
أعلن رئيس جمعية مكافحة  «
التدخين البحرينية مجدي بكري 

ياسين عن دعم الجمعية الحملة 
الوطنية والتبرع لحملة )فينا خير(؛ 

تقديرا للجهود المتميزة والمخلصة 
التي تقوم بها الحكومة والفريق 

الوطني لمكافحة فيروس كورونا.

قال البنك اآلسيوي للتنمية  «
أمس إن الخسائر االقتصادية 
العالمية الناجمة عن جائحة 

فيروس كورونا قد تتراوح بين 5.8 
تريليون و8.8 تريليون دوالر هذا 
العام، ما يزيد عن مثلي تقديراته 

السابقة.

يبدو أن زعيم كوريا الشمالية  «
كيم يونغ أون ينوي تكرار 

سيناريو االختفاء الذي شغل 
اإلعالم عالميا الشهر الماضي، 

وسط أنباء غامضة عن إقالة 
رئيس االستخبارات وحارسه 

الشخصي.

بدت ظاهرة االبتكار أو اإللهام  «
الفني واضحة في كثير من إنتاج 

األدباء والفنانين في العالم 
كله، فهم يأخذون الموضوع 
القديم ليضيفوا إليه تفسيرا 

جدیدا مالئما لموقعهم النفسي 
واالجتماعي.

أعرب النائب األول لرئيس المجلس  «
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة عن فخره واعتزازه في أن 

تواصل مملكة البحرين صدارتها لتصنيف 
االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة 

IMMAF-WMMAA في العام 2020.

سفارة البحرين بإندونيسيا تجلي البحرينيين
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المواطنين 
البحرينيين

جاكرتا - بنا

جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفارة  قامـــت 
إندونيســـيا وبالتنســـيق مـــع وزارة الخارجية بإجالء 

المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.
جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  وأعـــرب 
إندونيسيا محمد شيخو، عن شكره وتقديره لما لقيه 
من تعاون واهتمام من قبل الســـلطات اإلندونيســـية 
لتســـهيل إجـــراءات عـــودة المواطنيـــن البحرينيين، 
مؤكًدا حرص الســـفارة علـــى االهتمـــام بالبحرينيين 

الموجودين أيًضا في أستراليا ومتابعة شؤونهم.

وزيــر األشــغال: بيــع 70 % مــن الكميــات المســتخرجة

متأخــرات شركــة المحجــر

أشـــار وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
مبلـــغ  أن  إلـــى  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المتأخـــرات فـــي ذمـــة الشـــركة المشـــغلة 
للمحجر الحكومي يبلـــغ مليونا و385 ألفا 
و801 دينار، وهو يساوي 18 % من كامل 
دت الشركة نحو 82 %  المســـتحقات، وورَّ

من المبالغ للوزارة.
جـــاء ذلـــك ردا مـــن الوزيـــر علـــى ســـؤال 
برلمانـــي للنائـــب محمـــد البوعينين بشـــأن 
بموجبهـــا  تـــم  التـــي  والمعاييـــر  األســـس 
إرســـاء مناقصـــة المحجـــر الحكومـــي في 
منطقـــة حفيرة. وقـــال الوزيـــر إن مجلس 
 17 تســـلم  والمزايـــدات  المناقصـــات 
عطـــاء بمناقصـــة إدارة وتشـــغيل المحجر 

الحكومي في منطقة حفيرة.
وأضـــاف: حصـــل العـــرض الـــذي تقدمـــت 

بـــه شـــركة ناس لألســـفلت بأعلـــى درجات 
التقييم المشـــترك )الفني والمالـــي(، وبناء 
علـــى ذلـــك وافـــق المجلـــس علـــى توصية 
الوزارة بترســـية المشـــروع على الشـــركة؛ 
كونهـــا صاحبـــة العطـــاء األفضـــل واألقـــل 
من حيـــث الكلفة التشـــغيلية، وأبرم العقد 

بتاريح 25 فبراير 2016.
ولفت الى أن الشـــركة تمكنت ومنذ إعادة 
أكثـــر  اســـتخراج  مـــن  المحجـــر  تشـــغيل 
مـــن 6 مالييـــن طلـــب، وتـــم بيع نحـــو 4.2 
مليـــون طلب تشـــكل 70 % مـــن الكميات 

المستخرجة.

محمد البوعينينوزير األشغال

5212 منتفعـــا مــن “مزايـــا”
وزير اإلسكان: بنوك ال تقبل التمويل بسبب مكان العمل

أشار وزير اإلسكان باسم الحمر إلى 
أن برنامـــج مزايـــا أثبت قدرته على 
اســـتيعاب عـــدد كبيـــر مـــن الطلبات 
حيـــث وصـــل عـــدد المنتفعيـــن إلى 
أن  إال  اآلن،  حتـــى  تقريبـــا   5212
دراســـة  عـــن  تتوقـــف  لـــم  الـــوزارة 
ســـبل تطويـــر وتحســـين البرنامج، 
إذ درســـت الـــوزارة فـــي الفتـــرة من 
2014 حتى 2019 المالحظات التي 
ترد إليهـــا من المواطنيـــن الراغبين 

باالستفادة من خدمة “مزايا”.
وجـــاء ذلـــك لـــدى رد الوزيـــر علـــى 
هشـــام  للنائـــب  برلمانـــي  ســـؤال 
العشـــيري عن معايير االستثناءات 

التـــي تعطـــي لطلبات المســـتفيدين 
من برنامج ”مزايا”. 

 ولفت إلـــى أن من أهم المالحظات 
هي عدم قبول البنوك تمويل مقدم 
طبيعـــة  أو  مـــكان  بســـبب  الطلـــب 
العمـــل؛ لذا قامـــت الـــوزارة بإضافة 

مـــادة جديـــدة رقـــم )42 مکـــرر( في 

لســـنة   )90( رقـــم  الـــوزاري  القـــرار 

2019 بتعديـــل بعض أحـــكام القرار 

رقـــم )909( لســـنة 2015 والمعـــدل 

بالقرار )685( لسنة 2019.

وســط تحذيــرات طبيــة بعــدم تــداول األمــوال النقديــة

عيدية البحرينيين دنانير إلكترونية

يمـــر علـــى المواطنيـــن والمقيمين 
عيـــٌد ليـــس كأي عيد، عيـــد محاط 
أولهـــا  المحـــذورات  مـــن  بالعديـــد 

وثانيهـــا  التجمعـــات  مـــن  بالحـــذر 
بعـــدم المصافحـــات، وثالثهـــا عدم 
بعـــدم  ورابعهـــا  القبـــالت،  تبـــادل 
تبـــادل األمـــوال النقديـــة كعيديـــة 
وذلـــك كلـــه احتـــراًزا مـــن انتشـــار 

فايروس كورونا.
ومن حســـن الطالـــع أن المواطنين 
لـــن يحرموا تبـــادل العيديات هذه 
الســـنة ولكـــن ســـتكون العيديـــات 

إلكترونية.

البحرين تواصل الصدارة الدولية بفنون القتال المختلطةبروز االبتكار الفني في التراثزعيم كوريا يختفي مجددا8.8 تريليون دوالر خسائر “كورونا”“مكافحة التدخين” تدعم “فينا خير”
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على الرغـــم من إغـــالق الصالونات 
جائحـــة  بســـبب  الشـــهرين  لقرابـــة 
فـــي  الســـيدات  وبقـــاء  كورونـــا، 
منازلهـــن، إال أن مبيعـــات المكيـــاج 
بالبشـــرة  العنايـــة  ومســـتحضرات 
يظهـــر  ربمـــا  وهـــذا  انخفضـــت، 
حقيقة أن الســـيدات فـــي البحرين 
يفضلـــن الحصول على الخدمة في 

الصالونات أو الزيارات المنزلية.
مســـتحضرات  مبيعـــات  وشـــهدت 

التجميـــل والعناية بالبشـــرة هبوطا 
فـــي الفتـــرة األخيـــرة، رغـــم ارتفاع 
في مبيعات أجهزة وماكينات قص 

الشعر والتزيين.

انخفاض مبيعات مستحضرات التجميل

دبي ـ العربية نت

تزويـــد  إيـــران  تواصـــل  حيـــن  فـــي 
الذهـــب،  مقابـــل  بالنفـــط  فنزويـــال 
الخارجيـــة  وزارة  مـــن  كل  أصـــدرت 
األميركيـــة ومكتـــب مراقبـــة األصول 
وخفـــر  الخزانـــة  بـــوزارة  األجنبيـــة 
السواحل األميركي، استشارة عالمية 
لتنبيـــه الصناعـــة البحريـــة والعاملين 
فـــي قطاعـــي الطاقـــة والمعـــادن، من 
ممارســـات الشـــحن الخادعة للتحايل 
علـــى  التركيـــز  مـــع  العقوبـــات،  علـــى 
وســـوريا،  الشـــمالية  وكوريـــا  إيـــران 
مجموعـــة  االستشـــارات  وتتضمـــن 
تفصيلية من اإلرشادات والممارسات 
مخاطـــر  تجنـــب  بهـــدف  العتمادهـــا؛ 
انتهاك العقوبات. ووفقا للتقرير الذي 
نشـــر على موقـــع الخزانـــة األميركية، 
قد تؤدي ممارســـات الشحن الخادعة 
إلـــى مخاطـــر عقوبات كبيـــرة لألفراد 
والكيانات المشـــاركة فـــي الصناعات 

المتعلقة بالطاقة والمعادن.

أميركا تحذر من 
التحايل على عقوبات 

إيران وسوريا

16 صفحة - 210 فلوس

األلمنيـــوم والبنزيـــن أبـــرز الصـــادرات بــــ 149.5 مليـــون دوالر

التبادل التجاري البحريني األميركي

وصلت قيمـــة التبـــادل التجاري 
بين البحرين والواليات المتحدة 
األميركيـــة فـــي الربـــع األول من 
 436.71 إلـــى  الجـــاري  العـــام 
بنحـــو  قياًســـا  دوالر،  مليـــون 
695.4 مليـــون دوالر فـــي الفترة 
المماثلـــة مـــن العـــام الماضي، إال 
أنهـــا تمثـــل ذات القيمـــة التي تم 
تســـجيها فـــي الربـــع األول مـــن 

العام 2018.
وأظهرت أحـــدث بيانات لمكتب 
حصلـــت  األميركـــي،  اإلحصـــاء 
“البـــالد” علـــى نســـخة منهـــا، أن 
صـــادرات البحريـــن مـــن البنزين 
وأنـــواع الوقود األخرى شـــهدت 
ارتفاًعـــا بنســـبة 33.43 % فـــي 
الربـــع األول مـــن العـــام الجاري، 
مقابل الفتـــرة المماثلة من العام 

الماضي.

بغداد - سكاي نيوز عربية

ذكـــرت مصـــادر أمنيـــة عراقيـــة، ليـــل 
الخميـــس )الجمعة(، أن تنظيم داعش 
اإلرهابي سيطر على قرية مبارك في 
قضاء خانقين بمحافظة ديالى شمال 

شرقي بعقوبة مركز المحافظة.
وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بأن 
عناصـــر داعش قامت بحـــرق للمنازل 
والمحاصيـــل الزراعية في القرية بعد 

السيطرة عليها.

سقوط “قرية عراقية” في قبضة “داعش”
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المنامة - جمعية مكافحة التدخين

اســتجابة لنداء الوطن وســامة المواطنين وتجاوبا مع حملة » فينا 
خيــر« التــي أطلقهــا ممثــل جالــة الملــك لألعمال اإلنســانية وشــؤون 
الشــباب، مستشــار األمــن الوطنــي، رئيــس مجلــس أمنــاء المؤسســة 
الملكيــة لألعمــال اإلنســانية ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة؛ 
للتصــدي لجائحــة فيــروس كورونــا، أعلــن رئيــس جمعيــة مكافحــة 
التدخيــن البحرينيــة مجــدي بكري ياســين عن مســاهمة الجمعية في 
دعــم الحملــة الوطنيــة والتبــرع لحملــة )فينــا خيــر(؛ تقديــرا للجهــود 
المتميــزة والمخلصــة التي تقوم بها حكومــة مملكة البحرين والفريق 
الوطنــي لمكافحــة فيــروس كورونــا بقيــادة ولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 

وقـــال رئيس الجمعية إن ما نراه 
مـــن إجـــراءات متميـــزة وفاعلـــة 
لمكافحة الفيـــروس، والذي يدل 
علـــى الرؤيـــة الحكيمـــة للقيـــادة 
البحريـــن  لمملكـــة  الرشـــيدة 
مؤسســـات  جميـــع  وجهوزيـــة 
لمواجهـــة  البحريـــن  مملكـــة 
األزمـــات ممـــا يؤكـــد أروع صور 
والتآخـــي  والمحبـــة  التالحـــم 
والتعاضد بين القيادة والشـــعب، 
وترســـيخ للعادات الحميدة التي 
يتمتع بها شـــعب البحرين وأهلها 

ممـــا جعـــل المملكـــة مـــن أفضـــل 
دول العالـــم في نســـب التعافي، 
وهذا يشـــعرنا باالعتـــزاز والفخر 
لوالئنـــا لهـــذه القيـــادة الرشـــيدة 
البحرينـــي  المجتمـــع  واطمئنـــان 
لمـــا يتم من إجـــراءات احترازية 
لحمايـــة المواطـــن والمقيم بهذه 
األرض الطيبـــة، ولهـــذا كان لزاما 
علينـــا أن نكـــون جـــزءا مـــن هذه 
الحملـــة الخيـــرة؛ لدعـــم الجهـــود 
الجبـــارة التـــي تقوم بهـــا قيادتنا 

الرشيدة.

“مكافحة التدخين” تدعم “فينا خير“
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مناقشة مستجدات مواجهة “كورونا”
أجرى وزير الخارجية  عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس، اتصـــاالً هاتفًيا مع 
المملكـــة  وزيـــر خارجيـــة  مـــن  كل 
العربية السعودية الشقيقة صاحب 
السمو األمير فيصل بن فرحان بن 
عبدهللا آل ســـعود، ووزير خارجية 
الشـــيخ  الشـــقيقة  الكويـــت  دولـــة 
أحمـــد ناصـــر المحمد الصبـــاح، كل 

على حدة.
وجـــرى فـــي االتصـــال اســـتعراض 
تجمـــع  التـــي  األخويـــة  العالقـــات 
مـــن  وكل  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المملكـــة العربية الســـعودية ودولة 

الكويت والتي تســـتند على دعائم 
ووشـــائج  المحبـــة  مـــن  راســـخة 
القربـــى، كما تم بحث ســـبل تعزيز 

مســـيرة العمل الخليجي المشـــترك 
بمـــا يلبـــي الطموحـــات المشـــتركة 
آخـــر  مناقشـــة  إلـــى  باإلضافـــة 

لمواجهة  والمستجدات  التطورات 
فيروس كورونا والجهود المبذولة 

لمكافحته.

المنامة - وزارة الخارجية

الثقافة األمنيـة
أساسيات قيادة الدراجة الهوائية

يستأنس العديد من األشخاص قيادة الدراجات الهوائية سواء 
من أجل حرق السعرات الحرارية أو من أجل الترفيه والتسلية، 
إذ يعتبـــر اســـتخدام الدراجـــات الهوائية مفيدًا لهـــم ولصحتهم 
البدنيـــة، لكـــن مـــا يهمنـــا هو مـــدى الخطـــورة التي قد يقـــع فيها 
هؤالء الشـــباب والصغـــار عند عـــدم التزامهم بأنظمـــة وقوانين 

قيادة الدراجة الهوائية.
ومما ال يعلمه الكثير بأنه عند اســـتخدام الدراجة الهوائية على 
الطريق، فإنه يتم تطبيق القوانين المتعلقة بالمركبات باعتبارها 
أحـــد مكونـــات الطريـــق، ويعتبـــر قائد الدراجـــة كقائد الســـيارة 
تطبـــق عليه العقوبـــات والغرامات في حالـــة ارتكابه المخالفات 
أو الحـــوادث كتجاوز اإلشـــارة الحمراء، أو الســـير فـــي االتجاه 
المعاكـــس، وغيرها مـــن المخالفات التي يعاقـــب عليها القانون، 
ممـــا يســـتوجب التوعية والتأكيـــد على مســـتخدمي الدراجات 
الهوائيـــة، خصوصا األطفال وبأهمية االلتـــزام بأنظمة وقوانين 

قانون المرور حتى ال يكونوا سببا في وقوع الحوادث.
ولذلـــك يجـــب علـــى جميع راكبـــي الدراجـــات الهوائيـــة االلتزام 
بالقواعـــد واألنظمة التي وضعتهـــا اإلدارة العامة للمرور، وإتباع 
االشتراطات الواجب توافرها بالدراجة من أجل سالمة السائق 
وســـالمة الغير، ومن هذه االشـــتراطات وجود اإلنـــارة األمامية 
والخلفية أو الضوء العاكس بالدراجة، إذ إن استخدام الدراجة 
ليـــال دون وجودهما يؤدي لوقوع الحوادث؛ بســـبب عدم تمكن 
ســـواق الســـيارات من رؤيـــة الدراجة في األماكـــن المظلمة، كما 
أنـــه مـــن المهم أن يتم فحـــص فرامل الدراجـــة، وارتداء قائدها 
الخوذة وذلك لحماية رأســـه في حال ارتطامه أو سقوطه على 
األرض، فكمـــا هـــو معلـــوم بـــأن إصابات الـــرأس تعتبر مـــن أكثر 

اإلصابات خطورة على اإلنسان.
كمـــا ننصح جميـــع ســـواق الدراجـــات الهوائية باتخـــاذ الحيطة 
والحـــذر أثنـــاء القيادة، والتقيد باإلشـــارات المروريـــة كااللتزام 
بالمسار األيمن، واستخدام اإلشارات باليد عند االنعطاف لتنبيه 
ســـواق المركبات، واإلمساك بالمقود باليدين وعدم االستعراض 
في الشارع، فكما هو مالحظ قيام بعض الشباب بأداء الحركات 
البهلوانيـــة عنـــد ركوبهم للدراجات مما قد يضـــر بهم أو لغيرهم 

من مستخدمي الطريق “ال سمح هللا”.

ــفــيــروس ــار ال ــش ــت ــة لــمــنــع ان ــي ــائ ــوق ــود ال ــه ــج األشــــــراف: دعـــم ال
“التجارة” ترعى حملة توزيع المعقمات الطبية

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  رعـــت 
والسياحة حملة توزيع المعقمات الطبية، 
دعًما للجهـــود الوطنية بقيادة ولي العهد 
نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ، للحد 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  مـــن 
19(، وذلـــك في إطار جهودها المســـتمرة 
الهادفة إلى تعزيز اإلجراءات االحترازية 
التـــي اتخذتها المملكة لمكافحة فيروس 

كورونا.
وفي هذا الشـــأن، صّرح الوكيل المساعد 
للرقابـــة والمـــوارد عبدالعزيـــز األشـــراف 
بـــأن إدارة التفتيـــش وفـــي إطـــار الرقابة 
التـــي تمارســـها علـــى األســـواق والمحال 
التجاريـــة، تمـــارس أيضـــا دورا توعويـــا 
للمســـاهمة في تعزيـــز تطبيق اإلجراءات 
االحترازية، كالتباعـــد االجتماعي ولبس 
االجـــراءات  مـــن  وغيرهـــا  الكمامـــات 
المســـاعدة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 
كورونـــا. ومـــن هـــذا المنطلـــق وبتوجيـــه 

مـــن  وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
زايـــد الزياني، رعت الوزارة حملة لتوزيع 
المعقمـــات الطبيـــة بالتعـــاون مـــع شـــركة 
ضمان للمطهرات الطبية. وتهدف الحملة 
إلى دعـــم الجهـــود الوقائية لمنع انتشـــار 

الفيروس.
وأضاف األشـــراف أن الحملة التي نفذها 
التفتيـــش، كانـــت بمعيـــة  مفتشـــو إدارة 
المتطوعيـــن الذيـــن أبـــدوا شـــغفهم فـــي 
مســـاندة فريـــق التفتيـــش فـــي جهـــوده 
التوعويـــة. مضيفًا بأنه تم ضم قرابة 70 

متطوعـــا لطاقـــم التفتيـــش كدفعة أولى، 
واعقبهـــا الدفعـــة الثانيـــة وعددهـــم 100 
متطـــوع، ومن المتوقع أن تتابع الدفعات 

لتتجاوز 500 متطوع بشكل إجمالي.
وبعد أن تم تقديم الشـــروحات المطلوبة 
والتعليمـــات للمتطوعيـــن للحفـــاظ علـــى 
ســـالمتهم أثناء أدائهم للمهام التطوعية 
الموكلـــة إليهم، تم وضع آلية عمل لحملة 
توزيـــع المعقمات الطبية، مـــع المطويات 
الوقائيـــة  اإلجـــراءات  بشـــأن  التوعويـــة 
للحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونا، التي 

تحـــث علـــى التباعـــد االجتماعـــي ولبس 
الكمامات، باإلضافـــة إلى بعض من مهام 

اإلدارة.
وتابـــع األشـــراف أنـــه تـــم تنويـــع مواقـــع 
بعضهـــا  جـــرى  إذ  والتوعيـــة،  التوزيـــع 
والقـــرى،  المـــدن  مداخـــل  عنـــد  للمـــارة 
وفـــي الشـــوارع التجاريـــة الفرعيـــة، كما 
شـــملت العاملين في المواقع اإلنشـــائية، 
مرتـــادي  وكذلـــك  الصياديـــن،  والبحـــارة 
المجمعات التجارية، وأيضا المتواجدين 
قـــرب منازلهم في األحياء الســـكنية، كما  
تمـــت المشـــاركة مـــع وزارة الداخلية في 

حمالتها إلفطار صائم.
عـــن  والمقيمـــون  المواطنـــون  وعّبـــر 
تقديرهم وســـعادتهم بشـــأن هذه الحملة 
مشـــيدين  لهـــم،  المعقمـــات  وتوزيـــع 
ومشـــاركة  والمفتشـــين،  الـــوزارة  بـــدور 
المتطوعين وإتاحـــة الفرصة لهم لتقديم 
كل مـــا يمكنهم لمحاربة الفيروس، والتي 
عكســـت تعـــاون وتكاتـــف جميـــع أفـــراد 
المجتمع وتكبدهم عنـــاء عملية التوعية 

والتوزيع في شهر رمضان المبارك.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

ــم مـــحـــاضـــرة مــرئــيــة ــظ ــن ســـفـــارة الــمــنــامــة بــلــنــدن ت

إشادة برلمانية بريطانية بجهود البحرين في مكافحة “كورونا”

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفارة  أقامـــت 
المملكـــة المتحـــدة بالتعـــاون مـــع لجنـــة 
الصداقة البحرينية البريطانية البرلمانية 
محاضـــرة مرئيـــة بعنوان: “جهـــود مملكة 
البحريـــن في مواجهة فيـــروس كورونا”، 
أعضـــاء  مـــن  كبيـــرة  بمشـــاركة  وذلـــك 
اللجنة البرلمانية وعـــدد كبير من النواب 
واللـــوردات والمهتميـــن يتقدمهـــم نائـــب 
 Nigel رئيـــس مجلس العمـــوم البريطاني
Evans، ووزيـــر الدولـــة المبعوث الخاص 
لرئيـــس وزراء المملكـــة المتحـــدة لحرية 
الديـــن والمعتقـــد رحمـــن تشـــتي، ووزير 
حكومة الظل لشؤون الدفاع في البرلمان 
البريطانـــي النائـــب خالد محمـــود إضافة 
لمجموعة مـــن السياســـيين والبرلمانيين 
المهتميـــن، وعـــدد مـــن البرلمانييـــن مـــن 
أصدقـــاء  واللـــوردات  العمـــوم  مجلســـي 

البحرين.
وأشـــاد عدد من النواب والمشـــاركين في 
المحاضـــرة بجهـــود مملكـــة البحرين في 
والمســـاعي  كورونـــا  فيـــروس  مكافحـــة 
المواطـــن والمقيـــم  لمســـاعدة  المبذولـــة 
علـــى حد ســـواء ليس فقط مـــن الناحية 
الطبيـــة ولكـــن كذلـــك مـــن خـــالل الدعم 
االقتصادي والمعنوي، مثمنين المساعدة 
التـــي قدمتها البحريـــن للمملكة المتحدة 
البحريـــن،  مطـــار  عبـــر  رعاياهـــا  إلعـــادة 
كمـــا أشـــاد النائـــب Philip Dunn بجهـــود 
المحاضـــرة  فـــي تنظيـــم هـــذه  الســـفارة 
وبالحضـــور الفعال والمعلومات المقدمة، 
 Giles Watling في حين أعـــرب النائـــب
عـــن إعجابه باإلجـــراءات التي قامت بها 
البحرين، مشدًدا على ضرورة االستفادة 

من هذه التجربة الرائدة.
مملكـــة  ســـفير  أعـــرب  العـــرض،  وفـــي 
البحريـــن لـــدى المملكة المتحدة الشـــيخ 
فواز بـــن محمد آل خليفة،، عن ســـعادته 
النـــواب  قبـــل  مـــن  الكبيـــر  بالحضـــور 
واللـــوردات البريطانييـــن لهـــذه الفعالية، 
والـــذي يؤكد عمق عالقـــات التعاون بين 
البلديـــن واالهتمام المشـــترك لالســـتفادة 
مـــن التجـــارب وأفضـــل الممارســـات لدى 

الدول في مواجهة هذه الجائحة.
وتطرق السفير لعدد من اإلنجازات التي 
تحققـــت فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونا، 
إذ اســـتعرض سلســـلة اإلجـــراءات التـــي 
اتخذتها مملكة البحرين في هذا المجال 
والتـــي تعتبر رائدة فـــي المنطقة والعالم 
مـــن  اإلشـــادات  أعلـــى  علـــى  وحصلـــت 
المنظمـــات المتخصصـــة العالميـــة وذلك 
بفضـــل جهـــود حكومـــة مملكـــة البحرين 
التي تعمل على مدار الساعة وتبذل كافة 

السبل لحماية المواطن والمقيم على حد 
ســـواء وتوفيـــر الرعايـــة الطبيـــة الالزمة 
والمجانيـــة للجميـــع، مع اإلشـــارة إلى أن 
مملكـــة البحريـــن تعتبر من أعلـــى الدول 
فـــي العالم من حيث إجـــراء الفحوصات 
الطبية مقارنة بالتعداد السكاني، وكذلك 
مـــن جهة التعافـــي وعالج الحـــاالت فقد 

حققت نجاًحا مشهوًدا في هذا المجال.
مـــن جانبه، أكد ســـفير المملكـــة المتحدة 
Roderick Drum�  لدى مملكة البحريـــن
البلديـــن  بيـــن  القائـــم  التعـــاون   ،mond
وبخاصة المســـاعدة التي قدمتها مملكة 
البريطانييـــن  الرعايـــا  البحريـــن إلجـــالء 
مـــن جمهورية الهند وغيرهـــا من مناطق 
عبـــر مطـــار البحريـــن، وهـــو األمـــر الـــذي 
يظهر مدى عالقـــات الصداقة التاريخية 
والتي تظهر في وقت المحن، مشيًرا إلى 
أنه ومـــن خـــالل تواصله مـــع المواطنين 
البريطانييـــن فـــي مملكـــة البحريـــن فقد 

لمـــس منهم ارتيـــاح بالـــغ لتواجدهم في 
وبخاصـــة  الفتـــرة  هـــذه  فـــي  البحريـــن 
الكاملـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  خـــالل  مـــن 
المقدمة من الحكومـــة البحرينية لجميع 
المواطنين والمقيمين، إضافة إلى الدعم 
االقتصـــادي للشـــركات واألفـــراد والـــذي 
يغطـــي الجميـــع، منوًها بـــان التعاون بين 
البلدين مستمر رغم الجائحة وعلى كافة 
األصعدة ويتم التنســـيق لعقـــد مزيد من 
االجتماعات المتخصصة بين المسؤولين 
والمعنييـــن فـــي البلديـــن خـــالل الفتـــرة 

القادمة.
كما اســـتعرض الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
اللجنـــة  رئيـــس  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم 
الوطنيـــة لمكافحـــة االتجار باألشـــخاص 
أســـامة العبســـي، اإلجراءات التي قامت 
بهـــا مملكـــة البحريـــن وبخاصـــة المتعلقة 
بفحص وعالج العمالـــة الوافدة وتغطية 
هـــذه  لمثـــل  المترتبـــة  التكاليـــف  كافـــة 

اإلجراءات بالمجان.
الصداقـــة  مجموعـــة  رئيـــس  أشـــاد  و 
 Bob Stewart الكولونيـــل  البرلمانيـــة  
واعتبرهـــا فرصـــة  المحاضـــرة  بإقامـــة   ،
لالطـــالع علـــى التجـــارب الناجحـــة فـــي 
العالـــم، داعًيـــا إلى االســـتفادة من تجربة 
مملكـــة البحريـــن الناجحـــة فـــي مواجهة 
عـــن  بالنيابـــة  معرًبـــا  كورونـــا،  فيـــروس 
لحكومـــة  الجزيـــل  بالشـــكر  المجموعـــة 
مملكـــة البحريـــن لمـــا قدمتـــه للمواطنين 
البريطانييـــن مـــن مســـاعدة ســـواء مـــن 
خالل االجالء أو عبر الفحوصات الطبية 
والدعم االقتصـــادي ونجاحها الباهر في 
مواجهـــة الجائحـــة، وهـــي أمـــور تجـــدر 

اإلشادة بها وتسليط الضوء عليها.

المنامة - بنا

الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عبداللطيف الزياني األمير فيصل بن فرحان
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بالقرب من قلعة الرفاع بالمحافظة الجنوبيةبالقرب من قلعة عراد بمحافظة المحرق

محافظة العاصمة

محرر الشؤون المحلية

علي مجيد  |  تصوير: خليل إبراهيم

“السيكل” الرياضة المفضلة للصائم... و“الزين” ال يقل عن 120 دينارا
عدم لبس خوذة الرأس أبرز المخالفات... ووزير التجارة يشارك باستبانة النائب سوسن

أينمــا تولــي وجهــك بفتــرة مــا قبــل اإلفطــار ســتجد ســربا متحــركا مــن الدراجــات 
الهوائية بكل ممشى أو شارع أو طريق.

نّشــطت فتــرة العــزل المنزلــي مــن هوايــة ركــوب الدراجــات الهوائيــة حتــى نفــدت 
الكميــة مــن بعــض المحالت المتخصصة حســب إفادة مالك أحــد المحال بتصريح 
ســابق للصحيفــة. عدســة “البالد” جالت عددا من المواقــع والتقطت صورا متعددة 

لتنامي هذه الهواية.

شهادة السماك

الســـماك -الحائـــزة علـــى  وأبـــدت ســـارة 
شـــهادة تعليم ركـــوب الدراجات الهوائية 
من المؤسســـة البريطانية- عن ســـعادتها 
النتشـــار الدراجة في اآلونة األخيرة في 

مملكة البحرين.
مـــن  مشـــكلة  “هنـــاك  الســـماك  وبينـــت 

ممارســـي الدراجـــات، وهـــي مخالفتهـــم 
لقواعـــد اســـتخدامها ومن أهمهـــا ارتداء 
مهمـــة  القطعـــة  وهـــذه  الـــرأس،  خـــوذة 

لحماية البسها من تعرضه لإلصابة”.
 ونوهـــت الســـماك أن الدراجـــات ليســـت 
مـــن  والبـــد  واألداء،  المســـتوى  بنفـــس 
بنوعيتهـــا  المثاليـــة  الدراجـــة  اختيـــار 
مـــن  ســـعرها  يبـــدأ  والتـــي  وجودتهـــا 

120 و150 دينـــارا وأكثـــر مـــن ذلـــك. أما 
الدراجات األقل ســـعًرا، فهـــي أكثر ضرًرا 

للصحة والسالمة.

استبانة سوسن

وبّينـــت النائب سوســـن كمـــال أن مبادرة 
بريطانيـــا المتعلقـــة بالدراجـــات الهوائية 
مملكـــة  فـــي  التطبيـــق  ممكنـــة  مبـــادرة 
البحريـــن؛ لتخفيـــف آثـــار العـــزل المنزلي 

على الرشاقة والصحة.
مبســـطة  اســـتبانة  النائـــب  وأجـــرت 
التواصـــل  حســـاب  لمســـتخدمي 
االجتماعـــي “انســـتغرام” لمعرفـــة حجـــم 

تأييـــد مقتـــرح تخصيـــص ســـاعتين مـــن 
كل يـــوم للدراجـــات الهوائيـــة مـــن غيـــر 
والشـــاحنات،  والحافـــالت  الســـيارات 

وجاءت النتائج كاآلتي:
- عدد المشاركين باالستبانة: 93 شخصا.

- عدد الموافقين على االقتراح 54 %.
- عدد الرافضين 46 %.

واختتمـــت بالتأكيـــد علـــى أهميـــة العمل 
على المقترح، وأنها بصدد رفعه كمقترح 
برغبة فـــي أقرب وقت ممكن، وشـــكرت 
زايـــد الزيانـــي وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
وجميـــع  مشـــاركته  علـــى  والســـياحة 

المشاركين في التصويت.

ناشــد المواطــن أحمد الٌمال )بــو نجم( عبر منصــة صحيفة “البالد” 
أهــل الخيــر مســاعدته لزراعــة كليتيــن بعد تــردي حالتــه الصحية 
فــي اآلونــة األخيرة؛ بســبب تلــف الكليتيــن، ونتائــج المضاعفات 

الخطيرة لألمراض الزمنة التي يعانيها منذ سنوات طويلة.

و)بـــو نجـــم( مواطـــن بحرينـــي 
ومطلـــق،  متقاعـــد،  خمســـيني 
ووحيـــد، ويقطـــن فـــي إحـــدى 
العالجيـــة بمستشـــفى  الغـــرف 
ولـــه  الجامعـــي،  حمـــد  الملـــك 
دخـــل محـــدود بســـبب الديون 
المحاكـــم،  واســـتقطاعات 
ويعانـــي األمريـــن مـــن صعوبة 
التنقـــل إلى مركـــز عبدالرحمن 
بمعـــدل  الكلـــى،  لغســـيل  كانـــو 

ثالثة مرات أسبوعيا.
وكان منـــدوب الصحيفـــة، قـــد 
قـــام أخيـــرا بزيـــارة )بـــو نجـــم( 
فـــي مقر إقامتـــه العالجية في 
مستشفى الملك حمد الجامعي 
األخيـــر؛  طلـــب  علـــى  بنـــاء 
مســـتجدات  علـــى  للوقـــوف 
حالتـــه الصحية، ونقلهـــا للرأي 
العام أمالً بالنجدة والمساعدة.

وأشـــار )بـــو نجـــم( فـــي ســـياق 
الماســـة  لحاجتـــه  حديثـــه، 
لزراعـــة  الخـــارج  إلـــى  للســـفر 
كليتيـــن جديدتين، وبالســـرعة 
الممكنـــة، خصوصـــا مـــع تفاقم 
اآلثـــار الجانبيـــة مـــن الكليتين 
علـــى بقيـــة األعضـــاء األخـــرى 

بالجسم، منها ارتفاع بمنسوب 
األغمـــاء  وحـــاالت  الميـــاه، 
المتكـــررة، واإلرهـــاق الشـــديد، 
الحركـــة،  عـــن  التـــام  والعجـــز 

وصعوبة التنفس.
وبأســـف  نجـــم(  )بـــو  وشـــكا 
شـــديد، بســـبب تخلـــي البعض 
مـــن المقربيـــن عنـــه، فـــي هذه 
والمريـــرة  الصعبـــة  الظـــروف 
التـــي يعانيهـــا، مؤكـــدا إيمانـــه 
التـــام برحمـــة هللا عـــز وجـــل، 
معـــه؛  الخيـــر  أهـــل  وبوقـــوف 
النتشـــاله مـــن وضعـــه المتعب 

هذا.
وبدا )بو نجم( في حالة صحية 
صعبـــة جـــدا، كمـــا كان حديثه 
متقطعـــا ولســـانه ثقيـــال، وفي 
عنقه خرطـــوم خاص للتنفس، 

وأنابيب طبية أخرى.

“صرخة” بو نجم: أعاني الوحدة وأحتاج زراعة كلى

عضـــوا  إن  “البـــالد”  لــــ  مواطنـــون  قـــال 
بمجلـــس إدارة األوقـــاف الجعفريـــة قام 
ببناء عدد من القبور التابعة ألموات من 
أفراد عائلته رغم مضي أكثر من 35 سنة 
علـــى هـــذه القبور، فـــي مخالفة صريحة 
لقـــرارات إدارة األوقـــاف الجعفرية التي 

تمنع بناء القبور في جميع المقابر.
وحصلـــت “البـــالد” علـــى صـــور لعمليات 
البنـــاء فـــي القبور الموجـــودة في مقبرة 
أبـــو عمبرة، وتشـــير الصور إلـــى عمليات 

بناء تجري على هذه القبور.
وذكـــر الموطنـــون: تأتـــي هـــذه المخالفة 
إدارة  فيـــه  تضـــع  الـــذي  الوقـــت  فـــي 
األوقاف الجعفريـــة لوحة كبيرة معنونة 
بـ “إعالن وتنويه” وجاء فيها “تســـترعي 

اإلدارة عنايـــة األهالي بأنه وحرصا منها 
علـــى توفيـــر مســـاحات لدفـــن موتاهـــم 
انتشـــار مظاهـــر حيـــازة أرض  وتفـــادي 

العامـــة دون وجـــه شـــرعي أو  المقبـــرة 
قانونـــي، فإنهـــا تعلن منع تجديـــد القبور 
علـــى  مضـــى  التـــي  )القبـــور  المندرســـة 

الدفن فيها ثالثون ســـنة( بأي شـــكل من 
األشـــكال، وتهيب بكل مـــن قام بتركيب 
أو  األحمر/األســـود  الطـــوب  وضـــع  أو 

الصفائح األسمنتية أو الكراسي الكبيرة 
المثبتـــة حـــول القبـــر إزالتهـــا في أســـرع 
وقـــت ممكـــن، وإال فـــإن اإلدارة ســـتقوم 

بإزالـــة كل مخالفة بهـــذا الصدد”، “ونأمل 
مـــن جميع األهالي التعـــاون معنا لما فيه 

المصلحة العامة للجميع”.

توفوا قبل 35 سنة... ودفنوا بمقبرة أبوعمبرة

عضو بـ “الجعفرية” يخالف قرار إدارتها ويبني قبورا ألموات عائلته

تخلى عني 
األقرباء... واألمل 

بـ“أهل الخير”

سوسن كمال

سارة السماك

إبراهيم النهام

لحظة إطالق مدفع اإلفطار بالمحافظات الثالث
ـــوت ـــن الص ـــة م ـــق الصدم ـــرح تراف ـــغف وم ـــال بش ـــا األطف ـــا ويتابعه يترقبه

أمضـــى مصـــور “البـــالد” الزميـــل 
خليل إبراهيم 3 أيام لينتج هذه 

المادة عن مدفع اإلفطار.
التقـــط صـــورا متعـــددة للمدفـــع 
الثالثـــة  الرمضانيـــة  بمواقعـــه 
بمحافظـــات العاصمـــة والمحرق 

والجنوبية.
ـــق الزميـــل بصـــوره اللحظـــة  وثَّ
الشـــمس،  غـــروب  عنـــد  األبـــرز 
وهـــي انطـــالق قذيفـــة صوتيـــة 
مـــن فـــم المدفـــع، وهـــي اللحظة 
التـــي يترقبهـــا ويتابعها األطفال 
بشـــغف ومـــرح ترافـــق الصدمة 

من صوت اإلطالق.

محرر الشؤون المحلية 
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صفحتـــان منوعتـــان يشـــارك فـــي تحريرهمـــا الزمـــاء 
بمختلـــف أقســـام صحيفـــة البـــاد.

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

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

حوار “البالد” مع العب منتخب البحرين للسنوكر 
حبيب صباح عن يومياته الرمضانية:

 ما برنامجك بيوم رمضان؟  «

صبـــاح: أخصص وقـــت الظهيرة لممارســـة الجري 
والمشي، وبعد الفطور أكون بجانب العائلة الوقت 
الذي كنت أعمل فيه، يقتصر برنامجي على الدوام 
ثـــم أخلـــد للراحـــة، وبعـــد اإلفطـــار أذهـــب للنادي 
للتدريب )قبل الكورونـــا(، ثم أقضي الوقت في 

المجالس والزيارات العائلية.
  ما وجبتك المفضلة على الفطور  «

والسحور؟ 

صباح: ال توجد وجبة مفضلة، ولكن 
الســـمك  وتنـــاول  وجـــود  أحبـــب 

باإلضافة للتمر رغم أنه ال يعتبر وجبة.
طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

صبـــاح: الثريد دائمـــا ما يكون حاضـــًرا على المائدة 
اليومية. 

ما برنامجك بعد الفطور وقبل السحور في  «
زمن الكورونا؟

صباح: في زمن الكورونا يبدو أن البرنامج سيقتصر 
علـــى المكـــوث في البيت مع العائلـــة وقراءة القرآن 
مع مزاولـــة التدريبات الرياضية، متمنًيا أال يســـتمر 

ذلك كثيرا وتعود األمور إلى وضعها الطبيعي. 
ماذا تشاهد بالتفزيون؟  «

صبـــاح: بصراحـــة لســـت مـــن متتبعـــي التلفزيـــون 
وبرامجه، إذ أتابع أي شيء يتابعه اآلخرون. 

موقف سابق تتذكره في كل شهر رمضان؟ «

صباح: لدّي موقفان ال أنساهما في شهر رمضان، 

الموقـــف اإليجابـــي يكمـــن فـــي أنـــي أكـــون دائم 
المشـــاركة فـــي بطوالت خـــارج البحريـــن وتكون 
فيهـــا.  التوفيـــق  ويحالفنـــي  قويـــة  حظوظـــي 

أمـــا الموقـــف الســـلبي حـــدث قبل 5 ســـنوات هو 
افتقادي أحد األصدقـــاء األعزاء الذي توفّي في 

شهر رمضان.

علي مجيديوميات

العب منتخبنا بالسنوكر صباح: حظوظي قوية بالبطوالت الرمضانية الخارجية

يتذكر كل عام بالشهر 
الفضيل وفاة صديقه

كثيــر منــا تكــون لــه موهبة يتقنهــا إما الرســم أو الشــعر أو الرياضــة وغيرها، 
وهــذه الموهبــة مــن اســمها تكــون هبــة مــن هللا “فطريــة” أو مكتســبة. وفيمــا 
يلــي ســيكون ضيفنــا رئيــس جهاز كــرة اليد بنــادي األهلي نــادر الحاجي الذي 

سيتحدث عن هوايته للطبخ وتعلقه بروائح األكالت والبهارات المتنوعة.

 منذ متى وأنت تطبخ؟ «

الحاجي: منذ أيام المدرسة وتحديًدا 
فـــي مرحلـــة اإلعدادية، كنا ما يســـمى 
بالكشـــافة ونذهـــب للتخييـــم، حينهـــا 
للمجموعـــة  األكل  بتحضيـــر  بـــدأت 

كالدجاج والصالونة.
 وكيف اكتشفت موهبة  «

الطباخ؟

الحاجـــي: بحكم وجودي مـــع عائلتي 
ومرافقتهم للمطبـــخ لتجهيز مكونات 
الطبخـــة ســـواء فـــي البيـــت أو بعض 
المناســـبات، ومســـاعدتهم في تقطيع 
البصـــل ووضـــع  الخضـــار وتحميـــص 
اللحم و..إلخ، تعمقت في األمر بشكل 
تدريجـــي إلـــى أن أجـــدت الصنعة كما 
ُيقـــال وأصبحت أقوم بالطهي بشـــكل 

شخصي منذ البداية وحتى النهاية.
 هل دخلت دورات في  «

الطهي؟

الحاجـــي: لـــم أدخـــل دورات فـــي هذا 
نفســـه  الوقـــت  فـــي  ولكـــن  المجـــال، 
اهتمامـــي  جـــل  األمـــر  هـــذا  أعطيـــت 
وشـــغفي فـــي تأديتـــه ولهـــذا أجدتـــه. 
وكمـــا ُيقـــال إن الطبـــاخ نفـــس الفنان، 
بقـــدر مـــا يريد األخيـــر أن ينتـــج لحنا 
مميزا بآلة العود لكي تعجب المستمع، 
لـــدّي فـــي تبهيـــر  أقـــدم كل مـــا  فأنـــا 
الطبخة حتى تنال إعجاب متذوقيها.

 هل وجدت معارضة على  «
دخولك المطبخ؟

لـــم  األمـــر  حقيقـــة  فـــي  الحاجـــي: 
أجـــد إال الداعميـــن والمســـاندين لـــي 
لالستمرارية والتوسع في هذا العمل، 
إذ وجـــدت إصـــرارا كبيـــرا مـــن األهـــل 
مطبـــخ  لـــي  يكـــون  ألن  واألصدقـــاء 
خاص كما هو حـــال المطابخ األخرى، 
ولكني لم أحب الفكرة كوني أقوم بها 

من جانب المتعة.
وهل ترى في ذلك عيًبا أو  «

استنقاًصا من الرجل؟

الحاجـــي: بالعكـــس، ولـــو تبحـــث عن 
حقيقـــة األمـــر ســـترى أن كفـــة الرجل 
هـــي األرجـــح بصنعتهـــا وتفوقهـــا في 
الـــدول  مـــن  فالكثيـــر  المجـــال،  هـــذا 
والبلدان تشتهر بامتالكها أكبر الطهاة، 
هـــي  الشـــهيرة  والمطاعـــم  والفنـــادق 
األخـــرى تتســـابق في الحصـــول على 
مثل هؤالء؛ كونهم ذو لمســـة سحرية 
ورائهـــم  مـــن  تتكســـب  أن  تســـتطيع 
يقدمـــون  ألنهـــم  المـــال؛  مـــن  الكثيـــر 
الوجبات المميزة التي تجذب الزبائن. 

من هو المسؤول عن الطباخ  «
في البيت أنت أم زوجتك؟

الحاجي: 90 % أنـــا من أقوم بالطهي 
في المنـــزل خصوصا بعدمـــا تقاعدت 
مـــن العمـــل، إذ أتفـــرغ لوجبـــة الغذاء 
بشـــكل كبيـــر ألقـــوم بتحضيرهـــا وقد 
تعـــودت على ذلك، وأجـــد كل التعاون 
من ِقبل أم العيال في مســـاعدتي، بل 
وصار األبناء يعرفـــون نكهة األكل إن 

كنت أنا من قمت بها أم ال.

ما ميولك في الطباخ )الحلويات  «
– الموالح(؟

بعملهـــا،  أقـــوم  الحلويـــات  الحاجـــي: 
ولكـــن أميل بصـــورة أكبـــر للمجابيس 
األكالت  وهـــذه  والباجـــه،  والبريانـــي 

الثقيلة.
وهل لك طبخات خاصة لشهر  «

رمضان؟

الحاجي: قد تكون هناك وجبات عدة، 
ولكن في مقدمتها ثريد اللحم، وكباب 
الخضرة والقيمات، أي تبهيرة السفرة 
بهـــذه األكالت الخفيفـــة المحببـــة في 

هذا الشهر الكريم.
 هل هي هواية أم عمل؟ «

الحاجي: بكل تأكيد ليست عمل؛ ألني 
لـــو أنتهجتهـــا كذلك لكان لـــدّي مطبخ 
خـــاص يـــدر علـــّي باألمـــوال، ولكنـــي 
أستهويها بصورة كبيرة واستمتع بها، 

وأكـــون متعاوًنـــا لألصدقـــاء إذا ما تم 
طلب مني أن أوفر له طبخة معينة.

 هل هناك أحد من أبنائك تعلم  «
منك؟

الحاجـــي: ألتمـــس فـــي ابنـــي حســـن 
انخراطه في هذا المجال؛ كونه يكون 
بقربـــي ويســـاعدني فـــي احتياجـــات 
للطهـــي، بل وأيضـــا يعمل بنفســـه في 

إعداد بعض الوجبات.

وكيف تتعامل مع زمن الكورونا  «
الحالي؟

العصـــر  وقـــت  أخصـــص  الحاجـــي: 
برفقـــة  بالمشـــي  الرياضـــة  لممارســـة 
بعـــض األصدقـــاء، وعلى مـــا يبدو أن 
الكورونـــا ســـيقصر وقتـــي فـــي شـــهر 
رمضـــان بالمكوث فـــي البيت والطهي 
مـــن جهـــة ولممارســـة الرياضـــة بعـــد 

الفطور من جهة أخرى.

ــه ــاج ــب ــوس والـــبـــريـــانـــي وال ــب ــج ــم ــل ال ــث ــة م ــل ــثــقــي ــبـــات ال ــخ الـــوجـ ــطــب ــل ل ــي ــم ي

رئيس جهاز "يد األهلي" الحاجي:
الكشافة علمتني الطبخ... 

وأفضل “الشيفات” رجال

صور لوجبة صنعها نادر الحاجي

وجبة ثالثة

وجبة ثانية
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^ أشـــار الشـــيخ إبراهيـــم النصـــف لجـــواز 
حضـــور المـــرأة لـــدروس العلـــم فـــي المجالـــس 
والمســـاجد بشـــهر رمضان للمنفعة، شريطة أخذ 

موافقة الزوج بذلك.
ما حكم صيام المسافر الذي ينوي اإلقامة  «

المحدودة، كالشهر مثاًل؟

يلزمه الصيام إذا استقر في البلد، فال مانع من أن 
يصوم، أما إذا كان سفر لفترة قليلة فله أن يفطر.

 هل للمسافر في رمضان أن يفطر في بيته  «
أم البد من قطع المسافة؟

األصـــل فـــي هـــذا قولـــه تعالـــى “وأن تصومـــوا 
خيـــر لكـــم إن كنتم تعلمون”، فاإلنســـان إذا صام 
ويســـتطيع الصـــوم فأولى لـــه أن يكمـــل صومه 

بشكل طبيعي.

هل يجوز للمرأة حضور مجالس العلم والدروس  «
برمضان؟

في الوقـــت الحاضر ال طبعـــا، وبالعموم يجوز 
لهـــا ذلـــك بـــإذن زوجهـــا، باعتبار أنه مـــن أوجه 

الطاعة لله عز وجل.

جدل

ربيع القرآنربيع القرآن

إبراهيم النهام

ليلى مال اهلل

الشيخ النصف: يجوز للمرأة حضور 
مجالس العلم بعد موافقة زوجها

^ بين الترفيه والعبادة واالنشغال بمهموم أهالي الدائرة يمارس ابن قرية المعامير النائب النائب عمار آل عباس طقوسه الخاصة في شهر رمضان، الذي اعتبره استثنائيا مختلفا عن كل 
عام. “البالد” استطلعت األجواء الرمضانية الخاصة به وكان الحوار التالي:

كيف تستعد الستقبال شهر رمضان عادة كل عام وما  «
هو المميز هذا العام؟

قبـــل الدخـــول للمجلس النـــواب، كانت االســـتعدادات ما 
بين ترتيب شؤون العائلة واحتياجاتهم الستقبال الشهر 
الفضيل من جهة، ومن جهة أخرى ترتيب مواد إعالمية 

أو فعاليات ومبادرات تفيد المجتمع.
أمـــا اآلن وبعـــد دخـــول المجلـــس، فاالســـتعدادات باتت 
تشـــمل إطالة ســـاعات العمل بالمكتـــب النيابي ومحاولة 
إنهـــاء األعمـــال المطلوبة 
من المواطنين؛ الستقبال 
الشهر الكريم بعبء عمل 

أخف.
ماذا أفقدتك جائحة  «

فيروس كورونا في هذا 
الشهر الفضيل؟

اللقـــاءات  افتقـــد 
واالجتماعـــات، خصوصا 
ضمـــن برنامـــج المجالس 

والزيارات طوال شـــهر رمضان الكريم واســـتقبال أهالي 
الدائـــرة الكـــرام واألخـــذ بآرائهـــم الـــذي طالمـــا اســـتأنس 
بآرائهـــم ومتابعـــة شـــؤونهم، والذي لم يســـتطع فيروس 
كورونـــا منعنـــا مـــن التواصـــل واالتصـــال عبـــر قنواتنـــا 

األخرى. 
ما برنامجك بعد الفطور وقبل السحور في زمن كورونا؟ «

بعـــد الفطـــور وحتى الســـحور، يكون الوقـــت موزعا بين 
وقت للعبادة، وقت للترفيه وآخر للرياضة.

هل هناك فعاليات أو مبادرات رمضانية تم اعتمادها  «
من قبلكم في زمن كورونا؟ وكيف ستكون؟

نعم يوجد مســـابقة رمضانية على مستوى البحرين 
ســـيكون لنا جانـــب لرعايتها، وســـتكون مســـابقة 

إعالميـــة تقام عن بعـــد، بالتعاون مع مؤسســـة 
البهجـــة  مـــن  الجـــو  خلـــق  بهـــدف  إعالميـــة 

علـــى األســـر البحرينيـــة خصوصـــا في هذه 
الظـــروف التي نمـــر بها وحرصنـــا على أن 

تكون المشاركات إلكترونية.

آل عباس يفتقد المجالس الرمضانية.. 
ووقته للعبادة والترفيه والرياضة

ُيحّضر 
لمسابقة 
إلكترونية 

والمشاركة 
عن ُبعد

اذكر لنا نبذة عنك. «

هاني بشـــير علي، 10 ســـنوات، طالـــب بمركز التحفيظ، 
حافظ لثالثة أجزاء ونصف.

كيف تقضي نهار رمضان؟ «

أقســـم أوقاتي في شـــهر رمضان بين العبادة والدراسة 
والجلوس مـــع العائلة، وأعطي االهتمـــام األكبر للصالة 

وقراءة القرآن الكريم.
هل لديك إخوة يدرسون بمركز التحفيظ معك؟ لماذا؟ «

ال، ألنني االبن الوحيد.
صف شعورك وأنت تقرأ القرآن؟ «

أحـــس بأنـــي بيـــن يـــدي هللا ســـبحانه وتعالـــى، فأجـــد 
طمأنينة في قلبي، وراحة كبيرة.

ما الصعوبات التي تواجهك في الحفظ؟ «

نطـــق الكلمات الجديـــدة التي فيها صعوبـــة بمخارجها، 
والتـــي تحتاج إلى ممارســـة كي يتقنهـــا الفرد، ويتمكن 

منها، وهي أمور تحتاج إلى اطالع في علم التجويد.
ما الذي يميز الدراسات القرآنية عن غيرها؟ «

علـــوم الدنيا تختـــص بالدنيا فقط، أما العلـــوم القرآنية 
فهي تشمل الدنيا واآلخرة، فهي شمولية.

كيف ترى تجربة الدراسة عن بعد؟ «

إلـــى حد ما جيـــدة، فهـــي ال تتيح التواصل مع الشـــيخ 
بصورة ســـلمية، كالدراســـة التقليدية ومجالسة الشيخ 
وجهـــًا لوجهـــًا، ولكنهـــا ووفقـــًا للظـــروف الحاليـــة تعتبر 
مقبولـــة، وجـــزى هللا تعالـــى القائمين عليهـــا خيرا؛ ألنها 

وفرت استمرار الدراسة بالمركز.
ما طموحك في مسار التحفيظ؟ «

أن أختـــم القـــرآن، وألبـــس أمـــي وأبـــي تاج الوقـــار يوم 
القيامة، وأن أكون عالما ماهرا في علومه.

ما السورة التي تخشع منها؟ ولماذا؟ «

ســـورة الرحمـــن، ألن آياتها جميلة وتصف شـــكل الجنة 
وأطرافها عن قرب.

اذكر لنا نبذة عنك. «

بمركـــز  طالـــب  ســـنوات،   9 عبـــدهللا،  أحمـــد  عبـــدهللا 
التحفيظ، حافظ لجزء ونصف.

 لماذا تحرص على حضور حلقات التحفيظ؟ «

لعظـــم فائـــدة القـــرآن الكريـــم في حيـــاة الفـــرد، وللفوز 
بالجنة.
بماذا يوصيك والداك دائًما؟ «

لألحاديـــث  االلتفـــات  وعـــدم  للحصـــة،  التـــام  االنتبـــاه 
الجانبيـــة مـــع الطـــالب، واالســـتثمار فـــي الوقـــت قـــدر 

المستطاع.
ما أكثر السور القرآنية محبة لقلبك؟ ولماذا؟ «

ســـورة نـــوح، وذلـــك لمـــا تتضمنـــه مـــن آيـــات عظيمـــة 
تخاطـــب فيهـــا اإلنســـان، عن عاقبـــة الذيـــن ال يؤمنون 

بالله، ويكذبون رسوله.
من هم أكثر األنبياء محبة إلى قلبك؟ ولماذا؟ «

النبي محمد صلى هللا عليه وســـلم، ونبي هللا يوســـف، 

بمـــا تتضمنـــه اآليات من قصـــص جميلـــة تحاكي حياة 
هذيـــن النبيين، والتي تقدم عبرا في حياة وســـلوكيات 
الفرد، هذا ناهيك عن فضل النبي محمد على البشـــرية 
كافة، بأنه رحمة مهداة، أرسله هللا إلى البشرية، ليخرج 

الثقلين )األنس والجن( من الظلمات إلى النور.
هل أنت ملتزم بأداء صالة الفجر بشكل مستمر؟  «

ولماذا؟

نعم، ألنها من أهم الصلوات التي يبدأ فيها المرء يومه، 
ولقد أوصى عليها الرســـول الكريـــم بأن قال “من صلى 

البردين دخل الجنة”.
هل تهتم بأن تزرع في إخوتك األصغر منك محبة  «

القرآن ومجالسة أصحابه؟

نعم، فأنا دائًما شـــديد المراقبة إلخوتـــي الصغار عندما 
يتلـــون القـــرآن ويحفظونـــه، فأحـــرص أن ينطقونه كما 
تعلمته في المركز؛ ألنه كالم هللا ســـبحانه وتعالى الذي 
أمرنـــا بتجويـــده وحســـن تالوته، آنـــاء الليـــل وأطراف 

النهار.

هاني: آيات سورة الرحمن 
جميلة ألنها تصف شكل الجنة

عبدالله: آيات سورة نوح 
عظيمة... وملتزم بصالة الفجر

^ يقسم الطالب بمركز ابن الجزري اإلسالمي 

هاني بشير وقته اليومي في رمضان ما بين العبادة 
والدراسة والجلوس مع األهل، مؤكدًا أن اهتمامه 

األكبر هو للصالة وقراءة القرآن الكريم.

^^ قال الطالب بمركز ابن الجزري االســـالمي عبدالله 

أحمد إن سورة نوح هي األقرب إلى قلبه، لما تتضمنه 
مـــن آيات عظيمـــة تخاطب فيها اإلنســـان، عـــن عاقبة 

الذين ال يؤمنون بالله، ويكذبون رسوله.

إبراهيم النهامإبراهيم النهام
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المبادرة اإلنسانية تعكس مدى اهتمام البحرين بتعزيز حقوق اإلنسان
“التظلمات”: من شأنها تعديل أوضاع البحرينيات القانونية وتنعكس إيجابا على أسرهن

للتظلمـــات  العامـــة  األمانـــة  أشـــادت 
رئيســـة  البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  بمبـــادرة 
المجلـــس األعلـــى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، بتســـديد الديون والمبالغ المالية 
البحرينيـــات  النســـاء  المســـتحقة علـــى 

علـــى قوائـــم مبـــادرة “فاعل خيـــر” ممن 
صـــدر بحقهن أحـــكام قضائيـــة من قبل 

وزارة الداخلية. 
وأكـــدت نائـــب األميـــن العـــام للتظلمات 
اإلنســـانية  المبـــادرة  أن  حبيـــب  غـــادة 
اهتمـــام مملكـــة  مـــدى  تعكـــس  المهمـــة 
البحريـــن قيـــادة وحكومـــة بتعزيـــز قيم 

ومبـــادئ حقوق اإلنســـان فـــي المجتمع. 
وأشـــارت إلـــى أن أهمية المبـــادرة تكمن 
في أنها تستهدف فئة النساء الغارمات، 
األمر الذي من شـــأنه تعديـــل أوضاعهن 
القانونيـــة ما ســـينعكس بشـــكل إيجابي 

كذلك على أسرهن وأطفالهن وذويهن.
كما ثمنـــت حبيب الدور الفعـــال والرائد 

لوزارة الداخليـــة ممثلة في إدارة تنفيذ 
خدمـــة  تدشـــين  خـــال  مـــن  األحـــكام 
“فاعل خيـــر”؛ لتمكين أصحـــاب األيادي 
ماليـــة  بمبالـــغ  التبـــرع  مـــن  البيضـــاء 
ممـــن  والمتعثريـــن  المعســـرين  لصالـــح 
صـــدر بحقهم أحـــكام قضائيـــة، وأكدت 
أن الخدمـــة تأتـــي اســـتكماال للخطوات 

واإلجـــراءات التنفيذيـــة المتخـــذة مـــن 
جانب الـــوزارة والمتعلقـــة برعاية فئات 
النـــزالء والمحبوســـين احتياطيـــا، مثل 
التوســـع فـــي تطبيـــق قانـــون العقوبات 
إعـــادة  برامـــج  مـــن  وغيرهـــا  البديلـــة، 
التـــي  المجتمعـــي،  والدمـــج  التأهيـــل 
تترجـــم على أرض الواقع أهداف قانون 

مؤسســـة اإلصـــاح والتأهيـــل والئحته 
التنفيذية وتتماشى مع المعايير الدولية 

المعتمدة للتعامل مع هذه الفئات.

المنامة - األمانة العامة للتظلمات

جهود مميزة لألميرة سبيكة في مساندة المرأة
“الداخلية” تشيد بمبادرة سموها بشأن سداد ديون البحرينيات في “فاعل خير”

تقديرا واعتزازا بالمواقف والمبادرات 
صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل  اإلنســـانية 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وتماشـــيا مع منهجيـــة “فريق 
البحريـــن” بقيـــادة ولـــي العهـــد نائـــب 
القائـــد األعلـــى، النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
التـــي تلقى تقديـــرا وتجاوبا مجتمعيا 
كبيرا، ضمن الجهود الوطنية للحد من 
انتشار فيروس كورونا، أشادت وزارة 
الداخلية، وبخالـــص التقدير، المبادرة 
الكريمـــة لقرينـــة عاهـــل الباد رئيســـة 

المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفة، التي تقضي بقيام المجلس 
مـــن خـــال حملـــة “متكاتفيـــن.. ألجل 
سامة البحرين” وبالتعاون مع الفريق 
الوطني لمكافحة كورونا، بالعمل على 
تنســـيق ســـداد الديون والمبالغ المالية 
المســـتحقة على النســـاء البحرينيات، 
ممـــن صـــدر بحقهـــن أحـــكام قضائيـــة 
ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة 

الداخلية على تطبيق “فاعل خير”.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية الشيخ 
ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة أن 
انعكاســـا  تأتـــي  الكريمـــة،  المبـــادرة 

للدور اإلنســـاني النبيل لصاحبة السمو 
ســـبيكة، وجهودهـــا  األميـــرة  الملكـــي 
المتميـــزة فـــي مجـــال مســـاندة المرأة 
البحرينيـــة وتقديم كل أشـــكال الدعم 
الازم لها في كافة الظروف والمواقع، 
منوها إلى أن خدمة “فاعل خير” التي 
دشـــنتها إدارة تنفيـــذ األحـــكام تحـــت 
رعايـــة وزيـــر الداخليـــة، تهـــدف إلـــى 
تمكيـــن أصحاب األيـــادي البيضاء من 
التبرع، بمبالغ مالية لصالح المعســـرين 
والمتعثرين، ممن صدر بحقهم أحكام 

قضائية.
وأعـــرب وكيـــل وزارة الداخليـــة، عـــن 
تقديـــره لما أكـــدت عليه األميـــن العام 

للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري 
بشأن مبادرة وزارة الداخلية والقائمة 
على أهداف إنســـانية نبيلـــة نابعة من 
قّيـــم مجتمعنـــا الحريص علـــى تكافله 
ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي  مثمنـــا  وتعاونـــه، 
دور حملـــة “متكاتفين.. ألجل ســـامة 
المجلـــس  يتبناهـــا  التـــي  البحريـــن”، 
العمـــل  تعزيـــز  فـــي  للمـــرأة،  األعلـــى 

والتاحم المجتمعي.
فـــي  الداخليـــة،  وزارة  وكيـــل  وثمـــن 
ختـــام تصريحـــه، الجهـــود والمبادرات 
المشـــتركة الهادفـــة إلى تعزيـــز الوالء 
قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي  واالنتمـــاء 

المواطنة.

المنامة - بنا

شوريات يشدن بتوجيهات قرينة الملك لسداد ديون المعسرات
الفاضل: نموذج لإلحسان بشهر الخير.. الفضالة: مبادرة الستقرار األسرة.. الزايد: فخر واعتزاز

أشـــادت جهـــاد عبـــدهللا الفاضـــل رئيس 
الشـــورى  بمجلـــس  الخدمـــات  لجنـــة 
بالتوجيهات الكريمة من صاحبة السمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة قرينـــة عاهـــل البـــاد المفدى 
رئيســـة المجلس األعلى للمـــرأة حفظها 
الماليـــة  والمبالـــغ  الديـــون  لســـداد  هللا 
المســـتحقة علـــى النســـاء البحرينيـــات 
قضائيـــة  أحـــكام  بحقهـــن  صـــدر  ممـــن 
ضمن القوائم المنشـــورة من قبل وزارة 
الداخليـــة علـــى تطبيـــق “فاعـــل خيـــر”، 
تعكـــس  التوجيهـــات  هـــذه  أن  مؤكـــدة 
تتبناهـــا  التـــي  الخيـــرة  المقاصـــد  نبـــل 
ســـيدة البحرين األولى في شـــهر الخير 
والرحمـــة والعطـــاء، وهـــي بذلـــك تكون 

النموذج والقدوة باإلحسان.
واشارت الفاضل إلى أن توجيهات سمو 
األميـــرة أشـــاعت جوا البهجة والســـرور 
ليس لدى أسر المشموالت بالدعم فقط، 
وإنما افرحت كل أسرة بحرينية باعتبار 
أن البيـــوت تســـعد بـــأن تقضي نســـاءها 
الفضيـــل  الشـــهر  مـــن  األواخـــر  العشـــر 
وفرحـــة العيد وســـط األبنـــاء، وبخاصة 
مـــا تتطلبه الظـــروف الراهنة من تكاتف 
بين أفراد األســـرة لدعـــم فريق البحرين 

للتصدي النتشار فيروس كورونا.
وأكدت الفاضل أن التوجيهات السامية 
أســـهمت في دعم جهود أمن واســـتقرار 
األســـرة البحرينيـــة، وهـــي مـــن الغايات 
التـــي يعمـــل الجميـــع لتحقيقهـــا، ألنهـــا 

الصالحـــة  للتنشـــئة  األساســـية  اللبنـــة 
لألبنـــاء. معربة عن تمنياتها بأن تســـهم 
هـــذه المبـــادرات في عودة المشـــموالت 
للمساهمة من مواقعهن المختلفة بدعم 
جهـــود فريق البحرين للتصدي النتشـــار 

فيروس كورونا.
وثّمنت ســـبيكة خليفة الفضالة رئيســـة 
لجنة شـــؤون الشـــباب بمجلس الشورى 
المبـــادرة التـــي أطلقتها صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة، قرينـــة عاهل البـــاد المفدى 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة، بتسديد 
ديـــون البحرينيـــات علـــى قوائـــم حملة 
)فاعل خير( ممن صدرت بحقهن أحكام 
قضائيـــة ضمـــن القوائـــم المنشـــورة من 
قبـــل وزارة الداخليـــة، معتبـــرة أن هـــذه 
المبـــادرة من ســـمّوها تعكـــس اهتمامها 
وحرصهـــا على تعزيز االســـتقرار لألســـر 
البحرينية التي تعيلها نساء بحرينيات.

الســـمو  صاحبـــة  أن  الفضالـــة  وأكـــدت 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، ســـتبقى الداعم والمساند للمرأة 
البحرينيـــة، معربة عـــن الفخر واالعتزاز 
بالجهـــود التـــي يبذلها المجلـــس األعلى 
للمـــرأة في تنفيذ العديد مـــن المبادرات 
والبرامـــج النوعية لتعزيـــز مكانة المرأة 
البحرينيـــة وتأكيـــًدا علـــى حقوقها التي 

كفلها الدستور والقوانين النافذة.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيســـة  وأشـــادت 
بمجلـــس  والقانونيـــة  التشـــريعية 
الشـــورى دالل جاســـم الزايد بتوجيهات 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة عاهل 
البـــاد المفدى رئيســـة المجلـــس األعلى 
الديـــون  بســـداد  هللا،  حفظهـــا  للمـــرأة 
والمبالغ المالية المســـتحقة على النساء 
البحرينيـــات ممـــن صدر بحقهـــن أحكام 
قضائيـــة، حيث أكـــدت الزايد أن مبادرة 

ســـموها هي لفتـــة إنســـانية عظيمة في 
هذا الشهر الكريم وذلك إلدخال السرور 

على هؤالء النساء وأفراد أسرهن.
كما أشـــادت الزايد بدور وزارة الداخلية 
النســـاء  بأســـماء  قوائـــم  نشـــر  فـــي 
البحرينيـــات ممـــن صدر بحقهـــن أحكام 
قضائيـــة، ضمـــن تطبيـــق »فاعـــل خيـــر«، 
حيـــث أعلـــن المجلس األعلـــى للمرأة أن 
حملة »متكاتفين ألجل سامة البحرين« 
وبالتعـــاون مع الفريق الوطني لمكافحة 
فيـــروس )كوفيـــد19-(، ســـيعمان على 

تنسيق سداد تلك الديون.
وذكـــرت الزايد أن هذه المبادرات تلعب 
دورا هاما في مساندة المرأة البحرينية 
ودعمهـــا خصوصـــا فـــي ظـــل الظـــروف 
االســـتثنائية التـــي تمر بها البـــاد وتعزز 
مـــن دور المجلس األعلى للمـــرأة والذي 
يرتكز علـــى الحفاظ على كيان األســـرة 

البحرينية.

 جهاد الفاضلدالل الزايد سبيكة الفضالة

القضيبية - مجلس الشورى

وزيـــر اإلســـكان ردا علـــى العشـــيري: 5212 منتفعـــا مـــن “مزايا”
اشـــار وزيـــر االســـكان باســـم الحمـــر إلى 
علـــى  قدرتـــه  أثبـــت  مزايـــا  برنامـــج  أن 

اســـتيعاب عدد كبير من الطلبات، حيث 
وصـــل عدد المنتفعيـــن إلى 5212 تقريبا 
حتـــى اآلن، إال أن الوزارة لم تتوقف عن 
دراسة ســـبل تطوير وتحسين البرنامج، 
إذ درســـت الوزارة فـــي الفترة من 2014 
حتـــى 2019 كل الماحظـــات التـــي ترد 
إلـــى الـــوزارة مـــن المواطنيـــن الراغبيـــن 

باالستفادة من خدمة مزايا.
وجاء ذلك لدى رده على ســـؤال برلماني 
معاييـــر  عـــن  العشـــيري  هشـــام  للنائـــب 
لطلبـــات  تعطـــى  التـــي  االســـتثناءات 

المستفيدين من برنامج”مزايا”. 
 ولفـــت إلى أن من أهـــم الماحظات هي 
عدم قبول البنـــوك تمويل مقدم الطلب 
بســـبب مـــكان أو طبيعـــة العمـــل، لـــذا 
قامت الوزارة بإضافـــة مادة جديدة 
رقم ) 42 مکـــرر( في القرار الوزاري 
بتعديـــل   2019 لســـنة   )90( رقـــم 

بعـــض أحـــكام القـــرار رقـــم )909( لســـنة 
لســـنة   )685 بالقـــرار)  والمعـــدل  2015م 
2019م والتي نصت على جوازيه قبول 
طلـــب باســـم الزوجـــة مع اســـتثناء دمج 
راتب الـــزوج إذا كانت مســـتوفية لكافة 
الشروط والمعايير المنصوص عليها في 
هـــذا القـــرار في الحـــاالت التالية: برفض 
البنوك المشـــاركة تمويل الزوج أو بسبب 
طبيعـــة أو مكان عمله بشـــرط إحضار ما 
يثبـــت ذلك مـــن كافـــة البنوك المشـــاركة 
الـــى جانب اذا تجاوز ســـن الزوج الســـن 

المحدد وفقا ألحكام المادة )42(”.
 ونوه بانه لذلك قننت الوزارة االستثناء 
لـــه شـــروطا واضحـــة تمكـــن  ووضعـــت 
الزوجـــة وبموافقة الزوج من االســـتفادة 

مـــن خدمـــة مزايـــا بعـــد انطباق شـــروط 
ومعاييـــر الخدمـــة دون االلتـــزام بالمادة 
)67( من القرار الوزاري رقم )909( لســـنة 
2015 بشـــأن نظام اإلســـكان والذي نص 
علـــى أنـــه “إذا كان الطلـــب مقدمـــة مـــن 
الزوجـــة أو مـــن الزوجين اتفاقـــا بينهما، 
فيشـــترط اال يتجـــاوز دخلهمـــا معا الحد 
األقصى المسموح به للخدمة اإلسكانية 

المطلوبة”.
وأضاف: كما سمحت وزارة االسكان في 
الفتـــرة األولـــى إلطاق البرنامـــج تجاوز 
شـــرط العمر بحيـــث ال يتجاوز 45 ســـنة 
عنـــد الصـــرف، وذلك ألصحـــاب الطلبات 
القـــرار  علـــى صـــدور  الســـابقة  القديمـــة 
المنظـــم لبرنامـــج مزايـــا وذلـــك إلتاحـــة 

الفرصـــة لهـــم لاســـتفادة مـــن البرنامـــج 
والخروج من قوائم االنتظار.

ولفت إلى أن الوزراة بدراســـة التظلمات 
المرفوعة من المواطنين الذين تجاوزوا 
الســـن المحـــدد أو عـــدم انطبـــاق الحـــد 
االقصـــى أو األدنـــى للدخـــل لاســـتفادة 
مـــن خدمـــة مزايا وفقـــا للمـــادة )42( من 
القرار الوزاري )909( لســـنة 2015 بشـــأن 
نظام االسكان وتتم الموافقة على بعض 

الحاالت. 
 وبيـــن أن برنامـــج مزايـــا جـــاء لتنفيـــذ 
رؤيـــة الـــوزارة نحـــو العمل علـــى تمكين 
المواطنيـــن مـــن الحصـــول على مســـكن 
مائـــم دون الحاجة إلـــى االنتظار حيث 
يتميز هذا البرنامج بإتاحة حرية اختيار 

المنتفع لوحدته الســـكنية من حيث 
مكونـــات  أو  المســـاحة  أو  الموقـــع 

مشـــاريع  خـــال  مـــن  وذلـــك  الوحـــدة، 

شـــركات التطوير العقـــاري المعتمدة من 
قبـــل الوزارة، أو الوحـــدات األخرى التي 
تنطبق عليها المواصفات الفنية للوزارة.

بنوك ال تقبل التمويل بسبب مكان العمل

الذكاء اإلستراتيجي.. عنوان النجاح في صناعة المستقبل ألمير الضمير
Û  ألجــل الوطــن وأبنائــه وقاطنيــه ومحبيــه، تتجلــى وقفــات إنســانية وإنجــازات

متفردة في الساحة اإلقليمية والعالمية في مجابهة جائحة الكورونا، وتتسامى 
عطاءات سخية من رمز الحياة والنقاء في عالم الضمير صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الذي أثبت أن القيادة 
الحقيقية تعني الكثير في فلسفة الريادة في اتخاذ القرارات المصيرية الذكية 
اإلستراتيجية، ولم يأُل سموه جهدا في بذل ما يملك من قدرة وإمكانات لدعم 
جميــع القطاعــات فــي كل الصفــوف وخاصــة األماميــة كالصحــة واألمــن؛ ألجل 
اســتقرار المجتمع واستدامة حركته وتماسكه في مواجهة التحديات بالتوازي 
مــع العالــم لمكافحــة الوبــاء الفيروســي “كوفيــد19-”، والــذي تشــكلت على إثره 
الكثيــر مــن الترتيبات العمليــة والتطوعية في المملكة، وتربعها في مراتب عليا 
بين دول المنطقة والعالم في تلك الخطوات المصيرية اإلســتراتيجية الجريئة 

في ظل الركود االقتصادي العالمي.
Û  ويوم التمريض العالمي في “12” مايو لم يكن يوما عاديا في حياة سمو األمير

حفظــه هللا ورعــاه، فقد كانت له فيه وقفة إنســانية معبرة عن الضمير بما يكنه 
من حب وتقدير وشهادة شكر وامتنان لهذا السلك الصحي النبيل من ممرضين 
وممرضــات، والــذي يقــف بشــجاعة وببســالة فــي الصفــوف األولــى فــي معركة 
البقــاء أمــام أعتــى وبــاء حديــث حــل على البشــرية، مــع مــا يملكه هــذا القطاع 
الصحــي مــن خبرة ومهــارة وكفاءة وجــودة ودقة ممزوجة بالــوالء واإلخاص 
لإلنســانية في أرض الحضارة والثقافة والتعايش والتســامح، التي ال ينافســها 

إال القليل في عالم يعيش ضائقة وفجوة في األخاق والحقوق اإلنسانية.
Û  والتوجيهــات الحكيمــة التــي أطلقها ســمو األمير حفظه هللا مؤخــرا في تكليفه

اللجان الوزارية كل في اختصاصه، لوضع خطط ما بعد “الكورونا”، ُتعد خطوة 
ســباقة ذكية إســتراتيجية لصناعة المستقبل المتغير بسبب المتغيرات العالمية 
فــي التعاطــي مــع التنميــة؛ ألن الوضــع بعــد الجائحــة لــن يكــون كمــا كان قبلهــا، 
وهــذا جلــي فــي الحركة المنظــورة الصحيــة والتعليمية واالقتصاديــة والتقنية 
والسياســية العالميــة، والحديــث مــن ســموه فــي هــذا الجانــب حديــث رعايــة 
وعناية نابعة من إيمان قوي بالحفاظ على اإلنجازات والمكتسبات التي صنعها 
للمملكة خال عقود من الزمن الزاهر، والتفكير اإلســتراتيجي المســتقبلي بعيد 

المدى محل اهتمامه وتوجيهه ومتابعته.
Û  فيوجــد بدائــل صعبة تحتمهــا األحداث والمتغيرات الحالية بعــد “الكورونا” في

إعــادة هيكلــة التنظيمــات والمؤسســات وحتــى الــوزارات ودمجهــا إذا اقتضت 
الــذي تحتاجــه  االبتــكار  اإلســتراتيجي كأحــد مقومــات  فالــذكاء  الضــرورات، 
المجتمعــات التنمويــة، وهــو الهدف التاســع من أهــداف التنمية المســتدامة في 
األمم المتحدة، الذي يندرج تحت جائزة خليفة بن ســلمان للتنمية المســتدامة 
العالميــة أيضــا، وســيكون فــي مقدمــة الضــرورات والتحديات التي ســتغير من 

مسيرة الحركة التنموية.
Û  ومــن وجهــة نظــر تحليليــة عبر سلســلة طويلــة من المقــاالت المتعلقــة بالضمير

والتنمية؛ فإن مقترح كرسي أبحاث الدراسات اإلستراتيجية لفرضية التمحور 
التنموية ومنهجية قاعدة النجاح التنموية المتبلورتين من حركة الضمير الذي 
أحياه األمير حفظه هللا، سيكون له السبق والدور المهم في صناعة المستقبل، 
نظيــر مــا تملكانــه الفرضيــة والقاعــدة مــن قــدرة ديناميكيــة لتقييــم أي خطــوة 
تتخذهــا أي لجنــة وزاريــة لمســتقبل التنميــة؛ كون النجــاح يتحرك ذهابــا وإيابا 
مــا بيــن عمــق التنميــة الروحيــة وبين األطــر العمليــة التنمويــة التنفيذية داخل 
الفرضيــة التنمويــة، بل البد أن يكون النجاح بمعنــاه الحديث الديناميكي هدفا 
مقصودا في الخطوات التي ســيتم اتخاذها للتغيير ما بعد “كورونا”، ويفترض 
أن يكون مؤشر قاعدة النجاح التنموية على رأس الهرم الذي ستنطلق منه كل 
مؤشــرات التنميــة ومتابعتهــا بعد الموافقة على خطط اللجــان الوزارية العملية 

ذات الجدوى.

عادل المرزوق

مروة خميس

هشام العشيريوزير االسكان

غادة حبيب



أشار وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
إلى أن مبلغ المتأخرات في ذمة الشـــركة المشغلة للمحجر 
الحكومي يبلغ مليونا و385 ألفا و801 دينار، وهو يساوي 
دت الشركة نحو 82 %  18 % من كامل المســـتحقات، وورَّ

من المبالغ للوزارة.
جاء ذلك ردا من الوزير على ســـؤال برلماني للنائب محمد 
البوعينيـــن بشـــأن األســـس والمعاييـــر التـــي تـــم بموجبهـــا 

إرساء مناقصة المحجر الحكومي في منطقة حفيرة.
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس  إن  الوزيـــر  وقـــال 
تســـلم 17 عطـــاء بمناقصـــة إدارة وتشـــغيل المحجر 

الحكومي في منطقة حفيرة.
وأضـــاف: حصـــل العرض الذي تقدمت به شـــركة 
ناس لألســـفلت بأعلى درجات التقييم المشترك 
)الفني والمالي(، وبناء على ذلك وافق المجلس 
على توصية الوزارة بترســـية المشـــروع على 
األفضـــل  العطـــاء  صاحبـــة  كونهـــا  الشـــركة؛ 
واألقـــل مـــن حيث الكلفـــة التشـــغيلية، وأبرم 

العقد بتاريح 25 فبراير 2016.
ولفـــت الـــى أن الشـــركة تمكنـــت ومنـــذ إعادة 

تشـــغيل المحجر من اســـتخراج أكثر مـــن 6 ماليين طلب، 
وتم بيع نحو 4.2 ماليين طلب تشكل 70 % من الكميات 
للمشـــروعات  البيـــع محصـــورا  كان  حيـــث  المســـتخرجة، 
الحكوميـــة فيمـــا كان القطاع الخاص يحصـــل على المواد 

من مصادر أخرى.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن مبلغ المتأخـــرات في ذمة الشـــركة 
يبلـــغ مليونـــا و385 ألفـــا و801 دينـــار، وهو يســـاوي 18 % 
مـــن كامل المســـتحقات، ووردت الشـــركة نحـــو 82 % من 

المبالغ.
وعن ســـؤال النائـــب عن إجراءات الـــوزارة لتحصيل 
المتأخرات، رد الوزير بأنه تم التثبت من أن الشـــركة 
تنتـــج كميات لم تتمكن من بيعها مما انعكس ســـلبا 
على الشـــركة نفســـها التي كانـــت تتكبد مصروفات 

تشغيلية وتكدس للمواد داخل المحجر.

عيدية البحرينيين دنانير إلكترونية
ــوال الــنــقــديــة ــ ــ ــداول األم ــ ــدم تـ ــع وســـط تــحــذيــرات طــبــيــة ب

بالعديــد مــن  ليــس كأي عيــد، عيــد محــاط  يمــر علــى المواطنيــن والمقيميــن عيــٌد 
المحــذورات أولهــا بالحــذر مــن التجمعــات وثانيهــا بعــدم المصافحــات، وثالثهــا عدم 
تبــادل القبــات، ورابعهــا بعدم تبادل األموال النقديــة العيدية وذلك كله احتراًزا من 

انتشار فايروس كورونا.

وفـــي العـــادة يحـــرص المواطنـــون علـــى 
تبـــادل العيديات وتوزيعهـــا على األطفال 
والناشـــئة وبعضها يمتد ليشـــمل الوالدين 
واإلخوان، وفي عرف المجتمع البحريني 
فـــإن للعيدية خواصَّ معينـــة، من جملتها 
النقـــود  أو  النقديـــة  الورقـــة  تكـــون  أن 
المعدنيـــة جديـــدة ومصقولـــة لذلك تقوم 

البنـــوك في البحريـــن في العشـــر األواخر 
من شـــهر رمضان بتوفير مثل هذه النقود 
التـــي يقـــوم المواطنـــون بأخذهـــا تمهيًدا 

لتوزيعها يوم العيد.
لـــن  المواطنيـــن  الطالـــع أن  ومـــن حســـن 
الســـنة  هـــذه  العيديـــات  تبـــادل  يحرمـــوا 
ولكـــن ســـتكون العيديـــات إلكترونيـــة، إذ 

ســـيتم تبادلهـــا بواســـطة برنامـــج “بنفت” 
الـــذي يتيح للمواطنيـــن والمقيمين تبادل 
إلكتروينـــة  تقنيـــة  عـــن طريـــق  األمـــوال 
حديثـــة تمكنهم مـــن إرســـال األموال ألي 
شـــخص يريدونـــه عبر هاتفهـــم المحمول 

)الموبايل(.
Ben� برنامـــج  أطلقـــت  بنفـــت  “شـــركة 
efitPay” وذلـــك لخدمات الدفع واســـتالم 
النقـــال  الهاتـــف  عبـــر  الماليـــة  المبالـــغ 
“الموبايل” دون الحاجـــة إلى مبالغ نقدية 
أو حتـــى بطاقـــات بنكية، وسيســـمح هذا 
النظام لجميـــع المتاجر الصغيرة والكبيرة 
بـــأن تقتنـــي هـــذه التقنيـــة بالتعـــاون مـــع 

البنوك التابعة لها وكذلك األفراد.
وهـــذه الخدمـــة ال تتطلـــب ســـوى تحميل 
خـــالل  مـــن  حســـاب  وفتـــح  التطبيـــق 
إدخـــال الرقـــم الشـــخصي ورقـــم الهاتـــف 
كلمـــة  باســـتخدام  والتســـجيل  النقـــال 
مـــرور تســـتخدم لمـــرة واحـــدة سترســـل 
للمســـتخدم عبـــر رســـالة نصيـــة، وأخيـــًرا 
ســـيتمكن المســـتخدم مـــن اختيـــار رمـــز 
سري الذي سيستخدمه مع بصمة االصبع 
للدخول على البرنامج، بالتوافق مع أعلى 

معايير األمان الدولية ذات العالقة”.
وبرنامج BenefitPay يعتبر نظاًما شامالً 
يخـــدم كل من العمـــالء والتجـــار، ويتيح 

للتجار إدارة الفروع وتتبع عمليات الدفع 
الســـاعة  مـــدار  علـــى  التقاريـــر  وتحميـــل 

بشكل سهل وآمن.
األخيـــرة  الفتـــرات  فـــي  ازدادت  وقـــد 
المعامالت المالية من األفراد والمؤسسات 
خصوًصـــا علـــى التحذيـــرات الطبية التي 
بقـــدر  العمـــالت  تـــداول  بعـــدم  نصحـــت 
اإلمـــكان، ووصلـــت المعامـــالت عبر بنفت 
بي إلى أكثر مـــن مليار دينار بحريني في 

الفترة األخيرة.
تخـــدم  بـــي  بنفـــت  خدمـــة  أن  ويذكـــر 
المؤسســـات التي تعمل على اإلنســـتغرام 
أصحـــاب  وكذلـــك  الجديـــدة،  والبرامـــج 
السجالت االفتراضية االستفادة من هذه 
الخدمـــة بصـــورة كبيـــرة، وكذلـــك األفراد 
والشـــركات والمؤسسات، وخدمات بنفت 
بـــي مجانيـــة ال يوجـــد لها أي رســـوم على 

الزبائن.

الشركة أنتجت 
كميات لم تتمكن 

من بيعها
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علوي الموسوي

عاقبـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 
األولـــى متهمين بتعاطي وبيع المؤثر 
العقلـــي “الشـــبو” تعـــاون أحدهما في 
القبض على اآلخر بعد ضبطه بقضية 
تعاطـــي؛ وذلك بســـجن األول لمدة 3 
ســـنوات وبتغريمه مبلـــغ 1000دينار، 
وبحبـــس المتهم الثاني لمدة 6 أشـــهر 
أمـــرت  كمـــا  دينـــار،   100 وبتغريمـــه 

بمصادرة المضبوطات.
وردت  حســـبما  التفاصيـــل  وتشـــير 
بحكـــم المحكمـــة إلـــى أن معلومـــات 
أول  مـــالزم  إلـــى  وردت  قـــد  كانـــت 
بـــإدارة مكافحة المخدرات -الشـــاهد 
األول- أكدتهـــا تحرياتـــه، مفادهـــا أن 
المتهم الثاني يتعاط المواد المخدرة، 
فاســـتدعاه لـــإدارة بإذن مـــن النيابة 
العامة، إذ قرر المتهم الثاني بتعاطيه 

يتحصـــل  أنـــه  واعتـــرف  للمخـــدرات 
وأبـــدى  األول،  المتهـــم  مـــن  عليهـــا 
القبـــض  فـــي  للمســـاهمة  اســـتعداده 

عليه.
وتفعيـــال لتلـــك الرغبة اتصـــل الثاني 
بـــاألول هاتفيـــا تحت مســـمع المالزم 
وطلـــب منـــه شـــراء بعـــض مـــن مادة 
“الشـــبو” المؤثرة عقليـــا بما قيمته 40 
دينارا، وعلى إثر ذلك انتقل الشـــاهد 
األول وبرفقته الشاهد الثاني -مالزم 
أول آخر- ومعهمـــا المتهم الثاني إلى 
حيـــث الموقـــع المتفـــق عليـــه بعدمـــا 
واحتفظـــا  النقـــدي  بالمبلـــغ  زوداه 

بصورة منه.
وبعـــد تمـــام العمليتيـــن والتأكـــد مـــن 
ماهيـــة المـــادة التي اشـــتراها المتهم 
الثاني مـــن األول، والتي ثبت معمليا 
أنهـــا مـــادة الميتامفيتاميـــن المؤثـــرة 
عقليا، أعطى اإلشـــارة للشاهد الثاني 

المتهـــم  علـــى  بالقبـــض  قـــام  الـــذي 
األول، والـــذي بتفتيشـــه عثر بحوزته 
علـــى المبلـــغ المصـــور وفـــي ســـيارته 
بداخلهـــا  شـــفافة  أكيـــاس   3 علـــى 
احتواؤهـــا  ثبـــت  كريســـتالية  مـــادة 
على المؤثـــر العقلـــي الميتامفيتامين 

“الشبو”. 
وثبـــت معمليـــا احتـــواء عينـــة إدرار 
المتهمين على مـــادة الميتامفيتامين 

المؤثرة عقليا.
وخـــالل التحقيق مـــع المتهـــم الثاني 
أنـــه  قـــرر  العامـــة  النيابـــة  بمعرفـــة 
منـــذ  والالريـــكا  “الشـــبو”  يتعاطـــى 
حوالي 10 سنوات، لكنه وبعد الحكم 
عليه بقضية تعاطي ســـابقة بالحبس 
لمدة ســـنة واحـــدة فقد قـــرر التوقف 
عـــن تعاطـــي المخـــدرات، إال أنه رجع 
لإدمـــان عقب وفاة شـــقيقه بغضون 

شهر مايو من العام 2019.

المحكمة تسجنه 6 أشهر بتهمة التعاطي و3 سنوات للبائع
توفي شقيقه فعاد للمخدرات بعد توقف 10 سنوات

الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  دانـــت 
األولـــى 8 متهميـــن 5 منهـــم فتيات، 
إحـــدى  ضدهـــم  أبلغـــت  والذيـــن 
الســـفارات اآلســـيوية، والتـــي كانت 
تحقـــق فيها ســـلطات بالدها بشـــأن 
عـــدد مـــن رعاياهـــا أنهـــم يســـتغلون 
الدعـــارة  أعمـــال  فـــي  مواطناتهـــم 
ضمن شـــبكة تدير وكرا للرذيلة، تدر 
عليهم أرباحا كثيرة في وقت يسير، 
وقضـــت بمعاقبتهم جميعا بالســـجن 
لمـــدة 7 ســـنوات وبتغريـــم كل منـــم 
بإبعادهـــم  وأمـــرت  دينـــار،   2000
جميعا نهائيا عن المملكة عدا المتهم 
الثالث المتواطئ معهم في ارتكاب 

الجرائم.
شـــعبة  أن  التفاصيـــل  فـــي  وجـــاء 
مكافحة اإلتجار باألشـــخاص بإدارة 

المباحـــث الجنائية تلقـــت بالغا من 
الـــدول  األمنيـــة إلحـــدى  الســـلطات 
اآلســـيوية عبـــر القنـــوات الرســـمية 
البلديـــن، تضمـــن أن ســـلطات  بيـــن 
بالدهم تحقـــق في جريمـــة اإلتجار 
عـــدد  فيهـــا  المتـــورط  بالبشـــر، وأن 
يعملـــون  والذيـــن  رعاياهـــم،  مـــن 
على اســـتغالل فتاتين مـــن رعاياها 
أيضا فـــي ارتـــكاب أعمـــال الدعارة، 
إنهـــم  إذ  ورائهمـــا،  مـــن  والتكســـب 
يحتجزونهمـــا فـــي شـــقة مخصصة 
للدعـــارة وال يســـمحون لهما بالعودة 
إلـــى بالدهمـــا ويحجـــزون جـــوازات 
إلخضاعهمـــا  وذلـــك  ســـفرهما؛ 
وإجبارهمـــا علـــى ممارســـة البغـــاء، 
حيـــث يعتمـــدون في كســـب رزقهم 
على ما تكســـبه المجنـــي عليهما من 

ممارسة الدعارة.
أن  إلـــى  التحريـــات  وتوصلـــت 

المتهمين من األول وحتى السادس 
يرتكبـــون بالفعل الجريمة المســـندة 
المجنـــي  يســـتغلون  وأنهـــم  إليهـــم، 
عليهمـــا ويجبرونهمـــا على ممارســـة 
الدعـــارة باســـتخدام وســـائل القـــوة 
والتهديـــد من خالل اإلكـــراه المادي 
باالعتداء عليهم بالضرب تارة وتارة 
أخـــرى عن طريـــق اإلكـــراه المعنوي 
باســـتخدام أســـاليب الترهيب التي 
تتمثـــل بعدم الســـماح لهمـــا بالعودة 
جـــوازات  وحجـــز  بالدهمـــا  إلـــى 
ســـفرهم، كما تبين أن بحرينيا يدير 
تلـــك العمليـــة التـــي اســـتمرت ألكثر 
من ســـنة من خـــالل إجبـــار المجني 
عليهـــن علـــى التوقيـــع علـــى أوراق 
مديونية علـــى بياض لتهديدهن بها 
وإجبارهـــن علـــى دفـــع 3500 دينـــار 
قيمـــة اســـتقدام كل فتـــاة فـــي حال 
فكرت بعدم العمل بممارسة الرذيلة.

إلزامهم بإعــادة الضحايا لبالدهم وتغريمهم 2000 دينار
7 سنوات سجن لـ 8 مدانين في قضية دعارة

محمد البوعينين

وزير األشغال للبوعينين: 1.3 مليون دينار متأخرات شركة المحجر
راشد الغائب

وزير األشغال

عباس إبراهيم

قالت المحامية والمحكم الدولي المعتمد 
زينب ســـبت إن “محكمة االستئناف العليا 
المدنية الرابعـــة قضت بعدم قبول دعوى 
ببطـــالن حكـــم تحكيمـــي شـــكال وألزمـــت 
المدعـــي المصروفـــات ومبلـــغ 30 دينـــارا 
مقابـــل أتعـــاب المحامـــاة؛ إذ يدعـــي عدم 
قبولـــه بالمحكِّم الذي اتفـــق عليه تحديدا 
في عقد تحكيـــم أبرمه معه موكلها، الذي 
حكـــم لصالحـــه فيـــه بمبلـــغ 35156 دينارا 
بموجـــب عقـــد حوالة ديـــن وقـــرض فيما 

بينهما وتعويض اتفاقي”.
لمحكمـــة  تقـــدم  قـــد  المدعـــي  وكان 
االســـتئناف بطلب بصفة مستعجلة وقف 
تنفيذ حكـــم التحكيم الذي يلزمه بســـداد 
المبلـــغ المذكور إضافة إلى أتعاب المحكم 
7500 دينـــار أي بإجمالـــي 42656 دينـــارا، 
المدعـــى عليـــه األول -موكلهـــا-  وبإلـــزام 
والمدعـــى عليهـــا الثانـــي مركـــز التحكيـــم 
بتقديـــم كافـــة المســـتندات التـــي تحـــت 

يدهمـــا، مدعيـــا أنه صـــدر فـــي 30 نوفمبر 
2011 الحكـــم ســـالف الذكـــر ضـــده وأنـــه 
أرســـل خطابـــا إلـــى هيئـــة التحكيـــم قبـــل 
صـــدوره بشـــهر خطابـــا ولم يســـتلم أي رد 
منها ســـواء بقبـــول رد المحكم من عدمه، 
زاعما أن الحكم يعتبر معدوما وأن الحكم 

صدر في خصومة لم تنعقد.
وأوضحـــت أن المدعـــي كان قـــد أبـــرم مع 
موكلهـــا عقـــد حوالـــة ديـــن بإجمالـــي مبلغ 
والـــذي يســـتحق  دينـــار،   28156 وقـــدره 
2011 حســـبما ورد  12 ســـبتمبر  بتاريـــخ 

بالعقـــد وإلـــى اليـــوم لـــم يتم اســـتحصال 
كامل المبلغ، إذ أن المدعي لم يلتزم بسداد 
الديـــن وكثيرا ما عد بتســـوية الدين، لكنه 
لـــم يفلح فـــي ذلك ولـــم يمتثل للمســـاعي 
الوديـــة ضاربا بها عـــرض الحائط، ما حدا 
بموكلهـــا للجوء إلـــى الدعـــوى التحكيمية 
إللزامه بسداد هذا الدين. وأشارت إلى أن 
الدعوى اشـــتملت على قيمـــة قرض بمبلغ 
9500 دينـــار، ومبلـــغ 18656 دينـــارا قيمة 
عقـــد حوالة دين، كما طالبـــه موكلها بدفع 

تعويض عن األضرار المادية والمعنوية.
وبالفعـــل قضت اللجنـــة التحكيمية بإلزام 
المحتكـــم ضـــده -المدعـــي- بســـداد كافة 
المبالـــغ باإلضافة إلـــى التعويض االتفاقي 
دينـــار،   7000 والبالـــغ  الجزائـــي  للشـــرط 
بإجمالي 35156 دينارا، مع إلزامه بســـداد 
غرامـــة تهديدية بقيمـــة 4 % من إجمالي 
المبالـــغ المحكـــوم بهـــا مســـتحقة شـــهريا 
وحتـــى كامل الســـداد، مع إلـــزام المحتكم 
ضده بسداد مبلغ 7500 دينار قيمة أتعاب 

التحكيم وفق العقود المبرمة بينهما.

مواطن يطالب ببطالن حكم يلزمه بدفع 42656 ديناًرا

قضـــت محكمة التمييز بعدم جواز النظـــر في طعن مدان بإدارة 
محـــل مخصـــص لممارســـة الدعـــارة، ومحكـــوم عليـــه بالحبـــس 
5 ســـنوات واإلبعـــاد النهائـــي، بالنســـبة للعقوبـــة الســـالبة للحرية 
المقضـــي بهـــا على الطاعن؛ ألنه صدر عفو بحقه عن باقي المدة، 
مؤكدة على أن العفو قبل الفصل بطعن التمييز يخرج األمر من 

يد القضاء وبذلك ال تستطيع المحكمة المضي بنظر الطعن.
وكانت محكمة االستئناف قضت في وقت سابق بتأييد معاقبة 
6 مـــن أصـــل 8 مدانين بقضية اتجار بالبشـــر، تتـــراوح عقوباتهم 
بين الســـجن 10 ســـنوات والحبس لمدة ســـنة وبغرامـــات مالية؛ 
إلدانتهـــم باالتجـــار فـــي شـــخص فتاتين، بـــأن خدعوهمـــا بفكرة 
العمـــل في محـــل للمســـاج براتـــب 600 دينار، وعنـــد حضورهما 

للمملكة أجبروهما على العمل في مجال الدعارة.
وكانـــت أصـــدرت محكمـــة أول درجـــة حكمهـــا بقضيـــة إتجـــار 
باألشـــخاص وإدارة محـــل للدعارة والتحريض عليها والتكســـب 
مـــن ريعهـــا، إذ قضت بمعاقبـــة المتهمة األولـــى والثانية في تلك 
القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وبتغريم كل منهما 2000 دينار 
عما اســـند إليهما وبإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليهما إلى 

بلدهـــا، وبمعاقبة 5 متهمين آخرين بالحبس لمدة 5 ســـنوات عما 
أسند إليهم، وبمعاقبة أخرى بالحبس لمدة سنة وأمرت المحكمة 

بإبعاد المتهمين جميعا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعـــود تفاصيل الواقعة فيمـــا أبلغتا به المجني عليهما من إنهما 
كانتا تبحثان عن عمل في بلدهما، فشاهدتا إعالنا عن عمل في 
أحد مواقع التواصـــل االجتماعي فتواصلتا مع صاحبة اإلعالن، 
التـــي أوهمتهمـــا بوجود فرص عمـــل في مملكـــة البحرين بصفة 
مدلـــكات واســـتخرجت لهمـــا تأشـــيرات عمـــل بمملكـــة البحريـــن 
وحجزت لهما تذاكر ســـفر، وبعد حضورهمـــا لمملكة البحرين تم 
اســـتقبالهما في مطار البحرين الدولـــي ونقلهما إلى أحد الفنادق 
بمنطقـــة المنامـــة، إذ تـــم احتجازهمـــا وإجبارهمـــا على ممارســـة 
الدعارة مع أشخاص مختلفين مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها 

المتهمتان األولى والثانية.
وعليـــه، تمكنـــت الضحيتـــان مـــن االســـتنجاد بســـفارة دولتيهما، 
التي بدورها أبلغت الشـــرطة التي قامـــت بتخليصهما فضال عن 
ضبـــط ثالثة متهمين، وقاموا بتمكين األشـــخاص طالبي المتعة 
الجنســـية مـــن االلتقـــاء بالمجنـــي عليهمـــا لممارســـة الجنس عن 
طريـــق تزويدهم بأرقام غرفهم بالفنـــدق، وفي نقل ريع الدعارة 

من المتهمة األولى للمتهمة الثانية.

ــي الـــمـــدة ــ ــاق ــ ــن ب ــ ــه عـ ــقـ ــدور عـــفـــو بـــحـ ــ ــصـ ــ لـ
عدم جواز نظر طعن مدان بإدارة محل للدعارة

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

زينب سبت
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مانيال - رويترز

اآلســـيوي  البنـــك  قـــال 
الخســـائر  إن  أمـــس  للتنميـــة 
الناجمة  العالمية  االقتصادية 
عـــن جائحة فيـــروس كورونا 
قـــد تتراوح بين 5.8 تريليون 
هـــذا  دوالر  تريليـــون  و8.8 
العـــام، مـــا يزيـــد عـــن مثلـــي 
تقديراته السابقة في الوقت 
تدابيـــر  فيـــه  تتســـبب  الـــذي 
احتـــواء الفيـــروس في شـــل 

االقتصادات.
والتوقـــع الصـــادر عـــن البنـــك 

اآلسيوي للتنمية، الذي يعادل 
مـــا يتـــراوح بيـــن 6.4 % إلى 
9.7 % مـــن الناتـــج المحلـــي 
أســـوأ  العالمـــي،  اإلجمالـــي 
مـــن تقديراتـــه الصـــادرة في 
أبريل حين قال إن االقتصاد 
العالمي قد يعاني من خسائر 
تتراوح بيـــن تريليوني دوالر 
وهـــو  دوالر،  تريليـــون  و4.1 
مـــا يتوقف على طـــول المدة 
تدابيـــر  فيهـــا  ســـتظل  التـــي 

االحتواء سارية.

8.8 تريليون دوالر خسائر “كورونا” المتوقعة

مبادرات البحرين نموذج للعالم حيال “كورونا”
ــادرة ســــــداد ديــــــون الـــغـــارمـــات ــ ــب ــ ــم ــ الـــفـــيـــحـــانـــي تــشــيــد ب

أكدت رئيسة نقابة المصرفيين البحرينية نورة الفيحاني أن المواقف 
اإلنســانية التــي تقدمهــا مملكــة البحريــن فــي األزمــات يعــزز المفهوم 
التــي أسســت عليهــا  التســامح والتآلــف والســام،  لمبــادئ  األســمى 
المملكة، حيث لم تتوقف المبادرات اإلنســانية يوًما عن تقديم العون 

في شتى المجاالت.

أحـــدث  إن  الفيحانـــي:  وقالـــت 
هـــو  اإلنســـانية  المبـــادرات  تلـــك 
التوجيهـــات الكريمـــة مـــن قرينـــة 
المجلـــس  رئيســـة  البـــاد  عاهـــل 
الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
إبراهيم آل خليفة، وعبر المجلس 
األعلـــى للمـــرأة بالعمـــل مـــع حملة 
ســـامة  ألجـــل   .. “متكاتفيـــن 
البحريـــن” وبالتعـــاون مـــع الفريق 
الوطني لمكافحة فيروس كورونا 

ســـداد  لتنســـيق   ،)19  - )كوفيـــد 
الديون والمبالغ المالية المستحقة 
ممـــن  البحرينيـــات  النســـاء  علـــى 
صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن 
القوائم المنشـــورة مـــن قبل وزارة 
“فاعـــل  تطبيـــق  علـــى  الداخليـــة 

خير”.
نقابـــة  رئيســـة  وأوضحـــت 
المبـــادرة  هـــذه  أن  المصرفييـــن 
اإلنســـانية، ستشجع المجتمع أكثر 
على التكاتف والتراحم والتاحم؛ 

لكي تعبر البحرين آثار وتداعيات 
بســـام  كورونـــا،  فيـــروس  أزمـــة 
وبأقـــل أضـــرار، إذ بـــات العالم كله 
ينظر إلى مستقبل غامض ال يمكن 
توقع ما ســـيحدث فيـــه، ويحاول 
لضمـــان  دولـــي  تعـــاون  إيجـــاد 

اســـتدامة الحياة فـــي المجتمعات 
األكثر تضرًرا.

مبـــادرات  إن  الفيحانـــي:  وقالـــت 
البحريـــن تمثل نموذجـــا لما يمكن 
هـــذه  حيـــال  يفعلـــه  أن  للعالـــم 
األزمة، مؤكدة أن الحل يكمن في 
المســـؤولية المجتمعيـــة الشـــاملة، 
والبحـــث عن الفئات األكثر تضرًرا 
لتوجيـــه الدعم لها، وهـــو ما يظهر 
مـــن خال تلـــك المبـــادرة الكريمة 
تحتـــاج  فئـــة  إلـــى  نظـــرت  التـــي 
لتســـليط الضوء عليها أكثر، وهي 
المـــرأة الغارمـــة وضـــرورة عودتها 
إلـــى كنـــف أســـرتها بأســـرع وقـــت 
ممكـــن، وتتجلـــى حكمـــة المبادرة 
في اســـتباقها لعيد الفطـــر، ولتعم 
السعادة مضاعفة على أهل المرأة 

الغارمة، والمجتمع أجمع.

نورة الفيحاني

المنامة - نقابة المصرفيين

عواصم - رويترز

بلغ الذهب أعلى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع أمس، إذ تتخذ العاقات 
بيـــن الصيـــن والواليـــات المتحـــدة منعطًفـــا نحـــو األســـوأ وينتـــاب القلـــق 
المســـتثمرين بـــأن االقتصـــاد العالمـــي سيســـتغرق وقًتا أطول مـــن المتوقع 

للتعافي من التراجع الناجم عن فيروس كورونا.
وربـــح الذهـــب في المعامات الفورية 0.4 % إلـــى 1735.67 دوالر لألوقية 
)األونصـــة(، بعـــد أن المس في وقت ســـابق أعلى مســـتوياته منذ 23 أبريل 
عند 1737.50 دوالر. وصعدت العقود األميركية اآلجلة للذهب 0.3 % إلى 
1746.20 دوالر. وربـــح الذهب نحو 2 % هذا األســـبوع، ويســـتعد لتحقيق 
أكبر مكســـب أســـبوعي فـــي 3 أســـابيع، بدعم من مؤشـــرات على اســـتمرار 
الضعـــف االقتصـــادي لفتـــرة مطولـــة ومـــع تنامـــي التوتـــرات بيـــن الواليات 

المتحدة والصين.

الذهب يبلغ أعلى مستوى في 3 أسابيع

اسـتـيـــــــراد ســـيـــــــارات بقـيـمـــــــة 19 مليـــــون دوالر

التبادل التجاري البحريني األميركي

التجـــاري  التبـــادل  قيمـــة  وصلـــت 
بيـــن البحريـــن والواليـــات المتحدة 
مـــن  األول  الربـــع  فـــي  األميركيـــة 
العـــام الجـــاري إلـــى 436.71 مليون 
دوالر، قياًســـا بنحـــو 695.4 مليـــون 
دوالر فـــي الفتـــرة المماثلة من العام 
الماضـــي، إال أنها تمثـــل ذات القيمة 
التي تم تسجيها في الربع األول من 

العام 2018.
لمكتـــب  بيانـــات  أحـــدث  وأظهـــرت 
اإلحصاء األميركي، حصلت “الباد” 
علـــى نســـخة منهـــا، تراجـــع التبادل 
التجـــاري بيـــن البلديـــن فـــي الربـــع 
بمقـــدار  الجـــاري  العـــام  مـــن  األول 
258.7 مليـــون دوالر، أي ما نســـبته 
37.2 % مقابـــل الفتـــرة المماثلة من 

العام 2019.
وسجل مجموع الواردات األميركية 
إلـــى البحريـــن فـــي الربـــع األول من 
العام الجاري 240.21 مليون دوالر، 
متراجًعـــا بنســـبة 44.72 % مقابـــل 
الفتـــرة  فـــي  دوالر  مليـــون   434.5
وتراجعـــت   ،2019 بالعـــام  نفســـها 
صادرات البحرين إلى أميركا بنسبة 
24.68 % علـــى أســـاس ســـنوي، إذ 
فـــي  دوالر  مليـــون   196.49 بلغـــت 
الربـــع األول من العام الجاري مقابل 
الفتـــرة  فـــي  دوالر  مليـــون   260.9

نفسها من العام 2019.
وبلغ الميزان التجاري 43.72 مليون 

دوالر لصالح أميركا.
وجـــاءت المملكـــة بالمرتبـــة 77 بين 
أفضل الشركاء التجاريين للواليات 
الفتـــرة  فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
الجاريـــة، متراجعـــة مرتبتيـــن عـــن 
الفتـــرة المماثلة من العـــام الماضي، 

إذ حلت بالمرتبة رقم 75.
وفـــي نفـــس الوقـــت، فـــإن إجمالـــي 
الواليـــات  بيـــن  التجـــاري  التبـــادل 
العالـــم  األميركيـــة ودول  المتحـــدة 

بلـــغ 964.77 مليـــار دوالر، مســـجا 
مقابـــل   %  4.16 بنســـبة  تراجًعـــا 

الفترة المماثلة من العام 2019.
الـــواردات  إجمالـــي  قيمـــة  وبلغـــت 
دوالر  مليـــار   395.69 أميـــركا  إلـــى 
بتراجـــع 3.07 %، فيمـــا بلغ إجمالي 
الصادرات األميركية 569.09 مليار 

دوالر بتراجع 4.91 %.
وكانـــت أفضـــل 5 دول فـــي العالـــم 
حتـــى اآلن هـــذا العـــام مـــن حيـــث 
كنـــدا،  المكســـيك،  هـــي:  القيمـــة، 

الصين، اليابان وألمانيا.
اإلجمالـــي  التجـــاري  العجـــز  وبلـــغ 
173.4 مليـــار دوالر، مقابـــل الفتـــرة 
المماثلـــة من العـــام الماضـــي عندما 

بلغ العجز 190.25 مليار دوالر.
 5 أهـــم  أن  البيانـــات  مـــن  واتضـــح 
واردات مـــن أميـــركا إلـــى البحريـــن 
من حيث القيمة، هي كالتالي: أوال: 
شـــحنات منخفضـــة القيمـــة بقيمـــة 
42.68 مليون دوالر، ثانًيا: المابس 
والمعـــدات العســـكرية بقيمة 25.96 
الســـيارات  ثالًثـــا:  دوالر،  مليـــون 
بقيمـــة 19.07 مليـــون دوالر، رابًعـــا: 
بالدفـــاع  الصلـــة  ذات  الطائـــرات 
مليـــون   14.73 بقيمـــة  وأجزاؤهـــا 
دوالر، وخامًســـا: الطائـــرات المدنية 
وأجزاؤهـــا بقيمـــة 11 مليون دوالر، 
وتمثل هذه الواردات 47.23 % من 

إجمالي الواردات إلى البحرين.
وكانت أهم 5 صادرات من البحرين 
إلـــى أميركا، كالتالي: أوال: األلمنيوم 
غيـــر المصقول بقيمة 56.35 مليون 

األلمنيـــوم  أســـاك  ثانًيـــا:  دوالر، 
7605 بقيمـــة 34.64 مليـــون دوالر، 
ثالًثـــا: ألـــواح األلمنيـــوم التـــي تزيد 
عـــن 0.2 مـــم بقيمـــة 32.34 مليـــون 
دوالر، رابًعا: البنزين وأنواع الوقود 
دوالر،  مليـــون  بــــ26.21  األخـــرى 
وخامًســـا: شراشـــف األســـرة وفوط 
 16.37 والمطابـــخ  الميـــاه  دورات 
مليون دوالر، وتمثل هذه الصادرات 
84.44 % من جميع الشحنات التي 

تم تصديرها.
واتضـــح مـــن البيانـــات أن صادرات 
البحرين من البنزين وأنواع الوقود 
بنســـبة  ارتفاًعـــا  شـــهدت  األخـــرى 

33.43 % فـــي الربع األول من العام 
الجـــاري، مقابل الفتـــرة المماثلة من 

العام الماضي. 
وارتفعـــت الـــواردات األميركية من 
العســـكرية  والمعـــدات  المابـــس 
بنسبة 202.56 %، في حين سجلت 
الـــواردات األميركية من الســـيارات 

تراجًعا بنسبة 37.77 %.
بيـــن  التجـــاري  التبـــادل  أن  يذكـــر 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األميركية بلغ في العام 2019,2.45 
مليار دوالر، متراجًعا بنســـبة 18.98 
فـــي  دوالر  مليـــار   3.03 مقابـــل   %

العام 2018.

436.71
مـلـــيـــــــــــــون دوالر

أمل الحامد
األلمنيوم والبنزين 

أبرز الصادرات 
البحرينية بـ 149.5 

مليون دوالر

انخفاض مبيعات مستحضرات التجميل وسط إغالق الصالونات
على الرغم من إغاق الصالونات لقرابة الشــهرين؛ بســبب جائحة كورونا، 
وبقاء السيدات في منازلهن، إال أن مبيعات المكياج ومستحضرات العناية 
بالبشــرة انخفضــت، وهــذا ربمــا يظهــر حقيقــة أن الســيدات فــي البحريــن 

يفضلن الحصول على الخدمة في الصالونات أو الزيارات المنزلية.
مســـتحضرات  مبيعـــات  وشـــهدت 
التجميـــل والعنايـــة بالبشـــهر هبوطا 
فـــي الفتـــرة األخيـــرة، رغـــم ارتفـــاع 
فـــي مبيعات أجهـــزة وماكينات قص 

الشعر والتزيين.
وأشـــار المدير اإلقليمي لشركة نزيه 
فـــي البحريـــن، عمـــاد شـــمس الدين، 
إلى أن مبيعات مستحضرات العناية 
بالشهرة والتجميل انخفضت بشكل 
لـــدى الشـــركة فـــي البحريـــن،  كبيـــر 
إذ أثـــرت فتـــرة اإلغاق علـــى حجم 

المبيعات.

وأشـــار شمس الدين إلى أن االرتفاع 
الوحيـــد الذي حصل هو في مبيعات 
ماكينـــات الحاقة والمقصـــات التي 
ارتفعـــت بنحـــو 15 %، إال أن معظم 
المنتجـــات األخـــرى هـــي فـــي حـــال 

هبوط من ناحية المبيعات.
وبخصـــوص مـــا يحـــدث فـــي بعـــض 
الـــدول المجاورة مثـــل الكويت التي 
يجـــري الحديث فيها عـــن زيادة في 
ومســـتحضرات  المكيـــاج  مبيعـــات 
التجميل، أشـــار شمس الدين إلى أن 
هناك معـــدات مثل الســـنفرة وبعض 

معدات إزالة الشـــعر التي قد تحتاج 
نوعا من التخصـــص والتي ال يعرف 
لها كثيـــر من الزبائن، كمـــا أن الحظر 
المنزلي وضعف القدرة الشـــرائية قد 
يكونان عامـــان إضافيان النخفاض 

المبيعات.
ويشـــير شـــمس الدين إلى أن شركة 
“نزيـــه” تقـــدم خدماتهـــا ومنتجاتهـــا 
لنحـــو ألفي صالـــون ومركـــز تجميل 
في البحريـــن حيث تشـــكل مبيعات 

المؤسســـات رقما كبيـــرا في مبيعات 
الشركة، في حين أن مبيعات األفراد 
ال تمثل رقما كبيرا في مستحضرات 
التجميـــل والعنايـــة بالبشـــرة مقارنة 

بالمؤسسات.

من جهته، قال بشار نشابة من شركة 
“صبايـــا” التجارية إن هناك انخفاضا 
كبيـــرا فـــي المبيعـــات خصوصـــا مـــع 
إغـــاق الصالونـــات، مشـــيرا إلـــى أن 
مشـــتريات األفـــراد قليلـــة وتقتصـــر 

علـــى الضروريات فقـــط مثل أصباغ 
الشـــعر ومـــا إلى ذلك، ولكن بالنســـبة 
للمنتجـــات األخـــرى، والتـــي تحصل 
الســـيدة عليهـــا عن طريـــق حصولها 
علـــى الخدمة فـــي الصالونـــات مثل 
العنايـــة  ومســـتحضرات  معـــدات 
باألظافـــر، فـــإن الطلب عليهـــا يكون 
عـــادة من الصالونـــات، وال يتم عملها 
في المنزل عمومًا من جانب الزبائن.
هنـــاك  يكـــون  أن  نشـــابة  واســـتبعد 
ارتفاع في مبيعات معدات المكياج؛ 
فـــي  الســـيدات  جلـــوس  بســـبب 
تركـــز  الشـــركة  أن  منازلهـــن، ورغـــم 
علـــى منتجـــات الصالونـــات والعناية 
بالبشـــرة وغيرهـــا، لكن يوجـــد لديها 
نشـــاط محدود في المكياج، إذ يرى 
النشـــابة أن االنخفاض ينطبق كذلك 

على منتجات المكياج.

ارتفاع في الطلب 
على أدوات 

الحالقة من قبل 
األفراد

علي الفردان
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إفطــــار صــائـــم
فـــي ظـــل الظروف االســـتثنائية التـــي يمر بهـــا العالم اليـــوم نتيجة 
تفشـــي فيروس كورونا “كوفيد ١٩” الذي فتك باآلالف حتى اليوم 
وأصـــاب مـــا يفوق ثالثة ماليين شـــخص حول العالـــم، منهم قرابة 
ثالثـــة آالف فـــي مملكة البحريـــن، ورغم كل التدابيـــر التي اتخذت 
للســـيطرة على تفشـــي المـــرض، إال أننـــا ُنفاجأ بارتفـــاع مخيف في 
األعـــداد يومـــا بعـــد آخـــر، وتتحمـــل مســـؤوليته بعـــض التصرفـــات 
الالمســـؤولة مـــن المواطنين أو التجمعـــات للعمالـــة الوافدة بحجة 

توزيع إفطار صائم.
إن مـــا اعتـــادت عليه الجمعيـــات الخيرية من توزيـــع الطعام خالل 
شـــهر رمضان ال يجـــب أن يكون أمرا مقبوال وُميســـرا في ظل هذه 
الظـــروف، ولســـنا فـــي ظرف يمـــارس فيه الجـــوع ســـطوته، ولكننا 
في حرب ضد شـــيء فتاك ينتقل بأنفاســـنا وأيدينا وأجسامنا وكل 
مـــا بنا. العمال اآلســـيويون ال يعانون الفاقة بســـبب هـــذه الجائحة، 
وتوجيـــه األمـــوال إلفطار صائـــم ليس بهذه الطريقـــة، خصوصا مع 
كل الخطـــوات التي اتخذتها الحكومة حتى ال ُيضار أحد، وإذا كان 
والبـــد أن نتحـــدث بصراحة فإن األمـــوال المتاحة يجب أن ُتصرف 
فـــي شـــراء األدوية والمعـــدات الطبيـــة التـــي تثقل كاهـــل ميزانية 

الدولة في هذا الوقت الحرج.
اإلنســـانية أمـــر جيد لكنها ذات أوجه، وليس إطعـــام المحتاج األمر 
اليتيم الذي يمكن تقديمه، يجب أال نسمح للعواطف في وقت نحن 

فيه بحاجة للعقل كي يحدد األولويات في األوقات االستثنائية.
جميعنـــا مطالبـــون بالتصـــرف بحكمة، ومازال أمامنـــا طريق طويل 
فـــي هذا التحدي األكبر، وإهدار أموال الدولة في مشـــاريع ليســـت 
ذات أولويـــة يصب فـــي خانة الهدر الذي ال مجال لقبوله ونحن نمر 
بهذا االختبار الذي سيغير بال شك وجه الحياة التي عرفناها قبله.

لندعم بكل اإلمكانيات القطاع الصحي ونوجه كل تبرع ممكن لتوفير  «
المستلزمات، فدون ذلك ال طائل من إطعام المرضى أو المصابين.

مريم أبودريس

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

للتواصل: 17111483

“لمبّخر ما يلحق على لمدّخن”
تتناقل منصات التواصل االجتماعي عشرات الفيديوهات والتسجيالت 
المؤلمـــة ألعداد كبيرة من العمالة اآلســـيوية المقيمة في البحرين وهي 
تجوب الشوارع “هدد” وغير مكترثة بخطورة الموقف الصحي، ووزارة 
الداخلية مشـــكورة اســـتخدمت معهم كل الطرق الحضارية واألساليب 
الودية واستعانت بالطائرات المسيرة لتوجيههم باالبتعاد عن التجمعات 

وبلغاتهم المختلفة.
وبالنسبة لتلك الطوابير الطويلة داخل المناطق السكنية الستالم وجبة 
اإلفطـــار، ليس لدينا اعتـــراض على هذه األعمال اإلنســـانية الخيرية بل 
نشـــجعها كشـــعب يحب الخير للغير، خصوصا في هذا الشـــهر الفضيل، 
لكـــن توقيتها وطريقة تنفيذها تحتاج مراجعـــة جادة وعاجلة في هذه 
الظـــروف الصحيـــة الحرجـــة التـــي تمر علـــى العالـــم أجمع ومـــن ضمنها 
مملكتنـــا الحبيبـــة، فشـــعب البحريـــن متقيـــد بالتعليمـــات االحترازيـــة 
واإلرشادات الوقائية، وفوق ذلك قام بتطبيق التباعد االجتماعي حتى 

مع أعز أفراد األسرة في البيت الواحد.
في نفس السياق الطامة الكبرى أن أكثرية أولئك اآلسيويين لهم اتصال 

مباشر ومتواصل ويتعاملون مع عموم المواطنين بشكل يومي، فبينهم 
عمـــال توصيل المنـــازل والســـباك والكهربائي والنجار والـــزراع والعامل 
فـــي البرادات والمطاعم والمحـــالت الكهربائية واإللكترونية وصالونات 
الحالقـــة والـــورش والكراجات “واللي يغســـلون الســـيارات” وقائمة من 

المهن األخرى.
بدورهـــا وزارة الصحـــة مشـــكورة تعلـــن بشـــكل يومي عن أعـــداد كبيرة 
لحـــاالت قائمـــة جديـــدة للعمالة الوافـــدة، وهناك جهود كبيـــرة تبذل من 
والمتطوعيـــن  والتمريضيـــة  واألمنيـــة  والعســـكرية  الطبيـــة  الطواقـــم 
وقطاعـــات الدولـــة المختلفـــة، جميعهـــم يعملون كفريق واحـــد من أجل 
احتـــواء هـــذا الفيـــروس التنفســـي، مـــا يعنـــي أن “لمبّخر مـــا يلحق على 

لمدّخن”.
لهذا المطلوب فورا وضع حد لهذه التصرفات وغيرها من السلوكيات  «

الخطيرة التي تصدر من هذه العمالة وهي في تصوري تحصل دون قصد 
منهم، لكنها “بتودينه في تله”، وقتها لن ينفع الندم، واألدلة والشواهد 

على ذلك كثيرة. وعساكم عالقوة.

صندوق التعطل وطلبات االستنزاف
فـــي خطوة غير متوقعة، قـــدم عدد من النواب قبل أيـــام مقترحا لتعديل 
قانـــون صنـــدوق التأميـــن ضـــد التعطـــل بهـــدف تحميلـــه تكاليف ســـاعات 
الرعايـــة لألمهـــات العامالت في القطـــاع الخاص، وبقـــراءة أولية للمقترح 
ومبرراتـــه ودوافعـــه، يبـــدو أن تقديمـــه جاء اســـتكماال لمقتـــرح آخر مرره 
مجلس النواب أيضا في اآلونة األخيرة ويقضي بمساواة ساعات الرعاية 
للمـــرأة فـــي القطاع الخاص مـــع موظفات القطـــاع العام بما يـــؤدي لزيادة 

الساعات الممنوحة لهن.
وكأن النائـــب مقدم المقترح بقانون - وهو أيضا عضو مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة البحرين- يرى أن ساعات الرعاية ليست حقا عماليا أصيال 
لـــألم الموظفـــة وجـــب تحملـــه من قبل الشـــركات وأربـــاب العمـــل، لذا فهو 
يقترح أن تتشـــارك في تحمله الحكومة وكذلك الموظفة عبر االشتراكات 

المدفوعة بنسبة 1 % لكل طرف.
ويبـــدو أن تحـــرك الحكومة للســـحب مـــن احتياطيات الصنـــدوق مرتين، 
فتح شـــهية النواب لتقديم مقترحات “مبتكرة” في ذات االتجاه، غاضين 
الطـــرف عن أهداف صنـــدوق التأمين ضد التعطل الواضحـــة والمحددة، 
وأن قواعدهـــم االنتخابيـــة تقبلت ســـداد رواتب البحرينييـــن منه لمدة ٣ 
أشـــهر كاســـتثناء تفرضـــه األزمة الصحيـــة، ال أن يتحول األمـــر لقاعدة أو 

مبدأ.
مســـألة أخرى ال يجب إغفالها بتاتا، وهي حقوق وواجبات العامل المثبتة 
وفـــق القواعد واألعراف الدوليـــة، فال يجوز تجاوزها أو القفز عليها تحت 
أي مبـــرر، فالقبـــول اليوم بســـحب حقوق المـــرأة في ســـاعات الرعاية من 
صندوق التعطل، سيقودنا غدا للسحب من ذات الصندوق لسداد اإلجازات 

المرضية والسنوية... إلخ، ما الذي يمنعنا إن رسخنا المبدأ الخاطئ! 
أمر آخر أود التنويه له، هو أن صندوق التعطل ليس “مصباح عالء الدين”  «

بموارد مفتوحة، بل إن نصف ما جمعه الصندوق من مدخرات على امتداد 
١٤ عاما )منذ تأسيسه( والمقدرة بـ ٨٣٠ مليونا، استهلكت في أقل من عام 

)٢٣٠ مليونا للتقاعد االختياري + ٢١٥ مليونا ألجور البحرينيين لـ ٣ أشهر في 
األزمة بما يساوي ٤٤٥ مليونا(. ونحن أمام استمرارية أزمة كورونا العاصفة 

التي يصعب حتى اللحظة قياس تبعاتها وآثارها السلبية على سوق العمل، 
وعوضا عن تقديم مقترحات نيابية تستنزف الصندوق، كنا نأمل تحركا 

حكوميا نيابيا لتعديل قانوني سريع يضمن استمرار إعانات البطالة لجميع 
مستحقيها طوال فترة األزمة الحالية ودون أية انقطاعات.

Raja.marhoon@gmail.com

رجاء مرهون

مـــن العلمـــاء العـــرب الكبـــار الذيـــن رحلـــوا عـــن دنيانا تاركيـــن لنا 
إســـهامات علميـــة مميـــزة فـــي مجـــال البيولوجيـــا والميكروبات، 
العالم المصري الدكتور عبدالمحســـن صالح، وفي كتابه “اإلنسان 
الحائـــر بين العلم والخرافة” الصادر عن “عالم المعرفة الكويتية”، 
عـــّرف الخرافـــة بأنهـــا: “كل ما عجـــز العقل البدائـــي أو العادي عن 
تعليله، فإذا ُدرست الظاهرة التي يظنها الناس معجزة أو خارقة، 
فإنه يمكن في - أغلب األحيان - تفسيرها على أساس من دراسة 
وبحـــث وعلـــم. وعندما تفســـر، ويدرك ســـرها، تنتفي فـــي الحال 
معجزاتها، لهذا يقولون: إذا بزغ نور العقل، ولى زمن المعجزات”.

ورغـــم مرور قـــرن ونيف على انطالقة مســـيرة التعليـــم والنهضة 
الثقافيـــة فـــي عالمنـــا العربـــي؛ إال أن التفكيـــر الخرافـــي مـــا بـــرح 

األكثـــر شـــيوعًا، ليس بين عوام الناس العـــرب فقط؛ بل حتى في 
مؤسساتهم التعليمية واإلعالمية والثقافية. 

صحيفة “اليوم السابع” المصرية غردت قبل أيام أنه لما ضرب  «
الطاعون مصر سنة 1374م، وراحت ضحيته أعداد هائلة، فشلت 

كل وصفات العالج الخرافية التي أمرهم باتباعها بعض كبار القوم، 
وإذا كان يمكن فهم أن يتم تجريب تلك الوصفات في زمن لم يصل 
فيه التطور العلمي الطبي لما هو عليه اآلن، فإن ما ال يمكن فهمه 

أن يتبع كثرة من الناس في زماننا مثل تلك “الروشتات” العالجية 
الخرافية بناء على نصائح “علمائهم” بعصيان التباعد االجتماعي 

وُسبل الوقاية األخرى؛ فهنا تبلغ المأساة ذروتها حيث يتعاظم 
تفشي الوباء فأعداد المصابين به وقتاله. وحسنًا فعل تويتر بحظر 

المعلومات المضللة عن الوباء.

رضي السماك

األوبئة بين العلم والخرافة

تمر الســـنين واألعوام وذكرى استشهاد اإلمام علي بن أبي طالب 
“عليه الســـالم” تتجـــدد في كل عام، ســـيرته مليئـــة بالعبر والقيم 
والمبـــادئ، ودروٌس نســـتلهمها من صفحات حيـــاة اإلمام المولود 
فـــي بيت هللا والمقتول في بيـــت هللا، وبينهما وهب حياته لدين 

هللا وفداء لرسول هللا.
لقـــد عـــاش اإلمام حيـــاة مليئـــة بالبر والتقـــوى والعبـــادة والجهاد 
في ســـبيل هللا ومبادئ اإلســـالم بجانب صحابة رسول هللا صلى 
هللا عليه وآله وســـلم، وقد بذل أســـمى معانـــي التضحية والفداء 
والشـــجاعة والبطولة واإليثار بالحق في سبيل ذلك، وهي مبادئ 
آمن بها ونشـــأ وتربى عليها في حضن رســـول هللا صلى هللا عليه 
وآله وســـلم وشـــهد له بذلك كل من عاش معه وعرفه وقرأ شـــيًئا 
مـــن تاريخـــه وبالغتـــه، وتاه فـــي مناهجهـــا وبالغتها وفي ســـمو 
معانـــي كلماتهـــا ُكل مـــن تصفح صفحـــات ُكتبه، إنها مبـــادئ نقية 

تقية تساوى فيها الغني والفقير والقوي مع الضعيف. 
وشـــخصية اإلمـــام علـــي )ع( مليئـــة بالمبـــادئ والقيـــم التي عاش 

واستشـــهد مـــن أجلها اإلمـــام، علينا أن نغرف منها مـــن أجل ديننا 
وبناء شخصيتنا وتجميل حياتنا، وجمع شملنا وتوحيد صفوفنا، 
ونمـــاء مجتمعنـــا، ولنغـــرف منهـــا لتهب لنـــا القدرة علـــى مواجهة 
التحديـــات التي تحيـــط بنا من كل صوب، ولنســـير مًعا متحدين 

في خط الهداية والتسامح والسالم.
وقد أبغض المعاندين ارتفاع منارة اإلســـالم عالية شامخة فهموا 
بهدمها فنالوا من صحابة رســـول هللا صلى هللا عليه وآله وســـلم، 
وجرى اغتيال الصحابة وكان أولهم الخليفة ُعمر بن الخطاب ثمَّ 
عثمـــان بن عفان “رضـــي هللا عنهما” وتالًيا اإلمـــام علي، وهي من 

األحداث الجسام التي أثخنت أمتنا العربية ِجراًحا وأحزنتنا.

استشهد اإلمام علي بن أبي طالب )ع( والصالة بين شفتيه، استشهد  «
وفي قلبه الشوق إلى ربه، استشهد لقيم ومبادئ آمن بها، مبادئ 

وقيم جسدت مقامه الكريم وشخصيته اإلنسانية ومقدار والئه لله 
ورسوله ودينه العظيم، وعندما قتل لم يأسف ولم يحزن بل قال 

كلمته الخالدة “فزت ورب الكعبة”.

عبدعلي الغسرة

في ذكرى استشهاد اإلمام علي بن أبي طالب

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

المساحة القدم المساحة .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر القدم المساحة .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23 36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

L004934 780 m² RA BD 20 BD 167,918 

L005098 1114 m² RA BD 26 BD 311,768 

L004932 489.9 m² RA BD 23 BD 121,285 

L004987 557 m² RA BD 25 BD 149,888 

L005201 550 m² MOH BD 23 BD 136,164 

L005259 508.8 m² RA BD 24 BD 131,441 

L006279 900 m² RB BD 24 BD 232,502 

L005069 424 m² RB BD 22 BD 100,000 

L005128 300 m² RB BD 27 BD 86,000 

L003816 1320 m² LD BD 26 BD 369,420 

L003812 1792 m² S BD 24 BD 462,938 

L004844 320 m² RB BD 28 BD 96,445 

L004856 3909 m² LD BD 18 BD 757,377 

L004863 1320 m² LD BD 28 BD 397,837 

L005059 200 m² RHB BD 23 BD 49,514 

L005062 208.7 m² RHB BD 23 BD 51,668 

L005065 319.5 m² RHB BD 22 BD 75,660 

L005064 258.6 m² RHB BD 22 BD 61,238 

L004855 348 m² RHB BD 25 BD 91,773 

L004966 373.7 m² RA BD 30 BD 120,675 

L004979 553 m² RA BD 25 BD 148,812 

L005041 292 m² SP BD 38 BD 119,437 

L005042 369.5 m² RB BD 28 BD 111,364 

L005231 835.4 m² RA BD 30 BD 269,767 

L006273 404.5 m² RA BD 21 BD 91,434 

L006268 407.4 m² RA BD 21 BD 92,090 

L006270 432.5 m² RA BD 21 BD 97,764 

L006271 408.9 m² RA BD 21 BD 92,429 

L006272 506.5 m² RA BD 21 BD 114,491 

L006274 502.6 m² RA BD 21 BD 113,609 

L005033 339 m² RB BD 25 BD 91,224 

L003829 871 m² RA BD 20 BD 187,508 

L004918 698 m² RA BD 23 BD 169,048 

L005232 440 m² RB* BD 57 BD 269,961 

L005144 333.9 m² RB BD 26 BD 93,446 

L005099 420 m² RB BD 25 BD 113,022 

L005100 541 m² RB BD 23 BD 133,936 

L005101 371 m² RB BD 27 BD 107,822 

L005043 1397 m² RA BD 42 BD 631,566 

L005089 402 m² RB BD 28 BD 121,160 

L004991 514 m² RB BD 30 BD 165,980 

L004990 577.2 m² B3 BD 24 BD 150,000 

L004889 398 m² RB BD 29 BD 122,096 

L004861 1358 m² COM BD 38 BD 555,465 

L004994 386.1 m² RB BD 22 BD 91,431 

L005044 527 m² RB BD 25 BD 141,816 

L005076 966 m² SP BD 28 BD 291,144 

L005094 396.7 m² RA BD 21 BD 87,536 

L005203 1832.9 m² LD BD 28 BD 552,421 

L005202 556.9 m² SP BD 16 BD 95,000 

L005219 149 m² RHB BD 30 BD 48,000 

L005113 390 m² RB BD 20 BD 83,959 

L005248 762 m² B4 BD 0 BD 102,527 

L005045 361 m² RB BD 21 BD 79,658 

L005032 1524 m² B3 BD 20 BD 328,086 

L005031 1462 m² B3* BD 25 BD 393,424 

L004866 792 m² RB* BD 22 BD 187,551 

L004864 792 m² RB* BD 20 BD 170,501 

L004835 761.9 m² B4 BD 14 BD 114,815 

L003827 645 m² RB BD 22 BD 152,741 

L005090 732.5 m² B4 BD 14 BD 110,385 

L005010 8031.2 m² LD BD 18 BD 1,556,061 

L005009 3864.2 m² LD BD 21 BD 873,479 

L005013 1643 m² COM BD 40 BD 707,410 

L004974 1213.4 m² SP BD 12 BD 156,732 

L004975 973 m² SP BD 12 BD 125,680 

L004976 990 m² SP BD 12 BD 127,876 

L005174 916.8 m² LD BD 20 BD 197,368 

L006266 920.7 m² RA BD 21 BD 208,000 

L003814 535.1 m² RA BD 32 BD 184,417 

L004992 10000 m² RA BD 22 BD 2,368,080 

L004995 1506.1 m² RA BD 20 BD 321,233 

L005119 805 m² RB BD 28 BD 242,621 

L005217 1500 m² RA BD 20 BD 322,920 

L005218 587.8 m² RA BD 30 BD 189,812 

17785454marketing@alhaddad-mer w r r

٪0 •

3
5

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

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه 

قــد تقــدم إليهــا ورثــة الســيد أحمــد علي محمــد العــرادي المالك 

لملحمــة عمــار) مؤسســة فردية ( والمســجلة بموجــب القيد رقم 

17869، يطلــب تحويــل المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة توصية 

بســيطة بــرأس مــال وقــدره 750 دينــار بحرينــي  وذلــك لتصبح 

مملوكة من السادة التالية أسمائهم :

1.   فاطمة عيسى علي عيسى العرادي

2.   حسين أحمد علي محمد العرادي.

3.   عمار أحمد علي محمد العرادي

4.   جاسم أحمد علي محمد العرادي

5.   يوسف أحمد علي محمد العرادي

6.   محمد أحمد علي محمد العرادي

7.   حميدة أحمد علي محمد علي العرادي

8.   نوال أحمد علي محمد العرادي

9.   يسرى أحمد علي محمد العرادي

القيد:17869

التاريخ : 13/05/2020

وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم )73228( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى 

شركة توصية بسيطة

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بن فالح القابضة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد  /  محمــد فــاح الســيد ســعيد خليــل هاشــم باعتبــاره المصفــي القانوني 
لشــركة بــن فــاح القابضــة ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة 
بموجب القيد رقم 124444، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلك وفقــا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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أكد نائب رئيس مجلس بلدي المحرق حسن الدوي أن األزمة الحالية فيروس “كورونا” تتطلب منا أن نقف جميعا للتصدي لها بكل 
حزم، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته.

وبين في حواره مع “البالد” أن سكن العزاب هو المشكلة الكبيرة، إذ يعتبر بؤرة تفٍش النتشار المرض.

وأشــار إلى أن هناك أخطاء كبيرة وتجاهال من مســؤولين الحتياجات األهالي وأعضاء المجالس البلدية، وذكر في حديثه أن أبرز 
نقاط ضعف المجلس هو الميزانية القليلة المرصودة. وفيما يأتي نص الرد:

كوابيس ثانية المحرق

بداية، حدثنا عن أبرز  «
المشكالت التي تعانيها 

دائرتك؟

شـــح مواقـــف الســـيارات، إذ تعـــد 
انتشـــارا  األكثـــر  المشـــكلة  هـــذه 
فـــي ثانيـــة المحرق وفـــي المحرق 
عموما، تليها مشكلة سكن العزاب، 
الذي يعتبر بؤرة النتشـــار فيروس 
“كورونا”، واألزمة الحالية انتشـــار 
فيروس “كورونا” وهذا يتطلب منا 
أن نقـــف جميعـــا للتصـــدي لها بكل 
حزم، ولدينا أيضا مشـــكلة البيوت 

اآليلة للسقوط والمهجورة.

ما أبرز الحلول للقضاء  «
على مشكلة شح مواقف 

السيارات؟

باشـــرنا بطلبـــات اســـتمالك بعـــض 
العقـــارات الكبـــرى فـــي كل مجمـــع 
كنوع من تقليص أضرار المشـــكلة 
مع توســـيع بعض الطـــرق، وزيادة 
مـــن  بـــدال  “المتقابلـــة”  المواقـــف 
 20 تتســـع ل  والتـــي  “العموديـــة”، 
توفـــر  المتقابلـــة  بينمـــا  ســـيارة، 
مســـاحة لركـــن 28 ســـيارة تقريبا، 
مع وجود فكـــرة فريدة من نوعها، 
وهي “المواقف الذكية” أو بمسمى 
آخـــر “المبانـــي المتعـــددة الطوابق 
لركن الســـيارات”، وتم رفعه للجهة 

المختصة.

حدثنا عن الـ 350 نقطة،  «
التي رفعتها في وقت 

سابق لـ “األشغال”، وما نوع 
التطوير الذي تم استحداثه 

للنقاط؟

في آخر تصريح عن الموضوع كان 
إجمالي العدد للنقاط التي بحاجة 
ماســـة إلـــى تطويـــر بالتعـــاون مـــع 
وزارة األشغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي يبلـــغ 350، 
لكن بعد شـــهرين مـــن اإلدالء بذاك 
التصريح تم رصد 1000 نقطة، أي 

ارتفع العدد.
وتـــم إنجـــاز الربع من تلـــك النقاط 
بحســـب العـــدد األول، وممـــا ُأنجز 

توفيـــر مواقـــف ســـيارات وأعمدة 
إلـــى  إضافـــة  معدنيـــة،  ولوحـــات 
إعادة تطوير بعض الشـــوارع، كما 
أن الدائـــرة الثانيـــة بشـــكل خـــاص 
تعانـــي وبشـــدة مـــن ضعـــف البنية 
التحتيـــة وعـــدم وجـــود مصـــارف 
صـــرف  وشـــبكات  أمطـــار  ميـــاه 

صحي.

كيف سيتم البت في مشكلة  «
سوء البنية التحتية في 

المحرق؟

هناك عالجـــات وحلول “ترقيعية”، 
فال حلـــول جذرية لمشـــكلة البنية 
التحتيـــة فـــي محافظـــة المحـــرق 
المحـــرق  منطقـــة  فـــي  خصوصـــا 
القديمـــة، وأغلـــب الحلـــول تكـــون 
مؤقتة ال تقضي على المشكلة من 

أساسها.

المشاريع المستقبلية في 

المحرق

كم بلغت الميزانية المرصودة  «

لمشاريع مجلس بلدي 
المحرق؟

مقارنـــة   2020  -  2019 فـــي 
بالبلديات األخـــرى يمكن اعتبارها 

“صفر”.

ما أبرز المشاريع التي ستقام  «
في ثانية المحرق؟ وفي 
محافظة المحرق عموما؟

الثانيـــة  الدائـــرة  فـــي  ســـيكون 
هنـــاك إعـــادة للبنيـــة التحتيـــة في 
و206”،   205“ وهمـــا  مجمعيـــن، 
كم ُرفـــع مقتـــرح اســـتثمار “كراج” 
البلديـــة لمحـــالت تجاريـــة يشـــمل 
واســـتثمار  ســـيارة،  موقـــف   150
تطويـــر الكازينو عبر وضع مالعب 

وألعاب مغلقة ومقهى شعبي.

ما أبرز مستجدات مشروع  «
“حديقة ذوي الهمم” في 

ثانية المحرق؟

ُرفع للوزارة وبحســـب اإلجراءات، 
كانت هنـــاك دراســـة للمقترح كون 

أن هـــذه الحديقة تعـــد األولى في 
المحـــرق المخصصـــة لـــذوي الهمم 
ل المقترح  في البحرين، حيث حوِّ
دراســـته  وتـــم  الفنيـــة،  للجنـــة 
والموافقة عليه وســـميت بحديقة 
الهمـــم  لـــذوي  بـــن هنـــدي  “منيـــرة 
ووافـــق المجلـــس باإلجمـــاع فـــي 

جلسته السابقة.

ما أبزر مستجدات مشروع  «
“المحرق مّيسرة”؟

المشروع مقترح مقدم من جمعية 
الحـــراك الدولـــي، وهـــو عبـــارة عن 
تقديـــم أبـــرز الخدمـــات لتيســـيير 
حيـــاة ذوي الهمـــم في المحرق من 
توفيـــر مرتفعـــات ومرافق تســـهل 
لهم عملية االنتقال في المحافظة، 
ونحـــن بدورنـــا فـــي مجلـــس بلدي 
المحـــرق نقوم برفع أي مقترح من 
جهتهم كنوع من التعاون المشترك، 
إضافة إلى وجود مستشـــارين من 
الجمعيـــة يتم العودة لهم في حال 
وجود أي مشـــاريع تتطلب إخراط 

ذوي الهمم.

ما أبرز مستجدات مشروع  «
المواقف الذكية في 

دائرتك؟

المجلـــس  مـــن  كتوصيـــة  ُرفـــع 

مواقـــف  إنشـــاء  علـــى  بالموافقـــة 
إلكترونية، ونحن في صدد انتظار 
رد الوزيـــر، والجدير بالذكر أن هذا 
المقتـــرح تم تطبيقـــه في العاصمة 
في نقطتين األولى عند مستشفى 
الشـــرق األوســـط، والثانية بالقرب 
من منطقة العدلية، ونأمل تطبيقه 
كافـــة  المحـــرق  محافظـــة  فـــي 

خصوصا في المناطقة القديمة.

صالبة المجلس البلدي

ما أبرز نقاط القوة والضعف  «
في مجلس بلدي المحرق 

في هذا الدور؟

يعتبـــر التعـــاون أحـــد أبـــرز نقـــاط 
القوة فـــي مجلس بلـــدي المحرق، 
حيـــث كل األعضـــاء “علـــى قلـــب 
واحـــد” يتعاونـــون ســـويًا في حل 
فـــي  الموجـــودة  المشـــكالت  أبـــرز 
المحـــرق حتـــى وإن لـــم تكـــن في 
دائرتهـــم، إضافـــة إلـــى أن رئيـــس 
هـــو  المرباطـــي  غـــازي  المجلـــس 
الرئيـــس “المخضـــرم” الـــذي عاصر 
جميـــع المجالس البلدية الســـابقة، 
كمـــا أن جميـــع األعضـــاء نشـــطاء، 
وأن الموظفيـــن الموجودين خلف 
الكواليـــس كذلك. أيضـــا من نقاط 
القـــوة مديـــر عـــام بلديـــة المحرق 

إبراهيم الجودر، فهو متعاون جدا 
وابـــن المحرق وعلى دراية بكل ما 

تحتاجه المحرق.
وأما بالنسبة لنقاط ضعف المجلس 
البلـــدي، فالميزانيـــة هي المشـــكلة 
ضعفـــا  ســـببت  التـــي  األساســـية 
فـــي أداء المجلـــس، ألن الميزانية 
المرصـــودة يمكن اعتبارهـــا قليلة، 
وتـــم رصدهـــا في توقيـــت متأخر، 
ومشـــكلة أخرى يعانيهـــا المجلس، 
وهـــي غيـــاب المنســـقين لألعضاء 
ممـــا أدى لوجود نـــوع من الضعف، 

وبعض الوزارات غير متعاونة.
يســـتخدم  المجلـــس  أن  كمـــا 
“التوصيـــة  وهـــي  صالحيتيـــن، 
والقـــرار”، وهو بشـــكل عـــام يمتلك 
ثـــالث صالحيات وهـــي “التوصية 
والقـــرار والرقابة”، وألول مرة قام 
مجلـــس بلدي المحرق باســـتخدام 
أداة “الرقابـــة” واإلشـــراف ميدانيا 
علـــى الحمـــالت التفتيشـــية التـــي 
المحـــرق مؤخـــرا  بلـــدي  بهـــا  قـــام 
حول تطبيق اشـــتراطات السالمة 
والصحـــة فـــي المطاعـــم بالدائـــرة 

على سبيل المثال”.
كمـــا أنه قـــام في ضوء اســـتخدام 
أســـئلة  بتوجيـــه  “الرقابـــة”  أداة 
للمديريـــن  أو  للـــوزراء  مباشـــرة 
هـــذه  اســـتخدام  ويعـــد  العاميـــن، 
األداة جديدا في المجالس البلدية 

عموما.

آخر مستجدات الواقع البلدي

برأيك... كم نسبة ما حققته  «
من برنامجك االنتخابي منذ 

انطالق دور االنعقاد الحالي 
حتى اآلن؟

برنامجـــي  مـــن   %  70 رفعـــت 
والجهـــات  للحكومـــة  االنتخابـــي 
المختصـــة، أي قمـــت برفـــع 70 % 
من أبـــرز ما يدور حولـــه برنامجي 
االنتخابي من اقتراحات ومشاريع 
وشـــكاوى وغيرها إلـــى الحكومة، 
للنظـــر فيهـــا والعمل عليهـــا، حيث 
مـــن   %  20 إنجـــاز  اســـتطعت 
برنامجـــي علـــى أرض الواقع و20 
% فـــي مرحلـــة اإلجـــراءات و10 
% منهـــا مرفـــوض، و50 % ُمحال 

للدراسة.

حسن الدوي

دانة الوزان
طالبة في جامعة البحرين

“بلــدي المحــرق” ينفــرد باستخــدام أداة “الرقـابــة”
ــد ــ ــ ــب واحـ ــ ــلـ ــ ــى قـ ــ ــلـ ــ ــم عـ ــ ــه ــ ــل ــ ــس ك ــ ــل ــ ــج ــ ــم ــ ــاء ال ــ ــ ــضـ ــ ــ الـــــــــــــــدوي: أعـ

“ثانية المحرق” 
تعاني شح المواقف 
والحل الجذري في 

المواقف الذكية

حديقة منيرة بن 
هندي األولى 

في البحرين 
لذوي الهمم

المرباطي 
“المخضرم” سبب في 

قوة ونجاح المجلس 
الحالي

سوء البنية التحتية 
كابوس يهدد 

أهالي المحرق 
والحلول “ترقيعية”

13 نقطة خطره 
تجمع مياه أمطار 

في الدائرة والسبب 
غياب شبكات الصرف

إنشاء مقهى 
شعبي ومالعب 

وألعاب في 
“الكازينو”

تحقيق 20 % 
من برنامجي 
االنتخابي... 

والميزانية ضعيفة

ارتفاع نقاط 
التطوير في ثانية 

المحرق إلى 1000 
بزيادة 380 نقطة
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إغالق طريق طهران بيروت من دمشــق... حــراك في البادية

أميركا تحذر من التحايل على عقوبات إيران وسوريا

في حين تواصل إيران تزويد فنزويال 
بالنفـــط مقابل الذهب، أصدرت كل من 
وزارة الخارجيـــة األميركيـــة ومكتـــب 
بـــوزارة  األجنبيـــة  األصـــول  مراقبـــة 
الخزانـــة وخفـــر الســـواحل األميركـــي، 
الصناعـــة  لتنبيـــه  عالميـــة  استشـــارة 
البحرية والعاملين في قطاعي الطاقة 
الشـــحن  ممارســـات  مـــن  والمعـــادن، 
الخادعـــة للتحايل علـــى العقوبات، مع 
التركيـــز على إيـــران وكوريا الشـــمالية 
االستشـــارات  وتتضمـــن  وســـوريا، 
اإلرشـــادات  مـــن  مجموعـــة تفصيليـــة 
والممارســـات العتمادها؛ بهدف تجنب 

مخاطر انتهاك العقوبات.
ووفقـــا للتقريـــر الذي نشـــر علـــى موقع 
الخزانة األميركية، قد تؤدي ممارسات 
الشـــحن الخادعة إلى مخاطر عقوبات 
كبيرة لألفراد والكيانات المشاركة في 
الصناعات المتعلقة بالطاقة والمعادن.

كما يزود التقرير الجهات الفاعلة التي 
تســـتخدم الصناعـــة البحريـــة للتجارة 
لمواجهـــة  واألدوات  بالمعلومـــات 
الجهـــات التـــي تعمل علـــى التهرب من 

العقوبات.
ويتزامن نشر الدليل الجديد مع تقارير 
تفيـــد بـــأن العديـــد مـــن ناقـــالت النفط 
اإليرانيـــة فـــي طريقهـــا إلـــى فنزويـــال، 
حيث يخضع قطاعا النفط في البلدين 

لعقوبات صارمة.
في المقابل، ســـلمت فنزويال شـــحنات 
ذهـــب تم نقلها إلى طهـــران عن طريق 

الجو، حسبما أكد المسؤولون.
من جانبه، قال مسؤول كبير في إدارة 
الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب، إن 
الواليـــات المتحـــدة تدرس إجـــراءات 
يمكن أن تتخذها ردا على شحنة وقود 
أرسلتها إيران إلى فنزويال التي تعاني 
أزمة. وقال المســـؤول الذي طلب عدم 
نشـــر اســـمه لرويترز إن واشنطن على 
“درجة كبيرة مـــن اليقين” بأن حكومة 
الرئيـــس الفنزويلي نيكـــوالس مادورو 

تدفع إليران بأطنان من الذهب.

حراك في البادية

إلـــى ذلـــك، تســـتمر المســـاعي الدوليـــة 
الســـيما التحالـــف مـــن أجـــل الحـــد من 
التمـــدد اإليرانـــي في ســـوريا، الســـيما 

على الحدود العراقية.
الميليشـــيات  تواصـــل  حيـــن  وفـــي 
ضمـــن  مواقعهـــا  تحصيـــن  اإليرانيـــة 
وصـــول  وســـط  الســـورية  الباديـــة 
تعزيزات عســـكرية ولوجســـتية بشكل 
دوري إلـــى المنطقـــة بحســـب مـــا أكـــد 
المرصد السوري لحقوق االنسان أمس 
الجمعـــة، يبـــدو أن حـــراكا مضـــادا بـــدأ 

ينشط.
وتركز إيران عمليات تحصين مواقعها 
الباديـــة  طـــول  علـــى  رئيـــس  بشـــكل 
الممتـــدة مـــن البوكمـــال قـــرب الحدود 
جنـــوب  حتـــى  الســـورية   – العراقيـــة 
مدينة دير الـــزور، بعد توارد معلومات 
إمـــكان شـــن عمليـــة عســـكرية  حـــول 
تســـتهدف النفـــوذ اإليرانـــي فـــي حال 

فشلت حلول روسيا السياسية.
في هذا الســـياق، لفـــت المرصد إلى أن 

تحالفـــا ثالثـــي بيـــن إســـرائيل وقوات 
التحالف الدولي والروس نشـــأ بشـــكل 
غير مباشر؛ من أجل العمل على إغالق 
طريـــق طهـــران – بيروت مـــن الجانب 
الســـوري ومجابهـــة نفـــوذ إيـــران فـــي 

البادية السورية.

شن عمليات عسكرية

كمـــا أفاد بـــأن اجتماعا جـــرى قبل أيام 
قليلـــة، بيـــن وفـــد مـــن قـــوات ســـوريا 
“قـــوات  مـــن  وقيـــادات  اليمقراطيـــة 
النخبـــة”  و”قـــوات  الثـــورة”  مغاويـــر 
فـــي  التنـــف  منطقـــة  ضمـــن  العاملـــة 
الباديـــة، تمحـــور حـــول تقدم مشـــترك 
الباديـــة  منطقـــة  فـــي  القـــوات  لتلـــك 
وشـــن عمليات عســـكرية ضـــد القوات 
اإليرانيـــة والمليشـــيات المواليـــة لهـــا، 
بدعم من التحالف الدولي؛ بغية إغالق 
طريق طهران – بيروت الدولي بشـــقه 

السوري.
أن  المعلومـــات  أوضحـــت  ذلـــك،  إلـــى 
تقـــدم قوات “مغاوير الثـــورة والنخبة” 
ســـيكون في بداية األمـــر تحت عنوان 
محاربـــة نشـــاط تنظيـــم داعـــش فـــي 

البادية.
ويرتبط مصير تلك العملية العســـكرية 
بمـــدى فشـــل أو نجـــاح روســـيا بإقناع 
إيران بســـحب قواتها من البادية، على 
أن يتـــم وضـــع قـــوات موالية لروســـيا 
تحـــل محل القوات اإليرانية، حيث إن 
هـــذه القوات ســـتكون عشـــائرية ومن 
مقاتلي “المصالحة والتسوية” بحسب 

ما أوضح المرصد.
وتركز إيران عمليات تحصين مواقعها 
الباديـــة  طـــول  علـــى  رئيـــس  بشـــكل 
الممتـــدة مـــن البوكمـــال قـــرب الحدود 
جنـــوب  حتـــى  الســـورية   – العراقيـــة 
مدينة دير الـــزور، بعد توارد معلومات 
إمـــكان شـــن عمليـــة عســـكرية  حـــول 
تســـتهدف النفـــوذ اإليرانـــي فـــي حال 

فشلت حلول روسيا السياسية.
في هذا الســـياق، لفـــت المرصد إلى أن 
تحالفـــا ثالثـــي بيـــن إســـرائيل وقوات 
التحالف الدولي والروس نشـــأ بشـــكل 
غير مباشر؛ من أجل العمل على إغالق 
طريـــق طهـــران – بيروت مـــن الجانب 
الســـوري ومجابهـــة نفـــوذ إيـــران فـــي 

البادية السورية.

دبي ـ العربية نت

جنود أميركيون بالقرب من دير الزور السورية

عمان ـ وكاالت

حذر العاهـــل األردني، الملك عبدهللا 
الثاني، من “صـــدام كبير” ومزيد من 
الفوضى والتطـــرف في المنطقة إذا 
ما ضّمت إسرائيل أجزاًء من الضفة 

الغربية.
وقـــال الملك عبدهللا أمـــس الجمعة، 
إن ضم إســـرائيل أجـــزاء من الضفة 
الغربية ســـيؤدي إلى صدام كبير مع 
األردن.  وأضـــاف الملـــك فـــي مقابلة 
مع صحيفـــة “دير شـــبيغل” األلمانية 
مـــازال  الواحـــدة  الدولـــة  حـــل  أن 
اجتماعـــات  فـــي  بشـــدة  مرفوضـــا 
جامعـــة الدول العربية، مشـــددا على 
أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد 

الذي سيمكننا من المضي قدما.
أنـــه  إلـــى  األردنـــي  الملـــك  ولفـــت 
الوطنيـــة  الســـلطة  انهـــارت  إذا 
مـــن  مزيـــدا  سنشـــهد  الفلســـطينية 

الفوضى والتطرف في المنطقة.
وردا على ســـؤال مـــا إذا كان األردن 
ســـيعلق العمـــل بمعاهدة الســـالم مع 
إســـرائيل؟ قـــال الملـــك األردنـــي: “ال 
أن  أو  التهديـــدات  أطلـــق  أن  أريـــد 
أهيئ جـــوا للخـــالف والمشـــاحنات، 
ولكننـــا نـــدرس جميع الخيـــارات إذا 
األردن  أن  مضيفـــا  الضـــم”،  جـــرى 
تتفـــق مـــع بلـــدان كثيرة فـــي أوروبا 
والمجتمـــع الدولـــي علـــى أن قانـــون 
القـــوة ال يجب أن يطبق في الشـــرق 

األوسط.

ملك األردن يحذر إسرائيل من “صدام كبير”

بكين ـ وكاالت

األميركـــي  الرئيـــس  ألمـــح  بعدمـــا 
دونالـــد ترامـــب إلـــى احتمـــال مزيـــد 
مـــن التدهـــور بيـــن بـــالده والصيـــن، 
ردت بكين، أمـــس الجمعة، على تلك 
التصريحـــات واالتهامـــات األميركية 

الجديدة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية ردا 
علـــى ترامب: “إن اســـتقرار العالقات 
والصيـــن  المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن 
الدولتيـــن”.   يخـــدم مصالـــح شـــعبي 
كمـــا أضـــاف المتحـــدث باســـم وزارة 
الخارجية تشاو لي جيان للصحفيين 
أن  يوميـــة  صحفيـــة  إفـــادة  خـــالل 
الواليـــات المتحدة مـــع ذلك بحاجة 

إلى التعاون مع الصين؛ من أجل 
إرساء عالقات مستقرة.

أتى ذلـــك، بعد أن أعلن ترامب، 
يوم الخميس، أنه يشعر 

بخيبـــة 

أمـــل كبيرة مـــن تقاعـــس الصين عن 
احتـــواء المرض، مضيفًا أن الجائحة 
ألقـــت بظاللها علـــى االتفاق التجاري 
الـــذي أبرمـــه مـــع بكيـــن فـــي ينايـــر، 
وســـبق أن أشـــاد به واعتبـــره إنجازا 

كبيرا.
كمـــا قال في مقابلـــة تلفزيونية “كان 
عليهم أال يســـمحوا لهـــذا أن يحدث. 
وهكـــذا بعد أن أبرمـــت اتفاق تجارة 
عظيمـــا هـــا أنـــا أقـــول إن مشـــاعري 
تجاهـــه ليســـت كمـــا كانـــت. لـــم يكن 

الحبر قد جف عندما حل الوباء”.
إلـــى ذلـــك، وجـــه الرئيـــس األميركي 
نظيـــره  صـــوب  انتقاداتـــه  ســـهام 
الصيني شـــي جين بينـــغ، الذي 
ســـبق أن أكـــد مـــرارا أنـــه علـــى 
عالقـــة جيـــدة بـــه. وقال: 
“لكـــن حاليا ال أرغب في 

الحديث معه”.

الصين لترامب: العالقات الثابتة بيننا أفضل للطرفين

عواصم ـ وكاالت

أودى فيـــروس كورونـــا المســـتجد بحياة 
ما ال يقّل عن 302489 شـــخصا في العالم 
منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق 
حصيلة أعّدتها وكالة فرانس برس أمس 

الجمعة استنادا الى مصادر رسمية.
وُســـّجلت رســـمّيًا أكثـــر مـــن 4.454.090 
إصابة فـــي 196 بلدا ومنطقة. والواليات 
المتحـــدة هي الدولـــة األكثر تضررا جراء 
الوباء من حيث عدد الوفيات، مع 85906 
وفاة مـــن أصل 1,4 مليون إصابة. وتأتي 
بعدها المملكة المتحدة مع 33614 وفاة، 
وإيطاليـــا مـــع 31368، وفاة وإســـبانيا مع 

27459، وفرنسا مع 27425 وفاة.
وُتوفي أكثر من 12 ألف شـــخص في دور 
العجـــزة جـــراء كوفيد19- خالل شـــهرين 

في إنجلترا وويلز.
آالف   10 مـــن  أكثـــر  روســـيا  وســـّجلت 
إصابـــة الجمعـــة، تزامنا مع إطـــالق حملة 
لألجســـام  للســـكان  واســـعة  فحوصـــات 

المضادة للمرض.
وأعلنـــت طهـــران أمس تســـجيل أكثر من 
2100 إصابـــة جديـــدة بكوفيـــد19- فـــي 
أعلـــى حصيلـــة لإلصابـــات اليوميـــة منـــذ 
أكثـــر من شـــهر، وحذرت من بـــؤر جديدة 
المتحـــدث  البـــالد. وأشـــار  فـــي  للعـــدوى 
باســـم وزارة الصحـــة كيانـــوش جهانبـــور 
إلـــى ارتفاع عـــدد المصابين اإلجمالي في 

البالد إلى 116635.
وهـــذا االرتفـــاع فـــي عـــدد اإلصابـــات هو 
األعلى المســـّجل منذ الســـادس من أبريل 
فـــي إيران، الدولـــة األكثر تضـــررا بالوباء 

في الشرق األوسط.
وأودى فيـــروس كورونا المســـتجّد حتى 
اليوم بحياة 6900 وشـــخصين في البالد 

وفق المتحدث.

واحــد بيــوم  إصابــة   2102 تســجل  إيــران  شــهر...  فــي  حصيلــة  أعلــى 
وفيات “كورونا” بالعالم تتجاوز 300 ألف

بغداد - سكاي نيوز عربية

ليـــل  عراقيـــة،  أمنيـــة  مصـــادر  ذكـــرت 
داعـــش  تنظيـــم  أن  الجمعـــة،  الخميـــس 
اإلرهابـــي ســـيطر علـــى قريـــة مبـــارك في 
قضـــاء خانقيـــن بمحافظـــة ديالى شـــمال 

شرقي بعقوبة مركز المحافظة.
وأفـــاد مراســـل “ســـكاي نيوز عربيـــة” بأن 
للمنـــازل  عناصـــر داعـــش قامـــت بحـــرق 
والمحاصيـــل الزراعيـــة فـــي قريـــة مبارك 

في خانقين بعد السيطرة عليها.
قامـــت  األمنـــي،  اإلعـــالم  لخليـــة  ووفقـــا 
عناصـــر داعـــش بمهاجمـــة قريـــة مبـــارك 
ســـبقه إطالق نار من قبل قناصين تسبب 
بإصابـــة 3 مدنييـــن مـــن ســـكان القريـــة، 
توفي أحدهم قبل وصوله إلى مستشفى 

محافظة السليمانية.
وأضافـــت أن أهالـــي القريـــة قامـــوا بالرد 
علـــى مصـــادر النيـــران، بإســـناد مـــن لواء 
مغاوير قيادة عمليات ديالى، مشيرة إلى 
أنه خالل المواجهات قتل مختار القرية.

وخالل خروج قوة من لواء 22 بالحشـــد 
الشـــعبي لإلســـناد، انفجـــرت عبـــوة علـــى 
عجلـــة همـــر تابعـــة للقـــوة، ممـــا أدى إلـــى 

إصابة شخصين بجروح.
وشـــهدت مناطق عدة في قضاء خانقين 
لحـــوادث أمنيـــة متواصلـــة منـــذ نحـــو 4 
ســـنوات بعـــد انســـحاب البيشـــمركة مـــن 

المناطق المتنـــازع عليها، مما خلف فراغا 
أمنيـــا اســـتغله مســـلحو داعـــش لتنفيـــذ 

هجماتهم.
اإلعـــالم  خليـــة  أعلنـــت  الســـياق،  وفـــي 
األمنـــي أن 4 مـــن قـــوات األمـــن العراقية 
أصيبـــوا بمنطقـــة المزاريح بســـامراء في 

هجوم لداعش.

الزراعية قتلى وجرحى في إطالق نار وحرق للمنازل والمحاصيل 
سقوط “قرية عراقية” في قبضة “داعش”

باريس ـ وكاالت

طبيـــب  فجرهـــا  جديـــدة  مفاجـــأة 
فرنسا المثير للجدل ديدييه راوول، 
معلنا أن فيروس كورونا على وشك 
االنتهاء، مســـتبعدا ظهـــور موجات 
ثانيـــة للوبـــاء الذي أطـــاح بأكثر من 
300 ألف إنســـان حـــول العالم، على 
الرغـــم مـــن تأكيـــد منظمـــة الصحة 
العالمية، أن الفيروس المستجد قد 
ال يختفـــي أبـــدا. ففي فيديو نشـــره 
قبـــل أيـــام علـــى حســـابه الرســـمي 
الـــذي  الطبيـــب  أكـــد  تويتـــر،  علـــى 
يـــرأس مصلحـــة األمـــراض المعدية 
فـــي مستشـــفى مارســـیلیا بفرنســـا، 
مجددا أن الفيروس يتراجع بشكل 
ملحـــوظ عالميا، متوقعا أال تســـجل 

إصابـــات جديدة بشـــكل كبير، بل 
انتهـــاء هـــذه األزمـــة التـــي 

خضت العالم برمته.
كما شـــدد علـــى أن 

كافـــة المعطيـــات العلميـــة تؤكد أن 
الفيروس فـــي طريقه إلى االنتهاء، 
مضيفـــا أن بعض الحاالت ســـتظهر 
بطبيعـــة الحـــال هنـــا وهنـــاك، لكننـــا 
لن نشـــهد بعد اليـــوم موجات تفش 
ديناميـــة  أن  معتبـــرا  كالســـابق، 

الجائحة تراجعت بشكل كبير.
في حين قد يســـتمر تســـجيل عدد 
 19 كوفيـــد  جـــراء  الوفيـــات  مـــن 

نتيجة بعض الحاالت المتأزمة.
مارســـيليا  لمدينـــة  بالنســـبة  أمـــا 
الفرنســـية، فأكـــد أيضـــا أن كورونـــا 
بدأ ينتهـــي فيها، مع تســـجيل حالة 
يتيمـــة يـــوم اإلثنيـــن الماضي 
علـــى ســـبيل المثـــال، على 
الرغم من خضوع أكثر من 
1200 شـــخص لالختبـــار، 

بحسب قوله.

طبيب شهير: “كورونا” سينتهي وال موجة ثانية
سيول ـ وكاالت

الشـــمالية  كوريـــا  زعيـــم  أن  يبـــدو 
ينـــوي تكـــرار ســـيناريو االختفـــاء الذي 
شـــغل اإلعـــالم عالميـــا الشـــهر الماضي، 
وســـط أنبـــاء غامضة عن إقالـــة رئيس 

االستخبارات وحارسه الشخصي.
فقد أفادت صحف في كوريا الجنوبية 
حارســـه  أقـــال  أون،  يونـــغ  كيـــم  أن 
الشخصي ورئيس االستخبارات، وسط 
غموض حـــول حالتـــه الصحيـــة وعدم 
ظهـــوره منـــذ 1 مايو. ولفتـــت صحيفة 
“كوريا هيرالد” إلى أن السلطات أقالت 
رئيس مكتب االســـتخبارات جانغ كيل 
ســـونغ، واستبدلته بالجنرال ريم كوانغ 
الثاني، دون ذكر األســـباب، بحســـب ما 

أفادت وزارة الوحدة في سيول يوم 
األربعاء، ضمن تقرير سنوي تنشره 
حـــول الشـــخصيات الرئيســـة فـــي 

الجارة الشمالية.  كما أوضحت 
فـــي  بـــدأ  جوانـــغ  اســـم  أن 

الظهور على وســـائل اإلعالم الحكومية 
العام الماضـــي، مضيفة أنه عين عضوا 
فـــي اللجنـــة المركزيـــة للحـــزب الحاكم 
في ديســـمبر الماضي. إلى ذلك، كشفت 
الصحيفـــة الكوريـــة الجنوبيـــة أن كيـــم 
أقـــال حارســـه الشـــخصي، يـــون جونغ 
ريـــن، الذي يحميه منذ العام 2010، من 

منصبه كقائد للحرس األعلى.
وســـط تلـــك التغييـــرات، رســـم التقرير 
الســـنوي للـــوزارة فـــي ســـيول بحســـب 
حـــول  اســـتفهام  عالمـــات  الصحيفـــة 
مصيـــر أخت كيـــم، وقالت الـــوزراة إنها 
ال تســـتطيع إعطاء أي معلومات بشـــأن 
مصيـــر أو وضـــع كيم يـــو جونج، 
التـــي تســـلطت األضـــواء عليها 
فـــي  األخيـــرة  اآلونـــة  فـــي 
ظـــل اختفاء كيم الســـابق، 
كوريـــث محتمل لإلمســـاك 

بزمام البالد.

زعيم كوريا يختفي مجددا.. وإقالة رئيس االستخبارات

عناصر “داعش” حرقت محاصيل ومنازل القرية

حلت بريطانيا في المرتبة الثانية بواقع 33614 وفاة
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

 أعرب النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة عن فخــره واعتزازه فــي أن تواصل 
IMMAF- مملكــة البحريــن صدارتها لتصنيــف االتحاد الدولي لفنون القتــال المختلطة
WMMAA فــي العــام 2020، مؤكــدا ســموه أن البحرين اســتطاعت أن تحقق نجاحات 
كبيــرة علــى مســتوى رياضــة فنون القتــال المختلطة خــال األعوام األربعــة الماضية، 

والذي استحقت لتكون في طليعة دول العالم في هذه الرياضة.

 رؤيتنا بدأت 2015

بـــن حمـــد آل  وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد 
خليفـــة: “أطلقنـــا رؤيتنـــا فـــي العـــام 2015 
بتشكيل فريق خالد بن حمد لفنون القتال 
 KHK والمحترفيـــن  للهـــواة  المختلطـــة 
MMA؛ بهدف االنطالقة نحو العالمية. وقد 
اســـتطاعت رياضة فنون القتال المختلطة 
البحرينية أن تشـــق طريقها بنجاح وتفوق 
مـــن خـــالل اإلنجـــازات التـــي حققتها على 
الصعيدين القاري والدولي، حيث حصدت 
89 ميداليـــة، منهـــا 35 ذهبيـــة و17 فضية 
و37 برونزية، في مختلف مشـــاركاتها في 
البطوالت القارية والدولية، ومن أبرز تلك 
النتائج لقب بطولة آســـيا المفتوحة ولقب 
بطولة إفريقيا المفتوحة والمركزين الثاني 
والثالث في بطولة العالم للهواة، فكل ذلك 
منحها الوصـــول للمركز األول في تصنيف 
االتحاد الدولي العـــام 2019، وقد واصلت 
البحرين صدارتها لهذا التصنيف في العام 
2020، بعـــد أن نجح المنتخب الوطني من 
تحقيق لقب بطولة استراليا المفتوحة في 

مارس الماضي”. 

  دعم جاللة الملك وناصر بن حمد

 وتابـــع ســـموه قائـــال: “إن مـــا وصلـــت إليه 
رياضة فنون القتـــال المختلطة البحرينية 
علـــى مســـتوى العالمي من ســـمعة ومكانة 
رفيعـــة، جاءت بفضـــل الدعم الذي تحظى 
به الرياضـــة والرياضيين فـــي المملكة من 
لـــدن عاهـــل البـــالد ســـيدي الوالـــد حضـــرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، والجهـــود المتميزة التي يبذلها 
أخي ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب، مستشـــار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
حيث ساهم ذلك في تهيئة المناخ المثالي 
لهـــذه الرياضـــة إلحـــراز النتائـــج المشـــرفة 
التي تضـــاف لسلســـلة اإلنجـــازات الكبيرة 

التي حققتها الرياضة البحرينية”.

 تشجيع الشباب البحريني

وأضـــاف ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
وتشـــجيع  دعـــم  علـــى  “حرصنـــا  خليفـــة: 
الشـــباب البحريني لممارسة هذا النوع من 
الرياضـــات في أجـــواء آمنة ووفـــق لوائح 
وأنظمـــة االتحاد الدولـــي، وذلك من خالل 
تنظيـــم البطوالت والذي ســـاهم في ظهور 
مواهـــب وعناصـــر مميـــزة، تـــم اعتمادهـــا 
والمنتخـــب   KHK MMA فريـــق  ضمـــن 
الوطني؛ للمشـــاركة في مختلف البطوالت 
والمنافسة على تحقيق النتائج المشرفة”.

 MMA صناعة 

بـــن حمـــد آل  وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد 
خليفة: “منذ تدشيننا الرؤية لرياضة فنون 
القتـــال المختلطة البحرينيـــة، كان يراودنا 
شغف نحو تحديد أهداف مستقبلية لهذه 
الرياضـــة، مـــن أبرزها التحـــول نحو مجال 
الصناعة؛ من أجـــل الترويج للبحرين على 
أنها موطن رياضة فنون القتال المختلطة، 
وإن دورها رئيس في صناعة MMA دوليا. 
مـــن الخطـــوات التـــي اتخذناهـــا فـــي هـــذا 
 ،KHK SPORTS المجال، تدشـــين منظمة
 BRAVE والتـــي انبثـــق منهـــا اتحاد بريـــف
المســـؤول   COMBAT FEDRATION
عن تنظيـــم بطولة بريـــف BRAVE، والتي 
تعتبر أول بطولة لفنـــون القتال المختلطة 
فـــي على مســـتوى المنطقة تأخـــذ الصبغة 
العالميـــة، حيـــث انطلقـــت مـــن علـــى أرض 
المملكـــة فـــي 23 ســـبتمبر 2016 لتجـــوب 

مدن وعواصم مختلف دول العالم”.
  كسبنا ثقة االتحاد الدولي

البحريـــن  مملكـــة  أن  ســـموه  وأضـــاف   
االتحـــاد  ثقـــة  تكســـب  أن  اســـتطاعت 
الدولي لفنـــون القتال المختلطة من خالل 
الخطـــوات الواضحة التي اتخذتها، والتي 
ســـاهمت في تطوير وارتقاء هذه الرياضة 
ليس فقط على مستوى البحرين فحسب، 
وإنمـــا علـــى المســـتويين القـــاري والدولي، 
حيث منح ذلك البحرين فرصة اســـتضافة 

وتنظيم بطولـــة العالم للهواة لثالثة أعوام 
متتاليـــة “النســـخة الرابعـــة العـــام 2017”، 
النسخة الخامســـة العام 2018” و”النسخة 

السادسة العام 2018”.
 برنامج KHK لـ “تطوير” 

وأشـــار ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
 KHK منظمـــة  وجـــه  أنـــه  إلـــى  خليفـــة 
 KHK فريـــق  مـــع  بالتعـــاون   SPORTS
“تطويـــر”  برنامـــج  إطـــالق  إلـــى   MMA
الحتضـــان الالعبيـــن وتطوير مســـتوياتهم 
وإعـــادة صقـــل مهاراتهم؛ ليكونـــوا قادرين 
علـــى العـــودة ومواصلـــة العطاء فـــي هذه 
الرياضة، موضحا ســـموه أن هذا البرنامج 
مـــن  العديـــد  ظهـــور  عـــن  مســـؤوال  كان 
النجـــوم في رياضـــة MMA البحرينية، من 
بينهـــم الالعبان رمضان جيتينوف وباشـــا 
هاذيـــن  أن  ســـموه  مبينـــا  خاراخاشـــييف، 
الالعبيـــن لـــم ينجحـــا فقط فـــي الحصول 
على الميداليات الذهبية فقط، وإنما منحا 
مملكـــة البحريـــن المركزيـــن األول والثاني 
فـــي أفضـــل تصنيـــف رياضـــي فـــي العالم 
في وزن ويلتـــروز الذي يلعب فيه الالعب 
جيتينوف ووزن ســـوبر ثقيـــل الذي يلعب 

فيه الالعب خاراخاشييف.
  دعم الالعب “موكاييف”

 ونوه ســـموه أن برنامج “تطوير” استطاع 
دعـــم العديد مـــن األبطال في هـــذه اللعبة، 
ومن بين هذه األســـماء الالعب البريطاني 
محمد موكاييف، الذي يعد أحد المصنفين 

األوائـــل فـــي بطولـــة العالـــم فئـــة الشـــباب 
للهـــواة، والـــذي نجـــح فـــي تحقيق ســـجل 
مميـــز بواقع 23 انتصارا حتـــى اآلن، مبينا 
ســـموه أن الالعب اســـتطاع من خالل هذا 
البرنامـــج العـــودة وبقـــوة للنـــزاالت، حيث 
حقـــق العديـــد مـــن النتائـــج الجيـــدة، كان 

آخرها ذهبية بطولة أستراليا.

KHK SPORTS مشاريع  

 وعبر ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
عن سعادته بالمشـــاريع التي تطلقها منظمة 
KHK SPORTS، معتبرا ســـموه إياها رافدا 
لمزيد مـــن اإلنجـــازات للرياضـــة البحرينية.  
وقال ســـموه: “سعداء بالمشـــاريع المختلفة 
التـــي تطلقها KHK SPORTS الســـيما على 
فـــي  تســـاهم  والتـــي  الرياضـــي،  المســـتوى 
إحـــراز النتائـــج المشـــرفة. فبعـــد النجاحات 
التـــي حققتهـــا مملكـــة البحرين فـــي رياضة 
فنون القتال المختلطة، استطاعت أن تتجه 
 KHKو KHK WRESTLING نحـــو إطـــالق
يأتـــي تدشـــينهما ضمـــن  BOXING، حيـــث 
رؤيتنا الداعمة للرياضات القتالية؛ من أجل 
النهـــوض بهـــذه الرياضـــات ودعمهـــا للظهور 
بالمستوى المشرف على المستوى الدولي”.

  المصارعة البحرينية تصنع النجاح

ن ســـموه أن لعبة المصارعة البحرينية   وبيَّ
اســـتطاعت أن تصنـــع النجـــاح، مـــن خالل 
مـــا حققه منتخـــب المالكمة مـــن إنجازات 
فـــي وقـــت قياســـي، بعـــد تحقيقهـــا ذهبية 
بطولـــة آســـيا العـــام 2016 وذهبيـــة دورة 
األلعاب اآلسيوية الخامسة للصاالت العام 
2017 وفضيـــة بطولـــة العالم العـــام 2018 
بطولـــة  فـــي  فـــي  ذهبيتيـــن  وميداليتيـــن 
العـــرب العـــام 2019، متطلعـــا ســـموه لهذه 

اللعبة التوفيق والنجاح.

 نتائج إيجابية في 2019

وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: 
وطنـــي  فريـــق  بتدشـــين  توجيهنـــا  “منـــذ 
للمالكمـــة، بـــدأت KHK SPORTS بالعمـــل 
بصـــورة مميزة علـــى تنفيذ ذلـــك بالتعاون 
اســـتطاعا  حيـــث  المالكمـــة،  اتحـــاد  مـــع 
تشـــكيل فريق وطنـــي والذي حقـــق نتائج 
إيجابية في العام 2019. وقد رسمنا هدفا 
مســـتقبليا لهـــذه اللعبة، والـــذي يرتكز على 
بلوغ منافســـات مســـابقة المالكمـــة بدورة 

األلعاب االولمبية”.

 أول حزام بطولة في العالم العربي

 KHK مـــن جهته، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي
محمـــد  بريـــف  اتحـــاد  رئيـــس   SPORTS
شـــاهد: “تنفيـــذا لتوجيهات ســـمو الشـــيخ 
 KHK فـــإن  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 
BOXING، والتـــي تعـــد إحـــدى المشـــاريع 
KHK SPORTS، تســـتعد  التـــي أطلقتهـــا 
لخوض غمار عالم المالكمة على المستوى 
االحترافـــي من خـــالل توقيعها للعديد من 
بالمنطقـــة.  الرياضـــة  لتطويـــر  االتفاقـــات 
حيث تســـعى KHK BOXING على تطوير 
هـــذه الرياضـــة بمملكـــة البحريـــن، وتعمـــل 
حاليـــا علـــى المســـاهمة في تطويـــره على 
 KHK دخلـــت  العالمـــي، حيـــث  المســـتوى 
فـــي   KHK BOXING تمثلهـــا   SPORTS
العالمـــي؛  المالكمـــة  مجلـــس  مـــع  شـــراكة 
بهدف تدشين أول حزام بطولة في العالم 
العربي، وهي خطوة ستســـاهم في تطوير 

هذه الرياضة في الشرق األوسط”. 
 وأضـــاف: “تعمل KHK BOXING بكل جد 
واجتهـــاد علـــى مســـتوى الهـــواة، وقدمـــت 
فـــرص عديدة وواعـــدة لرياضييها لتطوير 
قدراتهم واختبارها على أعلى المستويات. 
وستســـاهم هذه الخطوة في الدخول إلى 
العالـــم االحترافـــي مـــن رياضـــة المالكمة؛ 
لتوســـيع أعمـــال المنظمة وتطويـــر رياضة 
المالكمـــة علـــى الصعيـــد العالمي”، مشـــيرا 
في الوقت ذاته إلى أنها نظمت العديد من 
الفعاليات على مســـتوى الهواة في العديد 
مـــن الدول، واآلن تتطلع للدخول في عالم 

المحترفين.

سمو الشيخ خالد بن حمد

MMA 2020 خالــد بن حمد: فخــورون أن تكون المملكة فــي طليعة التصنيف العالمــي لـ

البحرين تواصل صدارتها لتصنيف االتحاد الدولي

 سموه: رؤيتنا بدأت 
 KHK بتشكيل فريق

MMA بهدف االنطالق 
نحو العالمية

وجهنا بإطالق برنامج 
“تطوير” الذي ساهم 

في ظهور نجوم 
MMA البحرينية

كسبنا ثقة االتحاد 
الدولي واحتضنا 

بطولة العالم للهواة 
لثالثة أعوام متتالية

 KHK BOXING :شاهد
تطرق عالم االحتراف 

بأول حزام بطولة في 
العالم العربي 

واصلنا الجهود في 
الترويج للبحرين 

كالعب رئيس في 
صناعة MMA دوليا

“تطوير” ساهم في 
دعم أبطال اللعبة 

من بينهم البريطاني 
“موكاييف”

 كيف سيكون برنامجك في “رمضان كورونا”؟ «

علي: قراءة القرآن، والمشـــي الســـريع والهرولة 
يوميا، ومساعدة األهل في المطبخ.

 ما سلبيات وإيجابيات كورونا معك كرياضي؟ «

علي: الســـلبيات تتمثل في افتقادي للتجمع مع 
الالعبيـــن والجهـــاز الفني واألجواء التنافســـية 
فـــي  تكمـــن  اإليجابيـــات  أمـــا  المباريـــات.  فـــي 
فتـــرة  مـــن  واالســـتفادة  الصحيحـــة،  التغذيـــة 

التوقف إلعادة التأهيل وتنزيل الوزن قليال.
 هل أنت مع عودة المسابقات أو إلغائها..  «

ولماذا؟

علـــي: رغـــم تطـــور األداء في فريقنا وتحســـين 
مركزنا في الدوري إال أنني مع إلغاء المســـابقة؛ 

حفاظًا على صحة الجميع.
 كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟ «

علـــي: يجـــب علـــى جميـــع الرياضيين ممارســـة 
الرياضـــة قبـــل اإلعـــالن عن عـــودة المســـابقات 
المحليـــة والخارجيـــة؛ للوقايـــة مـــن اإلصابـــات 

والمحافظة على اللياقة وعدم ارتفاع الوزن.
 هل اكتشفت الكورونا فيك شيئا جديدا غير  «

هوايتك الرياضية؟

علي: نعم، اكتشفت هواية الطبخ.
 ما وجبتك المفضلة على الفطور والسحور؟ «

علـــي: أفضل تنـــاول الهريـــس في الفطـــور. أما 
السحور، فأحب الباستا والسلطة.

 طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

علـــي: التمـــر يعتبـــر الطبـــق الـــذي ال يغيـــب عن 
المائدة.
 ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

أحـــب  وال  التلفـــاز  مشـــاهدة  قليـــل  أنـــا  علـــي: 
االنتظـــام مـــع أوقـــات المسلســـالت، هـــذا العـــام 
سأحاول مشاهدة حلقات من مسلسل حكايات 
ابـــن الحـــداد على قناة البحريـــن؛ لوجود كوكبة 

من الممثلين في عمل فني بحريني.
 موقف سابق تتذكره في كل شهر رمضان؟ «

علـــي: أتذكـــر مـــع شـــهر رمضـــان تلقـــي الدعوة 
مـــن أكثـــر مـــن جهـــة؛ للمشـــاركة فـــي الـــدورات 
الرمضانيـــة واختيار جهـــة واحدة فقط لتجنب 
اإلرهـــاق هـــي بطـــوالت وديـــة بطابـــع رســـمي 
وتنافســـي، الـــكل ســـيفتقد تلك الـــدورات؛ ألنها 

تجمعنا مع األصدقاء والالعبين السابقين.

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 االتحاد 

محمود علي.



شــاركت الفنانة حال شــيحة جمهورها بصورة جديدة من 
كواليس مسلسل “خيانة عهد” الذي تخوض به السباق 
الرمضانــي الحالــي عبر حســابها بموقع “انســتجرام”، 
وظهرت بها نائمــة ومتعبة، حيث علقت قائلة: “أول ما 

بحط إيدي تحت خدي الزم أنام .. نمت من كتر التعب في 
التصوير يال تصبحوا على خير يا أحلى الناس”.

وتنتهــي الفنانــة حال شــيحة من تصوير مشــاهدها ضمن أحداث مسلســل 
“خيانة عهد”، بطولة الفنانة يسرا خالل األسبوع األخير من شهر رمضان.

اكتفــى الفنان يعقــوب عبدالله هذا العام بالمشــاركة 
في عمل درامــي واحد هو “في ذاكرة الظل”، مبينا أنه 
اعتذر عن عدم المشــاركة في مسلسلين “جنة هلي”، 
و”دفعــة بيروت”. عبدالله قال إنــه يفتقد في رمضان 

هذا العام المســرح، والحالة التي كان يعيشــها جميع 
الفنانين استعدادا لمنافسات عيد الفطر، وتمنى أن يعبر 

الجميــع هذه األزمة لتعود الحيــاة إلى إيقاعها الطبيعي، كاشــفا أنه منذ ٢٠ 
عاما اعتاد الوقوف على المسرح، وتعد تلك المرة األولى التي يتخلف فيها.

قدمــت الفنانــة ســودابة خليفــة دور “الحيزبونــة” فــي 
مسلسل “حكايات ابن الحداد” للمخرج يوسف الكوهجي، 
والــذي يعرض حاليــا على قناتــي البحرين وســما دبي، 
وقد أجادت تقمص دور الدجالة والشــريرة بشــكل الفت 

رغــم قلــة ظهورها في الحلقــات. والمعروف أن ســودابة 
حصلت على جائــزة لجنة التحكيم الخاصة لدى مشــاركتها 

في مهرجان شــرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وذلك بمسرحية “الهشيم” 
لمسرح الصواري العام 2017، وحملت الدورة اسم الفنان الراحل كرم مطاوع.

الحيزبونة سودابةأمنية عبداهللنوم حال
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الكركديه من المشروبات الرمضانية الرائجة التي تحتوي على الكثير من العناصر 
المميــزة والالزمــة للجســم، خصوصــا أثنــاء الصيام في شــهر رمضــان، إذ يعوض 

النقص في سوائل الجسم، لنتعرف فيما يلي أبرز فوائد مشروب الكركديه:

الكركديـــه في رمضان يســـاعد . 1
علـــى إمداد الجســـم بالســـوائل 
الضرورية وزيادة حركة نشاط 

الجسم أثناء الصيام. 
الكركديـــه الدافئ يســـاعد على . 2

رفع ضغط الدم لمرضى الضغط 
المنخفـــض، والبارد يســـهم في 
يعانـــون  لمـــن  الضغـــط  خفـــض 

مشكالت الضغط المرتفع.
يحتوي الكركديه على المعادن . 3

والفيتامينـــات الالزمـــة لحماية 
ومنهـــا  الصائميـــن،  صحـــة 

فيتاميـــن )ج(، الذي يســـهم في 
الوقاية من األمراض المختلفة.

يحتـــوي علـــى فتياميـــن ســـي . 4
الـــذي يعمل على تعزيـــز مناعة 
والمساعدة  الجســـم وتقويتها، 
الحديـــد  امتصـــاص  علـــى 

بالجسم.
يســـهم مشـــروب الكركديه في . 5

الحمايـــة مـــن اإلصابـــة بنزالت 
والتخلـــص  واألنفلونـــزا  البـــرد 
من الزكام، التـــي قد تؤدي إلى 

اإلفطار بسبب تناول األدوية.

الكركديه ضد االكتئاب

“اللَُّهمَّ اْفَتْح ِلي أَْبَواَب 
اْلِجَناِن، َوأَْغِلْق َعّنِي 

ْقِني  يَراِن، َوَوّفِ أَْبَواَب الّنِ
ِفيِه ِلِتاَلَوِة اْلُقْرآِن، َيا 
ِكيَنِة ِفي  ُمْنِزَل السَّ
ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن”.
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صحتك مع الصوم

لقـــد دفعنـــي البرنامـــج اإلذاعـــي “فنـــون 
رمضانيـــة” الـــذي يعـــده ويخرجـــه الناقد 
المســـرحي يوســـف الحمدان ويذاع عبر 
يـــوم  كل  مســـاء  البحريـــن  إذاعـــة  أثيـــر 
خميـــس، خصوصـــا فـــي حلقتـــه األخيرة 
التي تناولت موضوع “االبتكار الفني في 
التـــراث الشـــعبي”، مـــع ضيفيـــه العزيزين 
الفنـــان يعقوب يوســـف، والفنان يوســـف 
محمـــد، إلـــى إبـــداء رأيـــي في مثـــل هذا 
قضيـــة  وأن  الســـيما  المهـــم،  الموضـــوع 
االبتكار الفني في التراث أصبحت مطلبا 
ملحا، وهناك الكثير اليوم من يجتهد في 

هذا الميدان.
الفنـــي  اإللهـــام  أو  االبتـــكار  ظاهـــرة  إن 
إنتـــاج  مـــن  كثيـــر  فـــي  واضحـــة  بـــدت 
األدبـــاء والفنانيـــن فـــي العالم كلـــه، فهم 
يأخـــذون الموضوع القديم ليضيفوا إليه 
تفســـيرا جدیدا مالئما لموقعهم النفســـي 
واالجتماعـــي، أو معبـــرا عن نظرة خاصة 
تجـــاه الحيـــاة والعصـــر، أو غيـــر ذلك من 
كال  تميـــز  التـــي  والمضاميـــن  المواقـــف 
منهم. فعلى ســـبيل المثـــال ال الحصر، ما 
فعله “جان جيرودو” حين اتخذ “الكترا “ 

رمـــزا ال لالنتقام وحده كما فعل القدماء، 
بل للعـــدل أيضا، وضمن مســـرحيته نقدا 
للحيـــاة والمجتمع في فرنســـا فـــي فترة 
مـــا بين الحربيـــن، نقدا للساســـة، ورجال 
“جـــان  فعـــل  وكذلـــك  وغيرهـــم،  الديـــن 
بـــول ســـارتر” فـــي مســـرحيته “الذبـــاب”، 
فقد جعل من “أوریســـت”  شـــقيق الكترا 
البطـــل، ولم يقف عند فكـــرة االنتقام من 
األم الخائنـــة، أو فكـــرة تحقيـــق العـــدل، 
والنقـــد االجتماعي والسياســـي كما فعل 
“جيـــرودو”، بـــل بفكرة الحرية اإلنســـانية 
التـــي جعلـــت “أوریســـت “يقـــف موقـــف 
الثائـــر على “زيوس” المعـــارض له، والتي 

تجعـــل اإلنســـان الحديث ثائـــرا على كل 
شـــيء، غير محتفـــل بشـــيء إال بحريته 
التي تجعله إنســـانا يحيا ليفعل ما يشاء 

أن يفعل.
االبتـــكار الفني في التراث الشـــعبي ليس 
وليـــد هـــذا العصر كما يتبـــادر إلى الذهن، 
وإنمـــا قديـــم جـــدا، وقـــد أتاحـــت هـــذه 
الظاهـــرة للفنانين أن يجـــدوا في المأثور 
منهال سخيا ينهلون منه ويعبرون به عما 
يريدون، وقد يطول بنا الحديث لو أردنا 
االطالع على أهم األســـماء التي خاضت 
طريق االبتكار الفني في التراث الشعبي. 

فشكرا للقائمين على هذا البرنامج.

الحمدان وضيوفه في البرنامج

االبتكار الفني في التراث الشعبي ظاهرة في إنتاج األدباء والفنانين

المقادير:
نصف كيلو لحمة مفرومة

1 كيلو برغل
1 حبة كبيرة بصل مفروم

1 معلقة كبيرة بردقوش
ملح

فلفل أسود
كمون

ماء مغلي
الحشو:

نصف كيلو لحمة مفرومة
1 حبة كبيرة بصل مفروم

ملح
فلفل أسود

بهارات
زيت

خليط اللبن:
2 لتر حليب

1 بيضة
4 معلقة كبيرة نشا

   التحضير:
ينقـــع البرغـــل فـــي المـــاء لمـــدة 10 

دقائق، ثم يصفى، ويوضع جانبا.
يوضع البرغل واللحمة والبصل في 

المفرمة، ويفرم جيدا حتى ينعم.
األســـود  والفلفـــل  بالملـــح  يتبـــل 

والكمون، ويفرم مرة أخرى.
يوضـــع الزيـــت في وعاء علـــى النار 
حتى يسخن، ثم يضاف إليه اللحم.

يقلـــب اللحـــم المفروم حتـــى يتغير 
لونه، ثم يضاف إليه البصل، ويقلب 
حتـــى يذبل. يتبـــل الخليـــط بالملح 
والفلفل األســـود والبهارات، ويقلب 
مـــن  بيضـــة  مقـــدار  يؤخـــذ  جيـــدا. 
خليـــط البرغل، ويوضـــع فيه مقدار 
معلقـــة مـــن خليـــط البصـــل، ويغلق 

عليه جيدا بشكل بيضاوي.
تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

يوضع المـــاء المغلي في وعاء على 
النـــار، وتوضع فيـــه الكبـــة لمدة 10 
دقائـــق. تـــذاب النشـــا فـــي الحليب، 
ويضـــاف إليهـــم البيضـــة، وتخفـــق 
جيـــدا. يوضـــع الخليـــط علـــى النار، 

ويقلب جيدا حتى يثقل.
المغلـــي،  المـــاء  مـــن  الكبـــة  ترفـــع 

وتوضع في خليط الحليب.
تترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق 

وحتى تنضج.
يوضع في الطبق، ويقدم ساخنا.

كبة لبنانية

مطبخ

بســـبب انتشـــار فيـــروس كورونـــا حـــول 
العالم، اضطرت سينما VOX في اإلمارات 
Drive- طرح مشروع سينما السيارات أو
In، إذ يستطيع الناس مشاهدة األفالم من 
خالل ســـياراتهم، وفـــي متابعاتي ألخبار 
السينما العالمية شدني أخيرا خبر عودة 
عرض ســـينما السيارات “Drive-In” أيضا 
فـــي المانيـــا، والتي راجت خـــالل فترتّي 
الخمســـينات والســـتينات فـــي الواليـــات 
المتحـــدة وبريطانيـــا، ويقـــول الخبر في 
صحيفة “دايلي ميـــل” البريطانية بالفعل 
عـــادت الســـاحات األلمانية إلى اســـتقبال 
مئات الســـيارات لمشاهدة األفالم، بعدما 
دفعـــوا بطاقـــات التذاكر علـــى اإلنترنت، 
مـــع االلتـــزام بقواعد التباعـــد االجتماعي 

وتواجد شخصين فقط في كل سيارة.
والخبـــر المتصل الثاني هو إعادة افتتاح 
الواليـــات  بعـــض  فـــي  نفســـها  الفكـــرة 
أن  أكـــدوا  الذيـــن  األميركيـــة  المتحـــدة 
ذلـــك ســـبيل للنـــاس؛ للخـــروج مـــن جـــو 
آمن لمشـــاهدة األفالم من ســـياراتهم مع 

أسرهم وفق كل القوانين. 
وفكرة “Drive-In” هو شـــكل من أشـــكال 
الســـينما يتألـــف مـــن شاشـــة كبيـــرة فـــي 
الهـــواء الطلق ومنصة عرض، إضافة إلى 
مســـاحة واسعة تأخذ الســـيارات أماكنها 
فيهـــا قبـــل بـــدء الفيلـــم، ويمكـــن للفـــرد 
مشـــاهدة األفـــالم مـــن ســـيارته الخاصة، 
عبـــر ضبـــط الصـــوت مـــن خـــالل محطة 
معينـــة باإلذاعة، ويمكـــن أن يجلس 700 
شـــخص أو أكثر بشكل مريح في المكان 
الـــذي يتســـع أحياًنا ألكثر من 40 ســـيارة 

داخل أرضيات المســـرح بموقع مناســـب 
لمشـــاهدة العرض، وهي سمة من سمات 
المـــكان الذي يســـعد أصحاب الســـيارات 
وبتكلفـــة أقل مـــن الســـينما العادية ومن 
دون أي اتصال بشـــري، فجميع معامالت 
وعبـــر  اإلنترنـــت  عبـــر  الســـاحة  دخـــول 
تطبيق خاص بالســـينما، مع تهيئة خاصة 
أماكنهـــا  فـــي  الســـيارات  هـــذه  لوقـــوف 
وبالطبع مع وضع كاميرات أمنية في كل 

مكان.
وهنـــا جـــاءت الفكـــرة فـــي بالي، لمـــاذا ال 
تقوم شركات الســـينما والدور بهذا األمر 
فـــي  الرســـمية  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق 
البحرين، ليتمكن الشـــخص من مشاهدة 
الفيلم الجديد في ســـياراته كنوع جديد 
من الترفيـــه في شاشـــة عمالقة وعرض 
األفالم الجديدة فيها، خصوصا وشـــركة 
ســـينكو  وفوكـــس  للســـينما  البحريـــن 
شـــركات عمالقة فـــي أفكارهـــا وأفالمها، 
انتهـــاء  بعـــد  يســـتمر  ذلـــك  إن  وحتـــى 
المطاعـــم  بالطبـــع  إضافـــة  مـــع  الوبـــاء، 

والخدمـــات األخـــرى، األمـــر بحاجـــة إلى 
دراسة بالتأكيد، لكنني أتوقع لها النجاح، 
خصوصا وأن الدول المجاورة قد قدمت 
ذلـــك، مثـــل الكويـــت ودبي والســـعودية، 
وحتـــى زوال هـــذا الوباء تســـتطيع هذه 
الشركات الســـينمائية في البحرين ودور 
الســـينما تقديـــم ذلـــك والبدء بالدراســـة 
لمســـتقبل الســـينما في المنطقـــة، والذي 
سيتغير كثيرا بعد المسافات التي تركت 

بين هذه الدور والرواد.
ذروة  جـــاءت  وتاريخيـــا 

مـــن  الشـــكل  هـــذا  شـــعبية 
أشـــكال الســـينما في أواخر 

الســـتينات،  الخمســـينات وأوائـــل 
إذ  الريفيـــة،  المناطـــق  فـــي  خصوصـــا 
كانـــت بدياًل أرخص من صاالت الســـينما 
التقليدية؛ ألن تكلفة بناء وصيانة سينما 

تكلفـــة  مـــن  أرخـــص  الطلـــق  الهـــواء 
صيانة صاالت العرض التقليدية، ما 
أدى إلى انخفاض التكلفة اإلجمالية 

أدى   1946 العـــام  وبعـــد  للحضـــور. 

زيـــادة عـــدد مالكـــي الســـيارات وســـكان 
الضواحـــي والريف في أميركا الشـــمالية 
إلـــى ازدهار مجال ســـينما “Drive-In”، إذ 

فتحت المئات كل عام.
ويفتح سينما Drive-In تجربة سينمائية 
بشـــكل  األفـــالم  لمشـــاهدة  اســـتثنائية 
مختلف، في الهواء الطلق، ويعتبر منظرا 
حضاريـــا، تصـــل بـــه إلـــى النـــاس الذيـــن 
الصـــاالت  إلـــى  الذهـــاب  يســـتطيعون  ال 
أو  الوبـــاء،  بســـبب  اليـــوم  المخصصـــة 
حتى االســـتمرار في تقديمه بعد انتهائه، 
وســـوف يتيح المشروع لعشـــاق السينما 
والرواد مشـــاهدة األفالم السينمائية في 
األجواء المفتوحة ومن داخل سياراتهم، 
وهو مشـــروع لو تم تنفيذه سوف يخدم 
شركات السينما كثيرا وسط هذا التوقف 
الكبيـــر، كما يشـــكل حـــال مناســـبا لعرض 
األفـــالم الســـينمائية الجديـــدة، خصوصا 
وأن مشـــروع سينما الســـيارات قد أثبت 
نجاحه فـــي العديد من البلدان المتقدمة 

اليوم حتى قبل انتشار الوباء.

االجتماعــي التباعــد  قواعــد  مراعــاة  مــع  أخيــًرا  المبــادرة  أطلقــت  دبــي 

“سينما السيارات” الحل الوحيد لمشاهدة األفالم على الشاشة الكبيرة

أسامة الماجد

طارق البحار



ماكســـيما  نيســـان  ســـيارة  حصـــدت 
الجديـــدة جائـــزة “ســـيارة العـــام” عـــن 
فئة ســـيارات الســـيدان الكبيرة ضمن 
للســـيارات  األوســـط  الشـــرق  جوائـــز 
والتـــي   ،2020 لعـــام   )MECOTY(
تعتبـــر أضخـــم جائزة فـــي القطاع في 
المنطقة. وقد تمكنت نيسان ماكسيما 
مـــن الفـــوز بالجائـــزة نظـــرا لســـمعتها 
أفضـــل  تجعلهـــا  والتـــي  المتميـــزة 
سيارات السيدان الرياضية الراقية.  

األوســـط  الشـــرق  جوائـــز  وتتابـــع 
للســـيارات )MECOTY( في نســـختها 
متكامـــل  نمـــوذج  تقديـــم  السادســـة 
وشـــفاف لعمليـــة ترشـــيح الســـيارات 
واختيارها وقد تم تطويرها بمشاركة 
أبـــرز خبـــراء الســـيارات فـــي القطـــاع 

الذين يتمتعون بخبرات واسعة.  

وقال المدير اإلداري لنيســـان الشـــرق 
األوســـط، تييري صباغ “يشرفنا الفوز 
بجائـــزة ســـيارة العـــام ضمـــن جوائـــز 
الشـــرق األوسط للسيارات التي تعتبر 
إنجـــازا مميـــزا فـــي المنطقـــة وتضاف 
إلـــى الجوائـــز الكثيـــرة التـــي تمكنـــت 

نيســـان ماكســـيما من الفـــوز بها حول 
العالـــم. ويعتبـــر الفوز بجائزة “ســـيارة 
العام في الشـــرق األوســـط” خير دليل 
علـــى المزايـــا الفريـــدة التـــي تقدمهـــا 
فئـــة  فـــي   2019 ماكســـيما  نيســـان 

سيارات السيدان. 

دشـــنت شـــركة “إم جـــي موتـــور” )MG Motor(، كجـــزء مـــن 
التزامها ومســـاعيها الحثيثة لضمان ســـالمة وصحة عمالئها 
الكرام بالبحرين، حملة تعقيم خاصة تشـــمل جميع ســـيارات 
إم جي. وتعكس هـــذه المبادرة الدعم الالمحدود المقدم من 
شـــركة إم جـــي للجهـــود الوطنيـــة لمكافحة انتشـــار فيروس 
كورونا “كوفيد 19-”، إذ تتماشـــى هذه اللفتة مع التوجيهات 
واإلرشـــادات الصـــادرة مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة والتي 
ُتوصـــي بإجراء عمليات تعقيم ُمكثفة كإحدى أبرز الوســـائل 

الخاصة لمحاربة جائحة فيروس كورونا. 
وتســـتهدف هـــذه الحملـــة القيـــام بعمليـــة تعقيم شـــاملة لكل 
ســـيارة من ســـيارات “إم جـــي” بالبحرين باالســـتعانة بخبراء 
متخصصيـــن في هـــذا المجال وذلـــك قبل توصيلهـــا للعميل. 
وســـتكون هذه العملية وفـــق أعلى الُممارســـات الدولية ذات 
صلة وستشـــمل إجـــراء تعقيم عميق لجميع أجزاء الســـيارة، 
وسيشـــمل ذلـــك مقابض األبـــواب، والصنـــدوق وكل مكونات 
المقصـــورة الداخليـــة ومنها عجلـــة القيادة، ولوحـــة التحكم، 
الخاصـــة  واألزرار  المالحـــة،  نظـــام  وشاشـــة  والســـماعات، 

بمكيف الهواء وفتحات التهوية، وأحزمة األمان، وسجادات 
األرضية وناقل السرعة. 

وخـــالل عمليـــة تســـليم الســـيارة، ســـيحصل العميـــل علـــى 
مجموعة متكاملة مـــن معدات الوقاية، ومنها أغطية الوجه، 
وقفـــازات اليـــد، وهـــذا نابـــع من حرص الشـــركة علـــى صحة 

ورفاهية جميع عمالئها الكرام.  

ــة ــيـ ــراقـ ـــة الـ ـــي ــاض ـــريـ ــدان ال ــ ــي ــ ــس ــ ــة ال ــئـ عــــن فـ ــا ــه ــائ ــم ــا عـــلـــى حـــمـــايـــة ع ــهـ ــنـ ــا مـ ــ ــرًصـ ــ حـ
“نيسان ماكسيما” تفوز بجائزة “سيارة العام” “إم جي موتور” تطلق حملة تعقيم شاملة
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هذه الصفحة برعاية

عـــن  إلكتريـــك”  “جنـــرال  أعلنـــت 
الرئيـــس  حبايـــب،  نبيـــل  تعييـــن 
للشـــركة فـــي  التنفيـــذي  والمديـــر 
منطقة الشـــرق األوســـط و شـــمال 
منصـــب  فـــي  وتركيـــا،  إفريقيـــا 
نائـــب أول للرئيـــس فـــي “جنـــرال 
والمديـــر  والرئيـــس  إلكتريـــك”، 
التنفيـــذي فـــي “جنـــرال إلكتريـــك 
يونيـــو   1 مـــن  اعتبـــارا  العالميـــة” 
2020. ويخلـــف حبايـــب راشـــيل 
دوان التـــي كانـــت تشـــغل منصب 
نائـــب أول للرئيـــس فـــي “جنـــرال 
والمديـــر  والرئيـــس  إلكتريـــك” 
التنفيـــذي فـــي “جنـــرال إلكتريـــك 
العالميـــة”، والتـــي قـــررت مغـــادرة 
الشـــركة والبدء بفصـــل جديد من 

حياتها المهنية.
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال لورنس 
اإلدارة  المجلـــس  رئيـــس  كولـــب 
والرئيس التنفيذي لشركة “جنرال 
إلكتريك”: “تقـــدم جنرال إلكتريك 
قويـــة  تنافســـية  مزايـــا  العالميـــة 
لشـــركتنا تتمثـــل فـــي دعـــم نمونا 
وحفـــز وتيـــرة االزدهـــار، وصقـــل 

مهـــارات المواهب المحلية وإدارة 
المخاطر. وقد أثبت حبايب سجال 
حافال بالنجاح تجســـد في قدرته 
على دفـــع عجلـــة النمـــو وتعزيزه، 
فـــذة  إداريـــة  إمكانـــات  وأظهـــر 
وقدرة كبيرة على تخطي العقبات 
الجغرافيـــة علـــى مختلف درجات 
صعوبتهـــا، عـــالوة علـــى تشـــكيل 
لذلـــك  عالميـــة.  قياديـــة  كـــوادر 
تعـــد خطـــوة تعيينـــه فـــي منصبه 
الجديـــد إيجابيـــة للغايـــة، وأتطلع 
قدمـــا للتعاون والشـــراكة معه في 

مختلف قطاعات األعمال”.

حبايب نائب أول لرئيس “جنرال إلكتريك”
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ــكـــزس ــع مــــــوديــــــات لـ ــيـ ــمـ ــى جـ ــ ــل ــ ــا ع ــ ــري ــ ــص ــ ح

ـــة ـــات متنوع ـــى خدم ـــول عل ـــارات الحص ـــاب العق ـــح ألصح تتي

“إبراهيم كانو” تطلق عروضها الرمضانية

“ديار المحرق” توفر “التنسيق الفني” عن ُبعد

أعلنت شركة إبراهيم خليل كانو الوكيل الحصري لسيارات لكزس في 
البحرين عن إطالق حملتها الرمضانية للمبيعات للعام 2020 على جميع 

موديالت لكزس.  
صيانـــة  خدمـــات  الحملـــة  توفـــر 
لمســـافة  أو  ســـنة  لمـــدة  مجانيـــة 
20,000 كم عند شراء سيارة لكزس 
جديدة، وخصومات تصل لغاية 25 
% علـــى خدمـــات لومـــار وزيبـــارت 
للعنايـــة بالســـيارات، بجانب خدمة 
المســـاعدة علـــى الطريـــق المجانية 
مدى الحيـــاة والعـــروض التمويلية 

الجذابة. 
مـــن جانبـــه، تحـــدث المديـــر األول 
لتســـويق لكزس في شركة إبراهيم 
عـــن  أيمـــن شـــحادة،  كانـــو،  خليـــل 
المزايا التـــي تقدمها هذه العروض، 
قائال: “لطالما حظيت لكزس بمكانة 
خاصـــة كواحدة من أفضل عالمات 

المملكـــة،  الفاخـــرة فـــي  الســـيارات 
ويعـــود ذلـــك بشـــكل رئيـــس ألدائها 
الفائـــق وخدمـــات الصيانـــة عاليـــة 
للعمـــالء.  نقدمهـــا  التـــي  المســـتوى 
يثمـــن العمالء تجربة امتالك إحدى 
ســـيارات لكزس، وكذلك احتفاظها 
بقيمة عالية عند إعادة البيع. يسرنا 
أن ندعـــو الجميـــع لزيـــارة معـــرض 
ســـيارات  قيـــادة  لتجربـــة  لكـــزس 
علـــى عروضنـــا  وللتعـــرف  لكـــزس، 
الحصريـــة. كما نتخذ هـــذه الفرصة 
بالقوانيـــن  تقيدنـــا  علـــى  للتأكيـــد 
التـــي  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
أوصت بها وزارة الصحة البحرينية 

لحماية صحة الجميع”.

أعلنت شركة “ديار المحرق” في ضوء 
اهتمامها بســـالمة عمالئهـــا وموظفيها 
وتشـــجيعهم على تطبيق مبدأ التباعد 
االجتماعـــي عن تقديم خدمات مكتب 
التنســـيق الفنـــي عـــن ُبعـــد التـــي تتيح 
علـــى  الحصـــول  العقـــارات  ألصحـــاب 
خدمات متنوعة من المكتب عن طريق 
تماشـــًيا  وذلـــك  إلكترونيـــة  منظومـــة 
مـــع المبـــادرات االحترازيـــة والوقائية 
التـــي تتخذهـــا المملكة؛ للحفـــاظ على 
صحة المواطنين والمقيمين، بمساندة 

وتعاون أصحاب العقارات.
ومنـــذ إطـــالق هـــذه الخدمـــة بتاريـــخ 
10 مايـــو 2020، تمكن ُمـــالك العقارات 
أحـــد  مـــع  افتراضًيـــا  التواصـــل  مـــن 

مهندســـي مكتـــب التنســـيق الفني من 
المحـــرق”،  “ديـــار  لـــدى  الخبـــرة  ذوي 
واالســـتفادة بمجموعـــة متنوعـــة مـــن 
الخدمـــات التـــي يقدمونها، مثل: طلب 
إجـــراء تعديالت على الفلل الســـكنية، 
ومراجعة ودراســـة التصاميم المبدئية 
والتفصيليـــة، ويمكنهـــم تنســـيق ذلـــك 
بكل يســـر وســـهولة عن طريق إرســـال 
 TIO@diyar.bh بريـــد إلكترونـــي إلـــى
لحجز موعد عبر اإلنترنت مع مهندس 

من مكتب التنسيق الفني.
وقال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة “ديار 
المحرق” أحمد العمادي “نحن ســـعداء 
خدماتنـــا  ثانـــي  بتقديـــم  وفخـــورون 
االفتراضيـــة التـــي تم إطالقهـــا مؤخًرا 

مـــن قبل “ديار المحرق”، وهي خدمات 
مكتـــب التنســـيق الفني. ونظـــًرا لكون 
صحـــة عمالئنـــا وموظفينـــا ومجتمعنا 

القصـــوى،  أولوياتنـــا  ضمـــن  ككل 
وتأكيدنا على ضرورة اتباع توجيهات 
الـــذي  الوطنـــي  والفريـــق  الحكومـــة، 
يعمـــل بال كلل الحتـــواء الوضع الراهن 
بأقل الخســـائر الممكنة، قررنا تدشـــين 
خدمـــات مكتـــب التنســـيق الفنـــي عن 
ُبعـــد، وهـــي متوفـــرة وفي متنـــاول أّي 
شـــخص يســـتخدم اإلنترنـــت. ونحـــن 
نحرص علـــى تقديم افضـــل الخدمات 
الحـــرص  مـــع  الالزمـــة،  والتســـهيالت 
على اتخـــاذ اإلجراءات المناســـبة. كما 
أننا نتطلع لالســـتمرار بتزويد أصحاب 
العقـــارات في “ديـــار المحـــرق”، بأعلى 
مســـتويات الدعم، من خـــالل خدماتنا 

السهلة والُميسرة”.

الزياني يستعرض آخر مستجدات “كورونا” عالميا
ــي ــح ــص ال بـــالـــقـــطـــاع  مـــتـــخـــصـــص  آالف   7 بـــمـــشـــاركـــة 

شـــارك أســـتاذ الصحـــة العامـــة المســـاعد بجامعـــة 
الخليـــج العربي، ســـلمان حمـــد الزياني، فـــي مؤتمر 
كورونـــا العالمـــي، الذي نظمتـــه عن ُبعـــد األكاديمية 
الطبيـــة االفتراضيـــة بالســـعودية الســـتعراض آخـــر 
حيـــث  كورونـــا،  بجائحـــة  المتعلقـــة  المســـتجدات 
أشـــاد بجهود البحرين في مكافحـــة جائحة كورونا 
بقيادة صاحب الســـمو الملكـــي األمير الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد نائـــب القائد 
األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء، مثمنا 
بعطـــاء الفريق الوطنـــي لمكافحة فيـــروس كورونا 
مـــن قبـــل اكتشـــاف أول حالـــة فـــي البحريـــن وإلى 
اآلن. حضـــر المؤتمر ما يقارب ســـبعة آالف مشـــارك 
مـــن المتخصصيـــن فـــي القطـــاع الصحـــي، حيـــث 
شـــارك الزيانـــي كمتحـــدث فـــي الجلســـة النقاشـــية 
التـــي تناولـــت تأثيـــر جائحـــة كورونـــا علـــى الدول، 
وكيف ســـيعاد تشـــكيل نظام الرعايـــة الصحية في 

المســـتقبل.  واســـتعرض الزيانـــي جهـــود البحريـــن 
وكيف اســـتطاعت وبنجاح في احتواء والســـيطرة 
علـــى عدم تفشـــي العدوى، مع الحفـــاظ على حركة 

االقتصـــاد والتعليم والصحة قائمـــة، ودون الحاجة 
إلـــى اللجـــوء إلـــى فـــرض الحظـــر الكلي كمـــا فعلت 

معظم دول العالم.

مجـــال  فـــي  الناشـــئة  الشـــركة  أعلنـــت 
 ،”Lumofy“ التعليميـــة  التكنولوجيـــا 
والتـــي تتخـــذ مـــن البحريـــن مقـــًرا لهـــا، 
أعلنـــت عن إطالقها لحزمـــة من الحلول 
التي تتمحور حـــول التعليم اإللكتروني 
إلـــى تســـريع وتيـــرة التحـــول  وتهـــدف 
الرقمـــي؛ بهـــدف المســـاهمة فـــي نجـــاح 
البحريـــن  فـــي  الشـــركات والمؤسســـات 

خالل الظروف الراهنة.
تقـــدم  ســـوف  بأنهـــا  الشـــركة  وأكـــدت 
خدماتهـــا مجاًنـــا لمـــدة شـــهرين، ويأتي 
الـــذي  الوقـــت  فـــي  الشـــركة  إعـــالن 
إجـــراءات  تطبيـــق  العالـــم  فيـــه  يشـــهد 
اســـتثنائية في ظل تفّشـــي وباء كورونا 
تحليـــل  خدمـــات  لتقـــدم  )كوفيـــد19-(، 
حاجـــة الموظـــف؛ بهـــدف زيـــادة وعيهم 
وتحديـــد الفجـــوات وتقليلها خالل هذه 
 ”Lumofy“ الفترة. إلى ذلك، فقد طّورت
دورة عبـــر اإلنترنـــت في منتصف شـــهر 
مـــارس الماضي تهدف لنشـــر الوعي في 
أماكـــن العمل، وذلك تماشـــًيا مع الجهود 

المبذولة ضمـــن الحملة الوطنية لحماية 
المجتمـــع مـــن المـــرض، وقد اســـتقطبت 
الـــدورة أكثـــر من ألف مشـــارك فـــي أقل 
مـــن أســـبوعين. اســـتمرت الـــدورة لمدة 
عشـــر دقائق، تم خاللها مشاركة األفكار 
والنصائح حول كيفية حماية الموظفين 
ألنفسهم من الفيروس في أماكن العمل. 
هدفت الدورة الى تســـليط الضوء على 
المـــرض عبـــر تقديم نبذة عـــن الفيروس 
والحمايـــة  األعـــراض  تحديـــد  وكيفيـــة 
الذاتية في المكتب والخطوات الرئيسة 
التـــي يجـــب علـــى الموظفيـــن اتباعهـــا 

لطلب المساعدة الطبية أو اإلرشاد.

“Lumofy” تطلق حزمة للتعّلم اإللكتروني

 نبيل حبايب

عروض رمضان الحصرية على سيارات لكزس

 أحمد العمادي
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العلماء يحذرون من دخول الشمس في “سبات”
حّذر علماء متخصصون في مجال الفلك من دخول الشمس 
مرحلة “سبات”، ينتج عنه تسرب األشعة الكونية الضارة إلى 

كوكب األرض في ظاهرة لم تحدث منذ أكثر من مئة عام.
وبحســب صحيفــة “ذا صــن”، يعتقــد الخبراء أننا على وشــك 
الدخــول فــي فتــرة انخفــاض كبيــر فــي أشــعة الشــمس على 
اإلطالق، خصوصا أنهم رصدوا اختفاء البقع الشمسية فعليا.

تصريــح  فــي  فيليبــس  تونــي  الدكتــور  الفلــك  عالــم  وقــال 
للصحيفــة: “نســتقبل اليــوم الحــد األدنى من أشــعة الشــمس، 
ممــا  ضعيفــا،  للشــمس  المغناطيســي  المجــال  أصبــح  لقــد 
سيســمح بتسرب المزيد من األشــعة الكونية من الفضاء إلى 
كوكبنا، هي ظاهرة أقسى بكثير من التي شهدناها في القرن 
الماضــي”. وأضاف فيليبس: “تشــكل األشــعة الكونية الزائدة 
خطــرا صحيــا على رواد الفضاء وعلى المســافرين في الجو، 
وتؤثــر علــى الكيميــاء الكهربائيــة في الغالف الجــوي العلوي 

لألرض، وقد تساعد في إحداث البرق”.
ويخشــى علماء “ناســا” من أن تكون هذه الظاهرة هي تكرار 
لظاهرة حدثت بين عامي 1790 و1830 والتي أدت لحدوث 
موجات برد جاف وفقدان المحاصيل ومجاعات وانفجارات 
بركانيــة حول العالم. وشــهدت تلك الفتــرة انخفاض درجات 
الحــرارة إلــى نحو 2 درجــة مئوية على مدى 20 عاما، ما أدى 

إلى تدمير المحاصيل الغذائية في العالم.
وفــي 10 أبريــل عــام 1815، حــدث ثانــي أكبر ثــوران بركاني 
على الكوكب منذ ألفي عام في جبل تامبورا في إندونيسيا، 

تسبب بمقتل 71000 شخص على األقل.
وتســببت الظاهــرة الشمســية فــي تلــك الفتــرة بحــدوث عــام 
بــال صيــف، تحديدا عام 1816، ولقبــت تلك األعوام بـ “1800 

تجمد حتى الموت”، حيث شهد شهر يوليو تساقط الثلوج.
والحظ العلماء في هذا العام اختفاء البقع الشمســية بنســبة 
76 %، وهو معدل تم تجاوزه مرة واحدة العام الماضي في 

الفضاء فقط، حيث وصلت نسبته إلى 77 %.

حــذرت هيئــات لمراقبــة الخصوصية 
من أن تطبيق مقاطع الفيديو الشهير 
“تيــك توك” ينتهك قانــون خصوصية 

األطفال ويعرضهم للخطر.
20 جماعــة، مــن  وقــدم تحالــف مــن 
بينهــم حملة مــن أجل “طفولــة خالية 
و”مركــز  التجاريــة”  اإلعالنــات  مــن 
الديمقراطيــة الرقميــة”، شــكوى إلــى 
وجــاء  الفيدراليــة.  التجــارة  لجنــة 
فــي الشــكوى أن “تيــك تــوك”، “يجمــع 
دون  لألطفــال  شــخصية  معلومــات 
ســن 13 عاما، دون موافقة والديهم”. 
ويحظــى “تيك توك” المملوك للشــركة 
الصينية “بايت دانس”، بشعبية كبيرة 
بيــن الشــباب، بفضــل حــس الفكاهــة 
واإلبــداع الــذي من الســهل أن يظهره 
مقاطــع  خــالل  مــن  المســتخدمون 
إلــى  إضافــة  بهــم،  الخاصــة  الفيديــو 

سهولة استخدام التطبيق.

هيئة أميركية: 
“تيك توك” خطر 

على األطفال
األمنيــة  الســلطات  أحبطــت 
تســليم  عمليــة  بلجيــكا  فــي 
طائــرة  بواســطة  مخــدرات 
فــي  ســجن  إلــى  مســيرة 
بعدمــا  بروكســل  العاصمــة 
أجبر تفشــي فيــروس كورونا 
علــى  الســجن  إدارة  الجديــد 

تعليق الزيارات.
الســجون  إدارة  وأكــدت 
أحبطــت  أنهــا  البلجيكيــة 

تســليم المخــدرات بواســطة الطائــرة المســيرة “درون” إلى ســجين في أحد ســجون 
العاصمــة بروكســل. وقالــت الناطقــة باســم إدارة الســجون فاليــري كالبــو “نؤكــد أن 
موظفينــا اعترضــوا طائــرة من دون طيار فوق فناء” ســجن فوريســت، مضيفة أنها 
ال تتذكــر حصــول حادثــة مماثلة من قبــل. وكانت صحيفة “ال ديرنييــر أور” اليومية 
ذكرت في نبأ لها أن تداول المخدرات في السجون البلجيكية ليس أمرا غير مألوف، 

فيما حذرت العديد من المؤسسات من خطر االستخدام المتكرر لطائرات الدرون.
وذكــرت وكالــة األنبــاء البلجيكيــة أن “الطائــرة مــن دون طيــار كانــت محملــة فــوق 

طاقتها ما ساهم في تسريع سقوطها” وفقا لفرانس برس.
وبحسب صحيفة “ال ديرنيير أور”، فقد كشف السجين الذي أرسلت إليه المخدرات 
عن نفسه عندما عّبر لموظفي السجن عن قلقه من عدم تلقي رزمة القنب التي كان 
مــن المقــرر أن تصل إليه. وعمدت إدارة الســجون إلى نقل الســجين إلى ســجن آخر 

في بروكسل، وتم فتح تحقيق في الحادثة.

إحباط عملية تهريب مخدرات لسجين بـ “درون”

wسوريون يرتدون كمامات للحد من انتشار فيروس 
كورونا يؤدون صالة الجمعة في المسجد األموي في 

دمشق )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كشــفت الشــرطة األميركية عــن جريمة 
بشــعة قتلــت فيها فتــاة صغيــرة والدها 

بسبب تعلم قيادة السيارة.
وكشــفت شــبكة “ســي إن إن” األميركية 
النقــاب عن تلك الجريمة، التي وصفتها 
بـ”المأســاوية”، والتــي قتلــت فيهــا فتــاة 
تبلــغ مــن العمر 15 عاما، والدها ذا الـ 46 

عاما.
وكانــت تتلقــى الفتــاة دروســا فــي تعلم 
كيفيــة ركــن ســيارة والدهــا “فــورد إف 
بالخطــأ  والدهــا  ولكنهــا دهســت   ،”150
المراقبــة  كاميــرات  وكشــفت  وقتلتــه. 
أن األب كان يقــف أمــام الســيارة ويعلم 
ابنتــه كيــف تركن الســيارة فــي المأرب، 
ولكن الفتاة ضغطت على مقود السيارة 
مشــهد  فــي  والدهــا  ودهســت  بالخطــأ 
مفزع. وبحسب بيان الشرطة فالسيارة 
ثــم  األب  وضربــت  حاجــزا  تجــاوزت 

ضربت شجرة.

خرجــت الشــرطة البريطانيــة في 
مهمة اعتيادية داهمت فيها مكانا 
مخــدرات  تجــار  فيــه  أن  يعتقــد 
فــي مقاطعــة هامبشــاير جنوبــي 
بريطانيــا. وذكــرت “ســكاي نيــوز” 
أن عناصــر الشــرطة عثــروا خالل 
المداهمــة على ســيارة فاخرة من 
الرياضيــة،  المبورغينــي  طــراز 
نصــف  إلــى  ثمنهــا  يصــل  التــي 
مليــون دوالر. وصادرت الشــرطة 
البريطانيــة الســيارة ضمن أشــياء 
أخــرى عثر عليها في المكان، فيما 
ألقت القبض خالل المداهمة على 
5 أشخاص لالشتباه في تورطهم 

باإلتجار بالمخدرات.
الســيارة  أن  صــور  وأظهــرت 
داخــل  مركونــة  كانــت  الفاخــرة 
مخــزن في المــكان وعليهــا غطاء 

أسود.

فتاة تقتل والدها 
بسبب تعلم قيادة 

السيارة

داهموا أوكار 
المخدرات... 
فوجدوا كنزا

حظــي تخلــي األمير هــاري وميغــان ماركل 
عــن دورهمــا فــي العائلــة المالكــة باهتمــام 
عالمــي، وكان القــرار األكثــر إثــارة للجــدل 

فيما يتعلق بحياة الزوجين الملكيين. 
تايــم”  “اليــف  شــركة  الحــدث  هــذا  ودفــع 
التلفزيونيــة األميركية لإلعالن عن إنتاجها 
فيلمــا يتنــاول قصــة خــروج األميــر هــاري 
وزوجتــه ميغــان ماركل مــن العائلة الملكية 
البريطانية. وأنتجت الشــركة ســابقا بالفعل 

الزوجيــن  حيــاة  علــى  يركــزان  فيلميــن 
الملكيين، هما: “هاري وميغان..الرومانسية 
 2018 مايــو  فــي  صــدر  الــذي  الملكيــة”، 
لالحتفــال بزفاف الزوجين، والثاني: “هاري 
وميغان..أصبحــا ملكيين”، الذي صدر العام 
2019 ليتحــدث عــن العــام األول للزوجيــن 
كدوق ودوقة ساسيكس. وتخطط الشركة 
مبدئيــا:  لفيلــم جديــد يحمــل عنوانــا  اآلن 

“هاري وميغان: الهروب من القصر”.

“هاري وميغان: الهروب من القصر”... القصة المثيرة للجدل

أعلنت الممثلة المصرية هنا الزاهد، عبر حسابها على وسائل التواصل 
االجتماعي “تويتر” عن ترشيحها من قبل “تي سي كاندلر” التي تعنى 

في اختيار أفضل 100 وجه في العالم منذ الثمانينيات لدخول القائمة 
عن العام 2020. ومن المتوقع أن تصدر النتائج في أواخر هذا العام بعد 

دراسة كاملة على كل المرشحين. الفيلم التلفزيوني يقدم سردا دراميا عن “انفصال الزوجين الواعي المثير للجدل عن التاج بعد والدة 
.TVLine ابنهما آرشي” وفقا لتقرير

قررت النيابة العامة المصرية حبس 
الشابة مودة األدهم 4 أيام احتياطا 
التهامهــا  التحقيقــات؛  ذمــة  علــى 
باالعتــداء على مبادئ وقيم أســرية 
وشــغلت  المصــري.  المجتمــع  فــي 
مــودة األدهم الــرأي العــام في مصر 
فيديوهــات  لهــا  انتشــرت  أن  بعــد 
“تيــك  وتطبيــق  اليوتيــوب  علــى 
تــوك”، وصفــت بعضهــا بغيــر الالئقة 
وتخدش الحياء العام، وفق وسائل 
إعــالم مصريــة.   وأوضحــت النيابة 
العامــة أن القرار جاء وفق “إنشــائها 
مواقــع  واســتخدامها  وإدارتهــا 
وحســابات خصوصــا عبــر تطبيقات 
بشــبكة  االجتماعــي  للتواصــل 
المعلومــات الدوليــة؛ بهــدف ارتكاب 

وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة”.
لحمايــة  العامــة  اإلدارة  وكانــت 
قــد  الداخليــة  بــوزارة  اآلداب 
تمكنت، الخميس، من ضبط الشــابة 
تنفيــذا ألمــر النيابة العامــة بضبطها 

وإحضارها.
اإلدارة  إلــى  معلومــات  ووردت 
بهروبهــا مــن محل إقامتهــا بالقاهرة 
الجديــدة عقــب صــدور أمــر النيابــة 
عــدة  أماكــن  بيــن  متنقلــة  العامــة، 
بمدينة الرحاب والســاحل الشــمالي، 
التطبيقــات  بعــض  مســتخدمة 
اإللكترونيــة لتشــفير بيانــات هاتفها 
المحمول خالل اســتخدامها الشبكة 
الهاتفيــة  واتصاالتهــا  المعلوماتيــة 

هربا من المالحقة األمنية.

من “يوتيوب” و”تيك توك” إلى السجون المصرية

كســر قطيــع مــن 200 ماعــز فــي 
ســان  مدينــة  ضواحــي  إحــدى 
كاليفورنيــا  واليــة  فــي  خوســيه 
السياج و”اســتولى” على شوارع 

المدينة في 13 مايو.
وقــام مســتخدم يدعــى روالنــدز 
قــال،  حيــث  الحــدث،  بتصويــر 

اشــترى مجموعــة أشــخاص يعيشــون فــي ضواحــي المدينــة الماعــز، لكــي تقضــي 
الحيوانــات علــى نباتــات تلــة بالقــرب مــن المنطقــة فهــذا يقلــل مــن احتمال نشــوب 
حرائــق هنــاك. وعــادة مــا تكون المعز فــي الحظيرة، لكن أحد الحيوانــات حاولت أن 
تــأكل الزهــور خــارج الســياج. وحــذت الحيوانات األخرى حذوها، وكســروا الســياج 
مًعــا. ونزلت المعز إلى شــوارع المنطقة، وصادفــه روالندز عندما عاد إلى المنزل من 
المتجر. وقال الســكان المحليون مازحين بأن قطيع المعز لم يلتزم بالحجر الصحي 

وقواعد التباعد االجتماعي المعتمدة في كاليفورنيا في مارس.

قطيع ماعز يغزو مدينة أميركية

العلماء يحذرون من دخول الشمس في فترة “سبات” يمكن أن 
تسبب عاما بال صيف
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