
قدمت حملة “متكاتفين” التي  «
أطلقها المجلس األعلى للمرأة 
دعما ألسر ذوي اإلعاقة بالمركز 

البحريني للحراك الدولي من منطلق 
أهدافها التي تعزز العمل بين فئات 
المجتمع بروح فريق البحرين ورصد 
االحتياجات الطارئة للمرأة وأسرتها.

قال مكتب اإلحصاءات االتحادي  «
أمس الجمعة إن صادرات ألمانيا 

هوت 11.8 % في مارس، وهو 
أكبر هبوط منذ بدء االحتفاظ 
بالسجالت الحالية في 1990، 

إذ قلصت أزمة فيروس كورونا 
الطلب على السلع.

أبدى الموفد األميركي الخاص  «
المكّلف بالملف السوري جيمس 
جيفري، تفاؤال حذرا بشأن إمكان 
التعاون مجددا مع روسيا لوضع 
حد للحرب في سوريا، مشيرا إلى 
أن موسكو قد تكون ضاقت ذرعا 

برئيس النظام بشار األسد.

يقام حاليا في بوابة المرفأ المالي  «
معرضا فنيا للفنان التشكيلي 

جاسم السحيمي، والذي انطلق 
بداية مارس الماضي ويستمر 
حتى 23 مايو الجاري، ويشهد 

المعرض رغم الظروف الحالية 
إقباال من الجماهير.

“رب ضارة نافعة”، هكذا كان فحوى  «
حديث صاحب محالت ممتاز للدراجات 

الهوائية سيدعلي هاشم، الذي تحدث 
لـ “البالد سبورت” عما جرى له مع 

اإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا في 
الشهرين الماضيين تحديًدا، مشيرا الى 

نفاد لدراجات في محالته قبل األوان.
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المنامة - وزارة الخارجية

قامت ســـفارة مملكـــة البحرين في 
وبالتعـــاون   ،2020 أمـــس  دمشـــق 
الخارجيـــة  وزارة  مـــع  والتنســـيق 
المواطنيـــن  عـــودة  بتســـهيل 
العالقيـــن  البحرينييـــن  والطلبـــة 
عـــن  اللبنانيـــة،  الجمهوريـــة  فـــي 
طريـــق تســـيير رحلـــة إجـــاء مـــن 
مطـــار رفيق الحريـــري الدولي إلى 
مملكة البحرين ضمن الخطة التي 

أعدتهـــا وزارة الخارجيـــة إلجـــاء 
المواطنيـــن البحرينييـــن فـــي عدد 
مـــن الـــدول لحمايتهم مـــن جائحة 

فيروس كورونا.
بجهـــود  الســـفارة  وأشـــادت 
الســـلطات المحليـــة المختصة في 
الجمهورية اللبنانية لما قدموه من 
تعـــاون لتســـهيل إجـــراءات عـــودة 

البحرينيين.

واشنطن ـ وكاالت

اســـتوردت البحريـــن تبغـــا وســـجائر 
بقيمـــة إجماليـــة بلغـــت 8.9 مليـــون 
العـــام  مـــن  الربـــع األول  فـــي  دينـــار 
الجاري، بانخفاض بلغت نســـبته 57 
%، مقارنـــة بــــ21 مليـــون دينـــار في 

الفترة نفسها من العام 2019.

وكشـــفت اإلحصـــاءات التي جمعتها 
“البـــاد” مـــن التقاريـــر الصـــادرة عن 
شـــؤون الجمـــارك، أن ســـلعة “لفائف 
عاديـــة )ســـجائر( محتويـــة على تبغ” 
تصدرت الســـلع خـــال الربـــع األول، 
إذ بلـــغ وزنهـــا اإلجمالـــي 1.5 مليـــون 
 2020 العـــم  كيلوغـــرام منـــذ بدايـــة 

حتى مارس الماضي.

رخـــص مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
لنحـــو 6 شـــركات جديـــدة منـــذ مطلع 
البيئـــة  فـــي   ،2020 الجـــاري  العـــام 
الرقابية لتكنولوجيا الخدمات المالية 
“الفنتـــك”، فـــي مؤشـــر على اســـتمرار 
زخـــم حضـــور المملكـــة فـــي الســـاحة 

مجـــال  فـــي  والعالميـــة  اإلقليميـــة 
االقتصـــاد الرقمي  اآلخذ في التنامي 
والـــذي برزت أهميته بشـــكل أكبر مع 
تفشـــي جائحـــة “كورونـــا”. واختلفت 
دخلـــت  التـــي  الشـــركات  جنســـيات 
البيئـــة الرقابيـــة والتي ســـتختبر من 
خالها مختلف المنتجات التي تخدم 

القطاع المصرفي والمالي.

20.5 مليـــون وظيفـــة  أميـــركا  خســـرت 
خال شهر أبريل الماضي، وهو رقم غير 
مســـبوق في فترة قصيـــرة كهذه، لترتفع 
نســـبة البطالـــة إلـــى 14.7 % فـــي أعلـــى 
مســـتوياتها منـــذ الثاثينـــات، وفـــق مـــا 

أظهرت أرقام وزارة العمل أمس.
وجـــاءت هذه الخســـارة نتيجـــة التوقف 

الســـريع للنشـــاط االقتصـــادي لمواجهـــة 
فيروس كورونا.

وقالـــت وزارة العمل في بيـــان “انخفض 
التوظيـــف بشـــّدة فـــي جميـــع القطاعات 
الرئيســـة، مـــع خســـارة مهمـــة للوظائـــف 
خصوصا في قطاعي الترفيه والفنادق”.
وارتفـــع عـــدد العاطليـــن عـــن العمـــل من 

15.9 مليون إلى 23.1 مليون.

البطالة بأميركا تصل لمستوى تاريخيترخيص 6 شركات الختبار تطبيقات “الفنتك”انخفاض استيراد التبغ والسجائر بنسبة 57 %

ذكــر رئيس قســم القانــون العام بكلية الحقوق في جامعة المملكة عبدالباســط الحكيمي أن 
عقوبــة اإلعــدام قــد تكــون واردة بحــق مــن يتســبب عمدا فــي نقل عــدوى فايــروس كورونا 
“كوفيــد 19” لغيــر المصابيــن بــه طالمــا كان علــى علــم بأنــه مصــاب بالفيــروس وفقــا لقانون 

العقوبات البحريني في المادة )333(.

جـــاء ذلـــك فـــي أمســـية رمضانيـــة أقامتهـــا اللجنة 
الثقافيـــة بجمعيـــة المحاميـــن البحرينيـــة عـــن بعد 
عبر حســـاب الجمعية بموقـــع التواصل االجتماعي 
“اإلنســـتغرام” وأدارهـــا المحامـــي محمد الـــذوادي، 
تناول فيهـــا الضيف المســـؤولية الجنائية الناشـــئة 
عـــن نقل فيـــروس كورونا لغير المصابين به ســـواء 

عن طريق العمد أو خطأً.
وفـــي النـــدوة اإللكترونيـــة تعـــرض الحكيمـــي إلى 
محـــاور عـــدة، منها محور المســـؤولية الجنائية عن 
جريمة القتل العمد بواســـطة تعمد نقل العدوى من 
شـــخص مصـــاب بالفيـــروس إلى شـــخص آخر غير 
مصـــاب بـــه، موضحـــا أن الجاني بمثل هـــذه الحالة 

يكون مســـؤوال عـــن جريمـــة القتل العمـــد المقترنة 
بظـــرف مشـــدد، أال وهـــو القتـــل بواســـطة المـــادة 
ف  السامة، خصوصا أن القضاء والفقه المصري يكيِّ
الفيروســـات كمواد سامة، وهو ذات ما ينطبق على 

نص المادة )333( من قانون العقوبات البحريني.
كمـــا أشـــار فـــي المحـــور الثانـــي وهو المســـؤولية 
الجنائيـــة عـــن جريمـــة إعطاء مـــواد ضـــارة عمدا 
لكـــن دون توافـــر نية أو قصـــد القتل، لكـــن الفعل 
يفضـــي إلى مـــوت الضحيـــة، والمنصـــوص عليها 
فـــي المادة )336( من قانـــون العقوبات البحريني، 
أو يفضـــي الفعل إلى عاهة مســـتديمة دون قصد 
إحداثهـــا المنطبـــق عليهـــا نـــص المـــادة )338( من 

نفـــس القانـــون المذكـــور، أو تعمد إحـــداث العاهة 
المســـتديمة المنطبق عليها نـــص المادة )337( من 

ذات القانون.

اإلعدام عقوبة نقل “كورونا” عمًدا
أكاديمــي: القضــاء المصــري يعتبــر الفيروســات مواد ســامة

عبدالباسط الحكيمي

كشـــف وكيل شـــؤون البلديات بوزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي الشـــيخ محمد بـــن أحمد آل 
خليفة أن عدد المخالفات التي رصدت 
المتحـــرك  الرصـــد  عـــن طريـــق نظـــام 
بلغت حتى نهايـــة أبريل الماضي 422 
مخالفة. وأكد وكيل شـــؤون البلديات 
أن جميع البلديات باتت تستخدم هذا 
النظـــام المتحرك في رصد المخالفات. 
وتابـــع “تركزت أغلـــب المخالفات التي 
رصدت عن طريق الجهاز على إشغال 
الطريـــق دون ترخيص، والعمل خاف 
التنظيميـــة، وإشـــغال  البنـــاء  شـــروط 
والســـاحات  والمياديـــن  الشـــوارع 
العامـــة واألراضي الفضـــاء بالمركبات 
المعروضـــة للبيـــع أو اإليجـــار، وإلقـــاء 
أو تـــرك النفايـــات فـــي غيـــر األماكـــن 
المخصصة، والمباني اآليلة للسقوط”.

مـــن  عـــدد  تـــم رصـــد  “كذلـــك  وأردف 
المخالفـــات المتعلقـــة بالنظافة العامة، 

تنظيـــم  قانـــون  عليهـــا  نـــص  والتـــي 
المبانـــي رقم 13 لســـنة 1973 وقانون 

النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019”.
وأضـــاف “نظـــام تســـجيل المخالفـــات 
فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  يشـــكل  الجديـــد 
التعامـــل مـــع المخالفـــات وكذلـــك في 
التعـــرف علـــى البيانـــات والمعلومات، 
حيث يمكن للمفتش اســـترجاع جميع 
المعلومات المطلوبة بســـهولة وفي أي 

وقت”.

422 مخالفة عبر “الرصد المتحرك”
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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بغداد ـ وكاالت

تسلم الوزراء الجدد بالعراق 
المســـؤوليات مـــن ســـابقيهم 
المستقيلين، مساء الخميس، 
وذلـــك في القصـــر الحكومي 
فـــي بغـــداد، بحضـــور رئيس 
مصطفـــى  الجديـــد  الـــوزراء 
الكاظمـــي، إضافة إلى رئيس 
عـــادل  المســـتقيل  الـــوزراء 

عبدالمهدي.
وسيباشـــر الـــوزراء مهامهـــم 
وصاحياتهـــم الجديـــدة من 
يـــوم األحـــد، وهـــو أول يـــوم 

دوام رسمي في العراق.
وفي أول رد فعل معلن على 
الكاظمـــي،  حكومـــة  تمريـــر 
حـــزب  ميليشـــيات  جـــددت 
المدعومـــة  العراقيـــة  هللا 
مـــن إيـــران موقفهـــا الرافض 
مصطفـــى  الـــوزراء  لرئيـــس 

الكاظمي.

الحكومـــة،  تمريـــر  وقبـــل 
وصـــف “حـــزب هللا” العراقي 
المقـــرب مـــن إيـــران، تكليف 
المخابـــرات مصطفى  رئيس 
الكاظمي، بتشكيل الحكومة 
داعيـــا  حـــرب،  إعـــان  أنـــه 
القوى السياســـية والشـــعبية 

في الباد إلى رفضه.

العراق.. حكومة الكاظمي تتسلم أعمالها

أطلقت سيدة األعمال إيمان المناعي 
مشـــروع الحفيـــز، وهـــو أول منصـــة 
المنطقـــة  فـــي  تســـويقية  إلكترونيـــة 
تهـــدف لعرض األغـــراض والممتلكات 
األشـــخاص  حاجـــة  عـــن  الزائـــدة 
وبحالة جيدة وبيعها بأســـعار رمزية، 
األطفـــال  تحويـــل  فـــي  والمســـاهمة 
لرواد أعمال، وكذلك تخصيص نسبة 
2.5 % من إيرادات المنصة الشـــهرية 
لألعمال الخيريـــة. وصرحت المناعي 
لــــ ”الباد” بأن فكرة المشـــروع جاءت 
من ظـــروف جائحة فيـــروس كورونا 
االحترازيـــة  والتدابيـــر   ”19 “كوفيـــد 
المتخذة للبقاء في المنزل، قائلة “رب 
ضـــارة نافعـــة”، فلنجـــاح أي مشـــروع 
يجـــب تطويـــر فكـــرة ما، ومـــع وجود 
طلب عليـــه، وهذا األمـــر ينطبق على 

مشروع الحفيز.

“الحفيز” أول منصة 
لتسويق الممتلكات 

الزائدة بالمنازل

16 صفحة - 210 فلوس

80 تونسيا بالبحرين من أصل 2000 يرغبون بالعودة لبالدهم
أكـــد ســـفير جمهوريـــة تونس فـــي مملكة 
البحريـــن ســـليم الغرياني بأن عـــدد أبناء 
الجاليـــة التونســـية الراغبيـــن فـــي العودة 
إلـــى بادهـــم وإجائهـــم بعد تفشـــي وباء 
فايـــروس كورونـــا )كوفيـــد – 19( يبلغ 80 
مواطنـــا حتـــى الخميس 7 مايـــو الجاري، 
بالتونســـيين  قائمـــة  الســـفارة  أعـــدت  إذ 

الراغبين بالعودة.
فـــي تصريـــح خـــاص  الغريانـــي  وكشـــف 

لــــ “البـــاد” أن الســـفارة بصـــدد الترتيـــب 
لوصول طائـــرة خاصة من تونـــس قريبا؛ 
إلجاء الراغبين في العودة، وأن السفارة 
علـــى تواصـــل مـــع الطيـــران المدنـــي في 
الســـتخراج  وتونـــس؛  البحريـــن  مملكـــة 

التصاريح الخاصة.
وذكـــر الســـفير أن عدد الجالية التونســـية 
فـــي مملكـــة البحريـــن يقـــدر بــــ 2000 من 
بينهـــم 25 يعملـــون في القطـــاع الرياضي 
كمدربيـــن وفنييـــن والعبين فـــي مختلف 

سليم الغريانيالرياضات.

الكويت - وكاالت

أعلنـــت الكويـــت، أمـــس الجمعـــة، 
أنهـــا ســـتبدأ تطبيق حظر شـــامل 
في أنحاء البـــاد، بدءا من األحد 

وحتـــى 30 من مايـــو الجاري، في 
محاولـــة لكبـــح انتشـــار فيـــروس 

كورونا المستجد.

الكويت تعلن “الحظر الشامل”
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البلديـــات  شـــؤون  وكيـــل  كشـــف 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
الشـــيخ  العمرانـــي  والتخطيـــط 
محمـــد بـــن أحمد آل خليفـــة أن عدد 
المخالفـــات التـــي تـــم رصدهـــا عـــن 
طريـــق نظام الرصـــد المتحرك بلغت 
 422 الماضـــي  أبريـــل  نهايـــة  حتـــى 

مخالفة.
وأوضـــح الشـــيخ محمـــد أن “نظامـــا 
تم تدشـــينه من نائب رئيس مجلس 
الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس  الـــوزراء 
للمشـــاريع التنموية والبنية التحتية 
الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
فـــي 19 يناير 2020، حيث إنه نظام 
Mo� متنقـــل  المخالفـــات  (لرصـــد 

bile VCS( تـــم تصميمـــه وبرمجتـــه 
المعلومـــات  نظـــم  إدارة  قبـــل  مـــن 
بديـــوان الـــوزارة بمتابعـــة وتوجيـــه 
من وزير االشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف؛ 
لرصـــد ومتابعـــة جميـــع المخالفـــات، 
بيانـــات  قاعـــدة  لتوفيـــر  ويهـــدف 
متكاملـــة عـــن المخالفات عبـــر بوابة 

واحدة”.
وتابع “شدد الوزير خلف على أهمية 
هـــذا النظام وســـرعة تطبيقـــه لما له 
من فعالية في تطوير عملية الرقابة 

والتفتيش البلدي”.
تـــم اإليعـــاز  التدشـــين  “منـــذ  وقـــال 
لجميع البلديات واألمانة بالعمل في 

هذا النظام، حيث تم استخدامه من 
قبل قســـم الرقابة والتفتيش وقسم 
خدمـــات النظافـــة، حيـــث تـــم رصد 
أكثـــر مـــن 422 مخالفـــة مختلفة من 
بدايـــة تدشـــين النظام فـــي مختلف 
البلديات”، مؤكدا أن جميع البلديات 
باتت تستخدم هذا النظام المتحرك 

في رصد المخالفات.
وتابع “تركزت أغلب المخالفات التي 
تم رصدها عن طريق الجهاز إشغال 
الطريق دون ترخيص، العمل خالف 
شـــروط البنـــاء التنظيميـــة، إشـــغال 
والســـاحات  والمياديـــن  الشـــوارع 
العامة واألراضي الفضاء بالمركبات 
المعروضـــة للبيـــع أو اإليجـــار، إلقـــاء 

او تـــرك النفايـــات فـــي غيـــر األماكن 
المخصصة، المباني اآليلة للسقوط”.
وأردف “كذلـــك تـــم رصـــد عـــدد مـــن 
المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة، 
والتـــي نـــص عليهـــا قانـــون تنظيـــم 
المباني رقم 13 لسنة 1973 وقانون 
النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019”.
أن  البلديـــات  شـــؤون  وكيـــل  وأكـــد 
النظام يساعد البلديات واألمانة في 
ظل التحديـــات القائمة على تحقيق 
نتائـــج رصـــد أكبر وســـرعة الوصول 
إلـــى المعلومات الالزمة فـــي الموقع 
لتحديـــد المخالفـــة بشـــكل مفصـــل، 
المخالفـــات  إدخـــال  مـــن  والتأكـــد 
النظـــام  فـــي  صحيحـــة  بصـــورة 

واســـتكمال إجراءاتهـــا وحفظها في 
أرشـــيف إلكترونـــي متكامـــل إنفـــاذا 
المعمـــول  واالشـــتراطات  للقوانيـــن 

بها في المملكـــة للحصول على مدن 
خالية من المخالفات”.

وأضـــاف “نظام تســـجيل المخالفات 
فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  يشـــكل  الجديـــد 
التعامل مـــع المخالفـــات وكذلك في 
التعرف على البيانـــات والمعلومات، 
اســـترجاع  للمفتـــش  يمكـــن  حيـــث 
جميع المعلومات المطلوبة بســـهولة 
وفي أي وقت” مشيرا إلى أن النظام 
الجديـــد يهـــدف إلـــى توفيـــر قاعدة 
المخالفـــات  عـــن  متكاملـــة  بيانـــات 
عبـــر بوابة واحـــدة ســـواء مخالفات 
رخـــص البناء او مخالفـــات إعالنات 
أو مخالفـــات اشـــغال الطرق وغيرها 

من المخالفات.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ــاء ــن ــب ال ــروط  ــ شـ ــاف  ــ خ والـــعـــمـــل  ــص  ــي ــرخ ت دون  الـــطـــريـــق  ــال  ــغـ إشـ ــا  ــه ــب ــال غ

422 مخالفة عبر “الرصد المتحرك” في جميع البلديات
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ناصر بــن حمد: جالته القدوة والمثل فــي التضحية والعطاء

إشادة جاللة الملك أكبر وسام على صدورنا

الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  تقـــدم 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب 
الوطنـــي رئيس مجلـــس أمناء 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بخالص الشـــكر 
البـــالد  عاهـــل  إلـــى  والتقديـــر 
للمؤسســـة  الفخـــري  الرئيـــس 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة على ما 
تفضـــل بـــه جاللته من إشـــادة 
والتجـــاوب  الباهـــر  بالنجـــاح 
أبـــداه  الـــذي  النظيـــر  منقطـــع 
مـــع  الكـــرام  البحريـــن  أهـــل 
الحملـــة الوطنيـــة “فينـــا خيـــر” 
للمســـاهمات  جاللتـــه  وتقديـــر 
القيمة من المواطنين والتجار 
ورجـــال األعمال والمؤسســـات 
البنكية والمصرفية والشركات 
والمقيميـــن  والجمعيـــات 
نـــداء  لبـــوا  الذيـــن  واألفـــراد 
الدعـــم  تقديـــم  فـــي  الوطـــن 
والمســـاهمة فـــي هـــذه الحملة 
قـــال  كمـــا  والتـــي  الوطنيـــة، 
جاللتـــه عكســـت مـــا يتميـــز به 
المجتمع البحريني األصيل من 
قيـــم نبيلة فـــي الخيـــر والبذل 
والعطـــاء والتكافـــل والترابـــط 
والتالحـــم، مكنت البحرين من 

تخطي الكثير من التحديات.
وقـــال ســـموه إن مـــا تفضل به 
ســـيدي جاللة الملك من إشادة 
بدورنا في إطالق هذه الحملة 
النبيلـــة  والجهـــود  الوطنيـــة 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
اإلنسانية في دعم هذه الحملة 
ومبادراتهـــا وأعمالهـــا الخيرية 
فـــي  المتواصلـــة  واإلنســـانية 
وخارجهـــا.  البحريـــن  داخـــل 

لهـــو أكبـــر وســـام نتشـــرف بـــه 
ونضعـــه علـــى صدورنا وتقدير 
عظيـــم مـــن شـــخصية وقامـــة 
عظيمة كنا وال نزال، وســـنظل 
نتعلم ونسترشد بها في جميع 
أعمالنـــا والمهـــام المناطـــة بنـــا، 
فجاللتـــه القـــدوة والمثـــل في 
التضحيـــة والعطـــاء؛ مـــن أجل 
هـــذا الوطـــن، وقـــد ظهـــر هـــذا 
جليـــا في العديد مـــن المواقف 
واللحظات التاريخية لمملكتنا 
الغاليـــة ومـــن ضمنهـــا اهتمـــام 
جاللتـــه الكبيـــر بحفـــظ صحة 
وسالمة المواطنين والمقيمين 
في مملكة البحرين، منذ بداية 
ظهور هـــذا الوباء، حيث وضع 
صحـــة المواطنيـــن والمقيمين 
وأمـــر  األولويـــات،  رأس  علـــى 
كبيـــرة  ميزانيـــة  بتخصيـــص 
واالقتصـــاد  اإلنســـان  لحمايـــة 
الوبـــاء،  هـــذا  مـــن  الوطنـــي 
فـــي  رائـــدة  البحريـــن  لتكـــون 
التصـــدي لوبـــاء كورونـــا علـــى 
وأكســـب  العالمـــي،  المســـتوى 
مملكة البحرين السمعة الطيبة 
واإلشـــادة الدولية مـــن منظمة 
الصحـــة العالميـــة بفضـــل هذه 
التوجيهـــات الســـامية لحضرة 

صاحب الجاللة الملك.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 

اإلشـــادة  إن  آل خليفـــة  حمـــد 
والتقديـــر الســـامي من ســـيدي 
أمـــام  تجعلنـــا  الملـــك  جاللـــة 
مســـؤولية كبيرة بـــأن نضاعف 
والعطـــاء،  والبـــذل  الجهـــد 
ونســـأل هللا ســـبحانه وتعالـــى 
بأن يوفقنا في أعمالنا والمهام 
المناطـــة بنـــا وأن نكـــون عنـــد 
حسن ظن سيدى جاللة الملك 
دائمـــا، معاهديـــن جاللتـــه بـــأن 
نبذل مزيد من الجهد ونواصل 
العمل بكل جد واجتهاد لخدمة 
مملكتنـــا الغالية في ظل قيادة 
حضـــرة صاحب الجاللـــة ملك 

البالد.
مـــن جانبه، رفـــع األميـــن العام 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
اإلنســـانية رئيس لجنة تنسيق 
الجهـــود القائمـــة فـــي الحملـــة 
الوطنية فينا مصطفى الســـيد 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  خيـــر 
البـــالد  عاهـــل  إلـــى  والتقديـــر 
جاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
الفخـــري  الرئيـــس  خليفـــة  آل 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
اإلنســـانية علـــى مـــا تفضـــل به 
جاللته من إشادة بنجاح حملة 
فينـــا خيـــر وجهـــود المؤسســـة 

اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
فـــي عمل الحملـــة وما تقوم به 
مـــن أعمـــال ومبـــادرات خيرية 
البحريـــن  داخـــل  وإنســـانية 

وخارجها.
وقال مصطفى السيد بأن جميع 
مـــا تم من نجاح وما تحقق من 
إنجازات لم يكـــن ليتحقق لوال 
توفيـــق هللا ســـبحانه وتعالـــى 
واالهتمـــام  الدعـــم  ثـــم  ومـــن 
الكبير الذي يوليه جاللته بعمل 
المؤسســـة منذ إنشائها، وكذلك 
والطموحـــة  الشـــابة  القيـــادة 
لســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة، والذي اســـتطاع أن 
يقود دفة العمل اإلنســـاني بكل 
تميـــز واقتدار مكن المؤسســـة 
والتقديـــر  اإلشـــادة  نيـــل  مـــن 
مـــن ســـيدي جاللـــة  الكبيريـــن 
الملـــك المفدى، والـــذي نعتبرها 
وســـام  وأعلـــى  شـــهادة  أكبـــر 
يحصل عليـــه العاملون وجميع 
الملكيـــة  المؤسســـة  منتســـبي 
ويكفينـــا  اإلنســـانية،  لألعمـــال 
فخـــرا واعتـــزازا بهـــذا التقدير، 
وهو فـــي الوقت نفســـه يضعنا 
أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة 
العمل بكل جـــد لتحقيق الرؤى 
الســـامية والهـــدف النبيل الذي 

أنشئت المؤسسة من أجله.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد

التـــي  “متكاتفيـــن”  حملـــة  قدمـــت 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  أطلقهـــا 
لتوجيهـــات  تنفيـــذا  تأتـــي  والتـــي 
قرينـــة عاهل البـــالد رئيس المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــر 
اإلعاقـــة  خليفـــة؛ دعمـــا ألســـر ذوي 
بالمركـــز البحرينـــي للحـــراك الدولـــي 
تعـــزز  التـــي  أهدافهـــا  منطلـــق  مـــن 
العمـــل بيـــن فئـــات المجتمـــع بـــروح 
فريـــق البحرين ورصـــد االحتياجات 
الطارئة للمرأة وأسرتها، والعمل على 
توفيرها لتحقيق االستقرار النفسي 

واالجتماعـــي لجميـــع أفراد األســـرة 
وخلـــق الثقافـــة المجتمعيـــة الواعية 
وإبـــراز أفضـــل الممارســـات في هذا 

الجانب.
وأشـــار رئيـــس مجلـــس إدارة المركز 
عـــادل المطوع إلى أن المركز تســـلم 
ذوي  مـــن  ألســـر  رمضانيـــة  ســـالال 
اإلعاقة تحتوي على المواد الغذائية 
الرئيســـة، والتـــي يحتاجونهـــا خالل 
شـــهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن 
المجلـــس األعلى للمرأة يســـاهم في 
دعم مجاالت الحملة في دعم األسر 
ورصـــد احتياجـــات المـــرأة وتقديـــم 

المساعدات والخدمات الطارئة.

“متكاتفين” تدعم أسر ذوي اإلعاقة

الشيخ محمد بن أحمد

أشـــاد النائـــب عيســـى القاضـــي ببحـــث 
برغبـــة  لمقترحـــه  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـتمالك أرض وتحويلهـــا إلـــى متنزه 

في مدينة عيسى.
إلـــى أن المقتـــرح تـــم تحويلـــه  وأشـــار 
إلـــى اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي لمزيد من 
الدراسة، مؤكًدا أهمية المقترح بالنسبة 
ألهالي مدينة عيسى والمناطق القريبة 
الترفيـــه  لمقومـــات  المنطقـــة  الفتقـــار 
األساســـية، وســـوف يســـتفيد منهـــا 90 
ألف شخص عبر إنشاء متنزه نموذجي، 
وبحيـــرة  خضـــراء  مســـاحات  يتضمـــن 
صناعيـــة واســـتراحات ومطاعم لتكون 
متنفًســـا حقيًقـــا للمواطنين، وبمســـاحة 
واسعة تستوعب األعداد المتزايدة من 
ســـكان مدينة عيسى، الذين يستحقون 
الخضـــراء؛  المســـاحات  مـــن  مزيـــًدا 

الزدحام المنطقة بشكل كبير.
وذكـــر القاضـــي أن األرض هـــي الفرصة 
المشـــروع  إلنشـــاء  للمنطقـــة  األخيـــرة 
بمســـاحة 40 ألف قدم مربـــع، وال يوجد 
األشـــغال  وزارة  قبـــل  مـــن  اعتـــراض 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
تـــم  حـــال  فـــي  المشـــروع  إنجـــاز  فـــي 

استمالك األرض.

تطلع الستمالك أرض لمتنزه بمدينة عيسى الصحافة الوطنية صوت للمواطن وداعمة للمسيرة الديمقراطية
اللظـــي تدعـــو إلـــى تســـريع الخطـــوات نحـــو قانـــون جديـــد للمهنـــة

المنامـــة  مركـــز  رئيـــس  صرحـــت 
المحاميـــة  اإلنســـان  لحقـــوق 
الصحافـــة  يـــوم  فـــي  اللظـــي  دينـــا 
فـــي  الفاعـــل  ودورهـــا  البحرينيـــة 
تعزيـــز قيم اإلنســـانية وما عكســـته 
البحرينـــي  المجتمـــع  واقـــع  علـــى 
المتحضـــر، والمســـيرة الديمقراطية 
ومبادئ حقوق اإلنســـان والحريات 
ظـــل  فـــي  والمدنيـــة  السياســـية 
المشـــروع اإلصالحي لعاهـــل البالد 
جاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، ودعمها المســـيرة التنموية 
دعائـــم  وإرســـاء  والديمقراطيـــة، 
علـــى  والحفـــاظ  الحـــرة،  الكلمـــة 

عـــن  والدفـــاع  الوطنيـــة،  الوحـــدة 
مصالـــح مملكة البحريـــن من خالل 
إظهـــار الحقائـــق أمـــام العالـــم فيمـــا 
تتعـــرض لـــه مملكـــة البحريـــن مـــن 

حمالت تشويه وتزييف للحقائق.
وقالت اللظي إن الصحافة الوطنية 
تمكنـــت من نقل صـــوت المواطنين 
والمقيميـــن بـــكل حريـــة مـــن خالل 
صفحاتهـــا بمبـــادئ العمل الصحافي 
النزيه، والسعي نحو حلحلة القضايا 
أو تحقيـــق  المحليـــة دون محابـــاة 
لمصالح خاصة، وساهمت الصحافة 
بعالج هذه القضايا من خالل الطرح 
الموضوعـــي ونقـــل وجهـــات النظـــر 
بكل شـــفافية وبتفاعـــل من الجهات 

الحكومية معها.

إلـــى  اللظـــي  المحاميـــة  وأشـــارت 
نحـــو  الخطـــوات  تســـريع  ضـــرورة 
والـــذي  للصحافـــة،  جديـــد  قانـــون 
تعمـــل عليه الحكومة حاليا وأخذها 

خطـــوات إيجابيـــة بأخـــذ مرئيـــات 
رؤســـاء تحريـــر الصحـــف المحليـــة 
لصياغـــة قانـــون متطـــور وحديـــث 
التـــي  التطـــورات  مـــع  ويتوافـــق 
يشـــهدها القطاع اإلعالمي، يشـــمل 
بالمؤسســـات  اإللكترونـــي  اإلعـــالم 
الكبيـــر  للتطـــور  نظـــرا  الصحافيـــة؛ 
فـــي هـــذا المجـــال وتطـــور إمكانات 
هـــذا  فـــي  والعامليـــن  الصحفييـــن 
المجال، والبد من أن يغطي القانون 
الجديد جميع الجوانـــب التنظيمية 

المتعلقة بالصحافة اإللكترونية.
وهنأ مركز المنامة لحقوق اإلنســـان 
القطـــاع  فـــي  العامليـــن  جميـــع 
الصحافي واإلعالمي بمناســـبة يوم 

الصحافة البحرينية.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

دينا اللظي

عيسى القاضي

اإلشادة 
والتقدير من 

جاللته تجعلنا 
أمام مسؤولية 

كبيرة 

نعاهد جاللته 
ببذل مزيد من 

الجهد والعمل 
بجد واجتهاد 
لخدمة الوطن



أكــد ســفير جمهوريــة تونــس فــي مملكــة البحريــن ســليم الغريانــي 
بــأن عــدد أبنــاء الجاليــة التونســية الراغبين في العــودة إلى بالدهم 
وإجالئهــم بعــد تفشــي وباء فايــروس كورونا )كوفيــد – 19( يبلغ 80 
مواطنــا حتــى يــوم الخميــس 7 مايــو الجــاري، حيث قامت الســفارة 

بإعداد قائمة بالتونسيين الراغبين بالعودة.

فـــي تصريـــح  الغريانـــي  وكشـــف 
خاص لـ “البالد” أن السفارة بصدد 
الترتيب لوصول طائرة خاصة من 
تونس قريبا؛ إلجالء الراغبين في 
العودة، وأن السفارة على تواصل 
مـــع الطيـــران المدنـــي فـــي مملكة 
الســـتخراج  وتونـــس؛  البحريـــن 
التصاريـــح الخاصـــة، مشـــيرا إلى 
أن الســـفارة تعمل ليـــل نهار يوميا 
وحتـــى فتـــرة العطلة األســـبوعية 
لحـــل هـــذا الملـــف وتأميـــن ســـفر 
التونســـيين إلـــى موطنهـــم، وذلك 
انطالقا من المســـؤولية والواجب 
تجاه أبنـــاء تونـــس ورعاياها في 

كل دول العالم.
وذكـــر الســـفير بـــأن عـــدد الجالية 
التونســـية فـــي مملكـــة البحريـــن 
 25 بينهـــم  مـــن   2000 بــــ  يقـــدر 
يعملـــون فـــي القطـــاع الرياضـــي 
كمدربيـــن وفنييـــن والعبيـــن في 
ويشـــكلون  الرياضـــات،  مختلـــف 
مع أســـرهم نحـــو 50 فردا، مؤكدا 
عـــدم تعـــرض أي تونســـي مقيـــم 
فـــي البحرين حتـــى اآلن لإلصابة 
جميـــع  وأن  كورونـــا،  بفايـــروس 
المملكـــة بخيـــر  فـــي  التونســـيين 
مـــن  االهتمـــام  بـــكل  ويحظـــون 
ومتابعـــة  البحرينيـــة  الحكومـــة 

ورعاية السفارة.

وأوضـــح الغريانـــي أن التأخر في 
إجـــالء التونســـيين مـــن البحرين 
يعود ألســـباب خارجة عن اإلرادة 
مـــن بينها أســـباب معروفـــة دوليا 
الجويـــة  المجـــاالت  غلـــق  مثـــل 
والبريـــة والبحرية وتوقف حركة 
الخـــوف  إلـــى  إضافـــة  الطيـــران، 
من تفشـــي العـــدوى أثناء الســـفر 

والمرور عبر المطارات.
وأشـــار إلـــى أن الســـبب الرئيـــس 
يعود إلى عدم وجود رحلة جوية 
والمنامـــة  تونـــس  بيـــن  مباشـــرة 
كورونـــا  جائحـــة  قبـــل  حتـــى 
كال  فـــي  الوطنيتيـــن  للناقلتيـــن 
البلديـــن، حيـــث كان التونســـيون 
والبحرينيـــون يتنقلـــون عبـــر كال 
من الخطوط اإلماراتية التي تمر 
بدبي والخطوط التركية التي تمر 
بإســـطنبول والخطـــوط المصرية 
التي تمر بالقاهرة، وجميعها ألغت 
رحالتها بعد تفشي وباء كورونا.

وأوضـــح الغريانـــي أن الحكومـــة 
تبـــذل جهـــودا كبيـــرة  التونســـية 
إلجـــالء رعايهـــا التونســـيين فـــي 
مختلف دول العالم عبر الخطوط 
ال  والتـــي  التونســـية،  الجويـــة 
تستطيع إجالء جميع المواطنين 
في وقت قياســـي مـــع الوضع في 
االعتبار العديد من األولويات من 

بينها حجم الجالية.
وتابع “كما هو معروف بأن شركات 
الطيـــران هـــي شـــركات تجاريـــة 
ربحيـــة وعنـــد إجـــالء المواطنين 
طيـــران  شـــركة  أي  طريـــق  عـــن 
يؤخذ في االعتبـــار عددهم.. في 
أوروبـــا على ســـبيل المثال يوجد 
التونســـيين  مـــن  اآلالف  مئـــات 

وترحيلهـــم يتطلـــب وقتـــا أطول، 
وقد قامت الحكومة بإجالء عدد 
كبيـــر مـــن مواطنينا فـــي الرياض 
والكويـــت وعمـــان ومختلف دول 
العالـــم، وفي مملكـــة البحرين كما 
أسلفت، فإن العمل جار على قدم 

وساق إلعادة رعايانا ..”.
هنـــاك  أن  الغريانـــي  وأوضـــح 

عـــددا قليال جـــدا مـــن الموظفين 
توقـــف  مـــن  تأثـــروا  التونســـيين 
األنشـــطة التجاريـــة فـــي المملكة 
االحترازيـــة  لإلجـــراءات  تنفيـــذا 
والوقائيـــة التـــي اتبعتهـــا مملكـــة 
البحريـــن خصوصـــا العاملين في 
والفنـــادق،  والمطاعـــم  المقاهـــي 
والتي تأثر نشاطها بشكل مباشر، 

مؤكـــدا اهتمام ووقوف الســـفارة 
معهم ومتابعة شؤونهم، كما أشاد 
بتعاضـــد وتعـــاون أبنـــاء الجاليـــة 
والذيـــن  المقتدريـــن  التونســـية 
ضربـــوا أروع المثل فـــي التكافل 
بينهـــم  فيمـــا  والســـخاء  والكـــرم 
مـــن خالل التبرع بقســـائم شـــراء 
وســـالل رمضانيـــة ومبالـــغ مالية 

ومختلف المساعدات األخرى.
أشـــاد  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
باإلجـــراءات  التونســـي  الســـفير 
المتميـــزة التـــي اتخذتهـــا مملكـــة 
البحرين للحد من انتشار كورونا، 
مشـــيرا إلى أن البحرين من أوائل 
الـــدول فـــي التصـــدي للفايـــروس 
اإلجـــراءات  خـــالل سلســـلة  مـــن 
واالســـتعدادات  االحترازيـــة 
الالزمـــة  واالحتياطـــات  المبكـــرة 
مثل الفحوصات الطبية والرعاية 
وإغـــالق  الفائقـــة  الصحيـــة 
المنافـــذ وتعليـــق الدراســـة ودعم 
المواطنين من خالل حزمة مالية 
الصحيـــة  بالرعايـــة  واالهتمـــام 
للمقيمين من مختلـــف الجاليات، 
وتســـخير كافـــة إمكاناتها المادية 
والبشـــرية؛ من أجـــل محاربة هذا 
الوبـــاء، مؤكـــدا المكانـــة الريادية 
للبحريـــن فـــي هذا المجـــال لتنال 
إشـــادة دوليـــة كبيـــرة مـــن جانب 

منظمة الصحة العالمية.
واعـــرب الغريانـــي عـــن اعتـــزازه 
البحرينيـــة  بالعالقـــات  الكبيـــر 
التونسية، والتي تشهد المزيد من 
التقـــدم والتطور فـــي ظل اهتمام 
جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
والرئيـــس  البـــالد  عاهـــل  خليفـــة 

التونسي قيس سعيد.

80 تونسيا بالبحرين من أصل 2000 يرغبون بالعودة لبلدهم
الغريانـــي: قريًبـــا... طائـــرة خاصـــة إلجـــاء التونســـيين مـــن البحريـــن وال إصابـــات بــــ “كورونـــا”
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راشد الغائب

حسن علي

اإلجراءات االحترازية 
 في البحرين

حظيت بإشادة 
دولية كبيرة

 عدد قليل جدا 
من التونسيين 

تأثروا من توقف 
األنشطة التجارية

التأخر في إجالء 
المواطنين يعود 

ألسباب خارجة 
عن اإلرادة

السفير التونسي سليم الغرياني

قبــل أن ينتقــل الســفير خالــد المســلم إلــى العمــل بالســلك الدبلوماســي 
أمضى ســنوات من عمره في مضامير ســابق الخيول ورئاسة نادي راشد 
للفروســية وســباق الخيــل بالنيابــة بعد أن جذبــه ولعه بهــذه الرياضة من 

مهنته األولى في قسم اإلرشاد في ميناء سلمان.

كان الميناء مقـــر العمل بعد تخرجه 
من المالحة من كلية )ساوثامبتون( 

في بريطانيا.
البحريـــن  يمثـــل  فهـــو  اليـــوم  أمـــا 
ســـفيرا فوق العـــادة مفوضا لدى كل 
مـــن المملكـــة المغربيـــة وجمهوريـــة 
االســـالمية  والجمهوريـــة  البرتغـــال 

الموريتانية وجمهورية السنغال.
تواصلت معه لتســـليط الضوء على 
يومياته بأيام شهر رمضان. وجاءت 
األجوبة من الربـــاط للمنامة. وكتب 

السفير ما يأتي:

برنامجي اليومي

يأتـــي شـــهر رمضـــان المبـــارك هـــذه 
الســـنة في ظل ظـــروف اســـتثنائية 
لم نشـــهدها من قبل بسبب فيروس 
كورونـــا المســـتجد ومـــا رافـــق ذلك 
مـــن إجـــراءات احترازيـــة للحـــد من 
انتشـــار المرض، ومن أبرزها تطبيق 
سياسة التباعد االجتماعي، وإغالق 
المســـاجد وبالتالـــي تعليق الصلوات 
الجماعيـــة، ومنهـــا صـــالة التراويح، 
وهذا الوضـــع أدى إلى غياب العديد 
من المظاهـــر والطقـــوس التي تميز 
هـــذا الشـــهر الفضيل، عـــن غيره من 

أشهر السنة.
خـــالل يـــوم رمضـــان، أحـــرص على 
الذهاب إلى العمل في مقر الســـفارة 
صباحا، وامكث إلى ما بعد الظهيرة، 
أما باقي الوقت فأمضيه في البيت، 
وأحـــرص خالل هذا الشـــهر الفضيل 
علـــى تخصيـــص وقت أكثـــر للعبادة 
فالشـــهر  الكريـــم،  القـــران  وقـــراءة 
ورحمـــة  عبـــادة  شـــهر  هـــو  الكريـــم 
وتقـــرب من هللا باألفعـــال واألقوال 

والدعاء واالبتهال لله عز وجل.
في الســـنوات الماضيـــة، منذ عينت 
ســـفيرا في المملكـــة المغربيـــة، كان 
جـــدول أعمالي في رمضان مزدحما 
حيـــث أتواجد في العمل طيلة فترة 
الصبـــاح ومـــا بعد الظهيـــرة، وعصرا 
التـــي  الحســـنية  الـــدروس  أحضـــر 
تقـــام تحت الرئاســـة الفعلية لجاللة 
الملـــك محمد الســـادس حفظه هللا، 
وتجمع الـــدروس وهي سلســـلة من 
الملـــك  لبنتهـــا  وضـــع  المحاضـــرات 
الراحـــل الحســـن الثانـــي رحمـــه هللا 
نخبة من العلماء األجالء من شـــتى 
أنحـــاء العالم االســـالمي يناقشـــون 
أو  وأخالقيـــة  اجتماعيـــة  ظواهـــر 
فكريـــة انطالقـــا مـــن اآليـــات القران 

الكريم واألحاديث النبوية.
كمـــا كانـــت البعثـــة تقيـــم مجموعـــة 
أنشـــطة تتناســـب مع طبيعة الشـــهر 
الفضيـــل، ومنهـــا تنظيـــم اإلفطارات 
المملكـــة  لمواطنـــي  الجماعيـــة 
الموجودين هنا، وعدد من الضيوف 

التفاعـــل  يجعـــل  ممـــا  األجانـــب 
اإلنساني ميزة هذا الشهر المبارك.

وجبتي المفضلة

الوجبـــة المفضلـــة عندي هي كبســـة 
لحـــم  “صالونـــة”  وكذلـــك  اللحـــم 

والهريـــس  والثريـــد  أبيـــض  رز  مـــع 
كمـــا أن كونـــي مـــن ســـكان الحـــد ال 
تخلو موائدنا من الســـمك، بالنســـبة 
للحـــالوة المفضلة هـــي المحلبية أو 
الفاكهة، ال أحب المقليات بتاتًا على 
مائدة اإلفطار، أحب كل يوم شوربة 
مختلفة وال أحب شـــوربة الهريسة!. 
الســـحور يكون خفيفا جـــدًا )صحن 

صغير هريس أو خبز وشاي(.

األخبار السيئة

التلفزيـــون هـــذه األيـــام ال يجلب إال 
األخبـــار الســـيئة ومـــع ذلـــك أحرص 
علـــي تتبع األخبار مـــن التلفزيون أو 

التي تمدني بها وزارة الخارجية.
 أفّضـــل قـــراءة القـــرآن خاصـــة في 

فترات العصر.. وال أعرف لماذا!.
 اســـتمتع بمشـــاهدة بعـــض األفـــالم 
األجنبيـــة ولكـــن منـــذ قدومـــي إلـــي 

المملكة المغربية ليس عندي الوقت 
الكافي لتتبع المسلسالت او البرامج 

اليومية.

من ذكرياتي

كان النـــاس فـــي الســـابق يعتمـــدون 
على ســـماع األذان أو مدفع اإلفطار 
لكســـر الصيـــام. وكنـــا نذهـــب للعـــب 
إذا  حتـــى  المســـجد  محيـــط  فـــي 
ســـمعنا اآلذان ركضنـــا للبيت إلخبار 

الوالدين.
 وفي أحد األيام عندما صعد المؤذن 
إلى أعلى المئذنة في انتظار ســـماع 
مدفـــع اإلفطـــار قررنـــا حمـــل جـــذع 
نخلـــة وضربهـــا في حائط المســـجد 

ليظن المؤذن أنه مدفع اإلفطار!.
 وفعـــالً انطلـــت عليه حيلتنـــا. وقام 
برفـــع األذان قبـــل دقيقة واحدة من 

موعد اإلفطار!.

التلفزيــون هــذه األيــام ال يجلــب إال األخبــار الســيئة.. وال وقــت لمتابعــة المسلســات

المسلم: ألني من الحد فال تخلو مائدتي الرمضانية من السمك

... وحاضرا بالدروس الحسنية في المغرب السفير خالد المسلم 

... ومشاركا في اليوم الرياضي

... ومع رئيس الحكومة المغربية
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صفحتـــان يوميتـــان منوعتـــان يشـــارك فـــي تحريرهمـــا 
الزمـــاء بمختلـــف أقســـام صحيفـــة البـــاد. 

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

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

العــب المنتخــب الوطنــي األول ونــادي الرفــاع علــي حــرم أحــد األعمــدة األساســية الذيــن قــادوا 
منتخبنا إلى لقبي غرب آسيا وخليجي 24، كما ساهم في تحقيق الثالثية للرفاع الموسم الماضي. 

الالعب يحل ضيًفا على “البالد” في زاوية يوميات للحديث حول برنامجه اليومي.

ما برنامجك بيوم  «
رمضان؟

أقضـــي برنامجـــي خالل شـــهر 
وقـــراءة  العبـــادة  فـــي  رمضـــان 
مـــع  والجلـــوس  الكريـــم  القـــرآن 
أنشـــطة  إلـــى  باإلضافـــة  األهـــل، 
أخـــرى. بالطبع ســـيكون البرنامج 
الســـنة؛  هـــذه  مـــا  نوًعـــا  مختلًفـــا 
لتعليق مختلف األنشـــطة الرياضية 

واالجتماعية.

ما هي وجبتك المفضلة على الفطور  «
والسحور؟

أفضـــل الوجبـــات الخفيفـــة علـــى مائـــدة الفطور 
كالسلطات بأنواعها، والثريد، أما السحور فتأتي 
“الباســـتا” والفواكـــه كأكالت مفضلة بالنســـبة لي 

شخصًيا.
طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

شـــهر رمضان يتميز بخيراته على مستوى تنوع 
األطبـــاق فـــي المائدة، لكن الثريـــد الطبق الذي ال 

يغيب عنها.
ما برنامجك بعد الفطور وقبل السحور  «

في زمن الكورونا؟

قـــراءة القـــرآن الكريـــم بعـــد مائـــدة الفطـــور، ثم 
استغالل الوقت في تطبيق التدريبات الخفيفة، 
أما قبل الســـحور فإنها فترة مخصصة لمشاهدة 

التلفاز والجلوس مع األهل.
ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

فـــي  الموجـــودة  واألفـــالم  المسلســـالت  بعـــض 
تطبيـــق “نتفلكس”، باإلضافة إلـــى بعض البرامج 

المفيدة في التلفاز.
موقف سابق تتذكره في كل شهر رمضان؟ «

ســـنفتقد خالل هذه الســـنة الزيـــارات الرمضانية 
أحـــد العوامـــل المهمـــة فـــي ترابـــط المجتمع بين 
كافة أفراده، باإلضافة إلى البطوالت واألنشـــطة 

الرياضية الرمضانية

أحمد مهدييوميات

الباستا السحور المفضل لالعب منتخبنا علي حرم

كشــفت مديــرة إدارة اإلبــداع واإلعــالم االلكترونــي بــوزارة شــؤون اإلعــالم والمشــرفة علــى القنــاة الرياضيــة اإلعالمية مريــم بوكمال أن 
برنامج “أنت في البيت” تم اإلعداد له خالل 12 ساعة فقط من موعد بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون البحرين في رمضان.

االنتقـــادات  علـــى  بوكمـــال  وعلقـــت 
الموجهة للبرنامج في وسائل التواصل 
االجتماعـــي التـــي عقبت بـــث البرنامج 
في أيامه األولى قائلة “أشـــعل البرنامج 
فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
بداياته، وكانـــت هناك انتقادات اتهمتنا 
بانتهـــاك خصوصية الناس في منازلهم، 
ولكننـــي لـــم أشـــعر بالســـوء تجـــاه هذا 
النقد، بل شـــعرت أن البرنامج اســـتطاع 
الوصول الى معظم الناس وحاولت ان 

أفعل ما يكون مناسبا للجميع”.
وأجرت “البالد” هذا الحوار مع بوكمال 
عبر الهاتف في وقت االســـتراحة بين 
فقـــرات برنامـــج “أنـــت فـــي البيـــت”، 

فجاء على النحو التالي:

على عجل

“البالد”: كيف تقضي مريم  «
بوكمال أوقاتها في شهر 

رمضان؟

مريـــم تجيـــب ضاحكـــة: فـــي العمـــل. 
لقـــد اعتـــدت خـــالل الســـنوات الثالث 
بتقديـــم  أكـــون ملتزمـــة  أن  األخيـــرة 
برامج رمضانية، ولكن في هذه السنة 
بالتحديـــد، أخذني وقت البرنامج من 
طقـــوس الشـــهر الفضيل، فأنا أســـتعد 
عصـــرا ألجهـــز إطاللتـــي وأتفطر على 
عجـــل وبعدها أتوجه إلى األســـتوديو 

ألبدأ البرنامج في الساعة 7:45.

فيروس كورونا

“البالد”: هل أفسد عليك  «
البرنامج شهر رمضان؟

مريـــم: بالطبع ال، أنا أســـتمتع بعملي 

كثيـــرا وأرى أن برنامـــج انـــت فـــي 
البيـــت يحتوي على مضامين رائعة، 
وهو ليـــس مجرد برنامـــج ترفيهي، 
أستطيع القول إن البرنامج أخرجنا 
مـــن دائـــرة االخبـــار المؤســـفة التـــي 
يسببها فيروس كورونا، وقد أصبح 
بمقـــدور مـــن يلتـــزم بالجلـــوس في 
المنـــزل الحصـــول على مبلـــغ ١٠٠٠ 

دينار.

حالة استنفار

“البالد”: حديثينا عن البرنامج،  «
وكيف تم اإلعداد له؟

البرنامـــج  أن  لـــن تصـــدق  مريـــم: 
أعد لـــه خالل فترة قياســـية، فقد 
تلقيـــت مكالمـــة مـــن االدارة فـــي 
الوزارة تخبرني بأنه وقع االختيار 
علـــي ألقـــدم البرنامـــج، وكان ذلك 
قبل ١٢ ســـاعة فقط مـــن ظهوري 
علـــى الهـــواء مباشـــرة، وهـــذا مـــا 
جعلني أســـتنفر طاقم الفنيين في 
القنـــاة الرياضيـــة وإدارة االبـــداع 
االلكتروني في الوزارة لنظهر بهذا 

الشكل المميز.

تعاملت بإيجابية

“البالد”: وما التحديات التي  «
واجهتك في البرنامج؟

مريـــم: باالضافة إلـــى ضيق الوقت 
لالعـــداد وتجهيـــز نفســـي، تعرضنـــا 
فـــي بداية الحلقـــات الى نقـــد كبير 
عبر السوشل ميديا، فقد كنا نرغب 
المشـــاهدين  مـــع  نتجـــول  ان  فـــي 

فـــي بيوتهـــم، لكـــن البعـــض اتهمونا 
باقتحام خصوصيـــة الناس، لكنني 
لـــم اشـــعر بالســـوء مـــن االنتقادات 
وتعاملـــت مـــع الموضـــوع بايجابية 
حتـــى وصلنا الـــى طريقـــة مرضية 

للجميع.

نظام غذائي

“البالد”: بعيدا عن ذلك، ما  «
وجبتك المفضلة على الفطور؟

مريم: الشـــوربة، ال اســـتطيع األكل 
دون أن ابدأ بالشـــوربة، واستطيع 
القـــول انهـــا طبقـــي المفضـــل على 
االطالق. وقد تســـتغرب أنني غير 
مهتمـــة بالثريد الذي يعتبر الوجبة 
الرمضانيـــة المفضلـــة، امـــا انـــا فال 
اقتـــرب منه نهائيا ألنه يســـبب لي 
مشاكل وال استطيع تناوله السباب 
صحية، فضال عـــن التزامي بنظام 
غذائـــي معين يحافـــظ على وزني 

من الزيادة.

طباخة ماهرة

“البالد”: وماذا عن عالقتك  «
بالمطبخ؟

مريـــم: انـــا طباخة ماهرة علـــى فكرة، 
ولكننـــي لم اســـتطع أن ادخل المطبخ 
هـــذه الســـنة بســـبب وقـــت البرنامـــج 
الذي ال يتيح لي المجال حتى لتناول 
االفطـــار بأريحيـــة، امـــا عـــن الطبخـــة 
التي اجيدها فهـــي “المقلوبة” وكذلك 
قاعـــة  فـــي  طبخـــة  وهـــي  “الكابلـــي” 

الجدر.

اهلل يخلي أمي

“البالد”: إذن من يطبخ لك  «
الفطور؟

مريم: هللا يخلي أمي، هي من تتكفل 
بهذا الموضـــوع، وانا ضيف دائم على 
مائدتهـــا في شـــهر رمضـــان، حيث إن 
الفطـــور  العـــد  يســـعفني  لـــم  الوقـــت 

فانـــا  الســـحور،  حتـــى  وال  بنفســـي 
انتهي من العمل في الســـاعة 12 

وهـــو مـــا يجعلنـــي غيـــر قادرة 
علـــى دخـــول المطبخ بســـبب 

االرهاق.

لم اتابع شيئا

“البالد”: هل تتابعين  «
البرامج والمسلسالت 

الرمضانية؟

مريـــم: مع االســـف ليس لدي 
وقت التابع شـــيئا حتـــى اآلن، 

تركيـــزي الوحيـــد منصـــب حاليا على 
برنامج “انت في البيت”، فهو يستهلك 
وقتي بالكامل، فالعمل ال يقتصر على 
الظهـــور في الوقت المحدد، وانما في 
التحضيرات التي تسبق ذلك، وكوني 
طويـــل  وقـــت  الـــى  احتـــاج  مذيعـــة 
المكيـــاج  ووضـــع  المالبـــس  الختيـــار 
وتســـريحة الشـــعر، لكنني سوف اتابع 

المسلسالت بعد رمضان.

ــعــبــتــي ــة” ل ــ ــوب ــ ــل ــ ــق ــ ــم ــ ــخ... و“ال ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ ضـــغـــط الـــعـــمـــل حـــرمـــنـــي مـ

بوكمال لـ “^”:
اإلعداد لـ “أنت في البيت” جرى 

قبل 12 ساعة فقط

 الشوربة أهم طبق على 
المائدة... والثريد “مو رفيجي”

 وقت البرنامج أربكني... ولم أتهّن 
بفطور أمي

مع أحمد كريمالسبت 9 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 - العدد 4225

بوكمال: 
البرنامج اخرجنا 

من االخبار 
السيئة عن 

كورونا

أحمد كريم

مريم: لم نقتحم 
خصوصية أحد وهكذا 

تعاملت مع النقد

علي حرم

نفتقد  السنة الزيارات الرمضانية والبطوالت 
واألنشطة الرياضية
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مع سعيد محمد

مناشدة

^
ما حكم الصالة خلف اإلمام الجالس؟ «

كان  إذا  عــبــدالــرزاق:  صهيب  الشيخ  قــال 
اإلمـــام عــاجــزا عــن الــوقــوف أو بــدأ صالة 

وهو جالس على المصلين الجلوس.
ولحديث النبي صلى هللا عليه وسلم “َوِإَذا 

َصلَّى َقاِعًدا َفَصلُّوا ُقُعوًدا َأْجَمُعين”.
يكملون  جلس  ثم  واقفا  الصالة  بدأ  وإذا 

صالتهم وقوفا.

صلى  النبي  صلى  عندما  الــدلــيــل 
موته  بمرض  جالسا  وسلم  عليه 

وهو  الــصــالة  أبوبكر  بــدأ  بعدما 
قــائــم ثــم جــيــئــا بــه صــلــى هللا 
عليه وسلم فجلس في موضع 

صالته بجانب أبي بكر وكان 
بإمامة  الناس  يسمع  أبوبكر 
وسلم  عليه  النبي صلى هللا 

ولم يأمرهم بالجلوس.

جدل

ربيع القرآن

إبراهيم النهام

بدور المالكي

سعيد محمد

الشيخ صهيب: إذا صلى اإلمام 
جالسا فعلى المصلين الجلوس

^ قــال عضــو مجلــس المحــرق البلــدي وحيــد المناعــي “إن ما ســيفتقده البحرينيون فــي رمضان 
الحالــي ومــع كورونــا، هــو اللمة العائليــة التي تمنح رمضان نكهــة خاصة، والتي تعودنــا عليها بوجود 
األبنــاء واألحفــاد فــي البيــت العــود، لذلــك كان بيتنــا فــي رمضــان مقــرا يجتمع فيــه أبنائــي وأحفادي 

وإخواني بسعادة عائلية كبيرة”.

ونوه المناعي “قبل أن يهل علينا الشهر الفضيل كل عام 
نبدأ بالتواصل ودعم األسر المتعففة والمحتاجة، ونبدأ 
بإعداد أجندة مهمة وهي أجندة المجالس التي تقام في 
رمضان، كنت أزور من 8 إلى 10 مجالس باليوم ولكننا 
سنتواصل إلكترونيا”، ويقول “سننحرم أيضا من صالة 
الصغر ولكن ستكون  تعودنا عليها منذ  التي  التراويح، 
األيــام في  التراويح هذا 

المنزل”.
الـــمـــنـــاعـــي أن  ــد  ــ ــؤكـ ــ ويـ
ــة والـــســـلـــطـــة  ــ ــوربـ ــ ــشـ ــ “الـ
عــلــى الــفــطــور أطـــبـــاق ال 
نستغني عنها، مع القهوة 
والـــحـــلـــوى الــبــحــريــنــيــة 
الـــتـــي تـــعـــد طــقــســا مــن 
للعائلة  رمــضــان  طقوس 
ــيــة”، ويــضــيــف  ــن ــحــري ــب ال
“والثريد سواء كان بخبز 
الرقاق أو خبز الخباز هو 

طبق مهم لرمضان ويكون من أكثر األطباق البحرينية 
المطلوبة، باإلضافة إلى طبق البرياني الذي يكون باللحم 
أو الدجاج، والهريسة، وبعض أطباق السمك كالروبيان 
والخثاق، والمحمر شيالني بالصافي أو الجنعد”، مضيفا 

أن “األطباق تتغير، ولكن يبقى طبق يوم الجمعة 
وســـط الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي مــع الــعــائــلــة هو 

والطبق  باللحم.  المجبوس  أو  البرياني 
هو  بالسحور  عنه  نستغني  ال  الــذي 

البالليط والسمبوسة والسبرنغ 
رول”. 

رياضة  المناعي  ويــزاول 
ساعة  نصف  المشي 

ــة  ــافــ يــــومــــيــــا، إضــ
ــراءة، الـــتـــي  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
أصــبــحــت إحـــدى 
المهمة  ــادات  ــعــ ــ ال
في زمن الكورونا.

المناعي: سحوري بالليط وسمبوسة و ”سبرنغ رول”

يفتقد 
“اللمة” 
العائلية 

بوجود 
األبناء 

واألحفاد

اذكر لنا نبذة عنك؟ «

عبدهللا ماجد صالح، 9 سنوات، طالب بمركز التحفيظ، 
إلى اآلن لم أكمل الجزء األول )عم(.

 هل حفظ القرآن الكريم سهل أم صعب؟ «

كثيرة،  مدراسه  إلى  تحتاج  اآليــات  فبعض  يتفاوت، 
وممكن  ذلـــك،  ــى  إل يحتاج  وال  سهل  اآلخـــر  وبعضها 

حفظه مع أول تكرار.
لماذا تهتم بحضور مركز التحفيظ؟ «

تعالى،  هللا  كتاب  لحفظ  وذلــك  الكبير،  باألجر  ألفــوز 
وأتعلم القراءة الصحيحة التي بها أنزلها هللا سبحانه 

وتعالى على رسوله بالتواتر.
هل لديك إخوة يحضرون معك المركز؟ «

ال، ألنــهــم ال يــزالــوا صــغــارا، وســأحــرص على اإلتــيــان 
يبلغون  عندما  الكريم  القرآن  لحفظ  المركز  إلــى  بهم 

السادسة.
كيف تقضي وقتك برمضان؟ «

في  الــكــريــم  ــقــرآن  ال ــراءة  وقــ عائلتي،  بين  الــجــلــوس 

من  والتقليل  التلفزيون،  ومشاهدة  مختلفة،  أوقــات 
الحركة؛ لكي ال أعطش.

هل تصوم رمضان؟ ومتى بدأت؟ «

الثاني  الــصــف  مــن  المتقطع  بــالــصــوم  ابـــتـــدأت  نــعــم، 
السنة، بصوم  أن يوفقني هذه  االبتدائي، وأسال هللا 

رمضان كامال.
هل تحب شيخك الذي يحفظك القرآن؟ لماذا؟ «

نعم؛ ألنه يحفظني القرآن، ويتعامل معي بشكل حسن 
دائما، ويجيب كل طلباتي عندما أطلبها منه.

ما الذي يعجبك في حلقات التحفيظ؟ «

بالمجلس،  إال  ألقاهم  الذين ال  بين أصحابي  أكون  أن 
في  اآلخـــر  يساعد  وكـــالً  الــقــرآنــي،  الحديث  فنتبادل 

حفظ القرآن عبر التسميع له، والتعاون معه.
ما الذي تأمل تحقيقه في رمضان الحالي؟ «

يعجل  وأن  كــامــال،  رمــضــان  بــصــوم  هللا  يكرمني  أن 
صالة  ألداء  المساجد  وتفتح  الغمة  هــذه  زوال  هللا 

التراويح.

صيام وحر وجلد 
جاف.. ما الحل؟

عبدالله لم يكمل جزء ”عم”... 
وحفظ بعض اآليات سهل

^ تؤكد استشارية األمراض الجلدية وطب الجلد التجميلي والليزر 

الطبيبة نضال خليفة على أنه لتجنب جفاف الجلد والمحافظة عليه 
من الجفاف خالل شهر رمضان، حيث نقص شرب السوائل لساعات 

طويلة، وكذلك مع تغير الجو الذي يصبح أكثر حرارة، فالجو الحار 
يسهم في جفاف الجلد وكثرة استخدام الصابون والماء والناس 

اليوم تلجأ إلى كشف المناطق المكشوفة كاليدين والوجه كوقاية 
من فيروس كورونا أثناء الخروج من المنزل.

^ يقول الطالب بمركز ”إن الجزري اإلسالمي” عبدالله ماجد 

إن حفظ القرآن متفاوت من آية إلى أخرى، متأماًل أن يعجل 
الله زوال هذه الغمة وتفتح المساجد ألداء صالة التراويح.

إبراهيم النهام
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يوميات إبداع

لوحة ”"هو شهر دعيتم فيه 

إلى ضيافة الله”"
 للخطاط محمد النشيمي.
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استخدام  حال  في  المهم  من  ذلــك؟  لتفادي  الوقاية  هي  كيف 
نسبة  ذات  تــكــون  أن  ــد  الب الــبــشــرة  تــالمــس  المستحضرات 
ترطيب عالية وخالية من الصابون، ثم استخدام المرطبات 
وكريمات ترطيب للبشرة، فهناك ما يناسب الوجه وأخرى 
الصيدليات  في  متوفرة  وهــي  للجسم،  وأخــرى  لليدين 
فترطيب  اإلمكانات،  وتناسب جميع  متفاوتة  وأسعارها 
البشرة جًدا مهم بعد التعرض للماء والصابون، والنقطة 
السوائل فــي فترة  تــنــاول  أيــًضــا هــي اإلكــثــار مــن  المهمة 
الخيار  مثل  والخضر  والسوائل  الماء  وأساسها  اإلفــطــار 
على  للحصول  األحمر  البطيخ  أو  البطيخ  مثل  والفواكه 
سوائل كافية، مع الحرص على استخدام واقي الشمس 
مع أن الناس ال يخرجون كثيرا من البيت، لكن الواقي 
فترات  يقضين  الــنــســاء  مــن  الكثير  وهــنــاك  مــهــم، 
الفرن والتعرض لحرارة  أمام  المطبخ  طويلة في 
البشرة  على  التأثير  يمكن  الطبخ  أثــنــاء  الــفــرن 
الماء وفقدان  نتيجة تبخر  الجفاف  لها  ويسبب 
في  العمل  ســاعــات  حــال  وفــي  للرطوبة،  الجلد 
المطبخ البد أن يكون مكيفا باردا وأال تعرض 

وجهها لبخار الماء.

نضال خليفة



Amine Labter الفنان الجزائري

الفنانة البحرينية هاجر الفضالة

الفنان المصري فوزي مرسي

الفنان سامي الخرس

الفنان العراقي سمير مالك

الفنان العراقي عامر آل جازع الفنان المغربي عبد الغني الدهدوه

الفنان السعودي سامي الجشي

الفنان السعودي أمين  الحباره

الفنان البحريني خالد الهاشمي

Amorim الفنان البرازيلي

الفنان السعودي عبدالله جابر

 الفنان العراقي عمر طالل

الفنان الكويتي عادل القالف

تواصل عبر الواتساب )33443463(06

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

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

.)33443463(
راشد الغائب
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الفنان األردني أسامة حجاج

Makhmud Eshonkulov الفنان األوزبكستاني

الفنان العراقي برهان المفتي
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عباس إبراهيم

د نقل “كورونا” أكاديمي بجامعة المملكة: اإلعدام عقوبة تعمُّ
ــة ــام ــات مـــــــواد س ــ ــروس ــ ــي ــ ــف ــ ــر ال ــب ــت ــع الـــقـــضـــاء الـــمـــصـــري ي

عقوبة اإلعدام قـــد تكون واردة بحق 
مـــن يتســـبب عمـــدا فـــي نقـــل عـــدوى 
فايـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( لغيـــر 
المصابيـــن بـــه طالمـــا كان علـــى علـــم 
بأنـــه مصاب بالفايـــروس وفقا لقانون 
العقوبـــات البحريني في المادة )333( 
منه، حســـبما أفاد الدكتور عبدالباسط 
الحكيمي رئيس قســـم القانـــون العام 
بكليـــة الحقوق فـــي جامعـــة المملكة، 
مثلمـــا حدث مـــع وافد آســـيوي ثبتت 
إصابتـــه بالمـــرض فـــي إحـــدى الدول 
الخليجيـــة والـــذي تعمد نقـــل العدوى 
من خالل البصق على يديه وتمريرها 
أحـــد  فـــي  التســـوق  عربـــات  علـــى 
المجمعات التجارية فيها، مما تســـبب 
فـــي إصـــدار قـــرار بالغلـــق والتعقيـــم 
وحصـــر  المجمـــع  لكامـــل  والتطهيـــر 
المخالطين له وعددهم ال يقل عن 50 
عامـــال وفحص جميـــع مرتـــادي مركز 

التسوق المشار إليه.
رمضانيـــة  أمســـية  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
بجمعيـــة  الثقافيـــة  اللجنـــة  أقامتهـــا 
المحاميـــن البحرينيـــة عـــن بعـــد عبـــر 

التواصـــل  بموقـــع  الجمعيـــة  حســـاب 
وأدارهـــا  “اإلنســـتغرام”  االجتماعـــي 
المحامـــي محمد الذوادي، تناول فيها 
الضيف المســـؤولية الجنائية الناشـــئة 
عن نقل فايروس كورونا )كوفيد19-( 
لغيـــر المصابين به ســـواء عـــن طريق 

العمد أو خطأً.
وخـــالل النـــدوة اإللكترونيـــة تعـــرض 
الحكيمي إلى عدة محاور، منها محور 
المسؤولية الجنائية عن جريمة القتل 
العمـــد بواســـطة تعمـــد نقـــل العـــدوى 
من شـــخص مصـــاب بالفايـــروس إلى 
شـــخص آخر غير مصـــاب به، موضحا 
أن الجانـــي بمثـــل هـــذه الحالـــة يكون 
العمـــد  القتـــل  جريمـــة  عـــن  مســـؤوال 
وهـــو  أال  مشـــدد،  بظـــرف  المقترنـــة 
القتل بواســـطة المادة السامة، خاصة 
ف  وأن القضـــاء والفقـــه المصـــري يكيِّ
الفيروســـات كمـــواد ســـامة، وهو ذات 
مـــا ينطبق على نـــص المادة )333( من 

قانون العقوبات البحريني.
كمـــا أشـــار فـــي المحـــور الثانـــي وهـــو 
جريمـــة  عـــن  الجنائيـــة  المســـؤولية 
إعطـــاء مـــواد ضـــارة عمدا لكـــن دون 

لكـــن  القتـــل،  قصـــد  أو  نيـــة  توافـــر 
الفعـــل يفضـــي إلـــى مـــوت الضحيـــة، 
والمنصـــوص عليهـــا في المـــادة )336( 
مـــن قانـــون العقوبـــات البحرينـــي، أو 
يفضـــي الفعـــل إلـــى عاهة مســـتديمة 
دون قصـــد إحداثهـــا المنطبـــق عليهـــا 
نـــص المـــادة )338( من نفـــس القانون 
العاهـــة  إحـــداث  تعمـــد  أو  المذكـــور، 
المستديمة المنطبق عليها نص المادة 

)337( من ذات القانون.
كمـــا لفـــت أيضـــا إلى أنـــه مـــن الممكن 
أن تنطبـــق المـــادة )342( مـــن قانـــون 
العقوبـــات فـــي حالـــة ارتـــكاب جريمة 

نقـــل الفايـــروس القاتـــل بطريـــق غير 
األوصـــاف  مـــن  وغيرهـــا  عمـــدي، 
المتعـــددة لهـــذه الجريمـــة الخطيـــرة، 
والـــذي يتحـــدد لهـــا الوصـــف بحســـب 
الجريمـــة  لمرتكـــب  المعنـــوي  القصـــد 
والظروف المحيطة بها، بحيث تعتبر 

عمدية أو غير عمدية.
أقامتهـــا  التـــي  النـــدوة  وتعرضـــت 
الصحـــة  قانـــون  لنصـــوص  الجمعيـــة 
العامـــة والقـــرارات الوزاريـــة الصادرة 
كمـــا  ذلـــك،  بخصـــوص  لهـــا  تنفيـــذا 
تضمنت األمســـية مناقشة مستفيضة 

من قبل المشتركين فيها.

المملكة النموذج األبرز بالتسامح والتقارب الديني
ممثلـــو األديـــان: رمضـــان يكـــرس نبـــل البحرينييـــن وأخالقهـــم باحتـــواء اآلخـــر

قــال ممثلــو األديــان والمذاهــب فــي البحرين إن شــهر رمضان يمثل محطة رئيســة في تقديم صور التكافــل االجتماعي واإلنســاني، والتقارب الديني 
والمذهبــي، والــذي عرفــت عنــه البحريــن منذ البدايات األولى لتأســيس الدولة. وأضافوا فــي تصاريحهم لـ “البالد” بالقول: “بمســاحة ال تتخطى الكيلو 

اذة ال تراها اال في البحرين”.  المتر الواحد، تجد المسجد والمأتم والكنيسة والمعبد، كلها جنبا الى جنب، هذه صورة أخَّ

محبـــة 
وتسامــح

وأكـــــــــــــد راعي 
الكنسيــــــــــــــــــــــة 
القبطــــــــــــيـــــــــــة 
األرثوذكســـية 

المصرية القس رويس جورج ميخائيل 
أن البحرين أصبحت نموذجًا يحتذى به 
في التسامح الديني والتعايش السلمي 
بيـــن الجميـــع، بفضـــل القيادة الرشـــيدة 
والتي رســـخت جســـور المحبة والوئام 

بين جميع أطياف المجتمع.
وأضـــاف رويـــس بتصريحـــه لــــ “البالد”: 
مع قدوم شـــهر رمضان، نـــرى في ربوع 
والتكاتـــف  الخيـــر  مبـــادرات  المملكـــة 
االجتماعـــي والمســـاعدات، والتي ُتقدم 
للجميـــع بغض النظر عـــن الدين أو اللغة 

أو العرق”.
وتابع: “هذا الشـــعب الطيـــب يقدم على 
الـــدوام دروســـا مســـتفادة فـــي المحبـــة 
والسالم والتســـامح، ولعل أزمة كورونا 
معـــدن  أثبتـــت  العالـــم،  تجتـــاح  التـــي 
هـــذا الشـــعب األصيـــل، وأثبتـــت الرؤية 
الوقائيـــة  التدابيـــر  ألخـــذ  الواضحـــة 
واالحترازيـــة للحفـــاظ علـــى المواطنين 
أو  تفريـــق  أدنـــى  بـــدون  والمقيميـــن، 

تمييز”.

صورة 
ـــــــاذة أخَّ

جهتــــــــــــه،  من 
نيــــــــــــــــــــــر  أكد 
محمـــد ممثـــالً 
الطائفـــة  عـــن 

البهائيـــة: أن البحريـــن هـــي النمـــوذج 
األبـــرز فـــي المنطقـــة على مســـتويات 
التســـامح والتقارب الديني والمذهبي 
واحتـــواء اآلخـــر، مبينـــًا أنهـــا قطعـــت 
شـــوطا طويال في هذا المضمار، ومنذ 

البدايات األولى لتأسيس الدولة.
رمضـــان  شـــهر  أن  إلـــى  نيـــر  وأشـــار 
الكريم يمثل إحـــدى المحطات المهمة 
خاللهـــا  يســـتذكر  والتـــي  والملهمـــة 
منتســـبو األديان والطوائـــف المتعددة 
مشـــروع  وأخـــالق  قيـــم  والمتنوعـــة، 
وجوهـــر  اإلصالحـــي،  الملـــك  جاللـــة 
أخـــالق الشـــعبي البحرينـــي األصيـــل، 
ودماثـــة  بالنبـــل  عنـــه  ُيعـــرف  والـــذي 

الخلق واالحتواء.
واســـتدل نير بمنطقة المنامة القديمة 
بقولـــه: “بمســـاحة ال تتخطـــى الكيلـــو 
المتـــر الواحـــد، تجد المســـجد والمأتم 
والكنيســـة والمعبـــد، كلهـــا جنبـــا إلـــى 
اذة ال تراها الى  جنب، هذه صـــورة أخَّ

في البحرين”.

لوحــة 
جميلـــــة

إبراهيم  وقـــال 
ممثـــال  نونــــــــــو 
عـــن الديانـــــــــــة 
إن  اليهوديـــة: 

شـــهر رمضـــان الفضيـــل يكـــرس أخالق 
تعاملهـــم  فـــي  األصيلـــة،  البحرينييـــن 
الودي والكريم مع اآلخر، مبينًا أن أبناء 
الديانة اليهودية يقدرون هذا التوصيف 
الرائـــع، وهـــذه الســـلوكيات النابعـــة مـــن 

تاريخ البالد، وقيمها األصيلة.
وأوضـــح نونـــو: أن ما حققتـــه البحرين 
اليـــوم في مجاالت التعايـــش والتقارب 
جـــاء  والمذهبـــي،  الدينـــي  والتســـامح 
وصحيـــح،  وطبيعـــي  تراكمـــي  بشـــكل 
ألن  البحريـــن  حـــكام  حـــرص  حيـــث 
تكـــون هـــذه البقعة المضيئة مـــن العالم، 
بوابـــة كبرى في هذا المضمار اإلنســـاني 
باألســـر  االهتمـــام  أن  وبيـــن:  العظيـــم. 
العـــون  يـــد  ومـــد  والفقيـــرة،  المتعففـــة 
والمســـاعدة لهم في الخفـــاء من الصور 
باحتـــرام  إليهـــا  ينظـــر  التـــي  الجميلـــة 
بالـــغ، كمـــا أن الـــدور المهـــم الـــذي تقوم 
الخيريـــة  والصناديـــق  الجمعيـــات  بـــه 
التجاريـــة  والشـــخصيات  والعائليـــة، 
لتعزيز التكافل االجتماعي، تأتي مكملة 

لهذه اللوحة اإلنسانية الجميلة. 

إرث
تاريخــي

قـــــــــال  بـــدوره، 
خادم الكنيســـة 
نجيليـــة  ال ا
القس  الوطنية 

هاني عزيز: إن شـــهر رمضان الكريم هو 
فرصـــة روحانية تتفاخـــر بها ليس األمة 
اإلســـالمية بالبـــركات الســـماوية، جـــراء 
الصالة والصوم، بل إن البشرية جمعاء، 
لتســـتفيد من قوة الصـــالة والتقرب من 
هللا عز وجل، وزاد عزيز: “شـــهر رمضان 
فـــي البحريـــن، يـــزداد خاللـــه التواصـــل 
البحرينييـــن،  بيـــن  والمـــودة  والتقـــارب 
أكثـــر  االجتماعيـــة  الروابـــط  وتصيـــح 
صالبـــة مما يدخل البهجـــة والفرحة في 
القلوب، كما تكثر التقوى والتسامح بين 
أفراد المجتمع”. وأردف عزيز قائال: “بهذا 
الشهر الكريم، يتعاظم العطاء والسخاء 
والتعاطـــف مع المحتاجين، والمغتربين، 
فالبحرينـــي يفتـــح قلبـــه لآلخـــر، ويفـــرد 
ويعطـــي بســـخاء، بإرث أخالقـــي ديني، 
مـــن األجـــداد واآلبـــاء، يهتـــم  ُمســـتلهم 
خاللـــه المواطنـــون بـــأن يكـــون العطـــاء 
جـــزءا أصيالً مـــن يومياتهـــم، وحياتهم، 
بدعـــم كريم من القيادة الرشـــيدة والتي 
ال تألـــو جهـــدا فـــي تعزيـــز هـــذه الثقافة 

اإلنسانية كنهج حياة.”

حمالت إلنفاذ القانون للمخالفين من سائقي الدراجات الهوائية
تنفــذ اإلدارة العامــة للمــرور، حمــالت إلنفاذ القانــون، تتمثل في اتخاذ 
اإلجــراءات الالزمة بحق مخالفات ســائقي الدراجــات الهوائية، ضمن 
جهود وزارة الداخلية لتعزيز االلتزام باإلجراءات االحترازية المعمول 
بهــا للحــد من انتشــار كورونا. كما يترافق مع الحمــالت، جهود توعوية 
مــن قبــل إدارة الثقافة المرورية، بحق ســائقي هذه الدراجات والذين 
يســيرون فــي مجموعات بما يخالــف االلتزام باإلجــراءات االحترازية 
ومنها قرار منع التجمعات،حيث يتم تعريفهم بأهمية اتباع االرشادات 

واألنظمة المرورية المحققة لسالمتهم وسالمة مستخدمي الطريق.

توعيـــة  يتـــم  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
الهوائيـــة  الدراجـــات  ســـائقي 
بضـــرورة عـــدم التجـــول أو التنقل 
بصـــورة جماعيـــة وأن يكـــون ذلك 
بشـــكل فردي أو ثنائـــي مع مراعاة 
التتابـــع فـــي ذلـــك وتـــرك مســـافة 
كافيـــة خاصة في ظـــل التعليمات 
واإلرشـــادات الحالية الصادرة من 

وزرة الداخليـــة والتـــي تحث على 
عـــدم الخـــروج إال عنـــد الضـــرورة، 
تماشـــيًا مـــع اإلجـــراءات الوقائيـــة 
للتصـــدي ومنـــع انتشـــار فيـــروس 

كورونا.
كما يتم توعية المخالفين لألنظمة 
المروريـــة بضرورة توافر شـــروط 
السالمة للدراجة إلى جانب توزيع 

عـــدد مـــن الشاشـــات االلكترونيـــة 
التي يتم تثبيتها على ظهر الدراج 
تعمل بمثابة مؤشرات حركة اتجاه 
لمســـار قائد الدراجة تقـــوم بتنبيه 
مســـافات  مـــن  الســـيارات  ســـواق 
بعيدة، عالوة على تقديم وتوجيه 
الشـــكر والتقدير لسواق الدراجات 
الملتزمين بالتعليمات واإلرشادات 

واألنظمة والقوانين المرورية.
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  وأكـــدت 

ضـــرورة التـــزام ســـواق الدراجات 
والقوانيـــن  باألنظمـــة  الهوائيـــة 
إرشـــادات  واتبـــاع  المروريـــة 
السالمة والتأكد من سالمة هيكل 

الدراجـــة قبـــل القيـــادة وأن تكون 
مزودة بإضـــاءات أمامية وخلفية 
وارتـــداء خوذة الـــرأس والقفازات 
وواقي األرجل والســـترة العاكسة 

الفســـفورية، والحرص على قيادة 
الدراجـــة بشـــكل فـــردي ومتتابـــع 
الواحـــد خلـــف اآلخـــر فـــي الحالـــة 
الثنائيـــة مـــع مراعاه مســـافة أمان 
كافيـــة، ومراعـــاة قيـــادة الدراجـــة 
علـــى الجانـــب األيمن مـــن الطريق 
مـــع  الســـير  حركـــة  اتجـــاه  وفـــي 
عنـــد  اليـــد  اســـتخدام  ضـــرورة 
تغيير المســـار والتقيـــد بالعالمات 
المرورية واإلشارات الضوئية، مع 
أهميـــة عدم اســـتخدام ســـماعات 
حاســـة  يعيـــق  بشـــكل  معـــًا  االذن 
العامـــة  اإلدارة  وتؤكـــد  الســـمع، 
للمـــرور مواصلـــة تنفيـــذ الحمالت 
الميدانيـــة التوعويـــة الراميـــة إلى 
علـــى  المروريـــة  الســـالمة  تعزيـــز 

الطريق.

المنامة - وزارة الداخلية

“المرور”: لتعزيز 
االلتزام باإلجراءات 

االحترازية بها للحد 
من انتشار “كورونا”

شهر مايو مع أمير الضمير.. 
للصحافة عنوان ولإلنسانية رمز أمان

Û  ال تــزال أصــداء األيــام اإلنســانية فــي شــهر مايو لصاحب الســمو
الملكي خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه 
هللا ورعــاه حاضــرة في المجتمع البحرينــي، وتأثيرها عميق جدا 
فــي حيــاة اإلنســان البحرينــي المحتــرم بــكل أطيافــه ونماذجــه 
ا متفــرًدا في  العمليــة؛ فيــوم خــرج للصحافــة يؤصل إرًثــا تاريخيًّ
المنطقــة والوطــن العربــي منــذ أن بــدأ فــي ظــل الرعيــل األول 
للقيــادات، ويؤكــد مســاهمة منــارات الصحافــة واإلعــالم قديمــا 
وحديثــا فــي بنــاء الدولــة العصريــة الحديثــة ومــا تعنيــه بدولــة 
المؤسســات الرتيبــة، التــي أرســت ثوابتهــا الحكمــة التــي تقودها 

الرموز الثالثة الكريمة.
Û  ويوم مشهود بقمة عطاء الضمير تجلت فيه اإلنسانية لزرع األمن

واألمان لفئات مستفيدة من الخدمات اإلسكانية، والتأجيل لدفع 
المســتحقات عليها لســتة أشــهر جــراء الوضع االقتصادي بســبب 
َر فيــه وقــف التحصيــل لثالثــة  جائحــة وبــاء الكورونــا، ويــوم ُقــرِّ
أشــهر لمنتفعي المحــالت التجارية المملوكة لبنك اإلســكان لذات 
الســبب الوبائــي، ويوم َخِفيٌّ متكرر وروحي إنســاني للضمير في 
حيــاة األميــر، ال تعلــم فيه اليد اليمنى ما تصنع اليســرى من خير، 
وال اليسرى تعلم ما تصنع اليمنى من طاعة لوجه هللا عز وجل.  

Û  ومرور “اليوم العالمي لحرية الصحافة” في الثالث )3( من مايو لم
يكن مرورا طبيعيا وال عرضيا، بل كان حدثا مؤرخا في المجتمع 
البحرينــي وفــي ظــل القيادتيــن الكريمتيــن، اللتيــن أعطتــا الثقة 
واألمــان اإلنســاني في حريــة الصحافة في رســائل صادقة منهما 
بهــذه المناســبة، وقد اســتمد منه “يــوم الصحافــة البحرينية” في 
الســابع )7( من مايو كمااًل إنســانيا، والذي وجه بتأسيســه صاحب 
الجاللة الملك المفدى، وما تبلور من خالله من تقدير في “جائزة 
خليفة بن سلمان للصحافة”؛ ُيعد رمزا روحيا احتفاليا وطنيا يعزز 
مكانة السلك الصحفي واإلعالمي في قلب القيادتين الكريميتن.

Û  واحتفاليــة هــذا العــام العالميــة وبعنــوان “مزاولــة الصحافة دون
خــوف أو محابــاة” تعنــي الكثيــر فــي مضمونهــا الــذي تحتاجــه 
بالفعــل الصحافــة، التي تمر هذه األيــام بتحديات وصعوبات في 
ظــل جائحــة فيــروس كورونا )كوفيــد19-(، وما يتضمنــه العنوان 
والحريــة  والصــدق  والشــفافية  لإلنســانية  بالنســبة  مغــزى  مــن 
واألمان في النقل والطرح والتحليل وتفنيد التضليل والتسويف 

والتشويه للحقائق.
Û  فحضــور الضميــر الــذي أحيــاه ســمو األمير حفظه هللا فــي األيام

العالميــة واإلنســانية ومنها “الصحافة” واقــع حقيقي، ألن أهداف 
األيــام العالميــة تصب في الحقوق اإلنســانية ومصلحة الشــعوب 
على األرض وحمايتها من االنتهاكات، والضمير في يوم الصحافة 
يمثــل روح الحمايــة والرعايــة لهــذه المهنــة الشــريفة وممارســيها 
من التعرض واإلهانة والعنف واإلرهاب. ومســاواة الجنســين في 
كل األمــور المهنيــة الصحفية مطلب إنســاني حيــوي يتجلى فيه 
الضميــر بــكل معانيــه، ويدفــع بــكل اإلمكانــات لتحقيق المســاواة 

المستحقة لكليهما.
Û  وجائــزة ســموه حفظــه هللا للتنميــة المســتدامة وأهدافهــا التــي

أقرتهــا األمــم المتحــدة عام 2016، فيهــا الكثير ما يهــم الصحافة 
واإلعــالم، بــل جميعها ألجل المتابعة المســتمرة والتحديث ونقل 
الصــورة الحقيقــة لالنجــاز مــن عدمــه بشــفافية نحــو التصحيــح 

والتطوير.
Û  وهنــاك ثالثــة أهــداف مــن ســبعة عشــر هدفــا للتنمية المســتدامة

معنيــة مباشــرة بمهنــة الصحافــة واإلعــالم، ومــا ورد فــي اليــوم 
العالمي لحرية الصحافة من مواضيع تؤكدها عناوين ومضامين 
الثالثة أهداف وهي؛ الهدف الخامس “المســاواة بين الجنســين”، 
والهدف العاشر “الحد من أوجه عدم المساواة” والهدف السادس 

عشر “السالم والعدالة والمؤسسات القوية”.
Û  تلــك هــي األيــادي الســخية الكريمة والــروح العظيمــة التي يمثل

ق  ُتَطــوِّ التــي  المتماســكة  القبضــة  األميــر  لســمو  الضميــر  فيهــا 
بشــدة القرارات والرســائل ومخرجــات األيام اإلنســانية لمصلحة 
اإلنســانية، ألجــل العيــش الرغيد وجــودة الحياة الكريمة والســلم 
والتعايش والمحبة واألمن واألمان المعيشي، التي هي من صلب 
التوجهــات الســامية واالســتراتيجيات الوطنيــة لمســتقبل زاهــر 

للمملكة ومواطنيها.

عادل عيسى المرزوق

إبراهيم النهام

محمد الذوادي عبدالباسط الحكيمي



نظــم فريق “البحرين تســتاهل” مســاء يوم أمس األول األربعــاء، حملة تعقيم 
شاملة في سوق وفرجان المحرق، بمشاركة أكثر من 30 شخصا وبرعاية من 

النائب إبراهيم النفيعي.

الســـاعة  تمـــام  فـــي  الحملـــة  وبـــدأت 
لقرابـــة  واســـتمرت  مســـاء  الثامنـــة 
تخطـــت  لمســـافة  ســـاعات،  الثـــاث 
خالهـــا  عقـــم  كيلومتـــرات،  ثاثـــة 
الكثيـــر مـــن مقابـــض أبـــواب البيـــوت 
وواجهـــات  والســـيارات،  والمحـــات 
المنـــازل، واألرصفة وحاويات القمامة 

والشوارع وغيرها.
وتأتـــي هـــذه الحملـــة والتـــي حضرتها 
“الباد” في سياق سلسلة من الحمات 
الشبيهة التي غطت الكثير من مناطق 
البحريـــن آخيرًا، حماية ووقاية للناس 

من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس فريق”البحرين تســـتاهل” 
لمنـــدوب  المرشـــد  محمـــد  مرشـــد 
بـــأن  التعقيـــم  موقـــع  مـــن  الصحيفـــة 
هـــذه الحملة هي التاســـعة مـــن نوعها 
والتـــي بدأت فعليا مع بداية شـــهر هللا 

الفضيل.
وأوضـــح المرشـــد أن الحملـــة تهـــدف 
التطوعـــي  العمـــل  روح  تعزيـــز  الـــى 
والخيـــري لخدمة الوطن والمواطنين، 
وبمشـــاركة كا الجنســـين من مختلف 
المناطـــق، باإلضافة الى مشـــاركة عدد 

من اآلســـيويين والوافدين العرب في 
الحملة.

وأكـــد أن حمات التعقيم في المناطق 
ستســـتمر فـــي أداء واجبهـــا الوطنـــي 
حتـــى انتهـــاء زوال فيـــروس كورونـــا 
مـــن ربوع المملكة، وعـــودة األمور الى 

سابق عهدها.
تـــم  الفريـــق  أعضـــاء  أن  الـــى  وأشـــار 
تدريبهـــم في الدفـــاع المدنـــي، وعليه 

فهـــم علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الخبرة 
والدرايـــة والمعرفـــة فـــي التعامـــل مع 

عمليات التعقيم.

وعبـــر المرشـــد عـــن شـــكره وتقديـــره 
ألعضـــاء الفريـــق، وللجهات الرســـمية 
التي تســـهل عمل الفريق، على رأســـها 
المدنـــي،  والدفـــاع  الداخليـــة  وزارة 
النـــواب  مجلـــس  أعضـــاء  وأيضـــا 
والذيـــن اهتموا في تقديم كافة ســـبل 

المساعدة إلنجاح حمات التعقيم.

“البحرين تستاهل” تنظم حملة تعقيم بسوق وفرجان المحرق
ــا” ــ ــورون ــ “ك زوال  ــى  ــت ح الـــوطـــنـــي  ــب  ــ ــواج ــ ال أداء  ــي  فـ ــرون  ــم ــت ــس م ــد:  ــمـــرشـ الـ
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“قد ال توجد طريقة لفهم اإلنسان إال من خالل الفن”، من حيث تدري أو ال تدري 
تضمر األديبة نادين غورديمير في جملتها هذه غريزة إنسانية يتشارك بها معظم 

البشر، في الفضول بكشف الخفايا واألسرار أي كانت.

وكثيـــرة هـــي الطريـــق التـــي يفضفـــض 
خلجـــات  فـــي  يـــدور  عمـــا  المـــرء  بهـــا 
أفـــكار، ومشـــاعر،  مـــن قريحـــة  نفســـه، 
الواقـــع  تعكـــس  آراء  وربمـــا  وهمـــوم، 
المعـــاش، فبالوقـــت الـــذي قـــد يلجم به 
اللســـان عـــن النطـــق والحديـــث، تنطلق 
فوهـــة القلم، أو الريشـــة، لتعبر عن هذه 
تترجـــم  والتـــي  المدفونـــة،  التراكمـــات 
القيـــم االجتماعية، والعادات، والتقاليد، 

وطبيعة النظام السياسي نفسه.
اســـتذكرت  الموجـــزة،  الرؤيـــة  بهـــذه 
تأثيـــر الريشـــة في الـــرأي العـــام، والفرد 
خصوصا، وأن أتطلع بدهشـــة وإعجاب 
لسلســـلة مـــن الشـــخابيط الجميلـــة فـــي 
حب الوطن والدين، والتي نحتت بخط 
جميـــل، تفاوت مـــا بين اللونيـــن األحمر 
كلون رئيس واألســـود كمحـــدد له، على 
عدد واســـع مـــن محطـــات الكهرباء في 

شتى مناطق البحرين.
هذه المحطـــات البيضـــاء، وبفعل فاعل 
مجهول الهوية كما ذكر لي أحد رؤســـاء 

واجهاتهـــا  حـــول  البلديـــة،  المجالـــس 
الصماء الميتة، إلى واحة تنطق بالذكر، 
وبمحبـــة األوطان، وفـــي تعزيز التكافل 

االجتماعي.
هللا  و”ســـبحان   ، حبيبـــي”  “وطنـــي 
وبحمـــده” وغيرهـــا، مـــن العبـــارات التي 
تدغـــدغ المشـــاعر، وتثير فيـــه عواصف 
مـــن الحنـــان والـــوالء واالنتمـــاء، كانت 
الجـــدران،  هـــذه  أحـــد  علـــى  مرســـومة 
بعملية منظمة ومقصودة، تخرج بشكل 
فنـــي منمق ومرتـــب، بألـــوان وتصاميم 

مميزة للغاية.
هذه الكتابـــة الجدارية، والتي انســـابت 
لشـــوارع المملكـــة بهـــدوء وجمـــال تـــام 
)غير مرخص(، استطاعت بأيام معدودة 
مـــن ظهورهـــا، أن تنفض الغبـــار الجاثم 
بداخلنا، في ظـــل الظروف التي تمر بها 
البحرين والعالم كله اليوم، مقدمة بنات 
أفـــكار محبـــي األوطان، وهـــي تتراقص 
على جدران صمـــاء، ميته، باردة، تاركة 
عليها بصمة من الروح النابضة بالحياة.

ــث األمــــــــل مــــجــــدًدا ــ ــع ــ ــب ــ ــر الــــــمــــــارة وت ــ ــاع ــ ــش ــ عــــــبــــــارات تـــــدغـــــدغ م

شخـابيــط جــداريــة فـي حــب الــوطـــن
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ابن سينا و “كورونا”
مـــع بدايـــات تفشـــي وبـــاء كورونا فـــي منطقتنا العربيـــة، أخذ 
يتفشـــى بالتـــوازي معـــه عبـــر عـــدد مـــن الفضائيـــات ووســـائل 
التواصـــل االجتماعي نوع آخر من الوباء يتمثل فيما تقوم به 
شريحة من رجال الدين، وليس كلهم، من تفسيرات غير علمية 
ألسباب الجائحة ووصفات شعوذة عالجية، واستخفاف - عن 
جهل - بالتفسير العلمي لتفشيها والتعليمات الوقائية العالمية 

للتخفيف من غولها. 
ومنـــذ نحـــو ثالثـــة أســـابيع يتـــداول فـــي وســـائل التواصـــل 
االجتماعي مقطع من فيلم روســـي قديم بعنوان “ابن ســـينا”، 
وهـــو علم من أعـــالم حضارتنا العربية اإلســـالمية، وجاء هذا 
المقطـــع في توقيته المناســـب ليذكرنا ليس بصفحة مشـــرقة 
من تراثنا فقط، بل ويفّند شعوذات جهلتنا، ويذكر الغرب التي 

يستغلها في إعالمه للتشهير بنا؛ فأين كنا وكيف أصبحنا؟ 
وأنت تتابع وقائع المقطع المترجم تنتابك صدمة ممزوجة  «

بالدهشة والذهول على ما كان يتمتع به ذلك الطبيب 
والفيلسوف قبل ألف عام ونيف من معرفة عميقة بشؤون 

الطب، والذي كان موسوعة زمانه في علوم شتى، إذ يصف 
لك بدقة خواص وباء زمانه وُسبل محاصرته والتخلص منه، 

فكأنه يعايش عصرنا في ظل الجائحة، وصف الوباء بأنه ينتقل 
بمالمسة األيدي ويلتصق بالشعر والمالبس، ومن إرشاداته 

لتفادي تفاقم الوباء الذي ُعرف في الفيلم بـ “الموت األسود”: 
ضرورة التباعد االجتماعي، غسل األيدي والوجوه في محلول 
من الخل، تجنب الناس من التجمع، التزام الحجر المنزلي، 

غلق األسواق والمساجد وأداء الصالة من البيوت، وتحديد مراكز 
البيع في بعض البيوت، فطوبى وألف طوبى البن سينا وكوكبة 

العلماء الكبار من نظرائه األسبقين.

رضي السماك

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

للتواصل: 17111483

“العمل المرن”... والتصريح الصادم
منحـــت هيئة تنظيم ســـوق العمـــل ترخيص العمـــل المرن لعمال 
وافدين تركوا أعمالهم خالفا للقوانين واإلجراءات أو ما يعرف 

محليا بـ “العمال الهاربين”، وذلك على امتداد ٦ أشهر. 
هذا ليس حديثا لتاجر صغير أنهكته المنافسة مع العمال المرنين 
أو لنائب أراد أن يناكف مسؤوال حكوميا، بل هو كالم صادر عن 
وزيـــر العمـــل والتنمية االجتماعية جميل حميـــدان بعد أن ظلت 
هيئـــة تنظيم الســـوق تنكـــر تمامـــا أن التصريح - مثـــار الجدل - 

يمنح للعمال التاركين ألعمالهم خالفا للقانون. 
وفي غمرة مناقشـــته الساخنة مع النائب محمد عيسى العباسي 
فـــي جلســـة النـــواب األخيـــرة، أقـــر الوزيـــر حميـــدان بـــأن الهيئة 
شـــرعت فـــي منـــح التصريح المـــرن للعمـــال “الهاربيـــن” ولمدة ٦ 
أشـــهر تجريبيـــة ولكنها توقفت اســـتجابة للمطالـــب النيابية في 

هذا االتجاه.
٦ أشهر تجريبية! هل نحتاج خبيرا دوليا ليؤكد للهيئة أن إعطاء 
هذه النوعية من التراخيص سيشجع العمال الوافدين على ترك 

العمـــل خالفا للعقود واإلجـــراءات؟ وهل نحتاج خبيـــرا قانونيا 
لنـــدرك أن تعديـــل قانـــون منـــح تراخيـــص العمل الحالـــي أفضل 

بكثير من نسفه كليا عبر منح “المرن” لمن أراد أن يترك عمله؟ 
أمـــر آخـــر مهـــم، تطـــرق إليـــه الوزير حميـــدان أثنـــاء نقاشـــه مع 
النائب العباســـي،  وهو حديثه عن عدم قدرة الهيئة على إيقاف 
الترخيص المرن ألنه واجب بنص القانون! والسؤال الذي يفرض 
نفسه بقوة هنا هو “إذا ما كان التصريح المرن واجبا وفق أحكام 
قانـــون تأســـيس الهيئة الصـــادر في العـــام ٢٠٠٦، فلمـــاذا خالف 
مجلـــس إدارة الهيئـــة القانـــون وأجـــل إصـــدار الترخيص ســـيء 

الصيت حتى العام ٢٠١٧؟!

ال أعتقد أننا بحاجة لخبير قانوني يؤكد لنا أن ترخيص المرن أبصر  «
النور بقرار حكومي مستند على قراءة “غير متوقعة لنصوص 

القانون”، وال أرى حال لحسم هذا الملف سوى عبر مقترح قانوني 
يقدمه النواب األفاضل بإلغاء أو تعديل بعض مواد تأسيس 

الهيئة.

Raja.marhoon 
@gmail.com

رجاء مرهون

الحجر المنزلي أو الحجر الذاتي يعني البقاء في البيت من أجل تجنب 
االتصـــال باآلخريـــن، ويعتبر هذا التجنب أفضل لقـــاح لداء “كوفيد 19” 
المنتشـــر عالمًيـــا، وهو جـــزء ال يتجزأ مـــن اإلجـــراءات االحترازية التي 
أعلنتهـــا الدولة وكل دول العالم ومنظماتهـــا الصحية حماية لنا ولجميع 
الناس. علينا أن نبقى في البيت لنحمي أنفسنا حتى إن لم نكن مصابين، 
فصحتنا أمانة علينا المحافظة عليها وحمايتها من التعرض ألية نكسة.

لقد اعتدنا في شـــهر رمضان من كل عام أن نلتقي باألحباء واألصدقاء 
واألقـــارب، واعتدنـــا علـــى توزيـــع األطعمـــة الرمضانيـــة علـــى الجيران، 
واعتدنـــا الذهـــاب للمجالس والمآتم والمســـاجد، والســـهر وأكل الغبقات 
اللذيـــذة في الكثير من البيوت الكريمة، ولكن هذا العام لم نمارس هذه 
العادات بســـبب “كوفيـــد 19” والتزمنـــا بالبقاء ببيوتنا ما أكســـبنا صحة 
وأبعدنا عن الوباء، والحجر المنزلي الطوعي يتوافق مع مفهوم التباعد 

االجتماعي ألنه يحد من االتصال الوثيق بين الناس.
إن الحجر المنزلي ال يعني البقاء وحيًدا في البيت واالنعزال عن العالم، 
بل يمكن لإلنسان وهو في البيت القيام بعدد من األمور وبدون التعرض 

لمخاطر الوباء، إذ يمكنه االتصال باآلخرين باستخدام مكالمات الفيديو 
أو الواتســـاب أو االتصـــال هاتفًيا، ومشـــاهدة برامـــج التلفزيون، وقراءة 
القـــرآن والكتـــب، وممارســـة الرياضـــة في البيـــت أو في حديقـــة البيت، 
ومزاولـــة األلعـــاب اإللكترونيـــة، وممارســـة أنشـــطة متنوعـــة مـــع العائلة 
واألبنـــاء، ودراســـة بعـــض اللغـــات األجنبيـــة أو بعـــض الفنـــون الجميلـــة 
باستخدام تطبيقات الحاسب اآللي المختلفة، وكذلك يمكن للبنات تعلم 
فنون الطبخ وغير ذلك، فممارســـة بعض هذه األنشـــطة ســـتفيد اإلنسان 

وستكسبه العديد من المهارات وستصقل قدرته في الحياة.

ويعد االلتزام بالحجر المنزلي أفضل الخيارات لمكافحة داء الكوفيد، فهو  «
يحد من قدرة الوباء على االنتشار والمساهمة في السيطرة عليه والحد 

من تفشيه من خالل البقاء في البيت وعدم االختالط باآلخرين. ويؤكد 
األطباء أن البقاء في البيت مهما كانت الفترة لن ينعكس سلًبا على 

الصحة النفسية أو البدنية خصوصا إذا تمت االستفادة من الوقت في 
ممارسة مختلف األلعاب الذهنية واإللكترونية والقراءة والرياضة البدنية، 

فالبقاء في البيت انتصار على الكوفيد وقسوته.

عبدعلي الغسرة

شهر رمضان والحجر الذاتي

لـــم يعـــد أمامنـــا كجزء من هـــذا العالم ســـوى التعايش مع هـــذا الوباء 
الخطيـــر الذي لم يعرف لـــه لقاح أو دواء حتى اآلن، صحيح أن مئات 
المؤسســـات العلمية والطبية في أنحاء العالم تســـابق الزمن من أجل 
إيجـــاد دواء أو لقـــاح، والكل يريد أن يســـبق، ليس فقط لينقذ نفســـه 
وشـــعبه ويخدم اإلنســـانية ولكن أيضا ليكســـب ويستثمر هذا المرض 

في تحقيق أرباح مادية.
ولكـــن حتـــى اآلن لم نجد شـــيئا نهائيا وحاســـما في هـــذا األمر، فكلما 
قرأنـــا أو ســـمعنا عـــن بارقة أمل هنا أو هناك، جاءنا من يفند ويشـــكك 
ويقـــول ال دليل، نحـــن إذا ال نملك الدواء أو اللقاح حتى اللحظة، لكن 
البـــد للحيـــاة أن تســـتمر، فتوقف األعمـــال وتوقف الســـفر ال يمكن أن 
يدوم إلى األبد، ألن هذا ســـيؤدي أيضا إلى الموت ألســـباب أخرى كما 

سينتج عن ذلك انهيار اقتصادي وبطالة وفقر وتأثيرات خطيرة.
إذا كنـــا ال نملـــك الـــدواء أو اللقـــاح، فنحـــن نملـــك الوقايـــة مـــن خالل 
اتباع التعليمات الصحية، ونســـتطيع أن نتعايش بشـــكل ذكي مع هذا 

الفيروس الخطير.
نحن في البحرين مثال دولة تعتمد على السياحة والفندقة بشكل كبير 

والبد أن تســـتقبل الكثير من األجانـــب وبالتالي البد من عودة الحياة 
لهـــذا القطاع المهم مع اتبـــاع كل تعليمات الوقايـــة الخاصة بالطيران 

واإلقامة في الفنادق حتى يأمن المواطن والمقيم على حياته.
وفيمـــا يتعلق بكثير من األعمال المكتبية والتي تعتمد على اإلنترنت 
فـــال مشـــكلة في ذلك ألنـــه يمكننا التوســـع فيها وميكنـــة كل ما يمكن 
ميكنتـــه من أعمـــال وخدمات، أما األعمـــال اليدويـــة أو البدنية فالبد 
مـــن االلتزام بـــكل تعليمات الوقاية والنظافة واإلشـــراف الصارم على 
تنفيـــذ ذلك في كل مواقع العمل حفاظـــا على األرواح حتى يأذن هللا 

ويأتي الفرج.
ويبقـــى التعليـــم وضـــرورة وضـــع اســـتراتيجية واضحة تتناســـب مع 
مرحلـــة التعايش الذكي مـــع الفيروس من خالل التوســـع في التعليم 
عن بعد ووضع خطة زمنية تراعي التباعد بين الطالب خالل التواجد 

داخل المدارس وخالل االمتحانات.
العالم كله سيتعايش مع الفيروس والدولة التي ستفشل في التعامل  «

الذكي مع الفيروس ستجد نفسها معزولة تلقائيا خصوصا فيما يتعلق 
بالسفر منها أو إليها.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

التعايش مع “كورونا”

“تصبرو... كلها أحديدا سهل”
قليـــل مـــن المواطنيـــن الذيـــن لم يعتـــادوا الجلـــوس في البيـــت ألوقات 
طويلـــة، ونحـــن فـــي هـــذه الظـــروف الصحيـــة العابـــرة، “هاذولـــه الناس 
اللـــي ذبحتهم الطلعة والهّيـــه” للمجمعات والمرافـــق والمنتزهات العامة 
والمجالـــس األهليـــة والمقاهي والمطاعـــم “والتفرر في الشـــوارع بدون 
مهرة” وغيرها من أماكن الترفيه، بدأوا يتذمرون ويتضايقون كعادتهم 

من “الحكرة”.
فـــي الضفـــة األخـــرى قطاع عريـــض من أهـــل البحرين ارتضـــى بالوضع 
الحالي وتأقلم معه وقام يزاول حياته الطبيعية في منزله بكل أريحية 
كاالهتمـــام بالزراعـــة أو ممارســـة الرياضـــة أو الطبـــخ أو تدريس األبناء 
أو القـــراءة أو تجديـــد ديكـــورات المنزل حتى إن كان “علـــى قد الحال” 
أو القيـــام بالتصليحـــات المنزليـــة الخفيفة وغيرها مـــن األعمال األخرى 

المفيدة.
فـــوق ذلـــك كلـــه أصبحت لـــدى الشـــعب البحرينـــي قناعة تامـــة بأن كل 
اإلجراءات السريعة الموفقة التي اتخذتها الدولة والحكومة معا تصب 
في صالح المجتمع المحلي، ولوال هللا تعالى ثم تلك اإلجراءات ألصبح 
وضـــع البحريـــن وشـــعبها ال ســـمح هللا كتلك األوضـــاع المأســـاوية التي 
تعيشها بعض دول العالم التي تفشى فيها الفايروس بين سكانها بشكل 
مرعـــب ومخيـــف والتي تحتـــاج لوقت طويل كي تتخلـــص من أضراره 

الجسيمة.
على أية حال نحن هنا ال نلوم أحدا، فالبحريني بطبعه إنسان اجتماعي 
النـــاس والتواصـــل  يصعـــب عليـــه العيـــش منفـــردا دون االلتقـــاء مـــع 
“والســـوالف والغشـــمرة” وقضـــاء أوقـــات ممتعـــة معهم، لكن للـــه الحمد 
والمنة في وقتنا الحاضر لدى الجميع تقنية االتصال المرئي “وإذا فاتك 
اللحـــم أخـــي المتملـــل عليك بالمـــرق”، فـــي ذات الوقت جميـــع حوائجنا 
وطلباتنا وأعمالنا من السهل جدا إنجازها عبر الهاتف النقال، إضافة إلى 
منصـــات التواصل االجتماعي المختلفة “اللي ســـّوت لنه شـــغل”، عموما 
“تصبرو يا شـــعب البحريـــن راح الكثير، كلها أحديدا ســـهل ونخلص من 

هالسالفة”.

الصورة الثانية
خطوة تشكر عليها وزارة الصحة في ظل الظروف الصحية االستثنائية  «

التي تمر على البالد والعباد، وذلك بقيام المراكز الصحية التابعة لها 
بتوصيل األدوية الدورية لمرضى األمراض المزمنة إلى منازلهم وأماكن 
تواجدهم بهدف ضمان صحة وسالمة وراحة المرضى، نأمل من جميع 

المشافي الحكومية أن تحذو حذو تلك المراكز. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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برلين )رويترز(

قال مكتب اإلحصاءات االتحادي أمس الجمعة إن صادرات 
ألمانيــا هــوت 11.8 % فــي مارس، وهو أكبــر هبوط منذ بدء 
االحتفــاظ بالســجالت الحاليــة فــي 1990، إذ قلصــت أزمــة 
فيــروس كورونــا الطلــب علــى الســلع مــن أكبــر اقتصــاد في 

أوروبا.

وقـــال المكتـــب إن الـــواردات 
الُمعدلـــة فـــي ضـــوء العوامل 
 %  5.1 هبطـــت  الموســـمية 
وإن الفائض التجاري انكمش 
إلى 12.8 مليار يورو )13.88 
مســـتوى  مـــن  دوالر(  مليـــار 
معـــدل بالخفـــض 21.4 مليار 

يورو في الشهر السابق.
اقتصـــاد  خبـــراء  كان 
اســـتطلعت رويتـــرز آراءهـــم 
توقعـــوا انخفـــاض الصادرات 
5 % والواردات أربعة بالمئة. 
وكان مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ 
الفائـــض التجاري 18.9 مليار 

يورو.
وتتوقـــع الحكومـــة األلمانيـــة 
أن ينكمـــش االقتصـــاد، الذي 

يعتمـــد بشـــكل تقليـــدي على 
قياســـي  بمعـــدل  الـــواردات، 
سجلته عقب الحرب العالمية 
علـــى   % 6.3 قـــدره  الثانيـــة 
تحفيـــز  حزمـــة  مـــن  الرغـــم 
هائلة قدرها 750 مليار يورو 
لحمايـــة االقتصـــاد مـــن تأثير 

الجائحة.
ويتوقـــع خبـــراء اقتصاديون 
بطيئـــا  تعـــاف  أي  يكـــون  أن 
وأن تعتمد وتيرة أي انتعاش 
اقتصادي إلـــى حد كبير على 
مدى الســـرعة التي ســـيخرج 
بها جيـــران ألمانيا في أوروبا 
وشـــركاء تجاريـــون آخـــرون 
والواليـــات  الصيـــن  مثـــل 

المتحدة من األزمة.

أقوى تراجع لصادرات ألمانيا منذ 1990

األغــراض تباع بأســعار رمزية وتهدف إلى خلــق ريادة أعمال

“الحفيز” أول منصة لتسويق الممتلكات الزائدة بالمنازل

أطلقت ســيدة األعمال إيمان المناعي مشــروع “الحفيز” وهو أول منصة إلكترونية تسويقية في 
المنطقة تهدف لعرض األغراض والممتلكات الزائدة عن حاجة األشخاص وبحالة جيدة وبيعها 
بأسعار رمزية، والمساهمة في تحويل األطفال لرواد أعمال، وكذلك تخصيص نسبة 2.5 % من 

إيرادات المنصة الشهرية لألعمال الخيرية.

وصرحـــت المناعـــي لـ”البـــاد” أن فكرة مشـــروع 
“الحفيـــز” جـــاءت من ظـــروف جائحـــة فيروس 
االحترازيـــة  والتدابيـــر   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
المتخـــذة للبقـــاء فـــي المنـــزل، قائلـــة “رب ضارة 
تطويـــر  يجـــب  مشـــروع  أي  فلنجـــاح  نافعـــة”، 
فكـــرة مـــا، ومـــع وجود طلـــب عليه فـــإن النجاح 
سيكون حليفه، وهذا األمر ينطبق على مشروع 

“الحفيز”.
وأضافـــت أن فكـــرة تســـمية المشـــروع بمســـمى 
“الحفيز” هي لمحبتي لألســـماء الشعبية القديمة 
ألنهـــا بـــدأت باالندثار - وتســـمية المشـــروع بهذا 
االسم جعلت الناس تبحث عن معناه - والحفيز 
يعني مـــكان يحتوي على بضائـــع مختلفة ولكن 

من نوع آخر.
وأوضحت المناعي أن الناس بدأت بسبب العزل 
الصحـــي والبقاء في المنزل فـــي ترتيب منازلها 

وتصفيـــة األغـــراض التـــي ليســـت بحاجـــة إليها 
وكذلـــك رؤية مـــا يحتاجون إليه، وأنا شـــخصًيا 
كميـــة  مـــن  صدمـــت  الذيـــن  األشـــخاص  أحـــد 
األغـــراض التي بالمنـــزل وغالبيتها جديدة وغير 
مستخدمة، فجاءت لي فكرة “الحفيز”، وفكرت 
في إنشـــاء منصـــة إلكترونيـــة على االنســـتغرام 
حاجـــة  عـــن  الزائـــدة  األغـــراض  فيهـــا  تعـــرض 

األشخاص وتصبح مصدر رزق إضافي لهم.
وأوضحـــت أن الشـــخص الـــذي يعـــرض أغراضه 
في “الحفيز” يستفيد من تسويق السلعة وبيعها 
كمصـــدر دخـــل، وثانًيـــا: يتخلـــص مـــن األغراض 
التي ليس بحاجة إليها، ثالًثا: المشـــتري يحصل 
على سلعة شبه مستخدمة بسعر مناسب، رابًعا: 
يتم استقطاع نسبة 2.5 % من إيرادات المنصة 
الشهرية لألعمال الخيرية - نسبة الزكاة السنوية 
- وســـيتم اإلعـــان عـــن هـــذه األعمـــال الخيرية، 

وأيًضا تشجيع األطفال على ريادة األعمال.
ولفتـــت إلـــى أن األطفـــال لكـــي يشـــعروا بقيمـــة 
النقـــود )الفلـــس( عليهـــم الجهـــد واالجتهـــاد ولذا 
طلبت مـــن أولياء األمور أن يطلبـــوا من أبنائهم 
اختيـــار األلعاب والمابس واألحذية الزائدة عن 
حاجتهم ويحددوا )أي األطفال( سعر هذه السلع 
وبيعهـــا في المنصة ويحصلوا على مصدر دخل، 
مشـــيرة إلى أن األطفال مســـتقبا سيســـتفيدوا 
بتعلـــم ثقافة بيع األشـــياء الزائدة عـــن حاجتهم 
لتصبـــح مصـــدر رزق لهـــم، وكذلـــك خلـــق فكـــرة 
ريادة األعمال لدى األطفال منذ الصغر ليصبحوا 
أعضـــاء فعالين فـــي المجتمع عندمـــا يكبروا وال 
يعتمدوا على الوظائف المتاحة فحســـب، ولكن 

يســـتطيعوا خلـــق فرص عمـــل والحصـــول على 
مصدر دخل.

وأضافت المناعي “الكثير من األشخاص يقرأون 
الكتـــب ثـــم تبقـــى غيـــر مســـتفاد منهـــا، فعرضها 
فـــي المنصة سيســـاهم فـــي أن تعـــم الفائدة بين 

األشخاص بأسعار مناسبة”.
وأشـــارت إلى أن المنصة تم إطاقها مطلع شهر 
مايـــو الجاري وخـــال أول 5 أيام شـــهدت إقبااًل 
كبيـــًرا علـــى الســـلع، إذ يتـــم بيـــع الســـلعة خـــال 
ساعة واحدة إلى ســـاعتين من عرضها، مضيفة 
“وصلـــت إلـــى 75 عارًضا في المنصـــة في 5 أيام 
وبكميـــة كبيرة مـــن المبيعـــات، ومتفائلة بالكثير 
للمشـــروع، وأن يكـــون مســـتقبا منصـــة عالمية 

على غرار منصة )أمازون(”.
وأكـــدت أن النـــاس دائًما تجـــدد اغراضها ولديها 
أشـــياء زائـــدة عـــن حاجتهـــا وترغـــب فـــي منفذ 
لتصريف هذه األشـــياء الزائدة، و”الحفيز” يعتبر 
الفكـــرة األولى مـــن نوعها في المنطقة، وشـــيء 

مبتكر ومختلف.
مـــن  الكثيـــر  “إن  بالقـــول  المناعـــي  واختتمـــت 
أصحـــاب المشـــاريع المنزليـــة والعاديـــة طلبـــوا 
عـــرض منتجاتهم فـــي المنصـــة إال أنني رفضت 
ذلـــك ألن ذلـــك يتعارض مع الفكرة التي ُأنشـــئت 
من أجلها المنصة، حيث إن الهدف من المشروع 
هو خلق قناة تســـويقية لألشـــخاص الذين ليس 
لديهم خبـــرة في البيع والشـــراء ليتعلموا مهارة 
البيع والشراء والتسعير من خال هذه المنصة”.

البحرين تستورد تبًغا وسجائر بـ 8.9 مليون دينار بالربع األول
اســتوردت البحرين تبغا وســجائر بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليون 
دينار خالل الربع األول من العام الجاري، بانخفاض بلغت نســبته 
57 %، مقارنة بـ21 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2019.

التـــي  اإلحصـــاءات  وكشـــفت 
التقاريـــر  مـــن  “البـــاد”  جمعتهـــا 
الصـــادرة عـــن شـــؤون الجمارك، 
أن سلعة “لفائف عادية )سجائر( 
تصـــدرت  تبـــغ”  علـــى  محتويـــة 
إذ  األول،  الربـــع  خـــال  الســـلع 
بلـــغ وزنها اإلجمالـــي 1.5 مليون 
كيلوغـــرام منذ بداية العم 2020 

حتى مارس الماضي.
أن  اإلحصـــاءات  وأوضحـــت 
الســـلعة قـــد احتلـــت المرتبة 47 
من بين أهم 50 سلعة غير نفطية 
تم استيرادها لشهر يناير 2020 

مليـــون   1.4 قيمتهـــا  بلغـــت  إذ 
دينار وتزن الكميات 151.8 ألف 
كيلوغرام. وفي فبراير الماضي، 
صعدت الســـلعة إلـــى المرتبة 20 
بقيمـــة 2.3 مليـــون دينار وبوزن 
282.7 كيلوغـــرام، وفـــي مارس 
تقدمـــت إلى المرتبة 10 بكميات 
تزن 1.1 مليون كيلوغرام بقيمة 

4.3 مليون دينار.
ومـــن حيـــث الـــدول المســـتورد 
منهـــا، فقد جاءت تركيا بالمرتبة 
األولى بقيمـــة 3.7 مليون دينار، 
تليها سويسرا بقيمة 2.5 مليون 

بقيمـــة  ثالثـــة   وألمانيـــا  دينـــار، 
685.5 مليون دينار.

تبـــغ  البحريـــن  اســـتوردت  كمـــا 
جـــاء  إذ  )معســـل(،  األرجيلـــه 
قيمـــة  مـــن  الثانيـــة  بالمرتبـــة 
االســـتيراد الذي بلـــغ 670.7 ألف 
دينار، وجاءت اإلمارات العربية 
المتحـــدة  بالمرتبـــة األولـــى من 
حيث القيمـــة التي بلغت 390.2 
ألـــف دينار، تليها جمهورية مصر 
العربية  بقيمة 260.7 ألف دينار، 
واألردن ثالثا بـ 19.6 ألف دينار.

آخـــر  نـــوع  اســـتيراد  تـــم  كمـــا 
مـــن التبـــغ وهـــو لفائـــف غليظـــة 
األطـــراف،  مقطوعـــة  )ســـيجار( 
ولفائـــف صغيـــرة )ريللوس( تزن 
الكميـــات المســـتوردة فـــي الربع 

بقيمـــة  كيلوغـــرام   2464 األول 
97.4 ألـــف دينـــار مســـتوردة من 

7 دول.
غيـــر  تبـــغ  اســـتيراد  تـــم  فيمـــا 
مصنـــع بأضاعه )التتـــن( وبلغت 

 16,551 المســـتوردة  الكميـــات 
كيلوغرام بقيمة 25.7 ألف دينار 

من سلطنة عمان.
ومن المستلزمات األخرى التابعة 
للتبغ أو الشيش، فقد استوردت 
البحريـــن “غاييـــن تدخيـــن )بما 
فيها رؤوســـها(” بقيمة 37.3 ألف 
دينار من الصين، مصر، التشيك 
وأميركا، كما تم استيراد “شيش 
بقيمـــة  وأجزائهـــا”  )نرجيـــات( 
25.5 ألـــف دينـــار مـــن االمارات، 
ســـوريا، الصيـــن، تايلنـــد ، تركيا 
مـــن  “غيرهـــا  وأيضـــا  ومصـــر، 
مباسم سيجار وســـجائر” بقيمة 
دول،   6 مـــن  دينـــار  ألـــف   17.8
وســـلعة “غيره من إبـــدال اتباغ” 
مســـتوردة مـــن اإلمـــارات بقيمة 

666 دينارا.

رخــص مصــرف البحريــن المركــزي لنحــو 6 شــركات جديــدة منــذ مطلــع العــام الجــاري 2020، فــي البيئــة الرقابيــة لتكنولوجيا 
الخدمات المالية “الفنتك”، في مؤشر على استمرار زخم حضور المملكة في الساحة اإلقليمية والعالمية في مجال االقتصاد 

الرقمي  اآلخذ في التنامي والذي برزت أهميته بشكل أكبر مع تفشي جائحة “كورونا”.

التـــي  الشـــركات  جنســـيات  واختلفـــت 
دخلـــت البيئـــة الرقابيـــة والتـــي ســـتقوم 
مـــن خالهـــا باختبـــار وتجربـــة مختلـــف 
المنتجـــات التي تخدم القطاع المصرفي 

والمالي.
ورخـــص المصـــرف المركـــزي  فـــي شـــهر 
لتزويـــد  لبراكســـتون  الماضـــي   ينايـــر 
خدمـــات الشـــركات، إذ يقع مقر الشـــركة 
فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 
مطالبـــات  خدمـــات  بتقديـــم  وتختـــص 
التأمين، وفي نفس الشـــهر تم الترخيص 

تختـــص  والتـــي  أالرت”  “كاود  لشـــركة 
إشـــعارات  أو  إخطـــارات  تقديـــم  فـــي 
التحويات، ومقرها البحرين، كما تم في 
ذات الشـــهر  الترخيص لخدمة “أمال ايه 
آي” والتـــي تختـــص في تقديـــم خدمات 
الـــذكاء اإلصطناعي والمســـاعدة المالية 

والخاصة بالشركة ومقرها البحرين.
وفي شهر فبراير 2020، رخص المصرف 
المركزي لشـــركة “أفار سولويشن” والتي 
تختص بتقديـــم الحلول التقنية ومقرها 

أيضا البحرين.

المتناهـــي  التمويـــل  موضـــوع  واليـــزال 
الصغر يحظى باهتمام المســـتثمرين في 
مجـــال “الفنتـــك”، حيـــث تـــم الترخيـــص 
أو  خدمـــة  بإطـــاق  عمانيـــة  لشـــركة 
مؤسســـة فـــي البيئـــة التجريبيـــة تتعلق 
بتقديم التمويـــات الصغيرة.وفي إبريل 
الماضـــي، تـــم الترخيص لشـــركة “ميمو” 
اإللكترونـــي،  الدفـــع  إلختبـــار تطبيقـــات 
اآلخذة في التنامي في العالم والمنطقة.

طفـــرة  الماضيـــة،  الســـنوات  وشـــهدت 
كبيـــرة في تقنيـــة الخدمـــات المالية في 

البحرين شـــملت تأســـيس إطـــار قانوني 
للبيئـــة الرقابيـــة التجريبيـــة والتي تقوم 

تطبيقـــات  باختبـــار  المؤسســـات  بهـــا 
التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي بيئـــة حقيقية 

لهـــذه  محـــددة  وقوانيـــن  أطـــر  وفـــق 
االختبارات قبل إطاقها في السوق، كما 
تم تأسيس حاضنة أعمال خاصة بتقديم 
التسهيات للمستثمرين في هذا السياق 
تاهـــا إصـــدار تشـــريعات تســـهل إطاق 
مشـــروعات جديـــدة في مجـــال األصول 
المشـــفرة وتقديم خدمات تتعلق بســـوق 
التأميـــن، وتقديـــم االستشـــارات الماليـــة 
عبر الروبـــورت وغيرها مـــن التنظيمات،  
مـــن  إيمانـــا  الخطـــوات  هـــذه  تأتـــي  إذ 
وشـــركائه  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
في المؤسســـات الرســـمية األخـــرى مثل 
مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة ، بأهميـــة 
التحـــول الرقمي للحفاظ على تنافســـية 
القطـــاع المصرفي والـــذي يعتبر من أهم 

القطاعات غير النفطية في المملكة.

ــوك وغـــيـــرهـــا ــ ــن ــ ــب ــ ــن وال ــيـ ــأمـ ــتـ ــات الـ ــ ــاع ــ ــط ــ فــــي مــخــتــلــف مــــجــــاالت وق

6 شركات تحصل على تراخيص الختبار تطبيقات “الفنتك”

علي الفردان

زينب العكري

أمل الحامد

إيمان المناعي

فكرة المشروع جاءت 
من ظروف “كورونا” 

وتسعى للعالمية

بانخفاض بلغ 57 % 
عن العام الماضي 

2019
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الصين تدعم مراجعة تقودها “الصحة العالمية” عن “كوفيدـ  19”

وفيات “كورونا” تالمس 270 ألفا... وأميركا تتصدر

المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  أودى 
بحيـــاة 269514 شـــخصا علـــى األقـــل 
منـــذ ظهوره ألول مـــرة في الصين في 
ديســـمبر الماضـــي، وفق تعـــداد أجرته 
وكالـــة “فرانس بـــرس” أمـــس الجمعة، 

استناًدا إلى مصادر رسمية.
المســـجلة  اإلصابـــات  عـــدد  وبلـــغ 
بالفيـــروس أكثـــر من 3 مالييـــن و856 
دولـــة   195 فـــي  إصابـــة  و400  ألًفـــا 
ومنطقـــة. ومـــن بيـــن هؤالء، ُشـــفي ما 
ال يقـــل عـــن مليـــون و256 ألًفـــا و900 
مريـــض. وشـــهدت الواليـــات المتحدة 
أكبـــر عـــدد مـــن إجمالـــي الوفيـــات بلغ 
 1256972 أصـــل  مـــن  وفـــاة   75670

إصابة. وشفي 195036 على األقل.
وأعلنـــت بريطانيا ثانـــي أعلى حصيلة 
 206715 مـــن  وفـــاة   30615 تضـــم 
إصابة. وســـجلت إيطاليا التي شـــكلت 
الوبـــاء فـــي  بـــؤرة  فـــي وقـــت ســـابق 
و215858  وفـــاة   29958 أوروبـــا، 
وفـــاة   26299 وإســـبانيا  إصابـــة، 
 25987 وفرنســـا  إصابـــة،  و222857 

وفاة و174791 إصابة.
وأعلنت الصين، باســـتثناء هونغ كونغ 
ومـــاكاو، حتـــى اآلن عـــن 4633 وفـــاة 
و82886 إصابـــة فيمـــا تعافـــى 77993 
ســـجلت  التفاصيـــل،  وفـــي  مريًضـــا. 
جديـــدة  وفـــاة   229 أمـــس،  إســـبانيا، 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد. وبلغـــت 

اإلصابـــات فـــي الــــ 24 ســـاعة األخيرة 
1410 ليصـــل اإلجمالي إلى 222.857. 
أزمـــة  إدارة  مركـــز  قـــال  ذلـــك،  وإلـــى 
فيـــروس كورونـــا فـــي روســـيا، أمـــس 
اإلصابـــة  حـــاالت  عـــدد  “إن  الجمعـــة 
الجديـــدة بفيروس كورونا في روســـيا 
ارتفـــع بواقع 10,699 في الســـاعات الـ 
24 األخيـــرة، ليصـــل العـــدد اإلجمالـــي 
 187,859 إلـــى  البـــالد  مســـتوى  علـــى 
الســـادس  اليـــوم  هـــو  وهـــذا  مصابـــا”. 
علـــى التوالـــي الذي ترتفـــع فيه حاالت 
لكنـــه  آالف،   10 مـــن  بأكثـــر  اإلصابـــة 
أقـــل مـــن الرقم القياســـي الذي ُســـجل 

الخميس وبلغ 11,231 حالة جديدة.
كمـــا ســـجلت روســـيا 98 حالـــة وفـــاة 
جديـــدة بمرض “كوفيـــد - 19”، الناجم 
عـــن فيـــروس كورونـــا، ليرتفـــع العـــدد 

اإلجمالي للوفيات إلى 1723.
فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ 

لألمـــراض المعديـــة فـــي ألمانيـــا، أمس 
الجمعـــة، ارتفـــاع عدد حـــاالت اإلصابة 
المؤكـــدة بفيـــروس كورونا فـــي البالد 

بواقع 1209 إلى 167,300 إصابة. 
وارتفع عدد الوفيات بســـبب الفيروس 

في ألمانيا بواقع 147 إلى 7266.
وتجاوز عدد حاالت اإلصابة بفيروس 
كورونـــا فـــي باكســـتان 25 ألفـــا أمـــس 
الموعـــد  مـــن  ســـاعات  قبـــل  الجمعـــة 
المقـــرر لرفع إجراءات العزل العام، في 
الوقت الذي تســـجل فيـــه الدولة بعضا 
مـــن أعلـــى معـــدالت اإلصابـــة اليومية 

الجديدة بالعدوى في العالم.
تســـجيل  أمـــس،  المســـؤولون  وأعلـــن 
1764 إصابـــة جديـــدة بمـــرض “كوفيد 
- 19” فـــي الســـاعات األربع والعشـــرين 
الماضية، ليرتفع إجمالي اإلصابات إلى 
25837. وزادت الوفيات بواقع 30 إلى 

594 حالة.

مـــن جانب آخـــر، أّكدت الصيـــن، أمس 
الجمعـــة، أنهـــا تدعـــم تأســـيس لجنـــة 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  تقودهـــا 
لمراجعة استجابة العالم لوباء “كوفيد 
مـــن  - 19”، بعدمـــا واجهـــت ضغوطـــا 
أطـــراف عّدة للســـماح بتحقيـــق دولي 

حول تفشي فيروس كورونا.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
شـــونينغ  هـــوا  الصينيـــة  الخارجيـــة 
المراجعـــة  عمليـــة  إن  للصحافييـــن، 
يجب أن تتم “بشـــكل منفتح وشـــفاف 
وشامل للجميع” و”في توقيت مناسب 
بعـــد انتهـــاء الوبـــاء”، وتحـــت إشـــراف 
المديـــر العام لمنظمة الصحـــة العالمية 

تيدروس أدانوم غبريسوس.
الخميـــس،  دانـــت،  الصيـــن  وكانـــت 
تصريحـــات للواليـــات المتحـــدة حول 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد ووصفتها 
بــــ “الكاذبـــة”، غـــداة انتقـــادات وجههـــا 
الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب إلى 
بكيـــن، معتبـــرا أنـــه كان عليهـــا وقـــف 

تفشي وباء “كوفيد - 19”. 
وقالت منظمـــة الصحة العالمية، اليوم 
الجمعـــة “إنه على الرغم من أن ســـوقا 
يبيـــع  الصينيـــة  ووهـــان  مدينـــة  فـــي 
حيوانـــات حية لعـــب دورا كبيـــرا على 
األرجـــح فـــي ظهـــور فيـــروس كورونا 
المســـتجد، فإنهـــا ال توصـــي بغلق مثل 

هذه األسواق عالميا”.

عواصم ـ وكاالت

رغم “كورونا”... منظمة الصحة “ال توصي” بغلق أسواق الحيوانات 

أبوظبي ـ سكاي نيوزعربية

كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية عن أوضاع مأساوية ومزرية 
يعانيهــا العمــال األجانــب في قطــر، إذ أضحى الكثير منهم يتســول 

فتات الطعام ليقيموا أودهم.

وأجرت الصحيفة حوالي 20 مقابلة 
مـــع عمـــال وافديـــن يعانـــون ظروفا 
بســـبب  قطـــر؛  فـــي  للغايـــة  صعبـــة 
فقدانهـــم لوظائفهم وعدم حصولهم 

على أي مساعدات من الدولة.
وأشـــارت الصحيفـــة عبـــر تحقيقهـــا 
“اليـــأس  أن  إلـــى  االســـتقصائي، 
والخـــوف يتصاعـــدان لـــدى العمالة 
الوافـــدة في الدولـــة الغنية، إذ يترك 
آالف العمال مـــن دون عمل وال مال 

وال مخرج من األزمة”.
“إنهـــم  العمـــال  مـــن  كثيـــر  وقـــال 
أضحوا فجـــأة عاطلين عن العمل، 
مـــع عـــدم وجـــود طريقـــة أخـــرى 
لكســـب لقمة العيش”. فيما أوضح 
آخـــرون أنهـــم يائســـون لكنهم غير 
قادريـــن على العـــودة إلى ديارهم، 
فيمـــا ُأجبـــر بعضهـــم علـــى تســـول 
أو  العمـــل  أربـــاب  مـــن  الطعـــام 

المؤسسات الخيرية.

في قطر.. عمال يتسولون “فتات الطعام”

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أعلــن التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن، أن عــدد خــروق الميليشــيات 
الحوثية لوقف إطالق النار بلغ 104 خرقا، في الساعات األربع والعشرين الماضية.

وأوضـــح التحالـــف العربـــي أن خـــروق 
إطـــالق  لوقـــف  المتمـــردة  المليشـــيات 

النار، منذ إعالنه بلغت 2676.
وقال التحالف “إن تلك الخروق شملت 
األعمال العسكرية العدائية، واستخدام 
األسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ 
الباليستية”. وشدد على تطبيق أقصى 
درجات ضبط النفس بقواعد االشتباك، 
مع حق الرد المشـــروع لحـــاالت الدفاع 
عـــن النفس فـــي الجبهـــات، وأكـــد على 
اســـتمرار االلتـــزام بوقـــف إطـــالق النار 
ودعـــم جهـــود المبعـــوث الخـــاص إلى 

اليمن.  وكان التحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن أعلن، في أواخر 

أبريل الماضي، تمديد وقف 
إطالق النار الشامل لمدة 

شـــهر. وصرح المتحدث الرسمي باسم 
قـــوات التحالـــف العربي، العقيـــد الركن 
تركي المالكـــي، أن تمديد وقف إطالق 
النـــار لمدة ســـيكون لمدة شـــهر اعتبارا 
الجـــاري.  أبريـــل   23 الخميـــس،  مـــن 
وأوضـــح المالكـــي أن قيـــادة التحالـــف 
وقـــف  تمديـــد  قـــرار  اتخـــذت  العربـــي 
إطـــالق النار “بناًء على إعالنها الســـابق 
بتاريـــخ 8 أبريل الجاري، بوقف إطالق 
النـــار لمدة أســـبوعين، وبناًء على طلب 
مبعـــوث األميـــن العـــام لألمـــم المتحدة 
مارتـــن  اليمـــن،  إلـــى  الخـــاص 
غريفيـــث، لوقـــف إطـــالق النار 
إلتاحة الفرصة إلحـــراز التقدم 
فـــي المفاوضـــات مـــع الطرفين 

حول وقف إطالق نار دائم”.

100 خرق حوثي جديد لوقف النار

عواصم ـ وكاالت

دمـــر الجيـــش الليبي طائرتين ُمســـّيرتين 
تركيتيـــن حاولتـــا شـــّن غـــارة جوية على 
غضـــون  فـــي  وذلـــك  الوطيـــة،  قاعـــدة 

ساعتين.
كمـــا أعلـــن الجيـــش أن مقاتالتـــه شـــنت 
مـــن  عـــددا  اســـتهدفت  غـــارات  سلســـلة 
المواقع شرق مدينة مصراتة. وأضاف أن 
الغارات استهدفت مقار للفصائل الموالية 

لتركيا ومخازن أسلحة.
فـــي  قذائـــف  بســـقوط  األنبـــاء  وأفـــادت 

محيط السفارة التركية في طرابلس. 
ســـقوط  العاصمـــة  فـــي  ســـكان  وأكـــد 
قذيفتيـــن بمنطقـــة زاويـــة الدهماني، في 
المربـــع الذي توجد فيه الســـفارة التركية، 
ومقار اإلذاعة، ووزارة الخارجية، ومنزل 
الســـفير اإليطالي. من جانبه، دان االتحاد 
األوروبي قصف المناطق اآلهلة بالسكان 
فـــي طرابلس ومحيطهـــا. وأكد أن عملية 

“إيرينـــي” تحظى بإجماع الدول األعضاء 
الــــ 27 وتتولى تنفيـــذ قرار مجلس األمن. 
رافضـــا أي اتهـــام مـــن أطراف النـــزاع في 
ليبيـــا إزاء العمليـــة. وكان رئيس حكومة 
إّن  قـــال  الســـراج  فايـــز  الليبيـــة  الوفـــاق 
مهمـــة “إيريني” البحريـــة التابعة لالتحاد 
حظـــر  بمراقبـــة  والمكلفـــة  األوروبـــي 
األســـلحة المفـــروض علـــى ليبيـــا، تمنـــح 

أفضلية للجيش الليبـــي. وتحل “إيريني” 
محـــل مهمـــة صوفيـــا التي أطلقـــت العام 
2015، لكنهـــا علـــى عكســـها مكّلفـــة فقط 
بمراقبـــة حظر األســـلحة. وجـــرى اإلعالن 
عنهـــا نهاية مارس، ودخلـــت حيز التنفيذ 
فـــي 4 مايـــو. وتأمـــل المهمة التـــي يوجد 
مقـــر قيادتهـــا حاليـــا في رومـــا، إلى وقف 

تدفق األسلحة إلى ليبيا.

أوروبــا: نطالــب أطــراف النــزاع فــي ليبيــا بوقــف اســتهداف المدنييــن
إسقاط مسيرتين تركيتين حاولتا ضرب “الوطية”

عواصم ـ وكاالت

أبـــدى الموفـــد األميركي الخـــاص المكّلف 
بالملـــف الســـوري جيمس جيفـــري، تفاؤال 
حـــذرا بشـــأن إمـــكان التعاون مجـــددا مع 
روســـيا لوضـــع حـــد للحـــرب في ســـوريا، 
مشـــيرا إلى أن موســـكو قد تكون ضاقت 

ذرعا برئيس النظام بشار األسد.
وقال جيفري: “قد تكون روسيا مستعدة 
بشـــكل أكبر اآلن.. رأينا بعض المؤشـــرات 
وفـــي تصّرفـــات  الروســـي  اإلعـــالم  فـــي 
روســـية معّينة لتكون أكثر مرونة بشـــأن 

اللجنة الدستورية”.
وأضـــاف للصحافيين: “قـــد يكونون على 
اســـتعداد مجـــددا للتباحـــث معنـــا بشـــأن 
طريقـــة تحـــل )المســـألة(من دون انتصار 
عســـكري؛ ألنه من الواضـــح جدا في هذه 
المرحلة بالنســـبة لروسيا أنهم لن يحققوا 
انتصـــارا عســـكريا، بـــكل تأكيـــد ليس في 
أي وقـــت قريب”. مـــن جانب آخر، اتهمت 

مفوضة األمم المتحدة الســـامية لحقوق 
اإلنســـان ميشـــال باشـــليه، أمس الجمعة، 
مقاتلين في ســـوريا بينهم تنظيم داعش، 
باستغالل وباء فيروس كورونا المستجد 

لشن هجمات على المدنيين.
“أطرافـــا  إن  بيـــان  فـــي  باشـــليه  وقالـــت 
عديدة مشـــاركة فـــي النزاع في ســـوريا، 
بما في ذلك داعش، تستغل على ما يبدو 

تركيز اهتمام العالم على وباء كوفيد19- 
)الناجـــم عـــن الفيـــروس( لتعيـــد تجمعهـــا 
وممارســـة أعمـــال عنـــف ضـــد الســـكان”، 
معتبـــرة ذلـــك “قنبلـــة موقوتـــة ال يمكـــن 

تجاهلها”.
وأعلن النظام الســـوري، الخميس، تأجيل 
موعـــد االنتخابـــات التشـــريعية المقـــررة 

الشهر الحالي للمرة الثانية.

األمــم المتحدة تتهم فرقاء ســوريين بمهاجمة المدنيين
جيفري: موسكو ضاقت ذرعا باألسد

واشنطن ـ وكاالت

خســرت أميركا 20.5 مليون وظيفة خالل شــهر أبريل الماضي، وهو رقم غير 
مســبوق فــي فتــرة قصيرة كهذه، لترتفع نســبة البطالة إلــى 14.7 % في أعلى 
مستوياتها منذ الثالثينات، وفق ما أظهرت أرقام وزارة العمل أمس الجمعة.

وجاءت هذه الخسارة نتيجة التوقف 
الســـريع للنشـــاط االقتصادي لمواجهة 

فيروس كورونا.
وقالت وزارة العمل في بيان “انخفض 
التوظيف بشـــّدة في جميع القطاعات 
الرئيســـة، مع خســـارة مهمة للوظائف 
الترفيـــه  قطاعـــي  فـــي  خصوصـــا 
والفنادق”. وارتفـــع عدد العاطلين عن 
 23.1 إلـــى  مليـــون   15.9 مـــن  العمـــل 

مليون. كمـــا أن عدد الذين يعملون 
بدوام جزئي ألسباب اقتصادية 
ارتفـــع بمعـــدل الضعـــف تقريبـــا 

مليـــون   10.9 إلـــى  ليصـــل 
شخص.

قلـــل  جهتـــه،  ومـــن 

الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامب من 
شـــأن أرقام البطالة، معتبًرا أنها كانت 

“متوقعة” و”غير مفاجئة”.
وقـــال ترامـــب لشـــبكة “فوكـــس نيوز” 
بعـــد دقائق علـــى صدور أرقـــام وزارة 
تماًمـــا،  متوقًعـــا  هـــذا  “كان  العمـــل 
“حتـــى  مضيًفـــا:  مفاجًئـــا”،  ليـــس 
الديمقراطيـــون ال يلقـــون اللـــوم علّي” 

بشأن ارتفاع مستوى البطالة.
وتعكـــس الخســـائر فـــي الوظائـــف 
حالة الركود الحادة التي سببها 
للشـــركات  المفاجـــئ  اإلغـــالق 
التجاريـــة،  واألنشـــطة 
كل  مـــن  نـــال  الـــذي 

الصناعات تقريًبا.

البطالة بأميركا تصل لمستوى تاريخي
بغداد ـ وكاالت

تســلم الــوزراء الجــدد بالعــراق المســؤوليات مــن ســابقيهم المســتقيلين، مســاء 
الخميس، وذلك في القصر الحكومي في بغداد، بحضور رئيس الوزراء الجديد 

مصطفى الكاظمي، إضافة إلى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

مهامهـــم  الـــوزراء  وسيباشـــر 
وصالحياتهـــم الجديدة من يوم األحد، 
وهو أول يوم دوام رسمي في العراق.

وفـــي أول رد فعـــل معلـــن علـــى تمرير 
حكومـــة الكاظمي، جددت ميليشـــيات 
مـــن  المدعومـــة  العراقيـــة  هللا  حـــزب 
لرئيـــس  الرافـــض  موقفهـــا  إيـــران 
وقبـــل  الكاظمـــي.  مصطفـــى  الـــوزراء 
تمريـــر الحكومـــة، وصـــف “حـــزب هللا” 
العراقـــي المقـــرب مـــن إيـــران، تكليـــف 
رئيس المخابـــرات مصطفى الكاظمي، 
بتشـــكيل الحكومة أنـــه إعالن حرب، 

داعيًا القوى السياسية والشعبية 
في البالد إلى رفضه.

وبالفعـــل، يبـــدو أن وصـــول 

الســـابق  العراقيـــة  المخابـــرات  رئيـــس 
إلـــى ســـدة الحكم بـــه أطراف خاســـرة، 
بـــل إن المراقبيـــن اعتبـــروا منـــح الثقة 
لحكومة الكاظمي يترجم تراجع الزخم 
وميليشـــيات  العـــراق.  فـــي  اإليرانـــي 
حـــزب هللا العراقية، المصنفـــة إرهابية 
من واشـــنطن، وتدير الميليشـــيات في 
العـــراق اآلن، تتهم الكاظمي بمســـاعدة 
واشـــنطن في العمليـــة األميركية مطلع 
هـــذا العـــام، التـــي أدت إلى مقتـــل قائد 
فيلـــق القدس بالحـــرس الثوري 
ســـليماني،  قاســـم  اإليرانـــي 
ومؤســـس ميليشيا حزب 
هللا العراقيـــة أبومهـــدي 

المهندس.

العراق.. حكومة الكاظمي تتسلم أعمالها

دعت إيران مواطنيها إلى تطبيق  «
قواعد التباعد االجتماعي “بجدية 
أكبر”، في طهران ـ وكاالت الوقت 

الذي أعلنت فيه عودة صالة الجمعة 
إلى المساجد في بعض المدن، 

وذلك بالتزامن مع ارتفاع حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد. 
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة 

اإليرانية كيانوش جهانبور، أمس، 
إنه تم تسجيل 1556 إصابة جديدة 

بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 

ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد 
المصابين إلى 104691، بينهم 2711 

في وضع حرج يخضعون للعناية 
المركزة. وأضاف “لحسن الحظ بلغ 
عدد المتعافين من المرض 83837 

لغاية اآلن، فيما توفي لألسف في 
الساعات الـ 24 الماضية 55 شخصا، 

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6541 
حالة”. وشكك خبراء ومسؤولون 

داخل إيران وخارجها بالحصيلة 
الرسمية لضحايا كورونا في البالد.

إيران تنصح مواطنيها بالتباعد وتقيم صالة الجمعة

أعلنت الكويت، أمس الجمعة، أنها  «
ستبدأ تطبيق حظر شامل في أنحاء 

البالد، بدءا من األحد وحتى 30 من 
شهر مايو الجاري، في محاولة لكبح 

انتشار فيروس كورونا المستجد. 
وقال الناطق الرسمي باسم 

الحكومة الكويتية طارق المزرم، 
إنه “بناء على توجيه السلطات 

الصحية، فقد قرر مجلس الوزراء 
تطبيق الحظر الشامل في البالد 
ابتداء من يوم األحد الموافق 10 

مايو 2020 الساعة 4 عصرا، وحتى 
30 مايو 2020”. وفي وقت سابق 
من الجمعة، أعلنت وزارة الصحة 

الكويتية تسجيل 641 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد، 
ليرتفع إجمالي اإلصابات في البالد 

إلى 7208. كما سجلت 3 وفيات 
جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في 

الكويت إلى 47، مقابل شفاء 85 
مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين 

إلى 2466.

الكويت تعلن “الحظر الشامل” لصد كورونا

عناصر من ميليشيات طرابلساتهامات ألطراف بسوريا باستغالل “كورونا” لمهاجمة المدنيين 



حدد االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم يـــوم 18 يونيو المقبل 
موعًدا لمراســـم سحب قرعة بطولة آسيا للناشئين )تحت 
16 سنة( وبطولة آسيا للشباب )تحت 19 سنة(، والمقررتين 
في العام الجاري )2020(، إذ ســـتقام بطولة الناشـــئين في 
مملكة البحرين وبطولة الشباب في أوزبكستان. وبحسب 
االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القدم، فإن القرعة ستســـحب في 
مقـــره بالعاصمـــة الماليزيـــة- كوااللمبور، على أن تســـحب 
بنظـــام البث المباشـــر؛ نظًرا للظـــروف الراهنة مع فيروس 
كورونا العالمي، إذ ستقام قرعة بطولة الناشئين عند 2.30 
ظهـــًرا بتوقيـــت ماليزيا، ثم عنـــد 4.30 عصًرا قرعة بطولة 
الشـــباب. وســـيكون منتخبنا للناشئين في المستوى األول 
فـــي القرعة؛ كونه مســـتضيف المنافســـات، فيمـــا منتخب 
الشـــباب فـــي المســـتوى الرابـــع. وتضـــم بطولة الناشـــئين 
إلـــى جانب منتخبنـــا المنتخبات التالية: كوريـــا الجنوبية، 
اليابان، كوريا الشـــمالية، أستراليا، الصين، اإلمارات، قطر، 
السعودية، إيران، الهند، طاجيكستان، عمان، أوزبكستان، 
أندونيســـيا واليمـــن. وتضـــم بطولـــة الشـــباب إلـــى جانب 

أوزبكســـتان )المســـتضيف( المنتخبـــات التاليـــة: البحرين، 
إندونيســـيا، اليابـــان، كوريا الجنوبيـــة، أســـتراليا، ماليزيا، 
الســـعودية، إيران، طاجيكســـتان، قطر، العـــراق، كمبوديا، 
اليمـــن، فيتنـــام والوس. وتجـــرى قرعة كل بطولـــة بواقع 
4 منتخبـــات لكل مجموعة، علـــى أن يتأهل األول والثاني 
لربع النهائي. وتقام بطولة الناشئين في الفترة 16 سبتمبر 
2020 وحتـــى 3 أكتوبـــر 2020، فيمـــا بطولة الشـــباب في 

الفترة 14 إلى 31 أكتوبر 2020.

المباشــر البــث  بتقنيــة  ماليزيــا  فــي  تقــام 
18 يونيو قرعة بطولتي آسيا للناشئين والشباب

لجنة رياضات الموروث الشعبي

ســـاهمت مجموعة الحـــواج في رعاية 
برنامج المســـابقات الشـــعبي الســـارية، 
لجنـــة  بيـــن  بالشـــراكة  يقـــام  والـــذي 
التابعـــة  الشـــعبي  المـــوروث  رياضـــات 
للشـــباب والرياضـــة  للمجلـــس األعلـــى 
ووزارة شـــؤون اإلعالم برعاية رسمية 

من شركة بتلكو.
هدايـــا  الحـــواج  مجموعـــة  وقدمـــت   
عطـــور  مجموعـــة  عـــن  عبـــارة  عينيـــة 
من أشـــهر المـــاركات العالمية تخصص 
للفائزين بالجوائز النقدية في البرنامج، 
حيـــث ســـيتم منـــح الفائز بــــ 500 دينار 
دينـــار،   200 بقيمـــة  عطـــور  مجموعـــة 
إضافـــة لجائزته النقديـــة، فيما يحصل 
الفائـــز ب 300 دينـــار علـــى مجموعـــة 
عطـــور أيضا بقيمـــة 150 دينار، إضافة 
لجائزته النقديـــة، بينما يحصل الفائز بـ 
100 دينـــار على مجموعة عطور بقيمة 

100 دينار تضاف مع جائزته النقدية.
ويأتي دعـــم مجموعة الحواج لبرنامج 
السارية ضمن مبدأ الشراكة المجتمعية 
كافـــة  دعـــم  علـــى  وحرصهـــا  للشـــركة 
أنشـــطة المجتمع البحريني والفعاليات 

في مختلف المجاالت.
لجنـــة  رئيـــس  القعـــود  خليفـــة  وثمـــن 

دعـــم  الشـــعبي  المـــوروث  رياضـــات 
مجموعـــة الحواج لبرنامج المســـابقات 
الســـارية، مشـــيًرا إلى أن هـــذه الرعاية 
ليســـت بغريبة على مجموعـــة الحواج 
التي لها إســـهامات بارزة فـــي المجتمع 

البحريني.
وأضـــاف: “مجموعـــة الحـــواج ســـباقة 
فـــي دعـــم ورعايـــة مختلـــف األنشـــطة 
مملكـــة  فـــي  المجتمعيـــة  والفعاليـــات 
البحريـــن، وهذا يدل علـــى الدور الكبير 

الذي تقوم به الشركة.

خليفة القعود

تقدم مجموعة عطور من أشهر الماركات العالمية لجميع الفائزين
مجموعة الحواج تساهم في رعاية “السارية”
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“رب ضارة نافعة”، هكذا كان فحوى حديث صاحب محالت ممتاز للدراجات 
الهوائيــة ســيدعلي هاشــم، الــذي تحــدث لـــ “البــالد ســبورت” عمــا صاحبــه مع 

اإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا خالل الشهرين الماضيين تحديًدا.

كورونـــا  فيـــروس  إن  هاشـــم  وقـــال   
المفاجئـــة وما صاحبها مـــن إجراءات 
احترازية بمكـــوث الناس في منازلهم 
وإغالق المراكـــز الرياضية قد خالفت 
التـــي  والتحضيـــرات  التوقعـــات  كل 
اعتـــادوا عليهـــا، فهم كما فـــي األعوام 
الماضية يحضرون العدة لتوفير كمية 
محـــددة مـــن الدراجـــات الهوائية قبل 
قـــدوم شـــهر رمضـــان الكريـــم، والذي 
يكـــون عليهـــا الطلـــب، ولكن فـــي هذا 
العـــام نفدت كافـــة الكميـــة الموجودة 

في محالته قبل أوانها المحدد.
وأضـــاف هاشـــم أن اإلقبـــال لـــم يكـــن 

مـــارس  أبـــًدا خـــالل شـــهرّي  طبيعًيـــا 
وأبريـــل تحديًدا، الذيـــن تهافتوا على 
شـــراء الدراجـــات بمختلـــف أشـــكالها 
وأنواعهـــا؛ مـــن أجل تمضيـــة أوقاتهم 
بممارســـة الرياضـــة، وهـــذا األمـــر وإن 
كان إيجابًيـــا مـــن حيث كثـــرة الطلب 
واســـتنفادها، إال أنه في الوقت نفسه 

قـــد وضعهـــم فـــي موقف محـــرج من 
حيـــث اســـتمرار الطلبات حتـــى يومنا 
هـــذا وبصـــورة كبيرة وهـــم ال يملكون 
أي دراجـــة للبيـــع، كما أن قطـــع الغيار 
هـــي األخـــرى قـــد نفـــدت وخصوصـــا 
أن هنـــاك مـــن يملـــك دراجـــة ويحتاج 

تصليحها ببعض القطع.
ـــن هاشـــم أن الكثيـــر مـــن الزبائـــن  وبيَّ
يتصلـــون بهـــم مـــن أجـــل االستفســـار 

عـــن إمـــكان الحصـــول علـــى الدراجة 
بـــل  الهوائيـــة رغـــم علمهـــم بنفادهـــا، 
وهناك أشـــخاص طلبوا حجزا مســـبقا 
أو دفـــع المال؛ من أجل الحصول على 
الدراجة فـــي حال توافرهـــا، موضًحا 
أنـــه في الفترة القليلـــة الماضية كانت 
كل الســـبل صعبـــة لتوفيـــر الدراجات 
وخصوصـــا في ظـــل صعوبة الشـــحن 
الخارجـــي وإغـــالق بعـــض الموردين، 

ولكـــن هنـــاك مســـاٍع حثيثـــة لتوفيـــر 
كمية من مدينة دبي اإلماراتية بعدما 

عاودت نشاطها مؤخًرا.
وأشـــار هاشـــم إلى اإلقبال لم ينحصر 
علـــى جنـــس وعمـــر محـــدد، بـــل كان 
مفتوًحـــا للجميـــع بحســـب ما شـــاهده 
من الرجال والنســـاء، إذ هناك من يبلغ 
مـــن العمـــر 60 و65 أقبلوا على شـــراء 
الدراجـــات، ولكـــن الالفت هـــو أن فئة 

األطفال لم يكن لهم نصيب في ذلك.
ونـــوه في ختـــام حديثـــه أن ما حدث 
مـــن نفاد الدراجـــات في محالته ليس 
لســـبب كورونـــا فقـــط، بـــل ألن نوعية 
الدراجـــات التـــي يوفرهـــا تكـــون ذات 
جـــودة وســـمعة مميـــزة مـــن أجزائهـــا 
مقدمـــة  فـــي  تجعلهـــا  والتـــي  كافـــة، 
االختيـــار والشـــراء مـــن جانـــب هواة 

راكبيها.

سيدعلي هاشم

مــنــهــا نــصــيــب  لـــهـــم  ــيـــس  لـ واألطـــــفـــــال  مـــســـتـــمـــرة  ــات  ــبـ ــلـ الـــطـ أن  أكـــــد 

هاشم: “كورونا” عجل بنفاد الدراجات الهوائية

علي مجيد

أحمد مهدي

كيف سيكون برنامجك في “رمضان كورونا”؟ «

ســـعد: شـــهر رمضـــان هذا العـــام ُمختلف عـــن باقي 
الســـنوات؛ لما نمر به من ظروف استثنائية بانتشار 
فايروس، لذلك سيكون برنامج هذا العام استثنائيا 
مقتصـــرا علـــى العائلـــة الصغيرة، فـــال تجمعات وال 

حضور للمجالس. 
ما سلبيات وإيجابيات كورونا معك كرياضي؟ «

ســـعد: كوني العًبا لرياضة جماعية بالشك سيكون 
لفايـــروس كورونـــا أثـــر ســـلبي لعـــدم اســـتطاعتنا 
ممارســـة التدريبـــات الجماعيـــة، وأتمنـــى أال يؤثـــر 
علينـــا ذلـــك في المســـتقبل، أما األمـــر اإليجابي هو 
تحويـــل الوضـــع القائـــم إلـــى فرصـــة نمـــارس فيها 
الرياضـــة فـــي المنـــزل؛ للمحافظـــة علـــى مســـتوى 

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

ســـعد: لســـت مـــع عـــودة النشـــاط الكـــروي في ظل 
الظـــروف الحاليـــة؛ ألن صحـــة اإلنســـان أهـــم مـــن 
ممارســـة أي نشاط كروي، ولست مؤيًدا إللغاء هذا 
الموســـم، بل استكمال ما تبقى من الدور السداسي 

عند شهر أغسطس المقبل إن تحسنت الظروف.
كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟ «

سعد: ستتأثر بشكل كبير ولن تعود بالقوة والزخم 
المعهودين، وستأخذ فترة لحين عودتها كما نعرف، 

فالفترة التي توقف فيها النشاط ليست بالقليلة.
هل اكتشفت الكورونا فيك شيئا جديدا غير  «

هوايتك الرياضية؟

ســـعد: نعـــم، وربمـــا كل الرياضيين مثلي اكتشـــفوا 
ذلـــك، وهـــو أن العائلة تســـتحق منا وقًتـــا أكثر؛ ألن 

الرياضة تأخذ منا معظم الوقت.
ما وجبتك المفضلة على الفطور والسحور؟ «

ســـعد: أفضـــل تنـــاول الثريـــد علـــى الفطـــور، وفـــي 
السحور السمك.

طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

سعد: البالليط هو الطبق الذي ال يغيب عن المائدة.
ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

ســـعد: عـــادًة ال أتابـــع التلفـــاز فـــي شـــهر رمضـــان؛ 
بســـبب ذهابـــي للمجالس الرمضانيـــة وزيارة األهل 
واألصدقـــاء، ولكـــن مع توقف هذا كلـــه قد يختلف 

الوضع هذا العام.
موقف سابق تتذكره في كل شهر رمضان؟ «

سعد: لألمانة ال أتذكر شيئا.

علي مجيد

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

في الشهر الرمضاني الكريم 
االستثنائي والمحاط  بفيروس 
كورونا. وسيكون ضيفنا اليوم 
العب كرة اليد بنادي النجمة 

الدولي مهدي سعد.

مهدي سعد



نالــت الفنانة دينا فؤاد إشــادة كبيرة مــن الجمهور حول 
دورها فــي مسلســل “االختيار”، وشــخصية “نســرين 
عشــماوي” زوجــة اإلرهابــي هشــام عشــماوي التــي 
تجســدها في العمل، الذي أصبح يحتــل “الترند” يوميا 

لكل منصات “السوشيال ميديا” عقب عرض حلقاته.
وأعربت دينا فؤاد عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسل 

االختيــار، موجهة الشــكر إلى القوات المســلحة، ولكل ضيوف الشــرف الذين 
شاركوا في العمل، وكل من ساعد ليخرج العمل بهذه الصورة العظيمة.

أطلــت الفنانــة ابتســام عبدالله من خالل مسلســل 
“حكايــات ابن الحداد” في دور أم  حمدان وكشــحان، 
ورغــم أن الــدور قــد يكــون جديــدا عليهــا، إال أنهــا 
اســتطاعت بحســها الفنــي ومقدرتهــا علــى إجادة 

الشــخصية وقدمتها بكل مقدرة. ابتســام عبرت عن 
كامل رضاهــا بالمتابعة التي حظي بها المسلســل في 

قناتي “ البحرين وســما دبي”، شــاكرة فريق العمل علــى ما بذله من جهد  
كبير طوال فترة التصوير التي امتدت أشهرا.

تحدثت اإلعالمية الكويتية حليمة بولند عن ســبب نجاح 
برنامــج المقالــب “رامز مجنون رســمي” الــذي يقدمه 

الفنان رامز جالل، واصفة نجاحة بالمستفز،
وقالت فــي برنامجها “هنا الكويــت”: “نجاح رامز جالل 

مســتفز، شئنا أم أبينا هو يحقق نجومية ساحقة، نتكلم 
عن نســبة مشــاهدة خالل يومين 50 مليونــا، هذا العمل 

أصبح تريند بشــكل يومي على منصات التواصل االجتماعي، فهو صار حديث 
الصغار قبل الكبار، وهذا بحد ذاته نجاح.

حليمة ورامزمقدرة ابتسامتألق دينا

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438
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خالل شـــهر رمضـــان، ومع تزايـــد حرارة 
الطقـــس، يقـــل ترطيـــب الجســـم، وينتج 
عـــن ذلك صعوبة اإلخراج، أو “اإلمســـاك” 
األطعمـــة  تنـــاول  علـــى  احـــرص  فقـــط 

التالية:
* القراصيـــا: هـــذه الفاكهـــة المجففـــة من 
أغنى مصادر األلياف، وهي من األطعمة 
وهـــي  الرمضانيـــة،  بالموائـــد  المرتبطـــة 
وُينصـــح  مجّفـــف،  برقـــوق  عـــن  عبـــارة 

بتناولها كعالج فّعال وسريع لإلمساك.
* التفاح: يوفر التفاح فيتامينات “ســـي” 
و”أ” و”إي”، لكنـــه غنـــي أيضـــا باألليـــاف 
والماء، وُينصح بتناوله لتســـهيل الهضم 

واإلخراج.
* الزبيـــب: العنـــب المجّفـــف أو الزبيـــب 
من أفضـــل العالجات الســـريع لإلمســـاك 

وصعوبة اإلخراج.
* عصير الليمون )الحامض(: هذا العصير 
مـــن العالجـــات المنزليـــة لســـوء الهضم، 
وهو يســـاعد على تسهيل حركة األمعاء 

وعالج اإلمساك.
* البقـــول: توفر البقـــول حصة كبيرة من 

األلياف الالزمة إلخراج البراز.
* القهوة والشاي: تحتوي القهوة والشاي 
على عناصر تنشـــط انقباضـــات األمعاء، 

ما يساعد على اإلخراج.

أطعمة بعد اإلفطار

اللهم مغفرة لذنوبنا، 
وإزاحة لهمومنا، وتفريجا 
لكروبنا، وشفاء لمرضانا، 
ورحمة لموتانا، وسعادة 
تغمر قلوبنا. اللهم إني 

أسألك توفيقا في طريقي، 
وراحه في نفسي وتسييرا 

ألمري.

السبت 9 مايو 2020 
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صحتك مع الصوم

المالـــي  المرفـــأ  بوابـــة  فـــي  يقـــام حاليـــا 
معـــرض فنـــي للفنـــان التشـــكيلي جاســـم 
الســـحيمي، الـــذي انطلـــق بدايـــة مـــارس 
الماضي ويستمر حتى 23 مايو الجاري.

ويشـــهد المعرض رغم الظـــروف الحالية 
إقبـــاال من قبـــل الجماهير، إذ يســـمح لـ 4 
أشخاص فقط زيارة المعرض وذلك بناء 

على التعليمات الحكومية.
ويشـــتمل المعرض علـــى 80 لوحة فنية ، 
معظمها تناقـــش وتطرح مواضيع كيفية 
المحافظـــة علـــى البيئـــة ونظافتهـــا، مـــن 
حيـــث إعـــادة التدوير واســـتخدامها في 

كوالجات األعمال الفنية والثالثية.
وحـــول ذلـــك يقـــول الفنـــان الســـحيمي لـ 
“البالد”: أشكر كل من حضر إلى المعرض، 
وأنـــا فنان همي األول هـــو حماية البيئة، 
وهـــذا الموضـــوع هو الســـائد اليـــوم على 
باســـتعمال  فأقـــوم  العالمـــي،  المســـتوى 
المواد التـــي يرميها النـــاس وأحولها إلى 

كوالجات للفن المعاصر. 
الفنـــان  التشـــكيل، يجيـــد  وإلـــى جانـــب 
وتصميـــم  الخـــط  فـــن  الســـحيمي 
مـــن  العديـــد  أقـــام  كمـــا  المجوهـــرات، 

أعمالـــه  ضـــم  معـــرض  منهـــا،  المعـــارض 
وأعمـــال ابنتـــه ليلى بعنـــوان “أب وابنته” 
فـــي العـــام 2013، ومشـــاركته في نشـــاك 
فنـــي بفندق “ فور ســـيزن”، وذلك بإنجاز 
ضيـــوف  مـــن  مـــرأي  علـــى  كوالجـــات 
المطعم، كمـــا افتتح الجاليري الخاص به 
“جـــاز غاليري” في العـــام 2017 ويحتوي 
علـــى أعمـــال فنيـــة معاصـــرة، عبـــارة عن 

كوالجات ثنائية وثالثية األبعاد.
والشـــك أن موضوع البيئة قد أخذ حيزا 
كبيرا في اهتمام العديد من الرســـامين ، 
مثل الفنان جاســـم السحيمي، فكل فنان 
ابتكـــر أســـلوبا جديـــدا جاعال مـــن البيئة 
للتجـــارب،  ميدانـــا  عليهـــا  والمحافظـــة 

وكأننـــا بالفنان يحاول أن يرســـي قواعد 
مدرســـته الجديـــدة على أســـس ســـليمة، 
وأثبـــت الفنـــان الســـحيمي باعـــه الطويل 
بالبيئـــة،  المتعلـــق  الرســـم  ميـــدان  فـــي 

ويعتبـــر أحـــد أبـــرز الفنانيـــن المخلصيـــن 
للبيئـــة عبـــر لوحاتـــه المعبـــرة بمســـاحات 
وخـــواص،  ومضاميـــن  وأشـــكال  لونيـــة 

وتنوع اللون والحركة والقوام.

الفنان جاسم السحيمي

السحيمي... لوحات معبرة بمساحات لونية والحركة والقوام

القمـــح  عـــن  عبـــارة  هـــي  الفريكـــة 
المحمـــص أو المشـــوي، ولهـــا أســـماء 
عديـــدة حســـب كل بلد، فهـــي فريكة 
فـــي الشـــام، وفريك في مصـــر، وقرة 
خرمـــان في العـــراق، تطبـــخ الفريكة 
باللحـــم أو الدجـــاج بعـــد تنقيتهـــا من 
الشوائب وتقدم كثيرا في المناسبات 
والعزومـــات وطريقـــة طبخها تشـــبه 
طريقـــة طبـــخ البرغل، حيـــث يضاف 
لهـــا مـــاء الدجـــاج أو اللحم، كمـــا أنها 

تشرب الكثير من السمن.

 المكونات:
تكفي لـ 6 أشخاص.

حبة كبيرة الحجم من البصل، مقطعا 
ناعما.

الزيـــت  مـــن  الحجـــم  كبيـــرة  ملعقـــة 
النباتي.

مغلف واحد من خلطة كبسة الدجاج 
من ماجي.

دجاجة كبيرة الحجم، منزوعة الجلد 
ومقطعة إلى 8 قطع.

5 أكواب من الماء.
ملعقة صغيرة من القرفة.

مغســـولة  الفريكـــة،  مـــن  كوبـــان 

ومنقوعة.
نصـــف كـــوب مـــن المكســـرات كزينة 

اختيارية.

الطريقة:
المدة نحو: 45 دقيقة.

ُيقلـــى البصـــل فـــي مقـــالة بواســـطة 
الزيـــت النباتـــي حتـــى يصبـــح طريًا. 
ُيضاف الماء، وخلطة كبســـة الدجاج 
مـــن ماجـــي ويتـــرك حتـــى الغليـــان. 
ُتضـــاف قطـــع الدجـــاج وُتطهـــى على 
نار متوســـطة الحـــرارة؛ حتى تنضج 
بالكامل. ُينزع الجلد بحرص وتوضع 
قطـــع الدجـــاج جانبـــا حتـــى تصبـــح 

دافئة.
ُتضـــاف الفريكـــة إلـــى مرقـــة الدجاج 
وتطهـــى فـــوق نار من متوســـطة إلى 
منخفضـــة الحـــرارة لمـــدة 40 دقيقة 
حتى ُيمتص السائل وتصبح الفريكة 

طرية.
توضـــع الفريكـــة في صحـــن للتقديم 
وُتصـــف قطـــع الدجـــاج باألعلـــى، ثم 
ُتـــرش بالمكســـرات المحّمصـــة كزينة 

اختيارية.
وبالهناء والعافية.

فريكة بالدجاج

مطبخ

مــن أجمــل األشــياء فــي الدنيا هو بالطبع فعل الخير مــن دون رياء أو ظهور، وهذا 
مــا نشــاهده يوميــا مع الشــاب اإلماراتي غيــث في برنامجــه “قلبي اطمــأن”، والذي 
أطل به للعالم في وسائل التواصل االجتماعي أوال في العام 2018، وبعدها انطلق 
ليكون ســفير الســام اإلماراتي والعربي؛ لنشــر أعمال الخير من دون اظهار وجهه 
فــي برنامجــه الجديــد “قلبــي اطمأن” الذي ُيبــّث على فضائية أبوظبي في كل شــهر 
رمضــان ويحقق مشــاهدات عالية هناك وفي اليوتبــوب، وتفاعل كبير في البحرين 

أيضا من خال المشاهدات.

فـــي “قلبـــي اطمـــأن” يقدم غيـــث حاالت 
اجتماعيـــة واقعيـــة فـــي بلـــدان مختلفة 
شـــخصية  ويقدمـــه  عربيـــة،  أغلبهـــا 
مجهولة، لكنه يرفض دائما، حيث يسافر 
غيث من  اإلمارات العربية المتحدة الى 

المغـــرب  ودول  اليمـــن 
العربـــي وإفريقيـــا، يقدم 
مســـاعدات ماليـــة كبيرة 
يحتاجـــون  ألشـــخاص 
الكثير للعيش، فقد تعبوا 
الفقـــر،  أو  المـــرض  مـــن 
 ٢٠٢٠ رمضـــان  وفـــي 

يقـــدم الموســـم الثالث منه بنجـــاح كبير، 
حيـــث رســـالته هـــي عمـــل الخيـــر وليس 
على الشـــخص الذي يقوم بهـــذه المهمة، 
وبالطبـــع يســـعى الجميـــع خصوصا رواد 
السوشـــال ميديـــا معرفـــة ســـره أو لقطة 
مـــن مالمحـــه وســـط آراء تؤيـــده تماما، 
وتؤيـــد فكـــرة غمـــوض مالمحـــه، حيـــث 
إنـــه ال يملـــك أي صـــورة علـــى حســـاباته 
فـــي منصـــات التواصـــل وال حتى صورة 
بغوغل، وبالطبـــع هذه الصورة الحقيقية 
لفعـــل الخيـــر والمطلـــوب منـــا كمـــا أمرنا 

الدين الحنيف.
ســـؤال مقـــدم البرنامـــج اإلماراتي غيث 

عن ســـر إخفـــاء وجهه، فقـــال: “ليس من 
الضـــرورة أن يكـــون للخيـــر وجـــه، الخير 
يتجـــول  حيـــث  إنســـان”،  الخيـــر  مبـــدأ، 
حامـــال معـــه الكرم اإلماراتـــي في حقيبة 
ظهـــر صغيرة بحجمهـــا، لكنها 
كبيـــرة في معانيها ومحتواها 
يقـــدم للمحتاجيـــن واليتامـــى 
والمرضـــى فـــي كل مـــكان 
مســـاعدات فتحـــت الباب 
لتقليـــده، حيـــث يقـــوم 
مـــن رواد  عـــدد  حاليـــا 
ونجـــوم السوشـــال ميديا في كل 
مـــكان بتقليد طريقته بحمل حقيبة على 
الكتف والبحث عن المحتاجين، فيا ليت 
يقوم بذلك سرا عدد من نجوم السوشال 
والفاشنيســـتات  البحريـــن  فـــي  ميديـــا 

قـــدوة  يكونـــوا  لكـــي  ذلـــك؛  وتصويـــر 
لغيرهم والعدد الكبير من المتابعين لهم، 
وهذا ليـــس بالغريـــب علـــى البحرينيين، 
فهناك أســـماء نعرفها جيدا من مشـــاهير 
السوشـــال ميديا يقومون بذلك وبسرية 
تامـــة، لكننـــي أطلـــب منهم تصويـــر ذلك 
مـــن دون اظهـــار للوجـــه كمـــا يفعل غيث 
فـــي برنامجـــه، وهـــذا التقليـــد محبـــوب 
جـــدا ومرحب به مـــن عنـــد الجميع، لكي 
نبنـــي صلة وصفحـــة جديدة بعـــد الوباء 
كدرس لنا جميعا في استغالل السوشال 
ميديـــا في عمـــل الخير بدال مـــن المكياج 

وأســـعارها  فقـــط  والمطاعـــم  والقهـــاوي 
الجنونية!

ونجـــح البرنامج مؤخـــرا بكفالة 10 آالف 
يتيـــم من 10 دول خالل 5 أيام فقط بعد 
اإلعالن عن كفالة 1000 يتيم من األردن 
فـــي ثاني أيام الشـــهر الفضيل، وشـــهدت 
المبـــادرة تفاعال الفتا مـــن جانب متابعي 
البرنامـــج داخـــل وخارج دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة، وذلك في ضوء األفكار 
النوعـــي  والتغييـــر  الجديـــدة،  المتميـــزة 
الذي ميـــز الـــدورة الحالية مـــن البرنامج 
في دعـــم القضايـــا الخيرية واإلنســـانية، 
مســـلطا الضوء على سرعة إنجاز ونجاح 
مبادرتـــه في  كفالـــة 10 آالف يتيم خالل 
اســـتعداده  يؤكـــد  وبمـــا  وجيـــزة،  مـــدة 
إلطـــالق مبـــادرات أخـــرى خـــالل الشـــهر 
المبارك. ومن أجمل اللقطات في برنامج 
غيث هو سفرة إلى العراق، وربيل تحديا 
عندما قـــام بمقابلة رجل كبير في الســـن 
يعمـــل إســـكافيا في الشـــارع يرفض أخذ 
المـــال مـــن المـــارة كتســـول، ويحـــب أن 
يعمل بيده من أجل رزقه، وفي البرنامج 
تحـــدث عن قصته التي بدأت مع هجرته 
إلـــى الدنمـــارك، والتـــي حقق فيهـــا ثروة، 
لكنـــه عندمـــا عـــاد إلـــى العـــراق فقدهـــا، 
ممـــا جعلـــه يعمل حتـــى ال يتســـول، وأنه 
يعمل كذلك في ســـبيل مســـاعدة أطفاله 
الســـتكمال دراســـتهم مـــن دون مـــد اليد 
الحد،  وقال غيث ردا على سؤال للرجل 
المســـن عـــن ســـبب عـــدم كشـــف وجهـــه 
“أخـــذت مبدأ على نفســـي أن الخير مش 
الزم يكـــون له وجه، الخيـــر ممكن يكون 
إنسان بس، الخير ممكن يكون مبدأ، فإذا 

طلعت وجهي ضاعت الفكرة”.
رسالته هي عمل الخير بالسرالخير مش الزم يكون له وجه

ــاعدة ــده والمسـ ــن بتقليـ ــي البحريـ ــا” فـ ــيال ميديـ ــوم “السوشـ ــة لنجـ فرصـ

غيث اإلماراتي.. يفتح طرق عمل الخير من دون رياء

أسامة الماجد

طارق البحار

الخير “مش الزم” يكون له وجه



ســـاهمت أخيـــرا الجمعيـــة الخليجية 
للصيانـــة واالعتماديـــة بمبلـــغ 5 آالف 
دينـــار للحملـــة الوطنيـــة “فينـــا خيـــر” 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  دشـــنها  التـــي 
لألعمـــال الخيرية وشـــؤون الشـــباب 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
جهـــود  تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف  والتـــي 
البحريـــن لتصـــدي لفايـــروس كورونا 

“كوفيد19” المستجد.
وقـــدم رئيـــس مجلـــس اإلدارة إيـــاد 
جميـــع  وباســـم  باســـمه  البصـــراوي 
آيـــات  أســـمى  الجمعيـــة  منتســـبي 
الشكر واالمتنان لعاهل البالد حضرة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي العهد 

األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفة، علـــى ما يبذلونه من 
جهود من أجل حماية الوطن وجميع 
مخاطـــر  مـــن  ومقيميـــه  مواطنيـــه 
جائحـــة فايـــروس كورونا المســـتجد 

)كوفيـــد19(. ويأتـــي دعـــم الجمعيـــة 
وأعضائها مـــن إيماننا المطلق بأهمية 
مســـوؤليتنا المجتمعية، وهي إحدى 
وثقافتنـــا  لتراثنـــا  وأساســـا  قيمينـــا 

بإحياء قيم التآزر والعطاء. 
وأكـــد نائـــب الرئيـــس محمـــود ميرزا 
للصيانـــة  الخليجيـــة  الجمعيـــة  أن 
واالعتمادية بجميع منتســـبيها تفخر 
بالنجـــاح المتميز الذي حققته مبادرة 
“فينـــا خير”، حيـــث أتاحـــت لمختلف 
واألفـــراد  والشـــركات  المؤسســـات 
فرصة نيل شـــرف المشاركة في هذه 
الحملـــة الوطنيـــة الكبيـــرة، والمعبرة 
عـــن مـــا تتميز بـــه البحرين مـــن روح 
بهـــا  تتســـم  التـــي  الواحـــدة  العائلـــة 
قيادتنا الحكيمة ويســـتظل بها جميع 

أبناء هذا الوطن العزيز.

تمنحـــك شـــركة الحـــداد للســـيارات فـــي هـــذا الشـــهر الكريم كل 
األسباب الصحيحة لتصبح مالًكا لـ “مرسيدس - بنز”. 

مجموعـــة مـــن العـــروض علـــى العديـــد مـــن موديـــالت ســـيارات 
“مرسيدس - بنز” المصممة خصيًصا لتلبية احتياجاتك.

احصـــل على ســـيارة “مرســـيدس - بنـــز” التي تحلم بهـــا مع باقة 
5 ســـنوات، وتأميـــن  لمـــدة  3 ســـنوات، وضمـــان  لمـــدة  خدمـــة 
وتســـجيل لمدة عام واحـــد، إضافة إلى تظليـــل النوافذ وحماية 
الطـــالء لراحـــة بالـــك. وإضافة إلى ذلـــك، تتعاون شـــركة الحداد 
للسيارات مع بنك البحرين والكويت لتقديم تمويل بنسبة 0 % 

على طرازات مختارة من سيارات “مرسيدس - بنز”.
ومع كل مركبة يتم شـــراؤها، ســـتحصل أيًضا على قسيمة هدية 
يمكن إنفاقها على أي إكسسوارات أصلية من “مرسيدس - بنز”.

اســـتفد مـــن العـــروض الرائعـــة على ســـيارات “مرســـيدس - بنز” 
المســـتعملة المعتمدة من شـــركة الحداد للســـيارات والتي تشمل 
حزمـــة الخدمة الذهبية، وحماية طالء الســـيراميك، إضافة إلى 

قسيمة هدايا من “مرسيدس - بنز”.
وتشـــتمل الســـيارات المســـتعملة المعتمدة من “مرسيدس - بنز” 

أيًضا على ما تبقى من ضمان الســـيارة لمدة 5 ســـنوات، وأجرت 
اختبـــارات صارمـــة للتأكـــد مـــن أنهـــا ترقـــى إلى مســـتوى جودة 

“مرسيدس - بنز”.
وفي شهر رمضان، تقدم شركة الحداد للسيارات عروضا خاصة 

ألصحاب سيارات “مرسيدس - بنز”.
ومقابـــل كل 100 دينـــار بحرينـــي أو أكثر تنفق فـــي مركز خدمة 
“مرســـيدس - بنـــز”، يحصـــل العمـــالء على قســـيمة هدايـــا يمكن 

إنفاقها على أي ملحقات أصلية من “مرسيدس - بنز”.

محمود ميرزا

البصـــراوي: فخـــورون بمـــا حققتـــه الحملـــة مـــن نجـــاح باهـــر ــيارة ــراء كل سـ ــع شـ ــة مـ ــيمة هديـ ــى قسـ ــل علـ احصـ
“الخليجية للصيانة واالعتمادية” تدعم  “فينا خير” بـ 5 آالف دينار “الحداد” تطلق عروض “مرسيدس - بنز” الرمضانية
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هذه الصفحة برعاية

بــدأ نــادي “ســكال البحريــن” تنفيــذ حملتــه الرمضانيــة لدعم األســر 
عائلــة  علــى400  الطعــام  بتوزيــع صناديــق  المحتاجــة،  البحرينيــة 

بالمملكة.

وبـــدأت هـــذه الحملـــة الســـنوية 
أفـــراد  لدعـــم  عاًمـــا؛   30 منـــذ 
المجتمـــع واألســـر المحتاجة في 
شـــهر رمضان المبـــارك كجزء من 
األنشطة الخيرية المختلفة التي 

يقوم بها النادي.
“ســـكال  نـــادي  تأســـس  ولقـــد 
البحريـــن” في العام 1972، ويعد 
النـــادي منظمة رائـــدة في مجال 
وشـــركات  والســـياحة  الضيافـــة 

الطيـــران، ويلعـــب نادي “ســـكال 
البحرين” دورًا نشـــطًا في تطوير 
ولـــه  المنطقـــة،  فـــي  الســـياحة 
دور فعـــال في دعم المؤسســـات 
واألســـر  والمحليـــة  الخيريـــة 
المحتاجة. ويضم النادي، بقيادة 
رئيـــس النـــادي محمـــد بوزيـــزي، 
الشـــخصيات  مـــن  مجموعـــة 
جوانـــب  مختلـــف  مـــن  البـــارزة 

صناعة السفر والسياحة.

“سكال البحرين” يبدأ حملته الخيرية الرمضانية
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أعلنت شركة إبراهيم خليل كانو، 
تزامًنـــا مع شـــهر رمضـــان المبارك، 
)مًعـــا  لصالـــح حملـــة  عـــن دعمهـــا 
نهتم(، التي تعنى بتوزيع الســـالل 
الغذائيـــة علـــى األســـر البحرينيـــة 
المتعففـــة والمتضـــررة مـــن أزمـــة 
فايـــروس كورونـــا؛ نتيجـــة لتأثـــر 
واألنشـــطة  القطاعـــات  بعـــض 
االقتصاديـــة من تبعاتهـــا، إذ تأتي 
مســـاعي  ضمـــن  المبـــادرة  هـــذه 
فريـــق  جهـــود  لدعـــم  الشـــركة 
األهـــداف  ولتحقيـــق  البحريـــن، 
اإلجـــراءات  باتخـــاذ  المنشـــودة 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
كافة، التي اتخذتها البحرين للحد 

من انتشار الفايروس.
وقال محافـــظ محافظة العاصمة 

عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام  الشـــيخ 
آل خليفة “ســـعدنا جًدا بمشـــاركة 
شـــركة إبراهيـــم خليـــل كانـــو مـــع 
حملة “مًعا نهتم”، التي تأتي ضمن 
إطار جهـــود المحافظـــة والتزامها 
خصوًصـــا  المجتمـــع،  بخدمـــة 
االســـتثنائية  الظـــروف  فـــي ظـــل 
هللا  بـــإذن  وســـنواصل  الحاليـــة، 

ومع تكاتف جهـــود جميع الجهات 
إلـــى تغطيـــة أكبـــر قـــدر ممكن من 
المحتاجيـــن حتـــى نتخطـــى هذه 
األوضاع وبأقل الخسائر الممكنة، 
متوجهيـــن بالشـــكر إلـــى الشـــركة 
على تجاوبهم الســـريع ومبادرتهم 
غيـــر المســـتغربة في هـــذه الحملة 

الوطنية واإلنسانية”.
ومـــن جانبـــه، قـــال نائـــب رئيـــس 
مجلـــس اإلدارة بشـــركة إبراهيـــم 
خليـــل كانـــو، فـــؤاد إبراهيـــم كانو 
“من واجبنـــا تلبية نداء المبادرات 
الوطـــن  خيـــر  إلـــى  الســـاعية 
فـــي  والمقيميـــن  والمواطنيـــن 
مملكتنـــا الغاليـــة، وهـــذه المبادرة 
جـــزء مـــن سياســـة الشـــركة فـــي 

الجوانب الوطنية واإلنساني.

لتوزيـــع الســـال الغذائيـــة علـــى األســـر المتعففـــة
“إبراهيم خليل كانو” تدعم “مًعا نهتم”

فاقـــت عـــدد األفـــالم المشـــاركة فـــي 
مســـابقة مســـافة لألفالم 360 فيلما، 
مـــن 71 دولـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء 

العالم لحد اآلن.
وتنوعت بلدان األفالم المشاركة بين 
الـــدول العربية كلبنان، مصر، المغرب 
والـــدول األوروبيـــة، مثـــل: بريطانيا، 
فرنســـا، اســـبانيا، إيطاليـــا، البرتغـــال، 
العالـــم  دول  مـــن  والعديـــد  اليونـــان 
كالواليـــات المتحدة األميركية، كندا، 

البرازيل والهند وغيرها. 
وأوضح المدير العام لمؤسســـة نقش 
لألفـــالم، محمـــد المســـقطي “وصلت 
 362 إلـــى  المشـــاركة  األفـــالم  عـــدد 
فيلم حتى اللحظـــة، وحازت األفالم 
الروائيـــة قصب الســـبق فـــي األفالم 
المشـــاركة بالمســـابقة، إذ بلـــغ عددها 

52.3 %، فيمـــا كانـــت نســـبة األفالم 
الوثائقيـــة 24.2 %، والتحريك 23.4 

% من إجمالي األفالم المشاركة”.
وتابـــع المســـقطي “مـــا تـــزال أبـــواب 
المســـابقة مفتوحـــة  فـــي  المشـــاركة 
حتـــى 30 مـــن يونيـــو 2020، وعلـــى 
الراغبين في المشاركة من كل أنحاء 
علـــى  مشـــاركاتهم  إرســـال  العالـــم، 
الموقـــع اإللكترونـــي لمؤسســـة نقش 
 .”)www.naqshfilms.com( لألفالم
فيمـــا أعلنـــت نقش لألفـــالم أن الباب 
مفتوح أمام الشـــركات والمؤسسات 
الراغبـــة فـــي دعـــم مســـابقة مســـافة 

لألفالم.
جوائـــز  أن  “نقـــش”  وأوضحـــت 
المســـابقة وفروعها ســـتحمل أسماء 

الجهات الداعمة لها.

ــم ــاء العالـ ــع أنحـ ــى جميـ ــن إلـ ــي البحريـ ــت فـ انطلقـ
مشاركة أكثر من 360 فيلًما بمسابقة “مسافة”
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ــة” ــي ــان ــس ــة لــأعــمــال اإلن ــي ــك ــل ــم ــع “ال بــالــتــعــاون مـ

“نسيج” تقدم دعما لألسر البحرينية المحتاجة

قامت شركة نسيج العقارية، بالتعاون 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  مـــع 
اإلنســـانية بتقديم دعم الى مجموعة 
من األسر البحرينية المحتاجة. حيث 
قـــام فريق من الشـــركة وبالتعاون مع 
وافيـــة  بدراســـة  الملكيـــة  المؤسســـة 
ألهم احتياجات تلك األسر، واستنادا 
علـــى ذلـــك، بـــادر الفريـــق بتوفير تلك 
االحتياجـــات بمـــا فـــي ذلـــك األجهـــزة 

الكهربائية والمستلزمات المنزلية.
وأكد مدير عام شـــركة نســـيج ، أحمد 
الحمـــادي، أن هذا الدعم يأتي انطالقا 
التـــي  االجتماعيـــة  المســـئولية  مـــن 
تضطلع بها شـــركة نسيج والتي تمثل 
اســـتراتيجيتها،  ركائـــز  أهـــم  إحـــدى 

عـــن  الشـــركة  تتوانـــى  ال  حيـــث 
المساهمة في كل المشاريع اإلنسانية 
أن  موضحـــا  بالمملكـــة،  والوطنيـــة 
هذه االســـتراتيجية تقـــوم على خطة 
متكاملـــة لدعـــم مختلـــف القطاعـــات 
الخيريـــة  والمؤسســـات  والمبـــادرات 
فـــي البحريـــن، بمـــا ينهض بـــدور تلك 

المؤسسات ويعزز جهودها في سبيل 
وتقديـــم  الخيـــري  بالعمـــل  االرتقـــاء 
الدعم الى الفئات واالسر المستحقة.

المؤسســـة  بـــدور  الحمـــادي  وأشـــاد 
فـــي  االنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
النهوض بالمبادرات الخيرية بالمملكة 
تحـــت قيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، ممثل جاللـــة الملك 
المفـــدى لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  الشـــباب، 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
بالمســـاعدات  يتعلـــق  فيمـــا  الســـيما 
المؤسســـة  تقدمهـــا  التـــي  المعيشـــية 
الفئـــات  دعـــم  إلـــى  تهـــدف  والتـــي 
المحتاجة من المواطنين البحرينيين 
وتخفيـــف األعبـــاء المعيشـــية عنهـــم، 
والمســـاهمة فـــي تلبيـــة احتياجاتهـــم 

ومتطلباتهم الحياتية الملحة.

 أحمد الحمادي

غبقتهـــا  بتلكـــو  شـــركة  اســـتضافت 
الرمضانيـــة لمنتســـبي وســـائل اإلعالم 
المحليـــة عبـــر اجتمـــاع افتراضي يوم 
األربعـــاء الموافـــق 6 مايـــو وذلـــك في 
بـــادرة أولـــى مـــن نوعهـــا فـــي تاريـــخ 
الشـــركة. حرصـــت شـــركة بتلكـــو على 
مواصلـــة لقائها الســـنوي مع االعالمين 
خالل شـــهر رمضـــان هذه الســـنة أيًضا 
علـــى الرغم من الظروف الراهنة وذلك 
لمنتســـبي  الكبيـــر  لتقديرهـــا  تأكيـــًدا 
وسائل اإلعالم المحلية على جهودهم 
في خدمـــة مملكة البحريـــن من خالل 
تغطيـــة األخبار وزيـــادة التوعية حول 
مختلف المســـائل، وكذلك على دعمهم 
المســـتمر لشـــركة بتلكـــو عبر الوســـائل 
اإلعالميـــة المختلفة وعكس األنشـــطة 
المتنوعـــة التي تقوم بهـــا، حيث قاموا 
باالنضمـــام إلـــى االجتمـــاع إلكترونًيـــا 
وعـــن ُبعد لاللتزام بتعليمات “خلك في 
البيـــت”. وبمـــا أن الغبقـــة ال تكتمـــل إال 

بوجود األكالت البحرينية الرمضانية، 
قامت الشـــركة بترتيب إرسال وجبات 
الغبقـــات مـــن فنـــدق “الريتـــز كارلتون” 
مـــع  المدعويـــن،  جميـــع  منـــازل  إلـــى 
بتعليمـــات  االلتـــزام  علـــى  الحـــرص 
الصحة والسالمة فيما يتعلق بتوصيل 
الوجبـــات. وقـــال مدير عـــام التواصل 
المؤسســـي والمســـؤولية االجتماعيـــة 

الشـــيخ بدر بن راشد آل خليفة “يسرنا  
أن نعقـــد غبقتنـــا الرمضانيـــة الســـنوية 
وذلـــك  الســـنة  هـــذه  مختلـــف  بشـــكل 
حرًصـــا منـــا علـــى مواصلة اســـتضافة 
هـــذه المناســـبة الهامـــة ورغبتنـــا فـــي 
تقديم الشكر واالمتنان إلى االعالمين 
ودعمهـــم  المســـتمر  تعاونهـــم  نظيـــر 
المتواصل للشركة ودورهم الكبير في 

إيصال أخبـــار الشـــركة وانجازاتها في 
جميع المجاالت”. وأضاف “نحرص من 
خالل هذه المناســـبات علـــى التواصل 
واإلعالمييـــن  المحلـــي  اإلعـــالم  مـــع 
فـــرص  ومناقشـــة  األفـــكار  لتبـــادل 
تعاون مســـتقبلية تجمع بين الشركات 
الوطنيـــة واإلعالم الوطني فيما يخدم 
مملكـــة البحريـــن. وأود أن أننتهز هذه 
الفرصة كذلك لإلشادة بالمهنية الكبيرة 
والدور الذي يقوم به جميع مؤسســـات 
ومنتسبي اإلعالم مع الظروف الراهنة 
فـــي تثقيـــف المجتمـــع وزيـــادة الوعي 
مـــن أجل الحـــد مـــن انتشـــار فايروس 
كورونـــا”. احتضنـــت الغبقة هـــذا العام 
مجموعة من اإلعالميين وأتاحت لهم 
فرصـــة االجتماع مًعا بالرغم من تباعد 
المســـافة، ممـــا أســـهم بخلق جـــو ممتع 
وملـــيء باإليجابيـــة علـــى الرغـــم مـــن 
الظـــروف الراهنـــة مـــع المحافظة على 

تعليمات الصحة والسالمة.

ــة ــركـ ــشـ الـ ــخ  ــ ــاري ــ ــت ــ ب ــا  ــ ــه ــ ــوع ــ ن مـــــن  بــــــــــادرة  أول  فـــــي 
“بتلكو” تستضيف غبقة رمضانية لإلعالميين
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تعذيب قطة صغيرة يتسبب بأزمة عابرة للحدود
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  انتشــر  فيديــو  تســبب 
بموجــة اســتياء لــدى الرأي العــام وتحرك الســلطات في أكثر 

من مكان حول العالم.
وتــداول رواد وســائل التواصــل االجتماعــي فيديــو تعذيــب 
قطة صغيرة من قبل 3 فتيات بكثافة غير مســبوقة، ولقيت 
المشاهد المؤلمة لعملية التعذيب انتقادات واسعة ومطالبات 
فورية في المغرب وتونس وســوريا ومصر بالتحرك لمعاقبة 

الفتيات بشكل عاجل.
وظهــرت فــي الفيديــو فتيــات يقمــن بتعذيــب قطــة صغيرة، 
ويمكــن ســماع صــوت القطــة وهي تتألم بشــدة بعــد أن قمن 

بدهسها بأقدامهن، لتفارق الحياة في آخر الفيديو.
المشــاهد تســببت بتحرك الســلطات في أكثر من مكان حول 
العالــم، علــى ســبيل المثــال، تحركــت الســلطات فــي مدينــة 
الفتيــات  عــن  والتحــري  بالبحــث  المغربيــة وقامــت  طنجــة 
لمعاقبهن، بحســب موقع “طنجة نيوز” وقامت مصالح والية 
أمن طنجة بالبحث والتحري لتتوصل إلى حقيقة أن الواقعة 

تمت بدولة ماليزيا في مدينة سيالنغور.
ولــم تنتــه قصــة الفيديــو فــي المغــرب، بــل وصلــت المشــاهد 
المؤلمة إلى مصر، وبحســب صحيفة “األهرام” المصرية علق 
الفنان المصري محمد هنيدي علي الفيديو قائال: “اتربينا من 

وأحنــا صغيريــن علــى حديــث وقصة دخــول امــرأة النار في 
قطة بســبب أنها حبســتها، بس في ناس وال اتربت وال تعرف 

ربنا انها تعمل في كائن بريء كده”.
الفتيــات  ضــد  شــكوى  تلقــت  الماليزيــة  الشــرطة  وكانــت 
ومطالبــات مــن الشــعب الماليــزي بالقبــض عليهــن، وتحركت 
السلطات الماليزية بشكل سريع وألقت القبض على الفتيات، 
بعد أن تخطى عدد المشاهدين للفيديو خالل وقت قصير 5 
ماليين مشــاهدة على حســاب للفتيات، وتحول القضية إلى 

قضية رأي عام في أكثر من دولة حول العالم.

منذ انتشــار وباء كورونا حول العالم، 
التــزام  علــى  المالييــن  مئــات  أجبــر 
فتــرات  فــي  منهــا  والعمــل  منازلهــم 
عالميــة  بيئــة  خلــق  ممــا  اإلغــالق، 
مألوفــة  تكــن  لــم  لألشــغال  جديــدة 

لكثيرين من قبل.
وباتــت لنصائح خبراء الصحة بشــأن 
العمــل من المنزل أهميــة كبرى، وكان 
ارتــداء  خطــور  مــن  تحذيــرا  آخرهــا 
األحذيــة أثنــاء االنخــراط فــي العمل، 
وخفيفــة  منزليــة  كانــت  لــو  حتــى 
قــد  حيــث  الشبشــب(،  أو  )الخفافــة 
يســبب ذلك آالمــا ويترك آثارا ســلبية 

على الصحة بشكل عام.
إليانــور  الصحــة  خبيــرة  وأوضحــت 
بيرت لصحيفة “مترو” البريطانية، أن 
العمــل من دون ارتــداء أي أحذية من 
أي نــوع داخــل البيت أمر مهم لتأمين 

صحة القدمين.

لماذا يجب العمل 
من المنزل “بأقدام 

حافية”؟

فــي خطــوة وصفــت “بالكبيرة” بالنســبة 
للدولــة، وافقت اليابان، على اســتخدام 
عقــار رمديســيفير الــذي تنتجــه شــركة 
لمــرض  عالجــا  ساينســز”  “غيليــاد 
دواء  أول  بذلــك  ليكــون  كوفيــد19-، 
مصرح به رســميا في اليابان لعالج هذا 

المرض.
وتوصلــت اليابــان إلى القــرار بعد ثالثة 
أيــام فقــط مــن تقديــم شــركة األدويــة 
األميركية طلبا للحصول على الموافقة.

وقال مســؤول بوزارة الصحــة اليابانية 
ال  اآلن  “حتــى  صحفيــة  إفــادة  خــالل 
فيــروس  لعــالج  متــاح  دواء  يوجــد 

كورونــا هنا، ومن ثم فإن الموافقة على 
هذا العقار خطوة كبيرة بالنسبة لنا”.

وأضــاف أن الــدواء ســُيعطى للمرضــى 
شــديدة  أعــراض  عليهــم  تظهــر  الذيــن 
عــدم  ظــل  وفــي  كوفيــد19-.  لمــرض 
وجــود عالجات أخــرى معتمدة للمرض، 
جميــع  فــي  بالــدواء  االهتمــام  يتزايــد 
أنحــاء العالــم. وحصل رمديســفير الذي 
يأخــذه المريــض كمحلــول عبــر الوريــد 
علــى موافقــة إدارة األغذيــة والعقاقيــر 
األميركية األسبوع الماضي الستخدامه 
فــي حاالت الطوارئ للمرض الناجم عن 

فيروس كورونا المستجد.

 اليابان تقر “رمديسيفير” لعالج “كورونا”

)تصوير: أيمن يعقوب( ^ لقطة جوية للعاصمة المنامة ويظهر فيها مرفأ البحرين المالي وشارع الملك فيصل   

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

في وقت تكافح به غالبية دول العالم 
فيروس كورونا المستجد، ظلت قارة 
واحــدة فــي منــأى عــن الوبــاء الــذي 
مليــون  ربــع  مــن  أكثــر  حيــاة  أزهــق 
إنســان. وتعتبــر قــارة أنتاركتيــكا، أو 
القــارة القطبيــة الجنوبيــة، أبرد مكان 
على وجه األرض، وباتت اآلن المكان 
األكثــر أمانــا فــي العالــم فــي مواجهة 
فيــروس كورونــا، مــع عــدم تســجيل 
هنــاك،  مؤكــدة  إصابــة  حــاالت  أي 
بحســب شبكة “سي إن إن” اإلخبارية 

األميركية.
ويقيم في القارة نحو 5 آالف شخص، 
معظمهــم مــن العلمــاء والباحثين في 

نحو 80 قاعدة ومركز بحث.
وكادت هــذه القــارة تصــاب بفيــروس 
كورونا عندما تفشى الوباء في بعض 
الســفن الســياحية التــي كانــت مقررة 

أن تصل القارة، لكن هذا لم يحصل.

أوديشــا  واليــة  ســكان  أحــد  عثــر 
“ثعبــان  علــى  الغابــة  فــي  الهنديــة 
الذئــب” النــادر برأســين. قــام مصــور 
محالــك،  راكيــش  البريــة،  الحيــاة 
بمراقبــة ثعبــان برأســين فــي الغابــة، 
يبلــغ طول الحيوان الزاحف 14 ســم 
وله رأسان كامالن: لكل منهما عينان 
ولســان واحــد. ويعمــل كال الرأســين 
بشــكل مســتقل عــن بعضهمــا البعض 
ويقاتــالن بعضهمــا من أجــل الطعام. 
وقــال راكيــش، إنــه ليس من الســهل 
لمثــل هــذه المخلوقــات البقــاء علــى 

قيد الحياة في البرية.
 وأضــاف: “إن أحــد الرأســين أقــوى 
بقليــل مــن اآلخــر”. وأطلــق راكيــش 
تصويــره.  بعــد  الغابــة  فــي  الثعبــان 
هذه الحاالت شــاذة جــدا في الحياة 
البريــة، حيــث يخلــق مــن بيــن 100 
ألف كائن، كائن برأسين. وفي العديد 
من الثقافــات، تعتبر الحيوانات ذات 

الرأسين نذيًرا للكوارث.

أنتاركتيكا أكثر 
بقاع األرض أمانا 

من “كورونا”

معركة قاتلة بين رأسي 
ثعبان بسبب طعام

السويســرية  تــان”  “لــو  صحيفــة  كشــفت 
أن األميــر أنــدرو وزوجتــه الســابقة ســاره 
مالحقــان قضائيا في سويســرا في قضية 

شاليه لم يسددا ثمنه بالكامل.
وتطلق األمير أندرو )60 عاما( نجل الملكة 
إليزابيث الثانية وزوجته في العام 1996، 
لكنهما حافظا على عالقة وثيقة واشــتريا 
معــا فــي العــام 2014 شــاليه فــي محطــة 
فيريييه للتزلج في جنوب غرب سويســرا 
 21( سويســري  فرنــك  مليــون   22 بســعر 

مليون يورو(.
ويتألــف الشــاليه خصوصا من ســبع غرف 
ســونا،  وحمــام  داخلــي  ســباحة  وحــوض 

على ما ذكرت الصحيفة السويسرية.
عليــه  اطلعــت  الــذي  الشــراء  عقــد  وفــي 
الصحيفة ينبغي تســديد ســتة ماليين من 
أصــل 22 مليونــا فــي 31 ديســمبر 2019، 
إال أن ذلــك لــم يحصــل. وال يــزال الوضــع 
هــذا  علــى  أشــهر  أربعــة  بعــد  حالــه  علــى 

االستحقاق.

األمير أندرو مالحق بسويسرا.. لم يسدد ثمن “شاليه” كامال

فلسطيني مسن يؤدي صالة الجمعة عند جبل الزيتون على خلفية 
البلدة القديمة في القدس ومجمع المسجد األقصى المغلق وسط جائحة 

فيروس كورونا. )أ ف ب(
وباشرت المالكة السابقة للشاليه مالحقات قضائية في حق األمير وزوجته السابقة للحصول على 

األموال المستحقة مع الفائدة مطالبة بثمانية ماليين فرنك سويسري.

تفاجــأ المتســوقون فــي متجــر غذائــي بواليــة كاليفورنيــا األميركيــة، بعودة 
أقــدم تنظيــم عنصــري فــي الواليــات المتحدة، متمثــال برجل ارتــدى قناعهم 

الشهير، وسط المتجر، األمر الذي أثار استياًء كبيرا لدى المتسوقين.
واختــار رجــل أميركــي ارتداء قناع تنظيــم “كو كلوكس كالن” الشــهير، الذي 
يعــرف بتنظيــم “KKK”، كقناعه الشــخصي للوقاية من فيــروس كورونا، بدال 

عن ارتداء الكمامة العادية، وفقا لمحطة “أي بي سي”.
وتعتبــر منظمــة “KKK” أقدم منظمة عنصريــة في الواليات المتحدة، وتؤمن 

بالتفوق األبيض ومعاداة السامية والعنصرية ومعاداة الكاثوليكية،
والممارســات  واإلرهــاب  العنــف  الســتخدام  عمومــا  المنظمــة  هــذه  وتعمــد 
التعذيبيــة كالحــرق على الصليــب؛ الضطهاد من يكرهونهــم مثل األميركيين 
األفارقــة. وحدثــت الواقعــة فــي محــل بقالة في مدينة ســانتي فــي مقاطعة 

سان دييغو بكاليفورنيا.
وقــال أحــد المتســوقين الذيــن التقطــوا صــورا للرجــل مرتديا قنــاع المنظمة 
الشهير بلونه األبيض، إن الموظفين في المتجر طلبوا من الرجل إزالة القناع 

أو المغادرة.
وأثارت الصور غضبا واسعا عبر اإلنترنت، ومن قادة المنظمات الحقوقية.

“قناع العنصرية” األشهر للوقاية من “كورونا”

رصــدت غيــوم ماماتــوس الثقيلــة في ســماء 
مدينــة تلســا األميركية في واليــة أوكالهوما 
بعدمــا اجتــاح إعصــار المدينــة والمقاطعــات 
ماماتــوس  غيــوم  وتشــبه  بهــا.  المحيطــة 
الضخمــة “أثــداء البقــر”، وتكون عــادة مرعبة 
الشــكل وتتكــون من حركة الريــاح وقد تبقى 
فــي الســماء لبضعة ســاعات أو أيــام. وغطت 
الســحب ســماء المدينــة عنــد الغــروب وعلــق 
أحــد المســتخدمين، “إنهــا مــن عجائــب خلــق 

هللا، وهذا ما نراه بعد العواصف ومرور اإلعصار الرهيب”.
ووصــف الســكان أنــه مــع اقتــراب العاصفة مــن مدينة تلســا، أصبحت الســماء لونها 
أخضر وأزرق غامق، كما لو كان المحيط قد ســيطر عليها. وأصدرت خدمة األرصاد 
الجوية الوطنية تحذيًرا من إعصار قادم نحو المدينة والمناطق المجاورة مساء 28 

أبريل. كما شوهد البرد والبرق في تلسا في اليوم نفسه.

غيوم على شكل “أثداء البقر” بأميركا

تعذيب فتيات لقطة صغيرة يتسبب بأزمة عابرة للحدود في الدول 
العربية

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:30

 1 1 : 3 4

03:04

06: 14

07:44 


