
اســـتنادا إلـــى التوجيـــه الملكـــي الســـامي 
الصادر عـــن عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، باالهتمام 
بإحيـــاء شـــعيرة صـــالة العيد مـــع وجوب 
تطبيـــق التعليمـــات الصحيـــة االحترازيـــة 
لمنـــع انتشـــار المـــرض، رأت وزارة العـــدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف، في ضوء 
مـــا صـــدر عـــن المجلـــس األعلى للشـــؤون 

اإلســـالمية مـــن آراء شـــرعية بشـــأن أداء 
العبادات في زمن انتشـــار جائحة كورونا، 
أن يتـــم نقـــل خطبـــة عيـــد الفطـــر المبارك 
الفاتـــح عبـــر  مباشـــرة مـــن جامـــع أحمـــد 
الوسائل المرئية والمسموعة؛ إظهارا لهذه 
الشـــعيرة التـــي يترقبها جموع المســـلمين 
األرض ومغاربهـــا بحضـــور  فـــي مشـــارق 

الخطيب وعدد محدود من المصلين.
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المنامة - بنا

تســـلم عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
احتفـــال  فـــي  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
جرى فـــي قصر الصخيـــر أمـــس، أوراق اعتماد 
أمـــادي  بـــاوال  اإليطاليـــة  الجمهوريـــة  ســـفيرة 
وســـفير جمهوريـــة بنغالديـــش الشـــعبية محمد 
نـــذر اإلســـالم. وأشـــاد جاللـــة الملـــك بالعالقات 
الثنائيـــة الوثيقة بين مملكـــة البحرين والبلدين 
الصديقيـــن ومـــا تشـــهده مـــن تطـــور ونمـــو في 

المجاالت كافة.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة اإلسكانالمنامة - مجموعة البركة المصرفية

انتقـــل إلى رحمة هللا تعالـــى رئيس مجلس 
 )ABG( إدارة مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة
ومؤسســـها الشـــيخ صالـــح عبـــدهللا كامـــل، 
صحيـــة  وعكـــة  بعـــد  األول،  أمـــس  مســـاء 

مفاجئة ألمت به.

بدأ بنك اإلسكان من أمس )الثالثاء( 
إعادة مبالغ أبريل لجميع المواطنين 
القـــروض  مـــن  المســـتفيدين 
اإلســـكانية، التزامـــا بقـــرار مجلـــس 

الوزراء.

كما أوضح أنه أتم جميع اإلجراءات 
التنســـيقية مع كل البنوك المتعاونة 
فـــي هـــذه التمويالت، ومـــن المؤمل 
االنتهـــاء مـــن إرجـــاع جميـــع المبالغ 

خالل األيام القليلة المقبلة.

إحيـاء صــالة العيــــد بـ “الفاتــح”

بنك اإلسكان يبدأ بإرجاع قسط أبريل للمواطنينرئيس ومؤسس “البركة المصرفية” في ذمة اهلل

توافقـــت الـــدول األعضـــاء فـــي منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة باإلجمـــاع أمـــس، على 
قـــرار يقضي بإجـــراء تحقيـــق دولي عن 

تفشي جائحة كورونا.
وصدقت الـــدول األعضاء بالتوافق على 
فتـــح تحقيـــق بشـــأن اســـتجابة الوكالـــة 
األممية لتفشـــي الفيروس المستجد في 
ظل تفاقم االنتقادات األميركية لطريقة 

تعاطيها مع الوباء.
فـــي  شـــاركت  التـــي  الـــدول  وتبنـــت 
االجتماع الســـنوي للمنظمـــة، الذي انعقد 
عبـــر اإلنترنت ألول مـــرة، قرارا باإلجماع 
ومســـتقل  محايـــد  “تقييـــم  إلـــى  يدعـــو 
وشـــامل” لالســـتجابة الدولية لألزمة، بما 
في ذلك التحقيـــق في خطوات المنظمة 
وإطاراتهـــا الزمنيـــة في ما يتعلـــق بوباء 

“كوفيد 19”.
وتواصل تبادل االتهامات بين واشـــنطن 
وبكيـــن بشـــأن إدارة األزمـــة التي تبحثها 
الدول األعضاء الـ 194 في المنظمة لليوم 

الثاني أمس، في اجتماع افتراضي.
وبعـــد أن اتهـــم منظمـــة الصحـــة العالمية 
بأنهـــا “دمية في يد الصيـــن”، التي انطلق 

2019، أمهلهـــا  منهـــا الوبـــاء فـــي نهايـــة 
الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامب شـــهرا 
مـــع  جوهريـــة  نتائـــج  علـــى  للحصـــول 

التهديـــد باالنســـحاب مـــن الهيئـــة، التـــي 
تعتبـــر فيهـــا الواليات المتحـــدة، تقليديا، 

أكبر مساهم.

“الصحة العالمية” توافق على تحقيق دولي عن الوباء
ترامــب يهدد بتعليق تمويل المنظمة وســط أزمة “كوفيد 19”

عدد مصابي كورونا يقارب 5 ماليين 

جنيف ـ أ ف ب

تـــرأس ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
اجتمـــاع اللجنة التنســـيقية 320 الذي عقد عـــن بعد، وخصص لبحث 

آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا “كوفيد 19”.

“التنسيقية” تناقش مستجدات “كورونا” برئاسة سمو ولي العهد
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الحيوانيـــة”  “الثـــروة  وكيـــل  قـــال 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمراني خالد حســـن إنه 
تم تفعيـــل المنصة اإللكترونية لطلب 
الذبائح إلكترونًيا بعد توقيع اتفاقية 
بيـــن المســـالخ المعتمـــدة لـــدى وكالة 
الثروة الحيوانية في الوزارة وشركة 
“طلبات “. وأوضح أن االتفاقية تنص 
على توفير منصة إلكترونية يستطيع 
مـــن خاللها المواطـــن أو المقيم طلب 
مـــن  وتوصيلهـــا  إلكترونًيـــا  الذبائـــح 
المســـالخ المعتمـــدة لـــدى الوكالة إلى 
منازل المواطنيـــن والمقيمين حفاًظا 
على ســـالمتهم في الظـــروف الراهنة 
ومنع الذبـــح العشـــوائي وضمان نقل 
الذبائـــح في ســـيارات مخصصة لهذا 

الشأن.
وأضـــاف أنه دعمـــًا للجهـــود الوطنية 
 COVID19 للتصدي لفيروس كورونا
وتطبيًقا لمعاييـــر التباعد االجتماعي 
وضرورة البقاء في المنزل والخروج 

فـــي الحـــاالت القصـــوى فقط، ســـعت 
الـــوزارة عبـــر البرنامـــج إلـــى توفيـــر 
خدمـــة توصيـــل الذبائـــح إلـــى منزل 
صاحـــب الطلـــب والدفـــع مـــن خـــالل 
الخيـــارات المتاحـــة لتوصيل الذبائح 
بواســـطة التطبيق اإللكتروني لشركة 

“طلبات”.
يتيـــح  التطبيـــق  أن  إلـــى  وأشـــار 
الذبيحـــة  من”اختيـــار  االســـتفادة 
المناسبة سعًرا ونوًعا وطرق تقطيعها 
وذلـــك إلكترونًيـــا عـــن بعـــد ومـــن ثم 

توصيلها للمستهلك إلى منزله “.
ونـــوه إلى التعـــاون المثمـــر فيما بين 
للمواشـــي واإلدارة  البحريـــن  شـــركة 
التنفيذيـــة متمثلـــة برئيـــس مجلـــس 
وشـــركة  زينـــل  إبراهيـــم  إدارتهـــا 
“طلبات” المنصـــة اإللكترونية لتوزيع 
األغذيـــة ممـــا ســـينعكس أثـــره علـــى 
مواصلة االلتزام بالتعليمات الصادرة 
من الجهات المعنية للحد من انتشـــار 

فيروس كورونا.

تفعيل المنصة اإللكترونية لطلبات الذبائح
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

كشــف وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن البدء 
بتهيئة األراضي المخصصة لالســتثمار في االســتزراع الســمكي بمنطقة رأس حيان، 

حيث إن المرحلة األولى يتم تهيئتها الستيعاب 5 شركات استثمارية.

الجولـــة  فـــي  خلـــف  الوزيـــر  وأوضـــح 
الميدانية التي قام بها لالطالع عن كثب 
على العمل في مركز الحاضنات السمكية 
التي دشنت بداية الشهر الحالي لتحتضن 
10 رواد أعمـــال ولتكـــون منطلقـــا لبنـــاء 
عشـــر مزارع ســـمكية بواســـطة األقفاص 
العائمة في شـــهر ســـبتمبر 2020، مشـــيرا 
إلى أن “الوزارة تعمل على االستراتيجية 
الوطنيـــة إلنتاج 20 % من األســـماك عبر 

برامج االستزراع البحري”.
الوطنـــي  المركـــز  فـــي  العامليـــن  وشـــكر 
لالســـتزراع البحري علـــى عملهم الدؤوب 

لضمان اســـتمرارية اإلنتاج من اصبعيات 
األســـماك المحليـــة فـــي خضـــم الظـــروف 

الحالية. 
كمـــا وجـــه إلـــى االســـتمرار فـــي الزيـــادة 
التدريجيـــة الصبعيـــات االســـماك لتلبيـــة 
خصوصـــا  المحلـــي  الســـوق  المتطلبـــات 
مـــع زيادة وتيـــرة توجه القطـــاع الخاص 
التقنيـــات  باســـتخدام  المـــزارع  إلنشـــاء 
البرامـــج  مـــن  واالســـتفادة  الحديثـــة 
الوطنيـــة للتعـــاون مـــع منظمـــة االغذيـــة 

والزراعة العالمية.
وقـــال “إن العمـــل علـــى تنفيـــذ المخطـــط 

االســـتزراع  لتطويـــر  االســـتراتيجي 
الســـمكي مســـتمر في الوزارة، وذلك عبر 
بنـــاء عـــدد مـــن المـــزارع الســـمكية التـــي 
تعتمـــد علـــى تقنيـــة اإلنتـــاج المكثف في 
القطع االســـتثمارية التي ســـيتم توفيرها 
لشـــركات القطاع الخـــاص التي تعمل في 

مجال االنتاج السمكي”، مؤكًدا أن الزيارة 
جـــاءت “لالطـــالع علـــى برامـــج تســـوية 
االراضـــي وتوفيـــر البنـــى التحتيـــة التي 
ســـتكون منطلقـــا لرفـــع اإلنتـــاج الوطنـــي 
من االســـماك بأحجام تتـــراوح بين 3000 

و6000 متر مربع في رأس حيان”.

جولة ميدانية لالطالع عن كثب على العمل في مركز الحاضنات السمكية 

خلف: تهيئة المرحلة األولى الستيعاب 5 شركات وبرامج لتوفير البنى التحتية

بدء تهيئة األراضي لالستثمار باالستزراع السمكي

جاللة الملك يتسلم أوراق اعتماد سفيرة الجمهورية اإليطالية 

المنامة - بنا

تســلم عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة في احتفال 
جرى في قصر الصخير أمس، أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدى مملكة البحرين.

وتســـلم جاللة العاهـــل أوراق اعتماد كل 
من:

بـــاوال  - ســـفيرة الجمهوريـــة اإليطاليـــة 
أمادي.

- ســـفير جمهوريـــة بنغالديش الشـــعبية 
محمد نذر اإلسالم.

وتبـــادل صاحـــب الجاللة مع الســـفيرين 
بهـــذه  الترحيبيـــة  الكلمـــات  الجديديـــن 

الثنائيـــة  بالعالقـــات  المناســـبة، مشـــيًدا 
الوثيقـــة بيـــن مملكة البحريـــن والبلدين 
الصديقين وما تشـــهده مـــن تطور ونمو 
المجـــاالت كافـــة، متمنًيـــا جاللتـــه  فـــي 
لهمـــا كل التوفيق والنجـــاح في مهامهما 
الدبلوماســـية لتعزيـــز عالقـــات التعـــاون 

والصداقة الطيبة مع البحرين.
الملـــك  جاللـــة  إلـــى  الســـفيران  ونقـــل 

دولتيهمـــا  رئيســـي  وتقديـــر  تحيـــات 
موفـــور  لجاللتـــه  تمنياتهمـــا  وخالـــص 
البحريـــن  ولمملكـــة  والســـعادة  الصحـــة 
وشـــعبها دوام التقدم والرقي، مشيدين 
بالعالقات الثنائيـــة الوطيدة التي تربط 
بلديهما مع مملكة البحرين على مختلف 

الصعد.
وحضـــر مراســـم تقديـــم أوراق االعتماد 
الممثل الشـــخصي لجاللة الملك، وممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
ووزيـــر  الملكـــي،  الديـــوان  ووزيـــر 

الخارجية، ورئيس المراسم الملكية.
وكان الســـفيران قـــد وصـــال إلـــى قصـــر 
فـــي  كان  إذ  حـــدة،  علـــى  كل  الصخيـــر 
الملكيـــة،  المراســـم  رئيـــس  اســـتقبالهما 
وجـــرت لهما المراســـم المعتادة في مثل 

هذه المناسبات.

ــن ــيـ ــقـ ــديـ ــصـ ــات مــــــع الــــبــــلــــديــــن الـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــد بـ ــ ــي ــ ــش ــ جــــالــــتــــه ي

العاهل يتسلم أوراق سفيري إيطاليا وبنغالديش

جاللة الملك يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية بنغالديش الشعبية لدى المملكة

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكاميرون بــــول بيــــا؛ وذلك بمناســـبة 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.

جاللة الملك يهنئ رئيس الكاميرون
المنامة - بنا

إجـــالء 192 بحرينيـــا من سلطنــة عمــان
البـــالد صاحـــب  عاهـــل  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
بتقديم كل ســـبل العون والدعـــم لمن يرغب 
إلـــى الوطـــن،  مـــن رعايـــا المملكـــة بالعـــودة 
بالتنســـيق مـــع وزارة الخارجيـــة فـــي مملكة 
البحريـــن  البحريـــن، أجلـــت ســـفارة مملكـــة 
البحرينييـــن  مـــن   46 عمـــان،  ســـلطنة  فـــي 
الموجودين في ســـلطنة عمـــان، أمس، ضمن 
خطة اإلجـــالء التي تتخذها مملكة البحرين 
لمواجهـــة تداعيات جائحة فيـــروس كورونا 

المستجد.
 وســـخرت الســـفارة اإلمكانات كافة لتسهيل 
واالتصـــال  ومتابعتهـــم  المواطنيـــن  عـــودة 
بهـــم لتنســـيق عودتهم وتذليـــل أي صعوبات 
تواجههـــم في حركة التنقل بين المحافظات 
للوصـــول إلـــى مطـــار مســـقط، كمـــا تمكنـــت 
الســـفارة من التواصل يوميا مع البحرينيين 
الموجوديـــن في الســـلطنة وخصصت أرقام 
هواتـــف للطـــوارئ للتواصـــل بشـــكل مباشـــر 
وســـائل  وتقديـــم  االستفســـارات  لتلقـــي 

المساعدة واإلرشادات.
وحرص ســـفير مملكة البحرين لدى ســـلطنة 
ســـير  متابعـــة  علـــى  الكعبـــي  عمـــان جمعـــة 
أبنـــاء  علـــى  الســـفر واالطمئنـــان  إجـــراءات 
المملكـــة حتى إنهاء إجراءاتهـــم ومغادرتهم 
بحفـــظ هللا إلـــى مملكـــة البحريـــن، مشـــيدا 

تلقتـــه  الـــذي  المســـتمر  والدعـــم  بالتعـــاون 
الســـفارة مـــن وزارة خارجيـــة ســـلطنة عمان 
بالســـلطنة  األخـــرى  المختصـــة  والجهـــات 
لتســـهيل  مســـقط  مطـــار  فـــي  والموظفيـــن 
المواطنيـــن  عـــودة  وتأميـــن  إجـــراءات 

البحرينيين إلى أرض الوطن.

يذكـــر أنـــه تـــم حتـــى اآلن إجـــالء نحـــو 192 
بحرينيا موجودا في سلطنة عمان الشقيقة، 
البحريـــن  مملكـــة  إلـــى  بالعـــودة  والراغبيـــن 
مـــن طلبـــة جامعـــات وعســـكريين ومقيمين 
بسلطنة ُعمان وبعض الوافدين من جنسيات 
أخرى ممن لديهم إقامة في مملكة البحرين.

جانب من إجالء البحرينيين من السلطنة تسهيل عودة عدد من المواطنين من سلطنة عمان

المنامة - وزارة الخارجية المنامة - وزارة الداخلية

لمديريـــة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
الجنوبيـــة،  المحافظـــة  شـــرطة 
تباشـــر  المديريـــة  شـــرطة  بـــأن 
اإلجـــراءات القانونيـــة المتعلقة 
اإلجـــراءات  بـــكل  بااللتـــزام 
االحترازيـــة للحـــد مـــن انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، موضحـــا أن 
عـــدد مخالفـــات ارتـــداء الكمام 
التـــي ســـجلتها المديريـــة حتى 

تاريخه بلغ 282 مخالفة.
وأضـــاف أن شـــرطة المديريـــة، 
مبـــدأ  تحقيـــق  علـــى  تعمـــل 
التباعـــد االجتماعي في المحال 
هـــذا  وفـــي  كافـــة،  التجاريـــة 
الســـياق تـــم تســـجيل 38 تعهدا 
علـــى أصحاب المحـــال التي لم 
تلتـــزم بالقـــدر الكافي فـــي هذا 

الشأن
وشـــدد المديـــر العـــام لمديريـــة 

شـــرطة الجنوبية على مواصلة 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
بحق مـــن يرتكبـــون المخالفات 
الفـــرد  مـــن منطلـــق أن حمايـــة 
بالتعليمـــات  والتزامـــه  لنفســـه 
للمجتمـــع  حمايـــة  والقوانيـــن 

ككل.

إجراءات بحق 282 من مخالفي الكمام



عـــن  الـــذوادي  يوســـف  النائـــب  أعـــرب 
لســـمو  والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص 
الشـــيخ عيســـى بن علـــي بـــن خليفة آل 
خليفة، بمناســـبة الثقة الملكية السامية 
من عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، في إصدار 
مرســـوم رقـــم )30( لســـنة 2020 بتعيين 
ســـموه وكياًل في وزارة شـــؤون مجلس 

الوزراء.
وأكد الذوادي أن الثقة الملكية السامية 
تعكـــس مدى ما يتمتع به ســـمو الشـــيخ 
عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة من 
كفـــاءة وإخـــالص ووالء لجاللـــة الملك 
والوطـــن الغالـــي، متمنًيـــا لســـموه دوام 
التوفيـــق والنجاح والســـداد في المهمة 

الموكلة إليه.
الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة  أن  وأضـــاف 

تجســـد ما يتمتع به سمو الشيخ عيسى 
بـــن علـــي آل خليفة من كفـــاءة ومقدرة 
عبـــر  الوطـــن  خدمـــة  مواصلـــة  علـــى 
المنصـــب الجديـــد، داعًيـــا هللا أن يوفق 
سموه ويســـدد على طريق الخير خطاه 

في خدمة مملكة البحرين.
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سموه اكتسب سمعة بالعالم العربي لدعمه مسيرة التطوع

بصمات سموه واضحة بالمجالين الرياضي والتطوعي

الغانم يهنئ سموه بالثقة الملكية

“الكلمة الطيبة” تتمنى التوفيق لسمو الشيخ عيسى بن علي

ـــي ـــن عل ـــئ ســـمو الشـــيخ عيســـى ب ـــن نويصـــر يهن الكابت

رفـــع رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة الكلمة 
الطيبـــة حســـن بـــو هـــزاع وجميـــع أعضـــاء 
ومنتســـبي الجمعيـــة برقية تهنئـــة للرئيس 
الفخري لجمعية الكلمة الطيبة وكيل وزارة 
شؤون مجلس الوزراء سمو الشيخ عيسى 
بن علـــي آل خليفة، وذلك بمناســـبة صدور 
المرســـوم الملكـــي مـــن لـــدن عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة، بتعيين ســـموه وكيالً لوزارة شؤون 
مجلس الوزراء.

وأكـــد بوهـــزاع أن الثقـــة الملكية الســـامية 
جـــاءت نتيجـــًة للـــدور الكبيـــر الـــذي يقوم 
به ســـمو الشـــيخ عيســـى لرفع اســـم مملكة 
البحرين عالًيا وخدمة المجتمع، ولما يتمتع 
بـــه من كفـــاءة وحنكـــة وتتويًجا لمســـيرته 
الحافلة باإلنجازات المشـــرفة للمملكة، وأن 
هذا القرار سيســـهم فـــي تحقيق المزيد من 

العطاء واإلنجازات لمملكتنا الحبيبة.
وأشـــار بوهـــزاع إلـــى الـــدور البـــارز لســـمو 
الشـــيخ والمكانـــة والســـمعة الطيبـــة التـــي 
اكتســـبها ســـموه فـــي العالـــم العربـــي مـــن 
والعمـــل  التطـــوع  لمســـيرة  دعمـــه  خـــالل 
األهلي واالجتماعي على المستوى المحلي 
واإلقليمي، متمنيين لسموه التوفيق الدائم 
فـــي كل المهمـــات الموكلـــة إليه في ســـبيل 

خدمة هذا الوطن الغالي واالرتقاء به.

رفـــع المديـــر الفنـــي للتايكوانـــدو فـــي 
مملكة البحرين، رئيس لجنة البومسي 
في االتحاد العالمي للشـــرطة، الكابتن 
توفيق نويصر، أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريكات إلى ســـمو الشـــيخ عيسى 
بن علي بن خليفة آل خليفة بمناســـبة 
الســـامي  الملكـــي  المرســـوم  صـــدور 

بتعييـــن ســـموه وكيالً لوزارة شـــؤون 
مجلس الوزراء.

وهنأ الكابتن ســـمو الشـــيخ عيسى بن 
علـــي على الثقـــة التي أوالها لســـموه، 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، متمنيـــًا 
لســـموه التوفيق والنجاح في منصبه 

الجديد.

وأكـــد نويصـــر أن ســـموه من الشـــباب 
المخلصيـــن والمواليـــن لجاللـــة الملك 
ولمملكة البحريـــن، وبصماته واضحة 
بالعمليـــن الرياضـــي والتطوعي، وأنه 
أن  علـــى  واســـتقامته  بخبرتـــه  قـــادر 
الذيـــن  القـــرار  أصحـــاب  مـــن  يكـــون 
يســـعون بكل عزيمة وإخالص لخدمة 

الوطن والمواطنين.

رفـــع رئيـــس اتحاد غـــرب آســـيا لبناء 
النائـــب  البدنيـــة،  واللياقـــة  األجســـام 
األول لرئيـــس اتحاد غرب آســـيا لرفع 
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  األثقـــال، 
لرفـــع األثقـــال ســـلطان الغانـــم خالص 

الشـــيخ  لســـمو  والتبريـــكات  التهانـــي 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفة بمناســـبة 
الســـامي  الملكـــي  المرســـوم  صـــدور 
بتعييـــن ســـموه وكيالً لوزارة شـــؤون 

مجلس الوزراء.
وأكد الغانم أن الثقة الملكية الســـامية 
تجســـد مـــا يتمتـــع بـــه ســـمو الشـــيخ 

عيســـى بن علـــي آل خليفة من كفاءة 
ومقـــدرة على مواصلـــة خدمة الوطن 
عبر المنصب الجديد، مشيدًا بالجهود 
مختلـــف  فـــي  ســـموه  يبذلهـــا  التـــي 
القطاعـــات، داعيًا المولى عز وجل كل 
التوفيق والســـداد لســـموه في المهمة 

الموكلة إليه.

حسن بوهزاع

يوسف الذوادي

توفيق نويصر

سلطان الغانم

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

الرفاع - مكتب الكابتن توفيق نويصر

المنامة - بنا

الذوادي يبارك لسمو الشيخ عيسى بن علي

الثقة الملكية تعكس كفاءة وإخالص سمو الشيخ عيسى بن علي
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قدمـــت 
االتحاد البحرينـــي لكرة الطاولة 
الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيز 
آل خليفـــة بالنيابـــة عـــن نفســـها 
وباألصالـــة عـــن أعضـــاء مجلس 
التهانـــي  خالـــص  اإلدارة 
والتبريـــكات إلـــى ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علي بـــن خليفـــة آل 
خليفة بمناســـبة صدور المرسوم 

الملكـــي الســـامي بتعيين ســـموه 
لـــوزارة شـــؤون مجلـــس  وكيـــالً 

الوزراء.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وأكـــدت 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة أن الثقـــة 
الملكية السامية تعكس الكفاءة 
بهـــا  يتمتـــع  التـــي  واإلخـــالص 
ســـموه، في ظل الجهود الكبيرة 
التي يبذلها ســـموه فـــي مختلف 

القطاعات.
أن  حيـــاة  الشـــيخة  وأوضحـــت 
سمو الشيخ عيســـى بن علي بن 
خليفة آل خليفـــة يتمتع بكفاءة 
وإخـــالص، متمنية لســـموه دوام 
التوفيـــق والنجاح والســـداد في 
إليـــه، متمنيـــة  الموكلـــة  المهمـــة 
لســـموه التوفيـــق والنجـــاح فـــي 

خدمة مملكتنا الغالية.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عيسى بن علي على خطى “الجد العظيم”
Û  كانت فرحة شعبية استثنائية في ظل هذه الظروف الٌمختلفة، حين

تــوارد بوســائل األخبــار قرار تعيين ســمو الشــيخ عيســى بــن علي آل 
خليفــة وكيــاًل فــي وزارة شــؤون مجلس الــوزراء الموقر بقــرار ملكي 
ســام، يعكــس الرؤيــة الملكيــة الحكيمــة والثاقبــة فــي تعييــن الرجــل 

المناسب بالمكان المناسب.
Û  هــذه الفرحــة تقــدم صــورة خالبة لــإرث الصالح الذي أرســى معالمه

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء الموقر منذ البدايات، باألبناء، وفي األحفاد من بعد، 
أساســه األول احتــرام النــاس، وتقديرهــم، ووصلهــم، وفتــح األبواب 

لهم، ونجدتهم.
Û  ويقــدم ســمو الشــيخ عيســى بن علــي بنجاح، صــوره زاهرة لمدرســة

الشــهامة  فــي  المتمرغــة  والقيميــة،  األخالقيــة  ســلمان  بــن  خليفــة 
والمــروءة والنبــل وبأخــالق الفرســان، بكلمــة حــق تقــال فــي ســموه 

الكريم من عامة الناس ووجهائهم.
Û  ،ومــن خــالل مواقــع عمل ســموه المختلفة، في ســاحات البــر والخير

للمواطــن  المنشــود  التغييــر  ناجًحــا بصنــع  والرياضــة وغيرهــا، كان 
)بالفطرة(، كبذرة خير من شجرة ورأفة الظالل، عرفها شعب البحرين 
منــذ بدايــات تأســيس الدولة، بشــتى المجــاالت الحياتية واإلنســانية 

والتنموية.
Û  ،عيســى بــن علــي المبتســم، الــودود، المناصــح للنــاس، الســائل عنهــم

والمهتــم فــي تــرك بصمة التغييــر واألمل بهــم، بحياتهــم، وبأوالدهم، 
ا هو أهل له، في النجاح، وفي  يتقلد اليوم باســتحقاق منصًبا حكوميًّ
تعزيــز مســيرة البنــاء والتنميــة لحضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، فكل الخير نتمناه لســموه الكريم، وكلنا نتحزم 

خلفه كرجل واحد، في السراء والضراء.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

“لــم يتضــح لــي ســبب إصابتــي بفيروس كورونــا، فلم تنتقل لي العدوى مــن أفراد عائلتي وال مــن أفراد طاقم 
عملي”... هكذا بدأت إيمان العابد المتعافية من فيروس كورونا حديثها وهل تحل ضيفة حلت عبر “حوارات 

البالد” في حساب “انستغرام” الصحيفة عبر تقنية “الاليف”.

إيمـــان تعمـــل فـــي أحـــد المحـــالت 
لبـــس  علـــى  وحريصـــة  التجاريـــة، 
الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين 
باستمرار، ولم تخرج من منزلها إلى 
مكان آخـــر غير مقر عملها، مرجحة 
أن أن يكون ســـبب إصابتها التقاط 
الفيـــروس من أحـــد الزبائـــن، إذ تم 
فحص أفـــراد عائلتها وطاقم عملها 

وكانت نتائج إصابتهم سلبية.

األعراض

ما أعراض إصابتك بالكورونا؟ «

- بدايـــًة وصلت درجة حرارتي إلى 
38.8 درجة ولـــم أكن متوقعة بأني 

مصابة بالفيروس.
صدمت عند ذهابي للمركز الصحي 
وتحويلـــي إلى أحد مراكز الفحص؛ 

أعـــراض  وجـــود  مـــن  تبيـــن  لمـــا 
الفيـــروس. بعـــد أخذ مســـحة أنفية 
لـــي، وهـــي غيـــر مؤلمة كمـــا يدعي 
البعض، ظهـــرت النتيجـــة إيجابية، 
أي مصابة بالفيروس، وتم تحويلي 
بمجمـــع  الصحـــي  الحجـــر  إلـــى 
بعدهـــا  وبـــدأت  الطبـــي  الســـلمانية 
أعـــراض الكحـــة واأللـــم والحرقـــان 

في البلعوم وزالت تدريجيا.

حالة الصدمة

هل كانت إصابتك صدمة لك؟ «

- كنـــت فـــي بدايـــة األمر فـــي حالة 
كيفيـــة  معرفتـــي  وعـــدم  صدمـــة، 
انتقـــال الفيروس لـــي زادني حيرة، 
فلم أخبر أحًدا بإصابتي بالفيروس، 
وإنمـــا قـــام أفـــراد الحملـــة الوطنية 

بأخذ أرقام هواتـــف المخالطين لي 
من أفـــراد عائلتـــي والموظفين في 
مقر عملـــي؛ للتأكد مـــن خلوهم من 

المرض.
عندمـــا جاءت نتائج أفـــراد عائلتي 
شـــعرت  ســـلبية  عملـــي  وطاقـــم 
بالراحـــة واالطمئنـــان؛ لتخوفي بأن 

أكون سبًبا إلصابة أحدهم.

تحت المالحظة

كيف كانت فترة وجودك بالمحجر  «
الصحي؟

- فريـــق العمل مـــن األطباء وطاقم 
التمريـــض يقومـــون بـــأداء عملهـــم 
أتـــم وجـــه، يطمئنـــون علـــى  علـــى 

صحتنا باستمرار.
علًمـــا أني لـــم أكن بحاجـــة إلى أخذ 

عـــالج ولكن كنت تحـــت المالحظة 
في المستشفى، وفور خروجي من 
المحجر ارتديت السوار اإللكتروني 
المرتبـــط بتطبيق “مجتمـــع واعي”؛ 

الصحـــي  الحجـــر  حـــاالت  لمتابعـــة 
والمنزلي. 

صحون بالستيكية

كيف كانت يومياتك بالعزل  «
المنزلي؟

- أكثـــر ما كان يحزننـــي أني أتناول 
أن  دون  غرفتـــي  داخـــل  فطـــوري 

أستطيع تناوله مع أفراد عائلتي.
كانـــت وجباتي توضـــع في صحون 
بالستيكية لالستخدام مرة واحدة، 
إذ قضيت أيـــام العزل في تواصلي 
عبـــر المكالمـــات الهاتفيـــة والفيديو 
أســـرتي  وأفـــراد  صديقاتـــي  مـــع 

ومتابعة المسلسالت في التلفاز.
ولله الحمد انتهيت من فترة الحجر 
المنزلـــي، وتناولت اليوم )يوم البث 
المباشر للحوار الثالثاء( الفطور مع 
عائلتـــي ألول مـــرة منذ بدء الشـــهر 

الفضيل.

نوعان من الحسابات

هل حسابات التواصل االجتماعي  «
زادت من الوعي بالفيروس أم 

زادت من الفزع والهلع؟

- هناك بعض حســـابات “السوشيال 
اإليجابيـــة  الطاقـــة  تقـــدم  ميديـــا” 
مـــن  وهـــم  للمجتمـــع  والتوعويـــة 
المتابعـــة، فيمـــا هنـــاك  يســـتحقون 
بعـــض مـــن الحســـابات التي تنشـــر 
الشائعات واألخبار الكاذبة المهولة، 
وأنصـــح بأخذ األخبـــار من المصادر 

الموثوقة.

نصائح

ما نصائحك التي توجهينها  «
لضرورة االلتزام بالتدابير الوقائية 

لتجنب اإلصابة؟

بالقوانيـــن  بااللتـــزام  أنصحكـــم   -
واتبـــاع تعليمـــات وزارة الداخليـــة 
إال  تخرجـــوا  وأال  الصحـــة  ووزارة 
وقـــت الضرورة، فيجـــب أن تحموا 
فـــي  ســـبًبا  تكونـــوا  وأال  أنفســـكم 

إصابة أحد آخر.

البيــت لحمايــة أنفســكم البــاد” علــي “االنســتغرام”: ابقــوا فــي  قالــت فــي “حــوارات 

إيمان المتعافية: لبست الكمام والقفازات وأصبت بالفيروس

الزميلة مروة خميس )أعلى( تحاور إيمان العابد

مروة خميس

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز
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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(.

تحاور “^” العب منتخب البحرين لكرة اليد حسين الصياد عن يومياته الرمضانية:

 ما برنامجك بيوم  «
رمضان؟ 

الصيـــاد: فـــي الوقت الـــذي كنت 
أعمـــل فيه، يقتصر برنامجي على 
الـــدوام ثـــم أخلـــد للراحـــة، وبعـــد 
اإلفطـــار أذهـــب للنـــادي للتدريب، 
ثـــم أقضـــي الوقت فـــي المجالس 

والزيارات العائلية.
 ما وجبتك المفضلة على  «

الفطور والسحور؟ 

الصياد: بصراحة أنا شخص أقدر 
النعمة، وال شيء أمتنع عنه، ولكن 

المفضل لدّي هو ثريد الوالدة في 
لحـــم  عيـــش  ووجبتـــّي  الفطـــور، 

والسمك على السحور. 
طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

الصيـــاد: ال يوجـــد شـــيء معيـــن، 
ولكـــن الحلويـــات دائمـــا مـــا تكون 

حاضرة وبشكل يومي. 
 ما برنامجك بعد الفطور  «

وقبل السحور في زمن 
الكورونا؟

الصيـــاد: لألمانـــة لـــم أجـــرب مثل 
تمـــر  أن  الظـــروف وأتمنـــى  هـــذه 
بسالم وننتهي من هذا األمر؛ لكي 
نعـــود للبرنامج المعتـــاد، ولكن إذا 
اســـتمر الوضـــع علـــى ما هـــو عليه 
تدريبيتيـــن  حصتيـــن  ســـأخوض 

على فترتّي العصر والمساء. 
ماذا تشاهد بالتفزيون؟  «

الصياد: في غالبية األوقات يكون 
مـــع  ولكـــن  بالرياضـــة،  اهتمامـــي 
توقف الرياضة بكافة ألعابها، فأنا 

.Netflix من مشاهدي برنامج
موقف سابق تتذكره في  «

كل شهر رمضان؟

الصيـــاد: فـــي ســـنة من الســـنوات 
الماضية كنت مسافرا في الخارج 
مـــع بدايـــة شـــهر رمضـــان لمـــدة 4 
أيام، ومنذ تلك السنة وأنا مازالت 
نادما عليهـــا؛ كوني ال أحب قضاء 
شـــهر هللا خارج مملكـــة البحرين، 
وهـــذا مـــا أتذكـــره فـــي كل شـــهر 

رمضان.

علي مجيديوميات

الصياد سافر برمضان 4 أيام قبل أعوام... وال يزال نادما

حسين الصياد
ال يحب قضاء شهر هللا 

خارج البحرين

حرفيا، ال تعد هذه مقابلة صحافية؛ 
بل دردشـــة ســـريعة عن أجواء شهر 
رمضـــان الفضيـــل العامـــة التـــي هي 
بال شـــك تطبع بصماتها على الصغير 
بيـــن  ذكرياتهـــا  وترســـم  والكبيـــر 

الماضي والحاضر.
استشـــاري  مـــع  وقفـــة  لنـــا  كانـــت 
اختصاصـــي  الجلديـــة  األمـــراض 
التجميـــل حســـين جمعـــة بعيـــًدا عن 
صخـــب مركـــزه الخـــاص بالتجميـــل 
وأمـــراض الجلـــد ومرتاديـــه وكانـــت 

الوقفة كالتالي:
ما برنامجك اليومي في شهر  «

رمضان الكريم؟

البرنامـــج اليومـــي الذهـــاب إلـــى 
الصباحيـــة  الفتـــرة  فـــي  العمـــل 
ومرتـــادي  المرضـــى  ومتابعـــة 
المركـــز، ومـــن ثـــم قـــراءة القرآن 
عصرا، واســـتراحة بســـيطة قبل 

اإلفطار.
وكانـــت العـــادة بعد اإلفطـــار أني 
أقوم بزيـــارة مجالس القرآن في 
قرية الســـنابس وبعض المجالس 
األخـــرى،  والقـــرى  المـــدن  فـــي 
ثـــم الرجـــوع إلـــى منـــزل الوالـــد 
والجلـــوس مـــع الوالـــد والوالـــدة 
واإلخـــوان، إال أن هـــذا العـــام لـــن 
نقـــوم بهـــذه الجـــوالت للمجالس 
بسبب الظروف الراهنة المتعلقة 

بـ ”كورونا”.
 ما وجبتك المفضلة على  «

الفطور والسحور؟

الوجبـــة المفضلة في الفطور الثريد، 
والســـحور عـــادة وجبـــة خفيفـــة مع 

الماء.

طبق ال يغيب عن مائدتك؟  «
وبرنامج ال يغيب عن يومك في 

الشهر الفضيل؟

إذ  الوالـــدة،  مـــن  الخضـــرة  كبـــاب 
تحضره بطريقة مميزة مع الفلفل.

أمـــا البرنامـــج الـــذي ال يغيـــب فهـــو 
وهـــذه  القـــرآن،  مجالـــس  زيـــارة 
الســـنة يبـــدو أننا ســـنزور المجالس 

الكترونيا.

 ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

المسلسالت التاريخية والكوميدية.

 موقف تتذكره حين يهل  «
عليك شهر رمضان؟

قريـــة  فـــي  وكلماتـــه  وطبلـــه  المســـحر 
السنابس وتجمع األطفال حوله وزيارته 
المنازل بعد انتهاء الشهر الكريم إلعطائه 

هدايا عينية أو مبالغ مالية بسيطة.

 كيف ستقضي الفترة  «
الفاصلة بين الفطور والسحور 

في ظل أجواء كورونا؟

في القراءة؛ فلدي العديد من الكتب 
التـــي لـــم تســـنح الفرصـــة لقراءتها، 
واالتصـــال باألصدقـــاء عبـــر برامـــج 
االتصـــال أو المؤتمـــرات وقـــراءة ما 

تيسر من القرآن الكريم.

الثريـــد الرمضانيـــة.. وأعشـــق  الوالـــدة “لسبايســـي” ال يغيـــب عـــن مائدتنـــا  كبـــاب 

استشاري الجلدية حسين جمعة:
 أقرأ القرآن الكريم وأتواصل 

مع األصدقاء إلكترونيا
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علوي الموسوي

مع علوي الموسوي



بنك اإلسكان بدأ بإرجاع قسط أبريل للمواطنين
ــن أمـــس  ــ بــــــدأ بـــنـــك اإلســـــكـــــان مـ
أبريل  مبالغ شهر  بإعادة  )الثالثاء( 
المستفيدين  الــمــواطــنــيــن  لجميع 
التزاما  اإلســكــانــيــة،  ــقــروض  ال مــن 
بقرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل 
ــلــخــدمــات  األقــــســــاط الـــشـــهـــريـــة ل
ــة الـــمـــســـتـــحـــقـــة عــلــى  ــ ــي ــ ــان ــكــ اإلســ
وإيقاف  أشهر،   6 لمدة  المواطنين 
من  الشهرية  اإليــجــارات  تحصيل 
ــمــســتــأجــريــن والــمــنــتــفــعــيــن من  ال
لبنك  المملوكة  التجارية  المحالت 
من  اعتبارا  أشهر   3 لمدة  اإلسكان 
شــهــر أبــريــل، كــمــا أوضـــح أنـــه أتــم 

مع  التنسيقية  اإلجــــراءات  جميع 
هذه  فــي  المتعاونة  الــبــنــوك  كــافــة 
المؤمل  من  إنه  حيث  التمويالت، 
المبالغ  جميع  إرجــاع  من  االنتهاء 

خالل األيام القليلة المقبلة.
وثــمــن بــنــك اإلســـكـــان أمـــر رئــيــس 
الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ ــ ال
األمير خليفة بن سلمان ال خليفة، 
وتوجيهات ولي العهد نائب القائد 
لــرئــيــس  األول  ــائـــب  ــنـ الـ ــى  ــ ــل األعــ
السمو  ــوزراء صــاحــب  ــ ــ ال مــجــلــس 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
خليفة، بشأن قرار تأجيل األقساط 

الشهرية، وذلــك في إطــار تخفيف 
ــار االقـــتـــصـــاديـــة عــلــى كــاهــل  ــ ــ اآلث
المواطنين، ودعم النشاط التجاري 

في هذه المرحلة.
ونوه بنك اإلسكان إلى أن قرارات 

ــل األقـــــســـــاط اإلســـكـــانـــيـــة  ــيـ ــأجـ تـ
للمحالت  الــشــهــريــة  ــارات  ــجــ واإليــ
التجارية يؤكد مدى حرص القيادة 

مواجهة  على  والحكومة  الرشيدة 
اآلثـــــار االقـــتـــصـــاديـــة مـــن انــتــشــار 
“كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس 

النتهاء  تطلعاته  عــن  معربا   ،”19
القريب،  الوقت  في  الجائحة  تلك 

وعودة الحياة إلى طبيعتها.
ــرار إيـــقـــاف األقــســاط  ــ يــذكــر أن ق
الشهرية سيشمل جميع المواطنين 
المستفيدين من خدمات الوحدات 
إضافة  التمليك،  وشقق  السكنية 
ــاء  ــن ــب ــــشــــراء وال ــى تـــمـــويـــالت ال ــ إل
والترميم، كما يشمل القرار إيقاف 
تــحــصــيــل اإليـــــجـــــارات الــشــهــريــة 
المحالت  مــســتــأجــري  للمواطنين 
لبنك  ــوكــة  ــمــمــل ال مـــن  الـــتـــجـــاريـــة 

اإلسكان.

المنامة - وزارة اإلسكان

local@albiladpress.com

األربعاء 20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 - العدد 4236
05

بحث مواقع دور العبادة في المدن الجديدة
ــات ــروعـ ــشـ ــمـ ــدل يـــســـتـــعـــرضـــان الـ ــ ــعـ ــ ــان والـ ــ ــكـ ــ وزيــــــــرا اإلسـ

اجتمع وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
آل  علي  بــن  خــالــد  الشيخ  واألوقــــاف 
الحمر  باسم  اإلســكــان  ووزيــر  خليفة، 
بحضور رئيس مجلس إدارة األوقاف 
السنية الشيخ راشد الهاجري، ورئيس 
الــجــعــفــريــة  األوقــــــاف  إدارة  مــجــلــس 
يــوســف الــصــالــح، لــبــحــث مــشــروعــات 
والمدن  المشروعات  في  العبادة  دور 

اإلسكانية الجديدة.
كــمــا حــضــر االجـــتـــمـــاع وكـــيـــل وزارة 
آل  أحمد  بن  عبدهللا  الشيخ  اإلسكان 
والتوفيق  التخطيط  ووكيل  خليفة، 
األســـــــري والـــنـــفـــقـــة بـــــــــوزارة الـــعـــدل 
دانة  ــاف  واألوقـ اإلسالمية  والــشــؤون 

الزياني.
واســــتــــعــــرض وزيـــــــر اإلســـــكـــــان فــي 
لــدور  المخصصة  الــمــواقــع  االجــتــمــاع 

ــي الـــمـــشـــروعـــات والـــمـــدن  الـــعـــبـــادة فـ
ــوء  ـــدة فــــي ضـ ـــجــــديـ اإلســـكـــانـــيـــة الـ
المعايير المعتمدة من هيئة التخطيط 
والــتــطــويــر الــعــمــرانــي، ووفــــق أفضل 
معايير التصميم الهندسي والتخطيط 
ــنـــاء مــدن  ــادف إلــــى بـ ــهــ ــ الـــحـــضـــري ال

مع  يتوافق  وبما  مستدامة،  إسكانية 
المعتمدة،  التعميرية  االشــتــراطــات 

وبالشكل القانوني السليم.
وثمن رئيسا مجلسي األوقاف السنية 
السامية  الملكية  الرعاية  والجعفرية 
الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  لدن  من 

خليفة،  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد  الــمــلــك 
إلعمار بيوت هللا وخدمة دور العبادة 
العظيمة،  ورســالــتــهــا  لمكانتها  إعـــالًء 
أن  وتــعــالــى  سبحانه  الــمــولــى  سائلين 
الخير  فيه  لما  يحفظ جاللته ويوفقه 

والصالح للوطن وشعبه الكريم.

وزيرا العدل واإلسكان يستعرضان مشروعات دور العبادة بالمدن الجديدة

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - بنا

ــه الــمــلــكــي  ــتــوجــي ــادا إلــــى ال ــنـ ــتـ اسـ
الــســامــي الــصــادر عــن عــاهــل البالد 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
بــاالهــتــمــام  خــلــيــفــة،  آل  عــيــســى 
بــإحــيــاء شــعــيــرة صـــالة الــعــيــد مع 
الصحية  التعليمات  تطبيق  وجوب 
الــمــرض،  انــتــشــار  االحــتــرازيــة لمنع 
والــشــؤون  الــعــدل  وزارة  رأت  فقد 
ما  اإلسالمية واألوقــاف في ضوء 
للشؤون  المجلس األعلى  صدر عن 
بشأن  شرعية  آراء  من  اإلسالمية 
انــتــشــار  ــن  فـــي زمـ الـــعـــبـــادات  أداء 
خطبة  نقل  يتم  أن  كورونا  جائحة 
ــمــبــارك مــبــاشــرة من  عــيــد الــفــطــر ال
الوسائل  عبر  الفاتح  أحــمــد  جــامــع 
لهذه  إظــهــارا  والمسموعة  المرئية 
ــشــعــيــرة الـــتـــي تــتــرقــبــهــا جــمــوع  ال
األرض  مـــشـــارق  فـــي  الــمــســلــمــيــن 
الخطيب  بحضور  وذلــك  ومغاربها 

ــمــصــلــيــن  ــن ال ــ ــدود مـ ــ ــحـ ــ وعـــــــدد مـ
وبـــذات  الجمعة  ــرار صـــالة  غـ عــلــى 
المجلس  التي أجازها  االشتراطات 

األعلى للشؤون اإلسالمية.
األوقافين  مــع  الـــوزارة  نسقت  كما 
ــعــيــد بــالــتــكــبــيــرات  ــوم ال ــ ــيـــاء ي إلحـ
العبادة  دور  فــي  العيد  صــالة  قبل 
بواسطة المؤذن فقط، سائلة هللا أن 
وصالح  والقيام  الصيام  منا  يتقبل 
بــالدنــا وبــالد  األعــمــال، وأن يحفظ 
المسلمين والعالم أجمع من األوبئة 
بالشفاء  يّمن  وأن  األسقام،  وسيئ 
وأن  بــه،  المصابين  على  والعافية 
يحفظ الجميع منه، ويعجل بانتهاء 
هذا الوباء في القريب العاجل، وأن 
واالطمئنان،  واألمــان  األمــن  يرزقنا 
إنه سميع مجيب، وصلى هللا على 
وصحبه  آلــه  وعــلــى  محمد  سيدنا 

وسلم أجمعين.

“العدل”: إحياء صالة العيد بجامع الفاتح

التزاما بقرار مجلس 
الوزراء بشأن تجميد 

األقساط 6 أشهر

الصالـح يرعــى تعقيـم السنابـس... وإشــادة بالمتطوعيــن
الحملة  الصالح  مــمــدوح  النائب  نظم 
السنابس  منطقة  في  للتعقيم  الثالثة 
وكـــــــل ضــــواحــــيــــهــــا، وذلـــــــــك ضــمــن 
اإلجــــــراءات االحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة 

لمكافحة فيروس كورونا.
التعقيمية  الحملة  “إن  الصالح  وقــال 
ضمن  حلقة  هــي  الثالثة  ــدائــرة  ال فــي 
الوعي  لتعزيز  تسعى  وجهود  حلقات 
التطوعي،  العمل  وترسيخ  المجتمعي 
استكماال  الثالثة  الحملة  هذه  أتت  إذ 
قرية  فــي  وكــانــت  ــى  األولـ للحملتين، 
الــديــه والــثــانــيــة فــي كــربــابــاد والقلعة 

ودانات السيف”.
ــح عـــن جــزيــل شــكــره  ــصــال وأعـــــرب ال
ــرة الــثــالــثــة  ــ ــدائ ــ ــي ال ــالـ وامــتــنــانــه ألهـ
ومنطقة السنابس على حسن تعاونهم 
ــذه الــحــمــلــة، وتــطــوع فــي هــذه  مــع هـ
رجــال  مــن  واســعــة  مجموعة  الحملة 
لتعقيم  الثالثة  الدائرة  أهالي  وشباب 
الشوارع الرئيسة والمداخل في أحياء 
ــبــيــوت والــمــحــالت  ــرب ال الــقــريــة، وقــ

التجارية وعند البنايات السكنية.
ــن جـــزيـــل شــكــره  ــح عــ ــالـ ــصـ وعـــبـــر الـ
وتقديره وإشادته بالمؤسسات األهلية 
في قرية السنابس على تعاونها المثمر 
في إنجاح هذه الحملة، وفي مقدمتها 
ومركز  االستهالكية  السنابس  جمعية 
شــبــاب الــســنــابــس وبــاقــي مــؤســســات 
للجهود  إضـــافـــة  الــمــدنــي،  الــمــجــتــمــع 
ــمــثــمــرة لــمــجــلــس أمــانــة  الــحــثــيــثــة وال
الــعــاصــمــة وبــلــديــة الــعــاصــمــة فــي مد 

الحملة بالمساعدة والمساندة.

شمل أحياء القرية 
وقرب البيوت 

والمحالت وعند 
البنايات

محرر الشؤون المحلية   |   تصوير خليل إبراهيم



رئيس ومؤسس “البركة المصرفية” في ذمة اهلل
انتقــل إلــى رحمة هللا تعالى الشــيخ صالح عبد هللا كامل، رئيــس مجلس إدارة مجموعة 
البركة المصرفية )ABG( ومؤسسها، وذلك مساء يوم االثنين 18 مايو 2020، بعد وعكة 

صحية مفاجئة ألمت به.

وعـــرف عـــن الشـــيخ صالـــح عبـــد هللا كامل 
رحمـــه هللا بأنـــه رائـــد الصيرفة اإلســـامية 
الحديثـــة والخدمـــات المصرفيـــة والماليـــة 
التشاركية ومؤســـس نهضتها على مستوى 
الكثيـــر مـــن الـــدول اإلســـامية. كمـــا عـــرف 
عنـــه عالميـــا بكونـــه أعلى مرجعية لفلســـفة 
االقتصـــاد اإلســـامي. وانطاقا مـــن ريادته 
فـــي أعمـــال الخيـــر، فقـــد كانـــت التزامـــات 
تنميـــة  فـــي  ومســـاهمته  كامـــل  الشـــيخ 
المجتمعـــات في جميع أنحاء العالم ال نظير 
لهـــا. وقد ترأس الشـــيخ كامل مجلس إدارة 

مجموعـــة دلـــة البركـــة، وهـــي إحـــدى أكبـــر 
مجموعـــات األعمـــال فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية، والتي أسســـها قبل أكثر من 50 
عاًما، كما أنشـــأ البركة لاســـتثمار والتنمية، 
وهـــي شـــركة قابضـــة للعديـــد مـــن البنـــوك 
والمؤسسات المالية اإلســـامية والشركات 
في مختلف األعمال المتنوعة حول العالم.

باإلضافـــة إلـــى كونه رئيًســـا وعضو مجلس 
إدارة للعديد من الشركات في مجموعة دلة 
البركة، كان الشيخ كامل عضوًا في مجالس 
إدارة العديـــد مـــن الجمعيات والمؤسســـات 

مثـــل  والثقافيـــة  والخيريـــة  االجتماعيـــة 
مؤسســـات الفكـــر العربي، ومؤسســـة الملك 
واإلبـــداع،  للموهبـــة  ورجالـــه  العزيـــز  عبـــد 
وصندوق التضامن اإلســـامي واألكاديمية 

العربية للتمويل والمصارف.
كمـــا كان رئيســـا للغرفة اإلســـامية للتجارة 
والصناعة والزراعة، وغرفة تجارة وصناعة 
جـــدة، ورئيـــس المجلـــس العـــام للمصـــارف 
والمؤسســـات المالية اإلسامية. وهو عضو 
الهيئة االستشـــارية لرئيس البنك اإلسامي 

للتنمية.
وفـــي هـــذه المناســـبة األليمة، قـــال الرئيس 
التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان 
أحمـــد يوســـف “لقـــد رحـــل اليـــوم مرشـــدنا 

ومصـــدر إلهامنا األول. وإذ ننعى بكل أســـى 
وحـــزن فـــي مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة 
وعبـــر كافة وحداتهـــا ومكاتبهـــا رحيل هذا 
القائـــد العظيـــم، فـــإن عهدنـــا إليـــه هـــو أننـــا 
ســـنواصل بـــكل جهدنـــا حمـــل شـــعلة المثل 
السامية التي سعى رحمه هللا طوال حياته 
لتحقيقهـــا خدمـــة للمجتمعات واإلنســـانية، 
ومساعدتها على االزدهار من خال تطبيق 
القواعد الشـــرعية المتعلقة باستثمار ملكية 
رأس المـــال في إعمار األرض واســـتثمارها 

وتنميتها وتوسعتها”.
وتقديرًا لمســـاعيه ومســـاهماته الشـــخصية 
التنميـــة  تعزيـــز  فـــي  والرائعـــة  المتميـــزة 
االقتصاديـــة وخلق فرص العمل والرفاهية، 
مـــن  العديـــد  علـــى  كامـــل  الشـــيخ  حصـــل 
األوســـمة واأللقـــاب والجوائز، بمـــا في ذلك 

وســـام االســـتقال األردنـــي، ووســـام الملك 
عبـــد العزيـــز - المملكـــة العربية الســـعودية، 
والجائـــزة  المغـــرب،   - العلـــوي  والوســـام 
ماليزيـــا،   – اإلســـامي  للتمويـــل  الملكيـــة 
وجائـــزة المصرفـــي اإلســـامي مـــن البنـــك 

اإلسامي للتنمية.
وفي هذه المناســـبة الحزينة، أعرب أعضاء 
مجلـــس إدارة مجموعـــة البركـــة المصرفية 
التنفيذيـــة  واإلدارة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
واإلدارات  إدارة  ومجالـــس  للمجموعـــة 
وجميـــع  الوحـــدات  كافـــة  فـــي  التنفيذيـــة 
العامليـــن فـــي البركـــة عـــن حزنهم الشـــديد 
بهـــذا المصاب الجلل، ســـائلين المولى العلي 
القديـــر أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع رحمتـــه 
ويسكنه فســـيح جناته، معربين عن خالص 

التعازي القلبية ألفراد أسرته الكريمة.

الشيخ صالح كامل

المنامة - مجموعة البركة المصرفية

روبوتات ذكية لخدمة الحاالت القائمة بأجنحة العزل
الطبيـــة الرعايـــة  مقدمـــي  مـــع  المباشـــر  التعـــرض  لتخفيـــف 

كشــف وكيل وزارة الصحة وليد المانع عن إدخال الوزارة لتجارب نوعية تعمل على 
اســتخدام الروبوتات الطبية الجديدة بأجنحة العزل بمراكز العزل والعالج، موضًحا 
أن هــذه الخطــوة تعد التجربة األولى على مســتوى مملكة البحريــن، وقد تم اتخاذها 
لالســتفادة مــن تقنيــة الــذكاء االصطناعــي وتحديد مدى االســتفادة منها فــي تقديم 

الرعاية الطبية والصحية في أجنحة العزل بمراكز العزل والعالج.

وأشـــار الوكيل إلى متابعة الوزارة بشـــكل 
دوري للمستجدات والتقنيات التي تطرح 
فـــي مجـــال تشـــخيص وعـــاج فيـــروس 

كورونا “كوفيد 19”.
وقالت الوكيل المساعد للموارد والخدمات 
إنـــه ســـعيا  فاطمـــة عبدالواحـــد األحمـــد، 
مـــن وزارة الصحـــة لتوفير أعلـــى درجات 
الحماية والســـامة للكوادر الصحية، تمت 
االســـتعانة بالتكنولوجيـــا الحديثـــة للحـــد 
من التعرض المباشـــر بين الحاالت القائمة 

ومقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة مـــن أطبـــاء 
وممرضيـــن، حفاًظـــا على صحة وســـامة 
مقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة فـــي الصفوف 

األولى لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأكـــدت ســـعي المعنيين بالـــوزارة إليجاد 
حلـــول تقنيـــة متقدمـــة ومنهـــا اســـتخدام 
بعـــض  تقديـــم  فـــي  الذكـــي  الروبـــوت 
الخدمـــات التمريضية مثـــل فحص حرارة 
الجســـم وتقديـــم األدوية وتتبـــع المريض 
وتقديـــم الوجبـــات وغيرها مـــن الخدمات 

قامـــت  وقـــد  المريـــض.  يحتاجهـــا  التـــي 
الـــوزارة بالتعـــاون مـــع إحـــدى الشـــركات 
الفرنســـية الموجودة بالمملكة لتوفير عدد 
)2( مـــن الروبوت لتجربتهـــم وتقييم مدى 

فعاليتهم في تقديم الرعاية الصحية.
للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل  وأوضحـــت 
والخدمات: “يقوم أحـــد الروبوتات بمهمة 
فحـــص حـــرارة جســـم المريـــض وتقديـــم 

الـــدواء وتقديم الوجبـــات وتتبع المريض 
مـــن خال بصمة الوجـــه ويتحدث 12 لغة 
مختلفـــة”. وتابعـــت: “أمـــا الثانـــي فيقـــوم 
والمبانـــي”،  والغـــرف  األســـطح  بتعقيـــم 
مضيفة “أننا نأمل من اســـتخدام الروبوت 
في تقديم الرعايـــة التمريضية أن يحدث 
نقلـــة نوعيـــة فـــي الخدمـــات الصحية في 

مملكة البحرين”.

المنامة - وزارة الصحة

الشيخ صالح كامل... 
رائد الصيرفة 
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المنامة - وزارة الداخلية

للتخطيـــط  المســـاعد  الوكيـــل  صـــرح 
والتنظيم بوزارة الداخلية العميد محمد 
الحـــرم بأنـــه تنفيـــذا لتوجيهـــات وزيـــر 
الداخلية، نفذت إدارة تقنية المعلومات 
والنظـــم اإللكترونية، مشـــروعات تقنية 
عـــدة ضمن جهـــود مكافحـــة كورونا، إذ 
نســـقت لاجتماعات عن بعد باستخدام 
النظـــام المعتمـــد في البحرين بواســـطة 
 Microsoft( اإللكترونيـــة  الحكومـــة 
Teams(. وتـــم تطبيق النظام في جميع 
اإلدارات األمنيـــة، وتـــم مـــن خاله عقد 
1881 اجتماعـــا باســـتخدام النظام، كما 
تم العمل على التوثيق اإللكتروني الذي 
تجـــرى عبـــر معامـــات التوثيـــق للنزالء 
عـــن بعـــد بيـــن اإلدارة العامـــة لإلصاح 
فـــي وزارة  التوثيـــق  والتأهيـــل وإدارة 
العـــدل. وأضـــاف أنـــه تـــم إنشـــاء فروع 
للمحاكم في اإلصاح والتأهيل لتطبيق 
المحاكمـــات عن بعد وربطها مع الحبس 
االحتياطـــي واإلدارات المعنيـــة، كما تم 
ربـــط وكاء النيابة مـــع إدارات الحبس 

االحتياطـــي. وأوضـــح أن إدارة تقنيـــة 
المعلومـــات والنظـــم اإللكترونية طبقت 
كذلـــك التعلم عن بعـــد لطلبة األكاديمية 
الملكية للشـــرطة، إذ تعقـــد المحاضرات 
عـــن بعـــد باســـتخدام )Teams( وكذلك 
فـــرق  دعـــم  تـــم  وأيضـــا  االمتحانـــات، 
مكافحـــة فيـــروس كورونـــا بتطبيقـــات 
الهواتـــف التي زودوا عبرها بالمعلومات 
الازمة لتســـهيل عملهم، إضافة إلنشاء 
بالدفـــاع  للمتطوعيـــن  بيانـــات  قاعـــدة 
معهـــم  التواصـــل  لتســـهيل  المدنـــي؛ 
وجدولة مواعيـــد التدريب بالتطبيقات 

اإللكترونية.

“الداخلية” تنفذ مشروعات تقنية لمكافحة “كورونا”

المنامة - وزارة الداخلية

بتكليف من محافظ الجنوبية سمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفة، قام نائـــب المحافظ العميد 
عيســـى الدوســـري، بزيـــارة تفقدية 
ألحـــد المنازل التي يقطنها عدد من 
العمـــال الوافديـــن بمنطقـــة الرفاع، 

الذي تعرض أخيًرا لحريق.
وأكـــد نائب المحافـــظ، على حرص 
ســـمو المحافظ واهتمامه بالمتابعة 
مشـــابهة؛  حـــاالت  ألي  المباشـــرة 
لضمـــان أمـــن وســـامة المواطنيـــن 

والمقيمين في المحافظة.
وأثناء الزيارة، تفقد نائب المحافظ، 
األضرار الناتجة عن الحريق، مؤكدًا 
ستباشـــر  المختصـــة  الجهـــات  أن 
اإلجـــراءات الازمة لتأمين ســـامة 

وصيانة المنزل.
ونـــوه إلى عـــدم وقوع أية خســـائر 

بشرية، وأشاد بالوقت نفسه جهود 
العامـــة  اإلدارة  اســـتجابة  وســـرعة 
للدفـــاع المدنـــي ومديريـــة شـــرطة 
المحافظـــة الجنوبية، فـــي التعامل 

مع الحريق.

إدارة  مديـــر  بحضـــور  ذلـــك  جـــاء 
وشـــؤون  االجتماعيـــة  البرامـــج 
المجتمـــع محمـــد الفـــاو وعـــدد مـــن 
ضبـــاط مديرية شـــرطة المحافظة 

الجنوبية.

بتكليــف من ســمو المحافــظ... والجهات المختصة تباشــر إجــراءات تأميــن الصيانة
نائب محافظ الجنوبية يتفقد مبنى عمال تعرض لحريق

توصيــل أكيــاس القمـامــة للمسنيــن وذوي الهـمـم
للتخلــص  بتوزيــع حاويــة خاصــة  الشــمالية  المنطقــة  بلديــة  قامــت 
مــن الكمامــات والقفــازات، كمــا قامــت بتدشــين خدمــة “عنــد دارك 
نجيــك” لتوصيــل أكيــاس القمامة لكبار الســن وذوي الهمم؛ اســتمرارًا 
لإلجــراءات االحترازيــة والتدابير الوقائية المتبعــة على نطاق البالد 

حاليًا. 

وتـــم توزيع الحاويـــات بالقرب من 
التجاريـــة  والمحـــات  األســـواق 
والعيـــادات  والمستشـــفيات 
الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي  الخاصـــة، 
ضمـــن اإلجـــراءات التـــي تأخذهـــا 
البلدية في الحفـــاظ على النظافة 
العامة وسامة وصحة المواطنين 

والمقيمين.
وتأتي هذه الخطوة من أجل الحد 
مـــن بعـــض الممارســـات الخاطئـــة 
فـــي رمي الكمامات والقفازات في 

األماكن غيـــر الصحيحة، مما تؤثر 
سلبيا على الصحة العامة.

وتهيـــب بلديـــة المنطقة الشـــمالية 
المواطنيـــن والمقيميـــن بالتخلص 
فـــي  والقفـــازات  الكمامـــات  مـــن 
أجـــل  مـــن  الصحيحـــة  األماكـــن 

سامة الجميع.
“عنـــد  خدمـــة  البلديـــة  ودشـــنت 
أكيـــاس  لتوصيـــل  نجيـــك”  دارك 
القمامـــة لكبـــار الســـن وذوي الهمم 
ضمن جهودها في تحســـين جودة 

للمواطنيـــن،  المقدمـــة  الخدمـــات 
وتنفيذا لمقترح المجلس البلدي.

البلديـــة رقـــم االتصـــال  وحـــددت 
تطبيـــق  بواســـطة  للتواصـــل 
“واتساب” بغية التسهيل واإلسراع 
فـــي إرســـال المرفقـــات المطلوبـــة 
موضحـــة الشـــروط بالنســـبة لفئـــة 
كبار الســـن أن ال يقل عمر المتقدم 
عن عمر 65 ســـنة مع إرفاق نسخة 
وفاتـــورة  الذكيـــة  البطاقـــة  مـــن 

الكهرباء.
أما بشـــأن فئـــة ذوي الهمم فطلبت 
البلديـــة اإلثبات من خـــال بطاقة 

وزارة  مـــن  الصـــادرة  الهمـــم  ذوي 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
باإلضافة إلى نســـخة مـــن البطاقة 

الذكية وفاتورة الكهرباء وإرسالها 
على رقم “الواتســـاب” الذي أعلنته 

البلدية على منصتها اإللكترونية.

الجنبية - بلدية المنطقة الشمالية

وضــع حــاويــات 
للتخلـــص مـــن 

الكمــامـــات 
والقفــازات

المنامة - محافظة العاصمة

أكـــد ممثلو عـــدد من الجمعيـــات الخيرية 
بمحافظـــة العاصمة أن حملـــة )معا نهتم( 
التي أطلقتها المحافظة بدعم من القطاع 
الخـــاص أســـهمت فـــي دعم بعض األســـر 
البحرينيـــة المتعففـــة، حيـــث بلغ مجموع 
الســـال الغذائية الموزعة 5500 سلة منذ 
انطاق الحملة قبل شهر رمضان المبارك، 
منوهيـــن بـــأن المحافظـــة مثلـــت تكافـــا 
مجتمعيـــا يحتذى بـــه لدعـــم المتضررين 

من تأثير جائحة كورونا )كوفيد – 19(.
العاصمـــة  جمعيـــة  رئيـــس  أشـــاد  وقـــد 
الخيريـــة أحمـــد قراطـــة بالجهـــود التـــي 
دعـــم  فـــي  العاصمـــة  محافظـــة  تبذلهـــا 
األعمـــال الخيريـــة مـــن خال حملـــة )معا 
فـــي  المحافظـــة  أطلقتهـــا  التـــي  نهتـــم( 
إلـــى  الدعـــم  لتقديـــم  الماضيـــة  الفتـــرة 
األســـر المحتاجـــة والمتضـــررة مـــن أزمة 
جائحة كورونا، مشـــيرا إلـــى أن الجمعية 

قامت بتوزيع أكثر من 450 ســـلة غذائية 
خال شـــهر رمضان المبارك تســـلمتها من 
المحافظـــة؛ لتخفيف األعباء المالية على 
هـــذه األســـر. بدوره، أكـــد رئيـــس العاقات 
العامـــة والخدمات لجمعية المنامة الخيرية 
خليـــل المنصور أن الجمعية قامت بتســـليم 
السال الغذائية التي تسلمتها من محافظة 
العاصمة إلى األســـر المتعففة؛ وذلك بغرض 
ظـــل  فـــي  كاهلهـــم  عـــن  األعبـــاء  تخفيـــف 
الظروف االســـتثنائية الراهنة التي تشهدها 

مملكة البحرين والعالم وتحتم على الجميع 
التكاتف ودعم المحتاجين والمتضررين.

مـــن جانبـــه، أشـــار رئيـــس اللجنـــة المالية 
بجمعيـــة توبلـــي الخيرية محمـــد الهندي 
أن الجمعية عكفت هذا العام على تسليم 
الســـال الغذائية إلى األسر المتعففة عن 
طريـــق إيصاله إلى المنازل أو تســـلمه من 
مقـــر الجمعيـــة وذلك وفق كافـــة التدابير 
وذلـــك  الازمـــة؛  والصحيـــة  االحترازيـــة 

للحد من انتشار فيروس كورونا.

توزيــع 5500 ســلة غذائيــة منــذ انطــاق “مًعــا نهتم”
جمعيات خيرية: “العاصمة”نموذج للتكافل

العميد محمد الحرم 



حديقة دمستان ستعود للحياة بعد جهود الدمستاني.. وشكرا للفضالة
تقــدم النائــب أحمــد الدمســتاني بســؤال إلى وزير اإلســكان باســم الحمر، 
بشــأن طلبــات الدائــرة الســابعة من المحافظة الشــمالية، وهــذا نصه “كم 
عــدد الطلبــات اإلســكانية المتبقيــة فــي الدائــرة الســابعة مــن المحافظــة 
الشمالية لسنة 2000 - 2003، وهل تم تخصيص وحدات سكنية لهم في 
مدينــة ســلمان أو منطقــة الرملــي، وكم المــدة الزمنية التي ســينتفع فيها 

أصحاب الطلبات المذكورة أعاله؟”.

وفـــي موضوع آخـــر، وبعد أن توجه 
الدمســـتاني فـــي خطاب له بســـؤاله 
لوزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف، 
حول إعادة إعمار حديقة دمســـتان 
الواقعة على شـــارع زيـــد بن عميرة 

الفتقارها لخدمات الكهرباء والماء، 
فـــي حيـــن انهـــا تعتبـــر مرفًقـــا عاًمـــا 
رئيًســـا يعتمـــد عليـــه أهالـــي منطقة 
دمســـتان والمناطق المجاورة، جاء 
الرد الشافي من الوزير خلف بما يلي 
“تـــم اســـتكمال أعمال إعـــادة تأهيل 

األســـوار الخارجيـــة وشـــبكة الـــري، 
وقـــد وصلـــت حالًيـــا إلـــى المراحـــل 
النهائيـــة الســـتكمال متطلبات هيئة 
الكهرباء والمـــاء لتوصيل الخدمات 
التأهيـــل  اســـتكمال  وســـيتم  لهـــا، 
والتشـــغيل فـــي هـــذا العـــام حســـب 
للعـــام  الماليـــة  الموازنـــات  توافـــر 

الجاري”.
وشـــكر الدمســـتاني وزيـــر األشـــغال 
على هـــذه الخطوة لصيانـــة وإعادة 

إعمـــار حديقـــة دمســـتان، وثّمـــن له 
تعاونـــه الدائم وســـعيه الدؤوب في 
تطوير الخدمات البلدية والعمرانية 

في عموم المملكة.
وتوجه بالشـــكر للمدير العـــام لبلدية 
الشـــمالية لمياء الفضالة على تطويع 
الجهـــود؛ مـــن أجـــل صيانـــة وإبـــراز 
المناطـــق البحرينيـــة كافـــة بالصورة 
المثلى، التي بتقدمها المستمر ترسم 
آفاًقـــا حضاريـــة وواجهـــة ســـياحية 

مميزة تبرز اسم مملكة البحرين في 
مصاف مثيالتها من الدول المتقدمة 

المجـــاورة كما عهدناهـــا دائًما، بارزًة 
بسواعد أبنائها وتكاتف جمعها.

لمياء الفضالة أحمد الدمستاني

إلزام شركة بدفع 92 ألف دينار لمهندس ميكانيكي
الـــعـــقـــد تــــوقــــيــــعــــه  ــى  ــ ــلـ ــ عـ أشــــــهــــــر   6 ــد  ــ ــعـ ــ بـ ــا  ــ ــًي ــ ــف ــ ــس ــ ــع ــ ت ــه  ــ ــت ــ ــل ــ ــص ــ ف

قــال المحامــي محمــود ربيــع إن محكمــة التمييــز أيــدت حكمــا بإلزام شــركة صناعية 
كبــرى أن تدفــع أكثــر من 85 ألــف دينار لمهندس ميكانيكــي كان يعمل لديها؛ تعويضًا 
عــن إنهــاء عقــده المتبقــي منه ســنة و6 أشــهر بدون ســبب مشــروع، كما أيــدت أيضا 

إلزام الشركة أن تؤدي له “البونس” بما يوازي 7453 دينارا.

وذكـــر أنه تقـــدم بدعوى عماليـــة للمطالبة 
بالحكم بإلزام الشـــركة الصناعية أن تدفع 
لموكلـــه تعويضـــا عـــن إنهـــاء عقـــده دون 
ســـبب مشـــروع، إضافـــة لمبلـــغ البونـــس 
صرفـــه  علـــى  الشـــركة  اعتـــادت  التـــي 
بشـــكل ســـنوي، فضال عن حق موكله في 
اســـترجاع رصيـــده المالـــي لـــدى صندوق 
االدخار واالنتفاع الخاص بالشركة عالوة 

على شهادة نهاية الخدمة.
وقال شرحا لدعواه إن المدعي كان يعمل 
مهندســـا ميكانيكيـــا بموجـــب عقـــد عمـــل 

محدد المدة لســـنتين وذلـــك براتب قدره 
4666 دينـــارا و192 فلســـا، إال أن الشـــركة 
أنهـــت عقـــده قبل انتهـــاء مدة هـــذا العقد 
ودون تقديـــم أي مبـــررات قانونيـــة جادة 
وحقيقية وبدون إخطار أو سبب مشروع 

مما دعاه إلى إقامة الدعوى العمالية.
مـــن  111/ج  للمـــادة  أنـــه وفقـــا  وأضـــاف 
قانـــون العمـــل فـــي القطـــاع األهلـــي )إذا 
أنهـــى صاحـــب العمل عقـــد العمـــل محدد 
المدة بدون ســـبب أو لسبب غير مشروع 
التـــزم بتعويـــض العامـــل بمـــا يعـــادل أجر 

المـــدة المتبقيـــة مـــن العقـــد، ما لـــم يتفق 
الطرفـــان علـــى تعويـــض أقـــل بشـــرط أال 
يقـــل التعويـــض المتفـــق عليـــه عـــن أجـــر 
ثالثـــة أشـــهر أو المدة المتبقيـــة من العقد 
أيهمـــا أقل(، وهـــو الذي يحق فيـــه لموكله 

المتبقيـــة  المـــدة  عـــن  بأجـــوره  المطالبـــة 
مشـــروعية  إثبـــات  عـــبء  وأن  ســـيما  ال 
فصـــل العامـــل يقـــع علـــى عاتـــق صاحـــب 
العمـــل، وأنه ولئن كان تقديـــر قيام المبرر 
لفصل العامل مســـألة موضوعية يســـتقل 
بتقديرهـــا قاضي الموضوع، إال أن شـــرط 
ذلـــك أن يكـــون اســـتخالصه ســـائغا يتفق 
مـــع مـــا هـــو ثابـــت بـــاألوراق. وبخصوص 
المطالبـــة بــــ “البونـــس” الســـنوي قـــال إن 
الشركة درجت واعتادت في كل عام على 
منـــح موظيفهـــا “بونـــس”، لذلك يســـتحق 
المدعي هذا “البونس” حيث إن المســـتقر 
عليـــه قضـــاء وفقها أن المكافأة الســـنوية 
التـــي يمنحها صاحب العمل للعامل زيادة 
على أجره، تعد بحســـب األصل تبرعا منه 
فـــال يلتـــزم بدفعهـــا ما لم تكـــن مقررة في 
عقـــد العمل أو النظام األساســـي للمنشـــأة 

أو جرى عـــرف صاحب العمل على منحها 
لعمالـــه بأن اعتاد اعطاءهـــا لهم جميعا أو 
لفئة منهم على نحو مســـتمر وفقا لقواعد 
موضوعية عامة وثابتة ال تتغير من سنة 
إلى أخرى حســـب إرادتـــه وال تختلف من 

عامل إلى آخر.
ولفـــت إلـــى أن الحكـــم المطعـــون فيه قد 
قضـــى بالتعويض عـــن الفصـــل لما خلص 
إليه مـــن أن العقد قد ُأنهي دون مبرر بعد 
أن تم االســـتماع للشهود المطعون ضدها 
- الشـــركة - والتـــي لـــم تطمئـــن المحكمـــة 
ألقوالهـــم، كما قضـــى الحكم بــــ “البونس” 
الســـنوي أخـــذا بمـــا خلـــص إليـــه الخبيـــر 

المنتدب من استحقاقه له.
وأضافـــت المحكمة أن قانـــون العمل رقم 
)36( لســـنة 2012 قـــد أجـــاز إنهـــاء عقـــد 
العمـــل – أيـــا كانـــت طبيعتـــه – أي ســـواء 

أكان محـــدد المـــدة أم غيـــر محـــدد المدة 
بشـــرط اإلخطـــار وأن يكـــون هنـــاك مبـــرر 
مشروع لإلنهاء وإال التزم من أنهى العقد 
بتعويـــض الطرف اآلخر عـــن االنهاء وفقًا 
لمـــا نصت عليه المواد )99( وما بعدها من 
القانـــون وفـــي الحـــدود و القيـــود الواردة 
فيـــه، فيكـــون مـــؤدى ذلك وعلـــى نحو ما 
ســـبق بيانـــه أن صاحـــب العمـــل إذا أنهـــى 
العقـــد المحـــدد المـــدة قبـــل إنهـــاء مدتـــه 
يثبـــت  العامـــل وأن  بإخطـــار  كان ملزمـــًا 
المبـــرر المشـــروع إلنهاء العقـــد وإال التزم 
بتعويض العامـــل وفقًا لنص المادة )111( 
من القانون المذكور وباعتبار العقد محدد 
المـــدة بســـنتين وأن المـــدة المتبقيـــة من 
العقد بعد إنهائه هي ســـنة واحدة وســـتة 
شهور لذلك يتعين إلزام من أنهى العقد – 

الشركة - بالمبلغ المحكوم به.
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وافد يقتل صديقــه دهســـا ويفـــر هاربــا
ــا ــيـ ــائـ ــهـ نـ واإلبــــــــعــــــــاد  ســــنــــة   15 ــه  ــ ــن ــ ــج ــ س تــــأيــــيــــد 

وافـــد،  طعـــن  التمييـــز  محكمـــة  رفضـــت 
محكـــوم بالســـجن 15 عامـــا والحبس 10 
أيـــام واإلبعاد النهائي عـــن المملكة؛ وذلك 
نظـــرا لقتله صديقه متعمدا بعدما دهســـه 
وهو ســـكران مرتين بســـيارته بجوار مقر 
عمـــل الضحية والهرب من مكان الحادث، 
والســـبب يعود إلى مطالبته للمجني عليه 
إعطـــاءه  يرفـــض  األخيـــر  فيمـــا  بأمـــوال 
إياها، وبعـــد ارتكابه لجريمتـــه الذ بالفرار 
مـــن موقـــع الحـــادث الـــذي ال توجـــد بـــه 
آثـــار فرامل، وهـــو ما أكده زمـــالء القتيل 
فـــي العمل بـــأن المجني عليـــه أبلغهم بعد 
الحـــادث أن المتهـــم مـــن دهســـه وفـــارق 

الحياة أثناء تلقيه للعالج.
الواقعـــة نشـــبت إثـــر خـــالف بيـــن المتهم 
والمجني عليه بســـبب إلحـــاح األول على 

األخيـــر فـــي أن يمـــده بمبلـــغ مالـــي حتى 
يتمكـــن من العـــودة لبـــالده، فتوجـــه إليه 
حيـــث يعمل في المطعم، وســـأل الشـــاهد 
الرابـــع عنه، والـــذي أبلغه أن المجني عليه 
يقـــوم بتوصيـــل الطلبات للزبائـــن فصرخ 
المتهم عليـــه وهدده بطـــرد الزبائن حيث 
كان متعاطيا للمســـكرات، فطرده الشاهد 
مـــن المحـــل وإثـــر خروجـــه ســـمع صـــوت 

اصطدام.
كما شـــهدت الواقعة وافدتان تعمالن في 
أحـــد االســـتوديوهات المجـــاورة للمطعم، 
كانت األولى تجلس في مواجهة الشـــارع 
فنهضـــت مـــن مكانهـــا، إذ الحظتـــا دراجة 
ناريـــة ملقاة علـــى األرض وبجانبها خوذة 
ينهـــض  عليـــه  المجنـــي  وكان  قائدهـــا، 
للوقوف وتوجه ناحية السيارة التي كانت 
في االتجاه المقابل له، والتي تسببت في 
اصطدامـــه، إال أن المتهـــم رجـــع للخلـــف 

وتقدم لألمام بســـرعة واصطـــدم به بقوة 
متعمدا ضربه والمســـاس بسالمة جسمه، 
فوقـــع المجنـــي عليـــه علـــى األرض ثم فر 
المتهـــم هاربـــا، ولدى رؤية الشـــاهد الرابع 
لزميله مضرجا بدمائه أخبره الضحية أن 

المتهم صدمه مرتين بسيارته.
وكان قـــد تلقى مركز شـــرطة البديع بالغا 
مفاده وقـــوع حادث تصادم مـــروري بين 
ســـيارة ودراجة نارية، مـــا أدى إلى إصابة 
قائـــد الدراجـــة بإصابـــات بليغـــة نقل على 
إثرها إلى المستشفى لتلقي العالج الالزم، 
كما جاء في البالغ أن قائد السيارة هرب 
من مـــكان الواقعة بمجرد وقوع الحادث، 
إال أن الجهات األمنية تشـــككت في كونه 
حادثـــا، إذ لـــم يتـــم العثـــور على أيـــة آثار 
للفرامل في مـــكان الحادث أو آثار لزحف 
عجالت الســـيارة على األرض، مما يشـــير 
إلـــى إمكانيـــة وجـــود شـــبهة جنائيـــة في 

الواقعة.
وبالفعـــل تمكنـــت األجهـــزة األمنيـــة مـــن 
القبـــض علـــى المتهـــم بعـــد التحـــري عـــن 
أنـــه  اتضـــح  والـــذي  الحـــادث،  مرتكـــب 
مقيـــم في البـــالد بطريقه غير مشـــروعة، 
أنـــه  قـــرر  الحـــادث  حـــول  وباســـتجوابه 
كان يقـــود الســـيارة وأنه هـــرب من مكان 
الحادث خوفا من بطش المارة به، خاصة 
وأنـــه أول مره يقع في مثـــل هذا الموقف 
ســـيارته،  بواســـطة  بشـــخص  ويصطـــدم 
مدعيـــا أن الحـــادث لـــم يكن متعمـــدا وأن 
االتجـــاه  فـــي  يقـــود  الدراجـــة كان  قائـــد 
والمتســـبب  المخطـــئ  وأنـــه  المعاكـــس 

بالحادث.
وكانـــت إصابـــات القتيـــل، الثابـــت أن بهـــا 
شبهة تعّمد، عبارة عن شلل سفلي وكسور 
فـــي الضلوع وتجمع مـــاء حول الرئة، كما 

ثبت صعوبة استجوابه وأخذ أقواله.

المنامة - النيابة العامة

العـــام معـــاذ  النائـــب  صـــرح وكيـــل 
الحقيـــل بأنـــه صـــدرت أحـــكام عدة 
فـــي قضايـــا محالـــة إلـــى المحاكـــم، 
حيـــث أصـــدرت المحكمـــة الصغرى 
صاحـــب  بتغريـــم  حكمـــا  الجنائيـــة 
التزامـــه  لعـــدم  تجـــاري  محـــل 
بالتدابيـــر واالشـــتراطات الصحيـــة 
بشـــأن الزبائـــن والمتعيـــن توافرهـــا 
فـــي العامليـــن بهمـــا، والتـــي تتمثل 
فـــي قيـــاس درجـــة حـــرارة الزبائـــن 
والعامليـــن قبـــل الدخـــول وتوجيـــه 
الزبائن بترك مسافة متر فيما بينهم 
وااللتـــزام بتنظيـــف وتعقيم عربات 
االســـتخدام  وبعـــد  قبـــل  التســـوق 
فضـــال عـــن عـــدم ارتـــداء العامليـــن 

قفازات الوقاية.
كمـــا قضـــت كذلـــك بتغريـــم عـــدد 4 
الحجـــر  إجـــراء  خالفـــوا  متهميـــن 
المنزلي المفروض عليهم لغرض منع 
انتشـــار فيروس كورونا المســـتجد، 
المتهميـــن  بإدانـــة  قضـــت  حيـــث 

الخمســـة بتغريمهـــم ألف دينـــار لكل 
منهـــم. ومن ناحيـــة أخرى، باشـــرت 
النيابة العامـــة التحقيق في بالغات 
وردت إليها من إدارة الصحة العامة 
التزامهـــم  لعـــدم  شـــخصا   19 ضـــد 
بالحجـــر المنزلـــي وذلـــك لمغادرتهم 
منازلهم في أوقات مختلفة من مدة 
الحجر المفـــروض عليهم والتحقيق 
مع 10 متهمين قاموا بفتح المحالت 
التجاريـــة بالمخالفة للقـــرار الوزاري 
الخـــاص بإغالق بعـــض المحال لمنع 
اســـتجواب  وتـــم  الوبـــاء،  انتشـــار 
المتهمين وأخلي ســـبيلهم بضمانات 
التحقيقـــات  انتهـــاء  لحيـــن  ماليـــة 

والتصرف فيها.

تغريم مخالِفي الحجر واالشتراطات الصحية

30 يونيو الحكم على 7 متهمين بعصابة بيع “الالريكا”
كان مــن المقــرر أن تصــدر المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى حكمهــا فــي قضيــة 
المتهميــن الســبعة بعصابــة االتجــار باألقــراص المؤثــرة عقليــا “الالريــكا”، والتــي 
يرأسها استشاري مخ وأعصاب معروف بالمملكة ومخلى سبيله، بجلسة 17 مايو، 
إال أن المحكمة قررت مد أجل النطق بالحكم عليهم حتى جلسة 30 يونيو المقبل.

ويتبيـــن مـــن أوراق القضيـــة أن الطبيب 
المتهم ومنذ عدة أشهر قبل القبض على 
خليتـــه كان قـــد صـــرف ألحـــد المتهمين 
وصفـــة طبية بعـــدد 7 علب مـــن أقراص 
الالريـــكا المؤثـــرة عقليا، وقـــد طلب منه 
التوجه لصيدليات معينة لصرف الدواء 
باســـتعمال صور بطاقة هوية أشـــخاص 
آخريـــن ترســـل إليـــه عبـــر “الواتـــس آب” 
والذيـــن غادر بعضهم المملكـــة منذ العام 
الصيدليـــات  تلـــك  بعـــض  وأن   ،2018

مملوكة للطبيب نفسه أو عائلته.
واعتـــرف بعض المتهمين أن دورهم كان 

اســـتالم عـــدد ال يقـــل عـــن 60 ويتجـــاوز 
أحيانـــا 100 علبـــة مـــن تلـــك الصيدليات 
وأنهـــم  الطبيـــة،  الوصفـــات  باســـتعمال 
يتوجهـــون للصيدليـــة بعـــد االتصال بهم 
وإبالغهـــم أن طلبهـــم جاهـــز، ويقومـــون 
بتســـليمها لمن يطلبهـــا منهم مقابل مبالغ 
تتـــراوح ما بين 50 إلـــى 100 دينار، وقد 
تمكن الطبيب المتهم خالل 4 أشـــهر من 
صـــرف 3000 علبة الريكا حســـب ما ورد 
بتقريـــر الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 
والخدمـــات الصحية، أي أن عدد أقراص 
الالريكا المصروفـــة بلغ 144 ألف قرص؛ 

في حال احتوت العلبة الواحدة على 48 
قرصا فقط.

فيما ينكـــر الطبيب الذي يمـــارس المهنة 
منـــذ 30 عامـــا ارتكابه ألي جـــرم، مدعيا 
أن قصـــده مـــن ذلـــك كلـــه هـــو مســـاعدة 
المحتاجيـــن والمرضـــى فقـــط، على حد 

تعبيره.
وكان قـــد صرح وكيـــل النيابة بمحافظة 
أن  الرمضـــان  عبـــدهللا  أحمـــد  المحـــرق 
النيابـــة العامـــة قـــد أنجـــزت تحقيقاتهـــا 

إجراميـــة  شـــبكة  قيـــام  واقعـــة  بشـــأن 
يتزعمهـــا أحـــد األطبـــاء تخصصـــت في 
القيـــام بتزوير عدد من الوصفات الطبية 
بغـــرض اســـتعمالها فـــي صـــرف كميـــات 
كبيـــرة مـــن المـــواد المخـــدرة والعقاقيـــر 
الطبيـــة، ثم إعـــادة بيعها بأســـعار مغالى 

فيها للمتعاطين لتلك المواد.
وتعـــود تفاصيل الواقعة فيمـــا أبلغت به 
إدارة مكافحـــة المخـــدرات عـــن قيامهم 
بالتنسيق مع الشـــرطة العسكرية بضبط 
مدنييـــن  وآخريـــن  العســـكريين  أحـــد 
متلبســـين ببيع المؤثـــرات العقلية، حيث 
تـــم ضبـــط كميات كبيـــرة مـــن المؤثرات 
العقليـــة لديهـــم ومبالـــغ كبيـــرة حصيلـــة 
اتجارهم بالمواد المخدرة، وقد أســـفرت 
األطبـــاء  أحـــد  قيـــام  عـــن  التحريـــات 
بمســـاعدة آخرين بتزوير وصفات طبية 
لمواد مخـــدرة وعقاقير طبيـــة وصرفها، 

المخـــدرة  المـــواد  اســـتالم  يتـــم  حيـــث 
والعقاقيـــر الطبيـــة محل تلـــك الوصفات 

واإلتجار بها.
وأشـــار الرمضـــان أن النيابـــة العامـــة قـــد 
باشـــرت التحقيق فور إبالغهـــا بالواقعة، 
حيـــث ثبـــت مـــن اســـتجواب المتهميـــن 
وأعضـــاء  الواقعـــة  شـــهود  وســـؤال 
للفحـــص  ندبـــت  التـــي  الفنيـــة  اللجنـــة 
وتفريـــغ أجهزة الحاســـب اآللي لعدد من 
المستشـــفيات، أن التزويـــر قـــد تـــم فـــي 
وصفـــات طبية صادرة عن مستشـــفيات 
حكوميـــة وخاصـــة، حيـــث قـــام الطبيب 
المتهم بإثبات حضور األشخاص المبينة 
للمستشـــفيات  بالوصفـــات  أســـماؤهم 
المنســـوبة لها تلك الوصفات وخضوعهم 
للكشـــف الطبـــي واســـتحقاقهم لألدويـــة 
المبينـــة بتلك الوصفات الطبية من مواد 
مخـــدرة وعقاقيـــر طبيـــة وذلـــك خالفـــًا 

للحقيقـــة وذلـــك بعد أن اســـتحصل على 
تلك األســـماء من متهميـــن آخرين قاموا 
بإمـــداده بصـــور بطاقـــات شـــخصية لهم 
الســـتخدام بياناتها في تحرير الوصفات 
تلـــك  تزويـــر  وعقـــب  المـــزورة،  الطبيـــة 
اآلخـــرون  المتهمـــون  قـــام  الوصفـــات 
باالتجار فيها وذلـــك بعد صرفها بمعرفة 
صيدلييـــن ثبـــت تواطؤهما مـــع الطبيب 

المتهم.
بحبـــس  العامـــة  النيابـــة  قامـــت  وعليـــه 
المتهميـــن احتياطيا علـــى ذمة التحقيق 
المتهميـــن  وإحضـــار  بضبـــط  وأمـــرت 
البحريـــن،  مملكـــة  خـــارج  الهاربيـــن 
العســـكريين  المتهميـــن  أرســـلت  كمـــا 
للقضـــاء العســـكري لالختصـــاص التخاذ 
اإلجـــراءات الالزمة بحقهـــم، فيما أمرت 
النيابـــة بإحالـــة المتهميـــن إلـــى المحكمة 

الكبرى الجنائية المختصة.

يرأسها استشاري 
مخ وأعصاب 

معروف بالمملكة 
ومخلى سبيله

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

التحقيق مع 10 
محالت فتحت 
بفترة اإلغالق

محرر الشؤون المحلية
النائب وجه سؤاال لوزير اإلسكان عن طلبات 
دائرته وحظوظهم بمدينة سلمان والرملي
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90 % من الموظفين البحرينيين نجحوا في أداء عملهم عن بعد
العوضي: مخاطر أعلى لتثبيت البرامج على الحواسـيب الشـخصية دون إشراف الخبراء

قال الرئيس التنفيذي لشركة “إن جي إن” العالمية لتكامل أنظمة المعلومات 
يعقــوب العوضــي، إن جائحــة فيــروس كورونــا “كوفيــد 19” أحدثــت صدمــة 
لألعمال التجارية، وشكَّلت تحديا كبيرا أمام أصحاب األعمال الذين يتوجب 
عليهــم تســيير أعمالهــم من جهة وتطيق اإلجــراءات الوقائية االحترازية من 

جهة أخرى.

للتكيف  سعينا  “أثــنــاء  العوضي  وأضــاف 
تعلمنا  المسبوقة  غير  األوضـــاع  هــذه  مع 
وتطبيق  ابتكار  مجال  في  مهمة  دروســا 
المعلومات  تقنية  ونــظــم  أدوات  بــعــض 
األداء ومراقبة  متابعة  تساعد على  التي 
ــة  ــدامـ ــتـ ــا يـــضـــمـــن اسـ ــمــ ــ ــة، وب ــيــ ــاجــ ــتــ ــ اإلن
لألسواق  والمنتجات  الــخــدمــات  وصــول 
مدة  طالت  حال  في  حتى  والمستهلكين 
ــان هــنــاك مــوجــات  جــائــحــة كـــورونـــا أو كـ

أخرى من هذا الجائحة”.
بعد  عن  العمل  نظام  تطبيق  أن  وأوضــح 
مّثل تحديا جديا أمام كثير من أصحاب 

األعــمــال، وقــال “األشــيــاء التي يجب أن 
أمن  تتضمن  بجدية  الــشــركــات  تراعيها 
التطبيقات  أداء  ومـــراعـــاة  الــمــعــلــومــات 
واالعتماد على طرق اتصال وتواصل آمنة 
والتحكم في األجهزة المتصلة باستخدام 

حلول إدارة التنقل للمؤسسات”.
على   %  90 أن  أظــهــرت  “تجربتنا  وتــابــع 
األقل من الموظفين، بمن فيهم العاملون 
والعديد  واللوجستية  المالية  بالشؤون 
بنجاح  العمل  يمكنهم  األخــرى،  الفرق  من 
ــمــنــزل إذا تـــم تــزويــدهــم بــأجــهــزة  مـــن ال
وأدوات  والشاشات  المحمولة  الكمبيوتر 

أمن المعلومات”.
ــــى أن هــــؤالء الــمــوظــفــيــن  لــكــنــه أشــــار إل
تثبيت  بسبب  أعــلــى؛  مخاطر  يــواجــهــون 
الشخصية دون  البرامج على حواسيبهم 
إشراف للخبراء، إضافة إلى استخدامهم 
ــارة  ــــضــ وتــصــفــحــهــم مــــواقــــع الــــويــــب ال

واالتصال غير اآلمن باإلنترنت.
إن”  ــي  جــ “إن  ــة  ــركـ شـ أن  ــى  ــ إلـ وأشـــــــار 
ورؤيــتــهــا  كــل خبرتها  ــصــت  لــخَّ الــعــالــمــيــة 
لمساعدة  الــحــلــول  مــن  محفظتين  فــي 
على  والــخــاصــة  الحكومية  الــمــؤســســات 
ظل  فــي  وأمـــان  بفاعلية  عملها  مواصلة 
المحفظة  إن  وقـــال  الــحــالــيــة،  الـــظـــروف 
األولى تتضمن مجموعة من حلول العمل 
عن بعد لسد جميع الفجوات، بغض النظر 
وتفاصيل  وطبيعة  األعــمــال  نــطــاق  عــن 
بشكل  الحلول  تجميع  يتم  إذ  الصناعة، 
مالئم حسب المهمة ووقت بدء العمل بها، 
والذي يختلف من يوم واحد إلى أسابيع 

عدة.
الثانية  المحفظة  أن  إلى  العوضي  ولفت 
الخدمات  مــن  مجموعة  عــن  عــبــارة  هــي 
لتحسين  السيبراني  لألمن  االستشارية 

أمن األعمال المتضررة من األزمات. 

يعقوب العوضي

لـــ 3 أشــهر ضمــن اإلجــراءات الوقائيــة لمكافحــة “كورونا”

تمديد صالحية شهادات وتراخيص البحارة بالسفن البحرينية

 قامت شؤون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة المواصالت 
واالتصــاالت، فــي إطار تنفيــذ توجيهات اللجنة التنســيقية، 
برئاســة ولــي العهد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء، صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
االحترازيــة  اإلجــراءات  كافــة  بتطبيــق  خليفــة،  آل  حمــد 
فيــروس  انتشــار  ومنــع  الحتــواء  الوقائيــة  واالحتياطــات 

كورونا )كوفيد19(.

ــل حـــرصـــهـــا عــلــى  ــ وفــــــي ظـ
اســـتـــمـــرار انــســيــابــيــة حــركــة 
وتيسير  الــمــحــلــيــة  ــتــجــارة  ال
المنافذ في  البضائع عبر  نقل 
االستثنائية،  الــظــروف  هــذه 
ــادات   ــهـ ــشـ ــة الـ ــافـ بــتــمــديــد كـ
ــتــهــيــة  ــمــن والــــتــــراخــــيــــص ال
العاملين  للبحارة  الصالحية 
لمدة  البحرينية  السفن  على 
الــحــاجــة  دون  أشـــهـــر  ثـــالثـــة 
ــن عــلــى  ــزول الـــبـــحـــارة مــ ــ ــن ــ ل
مبنى  ومراجعة  السفن  متن 
ــي الـــشـــهـــادات  الــــــــوزارة، وهــ
األهــلــيــة وشـــهـــادات الــكــفــاءة 
وشهادات التدريب األساسي 
الصادرة  األخــرى  والشهادات 
بموجب  الـــصـــادرة  لــلــبــحــارة، 
لمعايير  الــدولــيــة  االتــفــاقــيــة 
ــتــدريــب ومــنــح الــشــهــادات  ال
البحر  للعاملين في  والنوبات 
لسنة 1978 وتعديالتها ، كما 
ــرار اعــتــبــار جميع  ــقـ الـ شــمــل 
إقرارات االعتراف بالشهادات 
للضباط  ــادرة  ــــصــ ال ــيــة  األهــل
البحرينيين  والــمــهــنــدســيــن 
ــوزارة   ــ الـــصـــادرة مـــن قــبــل الـ
الطبية،  الــلــيــاقــة  وشـــهـــادات 
ــرى  وكـــافـــة الـــشـــهـــادات األخــ
العاملين  لــلــبــحــارة  الـــصـــادرة 
على السفن البحرينية وعلى 
في  العاملة  األجنبية  السفن 
 3 لمدة  المملكة صالحة  مياه 
اشهر ابتداء من 26/ 3/ 2020.

مـــالك ومشغلو  رحـــب  ــد  وقـ  
ــرارات  ــ ــ ــق ــ ــ الـــســـفـــن بــــهــــذه ال
أن تخفف  شــأنــهــا  مــن  ــتــي  ال
ــود عــلــى  ــ ــي ــ ــق ــ ــغــــوط وال ــــضــ ال
ــبــحــريــة  ــة ال ــالحـ ــمـ حـــركـــة الـ
إلى  باإلضافة  الــمــوانــئ،  بين 
تــتــكــفــل بضمان  ــهــا ســـوف  أن
للبحارة  االجتماعي  التباعد 
الــعــامــلــيــن عــلــى مــتــن السفن 
وبـــالـــتـــالـــي حـــمـــايـــة بــيــئــتــهــم 
الصحية بحيث إن البحار لن 
اليابسة  إلــى  للنزول  يضطر 
ــع الــمــجــتــمــع  ــالط مــ ــ ــتـ ــ واالخـ
شهاداته  تجديد  سبيل  فــي 
ــه الــمــخــتــلــفــة،  ــصــ ــيــ ــراخــ ــ وت
انتقال  عدم  ضمان  وبالتالي 
على  البحارة  لباقي  الــعــدوى 

متن السفينة.
ــاح بــتــمــدد  ــمــ ــســ ــ ــم ال ــ كـــمـــا تـ
صــالحــيــة شـــهـــادات هــيــئــات 
للسفن  اإللــزامــيــة  التصنيف 
تصديقها  موعد  يحين  التي 
 30 تاريخ  قبل  تجديدها  أو 
يونيو 2020م لمدة )3( ثالثة 
الحصول  شــرط  دون  أشــهــر، 
من  المسبقة  الموافقة  على 
شــــؤون الــمــوانــئ والــمــالحــة 
شــــرط  ودون  الــــبــــحــــريــــة، 
جديدة  بشهادات  استبدالها 
تبين تاريخ انتهاء الصالحية 
كما  التمديد،  مدة  إدراج  بعد 
للمعاينين  بــالــســمــاح  قــامــت 
بعمليات  بالقيام  البحريين 

فــحــص الــســفــن وتــفــتــيــشــهــا 
الوسائل  خــالل  مــن  بعد  عــن 
حــاجــة  ودون  االفــتــراضــيــة 
البحريين  المعاينين  صعود 
عــلــى مــتــن الــســفــيــنــة وذلـــك 
اختالط  تقليل  على  حــرصــًا 
خارج  وســط  أي  مع  البحارة 
السفينة وبالتالي تقليل  بيئة 
ــة انـــتـــقـــال الــــعــــدوى،  ــرصــ فــ
مدة  بتقليل  سيساهم  كــمــا  
وقوف السفن إلى أدنى فترة 
ممكنة وبالتالي زيادة فعالية 

وانسيابية حركة البضائع. 
ــقــــرارات الــســابــقــة  ــ وتــمــثــلــت ال
لـــشـــؤون الــمــوانــئ والــمــالحــة 
ــن  ــ ــاري ــ ــع الـــــبـــــحـــــارة فــــــي إشــ
بهذا  إصدارهما  تم  بحرينيين 
على  وتعميمهما  الــخــصــوص 
جميع شركات المالحة ومالك 
ــســفــن وهـــيـــئـــات الــتــصــنــيــف  ال
شؤون  قامت  كما  والمعنيين، 
الــمــوانــئ  بــإرســال نسخة من 
إلى  البحرية  اإلشــعــارات  هــذه 
ــيــة  ــبــحــريــة الــدول الــمــنــظــمــة ال
بتعميم  بدورها  قامت  والتي 
ــارات عــلــى دول  ــ ــع هــــذه اإلشــ
المنظمة  فــي  االعــضــاء  العالم 
المنظمة  حثت  وقد  البحرية، 

اإلدارات  الــدولــيــة  الــبــحــريــة 
البحرية في دول العالم باتخاذ 
إجـــراءات وقـــرارات عملية و 
تيسيرًا  وذلــك  مماثلة  واقعية 
ــبــحــريــة  ــة ال ــالحـ ــمـ لـــحـــركـــة الـ
المفروضة  للقيود  وتخفيفًا 
ــحــارة فـــي ظـــل هــذه  ــب عــلــى ال
مثل  تتطلب  الــتــي  الـــظـــروف 

هذه القرارات االستثنائية. 
وصـــــرح وزيـــــر الـــمـــواصـــالت 
بن أحمد  واالتــصــاالت، كمال 
محمد، بأن توجيهات القيادة 
الوزارة  الدافع ألن تقوم  هي 
بجميع من ما شأنه أن يسهل 
يعزز  وبــأن  المواطنين  حياة 
العام  القطاعين  بين  الشراكة 
ــاألخــــص دعــم  ــ ــاص وب ــخــ ــ وال
ــيــة حــركــة  ــاب ــســي ــمــــان ان وضــ
المالحة البحرية والتي تعتبر 
والحيوي  الرئيسي  الشريان 
لـــمـــرور الــبــضــائــع وخــصــوصــًا 
الــســلــع الــرئــيــســيــة االســاســيــة 
وذلــــــك فــــي ظــــل الـــظـــروف 
ــتــي يــمــر بها  االســتــثــنــائــيــة ال
العالم جراء فيروس كورونا.

ــــوزارة  ــوزيــر أن ال وأضــــاف ال
تـــقـــوم بـــدراســـة الــمــزيــد من 
التي  االضــافــيــة  الـــمـــبـــادرات 
من  المزيد  توفير  شأنها  من 
لحركة  واالنسيابية  التيسير 
الــمــالحــة الــبــحــريــة ومــنــاولــة 

البضائع.

المنامة - المواصالت واإلتصاالت

وزير المواصالت واالتصاالت 

بطاقة األداء المتوازن والمستمر
Û  .”What Gets Measured Gets Done مــا يمكــن قياســه يمكــن إنجــازه“

هــذا مــا قالــه المفكــر األميركــي تــوم بيتــرز، وهذا المعيــار البســيط لألداء 
ُمفتقــد لــدى كثيــر مــن المؤسســات اإلنتاجيــة والخدمية، حيــث مقاييس 
األداء المعتمدة غير واضحة لديها وتزخر بما ال يمكن قياســه، وهو األمر 

الذي أفقد عملية تطوير األداء من مضمونها وأهدافها وطريقة عملها.
Û  حاليا تستخدم بطاقة األداء المتوازن على نطاق واسع لمواءمة األنشطة

التــي تمارســها أيــة مؤسســة أو شــركة مــع  تطابــق رؤيتها اإلســتراتيجية 
لتحقيــق األهــداف وذلك من خــالل مراقبة وقياس مناظير أربعة حســب 

األقسام المتخصصة، وهي على النحو التالي:
Û  المنظــور المالــي: إذ ال يمكــن ألي مؤسســة أن تتجاهــل الجوانــب الماليــة

والبيانــات الماليــة، والتي يمكن تلخيصها في مقياس الربحية المتواخاة، 
كأن تستهدف الشركة نسبة ربحية 10 % ربحا صافيا أو تحقيق التوازن 
بيــن الصــرف واإليــرادات أو تحقيــق 15 % أكثــر مــن الســنة التي ســبقت 
بالنســبة إلى العائد من االســتثمار أو المحافظة على تدفق نقدي بمستوى 

محدد، أو منع تراكم الديون أكثر من 6 أشهر.
Û  منظــور التعلمــي والنمــو: يتضمــن هــذا المنظــور مــدى اهتمــام المؤسســة

بتدريــب الموظفيــن علــى العمليــات الداعمــة، وثقافة المؤسســة المتصلة 
بتحســين قــدرات العامليــن، مثــال 10 % مــن أوقــات العمــل مخصصــة 
للتدريب، وأن يشــارك كل عامل بفكرتين شــهريا لتطوير مجال عملة من 
باب المســاهمة والمشــاركة الفعالة، ويمكن اســتغالل الفضــاء االفتراضي 

لتوسيع في المجال نفسه في وقت حاضر.
Û  منظــور العمليات اإلدارية والتشــغيلية: يشــير هذا المنظــور إلى العمليات

الداخليــة إلدارة وتشــغيل عمــل المؤسســة، وتحديــد مقاييــس للتأكــد إن 
المنتجــات والخدمــات تطابــق الجــودة، مثــال كأن يكون الهــدف تخفيض 
مــدة االنتظــار فــي تمرير المعاملة من يوم إلى ســاعتين علــى أقل تقدير، 
وخفــض األخطــاء التشــيغلية بنســبة 50 % عــن مســتواها الســابق مــع 

االحتفاظ  بجودة وكفاءة مناسبتين. 
Û  منظــور خدمــة الزبائن: وهــذا الجانب يوضح مدى اهتمام المؤسســة في

تحقيــق رضــا الزبائــن،  والتعــرف على مســتوى الرضــا “مع قلة الشــكاوى” 
مثــال تســريع عمليــة التوزيــع بـــ 15 % مقارنــة بالســنة المنصرمــة، كمــا أن 
تقليــل الكلفــة واألســعار بـــ 20 % مــن دون المســاس بجــودة الخدمــة مــع 
خفــض شــكاوى الزبائــن إلــى صفــر على أبعــد تقدير لــو نظرنا إلــى نمودج 
تطبيقــي” خدمــة الصيدلية في مراكز وزارة الصحة البحرينية” من خالل 
إيصال الوصفات الطبية إلى المرضى وهم في منازلهم عبر حجز مواعيد 
عن طريق الحكومة اإللكترونية ومن شأن هذا اإلجراء اإلسهام بتحقيق 
رضا العمالء وإسعادهم على المدى الطويل؛ نظرا للساعات التي يقضيها 

المريض أو من ينوب عنه في االنتظار سابقا.
Û  تشــير بعــض اإلحصــاءات حاليــا إلــى أن أكثــر مــن 60 % مــن الشــركات

األميركيــة واألوروبية الكبــرى قد اعتمدت إطار “بطاقة األداء المتوازن”، 
وأن هنــاك تزايــدا فــي منطقة الشــرق األوســط  في اســتخدام هــذا النهج 
ضمن ما يسمى بـ “التميز في األداء” لمساعدة المسؤولين في التعرف على 
مــا ينبغــي القيــام بــه. إذا ليس االعتماد علــى المقاييس الماليــة التقليدية 
فحســب لتحقيــق مــردودات مباشــرة، وإنمــا األهــم األخــذ فــي االعتبــار 
وجهــات النظــر األخــرى؛ ألن الُبعــد المالــي ال يســتمر علــى المــدى البعيــد. 
وتعود فكرة “بطاقة األداء المتوازن” ويقصد بها نمودج االصطفاف وهو 
تكويــن جهــود مشــتركة داخل الشــركة، تعتمد على أســس بحوث أجراها 
الخبيــران روبــرت كبــالن وديفيد نورتون، وتم نشــرها فــي مجلة هارفرد 

بيزنيس ريفيو المتخصصة في علوم االدارة واالقتصاد العام 1992.
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رائد البصري

10.3 % انخفـــــاض الواردات السلعيـــــة في أبريــــــل
بلــغ إجمالــي الواردات الســلعية غيــر النفطية في البحرين ما يقــارب 362.5 مليون 
دينــار فــي أبريــل 2020، مقابــل 404.4 مليــون دينــار فــي شــهر مــارس الماضي، أي 
بانخفــاض مقــداره 10.3 %، فــي حيــن بلغ إجمالــي الصادرات غيــر النفطية 223.8 
مليــون دينــار فــي أبريــل 2020، ما يعنــي أن قيمة العجــز في الميــزان التجاري في 
أبريــل الماضــي، بلغــت 138.6 مليــون دينــار، وفــق بيانــات أوليــة مصدرهــا شــؤون 
عــن  المســؤولة  اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  وتنشــرها  الجمــارك، 

اإلحصاءات الرسمية.

الــصــيــن  إلــــى أن  الـــبـــيـــانـــات  وأشـــــــارت 
ــــى مــن حيث  ــاءت فــي الــمــرتــبــة األول جـ
أبريل  في  البحرين  إلى  وارداتها  حجم 
دينار،  مليون   61.3 بلغت  إذ  الماضي، 
الثانية  المرتبة  في  السعودية  وجــاءت 
بـ 29.9 مليون دينار، وحلت في المرتبة 
الثالثة البرازيل بـ 28.4 مليون دينار. أما 
بـ  أميركا  فجاءت  الرابعة،  المرتبة  في 
اليابان  فيما جاءت  دينار،  مليون   25.3

في المرتبة الخامسة بحجم استيراد بلغ 
24.2 مليون دينار.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــأهـــم الــســلــع الـــتـــي تم 
2020، جــاءت  أبــريــل  فــي  اســتــيــرادهــا 
األولى  المرتبة  في  آخر  ألمنيوم  أكسيد 
بقيمة إجمالية بلغت 24.5 مليون دينار، 
ثــانــيــا خــامــات حــديــد ومــركــزاتــهــا غير 
مكتلة بـ 23.9 مليون دينار، ثالثا جاءت 
سيارات جيب موديل سنة التخليص أو 

بلغت   3 سم   3000 تتجاوز  تليها،  التي 
ــعــا أجــهــزة  11.3 مــلــيــون ديـــنـــار، ثــم راب
من  أوغيرها  الخليوية  للشبكات  هاتف 
مليون   9.7 بقيمة  الالسلكية  الشبكات 
ديـــنـــار، ثــم خــامــســا غــيــرهــا مــن أجــهــزة 
 6.9 إلــى  قيمتها  تصل  الــمــيــاه  ترشيح 

مليون دينار.
ــادرات، أوضــحــت  ــالـــصـ وفــيــمــا يــتــعــلــق بـ
البيانات أن البحرين قامت بتصدير سلع 
دينار،  مليون   223.8 بقيمة  نفطية  غير 

لــلــصــادرات  ديــنــار  مــلــيــون   185.6 منها 
ديــنــار  مــلــيــون  الــمــنــشــأ، و38.2  وطــنــيــة 

إلعادة التصدير.
وأشارت البيانات إلى أن المملكة العربية 
من  األولـــى  بالمرتبة  جــاءت  السعودية 
البحرين  إلـــى  حــيــث حــجــم صــادراتــهــا 

 51.3 نحو  بلغت  إذ  الماضي،  أبريل  في 
مــلــيــون ديـــنـــار، فــيــمــا جــــاءت اإلمــــارات 
الثانية  المرتبة  فــي  المتحدة  العربية 
بقيمة تتجاوز 29.2 مليون دينار، وحلت 
الواليات المتحدة األميركية في المرتبة 
دينار،  مليون   18 تتجاوز  بقيمة  الثالثة 

أما في المرتبة الرابعة جاءت جمهورية 
مصر العربية بـ 17.9 مليون دينار، بينما 
الــخــامــســة تركيا  الــمــرتــبــة  ــاءت فـــي  جــ

بحجم استيراد بلغ 13.5 مليون دينار.
وبشأن أهم 5 سلع تم تصديرها وإعادة 
ألمنيوم  مــن  خالئط  جــاءت  تصديرها، 
خام في المرتبة األولى بقيمة تصل إلى 
خام  ألمنيوم  تلتها  دينار،  مليون   37.3
بنحو  الثانية  المرتبة  في  مخلوط  غير 
حديد  خــامــات  ثــم  ديــنــار،  مليون   30.7
 22.4 بـــ  تقدر  بقيمة  مكتلة  ومركزاتها 
ــار، وجــــاءت سلعة “جــســور  ــن مــلــيــون دي
أو  للمنشآت من حديد صب  وإجــزاؤهــا 
بقيمة  الرابعة  المرتبة  حديد صلب” في 
ديــنــار، ثم سلعة أســالك من  10 ماليين 
مقاس   يــتــجــاوز  مخلوط  غير  ألمنيوم 

عرضها 7 مم، بـ 9.2 مليون دينار.

138.6 مليون 
دينار العجز في 
الميزان التجاري

زينب العكري

القرار يشمل 
شهادات البحارة 
بالسفن األجنبية 

في مياه المملكة 
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هل يكون الجنرال عبدالوهاب الساعدي رجل المرحلة بعد إقصائه من قبل حكومة 
حـــزب الدعـــوة اإليراني، وإعـــادة تعيينه بمرتبـــة أعلى من قبل مصطفـــى الكاظمي، 

ويصبح الكاظمي نفسه، أتاتورك العراق؟
حيـــن زفـــت أخبار بغداد تعيين مصطفى الكاظمي رئيًســـا لـــوزراء العراق، بعد طول 
مماحكات وانقالبات داخلية سرية وفي الخفاء ألجل تعقيد الوضع لتبقى السيطرة 
للقوى الدينية بشـــتى أطيافها اإليرانيـــة، وال يخفى تعاطف التيار اإلخواني، بل هما 
وجهـــان لعملـــة واحـــدة، وبالتالـــي كان التعقيد في الوضـــع السياســـي وتأزيم الحالة 
رغـــم االنهيـــارات الحاصلـــة في نظام الدولة ورغـــم الثورة العارمة في الشـــارع، كان 
القصد من هذا التأزيم إبقاء الوضع على ما هو عليه لحفظ المصالح المتشابكة بين 

األحزاب الدينية مع الميلشيات المسلحة.
دون إقحام تاريخ الرجل وتفاصيل عالقاته ووظائفه التي توالها وما قيل وأشـــيع 
عنه من أخبار وشائعات وأسرار وعالقاته باإلخوة األكراد وتحرر الرجل من الموروث 
الدينـــي، تميـــز الرجل بانفصاله عن الموروث الديني، وعدم تورط اســـمه بفضائح أو 
ارتباطه بقوائم الفضائح في الطبقة السياسية الحالية. ترى ما العالقة بين الكاظمي 
والساعدي؟ وهل يكون الكاظمي مجرد كاسحة يتقدم بها لفتح الباب أمام الجنرال 
الساعدي؟ أم يصبح مصطفى الكاظمي نسخة معدلة في هذا العصر لظل مصطفى 
كمال؟ أعني هنا أتاتورك؟ ماذا لو ركب الكاظمي الدراجة الوطنية العلمانية؟ وســـار 
بها تدرجا نحو مرفأ السالم وحقق ما لم يحققه رؤساء الطبقة الدينية الفاسدة التي 

مرت على العراق منذ إسقاط نظام الراحل صدام حسين رحمه هللا؟

حقيقة من خالل قراءة سريعة لتاريخ الرجل ولعدة عوامل منها عالقاته الخارجية 
وارتباطاته ووظائفه وشـــبكة ســـرية تعمل له اآلن لتهيئة القاعدة، والتوافق الدولي 
حـــول شـــخصيته، وأبرز عامل عـــدم تورطه بالملف الديني الوالئي الذي هو أســـاس 
انهيار الوضع العراقي مؤخًرا... كل ذلك يمهد لفتح الباب أمام الرجل ليكون نســـخة 
عصرية علمانية لمصطفى كمال، ولكن بشـــرط أن يلتزم بشـــروط التحكم والسيطرة 
بالقـــوة علـــى فصائل الميلشـــيات وســـحب الســـالح منهـــا وإال ال فائدة تذكـــر من كّل 
المحاوالت للســـيطرة على النظام السياســـي القائم. حتى اآلن تظل األســـئلة قائمة: 
مـــن هو مصطفـــى الكاظمي؟ لماذا نجح بالوصول لســـدة الوزارة رغـــم ضغط القوى 
المعارضـــة ومنهـــا إيـــران والميلشـــيات؟ ولمـــاذا تـــم التوافـــق عليه؟ ومـــاذا عن دعم 
الواليات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج له؟ هل هو مجرد بالون اختبار؟ هل هو 
مقدمة لتولي الجنرال الساعدي فيما بعد؟ هل هو الباب الذي سيدخل منه الساعدي 
بعد مدة وسيكون مفتوحا؟ هل هو كاسحة ألغام وتمهيد للقادم ليكون الحل للدولة 
العراقية العلمانية؟ إذا نجح الكاظمي في تفكيك شـــبكة ميلشـــيات الحشـــد الشعبي 
وإعـــادة الهيبـــة للدولة وفرض ســـيادتها هنـــا يمكن أن يصبح مقدمـــة لِظْل مصطفى 
كمـــال أتاتورك ويفرض التغيير، وإال لن يكون ســـوى واحد ممـــن مروا كغيرِه وتبقى 
كـــرة الرمـــاد مشـــتعلة بالداخـــل حتـــى تنفجر بالنـــار... أم يلقـــى مصيـــرا غامضا ممن 

تضرروا وفي مقدمتهم إيران؟

تنويرة: إذا طال انتظارك، فاعلم أن قانون الجذب الكوني يصنع النتيجة بتمهل. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

مصير العراق مع الكاظمي والساعدي؟

تتحدث أكثر البرامج والمقاالت – مؤخًرا – عبر مختلف الوسائل اإلعالمية العالمية، 
حول التعاطي مع “مرحلة ما بعد كورونا”، وهذا يعني أن حالة من التشبع )اإلعالمي( 
قد بلغت ذروتها، حول مناقشـــة كيفية انتشـــار الفيروس، ووسائل الوقاية والعالج، 
مـــع مـــا رافقها مـــن ِصدامات حـــول نظرية المؤامـــرة، والنظام العالمـــي الجديد الذي 
يمتشـــق حصانه، ويأذن بحلول أوانه هذا الفيروس! وقد اســـتطاعت هذه الوســـائل 
أن ُتحِدث حالة من التشكيك، والتشويش، واإلرباك، حول ماهية الحدث، وحيثياته، 
ومصـــادره، غيـــر أن هـــذه الجلبة اإلعالمية ومـــا يحمله – بعضها - من بعد سياســـي، 
تظـــل هامشـــية إذا ما ُقورنت بالمرض على األرض، في بلداننـــا، وعلى مقربة منا؛ إذ 
إن جّل اهتمامنا ُمنصٌب نحو أنفســـنا، وكيف نحميها من هذه “الزوبعة”، التي تحمل 

“فقاعات تهويلية” أكثر منها أعراًضا مرضية!
يتحدثون عن “مرحلة ما بعد كورونا” – اآلن - وهذا يثير أكثر من سؤال: هل قاربت 
المرحلة الكورونية التي ال نزال نعيش أحداثها على االنتهاء؟ هل هذه لغة تطمينية، 
تشي بواقع السيطرة على الفيروس في المختبرات العلمية، ونجاح كشفي في طور 
التعميـــم؛ بحيث ينقلنا – ســـريًعا – نحو المراحل الالحقـــة؟ أم أن العالم الذي باغتته 
الكورونا فجأة، فكشفت الكثير من عوراته، وادعاءاته، والسيما ما يتعلق بمؤشرات 

التنمية المرتفعة، قد تنبه إلى أن عليه لعب دور البطولة في اســـتباق األحداث؟ في 
ظل انتقادات الذعة له، حول عدم االستعداد والجاهزية إلدارة األزمات، والكوارث، 

التي يأتي وباء الكورونا، أحد أبرز صورها في العصر الحالي.
إْن كان العالـــم قـــد انتبـــه إلى أهميـــة الجاهزيـــة، والتأهب، وانطلق من هذا الســـياق؛ 
فهـــذا أمـــر محمود، ومرغوب فيه، نعـــم؛ داهمتنا الكورونا فجـــأة، وأثارت العديد من 
اإلشكاليات، والتحديات، كأزمة هبت كإعصار جارف، وتطلبت الحلول السريعة: في 
االستيعاب، والتقبل، واالحتواء، والعالج، لكنها – على الرغم من ذلك – تبقى حلواًل 
ُمســـايرة للحدث، ُمســـاوقة لـــه أو متزامنة، فما لم تكن ُمقترنـــة بتفكير مرن، ُمنفتح، 
ُمبتكـــر، ُمتســـع للقادم، ُمخطط للمســـتقبل؛ ســـنظل ُنلصـــق الضمادات على الســـطح، 

ونترك العمق َيمور في جراحه.
إْن كان الحديث حول “مرحلة ما بعد الكورونا”، يعني تالفي التغييرات المفاجئة،  «

والنجاة مما هو غير متوقع، أو صادم، وتحقيق أكبر قدر من االستعداد على 
المستويات كافة؛ فأهال وسهال به، وإْن كان مجرد نقاش إعالمي، هدفه تغيير 

الموجة )من نظرية ألخرى(، لكيال يمّل الجمهور أو تتصدع رؤوسهم من الترديد 
والتكرير؛ فهذا إسفاف ال جدوى منه وال طائل، وال ُيمتع إال أصحاب المغامرات، 

والدراما السينمائية، والقصص البوليسية... نرجو أال يكون كذلك.

د. زهرة حرم 

ما بعد كورونا؟!

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

للتواصل: 17111483

ريادة “حكام البحرين” في تقدم المجتمع وازدهاره
الجميـــع يعـــرف أصالة التربـــة البحرينية وعراقتها في الحضـــارة، وأن لهذا البلد 
العزيـــز الريـــادة في مختلف ميادين الحياة، وقـــد دل التاريخ على أن حكام “آل 
خليفة الكرام” عرفوا بســـداد الفكر والشـــجاعة والعمل الدؤوب في سبيل تقدم 

المجتمع وازدهاره.
لقـــد اطلعـــت علـــى الكتـــاب القيـــم “البروتوكـــوالت والمراســـم في عهـــد صاحب 
العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة” للكاتب والمؤرخ راشد عيسى 
الجاســـم والذي يبين العمل التنظيمي الكبيـــر للتقدم والبناء الحضاري للبحرين 
منذ أزمان بعيدة، وفي تقديمه للكتاب يقول الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل 
خليفة نائب رئيس مجلس األمناء والمدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي “فقد 
أكد الكتاب، مما ال يدع مجاال للشك أن المراسم الملكية وأعراف الحكم الرشيد 
في عصرها الحالي لم تكن وليدة اللحظة، بل إن لحكام البحرين عادات وأعرافا 
وممارسات ملكية عريقة توارثوها منذ تأسيس الدولة البحرينية الحديثة، مما 

يتيح لقارئ الكتاب فهم التجربة البحرينية الملكية الرائدة تاريخيا.
ريـــادة البحريـــن - وتقدمهـــا - مدونة على صفحات اإلشـــراق، فقد كتب الشـــيخ 

يوســـف بن عيســـى القناعي وهو أحـــد رواد النهضة في الكويت مقاال نشـــر في 
مجلـــة الكويـــت الصادرة في عـــام 1928 عن البلديـــة في البحريـــن بعدما زارها 
حيـــث قـــال “ال أريـــد من مقالـــي هذا بيان مـــا للبلدية من منافـــع عامة في جميع 
البـــالد، ألن ذلـــك أمر محســـوس ال ينكـــره إال معتـــوه، إنما أريد الحكـــم فيها من 
الوجهة الشرعية وبيان ما لبلدية البحرين على األخص من األثر الجميل عسى 
أن تكـــون قـــدوة صالحة لبالد العرب التي ال تعرف للنظافة آية وال تعيرها أدنى 
اهتمـــام”. والمعـــروف أنـــه تم تأســـيس البلديـــة فـــي البحرين عـــام 1919 وذلك 
بإنشـــاء بلدية المنامة وتعد أول بلدية في منطقة الخليج العربي والثالثة على 

مستوى الوطن العربي.

وكتب أيضا عبدالعزيز الرشيد رئيس تحرير ومدير مجلة الكويت عن الكهرباء في  «
البحرين عام 1930 “تمشي البحرين في ميدان اإلصالح بخطوات واسعة لم يعهد 

أن قطرا عربيا في هذا العصر مشاها، ففي هذا العام حققت حكومة البحرين 
الموقرة أمنية مشروع إنارة ذلك القطر بالكهرباء الذي طالما تاقت نفوس اآلهلين 

إليه”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

العيش مًعا بسالم
العيش مًعا بســـالم يعنـــي أن نتقبل اختالفاتنا الدينيـــة والمذهبية والِعرقية 
والسياسية، ويعني االستماع لآلخرين واحترامهم، وأن تكون لنا قوة كبيرة 
للتعاطـــف معهـــم حتى نكـــون متحدين مًعا بســـالم. إن التعايش مًعا بســـالم 
ســـبيل لتعبئة جهود البشـــر والمجتمع المحلي والدولي لتدشـــين ســـاحة من 
التسامح والتضامن اإلنساني والتكافل والتفاهم المجتمعي للعمل مًعا لبناء 

عالم ينعم بالحياة.
إن العيش مًعا في سالم يتطلب إرساء ثقافة السالم وغرس مفهوم التسامح 
وتعليم مبادئ حقوق اإلنســـان وتنمية مجموعة من المهارات الســـلوكية من 
أجـــل إقامة عالقات ذات وشـــائج ســـلمية تكـــون مانعة للكراهيـــة والتعصب 
وأساًســـا لبنـــاء الســـالم وأرًضـــا خصبة للمحبـــة والوئام. وقد ســـاهم في هذا 
النهـــج العقـــد الدولي للعيش بســـالم، حـــوار الثقافات بين الدول والشـــعوب، 
اتفاقيـــات وعهـــود مناهضـــة العنصريـــة والتمييـــز والكراهيـــة وغيرهـــا مـــن 
االتفاقيـــات والعهود اإلنســـانية من وطنية وإقليمية ودوليـــة، والتي دعمت 

قوة التعاطف اإلنساني نحو اآلخر.
ومـــن مفهـــوم النص الـــوارد في الميثـــاق التأسيســـي لمنظمة اليونســـكو “لما 
كانت الحروب تتولد في عقول البشـــر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون 
السالم”، جاء تحديد يوم للعيش مًعا بسالم، وهو مفهوم يؤكد أن الصراعات 
والنزاعات والكراهية في المجتمع ُتغيب السالم وُكل إيجابية في المجتمع، 
وإذا حـــلَّ الســـالم والحـــوار والتســـامح فـــي المجتمـــع رحـــل النـــزاع وتوقف 

الصراع وعاش الناس مًعا في سالم. 
إن تحقيـــق الســـالم ال يتم باالتفاقيات والوثائـــق والعهود الوطنية والقومية 
والدولية فقط، فالسالم غاية وهدف، وهو من ثوابت األديان السماوية ومن 

القيم اإلنسانية النبيلة.
إن العالقة بين البشر ال تتحقق بالعنف والقسوة واإلرهاب، بل بالُحب الذي  «

يبني مجتمًعا متميًزا وقوًيا، عاماًل وُمنتًجا، فاعاًل وقادرًا، متكافاًل ومتعاوًنا، 
فالُحب يجمع األضداد ويوحد القلوب في قلب واحد ويجمع األجساد 

في جسد واحد، وكما قال رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” )مثُل 
المؤمنين في توادهم وتراُحمهم كمثل الجسِد إذا اشتكى منه عضو تداعى 

له سائر الجسد بالسهر والحمى(. فلنعمل مًعا على نشر ثقافة السالم 
بين البشر.

عبدعلي الغسرة

رسائل “كورونية” مفزعة
في الوقت الذي يستبشـــر فيـــه الكثيرون بالجهود المتواصلـــة عبر أنحاء العالم 
وفـــي مختلـــف المعامـــل والمختبـــرات العلميـــة ألجـــل التوصل للقـــاح لفيروس 
كورونا كوفيد 19 يســـهم في تخفيف المعاناة اإلنســـانية التي تعاني منها جميع 
شعوب األرض منذ شهور، تلقينا صدمة بتحذير منظمة الصحة العالمية من أن 
هـــذا الفيـــروس “قد يصبح مســـتوطنا فـــي مجتمعاتنا وقد ال يختفـــي أبدا” وقد 

يتحول إلى مرض سيكون على البشرية تعّلم التعايش معه.
التحذيـــر جـــاء فـــي وقـــت نجحـــت فيه بعـــض الـــدول فـــي التعامـــل الناجح مع 
فيروس كورونا المســـتجد وتجاوز هذه األزمة، وهذه الدول قد ال تجد صعوبة 

أو مشكلة في التعايش معه مستقبال.
إال أن التحذيـــر ســـيفرض علـــى باقـــي دول العالـــم، خصوصـــا تلـــك التـــي كانت 
تفكـــر وتنوي بجديـــة إعادة الحياة لطبيعتها في غضون األيـــام المقبلة أن تعيد 
حســـاباتها مرة أخـــرى وتعقد موازنة هادئـــة بين الخســـائر االقتصادية والمالية 
التي تتكبدها جراء انحســـار مظاهر الحياة الطبيعية إلى حدودها الدنيا ســـواء 
في األعمال الرســـمية أو خارجها، وبين استمرار تفاقم اإلصابات والوفيات وما 

ينتج عنها من أعباء مادية وأخالقية.
تزامـــن مع هـــذا التحذير الصاعق من منظمـــة الصحة العالميـــة ورود الكثير من 
األخبـــار المقلقـــة، بينها توقعـــات خبراء الصحـــة باألمم المتحـــدة بحدوث أزمة 
صحة نفســـية عالمية، بســـبب الموت والمرض الذي يصيب الماليين في أنحاء 

العالم واالنعزال وعدم االستقرار االقتصادي والقلق من المستقبل.
وتأتـــي النتيجـــة التي توصلت إليها دراســـة تم نشـــرها مؤخـــرا بمجلة “محاضر 
األكاديميـــة الوطنيـــة للعلـــوم في الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة” )PNAS(، بأن 
الفيـــروس يمكـــن أن ينتقل بالـــكالم وليس فقـــط عن طريق الســـعال والعطاس 
لتزيـــد من ظالمية المشـــهد الخـــاص بكورونا مع تحذير منظمـــة األمم المتحدة 
للطفولـــة “اليونيســـيف” من أن مكافحة الفيروس قد تكـــون لها آثار مدمرة غير 
مباشـــرة في البلدان الفقيرة مثل وفاة ســـتة آالف طفل يوميا في األشهر الستة 

المقبلة.
ورغم كل ذلك تبقى التجارب والدروس التي تعلمتها الدول حتى اآلن في  «

تعاملها مع أزمة فيروس كورونا طوق النجاة في تجاوز هذه المحنة إذا ما 
أحسنت االستفادة منها.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها شــركة ون 
إيلفــن للعقــارات ش.ش.و : بطلــب تغيير االســم التجاري من130782والمســجلة تحت 

قيد رقم شركة ون إيلفن للعقارات ش.ش.و
ONE ELEVEN REAL ESTATE CO SPC

:لتصبح شركة ون إيلفن ش.ش.و
ONE ELEVEN CO S.P.C

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها 
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم تجاري
وزارة الصناعة والتجارة والسياحةالتاريخ 18 مايو 2020

 إدارة السجل التجاري
CR 2020-74807 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقــا به ما يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   نداء السيد سعيد حسن علوي

االسم التجاري الحالي:  مركز الدعم لإلستشارات والتطوير
االســـــم التجـــاري الجديد: مركز خدمات الدعم لإلستشارات والتطوير

قيد رقم: 25545-3
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اســتطاعت مملكــة البحريــن وللــه الحمد، بفضل السياســة اإلنســانية الســامية لعاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهات جاللته الحكيمة أن 
تقدم نموذًجا يحتذى في مواجهة جائحة كورونا التي تواجه البشرية جمعاء، وكانت 
للجهــود الضخمــة لرئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، والمتابعــة الحثيثــة والمعالجة الســريعة والخطــوات االســتباقية لولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، وقيادته الدقيقة للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
المســتجد وما ينفذه هذا الفريق من اســتراتيجيات شــاملة وفاعلة، أكبر األثر في أن 
يحيــا للمواطنــون والمقيمــون حيــاة تقتــرب من الحيــاة الطبيعية في مجــاالت كثيرة 
مــن مناحــي الحيــاة وإن تأثــرت جوانــب أخــرى، لكنهــا بقيت ضمــن الحــدود المعقولة 
والمقبــول فــي ظــل هــذه األزمة اإلنســانية التي ضربت كيــان دول متقدمــة وأوقعت 

المئات بل اآلالف من المصابين والموتى.

وإذا كانـــت النواحـــي المادية والمعيشـــية 
خـــال  مـــن  وماحظتهـــا  قياســـها  يمكـــن 
فـــإن  وتحركاتهـــم،  األفـــراد  ســـلوكيات 
النواحـــي المعنويـــة والجوانـــب الروحيـــة 
يصعـــب قياســـها أو رؤيتها فـــي ظل ما تم 
اتخـــاذه مـــن تدابيـــر وقائيـــة وإجـــراءات 
احترازية ضرورية لحماية صحة وسامة 
المســـاجد  إغـــاق  بينهـــا  ومـــن  المجتمـــع 

احترازا وحفاًظا على الصحة العامة.
ومـــن هنـــا، جـــاءت فكرة هـــذا االســـتبيان 
ألجـــل قياس تلك الجوانـــب ومدى تأثرها 
خال شـــهر رمضان الفضيل وما يتسم به 
مـــن إقبال كبير على المســـاجد والصلوات 
العبـــادات  مـــن  القـــرآن وغيرهـــا  وقـــراءة 
واألعمال التي يحرص كل فرد أن يتقرب 

بها إلى ربه خال هذا الشهر الكريم. 
تـــم إجـــراء االســـتبيان في الفتـــرة من 12 
مايو 2020 حتى 18 مايو 2020، واشتمل 
علـــى أســـئلة عـــدة يمكـــن مـــن خالهـــا أن 
نخرج بانطباع عام يعكس الحالة الدينية 
فـــي المجتمـــع، والجوانـــب اإليمانيـــة لدى 

الناس، ومدى تأثير الجائحة عليها.
وشـــارك في االســـتبيان 526 مشـــاركا، من 
أعمار مختلفة، وكان أكثر المشـــاركين من 
الذكـــور )أكثـــر من 80 % من المشـــاركين(، 
وهـــو أمر طبيعـــي كون الذكور هـــم الذين 
فـــي  الخمـــس  الصلـــوات  غالًبـــا  يـــؤدون 

المساجد، وقد يؤثر عليهم إغاقها.

رسم توضيحي لجنس المشاركين 

في االستبيان

وتم تقسيم المشاركين في االستبيان إلى 
5 شرائح عمرية أساسية:

الشـــريحة األولى: من 7 ســـنوات إلى سن 

الخامســـة عشـــرة، وهـــذه المرحلة هي من 
سن التمييز إلى سن البلوغ غالًبا.

الشـــريحة الثانيـــة: مـــن 16 إلـــى 25 وهـــو 
السن المبكر من الشباب، ويتميز بالنشاط.

وهـــي   40 حتـــى   26 الثالثـــة:  الشـــريحة 
المرحلة الثانية من مراحل الشباب.

الشريحة الرابعة: من 41 حتى ستين عاًما 
وهي مرحلة النضج والكمال.

الشـــريحة الخامســـة: ما بعد الستين عاًما 
من عمره، وهي تمثل شريحة كبار السن.

محاور ونتائج االستبيان

أواًل: المحافظـــة علـــى أداء الصـــالة مـــع 
الجماعة في المنزل:

تمثل صاة الجماعة في المساجد شعيرة 
إســـامية يجتمـــع فيهـــا المســـلمون ألداء 
اليـــوم؛ لتحصيـــل  فـــي  5 مـــرات  الصـــاة 
شـــرعية  مصالـــح  وتحقيـــق  الثـــواب، 
ودنيويـــة، ومع غلق المســـاجد لإلجراءات 
هـــل تحافـــظ  الســـؤال:  االحترازيـــة، كان 
علـــى أداء صـــاة الجماعـــة فـــي المنـــزل؟ 
وذلك بقصد معرفة مدى التزامهم بالبديل 

الممكن عند تعذر األصل. 
أكثـــر مـــن نصـــف العينـــة )58.7 %( أكدت 
حرصهـــا والتزامهـــا بصـــاة الجماعـــة فـــي 
المنزل، وهو مؤشر إيجابي ومبشر يعكس 
مـــدى الحـــرص علـــى الصـــاة، وقـــد يرجع 
عدم قـــدرة البعض على االلتزام بالجماعة 
فـــي المنزل إلى تكرر الصلوات، وانشـــغال 
أفراد العائلة، واختاف مواعيدهم وعدم 
إمكانهـــم أداء الصـــاة مع الجماعـــة دائًما، 
وكذلـــك ياحظ بأن النســـبة التي ال تؤدي 
الجماعـــة دائًمـــا نســـبة قليلـــة لـــم تتجاوز 

الُخمس.

علًما أن هذه النسبة عامة في جميع الذين 
أجري عليهم االســـتبيان دون مقارنة ذلك 
بحال التزامهم بـــأداء الصاة مع الجماعة 

في المساجد في األحوال االعتيادية.

ثانًيا: الحفاظ على صالة التراويح:
وحتـــى يتـــم قيـــاس التأثـــر والتغييـــر في 
المحافظة على صاة التراويح على نفس 
الشـــريحة، تـــم الســـؤال عـــن أداء صـــاة 
التراويح في الســـنة الماضية، وعن أدائها 
في هذا العام، فكانت النتيجة متقاربة، إذ 
إن األشـــخاص الذين ال يصلـــون التراويح 
فـــي العاميـــن لم تتغيـــر وهي نســـبة 9 % 
فقـــط، فـــي حيـــن انخفـــض االلتـــزام قليًا 
بنســـبة ضئيلـــة، والتي كانـــت في حدود 3 

%، ويظهر ذلك في الرسمين البيانيين.

الحفاظ على صالة التراويح في 

السنوات الماضية

ثالثا: تعويد الناشئة على الصالة:
فـــي ســـؤال وجـــه للُمبحوثيـــن عـــن أداء 
الصغـــار فيمـــا دون الثانية عشـــرة للصاة 
معهـــم، فذكـــرت نســـبة 60 % أن الصغـــار 
يشاركون في الصاة، ومنهم نسبة 40 % 

كانت مشاركتهم بشكل دائم.

رابًعا: قراءة القرآن:
يحرص كثيرون علـــى ختم القرآن الكريم 

مـــرة ومـــرات خـــال هـــذا الشـــهر الفضيل 
الذي نـــزل فيه القرآن، وهو ما قد ال نجده 

في أي شهر آخر.
وعنـــد ســـؤال المبحوثيـــن عـــن مـــدى تأثر 
وردهـــم القرآنـــي فـــي هذه األزمـــة، ذهبت 
إلـــى  تحســـن  وردهـــا  أن  إلـــى  الغالبيـــة 
األفضـــل، فـــي حين ذكـــرت نســـبة ضئيلة 
إلـــى تراجع وردهم هـــذا العام، ولكل منهم 
أســـبابه، فزيـــادة الـــورد غالًبـــا كان بســـبب 
توفـــر الوقـــت والمكـــث فـــي المنـــزل، وأما 
تراجعـــه العتيادهم القراءة في المســـجد، 

في حين لم تتأثر نسبة 41 %.

خامًسا: متابعة البرامج الدينية وخطب 
الجمعة المذاعة:

ذكر نســـبة 45 % أنهم ال يتابعون البرامج 
الدينيـــة فـــي رمضـــان، وقـــد لوحـــظ بـــأن 
النســـبة األكبر من الذيـــن يتابعون البرامج 
الدينية عبر وســـائل التواصل االجتماعي، 

إذ بلغت نسبتهم 78 %.
وفيمـــا يتعلق بخطب الجمعـــة وجدنا بأن 
نســـبة 32 % منهـــم تتابـــع خطـــب الجمعة 
إمـــا عبـــر ما ينقل عـــن جامع مركـــز الفاتح 

اإلسامي أو عبر خطب الحرمين.

البدنيـــة  التطوعيـــة  األعمـــال  سادًســـا: 
والمالية:

كان رسولنا محمد )صلى هللا عليه وسلم( 

أجـــود الناس وأجود ما يكـــون بالخير في 
رمضـــان فهـــو أجـــود مـــن الريح المرســـلة، 
وفيمـــا يتعلق باألعمـــال التطوعية البدنية 
ياحظ بأن نسبة 50 % من الذين شاركوا 
في االســـتبيان كانت لهـــم أعمال تطوعية 
في الســـنة الماضية وقد قلت هذه النسبة 
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إال أن األعمـــال التطوعيـــة المالية تطورت 
إلـــى األفضـــل فـــي هذا العـــام عنـــد 65 % 
ممن شـــاركوا في االســـتبيان، وهذا مؤشر 
إيجابـــي، يـــدل على الشـــعور بالمســـؤولية 
المجتمعية في ظل هذه الظروف، كما هو 

واضح في الرسم البيان:
بالدفـــع  قيامهـــم  عـــن  االستفســـار  وعنـــد 
اإللكترونـــي فـــي ظـــل اإلجـــراءات، كانت 
النتيجـــة أن نســـبة 55 % منهـــم تبرع عبر 

الدفع اإللكتروني.

ســـابًعا: تأثـــر صلـــة الرحـــم فـــي رمضـــان 
باإلجراءات االحترازية: 

اعتـــاد النـــاس فـــي رمضان علـــى عدد من 
أعمال البر واإلحســـان، ومنها صلة الرحم، 
ونظـــًرا للتوجيهـــات للحد مـــن التجمعات، 
كان الســـؤال عن مدى التواصل مع الرحم 
الذيـــن كان يتواصـــل معهم في الســـنوات 
الماضيـــة عبر الوســـائل الحديثـــة في هذا 
العـــام، كانـــت النتيجة بـــأن النســـبة األكبر 
85 % تواصلـــت مـــع أرحامها عبر وســـائل 

االتصال الحديثة.

رؤية تقييمية

ـ إجمـــاال، فـــإن نتائـــج االســـتبيان إيجابية 
وتعكـــس مـــدى تمســـك المجتمـــع بدينـــه 
وشـــعائره وقيمـــه وأخاقـــه مهمـــا كانـــت 

الظروف واألحوال.
ـ األســـرة بخير والعاقة األســـرية ســـتظل 
قويـــة بين أفـــراد العائلـــة، فاالجتماع على 
أداء الصلـــوات في جماعـــة لخمس مرات 

في اليوم هو دليل على حســـن وقوة هذه 
العاقـــة كما أنه يقويها ويدعمها ويحافظ 

عليها.
- لرب األســـرة دور مهـــم في غرس ثوابت 
الدين وسلوكياته في أفراد األسرة، وتوفر 
هذه الظـــروف فرصا جيدا الســـتثمار هذا 
الـــدور فـــي تحقيق ذلـــك واالســـتفادة من 
األوقات األطول التي باتت تجمع األسرة.
لوسائل التواصل االجتماعي دور مهم في 
التوعيـــة الدينية وهـــو أمر يجب أن ينتبه 
إليه الجميع، فالمرســـل عليه أن يتقي هللا 
فيمـــا يقولـــه وينقله وأن يدقـــق جيدا في 
مادتـــه العلميـــة والدينيـــة قبل أن تنتشـــر 
بين الناس، والمســـتقبل منة ناحيته عليه 
أن يحســـن اختيار من يســـتمع إليه وينقل 
عنـــه؛ حتى ال تشـــيع المعلومـــات الخاطئة 

التي تتنافى مع صحيح الدين.
والتلفزيـــون  لإلذاعـــة  يكـــون  أن  يجـــب  ـ 
والتوعيـــة  التثقيـــف  فـــي  أقـــوى  دور 
الدينيـــة لتتفـــوق ما تقدمه مـــن معلومات 
قيمـــة ودقيقـــة على ما قد يروج بوســـائل 
التواصل االجتماعـــي من معلومات وآراء 
غيـــر ســـليمة وتثير البلبلـــة، ويمكن هنا أن 
نزيد من مســـاحة البرامـــج الدينية وننوع 
بحيـــث  للمشـــاهد  تقديمهـــا  فـــي طريقـــة 
تكـــون جاذبة له وقادرة على إشـــباع نهمه 

للمعرفة الدينية الصحيحة.
عنـــد  خاصـــة  أهميـــة  الجمعـــة  لخطبـــة  ـ 
الجميـــع، ويمكـــن االســـتفادة مـــن التعلـــق 
بهـــذه الشـــعيرة، ومن الخطـــب التي تبث، 

والعمل على استمرارها.
رغـــم  المجتمعيـــة  بالمســـؤولية  الشـــعور  ـ 
هـــذه الظـــروف والـــذي يعبـــر عـــن نفســـه 
باإلقبـــال علـــى األعمـــال التطوعية يفرض 
علـــى الجهات الخيرية أن تزيد وتنوع من 
برامجها وتبدع في طرقها وأســـاليبها في 
الوصـــول إلى هؤالء الراغبين في التطوع 

والتبرع واإلسهام.

إعداد: حبيب النامليتي ـ عطا الشعراوي

البحرينيون متمسكون بالعبادة رغم “كورونا”
ــان ــض ــال رم ــ ــي خ ــن ــدي ال ــب  ــان ــج ال ــدى تــأثــر  ــ ــيــان عـــن م ــوا بــاســتــب ــاركـ 526 شـ
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ترامب يهدد بتعليق تمويل المنظمة بشكل دائم وسط أزمة “كوفيد 19”

“الصحة العالمية” توافق على إجراء تحقيق دولي عن الوباء

منظمة  األعضاء في  الدول  توافقت 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــاإلجــمــاع أمــس 
بــإجــراء  قـــرار يقضي  الــثــاثــاء، على 
جائحة  تفشي  حــول  دولـــي  تحقيق 

كورونا.
بالتوافق  األعضاء  الــدول  وصادقت 
استجابة  بــشــأن  تحقيق  فــتــح  عــلــى 
الــفــيــروس  لتفشي  األمــمــيــة  الــوكــالــة 
االنتقادات  تفاقم  ظل  في  المستجد 
األميركية لطريقة تعاطيها مع الوباء.

ــاركـــت في  وتــبــنــت الـــــدول الـــتـــي شـ
الصحة  لمنظمة  الــســنــوي  االجــتــمــاع 
اإلنترنت  عبر  انعقد  ــذي  ال العالمية، 
إلى  ألول مرة، قرارا باإلجماع يدعو 
“تــقــيــيــم مــحــايــد ومــســتــقــل وشــامــل” 
في  بما  لــأزمــة،  الدولية  لاستجابة 
التي  الــخــطــوات  فــي  التحقيق  ــك  ذل
قامت بها المنظمة و”إطاراتها الزمنية 

في ما يتعلق بوباء “كوفيد - 19”.
ــك، تــواصــل تــبــادل االتهامات  إلــى ذل
بين واشنطن وبكين حول إدارة أزمة 
المستجد  ــا  كــورون فــيــروس  انــتــشــار 
 194 الـ  الدول األعضاء  التي تبحثها 
لليوم  العالمية  الصحة  منظمة  فــي 
افتراضي  اجتماع  في  أمــس،  الثاني 
الــذي  للوباء  مخصص  مسبوق  غير 
318 ألف وفــاة في  بأكثر من  تسبب 

العالم.
وبعد أن اتهم منظمة الصحة العالمية 
ــصــيــن”، التي  انــهــا “دمــيــة فــي يــد ال
 ،2019 نهاية  في  الوباء  منها  انطلق 
ــد  ــال أمــهــلــهــا الــرئــيــس األمــيــركــي دون
ترامب مدة شهر للحصول على نتائج 
التهديد باالنسحاب من  جوهرية مع 
هذه الهيئة، التي تعتبر فيها الواليات 

المتحدة تقليديا أكبر مساهم.
تــغــريــدة “إذا لم  تــرامــب فــي  ــال  وقــ
تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال 
تحسينات جوهرية كبيرة في غضون 
تجميدي  ســأحــول  المقبلة  يــومــًا   30
المتحدة  الــواليــات  لتمويل  المؤقت 

تجميد  إلى  العالمية  الصحة  لمنظمة 
عضويتنا  فــي  النظر  وسأعيد  دائـــم، 

في المنظمة”.
ــذي  ال تـــرامـــب،  بــاتــهــام  بكين  وردت 
تسجل باده أعلى حصيلة وفيات بـ 
“كوفيد - 19” في العالم مع أكثر من 
“التنصل  إلى  بالسعي  وفــاة،  ألف   90

من التزاماته” حيال المنظمة.
ــددت روســيــا أمـــس بــالــمــحــاوالت  ــ ون
ــى تــقــويــض  ــ األمــيــركــيــة الـــهـــادفـــة إل
تتهمها  التي  العالمية  الصحة  منظمة 
الصين في  مــع  بــالــتــواطــؤ  واشــنــطــن 

أزمة فيروس كورونا المستجد.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي 
نقلت عنه  كــمــا  ريــابــكــوف،  ســيــرغــي 
ــروســيــة “نــرفــض  ــبـــاء ال ــاالت األنـ ــ وكـ
ضـــرب )مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة( 
السياسية  المصالح  مع  ينسجم  بما 
ــدة،  لـــدولـــة واحــ أو الــجــيــوســيــاســيــة 
هذه  ورغــم  المتحدة”.  الــواليــات  أي 
األعــضــاء  ــــدول  ال تمكنت  الــتــوتــرات 
على  أمــس  االتفاق  من  المنظمة  في 
الستجابة  مستقل”  “تقييم  إجـــراء 

منظمة الصحة العالمية للوباء.

نتائج مشجعة للقاح تجريبي 

ــي حــيــن يــتــواصــل الــســبــاق من  وفــ
أجـــل إيــجــاد لــقــاح ضــد الــفــيــروس 
موديرنا  شركة  أعلنت  العالم،  في 
لــلــتــكــنــولــوجــيــة الــحــيــويــة، وهــي 
ــمــجــمــوعــات الــمــتــقــدمــة  ــدى ال ــ إحـ
نتائج  المجال، عــن  فــي هــذا  جــدًا 
للقاحها  مشجعة  لكن  جــدًا  أولــيــة 
قبل  متطوعين،   8 لدى  التجريبي 
مرتقبة  واســع  نطاق  على  تجارب 

في يوليو.
بكين  جامعة  أعلنت  الصين،  فــي 
بانها  تعتقد  أنــهــا  ــيــدا”  “ب الــعــريــقــة 
اكــتــشــفــت عـــاجـــا مــحــتــمــا على 
ــاس أجـــســـام مـــضـــادة تسحب  أســ
من مرضى تماثلوا الى الشفاء من 

وباء “كوفيد - 19”.
واالثــنــيــن عــنــد افــتــتــاح اجــتــمــاع 
أعلن  الــعــالــمــيــة،  الــصــحــة  منظمة 
أن  جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس 
لقاح تطوره باده ضد كورونا  أي 
الــمــســتــجــد ســيــكــون “لــلــمــصــلــحــة 

العالمية العامة”.
وكــــرر مـــاكـــرون مــوقــف الــرئــيــس 

اكتشاف  تــم  إذا  فــقــال  الــصــيــنــي، 
“للمصلحة  يكون  أن  فيجب  لقاح، 
العالمية العامة، ويجب أن يتمكن 

الجميع من الوصول إليها”.
اختراق  إلى  التوصل  انتظار  وفي 
علمي، أثار الرئيس ترامب مفاجأة 
االثنين عبر كشفه أنه يتناول عقار 
المضاد  كــلــوروكــيــن  هــيــدروكــســي 
المجتمع  انــقــســم  ــــذي  ال لــلــمــاريــا، 
ــدى نــجــاعــتــه في  ــول مـ الــطــبــي حـ
مكافحة فيروس كورونا المستجد. 
ــرامـــب لــلــصــحــافــيــيــن في  ــد تـ ــ وأكـ
البيت األبيض “أتناوله منذ حوالي 
أسبوع ونصف، أتناول حبة يوميًا” 
مشيرًا إلى أن أية عوارض للمرض 

لم تظهر عليه.
هــيــدروكــســي  تـــنـــاولـــه  إن  وقـــــال 
إلــى ضــرر”،  يــؤدي  “لــن  كلوروكين 
ــتــم  “ي الـــعـــقـــار  هـــــذا  أن  ــدًا  ــ ــؤكـ ــ مـ
للماريا  عامًا   40 منذ  استخدامه 
)...( الكثير من األطباء يتناولونه”، 
الصحية  الــســلــطــات  ــذرت  حـ فيما 
إطار  خــارج  تناوله  من  األميركية 
المستشفى أو التجارب السريرية.

جنيف ـ أ ف ب

عدد مصابي كورونا يقارب 5 ماليين 

واشنطن ـ وكاالت

أعلنت وزارة الخزانة األميركية، أمس الثاثاء، أن الواليات المتحدة فرضت 
عقوبات على شركة “شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة”؛ بسبب أنشطة 
متعلقة بإيران. وجاء في بيان الوزارة، أن الواليات المتحدة صنفت شركة 
جمهورية  مقرها  شركة  وهــي  الــمــحــدودة”،  لوجيستكس  سينت  “شنغهاي 
الصين الشعبية، تقدم خدمات وكاء مبيعات عامة لشركة الخطوط الجوية 
اإليرانية اإلرهابية “ماهان إير”. هذا وكانت شركة الطيران اإليرانية أرسلت 
أكثر من 6 طائرات إلى فنزويا نهاية أبريل الماضي، وقد حملت على متنها 
قطع غيار وفنيين للمساعدة في إصاح مصفاة رئيسة على طول الساحل 
الشمالي الغربي لفنزويا، بحسب تقرير لـ “بلومبيرغ”. ومقابل تلك المساعدة، 
إلى  العودة  طريق  في  الذهب  من  سبائك  ماهان  طائرات  كاراكاس  حملت 
طهران، حسب ما قال أشخاص مطلعون على الملف طلبوا عدم ذكر أسمائهم، 
ألنه غير مصرح لهم بالتحدث علًنا عن المعامات. ويبدو أن الدولتين تعمان 
في  الناجم  واالنهيار  األميركية  العقوبات  وجــه  في  الصمود  أجــل  من  مًعا 
أسعار النفط، في ظل األزمة االقتصادية التي خلفها أيًضا الفيروس التاجي 

المستجد.

أميركا تعاقب شركة صينية بسبب تعاملها مع إيران

دمشق ـ رويترز

عليها  اطلعت  أظهرت وثيقة حكومية 
“رويترز”، أن الحكومة السورية قررت 
أمــــس الـــثـــاثـــاء الــحــجــز عــلــى أمــــوال 
رجل األعمال رامي مخلوف، ابن خال 
الرئيس بشار األسد وأحد أغنى أغنياء 

سوريا، وزوجته وأوالده.
وحملت الوثيقة تاريخ 19 مايو وعليها 
أن  فيها  وجـــاء  الــمــالــيــة،  ــر  وزيـ توقيع 
ــحــجــز االحــتــيــاطــي” يــأتــي ضــمــانــا  “ال
لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم 

االتصاالت في سوريا. 
الماضي،  األحـــد  قـــال،  مخلوف  وكـــان 
لاستقالة  مهلة  أعطته  السلطات  إن 
المشغل  “سيريتل”،  شركة  رئاسة  من 
األساس لخدمات الهاتف المحمول في 
ترخيص  فإنها ستسحب  وإال  سوريا، 

الشركة. وأضاف مخلوف، في 
يرفض  أنــه  فيديو،  مقطع 

ــتــنــحــي واالســـتـــقـــالـــة،  ال

مـــؤكـــدا أن انــهــيــار “ســيــريــتــل”، وهــي 
ــيــس إليــــــرادات الــحــكــومــة،  مــصــدر رئ
ــة “كـــارثـــيـــة” لــاقــتــصــاد  ســيــوجــه ضــرب
الــســوري، على حــد قــولــه. وفــي األول 
فيديو  مقطع  مخلوف،  نشر  مايو،  من 
أوضــح  “فيسبوك”،  فــي  صفحته  على 
التزاماتها  بدفع  “سيريتل”  التزام  فيه 
المالية كافة أمام الدولة. وأكد مخلوف 
لم  “ســيــريــتــل”  أن  الفيديو  مقطع  فــي 
الضريبية،  مستحقاتها  دفع  في  تقصر 
وتكفلت بسداد التزاماتها كافة، مشيرا 
إلى أنها أيضا تتقاسم عائداتها الربحية 

مع الدولة.
ــى أن الــمــطــالــبــات  ــ ــّوه مــخــلــوف إل ــ ــ ون
ــيـــر مــحــقــة،  الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــشـــركـــة غـ
خصوصا فيما يتعلق بالعقود المبرمة 
بــرضــى األطــــــراف، الفــتــا إلـــى أن 
لــه الــحــق فــي االعـــتـــراض على 

القرارات الحكومية.

األسد يجمد أموال وممتلكات رامي مخلوف

دبي ـ وكاالت

وصلت دفعة جديدة من “المرتزقة” إلى األراضي الليبية؛ 
حكومة  جانب  إلــى  العسكرية  العمليات  فــي  للمشاركة 
لحقوق  السوري  المرصد  أفاد  ما  بحسب  ضمت  الوفاق، 
الفصائل  مــن  المقاتلين  مئات  الــثــاثــاء،  أمــس  اإلنــســان، 

السورية الموالية لتركيا.
ليبيا حتى  إلى  الذين وصلوا  المجندين  بلغ عدد  وبذلك، 
بينهم مجموعة غير سورية، في حين   9600 نحو  اآلن، 
أبلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية 

لتلقي التدريب نحو 3300 مجند.
بين  أعمارهم  تــتــراوح  180 طفا  نحو  إلــى وجــود  يشار 
مــراد”، جرى  “السلطان  18 غالبيتهم من فرقة  والـ   16 الـ 
مــادي في  إغــراء  عملية  عبر  ليبيا،  للقتال في  تجنيدهم 

استغال كامل للوضع المعيشي الصعب وحاالت الفقر.
مقاتلي  القتلى في صفوف  ارتفعت حصيلة  ذلــك،  وإلــى 
تركيا جراء المعارك الدائرة على محاور عدة في ليبيا إلى 
إلى 304 مقاتلين بينهم 17 طفا دون سن الـ 18، كما أن 

من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.
وفرقة  المعتصم  “لــواء  لفصائل  القتلى  معظم  وينتمي 

السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان 
شاه”.

السوريين  والمقاتلين  “المرتزقة”  نقل  تركيا في  وتستمر 
إلى ليبيا؛ من أجل القتال إلى جانب فصائل الوفاق في 
وجه الجيش الليبي، على الرغم من اإلدانات الصادرة من 
اتفاًقا دولًيا يقضي  الرغم من توقيعها  دول عدة، وعلى 
الليبية في برلين مطلع العام  بعدم التدخل في الشؤون 

الجاري.

فصائل وميليشيات موالية لحكومة الوفاق في طرابلس

مصــرع 304 مقاتلين موالين ألنقرة بينهم 17 طفال مجنًدا
دفعة جديدة من مرتزقة تركيا إلى ليبيا

دبي ـ العربية نت

دعــوات  الماضية،  الساعات  فــي  العراقية  الساحة  شهدت 
في  تدخاته  بوقف  خامنئي  علي  اإليراني  المرشد  تطالب 
المتحدة  الــواليــات  أن  يــوم على إعانه  الــعــراق، وذلــك بعد 
العراق وسوريا، وسينتصر “محور  وإسرائيل ستهزمان في 
المدعومة  والميليشيات  الفصائل  إلى  إشارة  في  الممانعة”، 

من طهران.
ودشن عدد من الناشطين العراقيين على وسائل التواصل، 
شهدتها  بمحطات  مذكرين  #الزم_حدودك_خامنائي،  وسم 
الماضي،  أكتوبر  في  انطاقتها  منذ  العراق  في  التظاهرات 
رأسها  الباد وعلى  الخارجية في  التدخات  بوقف  مطالبة 

اإليرانية.
الــحــمــلــة، منتقدين  وشــــارك إعــامــيــون وصــحــافــيــون فــي 
التدخات اإليرانية في الباد عبر بعض الفصائل “الوالئية”.

إلى ذلك، نشر بعضهم صورة قيل إنها علقت في بغداد، تظهر 
فيلق  قائد  إلى  إضافة  وخامنئي،  “الخميني  من  كل  وجــوه 
الشعبي  الحشد  القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة 
في  أميركية  اغتيا في ضربة  اللذين  المهندس،  مهدي  أبو 

يناير الماضي في حرم مطار بغداد الدولي.

 وكتب أحد الصحافيين العراقيين معلقًا على الصورة التي 
الذي  القدس،  يــوم  لمناسبة  يبدو  ما  على  استعدادا  علقت 
تحتفل به إيران سنويا في كل آخر شهر من رمضان تقريبا: 
مشاعر  أتخيل  وخامنئي..  الخميني  وصــور  الــيــوم  “بــغــداد 
الجنود العراقيين المشاركين في حرب إيران واألسرى الذين 
الجدارية  بهذه  يمرون  وهم  المعاملة  أنــواع  ألبشع  تعرضوا 
يمتلكون  ما  أغلى  أعطوا  التي  عاصمتهم،  قلب  في  اليوم 
ال  الباقين  مكوناتها  ولغات  بالعربية  ناطقة  إبقائها  أجل  من 

بالفارسية”.

صور قادة إيران إلى جانب زعيم الحشد معلقة على أحد الجسور في بغداد

ناشطون عراقيون يدشنون وسم #الزم_حدودك_خامنائي
غضــب عــراقــي بـوجــه مرشــد إيــران

القدس المحتلة ـ وكاالت

ــام إســرائــيــلــيــة،  قــالــت وســـائـــل إعــ
الــثــاثــاء، إن مــصــادر مقربة  أمــس 
أن  األردنــيــة، كشفت  الحكومة  إلــى 
األردن قد يجمد بنودا من معاهدة 
الــســام، إذا قــامــت إســرائــيــل بضم 

الغور وشمال البحر الميت. 
إسرائيلية،  إعــام  وسائل  وبحسب 
ــإن عــمــان قــد تــجــمــد بــعــض بنود  فـ
معاهدة السام بين الدولتين، دون 

إلغائها كليا. 
الضم  المصادر األردنية أن  ونوهت 
سيمس أوال وقبل كل شيء التعاون 
األمــنــي والــعــســكــري مــع إســرائــيــل، 
ــبـــادل الــمــعــلــومــات  ــك تـ ــ بــمــا فـــي ذل

االستخباراتية وتقييم األوضاع.
الــضــم أيضا  يـــؤدي  ورجــحــت أن 

ــتــعــاون  ــال إلــــى الـــمـــســـاس ب
خصوصا  االقــتــصــادي، 

فـــي قــطــاعــي الــمــيــاه 

والــغــاز، فضا عــن احــتــمــال إغــاق 
السفارتين في تل أبيب وعمان.

اإلسرائيلية  ــان”  “كــ قــنــاة  وحــــذرت 
العاهل  في وقت سابق من ترجمة 
ــمــلــك عـــبـــدهللا الــثــانــي  األردنـــــــي، ال
خطوات  إلــى  أبيب  لتل  تهديداته 
فعلية حال ضمها أجزاء من الضفة 
أن  إلــى  مشيرة  المحتلة،  الغربية 
تخفيض  تــشــمــل  قـــد  الــتــهــديــدات 

مستوى العاقات.
األردنــي في حديث  العاهل  وحــذر 
بثته قناة “فوكس نيوز” األميركية، 
من أن حل الدولة الواحدة للصراع 
سيكون  اإلســرائــيــلــي،  الفلسطيني 

كارثيا على المنطقة.
ــد الــعــاهــل األردنـــــي أن ضم  وأكــ
أجــــزاء مــن الضفة  إســرائــيــل 
إلى صدام  الغربية سيؤدي 

كبير مع األردن.

األردن يهدد بإلغاء بنود معاهدة السالم مع إسرائيل
القدس المحتلة ـ أ ف ب

االســرائــيــلــيــة  ــعــدل  ال وزارة  أكـــدت 
ــاء، أن عــلــى رئــيــس  ــاثـ ــثـ الـ ــس  أمــ
الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو 
أن يمثل أمام المحكمة في القدس 

لدى بدء محاكمته بتهم فساد.
ــيــاهــو فــي  ــتــن ــدأ مــحــكــمــة ن ــبـ ــتـ وسـ
المحكمة المركزية في شارع صاح 
الدين في القدس الشرقية المحتلة 

األحد المقبل بـ 3 تهم فساد.
وكان موعد محاكمته مقررا في 17 
مارس، لكنه تأجل بسبب المخاوف 
كورونا  فيروس  بانتشار  المرتبطة 

المستجد.
نتنياهو  بــاســم  مــتــحــدث  وصــــرح 
ــدفــاع اجـــروا  أمـــس “أن مــحــامــي ال

حول  العدل  وزارة  مع  مناقشات 
حضور  من  اعفائه  إمكانية 

ــــم يــقــدمــوا  الــجــلــســة ول
طــلــبــا لــلــمــحــكــمــة” في 

هذا الصدد.
العدل  وزارة  بيان صــادر عن  وأكــد 
على  تــفــرض  الــقــضــاء  أحـــكـــام  “أن 
المحكمة، في  أمام  المثول  نتنياهو 
األســبــوع  الــفــســاد  بتهم  محاكمته 

المقبل”.
وقال البيان “إن وزارة العدل ال ترى 
قراراتها  عن  المحكمة  لحرف  سببا 
افتتاح  المتهمين في  بشأن حضور 
“أهمية  إلـــى  مــشــيــرة  محاكمتهم”، 
مــظــاهــر الـــعـــدالـــة وثـــقـــة الــجــمــهــور 
إلى  تعود  قضية  في  للبت  العامة” 

شخصية رفيعة المستوى.
أول  ــو  هــ ــا(  ــامــ عــ  70( ونــتــنــيــاهــو 
يخضع  إسرائيل  في  وزراء  رئيس 
ــزال فــي  ــ ــ ــو ال ي ــ ــلــمــحــاكــمــة وهـ ل
بالفساد  متهم  وهــو  السلطة، 
أمـــوال وخيانة  واخــتــاس 

الثقة في 3 قضايا.

“العدل اإلسرائيلية”: على نتنياهو المثول أمام المحكمة



بـــدأ جهـــاز كرة القـــدم في نـــادي البســـيتين خطـــوات المحافظة 
على العبيه واالســـتقرار على صعيد تشـــكيلة “السفينة الزرقاء” 

للموسم الرياضي المقبل 2020 - 2021.
ونجحـــت اإلدارة البســـيتينية فـــي تجديد التعاقد مـــع الالعبين 
تيمبـــو وماركوس؛ ليواصال بذلك تمثيلهما للفريق فيما تبقى من 
الموســـم الجـــاري 2019 - 2020، إضافـــة إلى الموســـم الرياضي 

الجديد.
وجـــاءت الخطوة من قبل إدارة البســـيتين بناء على التوصيات 
المرفوعـــة من الجهاز الفني، خصوًصا لما مثله الالعبان من ثقل 
في تشكيلة الفريق، إذ إن تيمبو يلعب في خط الوسط ويمتلك 
إمكانات مهارية وجماعية، وبالمناسبة كان من الممكن أن يكون 
فـــي صفـــوف المحـــرق، لكن االرتبـــاط بيـــن الطرفين فـــي بداية 
الموســـم الجـــاري لم يـــدم طويـــالً؛ لينتقل إلى البســـيتين، عالوة 
علـــى كون ماركوس العبا هدافا ويمتلك حاســـة تهديفية مميزة 

في خط المقدمة.
ويقود البسيتين المدرب التونسي صبري عبدالالوي الذي تولى 

المهمـــة قبيـــل تعليـــق األنشـــطة الرياضية بجـــوالت قليلـــة خلًفا 
للمدرب الوطني عبدالمنعم الدخيل الذي أعفي من منصبه.

ووضعيـــة فريق البســـيتين في الترتيب غيـــر مطمئنة لجماهيره 
ومحبيـــه؛ كونـــه مهـــدًدا بالهبـــوط إلـــى دوري الدرجـــة الثانيـــة، 
خصوصـــا مـــع امتالكه 8 نقاط فقط من جهـــة، واحتمالية خصم 
3 نقاط وتغريمه 5 آالف دينار بحريني في حال عدم اســـتيفائه 

لمعيار مشاركة الالعبين تحت 21 عاًما بحرينيي الجنسية.

فريق البسيتين

ــوس ــ ــاركـ ــ ــع تـــيـــمـــبـــو ومـ ــ جــــــدد الـــتـــعـــاقـــد مـ
البسيتين يبدأ خطوات استقرار التشكيلة

قـــال العب منتخبنـــا الوطني ونادي الحد 
لكرة القدم عبدالوهـــاب المالود بأن الحد 
عـــرض عليـــه التجديـــد للموســـم المقبـــل 
2020 -  2021 بعـــد المفاوضات الشـــفهية 
التـــي جرت بين الطرفيـــن، لكنها لم تصل 
بـــأن  الرســـمية، مؤكـــدا  المباحثـــات  إلـــى 
الحد هـــو بيته وناديـــه األم والعالقة بين 

الطرفين أكبر من ذلك.
وأضـــاف المالـــود فـــي تصريـــح خـــاص لـ 
“البـــالد ســـبورت” )لقد فاتحني مســـؤولو 
الحد بشـــأن التجديد بشكل عابر دون أن 
تصـــل المفاوضـــات إلى األمور الرســـمية. 
فكمـــا يعلم الجميـــع بأنني مازلـــت ملتزما 
بعقـــد مـــع الحـــد، والموســـم الحالـــي لـــم 
يســـتكمل بسبب وباء كورونا ولغاية اآلن 
ال نعرف مصير مسابقة الدوري، وبالتالي 

فإنـــه ال يمكـــن التوصـــل إلـــى اتفـــاق فـــي 
الوقت الحالي..(.

وألمح المالـــود إلى إمكان الرحيل بالقول 
“لغايـــة اآلن لم أتلق عرضا رســـميا من أي 
نـــاد آخر، وفـــي حال حـــدث ذلـــك، فإنني 
ســـأدرس العـــرض مـــن حيث قـــوة النادي 
ومنافســـته على األلقاب وتوفر المشاركة 

الخارجيـــة والحوافـــز المتوافـــرة وجميع 
عنهـــا  يبحـــث  التـــي  األخـــرى  النواحـــي 
الالعـــب...”. وعبـــر المالـــود عـــن ســـعادته 
والنتائـــج  المتميـــزة  بالعـــروض  الكبيـــرة 
اإليجابيـــة التـــي ظهـــر عليهـــا الحـــد فـــي 
دوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز بعدما أنهى 
الجـــوالت الــــ 11 فـــي صـــدارة الترتيب بـ 
28 نقطـــة، متفوقا على المحرق الوصيف 
بنقطتيـــن. وتمنـــى المالـــود بأن تســـتكمل 
مســـابقة الـــدوري في حـــال زوال جائحة 
كورونـــا وعـــدم إلغـــاء الـــدوري، أو إقامـــة 
مباراة فاصلة بينه وبين المحرق لتحديد 
أو  اإللغـــاء  أفضـــل  “ال  مضيفـــا  البطـــل، 
الفاصلـــة، وإنما اســـتكمال باقي الجوالت 
حتـــى نلعـــب أكبـــر عـــدد مـــن المباريـــات، 
ونكون أكثر جاهزيـــة لنهائي كأس جاللة 

الملك، والتي ستجمعه أمام المحرق..”.

عبدالوهاب المالود

تمنــى اســتكمال الــدوري وعــدم إقامــة فاصلــة مــع المحرق
المالــود: الحــد خاطبني للتجــديــد
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ــد بــــــــــأداء الــــمــــدرب ــيـ ــشـ رئــــيــــس الــــــنــــــادي يـ

بني جمرة يتمسك بالنبهان

أكــد رئيــس نــادي بنــي جمــرة عبدالمجيــد إبراهيــم رغبــة النادي 
فــي تجديــد التعاقد مع المدرب الوطني جاســم النبهــان؛ لقيادة 

الفريق األول للكرة الطائرة بالموسم المقبل ٢٠٢٠ -  ٢٠٢١.

وأضاف إبراهيم للبالد سبورت 
أن مجلـــس االدارة لديـــه رغبـــة 
فـــي التمســـك بالنبهـــان للبقـــاء 
علـــى رأس الجهاز الفني لفريق 
بنـــي جمرة الـــذي ضمـــن البقاء 

بدوري الدرجة األولى.
تجربـــة  أول  “فـــي  وأضـــاف 
تدريبيـــة لـــه نجح النبهـــان في 
إبـــراز كفاءتـــه بعدمـــا حقق مع 
ضمـــن  البقـــاء  هـــدف  الفريـــق 
دوري األضـــواء. المدرب يتمتع 

بإمكانـــات جيـــدة وعالقتـــه مع 
وطريقتـــه  متميـــزة  الالعبيـــن 
في التدريب متقنة، ولن نفرط 
فيه وهناك رغبة مشـــتركة بين 

الطرفين الستمرار العالقة ..”.
وأوضح إبراهيم أن عدم حسم 
التعاقد بشكل نهائي مع النبهان 
يعود الى ضبابية وضع الموسم 
انطالقـــة  وتاريـــخ  المقبـــل 
المســـابقات بعـــد أن أنهـــى بني 
جمرة موســـمه الحالـــي، والذي 

توقف فيما بعد بســـبب تفشـــي 
 .  ”١٩ “كوفيـــد  كورونـــا  وبـــاء 
وأشـــار إلـــى أن بنـــي جمـــرة لـــو 
كان يضـــم بعـــض العناصر ذات 

لظهـــر  واإلمكانـــات  الخبـــرة 
بصـــورة أفضـــل بقيـــادة النبهان 
فـــي  مشـــيدا  ونتيجـــة،  أداء 
الوقـــت ذاتـــه بجميـــع الالعبين 
الحالييـــن والذيـــن كانـــوا علـــى 
قدر المســـؤولية وبذلوا جهودا 
هـــدف  تحقيـــق  فـــي  كبيـــرة 
البقاء. وحافظ بني جمرة على 
موقعـــه بـــدوري الدرجة األولى 
بعدمـــا فـــاز علـــى النبيـــه صالح 
بثالثة أشـــواط مقابل شوطين 
فـــي المواجهـــة الثانيـــة، بينهما 
بملحق الهبوط وســـبق وأن فاز 
“الجمراوية” على منافسهم في 

المباراة األولى بنتيجة ٣/ ١.

كيف هو برنامجك في “رمضان كورونا”؟ «

األســـد  نصيـــب  والرياضـــة  للعائلـــة  القـــالف: 
خصوصـــا مـــع االحترازات الصحيـــة والتباعد 

االجتماعي.
ما سلبيات وإيجابيات كورونا معك كونك  «

رياضيا؟

القالف: الســـلبيات بالنســـبة لي كمـــدرب ربما 
هـــي توقـــف منافســـات الـــدوري والتدريبـــات 
اليومية مما ســـيضاعف العمل ويربك الخطة 
الموسمية بالكامل. أما اإليجابيات هي فرصة 
ألعطي عائلتي الجزء األكبر من وقتي وكذلك 
العمـــل والتدريـــب  االبتعـــاد عـــن ضغوطـــات 
والمنافســـات وأيضا توفرت المساحة للعودة 

لممارسة الرياضة.
هل أنت مع عودة المسابقات أو إلغائها..  «

ولماذا؟

القـــالف: أتمنـــى عودتهـــا بالتأكيد لو ســـنحت 
الظروف الصحية بالمقام األول، خصوصا وأن 
التحـــدي أصبح أكبـــر مع خســـارة الفريق في 
أول جولـــة في الدور السداســـي، وكلي رغبة 
في التعويض والتتويج. أما فكرة اإللغاء، فال 
أتوقـــع أن يحصل توافـــق عليها خصوصا من 

األوائل الســـتة، ولكن ما يهم حاليا هو التغلب 
على جائحة كورونا ومساعدة فريق البحرين 
في ذلك. التكهـــن للمرحلة المقبلة صعب جًدا 
وحســـب علمي ال توجد الئحـــة واضحة بهذا 

الشأن.
كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟ «

القالف: الطموح موجود ســـواًء على مستوى 
المنتخبـــات الوطنيـــة أو األنديـــة، ومـــع إنهاء 
ملـــف مســـتحقات الرياضييـــن مـــا أتمنـــاه أال 
تكون تأثيرات كورونا في الجانب االقتصادي 
تلقي بظاللها على ميزانية الشباب والرياضة، 

ولكني متفائل.
هل اكتشفت الكورونا فيك شيئا جديدا غير  «

هوايتك الرياضية؟

القالف: بالنسبة لي وبطبيعة عملي األساسي 
كمعلم تربية رياضية تســـتحوذ الرياضة على 
جـــل مخططاتـــي؛ لذلك اســـتغل وقتـــي حاليا 
فـــي متابعـــة مســـتجدات كـــرة اليـــد العالميـــة 

النظرية والعملية.
ما وجبتك المفضلة على الفطور والسحور؟ «

القالف: الثريد وأية وجبة تحتوي على األرز، 

إضافة الى اللقيمات طبًعا.
طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

القالف: اللقيمات من الطبقات التي ال تغيب.
ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

القالف: لم تعد البرامج كالسابق؛ لذا ال يوجد 
شيء محدد. 

موقف سابق تتذكره في كل شهر رمضان؟ «

القـــالف: ربمـــا الســـهرات الرمضانيـــة لمتابعة 
اللعبـــة  زمـــالء  مـــع  البحرينيـــة  المسلســـالت 
حينها كنا في التاســـعة عشرة من العمر، وهم 

حســـين فخـــر، محمـــد علـــي 
جواد، محمد النشيط، أحمد 
النشـــيط،  حســـن  منصـــور، 
جاسم خميس، محمد مكي، 

علي فخر.

علي مجيد

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

في الشهر الرمضاني الكريم 
االستثنائي المحاط  بفيروس 
كورونا. وسيكون ضيفنا اليوم 
مدرب فريق األهلي لكرة اليد 

أمين القالف.

حسن علي أحمد مهدي

جاسم النبهان

حسن علي

منتخب الصاالت يستعيد الحارس جناحي
ــات جــاهــزا لــلــعــودة ــ ــأهــيــل وب ــت ــي الــتــقــويــة وال ــرَت ــت ــى ف ــه أن

بــات حــارس منتخبنــا الوطني األول لكرة الصاالت يوســف جناحي جاهًزا للعودة مــن جديد، وذلك بعد غيابه الطويل إثر 
إصابتــه التــي منعــت مــن تواجده مــع المنتخب خالل االســتحقاقات األخيرة، والمتمثــل أبرزها في تصفيات بطولة آســيا 
2020 التي أقيمت خالل أكتوبر الماضي وتمكن المنتخب من التأهل عبرها إلى النهائيات المقرر إقامتها في تركمانستان 

خالل أغسطس المقبل.

لـ”البـــالد  جناحـــي  يوســـف  وقـــال 
تحســـنت  إصابتـــه  إن  ســـبورت” 
بشـــكل كبيـــر، وتعافى منهـــا بعدما 
ألمـــت بـــه خـــالل الســـنة الماضيـــة 
خـــالل مبـــاراة وديـــة لمنتخب كرة 
الصاالت أمام أحد الفرق الكويتية، 

والتي أقيمت في البحرين.
األخصائييـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
شخصوا اإلصابة بقطع في الرباط 
الخلفـــي للركبـــة اليســـرى، موضًحا 
أن هـــذا النـــوع مـــن اإلصابـــات لـــم 
الجراحـــي  التدخـــل  يســـتوجب 
التوجيهـــات  بحســـب  واالكتفـــاء 

الطبية بعمليات التقوية.
وذكـــر جناحـــي أن فتـــرة التقويـــة 
استمرت حوالي 3 أشهر، كما دخل 
في مرحلة عالجية مع اختصاصي 
العـــالج الطبيعي عقيل هيات لمدة 
شـــهر ونصف، قبل أن يكون جاهًزا 
للتأهيـــل عبر التدريبـــات المختلفة 
التـــي زاولهـــا مـــع مـــدرب منتخبنـــا 

لكرة الصاالت، البرازيلي “لينو”.
ولفـــت إلـــى أنـــه تعافـــى حالًيـــا من 
اإلصابـــة وبـــات جاهًزا للعـــودة من 
جديد، قبـــل أن تتوقف األنشـــطة؛ 
بســـبب فيروس كورونا، مؤكًدا أن 

عودته إن شـــاء هللا بشكل طبيعي 
بعـــد زوال هـــذه الجائحـــة، خاصـــة 
وأنه يســـتثمر الوقت حالًيا إلجراء 
المزيـــد مـــن التدريبـــات والتأهيـــل 

والتقوية.
جناحـــي  يوســـف  عـــودة  وتعتبـــر 
لكـــرة  الوطنـــي  للمنتخـــب  مكســـًبا 
مشـــاركة  علـــى  المقبـــل  الصـــاالت 
آســـيوية مهمـــة مؤهلـــة إلـــى كأس 
العالـــم، خصوًصـــا لمـــا يملكـــه مـــن 
مقومات وإمكانات بين الخشـــبات 
األعمـــدة  أحـــد  جعلتـــه  الثـــالث 

األساسية للمنتخب.

أحمد مهدي

يوسف جناحي

كورونا وتقنية “الجمهور االفتراضي”
عادة الحياة إلى مالعب كرة القدم األلمانية يوم الســبت الماضية؛ لتصبح “البوندســليغا” 
المســابقة الكبــرى األولــى التــي تتحــدى جائحــة كورونــا ومــا فرضتــه مــن رعــب وخــوف 

وإجراءات احترازية في مختلف دول العالم.
غير أن المباريات، وإن كانت مثيرة، ومرتقبة من عشــاق كرة القدم المتعطشــين لمتابعة 
الســاحرة المســتديرة بعــد توقفهــا ألكثــر من شــهرين، شــعروا في لحظة ما بوجود شــيء 
مفقود وهم يتابعون المواجهات األلمانية التي أقيمت خلف األبواب المغلقة دون جمهور.

ويــدرك الجميــع أن التضحيــة بالصخــب الجماهيري الــذي يضفي الحماســة واإلثارة على 
المنافســات الكروية كان الخيار األمثل ليتســنى للقيمين على الدوري األلماني اســتئناف 
البطولــة بعدمــا حــددت لهــا شــروط وبروتوكــوالت صحيــة مشــددة للحفاظ على ســالمة 

الالعبين، وإليقاف زحف الفيروس وانتشاره بين الناس.
ومن هنا طفقت فكرة للمســؤولين في إنجلترا وهم يتابعون األلمان أثناء خطفهم أنظار 
العالــم، بأهميــة أن تكــون عودة “البريميرليــج” مغايرة عن ألمانيا، مــن خالل إضفاء مزيد 

من التأثيرات على المالعب الخاوية من الجماهير بإيجاد تقنية تحاكي المدرجات!
ويفكــر اإلنجليــز باالســتعانة بالتقنيــات والمؤثــرات التــي مــن شــأنها أن تحــدث ضوضاء 
شــبيهة بضوضاء المشــجعين ليكســروا الصمت أثناء نقل المباريات عبر الشاشــة الفضية 

ولتعطي المتابع شعورا شبيها بشعوره أثناء متابعة مباراة طبيعية. 
ويبــدو أن األفــكار الباحثــة عــن مــلء المدرجــات الخاليــة بالتقنيات والمؤثــرات الحديثة 
آخــذة فــي التزايد، خصوصا أن الذكاء االصطناعي اليوم في أوج تقدمه وازدهاره، ومن 
الممكــن أن نتابــع المباريــات في المســتقبل القريب حتى دون أن نشــعر بــأن الملعب خال 

من المشجعين.
هــذا األمــر يدعونــا لتوقــع اختــراع آليــات حديثة، يمكــن أن نطلــق عليها تقنيــة “الجمهور 
االفتراضــي”، مــن خــالل تطويــع التكنولوجيــا وربطهــا مــع المشــاهدين فــي منازلهــم عبر 
الهواتــف الذكيــة؛ ليتفاعلــوا مــع األهــداف والهجمــات وكأنهم فــي الملعب، وهــذه التقنية 
موجــودة بالفعــل فــي وســائل التواصــل االجتماعي وال غرابــة في اســتخدامها أثناء نقل 

المباريات الكروية في زمن الكورونا.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم



حالــة كبيــرة من النجــاح يحققهــا مسلســل “االختيار” 
منــذ عرض حلقاتــه مع بدء شــهر رمضــان، حيث منح 
المسلســل مشــاهديه وجمهــوره روحا خاصة وحســا 
وطنيا عاليا يبدو أنه لم ينتقل إلى الكبار فحســب، وإنما 

امتد تأثيره إلى األطفال أيضا وبسرعة كبيرة، وذلك بعدما 
ظهر طفل صغير يســتخدم تيك توك على طريقة الشــهيد 

أحمد المنسي، والذي بات هناك جيل يتمنى أن يصبح مثله، ليثبت العمل أنه 
استطاع توصيل رسالته بسرعة شديدة.

تواصل إذاعــة البحرين في بــث مختلف البرامــج المعدة 
لشهر رمضان المبارك على جميع موجاتها، ومن البرامج 
الدينية التي تبث” مع الفقهاء”، وهو برنامج يتناول سيرة 
مختصــرة لـــ 30 فقيها مــن التابعين ومــن عصر األمة 

المجتهديــن، ويتكــون فريق العمــل من زياد الســعدون 
وآمنة راشــد، ويبث على موجــة القرآن الكريــم. وبرنامج آخر 

بعنوان “من هدي الصحابة والتابعين” برنامج يتدارس الســير العطرة للصحابة 
والتابعين من خالل المواقف واألحداث التي مروا بها.

كشــفت اإلحصاءات الرســمية الصادرة عن إدارة اإلعالم 
الرقمــي في قطــاع اإلذاعة والتلفزيون بمؤسســة دبي 
لإلعالم عــن أرقام المتابعــات الجماهيريــة أن الفنانة 
فاطمــة عبدالرحيم حققــت عدد مشــاهدات محتمال 

وصــل إلى ما يزيد عــن )26.42( مليون مشــاهدة، فيما 
تجاوز عدد التغريدات والمنشورات الرقمية أكثر من )190( 

ألــف تغريــدة، وذلك من خــالل ظهورها في المسلســل الكوميــدي الجديد، 
“حكايات ابن الحداد” مع نخبة من نجوم البحرين.

مشاهدات فاطمةمع الفقهاءرسالة وطنية

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

tariq.albahar
@albiladpress.com

تــــــــراثـــــنــــــــا

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

٢٥٠

666666

وحتـــى  اإلفطـــار  ســـاعات  خـــال 
الســـحور يحتاج الجســـم الســـوائل 
الوظائـــف  لمواصلـــة  الازمـــة؛ 
اختيـــار  ويســـاعد  الحيويـــة. 
الخضروات والفواكـــه الغنية بالماء 
علـــى توفيـــر حصة جيـــدة من هذه 
الســـوائل وترطيـــب الجســـم. إليك 
أغنى 10 خضروات وفواكه بالماء:

أغنـــى  الخيـــار  يعتبـــر  الخيـــار:   .1
األطعمة الصلبة بالماء؛ ألنه يشـــكل 
96 % منـــه. وتعتبـــر ســـلطة الخيار 
األطبـــاق  مـــن  )الزبـــادي(  واللبـــن 
ســـهلة التحضيـــر، والغنيـــة بالفوائد 

الصحية.
2. الطماطـــم: 95 % مـــن محتـــوى 

وهـــي  مـــاء،  )البنـــدورة(  الطماطـــم 
عنصـــر رئيـــس في طبـــق الســـلطة، 

وفي طبخ الكثير من األطباق.
3. الخـــس: تبلـــغ نســـبة المـــاء فـــي 
الخس 96 %، وهو من الخضروات 

الورقية الغنية بالكالسيوم.
4. الكوســـا: تصـــل نســـبة المـــاء في 
الكوســـا 95 % تقريبـــا، وهـــي مـــن 

األطعمة سهلة الهضم.
5. البرتقـــال: تبلـــغ نســـبة المـــاء في 
البرتقـــال 85 %، ويوفـــر البرتقـــال 
حصـــة كبيـــرة مـــن فيتامين “ســـي” 

والمعادن واأللياف. 
6. البطيخ: نســـبة الماء في البطيخ 

.% 92

خضروات وفواكه غنية بالماء لترطيب الجسم

اللهم إن كانت هذه ليلة 

القدر، فاقسم لي فيها خير 

ما قسمت، واختم لي في 

قضائك خير ما قضيت، 

واختم لي بالسعادة فيمن 

ختمت. 
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صحتك مع الصوم

تمكـــن الفنـــان الشـــاب نجم مســـاعد من 
إثبات نفســـه وموهبته الفنية من خال 
قـــوة األداء والحضـــور والمقـــدرة علـــى 
وعـــدم  الشـــخصيات،  مختلـــف  تقديـــم 
البقاء أســـيرا للشـــكل التقليدي أو الدور 
الواحـــد، فبـــرع فـــي المســـرحيات وفي 
بأســـلوبه  محتفظـــا  الدراميـــة  األعمـــال 
الفنـــان نجـــم  التقـــت  البـــاد”   “ المميـــز. 

مساعد في هذه الوقفة:
 ماذا عن ردود فعل المشاهدين عن  «

دورك في مسلسل “حكايات ابن الحداد”؟

كانـــت ردود الفعل جميلة ولم أتوقع كل 
هـــذا التفاعل، ولكـــن الشـــيء المضحك 
في الموضوع هـــو أن أغلب الجمهور لم 
يســـتوعب بأن شـــخصية “مصبـــاح “هو 
نفس الممثل الذي قام بأداء بشـــخصية 

“فتون” في مسلسل طفاش.
 هل شعرت بالفرق بين أجواء  «

مسلسل “طفاش” و “حكايات ابن 
الحداد”؟

بالتأكيـــد هنـــاك فـــرق كبيـــر بيـــن أجواء 
المسلســـلين، فـــاألول تراثي تم تصويره 
في اســـتديوهات داخلية ونســـبة قليلة 

مـــن المشـــاهد صـــورت في الخـــارج. أما 
العمـــل الثانـــي، فهـــو فانتازي وتـــم بناء 
قريـــة كاملـــة لتصويـــره، بيد أن الشـــيء 
الوحيـــد المشـــترك بينهمـــا روح الفريـــق 

الواحد في الكواليس. 
 الصعوبات التي تعترض طريق  «

المواهب الواعدة في ساحتنا الفنية؟

عـــدم الثقـــة وإعطـــاء الفرص وتســـليط 
الضـــوء عليهـــا، وهـــذه إشـــكالية كبيـــرة 

نعاني منها.
 أين تجد نفسك في األدوار  «

الكوميدية أم األدوار الجادة؟

في بداية دخولي الوسط الفني، وجدت 

نفســـي فـــي األدوار الكوميديـــة فقـــط، 
ولكن مؤخـــرا وبعد التجربة التي مررت 
بهـــا على صعيـــد المســـرح أو التلفزيون، 
الجمهـــور  بشـــهادة  نفســـي  وجـــدت 
والمختصين في المجال، بأنني أستطيع 
أن ألعب جميع األدوار، ويجب أال أحصر 

نفسي في أدوار معينة.
 ما مقياس حكم الناس والمشاهدين  «

على الممثل؟   

تختلـــف المقاييس لدى الجمهور، بحكم 
هنـــاك من يحب طلـــة الفنـــان وحضوره 
وهنـــاك مـــن يحـــب اختياراتـــه، ولكنـــي 
أتصـــور أن “الحضـــور” هو الذي يميز كل 
فنان عن اآلخر، فجميع األمور مكتسبة، 

ولكن الحضور موهبة. 
 ما طموحك؟ «

طموحي مثل أي شـــاب وضع قدمه للتو 
على أول عتبة في سلم النجاح، وأتمنى 
أن أستمر على نهجي واستمراريتي في 

عالم الفن الواسع. 
 هل من كلمة أخيرة؟ «

أشـــكر جريـــدة “ البـــاد” التـــي عودتنـــا 
بشـــكل دائم االهتمـــام بالفنان البحريني 
وتشجيعه ودعمه وتسليط الضوء على 
مشاركاته؛ ألن الفنان الشاب بحاجة إلى 

اإلعام للظهور واالنتشار.

نجم مساعد: مشكلتنا عدم الثقة في المواهب الواعدة وإعطائها الفرص

 المقادير:
ربع كيلو سمك فيليه.

كـــوب ونصـــف برغـــل ناعـــم منقوع 
ومصفى.

4 أكواب ثلج مجروش.
1 حبة كبيرة بصل مفروم.

1 ملعقة كبيرة “ملعقة طعام” كزبرة 
مطحونة.

1 ملعقة صغيرة “ملعقة شـــاي” بشـــر 
ليمون.

ملح.
فلفل أسود مطحون.

بهارات سمك.

 الحشوة:
1 حبة متوسطة بصل مفروم.

2 ملعقـــة كبيـــرة “ملعقة طعام” زيت 
زيتون.

1 ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” كركم.
ملح.

فلفل أسود مطحون.
بهارات سمك.

زيت للدهن.

 التحضير:
فـــي وعـــاء الكبـــة أو المفرمـــة، نضع 
وبشـــر  والبصـــل  والبرغـــل  الســـمك 
حتـــى  جيـــدا  ونفرمهـــم  الليمـــون، 

ينعموا.
نضيـــف الثلـــج بالتدريج مـــع الخلط 
المســـتمر، ثـــم نتبل الخليـــط بالملح 
والفلفـــل األســـود وبهارات الســـمك، 
ونخلطـــه جيدا. نســـخن الفرن على 
درجـــة حـــرارة 180 مئويـــة، وندهن 
صينية مقـــاس 25×25 بالزيت. في 
مقاة واســـعة وعلى نار متوســـطة، 
نضع الزيـــت والبصـــل، نقلبهم حتى 
يصفـــر البصـــل. نتبل البصـــل بالملح 
والفلفل األسود والكزبرة والبهارات، 
الســـمك،  خليـــط  إليـــه  نضيـــف  ثـــم 
ونقلـــب جيـــدا لمـــدة 5 دقائـــق، ثـــم 
نرفعه من على النـــار. نوزع الخليط 
ســـطحه  ونســـاوي  الصينيـــة،  فـــي 
جيدا. نقطع كبة الســـمك بالســـكين، 
ندخـــل  بالزيـــت.  وجههـــا  وندهـــن 
دقيقـــة   20 لمـــدة  الفـــرن  الصينيـــة 
حتى تنضج. نخرج كبة الســـمك من 
الفـــرن، ونعيد تقطيعها مـــرة أخرى. 
نقدم كبة الســـمك ســـاخنة مع الخبز 

الشامي والبطاطس المقلية.

كبة السمك

مطبخ

أراد أن يتخذ طريًقا مختلًفا عما يتخذه أقرانه ومن هم في مثل ســنه، فبدًل من 
الجلــوس أمــام ألعــاب الفيديــو أو منصــات التواصــل الجتماعــي أو اللعب خارج 
المنزل، اختار الشــيف الشــاب قاسم المدوب ذو األربعة عشر عاًما الطبخ؛ ليفجر 
كل طاقاتــه فيــه، عــن هــذه الموهبة فــي المطبخ كان لمســافات البالد هــذا اللقاء 

السريع معه حولها ومن يقف وراءه ومن أين يأتي باإللهام في وصفاته: 

 لماذا الطبخ؟  «

المفضلـــة،  هواياتـــي  مـــن  الطبـــخ  ألن 
وأمارســـه في أوقات فراغي ويجلب لي 
الســـعادة، باإلضافة إلى أن هناك سرا في 
الطبـــخ، فهو يبعث على الراحة النفســـية 

الداخلية، شعورا خاصا جدا.
 ما أول طبق صنعته؟ وكيف كانت  «

التجربة؟ 

أول طبق صنعُته كان البطاطا المهروسة، 
وكانـــت تجربـــة ممتعة جًدا، بـــل ممتازة، 
ومـــن هنـــا كانـــت انطاقتـــي فـــي اتخـــاذ 
الطبـــخ هواية لي، وكان للعائلة أيًضا دور 
كبير، فهـــي تحفزني باســـتمرار لمواصلة 

ما أفعله وما أنا شغوٌف به. 
 من الداعم األول لك في هذا  «

المجال؟ 

أمي هي الداعم األول لي، فهي تشجعني 
علـــى ذلك دائًما، أمـــا الداعم الثاني، فهي 
التـــي  فهـــي  الخفـــي،  أختـــي والمســـاعد 
تســـاعدني عند الحاجة في تطبيق بعض 

الوصفات. 
 إلى جانب الطبخ ماذا تحب أن  «

تمارس؟ 

و”مونتـــاج  التصويـــر  ممارســـة  أحـــب 

الفيديو”، وحاولت قدر المستطاع الدمج 
بيـــن هواياتي الثاث، فأثناء ممارســـتي 
الطبخ أصـــور أطباقي وأعّدل الصور، ثم 
أنشـــرها على حســـابي فـــي “إنســـتغرام”، 

باإلضافة إلى قناتي في “يوتيوب”.
من ملهموك في عالم الطبخ؟  «

ولماذا؟ 

الشـــيف رياض الخالد والشـــيف بوبديع؛ 
ألني كنت أتابعهما باستمرار، وتعلمت 

منهمـــا الكثير مـــن خال تطبيق 
بعـــض وصفاتهما واســـتخدام 
بعض األســـاليب التي تجعل 
عملية الطبخ سهلة وممتعة. 

 ما الموقف الذي  «
حدث لك أثناء الطبخ 

وال تستطيع نسيانه؟ 

المواقـــف كثيـــرة جـــًدا؛ ولكن 

الموقف الذي ال أســـتطيع نسيانه أبًدا هو 
أننـــي حرقـــت الســـكر حينما كنـــت أطبق 
وصفـــة الحلوى البحرينيـــة، كان هذا من 
المواقـــف التـــي ال تنســـى، وتعلمـــت منها 

الكثير. 
 كيف كان رد فعل األهل  «

واألصدقاء عندما اتجهت للطبخ 
على أنه هواية؟ 

الدائـــم  التشـــجيع 
ال  الـــذي  والمســـتمر 
موقفهـــم  هـــو  يـــزال 
دائًما، وذلك من خال 
لوصفاتـــي  تطبيقهـــم 
التـــي أضعهـــا وإرســـال 
لـــي، وهذا  تطبيقاتهم 
أعده نجاًحـــا وتأثيًرا 
ـــا  يًّ قو

وبأنني أمشي على الطريق الصحيح. 
 ما رأيك بعبارة: “الطبخ للنساء  «

فقط”؟ هل تراها حقيقة؟ 

مـــن وجهة نظـــري، أرى أن ســـاحة الطبخ 
للجميع، فأنا ال أتفق مع هذه المقولة؛ ألن 
الطبخ ليس للنســـاء فقـــط، وإنما للرجال 
أيًضـــا نصيب فيه، والدليـــل على ذلك أن 
معظـــم الطهـــاة فـــي العالم رجـــال أمثال 

)الشيف رمزي( وغيره الكثير. 
 ما نصيحتك ألقرانك الذين ال  «

يملكون هواية أو هدًفا؟ 

من ليس لديه هواية أو هدف البد له من 
التجربة، فتجربة عـــدة هوايات مختلفة 
الهوايـــة  معرفـــة  علـــى  الشـــاب  تســـاعد 
المناســـبة له، وكيفية ممارستها كما أفعل 
أنـــا، وأيًضا يجب عليه أن يضع له أهداًفا 
يريد الوصول إليها، فعلى ســـبيل المثال، 
مـــن ضمن أهدافي أن أصبح معروًفا بين 
النـــاس ويـــزداد عـــدد متابعـــي حســـابي، 
وبالتالـــي زيـــادة عدد المســـتفيدين، فكل 
مـــن لديه هدف ســـيصل إلـــى هدفه الذي 

يريده وتتحقق أمنيته.

المناسبة ــب  ــواه ــم ال تــكــشــف  ــة  ــرب ــج ــت وال لـــي  األول  ــم  ــداعـ الـ أمـــي 

الشيف الشاب قاسم المدوب: ضد مقولة أن الطبخ للنساء فقط

محرر مسافات 

الفنان نجم مساعد

 وديعة الوداعي 



االتصـــاالت  شـــركة  البحريـــن   stc قامـــت 
 NEC الرائـــدة فـــي المملكـــة، بالشـــراكة مـــع
Payments، إحـــدى أبـــرز شـــركات خدمـــة 
بطاقتهـــا  بإطـــاق  المصرفيـــة،  الحلـــول 
خـــال  مـــن  الدفـــع  مســـبقة  اإللكترونيـــة 
المحفظة اإللكترونية stc pay بالتعاون مع 
ماســـتركارد، مما يتيح للعماء التسوق لدى 
عـــدد أكبـــر من المتاجـــر إلجـــراء معاماتهم 
الشـــرائية عبر المنصات اإللكترونية بشـــكل 
أســـرع وأكثر فعاليـــة وأمانا خصوصا خال 

هذه الظروف الراهنة.
الدائـــم  بالتركيـــز  البحريـــن   stc وتســـتمر 
على توفيـــر المنتجات والخدمـــات الرقمية 
ف مع األوضاع  المختلفة، إضافة إلـــى التكيُّ
الراهنـــة غيـــر المســـبوقة. وألول مرة تحقق 
stc البحريـــن إنجـــازا فريـــدا مـــن نوعه عبر 
ربـــط عملياتهـــا مـــع NEC Payments ممـــا 
أثمـــر عن إطاق هـــذه البطاقـــة اإللكترونية 
مســـبقة الدفـــع، األمـــر الذي يعتبـــر ذا أهمية 

كبرى، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية 
عن تشـــجيعها للتســـوق إلكترونيـــا وإجراء 
عمليات الدفـــع عن بعد قدر اإلمكان لتفادي 
التعامـــل بالمبالـــغ النقديـــة لتفـــادي انتقـــال 

.COVID-19 فيروس
 stc وتتيـــح البطاقـــة المدرجـــة فـــي تطبيق
للســـلع والخدمـــات  التســـوق  للعمـــاء   pay
والعالميـــة  المحليـــة  المتاجـــر  جميـــع  لـــدى 

اإللكترونيـــة بـــكل أمان وفعاليـــة. كما يمكن 
هـــذا االبتكار جميع العمـــاء ممن ال يملكون 
بطاقات ائتمانية بالتسوق عبر اإلنترنت في 
أي وقـــت وأي مكان ليتـــم توصيل طلباتهم 
إلـــى منازلهـــم. ويمكـــن لجميع مســـتخدمي 
البطاقـــة  هـــذه  علـــى  الحصـــول   stc pay
االلكترونية بالمجـــان ولمدة صاحية تصل 
إلـــى 3 ســـنوات. باإلضافـــة إلى ذلـــك، يمكن 
 stc pay للعمـــاء نقـــل المبالغ مـــن حســـاب
إلـــى البطاقـــة اإللكترونية بـــكل مرونة وكما 

تطلبت الحاجة. 
وعلق الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين 
نـــزار بانبيلـــه، قائا: “نحن ســـعداء باإلعان 
 NEC Payments عـــن هـــذه الشـــراكة مـــع
والتي ســـتعزز مـــن حجم خدماتنـــا الرقمية 
المتاحـــة لجميع عمائنا ســـواء مـــن األفراد 
أو المؤسســـات، كمـــا ســـتوفر هـــذه الخدمة 
المعامـــات  إلجـــراء  المطلوبـــة  المرونـــة 

االلكترونية بشكل آمن وفعال..

حصلت شـــركة كانو لتقنية المعلومات، إحدى الشـــركات التابعة لشـــركة 
إبراهيم خليل كانو، على جائزة “أفضل شـــريك مؤسســـي في البحرين” 
من أروبا نتووركس )Aruba Networks(، إحدى الشركات التابعة لشركة 

.)Hewlett-Packard( هيوليت-باكارد
تأتـــي هـــذه الجائـــزة تقديـــرا لـــأداء االســـتثنائي لشـــركة كانـــو لتقنيـــة 
المعلومـــات، والـــذي أثمـــر عنه زيـــادة مبيعات شـــركة أروبا ونمـــو قاعدة 

عمائها في السوق المحلية. 
وقـــال عضـــو مجلـــس اإلدارة في شـــركة إبراهيم خليل كانـــو، وليد كانو 
“تمثـــل هـــذه الجائزة إنجازا مهما جديدا في مســـيرة شـــركة كانو لتقنية 
المعلومـــات، ونحن فخـــورون للغاية لتكريم جهودنا في توفير مجموعة 
حلول شـــركة أوروبـــا الخاصـــة بالشـــبكات والتقنيات الاســـلكية لقطاع 
األعمـــال فـــي المملكـــة”.  مـــن جانبـــه، تحـــدث المديـــر العام لشـــركة كانو 
لتقنيـــة المعلومـــات، رامغوبـــال مينون، ُمســـلطا الضوء علـــى أهمية هذه 
الجائزة، قائا: “تحرص شـــركة كانو لتقنية المعلومات على تعزيز قطاع 
تكنولوجيـــا المعلومات واالتصاالت في البحرين من خال شـــراكتها مع 
أهم الشـــركات العالمية في هـــذا المجال. عملت كانـــو لتقنية المعلومات 
طـــوال فترة شـــراكتها مـــع أروبا، علـــى تزويد قطـــاع األعمـــال التجارية 

بأحـــدث حلـــول تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت  التـــي تســـهم في 
تطويـــر تجربـــة العمـــاء وتلبـــي احتياجاتهم. ويعـــد حصولنـــا على هذا 

التكريم تأكيدا على التزامنا بتعزيز حضور شركائنا في السوق”. 
فيمـــا علق مدير مبيعات منافذ التوزيع لمنطقة الخليج في شـــركة أروبا 
نتووركس، نسيم صبحات على هذه المناسبة، قائا: “يعتمد نجاح أروبا 
بشـــكل كبير على نجاح شركائها. وقد لعبت كانو لتقنية المعلومات دورا 
كبيـــرا  في تمثيـــل عامة أوروبا في الســـوق البحرينيـــة وتوفير حلولها 
التجاريـــة بأفضل طريقة ممكنة، ونقوم بدورنا بتكريم جهودها في هذا 

المجال من خال تقديم هذه الجائزة”.

بالشــراكة مع “NEC Payments” وتعاون ماســتركارد نتووركـــس” “أوروبـــا  شـــركة  مـــن  الجائـــزة  نالـــت 
“stc البحرين” تطلق بطاقتها مسبقة الدفع “كانو للمعلومات” أفضل شريك مؤسسي بالبحرين

حملة لتعقيم شوارع وأحياء “الرفاع فيوز”
ُأقيمـــت حملـــة تعقيـــم شـــوارع وأحيـــاء 
الرفـــاع فيـــوز مســـاء األربعـــاء 13 مايـــو 
مجلـــس  عضـــو  رعايـــة  تحـــت   ،2020
السيســـي  محمـــد  النائـــب  النـــواب، 
البوعينيـــن، وذلـــك بالتعـــاون مـــع مركـــز 
شباب القادسية التطوعي وفريق شباب 
النعيم التطوعي وفريق ثامنة الجنوبية 
وزارة  مـــع  وبالتنســـيق  التطوعـــي، 
الداخليـــة والجهـــات المعنيـــة المختصة. 
وتأتي هـــذه الحملة بالتوافـــق مع جهود 
الحكومة برئاســـة ســـمو رئيـــس الوزراء 
وفي إطار جهود فريـــق البحرين بقيادة 
ســـمو ولي العهـــد في التصدي لانتشـــار 

العالمي لفيروس كورونا.
كمـــا تزامنت الحملة مع الجهود الوطنية 
الرامية لتعزيز التدابير الوقائية وتأمين 
ظـــل  فـــي  المجتمـــع  وســـامة  صحـــة 
الظروف الراهنة، وشملت الحملة تعقيم 

الشوارع والطرق ومواقف السيارات في 
الرفـــاع فيوز باســـتخدام أجهـــزة تطهير 
متخصصـــة وآالت التنظيـــف بالبخار كما 
تـــم ألول مرة اســـتخدام تقنيـــة التعقيم 
بواســـطة الرغـــوة، ومعقم ومطهـــر الجو 
كتجربة تعقيـــم جديدة وذلـــك بالتزامن 

مع استخدام أجهزة الرش الجديدة.
وأعربـــت إدارة الرفاع فيوز عن شـــكرها 
وتقديرهـــا إلـــى كافـــة الجهـــات والفـــرق 
التطوعيـــة المشـــاركة فـــي هـــذه الحملة، 
وعلـــى رأســـها النائـــب محمـــد السيســـي 
البوعينيـــن علـــى دعمـــه ورعايتـــه لهـــذا 

الحملة الوطنية.

تحت رعاية النائب 
محمد السيسي
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هذه الصفحة برعاية

نشــرت “إم جــي موتــور” الرســومات والتفاصيــل األوليــة لســيارة 
Cyber�  رودســتر نموذجيــة جديــدة كهربائية بالكامل هــي “إم جي
ster Concept) MG Cyberster Concept، التــي تــم تصميمهــا 
لتواكــب العصــر الجديــد مــن القيــادة األنيقــة والذكية التي يســعى 

إليها السائقون الشباب حول العالم.

وعبـــر إدخـــال مفهوم مســـتقبلي 
الســـيارات  إلـــى  كلًيـــا  وجديـــد 
الرياضيـــة التقليديـــة مـــع قمـــرة 
القيـــادة الذكية وميـــزة االتصال 
والتقنيـــات  اإلنترنـــت  عبـــر 
الكهربائيـــة بالكامل، فإن ســـيارة 
مـــن  النموذجيـــة  “الرودســـتر” 
بريطانيـــة  الســـيارات  عامـــة 
المنشـــأ تستعرض توجه “إم جي 
موتـــور” نحـــو تصنيـــع منتجـــات 
قيادة ذكيـــة على تماس مباشـــر 

مع أحدث التقنيات المتطورة.
 Cyberster جـــي  “إم  وتتمتـــع 
االتصـــاالت  بتقنيـــة   ”Concept
5G األحـــدث، وخصائص القيادة 
الثالـــث  المســـتوى  مـــن  الذاتيـــة 
)Level 3( التي قامت بتطويرها 
موتـــور  “ســـايك  األم  الشـــركة 
ُتعتَبـــر  التـــي   ،)SAIC Motor(
رائـــدة دولًيـــا في مجـــال الطاقة 
التشـــبيك  وتقنيـــات  الجديـــدة 

الذكي بعالم السيارات.

”Cyberster Concept“ إم جي” تكشف عن“
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تســتهدف المحافظــة علــى الصحــة النفســية والجســدية

األوســـط بــالــشــرق   2020 ــز  ــوائ ج ــع  ــوزي ت حــفــل  خـــال 

انطالق الحملة اإلقليمية “#خّلك_زين”

“فولفو S60” أفضل سيارة سيدان تنفيذية

دخلــت مجموعــة زيــن، الشــركة الرائــدة فــي مجــال 
االتصاالت في 8 أسواق في منطقة الشرق األوسط 
وإفريقيــا، فــي تعاون مشــترك مع مؤسســة “مينتور 
العربيــة”؛ إلطالق حملة إقليمية بعنوان #خّلك_زين 

على وسائل التواصل االجتماعي. 

وأوضحـــت المجموعة فـــي بيان صحافـــي أن الحملة 
النصائـــح لأهـــل واألطفـــال  مـــن  ســـتقدم مجموعـــة 
والشـــباب للحفاظ على صحة نفسية وجسدية جيدة، 
والحـــد من القلق والتوتر، إضافـــة إلى تحفيزهم على 
التفكير بشـــكل إيجابي، وتجنب السلوك السلبي أثناء 

فترة الحجر الصحي وما بعده.
وكشـــفت أن الهدف من الحملة الحفاظ على ســـامة 
األطفال والشـــباب خال جائحـــة كورونا، فمن المهم 
أيضـــا رعايـــة صحتهـــم النفســـية، إذ تتوّجـــه حملـــة 
#خّلك_زيـــن إلـــى األهـــل واألطفـــال والشـــباب عبـــر 
القنـــوات الرقميـــة، وذلـــك بتقديـــم نصيحـــة واحـــدة 
يومًيـــا باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزية علـــى منصات 
Twit- )“زين” و”مينتور العربية” للتواصل االجتماعي 
ter وLinkedIn, Instagram و Facebook( لمدة 11 

يوًما.

حازت فولفو S60 على جائزة “أفضل سيارة سيدان تنفيذية متوسطة 
الحجم” في حفل توزيع جوائز سيارة العام 2020 في الشرق األوسط. 
وتأتي هذه الجائزة المرموقة بعد طرح الســيارة في الشــرق األوســط 
خــالل النصــف الثانــي مــن العــام 2019، وحصولهــا علــى إشــادة النقــاد 

بفضل تصميمها الرياضي وديناميكيتها ومزاياها التقنية.

وتعليقا على هذه المناسبة، تحدث 
مدير عام شؤون المستوردين في 
فـــي  للســـيارات  مجموعـــة فولفـــو 
أوروبا والشـــرق األوسط وإفريقيا 
ميســـا،  دي  فرنانديـــز  خيســـوس 
قائا “ســـعيدون للغاية بالفوز بهذه 
الجائـــزة وبالتقديـــر الـــذي حظيت 

آراء  خـــال  مـــن   S60 فولفـــو  بـــه 
الخبراء في لجنة التحكيم وكذلك 
 S60 أصـــوات الجمهـــور. إن فولفو
ســـيارة ســـيدان فريدة مـــن نوعها، 
حيـــث إنهـــا تجمـــع بشـــكل متوازن 
والراحـــة  الرياضـــي  األداء  بيـــن 
والتكنولوجيـــا الحديثـــة، وبالتالي 

فهي تشـــكل خيارا مثاليا يتناسب 
مـــع تطلعـــات العمـــاء في أســـواق 
الشـــرق األوســـط وتتمتـــع بالعديد 

مـــن المزايـــا الفريـــدة التـــي تضمن 
لهـــا تحقيـــق النجـــاح علـــى المـــدى 

الطويل”.
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صحة المراهقين العقلية في أوروبا تتدهور
أظهرت دراســة أجراها الفرع اإلقليمي لمنظمة الصحة 
العالميــة في أوروبا تشــمل 45 بلــدا، أن الصحة العقلية 

للمراهقين في القارة تتدهور منذ العام 2014.
وقالت الدراسة “إن واحدا من كل أربعة مراهقين يبلغ 
عن شــعوره بالقلق أو االنفعال أو صعوبة في النوم كل 
أســبوع”، مشــيرة إلى وجود فروق بين الجنسين، وفقا 

للسن والظروف االجتماعية واالقتصادية.
وبّينت الدراسة أن حال الذكور كانت أفضل من اإلناث، 
إذ أفاد 41 % منهم بأنهم يشعرون بصحة عقلية جيدة 

مقارنة ب33 % من الفتيات.
ومن بين 227441 مراهقا شــاركوا في الدراســة عامي 
35 % يســتخدمون وســائل  أن  تبيــن  2017 و2018، 
التواصل االجتماعي “بشكل كثيف” مع ذروة بلغت 63 
% من الفتيات اإليطاليات البالغات من العمر 15 عاما، 

مقارنة بـ 12 % من األلبان في سن 11 عاما.
وكان المراهقون في أســر منخفضة الدخل أكثر تبليغا 
عن مشكالت صحية متعددة في أكثر من ثلث البلدان.

وقــال المديــر اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي 
أوروبــا هانــز كلــوغ: “كيفيــة اســتجابتنا لهــذه المشــكلة 

المتزايدة سيتردد صداها ألجيال”.

وأضاف: “االستثمار في الشباب، على سبيل المثال، عن 
طريــق ضمــان حصولهم علــى خدمات الصحــة العقلية 
المناســبة لحاجاتهم، سيؤتي ثماره على ثالثة أصعدة: 
واقتصاديــة  واجتماعيــة  صحيــة  مكاســب  تحقيــق 

للمراهقين اليوم وكبار الغد وأجيال المستقبل”.
يذكر أن هذه الدراسة التي يطلق عليها “دراسة السلوك 
الصحي لدى األوالد في ســن الدراســة”، تجري كل أربع 
ســنوات برعايــة منظمــة الصحــة العالميــة فــي أوروبــا، 
وتفحــص فيهــا صحة األطفال الذيــن تبلغ أعمارهم 11 

و13 و15 عاما، وسلوكهم.

العامــة ومركــز شــرطة  النيابــة  تحقــق 
العزيزية في مكة، بجريمة قتل مواطن 
فــي العقــد الثالــث مــن العمــر، علــى يــد 
مواطن آخر، إثر طعنه بســكين طعنات 
عدة متفرقة بجســده؛ بســبب التحرش 
اللفظي. وبحســب صحيفة “عاجل”، تم 
العثــور على جثــة القتيل داخل غرفته، 

وكذلك أداة الجريمة.
وبالعــودة لكاميرات الفنــدق، اتضح أن 
الجانــي خرج من المصعــد، وهو يحمل 
بيده كيســا أبيض بداخله أداة الجريمة 

وطرق باب غرفة المجني عليه.
وأثنــاء فتــح بــاب الغرفة حــدث بينهما 
عراك وتشابك باأليدي، تطور بالدخول 
إلى الغرفة وإغالقها، وبعد وقت قصير 
بالــدم،  ملطــخ  وثوبــه  الجانــي  خــرج 
ووضــع الســكين فــي حاويــة النفايــات، 
ودخل  وتمكن رجال األمن من اقتحام 
الجانــي؛  القبــض علــى  الغرفــة وإلقــاء 
حيــث أقر بجريمته، وعلل الســبب بأنه 
تعــرض لمضايقــة وتحــرش لفظــي مــن 

المجني عليه.

تحرش لفظي ينتهي 
بجريمة قتل

رجــح مركــز الفلــك الدولــي، أن تحتفل معظــم الدول اإلســالمية التي بدأت 
رمضــان يــوم الجمعــة 24 أبريــل، بــأول أيام عيــد الفطر يوم األحــد 24 مايو 
الجاري. وقال مدير المركز محمد عودة في بيان، إن “يوم الجمعة 22 مايو 
ســيوافق التاســع والعشــرين مــن رمضان فــي معظم الدول اإلســالمية التي 
بــدأت رمضــان الجمعــة 24 أبريــل”. وتابــع: “بالنســبة لهذه الــدول، فإن رؤية 
الهــالل فــي ذلــك اليوم مســتحيلة مــن جميع دول العالم اإلســالمي، بســبب 
غــروب القمــر قبــل الشــمس، وبســبب حــدوث االقتــران )تولــد الهــالل( بعــد 
غــروب الشــمس”. وأضاف البيان: “وعليه ســتكمل هذه الــدول عدة رمضان 

30 يوما، ويكون يوم العيد فيها يوم األحد 24 مايو”.

أظهــرت دراســة حديثــة أن ســر مكافحــة الصلــع قــد يكــون موجــودا داخــل الخاليــا 
الجذعيــة، األمــر الــذي يمنــح األمل للماليين فــي العالم بعد تجربة طــرق تقليدية عدة 
أثبتــت عــدم نجاعتها. وقدم باحثون من جامعة بوســان الوطنيــة في كوريا الجنوبية 
ما أطلقوا عليه “الحل الموضوعي” للصلع، باستخدام خاليا جذعية وسيطة تأتي من 
النخاع العظمي. ويمكن اســتخراج هذه الخاليا الجذعية من دهون يطلق عليها اســم 
)ADSCS(، وهــي خاليــا مهمــة إلصــالح األنســجة الهيكليــة، مثل الغضــروف والعظام. 
وقــام فريــق من أطباء مستشــفى جامعة بوســان باختبار مدى نجاعــة هذا الحل على 

فروات رؤوس 38 شخصا يعانون من الصلع على مدى 16 أسبوعا.
وأظهرت نتائج االختبارات بعد 8 أسابيع فقط من العالج بالخاليا الجذعية، زيادة في 

نمو الشعر، وفق ما ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، أمس الثالثاء.

مركز الفلك الدولي: عيد الفطر يوم األحد

دراسة حديثة تكشف عن عالج محتمل للصلع

^بحريني يزخرف أحد األعمال اليدوية في مصنع فخار عالي أمس  )تصوير: سلمان طربوش(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ألقــت أجهزة األمــن المكســيكية القبض 
علــى زعيــم ســابق إلحــدى العصابــات، 
يشتبه بأنه رتب أو تورط في تنظيم ما 

ال يقل عن 900 جريمة قتل.
الشــرطة  بــأن  التقاريــر  وأفــادت 
المكســيكية ألقــت القبــض علــى لويــس 
عصابــة  يتزعــم  كان  الــذي  جيــراردو، 
“لــوس ازتيــكاس” فــي كارتــل خواريــز، 
واليــة  وســط  كويرنافــاكا،  مدينــة  فــي 
موريلــوس في المكســيك، يوم الســبت. 
لقبيــن،  أو  باســمين  يعــرف  وجيــراردو 
وكذلــك  تيــو(  )إل  “العــم”  هــو  األول 
بـ”األنــف الكبيــر” )إل ناريــزون( وتشــتبه 
السلطات المكســيكية بأنه متورط فيما 
ال يقــل عــن 900 جريمــة قتــل، بمــا فيها 
قتــل عمــال كانوا يعملون فــي القنصلية 
األميركيــة وعائالتهــم. و”األنــف الكبير” 
مطلوب في الواليات المتحدة لالشتباه 
فــي ضلوعــه بقتــل عــدد مــن موظفــي 
مغادرتهــم  أثنــاء  األميركيــة  القنصليــة 

حفلة عيد ميالد في مارس 2010.

المكسيك تعتقل 
مدبر 900 جريمة قتل

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، سيدة تعاين الحلويات في سوق مدينة 
القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا )أ ف ب(

جانب من تدريبات رجال خفر السواحل، استعدادا ألداء واجباتهم في حفظ األمن والسالمة البحرية في ستينات القرن 
الماضي

انتشــرت، منــذ بدايــة الحجــر الصحــي، تحديــات مختلفــة متعلقــة بالطعــام 
والرقص والموضة على مواقع التواصل االجتماعي، هدفها األساسي إشغال 
النــاس فــي هــذا الوقــت. ابتكــر المســتخدمون تحديــا جديــدا مؤخــرا يدعى 
“دودل تشــيلندج” أي رســم بــال مبــاالة، حيــث يضــع أحدهــم ورقــة على ظهر 
شــخص ويقوم برســم ما يريده عليها. وبعد ذلك يقوم الشــخص، الذي ُرســم 
علــى ظهــره بتذكــر حــركات أيدي زميلــه ومحاولة تكــرار نفس الرســمة دون 
النظر إليها. وانتشــر التحدي بين مســتخدمين من جميع األعمار حيث نجح 

بعضهم في رسم لوحة مماثلة ورسم بعضهم اآلخر لوحات مختلفة تماما.
بــدأ التحــدي على موقع “تيك توك” ثم انتقل إلى “انســتغرام” و”تويتر” أيضا، 
ويحاول الرجل في الفيديو تكرار حركة أيدي صديقته حيث يرسم األحرف 
علــى اللــوح أمامــه. ولــم تنجح فتاة فــي إعادة رســم رأس سيمبســون، الذي 
ُرســم علــى ظهرها وبالنهاية ظهر اختالف شــديد بين لوحتهــا ولوحة زميلها 

في التحدي.

تحدي رسم “بال مباالة” يجتاح مواقع التواصل
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ليــز”  كوانــت   “ مختبــر  أعلــن 
أمــس،  اإلمــارات،  دولــة  فــي 
تتيــح  جديــدة  أداة  تطويــر 
جماعيــة  فحــوص  إجــراء 
ثــوان،  خــالل  الســرعة  فائقــة 
وهو ما يســمح بتوســيع دائرة 
غيــر  نحــو  علــى  االختبــارات 

مســبوق. ويســاعد هــذا الكشــف العلمــي القــدرة علــى تحديــد حاملــي المرض 
قبل أن يصبح معديا ويشــكل خطرا أوســع، ويرتقب أن تمكن المختصين من 
إجراء الفحوصات على نطاق واسع بما يعزز القدرة على تتبع الحاالت وكبح 

تفشي المرض بين القوى العاملة.
واســتعانت كوانــت ليــز بالمعرفــة الفنية لـ G42، وهي شــركة رائــدة في مجال 
الذكاء االصطناعي والحوســبة الســحابية، لزيادة تعزيز برنامج الليزر بطريقة 

تفوق القدرة البشرية.

اإلمارات تطور تقنية لرصد “كورونا” في ثوان


