
ذكرت المدير العام ألمانة  «
العاصمة شوقية حميدان أن عدد 

اإلزاالت لفرشات الباعة الجائلين 
في الربع األول من 2020 بلغ 

468 إزالة، بانخفاض ملحوظ هذا 
العام بسبب الظروف التي تمر 

بها البالد.

استورد تجار المواشي عبر  «
البواخر نحو 48 ألف رأس من 
الماشية وغالبيتها جاءت من 

دولة الصومال، والتي تمر عبر 
دول خليجية، وهذه الكميات 

تشكل نموا قدره 112 % مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام السابق.

صادق الكنيست اإلسرائيلي،  «
أمس األحد، على الحكومة 
االئتالفية الجديدة برئاسة 

بنيامين نتنياهو. وقال نتنياهو 
في خطابه أمام البرلمان 

“الشعب يريد حكومة وحدة وهذا 
ما سيحصل عليه اليوم”.

مسلسل “قنديل الحكايات”، رسوم  «
متحركة بحريني، وتدور أحداثه حول 

القصص التاريخية العربية التي أثرت 
بشكل كبير وواسع على الحضارة 

العربية واإلسالمية، ووصل تأثيرها 
إلى العالم الغربي، ويطرح المسلسل 

العديد من الشخصيات العربية المؤثرة.

اختير العب المنتخب  «
السعودي األولمبي لكرة 
القدم حسان التمبكتي، 

كأفضل العب في خط 
الدفاع ببطولة آسيا تحت 23 
عاًما، والتي أقيمت في يناير 

الماضي في تايلند.

محادثات إلقامة شبكة أنابيب غاز لربط البحرين بالخليج
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المنامة - الوطنية للنفط والغاز

قال وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة “إن هناك محادثات 
جـــادة مع دول مجلـــس التعاون الخليجـــي خصوصا المملكـــة العربية 
السعودية؛ إلقامة شبكة من خطوط أنابيب الغاز لربط البحرين ببقية 

دول مجلس التعاون”.

أكــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة دعمه لألســرة 
التجاريــة واالقتصاديــة وللغرفــة لتواصــل مســاهماتها الفاعلــة في خطــط التنمية 

والمنظومة االقتصادية لخدمة االقتصاد الوطني.

جـــاء ذلك لدى اســـتقبال صاحـــب الجاللة، 
بحضـــور الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملك 
ســـمو الشيخ عبدهللا بن حمد بن عيسى آل 
خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، في قصـــر الصافرية 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أمـــس، 
البحرين سمير ناس، ورئيس مجلس إدارة 
جمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينيـــة خالـــد 

الزياني.
كما اســـتقبل عاهـــل البالد بحضـــور الممثل 
الشـــخصي لجاللـــة الملـــك ووزيـــر الديوان 

الملكي، في قصـــر الصافرية أمس، أعضاء 
مجلـــس أمنـــاء مركز الملـــك حمـــد العالمي 
للتعايش الســـلمي برئاسة الشـــيخ خالد بن 
خليفـــة آل خليفـــة رئيس مجلـــس األمناء، 
منوها جاللتـــه بمبادرات المركز اإلنســـانية 
والتســـامح  الخيـــر  قيـــم  لنشـــر  النبيلـــة 
ودعمـــه  والســـالم،  والمحبـــة  والتعايـــش 
للتضامـــن  الداعمـــة  العالميـــة  للدعـــوات 
اإلنساني والتكافل بين بني البشر خصوصا 
في هذه الظروف االســـتثنائية التي يواجه 

فيها العالم جائحة كورونا.

دعـم األسـرة التجاريـة و“الغرفــة”
جاللــة الملك: مضاعفــة العمل 

لتجــاوز تداعيات المرحلة

جاللة الملك مستقبال رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اعتمـــد 
اإلســـالمية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علـــي بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، موقعـــا 
بجـــوار إدارة إصـــالح وتأهيـــل النزالء 
كمقر مؤقت للمحاكم التي سوف تبث 
عبـــر الوســـائل اإللكترونية، واشـــترط 
العامـــة  النيابـــة  وكيـــل  حضـــور  فيـــه 

الالزمـــة  اإلجـــراءات  كافـــة  ليضبـــط 
لحسن سير المحاكمة عن بعد. واعتبر 
المقـــر المؤقت جزءا من مقر مباشـــرة 
مـــن  وتســـري  إلجراءاتهـــا،  المحكمـــة 
شـــأنه األحـــكام المقـــررة لهـــا القانـــون، 
خصوصا وجوب حضـــور أحد أعضاء 
النيابـــة العامـــة، وجواز حضـــور محام 

مع المتهم متى أراد ذلك.

أعلنـــت إدارة األوقـــاف الجعفرية عن 
إطالق مبـــادرة وطنية جديدة إلعفاء 
المتضرريـــن من مســـتأجري العقارات 
الوقفية من اإليجارات لمدة أقصاها 3 
أشهر، بحسب تقدير الضرر والمعايير 
المحـــددة؛ مراعـــاًة ألوضاعهم بســـبب 
الظـــروف الراهنـــة وفي إطـــار الجهود 
الوطنيـــة لمواجهة تداعيات االنتشـــار 

العالمي لفيروس كورونا )كوفيد 19(.
واستأنســـت اإلدارة بالـــرأي الشـــرعي 
ممثاًل في استفتاء محكمة االستئناف 
العليـــا الشـــرعية الجعفرية، إذ أوصت 
المحكمـــة بمراعاة أوضاع مســـتأجري 
تقديـــر  بحســـب  الوقفيـــة  العقـــارات 
الضـــرر الناجـــم عن الوضـــع الراهن مع 
مراعاة دراسة طلب كل مستأجر على 

حدة بحسب الحالة.

مقر مؤقت العتماد المحاكمات عن بعد

“الجعفرية” تعفي المتضررين من اإليجارات 3 أشهر
المنامة - األوقاف الجعفرية

التمبكتي العربي الوحيد بقائمة أفضل العبي آسيا تحت 23 عاًما“قنديل الحكايات”.. قصص تاريخية عربية“الكنيست” يصادق على حكومة نتنياهوواردات اللحوم الحية بحرا تقفز 112 %إزالة 468 فرشة للجائلين

0308121413

سقطت قبة مأتم الشويخ في باربار 
بعـــد أن تقاعســـت إدارة األوقـــاف 
الجعفريـــة الســـابقة والحاليـــة عـــن 
القيام بالواجـــب اإلجرائي بمتابعة 
إصـــدار الموافقـــات الالزمة لترميم 
العـــام  إلـــى  تعـــود  والتـــي  المأتـــم 

2012 بشـــكل رســـمي. القبـــة التـــي 
كانـــت تشـــكل معلًما دينًيـــا وثقافًيا 
ســـقطت وأحدثـــت أضـــراًرا بهيكل 
مبنـــى المأتم مـــن الداخـــل. “البالد” 
وقفـــت على األمر مع متولي المأتم 

وأوقافه أحمد الشويخ.

سقوط قبة مأتم الشويخ وتضرر المبنى

القدس المحتلة ـ وكاالت

أمـــس  اإلســـرائيلية،  الشـــرطة  أعلنـــت 
األحد، العثور على السفير الصيني لدى 
إسرائيل دو وي ميتا في شقته الواقعة 
الســـاحلية.  هرتســـيليا  مدينـــة  فـــي 
وقال المتحدث باســـم الشـــرطة ميكي 
رونفيلد لوكالة فرانس برس إن السفير 
إلـــى إســـرائيل منتصـــف  الـــذي وصـــل 
فبرايـــر عثـــر عليـــه ميتا فـــي منزله في 
هرتســـيليا. وأكد روزنفيلـــد أن وحدات 
الشـــرطة كانت في الموقـــع “كجزء من 
اإلجـــراءات الروتينيـــة )...( لكـــن ليـــس 
هنـــاك تحقيـــق فـــي وفاتـــه”. ولـــم تكن 
زوجة الســـفير البالغ من العمر 57 عاما، 

أو ابنه يقيمان معه في إسرائيل.

العثور على سفير 
الصين في إسرائيل 

ميتا في شقته

16 صفحة - 210 فلوس

الحايكي معقبة: اإلجابة وثيقة رسمية ملزمة للبلديات والكهرباء

وزير العدل: المآتم “دور عبادة” والمسجلة 622

بما قل ودل... قّدم وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إجابة بصفحة واحدة 
فقط على سؤال برلماني.

ووجهت النائب كلثم الحايكي ســـؤاال 
بشـــأن تصنيـــف المآتـــم كـــدور عبـــادة 

وعددها بالبحرين.
وأجـــاب الوزير بأن المآتـــم تعتبر دور 
عبـــادة، لقيامهـــا علـــى أســـاس إحيـــاء 

شعائر دينية.

المســـجلة  المآتـــم  عـــدد  وبخصـــوص 
رســـميا، أفاد الوزيـــر بأنهـــا 622 مأتما 
بحســـب آخر إحصـــاء لها فـــي أكتوبر 

.2019
الحايكـــي  اعتبـــرت  جهتهـــا،  مـــن 
إجابـــة الوزيـــر “وثيقة رســـمية لجميع 

رؤســـاء المآتـــم وتلـــزم كافـــة الجهات 
أن  علـــى  الدولـــة  فـــي  والمؤسســـات 
تعامـــل المآتـــم كدور عبـــادة من حيث 
الخدمـــات البلديـــة والكهربـــاء والماء 
وغيرها، وأن غير ذلك سيعتبر مخالفا 

للقانون”.
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 اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، بحضور الممثل 
الشخصي لجاللة الملك سمو الشيخ عبدهللا 
بن حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير الديوان 
الملكـــي الشـــيخ خالد بـــن أحمـــد آل خليفة، 
فـــي قصـــر الصافرية أمس، أعضـــاء مجلس 
أمنـــاء مركـــز الملك حمـــد العالمـــي للتعايش 
الســـلمي برئاسة الشـــيخ خالد بن خليفة آل 
خليفـــة رئيس مجلس األمنـــاء، حيث رفعوا 
إلـــى جاللـــة الملك خالـــص التهانـــي وأطيب 
التبريكات بالعشـــر األواخر من شهر رمضان 
الكريـــم، ســـائلين هللا ســـبحانه وتعالـــى أن 
يعيـــد المناســـبة الكريمة علـــى جاللته بوافر 

بالصحة والخير والبركات.
كما أطلع رئيس مجلس األمناء جاللة الملك 

على مشـــاركة مملكـــة البحرين فـــي الصالة 
من أجل اإلنســـانية بدعـــوة من اللجنة العليا 
لألخـــوة اإلنســـانية، والتـــي جـــاءت بمباركة 
ســـامية مـــن جاللتـــه، بمشـــاركة العديـــد من 
االجتماعيـــة  والشـــخصيات  الديـــن  علمـــاء 

والثقافيـــة. وخـــالل اللقـــاء، أعـــرب صاحب 
الجاللة عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء 
مركـــز الملك حمد العالمي للتعايش الســـلمي 
علـــى مســـاعيهم وجهودهـــم الخيـــرة لدعـــم 
رسالة المركز اإلنسانية إلبراز صورة المملكة 

المتحضرة والمشـــرقة للعالم، منوها جاللته 
بمبـــادرات المركـــز اإلنســـانية النبيلـــة لنشـــر 
قيـــم الخير والتســـامح والتعايـــش والمحبة 
والســـالم، ودعمه للدعوات العالمية الداعمة 
للتضامن اإلنســـاني والتكافل بين بني البشر 

خصوصـــا فـــي هـــذه الظـــروف االســـتثنائية 
التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا.

وأكـــد جاللته نهـــج مملكـــة البحريـــن القائم 
علـــى التعـــاون والتضامـــن فـــي إطـــار تعزيز 
األخوة اإلنسانية خصوصا في ظل الظروف 

الصعبـــة التـــي تمـــر بهـــا البشـــرية؛ باعتبـــاره 
الســـبيل لمواجهـــة الوباء العالمـــي واحتواء 
تداعياتـــه، متمنيـــا جاللتـــه لشـــعوب العالـــم 
كافـــة الصحـــة واألمـــن والســـالمة وتجـــاوز 

المرحلة بإذن هللا تعالى.

مضاعفة العمل لتجاوز تداعيات المرحلة لدعم االقتصاد

أكـــد عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة الدور الريادي 
الـــذي تضطلـــع به غرفة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن فـــي خدمـــة القطـــاع التجـــاري 
أدائـــه،  وتطويـــر  وتنشـــيط  والصناعـــي 
منوهـــا جاللته بجهود الغرفة ومبادراتها 
لمواجهة جائحـــة كورونا والتخفيف من 
آثارهـــا، باعتبارها شـــريكا فاعاًل وحيويا 
فـــي مســـيرة النهضـــة الشـــاملة، وممثـــال 
تقدمـــه  ومـــا  الخـــاص  للقطـــاع  جديـــرا 
جمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينيـــة من 
أنشطة وفعاليات دعًما للقطاع التجاري.

جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال جاللـــة الملك، 
لجاللـــة  الشـــخصي  الممثـــل  بحضـــور 
الملـــك ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ووزيـــر الديوان 
الملكي الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، 
فـــي قصر الصافرية أمـــس، رئيس غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ســـمير ناس، 
إدارة جمعيـــة رجـــال  ورئيـــس مجلـــس 
األعمـــال البحرينية خالـــد الزياني، حيث 
األواخـــر  بالعشـــر  الملـــك  لجاللـــة  بـــاركا 
مـــن رمضـــان، داعييـــن هللا أن يعيد هذا 
الشهر الفضيل على جالله الملك وشعب 

البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات 
وأن يرفع عن األمة العربية واإلســـالمية 

هذه الغمة.
كمـــا تم فـــي اللقـــاء اســـتعراض عدد من 
الخـــاص  بالقطـــاع  المتعلقـــة  المواضيـــع 
برامجـــه  وتنشـــيط  تعزيـــز  لمواصلـــة 
وأنشـــطته في القطاعـــات المختلفة في 

ظل الظروف الراهنة.
التجـــار  بجهـــود  الملـــك  جاللـــة  وأشـــاد 
ورجـــال األعمـــال البحرينييـــن وعطائهم 
االقتصـــادي  النمـــو  عجلـــة  دفـــع  فـــي 
ودعـــم فرص االســـتثمار وتعزيـــز الموقع 

التجاري واالســـتثماري المتميز للبحرين 
علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والعالمـــي، 
مؤكـــًدا جاللته دعمـــه لألســـرة التجارية 
لتواصـــل  وللغرفـــة  واالقتصاديـــة 
مســـاهماتها الفاعلـــة في خطـــط التنمية 
لخدمـــة  االقتصاديـــة  والمنظومـــة 

االقتصاد الوطني.
كمـــا أكـــد جاللـــة الملـــك أهميـــة تكاتـــف 
علـــى  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن  الجهـــود 
المكتســـبات الوطنيـــة ومضاعفـــة العمل 
لتجـــاوز تداعيـــات المرحلـــة الراهنـــة بما 

يدعم ويعزز االقتصاد البحريني.

وأعـــرب جاللتـــه عن ثقتـــه بـــأن المملكة 
قـــادرة على تجاوز هـــذه المرحلة بجهود 
وســـواعد أبنائهـــا المخلصيـــن وكفاءاتها 
المســـتقبل  نحـــو  واالنطـــالق  الوطنيـــة 
بعزم وثبات لحماية المكتســـبات وتعزيز 
مسيرة التنمية والتطور لمستقبل أفضل 

للمواطنين وأجيال البحرين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيس غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن باســـمه ونيابـــة عـــن 
األســـرة التجارية عن عظيم شكره وبالغ 
امتنانـــه إلى جاللة الملك على توجيهات 
جاللته الســـامية وعلـــى ما يوليه جاللته 

مـــن اهتمـــام ورعايـــة للقطـــاع التجـــاري 
واالقتصادي في المملكة، مشيًدا بالدعم 
الكبيـــر الذي تحظى بـــه الغرفة والقطاع 
الخـــاص مـــن صاحـــب الجاللـــة، ومؤكًدا 
مواصلة بـــذل كل الجهـــود لمواجهة آثار 
وتداعيـــات جائحة كورونـــا بالتعاون من 

الجهات المعنية كافة.
مـــدى تاريخهـــا  الغرفـــة علـــى  وأكـــد أن 
العريـــق كانـــت خير معيـــن للحكومة في 
الداعمـــة لالقتصـــاد  التنمويـــة  جهودهـــا 
الوطنـــي، وكانت والزالت الصوت المعبر 

عن القطاع الخاص البحريني.
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المنامة - بناالمنامة - جمعية رجال األعمال البحرينية

رفعت جمعية رجال األعمال البحرينية 
أســـمى آيات الشـــكر والتقدير واالمتنان 
إلى المقام السامي لعاهل البالد   صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  
علـــى تفضـــل جاللتـــه باســـتقبال رئيس 
غرفة تجـــارة وصناعة البحرين ورئيس 
جمعيـــة رجال األعمـــال البحرينية نيابة 
عـــن األســـرة التجاريـــة والصناعيـــة في 
جاللتـــه  رعايـــة  يعكـــس  ممـــا  المملكـــة 

المستمرة لقطاع األعمال البحريني.
وأعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية 
خالـــد الزياني ونيابة عن مجلس اإلدارة 
وجميع أعضاء ومنتســـبي الجمعية عن 
تأييدهم ومســـاندتهم لكافـــة المبادرات 
الحكيمـــة التـــي يتخذهـــا جاللـــة الملـــك 
البحريـــن  ونهضـــة  رفعـــة  ســـبيل  فـــي 

ولكافـــة الجهـــود المتوالية التـــي يبذلها 
مـــا يخـــدم  إلـــى كل  جاللتـــه والراميـــة 
مصلحـــة البحريـــن وتقدمهـــا وازدهارها 
واقتصادها الوطني، وخصوصًا في ظل 
األوضـــاع المحليـــة والعالميـــة الناجمـــة 
عـــن جائحة كورونا “كوفيـــد 19”، ومنها 
توجيهـــات جاللته بتخصيـــص محفظة 
لدعـــم االقتصـــاد البحرينـــي بقيمـــة 4.3 
مليار دينار وما تبعه من مبادرات أخرى 
والذي مثل دعمًا كبيرًا في ظل الظروف 

الراهنة.
وفي هذا اإلطار ثمنت الجمعية مبادرات 
جاللـــة الملك من جهـــود كبيرة من أجل 
مســـاندة القطـــاع التجـــاري والصناعـــي 
واالستثماري في ظل األوضاع المحلية 
والعالمية، والســـعي لتقديم سبل الدعم 
المتـــاح للنهـــوض بدور القطـــاع الخاص 

البنـــاء،  مســـيرة  ليواصـــل  البحرينـــي 
حيـــث تشـــرف رئيـــس الغرفـــة ورئيـــس 
الجمعيـــة ببحـــث عـــدد مـــن المواضيـــع 
لمواصلـــة  الخـــاص  بالقطـــاع  المتعلقـــة 
تعزيز وتنشـــيط برامجه وأنشـــطته في 
القطاعـــات المختلفة في ظـــل الظروف 

الراهنة.
ونوهت الجمعية بالتوجيهات الســـامية 
لجاللـــة الملـــك والتـــي أكد جاللتـــه فيها 
أهمية تكاتـــف الجهود من أجل الحفاظ 
علـــى المكتســـبات الوطنيـــة ومضاعفـــة 
العمل لتجاوز تداعيات المرحلة الراهنة 
بمـــا يدعم ويعـــزز االقتصـــاد البحريني. 
سائلة هللا سبحانه أن يديم على مملكة 
البحريـــن ملـــكًا وحكومـــًة وشـــعبًا نعمـــة 
األمـــن واالزدهار والرخاء في ظل العهد 

الزاهر لجاللة الملك.

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أعـــرب 
البحريـــن ســـمير نـــاس عن عميـــق اعتزاز 
وجزيـــل شـــكر الغرفـــة ومجلـــس إدارتهـــا 
واألســـرة التجاريـــة والصناعيـــة لما أبداه 
عاهـــل البالد  صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، مـــن توجيهـــات 
سامية ودعم متواصل ومساندة مستمرة 
للغرفـــة وللقطـــاع الخاص خالل تشـــرفه 
بلقاء جاللته بمناســـبة العشر األواخر من 

شهر رمضان المبارك. 
ولفـــت ناس إلـــى أن “الغرفـــة تنظر بكثير 
لدعـــم جاللتـــه  والتقديـــر  االمتنـــان  مـــن 
للجهـــود التـــي تتبناهـــا الغرفـــة فـــي دعم 
اإلمكانيـــات  وتســـهيل  البحريـــن  تجـــار 
أمامهـــم انطالقـــا مـــن رســـالتها وأهدافها 
المتمثلـــة فـــي نهضـــة البحريـــن التجارية 

واالقتصادية، وكذلك جهودها ومبادراتها 
لمواجهـــة جائحة كورونـــا والتخفيف من 
آثارهـــا، باعتبارها شـــريكًا فاعـــالً وحيويًا 
فـــي مســـيرة النهضـــة الشـــاملة، وممثـــال 
جديرا للقطاع الخاص بمملكة البحرين”. 
كمـــا ثّمـــن ناس مـــا أكده صاحـــب الجاللة 
مـــن أهميـــة الـــدور الريـــادي للغرفـــة فـــي 
والصناعـــي،  التجـــاري  القطـــاع  خدمـــة 
بمختلـــف فئاته وتنشـــيط وتطوير أدائه، 
لألســـرة  دعـــم  مـــن  جاللتـــه  أبـــداه  ومـــا 
التجاريـــة واالقتصادية وللغرفة لتواصل 
مســـاهماتها الفاعلـــة، في خطـــط التنمية 
والمنظومة االقتصادية لخدمة االقتصاد 
الســـامية  جاللتـــه  ودعـــوة  الوطنـــي، 
لتكاتـــف الجهـــود مـــن أجل الحفـــاظ على 
المكتســـبات الوطنيـــة، ومضاعفـــة العمل 
لتجـــاوز تداعيـــات المرحلـــة الراهنـــة بمـــا 

يدعم ويعزز االقتصـــاد البحريني، مؤكدا 
أن الغرفة ســـتواصل هذا الدور بل سوف 
تطوره خالل المرحلة المقبلة حتى تكون 

على قدر اآلمال المعقودة عليها. 
وأوضـــح أن “مـــا أبـــداه جاللـــة الملك من 
تقدير واشـــادة بـــدور الغرفـــة التي كانت 
علـــى مـــدى تاريخهـــا العريق خيـــر معين 
للحكومة في جهودهـــا التنموية الداعمة 
لالقتصـــاد الوطني، والصـــوت المعبر عن 
القطـــاع الخاص البحرينـــي، وهذا يجعلنا 
نعمـــل علـــى شـــحذ الهمـــم لنكـــون علـــى 
المعقـــودة  والتطلعـــات  اآلمـــال  مســـتوى 
علينـــا وعلـــى القطـــاع الخـــاص البحريني 
ودوره في عملية التنمية”، مضيفًا أن ذلك 
يؤكـــد مـــا يمثله هـــذا القطاع مـــن واجهة 
البحرين التجارية ومـــرآة تعكس التطور 

التجاري واالقتصادي في المملكة.

رئيس “الغرفة”: “الخاص” يحظى بدعم كبير من جاللة الملك“رجال األعمال”: توجيهات جاللة الملك خريطة طريق لتجاوز المرحلة
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المنامة- امانة العاصمة

قـــدم منتســـبو الحـــرس الوطنـــي تبرعًا 
ماليـــًا إلـــى المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
العـــادة  علـــى  وذلـــك جريـــًا  اإلنســـانية، 
الســـنوية وتقديرًا لما تقوم به المؤسسة 
مـــن أعمـــال إنســـانية ومشـــاريع خيرية 
داخـــل المملكـــة وخارجهـــا، وكذلـــك في 
إطار المســـؤولية والشـــراكة المجتمعية 
التـــي تحرص رئاســـة الحـــرس الوطني 
مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون  تفعيلهـــا  علـــى 
مملكـــة  فـــي  والمؤسســـات  الجهـــات 

البحرين.
وســـلم مبلـــغ الدعـــم المالـــي، مستشـــار 
الشـــؤون الدينيـــة في الحـــرس الوطني 
الشـــيخ راشـــد بن محمد الهاجـــري، إلى 
األمين العام للمؤسســـة الملكية لألعمال 

اإلنسانية مصطفى السيد.
تـــم  التبـــرع  أن  الهاجـــري  وأوضـــح 
تخصيصـــه لدعـــم األعمـــال اإلنســـانية، 
بمباركـــة مـــن رئيـــس الحـــرس الوطنـــي 

الفريـــق أول ركـــن ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة مدير 
أركان الحـــرس الوطنـــي اللـــواء الركـــن 
الشـــيخ عبدالعزيز بن ســـعود آل خليفة، 
مشيرًا إلى أن هذا الدعم المالي خصص 
ريعـــه من اشـــتراكات منتســـبي الحرس 

الوطني.
الملكيـــة  بالرعايـــة  الهاجـــري  وأشـــاد 
الكريمـــة لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري  الرئيـــس 
لألعمـــال اإلنســـانية، وما يوليـــه جاللته 
من اهتمام كبير بأيتام وأرامل البحرين 
واإلنســـاني  الخيـــري  العمـــل  ورعايـــة 
داخـــل وخـــارج المملكة، ومثمنـــًا جهود 
رئيس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة فـــي تقديـــم العمل 

الخيري واإلنساني لجميع المحتاجين.

في إطار استمرار خطة وزارة الخارجية 
فـــي  البحرينييـــن  المواطنيـــن  بإجـــالء 
الخارج في ظل تفشي جائحة فيروس 
كورونـــا )كوفيد19( حـــول العالم، قامت 
ســـفارة مملكـــة البحريـــن فـــي نيودلهي 
والقنصليـــة العامة لمملكـــة البحرين في 
مومبـــاي بإجـــالء البحرينييـــن الراغبين 
الهنـــد  جمهوريـــة  مـــن  العـــودة  فـــي 
الصديقـــة، عبـــر مطـــار مدينـــة كوتشـــي 

بجنـــوب جمهوريـــة الهنـــد إلـــى مملكـــة 
البحرين.

وأشـــادت ســـفارة مملكـــة البحريـــن لدى 
العامـــة  والقنصليـــة  الهنـــد  جمهوريـــة 
لمملكـــة البحريـــن فـــي مومبـــاي بتعاون 
الســـلطات المحليـــة المختصـــة من أجل 
تســـهيل إجـــراءات اجـــالء البحرينييـــن 
الوطـــن  أرض  إلـــى  عودتهـــم  وتأميـــن 

سالمين معافين.

العاصمـــة  أمانـــة  عـــام  مديـــر  أكـــدت 
المهندســـة شـــوقية حميـــدان أن أمانة 
شـــهور  ال3  خـــالل  قامـــت  العاصمـــة 
االولـــى من العـــام 2020 )يناير، فبراير، 
مـــارس( برصد 11 عقارا آيال للســـقوط 
اإلداريـــة  اإلجـــراءات  إكمـــال  ويتـــم 
الالزمـــة تمهيـــدا للهـــدم بالتنســـيق مـــع 
الجهات الحكومية المعنية وذلك وفقا 
التـــي حددتهـــا  للقواعـــد واإلجـــراءات 
الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون البلديـــات 
الـــذي يخـــول   2001 لســـنة   )35( رقـــم 
للبلديـــة بهـــدم العقار بالطريـــق اإلداري 
فـــي حال شـــكل خطـــورة علـــى الناس 

وممتلكاتهم. 
واوضحـــت ان عـــدد اإلزاالت لفرشـــات 
الباعـــة الجائليـــن فـــي الربـــع االول من 
2020 بلـــغ 468 ازالـــة، وبالمقارنـــة مـــع 
عـــدد االزاالت فـــي نفس الفتـــرة خالل 

انخفـــاض  يتبيـــن   2019 األول  الربـــع 
نسبة اإلزالة بشـــكل ملحوظ هذا العام 
بســـبب الظـــروف العامـــة التـــي تمر بها 
البالد وتنفيذا لالجـــراءات االحترازية 
الصادرة من اللجنة التنسيقية للتصدي 
لفايروس كورونا )كوفيد – 19( وفرض 

الحظر وإغالق المحالت التجارية.

منتسبو الحرس الوطني يتبرعون لـ “الملكية اإلنسانية”

إجالء البحرينيين من الهند

إزالة 468 فرشة مخالفة للجائلين بالمنامة
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“الثقافة” تحتفي باليوم العالمي للمتاحف
الشـــيخة مـــي: تأكيـــد أهميـــة الصـــروح الثقافيـــة بالمحافظـــة علـــى المنجـــزات

تحتفـــي هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
باليـــوم العالمـــي للمتاحـــف الـــذي يصـــادف 
اليوم االثنين، حيث تحرص الهيئة ســـنويًا 
تأكيـــدًا  المناســـبة  بهـــذه  االحتفـــال  علـــى 
علـــى أهميـــة المتاحـــف فـــي إثـــراء الحراك 
الثقافي البحريني ودورها في بناء جســـور 
التواصـــل ما بيـــن البحريـــن والعالم. وبهذه 
البحريـــن  قالـــت رئيســـة هيئـــة  المناســـبة، 
للثقافة واآلثار الشـــيخة مي بنت محمد آل 
خليفـــة: “نحتفي باليوم العالمـــي للمتاحف 
لكـــي نؤكـــد أهميـــة الصـــروح الثقافيـــة في 
الحضاريـــة”،  منجزاتنـــا  علـــى  المحافظـــة 
التـــي  الظـــروف  مـــن  “وبالرغـــم  مضيفـــة: 
فرضتها األزمة الصحية العالمية، إال أننا ما 
زلنا نؤمـــن بدور المتاحف في بناء جســـور 
التواصـــل مـــع اآلخر وال بد من اســـتمرارية 
عملهـــا في حمـــل رســـالة الثقافـــة وتعريف 

العالـــم بمـــا نمتلكـــه مـــن مقومات إنســـانية 
وثقافية ولو عن ُبعد في هذه األثناء”.

وأشـــارت إلـــى أن مملكـــة البحريـــن، بفضل 
دعـــم القيادة الرشـــيدة وعلى رأســـها عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
مختلـــف  ومســـاهمة  خليفـــة،  آل  عيســـى 
الجهـــات العامـــة والخاصة، قـــد تمّكنت من 

تعزيز البنية التحتية المتحفية في المملكة 
عبر تأســـيس متاحف ومراكـــز زوار بالقرب 
مـــن المواقـــع األثريـــة، مـــع ســـعي مســـتمر 
لتقديـــم عـــروض متحفيـــة تغنـــي التجربة 

الثقافية للمواطن والزائر والمقيم.
 واســـتدركت: “فـــي الهيئـــة نســـتثمر هـــذه 
التباعـــد  قواعـــد  ظـــل  فـــي  المنجـــزات 

االجتماعـــي التي فرضتهـــا األزمة من أجل 
إلـــى  والمتاحـــف  المواقـــع  بهـــذه  االنتقـــال 
الفضـــاء اإللكترونـــي واليـــوم لدينا جوالت 
متحفيـــة متكاملـــة نقّدمهـــا للجمهـــور عبـــر 
مـــن خاللهـــا  يمكـــن  اإللكترونـــي  منّصاتنـــا 
معايشـــة تجربـــة تغنـــي الحـــواس وتعطي 

فكرة عما نمتلكه من مقومات إنسانية”.

متحف موقع قلعة البحرين الشيخة مي بنت محمد

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة في القيـــادة العامة صباح أمس، 
رئيس المجلس األعلـــى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، بحضور الفريـــق الركن عبدهللا 

بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.

وأثنـــاء اللقـــاء، رحب القائـــد العام لقوة 
دفاع البحريـــن برئيس المجلس األعلى 
الطيبـــة  بالجهـــود  مشـــيًدا  للصحـــة، 
المبذولـــة التي يقدمهـــا المجلس األعلى 
جـــودة  وتحســـين  لتطويـــر  للصحـــة 
الخدمات الصحيـــة المقدمة للمواطنين 

والمقيمين بمملكة البحرين.

القائد العام يشيد بالجهود الطبية البحرينية

“اآلسيان والبحرين”: مبادرة لدعم “العمالة اآلسيوية غير القادرة”
الشـــيخ دعيـــج: البحريـــن ُعرفـــت عبـــر تاريخهـــا بإكـــرام الضيـــف

واجتماعيـــة  إنســـانية  مبـــادرة  فـــي 
التبعـــات  مـــن  الحـــد  فـــي  للمســـاهمة 
النتشـــار  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
“كوفيـــد  المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس 
19” علـــى مملكة البحريـــن، أعلن رئيس 
اآلســـيان  إدارة مجلـــس دول  مجلـــس 
والبحرين الشـــيخ دعيج بن عيســـى آل 
خليفة وأعضاء مجلس اإلدارة “مبادرة 
دعـــم العمـــال األجانـــب المغتربيـــن من 
دول اآلســـيان ”، وهـــي مبادرة إنســـانية 
تهدف إلى مساعدة العمالة غير القادرة 
علـــى العودة إلى بلدانهـــم في أمان بعد 
أن خســـروا وظائفهـــم نتيجـــة للتبعات 
علـــى  كورونـــا  لجائحـــة  االقتصاديـــة 

المؤسسات والشركات في البحرين.

وغـــادرت بالفعـــل أخيـــرا الدفعة األولى 
فـــي  المقيمـــة  اآلســـيوية  العمالـــة  مـــن 
دول  “مجلـــس  مـــن  بدعـــم  المملكـــة 
اآلســـيان” مطـــار البحريـــن الدولـــي إلى 
بالدهـــا على متن رحلة شـــركة “طيران 
األولـــى  المجموعـــة  وهـــي  الخليـــج”، 

لـــدول  المجموعـــات  مـــن  عـــدد  ضمـــن 
اآلســـيان، ويضـــم مجلس اآلســـيان 10 
دول آســـيوية هي: إندونيسيا، ماليزيا، 
ســـنغافورة، برونـــاي،  ميانمـــار، تايلنـــد، 

 كمبوديا، الوس،  فيتنام، والفلبين. 
وقال رئيس مجلس إدارة مجلس دول 

اآلســـيان والبحريـــن الشـــيخ دعيـــج بن 
عيســـى آل خليفة  ”في ظـــل الصعوبات 
البلـــدان  اقتصـــادات  تواجـــه  التـــي 
العالميـــة، نتيجـــة هـــذه الجائحـــة غيـــر 
المتوقعة “كورونـــا  COVID - 19 ” ،   وبما 
 أن القطاعيـــن العـــام والخـــاص يلعبـــان 
دورا مهمـــا فـــي دعم المبـــادرات، فإنني 
باســـمي وعـــن جميـــع أعضـــاء مجلـــس 
إدارة مجلـــس دول  اآلســـيان والبحرين 
للمســـاهمة  نتطلـــع  الكـــرام  وأعضائهـــا 
لخدمـــة  إنســـاني  واجتماعـــي  بـــدور 
ودعـــم العمـــال األجانـــب المغتربين من 
دول اآلســـيان، الذين عانوا من خســـائر 
ماليـــة، وذلك لعمـــل الترتيبـــات  الالزمة 
مـــع الـــوزارات المعنيـــة إلعادتهـــم إلـــى 

أوطانهم بأمان” .

الدفعة األولى من العمالة

المنامة - مجلس دول اآلسيان والبحرين

االثنين 18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 - العدد 4234

local@albiladpress.com

تسليم 5500 سلة غذائية لألسر العفيفة
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن: مواصلـــة التنســـيق مـــع “الخـــاص” لدعـــم “معـــاً نهتم”

مـــع قـــرب انتهـــاء شـــهر رمضـــان المبارك، 
تســـليم  مـــن  العاصمـــة  محافظـــة  أنهـــت 
جمعيـــة   22 إلـــى  غذائيـــة  ســـلة   5500
خيريـــة تابعـــة لمناطـــق العاصمـــة ضمـــن 
حملـــة “معًا نهتم” التي أطلقتها المحافظة 
وتســـتهدف توزيع الســـالل الغذائية على 
األســـر العفيفة مـــن المواطنين، وتماشـــيًا 
مـــع جهود حملـــة محافظـــة العاصمة نحو 
إيصال الغـــذاء المطلوب للمحتاجين قدر 
اإلمـــكان في ظـــل تأثير جائحـــة فيروس 

كورونا )كوفيد19(.
جـــاء ذلـــك، لـــدى متابعـــة نائـــب محافـــظ 
العاصمـــة حســـن المدنـــي عمليـــة تســـليم 
لممثلـــي  الغذائيـــة  الســـالل  دفعـــات 
الجمعيـــات الخيريـــة التـــي مثلـــت مناطق 
العاصمـــة التاليـــة وهـــي المنامـــة، الحورة، 
توبلـــي، الســـهلة، المعاميـــر، الديه، ســـترة، 

أم الحصـــم، العكـــر، الســـقية، النبيه صالح، 
البالد القديـــم، الزنج، الصالحيـــة، الجفير، 
النعيـــم،  كربابـــاد،  المصلـــى،  الســـنابس، 
جدحفص ورأس الرمـــان، بغرض توزيعها 
علـــى المتضررين والمحتاجين من األســـر 
العاصمـــة  محافـــظ  وأكـــد  البحرينيـــة. 

الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة 
أن المحافظـــة نجحـــت فـــي توزيـــع 5500 
ســـلة غذائية على المحتاجين خالل شـــهر 
رمضان المبارك والذي يمثل بعدًا إنســـانيًا 
مهمـــا في ظـــل الجهود الوطنيـــة المبذولة 
للحد من انتشـــار الفيروس، مشيرًا إلى أن 

المحافظة ســـتواصل التنسيق مع القطاع 
الخـــاص لدعـــم حملـــة “معـــًا نهتـــم” حتـــى 
انتهـــاء جائحة كورونا، خصوصًا وأن مثل 
هذه المبـــادرات الخيرية المقدمة في ظل 
هـــذه الجائحـــة تســـهم في تفعيـــل مفهوم 
الشـــراكة المجتمعيـــة وتعـــزز مـــن تكاتـــف 
المجتمع وتعزز من ثقافة العطاء اإلنساني 
النعكاساتها اإليجابية على المجتمع، مثنيًا 
على الدور الكبير للقطاع الخاص في دعم 
هـــذه الحملـــة. وأشـــار إلى أن ذلك يشـــجع 
ويحفـــز نحو إيصـــال المســـاعدات لجميع 
المحتاجيـــن بمـــا يندرج ذلـــك ضمن جهود 
مملكـــة البحريـــن وتكاتف جميـــع الجهات 
لتخطي هـــذه األوضاع االســـتثنائية بأقل 
الخســـائر الممكنـــة، معربـــًا عـــن تفاؤله في 
أن تواصـــل الحملـــة نجاحاتها نظير الدعم 
المقـــدم من القطاع الخاص والذي يســـهم 

في دعم األسر المتضررة من المواطنين.

المنامة- محافظة العاصمة

“الجعفرية”: إعفاء المتضررين من اإليجارات الوقفية 3 أشهر
”19 ــد  ــيـ ــوفـ “كـ ــات  ــ ــي ــ ــداع ــ ت بــســبــب  ــم  ــ ــه ــ ــاع ــ ألوض ــاة  ــ ــراعـ ــ مـ

أعلنـــت إدارة األوقـــاف الجعفرية عن إطالق 
مبـــادرة وطنيـــة جديدة إلعفـــاء المتضررين 
مـــن  الوقفيـــة  العقـــارات  مســـتأجري  مـــن 
اإليجـــارات لمـــدة أقصاها 3 أشـــهر، بحســـب 
المحددة.وتأتـــي  والمعاييـــر  الضـــرر  تقديـــر 
الملكيـــة  بالتوجيهـــات  استرشـــاًدا  المبـــادرة 
الســـامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 

بن ســـلمان آل خليفة، ومبـــادرات ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، وفي إطار الجهود 
الوطنية لمواجهة تداعيات االنتشار العالمي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( على المســـتوى 
المحلي. واستأنســـت اإلدارة بالرأي الشرعي 
ممثاًل في استفتاء محكمة االستئناف العليا 
المحكمـــة  إذ أوصـــت  الجعفريـــة،  الشـــرعية 
بمراعاة أوضاع مستأجري العقارات الوقفية 

بحســـب تقديـــر الضـــرر الناجـــم عـــن الوضـــع 
الراهن مع مراعاة دراســـة طلب كل مستأجر 
على حدة بحســـب الحالـــة. ووضعت اإلدارة 
ضوابـــط إجرائيـــة لدراســـة طلبـــات اإلعفـــاء 
تداعيـــات  بســـبب  بالمســـتأجرين؛  الخاصـــة 
وبـــاء كورونـــا )كوفيـــد 19(، هـــي: أن يكـــون 
وأن  األجـــرة،  بســـداد  ملتزًمـــا  المســـتأجر 
يغطي العقد محل اإلعفاء نشـــاًطا تجارًيا أو 
اســـتثمارًيا، أن ال توجد عليه دعوى قضائية 
مقامـــة مـــن جانـــب اإلدارة تخـــص مخالفـــة 

شـــروط عقد اإليجـــار. وحـــددت اإلدارة آلية 
تقديـــم الطلبـــات بتخصيص بريـــد إلكتروني 
الســـتقبال الطلبات وللرد على االستفسارات 

)social@jwd.gov.bh( :بهذا الشأن وهو
وأشـــارت اإلدارة إلى أنها ستستقبل الطلبات 
الـــواردة مـــن المســـتأجرين بهذا الشـــأن )عبر 
البريـــد االلكترونـــي فقط( لفتـــرة أقصاها 30 
مايو 2020، وستقوم اللجنة المكلفة بدراسة 
الطلبـــات كافة وفق المعايير واالشـــتراطات 

المحددة.

المنامة - األوقاف الجعفرية

 شوقية حميدان

متابعة تسليم دفعات السالل الغذائية لممثلي الجمعيات الخيرية
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تحريرهـــا  فـــي  يشـــارك  منوعـــة  يوميـــة  صفحـــة 
البـــاد. صحيفـــة  أقســـام  بمختلـــف  الزمـــاء 

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

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

^ قائــد المنتخــب الوطنــي األول لكــرة الصــاالت الالعــب محمــد الســندي الشــهير بـــ “موشــي”، أحــد النجــوم الالمعين في ســماء كرة 
الصاالت بمملكة البحرين، وكان ضمن عناصر المنتخب الذي تأهل للمرة األولى إلى بطولة آسيا للصاالت في العام 2018، ووصل حينها 

المنتخب إلى ربع النهائي. الالعب يحل ضيًفا على “البالد” في زاوية يوميات للحديث حول برنامجه اليومي.

1. ما برنامجك بيوم رمضان؟ «

فـــي ظل الوضـــع الراهن مع فيـــروس كورونا 
المســـتجد، فـــإن البرنامج يشـــتمل في أغلب 

أوقاته على الرياضة بمختلف أنشطتها.
2. ما وجبتك المفضلة على الفطور  «

والسحور؟

ســـمك الصافي هو الطبـــق المفضل لدي على 

وجبـــة الفطور، فيمـــا أفضل أن تكـــون وجبة 
السحور خفيفة.

3. طبق ال يغيب عن مائدتك. «

اللقيمات الذي تقوم بإعداده والدتي.

4. ما برنامجك بعد الفطور وقبل  «
السحور في زمن الكورونا؟

قبـــل الفطـــور أحرص علـــى ممارســـة رياضة 
ركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة، فيمـــا أخصـــص 
الوقت الذي يعقب الفطور لتدريبات التقوية.

5. ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

المسلســـل  وباألخـــص  “نتفلكـــس”  تطبيـــق 

اإلسباني البروفيسور )الكاسا(.
6. موقف سابق تتذكره في كل شهر  «

رمضان؟

ال يوجد موقف معين، لكنني أفتقد شـــخصًيا 
الـــدورات  مـــن  عـــددا  الرياضييـــن  كباقـــي 
الرمضانيـــة البـــارزة التـــي كنت أشـــارك فيها، 
وفـــي مقدمتهـــا دورة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد الرمضانيـــة لأللعاب الرياضيـــة، إضافة 
إلى دورة الروضـــان الكويتية لكرة الصاالت، 
حيـــث شـــاركت في هـــذه الـــدورة منـــذ العام 
2012 بشـــكل متواصـــل، إال أننـــا نفتقـــد هذه 
للظـــروف  نظـــًرا  العـــام؛  هـــذا  فـــي  الـــدورات 

القاهرة.

أحمد مهدييوميات

“موشي” يتابع مسلسل البروفيسور.. وال يفّوت ”لقيمات” والدته

يحرص على ممارسة 
رياضة ركوب الدراجات 
الهوائية قبل المغرب

تزخر المائدة الرمضانية بأصناف متعددة من األطعمة الشهية التي يتم 
اإلعــداد لهــا مبكــرا؛ لتحظى العائلــة بوجبة إفطار لذيــذة بعد نهار طويل 

من الصيام.
وتحرص األسر البحرينية على أال تخلو مائدتها من بعض األطعمة التي 
ارتبــط اســمها بالشــهر الفضيــل، كالهريــس والثريــد والكبــاب البحرينــي 
واللقيمات، والتي يعمد األهالي إلى توزيعها فيما بينهم في صورة رائعة 

من صور التكافل االجتماعي المتأصلة في هوية المجتمع البحريني.
ولكن يا ترى ما حكاية تلك األطعمة؟ هذا ما ســنحاول اإلجابة عليه من 

خالل هذا التقرير.

سيد المائدة

يعد الثريد ســـيد المائدة الرمضانية 
التـــي تتخذهـــا الكثيـــر مـــن األســـر 
البحرينيـــة وجبة رئيســـة إلفطارها، 
فيما يســـتعيض عنها البعض باألرز، 
ومن النادر جدا أن يؤكل الثريد في 

خارج شهر رمضان.
والثريـــد هو طبـــق معد من إســـقاء 
يليـــن،  حتـــى  اللحـــم  مـــرق  الخبـــز 
وهو أحـــد األطبـــاق المشـــهورة في 
جميـــع الـــدول العربيـــة، كمـــا أن لـــه 
عدة أســـماء، كالفتة بمصر والشـــام، 
والرفيســـة فـــي المغـــرب، والمثورد 
في ليبيا، والتشـــريب أو الثريد في 

العراق  ودول الخليج العربي.
وتكمـــن أهمية أكل الثريد في شـــهر 
رمضان خصوصا في احتوائه على 
مكونـــات ذات قيمـــة غذائيـــة عالية 
توفـــر للصائـــم النشـــاط والحيويـــة، 
إذ يتـــم تحضيـــره بإضافـــة أصناف 
إلـــى  الخضـــروات  مـــن  متعـــددة 
المرق، كالجـــزر والكوســـا والبطاطا 

والطماطم وغيرها.
ويحكـــى أن أول مـــن صنـــع الثريـــد 
كان نبي هللا إبراهيم عليه الســـام، 
الثريـــد  فيمـــا كان أول مـــن أطعـــم 

فـــي مكـــة هـــو جـــد الرســـول )ص( 
هاشـــم، والذي كان اســـمه عمرو ثم 
ســـمي هاشـــم، وذلك بعد أن ضربت 
المجاعـــة ســـكان مكة، فكان يهشـــم 
الخبز إلعـــداد الثريد، ومن ثم يقوم 
بتوزيعـــه للتخفيـــف مـــن حـــدة تلك 

المجاعة.
وحول تلك الحادثة قال مطرود بن 

كعب الخزاعي:
عمـــرو الذي هشـــم الثريـــد لقومه ... 

قـوم بمكة مسنتين عجاف
ُســـّنت إليه الرحلتان كاهما ... سفر 

الشتاء ورحلة األصياف

طبق األغنياء

الخليـــج  فـــي  الهريـــس  طبـــخ  كان 
األغنيـــاء،  علـــى  مقتصـــرا  العربـــي 
فاعتـــاد الكثيـــر منهم عنـــد طبخهم 
المناســـبات توزيعـــه  فـــي  الهريـــس 
على من حولهم من الجيران، حيث 
لـــم تكـــن الكثير مـــن العوائـــل تملك 
القـــدرة على إعـــداد هـــذا النوع من 
الطعام، الذي يتطلب إمكانات مالية 

جيدة.
القمـــح  مـــن  الهريـــس  ويعـــد طبـــق 
المطحـــون  أو  المهـــروس  المغلـــي 
المخلوط باللحم، وهو أحد األطباق 

أيـــام  فـــي  إعدادهـــا  يشـــتهر  التـــي 
المناسبات وبالخصوص خال شهر 

رمضان.
هناك من ينسب الهريسة إلى األصل 
العربـــي باعتبـــار أن أصل تســـميتها 
تعـــود إلـــى كونها ناتجة عـــن عملية 
هـــرس القمح، حيث تعـــرف معاجم 
اللغـــة الهريســـة علـــى أنهـــا “َطَعـــاٌم 
ُيْطَبُخ ِمَن اْلَقْمِح اْلَمْدُقوِق َواللَّْحِم”.

وهنـــاك مـــن يتمســـك بأصـــل األكلة 
طبـــق  أن  يقـــال  حيـــث  األرمنـــي، 
الهريســـة هو من األطبـــاق األرمنية 
تاريخهـــا  يعـــود  والتـــي  المشـــهورة 
لعـــام 451 ميادية، حيـــث يتم في 
الوقت الحاضر إعدادها في األعياد 

األرمنية، ويتم توزيعها مجانا.

لوكوماديس

مـــن  فيعـــد  الثالـــث  الطبـــق  أمـــا 
الســـكرية،  الرمضانيـــة  المأكـــوالت 
والتـــي يفضل البعـــض تناوله كأحد 
أطبـــاق مائـــدة اإلفطـــار الرمضانيـــة 

المكملة، فيما يفضـــل البعض اآلخر 
تناوله مع القهوة كطبق حلويات ما 

بين وجبتي اإلفطار والسحور.
“اللقيمـــات” هي كرات عجين هشـــة 
يتـــم غمرهـــا بعـــد قليهـــا بالدبس أو 
العسل، وهي أحد األطباق الشهيرة 

التي تزخر بها المائدة الرمضانية.

هنـــاك مـــن يرجع أصـــل الطبـــق إلى 
كونـــه طبقـــا عربيـــا عراقيـــا، حيـــث 
تدعـــى هنـــاك بلقمـــة القاضـــي، فيما 
يـــرى البعض اآلخـــر أن أصل الطبق 
يوناني وهو أحد األطباق المشهورة 
في قبرص، حيـــث يفضلون تناولها 
القرفـــة،  بنكهـــة  اآليســـكريم  مـــع 

وتدعى هناك باسم “لوكوماديس”.

الكباب البحريني

واحدة من أبرز األطعمة الرمضانية 
هـــي الكبـــاب البحرينـــي أو “كبـــاب 
النخـــي”، والـــذي يعد أحـــد األطباق 
المحليـــة التي تتميز باحتوائها على 

طحين الحمص كعنصر أساسي.
ويقتصـــر البحرينيون على تســـمية 
الكبـــاب  باســـم  البحرينـــي  الكبـــاب 
فقـــط، حتـــى أنهـــم يطلقـــون أحيانا 
الفتيـــات  شـــعر  لـــف  طريقـــة  علـــى 
الدائري مـــن الخلف اســـم “الكبابة”، 
وذلـــك لتشـــابهها مـــع شـــكل الكباب 

الدائري.
ووفقـــا للتســـمية، فإنه مـــن المرجح 
أن يكـــون أصل هذا الطبق بحرينيا، 
حيث إنه يعرف في الخليج العربي 
بشـــكل خاص بهـــذا االســـم، كما أنه 
ليـــس معلومـــا متـــى بـــدأ صنـــع هذا 

الطبق.

ــدة ــائـ ــمـ الـ ــد  ــيـ ــد” سـ ــ ــري ــ ــث ــ “ال و  ــة..  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــة بـ ــ ــارك ــ ــي” م ــ ــخ ــ ــن ــ “ال كـــبـــاب 

حكاية أشهر األطباق الرمضانية:
تحرير ”الهريس” من األغنياء.. 

و”اللقيمات” يونانية

اللقيماتالكباب البحريني

مع سيد علي المحافظة

سيدعلي المحافظة

الثريد

محمد السندي الشهير بـ “موشي”
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“العمل”: إنجاز 269 معاملة عن بعد لخدمات اإلرشاد األسري
عملـــت مكاتـــب اإلرشـــاد األســـري بـــوزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعيـــة على تقليص 
المســـتفيدة  للفئـــات  الشـــخصي  الحضـــور 
من مكاتب المراكـــز االجتماعية في جميع 
محافظات مملكة البحرين إلى أقصى حد، 
من خالل تقديم خدمات اإلرشـــاد األسري 
عـــن بعـــد عبـــر موقـــع الـــوزارة اإللكتروني 
 )www.mlsd.gov.bh( الرســـمي 
ومنصاتهـــا اإللكترونيـــة بمواقـــع التواصل 
االجتماعـــي)mlsdbahrain( أو مـــن خالل 
 ،80008001 الســـاخن  بالخـــط  االتصـــال 
بحيـــث ال يتم إنجـــاز أي معاملة بالحضور 
الشخصي إال في أضيق الحدود وللضرورة 
القصوى مع األخـــذ باالحتياطات الوقائية 

الالزمة، علمًا بأن مكاتب اإلرشـــاد األســـري 
قدمت )269( خدمة إلكترونية للمواطنين 
خالل الفترة من 22 مارس إلى نهاية ابريل 
المنصـــرم، وذلك في إطار الجهود الوطنية 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحد من 

انتشار فايروس كورونا )كوفيد19-(.
وأكـــدت مديرة إدارة الرعايـــة االجتماعية 
بـــوزارة العمل والتنميـــة االجتماعية، هدى 
األســـري  اإلرشـــاد  مكاتـــب  أن  الحمـــود، 
بعـــد،  عـــن  مهامهـــا  تنفيـــذ  فـــي  مســـتمرة 
الحديثـــة،  التقنيـــة  وســـائل  خـــالل  ومـــن 
وذلـــك تماشـــيًا مـــع االجـــراءات المتخـــذة 
فـــي ظل هـــذه الظروف االســـتثنائية، وبما 
يضمن ســـير العمـــل بكل كفاءة وسالســـة، 
حيـــث قدمـــت المكاتـــب منذ بـــدء تطبيق 

اإلجراءات االحترازية من فيروس كورونا 
خدمـــة  وتقديـــم  أســـرية،  استشـــارة   )48(
اإلرشـــاد األســـري لــــ)191( حالة مســـتفيدة 

من برنامج الرعاية األسرية، باإلضافة إلى 
تســـوية )30( حالـــة لتنفيذ أحـــكام الرعاية 

األسرية بشكل ودي.
وأشـــارت الحمود إلى أن مكاتب اإلرشـــاد 

جائحـــة  بدايـــة  منـــذ  اتخـــذت  األســـري 
كورونـــا مجموعة من المبادرات لتســـهيل 
وتوفيـــر  المواطنيـــن  علـــى  المعامـــالت 
الوقت والجهد والمحافظة على سالمتهم 

وســـالمة موظفـــي الوزارة، حيـــث بإمكان 
أي راغـــب فـــي الحصـــول علـــى الخدمـــة 
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  مـــن  االســـتفادة 
المتاحة فـــي موقع الوزارة الرســـمي دون 
الحاجـــة للحضور الشـــخصي إلـــى المراكز 
االجتماعية، مشيرة في السياق ذاته، إلى 
أن هـــذه الخدمـــات اإللكترونيـــة أصبحت 
فـــي مســـتوى مميز مـــن الجـــودة كمثيلتها 
من الخدمات اإللكترونية التي ســـبق وأن 
قدمتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
مؤكـــدة أن الوزارة تســـعى باســـتمرار إلى 
وحثهـــم  المواطنيـــن  احتياجـــات  تلبيـــة 
علـــى اســـتثمار منصـــات الـــوزارة الرقمية 
لالســـتفادة مـــن الخدمـــات العديـــدة التي 

توفرها.

هدى الحمود

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

local@albiladpress.com05

ا هاتفني طالًبا سيارتي وزوجي تعامل مع الموقف معصومة: مريض مختل عقليًّ
 قالت النائبة معصومة عبدالرحيم إن شــهر رمضان لهذا العام “كلش غير”، ولكنها 
وجدت به الوقت الكافي لتكون مع أسرتها لتحضير الوجبات والحلويات وممارسة 
الرياضة. وتحدثت عن يومياتها الرمضانية لـ “البالد” بأنها من عشاق وجبة الثريد 
مــع الليمــون والرويد، وخصوصــا عندما يكون مع اللحم العربــي. وأضافت: ما ميز 
الشــهر بهــذا العــام تصــادف حلــول يــوم عيــد ميــالدي، ورتبــت لهــا األســرة احتفاال 

مميزا، وسيكون عالقا بذاكرتها.

كلش غير

ما برنامجك الرمضاني لهذا العام؟ «

رمضـــان فـــي هـــذا العـــام “كلـــش غيـــر”، 
خصوصـــا مـــع أزمـــة كورونـــا، وواجبنـــا 

التقيد بكل األمور االحترازية.
أصبـــح هـــذا الشـــهر مختلفـــا تمامـــا بهذا 
العـــام. وشـــخصيا فإن شـــهر رمضان من 
األشـــهر المحببة لقلبي، هو شـــهر العبادة 

والتقرب لله ســـبحانه وتعالى. ومع هذه 
األزمـــة أصبـــح التقرب أكثـــر وأقوى إلى 

رب العالمين.
كمـــا وجـــدت الوقـــت الكافـــي ألكـــون مع 
أســـرتي، ونحّضر معا كل شـــيء، ســـواء 
بالطبخ أو تحضير الحلويات أو ممارسة 

الرياضة.
ونفـــذت بالبيت فكـــرة الثقافـــة القرآنية، 

والتي وجدنا فيها متعة كبيرة جدا.

شاورما البيت

ما وجبتك المفضلة على الفطور؟ «

الثريد مـــع الليمون والرويـــد، وخصوصا 
عندما يكون مع اللحم العربي.

أمـــا علـــى الســـحور فنحـــاول بالبيـــت أن 
يكـــون قدر اإلمكان صحيـــا ومفيدا مثل 
والدجـــاج  بأنواعهـــا  الســـلطات  تنـــاول 

والشاورما المحّضرة بيدي.

قهوة بالحديقة

ما طقوسك الرمضانية بالبيت؟ «

بعد الصالة وتالوة القرآن الكريم، فال بد 
من احتســـاء القهوة الخاصـــة بالحديقة، 
والتأمل، ثم أشـــارك أســـرتي في تمارين 

رياضية وألعاب مختلفة.
بالشـــلل  لمصـــاب  أم  وألننـــي  ثـــم  ومـــن 
الصحيـــة  لرعايتـــه  الدماغـــي فأنصـــرف 

التامة، واالهتمام به، والذي يشـــعر ابني 
حسن بالفرح والسعادة.

بعد ذلك أقرأ ما يســـتجد لدي من أعمال، 
ســـواء خطابات أو رســـائل أو توصيات. 
وأتصفـــح وســـائل التواصـــل االجتماعي 

وأنشغل الحقا بتجهيز السحور.

صفر

ماذا تتابعين بالتلفزيون؟ «

فـــي الحقيقـــة لـــم أجد مـــا يدهشـــني أو 
يشـــد انتباهـــي بحيـــث يضيـــف لثقافتي 
وفكري. وأســـتطيع القول أن مشاهدتي 

للتلفزيون “صفر”.

موقفان

هل تذكرين موقفا مميزا أو طريفا  «
شهدتينه بالشهر الفضيل؟

دعنـــي أقول موقفا حصل بهذا الشـــهر، إذ 
تصادف حلـــول يوم عيد ميـــالدي بأجمل 
الشهور على قلبي. أسرتي الحبيبة جعلت 
هـــذا اليـــوم مميزا جـــدا، وســـيكون ذكرى 
رائعة بالنســـبة لي. أما عن مواقف طريفة 
سابقة فأتذكر عندما توظفت بعد التخرج، 
والتحقت بمستشفى الطب النفسي، ففي 
أحـــد األيـــام تواصل معـــي أحـــد المرضى 
المختليـــن عقليا، وطلب مفتاح ســـيارتي، 
والحمـــد لله أن زوجي تعامل مع الموقف، 

وقال له: “روح.. وإحنا بنطرشها لك”. 
هللا يشـــافيه.. هـــذا الموقف ال أنســـاه ألنه 
ارتبـــط بـــأول وظيفـــة وأول راتـــب وأول 

رمضان أكون فيه بالوطن.
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تعليق المراكز االجتماعية بسبب “كورونا” يعطل الزيارات
ــن رؤيــــــة أطـــفـــالـــهـــم حـــتـــى “عـــــن ُبـــعـــد” ــ ــن اآلبـــــــاء م ــع ــن ــم ــات ي ــنـ ــاضـ ــي: حـ ــاحـ ــنـ جـ

قالــت محاميــة قضايــا الشــرع فوزيــة جناحــي إن هنالــك تعطيــال فــي زيــارة 
األطفــال )بحــاالت الطــالق(، بســبب التعليــق الحاصــل بالمراكــز االجتماعيــة، 
احتــرازًا مــن فيروس كورونا، موضحة بأن بعــض الحاضنين يتعمدون الكيد 

بشركائهم السابقين عبر منع رؤيتهم ألطفالهم، أو تأخيرها قدر المستطاع.

وأوضحـــت جناحي في تصريحها 
للـ)البالد( بـــأن هنالك حاالت كثيرة 
ومتزايـــدة ومرصـــودة، يمنـــع بهـــا 
الحاضـــن )أب أو أم( مـــن تســـليم 
األطفال لآلخر، وبأن ذلك سيستمر 
حتـــى يعاد فتـــح المراكـــز مجددًا، 
ومنهـــم  -والحديـــث لجناحي- من 
نفـــذ خاصيـــة  أو  تلفوناتـــه  أقفـــل 

)البلوك( لشريكه السابق.
وتابعـــت: “تعثر رؤيـــة األم أو األب 

ألطفالـــه فـــي حـــاالت الطـــالق أمر 
ســـيئ وبه ضـــرر فـــادح، يصل إلى 
كافـــة أفـــراد العائلة، ســـواء الجدة 
أو الجد، أو غيرهم، واألطفال أول 
المتضرريـــن هنـــا، خصوصـــًا علـــى 

الصعيد النفسي”.
وأكملت جناحي: “أدعو على األقل 
أن يـــرى األطفـــال ذويهم )عن بعد( 
عبر التطبيقات الذكيـــة الُمختلفة، 
ولـــو بشـــكل مؤقـــت، لكـــن بعـــض 

حلـــول  أي  يرفضـــون  الحاضنيـــن 
تطـــرح عـــن عمـــد، وهو أمـــر يزداد 
صعوبـــة مـــع )ُبعد( موعد جلســـات 
الشـــرعية  المحاكـــم  فـــي  الرؤيـــة 
وتأخرهـــا، باعتبـــار أنهـــا ال ُتصنـــف 

بالمستعجلة”.
وأردفت: “مكتب التوفيق األسري 
والـــذي يعانـــي أخيـــرًا مـــن ضغـــط 

المواعيـــد،  فـــي  وتأخـــر  شـــديد، 
مدعـــو أيضـــًا بـــأن يكـــون لـــه دور 
فاعـــل بتنظيـــم موضـــوع )الرؤية( 
أو الزيـــارة، قبـــل ذهـــاب القضيـــة 

للمحكمة”.
واســـتدركت قائلـــة “مـــرَّ علي كثير 
من القضايا لحاضنات، ال يجلســـن 
في البيـــت، ويفضلن بقـــاء األوالد 
علـــى  الخادمـــة  مـــع  أو  لوحدهـــم 
بـــه،  كيـــدًا  مـــع األب  أن يخرجـــوا 
خصوصًا مع معرفتهم بأن القضايا 
الشـــبيهة تتأخر بالمحاكم، وبأن ال 

ضرر قانوني مباشر عليهم”.
فـــي األثنـــاء، دعـــت جناحي لســـن 
قانون ســـريع، توضـــع خالله آليات 
واضحـــة ومرنـــة، تســـمح للطـــرف 
غير الحاضن بضمان رؤية أطفاله 
بشـــكل قانونـــي ومنتظـــم، بغـــض 

النظـــر عـــن المتغيـــرات المختلفـــة 
التي قد تعصف بالبلد أو بالمجتمع، 
مؤكـــدة أن بذلـــك ضمانـــًا لحقـــوق 

األطراف كلهم، أولهم األطفال. 
وأكدت أن على الجهات المختصة 
وعلى رأسها وزارة العدل والشئون 
اإلســـالمية واألوقـــاف والمجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة دورًا فـــي حلحلـــة 
هـــذا الملـــف والذي يدمر نفســـيات 
األطفـــال قبل غيرهـــم، والنظر في 
الحاضنيـــن اللذين يتعمدون وضع 
العثرات في رؤية األب ألوالده، أو 

العكس.

فوزية جناحي

إبراهيم النهام
ملف خطير 

ومتعثر والمتضرر 
النفسي األول 

هو األطفال

سقـــوط قبــة مأتـــم الشويــــخ وتضــرر المبنـى الرئـــيس
إجازة حتى اآلن وال  بالهدم منذ 2012  اإلدارة طالبت 

وأخيـــًرا ســـقطت قبـــة مأتـــم الشـــويخ 
بباربار بعد أن تقاعست إدارة األوقاف 
الجعفرية السابقة والحالية عن القيام 
بالواجـــب اإلجرائـــي بمتابعـــة إصـــدار 
المأتـــم  لترميـــم  الالزمـــة  الموافقـــات 
والتـــي تعـــود إلـــى العام 2012 بشـــكل 

رسمي.
القبـــة التي كانت تشـــكل معلمـــا دينًيا 
أضـــراًرا  وأحدثـــت  ســـقطت  وثقافًيـــا 
الداخـــل،  مـــن  المأتـــم  مبنـــى  بهيـــكل 
“البـــالد” وقفـــت على األمر مـــع متولي 
المأتـــم وأوقافه أحمد الشـــويخ حيث 
قـــال: “إن وضع المأتم الهندســـي ككل 
األوقـــاف  إدارة  أخبرنـــا  وقـــد  خطيـــر 
بذلـــك بنحو متكرر وقـــد أعد المرحوم 
المهنـــدس عبداألميـــر الجمـــري تقريًرا 

هندســـًيا عـــن وضـــع المأتم اإلنشـــائي 
كمـــا تقدمنا لإلدارة بطلـــب إعادة بناء 

المأتم.
وتابع: المأتم تقدم لمركز بلدي الشامل 
مـــن خـــالل المكتـــب الهندســـي بطلب 
إصدار إجازة بناء من ســـنوات عديدة 
وال زال األمر متوقًفا على التوجيهات 
الرســـمية إلعادة بناء المأتم، ومازالت 
التواصالت مستمرة مع إدارة األوقاف 

الجعفرية إال أن شيئا لم يتحرك.
األوقـــاف  إدارة  المتولـــي  وطالـــب 
الجعفرية بضرورة التحرك الستصدار 
رخصـــة هدم وإعادة بنـــاء المأتم كون 
أن بناء المأتم الهندســـي يحتاج لهدم 

ومن ثم إعادة بناء.
لمأتـــم  الشـــرعي والقانونـــي  المتولـــي 

الشـــويخ تقـــدم بطلـــب رســـمي إلدارة 
األوقـــاف الجعفريـــة في 28 من شـــهر 
مـــارس 2012، وطالبـــت إدارة المأتـــم 
األوقـــاف بطلـــب إصـــدار إجـــازة بنـــاء 
نهائية )هـــدم وإعادة بنـــاء( المأتم من 
الســـابقة  اإلدارة  أن  إال  أدوار،  ثالثـــة 
والحاليـــة لـــم تحـــرك الموضـــوع حتى 

سقطت قبة المأتم.
الخطـــاب  فـــي  المتعهـــد  أن  وبيـــن 
 )2012( األوقـــاف  إلدارة  الرســـمي 
أنـــه ســـيكون المســـؤول عـــن التنفيـــذ 
والبنـــاء،  الهـــدم  إجـــازة  باشـــتراطات 
وهو الذي ســـيتحمل كافـــة المصاريف 
بعمليـــة  المتعلقـــة  والمســـؤوليات 
البنـــاء والتراخيص وجميـــع ما يتعلق 
بالمشـــروع من مســـؤوليات اإلشـــراف 

الجهـــات  تجـــاه  وغيرهـــا  الهندســـي 
بهـــذا  إشـــعار  أي  وأن  المختصـــة، 
الخصوص يرســـل إليه مباشـــرة لكونه 
القائـــم بالمشـــروع مع موافاتنا بنســـخ 

من تلك اإلشعارات.

علوي الموسوي

محرر الشؤون المحلية

احتفال عيد ميالدي مع الفانوس وزينة رمضان



بما قّل ودّل.. وزير العدل: المآتم المسجلة “دور عبادة” وعددها 622
بما قل ودل.. قّدم وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي 

آل خليفة إجابة بصفحة واحدة فقط على سؤال برلماني.

ووجهـــت النائـــب كلثـــم الحايكي ســـؤاال 
عبـــادة  كـــدور  المآتـــم  تصنيـــف  بشـــأن 

وعددها بالبحرين.
وأجـــاب الوزيـــر بـــأن المآتـــم تعتبـــر دور 
إحيـــاء  أســـاس  علـــى  لقيامهـــا  عبـــادة، 
شـــعائر دينيـــة، وذلـــك حرصا مـــن الدولة 
للمحافظة على قدســـية وحرمة الشعائر 
التـــي تقـــام فـــي دور العبادة بوجـــه عام، 
وذلـــك وفقا لإلطار المتعـــارف عليه فيما 
يخـــص إحيـــاء الشـــعائر متـــى مـــا كانت 

مسجلة لدى الجهات التابعة لها.
وأردف الوزيـــر: “أصل االفتراض بوجود 
للمآتـــم غيـــر موجـــود،  تصنيـــف محـــدد 
ال تنظيميـــا، وال عرفـــا، حيـــث إن جميـــع 
المآتـــم تعتبـــر دور عبادة إلحياء موســـم 
عاشـــوراء ومناســـبات آل البيت رضوان 

هللا عليهم”.
وبخصـــوص عـــدد المآتم المســـجلة رســـميا 
بالبحرين، أفاد الوزير بأن عددها 622 مأتما 

بحسب آخر إحصاء لها في أكتوبر 2019.

تعقيب الحايكي

مـــن جهتهـــا، علقت الحايكي بـــأن إجابة 
الوزير كشـــفت بأن تصنيف المآتم كدور 
عبادة، وليســـت تحـــت أي تصنيف آخر، 

مثل مرفق عام.
واعتبـــرت إجابة الوزير “وثيقة رســـمية 
كافـــة  ويلـــزم  المآتـــم  رؤســـاء  لجميـــع 
الجهـــات والمؤسســـات فـــي الدولة على 
أن تعامل المآتـــم كدور عبادة من حيث 
والمـــاء  والكهربـــاء  البلديـــة  الخدمـــات 
وغيرهـــا، وأن غير ذلك ســـيعتبر مخالفا 

للقانون”.
أي  تنهـــي  الوزيـــر  إجابـــة  أن  وأكـــدت 

اجتهـــادات  أو  أقاويـــل  او  احتمـــال 
شـــخصية باعتبـــار المآتم مرافـــق عامة، 

بشـــكل  المســـجله  المآتـــم  جميـــع  وأن 
رســـمي والبالـــغ عددهـــا 622 مأتمـــا هي 

دور عبـــادة وتعامل على هذا االســـاس، 
من حيث الحقوق والواجبات.

وزير العدل مستقبال النائب الحايكي قبل فترة
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بحريني اشترى ساعة نادرة بمبلغ 22 ألف دينار
%  400 ــب  ــل ــط ال ــع  ــرف ي “كـــورنـــا”   :”^“ لــــ  ســـاعـــات  ــا  ــع ــائ ب

قال بائعا ســاعات ثمينة لـ “البالد” بأن أغلى ســاعة بيعت بمحلهما كان ســعرها 22 ألف 
دينار، وكانت فقط نسخة واحدة لساعة توقف مصنعها عن إنتاجها، ولم يتم العثور 
علــى ماركتهــا أو نســخ منها فــي العديد من دول العالم، فارتفع ســعرها عند انقطاعها 

من السوق وكانت من نصيب مشتٍر بحريني.

وذكـــر الشـــابان البحرينيـــان عـــاء رضـــي 
وجاســـم الشـــيبة لـ “الباد” أن كورونا رفع 

الطلب على الساعات إلى 400 % حاليا.
ولفـــت عاء “لرأس مالنا قصة جميلة ولها 
ذكريـــات، فلكل واحد فينـــا قصة حب مع 
“ماركـــة “ معينـــة، فقد حصل جاســـم على 
أول ســـاعة ثمينـــة “رولكـــس” مـــن والـــده 
عندمـــا تخـــرج من المدرســـة. أما بالنســـبة 
لي، فقد حصلت على اول ساعة ثمينة من 
والدتـــي عند تخرجي من الجامعة وكانت 
أيضـــا مـــن ماركة “رولكس” ، ومـــن هنا بدأ 
الشغف بحب الساعات وتجميعها، لننطلق 

بطريق العمل الخاص، والذي وفقنا به.”.
وقـــررا قبـــل عـــام إطـــاق حســـاب علـــى 
االنســـتغرام لبيع الســـاعات الثمينة باســـم 
“ســـالبير Caliber7 “ 7، ثـــم افتتحـــا محا 
عيســـى  مدينـــة  بمجمـــع  االســـم  بنفـــس 

التجاري.

أغلى ساعة

ماذا عن أغلى ساعة قمتم  «
بعرضها أو تم بيعها بالبحرين؟

- أغلى ســـاعة بعناها كان ســـعرها 22 ألف 
دينار، وكانت فقط نســـخة واحدة لســـاعة 
توقـــف مصنعهـــا عـــن إنتاجهـــا، ولـــم يتـــم 
العثورعلـــى ماركتهـــا أو نســـخ منهـــا فـــي 
العديـــد مـــن دول العالـــم، فارتفـــع ســـعرها 
عنـــد انقطاعهـــا مـــن الســـوق وكانـــت مـــن 
نصيـــب مشـــتٍر بحرينـــي، وللعلـــم فزبائننا 

ليســـوا مـــن البحريـــن فقـــط، بل مـــن دول 
والكويـــت  كاإلمـــارات  العربـــي  الخليـــج 
والســـعودية وســـلطنة عمـــان، إضافة إلى 
العديـــد مـــن األجانـــب المقيمين فـــي بلدنا 
ومن مختلف الجنســـيات مـــن األمريكيين 
واإليطالييـــن،  والفرنســـيين  واإلنجليـــز 
وهـــؤالء يتواصلـــون معنا للحصـــول على 
ســـاعة نـــادرة أو فريـــدة، فهـــم يعتبرونهـــا 
تحفة ثمينة يزداد سعرها كلما زاد عمرها، 
ولدينـــا ســـاعات تاريخية عمرهـــا أكثر من 
50 عاما، إضافة إلى الساعات الكاسيكية 

والرياضية.

سوق عالمية

كيف هو العمل في ظل األزمة  «
خصوصا أنها ُأثرت بشكل كبير سلبيا 

على السوق؟

- في هذه األوضاع التي نمر بها وفي ظل 
أزمـــة كورونـــا التي ألقت بظالها الســـلبية 
علـــى االقتصـــاد المحلـــي والعالمـــي وفـــي 
زمن الكورونا، نجد الطلب على الســـاعات 
كسوق للساعات ارتفع بنسبة 400 %؛ ألن 
الســـاعة الثمينـــة لهـــا قيمة مثلهـــا مثل كل 
المقتنيات الثمينة التي ارتفع ســـعرها في 
كل مكان بالعالم، وألنها سوق عالمية نبيع 
ونشـــتري فيهـــا بأي عملـــة عالميـــة، وعادة 
المشـــتري يخزنهـــا ويتصـــرف فيها في أي 
وضـــع كســـلة ماليـــة قائمـــة، خصوصـــا أنه 
يســـتطيع أن يبيع الســـاعة بسهولة، ولدينا 

ساعات فاخرة وغالية جدا بعضها يتجاوز 
الــــ 25 ألـــف دينـــار، ولدينـــا موديـــات من 

الساعات سيتم عرضها ألول مرة.

أول موقع

ما خططكم المستقبلية؟ «

- أهم خطة مســـتقبلية نعمـــل عليها منذ 
بداية رمضان هي التأســـيس ألول موقع 

إلكترونـــي على اإلنترنت متخصص ببيع 
الســـاعات الثمينة والنـــادرة من البحرين 
إلى كل مكان بالعالم، وسيكون أول مزاد 
بحريني إلكتروني عالمي على اإلنترنت، 
وسيكون مزادا مماثا للمزادات العالمية، 
وسينطلق العمل فيه حاليا على مستوى 
الخليـــج والوطـــن العربـــي خال الشـــهر 

المقبل، لينطلق بعدها عالميا.

ساعة “رولكس” من أحدث معروضات محل الشابين

هــــل تعلمنـــــا مـــن دروس رمضـــــان “الكورونــي”؟
^ ســـينقضي شـــهر رمضـــان 
بعـــد  ويرحـــل  قليلـــة،  أيـــام  بعـــد 
أن علمنـــا درســـا مفيـــدا فـــي زمن 
لياليـــه  قضينـــا  وفقـــد  الكورونـــا 
منازلنـــا،  جـــدران  بيـــن  المباركـــة 
بعيدين عن مســـاجدنا ومجالسنا، 
وممارســـة عاداتنـــا التـــي اعتدنـــا 

عليها في كل عام.
أن  المبـــارك  الشـــهر  مـــن  تعلمنـــا 
للتكافـــل  البحريـــن أرض خصبـــة 
داعمـــة  فقيادتهـــا  االجتماعـــي 
ومشاركة في المبادرات الخيرية، 
وشـــعبها بذرتهم صالحة ومتربية 
علـــى عمل الخيـــر كأفراد أو ضمن 
المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 
التـــي كفـــل حرية عملها الدســـتور 

البحرينـــي ونظـــم عملهـــا القانون، 
فالتكافل االجتماعي سمة جميلة 
وأصيلة فـــي المجتمـــع البحريني 
تبدأ فـــي “نقصة” رمضان اليومية 
بيـــن الجيـــران إلى تضافـــر جهود 
الوطـــن والمواطـــن والمقيـــم فـــي 
تخفيـــف األعبـــاء المعيشـــية على 
إنســـان تضرر مـــن الكورونـــا بعيد 
كل البعد عن لونه وعرقه، وأصبح 
الشغل الشاغل كيف نسعد بعضنا 
البعـــض، وهذا مـــا بان جليـــًا على 
الـــدور الكبير والمبـــادرات الراقية 
التـــي طرحـــت منذ بدايـــة جائحة 
رمضـــان  شـــهر  ودخـــول  كورونـــا 
المبارك من قبل الجهات الرسمية 
واألهلية والتجاريـــة واألفراد من 

مواطنين ومقيمين.
هـــذه  فـــي  رمضـــان  مـــن  تعلمنـــا 
الظروف االســـتثنائية أن الخوف 
علـــى بعضنا البعـــض قد يصل إلى 
البعد عن العين، والكف عن تقبيل 
للقلـــب، وقـــد  جبيـــن أعـــز البشـــر 
اعتدنـــا أن نكـــون أول الحاضنين 

لهـــم مـــع إعان دخـــول الشـــهر أو 
يـــوم العيـــد بـــل مع طلوع شـــمس 
كل يـــوم ألخـــذ بركـــة اليـــوم مـــن 

الوالديـــن، فأصبـــح بعضنـــا يســـلم 
مـــن بعيـــد باإلشـــارة وجهـــا لوجه، 
والبعـــض اآلخر من خال شاشـــة 
أو ســـماعة الجـــوال، وأصبـــح من 
البر بالوالدين عدم تقبيلهم خوفًا 
عليهـــم من الكورونـــا، وهذا درس 
بأننـــا قد نجبـــر على قطـــع وصال 
أعز البشر على قلوبنا من الوالدين 
واالهـــل والخـــان، فـــي حيـــن قد 
مرت علينا أزمنـــة قطعنا وصالهم 
بمحـــض إرادتنـــا باالنشـــغال فـــي 

ميادين الحياة.
 تعلمنـــا مـــن الشـــهر الفضيـــل إن 
الحيـــاة  فـــي  أساســـيات  هنـــاك 
اليوميـــة ال يمكن االســـتغناء عنها 
كالتعبـــد والتقرب إلى هللا في كل 

مكان حتى وأن أغلقت المساجد، 
كمـــا أن الجلوس مـــع أفراد العائلة 
الصغيـــرة جميل بـــكل معانيه بعد 
أن كنـــا نقضيـــه فـــي التنقـــل بيـــن 
الرمضانيـــة،  والليالـــي  المجالـــس 
والمجامـــات والبروتكوالت، وإن 
هنـــاك الكثيـــر من األمـــور الثانوية 
يمكـــن االســـتغناء عنهـــا حيث كنا 
فـــي  األساســـيات  ضمـــن  نضعهـــا 

حياتنا.
تعلمنـــا  هـــل  الســـؤال:  ويبقـــى 

الدرس؟ أم سنعود كما كنا!

تغريدة

تأتـــي  اللَّطائـــف،  قرائـــن  ـــدائد  الشَّ
دة وفي خفاياها ُلطٌف كثير. الشِّ

بقلم: خالد موسى البلوشي

التكافل سمة 
أصيلة وتبدأ في 
“نقصة” رمضان 

بين الجيران

يبحـــث مجلـــس بلـــدي الشـــمالية 
للتعامـــل  خاصـــة  آليـــة  وضـــع 
والحرجـــة  الحريـــق  حـــاالت  مـــع 
)الطارئـــة( فـــي إصـــدار تراخيـــص 

البناء والترميم.
وتقـــدم باالقتـــراح البلدي عبدهللا 
القبيســـي. ولفتت مبـــررات طرح 
الموضوع إلى الحـــاالت الحرجة، 
وحـــاالت الحريق التـــي ال تحتمل 
لســـرعة  وبحاجـــة  التأخيـــر، 
االســـتفادة من الخدمـــة، ومعاناة 
أهالـــي المنازل المتضررة نفســـيًا، 
إلـــى  وأيضـــا  ـــا،  ومعنويًّ وماديـــًا، 
خطـــورة المنـــازل الحرجـــة علـــى 
قاطنيها، ووقـــوف بعض المعايير 
مـــن  اســـتفادتهم  دون  عائقـــًا 
المشـــروع منها عدم القـــدرة على 
استخراج إجازة تراخيص للبناء.

وأضـــاف القبيســـي: تقـــف بعـــض 
المعايير عائقًا دون اســـتفادة هذه 
الفئـــات من المشـــروع منهـــا عدم 
اجـــازة  اســـتخراج  علـــى  القـــدرة 
بعـــض  البنـــاء لوجـــود  تراخيـــص 
االشكاليات الا ارادية التي تكون 
عائًقـــا لهـــا كوجود مخالفـــة لمنزل 
)ارملـــة، ورثة، يتامى(، أو كشـــراء 
منـــزل فيـــه مخالفة ســـابقة أو أن 
يكـــون مالك المنـــزل مقيًما خارج 
البـــاد لظروف معينة أو أن يكون 
مســـجونا أو مقيما في الخارج أو 

برحلة عاجية.
وقال: تأخـــذ الخطوات اإلجرائية 
)الروتينيـــة( لحالـــة حدوث حريق 
المجلـــس  بمعرفـــة  منـــزل،  فـــي 

المجلـــس،  زيـــارة  ثـــم  البلـــدي، 
واســـتام المســـتندات، واســـتام 
الرخصـــة، ورفـــع الطلب للـــوزارة، 
والتحويل على الفريق المختص، 
المجلـــس  علـــى  والتحويـــل 
األول  واالعتمـــاد  لاعتمـــاد، 
فالثانـــي، ثم البـــدء بالتنفيذ حتى 

االنتهاء.
واختتـــم القبيســـي قائـــا: جاءت 
التوصية برفع قرار لوزير األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون 
لوضـــع  خلـــف،  عصـــام  العمرانـــي 
آليـــة خاصـــة للتعامل مـــع حاالت 
الحريـــق والحرجـــة )الطارئة( في 
إصدار تراخيص البناء والترميم.

تراخيص بناء لبيوت الورثة 
والمقيمين بالخارج والمسجونين
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النعيمي: خليجيون يشترون األراضي بسعر زهيد ويبيعونها بأسعار مضاعفة

في آخر جلسة لـ “الشورى”... إلغاء معاملة الخليجيين كمواطنين في تملك العقار

وافـــق مجلس الشـــورى على مشـــروع قانـــون بتعديل 
المـــادة األولـــى من المرســـوم بقانـــون رقم )40( لســـنة 
1999 بشـــأن تملـــك مواطنـــي دول مجلـــس التعـــاون 
لـــدول الخليج العربية للعقارات المبنية واألراضي في 

مملكة البحرين.
 ويهدف المشـــروع إلى وضع ضوابـــط وقواعد لتملك 
مواطنـــي دول مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية 
للعقـــارات المبنيـــة واألراضـــي فـــي مملكـــة البحريـــن، 
بحيـــث يكـــون التملـــك مرهوًنـــا بموافقـــة وزيـــر العدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف، وأن يقتصـــر علـــى 
المناطـــق التـــي يحددهـــا التخطيط العمرانـــي بأي من 
طرق التصرف المقررة قانونا أو بالوصية أو بالميراث، 
وطبقـــا للقواعـــد واإلجـــراءات التـــي تحددهـــا اللجنـــة 
العليـــا للتخطيـــط العمرانـــي، ويصـــدر بها قـــرارات من 

وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف.

وأشـــار عضـــو مجلس الشـــورى حمـــد النعيمـــي إلى أن 
القانـــون ليـــس بجديـــد، ولكـــن كان يوجد به ســـلبيات 
يجـــب أن نتفاداهـــا بالقانون الجديد، إذ إن المســـتثمر 
الخليجي يقوم بشراء أرض كبيرة تصل إلى 300 متر 
بســـعر زهيد ويتركها لفترة طويلة، ثم يقوم بتقسيمها 
ويعيد بيعها على المواطنين بالمنطقة نفسها بأضعاف 

سعر ما قام بشرائها.
ولفـــت إلـــى أن هناك بعض الدول تقـــوم بعمل آخر في 
حـــال لم يقم باســـتثمار األرض أو لـــم يبنها، فيجب أن 
يكـــون هناك إجراءات مقابل بقاء األراضي دون بيعها 
أو االســـتثمار فيها. وقال الشوري بسام البنمحمد: إننا 
أمام معضلة وهي ارتفاع العقارات، فأســـعار العقارات 
تصاعـــدت بشـــكل كبيـــر فـــي الفتـــرة منـــذ 2003 حتى 
2008، وصعب على المواطنين مهمة تملك المواطنين 
وسببت عبئا على الدولة وضغطا على وزارة اإلسكان.

آخر جلسة لمجلس الشورى بعد فض الدور التشريعي 

تعديل قانون يهدف الستقالل “الغرفة”
المجلـــس علـــى مشـــروع قانـــون  وافـــق 
بتعديـــل بعض أحـــكام المرســـوم بقانون 
رقم )48( لســـنة 2012 بشأن غرفة تجارة 
للمرســـوم  المرافـــق  البحريـــن  وصناعـــة 
رقـــم )99( لســـنة 2019، الـــذي يهدف إلى 
االســـتقال المالي واإلداري لغرفة تجارة 
وصناعة البحرين بما يتماشـــى مع كونها 
مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية 
مـــن تحقيـــق  االعتباريـــة، وبمـــا يمّكنهـــا 
أهدافهـــا، وبما يؤّصل لدورهـــا التاريخي 
باعتبارهـــا من بين أقدم الغرف التجارية 

في المنطقة العربية.
الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
واالقتصادية خالد المســـقطي إلى أهمية 
احتســـاب عدد األصوات التي يمثلها كل 
عضو في الغرفة وفًقا لعدة معايير يجب 
مراعاتهـــا، ومـــن ذلـــك حجـــم رأس المال 
ومســـاهمته في الناتج المحلي اإلجمالي 
للمواطنيـــن،  العمـــل  فـــرص  وتوفيـــر 
إضافـــة إلـــى مبدأ العدالة والتناســـب في 
توزيـــع عـــدد األصـــوات، وأهميـــة تمثيل 

والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
للمساهمة في إدارة أعمال الغرفة.

الشـــورى  لمجلـــس  األول  النائـــب  وقـــال 
جمـــال فخـــرو إننـــا نعانـــي مـــن مشـــكلة 
أساســـية فـــي طريقـــة أنتخـــاب مجلـــس 
اإلدارة، وتحصيـــن نظـــام الغرفـــة نتيجة 
إلزام الجميع بالعضوية، وهو أمر يحتاج 
إلى دراسة متأنية من الغرفة والنظر من 
مبدأ إلزام العضوية أو ترك األمر اختيارًا 

كما كان في السابق.
وأيد مجلس الشورى جواز نظر االقتراح 
بقانـــون بتعديـــل بعـــض أحـــكام القانون 
رقم )35( لســـنة 2012 والمتعلق بحماية 
المســـتهلك، والـــذي يهـــدف إلـــى تجريم 
حـــاالت حبس الســـلع ســـواء بإخفائها أو 
عدم طرحها للبيع أو االمتناع عن بيعها، 
أو رفـــع أســـعارها بصـــورة غيـــر طبيعية، 
عليهـــا،  المنصـــوص  العقوبـــة  وتشـــديد 

وذلـــك حفاًظـــا علـــى حقـــوق المســـتهلك 
وصحته.

وفـــي ختـــام، جلســـته األخيرة مـــن دور 
التشـــريعي  للفصـــل  الثانـــي  االنعقـــاد 
الخامس، تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة 
على 3 مشـــاريع بقوانين تشـــمل مشروع 
البروتوكـــول  علـــى  بالتصديـــق  قانـــون 
المعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين 
وحكومة جمهورية باكســـتان اإلسامية 
بشـــأن تجنـــب االزدواج الضريبـــي ومنع 
التهـــرب المالـــي بالنســـبة للضرائب على 
الدخل المرافق للمرسوم رقم )66( لسنة 
بالتصديـــق  قانـــون  مشـــروع  و   ،2019
علـــى اتفاقيـــة الخدمـــات الجويـــة بيـــن 
مملكة البحرين ومملكة أسبانيا المرافق 
للمرسوم رقم )104( لسنة 2019، وأخيرا 
مشـــروع قانون بشـــأن تنظيـــم ومراقبة 
التجـــارة الدوليـــة فـــي األنـــواع المهددة 
الحيـــوان  مجموعـــات  مـــن  لانقـــراض 
والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم 

)59( لسنة 2018.

العامر: ال مزايا جديدة للمتقاعدين.. وصرف تعويض لمواجهة أّي زيادة بالرسوم
قــال بأولى حلقات “حوارات ^” عبر “أنســتغرام اليف” الصحيفة: ال خفــض للرواتب أو العالوات

اســتبعد النائــب أحمــد العامــر -عبر منصة حســاب صحيفة البالد بحوار مباشــر- خفض رواتــب وعالوات موظفي القطاع العام وذلك حســب ما ورده من 
معلومات ومن خالل تواصله مع الحكومة.

وأضاف ردا على استفسارات متابعي الحوار: “ال توجد أي مؤشرات للحصول على مزايا جديدة للمتقاعدين”.

الخدمـــات  بعـــض  مجانيـــة  ســـتلغى  اذا  وعمـــا 
الحكوميـــة أو ســـتزيد رســـومها، رد العامـــر بأنه “ال 
يتوقـــع ذلـــك، ولكـــن اذا حدثـــت زيـــادة بالرســـوم 
فســـيجري صـــرف تعويـــض للمواطـــن، وذلـــك لئا 

يتحمل البحريني أعباء مالية جديدة”.
وأثنـــى العامـــر على مبادرات عاهـــل الباد صاحب 
الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، والتي 
جعلت من مملكة البحرين نموذًجا في االســـتقرار 

المعيشي أمام جائحة كورونا.
وفـــي رد على ســـؤال يتعلق بآلية صـــرف مبلغ 50 
مليـــون دينـــار قـــال إن موازنـــة 2019 – 2020 هي 
380 مليـــون دينـــار، وقـــد تدارســـنا الوضـــع وعدنا 
لموازنـــة العـــام 2017 – 2018 والتـــي كانـــت 435 
مليونـــا، وكان نقاشـــنا مع الحكومـــة لتثبيت المبلغ 
ولصرفـــه لدعـــم األســـر البحرينيـــة وبهـــذا مررنـــا 
الميزانيـــة، وقد تفهمت الحكومة ذلك، ومن ناحية 
أخـــرى، تمكنـــا مـــن تحقيـــق إيـــرادات فـــي بعـــض 

الوزارات بلغت 72 مليون دينار.

مرة ونصف 

وتحدث في حوار مباشـــر عبر انســـتغرام صحيفة 
“البـــاد” مســـاء الســـبت 16 مايو المنصـــرم وتحت 
والرواتـــب؟”،  األجـــور  ســـتنخفض  “هـــل  عنـــوان: 

بالقـــول أن الدولـــة خصصـــت أكثر مـــن 4 مليارات 
مـــرة  تعـــادل  وهـــي  االقتصاديـــة  للحزمـــة  دوالر 
ونـــص مـــن ميزانية الدولة البالغـــة 2.8 مليار دينار 
وهـــي توجه مدروس لم يؤثر علـــى خطة التوازن 
المالـــي ولـــم يرتفـــع الدين العـــام فيمـــا دول كثيرة 
تأثـــرت من الناحية االقتصادية واألمن المجتمعي 
ففـــي أمريـــكا وقعت خســـارة أكثر مـــن 20 مليون 
وظيفـــة وعلى مســـتوى العالـــم هنـــاك 195 مليون 
شـــخص ســـيفقدون وظائفهم منهـــم 5 مايين في 
الوطـــن العربـــي، والبحرين حافظـــت على أوضاع 
الموظفيـــن فـــي وظائفهـــم وأعمالهـــم وخصصـــت 
215 مليـــون دينار كرواتب، أضف إلى ذلك مبادرة 
قرينـــة العاهـــل رئيســـة المجلـــس االعلـــى للمـــرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة بإطـــاق مبـــادرة “فاعـــل خيـــر” لتغطية 

مديونيـــة المواطنات الغارمات ممن عليهن أحكام 
قضائيـــة، ومبادرة “فينا خيـــر” لممثل جالة الملك 
لألعمال الخيرية وشـــئون الشـــباب مستشار األمن 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

 الجهود والمبادرات

والتباعـــد  التهـــاون  عـــدم  علـــى  الجميـــع  وحـــث 
االجتماعي بمعنى الخوف على األهل وكبار الســـن 
وأفراد العائلة وعلى أنفسكم أيًضا، فقد تم تسجيل 
العديـــد مـــن الحاالت خـــال احتفاليـــة القرقاعون 
بســـبب عـــدم االلتـــزام باإلرشـــادات، موضًحـــا أن 
جهـــود الدولة وما قدمتـــه من حزمة مالية وجهود 
وبرامج هدفها الحفاظ على االستقرار االجتماعي 

والمعيشي.

مـــع  تعاملـــت  البحريـــن  أن مملكـــة  إلـــى  وتطـــرق 
الجائحـــة منذ بداياتها وبشـــكل مبكر، حيث يتذكر 
اجتماًعـــا التقـــى فيـــه ســـمو ولـــي العهد عـــددا من 
النـــواب والشـــورى واســـتعرض  أعضـــاء مجلـــس 
معهـــم ما دار في مجلس الـــوزراء وقال: “أنا رجل 
اقتصاد ولكن حين يصل األمر إلى صحة المواطن 

أتـــرك كل شـــيء”، ولهـــذا تاقـــت هـــذه الجهود مع 
مبادرات جالة الملك كونه الموجه األول لما رأينا 
من إجـــراءات احترازيـــة ووقائية ورأينـــا الحزمة 
معيـــاًرا  وكانـــت  مبـــادرات   8 االقتصاديـــة ضمـــن 
للعديد من الدول المتقدمة التي سارت على منهج 
البحرين ومنها دول أوروبية حذت حذو البحرين.

رأس الهرم 

ونوه إلى أن البحرين وضعت أســـس العمل بشكل 
منهجـــي، وأكبـــر دليـــل علـــى هـــذا هـــو أن صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء هو علـــى رأس الهرم وهو من قاد 
فريـــق البحرين وتابـــع مع كل األجهـــزة التنفيذية، 
فالكثير من الدول أوكلت ملف جائحة كورونا إلى 
مســـئولين في النظام الصحي، أما أن يكون الملف 
عند ســـمو ولي العهد، فهذا يمثل دوًرا كبيًرا يتبين 
مـــن خال جهود األشـــهر الثاثـــة الماضية والعمل 
الكبيـــر مـــن جانـــب الجيـــش األبيـــض فـــي الصـــف 
األمامـــي مـــن أطقـــم طبيـــة وتمريضيـــة ورعائيـــة 
شـــعب  وعلـــى  عليهـــم  المعـــول  وأن  وخدماتيـــة، 
البحريـــن لـــرد أي هجمـــة ضد بادنا، ســـواء أكانت 
صحية أم أي شـــيء آخر، مشـــددين مـــرة تلو مرة 
على التباعد االجتماعي “الجســـدي قصًدا”، واتباع 
التعليمـــات الصحية، ضارًبا المثل ببلد عربي كانت 
لديه اإلصابات “صفر” ثم بسبب التهاون واإلهمال 

سجلوا 600 إصابة.

النائب العامر في البث المباشر مع الزميل سعيد محمد

الجيش األبيض واجه “كورونا” ونعّول على “وعي الشعب”

حققنا إيرادات بنحو 72 مليون دينار ببعض الوزارات

سعيد محمد
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ــارة وصــنــاعــة  دعــــت غـــرفـــة تـــجـ
وأصحاب  رواد  جميع  البحرين 
األعـــمـــال والــمــهــتــمــيــن لــحــضــور 
التي  الثانية  االفتراضية  ندوتها 
“التسويق”  مــجــال  فــي  تنظمها 
19 مايو  الثالثاء  وذلك يوم غٍد 
 ”ZOOM“ بــرنــامــج  عــبــر   2020
 11:00 10:00 حتى  الساعة  من 
وسائل  “استثمار  بعنوان:  مساًء 
ــي فــي  ــاعــ ــمــ ــ ــت الــــتــــواصــــل االجــ
األزمــات”، حيث تستعرض هذه 
الخيارات  من  مجموعة  الــنــدوة 
ــة لــلــتــســويــق  ــيـ والـــحـــلـــول الـــذكـ
ــمــشــاريــع  الــرقــمــي لــأعــمــال وال

التجارية من كافة القطاعات.
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــ ــرئ ــ  وذكــــــــر ال
الشتر،  إبــراهــيــم  شــاكــر  للغرفة، 
الــمــوجــهــة  ــة  ــورشـــ الـــ ــذه  ــ هــ أن 
ــال وخـــاصـــًة  ــ ــمـ ــ ــاب األعـ ــحــ ألصــ
قـــطـــاع الـــمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
مجموعة  ستقدم  والمتوسطة 
لتعزيز  الفعالة  التطبيقات  مــن 
وتسويق  الــتــجــاريــة،  عالماتهم 

الـــخـــدمـــات والــمــنــتــجــات الــتــي 
يقدمونها لتمكينهم من الوصول 
إلى فئات أوسع من المستهلكين 
وذلــــك عــبــر اســـتـــخـــدام وســائــل 

التواصل االجتماعي المتاحة. 
 وأشار الرئيس التنفيذي للغرفة 
ســيــقــدمــهــا  ــي  ــتـ الـ الــــورشــــة  أن 
اإلعــالم  خبير  العربية-  -باللغة 
ــيــــس مــجــلــس  ــ اإلجـــتـــمـــاعـــي رئ
لــإعــالم  الــعــالــمــي  الــنــادي  إدارة 
سوف  سبكار  علي  اإلجتماعي 
تــتــطــرق الـــورشـــة إلـــى عــــدٍد من 
التعرف  منها:  الــهــامــة  الــمــحــاور 
وسائل  إحصائيات  أحــدث  على 
ــتــي  ــاعـــي ال ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل االجـ
تــهــم أصـــحـــاب األعـــمـــال، ودور 
وسائل التواصل االجتماعي في 
مساعدة أصحاب األعمال خالل 
األزمــــــات، إلـــى جــانــب الــتــعــرف 
لوسائل  على االستخدام األمثل 
بالنسبة  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
ألصــحــاب األعـــمـــال والــمــشــاريــع 

التجارية.

“الغرفة” تستعرض “خيارات التسويق الرقمي”

“stc البحرين” تناقش الجهوزية الرقمية للقطاع المالي
بــمــشــاركــة قـــــادة الــصــنــاعــة وكـــبـــار الــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــيــن

من  سلسلة  أولى  البحرين،   stc أطلقت 
قادة  بعد، تجمع  النقاشية عن  الحلقات 
الصناعة وكبار الهيئات الحكومية حول 
كيفية استجابة وسرعة تطور الشركات 
واالقــتــصــاد الــمــحــلــي فــي ظــل جائحة 
ــا. وعـــقـــدتstc الــبــحــريــن أولــى  ــورونـ كـ
بالتعاون  بعد  عــن  النقاشية  الحلقات 
الرائدة  المالية  المؤسسات  من  عدد  مع 
الشرق  إكسبريس  أمريكان  شركة  منها 
األوسط، بنك ستاندرد تشارترد، وشركة 
كـــريـــدي مــاكــس لــمــنــاقــشــة “الــجــاهــزيــة 
الــرقــمــيــة لــلــقــطــاع الــمــالــي والــتــحــديــات 

القائمة لجائحة فيروس كورونا “.
كجزء من مبادرات شركة stc البحرين 
ــام الــرئــيــس  نــحــو الــتــحــول الــرقــمــي قــ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة stcالــبــحــريــن، نــزار 
قادة  من  ثالثة  مع  -بالمشاركة  بانبيله 

خــوري  مــازن  وهــم  المالية  المؤسسات 
ــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أمــريــكــان  ــرئ ال
عبد هللا  و  األوســط،  الشرق  إكسبريس 
بوخوة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد 
تـــشـــارتـــرد، وأحـــمـــد ســـيـــادي الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة كريدي مكس- بمناقشة 
ــة  أكــبــر الــتــحــديــات الــرقــمــيــة فــي اآلونـ
تخوضها  الــتــي  والــتــحــديــات  األخـــيـــرة 
المتاحة  الــرئــيــســة  ــفــرص  وال الــشــركــات 
العمل.  وإعــادة تشكيل طريقة سير  لها 
من  عــدد  النقاشية  الحلقة  هــذه  وحضر 
ــع والــشــركــات  ــ مــوظــفــي الــشــركــات األرب

الداعمين لهم.
وقال بانبيله “يسعدنا أن نتشارك اآلراء 
مع زمالئنا من كبار الرؤساء التنفيذيين 
ــقـــاش مــشــكــوريــن  ــنـ والــــذيــــن أثـــــــروا الـ
بــوجــهــات نــظــرهــم واإلجـــــــراءات الــتــي 

من  العمل  استمرارية  لضمان  اتخذوها 
رقميًا  عملياتهم  نــطــاق  توسيع  خــالل 
الغير مستقرة. كما  األوقات  خالل هذه 
لمشاركة  فرصة  المناقشات  هــذه  ُتعد 
ــع الـــخـــبـــراء في  مــعــلــومــاتــنــا الــقــيــمــة مـ
ــأمــل  ــذا الــمــجــال بــشــكــل مــبــاشــر، ون هــ

فـــي اســتــمــرار هـــذه الــمــنــاقــشــات الــتــي 
إدارة  على  الضوء  تسليط  في  تساهم 
بفاعلية  واالستجابة  األعــمــال  شــركــات 
واالتجاهات  للمستهلك  المتغير  للسلوك 
القطاعات  إليها  تسير  التي  المختلفة 

التجارية”.

أولى الحلقات النقاشية عن بعد

المنامة - stc البحرين

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحريــن العام أمس األحــد عند مســتوى 1,246.14 
بارتفاع وقدره 5.50 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي.

 1.91 الــمــســتــثــمــرون  ــداول  ــ وتـ
إجمالية  بقيمة  ســهــم،  مليون 
ــار،  ــن دي ألـــف   251.00 قـــدرهـــا 
ــالل 52  ــ تــــم تــنــفــيــذهــا مــــن خـ
صفقة، حيث ركز المستثمرون 
قطاع  أســهــم  على  تعامالتهم 
قيمة  بلغت  والــتــي  الــخــدمــات 
ألف   122.20 المتداولة  أسهمه 
 %  48.69 نسبته  ما  أي  دينار 
للتداول  اإلجمالية  القيـمة  من 
ألف   215.07 قــدرهــا  وبكمية 
سهم، تم تنفيذها من خالل 11 

صفقة.
وجاءت شركة مجمع البحرين 
ــواق الـــحـــرة فـــي الــمــركــز  لـــأسـ
أسهمها  قيمة  بلغت  إذ  األول 

ألف دينار أي ما   90 المتداولة 
إجمالي  من   %  35.86 نسبته 
قيمة األسهم المتداولة وبكمية 
أمــا  ــــف ســـهـــم.  أل  150 ــا  قـــدرهـ
لمجموعة  فكان  الثاني  المركز 
بقيمة  الــمــالــيــة  اتـــش  جــي اف 
قدرها 76.12 ألف دينار أي ما 
إجمالي  من   %  30.33 نسبته 
قيمة األسهم المتداولة وبكمية 
ســهــم. ــيــون  مــل  1.43 ــا  ــدرهـ قـ
المتحد  األهلي  البنك  جاء  ثم 
بقيمة قدرها 20.18 ألف دينار 
من   %  8.04 نــســبــتــه  ــا  مـ أي 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
ألــف   97.16 قـــدرهـــا  وبــكــمــيــة 

سهم.

تداول 1.9 مليون سهم بـ 251 ألف دينار

اســتيراد 47 ألفا من رؤوس الماشــية لالستهالك في رمضان

يقــام فــي الصخيــر علــى مســاحة 309 آالف متــر مربــع

واردات اللحوم الحية عبر البحر تقفز 112 %

الزياني يتفقد موقع “المعارض” الجديد لبدء أعمال البناء

أظهــرت بيانــات مالحيــة حديثة ارتفاع حاد في واردات المواشــي عن 
طريــق البحــر بســبب تفشــي وبــاء كورنــا الــذي قطــع إمــدادات اللحــوم 
الحيــة مــن عــدد مــن الــدول عن طريــق البر مــا رفــع الــواردات البحرية 
للمواشــي للوفــاء بطلبــات شــهر رمضــان المبــارك الــذي صــادف شــهري 

أبريل ومارس.

وقال تجار مواشي إن االعتماد حاليا 
الصومالية  اللحوم  على  المواشي  في 
الدول  بعض  االستيراد من  توقف  مع 
األخرى بسبب اإلجراءات التي واكبت 
الطرق  وصعوبة  كــورونــا  وبــاء  تفشي 
التصدير  الــدول  بعض  وحظر  البرية، 

للخارج.
البواخر  عبر  المواشي  تجار  واستورد 
الــمــاشــيــة  ــن  مــ رأس  ــف  ــ ألـ  48 نـــحـــو 

الصومال  دولــة  من  جــاءت  وغالبيتها 
وهذه  خليجية،  دول  عبر  تمر  والتي 
 %  112 قـــدره  نــمــوا  تشكل  الكميات 
السابق  العام  من  الفترة  بذات  مقارنة 
وذلــــك بــســبــب تــفــشــي وبــــاء كــورونــا 

وحلول شهر رمضان.
الكميات  كانت  فقط  إبريل  وفي شهر 
الــبــواخــر عــن طريق  الــمــســتــوردة عبر 
ألف   27 نحو  بن سلمان  ميناء خليفة 

قياسي  رقــم  وهــو  الماشية  مــن  رأس 
يمثل زيادة قدرها 289 % على أساس 
سنوي. كما ارتفعت الواردات في شهر 
أساس  على   %  450 الماضي  مــارس 
سنوي وذلك بنحو 10 آالف رأس من 
األغنام  تشمل  والتي  الحية  الماشية 

بشكل أساسي واألبقار بكميات أقل.
ــع بــدء  ــيــع الــمــاضــيــة، ومـ وفـــي األســاب
ــاء كـــورونـــا، حــظــر األردن  ــ تــفــشــي وب
حيث  الــبــالد  خــارج  المواشي  تصدير 
كان مصدر أساسي للحوم العربية في 
السوق المحلية والتي يكثر استهالكها 
في رمضان وقبلها كان وقف االستيراد 
مـــن الـــســـودان ألســـبـــاب صــحــيــة قبل 

حين  في  باالستيراد،  مجددا  السماح 
ظل السوق يعتمد بشكل أساسي على 
بالبواخر  استيرادها  يتم  التي  األغنام 

من الصومال.
اللحوم  على  المحلية  السوق  وتعتمد 
في   % 75 بنحو  تقدر  بنسبة  المبردة 
للحوم  األخـــرى  النسبة  تــذهــب  حين 

الحية.
وال يمكن للمستوردين استيراد كميات 
كبيرة لبناء مخزون طويل األمد نسبيًا، 
في  المحدودة  التخزين  طاقة  بسبب 
طاقة  وومــحــدوديــة  الصحي  الحجر 
الــحــظــائــر لـــدى الــمــربــيــن فـــي الــســوق 

المحلية.

زار وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
البحرين  هيئة  إدارة  مجلس  ورئيس 
الزياني،  زايــد  والــمــعــارض،  للسياحة 
الدولي  البحرين  مركز  مشروع  موقع 
أمس،  الجديد  والمؤتمرات  للمعارض 
والــذي تم وضع حجر أساسه برعاية 
النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو 
الماضي،  يناير  شهر  فــي  خليفة  آل 
ــتــدشــيــن بــــدء أعـــمـــال بــنــاء  وذلـــــك ل

المشروع.
واطــلــع الــوزيــر عــلــى عـــرض مــن قبل 
شــركــة تــالــكــي االســتــشــاريــة وشــركــة 
المنفذ  الــمــقــاول  الــبــحــريــن  ســيــبــاركــو 

تنفيذ  مــراحــل  فــيــه  يبين  لــلــمــشــروع 
الــمــشــروع، ووجــه الــوزيــر إلــى تذليل 
سالسة  من  والتأكد  المعوقات  جميع 
المشروع خالل  تنفيذ  لتحقيق  العمل 

المدة المتفق عليها وهي عامين.
هذا  تنفيذ  لبدء  ســروره  عن  عبر  كما 
الــمــشــروع االســتــراتــيــجــي وقـــال “إن 
نموذجًيا  مــوقــًعــا  سيخلق  الــمــشــروع 
الســتــضــافــة األحــــــداث والــفــعــالــيــات 
ــفــضــل بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة  الــعــالــمــيــة ب
بالتكنولوجيا  وتــجــهــيــزه  الــمــتــطــورة 
أعلى  بحسب  المتطورة  والــخــدمــات 
صناعة  مجال  فــي  الدولية  المعايير 
المعارض كما سيحفز سائر القطاعات 
الـــتـــي تـــرفـــد احـــتـــيـــاجـــات الــســيــاحــة 

الوافدة من أجل تنويع مصادر الدخل 
القيادة  وتوجيهات  لـــرؤى  وتحقيًقا 

الرشيدة”.
تقدر  مساحة  على  الــمــشــروع  ويــقــام 
سيتم  حيث  مــربــع،  متر   309,000 بـــ 
تشييد المبنى على مساحة 149,000 
متر مربع من إجمالي مساحة األرض، 
وسيضم 10 قاعات للمعارض بمساحة 

مــربــع  مــتــر   95,000 تــبــلــغ  ــيــة  إجــمــال
مــجــهــزة بــأحــدث الــخــدمــات الــالزمــة، 
البالغة  الرئيسي  الــمــؤتــمــرات  ومــركــز 
ومجهّزا  مربع،  متر   4,500 مساحته 
ويتسع  تطوًرا،  العرض  وسائل  بأكثر 
إلى  ذلــك  4000 شــخــص،  يــقــارب  لما 
جانب 27 قاعة متنوعة االستخدامات 

بمساحات متوسطة وصغيرة.
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علي الفردان

محادثات إلقامة شبكة أنابيب غاز لربط البحرين بالخليج
ــط ــف ــن ــاف ال ــشـ ــكـ ــتـ ــى االســـتـــثـــمـــار فــــي اسـ ــلـ ــة عـ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ ــات الـ ــ ــرك ــ ــش ــ تــشــجــيــع ال

قــال وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بن خليفــة آل خليفة “إننــا قد ال نحتاج إلى اســتيراد 
الغاز الطبيعي الُمسال بعد االحتياطيات التي تم اكتشافها في البالد مؤخرا، كما أن 
هنــاك محادثــات جــادة مع دول مجلــس التعاون الخليجــي وبخاصة المملكــة العربية 
الســعودية إلقامــة شــبكة من خطوط أنابيــب الغاز لربط البحريــن ببقية دول مجلس 
التعــاون والتــي ســتكون لــه تداعيــات إيجابيــة علــى مختلــف األصعــدة وبالخصوص 

التوسع في المشاريع النفطية والصناعية في البحرين. 

ــبــحــريــن  ــــرص ال وأكــــــد الــــوزيــــر عـــلـــى حـ
ــمــجــال مع  لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي هــــذا ال
والشركات  والمنظمات  الجهات  مختلف 
والــخــبــرات  األفــكــار  لــتــبــادل  المتخصصة 
اليه  توصلت  مــا  أحـــدث  على  واالطــــالع 
النفط  قطاع  لتطوير  الحديثة  التقنيات 
الى  منوها  المملكة،  في  والطاقة  والــغــاز 
أهمية تشجيع الشركات النفطية العالمية 
على االستثمار في االستكشاف واإلنتاج 

في البحرين.
اكتمال وتدشين  النفط عن   وأعلن وزير 
أول رصيف بحري للغاز الطبيعي المسال 
ــدة تــخــزيــن عائمة،  ــذي يــتــألــف مــن وحـ الـ
مجاورة  ومنصة  بــحــري،  وحــاجــز  ومــرفــأ 
حالته  إلــى  ليعود  المسال  الــغــاز  لتبخير 
الغاز  لنقل  الماء  تحت  وأنابيب  الغازية، 
بــري  الــشــاطــئ ومــرفــق  إلـــى  المنصة  مــن 
لتسلم الغاز إضافة إلى منشأة برية إلنتاج 

النيتروجين. 
التجارة  غرفة  استضافة  لــدى  ذلــك  جــاء 
األمــيــركــيــة فـــي الــبــحــريــن عــبــر بــرنــامــج 
النقاش  أجــل  من  النفط  وزيــر  اليوتيوب 
النفطي في  القطاع  تــطــورات  آخــر  حــول 

كورونا  في ظل ظروف جائحة  البحرين 
العالمية واالثار االقتصادية الناجمة عنها.

وأشاد الوزير بالدور التي تقوم بها الغرفة 
الفعاليات  مــن  عــدد  وتنظيم  رعــايــة  فــي 
التي تعزز من فرص األعمال واالستثمار 

المتحدة  والــواليــات  العربية  الــدول  بين 
مثمنا  المشاريع،  مختلف  في  االميركية 
عاليا اللقاء الذي نظمته الغرفة بالتعاون 
في  والــغــاز  للنفط  القابضة  الشركة  مــع 
الـــعـــام الــمــاضــي مـــع كــبــريــات الــشــركــات 
في  والــغــاز  النفط  مجال  في  االميركية 
والية هيوستن عاصمة الطاقة الرئيسية 
ــبــحــث الـــفـــرص الــمــتــاحــة  فـــي الـــعـــالـــم ل
البحريني  الطاقة  قطاع  في  لالستثمار 
فــي ظــل االكــتــشــاف الــنــفــطــي الــحــديــث 

واألكبر في تاريخ البحرين.
وتــطــرق إلـــى الــفــرص االســتــثــمــاريــة في 
البحرين  )1،2،3،4( في  النفطية  القواطع 
متر  كيلو   9000 تقدر مساحته ب  الــذي 
مــربــع، مــشــيــرا إلـــى انـــه قــد تــم التوقيع 
لحفر  اإليطالية  ايني  شركة  مع  مؤخرا 

1 وكان  عــدد من االبــار في القاطع رقــم 
من المقرر البدء في شهر ابريل وبسبب 
أن جميع  تــأجــيــلــه، حــيــث  تـــم  ــا  ــورونـ كـ
للبدء  اتم االستعداد  الحفر على  معدات 
ــي الـــحـــفـــر. وأمـــــا بــخــصــوص الــقــاطــع  فـ
البحرين  فــي خــلــيــج  يــقــع  فــإنــه   4 ــم  رقـ
المكتشف مؤخرا، حيث تم االنتهاء من 
في  بالتدفق  وبــدأ  التجريبي  البئر  حفر 
إلى  إضافته  يتم  وســوف  الماضي  العام 
بالتعاون  مشيدا  قريبا،  اإلنــتــاج  أنظمة 
مع شركة هالبيرتون التي قدمت كل ما 
وتقنيات  ومــعــارف  خــبــرات  مــن  تمتلكه 
في  ايجابية  إنجازات  تحقيق  عنها  نتج 
للغاز  بئرين  الحقل. وكذلك تم حفر  هذا 
اإلنجازات  من  للمزيد  متطلعين  العميق 

في المستقبل.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

الوزير الزياني لدى زيارته موقع المشروع في الصخير 
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يكفي منهم الّسعي الدؤوب لخدمة “البحرين” حين تربعوا قوائم التفوق المشّرف 
وقّدمـــوا األداء المتميـــز والحرص الُمّحقق للنتائج الُمبهرة في تشـــييد اإلنجازات 
الكبيرة، حتى أضحوا مبعث الفخر ومورد االعتزاز في سلسلة النجاحات الشاملة 
واإلنجـــازات المتعاقبـــة في كل المجاالت. كيف ال، وُهم َمْن عّزز المكانة المرموقة 
التـــي تبوأتها مملكتنا الغالية على الخارطة الصحية بعدما برهنته بجالء الجهود 
الجّبـــارة لجنـــود طواقمنا الطبيـــة – في قطاعيها المدني والعســـكري - في “فورة” 
الجائحـــة العالميـــة، وذلـــك بعـــَد أْن َحْصدوا كامـــل الرعاية من الدولـــة في التعليم 
والتمهين حتى أضحوا واحدة من القضايا المحورية في الحراك التنموي الشامل 

المستدام.
غيـــر أّن مـــا ُتواجهه الفئة الطموحة منهم؛ يبعـــث على القلق، بعد افتقادهم األمان 
على مستقبلهم الدراسي! وهو ما يجري – مثاالً - في قسم “صحة الفم واألسنان” 
بكليـــة العلـــوم الصحية فـــي جامعة البحرين، والذي يســـير بهم علـــى النقيض من 
توّجهـــات الحكومـــة الموقـــرة للنهـــوض باألجيـــال البحرينيـــة وتكويـــن اّتجاهاتها 
اإليجابيـــة نحـــو العمل واإلنتاج، وفق مـــا أفاد به َمْن تواصلوا مـــع جريدة “البالد” 
مـــن دفعات هذا القســـم ألعـــوام الســـنوات الدراســـية 2016م و2017م و2018م، 
الذيـــن اســـتهّلوا حديثهـــم باإِلخطـــار )الخطير!( الـــذي يحرمهم من الدراســـة للعام 
الدراســـي 2020/2021م فـــي مخالفة صريحة للخطة الدراســـية التي تتطلب )5( 
فصـــول فقط، بعـــد أْن أمضى غالبيتهم عامين ونصف العـــام إلى أربعة أعوام في 

انتظار هذه المواد! ناهيك عن حصر الكوادر التعليمية في دكتورين! وحشر طلبة 
تلـــك الدفعات في عيادة واحدة فقط! عالوًة على تبّني رئيس القســـم والمعنيين 
أســـاليب )التحبيـــط( بعـــد طرحهـــم خيـــار الرســـوب أو االنســـحاب من المقـــرر، أو 
تعجيزهـــم فـــي طرح المـــواد بعد مرور ثالث ســـنوات، أو حرمانهـــم من توصيات 
التخـــرج، أو إلزامهـــم بإعادة المواد العلمية التي درســـوها خـــالل الفصل الصيفي 

على حّد قولهم!

نافلة: «

تبـــدو نصوص الدســـتور سلســـة الفهم حيـــن تتحدث عـــن ضرورة رعايـــة أجيالنا 
الطموحة التي تترجم مستقبل بالدنا العزيزة “البحرين” في شتى صنوف العلوم. 
فالمـــادة )5/ج( تؤكـــد أّن الدولة “... تعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف 
والفاقة”، وكذا المادة )7/أ( ُتشير إلى أّن الدولة “... ترعى العلوم واآلداب والفنون، 
وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين”. فيما 
قباَل ذلك ُجّله، تأتي ُأستاذة )أجنبيٌة( في “قسم صحة الفم واألسنان” بكلية العلوم 
الصحيـــة - وبدَل أْن تُشـــّد من َعُضِد طلبتها وإرشـــادهم ِبَحْســـِب َمـــْن تواصلوا مع 
الجريدة - ُتخاطبهم بلغة “التثبيط”: انسحبوا من المقرر أو غيّروا تخصصكم وإال 
سترســـبون! فما أحرى بالمعنيين في الكلية الموقرة أْن تكون لهم وقفة )تنتشـــل( 
أبناءنـــا الطموحيـــن من براثن الضياع الذي يهدد مســـتقبلهم الدراســـي باعتبار أّن 

َمْن تلقى تبعات مقومات وطننا الحبيب على أكتافهم في مختلف المواقع.

تحركوا قبل فوات األوان
منذ ســـنوات بعيدة ونحـــن ندق جرس اإلنذار من خطـــر العمالة األجنبية 
المتغلغلـــة في المدينة والقرية، ومكمن الخطـــورة كما يبدو لنا يتمثل بما 
تحملـــه من موروثات وعـــادات غريبة، غير أّن الظاهرة أخذت تســـتفحل 
فـــي الســـنوات األخيـــرة عندما تحولـــت بعض المنـــازل إلى ســـكن للعمال 
األجانب، ومن قام بزيارة عابرة لســـكنهم فإن المفاجأة تعقد لســـانه نظرا 
للقـــذارة واإلهمال، وحينها يتســـاءل بمرارة كيف تغيـــب الرقابة الصحية 

عنها.
المؤســـف أن اســـتغاثات أهالي القرية البحرينية بطبيعتها الوادعة اآلمنة 
مـــن غـــزو العمالة اآلســـيوية بشـــكل خـــاص لـــم تجـــد اآلذان الصاغية، ما 
أسهم في استفحال األوضاع، وال يغيب عن أذهان األهالي ما يصدر عن 
بعضهم من تحول مقار ســـكنهم إلى بؤر للدعارة والسكر، أما األشد وطأة 

وفداحة فيتمثل في التحرش باألطفال والنساء في أغلب المناطق.
ونتذكر أّن المجلس النيابّي قبيل عشر سنوات تقريبا ناقش أزمة العمالة، 
مـــا بعـــث األمل بـــأن يصـــدر قانون ينظم ســـكن العـــزاب، وأظـــن أنه تمت 
إحالته إلى الجهة المختصة، غير أنه بقي حتى اللحظة دون إقرار، وهذا 
ما يدعو األعضاء البلديين لسرعة التحرك مجددا باتجاه إصدار القانون. 
وفـــي ظل تداعيات أزمـــة كورونا ونتيجة ألعـــداد المصابين منهم، حيث 
يشـــكلون النســـبة األكبـــر األمر الـــذي أصبح موضـــع قلق للمواطـــن، ورغم 
اإلجـــراءات والتدابيـــر التي اتخذتهـــا الدولة بنقل أعـــداد منهم للمدارس، 
إال أن األزمـــة ال تـــزال مصدر قلق بالغ لدى األهالـــي، ومن المهم هنا إعادة 
التذكيـــر بمـــا ســـبق أن نبهنا إليه مرارا بدور الشـــركات والمؤسســـات التي 
ينتســـب إليهـــا العمال بتوفير ســـكن الئق لهم في مناطـــق نائية عن القرى 

لتجنيب المواطنين ما يهدد أمنهم واستقرارهم.
نعتقد أّن التنبيه والتحذير الذي أعلنه قبل سنوات أحد المسؤولين لدينا 
من أّن “العمالة األجنبية قد ُتغّير وجه المنطقة خالل العقد المقبل بأكمله 
إذا لـــم تتخـــذ اإلجراءات للحد من أعدادها وأنها - حســـب وصفه - أشـــد 
من القنبلة النووية وإسرائيل... لم يكن مبالغًا، فها نحن نشهد هذه األيام 
تداعياتهـــا الخطيـــرة التي لم نحســـب لها أي حســـاب، وال مفر من اإلقدام 
على إجراءات أشد صرامة حفاظا على حياة المواطن وأمنه واستقراره.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

ضجت بهم الشوارع والمؤسسات!!
ألنَّ أرَض البحريـــن كريمـــٌة بترابها وأهلها، تدفَق إليهـــا المريدون للخير، 
وباتوا يزدادون يومًا بعد يوم، والتهينا عن تكاثرهم حتى لمســـنا اآلثاَر 
الجانبيـــة لهـــذا التفجر في العمالِة الوافدة الســـائبة، زحفْت شـــعوٌب عبَر 
مداها الجغرافي باآلالف للعيش وطلِب الرزِق على أرضنا خارَج القانون، 
حتـــى ضجْت بهم الشـــوارُع ومؤسســـاُت القطاِع الخاص والمؤسســـاُت 
والشـــركاُت الخاصة، وانتشـــرت ظواهُر تنافي األعـــراَف والدين وبرزْت 
ســـلوكاٌت خارجـــٌة عـــن نطاق األدِب والحشـــمِة علـــى أيدي تلـــك العمالة 

السائبة.
وعلـــى الرغـــم من إقـــرار تصريح العمـــل المـــرن، إال أنَّ تلك المشـــكلة لم 
ُتحْل بشـــكٍل ُمبرم، بالرغم من الجهوِد الضخمة التي تبذلها وزارُة العمل 
والهيئاُت واللجاُن المتعددة الُمشـــكلة للتصدي لهذه الظاهرة، والتطبيق 
الصـــارم للعقوبـــاِت بحِق العمـــال المخالفين، ومع أنَّ النظـــام قانوني وال 
غباَر عليه إال أنه ترك الحبَل على الغارب ألرباِب األعمال الستيراِد أعداٍد 
دة للعمالة ونشـــرهم في شـــرِق البالِد  مهولـــٍة من العمـــال من دولها المورِّ

وغربها لالستفادِة الشخصيِة وجني األموال. 
ثـــم يبـــدأ هـــؤالء بالعمـــِل لمصالحهـــم الخاصـــة حتـــى صـــاروا يزاحموَن 
العامـــَل البحريني فـــي فرِص العمـــِل والتفاوض، كما تضـــرر المواطنون 
أصحاُب المشـــاريِع الصغيرِة والمتناهيِة الصغر، وأصبحت نســـبٌة كبيرٌة 
مـــن المؤسســـات مملوكًة لألجانـــب يديرونها هم أنفســـهم، وليـــَت األمر 
توقف عند هذا الحد، بل زادت الجائحُة الطيَن ِبلة عندما استشرْت بين 
أوساِط العمالِة السائبة، ذلك أنهم يتكدسون بالعشرات في غرفٍة واحدٍة 
بسكٍن ال يلتزُم أصحابه بقوانين اإليجار؛ فنقلوا العدوى لبعضهم البعض 
دوا  ـــْت بهم مراكُز الحجِر والمستشـــفيات وكبَّ وللمواطنيـــن كذلك، وغصَّ
الدولـــة تكاليَف عالٍج طائلة، ناهيَك عن عدم التزامهم بأنظمِة الســـالمِة 

والحجِر المنزلي بالرغم من التعليمات وتطبيِق قانوِن المخالفات.
بالُدنا بحاجٍة لتدفِق العمالِة بشـــكٍل ســـِلس ينهـــُض باقتصادها الوطني، 
لكـــن قوانيـــَن أكثَر صرامة ينبغي أْن ُتســـنَّ تجاه هذه الفئـــة؛ كي ُتجتثَّ 
المشـــكلُة مـــن جذورهـــا، كما أنَّ اســـتغناَء المواطنين عن االســـتفادِة من 

خدماِت هذه العمالِة، من اآلَن فصاعدًا، سُيوقُف زحَف دوٍل ألرِضنا.

هدى حرم

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“أجنبية” في العلوم الصحية: انسحبوا أو سترُسبون!

التواصـــل  وســـائل  فـــي  تداولـــه  تـــم  فيديـــو  وردنـــي 
االجتماعي عن فتح باب كنيسة في العاصمة األلمانية 
برليـــن للمصليـــن المســـلمين ألداء فرائضهـــم شـــريطة 

االلتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
وبالشـــك هـــذا الفيديو لقي صـــدا إيجابيا مـــن الجميع 
بال اســـتثناء، خصوصـــا أنه تزامن مع ما يمـــر به العالم 
بســـبب جائحـــة كورونا، وكمـــا يقول المثـــل “رب ضارة 
نافعـــة”، نعم هذه المبادرة الرائعة والذكية تعتبر ضربة 
معلم تحسب للقائمين على هذه الكنيسة والمسيحيين 
بشـــكل عـــام، هذه هـــي األديان الســـماوية التـــي أنزلت 

لتتعايش مع بعضها بكل احترام وحب.
وأفضـــل مثال على ذلـــك تأكيد مليكنـــا المفدى حفظه 
هللا ورعاه في كل مناسبة على هذا الموضوع وأهميته 
الطيبـــة،  األرض  هـــذه  علـــى  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
وترجم جاللته قوله باألفعال حيث أصدر أمره الملكي 

السامي رقم “15” لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش الســـلمي برئاسة الشيخ الدكتور خالد 

بن خليفة آل خليفة.
الحقيقة أن المركز وحسب متابعتي ألنشطته المختلفة 
يقـــوم بجهود حثيثة ومضنيـــة لترجمة تطلعات جاللة 
الملـــك للتقارب بيـــن األديان والمذاهب، وقطع شـــوًطا 
كبيرا في تحقيق األهداف التي من أجلها تم إنشـــاؤه، 
وفي اعتقادي الشـــخصي أمـــام المركز تحديات كبيرة، 
حيـــث إن مملكتنا الحبيبة تميزت عبر تاريخها العريق 
بنشر قيم التعايش الســـلمي والتسامح وسعيها الدائم 
لمـــد جســـور التواصـــل وتعزيـــز الحـــوار بيـــن مختلـــف 
الثقافـــات واألديـــان. أرى من وجهة نظري الشـــخصية 
والمتواضعـــة أن علـــى المركز العمل مـــع وزارة التربية 
والتعليـــم على ضرورة إدراج أهداف ورؤى المركز في 

مناهج تدرس في مدارسنا من المرحلة االبتدائية.

إن غـــرس هـــذه األفـــكار والقيـــم يحتـــاج إلـــى وقـــت 
طويـــل وجهود كبيـــرة، حيث يتطلب ذلـــك تغييرا في 
طريقـــة تفكيرنـــا وزرع ثقافة تقبل األديـــان والطوائف 
األخـــرى من خالل الخطاب الدينـــي التنويري المعتدل 
لنثبـــت للعالـــم أن الديـــن اإلســـالمي هو دين التســـامح 
والمحبة والمغفرة والسالم. وللتسامح قيمة كبرى في 
اإلســـالم، فهـــو نابع من الســـماحة بكل مـــا تعنيه الكلمة 
مـــن حرية ومســـاواة ومن غير تفوق جنســـي أو تمييز 
عنصري، واإلسالم يدعو إلى االعتقاد بجميع الديانات، 
والتســـامح يعني االعتراف باآلخر ويعني في ما يعني 
االحتـــرام المتبـــادل واالعتـــراف بالحقـــوق والحريـــات 
األساســـية لآلخرين، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه، 
هـــل نملك الجرأة لفتح أبواب جوامعنا لألديان األخرى 
إذا دعـــت الحاجة كما فعلت تلك الكنيســـة في برلين؟ 
تقبل هللا صيامكم وقيامكم وكل عام وأنتم بألف خير.

التعايش بين األديان... من قيمنا

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

للتواصل: 17111483

التكفيريون... رجال عصابات ومرتزقة والربح الرخيص
لقد وجه مسلسل “االختيار” للنجم أمير كرارة، ضربة موجعة لإلرهابيين 
والتكفيرييـــن وأصحـــاب الفتاوى المنحرفـــة المؤيدة للقتـــل والتخريب، 
والذيـــن يســـتعرضون عضالت حراكهم اإلرهابي فـــي مجتمعاتنا العربية 
عبر القتل والتدمير واألفعال الجبانة، وقد عانت جمهورية مصر العربية 
الشـــقيقة من هـــؤالء التكفيرييـــن وزعمائهم مـــن أرباب الفكـــر المنحرف 
ومواقفهـــم الكاذبة وتحريفهـــم دين هللا عبر البيانات والفتاوى التي راح 
ضحيتهـــا الكثير من النـــاس األبرياء من مدنيين وعســـكريين، واألموال 
والممتلـــكات، ورغـــم ذلـــك وقفت لهـــم بالمرصاد وضربت بيـــد من حديد 
وكشـــفت مخططاتهم وهم من جعل من أنفســـهم أداة لتشـــويه اإلســـالم 
والعبـــث بأمـــن البالد وانتهاك حرمات اآلمنيـــن انطالقا من دعاوى باطلة 

وأفكار منحرفة.
لقد كانت هناك حكمة بالغة في آيات القرآن الكريم حين دعت الطوائف 
المختلفة إلى االلتقاء عند مستوى معين، وحين طلبت من المسلمين أن 
يتعايشوا سلميا مع الطوائف الدينية التي تدين باألديان السماوية، حيث 
دعت إلى التقاء الطوائف جميعها بما فيها اإلســـالم عند حدود التوحيد 

والتوحيـــد ليـــس غيره، ويعنـــي توحيد العبـــادة، قال تعالى “قـــل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة ســـواء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا وال نشـــرك به 
شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنـــا مســـلمون”، ودعا إلى التعايـــش اجتماعيا... لكن أولئـــك التكفيريون 
ال يعترفـــون أصـــال بحـــدود هللا وكل مـــن يخالفهم الـــرأي يطلقون عليهم 
“الطواغيت” ولديهم أفكار شـــاذة في تعريف اإلسالم واألحكام الشرعية 

والتالعب بالعقيدة. 
لـــو قلت ألحـــد أولئك األغبياء إن القـــرآن الكريم حافـــل بآيات تدل على 
تحريم القتل بغير الحق ومنع االعتداء، واإلســـالم شدد على حرمة قتل 
النفـــس ووضع األحـــكام والقواعد التي تحافظ عليهـــا، لنظر إليك بجهل 
وردد كلمتهم الشهيرة التي يقولونها في كل محفل وكل يوم “إنها الفتنة 
الكبـــرى”، فالتكفيريـــون أغبياء ورجـــال عصابات ومعروفـــون باإلفالس 
العقائدي، واإلســـالم ال يقبل أمثالهم، وكل ما يقولونه عن الدولة الدينية 
القادرة على بعث القوة وبث الحركة في األمة مجرد أكاذيب وخزعبالت، 

فهم مجرد مرتزقة وأصحاب دعاوى مزيفة والربح الرخيص.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



احنا مستعدين!
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والــــدفــع

فـــلل
Villas

أراضـي
Lands

مشاريع
Projects

مخططات
plan estate

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

بمختلف أنواعها وأحجامها
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لشراء العقارات

والدفع نقًدا!
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Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

أحمد حبيب
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رضا مجيد

���������For inquiries call.
لالسـتــفــســار

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب
لإليجار مكاتب جاهزة

ومفروشة بالكامل
 في منطقة حيوية ومييزة 
على شارع اإلستقالل سهل 

الوصول إليها، مع توفر المواقف 
للبناية والمصاعد ونظام أمن 

ومراقبة 24 ساعة.

لإلستفسار على هاتف رقم: 
17499900-39499938

او زيارة موقعنا
www.alfanar-dev.com

38344464

17785454marketing@alhaddad-mer w r r

٪0 •
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38344464

)73044-CR2020( إدارة التسجيل إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن مبــارك عيســى مبارك محمــد جاســم العايدي 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي :

إلى السيدة هيفاء يوسف عبدهللا عبدالعزيز المحميد
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

128806-1

رقم القيد

مغسلة باليا

االسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة كراج اهل سوس تضامن بحرينية 
سجل تجاري رقم 103739

بناء على قرار الشــركاء في شــركة كراج اهل ســوس تضامن بحرينية المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 103739، بتصفية الشــركة بــكل فروعها اختياريا وتعيين الســيدة/ خوله قايد 

محمد مسعد المنتصر مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريخ نشــر هذا اإلعــالن، وذلك 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

973 – 39484550
advertisingmigrant@gmail.com

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ماكسمارتمي ذ.م.م 
سجل تجاري رقم  ------

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة ماكســمارتمي ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
107844-1 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة  / محمــد احمــد احمــد مبــارك 

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

العنوان التالي:
عنوان المصفي:

33501111 )973 +(
salehjassim@gmail.com

إعالن بحل وتصفية 
شركة ترامكو للتسويق والترويج شركة تضامن بحرينية 

سجل تجاري رقم  131988

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة ترامكــو للتســويق والترويج شــركة تضامــن بحرينية  
المسجلة بموجب القيد رقم 131988 ، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد /

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

العنوان التالي:
عنوان المصفي:

973-34094661
Ss8428711@gmail.com
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+973 17111504

+973 17580939
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اعتمد وزير العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد بن علي 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، موقعا بجوار إدارة إصــاح وتأهيل النزالء، كمقر 
مؤقت للمحاكم التي سوف تبث عبر الوسائل اإللكترونية، واشترط فيه 
حضور وكيل النيابة العامة ليضبط كافة اإلجراءات الازمة لحسن سير 

المحاكمة عن بعد.

وورد فـــي القـــرار رقـــم )61( لســـنة 
الكائـــن  الموقـــع  يعتمـــد  أنـــه   2020
إدارة  بجـــوار  جـــو  منطقـــة  فـــي 
كمقـــر  النـــزالء  وتأهيـــل  إصـــاح 
مؤقت للمحاكـــم، يتبع وزارة العدل 
واألوقـــاف،  اإلســـامية  والشـــؤون 
وتتولـــى اإلشـــراف عليـــه وتنظيـــم 
شؤونه وتســـيير أعماله، ويخصص 
لنقـــل إجراءات المحاكمـــة الجنائية 
الوســـائل  باســـتخدام  بعـــد  عـــن 
اإللكترونية المعتمدة، تبعا لما نصت 
عليه المادة )218 الفقرة الثالثة( من 

قانون اإلجراءات الجنائية.
واعتبـــر المقـــر المؤقـــت جـــزءا مـــن 
مقر مباشـــرة المحكمـــة إلجراءاتها، 
وتســـري من شـــأنه األحكام المقررة 
وجـــوب  وبخاصـــة  القانـــون،  لهـــا 
حضـــور أحد أعضـــاء النيابة العامة، 
وجـــواز حضـــور محـــام مـــع المتهـــم 

متى أراد ذلك، وأعطى وكيل النيابة 
العامة الحاضر السلطة لضبط كافة 
اإلجـــراءات الازمـــة لكفالـــة حســـن 
ســـير المحاكمة وانتظامها في المقر 
المؤقت، هذا وقد صـــدر القرار يوم 
الخميـــس الماضي وبدأ العمل فعليا 

به يوم أمس األحد.

مقـر مؤقـــت العتمــاد المحاكمــات 
الجنائيـــــة عـــن بعــد

أرادت التخلص من زوجته األولى فتسببت بسجنهم 5 سنوات
ـــدن” ـــى “لن ـــة إل ـــوء عربي ـــي لج ـــفرها ف ـــواز س ـــتغال ج ـــا واس ـــكا عليه ضح

قـــررت ســـيدة متزوجـــة مـــن رجـــل 
بعـــد عاقة عاطفية اســـتمرت عدة 
ســـنوات، أن تتخلـــص مـــن زوجتـــه 
األولى بإعادتها إلى بادها، كون أن 
األخيـــرة والـــزوج يحمان جنســـية 
عربية، حتى تتمكن من الســـفر هي 
وزوجهـــا وأوالده مـــع أوالد الزوجة 
األولى، بحيث يحجز لألولى تذكرة 
ســـفر إلـــى بادهمـــا؛ ألنهـــا لـــم تـــزر 
أهلهـــا منـــذ 7 ســـنوات، ويغافلونهـــا 
لوحدهـــا  الطائـــرة  تركـــب  حتـــى 
ويسافرون دونها إلى “لندن”، إال أن 
خطتها باءت بالفشـــل حيث ســـافر 
الـــزوج وزوجته األولـــى وأوالدهما 
البحريـــن،  فـــي  وحيـــدة  وتركوهـــا 
بعدمـــا ضحكـــوا عليهـــا وأخـــذ منها 
الزوج جواز سفرها الخليجي حتى 
إلـــى  مـــن إدخـــال زوجتـــه  يتمكـــن 
المملكـــة المتحـــدة بواســـطته نظرا 

للشبه الكبير بينهما.
وبعد القبض على الزوجة الخليجية 
والزوج فيما ال تزال المتهمة الثالثة 
هاربـــة حيث إنها اســـتقرت في تلك 
الكبـــرى  المحكمـــة  حكمـــت  البـــاد، 
الجنائيـــة األولى بمعاقبـــة المتهمين 
الثاثـــة بســـجن كل منهـــم لمـــدة 5 
ســـنوات، كمـــا أمرت بإبعادهـــم نائيا 
تنفيـــذ  بعـــد  البحريـــن  عـــن مملكـــة 
العقوبـــة المقضـــي بهـــا، لتزويرهمـــا 
هويـــة المتهمة الثالثة واســـتعمالهم 
لجـــواز ســـفر الثانية لتســـافر به إلى 

خارج الباد.
وفـــي التحقيقـــات ذكـــرت الزوجـــة 
الخليجيـــة -المتهمـــة الثانيـــة- أنهـــا 
كانت على عاقة عاطفية استمرت 
9 ســـنوات بزوجهـــا -المتهـــم األول- 
قبل زواجـــه بالمتهمة الثالثة، وذات 
يـــوم أبلغهـــا أنـــه مجبر علـــى الزواج 
من بنت خالته بســـبب والدته، وهو 
مـــا أدى إلـــى زواجهما فعـــا، إال أنها 

وزوجهـــا لـــم تنقطـــع عاقتهمـــا أبدا 
حتى تزوجته قبل حوالي 4 سنوات 

ولكن دون علم زوجته األولى.
عليهـــا  اقتـــرح  زوجهـــا  أن  وبينـــت 
الســـفر إلى لندن لتغييـــر جو ولمدة 
أســـبوع واحـــد، فوافقـــت، كمـــا قرر 
ســـتتوجه  األولـــى  زوجتـــه  أن  لهـــا 
إلـــى ببلدهمـــا نظـــرا إلـــى أنهـــا لم تر 
وأنهـــم  ســـنوات،   7 منـــذ  عائلتهـــا 
ســـيتوجهون جميعا للمطار بسيارة 
واحـــدة، وســـيدعي لزوجته األولى 
أنهـــا زوجة صديقه وستســـافر وأنه 

سيوصلها معهم إلى المطار.
زوجهـــا  ادعـــاء  الثانيـــة  فصدقـــت 
بيـــوم  للمطـــار  توجهـــوا  وبالفعـــل 
الواقعـــة لتوصيـــل زوجتـــه األولـــى 
من أجل رحلتها، وبعدها يســـافران 
مـــع أوالده إلـــى لندن، وفـــي المطار 
طلـــب منهـــا أن تنتظـــره فـــي قاعـــة 
مـــن  ينتهـــي  حتـــى  المســـافرين 
إجراءات ســـفر زوجته، وفي نفس 
الوقـــت طلـــب منهـــا جـــواز ســـفرها 
مدعيـــا لهـــا أنه ســـينهي إجـــراءات 

سفرهما إلى المملكة المتحدة.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا انتظـــرت مـــدة 
إلـــى هاتفهـــا  تنظـــر  طويلـــة وهـــي 

النقال عســـى أن يتصـــل بها زوجها، 
لكـــن وبعد أن فقـــدت األمل غادرت 
مبنـــى المطـــار وظلت في ســـيارتها 
تبكـــي بعدمـــا اكتشـــفت أن زوجهـــا 
ضحـــى بهـــا وغـــادر برفقـــة زوجته 
األولـــى وبناتـــه إلـــى لندن مســـتغا 
زوجتـــه  لتســـفير  ســـفرها  جـــواز 
األولى، مدعية عدم معرفتها سبب 

ذلك، فقررت الرجوع لبادها.
الســـيارة  قـــادت  أنهـــا  وأضافـــت 
وتوجهـــت إلـــى جســـر الملـــك فهـــد، 
وعندما قدمت لموظـــف الجوازات 
ضابـــط  أخبرهـــا  هويتهـــا  بطاقـــة 
البحريـــن  دخلـــت  أنهـــا  الجمـــارك 
بجواز ســـفرها، فمـــا كان منها إال أن 
كذبـــت عليه بالقـــول أنه ضائع، فتم 
االســـتعام من المطار، والذي تبين 
من خال الموظفين هناك أن جواز 
سفرها تم استعماله في رحلة سفر 

إلى المملكة المتحدة.
إال أن كـــذب أقوالهـــا ظهـــر عندمـــا 
شـــهد أحد ضباط الجمـــارك، والذي 
قـــرر أن المتهمـــة الثانيـــة اعترفـــت 
لهـــم أنهـــا اتفقـــت مـــع زوجهـــا على 
ســـفره وزوجتـــه األولى إلـــى لندن، 
ألن زوجتـــه ترغـــب فـــي الحصـــول 

واالســـتقرار  هنـــاك  اللجـــوء  علـــى 
فيهـــا، خصوصـــا وأن جواز ســـفرها 
ال يمنحهـــا الحـــق بدخـــول أراضـــي 
والجـــواز  المتحـــدة،  المملكـــة 

الخليجي وسيلة سهلة للدخول.
فأحالتهـــم النيابة العامـــة للمحاكمة 
علـــى اعتبار أنهم فـــي غضون العام 

2020، ارتكبوا اآلتي:
اشـــتركوا  المتهمـــون جميعـــا:  أوال: 
مـــع  والمســـاعدة  االتفـــاق  بطريـــق 
موظـــف حســـن النيـــة علـــى إدخال 
بيانـــات وســـيلة تقنيـــة المعلومـــات 
تخـــص إحـــدى الجهـــات الحكومية 
علـــى نحو من شـــأنه إظهـــار بيانات 
غيـــر صحيحـــة علـــى أنهـــا بيانـــات 
اســـتعمالها  بنيـــة  وذلـــك  صحيحـــة 
اتفـــق  بـــأن  صحيحـــة  كبيانـــات 
المتهمـــون جميعـــا علـــى اســـتخدام 
المتهمة الثالثة لجواز ســـفر المتهمة 
الثانية الخليجي وتقديمه لموظف 
شـــؤون الجـــوازات بمطـــار البحرين 
حتـــى تتمكـــن المتهمـــة الثالثـــة من 
الســـفر إلـــى لنـــدن وتمـــت الجريمة 

بناء على ذلك االتفاق.
والثالثـــة:  األول  المتهمـــان  ثانيـــا: 
خليجـــي  ســـفر  جـــواز  اســـتعما 
صحيـــح خـــاص بالمتهمـــة الثانيـــة 
وقدمه لموظف الجـــوازات لتتمكن 
المتهمة الثالثة من السفر، كما خالفا 
تعليمـــات قانـــون الهجرة بـــأن قدما 
غيـــر  بيانـــات  المختـــص  للموظـــف 
صحيحـــة تخـــص المتهمـــة الثانيـــة 
على أنها تعود إلى المتهمة الثالثة.

ثالثـــا: المتهمـــة الثانيـــة: اشـــتركت 
مـــع المتهميـــن األول والثالثـــة على 
استعمال محرر صحيح بأن اتفقت 
مع األول على تقديم جواز ســـفرها 
علـــى  الثالثـــة  المتهمـــة  لمســـاعدة 
السفر وتســـهيل إجراءات خروجها 

من البحرين.

عباس إبراهيمعباس إبراهيم

الشيخ خالد بن علي

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مديــر عــام اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة أن شــرطة 
المباحــث الجنائيــة، تمكنــت مــن القبــض على آســيويين، مشــتبه بهما في 
تحويل شقة إلى موقع لتصنيع وبيع المواد المسكرة بمنطقة القضيبية.

وأوضح أن المعلومات األولية، دلت 
علـــى تورط المذكوريـــن في تصنيع 
هذه المـــواد، وبعد تأكيد المعلومات 
تم مباشرة أعمال البحث والتحري، 
التي أســـفرت عن تحديـــد هويتهما 

والقبـــض عليهمـــا، كمـــا تـــم تحريـــز 
المضبوطات.

وأشـــار إلى أنه تم اتخاذ اإلجراءات 
القانونيـــة الازمة، وإحالـــة القضية 

إلى النيابة العامة.

آسيويـــان يحـــــــوالن شقـــــة 
لمصنــع للمــــواد المسكــــرة
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ضربات جوية في شرق سوريا تصفي 7 مقاتلين موالين إليران

روسيا تنفي التقارير حول “اتفاق استقالة األسد”

نفى السفير الروسي، لدى طهران، ليفان جاغاريان، المزاعم اإلعالمية حول توصل إيران وروسيا وتركيا إلى اتفاق بشأن تنحي الرئيس السوري، 
بشار األسد، من منصبه. وقال جاغاريان، تعليقا على هذا الموضوع، في حديث لوكالة “مهر” اإليرانية نشر أمس األحد: “كما تعلمون هناك بعض 
الشــائعات ليس لها أســاس من الصحة مفادها بأن روســيا ليســت راضية عن األســد، لكن مثل هذه التصريحات تم اإلدالء بها من قبل أشخاص ال 

دور سياسيا لهم لعرض آراءهم الشخصية، لكنها ال تعكس الموقف الرسمي للحكومة الروسية”.

“روســـيا  أن  جاغاريـــان  وأضـــاف 
ســـتواصل دعم العملية السياسية في 
ســـوريا والحكومة الســـورية الشرعية 
لهذه البالد”، مشـــددا على أن “مستقبل 
هـــذا البلد بيد الشـــعب الســـوري وحده 

وهو الذي يقرر شؤونه”.
وســـائل  بعـــض  نشـــرت  أن  وســـبق 
اإلعـــالم التابعـــة للمعارضـــة الســـورية 
روســـيا  توصـــل  عـــن  تحدثـــت  أنبـــاء 
دفـــع  بشـــأن  التفـــاق  وتركيـــا  وإيـــران 
األســـد لالســـتقالة بهدف تسريع عملية 
التســـوية السياســـية لألزمة المستمرة 

في سوريا منذ 2011.
جويـــة  ضربـــات  أســـفرت  ميدانيـــا، 
متأخـــر  وقـــت  فـــي  اســـتهدفت، 
الســـبت، مواقـــع تابعـــة لقـــوات إيرانية 
ومجموعـــات مســـلحة مواليـــة لها في 
شـــرق ســـوريا عـــن مقتـــل 7 مقاتليـــن، 
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  بحســـب 
اإلنســـان. ولم تتضح بعـــد الجهة التي 
اســـتهدفت  التـــي  الضربـــات  نّفـــذت 
“قاعـــدة معيزيلـــة” الخاضعة لســـيطرة 
القـــوات اإليرانيـــة ومجموعات موالية 
لهـــا فـــي ريـــف مدينـــة البوكمـــال قرب 
بحســـب  الســـورية-العراقية،  الحـــدود 
المرصد. وأفاد المرصد أن “االستهداف 

)عناصـــر(  مـــن   7 مقتـــل  عـــن  أســـفر 
المليشـــيات الموالية إليـــران باإلضافة 
لتدميـــر مقـــر داخـــل القاعـــدة”. وذكـــر 
المرصد أن تعزيزات عســـكرية وصلت 
إلـــى القاعـــدة قبـــل أيـــام مـــن الهجوم. 
مـــن  مدعومـــة  ميليشـــيات  وتتواجـــد 
إيران ومقاتلون متحالفون معها بشكل 
واضح في شـــرق ســـوريا جنوب وادي 
الفرات. ومنذ اندالع النزاع في سوريا 
عام 2011، يواصل الجيش اإلسرائيلي 
شـــن غـــارات فـــي ســـوريا، اســـتهدفت 
بشكل أساسي مواقع للجيش السوري 

وأهدافـــًا إيرانيـــة وأخـــرى لحـــزب هللا 
اللبنانـــي. مـــن جانب آخر، هرب ســـبعة 
مـــن أعضـــاء تنظيم داعش من ســـجن 
صغير شـــمال شرق ســـوريا أمس، لكن 
الســـلطات تمكنـــت مـــن اعتقـــال أربعة 
عـــن  جاريـــا  البحـــث  يـــزال  وال  منهـــم 
الثالثة الباقين، حســـبما ذكرت وسائل 
اإلعالم الحكومية الســـورية ومسؤول 
في قوات سوريا الديمقراطية. وقالت 
وكالة األنباء السورية سانا والمتحدث 
باســـم القوات الديمقراطية الســـورية، 
مروان قامشـــلو، إن السجناء فروا من 

ســـجن على أطراف بلدة الهول، حيث 
يقع مخيم شاســـع يعيش فيه عشرات 
اآلالف مـــن زوجـــات وأرامـــل وأطفال 
مســـلحي داعش. لكن السجن منفصل 
عـــن المخيـــم. تدير الســـلطات الكردية 
احتجـــاز  مركـــز   24 مـــن  أكثـــر  حاليـــًا 
منتشـــرة في جميع أنحاء شمال شرق 
ســـوريا تضـــم حوالـــي 10 آالف مقاتل 
مـــن عناصـــر تنظيـــم داعـــش. مـــن بين 
هؤالء المعتقلين حوالي 2000 أجنبي 
رفضت بلدانهم األصلية إعادتهم إليها، 

بمن فيهم حوالي 800 أوروبي.

عواصم ـ وكاالت

قصف سابق في سوريا

القدس المحتلة ـ وكاالت

اإلســـرائيلية  الشـــرطة  أعلنـــت 
أمس األحـــد العثور على الســـفير 
وي  دو  إســـرائيل  لـــدى  الصينـــي 
ميتا في شقته الواقعة في مدينة 
وقـــال  الســـاحلية.    هرتســـيليا 
المتحدث باســـم الشـــرطة ميكي 
رونفيلـــد لوكالـــة فرانس برس إن 
الســـفير الذي وصل إلى إسرائيل 
منتصـــف فبرايـــر عثر عليـــه ميتا 

في منزله في هرتسيليا.
ولم تكن زوجة الســـفير البالغ من 
العمـــر 57 عامـــا، أو ابنـــه يقيمـــان 
معـــه في إســـرائيل. وقالت وزارة 
الخارجيـــة الصينيـــة إنها ســـتعلق 
على الحادثة عندما تتوافر لديها 

معلومات “مؤكدة”. وأفاد مراسلو 
فرانـــس بـــرس بوجـــود الشـــرطة 
اإلسرائيلية وفرق الطب الشرعي 
في شقة الســـفير التي يحيط بها 

جدار منخفض وأشجار مورقة. 
وكان وي وفـــق ســـيرته الذاتيـــة 
على الموقع اإللكتروني للسفارة، 
ســـفيرا للصين فـــي أوكرانيا قبل 

أن يتولى مهماته لدى إسرائيل.
“هآرتـــس”  صحيفـــة  وذكـــرت 
اإلســـرائيلية اليومية، أن التقارير 
تفيد أن موظفين عثروا على وي 
ميتا في فراشه وأنه ال وجود ألي 

عالمات عنف جسدي. 
يعـــود  الوفـــاة  ســـبب  أن  ويبـــدو 
وفقـــا  القلـــب  فـــي  مشـــكلة  إلـــى 

للمسعفين.

العثور على 
سفير الصين في 

إسرائيل ميتا في 
شقته

القدس المحتلة ـ وكاالت

صـــادق الكنيســـت اإلســـرائيلي، أمـــس 
االئتالفيـــة  الحكومـــة  علـــى  األحـــد، 

الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.
لالنقســـام  مثيـــرة  انتخابـــات   3 وبعـــد 
وغير حاســـمة، وعام ونيف من الشـــلل 
السياســـي وتأجيـــل آخـــر لمـــدة 3 أيام؛ 
بســـبب االقتتـــال السياســـي فـــي حزب 
الوزاريـــة،  المناصـــب  علـــى  الليكـــود 
مـــن المقـــرر أن يـــؤدي رئيـــس الـــوزراء 
فـــي  نتنياهـــو  بنياميـــن  اإلســـرائيلي 

النهاية اليمين الدستورية.
الوحـــدة  حكومـــة  نتنياهـــو  وقـــدم 
الجديـــدة التـــي شـــكلها إلى الكنيســـت 
اليـــوم. وقال نتنياهو فـــي خطابه أمام 

“الشـــعب يريـــد حكومـــة  البرلمـــان 
وحـــدة وهذا مـــا ســـيحصل عليه 

اليوم”.
علـــى  أن  نتنياهـــو  واعتبـــر 

الحكومـــة الجديـــدة العمـــل علـــى ضـــم 
وقـــال  الغربيـــة.  الضفـــة  مســـتوطنات 
نتنياهـــو أمام البرلمان بعد أن أتى على 
ذكـــر تلـــك المســـتوطنات “حـــان الوقت 
لتطبيـــق القانـــون اإلســـرائيلي وكتابـــة 

فصل آخر في تاريخ الصهيونية”.
وأضـــاف “هـــذا اإلجـــراء لـــن يبعدنا عن 

السالم، بل سيقربنا إليه أكثر”.
الخطـــوة  هـــذه  تســـبب  أن  ويرجـــح 
ضجـــة دوليـــة وتوتـــرات فـــي الضفـــة 
الغربية التي شـــهدت أخيًرا صعيًدا بين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين.
ويعيـــش أكثـــر من 450 ألف إســـرائيلي 
علـــى أراضـــي الفلســـطينيين فـــي 100 
مســـتوطنة فـــي الضفـــة الغربيـــة التـــي 

احتلتها إسرائيل في العام 1967.
وارتفـــع عـــدد المســـتوطنين في 
الضفـــة الغربية المحتلة بنســـبة 
50 % خـــالل العقد الماضي في 

عهد نتنياهو.

الكنيست اإلسرائيلي يصادق على حكومة نتنياهو

عواصم ـ وكاالت

شـــهدت الفترة األخيرة مجموعة من األحداث المتالحقة 
علـــى الســـاحة الليبيـــة، التـــي كشـــفت عن مخطـــط تركي 
جديـــد بقيـــادة رئيس اســـتخباراتها هـــاكان فيـــدان، يمهد 
لمزيـــد من التدخل في الشـــؤون الداخلية لليبيا، بتصريح 

من حكومة فايز السراج.
ومؤخـــرا، لم تعد األحداث الميدانية في ليبيا تســـير وفق 
المخططـــات التركيـــة، فعلـــى الرغـــم من الدعم العســـكري 
التركي وتزويد ميليشيات طرابلس باألسلحة، إلى جانب 
إرسال مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، 

فإن النتائج تأتي عكس أهداف تركيا.
فبعـــد الزيـــارة التي قـــام بها هـــاكان فيدان إلـــى طرابلس، 
تعرضـــت ســـفارتا تركيـــا وإيطاليا لهجمات فـــي طرابلس، 
وتم تعيين قيادي بتنظيم القاعدة إلدارة غرفة العمليات، 
كما ُقتل مسؤول االستخبارات لدى حكومة الوفاق، وفق 

ما ذكر موقع وكالة “إيه أن أف نيوز” اإلخبارية.
كما أن تنظيم اإلخوان والتنظيمات الســـلفية التي تدعمها 
الدولـــة التركيـــة “ال تقـــوم بـــأداء جيـــد”، فـــي نظـــر حزبي 

“العدالة والتنمية” الحاكم، والحركة القومية في تركيا.
كل هـــذه األحداث، دفعت أنقرة إلى اتخاذ خطوات ضمن 

مخّطط جديد بإدارة رئيس االســـتخبارات التركية هاكان 
فيدان. في غضون ذلك، شـــنت وحـــدات الجيش الوطني 
الليبـــي المتمركزة في قاعدة الوطية الجوية غربي البالد، 
هجومـــا مباغتـــا على نقطـــة تتخذهـــا ميليشـــيات موالية 

لتركيا نقطة انطالق لعملياتها.
وقال المكتب اإلعالمـــي للكتيبة 134 حماية الوطية، في 
بيـــان، أمـــس األحـــد، إن قـــوات الجيـــش تمكنـــت من طرد 
الميليشـــيات من طقة العقربية، باإلضافة لتدمير منصات 

صواريخ متحركة من نوع “غراد”.

عناصر من ميليشيات طرابلس

الجيــش الوطنــي يباغــت ميليشــيات مواليــة ألنقــرة ويطردهــا مــن مواقعهــا
مخطط جديد في ليبيا.. بتوقيع رئيس استخبارات تركيا

بغداد ـ وكاالت

انطلقـــت، أمس األحد، في العراق عمليات أســـود الجزيرة 
لتفتيش صحراء الجزيرة شـــمال محافظة األنبار وجنوبي 
محافظـــة نينوى وغرب محافظة صالح الدين وصوالً إلى 

الحدود الدولية مع سوريا.
وذكـــرت خليـــة اإلعـــالم األمنـــي في بيـــان لهـــا أن “العملية 
وادي  وستشـــمل  المشـــتركة  العمليـــات  قيـــادة  بإشـــراف 
الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، 

الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات”.
وأضافت الخلية خالل البيان أن “العملية بمشاركة قيادات 
)عمليـــات الجزيـــرة وصـــالح الدين وغرب نينوى والحشـــد 
الشعبي والعشائري وبأحد عشر محورا، بإسناد من طيران 
الجيـــش والقوة الجوية. وتأتي هـــذه العملية لتعزيز األمن 
واالســـتقرار في هذه المناطق ومالحقة العناصر اإلرهابية 

وإلقاء القبض على المطلوبين”.
مـــن جانـــب آخـــر، أكـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء العراقـــي 
مصطفـــى الكاظمـــي خـــالل زيارتـــه وزارة الداخليـــة، ظهر 
األحـــد، علـــى ضـــرورة أن يتركز عمـــل الـــوزارة على خدمة 
المواطنيـــن وحفـــظ كرامتهـــم وترســـيخ القانـــون وحكـــم 
العدالة، وبناء مؤسسة مهنية تعيد للدولة هيبتها وتحارب 

الفساد.
ووّجـــه الكاظمي بضرورة اســـتخدام كل إمكانـــات الوزارة 
إن  قائـــالً  المختطفيـــن والمغيبيـــن،  عـــن مصيـــر  للكشـــف 
“الداخليـــة وزارة كبيـــرة ومـــن غيـــر المعقـــول أن يتعـــرض 
المواطنون للخطف واالختفاء بدون رادع، وعليكم متابعة 
هذه القضايا وحسمها”، مضيفا أن “هناك عصابات إجرامية 
تتحرك عبر غطاء غير شرعي، وتمارس نشاطاتها اعتمادا 
علـــى تخويـــف النـــاس، وأن الموقـــف الحازم مـــن األجهزة 

األمنية سيكون كفيال بوضع حد سريع لذلك”.

من عمليات أسود الجزيرة 

الكاظمــي يطالــب وزارة الداخلية بالكشــف عن مصيــر المخطوفين
الجيش العراقي يطلق عملية جديدة لمالحقة “داعش”

كابول ـ أ ف ب

وّقـــع الرئيـــس األفغانـــي أشـــرف غني 
اتفاقـــا لتقاســـم الســـلطة مـــع خصمـــه 
عبـــدهللا عبـــدهللا أمـــس األحـــد، ينهي 
خالفا اســـتمر لشـــهور وزّج بالبالد في 

أزمة سياسية.
عبـــدهللا  يقـــود  أن  االتفـــاق  ينـــّص 
محادثات السالم مع متمردي طالبان.

وقال غني، متحدثا إلى عبدهللا أثناء 
احتفـــال التوقيـــع “في األيـــام المقبلة، 
آمـــل أن نصل بالوحـــدة والتعاون إلى 
وقـــف إلطـــالق النار )مـــع طالبـــان( ثم 

سالم دائم”. 
من جهته، أشار عبدهللا إلى أن االتفاق 
ينص على تشكيل “إدارة جامعة أكثر، 

موثوق بها أكثر ولها كفاءة أكبر”. 
وأضاف على حســـابه على “تويتر” أن 
االتفـــاق “يأتـــي فـــي وقـــت صعـــب، إذ 
يجب علينا مواجهة تهديدات جدية”. 

وقـــال المتحـــدث باســـم غني،صّديـــق 
صّديقـــي، علـــى “تويتـــر”: إن “الدكتور 
العليـــا  اللجنـــة  ســـيترأس  عبـــدهللا 
للمصالحة الوطنية وســـينضم أعضاء 

من فريقه إلى الحكومة”.
خـــاوزن،  فرايـــدون  أفـــاد  بـــدوره، 
المتحـــدث باســـم عبـــدهللا، أن االتفاق 
يضمن حصول فريق عبدهللا على 50 
% من المناصب في الحكومة وحكام 

الواليات.
وأضاف “مهمته ضمان مســـار للســـالم 
وتحســـين الحوكمـــة وحماية الحقوق 

واحترام القوانين والقيم”.

الرئيس األفغاني وخصمه يوّقعان اتفاقا لتقاسم السلطة
لندن ـ وكاالت

رجح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن لقاحا ضد فيروس كورونا 
المستجد ربما لن ير النور أبدا، رغم المساعي الدولية الرامية للحصول عليه. 

وذكر جونســـون في مقال نشرته أمس 
األحـــد صحيفـــة “ميـــل أون صنـــداي”: 
“أكدت أننا سنبذل قصارى الجهد بغية 
إيجـــاد لقـــاح، وال يـــزال أمامنـــا طريـــق 
طويل نحـــو هذا الهـــدف، وعلي القول 
بصراحـــة إن اللقاح ربمـــا لن يظهر أبدا، 

لكننا نقود الحراك الدولي”.
بعـــض  أن  الـــوزراء  رئيـــس  وأوضـــح 
الدراســـات األكثر بعثا لألمل في سبيل 
تطوير لقاح ضد الفيروس الذي يسبب 
مرض “كوفيد - 19” تجري في المملكة 

المتحدة، وأعلن أن حكومة لندن 
جنيـــه  مليـــون   93 بــــ  تســـتثمر 

مـــن  )أكثـــر  اســـترليني 
112 مليـــون دوالر( في 

المركز الجديد إلنتاج 

وتطويـــر اللقاحـــات، قبل 12 شـــهرا من 
الموعد المقرر سابقا.

ولفـــت جونســـون إلـــى دعـــم حكومتـــه 
تطويـــر  إلـــى  الراميـــة  للدراســـات 
مســـاعدة  بغيـــة  لكورونـــا؛  عالجـــات 
بالفيـــروس  المرضـــى  مـــن  عـــدد  أكبـــر 
علـــى التعافـــي بالكامـــل. وتابـــع “رغـــم 
هـــذه المســـاعي، علينـــا االعتـــراف أننـــا 
ســـنضطر إلى العيش مع هذا الفيروس 
لبعـــض الوقـــت، ونحتـــاج إلـــى إيجـــاد 
ســـبل جديـــدة للســـيطرة عليـــه”. وذكر 
جونســـون أن هذا الهدف ســـيتم 
تحقيقه عبر فحص األشـــخاص 
الذين تظهر لديهم أعراض 
إصابـــة محتملـــة ومتابعة 

اتصاالت المرضى.

جونسون: لقاح ضد “كورونا” ربما لن يظهر أبدا

القدس المحتلة ـ أ ف ب  : أكد  «
الجيش اإلسرائيلي في بيان 

أمس األحد، إصابة شخص حاول 
دخول البالد بشكل غير قانوني 

عبر الحدود مع لبنان.  وقال بيان 
عسكري “قبل وقت قصير )...( 

رصدت القوات مشتبها به قطع 
الخط األزرق من لبنان إلى األراضي 

اإلسرائيلية”.  وبحسب البيان 
“أصيب المشتبه به بنيران الجيش 

وجرى نقله إلى مستشفى لتلقي 
العالج”.  ولم يشر البيان إلى 

هوية المصاب، لكنه أشار إلى أن 
“الحادث قيد المتابعة”.  من جهته، 

قال الجيش اللبناني في بيان ان 
“المشتبه به” هو راع سوري يدعى 

محمد نور الدين عبد العظيم كان 
“يرعى” قطيعه في اعالي قرية 

كفرشوبا. وفي اتصال مع فرانس 
برس، رفض الجيش االسرائيلي  

التعليق على هذه المعلومات ولم 
يدل بتفاصيل عن الحال الصحية 

للرجل. وتعتبر إسرائيل ولبنان 
في حالة عداء، وخاضت الدولة 

العبرية حربا على حزب الله اللبناني 
المدعوم من إيران في العام 2006.  

وتقوم قوة حفظ السالم الموقتة 
التابعة لألمم المتحدة بدوريات 
على الحدود بين الجانبين، عند 

الخط األزرق الذي رسمته بعد 
انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان 

في العام 2000.

إصابة شخص بنيران الجيش اإلسرائيلي عند الحدود مع لبنان
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أبـــدى الالعب رضا حســـن رغبته في 
العودة مجدًدا إلى المالعب الكروية، 

ومداعبة الكرة بشكل رسمي.
جـــاء ذلك بعـــد توقـــف الالعب خالل 
فتـــرة االنتقـــاالت الشـــتوية للموســـم 
إذ   ،2019-2020 الحالـــي  الرياضـــي 
فك الالعب عقده مع نادي سترة بناًء 
علـــى رغبـــة الطرفيـــن، خصوصـــا مع 
التغييرات التي شـــملت الجهاز الفني 
لــــ “البحارة” وعـــدم االســـتقرار الفني 

للفريق في دوري الدرجة الثانية.
وقـــال رضا حســـن لـ “البالد ســـبورت” 
إنـــه تلقى اتصـــاالت غير رســـمية من 
أندية مختلفة في الدرجتين الممتازة 
والثانيـــة تستفســـر عـــن مـــدى رغبته 
في العودة مرة أخـــرى إلى المالعب، 
خصوًصا مع غيابه عن النصف الثاني 

حالًيـــا؛  المتوقـــف  الجـــاري  للموســـم 
بسبب فيروس كورونا. 

وأوضـــح أن االتصـــاالت هـــي عبـــارة 
عن استفســـارات حول مدى ارتباطه 
مـــع  الحالـــي،  الوقـــت  فـــي  بأنديـــة 

جس النبـــض لرغبته فـــي العودة من 
عدمهـــا عبـــر خـــوض تجربـــة جديدة 
فـــي مشـــواره الكـــروي، مشـــيًرا إلـــى 
أن عودتـــه ســـتكون مدروســـة وفـــق 

العروض المقدمة له.

رضا حسن

له المقدمة  الــعــروض  وفــق  مــدروســة  ستكون  عودته 
رضا حسن في دائرة اهتمام األندية

اعتــذر االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة رســميا عــن اســتضافة البطولــة 
اآلســيوية تحــت 18 ســنة والتــي كان مقــررا لها أن تقام فــي الصيف المقبل 

بعد أن حدد االتحاد اآلسيوي موعدا جديدا لها.

الكـــرة  اتحـــاد  ســـر  أميـــن  وأوضـــح 
الطائرة فراس الحلواجي أن االتحاد 
يتضمـــن  خطابـــا  تســـلم  وأن  ســـبق 
البطـــوالت اآلســـيوية  تأجيـــل كافـــة 
التـــي ســـتقام ابتـــداء من شـــهر مايو 
2020 وترحيلهـــا  أغســـطس  ولغايـــة 
إلـــى مـــا بعـــد شـــهر ســـبتمبر المقبـــل 
 )FIVB( بالتنســـيق مع االتحاد الدولي
وذلك بسبب تفشي فايروس كورونا 
)كوفيـــد 19-( وتعذر إقامة البطوالت 
بحسب جدولتها السابقة حفاظا على 

سالمة أسرة الكرة الطائرة.
االتحـــاد  أن  الحلواجـــي  وأضـــاف 

اآلســـيوي خاطب االتحـــاد البحريني 
مجددا وطلـــب اقامة البطولة ما بين 
شـــهر نوفمبر 2020 أو مـــارس 2021 
الـــرد علـــى االتحـــاد  القادميـــن وتـــم 
اآلســـيوي بتعـــذر إقامتهـــا فـــي هـــذه 
الفتـــرة بســـبب انشـــغال العبـــي هذه 
الفئة بالدراسة والتزامهم بامتحانات 
منتصـــف الفصل الدراســـي خصوصا 
وأنهم طالب بالمرحلة الثانوية وهي 
التركيـــز  تســـتوجب  هامـــة  مرحلـــة 
ســـيقوم  وبالتالـــي  الدراســـة  علـــى 
االتحـــاد بعرض البطولة على بلد آخر 
الســـتضافتها، خصوصـــا وأن االتحاد 

اآلســـيوي مضطـــر ألن ينهي بطوالت 
الفئـــات العمريـــة قبـــل مـــارس 2021 
وذلـــك لوجـــود اســـتحقاقات دوليـــة 
تتأهـــل منهـــا الفـــرق عبـــر البطـــوالت 

القارية.

فراس الحلواجي

ــل ــدي ــن بـــلـــد ب ــ ــث ع ــح ــب ــي االتــــحــــاد الــــقــــاري س
اتحاد الطائرة يعتذر عن اآلسيوية
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العربــي الوحيد في قائمة بطولة آســيا تحت 23 عاًما 2020

قـــرار اإلدارة تعييـــن مدربيـــن محلييـــن بجميـــع األلعـــاب

السعودي التمبكتي ضمن أفضل الالعبين

الزياني ينفي التفاوض مع يوسف خليفة

اختير العب المنتخب السعودي األولمبي لكرة القدم حسان التمبكتي، 
كأفضــل العــب فــي خــط الدفــاع ببطولــة آســيا تحــت 23 عاًمــا، والتي 

أقيمت خالل يناير الماضي في تايلند.

وجـــاء اختيـــار حســـان التمبكتـــي؛ 
نظـــًرا للتميـــز الكبيـــر الـــذي أظهره 
فـــي  األولمبـــي  األخضـــر  رفقـــة 
البطولـــة، واســـتطاع مـــع منتخبـــه 
النهائيـــة  المبـــاراة  إلـــى  الوصـــول 
دون التتويـــج بعـــد الخســـارة أمام 
كوريـــا الجنوبيـــة. والتمبكتـــي من 
مواليـــد العـــام 1999، ويبلـــغ طوله 
1.86 متـــر، وهو العب في صفوف 
نادي الوحدة السعودي على سبيل 

اإلعارة من نادي الشباب.

ويعتبـــر حســـان التمبكتـــي الالعب 
العربـــي الوحيـــد الـــذي جـــاء ضمن 
البطولـــة  فـــي  األفضـــل  قائمـــة 
علـــى  اســـتحوذ  التـــي  اآلســـيوية 
نصيبهـــا األكبـــر المنتخـــب الكوري 
حامل اللقب، إذ وقع االختيار على 
حـــارس منتخـــب كوريـــا الجنوبية 
song beom كأفضل حارس، فيما 
اختيـــر العب منتخب أوزبكســـتان 
azizjon ganiev، والعـــب منتخب 
كوريـــا الجنوبيـــة won du كأفضل 

العبين في الوسط، وهو بالمناسبة 
اختيـــر كأفضل العب فـــي البطولة 
أيًضا، فيما كان أفضل 3 مهاجمين 
suphanat muen-  هـــم: التايلندي

و   reno piscopo األســـترالي   ،ta
.lee dong الكوري الجنوبي

ولـــم ينجح أي منتخـــب عربي في 
الوصول إلى المربع الذهبي ســـوى 
المنتخـــب الســـعودي الـــذي تواجد 
ضمن األربعة الكبار وخطف إحدى 
البطاقـــات المؤهلـــة إلـــى أولمبيـــاد 
طوكيو 2020، والتي تأجلت الحًقا 
وتـــم ترحيلهـــا إلـــى العـــام المقبـــل 
)2021(، علًمـــا أن القارة اآلســـيوية 
منتخبـــات   3 بــــ  ممثلـــة  ســـتكون 
فـــي األولمبيـــاد القـــادم، وهـــي إلى 
جانب الســـعودية: كوريا الجنوبية 

وأستراليا.

نفى عضو مجلس إدارة نادي النجمة ورئيس جهاز لعبة الكرة الطائرة 
يوســف الزيانــي التفــاوض مــع المــدرب يوســف خليفــة لقيــادة الفريــق 

األول للموسم المقبل 2020 - 2021.

وأضاف الزياني في اتصال هاتفي 
مع “البالد سبورت” قبل 4 أيام “إننا 
متمســـكون بالمدرب مشـــعل تركي 
للبقـــاء علـــى رأس الجهـــاز الفنـــي، 
ولكنـــه ال يفضـــل االســـتمرار ويرى 

ضرورة التغيير..”.
وتابع “شخصيا لم أفاوض المدرب 
الفريـــق  لقيـــادة  خليفـــة  يوســـف 
األول، ربمـــا هنـــاك أحـــد آخـــر مـــن 
النـــادي تكلم معـــه بهذا الخصوص، 
ولكننـــي كرئيـــس لجهـــاز اللعبة لم 

أجر معه أي محادثات..”.
وأوضـــح الزيانـــي أن الرغبة تكمن 
فـــي التعاقـــد مـــع مـــدرب أجنبـــي 
لقيادة الفريـــق، ولكن قرار مجلس 
اإلدارة بتعييـــن مدربيـــن محلييـــن 
بجميـــع األلعـــاب حـــال دون القدرة 
علـــى التعاقـــد مـــع مـــدرب أجنبي، 
النـــادي  متمنيـــا أن تتكلـــل جهـــود 
النجاحـــات  المحافظـــة علـــى  فـــي 
والمكتســـبات التي حققتهـــا اللعبة 
في السنوات الماضية والمحافظة 

على االستقرار الفني واإلداري.
النشـــاط  توقـــف  أن  وأوضـــح 
الرياضـــي وعـــدم وضـــوح الرؤيـــة 
بشأن ما تبقى من الموسم الجاري 

2019 - 2020؛ بســـبب تفشي وباء 
كورونـــا )كوفيـــد - 19(، يجعـــل من 
الصعوبـــة اتخـــاذ أي قـــرارات فـــي 

الوقت الراهن.

كيف سيكون برنامجك في “رمضان  «
كورونا”؟

الصيـــام  بيـــن  ينقســـم  برنامجـــي  شـــهاب: 
والرياضـــة وما تيســـر لـــي من عبـــادة كقراءة 
القـــرآن، ففـــي رمضـــان كورونا هـــذا أصبحت 
الزيارات العائلية محدودة جدا، وليس الحال 
كما في الســـابق، حيـــث الزيـــارات المفتوحة، 
ويكشـــف هذا البـــالء عن الوطـــن والعالم في 

أقرب وقت.
 ما إيجابيات وسلبيات كورونا معك كرياضي؟ «

شـــهاب: الســـلبيات كثيـــرة، لكن بقـــوة اإلرادة 
تســـتطيع أن تتغلـــب علـــى معظمهـــا وأولـــى 
الســـلبيات هـــي إيقاف التدريبـــات لي كالعب 
رياضـــي  يؤثـــر على المســـتوى بشـــكل خاص 
والفريق عموما، وهناك العديد من الســـلبيات، 
لكـــن بطبيعة الحال صحة األفراد أهم، وعليه 
البـــد لنا من االلتزام بتعلميـــات الدولة وفريق 
البحريـــن الذيـــن يبذلـــون جهودة جبـــارة في 
محاربـــة هـــذا الوبـــاء، وأقـــول من هـــذا المنبر 
لفريـــق البحريـــن وللكادر الطبي خـــط الدفاع 

األول شكرا لكم.
أما اإليجابيات، فهي وجود الفرصة للرياضي 

بالتـــدرب بشـــكل منفـــرد، وهذا يجعلـــك تركز 
علـــى الســـلييات أو النواقـــص أو اإلصابـــات 
الســـابقة، والتوقـــي ومعالجتهـــا بشـــكل مركز 

وهذا بطبيعة الحال كما نفتقده 
لكثرة المشاركات المباريات.

هل أنت مع عودة  «
المسابقات أو إلغائها.. 

ولماذا؟

عـــودة  مـــع  شـــهاب: 
ولكـــن  المســـابقات، 
كمـــا  وأهمهـــا  بشـــروط، 
أن  ســـابقا  ذكـــرت 

األشـــخاص  صحـــة 
واألفراد أهم من 

المســـابقات، فما الفائدة من عودة المسابقات 
وهناك خطر محدق على الجميع.

كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟ «

شهاب: أتمنى أن تعود كسابق عهدها وأقوى، 
لكـــن الوضـــع خطيـــر وال أحد يســـتطيع التنبؤ 
بالقادم، فنسأل هللا الفرج عن الجميع. 

هل اكتشفت الكورونا  «
فيك شيئا جديدا غير هوايتك 

الرياضية؟

شـــهاب: مؤخًرا قمت بتجربة رياضة الدراجة 
الهوائيـــة وأعجبت بها كثيـــرا وأنا اآلن أخرج 

للتدرب بها.
ما وجبتك المفضلة على الفطور والسحور؟ «

شـــهاب: الثريـــد علـــى الفطـــور، والحليـــب مع 
كورن فلكس على السحور.

 طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

شـــهاب: الســـلطة هو الطبق الذي ال يغيب عن 
المائدة.
 ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

لدقائـــق  الفطـــور  بعـــد   MBC قنـــاة  شـــهاب: 
بسيطة وفي وقت الحق قناة البحرين.

- موقف سابق تتذكره في كل شهر  «
رمضان؟

شـــهاب: طبعـــا لهـــذه الســـنة مواقـــف حزينـــة 
نتذكرهـــا كعائلـــة، فقـــد فقدنا الســـنة الماضية 
فـــي مثل هذا الوقت والـــدي رحمة هللا عليه، 
اللـــي نتذكرهـــا بحـــزن هـــي  المواقـــف  فـــكل 
مواقـــف الوالد رحمة هللا عليـــه خصوصا في 
شـــهر رمضـــان.. اللهم اغفر له وتغمده بواســـع 
رحمتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

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 النجمة 

الدولي حسن شهاب.
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األلمان.. ودرس في كرة القدم!
قبــل أن تخيــم جائحــة الكورونــا علــى كوكــب األرض، لــم يكــن الــدوري األلمانــي لكــرة القــدم المســابقة 
األقوى في العالم، لكن الوضع تغير على ما يبدو وباتت البوندسليغا في طليعة المسابقات العائدة إلى 
المستطيل األخضر متحدية الوباء المخيف من خلف األبواب ووفق البروتوكوالت الصحية المشددة. 
  ورغم ذلك ربما يرى البعض أن إقدام ألمانيا على استئناف مسابقاتها الكروية، مغامرة غير محسوبة 
المخاطــر، وغالبيــة األلمــان أنفســهم غير مؤيدين لهــذه الخطوة، إال أن العقلية األلمانيــة، تدرك تماما أن 

الماكينات ال قيمة لها عندما تكون متوقفة عن العمل!
  ويمكــن القــول أن عمــالق الصناعــة واالقتصــاد األوروبــي قــدم للعالــم مثــاال يحتــذى بــه فــي المجــال 
الرياضــي وفــي كــرة القــدم علــى وجــه الخصــوص باســتئناف نشــاط لعبــة لــم تكــن أبــدا علــى هامــش 
االهتمامــات الحضاريــة، والصــورة النمطية التي يفتخر بها األلمان كونهم أباطرة الســاحرة المســتديرة 

وأبطالها التاريخيين.
  لذلك، ووفق المتغيرات الحاصلة على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا وما فرضته من تحديات، 
اســتطاع األلمان أن يتقدموا الصفوف ويعلنوا عن أنفســهم كصناع رائدين في كرة القدم، التي ســتتأثر 
كثيــرا جــراء اســتمرار توقفهــا فــي بقيــة البلــدان ومــا تترتــب عليه مــن اســتنزاف مالي وإفــالس بعض 

األندية، فيما أجبرت البقية الناجية على التخلي عن عقلية البذخ الصارخ. 
  وبينما، تدرس إنجلترا وأسبانيا وإيطاليا طرق العودة، أشعلت ألمانيا شعلة المنافسات، وأثبتت للعالم 
أنهــا بلــد يســتطيع النهــوض مــن تحت الركام الــذي خلفه كورونا، وال شــك أن هذه الخطوة ســيكون لها 
أثــر إيجابــي علــى المســابقة األلمانية في المســتقبل القريب فهي محــط أنظار العالم بأســره اليوم ألنها 

متنفس ماليين الناس الوحيد حتى هذه اللحظة.
  ويبــدو التحــدي الجديــد الــذي تواجهه كرة القدم، ليس وفرة المال كما في الســابق الســتقطاب نجوم 
اللعبــة، وإنمــا الكيفيــة الحفــاظ علــى صحــة الالعبيــن مــن اإلصابــة بالوباء، وهــذا التحــدي نجحت فيه 
ألمانيا منذ اليوم األول فهي أقل الدول األوروبية تضررا بفضل بنيتها الصحية القوية. واأليام المقبلة 

ستثبت لنا الكثير.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

أحمد مهدي

حسان التمبكتي

يوسف خليفةيوسف الزياني

حسن علي

حسن عليأحمد مهدي



نشــرت الفنانة هيفاء حســين عبر حســابها في “االنســتقرام” 
صــورة زوجها الفنــان القدير حبيب غلوم وهــو يداعب ابنتهم 
جواهــر، حيــث تفاعل مع الصــورة آالف المتابعين ســواء من 
داخــل الوســط الفني أو مــن خارجه، متمنيــن لجواهر العمر 

المديد والمستقبل الزاهر.
يذكر أن الفنان حبيب غلوم يشــارك مع زوجتــه الفنانة هيفاء في 

مسلســل” الشهد المر” من تأليف الكاتب إســماعيل عبدالله، وإخراج مصطفى رشيد 
بمشاركة نخبة من النجوم منهم إبراهيم الحساوي وجاسم النبهان.

قالت الناقدة السعودية سهى الوعل إن الفنان عبدالله 
السدحان مثل مفاجأة العمل في “كسرة ظهر”، حيث 
بدأ الســدحان متألقا، ونجم صف أول ونشــعر أنه عاد 
إلــى الســاحة من جديــد، وال نخفي ســرا إن قلنــا بأننا 

جميعا اشــتقنا لعبد الله الســدحان، بكل هــذا التركيز، 
واألداء الجميل، ويبدو أنه درس الشــخصية جيدا، وتعمق 

فيها كثيرا، وقدمها على الشاشــة بكل حــب. وأضافت: يمكنني القول إن هذا 
العمل قد أعاد لنا السدحان الفنان الذي كنا نطالب به منذ زمن.

قالــت النجمة جومانــا مراد إنها تفضــل األدوار المركبة 
التــي تســتفز المشــاهدين، وتحظى بحبهــم في ذات 
الوقت، موضحة أن دورها في مسلســل “خيانة عهد”، 
أحــدث حالة في مصــر والمجتمــع العربــي، وتابعت: 

“شــيرين ورغم كل الشر اللي في شــخصيتها، إال أن كل 
المشاهدين أحبوها بقوه؛ ألنها أصبحت بهذا الشكل لوجود 

دوافع أجبرتها على ذلك. مثل هذه النوعية من األدوار بطلع إمكانات الممثل. 
وأضافت أنها تتابع رد فعل المشاهدين بشكل مستمر.

أدوار مركبةنجم  أولجواهر حبيب

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

tariq.albahar
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عليهـــا،  التعـــرف  المهـــم  مـــن 
مـــن  الجفـــاف  أن  خصوصـــا 
الحـــدوث  الشـــائعة  األمـــراض 
ومـــع الصيـــام يمكـــن أن تكثـــر 

اإلصابة به ألسباب عدة:
المزمنـــة  األمـــراض  مرضـــى 

عموما أكثر عرضة للجفاف.
والســـوائل  المـــاء  شـــرب  قلـــة 

أثناء فترة اإلفطار.
لفتـــرات  للشـــمس  التعـــرض 
طويلة. عمـــل مجهود بدني ما 
يسبب فقدان كمية من سوائل 

الجسم.

طرق الوقاية:

شـــرب المـــاء الكافـــي أثنـــاء فتـــرة 
اإلفطار على فترات متقاربة.

اإلكثار من شرب السوائل الصحية. 
التقليل من مشروبات الكافيين.

الخضـــروات  تنـــاول  مـــن  اإلكثـــار 
مـــن  التقليـــل  الطازجـــة.  والفواكـــه 
الملـــح والبهـــارات فـــي الطعام فهي 
ممارســـة  عـــدم  العطـــش.  تســـبب 
الرياضة أثناء فترة الصوم. التقليل 
مـــن التعـــرض للشـــمس فـــي أوقات 

الذروة قدر اإلمكان.

الجفاف في رمضان

وديعة الوداعي

أسامة الماجد

اللهم بشرني بنجاح يجعلني 
أسجد لك باكيا. اللهم نجحني 

ووفقني وارزقني من حيث 
ال أحتسب. اللهم إني أسألك 

النجاح بكرمك وعطفك، 
وليس بمجهودي.
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صحتك مع الصوم

مسلســـل “قنديـــل الحكايـــات”، مسلســـل 
رســـوم متحركة بحريني، وهو من إنتاج 
إينـــاس  البحرينيـــة  المخرجـــة  وإخـــراج 
يعقـــوب، وكتابـــة النـــص مهـــدي ســـلمان. 
قحطـــان  الفنـــان  مـــن  كل  بـــه  ويشـــارك 
القحطانـــي، الفنان مهدي ســـلمان، الفنان 
محمـــد الصفـــار والفنـــان صـــادق العلوي، 
وعدد كبير من فناني وإعالميي البحرين 

ويعرض على قناة “أم بي سي 3”. 
وتدور أحداث “قنديـــل الحكايات” حول 
القصـــص التاريخيـــة العربيـــة التي أثرت 
الحضـــارة  علـــى  وواســـع  كبيـــر  بشـــكل 
تأثيرهـــا  ووصـــل  واإلســـالمية،  العربيـــة 
إلـــى العالـــم الغربـــي، ويطـــرح المسلســـل 
العديد من الشـــخصيات العربية المؤثرة 
أمثال: طارق بـــن زياد، أبو الطب الرازي، 
وحاجـــب بـــن زرارة، والتـــي ذاع صيتهـــا 
في مجـــاالت مختلفة كالطب والفلســـفة 

والتجارة والقضاء. 
األولـــى  ليســـت  التجربـــة  هـــذه  وتعـــد 
للمخرجـــة إينـــاس يعقـــوب، فهـــي تعتبر 
األولـــى فـــي البحريـــن لصناعـــة محتـــوى 
مهتم بالطفل خصوًصا في شهر رمضان، 
مثـــل  ســـابقة  تجـــارب  لديهـــا  فكانـــت 

مسلســـل: “ابن بطوطة”، “ باسمك اللهم”، 
والكثير من األعمال وآخرها هو مسلسل 

“قنديل الحكايات”. 
وفـــي هـــذا الســـياق تحدثـــت مســـافات 
البـــالد مع أحـــد الفنانين المشـــاركين في 
عـــن  العلـــوي  صـــادق  الفنـــان  المسلســـل 
جـــدا  “ســـعيد  المشـــاركة:  فـــي  تجربتـــه 
بالمشاركة للســـنة الخامسة على التوالي 
مـــع المخرجـــة إينـــاس يعقـــوب، والتـــي 
أشـــكرها كثيًرا على اختيارها لي لخوض 
هـــذه التجربـــة المميـــزة، والتـــي شـــكلت 
بالنســـبة لي انعطافه مهمة في مســـيرتي 
الفنيـــة؛ ألنهـــا كانـــت مختلفـــة جـــًدا عمـــا 
قدمتـــه في المســـرح والتلفزيون ســـابًقا، 
هنا أنا أمـــام الجمهور األصعب واألصدق 

وهـــم األطفـــال، وبالتالي نجـــاح أي عمل 
مـــن عدمـــه يحتـــاج معاييـــر عاليـــة جًدا؛ 
للوصول لقلوبهم وعقولهـــم. وأعتقد أننا 
إلى اليوم نجحنا بشـــكل كبير واستطعنا 
أن نقدم محتوى متطورا منافســـا بشكل 
المسلســـل  حـــول  الفعـــل  فـــردود  كبيـــر، 
كبيـــرة خصوًصا من األطفال، إضافة إلى 
حصولنـــا علـــى العديـــد مـــن الجوائـــز في 
أكثـــر مـــن مهرجـــان ومحفل ومنافســـتنا 
مهميـــن  لمخرجييـــن  كبيـــرة  ألعمـــال 
مملكـــة  اســـم  رفعنـــا  واألهـــم  وعمالقـــة، 

البحرين بصورة مشرفة”. 
وأشـــار العلـــوي: “إن الفكرة األســـاس من 
األعمـــال التي نقدمها هـــي خلق محتوى 
تلفزيوني معنـــي بالطفل بالدرجة األولى 

وبكل أفراد العائلة، ويكون محتوى بديال 
للمحتـــوى الســـيئ ويســـتهدف األطفـــال 

بصورة مباشر ويكون مؤثرا. 
إن العمـــل مع إينـــاس مرهـــق وممتع في 
الوقت نفســـه، فهـــي المخرجة التي تهتم 
بكل التفاصيل وال تكتفي بمستوى معين 
بـــل إنها تطمـــح لتطوير في كل يوم وكل 
عمـــل، وفـــي الوقـــت ذاته نعمـــل في جو 
خفيـــف فيه الجد والمزاح والعمل الممتع 
واالســـتفادة الكبيـــرة التـــي نحصل عليها 
فـــي كل يوم من عملنـــا كلنا كفريق واحد 

وعلى المستوى الشخصي أيًضا”.

لقد لعب مهرجان التراث السنوي الذي انطلق في العام 1992 دورا كبيرا في التعريف 
بالتــراث البحرينــي األصيــل والمحافظــة عليــه وتقديمه عبــر تظاهرة ثقافية ســنوية 
تســتقطب الكثيــر من الــزوار من الداخل والخارج، فباإلضافة إلى أنشــطته وبرامجه 
المنوعة يصدر المهرجان الكتب والنشــرات المختصة بالتراث، وأحد هذه الكتب هو 
كتــاب “األســواق الشــعبية” الــذي أصــدر بالتزامــن  مــع مهرجــان التراث الثامن عشــر، 
ويقــدم لمحــة تاريخية عن األســواق الشــعبية في البحرين ودورها فــي التجارة على 
اعتبــار أن البحريــن اشــتهرت بأســواقها الشــعبية منذ القــدم وطوال تاريخهــا القديم 

والحديث ارتبطت شهرة البحرين بالتجارة، وكان بعضها دائم وبعضها مؤقت.

األســـواق الشـــعبية فـــي البحريـــن كانت. 
“ســـوق المنامة”، “ســـوق األربعاء”، “سوق 
“ســـوق  الجمعـــة”،  “ســـوق  الخميـــس”، 
“ســـوق  المقاصيـــص”،  “ســـوق  االثنيـــن”، 
“ســـوق  الخـــارو”،  “ســـوق  الطواويـــش”، 
التمر”، “ســـوق القيصيرية”، ونظرا لضيق 
المســـاحة نســـتعرض جـــزءا مـــن الكتاب 

وتاريخ بعض تلك األسواق.

)سوق المنامة(

تقـــع قريبـــا مـــن المينـــاء بـــاب البحريـــن، 
وهو المدخل الرئيس لألســـواق والمباني 
وعلـــى  المنامـــة،  فـــي مدينـــة  التجاريـــة 
امتـــداد شـــارع بـــاب البحرين المســـقوف 
كانت تصطـــف المتاجـــر والدكاكين التي 
تعرض مختلف أنواع البضائع المستوردة 
والمصنعـــة محليـــا، ويتفرع هذا الشـــارع 
فـــي نهايته يمينا وشـــماال ليضـــم العديد 

من األسواق القديمة التي عرفتها
مدينة المنامة، مثل:

ســـوق الطواويـــش: وكان المركـــز المالي 
للبحريـــن ويتواجـــد به كبار تجـــار اللؤلؤ، 

ومستوردو البضائع وصرافو العملة.
والمالبـــس  األقمشـــة  لبيـــع  البـــز:  ســـوق 

النسائية والرجالية.
لبيـــع  أســـبوعي  األربعـــاء: ســـوق  ســـوق 

المنتوجات المحلية.
ســـوق الحـــدادة: لبيـــع األدوات المصنعة 

من مادة الحديد.
ســـوق الصفافيـــر: لبيع وتنظيـــف القدور 

واألواني المنزلية.
سوق الحواجة: لبيع األعشاب الطبيعية.

)سوق الخارو(

من األسواق الشعبية القديمة في مدينة 
إلـــى  ازدهـــاره  فتـــرة  وتعـــود  المحـــرق، 
العشـــرينات مـــن القـــرن الماضـــي، وكان 
يمتـــاز باحتوائـــه علـــى بوابتيـــن، واطلق 
عليه اسم “سوق بود روازه”، وكانت تباع 
فيه التمور، ويقال إن سبب تسميته بهذا 

االســـم يعود لعرضـــه بعض أنواع الســـلع 
الرديئـــة، وقـــد أزيلـــت هـــذه الســـوق عن 
موقعهـــا؛ بســـبب التطـــور العمرانـــي الذي 
حـــدث في مدينة المحرق، بحيث لم يعد 

لها وجود اليوم. 

)سوق المقاصيص(

وكانـــت ســـوقا ذات طابـــع شـــعبي دائـــم، 
تعرض فيها الكثير من الســـلع كالساعات 
القديمـــة والدراجـــات والملبوســـات، وقد 
انتقلـــت هـــذه الســـوق إلـــى عـــدة أماكـــن 
لينتهـــي بهـــا المطـــاف أخيـــرا إلـــى مدينة 

عيسى.

)سوق اإلثنين( 

تقـــع هذه الســـوق القديمة بقريـــة كرباباد 
قريـــة  وشـــمال  البحريـــن  قلعـــة  جنـــوب 
حلـــة عبدالصالـــح، وهذه الســـوق قديمة 
جـــدا، وقد اندثرت قبل أكثـــر من أربعين 
ســـنة، وكان يباع بهذه السوق العديد من 
الحاجيـــات مثـــل: الخبـــز والســـكر واللوز 

والرطب والفواكه.

)سوق الجمعة( 

كانـــت هذه الســـوق تقام في أيـــام الجمع 
من كل أسبوع، وذلك في الفناء لمحاذي 
السوق القصابين القديم بمدينة المنامة، 
وكانـــت تعـــرض فيهـــا األبقـــار بمختلـــف 
أصنـــاف  وكذلـــك  وأحجامهـــا،  أنواعهـــا 
العربيـــة  كاألغنـــام  والماعـــز  األغنـــام 
المجلوبة من المملكة العربية الســـعودية 

أو الفارسية المستوردة من إيران.

)سوق الخميس( 

التســـمية  هـــذه  الخميـــس  ســـوق  اتخـــذت 
بســـبب إقامتهـــا فـــي كل يـــوم خميـــس من 
كل أســـبوع، وكان موقع هذه الســـوق قرب 
يكـــن  ولـــم  التاريخـــي،  الخميـــس  مســـجد 
اختيـــار هـــذا الموقـــع اعتباطـــا، إنمـــا جـــاء 
اختيـــاره ليكـــون نقطة التقـــاء لمعظم قرى 
البحريـــن الواقعة شـــمال وغـــرب البحرين، 
الـــذي أدى لنشـــوء هـــذه  الثانـــي  والســـبب 
الســـوق هـــو أن قرية الخميـــس كانت مركز 
إشعاع ثقافي، حيث كانت ملتقى العشرات 
من رجال العلم والدين والمئات من الطلبة.

قنديل الحكايات يضع الرازي وطارق بن زياد بين يدي الطفل

المقادير:

4 أشـــخاص(: فـــي  )الكميـــة تكفـــي 
وحـــدة   420 الواحـــدة  الحصـــة 
حراريـــة، 22 غ دهـــن )7 غ دهـــون 

مشبعة(، 26 غ كربوهيدرات.
500 غ من البطاطا الصغيرة.

ملعقتا طعام من زيت الزيتون.
400 غ من اللحم الهبر، المقطع إلى 

مكعبات.
بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح.

علبـــة وزنهـــا 400 غ مـــن البنـــدورة 
المفرومة.

حفنـــة كبيرة من مســـحوق الفليفلة 
الحريفة.

عصيـــر ليمونـــة واحـــدة مع شـــرائح 
إضافية للتقديم.

رشة سكر.
روكا للتقديم.

التحضير:

تسلق البطاطا لمدة 10 دقائق حتى 

تنضـــج، ثـــم تصفى وتهرس خشـــنا 
بالشـــوكة. تبســـط هريســـة البطاطا 
فـــي صينيـــة خبـــز، وتـــرش عليهـــا 
التوابل وتسكب فوقها نصف كمية 
الزيت. تخبز هريســـة البطاطا لمدة 
5 إلى 10 دقائق، حتى تصبح هشة 

وذهبية اللون.
فـــي قـــدر، يقلـــى اللحم فـــي الزيت 
الباقـــي حتـــى ينضج ويصبـــح بني 
اللـــون، ثـــم يرفع مـــن القـــدر ويترك 
جانبـــا. يضـــاف البصـــل ويقلى لمدة 
الدهـــن  بعـــض  يصفـــى  دقائـــق.   5
البنـــدورة،  وتضـــاف  المقـــالة،  مـــن 
والفليفلـــة الحريفـــة، ونصـــف كمية 
يتـــرك  والســـكر.  الليمـــون  عصيـــر 
الخليط علـــى النار حتى يغلي لمدة 

10 دقائق.
ويتـــرك  القـــدر  إلـــى  اللحـــم  يعـــاد 
ليســـخن جيدا. يضاف ما تبقى من 
التوابـــل.  وتـــرش  الليمـــون  عصيـــر 
يقـــدم الطبـــق مـــع البطاطـــا والروكا 

وشرائح الليمون.

قطع اللحم بالصلصة 
مع البطاطا الهشة

مطبخ

غالف الكتابسوق الجمعةسوق المنامة

سوق الخميس سوق القيصرية

بعضهــا دائم وبعضها مؤقت وتســتقطب الزائرين من مختلــف دول العالم

األسواق الشعبية في البحرين تحتل موقع الصدارة والريادة في الخليج
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هذه الصفحة برعاية

ــنــت مــجــمــوعــة شـــركـــات خــالــد  أعــل
بمبلغ  مساهمتها  عــن  عــبــدالــرحــيــم، 
خير”؛  “فينا  لحملة  دينار  ألــف   100
إلى  الرامية  الوطنية  للجهود  دعمًا 
)كوفيد  كــورونــا  لفيروس  التصدي 
الملكي  السمو  صاحب  بقيادة   )19
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
الـــــــوزراء،  مــجــلــس  ــيــس  ــرئ ل األول 
الشيخ  ســمــو  لتوجيهات  وتــنــفــيــذًا 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك 
ــن الــوطــنــي  الــشــبــاب مــســتــشــار األمــ
ــاء الــمــؤســســة  ــنـ رئـــيـــس مــجــلــس أمـ
وأكــد  اإلنــســانــيــة.  لــألعــمــال  الملكية 
محمد  للمجموعة  المنتدب  العضو 
المجموعه  أن  عــبــدالــرحــيــم  ــد  خــال
الجهود  لــدعــم  دائـــم  اســتــعــداد  على 
كورونا،  لفيروس  للتصدي  الوطنية 
اللتزام  ترجمة  تأتي  المساهمة  وأن 
ــبـــدأ الــمــســؤولــيــة  ــمـ الـــمـــجـــمـــوعـــة بـ
الــمــجــتــمــعــيــة. وأشــــــار إلــــى أهــمــيــة 
الــتــكــاتــف والــمــســاهــمــة فـــي دعــم 

يقوده  ــذي  ال البحرين  فريق  جهود 
السمو  صاحب  واقتدار  حكمة  بكل 
الملكي ولي العهد، داعيًا المواطنين 
والــمــقــيــمــيــن إلـــى ضــــرورة االلــتــزام 
برئاسة  التنسيقية  اللجنة  بقرارات 
الفريق  وتوصيات  العهد،  ولي  سمو 
للفيروس   للتصدي  الطبي  الوطني 
من أجل الحفاظ على صحة وسالمة 
الجميع. وبين أن البحرين أصبحت 
نموذجا يحتذى على مستوى العالم 
كــورونــا،  فــيــروس  مــع  التعامل  فــي 
سائالً المولى عز وجل أن يديم على 
األمــن  وشعبها  وقــيــادتــهــا  البحرين 
على  الجميع  يحفظ  وأن  والصحة، 
الغالية من كل سوء  البحرين  أرض 

ومكروه.

100 ألف دينار دعم “خالد عبدالرحيم” لـ“فينا خير”
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“البحريــن والكويــت” يقيم حفل تســليم افتراضيــا للفائزة

ابتسام الشيراوي تحصد 500 ألف دينار من الهيرات

يواصــل حســاب الهيــرات للتوفيــر المتميز من بنك البحرين والكويت توفير فرص اســتثنائية للزبائن الســتثمار مدخراتهم 
ا للفائزة بالجائــزة الكبرى بقيمة  للفــوز بجوائــز نقديــة قّيمــة.  فقــد أقام البنك يوم الثالثــاء 12 مايو، حفل تســليم افتراضيًّ
500,000 دينــار مــن الهيــرات ابتســام الشــيراوي. واحتفــل البنــك بفــوز الشــيراوي مــن خــالل محاولــة نقــل روح األجــواء 
االحتفاليــة لحفــل تســليم جائــزة الهيــرات بطريقــة تمكنهــا من االســتمتاع بصحبــة عائلتها الكريمــة براحة وأمــان تام في 

منزلهم، وذلك مراعاًة وتجاوبًا للظروف الحالية. 

وتـــــضـــــمـــــن حـــــفـــــل الـــتـــســـلـــيـــم 
الرئيس  مــن  تهنئة  االفــتــراضــي 
عبد  البنك  لمجموعة  التنفيذي 
ــن ســـيـــف عـــبـــر تــســجــيــل  ــمـ ــرحـ الـ
أتقدم  أن  “أود  قال  فيديو حيث 
الفائزة  البتسام،  التهاني  بأصدق 
بــالــجــائــزة الــكــبــرى مــن الــهــيــرات. 
ــذه الـــظـــروف غير  ــوء هــ فـــي ضــ
االحتفال  هــذا  وعــبــر  التقليدية 
ــفــريــد مـــن نـــوعـــه، و نــأمــل أن  ال

لِك  سعيدة  المناسبة  هذه  تكون 
نتمنى  كما  وأحــبــائــك.  ولعائلتك 
لِك كل التوفيق ونأمل أن تساهم 
هذه الجائزة في تسهيل وتطوير 
ــحــيــاة بــشــكــل أفــضــل وضــمــان  ال
ولعائلتك  لـــِك  مــزدهــر  مستقبل 
ألن هذا هو الهدف و المغزى من 

الهيرات”.
الجائزة  على  السحب  إجــراء  تم 
تــحــت   ،2020 ــو  ــ ــايـ ــ مـ  4 فـــــي 

إشـــــــراف شــفــيــع الـــبـــلـــوشـــي مــن 
بــوزارة  المستهلك  حماية  وحــدة 
والسياحة  ــتــجــارة  وال الــصــنــاعــة 
التدقيق  إدارة  مــن  كــل  وكــذلــك 
ــي بــالــبــنــك وأعـــضـــاء من  ــداخــل ال
حضروا  الذين  التنفيذية  اإلدارة 
الــســحــب بــشــكــل افــتــراضــي عن 
طــريــق االتــصــال الــمــرئــي حــرصــًا 
السالمة  بتوصيات  االلتزام  على 

والتباعد االجتماعي.

محمد خالد عبدالرحيم 

“امتياز فور هير” توقع اتفاقات مع شركاء تجاريين
ــن ــائ ــزب ــل ــة حـــصـــريـــة ل ــيـ ــافـ لــتــوفــيــر بـــاقـــة عــــــروض إضـ

وقعــت بطاقة “امتياز فور هيــر”، البطاقة االئتمانية األولى المخصصة 
للســيدات في مملكة البحرين، ســعيا منها لتقديم تجربة عمالء مميزة، 
عــدًدا مــن اتفاقات التعاون مع العديد من العالمات والمتاجر التجارية 
فــي البحريــن؛ لتوفيــر باقــة إضافيــة من العــروض المميــزة والحصرية 

للزبائن في شهري أبريل ومايو 2020.

أكــدت  االتــفــاقــات،  هــذه  وبتوقيع 
ــتــجــاريــة نــور  ــعــالمــة ال ــا ال ــرت مــدي
الساعاتي وفاطمة بستكي “نسعى 
عــبــر تــجــديــد وإضـــافـــة الــعــالمــات 
إلـــى قائمة  الــمــرمــوقــة  الــتــجــاريــة 
ــتــي  الــــعــــروض والـــخـــصـــومـــات ال
تقدمها “امتياز فور هير” لعمالئها؛ 
ــى أفــضــل  ــهــن عــل ــضــمــان حــصــول ل
المتنوعة،  والــخــيــارات  الصفقات 
الــتــي تــنــاســب نــمــط حــيــاة الــمــرأة 
تشكل  إذ  والــعــصــريــة،  البحرينية 
من  جــزًءا  الجديدة  العروض  هذه 
ــاقــة مــتــنــوعــة وحــصــريــة لــمــزايــا  ب

“امتياز فور هير”  وعروض بطاقة 
والمتوافرة في تطبيق امتياز فور 

هير عبر الهواتف الذكية”.
وأضافتا أن الشركة تسعد بالتوقيع 
الذين يدعمون نجاح  مع شركائها 
إلــى  متطلعين  وتــفــوقــهــا،  الـــمـــرأة 
شركائها  مع  عالقاتها  آفــاق  تعزيز 
بطاقات  زبائن  مصالح  يخدم  بما 

امتياز.
 ”IMTIAZ for Her“ ويوفر تطبيق 
التطبيقات  متجر  عبر  الــمــوجــود 
لـــاليـــفـــون واألنـــــــدرويـــــــد، عـــرض 
ــتــجــاريــة الــمــشــاركــة  الـــعـــالمـــات ال

التي  هير”،  فــور  “امتياز  مع  كافة 
تقدم عروضا وخصومات حصرية 
لــحــامــالت الــبــطــاقــة، إضــافــة إلــى 
والحمالت  الفعاليات  عن  اإلعــالن 

الترويجية. 
الذاتية  الخدمات  التطبيق  ويوفر 

بــصــورة أكــثــر ســالســة مــثــل: دفــع 
الــفــواتــيــر الــشــهــريــة، الــمــحــادثــات 
بطاقة  طلب  اســتــمــارة  المباشرة، 
ــدة، الــتــواصــل مـــع الــمــتــاجــر  ــديـ جـ
للشراكة  طلب  وتقديم  والمحالت 

مع امتياز فور هير للشركات.

فاطمة بستكينور الساعاتي 

عبد الرحمن سيف

“ كارفور البحرين” تعتمد معايير تعقيم وتطهير صارمة في متاجرها
ــن ــي ــف ــوظ ــم ــة الـــعـــمـــاء وال ــامـ ــاظ عــلــى سـ ــف ــح ــل ــة ل ــيـ ــائـ ــوقـ ــة والـ ــي ــح ــص ــل: اإلجـــــــــراءات ال ــقـ عـ

لفيــروس  العالمــي والمحلــي  التفشــي  فــي ظــل  “البــالد”،  توجهــت صحيفــة 
كورونا، وتماشيا مع اإلجراءات االحترازية التي تقوم بها الحكومة الموقرة 
لمكافحة الفيروس، بعدة أسئلة واستفسارات للمدير العام لكارفور البحرين 
لــدى ماجــد الفطيم للتجزئة، جيروم عقل، وذلك بشــأن اإلجــراءات الصحية 
والوقائية التي اتخذتها المجموعة لســالمة عمالئها وموظفيها في البحرين، 

فإلى نص افاداته: 

 ما هي اإلجراءات الصحية التي  «
اتخذتها كارفور في متاجرها؟

اتــخــذت مــجــمــوعــة كـــارفـــور، إلـــى جانب 
تعتمدها،  التي  الصارمة  التعقيم  معايير 
ــيــة  ــوقــائ مــجــمــوعــة مــــن اإلجــــــــــراءات ال
ــا في  ــن لــضــمــان ســالمــة “عــمــالئــنــا وزمــالئ
أسواق المنطقة. تتضمن هذه اإلجراءات 
الــتــنــظــيــف الــمــتــواصــل لـــألرضـــيـــات في 
الطازجة،  لألطعمة  المخصصة  األمــاكــن 
وتنظيف كافة األسطح ومساحات العمل 
جانب  إلــى  الــيــوم،  فــي  مرتين  المختلفة 
التعقيم اليومي لكافة المعدات. باإلضافة 
إلـــى ذلـــك، يــقــوم كــافــة الـــزمـــالء بتعقيم 
تنظيف  يــتــم  بينما  ســاعــة،  كـــّل  أيــديــهــم 
الــعــمــل مرتين  ــاوالت  ــ وتــعــقــيــم كــافــة طـ

يومّيًا”.
كما قمنا بوضع ألواح زجاج أكريليك عند 
صناديق الدفع في المتاجر لنوفر مسافة 
فاصلة واتصاالً أقل بين الزمالء والعمالء. 
لكل  ــحــرارة  ال بقياس  كــارفــور  تــقــوم  كما 
الزمالء عند وصولهم كّل يوم، إلى جانب 
العمل باستمرار. كما  مراقبة صحة فريق 
أجرينا تدريبًا توعويًا لكل العاملين حيث 
كل  في  الالزمة  المعلومات  بتوفير  قمنا 

المساحات الخاصة بالموظفين.
ــا بــالــنــســبــة لــعــمــالئــنــا، فــقــد تــم توفير   أمـ
أقسام  وفي  المدخل،  عند  التعقيم  سائل 
الدفع. كما  الطازجة وصناديق  المأكوالت 
أننا نوفر القفازات المعدة لالستخدام مرة 
واحدة لعمالئنا قبل دخولهم الى متاجرنا. 
قبل  التسوق  عــربــات  تعقيم  أيــضــًا  ويتم 
وبعد كل استخدام. إضافًة إلى ذلك، يتم 
الى  دخولهم  قبل  عمالئنا  حــرارة  قياس 
بصرية  إرشــــادات  وضعنا  كما  مــتــاجــرنــا، 

األشخاص  بين  كافية  مسافة  ترك  حول 
والحفاظ على مسافة متر على األقل بين 
متاجرنا  فــي  ويــتــوّفــر  ــر.  واآلخـ الشخص 
كــالــمــعــتــاد، ولكننا  الـــدفـــع  كــافــة وســـائـــل 
نشجع على إجراء المعامالت غير النقدية 
واستخدام وسائل الدفع االلكترونية التي 

ال تتطلب احتكاكًا مباشرًا.
 ما هي اإلجراءات التي اتخذتموها  «

للحد من انتشار الفيروس؟

صحة وسالمة زمالئنا وعمالئنا تبقى على 
ــراءات  رأس أولــويــاتــنــا. وقــد اتــخــذنــا إجـ
متشددة لنضمن أن متاجرنا آمنة، ونقوم 
وتعقيم  عميقة  تنظيف  عمليات  بإجراء 

مكثف في كافة منشآتنا. 
ــادات  ــاإلرشــ ــ ــك، نــلــتــزم ب ــ ــى ذلـ ــ ــافـــة إل إضـ
ــن قــبــل الـــجـــهـــات الــرســمــيــة  ــمــقــدمــة مـ ال
نعمل  التي  الـــدول  مختلف  فــي  المحلية 

فيها للحد من انتشار الفيروس. 
قمنا بإلغاء كافة رحالت العمل لموظفينا 
ــا نــحــّثــهــم عــلــى اســتــخــدام  ــن فـــي حــيــن أن
ــتــحــل مــحــل  ــول الــتــكــنــولــوجــيــة ل ــلـ ــحـ الـ
االجتماعات الشخصية. عالوة على ذلك، 
نقوم بقياس حرارة كل زمالئنا قبل بداية 
إضافي  عــدد  وتوفير  العمل  فــي  يومهم 
وإلى  من  يوميًا  الزمالء  نقل  من رحالت 
التباعد  تحقيق  لضمان  عملهمذلك  مراكز 

االجتماعي الكافي بينهم.
* أصبحت الكمامات الطبية حاجة ملحة  «

للناس، هل وفرتم كميات كافية 
منها؟

نعم، استطعنا تلبية الطلب على الكمامات 
مــتــاجــرنــا، بمساعدة  مــن خـــالل  الــطــبــيــة 
قوة  وخاّصًة  المملكة  في  رسمية  جهات 

دفاع البحرين التي نقّدر جهودها ودعمها 
الكبير في هذه الفترة العصيبة.

 توّفر المخزون وسلسلة التوريد والتشغيل

* هل واجهت كارفور أي مشكالت  «
في سلسلة التوريد لتأمين مصادر 

الغذاء؟

ــًا عــلــى اســتــيــراد  ــ ــارفـــور دومـ تــحــرص كـ
عبر  والمنتجات  األغذية  من  كبير  جزء 
لم  لذلك  وإقليميين،  محليين  مــوّرديــن 
نواجه أي مشكالت في سلسلة التوريد، 
ملتزمين  زلــنــا  مــا  المرتفع.  الطلب  رغــم 
بأفضل  عمالئنا  وتــزويــد  موردينا  بدعم 
الممكنة  الــطــازجــة  الــغــذائــيــة  الــخــيــارات 
ــتــحــديــات  وبـــأفـــضـــل األســــعــــار، رغــــم ال

الحالية. 
* هل ستتابع متاجركم عملها وتحافظ  «

على مخزونها؟

نـــدرك أهــمــيــة الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي في 
العديد  إغــالق  شهدت  التي  الفترة  هــذه 
بالقرارات  التزامًا  العامة  المساحات  من 
ــود قـــرار  ــ ــرًا لـــعـــدم وجـ الــحــكــومــيــة. نـــظـ

توّفر  التي  المتاجر  بخصوص  حكومي 
للمجتمع  ضــروريــة  ومــــواد  مستلزمات 
نخطط  وال  العمل  سنواصل  اآلن،  حتى 
ــا فـــي الــوقــت  ــالق أي مـــن مــتــاجــرن ــ إلغـ
الحالي. وبالرغم من حصول ارتفاع في 
فإن  الماضية،  األسابيع  خالل  المبيعات 
سلسلة التوريد الخاصة بنا مجهزة بشكل 
األساسية  المنتجات  توفر  لضمان  جّيد 
ملتزمون  إننا  كما  لعمالئنا.  دائــم  بشكل 
مستوياتها  عند  أسعارنا  على  بالحفاظ 
الناس  يميل  وبينما  الفترة،  هــذه  خــالل 
نشجع  فإننا  إضافية،  سلع  لشراء  حاليًا 
عمالءنا األعزاء على التسّوق بمسؤولية 
يكفي  ما  يوجد  إذ  حاجاتهم،  على  بناًء 

من المخزون للجميع.
*هل تأثرت الواردات مباشرة من مصدر  «

االنتاج، مما يتسبب في تأخير بعض 
السلع، أو أية عوامل أخرى؟

بتحديات  الجائحة  هــذه  تسببت  فيما 
في  الــتــوريــد  لسلسلة  بالنسبة  إضــافــيــة 
ــارفـــور، فــإنــنــا نــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مع  كـ
ــتــجــارة  ــة ال ــرفـ الــجــهــات الــمــخــتــصــة وغـ
ــيــة تــحــســبــًا ألي  ــن ــبــحــري ــنـــاعـــة ال والـــصـ

انقطاعات في المنتجات.
* قامت ماجد الفطيم بنقل موظفين  «

من ذراعها للترفيه والسينما إلى ذراع 
البيع بالتجزئة لدعمها في كارفور. هل 
تم تنفيذ عملية إعادة النقل أو نشرها 

في البحرين ولماذا؟

قــامــت “مــاجــد الــفــطــيــم” بـــإعـــادة تــوزيــع 
أعمالها،  وحـــدات  بين  الموظفين  بعض 

حيث تم نقل 32 موظًفا من
ــى مــتــاجــر كــارفــور   “ڤــوكــس ســيــنــمــا” إلـ
في  الطلب  ارتفاع  تلبية  في  للمساعدة 
كل من متاجرنا اإللكترونية والتقليدية، 
وذلك كجزء من برنامج “ماجد الفطيم” 
بتلبية  المساهمة  فــرصــة  زمــالئــنــا  لمنح 

متطّلبات العمل ضمن الشركة.

المبيعات والعروض الترويجية

*هل شهدت كارفور زيادة أو انخفاض  «
في المبيعات، كم قدرها؟

لقد شهدنا زيادة في إجمالي المبيعات بما 
متطّلبات  في  ملحوظًا  ارتفاعًا  ذلك  في 
والــمــنــتــجــات،  الــســلــع  لمختلف  الــعــمــالء 

خاّصًة بعد اإلعالنات الحكومية الخاصة 
الــفــيــروس وكنتيجة  انــتــشــار  بــتــطــورات 
لـــإشـــاعـــات عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
يلتزم  عـــام،  بشكل  ولــكــن  االجــتــمــاعــي. 
عــمــالؤنــا اإلرشــــــادات الــحــكــومــيــة، فيما 
فقط.  الضرورية  السلع  األغلبية  تشتري 
وفي الوقت عينه، شهدنا تراجعًا قياسيًا 
 %  30 بــنــســبــة  مــتــاجــرنــا  زّوار  ألعـــــداد 
تقريبًا في أبريل عندما تم إغالق مراكز 
التسوق جزئيًا. *هل طور تطبيق كارفور 
االلكتروني الجديد مبيعاتكم؟ هل قمتم 
حــدوث  لتجنب  توصيل  نــظــام  بتعيين 

طفرة الكترونية؟
اإلنترنت  الطلبات عبر  زيــادة في  شهدنا 
من خالل المنصة الشريكة لنا، “طلبات”، 
ــا يــتــعــّلــق بــالــمــنــتــجــات  ــي مـ ــًة فـ ــ ــاّص وخــ

المتوّفرة للطلب من المنزل. 
الوقت نفسه، انطلق تطبيق كارفور  في 
الماضي،  األسبوع  جزئي  بشكل  الجديد 
وسيدعم بدوره جهودنا لتحقيق الطلب 
المتزايد على التسّوق االلكتروني وبدون 

تالمس.
*ما هي خطط كارفور الرمضانية  «

من حيث العروض الخاصة والتبرعات 
والجهود المبذولة لدعم المجتمع؟

المجتمعات  من  جــزءًا  بكوننا  نفخر  إننا 
كل  ونتطلع  فيها،  خدماتنا  نــقــدم  الــتــي 
ــمــبــارك إلــى  ــام خـــالل شــهــر رمــضــان ال عـ
الــقــيــام بــمــبــادرات خــيــريــة تــســاهــم في 
مساعدة كل من حولنا.  وتتوّفر عروضنا 
الــخــاصــة فــي شــهــر رمــضــان مــن جديد 
كــكــل عـــام، وقـــد قمنا بــتــأمــيــن مــخــزون 
كـــاف مــن الــســلــع األســاســيــة مــثــل األرز، 
المنتجات  وكذلك  والمعكرونة  والزيت، 
الغذائية الطازجة ليتم التبرع بها للفئات 
اآلن  حتى  بتوزيع  قمنا  لقد  المحتاجة. 
أكــثــر مــن 300 صــنــدوق رمــضــانــي على 
عدة جمعّيات محّلية من بينها المؤسسة 
وجمعية  اإلنــســانــيــة،  لــألعــمــال  الملكية 
حفظ النعمة والمؤسسة الخيرية لحماية 
الحيوان والبيئة.  كما تبرعنا بمبلغ 100 

ألف دينار لحملة “فينا خير”.

جيروم عقل
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لالستخدام مرة 
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بمساعدة جهات 
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ضربة قوية من “كورونا” ألثرى أثرياء بريطانيا
خســر أصحــاب أكبر الثروات فــي بريطانيا جزءا من أموالهم 
في 2020 للمرة األولى في أكثر من 10 ســنوات بســبب وباء 

كوفيد19-، على ما أعلنت صحيفة “صنداي تايمز”.
وبّيــن التقريــر الــذي تنشــره الصحيفة ســنويا منــذ 1989 عن 
أثــرى ألــف شــخص فــي بريطانيــا، أن هــذه الثــروات الخاصة 
أو العائليــة تراجعــت بواقــع 54 مليار جنيه اســترليني )65.4 

مليار دوالر( خالل شهرين فقط.
وفي المحصلة، بلغت القيمة التراكمية إلجمالي ثروات أثرى 
أثرياء بريطانيا 743 مليار جنيه استرليني )900 مليار دوالر( 

في 2020، بتراجع 29 مليارا عن العام الفائت.
وهــذه المــرة األولــى منــذ 2009 التــي تتراجــع فيهــا القيمــة 
التراكميــة لثروات هؤالء الســكان األغنى فــي بريطانيا. وقد 

فقد أكثر من نصف هؤالء جزءا من أموالهم هذه السنة.
اســترليني، تصــّدر  مليــار جنيــه  بـــ16.2  ثــروة مقــدرة  ومــع 
المختــرع والصناعــي جيمــس دايســون التصنيــف بعدما كان 

في المركز الخامس العام الماضي.
وقــد أفاد هذا الصناعــي الرائد في مجال األدوات الكهربائية 
المنزلية من األداء الجيد لشــركاته والمشــكالت التي واجهها 
غيــره مــن أصحــاب المليــارات. أمــا قطبــا الصناعــة الهنديــان 
األخــوان ســري وغوبــي هيندوجــا اللــذان تصــدرا الترتيــب 

فــي 2019، فقــد تراجعــا إلــى المركــز الثاني بعدما فقدا ســتة 
مليارات جنيه استرليني هذا العام، في أكبر تراجع بالثروات 
فــي التصنيــف. وتقــدر ثروتهمــا بـ16 مليــار جنيه اســترليني، 
ليتســاويا بذلــك مــع أخويــن آخرين هما رجــال األعمال ديفيد 
المليــارات اآلخريــن،  بيــن أصحــاب  وســايمن رويبــن. ومــن 
خســر قطب صناعة الصلب الكشــمي ميتال 4 مليارات جنيه 
اســترليني وحــل فــي المرتبــة التاســعة عشــرة. وفــي 2020، 
تعد بريطانيا 147 مليارديرا أي أقل بأربعة أشــخاص مقارنة 
مــع العــام الماضــي. وتبقى لنــدن العاصمــة العالمية ألصحاب 

المليارات، إذ يقيم فيها 89 من هؤالء.

فــي  عاشــقين  انتحــار  حادثــة  هــزت 
إقليــم  فــي  الحبيــب  جبــل  منطقــة 
تطــوان، الشــارع المغربــي، خصوصــا 
عــن  الشــرعي  الطــب  أن كشــف  بعــد 

مفاجأة بخصوص الفتاة. 
الشــاب  جثتــي  علــى  العثــور  وتــم 
والفتــاة معلقتيــن فــي جــذع شــجرة، 
الطــب  تقريــر  نتائــج  واســتبعدت 
الشــرعي وجــود شــبهة جنائيــة وراء 

مقتلهما.
كانــت  ســنة،   18 المنتحــر،  الشــاب 
 14 بالفتــاة،  عاطفيــة  تربطــه عالقــة 
تطويرهــا  فــي  يرغبــان  وكانــا  ســنة، 
إلــى زواج، إال أن والدهــا رفض رفضا 
قاطعــا فكــرة الــزواج، مــا دفعهمــا إلى 
االختالء وســط غابة محادية، ليضعا 
حــدا لحياتهمــا شــنقا بطريقــة درامية 
خلفــت شــعورا بالحــزن واألســى لدى 

أسرتيهما وجميع سكان المنطقة.

قصة مأساوية 
تهز الشارع 

المغربي
باألزهــر  العلمــاء  كبــار  أصــدرت هيئــة 
الطيــب  أحمــد  األكبــر  اإلمــام  برئاســة 
بيانــا  األحــد،  أمــس  األزهــر،  شــيخ 
للمســلمين حــول العالم بشــأن األحكام 
ظــل  فــي  العيــد،  بصــالة  المتعلقــة 
كورونــا  فيــروس  تفشــي  اســتمرار 
المستجد. وقالت الهيئة في بيانها، إنه 
يجــوز أداء صــالة عيــد الفطــر المبارك 
فــي البيــوت، بالكيفية التــي ُتصلى بها 

في المســاجد والســاحات، وذلك لقيام 
العــذر المانــع مــن إقامتها في المســجد 

أو الخالء.
يصليهــا  أن  أيضــا  “ويجــوز  وتابعــت: 
الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن 
يؤديها المســلم منفــردا، وذلك انطالقا 
مــن أن أعظم مقاصد شــريعة اإلســالم 
حفــظ النفوس وحمايتها ووقايتها من 

كل األخطار واألضرار”. 

صدمتيــن  إلــى  مصريــة  تعرضــت 
بعــد  األولــى  متتاليتيــن،  مؤلمتيــن 
المستشــفى،  فــي  زوجهــا  وفــاة 
والثانيــة عندمــا عرفت أنهــا لم تكن 

زوجته الوحيدة.
اســتقبل  عندمــا  القصــة  وبــدأت 
مدينــة  فــي  الصــدر  مستشــفى 
المنصورة، رجال يبلغ عمره 58 ســنة 

ويعاني التهابا رئويا حادا.

وعندمــا حضــرت زوجتــه وأســرتها 
الســتالم الجثة، كانت المفاجأة هي 
ظهــور الزوجــة الثانيــة للــزوج التى 
توجهــت إلــى المستشــفى الســتالم 
جثة الزوج أيضا، وأكدت أن زوجها 
كان معهــا بمنزلهمــا فــي قرية طناح 
مشــيرة  المنصــورة،  لمركــز  التابعــة 
إلى أنها تشــتبه في إصابتها بعدوى 

كورونا منه.

هيئة كبار العلماء.. صالة العيد في البيت

معركة في المشرحة بعد ظهور “الزوجة الثانية”

أحد رجال  المرور، يقوم  بأداء واجباته في تنظيم 
الحركة المرورية وذلك في الستينيات من القرن 

الماضي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

العالميــة  الصحــة  منظمــة  حــذرت 
رش  أن  مــن  توصياتهــا  أحــدث  فــي 
يقضــي  ال  الشــوارع  فــي  المطهــرات 
ينطــوي  بــل  كورونــا  فيــروس  علــى 
على مخاطر صحّية. وبحسب وثيقة 
عــن منظمــة الصحــة، فــإن رش هــذه 
المفتوحــة  الفضــاءات  فــي  المــواد 
غيــر  واألســواق  الطــرق  غــرار  علــى 
موصى به لقتل الفيروس ألن المطّهر 
يفقــد تأثيــره باألوســاخ والــركام. كما 
أكــدت الصحــة العالميــة أن الشــوارع 
لعــدوى  خزانــات  ليســت  واألرصفــة 
كورونــا، مضيفــة أن رش المطهــرات 

قد يكون ضارا بصحة اإلنسان.
وشــددت الوثيقــة أيضا علــى أن رّش 
األفــراد بالمطهــرات “غيــر موصــى بــه 
تحــت أي ظــرف”، إذ “قد يكون مضرا 
جســديا ونفســيا وال يقّلــل مــن أهليــة 

المصاب على نشر الفيروس”.

تعــرَّض الفنــان القديــر عبدالعزيــز المفــرج 
“شــادي الخليــج” لنزيــف حــاد فــي الرأس، 
مــا اســتدعى التدخــل الجراحــي العاجــل، 
ويتواجــد المفــرج حاليــا بالعنايــة المركزة 
فــي المستشــفى األميــري بحســب القبس 

الكويتية.
رئيــس  منصــب  القديــر  الفنــان  ويشــغل 
تــم  وقــد  الكويتييــن،  الفنانيــن  جمعيــة 
تعيينه أخيرًا عضوا في المجلس الوطني 
بمرســوم  واآلداب  والفنــون  للثقافــة 
أميــري. والفنــان »شــادي الخليــج« حاصل 
علــى بكالوريــوس التربية الموســيقية من 
المعهد العالي للتربية الموسيقية بالقاهرة 
عــام 1967، وشــغل ســابقا منصــب موجه 
فنــي عــام للتربيــة الموســيقية فــي وزارة 
التربية بدرجة وكيل وزارة مســاعد، وهو 
أحد مؤسســي جمعية الفنانين الكويتيين 
وأمين سرها، ثم أصبح رئيسا لها منذ عام 
1994. وشــغل مركــز نائــب مديــر االتحــاد 

العام للفنانين العرب لسنوات عدة.

رش الشوارع 
بالمطهرات ال 

يقضي على “كورونا”

شادي الخليج في 
العناية المركزة

احتفــاال بإعــادة فتــح أبوابــه أمــام زبائنــه 
أطلق مقهى ألماني فكرة جديدة من أجل 
الحفــاظ علــى قواعــد التباعــد االجتماعي 
فيــروس  انتشــار  تفشــي  لمنــع  داخلــه 
“كورونــا”. فبعد رفع القيود المفروضة في 
ألمانيا على الحجر الصحي، قام مقهى في 
بلــدة شــفيرين، وهــي بلــدة تقع فــي والية 
مكلنبــورغ، بفتــح أبوابــه للزبائــن بطريقــة 
جديدة. وللمحافظة على المسافة المتبعة 
فــي األماكــن العامــة، قــام المقهــى بتوزيع 

مــن  بعصــي  مــزودة  القــش  مــن  قبعــات 
االســفنج المستخدم في السباحة، للزبائن 

كي يرتدوها.
الجديــدة  بفكرتــه  المقهــى  لتنتشــر صــور 
علــى مواقــع التواصــل ليتم مناقشــة هذه 
الفكــرة كخطــوة جديــدة للمحافظــة علــى 

التباعد االجتماعي.
بعيــدا عــن الملصقــات التــي يتــم وضعهــا 
علــى األرض أو الحواجــز التي تفصل بين 

األشخاص.

مقهى ألماني يستقبل زبائنه بطريقة فريدة

عراقي يقرأ القرآن الكريم أمام المسجد الكبير في مدينة البصرة جنوب 
العراق )أ ف ب( يذكر أن عددا من المناطق األلمانية شهدت يوم السبت، خروج اآلالف من األشخاص في مظاهرات 

لالحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة الحتواء وباء فيروس كورونا.

المخترع والصناعي جيمس دايسون يتصدر التصنيف
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فرنسيون يستجمون في غابة الفينسينز في باريس بعد أن خففت السلطات إجراءات اإلغالق 
المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا )أ ف ب(

كان عرضا سخيا ولكن ..
Û  كنت على وشــك التوقيع على عقد عمل مع إحدى المؤسســات المعروفة عندما دخل أحد

الموظفين مكتب نائب الرئيس التنفيذي الذي كنت معه حينها إلنهاء إجراءات بدء العمل، 
كان الموظــف يستفســر عــن طلبــه حضــور دورة تدريبيــة والــذي قــام النائــب بإرســاله إلــى 

الرئيس التنفيذي للحصول على موافقته.
Û  اســتوقفني ذلــك المشــهد وجعلنــي أتــردد فــي التوقيــع علــى ذاك العقــد رغــم االمتيــازات

الســخية والراتــب المغــري، بــل إنــي اعتــذرت عن قبــول العرض الحقــا. ربما خّمنت ســيدي 
القــارئ ســبب تراجعــي عن قبول ذلك العــرض. في الحقيقة، وكما قلت آنفــا إنه كان عرضا 
سخيا، ولكني صدمت بسياسة المؤسسة في منح وتفويض الصالحيات واألوامر اإلدارية 
المرتبطة بالمنصب، فها هو نائب الرئيس التنفيذي اليملك السلطة والصالحيات للبت في 

طلب بسيط يتمثل في حضور موظف لدورة تدريبية داخلية مدتها يومان كما عرفت.
Û  قلــت لنفســي إذا كان الوضــع هكــذا مــع النائب فماذا ســيكون الوضع معي فــي حال قبولي

لوظيفــة مديــر؟. أعتقــد بأنــه ســيكون مراســال بدرجــة مديــر، فالمنصــب بــدون ســلطة أو 
صالحيات في رأيي هو مثل البالون الملّون، المظهر جذاب والباطن خواء.

Û  يبدو أن الرئيس التنفيذي في تلك المؤسســة مغرم بسياســة اإلدارة المســتبدة، وهي أحد
أنمــاط القيــادة فيه يتحكم المســؤول فــي جميع أمور المنظمة كما تقــول المصادر اإلدارية 
واليسمح بالمشاركة في اتخاذ القرارات، حيث تتركز كل السلطات في يده، وهذا من أسوأ 

أنماط اإلدارة في نظري. لمادا؟ لنر الجواب في الموقف التالي: 
Û  يقــال إن جــاك ويلــش الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجلــس إدارة جنــرال إليكتريــك ّســرح

اثنيــن مــن نوابــه رغــم أنهمــا كانــا مــن المســاهمين بفاعليــة فــي أرباح الشــركة. الســبب هو 
أنهما اســتخدما قوة الســلطة في وضع جميع القرارات في يدهما دون تفويض المســئولين 
اآلخرين والســيطرة على مرؤوســيهم دون منحهم أي فرصة للمشــاركة في اتخاذ القرار أو 

خلق مناخ وبيئة عمل تشجع على االبتكار واإلبداع والتغيير.
واآلن لنعد ســيدي القارىء إلى قراري بعدم االلتحاق بتلك المؤسســة رغم العرض 

السخي، ماذا سيكون قرارك أنت لو كنت في مكاني؟
Û  ثــم أإن لــدّي ســؤاال وربمــا تشــاركني فيــه ســيدي القــارئ، وهــو: لمــاذا يتــم تعييــن نــواب

ومســاعدين لمثــل هــذا الرئيــس وتتحمــل المؤسســة التكاليــف الباهظــة، وهــم فــي الواقــع 
منزوعو السلطة اإلدارية والصالحيات؟!.
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