عقوبات أميركية على مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الداخلية
واشنطن /بيروت ـ أ ف ب

28

رمضان

الـفـجـــــر 0 3 : 2 1 :
المغرب 0 6 : 2 1 :

إمـسـاكـيــــة شـهــــر رمــضــــان الـمــبــــارك

فرضت الواليات المتحدة أمس عقوبات

بحـــق وزيـــر الداخليـــة اإليرانـــي و 8
ً
فضل عن شركة عامة،
مسؤولين آخرين،

“العفو
الدولية”
تحض األمم
المتحدة على
التحقيق بشأن
قمع إيران
للمتظاهرين

التهامهـــم بــــ “انتهـــاكات خطيـــرة لحقوق

اإلنسان”.

أول جلسة محاكمة مرئية عن ُبعد

المنامة -المجلس االعلى للقضاء

من جانبهـــا ،حضت منظمة العفو الدولية

كشـــفت األمانـــة العامـــة للمجلس

الكبـــرى الجنائيـــة الثانية برئاســـة

بشأن مقتل مئات المتظاهرين اإليرانيين

محاكمـــة عـــن بُعد أجريـــت أمس،

جلســـتها في محاكمـــة مرئية عن

األمم المتحدة أمس على إطالق تحقيق

األعلـــى للقضـــاء عن تفعيـــل أول

()12

حيث عقدت محكمة االســـتئناف

في نوفمبر .2019

القاضـــي إبراهيـــم ســـلمان الجفن

بُعد.
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أنظمة مرنة للتقييم بالمدارس الخاصة

تعميـم بشـأن عطلـة العيـد
المنامة  -بنا

ســمو رئيــس الوزراء وجــه “التربيــة” بالتنســيق العتمــاد اآللية

صـــدر عـــن رئيـــس الـــوزراء صاحب

ُتعطـــل وزارات المملكـــة وهيئاتهـــا

سلمان آل خليفة تعميم بشأن عطلة

واليوميـــن التاليين لـــه ،وإذا صادف

المواطنين واالستماع إلى مقترحاتهم والعمل على

وجـــاء فـــي التعميـــم أنـــه بمناســـبة

المنامة  -بنا

عيد الفطر المبارك لعام  1441هـ.

ّ
وجـــه رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير

خليفة بن سلمان آل خليفة ،وزارة التربية والتعليم
إلى التنســـيق مع المدارس الخاصـــة العتماد اآللية
التـــي تـــم تطبيقها فـــي المـــدارس الحكوميـــة فيما

يخص أساليب التقييم بناء على التطبيقات ونظام
“ملـــف الطالـــب” ،واتباع أنظمة تتســـم بالمرونة في

عمليـــات التعليـــم والتقييم ،مـــع مراعاة خصوصية

ارتبـــاط بعض المـــدارس الخاصة بأنظمـــة تعليمية

دولية ،استجابة لمناشدات أولياء أمور طلبة بعض
وحرصا من ســـموه في التيسير
ً
المدارس الخاصة،
علـــى طلبـــة المـــدارس وتحقيـــق الطمأنينـــة لهـــم

وألوليـــاء أمورهـــم في ظـــل األوضاع االســـتثنائية

بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشـــاد ســـموه بالنجـــاح الـــذي حققته الـــوزارة في

توفيـــر المقومـــات الالزمـــة الســـتمرارية العمليـــة

التعليمية في مختلف المراحل الدراســـية ،مشـــد ًدا
ســـموه على ضرورة الحرص علـــى متابعة تطلعات

سمو رئيس الوزراء

تلبيتهـــا قدر المســـتطاع وبما يتوافق مـــع القوانين

اهتمام ورعاية بأبنائه الطالب وحرصا على ضمان
الظروف التي تســـاعدهم على النجاح والتفوق بما

المنامة  -بنا

أعلـــن المجلـــس األعلـــى للشـــؤون

وجـــاء فـــي البيـــان الصـــادر عـــن

يختص بأســـاليب التقييـــمّ ،
وجهـــت وزارة التربية

ستعقد جلستها مساء غد (الجمعة)

ستعقد جلستها بقاعة االجتماعات

إجراءات التقويم إلى االستفادة من اآللية المتبعة

هالل شهر شوال لعام  1441هـ.

الطالـــب بـــدال عـــن االختبـــارات النهائيـــة عـــن بُعـــد،

شـــهادة تتعلـــق بالرؤيـــة أن يتقـــدم

مع مراعـــاة خصوصية المدارس الخاصة المرتبطة

بشهادته.

يجـــري تطبيقها من قبل المـــدارس الحكومية فيما

اإلسالمية أن هيئة الرؤية الشرعية

والتعليـــم المدارس الخاصة التي لم تســـتكمل بعد

لتلقـــي األنبـــاء والشـــهادات برؤيـــة

في المدارس الحكومية ،باعتماد التطبيقات وملف

ودعا المجلس فـــي بيان ممن لديه

الســـبت  ۲۹رمضـــان 1441هــــ

تســـهيال على الطلبة في ظل الظروف االستثنائية،

 -مشـــكورا  -لهيئـــة الرؤيـــة ليدلـــي

األنبـــاء والشـــهادات برؤيـــة هـــال

ّ
وجـــه ممثل جاللـــة الملك لألعمال

لألعمـــال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ

مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس

التنســـيق والمتابعـــة لحملـــة فينـــا

المحتاجين والمتضررين من وباء

وشـــؤون

مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكية

منع محاميين
من مزاولة
المهنة

خيـــر المعنية بتوزيع المســـاعدات

كورونا.
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عباس إبراهيم

أعلـــن مجلـــس تأديـــب المحاميـــن

عـــن صـــدور قراريـــن بشـــأن إيقـــاف

محامييـــن عـــن مزاولـــة المهنـــة،
أحدهمـــا مشـــتغل واآلخـــر مجـــاز

أمـــام التمييـــز ،لمـــدة  6أشـــهر لألول
وتـــم تأييـــده مـــن قبـــل المجلـــس

مزاولـــة المهنـــة لمدة  3أشـــهر إال أن

المجلس االستئنافي قرر خفضها له

إلى شـــهر واحد فقط؛ في شكويين
مرفوعتيـــن ضد كل منهمـــا من قبل

وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـامية
واألوقاف (بصفته).

زينب العكري

زاد انتشـــار فيـــروس كورونا من الطلب على الكمامات بشـــكل كبير
جدا في أبريل الماضي ،مقارنة مع األشـــهر الثالثة األولى من العام

 ،2020إذ ارتفعـــت قيمة الكميات المســـتوردة من الكمامات بنســـبة

أكثر من  % 3000في أبريل ،لتصل إلى  6.2مليون دينار.
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تغييــــرات تنظيميـــة في “بابكــو” أول يوليـــو
عوالي  -بابكو

عُ قِ ـــد صباح أمس اجتمـــاع مجلس إدارة شـــركة نفط البحرين

المدرجـــة علـــى جـــدول أعمـــال المجلـــس والمتعلقة بمشـــاريع

للشركة داوود نصيف.

التغييـــرات التنظيمية على المســـتوى القيادي بالشـــركة والتي

(بابكو) عن بعد برئاسة رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
وخـــال االجتمـــاع جـــرى مناقشـــة عـــدد مـــن الموضوعـــات

 500ألف دوالر جوائز “ادخار الوطني”
» »أعلن بنك البحرين الوطني
أخيرًا عن توزيع جوائز “ادخار
الوطني” ،لفائزي شهر أبريل
والفائزين بالجوائز نصف
السنوية ،التي يبلغ إجماليها
 500,000دوالر.

الشـــركة وعملياتهـــا التشـــغيلية .كما أقر مجلـــس اإلدارة بعض

سيتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو .2020

مقترح لتحويل “مركز المعارض” لمجمع صاالت رياضية

13

بمبنـــى المجلـــس األعلـــى للشـــؤون

اإلســـامية مســـاء الجمعـــة ليلـــة
الموافـــق  ۲۲مایـــو ۲۰۲۰م ،لتلقـــي
شهر شوال لعام  1441هـ.

» »دعا رئيس االتحادين العربي
والبحريني السابق للكرة الطائرة
ورئيس مجلس بلدي المحرق
سابقا محمد حمادة لالستفادة
من مركز أرض المعارض الحالي
بمنطقة السنابس وتحويل قاعاته الثالث إلى مجمع صاالت
رياضية لكل من لعبة كرة اليد والطائرة والسلة.

()08
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سباق إحصاءات بين المجلسين ..مؤتمر و“إيميل”
إبراهيم النهام

مجلســـي الشـــورى والنـــواب فـــي ضـــخ

المعلومات االحصائية عن أداء اللجان.

األســـر والمواطنيـــن البحرينييـــن

استيراد كمامات بـ  6.2مليون دينار

االستئنافي ،والمنع بحق الثاني من

المجلس “أن هيئة الرؤية الشرعية

بأنظمة تعليمية دولية.

لتخصيـــص  5مالييـــن دينار لدعم

الشـــباب

آخر.

تحـــري هـــالل شـــوال غـــدا

شـــهد يـــوم أمـــس ســـباقا محمومـــا بيـــن

ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ،لجنة

فيعوض عنـــه بتمديـــد العطلة يوما

يؤهلهم لخدمة أنفسهم ووطنهم في المستقبل.
ً
وتنفيذا لتوجيهات سموه بشأن اعتماد اآللية التي

المنامة  -بنا

08

عيـــد الفطر المبـــارك لعـــام  1441هـ،

أحـــد أيام العيد يوم عطلة رســـمية،

واألنظمة المعمول بها.

ويأتـــي التوجيـــه تأكي ًدا علـــى ما يوليه ســـموه من

ناصر بن حمد 5 :ماليين دينار لدعم المتضررين

اإلنســـانية

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن

ومؤسســـاتها العامـــة يـــوم العيـــد

وبينمـــا عقـــد مجلـــس النـــواب مؤتمرا عن

سمو الشيخ ناصر بن حمد

بُعـــد عبـــر تطبيـــق “زووم” الســـتعراض

رؤوساء اللجان احصاءات عن إنجازاتهم
التشـــريعية ،تزامـــن ذلك مـــع دفع مجلس

الشورى بيانا رسميا عبر البريد اإللكتروني
يتضمن احصاءات عن عمل اللجان وأبرز
التشريعات التي نظرتها.
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جــالــة الــمــلــك يــتــبــادل الــتــهــانــي مع
ســلــطــان عـــمـــان بــحــلــول عــيــد الــفــطــر
المنامة  -بنا

تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ،اتصـــاال هاتفيا
مـــن ســـلطان عُ مان الشـــقيقة أخيـــه صاحب

الجاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وجـــرىأثنـــاءاالتصـــالتبـــادلالتهانـــي

والتبريـــكات بحلـــول عيـــد الفطـــر المبـــارك،

داعيـــن هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يُ عيد هذه

الخميس  21مايو  28 - 2020رمضان  - 1441العدد 4237

المناســـبة الســـعيدة على البلدين والشعبين

ن ا ل خ ي ـ ـ ـور ا ل ب ـ ـ ـ ر ك ا ت ،
ا ل ش ـ ـ ـ ق ي ق ي بنا ل ي م ـ ـ ـ و

وعلى األمتيـــن العربية واإلســـامية بالخير

والسؤدد.

إدراج  13مبادرة بحرينية كأمثلة للتصدي لـ “كورونا”
المنامة  -بنا

قامـــت شـــراكة الحكومـــة المفتوحة

آل خليفـــة فـــي مواجهـــة فيـــروس

 ،)shipوهـــي مبـــادرة دولية متعددة

واعـــي” ،وإطـــاق الحملـــة الوطنيـــة

)�Open Government Partner
األطراف مقرها واشـــنطن العاصمة،

بـــإدراج  13مبـــادرة بحرينية كأمثلة

للتصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونا

“كوفيـــد  ،”19ضمـــن جهـــود ســـفارة

مملكـــةالبحريـــنلـــدىالواليـــات

المتحـــدةاألميركيـــةفـــيتســـليط

الضوء على نمـــوذج مملكة البحرين
الناجـــح بـــكل المعاييـــر الدوليـــة في
التصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونا؛

بســـببالسياســـاتواإلجـــراءات

التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة منذ وقت

مبكـــر،وفـــيإطـــارمـــناحتـــرام

حقوق اإلنســـان وااللتزام بالشفافية
والوضوح.

ومـــن أبرز المبادرات المدرجة ضمن

كورونا (كوفيد  ،)19تطبيق “مجتمع

لمكافحة فيـــروس “كوفيد  ”19التي
خصصـــت أنشـــطة تطوعيـــة عديدة

للراغبيـــنفـــيالمشـــاركة،وبوابـــة

موقـــع وزارة الصحة لرصد تفاصيل

أثـــر المخالطيـــن لحـــاالت فيـــروس

“كوفيد .”19

ك م ـ ـ ـ ا أ د ر ج ـ ـ ـ ت شـــراكة الحكومـــة

للمجلـــس
ا ل م ف ت و ح ـ ـ ـمةب ا د ر ت ي ـ ـ ـ ن
ً
تنفيـــذا لتوجيهـــات
األعلـــى للمـــرأة
قرينـــة عاهل البـــاد صاحبة الســـمو

الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم

آل خليفـــة ،وهمـــا الحملـــة الوطنيـــة

“متكاتفين ..ألجل سالمة البحرين”،

وتوجيهات ســـموها الكريمة بســـداد

الجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة لفريق

نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول

بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

جاللة الملك

نقل وتعيين مديرين في “الشباب والرياضة”
بــــــقــــــرار صـــــــــادر عــــــن ســــمــــو ولــــــــي الـــعـــهـــد
المنامة  -بنا

صدر عن ولي العهد نائب القائد

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس

مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد
آل خليفـــة ،قـــرار رقم ( )8لســـنة

 2020بنقل وتعيين مديرين في

وزارة شؤون الشباب والرياضة

وجاء فيه ما يلي:

المـــادة األولـــى :يُ نقـــل مديـــر

إدارة التخطيـــط والسياســـات

 -1الشيخة نورة بنت عيسى بن

و ا ل م ت ا ب ع ـ ـ ـب اةأل م ا ن ـ ـ ـا لةع ا م ـ ـ ـ ة عبدهللا آل خليفـــة مديرًا إلدارة
ىـ ـ ـ ب ا ب
ع ل ـل ـ لـ ش
ل ل م ج ل ـ ـا ـ ألس
المشاريع

والرياضـــةراشـــدعبداللطيـــف

الزيانـــي ليكـــون مديـــ ًر ا إلدارة

الشـــئون القانونيـــة والتراخيص

بوزارة شئون الشباب والرياضة.
المـــادة الثانية :يُ عيـــن في وزارة

شـــئون الشـــباب والرياضـــة كل

من:

 -2عبدالكريـــم عبدالحميد المير

مديرًا إلدارة الفعاليات والبرامج

المادة الثالثة :على وزير شـــئون
الشـــباب والرياضـــة تنفيـــذ هـــذا

القـــرار ،ويُ عمـــل بـــه مـــن تاريـــخ

صـــدوره ،ويُ نشـــر فـــي الجريدة

الرسمية.

سمو ولي العهد

رئيســـةالمجلـــساألعلـــىللمـــرأة

الديـــون والمبالغ المالية المســـتحقة

البحريـــن التـــي يقودهـــا ولـــي العهد

سلطان عمان

على النســـاء البحرينيات ممن صدر

المنشـــورة مـــن وزارة الداخلية على

تطبيق “فاعل خر”.

تحديد إسبانيا كدولة أجنبية بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية
المنامة -بنا

صـــدر عن ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ،قرار
رقـــم ( )6لســـنة  2020بتحديـــد مملكـــة إســـبانيا

كدولـــة أجنبية وفقا للمرســـوم بقانون رقم ()56

بشـــأن تزويـــد خدمـــات الحوســـبة الســـحابية

السحابية ألطراف أجنبية وجاء فيه ما يلي:

المادة الثانية:

لســـنة  2018بشـــأن تزويـــد خدمـــات الحوســـبة

المادة األولى:
ُتحدد مملكة اســـبانيا كدولة أجنبية في تطبيق
أحـــكام المرســـوم بقانون رقم ( )56لســـنة 2018

ألطراف أجنبية.

علـــى الـــوزراء والمعنييـــن ٌ -
كل فيمـــا يخصـــه -

تنفيـــذ أحـــكام هذا القـــرار ،ويُ عمل بـــه من اليوم

التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

local@albiladpress.com
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ناصر بن حمد يوجه لتخصيص  5ماليين دينار لدعم المتضررين
تذهـــب ألســـر “الملكيـــة” المحتاجـــة والمنتجـــة وأصحـــاب األعمـــال غيـــر المؤمـــن عليهـــم
المنامة -بنا

اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،لجنة التنسيق والمتابعة لحملة فينا خير المعنية بتوزيع المساعدات لتخصيص خمسة
وتقـــدم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل

عاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،

خليفـــة بخالـــص الشـــكر والتقديـــر إلـــى
بـــن عيســـى آل خليفـــة ،الرئيـــس الفخـــري

والمتابعـــة المعنيـــة بتقديـــم المســـاعدات

األدوية الطبية لألســـر المنتســـبة للمؤسسة

هـــذه التوجيهـــات الكريمـــة مـــن قبل ســـمو

هذه اإلجراءات ســـيتم العمل بها على وجه

الظـــروف وممن ال يمكنهم وضعهم الصحي

تخصيـــص المبلـــغ المخصـــص لدعـــم ثالث

المســـتمرة لضمان تقديم المساعدة والدعم

للمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية لما
يوليـــه جاللتـــه مـــن اهتمـــام كبيـــر لحفـــظ

المحتاجة المســـجلة لدى المؤسسة الملكية

وقـــال إن الدعم يأتي ضمن المرحلة الثانية

صحة وســـامة المواطنيـــن والمقيمين في
مملكة البحريـــن ،والمبـــادرات الكبيرة التي

أطلقهـــا جاللة الملك ،لحفظ ســـامة مملكة
البحريـــن وجميع من عليها مـــن المواطنين

والمقيميـــن ،ودعـــم المواطنيـــن والمقيمين
منـــذ بدايـــة ظهور هـــذا الوبـــاء ،حيث وضع

صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى رأس

األولويـــات ،وأمر بتخصيص ميزانية كبيرة

لحماية اإلنسان واالقتصاد الوطني من هذا
الوبـــاء ،لتكون البحريـــن رائدة في التصدي
لوبـــاء كورونـــا علـــى المســـتوى العالمـــي

وأكســـبها الســـمعة الطيبة واإلشادة الدولية
من منظمة الصحة العالمية.

فـــي الحملـــة الوطنيـــة فينـــا خير بأنـــه بناء

واإلجـــراءات المعتمـــدة .وأكـــد أن جميـــع

ومـــا يقـــوم بـــه فريـــق البحريـــن الوطنـــي

الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة ،ســـيتم

السرعة حسب توجيهات سمو الشيخ ناصر

نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس

فئـــات أساســـية مـــن المجتمـــع وهم األســـر

في الوقت المناسب وعدم التأخير فيها.

لألعمال اإلنســـانية ،والذين تقدموا بطلبات

لتنفيـــذ المبادارت من أعضاء اللجنة بعد أن

للتصـــدي لوبـــاء كورونـــا بقيادة ولـــي العهد
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ،والذي
يعمـــل بـــكل جـــد الحتـــواء ومنـــع انتشـــار

وبـــاء كورونا (كوفيد  )19فـــي المملكة ،عبر

المســـاعدة المســـتوفين لكافـــة المعاييـــر

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

قامت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

والشـــروط ،واألســـر المنتجـــة المســـجلة

تأثرت أعمالهم بسبب وباء كورونا.
ً
حاليـــا
وأضـــاف الســـيد أنـــه يتـــم العمـــل

األســـر المحتاجة المســـجلة لدى المؤسســـة

والذين تأثـــرت أعمالهم بســـبب اإلجراءات

اإللكترونيـــة إلطـــاق خدمـــة إلكترونيـــة

والتنميـــة االجتماعية المتضـــررة للتخفيف

كورونـــا ،باإلضافـــة إلـــى أصحـــاب األعمـــال

الرســـمي للهيئـــة  Bahrain.bhوســـيوضح

الوضع االســـتثنائي ،حيث تم توزيع مكرمة

فـــي التصـــدي لوبـــاء كورونا .وبيـــن األمين

العمل والتنمية االجتماعية ووزارة التجارة

المعتمـــدة والمســـتندات المطلوبـــة لتقديـــم

المكفولة لدى المؤسســـة واألســـر المســـجلة

مصطفى السيد رئيس لجنة تنسيق الجهود

الســـجالت التجاريـــة االفتراضيـــة والذيـــن

الصفحة حال االنتهاء منها والبدء في تلقي

كمـــا قدمـــت مســـاعدات ألكثر مـــن  500من

تطبيق كافة المعاييـــر الدولية واإلجراءات
ً
مشـــيدا
االحترازيـــة لمواجهـــة الفيـــروس.

ووزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة

بالتعاون مـــع الهيئة المعلومـــات والحكومة

والمقيمـــون والشـــركات والمؤسســـات مـــع

االحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لوباء

لتلقي طلبات الدعم والمساعدة في الموقع

غير المؤمن عليهم والمســـجلين لدى وزارة

في هذه الخدمة جميع الشـــروط والمعايير

والصناعـــة والســـياحة الحاصليـــن علـــى

المساعدة ،وسيتم اإلعالن عن تدشين هذه

بالتجـــاوب الكبيـــر الـــذي أبـــداه المواطنون

الحملـــة الوطنية “فينا خيـــر” والتي حققت
ً
ً
متميـــزا لدعـــم الجهـــود الوطنيـــة
نجاحـــا

العام للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية

األسرة ووزارة العمل والشؤون االجتماعية،

للتأكـــد مـــن صحـــة المعلومـــات وســـامة
اإلجراءات تمهيـــ ًدا إلقرارها وتقديم الدعم
ً
وفقـــا للنظـــام
الـــازم للحـــاالت المســـتحقة

ماليين دينار لدعم األسر والمواطنين البحرينيين المحتاجين والمتضررين من وباء كورونا.
برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

اإلنســـانية بالتعـــاون مع الجهـــات المختصة

إضافـــة إلى دعـــم أكثر مـــن  100كفيف من

دراستها من قبل المؤسسة الملكية لألعمال

ّ
وجه ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسســة الملكية لألعمال

وثمـــن ســـموه الجهـــود الحثيثـــة للحكومة

الطلبات .وأوضح أن جمبع الطلبات ســـيتم

أصحاب المشـــاريع متناهية الصغر من بنك

لـــدى المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية

بتنفيـــذ توجيهـــات جاللـــة الملك بمســـاعدة

الملكيـــة لألعمـــال االنســـانية ووزارة العمل

من األعباء المادية التي يواجهونها في هذا
جاللـــة الملـــك على  1000أســـرة من األســـر

لدى وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

المحتاجين الذيـــن فقدوا وظائفهم ،إضافة
إلـــى مبـــادرة (أدويتـــك فـــي بيتـــك) لتوفيـــر

ممـــن تعـــذر عليهـــم توفيرها فـــي مثل هذه

من الخروج لتلبية احتياجاتهم ومرافقتهم
إلـــى المستشـــفى وشـــراء احتياجاتهـــم

الضروريـــة ،إذ تم رصـــد جميع االحتياجات

وتوفيرها لألسر وإيصالها إلى منازلهم ،إلى
جانب مشـــروع صناعـــة الكمامات وإهدائها

لوزارة الصحة ووزارة الداخلية.

كمـــا تم توفيـــر  13متطوعة مـــن المتدربين
علـــى التمريـــض والمهـــن الصحيـــة للعمـــل
مـــع وزارة الصحـــة خـــال هـــذه الظـــروف

االســـتثنائية ،إضافـــة إلى عدد مـــن البرامج

التوعية الصحية والنفسية من خالل حملة
إعالميـــة عبر التلفزيون ووســـائل التواصل
االجتماعـــي ضمـــن اإلجـــراءات االحترازية
التـــي تـــم اتخاذهـــا ضـــد فيـــروس الكورونا
(كوفيـــد  )19ولتوعيـــة المجتمـــع البحريني

بمضار الفيروس.

سمو الشيخ خليفة بن علي :ماضون بالتعاون المثمر في ظل الظروف الراهنة

“الـــجـــنـــوبـــيـــة” ومــــديــــريــــة الـــشـــرطـــة تـــســـهـــمـــان بـــتـــرســـيـــخ األمـــــــن الــمــجــتــمــعــي

المنامة  -وزارة الداخلية

فـــي إطار التنســـيق مع الحملـــة الوطنية

مـــع مديرية الشـــرطة كجانـــب احترازي،

بكافـــة الجهود المبذولة من قبل مديرية

فـــي الشـــهر الفضيـــل ،التـــي ّ
تصـــب فـــي

شـــرطة المحافظـــة والفـــرق التطوعيـــة

التي أطلقهـــا ممثل جاللة الملك لألعمال

إطـــار جهود الحملة الوطنيـــة “فينا خير”

فـــي هـــذه المبـــادرة التي تعكـــس الحس

اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ،مستشـــار

ساهمت في تعزيز المشاركة المجتمعية

الوطنـــي والتالحـــم فـــي هـــذا العمـــل

األمـــن الوطنـــي ،رئيـــس مجلـــس أمنـــاء

واألمـــن المجتمعي فـــي مختلف مناطق

المجتمعـــي الرائـــد بهـــدف توفيـــر األمن

لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا (فينـــا خير)،

المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية

المحافظـــة ،وذلـــك عبـــر توزيـــع وجبـــات

والسالم.

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة،
وتعزي ًزا لمبدأ الشـــراكة المجتمعية الذي

اإلفطار على العمالة الوافدة.

وأشـــار ســـمو المحافـــظ إلـــى أن توزيـــع

وأوضح سموه أن المحافظة ماضية في

الوجبـــات علـــى أفـــراد العمالـــة الوافـــدة

تنتهجـــه وزارة الداخليـــة ،أكـــد محافـــظ

هـــذا التعـــاون المثمر في هـــذه الظروف

بالمناطـــق كافـــة يتـــم عبـــر  12موقعـــا

المحافظة الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة

الراهنـــة ،الـــذي يهـــدف إلـــى تعزيـــز روح

للتوزيـــع ،بالتعـــاون مـــع شـــرطة خدمـــة

بن علي بن خليفة آل خليفة أن المبادرات

التعـــاون والتكافـــل المجتمعـــي وتعزيـــز

المجتمـــع وفـــرق المتطوعيـــن مـــن أبناء

التـــي قامـــت بهـــا المحافظـــة بالتعـــاون

القيم الســـمحة للدين اإلسالمي ،مشيدا

المحافظة الجنوبية.

جانب من الحملة

سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة

“الجنوبية” :سلسلة من المبادرات الرائدة برمضان  50ألف دينار من “السنية” لتجهيز مساكن مؤقتة للعمال
تـــنـــفـــيـــذا لـــتـــوجـــيـــهـــات ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ

خليفـــة ،بالشـــكر والتقديـــر إلـــى إدارة

تنفيـــذا لتوجيهـــات محافـــظ الجنوبيـــة

األوقـــاف الســـنية لتبرعهـــا بمبلـــغ 50

ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي بـــن خليفة

ألـــف دينـــار لحملـــة (معً ـــا نهتـــم) ،التي

آل خليفة ،أقامت المحافظة سلســـلة من

تنظمهـــا المحافظـــة ،إذ ســـيخصص

المبـــادرات والبرامج الرائدة ،خالل شـــهر

المبلغ لتجهيز مســـاكن مؤقتة للعمالة

رمضان المبارك ،والتـــي كان لها بالغ األثر

الوافـــدة وتوزيـــع وجبـــات وســـال

علـــى المواطنين والمقيمين خالل الشـــهر

غذائية وسقيا الماء.

الفضيل.

وفـــي هـــذا الجانـــب ،أكـــد مديـــر إدارة

محمـــد حســـن الفـــاو ،أن المبـــادرات التي

نظمتها المحافظة هـــذا العام ،تبرز الدعم
غيـــر المحـــدود مـــن قبـــل ســـمو المحافظ

وتوجيهات ســـموه في إطالق المبادرات
التي ّ
سلطت الضوء على أهمية التواصل
والمشـــاركة المجتمعيـــة فـــي المجـــال

األمني والمجتمعـــي ،األمر الذي نتج عنه

تعزيز الروابط المجتمعية بين المحافظة
والمواطنيـــن والمقيميـــن ،وإبـــراز صـــور

التعـــاون الرائد بيـــن المحافظة واألجهزة
األمنيـــة والقطـــاع الخـــاص ومؤسســـات

المجتمع المدني.

وأكـــد أن توجيهـــات ســـمو المحافـــظ في
خدمـــة المواطنيـــن ،تمثـــل فـــي نجـــاح
مبـــادرة “ماجلـــة الخيـــر” التـــي حرصـــت

المحافظة على إقامتها للعام الثالث على

تقـــدم محافـــظ محافظـــة العاصمـــة

الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل

عوالي  -المحافظة الجنوبية

البرامـــج االجتماعيـــة وشـــؤون المجتمع

المنامة  -محافظة العاصمة

التوالـــي لترســـيخ القيـــم الســـامية للدين

واإلجـــراءات

اســـتفادت نحو  700أسرة في  15منطقة

طبيـــة مـــن شـــركة إكويفـــا الطبيـــة ،فـــي

اإلســـامي وعادات مجتمعنا الحميدة ،إذ
من مناطق المحافظة.

االحترازيـــة،

المحافظـــة الجنوبيـــة  10آالف كمامـــة

إطـــار تعزيز الشـــراكة والتعاون المســـتمر

وأشـــار إلـــى التنســـيق والمشـــاركة مـــع

مـــع مختلـــف القطاعـــات والمؤسســـات

تمثـــل فـــي تبرع ســـمو الشـــيخ خليفة بن

وفـــي هـــذا الجانب ،أوضـــح مديـــر إدارة

مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والـــذي

علـــي آل خليفـــة ،تلبية لمبادرة مؤسســـة
المبـــرة الخليفيـــة ،التـــي أطلقتهـــا دعمً ـــا
للطلبـــة بأجهـــزة محمولـــة خـــال الفتـــرة

الراهنـــة بعـــدد  60جهاز حاســـب محمول

للطلبـــة ضمن نطـــاق المحافظة ،في إطار
المشـــاركة المجتمعية؛ إيما ًنـــا بأن العطاء

خيـــ َر داعم في هذه المواقـــف التي تترك

بالغ األثر في المجتمع.
وتعزيـــ ًزا للتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص،
وفـــي ضـــوء إبـــراز التوعيـــة والســـامة

الحكومية والخاصة.

البرامـــج االجتماعيـــة وشـــؤون المجتمع
بالمحافظـــة أن المســـاهمة بالتبـــرع

بالكمامـــات الصحيـــة تبرز دور المشـــاركة
المجتمعيـــة الرائـــدة والتـــي تســـهم فـــي

تعزيـــز الممارســـات الوقائيـــة والتثقيفية،
خصوصـــا أن المحافظـــة الجنوبية قامت
بتســـليم  2750كمامـــة طبيـــة لمديريـــة
شـــرطة المحافظـــة فـــي إطـــار التنســـيق

والتعـــاون لتعزيـــز الوعـــي واالحتـــرازات
الصحية في نطاق المحافظة.

معانـــي التكاتف والتعاضـــد والتالحم
بيـــن أبنـــاء المجتمع التي حـــث عليها

ديننـــا الحنيـــف ،خاصـــة فـــي أوقـــات

المحـــن والشـــدائد ،مشـــيرًا إلـــى أن

الحملـــة ،ال يمكـــن أن تحقـــق أهدافهـــا

إال بدعـــم ومســـاندة مختلـــف الجهات

والمؤسسات الخاصة والخيرية.

ومـــن جهتـــه ،أبـــدى رئيـــس مجلـــس

وأكـــد المحافـــظ ،أن هـــذا المبـــادرة،

األوقـــاف الســـنية راشـــد الهاجـــري،

الســـنية فـــي دعـــم األعمـــال الخيريـــة

الكبيـــرة التـــي تشـــارك فيهـــا كافـــة

تعكـــس دور وجهـــود إدارة األوقـــاف
تســـلمت

واإلنســـانية فـــي المملكـــة ،وتبـــرز

اعتزازه بمســـاهمة اإلدارة في الجهود

المؤسســـات واألفراد في إطار الحملة
الوطنيـــة لمكافحـــة انتشـــار فيـــروس
ً
مضيفـــا أن الـــذي ينظـــر إلـــى
كورونـــا،
منظومـــة األوقاف على أنها رافد على

المســـاجد ومن يقوم عليها فقط ،فقد
ضيـــق نظـــرة العمـــل الوقفـــي الخيري

الـــذي يتســـع أفقه ليشـــمل المســـاهمة
فـــي مناحي الحيـــاة كافة ،مؤكـــ ًدا أن
هذه المســـاهمة تأتي إيما ًنا بدور سنة

واجتماعيا في رفعة
الوقف اقتصاديًا
ً

الوطـــن والمجتمـــع ومـــن يعيش على

هذه األرض الغالية كافة.

تسجيل  210مخالفات لغير الملتزمين بلبس الكمامة
المنامة  -وزارة الداخلية

أكـــد المديـــر العـــام لمديريـــة شـــرطة

العاصمـــة أن شـــرطة المديرية ســـجلت
اعتبـــارا مـــن منتصـــف أبريـــل الماضي،
 210مخالفـــات لألشـــخاص الذيـــن ال

يلتزمـــون بلبس كمامـــة الوجه باألماكن
العامـــة فـــي إطـــار العمـــل علـــى تعزيـــز

االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية للحد
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا ،مضيفـــا

أنـــه بالتوازي مـــع تســـجيل المخالفات،
يتـــم توعيـــة أصحـــاب المحـــات بعدم

الســـماح للزبائن بالدخـــول ،إال في حال
لبســـهم “الكمامـــة” وااللتـــزام بالتباعـــد

االجتماعي.

وأوضـــح أنـــه تـــم تكثيف أفراد شـــرطة
خدمـــة المجتمـــع لتوعيـــة المواطنيـــن

والمقيمين بضرورة التباعد االجتماعي
فـــي األســـواق والمحـــات التجاريـــة
والمتنزهـــات والتقيـــد بعـــدم التجمـــع

ألكثر من  5أشـــخاص مع االلتزام بلبس

الكمامة ،مشددا على اتخاذ اإلجراءات

القانونية الالزمة بحق من يخالف قرار
منع التجمعات ألكثر من  5أشخاص.

وأشـــار المديـــر العـــام لمديريـــة شـــرطة
العاصمـــة إلـــى أنـــه ســـيتم خـــال فترة

العيـــد تكثيـــف الدوريـــات ونشـــر أفراد
شـــرطة خدمـــة المجتمـــع في األســـواق

والمجمعـــات واألماكن العامة؛ في إطار
ضبـــط المخالفـــات وتوعيـــة المواطنين

والمقيمين بضرورة التباعد االجتماعي
وعدم الخروج إال للضرورة.

ص فحـــة يوميـــة منوعـــة يشـــارك فـــي تحريرهـــا
ا لزمـــاء بمختلـــف أقســـام صحيفـــة البـــاد.
وف ــي كل ي ــوم م ــن أي ــام الش ــهر الفضي ــل س ــيقدِّ م
زمي ــل الموض ــوع الرئيس ــي بصفح ــة “رمضاني ــات”.
ترحــب “البــاد” بـ ّ
ـأي مالحظــة أو مشــاركة أو اقتــراح
عبــر رقــم الواتســاب (.)33443463

مع أحمد مهدي
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األندية برمضان...
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أبواب موصدة ومالعب فارغة ومدرجات خالية

اشتياق الرياضيين أللعابهم ومعشوقتهم “الرياضة” بمختلف أنواعها ال يمكن وصفه
أحمد مهدي | تصوير رسول الحجيري

في ظل تفشــي انتشــار فيروس كورونا المســتجد ،والتعليق الذي طال مختلف

مع سعيد محمد

األنشــطة الرياضيــة والمســابقات التابعــة لالتحادات ،بدت مقــار األندية خالية
من روادها الرياضيين واإلداريين.
واتخذت األنديـــة الرياضية كافة قرارًا

بتوقيـــف جميـــع األنشـــطة الرياضيـــة
ً
توافقـــا مـــع
والثقافيـــة واالجتماعيـــة،

اإلجـــراءات االحترازية والوقائية التي

اتخذتهـــا الجهـــات المعنيـــة المختصة؛
ً
تحقيق ـــاللتباعـــداالجتماعـــيولمنـــع

انتشـــار الفيروس المســـتجد الذي طال

تأثيـــره علـــى قطاعـــات عـــدة وبينهـــا

الرياضة.

ازداد شوق
حنينا إلى
الرياضيين
ً
مقار أنديتهم

ومشـــاركتهم ومنافســـتهم ،ومن خلفهم

نل ر ي ا ض ـ ـ ـ ي
ىل ص ع ي د ي ـ ـ ـ ا
ا ل ب ـ ـ ـ ا ر زع ل ـ ـ ـ ا

بعد اآلخر بطعم الذهب بكل تأكيد.

والمميزة في شـــهر رمضـــان على وجه

ومـــع دخـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك،

خصوصا وأنهـــا أماكن فعالة
ً
أنديتهـــم،

بإقامة الدورات الرمضانية التي تتميز

األبـــواب مؤصـــدة ،والمالعـــب فارغـــة،
والمدرجـــاتخاليـــة...لكنهـــاحتمً ـــا

ومنتســـبيها بأفكارها المتنوعة ،ســـواء
بطابعها الخاص ،أو بإقامة المســـابقات

خالل هذا الشـــهر الكريم ،عبر برامجها
تضـــم الثقافيـــة المختلفـــة التي كان لها شـــأن
ا ل م خ ت ل ف ـ ـ ـ ةو ا ل م ت ن و ع ـ ـ ـ اة ل ت ـــي
كبيـــر على مســـتوى العمـــل االجتماعي
مختلف أفراد المجتمع.

األنديـــة الرياضيـــة عـــرف عنهـــا دورها

وتتغنى طربًا بإنجاز تلو إنجاز ،وتتويج

المختلفـــة،
بأنشـــطتها
واالجتماعـــي

الخصـــوص ،إذ تزخـــر بعطـــاء أبنائهـــا

ازداد شـــوق الرياضيين حنينًا إلى مقار

تلـــكالجماهيـــرالتـــيترقـــص ً
فرح ـــا

لألندية.

خصوصا
ً
محاطة بدعـــوات الرياضيين
وعـــاوة على ذلك ،فإن جدران األندية

باتت مهجـــورة في ظل فتـــرة التوقف

الحاليـــة ،وباتـــت المجالـــس الرمضانية

لألنديـــة التـــي اشـــتهرت خـــال الفترة

األخيرة متوقفة حتى إشعار آخر.

أن يـــرى آثار خلـــو المالعـــب والصاالت

ومعشوقتهم الرياضة بمختلف أنواعها

عـــن حالة الحزن واالفتقـــاد للرياضيين

أل لنع ا بهـــم
ا ش ـ ـ ـ ت ي اا لقر ي ا ض ي ي ـ ـ ـ
ومقـــار األنديـــة مـــن روادهـــا؛ ليكشـــف

ال يمكـــن وصفـــه ،ولكـــن يمكـــن للمتابـــع

الذيـــن يحيـــون المالعـــب بتواجدهـــم

وأهـــل البحريـــن عمومً ا فـــي أن تنجلي
هذه األزمة ،وتعـــود رياضتنا كما كانت
عامـــرة بأهلهـــا وروادهـــا نحـــو تحقيق
المزيد من اإلنجازات لمملكة البحرين.

ربيع القرآن

مناشدة

سعيد محمد

الصفار :التعمق في المفردات القرآنية عالم آخر
^يحاول الســيد محمد الصفار أن يصور مجلســه الرمضاني المحدود في حضوره هذا العام كل ليلة ويرســل الصور وما تيســر

مــن مقاطــع فيديــو ألهلــه وأحبته وإلــى األصدقاء والمعارف الذيــن كان المجلس يكتظ بهم كل عام في ليالي الشــهر الفضيل ،ولكن
األمر في الوضع الحالي يعني التزام الجميع باإلجراءات وهذا هو الجانب األهم.
ويقـــول الصفـــار إنـــه ،ومنـــذ ســـنين ،حيـــن

ي س ـــتمع للمقـــرئ الراحـــل عبدالباســـط

عبدالصمد ،فإنه يعيش في رحاب أسطورة

الصوت والتالوة الذي يجعلك في انشـــراح
دائم “حين اســـتمع إلى عبدالباسط ينشرح

صـــدري ..أحبـــه رحمـــه هللا وتغمـــده روحه
الجنـــة ،وهـــذا فضـــل هللا على القـــراء ،فهم

مخلـــدون ببركـــة كتـــاب هللا” ،ومـــن ناحية

أ خ ـ ـ ـ ر ى  ،ي ه ت ـ ـ ـ م ا ل ص ف ـ ـ ـ ا ر بفهـــمالمفـــردات

والمعانـــي القرآنيـــة ،وهو يصف هـــذا األمر

للضرورة أحكام واألهم سالمة الجميع
وهللا يعودهم باألعوام المقبلة

بأنه دخـــول في عالم آخر مليء بالقدســـية

مجالســـهم مـــن خالل البث المباشـــر ســـواء

الغريب من المفردات القرآنية ،وكلما بحثت

قنـــوات اليوتيوب ،أضف إلى ذلك أن الكثير

الســـيما حيـــن تتعلـــم أو تبحث فـــي معاني
ســـتجد نفســـك تواصـــل كلمـــا ســـنحت لـــك

الفرصـــة ألن عظمـــة ومكانة القـــرآن الكريم
ألنـــه كالم هللا ،تعطيـــك منحـــة كبيـــرة مـــن

الفهـــم واإلدراك وكذلك النفحـــات اإليمانية،
وهذا علم يسمى علم معاني القرآن.

على تطبيقات السوشال ميديا أو من خالل
مـــن المجالـــس والمآتـــم أصبحـــت تقتصـــر

فـــي الحضـــور علـــى الخطيـــب أو المقـــرئ

وبضع أفراد معـــه ،إال أنهم يرفعون الخطبة

أو البحـــث أو التـــاوة علـــى تلـــك القنـــوات

فيتســـنى لمن يرغب المتابعـــة ،ونحن نقول

ومع تطـــور التكنولوجيا ،نجـــد اليوم الكثير

إنه بالتأكيد ال تغني تلك عن مظاهر الشـــهر

التواصل االجتماعي ألن تبقى أجواء الشهر

اإلسالمية ،لكن للضرورة أحكام واألهم هنا

مـــن الناس هـــذا العـــام وقد وظفوا وســـائل
الفضيـــل فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا قائمة،

فتستطيع أن تزور أهلك وأصدقاءك وتتابع

الفضيـــل في مجتمعنا أو ســـائر المجتمعات
ســـامة الجميـــع وهللا يعودهم فـــي األعوام

المقبلة في خير وعافية وبركة.
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الزياني :جهود بعثاتنا الدبلوماسية محل تقدير اعتزاز
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ت س ـ ـ ـ ه يل عـــودة  5587مواطنًـــا مـــن الخـــارج حتـــى اليـــوم

المنامة  -وزارة الخارجية

أجرى وزير الخارجية عبداللطيف
الزياني ،أمــس ،اتــصــاالً
مرئيا عن
ً

ب ــع ــد مـ ــع جــمــيــع سـ ــفـ ــراء مــمــلــكــة

ال ــب ــح ــري ــن فـ ــي الـــــــدول الــعــربــيــة

م ن س و ب يا ل ب ع ث ا تا ل د ب ل و م ا س ي ةف ي

ال ــخ ــارجللجهودالمخلصةوالحثيثة

بداية االتــصــال ،نقل وزيــر الخارجية

جائحة ف ــي ــروس ك ــورون ــا ف ــي العديد

الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل

لـــشـــؤون الــمــواطــنــيــن الــبــحــريــنــيــيــن

خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب السمو

المقيمين في الخارج.

النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء

الدبلوماسية في هذه الظروف الصعبة

بن حمد آل خليفة ،للسفراء وجميع

اهتمام مشهود وعناية كبيرة للدور
ال ــذي تــقــوم بــه ســفــارات المملكة في
الــخــارج ،مــعــر ًبــا للسفراء عــن اعــتــزاز

من دول العالم ،ولمتابعتهم المتواصلة

الملكي األم ــي ــر خليفة ب ــن سلمان آل

صاحب السمو الملكي األمير سلمان

واالع ــت ــزاز لما يوليه جاللة الملك من

ســالــمــيــن مــعــافــيــن ف ــي ظ ــل انــتــشــار

وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة أن الــجــهــود

خليفة ،وولي العهد نائب القائد األعلى

وعبر وزير الخارجية عن بالغ االمتنان

لترتيب عودة المواطنين البحرينيين

واألجنبية ،بمشاركة مساعد وزير

شــكــر وتــقــديــر عــاهــل الــبــاد صاحب

قرابة  5587مواطنًا.

التي بذلت لتنفيذ التوجيهات السامية

الراغبين في العودة إلى أرض الوطن

الــخــارجــيــة ووكـــاء ال ــوزارة.وف ــي

جائحة ف ــي ــروس ك ــورون ــا حتى اليوم

المخلصةالــتــيقــامــتب ــه ــاالبعثات

هي محل تقدير واعتزاز من كل أفراد

المجتمع خصوصا أهالي المواطنين

البحرين ،قيادة وحكومة وشعبا ،بما
العائدين إل ــى حضن ال ــوط ــن ،والذين
عــبــروا عــن فــرحــتــهــم بــعــودة أبنائهم
وقضاء أي ــام عيد الفطر السعيد بين
أهليهم وذويهم ،إذ بلغ عدد المواطنين
الذين تم ترتيب عودتهم منذ بداية

االرتقاء بالعالقات مع إيرلندا
المنامة  -وزارة الخارجية

تحقق م ــن نجاح كبير ف ــي الحد من

ت ل قى وزيــر الخارجية عبداللطيف بن
ً
هاتفيا من
اتصال
راشد الزياني ،امس
ً

بــتــلــك ال ــع ــاق ــات ب ــم ــا ي ــع ــود بــالــخــيــر

مــن هللا ت ــع ــال ــى والــجــهــود المخلصة

والتجارة في إيرلندا سايمون كوفيني.

الصديقين ،كما تم بحث آخر التطورات

خطط مدروسة ،وإجراءات احترازية

بمستوى عالقات الصداقة القائمة بين

انتشار عدوى فيروس كورونا؛ بفضل
والحثيثة بقيادة سمو ولي العهد وفق
محكمة.

و ا س ــ ت ــ ع ــ ر اضالسبلالكفيلةلالرتقاء

ن ا ئب رئيس الـ ــوزراء وزيــر الخارجية

والــمــنــفــعــة عــلــى الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن

حــيــث تـــم خــــال االتـ ــصـ ــال اإلشـــــادة

والمستجدات على الساحتين اإلقليمية

والدولية والجهود المبذولة لمكافحة

م م ل ك ة البحرين وإيــرلــنــدا ومــا تشهده

انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد

من تطور ونمو على كافة المستويات،

.)19

استعراض جهود مواجهة الوباء ومستجدات الضمان الصحي

رئيــس “األعلــى للصحــة” :يجــب أن يلتــزم الجميــع بتعليمــات الفريــق الوطنــي والجهــات المختصــة

المنامة  -المجلس األعلى للصحة

ع ق د المجلس األعــلــى للصحة اجتماعه

الفطر السعيد ،سائالً هللا سبحانه أن يعيد

ل لصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن

ا لبحرين واألمتين العربية واإلسالمية

ف ائقة الصالح وأعضاء المجلس ،والذي

وأثنى المجلس على حرص جاللة الملك

وفي مستهل الجلسة رفع المجلس األعلى

و خــصــوصــا الــكــوادر الطبية العاملة في

االعتيادي برئاسة رئيس المجلس األعلى

عبدهللا آل خليفة بحضور وزيرة الصحة
عقد عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي.

هذه المناسبة العزيزة على جاللته وشعب
باليمن والخيرات والبركات.

ل لصحة أسمى آيات التهاني والتبريكات

ح مد بــن عيسى آل خليفة وإلــى رئيس

ب ــعــد أن وق ــف ــوا ويــقــفــون بــكــل شجاعة

ال ـ ــوزراء صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر

خليفة بن سلمان آل خليفة ،وولي العهد

ن ائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

واقتدار والذين سطروا أروع األمثلة في

ا ل و فاء واإلنسانية والعطاء والتضحية،

و ا ل ــتــعــاون والتكاتف فــي هــذه الجائحة

م جلس الـ ــوزراء صــاحــب السمو الملكي

مملكة البحرين ،بمناسبة قرب حلول عيد

لفيروس كورونا “كوفيد  ”١٩باستعراض

العائلة المالكة الكريمة ،وحكومة وشعب

ل ل ص ح ة ر ئ ي س الفريق الوطني للتصدي

مــن بــيــن ع ــدة اتــفــاقــات أخــرى

وق ــع وكــيــل ال ــزراع ــة والــثــروة

التكريم المتناسب مع حجم تضحياتهم،

ا ل ــ ت ــ ي تــمــر بوطننا الــغــالــي للحفاظ على
مكتسباته .وق ّدم رئيس المجلس األعلى

ا ألمير سلمان بن حمد آل خليفة ،وإلى

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

على أن يحظى منتسبي القطاع الصحي

ا لصفوف األمامية لمواجهة الوباء على

إ لــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

اتفاقية مع “كادي” لالستزراع السمكي

الشيخ محمد بن عبدالله يترأس اجتماع المجلس األعلى للصحة عن بعد

م س ت ج د ا ت ا لــجــهــود الوطنية لمواجهة

ه ــذا ال ــوب ــاء ،مؤكدا ضــرورة التزام جميع

المواطنين والمقيمين الكرام بالتعليمات

الــصــادرة ع ــن الفريق الوطني والجهات

المختصة وعـــدم ال ــت ــه ــاون فــي تنفيذها

تحت أي ظرف من الظروف وذلك لما فيه

ال ــب ــح ــري ــة بـــــــــوزارة األشـ ــغـ ــال

س ي ت مت و ق ي ع ه اع ب رت خ ص ي ص

وشــؤون البلديات والتخطيط

أراضــيللشركاتالمتخصصة

العمراني نبيل أبوالفتح اتفاقية

ف ــي الــقــطــاع ال ــخ ــاص بــمــجــال

مع شركة كــادي لمنحها إحدى

االســـتـــزراع السمكي م ــن أج ــل

األراضـــــــــي إلطـــــــاق م ــش ــروع

إطــاق مشروعات استثمارية
ً
الفتا إل ــى أن
في ه ــذا المجال،

السمكي ،ف ــي ب ــاك ــورة التعاون

األراضـــي الــتــي تــم تخصيصها

بين الوكالة والقطاع الخاص

تقع بالقرب من المركز الوطني

في مجال االستزراع السمكي.

لــاســتــزراع الــبــحــري فــي رأس

وأوضـــح أن االتفاقية واحــدة

حيان.

مــتــخــصــص فــــي االس ـ ــت ـ ــزراع

خير وصالح الجميع .وأكد أن اإلسهامات

البارزة التي يبذلها الطاقم الطبي لمواجهة

تحدي فيروس كورونا وجهودهم الجبارة

فــي الــصــفــوف األولـــى فــي مــواقــع العمل

للحد مــن انــتــشــار الــفــيــروس هــي جهود

تبعث على الفخر واالعتزاز.

ختام “سفراء الوطن” بمشاركة  548من الدراسين في الخارج

دور بـــــارز لــلــنــهــج اإلصــــاحــــي لــجــالــة الــمــلــك فـــي رســــم الــســيــاســة الــدبــلــومــاســيــة

المنامة  -معهد البحرين للتنمية السياسية

مــمــلــكــة الــبــحــريــن ل ــدى جــمــهــوريــة مصر

اختتــم معهــد البحريــن للتنميــة السياســية فعاليــات برنامج “ســفراء الوطن”

عمق العالقات األخوية القائمة بين مملكة

والذي تم تنفيذه بالتعاون مع أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات

ً
شرحا عن البرامج واألنشطة التي تنفذها

وبمشاركة عدد من سفراء مملكة البحرين في مختلف دول العالم.

الــدارســيــن فــي مصر ،والــتــي تساهم في

تحــت شــعار“ :النهــج اإلصالحــي لجاللــة الملــك ودور المبتعــث فــي الخــارج”،
ً
تعزيزا لمبدأ الشراكة المؤسسية في تنفيذ البرامج والفعاليات،
الدبلوماسية،

العربية ه ــش ــام ال ــج ــودر ،ف ــي محاضرته

البحرين وجمهورية مصر العربية ،مقدمً ا

فـــي واش ــن ــط ــن وعــــن دور الــمــلــحــقــيــات

وط ــوك ــي ــو ،وال ــت ــع ــري ــف ب ــأه ــم الــحــقــوق

وتطوير عالقات الصداقة بين البلدين.

االلــتــزام ب ــه ــا ،كما ت ــن ــاول دور المبتعثين

الــســفــارةوالــمــلــحــقــيــةالــثــقــافــيــةللطلبة

ربطهم بالوطن من خالل مشاركتهم في

ً
مشاركا من
و ا س ت فاد من البرنامج 548
الــتــي أقــيــمــت فــي الــفــتــرة مــن  29أبــريــل

ل ـ ـ د ى ا ل م م ل كة المتحدة الشيخ ف ــواز بن
م ــح ــم ــد آل خ ــل ــي ــفــة ،مــســتــعـ ً
ـرضــا الــعــاقــة

أما بالمحاضرة الثالثة ،فقد تناول سفير

ولغاية  17مايو 2020م ،وذلك عبر تقنية

التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين

تماشيا مع اإلجــراءات
االتصال المرئي؛
ً

والمملكة المتحدة والقواسم المشتركة

األمــيــركــيــة الشيخ عــبــدهللا بــن راش ــد آل

ا ال ح ت ر ا ز ية والتدابير الوقائية المتعلقة

بالصحة والسالمة التي تهدف للحد من

التي تربط البلدين الصديقين ،واستعرض

السفير عـــد ًد ا م ــن المحطات المهمة في

جميع المناسبات الوطنية.

مملكة البحرين ل ــدى ال ــواليــات المتحدة

والتي رسمت خارطة العمل الدبلوماسي
وال ــس ــي ــاس ــيللمملكة،ك ــم ــاتــنــاولجهود

تحدث عن الخدمات التي تقدمها السفارة

العالقات الثنائية التي تجمع بين المنامة

خليفة عالقات الصداقة القوية والتحالف
االس ــت ــرات ــي ــج ــي بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن

العسكرية واألمنية والثقافية في تعزيز
كما تطرقت سفيرة مملكة البحرين لدى

م م ل ك ةب ل ج ي ك او م م ث ل ت ه ال ـــ د ىا ال ت ــ ح ــ ا د

األوروبــــي ودوق ــي ــة لوكسمبورغ الكبرى

بهية الجشي في محاضرتها إلى العالقات

الوطيدة والصداقة المتبادلة بين البلدين،
واس ــت ــع ــرض ــت مــســيــرتــهــا فـ ــي الــمــجــال

الــدبــلــومــاســي ك ــام ــرأة ،وأه ــم التحديات

التي تفوقت عليها واإلنــجــازات التي تم

انتشار فــيــروس كــورونــا ،الــتــي اتخذتها

ال ــس ــف ــارةلالهتمامبالمواطنالبحريني

النهج اإلصــاحــي ع ــاه ــل ال ــب ــاد صاحب

والطلبة خصوصا.

والــواليــات المتحدة األميركية ودورهــا

تحقيقها ،والــدور الــذي تقوم به السفارة

مملكة البحرين.

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

وفي المحاضرة الثانية ،استعرض سفير

إلــى جانب استعراض الــدور الــذي يقوم

ليمثلوا بالدهم خير تمثيل.

في تحقيق األم ــن واالستقرار الدوليين،

ختام النسخة الخامسة من “حديث إنجاز  -مجالس رمضانية”

س ــرواني :دع ــم الش ــباب البحرين ــي ومس ــاعدته عل ــى تحقي ــق طموحات ــه

المنامة -مؤسسة إنجاز البحرين

وتأثير الوضع الحالي على سير العمل

اخــتــتــمــت مــؤســســة إن ــج ــاز الــبــحــريــن

إلــى دور رواد األعــمــال فــي األزم ــات.

ال ــس ــن ــوي “ح ــدي ــث إنـ ــجـ ــاز -مــجــالــس

مــجــالــس رمــضــانــيــة” فــي مــطــلــع شهر

الــتــمــيــمــي ،م ــدي ــر بــرنــامــج الــبــحــريــن

رؤيــتــنــاالــتــينبنيعليهامؤسستنا

والتأقلم مع الوضع الراهن باإلضافة

ألفــضــل الــمــمــارســات لمناقشة جــدارة

مهما اختلفت الظروف ،قمنا بتفعيل

مؤخرا النسخة الخامسة من برنامجها

وانــطــلــقــت ســلــســلــة “ح ــدي ــث إنــجــاز-

وخليل القاهري ،صانع محتوى ورائد

بعد م ــن خ ــال صفحاتنا على مواقع

رمضانية” .وتم عقد لقاءات “حديث

رمضان الجاري ،حيث بثت أسبوعيا

األزمات.

م ــب ــاش ــر ع ــل ــى صــفــحــة االن ــس ــت ــق ــرام

بإنجاز البحرين.

إنجاز البحرين هناء سرواني بقولها:

إن ــج ــاز” عــن بــعــد مــن خ ــال بــث حي

عــلــى صــفــحــة االن ــس ــت ــق ــرام الــخــاصــة

الخاصة بإنجاز البحرين.

وفي النسخة الرقمية األولى لبرنامج

وبظل الظروف الراهنة التي تشهدها

“ح ــدي ــث إنـ ــجـ ــاز” ،اســتــضــاف رئــيــس

البالد بسبب تفشي فيروس كورونا

اتحاد خريجي إنجاز البحرين يوسف

البحرين النسخة الخامسة من برنامج

المحرقي ،وهو مؤسس شركة ترتيب،

المستجد ،نظم سفراء خريجي إنجاز

“ح ــدي ــث إنــجــاز -م ــج ــال ــس رمضانية”

والـــذي اس ــت ــض ــاف شخصيات مؤثرة

لمناقشة أب ــرز تحديات رواد األعمال

الــعــيــســى،فـــيالــلــقــاءاألولمحمد

لمناقشة مواجهة التحديات.

وفي اللقاءات التالية قامت مؤسسة

إنــجــازالبحرينباستضافةإبراهيم

مملكة البحرين في الوصول للعالمية

أعمال لمناقشة دور رواد األعمال في

وع ــل ــق ــت ال ــمــديــر الــتــنــفــيــذي لمؤسسة

“على الرغم من الظروف والتحديات

ا ل م س ت ج د ة ا ل ت ي ي م ر بها العالم على

برامجنا وتنظيم فعالياتنا السنوية عن

الــتــواصــلاالج ــت ــم ــاع ــيالمختلفة.ال

يسعنا إال أن نفخر بجهود خريجي

مــؤســســة إن ــج ــاز الــبــحــريــن لــمــواصــلــة

تنظيم ه ــذه ال ــم ــب ــادرة الوطنية ،وكل

الشكر للمتحدثين ولكل م ــن شاركنا

وتقديم المساعدة للمبتعثين وتوجيههم

ضمن جهودها المواكِبة للتحول الدولي

ن ح و ت ف عيل التكنولوجيا كــأداة فاعلة

لتقديم ونقل المعرفة ،أعلنت أكاديمية

م ح م د ب ن مبارك آل خليفة للدراسات

الــدبــلــومــاســيــة ع ــن إط ـ ــاق الــنــســخــة

المهام والخدمات التي تقدمها السفارة

للمواطنين والطلبة في اليابان.

واختتم البرنامج بمحاضرة المندوب

الدائم لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة

في جنيف يوسف بوجيري ،الذي تناول

ال ــم ــح ــددات السياسية التي تقوم عليها

الدبلوماسية البحرينية.

الــســيــاســة والــدبــلــومــاســيــة وم ــا يــنــدرج
تحتهما من مفاهيم ومهارات متعددة
كالتواصل الفعال واللغة الدبلوماسية،
وفن التفاوض.
ويــســتــهــدف الــبــرنــامــج الــمــهــتــمــيــن من
الفئتين المذكورتين أعـــاه ،ممن هم

يستهدف دبلوماسيي وزارة الخارجية

دون سن الخامسة واألربعين ويجيدون
اللغةاإلنجليزيةت ــح ـ ً
ـدث ــاوكــتــابـ ًـة،مع

فــي ال ــدراس ــات الــدبــلــومــاســيــة ،وال ــذي

مــمــن لـــم يــســبــق لــهــم ال ــم ــش ــارك ــة في

للدبلوماسيين،
التأسيسية
الــبــرامــج

وموظفي القطاع ال ــع ــام العاملين في

الــشــؤون الخارجية والــتــعــاون الدولي

حــريــصــة كــل الــحــرص عــلــى مواصلة

هللا”.

المسائية من  ٧يونيو ولغاية  ٦أغسطس

في مختلف الجهات الحكومية بمملكة

هذه األزمــة في القريب العاجل بإذن

وع ــل ــى مـــدى  9أســابــيــع ،خ ــال الفترة

و ت م كنت إنجاز البحرين من الوصول

 ،٢٠٢٠ي ــق ــدم ال ــب ــرنــامــج مجموعة من

وم ــس ــاع ــدت ــهعلىتحقيقطموحاته
ً
وانطالقا من أهمية تحقيق
وأهدافه.
برامجها الرقمية.

فـ ــي ال ــع ــه ــد الـ ــزاهـ ــر ل ــص ــاح ــب الــجــالــة
ً
ً
شامل ألهم
عرض ا
الملك ،وق ــدم السفير

األولـــى لبرنامج الشهادة المتخصصة

ج ــم ــي ــع األصــــعــــدة ،وخ ــاص ــةالصعيد

ألك ــثــر م ــن  3,000طــالــب م ــن خــال

فـ ــي ال ــت ــع ــري ــف بـ ــاإلنـ ــجـ ــازات الــوطــنــيــة

والتنموية التي حققتها مملكة البحرين

المنامة  -بنا

البحرين.

تقديم برامجها لدعم الشباب البحريني

والواجبات التي يجب على المشاركين

إطالق برنامج “الدراسات الدبلوماسية”

في لقاءتنا الحوارية .نتمنى السالمة
للجميع ،وواثقون بأننا ً
معا سنتخطى

االقــتــصــادي ،ما زالــت إنجاز البحرين

السفير الــدوســري ف ــي محاضرته مسار

رسم السياسية الخارجية البحرينية ،كما

وق ــدم المحاضرة األولــى سفير البحرين

الجنسين من خالل  6محاضرات توعوية،

بــه النهج اإلصــاحــي لجاللة الملك في

واس ــت ــع ــرض سفير البحرين فــي اليابان

الورش والمحاضرات التفاعلية المكثفة
َ
مجالي
عبر تقنية االتصال المرئي ،في

ضرورة إرفاق تزكية من جهة العمل.
يشار إلى أن البرنامج مجاني ،غير أن
نلمهتمين
ا ل ت س ج ي لم ط ل و ب .و يُ م ك ل
والراغبين في المشاركة ممن تنطبق
عليهم الشروط سالفة الذكر التسجيل
بـــدءً ا م ــن الخميس ال ــم ــواف ــق  ٢١مايو
وحتى  ٣١م ــن الشهر نفسه عبر ملء
االستمارة الخاصة بالبرنامج على موقع
األكاديمية اإللكتروني (www.mbma.
.)gov.bh
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سباق إحصاءات بين المجلسين ..مؤتمر “وإيميل”
الصالــح :دور الصحافــة جوهــري ..السيســي :ال للتســلط ..الكوهجي والســلوم“ :كورونــا” مؤثرة
إبراهيم النهام

شــهد يــوم أمــس ســباقا محمومــا بيــن مجلســي الشــورى والنــواب فــي ضــخ

االســـتيعابية لمصابـــي فيـــروس كورونـــا
مســـتقبالً ،ووضع الحلول الحاســـمة لملف

المعلومات االحصائية عن أداء اللجان.

مخالفـــات العمالـــة اآلســـيوية وآثارهـــا

وأهـــم النقـــاط التـــي تطـــرق لهـــا النـــواب

وبينمـــا عقـــد مجلـــس النـــواب مؤتمـــرا

السلبية على المجتمع.

بردودهـــم على ممثلـــي الصحافة المحلية

صحافيـــا عـــن بُعـــد عبـــر تطبيـــق “زووم”

ماليا كانت
 -أغلب قرارات الدولة األخيرة ً

بالمؤتمر الصحافي ألخصها كاآلتي:

الســـتعراض رؤوســـاء اللجـــان احصاءات
عـــن انجازاتهـــم التشـــريعية ،تزامـــن ذلـــك

انفاذ لمقترحات برلمانية سابقة.

الصالح:

مع دفع مجلس الشـــورى بيانا رســـميا عبر

 -عمل التكتالت و(اللوبيات) في المجلس

البريـــد االلكترونـــي يتضمـــن احصـــاءات

كان لها األثر في تحقيق المكاسب للشعب

عـــن عمل اللجـــان وأبرز التشـــريعات التي

البحريني.

نظرتها.

 -دور الصحافـــة جوهـــري فـــي تعزيـــز

وتنشـــر “البـــاد” عبـــر موقعهـــا اإللكتروني

النجاحـــات لمشـــروع جاللـــة الملـــك

اإلحصـــاءات التـــي عرضهـــا رؤوســـاء

االصالحي ،وندعو للمزيد من الحريات.

اللجـــان بالمؤتمـــر الصحافـــي الـــى جانـــب

السيسي:

البيـــان المطول مـــن مجلس الشـــورى عن

 -عملنـــا فـــي المجلـــس النيابـــي هـــو عمـــل

احصاءات الدور المنصرم.

سياســـي ،ويتطلـــب تحقيـــق المكاســـب
للدائـــرة وللناخبيـــن ،وعملنـــا هـــو لتحقيق

أي فساد بين ،ونحن كذلك.

الجارة.

العباسي:

السلوم:

يتعلـــق بالميزانيـــة ،وباســـتمرار جائحـــة

 -طبيعـــة التجـــارة الحاليـــة والمشـــاريع

كورونـــا ،وفي ظل هذه الظـــروف الصعبة

اآلثار التي القتها جائحة كورونا على البلد
والمنطقـــة والعالـــم ،وطبيعـــة االحترازات

التي يتم السير بها.

التعاون ،وليس لتسلط سلطه على سلطة

الكوهجي:

 -تطورات جائحـــة كورونا واالضرار الذي

 -لن تصمت القيادة السياسية على وجود

 -هنالـــك ضـــرورة ملحـــة لرفـــع الطاقـــة

نفســـها ،قد تؤثـــر على مشـــاريعها التي تم

أخرى.

الجراحيـــة التـــي تتخذهـــا بعـــض الـــدول

 -لدينـــا تحـــد كبير فـــي الدور القـــادم فيما

المقبلـــة ســـتكون مختلفـــة تمامـــا ،بســـب

المؤتمر الصحافي لرؤساء اللجان

ً
ً
خصوصا مـــع اإلجراءات
مســـبقا،
إقرارها

أصـــاب أســـواق النفـــط وايـــرادات الدولـــة

التـــي تعصف بالمنطقة ،النـــواب مدعوون
لالجتماع ولالتفاق على األولويات.
ليـــس هـــدف المجلـــس النيابـــي التصادممـــع الحكومـــة بتقديمـــه اســـتجواب أو
لجنـــة تحقيـــق أو غير ذلـــك ،وانما تحقيق
المصلحة العامة للجميع.

 14قانونا بعهدة لجان “الشورى” بالعطلة التشريعية

حـــصـــاد الــمــجــلــس فــــي  30جـــلـــســـة 39 :ســـــــــــؤاال 11...مــنــهــا لــــوزيــــر الــمــالــيــة

القضيبية  -مجلس الشورى

حقـــق مجلـــس الشـــورى المزيـــد مـــن اإلنجـــازات

ً
ً
مشروعا بقانون ،و8
ومشروعا بقانون ،شملت 63

بالتوافق مع قرار مجلس النواب بشـــأنها ،وتعكف

الســـكنية حق التصرف فـــي وحداتهم قبل مضي

التشـــريعي الخامس ،حســـب ما أظهرته الكشوف

وفيمـــا أقر المجلـــس كل المراســـيم بقوانين التي

مشروعً ا بقانون.

إلـــى جانـــب مشـــروع قانـــون تعديـــل مرســـوم

مجلس النواب فيما انتهى إليه بشأن  18مشروعً ا

خـــال دور االنعقاد الثاني من الفصل التشـــريعي

التشـــريعية ضمن دور االنعقـــاد الثاني من الفصل
اإلحصائيـــة الصادرة عـــن األمانة العامة للمجلس،
حيث عقد المجلس ما مجموعه  30جلســـة عامة،
مـــن بينها  5جلســـات عقـــدت عن بُعد عبـــر أنظمة

االتصال المرئي.

وقد بلغ مجموع المراسيم بقوانين والمشروعات
ً
مرســـوما
بقوانين التي أحيلت إلى المجلس ()81

مراسيم بقوانين.

أحيلـــت إليه خـــال دور االنعقاد ،فقـــد توافق مع

بقانون ،تم إحالتها إلى الحكومة لرفعها إلى جاللة
الملـــك المفـــدى إلصدارهـــا ،وأعـــاد  7مشـــروعات

بقوانيـــن إلى مجلـــس النواب إلعـــادة النظر فيها،

في حين انتهى إلى رفض  7مشـــروعات بقوانين

لجـــان المجلـــس علـــى مواصلـــة النظـــر فـــي 14

ومن بين أبرز التشـــريعات التي ناقشـــها المجلس

التأميـــن ضـــد التعطـــل ،الـــذي يهـــدف إلـــى دفـــع

الخامـــس ،المرســـوم بقانـــون بشـــأن القـــوة

ألشـــهر أبريل ومايو ويونيو للعـــام  ،2020لضمان

االحتياطيـــة ،ومشـــروع قانـــون التطـــوع لخدمة
األمـــن العـــام ،ومشـــروع قانـــون تعديـــل قانـــون

اإلســـكان الذي يتيح للمســـتفيدين مـــن الوحدات

“الدفاع المدني” :التعقيم بمعايير عالمية

“الجمارك” :مواصلة
العمل في العيد

أكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للدفـــاع

المنامة  -وزارة الداخلية

المنامة  -وزارة الداخلية

المدنـــي أن عمليـــات التطهيـــر والتعقيم

صـــرح مديـــر عـــام التفتيـــش واألمـــن

للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا،

الجمركـــي العميد عبدهللا الكبيســـي أن

تعتمـــد على مبـــادىء التطهير المعتمدة

شـــؤون الجمارك ،ســـتواصل فـــي إجازة

من منظمـــة الصحة العالميـــة وعدد من

عيـــد الفطـــر المبـــارك ،تقديـــم الخدمات

الجهـــات الرســـمية المختصـــة ،وكذلـــك

الجمركيـــة الخاصـــة بتخليـــص البضائع

األمـــر بالنســـبة الســـتخدام المحاليـــل

واإلفســـاح عن الحاويات بميناء خليفة

المســـجلة بالشـــكل المطلـــوب والمعتمد

مدير عام اإلدارة العامة للدفاع المدني

من جهة الصنـــع لتحقيق أفضل النتائج

المرجوة.

وتعقيبا علـــى بعض التقاريـــر المتداولة
فـــي هـــذا الشـــأن ،أوضـــح أن الدفـــاع

المدنـــي ،يعتمد أســـلوب الـــرش لتغطية

األســـطح بالمادة المطهـــرة تغطية تامة
وبمطهـــرات صديقـــة للبيئـــة ومعتمـــدة

مـــن وزارة الصحة وهيئـــة تنظيم المهن
والخدمـــات الصحيـــة (نهـــرا) والمجلس

األعلـــى للبيئة ،منوها إلـــى تدريب عدد
مـــن موظفـــي الجهـــات مـــن القطاعيـــن

وعمليـــا ،علـــى
العـــام والخـــاص ،نظريًـــا
ً

األسس السليمة للتطهير.

وقـــال إن الدفـــاع المدنـــي يســـتخدم
أفضـــل األســـاليب الوقائيـــة ،ويتابع كل
ما يســـتجد في هـــذا الخصوص والعمل
بشـــكل دوري علـــى مواكبـــة المعطيـــات
التي ترد للحد من انتشار هذه الجائحة
بجميع الطرق الممكنة.
وختـــم مدير عـــام اإلدارة العامة للدفاع
المدني بأن حماية األرواح والممتلكات،
واتباع المعايير التي تضمن ذلك ،هدف
أساســـي ورئيسي لإلدارة العامة للدفاع
المدني.

سبع سنوات من تاريخ الملكية.

بـــن ســـلمان ،وذلك مـــن الســـاعة الثامنة

ً
داعيـــا
صباحـــا وحتـــى الثانيـــة ظهـــرًا،
ً

الراغبيـــن بتخليص الحاويات إلى حجز
المواعيد في الفترة المذكورة بالتنسيق
مع الشـــركة المشغلة ،تفاديًا ألي تعطيل

للبضائع الخاصة بالمستوردين في تلك
الفتـــرة .وأضاف أن الخدمات الجمركية
المتعلقـــة بالتخليص واإلفســـاح بقســـم
الشحن البري والجوي ،سوف تستمر في
تلك الفترة على مدار الســـاعة ،وبإمكان
كافـــةالمخلصيـــنالجمركييـــنإنهـــاء
إلكترونيا عبر نظام
معامالتهم الجمركية
ً

التخليص الجمركي اإللكتروني (أفق).

رواتـــب المواطنين العاملين فـــي القطاع الخاص
االســـتقرار واالستدامة وعدم المساس بالمستوى
المعيشـــي للمواطنيـــن ،والـــذي تزامن مـــع الجهود

الوطنيـــة في مكافحـــة فيروس كورونـــا (كوفيد-

 .)19أما فيما يتعلق باألســـئلة الموجهة للحكومة،
فتقدم أعضاء المجلس خالل دور االنعقاد الثاني
ً
ســـؤال )35( ،منها أخطـــر المجلس بوصول
بـ ()39

الرد عليها ،حيث وجهت األســـئلة إلى ( )11وزيرًا،
أعلـــى نصيب منهـــا كان لوزير الماليـــة واالقتصاد
الوطنـــي بواقـــع ( )8أســـئلة ،يليـــه وزيـــر العمـــل

والتنميـــة االجتماعيـــة بواقع ( )7أســـئلة ،ثم وزير

األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني،

ووزيرة الصحة بواقع ( )6أسئلة لكل منهما.

تحــــري هالل شــــوال غـــــدا
المنامة  -بنا

أعلن المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

 1441هــــ .ودعـــا المجلس فـــي بيان ممن

ستعقد جلستها بقاعة االجتماعات بمبنى

مســـاء غـــد (الجمعـــة) لتلقـــي األنبـــاء

للهيئة ليدلي بشهادته.

مســـاء الجمعـــة ليلـــة الســـبت  ۲۹رمضان

أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها
والشـــهادات برؤية هالل شهر شوال لعام

لديـــه شـــهادة تتعلـــق بالرؤيـــة أن يتقـــدم

وجاء في البيان “أن هيئة الرؤية الشرعية

المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية

1441هــــ الموافق  ۲۲مایو ۲۰۲۰م ،لتلقي
األنبـــاء والشـــهادات برؤيـــة هـــال شـــهر

شـــوال لعـــام  1441هـ.فنرجـــو ممن تكون

“السنية” :التكبيرات من المساجد وصالة العيد بالبيت

لديـــه شـــهادة أو نبأ عـــن رؤيـــة الهالل أن

المنامة  -إدارة األوقاف السنية

اإلبالغ” .واختتم المجلس البيان بالدعاء

استنادا إلى التوجيه الملكي السامي
الصـــادر عـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب

الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل

خليفـــة باالهتمـــام بإحيـــاء شـــعيرة

صـــاة العيد ،وبالتنســـيق مـــع مكتب

وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـامية

واألوقـــاف ،أصـــدرت إدارة األوقـــاف

الســـنية بيانا عن آلية رفع التكبيرات
مـــن كل جوامـــع ومســـاجد مملكـــة

البحريـــن ،حيث تبـــدأ تكبيرات العيد

أبطال “توستماسترز البحرين” يتوجون بالمراكز األولى

تأهلـــوا لتمثيـــل المملكـــة بالمســـابقة ا لختاميـــة “ديتـــاك ”2020

مـــن الســـاعة  4:45صباحـــا وحتـــى

الساعة  5:15صباحا ،على أن يقتصر

التكبير على مؤذن المسجد فقط.

كمـــا وجهت اإلدارة بـــأن تؤدى صالة
العيد مـــن قبل المصلين فـــي البيوت
بدءا من الســـاعة  5:16دقيقة صباحا
وتقـــام الصـــاة جماعـــة أوفـــرادى
حســـب مـــا ورد فـــي الســـنة المطهرة
بســـبع تكبيرات بعد تكبيـــرة اإلحرام،

وخمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام.

يســـارع باالتصال بهيئة الرؤية الشـــرعية
إلـــى هللا عـــز وجـــل يحفـــظ البلـــد الخيـــر

وأن يجعلـــه آمنـــا مطمئنـــا بنعمـــة الرخاء

والرفاهيـــة واالزدهـــار تحـــت ظـــل ملكنا

عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد

بن عيسى آل خليفة ،وحكومته الرشيدة
وعلـــى رأســـها رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليفة ،ومســـاندة ولـــي العهد نائب القائد
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

سلمان بن حمد آل خليفة.

إرساء مناقصة خط تصريف المياه بالعكر
المنامة -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

صـــرح وكيل الوزارة لشـــؤون األشـــغال

ب ـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

والتخطيـــط العمرانـــي ورئيـــس لجنـــة

المنامة -نادي البحرين العربي للتوستماسترز

تـــوج أبطـــال نـــادي البحريـــن العربـــي

وأنديـــة مملكة البحرين ،وكان من المقرر

للتوستماســـترز بكـــؤوس المراكز األولى

إقامتهـــا فـــي دولـــة الكويت لكن بســـبب

فـــي مســـابقة التـــي أقيمـــت عـــن طريـــق

األوضـــاع الحالية ســـيتم عقد المســـابقة

االتصـــال اإللكترونـــي المرئـــي ،حيـــث

الختامية عن طريق االتصال اإللكتروني

أظهـــروا براعتهـــم ومهاراتهـــم فـــي فـــن

المرئي.

الخطابـــة ،فحصـــل التوستماســـتر أحمد

وفي هذا الصدد قالت نورة الظاعن :منذ

ســـلمان علـــى المركـــز األول فـــي خطـــب

األمطار أحمد الخياط أنه تمت ترســـية

مناقصة مشـــروع بناء الخط الرئيســـي

ل ت ص ريـــف ميـــاه األمطـــار لتوصيـــل

المشـــروع اإلســـكاني في منطقة العكر،

من قبل مجلس المناقصات والمزايدات

علـــى المقـــاول يوكـــو للهندســـة بقيمـــة

 243,609دنانيـــر ،بهـــدف الحـــد مـــن

أحمد الخياط

المنطقـــة ،ومـــن المؤمـــل أن يبـــدأ العمل

تم حصرهـــا من قبل لجنة األمطار التي

العـــام  2013وانـــا اشـــارك في مســـابقات

والتدريـــب المســـتمر للوصـــول لتحقيـــق

للتوستماسترز  ،فشكرا لكل من ساندني

التقويم ،والتوستماستر عزيزة الحسيني

التوستماســـترز وما ان اصل الى مسابقة

الحلـــم ،وها انا اليـــوم اقترب من تحقيق

وشـــجعني منذ انضمامي في اواخر عام

مشـــكلة تجمـــع ميـــاه األمطـــار فـــي تلك

على المركز األول في الخطب الفكاهية،

القســـم ويكون نصيبي المركـــز الثاني او

حلمـــي بـــإذن هللا فـــي الحصـــول علـــى

 2012وحتى هذه اللحظة.

والتوستماستر نورة الظاعن على المركز

الثالـــث وال اتأهل للديتاك ،أحبطت كثيرا

المركز االول في الديتاك للعام 2020

وقـــال أحمـــد ســـلمان معلقـــا :علمنـــي

األول في الخطب االرتجالية.

ولكـــن فـــي احد االيام قـــرأت مقوله على

في هـــذا المشـــروع مطلع يونيـــو 2020
ً
شـــهرا .وذكـــر
وسيســـتغرق قرابـــة 18

بدورهـــا صرحـــت عزيـــزة الحســـيني

التوستماســـترز أن ال يوجـــد هنـــاك

وتأهـــل الفائـــزون الثالثة لتمثيـــل مملكة

أحـــد برامـــج التواصـــل االجتماعي وهي

بالقـــول :الفـــوز والتأهل للديتـــاك له طعم

مســـتحيل،كل ما تحتـــاج إليه هو عزيمة

البحريـــن في المســـابقة الختامية (ديتاك

“حلمـــك ليـــس لـــه تاريـــخ انتهـــاء فقـــط

ســـعادة وفرحـــة مميـــزة ،ولكـــن فرحتـــي

وإصـــرار وتحـــدي،ال اقصـــد تحـــدي

 )2020فـــي نهاية الشـــهر الجـــاري ،والتي

خذ نفـــس وحاول مـــره أخـــرى” وهذا ما

االكبر هي بالتغيير الكبير في شخصيتي

أشـــخاص آخريـــن بل تحـــدي النفس ،وال

تضـــم متأهلين مـــن أندية دولـــة الكويت

اعطانـــي الدافـــع لالســـتمرار والمثابـــرة

منـــذ ان انضممت لنـــادي البحرين العربي

يأتي التميز إال بالتعلم والتدريب.

الخيـــاط أن المشـــروع يأتـــي ضمـــن

سلســـلة من الجهـــود الهادفة إلى تطوير
البنيـــة التحتيـــة فـــي جميـــع محافظات

المملكـــة كحل جـــذري لتأهيـــل المناطق
ً
تضررا في موســـم األمطار ،التي
األكثـــر

شـــكلتها الـــوزارة ،إذ تـــم تحديـــد تلـــك

المناطق بالتنســـيق مع شؤون البلديات

والمجالس البلدية.

وأضاف وكيل الوزارة لشـــؤون األشغال

أن المشـــروع يشـــتمل علـــى إنشـــاء مـــا

يقـــارب (  )1كيلومتـــر مـــن الخطـــوط

الرئيسة.
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أول جلسة محاكمة مرئية عن ُبعد

“االســـتـــئـــنـــاف الـــكـــبـــرى” بـــاشـــرت عــمــلــهــا بــجــهــوزيــة تــامــة

المنامة -المجلس االعلى للقضاء

كشــفت األمانــة العامــة للمجلس األعلى للقضاء عــن تفعيل أول محاكمة

عــن ُبعــد أجريــت أمــس ،إذ عقــدت محكمــة االســتئناف الكبــرى الجنائيــة
الثانيــة برئاســة القاضــي إبراهيــم ســلمان الجفــن جلســتها فــي محاكمــة

مرئية عن ُبعد.

تحقيـــق التباعـــد االجتماعـــي في
ظـــل انتشـــار فيـــروس كورونـــا
“كوفيـــد  ،”19وتعـــد المحاكمة عن
بعُ ـــد خطوة رائدة تكللت بالنجاح،

إذ تمتع المتهم بضمانات محاكمة

وصرحـــت األمانـــة العامـــة بـــأن

المحاكـــم بكفـــاءة وفعاليـــة عالية

عادلـــة طبقـــت عليهـــا المعاييـــر

عملهـــا عـــن بُعـــد أمـــس بجهوزيـــة

جميع أطراف الدعوى من محامي

المحاكمات.

العادلة ،من خالل تخصيص قاعة

فـــي جلســـة مرئية؛ بهدف تســـريع

تجهيـــز قاعـــة المحكمـــة والقاعـــة

بتقنيـــات مرئيـــة وصوتية وربطها

مـــع تحقيـــق الضمانـــات القضائية

إدارة إصـــاح وتأهيـــل النـــزالء

والوقائيـــة للحفـــاظ علـــى ســـامة

اإلســـامية

المحاكـــم الجنائيـــة بـــدأت فـــي

في ظل الظروف الراهنة وبحضور

المعتبـــر دوليـــا فـــي مثـــل هـــذه

المتهم وأحد أعضاء النيابة العامة

ونوهـــت األمانـــة العامـــة بأنـــه تم

إجراءات التقاضي وتقليل أمدها

الخاصـــة فـــي منطقـــة جـــو بجوار

مـــع تقنيـــات حديثة فـــي المحاكم

بجانـــب الضمانـــات االحترازيـــة

كمقر مؤقـــت للمحاكم تابع لوزارة

عـــن بُعد بما يضمن اســـتمرار عمل

وصحـــة المتهميـــن مـــن خـــال

واألوقـــاف تنفيذا للقانون رقم ()7

تامـــة وفقـــا للمعاييـــر المحاكمـــة

محاكمة في منطقة جو وتزويدها

الجنائية وذلك لمباشـــرة التقاضي

العـــدل

والشـــؤون

منع محاميين من مزاولة المهنة شهرا و 6أشهر

لســـنة  2020بتعديل بعض أحكام
قانـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة ،إذ
تـــم تجهيزهمـــا بوســـائل االتصال
السمعي البصري بجهود متظافرة
مـــع المجلـــس األعلـــى للقضاء من
وزارة العدل والشـــؤون اإلسالمية
واألوقاف وزارة الداخلية والنيابة
العامـــة ،فـــي متابعـــة واســـتكمال
كل االحتياطـــات واالحتياجـــات
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تأييد سجن شاب  10سنوات لتفجيره قنبلة
عباس إبراهيم

قضــت محكمــة التمييــز برفض طعن شــاب مدان مع آخر -محكــوم عليه -بتفجير
قنبلة محلية الصنع في منطقة العكر الشــرقي حال مرور دورية شــرطة بجانبها،

وأيدت معاقبته بالسجن لمدة  10سنوات ،وبمصادرة المضبوطات.
وقالـــت المحكمـــة إن الواقعـــة تتحصل
فـــي ان المتهميـــن اجتمعـــت أفكارهـــم

الشيطانية على إتيان السوء وانصرفت
نواياهـــم إلـــى اإلفســـاد فـــي األرض
وزعزعـــة األمـــن واالعتداء علـــى رجال

الشرطة وترويع اآلمنين لغرض إرهابي
بأن اتفـــق المتهمان على إحداث تفجير

واإلجـــراءات والتدابيـــر التقنيـــة

بمنطقـــة العكر الشـــرقي الســـتهداف أي

في إطار األخذ بالتدابير الصحية

ونفـــاذا لذلك قاما بزراعة عبوة متفجرة

جائحة كورونا “كوفيد .”19

بإحضارهـــا ودفنهـــا بحفـــرة قريبـــة مـــن

واللوجســـتية للمحاكمة عـــن بُعد،

من دوريات الشرطة.

البديلة المتخذة للحد من انتشـــار

محليـــة الصنـــع تكفـــل المتهـــم األول

مـــكان تمركـــز قـــوات الشـــرطة بجـــوار

مدخـــل المنطقـــة ،وبالقـــرب مـــن مـــكان
إغالق الشارع ،حيث تولى المتهم األول
تفجيرها حال مرور القوات خروجا من
المنطقـــة ،وقـــد دلت تحريات الشـــرطي
الشـــاهد الثانـــي على ارتـــكاب المتهمين
للواقعة على التفصيل السابق ذكره.
وكانت وجهت لهمـــا النيابة العامة أنهما
بتاريخ  28نوفمبر  ،2014أحدثا تفجيرا
بـــأن قاما بزراعة عبـــوة متفجرة محلية
الصنـــع بمنطقـــة العكر الشـــرقي بالقرب
من موقع مرور رجال األمن وتفجيرها،
لغرض إرهابي.
وكان ذلك تنفيذا
ٍ

 10سنوات لمدانين باالنضمام لجماعة إرهابية

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

أعلن مجلـــس تأديب المحامين عن صدور قرارين بشـــأن

رفضت محكمة التمييـــز ،طعون  4مدانين بقضية جماعة

واآلخر مجاز أمام التمييز ،لمدة  6أشهر لألول وتم تأييده

األســـلحة والمفرقعـــات ،أحدهـــم لـــم تقبله شـــكال ،وأيدت

إيقـــاف محاميـــان عـــن مزاولـــة المهنـــة ،أحدهما مشـــتغل

تمـــارس أنشـــطة إرهابيـــة تـــدرب أفرادها على اســـتعمال

مـــن قبـــل المجلـــس االســـتئنافي ،والمنع بحـــق الثاني من

معاقبة المدانين بالســـجن لمدة  10سنوات والغرامة 100

مزاولة المهنة لمدة  3أشهر إال أن المجلس االستئنافي قرر

ألف دينار لكل منهم.

خفضها له إلى شـــهر واحد فقط؛ في شكويين مرفوعتين

وكانـــت محكمة أول درجة قضـــت بإدانة  11من أصل 16

ضـــد كل منهما من قبل وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية

متهمـــا عن تهـــم جنايات تأســـيس جماعـــة إرهابية خالفا

واألوقاف (بصفته).

ألحكام القانون واالنضمـــام إليها ،وتمويل جماعة تمارس

وجـــاء في مضمـــون اإلعالنين  -المنفصليـــن  -أن مجلس

نشـــاطا إرهابيا ،والتدرب على األعمال المسهلة والمجهزة

المقامتيـــن مـــن وزيـــر العـــدل ،ضـــد المحامييـــن المدعـــى

إرهابية؛ وذلك بمعاقبة خمســـة متهمين بالسجن لمدة 10

تأديـــب المحاميـــن يعلـــن فـــي الدعوييـــن التأديبيتيـــن

الســـتعمال األســـلحة والمواد المفرقعـــة والترويج لجرائم

عليهمـــا ،فقد أصـــدر مجلـــس تأديب المحامين بجلســـتيه

ســـنوات وتغريم كل منهم مبلـــغ  100ألف دينار ،وبمعاقبة

المنعقدتيـــن بتاريـــخ  6ينايـــر  2020و 30ديســـمبر 2019

متهمـــان بالســـجن لمـــدة  5ســـنوات ،وبمعاقبـــة  3متهمين

قـــراره بالدعـــوى التأديبية األولـــى جاء منطوقـــه كالتالي

بالحبـــس لمـــدة  3ســـنوات وتغريـــم كل منهـــم مبلـــغ 100

“قـــرر المجلـــس بأغلبيـــة اآلراء توقيع عقوبـــة الوقف ضد

ألـــف دينار ،وبمعاقبة متهم آخر بالســـجن لمدة  3ســـنوات

المحامـــي المذكور عـــن مزاولة المهنة لمدة ســـتة أشـــهر”،

وفي الثانية كان القرار “وبأغلبية اآلراء بالمنع من مزاولة

المهنة لمدة  3أشهر”.

وبعد طعـــن المحاميين على هذيـــن القرارين ،أيّ د مجلس

وبمصـــادرة جميـــع المضبوطـــات ،فيمـــا قضـــت ببـــراءة 5

تأديب المحامين االستئنافي العقوبة ذاتها بحق المحامي
المشـــتغل ،فيمـــا قـــرر تعديـــل العقوبـــة بحق المجـــاز أمام

التمييز إلى المنع من مزاولة المهنة لمدة شهر واحد فقط.

متهمين مما أسند إليهم.

وكانـــت النيابـــة العامة قد تلقـــت بالغا مـــن اإلدارة العامة
للمباحـــث الجنائيـــة عـــن قيـــام أحـــد المتهميـــن الهاربيـــن

والمطلـــوب أمنيـــا علـــى ذمـــة عـــدة قضايـــا إرهابيـــة بضم

وتجنيـــد عناصـــر للعمـــل معـــه بالخليـــة اإلرهابيـــة ،والتي

أنشـــأها بغـــرض اســـتهداف القـــوات األمنيـــة ومركباتهـــا
باســـتخدام زجاجـــات المولوتـــوف الحارقـــة والعبـــوات

المتفجـــرة وحـــرق اإلطـــارات وإدارة صفحـــات عـــدة على

مواقـــع التواصـــل االجتماعي للترويج لألعمـــال اإلرهابية

داخل البالد مع تقديم الدعم المادي والمالي لتلك العناصر

اإلرهابية ،وانضم المتهمون جميعا لتلك الخلية مع علمهم
بأغراضهـــا وتنوعـــت تكليفاتهـــم وأدوارهـــم بممارســـتهم

لألنشطة اإلرهابية المذكورة.

 18شهرا وحتى  6سنوات لـ  4متهمين بالتهريب والدعارة

إحــــــداهــــــم تـــخـــفـــي الـــــمـــــخـــــدرات بـــأحـــشـــائـــهـــا لـــتـــمـــريـــرهـــا عــــبــــر الـــمـــطـــار
عباس إبراهيم

أدانـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائية األولى
متهمـــا واحـــدا و 3أجنبيـــات ،بجلـــب

المؤثرات العقلية عبر تخبئتها في أحشاء
زوجـــة المتهـــم وهـــي المتهمـــة األولـــى
بالقضيـــة ،وبممارســـة اثنتيـــن أخرييـــن

للدعـــارة وتعاطـــي المؤثـــر ومشـــاركة

إحداهما في عملية الجلب والبيع وحيازة
األخـــرى لمـــواد إباحية في هاتفهـــا النقال،
وقضت بســـجن المتهـــم وزوجتـــه لمدة 5
ســـنوات وبتغريـــم كل منهمـــا  3000دينار،

وبســـجن الثالثة لمدة  6سنوات وتغريمها
 3000دينـــار ،وبحبـــس الرابعـــة ســـنة و6

أشـــهر وغرامـــة  200دينـــار ،كمـــا أمـــرت

بإبعـــاد المتهمات الثـــاث نهائيا عن مملكة

البحرين بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وذكـــرت أن الواقعـــة تتحصـــل فـــي ورود

بالموقع لضبط المتهميـــن األولى والثاني،

جميعا بحالة غير طبيعية.

بـــأن المتهمة األولى ترأس شـــبكة لتهريب

مقر ســـكنه ،وعقب  15دقيقة خرج وسلم

المصـــور إضافـــة إلـــى مبلـــغ  180دينـــارا،

معلومات للمالزم أول المجني عليه ،تفيد
المؤثـــرات العقليـــة عـــن طريـــق إدخالهـــا

لمملكة البحرين عبـــر منفذ مطار البحرين

الدولي واالتجار بها ،وتستعين بأشخاص
مـــن جنســـيتها ويعاونهـــا في ذلـــك المتهم

الثاني (زوجها) ،ويستغلون منطقة سكنهم

والتقـــى المصدر باألخير في داخل المبنى
الضابـــط مـــا تســـلمه مـــن المتهـــم الثانـــي،
والـــذي تبيـــن أنـــه عـــدد  7أكياس شـــفافة

تحـــوي مـــادة كريســـتالية ،تـــزن نحـــو 60

جراما.

وبتفتيـــش مســـكنه تم العثور علـــى المبلغ

والذي استخرجته من أسفل مالبسها ،فما

حصيلـــة بيـــع مـــواد مخـــدرة ،وميـــزان

إال أبلغـــت الشـــرطة بالواقعـــة ،وبســـؤالها

إلكترونـــي حســـاس ومشـــرب ،وبتفتيـــش

حقيبـــة المتهمـــة األولـــى تـــم العثـــور فيها
علـــى  3أكيـــاس تحتـــوي المؤثـــر العقلـــي

وعنـــد التوجـــه لشـــقة المتهميـــن للقبـــض

الميتامفيتاميـــن ،وبتفتيـــش غرفة الثالثة

وتمكـــن الشـــاهد مـــن العثـــور علـــى مصدر

الشـــرطة بفتـــح البـــاب ،وقـــام بتحصينـــه

بشكل اســـطواني بداخلها آثار لبقايا مواد

مـــن المؤثـــر العقلـــي ،إذ اتفـــق مـــع المتهم

الشرطة من الدخول ،فتم استخدام القوة

(البسيتين) في ترويج تلك المواد.

ســـري وافق على عمل كمين لشـــراء كمية
الثاني على شـــراء كمية من “الشبو” بقيمة
 3000دينـــار ،واتفقا علـــى أن يكون مكان

االستالم والتسليم بمقر سكن األخير.

وفي موعد والمـــكان المتفق عليهما وبعد

الحصول على األذون الالزمة تمركز فريق

عليهمـــا لم يســـتجب المتهـــم الثاني لطلب
بوضـــع طـــاوالت وكراســـي عليـــه لمنـــع
وفتـــح البـــاب ،وعنـــد دخولهـــم أعلموهـــم

بمأموريـــة الشـــرطة إال أن المتهـــم الثانـــي
قاومهـــم ودفـــع المجنـــي عليـــه حتـــى تـــم

الســـيطرة عليه وتقييـــده ،وكان برفقته 3
فتيـــات أجنبيات أحداهـــم زوجته ،وكانوا

األولى كيسا يحتوي على الميتامفيتامين،

تـــم العثور علـــى أكيـــاس شـــفافة ملفوفة
مخدرة.

كان مـــن تلـــك المتهمـــة (الشـــاهدة الثانية)
اعترفـــت أنهـــا كانت قـــد وضعـــت الكيس

داخل جسدها قبل القبض عليها.

المتهمين مـــن األول وحتى الثالثة :جلبوا
وباعـــوا بقصـــد االتجـــار المؤثـــر العقلـــي

وفي التحقيـــق اعترفت المتهمتان الثالثة
هاتـــف الرابعـــة تبيـــن احتواؤه علـــى مواد

المصرح بها قانونا.

والرابعـــة بممارســـتهما الدعـــارة ،وبفحص

تخبئتها في أحشائها وإدخالها عبر المطار.

بقضية أخرى ،فوضعت في جيبها المتهمة

أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.

المتهمـــون جميعا :حازوا وأحـــرزوا بقصد

احتواؤها على ذات المؤثر العقلي.

 2018و ،2019ارتكبوا اآلتي:

النيابـــة العامـــة ،كانـــت برفقتهـــم متهمـــة

محـــل الواقعـــة للقبـــض عليـــه وكان ذلـــك

وثبـــت بتحليـــل عينـــة إدرار كل منهـــم

وبالتحـــري تبين أن المتهمة األولى تجلب

وأثنـــاء وجودهـــم فـــي التوقيـــف بمبنـــى

وباقي أفراد الشـــرطة من الدخول للشـــقة

الميتامفيتامين في غير األحوال المصرح

إباحية .فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة

المـــواد المخـــدرة عبـــر المطـــار عـــن طريق

وهـــو المـــازم أول بأن قام بدفعـــه ومنعه

علـــى اعتبـــار أنهـــم فـــي غضـــون العاميـــن

بها قانونا.

التعاطي الميتامفيتامين في غير األحوال
المتهمتـــان الثالثـــة والرابعـــة :اعتمدتا في
حياتهمـــا بصفة كلية على ما تكســـبانه من
ممارسة الدعارة.

المتهم الثاني :اســـتعمل القوة والعنف مع

المتهمة الرابعة :حازت مواد إباحية داخل

قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

النقال.

الموظـــف العام والقائـــم على تنفيذ أحكام

وســـيلة تقنيـــة المعلومـــات وهـــو هاتفهـــا

اإلطار القانوني والمالي الحتواء أزمة كورونا على عقود المقاوالت “الفيديك”
لعـــل أهم القطاعـــات العاملة فـــي مملكة

حقـــوق والتزامـــات األطـــراف بدقـــة

خاصة وأنه يحيل إلـــى تطبيق القوانين

تمديـــد العقـــد مـــع التعويـــض ،وعلـــى

غير محددة المدة فإنه يجوز للبنك إنهاء

يقـــود عمليـــة البناء والتنميـــة في البالد،

األســـس الفنية والهندسية ألعمال البناء

وفق شـــروط دولية ،وهي عقود متنوعة
يكمل بعضهـــا ً
بعضا تتضمن الحد األدنى

ويمكـــن معالجـــة آثـــار جائحـــة “كورونا”

القاهـــرة وفقـــا لقواعد فيديـــك  1999أو

وقواعد ومنها حســـن النية وعدم اإلنهاء

األحمـــر  1999تحت بنـــد “القوة القاهرة”

لقواعد فيديك .2017

ومنها عقد الفيديك الذي يشـــمل شروط

بالكتاب األحمر .2017

البحريـــن هـــو قطـــاع المقـــاوالت الـــذي
بعضهـــا فـــي مشـــروعات هامـــة بالبنيـــة

التحتيـــة وبعضهـــا فـــي مشـــروعات

حساســـة واألخـــرى مشـــروعات مرفقية
علـــى مســـتوى الدولة ،ومجـــيء جائحة

“كورونـــا” الصـــادم ذو الطابـــع المـــزدوج

وهو :الوباء ذاته وما تبعه من إجراءات

احترازية أثرت على العمال وسير العمل
ومنظومـــة التمويل والتوريـــد المرتبطة
بهـــذه العقود مما قد يترتـــب على تنفيذ
العقـــود كمـــا هـــي أمـــر مرهق مـــن حيث

األداء واألضرار.

وتـــوازن ومن جانب آخـــر فإنها تضمنت

عالميا،
من المقاييس الهندسية المعتمدة
ً
البنـــاء (الكتـــاب األحمر) وعقـــد الفيديك

الـــذي يشـــمل شـــروط البنـــاء والتصميم

(الكتـــاب األصفر) وعقد الفيديك الخاص
بشـــروط المشـــروعات الجاهـــزة (الكتاب

الفضي) وعقـــد الفيديك الخاص بالعقود
القصيـــرة (الكتـــاب األخضـــر) وكل منهـــا
لـــه خصائصـــه ومقاييســـه وطبيعتـــه

وتعتبر عقود االتحاد الدولي للمهندسين

القانونية.

الهندســـية وأكثرها ممارســـة فـــي قطاع

فيمـــا يتعلق بتنفيـــذ العقـــد وبالمعوقات

االستشـــاريين (فيديك) من أهـــم العقود
المقـــاوالت؛ ألنهـــا جمعـــت بيـــن تحديـــد

الوطنية محل التنفيذ.

الشـــركة التأكيـــد على توافـــر حالة القوة

وفـــق ما جـــاء بالمـــادة ( )19مـــن الكتاب

تحقق شروط الظروف االستثنائية وفقا

أو تحـــت بنـــد “األحـــداث االســـتثنائية”

 المبـــادرة الفوريـــة إلى إخطـــار الطرفاآلخـــر بتحقيـــق الظـــروف االســـتثنائية

وفـــق قواعـــد “ 2017فيديـــك” ،أو القـــوة
القاهـــرة وفـــق قواعـــد فيديـــك ،1999

وعقد الفيديك يعتبر عقدا كسائر العقود

وذلـــك خـــال المواعيـــد المحـــددة التـــي

واألحـــداث التي قـــد تؤثر علـــى تنفيذه،

 -مراجعـــة بنـــود العقـــد بدقـــة وعنايـــة

تشير إليها العقود.

محمد رضا بوحسيّن

واختيار ما توفـــره من ضمانات قانونية
ومســـاحات يمكـــن مـــن خاللهـــا معالجـــة
المعوقـــات التـــي تواجـــه تنفيـــذ العقـــد

خـــال هـــذه المرحلة ،وهنـــاك العديد من

المســـائل التـــي يمكن توظيفهـــا في هذه

المرحلة واالســـتفادة منها على مســـتوى

 -أمـــا الشـــركات التـــي قـــد تجـــد نفســـها

 مراجعـــة قانـــون تنظيـــم المناقصـــاتبعـــض نصوصـــه حمايـــة للمتعاقـــد مـــع

من التحفظـــات ،فإنه يمكنها االســـتفادة

الجهات الحكومية.

ومعالجة الضرر

في وقت غير مناسب.

فـــي أزمـــة ماليـــة معقـــدة األبعـــاد ،وأن

والمشـــتريات الحكوميـــة ،حيـــث توفـــر

اإلجـــراءات القانونية المطلوبة الحتواء

العقـــد بإخطـــار الطرف اآلخـــر وفق قيود

اســـتمرارها ما بعـــد كرونا يحمـــل الكثير
مـــن القواعـــد المقـــررة بقانـــون إعـــادة

 -القيام بشـــكل فـــوري باتخـــاذ إجراءات

التنظيـــم واإلفـــاس رقـــم ( )22لســـنة

للمدفوعات ،وأن تقوم الشركات بمراجعة

التـــي توفر الدعم والمســـاندة للشـــركات

إعادة هيكلة تنفيذ العقد والتنظيم المالي

وسائل التمويل مع البنوك والحفاظ على
تدفقاتهـــا المالية ،مع األخذ بعين االعتبار

أن عالقة الشركات مع البنوك الممولة إما
أن يكـــون وفـــق تســـهيالت بنكية محددة
المـــدة وهنا ال يجـــوز للبنـــك االمتناع عن
تنفيـــذ العقـــد أو إنهائـــه ،أمـــا التســـهيالت

 ،2018حيـــث تضمـــن الكثير من القواعد
وتمنحهـــا الفرصة إلعـــادة تنظيم جدولة
المديونيـــات؛ للتمكـــن مـــن االســـتمرار
فـــي أعمالهـــا التجاريـــة وحمايـــة كيانهـــا

القانوني من اإلفالس.

د .محمد رضا منصور بوحسين
محامي ومحكم دولي

البحرين تستورد كمامات بـ  6.2مليون دينار

فــي أبريل ...بنســبة ارتفــاع  % 3000مقارنــة بالربع األول
زينب العكري

اإلحصاءات الرسمية.

زاد انتشـــار فيروس كورونا من

وجـــاءت الصيـــن فـــي المرتبـــة

الطلـــب علـــى الكمامات بشـــكل

األولـــى من ناحية كمية األقنعة

كبير جدا خـــال ابريل الماضي

المصـــدرة إلى البحريـــن ،إذ بلغ

مقارنة مع األشهر الثالثة األولى

وزن الكميـــات حوالي  173ألف

من العـــام  ،2020حيث ارتفعت

كيلوغرام ،تليها فيتنام بكميات

قيمة الكميات التي اســـتوردتها
البحرين مـــن الكمامات بنســـبة
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تـــزن  2343كيلوغرام ،ثم هونغ

كونـــغ بكميـــات  985كيلوغـــرام

أكثـــر مـــن  % 3000فـــي ابريل

الماضـــي ،مقارنة بإجمالي قيمة

business@albiladpress.com

الكميات المســـتوردة فـــي الربع

األول من العام الجاري.

واســـتوردت البحريـــن حوالـــي

 178.1ألـــف كيلوغـــرام مـــن
الكمامـــات منهـــا  141.8ألـــف

كيلوغـــرام مـــن ســـلعة “األقنعة

من الكمامات.

المســـتعملة من قبـــل الجراحين

أصنـــاف جاهزة” بقيمة إجمالية

أثنـــاء العمليات وأقنعـــة الوجه

تصـــل إلـــى  1.1مليـــون دينـــار،

للوقايـــة مـــن الغبـــار والروائـــح”

وذلـــك حســـب بيانـــات شـــؤون

األولى من ناحية قيمة الكميات

بقيمـــة  5.1مليون دينار تقريبا،

الجمـــارك المنشـــورة على موقع

فيمـــا تم اســـتيراد حوالي 36.3

هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة

مليـــون دينار ،تليهـــا هونغ كونغ

ألـــف كيلوغرام مـــن “غيرها من

اإللكترونيـــة المســـؤولة عـــن

فيمـــا جـــاءت الصيـــن بالمرتبـــة
المســـتوردة إذ بلغـــت 6.186
بقيمـــة  19.8دينـــار ،ثـــم الهند بـ

 19.1ألف دينار.

“بتلكو” تدعم األسر البحرينية المنتجة

تــمــكــيــنــهــا مـــن صــنــع أكـــثـــر مـــن  60ألــــف كــمــامــة

تداول  1.3مليون سهم بـ  126.2ألف دينار

الهملة  -بتلكو

المنامة  -بورصة

أعلنـــت شـــركة بتلكـــو عـــن أحـــدث

مبادرة لها والتي تختص بدعم األســـر

أقفل مؤشر البحرين العام أمس عند مستوى  1,261.12بارتفاع وقدره 4.10

البحرينية المنتجـــة .وجاءت الخطوة

نقطة مقارنة بإقفاله يوم الثالثاء .وتداول المســـتثمرون  1.32مليون ســـهم،

اســـتمرارًا في إطالق مبادرات تساهم

بقيــــمة إجـمــــالية قدرها  126.22ألف دينار ،تم تنفيذها من خالل  35صفقة،

في خدمة المجتمع وأفراده خالل هذه

حيث ركز المســـتثمرون تعامالتهم على أســـهم قطاع البنـــوك التجارية والتي

وتماشـــيا مع جهود المؤسســـة
الفتـــرة
ً

بلغت قيــــمة أســـهمه الـمتداولــــة  54.38ألف دينار أي ما نســـبته  % 43.08من

القيــــمة اإلجمــــالية للتداول وبكمية قدرها  538.93ألف سهم ،تم تنفيذها من

الملكية لألعمال اإلنســـانية المســـتمرة

خـــال  18صفقة .جـــاءت مجموعة جي اف اتش المالية في المركز األول ،إذ

فـــي تقديـــم العون والمســـاندة لألســـر

إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها  620.14ألف سهم.

ســـاهمت الشـــركة فـــي تمكيـــن األســـر

بلغت قيمة أســـهمها المتداولة  33.67ألف ديـنــــار أي ما نســـبته  % 26.67من

البحرينيـــة .ومن خالل هـــذه المبادرة،

أمـا المركز الثانـي فكان لـمصرف السالم بقيـمة قدرها  26.47ألف ديـنـار أي ما

البحرينيـــة المنتجة مـــن صنع أكثر من

ألـــف ســـهم .ثم جاءت المنيوم البحريـــن (ألبا) بقيمة قدرهـــا  22.63ألف دينار

علـــى العمالة الوافدة لمســـاعدتهم في

 69ألف سهم.

باإلجراءات الوقائية.

نســـبته  % 20.97من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 427.00

 60ألـــف كمامة ،حيث ســـيتم توزيعهم

أي ما نسبته  % 17.93من إجمالي قيــــمة األسهم الـمتداولــــة وبكــــمية قدرها

تأديـــة أعمالهـــم اليوميـــة مـــع االلتـــزام

تأتـــي هـــذه المبـــادرة بالتعـــاون مع 30

راشـــد آل خليفـــة “تفخـــر شـــركة بتلكو

أســـرة بحرينيـــة منتجـــة ،وهي األســـر

بإطالقهـــا لمجموعـــة مـــن المبـــادرات

التي قامت بإنتـــاج والتبرع بعدد كبير

التـــي ســـاهمت فـــي دعـــم الحملـــة

مـــن الكمامـــات مـــن نفســـها ،وارتـــأت

الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا

الشـــركة هذه المبادرة فرصة لتشـــجيع

وجهود البحرين في التصدي النتشـــار

هـــذه األســـر علـــى مـــا يقومون بـــه من

هـــذا الوبـــاء .واســـتمرارًا لهـــذا الدعـــم،

مجهـــود وتمكينهم من المســـاهمة في

يســـعدنا اليـــوم اإلعـــان عـــن مبـــادرة

الحملـــة ضد فيـــروس كورونـــا (كوفيد

تشـــترك بهـــا أيـــدي بحرينيـــة إلحداث

 .)19وكذلـــك لتقديـــم الدعـــم لهـــم

تغييـــر فـــي المجتمـــع ،وهـــذه المبادرة

وباألخـــص خـــال هذه الفتـــرة الصعبة

التي نشهدها.

ومن جانب آخر ،قررت الشركة التبرع
بهـــذه الكمامات للعمالـــة الوافدة وذلك

للمســـاهمة في تشجيعهم على ضرورة
االلتـــزام بلبـــس هـــذه الكمامـــات أثناء

الشيخ بدر بن راشد

مزاولتهم للعمل.

تتمثـــل فـــي تمكيـــن األســـر البحرينية

المنتجة إلنتاج  60ألف كمامة مصنوع
محليـــا وذلك لدعمهم وباألخص خالل
ً

وبهـــذه المناســـبة ،وقـــال مديـــر عـــام

الظـــروف التـــي نمـــر بهـــا وفـــي الوقت

االجتماعيـــة في بتلكو ،الشـــيخ بدر بن

العاملة”.

التواصـــل المؤسســـي والمســـؤولية

تغييرات تنظيمية في “بابكو” أول يوليو

ذاتـــه للمســـاهمة في مســـاعدة الكوادر

 70مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

نصيــــــف يـــــرأس اجتمــــــاع مجلــــــس إدارة الشـــركـــــة عـــــــن بعــــــد
آل خليفـــة لدعمـــه الفعـــال ومتابعتـــه

عوالي  -بابكو

المســـتمرة فـــي دعـــم العمليـــات

عُ قِ ـــد صبـــاح أمـــس اجتمـــاع مجلـــس

التطويرية بالشـــركة وفق الطموحات

إدارة شـــركة نفط البحرين (بابكو) عن

المرجوة.

بعـــد برئاســـة رئيـــس مجلـــس اإلدارة

وخالل االجتماع جرى مناقشـــة عدد

الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة داوود

من الموضوعات المدرجة على جدول

نصيف.

أعمـــال المجلـــس والمتعلقة بمشـــاريع

وقـــد اســـتهل االجتمـــاع برفع أســـمى

آل خليفـــة بمناســـبة قـــرب حلول عيد

الفطر المبارك.

وأشـــاد مجلـــس اإلدارة بتوجيهـــات

رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لـ “بابكو” داوود نصيف مترأسا االجتماع

الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة صاحـــب

اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة صاحـــب

“كوفيـــد  .”19وأعـــرب المجلـــس عـــن

بأدائهـــم وجهودهـــم في دعم مســـيرة

الســـمو الملكي رئيس الوزراء وجهود

الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس

السنابس  -الغرفة

رئيـــس مجلـــس إدارة النـــادي

العالمي لإلعالم االجتماعي علي

وأشـــار إلى أن اإلحصاءات التي
تـــم رصدهـــا فـــي العـــام الجـــاري

 2020تشـــير إلـــى أن نحو % 99
مـــن ســـكان البحريـــن موجودون
على مختلف منصـــات االنترنت،

داعيـــا إلـــى ضـــرورة اســـتغالل
ً
المنصـــات التفاعليـــة للترويـــج

ألـــــــــف دوالر

لجميـــع العامليـــن بالشـــركة مشـــيدا

 .% 127كمـــا بلـــغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته
 2.110مليار دينار.

الشـــركة ومـــؤازرة جهـــود التنميـــة

المستدامة في ربوع مملكتنا الغالية.

جوائز “ادخار الوطني” ألبريل والنصف سنوية
نسعى دائمً ا لتحقيقه عبر مختلف

المبـــادرات والعـــروض الترويجية

لفائــزي شــهر أبريــل والفائزيــن بالجوائــز نصف الســنوية ،والتــي يبلغ

منصـــات التجـــارة اإللكترونيـــة

حول العالم.

500

ســـعر للمشاركة بواقع  % 99.397علمً ا بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة

أعلــن بنك البحرين الوطنــي مؤخرً ا عن توزيع جوائز “ادخار الوطني”

زيـــادة معـــدالت اإلقبـــال علـــى

نحـــو  4.5مليـــار حســـاب انترنت

الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بـــن أحمد

 13مايـــو  .2020وقـــد بلغ معدل ســـعر الخصـــم  % 99.427وتم قبول أقل

المنامة  -البحرين الوطني

ســـبكار أن اإلحصـــاءات تؤكـــد

اإلحصاءات األخيـــرة إلى وجود

خالص التقدير واالمتنان لوزير النفط

األذونـــات  % 2.28مقارنة بســـعر الفائدة  % 2.40لإلصدار الســـابق بتاريخ

الــبــرنــامــج يــثــري حــيــاة الــكــثــيــريــن ويــحــقــق طــمــوحــات الــعــمــاء

ذكـــر خبيـــر اإلعـــام االجتماعـــي

المتزايـــد لإلنترنـــت ،إذ تشـــير

من أول يوليو .2020

الـــوزراء فيمـــا يختـــص بالتدابيـــر

االحترازيـــة لمواجهة فيروس كورونا

 2020وتنتهـــي فـــي  26أغســـطس  ،2020كمـــا بلغ معدل ســـعر الفائدة هذه

فـــي ختـــام االجتمـــاع أعـــرب مجلس

اإلدارة عـــن خالـــص الشـــكر والتقديـــر

 % 16.5زيادة اإلقبال على منصات التجارة اإللكترونية

بنحـــو  % 16.5فـــي الفتـــرة
ً
فضـــا عن االســـتخدام
الراهنـــة،

هـــذا اإلصدار  70مليون دينار لفترة اســـتحقاق  91يومً ا تبدأ فــــي  27مايو

بالشركة والتي سيتم تطبيقها اعتبارا

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد

يصدرهـــا مصـــرف البحرين المركزي نيابة عن حكومـــة البحرين .تبلغ قيمة

التنظيميـــة علـــى المســـتوى القيـــادي

حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة ،ورئيس

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب

( )ISIN BH0002702593مـــن أذونات الخزانة الحكومية األســـبوعية التي

أقر مجلـــس اإلدارة بعـــض التغييرات

عاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملك

العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي بأنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصدار رقـــم 1809

الشـــركة وعملياتهـــا التشـــغيلية .كمـــا

آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى مقام

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة ،وولي

المنامة  -المصرف المركزي

الخاصة”.

إجماليهــا  500,000دوالر .وحــاز كل من ســيد حســين علوي محفوظ،

علي سبكار

والتسويق عن منتجات الشركات
علـــى مختلـــف فئاتهـــا خصوصـــا

الصغيرة والمتوسطة.

جـــاء ذلك في ثاني ندوات غرفة

التجـــارة والصناعـــة االفتراضية

اســـتطاع برنامـــج ادخـــار الوطني

عبداألميــر محمــد عبــدهللا علي عيــد ،مهدية علي حســن محمد ،وعبد

أن يثـــري حيـــاة الكثيريـــن ،حيث

هللا صديق عبد اللطيف هاشم على الجوائز نصف السنوية التي تبلغ

أســـهم بتحقيق طموحات العمالء

كل منهــا  100,000دوالر .وقد حصل يوســف جمعــة صالح العطاوي،

الكـــرام إلـــى واقع حقيقـــي .وقدم

هيثم إبراهيم السيد حسن ،نجيبة علوي هاشم علوي ،وخالد محمود

البرنامـــج  157جائـــزة فـــي عـــام

أحمــد حاجــي علــى جوائــز شــهر أبريــل بقيمــة  25,000دوالر كل على

 2020وكل  50دينارً ا يتم ادخارها

ِ
حدة.

التـــي نظمتها مســـاء أمس األول

وعبـــر الفائـــزون عـــن ســـعادتهم
ّ

التنفيـــذي للخدمـــات المصرفيـــة

تـــم بثهـــا عبـــر برنامـــج “”ZOOM

فوزهم قد نشـــر الفرحـــة والبهجة

صباح عبداللطيف الزياني “أود أن

بعنوان “استثمار وسائل التواصل

بأنهـــا جـــاءت خـــال شـــهر الخيـــر

فـــي مجـــال “التســـويق” ،والتـــي

الكبيرة بالفوز ،وأشاروا إلى أن نبأ

بمشـــاركة واســـعة مـــن المتابعين

خصوصـــا
ً
بيـــن أفـــراد أســـرهم،

االجتماعي في األزمات”.

والبركات.

وبهـــذه المناســـبة ،قـــال الرئيـــس

لألفراد في بنك البحرين الوطني،
أتقـــدم بالنيابـــة عن بنـــك البحرين
الوطنـــي بالتهنئـــة لجميـــع فائـــزي

شـــهر أبريـــل والفائزيـــن بالجوائـــز

النصف ســـنوية في برنامج ادخار

صباح الزياني

في حســـاب التوفير تؤهل العميل

الوطنـــي  .2020وقد حرصنا على

تقـــدم أربع جوائز بقيمـــة 25,000

الوطنـــي”

بقيمـــة  50,000دوالر عبـــارة عـــن

“ادخـــار الوطني” اهتمامنـــا الكبير

محظوظ على شـــكل راتب شهري

لدخول ســـحوبات شهر مايو التي

تصميـــم هـــذا البرنامـــج لمكافئـــة

دوالر ،إلـــى جانـــب جائـــزة نقديـــة

وتحقيـــق أحالمهـــم .ويســـتعرض

عيديـــة ،لتكـــون مـــن نصيـــب فائز

بضمان رضـــا العمالء الكرام ،الذي

لمدة سنة.

عمـــاء

“البحريـــن

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الثقة الملكية السامية وتفاني سمو الشيخ عيسى بن علي في خدمة الوطن
إن مـــن يطلع على ســـيرة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة
بـــن ســـلمان آل خليفة رئيس الـــوزراء الموقر حفظـــه هللا ورعاه ،ويطلع
بالوقـــت ذاتـــه علـــى أحفـــاد ســـموه ســـيدرك أن هـــؤالء األحفـــاد الكـــرام
يخطـــون خطـــوات حثيثـــة ،حيث النشـــأة الكريمـــة وتحمل المســـؤولية
والمشـــاركة اإلنســـانية ألبنـــاء الشـــعب ،باإلضافـــة إلـــى الخصـــال التـــي
اكتســـبوها مـــن مالزمة القائد خليفة بن ســـلمان ،حيث تلقـــوا عبره تلك
الخصـــال الحضارية واإلنســـانية المبنية على القيم والمبـــادئ الوطنية،
وقد تشربوها منذ نعومة أظافرهم من سموه.
إننـــا نفخـــر ونعتـــز اليـــوم بوجـــود هـــؤالء األحفـــاد الكـــرام في الســـاحة
الوطنيـــة ،وعبـــر كل المحافـــل المحليـــة والخارجيـــة ،يقدمـــون القـــدوة
للشـــباب البحرينـــي مـــن خـــال مـــا يتلقونـــه من مبـــادئ العمـــل الوطني
القائـــم علـــى الوطنيـــة والثوابت التاريخيـــة لهذا الشـــعب والوطن ،وقد
ً
جليـــا عبر الكثير مـــن الفعاليات التي ســـاهم فيهـــا األحفاد
تجســـد ذلـــك

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

في كل المجاالت ،ومنها الرياضيـــة والثقافية والتطوعية واالقتصادية
ً
ً
وطنيا ،فقد أدى
جهدا
واالستثمارية ،والعمل بكل الحقول التي تتطلب
هـــؤالء الرســـالة بأمانة وإخالص مـــن خالل القيم التي اســـتنبطوها من

لدن القائد خليفة بن سلمان الذي كان ومازال قدوة الجميع.

إن المتتبع لجهود األحفاد الكرام سيدرك الدور الفاعل الذي يقوم به كل
حفيد من األحفاد المخلصين في كل المجاالت والذي يظهر تأثير ســـمو

للتواصل17111483 :

المعلم الرئيس خليفة بن ســـلمان جليا وتأثير الوالد سيدي سمو الشيخ

علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.

» »هاهو اليوم سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ينال الثقة الملكية

السامية بتعيين سموه وكيال لوزارة شؤون مجلس الوزراء ،فسموه طاقة
شبابية تتمتع بالذكاء وصنوف المهارة ،ويقوم بمجهودات جبارة في كل
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opinions@albiladpress.com

مهمة وطنية تسند إليه ،وذلك لما يتمتع به سموه من غزارة في العلم

09

وعمق البصيرة ،فنبارك لسموه الثقة الملكية الغالية والتي تأتي استكماال

لتفانيه في خدمة الوطن.

بثينة خليفة قاسم
B7747@hotmail.com

الخالفة التركية والخالفة القطرية
مـــن أعجـــب مـــا قرأنـــاه خبـــر عـــن تصريـــح تركـــي وتصريـــح قطري
يتعلـــق كل منهمـــا بالشـــأن الليبـــي والقتـــال الدائـــر داخـــل ليبيـــا بين
قوات الجيش الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر وبين المليشـــيات
اإلرهابية المسلحة التي تتلقى المال والمساعدات من رصيد الشعب
القطري ،وتتلقى السالح من الفرعون التركي ،وأتصور أيضا أن ثمن
هذا السالح يتم تسديده أيضا من فوائض الغاز القطري الذي يبدده
تنظيم الحمدين اإلرهابي.
بـــا أدنى حيـــاء أطلقـــت الخارجية التركيـــة تصريحا تقـــول فيه إن
الجيـــش الليبـــي بقيادة حفتر ســـيكون هدفا مشـــروعا إذا ما تعرض
لمصالحنـــا فـــي ليبيـــا وكأن تركيـــا أصبحـــت شـــريكة للشـــعب الليبي
فـــي أرضـــه وبحره وســـمائه ،وكأن المليشـــيات اإلرهابيـــة التي نقلها
أردوغـــان إلـــى األراضي الليبية قـــد ذهبت إلى هناك لتعالج الشـــعب
الليبي من فيروس كورونا أو لتزرع األرض وتدير المصانع الليبية!
أليســـت قـــوات أردوغـــان هنـــاك لتحـــارب وتقتـــل الليبييـــن أصحاب
األرض؟ لمـــاذا ذهـــب أردوغان إلى هناك وما هي مصالحه وهل ليبيا
وغيرها من األراضي العربية ميراث أجداده كما ذكر من قبل؟
أمـــا الخارجيـــة القطرية فقامـــت بما هو أعجب عندمـــا أصدرت بيانا
تندد فيه بما أســـمته غارات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مطار
معيتيقـــة وتطالـــب المجتمـــع الدولـــي بالتدخـــل الفـــوري وكأن مطار
معيتيقـــة هو مطار قطري أو مطار يقع بالقرب من الحدود القطرية!
bedoor.articles
@gmail.com

بدور عدنان

حدوثه وسرعة تواتره.

الفئوية والقبلية والجهوية على المصلحة القومية.

كان مـــن الممكـــن أن يتوقع ما يحـــدث اليوم ،لكن ما لـــم أتوقعه هو توقيت

توجيه أســـلحتهما للحوثي ،وذلك ما ال يمكن تفســـيره بغير إعالء المصلحة

فبعـــد أن تـــم التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشـــرعية في اليمن

تدخـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي اليمـــن كان بطلـــب مـــن الحكومـــة

والمجلـــس االنتقالـــي الجنوبي في نوفمبر الماضي عـــاد الوضع للتأزم اليوم
ً
خصوصـــا بعـــد إعـــان االنتقالـــي الجنوبـــي اإلدارة الذاتيـــة فـــي محافظات

مليشـــيا الحوثـــي المدعومـــة من إيـــران ،لكن ما يحـــدث اليـــوم أن اليمنيين

لقتـــال الجنوبـــي في عقر داره بمحافظة أبين ليعود االشـــتباك بين الطرفين

بالصراع على السلطة!.

رحـــا المعـــارك التـــي اندلعت مازالت مســـتمرة بيـــن الشـــرعية والجنوبي في

الشـــرعية التي اســـتنجدت بالســـعودية والمجتمـــع الدولي إلنقـــاذ اليمن من
أنفســـهم ال يســـيرون في المســـار الصحيح لدحر الحوثي في ظل انشغالهم

ياسمين خلف

yasmeeniat@yasmeeniat.com

» »على الطرفين أن يعيا أمرا واحدا ،أن الخاسر األكبر من تفوق الحوثي -وهو

األمر الحتمي في ظل االختالف والشقاق بين الشرعية واالنتقالي  -هو جميع

محافظة أبين “شـــرق عدن” حيث يتهم كل طرف منهم اآلخر بعدم االلتزام

اليمنيين ،بما فيهم الشرعية واالنتقالي وأن االقتتال في عدن ال طائل منه

تحركاتهم العسكرية.

سيقع ما ال تحمد عقباه بالتأكيد.

باتفـــاق الريـــاض وبنوده ،وفي ذلـــك يبررون عدم التزامهـــم باالتفاق وحتى

التابعين له ليتهموا مصر والسعودية واإلمارات بالتدخل في الشأن

الليبي! جزيرة الحمدين ترى أن مصر العربية الجارة التي تواجه اإلرهاب

والمكرونة على الشعب الليبي!!!.

ال أعلم إن كنت أصدق نفســـي القول إن قلت إنني لم أتوقع ما اســـتجد من

اللذين من المفترض أن يقاتال جنبا إلى جنب ضد الحوثي.

» »األغرب من كل هذا أن تنظيم الحمدين يطلق العنان لمرتزقة اإلعالم

أردوغان فهو الفاتح العظيم الذي أرسل طائراته إللقاء أكياس من األرز

ما يحدث في اليمن اليوم أمر ال يمكن لعاقل أن يفقهه ،فالحكومة الشرعية
ً
عوضا عن
والمجلـــس االنتقالـــي الجنوبـــي يصـــران علـــى أن يقاتال بعضهمـــا

ً
عسكريا
الجنوب اليمني ...وذلك ما استفز قوات الحكومة الشرعية لتتحرك

من أموال شعب قطر ألردوغان مقابل حماية قصور الحمدين؟

ليال ونهارا على حدودها الغربية والشرقية تتدخل في الشأن الليبي ،أما

كيف نحرر المحرر في اليمن؟!
أحداث على الساحة اليمنية ،فعلى الرغم من أن أي متتبع للوضع في اليمن

هـــل أصبح تنظيم الحمدين شـــرطي المنطقـــة؟ أم أنها ضريبة تدفع

في العيد “خلكم بعيد”

اليوم ،فعدن محررة من الحوثي ،لكن إن استمر القتال بين الشرعية واالنتقالي

األســـبوعان الماضيـــان لـــم يكونا هينيـــن أبدا علـــى البحرين ،حيـــث رُ صدت
وســـجلت
المئـــات مـــن الحـــاالت المصابـــة بفيـــروس كورونـــا بشـــكل يوميُ ،

حـــاالت وفيـــات .القلـــق دب بيننا ووضعنـــا أيدينا على قلوبنا مـــن المقبل من

الوضـــع ،والـــذي قد يتجـــاوز فيه عـــدد الحاالت الطاقـــة االســـتيعابية لمراكز

العـــزل والعالج ،ونســـمع عن زيادة عـــدد حاالت الوفيات ،نعـــم أغلب حاالت

ztawfeeqi
@gmail.com

وفـــي المقابـــل كان مـــن بين تلك اإلصابـــات عدد كبير مـــن المواطنين كذلك،

زهير توفيقي

وتناولوا وجبات إفطارهم مع أسرهم ،فتسببوا بانتشار الفيروس بين أقرب

مشاوير ...خدمة وال أروع
تابعت كغيري التقرير المنشـــور في صحيفة “البالد” عن تدشـــين خدمة “مشاوير
إنســـانية” والتـــي أطلقهـــا عدد من أصحـــاب األيـــادي البيضاء لخدمة كبار الســـن
وأصحاب الهمم ومن يعاني من األمراض المزمنة كالسكلر وغسيل الكلى وغيره،
ما يمكنهم من االلتزام بمواعيدهم ويسهل عليهم االنتقال بيسر.
بصراحـــة ال أجد هنا غير أن أرفع القبعة ألصحاب األيادي البيضاء الذين رفضوا
كشـــف هويتهـــم وكذلك إصرارهم على أن تكون الخدمـــة بالمجان ،هذه المبادرة
الرائعـــة والكريمـــة تحمـــل الكثير مـــن المعانـــي والقيم اإلنســـانية وتعاليـــم ديننا
الحنيـــف .نعـــم ...هـــذا ما ننادي بـــه دائما ،عمل الخير وكســـب الثـــواب من خالل
أعمـــال خالقـــة ومبدعة وليـــس بالطريقـــة التقليدية التي أصبحـــت مكررة وفي
كثير من األحيان لســـنا بحاجة لها ،بل نصرف مبالغ ضخمة والعائد يكون ضعيفا
جدا.
هذه المبادرات يجب أن تشـــجع وتكون أنموذجا يحتذى به ،فهي تنم عن طيب
أصـــل ومعـــدن أهل هذا البلـــد ،وتمثل تأكيـــدا لمبدأ التكافـــل االجتماعي وتقديم
شخصيا ...أناشد القائمين على هذا المشروع
المساعدة للمحتاجين والمعسرين.
ً

الرائد التعريف بأنفســـهم ليس بهدف الشهرة أو مكاسب أخرى ،بل ليكونوا عبرة
للغيـــر ودافعً ا إلـــى انضمام أفراد آخرين ،وذلك لتوســـيع الدائرة وإضافة مركبات

اإلصابة كانت بين العمالة الوافدة ،التي لم تلتزم باإلرشـــادات الوقائية ،لكن

إضافيـــة لتلبيـــة طلبـــات المرضـــى والمحتاجيـــن ،وبهـــذه الطريقة ســـتزيد دائرة

الخدمـــات لتشـــمل كل البحرين من مدنها وقراها ،وأود هنـــا التأكيد على أن تتم
تغطية الجميع بعي ًدا عن المذهب والديانة.

أســـر بأكملها! والذيـــن اعترفوا بأنهم لم يلتزموا بقواعـــد التباعد االجتماعي،

الناس إليهم ،ومن بينهم كبار سن وأطفال رضع!

العيـــد على األبواب ،وكلنا مشـــتاقون ألهلنا الذين لم نرهم منذ أشـــهر ،وكلنا

نشـــعر بأنـــه ال طعم للعيد مـــن غير “لمة األهل وغداء العيـــد” ،لكن لنتذكر أننا

مســـؤولون ،وأيـــة إصابة جديدة نكون ســـببا فيهـــا لعدم التقيد باإلرشـــادات
الوقائيـــة ،حينهـــا نحن المذنبون ،بـــل نحن المجرمون في حق من ســـيدخل

اإلنعاش وقد يفقد حياته.
ولنعلم أن ً
أيا من الحاالت المصابة لم تكن تتوقع أصال أن ُتصاب بالفايروس،

أراهن على أن هذا العمل اإلنســـاني الراقي سيلقي بظالله على جميع المواطنين

لكنها أصيبت به في النهاية! ومن تلك الحاالت كذلك من كان يعطي لنفســـه

لتقديم كل الدعم والمساندة .كما أنني على ثقة بأن المؤسسات الخاصة والتجار

خاصة ،ولألسف جميع تلك الحاالت أبدت ندمها في وقت لم يعد فيه الندم

فتلـــك الجهـــات من خبرتي الطويلة الســـابقة ال تتردد في تقديم الدعم شـــريطة

مؤلـــم أن ال يتمكـــن االبـــن مـــن رؤية والـــده ،وصعب علـــى البنـــت أن ال تزور
ً
ألمـــا أن ُتصدم بخبر إصابـــة والدك بفايروس ال
أمهـــا مـــع أطفالها ،لكن األكثر

إعالميا من خالل اإلعالم المرئي والمسموع.

دخولهـــا العناية المركزة وال تتمكن حينها ال من توديعها قبل دفنها وال حتى

والوافديـــن ،وســـيكون بـــادرة وفرصة للجهات الرســـمية في الحكومة الرشـــيدة

العذر في التزاور واالختالط بالمقربين منه ُ
بحجة الشـــوق إليهم أو ألســـباب

والبنـــوك ســـيدعمون هذا المشـــروع وذلك في إطـــار بند المســـؤولية المجتمعية،

ينفع!

تقديـــم تلك المشـــاريع بطريقة احترافية وواضحـــة المعالم ومن دون مغاالة في
الطرح وطلب دعم مادي مبالغ فيه ،كما أنه من الضروري إبراز هذا العمل الجبار
» »أتمنى من كل قلبي أن ينال اقتراحي المتواضع قبول األشخاص أصحاب

األيادي البيضاء لتعزيز هذا العمل الفذ ،وبارك الله عملكم وجهودكم الخيرة.
َّاس،
الناس إلى اللهِ أنْفَ عُ هُ ْم لِلن ِ
ِ
“أحب
ُّ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ف عنهُ كُ رْ بَةً ،
ش ُ
مسلم ،أوْ يكْ ِ
ٍ
سرُورٌ يدْ خِ لُهُ على
وجل ُ
َّ
األعمال إلى اللهِ عزَّ
ِ
وأحب
ُّ

َطرُدُ عنهُ جُ وعً ا ،)...تقبل الله صيامكم وقيامكم وكل عام
ضي عنهُ دَ ْينًا ،أوْ ت ْ
أوْ يقْ ِ

وأنتم بألف خير.

يقـــوى جســـده علـــى مقاومتـــه ،واألصعب أن يصلـــك خبر وفـــاة والدتك بعد

المشاركة في عزائها.

ً
ً
قاتما ،لكن
دائمـــا ،ال
كنـــت أتمنـــى أن يكون مقـــال العيد أكثر زهوا كمـــا العيد
ً
وحبا فيكم ،في العيد “خلكم بعيد”.
خوفا عليكم،
» »ياسمينة :هي أزمة وستنجلي وعيدكم مبارك.
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القيد1-54034 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

التاريخ2020-05-20 :

إدارة التسجيل

عرض وطلب

إعالن لسنة 2020

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

17111504

الى شركة الشخص الواحد

+973

38344464

+973

17580939

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليه الســادة

+973

الشــركاء فــي شــركة بــي و بــي للتموين ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقــم 1-54034
طالبين تحويل الشــكل القانوني للشــركة الى شــركة الشــخص الواحد برأســمال وقدره
 ١٫٠٠٠٫٠٠٠دينار ،لتصبح مملوكة من مجموعة بانز ش.م.ب.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد

(  )CR2020-75756إعالن رقم

إدارة السجل

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إعالن بإغالق وإلغاء ترخيص

مكتب المنازل للخدمات العمالية

إدارة السجل التجاري

يعلــن مكتــب  .المنــازل للخدمــات العماليــة

تسجيل اسم تجار ي

والســياحة فــي مملكــة البحريــن تحــت القيــد تجــاري رقــم 3 – 37499

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري  ،فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها مالكة

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

شــركة كلينيــكا جويــل ش.ش.و لمالكهــا زينب محمد عبدهللا نعمه ،المســجلة بموجب

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

القيد رقم  1-121984طالبة تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة ذات

اسم التاجر  :مناف عبداللطيف محمد العبدهللا

مسئولية محدودة برأسمال وقدره  5000ديناربحريني ،بين كل من:

االسم التجاري الحالي  :المنازل للخدمات العماليه

والمرخــص لدى

هيئة تنظيم سوق العمل تحت الرقم  EA13R075/2019بإغالق المكتب نهائيا منذ تاريخ
21/5/2020
عليه يتقدم المكتب الى جميع المراجعين والمتعاملين المكتب بالتأكد من عدم وجود اي
استحقاقات او التزامات على المكتب خالل فترة زمينة اقصاها  90يوما
نرجو مراجعة السيد /حسن مكي محمد العالي

االسم التجاري الجديد  :المنازل إلدارة المواقع اإللكترونية

.1حسين حسن علي عيسى السواد

والمســجلة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة

.2علي حسن محمد علي الشيخ حسن

رقم االتصال 33777919

قيد رقم 3 – 37499:

• ٪0

5

3

17785454
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marketing@alhaddad-mer

ﻣﺸــــﺮوع

ﺑﻴﻮت اﻟـﻌـﺎﺋﻠﺔ
 

ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻷرض

260

ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟـــﺒـﻨــﺎء

اﻟﺪور اﻷرﺿﻲ

m2

220

m2

ﺑـــــﺎر ﺑــــــﺎر


GROUND FLOOR

ﻏﺮﻓﺔ ،ﺻﺎﻟﺔ ،ﻏﺮﻓﺔ ﻃﻌﺎم ،ﻣﻄﺒﺦ،
ﺣﻤﺎم ،ﺣﺪﻳﻘﺔ ،ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﺪور اﻷول

FIRST FLOOR

 3ﻏﺮف 3 ،ﺣﻤﺎم ،رواق

ﺧﻴﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻷﻣﺜﻞ..

ﻓـــﻴــــﻼ

125.000

11

BD

دﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ

ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ

ﻋﻠﻲ ﺿﻴﻒ

39752929

36600656

36700722

اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ

SECOND FLOOR

ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎدﻣﺔ ،ﺣﻤﺎم ،ﻏﺮﻓﺔ ﻏﺴﻴﻞ

Property Manager's license No. 23
Broker's license No. 3

www.grnata.com
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11

الخميس  21مايو  28 - 2020رمضان  - 1441العدد 4237

الجودر :كمال األجسام أساسها التمرين ثم التشافي
أكـــد أن الالعـــب يبنـــي كتلتـــه العضليـــة مثـــل الفنـــان التشـــكيلي أو النحـــات
علي مجيد

من هو الدكتور عبداهلل الجودر؟

ً
ً
خصوصا ،وهي تعتمد
حيزا كبيرً ا في الشأن الرياضي عمومً ا والمحلي
دون شك أن لعبة كمال األجسام تعتبر من األلعاب المميزة ،والتي أخذت

»أخصائي جراحه عظام وكسور ،حصل
»
على الزمالة الجراحية في استبدال مفاصل
الورك والركبة ،الزمالة الجراحية في جراحه
المناظير والطب الرياضي.

على مظهر الجسم الخارجي في المقام األول من حيث تكوين الكتلة العضلية والتناسق العضلي .أسس هذه اللعبة أشبه بالجانب العسكري
المتشــدد بااللتــزام واالنضبــاط فــي الجوانــب التدريبيــة والتغذيــة ،ومــن هــذا المنطلق سيســلط “البالد ســبورت” الضوء عبــر الدكتور عبدهللا
الجــودر ،علــى هــذه اللعبــة بما لها وما عليها في ظل الفترة العصيبة الحاليــة المصاحبة بفيروس كورونا وما ترتب عليها من إجراءات احترازية
بتوقف المراكز الصحية والمكوث في المنزل وفي شهر رمضان الكريم.

»»

لتطويـــر العضلـــة ،إال إذا كان الالعب يمتلك

الكثيـــر مـــن الالعبيـــن باالســـتعانة فـــي

وفي جانـــب التغذيـــة ،فإن النظـــام الغذائي

المطاطيـــة وأوزان حـــرة متوســـطة،

تفعيل عملية التكيف بالتمرين ثم التشافي،

عاليـــة الجـــودة تعتبر مفعال لعمليـــات البناء

تفعيـــل للمجموعـــات العضليـــة

تدريبـــي قائم على تمارين المقاومة وتقاس

المـــوزون ومحســـوب الســـعرات والقيمـــة

الغذائـــي الموزون والراحـــة الالزمة وإلتمام

الجديد.

كيف يجب أن يتعامل العبي كمال

االجسام مع هذه الوضعية من ناحية
التغذية والتمرين؟

صالة خاصة به.

الجـــودر :أوالً :لعبة كمال األجســـام أساســـها

الغنـــي باألحمـــاض األمينيـــة والبروتينـــات

إذ عمليـــة التفعيـــل تتـــم عن طريـــق برنامج

ورادعا للهدم العضلي .إذ إن النظام الغذائي

بالحمـــل .أما التشـــافي ،فيعتمد على النظام

الغذائية يجب أن يكون متكيفا على الوضع

التشافي.

ثانيـــا :فـــي ظـــل ظـــروف جائحـــة كورونـــا

وإغـــاق األندية والمراكز الرياضية ،يصعب
علـــى العبـــي رياضـــة كمـــال األجســـام
الحصول علـــى الحِ مل المطلوب

»»

»رئيس برنامج تخصص جراحة العظام
»
في البحرين للهيئة السعوديه للتخصصات
الصحية ،مستشار طبي لمنظمة “بريف”
للفنون القتالية ،طبيب فريق سمو الشيخ
خالد للفنون القتاليه ورياضة أقوى رجل.

بعـــض األدوات مثـــل أحزمـــة المقاومة
وهـــذه األدوات بإمكانهـــا أن توفـــر
وقـــد يكـــون كافيـــا للحفـــاظ

االستعانة بأحزمة
المقاومة المطاطية
وأوزان حرة متوسطة

عليها ،ولكن ليس لتطويرها.

»»

هل يستطيع الالعب أخذ

بروتينات مكمال غذائيا
له؟

ما األوقات المفضلة لممارسة الرياضة
في رمضان وما نوع التمرينات المتاحة
إلجرائها؟

الجـــودر:

حليـــب

الجـــودر :الصيـــام فـــي شـــهر

األبقـــار  % 3برويتـــن.

لثلثـــي اليـــوم ،وعلـــى

بالبروتيـــن

رمضـــان الفضيـــل يكـــون
وغيـــر

الرياضـــي

الرياضـــي الوعي على

أن ممارســـة النشـــاط
البدنـــي فـــي ســـاعات
الصيام يزيـــد العرضة
إلصابـــة

وهـــذا

الجفـــاف،
عنـــد

يبـــدأ

خســـارة  3إلـــى % 5

مـــن الوزن وذلـــك نتيجة

فقدان السوائل.

التنفس واألبوال تشـــكل
 % 90الســـوائل التـــي
يخســـرها الجســـم وال
يمكـــن تقليلهـــا بشـــكل

ال إرادي مثـــل التعرق.
واألفضـــل التمرين
بعـــد األفطـــار
و تر طيـــب
لجســـم

ا

لتفـــا د ي
ا لجفـــا ف ،

فا لعر ضـــة

للجفـــا

ف

و ا ر د ،

والجفـــاف يزيد

الجهـــد

علـــى

ويصعـــب

علـــى

الجهـــاز

الـــدوري

الجسم التعامل مع
التبـــادل الحـــراري.
وهنـــا

يقـــوم

مصـــل

الحليـــب

الحليبـــي

البقـــري،

غنـــي

التركيز على الغذاء
الغني باألحماض
األمينية والبروتينات
عبدالله الجودر

ويتـــم فصـــل مصـــل

الحليـــب ومعالجتـــه

ثم تعليبـــه ،وباإلمكان

تركيـــزه أو عزلـــه أو حتى تفكيكـــه بالحرارة
والحموضـــة لتســـهيل هضمـــه وامتصاصـــه.

كمـــا يوجد بروتين مصـــل الحليب في كثير
مـــن المكمـــات العالجية ويعتبـــر من أفضل
ً
تركيزا من حيث
البروتينات عاليـــة الجودة
وخصوصـــا
ً
األحمـــاض األمينيـــة األساســـية
اللوســـين ،فهـــو مكمـــل جيـــد وباإلمـــكان
االستعانه به.

»»

ما معايير كمال األجسام لكي يكون

منافسا فيها؟
ً

الجـــودر :رياضـــة كمـــال األجســـام قائمـــة
علـــى مظهـــر الجســـم الخارجـــي ،فمكونـــات
الجســـم من نســـبة الدهون والكتلة العضلية
والتناسق العضلي وســـمك الجلد متغيرات،
يقوم الالعب بضبطها حتى يتنافس.
بمعنى أن الالعب يقوم ببناء الكتلة العضلية
وتصحيح التناســـق إلى الصورة التي يراها

»»

وما أفضل أنواع المكمالت التي ينصح

مناســـبة مثل مـــا يقوم به الفنان التشـــكيلي

بتناولها خالل الشهر الفضيل؟

الجودر :الصيام يفرض على الجســـم تفعيل
محاور هـــدم الكتلة العضليـــة كخط دفاعي

لتزويد الجســـم بالطاقة وتقليل احتياجات
الجســـم للطاقة .تزويد الجســـم باحتياجاته
مـــن البروتيـــن واألحمـــاض األمينية يفرض

على الجســـم توازن نايتروجين إيجابي في
ســـاعات اإلفطار وقليال من ساعات الصيام

مما يقلل من الهدم العضلي.

ودون شـــك هنـــاك مكمـــات لهـــا طابـــع مانع
للهـــدم أذكـــر منهـــا beta hydroxy beta

 methyl butyrateاو الــــ  ،HMBوهو مركب

الجســـم ينتجه من الحمض األميني لوسين

وله دور وهم في البناء وتخليق الهرمونات

وأمور خلوية أخرى .فالجســـم ينتج كميات
قليلـــة جـــدا من الــــ  HMBوتزويـــده كمكمل

يقوي كفة ردع الهدم.

أو النحات .ورياضة كمال األجسام مختلفة
كونهـــا قائمـــة علـــى العـــرض والتقييـــم غير
ً
فمثـــا ملكـــة
الموضوعـــي بشـــكل دقيـــق.
جمـــال العالـــم ،التقييـــم يكون علـــى محاور
دقيقة ،ولكن ذوق الحكام له تأثير كبير في
النتيجة ،وليست كباقي الرياضات ،ال يوجد
خـــط نهاية أو أهداف تم تســـديدها أو نزال
بيـــن طرفين وفوز طرف على اآلخر بضربة
قاضية.

»»

17111504
38344464

+973

17580939

+973

مصل الحليب يعتبر
من أفضل البروتينات
عالية الجودة
يعمل بشـــكل يومي أكثر من الشخص الذي

ال يمـــارس الرياضة ،ومن البديهي أن يكون
الجهـــاز المناعـــي أفضـــل اســـتجابة؛ كونـــه

يحصل على تدريـــب يومي مثل التدريبات
العسكرية للجيش.

فالســـاعات القليلـــة بعـــد التمريـــن ينشـــغل

الجهـــاز المناعي مع اإللتهاب الثانوي ،فيظن

البعض وهذا مفهوم خاطئ أن الجسم أكثر
عرضه لإللتهاب .فالجهاز المناعي لم يضعف

بـــل حصل له إعادة توزيـــع للخاليا المناعية

ما دور التمرين والتغذية في تعزيز

المناعة ضد الكورونا؟

لفتـــرة زمنيـــة قصيـــرة وســـترجع ،وهـــذا ال

يعنـــي ان الجهاز المناعي عند الرياضي غير

معرض للضعف .وفي حالة إصابة الرياضي

الجـــودر :البـــد أن نذكـــر أوال أن بعد اإلصابة

“بمتالزمة اإلفراط في التدريب” الناتج عن

يُ ســـمى باإللتهـــاب الثانـــوي والـــذي يديـــره

كاف وتـــزداد عرضـــة اإلصابـــة بالعـــدوى
ٍ

العضليـــة الناتجـــة مـــن التمريـــن تنتـــج مـــا

التمريـــن المكثف العالي من غير استشـــفاء

الجهاز المناعـــي .والجهاز المناعي للرياضي

االنتهازية.

عرض وطلب
+973

النشاط البدني في
ساعات الصيام يزيد
العرضة للجفاف

عقوبات أميركية على مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الداخلية

“العفــو الدولية” تحض األمم المتحدة على التحقيق بشــأن قمع المتظاهرين

واشنطن /بيروت ـ أ ف ب

فرضــت الواليات المتحدة أمس األربعــاء عقوبات بحق وزير الداخلية
ً
فضــا عــن شــركة عامــة ،التهامهــم بـــ
اإليرانــي و  8مســؤولين آخريــن،
“انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان”.
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ترامب :الصين تسببت بمقتل مئات اآلالف
ا ن ت ق د م ــ ج ــ د ًد ا الرئيس األميركي دونــالــد ترامب الصين ،التي اتهمها على

مدى األسابيع ال بل األشهر الماضية بالتقصير وعدم الشفافية في تعاملها

مع الوباء ،وذلك إثر بيان صيني صدر في وقت سابق أمس األربعاء يوزع

المسؤولية على الجميع بتفشي فيروس كورونا المستجد إال الصين.

وعبر “تويتر” ،نشر ترامب ،تغريدة أكد فيها أن إلقاء المسؤولية على الجميع
بانتشار الوباء الذي قتل مئات اآلالف حتى اليوم ،أمر أحمق ،بحسب تعبيره،

مؤكدا أن السبب بما يحدث للعالم يعود إلى عدم كفاءة الصين بإدارة األزمة.

وأضاف ترامب أن عدم الكفاءة حصرا هو السبب وراء الوفيات الجماعية

التي شهدتها الدول جراء (كوفيد .)19

وقال “معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر

الوباء الذي أودى بحياة مئات آالف األشخاص ،أكون ممتنا لو توضحون له

بأن عدم كفاءة الصين وال شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية
هذه”.

وأعــلــن وزيـــر الــخــزانــة األمــيــركــي

مئات المتظاهرين على يد قوات

ستيفن منوتشين في بيان “النظام

األمـــن اإليــرانــيــة خ ــال تجمعات

اإليـ ــرانـ ــي يــقــمــع بــعــنــف مــعــارضــة

غير مسبوقة فــي نوفمبر 2019

الــشــعــب اإليـ ــرانـ ــي ،بــمــا ف ــي ذلــك

احتجاجا على إدراج زيـــادة في

التظاهرات السلمية ،بعنف جسدي

أسعار الوقود.

ونفسي” .وأضافت مذكرة صادرة

ولم تعلن إيران حصيلة رسمية ولم

م ــن الـ ــوزارة أن الجولة الجديدة

تعترف بوفاة إال بضعة أشخاص،

من العقوبات األميركية استهدفت

خــاصــة مــن بــيــن الــقــوى األمــنــيــة،

ا ل ت ي ت ت خ ذ من لندن مقرًا لها أن

تــســعــة أفـ ـ ــراد مــنــهــم عــبــد الــرضــا

فيما صنفت السلطات إحصاءات

رحماني فضلي.

مغايرة بأنها “كذب محض” صادر

بحسب عمليات البحث والتحقيق

و ت ا ب ع ت أ ن العقوبات استهدفت

عن “جماعات معادية”.

التي أجرتها .ووفق منظمة العفو،

ك ــذل ــك  3كــيــانــات مــنــهــا ســجــنــان

وأكـــدت منظمة العفو ف ــي تقرير

فـ ــإن “الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى” قــتــلــوا

وهيئة إلنفاذ القانون.

أنــهــا تــحــوز أدل ــة حــول وف ــاة 304

على ي ــد قـــوات أمنية ل ــج ــأت إلى

م ن ج ا ن ب ه ا  ،ح ض ت م ن ظ مة العفو

أشـــخـــاص ،بينهم  10ن ــس ــاء و23

ال ــدول ــي ــة األم ـ ــم الــمــتــحــدة أمــس

طـــفـــا ،إبــــــان ال ــق ــم ــع “الـــقـــاســـي”

مشروعة” نظ ًر ا إل ــى أن “أي دليل

على إطــاق تحقيق بشأن مقتل

للتظاهرات.

يــحــوزون عــلــى أســلــحــة نــاريــة أو

هــدد وزيــر الــدفــاع اإليــرانــي ،أمير

حاتمي ،أمس األربعاء ،بالرد على

أي تهديد أميركي لناقالت النفط

اإليرانية.

وجاء ذلك فيما نقلت وكالة أنباء
عــســكــري قــولــه ،فــي وق ــت سابق
ستواصل مهامها االعتيادية” في
ك ــم ــا أضـــاف ال ــم ــس ــؤول العسكري

أمــــس الـــثـــاثـــاء ،إن مــنــظــمــة الــتــحــريــر

تهديد”.

الـــذي لــم يــذكــر اســمــه “ســتــواصــل

أصدرت ،الثالثاء ،تحذي ًرا للبحارة

الوحدات البحرية اإليرانية مهامها

بالبقاء بعي ًد ا  100متر عن سفنها

لــلــقــوات الــبــحــريــة األمــيــركــيــة في

كما كان الوضع في الماضي”.

تهديد وتواجه إجــراءات دفاعية

وكــــانــــت ال ــب ــح ــري ــة األم ــي ــرك ــي ــة

قانونية”.

“تعزيز السالمة وتقليل الغموض

االعتيادية وفقا للمبادئ المهنية

الحربية وإال ربما “تفسر على أنها

إلى ذلك ،أعلنت القيادة المركزية

بــيــان ،أن الــهــدف مــن اإلشــعــار هو

والحد من مخاطر سوء التقدير”.

الجيش الليبي يعلن “هدنة إنسانية” من أجل عيد الفطر

مرتزقة تركيا وميليشــيات طرابلس تســتهدف ترهونة بصواريخ غراد

ق ـ ــرارا بــوقــف إطــــاق ال ــن ــار م ــن جــانــب

واح ــد؛ لتجنب إراق ــة الــدمــاء فــي نهاية

ســام مــؤقــت مــع إســرائــيــل الــعــام 1993

شهر رم ــض ــان وإع ــط ــاء فرصة الستعداد

في حل من هذا االتفاق ،ردا على إعالن

الــمــواطــنــيــن لــعــيــد ال ــف ــط ــر ،اســتــهــدفــت

إســرائــيــل م ــخ ــط ــط ــات ل ــض ــم أراض من

ميليشيات طرابلس والمرتزقة األت ــراك،

الضفة الغربية.

مدينة ت ــره ــون ــة غ ــرب ــي ال ــب ــاد بصواريخ

وأضاف عباس ،في خطاب بثه التلفزيون

جــمــع الــمــســؤولــيــات واالل ــت ــزام ــات أمــام

واسعة النطاق”.

سفينة بحرية أميركية على أنه

الــطــلــبــة اإلي ــران ــي ــة ع ــن مــســؤول

الفلسطينيةالــتــيوقــعــتع ــل ــىاتــفــاق

وتـــابـــع ق ــائ ــا “ع ــل ــى ســلــطــة االح ــت ــال

قــتــل،ب ــم ــايعكس“ط ــب ــي ــع ــةالقمع

م ــس ــل ــح ــةل ــم ــس ــاف ــة 100مــتــرمن

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس،

اإلسرائيلي ابتداء من اآلن ،أن تتحمل

فــإن  8محافظات شهدت أعمال

“ي ــم ــك ــن تــفــســيــر اقــــتــــراب ســفــن

فــيــمــا أع ــل ــن الــجــيــش ال ــوط ــن ــي الــلــيــبــي

التفاهمات واالتفاقات ،بما فيها األمنية”.

ووفـــقالمنظمةغيرالحكومية،

األميركي.
ً
ووفـــقـــا لــنــص اإلشـــعـــار الــجــديــد،

رام اهلل ـ وكاالت

ومن جميع االلتزامات المترتبة على تلك

من أجل الحقيقة والعدالة”.

قواعد االشتباك الخاصة بالجيش

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

مع الحكومتين األميركية واإلسرائيلية،

المنكوبة للضحايا تواصل كفاحها

اإلشعار الجديد ليس تغيي رًا في

جاء الرد اإليراني.

عبــاس يرد على مخططات االحتالل بضــم أراض من الضفة الغربية

حــل مــن جميع االتــفــاقــات والتفاهمات

“بــعــد  6أشــهــر ،ال تـــزال الــعــائــات

عـــــدم ال ــك ــش ــف عـ ــن ه ــوي ــت ــه ،إن

الخليج بالبقاء بعيدا عن سفنها،

السلطة الفلسطينية “في حِ لّ ” من االتفاقيات مع إسرائيل

ودولــة فلسطين قد أصبحت اليوم في

منظمة العفو الدولية فيليب لوثر،

كما قال مسؤول أميركي ،شريطة

البحريةاألم ــي ــرك ــي ــةللبحارةفي

وأضــاف بومبيو أن الصين لم تتصرف بمسؤولية لمنع تفشي كورونا في

هللا  ،أ ن “ م ن ظ م ة التحرير الفلسطينية،

لــم يثبت أن ال ــم ــت ــظ ــاه ــري ــن ك ــان ــوا

بــعــد أقـ ــل م ــن يـ ــوم عــلــى تــحــذيــر

الخليج العربي وخليج عمان.

بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام

اس ــت ــخ ــدام ال ــق ــوة ب ــص ــورة “غــيــر

األوســــــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا في

طهران ـ وكاالت

ومن جانبه ،قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،أمس األربعاء ،إن

العالم.

 220ش ــخ ــص ــا ت ــوفــوا فــي يومين

وقــــــال مـــديـــر ال ــب ــح ــوث لــلــشــرق

بعد التحذير األميركي ...إيران :سنرد على أي تهديد لسفننا

أمـ ـ ــس ،إن”الـــبـــحـــريـــة اإلي ــران ــي ــة

الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان للفيروسات.

وأضافت المنظمة غير الحكومية

ً
وشيكا”.
كانوا يمثلون تهدي ًدا

الرئيس الفلسطيني خالل اجتماع للقيادة الفلسطينية.

المجتمع الدولي كقوة احتالل في أرض

غراد .وأشار بيان للمركز اإلعالمي لغرفة

عمليات الكرامة ،أمس األربعاء ،أن أحد

المناقشات الحكومية بشأن تلك القضية

الصواريخ سقط في مدرسة صالح الدين

نــهــائــي لــلــمــوافــقــة عــلــى ال ــض ــم الــفــعــلــي

ناجمة عن إطالق الصواريخ.

عناصر من الجيش الوطني الليبي

التطورات في وقت أعلن الجيش الوطني

الجبهات .وقال المسماري “نتفهم جميع

دولة فلسطين المحتلة ،وبكل ما يترتب

الساخنة ،لكن لم يجر اإلعالن عن موعد

االبــتــدائــيــة ،ول ــم تسجل أضــــرار بشرية

الليبي ،ليلة األربــعــاء ،عــن وقــف إطــاق

ال ــص ــع ــوب ــاتال ــت ــي يعاني منهاأهلنا في

وأصبح بإمكان بنيامين نتانياهو المضي

لـــأراضـــي الــتــي احتلتها إســرائــيــل في

وأوض ــح البيان أن ميليشيات طرابلس،

ال ــدم ــاء في نهاية شهر رمضان وإعطاء

األعمال العدائية لإلرهابيين والمرتزقة

االلــــتــــزام“بـــحـــلالـــصـــراعالفلسطيني

األت ــراك شنوا هجوما فجر األربعاء على

وقـ ــال الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش الــوطــنــي

رمضان ،أعلن الجيش الوطني الليبي من

على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات”.

قدما في خططه لضم أجزاء من الضفة

الــغــربــيــة إلــــى إســـرائـــيـــل ،بــعــد تشكيل

الحكومةاإلسرائيليةبرئاسته،األح ــد

الماضي.

وكان حدد األول من يوليو موعدا لبداية

حرب  .1967وجدد عباس ،أثناء خطابه،

التابعة لحكومة فايز السراج ،والمرتزقة

اإلسرائيلي على أســاس حل الدولتين،

مــنــطــقــة األصــابــعــة ف ــي الــجــبــل الــغــربــي،

على الحدود بيننا”.

الليبي أحبطوا هذا الهجوم .وتأتي هذه

مع استعدادنا للقبول بوجود طرف ثالث

إال أن الـــقـــوات المسلحة وســـاح الجو

النار من جانب واحد ،وذلك لتجنب إراقة

فرصة الستعداد المواطنين لعيد الفطر.

الليبي ،اللواء أحمد المسماري ،إن قوات

الــجــيــش قـ ــررت االبــتــعــاد ع ــن طــرابــلــس

مسافة  2إل ــى  3كيلومترات على جميع

طرابلس والخطر الذي يواجهونه؛ بسبب

األتـــــــــراك” .وأضــــــاف “م ــن ــذ بـــدايـــة شهر

جانب واحد عن وقف إلطالق النار ،ومع

ذل ــك ف ــإن ما يسمى بحكومة ال ــوف ــاق لم

تدعم هذه المبادرة اإلنسانية”.

غوتيريش :ماليين األفارقة مهددون بفقر

بومبيو يشن هجوما حا ًدا على خامنئي

زعيم طالبان يؤكد التزام باالتفاق مع واشنطن

األمم المتحدة ـ أ ف ب

واشنطن ـ وكاالت

كابول ـ أ ف ب

ق ــال األمــيــن الــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة،

ش ــن وزيـ ــر الــخــارجــيــة األمــريــكــي

منصة أخرى للتواصل االجتماعي”.

عالج ق ــادم ،يجب اعتبارهما ملكيات

هــجــومــا ح ــادا فــي مــوقــع “تــويــتــر”

الذي يتبعه خامنئي ال يمثل تقليد

وأوضح غوتيريش أن الوباء “ما زال

خامنئي.

ب ــ ا إل م ــ ك ــ ا ن ــ ي ــ نة ف س هلال ح صولبسرعة

أ ن ط و ن ي و غوتيريش ،أمــس األربــعــاء،

وعدالة وبسعر معقول على أي لقاح أو

م ــه ــددون بــفــقــر م ــدق ــع ،بــســبــب وب ــاء

عالمية عامة”.

إن مــايــي ــن األش ــخ ــاص فــي إفريقيا

ك ــورون ــا ،داعــيــا إل ــى “تــضــامــن دول ــي”
متزايد مع هذه القارة.

كما دعــا األم ــي ــن ال ــع ــام لمنظمة األمــم

ال ــم ــت ــح ــدة،المجتمعالــدولــيلتقديم

المساعدة لدول إفريقيا في مكافحة

تداعيات وباء كورونا.

وقـــــال غــوتــيــريــش ف ــي ب ــي ــان أرف ــق

في بدايته” في إفريقيا حيث “يمكن

أن تتكثف حاالت الخلل بسرعة”.

وقال“ :ال بد من البرهنة على تضامن

عالمي مع إفريقيا  -اعتبارا من اليوم

ومـــن أجـــل الــنــهــوض م ــج ــددا بشكل

أف ــض ــل ،وال ب ــد م ــن وض ــع ح ــد للوباء

بــــدراســــةلـــأمـــمالــمــتــحــدةتتضمن

في إفريقيا إلنهائه في جميع أنحاء

“الـ ــوبـ ــاء يــهــدد الــتــقــدم الــــذي تحقق

ووفـــقـــا لــل ــبــيــانــاتاألخ ــي ــرةلممثلية

الــقــائــم أســاســا ويــزيــد الــجــوع ونقص

بــلــغ ع ــدد حـــاالت اإلصــابــة بفيروس

توصيات أيضا حول القارة اإلفريقية:

في إفريقيا ،إذ أنه سيفاقم التفاوت
التغذية والهشاشة في مواجهة

األمـ ــراض” .وتــابــع أن “دول
إفريقيا يجب أن تتمتع

العالم”.

منظمة الصحة العالمية في إفريقيا،
كــورونــا في الــقــارة السمراء أكثر
مــن  86.7أل ــف حــالــة ،وتــوفــي
أكثر من  2.7ألف شخص.

م ــاي ــك بــومــبــيــو أم ـ ــس األربـ ــعـ ــاء
على المرشد األعلى اإليراني علي

وأعرب بومبيو في تغريدة نشرها

الــتــســامــح الــــذي يــعــتــمــده الشعب

أبرمته مع الواليات المتحدة رغم

ووصـــف بومبيو إيـــران مــجــددا بـ

في أفغانستان منذ التوقيع عليه.

لــلــســامــيــة” ،مــتــهــمــا الــجــمــهــوريــة

عــيــد الــفــط ــر ،ح ــض أخ ــون ــد زاده

اإليراني”.

وصــف فيها إســرائــيــل بأنها دولــة

اإلسـ ــامـ ــيـ ــة ب ــت ــم ــوي ــل وتــســلــيــح

الضفة الغربية بغية وقــف معاناة

“إعــادة إحياء الدعوة النازية إلى

وقـــال وزيـــر ال ــخــارجــيــة األميركي

الشعب الفلسطيني.

“إرهابيين مناهضين إلسرائيل” و

حصولها على ضمانات أمنية.

وأضاف زعيم الحركة ،الذي نادرا

م ــا يــظــهــر أو يــدلــي بــتــصــريــحــات

ع ــل ــن ــي ــة“ ،أحــــــــض ال ــم ــس ــؤول ــي ــن

وتابع بومبيو مخاطبا جميع دول

وقال إن “اإلمارة اإلسالمية ملتزمة

الثقة بمنحه سالحا فتاكا؟” وذلك،

األميركيين وتحض الطرف اآلخر

الحل النهائي”.

و”تمثل خطاب الكراهية” ،مشيرا

“ت ــوي ــت ــر” وال فـــي أي

الفرصة التي وفرها االتفاق إلنهاء

قواتها بحلول العام المقبل مقابل

المطاف إخراج هذا االتفاق الثنائي

فــي مــؤشــر واضـ ــح إل ــى اقــتــراب

“ال مــكــان ل ــه ــا ل ــي ــس في

واشنطن على “عدم السماح بهدر”

فبراير ،بعد أشهر من المفاوضات،

أطــول ح ــرب في تاريخ الواليات

إ ن ت ص ر ي ح ا ت خ ا م ن ئ ي “ م عادية

إلــى أن مثل هــذه التعليقات

وفـــي رســالــة نـ ــادرة نــشــرت قبيل

كانت في السلطة .ووقعت طالبان

األمــيــركــيــيــن عــلــى عــــدم تــوفــيــر

العالم “هل هذا هو الــذي يستحق

لــلــســامــيــة” و”م ــث ــي ــرة لــاشــمــئــزاز”

االتهامات لها بشن آالف الهجمات

ينص على سحب واشنطن جميع

وتابع “نعرف أن الخطاب الدنيء

أم ــس عن إدانــة اإلدارة األميركية

إرهابية وشدد على ضرورة تسليح

م ل ت ز م ة باالتفاق التاريخي الذي

والواليات المتحدة على اتفاق في

ز ا د ه أ م ــس األرب ــع ــاء أن حركته

“أكبر دولة راعية لإلرهاب ومعادية

لتصريحات خامنئي األخيرة ،التي

أكد زعيم طالبان هيبة هللا أخوند

طــالــبــان عــلــى أفــغــانــســتــان عندما

م ــوع ــد رفــــع حــظــر الــتــســلــيــح
األمـ ــمـ ــي الـــمـــفـــروض عــلــى
إيران.

المتحدة.

االتفاق الذي تم التوقيع عليه مع

عــلــى اإلي ــف ــاء بــالــتــزامــاتــه وع ــدم
ال ــس ــم ــاح بــه ــدر ه ــذه الفرصة

الـــمـــهـــمـــة” ،مــســتــخــدمــا
االســــم الــــذي أطلقته

فرصة لعرقلة وتأجيل وفي نهاية

المعترف به دوليا عن مساره”.

وتعهدت طالبان بموجب االتفاق
بــالــتــوقــف عــن اســتــهــداف الــمــدن

والـــقـــوات األجــنــبــيــة ،إال أنــهــا

واص ــل ــت استهداف القوات
األفغانية في الواليات.

مقترح لتحويل “مركز المعارض” لمجمع صاالت رياضية

حمــادة يستشــهد بالتجربة الناجحة الســتضافة بطولــة العالم 1997
حسن علي

د ع ـ ـ ـ ا رئيـــس االتحاديـــن العربـــي

و ا ل ب ح ر ي نـــي الســـابق للكـــرة الطائـــرة

ورئيـــس مجلس بلـــدي المحرق ســـابقا

محمـــد حمـــادة لالســـتفادة مـــن مركـــز

أ ر ض ا ل م ع ـ ـ ـ ا ر ض ا ل ح ا لـــيبمنطقـــة

الســـنابس وتحويل قاعاته الثالث إلى

مجمـــع صـــاالت رياضية لكل مـــن لعبة
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كرة اليد والطائرة والسلة.

محمد جاسم حمادة

وتقـــوموزارةالتجـــارةوالصناعـــة

Sports@albiladpress.com

باســـتضافةالبطولـــةاشـــترطعلينـــا وكان ارتفـــاع الصالـــة الرئيســـة قانوني

والســـياحة حاليا بتشـــييد مركز جديد

االتحـــاد الدولـــي وجود صالـــة رياضية

للمعـــارض بمنطقـــة الصخيـــر ،يحتـــوي

على  10قاعات للمعارض ومركز رئيس

أحمد كريم

للمؤتمـــراتيتســـعلحوالـــي 4آالف

ahmed.kareem@albiladpress.com

شخص و 27قاعة متوسطة وصغيرة.

وأكـــد حمادة لــــ “البالد ســـبورت” نجاح
اتحـــاد الكـــرة الطائرة في العـــام 1997

باستخدام صاالت مركز أرض المعارض

الرياضة يجب أن تعود رغم أنف الجائحة!

الســـتضافة بطولة العالم للشباب ،التي

حققت نجاحا كبيـــرا وكانت أول وآخر

يحتدم النقاش في أوروبا والدول المتقدمة في الرياضة إليجاد حلول آمنة تتيح لهم اســتئناف المســابقات

بطولة رياضية تقام على المركز.

واآلن تبــدو العــودة قريبــة مــع انحســار الوباء في بعض الدول ،ومنها ألمانيا التي اســتأنفت مســابقة الدوري

البطولـــة آنذاك ،مضيفـــا “عندما تقدمنا

بعد أن أجبرها انتشار فيروس كورونا على التوقف منذ أكثر من شهرين.

وتحـــدث حمادة عـــن قصة اســـتضافة

مــن دون جمهــور ،وقــد حظيــت مواجهات البوندســليغا مطلع األســبوع الحالي بمتابعة تلفزيونيــة بلغة مليار
متابع حول العالم.
فــي أوروبــا ،إال أن الغالبيــة وصلــت إلــى قناعــة تامة بأن الحيــاة ال يمكن أن تتوقــف وأن التعايش مع كورونا
واتباع اإلرشادات الصحية هو الحل األمثل.

وأكـــد حمـــادة أنـــه فـــي ظـــل االهتمـــام

تتســـع لــــ  3آالف متفـــرج وكانـــت صالة

المســـتلزمات األخـــرى ،وزارنـــا مندوب

والرعايـــةمـــنممثـــلجاللـــةالملـــك

مركـــز الشـــباب بالجفيـــر تتســـع لنحـــو

االتحـــاد الدولي وأعجـــب بالتجهيزات،

لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب

 2000 - 1500متفـــرج فقـــط ،وحينهـــا

ونظـــم حفـــل االفتتـــاح علـــى الصالـــة

مستشار األمن الوطني رئيس المجلس

تولدت لدي فكرة استغالل صالة أرض

الرئيسة”.

األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ

المعارض”.

وأضـــاف “ال بـــد لي أن أذكـــر المغفور له

ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة باســـتضافة

وأوضـــح حمـــادة أن مديـــر مركز أرض

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الذي

البطوالت اإلقليمية والقارية والعالمية

المعـــارض آنذاك أحمد الشـــمالن رحب

كان يتولـــى رئاســـة المؤسســـة العامـــة

للترويـــج للبحريـــن ،إذ يمكن اســـتغالل

بالفكرة وقمنا بتركيب مدرجات تتســـع

للشـــباب والرياضة ،وكان من الداعمين

صـــاالت مركـــز أرض المعـــارض إلقامة

لــــ  3آالف متفـــرج ،وقـــد اســـتخدمناها

للفكـــرة وحضر حفل االفتتـــاح ،كما أن

مجمـــعرياضـــيمتكامـــلالســـتضافة

من قبل للبطولة اآلســـيوية للشـــواطئ،

سمو رئيس الوزراء أشاد بالفكرة أثناء

مختلف بطوالت الكرة الطائرة والســـلة

وقمنا بتركيب األرضية وتقوية اإلنارة،

لقاء سموه بالوفود اآلسيوية المشاركة

واليد وإقامة المسابقات والتدريبات.

مناقشــة شــؤون تطوير االتحادات عبر برامجهــا وفعالياتها

ولــو تالحظــون أن الحديــث في الغرب يركز بشــكل كبير على الجانب االقتصادي ،والضرر البالغ الذي تســبب
به اإلغالق االحترازي لمكافحة الجائحة ،فهناك ماليين الناس فقدوا وظائفهم وآخرون على حافة الهاوية.
والحقيقــة أن االقتصــاد نصــف المعيشــة كما نعرف ،واإلنســان مطالب بالعمل في أقســى الظروف ،حتى وإن
كان العب كرة قدم ،فهو بعمله هذا يكسب لقمة عيشه ،وهناك من يدفع المال لكي يتابع المباريات أو ليكون

ً
أيضا محاســـب االتحاد البحريني لكرة

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي:

راعيا لمسابقات بهدف تسويقي.

القدم عادل عباس.

عقـــد األمين العـــام لالتحـــاد البحريني

إذً ا الرياضــة ليســت مجــرد تســلية ،إنهــا أيضــا قطــاع اقتصــادي شــأنه شــأن بقية القطاعــات التي يعمــل فيها

و ر ح ـــب البوعينيـــن فـــي االجتمـــاع

ل كـــرة القـــدم إبراهيـــم البوعينيـــن

ماليين الناس ويحصلون على أجورهم عبر ممارسة مختلف األلعاب ،وبالتالي فإن استمرارها أمر حتمي.

بممثلـــي إدارة التطويـــر فـــي االتحـــاد

اجتماعً ـــا مـــع إدارة تطويـــر االتحادات

وإن كان فــي الســابق ثمــة وظائــف خطــرة مثل العاملين في الجيوش والشــرطة واإلطفــاء فقد تضاعف في

الدولي ،معربًا عن شـــكره على التعاون

باالتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم (الفيفا)،

الوقت الحالي مع وجود هذه الجائحة عدد المهن الخطرة التي يأتي على رأسها العاملون في القطاع الطبي.
وإذ نحيــي أصحــاب البــدل البيضــاء ومالئكــة الرحمة على استبســالهم في القيام بواجبهــم النبيل على أكمل

القائم بين الطرفين.

وذلك بنظام التواصل المرئي عن بعد.

وجه فإننا نحيي أيضا العاملين في بقية القطاعات ممن آثروا الخروج من منازلهم على الجلوس في المنزل
بحسب مقتضيات واجباتهم المهنية.

جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية.

شـــؤونالمســـابقاتالمحليـــةالتـــي

ينظمهـــا االتحـــاد البحرينـــي ،واآلليات

والضوابـــطالتـــييدرســـهااالتحـــاد

يل م و س ـ ـ ـ امل ح ا ل ـ ـ ـ ي
ل ال س ـ ـ ـ ت ئ ن ا فف ـ ـ ـ ا

 - 2019 ،2020والـــذي تـــم تعليقـــه في

و ج ـ ـ ـ ا ء ا ال ج تمـــاع بهـــدف مناقشـــة

ف ـــي االجتمـــاع كالً مـــن :الماليـــزي

وأنشـــطته وفعالياتهـــا المختلفـــة ،إذ

خطة وتصـــورات االتحاد لالســـتئناف

والبحرينـــي حســـن حســـان ،وحضـــره

العمل التطويري في االتحاد البحريني

الكبار.

شؤون تطوير االتحادات عبر برامجها

 ،sanjالســـعودي عصـــام الســـحيباني

للعــودة إلــى المياديــن والســاحات؛ ليعملوا كمــا يعمل أي موظف ،فهنــاك الماليين من النــاس بانتظارهم ،فهم

لكرة القـــدم ،باإلضافة إلى اســـتعراض

شـــهر مـــارس الماضي بســـبب فيروس

ومثـــل إدارة تطويـــر االتحـــادات

وبذات الحرارة نحيي العاملين في القطاع الرياضي ،الذين شمروا عن سواعدهم وأبدوا استعدادهم الكامل

عبداهلل يوسف :أنا بصحة جيدة

ب عــد إصابــة العــب مــن ســافيا بــراغ بـــ “كورونــا”

تم االطـــاع على مســـتجدات جوانب

كورونـــا العالمـــي ،إذ تم االطـــاع على

واســـتكمال مـــا تبقـــى مـــن مســـابقات

إبراهيم البوعينين

الرفاع الشرقي يدعم الجهود الوطنية

أطلق مسابقة “الفيفا” لالعبيه وتواصل التدريبات عن بعد
أحمد مهدي

حسن علي

بعـــد إعالن نادي ســـافيا براغ التشـــيكي إخضـــاع جميع العبيه

نشر نادي الرفاع الشرقي على حساباته بمواقع التواصل االجتماعي “فيديو” دعمً ا للجهود الوطنية الكبيرة المبذولة

إلى الحجر الصحي بعد اكتشـــاف حالة مؤكدة بفيروس كورونا

خالل الفترة الراهنة مع فيروس كورونا العالمي ،والذي توقفت على إثره مختلف األنشطة بما فيها الرياضية.

(كوفيـــد  )19ألحـــد الالعبيـــن ،طمـــأن العـــب منتخبنـــا الوطنـــي

المحتـــرف في صفوف ســـافيا براغ التشـــيكي عبدهللا يوســـف
الجماهيـــر البحرينيـــة عـــن صحتـــه ،وقال أنـــه بحالة جيـــدة ولم

الالعبيـــن ســـيخضعون للحجر الصحي لمـــدة  4أيام على أن يتم

إعـــادة الفحص مرة أخرى على جميـــع الالعبين؛ للتأكد من عدم

إصابتهم وبحال جاءت الفحوصات جميعها ســـلبية ،فإن الفريق

عبدالله يوسف

سيعود للتدريبات.

مجموعـــات متفرقـــة وتـــدرب فيمـــا بعـــد بشـــكل جماعـــي كامال،

الفحص صباح الجمعة المقبل ،وفي حال أظهرت النتائج سالمة

المقبـــل بعدما قرر االتحاد التشـــيكي عودة المســـابقة ،خصوصا

وأضاف يوســـف بأن الفريق بدأ مرانه منذ شـــهر وأسبوع تقريبا،

بالكورونـــا مـــن ســـافيا براغ والعـــب من فريق آخـــر فقط ليعلن

حيـــث خـــاض الحصـــص التدريبيـــة باأليـــام األولـــى على شـــكل

»»

وســـيخوض أول مباراة بالدوري التشيكي يوم الثالثاء  26مايو
وأن الفحوصـــات الطبيـــة أظهـــرت تعـــرض العب واحـــد مصاب

االتحاد التشيكي عن إصابة العبين اثنين فقط لغاية يوم أمس.

كيف هو برنامجك في “رمضان كورونا”؟

ميـــرزا :بعـــد عودتـــي مـــن العمـــل ،انشـــغل

بقـــراءة القـــرآن الكريم إلى وقـــت الفطور،

وبعـــد ذلـــك أمـــارس الجـــري مـــع تماريـــة

التقوية في المنزل.

»»

رياضيا؟

ميرزا :السلبي يتمثل في إيقاف منافسات

ا لـــدوري ،واإليجابـــي يكمـــن فـــي فرصـــة
التعالج من اإلصابات.

»»

هل أنت مع عودة المسابقات أو إلغائها..
ولماذا؟

ميـــرزا :أنـــا مـــع عـــودة المســـابقات شـــرط
ً
حفاظا على
انتهـــاء جائحة كورونا؛ وذلـــك
سالمة الناس.

»»

كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟

ميرزا :أتوقع أن تعود كسابق عهدها.

»»

هل اكتشفت كورونا فيك شيئا جديدا غير

ا ل ر ف ـ ـ ا ع ا ل شــرقي تدريباتــه المنزليــة

قريبا إن شاء هللا عبر عبارة
بالعودة
ً
قريبا).
(سنعود أقوى
ً

ا ل ف ن ـ ـ ي و ا إل د ا ر ي بقيــادة المــدرب

إ لــى ذلــك ،وتزامنًــا مــع مبــادرات

ا ل و ط ن ـ ـ ي م ر ج ـ ـ ا ن ع ي ـ ـ د ،إذيســعى

االجتماعــي ،فــإن نــادي الرفــاع الشــرقي
نظــم أمــس (األربعاء) بطولة مصغــرة للعبة  PS4عبر
دوري نجوم الرفاع الشرقي  ،fifa 20في تحد بث مباشر

الشــرقاويون مــن خــال التدريبــات
المســتمرة عن بعــد وفي المنــزل للحفاظ
علــى معــدالت اللياقــة البدنيــة فــي ظــل توقــف
المنافســات المحلية .يشــار إلى أن نادي الرفاع الشــرقي

علــى “االنســتجرام” للبطولة التي أقيمت عن بعد .وشــارك

أعلن تعاقده مع التونسي أمين الشلي؛ ليكون مدربًا للياقة

فــي البطولــة  6العبين من الفريــق األول لكرة القدم بنادي

البدنيــة ،وســبق للشــلي أن عمــل فــي الرفاع الشــرقي ،كما

الرفــاع الشــرقي ،وهم:المجموعــة األولــى تضــم :عبــدهللا

كان خــال الموســم الرياضــي الحالــي  2019-2020مدربًا

الهــزاع وعمــر دعيــج وراشــد مكتــوب ،فيمــا المجموعــة

للياقة البدنية في الفريق الكروي األول بالنادي األهلي.

هوايتك الرياضية؟

ميرزا :ال ،لم تكتشف أي شيء آخر.

»»

ما وجبتك المفضلة على الفطور
والسحور؟

ما سلبيات وإيجابيات كورونا معك كونك

مــن جهــة أخــرى ،يواصــل العبــو نــادي
تحــت إشــراف ومتابعــة الجهازيــن

ً
وتطبيقــا للتباعــد
( خلــك فــي البيــت)

وأوضح بأن أمس األربعاء كان ثاني أيام الحجر الصحي للفريق

جميع الالعبين ،فإن سالفيا براغ سيخوض مرانه مباشرة.

لنــادي الرفــاع الشــرقي وتضمن كلمات الشــكر

ومصعب عمر.

( كلنــا فريــق البحريــن) ،فيمــا اختتــم

وأضاف يوســـف في تصريح خاص لـ “البالد ســـبورت” أن جميع

بعد اكتشـــاف حالة واحدة الثالثـــاء الماضي ،على أن تتم إعادة

وأظهــر مقطع “الفيديــو” لقطات جوية مصورة

ا ل ث ا ن يــة تضم:علــي ناصــر وعبــدهللا الكعبــي

لخــط دفاعنا األول ،باإلضافة إلى عبارة

يتعرض ألي عدوى.

زاوية يقدمها “البالد سبورت”،
تتناول أسئلة خفيفة مع
منتسبي السلك الرياضي
في الشهر الرمضاني
الكريم االستثنائي المحاط
بفيروس كورونا .وسيكون
ضيفنا اليوم العب كرة اليد
بنادي األهلي الدولي
محمد ميرزا.

بـــل وأرفع من القانونـــي ،ووفرنا جميع

وأعضاء االتحاد الدولي”.

اتحاد الكرة يجتمع مع إدارة التطوير في “الفيفا”

ورغم الصعوبات الجمة ،والمخاوف من عودة موجة أخرى تنسف األرقام اإليجابية لتناقص عدد المصابين

علي مجيد

من افتتاح بطولة العالم التاسعة بالبحرين العام 1997

ميرزا :دون شك السمك هي
األفضل.

»»

طبق ال يغيب عن مائدتك؟

ميرزا :صالونة اللحم.

»»

ماذا تشاهد بالتلفزيون؟

ميرزا :أتابع برنامج النتفلكس.

»»

موقف سابق تتذكره في كل شهر
رمضان؟

ميرزا :جمعة الشباب واألهل.
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رمضان يساعد المسلمين على التوازن

تطبيق العادات الســليمة وأولها التباعد ألجل ســامة الجميع

اللهم اجعل لي نصيبا
في كل شيء أحبه،
اللهم ارزقني بكرمك وال
تحملني ما ال طاقة لي
به ،وال تكسر لي قلبا وال
تصعب عليا أمرا.

ترجمة :طارق البحار

في تحقيق نشـــر فـــي صحيفة “Arab

 ”Newsالســـعودية أخيرًا ،حول كيف

لشهر رمضان أن يؤثر على المسلمين
مـــن جميـــع النواحـــي ،وكيفيـــة إدارة

الوقت في ساعاته.

يقدم لنا شهر رمضان المبارك الفرصة
المناســـبة للتمريـــن لمـــدة شـــهر فـــي

األحد

 15أكتوبر 2017
الخميس  21مايو 2020
 15ذو الحجة 1438

 28رمضان  - 1441العدد 4237

تحقيق التـــوازن الصحيح في الحياة
مـــن خالل تقســـيم الوقت علـــى مدار

اليوم مع الصوم لألنشـــطة المختلفة.
فهـــو شـــهر ليـــس فقـــط لالمتنـــاع عن

تنـــاول األكل فحســـب ،إذ إن معظـــم
المحتـــوى الملهـــم المتوافـــر علـــى
اإلنترنـــت يضغـــط علينـــا للبـــدء فـــي

وقت مبكر وتقسيم أنشطتنا اليومية
بفعاليـــة ،وهـــذه الفرصة ســـانحة في

يوميات “أم سحنون”
يعتبـــر

شـــهر رمضان الذي يســـمح لنـــا بذلك،

لكـــن لألســـف ال يســـتفيد معظمنـــا

المسلســـل

الكوميـــدي

الشـــعبي

بأجزائـــه

األربعـــة

منـــه .لكـــن هنـــاك مـــن يســـتغلون ذلك
مـــع الصـــوم كبرنامج للمســـاعدة على

“يوميات أم ســـحنون”
مـــن

أهـــم

تطويـــر العـــادات الجيـــدة والمهـــارات

وإدارة الوقـــت ،ويحاولـــون بـــذل

وأنجـــح

قصـــارى جهدهـــم لالســـتفادة من هذا

المسلســـات اإلذاعية

الشهر لمســـاعدتهم على مواصلة تلك

الكوميديـــة التي بثتها

المهارات على مدار العام.

إذاعـــة البحريـــن عبـــر
تاريخهـــا

مــع عائلتها وتــتــنــاول معهم القهوة،

عديـــدة لذلـــك على شـــبكة اإلنترنت)،

األص ــدق ــاء والــعــائــات ،وف ــي أيامنا

ث ــم جــولــة أخــــرى م ــع ال ــق ــه ــوة“ ،فــي

رمضان نشـــعر باالختالف التام ،حتى

الشهر الفضيل بصورة مباشرة ،وفي

ثــم تقضي الــوقــت لصالة التراويح،
شهر رمضان مهما تفعل فلن تحس
ً
دوما بالنشاط
بالتعب أبدا ،بل تشعر

بهـــا ،هناك هـــدوء وإيجابيـــة رغم أننا

كمـــا تحدثـــت بشـــرى خالـــد ،وهـــي

والعمل المكتبي في نفس الوقت.

السعودية ،عن فائدة توقيت رمضان،

باكســـتاني آخر يعيش في السعودية،

والحيوية”.

باكســـتانية الجنســـية وتقيـــم فـــي

وقالت في حديثهـــا لـ “:”Arab News
عندما نقارن شهر رمضان بأشهر أخرى
مـــن العام ،فإنه مختلف تماما ،فاألهم
فـــي أذهاننا الصلوات وقـــراءة القرآن

واالســـتفادة مـــن أي تجمـــع للمعرفـــة
حول ديننـــا (مع أننا هـــذه األيام لدينا
خيـــا ر ا ت

حيـــث اســـتطاع هـــذا

متابعا بشـــكل كبير والجميع كان يترقبه في شهر رمضان .المسلسل
مـــن تأليـــف الكاتـــب أســـامة الماجـــد ،وبطولـــة الفنـــان أحمـــد مبارك،

والفنانة هدى سلطان ،ونخبة من نجوم البحرين ،وتصدى إلخراجه
فـــي كل األجـــزاء محمـــد عتيـــق ،ومحمد الشـــوملي ،ومحمـــد نعمة،

كمـــا فـــاز العمل بجائزتيـــن ذهبيتين فـــي مهرجاني القاهـــرة لإلذاعة

والتلفزيون والخليج.

وأض ـ ـ ــاف “هـ ـ ــذا واحـ ـ ــد مـ ــن أفــضــل
األشــيــاء فــي رمــضــان ،الــقــدرة على
قــضــاء الــوقــت مــع عــائــلــتــك وتقدير
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تفعلها ،ينتهي بك

الــحــال إل ــى الــقــيــام

بها”.

مرض كورونا ،فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة  20يوما مع المرض.

ت ـ ـ ـراث ـ ـنـ ـ ــا

التجمعـــات العائلية ،وقـــال “نحن غير
قادريـــن علـــى االختـــاط االجتماعي

فـــي شـــهر رمضـــان هـــذا ،وهـــو أمـــر
ً
تماما هذا العام ،فاألشـــخاص
مختلف
الذيـــن يلتزمـــون بالتباعـــد يحتاجون

إلـــى البحث والتوصل إلى فهم أفضل

مـ ـ ــن ال ـ ــق ـ ــرآن

للموقـــف ،ألنه مهما بلغت صعوبة هذا

يوميا”.

ضروري لحماية أنفسنا ومن معنا”.

الموقف ،يتعيـــن علينا أن نفعل ما هو

وذكـــــــــــــر “فـــــي

وتحـــدث عـــن طقـــوس اســـتعداد

ال ــع ــادي ــة ،يــســاعــد

بزينـــة رمضانيـــة خاصـــة مـــع وضـــع

ظ ـ ــل الـ ــظـ ــروف

وأضـــــــــــافـــــــــــت أن ـ ــه ـ ــا
تــســتــيــقــظ بــعــد الـ ّ
ـظــهــر

أســـرته لشـــهر رمضان ،بتزيين المنزل

شهر رمــضــان الناس

إلعـ ــداد وجــبــة اإلفــطــار،

األضـــواء ،ويتم ترتيب الزوايا للقهوة

عـ ــلـ ــى ال ـ ــت ـ ــواص ـ ــل مــع

والحلويات.

نجوم في الحجر
قالــت الفنانة لطيفة إنها غيــر مقتنعة بإقامة حفالت

أوناليــن ،منوهــة أنهــا ســعيدة باقتــراب الناس من

66

علي سبحانه وتعالى الشفاء والعافية من
َّ
ن
الزدجالي :بفضل من الله ولطفه مَ ّ

الرمضانيـــة المعتـــادة التـــي شـــملت

ال ـ ـ ـ ــك ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــم

66

دينهم أكثر بعد أزمة كورونا.

وأضافــت لطيفة فــي حوارهــا ببرنامــج “نجوم في

القفــل” الذي يعرض على شاشــة اإلمــارات ،معتبرا أن

الفيروس المستجد ويستعد للخروج من المستشفى .وقال

الوبـــاء الحالـــي ضـــد طريـــق العادات

الفقراء ونقرأ

يتفــرغ تمامــ ًا لتصويــر دوره فــي مسلســل “مفتاح

صفحته الرســمية بتويتر ،مؤكدا أنه تعافى بشكل تام من

وخـــاب ظـــن خالـــد بســـبب انتشـــار

هللا ،ونــعــطــي

رمضان  ،2020هما “الشــهد المر” و”أم هارون”؛ حتى

من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.

العادات المضرة وأخذ إجازة منها”.

لــآخــريــن ،بــل إننا
ً
أيضا من
نقترب

المشــاركة في بطولة مسلســلين في “ماراثون” دراما

جاء ذلــك ،وفق مقطع فيديو نشــره الفنان العماني على

انـــه مـــن المؤكـــد شـــهر االبتعـــاد عـــن

شــهــر رم ــض ــان ه ــو كيف
ً
احتراما
يجعلنا أكثر

أكــد الفنــان اإلماراتــي مرعــي الحليــان أنه اعتــذر عن

ومحبيه في سلطنة عمان والوطن العربي ،معلنا تعافيه

واألقـــارب ،إذ كانـــت األســـر تجتمـــع

لديك ،والشيء الذي أحبه في

مفتاح القفل

زف الفنان العُ ماني إبراهيم الزدجالي بشرى سارة لجمهوره

وقال “أعتقـــد أن العادات االجتماعية

نجلـــس مـــع جـــدي وجدتـــي نضحـــك

وبــعــد اإلفـ ــطـ ــار ،تجلس

شفاء الزدجالي

الحجر” على راديو إينرجي ،أنه لم يكن هناك أحد يتوقع

هذا العمل نقلة نوعية تضاف إلى مسيرته الفنية الطويلة،

ما حــدث حتــى األن فــي العــام  ،2020ورغم أنهــا كانت

خصوصــا أنه حقق حلمه أخيرا بالوقوف أمام عمالق الكوميديا جابر نغموش

متفائلــة كثيرا به ،لدرجة أنها طرحت ألبومها في أول أيام العام ،إال أنه كان

في عمل من بطولتهما ،إلى جانب أنه غير جلده تماما في هذا العمل.

عكس توقعاتها.

القهوة العربية ...تضبط المزاج وتنشط العقل

ً
غذائيا مهمً ا من رموز الكرم والضيافة عند العرب ،خصوصا في دول الخليج العربي .وتعتبر الفتة
رمزا
تعتبر القهوة العربية
ً

كبرى للحفاوة وحسن الترحاب في الحضر والبادية ،فال تجد خيمة منصوبة دون جمر مشتعل تقف على حفاوته دلة “قهوة”
تنتظر شاربها.

٢٥٠

ً
ضابطا للمزاج
من الممكن أن تكـــون
ومنشـــطا عقليـــا ومحســـنة لـــأداء

العقلي لدى البعض من الناس.

ويستخدم البن في بعض الصناعات

وانتشـــر اســـتهالك القهوة في البالد

الكثيـــر مـــن النـــاس الصائميـــن على

الجزيـــرة العربيـــة ،اليمـــن ،البرازيل،

العربيـــة منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر،

تناول حبات من التمر مع فنجان من

اثيوبيـــا ،كينيا ،انجـــوال ،بيرو والهند

وأصبحـــت اآلن تقـــدم فـــي معظـــم

القهوة عندما يدق مدفع اإلفطار.

وفي عدد من البالد اإلفريقية.

المناسبات الرســـمية والخاصة وفي

ويقـــول اختصاصـــي التغذيـــة مـــن

وســـميت القهـــوة بهـــذا االســـم ألنها

األفـــراح وغيرهـــا ،وفـــي المجالـــس

مستشـــفى الملـــك فهـــد المركـــزي

تذهـــب بشـــهوة الطعـــام ،ومعظـــم

فهي خفيفة عند البعض وداكنة عند

الشـــبابية التـــي تســـمى “بالشـــبة” أو

بمدينـــة جيـــزان عمر نســـيب “عرف

القهـــوة لهـــا تأثيـــر صيدالنـــي نابـــع

البعض اآلخر ،وهي في كل الحاالت

القهوة أو الديوانية بالخليج العربي،

العـــرب القهـــوة باليمـــن منـــذ آالف

مـــن تركيزهـــا العالي فـــي الكافيين،

مُ ـــرة الطعـــم ،ويضـــاف إليهـــا الهيـــل

كمـــا أن القهـــوة العربية ال تكاد تخلو

الســـنين ،وأهم البلدان المنتجة للبن

ويعتمـــد مثـــل هـــذا التأثيـــر علـــى

كعنصـــر أســـاس وبعـــض الكماليـــات

مـــن الموائـــد الرمضانيـــة ،إذ درج

التي تنبت فيها شـــجرة القهوة ،هي:

التكويـــن البيولوجي لـــكل فرد ،فهي

األخرى؛ لتحســـين النكهة كالزعفران

والقرفة والزنجبيل والقرنفل.

الحمل

لديك اليوم الطاقة الكافية التي تمكنك من

الثور

عملك بشكل سريع ومنظم فقط حاول ترتيب

الميزان

العقرب

كن صادقا مع نفسك؛ ألن هذه الخطوة الوحيدة

القوس

الدلو

حالة سعادة واستقرار نفسي وتقدم ملحوظ

االلتزام بالقرارات أهم شيء بالنسبة للمشروع
القادم.

الحوت

العذراء
حاول أن تغير مزاجك بالجلوس قليال في

والشـــوكوالته ،وتختلـــف القهوة في
درجـــات تركيزها ولونها عند العرب،

وللقهوة فائـــدة ومكانة عظيمة لدى

استقبال الضيوف ،إذ تقدم مع التمر

أبنـــاء الباديـــة ،فهي رمـــز الكرم عند

للتعبير عن األصالة والكرم.
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 92هـ

نشـــوب معركة شذونة أو وادي

لكة بين المسلمين بقيادة طارق

ب ـ ـ ـ ن ز ي ـ ـ ـ ا د والقـــوط الغربييـــن

في عملك.

الجيدة.

منذ الصباح وأنت في العمل لديك شعور بالتوتر.

حاول أن تشرب بعض المشروبات؛ لتهدئة
ضغطك.

الجدي

الغذائيـــة ،مثـــل :صناعـــة الحلـــوى

ال تقلق بخصوص ضغطك والصداع ،تحتاج
الراحة.

أولوياتك.

من الممكن أن تؤثر ضغوطات العمل عليك.

مشكلة قديمة بينك وبين أحد أقارب شريك
لحياتك.

إنجاز المهام.

الحديقة.

ونحكي قصص خفيفة”.

مـــرات عديدة في هذا الشـــهر الكريم،

تتصور قط أنك قد

والمســـتمعين وأصبح

األسد

وهناك المزيد من الروابط بين األســـر

واألمـ ـ ـ ــور ال ــت ــي لــم

يدخـــل قلـــوب النـــاس

السرطان

بعض ذكريات رمضان المفضلة عنده،
وقال “لقد كنا نجتمع ً
معا كعائلة ،وكنا

تتطور بشـــكل كامل في شهر رمضان،

وقت ومكان محدد،

كوميـــدي ســـاخر ،أن

األحباب إلى وجبة اإلفطار والذهاب

واســـتذكر أســـامة امتيـــاز ،وهـــو

ش ـ ـ ــيء مــــركــــز وفـ ــي

والمشكالت في قالب

الــمــقــبــل بــنــفــس الــحــمــاس م ــع دع ــوة

إلى الشواطئ وغيرها”.

مشكلة في الشهر ،فكل

العديـــد مـــن القضايـــا

هــذا الــوبــاء ،سنترقب شهر رمضان

في حاجة إلى إدارة األعمال المنزلية

في شهر رمضان ،وليست

المسلســـل الذي يطرح

الجوزاء

ونحن في وسط الفوضى التي نشعر

اعتقادي إن ذلك مؤقت ،فمع انتهاء

قيمة ذلك حقا ،أن تكون ممتنا لما

حــول ذلــك تــقــول وعــد باشرحيل
ً
دوما
“إن إدارة الوقت أسهل

الطويـــل،

وفـــي اللحظـــة التي ندخل فيها شـــهر

هذه ومع تفشي مرض الكورونا ،تأثر

ابتعد عن الدهون والسكريات ،فهي مضرة
بالصحة.

بقيادة لذريق ،وكان النصر فيها

حليف المسلمين.

 386هـ
مبايعة الحاكم بأمر هللا الفاطمي بالخالفة بعد موت أبيه العزيز بالله.

 843هـ
السلطان المملوكي جقمق يعين ابن الطبالوي نقي ًبا للجيش.

 1353هـ
إيطاليا الفاشية بقيادة بينيتو موسوليني تغزو الحبشة.

 1366هـ
باكستان تستقل عن الهند بقيادة محمد علي جناح.

 1416هـ
زلزال في منطقة إريان بإندونيسيا بقوة  8.2على مقياس ريختر.
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عسر الهضم بعد اإلفطار
يعاني البعض من عسر الهضم بعد تناول وجبة اإلفطار في رمضان.

ويعود الســـبب إلى ممارســـة بعض العادات الغذائية الخاطئة ،وعلى رأسها
تناول كميات كبيرة من الطعام بعد سماع األذان مباشرة.

وهـــذا الســـلوك يصعّ ب علـــى المعـــدة التعامل مـــع الطعام ،وينتـــج عن ذلك

الشعور باأللم واالنتفاخ.

تـلـف ـزيـون

وهناك بعض النصائح التي يمكن أن يساعد اتباعها على تخفيف مشكالت

الهضم ،والشعور بالمزيد من الراحة بعد تناول اإلفطار.

السلطة

“قنديل الحكايات” يعزز الهوية العربية في الطفل

يســـاعد تناول الســـلطة على تحســـين عملية الهضم .والســـبب هـــو األلياف

الغذائية التي يحتوي عليها الخضار الورقي.

وديعة الوداعي

تناول الطعام

“قنديــل الحكايــات” هــو أول مسلســل رســوم متحركــة بحرينــي ُيعــرض علــى

ينبغي الحرص على تناول الطعام ببطء ومضغه جي ًدا.

قناة “أم بي ســي  ”3وقناة الشــارقة ،وهو من ســيناريو وحوار مهدي ســلمان

ويساعد ذلك على تحسين عملية الهضم.

ومــن إنتــاج وإخراج إيناس يعقوب .ويشــارك في العمل العديــد من الفنانين

كما يُ نصح بتجنب التحدث أثناء تناول الطعام.

البحرينيين ،مثل :قحطان القحطاني ،محمد الصفار وصادق العلوي ،إضافة

ابتعدوا عن الشاي أو القهوة

إلى إعالميين بحرينيين ،مثل :آالء البناء وسالم العثمان.

كميات كبيرةٍ من
يحـــذر األطباء من تناول المشـــروبات التي تحتوي علـــى
ٍ

“وعلـــى ضـــوء القناديـــل ،كان العـــرب فـــي

الكافييـــن .واســـتهالكها أثنـــاء الفترة ما بيـــن اإلفطار والســـحور يؤدي إلى

حدوث عسر الهضم ،والشعور بآالم في المعدة.

مختلـــف العصـــور ،يحكـــون ألبنائهـــم هذه

الغربية ،ويؤكد علـــى مكارم األخالق التي

تاريخهم ،وألهمت األبناء لبناء المستقبل”.

عصـــر الخالفة .يذكر أن منتجة ومخرجة

الحكايات العجيبة ،الحكايات التي صنعت

فاكهة

يرشـــح متخصصـــو التغذيـــة البطيـــخ؛ الحتوائـــه علـــى مضادات األكســـدة

العربيـــة ومـــدى تأثيرهـــا فـــي المجتمعات

اشـــتهر بها العرب منذ عصور الظالم حتى

بهـــذهالعبـــارةينيـــرقنديـــلالحكايـــات العمـــل إيناس يعقوب دائمً ا ما تســـعى إلى

واألحماض األمينية والبوتاسيوم.

وهـــذه العناصـــر تقـــوم بترطيب الجســـم وتحســـن عملية الهضـــم ،ويفضل

 30قصـــة ،فـــي كل منهـــا شـــخصية مـــن

إنتاج محتوى يرقى بفكر الطفل ويســـاهم

التاريخ العربي واإلسالمي ووصل تأثيرها

وتعريف الطفـــل بالقصص التاريخية التي
ً
عادة مـــا تكون مليئة باألحـــداث المفصلة،

ويركـــز العمـــل علـــى تنميـــة القيـــم العربية

مـــن مصـــادر تاريخيـــة موثوقة فـــي قالب

والحكمـــة ،إضافـــة إلـــى أنـــه يعـــزز الهويـــة

لتكون قريبـــة من الطفل ،واألهم أن تكون

الشـــخصياتالعربيـــةالتـــيأثـــرتفـــي فـــي زرع القيـــم العربية واإلســـامية فيه،

تناول البرتقال والفراولة وعصير الليمون.

االستلقاء بعد اإلفطار

للغـــرب 30 ،حكايـــة تعرفنا على من أبدعوا

يُ فضـــل أال تقوموا باالســـتلقاء بعد تنـــاول الطعام ،حتى إن كنتم تشـــعرون

في العلوم واألدب والقضاء والفلسفة.

ببعض اإلرهاق .والتمدد بعد اإلفطار يؤدي إلى عســـر الهضم وزيادة الوزن
في الوقت نفسه ،ويُ فضل أن تمارسوا بعض األنشطة الخفيفة.

وتقديم الماضي المشـــرق للعـــرب المأخوذ

األصيلـــة،كالصـــدقوالكـــرم،الشـــجاعة الرســـوم المتحركة وبتقنيـــة وجودة عالية

إيناس يعقوب
يركز العمل على تنمية القيم العربية األصيلة

مختصـــرة ومفيـــدة وتصـــل إليـــه بســـهولة
ويسر .وأثبت مسلسل “قنديل الحكايات”
أنـــه يمكـــن لإلنتـــاج البحرينـــي أن ينافـــس
اإلنتاجـــات األخـــرى مـــن ذات الفئـــة؛ ألنـــه
استطاع أن يســـجل أعلى نسب المشاهدة
علـــى قناتـــي “أم بي ســـي  ”3و”الشـــارقة”،
وبالتالي فهو يبرهن على أنه يمكن للمنتج
المحلـــي أن يصـــل إلـــى العالميـــة لقدرتـــه

هو صعوبة توزيع العمل ،فبسبب األوضاع
األخيـــرة فـــي كل العالـــم بســـبب فايروس
كورونـــا “كوفيد  ،”19توقفت كل المعارض
العربيـــة والدولية الخاصة بشـــهر رمضان،
ولكن بالعالقات الشـــخصية تســـهلت أمور
التوزيـــع ،إضافـــة إلـــى أنـــه لم يكـــن هنالك
تقديـــر داخلي للعمـــل ،على عكس ما لقيت

علـــى اإلنتاج باحترافية عالية ج ًدا .وترى

مـــن التقدير الكبير والترحيب من القنوات

يعقـــوب أن من أصعب ما يواجهه المخرج

العربية.

سالم سلطان ...خاطب العالم بلغة الفن وبروحه العفوية وأدائه
كـــــان يــعــتــبــر أن الــــفــــن هــــو الـــمـــجـــال الـــوحـــيـــد الـــــــذي يـــحـــقـــق أحـــامـــه
أسامة الماجد

تمر هذه األيام الذكرى الثانية لوفاة الفنان

كانـــت لحظـــات جميلـــة ال تنســـى ،وأيضـــا

الى رحمه هللا تعالى  31مارس  2018بعد

والـــذي عرض فـــي العـــام  1987بمناســـبة

القدير سالم سلطان رحمه هللا الذي انتقل
معانـــاة طويلة مع المرض .ســـالم ســـلطان
اســـم ملتصـــق باألبداع المســـرحي

وبنظرياته وكل ما هو متجدد

عملـــت معـــه في أوبريـــت “نطـــق الحجر”،
االنتفاضـــة الشـــعبية الفلســـطينية ،وكان
يمثـــل دور الضميـــر العربـــي ،وهـــو

يلقـــي الشـــعر لمظفـــر النـــواب
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لم س ـ ـ ـ ر ح ي
يش ـ ـ ـ كا ل
فـــال

وبجدية وحماســـة ،وهذا ما
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وإيضـــاح التطـــور الفكري

لم يعتده الجمهور .االستاذ

يصفـــه الفنـــان والمخـــرج

السياســـي العربي وتحديدا

والخلق الفني.

ســـالم كان مهموما بالوضع

جمال الصقر بما يلي ..

القضية الفلسطينة.

أســـتاذ ســـالم كفنـــان اقتربـــت

بـــه أكثـــر في نـــادي مدينـــة عيســـى ،وما

أجملهـــا مـــن مرحلـــة التـــي عملنـــا معا في

أمـــاالناقـــدالمســـرحييوســـف

الحمدان ،فيقول عن الفنان الراحل..

الفنان الراحل سالم سلطان

الذاكرة بقوة أكثر أحيانا من أي دور يتربع
عرش البطولة في المســـرح أو في الدراما

التلفزيونية .من بين هؤالء الفنان الراحل

هنـــاك أنـــاس ربمـــا لـــم تبرزهـــم أدوارهـــم

ســـالم ســـلطان ،هـــذا الفنـــان الـــذي ولـــج

“لألطفـــال ،و هـــو كان الـــدور الرئيـــس في

وربمـــا لـــم يحظوا يومـــا بنصيـــب البطولة

كاريكاتيرية عشـــقها األطفال والكبار أيما

علـــى التناغم مـــع دور المهـــرج واألطفال،

واإلنســـاني واليومـــي يظـــل راســـخا فـــي

الذاكـــرة حتى يومنا هذا وربما األيام التي

عمـــل مســـرحي ،وهـــو “حكايـــة المهـــرج

فـــي المســـرح أو عبر الدرامـــا التلفزيونية،

بحب شـــديد إلى مســـرح الطفل عبر أدوار

العمـــل وكان مبدعا بمعنـــى الكلمة لقدرته

فيهـــا ،إال أن حضورهـــم الفنـــي والثقافـــي

عشق ،وظلت مقاومة للزمن وحاضرة في

مطبخ
مطبخ
بيتزا الخضراوات في المنزل

يشـــتاق الكثيـــر منـــا فـــي أيـــام صيـــام شـــهر
رمضـــان إلـــى عـــدد مـــن األكالت المختلفـــة،

خصوصـــا تلك التي تحظـــى بحب وتفضيل
الجميـــع مثل البيتزا ،لذلك ال تعتقد أن األمر

صعب ،فقد تكون بيتـــزا الخضراوات خيارا
مناسبا في السحور ،لما تحتويه من عناصر

غذائيـــة متنوعـــة ،إضافـــة إلـــى كونهـــا أحـــد

األكالت الشـــهية واللذيـــذة التي تكســـر ملل

األكالت التقليدية اليومية.

ويمكنك تقديم بيتزا الخضراوات مع سلطة

المايونيز الشـــهية على السحور ،إضافة إلى

أي نوع من العصائر المتاحة لديك.
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الفنان الراحل مع جمال الصقر

أو التلفزيـــون أو شـــخصيته الحقيقية في

ســـتأتي بعد ،بالرغم من أنها ليســـت أدوار

الواقع ،فهو (الحية) بشـــكلها الكاريكاتيري

لقـــد تمكن الفنان ســـالم ســـلطان أن يمنح

مســـرحية “ليلـــى والذئب” تلـــوت وزحفت

وأداءه الذي يوشـــك أن يســـم شـــخصيته

ولكنها ظلت تذكر كواحدة من أهم األدوار

التـــي بـــات األطفـــال والكبـــار ال يفرقـــون

الطريـــدة التـــي يعشـــقها األطفـــال خاصة

رئيسة أو بطولة.

المحبـــبلـــدىاألطفـــالوالكبـــارفـــي

هـــذه األدوار الكاريكاتيرية روحه العفوية

وعبـــرت خشـــبة المســـرح فـــي دور ثانوي،

المعهـــودة في الواقـــع اليومي ،هذه الروح

في مسرح الطفل حتى يومنا هذا ،بل إنها

بيـــن كونهـــا مســـخرة األداء فـــي المســـرح

عندما يتواجد الراحل ســـالم ســـلطان في

أي مكان بالبلد.

رحـــم هللا الفنـــان الدءوب المخلص ســـالم

سلطان الذي كان يملك الميزات األساسية
لإلبـــداع الفنـــي ،وكان يعتبـــر أن الفـــن هو

المجـــال الوحيد الذي يحقق أحالمه ،وهو
اللغـــة المقدســـة التـــي يخاطب بهـــا العالم

ويتلمس بمجســـات مفرداتهـــا الجمال في

اإلنســـان والطبيعـــة ،وفـــي اعتبـــاره الفـــن

مصيرا أو قدرا.

بيتزا الخضراوات في المنزل
 2ملعقة كبيرة زبدة

والفلفـــل األســـود إلـــى صلصلـــة الطماطـــم

 2ملعقة صغيرة خميرة جافة

الجاهزة وضربها في الكبة حتى تنعم تماما.

 1/2كوب حليب دافئ

قطع البصل والفلفل والطماطم حلقات.

 1/2كوب ماء دافئ

احضـــر العجيـــن بعـــد أن يخمر وقســـمه إلى

ملعقة صغيرة ملح

كرات حسب الحجم الذي ترغب فيه.

رشة سكر

قـــوم بفـــرد العجيـــن ،وادهن صينيـــة البيتزا
بالزيت قبل نقل العجين إليها.

مكونات الحشو:
٣٥0

باســـتخدام شـــوكة ،قـــم بشكشـــكة العجيـــن
جيدا.

صلصلة طماطم

ف ل ف ـ ـ ـ ل أخضـــر وزيتـــون وطماطـــم وبصـــل

قـــوم بوضع الصلصلـــة على ســـطح العجين

شرائح

وتوزيعها جيدا.

جبنة شيدر ورومي وموتزاريال

ق ـ ـ ـ و م ب إ ض ا فـــة الجبـــن الرومـــي والشـــيدر

زعتر وفلفل اسود

المبشورة مع الضغط جيدا على العجين.

المكونات

خطوات التحضير:

والســـكر فـــي وعـــاء آخـــر واتركـــه لمـــدة 10

اضف الدقيق إلى الخليط السابق وابدأ في

دقائق.

العجن حتى تصبح العجينة لينة.

أيضا.

مكونات العجين:

انخـــل الدقيـــق فـــي وعـــاء متوســـط قبـــل

اضـــف البيضـــة والزبـــدة والفلفـــل األســـود

اتـــرك العجين لمـــدة نصف ســـاعة في مكان

ضع الجبنة الموتزاريال على سطح البيتزا.

والملـــح والزعتـــر إلـــى الخليط مـــع التقليب

دافئ حتى تخمر جيدا.

ادخل الصينية الفرن لمدة  10دقائق وتقدم

جيدا.

جهز صلصلة البيتزا من خالل إضافة البصل

ساخنة بمجرد خروجها.

 2كوب دقيق

بيضة

العجن.
ض ـ ـ ـ ع ا ل ح ليـــب والمـــاء الدافـــئ والخميـــرة

وزع الخضراوات مع إضافة شرائح الزيتون
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تمكن صيني اختطف عندما كان
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طفــا مــن العثــور علــى والديــه

المغرب:
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االنفصــال عنهمــا ،بعد اســتخدام
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الشــرطة تقنيــة التعــرف علــى

العشاء:
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البيولوجييــن بعــد  32عامــا مــن

الوجوه للمساعدة في تعقبه.

السنة الثانية عشرة  -العدد 4237

وكان مــاو يــن فــي الثانيــة مــن

الخميس

العمــر عندمــا تعرض لعملية خطف خارج فندق في شــيان في مقاطعة شانشــي في
العام  ،1988وبيع لزوجين ليس لديهما أطفال في مقاطعة سيتشوان المجاورة قاما
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عاما ..صيني يعثر على والديه بهذه الطريقة
بعد ً 32

تأسست سنة2008 :
17580939

+973

بتربيته كابن لهما ،وفق ما قال مكتب األمن العام في شيان في بيان .ووفقا لمحطة
غيرت مالمحه لزيادة عمره مستخدمة
“ســي ســي تي في” الحكومية ،فإن الشرطة ّ

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

إحدى صور ماو عندما كان طفال واستخدم النموذج لمسح قاعدة البيانات الوطنية
والعثور على تطابقات وثيقة .وكانت الشرطة تتحرك استنادا إلى معلومات مفادها
أن شخصا في منطقة معينة من سيتشوان اشترى طفال في أواخر الثمانينات.

المنامة تشهد على قيم التعايش البارزة في مملكة البحرين حيث يتالقى في نفس المنطقة الجامع والمأتم والكنيسة (تصوير عبدهللا الخان)

فتاة تعاقب صديقها بـ “طن من البصل”
لــكل شــخص طريقــة للعقــاب عــن

مايــو ،وضعــت الفتــاة تشــاو خطــة

قررت االنتقام من صديقها ،لخيانته

طريــق إرســال طــن مــن البصــل إلى

الخيانــة ،إال أن هــذه الفتاة الصينية
لها ،بطريقة غير متوقعة ،إذ أرسلت
 1000كيلوغــرام مــن البصــل إلــى

منزله.

لالنتقــام مــن صديقهــا الســابق ،عــن

عتبــة منزله حتــى يتمكن من البكاء
بقــدر مــا فعلــت علــى خيانتــه لهــا،

ولتجعل يومه أكثر سوءا.

ووفقــا لموقع”أوديتــي ســينترال”،

وطلبــت الشــابة طنا مــن البصل عبر

وبكــت بحرقة لثالثة أيــام بعد ذلك،

موظــف توصيــل إلــى بــاب منــزل

قررت تشــو إنهــاء عالقتها بصديقها
ثــم علمــت أن صديقهــا لــم يــذرف

الدمــوع علــى فراقهــا ،ويســتمتع

بوقتــه خارج المنزل ،مــا جعلها أكثر
غضبا.

وأضــاف الموقــع أنــه مع قــدوم يوم

األزواج فــي الصيــن الموافــق لـــ 20

كرسي روبوتي
ينهي أزمة

إنسانية
أصبحــت

صناعــة

اإلنترنــت حيــث تــم توصيلــه عبــر

صديقهــا الســابق ،مــع رســالة قالــت

فيهــا“ :لقد جعلتني أبكي لمدة ثالثة

أيام ،واآلن حان دورك”.

وأظهــرت مشــاهد مصــورة موظــف

التوصيــل يفرغ أكيــاس البصل أمام
المنزل بمفرده.

مدارس كوريا تستقبل الطالب بالكمامات والمطهرات
فتحــت المــدارس الثانوية في كوريــا الجنوبية أبوابها ،أمس

الروبوتــات

جــزءً ا مــن حياتنــا اليوميــة ،بدايــة
مــن المستشــفيات حتــى المطاعــم

وتوصيــل الطلبــات .وتمكــن خبــراء
تلــك الصناعــة فــي تطويرهــا لتكــون

قــادرة علــى توفير احتياجــات الناس

خاصة في وقت األزمات ،حيث أمكن
تصميــم كرســي روبوتــي لحــل أزمــة

إنسانية يعاني منها أحد األطفال.

تمكــن فريق من الباحثين من تصميم
كرســي متحــرك بمواصفــات روبوتية

لطفل يعاني من بعض المشاكل ،التي
تعيق قدرته على المشي.

ونشــرت صحيفة “ذا صن” البريطانية
مقطــع فيديــو ،قالــت إنــه لفريــق مــن

األربعــاء ،للمــرة األولى هذا العام ،وعاد الطالب إلى الصفوف

بفتح تحقيق في الحادث.

لمنــع انتشــار فيــروس كورونا المســتجد .وتأجل بــدء الفصل
الدراسي الخاص بالربيع مرات عدة منذ مارس ،فيما تكافح
البــاد أول تفــش كبيــر للفيــروس خــارج الصيــنُ ،
ونظمــت

األيــدي .وقــال مديــر مكتــب التعليــم فــي العاصمــة ســول
للطالب تشو هي  -يون ،عند مدخل إحدى المدارس الثانوية
“ندخل اعتبارا من اآلن مرحلة مهمة نحتاج فيها للنجاح في
الدراسة والوقاية (من فيروس كورونا)” .وبموجب إرشادات
الصحــة الجديــدة الخاصــة بالمــدارس ،يتعيــن علــى الطــاب

معلمة تقيس درجة حرارة طالب بعد إعادة فتح المدارس

عددهــم  5.5مليــون .وإذا أظهــرت الفحــوص إصابــة طالــب
واحد بالفيروس فســتتحول المدرســة بالكامل إلى الدراســة
عبر اإلنترنت حتى التأكد من إمكانية عودة الطالب بأمان.
وســجلت كوريــا الجنوبيــة  32حالة إصابة جديدة بـــفيروس

خاصــة يحتاجهــا أحد األطفــال ،الذي

وســتكون المكاتب بعيدة عن بعضها بمســافة متر, .كان تقرر

الوفيات  263حالة.

تحولــت “نظــارة” حديديــة عاديــة
إنســانية ملهمــة بعد عرضهــا في مزاد

دوالر أميركي.

وقــال قائد شــرطة محافظة نينوى،
مــن شــرطة نينــوى ألقــت القبــض

إنسانية في العراق.

كانت هذه العوائل تتلقى مساعدات

والطــاب بالمــدارس االبتدائيــة واإلعداديــة والثانوية ،البالغ

وعليهــم مســح مكاتبهــم .وســ ُتفتح النوافــذ إلدخــال الهــواء،

وصــل ســعرها إلــى مليونيــن ونصــف

بحقهــم ،وتم فتــح التحقيق لمعرفة

أصــدر قــاض فــي ســنغافورة حكمــا

الثانويــة ،بيــن  20مايــو وأول يونيــو ،أمــام جميــع التالميــذ

إجمالــي عــدد اإلصابــات فــي البالد إلــى  ،11110بينمــا بلغت

“نظارة” طفل نازح يمني تحقق  2.5مليون ريال

وتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة

إعــادة فتــح جميــع المــدارس علــى مراحــل ،بــدءا بالمــدارس

الطلبــة الباحثيــن ،الذيــن اســتطاعوا

يواجهون مشاكل في المشي.

وكل العاملين على الطبخ”.

رجل يستمع لحكم إعدامه شنقا عبر “زووم”

والمعلميــن وضــع الكمامــات إال فــي أوقــات تنــاول الطعــام،

تصميــم كرســي روبوتــي بمواصفــات

بتحضيــر وطبــخ وتوزيــع وجبــات

األســباب الحقيقيــة للحــادث ،إذ

العميــد ليــث الحمدانــي ،إن “قــوة

الحصــص الدراســية عبــر اإلنترنــت .لكــن فــي ظــل التراجــع

الثانويــة فــي مدارســهم ،بــأدوات قيــاس الحــرارة ومطهرات

القاطنــة فــي منطقــة الكوازيــن

اإلفطــار ،بينهــم صاحــب المطعــم

تســمم  40شــخصا مــن العوائــل

العــراق ،فيمــا قامــت شــرطة نينوى

إلعــادة فتــح جميــع المــدارس ،وفقــا لبروتوكــوالت صارمــة

البــاد في فبرايرّ ،
رحب المعلمــون ،األربعاء ،بطالب المرحلة

تســببت وجبــة إفطــار جماعــي فــي

علــى  5أشــخاص مــن الذيــن قامــوا

بمدينــة الموصــل القديمــة شــمالي

الدراســية ،واضعيــن الكمامــات ،فــي مســتهل خطــة مرحليــة

الحاد لحاالت اإلصابة اليومية بالفيروس منذ ذروة شــهدتها

مأساة “وجبة إفطار” تهز العراق

كورونــا الجديــد بحلــول منتصــف مســاء الثالثــاء ،مــا يرفــع

باإلعــدام علــى رجــل عبــر منصــة

“زووم” لالتصــال عــن طريــق الفيديو
عقابــا لــه علــى دوره فــي صفقــة

مخــدرات ،وذلك فــي واحدة من بين

قضيتيــن اثنتين فقــط صدرت فيهما
أحكام اإلعدام عن بعد.

واستمع رجل ماليزي ،يُ دعى بونيتان
جيناســان ،ويبلــغ من العمــر  37عاما،

بعد جدل

إلــى الحكــم الصــادر بإعدامــه شــنقا،

لتدبيره صفقة للهيروين العام ،2011

حسبما أظهرت وثائق المحكمة ،فيما
تفــرض ســنغافورة حالــة العــزل العام

الحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقــال متحدث باســم المحكمة العليا
فــي ســنغافورة لـــ “رويتــرز” :من أجل

سالمة كل المشاركين في المداوالت،
انعقدت الجلسة عبر الفيديو.

“كورونا” يقدم

“خدمة غير

طويل”..جونسون”

توقف بودرة األطفال

مسبوقة” للعالم

وعلــى الرغــم مــن أن النظــارة المعروضــة

أعلنــت الشــركة المصنعــة لبــودرة

أظهــر بحــث ُنشــر فــي دوريــة

الفطر.لكــن النظــارة الفقيــرة وفــي تفاعل

حملت لمسة طفولية إنسانية .فقد صنعها

“جونســون آند جونســون” ،عــن إيقاف

االجتماعــي ،وبعــد نحــو  27ســاعة مــن

بمحافظــة مــأرب بســبب الحــرب التــي

القضائيــة بســبب احتوائــه علــى مــادة

صنعهــا طفــل يمنــي نــازح ،إلــى قصــة
إلكترونــي كان يقتصــر في البدء على
مســاعدته وأســرته لشــراء ثيــاب عيد

غيــر متوقــع مــن رواد مواقــع التواصــل
عرضهــا للبيــع فــي مــزاد علنــي إلكترونــي،

المليــون ريــال يمنــي أي ما يعــادل  4آالف

للبيع ليســت ســوى نظارة بســيطة ،إال أنها

األطفــال األشــهر فــي العالــم ،شــركة

“محمد” -وهو طفل ينزح حاليا مع أســرته

بيــع المنتج بعد ســنوات مــن النزاعات

أشعلتها ميليشيا الحوثي

سببت قلق الكثيرين.

“نيتشــركاليمت

تشــينغ”

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
علــى مســتوى العالم قــد تنخفض

بنســبة تصــل إلى  % 7هــذا العام،

اســتنادا إلــى القيــود المســتمرة

وأوقفــت الشــركة بيــع بــودرة األطفال

وإجــراءات التباعــد االجتماعــي

بعــد نزاعــات قضائيــة ألزمتهــا بدفــع

وحللــت الدراســة ،التــي أجرتهــا

“بيبــي بــاودر” فــي أميــركا وكنــدا

أثناء جائحة فيروس كورونا.

تعويضــات بلغــت قيمتهــا مليــارات

مجموعــة

الدوالرات ،بحسب “سكاي نيوز”.

مــن

العلمــاء

مــن

مؤسســات فــي أوروبــا والواليات

وأكدت الشــركة أنها ســتتوقف عن بيع

المتحــدة وأســتراليا ،انبعاثــات

عمليــة إعــادة تقييــم المنتجــات بعــد

 69دولــة و 50واليــة أميركيــة

المنتــج في األشــهر المقبلــة كجزء من

ثانــي أكســيد الكربــون يوميــا في

جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد.

و 30إقليمــا صينيــا و 6قطاعــات

واعتبــرت الشــركة أن المنتــج تعــرض

“للتضليل” بشــأن ســامته الصحية ،ما

جاءت فكرة المزاد اإللكتروني عبر المصور الصحافي اليمني عبدالله الجرادي ،الذي أعلن عن عرض
نظارة الطفل النازح للبيع من أجل مساعدته وأسرته لشراء ثياب عيد الفطر.

أن

أدى لتغير عادات المستهلكين ،وتلقيها
وابال مستمرا من الدعاوى القضائية.

اقتصاديــة و 3مســتويات مــن
عربة تاكسي ذات طابع فيروس تاجي في أحد شوارع منطقة سكنية في
تشيناي الهندية (أ ف ب)

العــزل ،باســتخدام بيانــات عــن
االســتخدام اليومــي للكهربــاء

وخدمات رصد الحركة والتنقل.

