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تحويل مبالغ الدعم الحكومي لمنشآت الخاص
المنامة - بنا

للتأميـــن  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت 
االجتماعـــي إيمـــان المرباطـــي، تحويـــل مبالـــغ دعـــم 
األجور لشـــهر أبريل في حســـابات الدفعـــة الثانية من 
أصحاب المنشـــآت أمس الخميس، تنفيذا للتوجيهات 
الحكومية إلتمام دفع رواتب العاملين البحرينيين في 
القطاع الخاص لمدة 3 أشـــهر )أبريـــل، ومايو، ويونيو( 
مـــن صنـــدوق التأميـــن ضـــد التعطـــل، ضمـــن الحزمـــة 
الماليـــة واالقتصادية لتوفير الســـيولة الالزمة للقطاع 

الخاص.

وأوضحـــت المرباطـــي أن الهيئة قـــد أتاحت في وقٍت 
ســـابق الفرصـــة للدفعـــة الثانيـــة مـــن أصحـــاب العمـــل 
)الذيـــن يشـــكلون نســـبة 13 % مـــن مجمـــوع أصحاب 
العمـــل( الراغبين في االســـتفادة من دعـــم األجور ولم 
يقوموا بالتســـجيل مســـبقا للتســـجيل إلكترونيا حتى 
يوم اإلثنين الماضي الموافق 20 أبريل الجاري، وذلك 

لضمان وصول الدعم لجميع العاملين البحرينيين.
وقـــد أنهت الهيئة كافة اإلجـــراءات إليداع المبالغ في 
حسابات الدفعة الثانية من أصحاب العمل لدفع أجور 

العاملين البحرينيين لديهم لشهر أبريل، على أن يقوم 
صاحـــب العمل بعملية الصرف حســـب مواعيد صرف 
األجـــور شـــهريا. ونوهـــت المرباطـــي بـــأن الهيئة على 
أتـــم االســـتعداد للتعاون مـــع جميع األطـــراف المعنية، 
حيـــث يمكن ألصحاب العمـــل أو العاملين البحرينيين 
التواصـــل مـــع الهيئة عبر مركز االتصـــاالت والخدمات 
علـــى الرقـــم 17000707 أو من خـــالل النظام الوطني 
للمقترحـــات والشـــكاوى )تواصل( في حـــال وجود أي 

شكوى أو مالحظة لديهم بشأن إجراءات العمل.

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
في قصر الصافرية أمس، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ورئيس الحرس الوطني سمو الفريق 
أول الركـــن الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل خليفة والممثل الشـــخصي 

لجاللة الملك سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة.
وبـــادل جاللتـــه صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء التهاني  بشـــهر 

رمضان المبارك، شاكرا لسموه على تهانيه الطيبة ومشاعره النبيلة.
وأشـــاد صاحـــب الجاللة الملك بالجهـــود المخلصة التـــي يواصل بذلها 
صاحـــب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء وأعضاء الحكومة في ســـبيل 
التصـــدي لفيروس كورونـــا المســـتجد )كوفيد 19(، وســـعيهم الدؤوب 
لخدمـــة المواطنيـــن وتلبيـــة احتياجاتهـــم كافـــة فـــي هـــذه الظـــروف 
االســـتثنائية، متمنيـــا لســـموه دوام التوفيق ووافر الصحة والســـعادة 

والعافية.
وأعـــرب صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء عـــن عظيم الشـــكر 
والتقدير لجاللة الملك على توجيهاته الســـديدة ودعمه الكبير لجهود 
الحكومـــة فـــي تحقيق تطلعات شـــعب البحرين نحو مزيـــد من النماء 

والتقدم.

جهود مخلصة لسمو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في التصدي لـ “كورونا”
جـاللــة الـمــلــك: نبـتـهــل هلل عــز وجــل بــأن يـمــن علــى بلـدنــا والعـالــم بــزوال الجائـحــة

جاللة الملك مستقبال سمو رئيس الوزراء
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)٠٢(

ترفـــع صحيفـــة “البالد” أســـمى آيـــات التهاني والتبريكات بمناســـبة حلول شـــهر 
رمضـــان المبـــارك إلى مقام عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ورئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، وولـــي العهد صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وإلـــى شـــعب البحريـــن الكريـــم، داعيـــة هللا أن يعيد هذه المناســـبة على شـــعب 

البحرين واألمة العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

^ تهّنئ بحلـول شهـر رمضـان

رمضان
إمـسـاكـيــــة شـهــــر رمــضــــان الـمــبــــارك
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الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  اســـتقبل عاهـــل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر 
الصافريـــة أمـــس، رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، بحضـــور نائب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة ورئيـــس الحـــرس الوطنـــي ســـمو 
الفريق أول ركن الشـــيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة والممثل الشخصي لجاللة الملك 

سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة.
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ورفـــع 
الـــوزراء إلـــى جاللة الملك خالـــص التهاني 
والتبريكات بشـــهر رمضان المبارك، ســـائالً 
المولـــى عـــز وجـــل أن يعيد هذه المناســـبة 
المباركـــة علـــى جاللتـــه بموفـــور الصحـــة 
والســـعادة، وعلى مملكة البحرين وشـــعبها 
الكريـــم بالخيـــر واليمـــن والبـــركات تحـــت 
قيادة جاللتـــه الحكيمة. وقد بادل جاللته 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
التهاني بهذا الشـــهر الفضيل، شاكرًا لسموه 

على تهانيه الطيبة ومشاعره النبيلة.
وأشـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك بالجهـــود 
بذلهـــا صاحـــب  يواصـــل  التـــي  المخلصـــة 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء وأعضـــاء 
الحكومـــة فـــي ســـبيل التصـــدي لفيـــروس 

كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 19(، وســـعيهم 
وتلبيـــة  المواطنيـــن  لخدمـــة  الـــدؤوب 
الظـــروف  هـــذه  فـــي  كافـــة  احتياجاتهـــم 
االســـتثنائية، متمنيًا لسموه دوام التوفيق 

ووافر الصحة والسعادة والعافية.

كما هنأ جاللة الملك المواطنين والمقيمين 
بشـــهر رمضان الكريم، داعيًا هللا ســـبحانه 
وتعالى أن يعيده على الوطن بوافر الخير 
والِيمـــن والبركات، وعلـــى األمتين العربية 
والســـؤدد،  والمنعـــة  بالعـــزة  واإلســـالمية 

وأضاف جاللته أننـــا نبتهل في هذه األيام 
المباركـــة إلى هللا عز وجل بأن يمن بفضله 
ورضوانـــه على بلدنـــا العزيز وعلـــى العالم 

أجمع بزوال هذه الجائحة العالمية.
وأعـــرب صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 

الوزراء عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته 
لعاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة بمناســـبة حلول شهر 
رمضـــان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن 
يعيد هذه المناســـبة الكريمـــة على جاللته 
وعلـــى مملكـــة البحريـــن وشـــعبها الكريـــم 
بوافر الخير والبـــركات، وأن يوفق جاللته 
ويبـــارك مســـاعيه الخيـــرة فـــي تحقيق ما 

يصبو إليه من خير ونماء لشعبه الوفي.
الشـــكر  عظيـــم  عـــن  ســـموه  أعـــرب  كمـــا 
والتقديـــر لجاللـــة الملـــك علـــى توجيهاتـــه 
الســـديدة ودعمـــه الكبير لجهـــود الحكومة 
فـــي تحقيق تطلعات شـــعب البحرين نحو 
مزيد مـــن النمـــاء والتقدم، وابتهل ســـموه 
إلـــى المولـــى عـــز وجـــل هللا أن يجعل هذا 
الشـــهر الفضيـــل، شـــهر خيـــر وبركـــة علـــى 
مملكـــة البحريـــن وشـــعبها العزيـــز في ظل 
القيـــادة الحكيمـــة لجاللة الملـــك، وأن يمن 
بفضله علـــى األمتين العربية واإلســـالمية 
ويجنبهـــا كل مكـــروه وينعـــم عليهـــا بدوام 

العافية والخير واألمان.

ــم بــــــزوال الــجــائــحــة ــالـ ــعـ ــا والـ ــدن ــل ــى ب ــل ــن ع ــم ــأن ي ــ ــل ب ــ ــز وج نــبــتــهــل هلل عـ

جاللة الملك يشيد بجهود الحكومة في التصدي لـ “كوفيد 19”
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جاللة الملك يستقبل سمو رئيس الوزراء

ـــة الملـــك جهـــود الحكومـــة  ـــوزراء يعـــرب عـــن شـــكره لدعـــم جالل ســـمو رئيـــس ال
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تلقـــى ملك البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة من 
شـــيخ األزهر الشـــريف أحمد محمد أحمد 
الطيـــب، بمناســـبة حلـــول شـــهر رمضـــان 

المبارك.
كمـــا أعرب فضيلتـــه لعاهل البـــالد المفدى 
حفظـــه هللا عن بالغ تقديـــره للجهود التي 

تبذلهـــا مملكة البحرين مـــن أجل مواجهة 
جائحـــة كورونـــا، والتخفيـــف مـــن معانـــاة 
العلـــي  هللا  ســـائال  بســـببها،  المتضرريـــن 
القديـــر أن يرفـــع عـــن االنســـانية كلها هذا 
الوبـــاء الـــذي أضر بمصالح البـــالد والعباد، 
وأن يبـــارك مســـاعي جاللة الملـــك المفدى 

لخدمة شعب البحرين الشقيق.

جـــرت اتصـــاالت هاتفية بيـــن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وكل من إخوانـــه صاحب الجاللة 
المملكـــة  ملـــك  الســـادس  محمـــد  الملـــك 
الســـمو  وصاحـــب  الشـــقيقة،  المغربيـــة 
الملكـــي األميـــر مقـــرن بـــن عبدالعزيـــز آل 
ســـعود، ورئيس جمهورية العراق الشقيقة 

برهـــم صالح. وتم خالل االتصاالت تبادل 
التهاني والتبريكات بمناســـبة قرب حلول 
شـــهر رمضـــان المبـــارك داعيـــن المولى عز 
وجـــل أن يعيـــد هـــذه المناســـبة المباركـــة 
على شـــعوب هذه الدول الشـــقيقة باليمن 
والخير والبركات، وعلـــى األمتين العربية 

واإلسالمية بالعزة والتقدم.

جـــرت اتصـــاالت هاتفية بيـــن عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وكل من إخوانه ســـمو الشـــيخ 
نـــواف األحمـــد الجابـــر الصباح ولـــي عهد 
دولـــة الكويت الشـــقيقة، وصاحب الســـمو 
بـــن  ســـلطان  بـــن  بنـــدر  األميـــر  الملكـــي 

عبدالعزيز آل سعود.

التهانـــي  تبـــادل  االتصـــاالت  خـــالل  وتـــم 
والتبريـــكات بمناســـبة قـــرب حلـــول شـــهر 
رمضـــان المبارك، داعيـــن المولى عز وجل 
أن يعيـــد هـــذه المناســـبة المباركـــة علـــى 
بالُيمـــن  الشـــقيقة  الـــدول  هـــذه  شـــعوب 
والخير والبركات، وعلـــى األمتين العربية 

واإلسالمية بالعزة والتقدم.

جاللة الملك يتلقى تهنئة شيخ األزهر

جاللة العاهل يتبادل التهاني مع ملك 
المغرب واألمير مقرن والرئيس العراقي

جاللة الملك يتبادل التهاني مع ولي 
عهد الكويت واألمير بندر بن سلطان

المنامة- بنا

جرى اتصـــال هاتفي بين رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
بـــن ســـلمان آل خليفة، ورئيـــس مجلس 
الـــوزراء بدولـــة الكويـــت ســـمو الشـــيخ 
تبـــادال  الصبـــاح،  الحمـــد  خالـــد  صبـــاح 
والتبريـــكات  التهانـــي  خاللـــه  ســـموهما 
بحلول شـــهر رمضـــان المبـــارك، مبتهلين 

إلى هللا عز وجل أن يعيد هذه المناسبة 
الكريمـــة على البلدين وشـــعبيهما باليمن 
والبـــركات، وأن يوفـــق جهـــود البلديـــن 
الشـــقيقين نحـــو توثيـــق عـــرى األخـــوة 
وتقويـــة  تجمعهمـــا  التـــي  والمحبـــة 
أواصـــر التعـــاون والتقارب الـــذي يرتقى 

بمصالحهما المشتركة.

سمو رئيس الوزراء يتبادل التهاني مع رئيس الوزراء الكويتي

اللهم ارفع عنا وباء “كورونا” واحفظ شعب البحرين
جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وولي العهد يتبادلون تهاني رمضان

تلقــى عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة برقية تهنئة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة؛ بمناســبة حلــول شــهر 

رمضان المبارك.

وأعرب ســـمو رئيـــس الوزراء 
خالـــص  عـــن  برقيتـــه  فـــي 
التهاني والتبريكات بمناســـبة 
حلول شـــهر رمضـــان المبارك 
لجاللـــة الملك، داعًيـــا المولى 
هـــذه  يعيـــد  أن  وجـــل  عـــز 
المناســـبة الكريمة على جاللة 
بوافـــر  ينعـــم  وهـــو  الملـــك 

الصحة والسعادة.
رئيـــس  ســـمو  واغتنـــم  كمـــا 
الوزراء مناســـبة حلول الشهر 
إلـــى هللا  باالبتهـــال  الفضيـــل 
العلـــي القديـــر أن يمـــن علـــى 
مملكـــة البحريـــن وعلى األمة 
أجمـــع  والعالـــم  اإلســـالمية 
برحمتـــه الواســـعة، وأن يرفع 
جائحـــة  وبـــاء  الجميـــع  عـــن 
وعـــودة  كورونـــا،  فيـــروس 
إلـــى طبيعتهـــا  األمـــور كافـــة 
للبشـــرية  الخيـــر  فيـــه  لمـــا 
الشـــهر  يجعـــل  وأن  جمعـــاء، 
وبركـــة  خيـــر  شـــهر  الكريـــم 
على البحرين وشـــعبها الوفي 
في ظـــل قيادة جاللـــة الملك 
المفـــدى الحكيمة، وأن يعيده 
علـــى مملكة البحريـــن واألمة 
العربيـــة واإلســـالمية باليمـــن 

والخير والبركات.
وبعـــث صاحب الجاللة الملك 
إلـــى  جوابيـــة  شـــكر  برقيـــة 
صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، أعرب فيهـــا جاللته 
عـــن دواعـــي ســـروره لتلقيـــه 
برقيـــة ســـمو رئيس الـــوزراء 
بمناســـبة  لجاللتـــه  المهنئـــة 
حلول شـــهر رمضـــان المبارك 
للعام الهجري 1441هـ، مقدًرا 

لسموه هذه المشـــاعر النبيلة، 
الشـــهر  هـــذا  فـــي  داعيـــا هللا 
المبارك أن يحفظ سمو رئيس 
ويمتعـــه  ويرعـــاه  الـــوزراء 
بالصحـــة والعافية، وأن يرفع 
وعـــن  البحريـــن  مملكـــة  عـــن 
البشـــرية جمعـــاء هـــذا الوباء 
المســـتجد برحمته الواســـعة، 
المناســـبة  هـــذه  يعيـــد  وأن 
والبـــركات  بالخيـــر  الكريمـــة 
على مملكـــة البحرين العزيزة 
واألمتين العربية واإلسالمية، 

إنه سميع مجيب.
كمـــا تلقى عاهـــل البالد برقية 
تهنئـــة مـــن ولـــي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة؛ 
بمناســـبة حلول شهر رمضان 

المبارك.
ورفـــع ســـمو ولـــي العهـــد في 
برقيتـــه إلـــى المقـــام الكريـــم 
لجاللـــة الملـــك أســـمى آيـــات 
والتبريـــكات مقرونة  التهاني 
بمناســـبة  األمنيـــات  بخالـــص 
حلول شـــهر رمضـــان المبارك، 
داعًيـــا هللا ســـبحانه وتعالـــى 
فـــي هـــذا الشـــهر الفضيـــل أن 
وأن  الملـــك  جاللـــة  يحفـــظ 
ويحقـــق لـــه مـــا يتطلـــع إليـــه 
من رفعة وتقـــدم لهذا الوطن 
األوفيـــاء  وأبنائـــه  الغالـــي 
المناســـبة  هـــذه  يعيـــد  وأن 
الكريمـــة على مملكة البحرين 
واألمتين العربية واإلسالمية 
والبـــركات،  واليمـــن  بالخيـــر 

راجًيا من هللا العلي القدير أن 
يحفـــظ الوطـــن والمواطنيـــن 
والمقيميـــن في ظل األوضاع 
فيهـــا  يعانـــي  التـــي  الراهنـــة 
العالم من انتشار في فيروس 

كورونا.
وبعـــث صاحب الجاللة الملك 
إلـــى  جوابيـــة  شـــكر  برقيـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء، أعرب فيهـــا جاللته 
عـــن أنه ببالغ الغبطة الســـرور 
تلقـــى برقية ســـمو ولي العهد 
لجاللتـــه  المهنئـــة  الكريمـــة، 
بمناســـبة حلول شهر رمضان 
المبارك للعام الهجري 1441هـ، 
شـــاكًرا ســـموه على مشـــاعره 
الطيبـــة، وســـائاًل هللا في هذا 
يحفـــظ  أن  الكريـــم  الشـــهر 
ويرعـــاه،  العهـــد  ولـــي  ســـمو 
وأن يرفـــع عنا وعن البشـــرية 
جمعاء هذا الوباء المســـتجد 
برحمتـــه الواســـعة، وأن يعيد 
هذه المناسبة الكريمة بالخير 
واليمن والبركات على مملكة 
واألمتين  العزيـــزة،  البحريـــن 
إنـــه  واإلســـالمية،  العربيـــة 

سميع مجيب.
وتلقى صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء برقيـــة تهنئة 
مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء؛ بمناســـبة حلول شهر 

رمضان المبارك.
العهـــد  ولـــي  ســـمو  ورفـــع 
شـــهر  حلـــول  بمناســـبة 
رمضـــان المبارك أســـمى آيات 
بهـــذا  والتبريـــكات  التهانـــي 
ســـمو  إلـــى  الفضيـــل  الشـــهر 
هللا  داعيـــا  الـــوزراء،  رئيـــس 

هـــذا  فـــي  وتعالـــى  ســـبحانه 
يحفـــظ  أن  الكريـــم  الشـــهر 
ســـمو رئيس الـــوزراء ويرعاه 
ويحقق لمملكـــة البحرين كل 
تقدم ورفعـــة، وأن يعيد هذه 
المناســـبة الكريمـــة على أبناء 
العربيـــة  واألمتيـــن  المملكـــة 
واإلســـالمية بالخيـــر واليمـــن 
والبـــركات إنه ســـميع مجيب، 
سائاًل هللا عز وجل أن يحفظ 
كافـــة  وأبناءهـــا  البحريـــن 
العالمـــي  االنتشـــار  فـــي ظـــل 

لفيروس كورونا.
وبعث صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء برقية شـــكر 
جوابيـــة إلـــى صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
بمناســـبة  الـــوزراء  مجلـــس 

حلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب ســـمو رئيـــس الوزراء 
عن ســـروره واعتزازه ببرقية 
الطيبـــة  العهـــد  ولـــي  ســـمو 
شـــهر  بحلـــول  لهـــو  المهنئـــة 
مقـــدًرا  المبـــارك،  رمضـــان 
العهـــد  ولـــي  ســـمو  مشـــاعر 
النبيلـــة التـــي يعتـــز بها ســـمو 
رئيس الـــوزراء كثيـــًرا، داعًيا 
هللا عـــز وجـــل أن يمـــن علـــى 
مملكـــة البحريـــن وعلى األمة 
أجمـــع  والعالـــم  اإلســـالمية 
برحمتـــه الواســـعة، وأن يرفع 
عنـــا وبـــاء جائحـــة فيـــروس 
كورونـــا، وعـــودة األمـــور إلى 
طبيعتهـــا، وأن يعيد مناســـبة 
هذا الشـــهر الفضيـــل وأمثالها 
عليكـــم وعلـــى شـــعبنا العزيز 
واألمـــة العربيـــة واإلســـالمية 
والخيـــر  اليمـــن  بوافـــر 

والبركات.

المنامة - بنا
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تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
آل خليفـــة  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد 
وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
بمناســـبة  تهنئـــة  برقيـــات  خليفـــة  آل 
حلـــول شـــهر رمضان المبـــارك من كبار 
أفراد العائلة المالكة الكريمة ورئيسي 
مجلسي النواب والشـــورى، والوزراء، 
المملكـــة  فـــي  المســـؤولين  وكبـــار 
والوجهاء واألعيان، وأعضاء مجلسي 
النواب والشـــورى وأعضـــاء المجالس 
البلدية، والمحافظين، وسفراء مملكة 

البحرين في الخارج، ورؤساء البعثات 
الدبلوماســـية المعتمدين لدى المملكة، 
واإلتحـــادات  الجمعيـــات  ورؤســـاء 

واألندية الرياضية والمواطنين.
وعبـــر الجميع في برقياتهم عن أطيب 
لجاللـــة  تمنياتهـــم  تهانيهـــم وخالـــص 
الملـــك وســـمو ولـــي العهـــد بالمناســـبة 
الكريمـــة، داعين هللا العلـــي القدير أن 
يعيدهـــا عليهما أعوامًا عديدة بموفور 
مملكـــة  وعلـــى  والســـعادة  الصحـــة 
البحرين وشعبها الوفي بالخير واليمن 
والبركات فـــي ظل قيادة جاللة الملك 
وعلـــى األمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية 

بالعزة والمنعة.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
وولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
بمناســـبة  تهنئـــة  برقيـــات  خليفـــة  آل 
حلول شـــهر رمضان المبارك من رئيس 
الحـــرس الوطنـــي الفريـــق أول الركـــن 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة، ورئيس نادي راشـــد للفروسية 
وســـباق الخيل ســـمو الشـــيخ عبد هللا 
بـــن عيســـى آل خليفة، ووزير شـــؤون 
الديوان الملكي ســـمو الشـــيخ علي بن 
عيســـى آل خليفـــة، رفعوا فيها أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات الى جاللة 
الملـــك وســـمو رئيـــس الـــوزراء وســـمو 
ولـــي العهد بالمناســـبة المباركة، داعين 
البـــاري جلت قدرتـــه أن يعيدها عليهم 
وعلـــى  والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور 
مملكة البحرين وشعبها الكريم واألمة 
العربيـــة واإلســـالمية باليمـــن والخيـــر 

والبركات.

جرت اتصـــاالت هاتفيـــة بين عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
مـــن  وكل  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
إخوانـــه أمير منطقـــة تبوك صاحب 
السمو الملكي األمير فهد بن سلطان 
الســـمو  وصاحـــب  عبدالعزيـــز،  بـــن 

الملكي األمير الحسن بن طالل.

وتم خالل االتصاالت تبادل التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة قـــرب حلول 
شهر رمضان المبارك، داعين المولى 
عـــز وجـــل أن يعيـــد هـــذه المناســـبة 
المباركـــة على شـــعوب هـــذه الدول 
الشـــقيقة بالُيمن والخيـــر والبركات، 
وعلى األمتين العربية واإلســـالمية 

بالعزة والتقدم.

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
ورئيـــس  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة وولي العهد 
نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيات 
رمضـــان  شـــهر  حلـــول  بمناســـبة  تهنئـــة 
المبـــارك، مـــن كل من ســـمو الشـــيخ حمد 

بـــن محمد بن ســـلمان آل خليفة، وســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن محمد بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، أعربـــا فيها عـــن أطيـــب التهاني 
والتبريـــكات إلـــى جاللـــة الملـــك وســـمو 
رئيس الوزراء وســـمو ولي العهد بحلول 
الشهر الكريم، مبتهلين إلى المولى العلي 
القدير أن يعيد المناســـبة الكريمة عليهم 
بوافـــر الصحـــة والســـعادة وعلـــى وطننا 
العزيز واألمة العربية واإلســـالمية بالعزة 

والخير والبركات.

... وأشقاء جاللة الملك يهنئونكبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولون يهنئون بالشهر المبارك

جاللة الملك يتبادل التهاني مع أمير تبوك والحسن بن طالل
... وأبناء محمد بن سلمان يهنئون 

اليـــوم غـــــــــرة شهـــــر رمضـــــــان

دعواتنا بعودة األمور إلى طبيعتها لما فيه خير البشرية

ــا فــــي الـــســـعـــوديـــة ــ ــرع ــ ــوت رؤيـــــــة الــــهــــال ش ــ ــب ــ ــد ث ــعـ بـ

جالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني مع قادة الدول

للشـــؤون  المجلـــس األعلـــى  عـــن  صـــدر 
اإلســـالمية بيان حول رؤية هالل شـــهر 
رمضان المبارك. وفيما يلي نص البيان:

الحمـــد لله الذي شـــرفنا باإلســـالم، ومن 
علينـــا بصيـــام شـــهر رمضان، الـــذي أنزل 
فيـــه القـــرآن هـــدى للنـــاس وبينـــات مـــن 
الهدى والفرقان، والصالة والســـالم على 
ســـيدنا ونبينا محمد وعلـــى آله وصحبه 
ذوى التقـــى واإليمان، وبعـــد، فحيث إن 
دخول شـــهر رمضـــان ال يثبت شـــرعا إال 
برؤيـــة الهـــالل أو بإكمـــال عدة شـــعبان، 
وإتباعا لهدي رسول هللا صلى هللا عليه 
وآله وســـلم، فقد اجتمعـــت هيئة الرؤية 
المكونـــة مـــن المشـــايخ عدنـــان القطان، 
وفريـــد المفتـــاح، وإبراهيـــم المريخـــي، 
وراشـــد البوعينيـــن، بقاعـــة االجتماعات 
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  بمبنـــى 

اإلسالمية، مساء أمس.
 وحيـــث إنه لم يتقـــدم للهيئة أحد يدلي 
بشـــهادته، إال أنـــه ثبـــت شـــرًعا بالمملكة 
الســـعودية رؤيـــة هـــالل شـــهر  العربيـــة 
رمضان في هذه الليلة بشـــهادة عدد من 
الشـــهود العـــدول، وعليه فـــإن الهيئة قد 
قـــررت أن يكون اليوم  الجمعة، هو أول 
أيام شـــهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، 

ويجب صيامه، وهللا ولي التوفيق.
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  ويغتنـــم   

الســـعيدة،  المناســـبة  هـــذه  اإلســـالمية 
ليرفـــع إلى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى 
ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة واألسرة المالكة الكريمة، وشعب 
البحريـــن الوفـــي، وإلـــى العالـــم العربـــي 

وأطيـــب  التهانـــي  أجمـــل  واإلســـالمي، 
التبريـــكات، ســـائلين المولـــى جـــل وعال 
أن يهـــل هذا الشـــهر المبـــارك على جميع 
والبـــركات،  واليمـــن  بالخيـــر  المســـلمين 
وأن يجمـــع كلمتهـــم علـــى ما فيـــه الخير 
والصـــالح، وأن يوحد صفوفهم، ويوفق 
الفضيـــل  الشـــهر  هـــذا  لصيـــام  الجميـــع 
وقيامـــه، ويجعلنـــا مـــن عتقائـــه، آميـــن، 
وصلى هللا على ســـيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.

تبادل ملك البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة برقيات تهنئة 
بمناســـبة حلول شـــهر رمضـــان المبارك 
مـــع  قـــادة الـــدول الخليجيـــة والعربية 

واإلسالمية الشقيقة والصديقة. 
وقـــد أعـــرب جاللتـــه فيهـــا عـــن أطيب 
تهانيـــه وخالـــص تمنياتـــه لهـــم بموفور 
الصحـــة والســـعادة، داعيـــا المولـــى عز 
وجـــل أن يعيـــد هذه المناســـبة الكريمة 
بوافـــر  وشـــعوبها  الـــدول  هـــذه  علـــى 
الخيـــر واليمن والبركات، وأن يرفع عن 
الجميـــع وباء جائحة فيـــروس كورونا، 
وعـــودة األمور كافـــة إلـــى طبيعتها لما 

فيه الخير للبشرية جمعاء.
وتبـــادل رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة  برقيات تهنئة بمناســـبة حلول 
شـــهر رمضـــان المبارك مع  قـــادة الدول 
واإلســـالمية  والعربيـــة  الخليجيـــة 

الشـــقيقة والصديقة ورؤســـاء الوزراء 
وأولياء العهود.

عّبـــر فيهـــا  ســـموه عـــن صـــادق تهانيه 
وخالـــص تمنياتـــه لهم بموفـــور الصحة 
والســـعادة، مبتهـــال إلـــى البـــاري جلـــت 
قدرته أن يعيد هذه المناســـبة المباركة 
على دولهم وشـــعوبهم بالخيـــر والُيمن 
والبـــركات ، راجيـــًا هللا العلـــي القديـــر 
أن يحفـــظ األمـــة العربية واإلســـالمية 

من كل ســـوء وبالء فـــي ظل األوضاع 
الراهنـــة التـــي يعانـــي فيهـــا العالـــم من 

انتشار في فيروس كورونا.
كمـــا تبـــادل  ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــات 
الخليجيـــة  الـــدول  قـــادة  مـــع   تهنئـــة 
الشـــقيقة  واإلســـالمية  والعربيـــة 

والصديقة، وأولياء العهود، عّبر ســـموه 
فيهـــا عن خالـــص تهانيـــه وتمنياته لهم 
بهـــذه المناســـبة المباركـــة، مبتهـــال إلى 
هللا ســـبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم 
بوافـــر الصحـــة والهناء وعلـــى بلدانهم 
وشـــعوبهم بالُيمن والخير والمســـرات، 
وأن يحفـــظ األمة اإلســـالمية والعربية 
من كل شـــر ومكروه في أوج االنتشـــار 

العالمي لفيروس كورونا.

اجتماع المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية عن رؤية هالل شهر رمضان المبارك
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في أي سنة تأسست أسواق ميدوي؟

تابعونا على

١سؤال اليوم        مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد
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اشترك و احصل على فرصة الفوز بقسيمة تسوق بقيمة 50 دينار يومي�
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الشروط:

albiladnews  المشاركة فقط في حساب صحيفة البالد على إنستجرام
تقبل اجابة واحدة فقط لكل مشارك وتلغى مشاركة من يكتب أكثر من إجابة

لفرصة الفور يجب ان تكون من متابعين حساب الصحيفة
ال يحق لموظفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة ا�ولى االشتراك في المسابقة. 

اِريَخ َعْن َمِلٍك َعِظيٍم َسِل الَتّ

َلنـــا الَعليـــاُء َقـــد َكاَنـــت ِمهـــاَدا

ـــا َحقًّ اهلَل  أََطعَنـــا  َقـــد  ـــا  َنّ ِلَ

َنبِنـــي َتَعـــاَل  ِللزَّمـــاِن  َفُقلَنـــا 

ِعـــزًّا ِللَبحَريـــِن  اهلُل  أَراَد 

َفَصـــاَر الَمجـــُد َيمشـــي َحيـــَث َنمِشـــي

وُنعِلـــي َنبِنـــي  َدأَبنـــا  َوُصرَنـــا 

ــًكا ــل َمِليـ ــَد َفسـ ــئَت الَمِزيـ َوإن ِشـ

ــٍم ــٍك َعِظيـ ــن َمِلـ ــَخ َعـ اِريـ ــِل التَّ َسـ

َعِظيًمـــا َبَلـــًدا  َبَنـــى  َحَمـــٌد  َفـــذا 

ــم ــد أتاُكـ ــعُبَك قـ ــلماَن َشـ ــا سـ أبـ

َفـــَذا َرَمَضـــاُن َيـــا َحَمـــٌد َغَشـــاَنا

ِلَقـــاًء َحَمـــٌد  ِبـــِه  اعَتدَنـــا  َقـــد 

ُظـــُروٌف َحاَلـــت  إِن  َســـلَماَن  أََبـــا 

َســـِريًعا َعـــوًدا  َنـــا  َرَبّ َلَندُعـــو 

َوَيكِشـــَف َمـــا أََلـــَمّ ِبَنـــا َســـِريًعا

المعالـــي َحَمـــُد  يـــا  اهلَل  َوَندُعـــو 

َدوًمـــا الَحـــقِّ  َطِريـــَق  َوَيهِديُكـــم 

َكَتبَنـــا َلُكـــم  ِبالـــَوالِء  َفَعهـــًدا 

َســـُنوِفي ـــا  إَِنّ َربَّنـــا  َوُنشـــِهُد 

ـــاِم ِبنـــا َطِريًقـــا َســـَلكُتم فـــي السَّ

ــقٍّ ــاِة َحـ ــِم ُدَعـ ــن َعِظيـ ــم ِمـ َفصرُتـ

َرمـــًزا ســـلمان  أبـــا  يـــا  َغَدوُتـــم 

بِحلـــٍم َلُكـــم  الشـــاِهُدوَن  َوَنحـــُن 

َوَنحـــُن َلُكـــم ُجُنـــوٌد َكيـــَف ْشـــئُتم

َذهبُتـــم أنَّـــى  َوَراَءُكـــم  َنِســـيُر 

َمـــاٌذ َلنـــا  أَنـــَت  َســـلَماَن  أََبـــا 

َجـــوٍر ُكلِّ  ِمـــن  َنحَتِمـــي  ــَك  ِبِظلِـّ

ــَك يـــا أبـــا َســـلماَن َشـــعٌب ُيِجلُـّ

َعَليَنـــا َتحُنـــو  أٌَب  َلَنـــا  َفأنـــَت 

َفَتقِضـــي َحاَجـــًة َوُتِغيـــُث َشـــخًصا

َفلـــْم َنـــَر ِمثَلكـــم فـــي البـــذِل شـــخًصا

َكِريـــٌم ِمِلـــٌك  ِمثُلُكـــم  َذا  َفَمـــْن 

َعَلينـــا َفـــرٌض  واِجـــٌب  ــَك  ُفُحبُـّ

َوَشـــعٌب ِمِلـــٌك  أســـَرًة  َســـنبَقى 

ُيمـــاِري َيوًمـــا مـــن  إذا مـــا جـــاء 

ــي ـــوَت باســـِمُكُم ُنَغنِـّ َرَفعَنـــا الصَّ

ِعـــزٍّ َداَر  ِبفضِلـــَك  َلنـــا  َبَنيـــَت 

قصيدة مهداة إلى مقام 

عاهل البالد المفدى صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة  
حفظه اهلل ورعاُه؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

ــداَدا امــِت َلنا  َصـــاَر  الَمجِد  َوَصـــرُح 

ــاَدا ــَب ــى ِع ــوَل ــَم ــا ال ــا فــي ِرَضـ َوُكــَنّ

أَراَدا ــزٍّ  ــ ِعـ ــن  ــ ِم اهلُل  ــا  مـ َلـــنـــا 

ــادا ــف ــُه َن ــ  َوَلـــــْم ُيـــــِرِد اإِلَلــــــُه َل

ــاَدا ــَن ــاَن َلــنــا ِس ــاُء كـ ــَش ــُث َن ــي َوَح

ــاَدا ــ ــا َمـــجـــًدا َوس ــٌن َعـ ــ ــَذا َوَطـ ــ َف

ــاَدا ــ ــقِّ َق ــَح ــال ِلـــَمـــوِكـــِب ِعـــزِّنـــا ِب

ــاَدا ــ ــد أََشـ ــٍر َقـ ــخ ــَف ــن َبـــَلـــٍد ِب ــ َوَع

ــادا ــ ــا َقـــد َبـــَنـــاُه ِبــهــا أََج ــي م َوفـ

ــَة َوالـــــــِوَدادا ــبَّ ــَح ــَم َيـــبـــاِدُلـــَك ال

ــاَدا ــُئــُكــم َفــَشــهــُر الــَخــيــِر َعـ ُنــَهــِنّ

ــم َمـــَعـــاَدا ــاُك ــقــَي ــل فــصــاَر َلــَنــا ِل

ــوَدا ــ ــم ُوُف ــُك ــِت ــُرؤَي ــْم َنــحــُضــْر ِل ــ َوَل

ــا ِبــَغــٍد أَِكــيــَدا ــوَدَنـ ــَل َعـ ــَع ــج َوَي

ــاَرُه ُتــمــِســي َرَمــــاَدا ــ ــَل َنـ ــَع ــج َوَي

َداَدا السَّ الُحكِم  في  ُيلِهْمَك  ــَأن  ِب

ــُكـــم ُنــــوًرا َرَشــــاَدا ــَل َدرَبـ ــَع ــج َوَي

ــَداَدا ــِم ال ــا  َدِمــَن ِمــن  الَعهَد  َكَتبَنا 

ــَداَدا  ــ ارِتـ الــَعــهــِد  َعـــِن  ــِوي  ــن َن َوال 

ــاَدا ــي ــِح ُتــِحــقُّ الــَحــقَّ َتــلــَتــِزُم ال

ــادَة َوالـــِقـــيـــاَدا ــ ــرِّي ــ ــَت ال ــ ــَدع ــ َوأب

أراَدا ــِدَرًة  ــقـ َمـ الــُحــكــِم  فــي  ــن  ــَم ِل

ــاَدا ــَع ــن ُي ــاَدِة َل ــي ــِق َوَعــــزٍم فــي ال

ــاَدا ــ َح َنـــاَديـــَت  إَِذا  ـــا  ِمـــَنّ َوَمــــا 

ــاَدا ــَت ــِع ــا الــرََّكــاِئــَب َوال ــَددنـ َوأعـ

ـــَداَدا الـــشِّ ِلَتحِمينا  ــم  ــُك ِب ــوُذ  ــُل َن

ــاَدى ــَم َت إذا  الــلَّــِئــيــِم  ــِد  ــي َك َوِمـــن 

ــَك َطــاَلــمــا َغــنَّــى َوَنـــاَدى ــِم ــاس َوِب

ُفـــــَرادا أم  ــا  ــَنـ أََتـــيـ ــاٍت  ــاَعـ ــمـ َجـ

ــَزاَدا ــَت ــد اس ــوُد ِمــنــَك َق ــُج َفــهــذا ال

ــواَدا ــ ــا َج ــوًم ــَر مــثــَلــُكــم َي ــْم َنـ ــ َول

ــَراَدا ــُم ــقــَت ال َلــنــا فــي الــَمــجــِد َحــقَّ

ــاَدا ــَع ِب ــٍد  َحــَم ــن  َع ُنِطيُق  َولــيــَس 

ــاَدا ــِبـ َوالـ ــَة  ـ ــَيّ ِعـ ــَرّ الـ َيــحــِمــي  أٌب 

ــُه وكــــاَدا ــَسـ ــاِئـ ــا َدسـ ــن ــثَّ ل ــ ــ َوَب

ــم ِعــَنــادا ــُك ــِت ــحــبَّ َوِزدَنــــــا فــي َم

ــاَدا ــَحـ ـ ــْزَداُد اِتّ ــ ــَن ــ ــم َوِبـــَهـــا َس ــُك ِب

الدكتور عبداهلل بن أحمد منصور آل رضي

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

العاهل يتبادل التهاني مع أمير الشرقية ورئيس الوزراء العراقي
جـــرى اتصـــال هاتفي بين ملـــك البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه أمير المنطقة 
الشـــرقية بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـعود بن نايف بن عبدالعزيز آل 

سعود.
وتم خالل االتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة 

حلول شـــهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن 
يعيد هذه المناســـبة المباركة على الشـــعبين الشـــقيقين 
العربيـــة  األمتيـــن  وعلـــى  والبـــركات،  والخيـــر  بالُيمـــن 

واإلسالمية بالعزة والتقدم.
 كمـــا جـــرى اتصـــال مماثـــل، بيـــن ملـــك البـــالد، ورئيس 
الوزراء المكلف في جمهورية العراق الشقيقة مصطفى 

الكاظمي. 

 وتـــم في االتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناســـبة 
حلول شـــهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن 
يعيد هذه المناســـبة المباركة على الشـــعبين الشـــقيقين 
العربيـــة  األمتيـــن  وعلـــى  والبـــركات،  والخيـــر  بالُيمـــن 
واإلســـالمية بالعـــزة والتقدم، معرًبـــا جاللته عن أطيب 
تمنياته له بالتوفيق في رئاسة الحكومة في جمهورية 

العراق.

المنامة - بنا
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فـــي  يشـــارك  متنوعتـــان  يوميتـــان  صفحتـــان 
تحريرهمـــا الزمـــاء بمختلـــف أقســـام صحيفـــة ”البـــاد”. 

م  ـــام الشـــهر الفضيـــل ســـيقدِّ وفـــي كل يـــوم مـــن أي
زميـــل الموضـــوع الرئيـــس بصفحـــة “رمضانيـــات”. 

ترحـــب “البـــاد” بـــأّي ماحظـــة أو مشـــاركة أو اقتـــراح 
عبـــر رقـــم الواتســـاب )33443463(.

مع إبراهيم النهام

^: شـــكت شريفة عيسى خميس )65 سنة(، وهي 
مطلقة وتســـكن لوحدها مع ابنتها في شـــقة إسكان 
أرضيـــة )مؤجـــرة( بالبســـيتين منـــذ 40 ســـنة، مـــن 

ظروف معيشية بالغة الصعوبة.
أن  “البـــاد”  لــــ  بحديثهـــا  شـــريفة  وتوضـــح 
مدخولهـــا الشـــهري هـــو راتبهـــا التقاعـــدي 
الـــذي ال يتجـــاوز 300 دينـــار، مبينـــة أن 
أي ظـــروف أو التزامات دخيلة تحدث 
كتعطـــل الثاجـــة، يمثـــل أزمـــة لهـــا 

والبنتها.
وقالـــت إنـــه حـــدث قبـــل أعوام 
عدة تســـرب كثيـــف من مياه 
الحمـــام  مـــن  المجـــاري 
الشـــقة،  فـــي  الرئيـــس 

وفاض إلى الصالة والمطبخ وغرفة النوم، إذ أتلف كل 
األثاث الموجـــود، مزيدة “مياه الصرف الصحي منكدة 

عشيتنا”.
وأضافـــت “اضطررنـــا للخـــروج شـــهرين بشـــقة إيجار؛ 
حتى تقوم وزارة اإلســـكان بتعديل الشقة، ثم عدنا لها 

مرة أخرى، لكن من دون أثاث”.
وواصلـــت شـــريفة “بيـــن حيـــن وآخـــر يتســـرب علينـــا 
المـــاء مـــن الشـــقة العلويـــة، وحدثـــت تشـــققات، وبعد 
إصاحهـــا عـــاد األمر إلى حالـــه الســـابق، ناهيك عن أن 
هذا التسريب أثر على كهرباء البيت، وتسبب بحدوث 

صعقات كهربائية محدودة”.
وقالـــت “الحـــال صعبة، وال يوجـــد من يتجـــاوب معنا، 
ونحـــن عاجـــزون عـــن إصـــاح الشـــقة أو ضمـــان منـــع 

التسريبات، خصوصا مع محدودية المدخول”.

إبراهيم النهاممناشدة

شريفة.. ستينية مطلقة وتسكن بشقة منذ 40 سنة: الحال صعب

يتسرب  الماء من الشقة العلويةعاجزون عن إصالح الشقة  

تعاني من تسرب المجاري.. 
وال تجاوب مع معاناتها

دعــا ُمحفــظ القرآن الكريم بمركز ابن الجزري اإلســامي أحمد البي أولياء 
األمــور إلــى اســتثمار وفــرة الوقــت وقلــة االلتزامــات، فــي إلحــاق أبنائهــم 
بــدروس حفــظ القــرآن الكريم وتدريــس علومه، بقوله ”هي فرصة ســانحة 

لتكريس هذا الجهد بظل شهر هللا الفضيل”.

وقــال البــي بحــوار أجرتــه معــه “البــاد”: أدعوهــم لتجديــد اإلخــاص للــه 
ســبحانه وتعالى، وأن يعتبروا من محنة “كورونا” كباب من التنبيه من هللا 
عــز وجــل؛ لتصحيح جميع األمور التي تربطهم بخالقهم، وإعطائها أولوية 

ال تقل عن األمور الدنيوية.

أشرف العلوم

ما فضل القرآن الكريم؟  «

هو أشـــرف العلوم على وجه األرض، 
ويعـــد غذاء روحيا للمســـلم، ال يمكن 
االســـتغناء عنـــه، حالـــه حـــال الطعام 
مـــن  الجســـد  يمـــوت  إذ  والشـــراب، 

دونهما.

منذ 9 أعوام

كيف كانت بدايتك في تدريس  «
وتحفيظ القرآن الكريم؟

أخـــذ  مـــن  انتهيـــت  عندمـــا  البدايـــة 
شـــهادة روايـــة حفـــص عـــن عاصـــم 
)وجـــه من وجـــوه قراءة القـــرآن(، إذ 
كان لدي طاب من صغار السن، كنت 
أحفظهـــم بأوقـــات دروس التجويد، 
وعندما انتهيـــت انقطعت عن هؤالء 

الطاب.
فبـــادر األخ وليـــد جناحـــي جزاه هللا 
خيـــًرا، بأن ســـاعد هـــؤالء الطلبة في 
االســـتدالل علـــى بيتـــي، فجاءونـــي 
وطلبـــوا مني أن أســـتمر بتدريســـهم، 
الجـــزري  ابـــن  بمركـــز  فالتحقـــت 
األخ  بـــه  يشـــرف  الـــذي  للتحفيـــظ، 

جناحـــي علـــى قســـم القـــراءات، بأن 
التحق محفًظا العام 2001.

الصبر

ما المهارات الواجب توافرها  «
في المحفظ ليكون ناجًحا؟

أن يكون صبوًرا، وأن يراعي قدرات 
الطـــاب ومســـتوياتهم فـــي الحفظ، 
وأن تكون لديه خبرة في العلم الذي 

يقوم بتدريسه، وكيفية تطويرية.

السنوات الحرجة

ما الفئات العمرية األكثر  «
صعوبة بالتحفيظ، ولماذا؟

الفئـــة العمريـــة بيـــن 13 و15 ســـنة؛ 
ألنهم أكثـــر الفئات تفلتا بهذه الفترة، 
وإقناعهـــم  عليهـــم  والمحافظـــة 
التحفيـــظ  دروس  علـــى  بااللتـــزام 
يحتاج مهارة كبيرة من شيخهم، بأن 
يعـــرف كيف يحبب الطالب بالدرس، 
فيجعلـــه مـــن المواظبين عليـــه بهذه 
تدخـــل  التـــي  الحرجـــة  الســـنوات 

بمرحلة المراهقة.

تسميع وحفظ

ما أهم الصعوبات التي  «
يواجهها المحفظون؟

يجب أن تكون مطلعا على ما يحدث 
بالساحة، بحيث تكون آلية التحفيظ 
جذابـــة ومفيدة للفرد الناشـــئ، وهم 
أمـــر يلمســـه الوالـــدان بوضـــوح مـــن 
خـــال تطـــور أداء أوالدهـــم، ومـــدى 
االســـتمرار  فـــي  ورغبتهـــم  تعلقهـــم 
بحضـــور حلقات التحفيـــظ، وبحيث 
للتســـميع  حضـــور  مجـــرد  يكـــون  ال 

والحفظ.
وأدعـــو لمواكبـــة للتقنيـــات الحديثة، 
بنكهـــات  التحفيـــظ  ينقـــح  وبحيـــث 
عصرية تتناسب مع متغيرات الزمن، 
ما نراه اليوم لم يزد عن عهد الرسول 
)ص(، وبشـــكل يناسب القول “تعال.. 

احفظ.. وروح”.

يجـــب أن يكون للمحفظيـــن المقدرة 
على تفعيل القرآن الكريم في الزمان 
وفـــي  الطالـــب،  فيـــه  يعيـــش  الـــذي 
حياته، وفي يومياته، هذا األمر غير 

موجود البتة في مراكز التحفيظ.

مستوى منخفض

ما مدى حرص أولياء األمور  «
على إلحاق أبنائهم بحلقات 

التحفيظ؟

لألســـف الشـــديد، في اآلونة األخيرة 
األســـر  مـــن  العديـــد  اهتمـــام  قـــل 
بإلحاق أبنائهم بهـــذه الحلقات؛ نظًرا 
اللتزاماتهم الدنيوية، مثل الدراســـة 
بالـــدروس  وااللتحـــاق  والعمـــل 
الحلقـــات  هـــذه  وإعطـــاء  الخاصـــة، 
األولويـــة،  مـــن  منخفضـــا  مســـتوى 
وهو أمـــر خاطئ؛ ألنه يهتم بالجانب 

المستقبلي وال يهتم باألمور الروحية 
التي تصل االبن بخالقه. 

معظمهم موظفون

التعليم عن بعد أصبح من  «
الوسائل المتبعة في تدريس 

وتحفيظ القرآن الكريم 
وعلومه، كيف ترى هذه 

التجربة؟

األرضيـــة  ولكـــن  ناجحـــة،  تجربـــة 
يتـــم  بحيـــث  تمهيـــد،  إلـــى  بحاجـــة 
للمركز استقطاب أكبر عدد ممكن من 
الطلبة، من مختلف مناطق البحرين، 

في األوقات واأليام التي تناسبهم.
فمعظم مراكز البحرين متقيده بأيام 
وأوقـــات معينـــة، وغالًبـــا بعـــد صاة 
المغـــرب وحتـــى العشـــاء؛ ألن معظم 
المدرسين هم موظفون يعملون في 

الفترة الصباحية.
تقييد المركز بهذا األوقات، يحد من 
التزام الطالب على الدروس، ويعطل 
العمليـــة التعليميـــة لـــه، وعليـــه فمن 
الضـــرورة المرونـــة بالوقـــت وبحيث 
يكـــون المـــدرس والطالب موجودين 
مًعا، خصوًصا أن بعض الطاب لدينا 

هم موظفون أو طلبة بالجامعات.

باب التنبيه

ما نصائحك ألولياء األمور  «
لشهر رمضان في ظل العزل 

المنزلي؟

نظـــًرا لوفرة الوقت وقلة االلتزامات، 
فهي فرصة ســـانحة لتكريس الجهد 
في حفـــظ القـــرآن الكريـــم بظل هذا 

الشهر المبارك.
وعليـــه أدعوهـــم لتجديـــد اإلخاص 
للـــه ســـبحانه وتعالـــى، وأن يعتبـــروا 
من محنة كورونـــا، كباب من التنبيه 
مـــن هللا عـــز وجل، لتصحيـــح جميع 
بخالقهـــم،  تربطهـــم  التـــي  األمـــور 
وإعطائهـــا أولوية ال تقـــل عن األمور 

الدنيوية.

الدنيا قصيرة

كلمة أخيرة؟ «

أن  المـــرء  وعلـــى  قصيـــرة،  الدنيـــا 
يصالـــح ربـــه بالطاعـــة، وأن يجلـــس 
مـــع أهلـــه ويصلح ما يمكـــن إصاحه 
العمـــل  ينجـــز  أن  واألهـــم  معهـــم، 
بإخاص، فكلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته، وصاح المجتمع يبدأ من 

الفرد.

المحفــظ بمركــز ابــن الجــزري لـــ “^”: الدنيــا قصيــرة.. وليصالــح المــرء ربــه بالطاعة

البي:
أولياء األمور غير مهتمين 

بتحفيظ أبنائهم القرآن

أحمد البي متحدثا للزميل إبراهيم النهام
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مع سعيد محمد

مناشدة

^: في ســـؤال متكـــرر لدى قـــراء “البالد” 
عـــن جواز اســـتخدام بخاخـــات األنـــف والربو 
والعطـــور أثنـــاء الصيـــام، وهل يفطـــر المكياج 
الصائمة، يقول الشـــيخ عبداللطيـــف المحمود 
مجيًبـــا “العطـــر إذا لم يدخل الجهاز التنفســـي 
أثناء بخه فإنه ال يفطر، أما رائحة العطر فهي 
ال تفطر، حتى لو كانت بالمالبس التي يلبســـها 

الصائم”.
وعـــن بخاخـــات الربـــو واألنـــف قـــال “بخاخات 
األنـــف إذا لـــم تصل إلـــى الحلق فال تفطـــر، إذا 
وصلـــت إلـــى الحلـــق وتفلها الصائم فـــال تفطر، 

وإن وصلت إلى الحلق وابتلعها أفطرت”.
ويتابع “أما بخاخ الربو فإذا كان أكسجيًنا فقط 

مـــن غير اختالطه بـــدواء فإنه ال يفطر، أما إذا 
خلـــط بـــدواء فاختلف به العلمـــاء، وما آخذ به 

أنه يفطر”.
ويضيف المحمود “معايير المرض الذي يجيز 
لإلنســـان أن يفطـــر ثالثـــة: إذا لم يســـتخدم 

الدواء يزيد مرضه، إذا لم يســـتخدم 
لـــم  إذا  الشـــفاء،  يتأخـــر  الـــدواء 

يستخدم الدواء جاءه المرض”. 
وعن المكياج قال المحمود “ما 
دام علـــى ظاهـــر الجســـد فإنه 
ال يفطـــر، لكن مـــا يوضع على 
الشـــفاه وإذا ما ذاب بالحلق 

وبلع، فإنه يفطر”.

جدل

يوميات إبداع

ربيع القرآن

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

سعيد محمد

المحمود: المكياج بظاهر الجسد ال يفطر... و“الحمره” تفطر

^: يرى المدير العام لمعهد اإلدارة العامة رائد 
شمس أن شهر رمضان هذا العام، لن يتغير كثيًرا 
الوحيد،  الــفــارق  لكن  “كـــورونـــا”،  فــيــروس  بسبب 
على  مقتصًرا  سيكون  التعبد  أن  ــه،  ل والــحــديــث 

البيت، وسيكون فرصة للتركيز والتقرب لله.
والقهاوي  المجالس  “أجــواء  قائاًل  ويبتسم شمس 

)مو صوبي(”.
الفطور،  فــي  المفضلة  أكــالتــه  عــن  “الــبــالد”  سألته 
ــاًل  ــ ــائـ ــ فــــــاســــــتــــــدرك قـ
“شـــــوربـــــة الـــهـــريـــس، 
ــد، الــبــهــانــس لـ  ــريـ ــثـ الـ
ــقــيــمــات  ــل ــزز(، وال ــ ــمـ ــ )تـ
فــي الــتــحــلــي، أمـــا في 
الـــســـحـــور فــالــتــمــر مع 

الروب”.
ويكمل “بالفطور تكون 
األوالد  مع  العائلة  لمة 
الصالة  وبعد  بالصالة، 
ــبــرامــج )الــلــي  نــتــابــع ال
تـــفـــتـــح الـــنـــفـــس( فــي 

التلفزيون”.
ــرمــضــان روحــانــيــتــه  ويـــزيـــد شــمــس “أجـــمـــل مـــا ب
الصباح  ومــن  السيارة  ففي  وهـــدوءه،  وسكنيته 

بنفس  لعملي،  بطريقي  وأنا  للقرآن  أستمع  الباكر 
هادئة ومستقرة”.

بــرمــضــان مستمر  الــعــمــل  أن  ويـــوضـــح شــمــس 
والتواصل مع الناس موجود، من الثامنة صباًحا 
وحتى الخامسة مساء، وهو وقت مبكر للعودة 

إلـــى الــبــيــت قــيــاًســا بعمله فــي األيـــام 
العادية.

بعد التراويح، يقول شمس “نتناول 
ألداء  نذهب  ثم  الرئيسة،  الوجبة 
ــقــيــام فـــي مــســجــد مــبــارك  صـــالة ال
ــــذي يــصــلــي فيه  ــو، ال وفــاطــمــة كــان
الــشــيــخ حــســيــن عــشــيــش )كــفــيــف( 
العشر،  ــلــقــراءات  ل الحفظة  ــد  وأحـ
ومــــن حــفــظــة الــــقــــرآن، ويــخــلــيــك 
حين  فهو  حــرفــًيــا،  اآليـــات  تعيش 
يقرأ بين حين وآخر، يدفعك للتفكر 

والتدبر أكثر”.

شمس عن يومياته برمضان:
أجواء المجالس والقهاوي “مو صوبي”

شوربة 
الهريس 

والثريد 
واللقيمات 

من 
مفضالته 

بالفطور

وهنا يقول استشـــاري طب األسرة 
وعالج الســـكري فيصل المحروس 
إن صيام الطفل المصاب بالســـكري 
والمعتمـــد على األنســـولين ممنوع؛ 
لمـــا للصيـــام مـــن أثـــر علـــى صحته 
العامـــة، كمـــا أن الشـــرع اإلســـالمي 
منح رخصة عـــدم الصيام للمرضى 

وهو من باب اليسر.

الطفـــل  أن  البعـــض  رأى  ولربمـــا 
المصـــاب بالســـكري يمكنـــه الصيام 
جرعـــة  ضبـــط  يتـــم  أن  علـــى 
األنسولين وفق نصيحة الطبيب أو 
مراقبة وضعه أثناء الصيام السيما 
نســـبة الســـكر في الدم، لكن باعتبار 
أن الطفـــل قد يتعـــرض لمضاعفات 
فـــي  تؤثـــر علـــى وضعـــه الصحـــي 

حالة هبوط الســـكر وما قـــد يتبعها 
مـــن مشـــاكل صحيـــة، حالـــه حـــال 
مرضى الســـكري من البالغين أيًضا، 
فمن األفضل أال يصـــوم، ولربما بدأ 
البعـــض الصيـــام في ســـن الثالثين 
عاًمـــا فمـــا فـــوق حســـب وضعهـــم 
الصحـــي ومقدرتهـــم علـــى الصوم، 

فما كلف هللا نفًسا إال وسعها.

كم عمرك يا عبدالرحمن؟ «

عشر سنوات.

منذ متى وأنت طالب في حلقات التحفيظ؟ «

منـــذ ثمانـــي ســـنوات، بـــدأت بعمر الثـــالث ســـنوات، إذ 
ألحقنـــي والدي حينها بروضة الغرس المثمر في مدينة 

عيسى وهي متخصصة في تحفيظ القرآن الكريم.

لماذا اخترت أن تكون طالبا بالتحفيظ؟ «

لكي ألبس أمي وأبي تاج الوقار يوم القيامة.

ما أكثر ما يعجبك في حلقات التحفيظ؟ «

أني أعيش بين رحاب كالم هللا سبحانه وتعالى.

كم عدد األجزاء التي تحفظها؟ «

عشرة أجزاء.

ماذا تطمح أن تحقق بهذا المضمار؟ «

الفـــوز بحفـــظ أشـــرف كتـــاب وهـــو كالم هللا ســـبحانه 
وتعالى المنزل على نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم.

ما أفضل األشياء التي تدفعك للمداومة على حلقات  «
التحفيظ؟

لاللتقاء بالصحبة الطيبـــة الذين تحفهم المالئكة، وهم 
يتدارسون القرآن.

موقف ظريف مررت به؟ «

بينمـــا كنت أســـتعد لالشـــتراك بجائزة البحريـــن الكبرى 
للقرآن الكريم بفـــرع التنافس بحفظ 3 أجزاء، وأنهيت 
مراجعتهـــا بشـــكل جيـــد، وكنـــت متأكـــدا مـــن وصولـــي 
للنهائي، لكن لألســـف الشديد وأثناء دخولي على لجنة 
االختبـــار، وإذا أبي أتفاجأ بأني نســـيت كل شـــيء.. “ما 

قدرت أقرأ وال شيء”.

صيام األطفال المصابين 
بالسكري... ممنوع

عبدالرحمن: نسيُت كل شيء 
أمام لجنة اختبار جائزة القرآن

^: تقول إحدى األمهات إن ابنها البالغ من العمر 
14 عاًما، ومنذ أن كان في العاشرة من العمر، يرغب 
في الصيام، وهذه الرغبة قد تكون موجودة لدى 

البعض، فقد يلح بعض األطفال والناشئة من المصابين 
بالسكري على آبائهم وأمهاتهم بأن يصوموا الشهر 

الفضيل ولو بما تيسر من أيام الصيام.

استشاري طب األسرة وعالج السكري فيصل المحروس

^: في إضاءة لـ ”البالد” باليوم األول من صفحة ”رمضانيات”، 
كانت الفرصة سعيدة بلقاء الطالب عبدالرحمن أحمد )10 

سنوات(، الذي بدأت مسيرته بحفظ كتاب الله تعالى وهو في 
الثالثة من العمر، وأتم حتى اآلن حفظ 10 أجزاء، بلقاء هذا نصه:

إبراهيم النهام

local@albiladpress.com05

لوحة 
“المصائب مفاتيح األجر” 

للخطاط محمد النشيمي
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رفـــع وزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف جزيل 
الشكر والعرفان إلى عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بمناســـبة تفضله بالمصادقـــة على تعديل 
العقـــارات  إيجـــار  قانـــون  أحـــكام  بعـــض 

الصادر بالقانون رقم )27( لسنة 2014.
التعديـــل  هـــذا  أن  خلـــف  الوزيـــر  وأكـــد 
التأجيـــر  قطـــاع  تنظيـــم  فـــي  سيســـهم 
والعقارات في البـــالد من خالل معالجته 
المهمـــة  القانونيـــة  العناصـــر  مـــن  لعـــدد 
التـــي تنظـــم عمليـــة التأجيـــر وخصوصـــا 
فـــي المناطق الســـكنية، كما أنه سيســـهم 
فـــي حمايـــة البيئـــة الســـكنية والتماســـك 

االجتماعي في المناطق السكنية”.
وأوضح الوزير خلـــف “أن القانون أعطى 
البلدية دورا أكبر من خالل معرفة غرض 
اإليجـــار، وإلزاميـــة تدوين ذلـــك في متن 

العقـــد، مما يتيـــح للبلدية مراقبة الرســـم 
البلـــدي على وجه الدقـــة، ويمنع التحايل 

في الغاية من التأجير “.
وأضـــاف “أعطـــى القانون هيئـــة الكهرباء 
والمـــاء الحق في منـــع توصيل الخدمات 
مـــا لـــم يكـــن العقـــد مســـجال، حيـــث كان 
القانـــون الســـابق يعطـــي الحـــق للقاضـــي 
فقـــط بمنـــع نظر النـــزاع ما لم يكـــن العقد 
مســـجال، وهذا التعديل في توسيع دائرة 
تتيـــح  جديـــدة  ميـــزة  العقـــود  تســـجيل 

لمختلف الجهات المختصة مراقبة عقود 
اإليجار وغايات التأجير”.

وأكـــد الوزير أن دعم جاللة الملك المفدى 
حفظه هللا مستمر لمنظومة العمل البلدي 
فـــي المملكة بما فيها تطوير التشـــريعات 
والقوانيـــن المنظمة للعمل البلدي لمواكبة 

متطلبات التنمية.
تشـــكل  التعديـــالت  هـــذه  “ان  وأضـــاف 
الحضريـــة  للتنميـــة  مهمـــة  إضافـــة 
المســـتدامة والعمـــل البلدي فـــي المملكة، 
فـــي  التعديـــالت  هـــذه  ستســـهم  حيـــث 
االرتقـــاء بالمســـتوى الحضـــري للمناطـــق 

السكنية”.
المملكـــة  مـــا تشـــهده  “فـــي ظـــل  وأردف 
مـــن نمـــو ســـكاني وعمراني جـــاءت هذه 
مســـتويات  أعلـــى  لتحقيـــق  التعديـــالت 
االلتـــزام بعمليـــات التأجيـــر فـــي المناطق 

السكنية”.

والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  رفـــع 
وائـــل المبـــارك والرئيس التنفيـــذي لهيئة 
الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفة أســـمي آيات الشـــكر واالمتنان 
إلـــى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى ال خليفة بمناسبة تفضل 
جاللتـــه بالمصادقـــة علـــى إصـــدار قانون 
بعـــض  بتعديـــل   2020 لســـنة   )10( رقـــم 
أحـــكام قانـــون إيجـــار العقـــارات الصـــادر 

بالقانون رقم )27( لسنة 2014.
وقـــال وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والماء إن 
مصادقـــة صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البالد 
علـــى تعديـــل بعض أحـــكام القانـــون بعد 
موافقة الســـلطة التشـــريعية عليه، يعتبر 
إضافـــة نوعية لتنظيم خدمـــات الكهرباء 
والمـــاء في المجتمـــع، مضيفا أن التطوير 
المســـتمر لمنظومة التشريعات والقوانين 
هي أحد روافد المشـــروع الوطني لعاهل 

البـــالد وفي ظل جهود الحكومة برئاســـة 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
العهـــد األميـــن  ومتابعـــة واهتمـــام ولـــي 
نائـــب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة وبتعاون 
فاعـــل ومثمـــر مـــع الســـلطة التشـــريعية، 
فـــي  والقوانيـــن  التشـــريعات  لتطويـــر 

المملكة لمواكبة متطلبات التنمية.

وصرح الرئيـــس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
والمـــاء بأنـــه “ســـيتم وضـــع اإلضافة في 
القانـــون المتعلقة بهيئة الكهربـــاء والماء 
موضع التنفيذ حسب اإلجراءات المتبعة 
وبالتنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة في 
المملكة، كما ســـتقوم الهيئـــة بعمل الربط 
العـــدل  وزارة  مـــع  الـــالزم  االلكترونـــي 
لضمـــان  ذلـــك  و  االســـالمية  والشـــئون 
مـــن  المســـجلة  العقـــود  الـــى  الوصـــول 

مصدرها”.
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مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

اعتمـــد وزير التربية والتعليم، ماجد 
بشـــأن  التنظيمـــي  القـــرار  النعيمـــي 
التعلـــم عـــن بعـــد وتقويمـــه بصـــورة 
اســـتثنائية، حيـــث نّص القـــرار على 
اعتمـــاد كافـــة المـــدارس الحكومية 
خالل فترة تعليق الدراســـة الصفّية 
لنظـــام التعلم عن بعـــد، لضمان عدم 
تأثـــر العمليـــة التعليمية، واســـتدامة 
تطبيقاتهـــم  وتقييـــم  الطلبـــة  تعّلـــم 
تلـــك  اعتمـــاد  وكذلـــك  وأعمالهـــم، 
المدارس لنظام التقويم االستثنائي 
المناســـب للتعلـــم عـــن بعـــد، لضمان 
التعليميـــة،  العمليـــة  اســـتدامة 
التعلـــم  فـــي  الطلبـــة  حـــق  وضمـــان 
والتقييـــم، بما يؤهلهـــم لالنتقال إلى 
المســـتوى األعلـــى، مـــن خـــالل ربط 
التعلـــم بالتقويـــم المســـتمر لالنتقال 
مـــن مســـتوى إلـــى مســـتوى أعلـــى، 
بالتكليفـــات  االلتـــزام  ضمـــان  مـــع 

التـــي ُيكلـــف بهـــا الطالـــب مـــن قبـــل 
بتقييـــم  المعلـــم  وقيـــام  المعلـــم، 
تطبيقـــات الطالب بصـــورة منتظمة، 
مـــع االحتفـــاظ بالســـجالت ووثائـــق 
التقويـــم في ملـــف الطالـــب، إضافًة 
إلى اعتماد الدرجات من قبل المعلم 
ثـــم  ومـــن  المـــادة  منســـق  أو  األول 
مدير المدرســـة قبل رصدها بشكلها 
النهائي إلكترونيًا، مع قيام اإلدارات 
التعليميـــة بمتابعة تلـــك اإلجراءات 

لضمان االلتزام بما ورد في القرار.

النعيمي يعتمد قراًرا بشأن التعلم عن بعد
المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 
التنظيـــم العقاري الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفة بـــأن القانون رقم 
بعـــض  بتعديـــل   2020 لســـنة   )10(
العقـــارات  إيجـــار  قانـــون  أحـــكام 
الصـــادر بالقانون )27( لســـنة 2014، 
البـــالد  عاهـــل  عليـــه  صـــادق  الـــذي 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
أحـــد  يعتبـــر  خليفـــة،  آل  عيســـى 
القوانيـــن الهامـــة المنظمـــة للقطـــاع 

العقاري. 
وأوضـــح أن المـــواد المعـــدل عليهـــا 
ستســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي تنظيـــم 
مســـألة إيجار العقارات في المملكة، 
مـــن  العامـــة  المصلحـــة  وســـتحقق 
خالل حفـــظ حقوق جميع األطراف 
المتعاقـــدة في عقـــد اإليجار، منوها 
بـــأن هـــذه التعديـــالت ســـتعزز مـــن 
كأحـــد  العقـــاري  القطـــاع  مكانـــة 

القطاعات االستثمارية الحيوية في 
االقتصاد البحريني، مؤكًدا الشـــيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة أهمية تســـجيل 
عقود اإليجـــارات، التي نصت عليها 
التعديـــالت المصادق عليها من قبل 
جاللـــة الملـــك لما تحمله مـــن أهمية 
فـــي الحد مـــن المخالفـــات العقارية 
المتعلقـــة  المخالفـــات  وبخاصـــة 
لغيـــر  المؤجـــرة  العيـــن  باســـتخدام 
الغرض منها، والتي بدورها ستسهم 

في تنظيم مسألة سكن العمال.

تعديل “اإليجارات” يسهم بتنظيم القطاع العقاري
المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

هنأت رئيســـة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار الشـــيخة مـــي بنت محمد آل 
خليفة جميع منتســـبي هيئة الثقافة 
المبـــارك،  رمضـــان  شـــهر  بحلـــول 
هيئـــة  منتســـبي  جميـــع  مخاطبـــًة 
برســـالة  واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن 
إلكترونية ضمنتها خالص التبريكات 

واألمنيـــات، متطلعـــة نحو مســـاهمه 
الجميع في تعزيز رؤية هيئة الثقافة 
فـــي تطوير الحراك الثقافي في ظل 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي يمر بها 
العالم بســـبب تداعيات انتشار وباء 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد19-( حول 

العالم.

تطلع لتطوير الحراك الثقافي

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة 
بالقيـــادة  البحريـــن  دفـــاع 
العامة المشـــير الركن الشيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بن 

خليفة آل خليفة.
وخـــالل اللقـــاء رحـــب القائد 

العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
واالقتصـــاد  الماليـــة  بوزيـــر 
الوطنـــي، حيث جـــرى بحث 
الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 
المتعلقـــة بمجـــاالت التعاون 
والتنســـيق القائـــم بيـــن قوة 
ووزارة  البحريـــن  دفـــاع 

المالية واالقتصاد الوطني.

تنسيق التعاون بين قوة الدفاع و“المالية”

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  تلقـــى 
راشـــد  بـــن  عبداللطيـــف 
الزياني، أمس، اتصاال هاتفيا 
دولـــة  خارجيـــة  وزيـــر  مـــن 
الشـــيخ  الشـــقيقة  الكويـــت 
أحمد ناصر المحمد الصباح.

وجرى خـــالل االتصال بحث 
بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل 
لمواجهة  الشـــقيقين  البلدين 
كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار 
واســـتعراض مســـيرة العمـــل 

الخليجي المشترك.

تعزيز التعاون البحريني الكويتي لمكافحة “كورونا”

المنامة - وزارة األشغال

المصادقة الملكية على القانون إضافة نوعية لعمل الهيئة
ربط خدمات “الكهرباء” بـ“العدل” لتعقب مصدر العقود

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

عصام خلف

رودي دراموند

الشيخ نواف بن إبراهيموائل المبارك

خلــف: الدعــم الملكــي مســتمر لمنظومة العمــل البلدي
قانون العقارات سيمنع التحايل في عقود التأجير

الشيخ محمد بن خليفةماجد النعيمي

واصلوا جاهزيتكم القتالية لمواجهة المخاطر
ـــن ـــة الوط ـــعهم لخدم ـــي وس ـــا ف ـــذل م ـــاع” لب ـــال “الدف ـــو رج ـــام يدع ـــد الع القائ

قـــام القائـــد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 
بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  الركـــن  المشـــير 
أحمـــد آل خليفـــة صباح أمـــس، بزيارة 
تفقديـــة إلحـــدى وحـــدات قـــوة دفـــاع 
البحريـــن، اطلع خاللهـــا على جهوزيتها 
واســـتعداداتها العســـكرية، وذلك ضمن 
زياراته المســـتمرة ومتابعته الميدانية 
لكافـــة أســـلحة ووحـــدات قـــوة دفـــاع 

البحرين.
وبعـــد أن ُقـــدم لـــه إيجـــاز عـــن مراحل 
ســـير العمـــل بتلـــك الوحدة، أكـــد القائد 
العـــام بأنـــه فـــي “ظـــل الرعايـــة الدائمة 
لعاهـــل البـــالد القائـــد األعلـــى صاحـــب 
بـــن عيســـى آل  الجاللـــة الملـــك حمـــد 
خليفة لهذه القوة، ســـنواصل بأذن هللا 

تعالى فـــي التطويـــر والتحديث لكافة 
أســـلحة ووحدات قوة دفـــاع البحرين 
والمعـــدات  بالمنظومـــات  وتزويدهـــا 
واإلمكانيـــات  المتقدمـــة،  القتاليـــة 
العسكرية واإلدارية الحديثة والكوادر 
متقدمـــًا  عســـكريًا  تدريبـــًا  المدربـــة 
مـــع  والمتوافقـــة  المســـتوى،  وعالـــي 
متطلبـــات التطـــور المســـتمر والمواكبة 
للنهج العســـكري لهـــذه القـــوة الوطنية 

الشامخة”. 
وأضـــاف “إن قوة دفـــاع البحرين تقوم 
دائمـــًا بـــدور عظيـــم وسيســـجل تاريخ 
مملكـــة البحريـــن الحديـــث والمعاصـــر 
هذه اإلنجازات بكل فخر واعتزاز، وإن 
مـــا نـــراه اليوم مـــن منجزات مـــا هو إال 

نتـــاج خطط العمـــل وبرامـــج التدريب 
للقائمين على هذه األسلحة والوحدات، 
وهـــي محل إشـــادة الجميـــع على كافة 
المســـتويات”. وفـــي ختام الزيـــارة هنأ 
القائد العام لقوة دفاع البحرين الجميع 
بمناســـبة حلـــول شـــهر رمضـــان الكريم 
الجميـــع  علـــى  يعيـــده  أن  هللا  داعيـــًا 

بالخيـــر والبـــركات، كما دعاهـــم معاليه 
الـــى بـــذل كل ما في وســـعهم من جهد 
وعطـــاء وتضحية لخدمة هـــذا الوطن 
العزيـــز، ومواصلـــة واجبهـــم العســـكري 
مواجهـــة  فـــي  القتاليـــة  وجاهزيتهـــم 
مختلـــف المخاطر والظـــروف من أجل 

حفظ أمن واستقرار المملكة.

الرفاع - قوة الدفاع

السفير البريطاني: نشيد بإجراءات البحرين االحترازية
اســـتئناف األعمـــال والمشـــروعات االســـتثمارية بعـــد انحســـار “كورونـــا”

ثّمـــن ســـفير المملكة المتحدة لـــدى مملكة 
البحرين رودي دراموند ما قامت به مملكة 
البحريـــن من إجراءات احترازية ووقائية 
فـــي مســـاعيها للحد مـــن انتشـــار فيروس 
كورونـــا )كوفيد 19(، والتي تضمنت وضع 
أفـــراد  لحمايـــة  وإســـتراتيجيات  خطـــط 
المجتمع والحفاظ على االقتصاد الوطني 
وعدم اإلخـــالل بمنظومة ســـير العمل في 
كافة المؤسســـات والقطاعات العاملة في 
البحريـــن، مشـــيدا في الوقـــت ذاته بوعي 
الـــذي يعتبـــر اليـــوم  المجتمـــع البحرينـــي 
الركيـــزة األولى في عملية التعافي في أي 

بلد.
وقـــال فـــي لقـــاء الطاولـــة المســـتديرة مع 
تقنيـــة  عبـــر  المحليـــة  الصحافـــة  ممثلـــي 
االجتماعـــات عـــن ُبعد “لقـــد برهنت مملكة 

البحريـــن علـــى أنهـــا قـــادرة علـــى تكويـــن 
بـــه فـــي مجـــال اتخـــاذ  نمـــوذج يحتـــذى 
اإلجـــراءات والخطط على المـــدى البعيد؛ 
للحفـــاظ علـــى االقتصـــاد وحمايـــة أفـــراد 
للتصـــدي  الجهـــود  ظـــل  فـــي  المجتمـــع 
وضـــع  أمـــام  “نحـــن  مضيفـــا  للفيـــروس”، 
اســـتثنائي، يحتـــم علينـــا اتخـــاذ التدابيـــر 
الالزمـــة فـــي كل مرحلـــة علـــى حـــدة، لقد 
قامـــت البحرين باتخـــاذ تدابير جيدة في 
المرحلـــة األولى، وســـاهم وعـــي المجتمع 

في تعزيز تلك الجهود”.
البريطانيـــة،  البحرينيـــة  العالقـــات  وعـــن 
أكد الســـفير دراموند أن العالقات الثنائية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة المتحدة 
تتســـم دائمـــا بالتميـــز والمتانـــة في شـــتى 
المجـــاالت، وقال “تُعـــد العالقات التجارية 

مـــن ثمار العالقات المتينة التي تجمع بين 
البحريـــن وبريطانيـــا علـــى مـــدى أكثر من 
200 عـــام، ونتطلع إلى اســـتئناف األعمال 
والمشـــاريع االســـتثمارية متـــى ما أتيحت 
البيئة المناسبة لذلك بعد انحسار فيروس 
كورونا كوفيد 19، هذا الفيروس الذي أثر 
بشـــكل كبيـــر فـــي اقتصـــادات دول العالم 

أجمع”.

وأوضح أن “جميع المؤسســـات التعليمية 
ذات  المؤسســـات  وكذلـــك  والتجاريـــة 
الطابع االجتماعـــي والرياضي قد التزمت 
باإلجراءات التي أصدرتها البحرين ضمن 
تدابير التباعد االجتماعي”، مشيدا بالدور 
الكبيـــر الـــذي تقوم بـــه الهيئـــات التعليمية 
فـــي هـــذا الوقـــت من جهـــد مضاعـــف في 
ســـبيل اســـتمرار العمليـــة التعليميـــة وفق 
ضوابـــط التباعـــد االجتماعـــي بمـــا يضمن 

سالمة الجميع.
ولفـــت الســـفير دراموند إلـــى أن “االهتمام 
المتزايد بالتصدي لفيروس كورونا كوفيد 
19 ال يعنـــي تجاهـــل الملفـــات اإلقليميـــة 
المهمة”، مشـــيرا في الوقت نفسه إلى “أن 
الجميع على أهبة االســـتعداد لمواجهة أي 

تحديات تطرأ في المنطقة”.

المنامة - وزارة الخارجية
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أمل الحامد

عقــد 40 اجتماعــا لـــ ”العموميــات” منــذ 8 مــارس 2020

إجمالي توزيع األرباح للشركات المدرجة بالبورصة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  ثمـــن 
والسياحة زايد الزياني جهود العاملين 
في بورصـــة البحريـــن لمبادرتهم بعقد 
العموميـــة  الجمعيـــات  اجتماعـــات 
فـــي  المدرجـــة  المســـاهمة  للشـــركات 
بورصـــة البحريـــن عبر وســـائل التقنية 
بدورهـــم  بذلـــك  مســـهمين  ُبعـــد  عـــن 
الوطني في اســـتمرارية مسيرة عجلة 

الظـــروف  رغـــم  الوطنـــي  االقتصـــاد 
البـــاد  تعيشـــها  التـــي  االســـتثنائية 
بســـبب جائحة كورونا وذلك في إطار 
اإلجـــراءات والتدابير االحترازية التي 
تتخذهـــا جميـــع مؤسســـات الدولة في 
هـــذه الظـــروف االســـتثنائية، وقـــد تم 
عقـــد 40 اجتماعا منـــذ تاريخ 8 مارس 
2020 وحتـــى تاريخه، نتـــج عنها عدة 
قرارات مهمة و لعـــل من أبرزها توزيع 
أرباح نقدية بقيمـــة 425 مليون دينار، 

إضافـــة إلـــى العديد مـــن أســـهم المنح 
للمساهمين في هذه الشركات.

كما أشـــاد الوزير بالجهود المبذولة من 
جانب غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
وعلى رأســـها رئيـــس مجلـــس اإلدارة، 
ســـمير عبـــدهللا نـــاس، على اســـتخدام 
النظـــام ذاته في عقد اجتماع الجمعية 
العمومية للغرفة، شاكرا للغرفة تعاونها 
مـــع الـــوزارة مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى 
مكتســـبات القطاع الخاص، والذي يعد 

العماد األساسي لاقتصاد الوطني.
الصناعـــة  وزارة  أكـــدت  وختامـــا، 
والتجارة والسياحة اســـتعدادها التام 
للتعـــاون وتقديم ســـبل الدعـــم لجميع 
الجهـــات فـــي البحريـــن فـــي ظـــل هذه 
الظـــروف االســـتثنائية، وحرصها على 
العمـــل المشـــترك مـــع كافـــة الجهـــات؛ 
بهـــدف تحقيـــق رؤى وإســـتراتيجيات 
الحكومة ورؤيـــة البحرين االقتصادية 
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المنامة -  الصناعة والتجارة

الصادرات وطنية المنشأ بالربع األول 2020
انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ 
بنســـبة 1 %، إذ بلغـــت 579 مليون دينار 
عن الربـــع األول من العـــام 2020، مقابل 
587 مليـــون دينار لنفـــس الربع من العام 
الســـابق، ويمثـــل مجموع صـــادرات أهم 
10 دول مـــا نســـبته 83 % مـــن إجمالـــي 
حجـــم الصـــادرات، بينمـــا مجمـــوع بقية 

الدول ال تتجاوز نسبتها 17 %.
واحتلـــت الســـعودية المرتبـــة األولى من 
حيث حجـــم الصـــادرات وطنية المنشـــأ 
البالغة 163 مليون دينار وتليها اإلمارات 

تأتـــي  بينمـــا  دينـــار،  مليـــون   64 بقيمـــة 
الواليات المتحدة األميركية في المرتبة 
الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 

57 مليون دينار.
وعلى صعيـــد الصادرات وطنية المنشـــأ 
حسب السلع، خامات الحديد ومركزاتها 

مكتلـــة أكثر الســـلع تصديرًا خـــال الربع 
األول 2020، والتـــي بلغـــت قيمتهـــا 65 
مليون دينار، وتأتي فـــي المرتبة الثانية 
ألومنيـــوم خام غير مخلـــوط التي بلغت 
قيمتهـــا 57 مليـــون دينـــار وتليهمـــا فـــي 
المرتبـــة الثالثـــة خائط مـــن األلومنيوم 
الخـــام والتـــي بلغـــت قيمتهـــا 54 مليون 

دينار.
التصديـــر،  إعـــادة  يخـــص  فيمـــا  أمـــا 
فارتفعـــت قيمة إعـــادة التصدير بنســـبة 
16 %، إذ بلغت 227 مليون دينار مقابل 
196 مليـــون دينار لنفـــس الربع من العام 

الســـابق، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما 
تتجاوز نســـبته 89 % من إجمالي حجم 
إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 

11 % فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأتـــي اإلمارات فـــي المرتبة األولى من 
حيـــث حجم إعادة التصديـــر الذي بلغت 
قيمته 64 مليون دينار، وتليها السعودية 
بقيمـــة 51 مليـــون دينـــار، ومن ثـــم تأتي 
الواليات المتحدة األميركية في المرتبة 
الثالثة، التي بلغت قيمة إعادة تصديرها 
19 مليون دينار. وتعتبر ســـبائك الذهب 
أكثـــر الســـلع من حيـــث إعـــادة التصدير، 

وبلغت قيمتها 36 مليون دينار، تليها في 
المرتبـــة الثانيـــة ســـيارات الجيـــب تصل 
قيمتهـــا إلـــى 26 مليـــون دينـــار، وتحتـــل 
المحـــركات التوربينيـــة النفاثـــة المرتبـــة 
الثالثـــة مـــن حيث إعـــادة التصدير، التي 

بلغت قيمتها 18 مليون دينار.
وبلغت قيمة إجمالي الواردات الســـلعية 
نحـــو 1.244 مليـــار دينـــار بالربـــع األول 
2020 مقابـــل 1.157 مليـــار دينـــار لنفس 
الربـــع بالعـــام الســـابق بنســـبة ارتفـــاع 8 
 10 أهـــم  واردات  مجمـــوع  ويمثـــل   ،%
دول ما نســـبته 67 % من حجم إجمالي 

الواردات، أما الـــواردات من باقي الدول 
فهي تمثل نسبة 33 %.

وتحتل الصين المرتبة األولى في حجم 
الـــواردات التي بلغـــت 156 مليون دينار، 
تليهـــا البرازيـــل بقيمة 97 مليـــون دينار، 
بينما تأتي السعودية في المرتبة الثالثة 
مـــن حيث حجـــم الـــواردات التـــي بلغت 
94 مليـــون دينار. وبلـــغ الميزان التجاري 
438 مليـــون دينـــار مســـجا ارتفاعا في 
قيمـــة العجـــز في الربـــع األول 2020 عما 
عليه فـــي نفس الربع 2019 )374 مليون 

دينار(، بنسبة 17 %.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

قيمة إجمالي الواردات 
السلعية بلغت نحو 1.2 

مليار دينار

تقدمــت شــركة مطــار البحريــن لمناقصــة شــركة “هــا بحريــن للضيافــة”، إلبــرام 
اتفاقيــة العمليــات األرضيــة فــي مطــار البحريــن الدولــي بنحــو 747.1 ألــف دينار، 
وذلك ضمن جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس. ووفق وصف المناقصة 
تريد “ها بحرين للضيافة” أن تقوم بعمليات الطيران الخاصة بها وذلك من خال 

التعاقد مع شركة لتوفير إتفاقية لعمليات المناولة األرضية بالمطار. 

كما تنافست 8 شركات على مناقصة شركة 
مطـــار البحريـــن لتحديث واســـتبدال نظام 
كشـــف االختراقات بمحيـــط مطار البحرين 
الدولي، وكان أقل العطاءات المقدمة نحو 

125.2 ألف دينار.
وطرحت وزارة المالية واالقتصاد الوطني، 
مناقصـــة لمشـــروع نظـــام أتمتة إجـــراءات 
إعـــداد وتنفيـــذ نظـــام “اواكل هايبيريـــون” 

الـــذي تســـتخدمه الوزارة إلعـــداد الميزانية 
المالـــي  النظـــام  باســـتخدام  ســـنتين  كل 
المركزي، تقـــدم للمناقصة 5 عطاءات أقلها 
بنحـــو 324.1 ألـــف دينـــار وأكبرهـــا بنحـــو 

1.3مليون دينار.
وتـــم إجمالًيـــا أمـــس فتـــح 82 عطـــاء إلـــى 
15 مناقصـــة ومزايـــدة تابعـــة لــــ 10جهـــات 
حكوميـــة، فـــي حين تم تعليـــق 8 عطاءات 

أقـــل  وبلغمجمـــوع  مناقصـــات،  لــــ5  تابعـــة 
العطاءات المقدمة نحو 2.2 مليون دينار.

وفتح المجلس 4 مناقصات إلدارة المخازن 
المركزيـــة بهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، أبرزهـــا 
لشـــراء زيـــت عـــازل للمحـــوالت الكهربائية 
إلدارة نقـــل الكهربـــاء لمحـــول الطاقة ذات 
جهـــد 220 كيلـــو فولـــت و66 كيلـــو فولـــت 
تقـــدم إليهـــا 5 عطاءات أقلهـــا بنحو 131.3 

ألف دينار.
كمـــا فتح المجلس مناقصـــة لوزارة الصحة 
لتزويـــد أثاث لمركز غســـيل الكلـــى بالرفاع 
)الحنينيـــة( تقـــدم إليهـــا 7 عطـــاءات أقلهـــا 
بنحـــو 45.4 ألف دينار وأكبرهـــا بنحو 323 
ألف دينار، ومناقصة ألمانة العاصمة إلنشاء 
حديقـــة الحـــورة تشـــمل ملعب لكـــرة القدم 

وألعاب لألطفال وأعمدة إضاءة تعمل على 
الطاقـــة الشمســـية تقـــدم إليهـــا 9 عطاءات 
علـــق أحدهـــا وأقـــل عطـــاء بنحـــو 95 ألـــف 
دينـــار. وكذلك فتح المجلـــس مزايد لوزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة لتأجيـــر صالـــة 
اللياقـــة البدنية لنـــادي النجمـــة بقيمة 180 
ألـــف دينار. وأيًضا، فتـــح المجلس مناقصة 
لشـــركة “تطويـــر للبترول” لتوفيـــر خدمات 
حوكمـــة تكنولوجيا المعلومـــات واالمتثال 
لمدة ســـنتين تقدم إليهـــا 10 عطاءات علق 
اثنـــان منهـــا وأقـــل عطـــاء بقيمـــة 82 ألـــف 
دينـــار، ومناقصـــة لشـــركة طيـــران الخليج 
لتوفيـــر غرف فندقية الحتياجات الشـــركة 
تقدم إليها 3 عطاءات علقت جميعها وأقل 

عطاء بقيمة 33 دينار للغرفة.

مناقصة لمسح الكميات بمركز 

المعارض الجديد

طرحـــت شـــؤون األشـــغال بـــوزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات، مناقصة لتقديم خدمات 
مسح الكميات ضمن مرحلة التنفيذ لمشروع 
بالصخيـــر  والمؤتمـــرات  المعـــارض  مركـــز 
تقـــدم إليها عطـــاء فني لشـــركة “د. ج. جونز 

وشركائهم ميدل إيست”، وتم تعليقه. 
ويتكـــون المشـــروع مـــن مناقصـــة خدمـــات 
مسح الكميات لمرحلة التنفيذ لمشروع مركز 
المعارض والمؤتمرات بالصخير التي تشتمل 
علـــى المكونات التالية: مركز يحتوي قاعات 
للمعارض، مجمع يحتوي قاعات للمؤتمرات، 
المكاتب اإلداريـــة، واألعمال الخارجية التي 

تشـــمل الطـــرق الداخلية والمواقـــف وأعمال 
التشجير.

كمـــا طرحـــت الـــوزارة مناقصتيـــن لشـــؤون 
األشـــغال، أولهمـــا للمقاولـــة الزمنيـــة لتزويـــد 
وتركيـــب حواجز الســـامة للعاميـــن لألعوام 
عطـــاء   11 إليهـــا  تقـــدم   )2022  -  2020(
وأكبرهـــا  دينـــار  ألـــف   192.4 بنحـــو  أقلهـــا 
بقرابـــة 492.4 ألـــف دينـــار، والثانيـــة للقيـــام 
بأعمـــال الصيانة الشـــاملة والصيانة المدنية 
والميكانيكيـــة والكهربائية لمدرســـة الحورة 
يتـــم  أن  علـــى  للبنـــات  التجاريـــة  الثانويـــة 
إنجـــازه خال 4 أشـــهر تقدم إليهـــا 11 عطاء 
أقلهـــا بنحو 127.1 ألف دينار وأكبرها بقرابة 

270.3 ألف دينار.

يعتبـــر فصل الصيف وشـــهر رمضان المبارك، 
موســـما لألجهـــزة المنزليـــة بامتيـــاز لمختلف 
محـــات األجهـــزة الكهربائيـــة واإللكترونية، 
ومـــع تزامـــن هـــذا الموســـم وانتشـــار وبـــاء 
كورونـــا، وإغـــاق المحـــات التجاريـــة غيـــر 
مباشـــرة  خدمـــات  تقـــدم  التـــي  األساســـية 
األجهـــزة  معـــارض  بينهـــا  مـــن  للزبائـــن، 
والمســـتلزمات المنزلية، يجـــد أصحاب هذه 
المحـــات أنفســـهم فـــي موقـــف عصيـــب مع 
خســـارة ذروة نشـــاط العام، الـــذي تتركز فيه 
المبيعـــات فـــي الوقـــت الـــذي يخســـر هؤالء 
السوق لصالح محات “الهايبرماركت”، التي 
ال زال مسموح لها بيع مختلف المنتجات بما 

فيها المكيفات واألفران وغيرها للزبائن.
ورغم وجـــود خدمات “األون اليـــن”، ال يزال 
المســـتهلك البحرينـــي يميل لمعاينـــة المنتج 
والحضـــور إلـــى المعـــرض بشـــكل شـــخصي، 
خصوصـــا في الســـلع المعمرة، كما أن الســـلع 
الصغيرة تســـتهلك الجهد والوقت للتوصيل 
مع عـــدم تقبـــل كثير مـــن الزبائن دفـــع قيمة 
التوصيل، وبالتالي يتحمل صاحب المعرض 

تكلفة التسليم.
وتباينت آراء أصحاب األعمال بشـــأن وجود 
والســـماح  المحـــات  إغـــاق  فـــي  تصنيـــف 

لمحات بالبيع بين مؤيد ومعارض.
“غـــاز  محـــل  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الســـام”، المتخصصة فـــي األجهزة المنزلية، 
محســـن البني “إنـــه يتفهم تماًمـــا اإلجراءات 

وصحـــة  ســـامة  علـــى  للحفـــاظ  الرســـمية 
المجتمـــع في ظل هذه الجائحة، مؤكدا دعم 
الجميع لهذه الجهود، مســـتدركا ومتســـاءاًل، 
هـــل مـــن المنصف أن يتم إغـــاق أعمالنا في 
الوقت الذي يسمح آلخرين بالعمل في نفس 

النشاط، أين هي العدالة؟”.
اتبعـــت  مؤسســـته  أن  إلـــى  البنـــي  وأشـــار 
اإلرشـــادات الرســـمية فيمـــا يتعلـــق بالتباعد 
الكمامـــات  لبـــس  طلـــب  مثـــل  االجتماعـــي، 
وتطهيـــر المـــكان وتوفيـــر المعقمـــات، كما ال 
يســـمح باالكتظـــاظ داخل المحـــل، ولكن مع 
إقبـــال أفـــواج غفيرة للشـــراء من المؤسســـة 
بأســـعارها  البحريـــن  فـــي  تشـــتهر  التـــي 
تســـاؤالت  هنـــاك  تكـــون  جـــدا،  التنافســـية 
رســـمية عن سبب هذا التجمع خارج المحل، 
وفي بعض األوقات يمل الزبون من االنتظار 
ويغادر لمـــكان آخر، وقد يقصد مجمعا قريبا 

فيه تكييف وغير مغلق”.
فـــي  اختـــاط  يوجـــد  “أال  البنـــي  وتابـــع 
أنهـــم  الهايبرماركـــت؟  أو  الســـوبرماركت 
يبيعـــون أغذية ويبيعون أشـــياء أخرى مثل 
وشـــهر  واألفـــران،  والثاجـــات  المكيفـــات 
رمضـــان المبارك هو موســـم األفران، وفصل 
ومعظـــم  المكيفـــات،  موســـم  هـــو  الصيـــف 
الهوامـــش الربحية تأتي مـــن هذه المنتجات 
وليست المنتجات الصغيرة، نحن في ورطة 
إذ سنخسر الموسم، في حين يكسب آخرون 

مما يحدث”.
وفيما يخص وجود منصة إلكترونية تعوض 

فترة اإلغاق، أشار البني إلى أن البحرينيين 
يفضلـــون معاينـــة المنتجـــات بأنفســـهم قبل 
الشـــراء، ورغم وجود المنصـــات اإللكترونية 
بســـيطة،  تكـــون  المشـــتريات  أغلـــب  فـــإن 
والمحـــل يتحمـــل أجرة التوصيـــل في بعض 
األحيـــان، إذ إن هامـــش الربـــح ال يـــكاد يذكر 
فـــي المنتجـــات الصغيـــرة، مثل مســـتلزمات 
المطبخ الصغيرة والعناية الشـــخصية، حتى 
إن الســـيارات تواجـــه صعوبـــة فـــي عمليـــة 
التوصيـــل في ظل اإلجـــراءات الحالية التي 
تمنع تجمع السيارات أمام المخازن ما يعيق 

من المبيعات.
ويضيـــف أنـــه “ألول مـــرة منـــذ أكثـــر من 40 
سنة يســـتأجر ســـيارات لتوصيل المنتجات، 
وأن عملية التوصيـــل مكلفة للغاية، مع عدم 
تقبـــل الزبـــون لتحمـــل كلفـــة التوصيـــل، وما 

يزيد الطين بلة ويفاقم الوضع، تقطع السبل 
بالموظفيـــن للعـــودة للبحريـــن، فـــي حين أن 
العمالة اآلســـيوية التي حصلـــت على “الفيزا 
المرنـــة” ال تقبل العمـــل وتفضل القيام بعملها 

الخاص لمنافسة المؤسسات التجارية”.
وأشـــار إلى أن خدمـــات األجهـــزة الكهربائية 
تختلف عن القطاعات األخرى، إذ يتم توفير 
خدمـــة الصيانـــة والضمـــان، ويـــزور الفنيون 
المنـــازل دون أن يكون هنـــاك أي عائد مادي، 

وهذه جميعها تكاليف إضافية”. 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  البنـــي  ودعـــا 
والســـياحة والقائميـــن على الشـــأن التجاري 
إلـــى التنســـيق مع أصحـــاب األعمـــال؛ لوضع 
حلول عاجلة النتشال المحات من “الورطة” 

والوضع “الخطر” الذي تمر به.
ومـــن جانبه، قـــال محمد األوذني “إنه ســـمع 

عـــددا مـــن العاملين في القطاع يشـــكون من 
السماح للهايبرماركت بالبيع، ولكنه استدرك 
“لنكـــن منطقييـــن ليـــس من المعقـــول إغاق 
كل شـــيء وعـــدم وجـــود متنفـــس للمواطن 
إذا مـــا رغب في شـــراء أجهـــزة منزلية، وفي 
المحصلة محات الهايبرماركت ال تســـتطيع 
تغطية ســـوق البحرين ككل، وال تزال أسعار 
المحـــات التجاريـــة فيمـــا يتعلـــق باألجهـــزة 
المنزليـــة أقل؛ بســـبب تكاليف التشـــغيل، وال 
ننســـى موضوع الـــوالء، فهناك زبائـــن لديهم 
عاقات مع محات بعينها، إذ يسهل التعامل 
معهـــا بمجـــرد اتصـــال واحـــد مـــع تســـهيات 

الدفع”.
وأشـــار األوذني إلى أن مؤسســـته اســـتبقت 
منـــذ فتـــرة طويلة التهيئة لهـــذه الظروف، إذ 
يوجد نظـــام إلكتروني وتواصـــل مع الزبائن 

عبـــر مختلف القنوات وتســـهيات في الدفع 
والتوصيـــل، لكنـــه أوضـــح بعض المشـــكات 
التـــي تحدث، حينما يلغـــي الزبون طلبه عند 

بدء عملية التوصيل.
المحـــات أفضـــل  فتـــح  أن  وأكـــد األوذنـــي 
بالتأكيـــد فيما يتعلق بالبيع، ولكن أشـــار إلى 
أن هنـــاك مشـــكات أخـــرى فـــي هـــذه الفترة 
تتعلق بالسوق عموما، مثل المخزون وتأخر 
وصول البضائع، ما يجعل 2020 أقل نشـــاطا 
من األعوام السابقة، في ظل أجواء الترقب 

العامة التي يعيشها العالم.
وأضاف أن مؤسسته استعدت لشهر رمضان 
المبارك بطلـــب كميات كبيرة من األفران من 

تركيا.
أمـــا صاحب األعمـــال عبدالكريم فليج، الذي 
يعمـــل في قطاع المابـــس منذ فترة طويلة، 
الســـوبرماركت  محـــال  أن  “الحظـــت  فقـــال 
مثـــل:  شـــيء،  كل  تبيـــع  والهايبرماركـــت 
المابس، األحذيـــة، األطباق وأجهزة التلفاز، 
وكل المنتجـــات التي كانـــت تبيعها المحات 
محـــات  تســـتغل  إذ  األخـــرى،  التجاريـــة 
الســـوبر والهايبرماركـــت الكبرى اإلغاق أيما 

استغال، بينما تعاني المحات الصغيرة”.
وأضاف “أغلقنا محلنـــا منذ البداية وحتى 9 
أبريل، بينما محات الســـوبرماركت والهايبر 
ماركت تأخذ حصة الســـوق منا، وال نرى في 

ذلك عداًل”.

ــداد مـــيـــزانـــيـــة “الـــمـــالـــيـــة” ــ ــ ــون” إلعـ ــريـ ــيـ ــبـ ــايـ ــام “هـ ــظـ أتـــمـــتـــة إجـــــــــراءات نـ

آخــريــن ــاب  ــس ح عــلــى  الــبــيــع  ــي  ف تستمر  ــت”  ــارك ــرم ــوب ــس و“ال ــت”  ــارك ــرم ــب ــاي ــه “ال

التفاقية العمليات األرضية لـ “هال بحرين” بالمطار

أصحاب أعمال يطالبون بإنصافهم في إغالق المحالت
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القيد:115504

التاريخ :16-4-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن رقم )---( لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة العنزروتي للتجارة 

ذ.م.م ذات مسؤولية محدودة

38344464

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-61998(( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغيير االســم التجاري، فعلــى كل من لديــه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا من تاريــخ اإلعالن بكتــاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
  اسم التاجر: ليلى احمد علي عبدهللا

اإلسم التجاري الحالي: مثلجات الجود
االسم التجاري الجديد: كرانتشي بايتس للحلويات

قيد: 76889-2

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها السادة 
اصحاب شركة العنزروتي للتجارة ذ.م.م ذات مسؤولية محدودة المسجلة بموجب 
القيد رقم - 115504، طالبين تغيير االســم التجاري من -شــركة العنزروتي للتجارة 

ذ.م.م ذات مسؤولية محدودة - الى - شركة دلمونيا للتجارة العامة ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خــالل مــدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

117267-1

رقم القيد

روز كافيه

االسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

)CR 2020-61630 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه : حنــان حبيــب يوســف إبراهيــم عبدعلــي بطلــب تحويــل المحل 

التجاري التالي: إلى زهراء جاسم سلمان زيد

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

التاريخ : 19/04/2020
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تبادل الخبرات بشأن االستجابة الحتياجات المرأة للتصدي لـ “كوفيد- 19”
األنصـــاري: لتوثيـــق التجـــارب الناجحـــة فـــي احتـــواء التداعيـــات وإدارة المخاطر بشـــكل اســـتباقي وممنهج

أكــدت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري أهميــة تبــادل الخبرات 
واالطالع على أهم الممارســات المتعلقة باســتجابة الدول العربية الحتياجات المرأة 
واألســرة البحرينيــة للتصدي لتداعيات جائحــة )كوفيد- 19( في هذا التوقيت الحرج 
الذي يمر على العالم، بهدف إعادة النظر في ما يتم تنفيذ والعمل على تطويره بشكل 

متسارع. 

جـــاء ذلك خالل مشـــاركتها )عـــن بعد( في 
الوطنيـــة  لآلليـــات  اإلقليمـــي  االجتمـــاع 
واألجهـــزة الرســـمية في المنطقـــة العربية 
علـــى  )كوفيـــد19-(  جائحـــة  “آثـــار  حـــول 
المرأة”، والذي نظمتـــه اللجنة االقتصادية 
واالجتماعيـــة لغربي آســـيا )األســـكوا( في 
منظمة األمم المتحدة، بمشـــاركة عدد من 

الوزراء والمسئولين.
وعرضـــت األنصـــاري فـــي االجتمـــاع أبـــرز 
ما قامت بـــه مملكة البحرين بهذا الشـــأن، 
وقالـــت “بـــدأ اســـتنفار أجهـــزة الدولـــة في 

وقـــت مبكر نســـبيًا ومنـــذ تصنيف المرض 
كجائحـــة، حيث تم تشـــكيل فريق وطني 
بقيـــادة ولـــي العهد والنائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة“.
كمـــا تناولـــت األنصـــاري، ضمـــن مداخلـــة 
مملكـــة البحريـــن، مـــا بـــادر بـــه المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة، وبتوجيهات من رئيســـته  
قرينة عاهل البالد صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، 
حيث باشـــر منذ نحو شهرين، بحشد كافة 

امكانياتـــه وخبراتـــه لوضـــع وتنفيذ خطة 
عمـــل طارئـــة تأخذ فـــي االعتبـــار احتواء 
أية أضرار من شـــأنها أن تربك حياة المرأة 
واســـتقرارها العائلـــي أو المهني، وبشـــكل 
يراعي كافة احتياجاتها الحياتية الطارئة.
عـــن  األنصـــاري شـــرحًا موجـــزًا  وقدمـــت 
ىخطة العمل الطارئة المتمثلة في تدشين 

حملة “متكاتفين.. ألجل سالمة البحرين”.
البحريـــن  مداخلـــة  االنصـــاري  وختمـــت 
بالتأكيـــد على أهمية قيـــام منظمات األمم 
المتحـــدة المعنيـــة بتوثيق التجـــارب التي 
استطاعت أن تعمل بشكل جاد ومؤثر في 
احتواء تداعيات الوبـــاء وإدارة مخاطره 

بشكل استباقي وممنهج.

األنصاري تشارك في اجتماع إقليمي عن آثار جائحة “كوفيد 19” على المرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

عقـــد رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة 
البحريـــن خالد األميـــن اجتماًعا عن ُبعد 
مـــع عـــدد مـــن تجـــار األغذيـــة وممثلـــي 
لمناقشـــة  الهايبرماركـــت؛  شـــركات 
اســـتعدادات شـــهر رمضـــان المبـــارك، إذ 
تمـــت إفادتهـــم بأنـــه ســـيتم إلكترونًيـــا 
تعميم وثيقة تعهد تثبيت أســـعار السلع 
وتوفيرهـــا طوال شـــهر رمضان المبارك. 
كمـــا تم خـــالل االجتمـــاع مناقشـــة عدد 
من الموضوعات المتعلقة بضمان توافر 
الســـلع خالل الشـــهر الفضيل وعدم رفع 
األســـعار، داعًيـــا جميـــع التجـــار للتعاون 
لما فيـــه مصلحة المواطنين والمقيمين، 
مؤكـــدا أن مخـــزون الســـلع مـــن اللحوم 
بفضـــل  ومتـــاح؛  متوافـــر  والدواجـــن 
والشـــركات  للتجـــار  الســـريع  التجـــاوب 
العاملـــة فـــي البحريـــن مـــع احتياجـــات 

السوق المحلية.
كما أشـــاد األميـــن بجهود جميـــع ممثلي 
والهايبرماركـــت  األغذيـــة  شـــركات 
مـــع  التعـــاون  علـــى  الدائـــم  وحرصهـــم 
والقضايـــا  األمـــور  جميـــع  فـــي  الغرفـــة 
خصوصـــا  المشـــترك؛  االهتمـــام  ذات 
تلك المعنية باالســـتعداد لشـــهر رمضان 
المبـــارك، مـــا يؤكـــد حـــرص ومســـؤولية 

الجميـــع علـــى إبقـــاء الســـوق المحليـــة 
البحرينية في حال اســـتقرار بما يرضي 

المستهلك والتاجر على حٍد سواء.
وفي ختـــام االجتماع جدد خالد األمين 
دعوته إلـــى جميع التجار بتوقيع وثيقة 
التعهـــد بالحفـــاظ علـــى ثبـــات األســـعار 
خـــالل الشـــهر الفضيل مع توفير الســـلع 
بالشـــكل المطلوب للجميع، والتي سيتم 

تعميمها إلكترونًيا.
وأشـــار األمين إلى أن اللجنة دأبت على 
تنظيـــم هـــذا االجتمـــاع ســـنوًيا؛ بهـــدف 
مناقشة اســـتعدادات منافذ البيع للشهر 
الفضيـــل، وطمأنـــة المســـتهلكين وتجار 
الغذائيـــة  المـــواد  أســـعار  أن  التجزئـــة 
لـــن تكـــون مرتفعـــة، وســـتكون متوافرة 

بمشيئة هللا طوال الشهر الفضيل.

تجار: نتعهد بعدم رفع األسعار خالل رمضان

المنامة - وزارة الصحة

أعلنــت وزارة الصحــة أمــس عــن حالة وفاة لوافــد يبلغ من العمــر 36 عامًا، لديه 
أمــراض وظــروف صحية كامنة وكانت إحــدى الحاالت القائمة لفيروس كورونا 
)COVID-19(، حيــث كان يخضــع للعــالج والرعايــة فــي إحــدى المراكــز الخاصة 
بالعزل والعالج تحت إشراف طاقم طبي متخصص، معربة الوزارة عن خالص 

تعازيها ألسرة المتوفى وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.

وأوضحـــت الـــوزارة بـــأن المتوفـــى قد 
حصـــل علـــى العـــالج والرعايـــة الالزمة 
علـــى مـــدار الســـاعة مـــن قبـــل الفريـــق 
الطبـــي المختـــص هو وجميـــع الحاالت 
والعـــالج،  العـــزل  مراكـــز  فـــي  القائمـــة 
وكذلـــك تـــم إجـــراء التحاليـــل الالزمـــة 

للمتوفى بشكل مستمر.

وأفـــادت الوزارة أن األوضـــاع الصحية 
مســـتقرة  األخـــرى  القائمـــة  للحـــاالت 
حاليـــا فيمـــا عـــدا حالـــة واحـــدة تحـــت 
للعـــالج  تخضـــع  وجميعهـــا  العنايـــة، 
والرعاية حســـب البروتوكوالت الطبية 
واإلرشـــادات الدولية المعتمدة بحسب 

توصيات منظمة الصحة العالمية.

اإلعالن عن ثامن حالة وفاة لوافد بـ “كورونا”

تخصيص أرقام لتلقي بالغات المواطنين بعدم استالمهم راتب أبريل
“العمـــل”: إجـــراءات قانونيـــة بحـــق الشـــركات والمؤسســـات غيـــر الملتزمـــة بالدفـــع

أعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
الـــوزارة  فتـــح  عـــن  حميـــدان،  جميـــل 
لقنوات تواصل مع المواطنين العاملين 
بمنشـــآت القطـــاع الخاص والمســـجلين 
لدى الهيئـــة العامة للتأمين االجتماعي، 
وذلـــك لإلبـــالغ وتســـجيل شـــكاوى في 
حـــال عـــدم اســـتالم راتـــب شـــهر أبريل 
الجـــاري من قبل منشـــآتهم، بحســـب ما 
هو مقـــرر بعد تكفل الحكومـــة الموقرة 
بدفـــع أجـــور المواطنيـــن ألشـــهر أبريل 
ومايـــو ويونيو للعـــام 2020، مؤكدا أنه 
ســـيتم اتخـــاذ إجـــراءات قانونية بحق 
الشـــركات والمؤسســـات التـــي ال تلتزم 

بدفع  الرواتب للمواطنين.
ويمكـــن للمواطنيـــن المعنييـــن التقـــدم 

بشـــكوى عـــدم اســـتالم الراتـــب خـــالل 
فتـــرة تكفـــل الحكومـــة بســـداد أجـــور 
الشـــهور الثالثة المذكورة، عبر االتصال 
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 وفي هذا السياق، حث الوزير حميدان 
أصحاب العمـــل الذين تم تحويل مبالغ 
لديهـــم  العامليـــن  المواطنيـــن  أجـــور 
مواعيدهـــا  حســـب  بصرفهـــا  االلتـــزام 
شـــهريًا، الفتًا إلـــى أن الهدف من الدعم 
الحكومي للقطاع الخاص هو المساهمة 
في الحد من تداعيات األوضاع الراهنة 

االجتماعيـــة  اآلثـــار  مـــن  والتخفيـــف 
واالقتصاديـــة لتبعات الجائحة العالمية 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19-(، علـــى 
والتجاريـــة،  االقتصاديـــة  القطاعـــات 

بمـــا فـــي ذلك عـــدم المســـاس بالحقوق 
الوطنيـــة،  العاملـــة  للقـــوى  األساســـية 
وبمـــا  الوظيفـــي،  اســـتقرارها  وضمـــان 
يعـــزز دور القطـــاع الخـــاص فـــي دعـــم 

االقتصاد الوطني.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر   وأشـــار  
االجتماعيـــة إلـــى أن الحكومـــة قامـــت 
بتحويـــل رواتـــب المواطنيـــن العاملين 
16 أبريـــل  فـــي القطـــاع الخـــاص فـــي 
الجاري إلى حســـابات أصحـــاب العمل، 
حيث تم ذلك وفقا لما هو مســـجل لدى 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، الفتا 
إلـــى أنه ســـيتم دفـــع هـــذه الرواتب من 
خـــالل وفـــورات صنـــدوق التأمين ضد 

التعطل.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

مدينة عيسى - وزارة العمل

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

38344464

محرر الشؤون المحلية

خالد األمين
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طهران تستدعي راعي المصالح األميركية وتسلمه رسالة احتجاج

حرب تهديد ووعيد بين أميركا وإيران في مياه الخليج

قــال قائــد الحــرس الثوري اإليراني حســين ســامي، للتلفزيون الرســمي أمس الخميس “إن إيران ســتدمر الســفن الحربيــة األميركية إذا تعرض 
أمنها لتهديد في الخليج، جاء ذلك بعد يوم من تحذير الرئيس األميركي دونالد ترامب لطهران من مغبة ”التحرش“ بالســفن األميركية”.  وقال 
ســامي للتلفزيــون الرســمي ”أمــرت قواتنــا البحريــة بتدميــر أي قوة إرهابية أميركية في الخليج تهدد أمن الســفن العســكرية أو غير العســكرية 

اإليرانية“. 

وأضـــاف ”أمـــن الخليـــج جـــزء من 
أولويات إيران االستراتيجية“. 

وقـــال ترامب يـــوم األربعـــاء، “إنه 
أمـــر القـــوات البحريـــة األميركيـــة 
بإطالق النار على أي سفن إيرانية 
تتحـــرش بها في البحـــر، لكنه قال 
فـــي وقت الحق إنه ال يغير قواعد 

االشتباك العسكري”. 
الشـــهر،  هـــذا  وفـــي وقـــت ســـابق 
 11 “إن  األميركـــي  الجيـــش  قـــال 
الثـــوري  للحـــرس  تابعـــا  زورقـــا 
اإليرانـــي اقتربـــت بشـــكل خطيـــر 
مـــن ســـفن تابعة للبحريـــة وحرس 
الســـواحل األميركيين في الخليج 
ووصـــف الواقعـــة بأنهـــا ”خطيـــرة 

واستفزازية“. 
علـــى  بالالئمـــة  إيـــران  وأنحـــت 
فتـــرة  منـــذ  القائمـــة  الخصومـــة 

طويلة بين البلدين في الواقعة. 
الخارجيـــة  وزارة  واســـتدعت 
اإليرانيـــة أمس الخميس، الســـفير 
السويسري في طهران الذي يرعى 
البـــالد؛  المصالـــح األميركيـــة فـــي 
بســـبب التوتـــر الـــذي نشـــب أخيًرا 

بين طهران وواشنطن. 
وقـــال المتحدث باســـم الخارجية 
موســـوي  عبـــاس  اإليرانيـــة 
“نحتج علـــى اإلجـــراءات المؤذية 
والتحـــركات االســـتفزازية للقوات 

األمريكية في مياه الخليج”.
وأضاف موســـوي “ســـلمنا الســـفير 
احتجـــاج  رســـالة  السويســـري 
تهديـــدات  ضـــد  اللهجـــة  شـــديدة 
القـــوات األمريكيـــة ووجودها غير 
لالســـتقرار  والمزعـــزع  القانونـــي 
فـــي شـــمال ميـــاه الخليـــج وقرب 

السواحل اإليرانية”.
وقال ســـالمي ”أقـــول لألميركيين 
وبمنتهـــى  تمامـــا  عازمـــون  إننـــا 
الجديـــة علـــى الدفـــاع عـــن أمننـــا 
البحريـــة  وحدودنـــا  الوطنـــي 
وســـالمة ســـفننا وقواتنـــا األمنيـــة 
عمـــل  أي  علـــى  بحســـم  وســـنرد 
تخريبـــي“.  وأضـــاف ”لقـــد اختبـــر 
األميركيـــون قوتنـــا فـــي الماضـــي 

ويجب أن يتعلموا من ذلك“. 
وتصاعـــدت التوتـــرات بيـــن إيران 
مـــن جديـــد  المتحـــدة  والواليـــات 
منذ العـــام 2018، عندما انســـحب 
ترامب من االتفـــاق النووي المبرم 
العـــام 2015 بين طهـــران و6 قوى 
عالميـــة، وأعـــاد فـــرض العقوبـــات 

على الجمهورية اإلسالمية. 
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة اإليرانـــي 

علـــى  إن  ظريـــف:  جـــواد  محمـــد 
علـــى  تركيـــزه  أن يصـــب  ترامـــب 
حمايـــة الجنـــود األميركييـــن مـــن 
تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وأضـــاف ظريف فـــي تغريدة على 
 )19  - )كوفيـــد  ”ضـــرب  “تويتـــر”: 
 5 بأكثـــر مـــن  الجيـــش األميركـــي 
آالف إصابـــة، وكذلك ليس للقوات 
األميركيـــة الحق، وهي على بعد 7 
آالف ميل من بالدها، في استفزاز 
علـــى  ســـاحلنا  قبالـــة  بحارتنـــا 

الخليج“. 
ويعتبـــر الحـــكام الدينيـــون إليران 
فـــي  األميركـــي  الجيـــش  وجـــود 
ألمـــن  تهديـــدا  األوســـط  الشـــرق 

الجمهورية اإلسالمية. 
الخصومـــة  نـــار  يذكـــي  وفيمـــا 
النوويـــة  إيـــران  برامـــج  حـــول 

والصاروخية، قال الحرس الثوري 
يوم األربعاء “إنه أطلق بنجاح أول 
قمـــر صناعي عســـكري للبـــالد في 
مداره، وأثار اإلعـــالن احتجاجات 

من واشنطن”. 
“إن  األميركـــي  الجيـــش  وقـــال 
الباليســـتية  الصواريـــخ  تقنيـــات 
طويلـــة المـــدى المســـتخدمة فـــي 
وضع األقمار الصناعية في مدارها 
يمكـــن أن تســـمح إليـــران بإطـــالق 
وربمـــا  أطـــول  بمـــدى  صواريـــخ 

برؤوس نووية في وقت ما”. 
التأكيـــدات  طهـــران  وتنفـــي 
تلـــك  مثـــل  تكـــون  أن  األميركيـــة 
علـــى  للتغطيـــة  ســـتارا  األنشـــطة 
الباليســـتية،  الصواريـــخ  تطويـــر 
وتقـــول إنها لم تســـع قـــط لتطوير 

أسلحة نووية.

دبي ـ رويترز

قائد الحرس الثوري اإليراني حسين سالمي

أبوظبي ـ وكاالت

أعربـــت مفوضية األمم المتحدة الســـامية لشـــؤون الالجئين، أمس الخميس، 
عـــن قلقها المتزايد حيال “خطر بالغ وشـــيك” يهـــدد الالجئين الروهينجا على 

متن قوارب في خليج البنغال وبحر أندمان.
وحثـــت المنظمة الدولية، دول جنوب شـــرق آســـيا على عـــدم إغالق األبواب 
فـــي وجـــه طالبي اللجوء، في ظل القيود المفروضـــة على الحدود ألجل كبح 
انتشـــار فيـــروس كورونا. وتقـــول جمعيات مدافعـــة عن حقوق اإلنســـان: إن 
عددا من قوارب الصيد التي تقل مئات من الروهينغا؛ وهم أقلية مسلمة في 
ميانمـــار، تتجـــه إلى بنغالديش بعد أن رفضت ماليزيا اســـتقبالهم حيث كانوا 
يسعون للجوء لها. وفي األسبوع الماضي، قال خفر السواحل في بنغالديش: 
إن قاربـــا يقـــل مـــا يقرب من 400 مـــن الروهينغا وصل إلى الســـاحل الجنوبي 

للبالد، بعد أن ظل التيار يجرفه ألسابيع في المياه بين تايالند وماليزيا.
وذكـــر مدير المكتب اإلقليمـــي للمفوضية في منطقة آســـيا والمحيط الهادي، 
أندريكا راتواته، أنه يحث “الدول على تعزيز التنســـيق وتوزيع المســـؤوليات” 

لتجنب وقوع أزمة.

األمم المتحدة قلقة من “خطر بالغ” يهدد الروهينغا

رام اهلل ـ رويترز

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي 
أمـــس األربعـــاء إن إدارته ســـتعتبر كل 
االتفاقـــات والتفاهمـــات مـــع إســـرائيل 
تمامـــا“  ”الغيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
إذا أعلنـــت إســـرائيل ضـــم أي جزء من 

أراضي الضفة الغربية المحتلة. 
وأضـــاف عبـــاس ”إذا أعلنـــت إســـرائيل 
ضـــم أي جـــزء من أراضينا ســـنعتبر كل 
وبيـــن  بيننـــا  والتفاهمـــات  االتفاقـــات 
هاتيـــن الدولتيـــن )أميـــركا وإســـرائيل( 
الغية تماما وذلك اســـتنادا إلى قرارات 
ذات  والمركـــزي  الوطنـــي  المجلســـين 

الصلة“. 
وتابـــع عباس ”ســـوف نتخذ كل قرار أو 

إجـــراء ضـــروري للحفـــاظ علـــى 
ثوابتنـــا  وحمايـــة  حقوقنـــا 

هـــذا  وفـــي  الوطنيـــة 
السياق، فقد أبلغنا جميع 

الجهـــات الدوليـــة المعنية بمـــا في ذلك 
الحكومتيـــن األمريكيـــة واإلســـرائيلية 
بأننا لن نقف مكتوفي األيدي إذا أعلنت 

إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا“. 
ولـــم يتضـــح مـــا إذا كانت هـــذه الكلمة 
وزيـــر  تصريحـــات  قبـــل  مســـجلة 
الخارجيـــة األمريكي أو بعدهـــا، والتي 
قـــال فيهـــا إن قرار ضم الضفـــة الغربية 

يعود إلسرائيل. 
أنـــه  أحـــد  يتوهـــم  ”ال  عبـــاس  وقـــال 
العالـــم  انشـــغال  يســـتطيع أن يســـتغل 
بأزمـــة الوبـــاء التـــي تواجهنـــا، فنحـــن 
بالمرصـــاد لـــكل مـــن تســـول لـــه نفســـه 
أن يتالعـــب بحقنـــا أو يتجـــاوز قرارنـــا 
الراهـــن الوطنـــي الثابت المتســـمك 
بإقامـــة دولتنـــا الحرة المســـتقلة 
في أرضنا وعاصمتها القدس 
قـــرارات  وفـــق  الشـــرقية 

الشرعية الدولية“.

عباس يهدد إسرائيل وأميركا بإلغاء كل االتفاقات

عواصم ـ وكاالت

دعـــت رئيســـة بعثة األمم المتحدة إلى ليبيا ســـتيفاني 
ويليامز األطراف الليبية إلى وقف إلطالق النار وإنهاء 
النزاع مع اقتراب بداية شهر رمضان، معبرة عن قلقها 

جراء تدفق األسلحة والمقاتلين المستمر إلى البالد.
وقالـــت ويليامـــز، فـــي مؤتمـــر صحافـــي عبـــر الفيديو 
“إنـــه بينما توقفت الرحالت الجويـــة في غالبية أنحاء 
العالم، ما تزال طائرات الشـــحن تصل إلى البالد، األمر 

الذي حول البالد إلى حقل تجارب لألسلحة”.
وقالت ســـتيفاني ويليامز: إن الدور الذي يريد االتحاد 
األوروبـــي أن يلعبه في مراقبة حظر األســـلحة مرحب 
بـــه، ولكن األســـلحة ال تأتي عبر البحر فقـــط وإنما عبر 

الرحالت الجوية المستمرة.
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، قـــد  الرئيـــس  وكان 
اعترف بإرســـال مرتزقة وقـــوات إلى ليبيا، ليؤكد على 
دور أنقـــرة فـــي دعم اإلرهـــاب وإطالة أمـــد األزمة في 
ليبيـــا. وأضافـــت أن األمـــم المتحـــدة تراقب وتســـجل 
الخروقات وأنها ســـجلت أخيرًا ظهور أســـلحة جديدة، 
منهـــا أســـلحة حراريـــة مضادة للـــدروع، وطائـــرات من 

دون طيار تنفجر عند االصطدام، تستخدم في مناطق 
مأهولة.

ونفى المتحدث الرســـمي باســـم الجيـــش الليبي اللواء 
أحمـــد المســـماري، أمـــس، المزاعـــم باســـتخدام قـــوات 
الجيـــش الوطنـــي للغـــازات الســـامة في محـــور صالح 
الدين، مؤكدا أن هدف الميليشـــيات هو محاولة إقناع 
الرأي العام بتدخـــل القوات الجوية التركية بالطائرات 
بالغـــازات  الجيـــش  تمركـــزات  واســـتهداف  المقاتلـــة 

السامة.

رئيسة بعثة األمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز

المســماري ينفي مزاعم استخدام الجيش الوطني للغازات السامة
دعوة أممية لوقف إطالق النار في ليبيا

 عواصم ـ وكاالت

أودى فيـــروس كورونا المســـتجد بحياة مـــا ال يقل عن 
183707 أشـــخاص في العالم منذ ظهوره في ديســـمبر 
فـــي الصين، وفق تعـــداد أعدته وكالـــة “فرانس برس”، 

استناًدا إلى مصادر رسمية أمس الخميس.
وُشـــخصت أكثر من 2636740 إصابة رســـمًيا في 193 
دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وبين المصابين، 

تعافى ما ال يقل عن 696700 شخص.
لألمـــراض  كـــوخ”  “روبـــرت  معهـــد  بيانـــات  وأظهـــرت 
المؤكـــدة  أمـــس، أن عـــدد حـــاالت اإلصابـــة  المعديـــة، 
بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2352 حالة وبلغ 
اإلجمالي 148046 إصابة، ما يشـــير إلى تســـارع وتيرة 

العدوى لليوم الثالث على التوالي.
وارتفـــع عدد وفيات الفيروس بواقـــع 215 وفاة ليصل 

العدد اإلجمالي إلى 5094 حالة.
وفـــي بريطانيا، ارتفع عـــدد الوفيات الناجمة عن مرض 

“كوفيد - 19” بواقع 514 إلى 16786 وفاة. 
وفي إسبانيا، توفى 440 شخصا جراء فيروس كورونا، 
ما رفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 22157. 

وبلغـــت الوفيـــات في أوروبـــا أمـــس 113855 حالة من 
أصل 1276161 إصابة، وسجلت في الواليات المتحدة 
آســـيا  )882814 إصابـــة(، وفـــي  48859 وفـــاة  وكنـــدا 
7495 وفـــاة )182737 إصابـــة(، وفي أميـــركا الالتينية 
والكاريبـــي 6166 وفاة )122620 إصابة(، وفي الشـــرق 
األوســـط 5992 وفـــاة )138672 إصابة(، وفـــي إفريقيا 
1243 وفـــاة )25796 إصابـــة(، وفـــي أوقيانيـــا 97 وفاة 

)7943 إصابة(.

نصف وفيات أوروبا بكورونا وقعت في دور المسنين

700 ألــف يتغلبــون على “كوفيــد ـ 19” فــي 193 دولة
“كورونا” يودي بحياة 184 ألًفا بالعالم

برلين ـ وكاالت

فيما أعلنت المستشـــارة األلمانية أنغيال 
ميركل أمس الخميس أن بالدها مازالت 
فـــي بدايـــة وبـــاء “كوفيـــد - 19”، وأنـــه 
يتعين على األلمـــان التعايش معه لفترة 
طويلة، أظهر مســـح ألماني أن معنويات 
المســـتهلكين تراجعت بشكل كبير جراء 

تفشي الوباء.
مجلـــس  أمـــام  ميـــركل  أنغيـــال  وقالـــت 
النواب “البوندســـتاغ”، أمـــس “إن ألمانيا 
ال تزال في بدايـــة وباء فيروس كورونا 
الجديـــد، وســـوف يتعيـــن عليهـــا العيش 

معه لفترة طويلة”.
وأضافت المستشارة األلمانية “لسنا في 
المرحلة األخيرة مـــن الوباء، إنما ما زلنا 
فـــي البداية.. واكتســـبنا بعـــض الوقت”، 

مشـــيرة إلـــى أنـــه تـــم اســـتغالل هذا 
جيـــدا لتعزيـــز نظـــام الرعايـــة 

الصحية في البالد”.
معهـــد  بيانـــات  وكانـــت 
“روبرت كوخ” لألمراض 

المعديـــة أظهرت أمـــس، أن عدد حاالت 
اإلصابـــة المؤكدة بمـــرض “كوفيد - 19” 
في ألمانيـــا زاد بمقدار 2352 حالة، وبلغ 
اإلجمالي 148046 إصابة، ما يشـــير إلى 
تسارع وتيرة العدوى لليوم الثالث على 

التوالي.
كذلـــك، ارتفـــع عـــدد وفيـــات الفيـــروس 
بواقـــع 215 وفاة ليصـــل العدد اإلجمالي 

إلى 5094 حالة، وفقا لوكالة “رويترز”.
ومـــن جهـــة ثانيـــة، أظهر مســـح صدرت 
معنويـــات  أن  الخميـــس،  نتائجـــه، 
كثيـــرا  تراجعـــت  األلمـــان  المســـتهلكين 
وبلغـــت مســـتوى قياســـيا منخفضـــا مع 

اقتراب شهر مايو.
ووفقـــا للمســـح، فقد تضـــررت معنويات 
المتســـوقين جراء جائحـــة فيروس 
اإلغـــالق  وتدابيـــر  كورونـــا، 
واحتـــواء تفشـــي الوبـــاء في 
وأوروبـــا  خصوصـــا  البـــالد 

عموما.

ميركل: ما زلنا في بداية وباء “كورونا”
نيويورك ـ رويترز

حذر أمين عام األمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش مـــن اتخـــاذ بعـــض الـــدول 
فيـــروس كورونا ذريعـــة؛ النتهاج خط 
قمعي ألسباب ال عالقة لها بالجائحة. 

لألمـــم  تقريـــرا  غوتيريـــش  ونشـــر 
المتحـــدة يبـــرز كيـــف يجـــب أن توجه 
حقوق اإلنسان دفة التعامل مع األزمة 
الصحيـــة واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
التي تجتاح العالم، وقال إن الفيروس 
ال يميـــز بيـــن البشـــر، لكن آثـــاره عليهم 
تختلف. وقـــال غوتيريش: “نرى اآلثار 
غير المتناســـبة على مجتمعات بعينها، 
وتزايـــد خطاب الكراهية، واســـتهداف 
مجموعـــات ضعيفة، ومخاطـــر تعامل 
أمنـــي عنيـــف تقـــوض ســـبل التعامـــل 

غوتيريـــش  واعتبـــر  الصحـــي”. 
والالجئيـــن  المهاجريـــن  أن 

الفئات  بيـــن  والنازحيـــن، 
للخطـــر  عرضـــة  األكثـــر 

وذكـــر أن أكثـــر مـــن 131 دولـــة أغلقت 
حدودهـــا وأن 30 دولـــة فقـــط تســـمح 
بإعفـــاءات لطالبـــي اللجـــوء. وأضاف: 
العرقيـــة  القوميـــة  تزايـــد  ظـــل  “فـــي 
وتحجيـــم  والســـلطوية  والشـــعبوية 
الـــدول،  بعـــض  فـــي  اإلنســـان  حقـــوق 
يمكـــن أن تقـــدم األزمة ذريعـــة التخاذ 
إجـــراءات قمعية ألغراض ال عالقة لها 

بالجائحة”.
أن  الحكومـــات  غوتيريـــش  وناشـــد 
تتحلـــى بالشـــفافية وتبـــدي التجـــاوب 
وترفـــع مبـــدأ المحاســـبة، وشـــدد على 
المدنيـــة  للحريـــات  البالغـــة  األهميـــة 
بالقـــول:  وختـــم  الصحافـــة.  وحريـــة 
الـــذي  ذاك  هـــو  تعامـــل  “أفضـــل 
ينطـــوي علـــى تفاعل متناســـب 
مع المخاطـــر الفوريـــة بينما 
اإلنســـان  حقـــوق  يحمـــي 

وحكم القانون”.

األمم المتحدة تحذر من اتخاذ “كورونا” ذريعة للقمع

مصر تعّدل مواعيد حظر 
التجول في رمضان

ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــمـــصـــري  ــ قــــــال رئ
حظر  إن  أمــس،  مدبولي،  مصطفى 
كورونا”،  انتشار”  من  للحد  التجول؛ 
سيتم تعديله ليكون من 9 مساء إلى 

6 صباحا في شهر رمضان.

القاهرة ـ رويترز
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احذروا وباء الشائعات
بدايـــة نســـجل امتناننا وفخرنـــا بالكوادر الطبيـــة والتمريضية 
التي تبذل جهودا استثنائية وخارقة في سبيل سالمة الوطن 
والمواطن، ويقف وراءهم فريق البحرين المتمثل في وزارات 
الدولـــة كالداخلية والدفاع والصحة وفي كل المواقع األخرى، 
وبالطبع آالف من المتطوعين من شباب البحرين الذين أعلنوا 
اســـتعدادهم لبذل عطائهم لســـالمة الوطن والتصدي للجائحة 
بـــكل ما لديهم من إمكانيات، وهذا بال شـــك يبعث على الفرح، 
وإن كان مثـــل هـــذا الموقـــف الوطنـــي والحضـــاري لـــم يكـــن 
مستغربا، ذلك أّن الجميع يستذكر بكل فخر صور التالحم بين 

مواطني هذه األرض الطيبة طوال عقود بل مئات السنين. 
إّن أكثـــر مـــا أثار دهشـــتنا وغبطتنا في آن واحـــد التزام وتقيد 
المواطنيـــن والمقيمين باإلرشـــادات والتعليمـــات الصحية في 
جميـــع المحـــال والتجمعـــات، فمن النـــادر جـــدا أن تلحظ أحدا 
لـــم يرتد الكمامات وخصوصا في الســـوبر ماركت والمجمعات 
التجاريـــة، بـــل إنه شـــمل محبي ممارســـة الرياضـــة ومثل هذا 
الســـلوك ينـــم عـــن مظهـــر حضـــاري قّل نظيـــره فـــي مجتمعات 
أخـــرى، ولعـــل الداللة التـــي يرمز إليهـــا أّن المواطـــن البحريني 
يتمتع بالروح الوطنية العالية وحّبه لألرض، ثم إّن هذا المشهد 
يعكـــس وعيا عاليـــا وحرصا على أّن ســـالمة الوطن والمواطن 

رأس األولويات.

غير أّن الذي يستدعي من الجميع المزيد من اليقظة والحذر هو  «
ظاهرة باتت تثير القلق تتمثل في االنسياق خلف الشائعات التي 
مصدرها لألسف الشديد وسائل التواصل االجتماعي عبر ما يبث 
من فيديوهات غالبا ما يكون مصدرها من الخارج، والخشية هنا 
أنها تنتشر أسرع من النار في الهشيم. والمفزع أّنها تعد للكثيرين 

حقائق أكيدة ال تقبل الشك، وإذا كانت لدى الكبار المناعة من 
مبالغات باعثة على الهواجس والقلق فإّنها بالنسبة لألطفال بالغة 
الخطورة، فهؤالء تالزمهم المشاهد المرعبة طوال الوقت وتشكل 

بالتالي عقدا نفسية حتى على المدى األبعد من العمر، وهنا 
مكمن الخطورة، فالذي نتمناه ونحن نمر بهذه الجائحة استقاء 
المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في وزارة الصحة التي 

دأبت مشكورة على انتهاج الشفافية منذ بداية تفشي الوباء.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

التزام المواطن العماد الذي يقوم عليه المجتمع
قبـــل أيـــام كتبـــت أنـــه بحكـــم الظـــروف واإلجـــراءات االحترازيـــة التي 
اتخذتهـــا الجهات المختصة لمكافحة انتشـــار فيـــروس كورونا الجديد، 
سيكون رمضان هذا العام مختلفا عن السنوات الماضية، حيث سنفتقد 
عـــددا من أهم مظاهر الشـــهر الفضيل فـــي مملكتنا العزيزة، وهي “صالة 
التراويـــح” و”المجالـــس الرمضانيـــة” و”صـــالة ليلـــة القـــدر” و”الغبقات”، 
و”القرقاعون” وغيرها من المظاهر التي اعتدنا عليها في الشهر الفضيل، 
ويوم أمس األول أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
ومن أجل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع خالل شهر رمضان، عددا 

من التدابير االحترازية.
حتى نكون صائمين يجب أن نكون خلوقين، فالشـــجاعة خلق واألمانة 
خلـــق والحـــب خلق وإصـــالح ذات البين خلـــق والصراحة خلـــق والكرم 
خلق وقول الحق خلق واســـتقامة الســـلوك ســـيد الخلق، ومن هنا يجب 
على المواطن أن يكون ملتزما إلى أبعد الحدود باإلجراءات االحترازية 
وال “ينسى عمره” في رمضان ويعود إلى الحياة السابقة، فللمواطن دور 
بـــارز فـــي قوة اإلجراءات أو ضعفها بالشـــعور بالمســـؤولية بأي حال من 

األحوال، فالظروف في رمضان غير مالئمة إلحياء العديد من الظواهر 
التي اعتدنا عليها، والموقف القانوني واضح من هذا الموضوع وااللتزام 

صارم، والمخالفة غير مقبولة حتى إن كانت صغيرة في حجمها.

ال نريد أن يخرج علينا مواطن بنظريات تحلل “المجالس والقعدة”،  «
ويربطها بمقولة رمضان كريم والحافظ الله، واألهم إخالص النية والعمل، 

والمجالس تبهج القلب حتى ولو كان عدد الحاضرين قليال، وربما يتوغل 
البعض في جزر المجهول ويحطم جسر المسؤولية والوطنية ويقول 

“محد يدري.. إال يمعة شباب في البيت”، أو يستسهل البعض اإلجراءات 
وينشر بذور التجاوز بعقلية مريضة ويرى أن تلك اإلجراءات والتدابير 

االحترازية تحرم المواطن من حقه الطبيعي في العادات والتقاليد 
ومظاهر العبادة في رمضان! إن المقياس الوحيد الذي يميز المواطن في 
والئه هو العمل الجاد في أداء الواجب واإلخالص وااللتزام باإلجراءات التي 

تصدرها الجهات الرسمية كل من موقعه، ألن االلتزام العماد الذي يقوم 
عليه المجتمع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

حملة فينا خير
تتجلـــى في المواقف الصعبة عـــزوم الرجال، ونخوة األوفياء، 
وقد ســـطرت حملة فينـــا خير أنموذجًا لهذا الوفـــاء، والتكاتف 
طوائفهـــم،  اختـــالف  علـــى  البحريـــن،  أبنـــاء  بيـــن  المعهـــود 
وتوجهاتهم، ومعتقداتهم، وأفكارهم، وآرائهم، فقد وقفوا صفا 
واحـــدا للمســـاهمة بما يســـتطيعون عونًا للبحريـــن في محنتها 
التـــي تتطلـــب تكاتف الجهـــود كافة، وهو ما أشـــار إليه حقيقة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة في خطابه عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعي، ومـــن خالل فيديو خاص مســـجل بكل 
عفوية وذوق؛ إذ يتضمن أفضل ما يمكن أن يقال عن البحرين، 
ومكانتها في نفوس البحرينيين، وما يشكله هذا التعاضد في 
وقت المحن والشـــدة من موقـــف عظيم يجزى؛ باعتباره وفاء 

للوطن المعطاء.

إنَّ حجم اإلقبال، وعدد المتبرعين حتى كتابة هذا المقال مدعاة  «
للفخر، وإثبات أن البحرينيين توحدهم األفراح واألتراح، وأن 

تماسكهم، وتوادهم، وحبهم لعمل الخير، ومساعدة اآلخر، ومد 
يد العون له، جزء متأصل في صفات كل بحريني، وفي تركيبته 
الخاصة، التي نسجتها تعاليم ديننا الحنيف، واألخالقيات التي 
تربوا عليها، ولطالما ميزت أهل البحرين حتى أصبحوا مضربًا 
لألمثال من حيث الكرم والطيبة ودماثة األخالق، وبكل تأكيد، 

ودون أدنى شك، سيستمر هذا العطاء حتى تنقشع الغمة عن 
البحرين الغالية، وترجع الحياة إلى سابق عهدها، بل أفضل من 

ذلك بعون الله.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

في النصف األول من القرن العشرين، قام الخيال العلمي بتعريف العالم على مفهوم 
الروبوتات الذكية بشكل اصطناعي. بدأ األمر برجل القصدير “بال القلب” في فيلم 
“ســـاحر أوز”، واستمر مع الروبوت المشابه للبشر الذي انتحل شخصية “ماريا” في 
فيلم “متروبوليس”، وبحلول الخمســـينيات من القرن الماضي، كان لدينا جيل من 
العلمـــاء وعلمـــاء الرياضيـــات والفالســـفة مع مفهوم الـــذكاء االصطناعـــي الذي تم 
استيعابه ثقافًيا في أذهانهم. أحد هؤالء األشخاص كان “آالن تورينج”، وهو نابغة 
بريطاني شـــاب والذي استكشـــف اإلمكانية الرياضية للـــذكاء االصطناعي. اقترح 
“تورينـــج” أنـــه بما أن البشـــر يســـتخدمون المعلومات المتاحة وكذلـــك المنطق من 
أجل حل المشـــكالت واتخاذ القرارات، فلماذا ال تســـتطيع اآلالت أن تفعل الشـــيء 
نفســـه؟ كان هـــذا هو اإلطـــار المنطقـــي لبحثه عـــام 1950 بعنوان “آالت الحوســـبة 

والذكاء” والذي ناقش فيه كيفية صنع آالت ذكية وكيفية اختبار ذكائها.
لألسف، فإن الكالم سهل، ما الذي أوقف “تورينج” من العمل على ذلك حينها؟ أوال، 
أجهـــزة الكمبيوتـــر كانت تحتاج ألن تتغير بشـــكل جذري، وقبل عـــام 1949، كانت 
أجهزة الكمبيوتر تفتقر إلى شـــرط مســـبق أساسي للذكاء: فهي ال تستطيع تخزين 
األوامر، بل تنفذها فقط، بمعنى آخر، يمكن إخبار أجهزة الكمبيوتر بما يجب القيام 

به، ولكنها لن تستطيع أن تتذكر ما الذي قامت بفعله، ثانيًا، كانت الحوسبة مكلفة 
للغاية. في أوائل الخمســـينيات، بلغت تكلفة استئجار الكمبيوتر ما يصل إلى 200 
ألف دوالر شـــهرًيا، يمكن فقط للجامعات المرموقة وشـــركات التكنولوجيا الكبرى 
تحمـــل تكاليفها، وكانت هناك حاجة إلى إثبات جدوى المفهوم وكذلك الدعوة من 

قبل شخصيات بارزة إلقناع مصادر التمويل بأن ذكاء اآللة أمر جدير بالمتابعة.
فـــي الفتـــرة من عام 1957 إلـــى 1974، ازدهر الذكاء االصطناعـــي، وأصبح بإمكان 
أجهـــزة الكمبيوتر تخزين المزيد من المعلومات وأن تصبح أســـرع وأرخص وأكثر 
ســـهولة، تحســـنت أيًضا خوارزميات التعلم اآللي وأصبح الناس أفضل في معرفة 

ما هي الخوارزمية التي يجب أن يقوموا بتطبيقها على مشكلتهم.

 كانت األدلة المبكرة، مثل برنامج حالل المشكالت العام والبرنامج الحاسوبي  «
أليزا واعدة نحو أهداف حل المشكالت وتفسير اللغة المنطوقة على التوالي. 
هذه النجاحات، وكذلك الدعوة من كبار الباحثين أقنعت الوكاالت الحكومية 

مثل وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع األميركية 
لتمويل أبحاث الذكاء االصطناعي في عدة مؤسسات.

 

د. جاسم حاجي

بدايات الذكاء االصطناعي

بقدر ما يؤلم الوجع إال أنه ُيمثل مصدر قوة ُتضيف إلى اإلنسان قدًرا كبيًرا 
من الثقة بنفسه وتزيد من قدرته على التحمل، وتجعله يسير بخطى واثقة 
نحـــو تحقيق مـــا يصبو إليه، وال يـــرى في ذلك الوجع ســـواًدا بل ينتظر منه 
ميالًدا يشـــع فجرا جديدا لبدء حياة جديدة لتنتهي تجربة بدأت منُذ أشـــهر 

كان لها تأثير كبير على البشرية.
في ظل هذه األزمة يتعاضد الجميع وتجتمع القلوب ليتشاركوا صناعة األمل 
وشـــحذ العزيمة، في هذا الظرف االســـتثنائي القيادة السياســـية والحكومة 
والمواطنون يعملون مًعا إلزالة كل العقبات والتحديات، ويتعاملون مع هذه 
األزمة بكل ثقة وقدرة على تجاوز تبعاتها وااللتزام باإلجراءات االحترازية 
وتنفيـــذ التعليمـــات الصحية واالجتماعيـــة واالقتصادية العامـــة والخاصة، 
والقدرة في تجسيد منافع التباعد االجتماعي بالجلوس في البيت لتحقيق 

السالمة للجميع.
القيادة السياسية والحكومة والمواطنون يتخندقون مًعا في جبهة واحدة 
الجتثاث الفيروس، ليشـــكلوا سًدا منيًعا لوقاية البحرين وشعبها وتحصينه 
صحًيـــا ورفـــع مســـتواه اقتصادًيا وضمان عـــدم تأثره، فجهـــود عاهل البالد 
جاللة الملك وســـمو رئيس الوزراء الموقر وســـمو ولي العهد األمين وفريق 

البحريـــن واألطبـــاء والممرضيـــن والمتطوعين وجميع المواطنين ســـاعدت 
على حماية البحرين.

إن هذا االلتزام يتطلب منا جميًعا كشركاء في هذا الوطن إجراء متغيرات 
إداريـــة واجتماعيـــة واقتصاديـــة تتوافـــق مـــع تحديـــات هذه األزمـــة، ومن 
هـــذه المتغيـــرات مـــا اتخذتـــه الحكومة الُموقـــرة من حزمة مـــن اإلجراءات 
الســـريعة والحاســـمة للحد من آثار الوباء على الناس ومجتمع األعمال، مع 
اســـتمرار اتخـــاذ المزيد مـــن اإلجـــراءات الوقائية من صحيـــة ومالية، وهذا 
االلتزام أساســـه الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب وبما يتحلى به الشعب 
البحرينـــي من وعي اجتماعـــي، وبتكاتفه وبتعاون القطـــاع الخاص لخدمة 
المصلحـــة العامة فـــي هذا الظرف العابر، وهو الســـالح الحقيقي القادر على 

مواجهة أية أزمة.

إن ما تشهده البحرين اليوم من تالحم وطني ومجتمعي ُيمثل أساًسا قوًيا  «
للدولة القوية القادرة على مواجهة األزمات، والعبور إلى المستقبل اآلمن 

والمزدهر بكل ثقة، وبذلك ستظل البحرين دائًما الوطن األسعد بهذا التعاضد 
واالتحاد ألجل البحرين ومستقبل أجيالنا األجمل بإذنه تعالى، لذلك نحن 

ملتزمون يا بحرين.

عبدعلي الغسرة

ملتزمون من أجل البحرين



كيف سيكون برنامجك في “رمضان كورونا”؟ «

ميـــرزا: ممارســـة الرياضـــة بالدراجـــة الهوائيـــة 
والتماريـــن المنزليـــة فضـــاً عـــن الجلـــوس مـــع 

العائلة.
ما هي سلبيات وإيجابيات كورونا معك  «

كرياضي؟

فـــي  تتمثـــل  الســـلبيات  لـــي  بالنســـبة  ميـــرزا: 
محدوديـــة التدريبـــات الرياضيـــة وال يمكننـــي 
الذهـــاب للجيـــم مـــن جهـــة، ولغيـــاب المجالس 
والزيـــارات الرمضانيـــة المعتادة، أمـــا اإليجابية 
فهـــي الجلـــوس في المنزل بدرجـــة كبيرة وهذا 

امتحان من رب العالمين.
هل أنت مع عودة المسابقات أو إلغاءها..  «

ولماذا؟

ميرزا: لســـت مع عودة المســـابقات، كون صحة 
وسامة الناس هي أهم من كل شيء.

كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟ «

ميـــرزا: أعتقـــد أن ســـتكون مختلفـــة، وتحتـــاج 
لإلعداد والتحضير منذ نقطة الصفر كما يحدث 

ألي موسم رياضي جديد.
هل اكتشفت كورونا فيك شيئًا جديدًا غير  «

هوايتك الرياضية؟

ميرزا: أحدثت فراغًا كبيرًا في اإلنسان ويتطلع 
ألمـــور أخـــرى، كدخـــول المطبخ مثـــاً والقراءة 

ومساعدة العائلة في متطلبات المنزل.
ماهي وجبتك المفضلة على الفطور  «

والسحور؟

ميـــرزا: الســـلطة والثريـــد والقيمـــات عند وقت 
الفطور وفي السحور أحب العيش واللحم.

طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

ميرزا: الثريد والقيمات ال يغيبان أبدا.
ماذا تشاهد بالتفزيون؟ «

 ميرزا: متابعة التلفزيون مقتصرة على برنامج 
لـــم تتواجـــد برامـــج رمضانيـــة  إذا  النتفلكـــس 

جيدة.
موقف سابق تتذكره في كل شهر رمضان؟ «

ميـــرزا: شـــهر رمضـــان شـــهر هللا ومـــن أفضـــل 
األشهر في السنة بأجواءه، وما يحدث في هذا 
العـــام حديًثا علـــى الجميع، وقد تكـــون زيارات 
المجالـــس واألهـــل هو مـــا أتذكره فـــي كل عام 

جيدًا وسأفتقده كثيرًا.
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سلســلة  الصــاالت،  لكــرة  األول  الوطنــي  منتخبنــا  يدشــن  أن  المؤمــل  مــن 
التدريبات عن بعد، األســبوع المقبل؛ اســتعداًدا لبطولة آسيا لكرة الصاالت، 
المقــرر إقامتهــا خــال شــهر أغســطس المقبل في تركمانســتان فــي الفترة 5 

وحتى 16 منه.

للمنتخـــب  الفنـــي  الجهـــاز  وســـيلجأ 
بقيـــادة المدرب البرازيلـــي “لينو” إلى 
اعتمـــاد التدريبـــات عـــن بعـــد؛ نظـــًرا 
للظروف الحالية مع انتشـــار فيروس 
وســـتتضمن  المســـتجد.  كورونـــا 
حصـــص  مـــن  مجموعـــة  التدريبـــات 
لرفـــع والمحافظـــة  البدنيـــة؛  اللياقـــة 
اســـتغاالً  اللياقـــة؛  مســـتوى  علـــى 
لفتـــرة التوقف التي طالت األنشـــطة 
المنتخـــب  وســـيواصل  الرياضيـــة. 

تدريباتـــه عـــن بعـــد، علـــى أن يعـــود 
للتدريبـــات االعتيادية فـــي الصاالت 
فـــي حال عودة األمـــور إلى طبيعتها، 
ورجوع النشـــاط الرياضي. وكان من 
المقـــرر أن تقـــام البطولـــة فـــي شـــهر 
فبراير الماضي، لكنها تأجلت بســـبب 
القرعـــة  وأوقعـــت  العالمـــي.  الوبـــاء 
منتخبنا لكرة الصاالت في المجموعة 
منتخبـــات  جانـــب  إلـــى  الثالثـــة 

أوزبكستان والصين وإندونيسيا.

إعداد منتخب كرة الصاالت للبطولة اآلسيوية
أحمد مهدي

حسن علي

البالد سبورت
البديع يطالب بمالقاة الحالة للصعود

الــــــــدوســــــــري قــــــــدم الــــمــــقــــتــــرح التــــــحــــــاد الــــكــــرة

أكــد رئيــس نــادي البديــع علــي حســن الدوســري أحقيــة ناديــه فــي المطالبــة 
بتطبيــق مبــدأ العدالــة وإتاحة الفرصة أمامه للمنافســة علــى الصعود لدوري 
ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم في حال تطبيق أحد الخيارات األربعة التي 

طرحها اتحاد الكرة.

وأضاف الدوســـري لـ “الباد ســـبورت” 
فـــي  باقتـــراح  تقـــدم  البديـــع  بـــأن 
االجتمـــاع الـــذي عقـــده اتحـــاد الكـــرة 
يـــوم األحد الماضي بـــأن يلعب البديع 
صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة 
الثانية مبـــاراة أو مباراتين مع الحالة 
متذيـــل ترتيـــب دوري ناصـــر بن حمد 
لتعزيز آمال فريقه في الصعود لدوري 
األضواء في حال تقرر ترفيع كا من 
المالكية والبحرين من الدرجة الثانية 

إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز.

وتابـــع “كمـــا يعلـــم الجميـــع بـــأن لفرق 
ونصـــف  مقعديـــن  الثانيـــة  الدرجـــة 
بدوري ناصر بن حمد الممتاز.. ويجب 
أن يتم إنصاف نادي البديع ألنه يملك 
الفرصـــة فـــي الصعـــود، إذ أن النظـــام 
االعتيـــادي ينص اقامـــة مباراة ملحق 
بيـــن صاحـــب المركـــز الثامـــن بدوري 
ناصر بن حمد وصاحب المركز الثالث 

بدوري الدرجة الثانية..”.
وأشاد الدوسري بتفهم رئيس االتحاد 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 

االجتمـــاع،  خـــال  صـــدره  ورحابـــة 
موضحـــا “لـــم يكـــن اقتراحنـــا الخاص 
بنـــادي البديـــع مـــن ضمـــن الخيـــارات 
المطروحـــة ولكـــن الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة طلب اضافته ودراســـته وهو 
أمر اثلج صدرنا ويعكس مدى حرص 

االتحاد على تطبيق مبدأ العدالة بين 
جميع األندية..”.

يشـــار إلـــى أن البديـــع يحتـــل المركـــز 
الثالـــث بدوري الدرجـــة الثانية بعدما 
حقـــق 27 نقطة من 14 مباراة فاز في 

8 وتعادل في 3 وخسر بالمثل.

فريق البديع لكرة القدم

فـــي خطوة جريئـــة، أعلنت المملكـــة العربية 
السعودية تقدمها الســـتضافة دورة األلعاب 
اآلسيوية الحادية والعشرين عام 2030 ألول 
مرة فـــي تاريخها. وكان المجلـــس األولمبي 
اآلســـيوي أعلن تلقيه عرضين رســـميين من 
الريـــاض والدوحـــة لتنظيـــم الحـــدث، حيث 
قدم الطرفان ملفيهما قبل الثاني والعشرين 
مـــن شـــهر أبريـــل الجـــاري، الموعـــد النهائـــي 
الـــذي حـــدده المجلـــس االولمبـــي االســـيوي 
لتقديـــم طلبات االســـتضاقة. وتبدو حظوظ 
الريـــاض هي األرجح للفوز باســـتضافة أكبر 
حـــدث آســـيوي متعـــدد الرياضات فـــي قارة 
آســـيا لكونهـــا لم يســـبق وأن اســـتضافت أي 
نســـخة ســـابقة، عاوة على مـــا تتمتع به من 
إمكانيـــات هائلة على صعيـــد البنية التحتية 
من ماعب وفنادق وصاالت وكوادر بشرية 
وخدمات أخرى متعددة من شأنها أن تسهم 

في استضافة الدورة وفق أفضل صورة.
وســـيعلن عن إســـم المدينـــة المضيفة لدورة 
االلعـــاب االســـيوية الحادية والعشـــرين عام 
للمجلـــس  العموميـــة  الجمعيـــة  فـــي   2030

االولمبي االســـيوي التي ســـتعقد في التاسع 
والعشـــرين من نوفمبر المقبـــل، على هامش 
دورة االلعاب االســـيوية الشاطئية السادسة 

التي تقام في سانيا بالصين.
وقـــال الشـــيخ أحمـــد الفهـــد الصبـــاح رئيس 
المجلس االولمبي االســـيوي: يســـر المجلس 
االولمبي االسيوي أن يتلقى عرضين قويين 
الســـتضاقة دورتنـــا لالعـــاب االســـيوية عام 
2030... يظهـــر ذلـــك الثقـــة واالطمئنان في 
الحركة االولمبية في آســـيا، ويعزز ســـمعتنا 
فـــي اســـتضافة أحـــداث رياضيـــة بمســـتوى 

عالمي على نطاق واسع.

حظوظ الرياض أقوى الستضافة آسياد 2030

سموه يؤكد الحرص على إحياء الموروث الشعبي بكافة أشكاله

ناصر بن حمد يشيد برعاية “بتلكو” لبرنامج “السارية”

أشــاد ممثــل جالــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن 
الوطنــي رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفة، بالرعاية المقدمة من شركة البحرين لاتصاالت السلكية والاسلكية 

“بتلكو”، لبرنامج المسابقات الرمضاني “السارية”.

المختـــص  “الســـارية”  برنامـــج  ويقـــام   
الشـــعبي  البحريـــن  مملكـــة  بمـــوروث 
وتاريخهـــا بـــدال مـــن مهرجـــان ناصر بن 
حمد الرمضاني الشعبي؛ نظرا للظروف 
الصحية الراهنة التي تشهدها البحرين 
منـــع  فـــي  ســـاهمت  والتـــي  والعالـــم 
التجمعـــات، إذ يبث علـــى قناة البحرين 
األولـــى يوميا طوال أيام شـــهر رمضان 
أيـــام  ثالـــث  حتـــى  ويســـتمر  المبـــارك، 
عيد الفطر الســـعيد برعاية رســـمية من 

“بتلكو”.
وأثنى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة برعاية شـــركة “بتلكـــو” لبرنامج 
دعـــم  أن  ســـموه  مؤكـــدا  “الســـارية”، 
“بتلكو” الســـخي لهـــذا البرنامج الهادف 
يؤكـــد مدى الـــدور الوطني الـــذي تقوم 

به الشـــركة، فـــي دعم أنشـــطة المجتمع 
البحريني كافة، تحقيقا لمبدأ الشـــراكة 

المجتمعية الفعالة.
 وأكـــد ســـموه أن هـــذه المســـاهمة مـــن 
“بتلكـــو” تعـــد أحـــد عوامـــل نجـــاح هذا 
البرنامج، الذي يقام بهدف الحفاظ على 
الموروث البحريني ونقله عبر األجيال.  
دعـــم  ونثمـــن  “نقـــدر  ســـموه  وأضـــاف 
القطـــاع الخـــاص للمجتمـــع البحرينـــي، 
وهـــذه المبادرة ليســـت مســـتغربة على 
شـــركة “بتلكـــو”، التـــي عرفـــت بالقـــرب 

دائما من مختلف شرائح المجتمع”.
ونـــوه ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة بالجهود المضنية لوزير شـــؤون 
اإلعـــام علـــي الرميحـــي و المســـؤولين 
والعامليـــن كافـــة في الوزارة بالشـــراكة 

مع رياضات الموروث الشـــعبي إلطاق 
هذا البرنامج المختص بموروث مملكة 
البحريـــن وتاريخهـــا، مثمنا ســـموه هذا 
المجهـــود والعمـــل الكبيـــر المقـــدم مـــن 

جميع القائمين على هذا العمل”.
 وتابـــع ســـموه “نحـــن حريصـــون علـــى 
يمثـــل  الـــذي  الوطنـــي  التـــراث  إحيـــاء 
هوية اإلنســـان البحريني، ونتطلع دائما 
لتعريـــف الجيـــل الجديد بـــاإلرث الغني 
الـــذي تملكه مملكـــة البحرين قديما في 

كل أشكال الموروث الشعبي”.
وكانـــت رياضات الموروث الشـــعبي قد 
اعتمـــدت آليـــة المشـــاركة فـــي برنامـــج 
“السارية”، إذ يمكن للراغبين بالمشاركة 
اإللكترونـــي  الموقـــع  عبـــر  التســـجيل 
 ،)www.alsarya.tv( بالمسابقة  الخاص 
فيما ســـيتم اختيـــار المشـــاركين يوميا 

عبـــر القرعـــة اإللكترونية، علـــى أن يتم 
االتصال مع األشـــخاص الذين ابتسمت 

لهم القرعة في الحلقات.
يذكـــر أن برنامج “الســـارية” مـــن إعداد 
الباحـــث محمد جمـــال، وتقديم حســـن 
محمد ونيلة جناحي، إضافة إلى الفنانة 
سلوى بخيت الشهيرة بـ “أم هال”، فيما 
اإلخراج التلفزيونـــي للثنائي عبدالعزيز 
الشـــوملي وعبدالرحمـــن المناعي، بينما 

يشرف على البرنامج عيسى المطوع.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

علي مجيد

زاوية يقدمها “البالد سبورت”، 
تتناول أسئلة خفيفة مع 
منتسبي السلك الرياضي 

في الشهر الرمضاني الكريم 
االستثنائي المحاط  بفيروس 

كورونا. وسيكون ضيفنا 
اليوم العب كرة اليد الدولي 

والمحترف بنادي الشارقة 
اإلماراتي علي ميرزا.

الشيخ أحمد الفهد

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

اعتمـــدت لجنـــة رياضـــات المـــوروث الشـــعبي جوائـــز 
برنامج المســـابقات الرمضاني السارية، حيث تم رصد 
مبلـــغ 100 ألـــف دينـــار مجمـــوع الجوائـــز النقديـــة فـــي 
البرنامـــج، إضافـــة إلى 7 ســـيارات يتم الســـحب عليها 
خـــال حلقـــات البرنامج الذي يبدأ بثـــه اليوم )الجمعة( 
برعاية شركة البحرين لاتصاالت السلكية والاسلكية 
“بتلكـــو“.  وتأتـــي إقامـــة برنامـــج المســـابقات الســـارية 
بهدف نشـــر ثقافـــة الموروث الشـــعبي الـــذي تزخر فيه 
مملكـــة البحريـــن وزرع مفاهيم وقيم التـــراث الوطني 
لدى األجيال الجديدة، حيث سيكون البرنامج مختصا 
بتاريـــخ ومـــوروث مملكـــة البحريـــن فقط ســـواء على 
مســـتوى رياضـــات المـــوروث البـــري والبحـــري والمهن 
البحرينية القديمة واألمثال الشعبية والمعالم التراثية 

لمملكـــة البحريـــن، إضافـــة إلـــى تاريـــخ العائلة 
المالكـــة الكريمة.  وتم رصـــد مبلغ 100 ألف 
دينـــار كجوائـــز نقديـــة تـــوزع يومًيـــا علـــى 
مدى حلقات البرنامج الذي يبث على قناة 
البحرين األولى على الهواء مباشـــرة طيلة 

أيـــام شـــهر رمضـــان المبـــارك واأليـــام الثاثة 
األولـــى مـــن عيد الفطر الســـعيد، كما ســـيتم توزيع 

7 ســـيارات كجوائـــز بواقع ســـيارة يتم الســـحب عليها 
أســـبوعًيا، وثاث ســـيارات ســـيتم الســـحب عليها في 

أيام العيد.
 واعتمـــدت لجنـــة رياضـــات المـــوروث الشـــعبي آليـــة 
المشـــاركة فـــي المســـابقة عبـــر التســـجيل فـــي الموقع 
اختيـــار  ســـيتم  إذ   ،)www.alsarya.tv( اإللكترونـــي 
المشاركين يوميا عبر القرعة اإللكترونية، على أن يتم 

االتصـــال مع األشـــخاص الذين ابتســـمت لهم 
القرعـــة خـــال الحلقات.  وتجـــاوز عدد 
الراغبين بالمشـــاركة 100 ألف شخص 
ســـجلوا بياناتهـــم في موقـــع البرنامج، 
فيمـــا يتوقـــع أن يزيـــد العـــدد مـــع قادم 
األيام.   ويحظى المشارك بفرصة الفوز بمبلغ 
100 دينار إذا تمكن من اإلجابة على الســـؤال األول، 
ثـــم يحصل المشـــارك علـــى جائزة ماليـــة مقدارها 300 
دينار في حال اإلجابة على الســـؤال الثاني، وفي حال 
مـــا رغب المشـــارك فـــي إكمال المســـابقة، يمكنـــه الفوز 
بمبلـــغ 500 دينـــار إذا مـــا أجـــاب علـــى الســـؤال الثالث 
بصـــورة صحيحة، لكنه يكتفـــي بالفوز بالجائزة األولى 
ومقدارها 100 دينار إذا ما فشـــل المشارك في اإلجابة 

على السؤال الثالث الذي سيكون با اختيارات.

اليــوم انطــاق أولــى الحلقــات وعلــى مــدى الشــهر الفضيــل والعيــد
100 ألف دينار و7 سيارات جوائز المسابقات
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المنامة - صلة الخليج

في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، 
الفريق  جــهــود  دعـــم  عــلــى  منها  وحــرًصــا 
ــايـــروس كـــورونـــا  ــفـ ــلــتــصــدي لـ الـــوطـــنـــي ل
الــمــســتــجــد )كـــوفـــيـــد19( بــقــيــادة صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
خليفة ولي العهد حفظه هللا ورعاه، فقد 
المتخصصة  الخليج  صلة  شركة  أعلنت 
االتـــصـــال  مـــراكـــز  وإدارة  تــشــغــيــل  فـــي 
عن  لألعمال  الخارجي  اإلسناد  وعمليات 
ألف دوالر، دعما   50 بمبلغ وقدرة  تبرعها 
جــاءت  ــتــي  وال خــيــر”  “فــيــنــا  لحملة  منها 
بن  ناصر  الشيخ  بمبادرة كريمة من سمو 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب، مستشار األمن 
الوطني، ورئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضية.
وبهذه المناسبة ثمن رئيس مجلس إدارة 
التنفيذي  والرئيس  الخليج  صلة  شركة 

اإللكترونية  والحكومة  المعلومات  لهيئة 
الــتــي كان  الــقــائــد مــبــادرة ســمــوه،  محمد 
الشراكة  مــبــدأ  بتحقيق  الكبير  األثـــر  لها 
والتكافل  التضامن  قيم  وتعزيز  الوطنية 
االجتماعي، مشيدا بدور المؤسسة الملكية 
لــألعــمــال اإلنــســانــيــة، وبــجــهــودهــا الــرائــدة 
مواجهة  أجــل  مــن  والمبذولة  والمشرفة 
الظروف الراهنة مع تفشي جائحة كورونا 
المستجد عالميا، تنفيذا للرؤية اإلنسانية 

الملك  الجاللة  صاحب  لدن  من  السديدة 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
جاء  الخليج  صلة  شركة  تبرع  أن  وبين 
الوطني، وفي  بواجبها  التزامها  إطار  في 
ــار حــرصــهــا عــلــى الــمــشــاركــة فــي دعــم  إطـ
نجاحا  حققت  والــتــي  خــيــر”  “فينا  حملة 
األفــراد  كافة  من خالل مساهمة  ملموسا 
هذه  وأن  والخاصة،  العامة  والمؤسسات 
الفرصة  للجميع  اتــاحــت  قــد  الــمــشــاركــة 
امتنانهم  مــشــاعــر  عـــن  الــفــعــلــي  للتعبير 
وحبهم لهذا الوطن الغالي. وأكد أن صور 
شعب  جسدها  التي  والتالحم  التعاضد 
الظروف  هذه  خالل  قيادته  مع  البحرين 
لهذه  المحدود  غير  ودعمه  االستثنائية، 
الــمــبــادرة،، ستسهم بــال شــك فــي وصــول 
الــمــمــلــكــة وكـــل مـــن يــعــيــش عــلــى أرضــهــا 

الطيبة إلى بر األمن واألمان واالستقرار.

محمد القائد

الحملة دعم  في  المشاركة  على  حريصة  الشركة  القائد: 
50 ألف دوالر من “صلة الخليج” لـ “فينا خير”

المنامة - بنا

بــمــبــاركــة ســامــيــة مـــن مــلــك الــبــالد 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، واســـتـــنـــادا إلــى 
لـــلـــشـــؤون  األعــــلــــى  الـــمـــجـــلـــس  رأي 
اإلعــالن عن دخول  اإلسالمية، وبعد 
الليلة  أقيمت  المبارك،  رمضان  شهر 
ــراويـــح  ــتـ ــالة الـ ــ ــاتـــح صـ ــفـ بـــجـــامـــع الـ
الفضيل،  الشهر  هــذا  لليالي  إحــيــاء 
المصلين  مــن  مــحــدود  عــدد  بحضور 
بالضوابط االحترازية والوقائية التي 
الجهات  نصت عليها اإلجــراءات من 
كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي  المعنية 
)كــوفــيــد19-(.  هــذا وأصـــدرت وزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
الــتــراويــح،  لــإمــامــة لصالتي  جـــدوال 
الفاتح  أحــمــد  مــركــز  بجامع  والــقــيــام 
العشر  الــلــيــالــي  يــتــضــمــن  اإلســـالمـــي 

األولى من شهر رمضان الكريم.

بدء إقامة صالة 
التراويح والقيام 

بجامع الفاتح
المنامة - وزارة الخارجية

أنها  الــخــارجــيــة  وزارة  ــادت  أفــ
الصحة  وزارة  مــع  وبــالــتــعــاون 
دواء  ــن  مــ شــحــنــة  اســـتـــلـــمـــت 
وذلك  كلوركين،  الهيدروكسي 
ــعــد نـــجـــاح مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ب
ــة  ــقـ ــوافـ ــى مـ ــ ــل ــول عــ ــصــ ــحــ ــ ــال ــ ب
ــة لــتــصــديــر  ــدي ــن ــه ــحــكــومــة ال ال
الدواء الذي تستخدمه المملكة 
كجزء من بروتوكولها العالجي 
لعالج الحاالت القائمة لفيروس 
كورونا )COVID-19( من الهند.

ــخــارجــيــة  ال وزارة  وأشـــــــادت 
بـــتـــعـــاون الـــحـــكـــومـــة الــهــنــديــة 
مثمنًة التسهيالت التي قدمتها 
الــهــنــد لــحــصــول الــبــحــريــن على 
هذه الشحنة، حيث تأتي نتاًجا 
المختلفة على  التنسيق  لجهود 
يتعلق  فيما  المستويات  كافة 

ــا،  ــورونـ ــروس كـ ــيـ بــمــكــافــحــة فـ
في  الــخــارجــيــة  وزارة  وأكـــدت 
هـــذا الــصــدد أن عــمــق عــالقــات 
البحرين  مملكة  بين  الــشــراكــة 
ــهــنــد الــصــديــقــة  وجــمــهــوريــة ال
ــع  ــاالت أوسـ ــجـ تــفــتــح دوًمــــــا مـ
للتعاون على مختلف األصعدة 
منوهًة  الـــظـــروف،  كــافــة  وفـــي 
بأن الظرف االستثنائي العالمي 
CO- ــا  ــراء فــيــروس كــورون )جـ

جميع  مــن  يستدعي   )VID-19
ــًدا  ــا واحــ الــــدول الـــوقـــوف صــًف
معربة  له،  والتصدي  لمكافحته 
العميق  شــكــرهــا  عـــن  ــوزارة  ــ ــ الـ
على  الصديقة  الهند  لجمهورية 
مــا تبديه دوًمـــا مــن تــعــاون بما 
يـــخـــدم الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة 

للبلدين والشعبين الصديقين.

وصول “الهيدروكسي كلوركين” 
المستخدم لعالج “كورونا”

إطالق “eMall” دعًما للمؤسسات
تضـــم جميـــع المتاجـــر اإللكترونيـــة والمنصـــات المرخصـــة مـــن “التجـــارة”

والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  تطلق 
ــة مـــــبـــــادرة “الـــمـــجـــمـــع  ــاحــ ــيــ ــــســ وال
اإللكتروني eMall”  دعمًا للشركات 
المرخصة  التجارية  والمؤسسات 
في  اإللكترونية  للتجارة  والمزاولة 
ظل األوضاع الراهنة التي تشهدها 
مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب 
)كوفيد  كـــورونـــا  فــيــروس  جــائــحــة 

.)19
اإللكتروني  “المجمع  مبادرة  وتعد 
الخطة  مـــبـــادرات  ــدى  إحــ  ”eMall
الوطنية للتجارة اإللكترونية والتي 
والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  عملت 
خلق  بهدف  لها  لإعداد  والسياحة 
بيئة متكاملة للتجارة اإللكترونية ،  
وسيكون المجمع اإللكتروني بمثابة 
منصة إلكترونية تضم كافة المتاجر 
المرخصة  والمنصات  اإللكترونية 
بحسب  مصنفة  ــوزارة  ــ الـ قــبــل  مــن 
ــوع الــنــشــاط الـــتـــجـــاري عــلــى أن  ــ ن
يكون الموقع اإللكتروني أو تطبيق 
ــهــاتــف الـــذكـــي مــصــنــف كــمــوقــع /  ال
وليس  إلكترونية”  “تــجــارة  تطبيق 
موقع لعرض معلومات عن الشركة، 

كما أنه يحتوي على خاصية الدفع 
اإللــكــتــرونــي عــنــد الــشــراء كــإحــدى 
الدفع، باإلضافة الى تقديم  وسائل 

خدمة توصيل البضائع للعمالء.
 وتـــأتـــي هــــذه الـــمـــبـــادرة لــتــســانــد 
والمؤسسات  الــتــجــاريــة  الــشــركــات 
تحويل  في  والمتوسطة  الصغيرة 
ممارساتها التجارية االعتيادية إلى 

التجارة اإللكترونية وستساهم في 
المؤسسات  هـــذه  انــتــشــار  تشجيع 
ــا  ــهـ ــالتـ ــامـ ــعـ وتـــــوســـــيـــــع نـــــطـــــاق تـ
ستدفع  بدورها  والتي  اإللكترونية 

بعجلة نمو االقتصاد البحريني.
والــتــجــارة  الصناعة  وزارة  ودعـــت 
ــركــــات  ــــشــ ــع ال ــيـ ــمـ ــة جـ ــاحــ ــ ــي ــســ ــ وال
المستوفية  التجارية  والمؤسسات 

لــلــشــروط والــراغــبــة فــي االنــضــمــام 
التسجيل  االلكتروني،  المجمع  إلى 
www. ــي  ــكــتــرون ــمــوقــع اإلل ال عــبــر 
المعلومات  مــن  وللمزيد   mall.bh
ــارات، الـــتـــواصـــل مــع  ــســ ــفــ ــ ــت واالســ
ــبــريــد اإللــكــتــرونــي  الــــــوزارة عــبــر ال
على  االتــصــال  أو    info@mall.bh

هاتف 17359008

المنامة - بنا

نوهت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبناًء  «
على قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب 

السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، أنها تهيب 

بجميع األسواق والمنشآت والمجمعات التجارية 
بمملكة البحرين ضرورة االلتزام بتطبيق 

التعليمات الخاصة للحد من انتشار فيروس 
كورونا في شهر رمضان، إذ إن شهر رمضان 
هذا العام هو رمضان األسرة، فيجب االلتزام 

بالتدابير واإلجراءات الوقائية ومن أهمها التباعد 
االجتماعي وعدم التهاون في تنفيذها بالشكل 

الذي يضمن سالمة المواطنين والمقيمين في 
مملكة البحرين.

كما حثت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  «
جميع المنشآت والمجمعات التجارية على 

ضرورة التقيد بالتعليمات الضرورية بحسب 
ما تقتضيه الحاجة لتوفير السالمة والصحة 
للجميع حتى إشعاٍر آخر؛ في ظل ما تفرضه 

هذه الظروف االستثنائية الراهنة على المستوى 
العالمي، كما سوف تستمر الوزارة في جوالتها 

التفقدية لألسواق والمجمعات حرصا على 
سالمة الجميع والتأكد من التطبيق السليم 

لجميع القرارات واإلجراءات االحترازية المتخذة 
للحد من انتشار الفيروس، داعيًة الجميع 
لعدم التردد باالتصال على مركز االتصال 

الوطني رقم 80008001 لمزيٍد من المعلومات 
واالستفسارات.

كما نوهت الوزارة أيضأ بأهمية التزام الجميع  «
بالقواعد واإلجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة 

 COVID( بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا

19(، واستمرار جميع المواطنين والمقيمين 
بارتداء األقنعة وكمامات الوجه في األماكن 

العامة.

وهنأت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عاهل  «
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة؛ بمناسبة حلول شهر رمضان 
المبارك، سائلة المولى عّز وجل أن يجعله شهر 
خير وبركة على مملكة البحرين وشعبها العزيز، 

وأن تتجاوز فيه المملكة والعالم أجمع جائحة 
فيروس كورونا، لتواصل مسيرتها التنموية 

المباركة بقيادة صاحب الجاللة الملك.

“الصناعة” تطالب األسواق والمجمعات بضرورة االلتزام بالتعليمات

ضاحية السيف -  المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

شــاركت المؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية فــي توزيــع الســال الرمضانيــة 
بالتعــاون مــع صنــدوق الزكاة والصدقات، وذلك من خــال لجنة التطوع التابعة 
للمؤسســة، حيــث قــام المتطوعــون بإيصال الســال إلى أكثر من 550 أســرة من 

األسر البحرينية المتعففة.

ن األمين العام للمؤسسة مصطفى السيد  وبيَّ
لألعمال  الملكية  المؤسسة  بين  التعاون  أن 
اإلنسانية وصندوق الزكاة والصدقات يأتي 
في خدمة  االجتماعية  المسؤولية  باب  من 
األسر البحرينية، واستعداًدا الستقبال شهر 
جهودا  المتطوعون  أبـــدى  حيث  رمــضــان، 

كبيرة إليصال السالل الرمضانية إلى منازل 
األسر البحرينية المتعففة في وقت قياسي؛ 
احتياجاتها،  تلبية  من  األســر  تتمكن  حتى 
التي  المعيشية  األعـــبـــاء  مــن  وللتخفيف 
يواجهونها خصوصا في مثل هذه الظروف 

التي تمر بها البالد.

إيصال السالل الرمضانية لـ 550 أسرة متعففة
محافظة العاصمة

أعرب محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آِل خليفة عن سعادته 
بمشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي حملة “مًعــا نهتــم” الموجهة لدعم 
المحتاجين والمتضررين نتيجة انتشــار فيروس كورونا )كوفيد 19(، مؤكدا 
أن لمؤسســات المجتمــع المدنــي مبــادرات خيريــة تصــب فــي تفعيــل مفهوم 

الشراكة المجتمعية وتعزيز تكاتف والتفاف المجتمع.

لرئيس  استقباله  بمناسبة  ذلــك  جــاء 
جمعية العاصمة الخيرية النائب السابق  
تسليم  عــن  أعلن  حيث  قــراطــة،  أحمد 
أن  بغرض  غذائية  سلة   341 الجمعية 

تقوم بتوزيعها على العوائل البحرينية 
التي  نهتم”  “معًا  حملة  ضمن  المتعففة 
شهدت مشاركة واسعة من قبل القطاع 

الخاص واألهلي.

“العاصمة” تسلم 341 سلة غذائية إلى “الجمعية الخيرية”

شعر: تقي محمد البحارنة

لــــزمــــت بـــــــيـــتـــي فـــــــــزادت فـــــــــــيـــه مـــوجـــــــــــدتـــي
ــــــة الـــــــــــداِر ــبـــوحـ ــــ ــّب فـــــي بـــحـ ــ ـــ ــ ـــ ــحــ ــ وأيـــــنـــــع ال

ــــــه ذكـــــــــــريـــــات كـــــــدت أغـــــــفـــلـــهـــا ــنـ ــــــحـ ــي صـ فــــ
فــــــعـــــــــــــاودتــــــنــــــي بـــــــأحـــــــــــــــالم وتـــــــــــذكـــــــــــــــــاِر

ــد كــــــــان بـــيـــتـــي فــــــي األشـــــــعـــــــار أنـــظـــمـــهـــا ــ ــــ قـ
ــاري ــ ـــ ــ ـــ ــ ــع ــا ألشــ ــ ــ ــداًن ــ ــ ــي ــ ــ فــــــصــــــارت الــــــــــــــــــــّدار م

ــدِه ــ ــــ ــ ــولـ ــ ــد مـ ــ ــنـ ــ ــا ولــــــيـــــــــــــًدا عـ ــ ــه ــ ــي ــ ــت ف ــمــ ــ ــم ضــ
ــاِر ــ ـــ ــجــ ــ ــِة األهـــــــل واألصــــــحــــــاب وال ــ ــرحـ ــ ــي فـ ــ فـ

ــهــا ــوَع الـــــــعـــــــيـــد تــحــمــل ــ ــمـ ــ ــــ ــ ــا شـ ــ ــ ــأن ــ وكـــــــم أضــ
كـــــــــــــــّف تـــــــــهـــــــــادى عــــــلــــــى أنـــــــــغـــــــــام أوتـــــــــــار

ــة األبــــــــنــــــــاء زيـــنـــتـــهـــا ــ ــوحـ ــ ــرجـ ــ ـــمـ ــ عـــــــــــــــادت ل
وربــــــــــّـــــــــة الـــــــــــــــدار فــــــــي عـــــطـــــف وإيــــــثـــــــــــــاِر

ـــّـــمـــه واســــتــــيــــقــــظ الــــــــــــورد مــــــن كــــــّـــــف تـــنـــظـ
ــا بـــــأزهـــــــــــاِر ــ ــوف ــ ــف ــحــ فــــــي دوحــــــــــة الــــــــــــدار مــ

لـــــــلـــــــدار عـــــــطـــــــر.. ومـــــــــا أحــــــلــــــى روائـــــــَحـــــــه
ــا هــــــــوى قـــــــلـــبـــي وأوطــــــــــــاري ــهــ ــ ــي غــــــــــرزت فــ

وطـــــــــــٌر ولـــــــي  داري  فـــــي  ــب  ــتــ ــكــ ــ ال أقـــــــــّلــــب 
مـــــــــع الــــــــمــــــــعــــــــارف فـــــــــي عــــــلــــــم وأســـــــــفـــــــــاِر

الـــــــــّــــــــدار لــــــي وطــــــــــٌن أدنــــــــــى ومــــــــا بـــرحـــت
ــاري ــ ــكـ ــ ــأفـ ــ شـــــــؤــــــــون أوطــــــــانــــــــي الـــــكـــــبـــــرى بـ

ــِه ــكــ ــ ــال ــســ ــا فـــــــي مــ ــ ــ ــاًب ــ ــ ـــ ــ لـــــمـــــن تـــــــــــجــــــّـــــرع صــ
ــر إنــــــــــــــذاِر ــ ــ ــي ــ مــــــــن هـــــــــــول نــــــــازلــــــــة مــــــــن غــ

ــلـــي ُكـــــــــــَرٌب ــجـ ــنـ ــى تـ ــتــ ــ ـــّ ــِت حــ ــ ــي ــ ــب ــ ــال ــ عـــلـــيـــك ب
ــن الـــــبـــــاري ــســ ــحــ ــمــ ــ ــيــــل ال ــمــ ــٍة مــــــن جــ ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ بـ

علـيك بالــبيت

المنامة - وزارة الداخلية

نائب  العهد،  ولــي  برئاسة  التنسيقية  اللجنة  لــقــرارات  تنفيًذا 
صاحب  الـــوزراء  مجلس  لرئيس  االول  النائب  األعلى،  القائد 
والهادفة  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
انتشار فيروس كورونا،  للحد من  الوطنية  الجهود  إلى تعزيز 
المطلوبة،  االحترازية  اإلجــراءات  بتطبيق  االلتزام  خالل  من 
آل  عــبــدهللا  بــن  ــد  راشـ الشيخ  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ مــن  وبمتابعة 
خليفة، أعلنت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة عن تمديد 
صالحية تأشيرات الزيارة لمدة 3 أشهر مجانا، وكذلك تصحيح 
أوضاع جميع أنواع اإلقامات، معفية من الرسوم المترتبة حتى 
التداعيات  إلى تخفيف  اإلجــراءات  العام. وتهدف هذه  نهاية 
خالل  من  كورونا،  لفيروس  العالمي  االنتشار  جراء  المترتبة، 

إتاحة الفرصة للمقيمين والزوار لتعديل أوضاعهم.
تأشيرات  أن  واإلقامة،  والــجــوازات  الجنسية  شئون  وتوضح 
اشهر   3 لــمــدة  تمديدها  سيتم  والمنتهية،  الصالحة  ــزيــارة  ال
تلقائيا، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وكذلك الحال بالنسبة 

اإلقامات.

تمديد صالحية تأشيرات الزيارة 
السارية والمنتهية لمدة 3 أشهر
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وعــاش  جيــدة  ذاكــرة  يمتلــك  مــن 
الماضــي  القــرن  ثمانينــات  رمضــان 
حتما ســيتذكر المسلســل الكوميدي 
بطولــة  مــن  الغلطــان”  “مــن  الرائــع 
الفنان أحمد الصايغ، والفنان يوسف 
الحكــم،  ســبيكة  والفنانــة  الســند، 
والفنــان جمعــان الرويعــي، وحينهــا 
مشــواره  بدايــة  وفــي  صغيــرا  كان 
الفني، والمسلســل من إخراج حسن 

عيسى وإنتاج 1984. 
ونظــرا لعــدم وجــود الفضائيات في 
ذلــك الزمن، فقــد كان الجميع ينتظر 
عــرض المسلســل إضافة إلى متابعة 
بعــض األعمــال الدراميــة التــي كان 
يقدمهــا تلفزيــون الكويــت، وكانــت 
أيضــا تحظــى بمتابعــة ممتــازة مــن 
قبــل أهــل الخليــج، ولكــن لمسلســل 

“من الغلطان” طعم خاص.

جمعان الرويعي

 24 أبريل 2020 الجمعة
 غرة رمضان 1441 

14

أكــد الفنــان كريم فهمــى أنه ال يملك أي حســاب علــى تطبيق 
الفيديوهات “تيك توك”. 

 ونشــر فهمى، صــورة من حســاب تيك تــوك المزيف الذى 
يحمل اســمه، صحبــه بتعليق: “األكونــت ده على تيك توك 
وبيتكلــم بأســمى، أنــا معنديــش أكونــت على تيتــوك لحد 

دلوقتى، ولو ســمحتوا اللى بيفهم فيه يعمل ريبورت ضروري 
جدا، مشــيرا إلى أن هناك حسابا مزيفا يتحدث باسمه. من ناحية 

أخرى، يشارك كريم فهمى في مسلسل “ونحب تانى ليه”.

تواصل الفنانة حال شــيحة تصوير مشــاهدها في مسلســل 
“خيانة عهد” للنجمة يسرا والذى تواصل في تصويره األيام 
الحاليــة بديكور فيــال بالمعادى، مع بطلة العمل وننشــر 
صورة من داخل الكواليس لحال، حيث تجســد دور شقيقة 
يســرا وتعمل طبيبــة ويكون هناك الكثير مــن المفاجآت 

ستكشــفها حلقات المسلســل. وكانت حال شيحة صرحت 
قائلة: “أشــعر أن تلك الخطوة نقلة كبيرة وأتمنى النجاح فيها 

ألنني أقدم بالفعل عماًل مختلفًا، ومتأكدة أنه سينال إعجاب الجمهور.

نشرت النجمة اللبنانية نور صورة لها من كواليس مسلسلها 
الجديــد “البرنس” مع الفنان محمــد رمضان، الذي يعرض 
خالل موســم دراما رمضان 2020. مــن ناحية أخرى انتهى 
فريق العمل من تصوير المسلسل نهائيًا بعدما استغرق 
التصوير 3 أشــهر، صورت من خاللها أســرة المسلسل فى 

أماكــن متفرقة فــى القاهرة ومنها مدينــة اإلنتاج اإلعالمي، 
أكتوبر، شــوارع خارجيــة، مصر الجديدة، باإلضافــة لعدة أماكن 

شعبية وأخرهم الكيت كات.

صورة نورخيانة عهدحساب مزور

اللهم أِهلَّه علينا بالبركة 
والسعادة، اللهم اجعله 
شهرا مباركا، شهرا تتبدل 

فيه ذنوبنا حسنات، وأحزاننا 
أفراحا، اللهم إنا نسألك في 

يومك هذا جبًرا للقلوب، 
وتيسيًرا لألمور، وحماية من 

كل أذى، وهداية ِمنك في 
كل اختيار.

مسلسل بحريني وحيد... و “كورونا” يغير خارطة األعمال
األوضاع بهذه  ونحن  رمضان  فيها  يمر  التي  األولى  المرة  فنانون: 

 محرر مسافات 

ســيكون شــهر رمضــان والــذي بــدأ اليوم مختلفــا على الســاحة الفنية مــن زوايا 
مختلفــة، فقــد ألقــت أزمــة كرونــا بظاللهــا علــى ســير عمليــة تصويــر الكثيــر من 
المسلســالت الخليجيــة، منهــم مــن اجتهد وســابق الزمن وأنهى عمليــة التصوير 
قبــل ســن اإلجــراءات االحترازيــة كوقف األنشــطة والتجمعات، ومنهــم من بدأ 
التصويــر متأخــرا ولــم يســتطع اللحــاق بالركــب وتوقــف عــن التصويــر وأضــاع 
البوصلة، ومنهم من قرر التوقف عن تقديم أي نشاط أو عمل هذا العام واستعد 
لرمضان المقبل حتى تزول األزمة ويعود النفس إلى الحياة، علما بأن المسلسل 
البحرينــي الوحيــد الذي ســيعرض فــي رمضان هذا العام مسلســل “حكايات ابن 

الحداد” من تأليف أحمد الكوهجي وإخراج يوسف الكوهجي. 

“ البــاد” اســتطلعت أراء عدد مــن الفنانين 
حول ســير العملية الفنيــة في رمضان هذا 

العام:

يقول الفنان حمد عتيق:

رمضــان  شــهر  حلــول  للقيــادة  نبــارك  أوال 
أعاده هللا علينا وعلى سائر باد المسلمين 
لنــا  بالنســبة  حقيقــة  والبــركات.  بالخيــر 
كأهــل الفــن، فهــذه هي المــرة األولــى التي 
يمــر فيهــا رمضــان علينــا ونحــن فــي مثــل 
هــذه األوضــاع، فقــد اعتدنــا فــي كل عــام 
نشــاطا فنيا ملحوظا، ولكن الساحة الفنية 
فــي الخليــج بأكملهــا تمــر بنفــس الظروف، 
واســتطاع عــدد من األخــوة والزمــاء في 
دول الخليــج االنتهاء مــن تصوير أعمالهم 
قبل صــدور القــرارات االحترازية للتصدي 
لكرونــا، وسنشــاهد أعمالهــم خــال الشــهر 
الفضيــل، وهنــاك من لم يســتطع وســيكون 
األوضــاع  تهــدأ  أن  لغايــة  االنتظــار  عليــه 

وتعود الحياة إلى طبيعتها.

وبدوه قال الفنان أحمد مبارك:

بــكل تأكيد رمضــان هذا العــام يختلف عن 
بقية السنوات بحكم “كورونا” وهذا التغير 
فــي رتــم الحيــاة موجــود فــي كافــة دول 
العالــم، والشــك أن الســاحة الفنيــة تأثــرت 
بكورونا مثل بقية األنشطة األخرى، فهناك 
مسلســات توقفــت عــن التصويــر بعــد أن 
قطعــت شــوطا كبيــرا، وهنــاك مسلســات 
لــم تبــدأ فــي التصوير من األســاس بعد أن 
رفعــت الجهــات المختصــة حالــة التأهــب 

للتصدي لفيروس كورونا.
ويضيــف.. وبالرغــم مــن ذلــك اســتطاعت 

بعض شــركات ومؤسسات اإلنتاج أن تنهي 
أعمالهــا فــي الوقــت المحــدد، أو حتــى قبل 
األزمــة، أي قبــل شــهر ديســمبر، وهــي بذلك 
ســتقدم أعمالهــا إلى المشــاهد فــي رمضان، 
وأود هنــا أن اشــير إلــى نقطــة مهمــة، وهــي 
ضرورة “التبكير” في تصوير األعمال الفنية 
لشــهر رمضان، وذلك تحســبا ألي طارئ كما 
حصــل االن مع كورونــا، فكلما كان التصوير 
مبكــرا كلمــا كانــت فــرص العــرض أكبــر. أما 
أن تبــدأ تصويــر المسلســل في شــهر فبراير 
ورمضان في شهر أبريل، فأتصور أن الوضع 

ســيكون صعبــا وهــذا ربما ما حصــل للعديد 
مــن األعمــال التي لم يكتب لهــا العرض ألن 
عمليــة التصويــر لــم تنتهــي، ليــس في دول 
الخليــج فحســب، وإنمــا فــي عمــوم الوطــن 
العربــي، ففــي مصــر مثــا هنــاك العديــد من 
المسلســات توقفــت عــن التصويــر، وقرأنــا 
أيضــا عــن أســماء تقطعــت بهــم الســبل في 
بلدان أخرى بســبب توقف الطيران وغيرها 

من الصعوبات التي أفرزتها كورونا.

أما الفنان أحمد مجلي فيقول:

الســاحة الفنيــة العالمية برمتهــا تأثرت من 

كورونا وليس الســاحة العربية والخليجية 
فقــط، وهــذا شــيء طبيعــي؛ نظرا لمــا يمر 
بــه العالــم اليــوم، ولكن على أقــل تقدير لن 
تخلــو الشاشــة الخليجيــة من األعــال التي 
اســتطاعت “النجــاة” وأنهــت التصوير قبل 
تطــور الظــروف واإلجــراءات االحترازيــة، 
التــي  الخليجيــة  األعمــال  لــكل  ونتمنــى 
مختلــف  علــى  رمضــان  فــي  سنشــاهدها 
القنوات النجاح والتوفيق، ومن لم يتوفق 
وينهــي تصويــره عليــه البــدء بعــد تاشــي 

األزمة.

حكايات ابن الحداد العمل البحريني الوحيد في رمضان

هدى حسين استعدت مبكرا

حمد عتيقأحمد مجليأحمد مبارك

أم هارون نجحت

المسحر.. يصارع الهواتف الذكية وعشاق السهر
تــــــــراثـــــنــــــــا

ال تتسرع في اتخاذ قراراتك خالل الفترة 
المقبلة.

ادرس كل شيء حتى ال تتخذ قراًرا خاطًئا.

حاول أن تغلق صفحات الماضي، وال تفكر فيه.

قد تعاني من الخمول والكسل خالل هذه الفترة.

حاول أن تمارس التمارين الرياضية بانتظام.

قد تحصل على منصب جديد في عملك.
 

حاول أال ترتكب األخطاء من جديد هذه المرة.

حاول أن تجلس مع ابنك بعض الوقت للتفاهم.

ال تفرط في تناول الحلوى لتجنب اإلصابة 
بالسمنة.

تتعرض لضغوط بسبب انشغالك بأكثر من ملف.

تعاني من السمنة بسبب عدم انتظامك في 
األكل.

عليك تطوير نفسك وتعلم لغة واكتساب 
مهارات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

1 رمضان

91 هـ
 بـــدء فتـــح األندلـــس، ونـــزول 
المســـلمين بقيـــادة طريـــف بـــن 
مالـــك إلـــى الشـــاطئ الجنوبـــي 
لبـــاد األندلـــس وغـــزوا بعـــض 
الثغـــور الجنوبيـــة، وبـــدأ فتـــح 

األندلس.

654 هـ
احتراق المسجد النبوي الشريف، المسجد الذي أسسه رسول هللا محمد )ص(.

1375 هـ
الحكومة الفرنسية تقرر إرسال أكثر من مئتي ألف جندي إلى الجزائر.

1381 هـ
الرئيس الفرنسي شارل ديغول ينادي باستقال الجزائر.

 1408 هـ 
وقوع معركة تحرير الفاو، وهي المعركة الفاصلة في الحرب العراقية اإليرانية.

1418 هـ
سقوط 400 مدني قتلى من 4 قرى في أسوأ أحداث العنف في الجزائر.

ظهـــرت مهنـــة المســـحر فـــي العصر العباســـي، 
وكان “ابـــن اســـحاق” والـــي مصـــر أول مـــن بدأ 
بإيقـــاظ الناس للســـحور لياً فـــي القاهرة قبل 
نحـــو 1200 عـــام، أما منـــه بأن يصبـــح ما قام 
بـــه ســـنة لغيره، حتـــى ال يهمل الناس الســـحور 
الذي أوصى به الرســـول محمد صلى هللا عليه 

وسلم.
وفـــي العصـــر الفاطمـــي آمـــر الحاكـــم بأمر هللا 
الجنود بأن يمروا على البيوت ويدقوا األبواب 
إليقاظ الناس، ثم تم تعيين رجل مهمته إيقاظ 
الناس للسحور عن طريق طرق األبواب بعصا.
وكان أكثـــر مـــن طور هـــذه الظاهـــرة أهل مصر 
حيـــن ابتكروا الطبلـــة، وتغنوا بالشـــعر والكام 
الموزون، حتى أصبحت في زمنهم فنا يشترط 

فيه جمال الصوت والقدرة على تأليف األشعار 
يخرجـــون  أصبحـــوا  ثـــم  الخاصـــة.  واألنغـــام 
على شـــكل مجموعـــة يرأســـهم “المســـحراتي” 
ويســـتخدمون الطبل البلدي والصاجات، ومن 
مصر انتشـــرت هذه الظاهرة إلى جميع البلدان 
وأصبحت ســـنة محمودة بين الناس حتى هذا 

الوقت.
وكان للمســـحر دور كبيـــر ومهـــم فـــي إيقـــاظ 
النـــاس، خصوصـــا وأن الحيـــاة كانـــت بســـيطة 
كالمنبهـــات  التكنولوجيـــا  مظاهـــر  مـــن  تخلـــو 
وغيرهـــا، فاعتمـــد النـــاس كل االعتمـــاد علـــى 
المســـحر الـــذي عادة مـــا يكون من أهـــل الحي، 
فـــكان ينادي كاً باســـمه. وكان للمســـحر مكانة 
اجتماعية عالية، قارنها البعض بمكانة المختار 

أو شيخ الجامع، فلم تكن مهمته سهلة في ذلك 
الوقت، حيـــث الطرق الوعرة والظام الدامس 
واختـــاف األجـــواء عليه من حر وبـــرد أحيانا، 
وثلوج وأمطار أحيانا أخرى. ويتجول المسحر 
في اليوم والليلة مرتين، األولى إليقاظ الناس 
قبيـــل الفجـــر، والثانيـــة نهـــارا لجمـــع رزقه من 
طعام وهدايا ونقود أحيانا. أما الجولة الكبرى، 

فتكون صباح العيد.
ويشـــكل “المســـحر” واحـــدا مـــن أهـــم المامح 
التـــي يتميـــز بهـــا شـــهر رمضـــان فـــي البحرين، 
حيث كان المســـحر يمر في األحياء والفرجان 
كل ليلـــة ليوقـــظ الصائميـــن، فيســـعد الجميـــع 
بصوتـــه الجميـــل ويشـــجيهم بأناشـــيده التـــي 
ينـــادي فيهـــا قائا: “ال إله إال هللا محمد رســـول 

هللا.. قوم تســـحر يا صايم ال إله هللا ســـحور يا 
عباد هللا”، ويخرج له األطفال فرحين يرددون 
معه اآليـــات القرآنية والتهاليل وهم يســـيرون 
خلفـــه. وال تقتصـــر مظاهـــر االحتفـــال بليالـــى 

الشـــهر األولى فقط، بل تمتد لتطال أيام وداع 
رمضـــان في آخر ثاث أو أربع ليال من الشـــهر 
الكريم قبل عيد الفطر، ويكون فيه توديع شهر 

المغفرة والرحمة وانتظار عودته.



يتســاءل كثيــرون عن تأثيــر الصيام على الجهــاز المناعي في 
ظــل انتشــار هذا الوبــاء العالمي الذي ال يصارعه ســوى مناعة 

الشخص.
إن الصيــام مــن األشــياء التــي تفيــد جســم اإلنســان بشــكل 
كبيــر، ومنهــا تعزيز الجهــاز المناعي، ولكن يجــب التنويه على 
والمشــكالت  المزمنــة،  األمــراض  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 

الصحية، عدم الصيام إال بعد استشارة الطبيب.
وبيــن األطعمــة والمشــروبات التــي يجب تناولها فــي رمضان 
لتقويــة الجهــاز المناعــي، فــي ظــل انتشــار الفيــروس، وهــي 

كالتالي:
- االلتــزام بمواعيــد الوجبــات، بتعجيــل اإلفطــار قــد اإلمــكان، 

وتأخير السحور إلى ما قبل الفجر.
- الحرص على تناول وجبة خفيفة بين اإلفطار والسحور.

 يجب تناول الخضروات الورقية في السحور؛ الحتوائها على 
قــدر كاف مــن الماء في مكوناتها الطبيعيــة، والمواد المضادة 

لألكسدة، التي تساعد على تجنب العطش طوال النهار.
- تناول الفواكه الطازجة في السحور.

- تناول العصائر الطبيعية غير المحلى بالسكر؛ لمنع اإلحساس 
بالعطش.

- تناول البروتينات لتعزيز الجهاز المناعي، مثل األجبان التي 
ال تحتوي على نسبة أمالح عالية والبيض والفول.

- بالنســبة لإلفطار يجب تناول منتجات األلبان على اإلفطار، 
مثل الزبادي واللبن والبلح؛ الحتوائها على مضادات األكسدة، 

ما يؤدي إلى تعزيز الجهاز المناعي.
- تنــاول طبــق الســلطة، والبــد أن يحتــوي علــى األقــل على 3 
أصنــاف مــن الخضــروات المختلفــة، ويفضــل البــدء فيــه بعــد 

األذان كوجبة خفيفة قبل البدء بوجبة اإلفطار الرئيسة.
حيل لتجنب زيادة الوزن خالل فترة العزل.

- تناول الشوربة الدافئة.
- يفضــل تنــاول األســماك الحتوائهــا علــى مضادات األكســدة، 

وتعتبر مصدر جيد للبروتين.
- ال يفضل اإلكثار من اللحوم الحمراء.

- ال يفضــل اإلكثــار مــن الحلويــات الرمضانيــة؛ الحتوائها على 
كميــات كبيــرة من الســكر والدهون غير الجيــدة، لذلك يفضل 
التقليــل من تناولهــا واالعتماد على الفاكهــة الطازجة للتحلية 

كبديل للحلويات.

tariq_albahhar

بتوجيهــات ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفــة، تطلق رياضات 
الموروث الشعبي إلطالق برنامج مسابقات تلفزيوني متخصص في الموروث الشعبي باسم “السارية” في شهر رمضان بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعالم.

آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  توجيهات  وتأتي 
خليفة بإطالق برنامج المسابقات السارية، ضمن 
مـــبـــادرات ســمــوه بــاالهــتــمــام بــالــمــوروث الشعبي 
البحريني وإحياء التراث الوطني العريق؛ بهدف 
الوطنية  الــهــويــة  وتثبيت  غــرس  فــي  المساهمة 
المفاهيم والقيم والعادات والتقاليد  وتعزيز هذه 
منذ  البحريني  المجتمع  عــن  المعروفة  األصيلة 
القدم.  ويحرص سموه على إطالق هذه المبادرات 
إلى استغالل ما تزخر به مملكة  الرامية  النوعية 
الشعبية  الثقافات  في  وتنوع  غنى  من  البحرين 
مما  المتعاقبة  األجيال  لدى  الثقافات  هذه  لــزرع 
يــســاهــم فــي تــرســيــخ قــيــم الــمــواطــنــة. كــمــا يأتي 
برنامج السارية متزامنا مع اختيار المنامة عاصمة 
الفرصة  يتيح  مما   2020 للعام  العربية  السياحة 
الــبــحــريــن،  ــاريــخ وتــــراث مملكة  ت لــلــتــرويــج عــن 
التاريخية  المالمح  أهــم  على  الــضــوء  وتسليط 
والقصص التي تبرز تراث وحضارة المملكة على 

السارية بديال عن  السنين.  وسيكون برنامج  مر 
الرمضاني الشعبي وذلك  مهرجان ناصر بن حمد 
تفرض  التي  الراهنة  الصحية  لــألوضــاع  مــراعــاة 
على  العام  المشرف  وأكد  العامة.  التجمعات  منع 

البحرين  قــنــاة  رئــيــس  ــســاريــة  ال بــرنــامــج 
األولى عيسى المطوع أن البرنامج يهدف 

لتعزيز الهوية الوطنية البحرينية. وأكد 
البرنامج  عمل  فريق  أن  المطوع 

وكــبــيــر  دءوب  بــعــمــل  يــقــوم 
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ ــن خــــــالل اجـ ــ مـ

مــــــتــــــواصــــــلــــــة؛ لــــوضــــع 
على  النهائية  اللمسات 

ينطلق  ــذي  ال البرنامج 
شــهــر  أيــــــام  أول  ــع  مــ
رمـــــضـــــان، ويــســتــمــر 

أيـــام عيد  ثــالــث  حتى 
الفطر السعيد.

رؤية  تنفيذ  على  نعمل  »نحن  المطوع:  وأضــاف 
وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
المجلس  رئيس  الوطني  األمن  مستشار  الشباب 
ناصر  الــشــيــخ  ســمــو  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
البحريني  الموروث  بإحياء  خليفة  آل  حمد  بن 
السارية  وبرنامج  أشكاله،  بكافة  الشعبي 
جزء ال يتجزء من هذه الرؤية الحكيمة، 
خصوًصا أنه يقدم معلومات مفصلة 
عـــن تـــاريـــخ مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وتاريخ الموروث الشعبي من 
خالل مسابقات مشوقة 
طياتها  فــي  تحمل 
جـــــــوائـــــــز نـــقـــديـــة 

وعينية قيمة«.
كـــــــــمـــــــــا أوضـــــــــــــح 
البرنامج  أسئلة  أن  المطوع 
مملكة  ــوروث  ــمـ لـ مــخــصــصــة 

البحرين فقط، مردًفا »هذا الشيء يجعلنا نراهن 
على نجاح البرنامج وتحقيق الهدف األسمى من 

إقامته«.
سيكون  السارية  برنامج  أن  إلــى  المطوع  وأشــار 
ومن  جمال،  محمد  البحريني  الباحث  إعــداد  من 
محمد،  حسن  واإلعــالمــي  الفنان  الثالثي  تقديم 
واإلعالمية نيلة جناحي، إضافة إلى الفنانة سلوى 
بخيت الشهيرة بـ »أم هالل«، كما أن البرنامج من 
وعبدالرحمن  الشوملي  عبدالعزيز  الثنائي  إخراج 
للبرنامج  الغنائية  المقدمة  وستكون  المناعي. 
محمد  وألحان  سلمان  يونس  الشاعر  كلمات  من 
ــاء كــل مــن راشــــد حــنــظــل محمد  الــتــمــيــمــي، وغــن

التميمي وعبدهللا سلمان.
وأشاد المشرف العام على برنامج السارية بدعم 
والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  البحرين  شركة 
السخي  الدعم  هذا  مثمًنا  البرنامج،  لهذا  »بتلكو« 

الذي من شأنه تحقيق أقصى درجات النجاح.

ــد ــي ــع ــث أيـــــــام ال ــ ــال ــ ــى ث ــتـ ــة ويـــســـتـــمـــر حـ ــيـ ــنـ ــوطـ ــدف لـــتـــعـــزيـــز الـــهـــويـــة الـ ــ ــه ــ الـــبـــرنـــامـــج ي

“الموروث الشعبي” تطلق “السارية” على تلفزيون البحرين

صحتك مع الصوم

الجهاز المناعي في رمضان

“هي امرأة ثرية، لكنها تعاني من اضطرابات نفسية، إزاء تعّرضها للعنف األسري في صغرها”. هذا ملخص شامل ومختصر عن أحداث المسلسل الدرامي “وكأن شيئًا لم يكن”، وهو من تأليف الكاتبة 
سحاب ومن إخراج حسين الحليبي، ومن إنتاج شركة “غلف غلوبال ميديا”.

وقــال منتــج العمــل غانم الســاري حول فكــرة العمل: “هي مزيــٌج من القصص 
التــي قــد تكــون متكــررة، ولكــن األســلوب فــي طرح الفكــرة هو الذي يؤســس 
نحــو عمــل درامــي غيــر تقليدي، وهــذا ما ســيقدمه المخــرج حســين الحليبي 
فــي هــذا العمــل، حيث يتجــه لمحاكاة الماضــي عبر الزمــن الحديث من خالل 
حكايــة امــرأة ثرية تعاني من اضطرابات نفســية نتيجة تعرضها لعنف أســري 

في صغرها”.
وتابــع قائــالً: “تلــك المرأة تعيــش في الزمن الحالي إال أنهــا ومن خالل مرضها 
تعبــر بالمشــاهد لماضيهــا األليــم، فيتداخــل كل مــن الزمــن الحالــي والزمــن 
القديم في حكاية مترابطة تمألها األحداث المشــوقة واإلثارة، وتتشــابك بها 
الصراعات ســواء أكانت صراعات نفســية تعيشها تلك المرأة أم صراعات بين 
شــخوص العمل المتمثلة في والدها وشــقيقها، اللذين مارسا عليها العنف منذ 
والدتها، إلى جانب معاناتها مع زوجها الذي لجأت للزواج منه هربًا من واقعها 
المؤلم”. وعن تعاونه مع المخرج الحليبي، اعتبر الســاري هذه التجربة الثالثة 
بينهمــا، مبديــًا تفاؤلــه بهــذا التعاون، “كــون الحليبي مخرجــا متمكنا ومتجددا 
في أدواته اإلخراجية ويهتم بمحتوى العمل، وفي الوقت نفسه يحرص على 

الجودة والتقنية، كما أنه يحرص على تقديم الممثلين بشكل متميز”.
يذكر أن العمل يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما بينهم زهرة عرفات، 
فهــد العبدالمحســن، هبــة الــدري، محمد صفر، عبــدهللا الطليحي، نور الشــيخ، 
خالــد الشــاعر، ســلوى الجراش، إيمــان جمال والطفــل عبدالعزيز الســاري، إلى 

جانب مشاركة ضيفي الشرف الفنانين محمد العجيمي وشهاب حاجية.

“وكأّن شيًئا لم يكن” للبحريني حسين الحليبي

المقادير

2 كيلوجرام لحم خروف مع العظم

3 أكواب أرز

1 ملعقة كبيرة سمنة نباتية

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

4 أكواب مرق اللحم

3 حبات ليمون

1 حبة بصل

3 فصوص ثوم

ملح حسب الرغبة

بهارات مشكلة

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة كبيرة هيل مطحون

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

للتزيين:

2 ملعقة كبيرة صنوبر

2 ملعقة كبيرة لوز مقشر

2 ملعقة كبيرة زبيب

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

مكونات التدخين:

1 قطعة كبيرة فحم

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

الطريقة
Û .قومي بخلط جميع البهارات مًعا بشكل جيد
Û  اغســلي اللحم بماء بارد وجففيه، ثم تبليه بالملح

وافركيه بجزء من خليط البهارات.
Û  اغســلي األرز وانقعيه لمدة نصف ســاعة في الماء

البارد، ثم صفيه من الماء. 
Û  ســخني مــرق اللحم فــي وعاء كبير علــى النار، ثم

أضيفــي حبــات اللومــي المشــقوقة إليــه واتركيــه 
حتى يغلي. 

Û  قطعــي البصــل إلــى مكعبــات صغيــرة، واهرســيه
الثــوم باســتخدام الهــاون، ثــم شــوحيه مــع الملــح 

وخليط البهارات في السمنة على نار خفيفة. 
Û  باقــي مــع  وقلبيــه  الخليــط  إلــى  األرز  أضيفــي 

المكونات بشــكل جيد، ثــم أضيفي مرق اللحم مع 
الليمون إلى المكونات مع االستمرار في التحريك. 

Û  ،ســخني الفــرن إلــى أعلــى درجــة لمــدة 10 دقائق
ثــم ضعــي اللحم على شــبك الفرن الدائري بشــكل 

متراص وقريب من بعضه. 
Û  ضعــي شــبك الفرن الــذي يحمل اللحــم على وعاء

األرز، وغلفــي اللحــم واألرز بورق القصدير بشــكل 
جيد، مع بعضهما البعض. 

Û  أدخلــي وعــاء األرز وشــبك اللحم إلــى الفرن على
درجة حرارة عالية جًدا لمدة نصف ساعة فقط.

Û  خففي درجة الحرارة إلى النصف واتركيه لســاعة
ونصف حتى ينضج اللحم بشكل جيد.

Û  أشــعلي قطعــة الفحــم واتركيهــا علــى النــار حتــى
تسخن جيدا. 

Û  ضعــي قطعــة الفحم داخل ورق من القصدير على
شكل طبق مجوف. 

Û  ،الفــرن مــن  اللحــم  وشــبك  األرز  وعــاء  أخرجــي 
وارفعــي شــبك اللحــم عــن وعــاء األرز ثــم  ضعــي 

الفحمة في منتصف وعاء األرز.
Û  اســكبي الزيــت النباتــي علــى الفحمــة، ثــم أعيدي

تغطيــة وعــاء األرز بشــبك اللحــم، واتركيهما لمدة 
10 دقائق.

Û  اسكبي األرز في سدر التقديم، وضعي قطع اللحم
فوقه، ثم زينيه بالمكسرات المقلية والزبيب على 

الوجه.
Û .قدمي مندي اللحم مع اللبن الرائب والسلطة

مطبخ
مندي اللحم بالفرن الكهربائي
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روبوتات ذكية تقوم بوظائف البشر في ظل الجائحة
ظهــور  منــذ  بالمخاطــر،  محفوفــة  البشــر  حركــة  أصبحــت 
فيــروس كورونــا المســتجد، الــذي تحــول إلــى وبــاء عالمــي 
)جائحــة(، وقــاد ذلــك إلــى البحــث عــن حلــول بديلــة يعتمــد 
بعضهــا علــى اســتخدام “روبوتــات”. وتقــول صحيفــة “مترو” 
البريطانية، إن استخدام الروبوتات في الوقت الجاري يحل 
الكثيــر مــن اإلشــكاالت في ظــل المحاذير الكثيــرة، التي يتم 
فرضهــا علــى البشــر لحمايتهم مــن فيروس كورونا، المســبب 
لمــرض “كوفيــد - 19”. ولفتــت الصحيفــة إلــى أن بعــض تلك 
الروبوتــات مخصــص ألداء المهام المنزلية، بينما تقوم أخرى 
بمهــام تنظيــف المطــارات، ومســاعدة رجال الشــرطة، ومهام 
أخــرى كثيــرة. وتقــول الصحيفــة “تمر اإلنســانية بواحدة من 
أكثر أوقاتها ظلمة، مشيرة إلى أن الوباء الذي تواجهه يمثل 
تهديــدا لحيــاة البشــر ويتســبب في توقــف غالبية أنشــطتهم 
الحياتيــة”. وأوضحــت الصحيفــة أن هنــاك توجــه عالمي في 
غالبيــة دول العالــم المتقدمة، التي تســعى لجعــل الروبوتات 

تقوم بمهام أكبر خالل حربها على كورونا.
وأضافــت “فــي أوروبا، أطلقــت المفوضية األوروبيــة مبادرة 
لدعم التوســع في اســتخدام الروبوتات والذكاء االصطناعي 
للمســاعدة في دعم جهود مكافحة كورونا، بينما استخدمت 
الصيــن تلك الروبوتات في ووهــان، لتوصيل الطلبات للناس 

خــالل األزمــة، التي كانوا يخضعون فيها لعزل وحجر صحي 
لمنع انتشار المرض”. وفي المستشفيات، تشير الصحيفة، إلى 
أن األطبــاء أصبحــوا يعتمــدون على الروبوتات فــي التعامل 
مع حاالت مصابي كورونا المتوســطة والخفيفة، باســتخدام 
الروبوتــات، لمعرفــة معلومــات عن المرضى مثــل ضغط الدم 
وضربــات القلــب، ودرجــات الحــرارة، دون أن يقتربــوا منهــم 

حتى ال يعرضهم ذلك إلى خطر اإلصابة بالمرض.
وتقــوم بعــض الروبوتــات بالتواصــل مــع المرضــى مباشــرة 
داخــل أماكــن حجزهــم، مع مراقبــة من األطقــم الطبية، التي 
تعتمــد علــى تلــك الروبوتــات فــي عملهــا بصــورة كبيــرة فــي 

بعض الحاالت.

تؤكــد الســلطات الصحيــة األميركيــة 
إمــكان  علــى  أدلــة  توجــد  ال  أنــه 
انتقــال فيــروس كورونــا الجديــد من 
فــي  البشــر،  إلــى  األليفــة  الحيوانــات 
تقاريــر  فيــه  أشــارت  الــذي  الوقــت 
محــدودة مــن مختلــف أنحــاء العالــم 
للحيوانــات  إصابــات  تســجيل  إلــى 

بالفيروس.
نيويــورك  فــي  قطتــان  وأصبحــت 
أول حيوانيــن أليفيــن فــي الواليــات 
المتحدة تثبــت االختبارات إصابتهما 

بفيروس كورونا الجديد.
وقالــت المراكــز األميركيــة لمكافحــة 
األمــراض والوقايــة منها إن القطتين، 
وهمــا مــن منطقتيــن مختلفتيــن فــي 
باعتــالل  أصيبتــا  نيويــورك،  واليــة 
ومــن  التنفســي  الجهــاز  فــي  معتــدل 

المتوقع شفاؤهما تماما.

أميركا تسجل أول 
إصابة بـ “كورونا” 

بين الحيوانات
إنهــا  ســيبراني  أمــن  شــركة  قالــت 
آيفــون  أجهــزة  فــي  ثغــرة  اكتشــفت 
بيانــات  أتاحــت ســرقة  ربمــا  وآيبــاد 
على مدى ســنوات. وذكرت شــركة أبل 
أنهــا “تعتــزم إصــالح الثغرة التي كشــفت 
الشــركة أنها ربما عرضــت أكثر من نصف 
مليــار هاتف آيفون لالختــراق”. واعترف 
متحــدث مــن أبل بوجود خلل في النظام 
البرمجــي للبريد اإللكتروني ألبل بأجهزة 
آيفــون وآيبــاد المعروف باســم )ميل آب(، 

وأوضــح أن الشــركة توصلــت إلــى حــل 
ســيكون متاحــا ضمــن التحديــث القــادم 

لماليين األجهزة التي بيعت عالميا.
يوجــد  الــذي  البرمجــي  الخلــل  وهــذا 
فــي أجهــزة آيبــاد أيضــا اكتشــفته شــركة 
زيكوبــس المتخصصــة في أمــن الهواتف 
المحمولــة وتتخذ من ســان فرانسيســكو 
مقرا أثناء تحقيقها في هجوم إلكتروني 
لــه أحــد العمــالء نهايــة  متطــور تعــرض 

العام 2019.

من أجل الحصول على أسنان ناصعة البياض، ينصح باتباع بعض الخطوات 
البسيطة، التي ال تكلف الكثير من األموال وال تعتمد على أي مواد كيميائية.

قبــل أي شــيء يجــب العنايــة باألســنان 
بشــكل يومــي، عقــب ذلــك يظهــر المــوز 
باألســنان؛  للعنايــة  مضمونــة  كوســيلة 
بالبوتاســيوم والمغنيســيوم  كونــه غنيــا 
والمنغنيز، ما يجعل األسنان أكثر بياضا.
وتتركــز هــذه المــواد المفيــدة فــي قشــر 

فــرك  فــي  يتمثــل  الحــل  لذلــك  المــوز، 
قشــر  مــن  الداخليــة  بالطبقــة  األســنان 

الموز.
الفراولة أيضا تلعب دورا بارزا في األمر، 
حيــث تحتوي على حمــض الماليك الذي 

يساعد على تبييض األسنان.

اختراق أكثر من نصف مليار هاتف آيفون

قشر الموز والفراولة ألسنان ناصعة البياض

زينة شهر رمضان الكريم في أحد شوارع منطقة 
جيالنج سيراي في سنغافورة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

وليــام،  البريطانــي  األميــر  نشــر 
صــورا  ميدلتــون،  كيــت  وزوجتــه 
األميــر  األصغــر،  لنجلهمــا  جديــدة 
لويس؛ بمناسبة عيد ميالده الثاني. 
وقــال قصــر كينســينغتون إن جميع 
الصــور التقطتهــا األميــرة كيت هذا 
الشهر عشية عيد ميالد ابنها الثاني. 
واألمير الصغير لويس هو الخامس 
في الترتيب الرتقاء عرش إنجلترا، 
ولــه شــقيق يبلغ مــن العمــر 6 أعوام 
هو األمير جورج وشــقيقة عمرها 4 

أعوام هي األميرة تشارلوت.

علــى  القهــوة  اســتخدام  يقتصــر  ال 
تناولهــا فقط، فهو يعــد من المنتجات 
الحمامــات  فــي  لالســتخدام  القيمــة 

والحديقة والمطبخ.
األلمانيــة،  األنبــاء  وكالــة  وبحســب 
يمكــن اســتخدامه كمبيــد حشــري، إذ 
يتم وضع القليل منه في التربة ليبعد 
اآلفــات والفئــران، كمــا يحفــز ديــدان 

األرض على تسميد التربة.
والقهــوة فــي حــد ذاتهــا يمكــن نثرهــا 
علــى حــوض الزهــور أو إضافتهــا إلى 
الســماد، وهنــا تتفاعــل مــع المخلفات 
الخضراء األخرى ما يســفر عن ســماد 

وتربة قيمين.
وفــي بعــض األماكــن المفتوحــة، يتم 
وضــع أطبــاق مــن القهــوة المطحونــة 
داخــل  الكاملــة  القهــوة  حبــوب  أو 
الثالجة أو بالقرب من ســالل القمامة 
للمساعدة في تقليل الروائح الكريهة.

األمير وليام وزوجته 
ينشران صورا لنجلهما

مكافحة الفئران 
والتنظيف.. استخدامات 

أخرى للقهوة
بعدما خلت شوارع مدينة نيو أورليانز 
األميركيــة مــن المارة بعد تطبيق قيود 
العزل العام بســبب فيــروس كورونا لم 
تستســلم ســارة غرانت وعازفة الكمان 
المتجولة آنا روزنوفسكا لليأس وقررتا 

تقديم عرض موسيقي متجول.
العــرض الــذي تقــود فيــه غرانــت عربة 
مكشــوفة ذات ثالث عجالت وبداخلها 
يحمــل  الكمــان  تعــزف  روزنوفســكا 

اســم )صنــدوق الموســيقى المتجــول( 
نيــو  أحيــاء  فــي  شــهرة  واكتســب 

أورليانز.
وقالت روزنوفسكا: “لم نكن نعلم مدى 

احتياج الناس لهذا األمر”.
وفي مدينة تعشق الموسيقى مثل نيو 
أورليانــز خيــم الصمــت علــى الحانــات 
المغلقة وخلقت الشوارع الخالية حالة 

من الفراغ.

رغم قيود العزل.. “عازفة كمان” تكسر حاجز الصمت

امرأة فلسطينية تحصد سيقان القمح في حقل في خان يونس جنوب 
قطاع غزة )أ ف ب( واآلن تصدح األلحان التي تعزفها روزنوفسكا مباشرة مصحوبة بموسيقى مسجلة في الخلفية في 

شوارع نيو أورليانز في محاولة لتخفيف وطأة ليالي العزل عن سكان المدينة الهادئة.

قرر النائب العــام المصري، حماده 
الصاوي، حبس فتاة “التيك توك”، 
حنيــن حســام، 4 أيــام احتياطيــًا 
علــى ذمــة التحقيقات إثر نشــرها 

لفيديو مثير للجدل.
ومنذ أســابيع تشغل فتاة جامعية 
تدعــى حنيــن حســام المصرييــن، 
بعــد بثهــا الكثير مــن الفيديوهات 
إال  تــوك”،  “تيــك  تطبيــق  عبــر 
هــذه  بيــن  مــن  واحــد  فيديــو  أن 
الفيديوهات أثار مؤخرا جدال في 
الشــارع المصــري، فطالــب البعض 

باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
المصريــة  النيابــة  وذكــرت 
بيــان  فــي  الحقــا  ســتعلن  أنهــا 
عنــه  أســفرت  مــا  تفاصيــل  لهــا 

التحقيقــات واالتهامــات الموجهة 
إلى حنين حسام.

الفتــاة  واجهــت  أنهــا  وأضافــت 
مــن  إليهــا  نســب  بمــا  الجامعيــة 
بحوزتهــا  ضبــط  ومــا  اتهامــات 
ومشــاهدة مقاطع مصورة مذاعة 
“الوطــن”  لصحيفــة  وفقــا  لهــا، 

المصرية.
وفــي وقت ســابق، ألقت الشــرطة 
الطالبــة  علــى  القبــض  المصريــة 
الجامعيــة بتهمــة “التحريض على 
الفسق والفجور”، بعد بثها لفيديو 
دعــت  تــوك”  “تيــك  تطبيــق  عبــر 
فيــه الفتيات إلى بــث فيديوهات 
مقابــل  المنــازل  مــن  ألنفســهن 

أموال.

مصر.. النائب العام يقرر حبس فتاة “التيك توك”

أنجبت نيجرية تبلغ من العمر 
68 عامــا توأميــن، وذلــك بعد 
محــاوالت لإلنجاب اســتمرت 

43 عاما.
ونقلــت صحيفة “ديلــي ميل” 
البريطانيــة عــن نــوح أدونيغا 
زوج الســيدة مارغريت، أنهما 

انتظــرا ســنوات طويلــة بلغــت 43 عامــا، كما فشــلت ثالث محاوالت ســابقة 
للتلقيح االصطناعي، قبل أن يرزقا بالتوأمين.

وبحســب الــزوج فقــد أشــار إليه أطبــاء مختصيــن بالخصوبــة بالتوقف عن 
عمليات التلقيح االصطناعي ألنه بدون جدوى، لكنه أصّر على المضي قدما 

في تلك العمليات التي توجت بالتوأم رغم بلوغه سن السبعين.
األم  غــادرت  وقــد  الشــهر،  هــذا  منتصــف  فــي  بالتوأميــن  الزوجــان  ورزق 

والتوأمان مستشفى جامعة الغوس التعليمي، وهما بصحة جيدة.

نيجيرية تنجب توأمين في سن الـ68 الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:44
 11:36 

 

03:06
06:06
07:36 


