
أشار النائب محمد بوحمود الى  «
أن هناك 61 ألف عامل مخالف 

في البحرين، وهناك مطلب 
شعبي بترحيل العمالة المخالفة 
التي اكتظت بها األحياء السكنية، 

وشكلت عبء في ظل وجود 
فايروس كورونا.

أعلن بنك البحرين الوطني عن  «
إدخال عدة تطويرات على الخدمات 

الرقمية، التي تتضمن خدمات 
بطاقة جهاز اإليداع النقدي ومنصة 

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 
للشركات، وذلك بهدف تعزيز التجربة 

المصرفية لدى جميع العمالء.

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح  «
السيسي، مساء االثنين، القرار 

رقم 168 لسنة 2020 بتمديد حالة 
الطوارئ في جميع أنحاء البالد 3 

أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة 
من صباح اليوم الثالثاء، ونشر 

القرار في الجريدة الرسمية.

تعتبر معظم المسلسالت الخليجية  «
التي تعرض اآلن بمختلف الفضائيات 
فيها زحام من الشخصيات المتداخلة 

التي تتشابك مصائرها في النهاية 
بطريقة تشعرك بأنها غير محبوكة 

تماما، ومشاهد مقرفة مبتورة 
ومشوهة وثرثرة فارغة مبالغ فيها.

قال أمين سر نادي الحد أحمد  «
البهدهي إن فاتورة الماء والكهرباء 
تستنزف 70 % من ميزانية النادي، 

موضًحا إلى أن متوسط الفاتورة 
الشهرية يبلغ 3500 دينار فيما 

أعلى قيمة لفاتورة وصلت النادي 
تقدر بـ 4 آالف دينار.

صـــادر البحــريــن مـــن األلمنيـــوم

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

رت البحرين أكثر من 6.9 مليون  صدَّ
طن من األلمنيوم إلى 64 دولة بقيمة 
إجمالية بلغت 89.9 مليون دينار في 

الربع األول من العام 2020.
أن  الجمارك  إدارة  بيانات  وأوضحت 
من  األول  المركز  في  جــاءت  هولندا 
حيث  األلمنيوم،  تصدير  قيمة  حيث 
بلغت 45.5 مليون دينار، تليها المملكة 
العربية السعودية بقيمة 32.3 مليون 

دينار، ثم الواليات المّتحدة األميركية 
بقيمة  فتركيا  ديــنــار،  مليون   30.7 بـ 
خامسا  ومــصــر  ــار،  ــن دي مــلــيــون   15.3
والبرازيل  دينار،  مليون   12.1 بقيمة 
بالمركز السادس بقيمة 9.017 مليون 
دينار، تليها الهند بقيمة 9.012 مليون 
 8.6 بقيمة  ثامنا  المغرب  ثــم  ديــنــار، 
مليون دينار، والجزائر بالمركز التاسع 
وايطاليا  ــار،  ــن دي مــلــيــون   5.3 بقيمة 
مليون   3.6 بقيمة  العاشرة  بالمرتبة 

دينار.

بنت عيسى  رنا  الشيخة  الخارجية  أكدت وكيل وزارة 
مختلف  من  مواطًنا   3800 من  أكثر  إجــاء  خليفة  آل 

الدول.
الفريق  عقده  الــذي  الصحافي  المؤتمر  فــي  ذلــك  جــاء 
)COVID-19( مساء  الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
الطبية  والبحوث  للتدريب  العهد  ولي  مركز  في  أمس 
الفيروس  مستجدات  لــعــرض  العسكري  بالمستشفى 

ومختلف األمور ذات العاقة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة 
بلغ  الوافدة  للعمالة  المؤكدة  الحاالت  عدد  أن  العبسي 
 95.5 الجاري، منها  أبريل   26 تاريخ  1909 حالة حتى 
% يعملون لدى صاحب عمل، و%1.7 فقط من حاملي 
تصريح العمل المرن. وأوضح وكيل وزارة الصحة وليد 
المانع أن الطاقة االستيعابية لمراكز العزل والعاج تبلغ 

2473 اإلشغال منها 1506 سريًرا فقط.

إجالء نحو 3800 بحريني
1909 إصابات بـ “كورونا” للعمالة الوافدة... و1.7 % نسبة حاملي “المرن”

جانب من المؤتمر

المنامة - بنا

ــن رئـــيـــس الـــــــوزراء  صـــــدر عــ
االمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة 
تعميم بشأن عطلة يوم العمال 
العالمي لعام 2020، جاء فيه:

العالمي  العمال  يــوم  بمناسبة 
وزارات  ُتــعــطــل   2020 لــعــام 

ومؤسساتها  وهيئاتها  المملكة 
الموافق  الجمعة  يــوم  العامة 
 ،2020 مــايــو  شــهــر  مــن  االول 
يوم  يصادف  ذلــك  إن  وحيث 
عنه  ُيعوض  أسبوعية،  عطلة 
للثالث  الــمــوافــق  بــيــوم األحـــد 

من شهر مايو 2020م.

اإلدارة  ــام  ــ عــ ــر  ــ ــدي مــ ــد  ــ ــ أك
العامة للمرور العميد الشيخ 
عبدالوهاب  بن  عبدالرحمن 
ــفــــاض  ــــخــ ان ــة،  ــفــ ــ ــي ــ ــل خــ آل 
بجميع  الـــمـــروريـــة  الــحــركــة 
الـــمـــحـــافـــظـــات والــــشــــوارع 
األسواق  ومناطق  الرئيسية 

ــات الـــتـــجـــاريـــة  ــعـ ــمـ ــجـ ــمـ والـ
بنسبة  السكنية  واألحـــيـــاء 
90 % في الفترة الصباحية 
الــفــتــرة  فــي   % 85 ونــســبــة 
بالحركة  مقارنة  المسائية، 
نفسها  الفترة  في  المرورية 

لألعوام السابقة.

عطلة يوم العمال من الجمعة إلى األحد

انخفاض حركة المرور 90 % صباًحا
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محتجون يحرقون واجهات عدد من المصارف في طرابلس

بيروت ـ وكاالت

اندلعت اشتباكات عنيفة أمس، 
بين  لبنان  شمال  طرابلس  في 
في  ــن  األمــ وقــــوات  محتجين 
انــتــشــار  ــعــد  ب تـــظـــاهـــرات  أول 
فيروس كورونا؛ احتجاًجا على 
تردي األوضاع االقتصادية في 

الباد.
وأحرق المتظاهرون 3 مصارف 
ــلـــس، فــيــمــا أعــلــنــت  ــرابـ فـــي طـ
العديد  إصابة  األمن عن  قوات 

من رجالها في االشتباكات التي 
ومواجهات  طرق  قطع  شهدت 

عنيفة بين الطرفين. 
على  المحتجين  بعض  وأقـــدم 
إشعال النار بعدد من السيارات 
ــن  ــ ــوى األمـ ــ ــق ــ ــارة ل ــ ــيـ ــ ــنـــهـــا سـ مـ
عناصر  وانــتــشــرت  الـــداخـــلـــي. 
في  بكثافة  اللبناني  الــجــيــش 
ــوارع مــديــنــة طــرابــلــس إثــر  ــ شـ

المواجهات.

لبنان.. اشتباكات وحرق مصارف بطرابلس

الـــورق  ــعــاب  أل مبيعات  ارتــفــعــت 
)card games( وتضاعفت خال 
مع  بالتزامن  وذلك  رمضان،  شهر 
المتخذة  االحـــتـــرازيـــة  الــتــدابــيــر 
الناس  وإبــقــاء  المجتمع  لحماية 
انتشار  لخطر  تجنبا  منازلهم  في 
co- ــا  )جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـ

.)vid_19

رمضان والعزل 
الصحي يضاعفان 
مبيعات “األلعاب”

20 صفحة - 210 فلوس

أيــن يذهبــون بحظائرهــم حيــن يأتــي “إنــذار اإلخــاء”

مزارعـــــون فــي مهــب الريــــح

البحرينيين  الــمــزارعــيــن  مــن  عـــدد  وجـــد 
األرض  فمالك  كبير!  مـــأزق  فــي  أنفسهم 
الصالحية  منطقة  في  يستأجرونها  التي 
ــا عــنــه لــيــخــبــرهــم بــنــبــأ وقــع  ــد مــنــدوًب أوفــ
إخاء  عليهم  كالصاعقة:”يتوجب  عليهم 
األرض”! فإلى أين سينقلون خمس حظائر 
تضم مئات المواشي والدواجن؟ كان ذلك 
ومــدة   ،2019 الــعــام  مــن  يوليو  شهر  فــي 
السادس  يــوم  تتجاوز  أال  يجب  اإلخــاء 

عشر من شهر أغسطس من العام ذاته. 
خيبة أمل كبيرة أصابت المزارعين، ألنهم 
وأن  الــريــح!  مــهــب  فــي  أنفسهم  ــدوا  وجــ

بديل  عن  البحث  هو  األمــر  في  األصعب 
مناسب في ظل شح األراضي المخصصة 

للمزارع...

يوسف الصايغطاهر العصفورسيدمرتضى سيدموسى

في  الــمــركــزي  البحرين  مصرف  تلقى 
شكاوى  الجاري  العام  من  األول  الربع 
ضد 6 بنوك وشركات تأمين من زبائن 
ــــك مــن خـــال قسم  ومــتــعــامــلــيــن، وذل

تعلقت  بالمصرف،  المستهلك  حماية 
مسترجعة  غير  بمبالغ  الشكاوي  تلك 
ــطــاقــات  ــب ومـــعـــامـــات مـــشـــتـــريـــات ال
ــتــعــويــضــات مـــن قبل  االئــتــمــانــيــة وال

شركات التأمين.

شكاوى ضد 6 بنوك وشركات تأمين بالربع األول

رمضان
إمـسـاكـيــــة شـهــــر رمــضــــان الـمــبــــارك
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المنامة - وزارة الخارجية

في إطار ترؤس مملكة البحرين لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة األمم المتحدة 
لشــهر أبريل الحالي، اســتضاف المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة جمال 
الرويعــي، األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، وذلــك خــال اجتمــاع عبــر 

االتصال اإللكتروني المرئي.

ورحـــب المنـــدوب الدائـــم لمملكـــة البحريـــن 
المتحـــدة بغوتيريـــش، مشـــيًدا  لـــدى األمـــم 
بالجهـــود االســـتثنائية التـــي تقوم بهـــا األمم 
المتحـــدة لمكافحـــة جائحة فيـــروس كورونا 
)COVID-19( والتـــي تتطلـــب تعاوًنـــا دولًيـــا 
غير مســـبوق. مشـــيًرا إلى خطة األمين العام 
لمواجهـــة اآلثـــار االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
 ،COVID-19 لوبـــاء  المحتملـــة  المدمـــرة 
وإطـــاق التعاون العالمـــي للتعجيل بالتنمية 
حقـــوق  علـــى  الحفـــاظ  أن  علـــى  والتركيـــز 

CO-  اإلنســـان يكمن في صلب االســـتجابة لـ
VID-19، ممـــا من شـــأنه تعزيـــز مكافحة هذا 

الوباء ومعالجة اآلثار الناجمة عنه.
وألقـــى العام لألمم المتحدة كلمة أحاط فيها 
أعضاء المجموعة حول االســـتجابة العالمية 
للوبـــاء ودور األمـــم المتحـــدة فـــي تخفيـــف 
وطـــأة هـــذه الجائحـــة خاصـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالجهـــود في منطقة آســـيا والمحيط الهادئ، 
منوِهـــا أن هـــذا الوباء أكثر بكثيـــر من مجرد 
أزمـــة صحيـــة فهـــو يؤثـــر علـــى المجتمعـــات 

واالقتصـــادات ممـــا يجعـــل تحقيـــق أهـــداف 
التنمية المستدامة أكثر إلحاًحا.

كمـــا أفـــاد بأنـــه فـــي منطقـــة آســـيا والمحيط 
الهـــادئ، تعتبر البلدان النامية غير الســـاحلية 
التـــي  الناميـــة  الصغيـــرة  الجزريـــة  والـــدول 
أو  التجـــارة  فـــي  تحديـــات  بالفعـــل  تواجـــه 
الوصول إلـــى التكنولوجيا أو البنية التحتية 
أو الخدمـــات االجتماعيـــة، هي األكثر عرضة 
للخطر، مشـــيًرا إلى أنه ســـيتم تعديل نســـبة 
كبيـــرة مـــن برامـــج األمـــم المتحـــدة للتنمية 
المســـتدامة وتوســـيعها لتائـــم االحتياجات 
التعـــاون  عبـــر   ،COVID-19 بــــ  الصلـــة  ذات 

الوثيق مع البلدان والمانحين والشركاء.
وتطـــرق معالي األمين العـــام لألمم المتحدة 
إلـــى تكّيـــف عمليات حفظ الســـام والبعثات 
السياســـية الخاصة للعمل فـــي ظل الظروف 

فـــي  األعضـــاء  الـــدول  داعًيـــا  الجديـــدة، 
هـــذا الصـــدد إلـــى الحفـــاظ علـــى أمـــن أفراد 
بقـــاء  وضمـــان  المتحـــدة،  األمـــم  ومنشـــآت 
الحـــدود والموانـــئ مفتوحـــة أمام شـــحنات 
األمـــم المتحـــدة وموظفيها، وتســـهيل حركة 
المســـتمر  الوصـــول  وإتاحـــة  اإلمـــدادات، 
أن  معاليـــه  مؤكـــًدا  الطبيـــة،  المرافـــق  إلـــى 
مشاركة المعلومات وحشـــد الموارد وتفعيل 
الشـــراكات والعمـــل الجماعـــي هـــي عوامـــل 
حيوية لمكافحة هذا الوباء وإصاح النتائج 

السلبية التي نجمت عن انتشاره.
وأعرب العديد من الدول األعضاء المشاركين 
عـــن دعمهـــم لألميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
والتزامهم بالعمـــل مع األمم المتحدة لضمان 
تلبيـــة احتياجـــات جميـــع الفئـــات المتضررة 

اجتماع عبر االتصال اإللكترونيوتخفيف العبء عن الدول األعضاء.

اإللــكــتــرونــي االتــصــال  عــبــر  الــمــتــحــدة  لــأمــم  ــام  ــع ال ــن  ــي األم تستضيف  الــبــحــريــن 

تعزيز مكافحة الوباء ومعالجة اآلثار الناجمة عنه

المنامة - بنا

وجـــه ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب مستشار 
األمـــن الوطني، قائد الحـــرس الملكي 
ســـمو اللـــواء الركـــن الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، بتشـــكيل فريق من 
الحـــرس الملكي بهـــدف التدريب في 
جبـــال الهيمااليـــا بجمهوريـــة النيبـــال 
وتقديـــم التبرعات الخاصـــة بالتغذية 

إلى الشيربا.
الغذائيـــة  اإلمـــدادات  وستســـاهم   
األخـــرى فـــي ضمـــان اجتياز الشـــيربا 
وعائاتهـــم فـــي هـــذه الفتـــرة الصعبة 

للغاية.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن الحـــرس الملكـــي يحـــرص 
علـــى إقامة أفضـــل التدريبات البدنية 
العالـــم  دول  مختلـــف  فـــي  والفنيـــة 
إضافة إلى تقديم االمدادات الغذائية 
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها 
البعـــض في جبـــال الهيمااليا، مشـــيرًا 

إلـــى أن هـــذه المهمـــة تقام بالتنســـيق 
مع جمهورية النيبال وشـــركة “ســـيفن 
ســـوميتس تريكس” إحدى الشـــركات 

الرائدة في التسلق في المنطقة.
وأشار سمو اللواء الركن الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة أن فريق الحرس 
الملكـــي ســـيخضعون لبرنامـــج كامـــل 
ويحتـــوي على العديد مـــن التدريبات 
ســـقف  برفـــع  تســـاهم  التـــي  الشـــاقة 

قدراتهـــم، مؤكـــدًا أن اختيـــار الفريـــق 
جـــاء بعـــد تقييم صـــارم ولـــم يقتصر 

فقط على اللياقة البدنية.
والرحلة ســـتكون عبر قيادة وتدريب 
فريق مـــن الحـــرس الملكـــي للوصول 

لقمة أرفع جبل في العالم. 
إفرســـت  جبـــل  قمـــة  ارتفـــاع  ويبلـــغ 
8,848 متر )29,029 قدم( فوق سطح 
المـــاء، ويعتبرهـــا معظـــم المتســـلقون 

االختبار األصعب في التســـلق، كما أن 
الفريق خضع لتقييم صارم ليس فقط 

للياقتهم البدنية. 
وتم إجـــراء التقييم للتأكـــد من قدرة 
أعضـــاء الفريق على تحمـــل الظروف 
القاسية التي سوف يتعرضون لها في 

جبال الهيمااليا.
جبـــل  لرحلـــة  االســـتعداد  أجـــل  مـــن 
إفرست، ســـوف يتطلع فريق الحرس 

الملكـــي إلى إكمال تســـلقين إضافيين 
على مـــدى األشـــهر الثمانيـــة القادمة. 
يســـمى  جبـــل  إلـــى  ســـيكون  األول 
علـــى  يقـــع  الـــذي  ايســـت،  البوتشـــي 
ارتفاع 6119 متر فوق مستوى سطح 

البحر. 
وسيعطي هذا التسلق الفريق مهارات 
التســـلق المطلوبـــة للتقدم إلـــى القمم 
األعلى في نيبال، ثم ســـيصعد الفريق 

إلى جبل ماناســـلو الـــذي يبلغ ارتفاعه 
ســـطح  مســـتوى  فـــوق  متـــرًا   8,156

البحر. 
وسيســـاهم ذلـــك في تطويـــر مهارات 
الفريق من خال التســـلق على ارتفاع 
يتجـــاوز 8000 متـــر فوق هـــذا الجبل 
المعروف باســـم “منطقة الموت” التي 
تتطلـــب اســـتخدام نظام األكســـجين 

التكميلي.

ــم ــي مختلـــف دول العالـ ــات فـ ــل التدريبـ ــة أفضـ ــى إقامـ ــون علـ ــد: حريصـ ــن حمـ ناصربـ

تشكيل فريق من الحرس الملكي للوصول إلى قمة إيفرست

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ســمو رئيــس الــوزراء يتلقى اتصــاال مــن رئيس مجلــس األمة

أدام اهلل المحبة مع أشقائنا الكويتيين

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
أمـــس  اتصـــاال هاتفيـــا  آل خليفـــة 
مـــن رئيـــس مجلـــس األمـــة بدولـــة 
الكويـــت الشـــقيقة مـــرزوق الغانم، 
عبر خاله عن أسمى آيات التهاني 
والتبريكات لسموه بمناسبة حلول 
شـــهر رمضـــان المبـــارك، داعيـــا هللا 

تعالى أن يعيد هذه المناســـبة على 
ســـموه وهـــو ينعـــم بوافـــر الصحة 
مملكـــة  يحفـــظ  وأن  والســـعادة، 
عليهـــا  ويديـــم  وشـــعبها  البحريـــن 

نعمة الرخاء واالزدهار.
الملكـــي  الســـمو  وأعـــرب صاحـــب 
رئيـــس الـــوزراء عن خالص شـــكره 
األمـــة  لرئيـــس مجلـــس  وتقديـــره 

الكويتـــي، علـــى تهانيه ومشـــاعره 
الطيبة، داعيا هللا أن يديم المحبة 
واألخـــوة التي تجمع بيـــن البلدين 
والشعبين الشقيقين، متمنيا سموه 
لدولـــة الكويـــت وشـــعبها الشـــقيق 
دوام التقـــدم واالزدهـــار فـــي ظـــل 

قيادتها الحكيمة.

المنامة - بنا
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سمو رئيس الوزراء

“نبع العيون”تجربة فريدة في توفير األسماك والخضروات
الغذائي األمــن  لتحقيق  الشركة  عمل  دعم  يبحث  “الــزراعــة”  وكيل 

قال وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي، نبيل محمد 
العيـــون  نبـــع  إن شـــركة  أبوالفتـــح، 
باتت مؤشـــرا علـــى نجاح الشـــراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص فـــي إطـــاق 
مشـــروعات مـــن شـــأنها المســـاهمة 
فـــي تحقيق األمن الغذائـــي بمملكة 

البحرين.
وأشـــار إلـــى أن شـــركة نبـــع العيـــون 
تمثـــل تجربـــة بحرينيـــة فريدة في 
توفير األســـماك والخضـــروات التي 
يتـــم إنتاجهـــا فـــي بيئة آمنـــة، وهو 
األمر الذي يحظى باهتمام الحكومة 
عبـــر دعـــم مثـــل هـــذه المشـــروعات 
التـــي تهدف إلـــى توفيـــر المنتجات 

الغذائية للمستهلكين.

جاء ذلـــك خـــال اســـتقباله بمكتبه 
في البديع، مالك شـــركة نبع العيون 
أحمـــد بوجيـــري. وخـــال اللقاء تم 
بحث ســـبل دعم عمل الشركة وفقًا 

لإلمكانات المتاحة لدى الوكالة.
وذكـــر أبوالفتـــح أن الوكالة وضعت 
اســـتراتيجية بعيدة المدى، ركيزتها 
الرئيســـية النهوض باألمن الغذائي، 
عاهـــل  لتطلعـــات  تحقيقـــًا  وذلـــك 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتوجيهات 
المســـتمرة  والمتابعـــة  الحكومـــة، 
مـــن قبـــل وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 

عصام خلف.
وأشـــار إلى أن االســـتراتيجية ُتركز 
على فتح شراكة واسعة مع القطاع 

الخاص، للمشـــاركة في المشروعات 
االســـتثمارية التـــي تصـــب في دعم 
األمـــن  لتحقيـــق  الراميـــة  الجهـــود 

الغذائي في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن شـــركة نبع العيون 
ووفقـــا  ســـنوات،   4 منـــذ  تأسســـت 

للقائمين عليها فإنها ســـتعمل بطاقة 
إنتاجيـــة تصـــل إلـــى 7 أطنـــان مـــن 
الخضـــار  مـــن  طنـــًا  و27  األســـماك 
األوروبية في الســـنة كمرحلة أولى 
على أن يزداد اإلنتاج في الســـنوات 

المقبلة.

جانب من االستقبال

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - أمانة العاصمة

قالت أمانة العاصمة إنها ماضية في 
تنفيذ المشاريع الزراعية التجميلية 
محافظـــة  مناطـــق  مختلـــف  فـــي 
العاصمة؛ تعزيـــزا للتنمية الحضرية 
المســـتدامة التـــي تهدف إلـــى إبراز 
العناصر الجماليـــة في المنطقة عن 
طريق زيادة الرقعة الخضراء التي 
ينعكـــس مردوهـــا اإليجابـــي علـــى 
التوازن البيئي والواجهة الجمالية.

أمانـــة  عـــام  مديـــر  وأوضحـــت 
بـــأن  حميـــدان  شـــوقية  العاصمـــة 
األمانـــة تعمـــل علـــى تنفيـــذ الدفعة 
الثانيـــة مـــن المشـــاريع التجميليـــة 
تبلغ قيمتها نحو 125 ألف دينار من 
منطلـــق االرتقاء بالبيئـــة الحضرية 
فـــي العاصمة واالرتقـــاء بالخدمات 

المقدمة للمواطنين والمقيمين.
األمانـــة  أن  حميـــدان  وأكـــدت   
مشـــاريع   3 تنفيـــذ  علـــى  “تعمـــل 

تنمويـــة مـــن شـــأنها زيـــادة الرقعـــة 
مســـاحات  وإيجـــاد  الخضـــراء 
زراعيـــة وترفيهيـــة، منهـــا مشـــروع 
تجميل شـــارع القدس، ويتمثل في 
تجميـــل وزراعـــة الخـــط الوســـطي 
من شـــارع القـــدس المحصـــور بين 
دوار الحروف إلى مدرســـة الحكمة 

بطول 2 كيلومتر”.
وتابعـــت “مـــن المؤمـــل االنتهاء من 

المشروع في يوليو 2020”. 

تنفيذ 3 مشاريع تجميلية في العاصمة

شوقية حميدان



أكـــدت وكيـــل وزارة الخارجية الشـــيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى آل خليفـــة أن الـــوزارة 
الوطنيـــة  الجهـــود  دعـــم  فـــي  مســـتمرة 
وتطبيـــق  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كل 
الوقائيـــة بالتعـــاون مع مختلـــف الجهات 
لمكافحـــة الفيـــروس بمـــا يحفـــظ صحـــة 
وســـامة الجميع، مشـــيرة ســـعادتها إلى 
أن وزارة الخارجيـــة وفـــي إطـــار خطـــة 
اإلجـــاء قامـــت بالتنســـيق مـــع بعثاتهـــا 
الدبلوماســـية الخارجيـــة للتواصـــل مـــع 
خـــارج  المتواجديـــن  المواطنيـــن  كافـــة 
البحريـــن لترتيـــب رحـــات اإلجـــاء لهم 

وضمان عودتهم إلى المملكة.
 ونوهـــت وكيـــل وزارة الخارجيـــة إلـــى 
المواطنيـــن  بإجـــاء  بـــدأت  الـــوزارة  أن 
بالتنســـيق والتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  والفريـــق 
كورونـــا )كوفيـــد 19( بمـــا يتناســـب مـــع 
االستعدادات الطبية في البحرين ووفق 
المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة 
العالمية، حيث تم إجاء أكثر من 3800 
بحرينًيـــا مـــن مختلـــف الـــدول، وترتيب 
عودتهم مـــن المملكة العربية الســـعودية 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة 
ودولة الكويت وســـلطنة عمان والمملكة 
مصـــر  وجمهوريـــة  الهاشـــمية  األردنيـــة 
العربية وروســـيا االتحادية والجمهورية 
التركية وجمهورية باكســـتان اإلسامية 
وإيران، مشـــيرًة إلـــى أن الـــدول الكبيرة 
فـــي مســـاحتها تتطلب جهـــوًدا مضاعفة 
لجمـــع المواطنيـــن من مختلـــف مناطقها 
ومـــا زال العمـــل مســـتمًرا لعـــودة جميـــع 
المواطنيـــن الراغبين بالعـــودة إلى أرض 
الوطن بحلول منتصف شهر مايو القادم.

جاء ذلـــك فـــي المؤتمر الصحافـــي الذي 
عقده الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونـــا )COVID-19( مســـاء امـــس في 
مركـــز ولـــي العهـــد للتدريـــب والبحـــوث 
الطبيـــة بالمستشـــفى العســـكري لعـــرض 
مســـتجدات الفيـــروس ومختلـــف األمور 

ذات العاقة.
وزارة  أن  رنـــا  الشـــيخة  وأوضحـــت 
الخارجيـــة اتخذت في الشـــهور الماضية 
العديـــد مـــن اإلجـــراءات للتواصـــل مـــع 
مـــن  للتأكـــد  الخـــارج  فـــي  المواطنيـــن 
سامتهم مع اإلعان عن انتشار فيروس 
كورونـــا عالمًيـــا، حيـــث تـــم رفـــع الطاقة 
االســـتيعابية لمكتب العمليات الستقبال 
المكالمات على مدار الســـاعة وتســـجيل 
بيانـــات كافة المواطنيـــن الذين تواصلوا 
مـــع وزارة الخارجيـــة أو بعثـــات المملكة 
الدبلوماســـية والقنصليـــة فـــي الخـــارج، 
وتم تحديـــث معلومات المتواجدين في 
الخارج والراغبيـــن بالعودة إلى البحرين 
بشـــكل يومـــي وتزويـــد الفريـــق الوطني 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا بالمعلومات 
الازمـــة، إضافـــة إلى تســـهيل حجوزات 
المئات من المواطنيـــن الراغبين بالعودة 

وترتيب السكن لهم.
ولفتـــت وكيـــل وزارة الخارجيـــة إلى أن 
الـــوزارة تواصلت مع البعثـــات المعتمدة 
لـــدى المملكـــة وأطلعتهـــم علـــى الخطط 
واإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي اتخذتها 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة  المملكـــة 
بمـــا يحفـــظ صحـــة وســـامة المواطنين 
والمقيمين، حيث قامت الوزارة بترجمة 
كافـــة اإلرشـــادات والتعليمـــات الصـــادرة 
من الجهات الرسمية بعدة لغات للتوعية 
بطرق الوقاية من الفيروس كاإلنجليزية 
والهندية واألوردو والفلبينية والبنغالية، 
مؤكـــدًة أن كل الجهـــود ستســـتمر حتـــى 
إعـــادة آخر مواطـــن يرغب بالعـــودة إلى 
الوطن في ظل هذه الظروف االستثنائية 
التـــي يمر بها العالـــم فالمواطن هو أغلى 

ما نملك.
وكيـــل  كشـــفت  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
مســـتمر  التنســـيق  أن  الخارجيـــة  وزارة 

مـــع الجهـــات المعنيـــة بمملكـــة البحريـــن 
لتســـهيل جلب بعـــض المنتجـــات الطبية 
والغذائية من الدول الشقيقة والصديقة 
لتعزيز المخزون الطبي والغذائي لمملكة 

البحرين خال هذه المرحلة.
مـــن جانبه أكـــد الرئيس التنفيـــذي لهيئة 
تنظيم ســـوق العمل أســـامة العبســـي أنه 
تنفيًذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء أعلنـــت الهيئة 
مطلـــع أبريـــل الجـــاري عـــن وقف رســـوم 
العمل الشهرية ورســـوم إصدار وتجديد 
تصاريـــح العمـــل لمـــدة ثاثة أشـــهر بدًءا 
مـــن 1 أبريـــل 2020، حيـــث أتـــت هـــذه 
التوجيهـــات دعًمـــا لدور القطـــاع الخاص 
كمحـــرك لاقتصاد، وخاصة المؤسســـات 

البحرينية الصغيرة والمتوسطة.
وأشار العبسي إلى أنه تماشًيا مع الجهود 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  المبذولـــة  الوطنيـــة 
الفيـــروس، ومراعاة للظروف اإلنســـانية 
للعمالـــة الوافـــدة، أعلنـــت هيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمـــل أيًضـــا عـــن إطـــاق فتـــرة 
ســـماح لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة 
بمختلـــف فئاتها ممن يحملـــون تصريًحا 
مرًنـــا، والذين يعملـــون لدى صاحب عمل 
)عائلـــة  والملتحقيـــن  التوظيـــف(،  )فئـــة 
عامل وافد(، وخدم المنازل، وذلك من 1 
أبريـــل الجاري لغاية 31 ديســـمبر 2020، 
موضًحـــا أنـــه تم تصحيح وضـــع 13284 
وافـــًدا فـــي الفتـــرة مـــن 1 أبريـــل إلى 26 
أبريـــل، وبالتالي انخفض اجمالي العمالة 
غيـــر النظامية فـــي البحرين برغم وجود 

تسريحات من العمل.
وبين العبســـي أن عدد الحاالت المؤكدة 
للعمالـــة الوافـــدة بلـــغ 1909 حالـــة حتى 
تاريـــخ 26 أبريل الجـــاري، منها 95.5 % 
لـــدى صاحـــب عمـــل، و1.7 %  يعملـــون 
فقـــط من حاملـــي تصريح العمـــل المرن، 
وتتـــوزع النســـبة الباقيـــة علـــى تأشـــيرة 
زيـــارة، ملتحقيـــن، وخـــدم منـــازل، كمـــا 
أن نســـبة العمالـــة القانونيـــة من الحاالت 
القائمـــة تبلـــغ 89 %، بينمـــا تبلـــغ نســـبة 
العمالة المخالفة 9 %، ونســـبة الوافدين 

على تأشيرة زيارة 2 %.
مـــع  التنســـيق  تـــم  أنـــه  العبســـي  وأكـــد 
أصحـــاب األعمـــال لتوفيـــر مباني للحجر 

الصحـــي االحترازي للعمال التابعين لهم، 
حيـــث قامـــوا مشـــكورين بتوفيـــر 59 % 
من مجمـــوع المبانـــي المخصصة للحجر 
وتـــأوي 7046 عامًا، مع توفير الوجبات 
بمتابعـــة  للعمـــال  والرعايـــة  الغذائيـــة 
وإشـــراف هيئة تنظيم ســـوق العمل، في 
حيـــن أن 42 % مـــن المبانـــي المخصصة 
للعمالـــة  االحتـــرازي  الصحـــي  للحجـــر 
الوافـــدة هـــي مســـاكن حـــرة يســـتأجرها 
العاملون، ويقطنها 2739 عامًا، وتتكفل 
الغذائيـــة  الوجبـــات  بتوفيـــر  الدولـــة 
والدواء والرعايـــة للقاطنين فيها، حيث 
األيـــام  خـــال  وجبـــة   23,500 وفـــرت 
الخمســـة الماضية، موضًحا أنه منذ شهر 
فبراير أرســـلت الهيئة 1,719,206 رسالة 
توعويـــة نصية للعمالة الوافدة، وشـــاهد 
التوعويـــة  البيانـــات  شـــخًصا   577,000

على صفحتها عبر الفيسبوك.
ولفـــت العبســـي إلـــى أنه تـــم وضع خطة 
وزارة  مـــع  بالتنســـيق  متكاملـــة  عمـــل 
عنـــد  وذلـــك  الصحـــة  ووزارة  الداخليـــة 
رصد أية حالة قائمة بين العمالة الوافدة 
إذ يتم تحديد أسماء المخالطين وأماكن 
ســـكنهم، والتأكـــد مـــن المبنـــى الســـكني 
الـــذي يقطنون فيـــع إن كان يتبع صاحب 
العمـــل أو ســـكًنا حـــًرا، حيث يتـــم توفير 
الوجبـــات لقاطنـــي الســـكن الحر بشـــكل 
مســـتعجل، كما يباشـــر الفريـــق الميداني 
زيارة مباني الســـكن الحـــر للوقوف على 
التواصـــل  ويتـــم  الميدانيـــة،  التفاصيـــل 
مـــع الشـــركات للحصـــول علـــى البيانـــات 
الدقيقة للعاملين فيها واشعارهم بموعد 
الفحص المختبـــري للمخالطين والتأكيد 
علـــى ضرورة االلتـــزام بنقـــل المخالطين 

حسب الموعد.
الصحـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد  مـــن جهتـــه 
وليـــد المانع أن الـــوزارة تواصل جهودها 
وخططها االستباقية االحترازية للحفاظ 

على صحة وســـامة الجميع، وأن العمل 
ومســـارات  منهجيـــات  وفـــق  مســـتمر 
العمـــل المحددة بما يســـهم فـــي التصدي 

للفيروس.
المختبريـــة  الفحوصـــات  نســـبة  وحـــول 
أشـــار المانـــع إلى أن النســـبة التـــي تقوم 
بهـــا أي دولة تكون بقيـــاس نصيب الفرد 
والتـــي تعـــد مـــن المقاييـــس التـــي تقّيم 
الجهـــود المبذولـــة مـــن قبل الـــدول، إلى 
جانب معيار آخر أضافته منظمة الصحة 
العالميـــة وهـــو عشـــر حاالت ســـلبية لكل 
حالـــة إيجابيـــة مؤكـــدة، منوها بـــأن هذا 
تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  يوضـــح  المعيـــار 
الـــدول في مجـــال الفحـــص وخاصة إن 
كانت النســـبة أقل مـــن 9 %، وأن مملكة 
البحرين اســـتطاعت أن تحقق ما نسبته 
المعيـــار، وهـــو مؤشـــر  2 % علـــى هـــذا 
يعكـــس ما قامت بـــه المملكـــة من جهود 

في سبيل التصدي للفيروس.
ولفت المانع إلى أن وزارة الصحة أعلنت 
فـــي وقت ســـابق عـــن إحالـــة المواطنين 
مـــن مراكـــز الحجـــر الصحـــي االحترازي 
الضوابـــط  وفـــق  المنزلـــي  الحجـــر  إلـــى 
المنصوص عليها في قرار ســـعادة وزيرة 
المواطنيـــن  هـــؤالء  أن  حيـــث  الصحـــة، 
الذيـــن تـــم تحويلهم للحجـــر المنزلي هم 
مـــن المواطنيـــن العائديـــن مـــن الخـــارج 
والذيـــن يتـــم إحالتهم إلـــى مراكز الحجر 
الصحي االحترازي لمدة أســـبوعين وفق 

نتائج الفحوصات المختبرية.
وأضاف وكيـــل وزارة الصحة أن الوزارة 
علـــى  أيضـــًا  المنزلـــي  الحجـــر  تطبـــق 
المواطنيـــن المخالطين للحـــاالت القائمة 
لمدة أسبوعين وعلى الحاالت المتعافية 
لمدة 4 أســـابيع حتى التأكـــد من خلوهم 
الكامـــل مـــن الفيـــروس عبـــر متابعتهـــم 
وإجـــراء الفحوصـــات المختبرية الازمة 
لهم أثناء فترة الحجر، مشدًدا على أهمية 

باإلجـــراءات  المواطنيـــن  كافـــة  التـــزام 
والتعليمـــات التي تـــم تســـليمها لهم عند 
التوقيع على إقرار الحجر المنزلي وذلك 

حرصًا على سامتهم وسامة الجميع.
وحـــول الطاقـــة االســـتيعابية واإلشـــغال 
للفحص والحجر والعزل والعاج أوضح 
المانـــع أن الطاقـــة االســـتيعابية لمراكـــز 
العزل والعاج تبلغ 2473 اإلشـــغال منها 
1506 ســـريًرا فقـــط، كمـــا تبلـــغ الطاقـــة 
االســـتيعابية في مراكـــز القطاع الخاص 
136واإلشـــغال الحالي 50 ســـريًرا، وتبلغ 
الحجـــر  لمراكـــز  االســـتيعابية  الطاقـــة 
الصحـــي االحترازي 1673 يبلغ اإلشـــغال 
منهـــا 902، وفـــي مراكز القطـــاع الخاص 
تبلغ الطاقة االســـتيعابية 801 واإلشغال 

منها يبلغ 20 سريًرا.
وأكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة علـــى أهمية 
بكافـــة  رمضـــان  شـــهر  فـــي  االلتـــزام 
اإلجـــراءات والقـــرارات الصـــادرة مؤخرا 
حفاظـــا علـــى صحـــة وســـامة الجميـــع، 
يجـــب  ســـلوك  المجتمعـــي  فالوعـــي 
المواصلة عليه في شهر رمضان المبارك، 
مع مراعاة االســـتمرار في التقيد بتدابير 
التباعد االجتماعي واإلجراءات الصحية 
حفاظا علـــى صحة وســـامة المواطنين 

والمقيمين.
من جانب آخر أشـــاد استشاري األمراض 
المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضو 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 
كورونـــا المقدم طبيب منـــاف القحطاني 
بكافـــة الملتزمين بالقرارات واإلجراءات 
االحترازيـــة فـــي شـــهر رمضـــان المبارك، 
االلتـــزام  الجميـــع  يواصـــل  أن  متمنيـــا 
واستشعار المســـؤولية التي يقومون بها 

للوطن.
القـــرارات  أن  القحطانـــي  وأكـــد 
والتـــزام  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
أســـهمت  بهـــا  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
فـــي مواصلـــة المملكـــة بالتعامـــل المهني 
لمواجهـــة الفيـــروس للوصـــول لألهداف 
المرجوة، حيـــث أثبتت المملكـــة تعاملها 
المميـــز للتصدي للفيروس منذ تســـجيل 
أول 100 حالـــة مقارنـــة بالـــدول األخرى، 
كما أن نتائج المملكة في مؤشر تسجيل 
الحـــاالت منـــذ تســـجيل أول 100 حالـــة 
قائمـــة أفضل بكثيـــر من الـــدول األخرى 
التي أظهـــرت تصاعـــًدا واضًحا في عدد 

الحـــاالت القائمـــة مما يؤكـــد أن البحرين 
تتجـــه نحـــو تســـطيح المنحنـــى الخاص 
بالفيروس، مشـــددا على ضرورة االلتزام 
بالقـــرارات واإلجراءات حتى يتم تجاوز 

تحدي فيروس كورونا.
الدولـــي  اإللكترونـــي  الملتقـــى  وحـــول 
لفيـــروس الكورونـــا )كوفيـــد 19( أوضح 
القحطانـــي أنـــه يأتي في إطـــار مبادرات 
التعـــاون  لتوثيـــق  البحريـــن  مملكـــة 
الجهـــود  وتعزيـــز  والدولـــي  اإلقليمـــي 
لهـــذا  للتصـــدي  والمســـتمرة  المبذولـــة 
وأفضـــل  الخبـــرات  وتبـــادل  الفيـــروس 
بمـــا  الـــدول  مختلـــف  بيـــن  الممارســـات 
أســـهم في تعميـــم النجاحـــات المتحققة 
حيـــث  الفيـــروس،  تحـــدي  مـــن  والحـــد 
تـــم اســـتعراض تجربـــة مملكـــة البحرين 
وجهودهـــا المبذولة لمكافحـــة الفيروس 
واالطـــاع على تجـــارب الـــدول األخرى 
ومناقشـــة التجـــارب الدوليـــة بمشـــاركة 
مـــا يزيد عـــن 600 مشـــارك مـــن مختلف 
الـــدول إلى جانب الخبـــراء اختصاصيي 
الرعاية الصحية، وتم الوقوف على عدد 
مـــن التوصيـــات بما سيســـهم فـــي تعزيز 
القـــدرات الميدانيـــة فـــي مواجهـــة هـــذه 

الجائحة.
استشـــارية  أكـــدت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنية 
بمجمع الســـلمانية الطبي جميلة السلمان 
علـــى مواصلـــة الجهود للحد من انتشـــار 
فيروس كورونا )كوفيد 19( واالســـتمرار 
فـــي ضمـــان تطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات 
وفـــق  الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
أعلـــى المســـتويات وتكثيفهـــا بما يســـهم 
فـــي حفـــظ صحـــة وســـامة المواطنيـــن 

والمقيمين.
واســـتعرضت الســـلمان الوضـــع الصحي 
للحاالت القائمـــة لفيروس كورونا، حيث 
أوضحـــت أن عدد الحاالت القائمة وصل 
إلـــى 1556 حالة قائمة جميعها مســـتقرة 
باســـتثناء حالتين تحـــت العناية وبلغت 
نسبة الحاالت القائمة التي لديها أعراض 
%16.8، ونســـبة الحـــاالت القائمـــة التي 
تتلقـــى العـــاج والدواء هـــو 1.2 %، في 
حيـــن تعافـــت 1246 حالـــة وخرجت من 

مراكز العزل والعاج.
وعـــن إمكان الصيام للحاالت القائمة في 
شـــهر رمضان أشـــارت الســـلمان إلـــى أنه 
وبحســـب منظمـــة الصحـــة العالميـــة، لم 
تجرى دراسات حتى اآلن لمعرفة ارتباط 
الحاالت القائمة بالصيام، لكنها أكدت أن 
بإمـــكان األصحـــاء الصـــوم، ولكن ينصح 
الحـــاالت القائمـــة لكوفيـــد19- بالتشـــاور 
مع أطبائهم حول إمكانية الصيام، حيث 
أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة دعـــت إلى 
التغذيـــة الصحيـــة الســـليمة خـــال فترة 
الصيام، وشـــرب كميـــات كافية من الماء 
بين اإلفطار والســـحور، وتناول األغذية 

الطازجة غير المعالجة.
تجنـــب  بأهميـــة  الســـلمان  ونوهـــت 
التجمعـــات العائليـــة بما يســـهم في الحد 
مـــن انتشـــار الفيـــروس والوقايـــة منـــه، 
مشـــددة على ضـــرورة اتباع اإلرشـــادات 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  الصـــادرة  التوعويـــة 
والمتمثلة في االســـتمرار بااللتزام بغسل 
اليديـــن بالمـــاء والصابـــون جيدًا بشـــكل 
دوري، مع الحرص على اســـتخدام معقم 
األســـطح واألشـــياء  اليديـــن، وتنظيـــف 
اســـتخدامها بشـــكل متكـــرر  يتـــم  التـــي 
وتعقيمها جيدًا بصـــورة دورية، وتغطية 
الفم عند السعال، والتخلص من المناديل 
الصحيحـــة،  بالطريقـــة  المســـتخدمة 
وتجنـــب لمـــس أي شـــخص يعانـــي مـــن 
الحمـــى أو الســـعال، وفـــي حـــال ظهـــور 
ألعراض على أي شـــخص عليه االتصال 
على 444 واتباع التعليمات التي ســـوف 
تعطـــى إليه، كما ونجـــدد تذكيرنا بأهمية 
ارتداء كمامات الوجه الطبية أو القطنية 
منهـــا يعـــد إجـــراًء وقائًيـــا، ويســـهم فـــي 

الوقاية من الفيروس.

جانب من المؤتمر

المنامة - بنا

1909 حاالت “كورونا” للعمالة الوافدة... 1.7 % منها فقط لحاملي “المرن”
مـــواطـــن آخــــــر  ــودة  ــ ــعـ ــ لـ ــرة  ــمـ ــتـ ــسـ مـ والــــجــــهــــود  ــي...  ــ ــن ــ ــري ــ ــح ــ ب  3800 إجـــــــاء 
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عدد الحاالت 
القائمة وصل إلى 

1556 جميعها 
مستقرة باستثناء 

حالتين تحت العناية

95 % من 
المصابين الوافدين 

عمالة نظامية 
وتصحيح وضع 

13284 مخالفا

 الدولة وفرت 23 
ألفا و500 وجبة 

للقاطنين في 
المباني في األيام 

الخمسة الماضية 

أصحاب األعمال 
وفروا 59 % من 

مجموع مباني 
الحجر وتؤوي 

7046 عامًل

 التنسيق مستمر 
مع الجهات المعنية 
لتسهيل جلب بعض 

المنتجات الطبية 
والغذائية 

البحرين أثبتت 
تميزها في 

التصدي للفيروس 
منذ تسجيل أول 

100 حالة
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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(.

^تواجه أســـرة بحرينيـــة ظروًفا صعبة 
للغايـــة وهـــي تســـتقبل أول شـــهر رمضان بال 
مـــأوى، فقـــد تســـبب الحريـــق الذي شـــب في 
منـــزل األســـرة بمنطقـــة البـــالد القديـــم عصر 
الســـبت 4 أبريـــل 2020 بأضـــرار بليغـــة، فمن 
ناحيـــة، وبلطف هللا وحمده، ســـلمت األســـرة 
المكونـــة من 7 أشـــخاص، فيمـــا ال تزال االبنة 
الشـــابة تتلقى العالج بالمستشـــفى، ويســـعى 
رب األســـرة إلى إعادة ترميم المنزل، غير أنه 
ال يـــزال ينتظر الحصـــول على رخصة صيانة 

منزله، وهي معطلة لدى البلدية حتى اآلن.
ويعبر المواطن “علي.م” عن الشـــكر والتقدير 
لكل من ســـاند أسرته في هذه المحنة، سواء 
من األهـــل أو من األقارب، فقـــد كان الحادث 

مؤلًما حًقا الســـيما أن الناس تستعد الستقبال 
الشـــهر الفضيـــل فيقـــول “الحمد للـــه الذي قدر 
ولطـــف.. ســـالمة أســـرتي هـــي األهـــم، وكل ما 
أريـــده حالًيا من المســـؤولين بوزارة األشـــغال 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤن 
تمنحنـــي  أن  المنامـــة،  بلديـــة  مـــن  وتحديـــًدا 
رخصـــة الصيانـــة التـــي تعطلـــت بســـبب أرض 

المنزل أصبحت “غير مصنفة”.
ونقـــل رب األســـرة قصته لــــ “البـــالد”، فقال إنه 
تقـــدم بطلـــب رخصة صيانـــة منزل إلـــى إدارة 
الخدمات الفنية ببلدية المنامة لترميم منزلي، 
ولكـــن لـــم تتـــم الموافقة علـــى طلـــب الصيانة؛ 
بـــي  الخـــاص  بالعقـــار  الخاصـــة  األرض  ألن 
)منزلـــي( قـــد أصبحت غير مصنفة )IS( بســـبب 
التخطيـــط المســـتحدث بالمنطقـــة، مـــع عـــدم 
إمكان إصدار شـــهادة مسح، وال يمكن تصنيف 
أرضي حاليا بســـبب إجـــراءات تعديل وضعية 
األرض الخاصـــة بمنزلـــي، التـــي ال تـــزال قائمة 
بحســـب اإلجراءات فـــي التخطيـــط العمراني 

تحـــت مرجعية التخطيط المرفوع إلى مكتب 
التخطيط المركزي لتعديل وضعية األرض:

 UPDA/ DP-PIM/EN-ND/1258/2019(  
)385677

ويطالـــب رب األســـرة بالحصول علـــى موافقة 
بشـــكل اســـتثنائي؛ ليتمكـــن مـــن ترميـــم منزله 
القائـــم دون إضافـــات، لكي يعود وأســـرته إلى 
منزلهـــم، علًمـــا أن إجـــراءات تعديـــل الوضعية 

القائمـــة ال تؤثر علـــى األرض وإنما هي بغرض 
تثبيـــت الشـــارع الجنوبـــي لـــأرض، آمـــاًل فـــي 

سرعة استجابة المسؤولين لطلبه.

سعيد محمدمناشدة

مواطن: أرغب في صيانة منزلي المحترق ورخصة البلدية “معطلة”

انتظار رخصة صيانة منزله

أضرار بليغة

الحريق حرم أسرته 
من استقبال الشهر 

الفضيل

التمر في رمضان، أشــبه بجرس جميل يتدلى من ســماء الســيرة النبوية يوقض رنينه 
الجميــل الــروح النائمــة عن وصايا رســول هللا صلى هللا عليه وآله وســلم، فيما يتعلق 

بمائدة سفرة شهر رمضان المبارك.

للتمر تقديس خاص في نفوس المسلمين، 
لـــه وقع مثير على موائدهم بحجم كوكب 
يســـبح فـــي فضـــاء الســـنة النبويـــة، هـــذه 
النبتـــة التـــي حباها رســـول هللا صلى هللا 
عليه وآله وســـلم مـــن المديح الكثير حتى 
قـــال: “بيـــٌت ال تمَر فيِه، جيـــاٌع أهُلُه”، وقد 
أوصى بضرورة البدء باإلفطار على التمر.

لذلك ال تخلو أي مائدة رمضانية من التمر 
أو الرطب منذ أن شـــّرع هللا الصيام لذلك، 
فهـــو ســـيد الطعـــام علـــى مائـــدة اإلفطـــار 
القاســـم  التمـــر  ويعـــد  الفضيـــل.  بالشـــهر 
المشـــترك الـــذي تتوحد فيه جميـــع موائد 
المسلمين، حيث يبدأون بإفطارهم بالتمر 

أو الرطب، عمال بالسنة النبوية.
فـــي  والرطـــب  التمـــور  تجـــار  أبـــرز  أحـــد 
البحريـــن حســـن أحمـــد ســـرحان أكـــد في 
خمســـين  هنالـــك  أن  “البـــالد”  لــــ  حديثـــه 
نوعـــا مـــن التمـــور، ولكـــن أهـــل البحريـــن 
يفضلون تمر اإلخالص، )إخالص القصيم، 
مـــن  المســـتورد  اإلحســـاء(  وإخـــالص 

الشقيقة السعودية.
وبيـــن البحرين ال تنتـــج الكثير من التمور، 
لكنهـــا تنتـــج الكثيـــر مـــن الرطـــب، وهنـــاك 
أنـــواع كثيـــرة أيًضـــا مـــن الرطـــب وأهـــل 
البحريـــن يحبون هذه الثمرة التي تســـمى 
رطبـــا فـــي الصيف، وتصـــل لمرحلة معينة 

تسمى تمرا ويكون موسمها الشتاء.
سرحان الذي أمضى في المهنة نصف قرن 
مع والـــده وإخوانـــه يقول: أهـــل البحرين 
يحبـــون التمر والرطب من نوع اإلخالص، 
والتمـــور والرطب منوعه يخصص بعضها 
لـــأكل على المائدة فيمـــا يخصص بعضها 

للضيافة )القدوع(.

وأوضح أنه للتفرقة بين التمور التي تأكل 
علـــى المائـــدة وتلـــك التي تقـــدم للضيافة 
يجـــب مالحظة كيفية حفظهـــا أوال؛ إذ إن 
تجار التمور ومســـوقيها قاموا بتخصيص 
التمـــور التي فـــي أكياس خاصـــة للحفظ؛ 
مـــن أجـــل األكل على المائـــدة، فيما ميزوا 
التمـــور المفردة في أوعيـــة وأغلفة أخرى 
وفـــي العادة تحتاج هذه التمور إلى عناية 
فـــي حفظهـــا، إذ يجـــب حفظها فـــي البراد 

بينما التمور التي تستخدم على المائدة ال 
يجب حفظها في البراد.

وعن األســـعار أكد أنها في متناول اليد، إذ 

يبدأ ســـعر كيلو التمر من 1 ونصف الدينار 
البعـــض  دنانيـــر، وهنالـــك  الخمســـة  لحـــد 
ممـــن يغالي في بيع هـــذا المنتج، إذ يصل 

فـــي بعـــض المحـــالت كيلـــو بعـــض التمور 
كالعجـــوة إلـــى 30 دينـــارا، مشـــيًرا إلى أن 
هذه األســـعار مبالغ فيها وأن سعر العجوة 

فـــي أفضـــل األحـــوال ال يتجـــاوز العشـــرة 
دنانيـــر وفي العادة يكون مـــا بين 4 إلى 8 

دنانير.

ديـــنـــارا  30 ـــ  ــ ب ــا  ــه ــع ــي ــب ب ــون  ــالـ ــغـ يـ ــار  ــ ــج ــ وت ــر  ــيـ ــانـ دنـ  4 ــوة  ــجـ ــعـ الـ ســـعـــر 

سرحان لـ ”^”:
50 نوعا للتمور.. والبحرينيون 

يفضلون إخالص القصيم واإلحساء

مع علوي الموسوي

علوي الموسوي | تصوير رسول الحجيري

كان الحادث مؤلًما
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مع سعيد محمد

مناشدة

جدل

يوميات إبداع

ربيع القرآن

أمل الحامد

سعيد محمد

^ يقـــول عضو مجلس الشـــورى رضا فرج أنه 
فـــي شـــهر رمضـــان يفضل تنـــاول الطعـــام الصحي 
والخفيف وال يســـتغني عـــن وجود حبات من التمر 
على مائدة إفطاره. وفيما يلي نص اللقاء الســـريع 

عن يومياته الرمضانية:
 ما برنامجك بيوم رمضان؟ «

صيـــام نهار رمضـــان بإذن هللا وقراءة ما أســـتطيع 
من الذكر الحكيم، مع االلتزام بالبقاء في المنزل إال 
للضرورة خصوًصا أننا نمر بأزمة فايروس كورونا.
كمـــا ســـأتواصل مـــع األهـــل بالهاتف للســـؤال عنهم 
وعن أحوالهم، وسوف أحاول التقليل من الخروج 
وااللتـــزام بالتعليمـــات 
هنالـــك  كان  إذا  إال 
حاجة ملحة للخروج.

ما وجبتك المفضلة  «
على الفطور والسحور؟

األكل الصحي بالنسبة 
لي هـــو األهم، وأفضل 
تناول الثريد والهريس 
والخضروات والسمك، 
أفضـــل  إننـــي  حيـــث 

تناولها على اللحم.

 طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

الخضروات الطازجة والشـــوربة ومـــا ال يقل عن 3 
إلى 4 حبات من التمر.

 ما برنامج بعد الفطور وقبل السحور في زمن  «
الكورونا؟

بعـــد تنـــاول وجبـــة الفطـــور واالنتهاء مـــن الصالة 
وقـــراءة القـــرآن، فإننـــي أجلس مع ابنتـــي وزوجها 
وحفيدتي للحديث والدردشة، وقد أشاهد برنامج 

تلفزيوني جيد، ثم الذهاب للنوم مبكًرا.
وســـوف التـــزم بالتعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهات 
المختصـــة عـــن فايـــروس كورونـــا، وهـــي تقليـــل 

االختـــالط قـــدر اإلمـــكان وإذا اضطـــر الشـــخص 
لالختالط فيجب ترك مسافة مع الطرف اآلخر، 
وااللتـــزام بالبقـــاء في البيت وعـــدم االختالط 
بالشـــكل الـــذي قد يؤثـــر على صحـــة الجميع، 
وســـالتزم باألمـــر ولن أخـــرج إال للضرورة مع 

مراعاة التعليمات.
 موقف سابق تتذكره في كل شهر  «

رمضان؟

فـــي شـــهر رمضـــان وخـــالل 
فتـــرة شـــبابي كنـــت أذهـــب 
لتعلـــم ودراســـة القـــرآن في 
أحـــد  مـــع  المســـاجد  أحـــد 

أصدقاء الدراسة وكنا نجلس لدراسة القرآن لنحو 
نصف ساعة إلى ساعة ثم نتجول في األسواق أو 

نتزاور مع األصدقاء.

ل فطور السمك على اللحم الشوري فرج: أفضِّ

أنام مبكرا.. 
ودرست 

القرآن 
 بشبابي 

مع 
صديقي 

بمسجد

الســـؤال  هـــذا  علـــى  ويجيـــب 
أستاذ طب األســـرة والمجتمع 
فيصـــل  البروفيســـور 
عبداللطيف الناصر، فيقول إن 
مـــن أجـــرى عملية ربـــط معدة 
قـــد  كان  إذا  مـــا  علـــى  يعتمـــد 
أجرى العملية منذ فترة طويلة 
وعادت أموره الحياتية بشكل 

طبيعي، وليس هناك إشـــكالية 
في الصيام حينما ال يشعر بأية 

مشكالت صحية.
أمـــا من أجراها مؤخًرا البد من 
مراجعـــة طبيبـــه المعالج ليرى 
خـــالل  الصيـــام  إمـــكان  مـــدى 
هـــذه الفتـــرة، ولكـــن على وجه 
العمـــوم، الذين أجـــروا عمليات 

تقليـــل  المعـــدة هدفهـــم  ربـــط 
كميـــة الطعـــام، وبالتالي تنزيل 
الـــوزن، والصيام ينفعهم أيًضا، 
مـــع أننـــي أنصحهم أنـــه خالل 
أن  ينســـون  ال  اإلفطـــار  فتـــرة 
الفيتامينـــات  علـــى  يحصلـــوا 
الطبيـــب  بهـــا  أوصـــى  التـــي 

المعالج بعد العملية.

 اذكر لنا نبذه عنك؟ «

يحيـــى عدنان مســـعد، 13 ســـنة، طالب بمركز 
التحفيظ، اتممت حفظ جزئين.

لماذا اخترت حفظ القرآن ليكون جزءا من  «
حياتك؟

الـــى هللا ســـبحانه وتعالـــى، والفـــوز  للتقـــرب 
بالجنان.
 ما أكثر السور التي تؤثر فيك؟ «

ســـورة القيامة، لما تحتويه مـــن معاني قريبة 
ألطوار اليوم العظيم.

 هل لديك إخوة يشاركونك حفظ القرآن؟ «

نعم، اثنان.
بم يوصيك والدتك دائما؟ «

المحافظـــة علـــى قـــراءة القـــرآن، وأداء الصالة فـــي أوقاتهما 
والصبر عليهما.

ما السلوكيات التي تغيرت بك بعد دخولك مسار التحفيظ؟ «

مراقبـــة هللا عز وجل في جميع األعمال التي أقوم بها يوميًا، 
كبـــري للوالديـــن، والصـــدق واألمانـــة والوفـــاء بالوعـــود مـــع 

الجميع.
 ما السلوكيات التي تركتها بعد دخولك  «

التحفيظ؟

ترك الكالم البذيء، والتنابز بين األلقاب الذي 
كان يدور بيـــن األصدقاء، والتحلي باألخالق 

التي ينادي بها القرآن الكريم.
 كيف تحضر حلقات الحفظ القرآن، وفي  «

ظل هذه الظروف االستثنائية؟

الحفـــظ  لتســـميع  شـــيخي  مـــع  أتواصـــل 
والمراجعـــة له، عن طريق برنامج الواتســـاب 
فـــي نفـــس أيـــام الدراســـة، ويقـــوم بإرســـال 
مالحظاته على شكل رسائل نصية، بعد إتمام 

الدراسة.
هل تجد صعوبة في طريقة التدريس هذه مقارنة بالتدريس  «

السابق؟

ال، ولكن الدراسة بالشكل التقليدي القديم، ومجالسة شيخي 
وجها لوجه تكون أفضل، حيث يســـهل لـــه تقويمي في حالة 
الخطأ بشـــكل صحيح ومباشـــر، بخالف الدارســـة عن طريق 
الهاتف والتي قد تتقطع بسبب النت وضعف االرسال أحيانا.

هل يصوم من أجرى 
عملية ”ربط معدة”؟

يحيى عدنان: اتواصل مع معلمي 
عبر ”الواتساب” للتسميع والمراجعة

^ كيف يراعي من أجرى عملية ”ربط معدة” 

حديًثا وضعه خالل الصيام، وبماذا ينصحهم األطباء 
بخصوص األسلوب األفضل للصيام اآلمن؟

. فيصل الناصر

^ يقول الطالب بمركز التحفيظ يحيى عدنان إن دخوله 

الحلقات القرآنية أوجدت بداخله مراقبة الله عز وجل في جميع 
األعمال، وعززت بداخله الصدق واألمانة والوفاء بالوعود مع الجميع.

ابراهيم النهام
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لوحة 

َم اْلُقْرآَن”.  ”الرَّْحَمُن َعلَّ
آيتان قرآنيتان 

كريمتان من سورة 
الرحمن، 

للخطاط 
موسى الخزاز.

متأثر 
بسورة 

القيامة 
لقربها 

من أطوار 
اليوم 

العظيم

^نوجه لفضيلة الشـــيخ علي الفاو ســـؤال سائل يقول 
:”لي صديق عزيز على قلبي، وهذا الصديق يستهين بالغيبة 
والنميمة طيلة العام وال فرق لديه بين شهر رمضان وسائر 
شـــهور الســـنة، ونتمنـــى من فضيلتكم اإلشـــارة إلـــى الغيبة 
والنميمـــة ونحن في شـــهر رمضان وكذلـــك نصيحتكم لمن 
يقوم بهذا العمل الســـيء بحيث يســـتفيد من شهر رمضان 

ليترك هذه العادة، ومبارك عليكم الشهر الفضيل”.
الســـائل عن الغيبة والنميمة طيلة العام، فهو حرام ســـواء 
َها الَِّذيَن آَمُنوا  في شهر رمضان وفي غيره لقوله تعالى َيا َأيُّ
ُســـوا  نِّ ِإْثٌمۖ  َواَل َتَجسَّ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ اْجَتِنُبوا َكِثيًرا مِّ
َواَل َيْغَتـــب بَّْعُضُكـــم َبْعًضـــاۚ  َأُيِحـــبُّ َأَحُدُكـــْم َأن َيـــْأُكَل َلْحَم 
ِحيٌم”،  اٌب رَّ ـــَه َتوَّ ُقوا اللََّهۚ  ِإنَّ اللَّ َأِخيـــِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُمـــوُهۚ  َواتَّ
ويقـــول المصطفى عليه أفضل الصالة والســـالم :”أتدرون 

مـــا الغيبـــة؟ قالوا هللا ورســـوله أعلم؟ قـــال ذكرك 
أخـــاك بمـــا يكره، قيـــل أفرأيـــت إن كان في أخي 
مـــا أقول، قال عليـــه الصالة والســـالم :”إن كان 

في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن 
فيـــه فقـــد بهته”، هـــذا ما قاله هللا ســـبحانه 

وتعالـــى ورســـوله الكريـــم “ص” فـــي هـــذا 
الســـلوك الخطير الذي اعتـــاد الناس على 
فعلـــه ســـواء في شـــهر رمضـــان أم غيره، 
ومنهـــم مـــن ينتهـــي عنـــه فـــي نهار شـــهر 
رمضان فإذا جاء الليل بدأ يأكل في لحم 
إخوانه ونســـأل هللا لهم الهداية والتوبة، 
وصل هللا وبـــارك على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين.

سعيد محمد

الفاو: الغيبة سلوك خطير اعتاد الناس عليه

الشيخ علي الفاو
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وجد عدد من المزارعين البحرينيين أنفسهم في مأزق كبير! فمالك 
األرض التــي يســتأجرونها فــي منطقة الصالحية أوفــد مندوًبا عنه 
ليخبرهم بنبأ وقع عليهم كالصاعقة :”يتوجب عليهم إخالء األرض”! 
فإلى أين سينقلون خمس حظائر تضم مئات المواشي والدواجن؟ 
كان ذلــك فــي شــهر يوليو مــن العام 2019، ومــدة اإلخالء يجب أال 

تتجاوز يوم السادس عشر من شهر أغسطس من العام ذاته.

الرحيل إلى حيث “ال مكان”!

أصابـــت  كبيـــرة  أمـــل  خيبـــة 
وجـــدوا  ألنهـــم  المزارعيـــن؛ 
أنفســـهم فـــي مهـــب الريـــح! وأن 
األصعـــب فـــي األمـــر هـــو البحث 
عن بديل مناســـب في ظل شـــح 
األراضـــي المخصصـــة للمـــزارع.. 
إذن، يتوجـــب عليهم االســـتعداد 
للرحيـــل إلـــى حيـــث “ال مـــكان”! 
أو  خيـــار  أي  أمامهـــم  فليـــس 
للنتقـــال بحظائرهـــم  االســـتعداد 
إلـــى مناطـــق أخـــرى أو إلـــى أين 
فـــي  يعملـــون  فهـــم  بالضبـــط؟ 
مزارعهـــم على هـــذه األرض منذ 
20 عاًمـــا، وتشـــمل تلـــك المزارع 
المواشـــي  لتربيـــة  مـــزارع   3
الزراعـــي  لإلنتـــاج  وواحـــدة 
وأخـــرى للدواجـــن، وكلها يديرها 
بحرينيـــون وهـــي مصـــدر رزقهم 
نشـــرت  أن  بعـــد  لكـــن  الوحيـــد! 
“البـــاد” تقريًرا حول مشـــكلتهم، 
بادر مالـــك األرض، وهو خليجي 
الجنســـية، لالتقـــاء بالمزارعيـــن 
فـــي  باقـــون  بأنهـــم  وطمأنهـــم 
مزارعهـــم ولـــن يتوجـــب عليهـــم 
فإنهـــم  حـــدث،  وإن  اإلخـــاء، 
سيتلقون إخطاًرا في وقت مبكر 

ولمدة كافية لتعديل أوضاعهم.
وقتـــذاك، حمـــل المـــزارع منصور 
أحمد علي آل صادق على عاتقه 
إلـــى  ليصـــل  الموضـــوع  إثـــارة 
المســـؤولين، فهـــو يـــرى ضـــرورة 
حماية المزارعين، سواء العاملين 
في القطاع الزراعي أم الحيواني 
أم الســـمكي، بل واألكثر من ذلك، 
يلـــزم أن توفر الدولة تســـهيات 
أكبر وفق ما يتم اإلعان عنه من 
مشـــاريع ودعم وبرامـــج لتمكين 
المزارعيـــن مـــن أن يكونوا جزًءا 
رئيًسا في رفد االقتصاد الوطني 
عبـــر توســـيع إنتاجهـــم لتحقيـــق 
الســـوق  فـــي  الذاتـــي  االكتفـــاء 
الثـــروة  أن  باعتبـــار  المحليـــة، 
الزراعية والحيوانية والســـمكية 

هي محور األمن الغذائي.

المشكلة تتكرر منذ سنوات

إن هذا الوضع المفاجئ والمربك 
الـــذي يهـــدد المزارعيـــن يتكـــرر. 
ففي العام 2008، واجه أصحاب 
الحظائـــر وتجـــار المواشـــي فـــي 
العاصمـــة  محافظتـــي  منطقـــة 
والمحرق ذات المشـــكلة، فنظموا 

بوابـــة  أمـــام  اعتصاًمـــا  وقتـــذاك 
وزارة شـــؤون البلديات والزراعة 
مطالبين بموقع بديل لحظائرهم، 
بعـــد أن صدر حكم قضائي بإزالة 
حظائر في منطقـــة البرهامة، مع 
العلـــم بأنهـــم بـــدأوا تحركهم منذ 
1991، ووفـــق مراســـات  العـــام 
مع الجهات الرســـمية في الدولة، 
مخصصـــة  مناطـــق  إليجـــاد 
للمزارعين والمربين البحرينيين، 
تكـــون ملجأهم في حـــال انتهاء 
المســـتأجرة،  األراضـــي  عقـــود 

ســـواء مـــن المســـتثمرين أم مـــن 
الدولـــة، لكـــن الوضـــع بقـــي على 
مـــا هـــو عليـــه.. لتظهـــر مطالبات 
اإلخاء المفاجأة بين عام وعام.

وفـــق بيانـــات الثـــروة الحيوانية، 
فيوجد في البحرين نحو 16452 
رأًســـا من األبقـــار، و27800 رأس 
مـــن األغنـــام، و17500 رأس مـــن 
الماعز، و2200 رأس من اإلبل، وال 

تتوفر إحصاءات حول الدواجن، 
ويؤكـــد المزارعون أهمية ترجمة 
توجيهات الدولة إلى برامج عمل 
البحرينييـــن،  المزارعيـــن  تدعـــم 
القيـــادة  مـــن  توجيهـــات  فهنـــاك 
اإلنتـــاج  لدعـــم قطـــاع  الرشـــيدة 
وزيـــادة  والحيوانـــي،  الزراعـــي 
نســـب االكتفاء الذاتـــي وتحقيق 
االمـــن الغذائي، والتشـــجيع على 

الزراعيـــة  التقنيـــات  اســـتخدام 
االمـــراض  ومكافحـــة  الحديثـــة 
وزيـــادة  الحيوانيـــة  واآلفـــات 
واالســـتغال  الخضـــراء  الرقعـــة 
األمثل للموارد المائية والجوفية، 
وهـــذا ما نقرأه فـــي الصحف بين 
فتـــرة وأخرى، لكـــن المطلوب هو 
دراســـة واقع المزارعيـــن وإيجاد 

حلول لمشكاتهم.

كلفة مالية باهظة

وفـــي هذا الصدد، يقـــول المزارع 
أجـــد  ال  إننـــي  الصايـــغ  يوســـف 
مزرعتـــي،  تأميـــن  فـــي  مشـــكلة 
فـــاألرض ملكـــي، لكـــن المعضلـــة 
بالنســـبة  تعقيـــًدا  أكثـــر  تصبـــح 
المزارعيـــن  مـــن  كبيـــرة  ألعـــداد 
والمربين الذين يقيمون مزارعهم 
على أرض مستأجرة، فمن ناحية، 
ترتفع األسعار الســـنوية لتتراوح 
بين 8 إلـــى 10 آالف دينار، ومنها 
أراضـــي األوقـــاف، ومـــن ناحيـــة 
أخرى، يواجه المزارع مشـــكات 
في اإلنتـــاج خاف مـــا كان عليه 
الوضع قبل عشـــرين ســـنة، حيث 
كانت اللحوم في السوق المحلية 
كلها من إنتاج مزارع البحرين، وال 
يتم استيراد اللحوم من الخارج. 
أمـــا اليوم، فالكثير من المزارعين 
يدركـــون أهمية أن يصل صوتهم 
إلـــى المســـؤولين؛ لوضـــع خطـــط 
عملية قابلة للتنفيذ لدعم اإلنتاج 
الزراعـــي والحيوانـــي، وإذا جئنـــا 
إلـــى مشـــكلة مطالبـــات اإلخـــاء 
التـــي تظهر بين حين وآخر، فهي 
فـــي الحقيقة تمثل تدميـــًرا لهذه 
الثروة، فا يجد المزارع المطالب 
باإلخـــاء خيـــاًرا لينقـــل مزرعته 
ومواشـــيه وهـــي ليســـت عمليـــة 
ســـهلة، ولها كلفـــة مالية باهظة ال 

يتمكن المزارع من تحملها.

زيادة المساحات المخصصة 
للمزارعين

ويشـــدد المزارع طاهـــر العصفور 
علـــى حمايـــة المـــزارع البحريني 
مـــن الخســـائر التـــي قـــد تســـبب 
والتزامـــات  مشـــكات  عـــدة  لـــه 
المخصصـــة  فاألراضـــي  ماليـــة، 
للمزارع شـــحيحة، وبالمقابل، لم 
تعد األراضي المســـتأجرة بعقود 
طويلـــة آمنـــة، فتـــارة يتـــم رفـــع 
األســـعار الســـنوية وتـــارة يطالب 
المزارع بإخاء األرض في وقت 
ضيـــق وحـــرج، فإلـــى أيـــن ينقل 
المزارع مواشـــيه؟ ولهذا، تعرض 
لخســـائر  المزارعيـــن  مـــن  عـــدد 
بإخـــاء  طولبـــوا  حيـــن  فادحـــة 
أراضـــي مزارعهـــم ولـــم يجـــدوا 
مكاًنـــا بديـــًا، فباعـــوا مواشـــيهم 
بســـعر أقل بكثر من سعر السوق 
بالفعـــل خســـارة مدمـــرة،  وهـــي 
فمن ســـيعوض هذا المزارع الذي 
ال مصـــدر رزق لـــه وألســـرته غير 
مزرعتـــه؟ إن مـــن األهمية بمكان 
المخصصـــة  المســـاحات  زيـــادة 
والحيوانـــي،  الزراعـــي  لإلنتـــاج 
وتجربة هورة عالي من التجارب 
وضعهـــا  يمكـــن  التـــي  الناجحـــة 
ضمن برنامج عمل الحكومة في 

هذا الشأن.

ــن يــــأتــــي “إنـــــــــــذار اإلخــــــــــاء”؟ ــ ــي ــ أيـــــــن يــــذهــــبــــون بـــحـــظـــائـــرهـــم ح

ملف “^” )1/  2(: مزارعون في “مهب الريح”

لجنة األسواق تحركت.. وانتظار النتائج منذ عامين
فـــي شـــهر أغســـطس مـــن العـــام 2018، 
تحركت لجنة االســـواق التجارية بغرفة 
تجـــارة وصناعة البحرين برئاســـة عضو 
إبراهيـــم  عبدالحكيـــم  اإلدارة  مجلـــس 
الشـــمري مـــن خال إجـــراء لقاء موســـع 
مع عـــدد من التجـــار والمربيـــن؛ للتعرف 
علـــى احتياجاتهـــم، والتطـــرق إلـــى أبرز 
المعوقـــات والتحديات التـــي يواجهونها 
والعمـــل على تذليلها من خـــال التعاون 

مع الجهات المعنية بالدولة.
ومن بيـــن النقـــاط التي رصدتهـــا اللجنة 
فـــي  النظافـــة  خدمـــات  هـــي  كمطالـــب 
بهـــا،  المحيطـــة  والمناطـــق  الحظائـــر 
وتوفيـــر حاويـــات في المنطقـــة الخاصة 
بالحظائـــر؛ للحفاظ علـــى نظافة المنطقة 
والبيئة، إلـــى جانب أهمية رصف الطرق 
وتحســـين اإلنارة للمســـاهمة في تطوير 
الكهربـــاء  تعرفـــة  وتخفيـــض  القطـــاع، 

والمـــاء والرســـوم المفروضـــة مـــن بعض 
الجهـــات المختصة بالقطـــاع، إضافة إلى 
أهميـــة إرجـــاع الخدمـــات البيطريـــة من 
عاجات وتحصينات، وتكثيف الحمات 
الرقابيـــة على اللحـــوم المذبوحة محلًيا، 
والتـــي تباع فـــي األســـواق والمجمعات، 
وضـــرورة وجـــود فرضة خاصـــة بالثروة 
الحيوانيـــة وتهيئتها بالشـــكل المناســـب 
الستقبال الســـفن الخشبية، وزيادة عدد 
الحظائر، وحل مشـــكلة النقص الملحوظ 
فـــي األعـــاف. العديـــد مـــن المزارعيـــن 
طرحوا مشـــكاتهم في لقـــاءات عديدة 
مع المسؤولين، وهم ينتظرون أن تحقق 
هـــذه المتابعة تقدًما في الواقع، الســـيما 
وأنهم يرون أن اإلنتاج الحيواني يواجه 
العديد من المشكات، ومنها عدم وجود 
خطط وبرامج حقيقيـــة لتطوير وتنمية 
)الدواجـــن،  الحيوانـــي  اإلنتـــاج  قطـــاع 

علـــى  واإلشـــراف  األغنـــام(  المواشـــي، 
تنفيذها، إلى جانـــب عدم االهتمام برفع 
الكفـــاءة اإلنتاجية فـــي المزارع الخاصة 
واســـتثمارها، وهـــو األمـــر الـــذي يتطلب 
إدخال ونشر النظم الحديثة في عمليات 

التربية والرعاية والتحسين الوراثي.

سعيد محمد من أبوصيبع، عراد، الصالحية

يوسف الصايغطاهر العصفورسيد مرتضى سيد موسى

عبدالحكيم الشمري

مشكالت المزارعين طرحت في العديد من اللقاءات مع المسؤولين
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النائب باسم المالكي موجها التحية لعدسة “البالد”

مطلب نيابي بترحيل 61 ألف عامل مخالف  
لتشديد الرقابة على شركات االتصاالت بعد شكاوى انتهاء “ليمت اإلنترنت”

وافـــق أعضاء مجلس النـــواب على قيام 
الحكومة بتشـــديد الرقابة على شـــركات 
االتصاالت التي تزود المواطنين بخدمة 
االنترنـــت، وذلـــك للحيلولـــة بينهـــا وبين 
قيامهـــا برفـــع ســـعر الوحـــدات، وإلزامهـــا 
بـــدوام تقديـــم الخدمـــة واســـتمراريتها، 

حتى انتهاء جائحة كورونا.
الـــى  النفيعـــي  إبراهيـــم  النائـــب  وأشـــار 
طائلـــة،  االتصـــاالت  شـــركات  أربـــاح  أن 
اإلنترنـــت”  ”ليمـــت  كبيـــرة، و  والفواتيـــر 

الحد األقصى ينتهي بسرعة.
كمـــا وافق المجلس علـــى ترحيل العمالة 
غيـــر النظاميـــة عـــن البحريـــن، إذ أشـــار 
النائـــب محمد بوحمود الـــى أن هناك 61 
ألـــف عامل مخالـــف في المملكـــة، وهناك 
مطلب شـــعبي بترحيـــل العمالة المخالفة 
الســـكنية،  األحيـــاء  بهـــا  اكتظـــت  التـــي 
وشـــكلت عبئا فـــي ظل وجـــود فايروس 

كورونـــا.  وأيـــد األعضاء دعـــم الحكومة 
الفئـــات المتضـــررة جـــراء انتشـــار وبـــاء 
فيـــروس كورونـــا وهم ســـواق ســـيارات 
المشـــترك، والباصـــات،  األجـــرة، والنقـــل 
دون  الســـياقة،  ومدربـــي  والحافـــات، 
استثناء من يملكون سجات تجارية أو 

معاشات تقاعدية. 

كما مرر المجلس إنشـــاء الحكومة ممثلة 
االتصـــاالت تطبيقـــا  تنظيـــم  فـــي هيئـــة 
ذكيـــا الحتســـاب كمية البيانـــات الخلوية 

ودقائق االتصاالت المستهلكة.
وطالب النائب محمد السيســـي بضرورة 
كميـــة  يحســـب  ذكـــي  تطبيـــق  “إنشـــاء 
البيانـــات ودقائـــق األتصـــال المســـتهلكة 

بإشـــراف إدارة هيئة تنظيـــم االتصاالت، 
خصوصا مع الشـــكاوى التي نســـمعها من 
اإلنترنـــت  بيانـــات  النتهـــاء  المواطنيـــن؛ 

لديهم بشكل مفاجئ”. 
كما أيد أعضاء مجلـــس النواب وتعزيزه 
بتأهيـــل الكوادر الازمـــة من خال خطة 
بعثـــات العام الدراســـي الجـــاري، وتمديد 
دعم التسجيل في “تمكين” لفتح المجال 
أمام أصحاب المؤسســـات للتسجيل عبر 
أســـبوعين،  ولمـــدة  اإللكترونـــي  الموقـــع 
صالـــح  النبيـــه  جزيـــرة  أهالـــي  وضـــم 
أصحـــاب الطلبات اإلســـكانية، إلى قوائم 
المســـتفيدين من مشـــروع مدينة شـــرق 
سترة اإلســـكان، وتمديد الحكومة ممثلة 
في صنـــدوق دعم العمـــل “تمكين”، فترة 
التســـجيل فـــي برنامج دعم اســـتمرارية 
األعمال للمؤسســـات الصغيرة ومتناهية 

الصغر أسبوعين إضافيين.

أشـــار وزير العدل والشؤون األســـامية واألوقاف الشيخ 
خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة، إلـــى أن “التقريـــر يحمـــل بين 
طياتـــه 46 تعديا على المواد؛ لكي نصل الى أن التشـــريع 
يحمل تقدمًا في مجال العدالة وحماية األطفال من سوء 
المعاملة، ويتضمن التعديل رفع ســـن الطفل إلى 13 سنة، 
إلى جانب مد إطار الحماية له إذا كان هناك تعرض الطفل 

للخطر، فذلك يدخل في اختصاص القانون أيضا”.
وقـــال: “خلق عن هذا القانـــون لجنة قضائية تنظر في كل 
الجرائم التي يرتكبها من هم دون الخامسة عشرة، ودون 
الثامنـــة عشـــرة ودون أن يرتكبـــوا جرائـــم، إذ إن القانـــون 
ســـيعكس الممارســـة الحقيقية التي نعمل علـــى تطبيقها، 
وســـيضع أرضية تشـــريعية صحيحة، وطورت الكثير من 

التدابير”.

ولفـــت إلـــى أن القانون اســـتغرق 5 ســـنوات بالعمل عليه، 
فقـــد عملنـــا مع جهات عديـــدة دولية منها األمـــم المتحدة 

وبريطانيا، وأميركا، والعديد من الخبراء.

وافق مجلس النواب بعد مناقشـــة لســـاعات طويلة في جلســـته 
المنعقـــدة عـــن بعـــد أمس لمـــواد مشـــروع قانون بإصـــدار قانون 

العدالة اإلصاحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة اإلصاحية لألطفال، 
ورعايتهـــم وحمايتهـــم من ســـوء المعاملـــة، وأن يكـــون لمصالح 
الطفـــل الفضلـــى األولوية؛ اتســـاقًا مـــع االتفاقيـــات والمعاهدات 

الدولية التي صادقت عليها البحرين وانضمت إليها.
وقالـــت رئيســـة لجنـــة المـــرأة والطفـــل فاطمـــة القطري إنـــا أمام 
تحول كبير وتاريخي في مجال إصاح الطفل وحمايته وآليات 
العدالـــة مـــن خـــال وضـــع قانون نظـــم العدالـــة بطريقـــة تراعي 

األطفال وتضمن حصولهم على خدمات وحماية أفضل.

تســـاءل النائب ممـــدوح الصالح عن المادة التي يـــرد فيها توبيخ 
الطفـــل وتأنيبـــه وتوجيـــه اللـــوم إليـــه، فيمكـــن أن تعطـــي حالـــة 

انتقامية، فهل اللجنة يوجد فيها أخصائيون نفسيون لذلك؟
وعقب وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف الشـــيخ خالد 
بـــن علـــي آل خليفة بـــأن أي اســـتعمال للعنف يعتبـــر جريمة وغير 
مســـموح بـــه، والتأنيـــب واللوم همـــا توجيه عبارات تحسســـه بما 
فعلـــه، ففي القديم حذفـــت عقوبة الضرب وبقي اللوم فقط. ومن 
جهته، تســـاءل النائب علي النعيمي بشـــأن التدابير في المادة 13 
خصصـــت للجنـــة القضائيـــة للطفولـــة، فيمـــا المـــواد 14 و15 و16 
نصـــت في موادها علـــى أنها خصصـــت للجنة القضائيـــة للطفولة 
والمحكمة أيضا، فهل المحكمة ستتخذ التدابير، أم اللجنة؟  وبين 

الوزير أن اللجنة لها اختصاص بكل ما يتعلق بالجرائم، والتعرض 
لانحراف فقط سيكون من اختصاص اللجنة وليست المحكمة.

وزير العدل

المستشار والرئيسة

فاطمة القطري

علي ماجد النعيمي

5 سنوات إلنجاز “العدالة” وتعاون أممي وبريطاني وأميركي  

استعمــــــــال العنـــــف جــريمـــة وغيــــر مسمــــوح بـــهبعـــد مناقشـــة لســـاعات طويلـــة بجلســـة عـــن ُبعـــد

رفـــع ســـن الطفـــل إلـــى 13 سنـــة

حذف عقوبة ضرب األطفال وإبقاء اللوم للتأنيبإمضاء قانون العدالة اإلصالحية لألطفال

أشـــار النائـــب عمـــار آل عبـــاس إلـــى 
أن قريـــة العكـــر محرومـــة مـــن نـــاد 
رياضي واألهالي القرية يلعبون في 
الشـــارع، إذ إن هناك أطفاال وشـــبابا 
يحلمـــون ببناء الملعـــب، على الرغم 
من وجود وعود قديمة منذ سنوات 
وعقـــب  الميزانيـــة.  وجـــود  وتعـــذر 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر 
أيمن المؤيد بأن ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليقـــة وجه بـــأن يتم 
االســـتفادة مـــن العقـــارات األخـــرى 
إلنشـــاء ماعب بالتعـــاون مع وزارة 
اإلســـكان ووزارة األشـــغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني، على 

العقارات الموجودة.

أهالي “العكر” 
بحاجة لناٍد رياضي

انتقد النائب يوسف زينل األمانة العامة لعدم االنتباه لوجود نقطة نظام له، 
منوهًا الى أن هذا خطأ إجرائي بعد تمرير المناقشة في المادة.

وعقبـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية بنت عبـــدهللا زينل بأنـــك لم تطلب 
نقطة نظام وأنت تتحدث وأنا معي األمين العام والمســـاعد والنائبان األول 

والثاني لمجلس النواب ويظهر لهم ذلك.

الرئيسة: لم تطلب نقطة نظام

ــة” ــل ــام “ك دون  مــيــاديــة  ــة  بــســن ــِف  ــت ــك ــن ل ــال:  ــمـ كـ

هاشم: ال ضير من شمولية األطفال المتخذة إجراءات ضدهم

قال النائب سيدفالح هاشم إنني ال أجد ضيرًا من 
أن يشــمل القانــون األطفال الذين ســبق واتخذت 
ضدهــم إجــراءات قانونيــة، فهو يســمو ألنه يضع 

مصلحة الطفل أولوية.

أشـــار النائـــب علـــي النعيمي إلـــى أن القانـــون يأتي 
انســـجامًا لحمايـــة الطفـــل، وســـوف تنشـــأ محاكـــم 
خاصـــة للطفـــل ونيابـــة متخصصـــة بشـــأنه، وهـــذا 

المشروع سيساهم في العدالة الجنائية.
وبينت النائب عبدالرزاق حطاب أن مادة المشـــروع 
اإلجـــراءات  فـــي  لـــه  واألولويـــة  الطفـــل  لمصالـــح 

واألحكام المتعلقة به.
واقترحت النائب سوسن كمال تعدياًل في مواد  «

مشروع القانون باالكتفاء عند تمييز السنوات بقول 
“سنة ميالدية” دون إضافة “كاملة” بجميع مواد 

القانون.

ال معتذرين
لم تســـجل الجلســـة العادية التاســـعة 
والعشرين لدور االنعقاد الثاني والتي 

تعقد عن بعد اعتذار أي من النواب.

تغطية: مروة خميس 
تصوير: رسول الحجيري
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العوضي: المؤسسات التي ال تتبنى الرقمنة ستخرج من السوق
الحكومية ــاءات  ــ ــف ــ واإلع الــمــالــيــة  الــمــنــح  ــى  إلـ الـــركـــون  مــن  ــذر  حـ

أكــد رجــل األعمال يعقــوب العوضــي، أهمية مبــادرة المؤسســات البحرينية، 
خصوصــا الصغيــرة والمتوســطة، إلــى اســتثمار األوضاع الراهنة فــي ابتكار 
وتقديــم خدمات ومنتجات وحلــول تواكب المرحلة المقبلة، الفتا إلى أهمية 
“إدراك أن االقتصاد وأداء األعمال ومتطلبات األسواق بعد كورونا لن تكون 
كمــا بعــده، وأن بقــاء المؤسســة وتعزيــز تنافســيتها وزيادة ربحيتها ســيكون 
رهنا بمدى قدرتها على إجراء تحويل كبير وسريع في استراتيجيتها ورؤيتها 

وأهدافها”.

وقـــال العوضـــي: إن تفشـــي فايروس 
كورونا فرض تبدالت عميقة جدا على 
مختلـــف أوجـــه الحيـــاة بما فـــي ذلك 
قطـــاع األعمال، إذ تضـــررت قطاعات 
بالـــغ مثـــل الطيـــران  كبيـــرة وبشـــكل 
والســـياحة، فيمـــا انتعشـــت قطاعات 
اإللكترونيـــة  التجـــارة  مثـــل  أخـــرى 
وصناعة الترفيه والمنتجات الصحية، 
وتبدلـــت طبيعـــة أداء األعمـــال داخل 

الشـــركة ذاتها؛ بسبب عمل الموظفين 
قيـــاس  أســـاليب  وتبنـــي  بعـــد  عـــن 
اإلنتاجيـــة وغيرها، مضيفـــا “علينا أال 
ننتظر انتهاء فترة كورونا حتى نعود 
لتأدية أعمالنا بذات الطريقة السابقة، 
وإنما العمل منذ اآلن على تصور عالم 
مـــا بعـــد كورونـــا واحتياجاتـــه ورفـــع 

جاهزيتنا بناء على ذلك”.
ولفـــت إلى أنه في ظـــل هذه الظروف 

البـــد لمؤسســـات القطـــاع الخاص من 
تحمـــل مســـؤوليتها في إعـــادة عجلة 
أن  ال  للـــدوران،  الوطنـــي  االقتصـــاد 
تركـــن إلى المســـاعدات وحـــزم الدعم 
المضـــي  “أهميـــة  الحكوميـــة، مؤكـــدا 
قدمـــا فـــي البحـــث عـــن مـــوارد مالية 

جديدة للشركة تضمن تدفقات نقدية 
تغطـــي نفقـــات التشـــغيل، وتصنيـــف 
المنـــح الماليـــة الحكوميـــة علـــى أنهـــا 
قـــروض واجبـــة الســـداد، وإال عرضنا 
واســـتدامتها  المؤسســـة  مســـتقبل 

للخطر”.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــار 
“إن جـــي إن” العالميـــة لتكامـــل أنظمة 
إلـــى  العوضـــي،  يعقـــوب  المعلومـــات 
أهمية تطوير استراتيجية مؤسسات 
األعمـــال بمـــا يراعي التحـــول الرقمي 
والتجارة اإللكترونية وتبني تطبيقات 
تقنيـــة المعلومات الحديثة في العمل، 
واالستفادة من البنية التحتية القوية 
التي وفرتهـــا الحكومة البحرينية في 

هذا المجال.

يعقوب العوضي

المنامة - شركة إن جي إن

هولنــدا جــاءت بالمرتبــة األولى بقيمــة 45.5 مليــون دينار

الخامــس للجيــل  إنشــاء شــبكتها  الشــركة تتكفــل بتكاليــف 

صادر البحرين من األلمنيوم بالربع األول

“بتلكو”: استكشاف فرص كاستثمارات في المشاريع الرقمية 2020

رت البحريــن أكثــر مــن 6.9 مليــون طــن مــن األلمنيــوم إلــى 64 دولــة بقيمة  صــدَّ
إجمالية بلغت 89.9 مليون دينار خالل الربع األول من العام 2020.

وأوضحـــت بيانـــات إدارة الجمـــارك أن 
هولنـــدا جـــاءت فـــي المركـــز األول من 
حيـــث قيمـــة تصدير األلمنيـــوم، حيث 
بلغت 45.5 مليون دينار، تليها المملكة 
العربية الســـعودية بقيمة 32.3 مليون 
دينار، ثم الواليات المّتحدة األميركية 
بــــ 30.7 مليـــون دينـــار، فتركيـــا بقيمة 
دينـــار، ومصـــر خامســـا  مليـــون   15.3
بقيمـــة 12.1 مليـــون دينـــار، والبرازيل 
بالمركز الســـادس بقيمة 9.017 مليون 
دينـــار، تليها الهند بقيمة 9.012 مليون 
دينـــار، ثـــم المغـــرب ثامنـــا بقيمـــة 8.6 
مليون دينار، والجزائر بالمركز التاســـع 

وايطاليـــا  دينـــار،  مليـــون   5.3 بقيمـــة 
بالمرتبـــة العاشـــرة بقيمـــة 3.6 مليـــون 

دينار.
غيـــر  خـــام  ألمنيـــوم  ســـلعة  وحلـــت 
مخلوط فـــي المرتبة األولـــى، إذ بلغت 
قيمـــة الكميات المصـــدرة 57.2 مليون 

دينار مرسلة إلى 11 دولة.
وجـــاءت فـــي المرتبـــة الثانيـــة ســـلعة 
وبلغـــت  خـــام،  ألمنيـــوم  مـــن  خالئـــط 
تـــم تصديرهـــا  التـــي  الكميـــات  قيمـــة 
54.3 مليـــون دينـــار مصـــدرة إلـــى 26 
دولة، وســـلعة أســـالك من المنيوم غير 
مخلـــوط يتجاوز مقـــاس عرضها 7 مم 

في المرتبـــة الثالثة، حيـــث تم تصدير 
كميات بقيمـــة 38.7 مليـــون دينار إلى 

28 دولة.
وســـجلت ســـلعة ألواح مســـتطيلة من 
خالئـــط المنيوم، يزيد ســـمكها عن 0,2 
مـــم، بالمرتبـــة الرابعـــة بكميـــات بلغت 

قيمتها 19.5 مليون دينار تم تصديرها 
إلـــى 17 دولـــة، وخامســـا أســـالك مـــن 
مقـــاس  يتجـــاوز  مخلـــوط،  ألمنيـــوم 
عرضهـــا 7مـــم، وبلغـــت قيمـــة الكميات 
التـــي تم تصديرها للخـــارج نحو 10.8 

مليون دينار إلى 21 دولة.

أكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة بتلكـــو، 
آل  خليفـــة  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
المســـتقبلية  النظـــرة  أن  خليفـــة، 
للشـــركة، ممثلة في 3 بنود رئيســـة 
وهـــي الحفـــاظ علـــى أداء الشـــركة 
في السوق المحلي، إدارة وموازنة 
الخارجيـــة بطريقـــة  االســـتثمارات 
فـــرص  واستكشـــاف  صحيحـــة، 
االتصـــاالت  نطـــاق  عـــن  خارجـــة 
المشـــاريع  فـــي  كاالســـتثمارات 

الرقمية.
وأكد رئيـــس مجلس اإلدارة بتلكو، 
التي نشر محضر اجتماع جمعيتها 
العمومية العادية أمس، أن المالءة 

المالية للشركة قوية جًدا.

وأوضـــح الرئيـــس المالـــي، فيصـــل 
قمحية، أن الشركة تتمتع بمستوى 
وبالنســـبة  ممتـــازة.  وســـيولة  نقـــد 
للدورة التشغيلية، أكد وجود زيادة 
مقارنـــة   %  25 التحصيـــالت  فـــي 

بالعام الماضي.
وفـــي رده على استفســـار مســـاهم 
الخامـــس  الجيـــل  شـــبكة  عـــن 
وكيـــف ســـيتم احتســـاب تكلفتهـــا 
من بيـــن جميـــع شـــركات االتصال، 
أوضـــح رئيـــس مجلـــس اإلدارة أن 
بتلكـــو ســـتتكفل بجميـــع التكاليف 
الجيـــل  شـــبكة  بإنشـــاء  الخاصـــة 
الخامس الخاصـــة بها، حيث تعتبر 
االســـتثمارات  مـــن  جـــزءا  الكلفـــة 

التـــي اندفعـــت فـــي العـــام الماضي 
لتوصيل أكبر عدد من المشـــتركين 
وجميـــع  الخاصيـــة  الســـتخدام 
المدفوعات موضحـــة في البيانات 

المالية. 

اتصـــال  شـــركة  كل  أن  وأضـــاف 
ســـتتكفل بتحديـــد ميزانية خاصة 

بها لهذا النوع من االستثمارات.
وتســـاءل مســـاهم عما يتم تداوله 
بخصـــوص تأثيـــر تـــرددات شـــبكة 
الصحـــة،  علـــى  الخامـــس  الجيـــل 
حيـــث أوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي 
تراقـــب  بتلكـــو  أن  فنتـــر  ميكيـــل 
المتوافـــرة  البحـــوث  باســـتمرار 
لمـــدى تأثير ترددات شـــبكة الجيل 
الخامـــس والموبايل علـــى الصحة، 
مضيًفـــا أن الشـــركة مطلعـــة علـــى 
األخبار والشـــائعات المتداولة بهذا 
الشـــأن ولكـــن حتـــى اآلن لـــم يثبت 

وجود أي دليل يثبت ذلك.
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مفهوم التسويق الوردي
التســـويق الـــوردي PANK- MARKTINING ويعنـــى بكافـــة األنشـــطة 
التســـويقية التي تقوم بها الشـــركة التجارية عندما تستهدف بمنتجاتها 
شـــريحة اإلنـــاث وتقـــوم بها مـــن خالل األنشـــطة التي تركـــز على جميع 
الوســـائل بغرض معرفة سلوكها الشـــرائي والعمل على ما يناسب المرأة 

وطريقة تفكيرها لتلبية رغباتها وحاجاتها.
ويتم تعديل المزيج التسويقي ليالئم المرأة بدًءا من المنتج وتصميمه 
وتغليفه مرورًا بأســـلوب التســـعير وطرق الترويج المناسبة واستخدام 
القنوات اإلعالنية والرســـالة المصممـــة خصيصًا لمخاطبة المرأة. ونظرا 
الختالف الطبيعة النفسية للمرأة عن الرجل تختلف معها دوافع الشراء 
واتخـــاذ القـــرار والســـلوك الشـــرائي عامـــة وكل مـــا قد يكـــون مؤثرا في 
المرأة، لذا أولت الشـــركات اهتمامًا كبيرًا للتســـويق الوردي ألن النســـبة 
الكبـــرى من اإلنفاق الشـــرائي تكون من قبـــل المرأة ال الرجل مما يجعلها 
تتجلـــى عن كثب من خالل تصميم المنتجات وخصائصها وتغليفها من 
لون وشـــكل وأحجام وســـعر وطرق إعالن وتصاميم وأســـاليب ترويج 
وحتـــى طريقة االســـتماع لمالحظات وأفكار الزبائـــن بخصوص العنصر 
النســـائي.وقد ال يقتصر التســـويق الوردي على بيع المنتجات للمرأة بل 
يشـــمل المنتجات الموجهـــة للرجل عندما تكون المـــرأة مؤثرًا كبيرًا في 
القرار الشـــرائي وكذلـــك منتجات األطفال وغيرها وما يختص بشـــئون 
العائلة كونها هي صاحب القرار الشرائي، لذلك ال يعني التسويق الوردي 
اســـتخدام اللون الوردي في التصميم المنتج واإلعالنات فحســـب فهذا 

خطأ شائع.
فالمرأة هي المســـئولة عن المنزل وعن األســـرة وعن األطفال وعن كبار 
السن في بعض األحيان، لذا ليس بمستغرب أن تكون هي صانعة القرار 
فـــي الكثيـــر من عمليات الشـــراء، وهذا هو الســـبب الذي مـــن أجله ظهر 
مصطلح “التسويق الوردي Pink Marketing” أو “التسويق إلى المرأة”.

وتشـــير بيانات متعددة ســـيطرة المرأة على اإلنفاق، من نظيرها الرجل، 
وعلى عكس الصورة النمطية الشـــائعة عن النســـاء أنهن مهتمات بشراء 
الســـلع الترفيهيـــة كمســـتحضرات التجميـــل والمالبـــس، إنمـــا أظهـــرت 
اإلحصائيات أن المرأة صاحبة النصيب األكبر في عمليات شراء الكثير 
مـــن الســـلع الهامة كالمنازل والحواســـيب والعناية الصحية والســـيارات 

والخدمات البنكية واألغذية والسفر.
وقـــد بـــدأ المفهوم يؤتـــي ثماره اســـتنادًا على إحصائيـــات كثيرة راقبت 
ســـلوكيات المرأة في الشـــراء والتســـوق. وتشـــير األرقام أن 85 % من 
العمليـــات الشـــرائية حـــول العالم تقوم بها نســـاء وتســـاهم فـــي اإلنفاق 
االســـتهالكي والتجـــاري وتنفق النســـاء حوالي 200 مليار دوالر ســـنويًا 
أو أكثر على شـــراء الســـيارات الجديدة وخدمات الصيانـــة المرافقة لها 
باإلضافـــة إلـــى 58 % مـــن المنتجـــات والســـلع المختلفة منها مـــا يتعلق 
باألثاث والديكور واإلكسســـوارات المنزلية وتزداد عمليات الشراء على 
الشـــبكة العنكبوتيـــة ومـــن خـــالل المتاجـــر اإلفتراضية. وعلـــى الصعيد 
المحلي تشير آخر االحصائيات الصادرة عن )مصرف البحرين المركزي( 
أن النســـاء أكثر من الرجال اســـتخدامًا للبطاقات االئتمانية في عمليات 
الشـــراء ممـــا يعـــزز القـــوة الشـــرائية للمـــرأة ومما يؤكـــد تنامـــي “مفهوم 
التســـويق الـــوردي”. وبالرغم من جميع ما ذكر ســـابقًا فإن ما يقارب من 
91 % مـــن الســـيدات فـــي أنحـــاء المعمـــورة يشـــتكين مـــن أن المعلنين 
والمســـوقين ال يفهمونهـــن وال يعرفـــون أذواقهـــن!. فمـــاذا لـــو اســـتمع 
المعلنون والتجار على حد ســـواء للنســـاء وصغوا لهن جيدًا، فكيف إذًا 

ستكون النتيجة أو المحصلة النهائية للمبيعات؟.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

زينب العكري

المحرر االقتصادي

89.9
دينار مليون 

ألول مرة .. االحتفال بعيد العمال من الشرفات وعبر اإلنترنت
يحل عيد العمال في األول من مايو بصيغة غير مسبوقة هذه السنة في عالم قيد الحجر، وإن كانت االحتفاالت 
ســتقتصر علــى الشــرفات وشــبكة اإلنترنت بــدل التجمعــات التقليدية في مثل هــذا اليوم، لكن النقابات ســتغتنم 
المناسبة لتذكر بدور العمال األساس في الخطوط األمامية لمكافحة وباء كوفيد19-. وأوضح المؤرخ الفرنسي 
ســتيفان ســيرو، المتخصــص فــي الحــركات االجتماعية، أن عيــد العمال الذي يعتبــر حدثا جماعيــا بامتياز وتمتد 
جــذوره إلــى المعــارك التــي خاضتهــا الحركــة العماليــة فــي أواخر القرن التاســع عشــر، ســيكون “غير مســبوق في 

التاريخ النقابي”.

وقال “األول مـــن مايو في الحجر 
المنزلي أشـــبه باألول من مايو في 
زمـــن حرب، إنها المقارنة الوحيدة 
التـــي تخطـــر لـــي، لكنهـــا أول مرة 

يتعلق األمر بالوضع الصحي”.
وفـــي وقـــت يلـــزم نصـــف ســـكان 
العالم منازلهم سعيا الحتواء وباء 
“ كوفيـــد 19-”، تبقـــى التظاهـــرات 
أنحـــاء  معظـــم  فـــي  محظـــورة 
األرض، لكـــن النقابـــات تدعـــو إلى 

أشكال مختلفة من االحتفاالت.
وكتبـــت عـــدة نقابـــات ومنظمـــات 
شـــبابية في فرنسا “دعونا نتظاهر 
جميعا حتـــى في الحجـــر المنزلي 
فـــي األول من مايـــو برفع الفتات 
االجتماعية،  الشـــبكات  واجتيـــاح 
ولنعـــط هذا اليـــوم زخمـــا جماعيا 

حقيقيا”.
تســـليط  الهيئـــات  هـــذه  وتنـــوي 
“المنســـيين”  علـــى  الضـــوء 

مجتمعاتهـــا،  فـــي  و”الالمرئييـــن 
الذين يواصلـــون العمل مجازفين 
بحياتهـــم”  األحيـــان  غالـــب  فـــي 
كالممرضيـــن وعامـــالت صناديـــق 
الدفع وجامعـــي النفايات، مطالبة 
بــــ “إعـــادة تقييـــم حقيقيـــة ألجور 

هؤالء العمال”.
وفـــي إيطاليـــا، الدولـــة األوروبية 
فيـــروس  جـــراء  تضـــررا  األكثـــر 
كورونا، سيقام هذه السنة العرض 

الموســـيقي الضخـــم الـــذي تنظمه 
عادة االتحادات النقابية الرئيســـة 
فـــي األول مـــن مايـــو فـــي رومـــا، 

ولكن من دون جمهور.
وفـــي اليونـــان، البلـــد ذو التقليـــد 
لـــم يعلـــن عـــن  النقابـــي الراســـخ، 
أي تظاهـــرات، وأكـــد اتحـــاد عمال 
القطـــاع الخـــاص، أكبـــر النقابـــات 
اليونانيـــة، أنه “يحتـــرم التعليمات 
المتعلقـــة بحظـــر التجمعـــات التي 

تضم أكثر من عشرة أشخاص”.

مسيرات افتراضية 

 “األول مـــن مايو: أقـــوى معا، إنما 
كل من جانبه”، ذلك هو شـــعار هذا 
اليوم في الدنمارك الذي ســـيحيي 
عيد عمال افتراضيا حصرا، تحت 

االتحـــاد  “كونفدراليـــة  إشـــراف 
التجاري”،  أكبر منظمة نقابية في 
هـــذا البلـــد ســـتجمع كل المبادرات 

على فيسبوك.
لكن إلغاء الحدث يكتســـب مغزى 
خاصـــا فـــي روســـيا، حيـــث تتخذ 
االحتفـــاالت عـــادة طابعا رســـميا، 
فتنظمها نقابـــات موالية للكرملين 
وتتســـم بحضـــور كثيـــف للســـلطة 
ومشاركة شـــعبية حاشدة جمعت 
العـــام الماضـــي مئـــة ألف شـــخص 

في موسكو.
وفي الصين، حيث ظهر الفيروس، 
يكون األول من مايو تقليديا يوم 
عطلـــة. وأضيف إليـــه يومان هذه 
السنة على أمل إنعاش االستهالك 

والسياحة الداخلية.

أعـــدت  إفريقيـــا،  شـــمال  وفـــي 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 
أحـــد أكبر االتحـــادات النقابية في 
“برنامجـــا  لمنتســـبيها  المغـــرب، 
إلكترونيا” يتضمن محاضرة تبثها 
على صفحتها على فيســـبوك. كما 
ســـيبث االتحـــاد العـــام التونســـي 
صفحتـــه  علـــى  فيديـــو  للشـــغل 

الرسمية.
وبمعـــزل عـــن رمزيـــة األول مايو، 
فـــإن الســـؤال الحقيقـــي المطروح 
برأي المؤرخ ستيفان سيرو يتعلق 
بالدور الذي سيلعبه العمل النقابي 
فـــي األشـــهر المقبلة فـــي مواجهة 
انهيـــار بيـــن العمـــال والموظفيـــن 
يتوقع أن يكون على نطاق واســـع 

في غالبية الدول.

باريس - أ ف ب

الشيخ عبدالله بن خليفة 



ارتفعت مبيعات ألعاب الورق )card games( وتضاعفت وشهدت كثافة في 
اإلقبــال عليها خالل شــهر رمضان، وذلك جــراء التدابير االحترازية المتخذة 
لحمايــة المجتمــع وإبقــاء النــاس فــي منازلهــم تجنبــا لخطــر انتشــار جائحــة 

.)covid_19( فيروس كورونا

youcall_( وصرح صاحب انستغرام
لــــ  العباســـي  محمـــود   )@wecome
“البالد” قائال “إن األلعاب تشهد حالًيا 
إقبـــاال كبيـــًرا عليهـــا مـــع البقـــاء فـــي 
المنازل خصوًصا أن األلعاب تساهم 
فـــي تغيير الجـــو، وذلك مما أدى إلى 
رفع اإلقبال عليهـــا، حيث إننا نتلقى 

طلبات يومية لشراء األلعاب”.
وأشـــار إلـــى أنـــه يعمـــل فـــي ســـوق 
األلعـــاب منـــذ 7 ســـنوات، إال أن هذه 
مقارنـــة  اإلقبـــال  تضاعـــف  الفتـــرة 
بسابق عهده، مؤكًدا أن اإلقبال على 
شـــراء األلعاب يزداد سنوًيا في شهر 

رمضـــان إال أن هـــذا العـــام تضاعـــف 
كثيـــرا فـــي الشـــهر الفضيـــل قياًســـا 
بالفترة نفسها من األعوام الماضية”.
وأضاف أن حســـابه على االنستغرام 
يركـــز علـــى األلعـــاب البحرينية أوال، 
ثـــم األلعـــاب العربيـــة، يليهـــا األلعاب 
األجنبية بنســـبة قليلـــة، إال أنه حالًيا 
يتـــم التركيز على األلعاب البحرينية 
بشـــكل أســـاس، خصوًصا أن غالبية 
األلعـــاب كان يتـــم توفيرها من دولة 
الذهـــاب  يصعـــب  وحالًيـــا  الكويـــت 
إليهـــا، مشـــيًرا إلى توفـــر كمية قليلة 

من األلعاب القادمة من الكويت.

وأشـــار إلـــى أن “األلعـــاب المتوفـــرة 
 card( لدينـــا حالًيا هـــي ألعـــاب ورق
الســـابق  فـــي  كان  حيـــث   ،)games
 Board( يتم توفير األلعاب اللوحية

games( إلى جانبها”.
وتطـــرق إلـــى أن األلعـــاب الجديدة 
المتوفـــرة حالًيا على الحســـاب هي 
لعبة “فركشـــة”، وهي لعبة بحرينية 
)phase 10(، وهـــي  بلعبـــة  شـــبيهة 
باللغـــة العربيـــة، وتـــم إجـــراء بعض 

زيـــادة  بهـــدف  عليهـــا؛  اإلضافـــات 
االســـتمتاع بهـــا. وأضـــاف أنـــه تـــم 
طرح )phase 10( حالًيا في حساب 

االنستغرام بسبب الطلب عليها.
وذكر العباسي أن المخزون المتوفر 
للعبـــة )بحرينـــي ديل( كان ســـرعان 
األســـبوعين  مـــدى  علـــى  ينفـــد  مـــا 

كميـــات  توفيـــر  ويتـــم  الماضييـــن، 
جديـــدة، مبيًنا أن هنـــاك طلب كبير 
أوال  بحرينيـــة  ألنهـــا  اللعبـــة؛  علـــى 
أدى  ممـــا  مشـــهورة  ألنهـــا  وثانًيـــا؛ 

لزيادة الطلب عليها.
أن  أكـــد  األلعـــاب،  أســـعار  وعـــن 
التركيـــز علـــى ســـعر األلعاب شـــيٍء 
مهـــم بالنســـبة له، حيث يتـــم توفير 

ألعـــاب تتراوح أســـعارها  ما بين 10 
دنانيـــر و20 دينـــاًرا، ويـــرى أن هذه 
أنســـب األســـعار. أمـــا إذا تجـــاوزت 
هـــذا الســـعر، فإنها لن تشـــهد رواًجا، 
مضيًفـــا أن األلعاب المتوفـــرة حالًيا 
لدينـــا ســـعرها أقـــل مـــن 10 دنانير، 
الفًتـــا إلى أن األلعـــاب يتم توصيلها 

بشكل مجاني.

رمضان والعزل الصحي العام يضاعفان الطلب على “األلعاب”
صاحـــب حســـاب “youcall_wecome” :األســـعار مـــا بيـــن 10 دنانيـــر و20 دينـــاًرا

“ البحرين الوطني” يواصل تطوير الخدمات المصرفية الرقمية
المنامة - البحرين الوطني

المنامة - المناقصات والمزايدات

عقـــدت لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بمجلـــس 
اجتماعهـــا  والمزايـــدات  المناقصـــات 
األول لهـــذا العام، برئاســـة األميـــن العام 
للمجلـــس محمـــد بهـــزاد، افتراضًيـــا عبر 
تقنية االتصال المرئي، اســـتكمااًل لجهود 
المجلس في دعم المرأة ومساعدتها في 
تبـــوأ مكانتهـــا جنًبا إلى جنـــب مع الرجل 
في مسيرة التنمية الشاملة التي تقودها 
البـــالد، فـــي ضـــوء التوجيهات الســـامية 
إلدمـــاج  الوطنـــي  النمـــوذج  بتفعيـــل 

تكافـــؤ  إطـــار  فـــي  المـــرأة  احتياجـــات 
الفـــرص، وبناًء علـــى توجيهات المجلس 

األعلى للمرأة.
وتم أثناء االجتماع اســـتعراض عدد من 
المبـــادرات  الموضوعـــات، منهـــا تفعيـــل 
المتعلقـــة بإدماج احتياجـــات المرأة في 
إطار تكافـــؤ الفرص، وتوفيـــر الخدمات 
تحقيـــق  شـــأنها  مـــن  التـــي  المســـاندة 
للمـــرأة،  الفعالـــة  المشـــاركة  اســـتدامة 
إلـــى جانـــب متابعـــة تطبيقهـــا وتقديـــم 

المجلـــس  مـــع  بالتنســـيق  االستشـــارات 
األعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية.

وقال األمين العام للمجلس إن المجلس 
قطـــع شـــوًطا كبيـــًرا فـــي مجـــال تعزيـــز 
دور المـــرأة وتنميـــة مهاراتهـــا القياديـــة، 
كمـــا أن المـــرأة تمثـــل اليـــوم 50 % مـــن 
مؤكـــًدا  المجلـــس،  موظفـــي  إجمالـــي 
حرص المجلـــس على توفيـــر اإلمكانات 
كافة التي تســـمح للمرأة بالتميز واثبات 

كفاءتها على قدم المساواة مع الرجل.

وتعمـــل اللجنة على تعزيز تكافؤ الفرص 
المناقصـــات  مجلـــس  موظفـــي  بيـــن 
والتدريـــب  التعييـــن  فـــي  والمزايـــدات 
واالبتعـــاث والترقـــي الوظيفـــي وضمان 
العاملـــة،  المـــرأة  احتياجـــات  مراعـــاة 
وتحســـين وضعيـــة المرأة وبيئـــة عملها، 
المعوقـــات  علـــى  التغلـــب  إلـــى  إضافـــة 
والصعوبـــات التـــي تواجه تطبيـــق مبدأ 

تكافؤ الفرص.

المرأة تمثل 50 % من إجمالي موظفي “المناقصات والمزايدات”
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جانب من االجتماع “عن بعد”

أمل الحامد

محمود العباسي

 المخزون 
المتوفر من لعبة 

“بحريني ديل” 
سرعان ما ينفد

زياد جاللي عارف جناحي 

لضمان استمرارية 
األعمال وحماية 

العمالء

سنغافورة  - رويترز

قالــت مصــادر تجاريــة أمــس الثالثــاء إن األســعار الفوريــة لخام الشــرق 
األوســط وروســيا المبيع في آسيا انتعشــت خالل األسبوعين األخيرين، 
إذ من المتوقع أن تتقلص اإلمدادات بفعل خفض قياسي في اإلنتاج من 

كبار المنتجين، في حين يلتقط مشترون صينيون البراميل الرخيصة.

وتعافـــت الفـــروق النقديـــة ألغلب 
الدرجـــات مـــن أدنـــى مســـتوياتها 
على اإلطـــالق، لتعود إلى عالوات 
صغيـــرة أو خصومـــات أقـــل بكثير 
لشـــحنات تحميـــل يونيـــو ، وذلـــك 
انخفـــاض  مـــن  تضـــررت  أن  بعـــد 
نشـــاط التكريـــر فـــي شـــتى أنحاء 

آسيا.
ومـــن المقرر أن يقلـــص المنتجون 
من روسيا إلى اإلمارات الصادرات 
للوفـــاء بالتـــزام فـــي إطـــار أوبك+ 
بخفض لإلنتاج لم يســـبق له مثيل 
بمقـــدار 9.7 مليون برميـــل يوميا. 
وقالـــت المصـــادر إن اإلقبـــال على 

النفط الرخيص من أكبر مســـتورد 
في العام دعم األسعار أيضا.

وقـــال متعامـــل مقـــره ســـنغافورة 
خفـــض  )تأثيـــر(  ”يتســـرب 
اإلمدادات“، مضيفا أن الطلب على 
الوقـــود ربما يتحســـن قريبـــا أيضا 
في بعـــض البلدان التـــي يبدو أنها 

ستخفف إجراءات العزل العام.

خام الشرق األوسط وروسيا ينتعش

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي عــن إدخــال عــدة تطويــرات علــى الخدمــات 
الرقمية، التي تتضمن خدمات بطاقة جهاز اإليداع النقدي ومنصة الخدمات 
المصرفية عبر اإلنترنت للشــركات، وذلك اســتمراًرا لمســاعيه الهادفة لتعزيز 
التجربــة المصرفيــة لــدى كافــة العمــالء الكــرام. تســتعرض هــذه التطويرات 
جهــود البنــك الســاعية لرفــع كفــاءة وتوافــر الخدمــات المصرفيــة فــي ظــل 

الظروف الحالية، بما يضمن سالمة ورفاهية العمالء.

بـــادر “البحرين الوطني” بزيادة ميزات 
بطاقـــات أجهزة اإليـــداع النقدي، التي 
اســـتمرارية  لضمـــان  البنـــك  يوفرهـــا 
الشـــركات  مـــن  لعمالئـــه  األعمـــال 
والمؤسســـات، وهي تمنحهـــم إمكانية 
إيـــداع مبالغ كبيـــرة من األمـــوال دون 
النقديـــة.  األوراق  لفصـــل  الحاجـــة 
وتتمتـــع هـــذه الخدمـــة أيًضـــا بمنحهم 
إلـــى  المودعـــة  المبالـــغ  إضافـــة  ميـــزة 
الحســـاب بشـــكل مباشـــر بمجرد إتمام 
عمليـــة اإليداع، ويتلقى العميل إيصااًل 

يؤكد إنجاز المعاملة.

وســـعى البنـــك مؤخـــًرا لتطويـــر منصة 
اإلنترنـــت  المصرفيـــة عبـــر  الخدمـــات 
لتمكيـــن  تهـــدف  التـــي  للشـــركات، 
العمـــالء من قطـــاع األعمـــال الوصول 
بســـهولة  المصرفيـــة  حســـاباتهم  إلـــى 
وبمســـتوى عالـــي من األمـــان. وأصبح 
باســـتطاعة هـــذا الصنف مـــن العمالء، 
المعامـــالت  مـــن  مجموعـــة  تنفيـــذ 
المصرفيـــة براحـــة تامة مـــن المنزل أو 
المكتـــب، كإمكانيـــة تنزيـــل ومطالعـــة 
كشـــف الحساب بُنسق مختلفة، وميزة 
تحويل المبالغ بين حساباتهم الخاصة، 

“فواتيـــر”  توافـــر خدمـــة  جانـــب  إلـــى 
لتســـديد الفواتير وخدمتـــي “فوري+” 
و”فوري” لتحويل األموال، إضافة إلى 

خدمات إدارة ومعالجة الرواتب.
المصرفيـــة  الخدمـــات  رئيـــس  وقـــال 
والمؤسســـات  التجاريـــة  للشـــركات 
الصغيرة والمتوسطة في بنك البحرين 
الوطني، عارف جناحي “نولي في بنك 
البحرين الوطني اهتماًما كبيًرا بضمان 
اســـتمرارية أعمال العمـــالء الكرام من 
الشركات والمؤسسات، ويزداد حرصنا 
علـــى تحقيق ذلك خـــالل هذه المرحلة 
االســـتثنائية التي نشـــهدها حالًيا. وقد 
بـــذل فريق عمل البنـــك أفضل الجهود 

لتطوير هـــذه الحلـــول المصرفية التي 
تواكـــب تطلعـــات العمـــالء وتتيح لهم 

إنجاز المعامالت بسهولة أكبر”. 
ومـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس التمويالت 
الُمهيكلـــة والمعامـــالت المصرفيـــة في 
البنـــك، زياد جاللي “نهـــدف عبر منصة 
اإلنترنـــت  المصرفيـــة عبـــر  الخدمـــات 
للشـــركات، لدعـــم العمـــالء فـــي قطـــاع 

األعمـــال إلنجاز معامالتهـــم المصرفية 
دون الحاجـــة إلى زيـــارة أي من فروع 

“البحرين الوطني”. 
باســـتطاعة الراغبيـــن باالســـتفادة من 
طلبهـــم  تقديـــم  المذكـــورة  الخدمـــات 
علـــى الموقع اإللكتروني لبنك البحرين 
الوطنـــي Nbbonline.com. عند ملء 
العميل استمارة الطلب وختمها، يمكن 

لـــه إرســـالها مباشـــرة إلـــى أحـــد مدراء 
c&sme@ إلـــى  أو  العمـــالء  عالقـــات 
بطاقـــة  لخدمـــات   nbbonline.com
bobsup�  جهاز اإليداع النقدي، أو إلى

لالســـتفادة   port@nbbonline.com
مـــن منصـــة الخدمـــات المصرفيـــة عبر 

اإلنترنت للشركات.
ســـتكون بطاقات جهاز اإليداع النقدي 
متاحـــة لالســـتالم من الفرع الرئيســـي 
لبنـــك البحريـــن الوطنـــي أو عن طريق 
إرسالها إلى العميل عبر البريد السريع. 
وســـيتم التواصـــل مـــع العمـــالء الذين 
تقدموا بطلب االستفادة من الخدمات 
للشـــركات  اإلنترنـــت  عبـــر  المصرفيـــة 
مـــن قبـــل فريـــق الدعـــم المصرفي عبر 
للبنـــك،  التابعـــة  للشـــركات  اإلنترنـــت 
لمـــلء  وافيـــة  إرشـــادات  لمنحهـــم 
االســـتمارة وتدريبهـــم على اســـتخدام 

المنصة.

مع شح اإلمدادات 
وزيادة طلب الصين

فـــي  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  تلقـــى 
الربـــع األول مـــن العـــام الجـــاري شـــكاوي 
ضـــد 6 بنـــوك وشـــركات تأمين مـــن زبائن 
قســـم  خـــالل  مـــن  وذلـــك  ومتعامليـــن، 
تعلقـــت  بالمصـــرف،  المســـتهلك  حمايـــة 
مســـترجعة  غيـــر  بمبالـــغ  الشـــكاوى  تلـــك 
ومعامالت مشتريات البطاقات االئتمانية 

والتعويضات من قبل شركات التأمين.
ونالـــت تلـــك البنـــوك والشـــركات شـــكوى 
واحدة لكل منهـــا، إذ كان من بين القضايا 
تأخـــر معاملة داخلية، حيث تم اســـتقبال 
شكوى في يناير ألحد الزبائن الذين لديهم 
قـــرض بطاقـــة ائتمانية، في حيـــن لم يقم 
البنك بإجراء عملية التحويل للمشتريات 

مع البائع في الوقت المناسب.

كمـــا كانت إحدى الشـــكاوي والتـــي تلقتها 
حماية المســـتهلك في المصرف المركزي، 
ضـــد أحـــد البنـــوك التجاريـــة، بخصـــوص 
اســـترداد مبلـــغ متنـــازع عليه فـــي الوقت 
المحـــدد، ليتم اســـترداده فقط بعد تدخل 

المصرف المركزي.
وفـــي نفـــس الشـــهر تلقـــت وحـــدة حماية 
المســـتهلك، شـــكوى من أحد زبائن البنوك 
التجارية األجنبية بشـــأن عدم االستجابة 
لطلـــب إلغاء الحظـــر في الوقـــت المحدد، 
حيـــث أرســـل مصـــرف البحريـــن المركزي 
طلـــب إلغاء حظـــر إلى البنـــك إلزالة حظر 
العميـــل إال أن البنك لم يقـــم بهذا اإلجراء 
في الوقت المطلوب األمر الذي اســـتدعى 

تدخل “المركزي” لتنفيذ الطلب.
فقـــد  التأميـــن  بشـــركات  يتعلـــق  وفيمـــا 
تسلمت وحدة حماية المستهلك شكويين، 

ضد شـــركتي تأميـــن، تتعلقان بالتأخر في 
معالجة المطالبة التأمينية، وكانت إحدى 
هاتين الشـــكويين في فبراير 2020 بينما 
األخـــرى في مـــارس الماضي، حيث تؤخر 
شـــركتا التأمين عملية معالجة المطالبات، 

األمر الذي تضرر منه العمالء.
وحـــدة  تلقـــت  الماضـــي  الشـــهر  وفـــي   
المســـتهلكين بالمصـــرف المركزي شـــكوى 

ضـــد إحـــدى شـــركات التاميـــن المعروفـــة 
والتـــي قامـــت بالتعويض والدفع لســـائق 
تاكسي أو مدرب سياقة عن أيام أقل عن 
األيام التي خســـرها العميل.وأكد مصرف 
البحريـــن المركزي في تقريـــره الربعي أن 
جميـــع هـــذه الشـــكاوي الـــواردة مـــن قبل 
زبائـــن البنوك التجارية وشـــركات التأمين 

قد تم حلها.

وتعويضــات لمشــتريات  ومعامــات  مســترجعة  غيــر  مبالــغ  تتضمــن 
شكاوى ضد 6 بنوك وشركات تأمين بحرينية بالربع األول

علي الفردان

business@albiladpress.com09
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 59930 ( لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة غويدر العالمية لبيع وشراء العقارات ذ.م.م  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم )48561( لسنة 2020
 بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم )---( لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري

 لشركة ريسورس انسبكشن كندا انكوربريتد ذ م م

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )0000( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة الشخص الواحد  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
إعالن رقم )58442( لسنة 2020

بشأن تغيير اسم المجموعة 
لشركة سناليت كونسلتنسي ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد هالل 
جميــل الجبــل نيابــة عــن اصحــاب شــركة غويــدر العالميــة لبيــع وشــراء العقــارات ذ.م.م 

.المسجلة بموجب القيد رقم 62138، طالبا تغيير االسم التجاري للشركة ليكون: من
شركة غويدر العالمية لبيع وشراء العقارات ذ.م.م  

GUWIDER INTERNATIONAL PROPERTIES CO. W.L.L
إلى صالون مستر جمايكا ذ.م.م 

Mister Jamaica Salon W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد زكريا 
عبدالرحمن البي محمد المالك لـ شكسبير للمقاوالت وتخليص المعامالت )مؤسسة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 131945 طالبــا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات 
مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 1000 د.ب ) الــف دينــار بحرينــي (، لتصبــح الشــركة 

مملوكة من السادة
التالية اسمائهم: 

1. زكريا عبدالرحمن البي محمد 
2. غادة محمد الهادي الجبالي

وتغيير االســم التجاري للشــركة من شكســبير للمقاوالت وتخليص المعامالت الى شكسبير 
للمقاوالت وخدمات الدعم ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقدم إليها الســادة 
اصحاب شركة ريسورس انسبكشن كندا انكوربريتد ذ م م المسجلة بموجب القيد رقم 
-68075--، طالبين تغيير االســم التجاري من - ريســورس انسبكشــن كندا انكوربريتد ذ 

م م الى - شركة آر آي سي آي ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة / 
تســويه للخدمات المحاســبية واالستشــارات ) مكاتب محترفة ( ل ورشة سترة للنجارة 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 7685-1    وذلــك بتحويل المؤسســة 
المذكورة إلى شــركة الشــخص الواحد ، برأس مال وقدره 5 آالف دينار لتصبح مملوكة 

من السيد حسين سعيد علي الصفار. 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شــركة ســناليت كونسلتنســي ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 115960، طالبين تغيير 

اسم المجموعة للشركة ليكون: من
سناليت كونسلتنسي ذ.م.م   

.SUNLIGHT CONSULTANCY W.L.L 
إلى

بريتش هب ذ.م.م 
BRITISH HUB W.L.L  

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر 
يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2020 -65366( إعالن رقم 
تنازل – عن المحل التجاري

78013-1

رقم القيد

ال ال الند كانديز

االسم التجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن مهــدي عبدالحميد عبدالمحســن عبدهللا بطلــب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيدة ريا رياض ابراهيم العامري

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 
إدارة التسجیل

إعالن رقم )47883( لسنة 2020
بشأن إشھار انتھاء أعمال تصفیة

شركة جسر لبیع األسھم ش.ش.و لمالكھا طالل الزین

تعلــن إدارة التســجیل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســیاحة بأنھ قد تقدم إلیھا الســید / 
جمیــل علــي حســن احمــد عواجي باعتباره المصفي القانوني لشــركة جســر لبیع األســھم 

ش.ش.و لمالكھا طالل الزین، المسجلة كشركة الشخص الواحد
بموجب القید رقم 97932، طالبا إشــھار إنتھاء أعمال تصفیة الشــركة تصفیة اختیاریة 
و شــطبھا مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجاریــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

 )4315-CR2020( إعالن رقم 
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد السيداحمد محمد احمد

االسم التجاري الحالي : هيز سوبرماركت
االســـــم التجـــاري الجديد : برادات إحتياجات العائلة

قيد رقم 3-90826

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

 ) 51915-CR2020( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : سناء امين محمد امين هللا ديتا فضل

 االسم التجاري الحالي : جولدن استون للمقاوالت
االســـــم التجـــاري الجديد : المجموعة جولدن للمقاوالت

قيد رقم  1-93992

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )19406( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ميت اند دو لالغذية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها السيدة/ 
هاجر احمد محمد محمد سلطان باعتبارها المصفي القانوني لشركة شركة ميت اند دو 
لالغذيــة ذ.م.م ، المســجلة كشــركة ذات مســئوليه محدودة بموجب القيــد رقم 122203 
، طالبــة إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل 
التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصــادر بالمرســوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.
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تحتفــل الــدول العربيــة بأســبوع األصــم العربــي في األســبوع األخيــر من شــهر أبريل في كل عــام، وكجزء من مســئوليتها 
االجتماعيــة، التقــت “البــاد” مريــم التي تحدثت عن رحلتهــا وآمالها في عالم اإلعاقة الســمعية والصعوبات التي واجهتها 
منذ نعومة أظفارها ولغاية ما اشــتد عودها وأصبحت أيقونة للمرأة البحرينية في غوض غمار التحدي بكل ثقة وجرأة، 

وفيما يلي نص الحوار:

 كيف كانت حياة مريم في  «
بدايات عالم الصمت؟

عالـــم  قـــط  مريـــم  تعـــرف  لـــم  لألمانـــة 
الصمـــت ولم تعـــش حيـــاة صامتة، كان 
الـــكل يكلمنـــي ويالعبنـــي والموســـيقى 
تمأل حياتي، صحيح أنني كنت ال أسمع 
ولكن من حولـــي وخاصة أبي كان ينام 
علـــى الموســـيقى التـــي تزين ســـريري، 
وهذه إيجابية كبيرة لإلعاقة السمعية، 
إنهـــا إعاقة غير مرئية، الكل يتعامل مع 
الطفـــل المعـــاق ســـمعًيا بشـــكل طبيعي 

حتى تكتشف إعاقته.

مرت مريم بعدة اختبارات  «
تشخيصية لحالتها والتي ولدت 

صرخة )مريم يجب أن تتكلم( كيف 
تمكنت مريم من الكالم؟

لألســـف الشـــديد لـــم يكن فـــي البحرين 
أثنـــاء والدتـــي فحًصـــا مبكـــًرا للســـمع.. 
أبناءهـــم  بـــأن  يعتقـــدون  اآلبـــاء  وكان 
وكانـــت  حواســـهم  بكامـــل  يولـــدون 
المحظـــورات،  مـــن  الســـمعية  اإلعاقـــة 
بمعنى من يولد بإعاقة سمعية عليه أن 

يبقى طوال حياته صامًتا.
 االختبـــارات التشـــخيصية التي مررت 
بهـــا فـــي حياتـــي كانـــت بدائيـــة للغايـــة 
مثـــل المفاتيح والطبلـــة والمزمار  وفي 
الرنانـــة،  الشـــوكة  المتطـــورة  المرحلـــة 
لذلـــك تأخـــر كثيـــًرا اكتشـــاف إعاقتـــي 
الســـمعية واالكتشـــاف المتأخر يصعب 
تجاوز اإلعاقة . الحمد لله اآلن وبفضل 
الوعي الـــذي بدأه مركز األمير ســـلطان 

بـــن عبدالعزيز آل ســـعود لتنمية الســـمع 
البحرينيـــة  للجمعيـــة  التابـــع  والنطـــق 
التشـــخيص  أصبـــح  الطفولـــة  لتنميـــة 

المبكر إلزامًيا.

 وها قد تكلمت مريم. وأضحت  «
أكثر اندماًجا في المجتمع ما 

الذي غير مريم؟

اإلنســـان كائـــن اجتماعـــي وهـــو يدمـــج 
فـــي المجتمـــع عـــن طريـــق التخاطـــب 
والتفاعل مـــع اآلخر. تصوري لو لم أكن 
قـــادرة على الـــكالم. ســـوف أعيش في 
عزلة أنا وأســـرتي وســـوف أصبـــح عبًئا 
علـــى أســـرتي والمجتمـــع. أمـــا اآلن بعد 
أن كســـرت جدار الصمت فأنا وأســـرتي 
مصدر فخـــر للمجتمع ومصـــدر قوة له. 
الذي غيـــر مريـــم إرادة والديها وحبهما 
لها وقبولها كما هي ورفضهما للموروث 
المتخلف.أمـــا كيف تكلمـــت مريم فهي 
إجابـــة يطـــول الـــكالم فيهـــا، حيـــث أن 
المـــوروث أثنـــاء اكتشـــاف إعاقتـــي أي 
قبـــل نحـــو ثالثيـــن عاًمـــا، كان أن يبقى 
فاقد الســـمع معـــزوالً في عالـــم الصمت  
وإذا أراد التواصـــل فـــال بديـــل مـــن لغة 

اإلشارة.
هـــذا المـــوروث رفضه والـــدي الذي كان 
يحلـــم بســـماع كلمة بابا مـــن فلذة كبده 
مريـــم، ولذلك دفعه هـــذا الحب الواعي 
إلـــى رفـــض المـــوروث وســـلحه بـــإرادة 
فوالذية ترى أمالً في آخر النفق. الحب 
واإلرادة ولدا لديه مثابرة وعمل دؤوب 
وبحث مســـتمر في كل أرجاء المعمورة 

حتـــى يهتـــدي للطريـــق الـــذي يوصلـــه 
إلـــى أن تنطـــق مريـــم. كان يرفـــض كل 
المدارس والفلســـفات التي تنادي بعجز 
الفاقد للســـمع على الكالم. نطقت أولى 
كلماتـــي في مصـــر وبعد الكلمـــة األولى 
تدفقـــت كما يقول أبـــي الكلمات وكنت 
أبـــادل أهلـــي بصبرهـــم وحبهـــم بعطاء 
التجربـــة تســـتطيعين  كبيـــر. كل هـــذه 
أن تقرأيهـــا فـــي الكتاب الـــذي ألفه أبي 

“حبيبتي ابنتي سميتها مريم”.

تعبر مريم عن قصة نجاح والهام  «
لكل من يواجه التحدي بروح 

العزيمة واالصرار، كيف يمكن 
لـ مريم قاهرة الصمت أن توجز 

للقارئ تلك المضامين؟

كمـــا ذكـــرت آنًفا بـــأن التحدي هـــو وليد 
الحب بدون شـــروط، وأن التحدي ال بد 
من أن تتبعه مثابرة وعمل جاد، وإرادة 
أيًضـــا تقنـــع أقـــرب النـــاس إليـــك بـــأن 
رســـالتك قابلة للتحقق وهذا سهل جًدا 
إذا كنـــت مؤمن إيماًنا قاطًعا برســـالتك  
والـــدي لـــم يراهـــن إال على نطقـــي مهما 
كلفـــه الثمـــن . نعـــم هنـــاك أثمـــان مادية 
أمـــام  ولكـــن  تدفـــع،  كبيـــرة  ومعنويـــة 
تحقيق الهـــدف كل هذه األثمان تصبح 

ال قيمة لها.
العزيمـــة واالصـــرار والتحـــدي واألمـــل 
والمثابـــرة هـــي نتائـــج الحـــب العميـــق 
الواعي الذي يضحي بكل غالي ونفيس 
مـــن أجل أن يخرج مـــن يحب من عالم 

إلى عالم آخر 

 ساهمت مريم في صياغة تجربة  «
رائدة لمملكة البحرين في مجال 

تنمية السمع والنطق على 
مستوى العالم .. ما الذي يميز 

هذه التجربة؟

و أبـــدأ من حيـــث انتهى ســـؤالك..الذي 
يميـــز هذه التجربة بشـــكل واضح جلي 
هـــو أنهـــا ال ترتضـــي لثقافـــة المشـــافهة 
والـــكالم بديـــل . معظـــم دول العالم بما 
فيهـــا الواليات المتحدة األمريكية التي 
يوجد بها مدرستان للتعامل مع اإلعاقة 
الســـمعية، ولكن مدرسة الدولة هي لغة 
اإلشـــارة .. وأعتقد أن تبني لغة اإلشارة 
له جانب كبير اقتصادي حيث أن ثقافة 
المشـــافهة والدمـــج عبـــر الـــكالم مكلف 
جـــًدا . إال أنني أعتقد إخـــراج طفل من 
عالـــم الصمـــت إلى عالم الـــكالم ال يقدر 
بثمـــن. الطفـــل هنـــا يخـــرج أســـرته من 
عالم الحـــزن واالكتئاب إلى عالم الفرح 
والســـعادة وكذلـــك الطفـــل هنـــا ينقـــل 

مجتمعه من التخلف إلى التحضر..

 كيف تصف مريم شعور النجاحات  «
المتعددة لمن يعانون من 

صعوبات السمع والنطق، بعد 
أن ساهمت في تمهيد الطريق 

إليهم لإلندماج في المجتمع؟

بالطبـــع الصعوبات اليوم أقل بكثير مما 
كانـــت عليـــه قبـــل ثالثيـــن عاًمـــا. اليوم 
مـــا كان حلًمـــا مســـتحيال أصبـــح واقًعا 
ملموًســـا، قبل ثالثين عاًما لم يكن لدينا 
نماذج لنقدمهـــا للمجتمع، اليوم النماذج 
كثيرة وذلك بفضل التعاون الكبير الذي 
تـــم بين مؤسســـات الدولة ومؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي وكذلـــك المؤسســـات 
التجاريـــة والمصرفيـــة التـــي ســـاهمت 
مادًيـــا لدعـــم المشـــروع التنمـــوي فـــي 

مجال اإلعاقة السمعية.
الجانب اآلخر والمهم أن التطور العلمي 
والمعرفي والتكنولوجي الذي أنجز في 
العقـــود الثالثة األخيرة كبيـــر جًدا جًدا 
وكذلـــك أجهزة الفحـــص الدقيقـــة جًدا 
التي تشـــخص بشـــكل دقيق نسبة فقد 

الســـمع لدى الطفل وأساليب التدريبات 
اللفظية والسمعية المتطورة.

 حبيبتي ابنتي سميتها مريم، ما  «
قصة هذا الكتاب الملهم الذي 

يعبر عن تجربة إنسانية نادرة ذات 
بعد تنموي لبناء مستقبل أفضل 

لألجيال؟

قصـــة هـــذا الكتـــاب الـــذي تســـألين عنه 
كاتـــب القصـــة والـــدي حبيبي “عشـــقي 
الممنـــوع” كلمـــا أتصفـــح الكتـــاب أجـــد 
بين ســـطوره ســـعادة ال يمكـــن وصفها..
وعندمـــا أســـال أبـــي هـــل بالفعـــل كنت 
ســـعيًدا إلـــى الدرجـــة التـــي أراهـــا بيـــن 
ســـطور الكتـــاب بالرغم من كميـــة األلم 
المحجونة به كلمـــات الكتاب فيجيبني 
مبتســـًما أنـــت محقـــة يـــا ابنتـــي فإنني 
بالفعل من أســـعد البشر والسبب بسيط 
هـــو عودتـــك للحيـــاة.. فأســـأله كيـــف؟ 
فيجيبني أن أي أب عندما يخبروه بأن 
ابنـــه أو ابنتـــه ال تســـمع فكأنمـــا أخبروه 
بأن طفلك قد مات!! ألنه أحالم األبوين 

تنهار أمام هذه الصدمة.
بعد أن نطقـــت واندمجت في المجتمع 
بشـــكل طبيعي فإنك عدت للحياة ، هل 
توجـــد كلمات تصف عـــودة ابنة للحياة 
بعـــد أن كانت عودتها مســـتحيلة؟ بهذه 
الروح اإليجابية السعيدة كتبت الكتاب 
يســـرا  العســـر  مـــع  إن  لألســـرة  ألقـــول 
فإن مع العســـر يســـرا، وألقـــول لهم بأن 
الســـعادة الحقيقيـــة والفـــرح الكبيـــر ال 
يأتي إال مـــع األلم والمعاناة، أراد والدي 
أن يقول لألســـرة بأن العطاء أخذ، وأن 
العمـــل الجاد الواعـــي والمثابرة المغلفة 
بالحـــب تحـــول الحلم إلى واقـــع واأللم 

إلى فرح.

أثناء الحوار

أجرت الحوار: حورية الديري

رفضت الموروث “المتخلف” فهزمت إعاقتي السمعية
ــم ــال ــع ــول ال ــ ــم حـ ــصـ ــال مـــايـــيـــن الـ ــ ــ ــم ُتـــحـــيـــي آم ــريـ ــت” مـ ــمـ ــصـ “قــــاهــــرة الـ

“الشــمــاليـة” تعــتـزم إنـشــاء نــاد للتطــوع
ــي ــدنـ ــمـ ــت إشــــــــــراف الــــــدفــــــاع الـ ــ ــح ــ ــم ت ــيـ ــقـ ــعـ ــة تـ ــلـ ــمـ ــور يــــرعــــى حـ ــ ــف ــ ــص ــ ــع ــ ال

ثمــن محافــظ الشــمالية علــي العصفــور، توجيهــات وزيــر الداخلية الفريق أول الشــيخ 
راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة لدعــم الجهــود األهليــة التطوعيــة تلبيــة لنــداء الواجــب 

الوطني من خال منصة التطوع.

جـــاء ذلـــك لـــدى رعايـــة المحافـــظ لحملـــة 
التعقيـــم والتطهيـــر التـــي نفذهـــا متطوعو 
قريـــة بوقوة تحت إشـــراف اإلدارة العامة 
ومشـــاركة  وبحضـــور  المدنـــي،  للدفـــاع 
النائـــب غازي آل رحمة ومدير عام مديرية 
شـــرطة المحافظـــة الشـــمالية العميد خالد 

الدوســـري وعضو المجلـــس البلدي فيصل 
شـــبيب، ورئيـــس جمعيـــة بوقـــوة الخيرية 
االجتماعيـــة عبدالغنـــي حبيـــب وعـــدد من 
المتطوعيـــن. وأشـــاد المحافـــظ والحضور 
بالجهـــود التي يبذلها رجال الدفاع المدني 
من خـــالل تدريب المتطوعين واإلشـــراف 

علـــى عمليـــات التعقيـــم والتطهيـــر، مثمنـــًا 
عطاء ومشـــاركة المواطنين في مثل هذه 
الحمالت التـــي تعكس تلبية نداء الواجب 
الوطنـــي، وروح التعـــاون والتفاعـــل التـــي 
لمســـها مـــن المتطوعيـــن المشـــاركين فـــي 
الحملـــة، معتبـــرًا أنهـــا تعكـــس روح فريـــق 
البحريـــن من أجل مجتمـــع واعي، وتهدف 

إلى تعزيز مسئولية األفراد تجاه الوطن.
وأعرب المحافظ عن اســـتعداد المحافظة 
لدعـــم حمـــالت التطـــوع األهليـــة للتعقيـــم 
والتطهير في ظل اإلجـــراءات االحترازية 

والوقائية المتبعة للحد من انتشار كورونا، 
مؤكـــًدا أهمية تطبيـــق مختلف اإلجراءات 
االحترازيـــة وتحقيـــق التباعـــد االجتماعي 
الصحـــي  والســـلوك  بالقواعـــد  وااللتـــزام 
وثقافـــة نشـــر الوعـــي فـــي مجتمـــع قريـــة 

بوقوة.
وأشـــار إلـــى عـــزم المحافظة، إنشـــاء نادي 
التطـــوع خـــالل المرحلـــة المقبلة لتنســـيق 
أعمـــال الفـــرق التطوعيـــة األهليـــة تحـــت 
مؤكـــدًا  العالقـــة،  ذات  الجهـــات  إشـــراف 

استدامة العمل التطوعي لخدمة الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ الشمالية يرعى حملة التعقيم والتطهير التي نفذها متطوعو قرية بوقوة

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

38344464
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تحذيــر مــن موجة ثانية من حــاالت اإلصابة بـــ “كوفيد 19”

الصحة العالمية: رفع اإلغالق مبكًرا قد يفاقم الوباء

أعربت منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها من أن يسفر رفع اإلغالق في 
منطقة الشرق األوسط عن موجة تفش جديدة لفيروس كورونا المستجد.

وتســبب “كوفيــد ـ 19” بوفــاة أكثر من 210 آالف شــخص فــي العالم، بينهم 
أكثــر مــن 85 % في أوروبا والواليــات المتحدة منذ ظهوره في الصين في 
ديســمبر، بحســب تعــداد أعدتــه وكالة “فرانس بــرس” اســتنادا إلى مصادر 

رسمية أمس الثالثاء.

لمنظمة  اإلقــلــيــمــي  الــمــديــر  وصــــرح 
المتوسط  لــشــرق  العالمية  الصحة 
تعمل  المنظمة  أن  المنظري  أحــمــد 
تطوير  تــســريــع  عــلــى  الباحثين  مــع 
اللقاحات والعالجات لمرض “كوفيد 
كورونا،  فيروس  عن  الناجم   ”19  -
مشيرا إلى أن هناك أكثر من 80 لقاحا 
لمواجهة  تــطــويــرهــا  يــجــري  عالميا 
لقاحات   6 ذلــك  فــي  بما  الــفــيــروس، 
ذلك  وجــاء  الــســريــري،  التقييم  قيد 
للمنظمة،  الصحافي  المؤتمر  ضمن 

الثالثاء، في مقرها بالقاهرة.
وأوضح المنظري أن المرض ال يزال 
يــنــتــشــر فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء اإلقــلــيــم 
انخفاضا  وسجل  األوســط(،  )الشرق 
طفيفا في عدد الحاالت المبلغ عنها 

أسبوعًيا في بعض البلدان.
ولــكــن وضــعــت بــعــض هـــذه الــبــلــدان 
الــوضــع  مــن  لــلــخــروج  استراتيجية 
ــع قــيــود،  ــراهـــن، وشــرعــت فــي رفـ الـ
التجول  حظر  تخفيف  ذلك  في  بما 

وإغالق المطارات.
ــؤدي رفــع  ــ ــح الـــمـــســـؤول أن يـ ــ ورجـ
ــه عــن تدابير  ــ الــقــيــود الــســابــق ألوان
الــتــبــاعــد الــبــدنــي إلـــى عـــودة ظهور 
وخـــروجـــه   ”19  - “كـــوفـــيـــد  مــــرض 
عـــن الــســيــطــرة بــمــا يــســبــب مــوجــة 
اإلصابة،  حــاالت  من  متفاقمة  ثانية 
الدقيق  التخطيط  دون  خــصــوصــا 
لــتــفــاصــيــل رفـــع اإلغـــــالق، مـــع عــدم 
فــي مجال  ــقــدرات  ال نــطــاق  توسيع 

الصحة العامة والرعاية السريرية.
وأضاف أن المنظمة ال تتوافر لديها 

إمكانية  عن  محدودة  معلومات  إال 
بـــالـــفـــيـــروس  ــاب  الـــمـــصـ يـــطـــور  أن 
وكذلك  المضادة  لألجسام  استجابة 
تلك  لفعالية  الــزمــنــي  الــمــدى  حـــول 
ــام الـــمـــضـــادة، نــافــيــا وجـــود  ــسـ األجـ
الشخص  أن  يثبت  علمي  دليل  أي 
بعد  ــا  كــورون فــيــروس  محصن ضــد 

إصابته بالمرض وتعافيه.
أنــه على مدار  إلــى  المنظري  وأشــار 
أصبحت  الماضية  القليلة  األسابيع 
معركة مواجهة مرض “كوفيد - 19” 
أكثر تحدًيا مع ظهور الفيروس في 
واليمن،  وليبيا  ســوريــا  مثل  بــلــدان 
وأوضح أن هذه الدول تواجه نظًما 
صحية ضــعــيــفــة، ونــقــًصــا فــي عــدد 
الــعــامــلــيــن الــصــحــيــيــن، ومــحــدوديــة 
ــحــصــول عــلــى خـــدمـــات الــرعــايــة  ال

الطبية.
األشــخــاص  ماليين  هــنــاك  أن  وأكـــد 
في  باألمراض  لإلصابة  عرضة  أكثر 
هذه البلدان؛ بسبب ظروف المعيشة 
المناعة  وضعف  مكتظة،  أماكن  في 
ــن انـــعـــدام  ــوات مـ ــنـ ــن سـ الـــنـــاجـــم عـ
العالج  كفاية  وعدم  الغذائي،  األمن 

للحاالت المرضية الكامنة األخرى.
وأحصيت 210 آالف و930 وفاة في 
العالم )3027853 إصابة(، بينها 126 
 1404171( ــا  ــ أوروب فــي  و793  ألــفــا 
إصابة(، القارة األكثر تضررا بالوباء.

أعلى  المتحدة  ــواليــات  ال وسجلت 
عدد وفيات )56 ألفا و253(، متقدمة 
على إيطاليا )26 ألفا و977( وإسبانيا 
ألفا   23( وفــرنــســا  و822(  ألــفــا   23(

و293( وبريطانيا )21 لفا و92(.
مؤشرات  أولــى  ألمانيا  في  وظهرت 
انتشار فيروس كورونا، فيما  تفاقم 
بدأت البالد للتو بتخفيف إجراءات 
أنغيال  الــمــســتــشــارة  أن  رغـــم  الــعــزل 
عــودة  مــن  قلقها  عــن  عبرت  ميركل 

سريعة إلى الحياة الطبيعية.
روبــرت  معهد  من  بيانات  وأظــهــرت 
ــراض الـــمـــعـــديـــة، أمـــس  ــألمــ ــ ــوخ ل ــ كـ
ــاالت اإلصــابــة  الــثــالثــاء، أن عـــدد حـ
المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 
زاد بواقع 1144 حالة إلى 156,337.

زاد عــدد  فــقــد  لـــإلحـــصـــاء،  ــا  ــقـ ووفـ
الوفيات بواقع 163 إلى 5913.

ــر الــصــحــة،  ــ ــال وزي ــي الــنــمــســا، قـ وفـ
قيود  ستخفف  الــبــالد  إن  الــثــالثــاء، 
العزل العام بالسماح بتجمعات تضم 

10 أشخاص.
التي  القيود  أبريل   30 في  وتنتهي 
تــشــمــل تــوجــيــهــات بـــعـــدم مـــغـــادرة 
الــمــنــازل إال ألســبــاب مــعــدودة منها 

التسوق.
أزمة  إدارة  مركز  ذكــر  روسيا،  وفــي 
ــا أن عـــدد حــــاالت اإلصــابــة  ــورونـ كـ
بــالــفــيــروس بــلــغ أمـــــس6411 حــالــة، 
ليصل  قياسية  يومية  زيـــادة  وهــي 
 93558 إلــــى  اإلصــــابــــات  إجـــمـــالـــي 
اليومية  الوفيات  كما سجلت  حالة. 

إجمالي  ليصل  حالة   72 بالفيروس 
عدد الوفيات إلى 867 حالة.

الصحة  قالت سلطات  وفي هولندا، 
عـــــدد حــــــاالت اإلصـــابـــة  أمـــــس إن 
البالد  المؤكدة بفيروس كورونا في 
 ،38416 171 حالة إلى  ارتفع بواقع 

منها 48 حالة وفاة جديدة.
للصحة  الــهــولــنــدي  الــمــعــهــد  ــال  ــ وقـ
العامة في تحديثه اليومي: إن عدد 
الــوفــيــات بــأنــحــاء الــبــالد وصــل إلى 

 .4566
الصحة،  وزارة  قالت  إسبانيا،  وفي 
الــلــيــلــة  الـــبـــالد ســجــلــت  أمـــــس، إن 
نتيجة  وفـــاة  حــالــة   301 الــمــاضــيــة 
المستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
في  وفـــاة  حــالــة   331 مــن  انخفاضا 
العدد  يرتفع  وبذلك  السابق.  اليوم 
ــلــوفــيــات الــنــاجــمــة عن  اإلجـــمـــالـــي ل
عدد  زاد  بينما   ،23822 إلى  المرض 
حالة   210773 إلــى  اإلصابة  حــاالت 
الــيــوم  فـــي  إصـــابـــة   209465 مـــن 

السابق.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه 
العديد من الدول خطوات لتخفيف 
إجراءات العزل العام التي أدت إلى 
توقف الحياة الطبيعية في األسابيع 

الثمانية الماضية.

عواصم ـ وكاالت

أحمد المنظري 

بغداد ـ وكاالت

فــّجــر انــتــحــاري نفسه أمــس الــثــالثــاء أمـــام مــدخــل مــديــريــة االســتــخــبــارات 
ومكافحة اإلرهاب في مدينة كركوك بالعراق.

وبحسب خلية اإلعالم األمني، أسفر الحادث عن إصابة منتسبين اثنين.
من جهتها ذكرت شبكة “رووداو” اإلعالمية أن 3 انتحاريين حاولوا استهداف 

مبنى االستخبارات في وسط كركوك.
وذكرت الشبكة أن أحد المهاجمين حاول اقتحام مبنى مديرية االستخبارات، 
لكن القوات األمنية تصدت له، ومنعته من الدخول ليفجر نفسه قرب السياج 

الخارجي.
وبحسب ما ذكرته الشبكة، قتل اثنان من االنتحاريين أثناء الهجوم، بينما 
4 قتلى في  تمكن الثالث من الفرار، مضيفًة أن األنباء تتحدث عن سقوط 

الهجوم.
وإثر الهجوم انتشرت القوى األمنية بكثرة في وسط كركوك، كما تم إغالق 

بعض الطرق المحيطة بمكان الهجوم.
للهجوم  التنظيم  تبني  داعـــش  التابعة  “أعــمــاق”  وكــالــة  نقلت  جانبها،  مــن 

االنتحاري اليوم. يذكر أن هذا الهجوم هو الرابع في كركوك خالل شهر. 
وتبنى تنظيم داعش الهجمات الـ 3 السابقة.

انتحاري يفجر نفسه أمام مبنى االستخبارات في كركوك

القاهرة ـ وكاالت

عبدالفتاح  المصري  الرئيس  أصــدر 
ــقــرار  الــســيــســي، مــســاء اإلثــنــيــن، ال
بتمديد حالة   2020 لسنة   168 رقم 
الــبــالد  الـــطـــوارئ فــي جميع أنــحــاء 
الساعة  مــن  اعــتــبــاًرا  أشــهــر،   3 لمدة 
الثالثاء،  اليوم  صباح  من  الواحدة 
ونشر   ،2020 ــريــل  أب  28 الــمــوافــق 
بعد  الرسمية،  الــجــريــدة  فــي  الــقــرار 
الـــــــوزراء؛ نــظــرًا  أخـــذ رأي مــجــلــس 
للظروف األمنية والصحية الخطيرة 

التي تمر بها البالد.
وتنص المادة الثانية من القرار، على 
وهيئة  المسلحة  القوات  تتولى  أن 
الــشــرطــة اتــخــاذ مــا يــلــزم لمواجهة 

أخــطــار اإلرهـــــاب وتــمــويــلــه، 
بجميع  ــن  ــ األمـ وحـــفـــظ 

أنحاء البالد، وحماية 
الــمــمــتــلــكــات الــعــامــة 
والـــخـــاصـــة، وحــفــظ 

أرواح المواطنين.
ــمــادة الــرابــعــة مــن الــقــرار،  وتــنــص ال
عــلــى أن يــعــاقــب بــالــســجــن كــل من 
رئيس  الصادرة من  األوامــر  يخالف 
الجمهورية بالتطبيق ألحكام القانون 
إليه.  المشار   1985 لسنة   162 رقم 
الــطــوارئ فــي أرجــاء  وُأعلنت حــال 
اعتداءين  أعــقــاب  فــي  كــافــة،  مصر 
نــّفــذهــمــا مــتــطــرفــون فـــي 9 أبــريــل 
2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين 
في طنطا )دلتا النيل( واإلسكندرية 
)شـــمـــال( وأســـفـــرا عـــن ســقــوط 45 
قــتــيــال. واألســـبـــوع الــمــاضــي، وافــق 
ــمــصــري نــهــائــيــًا على  ــمــان ال ــرل ــب ال
الــطــوارئ  حــالــة  قــانــون  تعديل 
بما يمنح رئيس البالد الحق 
في اتخاذ التدابير الالزمة 
ــوارئ  ــ ــطـ ــ ــة الـ ــهـ ــواجـ ــمـ لـ

الصحية.

الرئيس المصري يمدد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر

بيروت ـ وكاالت

الثالثاء،  اشتباكات عنيفة أمس  اندلعت 
بين محتجين  لبنان  في طرابلس شمال 
ــن فــي أول تــظــاهــرات بعد  وقــــوات األمـ
على  احتجاًجا  كورونا؛  فيروس  انتشار 

تردي األوضاع االقتصادية في البالد.
ــرق الــمــتــظــاهــرون 3 مـــصـــارف في  ــ وأحـ
عن  األمــن  قــوات  أعلنت  فيما  طرابلس، 
إصابة العديد من رجالها في االشتباكات 
ــتــي شــهــدت قــطــع طـــرق ومــواجــهــات  ال

عنيفة بين الطرفين. 
وأقدم بعض المحتجين على إشعال النار 
الــســيــارات منها ســيــارة لقوى  بــعــدد مــن 

األمن الداخلي.
ــجــيــش الــلــبــنــانــي  وانـــتـــشـــرت عــنــاصــر ال
إثر  طرابلس  مدينة  شــوارع  في  بكثافة 

المواجهات.
بين  اشتباكات  نــار وســط  إطــالق  وسمع 
الجيش والمحتجين وعمليات “كر وفر”.

أقــــدم محتجون  مــتــصــل،  وفـــي ســيــاق 
ساحة  إلى  المؤدية  الطرقات  قطع  على 

الشهداء وسط بيروت. 
وتـــم تــحــطــيــم واجـــهـــات بــعــض الــمــحــال 
وســط بــيــروت.  ومــن جهته، قــال رئيس 
“نحن  ديــاب  حسان  اللبنانية  الحكومة 
نرفض  لكننا  ديــمــقــراطــي  تعبير  كــل  مــع 
لتشويه  الخبيثة  المحاوالت  كل  بشّدة 
هذا التعبير عبر تحويله إلى حالة شغب 

تؤدي إلى اإلساءة لهموم الناس وبالتالي 
الشغب  حــالــة  فــي  السياسي  االستثمار 

لخدمة مصالح شخصية وسياسية”.
ويــأتــي هـــذا بــعــدمــا تــوفــي شـــاب لبناني 
برصاصة  إصابته  نتيجة  بجروح  متأثًرا 
ــيــاًل بين  ــر مــواجــهــات حــصــلــت ل حــيــة إثـ
في  االثنين،  يــوم  والجيش،  المحتجين 
طرابلس، التي أدت أيضا إلى جرح نحو 

39 بين مدنيين وعسكريين.

محتجون يحرقون واجهات عدد من المصارف في طرابلس

إصابــة عشــرات الجنــود أثنــاء “إعــادة فتــح الطرقــات”
لبنان.. اشتباكات عنيفة وحرق مصارف في طرابلس

بيروت ـ أ ف ب

قتل أكثر من 20 شخًصا بينهم مدنيون 
ومــقــاتــلــون ســوريــون مــوالــون ألنــقــرة، 
مفخخ  ــود  وقـ صــهــريــج  تفجير  ــراء  جـ
سوريا،  شمال  في  عفرين  مدينة  في 
لحقوق  السوري  المرصد  أفاد  ما  وفق 

اإلنسان الثالثاء.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
“22 شخًصا  لوكالة “فرانس برس”: إن 
آخرون   27 وأصيب  قتلوا  األقــل  على 
جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على 
فــي مدينة  فــي ســوق  وقـــود  صهريج 
القوات  عليها  تسيطر  التي  عــفــريــن”، 

التركية وفصائل سورية موالية لها.
أّدت  نيران  بــانــدالع  االنفجار  وتسبب 
إلى تفحم الجثث، وفق المرصد، الذي 
الضحايا  أكد وجود مدنيين في عداد 
ألنقرة  موالين  سوريين  مقاتلين  و6 

على األقل.

األعلى  بين  من  القتلى  حصيلة  وتعد 
فـــي الــمــنــطــقــة مــنــذ ســيــطــرة الــقــوات 

التركية عليها قبل عامين.
الــتــركــيــة في  الــدفــاع  واتــهــمــت وزارة 
“باستهداف  األكــراد  المقاتلين  تغريدة 

المدنيين األبرياء في عفرين”.
فصائل  مــع  التركية  الــقــوات  وتسيطر 
 ،2018 مــارس  منذ  لها  موالية  سورية 
الــغــالــبــيــة  عــلــى مــنــطــقــة عــفــريــن ذات 

أقاليم  ثالث  تعد  كانت  التي  الكردية، 
هجوم  بعد  الــكــرديــة،  الــذاتــيــة  اإلدارة 
ــراد  األكـ المقاتلين  عــلــى  شــّنــتــه  ــع  واسـ

الذين تعدهم أنقرة “إرهابيين”.
وفق  العسكرية،  العمليات  وأجــبــرت 
ــمــتــحــدة، نــصــف عـــدد ســكــان  األمــــم ال

المنطقة البالغ 320 ألًفا، على الفرار.
ولـــم يــتــمــكــن الـــعـــدد األكـــبـــر مــنــهــم من 

العودة إلى منازلهم.

الدخان يتصاعد من موقع االنفجار 

مقتل أكثر من 20 بينهم مدنيون ومقاتلون سوريون موالون ألنقرة
تفجير صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين

جنيف ـ أ ف ب

حّذرت األمم المتحدة أمس الثالثاء 
مـــن أن الـــســـودان مــعــرض لــكــارثــة 
كوفيد19-  فيروس  سببها  إنسانية 
المفروضة  الــعــقــوبــات  تــرفــع  لــم  إذا 

عليه ولم يتلق مساعدة مالية.
مفوضة  بــاشــلــيــه،  ميشيل  وقــالــت 
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، إنه 
تنهار  قد  الدولي،  الدعم  هذا  بــدون 
إلى  للبالد  الحالي  التحول  عملية 

دولة ديمقراطية ومستقرة.
وحذرت من أن “نقطة االنهيار يمكن 

أن تكون كوفيد19-”.
الــصــحــي غير  ــظــام  ــن “ال إن  وقـــالـــت 
مجهز لمواجهة وباء مثل ذاك الذي 

ــر أنـــحـــاء الــعــالــم،  ــراه فـــي ســائ ــ ن
والطريقة الوحيدة لتجنب 

أن  إنسانية هي  كارثة 
يــســاعــد الــمــانــحــون 

السودان”. 

ــى الــقــائــمــة  ال يـــــزال الــــســــودان عــل
المتهمة  للدول  السوداء  األميركية 
ــاب األمــــر الــــذي يمنع  ــ ــدعــم اإلرهــ ب
االســتــثــمــار األجــنــبــي فــيــه ووصـــول 

المساعدات الدولية إليه.
وبالتالي، ال يمكن للبالد في الوقت 
المساعدة  مــن  االســتــفــادة  الــحــالــي 
الدولي  البنك  يقدمها  التي  المالية 
إلــى بلدان  الــدولــي  النقد  وصــنــدوق 
ــمــكــافــحــة وبــــــاء كـــورونـــا  أخــــــرى ل
احتواء  جهود  إطــار  في  المستجد. 
ــاء، أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة رئــيــس  ــ ــوبـ ــ الـ
ــمـــدوك حظر  عــبــد هللا حـ الـــــــوزراء 
ثالثة  لمدة  ساعة   24 لمدة  تجول 
ــريــل. ووفــقــًا  أســابــيــع فــي 18 أب
لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، 
 237 السودان  في  سجلت 
و21  بالفيروس  إصــابــة 

حالة وفاة.

األمم المتحدة تدعو لرفع العقوبات عن السودان
القاهرة - أ ب

يسيطر  الــذي  الليبي،  الجيش  اتهم 
ليبيا، ميليشيات حكومة  على شرق 
ــلــيــبــيــة  ــة ال ــمـ ــاصـ ــعـ ــاق فــــي الـ الـــــوفـــ
طرابلس، أمس الثالثاء، بشن هجوم 
اســتــهــدفــت خــاللــه طـــائـــرة مــســيــرة 
في  غذائية  شاحنات  قافلة  تركية 
 5 عــن مقتل  أسفر  مــا  الــبــالد،  غربي 

مدنيين على األقل.
ــفــت الــمــيــلــيــشــيــات  ــهــا، ن ــب ــن جــان ومــ
الــمــتــحــالــفــة مـــع حــكــومــة طــرابــلــس، 
ــمــتــحــدة،  الـــمـــدعـــومـــة مـــن األمـــــم ال
مــهــاجــمــة الــمــدنــيــيــن، قـــائـــلـــة: إنــهــا 
معدات  تحمل  شاحنات  استهدفت 
الــبــالد التي  لــقــوات شرقي  وذخــيــرة 

تحاول االستيالء على طرابلس.
وانــــــدلــــــع الــــقــــتــــال عــلــى 

طــرابــلــس فـــي أبــريــل 
الــــمــــاضــــي، عــنــدمــا 
شــــــنــــــت الـــــــقـــــــوات 

المتمركزة في الشرق بقيادة الجنرال 
على  للسيطرة  هجوما  حفتر  خليفة 

المدينة. 
ــع  ــيـ ــابـ ــنـــف فــــي األسـ ــعـ وتـــصـــاعـــد الـ
بعضهما  الجانبان  اتهم  إذ  األخــيــرة، 

بعضا بقصف األحياء المدنية.
قــوات حفتر،  باسم  المتحدث  وقــال 
بطائرة  غـــارة  إن  الــمــســمــاري:  أحــمــد 
مسيرة وقعت مساء االثنين بالقرب 
مـــن مــديــنــة مـــــزدة، عــلــى بــعــد 184 

كيلومترا جنوب طرابلس.
العنف  أن  الــمــتــحــدة  األمـــم  ــدت  وأكــ
واألزمة اإلنسانية المتفاقمة في ليبيا 

يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
وتسيطر قوات حفتر على معظم 
بينما  ليبيا،  وجــنــوبــي  شــرقــي 
طـــرابـــلـــس  إدارة  تـــحـــكـــم 
صغيرا  جـــزءا  ــمــأزومــة  ال

في غربي البالد.

الجيش الليبي: مسّيرة تركية قتلت 5 مدنيين
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الصحافة مرآة أي مجتمع حيوي نشـــط، يعـــج بالحيوية واالنتعاش، والكتاب عيون 
المجتمـــع التي ترى المكاســـب واألخطاء معـــًا، وقد تعلمنا طوال الســـنوات الماضية 
مـــن ســـمو األمير خليفـــة بن ســـلمان رئيس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه أن الصحافة 
– والصحافييـــن - ضميـــر المجتمـــع والمعبر عن واقعه وتعكس صـــورة المجتمع بكل 
جوانبه، ترى المكاســـب وتشـــيد بها وترى األخطاء في ذات الوقت وتنبه لها، تشـــيد 
بالمنجـــزات وتنتقـــد األخطـــاء ولكـــن ال تجرح وال تضخـــم، فهي مثـــل الطبيب الذي 
يشـــخص المـــرض والبقيـــة على الـــدواء، هكذا تعلمنـــا أن الصحافة تشـــخص وتترك 

العمل للجهة المعنية لتصلحه وتنجزه.
اليـــوم وفـــي ظل الظرف الطارئ الذي يمر به العالم ومـــن ضمنه مجتمعنا البحريني، 
هنـــاك حاجـــة ملحة لتلعب الصحافة والكتاب دوًرا حيوًيا ونشـــطًا بل اســـتثنائًيا في 
هـــذه المرحلة الدقيقة والحساســـة التي نعيشـــها ضمن ظروف أشـــبه بحالة طوارئ 
دوليـــة يتكاتـــف فيهـــا العالم علـــى مواجهة تحدياتها بـــكل عزيمة وإصـــرار، فالوضع 
دقيـــق وهنـــاك مـــن الذين يحاربـــون علـــى الجبهة وفـــي الصفوف األولى مـــن أطباء 
وممرضين ومســـعفين ومتطوعين، وهناك من يقف في الصفوف الثانية أيًضا يقدم 
الدعم والمســـاندة وهنـــاك بالطبع المتفرجـــون والمطبلون والمنافقـــون ومعهم تجار 
األزمات الذين يتغذون على حاالت الطوارئ ويستغلون األوضاع لمصالح شخصية 
ضيقـــة وهـــذه الفئة موجودة بـــكل رقعة من العالـــم ومهمتها االســـتغالل والمصالح، 

ومهمة الصحافة والصحافيين التنبيه لهذه الفئة.

نريـــد مـــن صحافتنـــا وكتابنـــا ومجتمعنا كلـــه أن يتكاتـــف ويعمل ضمن ورشـــة عمل 
شـــاملة وحيويـــة وال شـــك في أنـــه خالل العمل وخـــالل اإلنجاز تقـــع بعض األخطاء 
وتحـــدث بعض التجـــاوزات ويحدث بعض التقصير، وهنا ال يجب أن نتحســـس من 
دور الصحافـــة والكتـــاب بحجـــة الوضع الخـــاص والمرحلة الطارئـــة، بالعكس وعلى 
النقيض من هذا، هنا في مثل هذه األوضاع الدقيقة يأتي دور الكاتب والصحيفة... 
ال نريد أن يســـتغل البعض اإلنجـــازات والنجاحات إلغفال األخطاء وتمريرها بحجة 
الوضـــع الراهـــن، نحـــن نقف مـــع كل الذين فـــي الصفـــوف األولى يضحـــون بحياتهم 
وندعـــم كل ورشـــة بناء وإعمـــار وبذات الوقت ننظـــر بعيون الصحافـــة الموضوعية 
التـــي ترى بعين المكاســـب والمنجزات وترى بالعين األخـــرى األخطاء دون أن تخل 
بقواعـــد العمـــل الصحافـــي الموضوعـــي وال مســـؤولية القلم والكلمة. وقد أكد ســـمو 
رئيس الوزراء حفظه هللا من كل شر أهمية الدور الفاعل للكلمة الحرة وهي تجسد 
الوعي والمســـؤولية بفضل دور الكتاب البارز في تنوير الرأي العام.. هذا ما تعلمناه 
مـــن ســـموه وهو نبراســـنا تجـــاه مجتمعنا وتجاه الكلمـــة ونحو مكاســـب وطننا الذي 
بنينـــاه بعـــرق وجهد وتضحيات األوائل الذين حملوا مشـــعل الحرية والتنوير ولحق 

بهم األبناء في جعل الكلمة حائط الصد األول في استقرار وأمن بالدنا.

تنويرة: ال تسرع وقت البطء وال تبطئ وقت السرعة. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

الكلمة والمسؤولية

ممـــا ال ريب فيه أن شـــهر رمضان المبـــارك فرصة إلهية ذهبية ألمة المســـلمين كافة؛ 
يحمـــل لهم – فيما يحمل - رســـائل ودعوات روحانيـــة، تناديهم بالعودة إلى فطرتهم 
اإلنســـانية الســـليمة، ومغالبة نوازع الســـوء، وتغليب الخير؛ لذلك فهو شـــهر موسوم 
بالعطاء، والبركة، والرحمة؛ تجد القلوب فيه لينة ورخوة، تعيش الســـكينة والهدوء 
النفســـي، ألنهـــا تتوجه جميعهـــا – بقصد ونية ُمســـبقين – إلنجاح صيامها؛ فتحســـن 
معامالتها، وُتجهز عدتها العبادية من صلوات وأدعية، وتراها في حرص شديد على 
اإلكثـــار منهـــا، بـــل تختم القرآن أكثر من مرة خالل الشـــهر، وهنا – فـــي هذه الجزئية 
بالـــذات – وقفتنا! قـــد يقول البعض: هذا مدهش، وفيه إيمان بّين، وطاعة شـــديدة، 
وال شـــك أننـــا ال نختلف في النوايا الطيبة، التي تقصد وجـــه الكريم، وأجره وثوابه، 

غير أنه يحرم المرء منا من التفكير، والتأمل، والتدبر، بل التذوق.
إن إنعـــاش القلـــوب، وتجديد العهـــود اإللهية، وتعزيز الحالـــة الروحانية وتقويتها، ال 
يتـــم مـــن خالل مئات من كتب األدعية، وال عشـــرات الركعـــات، أو الختمات القرآنية 
المتكررة؛ إنها تحتاج إلى عقل يعي كل حرف صغير، في كل هذه العبادات، وهذا ال 
يتم والواحد منا، في لهاث... كأنه في قطار سريع، عليه أن ينجز عشرات المهام، في 

مدة قصيرة، ثم يصفق لنفسه أْن أدى ما عليه وزيادة! والحقيقة أنه اشتغل محاسًبا 
م، وأغراض، ترتقي  يعد األرقام، ويقسمها، ويجمعها! وإْذ ذاك؛ أغفل ما وراءها من ِقـيَّ
بروحـــه، وترفعهـــا درجات. كل ما نحتاج إليه هو التركيز، وتســـليط مزيد من الضوء 
على ما نقرأ أو نردد من صلوات، فإن الجري – بغرض الجري نفسه – سُيفقدنا كثيرا 
من التعلم، والكشـــف عّما ورائيات هذه العبادات الســـامية، وسيخرجنا صفر اليدين، 

بال لذة روحية حقيقية، وبذلك نكون خسرنا ما ظننا أننا كسبناه!
يحتاج مجتمعنا المسلم إلى عبادة تتجاوز الكم إلى الكيف، إلى االرتقاء بالعبادة فكرًيا  «

وعقلًيا، وهذا يتطلب بذل جهد، وإعمال عقل، ووقفات بحث وتأمل وحوار، ومناقشة 
– على المستويين الفردي والجماعي - وما لم يكن األمر كذلك؛ فسنبقى نتفاخر بكم 

ركعنا، وكم ختمنا! وسيظل المحتوى فارًغا، ال ُيقدم وال ُيؤخر! أال ترون أن كثيرا من 
الجهات تتباهى بكم حفظ أفرادها من قرآن، وُتدَهش ممن يتجاوز حفظ السور إلى 

أرقام الصفحات، وفي المقابل، ندر أن خرجت علينا مسابقات تهتم بالفهم، وتتجاوز 
التفسير إلى التدبر، وقياس مستوى الوعي. هذا الشهر كريم؛ ال ألن سفرتك عامرة 

بالملذات، وال ألنك فاتح جيبك لآلخرين تكرًّما! إنه كذلك؛ ألن المولى أكرمك فيه بقلب 
منفتح للخير، وعقل ُمستعد جاهز للتدبر، فال تخسر الكيف لصالح كم زائف.

د. زهرة حرم 

لمن يتباهون بعدد الركعات!

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

للتواصل: 17111483

“جنازة الدراز”... عصيان األوامر وموت الحس الوطني
في مشـــهد يذكرنـــا بعصيان األوامر والعناد واالســـتهتار وموت الحس 
الوطني، انتشـــر مقطع فيديو لعشـــرات األشخاص خالل تشييع جنازة 
فـــي مقبرة الـــدراز، ضاربين بعرض الحائط الجهـــود الوطنية لمكافحة 
فيـــروس كورونـــا واتباع تدابيـــر التباعد االجتماعي بمـــا يحفظ صحة 
وســـالمة الجميـــع، في تحد صـــارخ لقوانيـــن الدولة واإلخـــالل بميزان 
ســـالمة المجتمـــع، ففـــي الوقت الـــذي قام فيـــه الكثير مـــن المواطنين 
بتعطيـــل مراســـم العـــزاء واســـتقبال التعـــازي عبـــر وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي فقـــط، لتجنـــب المخالطة واتبـــاع اإلجـــراءات االحترازية 
الوقائيـــة، يقوم هؤالء األشـــخاص وبتعمد بارتـــكاب أكبر خطيئة تضر 

بالناس والمجتمع وسالمته.
قبل أيام قليلة فقط كتبت في هذه الزاوية “أهم كلمة يتم تردديها في 
كل المجتمعات اليوم هي االلتزام لمحاربة فايروس كورونا، والخروج 
بأقل الخســـائر، وهـــذا يعني أن الفرد هو المســـؤول األول واألخير عن 
صحـــة المجتمـــع بأكملـــه، وباجتهـــاده ســـتتحقق المعادلـــة. إذا التزامنا 
ســـالح فتاك فـــي حربنا ضد وبـــاء كورونا، ونجاح أيـــة خطة لمكافحة 

الوبـــاء يعود في النهايـــة لمدى التزام األفراد بأدوارهم، مثل ممارســـة 
التباعـــد االجتماعـــي، ولـــن تنجح أية دولـــة مهما كانـــت إمكانياتها في 
أداء المهمة بدون تعاون من األفراد”. لكن يبدو أن هناك فئة من الناس 
ال تعتـــرف بوجـــود اآلخريـــن واحترامهم وبعيـــدة عن معايير الســـلوك 

اإلنساني وهذه من أخطر المشاكل التي تعاني منها المجتمعات.

السؤال الذي يحمل المراثي ورياح الظالم.. لماذا كسر هؤالء القانون  «
وتعمدوا الخروج في أعداد، هل من أجل نشر الوباء بشكل مباشر أم 

ماذا؟ هل ألنهم ال يعرفون التكيف مع القوانين واألنظمة وكل ما تفرضه 
الدولة من إجراءات وتدابير وقائية. السيارة يوقفها الضوء األحمر، 

والمواطن يوقفه القانون واتباع التعليمات، وال يوجد أي تفسير لهذا 
الخطأ والجرم إال “بعصيان األوامر” وطالما هناك من يعرض حياة 

المواطنين للخطر ويهدد حياتهم بنية مسبقة، فيجب أن تتخذ اإلجراءات 
القانونية ضده، إذ ال يعقل أن الدولة والمواطنين يقومون بجهد مضاعف 
لتجاوز أزمة الوباء، ثم تخرج مجموعة مستهترة بعمل غير مسؤول وضد 

المجتمع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رمضان في زمن الكورونا
قـــال تعالـــى: “َوَعَســـى َأن َتْكَرُهـــوْا َشـــْيئًا َوُهَو َخْيـــٌر لَُّكْم” )البقـــرة: 216(. 
اســـتحضرت هـــذه اآلية وأنـــا أرى ما آلت إليه أوضاعنـــا في ظل جائحة 
كورونا، وكيف أن شـــهر رمضان هذا العام جاءنا بطعم مختلف اختفت 
معـــه الكثير من المظاهر التي ألفناها واعتدنا عليها، لكن علمت مع هذه 

اآلية أن سنة هللا في خلقه أن في كل شر خيرا.
ولنا أن نذكر بعض فوائد الكورونا في شهر رمضان، لقد اختفت مظاهر 
التباهي واإلســـراف وما تحتويه من تجاوزات شرعية، واختفت الخيم 
التي تغلب عليها الشيشـــة والتدخين، اختفت أيضا التجمعات الشبابية 
غيـــر المفيـــدة التـــي تغلـــب على بعضهـــا المحظـــورات الشـــرعية. عادت 
اللمات العائلية كسابق عهدها بعد أن كان البعض منا يلهث وراء الفنادق 
لتنـــاول اإلفطار فـــي صور يغلب عليهـــا التفاخر والتباهـــي، وعاد الكثير 
منـــا إلـــى مطبـــخ بيته ليصنـــع طعامه بعـــد أن كان يعتمد علـــى المطاعم 

الخارجية. 
خلـــت الشـــوارع من الســـيارات ومعها التلـــوث البيئي، وقلـــت الحوادث 
المروريـــة إلـــى حد بعيد مع التـــزام الكثير منا بالمنـــزل، ووفر الكثير من 
الناس أموالهم بعد أن توقفت مظاهر اإلســـراف. صدق هللا عز وجل إذ 
قال: “َفَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوَيْجَعَل الّلُه ِفيِه َخْيرًا َكِثيرًا” )النساء: 19(.

بإذن الله سيذهب هذا الوباء وستعود الحياة كما كانت، لكن ليتنا نتعظ  «
من أخطائنا، وندرك كم كنا مقصرين في الكثير من األمور سواء الدينية أو 
العائلية أو االجتماعية أو الوطنية أو اإلنسانية وغيرها من جوانب التي كنا 

نمارسها بشكل خاطئ في حياتنا اليومية، لقد غابت عنا الكثير من المسائل 
أو أخذتنا الحياة ومشاغلها، نتمنى أن يكون فيروس كورونا صفعة توقظنا 
لنعيد حساباتنا وإصالح ما يمكن إصالحه. ختاما أهنئ وأبارك لألمة العربية 

واإلسالمية حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الجميع 
بالخير واليمن والبركات ودعواتنا أن تزول الغمة عاجال.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

شهر رمضان والتباعد االجتماعي
أقبل علينا شـــهر رمضـــان المبارك بعظمته وبركاته، وقد فرض ســـبحانه 
وتعالـــى أداء صومـــه على المســـلمين القادرين من العـــام الثاني للهجرة 
الشريفة، وقد ميزه هللا تعالى عن باقي أشهر السنة بعدة خصائص، منها 
أداء العبادات الرمضانية في المســـاجد، وتنظيـــم اللقاءات والتجمعات 

في المجالس واألماكن العامة من مقاهي ومنتزهات.
إال أن شـــهر رمضـــان يختلـــف هـــذه الســـنة، وليـــس مـــن الممكـــن التمتع 
بهـــذه الخصائـــص، وذلـــك بســـبب “كوفيـــد 19”، فمـــن ضمـــن اإلجراءات 
االحترازيـــة التـــي أعلنتهـــا الدولة االلتـــزام بالتباعد االجتماعـــي والبقاء 
فـــي البيـــوت، وعـــدم أداء العبـــادات الرمضانيـــة فـــي المســـاجد وإقفال 
المقاهي والمنتزهات وعدم ارتياد المطاعم وغيرها من األماكن العامة، 
بهدف الوقاية من الكوفيد ومنًعا النتشـــاره بيـــن الناس، فما هو التباعد 

االجتماعي؟
ُيقصـــد بالتباعـــد االجتماعـــي الحفـــاظ علـــى مســـافة أو مســـاحة بيـــن 
األشـــخاص في األماكن العامة منًعا النتشار الكوفيد لتقليل اإلصابة به، 
وُيقصـــد بـــه أيًضا التباعد الجســـدي، فال تالمس أو تصافـــح باليد حتى 
ولو لم يكن األشـــخاص مرضى، وهذا ال يمنع من الحفاظ على التواصل 
االجتماعي والعاطفي مع األصدقاء والعائلة بوسائل االتصال المختلفة. 
فمع أن شهر رمضان الكريم هو شهر التواصل واالجتماع وفرصة ثمينة 
للقـــاء األهل واألقارب واألصدقاء إال أن “كوفيد 19” خَط لنا خًطا أحمر 
لمنـــع تحقيق هـــذا التواصـــل واللقـــاءات، ألن فيـــروس الكوفيـــد ينتقل 
بســـهولة بين األشـــخاص. وجاء إعالن “خلك بالبيت” و”العمل والدراسة 
وإنجـــاز المعامـــالت عن ُبعد” كإعالن حرب علـــى ذلك الفيروس وحماية 
لجميـــع األشـــخاص، فالتزامنا بالبيت مشـــاركة في ملحمـــة القضاء على 

الكوفيد، حمايًة لنا ولعائلتنا وأفراد مجتمعنا.

للتباعد االجتماعي آثار سلبية على اإلنسان والمجتمع، لكن في هذه  «
الظروف هو ذو قيمة إيجابية ُكبرى، فإذا ُأصيب أي شخص بالكوفيد ال 

يعني أنه ارتكب خطأ ولكن الخطأ هو االقتراب منه، والصحيح هو االبتعاد 
عنه قدر اإلمكان، لهذا جاءت أهمية التباعد االجتماعي لحماية أنفسنا أوال 

وألجل العمل مًعا إليقاف فيروس الكوفيد من االنتشار والقضاء عليه ثانيا، 
فلنبتعد اليوم لنلتقي غًدا ونحن في صحة وعافية، وكل عام وجميعنا بخير.

عبدعلي الغسرة
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أشــار العــب كــرة القدم علــي حبيب إلى أنه تلقى عرضين شــفويين 
من ِقبل ناديين محليين للموسم الرياضي المقبل.

وقال حبيب في تصريح لـ “البالد سبورت” إنه تلقى في األيام 
الماضية اتصالين محسوبين على ناديين يستفسران عن وضعه 
الحالي “جس نبض” وحول رغبته في اللعب معهما في الموسم 
الجديد. مضيفًا بعد االتصالين لم يستجد شيء بشأنهما حتى 

اآلن.
وبّين حبيب الذي لم يظهر في منافسات 

ناديه  أن  الــجــاري،  الرياضي  الموسم 
إلى  بعودته  رحب  قد  المنامة  “األم” 
أحد  كــونــه  ــكــروي  ال فريقه  صــفــوف 
له  مفتوحة  النادي  وأبــواب  أبنائهم 

في أي وقت.
أنه  من خــالل حديثه  وأكــد حبيب 
سيكون متاًحا للعب في شهر أكتوبر 

المقبل، وسيدرس العروض 
عليها  سسيتحصل  التي 

بتأني من أجل الوصول 
الــصــائــب التي  لــلــقــرار 
ــتـــكـــمـــل فــيــه  ســـيـــسـ

مسيرته الرياضية.

عرضا “جس نبض” والمنامة رّحب

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي:

أكد الشاعر وكاتب مقدمة برنامج المسابقات الشعبي السارية يونس سلمان بأن مسمى السارية مرتبط بأمجاد وبطوالت 
تاريخية لمملكة البحرين، موضحا أن كلمات المقدمة الغنائية للبرنامج تسرد سيرة األجداد وتحدياتهم لمعترك الحياة.

مقدمة  كــلــمــات  إن  ســلــمــان  وقـــال 
ــســاريــة تــحــكــي قصصا  بــرنــامــج ال
للبحرين  غنيا  إرثــا  تمثل  تاريخية 
وخــوض  البر  أو  البحر  فــي  ســواء 
اآلباء واألجداد المخاطر بكل قوة 

وجرأة وشجاعة وبأس”.
ــم تــتــطــرق الــكــلــمــات  ــ وأضــــــاف: “ث
لطبيعة الشعب البحريني المعروف 
بوفائه وطيبته ووالئه لقيادته منذ 
موجه  بطلب  تنتهي  حتى  الــقــدم 
للعالم  رســـالـــة  لــتــوجــيــه  لــلــســاريــة 
مكانة  البحرين  لمملكة  أن  مفادها 
متفردة ووالء خاص ومحبة كبيرة 

في قلوب أهلها”.

ــر يـــونـــس ســلــمــان  ــاعـ ــشـ وثـــمـــن الـ
ــهـــود ســمــو الــشــيــخ  ــادرات وجـ ــ ــب مــ
ممثل  خليفة  آل  حــمــد  بــن  نــاصــر 
اإلنسانية  لــأعــمــال  الــمــلــك  جــاللــة 
األمــن  الــشــبــاب مستشار  وشـــؤون 
األعلى  المجلس  رئــيــس  الــوطــنــي 
للشباب والرياضة، في سبيل حفظ 
الموروث الشعبي البحريني، مؤكًدا 
ترسيخ  هـــو  الـــمـــوروث  حــفــظ  أن 
ــلــعــادات األصــيــلــة الــقــديــمــة التي  ل
كما  البحريني،  الشعب  بها  يتمتع 
أن نقل هذا التراث الزاخر لأجيال 
القيمية  المنظومة  يحفظ  الحالية 
سمات  أبـــرز  كــانــت  الــتــي  السامية 

المجتمع  اآلبــاء واألجــداد ويحمي 
ويقوي بنيته.

ــى أن بــرنــامــج  ــ ــمــان إل ــار ســل ــ وأشــ
ليشكل قفزة نوعية  السارية يأتي 
في تقديم التراث البحريني الزاخر 

بأسلوب واضح ومشوق للمتلقي.
المسابقة  أن  لــلــه  “الــحــمــد  وتــابــع: 
المتابعين  لــدى  كبيًرا  القــت صــدى 
ــاوز عــدد  ــجـ والــمــهــتــمــيــن حــيــث تـ
خمس  مــن  أكــثــر  فيها  المشاركين 
مــاليــيــن مــشــاركــة، وهـــو مــن دون 
شك عدد كبير يعكس نجاح الفكرة 
وقدرتها في جذب هذا الكم الهائل 
تمزج  أنها  حيث  المشاركات،  مــن 

القيمة  بالمعلومة  والترفيه  المتعة 
ومن دون شك هي معادلة ليست 
العمل  طاقم  نجاح  ولكن  بالسهلة 

وقدرته مكنته من تحقيقها”.
ــه يــونــس ســلــمــان شكره   كــمــا وجـ

وتــقــديــره لــجــمــيــع طــاقــم 
الــعــمــل فـــي بــرنــامــج 

مشيدا  الـــســـاريـــة، 
بـــــــجـــــــهـــــــودهـــــــم 
إلخــــــــــــــراج هـــــذا 
البرنامج  العمل 

بالشكل الالئق.
أن  يـــــــــذكـــــــــر 
مقدمة برنامج 
الـــمـــســـابـــقـــات 

السارية  الشعبي 
الشاعر  كــلــمــات  مــن 

يـــونـــس ســـلـــمـــان وألـــحـــان 
ــتــمــيــمــي وغـــنـــاء راشـــد  مــحــمــد ال
وعبدهللا  التميمي  محمد  حنظل، 

سلمان.

ويـــــــعـــــــرض بــــرنــــامــــج 
على  يومًيا  السارية 
البحرين  تلفزيون 
عـــنـــد الـــســـاعـــة 
الــعــاشــرة 
والنصف 
مـــــســـــاء 
وذلـــــــــك 
بــــرعــــايــــة 
شـــــــــــــركـــــــــــــة 
تبلغ  حيث  بتلكو، 
النقدية  الــجــوائــز  قيمة 
ألــف   100 لــلــبــرنــامــج  الــمــخــصــصــة 
يتم  سيارات   7 إلى  إضافة  دينار، 
عبر  لــلــمــشــاركــيــن  عليها  الــســحــب 

الرسائل النصية القصيرة.

ــظ الـــــــمـــــــوروث الـــشـــعـــبـــي ــ ــف ــ ــد فـــــي ح ــ ــم ــ ــر بـــــن ح ــ ــاصـ ــ ــود نـ ــ ــه ــ ــج ــ أشـــــــــاد ب

سلمان: مسمى “السارية” مرتبط بأمجاد وبطوالت تاريخية

ــار ديــن ألـــف  و25   20 بــيــن  ــراوح  ــتـ تـ الـــعـــرض  قــيــمــة 

الــمــشــكــلــة حـــلـــت  ــاب  ــبـ ــشـ الـ وزارة  ــي:  ــدهـ ــهـ ــبـ الـ

ا الرفاع يطلب جاسم الشيخ رسميًّ

3500 فاتورة الكهرباء والماء الشهرية للحد

أكــد مديــر عــام النادي األهلــي ورئيس النشــاط الرياضي أحمــد العلوي 
تلقــي ناديــه خطابــا رســميًا مــن نــادي الرفــاع يتضمــن طلــب الالعــب 
الدولي جاسم الشيخ لالنتقال إلى السماوي ابتداء من الموسم المقبل 

.2020/2021

وأضاف العلوي لـ “البالد سبورت” 
النادي سيدرس  إدارة  أن مجلس 
للبت  الــرفــاع  مــن  المقدم  الــعــرض 
ــدا تــمــســك الـــنـــادي  ــؤكـ بـــشـــأنـــه، مـ
بــخــدمــاتــه، ولــفــت الــنــظــر إلـــى أن 
قرار رحيله خاضع لعدة اعتبارات 
ورغبة  اإلدارة  مجلس  قــرار  منها 
إلى حرص  نفسه، مشيرا  الالعب 
المناسب  ــقــرار  ال التــخــاذ  اإلدارة 
ــادي  ــنـ ــدم مــصــلــحــة الـ ــخـ الــــــذي يـ

والالعب معا.
ــاح عن  ــصــ ورفـــــض الـــعـــلـــوي اإلفــ

مكتفيا  الرفاعي  العرض  تفاصيل 
اإلدارة  مجلس  “سينظر  بالقول 
وليس  وقــت  بــأقــرب  طلبهم  فــي 
من  المزيد  عــن  اإلعـــالن  بإمكاني 

تفاصيل العرض ..”.
مصدر  أكــد  متصل،  صعيد  وعلى 
مطلع لـ “البالد سبورت” بأن قيمة 
إلى   20 بـ  تقدر  الرفاعي  العرض 
على  لــلــحــصــول  ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  25
الــالعــب  وأن  ــالعـــب،  الـ خـــدمـــات 
بــإمــكــانــه الــلــعــب مـــوســـم واحـــد 
الــمــوســم المقبل  مــع األهــلــي فــي 

سيكون  ــعــدهــا  وب  2020/2021
حرا في االنتقال ألي ناد آخر في 
الموسم الذي يليه، األمر الذي قد 
في  للسماوي  انتقاله  إلــى  يــؤدي 
صيغة  إلى  الطرفان  توصل  حال 

تفاهم مشتركة إزاء الصفقة.

ــر جــــاســــم الـــشـــيـــخ مــن  ــبـ ــتـ ــعـ ويـ
الساحة  على  المتميزين  الالعبين 
الكروية المحلية في خط الوسط 
وقد ساهم بحصول منتخبنا على 
بطولة غرب آسيا التاسعة بالعراق 

ولقب خليجي 24 في قطر.

قــال أميــن ســر نادي الحد أحمــد البهدهي إن فاتورة الماء والكهرباء تســتنزف 
70 % مــن ميزانيــة النــادي، موضًحــا إلــى أن متوســط الفاتــورة الشــهرية يبلغ 

3500 دينار فيما أعلى قيمة لفاتورة وصلت النادي تقدر بـ 4 آالف دينار.

التي  بالجهود  البهدهي  وأشـــاد 
الشباب  شــئــون  وزارة  بذلتها 

ــذه  ــحــــل هــ ــ والـــــريـــــاضـــــة ل
التهمت  والــتــي  المشكلة 
النادي  ميزانية  من  الكثير 

ــســنــوات الــمــاضــيــة،  ــالل ال خـ
حـــيـــث شـــرعـــت الــــــــــوزارة فــي 

من  المعالجة  للمياه  خــزانــات  تركيب 
أجل ترشيد استهالك المياه.

 % 80 الماء  “يشكل  وأضــاف 
الشهرية  الــفــاتــورة  قيمة  مــن 
ــكــهــربــاء، حيث  ــال ب ــة  مــقــارن
أحدهما  ملعبين  نمتلك  إننا 
الصناعي  بالنجيل  مـــزروع 
الطبيعي  بــالــنــجــيــل  ــر  ــ واآلخـ
واألخير يحتاج لعملية الري التي 
تجري 3 مرات في اليوم الواحد، األمر 
الذي يؤدي إلى استهالك قدر كبير من 

الماء..”. وذكر البهدهي أن وزار شئون 
قــامــت مشكورة  ــريــاضــة  وال الــشــبــاب 

بــتــركــيــب خـــزانـــات لــمــعــالــجــة الــمــيــاه 
األشهر  يتم خــالل  أن  المفترض  ومــن 
ــفــاتــورة  الــقــادمــة انــخــفــاض تــكــلــفــة ال
والمتابعة  بالجهود  مشيدا  الشهرية، 
المستمرة من الوزارة والتي تعد محل 
نــادي  إدارة  مجلس  واهــتــمــام  تقدير 
هذه  معالجة  أهمية  إلى  منوها  الحد، 
المشكلة لالستفادة من الموارد المالية 
في تسيير األنشطة الرياضية بالنادي 
بدال  السليمة  األوجـــه  فــي  وتوجيهها 
من استنزافها في دفع فاتورة شهرية 

للماء والكهرباء.
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كيف سيكون برنامجك في “رمضان كورونا”؟  «

البيت  في  بالجلوس  سيقتصر  أنــه  أعتقد  البدر: 
العائلة  أجــل سالمة  مــن  الكريم  الــقــرآن  ــراءة  وقـ

خصوصًا والناس عمومًا.
ما هي سلبيات وإيجابيات كورونا معك  «

كرياضي؟

البدر: السلبيات تتمثل في قلة األدوات الرياضية 
على  وتشجع  الجسم  تقوية  على  تساعد  الــتــي 
انقطع  قــد  شخصًيا  أنــي  كما  باللعب،  االســتــمــرار 
رزقـــي وأنـــا أعــيــل عائلة وال تــوجــد وظــائــف في 
الوضع الراهن ولدّي مستحقات لم أتحصل عليها. 
العائلة  بجنب  أنــي  هــي  طبًعا  اإليــجــابــيــات  وأمـــا 

لوقت طويل وهذا يغنيني عن كل شيء.
هل أنت مع عودة المسابقات أو إلغائها..  «

ولماذا؟

عادت  حــال  في  ألنــه  إلغائها،  مع  بالتأكيد  الــبــدر: 
للغاية، كما سيكون  المباريات مضغوطة  ستكون 
الجديد،  للموسم  للغاية  الموسم قريًبا  دوري هذا 
على  بسيطة وستؤثر  اإلعــداد  فترة  أن  يعني  ما 

الالعب بشكل سلبي.
كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟ «

البدر: أتوقع أنها ستعود كما في السابق، كما هذا 
المصابين  الالعبين  صالح  في  سيصب  التوقف 

لتجهيز أنفسهم للموسم المقبل.
هل اكتشفت كورونا فيك شيئًا جديدًا غير  «

هوايتك الرياضية؟

ــه ال يــوجــد شـــيء أحــبــه أكــثــر من  الـــبـــدر: ال، ألنـ
بلعب  الــفــراغ أمضيه  الــريــاضــة، حتى فــي وقــت 

“البليستيشن”.
ماهي وجبتك المفضلة على الفطور والسحور؟  «

البدر: طبق الثريد هو الوجبة المفضلة.
طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

الحاضر  الطبق  هــو  السمبوسة  يكون  قــد  الــبــدر: 
بشكل يومي.

ماذا تشاهد بالتلفزيون؟  «

التلفون  على  التركية  المسلسالت  أتــابــع  الــبــدر: 
الهندية  األفـــالم  بمشاهدة  متعصًبا  الــوالــد  كــون 

بالتلفزيون.
موقف سابق تتذكره في كل شهر رمضان؟ «

الــبــدر: افــتــقــادي إلـــى أشــخــاص كــانــوا مــعــي في 
السنوات الماضية وهذه دون شك ذكرى مؤلمة.

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 البحرين 

فاضل البدر.

حسن علي

جاسم الشيخ أحمد العلوي

أحمد البهدهي

حسن علي

علي مجيد

يونس سلمان



فقــدت الرياضــة البحرينيــة ورياضــة رفــع األثقال أحــد أبــرز نجومها الشــباب الرباع 
المتميز والالعب الخلوق سلمان أحمد سالم الكندي، والذي وافته المنية قبل يومين.

ويعتبر الالعب الخلوق سلمان الكندي من 
المنتخب  رباعي  أبــرز  أحد   1997 مواليد 
ممارسة  بــدأ  فقد  األثــقــال،  لرفع  الوطني 
ــامــج مملكة  ــرن ــب ل انـــضـــم  عــنــدمــا  ــلــعــبــة  ال
الرياضية  الــمــواهــب  الكــتــشــاف  البحرين 
ــر الــعــام  )ريــاضــة رفـــع األثـــقـــال( فــي أواخــ
شــارك في عدة   2011 العام  وفــي   ،2010
المشاركات  هذه  وخالل  محلية،  بطوالت 
أثبت تميزه مما شجع الجهاز الفني لضمه 
في  لتمثيله  الوطني  المنتخب  لصفوف 
وبعد  الــخــارجــيــة،  ــمــشــاركــات  ال مختلف 
اخــتــيــاره كــأحــد الــعــنــاصــر الــرئــيــســة في 
المنتخب الوطني بدأت مشاركات الكندي 
التعاون  مجلس  دول  ببطولة  الخارجية 

أقيمت  والــتــي  األثـــقـــال،  لــرفــع  الخليجي 
حقق  حيث  السعودية،  العربية  بالمملكة 

فيها المركز الثاني.
ــازات الــريــاضــيــة التي  ــجـ الــعــديــد مــن اإلنـ
الكندي  ســلــمــان  الــخــلــوق  الــالعــب  حققها 
ــواره مـــع الــمــنــتــخــب الــوطــنــي  ــشـ خـــالل مـ
األولى  الخارجية  فالبطولة  األثقال،  لرفع 
حقق  والتي  الخليجية،  البطولة  كانت  له 
فيها المركز الثاني متقلدا بست ميداليات 
العام  األثقال  لرفع  الخليج  بطولة  فضية، 
حقق  عمان  بسلطنة  أقيمت  التي   2012
العربية  البطولة  ميداليات فضية،   6 فيها 
لرفع األثقال العام 2013 بقطر، وحقق فيها 
األثقال  لرفع  الخليج  بطولة  ذهبيات،   3

 3 فيها  وحــقــق  بالسعودية،   2014 الــعــام 
لرفع  العرب  بطولة  فضيات،  و3  ذهبيات 
األثقال العام 2014 أقيمت بتونس وحقق 
الرياضية  األلعاب  دورة  برونزيتين،  فيها 
لـــــدول مجلس  ــال  ــ ــق ــ ــع األث ــرفـ لـ الــثــانــيــة 
 3 بالسعودية، وحقق فيها   2015 التعاون 

األثقال  لرفع  آسيا  غــرب  بطولة  فضيات، 
ذهبيات و3   3 فيها  األردن، وحقق   2015
األثقال  لرفع  آسيا  كــأس  بطولة  فضيات، 
كأس  بطولة  برونز،  و2  فضيات   4  2015
العرب لرفع األثقال 2015 باألردن، وحقق 

فيها 4 فضيات وبرونزتين أيضا.

لقد أدى المرحوم البطل البحريني سلمان 
إخـــالص  بــكــل  الــريــاضــي  ــكــنــدي دوره  ال
وكان  تمثيل،  خير  وطنه  ومثل  وأمــانــة، 
ــه، وســـاهـــم في  ــالئـ ــزمـ دائـــمـــا مــشــجــعــا لـ
المشرفة  اإلنــجــازات  من  العديد  تحقيق 
البحرين،  لمملكة  الملونة  والــمــيــدالــيــات 

المعروفين  الالعبين  من  المرحوم  وكــان 
المنافسين،  ــرام  ــتـ واحـ أخــالقــه  بــدمــاثــة 
العام  منذ  وتــدريــب  مشاركاته  انقطعت 
الــمــمــلــكــة  ــارج  ــخـ لـ ســـفـــره  بــســبــب   2016
ــة، والــعــمــل فــي السلك  ــيـ لـــدواعـــي دراسـ

العسكري.

أشــاد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بــن خليفة آل خليفة بقرار مجلس الــوزراء في الموافقة على 
اقتراح برغبة بمنح وحدات سكنية لالعبي منتخب البحرين الوطني الذين أحرزوا بطولة كأس الخليج العربي على من تنطبق عليه 
شــروط ومعايير اســتحقاق الخدمة اإلســكانية، وذلك خالل ترؤس صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى  النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اإلثنين 27 أبريل الجاري بتقنية االتصال المرئي عن ُبعد.

وقال الشيخ علي بن خليفة إن القرار 
الحكومة  مــن  الــواضــح  الــدعــم  يؤكد 
بهم،  واالهــتــمــام  الرياضيين  لــرعــايــة 
السامية  التوجيهات  وذلك في ضوء 
يسهم  أنــه  إلــى  مشيًرا  الملك،  لجاللة 
منتسبي  دور  تعزيز  في  كبير  بشكل 
بالغ  عن  معرًبا  البحرينية،  القدم  كرة 
النجاحات  بمسيرة  واالعــتــزاز  الفخر 
واإلنجازات التي تحققت لكرة القدم 

البحرينية.

وأوضح أن التوجيهات الكريمة لسمو 
سموه  اهتمام  تؤكد  الـــوزراء  رئيس 
بدعم الرياضيين أصحاب اإلنجازات، 
لهم،  المختلفة  الــدعــم  سبل  وتوفير 
وذلك في إطار حرص الحكومة على 

توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
االتــحــاد  إدارة  مجلس  رئــيــس  وأكـــد 
النهضة  أن  الــقــدم  لــكــرة  الــبــحــريــنــي 
ــهــا مــمــلــكــة  ــتـــي شــهــدت الـــريـــاضـــيـــة الـ
الماضية  الــســنــوات  خـــالل  الــبــحــريــن 

جاءت نتاًجا للرؤية الشاملة لحضرة 
ــالد،  ــ ــب ــ ــل ال ــاهــ ــــة عــ ــــجــــالل ــب ال ــاحــ صــ
السمو  صاحب  لتوجهات  وتجسيًدا 
الملكي رئيس الوزراء، إذ تبنى سموه 
مــبــادرات مختلفة وفــرت  عـــدًدا مــن 
البحرين  لنهضة  الـــالزمـــة  األدوات 
وتحقيقها للتقدم على جميع األصعدة 

بما فيها المجال الرياضي.
وأضـــاف: “إن الــدعــم الــالمــحــدود من 
للرياضة  ــوزراء  ــ الـ قــبــل ســمــو رئــيــس 

البحرينية عموًما وكرة القدم خصوصا 
جعل من واقع الرياضة البحرينية في 
والمتقدمة،  المنجزة  الـــدول  مصاف 
مختلفة  نجاحات  المملكة  حققت  إذ 
التاريخيين  التتويجين  آخــرهــا  كــان 
غرب  بطولة  بلقبي  الوطني  لمنتخبنا 
العربي  الخليج  وكـــأس   2019 آســيــا 

)خليجي 24(”.

:”إن  بــن خليفة  عــلــي  الــشــيــخ  وقـــال 
الــجــهــود الـــتـــي نــبــذلــهــا فـــي مجلس 
القدم،  لكرة  البحريني  االتحاد  إدارة 
عبر  تحقيقها  يتم  التي  والمنجزات 
تلك الجهود، تأتي نتيجة لتوجيهات 

سموكم السديدة، والتي تهدف دائًما 
البحرين ورقيها على  الزدهــار مملكة 
مختلف األصعدة، واالرتقاء بالطاقات 
ــيــة الـــريـــاضـــيـــة الــبــحــريــنــيــة،  ــاب ــشــب ال

والوصول بها إلى منصات التتويج”.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

فقيد رفع األثقال سطر حروف وطنه من ذهب

رئيس اتحاد الكرة ُيشيد بقرار مجلس الوزراء

 الرباع المرحوم سلمان الكندي
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خّيــم علــى الكون فايروس كورونا )كوفيد 19-( ليفرض تدابير العزل المنزلي 
والتباعــد االجتماعــي بيــن األفــراد، وأفرز لدينــا روتينا جديــدا ونمطا غذائيا 
مختلفــا، ومــع حلول شــهر رمضان المبارك فــإن المحافظة على الوزن مع قلة 

الحركة والنشاط البدني يمثل تحديا حقيقيا للناس.

اإلجراءات االحترازية لفايروس 
ــا الـــتـــي فـــرضـــت عــلــى  ــ ــورونـ ــ كـ
المنازل،  داخل  البقاء  الناس 
وإغالق األندية الرياضية 
البدنية  اللياقة  ومــراكــز 
والـــصـــحـــيـــة )صــــــاالت 
ــم(، وتــــوقــــف  ــ ــ ــي ــ ــجــ ــ ــ ال
في  الرياضي  النشاط 
يجعل  ربما  المملكة، 
ــكــثــيــريــن عــرضــة  ال
األوزان  الكتساب 
كنتيجة  ــدة  ــ ــزائ ــ ال

لقلة الحركة.
وكـــــمـــــا هــــــو مــــعــــروف 
ــبــدنــي  ــنـــشـــاط ال ــأن الـ ــ بـ
يدعم ويحسن  المنتظم 
الداخلية  األعــضــاء  عمل 
والــعــمــلــيــات الــحــيــويــة 

المناعة  جهاز  ويقوي  اإلنــســان،  جسم  في 
التوترات  من  ويخفف  الفايروسات،  ضد 
والضغوطات الحياتية، ويقي من اإلصابة 

بعدد من أمراض .
ونــتــيــجــة لـــذلـــك فــقــد شـــهـــدت الــمــمــاشــي 
تــزايــد  المملكة  فــي  الــعــامــة  والــمــتــنــزهــات 
الــذيــن يــمــارســون الرياضة،  الــنــاس  أعـــداد 
الخفيف  الجري  أو  المشي  رياضة  ســواء 
ــات الــهــوائــيــة  ــدراجــ ــ أو ريـــاضـــة ركــــوب ال
مع  األخـــرى  الحركية  األنشطة  ومختلف 
االجتماعي  الــتــبــاعــد  بتعليمات  االلـــتـــزام 
والوقائية  الصحية  ــادات  االرشـ ومختلف 
واالحترازية، وذلك بهدف المحافظة على 
لياقتهم الصحية، بينما الكثيرون أصبحوا 
متنفسا  باعتبارها  الرياضة  على  يقبلون 
وتحقيق  الــمــزاج  لتحسين  هامة  ووسيلة 
ومحاربة  الممل  الروتين  وكسر  السعادة 

وباء كورونا.

ــي ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــــــــــع االلــــــــــــــتــــــــــــــزام بـــــــالـــــــتـــــــبـــــــاعـــــــد االجـ

الرياضة متنفس المواطنين ضد “كورونا”

النشاط البدني مفتوح لجميع األعمار

الرياضة وسيلة فعالة لمحارية العديد من األمراض

النساء يقبلن على ممارسة الرياضة أسوة بالرجال

أعداد كبيرة من المواطنين يزاولون رياضة المشي

علي بن خليفة

البعض يفضل رياضة ركوب الدراجات الهوائية

رياضة المشي في الفرجان واألحياء السكنية
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حسن علي  |  تصوير رسول الحجيري وخليل ابراهيم

بالموافقة على 
اقتراح برغبة لمنح 

وحدات سكنية 
ألبطال “خليجي 24”

أكــدت العديــد مــن التقاريــر الصادرة 
اقتــراب صنــدوق  عــن  إنجلتــرا  مــن 
العربيــة  للملكــة  الســيادي  الثــروة 
بصنــدوق  والمعــروف  الســعودية 
االســتثمارات العامة من شــراء نادي 
فــي  القابــع  اإلنجليــزي  نيوكاســل 
الــدوري الممتــاز بقيمــة تقــدر ب300 
حيــث  إســترليني..  جنيــه  مليــون 
كشــفت التقارير أن محافظ صندوق 

االستثمارات العامة السعودي السيد 
ياسر الرميان هو من سيتولى رئاسة 
انتقــال  عمليــة  إتمــام  بعــد  النــادي 

الملكية للصندوق السيادي.
 في الواقع كانت لدى أصحاب القرار 
الســعودي رغبــة كبيــرة منذ ســنوات 
االســتثمار  معتــرك  فــي  بالدخــول 
فــي األنديــة األوروبية علــى غرار ما 
اقدمــت عليــه اإلمارات وقطــر ولكن 

تتحقــق  لــم  معلومــة  غيــر  ألســباب 
الرغبــات مســبًقا.. وممــا ال شــك فيــه 
أن قــرار االســتثمار فــي أحــد أنديــة 
الصنــدوق  قبــل  مــن  البريميرليــغ 
الســيادي كان قــرارا صائبــا نظــرا لمــا 
يمثلــه الــدوري اإلنجليــزي مــن قيمة 
ســوقية عاليــة وتدر األربــاح الكثيرة 

على جميع االندية المنتمية اليه.
ســيتولون  الذيــن  أن  المؤكــد  مــن    

بــدأوا  قــد  نيوكاســل  نــادي  إدارة 
فعليــًا بوضع خطط مدروســة تتعلق 
بالكيفية التي ســيبدأ بها المشــروع.. 
النــادي  يشــهد  أن  المنتظــر  ومــن 
الجذريــة  التغييــرات  مــن  العديــد 
علــى كافة األصعــدة وخصوصا فيما 
والالعبيــن.. الفنــي  بالجهــاز  يتعلــق 

حيــث مــن المتوقــع أن يتــم التعاقــد 
مــع مــدرب صاحــب اســم المــع فــي 

ســيتم  وكذلــك  األوروبيــة  الســاحة 
التعاقــد من بعــض الالعبين أصحاب 
الجودة العالية وذلك لنقل نيوكاســل 
لخطوات لألمام وجعله ناديا منافسا 
على غرار ما أقدم عليه ابراموفيتش 
فــي تشيلســي ومــا اقــدم عليه ســمو 
الشيخ منصور بن زايد في مانشستر 

سيتي.
علــى  يحتــوي  نيوكاســل  مشــروع   

التفصيليــة  الجوانــب  مــن  العديــد 
لذكرهــا.. يســع  ال  المقــام  أن  بيــد 
فقــط يجــب التنويــه إلــى أن عشــاق 
أكبــر  ســيكونون  االنجليزيــة  الكــرة 
المســتفيدين مــن هــذه الصفقــة ألن 
دخول نيوكاسل في صلب المنافسة 
مــع بقيــة االندية الكبيرة ســيزيد من 
مســتوى االثارة والحماس والشــغف 

الجماهيري!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

“بريميرليغ” بنكهة سعودية!!
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مصابو السكري النوع األول ممنوع عليهم الصيام
حســـين لــــ“^”: 63.6 % مـــن المرضـــى ينجحـــون فـــي إكمـــال صومهـــم

كشــف استشــاري أول الغــدد الصمــاء والســكري، زميــل الكليــة االمريكيــة للغــدد 
الصمــاء، وئــام حســين عــن أن التقديــرات أشــارت لوجــود أكثــر مــن 100 مليــون 
شخص مصابون بالسكري يصومون شهر رمضان، وسيستمر هذا العدد في النمو.

ونصح  االستشـــاري حســـين، مرضى 
الســـكري مـــن النـــوع 1 بعـــدم الصيـــام 
بســـبب مخاطـــر حـــدوث مضاعفـــات 
الدراســـات  إحـــدى  ان  شـــديدة.واوضح 
الحديثـــة أكـــدت أن ٪63.6  منهم أكملوا 
صيام الشهر، مشيرا الى أن سالمة الصيام 
لمرضى الســـكري أمـــر بالغ األهمية ويجب 
تحديـــد المخاطـــر لهم و التي تشـــمل نوع 
مرض الســـكري، واألدوية، ومخاطر نقص 
الســـكر في الدم، والمضاعفات وأالمراض 
االجتماعيـــة  والظـــروف  المصاحبـــة، 
وظروف العمل، وتجربة رمضان السابقة.

“صنفـــت  حســـين  االستشـــاري  وقـــال 

توصيات جمعية السكري األمريكية للعام 
2005 إلدارة مرض السكري خالل رمضان 
وتحديثه لعام 2010 األشخاص المصابين 
بـــداء الســـكري إلـــى أربـــع مجموعـــات من 
المخاطـــر وهـــي “عاليـــة  للغايـــة وعاليـــة 
المخاطـــر ومعتدلة ومنخفضـــة المخاطر” 
وقد تـــم اعتماد فئـــات المخاطـــر هذه من 
قبـــل المنظمـــة اإلســـالمية للعلـــوم الطبية 
وأكاديمية الفقه اإلسالمي الدولي، والتي 
نشـــرت مرســـوًما بقبـــول فئـــات المخاطـــر 
لمـــن ال  واعتمادهـــا، ووضعـــت توصيـــات 

يصوم بناًء على احتمالية الضرر. 
تشـــمل  األولـــى،  الفئـــة  أن  الـــى  وأشـــار 

للغايـــة  الخطـــورة  عاليـــة  المجموعـــة 
األشـــخاص المصابيـــن بـــداء الســـكري من 
النوع األول الذين لم تتم السيطرة عليهم 
جيـــدا، وأولئـــك الذيـــن يعانون مـــن نقص 
ســـكر الدم الحـــاد في األشـــهر الثالثة قبل 
رمضان أو يعانون من الحماض الكيتوني 

الســـكري، والوعي بنقص الســـكر في الدم، 
والحمل في حاالت مرض السكري المثبتة 
قبل الحمل والشـــيخوخة، والفئـــة الثانية 
هي مجموعة عالية الخطورة وهم مرضى 
السكري من النوع 1 الذي يتم التحكم فيه 
جيدا، والذين يعانون من الفشـــل الكلوي، 
والنوع 2 من مرض السكري وداء السكري 
الحملـــي، و تقع المجموعـــات المتبقية من 
المرضى في المجموعات المعرضة للخطر 

المعتدلة والمنخفضة 
ونـــوه  أن 10 % مـــن بيـــن جميـــع مرضـــى 
الســـكري يعانـــون مـــن مرض الســـكري من 
النوع 1 فقـــط، وتعتمد فئة األحداث على 
األنسولين، ويحدث داء السكري من النوع 
1 بســـبب تفاعـــل المناعـــة الذاتيـــة حيـــث 
يهاجـــم نظـــام الدفاع في الجســـم الخاليا 
التي تنتج األنســـولين ونتيجة لذلك ينتج 

الجسم القليل جدا من األنسولين.

وئام حسين

7 سنوات لشاب حاول قتل جاره لخالف على “بارك”
الجاني عمد إلى طعن الضحية بسكين

ســـجنت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
شـــابا لمدة 7 سنوات، بعد إدانته بالشروع 
فـــي قتـــل جـــاره بمنطقة قاللـــي لخالفات 
بينهما حـــول أحقية كل منهما في مواقف 
ســـيارات بجـــوار المنـــزل، إذ عمـــد الجاني 
إلـــى طعنه بســـكين، كمـــا أمـــرت بمصادرة 
األداة المســـتخدمة وفـــي الدعوى المدنية 

بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكان مركز شرطة سماهيج قد تلقى بالغا 
حول وجود شخص في أواخر األربعينات 
مـــن عمـــره ملقـــى علـــى األرض بمنطقـــة 
قاللـــي، وتوجـــد به عـــدة طعنـــات وملطخ 
دوريـــة  انتقلـــت  الفـــور  وعلـــى  بالدمـــاء، 
شـــرطة وتم نقله إلى المستشـــفى، وتبين 
أن المتهـــم العشـــريني هو من قـــام بطعنه 
بســـكين صغيرة كانت بحوزته، فتوجهت 

دوريـــة شـــرطة لمنزلـــه وتم القبـــض عليه، 
وتبيـــن بفحصـــه أن في يده إصابـــة وآثار 
دمـــاء على مالبســـه، فتـــم نقله هـــو اآلخر 

للمستشفى ليتلقى العالج الالزم.
وأســـفرت التحريات التي أجرتها الشرطة 
عـــن أن المتهـــم كان قـــد بّيت النيـــة وعقد 
العزم على ارتـــكاب جريمة القتل المتعمد 
قاصـــدا إزهـــاق روح المجنـــي عليه، حيث 
تمثلـــت أفعالـــه فـــي أنـــه كان يمشـــي فـــي 
الشـــارع الـــذي شـــهد الواقعة ذهابـــا وإيابا 
مترصـــدا المجنـــي عليـــه، ومـــا إن رصـــده 
إلـــى  أدت  طعنـــات  بعـــدة  باغتـــه  حتـــى 
سقوط المجني عليه على األرض وانكسر 
الســـكين، ولـــم يتوقـــف المتهـــم وواصـــل 
الطعـــن ولكن انكســـار النصل من الســـكين 

منع وقوع جريمة القتل.
فيمـــا ينكـــر المتهـــم مـــا نســـب إليـــه مـــن 
اتهامـــات، ويدعـــي أنـــه فـــي يـــوم الواقعة 

كان متوجهـــا ألحد المطاعم لشـــراء وجبة 
العشـــاء، إال أنه تفاجأ بالمجني عليه الذي 
مـــا إن شـــاهده حتى أخـــرج ســـكينا وظّل 
يهـــدده بهـــا نظـــرا لوجـــود عـــدة خالفـــات 

سابقة بينهما بسبب مواقف السيارات.
وأضـــاف أنـــه تمكن من أخذ تلك الســـكين 
مـــن يـــد المجنـــي عليـــه، وحـــاول الدفـــاع 
عـــن نفســـه، لكن المجنـــي عليـــه تمكن من 
التســـبب له بجرح كبير في يـــده، فتعاركا 

باأليدي حتى سقطا على األرض، مبينا أن 
المجنـــي عليه هرب مـــن الموقع فغادر هو 

اآلخر إلى منزله.
لكن عامل آســـيوي في أحد المطاعم شهد 
بأنه وأثنـــاء تواجده في المطعم والقريب 
مـــن مـــكان الواقعة، شـــاهد المجنـــي عليه 

يحضر للمطعم.
______________

تتمة الموضوع بالموقع االلكتروني.

صورة أرشيفية للواقعة

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابة عدنـــان الوداعي 
أن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت 
متهميـــن   3 بإدانـــة  أحكاًمـــا  أمـــس 
خالفوا اإلجـــراءات الصحية والتدابير 
االحترازية؛ من أجل مكافحة فيروس 
كورونـــا المســـتجد ولغـــرض الحيلولـــة 
بمعاقبتهـــم  قضـــت  إذ  انتشـــاره،  دون 
رفضـــت  فيمـــا  دينـــار،  ألـــف  بغرامـــة 
المحكمة الكبرى االستئنافية استئناف 

أحـــد المتهميـــن بمخالفة الحجر المنزلي، الذي ســـبق إدانتـــه بالغرامة ألفين 
دينـــار. وكانـــت النيابـــة العامة قـــد تلقت مـــن إدارة الصحة العامـــة بالغات 
بقيام 3 أشخاص خالفوا قرار الحجر المنزلي المفروض عليهم لمنع انتشار 
فيـــروس كورونا المســـتجد، ومـــن خالل المتابعـــة تبين عدم التـــزام أولئك 
بالحجر المنزلي، وأنهم خرجوا من مســـاكنهم في تواريخ مختلفة. وكذلك 
بقيام متهم مدير محل تجاري بمخالفة االشتراطات واإلجراءات الصحية 
للمحالت التجارية للحيلولة دون انتشار الوباء. هذا وباشرت النيابة العامة 
تحقيقاتهـــا فـــور تلقيهـــا البالغات، إذ اســـتجوبت المتهميـــن وأمرت بإخالء 
ســـبيلهم بكفاالت مالية، وأمرت بإحالتهم للمحكمـــة الصغرى الجنائية التي 

أصدرت حكمها المتقدم.

إدانة 3 خالفوا الحجر بغرامة 1000 دينار

المنامة - بنا

االلتـــزام  يعكـــس  مؤشـــر  فـــي 
المجتمعي باإلجراءات االحترازية 
لمكافحـــة فيروس كورونـــا والتي 
حددتها اللجنة التنسيقية برئاسة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهد، نائـــب القائد األعلى، النائب 
الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
وزيـــر  لتوجيهـــات  وانعكاســـا 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة وحرصـــه 
علـــى التنفيذ الدقيـــق لإلجراءات 
المعمـــول بهـــا ضمـــن مهـــام وزارة 
الداخليـــة، أكـــد مدير عـــام اإلدارة 
الشـــيخ  العميـــد  للمـــرور  العامـــة 
آل  عبدالوهـــاب  بـــن  عبدالرحمـــن 
خليفة، انخفاض الحركة المرورية 
والشـــوارع  المحافظـــات  بجميـــع 
األســـواق  ومناطـــق  الرئيســـية 
والمجمعـــات التجاريـــة واألحيـــاء 
السكنية بنســـبة 90 % في الفترة 
فـــي   %  85 ونســـبة  الصباحيـــة 
الفترة المســـائية، مقارنة بالحركة 
المروريـــة في نفـــس الفترة خالل 

األعوام السابقة.
وأشاد العميد الشيخ عبد الرحمن 
بن عبـــد الوهاب آل خليفة، حكمة 
التدرج فـــي تنفيذ القرارات، األمر 
الـــذي ســـاهم فـــي بلـــوغ النتائـــج 
اإليجابيـــة على الحركـــة المرورية 
علـــى  يؤثـــر  لـــم  الـــذي  وبالشـــكل 
للمواطنيـــن  المعيشـــية  الحيـــاة 

والمقيمين.
وأشـــار فـــي تقرير متكامـــل حول 
مملكـــة  فـــي  المروريـــة  الحركـــة 
البحريـــن، إلـــى أن غلـــق المدارس 
والجامعـــات، ســـاهم فـــي خفـــض 
مســـتوى الحركـــة المرورية خالل 
 40 بنســـبة  الصباحيـــة  الفتـــرة 
باصـــات  خـــروج  لعـــدم  نظـــًرا   %
اإلداريـــة  والطاقـــم  المـــدارس 
الحركـــة  وانخفـــاض  والتعليمـــي، 
بنســـبة  المســـائية  الفتـــرة  خـــالل 

10 % كـــون هـــذه الفتـــرة للطلبـــة 
الجامعيين فقط.

وأوضـــح أن خفض القـــوة العاملة 
بنسبة 50 % ساهم بخفض نسبة 
الحركـــة المروريـــة على الشـــوارع 
الرئيسية بنسبة ال تقل عن 25 % 
في الفتـــرة الصباحيـــة و5 % في 

الفترة المسائية.
وأضاف مدير عـــام اإلدارة العامة 
للمـــرور إلـــى أنـــه قبـــل قـــرار غلـــق 
والمطاعـــم  التجاريـــة  المحـــالت 
كانـــت  الرياضيـــة،  والنـــوادي 
الحركـــة المروريـــة منخفضـــة في 
الطرق الرئيســـية فقط بنـــاًء على 
لهـــذا  وكان  الســـابقة،  القـــرارات 
خفـــض  فـــي  واضـــح  أثـــر  القـــرار 
الحركـــة المرورية وحركة المشـــاة 
على الطـــرق الداخلية القريبة من 
التجاريـــة  والمحـــالت  األســـواق 
الســـكنية،  األحيـــاء  وكذلـــك 
وســـجلت نســـبة االنخفـــاض فـــي 
فـــي   %  15 المروريـــة  الحركـــة 
فـــي   % و35  الصباحيـــة  الفتـــرة 

الفترة المسائية.

انخفاض الحركة المرورية 90 % صباًحا 

أم محمد تصارع الحياة وسط كومة من القوارض وتسريبات المياه
قضـــــــت 3 عقــــود كـاملــــة فـــي شقتهـــا الصغيــــرة بــــال أمـــــل

في البناية رقم 592 في شــقق البســيتين القديمة، تجلس أم محمد في الشــقة رقم )1( لوحدها مســتذكرة 
البدايــات فــي هــذه الصالــة الصغيرة، قبل 30 عامــا أو أكثر بقليل، هنا قضت زهرة شــبابها 3 عقود كاملة، 

بال أمل أو مستقبل قريب.

توفـــي ولداهـــا بقدر مـــن هللا قبل أعوام عـــدة، وتركاها مع 
ابنتها تصارعان صعوبات الحياة ومشاقها، الى جانب زوج 
كهـــل ومريض، يســـتلم راتبـــا بســـيطا، ينهار بعد أيـــام قلة، 
يعرفهـــا جيدا من هم فـــي عتاد األســـر المتعففة، محدودة 
الدخـــل. اإلشـــكالية المتكـــررة هـــي فـــي الســـكن، تقـــول أم 
محمد إن الشـــقة الحالية تعج بالـ “الزهيوية” والتي تســـرح 
وتمـــرح فـــي الصالـــة وفي المطبـــخ وغرفة النـــوم والحمام 
وممـــر الشـــقة الرئيـــس، في هـــذا المـــكان يرفـــع الصراصير 

عالمة النصر بكل ثقة ووقاحة.
وتضيف أم محمد أن تسريبات المياه، وتقطعات الكهرباء، 
وانبعـــاث الروائح الكريهة الى الشـــقة من هنـــا وهناك، هي 

مـــن الكوابيـــس اليوميـــة علـــى الصـــدر وعلى العنـــق، ومن 
األشياء التي تقطع األنفاس.

وتقول إنها حين تناشـــد ال أحد ينصت، وال أحد يبالي، وال 
أحـــد يســـأل، وأن المعاناة المعيشـــية والحياتيـــة واليومية 
هي أمر فردي لها، شـــخصي أن صح التعبير، ال أحد يعرف 
عنـــه شـــيئا، وال أحد يهتم ألن ينصت اليـــه، ال من قريب أو 
من بعيد. أم محمد ببســـاطة، هي نموذج للمرأة البحرينية 
المتعففـــة التـــي تجلـــس في بيتهـــا متأملة أن يدخـــل إليها 
التغيير عبر الباب بشخص، يحل لها مشاكلها بأمر أو بكلمة 
“ابشري” و”تم” لكنه أمر لم يحصل بعد، وما تزال أم محمد 

تنتظر البشارة، فهل تحصل على ما تريد؟

عرب يسرقون أموال المصلين والمحكمة تسجنهم 5 سنوات
عاقبـــت المحكمـــة الكبرى الجنائيـــة األولى أربعة 
متهمين يحملون جنسية عربية، بسجن كل منهم 
لمدة 5 سنوات وأمرت بإبعادهم جميعا نهائيا عن 
المملكـــة بعد تنفيذ العقوبـــة المقضي بها، والذين 
انتشـــر لهـــم فيديو ســـابق عبـــر وســـائل التواصل 
االجتماعي يوضح طريقة عمليات الســـرقة التي 
يقومون بها؛ وذلك بعد القبض عليهم في سلطنة 
عمـــان التي توجهـــوا إليها الرتـــكاب ذات األفعال 

وجلبهم للمملكة لمحاكمتهم.
وذكـــرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتمثل في 
أن المتهميـــن األربعـــة، والذين تتـــراوح أعمارهم 
بيـــن 32 و47 عامـــا، قدمـــوا إلى مملكـــة البحرين 
ليـــس بحثا عن عمل شـــريف يرتزقون منه، وإنما 
االحتيـــال والنصـــب والســـرقة منتويـــن إنهاء ما 
عقـــدوا العزم عليه في أســـرع وقت ومســـتقرين 
تواجدهـــم  ومـــكان  ضحاياهـــم  نوعيـــة  علـــى 
والمبتغى ســـرقته منهم، فضاقـــت عليهم األرض 

بما رحبت.
هللا  بيـــوت  إال  البحريـــن  بمملكـــة  يجـــدوا  فلـــم 
يتخذوهـــا مســـرحا لجرائمهم، تلـــك البيوت التي 
يلـــوذ بها ضيـــوف الرحمن ليتخلصـــوا من أوجاع 
الدنيا ومشاكلها وصخبها ويتحررون من قيودها 
وهمومهـــا، باحثيـــن فيهـــا عن رضـــا هللا ورحمته 
وأمنـــه وأمانـــه، ففيها تأمن القلـــوب وتطمئن من 
بعـــد خوف وتطهـــر فيها النفوس مـــن بعد رجس 
األعمـــال وأســـوأها ولـــم يجـــدوا ســـوى مرتاديها 
مـــن المصليـــن ليكونـــوا هدفهـــم ومبتغاهـــم، ولم 
يثنهم المكان المقدس الموجودين فيه عن إتمام 

جرائمهم التي اتفقوا عليها.
وابتـــدع الجنـــاة مـــن الحيـــل العديد، مـــن خاللها 
يسيطرون على الضحية ويتمكنون من الوصول 
للهـــدف، وهـــو ســـرقة حافظـــة نقوده، ففـــي أحد 
المســـاجد بمنطقـــة أم الحصـــم تظاهـــر األول أن 
شخصا اســـتولى على حذائه، فيما تظاهر الثاني 
أنـــه يفتح الباب، والثالـــث تظاهر بفتح الباب من 

األسفل مما أدى إلى التضييق على المجني عليه 
في الخروج من المسجد.

وبعـــد 3 دقائـــق اكتشـــف الضحية األولـــى -رجل 
أعمـــال ســـتيني- ســـرقة حافظـــة نقـــوده والتـــي 
بداخلها عـــدد 4 بطاقات بنكية ومبلغ 700 دينار، 
وبعـــد فتـــرة بســـيطة تلقـــى رســـالة نصيـــة علـــى 
هاتفـــه من البنـــوك الصادر عنها البطاقات ســـالفة 
البيان، تفيد اســـتخدامها في ســـحب مبالغ مالية 
قدرهـــا بلـــغ مجموعهـــا 1900 دينـــار، وقـــرر بأنهم 
غيـــر بحرينييـــن مـــن خـــالل لهجتهم التـــي كانوا 

يتحدثون بها.
وتكررت من الجناة تلك األفعال بأساليب مغايرة 
وبمســـاجد أخـــرى وضحايـــا آخريـــن، حيـــث إنـــه 
وحال خروج المجني عليه الثاني من مسجد في 
منطقة الســـوق التجاري بالمنامة فوجئ بالمتهم 
األول يصيبه التعب وكاد يسقط على األرض، فما 
كان منـــه إال أن أمســـك به وأجلســـه على األرض، 
وكان يجـــاوره المتهم الثالث، لكن وبعد أن ابتعد 

قليـــال عن المكان اكتشـــف أن حافظـــة نقوده قد 
تمت سرقتها وبداخلها مبلغ 250 دينارا.

وأشـــارت إلـــى أن المجنـــي عليـــه الثالـــث وحـــال 
خروجـــه مـــن دورة الميـــاه بالمـــكان المخصـــص 
بمنطقـــة  الدينيـــة  المراكـــز  أحـــد  فـــي  للصـــالة 
السلمانية شـــاهد المتهم الثالث وهو يكاد يسقط 
علـــى األرض فأمســـك بـــه مـــن الخلـــف وحضـــر 
وآخـــرون لمســـاعدته، والحـــظ أن المتهم يتلمس 
ألداء  ودخـــل  األرض  علـــى  فوضعـــه  مالبســـه، 
الصـــالة، وبعـــد خروجه اكتشـــف ســـرقة حافظة 
نقـــوده والتي تحتـــوي بداخلها مبلـــغ 283 ديناًرا 

وبعض البطاقات البنكية.
ولفتـــت المحكمة أن الجناة وبعـــد ارتكابهم لتلك 
الوقائـــع توجهـــوا إلـــى ســـلطنة عمـــان حيـــث تـــم 
القبـــض عليهـــم هناك بتهمة الســـرقة ومـــن ثم تم 
تســـليمهم للســـلطات المختصة فـــي المملكة بناء 
على أمر القبض الصادر ضدهم من النيابة العامة 
علـــى ذمـــة تلـــك الوقائع، وقـــد أســـفرت تحريات 

الشـــرطة علـــى ارتـــكاب المتهمين للواقعـــة ومما 
شهد به مجريها بتحقيقات النيابة العامة.

وقد تعـــرف الضحايا على الجناة من خالل صور 
عرضـــت عليهم بعد التقاطها عبر أجهزة الصراف 
اآللي المســـتخدمة بعمليـــة االحتيال، كما تعرفوا 

عليهم شخصيا بطابور العرض.
وكانـــت وجهـــت لهـــم النيابـــة العامـــة أنهـــم فـــي 
و21/ 7/ 2019،    2019 /7 /19 وليلـــة   2019 /7 /18
اســـتعملوا التوقيع اإللكترونـــي الخاص بالمجني 
عليه األول وهو األرقام السرية لبطاقات االئتمان 
الخاصـــة بـــه وكان ذلـــك لغـــرض احتيالـــي دون 
تفويض منه بذلك، وتوصلوا دون مسوغ قانوني 
إلـــى االســـتيالء على المبالـــغ النقديـــة والمملوكة 
للمجني عليه األول وكان ذلك باالســـتعانة بطرق 
احتياليـــة، بـــأن اســـتعملوا الرقم الســـري الخاص 
ببطاقة االئتمان الخاصة به وإدخالها في وســـيلة 
تقنيـــة معلومـــات وتمكنـــوا بذلك من االســـتيالء 

على المبلغ المذكور.
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إبراهيم النهام

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب



البحريـــن  مستشـــفى  اســـتضاف 
التخصصـــي نـــدوة إلكترونية مفتوحة 
للجمهور المحلـــي واإلقليمي والعالمي 
فـــي يـــوم األربعـــاء الموافـــق 22 أبريل 
فرصـــة  للجمهـــور  ليتيـــح   ،2020
االســـتماع ومناقشـــة اآلثـــار المترتبـــة 
جـــراء  القلبيـــة  العنايـــة  وحـــدة  علـــى 
انتشار كوفيد19-، والتي قام بتقديمها 

عامر عرداتي وعبدالعزيز محمد.
وتحـــدث عضـــو مجلـــس إدارة مركـــز 
للقلـــب،  أبولـــو   - البحريـــن  مستشـــفى 
واستشـــاري أمـــراض وجراحـــة القلـــب 
التداخليـــة عامـــر عرداتـــي، المقيم في 
مستشـــفى جامعة إلينوي في شيكاغو 
ورئيـــس الفريـــق المشـــرف على وحدة 
الرعاية القلبية الطارئة في ظل إنتشار 
النـــدوة  فايـــروس كوفيـــد19-، خـــال 

مـــن  األولـــى  تعـــد  التـــي  اإللكترونيـــة 
نوعهـــا في المملكة المتعلقة بالعوارض 

الفريدة لكوفيد19-.
وقـــام عبدالعزيـــز محمـــد اختصاصـــي 
التداخليـــة  القلـــب  أمـــراض وجراحـــة 
فـــي مستشـــفى البحريـــن التخصصي- 
أبولـــو  بتســـليط الضوء علـــى الحاالت 
القلبية الطارئة غير المرتبطة بفيروس 

إلجـــراء  احتاجـــت  التـــي  كوفيـــد19- 
قســـطرة قلبية في مختبرات القسطرة 
فـــي المركـــز منذ بـــدء الجائحـــة، وأبرز 
عبدالعزيـــز محمد اســـتعدادات المركز؛ 
للحفـــاظ علـــى تقديـــم خدمـــات عاج 
القلب وخطة العمل على توســـيعها مع 
األخـــذ فـــي االعتبـــار ســـامة المرضى 

والموظفين.

أطلقـــت شـــركة “أڤايـــا” المتخصصـــة فـــي حلـــول وأنظمة 
االتصـــاالت المتكاملـــة الذكية، تطبيـــق التواصل الجديدة 
“Avaya Spaces” القائمـــة علـــى الســـحابة فـــي البحرين؛ 
لضمـــان دعـــم التواصـــل الفعـــال والعمل عن بعـــد، إذ توفر 
تجربـــة مجانيـــة للمؤسســـات لمـــدة 60 يوًما، كمـــا تتيحه 
الجامعـــات(،   / )الكليـــات  التعليميـــة  للمؤسســـات  مجانـــًا 
والقطـــاع الثالـــث غيـــر الربحـــي حتـــى أغســـطس المقبل، 
كجـــزء مـــن مســـاهمتها االجتماعيـــة فـــي مواجهـــة خطـــر 

فيروس “كورونا”.
ويأتـــي ذلـــك فـــي أعقـــاب زيـــادة األفـــراد الذيـــن يقومون 
بالحجـــر الصحي والعمل من المنزل في البحرين، في ظل 
اتخـــاذ الســـلطات إجـــراءات احترازية مثـــل إغاق بعض 

المرافق خال األسبوعين المقبلين. 
وأوضحـــت مديـــرة مبيعـــات إقليمـــي ألســـواق البحريـــن 
والعـــراق والكويـــت وباكســـتان في “أڤايا” فاتـــن حلبي أن 
“جائحـــة فيروس كورونـــا، ال تزال تمثل تحديـــًا للباد، إذ 
وجـــدت الكثيـــر مـــن الشـــركات نفســـها مضطـــرة لانتقال 

بســـرعة إلى العمل عـــن ُبعد اتباعًا لإلجـــراءات الحكومية 
االحترازية للحد من انتشار العدوى”.

وقالـــت “نقـــّدم دعمنـــا للشـــركات للتكيـــف مـــع الحقائـــق 
الجديـــدة لتعزيـــز جاهزيتهـــا التكنولوجيـــة، وأن إطـــاق 
تطبيق التواصل )Avaya Spaces( في البحرين، ســـيوّفر 
للشركات والمؤسسات واألفراد على حد سواء االستفادة 
من حل فعال من حيث التكلفة، وُيمّكنهم من اســـتمرارية 

أعمالهم بغض النظر عن مكان وجود موظفيهم”.

ـا إلكترونيًـّ النــدوة  اســتضاف  التخصصــي”  “البحريــن  البحريــن فــي  ُبعــد”  عــن  “العمــل  ســهولة  لتعزيــز 
بحث آثار “كورونا” على وحدة العناية القلبية ”Avaya Spaces“ أفايا” تدشن تطبيق“
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هذه الصفحة برعاية

قـــام نـــادي روتـــاري المنامـــة مؤخًرا 
الـــدم  لغســـيل  بجهـــاز  بالتبـــرع 
لصالـــح مرضـــى فقـــر الـــدم المنجلي 
العـــاج  يتلقـــون  والذيـــن  )الســـكلر( 
الوراثيـــة بمجمـــع  األمـــراض  بقســـم 
توقيـــع  وجـــرى  الطبـــي.  الســـلمانية 
مذكـــرة تفاهـــم بيـــن نـــادي روتـــاري 
المنامـــة وجمعيـــة البحريـــن لرعايـــة 
مرضى الســـكلر خال فعالية أقيمت 
بهـــذه المناســـبة، وبحضـــور أعضـــاء 
مـــن الجمعيـــة والنـــادي، حيث جرى 
توقيع االتفاقية رئيس نادي روتاري 
والرئيـــس  مختـــار،  خالـــد  المنامـــة 
الســـابق للنادي عبدالحسين ديواني، 

لرعايـــة  البحريـــن  ورئيـــس جمعيـــة 
مرضى السكلر زكريا الكاظم. 

ـــه مختار نيابة  وبهذه المناســـبة، وجَّ
عن أعضـــاء النادي شـــكره وامتنانه، 
للرئيس الســـابق للنادي عبدالحسين 
ديوانـــي؛ لتبرعه بجهاز لغســـيل الدم 
الذي سيســـهم في تخفيـــف المعاناة 
عـــن مرضـــى الســـكلر. كمـــا وأوضـــح 
خالـــد مختـــار أن وجـــود الجهاز في 
ر على مرضى الســـكلر  المركز ســـيوفِّ
معاناة تحويلهـــم للخضوع لعمليات 
غســـيل للـــدم، إضافـــة إلـــى الحد من 
اختاطهـــم بالمرضـــى اآلخريـــن في 

ضوء ضعف المناعة لديهم.

“روتاري المنامة” يدعم مرضى “السكلر”
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يتقــدم فنــدق الدبلومــات راديســون بلــو، بأطيــب التهاني بمناســبة قدوم 
الشــهر الفضيــل، ويســرنا أن نكــون معكــم طيلــة شــهر الرحمــة والعطــاء 
بوصفــات “نكهــات رمضــان” والذي نعرض لكــم من خاللها نكهــات منوعة 
من أطباق رمضان األصيلة بإشراف رئيس طهاتنا الشيف يونس رمضان 
الذي سيقوم بإعداد مجموعة من نكهات الطعام الرمضاني المميزة ذات 
الطعــم الخليجــي األصيــل والتــي تشــتمل علــى مكونــات غنيــة ومغذيــة 
والتــي تلبــي أذواقكــم الراقيــة متمنيين لكم االســتمتاع بالباقــات التالية 

في الشهر الفضيل.

صندوق نكهة اإلفطار:

تحتـــوي باقـــة صنـــدوق اإلفطـــار 
الوجبـــات  أشـــهى  علـــى  المنزلـــي 
العربيـــة التـــي تحضـــر فـــي فندق 
الدبلومات راديسون بلو البحرين 
الذي يتبع أمثل إجراءات الوقاية 
توصيـــل  طـــرق  فـــي  والجـــودة 

وجبات اإلفطار إلى المنازل خال 
الشهر المبارك.

شـــاماً  إفطـــارًا  الفنـــدق  ويقـــدم 
ومتنوعًا مـــن المقبات الســـاخنة 
الشـــهية  والشـــوربة  والبـــاردة 
المميـــزة باإلضافـــة إلـــى األطبـــاق 
باإلضافـــة  المميـــزة  الخليجيـــة 
للحلويات الرمضانية الشهية التي 

تشتمل على وجبة لشخصين إلى 
ثاثـــة أشـــخاص وذلك بســـعر 24 

دينار بحريني فقط.

ومغذيــة غنيــة  مكونــات  تشــتمل  أصيلــة  أطبــاق 
“الدبلومات راديسون بلو” يقدم “نكهات رمضان”

أعلنـــت مجموعـــة الحاج حســـن، إحدى 
شـــركات البنـــاء الرائـــدة فـــي البحريـــن، 
لمعـــرض  اإلســـتراتيجية  رعايتهـــا  عـــن 
للبنـــاء، أكبـــر معـــرض لقطـــاع  الخليـــج 
البنـــاء واإلنشـــاء فـــي منطقـــة الخليـــج 
الشـــمالية. يقام المعـــرض برعاية كريمة 
مـــن لـــدن رئيـــس وزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، وذلـــك فـــي الفترة مـــن 5 إلى 7 
أكتوبر 2020 في مركز البحرين الدولي 

للمعارض والمؤتمرات. 
تتميـــز مجموعـــة الحـــاج حســـن بـــدور 
ريـــادي فـــي طليعة قطـــاع مـــواد البناء 
واإلنشـــاء فـــي البحرين، وقد اكتســـبت 
المجموعـــة ســـمعة مرموقة فـــي مجال 
عملها، حيث نجحت في تســـليم العديد 
من المشاريع المهمة مثل مشروع جسر 

ســـترة، وحلبة البحرين الدولية، ومطار 
البحريـــن الدولـــي، وجســـر المشـــاه فـــي 
الرفـــاع، وفنـــدق فـــور ســـيزونز، ومركز 
حمـــد  الملـــك  مستشـــفى  فـــي  األورام 
الجامعـــي، ومشـــاريع ســـكنية فـــي ديار 
المحـــرق والمدينـــة الشـــمالية، وغيرهـــا 
فـــي  الشـــركة  وتنفـــذ  المشـــاريع.  مـــن 
الوقت الحالي مشـــروع شـــارع الشـــيخ 
زايـــد، وتقاطع ســـار، وتقاطع الجســـرة، 
برنامـــج تحديـــث مصفـــاة  عـــن  فضـــا 
بابكـــو، ومدينـــة الملك عبـــدهللا الطبية، 
وشـــارع الشـــيخ خليفة بن ســـلمان، إلى 
جانب مشروع أبراج دايتونا، ومشاريع 
مجمعـــات تجاريـــة وموقف للســـيارات، 

وغيرها من المشاريع العماقة. 
وحول الشـــراكة اإلستراتيجية لمعرض 
الخليج للبناء، قال هاني حســـن العالي، 

أحـــد الرؤســـاء التنفيذييـــن لمجموعـــة 
مجموعـــة  فـــي  “نؤمـــن  حســـن  الحـــاج 
الحاج حســـن بضـــرورة إبـــراز إنجازاتنا 
والتواصـــل مع عمائنا بشـــكل مســـتمر، 
وهي الفرصـــة التي يتيحهـــا لنا معرض 

الخليج للبناء عاما بعد عام”.

ينطلــق برعاية ســمو رئيس الــوزراء 5 أكتوبــر المقبل
“الحاج حسن” تجدد شراكتها لمعرض الخليج للبناء

ــارات ــي ــس ــة ال ــاغ ــب ــة وتــصــلــيــح وص ــان ــي ــص تــتــضــمــن ال

“تويوتا” و“لكزس” تعلنان خدمات استثنائية “ما بعد البيع”

أعلنــت شــركة إبراهيــم خليــل كانو، المــوزع الحصري لســيارات تويوتا 
ولكزس في البحرين، عن إطالق حملة شهر رمضان المبارك لهذا العام 

التي تشمل خدمات الصيانة وتصليح وصباغة السيارات. 

تقـــدم هـــذه الحملـــة لمالكـــي ســـيارات 
تويوتـــا ولكزس خصومات اســـتثنائية 
علـــى خدمـــات الصيانة بمـــا فيها قطع 
الغيـــار وأجـــور العمـــل، حيـــث يحصـــل 
العمـــاء الذين قاموا بشـــراء ســـيارات 
تويوتـــا ولكـــزس فـــي العـــام 2013 أو 
قبـــل على خصـــم 40 %، بينما يحصل 
العماء الذين قاموا بشـــراء سياراتهم 
بيـــن عامـــي 2014 و 2015 على خصم 
30 %، والعمـــاء الذيـــن اشـــتروا عـــام 
2016 ومـــا بعد على خصم بنســـبة 20 
%. ســـيقوم كادرنا الفنـــي المتخصص 
بتقديـــم خدمـــات التصليـــح والصباغة 
عاليـــة الجودة باســـتخدام قطـــع غيار 
أصليـــة وأحـــدث المعـــدات واألجهـــزة، 

ممـــا يضمـــن إعـــادة المركبـــات لحالتها 
الحملـــة  هـــذه  تتيـــح  كمـــا  األصليـــة. 
للعمـــاء، ممـــن حصلـــوا علـــى خدمات 
تصليح وصباغة الســـيارات، المشاركة 
فـــي ســـحب رقمـــي للفـــوز بمـــا يزيـــد 
خدمـــات  تتضمـــن  1500جائـــزة  عـــن 
موازنـــة  مجانيـــة،  ســـريعة  صيانـــة 
العجـــات، صباغـــة الســـيارات، تلميـــع 
بـــدون  الذكـــي  التصليـــح  الســـيارات، 
لتقويـــة  الفنيـــة  الخدمـــات  صباغـــة، 
المكيفـــات  تنظيـــف  الســـيارات،  أداء 
وكوبونـــات خصـــم 20 % علـــى خدمة 

الصيانة القادمة. 
األول  المديـــر  تحـــدث  جانبـــه،  مـــن 
لتســـويق تويوتـــا ولكـــزس في شـــركة 

إبراهيم خليل كانو، أيمن شـــحادة، عن 
المزايـــا التـــي تقدمهـــا هـــذه العـــروض، 
قائـــاً: “ تعـــد تويوتا ولكـــزس من أكثر 
تحظـــى  التـــي  الســـيارات  عامـــات 
بشـــعبية واســـعة فـــي المملكـــة، وذلـــك 
لمـــا تتمتـــع به مـــن جـــودة عاليـــة، وما 
نقدمه من خدمـــات ما بعد البيع عالية 
المســـتوى، لذلك صممنـــا هذه العروض 
الرمضانيـــة لنكافـــئ بهـــا العمـــاء مـــن 

الخدمـــات  بأفضـــل  تزويدهـــم  خـــال 
المتوفـــرة في مراكـــز الخدمة الحديثة 
التابعة لشركة إبراهيم خليل كانو. كما 
أننـــا نقـــوم بتعقيم هذه المراكز بشـــكل 
دوري باإلضافـــة إلـــى التزامنـــا باتبـــاع 
جميـــع التدابيـــر الوقائية التـــي أقرتها 
وزارة الصحـــة، وذلك حرصـــًا منا على 
صحـــة وســـامة الجميـــع مـــن عمـــاء 

وموظفين وغيرهم “.
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تشــارك شــوبارد هــذا الربيــع مــن جديــد 
ميلــي  لســباق  رســمي  وشــريك  كــراع 
ميليــا اإليطالي الشــهير عالميًا للســيارات 
هــذه  تتواصــل  حيــث  الكاســيكية، 
الشــراكة منــذ عــام 1988. وفــي كل عــام 
شــوبارد،  فــي  الشــريك  الرئيــس  يبــدي 
كارل فريدريــك شــوفوليه، مــدى شــغفه 
بالســيارات مــن خال مشــاركته في هذا 
الســباق الشــاق الــذي يمتــد مســاره علــى 
إلــى  بريشــيا  مــن  ميــل   1000 مســافة 
رومــا ذهابــًا وإيابًا. كما تقدم دار شــوبارد 
أيضــًا فــي كل عــام مجموعــة جديدة من 

ساعة )Mille Miglia( لاحتفال بهذا 
عليــه  يطلــق  الــذي  الســباق 

غالبًا لقب “السباق 
األكثــر جمــاالً 

العالــم”. تشــتمل أحــدث إصــدارات  فــي 
ســاعة  علــى   2020 لعــام  المجموعــة 
 Mille Miglia GTS Azzurro Power(
تعــرض  أوتوماتيكيــة  بحركــة   )Control
الوقــت والتاريــخ، تقدمها شــوبارد ضمن 
إصــدار محــدود يضــم 500 ســاعة فقط، 
مصنوعة من الســتانلس ســتيل والذهب 
مؤشــر  مــع  قيــراط،   18 عيــار  الــوردي 
الحتياطي الطاقة يشــبه مقياس الوقود 
ســاعة  إلــى  باإلضافــة  الســيارات.  فــي 
 )Mille Miglia GTS Azzurro Chrono(
المصنوعــة مــن الســتانلس ســتيل ضمــن 
محــدود  إصــدار 
ســاعة   750 يضــم 
وتتميــز  فقــط، 
بتصميم ذو ميناء 

جانبــي مســتوحى مــن لوحــة العــدادات 

الســيارات الكاســيكية. يســلط كا  فــي 

اإلصداريــن الضــوء علــى جمــال موانئهــا 

الســتيل،  كلــون  المعدنــي  األزرق  بلونهــا 

بتبايــن جميــل مــع درجــة اللــون األحمــر 

الخــاص بمجموعــة )Mille Miglia( الــذي 
وعلــى  العقــارب  تفاصيــل  علــى  يظهــر 
ســهم االتجاهات )Miglia 1000( الشــهير 
المســتخدم للداللــة على اتجاهات مســار 
الســباق الذي يؤّطر فتحة عرض التاريخ 

في الساعة.

شــوبارد  تحتفــل بـــ “ميلــي ميليــا” اإليطالــي الشــهير
ساعة “Mille Miglia GTS Azzurro” ُصنعت للسباقات



أدوات البيوت التراثية البحرينية والخليجية
تــــــــراثـــــنــــــــا

ستحصل على عرض عمل ومشروع جيد اليوم.

يتطلب منك النظر إلى األمور من جميع الزوايا 
المختلفة.

أي شيء ستفعله سوف يحظى بقدر كبير من 
التقدير.

عليك االعتناء بصحتك وذلك بممارسة الرياضة.

أنت تتلقى الكثير من االهتمام والحب ممن 
حولك.

كن حذرا من تعاملك مع هؤالء األشخاص 
الجدد.

هناك بعض الضغوطات عليك في العمل اإلداري.

لديك القدرة على وضع بعض الخطط الناجحة.

صحتك جيدة بشكل كبير ولديك المزيد من 
الطاقة.

الحيوية تساعدك على إنجاز مهامك وأعمالك 
بكل سهولة.

اليوم تستطيع إحداث تغير في ديكور منزلك 
بشكل مختلف.

التزم بتعليمات الطبيب وال تخالف، فصحتك 
مهمة جدا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

6 رمضان

63 هـ
المسلمون يفتحون بالد السند، 
بـــن القاســـم  إذ انتصـــر محمـــد 
الهنـــد  جيـــوش  علـــى  الثقفـــي 
عنـــد نهر الســـند وتـــم فتح بالد 
الســـند، وكان ذلك في آخر عهد 
بن  الوليـــد 
عبدالملك.

 223 هـ

ى الخليفة العباسي المعتصم نداء طلب النجدة في عمورية.  فتح عمورية، إذ لبَّ

 364 هـ

 الجيوش البيزنطية تدخل بعلبك والجنود يحرقون ما حولها سلًبا ونهًبا.

 387 هـ

الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر هللا يصدر قراًرا بإعفاء الصيادين من دفع الضرائب.

 532 هـ

 انتصار المسلمين على الصليبيين ألول مرة بقيادة عماد الدين زنكي. 

 1429 هـ

انتخاب آصف علي زرداري رئيًسا لباكستان خلًفا للرئيس برويز مشرف.

مـــن آشـــهر أدوات البيـــوت التراثية 
البحرينيـــة والخليجيـــة بالرغـــم من 
بســـاطتها كانـــت ترمز إلـــى األصالة 
ترتبـــط  الجميلـــة، والتـــي  الشـــعبية 

معنا بالعديد من الذكريات، ومنها:

قفص الطيور

يصنـــع مـــن )العســـاوة( جمع )عســـو( 
التـــي  )الشـــماريخ(  اجتثـــاث  بعـــد 
يتدلـــى منهـــا ثمـــر الرطب، ثـــم تنقع 
)العســـاوة( بمـــاء وملـــح لعـــدة أيـــام 
ثـــم تدق حتى ينســـل منهـــا خيوط، 
فتدمـــج مـــع بعضهـــا وتنســـج علـــى 

شـــكل القفص. إن تلـــك النوعية من 
األقفاص تســـتخدم للطيور صغيرة 

الحجم. 

المخمة

وجمعهـــا )مخـــام(، وهـــي عبـــارة عن 
مكنســـة يدويـــة تســـتخدم لتنظيف 
)الـــدور( الحجـــر، و )الحـــوش( فنـــاء 
المنـــزل، وتصنع مـــن جريد وخوص 
النخيـــل بعـــد ثنـــي جزئـــي الســـعف 
ودمجهـــا مـــع بعض فتصبـــح قبضة 
)المخمة( من طرف جريد، والسعف 
هـــو الجـــزء الـــذي يســـتخدم )للقـــم( 

للتنظيف وإزالة القمامة، ومن ميزة 
هذه )المخمـــة( بأن ال تترك مخلفات 
وال ينســـل منها خيوط مثل مكانس 

)الخام(. 

 المهاف

ومفردها )مهفة(، تصنع من الخوص 
بعد نســـجه على شكل قطعة مربعة 
طولها ما يقارب 25 سم، ولها يد من 
أعـــواد الجريد الرفيعة، وتســـتخدم 
فـــي اإلمســـاك بهـــا مـــن طـــرف عود 
الجريـــد وتحريكهـــا يمينـــا وشـــماال؛ 
لتلطيـــف الجو، وغالبا ما يســـتخدم 

)المهفة( كبار السن.

 المنحاز 

وعـــاء خشـــبي مجـــوف، يقتطع من 
األشـــجار الضخمة فـــي الهند، ويتم 
النصـــف  مســـتوى  حتـــى  تجويفـــه 
طويلـــة  خشـــبية  إداة  لـــه  تقريبـــا، 
تسمى )باليد(، هناك أحجام وأشكال 

مختلفة )للمناحيز( جمع )منحاز(.
يستخدم في دق الحبوب خصوصا 
الحنطـــة ) الحـــب ( الـــذي يســـتخدم 
في صنـــع األكلة الشـــعبية الكويتية 
المشـــهورة التـــي تعـــرف )بالهريس( 

ويكـــون )للمنحـــاز( شـــأن كبيـــر قبل 
حلول شهر رمضان المبارك، فتزاول 
 ) الحـــب   ( دق  الكويتيـــة  البيـــوت 
وتتناول النســـوة فـــي ) دق الهريس 

(؛ ألن تلك العمليـــة تتطلب مجهودا 
عضليـــا كبيرا في حال كمية )الحب( 
الكبيرة التي ستستخدم طوال شهر 

رمضان.

تظهــر الفنانــة دينــا الشــربيني إحــدى نجمــات الدراما 
الرمضانيــة هذا العام، في مسلســل “لعبة النســيان”، 

من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة. 
ومن بطولة هنا شيحة وأحمد السعدني وإنجي المقدم.

وتعتز غادة بأعمال رمضان الدرامية؛ ألنها شهدت بدايتها 
ونجوميتها عبر مسلســل “عرض خــاص”، بعد نجاحها في 

المســابقة التي أقامها فريق العمل وعلى رأســهم المخرج هــادي الباجوري، 
الختيار وجوه جديدة للمشاركة فيه.

 تذيــع مجموعــة قنــوات »ام بــي ســي« 60 حلقة من 
برنامج المقالب »خلي بالــك من فيفي«، الذي تقدمه 
الفنانة فيفي عبده. وصورت الفنانة المصرية 30 حلقة 
بضيوف مصريين وعرب، و30 حلقة أخرى بضيوف من 

الفنانيــن المغاربة، وهي الحلقــات التي صورت جميعا 
فــي المغرب بداية العــام الجاري. وتعرض »ام بي ســي« 

على شاشــة »ام بي ســي مصر«، حلقات الفنانين المصريين والعرب، بينما 
تعرض على شاشة »ام بي سي 5«، المخصصة للمغرب المصري.

لم تســلم الحلقة األولى من مسلسل “البرنس”، للنجم 
محمد رمضــان، من األخطاء، إذ يتابع المسلســل عدد 
كبير مــن المشــاهدين، وتكون فرصة ظهــور األخطاء 
أكبــر بكثير من بعــض األعمال األخرى.  وفــي الحلقة 

األولى من المسلسل، ظهرت مشكلة “الراكورات” للمرة 
األولى، أثناء مشهد السيارة التي يقوم بتصليحها في ورشة 

“الســمكرة” المملوكة لوالده ويعمل معه بها، فالسيارة كانت “ماركة” حين 
دخلت وهي محطمة جراء حادث، وعند تصليحها خرجت “ماركة” أخرى.

خطأ رمضانمقالب فيفي“لعبة النسيان”

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

tariq.albahar
@albiladpress.com
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“بارادايـــم”  انطلـــق مؤخـــرا برنامـــج 
البحريـــن  إذاعـــات  موجـــات  عبـــر 
خالل الشـــهر الفضيل، وهـــو برنامج 
خفيـــف  جدلـــي  بقالـــب  اجتماعـــي 
عبـــارة عن حوار بين هو وهي، حول 
مواضيع اجتماعية، أسرية، وشبابية 
يتخللـــه اســـتطالعات رأي الجمهـــور 
 15 إلـــى   10 بيـــن  مدتـــه  تتـــراوح 
دقيقة. البرنامج مـــن إعداد وتقديم 
آالء البنـــاء، ناصر جبر اســـتطالعات 

الـــرأي ياســـمين مفيد، إخـــراج صابر 
الســـعيد، ويبث على إذاعة البحرين 
في تمام التاســـعة صباحـــًا، وبحرين 
إف إم فـــي تمـــام الثانيـــة والنصـــف 
هـــو  اصطالحـــًا  والباردايـــم  ظهـــرا. 
مجموع ما لدى اإلنســـان من خبرات 
وأنظمـــة  ومعتقـــدات  ومعلومـــات 
مهمتهـــا رســـم الحـــدود التـــي يســـير 
داخلها اإلنســـان، وتحدد تصرفه في 

المواقف المختلفة.

برنامج “بارادايم”

الدراما الخليجية.. ثرثرة فارغة وفقر ال حدود له
مبتورة ومشوهة ال تستحق إضاعة الوقت الثمين لمشاهدتها

انحطـــاط الدراما الخليجية تتمثل في 
الصـــورة الزائفـــة للواقـــع التـــي تقدمها 
وتبلبلـــه  بوعيـــه  فتتدنـــى  للمشـــاهد، 
وال ترتقـــي بـــه إلـــى مســـتوى الرؤيـــة 
الصحيحـــة للواقع، ومن ثم فهي تؤدي 
به إلى تبني نوع من التفكير االنهزامي. 
معظـــم المسلســـالت الخليجيـــة التـــي 
تعرض اآلن بمختلـــف الفضائيات فيها 
زحام من الشخصيات المتداخلة التي 
تتشـــابك مصائرها في النهاية بطريقة 
تمامـــا،  غيـــر محبوكـــة  بأنهـــا  تشـــعرك 
ومشـــوهة  مبتـــورة  مقرفـــة  ومشـــاهد 

وثرثرة فارغة مبالغ فيها.
ما شروط الدراما التلفزيونية  «

الناجحة؟ 

ــم  أدوارهــ فــي  الممثلين  نــجــاح  أوال: 
الــمــســؤولــيــة  روح  ــود  ــ ووجــ جــمــيــعــا، 
الجماعية، وهي من أهم شروط العمل 
وأداء  األدوار  وحــفــظ  الــتــلــفــزيــونــي، 
التكنيك  فــهــم  فـــي  وحــنــكــة  الــحــركــة 
التلفزيوني، بحيث ال نرى هبوطا في 
اإليقاع أو انتظارا لالنتقال من كاميرا 
المشاهد عن  إبعاد  إلى أخرى، وكذلك 
أو  الــدخــول  في  ممثل  تلكأ  من  الملل 
المشهد،  مستلزمات  ونسيان  الخروج 
على  فيجب  المؤلف،  عن  بالنسبة  أما 
صــورة  يتخيل  أن  الــســيــنــاريــو  كــاتــب 
العمل المرئية على الشاشة وأن يعايش 
هذه الصورة مرات ومرات في جملتها 
الزمني.  السياق  بمراعاة  وتفصيالتها 
األخــرى  العناصر  عــن  النظر  وبــصــرف 
حتى تتحول عنده من صورة هالمية 
واضحة  شبه  أو  واضحة  مالمح  إلــى 
الطبيعة  ال  الشاشة،  إطــار  حــدود  في 
ــكــن لألسف  ــمــعــاش. ول فــي الـــواقـــع ال
الدراما الخليجية التي نشاهدها اليوم 
من  وتخلو  الحياة  عصب  إلــى  تفتقد 
الــجــمــالــيــات والــخــيــط الــدقــيــق الـــذي 
والشيء  ــارة،  واإلثـ العمق  بين  يفصل 
الـــــذي الحــظــتــه فـــي جميع  الـــالفـــت 

لمفهوم  الفهم  الخليجية عدم  األعمال 
اللقطة التلفزيونية. بمعنى. التلفزيون 
كــمــجــال لــلــقــطــة الــمــقــربــة هـــو أصــلــح 
المعتمدة  النفسية  للقصة  الــمــجــاالت 
ــصــراع الــداخــلــي، فــعــن طريق  عــلــى ال
عن  االستغناء  يمكن  المقربة  اللقطة 
كان  وإذا  الــصــامــت،  بالتعبير  الــحــوار 
مجاميع  يــرفــض  مــجــاال  الــتــلــفــزيــون 
تحقق  النفسية  القصة  فــي  الممثلين 
لـــه بــغــيــتــه حــيــن تــقــتــصــر فـــي الــغــالــب 
الشخصيات.  مــن  مــحــدود  عــدد  على 

والــتــعــبــيــر الــصــامــت يــحــقــق وظــيــفــة 
تؤكدها  التي  التلفزيون  في  الــصــورة 
كما  الصوتية،  والمؤثرات  الموسيقى 
وبين  بينه  المهمة  الفروق  يحترم  أنه 

العمل المسرحي.
بفقر  تتسم  الخليجية  الدراما  عموما، 
ال حدود له، ترهل في التعبير أو ميل 
الــكــالم وإفـــالس بكل ما  إلــى تمطيط 
أن  والغريب  الكلمة من معنى،  تحمله 
تاريخها مازالت تصر  لها  هناك أسماء 
على تقديم السلعة الرخيصة للمشاهد 

الهابطة الهشة، وال  من خالل األعمال 
عجب في ذلك، فهؤالء تجتمع لديهم 
على  المادة  ويفضلون  النظرة  أحادية 
العمل الخالق المفيد للناس والمجتمع. 
أن  المشاهدين  من  أحــد  أي  وأتــحــدى 
رمضان  بعد  خليجي  عمل  أي  يتذكر 
األعمال  هــذه  فجميع  عليه،  وتــأثــيــره 
الوقت  إضــاعــة  تستحق  ال  والـــدرامـــا 
ــاع عنها  ــدفـ لــمــشــاهــدتــهــا، والـ الــثــمــيــن 
قــضــيــة خـــاســـرة، إنـــهـــا درامـــــا الــعــجــز 
يتحدثون  عليها  والقائمين  والــعــزلــة 
كأرض  وليس  والخسارة،  الربح  بلغة 

فيها نبات طيب يفيد المجتمع.
مــن بـــاب االكــتــشــاف، تــابــعــت عملين 
ومــع لحظة االصــطــدام األولـــى تتولد 
الــدهــشــة، الــدهــشــة الــتــي تــقــودك الــى 
ــمــعــرفــة،  بـــدايـــات طـــريـــق الـــوعـــي وال
الموقع  فــي  متشابهتان،  فالقصتان 
يميز  ما  ولكن  واألحـــداث،  الجغرافي 
ــذا الــمــســلــســل عـــن ذاك هـــو وجـــود  هــ
الممثل الذي يحاول اغتصاب ضحكة 
الفن  من  يتخذ  الــذي  عنوة،  المشاهد 
مــجــرد مــوضــة او نــــزوة، ال إحــســاس 
عــالقــة  لـــه  شـــيء  أي  وال  تــفــاعــل  وال 
محمد  الــفــنــان  هللا  ــم  ورحـ بالتمثيل. 
البهدهي حينما قال لي ذات يوم “أي 
شخص ال يملك الوعي وحب التمثيل، 
ال يجب أن يدخل الموقع من األساس، 
فالمسألة ليست وكما نقول في المثل: 
من طق طبله قال أنا قبله”. مالحظة...
والمؤلفين  للمنتجين  مــوجــه  الــكــالم 

والممثلين، وليس للمخرجين!

اللهم اشِف كل مريض، 
اللهم ارحم موتى 

المسلمين والمسلمات، 
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، 

اللهم ال تخرجنا من هذا 
الشهر الكريم إال وقد 

عفوت عنا وغفرت لنا ما 
تقدم من ذنبنا وما تأخر.

األربعاء 29 أبريل 2020 
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أسامة الماجد

زحام من الشخصيات المتداخلة عدم الفهم لمفهوم اللقطة التلفزيونية

ال ترتقي إلى مستوى الرؤية الصحيحة للواقع



أعلنـــت منصـــة “أوان” الرقميـــة إطالقهـــا 
تحديـــات المسلســـالت الرمضانيـــة على 
شبكة “تيك توك”، وذلك في إطار حرصها 
ومواكبتهـــا آلخر التطـــورات في المجال 
الرقمي، ووســـائل التواصـــل االجتماعي، 
وبالتزامن مع الدورة البرامجية الخاصة 
وباقـــة المسلســـالت واألعمـــال الدرامية 
والكوميدية في شهر رمضان 2020 على 

شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.
إدارة  مديـــرة  الســـمت،  هبـــة  وكشـــفت 
اإلعـــالم الرقمـــي والتســـويق فـــي قطاع 
دبـــي  بمؤسســـة  والتلفزيـــون  اإلذاعـــة 
لإلعـــالم عـــن إطـــالق التحـــدي الجديـــد 
بعـــد النجـــاح الكبير الذي شـــهدته منصة 
“أوان” الرقميـــة علـــى شـــبكة “تيـــك توك” 
على مدار األشهر الثالثة الماضية، حيث 
يمكـــن للجمهـــور االشـــتراك فـــي تحـــدي 
مسلســـالت تلفزيـــون دبـــي، وقنـــاة ســـما 
دبـــي في رمضان على شـــبكة “تيك توك” 
من خـــالل البحث عن “On Awaan” عبر 
المنصـــة أو مـــن خـــالل الوســـم الخـــاص 

بـــكل مسلســـل، ومـــن ثـــم االطـــالع على 
المـــواد الرقميـــة والمقاطـــع المصورة في 
خانـــة كل مسلســـل، وإعـــادة تمثيل أحد 
المشـــاهد المختارة من هذه المسلسالت 
الرمضانيـــة، التـــي تتميـــز بمتابعة نجوم 
هذه األعمال لها، عبر حساباتهم الرسمية 
للجمهـــور  يتيـــح  الـــذي  األمـــر  الموثقـــة، 

االســـتمتاع بتجربـــة مشـــاهدة جديـــدة، 
وتفاعـــل رقمـــي مختلـــف مع مسلســـالت 
شاشـــة تلفزيـــون دبـــي، وقناة ســـما دبي 

خالل الشهر الفضيل. 
وتوقفت الســـمت عند الطريقة المبتكرة 
التـــي ســـيتم مـــن خاللهـــا المشـــاركة في 
بالمسلســـالت  الخاصـــة  التحديـــات 

 On“ الرمضانيـــة المدرجـــة عبـــر حســـاب
لهـــا  الترويـــج  ســـيتم  والتـــي   ،”Awaan
ابتـــداء مـــن أول أيام شـــهر رمضـــان، من 
إلـــى جانـــب  “اكتشـــف”  خـــالل خاصيـــة 
اإلعالنـــات المدرجـــة لدى فتـــح التطبيق 
علـــى الهواتـــف الذكيـــة، والتي ستســـمح 
المقاطـــع  أحـــدث  بمتابعـــة  للجمهـــور 
واألعمـــال  المسلســـالت  مـــن  اليوميـــة 
الدرامية والكوميدية، من خالل الشـــبكة 
االجتماعيـــة األكثـــر واألســـرع نمـــوا في 
العالـــم الرقمي، خصوصا أن شـــبكة “تيك 
تـــوك” تعتمد بالدرجـــة األولى على إبداع 
ومشـــاركة فيديوهـــات قصيـــرة، وبحـــد 
الواحـــدة،  الدقيقـــة  يتجـــاوز  ال  أقصـــى 
فـــي  خالقـــة  أفـــكار  اســـتخدام  عبـــر 
المقطـــع المرئـــي القصيـــر بصـــوت عادي، 
أو باســـتخدام أصـــوات موجـــودة فعليـــا 
للتمثيل، تسمح بتجسيد أحد األدوار مع 
صوت مشـــهد كوميدي أو مغٍن معروف، 
باســـتخدام تقنيـــة مزامنـــة الصـــوت مـــع 

حركة الشفاه.
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صحتك مع الصوم

مطبخ

تـلـفــزيـون

٣٥0

تتميــز العاصمــة البحرينيــة المنامــة بتجــارب التســوق االســتثنائّية، والتــي 
تســتعيد تــراث الحيــاة الشــعبية القديمــة. وبســبب أزمــة فيــروس كورونــا، 
فقــد أغلقت األســواق البحرينية، ومن بينها ســوق المنامــة لمواجهة فيروس 
كورونــا، فكيــف تبــدو ســوق المنامة اليوم فــي زمن كورونا؟ ويقــول المصور 
البحرينــي المبــدع مصطفــى عبدالهادي لموقع CNN بالعربيــة إنه توصل إلى 
فكرة سلســلة تحمل عنوان “قبل وبعد فيروس كورونا - المنامة”، بعد إغالق 

المطاعم والمقاهي في البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا. 

واختـــار عبدالهـــادي ثوثيـــق ســـوق 
المنامـــة؛ ألنهـــا مـــن األماكـــن التـــي 
عـــادًة ما تكـــون مزدحمة بالســـكان 
والسياح على حٍد سواء، بحسب ما 
قاله. واستعان عبدالهادي بأرشيفه 
الخـــاص ليبحـــث عـــن الصـــور التي 
التقطها سابقا في السوق؛ من أجل 
أن يلتقـــط صـــورا جديـــدة لألماكن 

ذاتهـــا، وهـــي مغلقهـــا، ومـــن الزوايا 
ذاتها.

أغلقت أغلـــب المحـــالت والمقاهي 
بســـوق المنامـــة ضمـــن اإلجـــراءات 
للوقايـــة  البحريـــن  تتخذهـــا  التـــي 
ويوضـــح  كورونـــا.  فيـــروس  مـــن 
عبدالهـــادي أن ســـوق المنامة تمتاز 
بازدحامـــه، خصوصـــا  العـــادة  فـــي 

خالل عطلة نهاية األســـبوع، حيث 
تقصده العديد من العائالت لتناول 

وجبة اإلفطار أو للتسوق.
ويعد سوق المنامة من أكثر المناطق 

شـــعبية فـــي العاصمـــة البحرينيـــة، 
ويقع الســـوق القديمة فـــي الجانب 
الشمالي من مدينة المنامة، وشارك 
وبعـــد  “قبـــل  سلســـلته  عبدالهـــادي 
عبـــر  المنامـــة”   - فيـــروس كورونـــا 
حســـابه بموقع “انســـتغرام”، والذي 
لقي إعجاب متابعيه بحسب موقع 

سي إن إن عربية. 
وشـــملت اإلجـــراءات للوقايـــة مـــن 
انتشار فيروس كورونا في البحرين 
إغالق المدارس والجامعات، ودور 
السينما، وأغلب المحالت الصناعية 
والتجارية، والشـــركات، إضافة إلى 

إجراء العمل عن ُبعد.

الوبــاء بعــد  البحريــن  فــي  شــعبية  المناطــق  أكثــر  إحــدى  تحولــت  هكــذا 

سـوق المنـامـة فـي زمـن “كـورونـا”

المصور مصطفى عبدالهادي

اكتشف الخبراء أن حصر كمية الطعام المستهلكة نهارا يسهم في الوقاية من مشكالت 
صحية مثل ارتفاع مســـتوى الكولســـترول وأمراض القلب والبدانة، فضال عن تحســـين 
الصحة النفســـية والراحة عموما. وعند االمتناع عن األكل بالكامل، يســـتطيع الجسم أن 

يرّكز على تفريغ السموم، ويأخذ جهاز الهضم قسطا من الراحة.
يسمح الصوم لألمعاء بتطهير بطانتها وتقويتها، كما أنه يحّفز على إطالق عملية االلتهام 
الذاتـــي، حيث تطّهر الخاليا نفســـها وتتخلص من الجزيئـــات المتضررة والخطيرة. وقد 
حّلل العلماء الرابط بين الحمية الغذائية وصحة األمعاء والراحة النفســـية، واســـتنتجوا 
أن الصـــوم قـــد يؤدي إلى إطالق عامل التغذية العصبية المســـتمد من الدماغ. ويبدو أن 
هذا النمط يحمي الخاليا الدماغية ويخفف حدة االكتئاب والقلق، وحتى خطر اإلصابة 

بالخرف.
ويالحظ عدد كبير من الناس أيضًا أن الصوم عند تطبيقه بالشـــكل المناســـب يساعدهم 

على خسارة الدهون واكتساب كتلة عضلية هزيلة.
كل مـــن يعانـــي مشـــكالت صحيـــة أو يخضـــع لمراقبـــة طبيـــة مســـتمرة بســـبب إصابتـــه 
باضطرابات صحية يجب أن يستشير طبيبه قبل أن يجّرب هذه الطريقة لتجنب بعض 
اآلثار الجانبية المحتملة. قد يؤدي الصوم إلى تراجع مســـتويات الغلوكوز في الدم، مما 
يعنـــي انخفـــاض قدرات التركيز وزيادة التعب. وال يمكن الحفاظ على الوزن المفقود إال 
عبـــر الصـــوم المنتظم، وقد تتالشـــى آثار فقدان الوزن خالل شـــهر رمضان بســـهولة عند 
استئناف أنماط األكل اليومية االعتيادية. ومع ذلك، تتفوق اإليجابيات على السلبيات. 
علـــى المـــدى الطويل، يســـتطيع الصوم، شـــرط تطبيقه بشـــكٍل صحيح، أن يحّســـن أداء 
الجهاز الهضمي واأليض عموما. خالل ســـاعات الصوم، أي حين نمتنع عن اســـتهالك أي 
نـــوع من المأكوالت أو المشـــروبات، يســـتعمل الجســـم مخزونه مـــن الكربوهيدرات )في 
الكبـــد والعضـــالت( والدهون؛ لتجديـــد الطاقة بعد اســـتنزاف جميع الســـعرات الحرارية 

المشتقة من المأكوالت المستهلكة خالل الليل.
وال يســـتطيع الجســـم أن يخـــّزن الميـــاه؛ لـــذا تحتفـــظ الكلى بأكبـــر قدر ممكـــن منها عبر 
تخفيـــف الكميـــة المفقودة عن طريق البول، لكن لن يمنع الجســـم خســـارة جزء من تلك 

المياه أثناء التبول، أو عبر البشرة، أو خالل التنفس والتعرق إذا كان الطقس حارا.

الصوم يطهر األمعاء

“أوان” تطلق تحديات األعمال الرمضانية على “تيك توك”

طريقة عمل األرز البسمتي 

بالروبيان، وصفة معروفة من 

وصفات األرز الذي يقدم مع 

الروبيان الغني بالمذاق الرائع 

والفوائد الصحية الجمة.

أكثـــر  مـــن  البســـمتي  األرز  ويعـــد 
أنواع األرز الجاري استخدامها في 
المنطقـــة العربيـــة خصوصا منطقة 
الخليج، إضافـــة لدول أخرى حول 
العالم؛ نظرا لسهولة إعداده وطعمه 
الشـــهي. يقـــدم األرز مـــع أصنـــاف 
مختلفـــة مـــن الدواجـــن واللحـــوم 
واألســـماك، ومنهـــا الروبيـــان، كمـــا 
يمكن إضافة الخضروات والتوابل 
علـــى اختالفها لهذا الطبـــق الزاخر 
بالكربوهيدرات الضرورية لتنشيط 
الجســـم. تعلمي معنا اليوم طريقة 
بالروبيـــان  البســـمتى  اإلرز  إعـــداد 

مـــن الشـــيف العربية األشـــهر، منال 
العالم.

المقادير

لخليط األرز:
نصف ملعقة صغيرة زعفران

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن
3 كوب أرز بسمتي

4 عود كبير بصل أخضر مفروم
6 فص ثوم شرائح

3 كوب كزبرة مفرومة
1 كوب شبت مفروم

1 و)نصف( ملعقة صغيرة ملح
2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة بهارات الكاري

2 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 كوب زيت ذرة
لخليط الروبيان:

750 جراما روبيان كبير أو متوسط

1 ملعقة صغيرة بهارات الكاري
1 ملعقة صغيرة برش ليمون

1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة سمن

طريقة التحضير

40 دقيقة
الكمية: 6 أشخاص

•فـــي طبق صغير اخلطي الزعفران 
والماء، ثم ضعيه جانبا.

•لعمـــل خليـــط األرز، اغســـلي األرز 
 30 عـــدة مـــرات ثـــم انقعيـــه لمـــدة 

دقيقة.
• فـــي وعـــاء عميـــق، ضعـــي كميـــة 
كبيـــرة من الماء، ثـــم أضيفي مقدار 
ملعقـــة كبيـــرة مـــن الملـــح وملعقـــة 
كبيـــرة مـــن الزيـــت، وضعـــي الوعاء 

على نار قوية؛ ليغلي الماء.
• صفـــي األرز وأضيفيه على الماء 

المغلـــي فـــي الوعـــاء، ودعـــي األرز 
علـــى النار ليتضاعـــف حجم حبات 
األرز  صفـــي  ثـــم  وتتفتـــح،  األرز 

واحتفظي به ساخنا.
• فـــي طبـــق عميـــق ضعـــي البصل 
والشـــبت  والكزبـــرة  والثـــوم 
والملـــح والفلفـــل والشـــطة، وقلبي 

الخضروات لتختلط تماما.
• لعمـــل خليـــط الروبيـــان، رشـــي 

الليمـــون  وبـــرش  الـــكاري  بهـــارات 
والملح والكزبرة على الروبيان.

• فـــي مقـــالة علـــى نار متوســـطة، 
ضعي الســـمن، ثم أضيفي الروبيان 
حتـــى  دقائـــق   5-7 لمـــدة  وقلبـــي 

ينضج الروبيان.
• في وعاء عالي الحافة وســـميك 
القاعدة، ضعـــي نصف كمية خليط 
الزعفـــران ونصف كمية زيت الذرة 

في القاع. 
• اســـكبي القليـــل مـــن األرز علـــى 
خليـــط الزعفـــران، وقلِّبـــي بخفـــة؛ 

ليتلون األرز. 
• اســـكبي القليـــل مـــن األرز مـــرة 
أخـــرى، لكـــن مـــن دون تقليـــب، ثم 
أضيفي نصف كمية خليط الكزبرة 

والشبت. 
األرز  كميـــة  نصـــف  أضيفـــي   •
الكزبـــرة  خليـــط  وبقيـــة  المتبقـــي 

واألرز.
• ضعـــي بقيـــة زيـــت الـــذرة علـــى 
خليط الزعفران في الطبق، وقلِّبي 

ثم انثريها على األرز.
الروبيـــان علـــى  وزعـــي خليـــط   •

سطح األرز من دون تقليب. 
• غطـــي الوعـــاء وضعيـــه على نار 
متوسطة لمدة 5 دقائق، ثم خففي 
النـــار ودعـــي األرز بالروبيـــان على 

النار لمدة 35 دقيقة؛ ليتسبك.

مطبخ
األرز البسمتى بالروبيان
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“قبعات التباعد” سمحت بعودة الدراسة في الصين
أعــداد اإلصابــات  تراجعــت  بعدمــا 
فــي  المســتجد  كورونــا  بفيــروس 
الصيــن بشــكل ملحــوظ، بــات مــن 
الممكن أن يســتعيد البلد اآلســيوي 
حياتــه بشــكل طبيعي، بما في ذلك 
عــودة الدراســة ولــو بشــكل جزئي، 

لكن بشروط.
وحســبما يظهــر فــي مقطــع فيديــو 
التقــط مــن داخــل فصــل، بمدرســة 
ابتدائيــة في مدينة هانغزو التابعة 
لمقاطعــة زيجيانــغ شــرقي الصين، 
اعتمــار  علــى  الطــاب  أجبــر  فقــد 
جانبيــة؛  بشــرائط  مــزودة  قبعــات 
عــن  التباعــد  بضــرورة  لتنبيههــم 

بعضهم البعض.
نحــو  إلــى  الزوائــد  طــول  ويصــل 
متــر، وفقــا لصحيفــة “زيانــغ ديلي” 
صورهــا  كشــفت  التــي  المحليــة، 
التــزام الطلبة بهــذه القبعات، فضا 

عن وضعهم الكمامات الطبية.

واقترحــت فكــرة “قبعــات التباعــد” 
مدرســة يانغزينــغ االبتدائيــة التــي 
المراحــل  طــاب  اســتقبال  بــدأت 
الماضــي،  أبريــل   26 فــي  األصغــر 
إعجابــا  القــت  فكرتهــا  أن  ويبــدو 

واسعا في أنحاء الصين.
وسمحت السلطات الصينية بإعادة 
فتــح بعض المــدارس، بعد أكثر من 
3 أشــهر مــن اإلغــاق علــى خلفيــة 

الــذي  المســتجد،  فيــروس كورونــا 
ظهــر ألول مــرة في مدينــة ووهان 

وسط الباد.
مصــدر  كانــت  الصيــن  أن  ورغــم 
الفيروس حســبما يعتقد منذ بداية 
األزمــة، فإنهــا قطعــت شــوطا كبيرا 
علــى طريــق التعافــي مــن الوبــاء، 
اليوميــة  األرقــام  تكشــف  حســبما 

الرسمية للمصابين.

نشــرت وكالة “ناســا” صــورة لكويكب 
هــذا  األرض  فــوق  ســيحلق  ضخــم 
 1.8 بيــن  قطــره  يتــراوح  األســبوع، 
و4.1 كــم، ليكــون أكبر بخمــس مرات 
مــن بــرج خليفــة. ووفقــا لمــا نشــرته 
صحيفــة “ميــرور” البريطانيــة، يحلــق 
 OR2 الكويكب الذي أطلق عليه اســم

1998 فوق األرض اليوم األربعاء.
فــرص  أن  ناســا  علمــاء  وأوضــح 
اصطــدام الكويكــب الضخــم بــاألرض 
لــم  أنهــم  إال  للغايــة،  منخفضــة 
يســتبعدوا فــرص اصطــدام كويكــب 

في المستقبل القريب.
وتكتشف وكالة “ناسا” نحو 30 جسما 
جديــدا قريبــا من األرض كل أســبوع، 
وفي بداية العام 2019 اكتشفت أكثر 

من 19000 جسم.
وحذرت وكالة “ناســا” مــن أن كتالوج 
غيــر  األرض  مــن  القريبــة  األجســام 
كامل، مما يعني أن تأثيرا غير متوقع 

يمكن أن يحدث في أي وقت.

كويكب ضخم يحلق 
فوق األرض اليوم

أفاد باحثون من خدمة “كوبرنيكوس” لرصد الغاف الجوي )CAMS( التابع لاتحاد 
األوروبي، أن أكبر ثقب لألوزون اكتشف فوق القطب الشمالي أغلق أخيرا. 

ونشــر الباحثــون تغريــدة تقول “انتهى ثقــب األوزون في نصف الكرة الشــمالي لعام 
2020، الذي لم يســبق له مثيل”. وُفتح الثقب في طبقة األوزون - جزء من الغاف 
الجــوي لــألرض الــذي يحمي الكوكب من األشــعة فوق البنفســجية - ألول مرة فوق 
القطــب الشــمالي فــي أواخــر مــارس، عندمــا حاصــرت ظروف الريــاح غيــر المعتادة 
الهــواء المتجمــد فوق القطب الشــمالي ألســابيع عــدة متتالية. وخلقت هــذه الرياح، 
المعروفة باســم الدوامة القطبية، قفصا دائريا للهواء البارد أدى إلى تكوين ســحب 

عالية االرتفاع.

قــال والــد طبيبــة أميركيــة بــارزة، كانــت تعمــل بمستشــفى فــي مانهاتــن بالواليــات 
المتحــدة، وأشــرفت علــى عــاج المئــات مــن مصابــي فيــروس كورونــا، إن ابنتــه 
“انتحرت، بعد أن حاولت القيام بعملها”. ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” األميركية، 
أمــس الثاثــاء، عــن مصادر في الشــرطة قولهــا، إن لورنــا برين، الطبيبــة البارزة في 
غرفــة الطــوارئ بمستشــفى مانهاتــن، توفيــت منتحــرة يــوم األحــد الماضــي. وقــال 
والــد الطبيبــة، فيليــب برين والشــرطة، إن برين، المديرة الطبية لقســم الطوارئ في 
المستشــفى، عثــر عليهــا في منزل العائلة بمنطقة شارلوتســفيل فــي والية فيرجينا، 
حيث كانت تقيم مع العائلة. وتم نقل الضحية إلى المستشــفى للعاج، لكن لألســف 

فارقت الحياة”؛ بسبب إصابات وصفها بأنها “ذاتية”، ولم يوضح طبيعتها.

أكبر ثقب لألوزون في القطب الشمالي ُأغلق أخيًرا

عالجت مئات المصابين بـ “كورونا”.. ثم انتحرت

رجل أمن سعودي يقف حارًسا بجوار الكعبة 
المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

للفرقــة  “ســكيبيدي”  أغنيــة  حققــت 
مليــون   400 بيــغ”  “ليتــل  الروســية 
إعجــاب،  مليــون   3.4 و  مشــاهدة 
ليصبح بذلك الفيديو الروســي األكثر 

مشاهدة على “يوتيوب”.
وعبر مؤسس الفرقة إيليا بروسيكين 
فــي  ســتوري  ونشــر  فرحتــه  عــن 
صفحتــه على إنســتغرام: “مبارك! لقد 
أصبــح عــدد المشــاهدات كبيــرا جــدا، 
لقــد حصلنا على أكبر عدد مشــاهدات 
في روسيا ورابطة الدول المستقلة”.

وبعــد إصــدار الفيديــو أطلــق أعضــاء 
skibidi-  الفرقــة فاش موب بعنــوان
مســتخدمي  ودعــوا   #challenge
وســائل التواصــل االجتماعــي لتكــرار 
انتشــرت  التــي  الراقصــة  الحــركات 
إنســتغرام  علــى  الهشــيم  فــي  كالنــار 

وتطبيق التيك توك.

توحــد أكثر من 20 مهرجانا ســينمائيا 
فــي العالــم لبــث أفــام بالمجــان على 
أغلقــت  أن  بعــد  “يوتيــوب”،  موقــع 
جائحة فيروس كورونا المستجد دور 
الســينما، وأدت إلــى إلغــاء مهرجانين 

سنويين في كان ونيويورك.
وقالت شــركتا “ترايبيكا انتربرايزس” 
و”يوتيــوب”، اللتــان تنظمــان الحدث، 
فــي بيــان: إنــه ســُيعرض فــي الحدث 
الــذي يســتمر 10 أيــام تحــت عنــوان 
الفيلــم  مهرجــان  واحــد:  “كلنــا 
العالمــي” أفــام اختارتهــا مهرجانــات 
وصندانــس  والبندقيــة  وكان  برليــن 
جانــب  إلــى  وترايبيــكا  وتورونتــو 
مهرجانات أخرى ويبدأ يوم 29 مايو.

وســُتعرض فــي الحدث أفــام روائية 
وعــروض  وموســيقى  ووثائقيــة 

كوميدية.

أغنية روسية تحقق 
400 مليون مشاهدة 

على “يوتيوب”

أفالم حديثة 
بالمجان على 

“يوتيوب”
قال ديكي أربتر، الســكرتير الصحفي الســابق للملكة إليزابيث الثانية، إن كتاب 
ســيرة ذاتيــة منتظر لميغان ميركل واألمير هــاري يكتبه صحفيان، قد يثير قلق 

أفراد العائلة الملكية.
وأضاف أربتر في حديث مع صحيفة “ذا تايمز” أنه عند الحديث عن صدور أي 
كتاب تكون هناك مخاوف، وربما تكون أكثر مع هذا الكتاب، في إشــارة إلى أن 
تخلي هاري وميغان عن الواجبات الملكية أعقبته توترات بين العائلة الملكية.

وبحسب تقرير مجلة “نيوز ويك” األميركية تعاون أوميد سكوبي، محرر أخبار 
العائلة الملكية في مجلة هاربر بازار، وكارولين دوراند، التي تغطي موضوعات 
العائلــة الملكيــة فــي موقع مجلــة “إيلي” وموقــع مجلة مجلة “األوبــرا”، من أجل 

مشروع الكتاب.

كتاب ميركل وهاري “المنتظر” يثير قلق العائلة الملكية

مسن فلسطيني يقرأ القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك بمدينة غزة 
)أ ف ب( وزعمت صحيفة “ميل أون صنداي” البريطانية، التي تقاضيها ميغان في الوقت الحالي، أن 

الزوجين تعاونا مع المؤلفين وعقدا معهما مقابلة.

الغايــة مــن برنامــج “الكاميــرا الخفية” 
ذلــك  لكــن  والترفيــه،  الضحــك  إثــارة 
يــذاع  برنامــج  طبيعــة  مــن  يكــن  لــم 
فــي الجزائــر فــي رمضــان الجــاري، ما 
أثــار موجــة غضــب علــى المســتويين 
الرســمي والشــعبي، واضطــرت القنــاة 
التــي تبــث البرنامــج إلــى وقفــه فــي 

نهاية المطاف.
وذكــرت تقارير صحافيــة في الجزائر، 
إنــذارا شــديدة  الســلطات وجهــت  أن 
“نيوميــدا”  قنــاة  مالــك  إلــى  اللهجــة 
بثــت  بعدمــا  الخاصــة،  التلفزيونيــة 
شــكل  وهــو  وراجلــي”،  “أنــا  برنامــج 

جديد من برامج الكاميرا الخفية.
ونصــب معدو البرنامــج “مقلبا” لرجل، 

إذ تــم خداعه من قبل مقدم البرنامج، 
الذي قال له إنه سيتم تزويجه بامرأة 
“تقــدم لــه علــى أنهــا هديــة”، ليتضــح 
الحقــا أن األمــر محض “دعابــة”. لكنها 
لم تكن دعابة أبدا بالنسبة إلى “الرجل 
الضحيــة”، وال بالنســبة إلــى الجمهــور 
أو الســلطات. وعلى شــبكات التواصل 
االجتماعــي، لــم تهدأ حــدة االنتقادات 
التلفزيونيــة  القنــاة  إلــى  الموجهــة 

والبرنامج الذي بثته.
وأمام ســيل االنتقــادات، أعلنت القناة 
وقــف بــث البرنامــج واعتبــرت أن مــا 
تقديــر،  وســوء  معــزول  حصل”خطــأ 
وال يعكــس حــرص القنــاة علــى خدمة 

العائلة الجزائرية )..(”.

“أنا وراجلي” يثير عاصفة غضب في الجزائر

وافقــت فتــاة أوكرانيــة علــى إقامــة حفل 
إجــراءات  بســبب  اليــن”؛  “أون  زواجهــا 
الحظــر الخاصة بمكافحة فيروس كورونا 
المســتجد، الــذي تحــول إلــى وبــاء عالمي 
)جائحــة(.  ونشــر موقــع “دويتشــه فيلــه” 
مقطــع فيديو، يرصد تفاصــل زواج الفتاة 
األوكرانيــة وكيــف أعــدت لحفــل الــزواج، 
الذي يقام “أون الين”، ويكون المشــاركون 
فيــه مــن الضيــوف عبر اإلنترنــت. وقررت 

إينــا وخطيبهــا إيهــور إقامة حفل الزواج، عبــر اإلنترنت ألنه الســبيل الوحيد للزواج 
فــي الوقــت الجــاري، في ظــل ظروف الحجــر الصحي واإلجــراءات المشــددة، التي 
تمنــع التجمعــات. وتقــول الفتــاة، اتخذنــا هذا القــرار ألن لنا أصدقاء فــي العديد من 
المناطق في أوكرانيا، واجتماع كل األصدقاء في حفل واحد غير ممكن في الوقت 

الجاري، ولذلك وجدنا أن الحل األمثل هو إقامة الحفل عبر اإلنترنت.

فتاة أوكرانية ترتدي فستان الزفاف “أون الين” الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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