
أعلنت هيئة البحرين للثقافة  «
واآلثار اختيار الشعار الرسمي 

للمحرق “مدينة مبدعة في مجال 
التصميم”، إذ كانت منظمة 

اليونيسكو قد أدرجت المحرق 
على قائمتها للمدن المبدعة 

نهاية أكتوبر من العام الماضي.

صرح صاحب المشروع العائلي  «
)قهوة 360 - اكتشف جميع 

حواسك(، عصام هادي، لـ 
“البالد” “أن اإلقبال على شراء 

القهوة العربية في رمضان ارتفع 
بنسبة 10 % قياًسا بالشهر 

الماضي.

قال رئيس الواليات المتحدة  «
األميركية دونالد ترامب أمس 
الثالثاء إن إدارته ستحدد قريبا 
أصل فيروس كورونا. وأضاف 

رئيس الواليات المتحدة أنه كان 
على الصين إبالغنا بتفاصيل 

كورونا منذ البداية.

يعتبر انعدام الثقافة الفنية  «
والفكرية لدى بعض الفنانين 

المسؤول األول عن تخبطاتهم 
العشوائية وضياعهم على طريق 
الفن الصحيح، فأكثر شيء يتمتع 

به هؤالء الفنانون هو ممارسة 
التمثيل بنشاط.

قال أمين سر نادي المنامة  «
عبدالله عاشور إن عدًدا من 

المستأجرين للمحالت التابعة 
للنادي بمنطقة الجفير امتنعوا 

عن دفع اإليجارات الشهرية 
المترتبة عليهم منذ أن خّيمت 

جائحة كورونا على مملكة البحرين.

الجالهمة رئيًسا لمجلس إدارة “البحرين المركزي”

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

جاللة الملك

المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة مرســـوم رقـــم )21( لســـنة 2020 بإعادة 
تشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي وجاء فيه:

 المادة األولى:
يعـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة مصـــرف البحريـــن المركزي، 

وذلك على النحو اآلتي:
 حسن خليفة الجالهمة رئيًسا

 رشيد محمد المعراج عضًوا
الماليـــة  وزارة  عـــن  ممثـــال   – حمـــود  عبـــدهللا  يوســـف   

واالقتصاد الوطني - عضًوا
خالد إبراهيم حميدان عضًوا

 يوسف عبدالحسين خلف عضًوا
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عضًوا

 أحمد محمد بوحجي عضًوا
وتكـــون مـــدة عضويـــة أعضـــاء المجلس 4 ســـنوات قابلة 

للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
المادة الثانية:

يعمـــل بهـــذا المرســـوم مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُينشـــر في 
الجريدة الرسمية.

علوي الموسوي

ســمو ولي العهد: اســتمرار االلتــزام باالحتــرازات يعكس الوعــي المجتمعي

البرنامـــج إلغـــاء  يعنـــي  ال  التجميـــد  الدمســـتاني: 

السماح باستئناف عمل المحالت بشروط

تجميد “مزايا” وتأخير مواعيد المنتفعين

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن مـــا أبدتـــه األســـرة البحرينية 
فـــي شـــهر رمضـــان الفضيـــل مـــن اســـتمراٍر بااللتـــزام 
بالقـــرارات واإلجـــراءات االحترازيـــة المتخذة يعكس 
الوعـــي المجتمعي الكبير الذي يتمتع به أبناء البحرين 
المخلصيـــن وحرصهـــم علـــى رفـــد الجهـــود الوطنيـــة 
المبذولة للتصدي لفيـــروس كورونا )COVID-19( عبر 
استشـــعارهم بالمســـؤولية التـــي تقـــع عليهـــم في ظل 
الظروف الراهنة، منوًها بأهمية استمرار التزام الجميع 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية من أجل 
الوصـــول للنتائـــج المرجوة، وهو ما يعـــّول عليه فريق 

البحرين في تجاوزه للتحديات بكل عزم وعزيمة.
جـــاء ذلك لـــدى ترؤس ســـموه أمـــس اجتمـــاع اللجنة 
التنســـيقية عـــن بعـــد بحضـــور أعضـــاء اللجنـــة، حيث 
اســـتعرض الفريق الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونا )COVID-19( برئاســـة رئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل 

خليفـــة تقريـــًرا عن اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائية التي تم اتخاذها بما يتماشى مع المستجدات 

العالمية للفيروس.
وقررت اللجنة التنسيقية بدًءا من يوم غد )الخميس( 

فـــي تمـــام الســـاعة الســـابعة الســـماح باســـتئناف عمل 
المحـــال التجاريـــة والصناعيـــة التـــي تقـــدم ســـلع أو 
مـــن  عـــدد  اتبـــاع  شـــرط  للزبائـــن  مباشـــرة  خدمـــات 

االشتراطات.

كشـــف النائب أحمد الدمســـتاني لــــ “البالد” 
أن برنامج السكن االجتماعي )مزايا( التابع 
لوزارة اإلسكان قد تم “تجميده” ألجل غير 
مســـمى، وأن مواطنيـــن أبلغـــوه بذلك نقال 

عن موظفيـــن، وأن التجميد ال يعني إلغاء 
الـــوزارة  أن  الدمســـتاني  البرنامج.وبيـــن 
أوعـــزت إلى بنـــك اإلســـكان بتأخير صرف 
المواعيد المتعلقة بالمنتفعين للبرنامج عبر 
اآللية اإللكترونيـــة المتبعة لمركز االتصال 
وتأتـــي  اإللكترونيـــة،  للحكومـــة  الوطنـــي 

هـــذه الخطوة بعد أن قـــرر مجلس الوزراء 
خفـــض ميزانيـــة المصروفـــات التشـــغيلية 
للـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة الخاضعة 
وغير الخاضعـــة لألنظمة المركزية بنســـبة 
30 % مـــا لم تقتض المصلحـــة العامة غير 

ذلك.

الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  أكـــد 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة 
الكويـــت يجمـــع بينهمـــا تاريـــخ طويـــل 
وممتـــد مـــن العالقـــات المتميـــزة التـــي 
ترتكـــز علـــى أســـاس متين مـــن المحبة 

التي أرساها اآلباء واألجداد.
وأشاد سموه بما يشهده مسار العالقات 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين مـــن 
شـــتى  فـــي  مســـتمر  وازدهـــار  تطـــور 
القطاعـــات، بمـــا يؤكـــد حـــرص البلديـــن 
علـــى الوصـــول بمســـتوى التعـــاون إلى 
اآلفاق التي تخدم المصالح المشتركة.

وكان صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الـــوزراء قـــد اســـتقبل في قصر ســـموه 
بالرفـــاع أمـــس، ســـفير دولـــة الكويـــت 
الشـــقيقة لدى مملكـــة البحرين الشـــيخ 

ثامر جابر األحمد الصباح.

البحرين والكويت تاريخ ممتد من العالقات
ســمو رئيس الــوزراء: االرتقاء بالتعــاون لتحقيق المصلحة المشــتركة

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير الكويتي لدى المملكة
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عبدالنبي الشعلة
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بلغ عدد عمليات بطاقات االئتمان 
وبطاقـــات الخصـــم عبـــر منصات 
نقـــاط البيـــع 6.998 مليون عملية 
بقيمـــة مبيعات تصـــل إلى 205.7 

مليـــون دينـــار فـــي شـــهر فبرايـــر 
عـــدد  فـــي  بانخفـــاض  الماضـــي، 
العمليـــات نســـبتها 8.5 % مقارنة 

بشهر يناير 2020.

مبيعات أجهزة نقاط البيع
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مليـــــــون دينـــــــار

تحتفـــل البحريـــن غًدا بيـــوم الصحافة البحرينيـــة، في الوقت 
الذي ما تزال تتردد فيه أصداء الرســـالتين الســـاميتين اللتين 
وجههما في بداية هذا األســـبوع للعالـــم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى، وصاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس 
الـــوزراء الموقـــر، حفظهمـــا هللا ورعاهما، بمناســـبة االحتفال بـ 
“اليـــوم العالمـــي لحريـــة الصحافة” الذي أقيم هـــذا العام تحت 

شعار  “الصحافة من دون خوف أو محاباة”.
ولقد جاءت هاتان الرســـالتان لتحمال بيـــن طياتهما الكثير من 
الـــدالالت والمضامين فـــي تزامن مع ما ألّم باإلنســـانية جمعاء 
مـــن هـــم وخـــوف وقلـــق نتيجة لتفشـــي جائحـــة كورونـــا، وما 
يقتضيـــه ذلك من اســـتنفار لدور الصحافة واإلعـــالم لمواجهة 
هـــذا التحدي والســـتنهاض الوعـــي والحس الوطنـــي لخطورة 
وفداحة هـــذا الوباء القاتل، ولذلك فإن احتفال البحرين بيوم 
صحافتهـــا هـــذا العام يكتســـب زهـــًوا ألمع وبعـــًدا أعمق بعد أن 
تألقـــت وحظيـــت باإلشـــادة والثنـــاء والتقديـــر لنجاحهـــا فـــي 
االضطـــالع بدورها وواجبها الوطني وتســـخيرها لكل طاقاتها 
وإمكانياتها واســـتجابتها الســـريعة اإليجابية لحالة الشـــفافية 
التي وفرتها الدولة من خالل سرعة وانتظام توفير المعلومات 
والبيانـــات المتعلقة بانتشـــار الوباء، فـــكان لصحافتنا الوطنية 
الـــدور البارز في تحقيق التوعية المجتمعية الالزمة التي أدت 
بدورها إلى تحقيق االنجازات والنجاحات في مواجهة الدولة 
لهذا الوباء، والذي اســـتحق إشـــادة وتقدير المنظمات الدولية 

المعنية.
 إن الصحافة البحرينية ظلت وفية لرســـالتها، وأخذت تستمد 
تـــراث وقيـــم الموضوعيـــة والمســـؤولية المهنيـــة واألخالقيـــة 
والواجـــب الوطنـــي مـــن جذورهـــا العميقـــة التـــي تمتـــد إلـــى 
ثالثينـــات القـــرن الماضـــي، وترتكز على أســـس صلبة راســـخة 
من المبادئ والقيم التي أرســـاها الرعيل األول من المؤسسين، 
والذي مكنها من أداء دورها “من دون خوف أو محاباة” وبأقل 
اإلمكانيـــات وفـــي أصعـــب الظـــروف، إلـــى أن وصلـــت إلـــى بر 
األمان في العهد الزاهر لصاحب الجاللة الملك المفدى حمد بن 
عيسى آل خليفة، الذي قدم لها كل الدعم والرعاية والمساندة، 
ووفر لها المناخ المالئم وكل الفرص واالمكانيات التي مكنتها 
من المســـاهمة الفاعلة وبإخـــالص في خدمة المجتمع وصيانة 
مكتســـباته الحضاريـــة والتنمويـــة وتعزيـــز اللحمـــة والوحـــدة 
الوطنيـــة وروح التعايـــش والتســـامح والتعدديـــة واالحتـــرام 
المتبـــادل وحرية المعتقد، بنهج ديمقراطي وفي ظل مســـاحة 
متزايـــدة مـــن الحرية وفي رحـــاب دولة القانون والمؤسســـات 

الدستورية.
  إن تخصيص يوم السابع من شهر مايو من كل عام لالحتفال 
بــــ “يـــوم الصحافـــة البحرينية” جـــاء في األســـاس بتوجيه من 
صاحب الجاللة الملك المفدى في إطار احتفال العالم بـ “اليوم 
العالمي لحرية الصحافة” في الشـــهر نفسه من كل عام، كما أن 
هـــذا التوجيه صـــار مدعوًما بإطالق “جائزة خليفة بن ســـلمان 
للصحافـــة” التـــي يتـــم منحها ســـنوًيا فـــي يوم االحتفـــال، وإن 
هاتين المبادرتيـــن الرمزيتين تهدفان بكل وضوح إلى التأكيد 
على قناعة الدولـــة والتزامها بحرية الصحافة ودعمها وتقدير 
وتكريـــم رجالها وأقالمها، فتحية لهم جميًعـــا وهنيًئا لصحافة 

البحرين وألف مبروك لها في يوم االحتفال واالحتفاء بها.

تحيــة لرجــال الصحافــة واإلعــالم 
في يوم الصحافة البحرينية

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية 

أحمد الدمستاني

)04(

)٠٦(



المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، مرســوم رقــم )22( لســنة 2020 بتجديــد تعييــن محافــظ 

مصرف البحرين المركزي، جاء فيه:

المادة األولى:
محمـــد  رشـــيد  تعييـــن  ُيجـــدد 
لمصـــرف  محافًظـــا  المعـــراج 
البحريـــن المركـــزي، وذلك لمدة 5 

سنوات.
المادة الثانية:

على رئيس مجلس إدارة مصرف 
هـــذا  تنفيـــذ  المركـــزي  البحريـــن 
المرســـوم، وُيعمـــل به مـــن تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  صـــدوره، وُينشـــر 

الرسمية.

مجدًدا.. المعراج محافًظا للمصرف المركزي

ــة ــي ــل ــداخ ــقــى شــكــر وزيـــــر ال ــتــل ــة الـــعـــاهـــل ي ــالـ جـ

التوجيهات الملكية منظومة عمل في مواجهة “كورونا”

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر واعتزاز من وزير 
الداخليــة الفريــق أول الركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفة رفــع فيها باألصالة عن نفســه 
ونيابة عن منتســبي وزارة الداخلية بأخلص مشــاعر الشــكر وعظيم اإلمتنان على ما تفضل به 
جاللتــه مــن إشــادة وشــكر بجهــود مختلــف قطاعــات وزارة الداخلية فــي حفظ أمن واســتقرار 

الوطن، وحماية منجزاته ومكتسباته الحضارية.

وأكد وزير الداخلية في برقيته أن رجال شرطة 
البحرين يدركون ثمرة جهود وتوجيهات جاللة 
الملك السامية في حث جميع مؤسسات الدولة 
 )19-COVID( فـــي التصـــدي لفيـــروس كورونـــا
ضمن منظومة عمل وطنية محكمة اإلجراءات، 
متكاملة األداء ، مجســـدة أرقي معاني الوطنية 
في البـــذل والعطـــاء، مؤكدين لجاللتـــه أن أمن 
البحريـــن وتكاتف شـــعبها، ووحدتهـــم الوطنية 
هي األساس الراســـخ في عملنا، والمبدأ الثابت 

في رسالتنا الشرطية اإلنسانية النبيلة.
وأعرب الوزير عن شـــكره لجاللة الملك؛ إلشادة 
الذيـــن  الداخليـــة،  وزارة  بمنســـوبي  جاللتـــه 
تضاعفـــت ســـعادتهم، وإزدادت هممهـــم، وهـــم 
يـــؤدون واجباتهم في توفيـــر األمن المجتمعي، 
مســـتلهمين العزيمـــة من جاللتـــه مؤدين عملهم 
عاليـــة،  وطنيـــة  بهمـــة  والوطنـــي  اإلنســـاني 
معاهديـــن جاللتـــه أن يكونـــوا عنـــد حســـن ظن 

جاللته وعلى السمع والطاعة.

المنامة - بنا

األربعاء 6 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 - العدد 4222

جاللة الملك

سمو محافــظ الجنوبيــة يشيـد بالتعـاون مع األجهـزة األمنيـة

إيمان الدوسري وكيال وحمد بن سلمان وكيال مساعًدا للتجارة

تعزيـــز منـــع التجمعـــات وتكثيف دور الرقابـــة بجميع مناطـــق المحافظة

ترأس محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
بعـــد”،  “عـــن  األمنيـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع 
بحضور عدد مـــن الضباط األعضاء من 

ممثلي مختلف األجهزة األمنية.
وفـــي مســـتهل االجتماع، أشـــاد ســـموه 
بجهـــود التعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
المثمـــر بيـــن مختلـــف األجهـــزة األمنية 
والمحافظة في تجهيز المنشآت للعمالة 

الوافدة.

وخالل االجتماع، تابع ســـمو المحافظ، 
اســـتعدادات مديريـــة الشـــرطة للعشـــر 
األواخر من الشهر الفضيل وعيد الفطر 
المبـــارك، مـــن حيـــث اتخـــاذ اإلجراءات 
والتدابيـــر األمنيـــة الالزمـــة بخصـــوص 
تعزيـــز منـــع التجمعـــات وتكثيـــف دور 
الرقابـــة فـــي كافـــة مناطـــق المحافظة، 

حفاظا على سالمة المواطنين.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي آل 
خليفـــة أن التعـــاون والتنســـيق القائـــم 
للمـــرور يعـــزز مـــن  العامـــة  مـــع اإلدارة 

دور الرقابـــة المروريـــة، متابعـــا ســـموه 
الترتيبات التنســـيقية لضمان انسيابية 
الحركـــة المروريـــة فـــي بعـــض الطـــرق 
الحيوية بالمحافظة، كشـــارع مشـــتان، 
وشـــارع الرفاع، وشارع ماجد بن ناصر 
النعيمي بالرفاع الغربي، مشـــيدا سموه 
بالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه اإلدارة العامـــة 

للمرور من سرعة استجابة.
ومن جهة أخرى، استمع سمو المحافظ 
للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  عـــرض  إلـــى 
واألدلة الجنائية حـــول المبادرات التي 

تهـــدف إلى توعيـــة المجتمع، حيث أكد 
ســـموه حرص المحافظة على الشـــراكة 
والتعاون فـــي تلك المبـــادرات الهادفة، 

خالل الفترة المقبلة.
من جهتهم، أعرب الحضور عن شكرهم 
وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي 
المتابعـــة والتواصـــل  علـــى  آل خليفـــة 
المســـتمر في إبراز العمل المشـــترك في 
مختلـــف البرامـــج والمبـــادرات األمنية 

المشتركة.

البـــالد صاحـــب  عـــن عاهـــل  صـــدر 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
لســـنة   )20( رقـــم  خليفـــة، مرســـوم 
2020 بتعيين وكيل ووكيل مساعد 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  فـــي 

والسياحة، جاء فيه:
المادة األولى:

ُتعَين إيمان أحمد حســـن الدوســـري 
التجـــارة  لشـــؤون  للـــوزارة  وكيـــاًل 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  فـــي 

والسياحة.
المادة الثانية:

ُيعَيـــن الشـــيخ حمـــد بـــن ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة وكيـــاًل مســـاعًدا 
للتجـــارة المحليـــة والخارجيـــة فـــي 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

المادة الثالثة:
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  علـــى 
هـــذا  أحـــكام  تنفيـــذ  والســـياحة 
بـــه مـــن تاريـــخ  المرســـوم، وُيعمـــل 
الجريـــدة  فـــي  وينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

“تنسيق جهود فينا خير” تعقد اجتماعها األول
ــرك ــت ــش ــم ــة الـــعـــمـــل ال ــ ــي ــ اســـتـــعـــراض مـــهـــمـــات الــلــجــنــة وآل

عقـــدت لجنة تنســـيق الجهود القائمة 
“فينـــا خيـــر”  الوطنيـــة  الحملـــة  فـــي 
اجتماعها األول برئاســـة األمين العام 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
رئيس لجنة تنســـيق الجهـــود القائمة 
“فينـــا خيـــر”  الوطنيـــة  الحملـــة  فـــي 
مصطفـــى الســـيد، وذلـــك عـــن طريق 

االجتماع عن بعد.
األعضـــاء  أشـــاد  االجتمـــاع  وخـــالل 
باالهتمـــام الكبيـــر الـــذي يوليه عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
الرئيـــس  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
الفخري للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
وســـالمة  صحـــة  لحفـــظ  اإلنســـانية 
المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مملكـــة 
البحريـــن، والمبـــادرات الكبيـــرة التي 
أطلقهـــا جاللة الملك، لحفظة ســـالمة 
مملكة البحرين وجميع من عليها من 
المواطنيـــن والمقيميـــن، منـــذ بدايـــة 
ظهور هذا الوباء حيث وضع ســـالمة 
مملكة البحرين على رأس األولويات، 
كبيـــرة  ميزانيـــة  بتخصيـــص  وأمـــر 
لحمايـــة اإلنســـان واالقتصاد الوطني 
البحريـــن  لتكـــون  الوبـــاء،  هـــذا  مـــن 
رائدة في التصدي لوباء كورونا على 
المســـتوى العالمي وأكســـبها الســـمعة 
الطيبة واإلشـــادة الدولية من منظمة 

الصحة العالمية.
مثمنيـــن الجهـــود الحثيثـــة للحكومة 
برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان ال 
خليفـــة، وما يقوم بـــه فريق البحرين 
كورونـــا  لوبـــاء  للتصـــدي  الوطنـــي 
بقيادة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة والـــذي يعمـــل 
بـــكل جد الحتواء ومنع انتشـــار وباء 
المملكـــة،  فـــي   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
عبـــر تطبيـــق كافـــة المعاييـــر الدولية 
لمواجهـــة  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 

الفيروس.
مشـــيدين بمبادرة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
لألعمال اإلنسانية سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة بإطالق حملة فينا 
خير ودعم سموه الكبير لهذه الحملة.
كما أشـــاد األعضـــاء بالتجاوب الكبير 
الـــذي أبـــداه المواطنـــون والمقيمـــون 
والشـــركات والمؤسســـات مع الحملة 
الوطنيـــة “فينـــا خيـــر” لدعـــم الجهود 
كورونـــا،  لوبـــاء  للتصـــدي  الوطنيـــة 

حيث بلغ مجموع المساهمات المالية 
فـــي الحملـــة أكثـــر مـــن 100 مليـــون 
دوالر فيمـــا بلغ عدد المســـاهمين من 
األفراد أكثر من أربعين ألف مســـاهم 
وأكثـــر مـــن خمســـمائة مؤسســـة، مما 
قدم صـــورة ونموذجا متميزا للعطاء 

والتالحم المجتمعي.
خـــالل  األعضـــاء  اســـتعرض  كمـــا 
االجتمـــاع أهـــداف الحملـــة الوطنيـــة 
“فينـــا خير” والمهـــام المناطة باللجنة 
والجهات المستفيدة من عملها وآلية 
العمـــل المشـــترك بين جميـــع الجهات 
المشـــتركة من أجل تحقيق األهداف 
الســـامية التـــي انطلقـــت حملـــة “فينا 

خيـــر” من أجلهـــا، كما تم اســـتعراض 
وأهـــم  المهـــام  مـــن  تنفيـــذه  تـــم  مـــا 
االحتياجات الواجب توفيرها للفئات 
والجهات المســـتفيدة، والتأكيد على 
أهمية وضـــع المرئيـــات والمقترحات 
الخاصـــة بكل جهة عضـــو في اللجنة 
التوجيهـــات  تنفيـــذ  فـــي  واإلســـراع 
الســـامية بأعلـــى مســـتوى مـــن الدقة 
والكفـــاءة من خالل العمل المشـــترك 
واالســـتعانة بالمتطوعين مـــع أهمية 
مراعـــاة جميع المعاييـــر واإلجراءات 
الصحية واالحترازيـــة في الخدمات 
التي تحتاج إلى لقاءات مباشـــرة مع 

الجمهور.

لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية “فينا خير” تعقد اجتماعها األول

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

عقدت اللجنة الثقافية بجمعية المحامين البحرينية أمسية قانونية 
عن بعد عبر برنامج التواصل االجتماعي )اإلنستغرام( تحت عنوان 
“األنمـــــــــــــاط الشخصيـــــــــــــة للمحامي”، قدمها دكتور القانون الدولي 
نــورة  الديــن والدكتــورة  علــم  القانونيــة شــعبان  التنميــة  ومــدرب 
إبراهيم المدرب الدولي المعتمد، وأدارها المحامي محمد الذوادي.

الكثيـــر  أن  المحاضـــران  وذكـــر 
إلـــى  توصلـــت  الدراســـات  مـــن 
الذيـــن يحققـــون  أن األشـــخاص 
درجـــة كبيـــرة مـــن إدراك الـــذات 
ويحققـــون  بالســـعادة  يتمتعـــون 
نجاحـــات أكثـــر من أولئـــك الذين 
يفتقـــدون ذلك، وأن إدراك الذات 
يمّكـــن النـــاس مـــن بنـــاء حياتهم 
حـــول َمواِطن قوتهـــم ومواجهة 

التحديات بصورة أفضل.
وأوضحـــا أنـــه وإن كانـــت نظرية 
وتقييم Disc، بعيدة عن المجال 
القانوني على المســـتوى النظري، 
إال أنهـــا علـــى المســـتوى العلمـــي 
شديدة االرتباط بمهنة المحاماة. 

وأشـــارا إلـــى أن النظرية قســـمت 
أربعـــة  إلـــى  الســـلوكية  الصفـــات 
)القيـــادي،  فـــي  تمثلـــت  أنمـــاط، 

المؤثر، المعبر، والمفكر(.
نمـــط  المحاضـــرون كل  وتنـــاول 
الصفـــات اإليجابيـــة  مـــن حيـــث 
تجـــاوز  وكيفيـــة  والســـلبية 
الســـلبيات لـــكل نمـــط، كمـــا قدما 
لمكتـــب  األدوار  توزيـــع  خطـــة 
المحامي وفق األنماط الشخصية 
لـــكل فرد مـــن أفراد فريـــق العمل 
لتحقيق تفاعل أكبر والنجاح في 
التواصـــل مـــع العمـــالء والســـادة 
القضاء وكافة المتعاملين معهم.

األنماط الشخصية لـ ”المحامين” في أمسية إلكترونية

شعبان علم الدين نورة إبراهيم محمد الذوادي

عباس إبراهيم

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة مترأسا اجتماع اللجنة األمنية “عن بعد”

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا



دولـــة  ســـفير  ســـموه  اســـتقبال  لـــدى   
الكويت الشـــقيقة لدى مملكة البحرين، 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  أكـــد 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان ال 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة، 
الكويـــت يجمـــع بينهمـــا تاريـــخ طويـــل 
وممتـــد مـــن العالقـــات المتميـــزة التـــي 
ترتكـــز علـــى أســـاس متين مـــن المحبة 

التي أرساها اآلباء واألجداد.
 وأشاد سموه بما يشهده مسار العالقات 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين مـــن 
شـــتى  فـــي  مســـتمر  وازدهـــار  تطـــور 
القطاعـــات، بمـــا يؤكـــد حـــرص البلدين 
علـــى الوصـــول بمســـتوى التعـــاون إلى 
اآلفاق التي تخدم المصالح المشتركة.

 وكان صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الـــوزراء قـــد اســـتقبل في قصر ســـموه 
بالرفـــاع أمـــس، ســـفير دولـــة الكويـــت 
الشـــقيقة لـــدى مملكة البحرين الشـــيخ 
حيـــث  الصبـــاح،  األحمـــد  جابـــر  ثامـــر 
التعـــاون  عالقـــات  عمـــق  ســـموه  أكـــد 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين فـــي مختلـــف 

المجاالت.

 وخالل اللقاء، نقل سفير دولة الكويت 
الشـــقيقة إلـــى ســـموه تحيـــات وتقدير 
أخيـــه صاحـــب الســـمو الشـــيخ صبـــاح 
دولـــة  أميـــر  الصبـــاح  الجابـــر  األحمـــد 
لســـموه  وتمنياتـــه  الشـــقيقة  الكويـــت 
ولمملكـــة  والعافيـــة  الصحـــة  بموفـــور 

البحريـــن وشـــعبها مزيـــدا مـــن التقـــدم 
بنقـــل  ســـموه  كلفـــه  فيمـــا  واالزدهـــار، 
تحياتـــه وتقديـــره ألخيـــه أميـــر دولـــة 
الكويت وأخيه ســـمو ولي العهد وأخيه 
ســـمو رئيس مجلس الـــوزراء وتمنيات 
ســـموه لدولة الكويت وشـــعبها الشقيق 

دوام النماء والرخاء.
دولـــة  أميـــر  بمواقـــف  ســـموه  وأشـــاد 
الكويـــت الشـــقيقة التـــي أســـهمت فـــي 
تعزيز مكانة بالده في مختلف المحافل 
االقليميـــة والدولية، وبما تشـــهده دولة 
الكويـــت مـــن نهضـــة وتطـــور فـــي ظل 

قيادته الحكيمة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ ثامـــر جابر 
الشـــكر  جزيـــل  عـــن  الصبـــاح  األحمـــد 
والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء علـــى اهتمـــام ســـموه ودعمـــه 
لـــكل مـــا يســـهم فـــي توطيـــد عالقـــات 

األخوة والمحبـــة والتعاون بين البلدين 
الشـــقيقين، مشـــيًدا بما يتمتع به سموه 
مـــن حكمـــة ورؤيـــة موضوعيـــة تجـــاه 

مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.
ونوه بالجهود التـــي تقوم بها الحكومة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء فـــي رعايـــة أبنـــاء الكويت في 
مملكـــة البحريـــن، ومـــا تحظـــى بـــه من 
مـــن ســـموه، يعكـــس  اهتمـــام وتقديـــر 
عمـــق العالقات التاريخيـــة بين البلدين 
الشـــقيقين، مؤكـــدا حـــرص بـــالده على 
توســـيع مجـــاالت التعـــاون مـــع مملكـــة 
البحريـــن بمـــا يعود بالنفـــع والخير على 

البلدين والشعبين الشقيقين.

سمو رئيس الوزراء

المنامة- بنا

سمو رئيس الوزراء: تاريخ طويل وممتد من العالقات بين البحرين والكويت
ــدم الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة ــخـ ــاون نــحــو آفـــــاق تـ ــعـ ــتـ االرتــــقــــاء بـــمـــجـــاالت الـ

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد
ــن ودولــــهــــم ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ــن ال ــ ــي ــ ــدة ب ــ ــيـ ــ ــوطـ ــ ــة الـ ــ ــداقـ ــ ــصـ ــ مــــشــــيــــًدا بــــعــــاقــــات الـ

تسلم وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
عـــدد  اعتمـــاد  أوراق  مـــن  نســـًخا  أمـــس، 
مـــن ســـفراء الـــدول المعينين لـــدى مملكة 
البحرين، عبر االتصال اإللكتروني المرئي، 
بمشـــاركة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة، وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 

الدوليـــة، والشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى آل 
خليفة، وكيل وزارة الخارجية.

فقد تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير 
لجمهوريـــة  ســـفيرا  فينتيميـــال  رافائيـــل 
لـــدى مملكـــة البحريـــن  األكـــوادور معينـــا 

والمقيم في القاهرة.
كمـــا تســـلم وزيـــر الخارجيـــة نســـخة مـــن 
عبـــاس  الحبيـــب  الســـفير  اعتمـــاد  أوراق 

عبدهللا ســـفيرا لجمهوريـــة القمر المتحدة 
معينا لـــدى مملكـــة البحريـــن والمقيم في 

الرياض.
وتســـلم وزير الخارجية كذلك نســـخة من 
أوراق اعتماد السفير فاختانغ جاوشفيلي 
ســـفيرا لجمهوريـــة جورجيـــا معينـــا لـــدى 

مملكة البحرين والمقيم في الرياض.
كمـــا تســـلم وزيـــر الخارجيـــة نســـخة مـــن 

أوراق اعتمـــاد الســـفير أنـــدري لوتشـــينوك 
ســـفيرا لجمهوريـــة بيـــالروس معينـــا لدى 

مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي.
وتســـلم وزيـــر الخارجية أيًضا نســـخة من 
أوراق اعتمـــاد الســـفير جـــورج دكرت بهنا 
لـــدى  معينـــا  تشـــيلي  لجمهوريـــة  ســـفيرا 

مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن الترحيـــب 

بالســـفراء المعينيـــن، متمنًيا لهـــم التوفيق 
الدبلوماســـية،  مهامهـــم  فـــي  والنجـــاح 
مشـــيًدا بعالقات الصداقـــة الوطيدة التي 
تربـــط مملكة البحريـــن بدولهـــم والجهود 
فـــي  العالقـــات  تلـــك  لتعزيـــز  المشـــتركة 
مختلف المجاالت، بما يعود بالخير والنفع 

ويحقق المصالح المشتركة للجميع.
مـــن جانبهـــم، عبـــر الســـفراء المعينين عن 

أوراق  مـــن  نســـخة  بتقديـــم  ســـعادتهم 
اعتمادهـــم كســـفراء معينيـــن لـــدى مملكة 
البحريـــن إلى وزيـــر الخارجية، مشـــيدين 
بتطـــور عالقـــات الصداقة والتعـــاون التي 
تربـــط دولهم مع مملكـــة البحرين، معربين 
عن تطلعهم إلـــى مزيد من النماء والتقدم 
في مســـار العالقات التـــي تربط دولهم مع 

المملكة.

المنامة - وزارة الخارجية

أمير الكويت يتمنى 
لسموه موفور الصحة 

والعافية ومزيدا من 
االزدهار للمملكة

مواقف أمير الكويت 
عززت مكانة بالده 
بمختلف المحافل 

اإلقليمية والدولية

السفير الكويتي أثنى على جهود الحكومة 
في رعايتها أبناء الكويت بالبحرين

إشادة بما يتمتع به سموه من حكمة 
ورؤية موضوعية إزاء مختلف القضايا 

local@albiladpress.com03

مجلس طلبة “البوليتكنك” يثني على األساتذة “بفيديو شكر”
قيمة” “هـــديـــة  ويــعــتــبــرهــا  ــادرة  ــب ــم ــال ب يــشــيــد  ــاء”  ــ ــن ــ “األم ــس  ــي رئ

فــي بــادرة طيبــة، قــام مجلــس طلبــة كليــة البحريــن التقنيــة )بوليتكنــك البحريــن( وعبر 
حسابه على “االنستغرام” بتصميم شريط فيديو، توجه من خالله نيابة عن جميع الطلبة 
بجزيــل الشــكر والعرفــان ألســاتذتهم وللبوليتكنك علــى الجهود الكبيرة التــي بذلوها في 

سبيل استمرار الدراسة وتقديم المادة العلمية عبر التعليم االفتراضي بجودة عالية.

والقـــت هـــذه المبـــادرة استحســـان ورضـــا 
الهيئـــة األكاديميـــة والتنفيذيـــة، وفـــي ذلك 
البوليتكنـــك  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  رفـــع 
الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة نيابة 
عـــن جميـــع منتســـبي الكليـــة جزيل شـــكره 
وتقديـــره لمجلس الطلبة علـــى هذه البادرة 
الطيبـــة، وهذه “الهديـــة القيمة” التي رفعت 
مـــن معنويـــات الهيئـــة األكاديميـــة، وكذلك 
لتقديـــم  وتحفيزهـــم  التنفيذيـــة،  اإلدارة 
المزيد في ســـبيل ســـير العمليـــة التعليمية، 

بمـــا يضمـــن حصـــول الطلبـــة علـــى الفائـــدة 
المرجـــوة، فـــي ظل الظـــروف الراهنـــة التي 

فرضت واقًعا دراسًيا جديًدا في المملكة.
الجهـــود  علـــى  هشـــام  الشـــيخ  وأثنـــى 
والمبـــادرات العظيمة التي يقوم بها أعضاء 
الهيئـــة األكاديميـــة، التي تكللـــت بفضل من 
هللا وتوفيقـــه بنجـــاح كبيـــر، مؤكـــًدا حرص 
البوليتكنـــك والتزامها بحصول طلبتها على 
التعليـــم بأعلـــى جـــودة متاحـــة، إذ حرصت 
الكليـــة منـــذ نشـــأتها علـــى تضميـــن التعليم 

ضمـــن  بعـــد  عـــن  التعليـــم  أو  اإللكترونـــي 
أســـاليب التدريـــس، ما ســـاهم في سالســـة 
االنتقـــال إلـــى التعليـــم االفتراضـــي، والحد 
مـــن اإلربـــاك فـــي صفـــوف الطلبـــة والهيئـــة 

الخطـــة  فاعليـــة  وأثبـــت  كمـــا  األكاديميـــة، 
فـــي مواجهـــة  للبوليتكنـــك  اإلســـتراتيجية 

التحديات.

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

المنامة - وزارة الخارجية

فـــي إطـــار حـــرص ســـفارة مملكـــة 
البحرين في جاكرتا على التواصل 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  مـــع 
جمهوريـــة  فـــي  المتواجديـــن 
والوقـــوف  وأســـتراليا  إندونيســـيا 
أجـــرى ســـفير  علـــى احتياجاتهـــم، 
جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة 
إندونيســـيا محمـــد غســـان محمـــد 
عدنان شيخو، عدًدا من االتصاالت 
الهاتفية مع المواطنين البحرينيين 
علـــى  لالطمئنـــان  جاكرتـــا  فـــي 

أوضاعهم.
وقـــد نقـــل الســـفير خـــالل اتصالـــه 
بالمواطنيـــن تحيـــات عاهـــل البالد 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
مؤكـــًدا  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
علـــى  جاللتـــه  وحـــرص  اهتمـــام 

االطمئنان على ســـالمة المواطنين 
المتواجدين خارج مملكة البحرين، 
واتخاذ كافـــة اإلجراءات والتدابير 
الالزمـــة حفاًظا علـــى صحتهم، كما 
نقل السفير تحيات وزير الخارجية 
الزيانـــي،  راشـــد  بـــن  عبداللطيـــف 
وتمنياتـــه للمواطنيـــن البحرينييـــن 
المتواجدين في أندونيسيا بالعودة 

الى أرض الوطن سالمين معافين.

سفيرنا لدى جاكرتا يتواصل مع بحرينيين بإندونيسيا
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الشيخ هشام بن عبدالعزيز

ويتسلم نسخا من أوراق اعتماد سفير جورجياويتسلم نسخا من أوراق اعتماد سفير جمهورية تشيليويتسلم نسخا من أوراق سفير جمهورية القمر المتحدةوزير الخارجية متسلما نسخا من أوراق اعتماد سفير جمهورية بيالروس عبر االتصال المرئي

محمد غسان شيخو



أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب االول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة أن مــا أبدتــه األســرة البحرينية في شــهر رمضان الفضيل من اســتمراٍر بااللتــزام بالقرارات واإلجــراءات االحترازية 
المتخــذة يعكــس الوعــي المجتمعــي الكبيــر الــذي يتمتــع به أبنــاء البحريــن المخلصيــن وحرصهم علــى رفد الجهــود الوطنية 
المبذولــة للتصــدي لفيــروس كورونــا )COVID-19( عبر استشــعارهم بالمســؤولية التي تقع عليهم في ظــل الظروف الراهنة، 
منوًها بأهمية استمرار التزام الجميع باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية من أجل الوصول للنتائج المرجوة، وهو ما 

يعّول عليه فريق البحرين في تجاوزه للتحديات بكل عزم وعزيمة.

وقـــال ســـموه إن رمضـــان األســـرة 
للتالحـــم  متنوعـــة  صـــوًرا  جّســـد 
والتعـــاون المجتمعـــي القائـــم علـــى 
بيـــن  المتجـــذرة  األصيلـــة  القيـــم 
فـــكل  الغالـــي،  الوطـــن  هـــذا  أبنـــاء 
فـــرٍد في هـــذا الوطن هو جـــزٌء منه 
يمـــده بالقوة في ســـاحة المواجهة، 
وعزيمتهـــم  الجميـــع  وبتكاتـــف 
سنحول كافة التحديات إلى فرص 
يتم استثمارها في مواصلة مسيرة 
مواجهة فيروس كورونا بما يحفظ 
صحـــة وســـالمة كافـــة المواطنيـــن 

والمقيمين في مملكة البحرين.
جـــاء ذلك لدى ترؤس ســـموه أمس 
عـــن  التنســـيقية  اللجنـــة  اجتمـــاع 
بعـــد بحضور أعضـــاء اللجنة، حيث 
اســـتعرض الفريـــق الوطنـــي الطبي 
CO� كورونـــا  لفيـــروس  (للتصـــدي 

VID�19( برئاســـة رئيـــس المجلـــس 
طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة  األعلـــى 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
تقريـــًرا عن اإلجـــراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها 
المســـتجدات  مـــع  يتماشـــى  بمـــا 

العالمية للفيروس.
ومـــن أجـــل مواصلـــة الحفـــاظ على 
صحة وســـالمة الجميع خالل شـــهر 
رمضان وبناًء على توصيات الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس 

كورونـــا )COVID�19(، تقـــرر بـــدًءا 
من يـــوم الخميس الموافـــق 7 مايو 
2020 في تمام الســـاعة الســـابعة ما 

يلي:
   السماح باســـتئناف عمل المحال 
التجاريـــة والصناعيـــة التـــي تقدم 
ســـلع أو خدمـــات مباشـــرة للزبائن 

شرط اتباع االشتراطات التالية:
 ارتداء األقنعة وكمامات الوجه  «

من قبل العاملين ومرتادي هذه 
المحال التجارية.

 تقليل عدد الموجودين بالمنشأة  «
ومنع االكتظاظ في المحالت مع 

ترك المسافة الكافية.

  االلتزام بالتعقيم المستمر لهذه  «
المحالت وفق إرشادات وزارة 

الصحة.

  تنظيم االنتظار خارج المحالت  «
وفق تدابير التباعد االجتماعي 
حسب إرشادات وزارة الصحة.

  توجيـــه القطاع الخـــاص من قبل 
الجهات المعنية باتباع ما يلي:

مواصلة تطبيق العمل من المنزل  «
قدر المستطاع.

مواصلة تقليل عدد العمال  «
المتواجدين قدر المستطاع في 

األقسام والمكاتب مع مراعاة تدابير 

التباعد االجتماعي.

مواصلة تقليل عدد المستخدمين  «
لوسائل المواصالت الخاصة 

بالعمال من قبل الشركات.

 استمرار إغالق دور السينما وكل  «
صاالت العرض التابعة لها.

  استمرار إغالق المراكز الرياضية  «
الخاصة وصاالت التربية البدنية 
الخاصة وبرك السباحة الخاصة 

واأللعاب الترفيهية الخاصة.

  استمرار اقتصار أنشطة جميع  «
المطاعم والمرافق السياحية 

وأماكن تقديم األطعمة على 

الطلبات الخارجية والتوصيل.

  استمرار إغالق مقاهي الشيشة  «
واقتصار أنشطتها على تقديم 

األطعمة فقط من خالل الطلبات 
الخارجية والتوصيل.

 استمرار إغالق الصالونات. «

استمرار وقف بعض اإلجراءات  «
والخدمات الصحية غير الطارئة 

بالمؤسسات الصحية الخاصة.

 االستمرار في تخصيص أول ساعة  «
من فتح محالت األغذية والتموين 

لكبار السن والنساء الحوامل فقط 
لتقليل المخالطة.

 استمرار منع التجمعات ألكثر  «
من 5 أشخاص في األماكن العامة 

واستمرار االلتزام بالبقاء في المنزل 
بقدر المستطاع والخروج للضرورة 

فقط.

 إلزام كافة المواطنين والمقيمين  «
بارتداء األقنعة وكمامات الوجه في 

األماكن العامة.

وأكدت اللجنة التنسيقية أن صحة 
وسالمة كافة المواطنين والمقيمين 
أولويـــة يتـــم الحفاظ عليهـــا عبر ما 
يتم اتخاذه من إجراءات احترازية 
وتدابير وقائية يســـهم فيها الجميع 

بوعيهم والتزامهم التام.

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

المنامة - بنا

السماح باستئناف عمل المحالت التجارية والصناعية بشروط
ســـمو ولـــي العهـــد: رمضـــان األســـرة جّســـد صـــوًرا متنوعة للتالحـــم والتعـــاون المجتمعـــي بين أبنـــاء الوطن

إلزام المواطنين 
والمقيمين بارتداء 

الكمامات في 
األماكن العامة

استمرار وقف 
بعض اإلجراءات 

والخدمات الصحية 
غير الطارئة

توجيه “الخاص” 
لمواصلة تطبيق 

العمل من المنزل 
قدر المستطاع

استمرار اقتصار 
أنشطة المطاعم 

على الطلبات 
الخارجية والتوصيل

مواصلة تخصيص أول ساعة من فتح محالت 
األغذية والتموين لكبار السن والحوامل

استمرار منع التجمعات ألكثر من 5 
أشخاص باألماكن العامة 

االلتزام بالبقاء في المنزل بقدر 
المستطاع والخروج للضرورة
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االستفادة من الكوادر الوطنية ذات الخبرة وتجاربهم في العمل اإلداري والمهني
الشـــورى  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  أكـــد 
أســـامة العصفـــور أهميـــة االســـتفادة من 
الكـــوادر الوطنيـــة ذات الخبـــرة العاليـــة، 
اإلداري  العمـــل  مجـــال  فـــي  وتجاربهـــم 
والمهني، مـــن خالل الـــدورات والبرامج 
التـــي تنظمهـــا األمانـــة العامـــة عـــن ُبعد، 
بمـــا يســـهم فـــي تنويـــع برامـــج التدريب 
األمانـــة  وأقســـام  إدارات  دور  ويعـــزز 
العامـــة فـــي إدارة العمـــل المســـاند للدور 
التشريعي ألعضاء مجلس الشورى.جاء 
ذلك علـــى هامش مشـــاركة األمين العام 
صبـــاح أمس فـــي اللقـــاء الـــذي عقد عن 
ُبعد مـــع عضو مجلس الشـــورى الســـابق 
ورئيـــس ديوان الخدمة المدنية الســـابق 
الرئيـــس التنفيذي لدار البـــالد للصحافة 
والنشـــر والتوزيع أحمد البحر بمشـــاركة 
المســـاعدين ومـــدراء  العاميـــن  األمنـــاء 
فـــي  اإلدارات ورؤســـاء األقســـام ومـــن 

حكمهم، حيث بين األمين العام مساعي 
األمانة العامة لمواصلـــة عملية التدريب 
مســـتمرة  لتكـــون  الوظيفـــي  والتطويـــر 

ومتضمنـــة لعناصـــر اإلبـــداع الفنـــي، بمـــا 
يســـهم في توفير الوقـــت والجهد ويعزز 
مســـتوى الجـــودة فـــي األداء علـــى كافة 

الصعد التي يشـــملها عمل األمانة العامة 
للمجلـــس، منوهـــَا بالخبرة الكبيـــرة التي 
يمتلكهـــا البحـــر، وحرصـــه علـــى عرضها 

ونقلها لآلخرين.
ولفـــت إلـــى أن رئيـــس مجلس الشـــورى 
للبحـــر  عاليـــا  يقـــدر  الصالـــح  علـــي 
نقـــل  علـــى  الدائـــم  وحرصـــه  مبادراتـــه 
المعـــارف والخبـــرات للجميـــع، من خالل 

المحاضـــرات واللقـــاءات التـــي يقدمهـــا، 
منوهـــا بأهميـــة المحـــاور التـــي حـــددت 
لمناقشـــتها خالل اللقاء عـــن بعد، والتي 
تأتـــي فـــي ســـياق الجهـــود التـــي يبذلها 
المجلس لرفع الكفاءة المهنية لمنتســـبي 

األمانة العامة وصقل مهاراتهم.
يأتـــي ذلـــك، فيما تناول اللقـــاء عددا من 
المواقـــف اإلداريـــة التـــي تعكـــس أهمية 

الدور اإلداري في تطوير العمل، وتحفيز 
الموظفيـــن لالرتقـــاء بدورهـــم وتقديـــم 
المزيـــد مـــن المبـــادرات واألفـــكار التـــي 
تساهم في خلق بيئة عمل واعدة، فضالً 
عـــن ســـبل تعزيـــز العالقـــة بيـــن اإلدارة 
والموظفيـــن، وتعزيز الوالء المؤسســـي، 

وتحمل ظروف العمل ومتغيراته.

القضيبية - مجلس الشورى

العصفور على هامش لقاء عن بعد مع البحر: األمانة 
مستمرة في عملية التدريب والتطوير الوظيفي

العصفور يؤكد أهمية االستفادة من الكوادر الوطنية ذات الخبرة العامة وتجاربهم في العمل اإلداري والمهني
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باقة من المواضيع المنوعة يشارك في تحريرهما 
الزمالء بمختلف أقسام صحيفة البالد. 

م  وفي كل يوم من أيام الشهر الفضيل سيقدِّ
زميل الموضوع الرئيسي بصفحة "رمضانيات". 

ترحب "البالد" بأّي مالحظة أو مشاركة أو اقتراح 
عبر رقم الواتساب )33443463(.

مع أسامة الماجد

ما برنامجك بيوم رمضان؟ «

أقضيه في ممارســـة العبادات والرياضة 
ولقاءات األصدقاء في المقاهي.

ما وجبتك المفضلة على الفطور  «
والسحور؟

بالنســـبة للفطـــور “العيـــوش” بأنواعها مع 
الســـمك أو الدجـــاج فقـــط ذلـــك؛ ألنـــي ال 
أتنـــاول اللحـــوم، أما الســـحور فالوجبات 

الخفيفة بشكل عام.
طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

ثريد الخضرة.
ما برنامجك بعد الفطور، وقبل  «

السحور في زمن كورونا؟

لقـــاءات األصدقـــاء بشـــرط أن ال يزيـــد 
العدد عن شـــخصين والقراءة ومشاهدة 

بعض األفالم.

ماذا تشاهد في التلفزيون؟ «

أحـــرص علـــى متابعـــة برامـــج تلفزيـــون 
البحرين وأعمال المخرجين البحرينيين 
الدراميـــة واألعمال المصريـــة كذلك.. أنا 
من عشاق القنوات المصرية في رمضان.

موقف سابق تتذكره في  «
رمضان؟

كلهـــا مواقـــف مرتبطـــة بالطفولـــة.. مثال 
عندمـــا كنـــا نـــأكل أنـــا وإخوتي فـــي نهار 
رمضـــان ونحن “مغمضـــي العينين” حتى 
ال نفطـــر بنـــاء على فتوى مـــن أمي أطال 

هللا في عمرها.
وأيضا في كل رمضان أجدني أســـتحضر 
مشاهد ممارستنا لبعض األلعاب الشعبية 
تفاصيلهـــا  وبـــكل  أطفـــاال  كنـــا  عندمـــا 

الدقيقة.

أسامة الماجديوميات

فتوى أم عصام للصغار: إذا أكلت بعين مغمضة فال تعتبر فاطًرا

عصام ناصر مقدما برنامجا تلفزيونيا عصام ناصر

ألتقي بعد الفطور أصدقائي بما ال يزيد 
عن شخصين

يســود حياتنا نظام يبعث على الطمأنينة واألمن، ونســتقبل رمضان بنفوس 
عامرة باإليمان مترفعة عن الدنيا، ولكن وكما يقال لكل زمان رجاله وظروفه، 
وهنــاك بــكل تأكيــد فروق مختلفــة بين وقتنــا الحاضر والماضــي، ال يمكن أن 
نقــول ونعدهمــا عالميــن منفصلين تمامــا، بل الصلة قوية بيــن العالمين ولكن 

حتما هناك مفهومات وتصنيفات جديدة.

فـــي تقريرنـــا التالـــي نســـتعرض “رمضـــان 
فـــي صحافـــة زمـــان”، وكيـــف كان النـــاس 
وطبيعـــة  الفضيـــل،  الشـــهر  يســـتقبلون 
األســـئلة التـــي كان يطرحهـــا الصحافيون، 
تتغيـــر  لـــم  والعـــادات  التقاليـــد  أن  علمـــا 

بأفقيها الزماني والمكاني. 
ومـــا يلـــي تحقيـــق نشـــر فـــي مجلـــة “هنـــا 
 1970 نوفمبـــر   226 العـــدد  البحريـــن” 
رمضان 1390 هجرية، مع الصور المرفقة.

المقدمة

رمضـــان يعـــود، ومـــع عودتـــه تســـتعاد 
الذكريـــات، فالزمـــن مواصـــل مســـيرته، 
وبيـــن رمضـــان ورمضان يتغيـــر مجتمع 
هـــذا  وليـــس  تدهـــور،  أو  تطـــور  نحـــو 
بمســـتبعد، وتندثـــر عـــادات وتقاليـــد أو 
تكاد، ويســـدل ســـتار المـــوت حاجبا عنا 
أحباء كانوا قرة لعیننا ولنفوسنا مسرة. 
ويطـــرق بـــاب قلوبنـــا ضيـــوف أعزاء، 
مواليد يهبهم القدر عل فيهم السلوى. 
رمضان يعود وعودته على المسن أثر 
مدعاة الســـتثارة ذكرياته، وكلما طال 
به العمر كلما ازدحم سجل الذكريات. 
األفاضـــل  المســـنين  مـــن  عـــدد  ومـــع 
كانت هذه الســـوالف وكان هذا اللقاء 
مـــع الماضـــي، وله فـــي حاضرنـــا آراء 

ووجهات نظر.

رمضان “إلين هل(”

تلك كانت استعداداتهم الستقبال رمضان 
فاذا هل هالله كان لهم معه شأن.

يحدثنـــا عنه ســـعود بـــن عبدالعزيـــز قائال: 
المســـاجد  عمـــرت  هـــل”  “إليـــن  رمضـــان 
والناس يتزاورون كل واحد يبارك لرفيقه 

بالشهر، تقول كأنه العيد هل عليهم. 
وطول شهر رمضان بيوت التجار مفتوحة 
للفقـــراء والمحتاجيـــن مـــو مثـــل هاأليام، 
والمجالـــس مفتوحة للذكر وقراءة القرآن 

طول الشهر. 

ليالي رمضان 

وســـألت: كيف كان الليـــل يمضي بكم في 
مجالسكم؟ فحدثني حسن سليم:

طـــول ليالـــي شـــهر رمضـــان المبـــروك كان 
النـــاس يجتمعـــون فـــي المجالـــس مثل ما 
قلنـــا لك ويدرســـون القـــرآن الكريم، واحد 
يقـــرأ والباقـــي يســـمعون بخشـــوع. وبعـــد 
قـــراءة القرآن تدور الســـوالف عن الغوص 
والبحـــر والبحاحيـــر، مثـــل “آنـــا قطعانـــي 

هالكثر وقطعان ذاك هالكثر”. 

لقاء المسحر

وفـــي لقـــاء مع المســـحر يقول “أنا شـــغلي 
بوطبيلـــة، كان أبـــوي يشـــتغل ناطـــور، هو 
يحـــرس أموال الناس وأنـــا أطبل لهم حق 

السحور”.
وعـــن متاعبه يقـــول: ما في شـــغلنا تعب. 
أنـــا تعودت عليه الحين، لكن الشـــيء اللي 
يضجرنـــي هو الـــكالب، الواحـــد منا يكون 
ماشـــي في أمان هللا، يهلل ويكبر والطبل 
يرن، مـــا توعى إال الهجمة عليك والنباح.. 
ويـــن تـــروح عـــاد. إن ركضـــت تمـــو الناس 

راقدين بدون سحور، وإن وقفت مشكل.. 
هـــذي كلب، وفي الليل ما يالعب. امســـك 
العصـــا اللي في يده )الكالم للمحرر( قائال: 
“عليـــك بهـــذا المشـــعاب، اضـــرب ضربتين 

على الطبل وضربة على رأس الكلب”.

الشياطين مربوطة 

وكان اللقـــاء مـــع مجموعـــة مـــن األطفال. 
حدثوني بمرح عن ألعابهم في رمضان. 

نلعب “الخشيشـــه، والصعقير“ طول ليالي 
رمضان. كل ليلة لعبة.

فقـــط؟  الليـــل  فـــي  ولمـــاذا  ومستفســـرا: 
فجاءنـــي جـــواب أحدهـــم ببراعـــة: ألننـــا 
نخـــاف من الشـــياطين في الظـــالم. ولكن 
شـــهر رمضان الشياطين مربوطة، وما في 

خوف من لعبنا في الظالم. 

مجالس رمضان

دار حديثنـــا أول مـــا دار مـــع مجموعة من 
عاصـــروا  الذيـــن  المخضرميـــن  الرجـــال 
جيلين، كان الكل منهم يتحسر على أيامه 

الماضيات )الغنـــي کان يعطف على الفقير 
مـــو مثل هاأليام، موائـــد اإلفطار مفتوحة 
بالنـــاس  عامـــرة  والمجالـــس  للجميـــع 

الطيبين(.
وتجـــر كلمـــة المجالـــس ســـؤاال عمـــا يدور 
فيها.. فيحدثني عبدالرحیم وهو صاحب 
دكان بقولـــه: المجالـــس هـــي عبـــارة عـــن 
دور تفتـــح أيـــام وليالـــي رمضـــان يجتمـــع 
فيهـــا النـــاس يقـــرأون القـــرآن ويتحدثون 
عـــن الحيـــاة والبحـــر وكانت تجمـــع الغني 
والفقيـــر. وكان حتـــى البخيـــل يتخلى عن 

بخله في رمضان ويدعو الفقير لمائدته.
ويضيف علي بن ســـالمة إلى قول زميله: 
ليـــس هنـــاك حـــرج فـــي أن تدخـــل تلـــك 

الجالس وتتناول إفطارك دون دعوة.
تلـــك كانـــت صـــورة لرمضـــان فـــي بدايـــة 
السبعينات كما نقلتها مجلة “هنا البحرين” 
ومـــع أنها حياة بعيدة عنـــا، إال أن العادات 
والتقاليـــد لم تتغير بوصفهـــا قانونا جميال 

في حياتنا كأهل البحرين.

“المســّحر” الســبعيني يعانــي مــن الــكالب.. والبخيــل يتخلى عن بخلــه بالشــهر الفضيل

رمضان بصحافة زمان: 
الشياطين مربوطة وما في 

لعب ورق ودامه و”خرابيط”

لقاء مع المسحرمشاغبات بعد الفطور

موائد اإلفطار مفتوحة للجميع والمجالس 
عامرة بالناس الطيبين
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صدور كتاب عن “اتجاهات الناخبين نحو الشعارات والبرامج االنتخابية”
دراســـة تحليليـــة اســـتقت مضامينهـــا مـــن عينـــات عشـــوائية

أصدر معهد البحرين للتنمية السياســية كتاًبا يتضمن دراســة تحليلية ُطبقت 
نــة عشــوائية مــن الناخبيــن في االنتخابــات النيابيــة بمملكة  ميدانًيــا علــى عيِّ
البحريــن، لتكون واحدة من الدراســات الهادفة إلــى تعزيز الواقع االنتخابي، 
وجــاءت بعنــوان “اتجاهــات الناخبيــن نحــو الشــعارات والبرامــج االنتخابية 
للمرشــحين للمجلــس النيابــي فــي مملكــة البحريــن 2018”، من تأليــف الباحث 
عبدالوهــاب الجــودر، وذلــك فــي إطــار مــا يقدمــه المعهــد مــن دعــم للباحثين 

وللدراسات المتعلقة في مجال االنتخابات.

ويأتـــي الكتـــاب إيماًنـــا مـــن المعهـــد بأثـــر 
شـــعارات  حـــول  الناخبيـــن  اتجاهـــات 
فـــي  االنتخابيـــة  وبرامجهـــم  المرشـــحين 
خـــال  مـــن  واقعـــي  بشـــكل  االنتخابـــات 
االتصال المباشر واعتماد عينات عشوائية 
للتعـــرف علـــى وجهة نظـــر الناخبين حول 
تلـــك الشـــعارات والبرامـــج، وعليـــه يمكن 
الحصـــول علـــى مرجـــع علمـــي لتطويرهـــا 

لتحقق النتائج المرجوة منه.
للدراســـة  تمهيـــد  مـــن  الكتـــاب  ويتكـــون 
لمناقشـــة  إلـــى فصـــل  وفصليـــن، إضافـــة 
التوصيـــات،  وتقديـــم  الدراســـة،  نتائـــج 
واقتـــراح موضوعـــات لمزيد مـــن البحوث 

والدراسات المستقبلية.
أشـــكال  عـــرض  علـــى  الباحـــث  وحـــرص 
تقســـيم عينـــات الدراســـة التـــي قـــام بهـــا 

بحسب العمر والجنس والوظيفة وغيرها 
من التقسيمات، إذ تضمن الفصل األول من 
الكتاب اإلطار المنهجي للدراســـة، وعرض 
للدراسات السابقة، وتقديم تعريف للشعار 
بـــكل عـــام والشـــعار االنتخابـــي خصوًصا، 

وتعريف البرنامج االنتخابي. 
ويســـتعرض الكتـــاب المشـــاكل التـــي تـــم 
مواجهتهـــا فـــي تنفيـــذ الدراســـة، إضافـــة 
إلى أهمية وأهداف الدراســـة وتســـاؤالتها 
فيهـــا،  المســـتخدم  والمنهـــج  ونوعهـــا، 
ومفاهيمهـــا، ومجتمـــع الدراســـة وعينتها، 
وخصائص العينة وتوزيعها حســـب فئات 
مختلفة، واألداة المستخدمة في الدراسة، 
والمعالجـــة  وثباتهـــا،  االســـتبانة  وصـــدق 
اإلحصائيـــة للبيانـــات، وحـــدود الدراســـة. 
فيمـــا يتناول الفصل الثاني اإلطار النظري 
للدراسة، وعرض ألرقام إحصائية متعلقة 

باالنتخابـــات النيابية فـــي مملكة البحرين 
لعـــام )2002, 2006, 2010, 2011, 2014 
و2018(، وأهـــم ما ميز االنتخابات في كل 

عام من هذه األعوام.
نتائـــج  فيســـتعرض  الثالـــث  الفصـــل  أمـــا 
الدراســـة الميدانيـــة، ومناقشـــتها، وتقديم 
عينـــة  باتجاهـــات  المتعلقـــة  التوصيـــات 
الدراســـة نحـــو شـــعارات المرشـــحين فـــي 
االنتخابـــات، من خـــال فئات الشـــعارات، 
البرامـــج  نحـــو  الدراســـة  عينـــة  وتوجـــه 
المحـــاور  للمرشـــحين، وأهـــم  االنتخابيـــة 
التـــي تفضلها عينة الدراســـة في البرنامج 

االنتخابي للمرشحين.
إلكترونًيـــا،  الكتـــاب  ولاطـــاع وتحميـــل 
علـــى  الدخـــول  الكريـــم  للجمهـــور  يمكـــن 
موقـــع المعهـــد الرســـمي “bipd.org”، ثـــم 

)اإلصدارات(، وبعدها )كتب(.
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تجميد “مزايا” للسكن وتأخير صرف مواعيد المنتفعين بالبيوت
الدمســـتاني: مخـــاوف مـــن تطبيـــق قـــرار الحمـــر بالتخلـــي عـــن دعـــم القســـط

كشــف النائــب أحمــد الدمســتاني لـ”البــاد” أن برنامج الســكن االجتماعــي )مزايا( 
التابــع لــوزارة اإلســكان قد تــم “تجميده” ألجل غير مســمى، وأن مواطنين أبلغوه 

بذلك نقا عن موظفين، وأن التجميد ال يعني إلغاء البرنامج.

وبين الدمستاني أن الوزارة أوعزت إلى 
بنـــك اإلســـكان بتأخير صـــرف المواعيد 
المتعلقة بالمنتفعين للبرنامج عبر اآللية 
االتصـــال  لمركـــز  المتبعـــة  اإللكترونيـــة 
الوطنـــي للحكومة االلكترونيـــة، وتأتي 
هذه الخطوة بعد أن قرر مجلس الوزراء 
خفض ميزانية المصروفات التشـــغيلية 
للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة 
المركزيـــة  لألنظمـــة  الخاضعـــة  وغيـــر 
بنســـبة 30 % مـــا لـــم تقتـــض المصلحة 

العامة غير ذلك.
ونقـــل الدمســـتاني تخـــوف المواطنيـــن 
تطبيـــق  مـــن  العمـــر  لبيـــت  المنتظريـــن 
قـــرار وزير اإلســـكان باســـم الحمر الذي 
صـــدر في 5 من شـــهر أغســـطس 2019 
المنشـــور بالجريدة الرسمية والذي جاء 
فيه أن وزارة اإلســـكان لن تسدد الدعم 
الـــذي ســـتلتزم بـــه فـــي برنامـــج “مزايا” 
-أي بســـداد المتبقـــي من قيمة القســـط 
المســـتحق للبنـــك- وذلـــك فيمـــا زاد عن 
نســـبة 25 % التـــي سيســـددها المنتفـــع 

طـــوال مـــدة ســـداد التمويـــل حتـــى 25 
سنة.

قرار الحمر

وجـــاء في نـــص القـــرار أنه يلغـــى البند 
8 فـــي المادة 45 من أحـــكام القرار رقم 
909 لســـنة 205 بشـــأن نظام اإلســـكان، 
وإيفـــاًدا للتوضيح فإن الـــوزارة أوقفت 
التزاماتهـــا في البند المذكور الذي ينص 
على أنه “تقوم الوزارة وتنسيقا مع بنك 
اإلســـكان ووفـــق اآلليـــة المتفـــق عليهـــا 
بينهمـــا بســـداد الدعـــم الذي ســـتلتزم به 
الـــوزارة علـــى النحـــو المقـــرر فـــي البند 
)4( مـــن هـــذه المادة”، وتنـــص المادة )4( 
“أن تقـــوم الـــوزارة بســـداد المتبقـــي من 
قيمة القســـط المستحق للبنك المشارك، 
وذلـــك فيمـــا زاد عـــن نســـبة 25 % التي 
سيســـددها المنتفـــع طـــوال مدة ســـداد 

التمويل حتى 25 سنة”.
وكذلـــك أجاز القرار قبـــول طلب مدمج 
للزوج والزوجة في برنامج “مزايا”؛ بناء 

على رغبتهما عند التقدم لاستفادة من 
البرنامـــج فـــي حـــال اســـتيفائهما جميع 
الشـــروط والمعاييـــر المنصـــوص عليهـــا 
في هـــذا القـــرار خصوصـــا فيمـــا يتعلق 
بعـــدم تجـــاوز إجمالي دخلهما الشـــهري 
عنـــد تقديم الطلب ولحيـــن التخصيص 

1200 دينار.
الطلـــب  لمقـــدم  يكـــون  أن  وتضمـــن   
وبموجـــب شـــهادة التأهيـــل أن يتقـــدم 
للحصـــول علـــى تمويل لشـــراء مســـكن 
مـــن أحد البنـــوك المشـــاركة، وذلك على 
أن ُتحـــدد قيمـــة التمويـــل وفقـــا للدخل 
الشـــهري لمقـــدم الطلـــب علـــى أن يدفع 
المتقـــدم نســـبة ال تقـــل عـــن 10 % مـــن 
قيمـــة المســـكن المـــراد شـــراؤه كدفعـــة 
أولـــى. وأورد القـــرار أنـــه “ال يقـــل دخـــل 

المستفيد الشـــهري عند التخصيص عن 
320 دينـــاًرا وال يزيـــد عـــن 1200 دينار، 
وتكون االستفادة ببرنامج تمويل مزايا 
لخدمة تمويل شـــراء مســـكن، بناء على 
طلـــب يقـــدم لانتفـــاع بالبرنامـــج وفقا 
لألحكام الواردة في هذا الفصل من هذا 
القرار، وأال يقل سن المتقدم عند تقديم 
الطلب ولحين التخصيص عن 21 ســـنة 

وال يزيد على 35 سنة”.
وفتـــح القـــرار ســـقف شـــراء الوحـــدات 
الســـكنية إال أنه نـــص على أال يقل دخل 
المتقـــدم الشـــهري عنـــد تقديـــم الطلـــب 
ولحيـــن التخصيص عـــن 600 دينار وال 
يزيـــد علـــى 1200 دينـــار، ويحـــدد مبلغ 
التمويـــل وفقـــا لدخـــل المنتفـــع على أال 

يتجاوز الحد األقصى 81 ألف دينار.

“ABC” تدعــم “مًعا نهتـــم” بـ 10 آالف دينـــار

تزامًنا مع حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت مجموعة بنك ABC عن تّبرعها بمبلغ وقدره 10.000 دينار بحريني لصالح 
حملــة “معــًا نهتــم” التــي تعنــى بتوزيع الســال الغذائية على العوائــل البحرينية المتعففــة والمتضررة مــن أزمة فيروس 
كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( نتيجــة لتأثــر بعض القطاعات واألنشــطة االقتصادية مــن تبعاتها، إذ تأتي هــذه المبادرة 
ضمــن مســاعي البنــك لدعــم جهــود فريــق البحريــن ولتحقيــق األهــداف المنشــودة باتخــاذ كافــة اإلجــراءات االحترازية 

والتدابير الوقائية التي اتخذتها مملكة البحرين للحد من انتشار الفيروس.

محافـــظ  أثنـــى  المناســـبة  وبهـــذه 
محافظة العاصمة الشـــيخ هشـــام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة علـــى 
تّبـــرع مجموعة بنـــك ABC لصالح 
الحملـــة التـــي أطلقتهـــا المحافظة 
فـــي دعـــم ومســـاندة  ذلـــك  لـــدور 
المتضرريـــن مـــن جائحـــة فيروس 

كورونـــا من جهة وتفعيـــل أهداف 
جهـــة  مـــن  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
ثانيـــة خصوًصا في ظـــل الظروف 
االســـتثنائية الحاليـــة، منوهـــًا بأن 
المحافظـــة تعتز بالعاقة بالممتدة 
مـــع البنـــك بوصفه شـــريك وداعم 
والبرامـــج  الفعاليـــات  لمختلـــف 

طـــوال  المحافظـــة  تقيمهـــا  التـــي 
ا نحو تحقيق  العام ورافدًا أساســـيًّ
تطلعـــات المحافظـــة الراميـــة نحو 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  خدمـــة 
متوجهـــًا بالشـــكر إلـــى إدارة البنك 
على تجاوبهم الســـريع ومبادرتهم 

غير المستغربة في هذه الحملة.

وفـــي هـــذا الصـــدد، صـــرح نائـــب 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة بنك 
ABC صائل الوعـــري قائاً: “نفخر 

بتقديـــم الدعم لهذه الحملة خدمًة 
للمحتاجيـــن والمتضررين من هذه 
الجائحـــة وتزامًنـــا مع حلول شـــهر 

رمضان المبارك، حرصًا مّنا لتقديم 
قـــدر  الحاجـــة  لـــذوي  العـــون  يـــد 
المستطاع ترجمًة لمفهوم التكافل 
المجتمعـــي الذي ُجبـــل عليه آباؤنا 
الخيريـــة  فالمبـــادرات  وأجدادنـــا، 
لها أبعاد إنســـانية تعزز من تكاتف 
والتفـــاف المجتمـــع في ظـــل هذه 
الجائحـــة، مؤكديـــن أننا سنســـتمر 
بتقديم الدعم والمســـاندة الازمة 
لمختلف المبادرات اإلنسانية التي 
تخدم الوطن والمواطن والمجتمع 
بمختلف فئاته، متضرعين من هللا 
ّعـــز وّجـــل أن يحفـــظ البحرين من 

كل سوء ومكروه”.

محافظة العاصمة

صائل الوعريمحافظ العاصمة
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ــة ــح ــائ ــج ــن ال ــ ــر بـــــمـــــؤازرة الـــمـــتـــضـــرريـــن م ــخ ــف رئـــيـــس الـــمـــجـــمـــوعـــة: ن

هل سيظهر وجه “غيث ليطمئن قلبي”؟
Û  قد تضيع مايين الدوالرات على برامج فضائية سخيفة ممجوجة مخادعة

قائمة على الصراخ والعويل جهًرا واســتام آالف المئات من الدوالرات ســًرا 
قبــل الظهــور “المهيــن” للمشــاهد وللضيــف وللــذوق وللجيوب وألجواء شــهر 
رمضــان. فيمــا يتنظــر الماييــن، أو قــل يتمنــى المايين من المشــاهدين في 

الدول العربية واإلسامية أن يروا وجه “غيث”.
Û  هــل رأيتــم وجه غيث؟ قبل أيام، انتشــرت صورة للشــاب “غيــث” عبر العديد

من المواقع ووسائل التواصل االجتماعي، إال أن الحقيقة، هي أن ذلك الشاب 
هــو واحــد مــن كثيريــن، ومــن مختلف األعمار، شــاركوا فــي أغنيــة البرنامج، 

وليس هو “غيث”.
Û  في برنامجه للعام الثالث على التوالى “قلبي اطمأن”، ينتقل الشاب اإلماراتي

“غيــث” مــن بلــد إلــى بلــد بحًثا عــن صنع “ســعادة” إلنســان في أمــس الحاجة 
للعيــش بكرامــة.. يرتــدي بنطــال “جينــز” أزرق ويحمــل علــى ظهــره حقيبتــه 
ويغطي رأســه بقبعة و”قلنســوة الجاكيت” مع “تغيير صوته إلكترونًيا” حتى 
أنه في حلقة “المواطن الســوري صبحي الاجئ في الصومال”، تفاجأ جميع 
المشــاهدين بقــدوم زوجــة صبحــي، بينمــا كان جالًســا مــع غيــث علــى قارعة 
الطريــق وحوله طفليه، لتجلس معهم مندهشــة مســتغربة ثــم لتوجه كامها 
إلــى غيــث: “أنــت اللــي تطلــع فــي التلفزيــون وتســاعد النــاس”، ومثــل زوجة 

صبحي، يتمنى المايين إن جاز لنا التعبير أن يقابلوا “غيث”.
Û  برنامــج “اطمــأن قلبــي” أســر قلوب مشــاهديه بأســلوب فريد مــن نوعه، فهو

عبارة عن رسائل تسير مباشرة إلى القلوب وبأسلوب ال تصنع فيه وال تكلف؛ 
حتــى تمكــن مــن التأثير على المايين من متابعيه؛ ألنه يريد أن يزرع معاني 
الخير والسام والحب ليستنهض الخير “لكي يكون هناك 1000 غيث”، ليس 
من أجل أن يجمعوا المال بالمايين ليوزعوه على المحتاجين في كل مكان 
مــن البــاد العربيــة واإلســامية، بل ليؤمنــوا بأن “النــاس للناس والدنيا لســه 

بخير”.
Û  أمــام البرنامــج هــدف كبيــر هــذا العــام، وهو كفالــة 10 آالف يتيــم في 9 دول

هــي: األردن، لبنــان، العــراق، مصــر، الفلبيــن، الهنــد، ســريانكا، كازاخســتان، 
طاجيكستان، فعاوة على تمويل حكومة اإلمارات للبرنامج، إال أن قطاعات 
كثيــرة منهــا الراعي الرســمي “جمعيــة الهال األحمــر اإلماراتــي”، إضافة إلى 
التبرعــات التــي يتلقاها البرنامج من أهل الخير والمحســنين والداعمين عبر 

رسائل نصية.
Û  يتســاءل البعــض: “هــل ســيظهر وجــه غيــث يوًمــا مــا؟” ولربما راهــن البعض

اآلخر على أن “غيث” سيظهر في يوم األيام ليجني “ثمار بطوالته الخيرية”، 
ولكنني شــخصيا أراهن، وهذا اســتنادا إلى فكرة وهدف البرنامج، أن “غيث” 
لــن يظهــر؛ ألنــه لم ولن يبحث عن الشــهرة.. أحبــه المايين نعم باشــك، لكن 
جهود الســنوات الثاث الماضية والخير في الســنوات المقبلة، يكشــف لنا أن 
هذا الشاب اإلماراتي حين يحمل روح “زايد الخير رحمه هللا”، فهو ال يبحث 

عن األضواء إنما عن الثواب من رب العالمين.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

“الثقافة” تختار شعار المحرق “مدينة مبدعة في مجال التصميم”
40 مصمًمـــا مـــــــن البحـــريــــــن شـــاركــــــوا بالمنجـــــــز الحضـــــــــاري

أعلنـــت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
اختيار الشـــعار الرســـمي للمحرق “مدينة 
مبدعـــة فـــي مجـــال التصميـــم”، إذ كانت 
منظمة اليونيســـكو قـــد أدرجت المحرق 
على قائمتها للمدن المبدعة نهاية أكتوبر 

من العام الماضي.
ومـــن أجل اختيـــار أفضل شـــعار يعكس 

إدراج المحرق كمدينة مبدعة في مجال 
التصميـــم، أطلقـــت هيئـــة الثقافـــة دعوة 
مفتوحة للمصمميـــن لتقديم مقترحاتهم 
عبـــر موقعهـــا اإللكترونـــي، إذ وصل عدد 

المشاركين إلى أكثر من 40 مشارًكا. 
وبعـــد مراحل عـــدة من التصفيـــات، وقع 
االختيـــار علـــى شـــعار المصمـــم الشـــاب 
أحمـــد جمـــال، وســـيتم اســـتخدامه فـــي 
كافة األنشـــطة المتعلقة بـــإدراج المدينة 

على قائمة اليونيسكو للمدن المبدعة.
قالت مدير عـــام الثقافة والفنون بالهيئة 
الشـــيخة هـــا بنت محمـــد آل خليفة “إن 

المحـــرق لطالمـــا كانـــت مركـــًزا لإلنتـــاج 
علـــى  واإلبداعـــي  والثقافـــي  الحضـــاري 

مستوى المنطقة”.
بـــاب مشـــاركة  فتـــح  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الشـــعار  تصميـــم  عمليـــة  فـــي  الفنانيـــن 
إشـــراك  علـــى  الهيئـــة  حـــرص  يعكـــس 
المجتمع والشـــباب خصوًصا في المنجز 
الحضـــاري الـــذي تحققـــه مـــدن البحرين 

العريقة

علوي الموسوي

وزير اإلسكان مستقبال الدمستاني ووفدا أهليا

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار



تدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها إلكترونًيا
أعلن رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء المستشار عبدهللا 
البوعينيــن عــن تدشــين خدمــة رفع الدعــاوى الشــرعية بجميــع درجاتهــا إلكترونًيا 
بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات التحول اإللكتروني في قطاع العدالة.

المجلـــس األعلـــى  رئيـــس  نائـــب  وثمـــن 
للمجلـــس  المتواصـــل  الدعـــم  للقضـــاء 
األعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البالد 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة، لمبادرات تطوير 
المنظومـــة القضائيـــة والعدليـــة الخاصة 

باألسرة.
مـــن جانبـــه، قـــال وزير العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بن 

علـــي آل خليفـــة إن إطـــالق خدمـــة رفع 
الدعاوى الشرعية إلكترونًيا سيسهم في 
رفع كفاءة الخدمات القضائية والعدلية 
المقدمـــة لألســـرة، وتيســـير اإلجـــراءات 

أمام المحامين والمتقاضين.
إلـــى ذلـــك، ذكـــر نائـــب رئيـــس المجلـــس 
األعلى للقضاء أن البدء في تطبيق هذه 
الخدمة سيتيح إلى جانب رفع الدعاوى 
المذكـــرات  جميـــع  تقديـــم  الشـــرعية، 

والطلبـــات خـــالل كل مراحـــل الدعـــوى، 
لتشـــمل أول درجة، ومرحلة االستئناف، 
وتقديـــم الطعـــون أمام محكمـــة التمييز، 
وصـــواًل إلى إصدار األحـــكام، مع مراعاة 
توفـــر كافة الضمانـــات القضائية المقررة 

قانوًنا في هذا الشأن.
وأشـــار نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للقضـــاء إلـــى أنه بإطـــالق هـــذه الخدمة 

الشـــرعية  المحاكـــم  منظومـــة  تصبـــح 
وكذلك محكمة التنفيذ الشرعية، متاحة 

إلكترونًيـــا بشـــكل كامل، وذلـــك بدًءا من 
رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ األحكام 
القضائيـــة الشـــرعية، حيـــث تم تدشـــين 
خدمـــات التنفيـــذ اإللكترونيـــة منذ العام 

.2015
أن  إلـــى  البوعينيـــن  المستشـــار  ولفـــت 
الدعـــاوى  لرفـــع  اإللكترونـــي  النظـــام 
والتجاريـــة  المدنيـــة  وكذلـــك  الشـــرعية 
والعماليـــة واإليجاريـــة بجميـــع درجاتها 
القضائيـــة  اإلعالنـــات  بإرســـال  يقـــوم 
الجلســـات  انعقـــاد  بمواعيـــد  لألطـــراف 
إجـــراءات  أيـــة  أو  الشـــهود  واســـتماع 
أخرى، هذا إلى جانـــب تقديم المذكرات 
وتبادلهـــا، وتقديـــم الطلبـــات ومتابعتهـــا 

إلكترونًيـــا، بما يتيح خيـــار عدم الحاجة 
ارتـــأى  حـــال  فـــي  الجلســـات  لحضـــور 

األطراف ذلك.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  بـــدوره 
المعلومات والحكومة اإللكترونية محمد 
القائـــد أن تدشـــين خدمة رفـــع الدعاوى 
إلكترونًيـــا  درجاتهـــا  بجميـــع  الشـــرعية 
للتعـــاون  نموذجـــا  يمثـــل  كامـــل  بشـــكل 
والجهود المشـــتركة في ســـبيل االرتقاء 
بمنظومـــة القطاع العدلـــي بالمملكة نحو 
أفـــاق جديـــدة، تنفيـــذًا لرؤيـــة وتطلعات 
القيـــادة، مؤكـــًدا اســـتمرار جهـــود الهيئة 
فـــي دعـــم عمليـــة التحـــول اإللكترونـــي 

للخدمات العدلية بالمملكة.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

عبدالله البوعينين

رفع كفاءة الخدمات 
القضائية والعدلية 

المقدمة لألسرة
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النفيعــي: يجــب أن يشــمل التخفيــض جميــع المواطنيــن

موافقة نيابية على اقتراح مستعجل لخفض أسعار البترول

وافـــق مجلس النواب على االقتـــراح برغبة بصفة 
االســـتعجال بتخفيض أســـعار البنزين والجازولين 

بمختلف أنواعها.
األعبـــاء  مـــن  التخفيـــف  إلـــى  المقتـــرح  ويهـــدف 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  المواطنيـــن  عـــن  المعيشـــية 
الحاليـــة جّراء فيروس »كورونا« وأثره على الكثير 

من األنشطة االقتصادية.
وأشـــار النفيعـــي إلـــى أن أســـعار البتـــرول العالمية 
وصلـــت إلـــى 24 دوالرا، بينما فـــي مملكة البحرين 
الزال ســـعر البتـــرول مرتفًعـــا، وفي هـــذه الظروف 

االستثنائية يجب على الجميع التكاتف.
وبيـــن أن هنـــاك عروًضـــا علـــى حســـابات لبطاقات 
مختصة بشركة “بابكو”، وعند تنزيل أحد البرامج 
تحصل على تخفيض في ســـعر البترول، فلماذا ال 

يعمم التخفيض على جميع المواطنين؟

ال غياب
العاديـــة  الجلســـة  تســـجل  لـــم 
الثالثين لـــدور االنعقاد الثاني من 
الفصـــل التشـــريعي الخامـــس أي 

اعتذار أو غياب لألعضاء.
تغطية: مروة خميس 

تصوير: رسول الحجيري

أعضاء مجلس النواب أثناء انعقاد الجلسة االعتيادية عن بعد

“النواب” يصوت بالموافقة على قانون “الغرفة”
زينـــل: التعديـــات ناقصـــة.. والزيانـــي: ال نســـعى للهيمنـــة واتهامكـــم إهانـــة شـــخصية

وافــق مجلــس النــواب على مشــروع قانون بتعديل بعــض أحكام المرســوم بقانون 
رقم )48( لســنة 2012 بشــأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرســوم رقم 

)99( لسنة 2019، والمتضمن تعديل عدد أصوات الشركات بالغرفة.

وقال النائب يوسف زينل: يجب مراجعة 
النواقـــص للقانون والثغـــرات، فيما يبدو 
أن التعديالت المقترحة الماثلة لم تعالج 
جميـــع النواقـــص والثغـــرات ولـــم تحقق 
التـــوازن المنشـــود بشـــكل منصـــف ولـــم 

تعالج موضوع إلزامية العضوية.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  ورفـــض 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي انتقـــاد النائب 
زينـــل لعدم االعتـــراف بالغرفة، ورد عليه 
بأنـــك تقـــرأ مقتبســـات مـــر عليهـــا عامان 
مـــع  تعديـــالت  عليهـــا  وطـــرأت  ونصـــف 

الغرفة وبالتشاور مع اللجنة.
وقال: “ما نريد أن نركز عليه هو الصيغة 
النهائية التي رفعت إليكم بالتوافق التام 
مـــع الغرفـــة واللجنة الماليـــة في مجلس 
تصحيحـــات  عليهـــا  وأجريـــت  النـــواب، 

كثيرة من األطراف المشتركة”.
وأضـــاف: ال نســـعى لبســـط هيمنتنا على 
أعتبـــره  مرفـــوض  كالم  وهـــذا  الغرفـــة 
إهانـــة شـــخصية لـــي ولوزارتـــي، ودورنا 
دعم ومســـاندة لجميع القطاعـــات بكافة 
االقتصـــاد،  دعـــم  ومصلحتنـــا  أحجامهـــا 

ومـــن فضلك الجأ إلـــى النســـخة النهائية 
وما تم التوافق عليه.

ولفـــت إلى أننـــا لن نقبل جملـــة وتفصيال 
بأن يتم وصفنا بأننـــا نعرقل الغرفة، فلها 

مكانتهـــا، وما جـــاء في مشـــروع القانون 
تعزيزًا للغرفة، وأرجو من رئيسة مجلس 
المضبطـــة  مـــن  الـــكالم  شـــطب  النـــواب 

لوجود اتهامات.
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حكمـــت محكمـــة التمييز في طعن آســـيوي 
زّور أرصدة مشـــتريات منســـوبة إلى إحدى 
الشـــركات، وقدمها لشـــركة المقـــاوالت التي 
يعمل فيها حتى يتمكن من اختالس قيمتها 
لنفســـه؛ وذلـــك بقبـــول طعنـــه شـــكال وفـــي 
الموضوع برفضه، والمحكوم عليه بالحبس 
لمدة ســـنة واحـــدة مع النفـــاذ واإلبعاد نهائيا 
عـــن البالد بعـــد تنفيذ العقوبـــة المقضي بها، 
فيما برأت محكمة أول درجة متهما آخر من 
ذات التهـــم. وكانت أحالتهمـــا النيابة العامة 
للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار أنهمـــا فـــي غضـــون 

عامي 2018 و2019، ارتكبا اآلتي:
فـــي  تزويـــرا  مجهـــول  وآخـــر  ارتكبـــا  أوال: 
محـــررات خاصـــة وهـــي إيصاالت منســـوب 

ارادتهمـــا  اتحـــدت  بـــأن  لشـــركة،  صدورهـــا 
معـــه علـــى اصطناعها علـــى غـــرار الصحيح 
وتحريـــف بيانـــات االيصـــاالت علـــى خالف 
الحقيقة، ووضع تواقيع عليها منسوبة زورا 
للموظـــف المختص في إصدارها وذلك بنية 

استعمالها كمحررات صحيحة.
ثانيـــا: المتهـــم األول “الطاعـــن”: أ - اســـتعمل 
المحـــررات المـــزورة موضوع البنـــد أوال مع 
علمـــه بتزويرهـــا بـــأن قدمهـــا إلـــى مؤسســـة 
مقـــاوالت البنـــاء المجني عيهـــا والتي يعمل 

فيها.
ب - اختلـــس المبالـــغ الماليـــة المبينـــة القـــدر 
والتـــي  المقـــاوالت  لمؤسســـة  والمملوكـــة 

وجدت في حيازته بسبب عمله.
قيـــام  فـــي  تتحصـــل  الواقعـــة  أن  وذكـــرت 
و2019   2018 العاميـــن  بغضـــون  الطاعـــن 

باختـــالس مبالـــغ نقديـــة مملوكة لمؤسســـة 
بحيازتـــه  وجـــدت  التـــي  البنـــاء،  مقـــاوالت 
بســـبب عمله بأن قام وآخـــر مجهول بتزوير 
المحـــررات الخاصة وااليصاالت المنســـوب 
صدورهـــا إلحـــدى الشـــركات بـــأن اتحـــدت 
إرادته مـــع اآلخر المجهول علـــى اصطناعها 
علـــى غـــرار الصحيح منهـــا وتحريـــر بيانات 
االيصـــاالت علـــى خـــالف الحقيقـــة، ووضـــع 
التواقيـــع عليهـــا والمنســـوبة زورا للموظـــف 
المختـــص بإصدارها مـــن قبل تلك الشـــركة 
وذلـــك بنية اســـتعمالها كمحـــررات صحيحة 
فضـــال عـــن قيامـــه باســـتعمالها فيمـــا زورت 
ألجلـــه. وتمكـــن بذلك مـــن اختـــالس المبالغ 
شـــركة  عليهـــا  للمجنـــي  المملوكـــة  النقديـــة 
المقـــاوالت بســـبب عمله لـــدى المجني عليه 

صاحبها؛ وذلك على النحو الوارد باألوراق.

عاقبـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائية 
بالســـجن  متهـــم  مجـــددا،  الرابعـــة، 
المؤبـــد بعد نقـــض محكمـــة التمييز 
وآخريـــن  إلحداثـــه  إدانتـــه،  لحكـــم 
تفجيرا إرهابيا في منطقة المعامير؛ 
بهدف إصابة رجال الشرطة إضافة 
المواطنيـــن  وكذلـــك  لترويعهـــم 
والمقيمين، ما تسبب بإتالف جّرافة 

“شيول” مملوكة لوزارة الداخلية.
فيما كانت ذات المحكمة قضت في 
وقت سابق على 4 آخرين في نفس 
القضية بـــذات العقوبة، كما ألزمتهم 
 250 متضامنيـــن أن يدفعـــوا مبلـــغ 
دينارا قيمـــة تلفيات الجرافة، فضال 

عن مصادرة المضبوطات.
وكان المتهمـــون قـــد اعترفـــوا أنهـــم 
اتفقـــوا علـــى تفجيـــر عبـــوة محلية 
الصنـــع، يتـــم التحكم فيها عـــن ُبعد؛ 
الشـــرطة،  رجـــال  ترويـــع  بهـــدف 
األذى  وإلحـــاق  واســـتهدافهم 
واإلصابـــة بهم، وترويـــع المواطنين 

والمقيمين.
الخامـــس  المتهـــم  أن  وأوضحـــوا 
العبـــوة  وجـــود  عـــن  أبلغهـــم 
فـــي  الواقعـــة  فـــي  المســـتخدمة 
صنـــدوق عـــداد الميـــاه بمســـجد في 
منطقتهـــم المعاميـــر، فتوجـــه اثنان 
منهـــم للموقع المذكـــور وأخذاها، ثم 

خبآها في منزل مهجور.
وفي فجر يوم الواقعة، زرعوا العبوة 

بالقرب من صنـــدوق االتصاالت، ثم 
أخذهـــا المتهمين مـــن األول وحتى 
آخـــر  مـــكان  فـــي  وزرعوهـــا  الرابـــع 
بالقـــرب من مدخل منطقة المعامير، 
فيما تولى المتهـــم الخامس مراقبة 
الطريـــق، وأغلقـــه الرابـــع بالحواجـــز 

الخشبية والحديدية.
الشـــرطة  المتهمـــون  واســـتدرج 
لمـــكان زرع القنبلة، الذين اســـتعانوا 
إلزالة الحواجـــز الموضوعة بجرافة 
اقتربـــت  إن  مـــا  والتـــي  “شـــيول”، 
وبرفقتها رجال الشـــرطة حتى فّجر 
المتهم الثالث العبوة عن طريق أداة 
تحكـــم “ريمـــوت كونتـــرول”، ما أدى 
لتضـــرر الجرافـــة المملوكـــة لـــوزارة 

الداخلية.

ــا ــًي ــائ ــه ــبـــس واإلبـــــعـــــاد ن ــوم بــســنــة حـ ــكـ ــحـ فجــر وآخــرون عبــوة بجرافــة تابعــة لـــ “الداخلية”مـ
المؤبد لشاب ساهم في إحداث تفجير بالمعاميرآسيوي يزّور إيصاالت ليختلس أموال شركة مقاوالت

عباس إبراهيم عباس إبراهيم
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تواصــل اإلمــارات للشــحن الجــوي، ذراع الشــحن التابعــة لطيــران اإلمارات، 
لعــب دور حيــوي في تســهيل تدفق الشــحنات إلى البحرين ونقــل اإلمدادات 

والمحافظة على روابطها التجارية.

رفعـــت  الجـــاري،  مايـــو  مطلـــع  ومـــع 
الناقلـــة عـــدد رحالتهـــا إلـــى البحريـــن 
لتصل إلى 10 رحالت شحن أسبوعًيا 
باســـتخدام طائرات الـــركاب “البوينج 
300ER - 777” التي توفر حمولة في 

عنابر الشحن تصل إلى 40 طًنا.
ورفعت اإلمارات للشحن الجوي، في 

أبريـــل، عـــدد رحالتهـــا مـــن 3 رحالت 
أســـبوعًيا إلى رحلة يومية، إذ شغلت 
مـــا يزيـــد علـــى 40 رحلـــة شـــحن إلى 
البحرين باستخدام طائرات الركاب. 

ونقلـــت ما يزيـــد علـــى 1300 طن من 
الشـــحنات بمـــا فـــي ذلـــك اإلمـــدادات 

األساسية والمعدات اإللكترونية.

“اإلمارات للشحن” تسّير 10 رحالت للبحرين

مبيعات أجهزة نقاط البيع في فبراير
شـــهري أســـاس  علـــى   %  8.5 العمليـــات  عـــدد  فـــي  بانخفـــاض 

بلغ عدد عمليات بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم عبر منصات نقاط البيع 
6.998 مليــون عمليــة بقيمــة مبيعــات تصل إلــى 205.7 مليون دينار في شــهر 
فبرايــر الماضــي، بانخفــاض فــي عــدد العمليــات نســبتها 8.5 % مقارنة بشــهر 
ينايــر 2020، إذ كانــت عمليــات نقــاط البيــع قــد ســجلت 7.656 مليــون عمليــة 
بقيمــة مبيعــات تتجــاوز 225.4 مليــار دينــار، وفًقــا لبيانــات مصــرف البحريــن 

المركزي الصادرة أخيرا.

وتشـــير البيانـــات إلـــى أن عـــدد عمليـــات 
بطاقـــات االئتمـــان وبطاقـــات الخصم عبر 
منصات نقـــاط البيع الصادرة في البحرين 
مليـــون   5.697 بلـــغ   ،2020 فبرايـــر  فـــي 
عمليـــة، مقارنـــة بــــ 5.935 مليـــون عمليـــة 
فـــي يناير الماضـــي، أي بانخفاض نســـبته 
4 %، وتشـــكل 81.4 % مـــن إجمالـــي عدد 

العمليات.
الدفـــع  البيـــع عبـــر  وبلـــغ حجـــم عمليـــات 

بالبطاقـــات الصـــادرة خـــارج البحرين 1.3 
مليون عملية بتراجع بنسبة 24 %، إذ بلغ 
عددها 1.7 مليون عملية في يناير 2020، 
وتشكل عمليات البيع خارج البحرين نحو 

18 % من إجمالي عدد العمليات.
ومـــن جانـــب قيمـــة عمليـــات نقـــاط البيع، 
عمليـــات  قيمـــة  أن  البيانـــات  أظهـــرت 
نقـــاط البيـــع من خـــالل بطاقـــات االئتمان 
وبطاقـــات الخصـــم الصادرة فـــي البحرين 

تشـــكل مـــا نســـبته 78.66 % مـــن إجمالي 
قيمة العمليـــات، إذ تتجاوز 161.8 مليون 
دينار في فبرايـــر من العام الجاري، مقابل 
169.9 مليون دينـــار خالل يناير الماضي، 

أي بانخفاض نسبته 4.7 %.
فيما بلغـــت قيمة عمليات نقـــاط البيع من 
خـــالل بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم 

مليـــون   43.9 البحريـــن  خـــارج  الصـــادرة 
دينـــار في فبراير الماضـــي، مقارنة بـ 55.5 
مليـــون دينـــار فـــي ينايـــر 2020، بتراجـــع 

نسبته 20.9 %.
فيما أشـــارت البيانات إلـــى أن عدد أجهزة 
نقـــاط البيـــع في فبراير بلـــغ 42,264 جهاز 
مقارنة بـ 41,424 جهاز بنهاية يناير 2020.

تأجيل األقســاط يدعــم القطاع رغــم حالة الترقب الســائدة

عبـــر شـــراء حصـــة شـــركة “الخليـــج للتكافـــل” القطريـــة

انخفاض أسعار مواد البناء بالسوق المحلية

“الوطنية القابضة” تعتزم تملك “التأمين على الحياة”

قال عاملون في مواد البناء “إن أســـعار مواد 
البنـــاء انخفضـــت فـــي األشـــهر األخيـــرة، في 
الوقـــت الـــذي شـــهدت فيـــه الفتـــرة الماضية 
تراجًعـــا فـــي المبيعـــات، فـــي ظـــل ترقـــب ما 
وبـــاء  تفشـــي  بســـبب  األمـــور  لـــه  ســـتؤول 

)كورونا(”.
أقســـاط  تأجيـــل  أن  العامليـــن  بعـــض  ورأى 
البنـــوك ســـاعد فـــي زيـــادة حجـــم المبيعـــات 
بشـــكل طفيف ألعمـــال الصيانـــة، لكن آخرين 
أشـــاروا إلـــى أن األفـــراد يفضلـــون االحتفاظ 
بالســـيولة فـــي الوقت الراهن قبـــل البدء بأي 

مشروع.
وذكـــر مســـؤول المبيعـــات فـــي شـــركة “أبناء 
أن  حســـين،  محمـــد  البنـــاء،  لمـــواد  زهيـــر” 
أســـعار مواد البنـــاء انخفضت بشـــكل طفيف 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة، إذ انخفضـــت أســـعار 
للمتـــر  3 دنانيـــر  بنحـــو  الجاهـــزة  الخرســـانة 
المكعـــب، وانخفضت أســـعار الطابوق ما بين 

ديناريـــن إلـــى 3 دنانيـــر لـــكل )100( طابوقة، 
كما انخفضت أســـعار الحديد لتبلغ نحو 206 
دنانير للطن الواحد، في حين حافظت أسعار 

الرمل والدفان على مستوياتها.
وأشار حســـين إلى اختفاء الحديد اإلماراتي 
والســـعودي من الســـوق المحليـــة، واالعتماد 
شـــبه الكلي علـــى الحديد البحرينـــي المصنع 
محليًا، الذي كان يتراوح ســـعره حوالي 210 

دينارا
 قبل أن ينخفض.

وبخصـــوص المبيعـــات رأى حســـين، أن هناك 
انخفاضـــا فـــي المبيعـــات خصوصـــا لألفـــراد، 
في ظل الظروف الراهنة، إذ تســـود حالة من 
الترقب، ما يدفع البعض لالحتفاظ بالسيولة.
ومـــن جانبـــه، قال أحمد عادل مـــن “الحرمين 
لمـــواد البنـــاء”: إن األســـعار انخفضت بشـــكل 
طفيـــف، الفتـــًا إلـــى أن الســـوق تعانـــي مـــن 
الركود ليس من اآلن ولكن منذ فترة؛ بســـبب 

المتغيـــرات التـــي طـــرأت فـــي القطـــاع، مثل 
رســـوم البنيـــة التحتيـــة وغيرهـــا مـــن األمور 
التي قللت من المشـــاريع مقارنة مع السنوات 

الماضية.
وأضـــاف عادل أن وتيرة المبيعات منذ 2019 
تأجيـــل  أن  مســـتدركا  انخفـــاض،  فـــي  هـــي 
أقســـاط القروض ســـاهم في زيادة المبيعات 

قليال وشكل متنفسا بسيطا.
وتابع “ومع دخول العام 2020، األسعار كانت 
فـــي انخفـــاض بســـيط، ربمـــا الســـوق هـــدأت 

قليال”.
الخرســـانة  أســـعار  متوســـط  أن  وأوضـــح 
يبلـــغ 29 دينـــارا للمتـــر المكعب، فـــي حين أن 
متوســـط أســـعار الطابوق حجـــم 8 بوصات لـ 

)100( طابوقة، يصل إلى 25 دينارا.
وبلغت أســـعار الرمل المغســـول “السكســـويل 
30” إلـــى 80 دينـــار، أما أســـعار الدفان فظلت 
مســـتقرة مـــا بيـــن 55 إلى 60 دينارا للشـــحنة 
الكبيـــرة، ونحـــو 120 دينـــارا للشـــحنة األكبـــر 

)حجم 20 متر مكعب(.

بــدأت شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة،  وهــي مــن أكبــر مجموعــات 
التأمين العاملة في المملكة، مفاوضات لالستحواذ الكامل على  شركة 

البحرين الوطنية للتأمين على الحياة.

وشــــركة البحريــــن الوطنيــــة للتأميــــن 
تابعــــة  شــــركة  هــــي  الحيــــاة،  علــــى 
لشــــركة البحريـــن الوطنيــــة القابضــــة، 
تأسســـت في العـــام 2000 بـــرأس مال 
قـــدره 5 مالييـــن دينـــار، وتمتلــــك فيه 
شـــركة البحرين الوطنيـــة القابضة 75 
%مــــن أســــهمها وهــــي شــــركة تأميـن 

محليــــة  تقــدم مجموعـــــة شــاملة مــن 
المنتجـــــات وخدمـــــات التأميـــــن علــى 
الحيـــــاة والتأميــن الصحـــــي للشركات 

واألفراد.
اإلفصـــاح  تفاصيـــل  وبحســـب 
البحريـــن  شـــركة  فـــإن  للمســـاهمين، 
الوطنية القابضة تتفاوض لالستحواذ 

علـــى حصة إضافيـــة قدرها 25 % من 
شركة الخليج للتكافل القطرية، وذلك 
عبر شـــراء 12 مليون و500 ألف ســـهم 

في الشركة.
للتأميـــن  البحريـــن  شـــركة  وحققـــت 
علـــى الحياة أداء طيب في الســـنوات 
الماضية، حيث ارتفع إجمالي األقساط  
للشركة بنسبة 2.11 % إلى 5,9 مليون 
دينار في عـــام 2019 بالمقارنة مع 6,8 
مليون دينار في عام 2018 . وشـــهدت 
أعمـــال المجموعة في مجـــال التأمين 

الطبـــي  نمـــواً  مســـتداما حيث احتفظ 
الفريق بشـــركات كبيرة رئيسية وحقق 
المزيد من التقدم في مجال الشـــركات 
الصغيرة والمتوسطة المربحة. وحقق 
صافـــي ربـــح االكتتاب في عـــام 2019 
نموا بنسبة 11 % حيث ارتفع من 352 
ألف دينار في عام 2018 إلى 392 ألف 
دينـــار. وارتفـــع صافي ربحية الشـــركة 
مـــن 852 ألف دينار في عام 2018 إلى 
941 ألـــف دينـــار فـــي عـــام 2019 ، أي 

بزيادة قدرها 10 %.

األربعاء 6 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 - العدد 4222

علي الفردان

علي الفردان

هل يفعلها التنين الصيني والدب الروسي؟
هل نشـــهد تراجعا لهيمنة الـــدوالر األميركي على االقتصاد العالمـــي، خصوصا بعد التذبذب في 

أسعار النفط أخيًرا؟
ولماذا تخشى الواليات المتحدة األميركية الصين؟

يعتبـــر النفط والذهب أهم الســـلع في العالـــم؛ نظًرا لما يتمتعان به مـــن مميزات ومكونات حتى 
أنهمـــا أصبحـــا من أهـــم العوامل التي تقيـــم على أساســـها اقتصاديات الدول، إضافـــة إلى أنهما 

يؤديان دوًرا أساسًيا في التوترات السياسية خصوًصا النفط.
ويعـــزو معظم المحللين العالقات المتينة بين الذهب والنفـــط إلى ارتباطهما بالدوالر األميركي 

من ناحية.
ولكـــن ســـعر النفط لـــه عالقة بإنتاجية معظم الســـلع باعتباره جزءا من مكون تكلفة أية ســـلعة، 

حتى أن العالقات بين أسعار الذهب والدوالر تشبه العالقة بين “القط والفأر”. 
وفـــي المقابـــل، تمـــارس الواليات المتحـــدة األميركية ضغوًطـــا على اقتصاديـــات دول عدة من 
بينهـــا: تركيا، روســـيا، إيران، الصيـــن، فنزويال، كوبا وكوريا الشـــمالية، إذ تفرض عليهم عقوبات 
اقتصادية إلخضاعها لسياستها، وكذلك على دول أخرى في االتحاد األوروبي و شركاء آخرين.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تبـــرز دعـــوات مضادة العتمـــاد عمـــالت وطنية فـــي التعامـــالت الخارجية 
للتخلـــص مـــن االرتباط بالدوالر، وبالتالي الدور الذي تمارســـه واشـــنطن مـــن خالله على الدول، 
باعتبـــار الـــدوالر العملة األكثر انتشـــاًرا وهو ســـالح الواليـــات المتحدة األميركية فـــي عقوباتها 
االقتصادية على الدول المعارضة لها، ولكن هل الدوالر على وشـــك أن يخســـر بيت حكام العالم 

من بوابة المال والذهب والنفط مصدر الطاقة والشريان األساس وعصب االقتصاد العالمي.
 هنا تبرز الدعوات لتدشين عمالت وطنية تكسر احتكار الدوالر لالقتصاد العالمي.

 وعلى الضفة األخرى، تكمن اســـتراتيجية بكين وموســـكو من خالل اتفاق البلدين في المنتدى 
االقتصـــادي فـــي “دافـــوس” األخير على اســـتخدام العمـــالت المحليـــة كبديل للـــدوالر، واعتماد 
العمالت المحلية مثل الروبل واليوان في معظم التبادالت التجارية بينها. وفي المقابل، توصي 
المفوضيـــة األوربية دول االتحاد األوربي باســـتخدام اليورو فـــي المبادالت التجارية والترويج 

للعملة األوروبية بين دول االتحاد.
وفـــي نهايـــة المكانـــة العالميـــة، لم تعـــد حكًرا علـــى أحـــد، فغالبية التكتـــالت العالميـــة تنظر إلى 
مصالحهـــا ولكن البد لنا أن نعـــرف أن بصمة الدوالر موجودة في جميع المعامالت التجارية وال 

يمكن إلغاؤها بجرة قلم بل بعمل مدروس ومتدرج.
واألزمـــات العابـــرة تفرض أمـــورا بديلة، فالصيـــن مثال بدأت تطلـــق العملة اإللكترونيـــة “اليوان 
الرقمي” تحت إشراف بنكها المركزي، إذ تم تداولها في 4 أقاليم صينية، والسؤال المطروح هل 

تفعلها الصين وروسيا مستغلتان تراجع الدوالر إلى أقل سعر للصرف.
األيام المقبلة ستبرهن لنا ذلك.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

زينب العكري

205.7
مليــــــون دينــــــار

هادي: الطلب على “قهوة 360” يرتفع في رمضان 10 %
ينتعش في شهر رمضان الطلب على شراء واحتساء القهوة العربية سنوًيا مع االجتماعات 
العائليــة واللقــاءات والزيــارات وتنظيــم الغبقــات والقرقاعــون، وفــي هــذا العــام علــى رغــم 
اإلجــراءات االحترازيــة المتخــذة لحمايــة المجتمــع وإبقــاء الناس فــي منازلهــم تجنًبا لخطر 
انتشــار جائحة فيروس كورونا )covid-19(، فقد شــهدت ســوق القهوة إقباال قياًســا بالشــهر 

الماضي.

وصرح صاحب المشـــروع العائلي )قهوة 360 
- اكتشـــف جميـــع حواســـك(، عصـــام هـــادي، لـ 
“البالد” “أن اإلقبال على شـــراء القهوة العربية 
في رمضان ارتفع بنسبة 10 % قياًسا بالشهر 
الماضـــي، معرًبـــا عـــن أمله بزيـــادة الطلب في 

الفترة المقبلة”.
وقـــال هـــادي “إننا نالحظ دائما  شـــهر رمضان 
وجـــود طلب أكبر لشـــراء كميات مـــن القهوة، 
حيـــث تعقـــد اجتماعـــات ولقـــاءات وغبقات. 
أمـــا فـــي هذا العـــام، فهنـــاك طلب بنســـبة أقل 
بكثيـــر خصوًصـــا مع بقاء الناس فـــي المنازل، 

ربما تمثل فقط 5 إلى 10 % من نسبة الطلب 
في شـــهر رمضان باألعـــوام الماضيـــة، مؤكًدا 
أنـــه ال يزال هنالـــك إقبال على شـــراء القهوة؛ 
ألنهـــا تمثل جزءا من حيـــاة الناس، حيث يتم 

احتساؤها قبل السحور وبعد الفطور”.
وتابع قائال “إن هنالك طلبا على شراء القهوة، 
إال أنـــه أقل مـــن الفتـــرة المماثلة مـــن األعوام 
الماضية ربما يشـــكل يعزى إلى أن القهوة كان 
يتم تزويدها إلى المطاعم والكوفي شـــوبات، 
إال أنـــه تم إغـــالق المطاعم والكوفي شـــوبات 
ضمن اإلجراءات االحترازية المتخذة، مؤكًدا 

أن صحة الناس هي األهم”.
وذكر أن “هنالك طلبا كذلك على شراء القهوة 
إلهدائهـــا وتوزيعهـــا كــــ “نقصة رمضـــان”، وقد 
تـــم تجهيـــز توزيعات ليتم تبادلهـــا بين الناس 
خصوًصـــا مع بقائهم في البيوت، وهي )نقصة 
رمضـــان( و)نقصـــة 360(، مشـــيًرا إلـــى إضافة 
ســـجادة هدية مع القهوة في “نقصة رمضان”؛ 
حتى يتمكن الناس من الصالة في أي مكان”.

بوكـــس  تجهيـــز  “تـــم  أنـــه  هـــادي  وأضـــاف 
مـــرة،  يطـــرح ألول  والـــذي   )360 )قرقاعـــون 

بالمكســـرات  وشـــوكالته  قهـــوة  يحتـــوي 
وفناجين قهوة، حيث تم طرح بوكس للقهوة 
الخفيفـــة )الفاتنـــة، الشـــقرة، الكهرمـــان( وآخر 
للقهوة الثقيلة )الراقية، الحنطية، السلطانة(”، 
مشـــيًرا إلى أنه ســـيتم تجهيز توزيعات للعيد 
)نقصـــة العيد( بها قهوة مـــع هدية لتزيين دلة 

القهـــوة. وعـــن األنـــواع الجديدة مـــن القهوة، 
أوضـــح أنه “تم طـــرح نوع جديد مـــن القهوة 
خصيًصا للشـــهر الفضيل، وهي قهوة شامخة 
منكهة بمـــاء اللقاح، وأطلق عليها هذا االســـم 
وقويـــة  شـــامخة  ألنهـــا  النخلـــة؛  إلـــى  نســـبة 
ومرتفعـــة، مبيًنا أن النســـاء قديًما كن يفضلن 

شرب عصير ماء اللقاح )شربة ماي اللقاح( مع 
تنـــاول الطعام، وهو عبارة المـــاء وماء اللقاح 
والزعفـــران، وفـــي الوقـــت نفســـه كان النـــاس 
يضيفـــون مـــاء اللقـــاح إلـــى الشـــاي والقهوة”، 
مضيًفا أن قهوة شـــامخة شـــهدت إقباال كبيرا 

نسبيا في الشهر الفضيل.

عصام هادي

طرح “نقصة 
قرقاعون” ألول 

مرة خالل الشهر 
الفضيل

أمل الحامد
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بعد الحرب العالمية األولى تغّير العالم وظهرت خريطة جديدة أبرزها انهيار الدولة 
العثمانية وقيام الجمهورية الكمالية وسقوط االمبراطورية الروسية وبروز االتحاد 
السوفيتي، وبالطبع نهوض ألمانيا من هزيمتها وتحولها إلى دولة نازية غزت العالم.

بعـــد الحـــرب العالمية الثانية، شـــهد العالـــم خريطة جديدة خرجت مـــن مؤتمر يالطا 
أبرزها نشـــوء كتلة اشتراكية تقاسمت العالم مع الكتلة الرأسمالية وانهيار النظامين 
النازي ونظام العسكرية اليابانية وتجدد الصراع بين معسكرين حتى انتهى أحدهما 
بعـــد الحرب البـــاردة... خالصة القول بعـــد كل منعطف تاريخي يشـــهد العالم تحوال 
دراماتيكيـــًا يؤدي لبـــروز خرائط جديدة وهذه هي قواعد الصـــراع وقوانين التطور 
التـــي ال يمكـــن الوقوف في وجههـــا وهو أن العالم يتغير فـــي دورة كونية تؤثر على 

مجريات األحداث.
المراقـــب والمـــؤرخ المتابـــع للتطـــور التاريخي البـــد أن يالحظ أن الخريطـــة العربية 
تغّيرت بشـــكل عشـــوائي وقســـري ونتيجة رّدة فعل للتغيير الدولي ولم يكن العرب 
مؤثرين في التحوالت بل كانوا خالل كل هذا التغيير مجرد وقود لغيرهم... ال على 
المستوى السياسي وال التقني والثقافي وال حتى الرياضي، خرجوا دائمًا من المولد 

بال حمص!
اليـــوم تعتبـــر حالـــة كورونـــا الوبائية حربـــا عالمية وربما أشـــد ألنها هذه المرة شـــّلت 
الكـــرة األرضيـــة برمتها وشـــلت معها كل الخدمـــات وانهارت االقتصاديات ومرشـــح 
الوضـــع ليكون أســـوأ حتـــى بعد الزلزال ألن الركود سيســـتمر وربما نخـــرج منُه بقوة 
إذا تمكـــن العالـــم من تجاوز األزمة بســـيطرة على أركان النظـــام الدولي، لكن المؤكد 

الـــذي لـــن يحتـــاج أي مراقـــب لجهد كبيـــر لتوقعه هو أن العالم سيشـــهد تحـــوالً غير 
مســـبوق فـــي التعامـــالت الدولية وفـــي السياســـات والمصالح وحتى فـــي العالقات 
وبالتالـــي ســـتكون هناك خرائط اقتصادية وسياســـية مرشـــحة لتكـــون مفتاح عالم 
جديد ينشـــأ مـــا بعد كورونا، وقد يكـــون االتحاد األوروبي وإيـــران والصين من أبرز 
المواقع التي سيضربها التغيير والسؤال هل العرب استعدوا أو على األقل في وارد 
التأثـــر بالتغييـــرات القادمة التي هي مؤكدة، ولكن غير المؤكد هو كيف ســـنتأثر في 

الجزء العربي من العالم بالتغيير القادم؟
مشـــكلتنا الراهنـــة تكمُن فـــي العالقات والمجامـــالت وعدم الجرأة فـــي طرح الرؤى 
واألفـــكار وعـــدم المبـــادرة فـــي وضـــع التصـــورات وبنـــاء القواعـــد التي تقـــوم عليها 
الحضارات، وهذه مشكلة تكمن في سيطرة التطرف بكل أنواعه الديني والسياسي 
وهيمنـــة اآليديولوجيـــا على العقـــل بدل المعرفة وهنا تكمن مصيبـــة التفكير العربي 
الذي ال يستطيع التحرر من تابو اآليديولوجيا التي أكلت العقول وفي طبيعة بعض 
األنظمة السائدة التي ال تريد رؤية المستقبل مقابل اإلبقاء على العالقات التقليدية 
وفـــرض األســـاطير والخرافـــات، مـــا يجعلنا نواجـــه صعوبة فـــي التكيف مـــع العلوم 
والمعـــارف والثقافـــات التـــي تحتاج لمناخات حـــرة تعارضها الخرافات واألســـاطير، 
لذلك أشـــك أن التغيير القادم ســـيكون نابعا من داخلنا، بل ســـُيفرض علينا مثل كّل 

دورة تاريخية.

تنويرة: دع الرياح تسير مركبك، لكن اعرف قبلها اتجاهك. «

اإلعالنات الرمضانية... إلى أين!
نحن في زمن الغزو اإلعالني؛ حيث اإلعالنات في كل مكان: على الشاشات الصغيرة 
والكبيـــرة، في الشـــوارع والطرقات، فـــي المحال التجارية، وأينمـــا ولينا، أو اتجهنا! 
وغالبـــا ال نختارهـــا؛ أي ال نقصدها قصـــًدا، أو نجلس ونحدد الوقت لمشـــاهدتها؛ بل 
ُتباغتنـــا – كالعـــادة – وســـط أي فيديـــو، أو مقطـــع يوتيوبّي، أو حلقـــة تلفزيونية، أو 
لوحة عرض هنا وهناك.. تتكرر، وتتناسخ، وإْن اتخذت أشكاال مختلفة، لكنها أمينة 

للمنتج نفسه، أو الشركة، أو الجهة.
الالفـــت أن لهـــذه اإلعالنـــات لوًنـــا خاًصا في رمضـــان، ومنذ ســـنوات طويلة مضت. 
يرجـــع ذلـــك إلـــى منتجي اإلعالنات أنفســـهم؛ فهـــم يبحثون عـــن التميـــز، والجودة، 
والتنافســـية؛ حتى أصبح رمضان موســـًما رائًجا لهم، والسيما مع معرفتهم المسبقة 
بـــأن هنـــاك من ينتظـــر إعالناتهم مـــن مشـــاهدين، ومتخصصين، ونقاد، ومنافســـين 
كذلـــك. هنـــاك عقليـــة جاهزة الســـتقبال ما ســـيخرجون بـــه منها؛ لذلـــك ال عجب أْن 

أصبحت اإلعالنات الرمضانية ظاهرة، وظاهرة تستحق النظر.
الشـــك أن كثيـــًرا من اإلعالنات الرمضانيـــة القديمة، كان ترويجًيـــا بالدرجة األولى، 
مباِشـــًرا، وســـطحًيا، ال يحمل أبعد من الصـــورة أو الكالم الموجهيـــن للجمهور. لكن، 
ومـــع مرور الوقت، اســـتطاع ســـوق اإلعـــالن والدعاية أن ُيثبت لـــه قدًما قوية على 
المواقـــع اإلعالميـــة؛ حتـــى أصبح ِنًدا للمسلســـالت الدراميـــة والبرامـــج الرمضانية، 
فكما تحمل هذه األخيرة فكرة، ومغزى، وهدًفا؛ أصبح اإلعالن كذلك وأكثر. أصبح 
مدروًســـا، وعلـــى تماس مع نفســـية المتلقين، ما يرغبون فيـــه، أو يميلون، ومؤخرا؛ 
أخذ ُيوصل رسائل مجتمعية، تبين موقف الجهة الُمعلنة، من قضية ما في البلد، أو 
المنطقة، أو العالم. شـــاهدوا اإلعالنات الرمضانية المنتشرة اآلن، في سنة الكورونا 
2020؛ ســـتجدون – الجيد منهـــا - يحمل طابع التوجيه، والنصائـــح. كلماتها منتقاة 
بعناية، ذات حس عاطفي وجداني، وجرس موسيقي، وإن لم ُيغنها أحد المشاهير، 
فإن صوًتا جمياًل يترنم بها، حتى تنسى أنها مجرد إعالن، لوال أنها - في آخر ثوانيها 
- تنتهي بشـــعار الجهة الُمعلنة! فما الغاية من وجهة نظركم؟! موضوع الربح مؤكد، 
غيـــر أنـــه ال يبدو أهـــم الغايات. إنـــه الرغبة في التقـــرب من عواطف المســـتهلك، أو 
النـــاس، على مـــدى بعيد، كما أنه فرصـــة لهذه الجهة؛ الســـتيفاء متطلباتها تحت ما 

يسمى بالمسؤولية المجتمعية للشركات.
منذ عام فقط، كانت اإلعالنات الرمضانية تدعو إلى التقارب والتواصل  «

المجتمعيين، وتحيي روح األسرة الواحدة، وصلة األرحام؛ فما إن حل عام 
الكورونا هذا؛ حتى )انقلبت الموجة(، واشتدت الدعوات اإلعالنية إلى التباعد! 

هذا طبيعي؛ فلإلعالن سياسة ُمسايرة، ُمهادِنة، وإال تحول إلى قضية تثير 
الجدل، وتحّمي النقاش، والرتفعت الدعوات إلى حذفه. في المحصلة، لإلعالنات 

الرمضانية طابع خاص، وهي كورونية هذه السنة، ولعلها ترجعنا للتواصل 
السنة القادمة. هذا رهن بالقادم، اللهم اجعله خيرا.

د. زهرة حرم 

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

في وجه قوانين التغيير

يقترن التوّتر والقلق اليومي الناتج عن األفكار الســـلبية بالهروب التلقائي إلى اللذة 
المؤقتة والتي ال يوشك بعدها أن يبدأ التوّتر في اليوم التالي من جديد، وقد أصبح 
ذلك وضعا طبيعيا ال نعيش فيه فقط، بل نوّرثه لألجيال وننّشئ عليه أبناءنا، بدافع 
إّمـــا أن يكـــون التخّلص من ألم تنشـــئتهم فنرغبهم باللـــذة، أو برغبة منا أن ينّفذوا ما 
نريـــده نحـــن منهم وكأننا قد أخفقنا في تحقيق أهدافنا، ونريد أبناءنا أن يصنعوا ما 

عجزنا عن تنفيذه، وكأنهم نحن، ونحن هم.. طبعا من حكم الجينات!
ولتبسيط المراد من هذا السياق، عندما كنا نلعب صغارا، كان اللعب بالنسبة لنا قيمة 
نمارســـها بأشـــكال متعددة، وقد تكون لنا لعبة مفّضلة نلعبها كل يوم ونســـتمتع بها، 
ونسعد برفقة صديق مفّضل لنا ألنه يشاركنا في هذه اللعبة، وقد يأتي أحد الوالدين 
ليطلب منا القيام بعمل أو مهّمة بالنيابة عنه، هي بحد ذاتها ليســـت محببة بالنســـبة 
لنا أو باألحرى ليســـت بأولوية ما نحن منشـــغلون به من لعب ومرح وقيمة بالنســـبة 
لنا، فنشـــعر باالنزعاج والتوتر وعدم مطاوعة أجســـادنا بأن نخرج من اللعب الممتع 
إلـــى العمل المزعج، فيقوم الوالد برشـــوتنا لنقوم بمـــا يريد إنجازه إما بإعطائنا مبلغا 

من المال، أو وعدا بالذهاب إلى المالهي أو شراء بوظة أو سكاكر!
وبشـــكل علمـــي، الـــذي يحدث بالضبـــط هو عند التنشـــئة بهذه الصورة مـــرارا تصبح 
تلـــك التنشـــئة من األلم مقابل اللذة جزءا ال يتجزأ مـــن برنامجنا العقلي، وعندما كنا 
ننزعج بالقيام بما ال نحب فإن دماغنا يستجيب لهذا الشعور المزعج بإفراز هرمون 

اإلبينفريـــن مـــن الغّدتين الكظريتين، ذلك الهرمون المعّبـــر عن األلم، والذي قد يظهر 
على شـــكل دموع، هذا باإلضافة إلى تأثيرات ذلك الهرمون من زيادة نبضات القلب 
ومعـــدل التنفـــس، وكذلـــك االنفعـــاالت التي نخشـــى أن نظهرها مـــن غضب، وخوف 
وشـــعور بالذنـــب إذا مـــا رفضنـــا االنصيـــاع، ومـــا يترتب علـــى حالة عـــدم االنصياع! 
وعندمـــا يعرض الوالد رشـــوته المفّضلة التي عّودنا عليهـــا فإن الدماغ يجد في ذلك 
اللـــّذة بالقيـــام بذلك العمل، ذلك عن طريـــق إفراز الدوبامين )الذي هـــو مادة الرغبة( 
في مســـار يمر على مراكز اللذة الحســـّية في الدماغ، فتشعرنا بالتحفيز للقيام بذلك 

العمل.

ذلك ما جبلنا عليه في التنشئة وما نقوم به في حياتنا بشكل مكّرر من غير أن  «
ندري، بما في ذلك من بعد عن ما نبدع فيه، وانشغالنا بما يجلب لنا هرمون 

التوتر الذي تخمد ألمه أدمغتنا في كل مرة بالرشوة أو اللذة المؤقتة. وذلك ما 
يحدث اآلن عندما نجبر أبناءنا األعزاء على الصيام، والدراسة، والمهنة، والزواج، 

وغير ذلك مما برمجنا عليه بال لوم. لنعي ذلك ولنبادر إلى المكافأة واإلهداء 
بعد قيامهم بما يحّبون وبطريقتهم هم، بدل الرشوة بالقيام بما نريد نحن 

منهم، فليصوموا بحب وليدرسوا ويعملوا بما يحبون وليتزوجوا بمن يريدون 
هم، هم من لهم القرار، ألنها حياتهم هم ال حياتنا نحن، دعوة إلى التأمل في 

الذات.

د. ندى أحمد الحساوي 

إبينفرين التوتر مقابل دوبامين الرشوة

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

للتواصل: 17111483

شرايينهم تنبض بالحقد على البحرين
مـــن أخطـــر الظواهـــر المدانـــة في عالمنـــا العربي اليـــوم ظاهرة اإلعـــالم الموجه 
والكاذب الذي يلقي بظله الثقيل على واقعنا ومجتمعنا، وكانت وال تزال مملكة 
البحرين هدفا لهذا اإلعالم المفبرك والتنظيمات ومن يقف خلفها بأدوار الخيانة 
المفضوحة بحق الوطن، ومازالت هناك أصوات أسيرة لألوهام واألمراض، وإذا 
أردنـــا تفحص تركيبها فإننا نجدها مجـــردة من الوطنية ومكبلة بأغالل الخيانة 

وممارسة شتى أشكال وألوان التآمر على الوطن.
وزيـــر اإلعـــالم علي بن محمـــد الرميحي قال خالل اللقاء المباشـــر مع الصحافة 
المحلية على موقع “اليوتيوب” ضمن مبادرة لقاء مع مسؤول بتنظيم من مركز 
االتصال الوطني “إن مجتمعنا مبني على االحترام للكبير والصغير، ومن هو في 
موقـــع المســـؤولية يتحمـــل أي نقد، لكن النقد يجب أال يكـــون عبر خلط األوراق 
وألفـــاظ غيـــر مقبولة وتطاول غير مبرر، بـــل يجب أن يكون نقدًا بناًء هدفه في 
النهاية عالج قضية ما، مشيرًا إلى أن بعض وسائل اإلعالم الخارجية والموجهة 
مـــن دول وتنظيمـــات لهـــا أهدافها المشـــبوهة تحـــاول على مـــدى 25 عاما إثارة 
الفتنـــة مـــن خالل طرح قضايـــا وموضوعات معينة، ألســـباب كثيرة وليس منها 

بالتأكيد قضية النقد البناء بقدر ما يعد األمر محاولة إلثارة الفتنة والتحريض، 
وهـــذه هـــي نقطة الخالف بيننا وبينهم عندما نتحدث عن اســـتقاللية الصحافة 

أو حجم الحرية الموجودة لدينا”.
في كل فترة نكون أمام حلقات أخرى جديدة في مسلسل االفتراءات والكذب 
والفبـــركات، فهـــذا هـــو مشـــروعهم وأود أن أشـــير أيضـــا إلى احتمالية ممارســـة 
البعـــض دورا خطيـــرا فـــي بعض الجمعيـــات الخيرية وهم في األصـــل كانوا من 
خنـــدق الجمعيـــات السياســـية المنحلة، فلربما قطعوا خطـــوات مهمة في عملية 
اإلساءة للبلد والتآمر، فهؤالء لديهم قناعات ثابتة ترسخت عبر التفاعل الدائم 
مع وســـائل اإلعـــالم الخارجية والموجهـــة ضد البحرين، وكل شـــرايينهم تنبض 

بالحقد.

لهؤالء هدف بعيد واستراتيجي، لكن في كل مرة يتلقون ضربة قاصمة  «
من الشعب البحريني المخلص الذي عرف بالدراسة والتحليل طبيعتهم 

وتحركاتهم، ومجرى نشاطهم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

السباق نحو لقاح كورونا... من يصل أوال!
رغـــم أن االنشـــغال األكبر عالمًيـــا حالًيا هو بتعداد الموتـــى والمصابين جراء جائحة 
كورونا التي يزداد مداها وضحاياها ويتسع خطرها يوما بعد يوم دون أن تبدو في 
األفق حتى اآلن نهاية وشـــيكة لهذه المأســـاة اإلنســـانية، إال أن هناك سباًقا محموًما 

موازًيا قد يكون غير منظور لكنه أشد خطًرا من جائحة كورونا نفسها.
هذا الســـباق يدور اآلن بين شـــركات األدوية ألجل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا 
“كوفيد 19”، وتشـــوبه محاوالت وصراعات بين دول وشركات كبرى ألجل تحصيل 
أكبـــر األربـــاح والمكاســـب دون مراعـــاة صحـــة البشـــر أو معايير العدالـــة والتضامن 
وغيرهـــا مـــن المعاييـــر التـــي تـــوارت في دول كثيـــرة كانت تدعـــي أنها نمـــوذج لها، 
لكنها تخلت عنها بمجرد أن وجدت نفســـها في شـــدة ومحنة كورونا، وهي مستعدة 
للتخلي عنها مرة أخرى في حال ما ظفرت بهذا الســـباق ووصلت أوال للقاح كورونا 
لتتحكم في صحة اإلنســـان بكل مكان وتحدد الســـعر الذي يخفف الخســـائر الهائلة 

التي تكبدتها خالل أزمة كورونا.
وكمـــا أن جائحـــة كورونـــا ســـتصل حتًما لنهايـــة بأي شـــكل كان، فإن جهـــود العلماء 
وشركات األدوية أيًضا ستصل للقاح المطلوب لهذا الفيروس إن عاجال أو آجال كما 
حصـــل قبل ذلك في العديد من الفيروســـات واألوبئة التي انتشـــرت ونجح العلماء 
فـــي اكتشـــاف لقاحـــات لهـــا، وعندهـــا ســـيكون الخطر فـــي التالعب بمصائـــر الناس 
والتحكم فيها من خالل احتكار الدول القادرة على دفع الثمن الباهظ المتوقع لهذا 
اللقاح بإغراء شـــركات األدوية وشراء كل اللقاحات التي ستكون متوفرة لفيروس 
كورونـــا بأعلى األســـعار لتبدأ هي جوالتهـــا وصراعات مع غيرها مـــن الدول لتحقق 

أرباًحا مضاعفة.
على جميع الدول أن تكون مستعدة من اآلن لهذا السباق وأن تعمل مع  األمين  «

العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لكي يكون لقاح كوفيد 19 منفعة عامة 
عالمية كما طالب هو بذلك حتى ال تكون صحة ماليين البشر حول العالم بين 
كبار منتجي اللقاحات والقادرين على شرائها واحتكارها. يبدو أن الرأسمالية 
الجشعة لم تتعلم درس كورونا جيًدا، وبداًل من أن تعلي التضامن الدولي في 

هذه القضية المصيرية التي تتعلق بالحياة والموت، فإنها لن تبحث إال عن 
األرباح أينما وجدت.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

الُمخطط األكثر تمُيًزا 
بالمنطقة من حيث الموقع و السعر

مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .

مدينة حمد
محجوزتم البيع

حجوزات
مخطط ضيف

36744700
أحمد سلمان

36026333
رضا عبد هللا

36779771
جعفر أحمد

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

حسن حمزة

36155800

39442411
.Callحسين علي

36799711
علي عيد
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5336020 77,501 
84365.720 78,728 

98593.520 127,769 

9938019 77,716 

12154719 111,870 

122384.919 78,718 

12345420 97,737 

125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

10138019 77,716 

10238019 77,716 

11036320 78,147 

119404.919 82,809 

12047619 97,350 

16468.320 100,816 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 

133455.519 93,157 

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 

138390.419 79,843 

139390.419 79,843 

140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 

143390.320 84,024 

144390.220 84,002 

145390.320 84,024 

146390.220 84,002 

147462.220 99,502 

170418.320 90,052 

171356.620 76,769 

173361.720 77,867 

17943620 93,862 

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

38344464

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

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة ابانا للعقــارات وادارة االمالك ذ.م.م المســجلة بموجب 
 CHAKKALACKAL  القيــد رقــم ١-111456 بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة

LAZER THOMAS مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي:
CHAKKALACKAL LAZER THOMAS :عنوان المصفي

+ 973  39590770
visionbc1@gmail.com

بناء على قرار الشركاء ف شركة الصرافة الحديثة ش.م.ب مقفلة المسجلة بموجب القيد 
رقم 91824 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســيد / جاســم حســن ي ســف عبدالعال 

مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي:
CHAKKALACKAL LAZER THOMAS :عنوان المصفي

+ 973  39605262
jassim.abdulaal@bh.gt.com

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة ابانا للعقارات وادارة االمالك ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-111456

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

 شركة الصرافة الحديثة ش.م.ب مقفلة 
سجل تجاري رقم 91824

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد /
نبيــل مؤيــد أحمــد المؤيــد، المالــك ل المعهــد الوطنــي للتكنولوجيــا ان أي تــي )مؤسســة 
فردية(، والمســجلة بموجب القيد رقم )10- 18664( طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى 
شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره  20000)عشــرون ألــف( دينــار بحريني. 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. نبيل مؤيد أحمد المؤيد
2. احمد نبيل مؤيد المؤيد

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري 

CR 2020-55536 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة 
السجــــل التجــاري

 ) CR2020- 66684( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  منى عبدهللا مرهون علي

االسم التجاري الحالي:  الماسح األصلي لبيع مخلفات الورق
االســـــم التجـــاري الجديد: األصلي للحالقة الرجالية

قيد رقم: 69039-9

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض 

قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : بهيه محمد علي محمد

االسم التجاري الحالي : عالم النبراس للحجوزات

االســـــم التجـــاري الجديد : عالم النبراس للخدمات.

قيد رقم: 28446-2

التاريخ : 6/4/2020

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا مالك 
شــركة أمالفي فودز ش.ش.و لمالكها وســيم ســامي فرهود المسجلة بموجب القيد رقم 
104234 طالبــا تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة ذات مســئولية 

محدودة برأس مال وقدره 10,000 د.ب)عشرة آالف دينار بحريني(، بين كل من:
WASSIM SAMI FARHOUD   .1

2.   لطيفة عبدالحميد محمد البستكي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا مالك 
شــركة موتيفــات إيفنتــس انــد ميديــا ش ش و لمالكهــا الســيد وســيم ســامي فرهــود 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 64662 طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة 
بكافة فروعها إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأس مال وقدره 20000 دينار، بين 

كل من:
1.   لطيفة عبدالحميد محمد البستكي

2.    وسيم سامي فرهود
لتصبح تحت اسم تجاري شركة موتيفات إيفنتس اند ميديا ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 
عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة 
أصحاب شركة شيلبي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 70283، طالبين تغيير اإلسم 

التجاري من شركة شيلبي ذ.م.م إلى انفينيتي بروبرتيز ذ.م.م  
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد:104234

التاريخ :08/04/2020

القيد:64662

التاريخ :08/04/2020

القيد : 70283

التاريخ : 05/05/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )52372( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات 
مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )---( لسنة 2020
بشأن  تغيير اإلسم التجاري لشركة شيلبي ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إعالن بحل وتصفية شركة

شركة حسين ميرزا مدن ش.ش.و لمالكها  حسين ميرزا عبد الوهاب حسن مدن
سجل تجاري رقم 1-94859

بناء على قرار المالك لشــركة شــركة حســين ميرزا مدن ش.ش.و لمالكها  حســين ميرزا 
عبــد الوهــاب حســن مدن المســجلة علــى قيد رقــم 94859-1، بتصفية الشــركة اختياريا 

وتعيين السادة / حسين ميرزا عبد الوهاب حسن مدن مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميــع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
SANAA TRADERS@HOTMAIL.COM :عنوان المصفي

33887599 +973

38344464

38344464
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عليك بالبيت: رهين المحبسين
Û  ”كورونــا“ لجائحــة  المتالطمــة  األمــواج  خّضــم  فــي 

والعدوى التي تزدري بالحدود التي أقامها البشــر بين 
البلــدان والقــارات.. يؤمــر النــاس بالبقــاء فــي بيوتهم 

حتى يأذن هللا بالفرج.
Û  ويترتــب علــى ذلــك أن يتعود الفــرد علــى العزلة، وأن

الواســع فــي مشــارق  يقصــي نفســه عــن فضــاء هللا 
األرض ومغاربهــا، وأن يقبــع فــي فضــاء بيــت تخفــق 

األرياح فيه أو ال تخفق.
Û  والمحظــوظ مــن النــاس من أنعم هللا عليه بدار ســكن

فســيحة ذات فنــاء واســع وإطاللــة جميلــة ومتســع 
لحديقة ومسبح ورياضة واستجمام.

Û  مــن النــوع  بذلــك  يتمتعــون  ال  النــاس  معظــم  ولكــن 
البحبوحــة والثــراء. فتراهــم عاكفيــن مــا بيــن منــزل 
محشور بين المنازل وممر ضيق ومعيشة ضنك. على 
أنهم مع ذلك ربما كانوا أحســن حاال من ســكان الشقق 

الشعبية المكّدسة بعضها فوق بعض.
Û  وأولــى بأؤلئــك وهــؤالء أن يكون لهــم النصيب األوفر

من الرعاية وتذليل الصعاب.
Û  والناس في لزوم البيت قســمان: فيهم من يشــعر بأن

البقــاء فــي المنــزل أمر اضطــراري يقبلــه على مضض 
كمــن يتجرع كأســا مريرة.. ولعلهم مــن النوع الذين ال 
يجــدون فــي مــلء الوحدة والفــراغ حيلة وال وســيلة 
أو أن لهم مزاجا خاصا في التعامل مع أفراد األسرة.

Û  بينمــا يجــد اآلخــرون، وهــم كثــر، أن فــي البيت لباســا
وســكنا ومــودة تجمع الشــمل وتؤلف القلــوب، وتفتح 

أبوابا الستعادة ذكريات األيام الجميلة.
Û  ومــن جميــل مــا صنعتــه الدولــة وأجهزتهــا التنفيذيــة

توجيــه جميــع وســائل اإلعــالم والبرامــج التلفزيونية 
ووســائل االتصــاالت لمــْلء الفــراغ عنــد مــن يضيقون 
بالمنــزل ذرعــا. يســاندهم فــي ذلك كتــاب الصحف، إذ 
يتم حض الناس على إدمان القراءة والتعلم ومزاولة 
الرياضــة وســائر مــا يمــأ أوقــات الفــراغ بما فــي ذلك 
ممارسة الهوايات اليدوية والفنية والكتابة.. ثم فنون 

الطبخ والمأكل والمشارب لرّبات البيوت.
Û  وكل مــا تقــدم فــي مجــال مــلء الفــراغ فــي المنزل ال

يعادل ما يتجدد في المنزل من تأليف للقلوب.
Û :يقول أحد الشعراء
Û  وقالــت لي ســهى: أتحّب غيــري؟.. فقلت لها وحّقك ال

أحبُّ
Û .تخذتك دونهّن هوى مقيما.. له بيت وناصية ودرُب
Û  فــي كتابه “قلبك معــي” كتب أنيس منصور عن العزلة

المنتجة “المفكر والفنان يختار العزلة.. يختار االبتعاد 
واالنطواء وراء باب ضيق”.

Û  الفلســفة فــي  المعانــي.  تتولــد  العزلــة  هــذه  وفــي 
الموســوعات  أبدعــوا  الصوامــع  فــي  الرهبــان  وجدنــا 
والقواميــس. األديب ســيرفانش دخل الســجن وكتب 
روايتــه الرائعة )دون كيخوتــه(، وفولتير كتب ملحمة 
شــعره وهــو فــي ســجن “الباســتيل” ونهــرو كتــب فــي 
ســنوات ســجنه الطويلــة “لمحــات مــن تاريــخ العالــم” 
والرحالــة ماركوبولــو أملــى رحالتــه علــى أحــد نــزالء 

سجنه.
Û  واوســكار وايلــد كتــب وهــو فــي الســجن كتابــه “مــن

األعماق”.
Û  وراء مــن  العزلــة  فــي  حريتهــم  يجــدون  المبدعــون 

الجدران.
Û  وقد فات الكاتب أنيس منصور أن يضرب مثال عربيا

كالشــاعر الفــارس )أبــو فــراس الحمداني( الــذي تدفق 
الــروم.. أو بشــخصية  لــدى  شــعره وهــو فــي ســجنه 
عربيــة إســالمية ذات حكمــة وعبقرية وروح إنســانية 
صافيــة، نســجت خيوط فلســفنها وبنــات أفكارها في 
عزلة البيت، أال وهو الفيلســوف والشــاعر الحكيم أبو 
العــالء المعــري الــذي اختــار لنفســه أن يلّقب بـــ “رهين 

المحبسين”.
Û  الحبــس األول هــو كونــه فاقــدا البصــر، والثانــي أنــه

كان مالزمــا للبيــت، وحبس آخر أنه حبس نفســه على 
أكل الخضــار والعــدس خصوصــا بدال مــن أكل اللحوم 
والبيض واأللبان... ثم إنه إضافة إلى دواوين شــعره، 
أصدر مجموعة أشــعار سميت بـ “اللزوميات”، إذ التزم 
فيهــا المعــري 3 أحــرف أو أكثر في قوافــي األبيات ما 

جرت تسميته بـ “لزوم ما ال يلزم”.
Û  يذكــر أن المعــري لما مــرض جاءوا إليــه بفرخة دجاج

مطهــوة لتمــده بشــيء مــن القــوة، فأخــذ يقّلــب تلــك 
الفرخــة بيديــه ويتلمســها وهــو يقــول: “اســتضعفوك 
فوصفــوك.. هــال وصفــوا قلب األســد!”، ثــم ألقاها ولم 

يطعمها.
Û  وســجن آخر للمعري التزامه بعدم الزواج، وأوصى أن

يكتب على قبره هذا البيت:
Û .”هذا جناه أبي علّي.. وما جنيت على أحد“
Û  األنــكار جلبــت  التــي  ومعضلتــه  المعــري  وفلســفة 

عليــه مــن أهــل زمانه هــي أنــه كان يفكر خــارج األطر 
الموضوعــة في زمانه في مقابل رجال الدين والدعاة 

والصراع بين المذاهب والطوائف.

Û  مدح أهل زمانه عبقريته في الشعر اإلنساني وأنكروا
عليه فلسفته وعقيدته.

Û :قال في الدعاة ما سبب غضبهم مثل قوله
Û  ..بســعيها الدعــاة  أن  بظنــه..  أقــول  اإلمــام وال  “علــم 

تتكّسب”.
Û  ومــن المعــروف عــن المعري أنه كان يقــدس العقل وال

يعمــل بغيــره وهــو القائــل )كــذب الظــن، ال أمام ســوى 
العقل( ومن أقواله أيضا:

Û  بني زمني هل تعلمون سرائرا.. علمت ولكّني بها غير“
بائح”.

Û :وقوله
Û  غــدوت مريــض العقــل واّلديــن فالقني.. لتســمع أنباء“

األمور الصحائح”.
Û  تلــك األبيــات اســتفزت داعــي الدعــاة الفاطمــي، وهم

ممــن تظاهــروا باالحتــكام إلــى العقــل شــأن المعــري، 
فأرســل إلــى أبــي العــالء المعــري يطلــب منــه القــدوم 
للمناظرة في شــأن العقائد والعادات، متذرعا بعبارات 
التواضــع المصطنــع فــي قولــه: “شــددت إليــه )يقصــد 
المعــري( راحلــة العليــل في دينه وعقلــه إلى الصحيح 
الــذي ينبــئ أنبــاء األمــور الصحائــح. وأنــا أول ملــّب 
لدعوتــه معتــرف بحيرتــه، مغتــرف مــن بحــر إرشــاده 

وهدايته...”.
Û  وال يخفى على المعري بذكائه ما تنطوي عليه الدعوة

إلــى البالط الفاطمي من مكر فيعتذر عن القدوم بلغة 
متواضعــة مبطنــة، مبديــا ضعفــه ودقــة عظمــه ورقــة 
بدنــه ويقــول: “من أنا حتى يكتب إلي.. مثله في ذلك 
مثــل الثريــا الطالعــة تكتــب إلــى الثــرى، وهو ال يســمع 

وال يرى”.
Û  وهكــذا آثــر المعــري البقاء فــي داره واالكتفــاء بتبادل

5 رســائل مــن المناظــرات بينــه وبيــن داعــي الدعــاة 
الفاطمي: هبة هللا الشيرازي.

Û  وقيــل إن المســتنصر الفاطمــي بــذل للمعــري كل مــا
فــي بيــت مــال المعــّرة الســتمالته للفكــر اإلســماعيلي 
وزحزحتــه عــن بيتــه للقــدوم إليــه.. ولكــن المعــري لم 
يقــدم أســلوبا مراوغــا ولغــة مّبطنــة لالعتــذار بلطف.. 
وهــو يعلــم أن معــرة النعمــان خاضعــة آنــذاك للســلطة 

الفاطمية.
Û  وختامــا، فليــس حديثنــا اليــوم هــو حديــث المعــري

وشــرحه يطول، وإنما هو لتوضيح كيف يمكن لمالزم 
لمجتمعــه  ونافعــا  ومفيــدا  مبدعــا  يكــون  أن  البيــت 
ولنفسه وألهله وذويه.. وهللا يؤتي الحكمة من يشاء.

تقي محمد البحارنة

المنامة- مكتب الباحث نوح خليفة

كشـــف الباحـــث نـــوح خليفـــة عـــن أن 
نســـاء البديـــع تطوعـــن فـــي المجاليـــن 
مطلـــع  خـــالل  والبلـــدي  االجتماعـــي 
الخيـــري  العمـــل  عبـــر  الثمانينـــات 

والمشاركة في مبادرات اجتماعية.
وأوضح أن 7 نســـاء بديعيات تطوعن 
في مشـــروع يســـمى رائـــدات محليات 
اطلقته وزارة العمـــل مطلع الثمانينات 
وقمن بخدمة أهالي البديع في تسهيل 

الخدمات للمنطقة وسكانها.
الـــذي  المهـــم  بالـــدور  الباحـــث  وأشـــاد 
اطلعـــت به نســـاء البحريـــن مبكرا في 
المجال البلدي واالجتماعي التطوعي، 
وحصـــة  شـــريفة  للســـيدتين  مثمنـــا 

الدوسري استقباله لشرح تجربتهما.
البلديـــات  مـــع  تواصلـــن  أنهـــن  وأكـــد 
والمـــدارس  والمستشـــفيات 
والمؤسسات الخيرية واألندية لتيسير 
شؤون أهالي البديع كذلك التنسيق مع 
متخصصيـــن إلقامة فعاليـــات توعوية 

متنوعة لأهالي.
علـــى هامـــش حملـــة  جـــاء تصريحـــه 
إعالمية يطلقها لإلعالم تسلط الضوء 
علـــى مراحل األدوار النســـائية بالبديع 
في إطـــار إنتاجه العلمي نســـاء البديع 
مـــن الكفـــاح المعيشـــي إلـــى تحديـــات 

المشاركة والتمثيل السياسي.
وبيـــن نوح خليفـــة أن العمل التطوعي 
مـــازال نشـــطا على المســـتوى المعاصر 
ويشـــهد انخراطـــا نســـويا كبيـــرا فيـــه 

مبـــادرات  فـــي  المشـــاركة  مـــن خـــالل 
مجتمعيـــة وأعمـــال خيرية وتعاون مع 

الجيران.
وأوضـــح أن 54.1 % من نســـاء البديع 
يشـــاركن فـــي أنشـــطة تطوعيـــة منهن 
 % و39.4  دائمـــا  يشـــاركن   %  14.7
أحيانا، بينما 46 % منهن أكدن أنهن ال 

يشاركن في أنشطة تطوعية.
وقـــال إن التفاعـــل الطوعـــي يدل على 
وجود قوة ضمنية في المجتمع ويعزز 
المـــرأة لمجتمعهـــا وقضاياهـــا  معرفـــة 
والتحديات التي تواجهها ويمكنها من 

تحديد مواقع أهم لمساهماتها.
ســـوف  الطوعـــي  التفاعـــل  أن  وتابـــع 
ينعكـــس علـــى النجاحات المســـتقبلية 
للمـــرأة فـــي تمثيـــل مجتمعهـــا كالفـــوز 
بمقاعـــد برلمانيـــة وبلديـــة وبمنظمـــات 
أهليـــة محليـــة ودوليـــة تعـــزز مركزهـــا 

االجتماعي.
ودعـــا نـــوح خليفة إلى إطـــالق جمعية 
للرائدات البلديات واالجتماعيات لرفد 
قـــدرات المرأة في السياســـي وإطالق 
كفاءات متنوعة فـــي خدمة االقتصاد 

المحلي بالمناطق المختلفة.
بيـــن  عالقـــة  هنـــاك  أن  علـــى  وشـــدد 
مشـــاركة المرأة على المستوى المحلي 
ووضـــع برامج وتشـــريعات أكثر إدراكا 
لالحتياجـــات وفقـــا للنـــوع االجتماعي 
لتمكيـــن نســـاء أخريـــات فـــي المجتمع 

من التطور.

ن المرأة من التمثيل السياسي خليفة: التفاعل التطوعي يمكِّ
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خبــراء يتوقعــون مزيــًدا مــن الوفيــات باألشــهر المقبلــة

“كورونا” يودي بحياة أكثر من ربع مليون شخص

المستجد  كــورونــا  فــيــروس  أودى 
ربع مليون شخص  أكثر من  بحياة 
ــوره فــي  ــ ــه حـــــول الـــعـــالـــم مـــنـــذ ظــ
تــعــداد  وفـــق  الــصــيــن،  فــي  ديسمبر 
بــرس، ويــرى خبراء  لوكالة فرانس 
أنه سيواصل حصد الوفيات خالل 
األشــهــر الــمــقــبــلــة، عــلــى الــرغــم من 
عــددا  يحفز  للوباء  ظاهر  انحسار 
ــدول عــلــى تــخــفــيــف الــقــيــود  ــ مـــن الـ

المفروضة على السكان. 
 250203 اآلن  حـــتـــى  وســـجـــلـــت 
فيروس  بسبب  العالم  في  وفيات 
في  ظهوره  منذ  المستجد  كورونا 
الصين في ديسمبر، بحسب تعداد 
الــى  بـــرس يستند  لــوكــالــة فــرانــس 
ــدول. وبين  ــ أرقــــام رســمــيــة فــي الـ
أوروبـــــا،  فـــي   145023 الـــوفـــيـــات 
ــارة األكـــثـــر تـــأثـــرا بــالــفــيــروس.  ــقـ الـ
ــغ عـــدد اإلصـــابـــات فـــي الــعــالــم  ــل وب

.3,570093
في  اليومية  الوفيات  عدد  وتراجع 
ــا بشكل  ــ ــام األخــيــرة فــي أوروب األيـ
ملحوظ، ما دفع السلطات الى رفع 
الزامية  أبقت  لكنها  القيود.  بعض 
التباعد االجتماعي وفرضت تدابير 
جـــديـــدة مــثــل االرتــــــداء اإللـــزامـــي 
أو  الــعــام  النقل  وســائــل  فــي  للقناع 
تفاديًا  الــعــامــة،  واألمــاكــن  المتاجر 

لموجة إصابات جديدة. 
وأحصت روسيا أمس الثالثاء عددا 
آالف  عشرة  تجاوز  جديدا  قياسيا 
إصابة جديدة بالفيروس خالل 24 
التوالي،  على  الثالث  لليوم  ساعة 
للوباء في  انتشار  ما يعكس أسرع 

أوروبا.
في الواليات المتحدة، قررت بعض 

الواليات رفع إجراءات العزل.
أكبر  المتحدة  الواليات  وُسجل في 
 )68689( الــعــالــم  عــدد وفــيــات فــي 
تــتــجــاوز  أن  ويــتــوقــع  اآلن،  حــتــى 
ــات مــئــة ألــــف فـــي يــونــيــو،  ــيـ ــوفـ الـ

بحسب العديد من النماذج الوبائية.
القياسات  النماذج معهد  وبين هذه 
ــو أحـــد  ــ ــصــحــيــة والـــتـــقـــيـــيـــم، وهـ ال
النماذج األكبر في العالم، وقد راجع 
االثنين توقعاته حول تطور الوباء، 
وفـــاة  ألــــف   135 مـــقـــدرا حـــصـــول 
بالوباء في البالد بحلول الرابع من 
ذكر  كما  ألفًا   72 وليس  أغسطس، 
رفع  إجــراءات  سابقًا، وذلك بسبب 
ــهــا فــي بعض  الــعــزل الــســابــقــة ألوان

المناطق في الواليات المتحدة. 
ــال الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد  وقــ
ترامب األحد إن بالده ستخسر “75 

ألفًا، 80 ألفًا، أو مئة ألف شخص”. 
األوروبية  المفوضية  رئيسة  ورأت 
أورســوال فون دير الين من جهتها، 
أن اكتشاف لقاح سيشكل “فرصتنا 
الجماعية الفضلى لهزم الفيروس”.  
وقالت دير الين التي نظمت مؤتمرًا 
“علينا  الغرض  لهذا  التبرعات  لجمع 
كل  في  ونشره  وإنتاجه،  تطويره، 

أنحاء العالم، بأسعار معقولة”. 
الخاص  العالمي  التيليتون  وجمع 
بالتبرعات مبلغًا قدره 7,4 مليارات 

ــع  ــدف  تـــمـــويـــل مــشــاري ــهــ ــ يــــــورو ب
األبحاث عن لقاح. 

وتؤيد منظمة الصحة العالمية رأي 
دير الين لجهة أن الطريقة الوحيدة 
لوضع حّد للوباء تكمن في التوصل 

الى لقاح أو عالج.
ويــجــري الــعــمــل حـــول الــعــالــم على 
مئات مشاريع اللقاحات التي تهدف 
ــاء أجــبــر الــمــلــيــارات  ــ ــف وب ــى وقـ الـ
على البقاء محجورين في منازلهم 
ألســـابـــيـــع عـــديـــدة وتــســبــب بــشــّل 

االقتصاد العالمي. 
ووســـط احــتــيــاطــات هــائــلــة، خفف 
تدابير  بعض  أوروبيًا  بلدًا   15 نحو 
الــــعــــزل. وفـــتـــحـــت الـــحـــدائـــق فــي 
والمتاحف  العبادة  وأماكن  إيطاليا، 
في ألمانيا، وتشكلت صفوف طويلة 

أمام صالونات تصفيف الشعر. 
في  الحركة  على  القيود  وخففت 
والنمسا  وبلجيكا  وصربيا  البرتغال 
وتركيا وإسرائيل ونيجيريا وتونس 
لكن  أخــرى،  ودول  وسوريا  ولبنان 

بشكل محدود. 
أخرى  مناطق  األمــور في  وتختلف 

من العالم، فقد أرجئ فتح المتاجر 
للعدد  نظرًا  ألسبوع،  مونتريال  في 
المتوافرة  األســرة  من  جــدًا  القليل 
ــي الــمــســتــشــفــيــات، وخـــطـــر أن  فــ
يتسبب رفع العزل بارتفاع في عدد 
إلى  نقلها  يتوجب  الــتــي  الــحــاالت 

المستشفى. 
في  الفرنسية  مــايــوت  جــزيــرة  فــي 
العزل  رفع  أرجــئ  الهندي،  المحيط 
11 مايو، ألن  كــان مقررًا في  الــذي 
“الــفــيــروس يــتــحــرك بــحــريــة”، كما 
إدوار  الفرنسي  الــوزراء  رئيس  أكد 

فيليب. 
ــوزراء  فــي الــيــابــان، أعــلــن رئــيــس الـ
ــن تـــمـــديـــد حـــال  ــيـ ــنـ ــانـــي االثـ ــابـ ــيـ الـ

الطوارىء حتى 31 مايو.
وأعــلــنــت هــونــغ كــونــغ أمـــس خطة 
لـــتـــخـــفـــيـــف غـــالـــبـــيـــة إجــــــــــراءات 
إعــادة  تشمل  االجــتــمــاعــي  التباعد 
السينما  ــاالت  وصــ الـــمـــدارس  فــتــح 
التجميل  وصـــالـــونـــات  والـــحـــانـــات 
بعدما تمكنت المدينة الى حد كبير 
كورونا  فــيــروس  انتشار  وقــف  مــن 

المستجد.

باريس ـ أ ف ب

عدد الوفيات في بريطانيا تجاوز عتبة الـ30 ألفا

عوصم ـ وكاالت

ذكرت مصادر سورية، أمس الثالثاء، أن التحالف الدولي ضد “داعش”، يعتزم 
إنشاء محكمة دولية في سوريا، من أجل محاكمة معتقلي التنظيم اإلرهابي.

ونقل المرصد السوري لحقوق اإلنسان عن مصادر وصفها بـ “الموثوقة”، بأن 
التحالف الدولي أوعز بإنشاء قاعة محكمة دولية في سوريا، لمحاكمة أفراد 

تنظيم داعش.
الحي  في  بالفعل  بــدأت  المحكمة  قاعة  بناء  عملية  أن  إلى  المرصد  وأشــار 
الشرقي من مدينة القامشلي في ريف الحسكة، وبدعم من دول غربية ضمن 

التحالف الدولي ضد داعش.
ومن بين الدول الداعمة لهذه الخطوة، فرنسا والواليات المتحدة األميركية، 
ومن المقرر أن يتم االنتهاء من عملية البناء في غضون شهرين إلى 3 أشهر.

ألمانيا  من  دعا  قد  كان  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  أن  بالذكر  جدير 
خالل شهر مارس من العام الفائت 2019، دوال أوربية إلنشاء محكمة دولية 

لمحاكمة معتقلي داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية.

“محكمة دولية” لمحاسبة معتقلي “داعش”

بيروت ـ وكاالت

اللبناني  الــخــارجــيــة  ــر  ــ وزي اســتــدعــى 
ناصيف حتي، سفير ألمانيا لدى بيروت 
تصنيف  بعد  الثالثاء،  بيرغلن،  جــورج 
“تنظيما  هللا  حــزب  ميليشيات  برلين 

إرهابيا” أواخر أبريل الماضي.
الــلــبــنــانــي مــن السفير  الـــوزيـــر  وطــلــب 
الذي  “القرار  بشأن  إيضاحات  األلماني 
الــبــرلــمــان األلــمــانــي بخصوص  اتــخــذه 
قائمة  فــي  إدراجـــــه  بــعــد  ــزب هللا”،  حـ
في  الــمــحــظــورة  اإلرهــابــيــة  المنظمات 
“أن  الــوزيــر حتي على  ــبــالد. وشـــدد  ال
ــّون ســيــاســي أســاســي  ــكـ ــزب هللا مـ حــ
ــنــان، ويــمــثــل شــريــحــة واســعــة  ــب فـــي ل
مــن الــشــعــب الــلــبــنــانــي، وهـــو جـــزء من 
البرلمان”، حسبما نقلت مراسلة “سكاي 

نيوز عربية” في لبنان.
على  األلــمــانــي  الــســفــيــر  ورد 

الوزير اللبناني بالقول إن 
منذ  اتخاذه  تم  “القرار 

مؤخرا،  التنفيذ  حيز  دخل  وقد  فترة، 
وقد وضع بعض المسؤولين اللبنانيين 

في صورة تفاصيله”.
وأعــلــنــت الــداخــلــيــة األلــمــانــيــة، فــي 30 
أبريل الماضي، حظر ميليشيات حزب 
البالد،  أنحاء  جميع  في  اللبنانية  هللا 
جديدة  ضربة  في  “إرهابيا”،  وصنفته 
للميليشيات التي تمثل أبرز أذرع إيران 

في العالم.
األلمانية عددا  األمــن  قــوات  وداهــمــت 
أفراد  بوجود  يشتبه  التي  األماكن  من 
من ميليشيات حزب هللا اللبناني فيها، 
وفـــق مــا أعــلــن مــتــحــدث بــاســم وزارة 

الداخلية على حسابه في تويتر.
حزب  ميليشيات  حظر  عملية  وكانت 
األلمانية  الحكومة  أجندة  على  هللا 
بعد  سيما  ال  الماضي،  الــعــام  منذ 
تـــقـــاريـــر تــحــدثــت عـــن زيــــادة 

نشاط أفراد الميليشيات.

لبنان يستدعي سفير ألمانيا بشأن “حزب اهلل”

طهران ـ وكاالت

باسم  المتحدث  جهانبور  كيانوش  قــال 
التلفزيون  على  اإليرانية  الصحة  وزارة 
الوفيات  إن عدد  الثالثاء  أمس  الرسمي 
المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  بسبب 
الساعات  63 في  بواقع  ارتفع  إيران  في 
ــــع والــعــشــريــن الــمــاضــيــة ليصل إلــى  األرب

.6340
ــاف أن الـــعـــدد اإلجــمــالــي لــحــاالت  ــ وأضـ
اإلصابة بالفيروس في إيران، إحدى أكثر 
الشرق  المرض في  الــدول تضررا بسبب 

األوسط، بلغ 99970.
الصحة  منظمة  وفــد  أعــده  تقرير  وكــان 
ــى أن  ــ ــى طـــهـــران، ألـــمـــح إل ــ الــعــالــمــيــة إل
معرض  إلى  تسلل  ربما  كورونا  فيروس 
حاشد في قم قبل شهر من الموعد الذي 

أعلنته الحكومة اإليرانية.
وأفادت شبكة “إيران إنترناشيونال” بأنها 
الــذي  التقرير  فــي  فــقــرات  على  حصلت 

إخفاء  يكشف  العالمية،  المنظمة  أعدته 
طهران ألجزاء من التقرير األممي.

وفي حين كشف التقرير أن الوباء انتشر 
في إيران قبل أسابيع من إعالن طهران 
ــة  ــادًا ألدل ــن الــرســمــي عــن ذلـــك، أكـــد اســت
بيانات السلطات اإليرانية، تسجيل وفاة 

شخصين في 19 فبراير بمدينة قم.
حسن  اإليراني،  الرئيس  قال  جانبه،  من 
روحاني، إن بالده باتت تواجه مشكالت 

كبيرة في تأمين المعدات الطبية والمواد 
الـــغـــذائـــيـــة، بــســبــب تــشــديــد الــعــقــوبــات 

األميركية على إيران. 
وأعـــرب روحــانــي خــالل اتــصــال هاتفي 
آبي،  الياباني، شينزو  الــوزراء  مع رئيس 
ــس، عـــن أســفــه لــتــشــديــد “الــعــقــوبــات  أمــ
ــيــــة الــــجــــائــــرة عـــلـــى طـــهـــران  ــركــ ــيــ األمــ
في  القاسية”،  االقتصادية  وتداعياتها 

ظل الظروف الصعبة لمكافحة كورونا.

عدد وفيات كورونا في إيران يرتفع إلى 6340 شخًصا

روحاني: نواجه مشــكالت كبيرة في تأمين األدوية والغذاء
إصابات “كورونا” في إيران تالمس 100 ألف

دبي - العربية.نت

بالمرتزقة  ليبيا  إغــراق  تركيا  تواصل 
حكومة  ميليشيات  جانب  إلى  للقتال 
على  توقيعها  من  الرغم  على  الوفاق، 
الماضي  يــنــايــر   19 بــرلــيــن فــي  اتــفــاق 
إلى وقف  الخارجية  الــدول  الــذي دعا 
الصراع  في  داخلية  أطــراف  أي  دعــم 

الليبي أو التدخل في شؤون البالد.
لحقوق  ــســوري  ال الــمــرصــد  رصــد  فقد 
اإلنسان، أمس الثالثاء، وصول دفعات 
المقاتلين  مــن  الــمــئــات  تــضــم  جــديــدة 

السوريين إلى ليبيا عبر تركيا.
ــيــات الـــمـــرصـــد، فــإن  ووفـــقـــًا إلحــصــائ
إلى  الــذيــن وصــلــوا  المجندين  “تــعــداد 
نحو  بلغ  اآلن  حتى  الليبية  األراضـــي 
غير  مجموعة  بينهم  مــرتــزقــا،   7850
المجندين  عــدد  أن  حين  في  سورية، 
ــذي وصـــلـــوا الــمــعــســكــرات الــتــركــيــة  ــ ال
لتلقي التدريب بلغ نحو 3000 مجند”.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، وثــــق الــمــرصــد 
ــبــشــريــة في  ــر ال ــخــســائ ــن ال مــــزيــــدًا مـ
خالل  الــســوريــيــن  المقاتلين  صــفــوف 
حيث  ليبيا،  في  العسكرية  العمليات 
وصلت 12 جثة على األقل إلى مناطق 
سيطرة األتراك والفصائل بريف حلب 
الشمالي، ممن قتلوا مؤخرًا في معارك 

ليبيا.
ــذلـــك، بــلــغــت حــصــيــلــة الــقــتــلــى في  وبـ

لتركيا  ــيــة  ــمــوال ال الــفــصــائــل  صــفــوف 
ليبيا  فــي  العسكرية  العمليات  جـــراء 
المرصد،  لمصادر  ووفقًا  مقاتالً.   261
االشتباكات  خــالل  قتلوا  القتلى  فــإن 
الدين جنوب  على محاور حي صالح 
مطار  قــرب  الرملة  ومحور  طرابلس، 
الهضبة،  مــشــروع  ومــحــور  طــرابــلــس 
لــمــعــارك مــصــراتــة ومناطق  بــاإلضــافــة 

أخرى في ليبيا.

مرتزقة سوريون في ليبيا

مزيد من الخسائر البشرية بصفوف المقاتلين الموالين ألنقرة
تركيا تواصل ضخ آالف المرتزقة إلى ليبيا

دبي ـ العربية نت

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ــه ستحدد  ــ إدارتـ إن  ــثــالثــاء  ال أمـــس 
قريبا أصل فيروس كورونا. وأضاف 
ــان على  ــه كــ ــ الــرئــيــس األمـــيـــركـــي أن
ــا  ــا بــتــفــاصــيــل كــورون الــصــيــن إبــالغــن
ــــوع الــمــاضــي  ــب مــنــذ الـــبـــدايـــة. واألســ
إلى  أدلــة تشير  لديه  إن  تارمب  قــال 
للفيروسات هو مصدر  معهد ووهــان 
فيروس كورونا.  كان وزير الخارجية 
األحــد  قــال  بومبيو  مايك  األميركي 
ــة”  ــ إن هــنــاك “عـــــددًا هـــائـــالً مـــن األدل
هو  كوفيد19-  وبــاء  مصدر  أن  على 
الصينية،  ووهــان  مدينة  في  مختبر 
مكررًا تصريحات سابقة نفتها منظمة 
إدارة  وتــــــروج  ــمــيــة.  ــعــال ال ــصــحــة  ال

ترامب  دونــالــد  األميركي  الرئيس 
لهذه النظرية بشدة، وتنتقد 

تعاطي  مــتــزايــد  بشكل 
ــيـــن مــــع تــفــشــي  الـــصـ

الــذي ظهر للمرة األولــى في  الــوبــاء، 
الماضي.  العام  مدينة ووهــان أواخــر 
ــة  ــ واإلذاعـ الــتــلــفــزيــون  هــيــئــة  وردت 
منددة  االثنين،  الصين،  في  الرسمية 
بما اعتبرته “تصريحات غير عقالنية 
األميركي،  الخارجية  لوزير  ومعيبة” 
مايك بومبيو، حول المصدر المفترض 
من  مــا  المستجد،  كــورونــا  لــفــيــروس 
العالقات  في  التوتر  يفاقم  أن  شأنه 
الذي  الصيني  والتعليق  البلدين.  بين 
ينفث  الشرير  “بومبيو  بعنوان  جــاء 
بالمدير  نــّوه  األكــاذيــب”  السم وينشر 
العالمية  الصحة  لمنظمة  التنفيذي 
في  الفيروسات  وبخبير  رايــن  مايك 
ليبكين،  إيان  دبليو  كولومبيا  جامعة 
الــفــيــروس طبيعي  إن  قـــال  الـــذي 
ــدر ولــــيــــس مـــــن صــنــع  ــصــ ــمــ ــ ال
يتسرب  لم  أنه  كما  اإلنسان، 

من مختبر.

ترامب: سنحدد قريًبا أصل “كورونا”
رام اهلل ـ رويترز

قـــالـــت مــؤســســات فــلــســطــيــنــيــة أمــس 
ــثــالثــاء إن الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة  ال
اعتقلت 20 مواطنا من مدينة القدس 
المؤتمر  عام  أمين  النتشة  بالل  بينهم 
واللواء  القدس  في  الوطني  الشعبي 
ــــوض.  وقـــالـــت هــيــئــة شـــؤون  عــمــاد عـ
لمنظمة  التابعة  والــمــحــرريــن  ــرى  األسـ
”شــرطــة  إن  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتــحــريــر  ال
اإلحتالل اإلسرائيلي في مركز تحقيق 
األسير  قليل  قبل  نقلت  المسكوبية 
المؤتمر  عام  أمين  النتشة  بالل  اللواء 
الـــى مستشفى  ــقــدس  ال الــشــعــبــي فــي 
بيان  في  وأضافت  تصيدق“.   شعاري 
لها أن “محاموها أكدوا أن اللواء النتشة 
تعرض لتحقيق قاس فور اعتقاله فجر 

هــذا الــيــوم مــن منزله فــي الــقــدس“.  
حملة  أن  الــهــيــئــة  وأوضـــحـــت 

اإلعتقاالت واسعة ”طالت 
مقدسيا،   20 يقارب  ما 

مــعــظــمــهــم قـــيـــادات ومـــســـؤولـــون في 
مؤسسات رسمية فلسطينية، ونشطاء 
اجتماعيون وأسرى محررون“.  وقالت 
الشرطة اإلسرائيلية في بيان لها ”أدى 
 7 توقيف  إلــى  للشرطة  ســري  تحقيق 
القدس  أورشليم  سكان  من  مشتبهين 
النتهاك قانون تطبيق االتفاق المرحلي 
غــزة“.   وقــطــاع  الغربية  الضفة  بــشــأن 
وأضافت ”خالل ساعات الصباح الباكر 
بمداهمة  ــراد شــرطــة ســريــون  أفــ قـــام 
األربــعــيــنــيــات  فــي  المشتبهين  بــيــوت 
من  عاما   59 المركزي  المشتبه  ومنهم 
حيث  القدس  أورشليم  شرقي  سكان 
ألقي القبض عليهم وتمت إحالتهم الى 
التحقيق“.  وتوجه الشرطة اإلسرائيلية 
على  ــحــصــول  ال تــهــمــة  للمعتقلين 
الفلسطينية  السلطة  من  تمويل 
مدينة  فــي  بنشاطات  للقيام 

القدس.

إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيا من القدس
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القدم  لــكــرة  األول  الفريق  العــب  أجـــرى 
ــرزي عملية  ــامــ فــ أحـــمـــد  الـــحـــد  بـــنـــادي 
جراحية على يد الطبيب علي الماجد في 
المستشفى العسكري؛ وذلك بعد إصابته 

حديًثا بـ “الرباط الصليبي”.
ــرزي إن حــكــايــة اإلصـــابـــة  ــامــ وقـــــال فــ
ما قبل  إلى  تعود  به  ألمت  التي  الشائعة 
لــقــاء ذهـــاب نــصــف نــهــائــي كـــأس جالة 
الحد  فريقه  سيجمع  كــان  والــذي  الملك، 
بالرفاع، وبالتحديد في الحصة التدريبية 
األساسية بقيادة المدرب الوطني محمد 
مــنــه شخصًيا  الــشــمــان، حــيــث طــلــبــت 
“التقسيمة”  كون  التدريب؛  وقت  تمديد 
كانت قوية وحماسية. وأضاف فامرزي: 
“ارتكزت على رجلي بعد حديثي للمدرب 
بتمديد الوقت، وحدثت اإلصابة. لم أكن 

أتوقع أنني مصاب بالرباط الصليبي”.

وتــابــع قــائــا :”خــضــعــت لــلــعــاج وعــدت 
تقريًبا،  أســبــوع  بعد  جــديــد  مــن  للملعب 
طبيعية  غــيــر  بــحــركــة  شـــعـــرت  لــكــنــنــي 

لمستشفى  حينها  ولــجــأت  الــركــبــة،  فــي 
التصوير  عملية  لي  وأجريت  الجوهرة، 
بــالــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي، والـــــذي أثــبــت 

إصابتي بالرباط الصليبي”.
ــر الــمــدافــع األيــســر لــفــريــق الــحــد أن  وذكـ
الشايجي  حمد  الحد  ــادي  ن اختصاصي 
العملية  إجـــــراء  بـــضـــرورة  عــلــيــه  ــار  ــ أشـ
التقرير  عــلــى  االطــــاع  بــعــد  الــجــراحــيــة 
ــهــا تـــأخـــرت إلــى  ــى أن الــطــبــي، مــشــيــًرا إلـ
إجراء  بسبب  الماضي  أبريل  شهر  نهاية 
نظًرا  فقط؛  المهمة  الجراحية  العمليات 

للظروف الراهنة مع فيروس كورونا.
حالًيا  بدأ  أنه  إلى  فامرزي  أحمد  ولفت 
اختصاصي  مــع  الطبيعي  الــعــاج  فــتــرة 
وزميله  الشايجي  حمد  الطبيعي  العاج 
إلى أن األمور تبشر  محمد كوبر، مشيًرا 
بالخير بعد مضي أول سبوع، وأن األمور 
على ما يرام، متوقًعا أن تكون عودته في 

شهر أكتوبر المقبل.

عـــودة متوقعـــة لالعـــب الحـــد فـــي أكتوبـــر المقبـــل

فالمرزي يجري عملية الرباط الصليبي

وافق النادي األهلي على انتقال العبه 
إلى  الشيخ  القدم جاسم  لكرة  الدولي 
المقبل  الــمــوســم  ابـــتـــداء مــن  الـــرفـــاع 
2020 -  2021 بعدما تقدم “السماوي” 
الــاعــب، حيث  بــعــرض رســمــي لطلب 
بعث األهلي رسالة رسمية إلى الرفاع 
الصفقة  لتحسم  بالموافقة  فيها  يبلغه 

بشكل نهائي.
الـــنـــادي  إدارة  مــجــلــس  عــضــو  ــال  ــ وقـ
“الباد  لـ  بوخمسين  عبدالعزيز  األهلي 
بناء  جــاء  الشيخ  انتقال  إن  سبورت” 
ــنــادي  ال إدارة  مــجــلــس  مــوافــقــة  عــلــى 
ــزوال عــنــد رغــبــة الــاعــب ذاتـــه في  ــ ون
الــرفــاع واالســتــفــادة من  إلــى  االنتقال 
أبدت  النادي  إدارة  أن  مؤكدا  العرض، 
تمسكها بالاعب ولكنه فضل االنتقال 
ولــم يسع الــنــادي الــوقــوف فــي وجهه 

ومصلحته.
إال  بــالــاعــب  تمسكنا  “رغــــم  وأضــــاف 
فرصة  له  يشكل  العرض  بأن  يرى  أنه 
ونحن لم نشأ أن نقف حجر عثرة في 
طريقه.. مازلنا في مرحلة المفاوضات 
ــع نــــــادي الــــرفــــاع حـــول  الـــنـــهـــائـــيـــة مــ
منحناهم  ولكننا  الــمــالــيــة  التفاصيل 
إلى  الاعب  لينضم  النهائية  الموافقة 

 -  2020 الموسم  من  ابتداء  صفوفهم 
الحالي  الموسم  يكمل  أن  على   2021 
من  تبقى  ما  استكمال  حــال  في  معنا 

منافسات الدوري ..”.
وأكد بوخمسين أن قرار االنتقال جاء 
إدارة  مجلس  أعــضــاء  كافة  بموافقة 
التوفيق  كــل  لــاعــب  متمنيا  الـــنـــادي 

والنجاح في مشواره القادم.

عبدالعزيز بوخمسين

أحمد فالمرزي

جاسم الشيخ

ســيمثل “الســماوي” ابتــداء مــن موســم 2020 -  2021

األهلي يوافق على انتقال الشيخ للرفاع
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يواصل حكام االتحاد البحريني لكرة 
االنفرادية  التدريبات  برنامج  القدم، 
الحالية  الظروف  عن بعد، في ضوء 
ــار فـــيـــروس  ــتـــشـ ــي تـــصـــاحـــب انـ ــتـ الـ
تعليق  إلــى  وأدت  المستجد  كــورونــا 

مختلف األنشطة سواء على 
الكبار  مسابقات  مستوى 
مسابقات  أو  الــمــؤجــلــة، 
ــات الــعــمــريــة الــتــي  ــفــئ ال
الشهر  االتـــحـــاد  ألــغــاهــا 
ــدرب  ــ ــتـ ــ ــي. ويـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــحـــكـــام مــجــمــوعــة من 

البدنية  اللياقة  تــدريــبــات 
عن بعد، وذلك بشكل انفرادي؛ 

في  الـــصـــادرة  بالتعليمات  ــا  ــتــزاًم ال
اإلجراءات الوقائية واالحترازية من 
الوباء العالمي. وعلى صعيد متصل، 
فإن لجنة الحكام باالتحاد البحريني 
ــؤون الحكام  لــكــرة الــقــدم وقــســم شـ
يواصلون عملية المحاضرات عن بعد 
مواد  بإرسال  وذلــك  الحكام،  لجميع 
مختلفة من قانون كرة القدم لشرحها 

االجتماعي  الــتــواصــل  تطبيق  عــبــر 
“الواتسب”، إذ تتضمن أسئلة مختلفة 
بالصور  مدعمة  بعضها  حاالت  حول 
باإلضافة  بالفيديو،  مدعمة  وأخــرى 
التي طرأت  المستجدات  إلى تعميم 
وينوي مجلس  القانون،  على  حديًثا 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
تطبيقها مطلع يونيو 
الـــمـــقـــبـــل. وتـــضـــم 
في  الــحــكــام  قائمة 
البحريني  االتــحــاد 
لكرة القدم أكثر من 
بينهم  حــكــًمــا   150
دولـــيـــون،  ــام  ــكـ حـ  6
ــاعـــدون  مـــسـ ــكــــام  حــ  8
ــيـــون، 3 حــكــام دولــيــون  دولـ
لكرة الصاالت، باإلضافة إلى حكمين 
اثنين دوليين لكرة الشواطئ، وعلى 
 3 الــبــحــريــن  تــضــم  اإلداري  الصعيد 
بينهما  للحكام  آســيــويــيــن  مقيمين 
ــلــحــكــام أيـــًضـــا،  اثـــنـــان مــكــتــشــفــان ل
بــاإلضــافــة إلــى مقيم آســيــوي واحــد 

لحكام كرة الصاالت.

حكام الكرة يواصلون برنامجهم عن بعد

غالبيتهــم مــن المطاعــم والعالمــات التجاريــة المعروفــة

نفى تدخله بتشكيلة المنتخب وقال إن األندية تفكر بمصلحتها

مستأجرو محالت نادي المنامة يمتنعون عن الدفع

الصياد يؤيد حرية انتقال الالعب ذي الـ 26 عاًما

قــال أميــن ســر نادي المنامة عبدهللا عاشــور إن عدًدا من المســتأجرين 
للمحــات التابعــة للنــادي بمنطقــة الجفيــر امتنعــوا عن دفــع اإليجارات 
الشــهرية المترتبــة عليهــم منــذ أن خّيمــت جائحــة كورونــا علــى مملكــة 

البحرين.

ــادي  ــ ــن ــ ال أن  عـــــاشـــــور،  وأوضــــــــح 
المستأجرين  مــن  خطابات  تلقى 
وغالبيتهم من المطاعم المعروفة، 
تطالب بعضها بالتخفيض والبعض 
االخر باإلعفاء من المبالغ الشهرية 
الــمــســتــحــقــة مــتــعــذريــن بــالــضــرر 
اإلجـــراءات  بسبب  أصابهم  الـــذي 
ــاء  ــوبـ ــمــكــافــحــة الـ ــة ل ــ ــرازي ــ ــت االحــ

العالمي. 
واســتــغــرب عــاشــور قــيــام مطاعم 

هذا  مــن  بطلب  بالتقدم  مــعــروفــة 
قــطــاع  وأن  خـــصـــوًصـــا  ــوع،  ــ ــنـ ــ الـ
ــإغــاق  ــتــعــرض ل ــمــطــاعــم لـــم ي ال
التجارية،  الــقــطــاعــات  مــن  كغيره 
ــرت اإلجــــــــــراءات  ــصــ ــتــ حـــيـــث اقــ
الــمــفــروضــه عــلــى الــمــطــاعــم بعدم 
فيما  المحل،  في  الوجبات  تقديم 

الطلبات الخارجية لم تتوقف. 
إلى  المنامة  نادي  أمين سر  وأشار 
اإلعفاء  طلبات  رفــض  الــنــادي  أن 

والــتــخــفــيــضــات، ألنـــه مــلــتــزم أمــام 
والرياضة  الشباب  شــؤون  وزارة 
مداخيله  عــن  كــشــوفــات  بتسليم 
بشكل شهري، األمر الذي سيجعله 

أمـــام طــائــلــة الــمــســاءلــة فــي حــال 
قيامه بشيء من هذا القبيل دون 
حصوله على توجيهات من الوزارة 

المعنية. 

 أكد قائد منتخبنا الوطني لكرة اليد حسين الصياد أن األندية المحلية ال تفكر 
فــي مصلحــة الاعــب وتضــع مصلحتهــا أوال، مؤكًدا دعمــه لتطبيق قــرار حرية 

انتقال الاعب في حال وصوله سن الـ 26 من دون موافقة ناديه األم.

وقال الصياد إنه لم يكن يبحث الحصول 
المنتخب إطاقا وإنما  على شارة قيادة 
عــرضــت عــلــيــه مـــن قــبــل الــجــهــاز الفني 
في  القيادة  لتسلم  رفضه  رغم  واإلداري 

بادئ األمر.
المباشر  البث  عبر  حديثه  فــي  وأضـــاف 
“لقد   )bs_action( لحساب  باإلنستغرام 
رفضت شارة القيادة ألنها تتطلب المزيد 
مسئولية  وهــي  واالنضباط  االلــتــزام  من 
صــعــبــة تــتــطــلــب الــتــعــامــل مـــع الــاعــبــيــن 
ليست  فالشارة  الملعب..  وخــارج  داخــل 
نافيا  الــاعــب..”،  مجرد خيط يعلق على 

وجود أي خافات مع أحد الاعبين حول 
قيادة المنتخب، الفتا النظر إلى أن شارة 
القيادة ال يشترط أن تمنح لاعب األكبر 

سنا بالفريق.
الفني  الجهاز  في  تحكمه  الصياد  ونفى 
الخيارات داخل  واإلداري وفرضه بعض 

تشكيلة المنتخب.
اليد  لكرة  العالم  لكأس  التأهل  أن  وذكــر 
الكثيرون  يعتقد  كما  السهل  باألمر  ليس 
ــاضـــي، مــضــيــفــا “بــعــد  ــريـ فـــي الـــشـــارع الـ
العالم  كــأس  ــى  إل مـــرات  عــدة  تأهلنا  أن 
أمر  هــو  التأهل  بــأن  يــرى  البعض  أصبح 

ويتطلب  صعب  ولكنه  وسهل  اعتيادي 
الصياد  وامتدح  كبيرا..”.  وتركيزا  جهدا 
المدربين  مــع  اليد  كــرة  اتــحــاد  تعاقدات 
األجانب مضيفا “لقد وفق اتحاد كرة اليد 
في المدربين العالميين الذين استقطبهم 

خال السنوات الماضية وهو أمر يحسب 
له كثيرا..”.

ولدى سؤاله عن المقارنة بين الحارسين 
الدوليين العميد محمد أحمد الذي اعتزل 
اللعب نهائيا وحامي عرين منتخبنا حاليا 
محمد عبدالحسين قال “المقارنة صعبة.. 
فمحمد أحمد اسمه العميد وهو معروف 
من  وعبدالحسين  وإنــجــازاتــه..  بخبرته 
الحراس المتميزين وأصحاب اإلنجازات 
 20 مــن  أكثر  منذ  عاقة  معه  وتربطني 
فإن  ــام  األرقــ بلغة  أعتقد  ولكنني  عــامــا 
عــبــدالــحــســيــن ربــمــا يــكــون األفــضــل في 
حقق  ألنـــه  البحرينية  الــيــد  كـــرة  تــاريــخ 
وآســيــويــة  وعــربــيــة  خليجية  ــازات  إنـــجـ

وعالمية وأولمبية لم يسبق إليه أحد..”.

صورة لمحالت نادي المنامة بمنطقة الجفير 

 كيف سيكون برنامجك في “رمضان  «
كورونا”؟

الحالية سيقتصر  الــظــروف  فــي ظــل  زهــيــر: 
ــراءة الــقــرآن الــكــريــم في  الــبــرنــامــج عــلــى قــ
ــجــلــوس مـــع الــعــائــلــة ومــمــارســة  ــمــنــزل وال ال
زيـــارة  افــتــقــدت  أن  بــعــد  المنزلية  الــريــاضــة 

األهل والمجالس. 
ما سلبيات وإيجابيات كورونا معك كونك  «

رياضيا؟

زهير: افتقدت ممارسة الرياضة في الصاالت 
السلبيات،  أهــم  وهـــذه  الــمــبــاريــات  ــواء  وأجــ
وأما اإليجابيات هي أني أصبحت قريبا من 

عائلتي أكثر من السابق.
هل أنت مع عودة المسابقات أو إلغائها..  «

ولماذا؟

الوباء  استمر  ما  إذا  طبًعا  اإللغاء  مع  زهير: 
اإلصابات  من  وتفادًيا  المقبلة،  األشهر  في 
الــوقــت  الــمــنــافــســات وضــيــق  بسبب تــوقــف 

إلعداد الاعبين للمباريات مجدًدا.
كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟ «

زهير: أتوقع أن تكون العودة ضعيفة بالنسبة 

الناحية  من  الاعبين  ضعف  بسبب  للسابق، 
يحتاج  وهذا  التوقف  جراء  والفنية  اللياقة 
مدة طويلة لكي يتم استعادتها على الصعيد 

الفردي لاعب والمستوى العام للفرق.  

هل اكتشفت كورونا فيك شيًئا جديًدا غير  «

هوايتك الرياضية؟

زهير: نعم، الطبخ وبدرجة ممتاز. 

 ما وجبتك المفضلة على الفطور والسحور؟ «

وعلى  والباجه  القيمات  الفطور  في  زهير: 
السحور الفواكه.

طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

زهير: دون شك القيمات. 

ماذا تشاهد بالتلفزيون؟  «

زهير: أتابع برنامج نتفلكس.

 موقف سابق تتذكره في كل شهر  «

رمضان؟

زهير: بصراحة ال يوجد شيء أتذكره.

علي مجيد

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

في الشهر الرمضاني الكريم 
االستثنائي المحاط  بفيروس 
كورونا. وسيكون ضيفنا اليوم 

العب كرة اليد بنادي الدير 
علي زهير.
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تبــث إذاعــة البحرين وضمــن خطتهــا البرامجية، طوال 
شــهر رمضــان المبارك فواصــل “ريان القصيــد”، وهي 
عبــارة عن فواصل شــعرية دينيــة تتحدث عن الشــهر 
الفضيل وشــعائره وفضائله. وتتراوح مدتها بين دقيقة 

إلــى دقيقتين، ويتكون فريــق العمل مــن: يونس العيد 
ومحســن الحمــري وأحمــد العبيدلي. ويبث علــى موجتي 

البرنامــج العــام، وبحريــن “إف.إم.”. ناهيك عــن العديد من البرامــج الدينية 
المتميزة التي تبثها طوال اليوم وغيرها من البرامج المنوعة.

تشارك الفنانة البحرينية الشابة حال الترك في حمالت تبرع 
للمحتاجين في شهر رمضان الكريم. وتهدف الحملة إلى 
تأمين الملبــس لـ 150 طفل من األيتــام. وأعربت الترك 
عن سعادتها في المشاركة في حملة “فينا خير” إلسعاد 

األطفــال اليتامــى، إذ انضمــت للمســاهمين بالحملــة 
والتبرع بثياب العيد لألطفال اليتامى والمحتاجين؛ بمناسبة 

قرب قدوم عيد الفطر المبارك. والترك فنانة بحرينية شــابة بدأت مشــوارها عبر 
برنامج “ستار صغار” بالسابعة من عمرها.

بــرر الفنــان عبدالعزيــز المســلم الهجــوم الذي تعــرض له 
التواصــل  موقــع  علــى   ،”2020 “ســينمائيات  مسلســل 
االجتماعي مــع بداية عرضه على تلفزيــون الكويت، بوقوف 
حســابات “وهمية” وراء هــذا الهجوم، موضًحــا في الوقت 

نفســه أنه وجد مــن جمهوره الحقيقي “كل الود والتشــجيع 
وردوًدا طيبة”. وذكر أن الحســابات الوهمية غردت بكثرة رافضة 

شراء جميع المسلسالت والبرامج، بحجة توفير المال لشراء كمامات، لكنها تناست 
دور اإلعالم العام الحتواء األسر في بيوتهم والترفيه الهادف عنهم في ظل األزمة.

حسابات وهميةحال تتبرع“ريان القصيد”

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

tariq.albahar
@albiladpress.com
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666666

داللهم فرح قلوبنا، وأزح 

همومنا، اللهم إن كان هناك 

ذنب يحول بين فرحتنا 

اغفره لنا يا الله، اللهم أعِط 

كل محتاج، اللهم اشِف كل 

مريض يتألم وال يعلم بحاله 

إال أنت.
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صحتك مع الصوم

إن انعــدام الثقافــة الفنيــة والفكريــة لــدى بعــض الفنانيــن هــو المســؤول األول عــن 
تخبطاتهــم العشــوائية وضياعهــم علــى طريــق الفن الصحيــح، فأكثر شــيء يتمتع به 
هؤالء الفنانون هو ممارسة التمثيل بنشاط، ولكن ما لم يغتن وجدان الفنان بالثقافة 
الخصبــة، فلــن تســتطيع موهبتــه أن تكشــف عــن التناقضــات العديــدة فــي الواقــع، 
وسيبقى مقيدا ضمن آفاق ضيقة وسطحية يحسبها كل شيء في الحياة والواقع. 

في الساحة العربية ظهرت مجموعة من 
الفنانيـــن أكثـــر توهجا، ولكـــن ليس أكثر 
إقناعا، وجوه شابة وطموحة فتحت لها 
ستائر المسرح وأعمال تلفزيونية لتعمل 
وتبـــدع في عملهـــا، ولكن بقيـــت عاجزة 
لالنتشـــار  بســـبب ســـعيها  إقناعنـــا  عـــن 
الســـريع؛ ولهذا لم تحصل على التعاطف 

الحـــي مـــن الجماهيـــر؛ ألنهـــا باختصـــار 
قدمـــت خلطـــا وتشويشـــا بســـبب عـــدم 
صدقهـــا في الفـــن والبحث عن الشـــهرة 

سريعا.
قنـــاة  علـــى  جميـــال  برنامجـــا  تابعـــت 
“البحريـــن لـــول” مـــن تقديـــم مصطفـــى 
عرفة، حيث كان يجرى لقاءات ســـريعة 

مـــع عـــدد مـــن الفنانيـــن حـــول مســـألة “ 
االنتشار السريع للفنان” وبطبيعة الحال 
تعددت اإلجابات ووجهات النظر، ولكن 
الجميـــع أتفـــق علـــى شـــيء واحـــد وهو 
ســـلبية االنتشـــار الســـريع للفنـــان. فترى 
الفنانة سمية األلفي أن االنتشار السريع 
قد يكون محفوفا بالمخاطر، والمقياس 
ليـــس فـــي كـــم األدوار، إنما فـــي الكيف 
وحسن االختيار. وبدورها قالت الفنانة 
شـــهيرة إن الجمهـــور يرى أنهـــا مقلة في 
أعمالهـــا، وقليلة الظهور، وعزت الســـبب 
فـــي ذلك إلى التأني فـــي اختيار األدوار 
وعـــدم الظهـــور مـــن أجل الظهـــور فقط، 
فقـــد تعلمـــت منذ دراســـتها فـــي المعهد 
علـــى االهتمـــام بانتقاء الدور المناســـب 

والشهرة ستأتي مع مرور الوقت.
أما الفنان البحريني قحطان القحطاني، 
أهـــم  الكيـــف  أن  جانبـــه  مـــن  فأوضـــح 
وفـــي  الســـابق  فـــي  الكـــم،  مـــن  بكثيـــر 
بداية مشـــواره الفنـــي كان يقبل أي دور 
لالنتشـــار الســـريع، ولكـــن مـــع اكتســـاب 
الخبـــرة أصبـــح ال يقبـــل أي دور يعـــرض 
عليه، وإنما الدور الذي يناسبه ويضيف 

إلى رصيده الفني.
أكـــد  الفنـــان ســـعيد صالـــح رحمـــه هللا 
ضرورة االلتـــزام بانتقـــاء األدوار وعدم 
الفـــن  ألن  الظهـــور؛  فـــي  االســـتعجال 
يحتـــاج خبـــرة متراكمة وصعود الســـلم 
خطـــوة خطـــوة، وشـــاطره الـــرأي الفنان 

عبدهللا ملك.

قحطان القحطانيشهيرة سمية األلفي عبدالله ملك

قضية “االنتشار السريع للفنان” في ذاكرة نجوم زمان

مطبخ

الشــاب الطمــوح محمــد إبراهيــم محمــد مخــرج بتلفزيــون البحريــن حاليــا، حاصــل علــى 
بكالوريوس إعالم قســم اإلذاعة والتلفزيون من جامعة البحرين، وهو أمين ســر ورئيس 
لجنة العروض الخاصة في نادي البحرين للسينما، وعمل رئيسا لقسم السينمائي بمهرجان 
تاء الشباب، وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والخارجية وحاز على العديد من 

الجوائز في العديد من المهرجانات السينمائية المهمة، وكان لنا معه هذا اللقاء الشائق:

حدثنا عن مسيرتك الفنية. «

منـــذ طفولتـــي مرتبـــط بمجـــال التصويـــر 
أســـعى  أنواعـــه، وكنـــت حينهـــا  بمختلـــف 
للتجريـــب والتعلـــم من خالل المشـــاهدات 
واالطالع على كل ما هو جديد، فشـــاركت 
حينها في العديد من المهرجانات المحلية 
والخارجيـــة، ولي العديد مـــن األفالم مثل 
“زهـــور تحترق”، و “صبـــر الملح”، و“زينب”، 
و “الذاكـــرة المفقـــودة”، كمـــا حققت العديد 
مـــن الجوائـــز، وأهمها: جائـــزة أفضل فيلم 
الشـــرق  بمهرجـــان   2009 للعـــام  خليجـــي 
األوســـط الســـينمائي بأبوظبـــي EFC عـــن 
فيلـــم زهور تحترق، والـــذي كان من إنتاج 
الســـينمائي  لإلنتـــاج  البحرينيـــة  الشـــركة 
العام 2009، والجائزة الثانية بمهرجان أبو 
ظبـــي الســـينمائي EFC-st2012 عن فيلم 
صبـــر الملـــح، والجائـــزة الثانيـــة بمهرجـــان 
 st.sec2012 بدبـــي  الســـينمائي  الخليـــج 
عـــن فيلم صبـــر الملح أيضـــا، جائـــزة النمر 
البرونـــزي ألفضـــل فيلـــم عربـــي قصير في 
ملتقى ظفار للفيلم العربي 2015 والجائزة 
األولـــى فـــي المهرجـــان اإلعالمـــي الثالـــث 
بجامعـــة البحرين بقســـم األفـــالم القصيرة 
فـــي  لإلخـــراج  مســـاعدا  وعملـــت   .2007
الفيلم البحريني الطويـــل حكاية بحرينية 
مـــع المخـــرج بســـام الـــذوادي فـــي ٢٠٠٥، 
إلـــى جانب العديـــد من المشـــاركات داخل 

البحرين وخارجها.

كيف كانت بداية مسيرتك اإلخراجية؟  «

البدايـــة كانـــت من خالل حبـــي والتصاقي 
بكاميـــرا الفيديو والكاميـــرا الفوتوغرافية 
أيضـــا، كنت أحب هـــذا المجال وتطور هذا 
الشـــغف لحبـــي لصناعـــة األفـــالم، وبـــدأت 
محـــدودة  بـــأدوات  أفـــالم  أصنـــع  حينهـــا 
أكثـــر،  الرغبـــة  تطـــورت  حتـــى  وبســـيطة 
وأصبـــح هنالـــك طمـــوح مختلـــف ورغبـــة 
بإنتـــاج أفـــالم قصيـــرة أكثـــر تطـــورا، كنت 
الثامنـــة عشـــرة مـــن عمـــري.  فـــي  حينهـــا 
ولحســـن الحـــظ حصلـــت الفرصـــة للعمـــل 
كمســـاعد مخـــرج للمخرج بســـام الـــذوادي 
الطويـــل “حكايـــة  البحرينـــي  الفيلـــم  فـــي 
طاقـــم  مـــع  حينهـــا  وعملـــت  بحرينيـــة”، 
متكامـــل مـــن البحريـــن والهنـــد وغيرهـــا. 
وبعدهـــا حصلت على فرصة إلنتاج فيلمي 
القصير زهور تحترق وحققت جائزة معه.

من الداعم األول لك في هذا المجال؟  «

الدعـــم األول والرئيـــس بـــدءا مـــن العائلة، 
عندمـــا كنـــت المرحلـــة اإلعداديـــة مازلـــت 
أتذكـــر اللحظة األولـــى التـــي أهداني فيها 
والـــدي كاميرا فيديو ألمارس بها هواياتي 
وأعبر بها عن أفكاري وشـــغفي، وال أنســـى 
دعـــاء أمـــي بالتوفيق دائمـــا، باإلضافة إلى 
تشـــجيع عائلتـــي وأســـاتذتي فـــي جامعـــة 
البحرين، وال يمكن أن أنســـى دور الشـــركة 
البحرينية للسينما عندما أعطتني الفرصة 

األولى ومن ثم المحافظة الشمالية وهيئة 
الثقافة واآلثار.

ما أول فيلم قمت بإخراجه؟  «

بخصوص أفالمي، فأنا أصنف أفالمي في 
مرحلتيـــن، أولـــى تجاربي القصيـــرة كانت 
باســـم “هروب”، وهذا الفيلـــم كان يتحدث 
عـــن طفل صغير يتحـــدى الحياة بحثا عن 
لقمة عيشه هاربا من كل الصعاب، والفيلم 
الفعلـــي فـــي التجربة األكثـــر احترافية هو 
فيلم زهور تحترق. وكان عن قصة الكاتب 
الفلسطيني غســـان كنفاني عن قصة كعك 
على الرصيف، وكان يعالج مشـــكلة ماسح 
أحذية يبحث عن حياته في أحذية المارة 
علـــى أرصفة المدينة. كانـــت التجربة هذه 

هي االنطالقة الحقيقية لي.
هل ترى إن ثقافة المخرج مهمة كي  «

تصنع منه مخرجا ناجحا؟

عمليـــة إخـــراج أي فيلـــم من 
الطبيعـــي بحاجة إلى ثقافة 
معرفـــي  وتراكـــم  ودراســـة 

وثقافـــي كـــي يكـــون المخـــرج 
قـــادرا علـــى رصـــد الحـــاالت المجتمعيـــة 
وتحويلهـــا إلـــى حكايات مصورة بشـــكل 

فني مالئم يعكس ثقافة ونضج في الطرح 
الفني والسينمائي بعيدا عن السطحية.

ما الصعوبات التي تواجهك كونك  «
مخرجا بحرينيا؟

القـــدرة اإلنتاجيـــة الداعمـــة لألفـــالم؛ ألن 
الفيلـــم بالعادة يحتاج دعما ماديا كي يرى 
النور. ربما يكون الشـــاعر أو الكاتب عموما 
مطبوعـــا؛  وكتابـــا  وأوراق  قلمـــا  يحتـــاج 
كي ينجـــز منجزه الثقافـــي بالكامل، ولكن 
المخرج يكون بحاجـــة لدعم تقني ومادي 
لتجهيز كل الطاقم وتلبية كل االحتياجات 
للتصويـــر واإلضـــاءة والصـــوت والمونتاج 

والموسيقى وغيرها. 

لقاء طالبة االعالم:

 فاطمة إبراهيم محمد/   جامعة البحرين

  

ثــقــافــيــا ــا  ــمـ ــراكـ وتـ ــة ودراســـــــة  ــاف ــق ث ــاج  ــت ــح ي ــم  ــل ــي ف أي  ــم  ــدي ــق ت

المخرج محمد إبراهيم: أسعى للحضور في ساحة السينما

المكونات:
. حبتان كبيرتان من الباذنجان. 

. بصلة كبيرة. 
. 3 فصوص من الثوم. 

. قرن من الفلفل األخضر الحار. 
. ربع كوب من صلصة الطحينة. 

زيـــت  مـــن  كبيرتـــان  ملعقتـــان   .
الزيتون. 

عصيـــر  مـــن  كبيـــرة  مالعـــق   4  .
الليمون. 

. ملعقة صغيرة من الملح. 
. ربع ملعقة صغيرة من الكمون. 
. بابريكا وزيت زيتون للتقديم. 

الطريقة 
. جهـــز شـــواية الفـــرن وثبـــت الرف 

العلوي. 
نصفيـــن  إلـــى  الباذنجـــان  قطـــع   .

طولًيا.
علـــى  متعاكســـة  شـــقوًقا  .اصنـــع 
قشـــرته الخارجية بواســـطة ســـكين 

حاد.
بزيـــت  الباذنجـــان  قشـــرة  ادهـــن   .

الزيتـــون بواســـطة فرشـــاة صغيرة، 
والفلفـــل  الملـــح  مـــن  القليـــل  ورش 

األسود والشطة. 
. قســـم البصلة مـــن النصف وضعها 
مـــع قطـــع الباذنجـــان وقـــرن الفلفـــل 

األخضر في صينية الفرن. 
. ثـــم ضـــع الصينية فـــي الفرن مدة 
ينضـــج  حتـــى  دقيقـــة   15 إلـــى   10

الباذنجان ويلين تماًما. 
. ثـــم اتـــرك الباذنجـــان جانًبـــا ليبرد 
قليـــاًل، ثـــم اســـتخرج لبـــه بواســـطة 
كبيـــر  طبـــق  فـــي  وضعـــه  ملعقـــة 

وتخلص من قشرته.
لـــب  مـــع  البصـــل وضعـــه  قشـــر   .
الباذنجـــان والثـــوم والفلفل األخضر 
وصلصـــة الطحينـــة وزيـــت الزيتون 
وعصير الليمون والملح في الخالط 

الكهربائي.
حتـــى  مًعـــا  المكونـــات  اهـــرس   .
تتشـــكل لديك صلصـــة بالقوام الذي 

ترغب به.
. اسكب المتبل في أطباق التقديم 

وقدمه مع الخبز.

المتبل اللذيذ

الفراولــة مــن الفاكهــة التي تحارب العطش الشــديد فــي رمضان، 
فنســبة المــاء فيها حوالي 90 % من تكويــن الفراولة، وُتعد جميع 
أنواع الفاكهة من فصيلة الفراولة غنية بالسوائل، لكن تبقى ثمرة 

الفراولة اللذيذة هي الفائزة.

وقالـــت الجمعيـــة األلمانيـــة للتغذيـــة: إن 
الفراولـــة وجبـــة بينيـــة مثاليـــة، تحتـــوي 
على السعرات الحرارية من ناحية وغنية 

بالمعادن والفيتامينات من ناحية أخرى.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن الفراولـــة غنيـــة 
باألليـــاف الغذائيـــة المفيـــدة للهضم، التي 

تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.
المعـــادن  مـــن  كنـــًزا  الفراولـــة  وتعتبـــر 
علـــى  تحتـــوي  إذ  والفيتامينـــات، 
البوتاســـيوم،  الكالســـيوم،   ،”C“ فيتاميـــن 
المغنيســـيوم، الحديـــد، الزنـــك، النحـــاس 

وحمض الفوليك.

أسامة الماجدالفراولة تمنع شعورك بالعطش
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أعلنـــت شـــركة بورشـــه عـــن تمديـــد فتـــرة الضمـــان علـــى ســـياراتها المحرق - ديار المحرق
الجديدة لمدة ثالثة أشهر إضافية. ويشمل التمديد جميع السيارات 
الجديـــدة التـــي ينتهي ضمانها في الفترة بيـــن  1   مارس  2020   و  31   
مايـــو 2020 . وال يترتب على العمـــالء أي تكاليف إضافية وفقًا لهذا 
اإلجـــراء الذي يســـري على العمالء فـــي جميع أنحـــاء العالم. ويأتي 
هـــذا اإلجـــراء في إطار مواجهة شـــركة تصنيع للســـيارات الرياضية 
للتحديـــات التـــي يفرضهـــا تفشـــي فيـــروس كورونـــا والذي تســـبب 
بتقييد العمل في العديد من مراكز بورشه منذ شهر مارس. ويسري 
هذا التمديد أيضًا على العمالء الذين اشتروا ضمان بورشه المعتمد 
بعـــد انتهاء الضمـــان األصلي لســـياراتهم الجديـــدة. وإذا كان تاريخ 
ضمان بورشـــه المعتمد يبدأ ضمن الفترة المذكورة فســـيتم تمديده 

لثالثة أشهر أخرى. 
وقـــال رئيـــس خدمـــات مـــا بعـــد البيـــع فـــي شـــركة بورشـــه، دانييل 
شوكرافت “هدفنا األساسي هو الحفاظ على شغف عمالئنا وذلك من 
خالل توفير أفضل الخدمات لهم خاصة في األوقات الصعبة. لذلك 
قررنـــا أن نقدم لعمالء بورشـــه فـــي جميع أنحاء العالـــم حالً موحدًا 
وسهل التنفيذ دون أن يترتب عليهم فعل أي شي، وستتولى مراكز 
بورشه إجراء عملية التمديد بشكل تلقائي” . وسيتم تحديد الموعد 

الجديد النتهاء الضمان اعتبارًا من نهاية فترة الضمان الحالية. فإذا 
كان ضمـــان الســـيارة الجديدة ينتهي بتاريـــخ  20   مارس  2020   على 
ســـبيل المثال  -  سيتم تمديده لثالثة أشـــهر أخرى وبالتالي سينتهي 
فـــي  20   يونيـــو 2020 . أمـــا ضمـــان الســـيارة الجديـــدة الـــذي ينتهي 

بتاريخ  15   مايو  2020   فسوف سيمدد حتى  15   أغسطس 2020 .
ُيذكـــر أن ضمـــان الســـيارة الجديـــدة يســـري لمدة ال تقل عـــن عامين 
تبدأ من اليوم الذي يتم فيه تســـليم الســـيارة إلى العميل. أما ضمان 
بورشـــه علـــى الســـيارات المســـتعملة المعتمـــدة فمدته  12   شـــهرًا مع 

إمكانية التمديد.

أعلنـــت شـــركة “ديـــار المحـــرق”، عـــن أحـــدث المســـتجدات 
والمنجـــزات بفلل “جيوان” التابعة لمشـــروع “ديرة العيون”، 
التـــي يتـــم تشـــييدها من قبل مؤسســـة أحمد عمـــر للتجارة 
األولـــى  المرحلتيـــن  إلنجـــاز  زمنيـــة  بخطـــة  والمقـــاوالت، 
والثانيـــة في الربع األخير من العام الجـــاري، وانتهاء العمل 
من المرحلة الثالثة في الربع الثاني من العام 2021.وتشمل 
تصاميـــم فلل “جيوان” الطراز العصري االســـتوائي والطراز 
الفرنســـي والكالســـيكي “آرت ديكو”، وتمتاز هذه التصاميم 
بمزيـــج اســـتثنائي يجمـــع بيـــن النمـــط المعمـــاري التقليـــدي 
مـــا يجعلهـــا مالئمـــة لمختلـــف  فـــي آن واحـــد،  والحديـــث 

التطلعات واألذواق.
ويجـــري تنفيـــذ األعمـــال بفلل المرحلـــة األولـــى والثانية من 
المشـــروع علـــى أكمـــل وجـــه وبتقـــدم ملحوظ عـــن الجدول 
الزمنـــي المعد، إذ مـــن المتوقع أن تكتمل هاتيـــن المرحلتين 
فـــي األشـــهر األخيـــرة مـــن العـــام 2020، مـــا ســـيتيح للمالك 

االنتقال للسكن في منازلهم الجديدة في غضون أشهر. 

وباشرت شركة “ديار المحرق” تشييد 173 فيال في المرحلة 
األولى في 1 نوفمبر 2018، وبلغت نسبة اإلنجاز 75 % حتى 
اآلن، بينما وصل معدل إنجاز 119 فيال بالمرحلة الثانية إلى 

66 %، منذ بدء العمل لتشييدها في 15 أبريل 2019. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ديار المحرق” أحمد العمادي 
“يســـرنا جًدا في شـــركة “ديـــار المحرق” أن نعلـــن عن أحدث 
مستجدات العمل بفلل “جيوان”، التي تعكس حرصنا الكبير 
على اســـتكمال جميع المشـــاريع فـــي مدينة “ديـــار المحرق” 

بجودة رفيعة وبأفضل توقيت”.

العالــم أنحــاء  بجميــع  الشــركة  لعمــاء  موحــد  حــل  تصاميم الفلل تجمع النمــط المعماري التقليدي والحديث
“بورشه” تمدد فترة الضمان على سياراتها“ديار المحرق” تكشف آخر مستجدات “جيوان”

“رعايـــــة األمومـــــة” مكــــان أفضـــل لألطفـــــال
أطلقــت رعايــة األمومــة، وهي شــركة رائدة في مجال البيع بالتجزئة في شــهر 
رمضــان، فــي فتــرة انتشــار وباء ) كوفيــد - 19( وعمليات اإلغــاق لألطفال في 
البحريــن “عالــم نســتحقه”، لتقاســم مــا ســيتذكره األطفــال عندمــا تنتهــي هــذه 

األوقات.

وأكـــدت أن شـــهر رمضـــان هـــو الوقت 
الـــذي يصوم فيه المســـلمون من الفجر 
بالعائـــالت  ويلتقـــون  الغســـق،  إلـــى 
ومجتمعاتهم، يقومون بغالبية األعمال 
الخيريـــة، ويتذكـــرون الســـنة الماضية 
أفضـــل  يكونـــوا  أن  علـــى  ويصـــرون 

كأفراد.
وهذا العام، بدأ شهر رمضان في معظم 
أنحـــاء العالم يـــوم الجمعـــة 24 أبريل، 
ولكنه أصبح غير مســـبوق بسبب أزمة 

فيروس “كوفيد - 19”.
ولـــن تتمكـــن العائـــالت مـــن االجتمـــاع 
ومتوتـــرون،  مرضـــى  والنـــاس  مًعـــا، 

والمـــدن  ســـابًقا،  مفتوحـــة  واألبـــواب 
التي كانت تعج سابًقا بأسواق رمضان 

والتجمعات مغلقة.
وتســـتمر بيئـــة التشـــاؤم في شـــهر كان 

دائما مليئا بالتفاؤل واالحتفال.
رعايـــة األمومـــة هـــي متاجـــر تجزئـــة 
البحريـــن، ولهـــا  فـــي  رائـــدة لألطفـــال 
حضور في 4 متاجر “سنتربوينت” في 
مجمع الواحة الجفير، الرفاع، المحرق 
وســـيتي ســـنتر البحريـــن، إلـــى جانـــب 
متجريـــن رعايـــة األمومـــة فـــي مارينا 

مول والسقية.
وإنها تدافع بنشاط عن غرضها - هدف 

يركـــز علـــى جعـــل العالـــم مكاًنـــا أفضل 
لـــكل طفـــل - فـــي هـــذه األوقـــات غيـــر 

المتوقعة. 
وباســـتخدام رمضـــان كمرحلة، ترســـل 
إلـــى  تفـــاؤل  رســـالة  األمومـــة  رعايـــة 
العالم، عبر عيون وكلمات األطفال من 
جميـــع أنحاء العالم، إذ أطلقت العالمة 

التجارية فيلًما وأغنية. 
اإلجـــراءات  مـــن  نفـــذت سلســـلة  كمـــا 
لرعايـــة من هم فـــي الخطوط األمامية 

وعائالتهم. 
واشتركت المنصات اإلخبارية الرئيسة 
والمؤثـــرون فـــي الشـــرق األوســـط في 

دعم الفكرة طوال شهر رمضان.
ويســـتغل الفيلـــم نفســـه فـــي فضائـــل 
فـــي  المتأصلـــة  والعزيمـــة  الذكـــرى 
رمضان.  وُطلب من األطفال من جميع 

أنحاء العالم مشـــاركة ما ســـيتذكرونه 
مـــن “كوفيـــد - 19”، وتـــم الجمـــع بيـــن 
مـــع  والمثيـــرة  المدهشـــة  إجاباتهـــم 
التصوير الفوتوغرافي المؤثر، وألهمت 
أغنية أصلية، وبشـــكل جماعي، تحكي 
قصـــة رمضان غيـــر متوقعـــة، في بيئة 
اقتصادية صعبة مع إغالق اإلنتاج في 

الشرق األوسط، كفكرة وتنفيذ.
النمـــوذج  عـــن  تماًمـــا  الفيلـــم  ويبتعـــد 
النموذجـــي إلعالنات رمضـــان )اإلنتاج 
الضخم، وتأييد المشاهير، والرقصات، 
مًعـــا،  ويأكلـــون  يجتمعـــون،  والنـــاس 
ويحتفلـــون معا، القيـــام بأعمال لطيفة 

لآلخرين وما شابه(.

متاجر التجزئة 
أطلقت رسالة 
رمضان “عالم 

نستحقه”

ســـيارة  توافـــر  عـــن  نيســـان  أعلنـــت 
“نيســـان صني” 2020 الجديـــدة كلًيا، 
التـــي ألقت الضوء عليهـــا إقليمًيا في 
معرض دبي الدولي للســـيارات 2019 
فـــي صـــاالت عرضهـــا فـــي المنطقـــة. 
المحـــّدث  الطـــراز  هـــذا  ويتضمـــن 
معّبـــرة  بالكامـــل مقصـــورة خارجيـــة 
V-mo- “تشمل شـــبك نيسان األمامي 

tion”، ومقصورة داخلية رحبة تّتسم 
بتناغـــم األلوان والمواد المســـتخدمة 
الســـيارة طابًعـــا  تمنـــح  فيهـــا والتـــي 

فريًدا.
وتعتبـــر “صنـــي” 2020 الجديـــدة كلًيا 
المجموعـــة  إلـــى  األحـــدث  اإلضافـــة 
الســـيدان  طـــرازات  مـــن  المتناميـــة 
المحّدثـــة، إذ تتميز بمظهرها الجريء 
ومزاياهـــا  المتطـــور  نقلهـــا  ونظـــام 

التكنولوجية الالفتة.

وترتكـــز ســـيارة الجيـــل الجديد على 
هذه األســـس المتينة مرّسخًة حضور 
نيســـان فـــي فئة ســـيارات “الســـيدان 
ب” الرائجـــة حالًيـــا والزاخـــرة بمزايـــا 
السالمة والتكنولوجيا غير المتوافرة 

عادًة في هذا النوع من السيارات.
ويعـــّد التصميـــم عنصًرا اســـتراتيجًيا 
مهًما، إذ أعادت “نيسان” تصّور سيارة 
الســـيدان مـــن خـــالل تصميـــم جديـــد 
يتـــرك انطباًعـــا أواًل إيجابًيـــا وُيشـــعر 

السائق بالفخر لقيادته هذا الطراز.
فهو يتضمن مقاييس خارجية أطول 
وأعـــرض وأكثر انخفاًضـــا مع الحفاظ 

على رحابة المقصورة الداخلية.
ويعـــّد هـــذا التصميـــم األحـــدث بيـــن 
لـــدى  الســـيدان  ســـيارات  مجموعـــة 
“نيسان” بعد الـ “ماكسيما” والـ “ألتيما” 

الجديدة.

“نيسان” تطرح “صني” 2020 الجديدة
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مــن البحريــن إلــى مختلــف أنحــاء العالــم بشــكل فــوري

المجتمعيــة المســؤولية  وتعزيــز  المبــادرة  روح  لتنميــة  تهــدف 

“اإلثمار” و ”ماستركارد” يوفران “تحويل األموال” دولًيا

تمديد مسابقة “ترشيد المياه المنزلية” حتى أكتوبر

أعلن بنك اإلثمار، عن إطاق خدمة جديدة بالتعاون مع “ماســتركارد”، 
تســمح لعمــاء بنــك اإلثمــار بتحويل األمــوال من البحريــن إلى مختلف 

أنحاء العالم تقريًبا بشكل فوري. 

Ith- ســـميت  التـــي  الخدمـــة،  “وإن 
maarSEND”، يتـــم تقديمهـــا للعمالء 
المصرفيـــة  الخدمـــات  منصـــة  مـــن 
اإللكترونيـــة لبنـــك اإلثمـــار. وســـتوفر 
الخدمـــة للعمالء طريقة آمنة وســـهلة 
وسريعة لتحويل األموال للخارج من 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، عبر اســـتخدام 
أجهـــزة الهواتـــف النقالـــة أو األجهـــزة 
اللوحيـــة “التابلت” أو أي جهاز موصل 

بشبكة اإلنترنت. 
 ”IthmaarSEND“ وتســـتخدم خدمـــة
منصة “Mastercard Send” لتحويل 
األموال للخارج، التي تســـمح بإجراء 
وآمنـــة  ســـريعة  دوليـــة  تحويـــالت 

لمجموعة متنوعة من طرق الدفع. 
مســـتويات  للعمـــالء  ذلـــك  ويوفـــر 
جديـــدة من االختيـــار والراحة والثقة 
عبـــر الســـماح لهـــم بتحويـــل األمـــوال 
أو  بطاقـــات  أو  مصرفيـــة  لحســـابات 

محفظة الهاتـــف النقال مع المزيد من 
الشفافية.

دوًرا  “ماســـتركارد”  منصـــة  وتعلـــب 
مهًمـــا فـــي تحســـين االتصـــال بالعالم 
مـــن خـــالل تقديـــم ابتـــكارات جديدة 

ومطورة عبر نظام رقمي عالمي. 
التنفيـــذي،  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال 
للمجموعة المصرفية في بنك اإلثمار، 
عبدالحكيم المطوع “إن هذه الخدمة 
الجديدة توفـــر لعمالئنا طريقة أخرى 
ســـريعة جـــًدا لتحويـــل األمـــوال إلـــى 
الخـــارج، كمـــا أنها تســـمح لهم مســـبًقا 
وقبل القيـــام بالمعاملـــة معرفة جميع 
التكاليـــف الخاصـــة بالعمليـــة بمـــا في 

ذلك سعر صرف العملة”. 
 ”IthmaarSEND“ وأضاف “أن خدمة
قد تـــم تطويرها اســـتجابة لمتطلبات 
عمالئنا وتؤكد أهمية آرائهم بالنســـبة 
لنا. ويلتزم بنك اإلثمار ليصبح واحًدا 

من بنـــوك التجزئة المصرفيـــة الرائدة 
فـــي المنطقـــة، وأدركنـــا أنـــه لتحقيـــق 
ذلـــك يجب علينـــا االســـتماع باهتمام 
تركيزنـــا  علـــى  والمحافظـــة  لعمالئنـــا 
لمواصلـــة تلبيـــة احتياجاتهم وتجاوز 

توقعاتهم”. 
الخدمـــة  هـــذه  “أن  المطـــوع  وتابـــع 
الجديدة، التي تتوافر بشـــكل حصري 
لعمـــالء بنك اإلثمار، يمكنها أن تســـهم 
فـــي تغييـــر طريقـــة قيام األفـــراد في 
البحرين بتحويل األموال إلى الخارج 

األمـــوال  لتحويـــل  ذلـــك  كان  ســـواء 
ألفراد األســـرة في موطنهم أو لألبناء 
الـــذي يدرســـون في خـــارج البـــالد أو 
لتحويـــل األموال بالنيابـــة عن العمالة 
المنزلية أو غيرهم من العاملين. وفي 
الحقيقـــة، فـــإن تحويل األمـــوال الذي 
يتم تقريًبا فـــي الحال وتوفر الخدمة 
المصرفيـــة  الخدمـــات  ضمـــن منصـــة 
هـــذه  يجعـــل  ســـوف  اإللكترونيـــة 
الخدمـــة تحديًدا تحصل علـــى إقبال 

العديد من األفراد عليها”.

قررت اللجنة المنظمة لمســـابقة 
لألفالم القصيرة حول “ترشـــيد 
مجلـــس  فـــي  المنزليـــة  الميـــاه 
التعاون لدول الخليج العربية”، 
تمديـــد الفترة المحددة لتســـلم 
األعمـــال الفنيـــة المشـــاركة في 
المســـابقة التي أطلقتها جمعية 
علـــوم وتقنية الميـــاه الخليجية 

حتى 30 أكتوبر المقبل.
ويهـــدف التمديد لبنـــاء قدرات 
الخليجـــي  الشـــباب  ومهـــارات 
تبنـــي  فـــي  مشـــاركته  وتعزيـــز 
والمســـاهمة  الميـــاه  قضايـــا 

لتأميـــن  عليهـــا  الحفـــاظ  فـــي 
روح  تنميـــة  عبـــر  اســـتدامتها، 
المســـؤولية  وتعزيـــز  المبـــادرة 
المجتمعيـــة ونشـــر الوعـــي في 

أوساط المجتمع الخليجي.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة المنظمة 
المالـــي  األميـــن  للمســـابقة، 
بجمعيـــة علـــوم وتقنيـــة الميـــاه 
إن  ســـوار:  محمـــد  الخليجيـــة 
تمديد الفترة المحددة لتســـليم 
األعمال المشاركة في المسابقة 
التـــي تنظمهـــا الجمعيـــة تحـــت 
مظلـــة األمانـــة العامـــة لمجلس 

التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
الجـــازع  شـــركة  مـــن  بدعـــم 

لالستشارات والمقاوالت.

مـــن  الهـــدف  أن  إلـــى  ولفـــت 
التمديد هـــو إعطاء فرصة أكبر 
للمنافســـة والمشـــاركة بأعمـــال 
قيمة، خصوصا في ظل الحجر 
المنزلـــي ابان جائحـــة الكورونا، 
مشـــيرا إلـــى أن شـــروط التقدم 
للمســـابقة تتمثل في أن يشترك 
كل متســـابق ســـواء أكان فـــرًدا 
أو جماعـــة بعمـــل واحـــد فقـــط 
فـــي  المشـــاركة  لـــه  يســـبق  لـــم 
مســـابقات أخرى ولم يقدم ألي 

جهة أخرى، 
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“رقصة التابوت” للتحذير من “كورونا”
زمن  في  إيقونة  غانا  في  التابوت”  “رقصة  فيديو  أضحت 
كورونا، فبعد أن استخدمه البعض للسخرية والترفيه، لجأ 
الظريفة  الرقصة  تلك  إلــى  عــدة  بلدان  في  الشرطة  رجــال 
للتحذير من مخاطر ذلك الفيروس القاتل. ففي البيرو، وجد 
ضباط الشرطة طريقة جديدة لرفع مستوى الوعي بأخطار 
الفيروس التاجي خالل تفشي الوباء. ويظهر مقطع فيديو 
جرى تصويره في مقاطعة كاخاماركا، شمالي العاصمة ليما، 
مجموعة من ضباط الشرطة وقد حملوا تابوًتا على أكتافهم؛ 
ــنــاس مــن خــطــر عـــدوى جــائــحــة “كــوفــيــد- 19”،  لــتــحــذيــر ال
الرقصة كان  المنزل. وأثناء تأدية تلك  البقاء في  وضرورة 
ضباط الشرطة يهتفون “دعونا نكافح هذا الوباء معا، لنهزمه 
الالتينية،  أميركا  في  آخــر  بلد  وفــي  كاخاماركا”.  أجــل  من 
ــرجــال مــن كــولــومــبــيــا وهـــم يـــؤدون  انــتــشــر مقطع فــيــديــو ل
التابوت  حملة  فيديو  من  استوحوها  التي  الرقصة  نفس 
الراقصين في غانا. وأدى رجال األمن في هذا الفيديو تلك 
الرقصة بخفة ورشاقة أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل 
االجتماعي، داعين لالستماع إلى نصائحهم بضرورة التزام 

البيوت واألخذ بمبدأ “التباعد االجتماعي”.
أما في الهند، وفي والية تاميل نادو، فقد تفتق ذهن الشرطة 
هناك عن تصوير فيديو طريف مستمد من “رقصة الكفن”، إذ 

نارية، قبل أن يوقفه  الفيديو شاب يقود دراجــة  يظهر في 
حاجز أمني ألنه خالف حظر التجول المفروض بسبب جائحة 
متواضع  تابوت  على  الــرجــال  يضعه  الفور  وعلى  كــورونــا. 
الطائش  الشاب  ليتعلم  الرقص بخفة ظل،  قبل أن يباشروا 
أن ال يخالف القوانين ويعود إلى منزله ملتزما باإلجراءات 
الوقائية التي فرضتها السلطات المحلية للحفاظ على حياته 

وحياة اآلخرين من ذلك الفيروس الخبيث.
ــى أن الــفــيــديــو الــمــنــتــشــر فــي مــواقــع الــتــواصــل  إضــافــة إلـ
في  موجود  غانا  في  الجنائز  طقوس  أحد  إلى  االجتماعي 
2015، وحظي بماليين مشاهدة حتى  “يوتيوب” منذ العام 

اآلن.

لمنظمة  ــرســمــي  ال ــحــســاب  ال نــشــر 
الصحة العالمية على “تويتر”، أمس 
اليوم  بمناسبة  تــغــريــدة  الــثــالثــاء، 
العالمي لنظافة األيدي، طالبت فيها 
برفع مستوى الوعي إلنقاذ األرواح 

عن طريق تنظيف اليدين جيدا.
ــدور  ــ ــى الـ ــ ــمــنــظــمــة إلـ وأشــــــــارت ال
يلعبه  أن  يــمــكــن  الــــذي  الــحــقــيــقــي 
المجتمع،  وأفراد  الصحيون  العمال 
الـــوقـــايـــة من  فـــي  يـــســـاعـــدوا  وأن 

العدوى.
“يستطيع  ــتــغــريــدة:  ال فـــي  وجــــاء 
ــيـــون وأفـــــــراد  الـــعـــامـــلـــون الـــصـــحـ
الوقاية  في  يساعدوا  أن  المجتمع 
مــن الــعــدوى، إن غسل األيـــدي هو 
فعالية  ــثـــر  األكـ اإلجــــــــراءات  ــد  أحــ
للحد من انتشار مسببات األمراض 
بما في ذلك  العدوى،  وللوقاية من 

العدوى بفيروس “كوفيد - 19”.

منظمة الصحة: 
انقذوا األرواح... 
نظفوا أياديكم

والعالم  العراق  كبيرة هزت  في صدمة 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ الـــعـــربـــي، ضـــجـــت مــ
ــد بخبر  االجــتــمــاعــي مــنــذ مــســاء األحــ
مقتل طفل بطريقة مروعة في مدينة 

الموصل.
وذكرت وسائل إعالم عراقية أن الطفل 
أعــوام( وجد   8( شاهين وســام سلوان، 
مسجد  ــل  داخـ بشعة  بطريقة  مــقــتــوال 
بناحية زمار شمال غربي الموصل، بعد 
أن خرج من منزله إلى البقالة ولم يعد.

وأوضحت أن القاتل قام بتحطيم رأس 
الــطــفــل الــعــراقــي بحجر بــعــدمــا رصــده 
أثــنــاء خــروجــه مــن بيته فــي زمـــار، إذ 
كان متجها إلى أحد المحالت التجارية 

القريبة لجلب بعض األغراض لعائلته.
وانــتــشــر هــاشــتــاغ “حــق_شــاهــيــن” على 
خبر  انتشار  بعد  كبير  بشكل  “تــويــتــر” 
ــلـــوان، فيما  مــقــتــل الــطــفــل شــاهــيــن سـ
والــقــوات  السلطات  العراقيون  طالب 
على  للقبض  كــافــة؛  بــأفــرعــهــا  األمــنــيــة 
شاهين،  الطفل  قتلوا  الذين  المجرمين 
الــذي انتشرت صــوره بشكل كبير على 

مواقع التواصل االجتماعي.
ــنــت قـــــوات األمـــن  ــا، أعــل ــه ــب ومــــن جــان
بــاشــرت فــي تحقيقات  أنــهــا  الــعــراقــيــة 
ــقــاء الــقــبــض على  مــكــثــفــة؛ مــن أجـــل إل
هي  عليهم  القبض  أن  وأكــدت  الجناة، 

فقط مسألة وقت.
جهاز  في  يعمل  شاهين  والــد  أن  يذكر 
الشرطة العراقي، لكنه منفصل عن أمه 
أنها  عائلته  أكــدت  لذلك  أعــوام،   8 منذ 
بسبب  الطفل؛  قتل  يكون  أن  تستبعد 
عمل والـــده ورجــحــت أن يــكــون سبب 

القتل جنائيا.

“حق ـــ شاهين”... جريمة مرعبة تهز العراق

جولة تفتيشية للتأكد من جهوزية رجال شرطة 
البحرين ألداء واجباتهم في حفظ األمن

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ميغان  شخصية  عن  خفية  جوانب  فيديو  مصورة  كشفت 
ترفض  أنها  ومنها  هـــاري،  البريطاني  األمــيــر  زوجــة  مــاركــل، 

تصوير أقدامها.
ماركل  ميغان  مــع  كثب  عــن  عملت  إنــهــا  الــمــصــورة:  وقــالــت 
كانت  أنــهــا  وأضــافــت  ــاري،  هـ األمــيــر  بزوجها  تلتقي  أن  قبل 
في  و”المتطلب”  “الصعب”  سلوكها  بسبب  “أمــيــرة”  بـ  تلقب 
ميل”  “ديلي  لصحيفة  تصريحاتها  بحسب  التصوير،  موقع 

البريطانية.
وتابعت أن ميغان حضرت إلى موقع التصوير ومعها مجموعة 
كبيرة من المرافقين، إلى جانب فرضها قواعد صارمة، بما في 

ذلك عدم تصوير قدميها وتجنب التركيز عليها.
البالغة من  البريطانية، فإن أقدام ميغان  وبحسب الصحيفة 

العمر 38 عاما، أصبحت موضوعا ساخنا للصحافة، بعد خلع 
العام  حذائها أثناء جولة ملكية في نيوزيلندا قامت بها في 
2018، وكشفت عما يعتقد البعض أنه ندبة جراء عملية إزالة 

زائدة عظمية بها.

سر رفض ميغان ماركل تصوير أقدامها

فترة  قضائهن  أثــنــاء  التسلية  “هــولــيــوود”  حسناوات  مــن  مجموعة  قــررت 
الحجر المنزلي للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، بالمشاركة في مقطع 

مصور طريف من داخل منازلهن، وحصد أكثر من مليون مشاهدة.
سكارليت  مثل:  هــولــيــوود،  نجمات  أســمــاء  أبــرز  مــن  عــددا  الفيديو  ويضم 
روبــي  مــارغــوت  ــاز،،  ديـ كاميرون  بــاريــمــور،  درو  بــيــري،  هالي  جوهانسون، 
وروزاريــــو دوســـون، وهــو فــكــرة وإخـــراج ممثلة الــمــجــازفــات فــي السينما 
الممثالت  مع  عراك  بإشعال  المصور  المقطع  تبدأ  التي  بيل،  زوي  الشهيرة، 
لمنع  حاليا  المفروض  االجتماعي”  “التباعد  لسياسة  مراعاة  ُبعد،  عن  ولكن 
تقول  ثم  أريكتها  على  بيل  زوي  بجلوس  الفيديو  ويبدأ  “كــورونــا”.  تفشي 
“أشعر بالملل الشديد، أرغب في اللهو مع صديقاتي”، لتنهض ثم تسدد لكمة 
يتبعها تسلسل في الضربات المتتالية لكل نجمات هوليوود المشاركات في 
الفيديو، والالتي يستعرضن فيه مهاراتهن القتالية، نسبة إلى مشاركتهن في 
“يوتيوب”  الفيديو مليون مشاهدة عبر موقع  أفالم حركة شهيرة. واجتاز 
للفيديوهات، بحسب شبكة “سي بي إس” األميركية. ويحمل المقطع المصور 
اإلنترنت،  انتشرت على  نهج تحديات  الشجار”، وذلك على  “تحدي  عنوان 

منها “تحدي الثلج” و”تحدي فتح الزجاجة” وغيرها من التحديات.

ماذا فعلن حسناوات “هوليوود” داخل منازلهن؟

ــور  ــيــ ــطــ ــ عــــــــاد أكـــــبـــــر ال
الــجــارحــة لــلــظــهــور في 
بــريــطــانــيــا ألول  ســمــاء 

مرة منذ 240 عاما.
ــب صـــحـــيـــفـــة  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــــت”، كــانــت  ــدن ــ ــن ــ ــدب ــ “اإلن
ــل  ــذيـ الـ ذات  الـــنـــســـور 

األبيض، التي يصل طول جناحها إلى مترين ونصف منتشرة في جنوب 
الجائر.  الصيد  بسبب  النسور  واختفت  عشر.  الثامن  القرن  حتى  إنجلترا 
وآخر مرة شوهد فيها هذا النوع كان العام 1780، قبل اإلعالن عن االنقراض 
الكامل العام 1918. وعادت النسور ذات الذيل األبيض للظهور من جديد، 
نسور   6 إطالق  الماضي،  الصيف  وشهد  الحكومية.  الغابات  وكالة  بفضل 
بيضاء الذيل في جزيرة وايت، كجزء من مشروع مدته 5 سنوات إلعادة 

هذا النوع، وكانت النسور موجودة في غابات اسكتلندا. 

بعد غياب 240 عاًما.. المفترس األكبر يعود لبريطانيا

رقصة التابوت سالح جديد بيد الشرطة في زمن “كورونا”

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:33

 11:34 

3:04 

6:13

7:43 
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تابعونا على

الفائزون في مسابقة

مستلم بالنيابه عن زوجته 
فوزيه علي عبدا� زامل

مستلم بالنيابه عن امه الفائزة
عبدة احمد علي عبدا� مال ا�

احمد يوسف احمد عبدا� علياالء محمد احمد عبدالمعطياميرة حافظ عبدالعزيزفيصل غالم حيدر معتبر محمد

فلسطيني 
يلوح بألعاب 

نارية احتفاال 
بشهر رمضان 

المبارك في 
مخيم رفح 

لالجئين، 
جنوب قطاع 
غزة )أ ف ب(

على  بظاللها  كــورونــا  جائحة  تلقي 
حياتنا اليومية وكثير من التعامالت 
الـــتـــي نــواجــهــهــا فـــي ظـــل الـــظـــروف 
تلقي  أن  ــغــريــب  ال لــكــن  الـــجـــديـــدة. 
بظاللها أيضا على المعامالت البنكية.  
عن  البنوك  أحــد  عميل  ذهــن  وتفتق 
في  بــوضــعــهــا  نــقــديــة  أوراق  تطهير 
فرن الميكروويف، ما تسبب، بطبيعة 
ذلك  بعد  لجأ  ثم  حرقها،  في  الحال، 

إلى البنك الستبدالها.

أراد تنظيف النقود من “كورونا” 
فأحرقها بالميكروويف

الطفل شاهين وسام سلوان

وأضافت المصورة أنه أصبح من الواضح بالنسبة لفريق عملها المساعد 
أن ميغان ماركل “تكره قدميها”.


