
وافق مجلس الشورى على مشروع  «
قانون بتعديل بعض أحكام قانون 

إيجار العقارات والذي يهدف إلى تطوير 
المنظومة القضائية فيما يتعلق 

بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام 
قانون إيجار العقارات، والمتضمن 

إلغاء لجنة المنازعات اإليجارية.

يعتقد الكثيرون أن شركات  «
التنظيفات هي المستفيد الوحيد 

من أزمة فيروس كورونا عبر 
خدمة التعقيم والطلب المتزايد 
عليها، ولكن في الواقع هي أيضا 
من المتضررين بشكل كبير من 

األزمة.

في ظهور نادر، حذر الرئيس  «
اإليراني األسبق محمد خاتمي 

من تأزم الوضع في البالد، 
تحت وطأة االقتصاد واألوضاع 
المعيشية. وقال إن “الشعب 

المستاء” قد يلجأ إلى االنتفاضة 
والعنف.

في مقال جديد مؤخرا في موقع  «
صحيفة “الجارديان” عن حال 
المسلمين األميركّيين وكيف 

يواجهون هذا العام شهر رمضان 
قصص عديدة عن عائالت وأشخاص 
يواجهون الوباء بوحدة كبيرة، وجاءت 

الصحيفة بعدة أمثله.

كشف مصدر في اتحاد الكرة إن  «
مدرب منتخبنا الوطني األول هيليو 

سوزا سوف يغادر مملكة البحرين 
اليوم متوجها الى بلده البرتغال 

بعد ان تعثر سفره في الفترة 
الماضية بسبب ظروف الطيران إثر 

تداعيات جائحة كورونا.

مرسومان بتعيين مديرين للشرطة ونواب للمحافظين

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

المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، مرســـوم رقم )25( لســـنة 
عاميـــن  مديِريـــن  بتعييـــن   2020
فـــي وزارة الداخليـــة، جـــاء فيـــه: 
المـــادة األولـــى: ُيعيـــن فـــي وزارة 
الداخليـــة كل من: العميد عيســـى 
مديـــًرا  القطـــان  محمـــد  حســـن 
عاًمـــا لمديريـــة شـــرطة المحافظة 

محمـــد  جابـــر  العميـــد  الشـــمالية، 
عاًمـــا  مديـــًرا  الخالـــدي  الجويـــد 
لإلدارة العامة للحراســـات، العميد 
إبراهيـــم ســـيف بخيـــت النجـــران 
شـــرطة  لمديريـــة  عاًمـــا  مديـــًرا 
محافظة العاصمة. المادة الثانية: 
علـــى وزيـــر الداخليـــة تنفيـــذ هذا 
المرســـوم، وُيعمـــل بـــه مـــن تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية. 
الملـــك،  جالـــة  عـــن  صـــدر  كمـــا 
 2020 لســـنة   )26( رقـــم  مرســـوم 
بتعييـــن نـــواب للمحافظيـــن، جاء 
فيـــه: المـــادة األولـــى: ُيعيـــن فـــي 
أســـماؤهم:  التاليـــة  المحافظـــات 
العميـــد عبـــدهللا خليفـــة عبـــدهللا 
الجيـــران نائًبا لمحافـــظ محافظة 
المحـــرق، العميد خالد ربيعة حمد 

الســـنان نائًبا لمحافـــظ المحافظة 
ثامـــر  عيســـى  العميـــد  الشـــمالية، 
عبـــدهللا الدوســـري نائًبـــا لمحافظ 
وتكـــون  الجنوبيـــة.  المحافظـــة 
مدة تعيينهم أربع ســـنوات. المادة 
الداخليـــة  وزيـــر  علـــى  الثانيـــة: 
تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل به 
مـــن تاريـــخ صـــدوره، وينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

سمو رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بكل طاقاتها لالستقرار المعيشي

االلتزام بالتعليمات االحترازية واجب وطني

المنامة- بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، أن 
الحكومة تعمل بكل طاقاتها للحفاظ على 
اســـتقرار األوضاع المعيشـــية للمواطنين 

والوفاء باحتياجاتهم.
 وشـــدد ســـموه علـــى أن وعـــي المواطـــن 
الجهـــود  لـــكل  النجـــاح  مرتكـــز  والمقيـــم 

التـــي تبذلها مختلف القطاعـــات من أجل 
تجاوز المرحلـــة، وأن االلتزام بالتعليمات 
واإلرشـــادات االحترازيـــة واجـــب وطني 
يجب على الجميع االضطاع بمسؤوليته 
في إنجازه من أجل الحفاظ على ســـامة 
وصحة المجتمع، ووقف انتشار  فيروس 

“كورونا”.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال ســـموه بقصـــر 

ســـموه بالرفاع أمس، كا من نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة، ونائـــب رئيس مجلس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة، ونائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
وبحضور ســـمو الشـــيخ إبراهيـــم بن حمد 

آل خليفة.

سمو رئيس الوزراء أثناء االستقبال

الحرس الوطني صرح عسكري شامخ
جاللة الملك: مستوى متقدم للوحدات وجاهزية عالية

اســـتقبل عاهـــل البـــاد القائـــد األعلى 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، فـــي قصر الصافرية أمس، 
رئيـــس الحـــرس الوطنـــي الفريق أول 
ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل 
خليفة، ورئيس جهـــاز األمن الوطني، 

يرافقهما مدير أركان الحرس الوطني 
ووكيـــل جهـــاز األمـــن الوطنـــي اللواء 
الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل 

خليفة. 
وأعـــرب صاحـــب الجالـــة عن شـــكره 
وتقديـــره على مـــا يبذله ســـمو رئيس 
الحـــرس الوطنـــي من جهـــوده موفقة 

تطويـــر  فـــي  أســـهمت  ومتواصلـــة 
الصـــرح  هـــذا  وجاهزيـــة  مســـتوى 
الشـــامخ، مشـــيدا جالتـــه  العســـكري 
بلغتـــه  الـــذي  المتقـــدم  بالمســـتوى 
وحدات الحـــرس الوطني من تدريب 
وجاهزية عالية واســـتعداد تام لتلبية 

الواجب بكل اقتدار.

جاللة الملك مستقبال سمو رئيس الحرس الوطني ورئيس جهاز األمن الوطني
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تظاهرات قرب جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد )أ ف ب(

بغداد ـ وكاالت

عـــادت االحتجاجـــات إلـــى ســـاحة 
التحرير وســـط العاصمـــة العراقية 
أيـــام  بعـــد  األحـــد،  أمـــس  بغـــداد، 
علـــى بدء عمـــل حكومـــة مصطفى 
الكاظمـــي.  وحـــاول المتظاهـــرون 
باتجـــاه  الجمهوريـــة  جســـر  عبـــور 
الحكوميـــة،  الخضـــراء  المنطقـــة 
وتمكنـــوا من عبـــور الحاجـــز األول 

وصـــوال  الجســـر  علـــى  الموجـــود 
إلـــى المنطقـــة الفاصلة بيـــن قوات 
مكافحة الشغب والساحة”.  وحشد 
المتظاهرون منذ أيام الحتجاجات 
األمـــس، لكـــن بعـــض التنســـيقيات 
اعترضـــت  الطابيـــة  واالتحـــادات 
على الخطوة بســـبب المخاوف من 

تفشي فيروس كورونا.

عودة االحتجاجات في العراق

قـــال وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة، 
مـــن  المقـــدم  الســـؤال  فـــي رده علـــى 
النائـــب فاطمة القطري بشـــأن إجمالي 
التأميـــن  اشـــتراكات  متأخـــرات 
للتأميـــن  العامـــة  للهيئـــة  المســـتحقة 
لصنـــدوق  تصـــل  إنهـــا  االجتماعـــي، 
القطاع العـــام المدني إلى 17658766 
دينارا، حصة الموظف منها 4414691 
دينـــارا، وحصة الحكومـــة 13244075 
دينارا. وعن إجمالي المبالغ المستحقة 
لصنـــدوق أعضـــاء مجلســـي الشـــورى 
حتـــى  البلديـــة  والمجالـــس  والنـــواب 
أوضـــح  الرابـــع،  التشـــريعي  الفصـــل 
لاشـــتراكات  االكتواريـــة  التكلفـــة  أن 
والمـــدد االعتباريـــة ألعضاء مجلســـي 
الشـــورى والنواب والمجالـــس البلدية 

هي 110039202 دينار.

110 ماليين دينار مستحقات 
“التأمينات” لصندوق 

“الشورى” و“النواب” و“البلدية”

16 صفحة - 210 فلوس

ــا” ــزايـ “مـ بــشــأن   ”^“ ــه  ــرت ــش ن ــا  مـ ــع  مـ ــال  ــاع ــف ت

لقاء مرتقب بين مدير بنك اإلسكان والعقاريين والمطورين

وجـــه وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر، 
خالـــد  اإلســـكان  لبنـــك  العـــام  المديـــر 
عبـــدهللا إلى الوقوف مع القضية التي 
أثارتهـــا “الباد” وعضو مجلس النواب 
أحمد الدمستاني بشأن “تجمد األمور 
وذلـــك  مزايـــا”،  بمشـــروع  المتعلقـــة 
بالتواصـــل مع المعنيين من العقاريين 
فـــي هـــذا  أدلـــوا بتصريحـــات  الذيـــن 

الخصوص عبر الصحيفة.
الرئيـــس  أعلـــن  الصعيـــد  وعلـــى ذات 
الخبيـــر  العقارييـــن  لجمعيـــة  الســـابق 
العقاري ناصر األهلي أنه تلقى اتصاال 
مـــن مديـــر بنـــك اإلســـكان مـــن أجـــل 
التوصـــل إلـــى حلـــول ترضـــي جميـــع 
األطراف وتقريب وجهات النظر فيما 

يتعلق بمشروع مزايا.

وكشـــف عـــن أن لقـــاًء ســـيعقد صباح 
اليـــوم )االثنيـــن( يجمـــع المديـــر العام 
لبنـــك اإلســـكان خالد عبـــدهللا وناصر 
األهلي ومدير عام عقارات ماجســـتك 
محمـــود الشـــيخ، ســـيتم مـــن خالـــه 
الوقـــوف على المســـائل العالقـــة فيما 
يعنـــى بمشـــروع مزايـــا والوصول إلى 

نتائج ترضي جميع المطورين.

المنامة - وزارة الداخلية

بالتعـــاون والتنســـيق مـــع الحملة 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 
)فينـــا خيـــر(، وزعـــت المحافظات 
األربـــع  الشـــرطة  ومديريـــات 

وبمشـــاركة عدد مـــن المتطوعين، 
أكثـــر مـــن 50 ألف وجبـــة غذائية، 
يوميـــا، على أفراد العمالة الوافدة 

بمختلف المناطق.

50 ألف وجبة للعمالة الوافدة يومًيا

)06(

رمضان
إمـسـاكـيــــة شـهــــر رمــضــــان الـمــبــــارك

03:28الـفـجـــــر :
0 6 : 1 5 المغرب :

18

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Ramadan 1441 1818 رمضان
May 2020 1111 مايو

Year: 12السنة
No:4227العدد
Monاالثنين

)02(
)03(

المنامة - بنا

الخدمـــة  ديـــوان  رئيـــس  أفـــاد 
المدنيـــة أحمـــد الزايد بأنـــه ال يوجد 
موظفون أطباء بحرينيون يعملون 
بنظـــام التوظيـــف المؤقـــت بـــوزارة 
الصحـــة، وفقا لقاعـــدة بيانات نظام 
المعلومات اإلدارية للموارد البشرية 

بالديوان.

اقتـــراح  علـــى  تعليقـــا  ذلـــك  جـــاء 
برغبة نيابي بشـــأن تثبيـــت األطباء 
البحرينييـــن الذيـــن يعملـــون بعقود 
مؤقتة في وزارة الصحة. أما جمعية 
األطبـــاء فالتقطت جوهـــر االقتراح 
برغبـــة بـــأن المقصـــود منـــه األطباء 
الموظفون بالـــوزارة بعقود تدريبية 

دون اشتراط توظيفهم.

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أفـــاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة بأن نســـبة العاملين في 
القطـــاع المصرفي من البحرينيين 

بلغت 77 % حتى العام 2019.
لرئيـــس  ســـؤال  علـــى  رًدا  وأكـــد 
مجلـــس النـــواب فوزيـــة زينـــل أن 

القطـــاع المصرفي والمالـــي يعتبر 
مـــن القطاعات المهمـــة التي كانت 
وال تـــزال تســـتقبط أعـــداًدا بكيرة 
والخريجـــات  الخريجيـــن  مـــن 
الباحثيـــن عـــن عمل، لمـــا يتمتع به 
هـــذا القطـــاع مـــن ســـمعة ممتـــازة 
ســـواء علـــى المســـتوى المحلي او 

الدولي.

رفـــع متضررون دعـــاوى قضائية بعد أن 
أخفـــق المطـــور العقـــاري والضامـــن فـــي 
تسليم وثائق ملكيتهم لشقق سكنية في 
أحد األبراج الســـكنية بضاحية الســـيف، 
وذلـــك في قضيـــة جديدة مـــن مخلفات 
مرحلـــة بيـــع المشـــروعات العقارية على 

الخريطة بالطريقة السابقة. 

وبدأ الماك في دفع مبالغ شـــراء الشقق 
في العام 2013 تقريبا قبل أن يستملكوا 
هـــذه الوحـــدات الســـكنية، وقد ســـددوا 
مـــن  عليهـــم  المســـتحقة  المبالـــغ  كامـــل 
 ،2015 يونيـــو  شـــهر  قبـــل  المدفوعـــات 
ولكـــن وبعـــد مـــرور 5 ســـنوات مـــن ذلك 
الموعـــد لـــم يحصـــل المســـتفيدون على 

سندات ملكيتهم للشقق.

52 مستثمرا في شقق بالسيف لم يتسلموا الوثائق77 % البحرنة بالقطاع المصرفي“الخدمة”: ال أطباء بحرينيين بعقود مؤقتة بـ “الصحة”
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 المحرر االقتصاديسعيد محمدراشد الغائب



تســـلم وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمس، نســـًخا مـــن أوراق 
اعتمـــاد عـــدد مـــن ســـفراء الـــدول 
المعينيـــن لـــدى مملكـــة البحريـــن، 
وذلـــك عبـــر االتصـــال االلكترونـــي 
وزارة  وكيـــل  بمشـــاركة  المرئـــي، 
الدوليـــة،  للشـــؤون  الخارجيـــة 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
ووكيـــل وزارة الخارجية الشـــيخة 
بـــن دعيـــج آل  بنـــت عيســـى  رنـــا 
خليفـــة. فقد تســـلم الوزير الزياني 
نســـخة مـــن أوراق اعتماد الســـفير 
جافالي موســـى كسفير لجمهورية 
مالوي معيـــن لدى مملكة البحرين 

والمقيم في الكويت.
كما تسلم نسخة من أوراق اعتماد 
ســـعادة الســـفيرة ماريانـــا نيســـيال 
كســـفيرة لجمهوريـــة فنلندا معينة 
لـــدى مملكة البحرين والمقيمة في 

أبوظبي.
وتســـلم كذلـــك نســـخة مـــن أوراق 
اعتماد ســـعادة الســـفير وونغ جاو 
مينغ كسفير لجمهورية سنغافورة 
معين لدى مملكة البحرين والمقيم 

في الرياض.

 وتســـلم أيًضـــا نســـخة مـــن أوراق 
اعتماد السفير بيريك آرين كسفير 
معيـــن  كازاخســـتان  لجمهوريـــة 
لـــدى مملكة البحريـــن والمقيم في 

الرياض. 
الخارجيـــة  وزيـــر  رحـــب  وقـــد 

بالســـفراء المعينيـــن لـــدى مملكـــة 
دوام  لهـــم  متمنًيـــا  البحريـــن، 
التوفيق والسداد في مهام عملهم 
مشـــيًدا  الجديـــد،  الدبلوماســـي 
لعالقـــات  المتميـــز  بالمســـتوى 
مملكـــة  تربـــط  التـــي  الصداقـــة 
البحرين بدولهم والجهود الحثيثة 
لتطويـــر تلك العالقـــات على كافة 
المصالـــح  يلبـــي  بمـــا  األصعـــدة 

المشتركة للجميع.
الســـفراء  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
المعينـــون لدى مملكة البحرين عن 
سعادتهم بتقديم نسخة من أوراق 
اعتمادهـــم إلـــى وزيـــر الخارجيـــة، 
الصداقـــة  بعالقـــات  مشـــيدين 
والتعاون المتينة التي تربط دولهم 
مع مملكة البحرين، مؤكدين تطلع 
دولهم إلى االرتقاء بهذه العالقات 
أرحـــب  مســـتويات  إلـــى  الثنائيـــة 

وأوسع في شتى المجاالت.

القائـــد  البـــالد  عاهـــل  اســـتقبل 
األعلـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، في 
رئيـــس  أمـــس  الصافريـــة  قصـــر 
أول  الفريـــق  الوطنـــي  الحـــرس 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  ركـــن 
عيســـى آل خليفة، ورئيس جهاز 
األمـــن الوطنـــي، يرافقهمـــا مدير 
أركان الحـــرس الوطنـــي ووكيـــل 
جهاز األمن الوطني اللواء الركن 
الشـــيخ عبد العزيز بن ســـعود آل 
خليفـــة، حيـــث رفعوا إلـــى جاللة 
الملك خالص التهاني والتبريكات 
بشـــهر رمضـــان المبارك، ســـائلين 
المولـــى العلـــي القديـــر أن يعيـــد 
هذه األيـــام المباركة على جاللته 

بموفور الصحة والخير والسعادة 
وعلـــى مملكـــة البحرين وشـــعبها 
الوفـــي بـــدوام الرفعـــة واالزدهار 

والتطور.
وبادلهـــم جاللتـــه التهانـــي بهـــذه 
هللا  داعيـــا  الكريمـــة،  المناســـبة 
يعيدهـــا  أن  وتعالـــى  ســـبحانه 
واليمـــن  بالخيـــر  الجميـــع  علـــى 

والمسرات.
عـــن  الجاللـــة  صاحـــب  وأعـــرب 
شـــكره وتقديـــره علـــى مـــا يبذله 
الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  ســـمو 
مـــن جهـــوده موفقـــة ومتواصلة 
مســـتوى  تطويـــر  فـــي  أســـهمت 
وجاهزيـــة هذا الصرح العســـكري 
الجهـــود  علـــى  مثنيـــًا  الشـــامخ، 
الكبيـــرة التـــي يقوم بها منتســـبو 

وتكاتفهـــم  الوطنـــي  الحـــرس 
مـــع  المشـــترك  وعملهـــم  الوثيـــق 
إخوانهـــم فـــي كل من قـــوة دفاع 
البحرين ووزارة الداخلية وجهاز 

واجبهـــم  ألداء  الوطنـــي  األمـــن 
الســـامي فـــي الدفاع عـــن الوطن 
والحفـــاظ على أمنه واســـتقراره 
ومكتسبات مســـيرته الحضارية. 

وأشاد جاللته بالمستوى المتقدم 
الحـــرس  وحـــدات  بلغتـــه  الـــذي 
الوطنـــي مـــن تدريـــب وجاهزيـــة 
لتلبيـــة  تـــام  واســـتعداد  عاليـــة 

متمنيـــًا  اقتـــدار،  بـــكل  الواجـــب 
جاللتـــه لجميـــع رجـــال الحـــرس 
الوطنـــي البواســـل دوام التوفيق 
الوطـــن  هـــذا  لخدمـــة  والســـداد 

العزيز.
بالجهـــود  جاللتـــه  أشـــاد  كمـــا 
بذلهـــا  يواصـــل  التـــي  المخلصـــة 
الوطنـــي  األمـــن  جهـــاز  رئيـــس 
خدمـــة  فـــي  منتســـبيه  وجميـــع 
أمنـــه  علـــى  والحفـــاظ  الوطـــن 
علـــى  وإنجازاتـــه  واســـتقراره 
عـــن  معربـــًا  األصعـــدة،  مختلـــف 
اعتـــزازه بترابـــط أهـــل البحريـــن 
ومـــا يجمعهم من أخـــوة وتكاتف 
ووعي بالمسؤولية المشتركة في 
إرســـاء دعائم النهضة الحضارية 

للوطن.

نعتز بترابط أهل 
البحرين وتكاتفهم 

ووعيهم 
بالمسؤولية 

المشتركة في 
إرساء دعائم 

النهضة

جهود سمو 
رئيس الحرس 

الوطني 
أسهمت في 

تطوير وجاهزية 
الصرح العسـكري 

الشامخ

اإلشادة بالجهود 
المخلصة من رئيس 

“األمن الوطني” 
ومنتسبيه في 

خدمة الوطن 
والحفاظ على أمنه 

واستقراره
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المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

عقـــد رئيـــس هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة 
عبدالحســـين بـــن علـــي ميـــرزا اجتماعـــًا 
مســـتجدات  لمتابعـــة  بعـــد  عـــن  مرئيـــًا 
المشـــترك  البحثـــي  التعـــاون  إتفاقيـــة 
بيـــن هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة وجامعة 
البحريـــن والمتعلقـــة باســـتخدام الطاقة 
المتجـــددة فـــي تطبيقات تحليـــة المياه، 
والدكتـــورة  الناصـــر  وهيـــب  بمشـــاركة 
حنـــان البوفالســـة والدكتـــور محمد رضا 
والدكتـــور معمـــر طالـــب والدكتـــور نـــور 
الديـــن منصـــور وعـــدد مـــن المســـؤولين 

بهيئـــة الطاقة المســـتدامة. وقـــال ميرزا 
إن االجتمـــاع يأتي دعمًا لجهود وأهداف 
مجلـــس المـــوارد المائية والذي يترأســـه 
نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد 
بن عبدهللا آل خليفة في ســـبيل تحقيق 
المهـــم. ورض فريـــق  المـــورد  اســـتدامة 
عمـــل جامعـــة البحريـــن برئاســـة وهيـــب 
الناصر مخرجات الجهود البحثية للدمج 
-تحديـــدًا  المتجـــددة  للطاقـــة  المبتكـــر 
حلـــول  وأحـــدث   - الشمســـية  الطاقـــة 

التكنولوجيا المطبقة في تحلية المياه.

متابعة بحوث استخدامات الطاقة في تحلية المياه 35 شركة تنضم للخدمة اإللكترونية لالستيراد الزراعي
قــال وكيــل الزراعة والثــروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي، نبيــل أبوالفتح، عــن أنه تمت الموافقــة على طلب 
35 شــركة اســتيراد وتصديــر زراعــي لالنضمــام فــي الخدمــة االلكترونية 
التــي اطلقتهــا الوكالــة فــي )27 أبريــل 2020( عبــر موقعهــا اإللكترونــي 
مــن  لالســتفادة   ،)indexAr.jsp  /agri  /www.mun.gov.bh  /  /:https(

تقديم طلباتها الكترونيًا.

واوضـــح أنه فـــور تلقـــي إدارة تقنية 
طلبـــات  الـــوزارة  فـــي  المعلومـــات 
الخدمـــة،  فـــي  لالنضمـــام  الشـــركات 
تمـــت الموافقة عليها بعـــد التأكد من 
استيفائها كل االشتراطات المطلوبة، 
منوهًا إلى أنه تم تزويد هذه الشركة 
باســـم مستخدم ورقم سري للدخول 
فـــي النظام لمباشـــرة تقديم الطلبات 

واتمامها الكترونيًا
وبين أن الخدمة اإللكترونية ستمكن 

هـــذه الشـــركات مـــن تقديـــم الطلـــب 
إلكترونيـــًا  المطلوبـــة  والمســـتندات 
وكذلك إتمام دفع الرســـوم المطلوبة، 
باإلضافـــة إلـــى متابعة حالـــة الطلب 

لحين صدور الموافقة النهائية.
وذكـــر أن الخدمـــة هدفهـــا التســـهيل 
علـــى المراجعيـــن مـــن خـــالل إتاحـــة 
الطلبـــات  لتقديـــم  أمامهـــم  المجـــال 
إلكترونيـــًا والحصول علـــى الموافقة 
مراجعـــة  إلـــى  الحاجـــة  دون  مـــن 

بمبنـــى الوكالة، ولفـــت إلى أن النظام 
اإللكترونـــي سيســـهل كذلـــك العمـــل 
أمام الموظفين الذين يمكنهم متابعة 
العمـــل مـــن المنزل وإتمـــام إجراءات 
الطلـــب بعـــد الحصول علـــى موافقة 

المسئول المعني.

واشـــار إلى أن الخدمة تندرج تحتها 
4 خدمات رئيسية، 3 خدمات تتعلق 
باالســـتيراد وقد تم إنهاء اإلجراءات 
الخاصـــة بها، وخدمـــة واحدة تتعلق 
علـــى  العمـــل  وجـــاري  بالتصديـــر 

استكمال متطلبات هذه الخدمة.
والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  وجـــدد 
البحرية شـــكره لتعـــاون إدارة تقنية 
المعلومـــات فـــي الـــوزارة، وجهودها 
التـــي أســـهمت فـــي اســـتحداث هذه 
التقنيـــات،  ألحـــدث  وفقـــًا  الخدمـــة 
وأكد أن الوكالة ماضية في جهودها 
الراميـــة لتحويل مختلـــف الخدمات 
التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية، 
اســـتراتيجية  مـــن  انطالقـــًا  وذلـــك 
المســـتمرة  والتوجيهـــات  الحكومـــة 
من وزير األشـــغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني عصام خلف.

نبيل ابوالفتح

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

جاللة الملك يستقبل سمو رئيس الحرس الوطني ورئيس جهاز األمن الوطني   

المنامة - بنا

جاللة الملك يشــيد بتكاتفهم الوثيق مع إخوانهم فــي “الدفاع” و“الداخلية” و“األمن الوطني”

الحرس الوطني يتمتع بجاهزية كبيرة واستعداد تام لتلبية الواجب

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء
الــدبــلــومــاســي عملهم  بــمــهــمــات  ــداد  ــسـ والـ الــتــوفــيــق  لــهــم  تمنى 

سفيرة جمهورية فنلندا

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعية، جميل حميدان، في 
مكتبـــه بالـــوزارة، رئيس مجلس 
عبـــد  الخريجيـــن،  نـــادي  إدارة 
اللطيف أحمـــد الزياني، بحضور 
عـــدد مـــن أعضاء مجلـــس إدارة 
النـــادي، بمناســـبة قـــرار مجلـــس 
الوزراء مؤخرًا بشأن نقل تبعية 
عدد مـــن األنديـــة، ومـــن ضمنها 
مظلـــة  مـــن  الخريجيـــن،  نـــادي 
وزارة شئون الشـــباب والرياضة 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  إلـــى 
االجتماعية. واستعرض الزياني 
أهداف وأنشطة النادي وجهوده 
وإسهاماته في الحركة الثقافية 

مملكـــة  فـــي  واالجتماعيـــة 
تنفيـــذه  تعتـــزم  ومـــا  البحريـــن، 
خـــالل المرحلـــة المقبلـــة، والتي 
المجتمـــع.  خدمـــة  فـــي  تســـهم 
الـــذي  بالـــدور  وأشـــاد حميـــدان 
الخريجيـــن  نـــادي  بـــه  يضطلـــع 
في خدمـــة المجتمـــع، معربًا عن 
والمبـــادرات  للمشـــاريع  تقديـــره 
األدبيـــة والثقافية التـــي ينفذها 
أفـــراد  وتنميـــة  لخدمـــة  النـــادي 
المجتمـــع البحرينـــي، مؤكدًا في 
الوقـــت ذاتـــه دعـــم وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية ومساندتها 
التـــي  جهـــود  لكافـــة  المســـتمرة 

يقوم بها النادي.

حميدان يشيد بجهود “الخريجين” في خدمة المجتمع



 أكـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة أن المواطن كان وســـيظل هو 
غاية كل جهد تنموي تقوم به الحكومة 
فـــي شـــتى المجـــاالت، وأن التحديات 
الراهنـــة الناجمة عن فيروس “كورونا” 
تتطلـــب من الجميع مزيـــدا من الوعي 
والتعاون حتى نحافظ على ما تحقق 

للوطن من مكتسبات تنموية.
 وشـــدد ســـموه على أن وعي المواطن 
والمقيم هو مرتكز النجاح لكل الجهود 
التـــي تبذلهـــا مختلـــف القطاعـــات من 
أجل تجاوز هذه المرحلة، وأن االلتزام 
بالتعليمـــات واإلرشـــادات االحترازيـــة 
واجـــب وطنـــي يجـــب علـــى الجميـــع 
االضطـــاع بمســـؤوليته فـــي إنجـــازه 
من أجل الحفاظ على ســـامة وصحة 

المجتمـــع، ووقـــف انتشـــار الفيـــروس 
لتجنـــب الوصـــول إلـــى المراحـــل التي 

وصلت إليها بعض الدول األخرى.
 وأشـــاد سموه بالنتائج اإليجابية التي 
حققتهـــا مملكة البحريـــن في مواجهة 
هـــذه الجائحـــة، حيـــث قدمـــت للعالم 
نموذجا في الوعي والتكاتف وســـرعة 
فرضتـــه،  الـــذي  للتحـــدي  االســـتجابة 
بشـــكل عكس قوة استعدادها وكفاءة 

وتميز أبنائها في مختلف المجاالت.
 وعبر ســـموه عن تقديـــره للتضحيات 
الكبيـــرة التـــي تقدمها الكـــوادر الطبية 
االجهـــزة  وجميـــع  والتمريضيـــة 
الحكومية والمتطوعين الذين ضربوا 
أروع األمثلـــة فـــي العطـــاء والوطنية؛ 
مـــن أجـــل أن تبقـــى البحرين وشـــعبها 

في أمان وسام.
اســـتقبال صاحـــب  لـــدى  ذلـــك   جـــاء 

الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء بقصر 
ســـموه بالرفـــاع أمـــس، كل مـــن نائـــب 
رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة، ونائب 
رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، ونائـــب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء الشـــيخ خالد 
بن عبدهللا آل خليفة، وبحضور ســـمو 

الشـــيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة، إذ 
تابع ســـموه ســـير العمل في القطاعات 
وانســـيابية  المختلفـــة،  الحكوميـــة 
تقديم الخدمـــات للمواطنين بما يلبي 

احتياجاتهم وتطلعاتهم.
البحريـــن  أبنـــاء  “إن  ســـموه  وقـــال   
يثبتـــون على الـــدوام أنهم ثـــروة هذه 
الوطن الحقيقيـــة، وما يحققه القطاع 

مـــع  التعامـــل  فـــي  الطبـــي والصحـــي 
هـــذه األزمة مـــن نجاح هـــو نتاج عمل 
مؤسســـي ســـليم وتخطيط للمستقبل 
أسهمت فيه جميع السواعد الوطنية”.

 وأشـــار ســـموه إلى أن الحكومة تعمل 
بـــكل طاقاتها للحفـــاظ على اســـتقرار 
للمواطنيـــن  المعيشـــية  األوضـــاع 
والوفـــاء باحتياجاتهـــم، ومنهـــا توفير 

الغذائيـــة  المـــواد  مـــن  آمـــن  مخـــزون 
والسلع الرئيسة.

 وأكـــد ســـموه أهميـــة االســـتعداد الـــى 
واستشـــراف  المســـتقبل  متطلبـــات 
روح  مـــن  نســـتمد  وأن  احتياجاتـــه، 
التضامـــن التي أظهرتها أزمة “كورونا” 
اســـتكمال  علـــى  واإلصـــرار  العزيمـــة 
مســـيرة بناء الوطن وتقدمه في شتى 

المجاالت.
 وخـــال اللقاء ناقش صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء أهـــم القضايا 
االقليميـــة  باألوضـــاع  تتعلـــق  التـــي 
يتعلـــق  مـــا  وبخاصـــة  والدوليـــة، 
لفيـــروس  االقتصاديـــة  بالتأثيـــرات 
العالمـــي،  المســـتوى  علـــى  “كورونـــا” 
وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي 
للخروج من هذه األزمة بأقل الخسائر 

على المستويات كافة.

سمو رئيس الوزراء أثناء االستقبال

المنامة- بنا

وعي المواطن والمقيم مرتكز لنجاح التصدي لـ “كورونا”
سمو رئيس الوزراء: االلتزام بالتعليمات واجب وطني ويجب على الجميع االضطالع بمسؤوليته

الكوادر الطبية 
وكل الفريق 

ضربوا أروع 
األمثلة في 

العطاء والوطنية

االستعداد مهم 
للمستقبل واستلهام 

روح التضامن خالل 
الجائحة الستكمال 

مسيرة البناء

نعمل الستقرار 
األوضاع 

المعيشية وتوفير 
مخزون آمن من 
المواد الغذائية 

local@albiladpress.com03

)ESP( طالب “برنامـــج الشركــة” يجتـــــازون اختبــــار
أكمــل طــاب “برنامج الشــركة” مؤخًرا اختبــار)ESP( والذي يعتبر شــهادة 
دولية تساعد الطاب على إنشاء عمل تجاري خاص بهم أو الحصول على 
وظيفــة بنجــاح. ويعكــس االختبــار الــذي أجراه طــاب المــدارس الثانوية 
والجامعــات مهمــة إنجــاز البحريــن فــي إلهــام وإعــداد الشــباب البحرينــي 
للنجــاح فــي اإلقتصــاد المحلــي والعالمــي. تــم إجــراء االختبــار فــي أبريــل 
2020 بالتعاون مع مجموعة من المدارس والجامعات في مملكة البحرين. 

بعـــد االنتهـــاء مـــن مرحلـــة التقييـــم 
والتـــي تعـــد شـــرًطا أساســـًيا إلجراء 
اختبـــار )ESP(، قّدم طـــاب “برنامج 
الشـــركة” االختبـــار النهائـــي لشـــهادة 
أعلنـــت  لذلـــك،  ونتيجـــًة   .)ESP(
مؤسســـة إنجـــاز البحرين عـــن نجاح 
52 % مـــن الطـــاب الذيـــن تقدمـــوا 
لإلمتحـــان حيـــث تعتبر نســـبة عالية 
العـــام  فـــي  النجـــاح  بنســـبة  مقارنـــًة 

الماضي والتي بلغت 37 %. 

 ESP( Entrepreneurial( شـــهادة 
معتمـــدة  شـــهادة  هـــي   Skills Pass
Junior Achievement Eu�  من قبل
rope، إنجـــاز العرب، إنجـــاز البحرين 
ووزارة التربيـــة والتعليـــم كمـــا وأنها 
حزمة كاملة تهدف إلى غرس مفاهيم 
الطـــاب  وتزويـــد  األعمـــال  ريـــادة 
المطلوبـــة  والكفـــاءات  بالمهـــارات 
بنجـــاح.  وظيفـــة  علـــى  للحصـــول 
ويعتمـــد اجتيـــاز اختبـــار ESP(( على 

حصـــول الطالـــب على معـــدل ال يقل 
عن 70 %. والجدير بالذكر أن شهادة 
)ESP( هي بوابة آلفاق جديدة تمنح 
الطـــاب المعتمدين المزيد من فرص 
التعلـــم والمنـــح الدراســـية والتدريب 
المجانـــي والدعـــوات إلـــى المنتديات 

المحلية والدولية.
وأشـــادت رئيس مجلـــس إدارة إنجاز 
البحريـــن ســـمو الشـــيخة حصـــة بنت 

طـــاب  بجهـــود  خليفـــة،  آل  خليفـــة 
“برنامج الشركة” قائلة: “منذ تأسيس 
إنجـــاز البحرين، لم يدخـــر طابنا أي 
جهد في تحقيـــق أهدافهم التعليمية 
وفـــي اآلونـــة األخيرة عملـــوا با كلل 

.”ESP“ للحصول على شهادة

نشـــكر  أن  نـــود  وبدورنـــا  وتباعـــت: 
طاب برنامج الشركة على جهودهم 
 )ESP( للتحضيـــر الختبـــار  الحثيثـــة 
اجتـــازوا  الذيـــن  الطـــاب  ونهنـــئ 
االختبـــار بنجـــاح. كمـــا أود أن أغتنـــم 
هـــذه الفرصـــة للتعبيـــر عـــن امتنانـــي 
لشركائنا الذين آمنوا برؤيتنا ودعموا 
مهمتنـــا فـــي إعـــداد جيل ملـــم وقادر 
على المســـاهمة بشكل فّعال في بناء 

اقتصاد مملكة البحرين”.
لطالمـــا ثّمنـــت إنجاز البحريـــن الدعم 

الذي يقدمه شركائها االستراتيجيين 
من القطاعين العام والخاص لطابها 
من خال طرح فرص تعليم وتدريب 
ومنح دراسية. وتشمل قائمة شركاء 
التاليـــة:  الشـــركات  البحريـــن  إنجـــاز 
BMMI، بابكو، شركة الخليج لصناعة 
مجموعـــة  ألبـــا،  البتروكيماويـــات، 
 ،EK KANOO الخليـــج،  فنـــادق 
 ،Startup Factory ،مصـــرف الســـام
و  Flat6labs، Brinc Batelo رواد، 

.CH9
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تحريرهـــا  فـــي  يشـــارك  منوعـــة  يوميـــة  صفحـــة 
البـــاد.  صحيفـــة  أقســـام  بمختلـــف  الزمـــاء 

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

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

مع سعيد محمد

رائعـــة  المبـــارك  الشـــهر  أوقـــات  كل  تـــرى 
وملهمـــة، فهو شـــهر العبـــادة والخير وبهاء 
النفـــس، ولهذا فإن شـــهر رمضـــان المبارك 
التجـــاري  ســـار  مجمـــع  لمديـــر  بالنســـبة 
اســـمهان بوخوة يهل بالنعم العظيمة على 
الجميع، ومع ما يفيض به علينا من قراءة 
كتـــاب هللا الكريـــم والعبـــادات والتواصل 
والتراحم، هناك بال شـــك الكثير من األمور 
التي نحب أن نعملها مع األهل والصديقات 
واألقارب وكذلك في العمل أيًضا، ونســـأل 
هللا أن ينعـــم علـــى الجميع ببركات الشـــهر 
الفضيـــل وتزول جائحـــة “كورونا” وبالدنا 
وكل البلـــدان بخير، وكل الثنـــاء والتقدير 
لألطقـــم الطبيـــة والتمريضيـــة والعامليـــن 
الصحيين والمتطوعين وكل من يعمل في 

الصفوف األمامية في مواجهة كورونا.
وهـــذه المقدمـــة مهمـــة بالنســـبة لـــي، لكي 
أتحـــدث عـــن جانب أحبـــه كثيـــًرا في هذا 

الفضيـــل، وهـــو االعتنـــاء  الشـــهر 
بحديقتـــي الصغيـــرة، وبهـــا ربيـــع 

رمضانـــي خاص حيث أشـــعر 
بالســـرور والراحة حين تثمر 

وكـــم  فيهـــا  الخضـــراوات 
حيـــن  رائـــع  شـــعور  هـــو 
تتناول مما تـــزرع، ثم ال 
تنســـي أن أوقات العصر 
بيـــن  اإلفطـــار  حيـــن  أو 
حديقتك المنزلية، مهما 

وإن  حجمهـــا  كان 
كانـــت صغيـــرة، فإن 
ســـعادتك مـــع العائلة 
وأحبابـــك مـــن األهل 
واألقـــارب ال توصف 

فـــي رحـــاب شـــهر 
الخير والغفران.

سعيد محمديوميات

بوخوة: حديقتي الصغيرة لها “ربيع رمضاني خاص”

اسمهان بوخوة

سعادتك مع العائلة وأحبابك من األهل 
واألقارب ال توصف في رحاب شهر الخير

تتســابق الجمعيــات والصناديــق واللجــان الخيريــة وتعد عدتهــا قبل مدة من 
حلول شهر رمضان المبارك، ليس في البحرين فقط، بل في كل العالم العربي 
واإلســامي، لتقديم المســاعدات الرمضانية لألســر المحتاجة.. تلك الصورة 
المشرفة هي واحدة من صور التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع.. فآالف 
األسر المعوزة أو ذات الدخل األقل من المحدود، تواجه مصاعب في توفير 
مســتلزمات الشــهر الفضيــل من أغذيــة واحتياجات ضروريــة، وحتى يعيش 
الجميــع فرحــة وبركات شــهر هللا المبارك، البد مــن أن تمتد األيدي لأليدي بما 

تجود به من كرم وعطاء، حفًظا لكرامة كل محتاج.

رهن اإلشارة

منذ أكثـــر من 40 عاًمـــا، كانت جمعية 
البحرينـــي وجمعيـــة  األحمـــر  الهـــالل 
البحريـــن الخيريـــة همـــا المؤسســـتان 
فـــي تقديـــم  الريـــادة  اللتـــان حققـــت 
المســـاعدات الرمضانيـــة وفق جداول 
تغطي كل مناطـــق البحرين، وتهييء 
لهـــذا العمـــل عشـــرات المتطوعين من 
النســـاء  وكذلـــك  والناشـــئة  الشـــباب 
والرجـــال الذيـــن ال هـــدف لهـــم ســـوى 
نيـــل الثـــواب مـــن هـــذا العمـــل النبيل، 
ثـــم توالـــت مســـيرة الخير مع نشـــوء 
الصناديـــق الخيريـــة ثـــم تحولهـــا إلى 
جمعيـــات أضف إلى ذلك وجود أعداد 
كبيرة من اللجان التي تعمل في إطار 
تســـعى  أو  “الفريـــج”  الواحـــد  الحـــي 
للوصـــول إلـــى المواطنيـــن والمقيمين 

أيًضا من المحتاجين.
تلـــك المســـاعدات بـــدأت فـــي شـــكلها 
األول فـــي طـــور بدايتها كمســـاعدات 
مـــن  فالكثيـــر  أيًضـــا،  عينيـــة وماليـــة 
التجار والميســـورين من المحســـنين، 
ســـواء كأفراد أو من خالل شـــركاتهم 
ومؤسساتهم، يقدمون تلك المساعدة، 
لكـــن الجميل في األمـــر، أن هذا العمل 
تحـــول لـــدى البعـــض نحـــو مســـاعدة 
األســـر فـــي أن يكون لهـــا مصدر دخل 
ثابـــت كتدريب وتوظيف أبنائها مثاًل، 
أو مســـاعدتها في تأســـيس مشروعها 
الـــذي تســـتطيع تنفيـــذه فـــي مجاالت 

المنزلـــي والحـــرف  األغذيـــة والعمـــل 
ليكـــون لها مصدًرا يعينها على العيش 

بداًل من المساعدات الدورية.

رفع إسم البحرين

“متطوعـــون  فريـــق  مســـؤول  ويـــرى 
للخير” فريد حســـين الماس مبارك أن 
شهر رمضان هو بالفعل موسم السباق 
للخيرات في كل اتجاهاتها، وبالنسبة 
للفريـــق الـــذي ينشـــر قيـــم المســـاهمة 
يســـتطيع  مـــكان  كل  فـــي  اإلنســـانية 
الوصول إليه، فهو يســـتند على جهود 
الكوادر البحرينية ليرفع إسم البحرين 
في مجاالت الخير، وهذا ما حصل من 
خـــالل تنفيـــذ المشـــاريع الخيرية في 
عدد من الـــدول األفريقية، ونحن في 

المجتمع البحريني، نجد في الموســـم 
الرمضاني مساحة كبيرة من مشاركة 
الناس في تقديم المســـاعدات لألســـر 
المعـــوزة، وبالتالي يبقى هـــذا العطاء 

مستمًرا طيلة العام.

 إيمان وقناعة

ويؤمـــن رئيس لجنـــة العالقات العامة 
بجمعية باربار الخيرية وهب الشويخ 
أن المجتمـــع البحرينـــي يمتلـــك ميزة 
مهمـــة قـــد ال تجدهـــا فـــي الكثيـــر من 
المجتمعـــات، وهـــو أن الجميـــع، حتى 
الموظـــف أو العامـــل البســـيط، يبـــادر 
ويقـــدم مـــا يســـتطيع مـــن مســـاعدة، 

فـــي  محتاجـــة  فئـــة  هنـــاك  لطالمـــا 
المجتمـــع، وهذه الفكـــرة هي جوهرية 
إيمـــان  علـــى  تأسيســـها  ناحيـــة  مـــن 
وقناعـــة بـــأن البـــركات تأتي مـــن نيل 
رضا رب العالمين، وها نحن نرى كيف 
يتســـابق الناس من خالل المساعدات 
والســـالل الرمضانيـــة بـــل ومن خالل 
برامـــج إفطار صائـــم وجمع الصدقات 
كلها من أجل رسم البسمة على وجوه 

أبناء األسر المحتاجة.

تبرعات

أعمـــال  فـــي  يشـــارك  مـــن  وهنـــاك 
يـــرى  ولهـــذا  واللجـــان،  الجمعيـــات 

ضـــرورة  العجمـــي  حمـــد  المواطـــن 
والشـــركات  المصـــارف  مشـــاركة 
والمؤسســـات في دعـــم عمل الجهات 
أداء  مـــن  تتمكـــن  حتـــى  الخيريـــة 
عملهـــا، فجمعيـــة الهـــالل األحمر مثاًل 
مـــا  إلـــى  ســـنوية  مســـاعدات  تقـــدم 
يزيـــد على 4 آالف أســـرة في مختلف 
عينيـــة  مســـاعدات  ومنهـــا  المناطـــق 
ونقديـــة، ونقـــرأ فـــي كل عـــام برامج 
الهـــالل وغيرها من الجهـــات الخيرية 
ونشـــعر  الفضيـــل،  للشـــهر  اســـتعداًدا 
ورجـــال  بالتجـــار  والفخـــر  باالعتـــزاز 
األعمـــال الذيـــن يقدمـــون التبرعـــات 

المالية سنوًيا إلنجاز هذا العمل.

تكريم الداعمين 

وانطالًقـــا مـــن رؤية جمعيـــة المحرق 
بأصالـــة  المرتبطـــة  الخيـــري  للعمـــل 
تكافلـــه  فـــي  البحرينـــي  الشـــعب 
االجتماعـــي مـــن أجـــل رفـــع المعانـــاة 
والمحتاجـــة،  الفقيـــرة  األســـر  عـــن 
يشـــرح عضـــو الجمعية يوســـف البناء 
البرامـــج واألنشـــطة المعتـــادة خـــالل 
الشـــهر الفضيل ومنها البـــدء بااللتقاء 
بوجـــوه الخيـــر والداعميـــن للجمعيـــة 
من أجل الحصـــول على الدعم المالي 
لتنفيـــذ البرامـــج ومنها تقديـــم الدعم 
المختلفـــة  الرمضانيـــة  والمســـاعدات 
لألسر المســـجلة في كشوف الجمعية 
بدًءا بالسالل والمبالغ النقدية وكذلك 
مشـــروع  وتنفيـــذ  والدجـــاج  اللحـــوم 

إفطار صائم.
وتقديًرا لجهود الداعمين، يتم تنظيم 
غبقة لتكريم المســـاهمين مـــن التجار 
الجمعيـــة  وأعضـــاء  والمؤسســـات 
العمومية..ومـــا أود قولـــه هـــو أن هذا 
الســـباق الرمضانـــي الكريـــم، يعكـــس 
الـــروح الصادقـــة والمحبـــة للخير لدى 
هللا  بعـــون  ونحـــن  البحريـــن،  أهـــل 
مســـتمرون فـــي هـــذا العمـــل، لطالمـــا 
هناك أســـر تعيـــش العوز، ونســـأل هللا 
أن يمكننـــا مـــن المســـاهمة فـــي تنمية 

المجتمع من كل النواحي.

ــق الــتــكــافــل بــيــن أفــــــراد الــمــجــتــمــع جــمــعــيــات: الـــهـــدف األســـمـــى تــحــقــي

سباق للوصول آلالف األسر العفيفة

.. ويستمر الخير والعطاءشباب المبرة الخليفية يوزعون السالل الرمضانية

يوسف البناءحمد العجمي فريد الماسوهب الشويخ
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أفــادت مصــادر لـ “البــاد” عن وجود نقص حاد في عدد اختصاصيي مراكز 
التحفيــظ القرآنيــة، بشــكل ينعكــس ســلًبا علــى جــودة ومخرجــات التعليم 
فيهــا، خصوصــًا مــع خــروج أعــداد مــن االختصاصييــن للتقاعــد االختياري 

العام الماضي.

الضغـــط  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
االختصاصيـــات  علـــى  الراهـــن 
تكليفهـــن  إلـــى  يصـــل  الموجـــودة، 
بمتابعـــة أعـــداد ضخمة مـــن المراكز 
مناطـــق  بمختلـــف  واحـــد،  بـــآن 
الحاصـــل  الشـــح  بســـبب  البحريـــن، 
بعـــدد االختصاصيـــات الموجـــودات 

على رأس العمل.
وبينت أن الوزارة تقف عاجزة حتى 
اللحظة عن حلحلـــة هذا الموضوع، 
ألســـباب تتعلق بترشـــيد وتخفيض 
النفقات، وعـــدم وجود التخصصات 
الوظيفية البديلة الالزمة لسد العجز 
الحاصـــل، باإلضافة إلـــى تخصصية 
هذه الوظيفـــة وارتباطهـــا الميداني 
وبالمعلميـــن،  نفســـها،  بالمراكـــز 

وبالطلبة على حد سواء.
التحفيـــظ  مراكـــز  مـــن  كثيـــر  وكان 
قـــد  علومهـــا،  وتدريـــس  القرآنيـــة 

اتجـــه إلـــى التعليـــم عن بعـــد أخيرًا، 
تواكبـــًا مـــع اإلجـــراءات االحترازية 
والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، 
منهـــا تدريـــس الطلبـــة عـــن طريـــق 
أن  إال  و)واتســـاب(،  )زوم(  تطبيـــق 
زيـــارات االختصاصيات للمراكز بين 
حيـــن وآخر، يمثل ضـــرورة للوقوف 

على أوضاعها.
اختصاصيـــي  عـــدد  أن  إلـــى  يشـــار 
القرآن الكريم 5 فقط، منهم 3 فتيات 
و2 من الشـــباب. وهناك تفاوت كبير 
فـــي عـــدد العامليـــن الذيـــن يشـــرف 
عليهم هؤالء االختصاصيون، فهناك 
اختصاصية تشرف على قرابة 700 
نحو شـــخص تقريبا وأخرى تشرف 
على نحو 500 شخص، في حين أن 
أحد االختصاصيين الرجال يشـــرف 

على نحو 200 شخص.

نقص حاد في اختصاصيي مراكز التحفيظ
إبراهيم النهام



اختالف موقف “الشباب” مع “اإلسكان” بمنح بيوت ألبطال اليد
اختلــف موقــف وزارة اإلســكان مــع موقــف وزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
بشأن اقتراح برغبة نيابي بشأن منح العبي منتخب البحرين الوطني للرجال 

لكرة اليد وحدات سكنية.

األبطـــال  تكريـــم  الشـــباب  وزارة  وأيـــدت 
اســـتفاضت  بينمـــا  البيـــوت،  بمنحهـــم 
وزارة اإلســـكان بشرح شـــروط استحقاق 
الوحدات الســـكانية ومعايير االستعجال، 

دون أن تعلن صراحة تأييدها لالقتراح.

موقف الشباب

وقالـــت وزارة الشـــباب بـــأن أبطـــال اليـــد 
حققـــوا إنجـــازا تاريخيـــا علـــى المســـتوى 
الدولي بالتأهل ألولمبيـــاد طوكيو 2020، 
والتأهـــل لنهائيات كأس العالم بمصر لعام 
2021 فضال عن تحقيق المركز الثاني في 

بطولة األلعاب اآلسيوية بالعام 2018.

موقف اإلسكان

مرئيـــات  البرلمـــان  علـــى طلـــب  وتعليقـــا 
وزارة اإلســـكان بشـــأن االقتـــراح برغبـــة، 
قدمـــت الوزارة ردا كتابيا يتضمن شـــرحا 
مســـتفيضا للقرارات الوزارية التي تحدد 
الفئات المســـتحقة لـــكل خدمة إســـكانية 
ســـكنية  وحـــدة  طلـــب  قبـــول  وشـــروط 

وتخصيصها.
أنـــه لقبـــول وتخصيـــص وحـــدة  وبينـــت 
ســـكنية وجـــب انطبـــاق 7 شـــروط ذكرها 
الرغبـــة  حـــال  وفـــي  االســـكان  نظـــام 
باستعجال الطلب لالعبين الذين يملكون 
ملزمـــة  الـــوزارة  فـــإن  إســـكانية  طلبـــات 

بمعايير االستعجال.
والمادة التي تقصدها الوزارة تنص على: 
“مـــع مراعـــاة أحـــكام اســـتحقاق الخدمـــة 
االســـكانية، يعتمـــد معيـــار أقدمية الطلب 
في شـــأن تخصيص الخدمات االســـكانية 
بصفة أساســـية، ويجوز للوزير –بعد أخذ 
رأي لجنة االسكان- استعجال التخصيص 

بالنظر الى االعتبارات اآلتية:
1 -عدد أفراد األسرة.

2 - الحالـــة الماديـــة لـــرب األســـرة وبقيـــة 
أفرادها.

3 - الحالة الصحية لرب األسرة أو أي من 
أفراد أسرته.

4 - ظـــروف ســـكنى رب األســـرة الحاليـــة 

وأسرته.
5 - تاريخ تقديم طلب الخدمة االسكانية.

6 - موقع المسكن.
7 - غيـــر ذلـــك مـــن ظروف خاصـــة بمقدم 

الطلب أو أي من أفراد أسرته.

مرئيات االتحاد

وأفـــاد االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليد بأن 
مـــن  بأحـــرف  ســـطروا  البحريـــن  أبطـــال 
ذهب إنجازا غير مسبوق بوصولهم ألكبر 
محفل رياضي أال وهو األولمبياد فهم بال 
شك يستحقون ويتطلعون لهذا التكريم.

الموقعون

ووقع على االقتراح برغبة النواب هشـــام 
العشـــيري ومحمود البحراني وعمار قمبر 

وأحمد العامر وحمد الكوهجي.
البرلمانيـــة  الشـــباب  لجنـــة  وأوصـــت 

بالموافقـــة علـــى االقتراح برغبـــة تكريما 
اإلنجـــازات  نظيـــر  المنتخـــب  لالعبـــي 
التاريخيـــة التي حققوها على المســـتوى 

الدولي.

صورة ارشيفية لفرحة األبطال بالفوز

76 % من سيارات التاكسي بالبحرين متخلفة.. والزبون يميل لـ “أوبر” و“كريم”
ــراد ــ أفـ ــا  ــه ــك ــل ــم ي  968 ــا  ــه ــن م أجــــــرة  ــارة  ــ ــي ــ س  1278

76 % من سيارات التاكسي بالبحرين 
ال تنافـــس تطبيقـــات “أوبـــر” أو “كريم” 
أو الليموزيـــن ولهـــذا الســـبب ال يمكـــن 
حصـــول مالكهـــا علـــى دعـــم صنـــدوق 

العمل )تمكين(.
الجهـــة  مرئيـــات  خالصـــة  هـــي  هـــذه 
المعينـــة بشـــأن اقتـــراح برغبـــة نيابـــي 
بشـــأن قيـــام “تمكيـــن” بدعـــم ســـائقي 

سيارات األجرة البحرينيين.
وقـــال الصندوق إنـــه رصد وجود ثغرة 
ســـيارات  علـــى  الطلـــب  بيـــن  واســـعة 
األجـــرة  وســـيارات  المحليـــة  األجـــرة 

التـــي يتـــم طلبها عن طريـــق تطبيقات 
الهاتف.

ولفت إلى أن غالبية الســـكان والسياح 
ســـيارات  وحجـــر  لطلـــب  يتوجهـــون 
األجـــرة مـــن خـــالل تطبيقـــات الهاتف، 

ومن أبرز أسباب ذلك:
الحجـــز  إدارة  وســـرعة  ســـهولة   -
بالتطبيقـــات دون إجـــراء اتصـــال مـــن 

قبل العمالء.
بأحـــدث  الســـيارات  هـــذه  تزويـــد   -
التقنيـــات واألجهـــزة مـــن شـــأنها تتبـــع 
ممـــا  الســـيارة  ســـائق  موقـــع  ورصـــد 
يشـــعر الراكب باألمـــان أثنـــاء تواجده 

بالسيارات.
- توفير خيارات خدمات الدفع ســـواء 
االنترنـــت  عبـــر  المســـبق  الدفـــع  أكان 
مـــن خالل بطاقـــات االئتمـــان أم الدفع 

النقدي بعد الحصول على الخدمة.
المركبـــة  معلومـــات  جميـــع  إتاحـــة   -

للعميل.
بحداثـــة  تتميـــز  الســـيارات  جميـــع   -
إصدارهـــا وبمـــا يوفر نوع مـــن الراحة 

والرفاهية للعميل.
وذكـــر الصندوق بأنه وفقـــا للمعلومات 
التـــي تـــم تزويـــده بهـــا من قبـــل وزارة 
المواصالت واالتصاالت –بصفتها جهة 

اختصـــاص بتنظيم قطـــاع النقل- فقد 
تبيـــن وجود 1278 ســـيارة أجرة تعمل 
بالبحريـــن، منهـــا 968 )76 %( ســـيارة 
أجـــرة يملكها أفراد ال تواكب متطلبات 
العميـــل ســـالفة الذكـــر األمـــر الـــذي من 
شـــأنه أن يـــؤدي الـــى ضعـــف منافســـة 
هـــذه الفئة من ســـيارات األجرة لغيرها 
من الفئات كشـــركات األجـــرة الخاصة 
والليموزين التي تحمل ســـجال تجاريا 
أو ســـيارات األجـــرة التـــي تـــدار عبـــر 

تطبيقات الهاتف المحمولة.
وبيـــن الصنـــدوق أن عـــدم وجـــود آلية 
رصـــد  إلمكانيـــة  ومحـــددة  واضحـــة 

مدخـــول ســـائقي ســـيارات األجرة من 
شـــأنه خلق صعوبة بالغة فـــي إمكانية 
تقييـــم البنـــوك الممولة للوضـــع المالي 
احتســـاب  وتعـــذر  الســـائقين  لهـــؤالء 

المدة الالزمة لسداد القرض الشخصي 
مما يتعذر على الصندوق توفير الدعم 
والتمويل الالزم لشراء سيارات حديثة 

الطراز لسائقي سيارات األجرة.

سيارات تاكسي )صورة ارشيفية(

local@albiladpress.com05

“الخدمة”: ال أطباء بحرينيين بعقود مؤقتة بـ “الصحة”
ــوزارة ــ ــالـ ــ بـ مــــتــــدرب  كــــل  تـــثـــبـــتـــوا  ال  األطـــــبـــــاء:  ــة  ــي ــع ــم ج

أفاد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بأنه ال يوجد موظفون أطباء 
بحرينيــون يعملــون بنظــام التوظيــف المؤقــت بــوزارة الصحــة، وذلــك وفقــا 

لقاعدة بيانات نظام المعلومات اإلدارية للموارد البشرية بالديوان.

جـــاء ذلك تعليقا على اقتراح برغبة نيابي 
بشـــأن تثبيـــت األطبـــاء البحرينيين الذين 

يعملون بعقود مؤقتة في وزارة الصحة.
جوهـــر  فالتقطـــت  األطبـــاء  جمعيـــة  أمـــا 
االقتـــراح برغبة بأن المقصود منه األطباء 
الموظفيـــن بالـــوزارة بعقـــود تدريبية دون 

اشتراط توظيفهم.
البرنامـــج  هـــذا  بـــأن  الجمعيـــة  وقالـــت 
يمتـــد لخمـــس ســـنوات ويتيـــح لحديثـــي 
التخرج فرصة االلتحـــاق ببرامج تدريبية 

تخصصية بالبحرين ودول المنطقة.
وســـجلت الجمعيـــة مخاوفهـــا مـــن تثبيت 

األطبـــاء الملتحقيـــن بالبرنامـــج التدريبي 
مباشـــرة فـــور التحاقـــه بـــه ألنـــه ال بد من 
التأكد من إتمـــام الخريج للبرنامج بنجاح 
وحصولـــه علـــى المؤهـــل المطلـــوب قبـــل 

تثبيته بالوظيفة.
وبـــررت الجمعيـــة موقفها “لئـــال يؤثر ذلك 
سلبا على عدد الشواغر الوظيفية المتاحة 
لتوظيف األطبـــاء عند إتمامهـــم البرنامج 
بنجـــاح فـــي الســـنوات التاليـــة وخصوصا 
الســـلمانية  مستشـــفى  يتحـــول  أن  بعـــد 
والمراكز الصحية لنظام التشـــغيل الذاتي 
بالمستقبل القريب”. ولفتت وزارة الصحة 

بأنه ال يوجد لديها من يعمل بعقد مؤقت، 
وال يوجـــد أطبـــاء يعملون بعقـــود مؤقتة، 
ألنهـــا توظف األطباء بالنظـــام الدائم وفق 
أحـــكام قانـــون الخدمـــة المدنيـــة بجانـــب 
األطبـــاء المتقاعدين وفق حاجـــة الوزارة 

بنظام العقود الجزئية.

األطبـــاء  تـــدرب  الـــوزارة  أن  وأوضحـــت 
حديثـــي التخرج على نفقتها دون االلتزام 
بتوظيفهـــم بعـــد التدريـــب إال مـــن اجتـــاز 
البرنامـــج التدريبـــي وامتحانـــات القبـــول 
بنجـــاح بناء علـــى حاجة الـــوزارة الفعالية 

ومدى توافر الكفاءات المطلوبة.

رئيس ديوان الخدمةرئيسة جمعية األطباء

حققـــت 9 شـــركات مـــن أصـــل 11 
تابعـــة لشـــركة ممتلـــكات القابضـــة 

أرباحا بالسنة المالية 2018.
أصـــول  إجمالـــي  قيمـــة  وبلغـــت 
المجموعـــة 6.3 مليـــار دينـــار وفقـــا 
للنتائج المالية للســـنة المنتهية في 

.2018
ممتلـــكات  محفظـــة  وتحتـــوي 
 60 مـــن  أكثـــر  علـــى  االســـتثمارية 

شـــركة يقـــع حوالـــي نصفهـــا داخل 
البحرين.

وأرفق وزير المواصالت واالتصال 
كمال أحمد بإجابته ردا على سؤال 
برلمانـــي للنائـــب علـــي زايـــد قائمة 
بالشـــركات التابعة لممتلكات والتي 
تمتلـــك فيها الشـــركة نســـبة 50 % 
وأكثـــر مـــن رأســـمالها )مرفـــق مـــع 

النص(.

شركتان تابعتان لـ “ممتلكات” بال أرباح
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علوي الموسوي
ا  اتحاد اللعبة: المنتخب حقق إنجاًزا تاريخّيً

بالتأهل ألولمبياد طوكيو ونهائيات كأس العالم

راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية

راشد الغائب

أكثـــر مـــن 41 ألف طلب لحجـــب )block( أرقـــام مزعجة 
تلقتها هيئة تنظيم االتصاالت )ترا(.

وتعمـــل الهيئـــة علـــى وضع حد مالي شـــهري مقـــداره 50 
دينارا كرســـوم مســـتحقة علـــى خدمة التجـــوال الدولي 
للمشـــترك المتعاقد بنظام الفواتيـــر اآلجلة الدفع، ويجوز 

للمستهلك تحديد حد مالي آخر.
وذكرت الهيئة أنها تعمل حاليا مع هيئة التشـــريع والرأي 
القانونـــي العتماد النســـخة النهائية من الالئحة ونشـــرها 

بالجريدة الرسمية.
شـــكاوى  أبـــرز  أن  تبيـــن  ألنـــه  الهيئـــة  تحـــرك  وســـبب 
المســـتهلكين من تخطي الحد األقصى للفاتورة في حال 

اختيار المستهلك لخدمة التجوال الدولي.
ورفع رد الهيئة، القائم بأعمال المدير العام الشـــيخ ناصر 
بن محمـــد آل خليفة، الى وزيـــر المواصالت واالتصاالت 
كمـــال أحمد بصفته الوزير المســـاءل سياســـيا عن أعمال 

الهيئة أمام البرلمان.
ومـــن المقرر عـــرض إجابة الوزير على الســـؤال البرلماني 
للنائـــب حمـــد الكوهجـــي بجلســـة مجلـــس النـــواب يـــوم 

الثالثاء.

ما السبب في التعديل التشريعي إللغاء الحق المطلق للخليجيين 
بتملـــك األراضي والعقارات بالبحرين واســـتحداث موافقة وزير 

العدل على ذلك؟
يجيب وزير العدل والشـــؤون االســـالمية واألوقاف الشيخ خالد 
بـــن علـــي آل خليفة بأن التعديل التشـــريعي يأتـــي “لمراعاة عدد 
مـــن األمور حول تمّلك األراضي والعقـــارات ُتراعى فيها الحاجة 
الفعليـــة للدولـــة لألراضـــي والحفـــاظ علـــى مخـــزون األراضي أو 

تحديد أماكن معينة لالستثمار أو السكن”.
جـــاء ذلـــك، عنـــد لقـــاء الوزيـــر لجنـــة برلمانيـــة ناقشـــت التعديل 

التشريعي المقرر عرضه بجلسة مجلس النواب يوم الثالثاء.
وينـــص التعديل الجديـــد على جواز تملـــك الخليجيين للعقارات 
واألراضـــي بالبحريـــن بعـــد موافقة وزيـــر العـــدل بالمناطق التي 
يحددها التخطيط العمراني، وذلك كله وفقًا للقواعد واإلجراءات 
التـــي تحددها اللجنـــة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشـــأنها 

قرارات من وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف.

ــلـــوك” “بـ رقــــم  ألــــف   41 ــاالت:  ــ ــصـ ــ االتـ ــة  ــئ ــي ه السكن أو  لــاســتــثــمــار  مــعــيــنــة  أمـــاكـــن  تــحــديــد 
50 ديناًرا الحد األعلى لفاتورة المسافرين تقييد تملك الخليجيين “للحفاظ على مخزون األراضي”
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باب بيت بالمحرق )صورة ارشيفية(
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بالتعاون والتنســـيق مـــع الحملة الوطنيـــة لمكافحة 
فيـــروس كورونـــا )فينـــا خير( والتـــي أطلقهـــا ممثل 
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، 
أمنـــاء  رئيـــس مجلـــس  الوطنـــي،  األمـــن  مستشـــار 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، وتعزيـــزًا لمبدأ الشـــراكة 
المجتمعيـــة الـــذي تنتهجـــه وزارة الداخليـــة، قامت 
المحافظـــات ومديريات الشـــرطة األربع وبمشـــاركة 
عدد من المتطوعين، بتوزيع أكثر من 50 ألف وجبة 
غذائية، يوميا، على أفـــراد العمالة الوافدة بمختلف 

مناطق المملكة.
من جهته، أكد محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بـــن علي بن خليفة آل خليفة أن التعاون والتنســـيق 
مـــع مديريـــة شـــرطة المحافظـــة، ســـاهم فـــي إقامة 
سلســـلة من المبـــادرات خالل الشـــهر الفضيل وذلك 
فـــي إطـــار الجهـــود المبذولة فـــي المبـــادرة الوطنية 
“فينـــا خيـــر” لمكافحة فيـــروس كورونـــا، األمر الذي 
ســـاهم بـــدور بـــارز فـــي تعزيـــز الشـــراكة المجتمعية 

واألمن المجتمعي في مختلف مناطق المحافظة
وأوضح ســـموه أن المحافظة قامت بتوزيع وجبات 
اإلفطـــار علـــى العمالـــة الوافـــدة فـــي كافـــة المناطق 
بالمحافظة نظرًا للظروف الراهنة كجانب احترازي، 
وذلـــك بالتعـــاون مع شـــرطة خدمـــة المجتمع وفرق 
المتطوعين مـــن أبناء المحافظة الجنوبية، مشـــيدا 
بكافـــة الجهـــود المبذولـــة من قبـــل مديرية شـــرطة 
المحافظة والفرق التطوعية في هذه المبادرة التي 
تعكـــس الحـــس الوطنـــي والتالحـــم في هـــذا العمل 

المجتمعي الرائد بهدف توفير األمن والسالمة.
فـــي ذات الســـياق، أوضـــح محافظ المحرق ســـلمان 
بـــن هنـــدي المناعـــي  أن الخيـــر، بـــإذن هللا، لن يقطع 
عـــن هـــذا الوطن بشـــكل عام وعـــن المحرق بشـــكل 
خاص فـــي ظل قيادة عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث يضع جاللته 
المواطـــن في المقـــام األول باعتباره محـــور التنمية 
وعمـــاد الوطن، معربـــا عن شـــكره وامتنانه لصاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 

ولـــي العهد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا يبذله ســـموه مـــن جهود 
عظيمـــة ســـاهمت فـــي التصـــدي لفيـــروس كورونـــا، 
مشـــيدا بالتوجيهـــات التي أصدرها ســـموه والخطة 
التـــي تم العمل بها مما ســـاهم فـــي حصول البحرين 
علـــى العديد من اإلشـــادات من قبـــل منظمة الصحة 

العالمية ومن مختلف دول العالم.
وأشـــار إلـــى أن حملـــة )فينـــا خيـــر(، ولـــدت لتبقـــى 
ولتعكـــس مـــدى تالحـــم وتعاضـــد المواطنيـــن منـــذ 
القـــدم، حيث عكســـت منـــذ انطالقها معدن الشـــعب 
البحرينـــي الـــذي يبذل الغالـــي والنفيس في ســـبيل 
التعبير عن حبه ووالئه للوطن ولقيادة جاللة الملك 
المفدى، حيث تجلى ذلك الحب وتلك المشـــاعر في 
أبهـــى صوره من خـــالل المســـاهمات المادية وحتى 
العينية، متخذين من ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد، 
مثـــاال وقدوة عبر تبرع ســـموه شـــخصيا فور إعالن 

الحملة بمبلغ مليون دينار.
وأضـــاف أن محافظـــة المحـــرق قامـــت بالعديد من 
الخطـــوات واالجـــراءات االحترازيـــة بالتعـــاون مـــع 
الجهـــات ذات العالقـــة، لكن وفي خضـــم حملة )فينا 
مـــع  وبالتعـــاون  المحافظـــة  فـــإن  بالتحديـــد  خيـــر( 

مديرية الشرطة وبتوجيه مباشر من وزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
قامت بتقســـيم مدن وقرى المحافظة إلى 12 نقطة 
لتوزيـــع وجبـــات العمالـــة الوافـــدة، بحســـب الكثافة 
الســـكانية والمجاميـــع العماليـــة حســـب المجمعـــات 
السكنية، راعت المحافظة خاللها القواعد واألنظمة 
المتبعة في هذا الشأن من حيث التباعد االجتماعي 
والطـــرق اإلنســـانية فـــي التوزيـــع بما يضمـــن كرامة 
العمالـــة الوافـــدة ومـــا حـــث عليـــه ديننـــا اإلســـالمي 

الحنيف.
وعبر المحافظ عن شكره للمتطوعين مع المحافظة 
فـــي جميـــع الخدمـــات التـــي تقدمهـــا وخاصة خالل 
جائحـــة كورونا، معتبـــرًا بأن المحـــرق بجميع مدنها 
وقراها ورجالها ونسائها يعتبرون متطوعين، حيث 
يتم تسجيل أسماء اآلالف من الراغبين في التطوع 

في أي مناسبة تطرحها المحافظة.
من جهته، أشـــاد  محافظ العاصمة الشيخ هشام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة بمبـــادرة )فينا خيـــر( مؤكدا 
بـــأن للحملة دورا بارزا في تعزيز التكافل المجتمعي 
لمواجهـــة هذه الظـــروف االســـتثنائية، حيـــث تؤكد 
حـــب أهل البحريـــن لبالدهم ودعم الخيـــر والعطاء، 

مثمنـــا جهـــود الجميع في الحملة والـــذي يمثل عمال 
إنسانيا وخيريا يجلب السعادة والخير للمحتاجين.
وقـــال إن المحافظـــة بالتعاون مع مديرية الشـــرطة 
وأهليـــة  خيريـــة  جمعيـــات  ســـبع  مـــع  وبالتنســـيق 
المناطـــق  أهالـــي  جهـــود  تضافـــر  إلـــى  باإلضافـــة 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، تعمـــل علـــى إيصال 
وجبـــات إفطار صائم من خـــالل إقامة خمس نقاط، 
ثالث منها بســـوق المنامة ونقطـــة لكل من منطقتي 

العدلية والحورة.
وأضاف بأن ما تم تحقيقه منذ إطالق الحملة يدعو 
للفخـــر، فالجميع يعمل بروح الفريق الواحد إليصال 
المحتاجيـــن،  الـــى  األساســـية  الغـــذاء  مســـتلزمات 
فثقافـــة العطـــاء اإلنســـاني أولويـــة راســـخة ونحـــن 
ندعـــو الجميـــع للمشـــاركة فـــي هـــذه الحملـــة ألجـــل 

تقديم المساعدات للمحتاجين.
مـــن جهته، اعتبر محافظ الشـــمالية علـــي العصفور 
م، أن حملة )فينا خير( تأتي ترجمة للرعاية األبوية 
واإلنسانية التكافلية لجاللة الملك المفدى، وحرص 
جاللتـــه علـــى ســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي 
هذه الظروف االســـتثنائية لمكافحة جائحة كورونا 
ضمن الجهـــود الوطنية المبذولة مـــن خالل الحملة 
التي دشـــنها ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك المفـــدى لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيس 
مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
مشـــيدًا بالدعـــم الالمحـــدود الذي تقدمـــه الحكومة 
الموقرة في سبيل التصدي لفيروس كورونا، مثمنًا 
الدور الـــذي تضطلع بـــه وزارة الداخلية بتوجيهات 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر 
عبـــدهللا آل خليفـــة لكافـــة األجهزة األمنيـــة لتقديم 
الدعـــم والمســـاندة في مكافحـــة الفيروس، شـــاكرًا 
القائميـــن على توزيع الوجبات الغذائية من شـــرطة 
خدمـــة المجتمـــع، والمتطوعيـــن مـــن جمعيـــة عالي 
الخيريـــة ورئيـــس وأعضـــاء جمعية رعايـــة الجالية 
البنغالديشية، داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ 
البحرين وأن يديم علينا نعمة األمن واألمان ويدفع 

عنا البالء والوباء.

المنامة - وزارة الداخلية

توزيع 50 ألف وجبة غذائية على العمالة الوافدة يومًيا
ــاون مــع “فــيــنــا خير” ــع ــت ــال ــة وب ــرط ــش ــادرة مــن الــمــحــافــظــات ومــديــريــات ال ــب ــم ب

local@albiladpress.com
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الرفاع -  المجلس األعلى للمرأة

أكد عدد من المعلمات المتطوعات المنتسبات لبرنامج الدعم التعليمي المخصص ألسر الكوادر العاملة على الصفوف األمامية الذي 
ينفــذه المجلــس األعلــى للمــرأة بالتعاون ضمن نقابة التربويين البحرينيين ضمن حملة “متكاتفين.. ألجل ســامة البحرين”؛ اعتزازهن 
بهذه التجربة في تدريس أبناء األسر التي تعمل األم أو األب فيها -أو كليهما- ضمن الصفوف األمامية في التصدي لفايروس كورونا 

“كوفيد19” في مملكة البحرين، من كوادر صحية وطبية وغيرها. 

هـــذه  أن  إلـــى  المعلمـــات  وأشـــارت 
التجربة يتم تقييمها بشكل دوري من 
خـــالل قياس عدد من المؤشـــرات من 
أهمها مدى إقبال تلك األسر للحصول 
علـــى تلك المســـاعدة لحين اســـتكمال 
العـــام الدراســـي في ظل انشـــغال تلك 

األسر في مواجهة الوباء.
ولفتـــت المعلمات إلى أن هذه المبادرة 
مـــن قبل المجلس األعلـــى للمرأة تأتي 
للتعبيـــر عن ما يكنه الجميع من تقدير 
كبير للعاملين والعامالت في الصفوف 
األماميـــة لمـــا يتولون من مســـؤوليات 
جسيمة وجهود جبارة، وما يستدعيه 
ذلـــك مـــن دعـــم معنـــوي يســـهم فـــي 
تسيير شـــئونهم األسرية في ظل هذه 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي تفرضهـــا 

األزمة الصحية.

تجربة استثنائية

مصطفـــى  صفـــاء  المعلمـــة  وتتولـــى 
تدريـــس 12 طالبـــًا وطالبة ينتســـبون 
لستة أسر بحرينية معظمها تعمل األم 
فيهـــا كطبيبـــة، وتقول صفـــاء: “أعمل 
بمنتهى السعادة على تقديم يد العون 
لتلـــك األســـر التـــي تضطـــر للبقـــاء في 
مواقـــع العمل لســـاعات طويلـــة وربما 
أيام، وما يمثله ذلك من ضغط نفســـي 
عليهـــا، خاصـــة وأنهـــا تعمـــل فـــي بيئة 

حذرة محفوفة بالمخاطر “.
لغـــة  اختصاصيـــة  صفـــاء  المعلمـــة 
إنجليزيـــة، تصـــف تعليـــم أبناء األســـر 
فـــي الصفـــوف األماميـــة عن بعـــد بأنه 
“تجربة اســـتثنائية لم تكن ســـهلة في 
البدايـــة، وتقـــول “عملنا مـــع بعض في 
البداية على وضع األســـس الصحيحة 
لنقـــل المعلومة إلـــى الطـــالب بطريقة 
فاعلـــة، وحصلت على دعـــم كامل من 

األسر في ذلك، وقد أصبحت التجربة 
ناضجـــة اآلن إلى حد كبير، حتى أنني 
أقوم بتجميع معظم الطلبة في منتدى 
نقاش من خالل تطبيـــق زووم، وأدير 
حوارات بينهـــم باللغة اإلنجليزية، كما 
نعمـــل مـــع األهل علـــى اختيـــار روتين 
الدراسة المناسب للطالب بما يتناسب 

مع وقت العائلة”.

تخطي التحديات

حمـــزة  كوثـــر  المعلمـــة  تجربـــة  أمـــا 
فتحمـــل تحديـــًا مـــن نـــوع آخـــر، فهي 
معلمـــة صعوبـــات تعلـــم فـــي المرحلـــة 
االبتدائية، تقول “التعامل وجهًا لوجه 
مع طفل يعاني من صعوبة التعلم أمر 
يحمـــل الكثير من التحديات، فما بالك 
بالتعامـــل مـــع هذا الطفل عـــن بعد من 

خالل التطبيقات اإللكترونية”. 
تمكنـــت  بأنهـــا  بالقـــول  وتســـتدرك 
بمســـاعدة أهالي األطفال من العاملين 
فـــي الصفوف األمامية من تجاوز هذا 
التحدي، وبـــدأ األطفال الذين ترعاهم 
يتفاعلـــون مـــع الطريقـــة الجديدة في 
“حتـــى  والتعليـــم، وتضيـــف  التعامـــل 
لـــو ضاعفنـــا جهودنـــا مـــرات ومـــرات، 
فهـــذا أقـــل ما يمكـــن أن نقدمه لألســـر 
التـــي تعمل ليل نهـــار على حمايتنا من 

مخاطر الوباء. 
وتردف “لم تكن البداية ســـهلة، خاصة 
في ظل ضرورة تلبية متطلبات نجاح 
صالحيـــة  الطالـــب  ومنـــح  التجربـــة، 
اســـتخدام الهاتـــف النقـــال وتطبيقات 
بعيـــدًا  وغيرهـــا،  وزووم  الواتســـاب 
عـــن رقابـــة األهـــل بســـبب التزاماتهـــم 
الوظيفيـــة وســـاعات عملهـــم الطويلة، 
لكـــن اعتقـــد أننـــا قطعنا شـــوطًا جيدًا، 
وتعـــززت ثقة جميـــع األطراف ببعضها 

البعـــض، خاصة مع التقدم الكبير الذي 
يتم إحرازه على مستوى فهم الطالب 

للمواد الدراسية وتميزه بها “.

حماسة كبيرة

ســـعيد  زينـــب  المعلمـــة  تبـــدي  فيمـــا 
حماســـة كبيرة لدخول هـــذه التجربة، 
وتحـــرص على بذل كل ما في وســـعها 
مـــن أجـــل التحضير لتدريـــس الطالب 
عـــن ُبعـــد، وذلك رغـــم أنهـــا معلمة في 
مدرسة خاصة أيضا، ولديها التزامات 
يوميـــة في العمل. تقـــول زينب “أقوم 
إعـــداد  خـــالل  مـــن  الـــدرس  بتجهيـــز 
مفهـــوم  تناســـب  تقديميـــة  عـــروض 
التعليـــم عـــن بعـــد، وال أكتفـــي بمجرد 
الـــرد علـــى استفســـارات الطـــالب، بـــل 
فـــي  وأســـاعدهم  الـــدروس  أعطيهـــم 
والتطبيقـــات،  المشـــروعات  إعـــداد 
وُأجـــري معهم المراجعـــات والتحضير 
ونراعـــي  ذلـــك،  وغيـــر  لالختبـــارات 
خـــالل عمليـــة التعلـــم بـــأن المتعلميـــن 
عبـــر اإلنترنـــت يحتاجـــون إلـــى وقت 
وفتـــرات راحـــة دورية حتى يتحســـن 

لديهم االحتفاظ بالمعلومات”. 
وتتابـــع زينـــب “حرصـــت فـــي بعـــض 
معلومـــات  إدخـــال  علـــى  الـــدروس 
ونماذج عن المرأة البحرينية، ودورها 
ونهضتهـــا  المجتمـــع،  خدمـــة  فـــي 
ونجاحاتهـــا، مع تســـليط الضـــوء على 
دور المجلـــس األعلى للمـــرأة في ذلك، 
وفـــي درس آخـــر كان عنوانـــه )المالك 
األبيـــض( حدثتهـــم عـــن دور األطبـــاء 
الحاســـم جـــدًا خـــالل هـــذه الفترة في 

خدمة اإلنسان بمملكة البحرين “.

تقوية الطالب

وتتحـــدث المعلمة ابتهـــاج خليفة عن 

التعـــاون مـــع األهـــل فـــي تهيئـــة بيئـــة 
مناسبة في المنزل للتعلم، وتخصيص 
الوقـــت الكافـــي للدراســـة ثـــم االلتزام 
بـــه، األمر الذي يضفي مشـــاعر الراحة 
واالطمئنـــان فـــي نفـــس األســـرة التي 

تغيب عن المنزل لساعات طويلة. 
وتضيـــف “يقـــدم لنـــا األهـــل كل الدعم 
فـــي عملنـــا، ويحرصـــون علـــى إبعـــاد 
جميع مصادر التشتت مثل الضوضاء 
خـــالل  أوالدهـــم  عـــن  الخارجيـــة 
تواصلهـــم معنـــا، وبمـــا يوفـــر الراحـــة 
بالتركيـــز علـــى  لـــه  للطالـــب ويســـمح 

المهمة المطلوبة”. 
هـــذه  أن  ابتهـــاج  المعلمـــة  وتعتبـــر 
المبـــادرة تســـاهم فـــي تعزيـــز تجربـــة 
مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال التعليم 
عن بعد، خاصة وأنها تتم خارج نطاق 
قائلـــة  وتـــردف  النظاميـــة،  المدرســـة 
“نحـــن أقـــرب هنا إلى ما يشـــبه تقديم 
تفصيلهـــا  يتـــم  التـــي  تقويـــة  دروس 
بحســـب احتياجـــات الطالـــب ووقتـــه 
وبمـــا يتوافق مع رغبـــات األهل، وهي 
فرصة كذلك لتطوير التجربة، وتعزيز 
مهـــارات الطالب في المواد الدراســـية 

بأقصى فاعلية”. 
وتؤكد “نحن نســـاهم في تعزيز ثقافة 
الطالـــب واألســـرة ككل فـــي موضـــوع 
فيصبـــح  بعـــد،  عـــن  الذاتـــي  التعليـــم 
الطالـــب أكثر معرفـــة لمواطن الضعف 
الدراســـي عنـــده، وكيفيـــة تقوية ذلك 
من خالل األسئلة التي يطرحها علينا، 

واألبحـــاث  والتطبيقـــات  والوظائـــف 
لهـــذا  التـــي يقـــوم بهـــا، وهـــذا يهيئـــه 
النوع مـــن التعليم مســـتقبال ليس في 
مرحلـــة الدراســـات العليـــا فقـــط وإنما 
فـــي مختلف مراحـــل حياته من خالل 

ما يعرف بالتعليم المستمر “.

تقديم الدعم

فيما تؤكد المعلمة عائشـــة عبد الكريم 
حرصها على استخدام أفضل القنوات 
التقنيـــة المتاحة للتواصل مع الطالب، 
من خـــالل الواتســـاب وتطبيـــق زووم 
وجوجل كالس روم وغيرها، وذلك بما 
يناسب عمر الطالب ومهاراته، وتقول 
“يتـــم التعليـــم عبـــر طريقتيـــن، األولى 
التواصـــل المباشـــر مـــع الطـــالب لمدة 
تطـــول أو تقصـــر بحســـب مقتضيـــات 
الدرس، ثم يكون هناك بعدها واجبات 
يحلهـــا الطالب ويعود لنـــا لتصحيحها، 

أن  علـــى  الحـــرص  كل  الحـــرص  مـــع 
تتم هـــذه العملية التدريســـية دون أن 
تضطر األم للتدخل وتدريس الطالب، 
ألن الهـــدف األساســـي من تطوعنا في 
حملـــة “متكاتفيـــن” هـــو تحمـــل عبء 
حتـــى  أهلهـــم،  عـــن  األبنـــاء  تدريـــس 

يتفرغوا لمهامهم الوظيفية. 
وتضيـــف المعلمـــة عائشـــة “تمكنـــا من 
تخطـــي التحـــدي المتمثـــل فـــي إدارة 
وجدولة العملية التعليمية مع الطالب، 
والســـيطرة على الوقت والتحكم فيه، 
ونجـــد كل تعاون وامتنـــان من األهل، 
ال  هنـــا  المـــدرس  مهـــام  وأن  خاصـــة 
تقتصر على تزويد الطالب بالمعلومات 
والتأكد من استيعابه لها، وإنما تتعدى 
ذلـــك إلى تنظيـــم بيئة التعلـــم عن بعد 
والقيام باألنشـــطة التعليميـــة الداعمة 
لهـــذه البيئـــة، وتقديـــم الدعـــم الفردي 

للطالب”.

ــن... ألجـــــل ســـامـــة الـــبـــحـــريـــن” ــيـ ــفـ ــاتـ ــكـ ــتـ ــن نـــشـــاطـــات حــمــلــة “مـ ــمـ ضـ

معلمات: نعتز بتدريس أبناء العاملين على الجبهة األمامية

صفاء مصطفى

زينب سعيد كوثر حمزة

عايشة عبد الكريم ابتهاج خليفة
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المعــراج: احتجنا إلــى تطوير بعــض النواقص فــي القانون

تأييد تعديل قانون المصرف المركزي

^أيـــد أعضـــاء مجلس الشـــورى 
بالموافقة على مشروع قانون بتعديل 
بعض أحـــكام قانون مصرف البحرين 
المركزي والمؤسســـات المالية الصادر 
2006م،  لســـنة   )64( رقـــم  بالقانـــون 
والـــذي يهدف إلى مواكبة تشـــريعات 
مملكـــة البحريـــن ألفضل الممارســـات 
مجـــال  فـــي  والتشـــريعية  الدوليـــة 
صناعـــة الخدمـــات الماليـــة والرقابـــة 
عليها؛ من أجـــل حمايٍة أفضل لعمالء 
المؤسســـات الماليـــة وجذب مزيد من 

االستثمارات في هذا المجال.
رشـــيد  المصـــرف  محافـــظ  وأشـــار 
المعراج إلـــى أن القانون تم التصديق 
عليـــه فـــي العـــام 2006 وبعـــد مـــرور 

ســـنوات تجـــددت الكثيـــر مـــن األمور 
للحاجـــة إلـــى تطوير بعـــض النواقص 
لمعالجة بعض القضايا التي واجهناها، 
ولتطويـــر العمل شـــكل المجلس هيئة 
مـــن  نخبـــة  تضـــم  الشـــرعية  للرقابـــة 
المختصيـــن وأصحـــاب الفضيلـــة من 
هذا المجال، وتخضع لمراجعة دقيقة 

من قبل هذه الهيئة.
ســـلمان  جميلـــة  الشـــورية  ونوهـــت 
بأنـــه يجـــب أن يتم تحديـــد الظروف 
للمصـــرف  تجيـــز  التـــي  االســـتثنائية 
إيقـــاع جزاء الوقف الفوري عن العمل 
لـــدى  يعمـــل  الـــذي  المســـؤول  بحـــق 
المرخـــص لـــه بتقديـــم الخدمـــات من 

جميلة سلمانقبل المصرف.

فوزية الجيب تتابع انعقاد الجلسة من منضدتها تحت القبة

“الشورى” يوافق على إلغاء “المنازعات اإليجارية”
ــة ــن ــج ــل ال قـــــــــرارات  مــــن   %  18 ــاف  ــنـ ــئـ ــتـ اسـ ــل:  ــ ــاض ــ ــف ــ ال

علـــى  الشـــورى  ^وافـــق مجلـــس 
مشـــروع قانـــون بتعديل بعـــض أحكام 
قانـــون إيجـــار العقارات والـــذي يهدف 
القضائيـــة  المنظومـــة  تطويـــر  إلـــى 
فيمـــا يتعلـــق بالمنازعـــات الناشـــئة عن 
تطبيق أحكام قانـــون إيجار العقارات، 
المنازعـــات  لجنـــة  إلغـــاء  والمتضمـــن 
اإليجاريـــة، وجعـــل المحكمـــة الكبـــرى 
المختصـــة  المحكمـــة  هـــي  المدنيـــة 
بالمنازعات الناشـــئة عن تطبيق أحكام 

قانون إيجار العقارات.
وأيـــدت عضو مجلـــس الشـــورى جهاد 
يعيـــد  ألنـــه  القانـــون  جوهـــر  الفاضـــل 
القضيـــة برمتهـــا إلـــى القضـــاء بدال من 
اللجـــان اإلداريـــة التي تكـــون لها صفة 

قضائية.
وقالـــت “لـــدي إحصائيـــة لعمـــل لجنـــة 
المنازعـــات اإلداريـــة للســـنة القضائيـــة 

للســـنة 2018 - 2019 تقـــول إن اللجنة 
نظـــرت فـــي 2389 قضيـــة حســـم منها 
1847 منذ ســـبتمبر 2018 حتى فبراير 
 341 القضايـــا  مـــن  واســـتؤنف   2019

مـــن   %  18 بنســـبة  أي  فقـــط  قضيـــة 
القضايا المحسومة.

وتساءلت: ما سبب قفل باب استئناف 
األحكام الصـــادرة من المحكمة الكبرى 

المدنيـــة إذا كان مبلغ المطالبة أقل من 
1000 دينـــار؟ خصوصـــا أن عمل لجنة 
المنازعـــات اإلدارية التـــي نقلت قضايا 
اللجنـــة فيهـــا لـــم تتجـــاوز 18 % وأرى 

أنها نسبة قليلة وال تحقق العدالة.
وعقـــب وزيـــر العـــدل الشـــيخ خالد بن 
بـــأن ســـبب تحديـــد  آل خليفـــة  علـــي 
الــــ 1000 دينـــار هو اتســـاق مـــع جميع 
المنازعات التي صدر بها تعديل بقانون 
المرافعة والتي تقضي بأن 1000 دينار 
هو نصاب نهائي وال يجب االســـتئناف 

فيه إال بأحوال معينة.
ولفت إلـــى أن النص مهم، وأن مســـألة 
األعـــراف حاضـــرة بالتـــي تكـــون هناك 
قليلـــة القيمـــة ولكـــن بضوابـــط معينة، 
وهي فلســـفة عامة وموجـــودة بجميع 
الدول، ففي بعض الدول تتجاوز ألفي 

دينار.

جهاد الفاضل

قال وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن الوزارة قامت بتوقيع ٤ اتفاقيات بديسمبر الماضي مع كل من بنك 
البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين اإلسالمي، وبنك البحرين للتنمية، لتقوم بتقديم تسهيالت مالية.

جـــاء ذلك فـــي ســـياق رده على الســـؤال 
رحمـــة  آل  فيصـــل  النائـــب  مـــن  المقـــدم 
حول اإلجراءات التـــي قامت بها الوزارة 

إلطالق صندوق السيولة.
قـــال  اٌتخـــذت،  التـــي  اإلجـــراءات  وعـــن 
“تـــم عقد عدد مـــن االجتماعات للتشـــاور 
والتباحث بخصـــوص اإلجراءات وآليات 
عمـــل الصنـــدوق، ومعاييـــر االســـتحقاق، 

المتعلقـــة  والزمنـــي  التنظيمـــي  واالطـــار 
دراســـات  واجـــراء  الســـيولة،  بصنـــدوق 
وتحديـــد  للموضـــوع،  وقانونيـــة  فنيـــة 
نسب المســـاهمة في الصندوق للمصارف 

المشاركة”.
وعن كيفية استفادة الشركات ومؤسسات 
القطـــاع الخاص من الصندوق، قال “منح 
تســـهيالت ائتمانيـــة تصـــل حتـــى مليون 

دينار للشـــركات الكبيرة، التي يبلغ دخلها 
السنوي ثالثة ماليين دينار أو أكثر”.

دينـــار  مليـــون  ربـــع  “وحتـــى  وتابـــع 
للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة التي 
يبلغ دخلها السنوي أقل من ثالثة ماليين 
بمعـــدل  التمويـــل  يكـــون  دينـــار، بحيـــث 
فائـــدة منخفض ما يعـــادل 2.5 % ولمدة 

٣ سنوات كحد أقصى لفترة التسهيل”.

أفــاد وزيــر الماليــة واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة 
بأن نســبة العاملين في القطاع المصرفي من البحرينيين بلغت 77 % حتى 
العام 2019، مؤكًدا أن القطاع المصرفي والمالي يعتبر من القطاعات التي 

كانت وال تزال تستقبط أعداًدا من الخريجين الباحثين عن عمل.
وقـــال رًدا علـــى ســـؤال لرئيـــس مجلـــس 
النواب فوزية زينل: بينت نتائج المســـح 
أن نســـبة البحرينييـــن قـــد بلغـــت 77 % 
مـــن إجمالـــي عـــدد العاملين فـــي القطاع 
المصرفـــي في نهايـــة العـــام 2019 حيث 
 5520 البحرينييـــن  العامليـــن  عـــدد  بلـــغ 

مـــن  و2245  الذكـــور  مـــن   3275 بينهـــم 
اإلنـــاث مما يدل على كفـــاءة البحرينيين 
والبحرينيـــات، وأنهـــم االختيـــار المفضل 

عند التوظيف.
وبلغت نســـبة البحرنة في مصارف قطاع 
التجزئة 48.2 % فـــي نهاية العام 2019، 

في حين بلغت النسبة في مصارف قطاع 
الجملـــة 56.9 % فـــي نفـــس الفتـــرة، كما 
بلغت نســـبة البحرنة في شركات األعمال 
االستشـــارية 54.5 % واألســـواق المالية 
94.9 % فـــي حيـــن بلغـــت النســـبة فـــي 
شـــركات التأميـــن المؤسســـة محلًيا 67.6 
مـــن   % 56.4 البحرينيـــون  %، ويشـــغل 
المناصب اإلدارية فـــي القطاع المصرفي 
مع انتهاء العام 2019 مقابل 60.8 % مع 
انتهـــاء العـــام 2015 وشـــغل البحرينيون 
نسبة 48 % في منصب رئيس تنفيذي و 

49.7 % في منصب مدير تنفيذي.

ا علــى آل رحمة حــول صندوق الســيولة وزيــر الماليــة ردًّ

وزيــر الماليــة ردا علــى زينــل: 56.9 % ببنــوك الجملــة

ربع مليون دينار تمويالت “الصغيرة والمتوسطة” بفائدة منخفضة

البحرينيون يمثلون 77 % من العاملين بالمصارف

وجــه وزيــر اإلســكان باســم الحمــر، المديــر العــام لبنــك اإلســكان خالــد عبــدهللا إلــى 
الوقــوف مــع القضيــة التــي أثارتها “البالد” وعضــو مجلس النواب أحمد الدمســتاني 
بشــأن “تجمــد األمــور المتعلقــة بمشــروع مزايــا”، وذلــك بالتواصــل مــع المعنييــن من 

العقاريين الذين أدلوا بتصريحات في هذا الخصوص عبر الصحيفة.

وعلى ذات الصعيد أعلن الرئيس الســـابق 
لجمعيـــة العقاريين الخبيـــر العقاري ناصر 
األهلـــي أنـــه تلقى اتصـــاال مـــن مدير بنك 
اإلســـكان مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى حلول 
ترضي جميع األطـــراف وتقريب وجهات 

النظر فيما يتعلق بمشروع مزايا.
وكشـــف عن أن لقاًء ســـيعقد صباح اليوم 

االثنين يجمع المدير العام لبنك اإلســـكان 
خالـــد عبدهللا وناصر األهلـــي ومدير عام 
عقارات ماجســـتك محمود الشيخ، سيتم 
مـــن خالله الوقوف على المســـائل العالقة 
فيما يعنى بمشـــروع مزايا والوصول إلى 

نتائج ترضي جميع المطورين.
وبيـــن أن هـــذا التحـــرك جـــاء بعـــد إثـــارة 

للموضـــوع  الدمســـتاني  أحمـــد  النائـــب 
عبـــر صحيفـــة “البالد” حيـــث تفاعل وزير 
اإلســـكان بشـــكل إيجابـــي مـــع مـــا طـــرح 
ووجـــه بمتابعة المشـــكلة مـــن قبل المدير 

العام لبنك اإلسكان.
ووجه األهلي ومحمود الشـــيخ شـــكرهم 
البالـــغ لوزير اإلســـكان والمدير العام لبنك 
اإلسكان على ما أبدوه من تعاون وجدية 
مـــن أجل حلحلة األمور العالقة بمشـــروع 
الوزاريـــة  التوجيهـــات  مقدريـــن  مزايـــا، 
وحـــرص الوزيـــر علـــى تقريـــب وجهـــات 
النظـــر والوصـــول للنتائـــج المعنيـــة التي 

تعيد لمشروع مزايا مزاياه المتعطلة.

قـــال وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة في 
النائـــب  مـــن  المقـــدم  الســـؤال  رده علـــى 
فاطمـــة القطري بشـــأن إجمالي متأخرات 
للهيئـــة  المســـتحقة  التأميـــن  اشـــتراكات 
العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي بأنهـــا تصل 
الـــى  المدنـــي  العـــام  القطـــاع  لصنـــدوق 
الموظـــف  )17.658.766( دينـــارا، حصـــة 
وحصـــة  دينـــارا،   )4.414.691( منهـــا 

الحكومة )13.244.075( دينارا.
وأوضـــح أن إجمالـــي المبالـــغ المســـتحقة 
هـــي  الخـــاص  القطـــاع  لصنـــدوق 
)59.516.176( دينارا، منها )21.927.012( 
و)37.589.164(  العامـــل،  حصـــة  دينـــارا 

دينارا حصة صاحب العمل.
وعن إجمالي المبالغ المســـتحقة لصندوق 
والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي  أعضـــاء 
الفصـــل  حتـــى  البلديـــة  والمجالـــس 
التكلفـــة  أن  أوضـــح  الرابـــع،  التشـــريعي 
االكتوارية لالشتراكات والمدد االعتبارية 

والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي  ألعضـــاء 
والمجالـــس البلدية هـــي )110.039.202( 

دينار.
وعـــن اإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الهيئة 
فـــي ســـبيل تحصيـــل المتأخـــرات، أجاب 
“تؤكد الهيئة سعيها الدؤوب الستحصال 
المبالـــغ المتأخرة والمســـتحقة للصناديق 
التقاعديـــة، وذلـــك في حـــال التخلف عن 
الســـداد، ومن خالل عـــدة إجراءات أولها 
واشـــعارها  للجهـــات  مخاطبـــات  ارســـال 

بضرورة سداد االشتراكات المستحقة”.

“مزايـــا” بشـــأن   ”^“ نشـــرته  مـــا  مـــع  تفاعـــا 

عــدم اســتحصال المتأخرات يؤثــر على العجــز االكتواري

لقاء مرتقب بين مدير بنك اإلسكان والعقاريين والمطورين

المبالغ المستحقة لصندوق البرلمانيين والبلديين

المعتذرون
سجلت الجلسة التاسعة والعشرين 
أنظمة  عبر  ُبعد  عــن  عقدت  والــتــي 
االتــصــال الــمــرئــي اعــتــذار كــل مــن: 
النعيمي  وفيصل  الرميحي  خميس 

ودالل الزايد  

تغطية: مروة خميس
تصوير: خليل إبراهيم

علوي الموسوي

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

سعيد محمد
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المنامة - بورصة البحرين

أعلنــت بورصــة البحريــن عــن إدراج اإلصــدار رقــم )20( لســندات 
التنميــة الحكومية التــي أصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة 
عــن حكومــة مملكــة البحريــن حيــث ســيتم تداولهــا تحــت الرمــز 
GDEV20.BND اعتبارا من اليوم اإلثنين الموافق 11 مايو 2020.

ويــبــلــغ حــجــم اإلصـــــــدار 300 
اسمية  بــقــيــمــة  ديـــنـــار  مــلــيــون 
ــار بــحــريــنــي واحــد  ــن قــدرهــا دي
لــلــســنــد، فـــي حــيــن تــبــلــغ مــدة 
3 سنوات اعتبارًا من  اإلصــدار 
10 مايو  2020 حتى  10 مايو 
الــثــابــت  الــعــائــد  ويــبــلــغ   .2023
خاللها  يتم  ســنــويــًا،   %  6.00
دفع فوائد اإلصدار كل 6 أشهر 
نــوفــمــبــر و3   3 تــســتــحــق فـــي 
مــايــو مــن كــل عــام خــالل مدة 

اإلصدار.
واعـــتـــبـــارا مـــن يــــوم اإلثــنــيــن 
 2020 ــو  ــ ــاي مــ  11 ــق  ــوافــ ــمــ ــ ال
ــمــســتــثــمــرون من  ســيــتــمــكــن ال
هذا  فــي  وشـــراء  بيعا  التعامل 
ــم  ــرهـ اإلصـــــــدار بـــإعـــطـــاء أوامـ
النظام  في  إلدخالها  للوسطاء 
بمطابقة  آلـــيـــا  ســيــقــوم  ــذي  ــ الـ

المعتمدة  اآللــيــة  األوامـــر وفــق 
لسوق السندات وأدوات الدين 
الــمــدرجــة فــي الــبــورصــة حيث 
تأتي أولوية السعر في المرتبة 
توقيت  ــويــة  أول يليها  ــــى  األول
ــر فــي الــنــظــام في  ــال األمـ إدخــ

المرتبة الثانية. 
ــإدراج هــذا اإلصـــدار يصبح  ــ وب
ــدات  ــنـ ــسـ ــدد إصـــــــــــدارات الـ ــ عــ
ــة فــي  ــ ــدرجـ ــ ــمـ ــ ــوك الـ ــ ــكـ ــ ــصـ ــ والـ
البورصة 14 إصدار تبلغ قيمتها 
مليار  اإلجمالية حوالي 7.098 

دوالر.

إدراج اإلصدار )20( لسندات التنمية بـ 300 مليون دينار

ناشــدوا الجهات الرســمية حــل قضيتهم وحفــظ حقوقهم

“كورونـــا” أزمـــة  تداعيـــات  تخفيـــف  لمبـــادرات  دعًمـــا 

في شقق بالسيف لم يتسلموا وثائق الملكية

“سدافكو” تقدم مساهمات غذائية ونقدية بـ 100.3 ألف للبحرين

رفع متضررون دعاوى قضائية بعد أن أخفق المطور العقاري والضامن 
فــي تســليم وثائــق ملكيتهــم لشــقق ســكنية فــي أحــد األبــراج الســكنية 
بضاحيــة الســيف، وذلــك فــي قضيــة جديــدة مــن مخلفات مرحلــة بيع 

المشروعات العقارية على الخريطة بالطريقة السابقة. 

وبــــدأ الـــمـــالك فـــي دفــــع مــبــالــغ شـــراء 
قبل  تقريبا   2013 الــعــام  فــي  الشقق 
أن يستملكوا هذه الوحدات السكنية، 
المستحقة  المبالغ  كامل  ســددوا  وقــد 
عليهم من المدفوعات قبل شهر يونيو 
2015، ولكن وبعد مرور 5 سنوات من 
المستفيدون  يحصل  لم  الموعد  ذلك 

على سندات ملكيتهم للشقق.
وبــلــغــت أســعــار الــشــقــق الــتــي ســددهــا 
 45 بين  ما  القضية،  في  المتضررون 
ألف دينار حتى 100 ألف دينار تقريبا 
حسب مساحات الشقق وعدد الغرف.

وطالب هؤالء المستثمرون، وهم نحو 
حصولهم  عدم  من  متضررا  مالكًا   52
على سندات الملكية لشققهم، مطالبين 
مساعدتهم  الــبــحــريــن  فــي  الــســلــطــات 
هذه  بعد  قضيتهم  حــل  ينتظرون  إذ 
بعد  الــتــأخــيــر،  مــن  الخمس  الــســنــوات 
قبل  الدفعات  باستكمال  الُمالك  قيام 
يونيو 2015 والمستحقة عليهم مقابل 
ــدات الــســكــنــيــة، وبــعــد  ــوحـ شــرائــهــم الـ
5 سنوات في انتظار سندات  انقضاء 

الملكية.
فــإنــهــم علموا  الــمــشــتــريــن،  وبــحــســب 

األرض  ــك  ــعــقــاري ومــال ال الــمــطــور  أن 
األرض  اســـتـــخـــدم صـــك  ــبــحــريــنــي  ال
بنك  من  عقاري  قرض  على  للحصول 
عام  بعد  أي   ،2016 العام  في  أجنبي 
بالكامل  السكنية  الشقق  هذه  بيع  من 
األرض  مالك  وكــان  أثمانها،  وتسديد 

البحريني هو الضامن للرهن العقاري.
وسعى مالك الشقق جاهدين للحصول 
بهم،  الــخــاصــة  الملكية  ســنــدات  على 

بين  رهينة  بقيت  الوثائق  هــذه  ولكن 
الثالثة أطراف المذكورة، هم: المطور 
والبنك  البحريني  الضامن  الــعــقــاري، 

األجنبي. 
الـــمـــطـــور أعــلــن  ــادر أن  ــصـ ــرت مـ ــ ــ وذك
وال  حاليًا،  السجن  فــي  وهــو  إفــالســه، 
أو منسوبيه من هو  أقاربه  يوجد من 
القضية،  فــي  مــا  بـــدور  للقيام  مــؤهــل 
ــم غـــيـــر قــــادريــــن عــلــى  ــالـــي هــ ــتـ ــالـ وبـ

المساعدة في تسوية النزاع.
وناشد مالك الشقق الجهات المختصة 
في  االعتبارية  والجهات  والقانونية 
الــبــحــريــن مـــد يـــد الـــعـــون لــهــم بشكل 
عاجل؛ للحصول على سندات الملكية 
الخاصة بهم، بعد العناء الذي تكبدوه 
 5 لـــ  المختلفة  لــأجــهــزة  الــذهــاب  عبر 

سنوات دون أي نتيجة.

أعــلــنــت شـــركـــة ســـدافـــكـــو الــبــحــريــن 
ــن تــقــديــم  ــيـــة عــ ــغـــذائـ ــلــمــنــتــجــات الـ ل
بمبلغ  ــقــديــة  ون ــيــة  غــذائ مــســاهــمــات 
ألــف   100.3 ( ــال ســعــودي  ريـ مــلــيــون 
حليب  منتجات  من  بحريني(،  دينار 
الخير”،  “فينا  مبادرة  السعودية ضمن 
لأعمال  الملكية  المؤسسة  بــرعــايــة 
وباء  مكافحة  جهود  لدعم  اإلنسانية 
وحماية  المستجد  كــورونــا  فــيــروس 

صحة وسالمة المواطنين.
ــذه الـــمـــبـــادرات الــجــديــدة  وتــعــكــس هـ
بمبدأ  الراسخ  )سدافكو(  التزام  مدى 
الخدمة المجتمعية والبرامج الداعمة، 
االجتماعي  االستقرار  من  تعزز  التي 

في  تدريجًيا  المنطقة  دول  بــدء  مــع 
االجتماعي  التباعد  عمليات  تخفيف 
)كوفيد  المستجد  كــورونــا  لــفــيــروس 
الــمــســاهــمــات  ــذه  هـ ســتــســاعــد   ،)19  -
األسر  األساسية  الغذائية  المواد  من 
الدخل  مصادر  فقدان  من  المتضررة 
وسبل العيش في الفترة األخيرة من 

األزمة. 

التنفيذي  الــرئــيــس  قــال  جهته،  ومــن 
ــتــجــات  ــن ــم ــة ل ــ ــودي ــعــ ــســ ــ ــة ال ــركـ ــشـ ــلـ لـ
ــبــان واألغــذيــة )ســدافــكــو(، فــاوت  األل
رئيًسا  إقليمًيا  ماتيس”بصفتنا مصنًعا 
شعور  ذات  وكشركة  الغذائية،  للمواد 
المجتمع،  تــجــاه  بــمــســؤولــيــتــنــا  قـــوي 
األوقـــات  هــذه  فــي  للغاية  المهم  مــن 
والمساعدة  بالعون  نتقدم  أن  الصعبة 

تفشي  تداعيات  من  المتضررة  لأسر 
 - )كوفيد  المستجد  كــورونــا  فيروس 
19(. نعمل بشكل وثيق لتقديم الدعم 
البحرين  فــي  المنظمات  إلــى  الـــالزم 
لــضــمــان حـــصـــول الــمــحــتــاجــيــن على 

الضروريات اليومية”. 
واهتمام  تلبية  في  المساهمة  وتكمن 
المجتمعية  القضايا  بمعالجة  سدافكو 
الذين  أولئك  بمعاناة  الوعي  وزيـــادة 
ففي  استثنائية،  ــا  ظــروًف يــواجــهــون 
سدافكو  تمضي  الــشــدائــد،  مــواجــهــة 
من  قــوة  تكون  أن  على  بعزمها  قدما 
الــتــي تعمل  الــبــلــدان  الخير فــي  أجــل 

فيها.

المنامة - المحرر االقتصادي

المنامة - سدافكو البحرين
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مستثمرا

المسؤول بالشركة 
المطورة بالسجن 
والبناية مرهونة 

ألحد البنوك

“دانات” يطلق خدمة االستالم والتسليم لعمالئه

خسائر كبيرة  بشركات التنظيف والتعقيم جراء “كورونا”

أعلــن معهــد البحريــن للؤلــؤ واألحجــار الكريمة “دانــات” عن إطالق 
فــي  لعمالئــه  الكريمــة  اللؤلــؤ واألحجــار  اســتالم وتســليم  خدمــة 
مختلــف مناطــق إقامتهــم أو عملهــم، وذلــك فــي ظل التــزام المعهد 
الكامــل باإلجــراءات االحترازيــة ضــد فايــروس كورونــا المســتجد 

“كوفيد19”، والحفاظ على التباعد االجتماعي.

وكشف “دانات” أنه بإمكان جميع 
المعهد  مع  التواصل  المتعاملين 
لــحــصــول عــلــى خــدمــات فحص 
ــار الــكــريــمــة من  الــلــؤلــؤ واألحـــجـ
خالل أحدث المعدات والتقنيات 

التي يستخدمها المعهد.
تتم  العملية  هـــذه  أن  ــح  وأوضــ
عبر خطوات مدروسة وموثوقة 
األمنية  المعايير  ألرقـــى  ووفــقــا 
للراغبين  يمكن  حيث  المتبعة، 
بــالــحــصــول عــلــى خــدمــة فحص 

والمجوهرات  كاللؤلؤ  مقتنياتهم 
ــمــة الـــدخـــول  ــكــري واألحــــجــــار ال
اإللكتروني،  “دانـــات”  موقع  إلــى 
ــئ االســــتــــمــــارة الـــخـــاصـــة  ــ ــل ومــ
ذلك  بعد  ليبادر  الفحص،  بطلب 
فــريــق خـــاص مــن شــركــة أمنية 
الغرض  لهذ  “دانــات”  تعاقد معها 
يحدده  الــذي  للمكان  بالحضور 
العميل، واستالم هذه المقتنيات، 
خبراء  فــريــق  ــك  ذل بعد  ليتولى 
دانات إجراء عملية الفحص في 

المختبر، ثم االتصال بالعميل بعد 
مقتنياته  فحص  عملية  انتهاء 
والتنسيق معه حول تسليمها له 
الفحص  تقرير  مع  ذاتها  باآللية 

من دانات.
بتسليم  ــتــزامــه  ال الــمــعــهــد  وأكـــد 
شهادات فحص اللؤلؤ واألحجار 
األوقـــات  فــي  للعمالء  الــكــريــمــة 
المحددة، وذلك في إطار اعتماد 
ــى أعـــلـــى الــمــعــايــيــر  ــمــعــهــد عــل ال

المجوهرات  قطاع  في  المهنية 
ــحــرص  واألحـــجـــار الــكــريــمــة وال
وحماية  وضمان  تطبيقها،  على 
والمستهلك  التاجر  ثقة  وتعزيز 
ــكــريــمــة  ــار ال ــ ــجـ ــ بـــالـــلـــؤلـــؤ واألحـ

والمجوهرات.

لمعهد  التنفيذي  الرئيس  وقالت 
البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة 
“دانـــــــــات”، نـــــورة جــمــشــيــر، في 
تــصــريــح لــهــا إن خــدمــة اســتــالم 
وتسليم اللؤلؤ واألحجار الكريمة 
مناطقهم  في  العمالء  وإلــى  من 
ــي إطــــــار حـــرص  إنـــمـــا تـــأتـــي فــ
“دانـــــات” عــلــى مــواصــلــة تقديم 
فــي مختلف  لــلــعــمــالء  خــدمــاتــه 
ثقتهم،  على  والحفاظ  الظروف، 

وضمان سير أعمالهم.
وأضـــافـــت جــمــشــيــر “فـــخـــورون 
ــدوٍر حيوي  ــ بــمــواصــلــة قــيــامــنــا ب
في تعزيز الثقة بـ )دانات( وبناء 
نوعه  من  معهد  كأفضل  سمعته 
ــم فـــي مــجــال تــقــديــم  ــعــال فـــي ال
اللؤلؤ واألحجار  خدمات فحص 

ــي فـــخـــورة  ــنـ الـــكـــريـــمـــة، كـــمـــا أنـ
في  العمل  بفريق  خــاص  بشكل 
العطاء  يــواصــل  الـــذي  )دانـــــات( 
جميع  رغم  اإلنــجــازات  وتحقيق 

التحديات”.
“دانــات”  معهد  تأسيس  تم  وقــد 
في إطار مشروع الخطة الوطنية 
إلحياء صناعة اللؤلؤ في مملكة 
المملكة  وتعزيز سمعة  البحرين، 
للخبرة في  رائــدا  مركزا  بصفتها 
ونافذة  الكريمة،  األحجار  مجال 
لخدمة  العالمية  األســـواق  على 
والعالميين،  المحليين  العمالء 
أفضل  )دانـــات( من  أصبح  حتى 
العالم  في  والمختبرات  المعاهد 
والتأكد  اللؤلؤ  فحص  لخدمات 

من طبيعة تكوينه.

يعتقــد الكثيــرون أن شــركات التنظيفــات هــي المســتفيد الوحيــد مــن أزمــة 
فيــروس كورونــا عبــر خدمــة التعقيــم والطلب المتزايــد عليهــا، خصوصا مع 
رواج إعالنــات شــركات التنظيــف العاملــة فــي البحريــن عبر موقــع التواصل 
االجتماعــي “انســتغرام”، ولكــن فــي الواقــع هي أيضــا من المتضررين بشــكل 
كبير من األزمة، سواسية مع بقية الشركات والمحالت التجارية؛ كونها جهة 

تقدم خدمات لتلك المشاريع.

وقال مؤسس شركة البناي للتنظيفات 
تعقيم  خدمة  “إن  البناي  ميثم  سيد 
العفن الفطري توقفت بنسبة 100 % 
مع أزمة كورونا، فيما زاد الطلب على 
في  الفيروسات  عــن  التعقيم  خدمة 
بداية األزمة إال أنه سرعان ما تحول 
الوضع إلى ركود كالسابق وهي خدمة 

موسمية ال نعتمد عليها كثيًرا”.
الخدمات طلًبا هي  أكثر  أن  وأضــاف 
تــضــررت  الــتــي  الــحــشــرات،  مكافحة 
إنها  إذ  األزمــة،  بسبب  70 %؛  بنسبة 
تــعــتــمــد بـــصـــورة كــبــيــرة عــلــى عــقــود 

التي  والمطاعم،  المقاهي  مع  الشركة 
تم إقرار إغالقها منذ مارس الماضي.

البعض  مع  ملتزمة  الشركة  ومازالت 
في تقديم الخدمات بناء على االتفاق 
معهم، فيما تم وقف الخدمة من قبل 
المشاريع  تلك  إن  إذ  اآلخـــر،  البعض 
يبرر  الــمــشــروع  صاحب  ورد  مغلقة، 
المطعم  للخدمة ما دام  الحاجة  عدم 

أو المقهى مغلقا.
ــع “ال نــعــتــمــد عــلــى االتـــصـــاالت  ــابـ وتـ
موسمية،  فهي  الفردية  والحجوزات 
ويزداد الطلب عليها في فترة وجيزة 

ثم تنقطع االتصاالت وتكون معدودة 
وبنسبة ضئيلة جدا”.

ولفت البناي إلى أن أقسام المجموعة 
ــرى مــتــأثــرة ومــتــضــررة بشكل  ــ األخـ
أكــبــر وبـــصـــورة كــامــلــة؛ بــســبــب أزمــة 
موجود  وحيد  منفذ  فهناك  كــورونــا، 
االســتــمــرار  الــشــركــة  تستطيع  حــتــى 
اإلعالنات  عبر  وجودهم  إثبات  وهو 
مع  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في 
وجود المغامرة وتكلفة اإلعالنات إال 
اإلعالنات  مبالغ  لدفع  مجبرون  أنهم 

لـــتـــكـــون مـــخـــاطـــرة الـــحـــصـــول عــلــى 
المردود.

ــال صــاحــب أولــيــفــر  ــه، قــ ــب ومــــن جــان
أحــد  “إن  يحيى  فــضــل  للتنظيفات، 
نشاطات الشركة يتمثل في استيراد 
الكيماويات  وبــيــع  التنظيفات  مـــواد 

الصناعية، إال أن العمل متوقف تماما 
منذ فبراير الماضي”.

حاليا  تملك  ال  الــشــركــة  أن  وأوضـــح 
المواد الالزمة المطلوبة لدى الشركات 
لعمليات التعقيم مع توقف االستيراد 
هو  حاليا  المتوافر  أن  مبيًنا  الــبــري، 

االســتــيــراد عــن طــريــق الــبــحــر ولكن 
المنتجات  انتظار وصول  تزداد فترة 
تــؤدي  التي  الشحن،  كلفة  زيـــادة  مــع 
بقي  إذا  ولــكــن  الــمــواد،  ــزيــادة سعر  ل
الممكن  كــمــا هـــو عــلــيــه مـــن  الـــوضـــع 

اللجوء لخطة االستيراد عبر البحر.

المنامة - دانات

نورة جمشير

فحص اللؤلؤ 
واألحجار الكريمة 
بأحدث المعدات 

والتقنيات

زينب العكري

بعضها توقف 
بنسبة 100 %.. 
وتراجع مكافحة 
الحشرات 70 %
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ُتســـدي “إدارة التعليـــم الخـــاص” بوزارة التربيـــة والتعليم خدماتهـــا ألكثر من )76( 
منها وفق ما أكّد ُمتعددو مسؤوليها في أكثر من مناسبة، في حين تفيد مجموعة 
مـــن أوليـــاء األمور - ِمَمْن تواصلوا مع جريدة “البالد”- بأّن الوزارة المعنية؛ أظهرت 
)عجزًا!( بادّيًا في التعاطي الحازم مع ما أســـموه “معضلة” الرســـوم الدراســـية في 
ظل الجائحة، واكتفائهم بذكر أرقام جوالت اجتماعاتهم مع بعض أعضاء السلطة 
التشـــريعية ومســـؤولي مؤسســـات التعليم الخاصـــة، وتكرارهم “اســـطوانة” قائمة 
اإلنجازات التي ُتشيد بأداء وتسهيالت أعضاء الهيئات اإلدارية والتعليمية والفنية 
بتلـــك المؤسســـات؛ بحجة اســـتمرارهم في تقديـــم خدمة التطبيقـــات والتكليفات 
والتقويمـــات اليومية بالدراســـة عن بعـــد بـ )مثالية!(، ودون مراعـــاة الطرف اآلخر، 
ممثـــالً فـــي الطالب وولي أمره، وتجّنبها إلزام تلك المؤسســـات بتخفيض الرســـوم 
الدراســـية؛ متذرعـــة بقانـــون )25( لعـــام 1998م، فيمـــا تقـــّر بزيادة نســـبتها )قانونًا( 

عليهم من ناحية أخرى!
بلغـــت ذروة المعضلـــة بعـــد نســـبة التخفيـــض المخجلـــة للرســـوم الدراســـية )التي 
تراوحـــت مـــا بيـــن 10 - 20 دينـــارا، هـــي فـــي األصـــل غير مســـتحقة؛ ألنها رســـوم 
المواصـــالت واألنشـــطة الطالبية التـــي تتطلب حضـــور الطالب!( التـــي تباهت بها 
الـــوزارة لبعـــض المدارس الخاصة على حّد ما أفادوا بـــه؛ حتى أّن جّلها وافق على 
تأجيـــل القســـط األول؛ تجنبـــًا للتخفيـــض، وبعـــد أْن تركـــت الّســـجال محتدما بين 
المـــدارس الخاصـــة وولي األمر تعويـــالً على “العالقة التعاقديـــة”! حيث جاء َوْجُه 

اعتراضهـــم للرســـوم الحالية اســـتنادًا على نظـــام حضور الطالب للمدرســـة وليس 
على أســـاس نظام التعليم عن بعد! ناهيك عن أّن هذه المدارس تّلقت دعمًا ســـخّيًا 
من الحكومة الموقرة. وما زاد األمر ســـوءًا تجاهل مدير )مدرســـة ... الخاصة( في 
المحافظة الشـــمالية مناشدات أولياء األمور المتكررة لمعالجة أمور بالغة األهمية 
فـــي مســـيرة التعليـــم بعـــد تخّلي المدرســـة عـــن مســـؤولياتها – على حـــّد قولهم – 
وانعـــدام الشـــفافية في تعاطيهـــا معهم وافتقارها الســـتراتيجيات التعليم عن بعد 
وخطط الدراســـة والتقويم الزمنية االســـتثنائية وآلية احتساب الدرجات ونوعية 

األنشطة والتكليفات.

نافلة:  
نافلـــة القـــول، أّن توجيهـــات صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الوزراء الموقر واضحة في التســـهيل على المواطـــن وعدم تحميله أعباء مالية 
فـــي ظـــل الظـــرف الحالـــي، فضالً عّما أشـــارت إليـــه تصريحـــات بعض النـــواب لضرورة 
المعالجة الشـــاملة مـــن قبل الوزارة المعنيـــة وإلزام المدارس الخاصة بنســـب تخفيض 
منصفة تخفف عن كاهل أولياء األمور، أو وقف كل أوجه الدعم والتسهيالت في حال 
رفضها، السّيما أّن الغالبية منهم قد استلم خطابات الجشع واالبتزاز التي ُتجبرهم على 
الدفع أو حرمان أبنائهم من التقارير واإلفادات الدراسية، بل والتهديد بالمحاكم! وهذا 

كّله بعد أْن حولت أولياء األمور إلى طلبة في بيوتهم.

العالم يسابق الزمن
العالم كله يستعد للتعايش مع فيروس كورونا، على الرغم 
من استمرار حدوث اإلصابات والوفيات في أنحاء العالم.
العالـــم يســـابق الزمن إلنتاج لقـــاح لهذا الفيـــروس اللعين، 
وحتـــى هـــذه اللحظـــة هنـــاك مئـــة لقاح تـــم تســـجيلها في 
عـــدة دول من بينها عشـــرة لقاحـــات في مرحلـــة التجربة 
الســـريرية، وهذا شـــيء جيد ومبشـــر إذا ما تعـــاون العالم 
وابتعد عن التنافس والســـعي الســـتثمار الكارثة التي يمر 
بهـــا العالم في تحقيق مكاســـب خاصة، أو القيام بضغوط 
خاصة على الغير ضمن الصراعات الدولية المســـتعرة بين 

دول عديدة على ظهر هذا الكوكب.
لـــن ينجـــح العالم فـــي مواجهة هـــذه الكارثـــة إال إذا اتحد 
وتعامل مع الفيروس كعدو واحد أينما وجد، فسواء وجد 
فـــي أميـــركا أم في الصين أم فـــي أفقر دولة فـــي أفريقيا 

فهو خطر على العالم برمته.
فهذا الفيروس ال يحمل جواز ســـفر وال يحترم أية حدود، 
وبالتالـــي البـــد أن يتعامـــل أصحـــاب اللقاحـــات المنتظـــرة 
بإنســـانية مع الشـــعوب الفقيرة، والبد أن تأخذ هذه الدول 
حقها في هذه اللقاحات بســـهولة ألنها جزء من هذا العالم 

المنكوب.
لكن لن يتحقق هذا الهدف إال إذا توحدت الجهود الدولية 
تحت إدارة واحدة وســـاهم الجميـــع على قدر اإلمكانيات 

المتاحة في إنتاج هذه اللقاحات.
يجـــب أن تعترف الدول الغنية في هذا العالم أنها تتحمل 
المســـؤولية حـــول فســـاد الطبيعـــة وتلويـــث الهـــواء الذي 
يتنفسه هذا العالم بسبب االنبعاثات الخطيرة التي تطلقها 
مصانعهـــا ليـــال ونهـــارا، والتي تصنـــع بيئة مناســـبة لظهور 
الفيروســـات الفتاكة، وبالتالي البـــد أن تؤدي ما عليها في 

مجابهة هذا الفيروس الذي لم يفرق بين غني وفقير.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

التعايش مع الوباء هو الحل
أمـــام مـــا يتناقل بـــأّن هناك انخفاضـــا ملحوظا في إصابـــات الكورونا 
وازديادا في أعداد المتعافين في الكثير من دول العالم، فإنه البد أن 
نستشـــعر األمل عندما تداعب أســـماعنا وأنظارنا أّن الحركة تدب في 
مراكز التسوق والتنقل في بعض بلدان العالم. صحيح أن الوباء أخذ 
حجمـــا خرافيـــا وفتك باآلالف من البشـــر ولم يضع فـــوارق بين دول 
غنية وفقيرة ولم يفرق بين جنس أبيض وأســـود، وتكاد تكون المرة 
األولى في تاريخ البشـــرية، لكن أملنا ال حدود له بأن العلم قادر على 

وقف زحفه وربما في وقت ليس بعيدا.
وما يحملنا على التفاؤل بأّن النهاية قريبة اإلشارات الصادرة من غير 
منطقة بالعالم باســـتئناف دورة الحيـــاة ال في مراكز األعمال وحدها، 
بل حتى المطاعم والمقاهي بما ينبئ بعودة الحياة إلى جميع المرافق 
والقطاعات االقتصادية والسياحية في غضون أشهر قالئل، طبعا مع 

التشدد في تطبيق قوانين السالمة وتوخي أقصى درجات الحذر.
ولعـــل مـــا أدلى به أحـــد أصحاب المقاهي في دولـــة أوروبية ردا على 
ســـؤال حول مدى اســـتعدادهم للمرحلة القادمة، أجاب بأّن “علينا أن 
نتكيـــف مـــع الواقع”، ويدل هـــذا داللة قاطعة على أّن الوضع ســـيعود 

وإن كان ليس كالسابق أي قبل الجائحة.
من المهم اإلشـــارة إلى أّن حجم الرعب الذي احتل العالم بأســـره هو 
بكل المقاييس ال مثيل له كما نظن حتى في ظل ما مرت به البشرية 
مـــن كوارث طبيعية وحروب فتكت باآلالف طوال عقود، ولعل الذي 
أســـهم في مضاعفة الوباء بحيث أصبح يشـــكل للبعض كابوســـا آناء 
الليل والنهار هو ما أســـهمت به الميديا من بث لمعلومات ومشـــاهد ال 
تحمل في أغلبها ســـوى جزء ضئيل من الحقيقة، وال شـــك أّن بعضنا 
تحـــول إلى فريســـة ســـهلة لهذه الوســـائط، حيـــث لم يعد قـــادرا على 

التكيف مع الواقع. 
“ال مفر من التعايش مع جائحة الكورونا” هو ما نصح به أحد الكوادر 
الطبيـــة لدينـــا نظرًا ألنـــه قد يمتد األمر ألشـــهر قادمـــة والتعامل معه 
كاالنفلونزا، وبالتالي فإّن الواجب على الجميع أخذ كل االحتياطات، 

وهو األسلوب األجدى لتقليل حجم الخسارات البشرية والمادية.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

مدارُس خاصة... ابتزاٌز بـ 10 دنانير!

في أوقات ســـابقة، كنا دائما نتخذ ذريعة “الوقت 
الضيق” كجواب لكل األحـــالم المؤجلة واألعمال 
غيـــر المنجـــزة، وكأن الوقـــت لـــو امتـــد لســـاعات 
إضافيـــة لـــكان كافيـــا لإليفـــاء بالمطلـــوب. إنهـــا 
الذريعة األكثر استهالكا من قبل البشر، والغالبية 
منـــا تعرف فـــي أعماقها أنهـــا مجرد أعـــذار باهتة 
للتهرب وعـــدم مواجهة النفس حتى إشـــعار آخر 
أو ربمـــا ســـنة أخـــرى. كثيـــرون ممـــن التقيت بهم 
يلوكـــون هـــذه األعـــذار أمامـــي كلما ســـألتهم عن 
أســـباب عـــدم القراءة، فـــي الوقت الذي يشـــكون 
فيـــه مـــن الملـــل والفـــراغ، ولكـــن ال عـــذر منطقي 

يسوقونه أمام عقلي.

ولعـــل أزمـــة الكورونـــا والحجـــر المنزلـــي منحتنا 
جميعـــا أوقاتـــا فضفاضـــة لنعبئهـــا بمـــا نريـــد مـــن 
أعمال وهوايـــات ورغبات، لكن الشـــكوى ذاتها ال 
تزال مستمرة، إذ لم يعرفوا بعد كيفية االستغالل 
األمثل للحجر، هؤالء أشـــفق عليهم من أنفســـهم، 
إذ سيبقون كما هم حتى بعد هذه األزمة، وأجزم 
بأنهم سيبقون كذلك حتى بعد 10 أعوام من اآلن 

ما داموا بهذه العقلية!
إن اليوم الذي ال تضيف فيه لعقلك معلومة قيمة 
وال تشـــغله بالقـــراءة الهادفة، إنما هـــو يوم ضائع 
ال يمكـــن أن يعود، فاحســـب كم ضـــاع من أيامك 
حتـــى اآلن! يقـــول ماريو فارغاس يوســـا الكاتب 

البيروفـــي، الحائـــز على نوبل لـــآداب لعام 2010 
“إن البعـــض يعتبـــر قـــراءة األدب نشـــاطا كماليـــا 
يمكـــن االســـتغناء عنـــه... ترفا لألشـــخاص الذين 

يملكون فراغا”.
مؤســـف أن يرى البعض عملية القـــراءة ترفا لمن 
لديـــه فائض مـــن الوقـــت ال يعرف كيـــف يزجيه! 
القراءة ليست ترفا، بل هي أساس الحياة، وأهم 
مقـــوم لبنـــاء الشـــخصية وتطويـــر الفكـــر وقيـــام 

المجتمعات.
ال تركـــن أبدًا إلـــى الملل، خذ كتابا وابدأ اآلن، نعم 
اآلن.. فقـــد حان الوقت لترويض الوقت، بدالً من 

أن تتركه يروضك كيفما شاء وشاء اآلخرون.

Ameerasulaibeekh
@gmail.com

أميرة صليبيخ

حان الوقت... لترويض الوقت

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

للتواصل: 17111483

الشهيد البطل أحمد منسي ورسالة الفن الحقيقية
ليس ســـهال أن تعثـــر على ممثـــل يعرف كيف 
يمزج بين المعرفة العميقة بالتاريخ واألحداث 
المعاصـــرة بالفـــن، مســـتخدما وســـائل تحليل 
مختلفة، كمـــا أن جميع الممثلين الذين لديهم 
وعـــي صادق لمهنتهـــم أبرزوا حقيقـــة واحدة 
هـــي أن الصدق العاطفي ورنين المشـــاعر من 
جانب الجمهور شرط أساسي إلمكان قيامهم 
بأدوارهـــم، وأن انفعال الجمهـــور الهواء الذي 
ينشـــرون عليـــه أجنحتهـــم عنـــد التحليق في 
آفـــاق الفـــن، وهـــو الذي يســـاندهم عنـــد بلوغ 
األوج فيه، وهـــذا الوعي الصادق لدى الممثل 
هو مصدر ذلك اإلحســـاس بالرهبة الذي غالبا 
مـــا يـــراود كبـــار الممثليـــن عند الوقـــوف أمام 

الشاشة.
بضياء اإلخالص والوفاء اســـتطاع مسلســـل 

“االختيار” للممثل الرائع أمير كرارة أن يفضح 
ويهـــزم جماعـــة التكفير “اإلخوان المســـلمين” 
الذيـــن عاثوا فـــي أرض مصر الحبيبة فســـادا 
المنشـــآت  وتدميـــر  التفجيـــر  مثـــل  وإرهابـــا، 
العامة واالعتداء على رجال األمن والجيش، 
فقد جسد الفنان أمير كرارة شخصية الشهيد 
البطـــل الرائد أحمد منســـي، قائد الكتيبة 103 
صاعقـــة بســـيناء الـــذي استشـــهد فـــي كميـــن 
“مربـــع البرث” مع عدد من أفراد الكتيبة في 7 
يوليو عام 2017 أثناء التصدي لهجوم مسلح 
علـــى أفـــراد القـــوات المســـلحة فـــي ســـيناء، 
وأبـــدع بقيـــة طاقـــم التمثيل في نقـــل صورة 
التكفيرييـــن الحقيقية فـــي اللعب على عقول 
الشـــباب والناشـــئة، والضحك عليهم وجرهم 
إلـــى مســـتنقع اإلرهـــاب بألفـــاظ ومصطلحات 

ليـــس لهـــا أية عالقة باإلســـالم، فضـــح زعماء 
اإلخوان المجرمين المفسدين الذين يكذبون 
علـــى النـــاس بأنهـــم يريـــدون الخيـــر وخدمة 

األمة.
المعنـــى  “االختيـــار”  مسلســـل  أعطـــى  لقـــد 
الحقيقـــي لرســـالة الفـــن على مســـرح الحياة، 
وأصبح بمثابة أثر أدبي وفني أوقظ الجماهير 
وكشـــف لها ما كان يجب أن تعرف وحمســـها 
إلـــى الوقوف ضـــد التكفيرييـــن، واالنتباه إلى 
األبناء قبل الغرق واالستغالل، ودخل الشهيد 
البطـــل أحمـــد منســـي بشـــهامته ودفاعـــه عن 
دينـــه وأرضـــه إلـــى قلـــب كل مواطـــن عربي، 
ويعـــود الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى “رســـالة الفن” 
الحقيقيـــة التي وظفهـــا الفنان أمير كرارة في 

مكانها الصحيح وعرفنا على أحمد منسي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

االثنين 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 - العدد 4227



39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com
Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

لإليجار
 for Rent

Manamaالمنامة

محالت تجارية 

Shops

floors

Offices

 40 to 50 Sqm       Rent price: BD 5 Per Sqm

50 to 90 Sqm       Rent price: BD 4 per Sqm

730 to 830  Sqm     Rent price: BD 4 per Sqm

طوابق مفتوحة
| 730 - 830 متر | بسعر 4 دينار للمتر 

مكاتب تجارية 
| 50 - 90 متر |  بسعر 4 دينار للمتر

| 40 - 50 متر | بسعر 5 دينار للمتر

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

38344464

لإليجار مكاتب جاهزة
ومفروشة بالكامل

 في منطقة حيوية ومييزة 
على شارع اإلستقالل سهل 

الوصول إليها، مع توفر المواقف 
للبناية والمصاعد ونظام أمن 

ومراقبة 24 ساعة.

لإلستفسار على هاتف رقم: 
17499900-39499938

او زيارة موقعنا
www.alfanar-dev.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

CR2020-70040 اعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم الينــا ورثــة الســيد المعلن يوســف عبد هللا محمــد علي العوضــي  بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي الى السيد السيد فاطمة يوسف عبد هللا محمد علي العوضي

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

1 - 11227

رقم القيد

يوسف عبد هللا محمد علي

االسم التجاري

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم اليها الســيد / 
جاسم يوسف عبد العال  باعتبارة المصفي القانوني لشركة بايب الين سباليز البحرين 

ذ.م.م
و المسجلةكشــركة ذات مســئولية محــدودة  بموجــب القيــد رقــم    74756 طالبا اشــهار 
انتهــاء اعمــال التصفيــة الشــركة  اختياريــا وشــطبها مــن الســجل التجــاري وذلــك وفقــا 

الحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

القيد :74756

التاريخ :10/5/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
بشان اشهار انتهاء اعمال تصفيه
بايب الين سباليز البحرين ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة سيجما لألكتوارية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 66402

بناء على قرار الشركاء في شركة سيجما لألكتوارية ذ.م.م
المســجلة بموجب القيد رقم   66402 بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين  الســيد / نبيل عبد 

هللا احمد الساعي    مصفيا للشركة
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي:   نبيل عبد هللا احمد الساعي    
رقم الموبايل:  33009518

nabilsai@batelco.com.bh

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-69346(( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجاري، فعلــى كل من لديــه أي اعتراض 
قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
  اسم التاجر: عبدهللا مسلم خليفه احمد الظهراني

اإلسم التجاري الحالي: معصرة النعميات
االسم التجاري الجديد: فوليو برجر وأكثر

قيد: 135616-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020 م
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها شــركة 
انــوار العمــران للمقــاوالت تضامــن ألصحابهــا محمــد عمــران حســين عمــران وشــريكه 
المســجلة بموجب القيد 113540 ، طالبين إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها من الســجل التجــاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020 م
إعالن بشأن تحويل من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن

تقدم إلى إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة صالون ماهين ستار للرجال 
ذ.م.م والمســجلة بموجــب القيــد رقم 128191 بطلب تحويلها إلى شــركة تضامن برأســمال 

وقدره 1000 ألف دينار بحريني بين كل من:
ABDULLAH ABDUL KADIR

RANI KADIR MIAH
RAKIB ABDUL LATIF

وتعديل االسم التجاري ليصبح
صالون ماهين ستار للرجال – شركة تضامن بحرينية

.MAHIN STAR Gents SALOON – Bahraini Partnership Co
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خــالل مــده أقصاها 

خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر اإلعالن.

التاريخ 7 مايو 2020
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سنـة لسكـران تعـدى على شرطي بالضـرب والشتـم
احتســـى خليجـــي الكثيـــر مـــن المســـكرات فلعبـــت 
بعقلـــه وأضعفـــت قدراتـــه، وتوجه إلـــى محطة نقل 
مســـافرين تابعة إلحدى الشركات المعروفة، وعمل 
الفوضى فيها، فما كان من مدير المحطة إال أن أبلغ 

مركز شرطة النعيم بالواقعة.
وعنـــد حضور الشـــرطيين بعد اســـتدعائهما شـــاهدا 
قاعـــة  بداخـــل  ظهـــره  علـــى  مســـتلقيا  الســـكران 
المســـافرين بالمحطـــة ويضـــع رجلـــه اليمنـــى علـــى 
اليســـرى، فحـــاول أحدهمـــا التحـــدث معـــه، إال أنـــه 
تفاجأ بالمذكور يهاجمه بالصراخ فحاول تهدئته إال 
أنـــه رفـــض ذلك، فطلـــب منه الحضـــور معهما لمركز 
الشـــرطة فرفض ذلك أيضا وحاول حينها االعتداء 

على المجني عليهما.

فأشـــار المجني عليه إلى أحد عمال المحطة وطلب 
منه مساعدته في حمل المتهم إلى الدورية، وأثناء 
مـــا كانـــا يحـــاوالن إدخالـــه للدوريـــة امتنـــع المتهـــم 
عـــن الصعـــود وحـــاول إغالق البـــاب واعتـــدى على 
الشـــرطي -نائـــب العريـــف المجني عليـــه- بالضرب 
بقـــوة، إذ ضربه بقبضة يـــده “بوكس” على أنفه، مما 
تســـبب بحـــدوث تـــورم فيه، لكـــن الشـــرطي ورغم 
ذلـــك تمكن مـــن إدخال المتهـــم للدوريـــة، في حين 
كان المذكـــور يركلـــه برجلـــه علـــى بطنـــه، مصحوبا 
ذلك بجملة من عبارات الســـب والشتم وغيرها من 

العبارات غير الالئقة.
ولم يكتف الجاني بما حصل بل إنه استمر في تلك 
األفعال حتى وصولهم لمركز الشـــرطة، وظل يسبه 

ويصرخ عليه إلى أن أدخله للمركز وحتى وصولهما 
لعيادة الشرطة.

فأســـندت النيابـــة العامة للمتهم أنـــه بتاريخ 2 يناير 
2020، ارتكب اآلتي:

أوال: اعتدى على ســـالمة جسم أحد منتسبي االمن 
العـــام -النائـــب عريـــف- وكان ذلـــك أثنـــاء وبســـبب 
تأديتـــه لعملـــه وقد أحدث به االصابـــات الموصوفة 
بالتقرير الطبي ولم يفض فعل االعتداء إلى مرضه 
أو عجـــزه عن أعماله الشـــخصية لمـــدة تزيد عن 20 

يوما.
بمـــا  العـــام  الموظـــف  عليـــه  المجنـــي  رمـــى  ثانيـــا: 
يخـــدش شـــرفه واعتبـــاره بـــأن وجـــه إليـــه األلفاظ 
المبينـــة بالمحضـــر والتـــي لم تتضمن إســـناد واقعة 

معينـــة وكان ذلك أثنـــاء تأديته 
وظيفته.

ثالثـــا: أهـــان بالقـــول الموظـــف 
العام المشار إليه وكان ذلك أثناء 
وبسبب تأديته ألعمال وظيفته.

المحكمـــة  الوقائـــع قضـــت  فلهـــذه 
الكبـــرى الجنائيـــة األولـــى بمعاقبة 

المتهـــم بحبســـه لمدة ســـنة واحدة، 
أوال،  البنـــد  فـــي  إليـــه  أســـند  عمـــا 

وبتغريمـــه 100 دينـــار عمـــا أســـند إليه 
فـــي البنديـــن ثانيا وثالثـــا، كما أمرت 

بإبعاده نهائيا عن مملكة البحرين 
عقب تنفيذ العقوبة.

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

11
االثنين 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 - العدد 4227

3 سنـــوات لســــارق األمــوال من بطاقــــــة صديقـــــــــه
الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  عاقبـــت 
الرابعـــة متهمـــا، اســـتغل حصولـــه على 
بصديقـــه  الخاصـــة  االئتمـــان  بطاقـــة 
الخليجـــي ورقمهـــا الســـري، وســـرقها، 
وســـحب مبلغ 500 دينار، وبددها على 
شـــرب الكحوليـــات وغيرهـــا فـــي أحد 
المالهـــي الليليـــة خالل ســـاعة واحدة 
فقـــط؛ وذلـــك بســـجنه لمدة 3 ســـنوات 
وبتغريمـــه مبلغ 500 دينـــار، كما أمرت 
بإبعـــاده نهائيـــا عـــن البـــالد بعـــد تنفيذ 

العقوبة المقضي بها.
وتتمثـــل وقائـــع القضيـــة فيمـــا أبلغ به 
المجنـــي عليه إدارة مكافحـــة الجرائم 
االقتصاديـــة، أنـــه بتاريـــخ 22 نوفمبـــر 
2019 وبحوالي الساعة 10:00 مساء، 
اكتشـــف عندما اســـتيقظ من النوم أن 
شخصا مجهوال قام باستعمال بطاقته 
البنكية وقام بســـحب مبلغ 500 دينار، 
علمـــا أنـــه كان برفقة المتهـــم الذي كان 
نائمـــا معه، ويعتقد أنه هـــو من ارتكب 
الواقعـــة، وبالفعـــل عندمـــا تـــم عـــرض 

الخاصـــة  المراقبـــة  اميـــرات  تصويـــر 
بالصـــراف اآللـــي تعـــرف علـــى المتهـــم 

أثناء سحبه للمبلغ.
وبالقبـــض على المتهـــم اعترف أنه في 
يـــوم الواقعـــة وأثنـــاء مـــا كان جالســـا 
برفقة المجني عليه في أحد المقاهي، 
قـــام األخيـــر بحـــرق كرســـي بواســـطة 
الخطـــأ،  طريـــق  عـــن  الشيشـــة  فحـــم 
البنكيـــة  بطاقتـــه  المذكـــور  فأعطـــاه 
والرقـــم الســـري الخـــاص بها مـــن أجل 
الدفع لموظف المقهى قيمة تصليحات 

تلفيات الكرسي البالغة 30 دينارا.
وأشـــار المتهم إلى أنه دفع ذلك المبلغ، 
لكن لـــم يرجع البطاقـــة لصديقه، وفي 
حوالـــي الســـاعة 10 مســـاء توجه إلى 
الصراف اآللي وسحب مبلغ 500 دينار 

دون إذن ورضا المجني عليه.
وأضـــاف أن بعـــد ســـاعة تقريبـــا تلقـــى 
صاحـــب  قبـــل  مـــن  هاتفيـــا  اتصـــاال 
إعـــادة  منـــه  طلـــب  والـــذي  البطاقـــة، 
بطاقتـــه واألمـــوال إليـــه، لكـــن كان قد 
بدد جميع المبلغ المســـحوب في ملهى 

ليلـــي، مشـــيرا إلـــى أنه مســـتعد إلعادة 
كافـــة المبلـــغ الذي ســـحبه من حســـابه 

البنكي.
فأحالته النيابـــة العامة للمحاكمة على 
اعتبـــار أنـــه بتاريـــخ 23 نوفمبر 2019، 

ارتكب اآلتي:
أوال: اســـتعمل توقيعا إلكترونيا خاصا 
الســـري  الرقـــم  وهـــو  عليـــه  بالمجنـــي 
لبطاقـــة الصـــراف اآللـــي الخاصـــة بـــه 

وكان ذلك بغرض احتيالي.
ثانيا: توصل دون مســـوغ قانوني إلى 

االســـتيالء على مـــال مملـــوك للمجني 
عليـــه وكان ذلـــك باالســـتعانة بطريقـــة 
إدخـــال  خـــالل  مـــن  وذلـــك  احتياليـــة 
المعلومـــات  تقنيـــة  وســـيلة  بيانـــات 
بالبطاقـــة  الخـــاص  الســـري  -الرقـــم 
البنكيـــة موضوع التهمـــة أوال- وتمكن 
بتلـــك الوســـيلة مـــن االســـتيالء علـــى 

المبلغ المبين القدر بالمحضر.
ثالثا: اختلـــس المنقول المبين الوصف 
والنـــوع بالمحضـــر والمملـــوك للمجنـــي 
عليه والمسلم إليه على سبيل الوكالة.

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

حاجة لسن قوانين ُتجيز المكاتب االفتراضية متعددة السجالت
آل محمود: تطوير ُمســـّرعات ابتكار وطنية إلنشـــاء مشروعات ابتكارية تصمد باألزمات

أكــد استشــاري ُمســّرعات االبتــكار وريــادة األعمــال والمؤّســس والشــريك االداري للشــركة البحرينيــة 
الفرنسية أزوال إنوفيشن أكسلريتورس والرئيس التنفيذي السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل 
آل محمود أن معظم قطاعات االعمال على مســتوى العالم قد تضررت من جائحة كورونا، بمســتويات 
متفاوتة فهناك قطاعات تضررت بدرجة عالية مثل قطاع الطيران، حيث أعلنت شــركات عاليمة كبرى 
إفالســها ووجهــت شــركات أخــرى في دول متقدمة رســائل لحكومــات دولها بأنه إمــا أن تتلقى دعما أو 

تعلن إفالسها. 

وأصـــاب الضـــرر بشـــكل كبيـــر أيضـــًا 
الســـياحة  وقطـــاع  الفنـــادق  قطـــاع 
والترفيـــه وقطـــاع خدمـــات الســـفر 
ومصنعـــي الســـيارات بســـبب إغالق 
الحـــدود والمنافـــذ الجويـــة والبريـــة 

والبحرية.
النـــدوة  فـــي  محمـــود  آل  وأشـــاد 
ـــع  تجمُّ أقامهـــا  التـــي  اإللكترونيـــة 
الوحـــدة الوطنيـــة بعنوان “منشـــآتنا 
بالخطـــوات  كورونـــا”  وتداعيـــات 

التـــي اتخذتها المملكة بقيادة ســـمو 
ولـــي العهد في بدايـــة األزمة، والتي 
كان لهـــا أثر واضح فـــي إنقاذ ودعم 
الوضـــع االقتصـــادي وهـــي ال تخفى 
على أحد، وقال إنه يمكن أن نتفاءل 
باالستقرار عند اتخاذ خطوات أوسع 
لتدارك وتخفيف هذا الوضع، مؤكدًا  
الحاجـــة لمراقبـــة األوضـــاع لمـــدة ٣ 
اشهر وقياس حجم التحسن لمعرفة 
اتخاذهـــا  يجـــب  التـــي  الخطـــوات 

الخـــاص  القطـــاع  أوضـــاع  لتـــدارك 
واالفراد وبقية فئات المجتمع.

نتائـــج  محمـــود  آل  واســـتعرض 
استطالع أجراه فريق عمل بإشرافه 
عن تأثيرات الجائحة على المنشآت 
ومتناهيـــة  والصغيـــرة  المتوســـطة 
الصغـــر في مملكة البحرين، مشـــددا 
على أهمية ســـن قوانين وتشريعات 
ُتجيز المكاتـــب االفتراضية متعددة 

السجالت.

ودعـــا لتســـخير التقنيـــات الحديثـــة 
لرفـــد االقتصاد الوطنـــي وقال هناك 
ُمســـّرعات  لتطويـــر  ماســـة  حاجـــة 
ابتـــكار وطنيـــة لإلتيان بمشـــروعات 
خـــالل  تصمـــد  نمطيـــة  ال  ابتكاريـــة 

األزمات المماثلة.

 نبيل آل محمود 

المحرق - تجمع الوحدة الوطنية

المحافظـــة  محافـــظ  أعلـــن 
أنـــه  العصفـــور  علـــي  الشـــمالية 
وبالتعـــاون مـــع مديرية شـــرطة 
مبانـــي  رصـــد  تـــم  المحافظـــة، 
الســـكن الجماعي المشـــترك، في 
خطـــوة تســـتهدف نشـــر الوعـــي 
أصحابهـــا  مســـؤولية  وتحديـــد 
تجـــاه القاطنين، وفًقـــا للقوانين 
والصحـــة  البلديـــة  واألنظمـــة 

والعمل.
وأوضـــح أنـــه جـــار التواصل مع 

أصحاب مساكن العمال المكتظة 
بمناطـــق المحافظـــة، التـــي يبلغ 
عددهـــا أكثـــر مـــن 257 مســـكنا، 
معظمهـــا مـــن البيـــوت القديمـــة 
والمتهالكـــة، إذ تـــم التنبيـــه على 
بضـــرورة  وممثليهـــم  أصحابهـــا 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  اتبـــاع 
كورونـــا،  انتشـــار  مـــن  للحـــد 
للمـــالك  إشـــعارات  تثبيـــت  مـــع 
والقاطنيـــن للتقيـــد بالتعليمـــات 

الصادرة بهذا الشأن.

رصد مساكن العمال بـ “الشمالية” وتنبيه أصحابها

local@albiladpress.com
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أكثر من 280 ألف وفاة... وتحذيرات من موجة ثانية للفيروس

حصاد “كورونا” يتجاوز 4 ماليين مصاب

أودى فيروس كورونا المســتجد بحياة أكثر من 280 ألف منذ ظهوره ألول مرة في الصين في ديســمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس 
بــرس أمــس األحــد اســتنادًا إلــى مصادر رســمية. وبلغ عدد اإلصابات المســجلة بالفيروس أكثر من 4 ماليين و35 ألفــا و470 إصابة في 195 دولة 

ومنطقة. ومن بين هؤالء، ُشفي ما ال يقل عن مليون و340 ألفا و700 مريض.

وال تعكـــس األرقـــام التـــي تســـتند إلى 
بيانـــات جمعتهـــا وكالـــة فرانـــس برس 
مـــن الســـلطات الوطنيـــة ومـــن منظمة 
الصحة العالمية ســـوى جزءا من العدد 

الفعلي لإلصابات.
البلـــدان  مـــن  العديـــد  يجـــري  ال  إذ 
للحـــاالت  ســـوى  الكشـــف  اختبـــارات 

األكثر خطورة.
التـــي  المتحـــدة،  الواليـــات  وســـجلت 
شهدتت أول حالة وفاة بالفيروس في 
بدايـــة فبرايـــر، أكبـــر عدد مـــن إجمالي 
الوفيـــات بلـــغ 78794 وفـــاة مـــن أصل 
منهـــم  وشـــفي  إصابـــة.   1.309.541

212.534 على األقل. 
وســـجلت بريطانيا ثاني أعلى حصيلة 
تضم 31.587 وفاة من أصل 215.260 

إصابة.
وفـــاة   30.395 إيطاليـــا  وســـجلت 
و218.268 إصابـــة، وإســـبانيا 26.621 
وفرنســـا  إصابـــة،  و224.390  وفـــاة 

26.310 وفاة و176.658 إصابة.
وأعلنت الصين، باســـتثناء هونغ كونغ 
ومـــاكاو، حتـــى اآلن عـــن 4.633 وفـــاة 
و82.901 إصابـــة )14 إصابـــة جديـــدة 
الســـبت واألحد( فيما تعافـــى 78.120 
مريضـــًا.  ســـجلت أوروبا مـــا مجموعه 
155.441 وفاة من 1.721.579 إصابة، 
 83.597 وكنـــدا  المتحـــدة  والواليـــات 
وفـــاة و1.377.243 إصابـــة، وأميـــركا 
الكاريبـــي  البحـــر  ومنطقـــة  الالتينيـــة 
إصابـــات،  و359.010  وفـــاة   19.743
و289.683  وفـــاة   10.541 وآســـيا 
إصابة، والشـــرق األوسط 7.554 وفاة 
و219.755 إصابة، ويوجد في إفريقيا 
إصابـــة،   59.927 مـــن  وفـــاة   2.184

وأوقيانيا 125 وفاة من 8.276 حالة.
ُأعـــّدت هـــذه الحصيلـــة اســـتنادًا إلـــى 
بيانـــات جمعتها مكاتـــب فرانس برس 

من الســـلطات الوطنية المختّصة وإلى 
الصحـــة  منظمـــة  نشـــرتها  معلومـــات 
مســـتوى  الصيـــن  ورفعـــت  العالميـــة. 
الخطر الوبائي فـــي أحد أحياء مدينة 
ووهـــان بعد اكتشـــاف إصابات جديدة 
بكوفيـــد19-، منـــذ أكثـــر من شـــهر في 
البـــؤرة األولـــى  التـــي كانـــت  المدينـــة 
للوبـــاء. وأمـــرت بلدية ســـيول بإغالق 
فـــي  والحانـــات  الليليـــة  المالهـــي  كل 
العاصمـــة الكوريـــة الجنوبية خوفا من 
أن يـــؤدي ظهور بؤرة جديدة إلصابات 
بالفيـــروس فـــي حـــي راق من انتشـــار 
جديـــد للوبـــاء الذي تـــم تطويقه حتى 
اآلن. وحـــذرت كوريـــا الجنوبيـــة مـــن 
موجـــة ثانية مـــن اإلصابـــات بفيروس 
كورونـــا المســـتجد، اليـــوم األحـــد، مـــع 
عـــودة عدد حـــاالت اإلصابـــة الجديدة 
للتزايـــد لتصـــل إلى أعلى مســـتوى في 
شـــهر، في وقت شـــرعت السلطات في 
تخفيـــف بعـــض القيـــود التـــي فرضت 

لمكافحة الجائحة.

كمـــا حـــذرت إيـــران أمـــس األحـــد مـــن 
بمـــوازاة  للفيـــروس  جديـــدة  موجـــة 
اإلعـــالن عن 51 وفـــاة إضافية بالوباء 
بعـــد نحـــو الشـــهر علـــى بـــدء تخفيـــف 
إجـــراءات اإلغـــالق التـــي فرضـــت في 

أنحاء البالد.
وســـّجلت روســـيا أمـــس 11 ألفـــا و12 
إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي 
اإلصابـــات المثبتـــة منـــذ ظهـــور الوباء 
الســـلطات  بحســـب  و688  آالف   209

الصحية.
ويســـتعد رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
بوريس جونســـون للكشـــف عـــن نظام 
إنـــذار لرصـــد تفشـــي الفيـــروس علـــى 
مســـتويات  يتضمـــن  البـــالد  مســـتوى 
مختلفـــة، واإلعالن عن تخفيف تدابير 

اإلغالق واألماكن المشمولة به.
ويخضـــع ثالثـــة مســـؤولين فـــي فريق 
البيـــت األبيـــض لمكافحـــة كوفيد19-، 
بينهـــم عالم األوبئة أنطوني فاوتشـــي، 
لحْجر صّحي بســـبب احتمال تعرضهم 

للعـــدوى وفق ما ذكرت وســـائل إعالم 
أميركّية السبت.

الدولـــة  جيبوتـــي،  حكومـــة  ومـــددت 
الصغيـــرة الواقعة في القرن اإلفريقي، 
والتـــي تضـــم قواعد عســـكرية اجنبية 
المفروضـــة  العـــزل  إجـــراءات  كبـــرى، 
لغايـــة 17 مايـــو، بعدمـــا أعلنـــت نيتهـــا 

تخفيف هذه القيود.
المركـــزي  البنـــك  رئيـــس  وأعلـــن 
السويســـري فـــي مقابلـــة نشـــرتها عدة 
إعـــالم سويســـرية األحـــد أن  وســـائل 
تكلـــف  الفيـــروس  تفشـــي  تداعيـــات 
االقتصـــاد السويســـري نحـــو 16 مليار 

يورو شهريا.
وألقـــي القبـــض على عشـــرة أشـــخاص 
وأصيـــب ضابط شـــرطة األحـــد خالل 
القيـــود  ضـــد  ملبـــورن  فـــي  مظاهـــرة 
المفروضـــة لمحاربة وبـــاء كوفيد19-، 
المتظاهريـــن  بعـــض  اعتبـــر  حيـــث 
الفيـــروس مؤامرة حكومية للســـيطرة 

على السكان.

باريس ـ أ ف ب

الصين سجلت 14 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

دبي - العربية.نت

الرئيـــس  حـــذر  نـــادر،  ظهـــور  فـــي 
اإليراني األســـبق محمد خاتمي من 
تـــأزم الوضع في البالد، تحت وطأة 
المعيشـــية.  واألوضـــاع  االقتصـــاد 
ورأى الرئيـــس اإلصالحي المحظور 
مـــن الحديـــث مـــع اإلعالم والســـفر 
إلى الخارج، في مقطع مصور نشـــر 
مساء السبت، أن “الشعب المستاء” 
مـــن الوضع المعيشـــي قـــد يلجأ إلى 
االنتفاضـــة والعنـــف فيما لو اســـتمر 

الوضع في البالد على ما هو عليه.
وعـــزا خاتمـــي الوضـــع االقتصـــادي 
“اتســـاع  إلـــى  إيـــران  فـــي  الســـيئ 
وانخفـــاض  االقتصاديـــة  الفجـــوة 

وارتفـــاع  الحكوميـــة  اإليـــرادات 
الوقـــت  فـــي  مضيفـــا  التكاليـــف”، 
فـــي  مآســـينا  إحـــدى  “إن  نفســـه: 
العقود األخيرة هي انكماش الطبقة 
الوســـطى، حيـــث ال تـــزال تضعـــف 

يوًما بعد يوم”.
كمـــا حـــذر مـــن انتشـــار حالـــة عـــدم 
الرضـــا فـــي المجتمـــع اإليرانـــي، ما 
قد يســـبب انفجارا، قائال: “ال يمكننا 
إنكار المشـــاكل، حتـــى إذا أنكرناها، 
فهـــذه المشـــاكل موجـــودة وشـــعبنا 
الحالـــي،  الوضـــع  عـــن  راٍض  غيـــر 
وسيؤدي عدم الرضا إلى عدم الثقة 
وبالتالـــي إلـــى اليـــأس، وعلى ضوء 
خيبة األمل قد نالحظ ال ســـمح هللا 

الحركات الحادة تدريجيا”.

خاتمي: الشعب اإليراني مستاء وقد ينتفض

الرياض ـ واس

قــال المتحــدث الرســمي باســم قــوات تحالــف دعم الشــرعية فــي اليمن، 
العقيد الركن تركي المالكي، أمس األحد، إن ما نشرته ميليشيا الحوثي 
بترحيل السعودية لـ 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر 
محافظــة الجوف غير صحيح، وال أســاس له مــن الصحة. وفق ما نقلت 

وكالة األنباء السعودية )واس(.

وأضاف المالكي أن هذه المزاعم ما 
هي إال امتداد لألعمال والتصرفات 
تنتهجهـــا  التـــي  اإلنســـانية  غيـــر 
الميليشـــيا الحوثيـــة اإلرهابية ضد 
المهاجريـــن مـــن الـــدول اإلفريقيـــة 

إلى اليمن.
وأوضـــح المتحدث باســـم التحالف 

أن ميليشـــيا الحوثـــي قامت في 
بالتهجيـــر   2020 أبريـــل  شـــهر 
واإلجبـــار علـــى النـــزوح تحـــت 

ألكثـــر  الســـالح  تهديـــد 
شـــخص   8000 مـــن 

المهاجريـــن  مـــن 

مـــن الـــدول اإلفريقيـــة إلـــى اليمـــن 
ودفعهـــم باتجـــاه أراضـــي المملكـــة 
ومـــن بينهم النســـاء واألطفال، في 
محاولـــة منهـــا الســـتغالل األوضاع 
العالميـــة بتفشـــي فيـــروس كورونا 
الحـــدود  أمـــن  إربـــاك  ومحاولـــة 
واســـتثارة المنظمـــات الدولية غير 
الســـعودية  لكن  الحكوميـــة. 
تعاملـــت مع هـــذه الحاالت 
بكل إنســـانية، وقدمت لهم 
كافة الخدمات الالزمة من 
خدمات طبية وإعاشية 

وإيوائية.

التحالف: ترحيل 800 صومالي لليمن أكاذيب حوثية

بيروت ـ أف ب

قتـــل 22 عنصـــًرا علـــى األقـــل مـــن قوات 
النظـــام وفصائـــل مقاتلـــة أبرزهـــا تنظيم 
“حراس الدين” في اشـــتباكات في شمال 
غرب ســـوريا، رغم ســـريان وقف إلطالق 
النـــار منذ شـــهرين، وفق ما أفـــاد المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان أمس األحد.
وإلى ذلك، يســـري في إدلـــب وأجزاء من 
محافظـــات مجـــاورة وقفـــا إلطـــالق النار 
منذ الســـادس من مـــارس، أعقب هجوًما 
واسًعا شـــّنته قوات النظام بدعم روسي، 
ودفـــع قرابة مليون شـــخص للنـــزوح من 
 15“ بمقتـــل  المرصـــد  وأفـــاد  مناطقهـــم. 
النظـــام ومســـلحين  قـــوات  عنصـــًرا مـــن 
مواليـــن لها مقابـــل 7 من مقاتلـــي تنظيم 
)حـــراس الديـــن( ومجموعـــات متطرفـــة، 
جراء اشـــتباكات عنيفة في منطقة سهل 

الغاب” في ريف حماة الشمالي الغربي.
وتعـــد حصيلة القتلـــى هـــذه “األعلى منذ 
مديـــر  قـــال  مـــا  وفـــق  الهدنـــة”،  ســـريان 

المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة “فرانس 
بـــرس”، موضًحا أن “االشـــتباكات اندلعت 
بعـــد منتصف الليـــل إثر هجـــوم للفصائل 

على مواقع لقوات النظام”.
وينشـــط فصيل حـــراس الديـــن، المرتبط 
 1800 نحـــو  ويضـــم  القاعـــدة  بتنظيـــم 
مقاتل بينهم جنســـيات غير سورية، وفق 

المرصد، في شمال غرب سوريا.

ويقاتـــل مـــع مجموعـــات متشـــددة إلـــى 
جانب هيئة تحرير الشـــام )جبهة النصرة 
ســـابًقا( التي تعـــد التنظيم األوســـع نفوًذا 

في إدلب.
وتترافق المعارك المستمرة بين الطرفين 
مـــع قصف صاروخي كثيـــف تنفذه قوات 
النظـــام في المنطقة ومحيطها وفي ريف 
إدلب الجنوبي المجاور، بحسب المرصد.

مقتل 15 عنصرا من قوات النظام باشتباكات عنيفة في منطقة سهل الغاب

اشــتباكات متقطعــة رغــم ســريان وقــف إلطــاق النار
مقتل 22 من قوات النظام والفصائل في سوريا

بغداد ـ وكاالت

عـــادت االحتجاجات إلى ســـاحة التحرير 
وســـط العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد، أمـــس 
األحـــد، بعد أيـــام على بدء عمـــل حكومة 

مصطفى الكاظمي. 
جســـر  عبـــور  المتظاهـــرون  وحـــاول 
الجمهوريـــة باتجـــاه المنطقـــة الخضـــراء 
الحكوميـــة، وتمكنـــوا مـــن عبـــور الحاجز 
األول الموجـــود على الجســـر وصوال إلى 
المنطقـــة الفاصلـــة بيـــن قـــوات مكافحـــة 
الشـــغب والساحة”.  وحشـــد المتظاهرون 
لكـــن  األمـــس،  الحتجاجـــات  أيـــام  منـــذ 
بعض التنســـيقيات واالتحادات الطالبية 
اعترضت على الخطوة بســـبب المخاوف 

من تفشي فيروس كورونا.
شـــهدت الليلـــة قبـــل الماضيـــة حـــرق مقر 
منظمـــة بـــدر وعددا من مقـــرات األحزاب 
فـــي محافظة واســـط، كمـــا أحرقوا منزل 
النيابيـــة  صادقـــون  كتلـــة  عـــن  النائـــب 
)عصائـــب أهـــل الحـــق( ســـعد الميالي في 
البرلمـــان  منـــح  وبعـــد  المحافظـــة.  ذات 

لحكومـــة  الحالـــي  األســـبوع  الثقـــة 
الكاظمي، أصدر الناشـــطون على وســـائل 
التواصـــل االجتماعي دعوات إلى تجديد 
التظاهـــرات، قائليـــن إن رئيـــس الـــوزراء 
الطبقـــة  نفـــس  مـــن  الجديـــد كان جـــزءًا 
التي يرفضها الشـــارع. هـــذا وقال مصور 
إن عشـــرات  بـــرس  فرانـــس  وكالـــة  مـــن 
المتظاهريـــن تجمعـــوا ظهـــرًا في ســـاحة 
التحريـــر، مركـــز الحراك الشـــعبي بوســـط 
العاصمـــة بغـــداد، هاتفيـــن “الشـــعب يريد 

إســـقاط النظـــام!”، وقامـــوا برشـــق قوات 
األمن بالحجارة وقنابل المولوتوف.

مـــن جهتهـــا، ردت القـــوات األمنيـــة بفتح 
الصوتيـــة  والقنابـــل  الميـــاه  خراطيـــم 
حـــاول  حيـــن  للدمـــوع،  والمســـيلة 
المرفـــوع  الســـاتر  عبـــور  المتظاهـــرون 
إلغـــالق جســـر الجمهورية المجـــاور الذي 
يؤدي إلـــى المنطقـــة الخضراء الشـــديدة 
مقـــار حكوميـــة  التـــي تضـــم  التحصيـــن 

وسفارات أجنبية.

تظاهرات قرب جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد )أ ف ب(

بعد ليلة حرق مقار حزبية في محافظات واســط الجنوبية
احتجاجات العراق... حرق إطارات ومواجهات مع األمن

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أصــدر البرلمــان التونســي، أمس األحد، بيانا ندد فيــه بـ”التهديد اإلرهابي” الذي طال 
النائبة عن كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان عبير موسى.

ودعا بيان البرلمان الجهات المختصة 
إلى فتح تحقيق في التهديدات التي 
وصلـــت لموســـى، وتوفيـــر الحمايـــة 
الالزمة لها. وقـــال النائب عن الحزب 
الدســـتوري الحـــر، كريـــم كريفـــة، إنه 
منـــذ يومين اســـتدعت فرقـــة مكافة 
اإلرهـــاب بالعاصمـــة تونـــس رئيســـة 
الحـــزب عبيـــر موســـى إلبالغهـــا بأنها 
إرهابـــي  عمـــل  اســـتهداف  موضـــوع 

يهدف إلى تصفيتها.
“هـــذه  أن  كريفـــة  وأضـــاف 

والمخططـــات  التهديـــدات 
التي تستهدف اغتيال عبير 

بجديدة  ليســـت  موســـى 
إلـــى  تعـــود  هـــي  بـــل 

مؤتمـــر الحـــزب األول 

ســـنة 2016”، وأن هـــذه التهديـــدات 
تأتـــي علـــى خلفيـــة موقـــف الحـــزب 
الدستوري الحر من تنظيم اإلخوان. 
وتابـــع كريـــم قائـــال “الحـــزب رافـــض 
بتاتـــا مد يـــده لإلخـــوان”. وكان عدد 
من األحـــزاب السياســـية والمنظمات 
المدنية أصدر مواقف مســـاندة لعبير 
موســـى، من بينهـــا المرصـــد الوطني 
للدفـــاع عن مدنية الدولة الذي أصدر 
بيانـــا قال فيـــه إن “المرصد منشـــغل 
لموجة التهديدات بالقتل التي 
أصبحـــت في الفتـــرة األخيرة 
مفـــزع”.  بشـــكل  متواتـــرة 
الداخلية  وزارة  وطالب 
الحمايـــة  بتوفيـــر 

لعبير موسى.

تونس... تهديد عبير موسى باالغتيال
واشنطن ـ أ ف ب

تنظـــر المحكمـــة العليـــا فـــي الواليـــات 
مســـألة  فـــي  الثالثـــاء  غـــدا  المتحـــدة 
مـــا إذا كان دونالـــد ترامـــب يســـتطيع 
رفـــض تقديـــم بياناتـــه الضريبيـــة إلـــى 
الكونغـــرس والقضاء في نيويورك، في 
قضية سياسية جدا يمكن أن تفيد في 
تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها 

الرئيس األميركي.
العليـــا  المحكمـــة  أعضـــاء  وســـيطرح 
التســـعة الذيـــن يالزمـــون منازلهـــم في 
إطـــار إجـــراءات الحجـــر بســـبب وبـــاء 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد، أســـئلتهم 
هاتفيـــا علـــى محامي األطـــراف خالل 

جلسة منتظرة جدا.
وترامـــب قطـــب العقارات الســـابق 
أحـــد  ثروتـــه  مـــن  جعـــل  الـــذي 

أســـس حملتـــه، هـــو أول 
منـــذ  أميركـــي  رئيـــس 

نيكســـون  ريتشـــارد 

يرفـــض كشـــف وضعـــه الضريبـــي الذي 
يثيـــر تكهنـــات عديدة. وكتب األســـتاذ 
والكاتـــب ســـتيفن مـــازي علـــى موقعـــه 
اإللكترونـــي “سكوتوســـبلوغ” أن “هناك 
بوضـــوح شـــيئا ما فـــي هـــذه الوثائق ال 
يريد الرئيس أن نراها”. ووجهت لجان 
عديـــدة طلبات إلـــى مكتب المحاســـبة 
بنـــك”  “دويتشـــه  ومصرفـــي  “مـــازارز” 
و”كابيتـــال وان” للحصـــول على وثائق 
مالية لترامب تعود إلى الفترة الممتدة 

بين 2011 و2018.
في الوقت نفسه، تقدم مدعي مانهاتن 
الديموقراطي ســـايروس فانس بطلب 
مماثـــل إلـــى مكتـــب “مـــازارز” فـــي 
إطار تحقيق حـــول دفع أموال 
ســـتورمي  اإلباحيـــة  للممثلـــة 
دانيالـــز لشـــراء صمتها بشـــأن 
مـــع  مفترضـــة  عالقـــة 

الملياردير.

أموال ترامب وحصانته أمام المحكمة العليا
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اتحادات  الــقــدم، ورشــة عمل مع  لكرة  اآلســيــوي  االتــحــاد  عقد 
منطقة غرب آسيا، وذلك بنظام االتصال عن بعد. 

الراهن في ظل توقف  الوضع  بهدف مناقشة  الورشة  وجاءت 
بوجه  الــمــســابــقــات  صعيد  عــلــى  ــادات  ــحـ االتـ أنــشــطــة  مختلف 

التحديد، خصوًصا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشارك االتحاد البحريني لكرة القدم في الورشة، إذ مثله كل من 
البوعينين  اإلدارية والمالية علي  للشؤون  االتحاد  نائب رئيس 
القانونية  الشؤون  لجنة  رئيس  االتحاد  إدارة  مجلس  وعضو 
سلطان السويدي. واستثمر االتحاد القاري ورشة العمل لمعرفة 
المواعيد المقترحة التي وضعتها االتحادات الستئناف أنشطتها 
الحالي  الرياضي  الموسم  مسابقات  من  تبقى  ما  صعيد  على 
الفترة من  القدم  البحريني لكرة  2020-2019، إذ حدد االتحاد 

أغسطس وحتى سبتمبر في حال تحسن الظروف الصحية.
القانونية  التنظيمية  المسائل  لمناقشة  الورشة  خصصت  كما 
فترة  تمديد  ظل  في  والمدربين  الالعبين  أوضــاع  تحكم  التي 
لحلول  التوصل  شأنها  من  اقتراحات  إلى  والوصول  الموسم، 

إيجابية في ظل أزمة كورونا.

ناقش اقتراحات استئناف المسابقات والضوابط القانونية للموسم الحالي
“اآلسيوي” يجتمع باتحادات غرب آسيا

أكــد أســطورة كــرة القــدم البحرينيــة وعمالق الحراســة الســابق الكابتن حمود 
ســلطان أن حــارس منتخبنــا األول ونــادي المحــرق ســيد محمــد جعفــر يعتبــر 
الحــارس األفضــل علــى مســتوى مملكــة البحريــن، وهــو من يســتحق أن يحمي 
عرين األحمر، الفتا النظر إلى أن حارس الرفاع سيد شبر علوي يعتبر من خيرة 

الحراس ولكن “مغربلينه” بحسب وصفه دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وأضاف أن الحارس عبدهللا الكعبي كان 
ولكنه  للمنتخب  متميز  حــارس  مشروع 
لم يأخذ فرصته بعد أن استعجل الرحيل 

من نادي المحرق.
ــبــث الــمــبــاشــر عبر  ــال ســلــطــان فــي ال وقــ
السابق  الدولي  الحارس  مع  اإلنستغرام 
ــدرب الـــحـــراس الــحــالــي عــبــدالــعــزيــز  ــ ومـ
ــوحــاجــي أن بــعــض مـــدربـــي الــحــراس  ب
من  الــبــروز  فــي  يستعجلون  المحليين 
خالل الصعود للعمل مع فئة الرجال وال 
الفئات  فرق  مع  الكافي  الوقت  يأخذون 

العمرية الكتساب المزيد من الخبرة.
وأضاف “ شخصيا عندما بدأت التدريب 
عــمــلــت مـــع مــنــتــخــب الــنــاشــئــيــن بــقــيــادة 
استغل  ولم  كويتي  عبدالحميد  المدرب 
اسمي للعمل مع المنتخب األول .. يجب 
على مدربينا أن ال يلتفتوا لحب الظهور 
ألنه  ممتع  الــفــئــات  مــع  فالعمل  الــســريــع، 

يعكس عملك وجهدك في المستقبل ..”.
وانتقد سلطان التهميش الذي يعاني منه 
الــرواتــب  الــحــراس على مستوى  مــدربــو 
على  مــؤكــدا  الخبرة،  وضعف  والتعيين 

أهــمــيــة وجـــــود مــحــاضــريــن مــعــتــمــديــن 
لإلشراف  الكرة  اتحاد  في  فنية  وكــوادر 
عــلــى تــأهــيــل وتـــدريـــب وصــقــل مــدربــي 
اختيار  أهمية  إلــى  أشـــار  كما  الــحــراس، 
والمؤهل،  للخبرة  وفقا  الحراس  مــدرب 
ــفــا “ مــــا يــصــيــر مــــــدرب حــــراس  مــضــي
والنماذج  الحركات  )متين( كيف سيعمل 

التدريبية ؟”.

حمود سلطان

من مسابقات الموسم الحالي

سلطان: رواتب مدربي الحراس متدنية وخبراتهم قليلة ويعانون البدانة
سيد محمد جعفر الحارس األفضل
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لفئتي  مديًرا  بابا  محمد  السابق  الالعب  النجمة  نادي  إدارة  عينت 
المقبل  الرياضي  الموسم  من  بــدًءا  القدم  لكرة  والشباب  الناشئين 
خليفة  النجمة  بنادي  السنية  المراحل  مدير  وقــال   .2020-2021
السادة إن إدارة النادي اتخذت هذا القرار بناًء على الرغبة لديها في 
احتضان أبنائها المخلصين، وذلك 
عبر منحهم فرصة العمل بين 
ــادي الــعــاصــمــي.  ــنـ ــدران الـ ــ جـ
إنه مستعد  بابا  وقــال محمد 
ــة نــــاديــــه مــــن خـــالل  لـــخـــدمـ
واإلشــــــراف  اإلداري  الــعــمــل 
وتجدر  السنية.  المراحل  على 
بابا كان  اإلشــارة إلى أن محمد 
بنادي  السنية  الفئات  في  العًبا 
أن  قــبــل  فــيــهــا،  ــدرج  تـ إذ  النجمة 
اإلداري.  الــعــمــل  إلـــى  يــتــجــه حــالــًيــا 
ــي هـــــذه الــــــقــــــرارات ضــمــن  ــ ــأت ــ وت
لمجلس  الجديدة  التوجهات 
إدارة نادي النجمة المشكل 
حديًثا، والذي يتولى فيه 
اإلدارة  مــجــلــس  عـــضـــو 
رائد بابا رئاسة جهاز كرة 

القدم.

محمد بابا مديًرا لناشئي وشباب النجمة

األنـــديـــة ــن  ــة مـ ــي ــوص يــتــلــق ت ــم  لـ االتـــحـــاد  أن  ــد  ــ أك

ــن بعد ــرة عـ ــم ــت ــس ــة م ــي ــدن ــب ال ــمــنــتــخــب  ال تــمــاريــن 

الحلواجي: لم نناقش إلغاء المحترف األجنبي

مدرب األحمر يغادر في إجازة خاصة اليوم

قــال أمين ســر االتحــاد البحرينــي للكرة الطائــرة فــراس الحلواجي إن 
االتحــاد لــم يناقــش أو يتطــرق إلــى موضوع إلغــاء مشــاركة المحترف 

األجنبي بمسابقات دوري الرجال بالموسم المقبل 2020/2021.

وكــــــــان عـــــــدد مـــــن االتــــــحــــــادات 
الــدول قررت  الرياضية في بعض 
األجنبي  المحترف  مشاركة  إلغاء 
إلعانة األندية على خفض نفقاتها 
جراء الخسائر التي تكبدتها بسبب 
إزاء  الـــريـــاضـــي  الــنــشــاط  تـــوقـــف 
 )-19 )كوفيد  كورونا  وبــاء  تفشي 

بالموسم الجاري 2019/2020 .
سبورت”  “البالد  ســؤال  على  وردا 
الــحــلــواجــي أن مــوضــوع  ــح  أوضــ

األجنبي  المحترف  مشاركة  إلغاء 
لــم يــنــاقــش بــيــن أعــضــاء مجلس 
على  رسميا  وال  شفهيا  ال  اإلدارة 
اإلطالق ولم يتداول داخل أروقة 
ــفــتــرة الــمــاضــيــة  ــالل ال االتـــحـــاد خـ
ــم يــطــرح عــلــى طــاولــة البحث  ولـ
والنقاش، كما أن االتحاد لم يتلقى 
أي توصية أو طلب من األندية أو 
الخصوص  بهذا  المسابقات  لجنة 
لتدارس المقترح، لكنه في الوقت 

االحتماالت  أن جميع  أوضح  ذاته 
ورادة مستقبال بالتشاور والتنسيق 
يتوافق  وبما  المحلية  األندية  مع 

اللوائح واألنظمة، وبما يتالئم  مع 
مع المصلحة العامة للعبة.

يذكر أن اتحاد الكرة الطائرة سبق 
المحترف  مشاركة  إلغاء  قرر  وأن 
ــن مـــوســـم  ــ ــــي ابـــــتـــــداء مـ ــب ــ ــن األجــ
2018/2019 رغبة منه في تقييم 
بالتنسيق  عامة  بــصــورة  التجربة 
ــة أعــضــاء  ــديــ ــ ــع األن ــاور مـ ــشـ ــتـ والـ
على  والتعرف  العمومية  الجمعية 
المحيطة  واإليجابيات  السلبيات 
ونزوال  األجنبي،  الالعب  بمشاركة 
عند رغــبــة أكــبــر عــدد مــن األنــديــة 
ــمــحــتــرف  ــة ال ــاركـ ــشـ ــرت مـ ــمـ ــتـ اسـ

األجنبي حتى هذا الموسم.

الــكــرة إن  اتــحــاد  كشف مصدر فــي 
مدرب منتخبنا الوطني األول هيليو 
البحرين  مملكة  يغادر  سوف  سوزا 
البرتغال  بلده  الــى  متوجها  الــيــوم 
بــعــد ان تــعــثــر ســـفـــره فـــي الــفــتــرة 
الماضية بسبب ظروف الطيران إثر 

تداعيات جائحة كورونا. 
وقــال إن ســوزا سيكون في إجازة 
خـــاصـــة، لــكــنــه لـــم يـــحـــدد مــدتــهــا. 
ــــم يــحــدد  ل مـــوضـــحـــا أن االتــــحــــاد 
برنامجا إلعداد المنتخب او تجمعه 
ــراهــنــة،  ــظــروف ال ــل الــمــقــبــل نــظــرا ل
ــاد الـــدولـــي  ــدار االتــــحــ ــ ــدم اصــ ــعـ ولـ
روزنـــامـــة الــمــبــاريــات الــوديــة التي 
وبين  الوباء.  بسبب  تماما  توقفت 

في  يخوض  المنتخب  أن  المصدر 
مدرب  مع  تمارينه  الحالية  الفترة 
حيث  توقف،  دون  البدنية  اللياقة 
قسم الالعبين الى ثالث مجموعات 
بانتظام  الــتــمــاريــن  معهم  ويــجــري 
تواجدهم في  اثناء  وذلك  بعد  عن 

الالعبين  أن  الــى  وأشـــار  منازلهم.  
يمارسون  القائمة  ــى  ال المنضمين 
تــمــاريــن الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة لــكــن لم 
مع  التجمع  اآلن  حتى  لهم  يسنح 

بقية زمــالؤهــم نــظــرا لــعــدم وجــود 
تجمعات في الفترة الحالية، مؤمال 
انجالء هذه الجائحة وعودة المياه 

الى مجاريها في القريب العاجل.

كيف سيكون برنامجك في “رمضان كورونا”؟ «

الشهابي: بعد العودة من عملي، سأقوم ببعض التدريبات الرياضية 
الجانب  بين  برنامجي  سيكون  الفطور  وبــعــد  العصر،  وقــت  فــي 

الديني ومجالسة العائلة لمشاهدة التلفاز.
ما سلبيات وإيجابيات كورونا معك كرياضي؟ «

وافتقادي  اللياقي  المعدل  هبوط  في  تتمثل  السلبيات  الشهابي: 
رؤية أصدقائي الالعبين كما في السابق. أما اإليجابيات كثيرة منها 
حصولي على وقت طويل للجلوس مع العائلة وتطوير من قدراتي 

الشخصية بحكم امتالكي الوقت لذلك كالتحدث باللغة اإلسبانية.
هل أنت مع عودة المسابقات أو إلغائها.. ولماذا؟ «

الشهابي: طبعا ال، حيث سالمة الجميع أهم من أية بطولة، وعودة 
المسابقات في الوقت الراهن ستكون مساعدة منا في نشر الوباء، 

وهناك حلول كثيرة لتجنب ذلك منها تأجيلها للموسم المقبل.
كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟ «

الشهابي: طبعا ستكون مختلفة من العب آلخر، إذ أرى أن هناك من 
سيتحمس للعودة وسيعطي بصورة أكبر، ومنهم من سيعاني كثيرا 
في ذلك بسبب نقص اللياقة، ومنهم من قد سيكون لديه رد فعل 
نحو الرياضة بعدما مكث في البيت وشعر باألمن على نفسه من كل 

شيء وخصوصا التجمع وااللتقاء باآلخرين. 
هل اكتشفت كورونا فيك شيئا جديدا غير هوايتك الرياضية؟ «

وهو  الرياضي  المجال  في  ولكن  شيئا جديدا،  اكتشفت  الشهابي: 

أشعر  إذ  البيت،  في  امتلكه  الذي  الجهاز  بفضل  للبوكيسنغ  تعلمي 
اللعبة تحت أيدي مدربيها المختصين بدالً  أنني سأخوض هذه 

من متابعتها عبر األونالين حاليا.
ما وجبتك المفضلة على الفطور  «

والسحور؟

ــذذ بــأكــل  ــلـ الــشــهــابــي: فـــي الــفــطــور أتـ
الثريد، وفي السحور أكتفي بخبز رقاق 

وحليب ساخن.
طبق ال يغيب عن مائدتك؟  «

الشهابي: السمبوسة بيتزا أحرص على 
تواجدها يومًيا.

 ماذا تشاهد بالتفزيون؟ «

ــي: أنــــــا لـــســـت مـــــن عـــشـــاق  ــ ــاب ــ ــه ــشــ ــ ال
المسلسالت، ولكن أتابع ما ُيعرض ألني 

أكون بجانب عائلتي.
 موقف سابق تتذكره في كل شهر  «

رمضان؟

العزيز  والـــدي  وجــود  أتــذكــر  الشهابي: 
ــار،  ــطـ ــدة اإلفـ ــائـ )هللا يــرحــمــه( عــلــى مـ
الرمضانية  للمجالس  لــي  واصطحابه 

منذ الصغر.

علي مجيد

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

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

العب كرة اليد بنادي توبلي 
وائل الشهابي.
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وائل الشهابي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

فراس الحلواجي

حسن علي

حسن علي

أحمد كريم

مدرب منتخبنا الوطني 

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم



أعلنت رســميا بعد انتشــار الخبر اونالين في السوشــال 
ميديا، النجمة غادة عبدالــرازق زواجها من مدير تصوير 
أحــدث مسلســالتها “ســلطانة المعــز” هيثــم زنيتــا.

وصرحــت عبدالــرازق، أنها احتفلــت بعقد قرانهــا أثناء 
تصوير المسلســل، على أن يقام حفل زفاف بســيط بعد 

العيــد، وتنوي قضاء شــهر العســل فــي الجونــة. يذكر أن 
الممثلــة المصرية تعاونت مع زنيتا في مسلســل “حكاية حياة”، الذي عرض 
في رمضان 2013، وخرجت شائعات وقتها تفيد بارتباطهما ولكنها نفت ذلك.

أشــاد مديــر موقــع تصوير مسلســل “حكايــات ابن 
الحــداد” الفنان إســماعيل مراد، بفريق المسلســل 
واألداء الجماعــي، الــذي ترتــب عليــه الظهــور بهذا 
المظهــر المرضي.  وأشــاد مراد بالوجــه الجديد في 

العمل وهو ابنه حمد إســماعيل مراد، الذي قام بدور 
“هاللــو” صبي القهــوة، موضحا أنه لو اســتمر على هذا 

النهج حتما سيكون له شــأن في عالم التمثيل في المستقبل، شريطة أن 
يكون محبا ومخلصا للعمل الفني وال شيء غير ذلك.

نشر المخرج القدير أحمد يعقوب المقلة عبر حسابه في 
“انستغرام”، صورا من كواليس مسلسل “كسرة ظهر”، 
الــذي انتهى مــن إخراجه قبــل فترة. وكان مــن تأليف 
الكاتــب عبدالله الســعد ومن بطولة نخبــة من فناني 

الخليج، منهم: عبدالله السدحان، هنادي الكندري، أحمد 
العونان، أميــرة محمد، محمد العجيمي، علي الحســيني، 

محمد الحداد، أحمد العوضي، شــيالء ســبت، ياسه، شفيقة يوسف وعبدالله 
المسلم. وينقل العمل الكثير من األحداث من الواقع الخليجي.

كواليس المقلةإشادة إسماعيلزواج غادة

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

tariq.albahar
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القهـــوة تعـــد مـــن المشـــروبات التي 
يعشقها الكثيرون ويسعون لتناولها 
باستمرار، فهي تحتوي على العديد 
من العناصر الغذائية المهمة لصحة 
وجســـم اإلنســـان، ولكـــن اإلســـراف 
فـــي تناول القهوة خالل رمضان قد 
يتســـبب في تعرض الجســـم لبعض 

األضرار:
* عنـــد تنـــاول القهوة أي المشـــروب 
الغنـــي بالكافييـــن الـــذي يعمل على 
إدرار البـــول، فأنـــت تفقـــد كميـــات 
كبيـــرة من المـــاء، ويصبح الجســـم 

أكثر عرضة لإلصابة بالجفاف.

* تعد مـــن األمور المســـببة لإلصابة 
ســـاعات  خـــالل  والقلـــق  بالتوتـــر 
الصيـــام. * تعـــد من األمور المســـببة 
فـــي  تقلبـــات وتغيـــر  حـــدوث  فـــي 
نســـبة  فقـــدان  بســـبب  المـــزاج؛ 
الكافييـــن التـــي اعتاد علـــى تناولها 
الجسم؛ ولذا عليك توقع هذا األمر.

* تؤثر على صحة القلب.
القهـــوة  تنـــاول  فـــي  اإلســـراف   *
تؤثـــر بشـــكل ســـلبي علـــى الســـاعة 
ألنهـــا  للشـــخص؛  البيولوجيـــة 
تتســـبب في زيادة فرص استيقاظ 

الشخص.

القهوة بعد الصوم

اللهم إني استغفرك عن 
كل غيبة ونميمة وهمز 

ولمز وعقوق والدين وتأخير 
صالة، والنظر للحرام والرياء 
والسمعة والغش والكذب، 
وعن كل الذنوب والمعاصي.
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صحتك مع الصوم

أميــر دســمال.. ممثــل علــى درجــة عالية مــن االلتــزام والتخصــص، ويجيد 
كل األدوار والشــخصيات التــي تســند اليــه. لــه طابعــه الخاص فــي األداء، 
ما يجعله أحد أبرز المواهب في الساحة البحرينية. أمير يشارك حاليا في 
مسلسل “حكايات ابن الحداد” في دور “فرحان” إلى جانب نخبة من نجوم 

البحرين. “البالد” التقت دسمال في هذا اللقاء القصير.

 دورك في مسلسل حكايات ابن  «
الحداد؟

شـــخصيات  إحـــدى  “فرحـــان”،  دوري 
أحداثهـــم  تـــدور  الذيـــن  المتـــوت 
ومغامراتهـــم الشـــيقة مع أهـــل المدينة 
وكل يـــوم تكون لهـــم قصة جديدة في 
إطـــار كوميـــدي جميل رســـمه المخرج 
يوســـف الكوهجي من خالل رسم خط 
درامي حلو، ومن خالل رد فعل الناس 
فإنهـــم يشـــتاقون لشـــخصيات المتوت 
ومواقفهم الجميلة، وأقوم بدوري إلى 
جانـــب إخواني الفنان جاســـم الضامن 

“غضبان” وجعفر التمار “بلهان”.

 هل أضاف لك الدور شيئا؟ «

العمـــل مع شـــركة حوار لإلنتـــاج الفني 
له طابع مختلف، بأن يمنحوك الفرصة 
مختلفـــة  شـــخصيات  تقديـــم  فـــي 

ومميـــزة، وهـــذا ما عايشـــته من خالل 
طفـــاش  ســـوالف  مسلســـل  سلســـلة 
والشـــخصيات التـــي مثلتها )الشـــرطي 
عبدالجبـــار - وحكا حـــكا التي أعطتني 
دفعـــة قويـــة( إضافة إلى الشـــخصيات 
التـــي مثلتها في األفـــالم، واليوم أقدم 
شـــخصية فرحان الجميلـــة والحمد لله 
هناك قبـــول كبير لشـــخصيات المتوت 

الثالثة.
 إلى جانب التمثيل يجيد أمير دسمال  «

إدارة االنتاج. من أين جاءت الخبرة؟

طبًعـــا كنـــت ســـابًقا متابًعـــا لإلنتاج في 
العديـــد من األعمال الدرامية والبرامج 
الوطنيـــة،  واألغانـــي  التلفزيونيـــة 
واكتســـبت خبرة كبيرة إلى أن منحني 
المنتج األســـتاذ أحمـــد الكوهجي ثقته 
بإدارة إنتاج الجزء األول من مسلســـل 

“ســـوالف طفاش” وبعدهـــا توالت علي 
األعمـــال في إدارة اإلنتـــاج في العديد 

من األعمال.
 دور تتمنى القيام به؟ «

 كل شخص يتمنى الحصول على أكبر 
الفـــرص فـــي حياتـــه، وأحمـــد هللا على 
الفرص التـــي حصلت عليهـــا خصوصا 

مع حوار لإلنتاج الفني. 

 كلمة أخيرة؟ «

كل التوفيـــق والنجـــاح للجميع وأتمنى 
يكون مسلســـل “حكايات ابـــن الحداد” 
قـــد أعجـــب الجميـــع، وأشـــكر المنتـــج 
أحمـــد الكوهجـــي علـــى ثقتـــه الدائمـــة 
لـــي فـــي إدارة اإلنتـــاج كذلـــك للمخرج 
يوســـف الكوهجـــي على ثقتـــه الكبيرة 
التلفزيونيـــة  أعمالـــه  سلســـلة  فـــي 

والسينمائية.

دسمال: العمل مع “حوار لإلنتاج الفني” له طابع مختلف

المقادير

- مقادير األرز:
األرز المصرّي : 2 كوب )مغســـول 

ومنقوع(.
البصل: 1 حبة )مفروم ناعم(.

)مقشـــرة  حبـــة   1 طماطـــم: 
ومبشورة(.

ملح: ملعقة صغيرة.
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة.

الزبدة: ملعقة كبيرة.
الماء: كوبان وربع.

 مقادير كفتة الدجاج:

الدجاج: 500 غرام )مفروم(.
كبيـــرة  ملعقـــة   2 بقدونـــس: 

)مفروم(.
البصل: 1 حبة )مبشور(.

بقسماط: 2 ملعقة كبيرة.
الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة.

ملح: نصف ملعقة صغيرة.
فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة.
بهار دجاج: نصف ملعقة صغيرة.

ملعقـــة  نصـــف  البصـــل:  بـــودرة 
صغيرة.

 طريقة التحضير

لتحضير األرز: سخني الزبدة في 
قدر وأضيفي البصل وقلِّبي لمدة 

دقيقتين.
أضيفي الجـــزر والطماطم وقلِّبي 
لمـــدة 5 دقائق، ثـــم أضيفي الملح 
والفلفـــل واألرز والمـــاء واتركـــي 
المزيـــج حتـــى يغلـــي، ثـــم خففي 
النـــار وغطي القـــدر واتركي األرز 

لمدة 25 دقيقة حتى ينضج.
لتحضيـــر كفتة الدجـــاج: اخلطي 
الملـــح  مـــع  المفـــروم  الدجـــاج 
المبشـــور  والبصـــل  والبقدونـــس 
الزيت والفلفل وبهـــارات الدجاج 
والبقسماط وبودرة البصل جيدا.
شـــكلي كرات صغيرة من المزيج، 
ثـــم اقليها في مقـــالة بالقليل من 
ويتحمـــر  ينضـــج  حتـــى  الزيـــت؛ 
وقدميه ســـاخنا إلـــى جانب األرز 

المحضر مسبقا.

كفتة الدجاج مع األرز

مطبخ

اتنـــاول مقـــال جديـــد نشـــرته صحيفـــة 
المســـلمين  حـــال  حـــول  الجارديـــان 
األميركّييـــن وكيف يواجهـــون هذا العام 
شـــهر رمضان قصصا عديدة عن عائالت 
وأشـــخاص يواجهون هذا الوباء بوحدة 
كبيـــرة، وجـــاءت الصحيفة بعـــدة أمثله، 

هذا مقتطفات من أهمها:
مع حلول شـــهر رمضان الذي بدأ في 23 
أبريـــل الماضـــي، ومع امتناع المســـلمين 
فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم عـــن تناول 
الطعـــام والشـــراب كل يـــوم مـــن شـــروق 
الشـــمس إلى غروبها أثناء الشهر الكريم 
في اإلســـالم، تواجه األمة معضلة كبيرة 
فـــي فقـــد الكثيرين هذا العام، مع ســـلب 
فـــي  المســـلمين  مالييـــن   ”19 “كوفيـــد 
الواليـــات المتحـــدة خصوصـــا إذا أقاموا 
الشـــعائر الدينيـــة والعـــادات الرمضانيـــة 
األخـــرى. وكما هـــو الحال فـــي كل مكان 
الوجبـــات  المســـاجد  تســـتضيف  وال 
المجانيـــة اليوميـــة كاألفطار والســـحور 
بعد غروب الشـــمس كما الســـابق، وأيضا 
لن تقوم بجمع التبرعات، والمحاضرات، 
وهذا العام ســـوف يضطر المسلمون إلى 

سلوك المسار االفتراضي.
فـــي  اإلســـالمي  المركـــز  يســـتضيف 
“ميســـوري” مـــا يزيـــد عـــن ألف شـــخص 
للصـــالة يوم الجمعـــة. واليوم يقوم نحو 
20 إلى 40 شخًصا فقط لهذه الصالة بعد 
التسجيل عبر اإلنترنت. ويأمل القائمون 
علـــى المســـجد في زيادة اإلقبـــال. وقال 
إمام المســـجد شـــاكر حمودي للصحيفة: 
“إنهـــا امتحان من هللا ولدينـــا الكثير من 

الدروس التي نستطيع أن نتعلمها”.
وفـــي مـــارس أغلق المســـجد، مـــع أوامر 
الواليـــة بالجلـــوس فـــي البيـــت واتبـــاع 

سياسة التباعد.

إيمـــان،  وزوجتـــه،  الســـاموراي  محمـــد 
طبيبان في مستشفى جامعة ميسوري. 
عندهـــم ثالثة أطفـــال بينهم رضيع، ومع 
بدايـــة رمضـــان، اضطـــرت هـــذه العائلـــة 
الواقـــع  هـــذا  مواجهـــة  إلـــى  المســـلمة 
الجديـــد، وقـــال محمـــد الســـاموراي: “لن 
نفوت فرصة التفاعل اإلنســـاني، وسوف 
نفتقـــد الهـــدوء والســـالم الذي يشـــعر به 
المـــرء في المســـجد، ولكـــن جميعنا اآلن 
والمســـؤوليات”.  األزمـــة  حجـــم  نفهـــم 
وأضـــاف: “أذكـــر عندما كان ابني ســـيف 
يعّد حسنات الوباء ومكوثنا في المنزل، 
مثـــل الذهـــاب للنـــوم واالســـتيقاظ فـــي 
أي وقـــت، والمذاكـــرة بالبجامـــة وكأننـــا 
نذهب إلى المدرســـة بها وغيرها”، ولكن 
الواليـــات  بقـــوة  الوبـــاء  ضـــرب  عندمـــا 
المتحـــدة ألول مـــرة، أصبح ســـيف وهو 
في عمر الســـابعة، قلقا بشـــأن الفيروس، 
ومـــع وجود جهاز اآليبـــاد في يده، فكان 
يسأله باستمرار: “مرحًبا سيري، كم عدد 
حـــاالت الفيروس التاجي في ميســـوري 
الخـــوف،  هـــذا  كل  وبالرغـــم  اليـــوم؟”، 
فإنهـــم يبذلون قصـــارى جهدهم للحفاظ 
علـــى روح رمضـــان، هم يكتبـــون جدوال 
يومّيا بتحديد شـــخص من هـــذه العائلة 
الصغيرة لتدريس الباقي شـــيء بســـيط 

من الطردين اإلسالمي وهكذا.
ويقـــول محمـــد عـــن تجربتـــه للصحيفة: 
“نعـــرف جميعـــا بأن التســـوق اليـــوم بان 

أمـــرا صعبـــا للغايـــة، لكن زوجتـــي إيمان 
ذهبـــت إلـــى ســـوق عربـــي محلـــي قبـــل 
مكونـــات  علـــى  للحصـــول  أســـبوعين 
ســـفرة رمضان اإلساســـية مثـــل العدس 
والرطـــب، واليـــوم هـــي وأنـــا نســـتخدم 
تطبيق توصيل البقالة للحصول على ما 
نحتاجه بما في ذلك 10 أرغفة من الخبز 
إن  الماضـــي!  األســـبوع  طلبتهـــا  والتـــي 
القدرة على التســـوق بحرية كما السابق 
كان أمـــرا نفتقده اليوم هنا، ولكن الواقع 
الجديـــد هو الواقع الجديد”. وكما معظم 
المسلمين تبدأ العائلة اإلفطار بكوب ماء 
وتمر، يتبعه حساء العدس وطبقا رئيسا 
مع األرز أو الباستا. وبعد الوجبة، تذهب 
العائلة عادة إلى المســـجد للصالة، وكان 
محمـــد يتطلع إلـــى اإلنصات إلـــى القرآن 
مباشـــرة هناك مع شـــيخ المســـجد، بينما 
كانـــت ابنتـــه المراهقـــة روان متحمســـة 
لرؤية أصدقائها هناك أيضا، لكن بســـبب 
باللجـــوء  وتحـــول  ذلـــك  تغيـــر  الوبـــاء 
تســـتطيع  وبـــه  “زووم”،  برنامـــج  إلـــى 
مـــع صديقاتهـــا، والتـــي  الحديـــث  روان 
يســـتضيفها برنامـــج “شـــباب المســـجد”، 
وفيـــه ويلتقي هـــؤالء لمدة ســـاعة على 
اإلنترنـــت ٣ أيـــام في األســـبوع؛ للتعرف 

على اإلسالم ولعب ألعاب مفيدة.
ومن ناحية أخرى، يشعر محمد بأنه جزء 
كبير من روحانيته مثل الصالة جنبا إلى 
جنـــب مـــع مجتمعـــه ســـيتقلص إلى حد 

كبير لألسف. وأضاف: “إنك تشارك نفس 
الطقوس ونفس األفعال ونفس المشاعر 
مع اآلخرين، وتشـــعر أنك جزء مهم أكبر 
من أقلية مسلمه في هذا المجتمع الكبير 
الذي يتقاســـم نفس القيم”. يعتبر المركز 
االســـالمي األمريكـــي أحد أشـــهر أماكن 
التجمع عند المســـلمين للصالة واإلفطار 
والخدمـــات االخـــرى، وهـــو يخـــدم نحو 
المدينـــة. وطبقـــا  10 آالف مســـلم عبـــر 
لتقديـــرات خالـــد لطيـــف، إمـــام المركـــز، 
فإن ما يقرب من ألف شخص يحضرون 
عـــادة إليه، وقال: “نعلم بأن الوحدة بكل 
تأكيـــد قد أثـــرت على العديـــد من الناس 
الذيـــن أعرفهـــم والعديـــد من المســـلمين 
الذيـــن نعرفهـــم أيضـــا، خصوصـــا هؤالء 
الذين ال يستطيعون العودة إلى أسرهم، 
ولكنهم يعيشـــون بمفردهم هنا في هذه 
المدينة الكبيرة من دون مســـاعدة”. يبلغ 
عدد المســـلمين فـــي الواليـــات المتحدة 
3.45 مليـــون مســـلم منـــذ آخـــر احصـــاء 
في 2017، ومـــن المتوقع أن يكون يزيد 
الرقـــم بحلول العام 2040، ويصيح عدد 
المسلمين ثاني أكبر مجموعة دينية بعد 

المسيحيين.
 يمكنكم قراءة المقال كامال باللغة  «

اإلنجليزية عير موقع الجارديان بعنوان: 
 American Muslims face a lonely

Ramadan during lockdown

المسلمون األميركّيون يواجهون الوباء بوحدة كبيرة
ترجمة: طارق البّحار 

محرر مسافات
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 – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  أعلـــن 
جمعـــة  علـــي  فـــوز  عـــن  البحريـــن، 
البصـــري، وهـــو الفائـــز الثالـــث فـــي 
 2020 للعـــام  الجديـــدة  الحملـــة 
مـــن حســـاب التوفيـــر االســـتثماري 
“لبشـــارة”عن شـــهر مارس الماضي، 
وتـــم إجراء الســـحب علـــى الجائزة 
البالغـــة قيمتها 100 ألف دوالر “عن 
بعد”.وبذلـــك يصبح علـــي البصري، 
أول رابـــح فـــي الحملـــة الترويجية 
للعـــام الجـــاري يتـــم اختيـــاره عبـــر 
الســـحب عن بعـــد، وذلك كجزء من 
الجهـــود المبذولـــة للمســـاعدة فـــي 

احتواء تفشي فيروس كورونا. 
المديـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
المجموعـــة  ورئيـــس  التنفيـــذي 
المصرفية لألفراد في بيت التمويل 

الكويتـــي - البحرين، خالد المعرفي 
علـــي  معنـــا  الفائـــز  نهنـــئ  أن  “أود 
الترويجيـــة  الحملـــة  فـــي  البصـــري 
لبشـــارة، وإننـــا  الجديـــدة لحســـاب 
مازلنا نســـعى إلى توفير المزيد من 
الفـــرص لعمالئنا األوفياء من خالل 
حمالتنـــا الترويجيـــة، تماشـــيًا مـــع 
رؤيتنا الســـنوية فـــي تقديم أفضل 
المكافآت والحمـــالت وذلك تقديرًا 
لوالئهم ودعمهـــم الدائم باعتبارهم 

شركائنا الحقيقيين”.
وأوضح المعرفي “أننا حرصنا على 
إجراء الســـحب عن بعد؛ تماشيًا مع 
إجراءات الحكومة للحد من انتشار 
التـــزام  مؤكـــدًا  كورونـــا،  فيـــروس 
البنك بتوجيهـــات مصرف البحرين 
المركزي ووزارة الصحة ألداء دوره 

في المســـاعدة على احتواء تفشي 
فيروس كورونا”.

وأعـــرب علي البصري عن ســـعادته 
بالفـــوز قائالً “أود أن أتقدم بالشـــكر 
بيـــت  وموظفـــي  إلدارة  والتقديـــر 
التمويـــل الكويتـــي – البحرين على 
تقديـــم  فـــي  المتميـــزة  جهودهـــم 
والمنتجـــات  الخدمـــات  أفضـــل 

المصرفية في السوق المحلية.

أعلنـــت شـــركة موترســـيتي، الوكيل 
الحصـــري فـــي البحريـــن لعـــدد مـــن 
المرموقـــة  الســـيارات  عالمـــات 
علـــى مســـتوى العالـــم، عـــن إطـــالق 
حملتهـــا الرمضانيـــة علـــى مجموعة 
مـــن ســـيارات الركاب. توفـــر الحملة 
العديد من المزايا الحصرية للعمالء 
وتســـتمر حتى تاريـــخ 15 من يونيو 

المقبل. 
توفر هذه الحملة الرمضانية فرصة 
لشـــراء ســـيارات الـــركاب بعالمـــات 
فولفو، ســـوبارو، سانغ يونغ وشيري 

مع ضمان لمدة 10 سنوات.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
بمناســـبة  كانـــو  وليـــد  موترســـيتي، 
حلـــول شـــهر رمضـــان، يســـعدنا في 

موترســـيتي تزويـــد عمالئنا بتجربة 
شـــراء فريـــدة مـــن نوعهـــا وتوفيـــر 
التـــي  موترســـيتي  باقـــات  أفضـــل 
تمنحهـــم راحة البال. وتأتي عروض 
أكثـــر  بشـــكل  العـــام  لهـــذا  رمضـــان 
تشـــويقا، حيث حرصنـــا على توفير 
مزايـــا مختلفـــة للعـــروض الخاصـــة 

بكل عالمة”.

خالد المعرفي

الفائز الثالث في الحملة الجديدة للعام 2020 سنوات  10 لــمــدة  ضــمــان  مــع  ــركــاب  ال ــارات  ســي على 

البصري يحصد 100 ألف دوالر من “لبشارة” لمارس “موترسيتي” تطلق عروضها الرمضانية المميزة
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هذه الصفحة برعاية

جـــاء شـــهر رمضـــان هـــذا العـــام 
المعتـــاد،  عـــن  مختلفـــة  بحلـــة 
وذلك مـــع التزام الجميع بالتباعد 
يبحـــث  ولهـــذا،  االجتماعـــي. 
المســـتخدمون عن طرق مبتكرة 
للبقاء علـــى تواصل مع عائالتهم 
وأحبابهم واالســـتمتاع بأوقاتهم، 
وتعلـــم مهـــارات إبداعية جديدة، 
مـــن  أفضـــل  هاتـــف  يوجـــد  وال 
HUAWEI P40 Pro ليقـــدم لهـــم 
تجربـــة مثالية فـــي كل األوقات. 
بـــأداءه  الجديـــد  الهاتـــف  يتميـــز 
العالـــي ومزايـــاه غير المســـبوقة 
ليكـــون الرفيـــق المثالـــي طـــوال 
شـــهر رمضان. وسیساعد الهاتف 
العصـــري من هـــواوي في التغلب 
تفصـــل  التـــي  المســـافات  علـــى 
عبـــر  واألحبـــاب  العائـــالت  بيـــن 
محادثـــات الفيديـــو ذات الجودة 
ومشـــاركة  والتقـــاط  العاليـــة، 
الصـــور والفيديوهـــات بكاميرته 
الرائعة، فضال عن مشـــاهدة أمتع 
األفالم والمسلسالت عبر شاشته 

بأوقاتهـــم  لالســـتمتاع  الغامـــرة 
طـــوال الوقـــت وبـــدون قلـــق من 

نفاذ بطاريته. 
 HUAWEI P40 هاتـــف  ويقـــدم 
مـــن  مجموعـــة  العصـــري   Pro
الميزات التي تتيح للجميع البقاء 
على اتصال طوال شـــهر رمضان 
إلـــى  الفضـــل  ويعـــود  المبـــارك. 
 HUAWEI Quad-curve شاشـــة
Overflow الضخمة بقياس 6.58 
بوصـــة التي تقـــدم تجربة عرض 

غامرة وغير محدودة.

HUAWEI P40 Pro التباعد االجتماعي أفضل مع
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أطلقت أســـواق األســـرة مبادرتها 
شـــهر  خـــالل  الســـنوية  الخيريـــة 
رمضان المبارك، لتقديم يد العون 
ألكثر من 3000 أسرة متعففة في 
وقـــت عصيب للغايـــة تواكب فيه 
أيام الشهر الفضيل تفشي جائحة 
فيروس كورونا.وفي إطار التزام 
أســـواق األســـرة بالمســـاهمة فـــي 
قامـــت  المحلـــي،  المجتمـــع  دعـــم 
بتوســـيع نطـــاق مســـاهماتها عبـــر 
مبادرتهـــا الخيريـــة التـــي تعد من 
بيـــن األقـــوى تأثيرا؛ حملة ســـالل 
رمضـــان الغذائيـــة، حيث كل عام، 
توزع األســـواق ســـالل المنتجات 
الغذائيـــة األساســـية خـــالل شـــهر 
رمضان الكريم للعائالت التي في 
أمـــس الحاجة إليها. وهـــذا العام، 

قررت أسواق األسرة زيادة حجم 
حملتها الخيرية الســـنوية إلى حد 
كبيـــر تجاوبـــا مـــع ظـــروف األزمة 
الصحيـــة العالميـــة الراهنـــة التـــي 
يواجههـــا المجتمع نتيجة تفشـــي 

فيروس كورونا.
 وقد تعاونت أســـواق األســـرة مع 
المؤسســـات المحلية والجمعيات 
الخيرية في توزيع السالل، والتي 
تضمنت منتجات غذائية متنوعة 
غيـــر قابلة للتلف مثل األرز وزيت 
الطهـــي والدقيق والســـكر والملح 
والمعكرونـــة والعديد من األغذية 
وزعـــت  األخـــرى.  األساســـية 
المســـاعدات الغذائيـــة مـــن خالل 
ومؤسســـات  خيريـــة  جمعيـــات 
الروتـــاري،  نـــادي  منهـــا  مختـــارة؛ 

وجمعية الكلمـــة الطيبة، وجمعية 
وجمعيـــة  البحرينيـــة،  المـــرأة 
أولياء أمور وأصدقـــاء المعاقين، 
وجمعية الرفاع النسائية الثقافية 
والعديـــد مـــن الشـــركاء البارزيـــن 
اآلخريـــن؛ من أجـــل الوصول إلى 
مـــن هـــم في أمـــس الحاجـــة لهذه 

المساعدات.

ــا” ــورونـ ــا مـــع “كـ ــاوب ــج ــان” ت ــضـ ــال رمـ ــ ــادة “س ــ زيـ
“األســـرة” توزع 3000 سلـــة غذائيــة

بإطـــالق  بتلكـــو  شـــركة  قامـــت 
“يمعتنـــا  اســـم  تحـــت  برنامـــج 
غيـــر” حصرًيـــا لموظفيهـــا، وهـــو 
بثـــه  يتـــم  مســـابقات  برنامـــج 
بشـــكل مباشـــر كل يـــوم أربعـــاء 
طيلـــة شـــهر رمضان علـــى إحدى 
الداخليـــة  التواصـــل  قنـــوات 
للشـــركة، وهي قناة االنســـتغرام 

الخاصة بالموظفين، وذلك ضمن 
أنشـــطتها التفاعلية مع موظفيها 
خالل شـــهر رمضان.جاء إطالق 
هـــذا البرنامـــج إلضافـــة جـــو من 
الحماسة والتشويق، إضافة إلى 
إعطـــاء الموظفين فرصـــة الفوز 

بجوائز نقدية قّيمة.
وقال الرئيـــس التنفيذي للموارد 

بتلكـــو،  شـــركة  لـــدى  البشـــرية 
هـــذا  “فكـــرة  الجالهمـــة  فيصـــل 
مـــن  ُتمكننـــا  فرصـــة  البرنامـــج 
التفاعل المباشـــر مـــع الموظفين 
وأيًضا الظهار وتشجيع المواهب 
الداخليـــة لموظفينا في مجاالت 
علـــى  الحفـــاظ  مـــع  متنوعـــة، 

تعليمات الصحة والسالمة”.

ــمــة ــة لــلــفــوز بـــجـــوائـــز نــقــديــة قــّي ــرصـ مـــع فـ
“بتلكو” تطلق “يمعتنا غير” لموظفيها

ــة الــمــالــيــة الــدولــيــة ــل ــج ــم ــد جـــائـــزة مـــن ال ــص ــح ي

“البركة اإلسالمي” أفضل بنك بـ “التواصل االجتماعي”

فــاز بنــك البركــة اإلســامي بجائــزة أفضــل بنك لوســائل التواصل االجتماعــي البحرين 2020، مــن المجلة الماليــة الدولية 
“Global Banking & Finance Review”، وهي تعد إحدى أبرز الجوائز العالمية في مجال الصناعة المصرفية والمالية، 

وتقّدم سنويًا ألفضل مزّوِد للخدمات المصرفية حول العالم. 

تقديـــًرا  البنـــك  عليهـــا  وحصـــل 
لـــألداء المتميـــز الـــذي أنجزه في 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
تحظـــى  باتـــت  التـــي  الرقميـــة، 
بمتابعـــات واســـعة مـــن العمـــالء 

والجمهور.
لجائـــزة  البنـــك  اختيـــار  وجـــاء 
“أفضـــل بنـــك لوســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي فـــي البحريـــن لعـــام 
2020؛ تأكيـــًدا على مـــا تتمتع به 

منصاتـــه االجتماعيـــة من فاعلية 
تامة فـــي خدمة الزبائن، وتقديم 
تجربـــة مصرفية رائدة اكتســـبت 
ثقة العمالء ومنحتهم مرونة غير 
مســـبوقة فـــي إتمـــام معامالتهم 
المصرفيـــة براحة وســـهولة وفي 

فترة زمنية قياسية.
وبهـــذه المناســـبة، عبـــرت رئيس 
إدارة الخدمات المصرفية لألفراد 
ببنك البركة اإلسالمي – البحرين، 

فاطمة العلـــوي، عن امتنانها بهذا 
التقدير الـــذي يعد ثمـــرة للجهود 
المتفانية التي بذلتها ِفَرُق العمل 
في ســـبيل ترســـيخ مكانـــة البنك 
التســـويق  مجـــال  فـــي  الرائـــدة 
التواصـــل االجتماعـــي  ووســـائل 
التفاعلية المتطورة، وعلى النحو 
الـــذي يمكـــن عمالئنـــا مـــن تلبيـــة 
وســـرعة  بســـهولة  احتياجاتهـــم 

وأمان.
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“ الوطني” يساهم بـ 3000 سلة دعم لـ “حماية الوافدين”
تحتـــوي مجموعــــــة مـــن المستلزمـــــــات الغذائيــــة والمعيشـــية

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي عن مســاهمته بتوزيــع 3,000 ســلة دعم 
تحتوي على مجموعة من المستلزمات الغذائية والمعيشية األساسية 
لصندوق الدعم بجمعية حماية العمال الوافدين، المخصص لمواجهة 
 )COVID-19( المســتجد  كورونــا  لفيــروس  االقتصاديــة  التأثيــرات 

ومساندة العمال المغتربين من ذوي الدخل المحدود في المملكة.

وتخـــدم المبـــادرة الجديـــدة التي 
تســـتمر علـــى مـــدى شـــهر، 3,000 
فـــرد مـــن العمالـــة الوافـــدة، وهـــي 
تتوافق مع مســـاعي بنك البحرين 
الوطنـــي لدعـــم كافـــة المبـــادرات 
التـــي تهـــدف إلـــى التأثيـــر إيجاًبا 
علـــى كل فـــرد من أفـــراد المجتمع 

في هذه المرحلة الصعبة.
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  وتربـــط 
وجمعية حمايـــة العمال الوافدين 
العـــام  تأسســـت  وثيقـــة  عالقـــة 
2009، وكان البنـــك شـــريًكا داعًما 
للجمعية طيلـــة 11 عاًما الماضية، 
عبـــر مســـاهماته المســـتمرة التـــي 

تحقيـــق  فـــي  مهـــم  دور  لهـــا  كان 
األهداف السنوية للجمعية.

فـــي  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
 - الوطنـــي، جـــان  البحريـــن  بنـــك 
كريستوف دوراند “نولي في بنك 
البحريـــن الوطنـــي اهتماًمـــا بالًغـــا 
بدعـــم شـــرائح وفئـــات المجتمـــع 
الوطنـــي  البنـــك  لكوننـــا  كافـــة؛ 
كعضـــو  لدورنـــا  ونظـــًرا  للمملكـــة، 

أساس بالمجتمع البحريني.
مـــع  الممتـــدة  شـــراكتنا  وتميـــزت 
جمعيـــة حمايـــة العمـــال الوافدين 
بالنجـــاح، إذ اســـتطعنا عبـــر هـــذا 
التعـــاون مـــن التأثيـــر إيجابيًا في 

حالـــة فئات محددة فـــي المجتمع 
بشكل مباشر وأكثر فعالية”.

العمـــال  حمايـــة  جمعيـــة  وتوفـــر 
الوافدين، الدعم للعمال المغتربين 
حيويـــة  متابعـــة  لهـــم  وتقـــدم 
لمختلـــف شـــؤونهم، جنًبـــا لجنـــب 

مـــع تخصيـــص مترجميـــن لضمان 
خدمتهم على أفضل شكل.

ويقـــوم أعضـــاء الجمعيـــة ضمـــن 
الوافـــدة،  للعمالـــة  دعمهـــم  مهـــام 
بالزيـــارة الدورية لمراكز الشـــرطة 
ومكاتـــب األيـــدي العاملـــة ووزارة 
ســـوق  تنظيـــم  وهيئـــة  العمـــل 
الجنســـية  شـــؤون  وإدارة  العمـــل 

والجوازات واإلقامة.
ويحـــرص منتســـبو الجمعية أيًضا 
الصحيـــة  المراكـــز  زيـــارة  علـــى 
والنيابـــة العامـــة والمحاكـــم، إلـــى 
بالطعـــام  العمـــال  تزويـــد  جانـــب 
والمالبـــس والفرش ومســـتلزمات 
النظافة عندما تقتضي الضرورة.

وتنظـــم الجمعيـــة برامـــج توعيـــة 
تحســـين  وتدعـــم  بالســـالمة 
الجوانب المعيشية والمهنية كافة 

لهؤالء العمال.

 فاطمة العلوي 

جان كريستوف دوراند

فيصل الجالهمة
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العمل من المنزل يحقق آثاًرا إيجابية غير متوقعة
أظهر اســتطالع حديث للرأي أن العمل من المنزل يؤدي إلى 
زيــادة اإلنتاجيــة، كمــا أن كثيرا مــن الموظفين يشــعرون بأن 
أداءهم قد تحســن أثناء فترة العمل عن بعد، بســبب انتشــار 

وباء كورونا.
وســأل القائمون على االســتطالع أكثر من 1600 شخص عن 
مــدى تكيفهــم مــع العمــل في المنــزل، وكانــت إجابــات ثلثهم 

أنهم أصبحوا أكثر إنتاجية مقارنة مع العمل من المكتب.
وبحســب االســتطالع، الــذي نشــرت نتائجــه صحيفــة “ديلــي 
لديهــم  أن  فيــه  المشــاركون  البريطانيــة، فقــد الحــظ  ميــل” 
ســيطرة أفضــل علــى وقتهــم، وينجــزون أعمــاال أكثــر، خالل 

ساعات العمل من المنزل.
وأجــرى االســتطالع باحثون من جامعة مونتريــال في كندا، 
واســتندت نتائجــه إلــى تحليــل إجابــات المســتطلعة آراؤهم 
علــى اســتبيان عبــر اإلنترنــت، 75 % منهــم نســاء و25 % 

رجاال، ومعظمهم من مقاطعة كيبيك.
وكان من بين من شملهم االستطالع 85 % في سن األربعين، 
و85 % حاصلــون علــى شــهادة جامعية، و70 % يعملون في 

القطاعين العام والخاص.
وقــال ثلــث المســتجوبين إنهــم يشــعرون بــأن إنتاجيتهم قد 

زادت منذ أن اضطروا للعمل عن بعد، على الرغم من أن أكثر 
من نصف المشاركين في االستطالع يعملون عن بعد بجانب 

شخص آخر في المنزل.
وأشــار بعض المشــاركين في االستطالع إلى أن أعباء عملهم 
قــد زادت منــذ انتقالهــم إلــى منازلهــم، لكنهــم وجــدوا أنهــم 
قادرون على التحكم بشكل أفضل في وقتهم ومقدار العمل 

الذي ينجزونه.
لــم  المشــاركين  مــن  الباحثــون مجموعــة  وجــد  ذلــك،  ومــع 
تســتمتع بالعمــل عن بعــد، وأفاد أولئك الذين شــعروا بالعزلة، 

وكانوا بعيدين عن عملية صنع القرار، أنهم أقل إنتاجية.

أفادت البيانات الجديدة التي نشرتها 
أمــس األحد وزارة الصحة الســعودية 
أن فيــروس كورونــا المســتجد غــادر 
5 مــدن فــي المملكــة مــع تعافــي كل 

المصابين بالمرض فيها. 
متابعــة  موقــع  معلومــات  وتشــير 
التابــع  كورونــا  فيــروس  مســتجدات 
لــوزارة الصحة إلى أن 5 مدن غادرت 
لإلصابــة  النشــطة  الحــاالت  قائمــة 
بعــد  وذلــك   ،”19 ـ  “كوفيــد  بعــدوى 
تســجيل شــفاء الحالــة األخيــرة فــي 
كل مــن العقيــق وريــاض الخبراء وأم 
الــدوم، وتعافــي 4 مصابيــن فــي أحد 
رفيدة، ومريضين اثنين في سيهات.

وفــي وقــت ســابق مــن أمــس، أعلنت 
وزارة الصحة تسجيل ارتفاع قياسي 
لعــدد المصابيــن علــى أســاس يومــي، 
إذ بلــغ 1912 حالــة لتصــل الحصيلــة 

العامة إلى 39048.

جائحة “كورونا” 
تغادر 5 مدن 

سعودية
الســبت  اإلكوادوريــة  الرئاســة  أعلنــت 
أن الرئيــس لينيــن مورينــو خّفض راتبه 
ورواتــب أعضاء الحكومــة إلى النصف؛ 
فيــروس  ســببها  التــي  األزمــة  بســبب 

كورونا المستجد.
بموجــب  تقــرر  إنــه  الرئاســة،  وقالــت 
 %  50 بنســبة  “تخفــض  أن  مرســوم 
رواتــب رئيس الجمهورية ونائب رئيس 

الجمهورية والوزراء ونواب الوزراء”.

وأوضحت أن “انخفاض عائدات الدولة 
نتيجــة ألزمــة “كوفيــد - 19” كانــت لــه 
آثــار ســلبية علــى اقتصــاد البــالد، ولهذا 
السبب فإن من الضروري خفض رواتب 
المسؤولين”. وكان مورينو أعلن في 12 
أبريــل علــى “تويتر” عزمــه خفض راتبه 
ورواتــب كبــار المســؤولين الحكومييــن 
اآلخريــن، ودخــل اإلجــراء حّيــز التنفيذ 

رسميا بعد توقيعه في 8 مايو.

انتقــال  احتمــال  مــن  علمــاء  حــذر 
لنــا  بالنســبة  “غريبــة”  فيروســات 
األرض،  إلــى  المريــخ  كوكــب  مــن 
العائــدة  الفضائيــة  الرحــالت  عبــر 
وطالبــوا  األحمــر،  الكوكــب  مــن 
التــي  المركبــات  إخضــاع  بضــرورة 
تقــوم بمثــل هــذه الرحــالت للتعقيــم 
مــن جامعــة  المكثف.ووفــق خبــراء 
الصخــور  فــإن عينــات  “ســتانفورد”، 

القادمــة من كوكــب المريخ قد تنقل 
فيروسات غريبة إلى كوكب األرض.

وســيتعين علــى الصواريــخ العائــدة 
مــن المريــخ الخضوع لعمليــة تعقيم 
كيميائيــة، تتضمــن تعريضها لحرارة 
مــن  علــى  ســيتوجب  كمــا  شــديدة، 
وكذلــك  متنهــا،  علــى  ســيكونون 
عينــات الصخــور، الخضــوع للحجــر 

الصحي.

بسبب “كورونا”... رئيس اإلكوادور يخفض راتبه للنصف

علماء يحذرون من “فيروسات المريخ”

جانب من العملية التعليمية لرجال شرطة البحرين، 
في إطار تأهيلهم للنهوض بواجباتهم في حفظ األمن

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إحــدى  األميركيــة  الشــرطة  اتهمــت 
الممرضــات بســرقة مســن كان يصــارع 
بفيــروس كورونــا  إصابتــه  إثــر  المــوت 
أحــد  فــي   ”19  - “كوفيــد  المســتجد 

مستشفيات مدينة نيويورك.
ونقلت صحيفة “الغارديان” عن وســائل 
كونتــي  دانييــل  أن  أميركيــة  إعالميــة 
)43 عامــا( تعمل ممرضة في مستشــفى 
فــي  الشــمالية  آيالنــد  جامعــة ســتاتين 
البطاقــة  باســتخدام  قامــت  نيويــورك، 
أنتونــي  بالمريــض  الخاصــة  االئتمانيــة 
كاتابانو )70 عاما( قبل 3 أيام من وفاته 

من جراء فيروس كورونا.
ابنــة  أبلغــت  بعدمــا  الجريمــة  وكشــفت 
بيانــا  تلقــت  بأنهــا  الشــرطة  كاتابانــو 
باســتخدام بطاقــة ائتمــان فــي 9 أبريل 
يصــارع  كان  الــذي  لوالدهــا،  تعــود 
أن  مضيفــة  المستشــفى،  فــي  المــوت 
البطاقــة اســتخدمت مــن قبــل المتهمــة 
فــي محطــات البنزيــن ومحــالت البقالة 

وصرف منها 60 دوالرا.

يواجــه كوكــب األرض ارتفاعــا “ال 
يطاق” في درجات الحرارة خالل 
اســتمرار  حــال  فــي  عــدة،  عقــود 
معــدل تغير المناخ، وذلك حســب 
وكالــة  نشــرت  أميركيــة،  دراســة 
أنبــاء الشــرق األوســط مقتطفات 

منها، أمس األحد.
وقــال القائمون على الدراســة في 
“جامعة كولومبيا” األميركية “في 
الســنوات األخيرة، ســجلت بعض 
الخليــج  بمــا فــي ذلــك  المناطــق، 
وبعــض  الهنديــة  القــارة  وشــبه 
المناطــق المكســيكية، مجموعات 
خــارج  والرطوبــة  الحــرارة  مــن 

المخططات”.
“لفتــرة  أنــه  الدراســة  وأضافــت 
وجيــزة، وصلت بعــض المدن إلى 
الحــد األعلى من التحمل البشــري 

فيما يتعلق بدرجات الحرارة”.

جريمة تحت مظلة 
“كورونا”... سرقة قبل الموت

األرض قد تواجه 
درجات حرارة 

“ال تطاق”
كان خوســيه نونيــز رومانيــز فــي طريقــه 
إلــى البنك إليداع بعض المال في حســابه 
المصرفــي؛ كــي يتمكــن من شــراء جوارب 
عبــر اإلنترنت كهديــة لجده، عندمــا تفاجأ 
بالعثــور علــى كيــس بالســتيكي وبداخلــه 
135 ألــف دوالر إلــى جانــب جهــاز صــراف 
نيــو  بواليــة  ألباكركــي  مدينــة  فــي  آلــي 

مكسيكو األميركية.
تايمــز”  “نيويــورك  صحيفــة  ونقلــت 
األميركيــة عــن نونيــز قولــه “عندما عثرت 

علــى الكيــس صدمــت كثيــرا، لــم أر َ هــذا 
القــدر مــن المــال مــن قبــل. عندمــا رأيــت 
الكيس ألول مرة، حدقت فيه لبضع ثوان، 

لم أعرف ما الذي يجب القيام به”.
وأضــاف نونيــز، البالغ مــن العمــر 19 عاما، 
وهــو طالــب يــدرس القانون فــي كلية نيو 
مكســيكو المركزيــة، إنــه بعــد أن تالشــت 
الصدمــة األولــى، التقــط صــورة للحقيبــة، 
إلبالغهــم  بالشــرطة  باالتصــال  وقــام 

بالحادثة.

شاب يعيد آالف الدوالرات عثر عليها بالصدفة

فلسطينية مسنة تقرأ القرآن كريم قرب نافذتها في البلدة القديمة بمدينة 
نابلس بالضفة الغربية )أ ف ب( مكافأة على أمانته، تلقى نونيز منحة دراسية وهدايا قيمة، إضافة إلى توفير وظيفة عمل له 

بقسم الشرطة بالمدينة.

علــى الرغــم مــن أنهــا ال تطير وال 
تنفــث نــارا كما يوحي اســمها، إال 
أن العثــور عليهــا يعــد أمــرا نادرا 
وفقا لمتنزه “ناشونال سي شور” 

في تكساس.
مــن  البالــغ  ليــن،  هانتــر  عثــر  إذ 
العمر 7 ســنوات من ميسا بوالية 

اريزونا، على 4 تنانين زرقاء في غضون دقائق قليلة في الثاني من مايو بينما كان 
يقضى عطلته مع والديه.

وقال والده، تري لين، لشبكة “سي إن إن” إنه يقضي عطلته على شاطئ البحر لمدة 
30 عاما، ولم يسبق أن رأى واحدا من قبل.

وأضاف تري “هنتر يحب المخلوقات البحرية ويعتقد أنه وجد قنديل البحر األزرق”.
وأوضح أنهم بعد أن التقطوها في لعبة الشاطئ أبلغني أنه اكتشف نوعا جديدا من 

الرخويات البحرية الصغيرة لتي يبلغ طولها 3 سم فقط وتعرف بـ “التنين األزرق”.

بالصدفة... طفل يعثر على 4 تنانين نادرة

أجبر تفشي كورونا ماليين الموظفين على العمل من منازلهم

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:28

  11:34 

03:03

06:15

07:45 
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الدرس األول
Û  حملــت أوراقــي قاصدا مكتب نائــب المدير التنفيذي ألعرض عليــه أهداف الوحدة

التــي أترأســها للعام المقبل. وبــدأت وبثقة العرض وارتفعت درجة الثقة لدي عندما 
أحسســت بــأن النائب كان فعال ينصت إلــّي باهتمام فهو لم يقاطعني خالل العرض 
وكان يســجل بعــض مالحظاتــه وهــذا دليــل علــى اهتمامــه أو هكــذا خمنــت. انتهى 

العرض وبعد لحظات صمت علق النائب قائال وبصوت هادئ:
Û  فــي الحقيقــة وبعيدا عن المجاملة أســتطيع القول بــأن الذي عرضته أمامي ال يمت

إلــى مفهــوم األهــداف بشــيء! ثم ســألني قائــال: ماهي خلفيتــك أو خبرتــك المهنية 
ومتــى التحقــت بالعمل معنا؟ دهشــت لصراحته وتملكني أحســاس قــوي باإلحباط 

ولكني استطعت التغلب على ذاك اإلحساس وأجبته بصوت واضح:
Û  خبرتــي المهنيــة جّلها في العمل األكاديمــي وكذلك هي مؤهالتي العلمية والتحقت

بهذه المؤسســة قبل ســتة أشــهر فقط. نظر إلي للحظات ثم قال: أنتم األكاديميون 
تجيــدون التحــدث عــن اإلدارة ونظرياتهــا، أنتــم أربــاب الــكالم والتنظيــر، أمــا هنــا 
وأقصــد عنــد ممارســة العمــل فإنــه يجــب ترجمــة الــكالم إلــى فعــل! واآلن قــل مــا 

مفهومك لعبارة أهداف؟
Û  هنــا شــعرت براحــة غريبة وبالثقة تعود إلــّي فقد قمت على الفور بعرض الشــريحة

التــي أعددتهــا وبألــوان :’’الهــدف هــو التــزام محدد إلنجــاز نتائج يمكن قياســها في 
مدة زمنية معينة مســتقبال‘‘ ابتســم النائب ثم ســألني: هل هذا مفهومك أنت أم إنه 
اقتبــاس؟ فأجبتــه إنه اقتباس وفي ذات الوقت هو يعكس رأيي ومفهومي العملي 

للهدف، ثم...
Û  ،قاطعنــي النائــب وبصوتــه الهــادئ المعتــاد قــال: جميــل، فعــال االقتباس فــي محله

ولكن الذي أعددته وأطلقت عليه أهداف قســمك للعام المقبل بعيد عن ما ورد في 
االقتباس. عد إلى مكتبك وأعد صياغة األهداف ثم ناقشها مع زميلك مدير الموارد 
البشــرية فهــو صاحــب خبــرة واســعة فــي اإلدارة، ثم يمكنــك عرضها هنــا وبحضور 

زميلك.
ذلــك كان الــدرس األول فــي اإلدارة، كان موجًعا ولكنه أنار لي الطريق، الذي 
ســيوصلني إلــى المهنــة التي اخترتهــا وعشــقتها ’’اإلدارة‘‘ كان ذلك قبل أكثر 

من 30 عاًما.
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