
أوضح مدير إدارة وسائل اإلعالم  «
بوزارة اإلعالم يوسف محمد أن 
فكرة الشخصية التي تجسدها 

الفنانة حياة الفهد  في مسلسل 
“أم هارون” مستلهمة من هيئة 

“أم جان” فقط، وال عالقة لها 
بالشخصية الحقيقية.

قال مصدر مسؤول في  «
شركة “بنفت” أن خدمة الدفع 

لمحطات البترول ستبدأ 
رسمًيا صباح يوم غد اإلثنين 

في محطات “بابكو” فقط، 
والبالغ عددها 14.

قتل 10 عناصر من قوات الحشد  «
الشعبي العراقية ليل الجمعة 

)السبت(، في هجوم شنه تنظيم 
داعش شمال بغداد، هو األكثر 

دموية للخاليا الجهادية النائمة 
منذ أشهر، بحسب ما أعلنت 

القوات األمنية في بيان أمس.

عاد كتاب السيناريو والقصص إلى  «
موضوع فلسطين، وشغل المتابعين 

للدراما الخليجية مسلسل “أم هارون” 
العمل الذي وصفه القائمون عليه 

بالخيالي لسيدة الشاشة الخليجية 
الفنانة حياة الفهد التي أسندت الكتابة إلى 

البحرينيين محمد شمس وعلي شمس.

تتطلع عداءة البحرين وبطلة العالم في  «
سباق 400 متر للسيدات سلوى عيد 

لتحقيق الميدالية الذهبية بدورة األلعاب 
األولمبية )أولمبياد طوكيو 2020(، التي 
كان مقررا لها أن تقام الصيف المقبل 

ولكن تأجيل األولمبياد بسبب وباء 
فيروس كورونا )كوفيد 19( خيب آمالها.

إجــالء 276 بحرينيــا مــن األردن
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المنامة - بنا

قامت ســـفارة مملكـــة البحرين لـــدى المملكة األردنية 
الهاشمية بتسهيل إجالء 276 من الطلبة والمواطنين 
الراغبين في العودة وتأمين عودتهم سالمين معافين.
وأعرب الســـفير أحمـــد الرويعي عن الشـــكر والتقدير 
لـــوزارة الخارجية األردنية علـــى تعاونها ودعمها غير 
المحدود لتســـهيل إجراءات إجالء المواطنين الذين 
نقلـــوا على متن الناقلة الوطنية طيران الخليج أمس 
إلـــى أرض الوطـــن، إذ تعتبـــر المرحلـــة هـــي المرحلـــة 

الثالثة من اإلجالء.

سلوى عيد متلهفة للعدو فوق المضمار“أم هارون”.. قصص التعايش بخيال بحرينيقتلى من “الحشد” بهجوم لـ “داعش”“بنفت بي” تطلق خدمة دفع “الوقود”“اإلعالم”: ال صلة لمسلسل “أم هارون” بـ “أم جان”

0308101412

“ماهان إير” أرسلت أكثر من 6 طائرات إلى فنزويال األسبوع الماضي وحده

دبي - العربية.نت

دون أن تغـــوص فـــي تفاصيـــل 
المحملـــة  الجويـــة  الرحـــالت 
فنزويـــال  مـــن  الذهـــب  بأطنـــان 
إلـــى طهـــران، اســـتنكرت إيران 
االتهامـــات  بــــ”  وصفتـــه  مـــا 
األميركيـــة”، معتبـــرة أنهـــا تأتي 
فقـــط فـــي إطـــار الضغـــط على 

الحكومة الفنزويلية.
يأتـــي هذا بعـــد أن أكد المبعوث 
فنزويـــال،  لشـــؤون  األميركـــي 
إليـــوت أبرامـــز، قبـــل يـــوم، أن 
مـــن  “مزيـــدا  أرســـلت  إيـــران 
الطائـــرات” إلـــى فنزويـــال خالل 

السبوع الجاري.

ذهب فنزويال... إيران 
تستنكــــر وال تفاصيـــل

كشـــف مصدر مطلع لــــ “البالد” 
المركـــزي  الـــدم  بنـــك  أن  عـــن 
الموجود في الســـلمانية يعمل 
بانتظام ويســـتقبل المتبرعين 
حاليا، ولكن ضمن اإلجراءات 
االحترازيـــة  واالشـــتراطات 
جميـــع  فـــي  بهـــا  المعمـــول 
التابعـــة  الصحيـــة  المرافـــق 
لـــوزارة الصحة فـــي ظل أزمة 
جائحـــة كورونـــا، ومـــن خالل 
الوقائيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
الكاملة للمتبرعين قبل عملية 
ســـحب الـــدم، والتـــي تهـــدف 
نافيـــا  للفيـــروس،  للتصـــدي 
وجود أي نقص بمخزون الدم 

بالمختبر.
وأكد المصدر أن بنك الدم لديه 
مخزون استراتيجي كاف من 
الدم لتغطية جميع احتياجات 
المستشـــفيات  فـــي  المرضـــى 

الحكومية والخاصة.

مصدر لـ “^”: 
التبرع بالدم ال 
ينقل “كورونا”

16 صفحة - 210 فلوس

أوضاعهــا تصحيــح  بضــرورة   %  65 إخطــار  خلــف: 

رصد 1604 مساكن جماعية مخالفة بالمحافظات األربع

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قال وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف “إن 
عـــدد المســـاكن التـــي تـــم رصدها من 
فريـــق عمـــل “البلديات” لحصر ســـكن 
العمـــال الجماعـــي المخالفيـــن، والتي 
شـــكلت بناء على القـــرار الوزاري رقم 
35 لســـنة 2015 بشأن تقييد المساكن 
الجماعية المشـــتركة، بلغت 1604 في 
المحافظـــات األربـــع، فيما تـــم إخطار 
1049 مســـكنا من المساكن المرصودة 
فـــي الســـكن الجماعـــي على مســـتوى 

المحافظات األربع.
وأوضح خلف “أن اللجنة وفي األشهر 
الســـتة الماضية قامت بتشكيل فريق 
عمـــل ميدانـــي مـــن البلديـــات األربـــع؛ 
بهـــدف رصد هـــذه المســـاكن )الســـكن 
تصحيـــح  علـــى  والعمـــل  الجماعـــي(، 
اشـــتراطات  توفيـــر  عبـــر  أوضاعهـــا 
الســـالمة والحمايـــة والصحة حســـب 
قوانيـــن واشـــتراطات كل مـــن اإلدارة 
العامة للدفاع المدني، وهيئة الكهرباء 
والماء، ووزارة الصحة”. وأشار بدأت 

اللجنـــة عملهـــا في رصد هـــذه المباني 
ورفع تقرير بصورة دورية إلى اإلدارة 
العليا في الوزارة بمتابعة مباشرة من 

وزير األشغال.
وتابـــع “تـــم رصـــد 1604 عقـــارات في 
مختلف مناطق المملكـــة، وتم إخطار 
مـــا يقـــارب مـــن 65 % مـــن المســـاكن 
التـــي تـــم رصدهـــا، فيمـــا تـــم مراجعة 
أكثر من 200 مالك للعقارات؛ من أجل 
تصحيح أوضاع تلك المساكن حسب 

ما نص عليه القرار الوزاري”.

قالت شركة الطيران الهندية “سبايس 
أولـــى  شـــغلت  إنهـــا  أمـــس  جيـــت” 
الرحـــالت الجويـــة الخاصـــة بشـــحن 
البضائع عبر إيصال مستلزمات طبية 

أساســـية بـــوزن قـــدر بــــ 17 طنـــا مـــن 
مدينة مومبي إلى مملكة البحرين.

وقالت الشركة إنها استخدمت طائرة 
بضائع من طـــراز بوينغ 737 في هذه 
المهمـــة، والتـــي غادرت إلـــى البحرين 

أمس األول.

شحنة طبية بـ 17 طنا تصل البحرين من الهند
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البحرين قادرة على تجاوز التحدي بوعي المجتمع
جاللة الملك يوجه رسالة سامية باليوم العالمي للصحافة

الصحافيون واإلعالميون شركاء بمسيرتنا الوطنية في مواصلة التحديث والتنمية المستدامة

الصحافة المستقلة واإلعالم الحر المسؤول من أهم مكتسباتنا الوطنية منذ انطالق مشروعنا اإلصالحي

سيذكر التاريخ على صفحاته المضيئة كيف حمل إعالمنا الوطني األمانة بشجاعة وثبات في مواجهة التحديات 

البحرين توفر مناخا ديمقراطيا عصريا يكفل آليات التعبير الحر عن الرأي بمسؤولية وأمان واستقاللية

 الصحافة واإلعالم مكون أساس في دولة القانون وصمام أمان ضد التطرف واإلرهاب وخطابات التحريض

األسرة الصحافية واإلعالمية كانت على قدر المسؤولية في دعم جهود الفريق الوطني للتصدي لـ “كورونا”

كوادرنا الصحافية واإلعالمية تؤدي واجب صون أمانة الكلمة بموضوعية ومصداقية ومهنية 

الحريات عالمة بارزة على نضج مسيرتنا الديمقراطية وحيويتها واحترام حقوق اإلنسان وحرياته

 تبادل األخبار والمعلومات الصحيحة والموثوقة وتوظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال دونما قيود أو ترهيب

)٠٢(

“اإلعالم” تؤدي رسالتها بكفاءة وإخالص في تهيئة األجواء التشريعية أمام ازدهار الحريات الصحافية
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الخبز بالبحرين بـ 20 
فلسا.. وبالعراق بـ 40.. 

وبدول الخليج بـ 50

جهان: الجزائريون 
يرفعون الطفل الصائم 
ألول مرة بوقت اإلفطار
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جاللة الملك يوجه رســالة ســامية باليــوم العالمي للصحافة

ال قيود أو ترهيب لحرية الرأي والتعبير

البـــالد صاحـــب الجاللـــة  وجـــه عاهـــل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة  رسالة 
ســـامية بمناســـبة اليـــوم العالمي لحرية 

الصحافة الذى يوافق اليوم )األحد(.
الســـامية  الرســـالة  نـــص  يلـــي  وفيمـــا 
لصاحـــب الجاللة الملك بمناســـبة اليوم 

العالمي لحرية الصحافة:
يســـرنا أن نتوجه برســـالة شكر وتقدير 
إلـــى أبناء الوطن األوفيـــاء في ميادين 
الصحافـــة واإلعـــالم، أصحاب الرســـالة 
والتنويـــر  الوعـــي  نشـــر  فـــي  النبيلـــة 
والمعرفة، وشـــركاء مســـيرتنا الوطنية 
والتنميـــة  التحديـــث  مواصلـــة  فـــي 

المستدامة.
الدولـــي  المجتمـــع  نشـــارك  إذ  ونحـــن 
لحريـــة  العالمـــي  باليـــوم  احتفالـــه 
الصحافـــة تحـــت شـــعار “الصحافة من 
دون خوف أو محاباة”، لنجدد اعتزازنا 
بعطـــاء كوادرنا الصحفيـــة واإلعالمية، 
التي تـــؤدي واجب صـــون أمانة الكلمة 
بموضوعيـــة ومصداقيـــة ومهنيـــة فـــي 
ظل مناخ ديمقراطي عصري ومنظومة 
دســـتورية وقانونيـــة متطـــورة، تكفـــل 
آليات التعبير الحر عن الرأي بمسؤولية 

وأمان واستقاللية.
وإنها لمناســـبة طيبة يحـــق لنا أن نفخر 
فيهـــا بمـــا تحقـــق مـــن مكتســـبات عبـــر 
اتســـاع آفاق حريـــة الصحافة واإلعالم 
واإلبـــداع الفكـــري، والتـــي تمثـــل قيمـــا 
إنسانيًة راقيًة، وتجسيدا حقيقًيا لوعي 
مجتمعنـــا البحريني وتحضره وتاريخه 
العريـــق. إن هـــذه الحريـــات لهي عالمة 
بارزة على نضج مسيرتنا الديمقراطية 
وحيويتهـــا واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان 

وحرياته السياسية والمدنية.
فالصحافـــة المســـتقلة واإلعـــالم الحـــر 
المســـؤول من أهم مكتســـباتنا الوطنية 
اإلصالحـــي،  مشـــروعنا  انطـــالق  منـــذ 
في إطـــار احترام الحقـــوق والحريات، 
وفـــي مقدمتهـــا حريـــة الـــرأي والتعبير، 
والحق في تبادل األخبـــار والمعلومات 
الصحيحة والموثوقة وتوظيف أحدث 
المســـتجدات فـــي تكنولوجيـــا اإلعـــالم 
واالتصـــال لتحقيـــق ذلك، دونمـــا قيود 
أو ترهيب، في ظل ضمانات دســـتورية 
وتشـــريعية عصريـــة، وقضاء مســـتقل، 
والتـــزام بالمواثيق الحقوقية اإلقليمية 
والدوليـــة، وتقدم اقتصادي واجتماعي 
عـــزز مـــن حضـــور الصحافـــة واإلعـــالم 

وتنامي تأثيرهما.
ولقد أثبتت الصحافة ووسائل اإلعالم، 
بتاريخهـــا الوطني المشـــرف وتمســـكها 
بمبـــادئ وأخالقيـــات المهنـــة، أنهـــا لبنة 
أساســـية فـــي بنـــاء المجتمـــع وتقدمه، 
والمعرفـــة،  واإلبـــداع  للفكـــر  ومنـــارة 
القانـــون،  دولـــة  فـــي  أســـاس  ومكـــون 
وصمـــام أمان ضـــد التطـــرف واإلرهاب 

وخطابات التحريض والكراهية.
ونثمـــن دور وزارة اإلعـــالم فـــي تأديـــة 
رســـالتها بكفـــاءة وإخـــالص فـــي تهيئة 
األجـــواء التشـــريعية والتنظيميـــة أمام 
ازدهار الحريات الصحفية واإلعالمية، 
واالرتقـــاء باإلعالم المرئي والمســـموع 
واإللكترونـــي، وإســـهاماتها في الحفاظ 
على الهوية الوطنيـــة البحرينية وإبراز 
تراثهـــا الغني، وســـعيها نحو االســـتثمار 
في المواهـــب الوطنيـــة، وتعزيز مكانة 

البحرين كمركز إشعاع حضاري.
فـــي  المســـتمر  بإســـهامها  نشـــيد  كمـــا 
دعم مســـيرة التنمويـــة والديمقراطية، 
الصحافـــة  مـــع  بالشـــراكة  وحرصهـــا، 
المحليـــة، على تطويـــر العمل الصحفي 
واإلعالمي، وإرساء دعائم الكلمة الحرة 
النزيهـــة والموضوعية، وغرس مفاهيم 
الـــوالء واالنتماء للوطن، وحماية الحق 

في المعرفة.
صفحاتـــه  علـــى  التاريـــخ  وســـيذكر 
المضيئـــة كيف حمـــل إعالمنـــا الوطني 
األمانـــة بشـــجاعة وثبات فـــي مواجهة 
واإلقليميـــة  المحليـــة  التحديـــات 
والدوليـــة كافـــة التي مرت بهـــا مملكتنا 
صلبـــة  بعزيمـــة  وتجاوزتهـــا  الغاليـــة 
وإرادة وطنية حرة وجامعة، فقد وقف 
اإلعالم الوطني ببســـالة في الدفاع عن 
أمن الوطن واســـتقراره، وصون هويته 
بأبعادهـــا الوطنية والخليجية والعربية 
مكتســـباته  وتعزيـــز  واإلســـالمية، 

التنمويـــة والحضاريـــة، وتكريـــس قيم 
وواجبـــات المواطنة الصالحة في إطار 
من التعايـــش واالحتـــرام المتبادل بين 

الجميع على هذه األرض الطيبة.
وقد كانت األسرة الصحفية واإلعالمية 
على قدر المسؤولية في دعمها المستمر 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  لجهـــود 
لفيروس كورونا )كوفيد19-(، والتزامها 
المهنـــي بتوعية المواطنيـــن والمقيمين 
واإلجـــراءات  الوقائيـــة  بالتدابيـــر 
االحترازية في هذا الظرف االستثنائي، 
وتعاملهـــا بنزاهـــة وشـــفافية فـــي نشـــر 
الحقائـــق والمعلومـــات واســـتقائها مـــن 
مصادرها الرسمية المعتمدة، ومواجهة 
المغرضـــة  واالدعـــاءات  الشـــائعات 
والتصـــدي لها، واضعـــة المصلحة العليا 

للوطن فوق أي اعتبار.
تقديرنـــا  عـــن  نعبـــر  أن  يفوتنـــا  وال 
واعتزازنا بعطاء المـــرأة البحرينية في 
الـــذي  المجـــال الصحافـــي واإلعالمـــي 
يتـــوازى مع دورها في كافـــة المجاالت 
التنمويـــة، خاصـــة خـــالل هـــذا الظـــرف 
االستثنائي حيث تتواجد ضمن الكوادر 
الطبيـــة والتمريضيـــة والتطوعيـــة في 
الصفـــوف األمامية في جهـــود احتواء 
مـــن  بـــروح  العالميـــة،  الجائحـــة  هـــذه 
التكاتـــف المجتمعـــي والعزيمة واإليثار 
والتضحيـــة في خدمة الوطن والصالح 

العام.
بالدنـــا  أن  ويقيـــن،  ثقـــة  علـــى  ونحـــن 
بفضـــل مـــن هللا تعالـــى وكرمـــه، ووعي 
مجتمعنـــا، وتمســـكه بثوابـــت الوحـــدة 
الوطنيـــة واحترامـــه للتدابيـــر الوقائية 
وتعـــاون  الرســـمية،  والتوجيهـــات 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  ســـلطاتها 
والقضائية ومؤسســـاتها األهلية، قادرة 
علـــى تجاوز هـــذا التحدي االســـتثنائي 
والتعامـــل المدروس مـــع تداعياته، بما 
يضمن سالمة وصحة جميع المواطنين 
والمقيمين، والعودة إلى الحياة بشكلها 
الطبيعي في أقرب وقت ممكن إن شاء 

هللا.
الصحافـــة  بيـــوم  احتفالنـــا  تزامـــن  إن 
الروحانيـــة  األجـــواء  مـــع  العالمـــي 
المبـــارك،  رمضـــان  لشـــهر  واإليمانيـــة 
فرصة مواتية الستذكار قيمنا ومبادئنا 
اإلنســـانية المســـتمدة مـــن روح تعاليم 
عقيدتنا اإلسالمية السمحة في دعوتها 
إلى تآلف القلـــوب، وإعالء قيم الصدق 
التعبيـــر  فـــي  والموضوعيـــة  والنزاهـــة 
واحـــًدا  صًفـــا  والوقـــوف  الـــرأي،  عـــن 
للتصـــدي لـــكل ما مـــن شـــأنه زرع الفتن 
وأسباب الشـــقاق عبر تناقل الزائف من 
المعلومـــات واألخبـــار المغلوطـــة التـــي 
يتزايـــد انتشـــارها فـــي العصـــر الرقمي 
للفتـــن  المثيـــرة  الفضائيـــة  والقنـــوات 
والكراهيـــة. وهنـــا نؤكـــد علـــى أهميـــة 
المبـــادئ  عـــن  دفاًعـــا  الكلمـــة  توحيـــد 
المهنيـــة واألخالقيـــة لحريـــة الصحافة 
من أجل إعالم مســـؤول وشريك فاعل 

في التنمية.
وفـــق هللا الجميع لما فيـــه خيِر وصالح 
األيـــام  هـــذه  وأعـــاد  الغالـــي،  وطننـــا 
الفضيلـــة والمباركة على أمتنـــا العربية 
باألمـــن  أجمـــع  والعالـــم  واإلســـالمية 

والسالم والصحة والسعادة والرخاء.

المنامة - بنا

حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

يوم الصحافة

فــي يومهــا، وجــه رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه 
كلمة شاملة جامعة إلى العالم أجمع، مفادها: تلك الروح 
التواقــة التــي جعلــت مــن الصحافــة معرفــة ال ترفــا أثرا 
بالغــا فــي النفس والضمير، وليســت كماليــة نلقي بها في 
ســالل المهمــالت بعــد قضــاء حاجتنا منها، أمــال مفتوحا 
لكل صاحب قلم لكي يعبر عن مكنون أمته، ويدافع عن 

تراثها وأمالها وحضارتها.
خليفــة بــن ســلمان فــي كلمته إلــى العالم بمناســبة اليوم 
العالمــي لحريــة الصحافــة أصاب العديد مــن المضامين، 
وســبر العديــد مــن األغــوار، ودق أكثر من ناقــوس إفاقة 
المركــزة متشــبثين  العنايــة  للذيــن مازالــوا علــى أســرة 
بالتجــاوز والتحايــل علــى الواقــع الدامــغ، وعلــى األمــم 
المكافحة، وعلى العقل الجمعي المستقبل للكلمة األمينة 
وكأنها رصاصة رحمة لو لم تتوفر لها منصات مستقيمة 

وآليات عادلة ووسائل إعالم أيضا أمينة.
ســموه يتوغــل فــي أدغــال الكلمــة المؤثــرة وفــي أعماق 
الصناعة الصحافية في عصر المعارف المتنوعة، فيشدد 
علــى أن التطــورات التقنيــة لوســائل اإلعــالم أوجــدت 
واقعــا معرفيــا جديــدا، واخترقــت حــدودا ال حــدود لهــا 
مــع الــدول، بــل إن ســموه إنحــاز بشــكل غيــر مســبوق 
يــن مــن وســائل  للصحافــة المطبوعــة التــي تعانــي األمرَّ
التواصــل االجتماعــي، ومن الترويج لفكرة نهاية النهاية 
لصناعــة نشــأت وترعرعــت فــي كنــف الحرية المســئولة 
للجملــة المفيــدة، فأثــرت وتعملقــت وتعقلنــت، وقامــت 
بتشــكيل العقــل النوعــي لألمــم وهــي تدافــع بــكل قــوة 
عــن مواقفهــا الصلبــة فــي نقــل المعلومــة الصحيحة في 
الزمــن الصحيح، بل في نقل القارئ إلى مواقع األحداث 

ومسارح العمليات وكأنه جزء ال يتجزأ منها.
مــن هنــا كانــت دعوة الرئيــس القائــد صريحــة ال مواربًة 
أيقونــة  المطبوعــة  الصحافــة  )إن  وال محســنات:  فيهــا 
ألهمــت الكم المتنوع من منصــات التواصل االجتماعي(، 
األمــر الــذي دفعنــا إلــى التطلــع لنشــر منصــات اجتماعية 
لمضمــون إعالمــي راق يعــزز المعرفــة، وال يخصــم منها، 
يضيــف إليها، وال يشــوه معالمهــا، يضاعف من همتها وال 

يحبط من هذه الهمة.
وألن النســيان آفة إنســانية عابرة لألزمنة واألمكنة، فإن 
ســموه عــاد ليذكرنــا فــي ذلك اليــوم المبــارك بــأن الكلمة 
المســئولة في عالم كورونا ليســت مثلما كانت قبل عالم 
كورونــا، وأن هــذه الكلمــة ســوف تتعرض الختبــار أقوى 
وأشــد فــي عالــم مــا بعــد كورونــا عندمــا تــزول الجائحة 
بــإذن هللا، ســتصبح مثاًل الــدرع الواقي للنفس البشــرية 
مــن هلع محدق، ومن ذعر ال أســاس لــه من الصحة، هي 
التي تطمئن، وهي التي تهدئ من الروع، هي التي تقوم، 

وهي التي تنشر التوعية الرحيمة بالبشرية جمعاء.
الحكومــة حريصــة علــى التجــاوب الســريع مــع كل مــا 
تطرحه الصحافة، نعم .. هذا هو عهدنا الدائم بحكومتنا 
الرشــيدة، بل وبقيادتنا الواعية الحكيمة، هذا هو ديدننا 
معهــا وهــذا هــو أملنــا منهــا وفيهــا، وهــذا هــو صراطنــا 
المســتقيم عندما نقرر أن نمســك بالقلم، وأن نكتب كلمة 
حــق ال يــراد بهــا باطــل، وأن نذهب بعيدا مــع دور الدولة 
فــي حفظ األمن واالســتقرار ربما إلــى نهاية العالم حتى 
يعم األمن واالستقرار ربوع البالد ورباها، إنه يوم األمل 
لــكل صحفي، ويوم الجدارة لكل صاحب قلم يعتقد في 
نفســه أنه قادر على حمل القلم، ولكل مســؤول يرى في 
التجاوب مع ســؤال لصحفي أنه عبء ثقيل وظل أثقل 

ومسئولية أكبر وحمل ليس له ناقة فيه وال جمل.
شــكرا لك يا صاحب الســمو؛ ألنك لم تنس حملة مشــاعر 
النــور، وألن ســموكم لــم تمــروا مــرور الكــرام علــى يــوم 

أحسبه مثلما تحسبونه يا طويل العمر، يوم في العمر.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

جاللة الملك

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى  «
رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا؛ بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبالده.

جاللة الملك يهنئ رئيس بولندا بيوم الدستور

الصحافيون واإلعالميون شركاء 
بمسيرتنا الوطنية في مواصلة 

التحديث والتنمية المستدامة

الصحافة واإلعالم مكون أساس 
في دولة القانون وصمام أمان ضد 

التطرف واإلرهاب وخطابات التحريض

نقدر عطاء المرأة البحرينية في الصحافة 
واإلعالم وحضورها ضمن الكوادر الطبية 

والتطوعية بالصفوف األمامية

البحرين توفر مناخا ديمقراطيا عصريا 
يكفل آليات التعبير الحر عن الرأي 

بمسؤولية وأمان واستقاللية

سيذكر التاريخ على صفحاته المضيئة 
كيف حمل إعالمنا الوطني األمانة 

بشجاعة وثبات في مواجهة التحديات 

تزامن احتفالنا بيوم الصحافة العالمي مع 
أجواء رمضان فرصة إلعالء قيم الصدق 

والنزاهة والموضوعية في التعبير

الصحافة المستقلة واإلعالم الحر 
المسؤول من أهم مكتسباتنا الوطنية 

منذ انطالق مشروعنا اإلصالحي

األسرة الصحافية واإلعالمية كانت على 
قدر المسؤولية في دعم جهود الفريق 

الوطني للتصدي لـ “كورونا”

لتوحيد الكلمة دفاًعا عن المبادئ المهنية 
واألخالقية لحرية الصحافة من أجل إعالم 

مسؤول وشريك فاعل في التنمية

كوادرنا الصحافية واإلعالمية 
تؤدي واجب صون أمانة الكلمة 
بموضوعية ومصداقية ومهنية 

“اإلعالم” تؤدي رسالتها بكفاءة 
وإخالص في تهيئة األجواء التشريعية 

أمام ازدهار الحريات الصحافية

البحرين قادرة على تجاوز التحدي 
االستثنائي بوعي المجتمع وتمسكه 

بثوابت الوحدة واحترامه للتدابير الوقائية

الحريات عالمة بارزة على نضج 
مسيرتنا الديمقراطية وحيويتها 
واحترام حقوق اإلنسان وحرياته

إعالمنا وقف ببسالة في الدفاع عن 
األمن واالستقرار وصون الهوية بأبعادها 

الوطنية والخليجية والعربية واإلسالمية

يجب الوقوف صًفا واحًدا للتصدي لألخبار 
المغلوطة المنتشرة المتزايدة في العصر 
الرقمي والقنوات الفضائية المثيرة للفتن

 تبادل األخبار والمعلومات الصحيحة 
والموثوقة وتوظيف تكنولوجيا اإلعالم 

واالتصال دونما قيود أو ترهيب

اإلعالم الوطني تعامل بنزاهة 
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“األهلية” تحقق المركز األول في مؤشر جودة التعليم
الحـــواج: القيـــادة جعلـــت مـــن البحريـــن محـــل أنظـــار واهتمـــام المؤسســـات العالميـــة

حققــت الجامعــة األهليــة تقدمــا باهــرا فــي التصنيــف الدولي لمؤسســة 
التايمــز للتعليــم العالي لســنة 2020، بعد أن أحــرزت المركز األول محليا 
والثانــي خليجيــا والثالــث عربيا و105 عالميا في مؤشــر جودة التعليم، 
أحد أبرز المؤشرات المهمة في هذا التنصيف الدولي. وُيعنى التصنيف 
محيطهــا”  علــى  المؤثــرة  للجامعــات  العالــي  للتعليــم  “التايمــز  الدولــي 
بقيــاس مؤشــرات أداء الجامعــات فيمــا يتعلق بتحقيق أهــداف التنمية 

المستدامة.

وأهـــدى الرئيـــس المؤســـس رئيـــس 
األهليـــة  الجامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس 
وباســـم  باســـمه  الحـــواج  عبـــدهللا 
جميـــع أســـاتذة وطلبـــة وخريجـــي 
الجامعـــة هذا االنجـــاز إلـــى القيادة 
التعليـــم  أولـــت  التـــي  الحكيمـــة 
والمســـاندة  الدعـــم  كل  الجامعـــي 
والمؤازرة مما جعل مملكة البحرين 
وجامعاتهـــا محـــل انظـــار واهتمـــام 
والمؤسســـات  المنظمـــات  مختلـــف 

الجامعية العالمية.
وأكـــد الحـــواج أهميـــة الـــدور الـــذي 
اضطلـــع به مجلـــس التعليـــم العالي 
بقيادة وزير التربية والتعليم ماجد 
التعليـــم  جـــودة  وهيئـــة  النعيمـــي 
والتدريـــب في تحقيق هذه النتائج 
الجامعـــة  تنظـــر  حيـــث  المتميـــزة، 
المؤسســـتين  إلـــى هاتيـــن  األهليـــة 
شـــركاء  بوصفهمـــا  الوطنيتيـــن 
إنجازاتهـــا  جميـــع  فـــي  أساســـيين 
اهتمـــام  أن  مؤكـــدا  ونجاحاتهـــا، 
مملكة البحريـــن وقيادتها الحكيمة 
بجودة التعليم قد أثمر هذه التقدم 
الجامعـــة  حققتـــه  الـــذي  واإلنجـــاز 
األهلية وشـــريكاتها مـــن الجامعات 

البحرينية األخرى.
ووجـــه الرئيس المؤســـس للجامعة 
وتقديـــر  شـــكر  تحيـــة  األهليـــة 
لجميـــع أســـاتذة الجامعـــة وطلبتها 
وخريجيهـــا الذين ســـاهموا بجدهم 
واجتهادهـــم ومثابرتهم في تحقيق 
هـــذا اإلنجـــاز العظيـــم، مؤكـــدا على 
ثقته من أن كل خريج من خريجي 
قصـــة  ســـيصنع  األهليـــة  الجامعـــة 
نجاحه وتميـــزه على غرار جامعته، 
وأن كل طالب وخريج من منتسبي 

هذه الجامعة يبـــذل قصارى جهده؛ 
من أجل رفع اســـم مملكـــة البحرين 

عاليا بين األمم.
واســـتضاف إعالن مؤسسة التايمز 
 )Times Higher Education( للتعليم العالـــي
المختصـــة دوليـــا بمجـــال تصنيـــف 
الجامعـــات المعهد الكـــوري المتقدم 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا، والـــذي ُيعّد 
من أرقى جامعات كوريا الجنوبية، 
حيـــث كانـــت الجامعـــة األهليـــة من 
علـــى  جامعـــة   )500( أعلـــى  بيـــن 
مســـتوى العالـــم فـــي مجـــال مـــدى 
تأثير الجامعات وتحقيقها ألهداف 
وحصـــدت  المســـتدامة،  التنميـــة 
فـــي  الجامعـــات  بيـــن   105 المركـــز 
مؤشر جودة التعليم، كما وحصدت 
الحـــد  مؤشـــر  فـــي  نفســـه  المركـــز 
مـــن عـــدم المســـاواة فـــي التعليـــم، 
توجهـــات  مـــع  يســـنجم  مـــا  وهـــو 
القيـــادة الحكيمة نحو قيم الســـالم 

والتسامح وتكافؤ الفرص.
وكانت الجامعـــة األهلية قد توجت 
إنجازاتهـــا باالعتماد المؤسســـي من 
مجلـــس التعليم العالـــي الذي يتيح 
ويحفزهـــم  الخليجييـــن  للطلبـــة 
إلـــى جانـــب غيرهـــم مـــن مختلـــف 
بالدراســـة  لاللتحـــاق  العالـــم  دول 
األكاديميـــة فـــي الجامعـــة األهليـــة، 
ســـواء في برامـــج البكالوريوس أو 

الماجستير أو الدكتوراه.
وليـــس ببعيـــد عـــن ذاكـــرة الجامعة 
بالعاصمـــة  برونيـــل  جامعـــة  منـــح 
البريطانية لندن الدكتوراه الفخرية 
المؤســـس  للرئيـــس  العلـــوم  فـــي 
للجامعـــة األهليـــة ورئيـــس مجلس 
األمنـــاء عبـــدهللا يوســـف الحـــواج، 

حيث يعد هذا الوســـام أعلى تقدير 
علمـــي تمنحه الجامعات البريطانية 
للعلمـــاء والمفكريـــن واألكاديمييـــن 

االستثنائيين.
الجامعـــة  إنجـــازات  ألن  وذلـــك 
الحـــواج  وإســـهامات  مشـــهودة 
الرائدة وتاريخه الحافل والمســـتمر 
واإلنســـانية  العلـــم  خدمـــة  فـــي 
وعالمـــي  محلـــي  بتقديـــر  يحظـــى 
كبيـــر، وخصوصا تأســـيس الجامعة 
األكثـــر تقدمـــا مـــن بيـــن أكثـــر مـــن 
بحســـب  عربيـــة  جامعـــة   1000
تصنيـــف منظمـــة كيـــو إس العالمية 
للجامعـــات فـــي العـــام 2018، حيث 
تقدم الجامعة األهلية تعليما محليا 
بمواصفـــات عالمية وبأعلى درجات 

الجودة واالحترافية.
منصـــور  الجامعـــة  رئيـــس  ويؤكـــد 
الجامعـــة  انجـــازات  أن  العالـــي 
األهليـــة هـــي مـــن وحـــي انجـــازات 
الحكومـــة الرشـــيدة ووزارة التربية 
والتعليـــم، فالقيادة هـــي من وفرت 
المناخـــات والبيئـــة الخصبـــة التـــي 
اعتـــالء  مـــن  المجتهديـــن  تمكـــن 
منصـــات التفـــوق والتميـــز، وهـــو ما 
مكن الجامعة من تخريج 13 فوجا 
مـــن الطلبـــة الذيـــن تبوأ عـــدد منهم 
أرقـــى المواقع القيادية في مختلف 
الـــوزارات والمؤسســـات الحكومية 

والخاصة.
منصـــور  الجامعـــة  رئيـــس  ويؤكـــد 
العالـــي عزم الجامعة في الســـنوات 
المقبلـــة على طـــرح برامـــج جديدة 

مـــع  التوافـــق  وشـــديدة  متميـــزة 
متطلبـــات ســـوق العمـــل، ومواصلة 
االرتقـــاء  إلـــى  الراميـــة  الجهـــود 
األســـاتذة  بيـــن  العلمـــي  بالبحـــث 
والطلبـــة والتركيـــز علـــى األبحـــاث 
التـــي تخدم البحرين، باإلضافة إلى 
اســـتخدام أرقى الطرق في التعليم 
طلبـــة  الجامعـــة  لتخـــرج  والتعلـــم 
متميزيـــن، مبدعيـــن، ورواد أعمـــال 

منتجين.
ومنـــذ  األهليـــة  الجامعـــة  أن  يذكـــر 
نشـــأتها فـــي 25 مـــن مـــارس 2001، 
حققـــت إنجـــازات عديـــدة وتميـــزت 
في برامجها الدراسية لتصبح اليوم 
واحـــدة من أهم الجامعات المعتمدة 
أن  اســـتطاعت  كمـــا  المنطقـــة،  فـــي 
فـــي  المحليـــة  الجامعـــات  تتصـــدر 
قوائـــم الجـــودة ومعاييـــر االمتيـــاز، 
حيـــث تســـابق الجامعـــة الزمـــن؛ من 
أجل تجهيز مشـــروع حرمها الجديد 
بمينة ســـلمان على مساحة 100 ألف 
متـــر مربـــع، وليتســـع لنحـــو 10 آالف 
طالـــب وطالبـــة بعد انتهـــاء مرحلته 
الثانية، حيث سيضم مبان وفصول 
ومختبـــرات  ومعامـــل  أكاديميـــة 
وحمـــام  بحثيـــة  ومراكـــز  ومالعـــب 
ســـباحة أولمبي ومختبـــرات علمية، 
إضافة إلى قاعة للمؤتمرات ومسرح 
عالمـــي ومكتبـــة متنوعـــة عصريـــة، 
ومسجد ومساحات خضراء واسعة، 
تمثل 70 % من المســـاحة االجمالية 
للحرم، إلى جانب استراحات للطلبة 

في أماكن متعددة.

منصور العالي عبدالله الحواج

المنامة - الجامعة األهلية

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أوضـــح مديـــر إدارة وســـائل اإلعالم 
بـــوزارة اإلعـــالم يوســـف محمـــد رًدا 
علـــى مـــا يتـــم تداولـــه فـــي وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي عـــن تجســـيد 
مسلســـل  فـــي  جـــان”  “أم  شـــخصية 
علـــى  ُيعـــرض  الـــذي  هـــارون”  “أم 
الشـــخصية  فكـــرة  أن   ،MBC قنـــاة 
التـــي تجســـدها الفنانـــة حيـــاة الفهد 
مســـتلهمة مـــن هيئة “أم جـــان” فقط، 
وال عالقة لها بالشـــخصية الحقيقية، 
مؤكًدا أن أحداث المسلسل ال تعكس 
ســـيرة “أم جـــان” وحياتهـــا ودورهـــا 
وإســـهاماتها الوطنيـــة فـــي المجتمع 
البحريني. وأشار مدير إدارة وسائل 
مؤلفـــي  أن  إلـــى  بالـــوزارة  اإلعـــالم 
المسلســـل أكدوا أن أحداث مسلســـل 
“أم هـــارون” مختلفـــة تماًما عن قصة 
وســـيرة “أم جـــان”، وال تمـــت لها بأي 
صلة ســـوى اســـتلهام الشـــخصية من 

هيئتها فقط.
وأكـــد محمد أن “أم جان” هي ســـيدة 
فاضلة تعد من الشخصيات الوطنية 
التي عاشـــت بين أهـــل البحرين بكل 
حب وســـالم، وقدمت الكثيـــر ألبناء 
الوطن من خالل عملها كقابلة ترعى 
وتولد نســـاء البحرين، فمنذ وصولها 
1937م،  العـــام  فـــي  البحريـــن  إلـــى 
فـــي  للعمـــل  بذلـــك زوجهـــا  وســـبقها 
شـــركة نفـــط البحرين )بابكـــو(، وهي 

مـــن  واالحتـــرام  بالتقديـــر  تحظـــى 
أهـــل البحريـــن، كما هـــي عادتهم في 

التسامح والتعايش وقبول اآلخر.
وأضـــاف أن “أم جـــان” عاشـــت فـــي 
البحرين بكل أمان ومارســـت حياتها 
بـــكل حريـــة، كمـــا وقدمـــت خدمـــات 
جليلـــة مازالت راســـخة فـــي الذاكرة 
أهـــل  بيـــن  واشـــتهرت  الوطنيـــة، 
البحرين باســـم “ام جـــان”، ما يعكس 
المجتمـــع  فـــي  تعايشـــها وانغماســـها 
البحرينـــي، وتبنيهـــا ثقافـــة وعـــادات 
األصيـــل،  البحريـــن  شـــعب  وتقاليـــد 
مؤكًدا أن أهل البحرين عبر تاريخهم 
العريق مشهود لهم بالتعايش وتعزيز 
ثقافة السالم والتآخي وقبول اآلخر 
مع جميع من عاش على هذه األرض 

الطيبة.

مدرســـة  وطلبـــة  معلمـــو  يشـــارك 
الجابريـــة الثانويـــة الصناعيـــة للبنين 
فـــي تفعيـــل أدوات التعليـــم الرقمـــي 
عـــن بعـــد بتميـــز وكفاءة فـــي مختلف 
المـــواد الدراســـية، شـــأنهم فـــي ذلـــك 
شـــأن العديد من المدارس الحكومية 
التي أظهرت تميزا وإبداعا في توفير 
فتـــرة  خـــالل  التعليميـــة  الخدمـــات 
تعليق الدراســـة.  ومن ضمن المعلمين 
الفاعليـــن في هذا المجال بالمدرســـة، 
يقوم معلم اللغة االنجليزية عابد عبد 
الحســـين البقالي بالتواصل المســـتمر 
مـــع طلبته مـــن المنـــزل، ويشـــرح لهم 

مختلف الـــدروس المعززة باألنشـــطة 
واإلثـــراءات، ومن ضمنهـــا ما يختص 
بالتدريب علـــى المهـــارات األكاديمية 

لتلخيص النصوص.

“اإلعالم”: ال صلة لمسلسل “أم هارون” بـ “أم جان” الحقيقية

“الجابرية الصناعية” تتميز في تفعيل التعليم الرقمي

مسلسل “محمد علي رود”... وكفاح اآلباء واألجداد )1-2(
Û  تًبــا لفيــروس كورونا الــذي َحَرمنا في هذا الشــهر الفضيل

مــن متعــة زيارة المجالس والخيــم الرمضانية واالجتماع 
باألصدقــاء والمشــاركة في الغبقات، وشــكًرا لــه ألنه أتاح 
لنــا في المقابل الفرصة للتمتع بمزيد من الدفء األســري، 
ومالزمــة بيوتنــا، واالســتمتاع طوًعــا أو قســًرا بمشــاهدة 
الرمضانيــة  والمسلســالت  واألفــالم  البرامــج  ومتابعــة 

بانتظام.
Û  بالــذات حلقــات البرامــج فقــد شــدتني  هــذه  بيــن  ومــن 

مسلســل كويتــي متميــز يتم في هــذا الموســم الرمضاني 
بثه من خالل شــبكة إم بي ســي التلفزيونية، وصرت وما 
أزال أحرص على مشــاهدته ومتابعته مســاء كل يوم بعد 
اإلفطــار؛ وهــو المسلســل الكويتــي “محمــد علــي رود” أو 

“شارع محمد علي”.
Û  وال أدري كيــف وإلــى مــاذا ســتنتهي هذه الحلقــات، إال أن

رســالة هذا العمل الفنــي الدرامي األضخم خليجًيا  تتجه 
إلــى تأكيد االنتصار الحتمي لإلرادة في مواجهة الصعاب 
والتحديــات، وللحب عنــد تغلبه على الكراهية والبغضاء، 

وللخير والحق في صراعهما الدائم مع الشر والباطل.
Û  وتقع أحداث المسلسل  في مرحلة زمنية زاخرة بالتقلبات

والتحوالت والتي شهدت اندالع وانتهاء الحرب العالمية 
ومدينــة  الكويــت  مدينــة  بيــن  أحداثــه  وتــدور  الثانيــة، 

بومباي التي أصبح اسمها اآلن مومباي.
Û  وفــي قالــب تشــويقي وحبكــة أو معالجــة فنيــة متميــزة

ُتســلط قصة المسلســل الضوء على حركة التجارة وتنقل 
التجار الكويتيين بين الكويت والهند في أربعينات القرن 
الماضــي، وعلــى التقاطــع والتداخــل فــي عالقــة التجــار 
الكويتييــن ببعضهــم بعًضا والمنافســة والصراع الذي كان 

يــدور بينهــم، وتتطرق بجرأة إلــى عمليات تهريب الذهب 
إلــى الهنــد التــي كانــت رائجة في تلــك الفتــرة والتي كان 
تجــار الخليــج ونظراؤهم أو شــركاؤهم الهنــود يعتبرونها 
نوًعــا متقدًمــا مــن الشــطارة والمغامرة التجارية وليســت 
جريمــة، كمــا يالمــس هــذا العمــل الفنــي مختلــف أوجــه 
وعاداتهــا  وقيمهــا  ومضامينهــا  تالوينهــا  بتنــوع  الحيــاة 
وتقاليدها، ويناقش العديد من مواقف وقضايا العالقات 
االجتماعيــة واإلنســانية، مثــل الحــب والغيــرة واالنتقــام 
والخــوف والعنــف األســري واإليثار والطمع والجشــع وما 
شابه، والتي كانت سائدة  في ذلك الوقت، كما هي سائدة 
اليوم، في المجتمعات الخليجية كغيرها من المجتمعات.

Û  وقــد َقرعــت هــذه الحلقات نواقيــس الذاكــرة لتعيدنا إلى
أحضــان تــراث اآلبــاء واألجــداد وأيــام تعبهــم وكفاحهــم 
المريــر مــن أجل كســب لقمة العيش، ورباطة جأشــهم في 
وجــه األخطار والتحديــات والصعاب واألزمات، وتمكنهم 
مــن اقتحــام األســواق الهنديــة فــي ذلــك الوقــت، والتــي 
تصــارع علــى اقتحامها من قبل أشــرس القــوى األوروبية 
واالســتعمارية، كما نجحوا في التعاون والتعامل الســلس 
مــع نظرائهــم من التجار الهنود المتمرســين أو منافســتهم 

في عقر دارهم.
Û  عموًمــا والخليجييــن  الكويتييــن  التجــار  ارتبــاط  إن 

وعالقتهم بالهند؛ وبالتحديد بمدينة بومباي وشارع محمد 
علي، اكتسبت أبعاًدا وجدانية عميقة في عقد الثالثينات 
مــن القــرن الماضــي بعــد أن انهــارت فــي الخليــج تجــارة 
اللؤلــؤ الطبيعــي علــى أثر غــزو اللؤلــؤ الياباني المســتزرع 
ألســواق العالــم؛ مــا أدى إلــى تصــدع دعائــم االقتصاد في 
الكويــت وفي الدول العربية األخــرى في الخليج العربي، 

فلــم  الســفن،  حركــة  وتعطــل  التجــاري  النشــاط  وتعثــر 
يستســلم التجــار الخليجيــون لليــأس، وخصوًصــا التجــار 
الكويتييــن، بل وجهوا نشــاطهم واهتمامهم نحو التجارة 
والنقــل البحــري، وســاهموا فــي إعــادة تشــكيل وهندســة 
االقتصــاد الخليجــي بمبــادرات ذاتيــة اثبتــوا مــن خاللهــا 
كفاءتهــم وجدارتهــم، وانخرطــوا فــي تجارة التمــر ونقله 
من اإلحساء والبصرة إلى الهند، والعودة بسفنهم محملة 
بالمنتجــات الهنديــة مــن مــواد غذائيــة وبهارات وأقمشــة 

وأخشاب وغيرها من السلع والبضائع.
Û  وأهميتــه قيمتــه  رود”  علــي  “محمــد  مسلســل  ويســتمد 

مــن تمكنــه مــن إيقــاظ الذاكــرة الخليجيــة علــى الروابــط 
والعالقات الوجدانية التي تشــدنا بالهنــد، وَهِزِه لضمائرنا 
لتذكرنــا بطروفنــا الصعبــة إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة 
وكارثــة اللؤلــؤ وبأيــام الجــوع والمعانــاة، وبوقــوف الهنــد 
معنــا وفتحهــا ألبوابهــا لنــا للعمل فيهــا، وإكرامهــم لوفادة 
تجارنــا وتعاونهــا معهم ومعاملتهم بتقديــر واحترام؛ فلم 
يقــل أحــد منهــم قــط إننا بــدو متخلفون، كما قــال ويقول 

عنا بعض األشقاء أحياًنا.
Û  نعــم، عندمــا كنــا أو صرنــا فــي الخليــج نعانــي مــن ضنــك

العيش وشح الموارد وضيق ذات اليد، وعندما كنا نطرق 
أبــواب الســماء طلًبا للغوث وللرحمة والــرزق، وعندما كنا 
نبحــث عــن أبــواب علــى األرض لنطرقهــا لكســب الــرزق 
بابهــا علــى مصراعيــه؛  الهنــد  لنــا  الرمــق؛ فتحــت  ولســد 
وفتحــت  لنــا أبــواب قــالع التجــارة واالقتصاد فــي لؤلؤة 
التــاج البريطانــي آنذاك مثــل بومباي وكوجــرات وغيرها، 
ولــم يفعــل الشــيء ذاته أشــقاؤنا العــرب؛ ولــم يفتحوا لنا 
أبــواب مدنهــم العتيدة مثــل القاهرة الســاحرة التي كانت 

وقتهــا مدينــة مزدهــرة تضاهــي مــدن أوروبــا فــي قوتهــا 
ومكانتهــا االقتصاديــة، وكانــت تســمى “باريــس الشــرق” 
يــوم  التــي كانــت تغســل صبــاح كل  الفارهــة  بشــوارعها 
بالماء والصابون، وكانت أبواب الرزق وســوق العمل فيها 
مفتوحــة لليونانييــن واإليطالييــن والفرنســيين وغيرهم، 
وكذلــك كان حــال قلعــة األســود بغــداد ودمشــق الفيحاء 

وبيروت العطرة.
Û  ولذلــك فــإن أهل الكويت ما يزالــون يتذكرون المثل الذي

شــاع فــي ذلــك الوقــت وتداولــوه للداللــة علــى مــا تعنيــه 
الهنــد بالنســبة لهم. ويقــول المثل: “الهند هنــدك إذا قل ما 
عندك” أي أن الهند يجب أن تكون مقصدك إذا ما ســاءت 

أحوالك، فعن طريقها ستتمكن من إصالح أحوالك.
Û  ومنــذ بدايــة الثالثينــات مــن القــرن الماض أصبــح محمد

علي رود أو شارع محمد علي الميدان الذي شهد صوالت 
وانطالقهــم  والخليجييــن  الكويتييــن  التجــار  وجــوالت 
فيــه ومنــه إلــى باقــي المــدن والمراكــز الهنديــة والموانئ 
الخليجيــة وبعــض الموانــئ األفريقيــة، وظــل وجودهــم 
وحضورهم فيه قوًيا بارًزا نافًذا إلى أن أخذ في االنحسار 
تدريجًيــا مــع نهايــة الخمســينات أو بداية الســتينات، بعد 
أن بدأت ثمرات النفط الكويتي تتســاقط بشــكل ملموس 
علــى المجتمــع الكويتــي فــي بدايــة الخمســينات؛ حيــث 
كانــت أول شــحنة منــه قد تــم تصديرها فــي العام 1946، 
كما أن الكويت قد نالت استقاللها في العام 1961 فبدأت 
الطيــور تعــود إلــى أوكارهــا للمســاهمة فــي بنــاء الدولــة 
المســتقلة الفتية ودعم اقتصادها مســلحين بالخبرة التي 

اكتسبوها في الهند وفي شارع محمد علي بالتحديد.
Û ..وللحديث بقية
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تحريرهـــا  فـــي  يشـــارك  منوعـــة  يوميـــة  صفحـــة 
البـــاد.  صحيفـــة  أقســـام  بمختلـــف  الزمـــاء 

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

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

يبدأ اســتعداد الجزائريين الســتقبال شــهر رمضان بتنظيف المســاجد، وفرشــها بالســجاد، وتزيينها باألضواء 
متعــددة األلــوان، كمــا تبــدو مظاهــر هــذا االســتعداد بتنظيف البيــوت وتزيينها. وفيمــا يأتي حــوار “البالد” مع 

جهان جالل من الجمهورية الجزائرية عن استعداد الجزائريين لشهر رمضان:

 كيف يكون اإلفطار عند أهل الجزائر؟ «

والحليب  بالتمر  إفطارهم  بداية  الجزائر  أهــل  يبدأ 
الوجبة  وتــكــون  ــمــغــرب،  ال أداء صـــاة  قــبــل  والــلــبــن 
األساسية متنوعة بين األطباق التقليدية والعصرية، 
الجزائرية  المائدة  مشهد  بأنواعها  الشوربة  وتتصدر 
وتختلف من مكان إلى آخر بحجم مساحة هذه الباد، 
ففي الشرق هناك شوربة الفريك، وفي الوسط شوربة 
الشعيرية، وفي الغرب شوربة الحريرة، وذلك ال ينفي 

أن تتفنن ربات البيوت في إعدادها.
الحلو،  والطاجين  البوراك  يعد  الشوربة  إلى  وإضافة 
وهو من المقبات، عروس المائدة، أما الطبق الرئيس 
شطيطحة  الزيتون،  طاجين  بين  يــوم  كل  فيختلف 
ــاج، كــاجــيــن الــجــلــبــان، الـــمـــثـــوم، الــشــخــشــوخــة  ــ دجــ

والدوبارة، وغيرها.

 ما العادات والتقاليد المميزة في شهر  «
رمضان؟

يرافقها  التي  تلك  الجزائر  فــي  المميزة  الــعــادات  مــن 
خاص  تقدير  لهم  يكون  إذ  مــرة،  ألول  األطفال  صيام 
واحتفال مميز يختلف من مكان إلى آخر، ولكن يميزه 
رفع الطفل إلى مكان مرتفع وقت اإلفطار؛ حتى يشعر 

بالتقدير.
 ما البرنامج اليومي للصائم؟ «

بعد اإلفطار يتوجه الناس صغارا وكبارا، نساًء ورجاال 
الرمضانية،  السهرات  إلى  ثم  التراويح،  صاة  لتأدية 
وبالنسبة لطعام السحور يتناول الجزائريون في الغالب 
وجبة الكسكسي والمسفوف، وهو الكسكسي المجفف 
نفس  إعــادة وضع  البعض  ويفضل  واللبن،  الزبيب  مع 
بوجبة  االكتفاء  آخــرون  يفضل  بينما  اإلفطار،  طاولة 

خفيفة من الحليب والتمور.
 كيف يتم إعداد “صينية البخور”؟ «

الجزائريين  بيوت  بــه  تفوح  عطر  أشهر  البخور  يعد 
صبيحة العيد، حيث تقوم ربات البيوت بوضع عيدان 
ــي روائــــح تجعل  الــبــخــور فــي كــل زوايــــا الــبــيــت، وهـ
الشخص يشعر بعمق بالمناسبة، في حين تفضل بعض 
يتم  العيد،  ليلة  تقليدية  بخور  إعداد صينية  العائات 
بدخان  تشع  إذ  عليه،  البخور  وذر  فيها  الجمر  وضــع 

كثيف ذي رائحة قوية تنبعث نحو الخارج.

مروة خميسرمضانهم

جهان: الجزائريون يرفعون الطفل الصائم ألول مرة بوقت اإلفطار

يعتبــر الخبــز الشــعبي أحد أركان الســفرة البحرينية ليــس في أيام 
الفطر وحسب، وإنما يتعزز دوره من خالل وجبات الثريد والسحور 
والفطــور في شــهر رمضان الفضيل، لذلك تجــد طوابير المواطنين 
يتوافــدون ويصطفــون أمام المخابز الشــعبية طلًبا للخبز؛ من أجل 

أن يكون جزءا رئيسا من مائدة إفطارهم اليومية.

من  العديد  هناك  النبوية  السنة  في 
ــاديــــث والــــروايــــات الــتــي دلــت  األحــ
قال  فقد  الــخــبــز،  قيمة  مــن  وعـــززت 
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 
يــا رســول هللا  الخبز. فقيل  “أكــرمــوا 
وما إكرامه؟ قال إذا وضع لم ينتظر 
بــه غـــيـــره...”، وقـــال “مــن كــرامــتــه أال 
بارك  “اللهم  يوطأ وال يقطع”، وكذلك 
وبينه،  بيننا  تفرق  وال  الخبز  في  لنا 
وال  صمنا  وال  صلينا  مــا  الخبز  فلوال 

أدينا فرضا”.
لـــذلـــك يــحــظــى الــخــبــز فـــي الــثــقــافــة 
اإلسامية بمكانة خاصة، وهو عنصر 
واإلطعام  الطعام  موائد  على  أساس 
سلعة  الخبز  يعد  وبحرينًيا  كــذلــك، 
بدعم  الــدولــة  تــقــوم  بينما  أســاســيــة 
ــك أســـعـــار الــخــبــز في  ــذل الــطــحــيــن، ل
ــذه كــرامــة بــأال  مــتــنــاول الــجــمــيــع، وهـ
شــراءه  يستطيع  ال  أحــد  ثمة  يــكــون 
واالعتماد عليه على مائدة الطعام، إذ 
البحرين  في  الشعبي  الخبز  سعر  إن 

يعد األقل خليجًيا.
الواحد  للقرص  الشعبي  الخبز  سعر 
أقراص  فلًسا، فيكون كل خمسة   20
دول  فــي  بينما  فــلــس،   100 ـــ  ب خــبــز 
 50 بـــ  الــقــرص الــواحــد  الخليج يــبــاع 
 320 بـ  أقــراص   8 العراق  فلسا، وفي 
الطحين  كيس  ويباع  بحرينيا،  فلسا 
)50 كيلو( في البحرين بدينارين على 
الــذي  الــدعــم  بفضل  البلدية  المخابز 
في  أسعاره  لتكون  الحكومة  تقدمه 

متناول الجميع.
وقــرارات  قوانين  فرضت  الحكومة 
االســتــفــادة  عملية  لتنظيم  صــارمــة 
مـــن الــطــحــيــن الـــمـــدعـــوم، وتــشــتــرط 
ــي الــمــخــابــز  اســـتـــخـــدام الــطــحــيــن فـ
ــيــة، وتــحــظــر عــلــى الــمــخــابــز  ــمــحــل ال
الطحين  ــراء  بــيــع وشــ والــمــواطــنــيــن 

المدعوم للمتاجرة.

ــع ــط ــق ي وال  يــــوطــــأ  أال  كــــرامــــتــــه  ومـــــــن  ــز..  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ إكــــــــــرام  ــر  ــ ــه ــ ش

الخبز بالبحرين
بـ 20 فلسا.. وبالعراق بـ 40.. 

وبدول الخليج بـ 50

صورة أرشيفية

 األرخص خليجًيا 
واألقوى على 
سفرة الفطور
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جهان جالل



البحرين تشارك غدا في القمة االفتراضية لحركة عدم االنحياز
ممثـــالً لملك البـــالد  صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، يشـــارك نائب 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة  في القمة االفتراضية 
لحركـــة عدم االنحياز التـــي دعا لها رئيس 
جمهورية أذربيجان رئيس الدورة الحالية 

للحركة فخامة الرئيس الهام علييف .
وتأتـــي القمـــة التـــي تعقـــد اجتماعهـــا غدا 

بحضـــور الـــدول األعضاء فـــي حركة عدم 
فـــي  “متحـــدون  شـــعار  تحـــت  االنحيـــاز 
مواجهـــة وباء كورونا )covid -19( تأكيدًا 
الـــدول بمبـــادئ األمـــم المتحـــدة  اللتـــزام 
والمبـــادئ التـــي تقـــوم عليهـــا حركـــة عدم 
االنحيـــاز في الحفاظ على االمن والســـلم 
الدولييـــن ومواجهـــة االخطار التـــي تهدد 
التـــي منهـــا وبـــاء  العالـــم وشـــعوبها  دول 

كورونا )covid -19( وما يتســـبب فيه من 
اضرار بشرية واقتصادية واجتماعية في 

دول العالم قاطبة.
ويلقي ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك آل 
خليفـــة كلمة اثناء االجتمـــاع يؤكد خاللها 

التـــزام مملكـــة البحريـــن بمبـــادئ الحركـــة 
والمشـــاركة فـــي أنشـــطتها والقضايا التي 
تناقشـــها وبخاصة هذه القمـــة التي تنعقد 
في ظل ظروف حرجه وخطرة تســـتدعي 
وحـــدة كافـــة الـــدول والشـــعوب وتضافـــر 
جهودها في القضاء على هذا الوباء الذي 
لـــم يســـتثني احدًا مـــن أخطـــاره وأضراره 

سمو  الشيخ محمد بن مبارك  الفادحة والمدمرة.

المنامة - بنا

تطور الصحافة الوطنية ترجمة لرؤية قائد حكيم يؤمن أن الحرية المسؤولة أساس االزدهار
الحرة الكلمة  عن  والــدفــاع  ــداع  واإلبـ والموضوعية  الصدق  قيم  ــاء  إع في  ماضون  اإلعـــام:  ــر  وزي

أكــد وزيــر اإلعــام علــي الرميحــي أن مــا تحقق فــي مملكــة البحرين 
مــن إنجــازات رائــدة ونقلة نوعيــة في مجال الصحافــة، يعد ترجمة 
لرؤية قائد حكيم يؤمن أن الحرية المسؤولة للرأي والتعبير أساس 
الزدهــار األوطــان ودافــع لمواصلة المســيرة التنموية الشــاملة التي 
تشــهدها مملكــة البحريــن فــي مختلــف المجــاالت تحت رايــة  عاهل 

الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

 وأشار وزير اإلعالم إلى أن مملكة 
البحرين تشـــارك المجتمع الدولي 
احتفالـــه باليـــوم العالمـــي لحريـــة 
الصحافة تحت شـــعار “الصحافة 
من دون خوف أو محاباة”، بمزيد 
مـــن الفخـــر واالعتزاز بمـــا تحقق 
مـــن خطـــوات متميـــزة شـــهد لهـــا 
العالـــم أجمع على صعيد ترســـيخ 
والحريـــات  الحقـــوق  واحتـــرام 
اإلعالميـــة والصحافيـــة، في ظل 
آليـــات  منـــاخ ديمقراطـــي يكفـــل 
التعبير الحر عن الرأي بمسؤولية 

واستقاللية. 

 وتقـــدم وزيـــر اإلعـــالم بخالـــص 
التقديـــر والعرفـــان إلـــى صاحـــب 
الجاللة الملك على إشادة جاللته 
فـــي الرســـالة الســـامية بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي لحريـــة الصحافة 
بـــدور وزارة اإلعـــالم فـــي تأديـــة 
رســـالتها بكفـــاءة وإخـــالص فـــي 
التشـــريعية  األجـــواء  تهيئـــة 
والتنظيمية أمام ازدهار الحريات 
الصحفيـــة واإلعالميـــة والحفاظ 
علـــى الهوية الوطنية، وإســـهامها 
التنمويـــة  المســـيرة  دعـــم  فـــي 
مـــع  بالشـــراكة  والديمقراطيـــة 

أن  مؤكـــًدا  المحليـــة،  الصحافـــة 
هذه اإلشـــادة الملكية وسام على 
هـــذا  فـــي  يعمـــل  مـــن  كل  صـــدر 
القطاع الحيـــوي، ويحّملنا جميًعا 

مســـؤولية البنـــاء على مـــا تحقق 
من مكتسبات وطنية.

 وأكـــد وزيـــر اإلعـــالم أن حكومة 
مملكـــة البحريـــن بقيـــادة رئيـــس 

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
خليفـــة، مســـتمرة فـــي تقديم كل 
الدعـــم واإلســـناد للصحافـــة فـــي 
مملكـــة البحرين، إيماًنـــا منها بأن 
الصحافة تشـــكل عنصًرا مســـانًدا 
لدورهـــا  المجتمـــع  قضايـــا  لـــكل 
المتميز في استنهاض روح العمل 
وتبنـــي رؤًى تواكب العصر وتلبي 

متطلباته.
 وثمـــن الـــدور الكبير والمســـؤول 
الذي تلعبه صحافتنا الوطنية في 
التوعية واإلخبار ونشـــر الحقائق 
ومواجهة الشائعات والتصدي لها 
بروح وطنية مســـؤولة، مؤكًدا أن 
مـــا تمر به مملكة البحرين والعالم 
بأســـره مـــن تحـــٍد صحـــي متمثل 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  فـــي 
علـــى مســـتوى العالـــم، أثبـــت أن 
صحافتنا الوطنية كانت وستظل 

على قدر المســـؤولية فـــي دعمها 
المســـتمر لجهود الفريـــق الوطني 
للتصدي لفيـــروس كورونا بقيادة  
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
تســـليط  فـــي  بدورهـــا  والقيـــام 
الكبيـــرة  الجهـــود  علـــى  الضـــوء 
الوقائيـــة  بالتدابيـــر  والتوعيـــة 

واإلجراءات االحترازية.
الصحافـــة  أن  علـــى  وشـــدد   
البحرينية ماضية في إعالء قيم 
الصـــدق والموضوعيـــة واإلبداع، 
الحـــرة  الكلمـــة  عـــن  والدفـــاع 
واألخالقيـــة  المهنيـــة  والمبـــادئ 
من أجل إعالم مســـؤول وشريك 
فاعل في التنمية في ظل اهتمام 
مـــن  مســـتمر  ودعـــم  محـــدود  ال 

صاحب الجاللة الملكه.

المنامة - بنا

وزير شؤون اإلعالم

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

بنـــاء علـــى قـــرار اللجنة التنســـيقية 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة بتكليف 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
الجهـــود  لتنســـيق  لجنـــة  بتشـــكيل 
ومتابعـــة توزيـــع التبرعـــات والمبالغ 
المســـتلمة ضمـــن حملة “فينـــا خير”، 
كلـــف ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشباب مستشار 
األمن الوطنـــي رئيس مجلس أمناء 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
آل  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  خليفـــة، 
الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى 
الســـيد برئاســـة اللجنـــة التنســـيقية 
توزيـــع  علـــى  واإلشـــراف  لمتابعـــة 
تبرعـــات ومتابعة المبالغ المســـتلمة 

في حملة “فينا خير”.
 وتضم لجنة تنسيق الجهود القائمة 

في الحملـــة الوطنية “فينا خير” في 
عضويتها المؤسسة الملكية لألعمال 
الداخليـــة،  ووزارة  اإلنســـانية، 
ووزارة الماليـــة واالقتصاد الوطني، 
ووزارة العدل والشـــؤون اإلسالمية 
واألوقاف، ووزارة التربية والتعليم، 
ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة 
والســـياحة، ووزارة الصحـــة، وهيئة 

تنظيم سوق العمل . 

السيد رئيسا لتنسيقية “فينا خير”

مصطفى السيد

البحرين تعزز موقعها كمركز إقليمي لتنمية الموارد البشرية
ــن بعد ــوجــهــوا لــلــتــدريــب ع ــيــة: ت ــتــدريــب ــدان لــلــمــؤســســات ال حــمــي

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية، جميــل حميدان، فــي مكتبه بمبنى 
الــوزارة، رئيــس مجلــس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهــد التدريب الخاصة، 

نواف الجشي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وتم استعراض الجهود التي تقوم بها 
الجمعيـــة البحرينيـــة ألصحاب معاهد 
التدريب الخاصة من أجل المســـاهمة 
فـــي النهـــوض بهـــذا القطـــاع الحيوي، 
التدريـــب  مؤسســـات  ومســـاعدة 
الخاصة على تجـــاوز الصعوبات التي 
تواجهها، فضالً عن استعراض البرامج 
واألنشـــطة المزمـــع تنفيذهـــا مـــن قبل 
الجمعية خالل الفترة القادمة، وبحث 
ســـبل تعزيز التعاون الفني بين وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية والجمعية 
ومســـاهمتهما  أهدافهمـــا  لتحقيـــق 
االرتقـــاء  وفـــي مقدمتهـــا  المشـــتركة 

والقـــوى  البشـــرية  المـــوارد  بتنميـــة 
العاملـــة الوطنية في منشـــآت القطاع 
الخاص. وأكد أهمية الدور الذي تلعبه 
الخاصـــة  التدريـــب  ومراكـــز  معاهـــد 
القـــدرات  تطويـــر  فـــي  ومســـاهمتها 
الذاتيـــة والمهـــارات المهنيـــة للكـــوادر 
الوطنيـــة، الفتـــًا في هذا الســـياق إلى 
أن الحكومـــة تولـــي اهتمامـــًا خاصـــًا 
بالتدريـــب المهني، والـــذي يفتح آفاقًا 
واسعة إلعداد وادماج المواطنين في 
القطاعـــات اإلنتاجيـــة المختلفـــة فـــي 
ســـوق العمل، مضيفًا أن استراتيجية 
الحكومـــة في هـــذا الخصوص تهدف 

إلى تنمية وتطويـــر خدمات التدريب 
فـــي المملكة مـــن أجل إيجـــاد صناعة 
تدريبيـــة متكاملـــة تعـــزز مـــن موقـــع 
للتدريـــب  اقليمـــي  كمركـــز  البحريـــن 

وتنمية الموارد البشرية.
ودعا حميدان المؤسســـات التدريبية 
للتوجـــه نحـــو التدريـــب االفتراضـــي، 
الحاليـــة  التوجهـــات  ووضعـــه ضمـــن 

مملكـــة  يجعـــل  بمـــا  والمســـتقبلية 
التعلـــم  فـــي مجـــال  البحريـــن رائـــدة 
والتدريـــب عن بعد وفق أطر واضحة 
تضمن جودة التدريب، منوهًا بأن هذا 
األسلوب يعد فرصة لتطوير التدريب 
احتياجـــات  تلبيـــة  وضمـــان  المهنـــي 
مختلـــف  فـــي  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 

القطاعات.

من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

“البحرين التجاري” و “مودا مول” يؤكدان التزامهما بضمان صحة العاملين
اســتمراًرا للجهــود الســاعية لضمــان صحــة أفــراد فريــق العمــل وحمايتهم 
من التعرض لفيروس كورونا المســتجد )COVID-19(، بادر مركز البحرين 
التجــاري العالمــي ومــودا مول، وجهة التســوق األرقى فــي البحرين، بنقل 
موظفي خدمات المجمع لمحل إقامة بديل لمنحهم ظروف معيشــية أكثر 

أماًنا خال هذه الفترة االستثنائية.

مـــن  موظفـــا   40 نحـــو  توجيـــه  تـــم 
فريـــق الخدمات، لإلقامـــة في مواقع 
بالكامـــل  مفروشـــة  وهـــي  بديلـــة، 
وتمتـــاز بمســـتوى معـــزز مـــن األمان. 
وتـــم أيًضا توفير األغذية األساســـية 
لتســـهيل  المعيشـــية  والمســـتلزمات 
انتقـــال الموظفيـــن وجعـــل إقامتهـــم 

أكثر راحة.
وبهذه المناســـبة، صـــرح المدير العام 
العالمـــي  التجـــاري  البحريـــن  لمركـــز 
ومـــودا مـــول دونالـــد برادلـــي،  قائاًل: 

“نلتـــزم في مـــودا مـــول بدعـــم أفراد 
شـــتى  فـــي  المجمـــع  عمـــل  فريـــق 
نقـــل  أهميـــة  وارتأينـــا  الظـــروف، 
موظفـــي الخدمـــات إلى محـــل إقامة 
أكثـــر أماًنا، انطالًقا مـــن حرصنا على 
توفيـــر البيئة المناســـبة التـــي تضمن 
صحتهم وســـالمتهم فـــي ظل الوضع 
الحالي. يعد موظفو خدمات المجمع 
مـــن األعضاء األساســـيين فـــي فريق 
العمل، ولهم دور هام في اســـتمرارية 
العمل، ولذا فإن ســـالمتهم تبقى ذات 

أولويـــة قصـــوى بالنســـبة لنـــا. ومـــن 
هذا المنطلق، نؤكد مســـاندتنا لهؤالء 
الموظفيـــن وحمايـــة صحتهـــم خالل 

الفترة غير المسبوقة”.
تأتي المبادرة تماشًيا مع جهود مركز 
البحرين التجاري العالمي ومودا مول 
المستمرة لتوفير بيئة آمنة للموظفين 
امتثـــال  مـــع  وذلـــك  والمســـتأجرين، 
المجمع لتوجيهـــات الجهات الصحية 
الرســـمية وتنفيـــذ إجـــراءات التعقيم 
الصارمـــة  واألســـبوعية  اليوميـــة 

ُبرجـــي  ومكاتـــب  المجمـــع  بمناطـــق 
العالمـــي.  التجـــاري  البحريـــن  مركـــز 
وقـــد تم توجيه كافة مزودي الخدمة 
يومـــي  فحـــص  إلجـــراء  بالمجمـــع 
لموظفيهـــم، وحث هـــؤالء الموظفين 
بـــاع معايير النظافـــة واإلجراءات  التِّ
االحترازيـــة وفًقا لتوصيـــات الجهات 
البحريـــن  مركـــز  ويلتـــزم  المعنيـــة. 
التجاري العالمـــي ومودا مول بتنفيذ 
نفس هـــذه اإلجـــراءات مـــع موظفي 

الخدمة بالمجمع.
وقائيـــة  ترتيبـــات  بتجهيـــز  وبـــادر 
اســـتمرارية  لضمـــان  احتياطيـــة 
األعمـــال، وذلـــك عبـــر تهيئـــة فريـــق 
خاص للطـــوارئ ليكون على جهوزية 
تامة فـــي حالة حدوث أي ظرف غير 

متوقع.

 

نقل موظفي 
الخدمات إلى محل 

إقامة أكثر أماًنا

بدعوة من رئيس 
أذربيجان
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المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار تعزيز االلتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازيـــة للحـــد من انتشـــار فيروس 
كورونا، أطلقت إدارة الشـــؤون الصحية 
واالجتماعيـــة بـــوزارة الداخليـــة حملـــة 
تطوعيـــة تحت عنوان “صحتـــك أمانة” 
الدوريـــة  األدويـــة  لتوصيـــل  تهـــدف 
لمرضـــى األمـــراض المزمنة فـــي مواقع 

عملهـــم أو ســـكنهم، بمشـــاركة عـــدد من 
المتطوعين من مختلف أقسام اإلدارة.

يأتـــي ذلـــك فـــي الوقـــت الذي يتـــم فيه 
الخدمـــة  هـــذه  تدشـــين  علـــى  العمـــل 
إلكترونيـــا بالفترة المقبلة؛ بهدف ضمان 
صحة وســـامة جميـــع منتســـبي وزارة 

الداخلية.

“الداخلية”: حملة تطوعية لتوصيل 
أدوية األمراض المزمنة إلى للمنازل

المنامة - وزارة الداخلية

الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفة، بشـــأن تخفيف كثافة العمالة 
األجنبيـــة في مناطق ســـكنهم للحد من 
انتشـــار فيروس كورونا، ترأس محافظ 
الشـــمالية علـــي العصفور، عبـــر االتصال 
المرئـــي، االجتماع المشـــترك الثاني بين 
اللجنـــة األمنيـــة والمجلـــس التنســـيقي، 
إذ تـــم االتفاق على وضع آلية مشـــتركة 
التـــي  العقـــارات  علـــى  التعـــرف  تتيـــح 
خصوصـــا  للعمالـــة  مســـاكن  تســـتخدم 
غيـــر النظامية. وأكـــد المحافظ ضرورة 
التزام مـــاك العقارات بالقوانين البلدية 
والعمل والصحة المعتمدة الشـــتراطات 
الســـكن الجماعي المشـــترك، منوها إلى 
مســـؤولية أصحاب العقارات وممثليهم 

في تحقيـــق التباعـــد االجتماعي، داعيا 
بمســـتوى  ومشـــيدا  لالتـــزام،  الجميـــع 
الوعـــي المجتمعي وتكاتـــف المواطنين 
مـــع الجهـــود المبذولـــة الحتـــواء الوضع 

الصحي الراهن.

محافظ الشمالية يدعو مالك العقارات 
لاللتزام بقوانين السكن الجماعي

الحرميـــن  خـــادم  ســـفارة  أجلـــت 
الشـــريفين في جمهوريـــة أذربيجان 
كانـــوا  بحرينييـــن   6 األول  أمـــس 
عالقيـــن في أذربيجـــان، ضمن حملة 
اإلجـــاء التـــي تقـــوم بهـــا المملكـــة 
العربية السعودية في مختلف دول 

العالم.
فـــي  الســـعودية  الســـفارة  وكانـــت 
أمـــس مـــن  قـــد ودعـــت  أذربيجـــان 
 147 الدولـــي  عليـــف  حيـــدر  مطـــار 
مواطنا ســـعوديا عالقين من ضمنهم 
6 بحرينييـــن، من مقـــر إقامتهم في 
أحـــد فنـــادق باكـــو من فئـــة الخمس 
نجـــوم، علـــى رحلـــة إجـــاء خاصـــة 
للخطـــوط الســـعودية المتوجهة إلى 
مطـــار الملك عبدالعزيـــز الدولي في 
جـــدة، ونقلت الرحلة كل المواطنين 

الســـعوديين العالقين في أذربيجان 
والراغبين بالعودة إلى الوطن.

الحرميـــن  خـــادم  ســـفير  وأكـــد 
الشـــريفين لدى جمهورية أذربيجان 
أن  بـــن خضيـــر  عبـــدهللا  بـــن  حمـــد 
تنفيـــذا  تأتـــي  اإلجـــاء  “خطـــة 

للتوجيه الســـامي الصـــادر من خادم 
ولـــي  وســـمو  الشـــريفين  الحرميـــن 
العهـــد، وبمتابعـــة مـــن ســـمو وزيـــر 
الخارجيـــة حفظهـــم هللا، والقاضـــي 
برعاية وتســـهيل عـــودة المواطنين 

السعوديين العالقين في الخارج”.

عدد من المواطنين البحرينيين الذين تم إجالؤهم

ــو ــاك ــي ب ــ ــا ف ــ ــاه ــ ــاي ــ اســتــضــافــتــهــم ضـــمـــن رع
السعودية تجلي 6 بحرينيين من أذربيجان إلى جدة

 المنامة - بنا

بناًء على توجيهـــات عاهل الباد 
حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
خليفـــة، وولي العهد نائـــب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، وانطاًقـــا مـــن حرص 
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفارة 
المملكـــة األردنية الهاشـــمية على 
قامـــت  اإلجـــاء،  خطـــة  تفعيـــل 
الســـفارة بتسهيل إجاء 276 من 
الطلبـــة والمواطنيـــن البحرينيين 
الراغبيـــن فـــي العودة إلـــى الباد 
وتأمين عودتهم سالمين معافين.

وأعـــرب ســـفير مملكـــة البحريـــن 
لـــدى المملكـــة األردنية الهاشـــمية 
أحمـــد الرويعـــي عـــن بالغ الشـــكر 
الخارجيـــة  لـــوزارة  والتقديـــر 
األردنيـــة علـــى تعاونهـــا ودعمهـــا 

إجـــراءات  لتســـهيل  الامحـــدود 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  إجـــاء 
متـــن  علـــى  نقلهـــم  تـــم  الذيـــن 
الناقلـــة الوطنية طيـــران الخليج 
أمس،إلـــى أرض الوطن، إذ تعتبر 
المرحلة هي المرحلـــة الثالثة من 

اإلجاء.
الطلبـــة  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
والمواطنـــون البحرينيـــون الذين 
تـــم إجاؤهم عن جزيل شـــكرهم 
الخارجيـــة  لـــوزارة  وتقديرهـــم 
فـــي  بهـــا  قامـــت  التـــي  للجهـــود 
تســـهيل عملية اإلجاء، ولسفارة 
عّمـــان،  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
وعلـــى رأســـها الســـفير الرويعـــي، 
ومنسوبي السفارة على جهودهم 

والتسهيات التي قدموها.

ــن “طــــــيــــــران الـــخـــلـــيـــج” ــ ــت ــ ــى م ــ ــل ــ ــوا ع ــ ــل ــ ــق ــ ن
إجـــــالء 276 بحرينيــــا مـــن األردن

رصد 1604 مساكن جماعية مخالفة بالمحافظات األربع
أوضـــاعـــهـــا ــح  ــي ــح ــص ت بــــضــــرورة   %  65 ــار  ــ ــط ــ إخ ــف:  ــلـ خـ

قــال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام خلف “إن عدد المســاكن التي تــم رصدها من 
فريق عمل “البلديات” لحصر سكن العمال الجماعي المخالفين، والتي شكلت بناء على القرار الوزاري رقم 35 لسنة 
2015 بشأن تقييد المساكن الجماعية المشتركة، بلغت 1604 في المحافظات األربع، فيما تم إخطار 1049 مسكنا 

من المساكن المرصودة في السكن الجماعي على مستوى المحافظات األربع.

وأوضح خلف “أن اللجنة وخال 
األشـــهر الســـتة الماضيـــة قامت 
بتشـــكيل فريـــق عمـــل ميدانـــي 
من البلديات األربع؛ بهدف رصد 
هذه المساكن )السكن الجماعي(، 
والعمل علـــى تصحيح أوضاعها 
عبر توفير اشـــتراطات السامة 
حســـب  والصحـــة  والحمايـــة 
مـــن  كل  واشـــتراطات  قوانيـــن 
اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي، 
وهيئة الكهربـــاء والماء، ووزارة 
الصحـــة”. وأشـــار بـــدأت اللجنـــة 
عملهـــا فـــي رصـــد هـــذه المباني 
ورفـــع تقرير بصـــورة دورية إلى 
اإلدارة العليا في الوزارة بمتابعة 

مباشرة من وزير األشغال.
وتابـــع “تم رصـــد 1604 عقارات 
فـــي مختلـــف مناطـــق المملكـــة، 
وتم إخطار ما يقارب من 65 % 
مـــن المســـاكن التي تـــم رصدها، 
مـــن  أكثـــر  مراجعـــة  تـــم  فيمـــا 
200 مالـــك للعقـــارات؛ مـــن أجل 
تصحيـــح أوضاع تلك المســـاكن 
القـــرار  عليـــه  نـــص  مـــا  حســـب 

الوزاري”.
 من جهته، أوضح وكيل الوزارة 
لشـــؤون البلديات الشيخ محمد 
بن أحمـــد آل خليفة أن “القانون 
تصحيـــح  ضـــرورة  علـــى  نـــص 
30 يومـــا  الوضـــع خـــال فتـــرة 
مـــن  أو  اإلخطـــار،  تاريـــخ  مـــن 
تاريـــخ توقيع العقـــد بين المالك 
والمستأجر، وإال ستقوم الوزارة 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  باتخـــاذ 

الازمة في هذا الشأن”.
 وقال “بنـــاء على القرار الوزاري 
بشـــأن   2015 لســـنة   )35( رقـــم 

إضافـــة مادة جديـــدة برقم )34( 
مكـــررا إلـــى الائحـــة التنفيذيـــة 
الصـــادر  البلديـــات  لقانـــون 
بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 
رقـــم  بالقـــرار  والصـــادرة   2001
)16( لســـنة 2002، فإنـــه “يلتـــزم 
البلديـــة  بإخطـــار  العقـــار  مالـــك 
المختصة التي يقـــع في دائرتها 
العقار في حالـــة قيامه بتأجيره 
جماعـــي  أو  مشـــترك  كســـكن 
بتوفيـــر االشـــتراطات الصحيـــة 
األمـــن والســـامة  واشـــتراطات 
والقـــرارات  للقوانيـــن  طبقـــا 
واألنظمـــة المعمـــول بهـــا وذلـــك 
خـــال ثاثيـــن يوما مـــن تاريخ 

توقيع العقد”.
وأضـــاف انـــه يجـــب “تخصيص 
مســـاحة ال تقـــل عـــن )40( قدما 
مربعـــا لكل فـــرد بشـــرط أال يقل 
ارتفاع الغرفة عن عشـــرة أقدام 
وأال تســـتخدم الغرفـــة الواحدة 
لنوم أكثر من ثمانية أشـــخاص”. 
وأوضـــح وكيل الوزارة لشـــؤون 

الســـكن  “يعـــد  أنـــه  البلديـــات 
مشـــتركا أو جماعيا متى شغلته 
مجموعة مـــن األفراد ال تربطهم 
صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة 
عـــن خمســـة  يقـــل عددهـــم  وال 
يكـــون  أن  ويســـتوي  أفـــراد، 
إشـــغالهم للســـكن بشـــكل مباشر 
أو مـــن الباطـــن. وعلـــى البلديـــة 
المختصـــة أن تقـــوم بقيـــد كافة 
المساكن المشتركة أو الجماعية 
بقاعـــدة البيانـــات لديهـــا”، وقال 
فـــي  المعنيـــة  البلديـــة  “تقـــوم 
حـــال عدم مراجعـــة مالك العقار 
فـــي  دعـــوى  برفـــع  المخالـــف 
لمخالفتـــه  القضائيـــة  الجهـــات 

للقرار الوزاري المذكور”.
ماضيـــة  “الـــوزارة  أن  وأشـــار 
فـــي رصـــد جميع هذه المســـاكن 
والعمل على تصحيح أوضاعها”. 
وتابع “يوجد لدينا 206 عقارات 
فـــي طـــور التصحيـــح، بينما تم 
إحالة 49 عقارا إلى القضاء، كما 
تم تصحيـــح وضعيـــة 70 عقارا 

حتى اآلن”.
الـــوزراء صاحـــب  وكان رئيـــس 
األميـــر خليفـــة  الملكـــي  الســـمو 
بن ســـلمان آل خليفـــة قد أصدر 
رقـــم  قـــرارا   2015 العـــام  فـــي 
)35( لســـنة 2015 بشـــأن إضافة 
مـــادة جديـــدة برقـــم )34( مكررا 
إلـــى الائحـــة التنفيذيـــة لقانون 
البلديات، وتنص على أنه “يلتزم 
البلديـــة  بإخطـــار  العقـــار  مالـــك 
المختصة التي يقـــع في دائرتها 
العقار في حالـــة قيامه بتأجيره 
جماعـــي  أو  مشـــترك  كســـكن 
بتوفيـــر االشـــتراطات الصحية، 
األمـــن والســـامة  واشـــتراطات 
والقـــرارات  للقوانيـــن  طبقـــا 
واألنظمـــة المعمـــول بهـــا، وذلـــك 
خال 30 يوما من تاريخ توقيع 
العقد، ويجب تخصيص مساحة 
ال تقل عن )40( قدما مربعة لكل 
فرد بشرط أال يقل ارتفاع الغرفة 
عن عشـــرة أقدام وأال تســـتخدم 
الغرفـــة الواحـــدة لنـــوم أكثر من 
ثمانية أشـــخاص، ويعد الســـكن 
مشـــتركا أو جماعيا متى شغلته 
مجموعة مـــن األفراد ال تربطهم 
صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة 
عـــن خمســـة  يقـــل عددهـــم  وال 
أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم 
مـــن  أو  مباشـــر  بشـــكل  للســـكن 
الباطن. وعلى البلدية المختصة 
أن تقـــوم بقيـــد جميع المســـاكن 
المشـــتركة أو الجماعيـــة بقاعدة 
نصـــت  فيمـــا  لديهـــا”.  البيانـــات 
المـــادة الثانيـــة، علـــى أنـــه “على 
جميع ماك العقارات عند صدور 
هذا القـــرار، التقدم إلـــى البلدية 
أوضاعهـــم  لتوفيـــق  المختصـــة 
وفقـــا ألحـــكام هذا القـــرار خال 
مـــدة ال تجـــاوز ســـتة أشـــهر من 

تاريخ العمل به”.

الشيخ محمد بن أحمد عصام خلف

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

مصــدر لـ “^”: التبـــرع بالـــدم ال ينقـــل “كورونــا”

كشــف مصــدر مطلــع لـــ “البــاد” عــن أن بنــك الــدم المركــزي الموجــود فــي الســلمانية يعمــل بانتظام ويســتقبل 
المتبرعيــن خــال األيــام الحاليــة، ولكــن ضمــن اإلجــراءات واالشــتراطات االحترازيــة المعمول بهــا في جميع 
المرافــق الصحيــة التابعــة لوزارة الصحة في ظل أزمة جائحة كورونا، ومن خال اتخاذ اإلجراءات الوقائية 
الكاملــة للمتبرعيــن قبــل عمليــة ســحب الدم، والتــي تهدف للتصدي للفيــروس، نافيا وجــود أي نقص بمخزون 

الدم بالمختبر.

وأكد المصدر أن بنك الدم لديه 
مخـــزون اســـتراتيجي كاف من 
الدم لتغطيـــة جميع احتياجات 
المستشـــفيات  فـــي  المرضـــى 
الحكوميـــة والخاصـــة، مشـــددا 
على أن حمات الدم البحرينية 
تعتبـــر أحد الروافـــد المهمة في 
تزويد بنك الدم باحتياجاته من 

الـــدم والصفائـــح الدموية، وأن 
بنـــك الدم في رمضان يســـتقبل 
المتبرعيـــن يوميـــا من الســـاعة 

7:30 وحتى منتصف الليل.
وأوضـــح مصدر مطلـــع آخر في 
مستشفى الملك حمد الجامعي 
أنـــه لـــم يثبـــت انتقـــال فيروس 
 )19 )كوفيـــد  المســـتجد  كورنـــا 

خال عمليـــات التبرع بالدم، أو 
خال عمليات نقل الدم، مؤكدا 
أن مخزون الدم االســـتراتيجي 
فـــي مركز المتبرعيـــن بالدم في 
ومتوافـــر  كامـــل  المستشـــفى 
وال يعانـــي مـــن أي نقـــص فـــي 

االحتياطي المتوافر لديه.
بســـبب  أن  المصـــدر  وأوضـــح 

أزمة فيروس كورونا المستجد، 
فقـــد اتخذت أدارة المستشـــفى 
اإلجـــراءات  مـــن  العديـــد 
علـــى  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
المتبرعيـــن؛ حفاظـــا على صحة 
وســـامة الجميـــع، لذلـــك فمـــن 
أال  عليـــه  التبـــرع  يســـتطيع 
يكـــون مســـافرا خـــال 28 يوما 
الماضيـــة خـــارج البحريـــن، وأال 
يكـــون مخالطـــا لمريض مصاب 
مشـــتبه  أو  كورونـــا،  بفيـــروس 
تـــم  أو  بالفيـــروس،  بإصابتـــه 
بالفيروس،  تشـــخيص إصابتـــه 

اإلجـــراءات  ضمـــن  وذلـــك 
االحترازيـــة والوقائيـــة المتبعة 
الوطنـــي  الفريـــق  عمـــل  ضمـــن 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا، كما 
وقيـــاس  األيـــدي  تعقيـــم  يتـــم 

درجة الحرارة لكل متبرع.
وشـــدد علـــى أنه يتـــم رفض أي 
متبـــرع يعانـــي مـــن أي أعراض 
تنفســـية، ويتم تعقيم الكراسي 
علـــى  حفاظـــا  عـــدة  لمـــرات 
الوقائيـــة  اإلجـــراءات  تطبيـــق 
واالحترازيـــة ومنها التباعد بين 

المتبرعين.

ونوه المصدر إلى أن المستشفى 
فـــي  كافيـــا  مخزونـــا  يمتلـــك 
مختبر بنك الدم، الذي يعد أحد 
المختبرات المتطورة بالمنطقة، 
مشيرا إلى أن المستشفى يدعم 
المستشفيات األخرى بالبحرين 
إذا كانـــت بحاجـــة ألي صنف أو 
وحدات من الدم، منوها إلى أن 
عمليـــة دعـــم النقص بالـــدم ألي 
مستشـــفى حكومـــي أو خـــاص 
بيـــن جميـــع  تتـــم  عمليـــة  هـــي 
المستشـــفيات بالبحريـــن، وهي 

عرف متبع بين الجميع.

بدور المالكي

أحمد الرويعي

محافظ الشمالية

محرر الشؤون المحلية

ــع الــمــســتــشــفــيــات ــي ــم ــزون... وإجـــــــــراءات احـــتـــرازيـــة فـــي ج ــ ــخ ــ ــم ــ ال نــقــص فـــي ال



بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق اليوم الثالث من شهر مايو، 
ويوم الصحافة البحرينية الذي يوافق السابع من الشهر نفسه، أعلن فريق متحف المنامة 
الرقمي “حكاية المنامة” عن إصدار فيلم وثائقي خاص تحت عنوان “محمود المردي عراب 

الصحافة البحرينية”.

عمـــل  فريـــق  رئيـــس  قـــال  ذلـــك،  وحـــول 
ومؤســـس “حكاية المنامة” فاضل آل شرف 
إن “توثيـــق ســـيرة الراحل محمـــود المردي 
يمثـــل جانبـــا مهمـــا مـــن تاريـــخ الصحافـــة 
البحرينيـــة، والتـــي تعتبـــر مصـــدر إشـــعاع 
ثقافي على مستوى الخليج العربي، وتمثل 
تاريًخـــا يجـــب االحتفـــاء بـــه، خصوصـــا مع 
األخـــذ باالعتبـــار التحديـــات التـــي واجهت 
عـــراب الصحافة المـــردي طوال مســـيرته”، 
موضًحا أن “متحـــف المنامة الرقمي” يعنى 
بتوثيق ســـير أهالي المنامـــة بصفتهم جزءا 
من التاريـــخ المعاصر، والتركيز على إجراء 
فـــي  الرائـــدة  الشـــخصيات  مـــع  المقابـــات 

المجتمـــع البحريني، لتكون مصدرا مباشـــًرا 
للمعلومـــة، بحيث يمكن لألجيـــال الجديدة 
والقادمـــة الوصول إليها بســـهولة، في إطار 
المجتمعـــي،  التاحـــم  و  الترابـــط  تعزيـــز 
والحفـــاظ علـــى أصالـــة وتاريـــخ العاصمـــة، 
وتســـليط الضـــوء على هـــذه المدينـــة ذات 

العمق التاريخي”.
وفيمـــا يتعلـــق باختيـــار شـــخصية محمـــود 
المـــردي تحديـــًدا للفيلـــم الوثائقـــي، أوضح 
آل شـــرف أن تاريـــخ الصحافة في البحرين 
الزايـــد  عبـــدهللا  المرحـــوم  أن  إلـــى  يشـــير 
الراحـــل  وأن  أول صحيفـــة،  هـــو مؤســـس 
المـــردي هو العـــراب الذي تطـــورت التجربة 

أن  إلـــى  مشـــيًرا  يديـــه،  علـــى  البحرينيـــة 
تفاصيـــل نشـــأة المـــردي في فريـــج الفاضل 
بالمنامـــة، والظـــروف القاســـية التـــي عاش 
فيهـــا، والتي تغلب عليها بعصاميته، جعلت 
منـــه علًمـــا مـــن أعـــام الصحافة ليـــس على 
مســـتوى البحرين فحسب، بل على مستوى 

الخليـــج العربـــي، وهـــو أمـــر يدعـــو للفخـــر 
وتســـليط  االهتمـــام  ويســـتحق  واالعتـــزاز 
الضـــوء على هذه الشـــخصية المهمة، معرًبا 
عـــن أمله فـــي آن يحظى بأصـــداء إيجابية 
فـــي األوســـاط الصحافيـــة ولـــدى المهتمين 
بالشـــأن التاريخي، وموجًها الشـــكر الجزيل 

لكل من ســـاهم في إنتاج الفيلم الذي تولى 
إدارة تصويره السيد محمد المخرق.

إدارة  مجلـــس  عضـــو  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
جمعيـــة الصحفييـــن وعضـــو فريـــق حكاية 
المنامة ســـارة نجيب إن أهمية تصوير هذا 
الفيلـــم الوثائقي تكمن في أهمية شـــخصية 
محمـــود المردي في تاريخ اإلعام الحديث 

في البحرين. إذ يصبح تدوين التاريخ مهما 
لحفظ التـــراث اإلعامي لألجيـــال القادمة. 
وأشارت نجيب إلى أن تصوير الفيلم اعتمد 
أساسا على المحتوى التاريخي واألرشيفي 
اللجـــوء  تـــم  للمقابـــات، حيـــث  باإلضافـــة 
فـــي إنتـــاج الفيلم علـــى مقابلة نشـــرت في 
تلفزيـــون البحريـــن للراحل محمـــود المردي 
ببرنامـــج ســـاعة مـــع الذكريـــات، باإلضافـــة 
إلـــى لقـــاءات مـــع كل مـــن رئيـــس تحريـــر 
صحيفـــة البـــاد البحرينيـــة الســـيد مؤنـــس 
المـــردي )ابنـــه(، والكاتـــب الصحفـــي الســـيد 
إبراهيم بشـــمي، والصحفـــي بجريدة أخبار 
الخليـــج الســـيد محمـــد حكيـــم، إضافة إلى 
المعلومـــات التـــي قام بجمعهـــا فريق العمل 
وفقا للمســـتندات التاريخيـــة والمطبوعات، 
منوهة بأن حكاية المنامة مشروع تطوعي 
أهلي يتمحور نشاطة حول المنامة عاصمة 

البحرين وعمقها التاريخي والتجاري.

سارة نجيبفاضل آل شرف

المنامة - متحف المنامة الرقمي

فيلم وثائقي يروي سيرة الراحل محمود المردي
يطلقه “المنامة الرقمي” بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة

صحافة البحرين ال تعيش أجواء الخوف مطلقا
ــرى ــ أخ ــوط  ــغـ ضـ وال  ــب...  ــ ــي ــ ــرق ــ ال ــو  ــ ه الـــصـــحـــافـــي  ــر  ــي ــم ض ــة:  ــديـ ــهـ عـ

أكدت رئيســة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد أن الصحافة في مملكة البحرين 
تحظــى بدعــم ال محــدود مــن القيادة الرشــيدة، وعلى رأســها عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهو ما ساهم بتبوئها مكانة رفيعة 

بين دول المنطقة، ودول العالم.

وأعربـــت في بيـــان بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للصحافة الذي يصادف الـ 3 من مايو، ويأتي 
هذا العام تحت شـــعار “الصحافة ال خوف أو 
محابـــاة” عن تهانيها بهذه المناســـبة الدولية، 
لكافـــة األســـرة الصحافيـــة واإلعاميـــة فـــي 
البحريـــن، والتـــي كانـــت ومازالـــت،  مملكـــة 
صحافـــة حـــرة مســـؤولة، تقـــوم بواجباتهـــا 
اإلعاميـــة علـــى أكمـــل وجه، دون المســـاس 
بحريـــات اآلخرين، ووفـــق الضوابط المهنية 
والحياديـــة واالحترافيـــة، وقدمـــت كل مـــا 
يمكنهـــا لرفع مكانة مملكة البحرين بين دول 

العالم.
البحرينيـــة، قطعـــت  الصحافـــة  أن  وأكـــدت 
شـــوطا طويـــا فـــي مجـــال الحريـــات فـــي 
المملكـــة، حيث ومنذ بداية العهد اإلصاحي 
الملـــك، والصحافـــة فـــي  لصاحـــب الجالـــة 
البحريـــن تعيـــش أزهـــى أيامهـــا فيمـــا يتعلق 
بمجال الحريات، والتعبير عن الرأي، وحرية 
االنتقـــاد، وأن يكـــون ضميـــر الصحافـــي هـــو 
الرقيـــب عليـــه، دون وجـــود أي ضغـــوط أو 

مخاوف أخرى لدى الصحافي.
وبّينت أن شـــعار هذا العام للصحافة هو “با 

خوف” أو “محاباة” أن الصحافة في البحرين 
ال تعيـــش أجـــواء الخـــوف مطلقـــا، حيـــث ما 
ينظـــم عملهـــا هـــي القوانين فقـــط، والرقيب 
عليها هو ضمير الصحافي، وأخاقه المهنية 
والحيادية، مشـــيرة إلى أن القيادة الرشـــيدة 
وعلى رأســـها جالة الملك دائمًا ما يوجهون 
لفتح األبواب أمام الصحافة، والتعاون معها 
في المجاالت كافة، والرد على استفســـارتها، 
أمـــام  شـــفافة  الدولـــة  أجهـــزة  تكـــون  وأن 

الصحافة كافة.
وشـــددت عهديـــة الســـيد علـــى أن للصحافة 
البحرينيـــة مكانـــة رفيعـــة دوليـــا، وهـــو مـــا 
والمنتديـــات  الفعاليـــات  خـــال  المســـته 
واللقاءات اإلعامية على كافة المســـتويات، 
والتـــي القـــت فيهـــا الصحافـــة فـــي المملكـــة 
إشـــادة  البحرينيـــة  الصحافييـــن  وجمعيـــة 
مـــن كافـــة  المســـؤولين  مـــن جانـــب  كبيـــرة 

المنظمات اإلقليمية والعربية والعالمية.

كمـــا أكدت وجود عـــدد كبير من الصحافيين 
األجانب في مملكة البحرين الذين يراسلون 
صحفـــا أجنبيـــة فـــي مختلـــف دول العالـــم، 
وبعـــدة لغات، مشـــيرة إلى أنهـــم اتخذوا من 
المملكـــة مقـــرات لهم منذ ســـنوات، بفضل ما 
تحظـــى به مـــن ســـقف الحريـــات اإلعامية، 
والقدرة على ممارســـة العمـــل الصحافي من 
دون ضغوط. وفي هذا الســـياق، أشارت إلى 
أنه وبفضل ما تحظى به مملكة البحرين من 
مكانـــة رفيعة فـــي المســـتوى اإلعامي، فقد 
استطاعت جمعية الصحفيين البحرينية في 
الفترة الماضية، توقيع العديد من االتفاقات 
ومذكـــرات التفاهـــم مـــع جهات مـــن مختلف 
بلـــدان العالـــم؛ لتبـــادل الخبـــرات اإلعاميـــة، 
وتعزيـــز التعاون في شـــتى المجـــاالت، ومن 
بينها التدريب والمشـــاريع المشتركة، مؤكدة 
أنـــه جرى تنفيذ العديـــد من هذه االتفاقيات، 
وســـيتم الشـــروع فـــي تنفيـــذ األخـــرى، بعـــد 

االنتهاء من جائحة كورونا العالمية.
وبّينت عهدية الســـيد أن الصحافة واإلعام 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ضربـــوا أروع األمثلة 
في المهنيـــة واالحترافيـــة، والحيادية، وهو 
ما ظهر جليًا خال مكافحة انتشـــار فيروس 
كورونا المستجد، حيث استطاعت الصحافة 
كافـــة  علـــى  الضـــوء  تســـليط  البحرينيـــة، 
إنجـــازات فريـــق البحريـــن، والفريق الوطني 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، والعاملـــون في 
للفيـــروس،  للتصـــدي  األماميـــة  الصفـــوف 
والتـــي جعلت البحرين مثـــاال يحتذى به في 
التصدي للفيروسات، والتعامل مع الكوارث، 
واإلعـــام  الصحافـــة  مســـاهمة  عـــن  فضـــا 
الوثيقـــة فـــي التوعيـــة حول المـــرض، وصد 
الشـــائعات، وإيصال المعلومـــات الصحيحة، 
وهـــو ما دأبت عليه الصحافة البحرينية منذ 

تأسيسها في مملكة البحرين.
كما أكدت أن الصحافة في المملكة، أصبحت 

أكثر تطورا، حيث أدخلت التقنيات الحديثة 
إلـــى مجـــال عملهـــا، كمـــا أنها متواجـــدة على 
كافـــة وســـائل اإلعـــام الحديثة، مـــن مواقع 
إلكترونيـــة، ومنصات التواصـــل االجتماعي، 

وهو ما يؤكد ريادتها إقليميا وعالميا.
وشـــددت علـــى ضرورة اإلســـراع فـــي إنجاز 
قانـــون الصحافة واإلعـــام الجديد؛ ليواكب 
التغيرات المتســـارعة في القطـــاع اإلعامي 
الســـياق  هـــذا  فـــي  مشـــيدة  والصحافـــي، 
بالجهـــود الحثيثـــة التي يبذلها وزير شـــؤون 
اإلعـــام علي الرميحي، وأعضاء الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية، مـــن جهـــود حثيثة 
ليـــرى القانون النور، في ظـــل وجود أحداث 

كبيرة يمر بها العالم والبحرين.

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

 عهدية أحمد

أداء متميز للصحافة البحرينية في ظل الظروف االستثنائية
أكــد مجلــس الشــورى أن الصحافــة البحرينيــة شــهدت تطــورات كبيــرة ومتعــددة خــالل 
العقــود الماضيــة، أســهمت فــي تعزيــز مكانتهــا، ودورهــا الوطنــي فــي دعم ازدهــار وتقدم 
مملكة البحرين، وخصوصا في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة، حيــث فتــح المشــروع اإلصالحــي لجاللته آفاقا واســعة لحرية الــرأي والتعبير 
والكلمــة المســؤولة، وهــو األمر الــذي انعكس على البرامــج والمبــادرات الهادفة للحكومة 
الرشيدة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
ولقيــت مســاندة مــن ولــي العهد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأشاد المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي 
لحريـــة الصحافـــة، والـــذي يصـــادف الثالـــث مـــن 
شـــهر مايـــو كل عام، ويقام هذا العام تحت شـــعار 
“صحافـــة بـــا خـــوف أو محابـــاة”، أشـــاد  بحرص 
الصحافة البحرينية على االلتزام بالمبادئ والقيم 
والقواعد األساســـية لممارســـة الصحافة، اعتماًدا 
علـــى النزاهة والشـــفافية والمهنية والموضوعية، 
مثمًنا المجلس ما يقـــوم به الصحافيون والكتاب 

والعاملـــون فـــي المؤسســـات الصحافيـــة بمملكـــة 
البحريـــن مـــن جهـــود مخلصـــة إلبـــراز المنجـــزات 
الوطنيـــة والنجاحـــات التـــي تحققهـــا المملكة في 
مختلـــف المجـــاالت، وهـــو مـــا يســـهم فـــي توعية 
المجتمـــع البحرينـــي، وفـــي الوقت ذاتـــه التحفيز 
على المشـــاركة البناءة في دعم النهضة الشـــاملة 

بمملكة البحرين.
وأعـــرب مجلـــس الشـــورى عـــن الفخـــر واالعتزاز 

بـــاألداء المتميز والمهـــم الذي تقوم بـــه الصحافة 
البحرينية في ظل الظروف االســـتثنائية الحالية، 
وذلـــك مـــن خـــال دعـــم جهـــود مملكـــة البحريـــن 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، والعمل 
علـــى تثقيـــف وتوعيـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، 
ونقـــل الحقائـــق والمعلومات، والحـــث على اتباع 
اإلجراءات والتدابير الوقائية، وااللتزام بالقرارات 
والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في هذا 

الخصـــوص، مؤكًدا المجلس أنَّ ذلك يجســـد روح 
المسؤولية الوطنية واالجتماعية للصحافة.

كمـــا يثمـــن المجلس عالًيـــا ما تحظى به الســـلطة 
التشـــريعية من اهتمام كبير مـــن جانب الصحافة 
تغطيـــة  فـــي  مســـتمرة  ومســـاندة  البحرينيـــة، 
الجلســـات العامة للمجلس، إلى جانب اجتماعات 

اللجان ومختلف البرامج والفعاليات التي يقيمها 
المجلـــس علـــى مدار العـــام، مؤكًدا اســـتمرار دعم 
التشـــريعات والقوانيـــن التي تعـــزز دور الصحافة 
وكل ما تقوم به من إســـهامات وعطاءات تعكس 
مـــا وصلـــت إليـــه مملكـــة البحرين من مســـتويات 

عالية في الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

المنامة - بنا

“الشورى”: 
المشروع 

اإلصالحي فتح 
آفاقا واسعة لحرية 

الرأي والتعبير

ولد الراحل محمود المردي في فريج الفاضل بالمنامة، كانت نشأته في أسرة فقيرة عاشت على  «
الكفاف، وقد فقد والدته في عمر مبكر، تلقى تعليمه في المدرسة “الشرقية”، والتي كانت تقتصر 

الدراسة فيها على المرحلة االبتدائية آنذاك.

اهتم المردي في بداية شبابه بالمسرح، وكانت له العديد من المساهمات المسرحية كممثل  «
ومخرج على خشبة النادي األهلي، وكان عمله األساسي في القطاع المصرفي، وتحديًدا بالبنك 
البريطاني، وقد انتقل للعمل من فرع البحرين إلى فرع الخبر بالبنك نفسه بالمملكة العربية 

السعودية.

تزوج المردي من ابنة المرحوم إبراهيم أحمدي، وله 4 من األبناء والبنات، وهم كل من المرحومة  «
مواهب، رائد، روال ومؤنس.

بدأت عالقة المردي بالصحافة من خالل مجلة “صوت البحرين” التي صدرت في أغسطس 1950  «
وتوقفت بعد 4 سنوات من صدورها، وكان له دور بارز في إصدار صحيفة “القافلة” مع مجموعة من 

المثقفين البحرينيين في نوفمبر 1952.

وساهم الراحل محمود المردي في إصدار صحيفة “الوطن”، والتي تعتبر امتداًدا للقافلة، والتي تولى  «
رئاسة تحريرها بالتعاون مع علي سيار، وقد صدرت في يونيو 1955 واستمرت لغاية يونيو 1956.

وفي يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 1956 أصدر محمود المردي صحيفة “الشعلة” ليوم واحد  «
فقط وتمت طباعة 200 نسخة وتوزيعها في األسواق، ثم سحبت خالل ساعة واحدة، وبيعت منها 7 

نسخ فقط، وقد استطاع ابنه السيد مؤنس المردي اقتناء النسخة الوحيدة قبل حوالي سنتين من أحد 
المزادات.

وفي سبتمبر 1965 أصدر المردي صحيفة “األضواء” األسبوعية، والتي اهتمت بمعالجة القضايا  «
المحلية والخليجية والعربية، واستمرت حتى يوليو 1993، في حين تعتبر أضواء الخليج أول محاولة 
للمردي إلصدار صحيفة يومية، وقد بدأ إصدارها في نوفمبر 1969 إال أنها توقفت بعد 6 أشهر، وكانت 

تصدر خمسة أيام في األسبوع.

وفي األول من فبراير 1976 تحقق حلم المردي بتأسيس “أخبار الخليج” أول وأقدم صحيفة يومية  «
سياسية جامعة، وبعد عامين وتحديًدا في مارس 1978 أصدر صحيفة غلف ديلي نيوز وهي أول 

صحيفة إنجليزية يومية في البحرين.

توفي الراحل محمود المردي في يوم الجمعة الموافق 20 أبريل 1979، وقد وافته المنية في مكتبه  «
بعد أن كتب مقاله األخير الذي كان ينشره كل يوم سبت تحت عنوان “في أمان الله”.

من قلب المنامة.. علم الصحافة محمود المردي يرفرف في تاريخ البحرين
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الجفير -  المهندسين البحرينية

المهندســـين  جمعيـــة  تســـتأنف 
برنامجهـــا  فـــي  العمـــل  البحرينيـــة 
وتوظيـــف  لتدريـــب  الطمـــوح 
المهندسين حديثي التخرج “تمهيد” 
وذلك عن طريـــق البرامج التدريبية 
عن ُبعد، وذلك بعـــد توقفه فترة من 
الزمن بسبب جائحة كورونا وحزمة 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة في المملكـــة، لتنطلق أولى 
مجموعاته بعد التوقف يوم الثالثاء 

5 مايو 2020.
المهندســـين  رئيـــس جمعيـــة  وقـــال 
“رغـــم  توفيقـــي  ضيـــاء  البحرينيـــة 
التوقف الذي حصل في سير برنامج 
تمهيد بســـبب جائحة كورونا، عملت 
الجمعيـــة بوتيـــرة متصاعـــدة خالل 
فترة التوقف هذه على إعداد وبناء 
لتحويـــل  الالزمـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
التدريـــب  إلـــى  البرنامـــج  نشـــاط 
االفتراضـــي والتدريـــب عـــن ُبعد، إذ 
قامت بتوفيـــر البرامج التكنولوجية 

بيـــن  ُبعـــد  عـــن  للتواصـــل  الالزمـــة 
المتدربيـــن  المدربيـــن والمهندســـين 
فـــي برنامـــج تمهيـــد، كمـــا وأخـــذت 
الجمعيـــة كافـــة الموافقـــات الالزمة 
علـــى هذا التحول فـــي البرنامج من 

الجهات المعنية وذات الصلة”.
انطالقـــه  ومنـــذ  “البرنامـــج  وتابـــع 
حقـــق إقبـــاال شـــديدا بيـــن صفـــوف 
التخـــرج،  حديثـــي  المهندســـين 
مهندســـا   170 نحـــو  اســـتقطب  إذ 
ومهندســـة من مختلف التخصصات 
الهندســـية؛ كونـــه البرنامـــج الوحيد 
الـــذي يوفـــر للمهنـــدس والمهندســـة 
المهـــارات األساســـية والداعمـــة لهم 
للخوض في ســـوق العمـــل ومواكبة 
متطلباتـــه المتغيـــرة، كمـــا أنـــه ُيعـــد 
فـــي  المهنـــدس  الوحيـــد  البرنامـــج 
وبخلـــق  الالزمـــة  الوظيفـــة  توفيـــر 
المؤسســـات  فـــي  للعمـــل  الفـــرص 

الهندسية المحلية والعالمية”.

“المهندسين” تستأنف 
“تمهيد” عن ُبعد

أمل الحامد

8.3 مليار دينار القيمة السوقية للبورصة في أبريل
ديـــنـــار مـــلـــيـــون   19.5 ــو  ــح ــن ب ــون  ــ ــداول ــ ــت ــ ي الـــمـــســـتـــثـــمـــرون 

تراجعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين بنهاية شهر أبريل الماضي بنسبة 3  % قياًسا بشهر مارس، وبنسبة 6.2 % على أساس سنوي. 
ووفًقا للبيانات التي جمعتها “البالد”، فإن القيمة السوقية للبورصة، تجاوزت 8.3 مليار دينار في أبريل الماضي، بانخفاض بنحو 251.4 مليون دينار قياًسا بنحو 8.5 مليار دينار 

في مارس الماضي، كما تراجعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 541.03 مليون دينار مقابل 8.8 مليار دينار في أبريل 2019.

وســـجلت القيمة السوقية للبورصة بنهاية 
الربـــع األول مـــن العـــام الجـــاري 8.5 مليار 
دينار، بتراجع بنسبة 1.88 % مقابل 8.67 
مليـــار دينـــار فـــي الفترة نفســـها مـــن العام 

.2019
واتضـــح مـــن البيانـــات أن قيمـــة األســـهم 
ووحدات الصناديق االستثمارية العقارية 
المتداولة والمدرجـــة بالبورصة في أبريل 
الماضـــي، بلغت نحـــو 19.5 مليـــون دينار، 
بتراجع بنســـبة 35.4 %، مقابل نحو 30.2 
مليـــون دينـــار فـــي مـــارس الماضـــي، كمـــا 
تراجعـــت قيمة األســـهم المتداولة بنســـبة 

42.5 % مقابـــل 33.9 مليـــون دينـــار فـــي 
أبريل 2019.

وكان المســـتثمرون تداولـــوا فـــي بورصـــة 
البحريـــن  63.6 مليـــون دينـــار فـــي الربـــع 
األول مـــن العام الجاري، بانخفاض بمقدار 
25.7 مليـــون دينـــار، أي مـــا نســـبته 29 % 
مقابـــل 89.3 مليـــون دينار تقريًبـــا بالفترة 

المماثلة من العام الماضي.
وأقفل مؤشـــر البحرين العام بنهاية أبريل 
عنـــد مســـتوى 1,310.730 نقطـــة، بتراجع 
قدره 123.19 نقطة، أي ما نســـبته 8.591 
% قياًســـا بــــ 1,433.920 نقطة في الفترة 

نفســـها من العام 2019، كما تراجع المؤشر 
بنهاية أبريل 39.890 نقطة، أي ما نسبته 3 
% مقابل 1,350.620 نقطة بنهاية مارس. 
كما أقفل مؤشر البحرين اإلسالمي بنهاية 
نقطـــة،   598.490 مســـتوى  عنـــد  أبريـــل 
بانخفـــاض بمقـــدار 188.89 نقطـــة، أي مـــا 
نســـبته 24 % مقابـــل 787.380 نقطة في 

الفترة نفسها من العام 2019.
ووحـــدات  األســـهم  كميـــة  وتجـــاوزت 
الصناديق االستثمارية العقارية المتداولة 
والمدرجة فـــي البورصة في أبريل 146.2 
مليون ســـهم، بزيادة 1.2 مليون ســـهم، أي 

مـــا نســـبته 0.8 % مقابـــل 145.04 مليون 
سهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلـــغ عـــدد الصفقـــات فـــي أبريـــل 1,235 
مقابـــل   % 39.5 بنســـبة  بتراجـــع  صفقـــة 
2,040 صفقـــة فـــي الفتـــرة المماثلـــة مـــن 
العام 2019، كما تراجع عدد الصفقات في 
أبريل بنسبة 44.4 % مقابل 2,221 صفقة 

في مارس.
وجـــاءت الشـــركات الخمس األكبـــر حجًما 
من حيث القيمة السوقية التي استحوذت 
على 5.2 مليار دينار، أي ما نسبته 62.9 % 
من إجمالي القيمة الســـوقية للبورصة في 

أبريـــل، كالتالي: جاء البنك األهلي المتحد 
أوال بنحـــو 2.29 مليـــار دينـــار )مـــا نســـبته 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  يليـــه   ،)% 27.8
بنحـــو 1.049 مليار دينار )ما نســـبته 12.7 
%(، ثالًثـــا بنـــك البحريـــن والكويـــت بنحو 

708.1 مليـــون دينـــار )ما نســـبته 8.6 %(، 
رابًعـــا شـــركة بتلكو بنحـــو 632.02 مليون 
دينـــار )ما نســـبته 7.7 %(، وأخيًرا شـــركة 
 512.1 بنحـــو  القابضـــة  المتحـــد  الخليـــج 

مليون دينار )ما نسبته 6.2 %(.

حركة مؤشر البحرين العام في أبريل الماضي

تجــار: التعديــات الجديــدة  لدى “النــواب” تهمــش القطاع

مساٍع إلنشاء غرفة جديدة لـ “الصغيرة والمتوسطة”

دشنت مجموعة من رجال األعمال وسيدات األعمال، في أعقاب دعوة وجهتها 
مجموعــة مــن التجــار البحرينييــن للســماح للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
بتأســيس غرفــة أعمــال للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة كما هــو معمول به 
في عدد من الدول، “قروب واتساب “ من أجل تكوين لجنة للمطالبة بتأسيس 
غرفــة تجــارة جديــدة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، داعيــن مــن يود أن 
يكون من المؤسسين للغرفة لتسجيل اسمه في “رابط أرسل” مع الرسالة على 

الواتساب، وحتى لحظة كتابة الخبر ضم القروب 500 عضًوا.

وأوضـــح رجـــل األعمال، خلـــف حجير 
لـ”البالد” أن فكرة تأسيس غرفة أعمال 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
جـــاءت نتيجة لشـــعور القطاع الصغير 
بأنـــه مهمش وليس هنالـــك من يمثلهم 

فلجأوا إلى تأسيس الغرفة الجديدة.
وأضـــاف أن القانـــون الجديـــد للغرفـــة 
يعمل على تهميش قطاع المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة بغرفـــة تجـــارو 
وصناعـــة البحرين، كمـــا أن تغيير عدد 
أصوات المؤسســـات بحســـب رأسمالها 
فـــي انتخابات الغرفة ســـوف يســـتبعد 

قطاع المؤسسات الصغيرة بالكامل.
وقال “الناس عندما ضجت بأن الغرفة 
أن  رأينـــا  عنهـــا،  تدافـــع  وال  تمثلهـــا  ال 
القانون يســـمح بإنشـــاء غرفة تجارية 
جديـــدة”، مبيًنـــا “نحـــن مجموعـــة مـــن 
التجـــار أنشـــأنا رابط لقروب واتســـاب 
عضـــًوا”   500 إلـــى  األعضـــاء  ووصـــل 
حتى لحظـــة كتابة التصريـــح، متوقًعا 
أن يصـــل عدد األعضاء خـــالل يومين 
أو 3 أيـــام إلـــى ألفـــي شـــخص، مضيًفا 
خالل ســـاعتين من اإلعالن عن الرابط 

اشترك 257 شخًصا.
وأكد أن تأســـيس غرفة جديدة حسب 
القانـــون المعمـــول بـــه فـــي البحريـــن ، 
والذي ال يمنع تأسيس غرفة ثانية في 
المملكة، معرًبا عن رغبتهم في تأسيس 
الغرفة الجديدة، مشـــيًرا إلى أنه يحق 
لكل منتسب للغرفة أن ينتسب للغرفة 
الحالية أو الجديدة وذلك بعد موافقة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وأضاف  حجير “حالًيا تم إعطاء األمر 
القانونيـــة  الصيغـــة  لكتابـــة  لمحامـــي 
والالئحة الداخلية والنظام األساســـي، 
وســـوف يتم اإلعـــالن عنها ورفعها الى 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة مع 
أســـماء الراغبيـــن في االنضمـــام للجنة 

التأسيسية للغرفة الجديدة”.
وواصـــل أنه خالل يومين ســـوف يتم 
اإلعـــالن عـــن اللجنـــة التنســـيقية التي  
ونائـــب  وقانونييـــن  إعالمييـــن  تضـــم 
ورجـــال أعمـــال مرموقيـــن ورجال من 
الصحافـــة وخبـــراء اقتصادييـــن فـــي 

التجارة.
الجديـــدة  الغرفـــة  هـــدف  أن  وأكـــد 
تكميلـــي لعمل الغرفـــة الحالية، وكذلك 
الدفاع عن القطاع التجاري بما يسمح 

به القانون.
 بـــدوره، أوضح رجل األعمـــال، رياض 
لجنـــة  “تكويـــن  أن  لـ”البـــالد”  أحمـــد، 
للمطالبـــة بتأســـيس الغرفـــة الجديـــدة 
واإلقصـــاء  التهميـــش  نتيجـــة  جـــاء 

الـــذي يتعرض له أصحاب المؤسســـات 
ونتيجـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
اإلحبـــاط الـــذي أصابهـــم مـــن تجاهـــل 

حقوقهم والدفاع عنهم”.
وأشـــار إلـــى أن “هنـــاك مجموعة كبيرة 
فـــي لجنـــة المطالبـــة بتأســـيس الغرفة 
إنشـــاء  تـــم  وقـــد  حقيقـــة  الجديـــدة 
مجموعة قروب واتساب يدار من قبل 
األخ خلف حجير، مضيًفا أنه من ضمن 
المجموعة من أجل المناقشـــه وقراءة 
األفـــكار والتشـــاور، ولـــم تقـــر بعـــد أي 

نقاط حول ذلك”.
وأضـــاف أن التجمع بدأ في المجموعة 
تشـــاورًيا لحد اآلن، ويضـــم الكثير من 
الوجوه والشخصيات المعروفة، منهم 
جمعيات ونواب ونشطاء من أصحاب 

األعمال المعروفين.
التجـــار  مـــن  عـــدد  أكـــد  والســـبت، 
البحرينيين اســـتياءهم من التعديالت 
الجديـــدة علـــى قانـــون الغرفـــة، إذ من 
المقرر أن يصـــوت مجلس النواب يوم 
الثالثاء على مشـــروع قانـــون بتعديل 
بعـــض أحـــكام المرســـوم بقانـــون رقـــم 
)48( لســـنة 2012 بشـــأن غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن المرافق للمرســـوم 
والمتضمـــن   ،2019 لســـنة   )99( رقـــم 
تعديل عدد أصوات الشركات بالغرفة، 
داعيـــن المجلس لعـــدم التصويت على 

التعديالت الجديدة بالقانون.
وأطلـــق عدد مـــن التجار أمس رســـالة 

تم تعميمها على الواتســـاب جاء فيها: 
أنـــا  عليكـــم  الســـالم  النـــواب  “الســـادة 
التاجر البحريني أرى أن تعديل قانون 
الغرفـــة ال يتماشـــى مع رؤيـــة البحرين 
قيادتنـــا  توجهـــات  مـــع  وال   ،2030
الرشيدة فى دعم المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة، وال تتماشـــى مـــع تاريخ 
غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين، التي 
اختطها اآلباء واألجداد وكانت الغرفة 
للجميـــع دون تمييـــز ، وأن التعديـــالت 
المقترحة ربمـــا تضع في يد عدد قليل 

من األشخاص يتحكمون فيها”.
التجـــار  يضـــع  التعديـــل  أن  وأكـــدوا 
أمـــام خياريـــن؛ الخيـــار األول التعديل 
ومـــا يصاحبه مـــن اســـتبعاد األصوات 
المؤسســـات  أصحـــاب  مـــن  األغلبيـــة 
الصغيرة والمتوسطة، والثاني السماح 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
بتأســـيس غرفـــة األعمال للمؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة كمـــا هو معمول 

به في عدد من الدول”.

الرسالة الداعية لالنضمام للقروب الجديد

زينب العكري

“بنفت بي” تطلق خدمة دفع قيمة “البترول” غدا
ــن اســتــخــدامــهــا عــبــر 20مـــحـــطـــة تــابــعــة ل”بـــابـــكـــو”  ــك ــم ي

قال مصدر مسؤول في شركة “بنفت” إن الجميع سيتمكن من استخدام تطبيق “بنفت بي”؛ لتسديد قيمة البترول 
الــذي قــام بتعبئتــه، مبيًنــا أنــه بإمكان أصحــاب بطاقات “ســديم” التابعة لشــركة “بابكــو” إضافتها وأيضــا بإمكان 

البقية إصدار بطاقتهم الخاصة خالل ثوان عبر البرنامج.

وأضـــاف أن خدمة الدفـــع لمحطات 
البترول ســـتبدأ رســـمًيا صبـــاح يوم 
غـــد اإلثنيـــن فـــي محطـــات شـــركة 
“بابكـــو” فقـــط، والبالـــغ عددهـــا 20، 
الفتـــا إلـــى أنـــه تـــم عمـــل التجـــارب 
مـــع المحطـــات؛ لضمان عـــدم وجود 
مشـــكالت ومن ثـــم ســـتعمم “بابكو” 
الخدمة إلـــى بقية محطات البترول 

الموجودة في البحرين.
المرحلـــة  فـــإن  “بابكـــو”،   وبحســـب 

الثانية من البرنامج وطرح الخدمة 
فـــي المحطـــات الخاصة لـــن يتأخر، 
وســـيعمم بعـــد انتهـــاء اإلجـــراءات 

الالزمة مباشرة.
وأوضـــح أن الفكرة كانـــت موجودة 
مـــن قبل ومع أزمة انتشـــار فيروس 
الوقائيـــة  واإلجـــراءات  كورونـــا 
المواطنـــون  المتبعـــة، فقـــد احتـــاج 
والمقيمـــون لعـــدم التعامـــل باللمس 
بأكبـــر قدر ممكن مما عّجل بســـرعة 

طرح الخدمة للجميع، مشيًرا إلى أن 
التعامـــالت مع “بنفت بي” زادت في 
الفتـــرة الماضيـــة؛ األمر الذي شـــجع 
أصحـــاب المحـــالت طلـــب الخدمـــة 
لديهم، مؤكًدا تجاوب شركة “بنفت” 
تكـــون  بـــأن  القيـــادة  لتوجيهـــات 

البحرين مجتمع غير نقدي.
وأكـــد المســـؤول أن الجميع يمكنهم 
االســـتفادة مـــن هـــذه الخدمـــة مـــن 
وأيضـــا  “ســـديم”  بطاقـــات  مالكـــي 

الذين ال يملكونها، إذ ســـتكون هناك 
أو  البطاقـــة  إضافـــة  إمـــا  خاصيـــة 
إنشـــاء بطاقة جديدة بنفس الوقت 
الهويـــة  مـــن  التحقـــق  إضافـــة  مـــع 
وتصويرهـــا مـــن الجانبيـــن وخـــالل 
ثوان سيكون الفرد عضوا مع بطاقة 

“سديم”.
وســـتمكن هذه الخدمـــة الزبائن من 
مبالـــغ  تقديـــم  الوقـــود دون  تعبئـــة 
حتـــى  أو  البنـــك  بطاقـــة  أو  نقديـــة 
بطاقـــة ســـديم نفســـها، ومـــن خالل 
ســـيتعرف  بـــي”  “بنفـــت  تطبيـــق 
البرنامج على المحطة التي يتواجد 

فيها الزبون من خالل GPS وتحديد 
الموقـــع وبعد انتهـــاء التعبئـــة، على 
الزبون أن يختار رقم المضخة التي 
اســـتخدمها، ثـــم ســـيظهر لـــه المبلغ 
المطلـــوب منـــه ليضغط علـــى الدفع 
وخـــالل ثـــوان تكتمـــل العملية دون 

انتظار.

سيتعرف البرنامج 
على المحطة 

التي بها الزبون 
بالجي بي اس 

 ضياء توفيقي

خلف حجير

المحرر االقتصادي

تجار بحرينيون 
مستاءون  من 

التعديالت 
الجديدة على 
قانون الغرفة
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مواطنــو الدول األكثــر تضررا بـــ “كوفيــد 19” يصدرون أحكاما قاســية على مســؤوليهم

أكثر من 240 ألف وفاة بـ “كورونا” في العالم

أودى وباء كوفيد19- بأكثر من 240 ألف شــخص في العالم، أكثر من 85 % منهم 
فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة منــذ ظهــوره في الصين فــي ديســمبر، وذلك وفق 
حصيلة لفرانس برس تستند إلى مصادر رسمية أمس السبت الساعة 15,30 ت غ.

وســـجلت 240 ألفا و231 وفاة في 
العالـــم مـــن 3 مالييـــن و371 ألفـــا 
و435 إصابة، بينها 141 ألفا و475 
وفاة في أوروبا )مليون و516 ألفا 
و635 إصابة(، القارة االكثر تضررا. 
والواليـــات المتحدة هي البلد الذي 
ســـجل أكبر عدد مـــن الوفيات )65 
ألفـــا و173( تليهـــا إيطاليـــا )28 ألفا 
و236( وبريطانيـــا )28 ألفـــا و131( 
وإســـبانيا )25 ألفـــا ومئة( وفرنســـا 

)24 ألفا و594(.
إلى ذلك، أظهرت نتائج اســـتطالع 
دولـــي نشـــرت أمـــس أن مواطنـــي 
الـــدول االكثر تضررا بوباء “كوفيد 
عمومـــا  تشـــاؤما  األكثـــر  هـــم   ”19
واألقل رضى عن تحرك حكوماتهم 

للتصدي لألزمة الصحية.
شـــملهم  دول   7 مواطنـــي  وبيـــن 
معهـــد  اجـــراه  الـــذي  االســـتطالع 

ايبسوس لصالح مركز “سيفيبوف” 
السياســـية  لألبحـــاث  الفرنســـي 
والعديـــد مـــن شـــركائه الدولييـــن، 
والبريطانييـــن  الفرنســـيين  فـــإن 
انتقـــادا  األكثـــر  هـــم  واإليطالييـــن 

لمسؤوليهم واألكثر تشاؤما.
الفرنســـيين  مـــن   %  42 وأبـــدى 
عـــدم رضاهم عـــن تحـــرك الرئيس 
تلقـــى  الـــذي  ماكـــرون  ايمانويـــل 
درجة 4.1 على ســـلم من صفر إلى 

10 درجات.
وزراء  رئيســـة  وتصـــدرت 
نيوزيلندا جاكينـــدا ارديرن نتيجة 
االستطالع ونالت 7.8 درجات ولم 
تتجاوز نسبة منتقديها 7 %، تالها 
المستشـــار النمســـوي سيباســـتيان 
ونســـبة  درجـــات  بســـت  كورتـــز 

منتقدين بلغت 20 %.
ونـــال رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 

درجـــات   5.6 جونســـون  بوريـــس 
واإليطالـــي جوزيبـــي كونتـــي 5.5 

والسويدي ستيفان لوفن 5.2.
الفرنســـيين  مـــن   %  62 وأبـــدى 
شكواهم من كيفية إدارة الحكومة 
لالزمـــة مقابل 9 % فـــي نيوزيلندا 
و45 % فـــي إيطاليـــا و39 % فـــي 
فـــي   % و30  المتحـــدة  المملكـــة 

السويد و26 % في ألمانيا.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا اذا كانـــت 
الحكومـــة تعاملـــت مـــع األزمة في 
شـــكل أفضل مـــن الـــدول االخرى، 
اجـــاب 43 % من الفرنســـيين نفيا 
مقابـــل 3 % فـــي نيوزيلنـــدا، فـــي 
حين أجاب 12 % من الفرنســـيين 
لـــدى  النســـبة  بنعـــم وبلغـــت هـــذه 

النيوزيلنديين 85 %.
كذلك، أعرب 43 % من الفرنسيين 
عن تشـــاؤهم ازاء مســـتقبل البالد 
المتفائليـــن،  مـــن   %  12 مقابـــل 
فـــي  المتشـــائمين  نســـبة  وبلغـــت 
نيوزيلندا 6 % وفي إيطاليا 34 % 
والمملكة المتحدة 29 % والسويد 

21 % وألمانيا 19 % والنمســـا 13 
.%

مســـتويات  تباينـــت  مهمـــا  ولكـــن، 
التفـــاؤل، فان معظم المســـتطلعين 
الوبـــاء  تداعيـــات  أن  اعتبـــروا 

خطيرة على الصحة واالقتصاد.
والفرنســـيون  األلمـــان  وســـئل 
عـــن  والنمســـويون  وااليطاليـــون 
مقـــدار رضاهـــم عـــن كيفيـــة إدارة 
االتحـــاد األوروبـــي لملـــف فيروس 
كورونا. وعلى ســـلم مـــن صفر إلى 
10 درجات، أعطى األلمان االتحاد 
درجـــة 4.8 في حين تدنت الدرجة 
الـــى 3.2 لـــدى اإليطالييـــن الذيـــن 
أصـــدروا حكمـــا هـــو األقســـى على 

االتحاد.
أجري هذا االستطالع عبر االنترنت 
فـــي 7 دول هـــي فرنســـا وألمانيـــا 
وإيطاليـــا  المتحـــدة  والمملكـــة 
والنمسا والســـويد ونيوزيلندا بين 
عينـــات  وشـــمل  أبريـــل،  و24   16
تمثيليـــة مـــن ألف شـــخص أو أكثر 

في كل من هذه الدول.

باريس - أ ف ب

شرطي يراقب متظاهرين يطالبون بإعادة فتح كاليفورنيا قرب دار بلدية لوس انجليس أمس األول )أ ف ب(

سيول - أ ف ب

شــارك الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ أون في افتتاح مصنع لألسمدة 
الجمعــة، وفــق مــا أفــادت وســائل إعــام كورية شــمالية رســمية، فــي أول 

ظهور علني له بعد أسابيع من الشائعات حول وضعه الصحي.

وأظهـــرت مشـــاهد بّثهـــا التلفزيـــون 
مـــع  يســـير  كيـــم  الســـبت  الرســـمي 
وجهـــه  علـــى  عريضـــة  ابتســـامة 
افتتـــاح  أثنـــاء  ســـيجارة،  ويدّخـــن 
معمل الجمعة في سونشـــون، شمال 
بيونـــغ يانغ. وجلـــس الزعيم الكوري 
الشـــمالي أمام الفتـــة تصف الحدث 
بأنه حفـــل افتتاح المعمل في األول 

من مايو.
الكوريـــة  األنبـــاء  وكالـــة  وكتبـــت 
أّن  خبـــر  فـــي  الرســـمية  الشـــمالية 

جونـــغ-أون  كيـــم  األعلـــى  “الزعيـــم 
يقـــّص شـــريط افتتاح مصنع ســـون 
تشـــون لألســـمدة الفوســـفاتّية” كمـــا 
أنها نشرت أمس صورا للحدث وإلى 
جانبه شـــقيقته كيم يـــو جونغ التي 

ُتعّد واحدًة من أقرب مستشاريه.
وفـــي إحـــدى الصـــور، يمكـــن رؤيـــة 
مرتديـــًا  الشـــمالي  الكـــوري  الزعيـــم 
يقـــّص  التقليديـــة  الســـوداء  بّزتـــه 
شـــريطًا أحمر، برفقة شقيقته وكبار 

الشخصّيات.

الزعيم الكوري الشمالي يظهر علنا

دبي - العربية.نت

دون أن تغـــوص فـــي تفاصيـــل الرحـــالت 
مـــن  الذهـــب  بأطنـــان  المحملـــة  الجويـــة 
فنزويـــال إلـــى طهران، اســـتنكرت إيران ما 
وصفتـــه بـ” االتهامـــات األميركية”، معتبرة 
أنهـــا تأتـــي فقـــط فـــي إطـــار الضغـــط على 

الحكومة الفنزويلية.
وقال المتحدث باســـم الخارجية اإليرانية 
التصريحـــات  إن  موســـوي،  عبـــاس 
األميركيـــة تأتي في إطار “ممارســـة مزيد 
من الضغوط على حكومة نيكوال مادورو، 
واإلخـــالل بالعالقات التجارية بين طهران 

وكاراكاس”.
يأتي هـــذا بعد أن أكـــد المبعوث األميركي 
لشـــؤون فنزويال، إليوت أبرامز، قبل يوم، 
أن إيران أرسلت “مزيدا من الطائرات” إلى 
فنزويـــال خالل الســـبوع الجـــاري. وأضاف 
خالل حديث في مركز األبحاث المحافظ 
“معهد هادسون” في واشنطن “’تخميناتنا 

تشير إلى أنهم يتلقون دفعات من الذهب”، 
مشـــيرا إلى أن “هذه الطائرات القادمة من 
إيـــران التـــي تنقل أشـــياء لصناعـــة النفط 

تعود محملة بثمن هذه األشياء: ذهبا”.
ومقابل تلك المســـاعدة، حملـــت كاراكاس 
طائـــرات ماهـــان ســـبائك مـــن الذهـــب في 
طريـــق العودة إلى طهران، حســـب ما قال 

الملـــف طلبـــوا  أشـــخاص مطلعـــون علـــى 
عـــدم ذكـــر أســـمائهم، ألنـــه غيـــر مصـــرح 
لهـــم بالتحـــدث علًنا عـــن المعامـــالت. فقد 
عمـــدت الســـلطة فـــي فنزويـــال إلـــى فتـــح 
خزائـــن الذهـــب في البالد وتســـليم أطنان 
من ســـبائك المعـــدن األصفـــر الخالص إلى 

حليفتها في طهران.

“ماهان إير” أرسلت أكثر من 6 طائرات إلى فنزويال األسبوع الماضي وحده

كاراكاس ســلمت أطنانا مــن المعدن األصفــر لحليفتها طهران
ذهب فنزويال... إيران تستنكر وتتحاشى التفاصيل

سامراء - أ ف ب

قتل 10 عناصر من قوات الحشد الشعبي 
العراقية ليل الجمعة الســـبت، في هجوم 
شـــنه تنظيـــم داعـــش شـــمال بغـــداد، هـــو 
األكثـــر دموية للخاليـــا الجهاديـــة النائمة 
منـــذ أشـــهر، بحســـب مـــا أعلنـــت القـــوات 

األمنية في بيان أمس.
وأعلنـــت خلية اإلعالم األمنـــي في بيانها 
أمس “استشـــهاد 10 مقاتلين باســـتهداف 
إرهابي” في محافظة صالح الدين شمال 

العاصمة.
وأوضح البيان أن “6 مقاتلين استشهدوا 
عناصـــر  قبـــل  مـــن  مباشـــر  نـــار  بإطـــالق 
اســـتهدف  اإلرهابيـــة  داعـــش  عصابـــات 
خالله في ســـاعة متأخرة مـــن ليل أمس، 
نقطة تابعة للواء 35 بالحشد الشعبي في 
منطقـــة مكيشـــيفة ضمن قاطـــع عمليات 
صـــالح الدين”. وأضاف أنـــه “أثناء توجه 
قـــوة من مقـــر اللواء ذاته لغـــرض التعزيز 

انفجـــرت عبـــوة ناســـفة على هـــذه القوة” 
ما أســـفر عـــن مقتـــل 3 وجـــرح 4 آخرين، 
إضافـــة إلى مقتل عنصـــر آخر بإطالق نار 
اســـتهدف قـــوة تابعـــة للواء 41 بالحشـــد 
الشعبي في قرية تل الذهب في سامراء. 

وقـــال مصـــدر أمني لوكالـــة فرانس برس 
إن الهجوم األول وقع قبل منتصف الليل 
بقليل، مشـــيرا إلـــى أن “طائـــرات أف16- 
عراقيـــة تحلـــق فـــي المـــكان للبحـــث عن 

مقاتلي داعش”.

مقاتلون من الحشد الشعبي العراقي في القائم بمحافظة األنبار في 12 نوفمبر 2018 )أ ف ب(

استهدف قوة تابعة للواء 41 في قرية تل الذهب بسامراء
10 قتلى من الحشد الشعبي بهجوم لـ “داعش”

واشنطن - أ ف ب

وعــدت الســكرتيرة اإلعاميــة الجديدة للبيــت األبيض كايلــي ماكيناني 
فــي أول مؤتمــر صحافــي لهــا الجمعــة، بعــدم الكــذب “أبــدا” وقالــت إنهــا 

تصلي من أجل ضحايا فيروس كورونا المستجد.

دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامـــب قد قطـــع منذ أكثـــر من عام 
تقليـــد عقـــد المؤتمـــرات الصحافيـــة 
للمتحدثيـــن باســـم البيـــت األبيـــض 
فـــي  وُأعِلـــن  لعقـــود.  امتـــد  الـــذي 
واشـــنطن الجمعة عن عودة المؤتمر 
الصحافـــي للمتحدثـــة باســـم البيت 
ماكينانـــي  احتلـــت  لـــذا  األبيـــض. 
عناويـــن األخبـــار عندمـــا أعلنـــت من 

المنصة أمـــام الصحافيين “لن 
أكـــذب عليكـــم أبـــدا، أعدكم 

بذلك”.
وأضافـــت ماكانيني )31 

عاما( “نعتزم االستمرار 
بهـــا” فـــي إشـــارة إلـــى 

المؤتمرات الصحافية.
وكان مســـاعدو ترامـــب يعتبرون أن 
المؤتمـــرات الصحافية لم تكن مهمة 
إلـــى  يتحـــدث  نفســـه  الرئيـــس  ألن 
الصحافيين. لكنه في الواقع ســـجل 
أرقاما قياســـية في عدد المؤتمرات 
الصحافيـــة التي عقدهـــا والمقابالت 
مع وســـائل إعالم صديقـــة ولقاءات 

غير مقررة مع صحافيين.
وتحمل كايلي ماكيناني شـــهادات 
تـــاون  جـــورج  جامعتـــي  مـــن 
وهارفـــرد، وكانـــت تعمـــل فـــي 
شـــبكتي فوكس و”سي ان ان” 
قبل أن تصبح متحدثة باســـم 
حملة دونالد ترامب الرئاسية.

الناطقة باسم ترامب تعد بعدم الكذب
ألما آتا - رويترز

تركــت داريجــا نزارباييفــا االبنــة الكبرى للرئيس الســابق لقازاخســتان 
نور ســلطان نزارباييف منصب رئيس مجلس الشــيوخ، وهو المنصب 

الذي دفع بعض المراقبين لتوقع ترشحها للرئاسة.

ويتمتع الرئيس السابق نزارباييف 
)79 عامـــا( بنفوذ واســـع فـــي البلد 
المنتج للنفط حيث يرأس مجلس 
األمـــن ويتزعم حـــزب نـــور أوتان 
الحاكـــم ويلقب بالزعيـــم الوطني 

وهو لقب رسمي.
قاســـم  الرئيـــس  مكتـــب  وقـــال 
جومارت توكاييف يوم السبت إن 
نزارباييفا )56 عاما( لم تذكر سببا 

لترك المنصب. وفي تغريدة 
على تويتر شكر توكاييف 
مـــا قامـــت بـــه نزارباييفـــا 
في المنصب ووصفه بأنه 

عمل ”نشط ومثمر“.
الوصـــول  يتســـن  ولـــم 

وكان  للتعليـــق.  لنزارباييفـــا 
توكاييـــف قد عين نزارباييفا نائبة 
ورشـــحها  الشـــيوخ  مجلـــس  فـــي 
أيضـــا لمنصـــب رئيســـة المجلـــس. 
ولـــم يتضح متى يعتـــزم المجلس 

انتخاب رئيس جديد.
قازاخســـتان  دســـتور  وبموجـــب 
يكون رئيس مجلس الشـــيوخ هو 
أول مـــن يحـــق لـــه تولي الرئاســـة 
في حـــال اســـتقالة الرئيس 
انتخـــاب  وكان  وفاتـــه.  أو 
نزارباييفا للمنصب قد دفع 
بعض المراقبين العتبارها 
محتملـــة  مرشـــحة 

للرئاسة.

ابنة رئيس قازاخستان السابق تترك منصبها
مونتريال - أ ف ب

الجمعــة حظــرًا فورّيــا  تــرودو  الكنــدي جاســتن  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
لألســلحة الهجومّية، بعد أقّل من أســبوعين على أسوأ عملّية إطاق نار 

شهدتها كندا وأودت بحياة 22 شخصا الشهر الماضي.

مؤتمـــره  فـــي  تـــرودو  وقـــال 
الصحافي اليومـــي “ُصّممت هذه 
األســـلحة لغرض واحد فقط، هو 
قتـــل أكبـــر عـــدد مـــن النـــاس في 

أقصر فترة زمنّية ممكنة”.
وأشـــار إلى أّن حكومتـــه وافقت 
على مرســـوم يحّظر بيع وشـــراء 
واســـتيراد  ونقـــل  واســـتخدام 
األســـلحة  مـــن  طـــراز   1500

الهجومّية العسكرّية.
وشدد على أّن هذه األسلحة 

“ال مكان لها في كندا”.
بعـــد  اإلعـــالن  هـــذا  يأتـــي 

إقـــدام رجل مســـّلح 

 22 قتـــل  علـــى  أبريـــل   18 فـــي 
شخصا خالل إطالق نار عشوائي 
في منطقة نوفا ســـكوتيا الريفّية 
فـــي كنـــدا، فـــي أســـوأ عملّية من 
نوعها تشهدها البالد منذ عقود. 

واعتبـــر تـــرودو أّن “أحداثـــًا مثل 
المأســـاة التي حدثت مؤّخرًا في 
نوفـــا ســـكوتيا، واالعتـــداء علـــى 
المركـــز الثقافـــي اإلســـالمي فـــي 
كيبيك عـــام 2017 والمذبحة 
التـــي وقعـــت فـــي مدرســـة 
البوليتكنيـــك في مونتريال 
عام 1989، ما كان يجب أن 

تحصل”.

ترودو يعلن حظر األسلحة الهجومية
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منذ تأسســـت الدولة الحديثة في البحرين وهي تقوم على قاعدة أساســـية راسخة 
بنيـــت علـــى ركائـــز ال يمكـــن ألي متأمـــل إال أن يدركهـــا بـــأول وهلـــة وهي الوســـطية 
والتنوير واالنفتاح على العالم. وقد قطعت البحرين أشواطا بعيدة وقامت سياستها 
الداخلية والخارجية على هذا األســـاس، وحافظت على هذه السياســـة منذ تأسست 
وترســـخت في عهد المغفور له الشـــيخ ســـلمان بن حمد ومن بعده المغفور له الشيخ 
عيســـى بن ســـلمان بمعاضدة شـــقيقه أطال هللا في عمره وحفظه من كل شر األمير 
خليفة بن سلمان الذي حافظ طوال هذه المراحل على هذه السياسة وثبتها ومضت 

البحرين حتى هذه الساعة تعمل بهذا النهج.
فـــي ظل هذا الطريـــق الذي اختطته البحريـــن رأينا خالل المراحـــل المنصرمة كيف 
تخطـــت البـــالد كل التحديات والمحـــن واألزمات، سياســـية وأمنيـــة ومالية، وكيف 
تمكنت من إقامة نظام عصري أساســـه اإلدارة الحديثة التي تواكب العصر وتســـاير 
التغييـــر، وهذا ما جعلها دولة تتبوأ مكانـــة عالمية بين الدول وتكون مركزا حضاريا 
ألنهـــا لـــم تتخط حدود النهـــج الذي قامت عليه وهو الوســـطية والتنويـــر واالنفتاح، 
وقد عمل ســـمو رئيس الوزراء حفظه هللا على صيانة هذا النهج ودعمه وترســـيخه 
باألفعـــال وليـــس األقوال وهذا ما جاءت به دعوة ســـموه األخيـــرة بضرورة وأهمية 
العمل على بناء اســـتراتيجية مســـتقبلية تحفظ للبحرين أمنها واســـتقرارها لتواجه 
تحديات المستقبل. إن دعوته هذه وتوجيهه ذكرني بكل األدبيات التي تبناها قادة 

الفكر والسياسة واالقتصاد في الغرب والتي تدعو بعد زلزال كورونا إلى بناء نظام 
عالمي جديد تكون قاعدته التنبؤ بالمســـتقبل ووضع اســـتراتيجيات تأخذ الدروس 
مـــن الحاضـــر الـــذي يواجـــه العالـــم ليكـــون فريق األزمـــات القـــادم على علـــم ودراية 
بالتحديـــات القادمـــة التـــي إذا لـــم نعمل لهـــا منذ اآلن فلن نســـتطيع خـــالل المراحل 
القادمـــة مواجهـــة الكثيـــر من الزالزل التـــي يحملها المجهول ســـواء كانـــت مالية أو 

سياسية أو صحية وغيرها من التحديات.
إن عالمنـــا اليـــوم يزخـــر بالكثيـــر مـــن األخطـــار المحدقة، فعلى ســـبيل المثـــال هناك 
التحـــدي النووي القائم في بعض الدول التي تملك مفاعالت قديمة وبالية ومهترئة 
في كثير من مناطق العالم ومنها منطقة الشـــرق األوســـط، ماذا لو ال ســـمح هللا وقع 
حادث تســـرب؟ أو ماذا لو تم عمل تخريبي إرهابي بهذه المفاعالت؟ ماذا لو ظهرت 
أوبئة، بدون استراتيجية مستقبلية لن نكون بمأمن من هذه األخطار. إن رؤية سمو 
رئيـــس الـــوزراء التـــي طرحها مؤخـــًرا تلبي هذا المطلب بل تســـبق المســـتقبل طالما 
هي رؤية مبنية على المســـتقبل ذاته، وقد ذكرتني هذه الرؤية بتنبؤات بيل جيتس 
بشـــأن مســـتقبل العالم إذا لـــم تقم الدول منـــذ اآلن بعمل خطط مســـتقبلية. هذا هو 

خليفة بن سلمان ما فتئ يعمل ويضع األساسيات كما كان دائًما.

تنويرة: الدواء قاتل إن لم تعرف الداء. «

كورونا وحاجة الجماعات العرقية للمعالجة اإلنسانية
مـــن أهـــم جوانـــب اإلنســـانية في نهـــج مملكة البحريـــن في مواجهـــة أزمة 
فيروس كورونا عدم التفرقة بين المواطن والمقيم، فالجميع محل اهتمام 
وعنايـــة، ولنـــا المثـــال األوضح فـــي اإلجراءات التـــي اتخذتهـــا الدولة إزاء 
العمالـــة الوافـــدة التي تعيـــش وضعا صعبـــا يجعلها األكثر عرضـــة لإلصابة 
بالفيـــروس ألســـباب معظمهـــا خارجـــة عـــن إرادتهـــا، فكانـــت التوجيهـــات 
الحضارية من قبل اللجنة التنســـيقية برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء لضمـــان الضوابـــط االحترازية لتخفيـــف الكثافة 
العددية في مناطق ســـكن العمالة الوافدة، ومالحظتهم باســـتمرار وإجراء 

الفحوصات العشوائية لهم.
وكمـــا كانـــت مملكـــة البحرين ســـباقة في المواجهـــة وإجـــراءات المكافحة 
وتدابيـــر التصـــدي لفيروس كورونا، كانت ســـباقة أيًضـــا ومتفردة وأعطت 
مثـــاال لكثير من الدول فـــي هذه المعالجة الشـــاملة والواعية التي لم تنظر 
للعمالة الوافدة على أنها “فيروسات” يجب التخلص منها كما ادعى البعض، 
بـــل كانت يدا حانية ألنها تعلم أنها ليســـت الجاني، إنما قد تكون الضحية، 

وأن حماية المجتمع لن تتحقق إال بحماية هذه العمالة الوافدة.
من يعبرون عن استيائهم وامتعاضهم من هذه العمالة ويطالبون بترحيلها 
يعرفـــون تماًما أن فيروس كورونا ال يعرف الحدود، وال يفرق بين  البشـــر، 
لكنهـــم قـــد ال يعرفـــون أن جميع دول العالـــم تواجه وضًعا مشـــابًها، فبعض 
الفئات كانت األكثر عرضة لإلصابة بالفيروس من غيرها، والسيما األقليات 

العرقية واإلثنية.
ولعلي أستشـــهد هنـــا باإلحصاءات التي نشـــرتها هيئة اإلذاعـــة البريطانية 
علـــى موقعها علـــى اإلنترنت مؤخـــًرا ومنها أن 72 % مـــن ضحايا فيروس 
كورونـــا المســـتجد فـــي مدينـــة شـــيكاغو بأميـــركا كانـــوا مـــن ذوي البشـــرة 
الســـمراء، رغم أنهم ال يمثلون إال ثلث سكان المدينة، وفي والية جورجيا، 
شـــكل ذوو البشـــرة البيضاء 40 % من المصابين، رغم أنهم يمثلون 58 % 
من سكان الوالية، وفي المملكة المتحدة، كان 35 % من حاالت اإلصابات 
األولـــى بالفيروس ينحدرون من أقليات عرقية ال تمثل إال 14 % فقط من 

سكان إنجلترا وويلز.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

يسقط اإلرهاب وتحيا مصر
كانـــت ليلـــة الثامن من شـــهر رمضان الفضيـــل ليلة حزينة على أشـــقائنا 
المصرييـــن، وعلينـــا وعلـــى كل مســـلم يعتنق صحيح اإلســـالم ويرفض 
اإلرهـــاب والقتـــل، ففـــي ليلـــة واحـــدة استشـــهد عشـــرة مـــن المرابطين 
الصائمين قبل أذان المغرب على أرض سيناء التي ارتوت رمالها بدماء 

خير أجناد األرض.
حلقـــة جديـــدة أوجعـــت قلوب المصريين في شـــهر رمضـــان في معركة 
ســـتطول بين جيش مصـــر العظيم وبين اإلرهـــاب اللعين مادامت مصر 
تنـــوب عن العالم فـــي مواجهة جماعات مجرمة ال تعـــرف خلقا وال دينا 

وال إنسانية. 
فـــي الوقـــت الـــذي كان فيـــه المصريـــون ومعهـــم الكثيـــرون مـــن العرب 
يتابعون مسلســـل “االختيار” الذي يفضح الجماعات اإلرهابية وخططها 
اإلجراميـــة ويحتفـــي ببطـــوالت شـــهداء مصرييـــن ســـطروا بدمائهـــم 
صفحات مضيئة في الحفاظ على تراب بلدهم، قامت جماعات الخســـة 

والغدر بارتكاب جريمة جديدة بحق جند مصر المرابطين الصائمين.
وفي الوقت الذي وجه فيه القائد الليبي خليفة حفتر ضربة لمليشـــيات 
اإلرهاب التي تمولها قطر وتسلحها تركيا طمعا في ثروات ليبيا وسعيا 
لتمكيـــن نظـــام إخوانـــي إرهابـــي فـــي ليبيـــا، كان البـــد أن يقـــوم تنظيم 
الحمديـــن ونظـــام أردوغان بتحريـــك ذئاب اإلرهـــاب المنفردة في أرض 

سيناء لتوجيه ضربة انتقامية جديدة.
لـــن تكون ســـيناء المصرية ولن تكـــون األراضي الليبية ســـوى مقبرتين 
لمرتزقـــة تنظيـــم الحمدين وفلول جماعة اإلخـــوان اإلرهابية الذين يتم 
نقلهـــم إلـــى ليبيا بطائـــرات أردوغان ويتـــم نقلهم إلى ســـيناء عبر أنفاق 

الغدر والخيانة.
قـــد تطـــول المعركة وقـــد يســـقط المزيد من الشـــهداء ولكن كل شـــهيد 
يســـقط ســـيكون بمثابـــة مســـمار جديد يدق فـــي نعش اإلرهـــاب ورعاة 
اإلرهـــاب الذين اختاروا معاداة األمة وســـفكوا الدماء ونشـــروا الخراب 

في أرجائها. 
ورغم أنف ممول اإلرهاب ومســـلح اإلرهاب نقول بصوت عال: يســـقط 

اإلرهاب وتحيا مصر.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

رؤية خليفة بن سلمان للمستقبل

أستشـــعر طاقـــة تفاؤل كبيـــرة فيما يخـــص جائحة 
الكورونا، ال أســـباب مطلقة ولكن معطيات بســـيطة 
أراهـــا فـــي تصرفـــات من حولـــي، كالتزامنـــا المطلق 
بالتباعد االجتماعي وجلوسنا في المنزل، باإلضافة 
إلى اهتمامنا بعـــدم تعريض أطفالنا ألي تهديد، فلم 
يصدف إلى اآلن أن كنت في ســـوبر ماركت ورأيت 
طفـــال واحدا منـــذ بداية جائحة كورونـــا، وهذا يدل 
على مدى وعي الشـــعب البحرينـــي المتعلم المثقف 

فعال كما تصفه بقية الشعوب.
أعـــود لمشـــاعري التي صرحت بها فـــي بداية مقالي 
هذا، فعلى الرغم من كم األخبار السلبية التي تخرج 
بيـــن الفينـــة واألخرى عـــن منظمة الصحـــة العالمية 
التـــي تثير كما مـــن القلق والترقب حـــول طول أمد 
الفيـــروس وبقائـــه، إال أنني أميـــل لتصريحات إمام 

الحـــرم المكـــي الشـــريف الـــذي خـــرج علينا ببشـــارة 
العود المحمـــود القريب بإذن هللا للصالة في الحرم 
المكي والطواف وأداء المناسك المقدسة، وإن كنت 
فـــي أغلـــب األحيان أميـــل إلـــى المعطيـــات العلمية 
البحتـــة، إال أن خروجـــه علينا وهو مـــن القلة الذين 
يتحدثون إلى وسائل اإلعالم، بل إنه نادرا ما يخرج 
في تصريح إعالمـــي، أثلج صدري وطمأنني وزدت 
يقينا بأنه بعد العسر يسرا مضاعفا بإذن هللا تعالى.

ومازلنا نرفع القبعة لقيادة مملكة البحرين والكوادر 
الطبيـــة واألمنية الســـاهرة لحمايتنا وحماية وطننا، 
شـــكرتكم  وإن  حقكـــم  توفيكـــم  ال  الشـــكر  كلمـــات 
أســـبوعيا في كل مقـــال فلن أوفيكم، وهي مشـــاعر 
يحملها الشعب بأكمله تجاهكم، حفظكم هللا العيون 

الساهرة في كل مكان.

ومضـــة: بإذن هللا تنتهي الجائحة وتعود األمور إلى 
أفضل مما كانت عليه، هي جملة وجب علينا جميعا 
ترديدها وتصديقهـــا إيمانا بالله القوي العظيم الذي 
فـــي يـــده ملكوت كل شـــيء، وبيده الشـــأن كله بين 
حرفيـــن كن فيكون، ســـيأتي يوم نتحـــدث فيه عن 
الجائحة كذكرى ماضية وعن مدى ثقتنا في أطبائنا 
خـــط الدفـــاع األول في هـــذه المحنة، بـــل أتوقع أن 
يكون القادم أفضل ألولئك ممن يذودون في الدفاع 
عـــن الوطـــن، فلهـــم مكانـــة رفيعـــة ومســـتقبل باهر 
واهتمـــام غير مطلق، فقد تعلمنا من هذه المحنة أن 
نعيـــد ترتيب أولوياتنا وال أهم من صحة الوطن وال 
أســـمى من البحـــث العلمي واالهتمـــام بالعلوم حتى 

ال نعيش هذه التجربة مرة أخرى بإذن هللا تعالى.

سمر األبيوكي

بشرى السديس

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

للتواصل: 17111483

الصحافة بفضل دعم سموكم متينة الدعائم... قوية البنيان
للصحافـــة البحرينيـــة مكانـــة تاريخيـــة متميزة، حيث أســـهمت إســـهاما 
رئيســـيا فـــي بناء المجتمـــع والدفاع عنه مجســـدة أروع صور اإلخالص 
والتفاني في ســـبيل تحقيق هدفها األســـمى، وحملت الرســـالة السامية 
التي وجهها ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه إلى العالم بمناسبة اليوم 
العالمـــي لحريـــة الصحافة الذي يصـــادف اليوم األحد، ويقـــام هذا العام 
تحـــت شـــعار “الصحافـــة من دون خـــوف أو محابـــاة”، حملت مســـارات 
ومرتكزات أساســـية للصحافة الحرة المســـؤولة ودورها الطليعي الرائد 
في ســـبيل عزة الوطن ونمائه وخير شـــعبه، فالصحافة عند سموه أيده 
هللا ســـراج الطريـــق والجهاد الحق بالقلم لبلـــوغ أعلى المراتب للمواطن 
وازدهـــاره. يقول ســـموه )إن الصحافة بما لها من قـــوة تأثير في توجيه 
الرأي العام تقع عليها مسؤولية كبيرة في تحفيز الطاقات للمشاركة في 

صناعة الحاضر والمستقبل(.
إن الصحافة البحرينية تحظى باهتمام واســـع من لدن ســـموه، ويصفها 
دائمـــا بالوعـــي والعلـــم واإلدراك، ويتمتـــع الصحافيون بممارســـة حقهم 

الكامـــل فـــي إبـــداء الـــرأي والتعبير دون خـــوف أو تـــردد، ومعروف عن 
ســـموه أيـــده هللا قربـــه مـــن أهـــل الصحافة وكتـــاب األعمـــدة على وجه 
الخصـــوص وتقديـــره الكبيـــر لهـــم علـــى مســـيرتهم الدائبـــة والمتدفقـــة 
بالعطـــاء، لهـــذا نجـــد أن الصحافة البحرينيـــة بفضل دعم ســـموه متينة 
الدعائـــم، قوية البنيان، قادرة على مجابهة العواصف ومقاومة مختلف 
أنواع المؤثرات والهجمات، حيث أشـــاد ســـموه )بما يقدمه الصحافيون 
البحرينيـــون والكتـــاب مـــن أداء وطني مشـــهود في الدفـــاع عن قضايا 
الوطن والمواطنين وتصديهم بكل أمانة وإخالص لكل من يســـعى إلى 

النيل من أمن الوطن واستقراره(.
إذا كان اإلنســـان – وليـــس المـــال وال الســـالح - هـــو العمـــاد الـــذي يقـــوم 
عليه المجتمع، والســـر الذي يضمن له اســـتقراره وتقدمه وازدهاره، فإن 
للصحافة الحرة بعملها الجاد في أداء الواجب واإلخالص دورا أساسيا 
فـــي تقـــدم المجتمع فـــي مختلف المجـــاالت االقتصاديـــة، واالجتماعية 
والثقافيـــة، وازدهـــار الوطـــن ال يتـــم إال بازدهـــار شـــخصية الصحافـــة 

وصورها المشرفة في تجسيد مفهوم اإلخالص والمصداقية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد



تلقى المدرب الوطني عيســـى السعدون عرضا شفهيا من 
نادي النجمة لقيادة الفريق األول لكرة القدم في الموســـم 

المقبل ٢٠٢١/٢٠٢٠.
وأفاد مصدر مطلع للبالد سبورت بأن المدرب تلقى اتصاال 
من النجمة يعرض عليه تدريب الفريق قبل ثالثة أســـابيع 

تقريبا دون أن تتم معاودة االتصال به مرة أخرى.
ومـــن المؤمل أن يقوم الســـعدون بدراســـة العرض المقدم 

له.
وقاد الســـعدون فريق األهلي للصعود إلى دوري ناصر بن 
حمد الممتاز قبل أن يتم فسخ العقد بالتراضي بينهما هذا 
الموســـم بســـبب ســـوء النتائج والتي ال تؤثر اطالقا على 
قيمـــة وســـمعة المـــدرب وإنجازاتـــه المتميـــزة أبرزها على 
سبيل المثال الفوز بكأس جاللة الملك مع الرفاع الشرقي 
والفـــوز ببطولـــة األنديـــة الخليجيـــة مـــع نـــادي المحـــرق 

والعديد من البطوالت األخرى.
فـــي المقابـــل فـــإن النجمة أمهـــل مدربه الحالي التونســـي 
فتحـــي العبيـــدي حتـــى نهايـــة أبريـــل ٢٠٢٠ ليقـــرر مـــدى 

رغبتـــه فـــي البقـــاء علـــى رأس الجهـــاز الفنـــي مـــن عدمه، 
وتفيد مصادر “ البالد ســـبورت” بـــأن النجمة يتجه لتقليل 
مصروفاته واالعتماد على المدربين المواطنين في جميع 

األلعاب الرياضية.

عيسى السعدون

ــى لـــبـــحـــرنـــة الـــمـــدربـــيـــن ــعـ ــسـ الــــــنــــــادي يـ
السعدون يتلقى عرضا من النجمة

قــال مــدرب الفريــق األول لكــرة القــدم بنــادي المالكيــة أحمــد بوراشــد إن 
األولويــة ســتكون للبيــت العود )نادي المالكية( في التجديد موســًما إضافًيا 

يستمر من خالله على رأس اإلدارة الفنية لفريق فارس الغربية. 

وذكـــر أن عقـــده يســـتمر حتـــى نهاية 
الموســـم الرياضـــي الجـــاري 2019 - 
2020، والـــذي طالـــه التوقيـــف حالًيا 

بسبب فيروس كورونا العالمي. 
وأشار إلى أن نادي المالكية لم يدخل 
فـــي مفاوضـــات أو نقاشـــات معه عن 
التجديـــد إلـــى اآلن، مؤكـــًدا في ذات 
الوقت أن األولوية ســـتكون للمالكية 
رغم وجود عروض مـــن أندية أخرى 

في دوري الدرجة الثانية. 
ورًدا علـــى ســـؤال عـــن مـــدى رغبتـــه 
فـــي قيـــادة فـــرق بالـــدوري الممتـــاز، 
أشـــار المدرب إلى أنه يفكر حالًيا في 

أخـــذ فرصتـــه الكاملـــة وتجربـــة أكثر 
طـــوالً في الدرجة الثانية مع االنتقال 
التدريجي في السلك التدريبي بفرق 
الكبـــار، خصوصـــا أنه الموســـم األول 
له مع فريـــق المالكية بدوري الدرجة 
الثانيـــة وتعد تجربته األولى مع فرق 

الكبار. 
دوري  ترتيـــب  المالكيـــة  ويتصـــدر 
الدرجـــة الثانية بعد 16 جولة برصيد 
37 نقطـــة، وبـــات قريًبـــا مـــن الصعود 

مرة أخرى إلى الدوري الممتاز. 
وبقيت في منافسات الدوري جولتان 
ضمن القســـم الثاني، باإلضافة إلى 5 

جـــوالت ضمـــن القســـم الثالـــث الـــذي 
ســـيضم الفـــرق أصحـــاب المراكز من 

األول وحتى الخامس.

عقد مدرب فارس الغربية ينتهي بنهاية الموســم الحالي
يعقوب: األولوية في التجديد للمالكية
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أســـند االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم، 
استضافة بطولة آسيا للكرة الشاطئية 
االتحـــاد  ومنـــح  تايلنـــد.  إلـــى   2021
القاري تايلند حق اســـتضافة البطولة 
خالل شـــهر مـــارس من العـــام المقبل؛ 
لتقام بذلك البطولة للمرة الثانية على 
التوالي في ضيافة العاصمة )بانكوك(. 
وحـــدد االتحـــاد اآلســـيوي الفتـــرة 18 
وحتى 28 من مارس موعًدا للبطولة. 
ويتوقـــع أن تحظى البطولة مشـــاركة 

منتخبنا للشواطئ الذي يمتلك سجالً 
مميـــًزا فـــي تاريخها. وكانت النســـخة 
األخيـــرة قـــد أقيمت فـــي تايلند أيًضا 
العـــام )2019(، وتـــوج حينهـــا باللقـــب 
المنتخـــب اليابانـــي. وشـــارك منتخبنا 
في نســـخة العام )2019( تحت قيادة 
الغـــاوي،  محمـــود  الوطنـــي  المـــدرب 
وخـــرج مـــن البطولـــة فـــي الـــدور ربع 
النهائـــي بعد الخســـارة أمـــام منتخب 

عمان بنتيجة )5-3(.

تايلند تحتضن بطولة آسيا للشواطئ 2021

أحمد مهديحسن علي

وزارة شؤون الشــباب والرياضة رفضت مساعدة نادي الشباب

ميرزا أحمد يقترح دعم “تمكين” األندية الوطنية

اقترح رئيس نادي الشباب ميرزا أحمد أن يتم دعم األندية الرياضية من جانب 
“تمكين” أو وزارة شؤون الشباب والرياضة؛ للتخفيف من األضرار المالية التي 
يعانيهــا القطــاع الرياضي؛ بســبب جائحــة كورونا التي أوقفت النشــاط وأثرت 

بشكل كبير على الحياة الطبيعية. 

“البـــالد ســـبورت” إن  لــــ  وقـــال ميـــرزا 
نادي الشـــباب تقدم إلى وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة بطلـــب اســـتثنائي 
لمســـاعدته في دفـــع رواتـــب الالعبين 
واإلدارييـــن، موضحـــا أن الطلب قوبل 

بالرفض.
وأشـــار ميـــرزا إلـــى أن نـــادي الشـــباب 

يعانـــي منذ شـــهر مـــارس، وقـــد توقف 
عـــن دفع رواتب الالعبيـــن واإلداريين، 
مضيفـــا أن التراكمـــات الماليـــة بلغـــت 

نحو 20 ألف دينار حتى اآلن.
بدفـــع  اكتفـــى  النـــادي  أن  وأوضـــح 
رواتـــب العمالة فقط بحســـب إمكاناته 
المحدودة، وأنه غير قادر على التعامل 

مـــع أي التزامات مالية أخرى، كرواتب 
اإلداريين والالعبين.

وختم رئيـــس نادي الشـــباب تصريحه 
يكـــون  أن  ضـــرورة  علـــى  بالتأكيـــد 
هنـــاك دعـــم لألندية في هـــذه الظروف 
العصيبـــة، إذ إن الالعبيـــن واإلدارييـــن 
فـــي عـــدد مـــن األنديـــة لـــم يتســـلموا 
رواتبهم منذ شـــهرين، وهو ما قد يؤثر 
على حياتهم المعيشـــية حتى وإن كان 

ميرزا أحمدالنشاط الرياضي متوقفا.

كيف سيكون برنامجك في شهر رمضان؟ «

نـــوروز: دراســـة القـــرآن، والجلـــوس مـــع 
العائلة.

ما سلبيات وإيجابيات كورونا معك كونك  «
رياضيا؟

نـــوروز: اإليجابيات تتمثـــل في الجلوس 
مع النفس لترتيب األولويات، والسلبيات 
التماريـــن  ومحدوديـــة  االقتصـــار  هـــي 

المنزلية.

هل أنت مع عودة المسابقات أو  «
إلغائها.. ولماذا؟

نـــوروز: مع العـــودة في حـــال التمكن من 
الجائحـــة لكي ال يضيع تعب موســـم، أما 
اذا لم يتم التمكـــن منها فاألفضل اإللغاء 

للمصلحة العامة.

كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟ «

نـــوروز: العودة تحتاج منح فترة لألندية 
لترتيب أوراقها. 

هل اكتشفت الكورونا فيك شيئا جديدا  «
غير هوايتك الرياضية؟

نوروز: النظرة لألولويات تغيرت.

ما وجبتك المفضلة على الفطور  «
والسحور؟

نوروز: أفّضل تناول الثريد.

 طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

نـــوروز: “البـــف باســـتري” والمقليـــات كـ 
“السبرنق رول”.

ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

نـــوروز: ال أشـــاهد التلفـــاز فـــي معظـــم 
األوقات.

موقف سابق تتذكره في كل شهر  «
رمضان؟

نـــوروز: لمة األحبة من مضى فيهم، هللا 
يرحمهم برحمته الواسعة.

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 
السلة بنادي المنامة

 حسن نوروز.

2020 طـــوكـــيـــو  ــاد  ــيـ ــبـ ــمـ أولـ لــذهــبــيــة  ــع  ــل ــط ــت ت

سلوى عيد متلهفة للعدو فوق المضمار

تتطلــع عــداءة البحريــن وبطلــة العالــم فــي ســباق 400 متــر للســيدات 
األولمبيــة  األلعــاب  بــدورة  الذهبيــة  الميداليــة  لتحقيــق  عيــد  ســلوى 
)أولمبيــاد طوكيــو 2020(، التــي كان مقــررا لهــا أن تقــام الصيف المقبل 
ولكــن تأجيل األولمبياد بســبب وبــاء فيروس كورونا )كوفيد 19( خيب 
آمالهــا بعدمــا بذلــت جهدا كبيرا في ســبيل التحضير واإلعــداد للمعترك 

األولمبي.

 daily“ لصحيفـــة  عيـــد  وقالـــت 
فـــي  المشـــاركة  )أريـــد   ”trbune
أولمبيـــاد طوكيـــو 2020 وتحقيـــق 
الميدالية الذهبية لســـباق 400 متر 
للســـيدات.. لقـــد خضـــت تدريبات 
الفتـــرة  خـــالل  وصارمـــة  جـــادة 

الماضية من أجل األولمبياد...(.
وظهـــرت ســـلوى عيـــد فـــي خدمة 
البث المباشـــر عبر اإلنســـتغرام مع 
العداءة األميركية )ســـانيا ريجارد( 
الفائـــزة ببطولة العالم لســـباق 400 

متر وذهبية األولمبياد.
وتمنت ســـلوى عيد التي ستحتفل 
بعيـــد ميالدهـــا الثانـــي والعشـــرين 
23 الشـــهر المقبل أن تظهر بصورة 
مغايـــرة عـــن أولمبيـــاد ريـــو 2016، 
نصـــف  إلـــى  فيـــه  وصلـــت  الـــذي 
النهائـــي، مضيفـــة “ســـأضغط على 
نفســـي بصورة أكبـــر، فأنا مـــا أزال 
وســـأضاعف  بالمســـتقبل  متفائلـــة 
جهـــدي ألكون في قمـــة جهوزيتي 
هـــذا  لتحقيـــق  بجـــد  وســـأعمل 

الهدف”.
وأضافـــت “إننـــي متلهفـــة للعـــودة 
إلى المنافســـة وخـــوض التدريبات 
أتـــدرب  حاليـــا  المضمـــار..  فـــوق 

بمفـــردي رغم أننـــي أفضل التدرب 
فـــي مجموعـــة وأتمنـــى زوال هذا 
الوباء ألعـــود بقوة إلى العدو فوق 

المضمار”.

سلوى عيد 

منتخب كرة القدم الشاطئية

أحمد كريم

حسن علي

أحمد مهدي

أحمد يعقوب



اتفـــق قانونيـــون ونـــواب على 
القانونيـــة  التعديـــات  أن 
قانـــون  علـــى  األخيـــرة 
والتـــي  الجنائيـــة،  اإلجـــراءات 
القصـــوى  االســـتفادة  تتيـــح 
مـــن وســـائل التقنيـــة الحديثة، 
توفـــر الكثير مـــن النفقات على 
الدولـــة وتجلـــب معهـــا الكثيـــر 
اإللكترونيـــة  المميـــزات  مـــن 
المحاكـــم  عمـــل  تســـهل  التـــي 
والمحاميـــن والمراجعيـــن على 
حـــد ســـواء، فيما دعـــا بعضهم 

لعـــدم التوســـع فـــي االســـتثناء 
إال  بعـــد-  عـــن  -المحاكمـــات 
علـــى  تســـتغل  وأال  للضـــرورة 
حســـاب العدالة الناجزة، فقد ال 
تتحقـــق كل ضمانات المحاكمة 
العادلـــة بتلك الحالـــة، مطالبين 
بتوفيـــر الحماية التقنية ومبدأ 

عانية المحاكمات.
ملـــف “البـــاد” يناقش موضوع 
المحاكمات عـــن بعد من خال 
جمـــع آراء مختلـــف المعنييـــن 

بهذا الموضوع.
الجمعية العمومية األخيرة لجمعية المحامين

ملف “^”:... المحاكمة عن ُبعد ميزان القضاء الذكي
قانونيـــون ونـــواب يؤيـــدون القانـــون الجديـــد... ويتســـاءلون عـــن ضمانـــات مكفولـــة للمتهمين
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^ اعتبــر النائب فاضل الســواد أنه ال توجــد أية ضمانات عملية، وبالرغم 
مــن أن أهــداف التعديــات نبيلــة، مبينــا أنــه يــرى أن تطبيقهــا قــد يــؤدي 
لإلخــال بتحقيــق العدالــة، فــا يمكــن للمتقاضيــن أو المحاميــن إقنــاع 

المحكمة بدفوعهم فعليا عبر األثير أو البريد اإللكتروني.

وتساءل كمثال، كيف يمكن إثبات الحق من خال صور لمستندات إلكترونية 
دون االطـــاع عليهـــا شـــخصيا؟، إذ أنـــه قد يحصـــل بالصور تحريـــف وتزييف 
بخاف أصل المستند الذي يمكن فحصه، فضا عن أنه إذا كان الخطأ البشري 
وارد فما بال الخطأ اإللكتروني الذي قد يتسبب بضياع أو خسران الدعوى.

وذكـــر أنه بالرغم من دعمه لوســـائل تطوير منظومة القضاء، إال 
أن ذلـــك يجـــب أال يتعدى حـــدا معينا، وبالتالـــي العودة 
للوســـائل التقليديـــة، مبينـــا أن التعديات 
قـــد تتســـبب بإخـــال كبيـــر فـــي العدالة 
الضمانـــات  تتحقـــق  لـــم  إن  مســـتقبا، 
الدســـتورية بها، فقد يصلح هذا التشريع 
لزمان وال يناسب آخر، وأنه كان باإلمكان 
االكتفـــاء بتطبيـــق المحاكمات عـــن بعد من 
خـــال القرارات التي صـــدرت وينتهي أثرها بعد 

زوال جائحة كورونا.

التعديــات  هــذه  أن  البحرينيــة  المحاميــن  جمعيــة  رأت   ^
مامســة للحاجــة التــي يفرضهــا الواقــع العملــي لمواكبــة التطــور 
خصوصــا  الجنائــي  والقضــاء  القضــاء  منظومــة  وتحديــث 
لتحقيق العدالة حتى في ظل الظروف االســتثنائية من خال 

المحاكمات عن بعد.

وأشـــارت إلـــى أن هـــذه المحاكمـــات تعتبـــر اســـتثناء يجـــب أال 
يتوســـع فيهـــا وال تســـتخدم إال للضـــرورة القصـــوى فقـــط، مـــع 
مراعـــاة الضمانـــات الهامـــة للمتهـــم ومنهـــا تمكيـــن محاميه من 
الحضـــور وتفعيـــل دور الرقابة القضائية علـــى هذه اإلجراءات، 
نظـــرا لطبيعـــة عمـــل القاضـــي الجنائـــي الـــذي هـــو في 
أساســـه قاضـــي عقيـــدة، أي يجـــب أن يتصدى 
بنفســـه للوقائع ويطلع على ظروفها ويوجه 
االتهام لشـــخص المتهم ويســـتمع للشـــهود 
بشـــكل مباشـــر؛ حتى يطمئن لما يراه أمام 
عينه ويســـتقر بعقيدته ووجدانه مع علمه 
اليقيني بخلـــو المحاكمة من أية عوامل 
فـــي  ظاهـــرة  تكـــون  ال  قـــد  تأثيريـــة 
الوســـائل اإللكترونيـــة أو المحاكمات 

عن بعد.

^ قــال رئيــس جميعــة المرصد لحقوق اإلنســان محســن الغريري 
بصــدور  العدالــة  مجــال  فــي  كبيــرا  تقدمــا  شــهدت  المملكــة  إن 

اإللكترونــي  التطــور  الســتثمار  تهــدف  والتــي  التعديــات،  هــذا 
بالمحاكمات بشكل يوازن بين الضمانات الدستورية والقانونية 
وحفــظ حقــوق اإلنســان مــن جهــة ويحقــق اليســر والســهولة 

والمرونة من جهة أخرى.

وأكـــد أن المحاكمـــة عن بعد ليســـت باألمـــر الجديد على التشـــريعات 
الجنائيـــة الحديثـــة، فقـــد أخـــذت بـــه العديد مـــن التشـــريعات العربية 

واألجنبيـــة، وأكـــدت عليه االتفاقيات الدوليـــة لرفع كفاءة قطاع 
فيهـــا حضـــور  يتعـــذر  التـــي  بالقضايـــا  العدالـــة خصوصـــا 

المتهمين ألي أســـباب أمنيـــة أو اجتماعية أو صحية أو 
غيرها.

مشـــيرا إلى أنهـــا ال تؤثر على الضمانـــات القانونية 
لإلجـــراءات  األساســـية  المبـــادئ  راعـــت  طالمـــا 
الجنائية المنصوص عليها بالدســـتور والمواثيق 
الدوليـــة، مطالبا بضرورة توفير الحماية التقنية 
إلجـــراءات المحاكمـــة عـــن بعد، وضمان ســـرعة 
ودقة ووضوح الصوت والصورة وعدم انقطاعها 

خال المحاكمة.

السواد: إذا انتهت “كورونا” أوقفوا المحاكمة عن ُبعد

“المحامين”: القاضي يطمئن لما يراه أمام عينه

“المرصد الحقوقي”: لضمان وضوح الصوت والصورة بالمحاكمة

^ ويــرى رئيــس لجنة الشــؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد السيسي 
البوعينيــن أن تعديــات قانــون اإلجــراءات الجنائيــة 
بالتقنيــات  العادلــة  للمحاكمــة  الضمانــات  كل  وفــرت 
الحديثة، سواء من حضور أطراف القضية أو جهات 

التحقيق مما ييسر عملية التقاضي.

وأشـــار إلى أنه من شـــأن ذلك توفير الكثير من النفقات 
التي تتحملها الدولة في نقل المتهمين وحراستهم، 
كما أنها ستوفر جانبا صحيا لهم بسبب جائحة 

كورونا الحالية.
ولفت إلى أن المتهمين ومن أمام الكاميرات 
بحريـــة،  للقضـــاء  التحـــدث  يســـتطيعون 
وكأنهـــم موجـــودون بالقاعة، مشـــيرا إلى 
أن األماكـــن المحـــددة لهـــذا الغرض البد 
أن تتوفـــر بنـــاء علـــى قـــرارات الوزراء 
مراكـــز  فـــي  كانـــت  إن  المختصيـــن، 
أي  أو  الشـــرطة  مراكـــز  أو  اإلصـــاح 

موقع آخر.

^ أفــاد عضــو المكتــب التنفيــذي التحــاد الحقوقييــن العــرب 
عبدالجبار الطيب أن العبرة دائما في ضمانات المحاكمة العادلة 
هو توفير مضمونها، وبالتالي قد تختلف اآللية أو الشكل، والذي 
قد يتحقق مثا لعانية المحاكمة والمواجهة والحق بالدفاع عن 

طريق وسيلة إلكترونية.

كمـــا أن ضمانات الكشـــف عن التعذيـــب يمكن إثباتها 
بالبـــث المرئـــي، معتقـــدا بـــأن التحـــول اإللكتروني 

للقضـــاء إيجابـــي؛ لتحقيـــق العدالة الناجـــزة، كما 
أنه موثق بالكامل بالفيديو مما يسهل مراجعته، 
العادلـــة  المحاكمـــة  أهـــم ضمانـــات  أن  مؤكـــدا 

الموضوعية واإلجرائية كلها ال تتأثر من حيث 
الصحة باستخدام الوسائل اإللكترونية.

ودعا إلى وجوب الحرص التام على تعزيز 
مبدأ العانية؛ ألن هذا المبدأ مفترض أمام 
كل راغـــب بحضور الجلســـات، وأنه يجب 
دراســـة أفضـــل ســـبل تحقيـــق هـــذا المبدأ 

المهـــم بالقضايا التـــي تكون قابلـــة للعانية 
في ظل التحول الرقمي.

^أوضــح المحامــي عبدالرحمــن غنيــم أنــه في ظــل الغاية التشــريعية 
لتطويــر المنظومة القضائية وخاصة اإلجرائية الجنائية، لتحقيق 
بالحضــور  ملــزم  غيــر  المتهــم  أصبــح  فقــد  الناجــزة،  العدالــة 
شــخصيا للجلسة، باعتبار أن حقه في حضور كافة الجلسات 
بالجنايــات يعــد وجوبيــا وضمانة مــن الضمانات الدســتورية 
بحضــور  ذلــك  للمحكمــة  أجــازت  التعديــات  وأن  لصالحــه، 

محاميه وعضو النيابة العامة.

لكـــن ذلـــك قد يصطدم بنص المادة )105( من الدســـتور والمادة 
)214( مـــن قانـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة التـــي أوجبـــت عانيـــة 
المحاكمة، ويعتبر التعديل اســـتثناء على األصل المبين بالدســـتور 

وقانون اإلجراءات قبل تعديله.
وطالـــب بضـــرورة عدم إعمـــال التعديل إال في حـــال تعذر حضور 
المتهـــم لقاعة المحكمـــة؛ لضمان تحقيق المحاكمـــة العادلة دون 
قيود مادية أو معنوية قد يتعرض لها عبر األثير وال يســـتطيع 
القاضي مشـــاهدتها أو معرفته بها، فضا على إمكانية حدوث 
خلـــل تقنـــي بهـــذه الوســـائل تمنـــع تحقيـــق الغاية مـــن انعقاد 
الجلســـة وفق ظروفهـــا الطبيعية مما 

يضيع عليه حقا من حقوقه.

البوعينين: المحاكمة عن ُبعد توفر نفقات نقل المتهمين

الطيب: يمكن إثبات التعذيب بالبث المرئي

غنيم: كيف ستعقد المحاكمة العلنية عن ُبعد؟



الصناعات اليدوية البحرينية... أصالة ال تنتهي
تــــــــراثـــــنــــــــا

ال تظن أن المجامالت في العمل تفتح لك 
األبواب. 

حياتك أشبه بالقشة في مهب الريح، أصلح ما 
أفسدته.

أداؤك في العمل يتراجع وأحدهم يستغل هذا 
لصالحه.

حاول أن تركز أكثر أو تستشير ذوي الخبرة في 
المشروع.

التدخين ضار بالصحة، وقد حذرك األطباء منه 
كثيًرا.

األيام القادمة تحمل لك صحة جيدة وشعورا 
بالرحة.

ال ترهق نفسك أكثر من ذلك في العمل الطويل. 

حاول أن تمارس رياضة المشى بشكل يومي.

 تغيرات إيجابية في حياتك المهنية نتيجة 
اجتهادك.

اليوم مناسب للقراءة واستعادة الذكريات مع 
األهل.

الصبر مفتاح الفرج، تذكر هذه الحكمة جيدا.

أمامك مشروع كبير بحاجة إلى تفكير 
واستعداد.
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10 رمضان

828 هـ
برسباي  المملوكي  السلطان 
زيــن  بتعيين  قـــــراًرا  يــصــدر 
الـــــديـــــن ابــــــن أبــــــي الـــفـــرج 
على  مــشــرًفــا  أي  ــداًرا،  ــ ــت اســ
القصور  نفقات 
الـــســـلـــطـــانـــيـــة، 
وذلك بعد عزل 
الــصــاحــب بــدر 
الدين وحبسه.

648 هـ
انتصار المسلمين على الصليبيين في معركة المنصورة وأسر الملك لويس.

 

1393 هـ 
اندالع حرب العاشر من رمضان التي خاضتها مصر وسوريا ضد إسرائيل.

 

1418 هـ
الحكم على رمزي يوسف بالسجن مدى الحياة؛ لتورطه في تفجير مبنى التجارة العالمي.

 

1436 هـ
تفجير انتحاري استهدف جامع اإلمام الصادق في منطقة الصوابر في الكويت.

1412 هـ
فوز الحزب الجمهوري الديمقراطي بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية الموريتانية.

أجدادنا  ُعــرَف  بحريني،  كمجتمع  نحن 
األوائل بما تصنعه أيديهم من منتجات 
متَقنة، وما يزاولونه من مهٍن تقليدية، 
ــاٍت في  ــوايـ فــمــا نــمــارســه الــيــوم مــن هـ
الماضي  في  كانت  اليدوية،  الصناعات 

مهنا وصناعة.
واشتهرت البحرين منذ العصور القديمة 
في  شكلت  والتي  اليدوية،  بالصناعات 
تساوت  أساسية  الــزمــان ضـــرورة  ذلــك 
تلبي  كــانــت  حيث  والــمــشــرب،  بالمأكل 
التحف  مــثــل  الــســكــان  حــاجــات  معظم 
بالمعادن  المحالة  والصناديق  واألثــاث 
اليدوية  واألنسجة  الخشبية  والسفن 

المزججة  واألوانـــي  والمباخر  المطرزة 
ــي تلخص  ــتـ والـ الــصــغــيــرة،  والـــتـــحـــف 
للشخصية  ــمــكــون  ال ــتـــراث  الـ جميعها 
والصناعات  الحرف  وتعتبر  البحرينية. 
لعمليات  حــضــاريــا  نــتــاجــا  الــتــقــلــيــديــة 
التفاعل الحي بين المجتمعات المحلية، 
لما تحمله من دالالت حضارية، كما أنها 
باتت وسيلة للتعبير عن ثقافة المجتمع 
ــا كــرافــٍد  ــتــه، إضـــافـــًة إلـــى دورهــ وأصــال
سياحي يجتذب األنظار إلى ما تحمله 

مملكة البحرين من إرٍث إنساني.
الــصــنــاعــات صــنــاعــة الفخار  ومـــن أهـــم 
هذه  سبب  ويعود  المبيتة،  والصناديق 

الخزانة  بمثابة  كــان  أنــه  إلــى  التسمية 
أو  الــعــروس  مالبس  فيها  توضع  التي 
جهازها إضافة إلى مصوغاتها الذهبية. 
خشب  مــن  المبيت”  “صــنــدوق  ويصنع 
الهند،  المستورد من  السيسم  أو  الساج 
لفترة  التلف  مــقــاومــة  على  قـــادر  وهــو 
الغامق،  البني  إلى  لونه  ويميل  طويلة 
نقوش  بوضع  الحرفي  يقوم  وبالتالي 
زخــرفــيــة مــن رقــائــق الــمــعــدن األصــفــر 
إلى  “النبراس”، إضافة  وتعرف بشرائح 
والسالل  السفن  وصناعة  الدبابيس. 
التراثية  اليدوية  الصناعات  والدمى، 
وال  كانت  التي  النخلة  من  المأخوذة 

للشعب  واعــتــزاز  مــصــدر فخر  تـــزال 
البحرين  اشتهرت  حيث  البحريني، 
قـــديـــمـــا بـــأنـــهـــا بـــلـــد الـــمـــلـــيـــون نــخــلــة 
كــل األدوات  فــي  يــدخــل  فــإنــتــاجــهــا 
البحرينية  البيوت  التقليدية، وجميع 
وسعفها  النخلة  جذع  دخل  القديمة 
وجــريــدهــا فــي بــنــائــهــا، وعــلــى سعف 
ــاعــات مــتــعــددة،  ــقــوم صــن الــنــخــيــل ت
به  تفرش  الــذي  الحصير  فمنه يصنع 
الــمــنــازل، وكــذلــك تصنع منه  أرضــيــة 
السالل التي تستخدم كأوعية لحفظ 
األدوات  ــن  ومــ الـــمـــنـــزل،  حـــاجـــيـــات 
وهي  “المهفة”،  الصغيرة  الخوصية 

عبارة عن مروحة صغيرة تصنع من 
الــخــوص عــلــى شــكــل مــربــع وتنتهي 
السفرة  أيــضــا  منه  وتصنع  بمقبض، 

ــري مــزخــرفــة بــألــوان  ــ عــلــى شــكــل دائ
لتناول  كــمــفــرش  وتستعمل  جميلة 

الطعام.

كشــف المخرج بيتر ميمي عن أصل الصورة التي نشرها 
النجم محمــد إمام، عقب انتهاء الحلقة الخامســة من 
مسلســل االختيــار، التي القــت هجوما مــن العناصر 
المعاديــة للوطــن، موضحا أن هذه الصــورة ليس من 

مشاهد المسلسل، وأنها صورة فوتوغرافية تم التقاطها 
أثنــاء بروفــات العمــل. ونشــر ميمــي، عبــر حســابه على 

فيســبوك، صورتين، األولى األصلية من العمــل المصور، والذي تم عرضه في 
الحلقة الخامسة، بينما الصورة األخرى الملتقطة من بروفات التصوير.

كشــف النجم أكرم حسني عن سبب اهتمامه بالغناء 
وكتابــة األغانــي فــي الفتــرة األخيــرة، موضحــا أنه 
اكتشــفت حبه لألغاني منذ بدايــة العمل في مجال 
الفن، وقال: “من صغري بحب أســمع مزيكا ومهتم 

جــدا بصناعــة المزيــكا، وعشــنا فتــرة طفولتنا على 
شــرائط الكاسيت من حميد الشاعرى ومنير وعمر دياب 

وإيهاب توفيق في فترة طفولتنا. وأكد أكرم أن اللون الكوميدي من األغاني 
التي يقدمها يعد أداة من األدوات التي يستخدمها في شغله.

انتهي المطرب هشام عباس من تسجيل أغنية سينجل 
جديــدة، تحمل طابــع وأجواء شــهر رمضــان المبارك، 
واألغنيــة كلمــات وألحان هانــي جمال الديــن، وتوزيع 
موســيقى وهندســة صوت أميــر ناثان، ومــن المقرر 

طرحهــا فــي النصف الثاني من شــهر رمضان حســبما 
كشــف مهندس الصور أميــر ناثان. وطرح هشــام عباس 

مؤخرا ألبوم “عامل ضجة”، والذي ضم 11 أغنية، منها: “عامل ضجة” كلمات 
أســامة محرز، وألحان محمد النادي، وتوزيع موســيقى تومــا، و”خليك هنا” 

كلمات محمد جمعة، وألحان محمد النادي، وغيرها.

جديد هشاممغرم مزيكاصورة فوتوفرافية

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

tariq.albahar
@albiladpress.com
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666666

ــبــحــريــن لـــول”  تــعــرض قــنــاة “ال
األربعاء  إلى  السبت  ومن  حاليا 
ــة الـــعـــاشـــرة  ــاعـ ــسـ ــي تـــمـــام الـ فــ
“الكلمة  والنصف مساء مسلسل 
أسامة  وتقديم  تأليف  الطيبة”، 
بحر ويــوســف الــســنــد، وإخـــراج 
الــشــومــلــي، ومـــن تمثيل  جــمــال 

وبطولة عدد كبير من الفنانين.
الكلمة  مسلسل  أحداث  وتجري 

واسعة  نــال شهرة  الــذي  الطيبة 
مــحــلــيــا وخــلــيــجــيــا عــنــد عــرضــه 
حـــــول الـــعـــديـــد مــــن الــقــضــايــا 
أفــراد  تمس  الــتــي  االجتماعية 
ــأتـــي كــــل حــلــقــة  ــتـ الـــمـــجـــتـــمـــع لـ
المشكلة  بطرح  بعينها  مستقلة 
الناحية  مــن  معالجتها  ثــم  أوال 
التي حث  الدينية واالجتماعية 

عليها ديننا الحنيف.

الكلمة الطيبة

طارق البحار

أم هارون.. قصص التعايش بخيال بحريني
درامــا مــن دون توثيــق تاريخــي يحكــي قصص التســامح

السيناريو  كتاب  عاد  العام  هذا  شكليا 
ــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي إلــى  والـــقـــصـــص فـ
بطرق  أعمالهم  في  فلسطين  موضوع 
أم  بــهــا  نــرضــي  ــتــي  ال ــواء  ســ مختلفة 
تحديدا  الخليجية  الـــدرامـــا  وفـــي  ال، 
أتحدث عن مسلسل أم هارون لسيدة 
الفهد  حياة  الفنانة  الخليجية  الشاشة 
البحرينيين  إلى  الكتابة  أسندت  الــذي 
محمد شمس وعلي شمس، واإلخراج 
للمصري محمد جمال العدل مع تمثيل 

نخبة من الممثلين الخليجيين.
الــمــســلــســســل  ــقـــدم  يـ حــلــقــة  أول  مـــن 
 ،1948 العام  فلسطين  نكبة  موضوع 
ــن مختلف  مـ ــاس  ــنـ الـ تــعــامــل  وكـــيـــف 
تعيش  ومازالت  كانت  التي  الدايانات 
فلسطين  على  والغيرة  والحب  فيها، 
ــن خــــــالل الــــمــــظــــاهــــرات الـــســـريـــة  ــ مـ
اإلســرائــيــلــي،  االحــتــالل  ضــد  والعلنية 
الصمود  دعم  لصندوق  الجميع  وتبرع 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي عــمــل كــمــا وصــفــه 
محاولة  في  بالخيالي  عليه  القائمون 
تاريخي  أو  فني  نقد  أي  لوقف  منهم 
مسلسل  وأنـــــه  خــصــوصــا  ــداث  ــأحــ ــ ل
يتحدث عن “أم جان” القابلة أو الوالدة 
أصال،  البحرين  في  تعيش  كانت  التي 
وكانت محبوبة وسط الجميع بشهادة 
تقدم  المسلسل  ففي  معها،  عــاش  من 
كانت  وكــيــف  الشخصية  الفهد  حــيــاة 
ترمز إلى أرقى أنواع التعايش الديني 
والسلمي واالنفتاح وحوار الحضارات، 
في منطقة مهمة بالعالم ومهتمة دائما 

بالتسامح والمحبة بين الجميع.
 MBC1 على  يــعــرض  الـــذي  المسلسل 
تـــدور أحــداثــه فــي فــتــرة األربــعــيــنــات 
قريبة  قرية  داخل  الماضي،  القرن  من 
الشكلي  نمطها  في  الكويت  دولــة  من 
في الديكور، تضم جيرانا من مختلف 
الثالث،  السماوية  والديانات  األطياف 
وتفهم  بينهم  حــب  بــصــورة  ويقدمهم 
الصغيرة  المناوشات  من  بالرغم  كبير 

ــمــعــارضــيــن، لــكــنــهــم مــعــا يــقــدمــون  وال
أرقى أنواع التعايش واالنفتاح وحوار 
الحضارات وقبول اآلخر، وهناك تسكن 
أم هارون الممرضة والوالدة اليهودية 
تعالج  التي  القوية  الشخصية  صاحبة 
في  بيوتهم  وتدخل  القرية  هــذه  أهــل 
أفراحهم وأحزانهم، وتمد يد المساعدة 
للجميع بغض النظر عن انتماءات أهل 
عن  فضال  والطائفية،  الدينية  القرية 
جميع  فــي  لهم  األول  الــمــوجــه  كونها 
هــذه  وتــحــمــل  وأســـرارهـــم  مشكالتهم 
الــوالدة أســرار سوف نعرفها مع مرور 

أيام رمضان مع األحداث طبعا.
الفهد قالت في تصاريح صحافية عن 
دورهــا أن شخصية أم هــارون درامية 
وتضيف:  وثقائقية،  وليست  بامتياز، 
كانت  اليهود  هذه  أن  من  الرغم  “على 
إنكار  يمكن  وال  منطقتنا،  فــي  تعيش 

ذلـــك كــواقــعــة تــاريــخــيــة، ولــكــن 
األول  ــام  ــقـ ــمـ الـ ــي  فــ الـــعـــمـــل 

شخصية  ويــقــدم  ــي،  ــ درامـ
بــوصــفــهــا  هـــــــــــارون”  “أم 

اإلنـــســـانـــة الــمــســالــمــة 
والطيبة التي عاشت 

فــــــــــي هـــــــذه 
المنقطة 

كل  صغرها  منذ  وتعلّمت  الجغرافية، 
ــور  واألمـ والــتــولــيــد  بالطب  يتعّلق  مــا 
عملت  الــذي  المستشفى  في  الصحية 
الطيبة  المقومات  تمتلك  فهي  فــيــه، 
يجعلها  مــا  ــنــاس،  ال ومحبة  واألمــانــة 
تدخل كــل قلب وبــيــت، دافــعــة سكان 
القرية إلى وضع ثقتهم بها، من 
جميع األطياف واألديان: 
ومسيحيين  مسلمين 

ويهود”.
ــي. ــ ــالـــت قـــنـــاة إم.بـ وقـ
تفيد  بياناتها  إن  ســي، 
الــمــســلــســل تصدر  ــأن  بـ
الخليجية  ــا  ــدرامـ الـ
ــة  ــ ــعــــودي ــســ ــ فــــــي ال
لشهر رمضان ومن 
بين أفضل خمسة 
مسلسالت درامية 

في جميع المجاالت.
الرسمي  المتحدث  حايك  مــازن  وقــال 
رسالة  إن  سي  بي  إم  مجموعة  باسم 
فهي  إنــســانــيــة،  الرئيسة  ــارون”  هــ “أم 
النظر عن  بغض  الناس  تعالج  ممرضة 

أي اعتبارات أخرى.
ففي  االحـــداث،  تنوعت  الحلقات  مــن 
الحلقة االولــى تحكي أم هــارون كيف 
الديانة  مختلفي  بين  الصراعات  بدت 
والطبقات االجتماعية، وفي يوم زفاف 
جبر وعلياء تتشاجر معه مريم لتخليها 
عنه أمام حبه لمال أبي علياء، وتصدم 
ــنــهــا بــالــيــهــوديــة  ــعــالقــة اب أم مــحــمــد ل
للمسلمين  اليهود  كــره  ويظهر  رحيل، 
على  اليهود  استيالء  عن  يعلن  عندما 
أحد  بمقتل  ويفاجأون  المقدس،  بيت 
للذهاب  فرحت  نماذج  اليهود، وظهور 
إلـــى أرض الــمــيــعــاد الــمــزعــومــة، ومــن 
بينهم ابنة الحاخام وزوجها، المصرين 
على بث الشكوك تجاه محبة الجيران 
وفــي  نــحــوهــم!  مختلفة  ديـــانـــات  مــن 
الحلقة الثانية يتلقى داود وأم هارون 
وتلوم  الــيــهــودي،  فقيدهم  فــي  الــعــزاء 
للمسلم محمد،  رفقة على رحيل حبها 
وتطلب أم هارون من والده أن يزوجه 
ــي حــيــن تــحــاول  ـــأخـــرى مــســلــمــة، فـ ب
مريم اإليقاع بجبر بعد زواجه وتركها 
يوميا في مسلسل  األحــداث  وتتوالي 

جدير بالمشاهدة.

الحب والغيرة على فلسطين

تدور أحداثه في فترة األربعينات

اللهم استرنا بسترك الجميل، 
واجعل تحت الستر ما ترضى 
به عنا، وامنحنا القوه لنواجه 

ضعفنا، واليقين لتطمئن 
قلوبنا، والبصيرة لتنير 

طريقنا. اللهم إنك ترى ما 
ال نرى، وتعلم ما ال نعلم، 
فاكفنا شر ما في الغيب.
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أسامة الماجد

للموســـم الثالـــث علـــى التوالـــي، يطـــوي 
اإلماراتي غيث المســـافات حـــول العالم؛ 
بحثـــا عن المحتاجين لیزرع لهم ســـعادة 
جديـــدة، ويفتح أمامهم أبواب مســـتقبل 
طالما انتظروه في برنامج يختزل الفرح 

بكلمتين “قلبي اطمأن”. 
مســـتقبل کامـــل، أحـــام العشـــرات، بـــل 
المئـــات مـــن األســـر، تتـــوزع علـــى آالف 
كل  الســـعادة،  عـــن  الباحثـــة  األمنيـــات 
ذلـــك يمكـــن أن تضمـــه حقيبـــة واحـــدة، 
هـــي حقيبة “غيـــث”، هـــذه الحقيبة التي 
تثقـــل  ال  أخـــرى  حقيبـــة  كل  -بخـــاف 
األكتـــاف بحملهـــا؛ ألنهـــا محمولـــة علـــى 
أجنحة الفـــرح المرتقب، تصور أن تكون 
المســـافة بينك وبين حلمك 60 ســـم، هو 
حجم المســـافة التي تفتح هذه الحقيبة، 
فينهمـــر منها خير اإلمـــارات لكل ملهوف 
ومحتاج. “قلبي اطمأن” يؤكد أن الفرحة 
يمكن أن تمشـــي على قدمين، وأن تحط 
إلـــى  تصـــل  وأن  تشـــاء،  كطائـــر حيثمـــا 
اإلنسان في كل مكان، فتفتح له أحضان 
الرعايـــة إن كان ال يبصـــر، أو تمـــد لـــه يد 
الشـــفاء علـــى أبـــواب المشـــافي إن كان 
مريضا، أو تمده بأسباب الرزق المكتوب 

إن كان فقيـــرا، أو تفتـــح لـــه طريق العلم 
إن كان طالبـــا، أو تمده بأنواع العناية إن 
كان يتيمـــا، إنه البلســـم اإلماراتي العذب 
الذي يوجه بوصلة الخير نحو اإلنســـانية 
علـــى الدوام.  ســـأله الكثيـــرون: يا غيث، 
لـــم ال تظهـــر وجهـــك؟ أو: هـــل يمكـــن أن 
نلتقط معك صورة للذكرى؟ فكان يقول: 
)ليس من الضرورة أن يكون للخير وجه، 
الخير مبدأ، الخير إنسان(، وظهور الوجه 
يضيع هذه الفكـــرة، ومن هنا يؤكد غيث 

نهـــج اإلمارات، هـــذه البـــاد التي تفيض 
بالعطاء حول العالم، وال يعنيها الســـؤال 
عن دين اإلنســـان، وجنسه، ودولته؛ ألنها 
تنظـــر لإلنســـان علـــى أنـــه إنســـان، فقط. 
تقاليـــد اإلمارات التي ســـار عليهـــا اآلباء 
واألجـــداد كانـــت القامـــوس التـــي يختار 
منهـــا “غيـــث” كلماتـــه، والقوانيـــن التـــي 
يســـير عليهـــا، فالنـــاس للنـــاس، والعطاء 
أطيب من األخذ، والدنيا بخير، والبحث 
عـــن العطاء يعنـــي البحث عن الســـعادة، 

وابحث عن نفســـك بين دعـــوات الناس، 
وغيرهـــا، هـــذه القوانيـــن قرنـــت القـــول 
بالفعـــل، فمـــأت قلوب محبـــي اإلمارات 
الدافـــئ،  الذيـــن وجـــدوا فيهـــا الحضـــن 
والمـــاذ األميـــن.  غیـــث اإلماراتـــي هـــي 
أمنيـــة ال ُتختصـــر بذلـــك الشـــاب الذي ال 
يهدأ إال بإسعاد اآلخرين، وإنما هو صورة 
مكتملة تعتمر كل النفوس المحبة للخير، 
وتعيـــش في داخلهـــا، لقد اختار غيث أن 

السعادة شجرة تورق بالعطاء.

أكـــدت الفنانـــة البحرينية أميرة محمد أنها أنجزت تصوير جزء من مسلســـلها “ضرب الرمل”، 
بعد ذلك اضطرت للسفر إلى الكويت لمسلسل “كسرة ظهر”.

وقالـــت أميـــرة محمـــد فـــي تصريحـــات صحفيـــة، إنـــه كان يفترض عليها الســـفر إلـــى منطقة 
القصيم بالســـعودية؛ لتصوير بقية أجزاء المراحل األولى من المسلســـل بمشاركة الفنان خالد 

عبدالرحمن.
وأشارت الفنانة البحرينية إلى أن توقف حركة الطيران والسفر بين الدول من أجل الحد من 
تفشـــي فيروس كورونا المستجد أدى إلى توقف تصويرها لمسلسل “ضرب الرمل”، مضيفة : 
أنا ال أعلم هل سأكمل؟ هل هناك فنانة أخرى ستحل محلي؟ هذه أمور ال أعلمها” وحتى اآلن 

هناك 120 مشهدا لم أقم بتصويرها.
وأضافت انه من الصعب االستعانة بفنانة أخرى وذلك الختاف الشكل، ومن الصعوبة إعادة 

كل المشاهد التي قمت بتصويرها.

ــا عـــن الــمــحــتــاجــيــن ــث ــح ــوي الـــمـــســـافـــات حــــول الـــعـــالـــم ب ــطـ يـ من الصعب االستعانة بممثلة أخرى لتأدية الدور

غيث اإلماراتي يختزل الفرح بكلمتين “قلبي اطمأن” “كورونا” يبعد أميرة محمد عن “ضرب الرمل”

مع شـــهر الصيام، عليك تنظيف قولونـــك، نصيحة يقدمها األطباء، 
ويشـــددون علـــى ضـــرورة تهيئـــة القولون لتغييـــر نظـــام ومواعيد 
الطعام خال رمضان الجاري خصوصا مع األيام األولى، ما يجعله 
أكثـــر قـــوة لتحمـــل االنقطاع عن الطعـــام والمياه لفترة، واســـتقبال 

الطعام دفعة واحدة خال وجبتى اإلفطار والسحور. 
وينصـــح بضـــرورة فحص مريـــض القولـــون العصبـــى لقولونه قبل 
رمضـــان، فالصيـــام يفيـــد القولون ويقلل مـــن حدة المواد الدســـمة 
المتراكمة فيه، محدثة انتفاخات وآالم البطن المعروفة، واالمتناع 
عن تناول الطعام لمدة أكثر من 15 ســـاعة، ينقي القولون ويريحه 
مـــن عنـــاء وظائفه اليوميـــة في مكافحة ســـموم الطعام ودســـمها؛ 
ولـــذا فعلـــى المريـــض بالقولون اســـتغال الصيـــام لعـــاج القولون، 
والتخلـــص من أعراضه المرضية. وعلى المريض أن يفحص درجة 
التهابـــه وتضخمه، والمثول لكورس عـــاج كامل يهدئ من التهابه؛ 
حتى ال يعانى المريض بعد تناول وجبة اإلفطار خال رمضان من 
انتفاخ شـــديد، أو ألم ومغص بالبطن، وصعوبة فى البراز وإمســـاك 
مزمـــن، زيـــادة على الشـــعور بالقـــيء والغثيان، مع بـــروز الكرش أو 
البطـــن لـــدى الرجال والســـيدات على حد ســـواء، وقـــد تزيد نوبات 
القولون خطورة بعد اإلفطار إذا ما تناول المريض به أطعمه دسمة 
ومســـبكات، أو مخلات وبعض األطعمة كالمقليات واإلســـراف في 

النشويات.
 ولـــذا البد من مريض القولـــون أن يتبع نظاما غذائيا صحيا صارما 
خال رمضان، فعليه أن يشـــرب أكثر من 5 لترات من المياه يوميا 
بعـــد اإلفطـــار مباشـــرة، إضافـــة إلـــى تنـــاول الخضـــروات واأللياف 
كالخـــس والجرجيـــر والكثيـــر مـــن البقدونـــس، والتوقـــف التام عن 
تناول طعام العزومات الثقيل والدســـم، والتركيز على الطعام غير 
المليء بالتوابل الحارة، مع التركيز على الطعام المســـلوق والنيء، 
وتقليل تناول منتجات األلبان خصوصا فى وجبة السحور، وتقليل 
التركيز علـــى الفول، واالهتمام بتناول البدائـــل الجيدة، كالحمص، 

والمشويات والمكسرات.

مريض القولون والصوم

حمل نجم بولييود الراحل “ريشي كابور” الذي توفي 
يوم الخميس الماضي بســـبب ســـرطان الدم، شـــكا 
قيمـــا متميزا نبـــع من األقصوصـــة الشـــعبية الهندية 
األصلية ذات المضمون الذي يحمل مفاهيم إنسانية 
ذات طابع شمولي، وكل شخصية كان يقدمها ترتبط 
بامتـــدادات بعيـــدة للحياة الهندية بكافـــة تفاصيلها، 
وإذا كان المخـــرج اإليطالـــي الكبيـــر روســـيلليني قد 
وضع يده على إحدى الخصائص األساســـية للسينما 
عندمـــا قـــال إنها الفـــن الوحيـــد الذي يعبر عـــن واقع 
معيـــن بهذا الواقع ذاته، بمعنـــى إني إذا قدمت على 
الشاشـــة غرفة استقبال في منزل مثا، فإن الصورة 
التـــي أقدمها ســـتكون تعبيـــرا عن غرفة االســـتقبال 
هذه وليس عن شـــيء آخر، فالصورة ال يمكن تحت 
أيـــة ظـــروف أن تتضمـــن شـــيئا يبـــدو كشـــيء آخـــر 
تماما، فريشـــي كابور كان يرى أن السينما الهندية ال 
يمكـــن أن تخرج عن إطارها وتقـــدم صورة مختلفة 
عـــن الحيـــاة الهندية وتفاصيلهـــا، وكان ضد “تهجين 
الســـينما الهنديـــة بالســـينما األوروبية”؛ ألن الســـينما 
الهنديـــة خصوصيتها وتاريخهـــا وصفة األصالة بكل 

معنى الكلمة.
خال مســـيرته الطويلة قدم ريشي كابور الكثير من 
األفام ال يتســـع المجال لذكرها، ولكن الشـــخصيات 
التـــي لعبها  كانت ملتزمة بنظرية  والده “راج كابور” 
عبقري السينما الهندية دون منافس وصاحب الفيلم 
الخالـــد” ســـنجام” 1964، والتـــي تعتمـــد على غوص 
الممثـــل في الـــدور حتى النخاع مـــن دون أي صورة 
مفتعلـــة، وهذا ما دلت عليـــه كل األدوار التي قدمها 
ومنهـــا دوره فـــي فيلم” بوبي”، حيـــث تقمص وألول 
مـــرة دور البطولـــة الى جانب ديمبـــل كاباديا، وأجاد 
دور الشـــاب العاشـــق، وكذلـــك دوره فـــي فيلـــم “ امر 
اكبر انتوني” بشـــخصيه الشـــاب المسلم أكبر، وحين 
قيـــل آنذاك للمخرج منموهان ديســـاي عـــن رأيه في 
أداء ريشـــي كابور في هذا الفيلم أجاب.. إنه بطاقة 
شـــخصية مقروءة للمشـــاهد جاءت مـــن طرف “راج 

كابور”!.
بصورة عامة شكل ريشي كابور مدرسة فنية خاصة 
إن جاز التعبيـــر، ويمتلك طاقة تعبيرية وقدرة على 
توصيـــل المعنـــى للمشـــاهدين، وكما وصفـــه الممثل 
الراحـــل الكبيـــر “امرش بـــوري” ملك أدوار الشـــر في 
السينما الهندية “ريشي كابور مجموعة من القوانين 

الفنية يجب أن يستفيد منها الشباب”، كما عبر النجم 
أميتـــاب باتشـــان عن ســـعادته فـــي كل مرة يشـــارك 
ريشي أي فيلم، حتى أن الصحافة الهندية وصفتهما 
بالثنائي وهذا الوصف لم يعجب الكثيرين خصوصا 

ممن يرون أن الثنائي هما دارمندرا وأميتاب.

ريشي كابور.. نبع األقصوصة الشعبية الهندية

تعتبر الكبسة من األطباق الفاخرة لكل المناسبات، والتي تتفنن في طبخها ربات 
البيوت الخليجّيات وخاّصًة في المملكة العربّية السعودية، هناك من يّتبع طريقة 
عمــل الكبســة باللحــم، واآلخر مــن يفضل أن يّتبــع طريقة عمل الكبســة بالدجاج، 

وهناك من يفضلون عمل الكبسة بثمار البحر. 

المكّونات:

كيلوغرام من لحم الغنم. 
لحيـــن  منقوعـــة  األرز،  مـــن  أكـــواب   4

الطبخ. 
3 حبات من البصل المفروم. 

400 غـــرام، أي مـــا يعـــادل 3 أرباع كوب 
من صلصة الطماطم.

حبتان من الفلفل األخضر الحار المفروم 
قطعا صغيرة، حسب الرغبة. 

3 حبات متوســـط الحجم ومبشورة من 
الجزر. 

ملعقة صغيرة من برش قشر الليمون. 
ربع كوب من الزيت النباتي. 

بهارات الكبسة:

ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.
نصف ملعقة كبيرة من الهال المطحون. 
الخلنجـــان  مـــن  كبيـــرة  ملعقـــة  نصـــف 

المطحون، ويمكن اســـتبداله بالزنجبيل 
المطحون.

ملعقتان كبيرتان من القرنفل المطحون. 
ملعقة كبيرة من الملح. 

ملعقة كبيرة من الفلفل. 
ملعقة كبيرة من الكّمون.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم. 
* حتـــى ينضج األرز بشـــكل جّيد توضع 
كمّيـــة مـــن مرقـــة اللحـــم فوقـــه، ولكـــن 
يجـــب الحرص بأال تكـــون الكمّية كبيرة 
جـــدًا حّتى ال تصبح حبـــات األرز طرّية، 
ويمكـــن اســـتبدال كيلـــو اللحـــم باثنيـــن 

كيلو من الدجاج.

طريقة التحضير:

فـــي  جيـــدًا  جميعهـــا  البهـــارات  تخلـــط 
صحن، ويؤخـــذ مقدار ملعقة كبيرة منه 
ويوضع الباقي جانبا الستعماله الحقا. 

تحضير الكبسة: 

النـــار  علـــى  والبصـــل،  الزيـــت،  يوضـــع 
وُيقّلـــب إلـــى أن يصفر لونـــه، ثم يضاف 
إليه اللحـــم، ويقلب جيدًا ثم يترك لمدة 
خمس دقائق حتى ينضج قلياً. يوضع 
ملعقـــة صغيرة من البهارات مع معجون 
الطماطـــم فوق اللحمة ثـــم تقلب جيدا، 
يضـــاف إليها بعـــد ذلك الجزر المبشـــور، 
وبرش الليمون الحامض، والماء، وتترك 
اللحمـــة علـــى النار مـــع كوبان مـــن الماء 

حتى تنضـــج. يجب أن تكـــون الصلصة 
كثيفـــة قليـــا عندمـــا تنضـــج، ثـــم تتبل 
بعد ذلك بالملح، حســـب الرغبة. ُيصّفى 
األرز، ويضـــاف إليـــه خمســـة أكواب من 
الماء دون تحريك و تترك ليتبخر الماء، 
ثـــم ُيحّرك األرز وتتطفئ النار ثّم ُيغّطى 

القدر ويترك األرز ليتشرب ماءه.

 ُيســـكب األرز فـــي طبـــق التقديـــم إلـــى 

جانب الســـلطة الحاّرة، واللبـــن بالخيار، 

والسلطة العربّية.

مطبخ
الكبسة السعودية
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الصين تنتج سيارات “مضادة للفيروسات”
تســعى الشــركات المصنعــة للســيارات فــي الصيــن إلى 
الحد من المخاوف الصحية عن طريق إنتاج ســيارات 

“مضادة للفيروسات”.
وتهــدف الموديــات الجديــدة إلــى توفيــر الحماية من 
الفيروس بطريقة تشبه الحماية التي توفرها الكمامة.

ويهدف “مشروع السيارة الصحية” الذي أطلقته شركة 
“جيلــي” إلــى الحيلولــة دون دخــول أي جزيئات دقيقة 
إلــى الســيارة لحمايــة الــركاب والســائق مــن أي مــواد 

ضارة.
وتقوم الشــركة أيضا بتطوير مواد مضادة للميكروبات 
لتطهيــر األزرار والمقابــض فــي الســيارة مــن البكتيريــا 

والفيروسات.
كما أضافت شــركة SAIC التي تملك الماركة التجارية 
MG خيــار مصــدر لألشــعة فــوق البنفســجية لتعقيــم 

الهواء الذي يدخل السيارة عبر جهاز التكييف.
 GAC وتعرض الشــركة المنافسة في صناعة السيارات
مرشــحا للهواء يعمل على ثاث مراحل في الكثير من 

سياراتها الجديدة.
وتــرى شــركة األبحاث فروســت أنــد ســوليفان أن هذه 

الخواص الجديدة هي أكثر من مجرد خدع تسويقية.
ويــرى مديــر مجموعــة أبحــاث الســوق الصينــي شــون 
رين أن الشــركات تحاول اســتغال مخاوف الناس من 
فيــروس كورونــا لبيــع منتجات وخدمات للمســتهلكين 

ورفع أسعار منتجاتها.
تقديــم  الســيارات  صانعــو  “يحــاول  ريــن  ويقــول 
ســياراتهم علــى أنهــا آمنــة مــن الفيروســات.، لكني أود 
تنبيــه المســتهلكين أن يحــذروا من أي شــركة تقول إن 
منتجاتهــا تقلــل خطــر انتقــال الفيروســات، خصوصــا 

فيروس كورونا”.

للطــب  الوطنــي  المعهــد  أعلــن 
البيطري في ألفور شــرق العاصمة 
هــر  إصابــة  باريــس  الفرنســية 
بفيــروس كورونا المســتجد للمرة 
التقاطــه  بعــد  البــاد  فــي  االولــى 
العدوى على األرجح من أصحابه، 
الوبــاء  مرضــى  المعهــد  وأوصــى 

باالبتعاد عن حيواناتهم األليفة.
أبحــاث  وحــدات  وأجــرت 
الفيروســات فــي المعهــد الوطنــي 
والوكالــة  )إنفــا(  البيطــري  للطــب 
الوطنيــة لألمــن الغذائــي والبيئي 
ووكالــة الصحة المهنيــة بالتعاون 
اختبــارات  باســتور،  معهــد  مــع 
فــي  بيطرييــن  أطبــاء  بمســاعدة 
عشــرات  علــى  باريــس  منطقــة 
القطــط التــي قــد يكــون أصحابها 

مصابين بالمرض.

إصابة هر بـ 
“كوفيد 19” 

في فرنسا
أوزبكســتان  إن  أمــس،  ســلطات  قالــت 
عشــرات  بإجــاء  قامتــا  وقازاخســتان 
اآلالف مــن الســكان مــن منطقــة حوض 
نهــر ســير داريــا بعــد انهيــار مفاجئ في 
داخــل  الميــاه  لتخزيــن  ســد  مــن  جــزء 
فــي  لفيضانــات  أدى  ممــا  أوزبكســتان 
مناطق شاسعة على جانبي الحدود في 

الدولتين.
إن  طشــقند  فــي  الحكومــة  وقالــت 

مــن  ألفــا   70 نحــو  أجلــت  أوزبكســتان 
22 قريــة فــي المنطقــة المتضــررة بعــد 

االنهيار الذي وقع في األول من مايو.
إقليــم  حاكــم  قــال  قازاخســتان،  وفــي 
نحــو  أجلــت  الســلطات  إن  تركســتان 
5400 شــخص مــن 4 قــرى فــي جنــوب 
اإلقليــم مشــيرا إلــى أن بعــض الســكان 
تلقــاء  مــن  المنطقــة  غــادروا  اآلخريــن 

أنفسهم خال الليل.

وقــع زلــزال بقــوة 6 درجــات قبالــة 
جزيرة كريت اليونانية أمس، بدون 

تقارير عن إصابات أو أضرار. 
وقــال معهد أثينا لرصــد الــزالزل إن 
مركــز الزلزال وقع علــى بعد حوالى 
55 كيلومترا جنوب مدينة إيرابترا. 
فــي  محلــّي  أمنــي  مســؤول  وقــال 
اتصــال هاتفي مــع فرانس برس إنه 
“لم يســجل وقــوع ضحايا أو أضرار 

كبيرة حتى اآلن”. 
مــن جهتــه، أفــاد الدفــاع المدني أنه 
تمت ماحظــة اهتزازات في أنحاء 
انزالقــات  عــن  واإلبــاغ  الجزيــرة 
أرضيــة فــي بعــض طــرق مقاطعــة 

السيثي حيث إيرابترا. 
وأوضــح أن الزلزال جرى على عمق 
19 كلــم تحــت ســطح البحــر، ولــم 

يسجل أي ضرر كبير حتى اآلن”. 

إجالء عشرات اآلالف بسبب فيضان  “سير داريا”

زلزال قوي قبالة جزيرة كريت وال ضحايا

امرأة تجدف على متن قارب، خال عملية إغاق 
وطنية فرضتها الحكومة كإجراء وقائي ضد 

الفيروس التاجي”كوفيد 19”، في بحيرة دال بمدينة 
سريناغار بالهند أمس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مــع بقــاء الكثيــر مــن ســكان العالــم فــي 
منازلهــم أثنــاء تفّشــي فيــروس كورونــا 
المستجد، يستكشف هذا المربى المائي 
فــي اليابــان طرق جديــدة للحرص على 
أن الكائنــات التــي تحتضنهــا لــن تعتــاد 

على أجواء الهدوء والسكينة.
مربــى  طلــب  األســبوع،  هــذا  وفــي 
Sumida Aquar� المائــي  )“ســوميدا” 
طوكيــو  اليابانيــة  العاصمــة  فــي   )ium
فيديــو  مكالمــات  إلجــراء  متطوعيــن 
عبــر تطبيــق “FaceTime” مــع 300 مــن 

ثعابينه المائية المرقطة.
وحظت هذه الثعابين المائية بتفاعات 
محدودة مع البشــر منذ أن ُأجبر المربى 

على إغاق أبوابه في مارس.
لفتــرة  المائــي  المربــى  إغــاق  ومــع 
تــرى  ال  الحيوانــات  “أصبحــت  طويلــة، 
أي أشــخاص آخرين ما عدا الموظفين.. 

وهم بدأوا ينسون البشر”.

المصــري،  الــوزراء  مجلــس  أعلــن 
مســاء الجمعــة، اتمــام عمليــة نقــل 
الكباش األربعة إلى ميدان التحرير 
بوســط القاهرة، وذلك بعد االنتهاء 
امتــد  أعمــال ترميمهــا والــذي  مــن 
على مدار األشهر القليلة الماضية.

للمجلــس  العــام  األميــن  وأوضــح 
وزيــري،  مصطفــى  لآلثــار،  األعلــى 
أنــه تم االنتهــاء من أعمــال تركيب 
كبشــين مــن الكبــاش األربعــة علــى 
لهمــا وجــاري  المخصصــة  القواعــد 
اســتكمال أعمــال تركيب الكبشــين 
اآلخريــن فــي األماكــن المخصصــة 
لهــا، بجــوار مســلة الملــك رمســيس 

الثاني.
ترميــم  جــرى  ســابق،  وقــت  وفــي 
مســلة الملك رمسيس الثاني خال 
الشــهور الماضيــة وتــم وضعهــا في 

ميدان التحرير.

اليابان... مكالمات 
فيديو مع 

الثعابين

“الكباش األربعة” 
تصل إلى قلب 

القاهرة
بعد 49 يوما من العزل التام في الباد 
التــي حلــت في المرتبــة الثالثة عالميا 
تأثرا بفيروس كورونا الذي حصد في 
أوروبا وحدها أكثر من مليون ونصف 
الحريــة  إلــى  اإلســبان  خــرج  إصابــة، 
ويســتمتعون  الصعــداء،  يتنفســون 
ممارســو  وخــرج  الشــمس.  بأشــعة 
رياضــة العــدو وركــوب الدراجات في 
أنحــاء إســبانيا من منازلهــم في وقت 

للبالغيــن  ُســمح  حيــث  أمــس،  مبكــر 
بالخــروج للتريــض ألول مــرة منــذ 7 
إجــراءات  بــدء تخفيــف  مــع  أســابيع 
العزل العام. وسيســمح لألنشطة التي 
تــدار عــن طريــق تحديــد موعــد مثــل 
محــال تصفيف الشــعر بالعــودة للعمل 
اعتبــارا من غد اإلثنيــن، لكن المطاعم 
والحانات ســتظل مغلقة ألســبوع آخر 

على األقل.

الحرية أخيرا.. اإلسبان إلى الضوء بعد 49 يوما من العزل

احتفلت األميرة البريطانية شارلوت ابنة األمير وليام وزوجته كيت بعيد 
ميادها الخامس أمس السبت، في مناسبة شهدت نشر 4 صور جديدة 

لألميرة الصغيرة. والتقطت الصور والدتها الشهر الماضي في منزل 
ساندرينجهام بشرق إنجلترا حيث كانت األسرة تساعد في تغليف وتوصيل 

طرود الطعام ألشخاص متقاعدين معزولين في تلك المنطقة المحلية. أشخاص يتنزهون على الشاطئ في مدينة فالنسيا أمس، خالل الساعات التي سمحت بها 
الحكومة بالخروج وممارسة الرياضة )أ ف ب(

أثــار وزير الصحة الســوداني أكرم 
علــي التوم، ضجة واســعة بســبب 
آخــر تصريحــات لــه حــول لوضــع 
الصحي في الباد في ظل انتشار 

فيروس كورونا.
وكان وزير الصحة الســوداني، قد 
نبه، في مؤتمر صحافي، مواطنيه 
لعــدم التزامهــم بإجــراءات الحجر 

المنزلي.
وأردف: “كورونا ليس له عاج.كل 
ما يمكن تقديمه للمواطن إذا شعر 
بضيــق تنفــس، هــو دواء البنادول 
لمضخــات  باإلضافــة  والمحاليــل 
األكسجين، أما إذا تدهورت حالته 

فسيكون مصيره الموت”.

بلهجــة  ذلــك  عــن  الوزيــر  وعبــر 
لــو  “باختصــار،  قــال:  إذ  عاميــة، 

ضاقت عليك بتموت”.
ومــا كاد الوزيــر يفرغ مــن خطابه، 
التواصــل  مواقــع  ضجــت  حتــى 
االجتماعــي فــي عــدد مــن الــدول 
مؤتمــره  مــن  بمقاطــع  العربيــة 

الصحافي.
وتباينــت اآلراء حــول تصريحاته 

بين اإلشادة واالنتقاد.
كمــا نــوه مغــردون عــرب بصراحة 
وقارنــوه  الوزيــر  وشــفافية 
بمســؤولين فــي دول أخــرى قالــوا 
إنهــم تعمــدوا إخفــاء الحقائق عن 

مواطنيها.

وزير الصحة السوداني يشعل “السوشيال ميديا”

نشــر مــدرب األســود المصري 
أشــرف الحلــو مقطعــا مصورا 
علــى حســابه في “إنســتغرام” 
لبــؤة  بتدريــب  يقــوم  وهــو 

داخل شقته في القاهرة.
وقوبل المقطع المصور األول 
بــردود فعــل هائلة مــن جانب 

المصرييــن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، ولكنــه أثــار أيضا تســاؤالت 
حول كيفية معاملة عائلة الحلو لألسود في منزلها.

ونقلــت األسوشــيتد بــرس عــن الحلو قولــه إنه يحضر األســود إلــى المدينة 
للتصوير، ومن ثم يعيدها إلى المزرعة مع 40 حيوانا آخرين يعيشون هناك، 

بما في ذلك قرود وقطط كبيرة أخرى.
ويقدم آل الحلو عروض السيرك مع األسود منذ أكثر من قرن، علما أن جدة 

أشرف، محاسن الحلو، أول مدربة أسود عربية.

مصر... عروض لألسود بالمنزل

الطرازات الجديدة توفر الحماية بطريقة تشبه الكمامة
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