
أفـــادت القائم بأعمـــال مدير إدارة 
التعليـــم الخـــاص بـــوزارة التربيـــة 
والتعليـــم أمل الكعبي، بأن الوزارة 
قامت بتجديد الترخيص لعدد )8( 
معاهد ومراكز تعليمية مســـتوفية 
لشـــروط التجديد، فيما تم سحب 
ترخيـــص معهديـــن، وهمـــا المعهد 

العالمـــي للعلـــوم اإلداريـــة، ومعهد 
لمخالفتهمـــا  للتكنولوجيـــا،  دينـــا 
لســـنة   25 رقـــم  المرســـوم  مـــواد 
1998 بشأن المؤسسات التعليمية 
وعـــدم  الخاصـــة،  والتدريبيـــة 
قيامهمـــا بإزالـــة تلـــك المخالفـــات، 
علـــى الرغـــم مـــن توجيه عـــدد من 

اإلنذارات لهما بهذا الشأن.

صرح مدير عام مديرية شرطة  «
محافظة العاصمة بأن شرطة 

المديرية تمكنت من القبض على 
شخصين )26، 23 عامًا( مشتبه 

في سرقتهما “خزنة” من أحد 
معارض السيارات، تقدر قيمة 

محتوياتها بـ 23 ألف دينار.

أعلنت سيول أن القوات الكورية  «
الشمالية أطلقت أمس طلقات 

نارية عدة باتجاه الجنوب في 
المنطقة المنزوعة السالح التي 
تقسم شبه الجزيرة الكورية، ما 

دفع القوات الكورية الجنوبية 
إلى الرد.

لم تكن الحكمة تقاس بالعمر  «
أبدا فيما يرى نجم بوليوود 

الكبير عرفان خان الذي توفي 
عن عمر ناهز 53 عاما في 

مومباي، وسطع نجمه بعد 
 Slumdog“ مشاركته في فيلم

.”Millionaire

قال مدرب فريق الحد لكرة  «
القدم محمد الشمالن إن 

اتحاد الكرة مطالب بأن يكون 
لديه نظام ثابت في األزمات 

وقانون طوارئ واضح حتى ال 
يقع في إرباك كلما حصلت 

أزمة ما.

قيمــة 6935 سيــارة مستــوردة
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المملكة 
صدرت 2018 
مركبة بـ 34 
مليون دينار 
في الربع األول

استوردت البحرين 6935 سيارة جيب 
وخاصـــة من 29 دولـــة بقيمـــة إجمالية 
بلغـــت نحو 81.2 مليون دينار في الربع 
األول من العام 2020، في حين أعادت 
تصدير 2018 سيارة، منها 3490 سيارة 
خاصة، و3445 سيارة جيب في الفترة 
ذاتهـــا، بقيمـــة إجمالية وصلـــت إلى 34 

مليون دينار.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليمالمنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد 
واالقتصاديـــة بمجلس النـــواب، النائب 
الكتلـــة  مجمـــوع  أن  الســـلوم،  أحمـــد 
التصويتية للشـــركات المتناهية الصغر 
والصغيـــرة والمتوســـطة بـــات مجتمعا 
أكثـــر مـــن 65 % مـــن إجمالـــي الكتلـــة 

التصويتية، وفقـــا للتعديالت الجديدة 
تجـــارة  غرفـــة  بقانـــون  المقترحـــة 
وصناعـــة البحريـــن. وقال الســـلوم: إن 
اللجنـــة قامـــت بتعديـــالت كبيـــرة على 
جدول األصـــوات الخاصـــة بانتخابات 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين الذي 
ورد إليها ضمن التعديالت التشـــريعية 

المقترحة.

كشـــف وزير األشغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
إلـــى  بلديـــة  خدمـــة   19 تحويـــل  عـــن 
خدمـــات إلكترونية بعـــد أن كان يتطلب 
شـــخصيا  الحضـــور  المراجعيـــن  مـــن 
لمراكـــز خدمـــة العمـــالء التابعـــة ألمانـــة 
العاصمـــة والبلديات الثـــالث إلتمام هذه 

الخدمـــات، وجـــاء ذلـــك في إطار ســـعي 
الـــوزارة لخدمـــة المواطنيـــن والمقيمين 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والمســـتثمرين 
وتســـهيل إجـــراءات التقديـــم للخدمات 
البلديـــة. وأضـــاف “الخطـــوة قللـــت مـــن 
حاجة حضـــور المراجعين إلـــى المكاتب 

األمامية للبلدية”.

“التربية” تسحب ترخيص معهدينتحويل 19 خدمة بلدية إلى إلكترونية65 % أصوات “الصغيرة والمتوسطة” بـ “الغرفة”

النعيمي: التعاقد الخارجي متوقف... و448 ديناًرا متوسط الراتب

ا ومتطوًعا بـ “التربية” 3717 موظًفا أجنبيًّ

قـــال وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمـــي إن عـــدد الموظفين األجانب 
بالوزارة يبلـــغ 3717 موظًفا وموظفة، 
وشـــامال الموظفيـــن المتعاقـــد معهـــم، 
وكذلك الذين استفادوا من التوجيهات 
فـــي  المتطوعيـــن  بتثبيـــت  الخاصـــة 

.2011
وأضاف ردا على سؤال برلماني للنائب 
ممدوح الصالح بأن “متوســـط الراتب 
غيـــر  للمعلميـــن  األساســـي  الشـــهري 
ا )...(  البحرينييـــن 448 دينـــاًرا بحرينيًّ
العديد منهم يتقدم بطلب االســـتقالة، 

ألسباب خاصة أو بسبب الراتب”.
الخارجـــي  التعاقـــد  أن  إلـــى  ولفـــت 

متوقف اآلن.
وذكـــر أن الـــوزارة تنســـق مـــع ديـــوان 

الخدمـــة المدنيـــة ســـنويا لإلعالن عن 
وظائـــف  لشـــغل  الـــوزارة  احتياجـــات 
سلك التدريس استنادا لقانون الخدمة 
وذلـــك  التنفيذيـــة  والئحتـــه  المدنيـــة 
ضمانـــا لبحرنـــة الوظائـــف وتوظيـــف 

البحرينيين ذوي الكفاءة العالية.
وأضاف: في حال تعذر الحصول على 

عناصـــر وطنيـــة مؤهلـــة ومســـتوفية 
للشـــروط بحســـب التخصصـــات التي 
تحتاجهـــا الوزارة وبعد اســـتنفاد كافة 
الســـبل لتغطيـــة حاجـــات الـــوزارة من 
داخل البحريـــن تلجأ الـــوزارة للتعاقد 
الخارجي المؤقت بالتنسيق مع ديوان 

الخدمة.

وزير التربية والتعليم ممدوح الصالح

إنشاء مساكن مؤقتة للعمالة الوافدة
ــار ــن دي ــف  ــ أل  60 بــمــبــلــغ  ــم  ــاه ــس ت “الـــغـــرفـــة” 

المنامة - وزارة الداخلية

أعلنت محافظة العاصمة وغرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن عن تعاون مشـــترك 
إلنشـــاء مســـاكن مؤقتة للعمالة الوافدة 
ونقلهـــم إليهـــا كإجراء احتـــرازي، ضمن 
فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
كورونا، إذ ستســـاهم “الغرفة” بمبلغ 60 
ألـــف دينار، فـــي إطار العالقـــة الوطيدة 
بينهـــا وبيـــن المحافظة فـــي العديد من 
العاصمـــة  محافـــظ  وقـــال  المجـــاالت. 
الشـــيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة 
إن هذه المبادرة جاءت لتؤكد مساهمة 
غرفة تجارة وصناعـــة البحرين الفاعلة 
لحل مشكلة تكدس العمالة الوافدة في 
المحافظة، بما يتسق مع دورها الوطني 

المشـــهود في دعـــم مختلـــف المبادرات 
التـــي تصب فـــي خير الوطـــن المواطن 
والمقيـــم، داعًيـــا مختلـــف المؤسســـات 
وشركات القطاع الخاص إلى المساهمة 

فـــي الجهـــود التـــي تبذلهـــا المحافظـــة 
لتخفيـــف كثافـــة العمالـــة الوافـــدة عبـــر 
إنشـــاء مســـاكن مؤقتة أو التبرع بمبان 

قائمة لتسكين العمالة فيها.

الشمالن: اتحاد الكرة يحتاج إلى “نظام طوارئ”عرفان خان... الحكمة ال تقاس بالعمرتبادل إطالق نار بين الكوريتينالقبض على سارقي “خزنة” معرض سيارات
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عناصر من القوات المسلحة المصرية في سيناء

أعلن الجيش المصري تصفية 126 
بســـيناء.  مداهمـــات  فـــي  إرهابيـــا 
وقـــال المتحـــدث العســـكري العقيد 
تامـــر الرفاعـــي إن قـــوات الجيـــش 
عمليـــة  و16  مداهمـــة   22 نفـــذت 
نوعيـــة فـــي ســـيناء، أســـفرت عـــن 
مقتـــل 126 إرهابيـــا عثـــر بحوزتهم 
علـــى عـــدد مـــن األســـلحة مختلفة 
معـــدة  ناســـفة  وأحزمـــة  األعيـــرة 

للتفجير بشمال ووسط سيناء.
الجويـــة  القـــوات  أن  وأضـــاف 
 228 وتدميـــر  باســـتهداف  قامـــت 
مخبـــأ وملجـــأ تســـتخدمها العناصر 
تدميـــر  إلـــى  إضافـــة  اإلرهابيـــة، 
116 عربـــة دفـــع رباعـــى، منهـــا 34 
عربـــة علـــى االتجاه االســـتراتيجي 
علـــى  و62  الشـــرقي،  الشـــمالي 
الغربـــي،  االســـتراتيجي  االتجـــاه 
و20 علـــى االتجـــاه االســـتراتيجي 

الجنوبي.

مصر.. مقتل 126 إرهابًيا في سيناء

قـــال مؤلفـــا مسلســـل “أم هارون” 
علـــي شـــمس ومحمـــد شـــمس لــــ 
“البالد” إن االنتقاد شـــيء صحي 
والبـــد لكل عمل مؤيـــد ومعارض 
وال يمكن أن تجد عمال دون نقد. 
للنقـــد  رحـــب  “صدرنـــا  وأضافـــا 
والمالحظـــات، وكمـــا ذكرنـــا فـــي 
الســـابق أن المسلســـل ال يحمـــل 
أي رسالة سياســـية، وإنما رسالة 
المســـلمين  عـــن طبـــاع  إنســـانية 
فـــي  والمحبـــة  النوايـــا  وحســـن 

تعاملهم مع غير المسلمين”.
وأوضحـــا “أخـــذت الفنانـــة حياة 
جـــان”  “أم  وشـــكل  مهنـــة  الفهـــد 
عـــدا  ومـــا  “الكركتـــر”  أي  فقـــط. 
ذلـــك فـــكل العمل والشـــخصيات 
معتمـــد علـــى مخيلتنـــا وليس له 
صلـــة بالواقـــع. لم نحـــدد بلًدا وال 

شخصا”.

مؤلفـا “أم هارون” 
لـ “^”: االنتقاد 

ظاهرة صحية

16 صفحة - 210 فلوس

بومبيو: أدلة على أن مصدر “كوفيد 19” مختبر ووهان
عواصم ـ وكاالت

تجـــاوز عـــدد المصابيـــن بوبـــاء كورونا في 
العالم حد الـ 3.5 مليون شخص، بعد نحو 5 
أشهر من ظهور الفيروس للمرة األولى في 
أحد أسواق مدينة ووهان بالصين، وتحوله 
فيمـــا بعد إلى وباء عالمـــي “جائحة”.  وأكد 
وزيـــر الخارجيـــة األميركية مايـــك بومبيو، 
أمـــس، وجـــود “أدلـــة هائلـــة” تشـــير إلى أن 
مصـــدر فيـــروس كورونا المســـتجد مختبر 
فـــي ووهـــان بوســـط الصيـــن، لكنـــه رفـــض 
التعليق على مسألة إن كان يعتقد بأن نشر 

مركز في امستردام يتم فيه فحص كورونا لركاب السياراتالفيروس كان متعمدا.

رمضان
إمـسـاكـيــــة شـهــــر رمــضــــان الـمــبــــارك

03:34الـفـجـــــر :
06:11 المغرب :
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المنامة - الخدمات المالية العربية

الرقميـــة  المحفظـــة   bwallet وقعـــت 
الرائدة فـــي البحرين، مذكرة تفاهم مع 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
لمبـــادرات  التبرعـــات  بـــاب  بفتـــح 

المؤسســـة المختلفة التي تدعم األيتام 
واألرامل والمسنين وذوي االحتياجات 
الخاصة واألسر واألفراد المتعففين في 
 ،bwallet المملكـــة، كل ذلك عبر تطبيق

و يشمل حملة “فينا خير”.

”bwallet“ تبرعات “الملكية لإلنسانية” عبر
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الفنادق بال غبقات... 
مهجورة وكئيبة 

وقلبها مكسور

 أم ضياء: أخبز منذ 
طفولتي وزبوناتي 

من الزالق للمحرق

ب  الجودر تجرِّ
إمامة الصالة مع 

مديرة منزلها

لؤي عدنان: تفاوت 
نسبة تحصيل دراسة 

القرآن عن ُبعد

اقرأ في رمضانيات “^”
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)14(

)٠٣()٠٨()02(

عواصم ـ وكاالت

أعلنت شركة بنفت، عن شراكة  «
مع “بابكو” وبالتعاون مع شركة 
بابكو للتزويد لتوفير خيار الدفع 
بالمحفظة الوطنية اإللكترونية 

للهواتف الذكية )بنفت بي( 
لدفع قيمة الوقود في جميع 
المحطات عبر بطاقة سديم.

إطالق خدمة الوقود عبر “BenefitPay” بأمان
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المحرر االقتصادي



أعلنـــت محافظـــة العاصمة وغرفـــة تجارة 
مشـــترك  تعـــاون  عـــن  البحريـــن  وصناعـــة 
إلنشـــاء مســـاكن مؤقتـــة للعمالـــة الوافـــدة 
ونقلهم إليها وذلك كإجراء احترازي، ضمن 
الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، 
إذ ستســـاهم “الغرفة” بمبلـــغ 60 ألف دينار، 
فـــي إطـــار العالقـــة الوطيـــدة بينهـــا وبيـــن 

المحافظة في العديد من المجاالت.
وأشـــاد محافظ العاصمة الشـــيخ هشام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة بالـــدور المهم الذي 
تضطلع به غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 

فـــي دعم الجهـــود الوطنية الحتـــواء ومنع 
انتشـــار كورونا، ومساندتها للتجار في ظل 
الظـــروف الراهنـــة، إذ أتـــت هـــذه المبـــادرة 
لتؤكد على مســـاهمتها الفاعلة لحل مشكلة 
تكدس العمالة الوافـــدة في المحافظة، بما 
يتسق مع دورها الوطني المشهود في دعم 
مختلـــف المبـــادرات التـــي تصب فـــي خير 
الوطـــن المواطـــن والمقيم، داعًيـــا مختلف 
الخـــاص  القطـــاع  وشـــركات  المؤسســـات 
إلـــى المســـاهمة فـــي الجهـــود التـــي تبذلها 
المحافظة لتخفيف كثافـــة العمالة الوافدة 
عبر إنشاء مســـاكن مؤقتة أو التبرع بمبان 

قائمـــة لتســـكين العمالة فيها. ومـــن جهته، 
قال رئيـــس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ســـمير ناس “إن هـــذه المبادرة تأتـــي إنفاًذا 
للتوجيهـــات الملكية الســـامية لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، بتضافـــر الجهـــود واإلمكانـــات 
والتعاون والتنســـيق مع الحكومة لمجابهة 
صحـــة  علـــى  حفاًظـــا  كورونـــا،  فيـــروس 

وسالمة المواطنين والمقيمين”.
 وأكـــد على تســـخير إمكانـــات الغرفة كافة 
لهـــذه  للتصـــدي  الوطنيـــة  الجهـــود  لدعـــم 
الجائحة وتداعياتها الســـلبية على مختلف 

القطاعات. وأشار إلى تكاتف جهود الغرفة 
مـــع الجهـــود الوطنية المبذولة لـــكل ما من 
شـــأنه حماية ســـالمة المجتمع واســـتقراره 
علـــى األصعدة كافة. وشـــدد رئيس الغرفة 
على أن العمالة الوافدة في مملكة البحرين 
تحظـــى بكامل الرعايـــة واالهتمام من قبل 
الحكومـــة، وتتمتـــع بحقوقهـــا كافـــة، التـــي 
ضمنتهـــا لهـــا قوانيـــن وتشـــريعات المملكة، 
الفًتا إلى أن اإلجـــراءات الوقائية المتخذة 
تعـــزز من حماية تلـــك العمالة وتصونها من 
مخاطر األوبئة بشـــكل آمن ومحكم يضمن 

سمير ناسسالمتها ورعايتها على النحو السليم. الشيخ هشام بن عبدالرحمن

المنامة - وزارة الداخلية

ديــــــنــــــار ألـــــــــــف   60 بــــمــــبــــلــــغ  تــــــســــــاهــــــم  “الــــــــغــــــــرفــــــــة” 

“العاصمـــة”: إنشـــاء مســـاكن مؤقتـــة للعمالـــة الوافـــدة

“ولي العهد للبحوث” يقدم ورًشا مستوحاة من تعليمات “الصحة العالمية”

تدريب 1500 من الكادر الطبي لمواجهة “كورونا”

أشـــاد قائد الخدمات الطبيـــة الملكية 
اللواء الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
بالدور الريادي الذي يتخذه مركز ولي 
العهـــد للتدريب والبحـــوث الطبية من 
دورات تدريبيـــة وورش عمـــل طبيـــة 
متخصصـــة ضمن الخطط الموضوعة 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 

.)19
وأكـــد أن الـــدورات الموجهـــة للطاقـــم 
الطبـــي بمملكـــة البحريـــن تعـــد رافـــدا 
الوطنيـــة  الجهـــود  ضمـــن  أساســـيا 
بقيـــادة  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 

ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفـــة. وأكـــد مديـــر مركـــز ولـــي 
الطبيـــة  والبحـــوث  للتدريـــب  العهـــد 
العميد طبيب خالـــد عبدالغفار أهمية 

دور المركـــز فـــي هذه المرحلـــة، إذ تم 
افتتاحـــه فـــي فبرايـــر 2019 مـــن قبل 
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة، وأثناء هـــذه الفترة تم تقديم 
ما يزيد عن 150 ورشة عمل بمختلف 

التخصصات الطبية.
وأكد رئيس التعليم المســـتمر لألطباء 
التدريبيـــة  الـــورش  علـــى  والمشـــرف 
المتخصصة لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19( بالخدمات الطبية الملكية 
العقيـــد طبيب نايف لـــوري تدريب ما 

يزيد عن 1500 شخص من أطباء.

المنامة - بنا

االثنين 4 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 - العدد 4220

“تحدي المشي” من أهم البرامج لمواجهة السمنة
محمد بن عبداهلل: “كورونا” لن يمنعنا من إقامة المبادرة في نسخهتا الثانية

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  تحـــت رعايـــة 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  للصحـــة 
الســـكري الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة، نظمت جمعية السكري 
البحرينيـــة حفـــل تكريم المتســـابقين في 
مبادرة “تحدي المشـــي”، وذلك مساء يوم 
الســـبت 2 مايـــو 2020 عـــن طريـــق تقنية 
االتصال المرئي عـــن بعد وذلك ألول مرة 

في ملتقيات الجمعية.
الشـــيخ  أشـــار  االفتتاحيـــة  كلمتـــه  وفـــي 
إلـــى أن  بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة  محمـــد 
“تحـــدي المشـــي” هـــو مـــن أهـــم البرامـــج 
فـــي  الســـمنة  انتشـــار  ظاهـــرة  لمواجهـــة 
مجتمعنـــا، والتـــي تعـــد من أهم االســـباب 
الرئيســـية لإلصابة بمرض السكري وكافة 
األمـــراض المزمنـــة والتـــي لهـــا تأثيـــرات 
اجتماعية وصحيـــة ومادية خطيرة على 

الفرد والحكومات والمجتمع.
مـــن  األولـــى  المبـــادرة  أّنهـــا  إلـــى  وأشـــار 
نوعهـــا علـــى مســـتوى البحريـــن ومنطقة 
الخليج العربـــي، ولقد القت هذه المبادرة 
دعمـــًا واســـعًا من مختلف أفـــراد المجتمع 
وبمشـــاركة واســـعة جميع الفئات العمرية 
وبدعم ومســـاندة ومشـــاركة المســـؤولين 
ألفـــراد  تشـــجيعهم  وأيضـــًا  بالمملكـــة، 
المجتمـــع حتـــى أصبحـــت هـــذه المبـــادرة 
مـــن  للحـــد  متكامـــالً  توعويـــًا  برنامجـــًا 
الســـمنة ومـــن مضاعفات مرض الســـكري 

واألمراض المزمنة”.
وأوضـــح أّن المبادرة حققـــت أثرًا إيجابيًا 
مســـتوى  وعلـــى  فيهـــا  المشـــاركين  فـــي 
المجتمـــع عمومـــًا، قائـــالً:” لقد لمســـنا في 
اآلونـــة األخيـــرة العديـــد مـــن المؤشـــرات 
فـــي  والســـلوكية  الصحيـــة  والتغيـــرات 
أفـــراد المجتمـــع بعد مشـــاركتهم معنا في 
النسخة األولى، وذلك من حيث التزامهم 

بالمشـــي اليومـــي، وأيضـــا تخلصـــوا مـــن 
األوزان الزائـــدة والبعـــض منهم اســـتطاع 
الســـيطرة على مرض السكري ومنهم من 
حمى جســـده من اإلصابة بمرض السكري 
واألمـــراض المزمنـــة األخـــرى، وهـــذا مـــا 
تحـــدي  مبـــادرة  مواصلـــة  علـــى  شـــجعنا 
المشـــي بنســـختها الثانيـــة التـــي حملـــت 
طابع التحدي ومواصلة المشـــي المنتظم 
أفـــراد  مـــن  المشـــاركين  لـــدى  اليومـــي 
المجتمع بالرغم من الظروف المتمثلة في 
تفشي مرض الكورونا مما أدى الى التزام 

األفـــراد المنتظميـــن فـــي ممارســـة تحدي 
المشي وهم في منازلهم”.

من جهتها، قالت الوكيل المساعد للصحة 
العامـــة ونائـــب رئيـــس جمعيـــة الســـكري 
نظمـــت  الجمعيـــة  إن  الهاجـــري  مريـــم 
نســـختها  فـــي  المشـــي  تحـــدي  مســـابقة 
الثانيـــة لمتابعي انســـتغرام الجمعية لمدة 
ثالث شـــهور مـــن 25 ينايـــر 2020 الى 23 
ابريـــل 2020، ابتـــداًء من ممشـــى الرفاع 
في المحافظـــة الجنوبية واليوم نختتمها 

بعد 3 شهور.

وبينـــت الهاجري أّن الهدف من المســـابقة 
أن يتبنى المجتمع البحريني نمط المشي 
الصحي كاســـلوب حيـــاة بنهاية 3 شـــهور 
من المبـــادرة والتحـــدي والمحافظة على 
الوزن الصحي وللوقاية من األمراض غير 

السارية على المدى البعيد.
ونوهـــت الهاجـــري إلـــى أّن مـــن متطلبات 
االنضمام للمسابقة والتحدي عمل “فيديو 
اليـــف” فـــي انســـتعرامهم لمشـــيهم لمـــدة 
نصف ســـاعة وعمل “منشـــن” النســـتغرام 
جمعية السكري البحرينية أو إرسال عدد 
خطواتهـــم قبـــل نهايـــة اليـــوم مـــع صورة 
لمكان المشي لنشـــره بانستغرام الجمعية 
لتحفيـــز جميـــع المتابعيـــن، أو صورة مدة 
المشـــي مع التاريخ، وبعدها ليدخل اســـم 
الحســـاب في ســـجل تحدي المشي. وقد 
تم حصـــر المشـــاركين الملتزميـــن لمدة 3 
شهور بالمشي المنتظم لمدة نصف ساعة 
يوميًا 5 ايام باالسبوع على االقل والذين 
يرسلون التوثيق بمشـــيهم ويتم تسجيل 
التحدي بانتظام في سجل تحدي المشي 

للمشاركين”.
هـــذا وقـــد اشـــتمل الحفـــل على عـــدد من 
الفقـــرات، حيـــث تم عـــرض فيديو خاص 
قدمـــت  كمـــا  المشـــي،  تحـــدي  لمبـــادرة 
الدكتـــورة دالل الرميحـــي رئيســـة اللجنة 
العلميـــة في جمعيـــة الســـكري البحرينية 
عرًضـــا لنتائـــج اســـتبيان مبـــادرة تحـــدي 

المشي بالمجتمع.
وفـــي ختـــام الحفـــل، قامت رئيســـة لجنة 
التوعية واالعالم بجمعية الســـكري كوثر 
العيد بالســـحب على الجوائـــز ل 17 فائزًا 

من المشاركين في المبادرة.
كما دشـــن الشيخ محمد بن عبدهللا موقع 
إعالميـــة  منصـــة  يمثـــل  الـــذي  الجمعيـــة 

وتوعوية متكاملة للجمعية.

الملتقى اإللكتروني لجمعية السكري البحرينية

المنامة - جمعية السكري

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أفادت القائم بأعمـــال مدير إدارة 
التعليـــم الخـــاص بـــوزارة التربية 
والتعليم أمل الكعبي، بأن الوزارة 
قامت بتجديد الترخيص لعدد )8( 
معاهد ومراكز تعليمية مستوفية 
لشـــروط التجديد، فيما تم سحب 
ترخيـــص معهديـــن، وهمـــا المعهد 
العالمـــي للعلـــوم اإلداريـــة، ومعهد 
لمخالفتهمـــا  للتكنولوجيـــا،  دينـــا 
لســـنة   25 رقـــم  المرســـوم  مـــواد 
1998 بشأن المؤسسات التعليمية 
وعـــدم  الخاصـــة،  والتدريبيـــة 
قيامهمـــا بإزالـــة تلـــك المخالفات، 
علـــى الرغـــم من توجيـــه عدد من 

اإلنذارات لهما بهذا الشأن.
اإلدارة  أن  الكعبـــي  وأضافـــت 
ومراكـــز  معاهـــد   )8( منحـــت 
تعليميـــة أخـــرى مهلة إلـــى تاريخ 
14 مايو 2020 الستكمال الوثائق 

المطلوبة لتجديـــد الترخيص لها، 
وهي تبدي تعاونًا في سبيل ذلك، 
مشـــيرًة إلى أن معهدين قد تقدما 
بطلـــب للتوقـــف عن العمـــل، وهما 
 Learning معهـــد ســـلفن، ومركـــز
plus، حيث يتم اتخاذ اإلجراءات 
الالزمـــة إللغـــاء ترخيصهمـــا بنـــاًء 

على طلبهما.

“التربية” تسحب ترخيص معهدين وتجدد لـ 8 أخرى

أمل الكعبي

مدينة عيسى - وزارة العمل 

في إطـــار تفعيل خاصيـــة تقديم 
للمواطنين  الحكوميـــة  الخدمات 
عـــن بعـــد، وتطبيًقـــا لإلجـــراءات 
االحترازيـــة  والتدابيـــر  الوقائيـــة 
للحد من انتشـــار فيروس كورونا 
وزارة  أنجـــزت   ،)19  - )كوفيـــد 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
671 معاملـــة إلكترونيـــة متنوعة 
التدريبيـــة  للمؤسســـات  موجهـــة 
الخاصة، التي تقع تحت إشـــراف 
الـــوزارة، في الفتـــرة من 9 مارس 

إلى نهاية أبريل 2020.
وقال مدير إدارة شـــؤون المعاهد 
المهنيـــة بـــوزارة العمـــل والتنمية 
مفتـــاح،  أحمـــد  االجتماعيـــة، 
الفتـــرة  فـــي  قامـــت  اإلدارة  أن 
ومتابعـــة  بتجديـــد  المذكـــورة 
 )40( لــــ  التدريـــب  تراخيـــص 
منشـــأة، إضافة إلـــى متابعة )16( 
طلـــب ترخيـــص جديـــد وطلبات 
قيـــد الدراســـة، فيمـــا تـــم إنجـــاز 
ومتابعـــة )20( معاملـــة لتوظيـــف 
مدير ومتابعة مؤسسات تمارس 
ترخيـــص،  دون  مـــن  التدريـــب 
فيما بلغـــت معامـــالت ومتابعات 
البرامـــج المرخصـــة )79( معاملة، 
إلـــى إصـــدار الترخيـــص  إضافـــة 

لــــ )21( مدرًبـــا جديـــًدا، فضاًل عن 
تصديق )51( شـــهادة، فيما بقيت 
)40( معاملة قيد الدراسة، كما تم 
الرد على )400( استفسار عن بعد 
تتعلق بإصدار تراخيص التدريب 
أو البرامج المرخصة أو ما يتصل 
بالتوضيحـــات حـــول التعميمـــات 

والقرارات ذات الصلة. 
تعميمـــات   )4( إرســـال  تـــم  كمـــا 
الخاصـــة  التدريـــب  لمؤسســـات 
متعلقـــة بإتبـــاع إرشـــادات وزارة 
وتعقيـــم  تطهيـــر  فـــي  الصحـــة 
مقـــر المؤسســـة التدريبية وأخذ 
االحتياطـــات الالزمة للمســـاهمة 
فـــي الحد مـــن انتشـــار )كوفيد – 

.)19

إنجاز 671 معاملة إلكترونية للمؤسسات التدريبية

أحمد مفتاح 



تحويــــل إجــراءات 19 خدمـــة بلديــة إلى إلكترونيــــة
ــل خــــدمــــات األفـــــــــراد والــــشــــركــــات وتـــســـريـــع اإلجـــــــــراءات ــي ــه ــس ــال”: ت ــ ــ ــغـ ــ ــ “األشـ

كشـــف وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف عـــن 
تحويـــل 19 خدمـــة بلديـــة إلـــى خدمـــات 
مـــن  يتطلـــب  كان  أن  بعـــد  إلكترونيـــة 
المراجعين الحضور شخصيًا لمراكز خدمة 
العمـــاء التابعة ألمانة العاصمة والبلديات 
الثـــاث إلتمام هذه الخدمـــات، وجاء ذلك 
في إطار ســـعي الوزارة لخدمة المواطنين 
مملكـــة  فـــي  والمســـتثمرين  والمقيميـــن 
التقديـــم  إجـــراءات  وتســـهيل  البحريـــن 

للخدمات البلدية.
ُيعـــد  اإللكترونـــي  ل  “التحـــوُّ أنَّ  واوضـــح 
مشـــروع اســـتراتيجي يتماشـــى مـــع رؤية 
عمـــل  وبرنامـــج   2030 البحريـــن  مملكـــة 
الحكومـــة 2022-2019، كما يتوافق تمامًا 
هـــات هيئة المعلومـــات والحكومة  مع توجُّ

اإللكترونية”.
وأضـــاف “هـــذه الخطـــوة قللت مـــن حاجة 
حضـــور المراجعين إلـــى المكاتب األمامية 
اســـتخدام  بإمكانهـــم  أصبـــح  إذ  للبلديـــة، 
لتقديـــم  اإللكترونـــي  الـــوزارة  موقـــع 
المعامـــات والوثائـــق الازمـــة، إضافة إلى 
متابعـــة طلباتهم إلكترونيـــًا ومعرفة ما إذا 
تـــم قبـــول طلباتهم أو رفضهـــا، إضافة إلى 

إمكانية المراجعة في حالة الرفض”.
وأوضـــح خلـــف أن الفريـــق المختـــص في 
الـــوزارة ممثل فـــي إدارة نظـــم المعلومات 

قـــام بإتاحـــة أكبر عـــدد مـــن الخدمات عن 
طريـــق المنصـــة اإللكترونيـــة والتـــي تضم 
حاليًا 19 خدمـــة بلدية جرى تنفيذها على 

عدة مراحل.
وأشـــار إلـــى أن المرحلـــة األولـــى لتحويـــل 
الخدمـــات إلكترونيـــًا انطلقـــت فـــي بداية 
شهر مارس 2020م، إذ تم تحويل خدمتي 
إفـــادة الســـكن وفتح الحســـاب البلدي إلى 
خدمـــات إلكترونيـــة حيـــث يســـتفيد مـــن 
الخدمتين عـــدد كبير من المراجعين وكان 
يتطلـــب منهـــم ســـابقًا الحضـــور شـــخصيًا 

لمركز العماء.
وذكـــر خلـــف أن فـــي المرحلـــة الثانيـــة تم 
تحويـــل خدمة شاشـــة الدخـــول الموحدة، 
فـــي حين تـــم اإلعان في المرحلـــة الثالثة 
عن الدفع اإللكتروني المباشـــر واسترجاع 
الـــوزارة  أن  إلـــى  التأميـــن، مشـــيرًا  مبالـــغ 
قـــد توقفـــت عن اســـتام أية مبالـــغ نقدية 
أو  المعامـــات  نظيـــر  اليدويـــة  بالطريقـــة 
إبريـــل   15( مـــن  بـــدءا  البلديـــة  الرســـوم 
حاليـــًا  تســـتلم  الـــوزارة  إنَّ  إذا  2020م(، 
الرســـوم البلديـــة عـــن طريق منصـــة الدفع 
)ســـداد( أو الدفـــع اإللكترونـــي باســـتخدام 
اإلنترنت، وهذا ما يســـهل على المراجعين 

إجراءات الدفع”.
أما فـــي المرحلـــة الرابعة فقـــال “تم إتاحة 
عـــدد مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة ومنهـــا 

التيـــار  وتوصيـــل  البنـــاء  إتمـــام  خدمـــة 
الكهربائي، ورخصة الترميم، ورخصة بناء 
جديـــد ألقل من 50 مترا مربعا، إضافة إلى 
إتاحة خدمـــة رخصة الهـــدم، والهدم ألقل 
من 50 مترا مربعا والتحويط والحفريات”.
أمـــا فـــي المرحلـــة الخامســـة فقـــد اوضـــح 
خدمـــة  تحويـــل  “تـــم  أنـــه  خلـــف  الوزيـــر 
عنـــوان،  لوحـــة  طلـــب  عنـــوان،  تســـجيل 
خدمة أشغاالت الطرق، غلق حساب بلدي، 
تحديث بيانات حســـاب بلـــدي، خدمة بيع 
والتصديـــر  االســـتيراد  وخدمـــة  الزوايـــا، 

الزراعي إلى خدمات الكترونية”.
مـــن جانبـــه، قـــال وكيـــل شـــؤون البلديات 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
محمـــد  الشـــيخ  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة “عملنـــا علـــى إعـــادة 
هندســـة اإلجراءات للعديد مـــن الخدمات 
التـــي تقدمها الوزارة وذلك بهدف تســـهيل 
وتســـريع  والشـــركات  األفـــراد  خدمـــات 
اإلجـــراءات، إضافة إلى إنشـــاء إطار عمل 
الخاصـــة  المســـتقبلية  للمنصـــة  معمـــاري 

بخدمات الوزارة”.
وأضـــاف “كما قمنا في باإلعـــداد والتجهيز 
ل  التحـــوُّ مشـــوار  مـــن  الثانيـــة  للمرحلـــة 
الرقمـــي حيـــث ســـتتضمن هـــذه المرحلـــة 
مـــن  األولـــى  المرحلـــة  مخرجـــات  تنفيـــذ 
التصاميـــم التـــي تمت خال عـــام 2019م 

والتي ســـيتم اســـتضافتها على الحوســـبة 
الـــذكاء  تقنيـــات  وتوظيـــف  الســـحابية 
االصطناعـــي ممـــا ســـينعكس إيجابيًا على 

جـــودة تقديم الخدمات مـــن خال تطبيق 
أحـــدث التقنيات فـــي مجـــال التكنولوجيا 

وأفضل الممارسات في المنطقة والعالم.

وأكـــد “إنَّ تحويـــل العديـــد مـــن الخدمـــات 
البلديـــة إلـــى خدمات إلكترونيـــة ما هو إالَّ 
بهدف تســـهيل اإلجراءات على المواطنين 
مملكـــة  فـــي  والمســـتثمرين  والمقيميـــن 
البحرين، كما أن سعي الوزارة في تحويل 
ر التقني  هـــذه الخدمـــات يأتي مـــع التطـــوُّ
فـــي مجـــال  العالـــم حاليـــًا  الـــذي يشـــهده 
تحويل الخدمات لتكون إلكترونية بعد أن 

كانت يدوية”.
البلديـــة  وأضـــاف “أن تحويـــل الخدمـــات 
اإلجـــراءات  علـــى  تعتمـــد  كانـــت  والتـــي 
اليدويـــة إلـــى خدمـــات إلكترونيـــة ســـاهم 
في تســـهيل اإلجـــراءات علـــى المراجعين، 
المعاملـــة  إنجـــاز  ســـرعة  إلـــى  إضافـــة 
ومتابعتهـــا إلكترونيـــًا فـــي أي وقـــت ومن 
أي مـــكان دون الحاجة إلـــى مراجعة مركز 

خدمة العماء”.
البلديـــة  الخدمـــات  توفيـــر  “إن  وتابـــع 
إلكترونيًا ســـواء عبـــر الموقـــع اإللكتروني 
أو عبر األجهزة الذكيـــة واألجهزة اللوحية 
يتيـــح للمســـتخدمين إمكانية الدخول الى 
تطبيقـــات البلديـــات مـــن أي مـــكان وفـــي 
أي وقـــت، ممـــا يـــؤدي إلى خفـــض التكلفة 
التشـــغيلية من خـــال اعتمـــاد آليات عمل 
طة تحتاج إلى عدد أقل من المشغلين  مبسَّ
باإلضافـــة إلى تقليل الوقـــت الازم إلنجاز 

المعامات”.
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مسلسل “محمد علي رود”.. وكفاح اآلباء واألجداد )2-2(
Û  باألمــس أشــرنا فــي وقفتنــا إلــى أنــه منــذ بدايــة

الثاثينــات مــن القــرن المــاض شــهد “محمد علي 
علــي صــوالت وجــوالت  أو شــارع محمــد  رود” 
التجــار الكويتييــن والخليجييــن وانطاقهم فيه 
ومنــه إلى باقي المدن والمراكز التجارية الهندية 
والموانــئ الخليجيــة وبعض الموانــئ األفريقية، 
وظــل وجودهم وحضورهم فيه قوًيا بارًزا نافًذا 
إلــى أن أخــذ فــي االنحســار تدريجًيــا مــع نهايــة 
الخمســينات أو بدايــة الســتينات بعــد أن بــدأت 
ثمــرات النفط الكويتي تتســاقط بشــكل ملموس 
علــى المجتمــع الكويتي فــي بداية الخمســينات؛ 
حيث كانت أول شحنة منه قد تم تصديرها في 
العــام 1946، كمــا إن الكويــت قد نالت اســتقالها 
في العام 1961؛ فبدأت الطيور تعود إلى أوكارها 
للمساهمة في بناء الدولة المستقلة الفتية، ودعم 
اقتصادها مســلحين بالخبرة التي اكتســبوها في 

الهند وفي شارع محمد علي بالتحديد.
Û  وقــد وصلــُت إلــى بومباي في النصــف الثاني من

العــام 1969، وكنــت أقيــم فــي الســكن الجامعــي 
الــذي يبعــد أمتــاًرا عــن “محمــد علــي رود”، ومنذ 
وصولي وخال األربع ســنوات الاحقة أصبحت 
أتجــول يومًيــا في هذا الشــارع العريق الذي ظل 
التاريــخ يعبــر مــن خــال أروقته وعلــى أرصفته 
ألكثــر مــن ٢٥٠ عاًمــا منــذ أن بنــاه اإلنجليــز فــي 
األســاس ليكــون “شــانزاليزيه” بومبــاي، محاًطــا 
على جانبيه بمباٍن تجارية وسكنية جميلة باهرة 
تمتــد  الســنين وأيــادي اإلهمــال  أخــذت معــاول 
وتسطو عليها لتنال من رونقها وروعة تصاميمها 
المعماريــة الهندســية الممتزجــة بيــن التصاميــم 
اإلســامي،  الطابــع  ذات  الهنديــة  المغوليــة 
وتصاميم “طراز الديكو” الفرنسي، وفَني المعمار 
الكاســيكي والقوطــي الُمجَدَديــن اللَذين زخرت 
القــرن  نهايــة  فــي  باريــس ورومــا  بهمــا شــوارع 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
Û  ويقع شارع محمد علي في قلب مدينة مومباي 

العاصمــة االقتصاديــة للهنــد، فــي منطقــة يقطــن 
أغلبهــا ســكان مــن الهنــود المســلمين الذيــن بنــوا 
الكبيــرة  الجوامــع والمســاجد  مــن  حولهــا عــددا 
بتصاميم هندسية تضاهي تصاميم مبانيه؛ منها 
مســجد المنارة ومسجد زكريا وغيرهما، وتتفرع 
منــه العديــد مــن األزقــة والطرقــات مــن أشــهرها 

“عبدالرحمــن ســتريت” الــذي ســمي باســم التاجر 
النجدي عبدالرحمن المنيع من بلدة “شــقرا” الذي 

عرف بتجارته للخيول العربية األصيلة.
Û  وكأي انســان خليجــي فإننــي كنت أحــس بالزهو

وأنــا أتجــول في شــارع محمد علي ألكتشــف كل 
يــوم المزيــد مــن نفحــات الماضــي وبقايــا تــراث 
التجــار الكويتييــن والخليجييــن، ومــا تبقــى من 
مآثرهــم وآثارهــم، وقــد كانت أنفاســهم وأصداء 
أصواتهــم ورنيــن فناجيــن القهــوة العربيــة التــي 
تــزال تتــردد فــي مقاهــي  كانــوا يحتســونها مــا 

ومطاعم وزوايا ومتاجر ذلك الشارع.
Û  وقبل أن أدخل في شــارع محمد علي كنت أعبر

ســوق بومبــاي المركــزي الذي بناه آرثــر كروفورد 
“كروفــورد  فســمي  للمدينــة  بلديــة  رئيــس  أول 
ماركــت” ألرى أمامــي مجمــع “ســيتارام” الشــهير 
الــذي يقــع بالقرب من مكاتب الحــاج محمد علي 
زينــل علــي رضا الــذي كان عميــد الجالية العربية 
في الهند، ومجمع “سيتارام” يتكون من عدد من 
العمارات التي كانت تضم مكاتب تجار كويتيين 
أحمــد  المرحــوم  أزور  كنــت  وقــد  وســعوديين، 
القاضــي )أبــو خالــد( في مكتبــه في هــذا المجمع 
الذي كان يزاول منه التجارة تحت اســم “شــركة 

حمد العلي القاضي”.
Û  كان شــارع محمد علي أو “محمد علي رود” يعج

بالحركة والصخب والضجيج على مدار الساعة، 
وكان يضــم المتاجــر والمكاتــب القديمــة للتجــار 
الكويتييــن والخليجييــن الذيــن لم يبــق منهم إال 
القليــل ممــن لــم يتمكنوا مــن تصفيــة أعمالهم أو 
التغلــب علــى ارتباطاتهــم الوثيقة بهــذه المدينة. 
فمــن البيوتــات أو األســماء أو العناوين الكويتية 
الامعــة لــم يبــق اال نفــر قليــل كان أبرزهــم بيــت 
“العيســى” وعميــده أبــو فيصــل؛ الحــاج عيســى 
العيســى القناعــي أو الجناعي، الــذي عندما كنت 
فــي بومبــاي كان مــا يــزال يمــارس التجــارة منــذ 
العام 1946 من مكتبه رقم 102 الواقع في وسط 
شــارع محمد علي تحت االســم التجاري »مكتب 

حسين بن عيسى وإخوانه«. 
Û  وقــد كان مكتًبــا واســًعا علــى شــكل قاعــة كبيــرة

مقدمتهــا  فــي  يجلــس  مفتوحــة،  مســتطيلة 
أبوفيصل على طاولته الخشبية القديمة، وأمامه 
وضيوفــه  زواره  لجلــوس  الكراســي  مــن  عــدد 

وزبائنــه وعمائــه، وقــد أغلــق نهاية القاعــة التي 
الســابق كمضيــف إلقامــة  فــي  تســتخدم  كانــت 
زوار بومبــاي مــن عمــاء الشــركة مــن الكويتيين 

وغيرهم من الخليجيين.
Û  كان أبوفيصــل؛ عيســى الجناعــي إنســانا وقــورا

رزينا ودودا، يحبه كل من يتعرف عليه ويتعامل 
معــه، ورأيتــه كريــم نفــس ســخيا يحــب الخيــر، 
دمــث األخــاق والمعشــر، ورجــل أعمــال صادقــا 
أمينــا يحترمــه ويجله ويثق بــه الجميع، وينتمي 
إلــى جماعــة أو عائلــة “القناعــات” التــي هــي مــن 
أكثــر األســر الكويتيــة شــهرة، وكان يعلــق خلفــه 
صــورة كبيــرة لوالده المثقف وأحد أعام التنوير 
فــي الكويــت العامة الشــيخ يوســف بن عيســى 
القناعي مؤســس مدرسة المباركية النظامية في 

الكويت في العام 1912. 
Û  ،وأثناء إقامتي في بومباي، وبعد أن تعرفت عليه

كنت أحرص بين الحين واآلخر على التردد على 
مكتبــه ولقائــه لتأديــة واجــب التحيــة والســام، 
واالســتفادة ممــا يــدور ويقــال فــي هــذا المكتب 
القريــب فــي روحــه مــن الديوانيــات الكويتيــة، 
ولتنــاول التمــر والقهــوة العربيــة واالســتماع إلى 
توجيهاتــه ونصائحه وذكرياته، وإلى مســاجات 
ومســاومات التجار الهنود الذين كانوا يتعاملون 
معه، و إلى حكايات وأحاديث التجار الكويتيين 
الذيــن كانوا يزورونــه إلنجاز الصفقات التجارية، 
وإلــى ردوده على المكالمــات الهاتفية التي كانت 
تــرده مــن الكويــت، وإلــى فحــوى الرســائل التــي 
تصله ويناقشــها بشــكل مفتوح مع مساعديه من 
الهنود، وكنت انبهر واســتمتع عندما كنت اسمعه 

يتحدث الهندية بطاقة وبلكنة كويتية جميلة.
Û  أحمــد ومكتــب  الجناعــي  عيســى  مكتــب  فــي 

شــارع  وفــي  العربيــة  المدرســة  وفــي  القاضــي 
محمــد علــي ومقاهيــه كانــت ذاكــرة النــاس، فــي 
نهايــة الســتينات وبدايــة الســبعينات، مــا زالــت 
رطبــة طريــة مشــبعة بصــور وذكريــات الماضــي 
القريب، فســمعت الكثير مــن القصص الحقيقية، 
وســمعت عن الكثير من األحداث التي كانت تقع 
في ذلك الشارع للتجار الخليجيين وبين بعضهم 
بعضــا، كانت بعض القصــص المتعلقة ببيع اللؤلؤ 

وتهريب الذهب أقرب بل أغرب من الخيال.
Û  وســمعت أســماًء رنانــة ظلــت تتــردد علــى ألســن

عوائــل  أســماء  منهــا،  بعــدد  والتقيــت  النــاس، 
وبيوتــات تجاريــة خليجيــة معروفــة كانــت لهــا 
ســمعة ومكانــة مرموقــة ســاطعة فــي الســاحات 
والميادين االقتصادية واالجتماعية والسياســية 
اإلبراهيــم  مثــل  العربــي؛  البحــر  ضفتــي  علــى 
والعبدالــرزاق  والصقــر  والشــايع  والقناعــي 
والمــرزوق والصانــع والســاير والغانــم والخرافي 
والثنيــان  والمطيــري  والمشــاري  والهــارون 
والشاهين والفليج والخالد والحميضي والجسار. 
ومــن المملكــة العربيــة الســعودية وباقــي الــدول 
الخليجيــة عوائــل القاضــي والبســام والقصيبــي 
وزينل والفوزان والفضل والزياني وفخرو وكانو 
والمناعــي ومطــر والعريــض والمديفــع والمدفــع 
والبســتكي والمنديــل ومصطفى بــن عبداللطيف 
ولوتــاه والنابــودة والماجــد وآل ثاني والســلطان 
والهجرس، وعشــرات غيرهم ال تســتطع ذاكرتي 
اآلن اســترجاع اســمائهم بعــد مــرور نصــف قــرن 

على تلك األيام،
Û  ،ومــا يزال مبنــى القنصلية الكويتيــة في بومباي

الــذي تــم افتتاحــه بعــد اســتقال الكويــت، يضم 
قســما خاصــا بـ”المدرســة العربيــة” التي اسســتها 
دولــة الكويــت بأمــر من أميرهــا المغفور لــه بإذن 
هللا تعالى صاحب الســمو الشــيخ عبدهللا السالم 
الصبــاح؛ لتدريــس اللغــة العربيــة ألبنــاء الســلك 
القنصلــي العربــي والجاليــة العربية فــي بومباي. 
وفي مســاء كل يوم وحتى منتصف الســبعينات 
كان هذا المكان يتحول إلى مركز يلتقي فيه من 
تبقى في بومباي من التجار الخليجيين والعرب 
لشــرب القهــوة وقــراءة الصحف العربيــة وتبادل 
إال  الجميلــة،  الذكريــات  واســترجاع  اإلحاديــث 
أنــه مع كــر األيام وفرها وإقبــال الليالي وإدبارها 
أخــذت ذاكــرة هــذا النفــر القليل فــي االضمحال 
والضمــور، وأعمارهم في التقدم زحًفا نحو القدر 
المحتــوم، فصــار عددهم يتناقــص يوًما بعد يوم 
إلــى أن اختارهــم هللا واحد تلو اآلخر إلى جواره 

الوارف الظل الكريم.
Û  فرحمهــم هللا جميًعا، وشــكًرا لمخرجي ومنتجي

ومنفــذي مسلســل “محمــد علي رود”، هــذا العمل 
الفني الرائع الذي أحيا الذاكرة وانعش الوجدان، 
ونتطلــع إلــى المزيد من مثل هــذه األعمال الفنية 

الهادفة.
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صفحتـــان يوميتـــان منوعتـــان يشـــارك فـــي تحريرهمـــا 
الزمـــاء بمختلـــف أقســـام صحيفـــة البـــاد. 

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

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

مع زينب العكري

خبز “الرقاق” أو خبز “التاوة” أو الخبز البحريني باختالف ومسمياته ال يزال حاضرا 
على المائدة الرمضانية، ولطالما ارتبط اسمه بشهر رمضان ورغم إغراءات المخابز 
ومنافســتها األيــادي البحرينيــة فــي صناعــة الخبــز إال أن الكثيريــن يحرصــون علــى 

شرائه من األيادي التي اشتهرت بصنعة وتميزت حتى امتهنته كمصدر دخل لها.

أم  حميـــدة  البحرينيـــة  التقـــت  “البـــاد” 
ضياء التي اشتهرت بصنع الخبز وتعدت 
سمعتها قريتها المالكية لتصل إلى أغلب 
مناطق البحرين وتتاحق عليها الطلبات 
الزبائـــن من كل المناطـــق لتزين موائدها 

رمضان بخبزها وبأنواعه. 
بداياتهـــا  عـــن  ضيـــاء  أم  وتتحـــدث 
وارتباطهـــا بالتـــاوة وخبـــز الرقـــاق منـــذ 
صغرهـــا، حيث تعلمـــت من جدتهـــا فيما 
دفعهـــا غيرتها ومنافســـتها أختها الكبرى 
التـــي اعتـــادت أن تصنـــع الخبر ألســـرتها 
للتعلـــم صناعـــة الخبـــز، فكانـــت كلمـــات 
اإلطراء مـــن والديها تنهال عليها من كل 
من يتذوق خبزها ويشـــهدون لها بنفسها 

الطيب ورقة خبزها. 
تقـــول أم ضيـــاء كان والـــدي رحمـــه هللا 
يعمل في شـــركة بابكو واشـــترى ألختي 
الكبـــرى تاوة لصنع الخبـــز وكثيرا ما كان 
يمـــدح خبزهـــا أمـــام الجميع األمـــر الذي 
دفعنـــي ألن أطلـــب شـــراء تـــاوة خاصـــة 
بـــي، وفي عمر الثانية عشـــرة امتثل أبي 

لرغبتي واشترى لي تاوة كانت مصنوعة 
مـــن الحديد، ولما وبـــدأت بصناعة الخبز 
وكنت أتنافس وأختي لتقديمه ألســـرتي 

للمفارقة بين خبز أختي وخبزي.
وتواصـــل “أتذكـــر كيـــف كان أبـــي رحمه 
فـــي  أختـــي  وخبـــز  خبـــزي  يضـــع  هللا 
كفتـــي الميـــزان ويقـــارن بينهمـــا ممازحا 
لنـــا ومخففـــا مـــن حـــدة المنافســـة، وكان 
يمدحنـــي لمـــا وصلـــت لـــه من تطـــور في 
الصغيـــرة،  ســـني  رغـــم  الخبـــز  صناعـــة 
وبهـــذا بدا المشـــوار مـــع التـــاوة وتعلقت 
بها وأجدت صناعـــة الخبز وتميزت فيه، 
وكان والـــدي يهـــدي أصدقـــاءه وزمـــاء 
العمل في شركة بابكو من خبزنا ويفتخر 
بنـــا وكانـــوا يطلبـــون مني صناعـــة الخبز 
لهـــم، فكان خبـــزي يصل الرفـــاع والزالق 

والمحرق وسترة والمنامة.
وتقـــارن أم ضيـــاء بيـــن صناعـــة الخبـــر 
التـــي أصبحـــت أكثـــر ســـهولة مـــن الزمن 
كان  الخبـــز  “صناعـــة   وتقـــول  الســـابق، 
أصعب فـــي طفولتي، حيث كانت التاوة 

مـــن  وليســـت  الحديـــد  مـــن  المصنوعـــة 
األلمنيـــوم مثـــل اآلن. أمـــا المواقـــد الغاز، 
فلـــم تكن حاضـــرة، فكان لهيب الخشـــب 
وإطـــراف الســـعف الجـــاف هـــي الموقـــد 

الذي نعتمده وتحمل حرارته.
اإلقبال كبير على خبز الرقاق والصناعىة 
علـــى  كثيريـــن  لـــدى  مفضلـــة  المنزليـــة 
المخابـــز والطريقـــة اآللية، فأمـــام حرارة 
التـــاوة تقضـــي أم ضيـــاء أغلب ســـاعات 

يومهـــا التي تبدأ مبكـــرا للتجهيز العجين 
منذ الثانية فجرا لتنطلق في رحلة الخبز 
على التاوة مباشـــرة بعـــد الفجر، وليكون 
آخر قـــرص تخبزه متأخرا فـــي الليل وال 

تتوقف إال للصاة وتناول الوجبات.
وتواصـــل لم أتوقف عن هذا العمل حتى 
بعد زواجي في سن مبكرة قمت بصناعة 
الخبز ألهل زوجـــي وأعجب والد زوجي 
بخبـــزي، فصـــرت أخبـــز ألصدقائـــه ولـــم 
أتوقـــف وغـــم أنـــي أصبحت أما لخمســـة 

من األبناء والبنات.
وتواصـــل، فارفـــت تاوتـــي أربع ســـنوات 
وتحديدا سنة 1990 كنت يومها كعادتي 
يوميـــا أصنع الخبـــز عندمـــا وصلني خبر 
وفـــاة شـــقيقي األكبر قلبت تاوتي رأســـا 
على عقب وتركتها 4 سنوات متواصلة. 
ثـــم عـــدت لمهنتـــي فـــي صناعـــة الخبـــز 
لـــي  دخـــل  تكـــن مصـــدر  ولـــم  لســـنوات 

فقـــط بـــل ســـمة عرفـــت بهـــا بيـــن أهلـــي 
واضطـــررت  والمعـــارف،  واألصدقـــاء 
جـــدة  أصبحـــت  أن  بعـــد  التـــاوة  لتـــرك 
ومســـؤولة عن تربية أحفـــادي كوني أما 
ال 4 جامعيـــات متزوجات، وحفاظا على 
مســـتقبلهن وحرصـــا منـــي لعـــدم تركهـــم 
دراستهم. ومن مدخول خبز الرقاق أوفر 

الكثير من احتياجات أسرتي.
تقـــول أم ضياء إن العمل والطلبات على 
قـــدم وســـاق برغم تغيـــر األذواق وتطور 
صناعة خبز الرقـــاق حافظ على مكانته، 
فطالبـــات الخبز للثريد مســـتمرة وكذلك 
الخبز المحلى بالســـكر والهيل والزعفران 

والبيض كما اعتدنا عليه قديما.
وتضيـــف دخلـــت علـــى الصناعـــة الخبـــز 
بنكهـــات  الرقـــاق  الخبـــز  فـــكان  الكثيـــر، 
والشـــوكاته  الفســـتق  كزبـــدة  متعـــددة 
يطلبـــه  مـــا  وحســـب  والزعتـــر  والجبـــن 

وتضيـــف  أذواقهـــم.  باختـــاف  الزبائـــن 
شـــهري شـــعبان ورمضـــان أكثـــر الشـــهور 

عما وإقباال على الرقاق.
أمـــا العمل فـــي صناعة الخبـــز، فيبدأ من 
الثانية صباحـــا وأجهز العجين ولتختمر، 
وأبدأ الساعة بالخبز من الخامسة صباحا 
وأتواصـــل إلـــى الظهر للصـــاة، ومن بعد 
الظهـــر حتـــى و صـــاة المغـــرب أتواصل 
حتى انتهاء العجين، وفي زمن فيروس 
كورونـــا نعتمـــد االلتـــزام بالتعقيم وليس 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  وكل  الكمـــام 
فـــي صناعـــة الخبـــز وحتى فـــي توصيله 

للزبائن.
وعن أســـعار خبز الرقـــاق تقوم أم ضياء، 
و3  بدينـــار،  العـــادي  الخبـــز  أقـــراص   7
أقراص الخبز بالبيض بدينار، وهو كذلك 
سعر الخبز بالزجبن والزعتر والشكوالته 

وزبدة القستق.

ليلى مال اهلليوميات

“ الرقــــاق” حاضـــر في رمضـــان رغـــم كل اإلغــــــراءات

تزداد في شهر رمضان المبارك إقامة التجمعات في دول الخليج بعد اإلفطار بما يسمى “الغبقات”. وتعتبر إقامة ليلة “الغبقة” تراثا خليجيا وتقاليد 
رمضانيــة احتفظــت بروحيتهــا رغــم التطــورات، وتقوم الشــركات والمؤسســات بتنظيم الغبقات لموظفيهــا للتخفيف عن ضغوطــات العمل وتجمع 

أهاليهم والتعارف مع بعض، إضافة للترفيه عنهم بإقامة المسابقات والهدايا المقدمة.

وقـــال المدير التنفيذي للتشـــريفات 
والعاقـــات الحكوميـــة فـــي فنـــدق 
إن  بـــودواس  عـــادل  الدبلومـــات 
فنـــادق البحرين مهجورة وانحرمت 
الغبقـــات  أجـــواء  مـــن  القاعـــات 
بســـبب  العـــام؛  هـــذا  الرمضانيـــة 
فيـــروس كورونـــا ومنـــع التجمعـــات 

لصالح المواطنين.
وأوضـــح “قلبنـــا مكســـور وال نشـــعر 
بأجواء رمضان دون الغبقات، فشهر 
رمضـــان لـــه خصوصيـــات وأجواؤه 
وروحانياتـــه المختلفة، فقد اختفت 
بيتـــه  فـــي  والجميـــع  العـــام  هـــذا 
ليحافظ على صحته وصحة أسرته 
والمجتمـــع، ويـــؤدي صاتـــه ويأكل 
إفطـــاره وســـحوره فقط فـــي البيت 
بحكـــم الوضع في جميع دول العالم 

واإلجراءات المتبعة في البلدان”.
فـــي  فنـــدق  فـــي كل  أنـــه  وأضـــاف 

اثنـــان  أو  ضيـــف  يوجـــد  البحريـــن 
تقريبا إما يعملون لدى شـــركات في 
المملكة أو بقوا في البحرين بعد أن 
تم توقيف الطيران، مبيًنا أن الفندق 
التكاليـــف  خفـــض  بعمليـــة  يقـــوم 
بتقليـــل الموظفين، مثا إن كان في 
منطقة االستقبال 4 موظفين سابقا 
فيبقـــى موظـــف واحد فقـــط وأيضا 

بقية األقسام.
بـــدوره، قـــال مديـــر فنـــدق كـــراون 
بـــازا إبراهيم الكوهجـــي إن أجواء 
شـــهر رمضان هذا العام 2020 ألول 
مـــرة تحـــدث فـــي البحريـــن والعالم 
ككل، وألول مـــرة تمر هذه الظروف 
علـــى الفنادق بحيث يمنـــع التخالط 

والتجمعات والغبقات.
وأوضـــح أن وجـــود الغبقات في كل 
عام لهـــا روحانيتهـــا الخاصة، حيث 
يتجمـــع النـــاس وتتبـــادل األحاديث 

كمـــا  الخاصـــة  بنكهتهـــا  الرمضانيـــة 
أنهـــا أجـــواء مميزة للعوائـــل، وأيضا 
الشـــركات التـــي تقيـــم الغبقـــات من 
أهاليهـــم  وتجمـــع  موظفيهـــا  أجـــل 
عـــن  ناهيـــك  للتعـــارف،  بعـــض  مـــع 
المرحـــة  واألجـــواء  المســـابقات 
التـــي يتـــم التخفيف علـــى الموظف 
مـــن ضغوطـــات العمـــل بهـــذه الليلة 

الخاصة.
وأضـــاف أن منـــع الصـــاة وتوقـــف 
صاة التراويح في المســـاجد شيء 
مؤسف ويثقل القلب ولكن كل ذلك 

من أجل صحة الجميع.
أثـــرت  الظـــروف  أن  إلـــى  وأشـــار 
بشـــكل كبيـــر علـــى الفنـــادق، إذ إن 
األعمـــال متوقفـــة فيهـــا تماًمـــا مـــن 
وغـــرف  ومقـــاٍه  ومطاعـــم  قاعـــات 
دون  الموظفيـــن  رواتـــب  دفـــع  مـــع 
وجـــود أي مدخـــول من خـــال هذه 

األزمـــة، الفًتـــا إلـــى أن منـــع 
فيروس  بســـبب  التجمعـــات 
كورونـــا أثـــر علـــى اإلشـــغال 
الفندقي بشكل كبير، وأكثر 
هـــي  المتأثـــرة  القطاعـــات 
قطاعـــا الســـفر والســـياحة، 

ليـــس هنـــاك طائـــرات تحلق 
فـــي المنطقـــة ســـوى إلجـــاء 
وال  والمغتربيـــن،  المواطنيـــن 
وســـواح  مســـافرون  يوجـــد 

ليكون هناك إشغال فندقي.
مـــن جانبه، قال مدير فندق 

الشيراتون محمد شافي: إن 
الفندق مغلـــق ألعمال الصيانة 
والتطويـــر لمـــدة عامين، ولكن 
األجواء بشـــكل عـــام كئيبة؛ إذ 
اعتدنـــا رؤيـــة أجـــواء مختلفة 
فـــي كل عـــام فقـــط فـــي شـــهر 

رمضان واختفت هذا العام.

“الدبلومات” يخفض موظفي “الرسبشن”.. “كراون”: الفنادق أكثر المتضررين.. و “الشيراتون” مغلق لعامين

ــمــحــرق ــل ل الـــــــزالق  ــن  ــ م ــي  ــ ــات ــ ــون ــ وزب طــفــولــتــي  مـــنـــذ  أخـــبـــز  ــاء:  ــ ــي ــ ض أم   

الفنادق بال غبقات... مهجورة وكئيبة وقلبها مكسور
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مناشدة

هل يضر احتالم المسلم بصيامه؟ «

يجيب الشـــيخ بشـــار العالـــي بالقول 
إن احتـــام الصائـــم ال يضـــر بصحـــة 
صيامـــه؛ ألن له صورتين، األولى: إذا 
كان االحتـــام فـــي الليل واســـتيقظ 
قبل أذان الفجر فعليه االغتسال قبل 
األذان، فـــإن لـــم يســـعفه الوقـــت كأن 
يكون بقـــي ٥ دقائق فعليه أن يتيمم 
اســـتعدادًا لدخول الوقت ثم يغتسل 
الحًقا بعـــد األذان، واألهـــم أال يدخل 
عليـــه وقـــت الفجـــر إال وهـــو متطهر 
من الحدث، ولو اســـتيقظ بعد األذان 

أيًضا لم يكن متعمًدا فعليه االغتسال 
فقط وأداء الصاة.

يكـــون  أن  الثانيـــة،  الصـــورة  أمـــا 
االحتام في نهار شهر رمضان، وفي 
هـــذه الحالـــة ال يضر بصحـــة صيامه 
فعليه االغتسال ليؤدي صلواته وهو 

طاهر من الجنابة. 
يتعمـــد  أن  هـــو  يجـــوز  ال  والـــذي 
اإلنســـان فـــي إخـــراج المنـــي وهو ما 
يعـــرف باالســـتمناء، فإنـــه يعتبـــر من 
عليـــه  يلـــزم  فعلـــه  وإذا  المفطـــرات 

القضاء والكفارة.

جدل

ربيع القرآن

سعيد محمد

بدور المالكي

سعيد محمد

العالي: “االحتالم” ال يضر بالصيام

^قالت خبيرة تعزيز الصحة في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية استشارية طب العائلة أمل الجودر إن الطقوس المصاحبة لشهر رمضان هذا 
العام ستختلف عن طقوس األعوام الماضية مع وجود كورونا.

وأضافـــت “رمضـــان ســـيأتي هـــذا العام بشـــكل 
مختلف ونكهة مختلفـــة عما تعودنا عليه. أهم 
اختاف بالنســـبة لي عدم وجود صاة تراويح 
في المسجد وال تجمع عائلي، وبالرغم من ذلك 
فأنا كنت وما زلت أعتقد أن ما يصنع الفرق هو 
رد فعل الشخص تجاه الظروف الخارجية، وأنا 
ال أحـــب الســـهر أو حضور المجالـــس والغبقات 
وغيرها فأنا لن أفتقد هذا األمر الذي قد يكون 

للكثيرين أمرا ليس سها”.
وتابعـــت “بالنســـبة لي ســـأفتقد التجمع العائلي 
وعمومـــا نحن اســـتبدلنا لقاءنا الجســـدي بلقاء 
إلكترونـــي أســـبوعي من خـــال برنامـــج )زوم( 
فنطمئـــن علـــى بعضنـــا البعـــض ونعـــرف أخبـــار 
بعضنـــا البعـــض وســـنواصل هذا اللقـــاء إلى أن 

تنتهي األزمة بإذن هللا”.
فـــي الفطـــور تفضل الجـــودر “الشـــوربة مع ربع 
خبـــز بحرينـــي ثريـــد، وال يغيب طبق الســـلطة 
الخضراء وفي الســـحور الشـــوفان مع الحليب 
والمكســـرات ونـــوع مـــن الفواكـــه إمـــا تـــوت أو 

موز“.
وأضافت “أمارس رياضة المشـــي لنصف ساعة 

فـــي رمضـــان  قبـــل موعـــد اإلفطـــار، وأفضـــل 
ممارســـة المشـــي أو ركوب الدراجة الهوائية 

والقيـــام بالعديـــد مـــن المهـــام المنزليـــة، 
وأنوي متابعة برنامج أحمد الشـــقيري 

إن سمح الوقت”.
وبالنســـبة لصـــاة التراويـــح، قالـــت 
خبيـــرة الصحـــة “أنـــوي أن أصليهـــا 
جماعـــة مـــع آســـيا مديـــرة منزلي، 
أجـــرب  أن  لـــي  فرصـــة  وهـــي 

اإلمامة، وستكون هناك ندوات 
إلكترونيـــة.. وبالطبع ســـأزيد 

القـــرآن  قـــراءة  فتـــرة  مـــن 
والتأمل والقراءة”.

الجودر تجرب إمامة الصالة مع مديرة منزلها

لقاء 
عائلي 

إلكتروني 
عبر برنامج 

“زوم”

عمره 
15 عاما 

وأتم حفظ 
جزءين

وهنـــاك مـــن األطفال من يصـــر على الصيام، وفـــي ظل الحر 
الـــذي يشـــهده رمضـــان هذا العـــام يفضل عدم صيـــام الطفل 
األقـــل من ســـبع ســـنوات على أن يبـــدأ بعد ذلك فـــي الصيام 
لجزء من اليوم حتى يصل إلى صيام اليوم الكامل في ســـن 

البلوغ.
لـــم يفرض هللا ســـبحانه وتعالى الصيام علـــى الطفل إال بعد 
البلـــوغ وذلـــك لحكمتـــه بمعرفة جســـم الطفل الـــذي ال يمكن 
أن يفـــرض عليـــه الصيـــام قبل ســـن ســـبع ســـنوات، إذ يجب 
تعويـــد الطفل على الصيام بالتدريج من خال فترات صيام 
قصيرة، فمثا ُيفطر في الظهر ثم العصر وهكذا، حتى يكون 
قـــد اعتاد الصيام يوًما كاما عند بلوغه، والذي يكون تقريًبا 
في ســـن اثنتي عشرة ســـنة، ولكن هناك بعض األسر يأخذها 
الحمـــاس وتفرح بأطفالها الذين يصومـــون، لكن من الناحية 

الجســـدية فهـــو مجهـــود كبيـــر خصوصـــا فـــي ظـــل 
الحر الشـــديد الذي يشـــهده رمضان الحالي؛ إذ 

يفقد على إثـــره كمياٍت كبيرًة من المياه في 
العـــرق والبول وهو في ســـن نمو لم تكتمل 
أعضـــاؤه لتتحمـــل، وهو ما يمثـــل خطورة 

على صحته. 
ويوضـــح ســـالم أنه يتوجب علـــى األم أن 
تحـــرص علـــى تقديـــم الغـــذاء المتـــوازن 
للطفل، كي يعوضه عن الصيام ويســـاعده 

على مقاومة العطش والجوع، ففي اإلفطار 

يبـــدأ بحبتيـــن مـــن التمـــر ثـــم كـــوب ميـــاه وطبـــق صغير من 
الشـــوربة، ثم يقوم للصاة حتى يعطي وقًتا للمعدة لترســـل 
إشـــاراٍت للمـــخ للتهيؤ الســـتقبال باقـــي اإلفطار، ثـــم يتناول 
بعـــد ذلـــك أي نوع مـــن البقوليات مثـــل اللوبيـــا أو الفاصوليا 
أو البـــازالء مـــع ثـــاث أو ٤ ماعـــق أرز، وأخيـــًرا أي نوع من 
البروتيـــن ســـواء صـــدر فرخـــة أو قطعة لحم فـــي حجم كف 
اليـــد، ومن المهم تناول األســـماك الغنية باألوميجا ثاثة في 
أحـــد أيام األســـبوع، وكذلـــك ننصح األمهـــات بضرورة ضبط 
نشـــاط الطفـــل فـــي أثناء ســـاعات الصيـــام فيقلـــع تماما عن 
األنشـــطة البدنية التي تزيد من إحساســـه بالعطش والجوع 
نتيجـــة ازديـــاد حاجـــة الجســـم للمـــاء والســـعرات الحراريـــة 
لمواجهـــة هـــذا المجهـــود العضلي الزائد والتركيز على شـــغل 
وقـــت الطفـــل بألعـــاب مســـلية وأنشـــطة تعتمـــد علـــى 
المجهود العقلي كالشـــطرنج وقـــراءة القرآن 

ومشاهدة التلفاز.
األهـــل  يتابـــع  أن  الضـــروري  ومـــن 
أطفالهم وماحظتهم بشكل مستمر، 
فهناك مؤشـــرات تعطي ضوءا أحمر 
ويحتـــم علـــى الطفـــل وقـــف الصوم 
والدوخـــة  الشـــديد  الصـــداع  مثـــل 
وأعـــراض الجفـــاف الشـــديد وأيضا 
انخفـــاض الضغـــط ونقصـــان الـــوزن 

بشكل متطرف.

 نبذه عنك؟ «

15 ســـنة، طالـــب بمركـــز  لـــؤي عدنـــان مســـعد، 
تحفيظ، أتممت حفظ جزءين.

 لماذا اخترت دراسة وحفظ القرآن الكريم؟ «

الســـتثمار وقتي في شـــيء مفيـــد، وال يوجد ما 
هو أفضل من القرآن الكريم.

 كيف ترى جدوى الدراسة عن بعد في حفظ  «
القرآن؟

إلـــى اآلن فهـــي تجربـــة ناجحـــة ولكنهـــا تحتـــاج إلـــى بعـــض 
والتكنولوجيـــا  األجهـــزة  واســـتخدام  كالتدريـــب  المقومـــات، 
الصحيحة؛ ليتمكن المدرس من تقويم الطالب بشـــكل صحيح 

ذي جودة.
والدراســـة التقليديـــة تمكـــن المـــدرس أكثـــر مـــن االتصـــال مع 

الطالب، بتفاصيل القراءة أكثر منها في الدراسة عن بعد.
هل تعتقد أن الدراسة عن بعد سيكون لها تأثير سلبي على  «

تحصيلك القرآني؟

فـــي الوضـــع الحالي نعم، إذ إن عدم اســـتقرار 
اآللـــي  الحاســـب  وتطبيقـــات  التكنولوجيـــا 
المســـتخدمة لتنفيذ هذا النوع من التدريس، 
ال يوازي الشـــكل التقليـــدي إلى اآلن، ويحتاج 

إلى تحسين أكثر.
برأيك، كم بالمئة ترى االستفادة عن بعد،  «

قياسا بالنهج التقليدي؟

جميـــع  وتوفيـــر  التكنولوجيـــا  اســـتقرار  مـــع 
متطلبات تدريس القرآن عن بعد، للطالب والمدرس، أتوقع أن 
تكون االســـتفادة بنســـبة ال تقل عن 80 %، وهي تجربة تعتبر 

حتى اآلن ناجحة بالنسبة لي.
مقارنة مع إخوتك اآلخرين الذين يحضرون الدراسة القرآنية  «

معك، هل ترى أن استفادتهم بالدراسة عن بعد متقاربة؟

تتفـــاوت نســـبة التحصيـــل والفهم وفقـــا لألعمـــار، إذ إن صغار 
الســـن أقل في اســـتخدام هذا النوع مـــن التكنولوجيا، فتكون 

نسبة التحصيل لديهم أقل.

فوائد الصيام الصحية.. 
هل تشمل األطفال؟

لؤي عدنان: تفاوت نسبة 
تحصيل دراسة القرآن عن ُبعد

^ في الحديث النبوي الشريف ”صوموا تصحوا” نصحنا النبي األكرم 
)ص( بالصيام، ويؤكد هذه المقولة خبراء التغذية، موضحين فضل الصيام 

على جسم اإلنسان، ولكن هل تنطبق هذه المقولة على األطفال؟ يحدثنا 
استشاري طب األطفال بمستشفى الشرق األوسط نبيل سالم أن معظم 

األمهات يحثن أطفالهن على الصيام حتى ولو ليوم غير كامل.

^ يرى طالب مركز التحفيظ لؤي عدنان أن أفضل استثمار 
للوقت هو في القرآن الكريم، موضحا لـ ”البالد” أن ”التعليم عن بعد ال 

يوازي التقليدي، مع عدم استقرار التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات 
الحاسب اآللي المستخدمة لتنفيذ هذا النوع من التدريس”.

ابراهيم النهام

local@albiladpress.com05

يوميات ابداع

 لوحة
ناَء  "الّلُهمَّ ِإنِّي َأْفَتِتُح الثَّ

 ِبَحْمِدَك"”، للخطاط 
محمد النشيمي

استشاري طب 
األطفال نبيل سالم

الشيخ بشار 
العالي
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الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم د. ماجد  ــر  ــ ــال وزي قـ
األجــانــب  الــمــوظــفــيــن  ــدد  عـ إن  النعيمي 
وموظفة،  مــوظــًفــا   3717 يبلغ  بـــالـــوزارة 
وشامال الموظفين المتعاقد معهم، وكذلك 
الخاصة  التوجيهات  من  استفادوا  الذين 

بتثبيت المتطوعين في 2011.
بــرلــمــانــي  ســـــــؤال  ــى  ــلـ عـ ردا  وأضــــــــاف 
بـــأن “متوسط  الــصــالــح  لــلــنــائــب مــمــدوح 
غير  للمعلمين  األساسي  الشهري  الراتب 
 )...( ا  بحرينيًّ ديـــنـــاًرا   448 البحرينيين 
االســتــقــالــة،  بطلب  يــتــقــدم  منهم  الــعــديــد 

ألسباب خاصة أو بسبب الراتب”.
ولفت إلى أن التعاقد 

الـــــــخـــــــارجـــــــي 
مـــــتـــــوقـــــف 

اآلن.

الوزير  إجابة  نص  على  “البالد”  وحصلت 
النعيمي على أسئلة الصالح. وفيما يأتي 

أبرز ما تضمنته:

عدد األجانب

كم يبلغ عدد المعلمين األجانب بوزارة  «
التربية؟

بــالــوزارة  األجــانــب  الموظفين  عــدد  يبلغ 
وشـــامـــال  ومــــوظــــفــــة،  مـــوظـــفـــا   3717
ــك  ــمــتــعــاقــد مــعــهــم، وكــذل ــمــوظــفــيــن ال ال
الخاصة  التوجيهات  من  استفادوا  الذين 
وهــو   ،2011 فــي  الــمــتــطــوعــيــن  بتثبيت 
أن وافت  لــلــوزارة  الــذي سبق  العدد  ذات 
به مجلس النواب أثناء ردها على أسئلة 
“بحرنة  بشأن  البرلمانية  التحقيق  لجنة 

الوظائف”.

متوسط الراتب

ما هو إجمالي تكلفة المرتبات  «
الشهرية للمعلمين واإلداريين 

والفنيين األجانب في الوزارة 
حسب آخر سنتين 

ماضيتين؟

تحديد  يتم   -
الــــــــــرواتــــــــــب 
الــشــهــريــة 

األساسية للمعلمين غير البحرينيين على 
الدراسية،  لمؤهالتهم  وفقا  المثال  سبيل 
حــيــث يــبــلــغ مــتــوســط الـــراتـــب الــشــهــري 
 448 البحرينيين  غير  للمعلمين  األساسي 
ثابتا  الراتب  هذا  ويظل  بحرينيا،  دينارا 
زيــادة  أي  دون  مــن  التعاقد  فترة  طــوال 

سنوية أو حقوق تقاعدية.
نتيجة  متغيرة  المالية  التكلفة  بــأن  علما 
سنويا،  الوافدين  المعلمين  أعــداد  لتغير 
الــواحــد،  ــدراســي  وحــتــى أثــنــاء الفصل ال
يــتــقــدم بطلب  مــنــهــم  ــعــديــد  ال إن  حــيــث 
بسبب  أو  خــاصــة  ألســـبـــاب  االســتــقــالــة، 

الراتب.

اإلعالنات الخارجية

متى تنشر إعالنات التوظيف للمعلمين  «
والمعلمات األجانب؟

الوزارة تنسق مع ديوان الخدمة المدنية 
ــوزارة  الـ احتياجات  عــن  لــإعــالن  سنويا 
استنادا  الــتــدريــس  سلك  وظــائــف  لشغل 
لقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية 
وتوظيف  الوظائف  لبحرنة  ضمانا  وذلك 

البحرينيين ذوي الكفاءة العالية.
الــحــصــول على عناصر  تــعــذر  وفــي حــال 
وطــنــيــة مــؤهــلــة ومــســتــوفــيــة لــلــشــروط 
بــحــســب الــتــخــصــصــات الـــتـــي تــحــتــاجــهــا 
الوزارة وبعد استنفاد كافة السبل لتغطية 
حـــاجـــات الـــــــوزارة مـــن داخــــل الــبــحــريــن 
المؤقت  الخارجي  للتعاقد  الـــوزارة  تلجأ 

بالتنسيق مع ديوان الخدمة.
سجالت  بمراجعة  سنويا  الــوزارة  وتقوم 
الوظائف  شاغلو  ذلــك  في  بما  التوظيف 
ويحل  البحرينيين  غــيــر  مــن  التعليمية 
لــشــروط  المستوفي  الــمــؤهــل  البحريني 

الوظائف  تلك  فــي  فـــورا  الوظيفة  شغل 
ومن ثم تنهي عقود شاغلي تلك الوظائف 

من غير البحرينيين.
تقم  لــم  أنــهــا  التأكيد على  ــوزارة  ــ ال وتـــود 
بـــاإلعـــالن عــن الــتــعــاقــد الــخــارجــي خــالل 
اذ   ،)2019  /2017( الماضيين  العامين 

اكتفت بتوظيف البحرينيين.

امتحانات وتقييم

ما هي االمتحانات التي تجري  «
للمعلمين األجانب قبل التعاقد معهم 
وما هي الجهة التي تقوم بإجراءاتها 

واإلشراف عليها؟

في حال التعاقد الخارجي -وهو متوقف 
حاليا- تعقد الوزارة للمرشحين الوافدين 
لشغل الوظائف التعليمية ذات االمتحانات 
النظرية والتطبيقية والشفوية التي تعقد 
للبحرينيين ويتم تصحيحها وتقييمها من 
من  اختصاصيين  من  مؤلفة  لجنة  خالل 
وممثل  البشرية  والموارد  المناهج  ادارة 

من ديوان الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بنموذج التعاقد للوافدين 

فهو نموذج موحد للتعاقد الخارجي 
المطبق لدى ديوان الخدمة.

تدقيق الشهادات

هل يتم التدقيق على مؤهالت  «
المعلمين األجانب قبل إجراء المقابالت 

واالمتحانات لهم وهل يتم مراعاة 
الجودة التعليمية كمعيار أساسي 

في اختيار البلدان التي ينتمي إليها 
المعلمون عند التعاقد معهم؟

ــتــعــاقــد  ــال ال ــ ــي حـ تـــشـــتـــرط الـــــــــوزارة فــ
من  متخرجا  المعلم  يكون  أن  الخارجي 

جامعات معترف بها في بلدانهم، وعملوا 
أدنــى  كحد  الحكومي  التعليم  سلك  فــي 

خمس سنوات.
وتــخــضــع عــمــلــيــة الــتــدقــيــق والــتــصــديــق 
ومعادلة الشهادات إلى القانون واألنظمة.

ــة الـــشـــهـــادات  ــم الـــتـــأكـــد مـــن ســـالمـ ــتـ ويـ
ــات تــصــديــقــهــا مـــن الــتــعــلــيــم  ــراطــ ــ ــت واشــ
وزارة  ومن  البحرين  سفارة  ومن  العالي 

الخارجية.
البحرينية  الثقافية  الملحقيات  تعمل  كما 
على  معها  المتعاقد  بالبلدان  الــمــوجــودة 
الــتــأكــد مــن صحة الــبــيــانــات الــــواردة في 
مــدى  مــن  والــتــحــقــق  المعلمين  مــؤهــالت 
المطلوبة  واالشتراطات  الخبرات  توافر 

لشغل الوظائف التعليمية.
وتقوم الوزارة باختيار الدول التي يتم 

االتفاقيات  على  بناء  معها  التعاقد 
البحرين  بين  الموقعة  الثقافية 
وهـــــذه الــــــدول بــشــكــل أســـاســـي، 
الــبــلــدان  اخــتــيــار  أســـاس  ويستند 
المطلوب.  التخصص  نوعية  الــى 

عــلــمــا بــــأن الــتــعــاقــد 
يتم من خالل 

التواصل مع وزارت التربية بتلك الدول.

خطة البحرنة

هل لدى الوزارة خطة زمنية واضحة  «
إلحالل المعلم والفني واإلداري 

البحريني مكان األجنبي في قطاع 
التعليم الحكومي؟

المعلمين  باالستغناء عن  الــوزارة  تقوم   -
الــوافــديــن الــذيــن تــم تــوظــيــفــهــم بعقود 
ســنــويــة مــؤقــتــة عــنــد تـــوافـــر خــريــجــيــن 
ــاء خــدمــات  ــهـ بــحــريــنــيــيــن، حــيــث تـــم إنـ
العام  أجنبيا خالل  370 موظفا  أكثر من 
الـــــوزارة  خــطــة  ضــمــن   )2019  /2018(
لبحرنة الوظائف، وتم تعيين 900 موظف 

بحريني.
وتسعى الوزارة لرفع نسبة 
خطتها  ضــمــن  الــبــحــرنــة 
تمتد  ــتــي  ال الــزمــنــيــة 
ولــغــايــة   2020 مــن 
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3717 موظفا أجنبيا ومتطوعا بـ “التربية”... و448 ديناًرا متوسط الراتب
ا علـــى الصالـــح: التعاقـــد الخارجـــي متوقـــف وأجانـــب يســـتقيلون بســـبب الراتـــب النعيمـــي ردًّ

الطراونة: للقضاء وحده تكييف “كورونا” كونه قوة قاهرة أو ظرفا طارئا
ُبعد عــن  بــنــدوة  ــة  ــيـ أردنـ بــجــامــعــة  الــدســتــوري  ــون  ــان ــق ال أســتــاذ  تستضيف  ــن”  ــي ــام ــح ــم “ال

أقامت جمعية المحامين البحرينية ندوة عن ُبعد بواســطة برنامج التواصل 
االجتماعــي )االنســتغرام( بعنــوان “جائحــة كورونــا وتأثيرهــا علــى العقــود 

وااللتزامات”.

مهند  األردن  مـــن  فــيــهــا  اســتــضــافــت   
ــون الــدســتــوري  ــقــان الـــطـــراونـــة اســـتـــاذ ال

واالداري بجامعة العقبة للتكنولوجيا.
بالقول  الندوة  الطراونه  الدكتور  استهل 
تــكــيــيــف جــائــحــة  ــقــضــاء وحــــــده  ــل ل أن 
قوة  كونها  المستجد  ــا  كــورون فــيــروس 
قاهرة أو ظرف طارئ، ويمكن الفرق بين 
الحالتين أن الظرف الطارئ يؤدي إلى أن 
يكون االلتزام صعبًا ومرهقًا ألحد طرفيه 
كعقود االيجار وعقود العمل في القطاع 
ــــى انــقــضــاء  الـــخـــاص ولــكــن ال تــــؤدي إل
االلتزام، في حين أن القوة القاهرة تؤدي 
استحالة  الــعــقــود  تنفيذ  اســتــحــالــة  إلـــى 
مطلقة فيؤدي إلى الفسخ كعقود توريد 

البضائع من بلد موبوء إلى بلد آخر. 
لحل  التقليدية  الحلول  الطراونه  وعــدد 
االشــكــالــيــات بــيــن الــمــتــعــاقــديــن فـــاألول 
يتمثل بالتراضي الودي بين طرفي العقد 
بعيدًا عن ساحات القضاء بحيث يتنازل 
المصالح  فيه  وتــتــوازن  طــرف  عــن  كــل 
اللجوء  هــو  الثاني  والــحــل  المتعارضة، 
إلى القضاء لتعديل الميزان المالي للعقد 
برفع  الــمــوضــوع  قاضي  يتدخل  بحيث 
ــتــزامــات  الـــتـــزامـــات طـــرف أو خــفــض ال
طرف اخر، والحل االخير هو فسخ العقد 
وإعــادة  التزاماته  من  طرف  كل  وتحلل 

الحال إلى ما هو عليه. 
حلوال  ثمة  أن  الــطــروانــه  بين  حين  فــي 

وهو  االشكاليات  تلك  لمعالجة  حديثة 
ــدث فــي  ــ ــا حـ ــمـ ــاذ الـــحـــكـــومـــات –كـ اتــــخــ
البحرين وبعض دول الخليج– إجراءات 
من شأنها حماية األطراف المتضررة من 
الخاص  القطاع  ذلك كسداد أجور عمال 
وتأجيل  الكهرباء  فاتورة  من  واالعــفــاء 

االقساط البنكية وغير ذلك.

وتــابــع: “بــالــنــســبــة لــعــقــود االيــجــار فيتم 
فالمستأجر  حده  على  حالة  كل  معالجة 
الــــذي لـــم تــنــتــقــص مــنــفــعــتــه مـــن الــعــقــار 
يوجد  فــال  للسكن  الــمــعــدة  ــعــقــارات  كــال
الــســداد  التوقف عــن  إلــى  يــدعــو  ثمة مــا 
بالنسبة  ذلك  وعكس  االجــرة،  أو خفض 
لعقود االيجار بالنسبة للمحالت التجارية 
ونقص  لخسائر  تعرضت  شــك  بــال  التي 
في المنفعة مما يجوز معه القول بجواز 
بعين  أخــذا  العقدية  االلــتــزامــات  تعديل 
ــة ونــــوع الــنــشــاط  ــدولـ االعــتــبــار دعـــم الـ

ــر فــي ذلـــك كــلــه مــتــروك  الــتــجــاري واالمــ
حالة  كل  تقدير  في  الموضوع  للقاضي 
تعطيها  واسعة  بمرونة  تمتعًا  حده  على 
إياها القواعد العامة في القانون المدني”.

من  المحاماة  قطاع  أن  الطروانه  وأكــد 
ذلك  مــن  تــضــررت  التي  القطاعات  أكثر 
قــضــائــيــة  إجـــــازة  ُأعــلــنــت  االردن  فــفــي 
مفتوحة ما عدا القضايا المستعجلة وتم 
وأثر  احترازيًا  المحاماة  مكاتب  إغــالق 

ذلك على دخول المحامين و أعمالهم. 
أكد الطروانه أنه ال يوجد ما يحول دون 

اتخاذ االجراءات التنفيذية ضد المدينين 
بلغت  التي  القضائية  االحكام  بخصوص 
تلك  أن  بإعتبار  الجبري  التنفيذ  مرحلة 
أحكام عن التزامات نشأت وانتهت قبل 

انتشار فيروس كورونا المستجد. 
ــر  ــــدوة أن أث ــن ــ ال الـــطـــروانـــه  واخـــتـــتـــم 
ــى تغير  ــ ــؤدي إل ــيـ جــائــحــة كـــورونـــا سـ
القوانين  وتعديل  القانونية  الفلسفة 
التشريعي  النقص  لمعالجة  والدساتير 
على  جائحة جورونا  الــذي ظهر خالل 
نحو ما حدث في البحرين من تعديل 
قـــانـــون االجـــــــراءات الــجــنــائــيــة حيث 
للنيابة العامة إذا  أجاز التعديل األخير 
تلجأ  أن  متهم  أو  شاهد  حضور  تعذر 
والنقل  التقنية  وســائــل  استعمال  إلــى 
األثيري في سماع أقواله أو استجوابه 

عن بعد.
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متطوعون يعقمون دار كليب ومجمعات بمدينة حمد
شــهدت دائــرة النائب محمــد خليفة بوحمود جولة تعقيم بمشــاركة 
األفــراد  مــن  المتطــوع  البحرينــي  الشــباب  مــن  كبيــرة  مجموعــة 

ومؤسسات المجتمع المدني.

ورافقت عدسة “البالد” جانبا من 
حملة التعقيم والتي شارك فيها 
المتطوعين  مــن  متنوع  خليط 

ومن الجنسين.
ــالد” بــأن  ــبـ ــال بــوحــمــود لـــ “الـ وقــ
حملة  في  المتطوعين  مشاركة 
مجمعات  شملت  التي  التعقيم 
كليب  دار  ومنطقة  بمدينة حمد 
وإدراك  وعـــي  مــســتــوى  تــعــكــس 
ــيــتــه تــجــاه  ــمــجــتــمــع بــمــســؤول ال

وطنه.
وشكر بوحمود جميع المشاركين 
فريق  بــالــذكــر  وخـــص  بالحملة، 
“البحرين تستاهل” وفريق “مركز 
“شباب  القادسية” وفريق  شباب 
كليب  دار  وجمعية  كليب”  دار 

الخيرية.
التعقيم  وذكر بوحمود أن حملة 
شملت المحالت بقرية دار كليب 
 11 بالدائرة  التجارية  واألســواق 
وأبـــواب  الــشــمــالــيــة  بالمحافظة 

البيوت بالمنطقة.
ــن مـــدى  ــن ســـــــروره مــ وعـــبـــر عــ
فريق  مع  المنطقة  أهالي  تعاون 

المتطوعين وحملة التعقيم.
لتعزيز  الــحــاجــة  وأكـــد ضــــرورة 
الدعم واإلسناد لفرق المتطوعين 
ــق لــتــنــفــيــذ  ــاطـ ــنـ ــمـ بــمــخــتــلــف الـ
والتطهير  التعقيم  مــشــروعــات 
الغايات  تحقيق  في  يسهم  وبما 
ــمــنــشــودة بــالــتــصــدي النــتــشــار  ال

فيروس كورونا.

بوحمود: لتعزيز الدعم 
لحمالت التطهير
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 يقـــال إن لكل قصة وجهين، وأوجه كثيرة 
هـــي التـــي يمكـــن أن تلتمســـها فـــي عالـــم 
المصابين باضطـــراب وطيف التوحد، فقد 
يكـــون عالما غامضـــا لمن يرونـــه من بعيد، 

وقد يكون كذلك لذويهم والمحيطين بهم. 
الوجـــه  مـــن  قصصـــا  تســـتعرض  “البـــاد” 
اآلخر مـــن عالـــم التوحيدييـــن الموهوبين 
الـــذي تمكنـــوا مـــن إظهارهـــا وكشـــفها لمن 

حولهـــم من رحـــم المعاناة التي يعيشـــونها 
وذويهم، فســـمحوا لنا بقراءة الوجه اآلخر 
مـــن قصصهـــم لعلهم يحضـــون بفرصة في 

وزير التربية مفتتحا أول فصل لدمج طلبة التوحد بالمرحلة اإلعدادية )صورة ارشيفية(مجتمع مقصر لم يناولوا فيه حقوقهم.

ملف “^” عن التوحديين: صامتون عن الكالم.. ناطقون باإلبداع
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التوحـــدي  )ام  حســـن  نجـــاة   ^
يوســـف بطي(، قصة أخـــرى ملهمة في 
عالـــم التوحـــد تمتـــد 21 عامـــا هو عمر 
ابنهـــا الـــذي شـــخص فـــي عمـــر متقدم 
باضطراب التوحد اســـتطاعت تحويل 
تجربتهـــا  ودفعتهـــا  أمـــل  إلـــى  األلـــم 
الطويلـــة وخبرتهـــا لنقلهـــا عبـــر كتـــاب 

“تجربتي مع التوحد”.
اســـتطاعت أم يوســـف تقبـــل صدمتها 
لتنطلق في رحلة السعي لدمج يوسف 
فـــي مراكـــز تخصصية، والتـــي لم يكن 
غيـــر مركـــز عاليـــة للتدخـــل المبكر ولم 
تمنعهـــا إمكاناتهـــا الماديـــة المحـــدودة 
محاولة العمل لتوفير الرسوم الدراسية 
ليوسف، فاضطرت أم يوسف أن تعمل 
فـــي توصيـــل الطالبات لتدفع الرســـوم 
الشـــهرية التـــي لم تتجـــاوز وقتها 150 
دينـــارا شـــهريا، أال أنـــه كان مبلغا كبيرا 
لم أستطع دون مساعدة الشيخة رانيا 
بنت علي آل خليفة األمين العام لمركز 
عالية من استمرار يوسف في الدراسة 

طوال سنوات.
 تقول أم يوســـف إن عاج التوحد هو 

الحـــب قبـــل الطـــب والعلـــم، فكثيرون 
يعيشون مرحلة الصدمة بعد تشخيص 
أطفالهـــم بالتوحـــد والتـــي ال يمكـــن أن 
تتجاوزهـــا إال بالتقبـــل، ابنـــي يوســـف 

هدية ربي لي ورصيدي لآلخرة.
رغـــم  األســـرة  أفـــراد  أحـــد  يكـــون  أن 
لتغيـــر  الدافـــع  هـــو  يكـــون  قـــد  األلـــم 
ذويـــه وأســـرته، فســـبب تغيـــر حياتي 

التوحـــدي.  يوســـف  وشـــخصيتي 
وأمـــا أختـــه األصغر ســـنا، فعاشـــت كل 
التغيـــرات التي عاشـــها أخوهـــا لتكون 
اآلن فتـــاة مميـــزة مختلفـــة عمـــن فـــي 
عمرهـــا فـــي اهتماماتهـــا وشـــخصيتها 

واستقاليتها.
تقول أم يوسف ابنها المختلف يوسف 
غيـــر في أســـرته وكان دافعـــا لهم رغم 
أن مخزونـــه مـــن الكلمـــات بســـيط، إال 
أنـــه هـــي ولســـانه وأداة التواصل بينه 
وبين المجتمع؛ لكونه يستجب لألوامر 
اليـــوم فـــي  باللغـــة اإلنجليزيـــة، وهـــو 
بداياتـــه لتعلم العربية عبر حفظ ســـور 

القرآن الكريم.
موســـيقية  ميـــوال  يمتلـــك  يوســـف   
المدرســـة  فـــي  معلمـــوه  واكتشـــف 
عشـــقه وشـــغفه بالعـــزف علـــى اآلالت 
الموســـيقية إلى أنه تخرجه من المركز 
منـــذ أربـــع ســـنوات حرمـــه مـــن متابعة 
هـــذه الموهبة. فـــا اإلمكانـــات المادية 
تســـمح بأن يمارس يوســـف هوايته أو 
يطورها وال مختصيـــن لتعلميه خاصة 

بعد تخرجه من المركز.

نجاة عملت بتوصيل الطالبات لسداد رسوم دراسة ابنها

^ ُشـــخص علي حســـين الشهابي 
ذو 17 ربيعا باضطـــراب طيف التوحد 
البحريـــن  فـــي  االختبـــارات  وأثبتـــت 
بمتازمـــة  إصابتـــه  الكويـــت  ودولـــة 
“اسبرجر “، وهو في سن الثالثة، فضا 
بقـــدرات ذكاء ومهـــارات  عـــن تمتعـــه 

عالية ودقة الماحظة.
 قبـــل بلوغـــه الرابعـــة أظهـــر الشـــهابي 
وكانـــت  اإلنجليزيـــة،  باللغـــة  اهتمامـــا 
عبـــر  اللغـــات  لعالـــم  للدخـــول  بوابتـــه 
يشـــاهدها  التـــي  العلميـــة  البرامـــج 
مـــا  ويســـتوعب  معلوماتهـــا  ويحفـــظ 
يفـــوق قـــدرات أقرانـــه ومعمليـــه فـــي 

بعض األحيان.
يسأل الشهابي “لماذا ال أتمكن من فهم 
هذه اللغة”، فكانت حيلته أن يستخدم 
البرنامـــج  ذات  لمطالعـــة  جهازيـــن 
إلتقـــان  وســـيلته  مختلفتيـــن  بلغتيـــن 
اللغـــات االجنبيـــة. ليتمكـــن اليـــوم من 
اللغة العربيـــة الفصيحة التي يعتمدها 
فـــي حياته اليوميـــة ويبرع فـــي اللغة 
والصينيـــة،  واليابانيـــة  االنجليزيـــة 
فضا عن إطاعه على اللغة االسبانية 
والكوريـــة والفرنســـية، والتـــي يحاول 

في تطوير قدراته فيها.
ويغـــذي  العلميـــة  البرامـــج  تســـتهويه 
شـــغفه باالطـــاع على اللغـــات األخرى 
عبـــر مطالعـــة القصـــص والمسلســـات 
تحـــت  المختلفـــة  باللغـــات  والبرامـــج 

إشراف والديه.
دقيق الماحظة ويكتســـب المعلومات 
الفضـــاء وعلـــم  العلميـــة يفضـــل علـــم 

الحيوانات والطبيعة ويخزن كما كبيرا 
مـــن المعلومـــات فـــي شـــتى المجاالت، 
ورغـــم حمله بأن يصبـــح طبيبا بيطريا 
يكـــون  أن  هـــو  المتـــاح  الخيـــار  أن  إال 
بقـــدرات  لتمتعـــه  مترجمـــا أو مرشـــدا 
عاليـــة جـــدا فـــي الفهـــم واالســـتيعاب 

والحفظ.
 دقة الماحظة الشـــديدة التي ال يمكن 
مواقـــف  فـــي  يســـتخدمها  تفســـيرها 
الحياتيـــة العاديـــة، فهـــو ينبـــه والـــده 
لموعـــد تغيـــر لـــون اإلشـــارة الضوئيـــة 
بحســـاب ذهنـــي ال تمكـــن والـــده مـــن 
الســـيارات  بمـــرور  فينبهـــه  تفســـير، 
وألدق  والمـــارة  لإلشـــارات  واالنتبـــاه 

التفاصيل الشارع.
 رغـــم كل هذه القـــدرات حرم علي من 
اســـتكمال دراســـته بعـــد أن اجتاز كأي 
طالـــب الصفـــوف المرحلـــة االبتدائيـــة 

حتـــى  اإلعداديـــة  بالمرحلـــة  ليلتحـــق 
الصـــف الثالث اإلعـــدادي في المدارس 
الحكومية، ورغم توصية وزير التربية 
والتعليم إال أن افتقار المدرسة الخطط 
والبرامج التي تتناسب وحالته تسبب 

في تركه مقاعد الدراسة.
ولـــي أمـــره حســـين الشـــهابي يقول إن 
المدرســـة ليســـت مســـتعدة الســـتقبال 
طلبـــة بهـــذه القـــدرات لغيـــاب البرامج 
والخطـــط الواضحـــة، فرغـــم القـــدرات 
التـــي يمتلكونها تقف الـــوزارة مكتوفة 
األيدي تجاه هذه الفئة التي تحرم من 

أبسط حقوقها، وهو حق التعلم.
ويتابـــع كل طموحـــي أن يكـــون ابنـــي 
معتمدا على نفســـه يستطيع أن يحقق 
مـــا يحلـــم بـــه، وأن تتوافـــر لـــه الســـبل 
لتطويـــر قدراتـــه العاليـــة جـــدا التي ال 
تتوافر القنوات الستقبالها وتطويرها.

توحدي يتكلم 4 لغات وعينه على 3 أخريات

وزير العمل مكرما علي الشهابي

التوحدي يوسف بطي

^ علي النشيط ذو العشرة أعوام 
والمشـــخص باضطراب طيـــف التوحد 
ظهرت موهبة الرســـم لديه مبكرا جدا، 
فكانت جدران البيت مرسمه وساحته 
ولوحتـــه األولـــى وبذلك أجبـــر الجميع 

من حوله على ماحظة موهبته.
علـــي الـــذي تـــم تشـــخيصه باضطراب 
طيـــف التوحـــد بعـــد تغير ســـلوكه بعد 
عـــن  توقـــف  أن  وبعـــد  العاميـــن  ســـن 
الـــكام واختـــار الصمت، نطـــق بألوانه 
وتكلـــم بأقامـــه قبل أن يســـترد نطقه 
الجـــدران  علـــى  بعثرهـــا  برســـومات 
واألوراق ليسمع الجميع صوته قبل أن 

يتسترجع قدرته على النطق.
 بدأ علي برســـم شخصيات الكارتونية 
بشـــخصية  فانطلـــق  لديـــه،  المحببـــة 
“سنويك” و”ريمل” لتتغير الشخصيات 
وتتوالـــى مـــع تطـــور موهبتـــه وتقـــدم 
جـــدران  الكبيـــرة  لوحتـــه  أمـــا  عمـــره. 
تمســـح  أن  يرفـــض  فـــكان  المنـــزل، 

إنجازاته منها.
بشـــخصية  معجـــب  اليـــوم  علـــي   
“جودزيـــا” الديناصـــور الخرافـــي مـــن 
القصـــص اليابانيـــة، والـــذي تمكـــن من 
متابعـــة كل ما يتعلق بهذه الشـــخصية 
لينقل “جودزيا” علـــى أوراقه، وتمكن 
علـــي من صناعـــة دفتـــر التلوين األول 
الخـــاص به المتضمن لهذه الشـــخصية 
بمختلـــف تطوراتهـــا، وطلـــب من ذويه 
طباعته ليتمكن من بيعها فوصل سعر 

دفتـــره دينـــار ونصـــف مشـــرفا بنفســـه 
على تسويقه بين أهله راويا لهم فكرة 

كل صفحة منه وقصتها.
لـــم يكتف علـــي برســـم “جودزيـــا” بل 
أنشـــأ موســـوعته الخاصـــة بهـــا، والتي 
مكتســـبا  العلميـــة  موهبتـــه  أظهـــرت 
أياها مـــن متابعة البرامج العلمية التي 
تفـــوق عمـــره والتـــي يشـــترط علي أن 
تكـــون باللغـــة االنجليزية الـــذي تعلمها 
وال  البرامـــج  متابعـــة  مـــن  واكتســـبها 

يقبلها مترجمة باللغة العربية.
لـــم يقـــف علـــي عنـــد موهبـــة الرســـم، 
األفـــام  صناعـــة  فـــي  منهـــا  فانطلـــق 

الكرتونيـــة على الورق بقصص مكتملة 
التفاصيـــل، لم يكتف علـــي، بل حرص 
علـــى أن يســـتخدم تطبيقـــات صناعـــة 
األفام والفيديوهات ليصورها بنفسه 

ثم يدخل عليها صوته.
 التحق علي بالمدرســـة الحكومية في 
صفـــوف الدمـــج التـــي لم يســـتمر فيها 
العاديـــة،  بصفـــوف  ليتحقـــق  طويـــا 
فكانـــت لمعلمتـــه الفضـــل الكبيـــر فـــي 
تقبلـــه، وأصـــرت علـــى ان يســـتمر فـــي 
وســـاعدته  التاميـــذ  كباقـــي  الصـــف 
فـــي المتابعـــة ليتمكن مـــن أن يتجاوز 
الصعوبات ويساوي اقرأنه في الصف.

علي فنان ومخرج أفالم
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  تؤكـــد   ^
البحريـــن  أن  عبدالرحيـــم  معصومـــة 
مـــن  للموهوبيـــن  مراكـــز  تمتلـــك  ال 
التوحيدييـــن فضـــا عن انه هنـــاك تأخر 
في التشخيص وتأخر انضمامهم للمراكز 
الخاصة بهـــم. فكيف يمكن الحديث عن 
تطويـــر المواهب في غياب االحتياجات 
االساسية لهده الفئة خاصة وأن األعداد 
تتزايد وهنـــاك مركز وحيد مدعوم فقط 
يســـتقبل هذه الحاالت وهي مركز عالية 

للتوحد.
وتضيـــف أن التشـــخيص المبكـــر أفضـــل 
ما يمكـــن تقديمه لـــذوي التوحد وهو ما 
يمكـــن ان يختصر عليهم وذويهم الكثير 
من المعاناة في التعليم وتطوير السلوك.
من الممكن اكتشـــاف اإلصابة باضطراب 
التوحـــد مـــن األشـــهر األولـــى فـــي عمـــر 
الطفـــل وهـــو غيـــر المتحقـــق فـــي، فـــا 
يجـــب ان يتحمـــل طفل التوحـــد ووهي 
ماليـــة العمل ونقص األطبـــاء لدى وزارة 

الصحة.
تأخـــذ  بـــان  عبدالرحيـــم  وتطالـــب   
مـــن  األساســـية  موقعهـــا  الجمعيـــات 

االهتمـــام وتفعيـــل الشـــراكة المجتمعية 
الفئـــة  الوعـــي بخصوصيـــة هـــذه  لنشـــر 

وتقبلهم وصقل قدراتهم.
 وتشـــير إلـــى أنهـــا تقدمت بمقتـــرح منح 
ومـــن  رعايـــة،  ســـاعتين  اإلعاقـــة  ذوي 
بينهم فئة التوحد شـــرط تعديل التقارير 
الخاصـــة بهـــم الصـــادرة من المستشـــفى 
الطب النفســـي لتحدد اإلعاقة وشـــدتها، 

المخصـــص  زيـــادة  عـــن  مقتـــرح  فضـــا 
الشـــهري لـــذوي االعاقة ومـــن بينهم فئة 

التوحد ل200  دينار شهريا. 
 تضيـــف بعـــض المراكـــز لـــذوي التوحـــد 
تجاريـــة مـــن الدرجـــة األولـــى ونتمنـــى 
ان تـــدرس تجربـــة مركز عاليـــة للتدخل 
العاليـــة وتاريـــخ عملهـــا ليطبـــق على كل 

مراكز التوحد في البحرين.

جمعيـــة  رئيـــس  يذكـــر   ^
زكريـــا  ســـيد  البحرينيـــة  التوحدييـــن 
ذويـــه  بيـــن  التوحـــدي  تقبـــل  هاشـــم 
وتجاوز مرحلة الصدمة بعد تشخيص 
المرحلـــة  هـــي  باالضطـــراب  الطفـــل 
الثانية لانطاق مع التوحدي والسعي 
لتطويره اندماجه في المجتمع، ويتابع 
عيادتيـــن  مـــع  تتعـــاون  الجمعيـــة  أن 
نفســـيتين لدعـــم أوليـــاء األمـــور فـــي 
مرحلـــة صدمـــة مـــا بعـــد التشـــخيص، 
إلـــى  تســـتمر  ان  الممكـــن  مـــن  والتـــي 

عامين أو يزيد.

20 مركـــزا  ويضيـــف أن هنـــاك قرابـــة 
للتوحـــد فـــي البحريـــن، فـــي حيـــن أن 
األعـــداد كبيـــرة المســـجلة لـــدى وزارة 
العمـــل، فعدد الحـــاالت التي مرت على 
الجمعيـــة تجـــاوزت 800 حالـــة توحد. 
الموهوبيـــن  مـــن  الكثيـــرون  وهنـــاك 
اســـتطاع أوليـــاء األمور الذيـــن صقلوا 
المواهب وتنميتها، وهناك من تميز في 
لعب كـــرة الســـلة وأظهر براعتـــه فيها، 
وآخـــر مبدع فـــي العزف علـــى البيانو، 
وهناك مـــن التوحدييـــن المبدعين في 

اللغات، فيتكلم أحدهم 4 لغات.

معصومة: بعض مراكز التوحد “تجارية”

جمعية التوحديين تتعاون مع عيادتين لعالج صدمة الوالدين

علي النشيط

معصومة عبدالرحيم

سيد زكريا هاشم
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السنابس - الغرفة

أعلنـــت غرفـــة تجارة وصناعة البحرين عن إطالق شـــعارها الجديد”، تماشـــيًا 
مع اســـتراتيجيتها وخططهـــا التطويرية، وتوجهات مجلـــس إدارتها ومكتبها 
التنفيـــذي، نحو ديمومـــة وحداثة األداء داخل إداراتها لخدمة منتســـبيها من 
رواد األعمـــال فـــي مختلـــف المجـــاالت التجاريـــة والصناعيـــة، مـــع االحتفاظ 

بمسماها الحالي.
 وأوضحـــت “أن الشـــعار الجديـــد سيجســـد هويتها في”مختلـــف االجتماعات 
والفعاليـــات والمؤتمرات، والمراســـالت، وكذلـــك المطبوعـــات والتصميمات”، 
وأنه صمم بشـــكل حديث بما يتواكب مـــع تطلعات مجتمع األعمال البحريني 

وبما يعكس درجة التطور.
وبينت أن الشـــعار يمثل فلســـفة مســـتمدة من القيم األساسية التى تعمل من 
خاللهـــا الغرفـــة لتعزيـــز جهودها والوصـــل لتحقيق أهدافها، والتـــى من أهمها 
“الجـــرأة” فـــى اتخـــاذ اإلجـــراءات والقـــرارات للتعامل مـــع التحديـــات، كذلك 
“الشـــفافية” التى تعتبرها الغرفة منهجها فى إدارة عملها، فضال عن “االلتزام” 
فـــى مواجهـــة التحديـــات الحاليـــة والمســـتقبلية، كذلـــك “الـــوالء، واالبتـــكار، 

والشمولية”.
وأضافت أن شـــعارها الجديد هو رســـالة للشـــارع التجاري والصناعي تحكي 
تاريـــخ طويـــل وممتـــد لهـــا منـــذ أن تأسســـت عـــام 1939 كأول غرفـــة تجارة 
وصناعـــة في منطقة الخليج العربي تحت اســـم “جمعيـــة التجار العموميين” 

آنذاك، وتغير االسم فيما بعد إلى “غرفة تجارة وصناعة البحرين”.

“الغرفة” تغير شعارها مواكبًة الستراتيجيتها

السلوم: منح “المتناهية الصغر” و“المتوسطة” 65 % من الكتلة التصويتية

فـؤاد أبــل يطالــب بعــدم الموافقــة على “تعديــل الغرفـــة”

ــة ــق ــي ــر دق ــيـ ــة عــــن تـــعـــديـــات قــــانــــون “الــــغــــرفــــة” غـ ــ ــداول ــ ــت ــ ــم ــ ــات ال ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــض الـ ــعـ بـ

الــبــحــريــن دســــتــــور  ــاوز  ــ ــج ــ ــت ــ وي ــي  ــ ــون ــ ــان ــ ق ــر  ــيـ غـ ــع  ــريـ ــشـ ــتـ الـ أن  أكــــــد 

أوضح رئيس لجنة الشــؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب، النائب أحمد الســلوم، أن ما تم تداوله من أخبار بخصوص تعديالت قانون الغرفة رقم 48 لســنة 
2012 المطروحة على المجلس حاليا كان غير دقيقا، مشيرا إلى أن اللجنة قامت ببعض التغييرات الجذرية على نسخة التعديالت التي تم تقديمها من قبل الحكومة 
مبينة على “مبدأ االستقاللية والتوازن”، وبالتالي فإن ما سيتم مناقشته في جلسة مجلس النواب غد الثالثاء 5 مايو يختلف بشكل تام عن المعلومات المتداولة.

وقـــال النائـــب الســـلوم: إن اللجنـــة 
قامت بتعديالت كبيرة على جدول 
األصوات الخاصة بانتخابات غرفة 
تجارة وصناعـــة البحرين الذي ورد 
إليها ضمـــن التعديالت التشـــريعية 
المقترحة، وكان يضم 8 فئات وفقا 
لـــرأس مـــال كل شـــركة ابتـــداء من 
غيـــر المصـــرح به ودينـــار فما فوق، 
وحتـــى رأس مـــال 5 مالييـــن دينار 

فأكثر.
رفـــع  اقترحـــت  اللجنـــة  أن  وأكـــد   
الشـــركات  فئـــات  جميـــع  أصـــوات 
والصغيـــرة  الصغـــر  المتناهيـــة 

والمتوسطة متمثلة في 4 فئات من 
الثمانية، وفي ذات الوقت خفضت 
أصوات الشركات الكبيرة والعمالقة 
التـــي تمثل الفئـــات األربعة األخرى 
والعدالـــة  التـــوازن  يحـــدث  حتـــى 
المرجوة من تعديل القانون بشـــكل 
علـــى  الجميـــع  وتحفيـــز  رئيســـي، 
المشاركة في االنتخابات والتفاعل 
مـــع كيان الغرفة الذي يعتبر الممثل 
الشـــرعي والقانوني لهذه الشركات 

وفق القانون.
وقـــال النائـــب الســـلوم: إن فلســـفة 
تحديـــد األصـــوات التـــي اعتمدتهـــا 

اللجنـــة فـــي اقتراحهـــا مبنيـــة على 
والتـــوازن  “االســـتقاللية  مبـــدأ 
تـــوازن  أن  علـــى  فعليـــا  وحرصنـــا 
بيـــن عـــدد الســـجالت فـــي كل فئـــة 
مـــن الفئـــات وبيـــن األصـــوات التي 
ســـتحصل عليهـــا فـــي النهايـــة مـــن 
كتلـــة األصـــوات اإلجماليـــة، مبينـــا 
أن المقتـــرح الـــذي قدمته الحكومة 
كان يمنـــح الشـــركات الكبيـــرة التي 
يتجـــاوز رأســـمالها المليـــون دينـــار 
فـــي  مســـيطرة  تصويتيـــة  كتلـــة 
االنتخابـــات تقـــدر بحوالـــي 69 % 
مـــن إجمالـــي األصـــوات فـــي مقابل 

6 % فقـــط للشـــركات التـــي ال يزيد 
رأســـمالها عـــن 20 ألـــف دينـــار، فـــي 
حين النمـــوذج المطبق حاليا عكس 
ذلـــك تمامـــا، فهـــو يمنـــح الشـــركات 
الصغيـــرة التـــي ال يزيـــد رأســـمالها 
عـــن 20 ألـــف دينـــار نحـــو 60.6 % 
مـــن الكتلـــة التصويتية والشـــركات 

الكبيرة نحو 4.8 % فقط”.
التـــي  وأضـــاف “لكـــن االقتراحـــات 
قامـــت بهـــا اللجنـــة وازنـــت القـــوة 
التصويتيـــة مرة أخـــرى بين الفئات 
المختلفة فبات للشركات المتناهية 
الصغـــر )رأســـمالها أقل مـــن 20 ألف 

دينار ( نسبة تقدر بحوالي 23.2 % 
مـــن الكتلة التصويتية، والشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة نحـــو 42.1 

% مـــن الكتلـــة التصويتيـــة، فيمـــا 
الشـــركات الكبيـــرة والعمالقـــة التي 
رأســـمالها أكثـــر مـــن مليـــون دينـــار 
 %  34.7 حوالـــي  علـــى  تســـتحوذ 
مـــن الكتلـــة التصويتيـــة، وبالتالـــي 
فـــإن مجمـــوع الكتلـــة التصويتيـــة 
الصغـــر  المتناهيـــة  للشـــركات 
بـــات  والمتوســـطة  والصغيـــرة 
مجتمعا أكثر من 65 % من إجمالي 

الكتلة التصويتية”.

*) لقراءة مزيد من التصريح  «
برجاء الرجوع للموقع اإللكتروني 
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www.albiladpress.com/

news/2020/4220/fi-
)nance/642934.html

طالــب رجــل األعمــال ،وعضو  غرفــة تجــارة وصناعة البحرين ، فؤاد حســن 
علي أبل “نواب الشعب المنتخبين من قبل المواطنين ومنهم كثير من رجال 
األعمــال مــن أصحــاب المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الذيــن ســاهموا 
بفوزهــم ،  بعــدم التصويــت بالموافقة على قانون غرفة التجاره الجديد   لما 
به من ضرر كبير جدا على قطاع كبير من المواطنين من أصحاب األعمال”. 

واضاف أبل “أن هذا القانون الذى سيتم 
التصويت عليه فى جلســـة البرلمان غدا 
الثالثـــاء غيـــر قانونـــى وبه تجـــاوز كبير 
لدســـتور البحريـــن الـــذى ال يفـــرق بيـــن 
أى مواطـــن وآخـــر ويســـاوي  بينهـــم فى 
فكيـــف   الكاملـــة  والواجبـــات  الحقـــوق  
بقانـــون جديـــد ينتقص ويفـــرق بحقوق 
رجـــل أعمـــال وآخر علـــى نفـــس الدرجة 

الخـــاص  المـــال  بـــرأس  الفـــارق  بحجـــة 
فقـــط  هـــو  المـــال  رأس  بشـــركته.حجم 
إلســـتخدام وتطويـــر العمـــل بأى شـــركة 
ولـــم يكن يومـــا  مقيـــاس للتصويت فى 
إنتخابات خاصة بغرفة التجارة وال ألية 

انتخابات أخرى”. 
وتابـــع “هـــل يقبل النـــواب على أنفســـهم 
الدكتـــور  وبمنـــح  القانـــون  بتغييـــر 

والمهنـــدس والمحامـــي ورجـــل األعمال 
البرلمـــان  ألنتخابـــات  المترشـــح  الثـــري 
مثـــال أصواتـــا أكثـــر مـــن مترشـــح آخر ال 
يملـــك إال شـــهادة ثانويـــة. هـــل يعقل أن 
يتم التصويـــت والمصادقـــة على قانون 
مـــن قبـــل الجهـــة التشـــريعية )البرلمـــان( 
بـــدون أن يمـــر على الجمعيـــة  العمومية 
لغرفة التجارة هل يرضى نواب البرلمان 
بـــأن تقوم أيـــة  وزارة بتطبيق أي قانون 
آخر بـــدون موافقة تشـــريعية منهم. هل 
يعقـــل أن يحصل رجـــل أعمال على عدد 
أصـــوات تفـــوق 256 صوتـــا مقابل رأس 
مال شـــركته هل هـــذه عدالة االنتخابات 
المتســـاوية  بين المتنافسين بأن يحصل 
شـــخص علـــى ورقة ترشـــيح بهـــا ضمان 

لفـــوزه وتقدمه قبـــل الطرف الثانى فقط 
بسبب رأس المال هل هذه المساواة فى 
الفرص قبل دخول عملية االنتخابات”. 

وأوضـــح “هـــذا لم يحـــدث فـــى أى دولة  
فـــى العالم وال بأيـــة  غرفة تجاره إال فى 
البحريـــن وسيســـبب إحراجـــات للمملكة 
المحيطـــة  االقتصاديـــه  الدوائـــر  فـــى 
ولمجلـــس حقوق اإلنســـان لو مـــر ألن به 
عدم مســـاواة واجحاف بحق طرف آخر 
. الســـؤال كيـــف سنشـــجع الشـــباب الذى 
تنـــوي المملكـــة االســـتثمار بـــه واالعتماد 
عليـــه فـــى المســـتقبل لتطويـــر األعمـــال 
بصفتهم عماد المســـتقبل باالنخراط فى 
غيرهـــا  أو  للغرفـــة  االنتخابيـــة  العمليـــة 
مـــن االنتخابـــات اذا كان التصويت معد 

مسبقا ونتيجته معروفة مسبقا”. 
“نناشـــد  أبـــل تصريحـــه  فـــؤاد  واختتـــم 
القيـــاده الرشـــيدة بالتدخـــل لوقـــف هذه 
التجـــاوزات خاصة أن الغرفـــة التجارية 
فـــى وضـــع حاليـــا ال يحتمـــل مزيـــد مـــن 
االنشـــقاقات علمـــا بـــأن هناك عـــدد كبير 
جدا مـــن أصحاب المؤسســـات الصغيره 
العظمـــى  الغالبيـــة  ذوي  والمتوســـطة 
التـــي تمثل مـــا نســـبته 85 % من قطاع 
األعمـــال تنـــوى التقـــدم بطلـــب رســـمى 
تناســـب  تجاريـــة  غرفـــه  لتأســـيس 
طموحاتهـــم وتدافع عـــن حقوقهم وهذا 
حقهم ويكفله لهم الدستور بدون منازع 
ومـــا المانـــع فـــى ذلـــك لزيـــادة اإلنتاجية 
والخدمـــات والمنافســـة لتقديم االفضل 

أســـوة بمـــا يحصل فـــى المملكـــه العربيه 
الســـعودية واإلمـــارات العربيـــة المتحدة  
مـــن وجـــود غـــرف تجاريـــة لـــكل منطقة 
يجمعهـــم العمـــل لخدمـــة الوطـــن لذلـــك 
نطالـــب البرلمـــان بالتريـــث حفاظـــا على 

غرفة التجارة من القادم األسوأ”.

فؤاد أبل

المنامة - مكتب النائب أحمد السلوم

المملكة صدرت 2018 مركبة بـ 34 مليون دينار في الربع األول

يشمل حملة “فينا خير” الهادفة للحد من انتشار “كورونا”

قيمة 6935 سيارة مستوردة بالبحرين

”bwallet“ إطالق تبرعات “الملكية لألعمال اإلنسانية” عبر

استوردت البحرين 6935 سيارة جيب 
وخاصـــة مـــن 29 دولة بقيمـــة إجمالية 
بلغـــت نحـــو 81.2 مليون دينـــار خالل 
الربـــع األول من العـــام 2020، في حين 
منهـــا  2018 ســـيارة،  أعـــادت تصديـــر 
3490 ســـيارة خاصـــة، و3445 ســـيارة 
جيـــب في الفترة ذاتها، بقيمة إجمالية 

وصلت إلى 34 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالســـيارات المســـتوردة، 
أظهـــرت بيانـــات رســـمية صـــادرة عـــن 
علـــى  ومنشـــورة  الجمـــارك  شـــؤون 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  موقـــع 
اإللكترونية أن حجم استيراد البحرين 
من ســـيارات الجيب خالل الربع األول 
إجماليـــة  بقيمـــة  ســـيارة   3445 بلـــغ 

تجاوزت الـ51 مليون دينار.
وأوضحـــت بيانـــات إدارة الجمارك، أن 
اليابـــان جـــاءت فـــي المركـــز األول من 

حيث قيمة اســـتيراد سيارات الجيب، 
حيث بلغت قيمتها 31.9 مليون دينار، 
األميركّيـــة  المّتحـــدة  الواليـــات  تليهـــا 
بقيمـــة 5.5 مليـــون دينار، ثـــم ألمانيا بـ 
3.5 مليـــون دينـــار، فالمملكـــة المتحدة 
والصيـــن  دينـــار،  مليـــون   2.3 بقيمـــة 
دينـــار،  مليـــون   1.9 بقيمـــة  خامًســـا 
وسلوفاكيا بالمركز السادس بقيمة 1.3 

مليون دينار.
فـــي حيـــن اســـتوردت البحريـــن نحـــو 
3490 ســـيارة خاصـــة في الفتـــرة بين 

ينايـــر وحتى مارس الماضي، بمبلغ 30 
مليـــون دينار، وتصدرت ألمانيا القائمة 
تليهـــا  دينـــار،  مليـــون   5.477 بقيمـــة 
اليابان بقيمـــة 5.407 مليون دينار، ثم 
الواليات المّتحـــدة األميركّية بـ 3.816 
مليون دينار، فالمملكة المتحدة بقيمة 
3.326 مليـــون دينـــار، والهنـــد بالمرتبة 

الخامسة بقيمة 2.089 مليون دينار.
وأوضحت البيانات أن حجم التصدير 
وإعـــادة التصديـــر في الربـــع األول بلغ 
2018 سيارة، إذ بلغت قيمة السيارات 

المصـــدرة والمعـــاد تصديرهـــا نحو 34 
مليون دينارتقريبا.

وبحسب تصنيف التصدير وفق الدول 
مـــن حيـــث الكمية، جـــاءت الصين في 
المركـــز األول بعـــدد 842 ســـيارة، ثـــم 
الســـعودية 806 ســـيارات، واإلمـــارات 
ســـيارة،   127 المتحـــدة  العربيـــة 
والجمهوريـــة اليمنية بعدد 56 ســـيارة، 

واألردن خامًسا بعدد 46 سيارة. 
وبحسب تصنيف الســـيارات المصدرة 
والمعـــاد تصديرهـــا وفـــق الـــدول مـــن 
حيـــث القيمـــة، جـــاءت الســـعودية في 
المركز األول بقيمة 14.2 مليون دينار، 
ثـــم الصين بقيمـــة 13.9 مليـــون دينار، 
بقيمـــة  المتحـــدة  العربيـــة  واإلمـــارات 
2.1 مليون دينار، وكمبوديا بقيمة 1.1 
مليـــون دينار، والكويت خامســـا بقيمة 

749.6 ألف دينار.

الرقميـــة  المحفظـــة   bwallet وقعـــت 
الرائدة في البحرين، مذكرة تفاهم مع 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
لمبـــادرات  التبرعـــات  بـــاب  بفتـــح 
تدعـــم  التـــي  المختلفـــة  المؤسســـة 
وذوي  والمســـنين  واألرامـــل  األيتـــام 
االحتياجات الخاصة واألســـر واألفراد 
المتعففيـــن في المملكـــة - كل ذلك عبر 
تطبيـــق bwallet، و يشـــمل حملة “فينا 
خيـــر” والتـــي تعـــد جـــزءًا مـــن الجهود 
الوطنيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 

كورونا.
يمكـــن لمســـتخدمي bwallet الراغبين 
في التبرع ألي مبادرة للمؤسسة القيام 

بذلـــك عبـــر تطبيـــق bwallet ببســـاطة 
عن طريـــق النقر علـــى “الدفـــع للتاجر” 
المخصـــص  الهاتـــف  رقـــم  وإدخـــال 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
المســـاهمة  مبلـــغ  مـــع   30123123

المطلوب إلتمام العملية.
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
صائـــل  العربيـــة،  الماليـــة  الخدمـــات 
للمؤسســـة  بالشـــكر  “نتوجـــه  الوعـــري 
علـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
بدعـــم  والمســـتمر  الثابـــت  التزامهـــا 
مختلـــف شـــرائح المجتمـــع المحتاجة 
في جميع أنحاء البحرين، بما في ذلك، 
جهودها في دعم تلك الفئة التي تعمل 

في الصفوف األمامية للحد من انتشار 
فيـــروس كورونـــا. نحـــن فخـــورون أن 
نكون جزًءا من تلك الجهود في شركة 
بتمكيـــن  العربيـــة  الماليـــة  الخدمـــات 
األفـــراد فـــي جميـــع أنحـــاء البحريـــن 
بالمســـاهمة وتوفير المساعدة لمن هم 

في أمس الحاجة إليها”.
وبين األميـــن العام للمؤسســـة الملكية 
لالعمـــال اإلنســـانية، مصطفى الســـيد، 
بأن هذا التعاون يأتي من باب الشراكة 
المجتمعيـــة التـــي تعمـــل مـــن خاللهـــا 
وشـــعبها،  البحريـــن  لخدمـــة  الجهـــات 
فحملـــة “فينـــا خيـــر” التي ســـاهم فيها 
العديد من الجهات والشركات واألفراد 

للتصـــدي  الوطنيـــة  الجهـــود  تدعـــم 
للفيروس، مضيفا بـــأن هذا األمر ليس 
غريبـــًا علـــى شـــركة الخدمـــات المالية 
العربية فهم سباقون دائما لدعم العمل 
اإلنساني في البحرين إضافًة إلى دعم 
األســـر المكفولة في المؤسســـة لتقديم 

المزيد من الخدمات والرعايات لهم.

المنامة - الخدمات المالية العربية
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المحرر االقتصادي

81.2
مليون دينار 

أحمد السلوم

صائل الوعري

المحرر االقتصادي
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َبَدْت نصوص الدســـتور التي َكِفَلْت حق التعليم واضحة، حيث أشـــارت المادة )7/أ( إلى 
أّن “الدولـــة ترعى العلوم واآلداب والفنون، وتشـــّجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات 
التعليميـــة والثقافيـــة للمواطنيـــن..”، كمـــا بينت المـــادة )5( أن “الدولة ُتعنـــى خاصة بنمو 
الشـــباب البدنـــي والخلقـــي والعقلـــي، وتعمل علـــى وقايتهم مـــن براثن الجهـــل والخوف 
والفاقة”. إال أّن ما يجري في “كلية العلوم الصحية والرياضية” بجامعة البحرين – وفق 
ما أفاد به مجموعة من الطلبة - على النقيض من صحيح النصوص الدســـتورية الغّراء 
التي ظّل هاجســـها األول االرتقاء بالمواطن البحريني في كل صنوف التعليم والثقافة، 

واالرتقاء به بدنيًا وخلقيًا وعقليًا.
إّن مـــا ال يقـــل عـــن )1000( طالـــب وطالبـــة – تواصـــل عديٌد منهـــم مع جريـــدة “البالد” – 
واقعون تحت وطأة الضغوط النفســـية على مســـتقبلهم الدراسي من جانب، وثقل الكّم 
الهائل من المتطلبات الدراسية التي يصعُب إنجازها في مثل هذه الظروف االستثنائية 
مـــن جانـــب آخر! والتي نتَج ُجّلها بعد أْن أضحـــى “التعليم عن بعد” ُمرتكزًا في تخّصص 
علمي تغلب عليه الصبغة العملية )80 %(. بدأت معاناتهم بعد إصرار المعنيين في الكلية 
على الُمضي قُدمًا في “مســـار” اســـتمرار الطلبة في دراستهم االعتيادية بما يتضمنه من 
اختبارات وبحوث وعروض تقديمية بصورة يومية، وفي ظرف شهر واحد! بالرغم من 
صدور قرار جامعي سالف ُيتيح للطلبة حرية )االختيار( بين مسار “اجتاز/لم يجتز” في 
التقييم الذي تشـــّبث فيه الطلبة، أو “مســـار” الدراســـة االعتيادية الذي )أجبرتهم!( عليه 

إدارة الكليـــة، فيما هم رفضوا احتســـابه في المعدل التراكمي العام؛ اســـتنادًا منهم على 
الظرف االستثنائي الحالي، فضالً عّما َعِمَلْت به نظيراتها جامعة اإلمارات وجامعة الملك 

سعود وجامعة البتراء وغيرها، مع قبولهم بالشق الميداني الحقًا.

نافلة:  «

أجمـــَع الطلبـــة - ِمَمْن تواصلوا مـــع الجريدة – أّن اإلجراءات التـــي اتخذها المعنيون في 
“كلية العلوم الصحية والرياضية”، زادت من معاناتهم بعد أْن بات منحى التجاهل وصّد 
األبواب ســـيد الموقف أمام محاوالتهم الحثيثة لحّل توافقي، حتى تقّطعت بهم الُســـُبل 
فـــي الحصول على أّية “اســـتجابة” ُتراعي خصوصية الظرف وعمـــق المعاناة التي َأْبَقْت 
تداعياتهـــا في تغذية الكّم المتعاظم من المتطلبـــات اليومية.. عقد االمتحانات النهائية 
يوم العيد.. أداء امتحانين نهائيين لبعضهم في نفس اليوم.. وصوالً إللزامهم بالتدريب 

العملي في سبتمبر المقبل! 
فكـــم هـــو معروٌف جميـــٌل أْن يســـتلهَم المعنيون في “كليـــة العلوم الصحيـــة والرياضية” 
مضامين الكلمة السامية لجاللة الملك المفدى في اتصاله المرئي عبر تلفزيون البحرين 
في برنامج )مجتمع واعي( مؤخرًا، ويأخذون بها في ترسيخ ُعرى التواصل مع منتسبيها، 
بعد أْن جّســـدت - في ظل هذه الظروف - مشـــاعر األبوة الداعمة نفســـيًا ومعنويًا ألبنائه 

الطلبة والطالبات، باعتبارهم جزءا ال يتجزأ من حاضر هذا الوطن ومستقبله.

عنواٌن قد يزعُج البعض، لكنَّ هؤالء البعض يزعجوَن الجميع، فليقّروا في بيوتهم؛ 
ليْسلَم الناُس من بالئهم، كُلنا ملَّ من البقاء بين الجدران األربعة، كلنا نشعُر بالضيق 
ونشـــتاُق للخروج والعودِة للحياة الطبيعية كالسابق، للصالة في بيوت هللا والعمِل 
والنزهِة والتسوِق وحضوِر حفالِت الزفاف وإقامِة المناسباِت الدينيِة واالجتماعية. 
كُلنا نعيُش الوضَع ذاته واألزمَة عينها، لكننا اتفقنا منذ البدء على تحمِل المسؤولية، 
وتقّيدنـــا بهذا الشـــرط لصيانـــِة األرواِح وحفِظ الوطِن واألمـــة، وتعاهدنا بأْن ننتصَر 

معًا على الوباء ونحتفَل جميعًا بهذا النصر عما قريب، فهل بيننا مستهتر؟
حســـَب المعطيـــاِت واســـتنادًا للجهوِد العظيمـــِة التي تبذُلهـــا الدولُة متمثلـــًة بوزارِة 
الصحـــِة فـــإنَّ األعـــداَد ُيفتـــرُض بهـــا أْن تتراجـــَع واإلصابـــات يجـــدر بها أْن تنحســـَر 
أعداُدهـــا، لكننـــا نعايـــُن العكَس هـــذه الفترة، ولســـُت أتحدُث هنا عـــن اإلصاباِت في 
صفوِف العمالِة الوافدة، فلنتركها جانبًا بالرغم من ضخامِة األعداد، بل أتحدُث عن 

اإلصاباِت في صفوِف المواطنيَن األعزاء والتي باتْت تزداُد يومًا بعد يوم.
هـــؤالء الذين ُيلقـــوَن بأيديهم وأيدي أحبتهم للتهلكة، لْم يعودوا للتو من ســـفر ولْم 

يصابوا بالعدوى مجبريَن نتيجَة االختالط في العمل، هم فقط ال يحتملوَن المكوَث 
بالمنـــزل وُيؤِثروَن ترفيَه أنفِســـهم على صحِة الناس؛ فيتســـببوَن بالضرِر ألنفِســـهم 
ولذويهـــم واآلخريـــن، يّدعوَن أنهـــم يصلوَن األرحـــاَم ويزوروَن األهل، علـــى اعتباِر 
أنَّ األهـــَل أصّحـــاء، وعلى افتراِض أنهم ال يشـــكوَن من شـــيء، وأنهـــم ال يخالطوَن 
هوَن  أحـــدًا، بـــل يقضـــوَن وقتًا قصيـــرًا مع األصدقـــاء، وكأنَّ هـــؤالء األصدقـــاء منزَّ
عـــن اإلصابـــة، وكأن أوقاَت اللقـــاِء القصيرِة ال تنقُل العدوى، غيَر متقيدين بوســـائِل 
الحمايـــِة والوقايـــِة من الوباء، خصوصـــا إْن أِمنوا العقاَب لكســـِرهم قوانيَن الوقايِة 
فـــي البالد فـــي حاِل اجتماعهـــم في المجالِس وبيـــوِت األهِل واألصدقـــاء، حيُث ال 

حسيَب وال رقيب. 
هؤالء المســـتهترون ضربوا العهَد والوعَد بأنفاِسهم القصيرة عرض الحائط؛ فعادوا 
سريعًا بعد أْن مّلوا البقاِء في منازلهم لالختالط، والتقطوا الفيروس ونقلوا الوباء، 
وال أدلَّ علـــى ذلـــك من ازدياِد أعداِد المصابيَن مؤخرًا على خالِف التوقعات بانتهاِء 

الجائحة، وعلى الرغِم من الجهوِد الجبارِة للحِد من تفشي المرض.

اليوم العالمي للصحافة
الصحافة الجيدة هي التي تتحلى بالنزاهة والمصداقية وأخالقيات المهنة 
الصارمة، والفكر والرؤية الرصينة، الصحافة موقف قبل أن تكون مجموعة 
أحرف، ولهذه الصفات والسمات استحقت الصحافة أن تكون سلطة رابعة 
وأن يكـــون لهـــا يوم يحفظ مبادئ الصحافة والســـتذكار أولئك الذين رحلوا 

فداء لها ولمبادئها، ولتكريم العاملين في سلكها في جميع مواقعها.
إن الثالـــث مـــن مايـــو ليس عيًدا للصحافـــة والصحافيين فقـــط، بل هو يوم 
تأكيـــد اســـتقاللية الصحافـــة ومبادئهـــا، واعتـــراف بفرســـان القلـــم والـــورق 
والصـــورة الذيـــن ال يكلـــون بحًثـــا عـــن الحقيقـــة، وال يملون فـــي الدفاع عن 
قضايـــا الوطـــن والنـــاس. لذلك اعتمدتـــه منظمة األمـــم المتحـــدة لالحتفاء 
بالصحافـــة والعاملين بها. فالصحافة المكتوبة والمرئية والمســـموعة تؤدي 
رســـالة مجتمعيـــة وطنيـــة ودولية، وجزء مهـــم من التنميـــة الوطنية، وهي 
مرآة لحرية التعبير والفكر والثقافة، وأداة للبناء وســـاحة للتفاهم والســـالم 

بين الدول والبشر.
“صحافـــة بال خوف أو فضل” موضوع اليوم العالمي للصحافة لعام 2020م 
يستهدف تحقيق “سالمة الصحافيين واإلعالميين، وجود صحافة مستقلة 
ومهنية خالية من التأثير السياســـي والتجاري، المســـاواة بين الجنسين في 
جميع جوانب وســـائل اإلعـــالم”. وهو يوم لتذكير الدول وحكوماتها بشـــأن 
االنتهـــاكات التـــي تتعرض لهـــا الصحافة في الدول التـــي تراقب كل ما يتم 
نشـــره وتالحق الصحافيين بالغرامات والحجز وهناك َمن ُيقتل في ميدان 

المعارك. 
وقـــد أكد صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس 
الـــوزراء الموقر بهذه المناســـبة )دعم الحكومة ومســـاندتها حرية الصحافة 
لكي تؤدي رســـالتها الســـامية في تنوير الشـــعب ونقل الحقائـــق للرأي العام 
باعتبارها مرآة تعكس ما يموج به المجتمع(، فالصحافة البحرينية مدرســـة 
بمنهـــج وطني يتعلم منهـــا الكتاب والصحافيـــون واإلعالميون أصول مادة 
الصحافـــة. لهـــذا التاريـــخ والنهج اســـتحقت أن تنال الصحافـــة في كل عام 
جائزة باســـم ســـموه الكريـــم لعدد مـــن العاملين في مجـــال الصحافة، وهي 
جائـــزة تمثـــل اعتـــزاز ســـموه بمســـيرة الصحافـــة الوطنيـــة ومـــا تبـــرزه من 

المنجزات الحضارية والمكاسب الوطنية.
وتقيم منظمة “اليونســـكو” احتفاال بهذه المناســـبة وســـيكون هذا العام في 
هولنـــدا وبحضـــور جمع مـــن الصحافييـــن من جميـــع العالم لتقديـــم “جائزة 
يونســـكو للصحافة” لعام 2020م، وهي جائزة تشـــجيع إلقامة بيئة إعالمية 
ُحـــرة ومســـتقلة وقائمة علـــى التعددية في مختلف وســـائل اإلعالم القائمة 

على آداب المهنة ومبادئ الرقابة الذاتية.

عبدعلي الغسرة

مسرحية غبية
نشـــرت وكالـــة أنباء األناضول تغريدة عبر موقعهـــا، كتبت فيها أن حالة 
مـــن الرعـــب انتابت الســـعودية جـــراء فيـــروس كورونا، في إشـــارة إلى 
الخطـــوات االســـتباقية الناجحـــة التي قامـــت بها الريـــاض بداية األزمة 
لمحاصرة المرض وعدم انتشاره، وهي خطوات حاولت القيام بها أنقرة 
الحقـــا وبعـــد مضي أســـابيع، وجعلتنا نقول إن األتراك هم من يعيشـــون 

حالة رعب وليس السعوديين.
نذكـــر كيـــف أن الســـلطات التركية أصـــدرت قرارا بمنع التجـــول على أن 
يطبـــق خـــالل ســـاعتين، تصـــوروا... خالل ســـاعتين فقط يريـــدون من 
الشعب التركي الشقيق أن يطبق هذا القرار، ما أصابه بحالة من الرعب 
والهلـــع والغضب علـــى هذا القرار، بينما بالســـعودية، اتخذت الســـلطات 
نفـــس القـــرار، لكـــن أعطت مهلـــة لتطبيقه حتـــى يتكيف النـــاس مع هذا 
القـــرار، أال تســـتطيع الحكومـــة التركية أن تتخذ أبســـط خطوات إصدار 

قرارات الحظر، من أجل أن يتكيف الناس معها؟
والمضحـــك باألمـــر أنـــه وبعد حالـــة الهلـــع والرعب التي عاشـــها مواطنو 
المـــدن التـــي تـــم إدراجها علـــى قائمة حظر التجـــوال، وبعـــد أن تناقلت 
وكاالت األنبـــاء هـــذه الفضيحة التركيـــة التي ارتكبتهـــا اإلدارة التركية، 
خرجـــوا علينـــا بمســـرحية أعلن فيها صاحـــب إصدار القـــرار أنه يتحمل 
وحده مسؤولية تبعات هذا القرار الخاطئ، وأنه يقدم استقالته تكفيرا 
عمـــا حـــدث من حالة هلع، وهو بهـــذا الفعل أراد أن يقـــول للناخبين بأنه 
متحضر سياسيا، لكن ذلك لن يكتمل إال برفض االستقالة.. وهو ما حدث 

فعال بمسرحية )قدم استقالتك ثم سنرفضها( لكي يستغبوا اآلخرين.
سبحان هللا، انقلب السحر على الساحر، أرادت وكالة األناضول الرسمية 
أن تشـــمت بنا، فأذاقها هللا الشماتة وفضحها بقرار الحظر ثم بمسرحية 
االســـتقالة، وبهذا، كورونا كشـــفت لنـــا حجم العقليـــة التركية التي طبل 

ورقص لها اإلخوان المسلمون والمستتركون.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“عذابات” 1000 من طلبة الصحية والرياضية!

هدى حرم

“بيننا مستهتر”!

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

للتواصل: 17111483

سيدي جاللة الملك واالهتمام الالمحدود بالصحافة
االهتمـــام الكبير والالمحدود الذي يوليه ســـيدي صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه بالصحافـــة 
البحرينيـــة يمدنـــا بزخم الثقة بالحاضر والمســـتقبل، والصحافة كما قال عنها 
جاللتـــه عنـــوان المشـــروع اإلصالحي وشـــريك أساســـي في مســـيرة التنمية 
الشاملة ودعامة التطور الديمقراطي، ولهذا فإن الرسالة السامية التي وجهها 
جاللتـــه بمناســـبة اليوم العالمي لحريـــة الصحافة، هي إغناء لنشـــاط الكوادر 
الصحافيـــة واإلعالميـــة في هـــذا الميدان نحـــو االبداع والوفـــاء واإلخالص، 

وتأكيد الحضور على المستويين الخليجي والعربي وحتى العالمي. 
يقول جاللته أيده هللا )نجدد اعتزازنا بعطاء كوادرنا الصحافية واإلعالمية، 
التـــي تؤدي واجب صـــون أمانة الكلمـــة بموضوعية ومصداقيـــة ومهنية في 
ظـــل منـــاخ ديمقراطي عصري ومنظومة دســـتورية وقانونية متطورة، تكفل 
آليـــات التعبيـــر الحر عن الرأي بمســـؤولية وأمان واســـتقاللية، وإنها لمناســـبة 
طيبـــة يحـــق لنـــا أن نفخـــر فيها بمـــا تحقق مـــن مكتســـبات عبر اتســـاع آفاق 
حرية الصحافة واإلعالم واإلبداع الفكري، والتي تمثل قيمًا إنســـانيًة راقيًة، 
وتجســـيدًا حقيقيـــًا لوعـــي مجتمعنـــا البحريني وتحضـــره وتاريخـــه العريق. 

إن هـــذه الحريـــات عالمة بـــارزة على نضج مســـيرتنا الديمقراطية وحيويتها 
واحترام حقوق اإلنسان وحرياته السياسية والمدنية(.

مـــا تتميـــز بـــه الصحافة البحرينيـــة هو الموضوعيـــة والدقة ووضـــع مصلحة 
الوطـــن نصب عينها، كما أنها تشـــع بالمعرفة الحقـــة والعطاء المتواصل جيال 
بعد جيل، الســـيما أن جاللته حفظه هللا حريص إلى أبعد مدى على أن يأخذ 
أهـــل الصحافة مكانهم الصائب والالئق فـــي عملية البناء والتطوير، بما يعزز 
من عطائهم لصالح النهوض بالمجتمع ومسيرته الزاهرة. الصحافة البحرينية 
ســـواء كانت ســـاحة للعمـــل، أو أداة لإلنجاز، اســـتطاعت بكوادرهـــا المخلصة 
وبدعـــم القيـــادة الكبير أن تفرض وجودها على المســـتوى العربـــي والعالمي، 
مـــن خالل التزامهـــا بمصلحة الوطـــن والدفاع عنـــه، وكذلك التزامهـــا بقضايا 
اإلنسان العربي في كل مكان، وتحملها مسؤولية كبيرة في بناء صروح تقدم 

المجتمع.
فـــي كثيـــر من دول العالم تمر هذه المناســـبة مرور الكـــرام، ال تفاعل وال تأثير 
وال اهتمـــام، لكـــن للصحافة عند قيادتنـــا مكانة رفيعة وتقديـــر لدورها الرائد 

األصيل في المجتمع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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عرض وطلب

S a l a m  V i l l a s

300 m
2 مساحة

األرض

315 m
2 مساحة

الـــبـنــاء

135,000
BD األسعار

تبدأ من

تصاميم عصرية 

تشطيبات راقية

بنية تحتية متطورة

 أّول
مشـــروع في

ســــــــتــــرة

36155800
حسن حمزة

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

2 موقف2 حمامـمطبخصالة حديقةمجلس
GROUND FLOOR 
الدور األرضي

2 حمام 2 غرفة

الدور األول
FIRST FLOOR غرفة

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

لإليجار مكاتب جاهزة
ومفروشة بالكامل

 في منطقة حيوية ومييزة 
على شارع اإلستقالل سهل 

الوصول إليها، مع توفر المواقف 
للبناية والمصاعد ونظام أمن 

ومراقبة 24 ساعة.

لإلستفسار على هاتف رقم: 
17499900-39499938

او زيارة موقعنا
www.alfanar-dev.com

38344464
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أكـــد عضو مجلس الشـــورى علـــي العرادي 
أن اليـــوم العالمـــي لحريـــة الصحافة يمثل 
مناســـبة مهمة الســـتذكار الجهـــود الكبيرة 
والدور االســـتثنائي الـــذي تلعبه الصحافة 
بموضوعيتهـــا العاليـــة ومهنيتهـــا الصادقة 
فـــي تقديـــم رســـالة اجتماعيـــة وإنســـانية 

سامية.
وأشـــار العرادي إلى أن حاجة المجتمعات 
إلى وســـائل اإلعـــام والصحافة كحاجتها 
للتطـــور والتقـــدم، إذ إن وســـائل اإلعـــام 
التـــي تمارس دورها الصحفي بموضوعية 
كانـــت وما زالت وســـتبقى بمثابـــة الرؤية 

التـــي ينظر مـــن خالهـــا الجميع مـــن أجل 
منجـــزات،  مـــن  تحقـــق  مـــا  علـــى  البنـــاء 
وتصحيـــح ما يحتاج لتقويـــم أو معالجة، 
وذلك تماما مـــا يحتاجه أي عمل من اجل 

أن يبلغ الثمار المراد الوصول إليها.
البحرينيـــة  الصحافـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
والكوادر اإلعامية الوطنية استفادت من 
المســـاحة الواســـعة لحرية الرأي والتعبير 
في مملكة البحرين، وبرهنت على تقدمها 
من خال مـــا حظيت به من دعم وانفتاح 
خطه ووضع قواعده المشروع اإلصاحي 
مثلـــت  إذ  الملـــك،  جالـــة  دشـــنه  الـــذي 
الصحافـــة فـــي كافـــة المراحـــل الشـــريك 

الحقيقـــي فـــي عملية التنويـــر والتحديث 
والشراكة التنموية.

وأضاف “رغـــم ظهور العديد من المنصات 

وســـائل  وعبـــر  اإللكترونيـــة  اإلخباريـــة 
التواصـــل االجتماعي، إال أننـــا ما زلنا نجد 
أن منبـــع األخبار ومصدرها األساســـي إنما 
يكـــون من خـــال الصحـــف القائمـــة، التي 
مـــا زالت تمثـــل العمل اإلعامـــي الموثوق 
والمتوازن، األمر الذي يجعل من الضروري 
المؤسســـات  لدعـــم  آليـــات  فـــي  التفكيـــر 
الصحفيـــة الوطنية القائمة، بما يمكنها من 
مواصلة عملها المهني والمحايد باستقرار، 
ومواصلة االســـتثمار في الكوادر الوطنية 

الكفؤة”.
وأشـــار إلـــى أن الصحـــف أثبتـــت أهميتهـــا 
خال مواجهة العالم لجائحة كوفيد - 19.

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة 
شـــرطة  بـــأن  العاصمـــة  محافظـــة 
المديريـــة وفـــي أقل من 24 ســـاعة 
العامـــة  اإلدارة  مـــع  وبالتعـــاون 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية، تمكنت 
مـــن القبض على شـــخصين )26، 23 
عامًا( مشـــتبه فـــي قيامهما بســـرقة 
)خزنة( من أحد معارض الســـيارات، 
تقـــدر قيمـــة محتوياتهـــا بــــ 23 ألف 

دينار.
باغـــا  تلقـــي  فـــور  أنـــه  وأوضـــح 

عمليـــات  مباشـــرة  تـــم  بالواقعـــة، 
البحـــث والتحـــري والتـــي أســـفرت 
عـــن التعـــرف على هويتي المشـــتبه 
بهمـــا والقبـــض عليهما، مضيفـــًا بأنه 
تـــم تحريز المضبوطـــات والتي عثر 
عليها في احدى المزارع، ومن بينها 
ســـاعات وأقـــام ثمينـــة، كاميـــرات، 

جهاز البتوب.
وأشـــار إلى أنه تم اتخاذ اإلجراءات 
القانونيـــة الازمـــة وإحالـــة القضية 

للنيابة العامة.

القبض على سارقي “خزنة” معرض سيارات
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المنامة - بنا

تحتفل مملكة البحرين مع بلدان العالم 
يـــوم 3 مايـــو باليـــوم العالمـــي لحريـــة 
الصحافـــة، وقد اختـــارت منظمة األمم 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
“يونســـكو” االحتفـــال بهـــذا اليوم تحت 
شـــعار “الصحافـــة مـــن دون خـــوف أو 
محابـــاة”، وتريد من خاله تأكيد أهمية 
ضمان سامة الصحفيات والصحافيين 
واإلعامييـــن وخلـــق صحافة مســـتقلة 
ومهنيـــة خاليـــة مـــن التأثير السياســـي 
والتجـــاري، والمســـاواة بيـــن الجنســـين 

في جميع جوانب وسائل اإلعام.
وفي هذا اليـــوم، يحق لمملكة البحرين 
أن تفخـــر بمـــا حققتـــه، خـــال تجربتها 
الطويلـــة وعطـــاء أجيال مـــن العاملين 
فـــي مجـــال حريـــة  تطـــور  مـــن  فيهـــا، 
الصحافـــة واإلعـــام، وبمـــا تحقـــق من 
الدعـــم  بفضـــل  وتعبيـــر  رأي  حريـــة 
الامحدود من جالة الملك، وبالحرص 
الـــوزراء،  رئيـــس  ســـمو  مـــن  الكبيـــر 
وباالهتمـــام المســـتمر مـــن ســـمو ولـــي 

العهد.
وحققـــت الصحافـــة البحرينية مشـــهدا 
إعاميـــا متنوعا يتميـــز بتعددية فعلية 
وبقفـــزات نوعية في مختلف المجاالت 
التحريريـــة والمهنيـــة وواكبت وســـائل 
اإلعام الحديثة، مستفيدة من الفضاء 
اإلعامي الحر والمســـؤول، كما تمكنت 
تناولهـــا  وطـــرق  أدواتهـــا  تطويـــر  مـــن 
األساســـي  دورهـــا  وتعزيـــز  لألحـــداث 
فـــي إنـــارة الـــرأي العـــام، محافظة على 

الثوابت الوطنية والكلمة المسؤولة.
دورهـــا  تمـــارس  الصحافـــة  هـــي  وهـــا 
وبمســـؤولية  عاليـــة  بمهنيـــة  الوطنـــي 
فـــي مواجهة جائحـــة كورونـــا، إذ يقف 
الصحافيون واإلعاميون ضمن الفريق 
الوطني في خط المواجهة األمامي في 
المعركة مع الفيروس، وســـاهم القطاع 
المملكـــة  خطـــط  نقـــل  فـــي  اإلعامـــي 
وإجراءاتها لمكافحة الوباء للمواطنين 
والمقيميـــن، وقـــاد عملية توعيـــة الرأي 
وخطورتـــه،  الفيـــروس  بشـــأن  العـــام 
المعلومـــات  تقديـــم  فـــي  وســـاهم 
الصحيحة الموثوقة، وتفنيد الشائعات 
والمعلومات الكاذبة المضللة، كما نجح 
فـــي إبراز تجربـــة البحريـــن الرائدة في 

مواجهة هذه الجائحة عالمًيا.
لقد مهدت المســـيرة التنموية الشـــاملة 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة الطريـــق 
أمـــام انطاقـــة قويـــة إلعـــام وطنـــي 
حر ومســـؤول يعكس أجـــواء االنفتاح 
السياســـي واالقتصـــادي واالجتماعـــي 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والحضـــاري 
بـــكل  الوطنـــي  بـــدوره  وينهـــض 
الملـــك  جالـــة  حـــرص  إذ  مســـؤولية، 
علـــى وجود مؤسســـات إعامية فاعلة 
ومهنيـــة قـــادرة علـــى مواكبـــة النهضة 
التـــي تشـــهدها البـــاد، ومنـــح ميثـــاق 
العمـــل الوطنـــي ودســـتور العـــام 2002 
الضمانـــات الكاملة للصحافـــة الوطنية 
لتعمل في مناخ من الحرية لم تشـــهده 

من قبل.
إن الصحافـــة تعيـــش فـــي ظـــل العهـــد 
الزاهـــر لصاحـــب الجالة الملـــك عصًرا 
ذهبًيا غير مسبوق في تاريخ الصحافة 
جالتـــه  تخصيـــص  وكان  البحرينيـــة، 
يوًمـــا للصحافـــة البحرينيـــة يتـــم فيـــه 
تكريم الصحافة الوطنية والصحافيين 
بمـــا يليق بمكانتهـــم ورســـالتهم النبيلة 
وتعزيـــز مكانة البحريـــن على الخارطة 
دليـــا  والدوليـــة،  العربيـــة  اإلعاميـــة 
الكامـــل  جالتـــه  دعـــم  علـــى  إضافًيـــا 
وتقديـــًرا  البحرينيـــة  للصحافـــة 
إلســـهامات رجـــال الصحافـــة الوطنية 
فـــي خدمـــة المجتمـــع والحفـــاظ علـــى 

مكتسباته التنموية والحضارية.
وتعد جمعية الصحفيين إحدى ثمرات 
لجالـــة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
الملك، ما أتاح المجال أمام مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي للعمـــل والمســـاهمة 

اإليجابية في الشأن العام. 
فـــي  كبيـــر  بـــدور  الجمعيـــة  وتضطلـــع 
ومســـاندتهم  الصحافييـــن  حمايـــة 

ودعمهم في مختلف الظروف.
وتلقـــى المـــرأة البحرينيـــة فـــي مجـــال 
كبيـــرا  اهتمامـــا  واإلعـــام،  الصحافـــة 
وتعمـــل اليـــوم فـــي الوظائـــف القيادية 
بانتخابهـــا  ذلـــك  وتـــوج  والتنفيذيـــة، 
رئيًســـا لجمعية الصحفييـــن البحرينية 
وعضـــًوا بلجنة التوازن بين الجنســـين 

باالتحاد الدولي للصحفيين.

البحرين تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة

علي العرادي
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رفـــع مجلـــس إدارة جمعيـــة الصحفييـــن، 
آســـمى آيـــات الشـــكر والتقدير إلـــى عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، على رســـالته السامية، 
بمناســـبة اليوم العالمـــي لحرية الصحافة، 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  وإلـــى 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 

على رسالته بهذه المناسبة.
 وأكد مجلس اإلدارة في بيان أن “الرسالة 
السامية لجالة الملك، جاءت وكما اعتدنا 
من جالته شاملة وافية، لم تغفل عن ذكر 
كل مـــا يتعلـــق بالصحافـــة واإلعـــام، وما 
قدمـــه الصحافيون خال الفترة الماضية، 
أرض  علـــى  إنجـــازات  مـــن  تحقـــق  ومـــا 
الواقع، كما أنهـــا خارطة عمل للصحافيين 
واإلعامييـــن فـــي الفتـــرة المقبلـــة، ألداء 
األمانـــة اإلعاميـــة بـــكل حرية وشـــفافية 

ومسؤولية”.
الدعـــم  أن  علـــى  اإلدارة  مجلـــس  وشـــدد 
الجالـــة  صاحـــب  قبـــل  مـــن  الامحـــدود 
الملـــك قـــد ارتقى بالصحافـــة المحلية إلى 
مســـتويات عالمية، مؤكدين أهمية الدعم 
الذي تاقيه المهنة في اســـتمرارية عملها، 

وإبداء الكلمة الحرة المسؤولة.
وبّيـــن أن رســـالة جالتـــه الســـامية، أكدت 

مجـــددًا أن فكـــر جالتـــه النيـــر، وإرادتـــه 
المشـــروع  أطلقـــت  التـــي  الســـامية، 
اإلصاحـــي، الـــذي بـــدوره قـــاد الصحافـــة 
إلـــى آفـــاق أوســـع مـــن االســـتقالية، فـــي 
إطـــار احتـــرام الحقـــوق والحريـــات، وفي 
مقدمتهـــا حريـــة الـــرأي والتعبيـــر، والحق 
فـــي تبادل األخبار والمعلومات الصحيحة 
والموثوقة وتوظيف أحدث المســـتجدات 
في تكنولوجيا اإلعام واالتصال لتحقيق 
ذلـــك، دونمـــا قيـــود أو ترهيـــب، فـــي ظـــل 
ضمانـــات دســـتورية وتشـــريعية عصرية، 
بالمواثيـــق  والتـــزام  مســـتقل،  وقضـــاء 
وتقـــدم  والدوليـــة،  اإلقليميـــة  الحقوقيـــة 
اقتصـــادي واجتماعـــي عـــزز مـــن حضـــور 

الصحافة واإلعام وتنامي تأثيرهما.
وأكد المجلـــس أن البحرين تجني ثمار ما 
زرعـــه جالة الملـــك من اهتمام شـــخصي 
ومؤسسي وتشريعي بالصحافة خصوصًا 
عامـــة  بصفـــة  والتعبيـــر  الـــرأي  وحريـــة 
مرتكـــزات  مـــن  هامـــة  ركيـــزة  باعتبارهـــا 
البرنامـــج اإلصاحي الـــذي أطلقه جالته 
وكان إيذاًنـــا بعصر صحفي مزدهر متفتح 
وبمثابـــة تدشـــين لمرحلـــة مـــن الصحافـــة 

الواعية المنطلقة بكل أمانة ومسؤولية.
وجـــدد العهـــد علـــى مواصلـــة العمـــل فـــي 
الحفـــاظ علـــى المكتســـبات التـــي تحققت 

والســـير قدمـــا نحـــو تكريـــس النهـــج الذي 
تســـير عليـــه صحافتنـــا الوطنيـــة في ظل 
مناخ الحرية المســـؤولة وبما تمتاز به من 

مصداقية وثقة ومهنية. 
كمـــا أبدى مجلـــس اإلدارة اعتزازه وفخره 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  بدعـــم 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفة، وتوجيهاته الدائمة باالنفتاح على 
الصحافـــة، والتـــي كان لها عظيم األثر في 
سرعة تجاوب الجهات الرسمية مع كل ما 
تطرحـــه الصحافة من قضايـــا تهم الوطن 
والمواطنيـــن، مشـــددين علـــى أن اعتـــزاز 
ســـموه بالكوادر الصحافية، إنما هو وسام 

فخر على صدور كافة العاملين بالمهنة.
رئيـــس  ســـمو  رســـالة  أن  علـــى  وشـــددوا 
اليـــوم  بمناســـبة  وجههـــا  التـــي  الـــوزراء 
العالمـــي لحريـــة الصحافة المســـت الواقع 
الذي أدتـــه الصحافة في جائحـــة كورونا، 
التطـــور  ظـــل  فـــي  معاناتهـــا  عـــن  فضـــا 
اإللكترونـــي الحاصـــل حاليـــا، مـــا يؤكد أن 

ســـموه وكعادتـــه، قريـــب مـــن كافـــة فئات 
المجتمع البحريني.

وأكـــدوا أن التجـــاوب الحكومـــي الكبيـــر، 
وشـــفافية المعلومات المقدمـــة للصحافة، 
جـــاءت بفضـــل توجيهات صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، واســـتطاعت أن 
ترتقي معه بـــاألداء الصحافي واإلعامي 

في مملكة البحرين.
كمـــا أشـــاد مجلـــس اإلدارة باالهتمام الذي 
يبديـــه ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى، 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، بـــكل ما يتصـــل بتطوير 
العمـــل الصحفـــي وتأكيـــد دورهـــا الفاعـــل 
فـــي فريق البحرين كمـــا نوه مجلس إدارة 
جمعيـــة الصحفيين بقيادة ســـموه لجهود 
التصـــدي لجائحـــة كورونا ومـــا تحقق في 
هـــذا الصدد من نجاح خاصـــة فيما يتعلق 
برفع مستوى الوعي المجتمعي وانسيابية 
شـــفافية  بـــكل  واألخبـــار  المعلومـــات 
اإلعامـــي  االحترافـــي  التعامـــل  وتجلـــي 
لنشـــر التوعية واألخبـــار الصحيحة حول 
الفيـــروس على الصعيد المحلـــي والعربي 
و الدولـــي بمـــا يضـــع المواطـــن والمقيـــم 
فـــي الصـــورة الحقيقيـــة لتطـــورات هـــذه 

الجائحة.

الجفير - جمعية الصحفيين

الصحف البحرينية تستحق الدعم لدورها المهني المهم
العـــرادي: اليـــوم العالمـــي لحرية الصحافة مناســـبة الســـتذكار جهودهـــا الكبيرة

القضيبية - مجلس الشورى

أعلن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة 
البلديـــات والتخطيـــط  األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي نبيـــل أبوالفتـــح إطـــاق المرحلة 
األولـــى من مركز الحاضنات الســـمكية، في 
المركـــز الوطنـــي لاســـتزراع البحـــري فـــي 

رأس حيان.
وذكـــر أن فكـــرة المشـــروع جـــاءت بغـــرض 
لتوفير التدريب وبيئة العمل مناسبة لرواد 
األعمال، ومســـاعدتهم إلطاق مشـــروعات 
تشـــكل مصـــدر دخـــل لهم بمـــا يعـــود بالنفع 

على اقتصاد مملكة البحرين.
وأوضـــح أن المشـــروع يتمثل فـــي التعاقد 
مع رواد اعمال وتوفير البيئة المناسبة لهم 

ومنحهم مســـاحة عبارة عن حاضنة أعمال 
لتدريـــب عمالهـــم. وخـــال فتـــرة التدريب 
يتم تدريب العمال على ســـبل نمو األسماك 

ومساعدتها على النمو لتجاوز فترة الصيف 
التـــي تعد فترة صعبـــة في البحر، ومن بعد 

ذلك نقل األسماك لألحواض العائمة.
وبيـــن أبوالفتح أن المشـــروع فـــي مرحلته 
األولـــى يركـــز علـــى 10 رواد أعمـــال، فيمـــا 
اســـتقطاب  الثانيـــة  المرحلـــة  فـــي  ســـيتم 
20 مـــن رواد األعمال، ســـعيًا لتوســـيع عدد 

المستفيدين من المشروع.
وأشـــار إلى أن المشروع ُيقام على مساحة 
2000 متـــر مربـــع تضـــم 40 حوض أســـماك 

بسعة 150 مترًا مربعًا.

إطالق أولى مراحل مركز الحاضنات السمكية
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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بومبيو: أدلــة هائلة على أن مختبر ووهان مصدر “كوفيد 19”

إصابات “كورونا” تتجاوز 3.5 مليون حالة

تجاوز عدد المصابين بوباء كورونا في العالم حد الـ 3.5 مليون شخص، 
بعــد نحــو 5 أشــهر مــن ظهــور الفيــروس للمــرة األولــى في أحد أســواق 

مدينة ووهان بالصين، وتحوله فيما بعد إلى وباء عالمي “جائحة”. 

وأكد وزير الخارجية األميركية مايك 
بومبيـــو، أمـــس األحـــد، وجـــود “أدلـــة 
هائلـــة” تشـــير إلى أن مصـــدر فيروس 
كورونا المســـتجد مختبـــر في ووهان 
بوســـط الصيـــن، وهـــي المدينـــة التي 
ظهـــر فيهـــا الفيـــروس ألول مـــرة في 

ديسمبر الماضي.
وقـــال بومبيو فـــي حديث مع شـــبكة 
“ايـــه بـــي ســـي” إن “هنـــاك أدلـــة هائلة 
تشـــير إلـــى أن هذا هو مصـــدره”، لكنه 
رفـــض التعليـــق علـــى مســـألة إن كان 
يعتقد بأن نشر الفيروس كان متعمدًا.
وتزايدت انتقادات الرئيس األميركي 
دونالد ترامب لدور الصين في الوباء 
الذي أصاب نحو 3.5 مليون شـــخص، 
حـــول  ألفـــا   245 مـــن  بأكثـــر  وأودى 

العالم.
وأصـــّر ترامـــب علـــى أن بكيـــن أخفت 
تفشـــي  بشـــأن  مهّمـــة  معلومـــات 

الفيروس وطالب بمحاسبتها.
أعلـــى  المتحـــدة  الواليـــات  وســـجلت 
معدل لإلصابات، بعدد تجاوز المليون 

وفـــاة  وحـــاالت  إصابـــة،  ألـــف  و160 
تجـــاوزت 67 ألـــف حالـــة، فيمـــا حلت 
إســـبانيا في المرتبـــة الثانية بأكثر من 
245 ألف إصابة وحاالت وفاة تخطت 
25 ألف حالة، ثـــم إيطاليا بـ209 آالف 

إصابة وأكثر من 28 ألف حالة وفاة.
بالفيـــروس  اإلصابـــات  وســـجلت 
المليون األولـــى في 2 أبريل الماضي، 
فيمـــا ُســـجل المليـــون الثانـــي في 15 
أبريـــل، والثالـــث فـــي 28 مـــن الشـــهر 

ذاته.
وذكـــرت تقاريـــر إخباريـــة أن ترامـــب 
للواليـــات  تابعيـــن  جواســـيس  أوكل 
المتحـــدة مهمـــة التوصل إلـــى مصدر 
الفيروس، الذي تم تحميل مســـؤولية 
تبيـــع  ووهـــان  فـــي  لســـوق  تفشـــيه 
حيوانـــات غريبـــة كالخفافيش لألكل. 
وُيعتقد اآلن أن كورونا المســـتجد قد 
يكون تسّرب من مختبر قريب يجري 

أبحاثًا مرتبطة بالفيروسات.
وأوضـــح بومبيـــو، الـــذي كان يشـــغل 
منصـــب مديـــر وكالـــة االســـتخبارات 

بـــي. ســـي”  “أيـــه.  لشـــبكة  المركزيـــة، 
مجتمـــع  تصريـــح  مـــع  يتفـــق  أنـــه 
الـــذي  األميركيـــة  االســـتخبارات 
ينســـجم مع “التوافق العلمي الواســـع 
بشـــأن مســـألة أن الفيروس المســـبب 
لكوفيـــد19- ليس من صنع البشـــر وال 

معدالً جينيًا”.
لكنـــه ذهـــب أبعد مـــن ترامب، مشـــيرًا 
إلـــى “عـــددا هائال مـــن األدلـــة المهمة” 
علـــى أن مختبـــر ووهـــان هـــو مصـــدر 

الفيروس.

بإمـــكان  أن  “أعتقـــد  بومبيـــو:  وقـــال 
العالم بأســـره أن يرى اآلن ويتذكر أن 
لدى الصيـــن تاريخًا في نقـــل العدوى 
إلـــى العالـــم وتشـــغيل مختبـــرات غير 

مستوفية للمعايير”.
الصينيـــة  المحـــاوالت  أن  ورأى 
للتقليـــل مـــن أهميـــة الفيـــروس ترقى 
كالســـيكية  شـــيوعية  “محاولـــة  إلـــى 
للتضليـــل. تســـبب ذلك بخطـــر هائل”. 
وتابـــع “الرئيـــس ترامـــب واضـــح جدًا 
)في ما قاله(: سنحاسب المسؤولين”.

عواصم ـ وكاالت

دبي ـ العربية.نت

الحرميـــن  خـــادم  ســـفير  دشـــن 
الشـــريفين لـــدى األردن نايف بن 
بندر الســـديري، مراســـم تســـليم 
أولى دفعات المساعدات الطبية 
المقدمـــة مـــن المملكـــة عبر مركز 
الملك ســـلمان لإلغاثـــة واألعمال 
الفلســـطيني  للشـــعب  اإلنســـانية 
فيـــروس  لمواجهـــة  الشـــقيق 
الضفـــة  فـــي  المســـتجد  كورونـــا 
الغربيـــة وقطاع غزة.وقع محاضر 
تسليم شحنة المســـاعدات، في مقر 
ســـفارة المملكـــة بالعاصمـــة األردنية 

الســـديري  نايـــف  الســـفير  عمـــان، 
ومديـــر فـــرع مركـــز الملـــك ســـلمان 
لإلغاثـــة فـــي األردن ســـعود الحزيم، 
فيما وقعها عن الجانب الفلســـطيني 
مدير الصندوق القومي الفلســـطيني 

الوزير رمزي خوري.
وتبلـــغ قيمـــة المســـاعدات أكثـــر من 
10 مالييـــن ريـــال ســـعودي تتضمن 
12 بنـــدا من األجهزة والمســـتلزمات 
الطبيـــة تـــم التعاقـــد علـــى توريدها 
مـــن قبل المركز مـــن أوروبا والصين 
والبعـــض اآلخر مـــن المملكة العربية 
الســـعودية، بهـــدف تدعيـــم إمكانات 

وزارة الصحة الفلسطينية.

السعودية تقدم 10 ماليين ريال للشعب الفلسطيني

بغداد ـ وكاالت

أعلــن ائتــاف “الوطنيــة” بزعامــة رئيــس الــوزراء العراقــي األســبق، إياد 
عــاوي، أمــس األحــد، رفضــه منــح الثقــة لحكومــة المكلــف مصطفــى 

الكاظمي، لعدم تضمين برنامجها مطالب المتظاهرين السلميين. 

وقـــال االئتـــالف، في بيـــان صحفي: 
“لطالمـــا أكدنـــا علـــى ضـــرورة مراعاة 
خرجـــت  التـــي  الوطنيـــة  المطالـــب 
يكـــون  وأن  التظاهـــر،  ســـاحات  بهـــا 
هنـــاك تمثيل للمتظاهريـــن والنقابات 

واالتحادات المهنية”.
وأضـــاف البيـــان: “لقـــد عملنـــا طيلـــة 
الفتـــرة الماضيـــة على تحقيـــق ذلك، 
ســـواء مـــن خـــالل حواراتنا مـــع األخ 
السياســـية  القـــوى  مـــع  أو  المكلـــف 
المختلفة، إال أننا مع األسف لم نلمس 

أية بوادر إيجابية لذلك، باإلضافة 
إلى أن الية اختيار الوزراء كانت 

مبهمـــة وغير معلومـــة، فضال 
المطالـــب  عـــن تجـــاوز 

الشـــعبية فـــي إحالة قتلـــة العراقيين 
وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة”.

وختم بيان “الوطنية” قائال: “من هذا 
المنطلـــق، نعلـــن أننـــا لـــن نمنـــح الثقة 
لهذه الحكومة، بل وسنقاطع الجلسة 
النيابية المقررة وســـنكون معارضين 
ســـلميين مع كل الوطنيين العراقيين 

في حال تمريرها”.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن أمـــس، أعلن 
ائتـــالف دولة القانـــون، عدم تصويته 
فـــي  الكاظمـــي  حكومـــة  لصالـــح 
البرلمـــان، معتبـــرًا أن التشـــكيلة 
الحكومية التـــي ُعرضت على 
الكتل “تتعـــارض مع” تطلعات 

العراقيين.

عالوي يرفض حكومة الكاظمي

بغداد ـ وكاالت

شـــن تنظيـــم داعـــش اإلرهابـــي هجومـــا 
فـــي محافظـــة ديالـــى شـــمال العاصمـــة 
العراقيـــة بغـــداد، مـــا أســـفر عن ســـقوط 
قتلى وجرحى، على ما أعلنت السلطات 

العراقية أمس األحد.
فـــي  األمنـــي  اإلعـــالم  خليـــة  وذكـــرت 
بيـــان أن 3 مـــن عناصر الشـــرطة ومدني 
قتلـــوا من جـــراء إطالق عناصـــر داعش 
الرصـــاص على مركز شـــرطة زاغنية في 

قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى.
وأوضحـــت الخلية أن الهجوم أدى أيضا 
إلى جرح 2 مـــن عناصر األجهزة األمنية 

و5 مدنيين.
وكان تنظيـــم داعـــش اإلرهابي قد شـــن 
هجوما ليل الجمعة الســـبت، ما أدى إلى 
مقتل 11 عنصرا من ميليشـــيات الحشد 
الديـــن  فـــي محافظـــة صـــالح  الشـــعبي 
المجاورة. وتعهد رئيس الوزراء العراقي 
المكلـــف مصطفـــى الكاظمـــي، بتكثيـــف 

الحملة ضد “داعش” بعد الهجوم.
وفـــي األســـابيع األخيـــرة، زادت وتيـــرة 
هجمات مســـلحين يشـــتبه في انتمائهم 
لداعـــش، خصوًصا في المنطقـــة الوعرة 
الواقعة بيـــن محافظات كركوك وصالح 
الديـــن وديالـــى، المعروفة باســـم “مثلث 
الموت”. والشـــهر الماضـــي، أعلنت خلية 
اإلعـــالم األمني فـــي العراق عـــن توجيه 

القوات العراقية لضربات جوية، لمناطق 
تأوي عناصر من تنظيم داعش اإلرهابي 

في محافظة صالح الدين.
وفـــي أواخـــر العـــام 2017، أعلـــن العراق 
النصـــر علـــى داعـــش بعدمـــا تمكـــن مـــن 
اســـتعادة الغالبية العظمـــى من األراضي 
التـــي اســـتولى عليها التنظيـــم اإلرهابي 

قبل سنوات.

استهدف هجوم داعش مركزا للشرطة العراقية

التنظيــم اإلرهابــي يســتغل “كورونــا” لزيــادة هجماتــه
العراق.. هجوم جديد لداعش في “مثلث الموت”

القاهرة ـ وكاالت

أعلن الجيـــش المصـــري تصفية 126 
إرهابيا في مداهمات بسيناء.

العقيـــد  العســـكري  المتحـــدث  وقـــال 
الجيـــش  قـــوات  إن  الرفاعـــي:  تامـــر 
نفذت 22 مداهمة و16 عملية نوعية 
في ســـيناء، أســـفرت عـــن مقتل 126 
إرهابيـــا عثر بحوزتهـــم على عدد من 
األســـلحة مختلفـــة األعيـــرة وأحزمة 
ناســـفة معدة للتفجير بشمال ووسط 
ســـيناء. وقـــال: إن القـــوات الجويـــة 
قامت باســـتهداف وتدمير 228 مخبأ 
وملجأ تستخدمها العناصر اإلرهابية، 
إضافـــة إلـــى تدميـــر 116 عربـــة دفع 
رباعـــى، منهـــا 34 عربة علـــى االتجاه 
االستراتيجي الشمالي الشرقي، و62 
على االتجـــاه االســـتراتيجي الغربي، 
االســـتراتيجي  االتجـــاه  علـــى  و20 

الجنوبي.
وأكـــد المتحدث العســـكري اكتشـــاف 

وتفجير 630 عبوة ناسفة تم زراعتها 
الســـتهداف قوات الجيش على طرق 
التحـــرك بمناطـــق العمليـــات، كمـــا تم 
تفجيـــر 8 فتحـــات أنفـــاق، فضال عن 
تدمير 56 ســـيارة و226 دراجة نارية 
من دون لوحات معدنية تســـتخدمها 

العناصر اإلرهابية.
وأشـــار المتحـــدث إلـــى القبـــض على 

266 فـــردا مـــن العناصـــر اإلجراميـــة 
والمطلوبين جنائًيا والمشتبه بهم.

وكشـــف عـــن مقتـــل وجـــرح 4 ضباط 
خـــالل  جنـــود  و3 ضبـــاط صـــف و8 

المواجهات مع اإلرهابيين.
ووقـــع انفجـــار فـــي مدينة بئـــر العبد 
شـــمال ســـيناء، الخميـــس، أســـفر عن 

مقتل وإصابة 10 عسكريين.

عناصر من القوات المسلحة المصرية في سيناء

ــة ــي ــرام اإلج لــلــعــنــاصــر  ومــلــجــأ  مــخــبــأ   228 تــدمــيــر 
مصر.. مقتل 126 إرهابًيا بمداهمات في سيناء

طهران ـ أ ف ب

حــّذر مســؤول إيرانــي رفيع، أمس األحد، مــن أن االتفاق النووي الذي 
انســحبت منــه الواليــات المتحــدة أحاديــا “ســيموت إلى األبــد” إذا تم 

تمديد حظر األسلحة المفروض على طهران.

وتخـــوض الواليـــات المتحـــدة حملـــة 
دبلوماســـية لتمديـــد الحظـــر على بيع 
والـــذي  إليـــران،  التقليديـــة  األســـلحة 
مـــن المقرر رفعـــه تدريجيا اعتبارا من 
أكتوبـــر. ورفـــع الحظـــر هـــو جـــزء من 
قرار مجلس األمن الدولي العام 2015 
والـــذي صـــادق علـــى االتفـــاق النووي 
المبـــرم بين الـــدول العظمـــى وطهران 

لمنعها من حيازة القنبلة الذرية.
األعلـــى  المجلـــس  ســـكرتير  وصـــّرح 
لألمن القومي اإليراني علي شمخاني، 

أمـــس، على تويتر، بأن االتفاق 
النووي “ســـيموت إلى األبد” 
بسبب “التحايل على القرار 
العقوبات  واســـتمرار   2231

اإليرانية غير القانونية”.
وتســـاءل عما ســـيفعله شـــركاء إيران 
في االتحـــاد األوروبي مع االتفاق في 
مثل هذه الحال. وكتب: “ماذا سيفعل 
الكرامـــة  حفـــظ  األوروبـــي:  االتحـــاد 
اإلذالل  قبـــول  أو  التعدديـــة  ودعـــم 

ومساعدة األحادية؟”.
والواليـــات  إيـــران  بيـــن  والخـــالف 
المتحدة مســـتمر منذ عقود. وتصاعد 
التوتـــر في 2018 عندما أعلن الرئيس 
أحاديـــا  ترمـــب  دونالـــد  األميركـــي 
انســـحاب الواليـــات المتحدة من 
االتفـــاق النـــووي وأعـــاد فـــرض 
العقوبـــات علـــى طهـــران كجزء 

من حملة ضغط قصوى.

إيران تهدد بنسف االتفاق النووي
سيول ـ أ ف ب

أعلنت ســيول أن القوات الكورية الشــمالية أطلقت أمس األحد طلقات 
ناريــة عــدة باتجــاه الجنــوب في المنطقة المنزوعة الســاح التي تقســم 

شبه الجزيرة الكورية، ما دفع القوات الكورية الجنوبية إلى الرد.

وقالت هيئة األركان المشتركة في 
الجيـــش الكوري الجنوبي في بيان 
أمـــس األحـــد: إن موقعـــًا للحـــرس 
الكـــوري الجنوبي أصيـــب بطلقات 

عدة من الشمال.
وأضافـــت أنـــه لـــم يتم اإلبـــالغ عن 
إي إصابات فـــي الجانب الجنوبي.  
وذكرت سيول “رد جيشنا بجولتين 

من إطالق النار وإعالن تحذير”. 
وأضافـــت هيئـــة األركان أنهـــا 

تتواصـــل مـــع الشـــمال عبـــر 
الخـــط العســـكري الســـاخن 

لتحديد سبب الحادثة.
وفـــي وقت الحق، 

الجنوبـــي:  الكـــوري  الجيـــش  قـــال 
الشـــمالية  الكوريـــة  الطلقـــات  إن 
“لـــم تعتبـــر متعمـــدة”، وفـــق وكالـــة 

“يونهاب” لألنباء.
وزيـــر  أعـــرب  واشـــنطن،  وفـــي 
الخارجية االميركـــي مايك بومبيو 
عـــن اعتقـــاده أن إطـــالق النـــار كان 
“عرضيا”. وقال في لقاء مع شـــبكة 
“ايه بي سي”، “جاءت بضع طلقات 
نارية من الشمال، نعتقد أنها 
كانت عرضيـــة. وبالفعل رد 
الكوريـــون الجنوبيـــون. لم 
تسجل خســـائر بشرية في 

أي من الجانبين”.

تبادل إطالق نار بين الكوريتين

نيويورك ـ وكاالت : حذرت  «
منظمة األمم المتحدة 

للطفولة )يونيسف( 
في بيان أمس األحد، 

من أن نحو 10 ماليين 
طفل دون الخامسة 

وحوالي 4.5 مليون 
طفل دون الخامسة 

عشرة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، باتوا معرضين 

لخطر عدم الحصول 
على لقاحات؛ بسبب 

تكريس العاملين في 

مجال الصحة جهودهم 
لمواجهة أزمة فيروس 

كورونا المستجد. وقالت 
المنظمة في بيانها إن 

“حمالت التلقيح الخاصة 
في بعض بلدان الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا 

توقفت؛ بسبب تحويل 
العاملين في مجال 

الصحة إلى االستجابة 
ألزمة فيروس كورونا 

المستجد”. وأوضحت أنه 
“نتيجة لذلك فإن واحداً 

من بين كل 5 أطفال أو ما 
يصل عدده إلى 10 ماليين 

طفل دون سن الخمس 
سنوات باتوا معرضين 

لخطر عدم حصولهم على 

اللقاح ضد شلل األطفال، 
وحوالي 4.5 مليون طفل 

دون سن الخامسة عشرة 
معرضون لخطر عدم 

حصولهم على اللقاح ضد 
الحصبة”. ولكن المنظمة 
أكدت أنه “على الرغم من 

تفشي جائحة )كوفيد 
- 19(، يستمر التلقيح 
الروتيني لألطفال في 

الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، مع تطبيق 

التدابير الصحية والوقائية 
الصارمة”.

منظمة تحذر: 15 مليون طفل قد يحرمون من لقاحات بسبب “كورونا”
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مركز في امستردام يتم فيه فحص كورونا لركاب السيارات



أعلـــن االتحـــاد العربـــي للكـــرة الطائرة عن 
تأجيـــل وإلغـــاء البطوالت العربيـــة المقرر 
إقامتهـــا هـــذا العـــام 2020 وذلـــك بســـبب 
تفشـــي وبـــاء كورونـــا )كوفيـــد 19-( فـــي 

جميع دول العالم.
لكافـــة  خطابـــا  العربـــي  االتحـــاد  وبعـــث 
االتحادات العربية يخطرهم فيه بتأجيل 
وإلغاء بعض البطوالت وذلك بعد التشاور 
المســـتمر مع رؤســـاء االتحـــادات العربية 

المنظمة لبطوالت العام 2020.
وبنـــاء على ذلك فقد قـــرر االتحاد العربي 
إلغـــاء البطولـــة العربيـــة الثانية للناشـــئين 
للكـــرة الطائـــرة الشـــاطئية والتـــي كانـــت 
ستستضيفها المغرب خالل شهر أغسطس 
المقبل، فيما تقرر تأجيل البطولة التاسعة 
والعشـــرين لمنتخبـــات الرجال والتاســـعة 
عشرة لمنتخبات الســـيدات للكرة الطائرة 

بشـــهر  تقـــام  أن  لهـــا  المقـــرر  الشـــاطئية 
بشـــهر  لتقـــام  بالمغـــرب   2020 أغســـطس 
أكتوبر/نوفمبـــر 2020، كمـــا قـــرر االتحـــاد 
تأجيـــل البطولة العربية األولى للناشـــئات 
للكـــرة الطائرة الشـــاطئية المقـــرر إقامتها 
لتقـــام   2020 بشـــهر أغســـطس  بالمغـــرب 

بشهر أغسطس 2021.
كمـــا تـــم تأجيـــل البطولـــة العربيـــة الثانية 
والعشـــرين للرجـــال والتي كان مقـــررا لها 

أن تقام بتونس خالل شهر سبتمبر 2020 
لتقام بشهر نوفمبر/ديسمبر 2020.

وتأتـــي تلـــك التغييرات في إطـــار حرص 
االتحـــاد العربي على ســـالمة اســـرة الكرة 
الطائـــرة العربيـــة وإقامـــة بطوالتـــه فـــي 
بعـــض  ترحيـــل  أن  كمـــا  مثاليـــة،  أجـــواء 
يعتمـــد  مواعيدهـــا  وتعديـــل  البطـــوالت 
بالدرجـــة األولى على انحســـار الوباء في 

الربع األخير من العام الجاري 2020.

اللجنة التنفيذية لإلتحاد العربي

ــع رؤســـــــــاء االتـــــحـــــادات ــ بـــعـــد الــــتــــشــــاور مـ
إلغاء وتأجيل البطوالت العربية للطائرة 2020

شكلت فترة التوقف الحالية واإلجبارية التي طالت منافسات 
الموســـم الرياضـــي 2020-2019، فرصة لفريـــق المالكية لكرة 
القـــدم الســـتعادة العبيـــه المصابيـــن. وجـــاء اإليقاف بســـبب 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد؛ ليعطـــي عامـــالً إيجابًيـــا لفارس 
الغربيـــة على مســـتوى عـــودة المصابين وفـــي مقدمتهم نجم 
خـــط الهجـــوم أحمـــد يوســـف والحـــارس األساســـي يوســـف 
حبيـــب. وقـــال مـــدرب المالكيـــة أحمـــد يعقـــوب إن اإلصابات 
التي تعرض لهـــا الالعبون طبيعية؛ خصوًصا وأننا بذلنا جهًدا 
كبيًرا منذ يوليو 2019 وحتى شهري فبراير ومارس من العام 
الحالـــي 2020، فكان مـــن الطبيعي تعـــرض الالعبين لإلصابة 
خالل هذه الفترة، مبيًنا أن الفريق اســـتعاد المصابين حديًثا، 
فيما يحتاج الالعب سيد محمد جميل لفترة إضافية. وحول 
أســـباب تعثـــر المالكيـــة خـــالل الجـــوالت الماضية مـــن دوري 
الدرجـــة الثانيـــة، أكد يعقوب أن الفريق خســـر أمـــام البحرين 
وهـــو منظـــم ويمتلـــك قيـــادة فنية خبيـــرة أعلى منـــه متمثلة 
فـــي المدرب الوطني عدنـــان إبراهيم. ولفت إلى رضاه عن ما 
قدمه الفريق حتى اآلن في منافسات الدوري، مشيًرا إلى أن 

الصدارة جاءت مســـتحقة، الفًتا إلى أن ناديه األكثر مشاركة 
لالعبين تحت 21 عاًما في منافسات الدوري بينهم 6 العبين 
بصفة أساســـية دائمة. وقال يعقـــوب إن التدريبات متواصلة 
حالًيـــا وبطريقـــة االتصال عن بعد عبر برنامـــج مدرب اللياقة 
البدنيـــة التونســـي غيـــث بـــن جـــدو. وأكـــد يعقوب مســـاندته 
واحترامه ألي قرار صادر حول مصير الموسم الحالي، مشيًرا 
إلـــى أمنياتـــه باســـتكمال المســـابقات والصعـــود إلـــى الدوري 
الممتاز؛ لتحقيق أحد األهداف قصيرة المدى التي وضعها مع 

إدارة نادي المالكية.

فريق المالكية

“الثانية” دوري  نقاط مهمة في  كلفته خسارة  ابتعادهم 
ا المالكية يستعيد المصابين تدريجيًّ
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يواصـــل العـــب الفريـــق األول لكـــرة 
بنـــادي الشـــباب علـــي حســـن  القـــدم 
والعـــالج  التأهيـــل  عمليـــة  ســـعيد، 
بعـــد اإلصابـــة التـــي ألمـــت بـــه خالل 
منافســـات الموســـم الرياضي الجاري 

.2019/2020
فـــي  المقدمـــة  خـــط  العـــب  وكان 
إلصابـــة  تعـــرض  المارونـــي  الفريـــق 
تـــم تشـــخيصها علـــى أنها “كســـر في 
الشظية وتمزق أربطة مفصل القدم”، 
جراحًيـــا  تدخـــالً  اســـتدعت  والتـــي 
عاجـــالً، حيث أجرى الالعـــب العملية 
الجراحيـــة علـــى يـــد الطبيـــب محمد 
البقالي. وقال علي حســـن ســـعيد إنه 
بـــدأ عمليـــات التأهيـــل مـــع الطبيـــب 

عقيـــل هيات، وذلـــك تمهيـــًدا لعودته 
إلى المالعب خالل الفترة المقبلة.

وأوضـــح أن الفترة المتبقيـــة لعودته 
بعـــد اســـتكمال العـــالج هـــي 3 أشـــهر 

تقريًبا.
وبنـــاء على ذلـــك ومع فتـــرة التوقف 
الحاليـــة التي تطال المنافســـات، فإن 
موســـم علي حســـن ســـعيد يكون قد 
انتهـــى مـــع ماروني الشـــباب، على أن 
تكـــون عودتـــه فـــي الموســـم المقبـــل 
الشـــباب  وافتقـــد   .2020-2021
لخدمـــات مهاجمه خالل ما تبقى من 
دوري ناصـــر بن حمـــد الممتـــاز، إذ لم 
يمثـــل الفريـــق خالل الســـنة الجديدة 

الحالية )2020(.

3 أشهر لعودة الماروني علي حسن

ــدوري ــي حــســم الـ ــارات ف ــب ــت ــن االع طــالــب بــاالبــتــعــاد ع

الــــمــــدرب يـــتـــريـــث ويــتــطــلــع لـــهـــدف الــصــعــود

الشمالن: اتحاد الكرة يحتاج إلى “نظام طوارئ”

“البحرين” يسعى للتجديد مع “القناص”

طالــب مــدرب فريق الحــد لكرة القدم محمد الشــمالن اتحــاد الكرة 
االبتعــاد عــن أي اعتبــارات أخرى ومراعــاة العدالــة واإلنصاف في 
أي قرار ســيتخذه لحســم مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز الذي 
يتصدر ترتيبه فريقه حتى الجولة الحادية عشــرة. قبل أن تتوقف 

المسابقة إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة الكورونا.

توقـــف  إن  الشـــمالن،  وقـــال 
الـــدوري منطقـــي بدواعـــي أزمة 
جميـــع  منهـــا  تضـــررت  عالميـــة 
القطاعات، غيـــر أن ذلك ال يعني 
أن ينسف مجهود الفرق بخطوة 
غيـــر موفقـــة، كإلغـــاء المســـابقة 
بيـــن  ذهبـــي”  “مربـــع  إقامـــة  أو 

فـــرق المقدمـــة كما هـــو متداول 
بســـبب فارق النقـــاط الكبير بين 
المركزين االول والثاني من جهة 

والثالث والرابع من جهة أخرى.
اتحـــاد  إن  الشـــمالن،  واضـــاف 
الكـــرة مطالـــب بـــأن يكـــون لديه 
نظام ثابـــت في األزمات وقانون 

طـــوارئ واضح حتـــى ال يقع في 
إربـــاك كلما حصلت أزمة من هذا 
النـــوع، موضحـــا أن هـــذا االمـــر 
فـــي مختلـــف دول  بـــه  معمـــول 

العالم وهو ليس بالشيء الجديد 
في انظمة االتحادات الكروية.

إمكانيـــة  الشـــمالن  واســـتبعد 
إلغـــاء الـــدوري، بســـبب ارتباط 
باالتحـــاد  المحليـــة  المســـابقة 
ســـيطالب  الـــذي  اآلســـيوي 
البحرين بتســـليم أوراق اعتماد 
بطـــل مســـابقاته وترتيب فرقه 
القاريـــة  المشـــاركات  ألجـــل 
إلـــى عـــدم  والخارجيـــة، الفتـــا 
وعـــدم  القـــرار  هـــذا  منطقيـــة 

إمكانية تطبيقه.

قال مدرب فريق نادي البحرين لكرة القدم الكابتن عدنان ابراهيم بأنه 
مازال في مرحلة التفاوض مع إدارة النادي لتجديد عقده واالســتمرار 

على رأس الجهاز الفني في الموسم القادم 2020-2021.

تصريـــح  فـــي  ابراهيـــم  وأضـــاف 
بـــأن  “البـــالد ســـبورت”  لــــ  خـــاص 
النادي عرض عليه تجديد التعاقد 
لـــم  لكنـــه  إضافـــي  لموســـم  معـــه 
يمنحهم قـــرارا نهائيـــا حتى اآلن، 
مضيفـــا “لـــدي رغبـــة فـــي تجديد 
العقـــد ولكنني لـــم أصل معهم إلى 
اتفـــاق نهائـــي ولقـــد أخبرتهم بأنه 
متـــى مـــا تلقيـــت عرضـــا أفضـــل 
فإننـــي ربمـــا أوافق عليـــه.. لكنني 
أســـعى حاليًا للتركيز على مهمتي 
مـــع الفريـــق فـــي حـــال اســـتكمال 

منافســـات دوري الدرجـــة الثانية 
بعد التوقف الذي طاله إثر تفشي 

وباء كورونا )كوفيد 19-(...”.
ارتياحـــه  عـــن  ابراهيـــم  وعبـــر 
التـــي  والنتائـــج  المســـتوى  مـــن 
الفتـــرة  خـــالل  الفريـــق  قدمهـــا 
الماضيـــة ليحتـــل المركـــز الثانـــي 
خلـــف المالكيـــة المتصـــدر برصيد 
31 نقطـــة، مشـــيرا إلـــى صعوبـــة 
المنافســـة بدوري الدرجة الثانية، 
مضيفـــا “بـــدوري الدرجـــة الثانية 
ترســـم لفريقك خطة ولكن عندما 

داخـــل  يتغيـــر  شـــيء  كل  تلعـــب 
الملعب..”.

وتطلـــع ألن ينجـــح فـــي تحقيـــق 
طموحات نـــادي البحرين بصعود 
الفريـــق إلـــى دوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز، مشـــيرا إلـــى أنـــه جاهـــز 
ألي ســـيناريو محتمـــل فـــي حـــال 
إيقافهـــا  أو  المباريـــات  اســـتكمال 

وأنـــه ســـيعمل على بـــذل قصارى 
جهده من أجـــل الوصول بالفريق 

إلى دوري األضواء.
وأكـــد إبراهيـــم أن تلـــك التجربـــة 
هـــي الثانيـــة لـــه بـــدوري الدرجـــة 
الثانيـــة بعـــد أن قـــاد األهلـــي قبل 
نحو عشرة مواسم تقريبا، متمنيا 

بأن تتكلل بالنجاح.

 كيف سيكون برنامجك في “رمضان  «
كورونا”؟

الوطني: رمضان هذا العام ســـيكون مختلفًا 
وموحشـــًا لكـــن ســـأواصل االلتـــزام بالبقـــاء 
بالمنـــزل ومحاولـــة التأقلـــم مع هـــذا الوضع 
لزيـــادة  فرصـــة  وســـتكون  االســـتثنائي. 
البرنامـــج العبـــادي في هـــذا الشـــهر الفضيل 
وسأخصص وقتا لممارسة الرياضة المنزلية 
للحفاظ على اللياقة البدنية كما أنه سيكون 
هناك وقت أيضا سأقضيه بمشاهدة البرامج 

والمسلسالت.
 ما هي سلبيات وإيجابيات كورونا معك  «

كرياضي؟

أكبـــر ســـلبيات فيـــروس كورونـــا  الوطنـــي: 
هـــي ابتعـــادي عـــن كـــرة اليد وعن مشـــاهدة 
المباريـــات من خالل التلفاز والمشـــاركة في 
البطـــوالت، أمـــا االيجابيـــات فهـــي التوســـع 
فـــي اســـتخدام التكنولوجيا لنا فـــي إعدادنا 
كحـــكام مـــن خـــالل االجتمـــاع عـــن ُبعـــد مع 
االســـيوي  باالتحـــاد  الحـــكام  لجنـــة  رئيـــس 
صالـــح عاشـــور والتـــي مـــن خاللهـــا نتلقـــى 
محاضرات فنيـــة وبدنية واختبارات نظرية 

وتتيح للرئيس الوقوف على لياقتنا البدنية 
عن طريق المران عن بعد.

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

مـــن  أهـــم  االنســـانية  أن  أعتقـــد  الوطنـــي: 
الرياضـــة وأي شـــيء آخر، فنحـــن أمام وباء 
يجتـــاح العالـــم واآلالف من النـــاس يموتون 
حـــول العالم، فأكيد مع اإللغاء هذا الموســـم 

والدوري “الحقين عليه”.
 كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟ «

الوطنـــي: ســـيكون الالعبـــون والرياضيـــون 
متعطشـــين للعـــودة لممارســـة الرياضـــة من 
جديد والفرق أكثر تنافسية وكذلك الحضور 

الجماهيري فإنه متوقع له أن يكون كبيرا.
 هل اكتشفت الكورونا فيك شيئًا جديدًا غير  «

هوايتك الرياضية؟

فيـــروس  ولكـــن  اكتشـــافا  ليـــس  الوطنـــي: 
عائلتـــي  مـــن  جـــدًا  قريبـــا  كورونـــا جعلنـــي 
وأبنائـــي بالخصوص حيـــث أصبحت أقضي 
وقتـــًا طويـــالً معهم بعـــد أن كانـــت الرياضة 

تأخذني منهم.

ما هي وجبتك المفضلة على الفطور  «
والسحور؟

الوطنـــي: الفطـــور الثريد 
وغالبـــًا ال أتنـــاول وجبـــة 

السحور.
طبق ال يغيب عن  «

مائدتك؟

الكبـــاب  الوطنـــي: 
البحريني والسمبوسة.

ماذا تشاهد  «
بالتلفزيون؟

 mbc قنـــاة  الوطنـــي: 
وقناة الكويت.

موقف سابق  «
تتذكره في كل 

شهر رمضان؟

اعتـــدت  الوطنـــي: 
فـــي شـــهر رمضـــان 
ســـابقًا أن أذهب مع 

والـــدي “رحمـــه هللا” إلى أحد البســـاتين 
والســـباحة فـــي البركة طوال الشـــهر الكريم 
بشـــكل يومي خالل فترة العصر إلى ما قبل 

وقـــت اإلفطـــار، وانقطعـــت عـــن القيـــام 
بذلك منذ وفاة والدي.

علي مجيد

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

في الشهر الرمضاني الكريم 
االستثنائي المحاط بفيروس 

كورونا. وسيكون ضيفنا اليوم 
حكم كرة اليد الدولي معمر 

الوطني.

االثنين 4 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 - العدد 4220

أحمد مهدي

أحمد كريم

محمد الشمالن

عدنان إبراهيم أثناء توقيعه مع البحرين للموسم الحالي

حسن علي

أحمد مهديحسن علي



رد الفنان الســعودي عبد المحســن النمر على منتقدي 
مسلســل “أم هــارون” من خــال مداخلــة هاتفية مع 
برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية، وأوضح في البداية 
أن الجمهور شن حملة قبل عرضه حتى وقبل أن يطلع 

على مضمونه الذي سيقدمه خال الحلقات.
وتابــع: “أســتغرب الحكم علــى عمل قبل أن يعــرض، ولما 

عرض العمل كان واضح التوجه والمضمون، لكن يبدو لي أن هناك إصرارًا من 
البعض على أفكار يحبون سماعها بغض النظر عن الموجود”.

ســيكون مســتمع إذاعة البحرين على موعــد كل يوم ثاثاء 
عند الساعة العاشــرة والنصف مساء مع البرنامج اإلذاعي 
الثقافــي” خير جليس” من إعــداد وتقديم اإلعامي القدير 
يوســف محمــد، وإخــراج مــروة العريفي، وقد اســتضاف 

البرنامج فــي حلقته الماضية جاســم حاجــي للتحدث عن 
كتابــه” الذكاء الصناعي.. مســتقبل البشــرية”، والذي يتضمن 

مــا يزيد عــن 25 بحثا في الــذكاء االصطناعي وكيفية االســتفادة منــه في مختلف 
التطبيقات واالستخدامات اليومية”.

عبــرت الفنانة الشــابة والوجــه الجديــد فاطمــة كازروني عن 
ســعادتها بردود الفعل اإليجابية التي علقــت على دورها في 
مسلســل “حكايات ابن الحداد” الــذي يعرضه حاليا تلفزيون 
البحرين، للمخرج يوســف الكوهجي، مضيفة بأنها استفادت 

كثيرا من نخبة النجوم الموجودة في المسلســل واكتســبت 
الخبرة مــن خال االحتــكاك. وتمنت أن تحوز الحلقــات القادمة 

من العمل إعجاب واستحســان المشــاهد، خصوصا وأن هنــاك الكثير من األحداث 
والقصص التي سيشهدها البرنامج في الفترة المقبلة.

كازروني سعيدةخير جليسالنمر يرد

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

tariq.albahar
@albiladpress.com
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رمضان  شهر  في  بالصيام  االلتزام  وتعتزم  السكري  بــداء  مصاًبا  كنت  إذا 
الفريق  أو  الخاص  طبيبك  مع  األمــر  هــذا  مناقشة  عليك  ينبغي  المبارك، 
الطبي المتابع لحالتك؛ لوضع برنامج شخصي مفصل لك قبل حلول الشهر 

الفضيل. 
كل  يلحظ  بك،  الخاص  الطبي  الفريق  مع  واضًحا  مكتوًبا  برنامًجا  ضع   -
بالسكري وتوقيته، لتضمن  الدواء الخاص  تغيير في جرعة األنسولين أو 
ذلك من  أو غير  الدم  السكر في  نقص  السكر، وتتجنب  بمستوى  تحكمك 

االنعكاسات السلبية المرتبطة بمرض السكري.
- اعتمد نظاًما غذائًيا صحًيا متوازًنا، وابتعد عن السكر أو الدهون.

- اعتمد أطعمًة ذات مؤشر منخفض بنسبة السكر، وأطعمة يتم امتصاصها 
ببطء. - تحقق من مستويات السكر في الدم بصورة متكررة.

- أكثر من شرب السوائل الخالية من السكر أثناء وقت اإلفطار، وابتعد عن 
الكافيين.

نصائح لصوم آمن لمرضى السكري

أسامة الماجد

اللهم فرحة تزيل الهموم 
وتبكي العيون وتمحي ما 
مضي من غموم الحياة، 
اللهم الهمني ابتسامة 
ال تغيب، وصبرا ال ينفذ 

وروحا بك متعلقة وحمداً 
لك ال ينقطع.
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صحتك مع الصوم

ال شك ان المنحنى النفسي والتحليلي أو الوصفي لدى 
تختلف  كما  آخــر،  إلــى  واحــد  مــن  يختلف  المشاهدين 
الكلمة  وتبقى  المؤلفين،  عند  والخلق  التعبير  وسائل 
هي وجه اإلنسان وضميره وعقله وتحرك الفعل عنده، 
تسجيل  وحكاية  التحرك  ــدء  وب العطاء  هــي  والكلمة 
تعتمد  ــدرامــي  ال الخلق  عملية  أن  وبــمــا  الــتــحــرك،  ذاك 
على الكلمة، فهي بالضرورة تصبح فعالية اإلنسان في 
مجتمعه، فاإلنسان هو المجتمع والمجتمع هو اإلنسان. 
كــثــيــًرا،  ــارون”  ــ هـ “أم  ــكــام عــن مسلسل  ال لــقــد أصــبــح 
فــي عالم  مــؤيــد ومــعــارض، وهـــذا شــيء طبيعي  بين 
بالمؤلفين  “الــبــاد”  اتصلت  ذلــك  على  وللوقوف  الفن، 
البحرينيين علي شمس ومحمد شمس وسجلت معهما 

هذه الوقفة الحصرية:
واجه المسلسل انتقادات كثيرة. تعليقكما؟ «

ومعارض  مؤيد  عمل  لكل  والبــد  االنتقاد شيء صحي 
وال يمكن أن تجد عما دون نقد. بالعكس صدرنا رحب 
للنقد والماحظات، وكما ذكرنا في السابق أن المسلسل 
عن  إنسانية  رسالة  وإنما  رسالة سياسية،  أي  يحمل  ال 
طباع المسلمين وحسن النوايا والمحبة في تعاملهم مع 

غير المسلمين.
وماذا عن شخصية وكاركتر أم هارون؟ «

ــفــهــد مــهــنــة وشــكــل “أم  ــفــنــانــة حــيــاة ال ــقــد أخــــذت ال ل
ــك فكل العمل  جـــان” فــقــط. أي “الــكــركــتــر” ومــا عــدا ذل

صلة  لــه  ولــيــس  مخيلتنا  عــلــى  معتمد  والــشــخــصــيــات 
بالواقع. لم نحدد بلًدا وال شخصا.

واللهجة؟ «

لهجة محددة، فهناك  والكويت  البحرين  ليهود  لم يكن 
العراقية  اللهجة  يتحدث  من  وهناك  البيضاء  اللهجة 

والعبرية أيضا. بمعنى لم تكن هناك لهجة محددة. 
مشروعكم المقبل؟ «

وعمل  الفهد،  حياة  الفنانة  مع   2021 لرمضان  مسلسل 
آخر قبل رمضان. 

كم استغرق الوقت لكتابة مسلسل “أم هارون”؟ «

في  البحث  ســنــوات،   ٤ نحو  منا  البحث  استغرق  لقد 
الديانة اليهودية، أما كتابة المسلسل فقد استغرق سنة 
إخراج  من  هــارون”  “أم  مسلسل  أن  المعروف  ونصف. 
محمد جمال العدل،  ويشارك به نخبة من النجوم منهم 
الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد  أحمد  جابر،  محمد 
ومحمد  الصفي،  وفاطمة  النمر،  وعبدالمحسن  علي، 
أوضح  أيــام  وقبل  الهندي.  وأالء  علي  وفــؤاد  العلوي، 
مازن  بي سي”  “أم  باسم مجموعة   الرسمي  المتحدث 
فهي  إنسانية،  الرئيسية  هــارون”  “أم  رسالة  إن  حايك، 
اعتبارات  أي  عــن  النظر  بغض  الــنــاس  تعالج  ممرضة 
واالعــتــدال  التسامح  على  أيضا  يركز  والعمل  أخـــرى، 
فيها  منطقة  يوما  كان  األوســط  الشرق  وأن  واالنفتاح 

قبول لآلخر، قبل أن تسود تفسيرات منحرفة.

الفهد أخذت المهنة والشكل فقط

مؤلفا “أم هارون”: لم نحدد أي بلد واالنتقاد شيء صحي

أصبح المطبخ هدًفا لدى الكثيرين 
ــتــجــربــة أكـــــات جـــديـــدة خــاصــة  ل
ــمــنــزلــي الـــذي  مـــع فـــتـــرة الــحــجــر ال
يــســتــدعــي بــقــاء األشـــخـــاص فترة 
كبيرة في المنزل، ضمن اإلجراءات 
ــة تــفــشــي  ــهـ ــواجـ ــمـ ــة لـ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ

فيروس كورونا المستجد.
أنحاء  كل  الكاري من  ولكل عشاق 
ــيــة مــن  ــائ ــة اســتــثــن ــفـ ــم، وصـ ــالـ ــعـ الـ
ــمــحــضــرة من  مــخــنــي الـــدجـــاج وال
معجون الطهي الهندي والذي حتما 
سيضفي رائحة ال تقاوم من مطبخ 

منزلك.

المقادير:

الــدجــاج، مقّطعا  700 غ مــن صــدر 
إلى شرائح

دوار  زيــت  من  كبيرة  طعام  ملعقة 
الشمس

400 غ من معجون الطماطم
3 ماعق طعام كبيرة من معجون 

الطهي الهندي من ماجي
كوبان من الماء

الكاجو،  من  كبيرة  5 ماعق طعام 
محّمصا ومطحونا

نصف كوب من كريمة الطبخ
ملعقتا طعام من الكزبرة الخضراء، 

)اختياري للتزين(.

الطريقة:

الحجم،  متوسط  طبخ  وعـــاء  فــي 
الزيت  في  الــدجــاج  شرائح  ُتشوح 
ُيضاف  ذهبيا.  لونها  يصبح  حتى 
المزيج  ويــتــرك  الطماطم  معجون 

لمّدة 1 - 2 دقيقة.
من  كبيرة  طعام  ماعق   3 ُيضاف 
ماجي،  من  الهندي  الطهي  معجون 
على  المزيج  ويترك  الكاجو،  الماء، 
نار متوسطة لمّدة 25 دقيقة حتى 

ينضج الدجاج بالكامل.
الطبخ وُيترك بعدها  ُتضاف كريمة 

المزيج على النار لمّدة 10 دقائق.
ــاج فـــي طبق  ــدجـ ُيـــقـــدم مــخــنــي الـ
ُيقدم  المفرومة.  بالكزبرة  وُيــزيــن 
أبيض  أرز  أو  بــراتــا  خــبــز  بــجــانــبــه 

وبالعافية.

مخني الدجاج

مطبخ

بــولــيــوود الكبير  نــجــم  تــوفــي مــؤخــرا 
عاما   53 يناهز  عمر  عــن  خــان  عــرفــان 
الــهــنــديــة، وسطع  مــومــبــاي  مدينة  فــي 
فيلم  في  مشاركته  بعد  عالميا  نجمه 
على  الحائز    Slumdog Millionaire
تشرفت  والــذي  أوسكار،  جوائز  ثماني 
مهرجان  في  أوال  بمشاهدته  شخصيا 
 Jurassic وفــيــلــم  الــســيــنــمــائــي،  ــي  دبـ
World، وشارك النجم المسلم في أكثر 
من 100 فيلم سينمائي والعشرات من 
التلفزيونية، وسطع نجمه  المسلسات 
لــيــس فــي الــهــنــد فــقــط، بــل فــي جميع 

أنحاء العالم.
ــنــجــم الـــهـــنـــدي الـــراحـــل  ــدث ال ــحـ وتـ
عـــرفـــان خــــان مـــؤخـــرا إلــــى مــوقــع 
حــيــاتــه  عـــن  األخــــبــــاري   News18
وأعــمــالــه الــســيــنــمــائــيــة، فــقــد كــانــت 
المساحة واسعة في حياته بالسينما 
والتي  االرتــجــالــيــة،  مــهــاراتــه  بفضل 
لــكــل مــن يــعــرف هــذا  تعتبر شــهــادة 
المحترم في فنه وذاتــه، وما  الفنان 
كممثل  مذهلة  قـــدرة  مــن  بــه  يتمتع 
وتواضعه وتواصله مع جميع عشاقه 
كبيرا  وراثــا  والــذي خلف  الجماهير، 
على مدى عدة عقود من الزمان. لقد 
جات أنباء وفاته فجأة علينا جميعا، 
وحينها عرفنا بأن السينما الهندية لن 

تكون أبدا كما كانت من قبل.
لديه طريقة  خــان  عــرفــان  النجم  كــان 
ــنـــاس  خـــاصـــة لـــيـــس فـــقـــط لــجــعــل الـ
يضحكون، بل بالتواصل معهم بطريقة 
وقد  جـــدا،  إنسانية  وبطريقة  سهلة، 

بالفعل ذلك ومان حقا  أفامه  عكست 
الــحــقــيــقــي، وقــــال فــي مقابلة  الــفــنــان 
 :News18 قديمة مع راجيف ماسو في
تكون  أن  فــي  أهمية  األكــثــر  “الــشــيء 
ممثا هو أن تقدم نفسك باستكشافها؛ 
الحظ نفسك، وقدم ما يريده محيطك 
مــن هموم  فيه  تعيش  الـــذي  والــمــكــان 
أحس  وشخصيا  مــا،  بطريقة  وأحـــام 
بــأنــي مــحــظــوظ حــقــا؛ ألنــنــي أستطيع 

القيام بذلك من خال عملي”.
دخوله  أن  الكبير  الهندي  النجم  كشف 
تــكــن مــن أجــل  ــم  ل الـــى عــالــم السينما 
مدرسة  مــن  تخرجه  بعد  لكن  ــمــال،  ال
اإلدراك  نوعا من  عنده  أصبح  التمثيل 
لتقديم رسالة، وعندما سأل بأنه أصبح 
الخمسين  بعد دخوله سن  أكثر حكمة 
أجــــاب: “ال أســتــطــيــع فــهــم أهــمــيــة عد 
السنوات باألرقام، العمر ليس له عاقة 
على  ذلـــك  يعتمد  ــل  ب أبــــدا،  بالحكمة 

الحياة التي تعيشها فقط”.
“أحيانا  الموقع:  اللقاء مع  وأضاف في 
مني،  حكمة  أكثر  أراهــم  أطفاال  التقي 

رقم  له  ليس  قلت  ما  مثل  الموضوع 
مــعــيــن، بـــل يــعــتــمــد عــلــى الــنــمــو في 

الحكمة،  يعلمك  الذي  وأنــا المكان 
اخــتــرت  كــونــي  سعيد 
ــذه الــوظــيــفــة، في  هــ
الــــبــــدايــــة اخـــتـــرتـــهـــا 
ولكن  والمال،  للشهرة 

ــــى  ــا دخــــلــــت إل ــــدمــ ــن عــ
ــا،  ــ ــدرام ــ ــدارس ال ــ ــ مـ

رأيت إمكاناتها 
الخير  لتقديم 
ــدة  ــاعــ ــســ ــمــ ــ وال
حـــــــــــــــولـــــــــــــــت 
ــى  ــ شـــغـــفـــي إل
ــخــيــر  ــل ال ــعـ فـ
مـــــــــن خــــــال 

السينما”.
يـــــقـــــول خــــــان: 

ــوم أعـــيـــش  ــ ــ ــي ــ ــ “ال
حياتي من دون أي 
تخطيط، ومن دون 
تدقيق، ففي السابق 

دائما  ولكنها  لــأشــيــاء،  أخــطــط  “كــنــت 
األمور  أتــرك  اليوم  لذلك  تفشل،  كانت 
كما هي وأتعامل معها بحسب حدوثها، 
إشارات  عمد  عن  الحياة  أعطتني  لقد 
تدل على “عدم التخطيط”،  لقد تعلمت 
هذا الدرس في وقت مبكر للغاية من 

عمري”.
في  الكبير  البوليودي  النجم  وأضــاف 
بأال يحاول  الحياة علمته  بأن  المقابلة 
أي  أو  ــيـــاء  األشـ تــصــحــيــح  أو  تــعــديــل 
لم  كفنان  لي  “بالنسبة  ويضيف:  أحــد، 
أخف يوما في موضوع التقدم بالعمر 
ــنــجــوم مـــع كل  يـــومـــا، فــالــكــثــيــر مـــن ال
السينما،  فــي  ينجحون  مــازالــوا  العمر 
األمريكي  النجم  المثال  سبيل  وعلى 
الكبير كلينت ايستوود، أحب أن أظهر 
للجميع بأني أتقدم بالعمر وأصبح أكثر 
دون  من  واستكشفها  للحياة  انفتاحا 

تعديل”.
الــحــيــاة تبنى على  بـــان  الــنــجــم  وأكـــد 
الــتــجــديــد دائـــمـــا فـــي األفــكــار 
والــقــصــص وعــنــدمــا تحس 
ذلــك،  على  قــادر  غير  بأنك 
من  بــالــخــوف  تحس  هنا 
أن غرائزك اإلبداعية قد 
ولت أو قلت وهذا أمر 

مروع جدا”.

تستطيعون  «
قراءة اللقاء كاما في موقع 
 In :تحت عنوان NEWS 18
 A Throwback Interview,
 Irrfan Khan Said ‘I Would
 Love To Grow Old Like
‘Clint Eastwood

أحيانا ألتقي أطفاال أراهم أكثر حكمة مني

المــال ألجــل  الســينما  أدخــل  ولــم  بالحكمــة  عالقــة  لــه  ليــس  العمــر 
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ترجمة طارق البحار



أطلقت شـــركة الســـيارات األوروبية، الوكيـــل الحصري والموزع 
BMW Pre� فـــي البحرين، عـــروض BMW  المعتمـــد لمجموعـــة
mium Selection التـــي تشـــمل مجموعة مخصصـــة من المزايا 
لجميـــع العمالء، ومنها معدل فائدة 0 % على الفئة الســـابعة من 
BMW حتى نهاية شـــهر رمضان. ويمكن للمتعاملين االســـتفادة 
مـــن ضمان لمـــدة 24 شـــهًرا علـــى األقل علـــى الســـيارة الفاخرة، 
والتأميـــن الشـــامل لمـــدة ســـنة واحـــدة، والتســـجيل، وتظليـــل 

النوافذ، وحماية الجسم مجاًنا.
 وتمثـــل الفئـــة الســـابعة مـــن BMW دليـــاًل واضًحـــا علـــى كفاءة 
التـــي تقدمهـــا شـــركة صناعـــة الســـيارات  وقـــدرات الســـيارات 
األلمانيـــة، كمـــا أنهـــا تشـــكل طـــراًزا ال يـــزال يســـيطر على ســـوق 
الســـيارات الفاخـــرة في البحريـــن. ويجمع تعريـــف متعة القيادة 
المطلقة بالنســـبة لسيارات الفئة الســـابعة من BMW بين األناقة 
الفائقة واالبتكار المذهل واألداء الرائع وأحدث أنظمة مســـاعدة 
للسائق وتكنولوجيا االتصال، لتصل إلى القمة في مجال التنقل.

 وفي تعليق له، قال المدير العام في شركة السيارات األوروبية، 
ديفيـــد مكجولدريـــك “منـــذ إطالقهـــا، ألول مرة، لقيـــت طرازات 

الفئة السابعة من BMW استقبااًل حاًرا واهتماًما هائاًل من عشاق 
السيارات في البحرين والذين يقدرون متعة القيادة التي يمكن 
أن تقدمهـــا BMW فقـــط”.  وأضـــاف “نشـــهد خالل شـــهر رمضان 
اهتماًمـــا متزايـــًدا مـــن العمـــالء الذيـــن يريـــدون امتـــالك ســـيارة 
BMW. وبالتالـــي، فإننـــا نهدف إلـــى تجاوز توقعـــات المتعاملين 
الحاليين والجدد من خـــالل تزويدهم بصفقات وتجارب رائدة. 
وال شك أن العروض المتاحة حالًيا تجعل من هذا الشهر الوقت 

المثالي المتالك سيارة فاخرة من شركة السيارات األوروبية”.

تعتـــزم كلية البحريـــن التقنية )بوليتكنـــك البحرين(، في خطوة 
لمجابهـــة الظـــروف الراهنـــة، إطـــالق النســـخة الثانيـــة منتـــدى 
“التميـــز فـــي التعليـــم اإللكتروني لضمان جـــودة التعليم”، وذلك 
مـــن 9 إلى 10 يونيو المقبل. وســـيقام المنتـــدى عن بعد، أي في 
بيئة افتراضية، والفرصة ســـتكون متاحة ألطياف متنوعة من 
المجتمع من أكاديمييـــن وأصحاب أعمال وأولياء أمور وطلبة، 
إذ بإمكان الراغبين في المشـــاركة في المنتدى وتبادل تجاربهم 
وأفضـــل ممارســـاتهم فـــي ظل التعليـــم االفتراضي فـــي الوضع 
الجـــاري، المبـــادرة بالتســـجيل علـــى الموقع اإللكترونـــي التالي: 
المتحدثيـــن  وبإمـــكان   ،)https://elearnit.polytechnic.bh(
تقديـــم ملخصاتهـــم عبـــر الموقـــع اإللكتروني نفســـه.  ويشـــجع 
المؤتمر الطلبة وأولياء أمورهم ليس فقط على الحضور، وإنما 
على المشاركة بتجاربهم التي ساعدتهم على التكيف مع الوضع 
الجاري، إذ بإمكان الطلبة مشاركة تجاربهم في التعلم عن بعد، 
ويمكـــن لآلباء مشـــاركة تجاربهـــم المعنية بتعليـــم أطفالهم من 
المنـــزل والتـــي كان لها الوقع اإليجابي علـــى تحصيلهم العلمي. 
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للبوليتكنك جيف زابودسكي 

“مع استمرار الوباء العالمي للفيروس التاجي )COVID�19( في 
تقييـــد التعليـــم وجًها لوجه، تطورت الحلـــول االفتراضية وعبر 
اإلنترنت بين عشـــية وضحاها هي مســـتمرة في ذلك؛ من أجل 
توفيـــر فـــرص تعليمية عالية الجودة لكل من ممارســـي التعليم 
والطالب. ومع تأثر حياة األفراد بل وسبل عيش باليين الناس 
حول العالم بشـــدة، ومع اســـتمرار إغالق المؤسســـات التعليمية 
أبوابهـــا - وربمـــا ألشـــهر - باتـــت الحاجـــة ملحـــة إلـــى التأكد من 
تجهيـــز أعضاء هيئـــة التدريس وضمان تعلم الطلبة أكثر أهمية 

من أي وقت مضى”.

تشــمل مجموعــة مخصصــة مــن المزايــا لجميــع العمالء منتــدى افتراضــي “عــن بعــد” يعقد فــي يونيــو المقبل
BMW السيارات األوروبية”: عروًض للفئة 7 المستعملة“ “البوليتكنك” تنظم “التميز بالتعليم اإللكتروني 2”
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

أعلنـــت “العربيـــة للطيـــران أبوظبي”، أول شـــركة طيران اقتصـــادي منخفض 
التكلفـــة مقرهـــا العاصمـــة أبوظبـــي، أمس عن حصولها على شـــهادة المشـــغل 
الجـــوي مـــن الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدنـــي وبهـــذا، تســـتكمل الناقلـــة كافة 
اإلجراءات الالزمة للبدء بتســـيير رحالتها من أبوظبي، لتصبح بذلك خامس 
ناقلـــة وطنيـــة في دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة. ويأتي حصـــول “العربية 
للطيران أبوظبي” على “شـــهادة المشـــغل الجوي” تأكيدًا علـــى امتالكها لكافة 
المقومـــات المهنيـــة المطلوبـــة، والمتثالهـــا لجميـــع قوانيـــن الســـالمة الالزمـــة 
لعمليـــات تشـــغيل الطائرات، إضافة إلـــى إثبات قدرتها على تســـيير الرحالت 
الجوية بعد خضوعها لعملية تقييم صارمة من الهيئة العامة للطيران المدني 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وستواصل الشركة التنسيق عن كثب مع 
الهيئة العامة للطيران المدني لتحديد موعد إطالق عملياتها التشـــغيلية تبعًا 

لتحسن ظروف السوق ورفع الحظر عن السفر الجوي.

“العربية للطيران أبوظبي” تنال شهادة المشغل الجوي
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أعلنت شـــركة التسهيالت للسيارات الوكيل والموزع الحصري 
لعالمـــة Foton Motor فـــي البحريـــن، عـــن إطالقهـــا لعـــروض 
شـــهر رمضـــان المبـــارك علـــى مختلـــف مركباتهـــا والتـــي تتيح 
لعمالئهـــا الكـــرام اقتنـــاء أحـــدث طرازاتها مع تغطيـــة لضريبة 
القيمـــة المضافـــة والعديـــد من االمتيـــازات المقدمـــة للجمهور 
الكريم وذلك احتفاء منها بعمالئها. وقال مدير مبيعات قســـم 
المركبـــات التجاريـــة، حســـين الوداعي “يشـــتمل العرض على 
باقات رائعة تشـــمل التسجيل والتأمين ومانع الصدأ، وتظليل 

النوافـــذ، إضافة إلـــى الصيانة المجانية الشـــاملة للمركبة لمدة 
4 ســـنوات والضمـــان الذهبـــي لمدة لثـــالث ســـنوات وإمكانية 
اســـتبدال مركباتهـــم التجاريـــة القديمـــة بأخـــرى جديـــدة مـــن 

طرازات 2020 بأفضل األسعار على اإلطالق”.
ودعـــا الوداعـــي، الزبائن لمتابعة أحدث العـــروض المقدمة من 
Foton عبـــر منصـــات التواصل االجتماعي علـــى Fotonbh أو 
مـــن خـــالل االتصـــال علـــى 17734006 لحجـــز موعـــد القيادة 

المنزلي.

شــاملة “المضافة” والصيانــة المجانية لمدة 4 ســنوات
“التسهيالت” تطلق عروض Foton Motor الرمضانية

أعلنت التسهيالت للسيارات الوكيل 
 GAC والمـــوزع الحصـــري لعالمات
 Foton Motor و   Haval و   Motor
عن إطالقهـــا لتطبيقهـــا اإللكتروني 
 Apple store & علـــى متجري TAC
Google Play والذي يتيح لعمالئها 
الراغبيـــن  والجمهـــور  الحالييـــن 
باقتنـــاء إحـــدى عالماتهـــا التجارية 
حزمـــة من الخدمات المميزة، وذلك 
تزامنـــًا مـــع إطالقهـــا لعروض شـــهر 
رمضـــان المميـــزة وغير المســـبوقة.

وقـــال المدير العام لشـــركة التســـهيالت 
 TAC للسيارات، برير جاسم “إن تطبيق
اإللكترونـــي ُيتيح للزبائن الكـــرام تلبية 

احتياجاتهم المتنوعة”.
الحملـــة  مـــع  “تماشـــيا  بريـــر  وأضـــاف 
كورونـــا  لفايـــروس  للتصـــدي  الوطنيـــة 

تجربـــة  فرصـــة  لعمالئنـــا  نتيـــح  فإننـــا 
قيادة السيارة من منازلهم، فكل ماعلى 
الزبائـــن هـــو التواصـــل معنـــا وإختيـــار 
الســـيارة التي يودون تجربتها وسيقوم 
ممثـــل المبيعـــات بالتواصل معهم وأخذ 
الســـيارة الـــى منـــزل العميـــل لتجربتهـــا 
وتوصيلها لمنزله في حال قام بشـــرائها 

مع األخذ بعين اإلعتبار جميع إجراءات 
األمن والسالمة”.

الكـــرام بتحميـــل  الزبائـــن  بريـــر،  ودعـــا 
تطبيـــق شـــركة التســـهيالت للســـيارات 
)Tasheelat Automotive( عبـــر متجـــر 
 Android Play store أو Apple Store

وذلك لإلطالع على أحدث العروض.

تزامًنــا مــع إطالقهــا لعــروض شــهر رمضــان المبارك
“التسهيالت للسيارات” تطلق تطبيقها اإللكتروني

اســترداد حتى 10 % من قيمة الدفع عند اســتخدام “سديم”

إطالق خدمة دفع قيمة الوقود عبر BenefitPay بأمان

أعلنـــت شـــركة بنفـــت، عن شـــراكة مع 
“بابكـــو” وبالتعـــاون مـــع شـــركة بابكـــو 
للتزويـــد لتوفير خيار الدفع بالمحفظة 
الوطنيـــة اإللكترونيـــة للهواتف الذكية 
Benefit�  فـــي البحريـــن “بنفـــت بـــي -
Pay” لدفـــع قيمـــة الوقـــود فـــي جميـــع 
المحطـــات عبر بطاقة ســـديم مســـبقة 
الدفع والخاصـــة للتزود بالوقود وذلك 
بصورة إلكترونية فورية بداية من هذا 
اليوم. تهدف الشـــراكة للسماح للزبائن 
مـــن االنضمام لبرنامج بطاقات ســـديم 
مسبقة الدفع بصورة إلكترونية فورية 
خالل ثواٍن معدودة إلى جانب تمكين 
الزبائـــن الحاليين لبطاقات ســـديم من 
تعبئـــة رصيدهـــم باســـتخدام تطبيـــق 
“بنفـــت بي” مـــن خالل خدمـــة فواتير، 
وســـتظهر لهم بطاقاتهم بشـــكل رقمي 
مع بيان الرصيد المتبقي ليتســـنى لهم 
أيضًا اســـتخدامها للتزود بالوقود دون 
الحاجـــة لحمـــل البطاقة البالســـتيكية 
معهم. وســـتعزز هذه الشـــراكة الجهود 
النقـــد  اســـتخدام  لخفـــض  الســـاعية 
الورقي في محطات الوقود، بالتوافق 
لتقليـــل  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــع 
مخاطـــر انتشـــار فيـــروس كورونـــا. و 

تعتـــزم “بنفـــت” منح مســـتخدمي هذه 
 10 الخدمـــة اســـترداًدا نقدًيـــا بنســـبة 
% كعـــرض حصري للدفع عبر “ســـديم 
فـــي بنفت بي” فـــي المحطات الخاصة 
بشـــركة بابكـــو و5 % لبقيـــة المحطات 
الخاصـــة، حيـــث ســـيتم إضافـــة المبلغ 
المسترد في رصيد بطاقة سديم، علمًا 
بأن عدد المحطات التي ستستفيد من 
الخدمة تبلغ 52 محطة للتزود بالوقود 

منتشرة في كافة مناطق البحرين.
وقـــد حققت “ بنفت” نمو غير مســـبوق 
بالمدفوعات اإللكترونية عبر التطبيق، 
وفـــوري  فـــوري+  خدمـــة  شـــهدت  إذ 
ارتفاعـــًا ملحوظًا على أســـاس شـــهري 
وســـنوي. وكذلك حققت خدمة فواتير 
خـــالل شـــهر مـــارس الماضي نمـــوًا بلغ 
نســـبته 153.9 % مقارنـــة مـــع الشـــهر 
نفســـه فـــي عـــام 2019، حيـــث بلغـــت 
قيمـــة المدفوعـــات الماليـــة عبـــر هـــذه 

الخدمة 34 مليون دينار. 
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة بنفت، 
عبدالواحـــد الجناحي “يســـرنا أن نعلن 
عـــن تعاوننـــا مع شـــركة نفـــط البحرين 
)بابكو( وشـــركة بابكو للتزويد بصفتها 
الوقـــود  لمحطـــات  المشـــغلة  الجهـــة 

التابعـــة لبابكـــو، لتمكيـــن الجمهـــور من 
اســـتخدام تطبيق “بنفت بي” لخدمات 
بطاقات سديم مســـبقة الدفع الخاصة 
هـــذه  وتســـتعرض  بالوقـــود.  للتـــزود 
المبـــادرة جهودنـــا المتواصلـــة لتوفيـــر 
حـــل دفـــع إلكترونـــي متكامـــل ويلبـــي 
مختلـــف متطلبات األفراد والشـــركات 
علـــى حـــد ســـواء”.  مـــن جانبـــه، قـــال 
مدير عـــام التســـويق في بابكـــو، خالد 
بوهزاع “تماشيا مع الخطط الحكومية 
وبنـــاء علـــى توجيهـــات وزيـــر النفـــط 
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفة، 
تأتـــي هـــذه الشـــراكة المهمـــة لتعزيـــز 
وإتاحـــة  اإللكترونيـــة  المدفوعـــات 

خيـــار الدفـــع اإللكتروني فـــي محطات 
التزود بالوقود السيما بأنها ضمن أكثر 
القطاعـــات للدفـــع عبـــر النقـــد الورقـــي 
ومن شـــأن ذلك المســـاهمة في تحقيق 
للدفـــع  بالتحـــول  الوطنيـــة  الخطـــط 
اإللكتروني، كما أن مستخدمي بطاقة 
سديم سيمكنهم تعبئة أرصدتهم ودفع 
قيمـــة الوقود مباشـــرة وبســـهولة دون 
الحاجـــة لحمـــل البطاقات مما يحســـن 
تجربة العمالء الكرام بهذا الخصوص”.
واســـتطاع تطبيـــق “بنفـــت بـــي” حصد 
المســـتخدمين،  وإعجـــاب  استحســـان 
الـــذي يبلـــغ عددهم أكثر مـــن 370 ألف 

ل حتى اآلن. مستخدم ُمسجَّ

L.U.C Per- )تقدم شـــوبارد، في هذا العام، ساعتها الشهيرة 
petual Twin( بميـــزة التقويم الدائـــم والمصادق على دقتها 
بشـــهادة الكرونومتـــر، فـــي نســـختين متميزتيـــن إحداهمـــا 
بالذهب الوردي واألخرى بالســـتانلس ســـتيل، لتوفر للســـادة 
الخبـــراء الذّواقة تعبيرا جديدا عن األســـلوب البارع والدّقة 

في صناعة الساعات. 
صممت لترافقك مدى الحياة

فـــي   )L.U.C Perpetual Twin( ســـاعة  شـــوبارد  أطلقـــت 
العـــام 2016 بمناســـبة مـــرور 20 عامـــا علـــى تأســـيس معمل 
شـــوبارد، وتعرف هذه الســـاعة بأنها تجمـــع المزايا المرغوبة 
في الســـاعات الفاخرة وتضيف عليها الطابع العملي لســـاعة 

الســـتيل والمصممـــة  مـــن  المصنوعـــة  اليـــد األوتوماتيكيـــة 
 L.U.C Perpetual( ليتـــم ارتداؤهـــا يوميـــا. علمـــًا أن ســـاعة
Twin( ال تـــزال الســـاعة الوحيـــدة حاليا في الســـوق المزودة 
بميـــزة التقويـــم الدائم والمصـــادق على دقتهـــا بالكرونومتر 

والمصنوعة من الستانلس ستيل. 
واليوم، تقدم شوبارد هذه الساعة العصرية من جديد بعلبة 
متينة مصنوعة من الستانلس ستيل، وزودتها بميناء جديد 
ُمحّســـن بلون أزرق غني ومشـــبع بطابـــع وروح المدنّية. كما 
 )L.U.C Perpetual Twin( تقدم شوبارد للمرة األولى ساعة
بإصدار مصنوع مـــن الذهب الوردي عيار 18 قيراطا مزودة 

بميناء ذي لون رمادي رقيق.

االثنين 4 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 - العدد 4220
عبدالواحد الجناحيخالد بوهزاع

“شوبارد” تقدم ساعة “L.U.C Perpetual Twin” الشهيرة
ـــم ـــم الدائ ـــزة التقوي ـــزودة بمي ـــورة م ـــة متط ـــة تقني تحف

حسين الوداعي
برير جاسم
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دراسة.. “كرات نارية” ضخمة تضرب األرض
كشفت دراسة جديدة رائدة أن األرض 
تتعرض لهجوم مســتمر من الفضاء، إذ 
تمطــر الســماء 16 ألــف كــغ مــن المــواد 

الفضائية على كوكبنا كل عام. 
المملكــة  علمــاء  مــن  فريــق  وذهــب 
المتحدة إلــى القارة القطبية الجنوبية، 
للبحــث عــن النيــازك مــن أجــل معرفــة 
فيهــا  تتعــرض  التــي  المــرات  عــدد 
األرض لقذائــف فضائيــة.  واتضــح أن 
ذلــك يحــدث طــوال الوقت، إذ كشــفت 
حســاباتهم أن أكثــر مــن 16 ألف كغ من 
مــواد نيزكية، بكتلة تزيد عن 50 غراما 
للمــادة الواحــدة، تضــرب الكوكــب كل 
عــام. وعنــد تضميــن مــواد أصغــر فــي 
الحســابات، يصــل الرقــم إلــى إجمالــي 
هــذا  ولكــن  مليونــا،   40 يبلــغ  مذهــل 
يتكــون فــي الغالــب مــن غبــار الفضــاء 
أي  يســبب  أن  يمكــن  ال  الــذي  الناعــم، 

ضرر.
وبلغت كتلة معظم المخلفات الفضائية 

بيــن 50 غرام و10 كــغ، عندما تصطدم 
بــاألرض. وكانــت الكتــل األكبــر حجمــا 
أقل تكرارا، ولكن ألنها يمكن أن تسبب 
إلــى  أضــرارا جســيمة، ســعى الخبــراء 
دراســتها. وتأتــي الدراســة فــي أعقــاب 
أخــرى زعــم فيها باحثون في تركيا، أن 
لديهم دليال على أول سجالت موثوقة 

لنيزك تسبب في قتل شخص.
وتعــد أنتاركتيــكا مرتعــا خصبــا للعثــور 
علــى النيازك إلى حد كبير، ألنها تبرزها 

بوضوح أكبر على خلفية بيضاء.
عالــم  بقيــادة  البحــث  فريــق  وقــام 
الرياضيات في جامعة مانشستر جيف 
إيفــات، بتمشــيط منطقــة بالقــرب مــن 
سلسلة جبال شاكلتون في شرق القارة 
بإنشــاء  قــام  ثــم  الجنوبيــة،  القطبيــة 
تقديــر عالمــي من خالل إنشــاء نموذج 
رياضي يفســر االختالفات في خطوط 
العــرض. وكشــف النمــوذج عــن بيانــات 
جديدة قّيمة تغــذي تقييمات المخاطر 

المستقبلية لألرض.
ومــن المثير لالهتمــام، أن عدد ضربات 
النيزك في القطبين الشمالي والجنوبي 
ليســت ســوى زهاء 60 % ممــا تتوقعه 

عند خط االستواء.
وهذا يفسر سبب كون مرافق الطوارئ 
البــذور  خزينــة  مثــل  األجــل،  طويلــة 
خطــوط  عنــد  أمانــا  أكثــر  العالميــة، 
العــرض األعلــى. وُنشــرت الدراســة في 

مجلة الجيولوجيا هذا األسبوع.

أن  األحيــاء  علــم  كتــب  ذكــرت  لعقــود، 
الدمــاغ حصريــا  مــع  تتواصــل  العيــون 
مســارات  مــن  واحــد  نــوع  خــالل  مــن 
اإلشــارات.  لكن اكتشافا جديدا يوضح 
أن بعــض الخاليا العصبية في الشــبكية 
تســلك طريقا مختلفا، حيث وجد بحث 
جديد، أجرته جامعة نورث وسترن، أن 
مجموعــة فرعيــة مــن الخاليــا العصبية 
في الشــبكية ترسل إشارات مثبطة إلى 
الدمــاغ. وقبــل ذلــك، اعتقــد الباحثــون 
أن العيــن ترســل إشــارات مثيــرة فقــط 
تجعــل  المثيــرة  اإلشــارات  )ببســاطة: 
أمــا  أكثــر،  تنشــط  العصبيــة  الخاليــا 
الخاليــا  فتجعــل  المثبطــة  اإلشــارات 
العصبية أقل نشاطا(. وتوصل الباحثون 
أيضــا إلــى أن هــذه المجموعــة الفرعيــة 
مــن الخاليــا العصبية في شــبكية العين 
تشــارك في الســلوكيات الالواعية، مثل 
تزامــن اإليقاعــات اليوميــة مــع دورات 
فــي  الحدقــة  وتضيــق  الضوء/الظــالم، 

األضواء الساطعة الشديدة.

العيون ترسل إشارة 
غير متوقعة إلى الدماغ

حصلت مسلســالت شــركة “ســينرجي” لشــهر رمضــان المبارك 2020 علــى المراكز 
األولى في محرك بحث “غوغل”. وبين تقرير خدمة “غوغل تريند”، أن مسلسالت 
“االختيار” من بطولة الفنان أمير كرارة و”البرنس” من بطولة الفنان محمد رمضان 

و”النهاية” من بطولة الفنان يوسف الشريف األكثر مشاهدة في الشهر الكريم.
وحصل مسلســل “االختيار” الذي يحكي قصة الشــهيد البطل أحمد المنســي على 
المركــز األول، وتــاله مسلســل الفنــان محمــد رمضــان “البرنــس”، واحتل مسلســل 
“النهايــة” الــذي ُيعــد أول مسلســل خيــال علمــي في العالــم العربي وتــدور أحداثه 
في العام 2120 على المركز الثالث. أما في المركز الرابع فجاء مسلســل “الفتوة”، 
الذي تدور أحداثه في القرن التاســع عشــر الميالدي، وهو من بطولة الفنان ياســر 

جالل ومي عمر.

قــال مؤســس شــركة “مايكروســوفت” عمــالق التكنولوجيــا بيــل غيتــس، إن النظــام 
الصحــي األميركــي ال يكشــف حقيقــة مــا يجري هنــاك فيمــا يتعلق بتفشــي فيروس 
كورونا المســتجد. وقال غيتس، في مقابلة مع برنامج “CNN Town Hall”، إن آلية 
إجــراء االختبــارات فــي الواليــات المتحــدة ال تحظــى بأولويــة كافيــة، الفتــا إلى أن 
مــن يخضعــون لالختبــارات يكون عليهم االنتظار 3 أيــام حتى يحصلون على نتائج 

االختبارات، وهو يرجح إصابة آخرين في محيطهم دون أن يتم حسابها.
وأضاف: النظام الصحي في أميركا فشل في تحديد أولويات يمكنها إعطاء صورة 
حــول حقيقــة ما يجري. وتوقــع غيتس أن تكون هناك حاالت وفاة لفيروس كورونا 

في فصلي الصيف والخريف.

“غوغل” تحدد المسلسالت الرمضانية األكثر مشاهدة

بيل غيتس: النظام الصحي األميركي ال يكشف الحقيقة

مسقوف، وهي أسماك تستخرج من نهر دجلة، يتم إعدادها 
بالطريقة التقليدية بمطعم في العاصمة بغداد، استعدادا لوجبة 

اإلفطار في الشهر الفضيل )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كورونــا  فيــروس  أزمــة  تفاقــم  مــع 
فــي الصيــن، فّضــل األجانــب مغــادرة 
هربــا  بالدهــم  إلــى  والعــودة  البــالد 
لكــن ســيدة  المميــت،  الفيــروس  مــن 

أميركية اختارت شيئا مغايرا.
تشــاينا  “ســاوث  صحيفــة  ونشــرت 
مورينغ بوســت”، تفاصيل قصة جون 
شــيه، التي تعمل فــي إحدى جامعات 
مدينــة شــنغهاي الصينيــة، وهــي فــي 
واليــة  فــي  تســكن  أميركيــة  األصــل 
فيرجينيا. وقالت شــيه: إنها ســافرت 
مــن شــنغهاي إلــى فيرجينيــا من أجل 
تقيمــان  اللتيــن  ابنتيهــا  اصطحــاب 
تباينــا  بعدمــا الحظــت  وذلــك  هنــاك، 
كبيرا بين تعامل واشنطن وبكين في 
أداء  إن  وقالــت  الفيــروس،  احتــواء 
السلطات األميركية كان مثيرا للقلق.

وتعمــل األم األميركيــة منــذ ســنوات 
علــى  حصلــت  بعدمــا  شــنغهاي  فــي 
وظيفــة هنــاك، فيمــا بقيــت الطفلتــان 

واألب في الواليات المتحدة.

صدم المواطنــون األميركيون بظهور 
دبابير غريبة المظهر، شــاهدوها ألول 
مرة في حياتهم في مدينة واشنطن، 
تسببت بقلق السلطات في أميركا من 

خطورة انتشارها في البالد.
التواصــل  وســائل  رواد  وتــداول 
فيديــو  ومقاطــع  صــورا  االجتماعــي 
تظهر الدبابير العمالقة الجديدة ذات 

العيون الجاحظة والمظهر الغريب.
اســم  الحشــرة  هــذه  علــى  ويطلــق 
وأشــار  العمــالق”،  اآلســيوي  “الدبــور 
العلمــاء إلــى أن حجمها يبلغ بوصتين 
تقريبا، وتستخدم فكها السفلي “على 
شــكل زعانــف ســمك القرش المســننة 
للقضــاء علــى خليــة نحل العســل في 
غضون ساعات”، وتقوم هذه الدبابير 
إلطعــام  وأخــذه  النحــل  رأس  بقطــع 

صغارها، بحسب الصحيفة.

أميركية تنقل أوالدها إلى 
الصين لحمايتهم من “كورونا”

دبابير قاتلة بفم 
يشبه زعانف القرش 

تجتاح واشنطن
نشــرت مجلة متخصصة في مجال الهندســة المعمارية، صورا لقصر مغني الراب الكندي 

دريك، وكان من بين ما عرضته مرتبة سريره التي يساوي سعرها ثمن منزل فخم.
المرتبة التي صنعتها شــركة ســويدية بمســاعدة مصممين مختصين، بلغت تكلفتها 390 
ألــف دوالر، وقــد صممــت خصيصا للمطرب الشــهير، الذي يملك قصرا فــي تورونتو تزيد 
مساحته 4600 متر مربع. وتلفت المرتبة االنتباه بلونها األسود، علما أنها صنعت بالكامل 
يدويــا، أمــا وزنهــا فيصــل إلــى نصــف طــن وهو مــا يجعلهــا فريدة مــن نوعهــا، وفقما ذكر 
موقــع “أوديتــي ســنترال” المختص باألخبــار الطريفة. ومن بين العناصــر األخرى المثيرة 
لالهتمــام فــي المرتبــة باهظة الثمــن، البروز النحاســية المذهبة، والزوايــا المغطاة بالجلد 

المخمل، فضال عن المواد المستخدمة في تصنيعها.

صدق أو ال تصدق.. مرتبة سرير بسعر منزل فخم

المغني الفرنسي أدريان بيلون يؤدي من شرفته في حي بالعاصمة 
باريس، إذ تم إغالق البالد لوقف انتشار جائحة كورونا )أ ف ب( كما يزيد من قيمة المرتبة الكم الكبير من شعر الخيل المستخدم في صناعتها، إذ يعتبر العنصر األساسي، 

فضال عن احتوائها على عدد كبير من التضاريس بما يعزز الشعور بالطفو عند االستلقاء عليها.

ثقافة األطفال في زمن الجائحة
كم هو جميل ومؤثر في ذات الوقت أن نشاهد أطفاالً على شاشات بعض الفضائيات 
ووســائل التواصــل االجتماعــي وهم يــرددون وبفهم بعًضــا من العبارات المســتخدمة 
مــن قبــل الوســائل اإلعالميــة المختلفــة للتصــدي ومكافحــة جائحــة كورونــا. عبارات 
مثل: “خليك بالبيت وإذا تهمك سالمتنا حافظ على سالمتك”، و “خّلونا نطيع األوامر 
ونلبس الكمام ونحافظ على غســل اليدين باســتمرار وخليك بعيد شوي”، وغيرها من 

العبارات االحترازية للحد من انتشار هذا الوباء المرعب والفتاك.
يقــول العالــم البــرت اينشــتاين إنه في خضــم الصعوبات تأتي الفــرص، فعال فقد وجد 
المربون الفرصة المناسبة ومن خالل معايشة هذا المرض الفتاك أن يشركوا أطفالهم 
وبطريقــة عمليــة في فهم واســتيعاب معنى بعــض المفردات المهمة مثل: المســؤولية 
وااللتــزام بالقــرارات واألوامــر الصــادرة مــن الجهــات الرســمية واحترامهــا وتنفيذهــا. 
لقــد اســتطاع أوليــاء األمــور والمربون أن ينقلوا لألطفال وبأســلوب علمــي وعملي أن 
مــن مكونــات الــوالء للوطــن إنقــاذ قوانينه وتشــريعاته وإطاعــة أولي األمــر وفي هذا 

مصلحتهم كما هو الحال اآلن ونحن نعمل جميعا في التصدي لتفشي هذا الوباء.
البدايــة الجيــدة تصنــع نهاية جيدة كمــا يقول المثل االنجليــزي، فالتركيز على تثقيف 
وتعليم األطفال وهم في ســني دراســتهم األولى وإكسابهم المهارات والقيم والمبادئ 
مثــل اإلخــالص والوالء للوطن واالنتماء إليه والمســؤولية ومعناهــا العملي وترجمته 
إلى فعل محســوس، التركيز على غرس مثل هذه األمور و بأســلوب علمي محســوس 
ومــن خــالل ربطهــا بأحــداث ووقائــع تحــدث أمامــه أو يســمع عنهــا أو يشــاهدها علــى 
وسائل اإلعالم المختلفة، يجعل الطفل يتعايش فعال مع تلك القيم والمبادئ ويتعرف 
علــى دوره للتفاعــل معها كما يحــدث اآلن فالفجوة العظمى في حياة المرء كما يقول 

ديك بيجر هي تلك التي تقع ما بين المعرفة والتنفيذ.
إنهم في حاجة أن نشعرهم بأنهم شركاء فاعلون فأطفال اليوم وأطفال الغد يتمتعون 
بقــدرات واهتمامــات تختلــف عــن تلك فــي زماننا، لذا وكمــا يقول اإلمــام علي بن أبي 

طالب رضي هللا عنه: عّلموا أوالدكم غير ما عّلمتم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم.
ما رأيك سيدي القارئ؟

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

السماء تمطر 16 ألف كغ من المواد 
الفضائية على كوكبنا كل عام
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