عارفـــة  فـــؤاد،  بيومـــي 
ميرنـــا  كســـاب،  مـــي  مغـــاوري،  ســـامي 
جميل، محمد أوتاكا، تأليف أحمد ســـعد 

والي، إخراج معتز التوني.

كما تعـــرض القنـــاة عدًدا مـــن البرامج 
الحصرية:

رامز مجنون رسمي

يقـــدم الكوميديـــان رامز جـــالل برنامج 
المقالـــب “رامز مجنون رســـمي، ويعتمد 
البرنامـــج هـــذا العـــام في األســـاس على 
وضع المتسابق على “كرسي االعتراف” 
الـــذي يتـــم خـــداع الضيـــف بـــه، وتبـــدأ 
الطعـــم  التـــي ســـتكون  أروى،  المذيعـــة 
بالنســـبة لرامز، بتوجيه األسئلة للضيف 
لبعـــض الوقـــت، وفـــي الفقـــرة المنتظرة 
يتـــم ســـؤال الضيف عن رأيـــه في صور 
لــــ 3 شـــخصيات، الثالثـــة ســـتكون لرامز 
جـــالل الذي يخرج من الصورة ويفاجئ 

الضيوف.

محدش فاهم حاجة

الفنـــان محمـــد ثـــروت، يخـــوض تجربة 
تقديم برامج المقالب ببرنامج “محدش 
فاهـــم حاجـــة”، ولكـــن مقلبـــه ينفـــذ في 
الجمهـــور، وليـــس فـــي الفنانيـــن ليعيـــد 
لألذهان برامج الكاميرا الخفية التي تم 

تقديمها لسنوات.

اغلب السقا

الفنـــان أحمـــد الســـقا يخـــوض رمضـــان 
القـــادم ببرنامـــج “اغلب الســـقا” وينتمي 
البرنامج إلى برامج الترفيه والمسابقات 
والتحدي، ويظهر فيه ضيوف البرنامج 
في تحدي مع الســـقا، عبر خوضهم عدد 

من األلعاب الترفيهية سويا.

خلي بالك من فيفي

كمـــا تقـــدم الفنانـــة فيفـــي عبـــده برنامج 
“خلـــي بالك من فيفـــي، والبرنامج ينتمي 
لنوعيـــة برامـــج المقالـــب ويشـــاركها فـــي 
تقديمه زينب عبيد، وتستضيف عدًدا من 
نجوم الفن، منهم: ســـمية الخشاب، أحمد 
زاهر، عصام الحضري، وعائشة بن أحمد، 

وإيهاب توفيق وأحمد بدير وغيرهم.

المسلسالت المصرية الجاهزة للعرض
تســتعد القنوات المصرية والخليجية لعرض مجموعة متنوعة من افضل األعمال المصرية الدرامية الجديدة لشــهر رمضان، 
إضافة لمجموعة من المسلسلت الكوميدية الخفيفة مثل مسلسل “عمرو دياب” لعلي ربيع ومصطفى خاطر، مسلسل “رجالة 

البيت” ألحمد فهمي وأكرم حسني، وسُيعرض مسلسل “اللعبة” الذي ُعرض على منصة “شاهد” قبل شهر رمضان.

أما عن المسلسالت التي لم تنُج من 
أزمة كورونا، فهي مسلســـل “هجمة 
مرتـــدة” ألحمد عـــز، “القاهرة كابول” 
“خيـــط  مسلســـل  لطفـــي،  لطـــارق 
ومسلســـل  عزالديـــن،  لمـــي  حريـــر” 
“شـــاهد عيان” لبسمة وحسن الرداد، 
وجميعهـــا توقف بســـبب اإلجراءات 
االحترازيـــة لكورونـــا وعـــدم اكتمال 

التصوير.

مسلسل “النهاية”

إلـــى  تنتمـــي  مختلفـــة  تجربـــة   
الخيـــال العلمـــي، وأحداثه تدور في 
المســـتقبل بعـــد أكثـــر من 50 ســـنة، 
لمهندس تكنولوجي يحاول بشـــتى 
الطـــرق وقـــف التطـــور الســـريع فـــي 
التكنولوجيا فيتعرض للضغوطات. 

مسلسل “االختيار”

الذاتيـــة  الســـيرة  يـــروي  مسلســـل 
لواحـــد مـــن رجال الجيـــش المصري 

قائـــد  المنســـي”  “أحمـــد  األوفيـــاء 
الكتيبـــة 103، الذي اسُتشـــهد خالل 
الهجوم اإلرهابي الذي وقع في رفح 

بسيناء. 

مسلسل “سكر زيادة” 

مـــن بطولـــة ناديـــة الجنـــدي ونبيلـــة 
تلفزيونـــي  تعـــاون  أول  فـــي  عبيـــد 

بينهما.
درامـــا فكاهيـــة عن ســـيدتين تقعان 
ضحيـــة للنصـــب وتشـــتريان الفيـــال 
ســـوًيا،  اإلقامـــة  فتقـــرران  نفســـها، 
الفنانـــة هالـــة  وتشـــاركهما البطولـــة 
فاخـــر وتشـــهد الحلقـــات مجموعـــة 
كبيـــرة من ضيوف الشـــرف من كبار 

الممثلين. 

مسلسل “خيانة عهد” 

 تغير اســـمه في اللحظـــات األخيرة 
من “دهب عيرة”، ويحكي المسلسل 
قصـــة عائلـــة تحـــاول الحفـــاظ على 

ترابطهـــا وســـط ضغوطـــات الحياة، 
“العـــدل  بيـــن  مشـــترك  عمـــل  وهـــو 
جروب” والشركة المتحدة للخدمات 

اإلعالمية. 

مسلسل “ونحب تاني ليه”

عمـــل اجتماعي رومانســـي، يناقش 
الكثيـــر مـــن قضايـــا المـــرأة، وأبرزها 
قضيـــة انفصال األزواج، ويشـــاركها 
البطولة شـــريف منيـــر وكريم فهمي 

وسوسن بدر. 

مسلسل “فرصة تانية”

مسلســـل رومانســـي يناقش مشاكل 
العالقـــات ويجمعهـــا بأحمـــد مجدي 

وإدوارد. 
ومن المسلسالت المنتظرة، مسلسل 
لياســـر جـــالل، ومسلســـل  “الفتـــوة” 
“ليالينـــا” إليـــاد نصـــار وغـــادة عادل، 
لغـــادة  المعـــز”  “ســـلطانة  ومسلســـل 

عبدالرازق.

سكر زيادة لعبة النسيان 

رامز مجنون رسمي 
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محدش فاهم حاجة 

اللعبة
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كيف نستعد لرمضان في زمن “كورونا”؟

ندخـــل هـــذا العـــام شـــهر رمضـــان المبارك، 
ونحـــن نعيـــش أوقاتـــا اســـتثنائية وغير ما 
تعودنـــا عليه فـــي كل عام، فقـــد تغير نمط 
الحيـــاة عندنا فـــي البحرين وباقـــي العالم، 
التعّبديـــة  باألمـــور  يتعلـــق  مـــا  خصوصـــا 
واألشـــياء التـــي كنـــا نفعلهـــا فـــي كل عام، 
مثـــل الخـــروج للمقاهي ليـــا أو التجمعات 
الشبابية في الخيم، التي كانت تنتشر في 
كل عـــام مـــع الشـــهر الفضيل فـــي األحياء 

والطرقات، إلى جانب الفنادق والنوادي.
وهـــذا العـــام يجـــب علينـــا خصوصـــا نحن 
الرجـــال القيـــام بـــأدوار كبيـــرة فـــي البيت، 
مثـــا نقـــوم بتزييـــن البيـــت بزينـــة خاصة 
وكمـــا  العـــادة  هـــي  كمـــا  الكريـــم  للشـــهر 
يفعـــل الجميـــع، ويمكـــن االســـتعانة بزينـــة 
الســـنين الســـابقة والتجديـــد فيهـــا بأفـــكار 
جديـــدة أو زوايا مختلفـــة، وعمل تصاميم 
القـــص  فـــي  مثـــا  األطفـــال  إشـــراك  مـــع 
واللصـــق، وعمـــل زينة رمضان على شـــكل 

يمكنـــك  ثـــم  وهـــال،  ونجـــوم  مثلثـــات، 
لصقهـــا أو تثبيتهـــا بالدباســـة، على خيوط 
بكـــر الخياطـــة، ويمكنـــك صنـــع فوانيـــس 
ألطفالـــك باالســـتعانة بالكارتـــون والجاد، 
ويمكنـــك مشـــاهدة العديد مـــن الطرق في 
“اليوتيوب”، فهو عمل صغير محبب داخل 

البيت قبل دخول الشهر الكريم.
ولألســـف، فالنـــاس ال تحـــب التغييـــر فـــي 

لـــدى  المبالـــغ  االهتمـــام  فنجـــد  العـــادات، 
البعض منهم في وجودهم بمراكز التسوق 
والهايبرماركات على الرغم من التحذيرات 
والخـــروج لألشـــياء المهمة فقط، وننســـى 
االســـتعداد الروحي والمعنوي المهم لشهر 
الصـــوم والعبادة، خصوصا وأننا نمر بوقت 
صعب ويجـــب وجودنا داخل البيوت أكثر 
من قبل، فقد فرض فيروس كورونا روتينًا 

جديـــدًا لم نعتد عليه، بما يتطلبه من عدم  
مغـــادرة المنـــزل والجلـــوس لســـاعات بين 

األهل واألبناء.
ومـــن جميـــل النصائح الطبيـــة في رمضان 
هو تنـــاول الطعـــام الصحي، واليـــوم هناك 
اهتمـــام برفـــع نظـــام المناعة عندنـــا باألكل 
المفيـــد، بمعنـــى أن يقـــوم اإلنســـان بطهـــي 
الطعام في منزله وتجنب األطعمة المعلبة 
والمصنعـــة أو االعتماد على “الدليفري” من 
المطاعم التي بعضها ال تراعي أقل وسائل 
السامة، خصوصا وفي هذا الوقت، حتى 
نحافظ على صحتنا ونقّوي جهاز المناعة.

ونســـتطيع الدخول إلـــى المطبخ طبعا بعد 
موافقـــة الزوجة أو األم؛ كـــون هذا المكان 
خـــاص جـــدا بالنســـاء خصوصـــا في شـــهر 
رمضان، ونرى ما يريدونه من مســـاعدة أو 

االبتعاد قدر اإلمكان إذا طلبن ذلك.
الفضيـــل  للشـــهر  االســـتعداد  ونســـتطيع 
بتحديد أوقات خاصـــة للرياضة مع األهل 
بعـــدد ال يزيـــد عن الــــ 5 أشـــخاص، حفاظا 

على اللياقة والحيوية والنشاط ما أمكن.

أفادت تقارير إعالمية، أنه أثناء الحجر المنزلي وسط انتشار فيروس كورونا،  «
ومع وجود مناسبة خاصة جمعت بينهما، قرر  صديق نجمة تلفزيون الواقع 
السابق  كلوي كارداشيان تريستان تومبسون،    البقاء في منزل كلوي بلوس 
أنجلس. واحتفلت كلوي بعيد ميالد ابنتها “ترو” )True(، التي بلغت عامها 

الثاني برفقة تومبسون دون حضور أي فرد آخر من أفراد عائلتها.
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تلفزيون البحرين يقدم مائدة زاخرة ومنوعة من البرامج لشهر رمضان
ــر ــري ــغ ــي الـــوحـــيـــد وآخـــــر عــمــل لـــلـــراحـــل ال ــن ــري ــح ــب ــل ال ــس ــل ــس ــم ــات ابــــن الــــحــــداد” ال ــايـ ــكـ “حـ

أعد تلفزيون البحرين لشــهر رمضان المبارك مجموعة متنوعة من البرامج التي تتناســب مع 
الشــهر الفضيل، وعلى الرغم من انحســار خريطة البرامج في مختلف الفضائيات الخليجية 
والعربيــة بســبب جائحــة كرونا وتوقف الكثير من البرامــج، إال أن تلفزيون البحرين وكعادته 

سيقدم برامج تلبي كل األذواق ما بين المسلسالت والمسابقات وبرامج الطبخ وغيرها.

“حكايات ابن الحداد”
سيكون المسلسل الفانتازي “حكايات ابن الحداد” 
فـــي جزئه األول هو المسلســـل البحريني الوحيد، 
الذي ســـيعرض في رمضـــان، وبالمناســـبة هو آخر 
عمـــل شـــارك بـــه الكوميـــدي الراحـــل علـــي الغريـــر 
)رحمـــه هللا(، وكذلـــك القدير إبراهيـــم بحر )رحمه 

هللا(.
والجـــزء األول مـــن المسلســـل تـــم تصويـــره العام 
2019، من تأليف أحمد الكوهجي، وإخراج يوسف 
الكوهجـــي، وتمثيل مجموعة كبيـــرة من الفنانين، 
هـــم: الراحـــل علـــي الغريـــر، فاطمـــة عبدالرحيـــم، 
أبرار ســـبت، جمعان الرويعي، نجم مساعد، خليل 
الرميثـــي، حســـن محمـــد، محمد ياســـين، ابتســـام 
عبـــدهللا، ابراهيـــم البنكـــي، نـــورة البلوشـــي، أميـــر 
دســـمال، أحمد عيسى، يحي عبد الرسول، ماجدة 
سلطان، احمد مجلي، مبارك خميس، جعفر التمار، 

جاسم الضامن وآخرون.
الكوهجي  المخرج  المسلسل حسب  وتدور قصة 
الوالي  ابنة  مع  محمد”  “حسن  الحداد  ابــن  حــول 
“أبرار سبت”، والجديد في العمل هو أن القصص 
إلى  إضــافــة  حلقة،   30 مــر  على  متصلة  منفصلة 
رئيسة  قصة  فعندنا  الرئيسي،  ــدرامــي  ال الــخــط 
مــتــصــلــة لــثــاثــيــن حــلــقــة، إضـــافـــة إلـــى القصص 

الــمــنــفــصــلــة وهـــي “ قــصــص الــفــريــج” والــتــي 
ستضفي على العمل جماال وتشويقا.

الساعة  تمام  في  سيعرض  المسلسل 
6:45 دقيقة مساء، أي بعد اإلفطار.

“وكأن شيئًا لم يكن”
المسلسل اآلخر الذي سيعرضه تلفزيون 
البحرين “وكأن شيئًا لم يكن”، من تأليف 

الكاتبة البحرينية سحاب وإخراج حسين 
ــن بــطــولــة هبة  الــحــلــيــبــي، ومـ

الدري، فهد العبد المحسن، 
ــيــــخ، شـــهـــاب  ــشــ ــ نــــــور ال

شهاب،  رانيا  حاجيه، 
خالد الشاعر، إيمان 

ــال، مــحــمــد  ــ ــ ــم ــ جــ
ــر، مـــحـــمـــد  ــ ــ ــف ــ صــ
محمد  الدوسري، 

الوادي، غرور، سارة العنزي.
وتــدور األحــداث في إطــار اجتماعي درامــي بين 
القرن  تسعينات  في  األولى  متوازيتين،  حقبتين 
السيدة  إذ  الحالي،  الزمن  في  والثانية  الماضي 
تمر بظروف  الــتــي  عــرفــات”  ــرة  “زهـ ليلى  الــثــريــة 
في  تجعلها  نفسية،  بحالة  تصاب  تجعلها  صعبة، 

مفترق الطرق.

“ محمد علي رود”
في  الـــذي سيعرض  الــثــالــث  الــدرامــي  العمل  أمــا 
تأليف  مــن  رود”،  علي  “محمد  مسلسل  رمــضــان 
ــور، وإخــــراج مــنــاف عــبــدهللا، ويــذهــب  ــ محمد أن
وفي  باألحداث،  ثرّية  زمنية  فترة  الى  المسلسل 
الكويت والمنطقة  تاريخ  األربعينيات من  مرحلة 
والعاقات التجارية واالجتماعية التي جمعت بين 
تطرحها  قضايا  ويناقش  والهند،  الكويت 
األولـــى،  لــلــمــرة  الخليجية  الـــدرامـــا 
ويشارك في بطولته عدد كبير من 
المنطقة،  دول  في  الدراما  نجوم 
وفــــي مــقــدمــتــهــم: ســعــد الـــفـــرج، 
النبهان،  جــاســم  الــمــنــصــور،  محمد 
هيفاء عـــادل، إضــافــة إلــى كــل من 
الرئيسي  النجوم خالد أمين وبثينة 
وحــســيــن الــمــهــدي وعــبــدهللا 
ــمــــن، والـــنـــجـــمـــة  ــهــ ــ ب
اإلمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة 
المتميزة فاطمة 
الـــحـــوســـنـــي 
وحـــــــصـــــــة 
الـــنـــبـــهـــان 
وســـعـــودة 

من  آخر  وعــدد  المجيبل،  ومشاري  حسين  ومنى 
النجوم.

“برنامج المسابقات السارية”
سيبث برنامج الســـارية عبر تلفزيون البحرين من 
القريـــة التراثية يومًيا في شـــهر رمضـــان المبارك، 
ويســـتمر حتـــى ثالث أيـــام عيد الفطر الســـعيد، إذ 
يعـــد البرنامـــج الذي يقام بالشـــراكة بيـــن رياضات 
الموروث الشـــعبي ووزارة شـــؤون اإلعـــام، بدياً 
عـــن مهرجـــان ناصـــر بن حمـــد الرمضاني الشـــعبي 
الذي تعذر إقامته بســـبب حظـــر التجمعات العامة؛ 
نظـــًرا للظروف الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس 
كورونـــا. ويأتـــي إقامـــة برنامـــج الســـارية ضمـــن 
مبـــادرات ممثـــل جالة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، الراميـــة إلحياء التراث 
الوطني ونشـــر اإلرث الغني لمملكـــة البحرين لدى 
الجيـــل الجديـــد؛ بهـــدف الحفـــاظ علـــى العـــادات 
المجتمـــع  عـــن  المعروفـــة  األصيلـــة  والتقاليـــد 

البحرينـــي.  ويحظى برنامج المســـابقات الســـارية 
برعايـــة من شـــركة البحريـــن لاتصاالت الســـلكية 
الســـارية  برنامـــج  ويعـــد  )بتلكـــو(،  والاســـلكية 
والبرنامـــج  جمـــال،  محمـــد  البحرينـــي  الباحـــث 
مـــن تقديم حســـن محمـــد ونيلة جناحي وســـلوى 
بخيت الشـــهيرة )أم هال(، واإلخـــراج التلفزيوني 
وعبدالرحمـــن  الشـــوملي  عبدالعزيـــز  للمخرجيـــن 
المناعي، والمشرف العام البرنامج عيسى المطوع.

“المطبخ”
ومثل كل عام، ســـيقدم التلفزيون فقرة عن الطبخ 
وســـيكون المشـــاهد على موعد مع برنامج بعنوان 
“المطبـــخ”، وســـيقدم وصفـــات لـــألكات الشـــعبية 
وســـبب تســـميتها مثـــل المجبـــوس وغيـــره، وتـــم 
تصويره في القرية التراثية وســـيعرض يوميا في 

تمام الساعة الرابعة عصرا.

“عيالنا”
برنامج سيقدمه القدير محمد ياسين “بابا ياسين” 
وفيـــه اســـتعراض للعادات والتقاليـــد وكيف عاش 

اإلباء واألجداد وما تعلمناه منهم من قيم، وسيبث 
يوميا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

“مجتمع واعي” 
ســـيعرض يوميـــا فـــي شـــهر رمضـــان عند الســـاعة 

الثامنة والنصف مساء.

“مع الصائمين”
برنامـــج ديني ســـيعرض يوميـــا في تمام الســـاعة 
الخامســـة والنصف مساء، من تقديم الشيخ راشد 

الهاجري
وحتمـــا هنـــاك العديد مـــن البرامـــج المنوعـــة التي 
ســـتعرض طوال الشهر الكريم، ناهيك عن البرامج 
التي ســـتقدمها قنـــاة “البحرين لـــول”، التي أعلنت 
عـــن تقديم برنامـــج “رمضانيات” من نـــوادر الزمن 

الجميل.

مسابقة الساريةمسلسل وكأن شيئا لم يكن

برنامج عيالنا

برنامج المطبخ

برنامج مع الصائمين

برامج تلبي جميع األذواق

مجتمع واعي

مسلسل محمد علي رود

ابتسام عبدالله في حكايات ابن الحداد

طارق البحار

إعداد محرر مسافات 

الراحل علي الغرير في مسلسل حكايات ابن الحداد
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بحث ضخم يحذر من كارثة مناخية
يمضــي كوكــب األرض نحــو فصول صيف خاليــة من الجليد 
خــال العقــود المقبلة، بحســب بحث ضخم شــاركت فيه 21 
منظمــة رائــدة. البحث المنشــور فــي دورية “رســائل البحوث 
الجيوفيزيائيــة” والــذي شــمل اســتخدام 40 نموذجــا مناخيا 
مختلفــا، توصــل إلى أن المحيط المتجمد الشــمالي ســيصبح 
علــى األرجــح خاليــا مــن الجليــد خــال فصــول الصيــف قبل 

العام 2050، وفقا لصحيفة “إندبندنت”.
وعــزا البحــث ذلــك إلى تســارع معدالت االحتبــاس الحراري، 
درجتيــن  إلــى  الشــمالي  القطــب  حــرارة  درجــات  وارتفــاع 
مئويتين، أي أعلى مما كانت عليه في عصر ما قبل الصناعة.

ويلفت ديرك نوتز، الذي يقود المجموعة البحثية عن الجليد 
البحري في جامعة هامبورغ األلمانية، إلى أمر صادم ومثير، 
إذ يقــول إنــه حتــى لو انخفضــت االنبعاثــات العالمية ســريعا 
وبدرجــة كبيــرة، وثبــت معــدل االحتبــاس الحــراري عند أقل 
من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، 
فلن يمنع ذلك اختفاء الجليد البحري للقطب الشمالي أحياًنا 

في فصل الصيف، حتى قبل حلول العام 2050.
وعمــا ســيحدث لــو ذاب جليــد القطــب الشــمالي يقــول عالــم 
المناخ في جامعة بنســلفانيا، مايكل مان إن القطب الشــمالي 

هــو “فريــزر” كوكــب األرض الطبيعــي، والتغيــرات التي تطرأ 
عليه لن تؤثر فقط في القطب الشــمالي، بل ســتطول كوكب 

األرض بالكامل.
وتابع “كوكبنا له نظام مترابط، وتاشي الجليد له آثار نعاني 
منهــا بالفعــل فــي الجنــوب، منهــا تســريع وتيــرة االحتبــاس 
الحــراري العالمي، وارتفاع مســتويات البحــار، وازدياد معدل 

الكوارث الطبيعية الشديدة، مثل الفيضانات”.
وتقــول الصحيفــة البريطانية إنه بســبب االحتباس الحراري 
العالمــي انخفضــت المســاحة الكليــة للجليــد البحــري الــذي 
يغطي المحيط الشمالي سريعا خال العقود القليلة الماضية.

بعيــد  مســنان  توأمــان  احتفــل 
بيــن  الحــدود  علــى  ميادهمــا 

السويد والنرويج.
وقام التوأمــان بونتوس بيرغلوند 
وأوال بيرغلونــد من االحتفال بعيد 
ميادهمــا الـــ72 على الحــدود بين 
الســويد والنرويــج، رغــم قــرارات 
إغاق الحدود بين البلدين بســبب 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويبلــغ طــول الحــدود بين الســويد 
كلهــا  كليومتــرًا   1630 والنرويــج 
بســيط  وبعُضهــا  بريــة،  حــدود 
لدرجــة أنــه ُيعبــر عنــه بخــط بــري 
بين الغابات الكثيفة، أو بخط على 

شارع عام.
احتفــل بونتــوس وأوال مــع إبقــاء 
مسافة مترين كل واحد في حدود 
الحــراري  الترمــس  ومعــه  بلــده، 

الخاص به وكعكة عيد المياد.

عجوزان يحتفالن 
بعيد ميالدهما 

على الحدود
المســتجد  كورونــا  فيــروس  أن  يبــدو 
ليس له تأثير سلبي على صحة اإلنسان 
النواحــي  إلــى  بــل امتــد تأثيــره  فقــط، 
االجتماعية والنفسية، إذ أقدم أب على 
ارتــكاب جريمــة قتــل ابنــه الــذي رفــض 
ارتــداء كمامــة طبيــة قبــل خروجــه من 

المنزل. 
وحســب صحيفــة “إنديــان إكســبريس” 
الهنديــة، فــإن الحــادث المأســاوي وقــع 

ليلة الســبت الماضي في مدينة كالكوتا 
بالهند، حيث كان االبن يســتعد للخروج 
مــن المنــزل، ثــم اندلع شــجار بينه وبين 
والــده، بعدمــا طلــب منه األخيــر ارتداء 

الكمامة الطبية للوقاية من كورونا.
أصــر  “بعدمــا  أنــه  الصحيفــة  وأضافــت 
االبــن علــى رفضــه، أصيــب األب بحالــة 
ابنــه  علــى خنــق  وأقــدم  الغضــب،  مــن 

بشريط من القماش حتى الموت”.

أظهــرت نتائج دراســة أميركيــة حديثة 
مــن  فقــط  كــوب صغيــر  شــرب  أهميــة 
البرتقال يوميًا للصحة العقلية خصوصًا 

على المدى البعيد. 
وكشــفت دراسة أميركية، عن أن تناول 
الشــتاء،  فصــل  فــي  البرتقــال  عصيــر 
بالنســبة للرجال يقلل من خطر اإلصابة 

بالخرف بنسبة 50 %. 
ووجــد الباحثــون مــن جامعــة هارفارد، 

أن الرجــال الذيــن شــربوا كوبــا صغيــرا 
مــن عصيــر البرتقــال كانــوا أقــل عرضة 
بنســبة 47 % لصعوبــة التذكــر أو اتبــاع 
مناطــق  فــي  التنقــل  أو  اإلرشــادات 
مألوفــة، مؤكديــن أنــه “يمكــن أن تكــون 
االنقطاعات في الذاكرة والفهم ونوبات 
االرتبــاك عامــات مبكــرة علــى تدهــور 
الدمــاغ، ويمكــن أن تــؤدي فــي النهايــة 

إلى خرف يهدد الحياة”.

أب يقتل ابنه لرفضه ارتداء الكمامة

عصير البرتقال مفيد للصحة العقلية

شاب فلسطيني يعلق أضواء “فانوس” في 
متجر في القدس الشرقية استعدادا لبدء 

شهر رمضان المبارك )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أمــس  اللبنانــي،  البرلمــان  أجــاز 
الثاثــاء، زراعــة القنب لاســتخدام 
الطبي، في تقنين لمحصول تصدير 
مربحــا  يكــون  أن  المحتمــل  مــن 
القتصــاد في حاجة ماســة للعمات 
ماليــة  أزمــة  ظــل  فــي  األجنبيــة 
تصيبــه بالشــلل. وعلــى الرغــم مــن 
أن زراعــة القنــب غيــر قانونيــة فــي 
لبنان، إال أنه ُيزرع عانية منذ فترة 
طويلــة فــي ســهل البقــاع الخصب. 
وقــال النائــب آالن عــون، وهــو مــن 
كبــار النــواب المنتميــن إلــى التيــار 
الوطنــي الحر، الذي أسســه الرئيس 
دوافــع  إن  عــون،  ميشــال  اللبنانــي 
وأضــاف  بحتــة.  اقتصاديــة  القــرار 
لرويتــرز أنــه على الرغم مــن وجود 
تحفظــات أخاقية واجتماعية لدى 
اليــوم  إال أن هنــاك حاجــة  النــواب 

لدعم االقتصاد بأي وسيلة.

حشــوة  أن  عــن  أطبــاء  كشــف 
سيليكون تجميلية لدى امرأة في 
الثاثيــن مــن عمرهــا، أنقذتهــا من 
رصاصــة قاتلــة من مســافة قريبة 
فــي أحــد شــوارع مدينــة تورنتــو 

الكندية.
دراســة  فــي  الكشــف  هــذ  وجــاء 
نشرت في دورية “سايج” الطبية، 
مشــيرة  المــرأة،  حالــة  وتناولــت 
فــي  الســيليكون  أن حشــوة  إلــى 
صدر الفتاة ســاهمت في انحراف 
أعضائهــا  عــن  بعيــدا  الرصاصــة 

الحيوية مثل القلب.
وقعــت  فقــد  للدراســة،  ووفقــا 
الحادثة العام 2018، وهي واحدة 
مــن عــدد قليــل من الحــاالت التي 
تــم فيهــا إنقــاذ امــرأة عــن طريــق 

حشوات السيليكون.

لبنان يجيز “زراعة 
القنب”.. وشرط 

الستخدامه

“حشوة تجميلية” 
تنقذ فتاة من 
رصاصة قاتلة

حــذف “تويتــر” رقصــة نفذتهــا مجموعــة 
فيــروس  ضــد  بريطانيــات  ممرضــات 
“كورونــا”، بعــد تبليغــات وشــكاوى بأنهــا 
تتضمن مشاهد استهزاء بتقاليد مقدسة.
وحــذف الفيديــو بعــد تبليــغ الكثيــر مــن 
أدتهــا  التــي  الرقصــة  بــأن  المشــاهدين 
تضمنــت  البريطانيــات  الممرضــات 
اســتهزاء لتقليــد مقدس لســكان الماوري 

في نيوزيلندا، بحسب “ديلي ميل”.
الفيديــو الــذي صورتــه ممرضــات يعملــن 

فــي مستشــفى “تافيســتوك” فــي ديفون، 
حــاز علــى أكثــر مــن 600 ألــف مشــاهدة 
أن  قبــل  نشــره،  عنــد  الماضــي  الســبت 

يحذف.
ويمكن مشــاهدة الممرضــات في الفيديو 
التــي  الرســالة  هــي  “هــذه  يهتفــن  وهــن 
نرغــب في تأكيدها، لن تضربنا أبًدا، نحن 
نكرهــك أيهــا الفيــروس”، ثم تأتــي إحدى 
الممرضات وتقول: “معا سننتصر... البشر 

سيدمرونك، البشرية ستنتصر”.

رقصة ممرضات ضد “كورونا” تثير جدال في أوروبا

شابة ترتدي قناع وجه تلتقط صورا لحقل من الورود في وسط العاصمة 
األوكرانية كييف )أ ف ب( البعض أشار إلى أن الممرضات لم يتبعن معايير السالمة الضرورية في الوقت الحالي، وال يضعن 

الكمامات وال يطبقن التباعد االجتماعي في الفيديو، منتهكين بذلك إرشادات الحكومة البريطانية.

طريقــة  بريطانــي  متحــف  ابتكــر 
فريدة للترفيه عن الجمهور المعزول 
أثناء إغاقــه جراء جائحة فيروس 
كورونــا.  ومنــذ إغاقه بســبب قيود 
كوفيد 19، أطلق متحف يوركشــاير 
فــي يــورك تحديــات أســبوعية عبــر 
مواقــع التواصل االجتماعي لتحدي 
المتاحــف األخــرى والزوار لمشــاركة 

أشياء بشأن موضوع معين.
جديــدا  تحديــا  المتحــف  وبــدأ 
لمشــاركة األشــياء األكثر رعبــا التي 
يمكــن العثــور عليهــا فــي مجموعــة 
والمتاحــف  يوركشــاير  متحــف 
curator� وســم  تحــت  #األخــرى 

.battle

الجديــد  التحــدي  المتحــف  وبــدأ 
بصــورة كعكــة شــعر امــرأة رومانيــة 
فــي القــرن الثالث أو الرابــع مع بقاء 
ذلــك  منــذ  مكانهــا  فــي  الدبابيــس 

الحين.
فــي  الوطنيــة  المتاحــف  وردت 
إســكتلندا بصــورة لـ “حوريــة البحر” 
واألســنان  الــوردي  اللــون  ذات 

المتعفنة. 
وســرعان مــا عبــر التحــدي المحيط 
األطلســي، مــع تقديــم المتاحف في 
لعبــة  بكنــدا،  إدوارد  األميــر  جزيــرة 
أطفــال “ملعونــة” ادعوا أنهــم عثروا 
عليهــا مخبــأة داخــل جــدران قصــر 

عمره 155 عاما.

متاحف العالم تطلق تحديا مفزعا عبر “تويتر”

فــي الوقــت الــذي يوجــد فيه 
منازلهــم؛  داخــل  الكثيــرون 
“حظــر  فــرض  بســبب 
التجــوال”، خوفــا من اإلصابة 
وكذلــك  “كورونــا”،  بعــدوى 
لــم  المــدارس،  إغــاق  وســط 
يعــد أمامنا ســوى البحث عن 
وســائل تســلية لمــلء أوقــات 

الفــراغ. وتمكــن شــاب أســترالي من تســيير طائــرة “درون” لصيــد الســمك، إذ زودها 
بســنارة وطعــم للصيــد، وقــام بمراقبتها من شــرفة منزلــه بسانسوســي، وهي إحدى 
الضواحي الجنوبية لســيدني. ونشــر ســام روميو، البالغ من العمر 29 سنة، محاولته 

في الصيد بواسطة “درون” على صفحته في موقع “إنستغرام”.
وبعــد محــاوالت دامــت 30 دقيقة، تمكنت الطائرة المســيرة بالفعل من صيد ســمكة 

بياض صغيرة وأعادتها إلى روميو في الشرفة.

شاب يستخدم طائرة مسيرة لصيد السمك

المحيط المتجمد الشمالي سيصبح قريبًا بال جليد
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