
أعلن مركز الملك حمد العالمي  «
للتعايش السلمي، عن توزيعه 

2000 معونة غذائية على األسر 
البحرينية المتعففة وبعض 

العوائل من الجاليات األجنبية 
المقيمة في المملكة، بالتعاون 

مع شركة “فاين فودز”.

أعلنت بورصة البحرين عن  «
فتح باب االكتتاب في السوق 

األولي للسندات والصكوك على 
سندات تنمية حكومية )اإلصدار 

20( بقيمة 300 مليون دينار 
لفترة استحقاق مدتها 3 سنوات 

بمعدل فائدة 6 % سنوًيا.

صرح المرشح الديمقراطي  «
المفترض النتخابات الرئاسة 

األميركية جو بايدن، أثناء حفل 
جمع تبرعات بأنه يتوقع أن 

يحاول الرئيس دونالد ترامب 
تأجيل انتخابات نوفمبر في 

مسعى للفوز بوالية ثانية.

أعرب الفنان أمير دسمال لـ  «
“البالد” عن ثقته الكبرى في نجاح 

مسلسل “حكايات أبن الحداد” 
الذي يعرض حاليا علي قناتي 
سما دبي والبحرين، مؤكدا أن 
هذه األعمال تجذب المشاهد 

الخليجي.

توقع  العب كرة اليد بنادي  «
االتفاق أكبر المرزوق أن 

تكون عودة الرياضة 
بعد “كورونا” أصعب؛ 

الالعب بسبب عدم مقدرة 
ممارسة الرياضة في فترة 

التوقف بالشكل المثالي.

أول مصنع للكمامات بكلفة مليون دينار بالحد

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

علمـــت “البـــاد” مـــن مصـــادر مطلعة ان 
مجموعة مـــن المســـتثمرين البحرينين 
والخليجين ســـيقومون بتزويد السوق 
 150 مـــن  باكثـــر  البحرينـــي  المحلـــي 
الـــف كمامة شـــهرًيا من خال تأســـيس 
اول مصنـــع للكمامـــات الطبيـــة ينطلـــق 
مـــن منطقـــة الحـــد الصناعيـــة وبكلفـــة 
الـــى  المصـــدر  وأشـــار  دينـــار.  مليـــون 

المعـــدات  اشـــتروا  المســـتثمرين  ان 
المتخصصة في انتاج الكمامات الطبية 
للمصنـــع، ورتبـــوا لشـــحن المـــواد الخام 
التي تكفي إلنتـــاج مليون ونص كمامة 

القريـــب لتغطـــي فـــي  المســـتقبل  فـــي 
المرحلة االولى احتياجات البحرين ثم 

دول الخليج المجاورة.
إنتـــاج  يبـــدأ  أن  المتوقـــع  مـــن  وقـــال: 
المصنـــع الفعلـــي فـــي منتصـــف الشـــهر 
أن  موضًحـــا   ،2020 مايـــو  القـــادم 
المستشـــرين جهزوا المصنـــع بالمعدات 
المتخصصة في انتاج الكمامات الطبية 
ذات الثـــاث طبقـــات، والكمامات ذات 
الفعالية االعلى لاســـتخدامات الطبية 

وحصلـــوا على كافـــة التصاريح الازمة 
والموافقات المطلوبة من كافة الجهات 

ذات االختصاص.
المحلـــي  الســـوق  أن  المصـــدر،  وأكـــد 
والســـوق الخليجـــي يشـــهد شـــحا فـــي 
توفـــر الكمامـــات الطبيـــة ادى بالجهات 
الكمامـــات  اســـتبدال  الـــى  المختصـــة 
استنشـــاق  مـــن  تحـــد  التـــي  الطبيـــة 
الفيروسات الى الكمامة المصنوعة من 

القماش التي تمنع انتشار الرذاذ فقط.

الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  أشـــاد 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
ولـــي  يبذلهـــا   التـــي  الكبيـــرة  بالجهـــود 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ومتابعتـــه الحثيثـــة وإدارته 
الناجحـــة لفريـــق البحرين فـــي التعامل 
مع متطلبـــات الوضع الراهـــن والتصدي 
) كوفيـــد  المســـتجد  لفيـــروس كورونـــا 
19(، مثنيًا على اإلجراءات االســـتباقية 
الفّعالـــة التي تحقق نجاحات مشـــهودة 
الحتواء انتشـــار الوباء، ومقدرا جالته 
المتواصـــل  العطـــاء  الوقـــت  ذات  فـــي 
للكوادر الصحيـــة والطبية والتمريضية 

ومـــا تقوم بـــه من عمـــل دؤوب للحفاظ 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة  علـــى 

والمقيمين. 

 جـــاء ذلـــك لدى اســـتقبال جالـــة الملك 
في قصر الصافرية أمس صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء، 
بحضور الممثل الشخصي لجالة الملك 
سمو الشيخ عبد هللا بن حمد آل خليفة، 

ونائـــب رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل ســـمو الشيخ 
عيســـى بن ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 

وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وســـمو الشـــيخ ســـلطان بن 

حمد آل خليفة.

جاللة الملك المفدى يستقبل سمو ولي العهد  

المنامة - بنا

المرزوق: عودة الرياضة صعبة“حكايات ابن الحداد” تجذب المشاهدبايدن: ترامب يحاول تأجيل االنتخاباتبدء االكتتاب على 300 مليون سند غًدا2000 معونة غذائية لألسر
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المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي

عواصم ـ وكاالت

لدعـــم  العربـــي  التحالـــف  أعلـــن 
الشـــرعية في اليمن، أمس الجمعة، 
النـــار  إطـــاق  وقـــف  تمديـــد  عـــن 
الشـــامل في اليمن لمدة شهر، على 
ما أفـــادت وكالة األنباء الســـعودية 

الرسمية “واس”.
وصـــرح المتحدث الرســـمي باســـم 
العقيـــد  العربـــي،  التحالـــف  قـــوات 
الركـــن تركـــي المالكـــي، أن تمديـــد 
وقـــف إطـــاق النـــار لمدة ســـيكون 

لمـــدة شـــهر اعتبـــارا مـــن 23 أبريل 
الجاري.

وأوضح المالكي أن قيادة التحالف 
العربـــي اتخذت قـــرار تمديد وقف 
إطـــاق النـــار “بنـــاًء علـــى إعانهـــا 
الســـابق بتاريـــخ 8 أبريـــل الجـــاري، 
بوقف إطاق النار أسبوعين، وبناًء 
علـــى طلـــب مبعـــوث األميـــن العام 
لألمم المتحـــدة الخاص إلى اليمن، 

مارتن غريفيث”.

التحالف يمدد وقف إطالق النار باليمن

أمل الحامد، رويترز

ارتفـــع ســـعر غـــرام الذهـــب عيـــار “21” 
بالســـوق المحلية إلى نحـــو 18.5 دينار 
تقريًبا، قبيل إغاق المحات التجارية 
األول(،  )أمـــس  الخميـــس  مـــن  ابتـــداء 
فـــي تمام الســـاعة 7 مســـاًء حتـــى يوم 
المقبـــل.  مايـــو   7 الموافـــق  الخميـــس 
المحـــات  أنشـــطة  تقتصـــر  وســـوف 
تقـــدم  التـــي  والصناعيـــة  التجاريـــة 
ســـلًعا أو خدمات مباشـــرة للزبائن على 
اإللكترونيـــة،  بالطـــرق  البيـــع  عمليـــات 
وعبر خدمة توصيل البضائع مع إغاق 
هذه المجاالت في هذه الفترة. وعالمًيا، 
تراجـــع الذهـــب أمـــس الجمعـــة، إذ باع 
المعـــدن األصفـــر لجنـــي  المســـتثمرون 
األربـــاح بعـــد ارتفـــاع بنســـبة 1 % فـــي 
الجلسة السابقة، لكن بيانات اقتصادية 
ضعيفة مـــن الواليات المتحدة وأوروبا 
ناجمـــة عن فيروس كورونا المســـتجد، 
أبقـــت المعـــدن متجهـــا صـــوب تحقيق 

مكسب أسبوعي.

18.5 دينار سعر 
غرام الذهب 

ويواصل الصعود

16 صفحة - 210 فلوس

توفير السلة الرمضانية لعدد 160 أسرة من ذوي الهمة ومنتسبي المركز

سمو الشيخة زين تتكفل برواتب “الحراك الدولي” شهرين

أشـــاد منتســـبو المركـــز البحرينـــي للحـــراك 
الدولـــي بالدعـــم الـــا محدود مـــن الرئيس 
الفخـــري للمركـــز ســـمو الشـــيخة زيـــن بنت 
خالد آل خليفة بعد دعمها رواتب العاملين 
لمـــدة شـــهرين، وتوفيـــر الســـلة الرمضانية 
لعدد 160 أســـرة من ذوي الهمة ومنتسبي 

المركز بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة المركـــز عادل 
المطـــوع إن دعـــم رواتـــب العامليـــن يأتي 

عليهـــا  تحـــرص  التـــي  المبـــادرات  ضمـــن 
ســـمو الشـــيخة زين بنـــت خالـــد آل خليفة 
منـــذ رئاســـتها الفخرية للمركـــز، ومراعاتها 
للظروف واالنعكاسات التي يمر بها المركز 
نتيجة توقـــف جميع األنشـــطة وصعوبات 
التمويل وتعثر دفع رواتب جميع العاملين 
خاصـــة المدرســـات بروضة أزهـــار الحراك 
التعليـــم  مواصلـــة  علـــى  حرصـــن  الاتـــي 
لألطفال من ذوي الهمة من خال استغال 

سمو الشيخة زين بنت خالدالتكنولوجيا بالتعليم عن ٌبعد.

المناقصـــات  مجلـــس  أرســـى 
مـــارس  شـــهر  فـــي  والمزايـــدات 
الماضي 107 مناقصات ومزايدات 

ومزايداتيـــن(  مناقصـــات   105(
تابعـــة لــــ 33 جهة حكوميـــة بنحو 

39.1 مليون دينار.

إرساء 107 مناقصات ومزايدات بـ 39.1 مليون دينار

)08(

رمضان
إمـسـاكـيــــة شـهــــر رمــضــــان الـمــبــــارك
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جاللة الملك مستقبال رئيسي مجلسي النواب والشورى 

جاللة الملك يستقبل سمو ولي العهد  

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، في 
قصر الصافرية أمس، ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
بحضـــور الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة 
الملك ســـمو الشـــيخ عبد هللا بن حمد 
آل خليفـــة، ونائب رئيس الهيئة العليا 
لنادي راشـــد للفروسية وسباق الخيل 

ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، وســـمو الشيخ محمد 
بن ســـلمان بن حمد آل خليفة، وســـمو 
الشـــيخ ســـلطان بـــن حمـــد آل خليفة، 
حيـــث رفـــع صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء أســـمى 
آيات التهاني وأطيـــب التبريكات الى 
صاحب الجاللة بمناســـبة حلول شـــهر 
رمضان المبارك، سائالً هللا عز وجل أن 
يحفظ جاللته ويرعاه ويسدد خطاه، 

الكريمـــة  المناســـبة  هـــذه  يعيـــد  وأن 
على جاللته بوافر الصحة والســـعادة، 
وعلى مملكة البحرين وشـــعبها العزيز 

بمزيد من التقدم والرخاء والرفعة.
شـــكره  عـــن  الملـــك  جاللـــة  وأعـــرب 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  وتقديـــره 
ولـــي العهد علـــى ما أبداه من مشـــاعر 
طيبة، ســـائالً المولى سبحانه وتعالى 
أن يعيد هذه المناســـبة الطيبة بالخير 
واليمن والبركات على مملكة البحرين 

واألمتين العربية واإلسالمية. 

وأشـــاد جاللته بالجهـــود الكبيرة التي 
الحثيثـــة  ومتابعتـــه  ســـموه  يبذلهـــا 
وإدارته الناجحـــة لفريق البحرين في 
التعامـــل مع متطلبـــات الوضع الراهن 
والتصدي لفيروس كورونا المســـتجد 
) كوفيـــد 19(، مثنيـــًا علـــى اإلجراءات 
تحقـــق  التـــي  الفّعالـــة  االســـتباقية 
نجاحـــات مشـــهودة الحتواء انتشـــار 
ذات  فـــي  جاللتـــه  ومقـــدرا  الوبـــاء، 
للكـــوادر  المتواصـــل  العطـــاء  الوقـــت 
الصحيـــة والطبيـــة والتمريضيـــة وما 

تقوم به من عمل دؤوب للحفاظ على 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين. 
متمنيا جاللتـــه للجميع دوام التوفيق 

والسداد.
كمـــا اســـتقبل جاللـــة الملـــك بحضـــور 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
رئيـــس  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
الحـــرس الوطنـــي الفريـــق أول ركـــن 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، ورئيـــس الهيئـــة العليـــا لنادي 

راشـــد للفروسية وســـباق الخيل سمو 
الشـــيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة، 
ووزيـــر شـــؤون الديوان الملكي ســـمو 
الشـــيخ علي بن عيســـى آل خليفة، إذ 
رفع الجميـــع إلى جاللة الملك أســـمى 
بحلـــول  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
شـــهر رمضان المبارك، داعين هللا جل 
جالله أن يعيد المناســـبة على جاللته 
الوفـــي  وشـــعبها  البحريـــن  ومملكـــة 
بالخيـــر واليمـــن و البـــركات، وبادلهـــم 

جاللته التهنئة بالمناسبة المباركة.

جاللة الملك: اإلجراءات االســتباقية الفّعالة حققت نجاحات مشــهودة الحتواء انتشار الوباء

إدارة ناجحة من سمو ولي العهد لفريق البحرين في التصدي لـ “كورونا”

اإلشادة بالتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  اســـتقبل 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، بحضور الممثل الشخصي 
لجاللـــة الملـــك ســـمو الشـــيخ عبد 
هللا بـــن حمـــد آل خليفـــة، ووزيـــر 
خالـــد  الشـــيخ  الملكـــي  الديـــوان 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة،  فـــي قصر 

الصافريـــة أمس، رئيســـة مجلس 
النـــواب فوزيـــة زينـــل،  ورئيـــس 
مجلـــس الشـــورى علـــي  الصالـــح، 
حيـــث رفعـــا إلـــى جاللتـــه أطيب 
التهاني والتبريكات بحلول شـــهر 
رمضـــان المبارك، ســـائلين المولى 
جاللتـــه  يحفـــظ  أن  وجـــل  عـــز 
ويرعاه، وأن يعيد هذه المناســـبة 
بموفـــور  جاللتـــه  علـــى  الكريمـــة 

الصحة والســـعادة، وعلـــى مملكة 
البحريـــن وشـــعبها العزيـــز بالخير 

واألمن واألمان. 
وبـــادل صاحـــب الجاللة رئيســـي 
مجلسي الشورى والنواب التهنئة 
بهـــذا الشـــهر الفضيل، شـــاكرا لهما 
مشـــاعرهما النبيلة بهذه المناسبة 

الكريمة.
وأشـــاد جاللتـــه بالـــدور المحوري 

الذي تضطلع به السلطة التشريعية 
في دعم وتعزيز الجهود الوطنية 
كورونـــا  فيـــروس  مواجهـــة  فـــي 
المســـتجد ) كوفيـــد 19 (، ومنوها 
بما تبديـــه كافة األجهـــزة المعنية 
ومختلف المؤسسات والقطاعات 
من تعاون ودعم للجهود الوطنية 
وتدابيـــر مواجهـــة هـــذا التحـــدي، 
للتعـــاون  تقديـــره  عـــن  معربـــًا 

المثمـــر بين الســـلطتين التنفيذية 
بالخيـــر  يعـــود  بمـــا  والتشـــريعية 
ويحقـــق  الوطـــن  علـــى  والنفـــع 
تطلعـــات المواطنين في مزيد من 

التطور واالزدهار.
مـــع  الملـــك  جاللـــة  واســـتعرض 
الشـــورى  مجلســـي  رئيســـي 
القضايـــا  مـــن  عـــددا  والنـــواب 
المحليـــة باإلضافة إلى التطورات 

والمســـتجدات الخاصـــة بالجهود 
الوطنيـــة المبذولـــة فـــي مكافحة 
جائحـــة كورونـــا، معربـــًا جاللتـــه 
عـــن شـــكره وتقديـــره للمواطنين 
الكـــرام والمقيمين علـــى التزامهم 
باإلجراءات الوقائية، مؤكدا ثقته 
بـــأن المملكة ســـتتجاوز بعون هللا 
تعالى هـــذه المرحلة بوعي أبنائها 

وتالحمهم وتعاونهم جميعا.

المنامة - بنا

جاللــة الملك: دور محوري للمجلســين في دعم الجهود الوطنية فــي مواجهة “كوفيد 19”



أكد رئيس مجموعة مراكز الدفاع المدني 
النقيب مصعب الخالدي أن اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدني، تنفذ خالل شـــهر رمضان 
الكريـــم، العديـــد مـــن الحمـــالت التوعوية 
واإلرشـــادية؛ لتعزيـــز إجراءات الســـالمة؛ 

بهـــدف حـــث المواطنيـــن والمقيمين على 
فـــي  الســـالمة  إرشـــادات  اتبـــاع  ضـــرورة 
المنـــزل، ومـــن أبرزهـــا فحـــص توصيـــالت 
الغاز والكهرباء ، وضرورة توفير كواشـــف 

الدخان وطفايات الحريق.
)األمـــن(  برنامـــج  مـــع  مقابلـــة  فـــي  وأكـــد 

اإلدارة  وتقدمـــه  تعـــده  الـــذي  اإلذاعـــي 
العامة لإلعـــالم والثقافة األمنية بالتعاون 
مـــع إذاعـــة البحريـــن علـــى ضـــرورة اتباع 
اإلجراءات والتدابير االحترازية الرسمية 
فيما يختص بمســـألة التباعـــد االجتماعي 
وعدم االختالط، وإتباع إرشادات الجهات 

الرســـمية التي تحث على اقتصار التجمع 
خـــالل وجبـــات اإلفطـــار والســـحور علـــى 
العوائـــل الصغيرة فقـــط، والقيام بعمليات 
التطهيـــر االحتـــرازي فـــي المنزل، مشـــددا 
المثلـــى  الطريقـــة  معرفـــة  علـــى ضـــرورة 

إلعداد محاليل التطهير.

أعلن مركـــز الملك حمد العالمـــي للتعايش 
السلمي، عن توزيعه 2000 معونة غذائية 
علـــى األســـر البحرينيـــة المتعففـــة وبعض 
العوائـــل من الجاليـــات األجنبيـــة المقيمة 
فـــي المملكـــة، وذلـــك بالتعاون مع شـــركة 
“فاين فودز” بمناســـبة حلول شهر رمضان 
المشـــاركين  كافـــة  امتثـــال  مـــع  المبـــارك. 
الوقائيـــة  التدابيـــر  بجميـــع  بالحملـــة 
مـــن  االحترازيةللوقايـــة  واالجـــراءات 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(.
وصـــّرح رئيـــس مجلـــس األمنـــاء الشـــيخ 
خالـــد بن خليفة ال خليفـــة: “يفخر المركز 

مـــن الشـــراكة  بـــأن يكـــون جـــزًءا أصيـــالً 
المجتمعيـــة، التزاًمـــا منـــه بتعزيـــز ثقافـــة 
المسؤولية االجتماعية والمبنية على حب 
الخيـــر لجميـــع بنـــي البشـــر علـــى اختالف 
وبمـــا  ومذاهبهـــم،  وأعراقهـــم  أصولهـــم 
ينســـجم مع أهدافه الرئيســـية في توطيد 
عـــرى التعاون مـــع كافة أطـــراف المجتمع 

البحريني”.
واضـــاف: “ننتهـــز هذه الفرصـــة لنعرب عن 
عميـــق شـــكرنا وامتنانا لشـــركائنا في هذه 
الحملة شركة فاين فودز المزود للمعونات 
الغذائيـــة لهـــذا العمـــل الخيـــري الوطنـــي، 
وعلى رأسها رئيس مجلس اإلدارة الشركة 

علـــي محمود، ونائبه فريد محمود”، مبديا 
تفاؤلـــه في إطـــالق المزيد مـــن المبادرات 

النبيلة لما فيه خير ونماء المجتمع.

مـــن جهتـــه، صـــّرح رئيـــس مجلـــس إدارة 
شركة حســـن وحبيب أبناء محمود “نحن 
مركزالملـــك  مـــع  بشـــراكتنا  مســـرورون 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي والـــذي 
يعتبـــر منـــارة وطنيـــة برؤىعالمية ســـامية 
بفضـــل رســـالته المرتكـــزة علـــى ترســـيخ 
قيم التعايش الســـلمي والتســـامح الديني 
واالســـتناد على تجربـــة البحريـــن الرائدة 
فـــي هذا المجـــال. وما قدمنـــاه ضمن هذه 
لهـــو تعبيربســـيط عـــن  الخيريـــة  الحملـــة 
تقديرنا للمجتمع الذي نعيش فيه وحرصنا 
الدائـــم علىمســـاندة مختلـــف مكوناته في 

مختلف المناسبات والظروف”.
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حمالت توعوية لتعزيز إجراءات السالمة في المنزل

تعقيم 593 من مساكن العمال وتخصيص مساحة للحجر

2000 معونة غذائية لألسر البحرينية والجاليات

الفيروس الوقاية من  المنشآت إلطالعها على طرق  واسعة من  زيارة شريحة 

المجتمعية الـــمـــبـــادرات  مــن  ــد  ــزي ــم ال ــالق  ــ إط خــلــيــفــة:  بــن  ــد  ــال خ

نظمـــت وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة ورشـــة عمـــل 
افتراضية عبر االتصال المرئي المباشر، شارك فيها أصحاب 
عمـــل وعمال في مجـــال ســـالمة وحمايـــة العاملين، حيث 
تم مناقشـــة واســـتعراض الجهود واإلجـــراءات االحترازية 
والوقائيـــة التـــي أولتهـــا الـــوزارة للشـــركات والمؤسســـات 
فـــي القطـــاع الخـــاص، بشـــأن توعيـــة العمـــال وأصحـــاب 
العمـــل للوقايـــة من جائحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 19-(، 
باإلضافـــة الى االطالع على آخر المســـتجدات والتطورات 
التـــي اتخذتهـــا الوزارة فـــي هذا الصدد، ويأتـــي ذلك ضمن 
التـــي  بعـــد  عـــن  المقامـــة  االفتراضيـــة  اللقـــاءات  سلســـلة 
تســـتهدف توعيـــة أصحـــاب العمـــل والعمال بأهميـــة تعزيز 
اإلجـــراءات الوقائيـــة والتدابير االحترازية لضمان ســـالمة 
الجميع. وصرح الوكيل المساعد لشئون العمل أحمد جعفر 
الحايكـــي، بـــأن تنظيم هذه الورشـــة يأتي فـــي إطار جهود 

وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية لتعزيـــز مفهوم وثقافة 
الوعـــي الوقائي بســـالمة وصحة العمال فـــي مواقع العمل، 
وانطالًقا من الدور الرقابي والتشـــريعي والتوعوي للوزارة 
فـــي ظـــل مـــا تمـــر بـــه المملكـــة والعالـــم أجمع مـــن ظروف 
اســـتثنائية لمكافحة انتشـــار فيروس كورونـــا )كوفيد19-(، 
مؤكـــًدا في هـــذا الســـياق على أهميـــة تضافر الجهـــود بين 

أطـــراف اإلنتاج الثالثة لتحقيق أعلى مســـتويات الســـالمة 
والحماية في مواقع العمل ومساكن العمال.

وأطلقت وزارة العمل والتنمية االجتماعية حملة تفتيشية 
لتوعيـــة العمـــال وأصحـــاب العمـــل فـــي مختلـــف المواقـــع 
اإلنتاجية حيث تابعت الوزارة قيام المنشآت بتعقيم )593( 
مســـكًنا من مســـاكن عمالهـــا، مع تخصيص مســـاحة خاصة 
للحجـــر االحترازي فـــي هذه المســـاكن، كما قامـــت الوزارة 
بالتواصـــل مـــع )537( موقع عمل في شـــركات ومؤسســـات 
عديـــدة للتأكـــد مـــن تعقيمهـــا باســـتمرار، فضـــالً عـــن زيارة 
شـــريحة واســـعة مـــن المنشـــآت ومواقـــع العمـــل إلطالعهم 
علـــى طـــرق تعقيم مواقع العمل ومســـاكن العمـــال، واتخاذ 
االحتياطـــات االحترازية والوقائية حيـــث أبدى الكثير من 
أصحـــاب العمل والعمال تعاونًا ملحوظًا لالرتقاء بمســـتوى 
السالمة والحماية والترتيبات الصحية داخل مواقع العمل 

ومساكن العمال.

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

سمو الشيخة زين تتكفل برواتب “الحراك الدولي” شهرين
توفير السلة الرمضانية لعدد 160 أسرة من ذوي الهمة ومنتسبي المركز

أشــاد منتســبو المركــز البحرينــي للحــراك الدولــي بالدعــم الــا 
محدود من الرئيس الفخري للمركز سمو الشيخة زين بنت خالد 
آل خليفــة بعــد دعمهــا رواتــب العامليــن لمــدة شــهرين، وتوفيــر 
الســلة الرمضانيــة لعــدد 160 أســرة مــن ذوي الهمــة ومنتســبي 

المركز بمناسبة شهر رمضان الكريم.

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
للحـــراك  البحرينـــي  المركـــز 
الدولي عادل ســـلطان المطوع 
إن دعم رواتـــب العاملين يأتي 
ضمـــن المبـــادرات التي تحرص 
عليها ســـمو الشـــيخة زين بنت 
خالـــد آل خليفـــة منذ رئاســـتها 
ومراعاتهـــا  للمركـــز،  الفخريـــة 
التـــي  للظـــروف واالنعكاســـات 

يمـــر بهـــا المركز نتيجـــة توقف 
وصعوبـــات  األنشـــطة  جميـــع 
التمويـــل وتعثـــر دفـــع رواتـــب 
خاصـــة  العامليـــن  جميـــع 
أزهـــار  بروضـــة  المدرســـات 
الحـــراك الالتـــي حرصـــن علـــى 
مواصلـــة التعليـــم لألطفال من 
ذوي الهمـــة وذلـــك مـــن خـــالل 
بالتعليم  التكنولوجيا  استغالل 

عـــن ٌبعـــد، كمـــا راعـــت ســـموها 
دخـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك 
ودعم ذوي اإلعاقة ومنتســـبي 

ســـخي  مالـــي  بدعـــم  المركـــز 
الرمضانيـــة  الســـالل  بتوفيـــر 

للشهر الفضيل.
وأشـــار المطوع إلـــى أن المركز 
الدولـــي  للحـــراك  البحرينـــي 
يحظـــى برعايـــة واهتمـــام مـــن 
سمو الشيخة زين بنت خالد آل 
خليفة ودعمها لالستراتيجيات 
التـــي يعمـــل عليهـــا  والخطـــط 
المركز مع حرصها على الجانب 
اإلنساني بالنظر إلى احتياجات 
المركز وضمان استمرار تقديم 
والتعليم  واألنشـــطة  الخدمات 

لذوي الهمة.

سمو الشيخة زين بنت خالد

المنامة - المركز البحريني للحراك الدولي
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 أيام مباركة لألمير في إبريل.. 
صيام وضمير وإبداع إنساني جميل

Û  نعيــش “أياًمــا” تاريخيــة مــع حلول “شــهر رمضان المبــارك” في
ظل قيادة إنسانية حكيمة لجاللة الملك ورئيس الوزراء وولي 
العهــد نائــب القائد االعلــى النائب االول لرئيس الــوزراء، الذين 
جعلوا منها وبروح الضمير أياما إنســانية اســتثنائية مشــرقة.. 
ولحظــات خيــر وعطــاء لقــرارات وتوجيهــات مباركــة فارقــة.. 
قــد غيــرت من حياة أمــة تباركت بوجودهم فنثــرت في حبهم 
خواطــر ناطقــة.. وبجــالل مقامهــم الكريــم أنشــدت فــي ودهم 
أبيات ظلت في القلوب عالقة.. وبعطائهم وســخائهم افترشت 
األرض زهــورا فــي أغصــان باســقة.. فارتفعت األيــادي بالدعاء 
ببقائهم متضرعة الى هللا عز وجل بقلوب صادقة.. متمنية لهم 
حياة طيبة سعيدة لطيب أنفاسهم العبقة.. فشكرا لله عز وجل 
أن تشــرفنا بحلمهــم وبحكمتهــم وبســعيهم لتوحيد كل أمة في 
تيهها غارقة.. فبارك اللهم وتقبل من رموزنا صيامهم وقيامهم 

وامدد عليهم من
Û ..ألطافك يا من إليه القلوب تائقة
Û  ولرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان

آل خليفــة ارتبــاط روحي وجداني عميق مع الضمير، فله تأثير 
مباشــر فــي خطواتــه وحركاتــه وســكناته ونظراتــه اإلنســانية، 
وفــي توجيهاتــه وقراراتــه النفعيــة، والتــي لــم تكــن مســتغربة 
أبدا من رجل يمثل معنى الضمير الحقيقي في حياة البشــرية، 
وقد أسهم الضمير بعمق في قوة مسيرة حياته النابضة إيمانا 
وعقيدة بالتنمية االجتماعية، وأنه الســبيل لالستقرار والتطور 
والنمو ورفعة األمة والظفر برغد الحياة المعيشــية، وقد أظهر 
بشــفافية الكاريزمــا المميــزة فــي شــخصيته البســيطة الحانية 

األبوية.
Û  والضمير الذي تألق نبضه “بيوم الضمير العالمي” لمؤسسه أمير

الضميــر فــي الخامــس )5( مــن ابريــل مــع مــا يمــر بــه العالم من 
تحديــات وصعوبات واضطرابات وترهالت سياســية؛ ســيبقى 
الحضــارة اإلنســانية واألخالقيــة  مــن روافــد  محــورا ورافــدا 
والحقوقيــة، والــذي يجــب أن يقــود العالــم للتصــدي لمعضلــة 
جائحــة وبائية مقلقــة ومخيفة منذ نهاية عام 2019، وازدادت 
شــدة وشراســة مــع بدايــة عــام 2020، وغامضــة المصــدر، مــع 

تهالك إداري متدحرج
Û .ومتفاوت من بلد آلخر الحتواء المعضلة بنجاح
Û  فالضميــر واقــع مســلم بــه فــي قدرتــه علــى التغلغــل لتفكيــك

التداعيــات الخطــرة علــى االســتقرار السياســي واالقتصــادي 
)كوفيــد19-(،  كورونــا  وبــاء  جائحــة  أحدثتــه  التــي  العالمــي، 
وســببته مــن خــوف وقلــق عميقيــن للمســتقبل فــي عمق بعض 
المجتمعات، وقد كشف بعضا من الحقائق في تسويق الحقوق 
اإلنســانية البعيدة عنه وفلســفته باسم الديموقراطية المزيفة، 
ومــا قــد يصنعــه الزيــف والتســويف الحقوقــي مــن تراجــع في 

متانة المؤسسات المجتمعية وتطورها نتيجة
Û .الفوضى السياسية والركود االقتصادي
Û  وللضمير حضور وبما ال يشــوبه الشــك في كل مناسبة إنسانية

عــام  فــي  وبتعمــق  مثلتهــا  والتــي  المتحــدة،  لألمــم  وتنمويــة 
2016 أهداف التنمية المســتدامة الســبعة عشر. “ويوم اإلبداع 
واإلبتــكار العالمــي” في الواحد والعشــرين )21( مــن ابريل، وما 
يتضمنــه مــن ثــروة لألمــم، وفــي احتضانــه للثقافــة فــي تنمية 
اإلبداع؛ يعد أهم مظهر من مظاهر األهداف التنموية المستدامة 
وتحديدا الهدف التاسع الذي يمثل الصناعة واإلبتكار والهياكل 
األساســية، ويعطيه وبقوة أمير الضمير حفظه هللا في جائزته 
المخصصــة ألهــداف التنميــة المســتدامة بعدا عمليــا وتطبيقيا 
مؤثــرا في األمــم وثرواتها، ويجعله منبرا محفزا لتنمية الذكاء 

ونهل العلم والثقافة نحواإلبداع واإلبتكار.

عادل المرزوق

المنامة - بنا

نقل سفراء مملكة البحرين في 
الخـــارج تهاني وتحيـــات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  إلـــى 
الخـــارج  فـــي  الموجوديـــن 
بمناســـبة حلـــول شـــهر رمضـــان 
المبـــارك أهلـــه هللا علـــى األمـــة 

اإلسالمية باليمن والبركات.
االتصـــاالت  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
الهاتفيـــة التـــي أجراها ســـفراء 
مملكـــة البحرين مـــع المواطنين 
المتواجديـــن  البحرينييـــن 

فـــي الخـــارج لالطمئنـــان علـــى 
أحوالهـــم وســـالمتهم فـــي ظـــل 
التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف 
يشـــهدها العالـــم بســـبب جائحة 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
مملكـــة  حـــرص  مؤكديـــن   ،)19
البحرين على االهتمام ومتابعة 
الخـــارج  فـــي  شـــؤون رعاياهـــا 
علـــى  المملكـــة  ســـفارات  وأن 
أتـــم االســـتعداد لتقديـــم أفضل 
الخدمـــات للمواطنيـــن وتوفيـــر 
كل االحتياجات الالزمة خاصة 

في ظل الظروف الراهنة.

السفراء ينقلون تهاني جاللة 
الملك إلى المواطنين بالخارج
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صفحتـــان يوميتـــان منوعتـــان يشـــارك فـــي تحريرهمـــا 
الزمـــاء بمختلـــف أقســـام صحيفـــة البـــاد. 

م  ـــام الشـــهر الفضيـــل ســـيقدِّ وفـــي كل يـــوم مـــن أي
زميـــل الموضـــوع الرئيســـي بصفحـــة "رمضانيـــات". 

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

مع سعيد محمد

^تناشد المواطنة “م.س.س” أهل الخير في شهر الخير؛ للمساهمة في توفير ما تيسر من احتياجات معيشية لها ولعائلتها، وتعيش 
المواطنــة البالغــة مــن العمــر 32 عاًما على نقل الدم بســبب إصابتها بمرض “بيتا ثالســيما الكبرى”، ونظــًرا لصعوبة وضعها الصحي، فهي 

تحتاج إلى نقل دم بشكل مستمر كل 3 أسابيع، إضافة إلى إصابتها بتراكم الحديد في الكبد والقلب وهشاشة العظام.

فـــي ظـــل هـــذا الوضـــع الصعب، 
العمـــل  المواطنـــة  تســـتطيع  ال 
لكســـب الـــرزق، كمـــا أنهـــا تعيش 
مـــع والدتها األرملة وال عائل لهم 
سوى بعض المساعدات اليسيرة 
التي ال تغطي متطلبات معيشـــة 
األسرة، وبعض المساعدات التي 
تأتـــي بين حين وحين من األهل 
للظـــروف  ونظـــًرا  والجيـــران، 
المعيشـــية الصعبة لها ولعائلتها، 
وبسبب عدم وجود مصدر دخل 

لنـــا لتلبيـــة متطلبـــات المعيشـــة، 
فهـــي تناشـــد المحســـنين وأهـــل 
الخيـــر في هـــذا الشـــهر الفضيل 
للتكرم بمســـاعدتها بما تيسر مما 
يعينهـــا علـــى أن تقضـــي الشـــهر 
المبارك بفرحة القلوب والنفوس 
ولياليـــه  المباركـــة  أيامـــه  فـــي 

المليئة بالثواب والمغفرة.

)االسم والبيانات لدى المحرر(

سعيد محمدمناشدة

مواطنة شابة تعيش على “نقل الدم”

ال تستطيع العمل لكسب الرزق 
وتعيش مع والدتها األرملة

من السهل أن تتجول في عالم النت والسوشال ميديا لتعيش لحظات 
شــهر رمضــان المبــارك حتــى فــي “الصيــن” لتتســحر هنــاك وأنــت فــي 
البحرين، أو لربما شــاركت في مائدة إفطار شــهية في مدينة سمرقند 
األوزبكية، فاألصدقاء والمعارف في هذا العالم، يزدادون بضغطة زر 

ولحظة صورة وفقرة نص ومقطع فيديو.

تحدثنا الكاتبة شيخة عبدهللا علي 
من أوزبكســـتان عن أجواء الشـــهر 
الفضيـــل هناك، فتقـــول إن نفحات 
رمضـــان تعيد لألوزبك عبق تاريخ 
أجدادهم العظيم وحضارتهم التي 
شـــهدت نهضة علمية واسعة حتى 
صـــارت قبلـــة للعلماء لتلقـــي العلم 
وطشـــقند  كســـمرقند  والمعرفـــة، 
وخـــوارزم وترمـــذ وبيروني، فكان 
منهـــم اإلمـــام البخـــاري والطبيـــب 
ابـــن ســـينا والخوارزمـــي  الشـــهير 
والترمذي،  والنســـائي  والبيرونـــي 

وغيرهم الكثير. 
أوزبكستان دولة مسلمة، ويتحلى 
بالتســـامح  األوزبكـــي  الشـــعب 
والتعايـــش مـــع جميـــع العرقيـــات 
والديانـــات األخـــرى تجمعهم كلهم 
الدولـــة،  ورمـــز  المواطنـــة  روح 
ويأتـــي رمضـــان بالخيـــر للجميـــع، 
فينشـــر أفراحـــه في جميـــع أرجاء 
األول  اليـــوم  فمنـــذ  أوزبكســـتان، 
لرمضـــان، يبـــدأ االســـتعداد لمـــادة 
اإلفطـــار وصناعة أصنـــاف الطعم، 
فتزخـــر األســـواق بعـــرض أصناف 
والخضـــروات  والفواكـــه  الحلـــوى 
واللحوم، حيت تشـــتهر أوبكستان 

بالزرعة وتربية الماشية. أما مائدة 
رمضان، فالمـــادة األوزبكية تتمير 
بتنوعهـــا ويعـــد المطبـــخ األوبكـــي 
تعـــدد  حيـــث  مـــن  شـــهرة  أكثـــر 
األطبـــاء في آســـيا الوســـطى ومن 
أشـــهى األطباق، والـــذي يعد طبق 
التوقيـــع األوزبكـــي األكثـــر شـــهرة 
هـــو “البلوســـط باللغة الروســـية أو 
األوش باللغة األوزبكية والمصنوع 
عادة من األرز وقطع اللحم المتبل 

والجزر والبصل المبثور.
فـــي  مشـــهور  قـــول  وهنـــاك 
أوزبكســـتان، وهـــو.. أنـــه ال يمكـــن 
للضيـــف مغـــادرة المنـــزل إال بعـــد 
تكريمه بطبق بلوف، ومن األطباق 
أيًضا اللجمان والمانتي والماستافا 
والشيشـــليك، وهنا نوع شـــائع من 
الحســـاء.. مـــرق مـــع قطـــع كبيـــرة 
من اللحم، والشـــوربة معروفة منذ 
زمـــن الطبيـــب أبي علي بن ســـينا، 
وتعتبر في الثقافة الشعبية وجبة 
عالجية ضد العديد من األمراض.

التـــي  الجميلـــة  العـــادات  ومـــن 
يتمســـك بها الشـــعب األوبكي هي 
اإلفطـــار الجماعـــي، فقلمـــا تفطـــر 
أسرة واحدة في بيتها، بل تجتمع 

العائلة الكبيرة على طاولة الطعام، 
والتي تســـمى “دســـتارخان” حيث 
يتنـــاول األوزبك طعامهم بأيديهم 
وهم جلـــوس علـــى األرض، فيقام 
حفـــل اإلفطار في جـــو من البهجة 

والفرح والسرور.

هالل ونجمة ورامبوتان

هيا إلى الصين، حيث يتراوح عدد 

المســـلمين في الصين وتركســـتان 
الشـــرقية نحو 24 مليـــون، ومنهم 
حملـــة  يواجهـــون  الـــذي  األيغـــور 
اضطهـــاد لم تتوقف حتى اآلن من 
جانـــب الســـلطات الصينية، وهناك 

من يعيش في شـــينغ يانغ، إضافة 
إلى مناطـــق أخرى مثل شـــيونهوا 
ولشـــهر  وكيســـنيغيانغ،  وكانســـو 
رمضان المبـــارك في هذه المناطق 
حفلـــة  يونـــغ  مريـــم  تخبرنـــا  كمـــا 
اســـتقبال خاصـــة فـــي كل البيوت 
بتنظيف األسطح وتزيين كل زوايا 
المنـــزل. أمـــا الشـــوارع والطرقات، 
فيتـــم تزيينهـــا أيًضـــا بالمصابيـــح 
التي تحمـــل الهالل والنجمة ويتم 
تركيـــب اإلعالنـــات الكبيـــرة التـــي 
تحـــوي اآليـــات القرآنيـــة الكريمـــة 
واألعـــالم واألقمشـــة الملونـــة، كم 
يتـــم فـــرش المســـاجد والجوامـــع 
بهـــذا  احتفـــاًء  الجديـــد  بالســـجاد 

الشهر.
والمائـــدة الصينية عـــادة ما تكون 
لموائـــد  بالنســـبة  الشـــكل  دائريـــة 
مثـــل  تحريكهـــا  ويمكـــن  المنـــزل 
الـــدوالب، وأبرز األطبـــاق هي الرز 
وقـــت  وأول  اللحـــم،  مـــع  المبخـــر 
اإلفطار وخصوًصا في المســـاجد، 
والشـــاي  بالبطيـــخ  اإلفطـــار  يبـــدأ 
األخضـــر، ثـــم يكملـــون إفطارهـــم 
في المنازل، وأشـــهر حلويات شهر 
رمضـــان هـــي دوريـــان، الكيوانـــو، 
مانجوســـتين، الرامبوتان، ســـاالك، 
وعموًمـــا فأغلـــب الشـــعب الصيني 
ال يميـــل إلـــى الحلويـــات، وأغلـــب 
حلوياتهم عبارة عن فواكه مجففة 
وحبـــوب  والعنـــب  كالمشـــمش 

السمسم.

ــة ومــريــم ــخ ــي ــان مـــع ش ــوتـ ــبـ ــرامـ ــيــك الــطــيــب وحـــلـــوى الـ ــشــيــشــل لــنــجــرب ال

"دستارخان“"“ ^   
فطوركم في “أوزبكستان“ 

وسحوركم في “الصين“

  مريم يونغ من الصين في لقطة تذكارية أثناء زيارة المدينة المنورة
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سعيد محمد

التقرير الطبي

الكاتبة شيخة عبدالله 
من أوزبكستان
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مع سعيد محمد

مناشدة

عـــدم  بحالـــة  البعـــض  ^يشـــعر 
اطمئنـــان مـــن صحـــة صيامهـــم كونهـــم 
يقطعون مســـافات طويلـــة داخل البالد 
بســـبب ظـــروف عملهـــم التـــي تلزمهـــم 
بالتجـــوال، وقـــد يتجـــاوزون أكثـــر مـــن 
100 كليومتر قبـــل الزوال وبعده، وعن 
هـــذا األمـــر يقـــول فضيلة الشـــيخ علي 
عاشـــور، مـــن يعمل وفق هـــذه الظروف 

يطلـــق عليـــه كثيـــر الســـفر حالـــه حـــال 
المالحيـــن كقبطـــان الطائـــرة أو قبطان 
الســـفينة أو ســـواق ســـيارة األجـــرة أو 
أي شـــخص وظيفته التجوال والحركة 
الكثيرة ويقطع مسافات طويلة يومًيا، 

الســـفر”  “كثيـــر  فهـــذا يطلـــق عليـــه 
وحكمـــه الصـــوم وصومـــه صحيح 

ويصلي صالته تماًما.

جدل

يوميات ابداع

ربيع القرآن

سعيد محمد

أسامة الماجد

سعيد محمد

 “كثير السفر” 
صيامه صحيح وصالته تمام

ما برنامجك بيوم رمضان؟ «

في كل عام نتفطر مع الوالدة هللا يخليها لنا، 
ولكن بســـبب “الكورونا” واألوضـــاع الحالية 
ســـأبقى في البيت مع أســـرتي وسنفتقد لمة 
العائلة واألهل، وبصورة عامة شـــهر رمضان 
هـــو شـــهر العبادة وتزيـــد فيه الطاعـــات وله 

خصوصية في قلب كل مسلم ومسلمة. 

ما وجبتك المفضلة على الفطور والسحور؟ «

أكيد الهريس والثريد وبدون أي منافسة.
طبق ال يغيب عن  «

مائدتك؟

والثريـــد  الهريـــس 
يمكـــن  ال  طبقـــان   ..

االستغناء عنهما. 

ما برنامجك بعد  «
الفطور، وقبل السحور 

في زمن كورونا؟

بعد الفطور الجلوس 
فـــي المنـــزل وقراءة 
ومتابعـــة  القـــرآن 

األوالد وبعـــد ذلك مشـــاهدة التلفزيون وهو 
الخيار الوحيد. ومع األســـف لـــن يكون هذه 

السنة “التجهيز للعيد” بحكم الظروف. 
وأتصـــور أن أزمـــة كورونـــا علمتنـــا 

أهميـــة اللحظـــات الجميلـــة التـــي 
نقضيها مع أحبائنا وأهلنا.

ماذا تشاهدين في  «
التلفزيون؟

التاريخيـــة  المسلســـالت 
تكـــون  أن  شـــرط  وليـــس 

جديـــدة، حتى القديمة منها 
خصوصا التي لم أشـــاهدها 
هـــذه  ألن  الســـابق؛  فـــي 
المسلســـالت  مـــن  النوعيـــة 

الحكـــم  مـــن  الكثيـــر  فيهـــا 
مـــن  ونتعلـــم  والمواعـــظ، 

شخصياتها الكثير.

موقف سابق تتذكرينه  «
في رمضان؟

أتذكـــر تلـــك األيـــام عندمـــا 

كنت فـــي التلفزيون وأقدم نشـــرة الســـابعة 
كان  الـــذي  اإلنتاجـــي  والزخـــم 
يتطلـــب منا البقاء لفترات 
طويلة حتى إلى ما بعد 
الفطور. وكان الجميع 
الفطور  في  يســـاهم 
بأي طبق عن طريق 
مـــع  التواصـــل 
وتوصيـــل  األهـــل 
إلـــى  “الصحـــون” 
بوابة التلفزيون. 
بالفعـــل  كانـــت 
جميلة  لحظات 
وال تنسى أبدا.

عهدية لن تفطر مع والدتها بسبب كورونا

الهريس 
والثريد 

طبقان ال 
تستغني 

عنهما 
بمائدة 
رمضان

حصل على المركز الثالث بمسابقة البحرين الكبرى

واإلجابـــة لـــدى استشـــارية أمراض 
بمستشـــفى  العيـــون  وجراحـــة 
الخليج الطبي والسكر خاتون علي 
التي تؤكد أهمية شـــرب الكثير من 
المـــاء بعـــد اإلفطـــار، وكذلـــك اتباع 

نظـــام غذائـــي غنـــي بالمغذيات، مع 
اإلكثـــار مـــن اســـتخدام قطـــرات أو 

مراهم العين المرطبة.
وتشـــير إلى أنه مـــن األهمية بمكان 
تجنـــب العوامل التي قـــد تزيد من 

التعـــرض  بتفـــادي  العيـــن  جفـــاف 
لمسببات الحساســـية كالتدخين أو 
التعـــرض المباشـــر لهـــواء المكيـــف، 
وعـــدم قضـــاء وقـــت طويـــل فـــي 
القراءة ومشاهدة األجهزة الذكية.

يقـــول العالي :”بدأت منذ ذلك الحيـــن، أبحث عن القراء 
الكبـــار وأقلدهـــم، وكنت وال أزال من المعجبين بالشـــيخ 
سعود الشريم والشيخ عبدالرحمن السديس؛ ألن والدي 
كان يقلدهمـــا ويضبـــط صوتهمـــا وقراءتهمـــا بأطوارهما 
وتأثـــرت أنـــا أيًضـــا مـــن خاللـــه بهم، ثـــم التحقـــت بمركز 
اإلمـــام المهـــدي لعلـــوم القرآن فـــي قرية جنوســـان العام 
2015، وبدأت من المستوى األول على يد المقرئ جاسم 
الجنوســـاني وبعدهـــا المســـتوى الثانـــي على يـــد المقرئ 
حســـين الجنوســـاني، وبعدها المســـتوى الثالـــث على يد 
المقـــرئ الســـيد علي، وأخيـــًرا المســـتوى الرابـــع على يد 
المقرئ حســـن سلمان وتأثرت به كثيًرا القتداره وتميزه 

في التعليم”.
وفـــي العـــام 2016 قدمت االمتحان العملـــي في الرواية 
بمركـــز الفاتـــح اإلســـالمي، وامتحننـــي أســـتاذ التجويـــد 
محمـــد ســـعيد فقير الهـــروي األفغاني، واجتـــزت بدرجة 
عاليـــة وترخصـــت فحصلـــت علـــى الروايـــة فـــي التالوة 
فقـــط وليـــس في النظري، وشـــاركت في مســـابقة “اقرأ” 

ألول مـــرة فـــي حياتي، وبعد ذلك شـــاركت في مســـابقة 
البحرين الكبرى ومســـابقة القارئ العالمي وحصلت على 
المركز الثالث على التوالي في مسابقة البحرين الكبرى.

وهنـــاك الكثيـــر مـــن القـــراء ممن تأثـــرت بهم أذكـــر منهم 
األفاضـــل: الحذيفـــي والعفاســـي ونبيـــل الرفاعي ورعد 
الكـــردي ومحمد أيوب وعبدهللا بـــن جابر، أي من القراء 
الحجازيين واليمانيين بشكل عام.  أما البحرينيون، فأنا 
أفضل أســـمع أحمد محفوظ ومحمود المحروق وحبيب 
عبدالنبـــي، والمقام المحبب عنـــدي هو مقام البيات على 
طـــرق أهـــل الحجـــاز مثـــل الركبـــي والـــدوكاه والحراب، 
ومقـــام العجـــم بطريقة آبائـــي وأجدادي، ولهـــذا فأجواء 
شـــهر رمضـــان بالنســـبة لي هي أجـــواء تمنحنـــي فرصة 
ألن أختـــم القـــرآن والقيام بتعليم األطفال في المســـجد 
وزيـــارة األقـــارب واإلحســـاس بألـــم الفقـــراء ومعاناتهم 
وعطـــش يوم القيامـــة والرحمة اإللهيـــة وارتياح النفس 
وانســـجام الجســـم بالتجويـــع، ومـــع ذلـــك، فـــكل جنبات 

وأوقات الشهر الفضيل مليئة بالرحمة.

ال تقضي وقتا طويال بالقراءة 
ومشاهدة األجهزة الذكية

المقرئ يوسف العالي: تأثرت 
منذ صغري بالشريم والسديس

^ يصاب البعض بحكة وإحساس بوجود ما يشبه 

الرمل في العين في بعض أيام الصيام، فكيف يمكن 
تجنب إصابة العين بالجفاف خالل شهر رمضان المبارك؟ 

الدكتورة خاتون علي استشارية أمراض وجراحة العيون

زوجة  يد  على   1998 العام  في  القرآن  تعلم  صغيًرا،  كان  عندما   ^
الحاج عبدالله القطيفي كتعليم تقليدي بدون تجويد “أي في المعلم أو 
الكتاتيب“، وفي العام 2004 بدأ المقرئ يوسف العالي في تعلم التجويد 

بالمركز التعليمي والثقافي بقرية عالي على يد الشيخ علي الجفيري.

سعيد محمد

local@albiladpress.com05

الشيخ علي 
عاشور

خاتون 
تتحدث 

عن عالج 
إصابة العين 

بالجفاف 
أثناء رمضان

 لوحة
 “ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه”

مقتبسة من آية كريمة بسورة اإلسراء 
للخطاط الزميل علي جمعة.

^
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تواصل عبر الواتساب )33443463(

م رسالة  الكاريكاتير لغة التوعية والسخرية، ولهذا السبب جاءت صفحة “كاريكاتير” بصحيفة البالد، لتقّدِ
بهذه اللغة، ويفهمها الجميع من دون مرشد أو ترجمان.

في كل أسبوع ستعرض الصفحة أبرز اللوحات الكاريكاتيرية من فنانين حول العالم. والموضوع المهيمن 
ومالحظاتكم  وإبداعاتكم  بتواصلكم  الصفحة  ترحب  كورونا.  فيروس  عن  الفترة  هذه  في  بالمعمورة 
الصفحة  معد  اب”  “واتس  رقم  على  أو   )algayeb@gmail.com( اإللكتروني  البريد  عبر  واقتراحاتكم 

.)33443463(
راشد الغائب

الفنان البحريني خالد الهاشمي

الفنان المصري فوزي مرسي

الفنان البحريني نواف المال

الفنان السعودي أمين الحباره

الفنان البحريني جعفر عيسى

الفنان العراقي عاصم جهاد

الفنان الفلسطيني عالء اللقطه

الفنان البحريني علي البزاز

الفنان الكويتي بدر بن غيث

الفنان المغربي صخراوي طارق

صحيفة مصرية تفتح تحقيًقا بعد سرقة رسامها ألفكار الهاشمي
انزعاجـــه وينقـــل  الكاريكاتيرييـــن..  مســـؤول  مـــع  يتواصـــل  خالـــد 

مـــن يعـــرف الفنـــان المبـــدع خالـــد الهاشـــمي 
يعلـــم أنـــه هـــادئ بـــا حـــدود فـــي تعامله مع 
فـــي  بســـخريته  صاخـــب  ولكنـــه  اآلخريـــن، 
لوحاتـــه الكاريكاتيريـــة. وكما يقال: اتق شـــر 
الحليـــم إذا غضب، فإن الهاشـــمي انزعج من 
ســـرقة بعض أفكاره بأعماله المنشـــورة على 
حســـابه بـ “األنستغرام” من فنان ينشر أعماله 

بصحيفة مصرية يومية.
“ســـرقة  بــــ  وصفـــه  مـــا  الهاشـــمي  وســـّجل 
كاريكاتيريـــة” لعمـــل نشـــره فـــي 15 مـــارس 
الفكـــرة  بنفـــس  إنتاجـــه  بإعـــادة  الماضـــي 
والتكنيك بعـــدد الصحيفـــة المصرية بتاريخ 

23 مارس.
وتكررت عملية الســـطو على الملكية الفكرية 
ألعمـــال الهاشـــمي بلوحـــة أخرى نشـــرها في 
20 مارس، واقتبســـت فكرة الهاشمي حرفيا 
بريشـــة الفنـــان العربـــي بنشـــر العمـــل بعـــدد 

الصحيفة بتاريخ 24 مارس.
وقال الفنان الهاشـــمي لــــ “الباد” بأنه تواصل 

مـــع مســـؤول فنانـــي الكاريكاتيـــر بالصحيفة 
المصرية، ونقل انزعاجه مما جرى.

تحريـــر  رئيـــس  مـــع  “البـــاد”  وتواصلـــت 
الصحيفـــة المصرية، وذلك لنشـــر تعليق منه 

على مجريات الموضوع.
وشـــكر رئيس التحرير، “الباد”، على تزويده 
بالماحظـــة، وأعلـــن عن فتـــح تحقيق فوري 

بما جرى، ومبلغا تحياته للفنان الهاشمي.

يســـتعد فنـــان الكاريكاتير 
الســـعودي أميـــن الحبـــاره 
مـــن  مجموعـــة  بمشـــاركة 
فنانيـــن خليجيين إلصدار 
كتـــاب عـــن إبداعـــات فـــن 
الكاريكاتيـــر فـــي مواجهة 
فيـــروس كورونـــا بعنـــوان 

“كورونا تون”.
يضّم الكتاب أكثر من 100 

عمل و3 مقاالت.
وشـــارك مـــن البحريـــن كل 
الزميـــل  الفنانيـــن:  مـــن 
وحمـــد  المـــا،  نـــواف 
الغائـــب، وجعفـــر عيســـى، 
وعلـــي البـــزاز، وعبداألمير 

الحايكي.
وســـيكون الكتـــاب متاحـــا 
 )PDF( بصيغـــة  بالمجـــان 
لتوعيـــة وتثقيف المجتمع 
الكاريكاتيـــر  بريشـــة 

الساخرة.

كاريكاتيريون بحرينيون يشاركون بكتاب خليجي

“كورونا تون” يضم 
100 لوحة ساخرة 

وتوعوية

محرر الشؤون المحلية

غالف كتاب “كورونا تون”

مقارنة بين لوحات الهاشمي.. والنقل الحرفي لفكرته

خالد الهاشمي

راشد الغائب



فخورون بالتجاوب والمساهمة المتميزة إلخواننا المقيمين
فــي لفتــة إنســانية متميــزة شــارك العديد مــن المقيميــن والجاليــات األجنبية في 
حملــة “فينــا خيــر” للمســاهمة في الجهود الوطنيــة للتصدي لوبــاء كورونا )كوفيد 
19( فــي البرنامــج التلفزيونــي الذي نظمته المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية 

بالتعاون مع تلفزيون البحرين أمس على قناة البحرين الدولية. 

وبهـــذه المناســـبة تقـــدم األميـــن العـــام 
للمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
مصطفـــى الســـيد مـــن جهتـــه، بخالـــص 
الشـــكر واالمتنان لعاهـــل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة علـــى رعايتـــه واهتمـــام جاللته 
بصحة وسالمة مملكة البحرين وجميع 
المواطنيـــن  مـــن  عليهـــا  يعيـــش  مـــن 
والمقيميـــن، مثمنـــًا الدعـــم الكبيـــر الذي 
تقدمه الحكومة بقيـــادة رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، والـــدور المتميز 
لولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفة وجهـــوده المتميزة في قيادة 
فريـــق البحرين الوطنـــي للتصدي لوباء 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، كما أشـــاد بجهود 

ممثـــل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني 
رئيس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، من خالل قيادته لعمل 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
مـــن  الوطنيـــة  الحملـــة  واطالقـــه هـــذه 
أجل منح شـــرف المســـاهمة للجميع في 
الجهود الوطنية للتصدي لوباء كورونا.

قبـــل  مـــن  المتميـــز  بالتجـــاوب  وأشـــاد 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  الجاليـــات 
البحرين ومســـاهماتهم فـــي حملة “فينا 
خيـــر” دعمـــًا للجهـــود الوطنيـــة للتصدي 
لوبـــاء كورونا، مؤكدًا أن التجاوب أثبت 
أن جميـــع مـــن يعيش على هـــذه األرض 
الطيبـــة البحريـــن يعتبرهـــا وطنـــه الذي 

يكن له كل المحبة والوالء.
وأوضـــح الســـيد لـــدى اســـتضافته فـــي 

البرنامـــج الخاص الذي نظمـــه تلفزيون 
البحريـــن الدولي بأن هذا البرنامج جاء 
استجابة للمطالبات التي أطلقها العديد 
مـــن المقيمين فـــي مملكـــة البحرين من 
الجاليـــات األجنبيـــة ورغبتهـــم الصادقة 
فـــي دعـــم الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا )COVID-19( بقيادة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الـــوزراء، وتنفيـــذًا لتوجيهـــات 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني 
رئيس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية 

لألعمال اإلنسانية.

وبيـــن أن التجـــاوب الجميـــل مـــن قبـــل 
الجميـــع مع هذه الحملـــة الوطنية يظهر 
نجاح السياســـة الحكيمة التي تنتهجها 
مملكة البحرين في معاملة الجميع وفق 
أعلـــى المعاييـــر اإلنســـانية واعتبـــار كل 
مـــن يعيش على هـــذه األرض جزءا منه 
دون تمييز ونحن فخورون بالمســـاهمة 
المتميـــزة والتجاوب التلقائـــي إلخواننا 
المقيميـــن الذيـــن نعتبرهـــم جـــزءا مـــن 
النسيج البحريني ومساهمين في تقدم 
البحرين ومســـتقبلها، فهنـــاك العديد من 
الجهات التي شـــاركت فـــي هذه الحملة 

مـــن الذيـــن عاشـــوا فـــي البحريـــن مـــن 
المؤسسات والشركات والجمعيات مثل 
جمعية السيدات الهنديات، والتي تعتبر 
أقدم جمعية خيرية للسيدات الوافدات 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
باإلضافـــة  الرائديـــن،  األعمـــال  ورجـــال 
إلى المنظمات غير الحكومية المختلفة 
مثل نادي الليونز وما إلى ذلك، والعديد 
مـــن المنظمـــات و تقـــدم األفـــراد للتعهد 

بمساهماتهم.
وأكد السيد أن هذه االستجابة المتميزة 
غير مســـتغربة علـــى الجاليات الصديقة 

التي تعيش علـــى أرض مملكة البحرين 
حيـــث ســـبق وأن كانت لهم مســـاهمات 
متميزة مع جميع الحمالت التي تطلقها 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
لدعم المشاريع والبرامج اإلنسانية التي 

تنفذها في داخل وخارج البحرين.
الســـيد أن حملـــة فينـــا خيـــر  وأوضـــح 
وأن   2020 أبريـــل   30 حتـــى  مســـتمرة 
المجـــال ال يـــزال مفتوحـــا أمـــام الجميع 
لتقديـــم شـــيء للوطن، وكما قال ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر “مهما كان حتـــى لو دينار 
واحد”، وتم ترتيب عملية التبرع لتكون 
ســـهلة وميســـرة ســـواء كانـــت مادية أو 
عينيـــة ويمكـــن للجمهور المســـاهمة في 
الحملة عن طريق زيارة موقع المؤسسة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية اإللكتروني 
طريـــق  عـــن  أو   www.rco.gov.bh
التحويـــل المصرفـــي إلى بنـــك البحرين 
 ،MOFNE الحســـاب:  اســـم   - الوطنـــي 
الجهد الوطني لمكافحة فيروس كورونا 
IBAN: BH- 19، رقم الحساب بصيغة - 

66NBOB00000082109370

جانب من البرنامج التلفزيوني

المنامة - بنا

الشعب سطر أروع األمثلة في الوفاء والوالء للوطن والقيادة 
جاللة الملك وسمو ورئيس الوزراء وسمو ولي العهد أداروا أزمة “كورونا” بكل اقتدار

بمباركة ســامية من ملك الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، واســتنادا إلى رأي المجلس األعلى للشــؤون اإلســامية، أقيمت أمس بجامع 
الفاتــح خطبــة وصــاة الجمعــة بحضــور عــدد محدود مــن المصلين وبالضوابــط االحترازية والوقائيــة التي نصت عليهــا واإلجراءات الصحيــة الصادرة عن 

الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

وبعـــد الحمـــد والصالة على رســـول األمة؛ 
رفـــع خطيب جامع الفاتـــح عدنان القطان 
التهانـــي والتبريـــكات لمقـــام عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس  خليفـــة،  آل 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، ولولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، ولشـــعب البحرين الكريم 
بحلول شـــهر رمضـــان المبـــارك، داعيا هللا 
أن يعيـــده علـــى المملكـــة وســـائر الـــدول 
باليمن والبركات، وأن يجنبها شرور البالء 

واألمراض.
وتحدث القطان عن فضائل شـــهر رمضان 
وما به من مفاتيح الخير والغفران وفضل 
وســـيلة  كونـــه  العبـــادات؛  فـــي  االجتهـــاد 
عظيمـــة لشـــفاء القلـــوب بتدبـــر كتاب هللا 
العزيـــز، وأشـــار إلى فضـــل الشـــهر الكريم؛ 
كونـــه موســـما للمتصدقيـــن واإلكثـــار مـــن 
الجـــود فيه، اتصافا بســـنة الرســـول صلى 

هللا عليه وسلم.
وأكـــد أهميـــة “االلتزام وطاعـــة أولي األمر 
بالبقاء بالبيـــوت والصالة بها واتباع كافة 
مـــن  الصـــادرة  والتوجيهـــات  اإلرشـــادات 
الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا؛ 
كون هذه اإلرشـــادات تصـــب في مصلحة 
اإلنســـان وســـالمته وصحته، وهنا فرصة 
لتربية النفس على الطاعات والتقرب إلى 
هللا والتوجه بالدعـــاء والتضرع المخلص 
إليـــه ســـبحانه وتعالـــى بـــأن يكشـــف هـــذا 

البالء عن بالدنا والعالم أجمع”.
وخصص القطان خطبتـــه الثانية بتوجيه 
الشـــكر لجاللـــة الملـــك ولصاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيس الـــوزراء ولصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء،  لرئيـــس مجلـــس  األول  النائـــب 
ولفريـــق البحريـــن ولشـــعب البحرين على 
الجهـــود المخلصـــة الوطنيـــة واإلجراءات 
الحاســـمة فـــي مواجهة فيـــروس كورونا. 

وفيما يلي نص الخطبة:
 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا 
ويرضى، والشـــكر له على ما أولى من نعم 
وأســـدى، ونشـــهد أال إلـــه إال هللا وحـــده ال 
شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا 
عبـــده ورســـوله صلى هللا عليـــه وعلى آله 
وأصحابه، ومن ســـار على نهجهم واقتفى 

إلى يوم الدين.
أمـــا بعد فيـــا أيها المســـلمون.. يقول صلى 
هللا عليه وسلم: )اَل َيْشُكُر اللََّه َمْن اَل َيْشُكُر 
النَّاَس(، ويقوُل عليه الصالة والسالم: )َمْن 
ُصِنَع ِإَلْيِه َمْعُروٌف َفَقاَل لَِفاِعِلِه:  َجَزاَك اللَُّه 
َناِء(، وبنـــاء على  َخْيـــرًا َفَقـــْد َأْبَلـــَغ ِفـــي الثَّ
هـــذا التوجيه والهدي النبـــوي الكريم نرى 
أن الواجب يحتم علينا أن نتقدم برســـالة 
شـــكر وتقديـــر وامتنـــان واعتـــزاز، لعاهـــل 
البالد جاللة الملك حمد بن عيسى، وسمو 
رئيـــس الوزراء خليفة بن ســـلمان، وســـمو 
ولـــي العهد ســـلمان بن حمـــد، حفظهم هللا 
ورعاهـــم، علـــى توجيهاتهم الســـديدة في 
إدارة أزمـــة كورونـــا بـــكل حكمـــة واقتدار 
واتخاذهـــم كافـــة اإلجـــراءات االحترازية 

والتدابير الوقائية لمكافحة هذا الفيروس 
انعكاســـات  ومواجهـــة  انتشـــاره،  ومنـــع 
انتشـــار هذا الوباء العالمي على المستوى 
المحلـــي والداخلي بما يحافظ على صحة 
المواطنيـــن  واطمئنـــان  وأمـــن  وســـالمة 
المملكـــة  برامـــج  واســـتمرار  والمقيميـــن 
ومســـيرة عملهـــا تحقيقا لمســـاعي التنمية 
المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن، وتوفيـــر 
السيولة الالزمة للتعامل مع آثار األوضاع 
الراهنـــة التـــي تمـــر بهـــا مملكتنـــا الغاليـــة 
البحرين، وهذا ما تعودناه دائما من قيادة 
جاللة الملك في إدارة األزمات والشـــدائد 
خيـــرا  هللا  فجـــزاه  والمحـــن،  والضوائـــق 
وبـــارك فـــي جهـــوده، وســـدد علـــى طريق 

الخير والمحبة والعطاء خطاه.
والشكر والتقدير موصول للفريق الوطني 
البحرينـــي بقيـــادة ســـمو ولـــي العهـــد مـــن 
ومؤسســـاتها،  الدولـــة  وزارات  مختلـــف 
دفـــاع  بقـــوة  األبطـــال  الجيـــش  ولرجـــال 
البحريـــن، ولرجـــال األمـــن العـــام والدفاع 
الداخليـــة،  بـــوزارة  البواســـل  المدنـــي 
وللقائميـــن علـــى المجلـــس األعلى للصحة 
والطواقـــم  وللكـــوادر  الصحـــة  ووزارة 
الطبية والتمريضية واإلسعافية واإلدارية 
المخلصة، العســـكرية منها والمدنية، التي 
واقتـــدار  شـــجاعة  بـــكل  وتقـــف  وقفـــت 
فـــي  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  وصمـــود، 
مواجهة هذه الجائحة، في المستشـــفيات 
والحجـــر  العـــزل  ومراكـــز  والمختبـــرات 
يقدمونـــه  ومـــا  المنافـــذ،  وفـــي  والعـــالج 
مـــن كفـــاءة وجاهزيـــة عالية، ومســـؤولية 

وطنية مشهودة، ومعاٍن سامية للمواطنة 
الصالحة والمخلصة، والتضحيات الجليلة 
في تقديم الخدمـــات العالجية والوقائية 
والحمالت التوعوية واإلرشـــادية لحماية 
الوطن والمواطن والمقيم، لينعم المجتمع 
بالصحة والســـالمة والعافية واالســـتقرار 

واألمان.
للمحافظيـــن  أيضـــًا  موصـــول  والشـــكر 
علـــى  وللقائميـــن  األربـــع،  والمحافظـــات 
الحكومـــة اإللكترونيـــة، ولـــوزارة شـــؤون 
والتعليـــم  التربيـــة  ولـــوزارة  اإلعـــالم، 
والقائميـــن علـــى نظـــام التعليـــم عـــن ُبعد، 
والمعلميـــن والمعلمـــات وبعـــض المدارس 
الوطنيـــة  وللصحـــف  الخاصـــة  الوطنيـــة 
والصحافييـــن والكتـــاب، وكذلـــك الشـــكر 
للشـــؤون  األعلـــى  للمجلـــس  والتقديـــر 
والشـــؤون  العـــدل  ولـــوزارة  اإلســـالمية 
وللجمعيـــات  واألوقـــاف،  اإلســـالمية 
البحرينـــي،  األحمـــر  والهـــالل  الخيريـــة 
والنـــوادي، والبنـــوك، وللمؤسســـة الملكيـــة 
لألعمـــال اإلنســـانية، ولكافـــة المســـاهمين 
فـــي حملة )فينا خير( ولجميع المتطوعين 
الوفـــي،  البحريـــن  ولشـــعب  الخَيريـــن، 
وللمقيميـــن فيـــه بجميع فئاتـــه ومكوناته، 
الذيـــن ســـطروا أروع األمثلـــة فـــي الوفاء 
واإلنســـانية والعطـــاء والتضحية، والوالء 
للوطـــن والقيادة والتعـــاون والتكاتف في 
هـــذه األزمة والجائحـــة التي تمـــر بوطننا 

الغالي..
 نســـأل هللا تعالـــى أن يجـــزي الجميع خير 
الجـــزاء، وأن يحفظهم بحفظـــه ويكألهم 

برعايتـــه وعنايتـــه، وأن يبـــارك لهـــم فـــي 
صحتهـــم وأهلهـــم وأوالدهـــم وجهودهـــم، 
وأن يرفع عنا وعن بالدنا وعن المســـلمين 
وعن العالم بأســـره البـــالء والوباء، وينزل 
رحمتـــه ولطفـــه علـــى العالميـــن، برحمتـــه 
وفضلـــه ومغفرتـــه، عاجـــالً غير آجـــل. إنه 

على كل شيء قدير.
اللهم احفظنا من األوبئة وســـيئ األســـقام 
واألمـــراض، وُمـــَن بالشـــفاِء والعافيِة على 
واألمـــان  األمـــن  وارزقنـــا  بـــه،  المصابيـــن 
والراحـــة واالطمئنـــان، برحمتك يـــا أرحم 
الراحمين. اللهمَّ آِت نفوسنا تقواها، وزكِّها 
ها وموالها يا  اها، أنت وليُّ أنـــت خيُر َمن زكَّ

سميع الدعاء.
اللهم ارفْع وأدفع عنَّا الَبالَء والَوباَء والغال 
الزَل والِمَحَن  نا والفواحش والزَّ با والزِّ والرِّ
وَســـيئ األســـَقاِم واألمراِض، ما ظهَر منها 
وما بطـــَن عن بلِدنا الَبحريـــِن خاصًة وعن 
َســـائِر بالِد المســـلميَن والعالم عامًة يا ربَّ 
ـــُه اْلَعِظيـــُم اْلَحِليُم،  العالميـــَن.. اَل ِإَلـــَه ِإالَّ اللَّ
ـــُه َربُّ اْلَعـــْرِش اْلَعِظيـــِم، اَل ِإَلَه  اَل ِإَلـــَه ِإالَّ اللَّ
ـــَمَواِت َوَربُّ اأْلَْرِض َوَربُّ  ـــُه َربُّ السَّ ِإالَّ اللَّ
اْلَعْرِش اْلَكِريِم.. اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّا 
الِِميـــَن. اللهمَّ إنا نســـأُلَك العفَو  ُكْنا ِمـــَن الظَّ

والعافيـــَة فـــي الدنيـــا واآلخـــرِة، اللهـــمَّ إنا 
نســـأُلك العفـــَو والعافيَة في ِديننـــا وُدنيانا 
ووالدينـــا وأهِلنـــا وأوالدنـــا ومالِنـــا ووالِة 
أموِرنـــا وذوي الُحُقـــوِق علينا، اللهمَّ اســـُتْر 
عوراتنـــا وآِمـــْن ُروَعاِتنـــا واحَفظنا من بيِن 
أيدِينـــا ومـــن خلِفنـــا وعـــن أيماِننـــا وعـــن 
شـــماِئلنا ومـــن فوِقنـــا ونعـــوُذ بعظمِتك أن 

ُنْغَتاَل من تحِتنا يا ذا الَجالِل واإلكرام.
اللهـــم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا ســـخاًء 
واإليمـــان  اإلســـالم  بظـــل  وأظلـــه  رخـــاًء 
واالســـتقرار  واألمـــان  األمـــن  وبنعمـــة 
والوحـــدة، وألـــف بين قلوبنا رعـــاة ورعية 
واحفظـــه علينـــا وطنـــا وملـــكا وحكومـــة 
وشعبا واهِد الجميع للتي هي أقوم.. اللهم 
كـــن إلخواننا المســـتضعفين في كل مكان 

ناصرا ومؤيدا وارفع البالء عنهم.
اللهـــم اغفـــر ذنوبنا واســـتر عيوبنا، ونفس 
كروبنـــا وعـــاف مبتالنـــا واشـــف مرضانـــا، 

برحمتك يا أرحم الراحمين..
ْر َعَلَى َأْهِل اْلُقُبْوِر َمْن اْلُمْســـِلِمْيَن  اْللَُّهـــمَّ َنـــوِّ
َلُهـــْم  ـــْر  َوَيسِّ لِألْحَيـــاِء  َواْغِفـــْر  ُقُبْوِرِهـــْم، 
ُأُمْوَرُهْم، اْللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلََّم َوِزْد َوَباِرَك َعَلَى 
ـــٍد َوَعَلَى َآلِـــِه َوَصْحِبِه  َنـــا ُمَحمَّ ِدَنا َوَنِبيِّ َســـيِّ

َأْجَمِعْيَن”.

المنامة - بنا

القطان في خطبة الجمعة الثانية يشيد بجهود فريق البحرين في إدارة تداعيات “كورونا”

السيد: هؤالء جزء 
من النسيج البحريني 

ومساهمين في تقدم 
البحرين ومستقبلها

local@albiladpress.com
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بالصور: تسوية بناية الكويتي باألرض
أنجزت التراكتورات المهمة األصعب وهي تسوية بناية الكويتي باألرض بعد 

أن بدأت المطارق بهدمها قبل فترة.

محرر الشؤون المحلية
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أعلنت بورصة البحرين عن فتح باب االكتتاب في الســـوق األولي للســـندات 
والصكوك على سندات تنمية حكومية )اإلصدار 20( بقيمة 300 مليون دينار 
لفترة استحقاق مدتها 3 سنوات بمعدل فائدة 6 % سنوًيا، ومن ثم تداوله فور 
إدراجـــه الذي من المتوقع أن يتم بتاريـــخ 17 مايو المقبل. وحددت البورصة 
فترة االكتتاب في هذا الطرح ابتداًء من غد األحد حتى يوم األربعاء المقبل، 
علًمـــا بأنـــه ســـيتم فتح باب االكتتـــاب من األحـــد وحتى الثالثاء من الســـاعة 
10:00 صباًحا لغاية 1:00 ظهًرا وفي يوم األربعاء من الساعة 10:00 صباًحا 
وحتى 11:00 صباًحا، علًما بأن الحد األدنى لالكتتاب هو 500 سند للمكتتب. 
وســـيتم تخصيص 10 آالف ســـند لكل مكتتب وتخصيـــص الطلبات المتبقية 
بآلية النســـبة والتناسب. ويبلغ حجم االصدار 300 مليون دينار بقيمة اسمية 
قدرها دينار واحد للسند، في حين تبلغ مدة اإلصدار 3 سنوات اعتباًرا من 3 
مايو 2020 حتى 3 مايو 2024 )تاريخ االستحقاق(، ويبلغ العائد الثابت 6 % 

سنوًيا، يتم دفع فوائد اإلصدار كل 6 شهور.

بدء االكتتاب على 300 مليون سند غًدا

طوكيو - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس، لتعزز المكاسب التي حققتها في الجلسات السابقة بعد 
أن قـــال منتجون مثل الكويت إنهم ســـيتحركون لخفض اإلنتاج ووافقت الواليات 

المتحدة على حزمة أخرى لتجاوز االضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
وارتفـــع خام برنت 24 ســـنتا أو ما يعادل 1.1 % إلـــى 21.57 دوالر للبرميل، بعد أن 
صعـــد مـــا يزيد عـــن دوالر في وقت ســـابق وقفز 5 % يوم الخميـــس. وارتفع الخام 
األميركي 38 سنًتا أو ما يعادل 2.3 % إلى 16.88 دوالر للبرميل، بعد أن زاد 20 % 
في الجلسة السابقة. ويتجه برنت صوب خسارة أكثر من 20 % هذا األسبوع فيما 

من المقرر أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط األمريكي بنحو 8 % تقريًبا.
وانخفض خام غرب تكساس إلى المنطقة السلبية عند سالب 37.63 دوالر للبرميل 

يوم االثنين بينما هبط برنت ألدنى مستوى في عقدين.

أسعار النفط تتجه لتختتم األسبوع مرتفعة

ارتفع سعر غرام الذهب عيار “21” بالسوق 
المحلية إلى نحو 18.5 دينار تقريًبا، قبيل 
إغـــالق المحـــالت التجاريـــة ابتـــداء مـــن 
الخميس )أمس األول(، في تمام الساعة 7 
مساًء حتى يوم الخميس الموافق 7 مايو 
المقبـــل. وســـوف تقتصـــر أنشـــطة المحال 
التجاريـــة والصناعية التي تقدم ســـلًعا أو 
خدمـــات مباشـــرة للزبائـــن علـــى عمليـــات 
البيـــع بالطـــرق اإللكترونيـــة، وعبـــر خدمة 
توصيـــل البضائع مع إغالق هذه المجاالت 

في هذه الفترة.
الشـــهابي  محـــالت  صاحـــب  وأكـــد 
للمجوهـــرات، طه الشـــهابي لـ “البـــالد”، أن 
ســـعر الغـــرام “عيـــار 21” وصل إلـــى 18.5 
دينـــار تقريًبـــا يـــوم الخميـــس، الذي شـــهد 
ارتفاًعـــا كبيـــًرا قياًســـا بســـعر 15.8 دينـــار 
للغـــرام قبل فترة اإلغالق األولى للمحالت 

التجاريـــة، مـــن 26 مـــارس إلـــى 9 أبريـــل 
الجاري واالكتفاء بخدمة التوصيل فقط.

وأشـــار إلـــى أنـــه تـــم تقديم عـــروض على 
الحلـــي والذهـــب للزبائن قبـــل يومين من 
بيـــع  منهـــا  التجاريـــة،  المحـــالت  إغـــالق 
مصنعيـــة  قيمـــة  احتســـاب  دون  الذهـــب 
الذهـــب وغيرها من العـــروض الترويجية، 
إال أن هنـــاك ركـــوًدا بســـبب ارتفاع أســـعار 
الذهـــب عالمًيـــا وجائحة فيـــروس كورونا 

)كوفيد - 19(.
وعالمًيـــا، تراجع الذهب أمـــس الجمعة، إذ 
بـــاع المســـتثمرون المعدن األصفـــر لجني 
فـــي   %  1 بنســـبة  ارتفـــاع  بعـــد  األربـــاح 

الجلسة السابقة.
الفوريـــة  المعامـــالت  فـــي  الذهـــب  ونـــزل 
لألوقيـــة  دوالر   1724.05 إلـــى   %  0.4
)األونصة(، لكنه مرتفع ما يزيد عن 2.3 % 

منذ بداية األسبوع.

وبلغت األسعار أعلى مستوى في أكثر من 
أســـبوع عنـــد 1738.58 دوالر يـــوم أمـــس 
األول )الخميس(، بدعم من آمال بمزيد من 
التحفيز في الواليـــات المتحدة، خصوصا 
بعد أن ارتفعت طلبـــات إعانة البطالة إلى 
مســـتوى قياسي عند 26 مليون طلب في 

األسابيع الخمسة الفائتة.
ولم يشـــهد الذهـــب في العقـــود األميركية 
اآلجلـــة تغيرا يذكـــر عنـــد 1745.10 دوالر 

لألوقية.
وقال المحلل لدى آي.جي ماركتس، كايل 
رودا ”شـــهدنا القليـــل جـــًدا مـــن التراجـــع 
للذهب؛ بســـبب أن االرتفاع يوم الخميس 

كان كبيرا“.
وبالنســـبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفع 
دوالر   1988.17 إلـــى   %  0.4 البالديـــوم 
لألوقيـــة، لكنـــه يتجـــه صـــوب االنخفاض 

لألسبوع الرابع على التوالي.

شهر فـــي  األصـــفـــر  ــدن  ــع ــم ال ــاع  ــفـ ارتـ ديـــنـــار   2.7
سعر غرام الـذهب ويواصل الصعود

 المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

لندن - رويترز

صعـــد الـــدوالر أمـــس ويتجـــه صـــوب 
تســـجيل أكبـــر ارتفـــاع أســـبوعي منذ 
أوائـــل أبريل مع انخفـــاض اليورو بعد 
أن أخفـــق اجتمـــاع لالتحـــاد األوروبي 
صنـــدوق  لتأســـيس  الخميـــس  يـــوم 
طارئ بقيمة تريليون يورو في تهدئة 

مخاوف المستثمرين.
وعلـــى الرغم من اتفاق قـــادة االتحاد 
األوروبـــي على بناء مصدة لمســـاعدة 
التعافي من جائحـــة فيروس كورونا، 

إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  قـــال 
ماكـــرون إن الخالفـــات مســـتمرة بين 
حكومـــات االتحـــاد بشـــأن مـــا إذا كان 
يجب على الصندوق أن يحول أموال 

منح أو ببساطة سيقدم قروضا.
وتراجـــع اليـــورو بصفـــة عامـــة أمس، 
لينخفض 0.4 % مقابل الدوالر ألدنى 
مستوى في شهر عند 1.07275 دوالر 
وألقـــل مســـتوى في 3 ســـنوات مقابل 

الين عند 115.55 ين.

الدوالر يتجه ألكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل أبريل

طوكيو - رويترز

أغلقت األســـهم اليابانية على انخفاض 
أمـــس، لتســـجل أول تراجـــع أســـبوعي 
فـــي 3 أســـابيع، إذ ما زال المســـتثمرون 
يجهلـــون موعـــد ومـــدى الســـرعة التي 
يمكـــن لالقتصـــاد أن يتعافـــى بهـــا مـــن 

تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأغلق المؤشر نيكي منخفًضا 0.86 % 
إلـــى 19262 نقطـــة، فيما تكبد خســـارة 

أسبوعية بنسبة 3.2 %.

وخســـر المؤشـــر توبكس األوسع نطاقا 
0.33 % إلى 1421.29 نقطة.

بالـــدورة  المرتبطـــة  األســـهم  وقـــادت 
االقتصاديـــة الخســـائر، وتراجع 27 من 
بين 33 مؤشـــرا للقطاعات الفرعية في 
بورصـــة طوكيـــو، بينما تأثرت األســـهم 
المرتبطة بأشـــباه الموصـــالت بتوقعات 
األميركيـــة  إنتـــل  مـــن  لألربـــاح  قاتمـــة 

لصناعة الرقائق.

انخفاض موشر األسهم اليابانية

2.3 مليـــون دينـــار للشـــراء الخليجـــي الموحـــد لألدويـــة

إرساء 107 مناقصات ومزايدات بـ 39.1 مليون دينار

أرسى مجلس المناقصات والمزايدات 
 107 الماضـــي  مـــارس  شـــهر  فـــي 
مناقصـــات ومزايدات )105 مناقصات 
ومزايداتين( تابعة لـ 33 جهة حكومية 

بنحو 39.1 مليون دينار.

إرســــاء 17 مناقصـــة

لـ “النفــط”بـ 13.5 مليون دينار

وتوزعـــت المناقصات والمزايدات في 
شهر مارس الماضي حسب القطاعات، 
كالتالـــي: اســـتحوذ قطـــاع النفط على 
دينـــار  مليـــون  بقيمـــة 13.5   % 34.5
قطـــاع  يليهـــا  مناقصـــة،   17 تمثـــل 
واالســـتثمار  والمزايـــدات  الخدمـــات 
مليـــون   8.8 بنحـــو   %  22.6 بنســـبة 
37 مناقصـــة ومزايـــدة،  دينـــار تمثـــل 
ثالًثـــا المـــواد والمعـــدات بنســـبة 13.1 
% بقيمـــة 5.1 مليـــون دينـــار تمثل 21 
مناقصـــة، رابًعا قطاع مشـــاريع المطار 
بنســـبة 11 % بقيمـــة 4.3 مليون دينار 
تمثل 3 مناقصـــات، ثم قطاع الطيران 
مليـــون   3.9 بقيمـــة   %  9.9 بنســـبة 
دينار تمثـــل 10 مناقصات، يليه قطاع 
اإلنشـــاءات واالستشـــارات الهندســـية 
بنســـبة 7.9 % بقيمة 3.1 مليون دينار 
تمثـــل 17 مناقصة ومزايدة، في حين 
لـــم يتـــم تصنيـــف مناقصتيـــن بقيمـــة 

393.8 ألف دينار ما نسبته 1 %.

“تطوير” تستحوذ على النصيب 

األكبر من المناقصات

واســـتحوذت شـــركة تطويـــر للبترول 
قيمـــة  مـــن  األكبـــر  النصيـــب  علـــى 
المناقصات والمزايدات التي أرســـيت 
فـــي مـــارس بنحو 14.7 مليـــون دينار، 
تشـــكل ما نسبته 37.5 % من إجمالي 
قيمة المناقصـــات والمزايدات، تمثلت 
فـــي 11 مناقصة، كان أبرزها: مناقصة 
 9 بنحـــو  االســـمنت  لتوفيـــر خدمـــات 

مالييـــن دينـــار أرســـيت علـــى شـــركة 
شيلمبرجير لما وراء البحار.

كمـــا اســـتحوذت وزارة الصحـــة علـــى 
10.6 % من إجمالي قيمة المناقصات 
بقيمـــة  أرســـيت،  التـــي  والمزايـــدات 
 9 تمثـــل  تقريًبـــا،  دينـــار  مليـــون   4.1
مناقصـــة  أبرزهـــا:  كان  مناقصـــات، 
لتوفيـــر خدمات التنظيفـــات لعدد من 
المواقـــع المختلفة بالـــوزارة بنحو 1.7 
مليـــون دينـــار، و5 مناقصـــات للشـــراء 
الموحد لمناقصـــات األدوية من خالل 
مجلس الصحة لدول مجلس التعاون 

بنحو 2.3 مليون دينار.
طيـــران  شـــركة  اســـتحوذت  وكذلـــك 
الخليج علـــى 10 % من إجمالي قيمة 
المناقصات والمزايدات التي أرسيت، 
بقيمـــة 3.9 مليون دينـــار تقريًبا، تمثل 
مناقصـــة  أبرزهـــا:  كان  مناقصـــة،   11
للمناولـــة األرضيـــة فـــي مطار مســـقط 
الدولي بنحو 1.6 مليون دينار لشـــركة 
ومناقصـــة  عمـــان،  بـــورت  ســـويس 
للمناولـــة األرضيـــة في مطـــار القصيم 
الدولي بنحو 1.5 مليون دينار لشـــركة 

سويس بورت الدولية.
مطـــار  شـــركة  اســـتحوذت  وأيًضـــا 
البحريـــن علـــى 9.8 % مـــن إجمالـــي 
قيمـــة المناقصـــات والمزايـــدات التـــي 
دينـــار  مليـــون   3.8 بقيمـــة  أرســـيت، 

تقريًبـــا تمثل 3 مناقصات، كان أبرزها: 
الدعـــم  خدمـــات  لتوفيـــر  مناقصـــة 
والصيانـــة لألجهـــزة التقنيـــة وأنظمـــة 
الحمايـــة واألنظمـــة األمنيـــة بالمطـــار 
بنحـــو 678.3 ألف دينار أرســـيت على 

شركة بروجاكس العالمية.

مليونا دينار لألعمال التحضيرية 

لشارع جنوب البحرين الدائري 

اســـتحوذت  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيـــط العمراني على 6.7 % من 
إجمالـــي قيمة المناقصات والمزايدات 
التي أرســـيت، بقيمة 2.6 مليون دينار 
تقريًبا، تمثل 14 مناقصة ومزايدتين، 
كان أبرزها: مناقصـــة األعمال المدنية 
التحضيرية إلنشـــاء ممرات الخدمات 
الالزمـــة لمـــد خطـــوط الكهربـــاء 220 
كيلـــو فولـــت لمشـــروع إنشـــاء شـــارع 
بالمرحلـــة  الدائـــري  البحريـــن  جنـــوب 
األولـــى بنحـــو مليونـــي دينار أرســـيت 

على شركة أزميل للمقاوالت.
البحريـــن  بنـــك  اســـتحوذ  وأيًضـــا، 
للتنميـــة علـــى 6 % مـــن إجمالي قيمة 
المناقصات والمزايدات التي أرســـيت 
بقيمـــة 2.4 مليـــون دينـــار تقريًبا تمثل 
الحلـــول  لتوفيـــر  وحيـــدة  مناقصـــة 

المصرفية الرقمية والخدمات المهنية 
للتنفيـــذ والدعـــم، واســـتحوذت حلبـــة 
مـــن   %  3 علـــى  الدوليـــة  البحريـــن 
إجمالـــي قيمة المناقصات والمزايدات 
التي أرســـيت بقيمـــة 1.2 مليون دينار 
تقريًبـــا تمثل مناقصـــة وحيدة لتقديم 

خدمات الضيافة والتموين للحلبة.

إنشاء عمارتين في الحجيات 

نفـــط  شـــركة  اســـتحوذت  وكذلـــك 
مـــن   %  2.8 علـــى  )بابكـــو(  البحريـــن 
إجمالـــي قيمة المناقصات والمزايدات 
التي أرســـيت بقيمـــة 1.1 مليون دينار 
تقريًبـــا تمثـــل 9 مناقصـــات، و2.7 % 
ممتلـــكات  شـــركة  اســـتحواذ  نســـبة 
البحريـــن القابضـــة من إجمالـــي قيمة 
المناقصات والمزايدات التي أرســـيت 
بنحـــو مليـــون دينـــار تمثـــل مناقصـــة 
للمراجعـــة  األولـــى  للمرحلـــة  واحـــدة 
االســـتثمارية  لألعمال  اإلســـتراتيجية 

والتشغيلية لشركة ممتلكات.
وأيًضا استحوذت وزارة اإلسكان على 
1.9 % مـــن إجمالـــي قيمة المناقصات 
بقيمـــة  أرســـيت  التـــي  والمزايـــدات 
758.3 ألـــف دينـــار تمثـــل 4 مناقصات 
منها إثنتان إلنشاء عمارتين سكنيتين 
 10 مـــن  مكونـــة  منهـــا  واحـــدة  لـــكل 
طوابـــق فـــي موقـــع رقـــم 225 بمجمع 
رقـــم 939 في الحجيـــات بنحو 364.5 
ألـــف دينـــار، ومناقصة للقيـــام بأعمال 
البنيـــة التحتيـــة لـ 10 عمارات ســـكنية 
فـــي موقع 128 بمجمع 643 و646 في 
منطقـــة هورة ســـند بنحـــو 163.7 ألف 

دينار.
وأرسيت مناقصة لشـــركة هال بحرين 
التمويـــن  لتقديـــم خدمـــات  للضيافـــة 
لقاعات هال بحرين في مطار البحرين 
الدولـــي على شـــركات خدمـــات مطار 
البحرين )باس( بقيمة 550 ألف دينار. 
وكان المجلس أرســـى 103 مناقصات 
ومزايدة في شـــهر مارس 2019 بنحو 

182.6 مليون دينار.

المحرر االقتصادي

أمل الحامد، رويترز

فتح مظاريف العطاءات في إحدى الجلسات. )أرشيفية(

أمل الحامد

الصناعـــة  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزيانـــي، 
الوطنيـــة  المبـــادرة  إطـــالق  تـــم 
www.mall. اإللكترونـــي”  “المجمـــع 
bh، وهـــي المبـــادرة األولى من نوعها 
وتضـــم مواقـــع التجـــارة اإللكترونية، 
والمنصات وتطبيقـــات الهاتف النقال 
المرخصـــة مـــن قبـــل وزارة الصناعـــة 

والتجارة والسياحة.
وتأتـــي هـــذه المبـــادرة لتقديـــم الدعم 
التجاريـــة  للشـــركات  والمســـاندة 
والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
في ظـــل األوضـــاع الراهنـــة وتحويل 
أنشطتها التجارية الحالية إلى مجال 
التجـــارة اإللكترونيـــة والتـــي بدورها 
ستساهم في التشـــجيع على التحول 

الرقمي.
كما أوضح سعادة الوزير زايد الزياني 

أن أكثر من 100 شركة تجارية عاملة 
فـــي مجـــال التجـــارة اإللكترونيـــة قد 
ســـجلت حتـــى اآلن بمنصـــة المجمـــع 
عمليـــة  وأن  الوطنيـــة  اإللكترونـــي 
التسجيل ما زالت مستمرة والتي تبدأ 
بخطوات سلســـة من خالل استخدام 
المفتاح اإللكتروني لصاحب الشـــركة 
تصنيفـــات  عـــدة  علـــى  وســـتحتوي 
بحســـب نوع النشاط التجاري وتمنح 
الزائرين لها ســـهولة الوصول والبحث 
عن المعلومات من البضائع والخدمات 
مثـــل المالبس، والصحـــة، والمنتجات 
التعليميـــة،  والخدمـــات  الغذائيـــة، 
وخدمات التصميـــم والحلول التقنية 
وغيرهـــا، كمـــا أنهـــا ســـترفع مســـتوى 
الوعي ومعدالت استخدام المستهلك 
إلـــى  المحليـــة  اإللكترونيـــة  للتجـــارة 
جانـــب تعزيـــز الثقـــة بأهميـــة التجارة 

اإللكترونية في الوقت الحالي.
يذكـــر أن االنضمام إلى هـــذه المنصة 
الوطنية ســـيكون مجانا بتوفر بعض 
االشـــتراطات منها أن يحتـــوي موقع 
التجارة اإللكترونية الخاص بالشركة 
اإللكترونـــي  الدفـــع  خاصيـــة  علـــى 
عنـــد الشـــراء كإحـــدى وســـائل الدفع، 
باإلضافـــة إلى تقديـــم خدمة توصيل 

البضائع للعمالء.
كمـــا تدعـــو الـــوزارة جميع الشـــركات 
والمؤسســـات التجاريـــة المســـتوفية 
االنضمـــام  فـــي  والراغبـــة  للشـــروط 
إلـــى المجمـــع اإللكتروني، التســـجيل 
www. اإللكترونـــي  الموقـــع  عبـــر 

المعلومـــات  مـــن  وللمزيـــد   mall.bh
واالستفســـارات يرجى التواصل عبر 
البريـــد اإللكتروني info@mall.bh أو 
االتصال على هاتف رقم 17359008.

دعوة الشركات والمؤسسات التجارية لالنضمام إلى المبادرة
وزير “الصناعة” يدشن “المجمع اإللكتروني”
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 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23 36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

L004934 780 m² RA BD 20 BD 167,918 

L005098 1114 m² RA BD 26 BD 311,768 

L004932 489.9 m² RA BD 23 BD 121,285 

L004987 557 m² RA BD 25 BD 149,888 

L005201 550 m² MOH BD 23 BD 136,164 

L005259 508.8 m² RA BD 24 BD 131,441 

L006279 900 m² RB BD 24 BD 232,502 

L005069 424 m² RB BD 22 BD 100,000 

L005128 300 m² RB BD 27 BD 86,000 

L003816 1320 m² LD BD 26 BD 369,420 

L003812 1792 m² S BD 24 BD 462,938 

L004844 320 m² RB BD 28 BD 96,445 

L004856 3909 m² LD BD 18 BD 757,377 

L004863 1320 m² LD BD 28 BD 397,837 

L005059 200 m² RHB BD 23 BD 49,514 

L005062 208.7 m² RHB BD 23 BD 51,668 

L005065 319.5 m² RHB BD 22 BD 75,660 

L005064 258.6 m² RHB BD 22 BD 61,238 

L004855 348 m² RHB BD 25 BD 91,773 

L004966 373.7 m² RA BD 30 BD 120,675 

L004979 553 m² RA BD 25 BD 148,812 

L005041 292 m² SP BD 38 BD 119,437 

L005042 369.5 m² RB BD 28 BD 111,364 

L005231 835.4 m² RA BD 30 BD 269,767 

L006273 404.5 m² RA BD 21 BD 91,434 

L006268 407.4 m² RA BD 21 BD 92,090 

L006270 432.5 m² RA BD 21 BD 97,764 

L006271 408.9 m² RA BD 21 BD 92,429 

L006272 506.5 m² RA BD 21 BD 114,491 

L006274 502.6 m² RA BD 21 BD 113,609 

L005033 339 m² RB BD 25 BD 91,224 

L003829 871 m² RA BD 20 BD 187,508 

L004918 698 m² RA BD 23 BD 169,048 

L005232 440 m² RB* BD 57 BD 269,961 

L005144 333.9 m² RB BD 26 BD 93,446 

L005099 420 m² RB BD 25 BD 113,022 

L005100 541 m² RB BD 23 BD 133,936 

L005101 371 m² RB BD 27 BD 107,822 

L005043 1397 m² RA BD 42 BD 631,566 

L005089 402 m² RB BD 28 BD 121,160 

L004991 514 m² RB BD 30 BD 165,980 

L004990 577.2 m² B3 BD 24 BD 150,000 

L004889 398 m² RB BD 29 BD 122,096 

L004861 1358 m² COM BD 38 BD 555,465 

L004994 386.1 m² RB BD 22 BD 91,431 

L005044 527 m² RB BD 25 BD 141,816 

L005076 966 m² SP BD 28 BD 291,144 

L005094 396.7 m² RA BD 21 BD 87,536 

L005203 1832.9 m² LD BD 28 BD 552,421 

L005202 556.9 m² SP BD 16 BD 95,000 

L005219 149 m² RHB BD 30 BD 48,000 

L005113 390 m² RB BD 20 BD 83,959 

L005248 762 m² B4 BD 0 BD 102,527 

L005045 361 m² RB BD 21 BD 79,658 

L005032 1524 m² B3 BD 20 BD 328,086 

L005031 1462 m² B3* BD 25 BD 393,424 

L004866 792 m² RB* BD 22 BD 187,551 

L004864 792 m² RB* BD 20 BD 170,501 

L004835 761.9 m² B4 BD 14 BD 114,815 

L003827 645 m² RB BD 22 BD 152,741 

L005090 732.5 m² B4 BD 14 BD 110,385 

L005010 8031.2 m² LD BD 18 BD 1,556,061 

L005009 3864.2 m² LD BD 21 BD 873,479 

L005013 1643 m² COM BD 40 BD 707,410 

L004974 1213.4 m² SP BD 12 BD 156,732 

L004975 973 m² SP BD 12 BD 125,680 

L004976 990 m² SP BD 12 BD 127,876 

L005174 916.8 m² LD BD 20 BD 197,368 

L006266 920.7 m² RA BD 21 BD 208,000 

L003814 535.1 m² RA BD 32 BD 184,417 

L004992 10000 m² RA BD 22 BD 2,368,080 

L004995 1506.1 m² RA BD 20 BD 321,233 

L005119 805 m² RB BD 28 BD 242,621 

L005217 1500 m² RA BD 20 BD 322,920 

L005218 587.8 m² RA BD 30 BD 189,812 

38344464

38344464
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خادم الحرمين: نبتهل إلى اهلل في رمضان أن يرفع عنا كل بالء

المسلمون في العالم يبدأون الصيام في ظل قيود “كورونا”

بـــدأ غالبيـــة المســـلمين فـــي العالم 
أمـــس الجمعـــة الصيـــام فـــي شـــهر 
وبـــاء  انتشـــار  أوج  فـــي  رمضـــان 
“كوفيد 19” الذي يحرم الكثير من 
المؤمنين من االجتماعات العائلية 
التقليدية والصلوات في المساجد، 
المســـؤولين  مـــن  عـــدد  كان  وإن 
الدينييـــن والمؤمنيـــن فـــي بعـــض 
الـــدول يرفضون إجـــراءات العزل.

وتلـــزم القيـــود التـــي فرضتهـــا معظـــم 
الدول المســـاجد بإبقـــاء أبوابها مغلقة 
بينمـــا ال يمكـــن تقاســـم وجبـــة اإلفطار 
التـــي تجـــري عادة فـــي أجـــواء عائلية 
واحتفاليـــة فـــي بعـــض األحيـــان، مـــع 
العائلـــة الواســـعة أو الجيـــران، بســـبب 

حظر التجمعات.
وأظهـــرت صور التقط بطائرة مســـّيرة 
صحن الكعبة ومحيط المسجد الحرام 
فارغين تماما وســـط شلل في الحركة 
في مكة، حيث تفرض السلطات حظرا 

للتجول.
وكان العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز عّبر مســـاء الخميس عن 
“ألم” جّراء بلوغ شـــهر الصوم “في ظل 
ظـــروف ال تتـــاح لنا فيهـــا فرصة صالة 
الجماعـــة”، لكّنـــه شـــدد علـــى أن هـــذه 
اإلجراءات هي “للمحافظة على أرواح 
النـــاس”. وأضـــاف الملك ســـلمان، قائال 
“نبتهـــل إلـــى هللا في رمضـــان أن يرفع 

عنا وعن العالم كل بالء”.
وفي اإلمارات، قّررت السلطات عشية 
أول أيـــام الصـــوم إعـــادة فتـــح المراكز 
التجاريـــة فيهـــا وتخفيـــف القيود على 
حركـــة التنقـــل عبـــر الســـماح بالخروج 
من المنزل نهارا، وذلك بعد مرور شـــهر 
على اتخاذهـــا إجراءات صارمة لوقف 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما قّرر العـــراق تخفيف حظر التجول 
من خالل السماح بالخروج من المنزل 
فـــي ســـاعات النهـــار باســـتثناء يومـــي 

عطلة نهاية األسبوع.

هللا  آيـــة  الشـــيعي  المرجـــع  واعتبـــر 
العظمى السيد علي السيستاني أّن من 
ال يستطيع البقاء في المنزل ويتوجب 
عليـــه العمـــل فـــي الخـــارج، يمكـــن أال 
يصوم إذا خشي من اإلصابة بفيروس 

كوورنا بسبب قلة المياه في جسده.
وفـــي الجزائـــر، خففـــت الســـلطات من 
وخصوصـــا  التجـــوال  حظـــر  ســـاعات 
فـــي البليـــدة قرب العاصمـــة، حيث بدأ 
انتشـــار الفيروس في مارس الماضي. 
واتخذت الســـلطات التونســـية خطوة 
العـــزل  إجـــراءات  وتؤّثـــر  مماثلـــة. 
بشـــكل خاص علـــى الفقـــراء، حيث إن 
مالييـــن المحتاجين يعتمدون كل عام 
المســـاعدات وموائد اإلفطار المجانية 
التي عادة ما تقّدمها المساجد المغلقة 

هذا العام.
وقال صالح جبريل في غزة “المساجد 
مغلقـــة والذين يســـاندوننا يمـــّرون هم 

أيضا بصعوبات”. 
لبنـــان يفـــرض فيـــروس كورونـــا  فـــي 
المســـتجد واألزمـــة االقتصاديـــة التي 
تعيشـــها البالد تغييرا في إحياء شـــهر 
رمضـــان وطقوســـه مع اختفـــاء الزينة 

المعهودة من الشـــوارع وإلغاء صلوات 
التراويـــح واقتصـــار اإلفطـــارات علـــى 
أفـــراد األســـرة الضيقـــة في ظـــل حظر 

التجول والتزام الحجر المنزلي.
حيـــث  روســـيا،  فـــي  مشـــابه  واألمـــر 
قـــرب  تنتشـــر  اإلفطـــار  موائـــد  كانـــت 
العـــام،  هـــذا  غابـــت  لكّنهـــا  المســـاجد، 
بينمـــا ُمنع الصائمون في قرغيزســـتان 
مـــن  واوزباكســـتان  وكازاخســـتان 
مـــن  آخريـــن  أفـــراد  مـــع  االجتمـــاع 
عائالتهـــم في حال كانـــوا يقيمون في 

منزل آخر.
ونصحت طاجيكســـتان التي لم تّتخذ 
إي إجـــراءات لمنـــع انتشـــار الفيروس، 
مواطنيها بعدم الصوم كي ال يتعّرضوا 

“ألمراض معدية”.
بالقابل، لن تشهد إندونيسيا التي تضم 
أكبـــر عـــدد مـــن المســـلمين فـــي العالم، 
األجواء الحماســـية التي تســـود خالل 
رمضـــان عـــادة. وقـــد دعت الســـلطات 
فـــي  البقـــاء  إلـــى  المســـلمين  الدينيـــة 

بيوتهم.
إال أّن العديد من المســـؤولين الدينيين 
المرتبطـــة  بالقيـــود  االلتـــزام  رفضـــوا 

بانتشار وباء “كوفيد 19”.
وعارضـــت أكبر منظمة للمســـلمين في 
إقليـــم أتشـــيه اإلندونســـي الـــذي يعـــد 
اإلجـــراءات  علنـــا  محافظـــة،  منطقـــة 
الوطنية التي تلزم السكان بالبقاء في 

منازلهم.
فـــي  للعـــدوى  انتشـــار  بـــؤر  وكشـــفت 
مجموعـــات  بيـــن  األخيـــرة  األســـابيع 
مســـلمة كبيرة فـــي ماليزيا وباكســـتان 
عقـــد  يشـــكله  الـــذي  الخطـــر  والهنـــد، 

تجمعات دينية كبيرة في آسيا.
فـــي بنغـــالدش، رفـــض رجـــال الديـــن 
توصيـــات الســـلطات التـــي تدعـــو إلى 

الحد من ارتياد المساجد.
المســـاجد  اكتظـــت  باكســـتان،  وفـــي 
بالمصليـــن مـــع اقتـــراب شـــهر رمضان، 
وجلســـوا بالقـــرب من بعضهـــم البعض 
التباعـــد  بقواعـــد  اكتـــراث  دون  مـــن 

االجتماعي.
وفـــي ماليزيـــا، حيـــث غالبية الســـكان 
مـــن المســـلمين، تـــم تمديد إجـــراءات 
العزل حتى منتصف مايو. وقد أغلقت 
المســـاجد والمدارس ونشرت دوريات 

مراقبة للشرطة.

الرياض ـ أ ف ب

عرض صور للعاملين الصحيين الذين يقاتلون فيروس كورونا على مسجد عمر بن الخطاب في فوز دو إيغواسو، البرازيل. )أ ف ب(

في إسبانيا، أعلن عن 367 وفاة بكوفيد19- في أقل حصيلة يومية منذ شهر )أف ب(

كابول ـ أ ف ب

دعـــوة  “طالبـــان”  حركـــة  رفضـــت 
إعـــالن  إلـــى  األفغانيـــة  الحكومـــة 
وقـــف إلطـــالق النـــار في البـــالد في 
شهر رمضان الكريم، واصفة الهدنة 

المقترحة بأنها “غير منطقية”. 
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  ونـــدد 
“طالبان” سهيل شاهين، على حسابه 
فـــي “تويتر” بنداء الرئيس األفغاني 
أشـــرف غنـــي، محمال حكومـــة كابل 
المســـؤولية عـــن إطالـــة أمـــد القتال 
فـــي البالد عبر الخالفات المســـتمرة 
بشـــأن عملية الســـالم وتأخـــر تبادل 
األســـرى. وشـــدد المتحدث على أن 

“طلـــب وقف النار غير منطقي وغير 
مقنـــع”، متهما الحكومة بوضع حياة 
الســـجناء علـــى المحك فـــي جائحة 
فيـــروس كورونا المســـتجد “كوفيد 
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وفي وقت ســـابق من العام الجاري، 
أبرمـــت “طالبان” اتفاقـــا تاريخيا مع 
الواليات المتحدة يفترض وفقه أن 
تنفـــذ الحركة وحكومـــة كابل عملية 
تبادل لألســـرى وتطلقـــا مفاوضات؛ 
بهـــدف التوصـــل إلـــى وقـــف شـــامل 
إلطـــالق النار، لكن العملية الســـلمية 
أخيـــًرا  البـــالد  وشـــهدت  تعثـــرت 
جولـــة جديدة من العنـــف قتل فيها 

العشرات من عناصر األمن.

“طالبان” ترفض دعوة وقف إطالق النار في رمضان

دبي ـ العربية نت

أعلـــن الحرس الثوري اإليراني عن نيته 
إطالق قمر آخر مشـــابه قريبا، في تحد 
واضح لـــإدارات األميركية واألوروبية 
إلطـــالق إيـــران قمـــرا عســـكريا ينتهـــك 

القرار األممي 2231.
وقـــال اللـــواء علـــي جعفـــر أبـــادي، قائد 
وحـــدة الفضـــاء فـــي القـــوة الجويـــة - 
الفضائيـــة بالحـــرس الثـــوري اإليرانـــي، 
اإليرانـــي  التلفزيـــون  مـــع  مقابلـــة  فـــي 
التاليـــة هـــي  الحكومـــي، إن “خطوتنـــا 
إطـــالق القمر “نـــور 2” ضمن مشـــروعنا 
العمـــالق”. وأكـــد جعفر أبـــادي، أن القمر 
“نـــور 1” الذي أطلق يـــوم األربعاء كانت 
مهمتـــه الرصـــد، بينمـــا ســـتكون مهمـــة 
األقمـــار التاليـــة عمليـــات رصد وإســـناد 
واستطالع لألساطيل البحرية”، حسب 
تعبيـــره. وأضـــاف أن القمـــر أطلـــق مـــن 
صحراء “كير” وســـط الهضبـــة اإليرانية 
باتجاه بحر عمان، وتم اســـتالم إشارته 

في مدينة تبريز”.
واعتبـــرت أميـــركا وبريطانيـــا وفرنســـا 
وألمانيـــا إطالق إيران القمر “ نور1” عبر 
صـــاروخ “ قاصـــد” انتهاكا للقـــرار 2231 
الصادر عن مجلس األمن عقب االتفاق 
النـــووي اإليرانـــي العـــام 2015، والـــذي 
يحظـــر على إجراء أيـــة اختبارات على 
صواريـــخ باليســـتية قـــادرة علـــى حمل 

رؤوس نووية.
واعتبـــرت اإلدارة األميركيـــة أن إطالق 
ال  إيرانـــي  عســـكري  اصطناعـــي  قمـــر 

يتسق مع االستخدامات المدنية.

الحرس الثوري يتحدى: سنطلق قمرا عسكريا آخر

عواصم ـ وكاالت

أعلـــن التحالـــف العربـــي لدعـــم الشـــرعية في اليمـــن، أمس 
الجمعـــة، عـــن تمديد وقف إطـــالق النار الشـــامل في اليمن 
لمدة شـــهر، على ما أفادت وكالة األنباء السعودية الرسمية 

“واس”.
وصـــرح المتحدث الرســـمي باســـم قوات التحالـــف العربي، 
العقيـــد الركن تركـــي المالكي، أن تمديد وقـــف إطالق النار 

لمدة سيكون لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل الجاري.
وأوضـــح المالكي أن قيـــادة التحالف العربـــي اتخذت قرار 
تمديد وقف إطالق النار “بناًء على إعالنها الســـابق بتاريخ 
8 أبريل الجاري، بوقف إطالق النار لمدة أســـبوعين، وبناًء 
علـــى طلـــب مبعـــوث األمين العـــام لألمم المتحـــدة الخاص 
إلـــى اليمـــن، مارتـــن غريفيـــث، لوقف إطـــالق النـــار إلتاحة 
الفرصـــة إلحراز التقدم في المفاوضـــات مع الطرفين حول 
وقـــف إطالق نـــار دائم، وكذلـــك االتفاق على أهـــم التدابير 

االقتصادية واإلنسانية، والستئناف العملية السياسية”.
وأكد أن القرار يأتي أيضا “استمرارا لجدية ورغبة التحالف 
العربـــي فـــي تخفيف مـــن معاناة الشـــعب اليمني الشـــقيق، 
والعمـــل على مواجهـــة جائحة كورونا ومنعه من االنتشـــار 
مع حلول شـــهر رمضـــان الكريم”. من جانبه دعـــا، المبعوث 

األممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، األطراف اليمنية، إلى 
استغالل شـــهر رمضان، وجعله مصدر إلهام إللقاء السالح، 
وإطـــالق األســـرى والمعتقلين، وفتـــح الممرات اإلنســـانية. 
وخاطـــب غريفيثس، “أطـــراف النزاع” في اليمن، بمناســـبة 
شـــهر رمضان، قائال: “ليكن هذا الشـــهر العظيم مصدر إلهام 

لكم إلنهاء معاناة شعبكم”. 
وأضاف في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “ألقوا سالحكم، 
أطلقوا سراح كل من سلبه النزاع الحّرية، افتحوا الممرات 

اإلنسانية”.

غريفيثــس يدعــو اليمنييــن إللقــاء الســالح وفتــح الممرات اإلنســانية
التحالف يعلن تمديد وقف إطالق النار في اليمن

واشنطن - أف ب

فيـــروس  جـــراء  الوفيـــات  عـــدد  تجـــاوز 
كورونـــا المســـتجد 190 ألًفـــا فـــي العالـــم 
منـــذ ظهـــوره ألول مـــرة في ديســـمبر في 
الصين، وســـجلت حوالي ثلثـــي الوفيات 
فـــي أوروبا، وفق حصيلـــة وضعتها وكالة 
فرانـــس برس أمس الجمعة اســـتنادا إلى 

مصادر رسمية.
وتـــم إحصـــاء 190 ألًفـــا و89 وفـــاة فـــي 
العالم من أصل مليونين و698 ألًفا و733 
إصابـــة، بينهـــا 116 ألفـــا و221 وفـــاة في 
أوروبا من أصـــل مليون و296 ألفا و248 
إصابـــة، ما يجعل من أوروبا القارة األكثر 
تضـــررا جراء وباء كوفيد19-. والواليات 
المتحـــدة هـــي الدولـــة التي تســـجل أكبر 
عـــدد من الوفيـــات )49963( تليها إيطاليا 
وفرنســـا   )22157( وإســـبانيا   )25549(

)21856( والمملكة المتحدة )18738(.
وفـــي أميـــركا، ناهـــزت حصيلـــة الوفيات 
الناجمـــة عن فيـــروس كورونا المســـتجّد 

فـــي الواليـــات المتحـــدة 50 ألفـــًا مســـاء 
الخميـــس بعدمـــا حصد الوبـــاء خالل 24 
ســـاعة أرواح 3176 مصابـــًا، فـــي حصيلة 
يوميـــة شـــبه قياســـية، بحســـب إحصـــاء 

لجامعة جونز هوبكنز.
الجامعـــة  نشـــرتها  بيانـــات  وأظهـــرت 
التـــي ُتعتبـــر مرجعًا فـــي تتّبـــع اإلصابات 
والوفيـــات الناجمـــة عن فيـــروس كورونا 

المســـتجّد، أّن وباء كوفيد19- حصد في 
الواليـــات المّتحـــدة لغايـــة أمـــس الجمعة 

أرواح 49 ألفًا و759 مصابًا.
 وبحســـب إحصـــاء لرويتـــرز أصيب نحو 
التنفســـي  بالمـــرض  أميركـــي  ألـــف   875
شـــديد العدوى )كوفيد- 19( الذي يســـببه 
الفيروس، وتوفي حوالي ألفين شـــخص 

جراء المرض يوميا هذا الشهر.

“كوفيد 19” بالواليات المتحدة.. ضعف الوفيات في 10 أيام
وفيات “كورونا” تتجاوز 190 ألًفا بالعالم.. ثلثاهم بأوروبا

واشنطن ـ رويترز

األميركـــي  النـــواب  مجلـــس  أقـــر 
قانـــون  مشـــروع  كبيـــرة  بأغلبيـــة 
دوالر؛  مليـــار   484 بتخصيـــص 
لتمويـــل المستشـــفيات واألعمـــال 
الصغيـــرة المتضـــررة مـــن جائحـــة 
كورونـــا، ممـــا يرفع اإلنفـــاق الكلي 
لمواجهـــة األزمـــة إلـــى مبلـــغ غيـــر 
مســـبوق يقـــرب مـــن 3 تريليونات 
قـــد  الشـــيوخ  مجلـــس  كان  دوالر. 
وافق على مشروع القانون باإلجماع. 
وأقـــره مجلـــس النـــواب بموافقة 388 
عضـــوا ومعارضة 5، فـــي أول اجتماع 
للمجلـــس منذ أســـابيع بســـبب جائحة 

كورونا. 
وأقـــر النواب مشـــروع القانـــون خالل 
فتـــرة ممتـــدة مـــن التصويـــت الهدف 
منها الحفاظ على مســـافة فيما بينهم 
بمـــا يتماشـــى مـــع توصيـــات الصحـــة 

العامة. 

مشـــروع  النـــواب  مجلـــس  وأحـــال 
القانـــون إلـــى البيت األبيـــض. ووافق 
المجلـــس كذلـــك علـــى لجنـــة مختارة 
لهـــا ســـلطة اســـتدعاء للتحقيـــق فـــي 
أســـلوب التعامـــل األميركـــي مـــع أزمة 
كورونـــا. وســـتتمتع اللجنـــة بســـلطات 
واســـعة للتحقيـــق فـــي كيفيـــة إنفـــاق 
األموال االتحادية ودرجة االســـتعداد 

األمريكي ومداوالت إدارة ترامب. 
وقالت رئيســـة مجلس النواب نانسي 
بيلوســـي إن اللجنـــة ضرورية؛ لضمان 

وصول األموال لمستحقيها. 

النواب األميركي يقر 484 مليار دوالر لمكافحة “كورونا”
واشنطن ـ أ ف ب

صرح المرشـــح الديمقراطـــي المفترض 
جـــو  األميركيـــة  الرئاســـة  النتخابـــات 
بايـــدن، أنـــه يتوقع أن يحـــاول الرئيس 
دونالد ترامب تأجيل انتخابات نوفمبر 

في مسعى للفوز بوالية ثانية. 
وقـــال بايدن، أثناء حفـــل جمع تبرعات 
جـــرى عبـــر اإلنترنـــت “تذكـــروا كالمي، 
أعتقد أنه ســـيحاول تأجيل االنتخابات 
بطريقة ما وطرح مبرر يمنع إجراءها”.

وأضاف نائب الرئيس السابق البالغ 77 
عامـــا أن “هـــذه هـــي الطريقـــة الوحيدة 
التـــي يعتقد )ترامب( أنـــه بإمكانه الفوز 
مـــن خاللهـــا”. ومـــن جهـــة أخـــرى، قـــال 
بايـــدن ألنصـــاره إنه “مســـتعد للمناظرة 

مع دونالد ترامب ومتحمس لها”.
بايـــدن  بيـــن  مناظـــرة  آخـــر  وجـــرت 
والسناتور بيرني ساندرز، أثناء السباق 
للفـــوز بترشـــيح الحـــزب الديمقراطـــي 
فـــي 15 مـــارس دون حضـــور الجمهـــور 

شخصيا جراء وباء “كوفيد 19”.
تســـاؤالت  يطـــرح  الـــذي  األمـــر  وهـــو 
بشـــأن التفاصيل اللوجســـتية المتعلقة 
بالمناظرة المرتقبة بين بايدن وترامب 

قبيل االنتخابات.
ونـــدد بايدن أثنـــاء الحفـــل االفتراضي 
مـــع تفشـــي  بطريقـــة تعاطـــي ترامـــب 
“كوفيـــد - 19”، الـــذي أودى بحياة نحو 
50 ألف شخص في الواليات المتحدة.

وقـــد تكـــون مهمـــة ترامـــب للفـــوز فـــي 
االنتخابـــات أصعب مما توقع في وقت 

يتفشى فيه الوباء.

بايدن: ترامب سيحاول تأجيل االنتخابات

المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي

إيران.. إصابات “كورونا” 
تتجاوز 88 ألفا

 1168 تسجيل  اإليــرانــيــة  الصحة  أعلنت 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، و93 حالة 
وتم  الماضية.  ســاعــة   24 ـــ  ال وفـــاة خــال 
بالفيروس،  جديدة  إصابة   1168 تسجيل 
منهم   ،88194 اإلصــابــات  إجمالي  ليصبح 

3121 مصابا في حالة حرجة.

طهران ـ وكاالت
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واقتربت الساعة
ثمة مقاالت ودراســـات مثيرة عنوانًا، خاوية مضمونًا، وأخرى 
مثيـــرة وثريـــة، كعنـــوان مقالنـــا أعـــاه المســـتعار عـــن عنـــوان 
دراســـة مهمة لواحد من أكبر صّناع االســـتراتيجية العسكرية 
األميركية، روبرت مكنمارا وزير الدفاع األســـبق، وُنشـــرت في 
عـــدد مايو/ يونيـــو 2005 من مجلـــة “Foregn PoLicy” ذائعة 
الصيـــت، فمثـــل هـــذه العناويـــن يصعـــب تاشـــيها مـــن ذاكرة 
الباحـــث شـــديد االهتمام بمجال تخصصه، ولحســـن الحظ أن 

العدد موجود في مكتبتي.
وفـــي عنـــوان فرعـــي للدراســـة على الغـــاف: “لماذا األســـلحة 
النوويـــة غير أخاقيـــة، غير قانونيـــة وخطرة خطـــرًا مفزعًا”، 
خاصة الدراســـة التـــي أعدها الرجل بعد 15 عامـــًا من انتهاء 
الحرب الباردة مفادها: أن السياســـة النووية المتشددة لباده 
لـــم تتغيـــر بعد، وأن من شـــأن إطاق أســـلحة نووية ضد دولة 
نووية أن يكون انتحارًا، أما ضد دولة غير نووية ففعل “مقزز 
أخاقيًا وال يمكن الدفاع عنه سياســـيًا “، ويحذر قائاً: “يجب 

أن نتحرك فورًا الستئصال األسلحة النووية”. 
وإذا ما علمنا أن هذا التحذير جاء تحت تأثير قلقه لتلبد سحب  «

حرب باردة جديدة الحت في األفق منتصف العقد الماضي، 
فماذا عساه يقول اليوم مع تفشي الجائحة التي تكاثفت معها 

طرديًا نذر غيوم مخيفة بين بالده وعدد من دول العالم، أخطرها 
النوويتان روسيا والصين؟ ولعل ما يزيد تحذيره أهميًة أن 

كالمه ليس وليد تجريد فكري في صوامع التنظير، بل عايش 
أخطر لحظة وقف فيها العالم على حافة حرب نووية إبان “أزمة 

الصواريخ الكوبية” 1963، وكان ممن لهم الفضل في نزع فتيلها. 
فمن ينزع فتيل احتدام الحرب الباردة هذه المرة؟.

رضي السماك

يأتـــي رمضـــاُن هـــذه المرة كضيـــٍف طالمـــا انتظرناه، لكننا نخشـــى أال 
ُنحســـَن ضيافته، هذه المرة نســـتقبله بدموِع الحنيِن والحزن، لطالما 
كان شـــهُر رمضـــاَن المبـــارَك يجمُعنـــا؛ فنســـتهلُه بالتبريـــِك والترحاب 
ونتهيُأ الستقبالِه بشوٍق وسرور. نهيئ منازلنا ونتزوُد بالمؤِن الازمِة 
ونســـتعُد روحيـــًا ومعنويًا للشـــهر الفضيـــل، أما هذا العام فـــإنَّ الحزَن 
والقلـــق يخيـــُم علـــى قلوِبنـــا؛ بيـــَد أنَّ أرواَحنا قـــد بدأْت تســـمو وبتنا 
أقـــرب إلـــى هللا من أي وقٍت مضى بعد الجائحة، لكنَّ ضيقنا لصعوبِة 
االجتماِع مع األحبِة وصلِة الرحِم هو ما يجعلنا نتألُم ونحن نستقبُل 

الشهَر الفضيل.
وذلك ليس أســـوَأ من حرماننا من الصاِة في رحاِب المولى عز وجل 
فـــي بيوِت هللا جماعـــًة، كيف نتقبـــُل حقيقَة أّنا ممنوعـــوَن بأمرِه من 
دخوِل بيتِه في شـــهره الكريم؟ كُل المناســـباِت الخالدِة التي ُنحييها 
في هذا الشهِر لْن ُتقام، وكُل األماكِن التي ترتبط لدينا بذكرياِت هذا 
الشهر لن نتمكن من زيارتها، الشوارُع هذا العام لْن توحي ربما بقدوِم 
شهِر هللِا األعظم، والبيوتاُت مغلقٌة واألبواُب مقفلة، ال “نقصة” ُترسُل 

للجيـــراِن وتلـــُف بهـــا الفتياُت في الحـــِي من منزٍل آلخـــر، ال دعاَء وال 
قرآَن وال صلواٍت ستصدُح من مكبراِت الصوِت في بيوِت هللا!

ويبـــدو أّنـــا لْن نجَد مـــذاَق أطباقنا الشـــعبيَة المفضلَة في هذا الشـــهر 
الفضيِل لذيذًا كما اعتدنا، أغلُبنا لن يجد متعًة في شراء أثواِب العيِد 
أو “القرقاعـــون”؛ فلـــْن يتراكـــَض األطفاُل في الشـــوارِع ليلـــَة “النصِف 
مـــن رمضان” للحصوِل على النقـــوِد والحلوى من المنـــازل المجاورة، 
ولن يزوروا األهَل صباَح العيد للتهنئة واســـتام “العيديِة” من األهِل 

واألقرباء.
الوباُء هو السبب، والتباعُد االجتماعي صاَر واجبًا شرعيًا، وصلُة الرحِم  «

أضحْت من السيئات. وفي ظِل انقالِب الصورة، ال نجُد بداً من التأقلِم 
مع الوضِع الراهن، بالرغم من الحزن. نحن أمٌة مسلمٌة مؤمنٌة بقضاِء 
الله وقدره، متيقنون بأنه يرعانا ويحفظنا، وسنستقبُل شهرُه المبارك 

بالحِب والشوِق مهما كانت التحديات، سنستقبُل ضيفنا بأذرٍع مفتوحة 
وسنعانقُه بقوة. سنقدُم كَل ما يجُب علينا تقديمه في معازلنا، سنجتمُع 
مع األهِل عبَر وسائِل التواصل وسنحتفُل بمناسباته في مساكننا، وكُلنا 

أمٌل أْن يعوَد علينا في القابِل بحاٍل أفضل وسعٍة أشمل.

هدى حرم

“رمضان لم يعد يجمعنا”

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

للتواصل: 17111483

أبواق العثمانيين
أغلقت الرياض مؤخرا موقع وكالة أنباء األناضول التركية، وهو شـــيء 
متوقع، لكن البد من القول إن إغاق الموقع جاء كرســـالة تتدرج حتى 
تصـــل إلـــى درجة قطـــع العاقات، في حـــال أن هذه الدولـــة المعادية لم 

تنته من سياستها المضادة للبلد. 
فوكالـــة أنبـــاء األناضـــول تعتبر أســـوأ وكالة أنباء إســـامية أســـاءت لنا 
كعرب مســـلمين، وتعتبر أســـوأ موقع إخباري عمـــل على تفتيت الوحدة 
بين الدول العربية والمجتمع العربي وشـــرائحه، تحت مسميات درجت 
قنـــاة الجزيـــرة وأختهـــا قنـــاة العالـــم علـــى اســـتخدامها كحريـــة التعبير 
والديمقراطيـــة والـــرأي الحـــر والصحافـــة االســـتقصائية وغيرهـــا مـــن 
المصطلحات والمســـميات التي تســـتخدمها، كما أنها تعتبر أســـوأ وكالة 
أنبـــاء في نقـــل المصداقية والحقيقة المجـــردة. فمثا، بخصوص مقتل 
ما يســـمى بالصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي، فإنه مـــن الممكن أن 
نرى الكذب والتدليس والفبركات والحمات السياسية واإلعامية التي 
رســـمتها اإلدارة العثمانيـــة وسياســـة 96 القطريـــة للنيل من الســـعودية 
والتحريـــض ضدهـــا، كون هـــذه القنوات ليســـت قنوات رســـمية تركية. 

بمعنـــى أنهـــا تســـتخدم هـــذه القنـــوات لاســـتمرار بسياســـة اســـتهداف 
الريـــاض، لكن من دون أن يقـــول أحد إن اإلدارتين هما من تديران هذه 
الحمـــات، طبعـــا من خـــال االدعاء بـــأن هـــذه القنـــوات والصحف غير 

رسمية وال تخضع رسميا لإلدارة التركية وإدارة 96 القطرية. 
لكن أن تقوم وكالة أنباء األناضول الرســـمية بتدشـــين حمات سياسية 
وإعاميـــة ضـــد الســـعودية بشـــكل يفـــوق مـــا تقـــوم بـــه بقيـــة المواقـــع 
والصحـــف التابعة بشـــكل غيـــر مباشـــر لإلدارتين، وتعمل علـــى التدخل 
السافر بالشؤون العربية وتزييف الحقائق، بشكل أقذر وأسوأ مما تقوم 
به وكاالت األنباء واألبواق التابعة للدول الديكتاتورية، فهذا ما ال يجب 
أبدا السكوت عليه، وأمر حسن ذاك الذي فعلته الرياض بهذه الخطوة.

يبدو أن اإلدارة التركية لم تتعظ من هزائمها أمام العرب المسلمين، فكما  «
أنهينا حلم االحتالل العثماني القذر من مخيلة فرعون تركيا، سنرغمه 

أيضا على خسارة مكانته وتاريخه السياسي بالقريب العاجل، فنحن العرب 
المسلمون أيها العثمانيون أصحاب حضارة وتاريخ وهوية وعزة وكبرياء 

ولسنا من اإلخوان المسلمين.

tariq 
@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

البحريني والمواقف اإلنسانية والخيرية
تابعنـــا حملة التبرعـــات المباركة “فينا خيـــر” للتصدي لفيروس 
كورونـــا، وهاهي بشـــائر الخيـــر والبركة تنهمر من المؤسســـات 
والشـــركات واألفراد عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية اســـتجابة للطلبـــات المتصاعـــدة مـــن قبل 
القطاع الخـــاص والبحرينيين المتضررين، وفوق ذلك انطاقا 
مـــن المســـؤولية االجتماعيـــة التاريخيـــة والتكافـــل والتاحم 
والتعاضـــد واللحمـــة الوطنية والوقوف صفـــا واحدا في وجه 

هذا الوباء.
فـــي الوقـــت نفســـه تعتبر هـــذه الحملـــة واحدة مـــن المبادرات 
الناجعـــة بـــكل المقاييـــس، فمـــن خـــال هـــذه الحملـــة المباركة 
مـــن الجميـــع، دولة وحكومـــة ومجتمعـــا، اســـتوقفتني كغيري 
تلـــك الفيديوهات والمشـــاهد التي تتداول بيـــن الناس بعفوية 
ومشـــاركة البحريني في المواقف اإلنســـانية والخيرية ألولئك 
البسطاء من أبناء البحرين األوفياء المخلصين أصحاب المهن 
والمشاريع المتواضعة، وذلك عبر منصات التواصل االجتماعي 
من أمثال باعة األسماك على قارعة الطرق وأصحاب األكشاك 
“النفيـــش  مثـــل  الشـــعبية  واألكات  المنتوجـــات  تبيـــع  التـــي 
والعســـكريم والذرة”، واإلســـراع بالمساهمة بمدخولهم اليومي 
البســـيط لدعـــم حملـــة التبرعات وغيرهـــا الكثير مـــن القصص 
المؤثـــرة، فمنهـــم مـــن قام بكســـر حصالتـــه وأخرج مـــا بداخلها 
من مبلـــغ متواضع دعما للجهود الوطنية الرامية للتصدي لهذا 
الوبـــاء العالمـــي وإيمانا بمســـؤوليتهم تجاه البحرين وشـــعبها، 
حقـــا إنهـــا مواقف وطنية شـــجاعة ومشـــرفة تنم عـــن المعادن 
األصيلـــة والحـــب واإلخـــاص لهـــذه األرض الطيبـــة وشـــعبها 
وقيادتهـــا، على الرغـــم من أن مداخيل هـــؤالء اليومية “حدها 

بدها... ولبها أتعّيشهم”.
في حين نرصد أن هناك الكثير من أصحاب الماليين والثروات  «

الطائلة من البحرينيين “اللي افلوسهم تارسة البنوك وعقاراتهم 
وأمالكهم منتشرة في كل مكان، الله يبارك لهم فيها”، إلى 

لحظة كتابة هذه السطور لم نشهد منهم أي تحرك يذكر، “حتى 
بأدنات الدون أو في سبيل ذر الرماد في العيون”، “يعني هذوله 

األثرياء أحطّبة خضرة تعمي العين وال تطبخ الغدة”، فإن لم 
نقف اليوم مع البحرين وقفة صلبة وصادقة ونضحي من أجل 

سالمتها وصحة المواطن وكل من يعيش بيننا كي نتخطى هذه 
األزمة الصحية المؤقتة فال خير فينا. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

fatin.hamza@
gmail.com

مـــا تقدمـــت به مؤخرًا رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية زينـــل، وعدد من 
النواب، باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتطبيق التعليم عن بعد في 
كل مراحـــل التعليم في أوقات األزمات والكوارث، كان فعا قرارًا صائبًا 
يصب في االتجاه الصحيح رغم تأخره، وهي خطوة تحسب لهم، وكان 
تطبيقـــه فرصـــة نثبت مـــن خالها للعالـــم قدراتنا وحجـــم إمكانياتنا في 

إدارة العملية التعليمية عن بعد.
على دولنا التحرر من الصور النمطية في تلقي التعليم، فنحن في عصر 
ال ينبغـــي حصر التعليم فيه بعنصر المكان إال في المســـائل العملية التي 
تتطلـــب حضـــور الطالب، لذا يجـــب أن نفكر جديًا في االســـتعاضة بهذه 

البدائل عن الطرق التقليدية.
وال ينقضـــي تعجبـــي من تأخر هذه المســـائل ليس في التعليم فحســـب، 
بـــل في ســـائر المســـائل، ويجب تشـــريعه مع وضـــع ضوابـــط، وال ينبغي 
أن ننتظـــر أزمـــات لنفكر في تبني هذه الوســـائل أو أن نفعلها في أوقات 
األزمات فقط، بل يجب التفكير في جعل هذه الوسائل نمطًا جديدًا في 
المســـائل النظرية التي ال ترتبط بعنصر المكان، لنواكب الدول المتقدمة 

بـــل نســـبقها باســـتثمار طاقاتنـــا ومقدراتنـــا فـــي تطوير بادنا في شـــتى 
المجاالت.

نجدد الشـــكر لرئيسة مجلس النواب على مقترحها ونشكر دور المجلس 
في مســـاندة المجتمع البحريني ومشـــاركته أزمته والسعي لدعمه وحل 
مشـــكاته، ونكـــرر شـــكرنا لـــوزارة الصحـــة وجميـــع العامليـــن فيهـــا على 
جهودهـــم الحثيثة وتضحياتهم المســـتمرة وصمودهم أمـــام هذا الوباء 

وكيفية محاربته، فعا نعجز أن نوفيهم حقهم في مقال. 
كما نشـــكر قيادتنا الرشيدة وعلى رأســـها جالة الملك حفظه هللا ورعاه 
على اهتماماته التي وسعت جميع زوايا وشؤون الوطن وجميع أفراده، 
والثناء على دوره في تسيير العملية التعليمية والصحية واالقتصادية، 

وجل خطواته حسنات مغمورة في بحور اهتمام جالته وعطاءه.
وختاما وددت تقديم كلمة عتب لبعض التجار وبعض رجال األعمال وبعض  «

المدارس الخاصة... الذين لم يساهموا في تقديم الدعم بالوقوف مع 
الوطن والمواطن، أو كانت مساهماتهم ضيقة مقارنة بإمكانياتهم وحجم 

مكاسبهم رغم الظروف التي تمر بها البالد.

فاتن حمزة

التعليم عن بعد إنجاز جديد أمام العالم



Sports@albiladpress.com 12
السبت 25 أبريل 2020 - 2 رمضان 1441 - العدد 4211

أشار محمد الدرازي وكيل العب كرة 
الســـلة بنادي المحرق محمد حســـن، 
إلـــى أن األخيـــر ليـــس لديـــه الرغبـــة 
باالســـتمرار في اللعب، وأنه ســـيضع 

نقطة النهاية مع الفترة المقبلة.
وقـــال الدرازي في تصريـــح لـ “البالد 
ســـبورت” إن محمد حســـن سينتهي 
عقـــده مع نهاية الشـــهر الجاري، وهو 
ليـــس بصـــدد تجديـــد العقـــد ســـواء 
مـــع المحـــرق أو غيـــره مـــن األنديـــة 

المحلية. 
االنتهـــاء  “بعـــد  الـــدرازي  وأضـــاف 

مـــن أزمة كورونـــا واتضـــاح الصورة 
النهائية لمسابقات الموسم الرياضي، 
ســـيتم ترتيب حفل اعتـــزال لالعب 
محمد حســـن حفل؛ تقديرا لمسيرته 

الرياضية الحافلة باإلنجازات”.
وكشـــف الـــدرازي أن محمـــد حســـن 
ســـيضع نقطـــة النهايـــة لـــه كالعـــب، 
ولكنه سيستمر في المجال الرياضي 
عبر خوضـــه تجربة جديدة في أحد 
الجانبين الفني أو اإلداري سواء في 
نـــادي المحرق أو فـــي أي ناٍد آخر إذا 

ما تحصل على عرٍض مغٍر لذلك.

محمد الدرازي.. االعتزال والتدريب

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

التقى األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد حسن النصف عبر تقنية االتصال المرئي برؤساء اتحادات األلعاب الجماعية، وهم: 
رئيــس اتحــاد كــرة القــدم الشــيخ علــي بن خليفة آل خليفة، ورئيس اتحاد الكرة الطائرة الشــيخ علي بن محمــد آل خليفة، ورئيس اتحاد 

كرة اليد علي عيسى إسحاقي، ورئيس اتحاد كرة السلة طالل فؤاد كانو.

ورحـــب النصـــف برؤســـاء االتحـــادات، 
مشـــيدا بالجهود التي بذلوها في سبيل 
تطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة 
)كوفيـــد  كورونـــا  لفايـــروس  للتصـــدي 
19-(؛ مـــن أجـــل المحافظـــة على صحة 
وســـالمة الرياضييـــن، معربـــا عـــن ثقته 
في قـــدرة مملكة البحريـــن على تجاوز 
هـــذه الجائحة في ظـــل الجهود الكبيرة 
التي تبذلها اللجنة التنســـيقية برئاســـة 
ولـــي العهد، نائب القائـــد األعلى، النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، والفريـــق الطبـــي الوطنـــي 

للتصدي لفايروس كورونا.
وبحث النصـــف مع رؤســـاء االتحادات 
التطـــورات الراهنـــة، كمـــا تبـــادل معهم 
مختلف وجهات النظر حول العديد من 
القضايـــا، مؤكـــدا وقوف ودعـــم اللجنة 
الرياضيـــة،  االتحـــادات  مـــع  األولمبيـــة 
عـــن  الوبـــاء  هـــذا  ينجلـــي  أن  متمنيـــا 
مملكتنـــا وســـائر بـــالد العالم فـــي أقرب 

وقت.

وبدورهـــم، أعـــرب رؤســـاء االتحـــادات 
الرياضيـــة األربعـــة عن خالص شـــكرهم 
وتقديرهـــم للـــدور البارز الـــذي تقوم به 
برئاســـة  البحرينيـــة  اللجنـــة األولمبيـــة 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، 
مثمنين اهتمـــام ومتابعـــة األمين العام 
محمد حســـن النصف، مشـــيدين بكافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي اتخذتها 
اللجنة األولمبية في المالعب والصاالت 
الرياضية ومشـــاركتها الفاعلة؛ للحفاظ 

النصف لدى استقباله رؤساء االتحادات الرياضية على سالمة وصحة األسرة الرياضية.

ــا ــاي ــض ــق ــف وجـــهـــات الــنــظــر حــــول الـــعـــديـــد مـــن ال ــل ــت ــخ ــم م ــه ــع تـــبـــادل م

النصف يلتقي رؤساء اتحادات األلعاب الجماعية

علي مجيد

تســديد اشــتراكات العضويــة بدًءا مــن اليوم حتــى 2 مايو

ــرة ــائ ــط ــازات بـــــارزة بــلــعــبــة الــريــشــة ال ــ ــج ــ ــق إن ــق ح

الحد يدعو لعقد اجتماع “العمومية”

المصري أدهم حاتم... عالقة وطيدة مع الذهب

بنـــاءًا علـــى التعميـــم الصـــادر مـــن 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
بخصـــوص الدعوة لعقـــد الجمعية 
العمومية العادية مرة كل سنة في 
األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة 
الميالديـــة للجمعيـــة، قـــرر مجلس 
فـــي  الرياضـــي  الحـــد  نـــادي  إدارة 
اجتماعه األخير فتح باب تســـديد 
الســـنوية  العضويـــة  اشـــتراكات 
ألعضاء الجمعية العمومية بالنادي 

اجتمـــاع  حضـــور  لهـــم  ليتســـنى 
الجمعيـــة العموميـــة، اعتبـــارًا مـــن 
الســـبت الموافـــق 25 أبريـــل 2020 
إلـــى يوم الســـبت الموافـــق 2 مايو 
العاشـــرة  الســـاعة  مـــن   ،2020
صباحًا حتى الواحدة ظهرًا للفترة 
الصباحيـــة ومن الســـاعة التاســـعة 
العاشـــرة  الســـاعة  حتـــى  مســـاء 
والنصـــف مســـاء للفترة المســـائية، 
مع التقيـــد باإلجراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة الصـــادرة مـــن 
الجهات المختصة للحد من انتشار 

فيروس كورونا المستجد.
وتقـــرر تحديـــد موعـــد االجتمـــاع 
األول للجمعيـــة العموميـــة العادية 

الســـنوي الســـبت الموافـــق 9 مايـــو 
2020 فـــي تمام الســـاعة التاســـعة 
والنصف مساءًا عبر تقنية االتصال 
المرئي )TEAMS(، وفي حالة عدم 
اكتمـــال النصاب يؤجـــل االجتماع 
لمدة أسبوع ليعقد السبت الموافق 
17 مايـــو 2020، في تمام الســـاعة 
وفـــي  مســـاءًا  والنصـــف  التاســـعة 
حالـــة عدم اكتمـــال النصاب يؤجل 

ساعتين ثم يعقد بالحضور.
صرح بذلك أمين السر العام بنادي 

الحد أحمد البهدهي.

يواصل االتحاد العربي للريشة الطائرة استعراض نخبة من نجوم اللعبة العرب، 
وهنا نسلط الضوء على العب منتخب مصر أدهم حاتم جمال الذي بدأ مشواره 

في سن 10 سنوات وكان حينها مولعا بكرة القدم إلى جانب الريشة الطائرة.

المنتخبـــات  مـــع  مشـــواره  حاتـــم  بـــدأ 
الوطنية وهو في ســـن الــــ 12 )منتخب 
تحت 15 سنة(، وكانت البطولة العربية 
للناشئين باألردن أول مشاركة خارجية 
له ليســـتمر مشـــواره مع اللعبة ويحقق 
نتائـــج إيجابيـــة علـــى مســـتوى مصـــر 
بتحقيقـــه المركز األول بفئة الناشـــئين 

والثاني بفئة الرجال.
ويقـــول حاتم عـــن مشـــواره “انضممت 
الـــذي  األولمبـــي  الالعـــب  لبرنامـــج 
الدولـــي  االتحـــاد  يقـــام تحـــت رعايـــة 
واالتحـــاد األفريقـــي.. وفـــي آخر ســـنة 
بفئـــة الناشـــئين تم اســـتدعائي لتمثيل 
منتخـــب الرجال وقـــد فزت على جميع 
العبـــي المنتخـــب آنذاك وبرزت بشـــكل 

الفت ووضعت مكانتي”.

وفـــاز أدهم حاتم بلقـــب بطولة أفريقيا 
للناشـــئين وبطولة أفريقيا للكبار وكان 
مســـيرته  فـــي  تاريخيـــا  حدثـــا  آنـــذاك 
إنجازاتـــه  أبـــرز  ومـــن  ككل  واللعبـــة 
كذلك الفـــوز ببطولة افريقيا للناشـــئين 
البطولـــة  وبطـــل  والفـــرق(  )الفـــردي 
العربية للناشئين وهو أول العب عربي 
 all مصري افريقي يشـــارك فـــي بطولة
علـــى  حاصـــل  england 2020وهـــو 
وســـام الجمهورية من الطبقـــة الثانية، 
ومصنـــف مـــن ضمـــن أفضـــل 50 العب 

في العالم بالزوجي المختلط.
حصـــاد  مـــن  كبيـــر  رصيـــد  ولالعـــب 
حقـــق  بعدمـــا  الذهبيـــة  الميداليـــات 
فـــي  الدوليـــة  كينيـــا  بطولـــة  ذهبيـــة 
بطولـــة  وذهبيـــة  المختلـــط،  الزوجـــي 

أفريقيـــا “تومـــاس وأوبر” فـــي الزوجي 
المختلـــط ألول مـــرة في تاريـــخ مصر، 
ذهبية بطولـــة جنوب افريقيـــا الدولية 
وذهبيـــة  المختلـــط،  بالزوجـــي   2019
فـــي   2019 الدوليـــة  زامبيـــا  بطولـــة 
بطولـــة  وذهبيـــة  المختلـــط،  الزوجـــي 
بالزوجـــي   2019 الدوليـــة  الكاميـــرون 
ســـاحل  بطولـــة  وذهبيـــة  المختلـــط، 
العـــاج الدولية 2019 بزوجـــي الرجال، 
الدوليـــة  الكاميـــرون  بطولـــة  وذهبيـــة 
وذهبيـــة  المختلـــط،  بالزوجـــي   2018

بطولة اثيوبيا الدولية للناشـــئين 2013 
بمســـابقة الفـــردي وذهبيـــة أخـــرى في 
الزوجي،وذهبيـــة دورة األلعاب العربية 
2012 تحت 15 ســـنة بمســـابقة الفردي 

وذهبية الزوجي المختلط. 
كمـــا يمتلـــك أدهـــم حاتـــم ســـجال كبيرا 
والفضيـــة  الذهبيـــة  الميداليـــات  مـــن 
والبرونزيـــة فـــي العديد مـــن البطوالت 
التـــي  والدوليـــة  والقاريـــة  اإلقليميـــة 
جعلـــت منـــه بطـــال متميزا علـــى صعيد 

لعبة الريشة الطائرة.

نادي الحد الرياضي - المركز اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

كيف سيكون برنامجك في “رمضان  «
كورونا”؟ 

المـــرزوق: وقـــت العصـــر ســـيكون لرياضـــة 
الجري والمشي، وبعد اإلفطار مع األهل في 

البيت لقراءة القرآن الكريم.
ما سلبيات وإيجابيات “كورونا” معك  «

كرياضي؟

األوالد  مـــع  المكـــوث  اإليجابـــي  المـــرزوق: 
واألهـــل مـــدة طويلة، والســـلبيات هي عدم 
ممارســـة أي نـــوع مـــن الرياضـــة الجماعية 

والترفيهية.
هل أنت مع عودة المسابقات أو إلغائها..  «

ولماذا؟

عـــودة  مـــع  نعـــم  تأكيـــد  بـــكل  المـــرزوق: 
المســـابقات في حـــال تمت الســـيطرة على 

الوباء.
كيف ترى عودة الرياضة بعد “كورونا”؟ «

المـــرزوق: ســـتكون أصعـــب عودة؛ بســـبب 
عـــدم مقدرة الالعب ممارســـة الرياضة في 
فتـــرة التوقف بالشـــكل المثالي، إذ ال يوجد 

“جم” وال رياضات أخرى.

هل اكتشفت “كورونا” فيك شيئا جديدا  «
غير هوايتك الرياضية؟

الحالقـــة  امتهنـــت  فقـــد  نعـــم،  المـــرزوق: 
وأصبحـــت الحـــالق الرســـمي للعائلة داخل 
فـــي  مـــرة  ألول  الطبـــخ  وتعلمـــت  البيـــت، 

حياتي، وكانت التجربة ناجحة.
ما وجبتك المفضلة على الفطور  «

والسحور؟ 

المـــرزوق: علـــى الفطـــور أتنـــاول الثريد مع 
األكل،  قليـــل  فأنـــا  الســـحور،  أمـــا  الســـلط. 

ويكون السمك هو األفضل.
طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

المرزوق: دائما ما تكون الشوربة متواجدة 
على سفرة الشهر الفضيل.

ماذا تشاهد بالتلفزيون؟  «

المرزوق: بصراحة ال أحب مشاهدة التلفاز.
موقف سابق تتذكره في كل شهر  «

رمضان؟

المرزوق: ذكرى زواجي في األول من شـــهر 
سبتمبر 2008 والذي صادف األول من شهر 

رمضان آنذاك.

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 بنادي االتفاق 

أكبر المرزوق.
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هذه الصفحة برعاية

أعلنت شـــاومي، عمالق التكنولوجيا 
علـــى مســـتوى العالـــم، أمـــس األول 
عن طـــرح “مـــي 10”، أحـــدث أجهزة 
سلســـلة مـــي للهواتـــف الذكيـــة التي 
تدعم شـــبكات الجيل الخامس، في 

اإلمارات العربية المتحدة.
كاميـــرا رباعيـــة بمستشـــعر رئيســـي 
لتجربـــة  ميجابكســـل   108 بدقـــة 
تصوير فوتوغرافـــي وفيديو مميزة 

فائقة الوضوح
مـــن   ”10 “مـــي  هاتـــف  يعطـــي 
شـــاومي أولويـــة لتقنيـــات التصوير 
الفوتوغرافـــي والفيديـــو مـــن خالل 
والبرمجيـــات  المذهلـــة  اإلعـــدادات 
التـــي يتميـــز بهـــا، خاصـــًة وأن هـــذا 
مدعوًمـــا  يأتـــي  الجديـــد  الهاتـــف 
 108 بدقـــة  أساســـي  بمستشـــعر 
ميجابكســـل، أحد أكبر مستشـــعرات 
حالًيـــا  المتوفـــرة  الذكيـــة  الهواتـــف 

باألسواق.
إضافـــًة إلـــى لقطات التصويـــر فائقة 
ميجابكســـل،   108 بدقـــة  الوضـــوح 
يمكن لمســـتخدمي هاتـــف “مي 10”، 
العريضـــة  الزاويـــة  عدســـة  بفضـــل 

التـــي تتميـــز بدقـــة 13 ميجابكســـل 
مع مجـــال رؤية بزاويـــة 123 درجة 
توثيـــق مشـــاهد أســـطورية بمنظور 
كامـــل، كمـــا يحتـــوي “مـــي 10” أيًضا 
على عدســـة مستشـــعر عمق بدقة 2 
ميجابكســـل وعدســـة ماكرو بدقة 2 

ميجابكسل.
البـــؤري  التركيـــز  وحـــدة  وبفضـــل 
التلقائي الليزرية للكاميرا األساسية 
وفتحة العدســـة 2.0 والوضع الليلي 
2.0، يمكن التقـــاط تفاصيل حادة ال 
مثيـــل لها أثنـــاء النهار وصور أوضح 
وأكثـــر ســـطوًعا فـــي الليـــل أو فـــي 

ظروف اإلضاءة المنخفضة.

“شاومي” تزيح الستار عن “مي 10”
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أعلنـــت شـــركة “فابريـــكا” للمقـــاوالت 
الزراعيـــة أمـــس األول عـــن انتهائهـــا 
ملعـــب  تصميـــم  مـــن  أيـــام  قبـــل 
لألطفـــال متعدد االســـتخدامات في 
مركـــز الحجـــر الصحي بمدينـــة الحد 
علـــى مســـاحة تقـــدر بنحـــو 400 متر 
مربع، فـــي مبـــادرة إنســـانية متميزة 
لشـــركة بحرينيـــة صغيـــرة، للترفيـــه 
البحرينيـــة  واألســـر  األطفـــال  عـــن 
المتواجـــدة فـــي المركـــز خاصـــة مـــع 
دخول شـــهر رمضان الكريم، وحثهم 
على ممارســـة أنشطة رياضية وفنية 

خالل فترة الحجر الصحي.
وقـــال رجـــل األعمـــال مالـــك ومديـــر 
شـــركة “فابريكا” للمقاوالت الزراعية 
المبـــادرة  إن  الموســـوي،  محمـــد   ،“
تأتي اســـتمراًرا لمساهمة الشركة في 

التخفيـــف عن أهـــل البحريـــن الكرام 
والمقيميـــن أيضـــا فـــي فتـــرة الحجر 
الصحـــي بمركـــز الحـــد، وبنـــاء علـــى 
بالتنســـيق  احتياجاتهـــم  اســـتطالع 
مـــع إدارة المركـــز، وذلك ضمن جهود 
الفيـــروس  هـــذا  لمواجهـــة  المملكـــة 
والتي يقودها بتوجيهات سامية من 

عاهـــل البالد، صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة  ولي 
 العهـــد األميـــن النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الـــوزراء، وتلبية لحملة “فينا 
 خير” التي أطلقها ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة رئيـــس مجلس 

إدارة المؤسسة الخيرية  الملكية”. 

وتعليمية وترفيهية  رياضية  أقسام   3 على  يشتمل 
“فابريكا” تهدي “الحجر الصحي” بالحد ملعًبا

أعلنت شـــركة “ســـكيبلينو” عن تدشينها 
التـــي  االفتراضيـــة،  الفـــروع  لخدمـــة 
تقـــوم وزارة الصحـــة بتجربتهـــا حالًيـــا 
قوائـــم  تنظيـــم  فـــي  اســـتخدامها  عبـــر 
انتظـــار العمـــالء افتراضًيـــا، تماشـــًيا مع 
اإلجـــراءات الراميـــة لحمايـــة المجتمـــع 
البحرينـــي فـــي ظـــل جائحـــة فيـــروس 

كورونا العالمية.
“ســـكيبلينو”  توّســـع  أن  المزمـــع  ومـــن 
المزيـــد  لتشـــمل  الخدمـــة  هـــذه  نطـــاق 
مـــن المؤسســـات والهيئـــات الحكوميـــة 
والمصارف والشركات العامة والخاصة 

في مختلف دول العالم.
الفـــروع  خدمـــة  أن  الشـــركة  وأكـــدت 
االفتراضية ستســـاعد المؤسسات على 
دون  عمالئهـــا  خدمـــة  فـــي  االســـتمرار 
الحاجـــة إلـــى حضورهم شـــخصًيا، إذ ال 

تســـتدعي خدمـــة الحجـــز االفتراضـــي 
وزيـــارة  الشـــخصي  الحضـــور  ضـــرورة 
مـــن  لالســـتفادة  المؤسســـات  مقـــرات 

الخدمات. 
وأشـــارت “ســـكيبلينو” إلـــى أن الزبائـــن، 
بعد تحميلهم للتطبيق، ســـيتمكنون من 
اختيار الخدمات والفروع التي يرغبون 
فـــي الحصـــول عليهـــا بـــكل أريحية عبر 
الدليل الشـــامل الذي يحتويه التطبيق، 
الـــذي يمكنهم أيًضا من حجـــز المواعيد 
حسب التاريخ والوقت المناسبين لهم. 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
زمـــان  عبدالحميـــد  زمـــان  “ســـكيبلينو” 
“لقـــد قمنا بتدشـــين الفـــرع االفتراضي؛ 
بهـــدف توفير تجربة أكثر أماًنا لمقدمي 
الخدمـــات والزبائـــن علـــى حـــد ســـواء، 
خاصـــة في ظـــل التحديـــات والظروف 

الراهنـــة. نســـعى عبر هـــذه الخطوة إلى 
إنشـــاء حـــل يســـاعد مســـتخدمينا على 
ـــف مع الوضـــع الحالـــي، ولكن في  التكيَّ
ذات الوقـــت يوفـــر لهـــم تجربـــة سلســـة 

ومريحة”.
وأضاف زمان”نشـــعر بالحمـــاس بعد أن 
ـــا من تقديـــم خدماتنا ألكثر من 10  تمكنًّ
مالييـــن زبـــون طـــوال األعـــوام القليلـــة 

الماضية.

للعمـــاء آمنـــة  تجربـــة  لضمـــان 
“سكيبلينو” تطلق خدمة الفروع االفتراضية

“إبراهيم كانو” تدشن خدمات فحص المرور
ــاص” ــخـ ــة” بـــإشـــراك “الـ ــيـ ــلـ ــداخـ ــات “الـ ــه ــي ــوج ــع ت ــا مـ ــًي ــاش ــم ت

أعلنـــت شـــركة إبراهيـــم خليـــل كانـــو عن 
إطالق خدمة الفحص الفني المتخصص 
بســـيارات تويوتـــا ولكـــزس، فـــي تويوتـــا 
بـــالزا بتوبلـــي ومركـــز خدمـــة تويوتا في 
عراد، بالشـــراكة مع اإلدارة العامة للمرور 

في البحرين.
وتتماشـــى هـــذه الخطـــوة مـــع توجيهات 
وزارة الداخليـــة إلشـــراك القطاع الخاص 
فـــي تقديم بعض الخدمـــات التي توفرها 
الـــوزارة، ممـــا يضمـــن تســـهيل الخدمات 
والمركبـــات  الســـيارات  لمـــالك  المقدمـــة 
والتخفيف من ضغط العمل على اإلدارة. 
ســـيتواجد الفريق الفني الخاص باإلدارة 
العامة للمرور في كال المركزين، وستكون 
ســـاعات العمل فـــي تويوتا بـــالزا بتوبلي 
من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء طوال 

أيام األســـبوع، وفي مركـــز خدمة تويوتا 
بعراد من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء 

طوال أيام األسبوع عدا يوم الجمعة.
 مـــن جانبـــه، شـــكر المديـــر األول لقســـم 
التصليـــح والصباغـــة في شـــركة إبراهيم 

خليـــل كانو، إبراهيم أكبـــر، اإلدارة العامة 
للمرور على جهودها وســـّلط الضوء على 
أهميـــة هذه الخدمة، قائالً “تجمع شـــركة 
العامـــة  واإلدارة  كانـــو  خليـــل  إبراهيـــم 
نتقـــدم  ونحـــن  عريقـــة،  شـــراكة  للمـــرور 

لهـــا بالشـــكر الجزيـــل علـــى ثقتهـــا الثابتة 
بنـــا وبقدرتنـــا علـــى توفير خدمـــات ذات 
مستوى عال وتوفير الدعم الالزم لوزارة 
الداخليـــة في جهودهـــا الرامية للتخفيف 
التســـجيل  مركـــز  علـــى  االزدحـــام  مـــن 
الرئيـــس للمركبـــات. ويأتي تدشـــين هذه 
الخدمة كجزء من اســـتراتيجية الشـــركة 
لتزويـــد عمـــالء تويوتـــا ولكـــزس بأفضل 
الخدمات الشـــاملة من شراء السيارة إلى 
خدمـــات ما بعد البيع”.  ســـتكون مواعيد 
العمـــل خالل شـــهر رمضـــان المبـــارك في 
مركـــز تويوتا بالزا بتوبلـــي ومركز خدمة 
تويوتـــا فـــي عـــراد مـــن الســـاعة 7صباحا 
وحتى 3 عصرا وفي الفترة المسائية من 
الســـاعة 8:30 إلى الســـاعة 11:30 مســـاًء 

طوال أيام األسبوع.

قدمـــت مجموعـــة فنـــادق الخليـــج تبرعها الســـنوي إلـــى الجمعيـــة البحرينية 
لمتالزمـــة داون، مـــن منطلـــق المســـاهمة الفعالـــة ودعـــم المجموعة المســـتمر 

للمشروعات الخيرية بالمملكة.
وقـــام الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة فنـــادق الخليـــج جارفيلد جونـــز، بتقديم 
شـــيك التبرع إلـــى رئيس مجلـــس إدارة الجمعيـــة البحرينيـــة لمتالزمة داون 
عـــادل عبدهللا فخـــرو، متمنًيا للجمعية التوفيق في تحقيـــق أهدافها الرامية، 
التـــي تتضمن تطويـــر الخدمات الصحية والنفســـية والتربويـــة لفئة متالزمة 

داون وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر لهم وأولياء أمورهم وعائالتهم.

“فنادق الخليج” تدعم “البحرينية لمتالزمة داون”
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حميـــدان يشـــيد بجهـــود وزارة الصحـــة والكـــوادر الطبيـــة

دعم “األسرة” لحملة “فينا خير”

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك األســـرة 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر 
جميـــل حميدان عن قرار مجلس إدارة 
البنـــك بتقديم مبلغ عشـــرين ألف دينار 
دعما مـــن البنك لمبـــادرة “فينـــا الخير” 
التي أطلقها مؤخرا ممثل جاللة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
مستشار األمن الوطني رئيس مجلس 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء 
اإلنسانيةســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة؛ استجابة للطلبات المتنامية 
من القطاع الخاص واألفراد؛ للمساهمة 
في الجهود الوطنية المبذولة للتصدي 

للفيروس.
وأعـــرب حميـــدان عن تقديـــره للجهود 
الـــذي  الالمحـــدود  والدعـــم  الكبيـــرة 
يقدمـــه عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد 
وبـــكل ما تقـــوم بـــه الحكومة برئاســـة 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  وولـــي 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة مـــن تنفيذ للخطط 
شـــأنها  مـــن  التـــي  واإلســـتراتيجيات 
المطلوبـــة  والرعايـــة  الحمايـــة  توفيـــر 
للمواطنين والمقيمين على حدر سواء 
للمحافظـــة علـــى صحتهم وســـالمتهم 
والتميز الكبير لجهود الفريق الوطني.

ونـــوه رئيس المجلـــس بجهود مختلف 
األجهـــزة والمؤسســـات بالتضافـــر مـــع 
المجتمـــع لتجاوز هـــذا الظرف الصحي 

الراهن، مشـــيدا بجهـــود وزارة الصحة 
الوطنـــي  والفريـــق  الطبيـــة  والكـــوادر 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
المســـتجد وجهود قوة دفـــاع البحرين 
الجهـــات  وكافـــة  الداخليـــة  ووزارة 
الرســـمية واألهليـــة التي تقـــدم الدعم 
فـــي  مثمنـــا  للمجتمـــع،  والمســـاندة 
الوقـــت ذاتـــه حـــرص المجتمـــع أفرادا 
ومؤسســـات علـــى التقيـــد بالتعليمـــات 
الجهـــات  مـــن  الصـــادرة  والتوجيهـــات 

الرســـمية المختصة” للتصدى لفيروس 
كورونا )كوفيد 19(.

مـــن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك 
األســـرة خالـــد عتيق أن مجلـــس إدارة 
بنـــك األســـرة متمثـــالً برئاســـة الوزيـــر 
العمل ورئيس مجلـــس إدارة البنك قد 
استشـــعروا بأهمية الوقوف إلى جانب 
واضعيـــن  مبادراتـــه،  ودعـــم  الوطـــن 
فـــي االعتبـــار أهميـــة االلتـــزام بمفهوم 
المســـؤولية االجتماعيـــة التـــي تتيـــح 
الفـــرص للجميـــع لتقديـــم المســـاهمات 
والمبادرات الملموســـة التي تصب في 

مصلحة مجتمع مملكتنا الغالية.
كمـــا أكـــد عتيـــق أن هذا التبـــرع يصب 
فـــي مصلحـــة األســـر المنتجة واألســـر 
المعوزة وذات الدخل المحدود، والتي 
هي بدورها تساهم في تنمية المجتمع 

ولو بالقليل من العطاء.
وأوضـــح  أن البنـــك ســـاهم مـــع اتجاه 
الدولـــة فـــي تأجيـــل تحصيل أقســـاط 
القروض لمدة 6 أشـــهر، كمـــا قام بأخذ 
كافة االحتياطات الالزمة عند التعامل 

مع زبائن البنك.

خالد عتيقجميل حميدان
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ألف دينار

جارفيلد جونزعادل فخرو

زمان عبدالحميد

شـــركة  البحريـــن،  زيـــن  وقعـــت 
المملكـــة  فـــي  الرائـــدة  االتصـــاالت 
مؤخـــرًا، مذكـــرة تفاهـــم مع شـــركة 
تقـــدم  التـــي   Education Zone
استشـــارات وارشادات من خبراتها 
للطلبـــة الذيـــن يطمحون بالدراســـة 
فـــي الخـــارج كمـــا توفـــر الدعم في 

الحصول على فرص التدريب. 
وتركـــز الشـــراكة بين زيـــن البحرين 
و Education Zone علـــى تحديـــد 
وظائف التدريب المناســـبة للطالب 
فـــرص  تقديـــم  خـــالل  مـــن  وذلـــك 

فريدة الكتســـاب الخبـــرات القيمة. 
يأتـــي هـــذا البرنامج ضمـــن برنامج 
“زيـــن الشـــباب “ والذي تســـعى زين 
البحرين من خالله لتعليم و ارشـــاد 
و تحفيـــز طلبة الجامعـــة والكليات 
وشـــك  أوعلـــى  تخرجـــوا  الذيـــن 
التخـــرج. هـــذا وســـيعطي البرنامج 
ممارســـات  عـــن  أوســـع  مفهوًمـــا 
العمل كما سيوســـع مفهوم الطالب 
شـــركات  فـــي  العمـــل  لطبيعيـــة 

االتصال. 
شـــوؤن  عالقـــات  مديـــر  وقـــال 

الموظفين وتطوير الشـــباب لشركة 
عيســـى  محمـــد  البحريـــن،  زيـــن 
بشـــراكتها  البحريـــن  زيـــن  “تفخـــر 
 Education مـــع  االســـتراتيجية 
Zone والتـــي تهـــدف مـــن خاللهـــا 
لتعزيـــز نتائـــج التعلم عنـــد الطالب 
و  للعمـــل  إلعدادهـــم  تســـعى  كمـــا 
الحياة. تتماشـــى هـــذه المبادرة مع 
أهداف الشركة الشاملة للمسؤولية 
االجتماعيـــة المتمثلـــة فـــي توفيـــر 
لتعزيـــز  المناســـبة  األدوات  جميـــع 
مهارات و كفائة الشباب البحريني”.

تتماشـــى شـــراكة زيـــن البحرين مع 
برنامـــج  مـــع   Education Zone
األولى لتطوير الشباب و الذي ُصمم 
ليدعـــم طلبـــة الجامعـــة الكتســـاب 
الخبرة ومواجهة التحديات القائمة 

في سوق العمل.

وقعتـــا مــذكــــرة تفــــاهــــم شـــراكــــة بينهمــــا

“زين” و“Education Zone” تقدمان فرص تدريب للطالب



مسلسل  “راس غليص”.. أشهر األعمال التراثية برمضان
تــــــــراثـــــنــــــــا

أنت على قدر المسؤولية، حاول أن تواجه بعض 
الصعوبات.

يجب عليك أن تستعيد تنظيمك الدقيق لجدول 
األعمال.

شخصيك ليست من الذين يتعلقون باألشخاص 
سريًعا.

بعض اآلالم في األسنان قد تتعبك وتسبب لك 
الصداع.

ستشاهد تغيرا كبيرا في اتجاهاتك ومفهومك 
عن العالقات. 

حاول أن تهدئ من نفسك العصبية هذه األيام. 

حاول أن تتقبل آراء اآلخرين دون أن تفرض 
رأيك.

ليس من المفيد أن تهتم بعملك أكثر وتترك 
شؤون البيت. 

الرياضة مع نظام غذائي مفيدة جًدا لصحتك 
البدنية والنفسية.

األمور ستسير في غير ما تتمنى، فعليك االبتعاد 
عن العصبية.

ستواجه بعض العقبات في حياتك المهنية، 
وستتمكن الخروج.

يجب أن تكون أكثر هدوًءا؛ حتى تتمكن من حل 
المشكالت.
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2 رمضان

702 هـ
نشوب معركة شقحب جنوب دمشق 

بين المسلمين بقيادة السلطان 
الناصر محمد بن قالوون، ومغول 
فارس وانتهت بانتصار المسلمين 

والقضاء على طموحات اإللخان 
محمود غازان في السيطرة 

على الشام والتوسع في 
العالم اإلسالمي.

996 هـ
الجيش البولوني المعزز بوحدات الصاعقة العثمانية يهزم الجيش األلماني في معركة كارفو.

 1369 هـ
توقيع “معاهدة الدفاع المشترك” بين الدول األعضاء في جامعة الدول العربية.

 1384 هـ
 إسرائيل تعلن أن عدد يهود الفالشا المهاجرين إليها هو 250 ألف شخص.

 82 هـ
المسلمون بقيادة حسان بن النعمان يتمكنون من إلحاق الهزيمة بالكاهنة البربرية ديهيا.  

1380 هـ  
أندريه كاراطائف، عالم اجتماع واقتصادي ومؤرخ روسي شهير، وله إسهامات علمية.

ال يمكـــن نســـيان العمـــل األشـــهر “راس 
الديـــن  الـــذي أخرجـــه عـــالء  غليـــص” 
كوكـــش، ولعـــب بطولتـــه عبدالرحمـــن 
وهنـــاء  المصـــري  وســـلمى  رشـــي  آل 
ثروت، وغيرهم من النجوم السوريين 
والعرب. ورغم أن العمل كان من إنتاج 
العـــام 1975، إال أنه حقـــق صيتا ذائعا، 
وربمـــا كان بدايـــة تلفزيونية “حقيقية” 
إلنتاج نـــوع من األعمال كهـــذا. كما أن 
عدة أعمال بدوية أخرى، لعب بطولتها 
يتذكرهـــا  مـــازال  ســـوريون،  نجـــوم 
الجمهـــور حتـــى اليـــوم، فهـــي مؤثـــرة 
وحاضـــرة في ذاكرته لمـــا لها من قيمة 

وقـــدرة على تحقيـــق عامل التشـــويق 
فيها.

الكثيـــرون يســـتذكرون مثال مسلســـل 

هيثـــم  للمخـــرج  الصحـــراء”  “غضـــب 
حقـــي، الذي ظهرت فيـــه الفنانة واحة 
الراهب للمرة األولـــى، وكانت الحكاية 

تـــدور حـــول صـــراع قبلي وثـــأر ضمن 
أحداث مشوقة.

أيضـــًا، لحكاية “راس غليـــص” المكونة 

مـــن ثـــالث عشـــرة حلقـــة العـــام 1976 
آل  لعـــب بطولتهـــا عبدالرحمـــن  التـــي 
رشـــي، تأثيـــرا محببـــا لـــدى الجمهـــور، 
وهي قصة تدور حـــول اتهام “غليص” 
زورًا باالغتصـــاب وهربـــه مـــن قبيلتـــه 
إلـــى قبيلة أخـــرى، ما يشـــعل النار بين 

قبيلتين بسبب امرأة.
كما كان لمسلســـل “البـــركان” الذي لعب 
بطولته الفنان رشيد عساف، وأخرجه 
محمـــد عزيزية، دور في تكريس فكرة 
الدفاع عن األرض والممتلكات، وحقق 
كمـــا  عاليـــة،  مشـــاهدات  نســـبة  أيضـــا 
اســـتطاع كســـب الرهان في استقطاب 

شريحة كبيرة من الجمهور.
وربمـــا كانت غالبيـــة األعمـــال البدوية 
تـــدور عبـــر صـــراع معيـــن، “خارجي أو 
داخلـــي”، ال يخلـــو مـــن القتـــل والدماء 
والحروب، لكـــن توجهت أيضا فئة من 
هذه األعمال لتقدم قصصا ســـعت إلى 
تجســـيد الوجـــه اآلخر من حيـــاة البدو 
التـــي يملؤهـــا الحـــب الصافـــي كصفاء 
ليـــل الصحـــراء القابعين فيهـــا. المثال 
األشـــهر علـــى ذلـــك تلـــك الخيـــام التي 
جمعت “جواهر” وحبيبها في مسلســـل 
أنتجـــه المركـــز العربي األردني، باســـم 

“جواهر”.

تحدثــت الفنانــة غادة عبدالــرازق عن الدور الــذي تتمنى 
تقديمــه خــال الفتــرة المقبلــة، مؤكــدة أنهــا تتمنى 
تقديــم شــخصية تاريخيــة، كأن تؤدي “شــجرة الدر” أو 
حتشبسوت. وأعلنت غادة عندما استضافتها اإلعامية 

إنجي علــي في برنامجها “أســرار النجــوم” أنها تعاقدت 
بالفعل على تقديم هذه الشخصية في مسلسلها لرمضان 

المقبــل، لتكــون أول فنانة تعلن عن مسلســلها لرمضــان 2021 قبل عرض 
المسلسل الذي تخوض به سباق رمضان 2020.

تعــود الفنانة صبا مبارك إلــى األدوار البدوية في دراما 
رمضــان هــذا العــام مــن خــال مسلســل “حارس 
الجبــل”، وذلك بعد انقطــاع عنها دام لـ 5 ســنوات، 
ويعــد “حارس الجبــل” واحدا من أضخــم اإلنتاجات 

العربيــة هــذا العام، ويشــارك في بطولتــه نخبة من 
النجــوم العرب، وهم: عبدالمحســن النمر، منذر رياحنة، 

خالــد القيش، نورا العايق، هبــة زهرة ومحمد قنوع، وهــو من تأليف حازم 
فضة، وإخراج سائد الهواري.

اضطرت الفنانة السورية نسرين طافش إلى االعتذار عن 
عــدم العمل في المسلســل اإلذاعي “بليز يــا إنجليز”، 
حيــث تلقت عرضــًا للمشــاركة فيه إلى جانــب النجم 
أحمــد عز، إال أن ظروف وجودهــا في دبي وإيقاف حركة 

الطيران، ضمــن اإلجراءات الوقائية ضد انتشــار كورونا، 
منعاها من الحضور إلى مصر وتقديم العمل.

المسلسل من تأليف أيمن سامة، وإخراج علي مصيلحي، وبطولة أحمد عز، 
ومن المقرر إذاعته على راديو مصر في شهر رمضان المقبل.

بليز يا إنجليزحارس الجبلشجرة الدر

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

tariq.albahar
@albiladpress.com
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كعادتها في التميز، ستعرض 
قنـــاة البحريـــن “لـــول” خالل 
الشـــهر الكريـــم برنامـــج مـــن 
نوادر الزمـــن الجميل بعنوان 
“رمضانيـــات” يتضمن فقرات 
متعـــددة من بينها فقرة طبخ 
تقدمهـــا نهـــى خلـــف، وفقـــرة 
الرســـام  يقدمهـــا  كاريكاتيـــر 
مـــرزوق.  مناحـــي  القديـــر 
يوميـــا  البرنامـــج  يعـــرض 
فـــي تمام الســـاعة الخامســـة 
والنصـــف مســـاء، ويعـــاد بثه 
في اليوم التالي عند الساعة 

صباحـــا  والنصـــف  التاســـعة 
والواحدة والنصف ظهرا.

يذكـــر أن قناة البحرين “لول” 
بحرينيـــة  قنـــاة  أول  تعتبـــر 
مختصة بعـــرض كل البرامج 
والمسلســـالت القديمة، ومنذ 
بمتابعـــة  تحظـــى  انطالقهـــا 
كبيرة من جانب المشاهدين، 
بإعـــادة  ســـاهمت  حيـــث 
الذكريـــات الجميلـــة لألجيال 
الســـابقة التـــي عاشـــت تلـــك 
الحقبة وشاهدت معظم تلك 

البرامج والمسلسالت.

نــــوادر الـــزمــــن الجميــــل

جناحي تعود لتلفزيون البحرين عبر برنامج “السارية”
بجانب كل من الفنان اإلعالمي حســن محمد والفنانة القديرة سلوى بخيت

تزخــر مملكــة البحريــن بــإرث غني وتنّوع حضــاري ثري ال يمكــن التغاضي عنه؛ 
كونــه متأصــال فــي قلــب ووجــدان كل بحريني؛ لذا، تقــوم المملكــة – على مدار 
العام – بتبني مبادرات مختلفة من شأنها أن تساهم في زرع هذه الثقافات لدى 
األجيــال المتعاقبة، وترســيخ قيم المواطنة لديهــم منذ نعومة أظافرهم. ومن 
منطلق الحرص على تنفيذ رؤية ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة إلحيــاء المــوروث البحرينــي الشــعبي بكافة 
أشكاله، انطلق برنامج المسابقات “السارية” على قناة البحرين األولى مع أول 

أيام شهر رمضان، وسيستمر حتى ثالث أيام عيد الفطر السعيد.

ويأتـــي برنامـــج المســـابقات الســـارية 
لينشـــر ثقافـــة الموروث الشـــعبي الذي 
تشتهر به مملكة البحرين واستعراض 
تاريخهـــا العريـــق عبر تســـليط الضوء 
المـــوروث  الرياضـــات  مســـتوى  علـــى 
البريـــة والبحريـــة، والمهـــن البحرينية 
القديمـــة، واألمثال الشـــعبية، والمعالم 
التراثيـــة، إضافـــة إلـــى تاريـــخ العائلـــة 
ســـيتطرق  كمـــا  الكريمـــة.  المالكـــة 
الموروثـــات  مـــن  للعديـــد  البرنامـــج 
الشـــعبية، حيـــث يهـــدف إلـــى إحيـــاء 
الهويـــة البحرينيـــة األصيلـــة، وإثـــراء 

معرفة الناشـــئة والشـــباب 
عـــن تراثهـــم وتاريـــخ 

أجدادهـــم، وغيرهـــا 
األمـــور  مـــن 

المتعلقة بمملكة 
البحريـــن، 

عـــالوة علـــى تذكيـــر النـــاس بالمفـــردة 
البحرينية القديمة. 

من  نخبة  البرنامج  تقديم  وسيتولى 
ــمــع اإلعــالمــيــيــن الــبــحــريــنــيــيــن، من  أل
تحظى  الــتــي  جــنــاحــي  نيلة  ضمنهم: 
مختلف  بين  طـــاٍغ  وحــضــور  بشعبية 
فئات المجتمع؛ كونها تتمتع بالعفوية 
ــة الــتــي مــكــنــتــهــا مـــن بــنــاء  ــاقــ ــ واألن
رغم  عريضة  جماهيرية  قــاعــدة 
القصير  عمرها 
ــي الــمــجــال  فــ
اإلعـــــــــالمـــــــــي، 
ــشــكــل عــائــًقــا  ــم ُي والــــــذي لـ
لــتــخــوضــه بــكــل ثــقــة وطــمــوٍح 
في  جدارتها  أثبتت  فقد  عــاٍل. 
مع  والتفاعل  الــحــوارات،  إدارة 
الضيوف، مما ساهم في تميزها 
ــفــردهــا فــي تــقــديــم الــبــرامــج  وت

التلفزيونية.
الجـــوزاء  بـــرج  وبـــدأت مولـــودة 
المتألقـــة  اإلعالميـــة  مســـيرتها 

العـــام 2012 بفقـــرة عـــن األزيـــاء فـــي 
برنامج )هال بحرين(، والذي جاء نظير 
شـــغفها بعالم األزياء والموضة، ليمثل 
ذلـــك انطالقها فـــي الشاشـــة الصغيرة، 
حيث شـــاركت ضمن عدد من البرامج 
األخـــرى، أبرزها: مفاتيـــح الباب، أهني 
المجوهـــرات  معـــرض  البحريـــن،  فـــي 

العربية، العيد الوطني.
كمـــا قدمـــت اإلعالميـــة نيلـــة جناحـــي 
برنامج “كيف بدأت األشياء؟” عبر قناة 
أبوظبـــي فـــي دولة اإلمارات الشـــقيقة 
خالل العـــام الماضي، البرنامج المكون 
مـــن 13 حلقـــة، والـــذي تمحـــور حـــول 
كيفية ظهور األشـــياء التي نســـتهلكها 
فـــي حياتنـــا اليومية ورحلـــة تطورها، 

وكيف سيكون شكلها في المستقبل.
بكالوريـــوس  شـــهادة  نيلـــة  وتحمـــل 
محاســـبة وإدارة ماليـــة مـــن الجامعـــة 
األهليـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، وبيـــن 
ابتعاثهـــا  تـــم   2010-2011 العاميـــن 
فـــي  المبتعـــث  الطالـــب  برنامـــج  فـــي 

الواليات المتحدة األمريكية في والية 
وايومنـــغ. وبجانـــب عملهـــا اإلعالمـــي، 
تهـــوى نيلـــة كذلـــك العمـــل التطوعـــي 
والخيري والشبابي، فكان لها حضورها 
فـــي بعـــض األنشـــطة، منها: األنشـــطة 
الجامعية والحمالت بمختلف أنواعها، 
إلقاء الخطابات المدرسية، والملتقيات 
الشبابية وحفالت التخرج، والتدريس 
فـــي برنامـــج انجـــاز، ومركـــز اإلبـــداع 
اإلغاثيـــة،  أيـــادي  الشـــبابي، وجمعيـــة 

وبرنامج بيتكم بيتنا.
يذكـــر أن شـــعار البرنامـــج يتألـــف مـــن 
مملكـــة  علـــم  تحمـــل  رئيســـة  ســـارية 
البحرين وســـط سفينة شـــعبية، حيث 
تعتبـــر الســـارية العمـــود الرئيـــس فـــي 
الســـفينة، والـــذي ُيرفع عليها الشـــراع، 
ويعـــد برنامـــج الســـارية أول برنامـــج 
التراثيـــة  القريـــة  مـــن  يطلـــق  مباشـــر 
تـــم  والتـــي  عســـكر،  فـــي  الجديـــدة 
البحريـــن  معالـــم  لتحتضـــن  إنشـــاؤها 

التراثية الشهيرة.

اللهم اجعل لي في رمضان 
تغيراً لافضل، واحتويني فيه 

برحمتك، وُمدني بغفرانك، 
واعف لي فيه، واجرني من 

نيرانك واعني فيه علي 
صيامك وقيامك، اللهم تقّبله 

مني واجعل ذنبي مغفورا 
وصومي مقبواًل يارب.
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خصصت إذاعة البحرين للدورة الرمضانية ثالث مسابقات تلبي 
جميـــع األذواق، المســـابقة األولـــى بعنـــوان )حلية الماهـــر(، وهي 
مســـابقة في تالوة القـــرآن الكريم تبث يوميا من الســـاعة 2 إلى 
3 مســـاًء على موجة القرآن الكريم، مقسمة على معايير الصوت 
والمقامـــات والتجويـــد، وتبـــث علـــى الهواء مباشـــرة عبـــر لجنة 

التحكيم المكونة من إبراهيم النصف وفريد توني.
 وأمـــا المســـابقة الثانيـــة، فهـــي )مـــع بابـــا فايـــز(، وهـــي مســـابقة 
رمضانية مخصصة لألطفال، وتهدف إلى تعزيز الثقافة الوطنية 
عبـــر فقـــرات متنوعـــة متعلقـــة بمملكـــة البحريـــن، مـــن تاريخها، 
وإنجازاتهـــا، وشـــخصيتها الوطنيـــة، ومدنهـــا، وقراهـــا، وحرفهـــا 
التقليديـــة وغيرهـــا، وتبـــث علـــى موجـــة البرنامـــج العـــام، وهـــو 
لألطفال من عمر 5 ســـنوات حتى ســـن 17 عامـــا، ويتكون فريق 
عمـــل البرنامج من كل من اإلذاعي فايز الســـادة وخليل إبراهيم 

ويعرض على البرنامج العام.

بدورها ستقدم موجة بحرين إف.إم مسابقة  «
)غنايم شهر(، وهو برنامج مسابقات 

يتضمن شخصية مبتكرة لرحالة 
تجوب البلدان واألزمنة، وتحمل 
ثقافات هذه البلدان عبر فقرات 
متنوعة وفي كل يوم تستعرض 

رحلة جديدة، ويبث الساعة 9 لغاية 
11 مساء، ويتكون فريق عمل البرنامج 
من آالء البناء وصابر السعيد وأمينة 

إسماعيل وناصر جبر وياسمين مفيد.

لم يجد الفنان عبدهللا 
سويد مالذا وهو في 
الحجر المنزلي بسبب 
كرونـــا  تداعيـــات 
اإلجـــراءات  واتبـــاع 
بالبقـــاء  االحترازيـــة 
كغيـــره  المنـــازل  فـــي 
من المواطنين ســـوى 
الفرشـــاة  إلى  اللجوء 
ورســـم  واأللـــوان 

المناظـــر بحس رهيف وشـــعور فنان قديـــر، وقد عرض 
سويد اللوحة التي رسمها في حسابه عبر “األنستقرام” 
وكتـــب “مـــن أعمالـــي.. هللا يحفـــظ البحريـــن والخليج 

والعالم من هذا الوباء”.
وكان سويد قد شارك في األغنية التوعوية “ ألجل  «

البحرين” من فكرة وإخراج الفنان عادل شمس، 
وكلمات راشد نجم، وغناء الفنان فيصل األنصاري 

والفنان زكريا الشيخ والفنان حسن شمس، وما ستر 
وتوزيع أستوديو “هاس”، وإنتاج شغف لإلنتاج الفني، 
وشكر خاص لمركز شباب الهملة بمشاركة مجموعة 

من الفنانين.

إذاعة البحرين تقدم 3 مسابقات رمضانية “كورونا” يجبر سويد على الرسم

أعرب الفنان أمير دسمال لـ “البالد” عن ثقته الكبرى في 
نجاح مسلســـل “حكايات أبن الحداد” الذي يعرض حاليا 
علي قناتي سما دبي والبحرين، مؤكدا أن العمل متكامل 
مـــن جميـــع النواحـــي، إخراجيـــا وفنيـــا وإداريـــا، عالوة 
علـــى أنه ينتمـــي إلى األعمال التراثيـــة الفانتازية، وهذه 
النوعيـــة من األعمال ينجـــذب إليها المشـــاهد الخليجي 
على غرار مسلســـالت عالء الديـــن وبدر الزمان، وغيرها 
مـــن األعمال الناجحة التي قدمها تلفزيون الكويت إبان 

الثمانينات.
وأضـــاف دســـمال.. عملنا في المسلســـل كفريـــق واحد، 
وأكثـــر ما يوجعنـــا ويؤلمنا هو رحيل شـــقيقنا الفنان 
علـــي الغرير رحمـــه هللا الذي كان معنـــا في الجزء 
األول مـــن المسلســـل ومازلـــت أتذكـــر مواقفـــه 
وطلتـــه في موقـــع التصوير واجتهـــاده وتعبه 
من أجل خـــروج العمل بالشـــكل الالئق، ولكن 

هذا قدر هللا. 
وعـــن أحـــداث المسلســـل أوضـــح دســـمال أن قصـــة 

“حكايات ابن الحداد” فيها الكثير من التشويق واإلثارة، 
حيـــث برع المؤلف وأســـتاذنا أحمد الكوهجي في رســـم 
أحـــداث المسلســـل بوجه مختلف عـــن المعهود، وال أريد 
ان أحرق القصة على المشـــاهد، بل سأترك الحكم له من 

خالل المتابعة ومعايشة االحداث والقضايا.

أمير دسمال

الغريــر علــي  رحيــل  المسلســل  فــي  يؤلمنــا  مــا  أكثــر 

“حكايات ابن الحداد” فيها الكثير من التشويق واإلثارة

حماية القلب
الصيام يساعد على تعزيز صحة القلب والشرايين؛ ألن الصيام لمدة 14 ساعة 
تقريبا يساعد على تحسين عمل القلب نتيجة التقليل من المجهود الذي يقوم 
به القلب الناتج عن ضخ الدم إلى المعدة. يأتي ذلك باإلضافة إلى أنه يســـاعد 
على التقليل من نسبة الدهون بالدم، وبالتالي يساعد على تعزيز صحة القلب 

وتحسين أدائه.

تحسين الحالة المزاجية
أثبتـــت الدراســـات أن الصيام يســـاعد على تعزيـــز الحالة المزاجيـــة؛ حيث إنه 
يســـاعد الدماغ على زيادة القدرة على مقاومة اإلجهاد. ووفقا لموقع كليفالند 
كلينـــك أبوظبي؛ فإن الصيـــام مهم لتقوية الذاكرة وزيـــادة القدرة على التعلم، 
وهـــذا مـــن خالل زيادة شـــحن الدماغ؛ مـــا يعزز تطور خاليا الدمـــاغ؛ ما يجعل 

االستجابة للمعلومات تكون بشكل أفضل.

تقليل معدل الكوليسترول بالدم
يساعد الصيام على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم؛ ألنه يقلل من تراكم 
الدهـــون بالـــدم، ولهذا فـــإن الصيام مهـــم لصحة القلـــب واألوعيـــة الدموية ما 

يساعد على الوقاية من اإلصابة بالجلطات والنوبات القلبية.

إزالة السموم من الجسم
الصيام خالل شهر رمضان يساعدك على التخلص من السموم الزائدة بالجسم؛ 
وهذا نظرا لعدم تناول الطعام والشـــراب طوال النهار؛ ما يســـاعد الجسم على 
التخلص من الســـموم التـــي توجد بالجهاز الهضمي، وهذا ألن الصيام يســـاعد 

على تكسير الدهون المخزونة بالجسم.

مفيد للجهاز الهضمي
الصيـــام يســـاعد على التخلص من الكثير من المشـــكالت التـــي تصيب الجهاز 
الهضمـــي، ومنهـــا القولـــون العصبي وعســـر الهضـــم واالنتفاخـــات التي تصيب 
البطن وزيادة الحموضة، وهذا ناتج على أن الصيام يساعد على تقوية أغشية 
الجهاز الهضمي؛ ما يساعد على زيادة الكفاءة في قيام الجهاز الهضمي بدوره. 

كما يساعد الصيام أيضا في الحفاظ على التوازن للسوائل بالجسم.

إنقاص الوزن
لمـــن يريـــدون إنقاص وزنهم، فإن الصيـــام ُيَعد أفضل وســـيلة لذلك، حيث إنه 
يســـاعد على قمع الشـــهية، وهذا من خالل تناول كميات أقل من الطعام، وهذا 

يمنح الجهاز الهضمي فترة طوال النهار للراحة.

فوائد صحية لصيام شهر رمضان

يشهد السباق الرمضاني المقبل عودة النجمة صبا مبارك إلى دور البدوية بعد خمس سنوات، وذلك 
من خالل مسلسل حارس الجبل الذي ُيعد أحد أضخم اإلنتاجات العربية هذا العام، حيث تؤدي فيه 
صبا دور رمال الفارســة المغوارة التي تنتمي إلى إحدى القبائل في عام ُســمّي بعام الموت، شــهدت 

فيه المنطقة جوعا وأمراضا وجفافا، أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء.

ومؤخرا نشـــرت صبا اإلعالن الرســـمي للمسلســـل 
علـــى صفحتهـــا الرســـمية علـــى فيســـبوك، وعبـــر 
الجمهـــور عـــن ترقبـــه الشـــديد للمسلســـل، والـــذي 
كشـــف إعالنه في أجواء من التشـــويق عن عداوة 
بيـــن صبـــا ومنذر الذي قـــام بضربهـــا، وتمتلك صبا 
ضمن أحداث المسلســـل عدة مهـــارات منها ركوب 

الخيل، رمي السهام والخطابة.
وتتواجـــد صبـــا مـــن خـــالل حـــارس الجبـــل فـــي 
الماراثـــون الرمضاني للعـــام الثالث علـــى التوالي، 
بعد مسلســـلّي عبـــور )2019(، وطايـــع )2018(، كما 
فاز أحدث أفالمها مسافر: حلب – إسطنبول بست 
جوائز دولية منها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان 
طريـــق الحريـــر بأيرلندا، وتشـــارك في عـــدة أفالم 
خـــالل الفترة المقبلة منها فيلـــم بنات عبدالرحمن 

لزيـــد أبو حمدان، والذي تشـــارك أيضا في إنتاجه، 
وفيلم أميرة للمخرج محمد دياب وتأليف الثالثي 
محمـــد وخالد وأميـــرة دياب، وهو إنتاج مشـــترك 
ضخم بين عدة شركات إنتاج عربية، كما ُأختيرت 
صبا كعضو لجنة تحكيم مسابقة األفالم القصيرة 
في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.
حـــارس الجبل ُيعد أحد أضخم اإلنتاجات العربية 
هـــذا العـــام، ويشـــارك صبا فـــي بطولتـــه نخبة من 
منـــذر  النمـــر،  عبدالمحســـن  هـــم  العـــرب  النجـــوم 
رياحنـــة، خالـــد القيـــش، نـــورا العايـــق، هبـــة زهرة 
ومحمـــد قنـــوع، وهـــو مـــن تأليـــف حـــازم فضـــة، 
وإخراج األردني المخضرم ســـائد الهواري؛ وإنتاج 
)المنتـــج   Fortuna Media Production شـــركة 

ياسر فهمي(.
ويشهد المسلسل التعاون الرابع بين صبا ومنذر رياحنة بعد مسلسالت مملكة النمل، االجتياح وطوق  «

األسفلت، والذي يعد آخر ظهور لصبا في دور البدوية قبل حارس الجبل.

صبا مبارك بدوية مغوارة في “حارس الجبل”

المقادير:

 ست أكواب برغل ناعم
 كيلـــو لحمـــة عجـــل أو خـــروف هبـــرة 

مفرومة
 2  بصلة كبيرة

 بهـــارات: فلفـــل أســـود وقرفـــة وبهـــار 
حلبي وملح

الحشوة

 ثالثة أربـــاع كيلو لحمة عجل مفرومة 
ومبهرة 

 8  بصالت
 نقطع البصل مربعات صغيرة ثم نقليه 
بالمـــازوال لوحـــده حتـــى يذبـــل، ثـــم في 
وعاء آخر نبهر اللحمة ثم نقليها لوحدها 
ونضيـــف لهـــا كـــوب صنوبـــر أو أكثـــر ثم 
ســـويا  ونقلبهـــا  البصـــل  فوقهـــا  نضيـــف 
مدة خمـــس دقائق ونتركهـــا لتبرد حتى 

نستعملها في الحشو.

الطريقة

 نغســـل البرغـــل بالماء ونعصـــره جيدا، 
ثـــم نضيـــف اللحمـــة على البرغـــل ونضع 
وبهـــار  أســـود  فلفـــل  قرفـــة،  البهـــارات: 

مشكل وملح ثم نخلط جيدا باليد.
حتـــى  الخـــالط  علـــى  البصـــل  نضـــع   
فـــوق  البصـــل  ونضيـــف  ناعمـــا  يصبـــح 
البرغـــل ونخلـــط جيـــدا، نضيـــف اللحمة 
علـــى البرغل ونعجنهـــا باليد، ثـــم نعملها 
على شكل أصابع لتســـهيل عملية الفرم، 
نضعهـــا بالخـــالط ونفرمها حتـــى تصبح 

لدينا عجينة متماسكة.
 بعـــد أن ننتهـــي مـــن فرم الكبـــة نحضر 
صحـــن بـــه مـــاء ونضيـــف لـــه قليـــال من 
مكعبـــات الثلـــج وملعقـــة صغيـــرة ملـــح 

وملعقة كبيرة نشاء. 

 نحضـــر غطاء علبة نيـــدو ونضع فوقه 
كيـــس نايلـــون كبيـــر، ثـــم نأخـــذ قطعـــة 
مـــدورة مـــن الكبـــة ونبلـــل يدنـــا بالمـــاء 
النايلـــون  فـــوق  الكبـــة  ونضـــع  المثلـــج 

ونفردهـــا باليد حتى تغطـــي كل الغطاء، 
ويجـــب أن تكـــون رقيقة ثـــم نرفعها من 

الغطاء ونضعها على الطاولة.
 نعمـــل قطعـــة عجينة أخرى مـــن الكبة 

ونفردهـــا فـــوق غطـــاء النيدو، ثـــم نضع 
فوقها الحشوة، ونحضر القطعة األخرى 
التـــي عملناها ســـابقا ونغطـــي بها الوجه 
ونضـــع فوقهـــا غطـــاء النايلـــون ونكبس 
باليـــد لنغلقهـــا ونرتب وجههـــا وأطرافها 
ونرفعهـــا ونكرر العملية، ثم نضع أقراص 
فـــي صينيـــة ونضعهـــا  المنتهيـــة  الكبـــة 
بالفريزر حتى تجمد، بعد ذلك ننقلها إلى 

أكياس نايلون للحفظ. 
 عنـــد االســـتعمال نخرج األقـــراص من 
الفريـــزر ونضعهـــا فـــي صينيـــة مدهونة 
بالمازوال، ثـــم ندهن كل قرص بقليل من 

المازوال بواسطة فرشاة.
 نضـــع الصينيـــة فـــي فـــرن حـــام لمـــدة 
ثلث ســـاعة ونحمرها من القاع ثم نحمر 
الوجـــه قليـــال، توضـــع في جـــاط وتقطع 
أربـــع قطع ويقـــدم بجانبها لبـــن مع خيار 

ونعناع.

مطبخ
كبة مشوية “أقراص”
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ا لمعدل درجات الحرارة علماء يتوقعون رقًما قياسيًّ
بمناســبة  الجويــة  العالميــة لألرصــاد  المنظمــة  أعلنــت 
الذكرى الـ50 ليوم األرض الســنوي الذي احتفل به يوم 
األربعــاء، أن متوســط درجــات الحــرارة فــي العالــم قد 

يبلغ مستوى قياسيا أعوام 2020-2024. 
وقد توصلت المنظمة إلى هذا االســتنتاج اســتنادا إلى 
بيانــات جمعها مركز التنبــؤات المناخية التابع للمنظمة 
السنوية ولعشر سنوات. فمثال كانت السنوات الخمس 
األخيــرة أكثــر ســخونة علــى مــدى التاريــخ، ويتوقــع 

استمرار هذا.
ويشــير الخبراء، إلى أن ارتفاع معدل درجات الحرارة 
االحتــرار  مؤشــرات  أحــد  ســوى  ليــس  األرض،  علــى 
ثانــي أكســيد  التــي مــن ضمنهــا تركيــز غــاز  العالمــي، 
الكربــون فــي الغــالف الجــوي، ارتفــاع درجــة حــرارة 
وحموضة المحيط، مستوى سطح البحر، توازن الكتلة 
الجليدية وكتلة الغطاء الجليدي في القطبين الشمالي 

والجنوبي.
وتؤكــد المنظمــة، علــى أن وبــاء فيــروس كورونــا قــد 
يقلــل مؤقتــا من انبعاثــات غازات االحتبــاس الحراري، 
واإلجــراءات  للتدابيــر  بديــال  يكــون  لــن  هــذا  أن  بيــد 
البعيــد.  المــدى  علــى  المنــاخ  بشــأن  المتخــذة  الثابتــة 

وعالوة على هذا، فإن التدابير المتخذة لوقف انتشــار 
فيــروس كورونــا، تعقــد تنفيذ تدابيــر مكافحة مخاطر 
الطقــس والمناخ المتعلقة بالمياه، التي تفاقمت نتيجة 

التغيرات المناخية.
ويقــول بيتيــري تــاالس، أميــن عــام المنظمــة، “بغــض 
النظر عن تسبب “كوفيد ـ 19” في أزمة عالمية خطيرة 
فــي مجالــي الصحــة واالقتصاد، فإن عــدم القدرة على 
النــاس  رفاهيــة  يهــدد  المناخيــة،  التغيــرات  مكافحــة 

والنظم البيئية واالقتصاد لمئات السنين”.
ووفقــا له، يجــب على المجتمع الدولــي توحيد جهوده 
فــي مكافحــة التغيــرات المناخيــة، كمــا فــي مكافحــة 

انتشار فيروس كورونا.

عانت فتاة صينية على مدار 14 عاما 
من الســعال المستمر وضيق التنفس، 
ولم تعرف السبب وراء هذه المشكلة 
زيارتهــا  مــن  الرغــم  علــى  الصحيــة 
أكثــر مــن طبيــب، كلهــم فشــلوا فــي 

التشخيص، إال واحد.
وانتابــت الفتــاة التــي تبلــغ مــن العمر 
حاليــا 22 عاما “صدمــة كبيرة” عندما 
الســعال  مشــكلة  أن  أخيــرا  علمــت 
عظــم  قطعــة  ســببها  لديهــا  المســتمر 
مــن الدجاج عالقة فــي رئتها، وفق ما 
ذكــر موقع “اوديتي ســنترال” لألخبار 

الغريبة والطريفة.
وبدأت مشكلة الفتاة في الظهور  «

بعد أن عانت من نوبة سعال 
خطيرة عندما كانت في السابعة 

أو الثامنة من العمر، وعلى 
الرغم من الزيارات العديدة إلى 

المستشفى، لم يتمكن أحد من 
تشخيص المشكلة.

14 عاًما من السعال 
المستمر والسبب 

“صادم”
يبــدو أن أحــد أهــم الــدروس التــي 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  تعلمتهــا 
خــالل تفشــي وباء إيبــوال في غرب 
إفريقيا يتمثــل في عبارة مختصرة 
ولكنهــا مثيرة للقلق: “أمراض أخرى 
يمكــن نســيانها وتكــون أكثــر فتكا”.

ر المنظمــة اآلن مــن أن المعركــة  وتحــذِّ
الصحــراء  جنــوب  فــي  المالريــا  ضــد 
الكبــرى فــي إفريقيــا يمكــن أن تتراجــع 

البلــدان  تركــز  حيــث  عاًمــا   20 لمــدة 
فيــروس  طاقاتهــا ومواردهــا الحتــواء 

كورونا المستجد.
إن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  وقالــت 
التوقعــات الجديــدة تشــير إلــى أنــه في 
أســوأ الســيناريوهات، يمكــن أن يمــوت 
769 ألــف شــخص بســبب المالريــا فــي 
جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي إفريقيــا 

هذا العام.

بســبب  جديــدة  مأســاوية  قصــة  فــي 
فــي  أم  توفيــت  كورونــا،  فيــروس 
العشــرينات مــن عمرهــا دون أن تتمكــن 

من أن تحتضن مولودها.
“الصــن”  مــا أوردت صحيفــة  وبحســب 
البريطانيــة، الجمعــة، فقــد توفيت األم، 
فوزيــة حنيف )29 عامــا( بعد أيام قليلة 

من وضعها مولودها.
ولــم تحصــل الراحلة ســوى على صورة 

إلــى  لــم تضمــه  لكنهــا  إيــان،  لمولودهــا 
بمــرض  إصابتهــا  بســبب  ذراعيهــا، 
الفيــروس  يســببه  الــذي  “كوفيــد19-” 
الذي أودى بحياة عشــرات اآلالف حول 

العالم.
العنايــة  وحــدة  إلــى  فوزيــة  وأدخلــت 
المركــزة، بعــد أن وضعــت مولودهــا في 
برمنغاهــم  مدينــة  مستشــفيات  أحــد 

البريطانية، وتوفيت بعد 6 أيام فقط.

“كورونا” يشغل العالم.. والمالريا “تنقّض” على إفريقيا

“كورونا” ينهي حياة أم عشرينية.. قبل احتضان مولودها

منظر جوي للحرم المكي بال مصلين بسبب 
جائحة كورونا في اليوم األول من شهر رمضان 

المبارك )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

األميركيــة  المطربــة  وصفــت 
تايلــور ســويفت إصــدار مجموعة 
 2008 للعــام  تعــود  أغانيهــا  مــن 
كانــت مخصصــة لبرنامــج إذاعــي 
إن  “وقح”.وقالــت  تصــرف  بأنــه 
“اليــف  عنــوان  يحمــل  الــذي  األلبــوم 
فروم كليرتشــانل ســتريبد 2008” هو 
مجموعة من تســجيالتها التي أعدت 
عمرهــا  كان  عندمــا  إذاعــي  لبرنامــج 
18 عامــا. ووصفت إصدار شــركة بيغ 
ماشــين ألبــل غــروب أغانيهــا القديمة 
بأنــه “حالة جشــع ســافر أخرى وســط 

تفشي فيروس كورونا”.

عقــدت محكمة لندن العليا، أمس، 
فــي  اإلجرائيــة  جلســاتها  أولــى 
قضية انتهاك للخصوصية رفعتها 
ساســكس  دوقــة  مــاركل  ميغــان 
علــى صحيفة لنشــر جزء من أحد 
زوجــة  مــاركل،  خطاباتها.وتقاضــي 
األميــر هــاري حفيد الملكــة إليزابيث، 
دار “أسوشــيتد نيوزبيبــرز” بعــد نشــر 
أون  “ميــل  صحيفــة  فــي  مقــاالت 
صنــداي” التابعــة لهــا فــي فبرايــر مــن 
العام الماضي بشــأن خطاب كانت قد 

أرسلته إلى والدها توماس ماركل.

تايلور سويفت: ما 
فعلوه معي “جشع سافر”

“انتهاك خصوصية” 
ماركل في محاكمة 

“عن بعد”

أرادت فتــاة أميركيــة تبلــغ مــن العمــر 18 
عامــا أن تقضــي وقتــا ممتعــا يبعــد عنهــا 
بعــض الملــل، لكنها عوضا عــن ذلك وقعت 
فــي مــأزق صعــب وإن كان لــم يخــل مــن 

الطرافة.
وبــدأت القصــة عندمــا كانت الفتــاة إيمري 
أبنــاء عمومتهــا  بعــض  مــع  تلعــب  دانــس 
الصغار لعبة االختباء والبحث “استغماية” 
في منزل ذويهــا، بمقاطعة وودبريدج في 

والية فيرجينيا األميركية.
ولم تجد تلك الفتاة مكانا مناسبا، بحسب 
غســالة  داخــل  تختبــئ  أن  ســوى  ظنهــا، 
مالبس في الطابق الســلفي، قبل أن تدرك 
أنها أصبحت عالقة وال تستطيع الخروج.

إلــى  العائلــة  أفــراد  هــرع  الفــور  وعلــى 
االتصال بخدمات الطوارئ بعد أن سمعوا 
اســتغاثة الفتــاة المســكينة، لتصــل فرقــة 

إنقاذ مكونة من 6 رجال بعد دقائق.

بسبب “ملل” كورونا.. فتاة تعلق داخل غسالة مالبس

مسجد قبة الصخرة، مغلق أمام المصلين لمكافحة انتشار “كوفيد 19” في 
بداية شهر رمضان المبارك )أ ف ب(

بينما كان رجال اإلنقاذ يؤدون واجبهم، قامت إحدى عمات دانسي بتصوير ما يجري قبل أن تنشر 
المقطع المصور على حسابها في موقع “إنستغرام”.

أعلن المحامي دانيال ألفيلدر، من سكان والية فلوريدا، أنه سيرتدي 
مالبــس مــالك الموت ويتجول على شــواطئ فلوريدا، كنوع من دعم 
قواعد التباعد االجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشــر المحامي تغريدة عبر حســابه الشــخصي عبر تويتر جاء فيها: 
“ســأل العديــد منكم عمــا إذا كنت على اســتعداد للتجول في فلوريدا 
مرتدًيــا مالبــس مــالك المــوت علــى الشــواطئ ومناطــق أخــرى مــن 

الوالية من الممكن أن تفتح قبل األوان، الجواب هو نعم بالتأكيد”.
وتأتــي جولــة ألفيلــدر بالمالبــس كاســتجابة لألنبــاء التــي تفيــد بــأن 
الحكومة خففت من القيود المفروضة في 2 أبريل لفرض ممارســات 

التباعد االجتماعي بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعيد بالفعل فتح شــواطئ الوالية، األســبوع الماضي، أمام الحشود 
المكتظــة، وشــوهد ســكان فلوريــدا يتدفقــون إلــى شــاطئ الــكاكاو 
الشــهير بعــد إعــادة فتحــه لألنشــطة االجتماعيــة، بحســب مــا ذكــرت 

صحيفة “نيويورك بوست” األميركية.

مالك الموت يتجول في فلوريدا لتطبيق الحجر

بدأت والية مينيسوتا األميركية 
برفــع األذان للصلــوات الخمــس 
وســط  رمضــان  شــهر  خــالل 
ترحيــب من أهالــي المدينة غير 

المسلمين.
“شــهاب”  أنبــاء  وكالــة  ونشــرت 
فيديــو  مقطــع  الفلســطينية، 

لرجل دين يقوم برفع األذان في أحد شــوارع والية مينيســوتا األميركية، وكتبت: 
“ألول مرة في تاريخ والية مينيسوتا يتم رفع األذان للصلوات الخمس خالل شهر 

رمضان المبارك وسط ترحيب من أهالي المدينة غير المسلمين”.
ووجــه الرئيــس األمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، رســالة إلى المســلمين في 
جميع أنحاء العالم بمناســبة شــهر رمضان المبارك. وقال ترامب في رســالته، التي 
نشــرت على الموقع الرســمي للبيت األبيض، “أتمنى لجميع المســلمين، ســواء في 

الواليات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم، شهر رمضان مبارك”.

ألول مرة في التاريخ.. رفع األذان في مينيسوتا الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:44

  11:36 

03:06

06:07

07:37 


