
أكدت المديرة العامة المساعدة  «
لشؤون التعليم في اليونسكو 

ستيفانيا جيانيني لدى استعراضها 
بمؤتمر التحديات التي تواجه الحق 
في التعلم أن أكثر من 100 مليون 
طفل محرومون حالًيا من التعليم 

الفتقارهم التقنية المطلوبة.

طالب مسؤولون في بنوك بحرينية،  «
أصحاب الشركات والمؤسسات 

بالشفافية في تقديم المعلومات؛ 
ليتسنى لهم منح الشركات 

التمويالت والتسهيالت االئتمانية، 
خصوصا المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة.

أكد رئيس الوزراء العراقي  «
مصطفى الكاظمي، أمس خالل 

زيارة لمقر جهاز مكافحة اإلرهاب، 
أنه “يجب إبعاد الجهاز عن التدخل 

السياسي”. وحث الكاظمي قادة 
الجيش على حماية المتظاهرين 

“والتعامل بكل حكمة وعقل”.

يستقبل الكبار والصغار شهر  «
رمضان باألغاني الشعبية، ومن 

بين األغاني األكثر شهرة وانتشارا 
أغنية وحوي يا وحوي. ويقول 

أحد الباحثين إن جملة “وحوي 
يا وحوي” فرعونية بمعنى ذهب 

أو رحل.

أكد رئيس نادي البحرين  «
عبدالرحمن الخشرم عزم النادي 

إقامة حفل تأبين كبير لتخليد 
المغفور له بإذن الله تعالى 

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة 
الرئيس الفخري للنادي؛ تقديرا 

لعطائه المتميز للحركة الرياضية.
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المعلومات واالتصال 
في مجال التعليم

المنامة - بنا

أعلنـــت منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة 
والعلـــم والثقافـــة )اليونســـكو( أمـــس عـــن 
الفائزين بجائزة اليونسكو - الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة الستخدام تكنولوجيات 
المعلومـــات واالتصال في مجـــال التعليم، 
فـــي دورتهـــا الحادية عشـــرة للعـــام 2019، 

وهمـــا برنامـــج “لِتـــروس” لمهـــارات الكتابة 
مـــن البرازيـــل، وأداة فحص ُعســـر القراءة 
“دايتكتيـــف” مـــن إســـبانيا، عـــن موضـــوع 
اســـتخدام  وهـــو  العـــام  لهـــذا  الجائـــزة 
الـــذكاء االصطناعـــي لالبتكار فـــي التعليم 

والتدريس والتعّلم.

بتوجيه من سمو األميرة سبيكة وبهدف مساندة المتضررين

سداد ديون البحرينيات على قوائم “فاعل خير”

المنامة- بنا

اقتـــداًء بالمواقف اإلنســـانية وبالمبادرات 
الســـخية الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
واتســـاقا مـــع الجهـــود الوطنيـــة المخلصة 
“لفريق البحرين” التـــي يقودها ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي 
مواجهـــة فيـــروس كورونـــا، وبنـــاء علـــى 
توجيهات كريمة من قرينة العاهل رئيسة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة، أعلن المجلس أن حملة “متكاتفين 
.. ألجـــل ســـالمة البحريـــن” وبالتعاون مع 
الفريق الوطني لمكافحة فيروس “كوفيد 
19-”، سيعمالن على تنسيق سداد الديون 
والمبالـــغ الماليـــة المســـتحقة على النســـاء 

البحرينيـــات ممـــن صـــدر بحقهـــن أحـــكام 
قضائيـــة ضمن القوائم المنشـــورة من قبل 
وزارة الداخلية على تطبيق “فاعل خير”.

وقالت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
هالـــة األنصاري: “جاءت هـــذه التوجيهات 

الكريمـــة لتعكـــس الدور اإلنســـاني الجليل 
لســـموها، فـــي كافـــة الظـــروف، ولتجســـد 
حرصهـــا المخلـــص علـــى ضـــرورة توجيه 
المســـاعدة والمســـاندة للمتضرريـــن جراء 
األوضاع الراهنة والعاجلة في ظل ما يمر 
به العالم أجمع من ظروف اســـتثنائية غير 

مسبوقة”.
توجيهـــات  أن  األنصـــاري  وأوضحـــت 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي تأتي في ســـياق 
ما يتـــواله المجلـــس من جهـــود متواصلة 
لتحقيق أقصى درجات االستقرار لألسرة 
البحرينيـــة والســـالمة الصحية والنفســـية 
لكافـــة أفرادها، لتبادر ســـموها، مشـــكورة، 
ومـــن منطلق ذلك الحـــرص المخلص على 
إدخـــال الفرحـــة والبهجة على حياة أســـر 
لبيوتهـــن  الحميـــدة  بعودتهـــن  الســـيدات 

واالحتفال بالعيد في أمن وأمان.

رجال الدين يصلون لرفع الجائحة
إشادة بجهود جاللة الملك بترسيخ روح التعايش حول العالم

المنامة - بنا

أجمع رجال دين ممن اجتمعوا على تأدية صالة من أجل اإلنسانية 
في 14 مايو على اإلشـــادة بالمشـــاركة الفاعلة لمملكة البحرين في 
دعوة اللجنة العليا لألخوة اإلنســـانية، والتي جاءت بمباركة ملكية 
ســـامية من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، الداعم األول لقيم التســـامح الديني والتعايش الســـلمي 

على مستوى المنطقة والعالم.
وأشـــاد المجتمعون الذين ينتمون لديانات ومذاهب سماوية وغير 
ســـماوية عدة، برؤية جاللة الملـــك وجهوده في إطالق ودعم روح 
التعايـــش الســـلمي فـــي العالـــم انطالًقـــا من وثيقـــة “إعـــالن مملكة 

البحرين”.
وشدد المجتمعون على جوهرية الصالة والصوم والدعاء من أجل 
اإلنســـانية، ودعوة كل فرد في مكانه وعلى حسب دينه أو معتقده 
أو مذهبـــه، بالصـــالة والدعـــاء وفعـــل الخير؛ من أجـــل أن يرفع هللا 

جائحة فيروس كورونا المستجد في القريب العاجل.

“البحرين” يخلد عيسى بن راشدسر أغنية “وحوي يا وحوي”الكاظمي يدعو لحماية المتظاهرينالشفافية للحصول على القروض100 مليون طفل محرومون من التدريس
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واشنطن ـ وكاالت

بعـــد تأكيـــد الرئيـــس األميركي 
دونالـــد ترامـــب، أنـــه لـــن يعيـــد 
التفـــاوض باالتفاق التجاري مع 
بكيـــن، قال أمـــس الخميس، إن 
أملـــه خـــاب كثيـــرا فـــي الصين 
على ضوء االتهامات األميركية 
المســـاقة لبكيـــن بعـــدم تعاملها 
بشـــفافية مع العالم إثر انتشـــار 

فيروس كورونا.
وأضـــاف فـــي مقابلة مع شـــبكة 
أملـــي  فوكـــس بيزنـــس “خـــاب 
كثيرا فـــي الصيـــن”، مضيفا أنه 
ال يريـــد التحـــدث إلـــى نظيـــره 

الصيني في الوقت الحالي.
كمـــا تحدث عـــن إمكانيـــة قطع 

كل عالقة مع الصين.
هـــذا وكان الرئيـــس األميركـــي 
األربعـــاء هجومـــا  مســـاء  شـــن 
عنيفا على الصيـــن عبر “تويتر” 
نشـــر  تعمدهـــا  إلـــى  ملمحـــا 

ألســـباب  المســـتجد  الفيـــروس 
تجارية.

وغـــرد قائـــال “بمجـــرد التوقيـــع 
فوجـــئ  تجـــاري،  اتفـــاق  علـــى 

العالم بوباء مصدره الصين”.
كمـــا قال إنه أكد مـــرارا على أن 
“التعامـــل مع الصيـــن أمر مكلف 
جـــدا”، مضيفـــا “ال يمكـــن لمئـــة 
اتفـــاق تجاري أن تعوض أرواح 

األبرياء”.

ترامب يلوح بقطع العالقات مع الصين

النيابـــة  أن  “البـــالد”  علمـــت 
العامـــة أمرت بحبـــس المدير 
األوقـــاف  إلدارة  الســـابق 
أيـــام علـــى  لمـــدة  الجعفريـــة 
قضيـــة  فـــي  التحقيـــق  ذمـــة 

اختالس.
وقالت المصادر إن المسؤول 
خضـــع  بـــاإلدارة  الســـابق 
للتحقيق إثر بـــالغ من وزارة 
العدل والشـــؤون اإلســـالمية 

واألوقاف.
وبينـــت المصـــادر أن المذكور 
عمـــل مديرا بواليـــة المجلس 
الســـابق لألوقـــاف ثـــم مديرا 
للمجلـــس  أشـــهر   9 لمـــدة 

الحالي.
المذكـــور أحيـــل  وذكـــرت أن 

للتقاعد قبل شهر تقريبا.

النيابة تحبس 
المدير السابق 

لـ “الجعفرية” 
بتهمة االختالس

16 صفحة - 210 فلوس

أميركا تهدد بتفعيل جميع عقوبات األمم المتحدة على إيران

واشنطن: طهران ما زالت تمد وكالءها بالسالح

العربية.نت - وكاالت

أكدت الواليـــات المتحـــدة مجددا 
ســـعيها إلى إعادة فـــرض عقوبات 
جديـــدة علـــى إيـــران في حـــال لم 
يمـــدد مجلـــس األمـــن قـــرار حظـــر 
األســـلحة. وهـــددت علنـــا بتفعيـــل 
العـــودة إلى فـــرض جميع عقوبات 
األمـــم المتحدة على إيـــران إذا لم 
يمدد مجلس األمن التابع للمنظمة 
الدولية حظر األسلحة على طهران 
المقرر أن ينتهـــي أجله في أكتوبر 

بموجب اتفاق إيران النووي.
إلى ذلك، اعتبرت البعثة األميركية 
فـــي بيـــان حـــول خروقـــات إيران 
باالتفـــاق  الخـــاص   2231 للقـــرار 
النووي، مساء األربعاء، أن طهران 
مازالـــت تمـــد وكالءها فـــي اليمن 
وســـوريا ولبنان والعراق بالسالح. 
وأكدت أن الحوثيين اســـتخدموا 
قبـــل أســـابيع تكنولوجيـــا إيرانية 

في هجمات على السعودية.
الحـــرس  أن  علـــى  شـــددت  كمـــا 
الثـــوري منظمة إرهابية مســـؤولة 
عـــن مـــوت اآلالف فـــي المنطقـــة. 

إيـــران  برنامـــج  علـــى  وتعليقـــا 
الفضائي، رأت أن إشراف الحرس 
الثوري على هـــذا البرنامج يكذب 

سلميته.

الحوثيون يستخدمون تكنولوجيا إيرانية بهجمات على السعودية

أكـــد وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة أن مشروع تحديث 
المصفاة الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات 

دوالر مســـتمر، وتم إنجاز 50 % منه، 
مشـــيًرا إلـــى حـــدوث بعـــض التأخير 
بســـبب الجائحـــة إال أنـــه لـــم يتوقف، 
متوقًعـــا االنتهاء منـــه منتصف العام 

.2022

50 % إنجاز مشروع تحديث مصفاة “بابكو”

)08(

رمضان
إمـسـاكـيــــة شـهــــر رمــضــــان الـمــبــــارك

0الـفـجـــــر : 3 : 2 5
0 6 : 1 8 المغرب :

22

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Ramadan 1441 2222 رمضان
May 2020 1515 مايو

Year: 12السنة
No:4231العدد
FRIالجمعة

)02(

أمل الحامد
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صانع القراقير 
الحاج حسين يتذكر 

ليالي رمضان في 
“السكرتارية”

الرويعي: 
جلسة مع 

الذات لمراجعة 
الحسابات

محرر الشؤون المحلية

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابة الـــوزارات والجهـــات العامـــة المحامي العام 
المستشـــار حســـين البوعلـــي بـــأن المحكمـــة الجنائيـــة الصغـــرى 
الثانية قضت في واقعه غش األغذية والتالعب فيها، والخاصة 
بتالعـــب عـــدد مـــن المتهميـــن بصالحيـــة المنتجـــات الغذائيـــة 
المنتهية الصالحية وإعادة بيعها مرة أخرى، إذ قضت المحكمة 
حضورًيـــا بحبـــس المتهميـــن األول والثاني 5 ســـنوات مع النفاذ 

وتغريم كل منهما 5 اآلف دينار عن جميع التهم المســـندة اليهم 
لالرتبـــاط وبحبس المتهم الثالث 3 ســـنوات مـــع النفاذ وتغريمه 
2000 دينـــار عن جميع التهم لالرتبـــاط وبتغريم المتهم الرابع 5 
اآلف دينار عن جميع التهم المســـندة لالرتباط وأمرت بإبعادهم 
نهائًيـــا عـــن البـــالد بعد تنفيـــذ العقوبـــة وبمصـــادرة المضبوطات 
وإتالفهـــا على نفقة المحكوم عليهم ونشـــر ملخـــص الحكم في 

صحيفتين محليتين يوميتين على نفقة المحكوم.

“النيابة”: 5 سنوات وغرامة للمتهمين بـ “مخزن الهملة”
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أشــاد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني 
رئيس مجلس أمناء المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة بجهــود أعضــاء لجنــة تنســيق الجهــود القائمــة فــي الحملــة الوطنيــة )فينــا 
خيــر( والمعنية بتوزيع المســاعدات، ووجه ســموه أعضاء اللجنــة بضرورة العمل على 
االســتغالل األمثــل لمبلــغ المســاهمات وضمان وصولــه إلى الفئــات المحتاجة وتحقيق 
جميــع أهــداف الحملــة الوطنيــة “فينا خير”، التــي حظيت باهتمام كبيــر من قبل قيادة 
صاحب الجاللة عاهل البالد والقت نجاًحا باهًرا ومشاركة متميزة من قبل المواطنين 

والمقيمين.

تنفيـــذ  دراســـة  أهميـــة  ســـموه  أكـــد  كمـــا 
المشـــروعات المتفق عليها بطـــرق وآليات 
إبداعيـــة تضمن اســـتمرار االســـتفادة منها 
في أي طارئ مســـتقبلي لتحل أي مشـــكلة 
وتكمـــل أي نقص قـــد يتعرض لـــه الجهات 
المستفيدة من هذه المشروعات واالبتعاد 
عن الحلول المؤقتـــة قدر اإلمكان إال فيما 

تقتضيه الضرورة والمصلحة.
وأكد ســـموه أن عمل لجنة تنسيق الجهود 
القائمـــة فـــي الحملـــة الوطنية )فينـــا خير( 
والمعنيـــة بتوزيـــع المســـاعدات، يعتبر من 
المراحـــل المهمـــة فـــي عمـــل الحملـــة وأن 
الجميع يتطلع بكل ثقة إلى جهود األعضاء 
في تحقيق األهداف السامية التي أطلقت 

حملة فينا خير من أجلها.
جاء ذلك بمناســـبة انعقاد االجتماع الثاني 
للجنة تنســـيق الجهـــود القائمة في الحملة 
بتوزيـــع  والمعنيـــة  )فينـــا خيـــر(  الوطنيـــة 
اجتماعهـــا  عقـــدت  التـــي  المســـاعدات، 
الثانـــي برئاســـة العـــام للمؤسســـة الملكيـــة 
لألعمـــال اإلنســـانية رئيـــس لجنة تنســـيق 
الجهود القائمة فـــي الحملة الوطنية “فينا 

خيـــر” مصطفى الســـيد األميـــن عن طريق 
االجتماع المرئي عن بعد.

الســـيد  بيـــن مصطفـــى  المناســـبة  وبهـــذه 
أهـــم نتائـــج االجتمـــاع، إذ أشـــاد األعضاء 
باالهتمـــام الكبير الذي يوليـــه عاهل البالد 
الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري  الرئيـــس 
لألعمال اإلنســـانية صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة لحفظ صحة 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  وســـالمة 
مملكـــة البحريـــن؛ لتكـــون البحريـــن رائدة 
فـــي التصدي لوباء كورونا على المســـتوى 
العالمي وأكســـبها السمعة الطيبة واإلشادة 

الدولية من منظمة الصحة العالمية.
تبذلهـــا  التـــي  المتميـــزة  بالجهـــود  وأشـــاد 
الحكومة برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة ومـــا يقـــوم بـــه فريـــق البحرين 
الوطنـــي للتصـــدي لوبـــاء كورونـــا بقيـــادة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الوزراء للتصدي لوباء كورونا )كوفيد 19( 

فـــي المملكة، عبـــر تطبيق جميـــع المعايير 
الدولية واإلجـــراءات االحترازية لمواجهة 

الفيروس.
وأشـــاد بجهود ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيس مجلـــس أمناء المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة في دعم ومتابعة 
عمـــل اللجنـــة، معربيـــن عن تشـــرفهم بهذا 
االهتمام الكريم من ســـموه والذي ينم عن 
مـــدى تفاعلـــه مـــع أعمـــال اللجنـــة وحرص 
ســـموه على نجاح أعمالها والمهام المناطة 
بهـــا واآلمـــال المعلقة بها من قبـــل الجميع، 
مثمنين مبادرة سموه بتخصيص 5 ماليين 
دينـــار مـــن حملـــة فينـــا خيـــر لدعم األســـر 
المحتاجة واألســـر المنتجة والعاملين من 

أصحاب المهن غير مؤمن عليهم.
االجتمـــاع  فـــي  تـــم  إنـــه  الســـيد  وقـــال 
استعراض المرئيات والمقترحات الخاصة 

بـــكل جهـــة عضـــو فـــي اللجنـــة، والخاصة 
باالحتياجات والخدمات المقترح تقديمها 
من خالل مبلغ المســـاهمات، وبعد مناقشة 
المرئيات تم االتفـــاق على تكليف الجهات 
األعضـــاء كل حســـب اختصاصـــه بتنفيـــذ 
المشـــروعات المتفـــق عليها والتي تشـــمل 
البحرينيـــة  والفئـــات  األســـر  مســـاعدة 
المنتجـــة  األســـر  ودعـــم  والمحتاجـــة 
والمســـاهمة في التعقيـــم والتطهير للقرى 
لعـــدد  آليـــة  حواســـب  وتوفيـــر  والمـــدن 
مـــن طـــالب المـــدارس ودعـــم المحتاجين 
ومســـاعدة ذوي الهمـــم مـــع أهميـــة وضـــع 
الخطـــط التنفيذيـــة للمقترحـــات تتضمـــن 
األهداف وآلية العمـــل إضافة إلى التقارير 
بشأن نسبة اإلنجاز، مع تأكيد أهمية العمل 
المشـــترك بيـــن الجميـــع بما يحقق ســـرعة 
تنفيذ التوجيهات الســـامية بأعلى مستوى 
مـــن الدقـــة والكفـــاءة. وأوضح الســـيد أنه 
تـــم االتفـــاق على وضـــع المعاييـــر الخاصة 
بالمشـــروعات وطـــرق تطويـــر العمـــل فـــي 
وأهميـــة  المشـــروعات  مـــن  مرحلـــة  كل 
اتبـــاع جميع إجـــراءات االحترازية واتباع 
إجـــراءات الصحـــة والســـالمة بمـــا يضمن 

سالمة العاملين والمستفيدين.
كمـــا اتفـــق األعضاء علـــى أهميـــة التوعية 
المجتمعيـــة لوبـــاء كرونـــا وطـــرق توزيـــع 
الملصقـــات التوعويـــة ومـــا تحتويـــه مـــن 
معلومات بالعديد من اللغات وبما يتناسب 
مـــع كل فئة خصوًصـــا الجاليـــات والعمالة 
األجنبية التي تشكل نسبة كبيرة منها في 

أعداد المصابين بفيروس كورونا.

المنامة- بنا

الرفاع - قوة دفاع البحرين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، برقية تهنئـــة إلى رئيس 

ماريـــو  الباراغـــواي  جمهوريـــة 
بمناســـبة  وذلـــك  بينيتـــز،  عبـــده 

ذكـرى استقالل بالده.

البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  زار 
المشـــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة أمـــس، إحدى وحدات قـــوة دفاع 
البحرين، حيـــث اطلع معاليه على أحدث 
تجهيـــزات الوحـــدة، واســـتمع إلـــى إيجاز 
عن خطـــط ومراحل التطويـــر والتدريب 
فيها إضافة إلى كافة النواحي العسكرية 
والتدريبية ومســـتوى سير العمل وتنفيذ 

مختلف المهام والواجبات.
وأكد القائد العـــام لقوة دفاع البحرين إن 
قـــوة دفاع البحرين غـــدت بفضل من هللا 
عز وجّل ومن ثم بتوجيهات عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، صرحًا عسكريًا متطورًا قادرًا على 
الدفـــاع عن تـــراب الوطـــن والحفاظ على 

مكتســـباته الحضارية. وأعرب عن فخره 
بهذا الصرح الذي تأســـس على نهج قويم 
وراســـخ وأضحى بنيانـــًا قويـــًا ومتكامالً 
بالعزيمة واإلصرار والعمل الجاد الدؤوب 
بســـواعد الرجـــال المخلصين، مؤكـــدًا أن 
قـــوة دفـــاع البحريـــن ال تألـــو جهـــدًا فـــي 
سبيل تنمية كوادرها البشرية وإعدادهم 
مختلـــف  مـــع  للتعامـــل  األمثـــل  األعـــداد 
األســـلحة ومواكبـــة أحـــدث المنظومـــات 
ورفـــع  المتطـــورة  العســـكرية  والمعـــدات 
مســـتويات الجاهزيـــة القتاليـــة واإلدارية 
لكافـــة أســـلحتها ووحداتها لتكـــون دائمًا 
علـــى أهبة االســـتعداد فـــي تنفيـــذ المهام 
الموكلـــة إليها بكفـــاءة عالية وأداء متميز 

في شتى الميادين والظروف.

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  شـــارك 
ماجـــد النعيمـــي، فـــي أعمـــال المؤتمر 
االستثنائي االفتراضي لوزراء التربية 
في الدول األعضاء في منظمة العالم 
اإلســـالمي للتربية والعلـــوم والثقافة 
باســـتخدام  عقـــد  الـــذي  )إسيســـكو(، 
تقنية االتصـــال المرئي عن ُبعد تحت 
فـــي  التربويـــة  )المنظومـــات  شـــعار 
مواجهة األزمـــات وحاالت الطوارئ - 
كوفيد 19(.وشـــارك 38 وزيرا من وزراء 
التربيـــة والتعليم فـــي 43 دولة من الدول 
األعضـــاء فـــي المنظمـــة، وبمشـــاركة عدد 
من أعضـــاء ورؤســـاء المنظمـــات الدولية 
واإلقليميـــة المختصـــة، خصوصـــا منظمة 
اليونيســـكو ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة 
اإلســـالمي،  التعـــاون  ومنظمـــة   ،)ocde(
ومؤسســـة  للتنميـــة،  اإلســـالمي  والبنـــك 
لـــألداء  مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن  حمـــدان 
التعليمي المتميـــز، وغيرها من المنظمات 

والمؤسسات ذات العالقة بالتعليم. 
وشـــهد المؤتمـــر فـــي الجلســـة االفتتاحية 
العربيـــة  بالمملكـــة  التعليـــم  وزيـــر  كلمـــة 
الســـعودية رئيس المؤتمر حمد بن محمد 
آل الشـــيخ، ثم كلمة األميـــن العام لمنظمة 
العثيميـــن،  يوســـف  اإلســـالمي  التعـــاون 

التـــي أشـــار فيها إلـــى أن أهميـــة التضامن 
الخدمـــات  توفيـــر  لضمـــان  اإلنســـاني؛ 
التعليميـــة فـــي بلداننا، تلتها كلمـــة المدير 

العام للمنظمة سالم المالك.
وألقت المديرة العامة المســـاعدة لشـــؤون 
التعليم في اليونســـكو ستيفانيا جيانيني 
كلمـــة اســـتعرضت فيهـــا التحديـــات التي 
تواجـــه الحق في التعلم، مؤكـــدًة أن أكثر 
من 100 مليون طفل محرومون حالًيا من 
التعليـــم الفتقارهم للتقنيـــة المطلوبة، أما 
رئيس مجموعة البنك اإلســـالمي للتنمية 
فـــي  االســـتثمار  أن  فأكـــد  الحجـــار  بنـــدر 
التعليـــم يأتي ضمن أولويـــات البنك الذي 
خصص أكثر مـــن 500 مليون دوالر لدعم 
جهـــود نشـــر التعليـــم وتطويـــره باعتبـــاره 

استثمار في اإلنسان وفي المستقبل.
وفـــي الجلســـة الحواريـــة للـــوزراء، جـــرى 
اســـتعراض تجـــارب عـــدد من الـــدول في 
توفيـــر التعلم عـــن بعد، وتوظيـــف التعلم 
اإللكترونـــي عـــن بعـــد، إذ اســـتعرض وزير 
التربيـــة والتعليـــم ماجد النعيمـــي تجربة 
مملكـــة البحريـــن فـــي هـــذا المجـــال، فـــي 
المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات 

التعليم العالي كافة.

جاللة الملك يهنئ رئيس الباراغواي

قوة الدفاع صرح تأسس على نهج قويم

100 مليون طفل محرومون من التدريس

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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البرازيل وإسبانيا تفوزان بجائزة اليونسكو 
- الملك حمد للتكنولوجيا

أعلنــت منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( أمــس الخميــس 14 مايو 
2020 عن الفائزين بجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة الستخدام تكنولوجيات 
المعلومات واالتصال في مجال التعليم، في دورتها الحادية عشرة للعام 2019، وهما برنامج 
“لِتــروس” لمهــارات الكتابــة من البرازيل، وأداة فحص ُعســر القراءة “دايتكتيف” من إســبانيا، 
وذلك عن موضوع الجائزة لهذا العام وهو اســتخدام الذكاء االصطناعي لالبتكار في التعليم 

والتدريس والتعّلم.

وترمي اليونسكو من خالل هذا الموضوع إلى تعزيز 
التطبيقـــات الفعالـــة واألخالقية للـــذكاء االصطناعي 

في مجال التعليم، وإتاحتها عالمًيا.
وتـــم اختيار الفائزين بالجائزة من بين 113 ترشـــيًحا 
قدمتهـــا حكومـــات الـــدول األعضـــاء فـــي اليونســـكو 
وفي المنظمات الشـــريكة لها، بناًء على توصية لجنة 
تحكيـــم دولية مؤلفة من خبـــراء عالميين في مجال 

التعليم من مختلف دول العالم.
وبهـــذه المناســـبة، أكد وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي األهمية الكبيرة لهـــذه الجائزة العالمية التي 
تفضل بها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة وتبنتها منظمة اليونســـكو؛ لتكون 
فريـــدة من نوعها ضمـــن جوائز المنظمـــة، خاصة من 
حيـــث أهدافهـــا القائمـــة علـــى توظيـــف تكنولوجيـــا 
المعلومات واالتصـــال في التعليم، إذ بينت األوضاع 
الحالية مدى الحاجة لتشجيع المبادرات التي توظف 
هذه التقنية؛ من أجل توفير وضمان الحق في التعلم 
للجميـــع، مشـــيًدا في هـــذا اإلطـــار بالمبـــادرة الملكية 
السامية بإطالق هذه الجائزة التي تبلغ اليوم دورتها 
الحاديـــة عشـــرة وتحقـــق أفضـــل النتائـــج وتترســـخ 

كجائزة عالمية ذات مكانة مرموقة.
للمســـاهمات  المتزايـــد  العـــدد  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
والمشـــاركات القيمـــة التـــي تتقـــدم بها الدول ســـنوًيا 
للتنافـــس على هـــذه الجائزة يؤكد مـــدى أهميتها في 

خدمة اإلنســـانية من خـــالل التعليم، مؤكًدا 
رائـــدة  دوليـــة  كمبـــادرة  الجائـــزة مصنفـــة  أن 

حظيـــت باعتمـــاد المنظمة منذ انطالقة نســـختها 
األولـــى العـــام 2006، وبمـــا يعكس النظرة اإلنســـانية 
الرياديـــة لصاحـــب الجاللـــة الملك نحـــو تعزيز جهود 
اليونســـكو في نشر التعليم الجيد والمنصف للجميع، 
إذ تنســـجم أهدافها مع أهداف اليونســـكو، التي تركز 
على التوســـع فـــي توظيف تكنولوجيـــات المعلومات 
واالتصـــال فـــي مجـــال التعليـــم؛ ســـعًيا لســـد الفجوة 
الرقميـــة بيـــن الـــدول، وتوفيـــر الحـــق فـــي التعليـــم 

للجميع، وخاصة للفئات المحرومة.
يذكـــر أن الفائز األول وهو برنامج “لِتروس” لمهارات 
الكتابة، الذي اســـتحدثته شركة “لِتروس” البرازيلية، 
يعتمـــد على الذكاء االصطناعي في إبداء مالحظات 
بصـــورة آليـــة علـــى اإلنشـــاء الـــذي يكتبـــه الطـــالب، 
ويرمي هـــذا البرنامج إلى الحدِّ من األمية الوظيفية 
باللغـــة البرتغاليـــة من خالل تحســـين فـــرص التمرن 

المتاحة للطالب والمعلمين في المدارس الثانوية.
مهـــارات  تنميـــة  علـــى  الطـــالب  البرنامـــج  ويســـاعد 
الكتابـــة من خالل حلقة تقييم تدمـــج ما بين الذكاء 
االصطناعـــي والتدخـــل البشـــري، ويتلقـــى الطـــالب 
مالحظـــات فورية من البرنامج، الـــذي يمكنه تحديد 
أنمـــاط الكتابـــة، كما يتلقون مالحظـــات أكثر تفصياًل 
مـــن المعلميـــن الذيـــن يتولـــون وضع العالمـــات، وقد 

اســـتخدم هذا البرنامج منذ العام 2017، أكثر من 65 
ألـــف طالب فـــي مختلف أنحـــاء الواليـــات البرازيلية 

الست والعشرين.
والفائـــز الثانـــي وهـــو أداة “دايتكتيف”، اســـتحدثتها 
مصممـــة  اإلســـبانية،   )Change Dyslexia( شـــركة 
للكشـــف عـــن ُعســـر القـــراءة لـــدى الناطقيـــن باللغـــة 
اإلســـبانية خالل 15 دقيقة تقريًبا، وتوفر هذه األداة 
أيًضـــا تماريـــن ترفيهية للمتعلمين الذيـــن يعانون من 
ُعسر القراءة للتغلب على الصعوبات التي يواجهونها 

في الكتابة والقراءة.
ويتكـــون هـــذا التطبيـــق مـــن مزيـــج مـــن اختبـــارات 
ترفيهيـــة عبـــر اإلنترنـــت مرتبطـــة بتطبيقـــات تنبئية 
للتعلـــم اآللي، وقد اســـتفاد حتـــى اآلن أكثر من 270 
ألـــف طفـــل فـــي 43 بلـــًدا مـــن التشـــخيص التمهيدي 
المجاني لُعســـر القراءة، كما قدمت الشركة منًحا إلى 
العائـــالت الفقيرة التـــي لديها أطفـــال يحتاجون إلى 

تعليم تقويمي لُعسر القراءة.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد يشيد بجهود لجنة تنسيق “فينا خير”
المنامة - بنا

وزير الداخلية: “فينا خير” داعم لجهود التصدي لـ “كورونا”
اســـتقبل وزير الداخلية الشـــيخ راشد 
بن عبـــدهللا آل خليفة وفد المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية برئاســـة 
مصطفـــى  للمؤسســـة  العـــام  األميـــن 
الســـيد، رئيـــس لجنـــة تنســـيق الجهود 
القائمـــة فـــي الحملـــة الوطنيـــة “فينـــا 
خيـــر”، وذلـــك بحضـــور رئيـــس األمـــن 
العام الفريق طارق الحســـن ، ومساعد 
رئيس األمن العام للعمليات والتدريب 
العميـــد الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد آل 

خليفة.
وفي بداية اللقاء، أشاد وزير الداخلية 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بتوجيهـــات 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، الرئيـــس الفخـــري للمؤسســـة 
مـــن  اإلنســـانية؛  لألعمـــال  الملكيـــة 
أجـــل حمايـــة الســـالمة العامـــة لكافـــة 
فـــي  المواطنيـــن والمقيميـــن، وتأتـــي 
صدارة أولويات الجهود الوطنية للحد 

مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا، مثمنـــا 
جهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان ال خليفـــة، ومـــا يقـــوم به 
فريق البحرين برئاسة ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة في 
تعزيز االلتزام باإلجراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة لمكافحة فيروس 

كورونا.
وأثنى وزير الداخلية على حملة “ فينا 
خير”، والتي أطلقها ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، 
مستشار األمن الوطني، رئيس مجلس 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء 
اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، والتي القـــت تجاوبا مجتمعيا 
منقطـــع النظيـــر مـــن قبـــل المواطنيـــن 
بمـــا يمثـــل  والمقيميـــن والمؤسســـات، 

دعما إيجابيا للجهود الوطنية للتصدي 
لفيروس كورونا.

وتـــم خـــالل اللقـــاء، بحـــث عـــدد مـــن 
الموضوعـــات المتعلقة بأهداف الحملة 
لجنـــة  ومهـــام  خيـــر”  “فينـــا  الوطنيـــة 
تنســـيق الجهـــود القائمـــة فـــي الحملة، 
فـــي  الداخليـــة  وزارة  تشـــارك  والتـــي 
عضويتهـــا وآليـــة العمل المشـــترك؛ من 
أجـــل تحقيق األهـــداف الســـامية التي 

انطلقت الحملة من أجلها.

المنامة - وزارة الداخلية



األميرة سبيكة توجه لسداد ديون البحرينيات على قوائم “فاعل خير”
اقتـــداًء بالمواقـــف اإلنســـانية وبالمبادرات 
الســـخية الســـامية لعاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
واتســـاقا مـــع الجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة 
“لفريـــق البحرين” التي يقودهـــا ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي 
)كوفيـــد19-(،  كورونـــا  فيـــروس  مواجهـــة 
وبنـــاء علـــى توجيهـــات كريمـــة مـــن قرينة 
للمـــرأة  المجلـــس األعلـــى  العاهـــل رئيســـة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، أعلـــن المجلـــس 
ســـامة  ألجـــل   .. “متكاتفيـــن  حملـــة  أن 

البحريـــن” وبالتعـــاون مـــع الفريـــق الوطني 
لمكافحـــة فيروس )كوفيد19-(، ســـيعمان 
على تنسيق ســـداد الديون والمبالغ المالية 
المســـتحقة علـــى النســـاء البحرينيات ممن 
صـــدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم 
المنشـــورة مـــن قبـــل وزارة الداخليـــة على 

تطبيق “فاعل خير”.
وقالت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
هالـــة األنصـــاري: “جاءت هـــذه التوجيهات 
الكريمـــة لتعكـــس الـــدور اإلنســـاني الجليل 
الظـــروف، ولتجســـد  فـــي كافـــة  لســـموها، 
حرصهـــا المخلـــص علـــى ضـــرورة توجيـــه 
المســـاعدة والمســـاندة للمتضرريـــن جـــراء 
األوضاع الراهنـــة والعاجلة في ظل ما يمر 
بـــه العالم أجمع من ظروف اســـتثنائية غير 

مسبوقة”.
توجيهـــات  بـــأن  األنصـــاري  وأوضحـــت 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي تأتـــي في ســـياق 
مـــا يتـــواله المجلـــس مـــن جهـــود متواصلة 
لتحقيق أقصى درجات االســـتقرار لألسرة 
البحرينيـــة والســـامة الصحيـــة والنفســـية 
لكافـــة افرادهـــا، لتبادر ســـموها، مشـــكورة، 
ومـــن منطلق ذلـــك الحـــرص المخلص على 
إدخـــال الفرحـــة والبهجـــة على حياة أســـر 

لبيوتهـــن  الحميـــدة  بعودتهـــن  الســـيدات 
واالحتفال بالعيد في أمن وأمان.

وأشـــارت األمين العام إلى أن هذا التوجيه 

ينطلق، فـــي الوقت ذاته، من أهداف حملة 
“متكاتفيـــن .. ألجل ســـامة البحرين” التي 
أفـــرد المجلـــس، فـــي إطـــار أعمالهـــا، جانبا 
الفـــوري والطـــارئ لخدمـــة  للدعـــم  خاصـــا 
ومتابعـــة  ومســـاندتها  البحرينيـــة  المـــرأة 
شؤونها لحين الوصول لبر األمان والشفاء 

التام من هذه الجائحة.
وزارة  بمبـــادرة  األنصـــاري  أشـــادت  وقـــد 
الداخلية القائمة على أهداف إنسانية نبيلة 
نابعـــة مـــن قّيـــم مجتمعنـــا الحريـــص على 
تكافلـــه وتعاونـــه، بما تتيحه هـــذه المبادرة 
من فرصة قّيمة لعمل الخير وكســـب األجر 
والثـــواب بتقديم يـــد العـــون للغارمين عبر 
تطبيق “فاعل خيـــر”، وفي مثل هذه األيام 

المباركة بخيرها وفضلها وإحسانها. 
كمـــا أوضحـــت األميـــن العـــام، بـــأن حملـــة 
“متكاتفيـــن” وبتنســـيق مشـــترك مـــع وزارة 

ستباشـــر  المعنيـــة  والجهـــات  الداخليـــة 
إجراءاتهـــا لعودة النســـاء إلى أســـرهن في 
أســـرع وقـــت ممكـــن، خصوصـــا وأن بعض 
الغارمـــات معيـــات ألســـرهن ويعانيـــن من 
أمراض مزمنة تستدعي إحاطتهن بالعناية 
الازمـــة؛ للحفاظ على صحتهن، وســـيعمل 
المجلـــس على متابعة احتياجاتهن من بعد 
طي هـــذه المرحلـــة لبداية جديدة مبشـــرة 
تصريحهـــا  األنصـــاري  وختمـــت  بالخيـــر. 
بالتأكيـــد علـــى أن المجلس األعلـــى للمرأة، 
وبتوجيهـــات مـــن رئيســـته صاحبة الســـمو 
لـــن يدخـــر  البـــاد،  الملكـــي قرينـــة عاهـــل 
جهـــدا فـــي تقديـــم كل العون الـــازم للمرأة 
البحرينيـــة، وذلـــك فـــي إطـــار اختصاصات 
عمله في حل المشكات التي تواجه المرأة 
البحرينية وحفظ استقرارها ودوام تقدمها 

في مسيرة البناء والتطوير الوطني.

المنامة- بنا

الجمعة 15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 - العدد 4231
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إيران المصدر الرئيس النتشار الفيروس في الخليج

سمو الشيخ خليفة بن علي يدشن “مكتب المحافظة الجنوبية الذكي”

“كورونـــا” أزمـــة  وإدارة  التعـــاون  دول  عـــن  تقريـــرا  يصـــدر  “ِدراســـات” 

حرص على اإلبداع واالبتكار على المدى البعيد باستخدام التطبيقات التقنية

تقريـــر  “دراســـات”  مركـــز  عـــن  صـــدر 
أزمـــة  وإدارة  الخليـــج  دول  بعنـــوان 
الدراســـات  برنامـــج  لمديـــر  كورونـــا 
بالمركـــز  والدوليـــة  االســـتراتيجية 

أشرف محمد كشك.
وتـــدور الفكـــرة الرئيســـية للتقريـــر أنه 
علـــى الرغـــم مـــن أن دول الخليج تقع 
ضمـــن إقليم مضطـــرب ولديهـــا خبرة 
ممتـــدة فـــي إدارة األزمـــات، فإن أزمة 
كورونـــا التي اجتاحت العالم في بضع 
أســـابيع مثلـــت تحديـــًا لـــدول الخليج 
بدرجـــة أكبـــر مـــن غيرهـــا مـــن الـــدول 

ألسباب 3:

أولهـــا: أنها دول مجـــاورة إليران التي 
كانـــت المصـــدر الرئيس النتشـــار ذلك 

الفيروس في دول الخليج.
وثانيهـــا: أن دول الخليـــج تضـــم عددا 
كبيـــرا مـــن الوافديـــن بما يتجـــاوز 13 
مليـــون عامـــل مـــن شـــتى دول العالـــم 
وتشـــهد حركـــة ســـفر يوميـــة تتضمن 

انتقال مايين البشر عبر مطاراتها.
وثالثها: كغيرهـــا من كافة دول العالم، 
طابـــع  وذات  مفاجئـــة  األزمـــة  كانـــت 
ســـريع، فضاً عـــن كونها أزمـــة ترتبط 
بقطـــاع الصحة، فمع أن األزمة تطلبت 
مـــن أجهـــزة الدولـــة العمل معـــا، إال أن 
العـــبء األكبر وقع على القطاع الطبي 

ضمن آليات المواجهة.
كمـــا صدر عـــن مركز )دراســـات( تقرير 
بعنـــوان “العاقـــات الدوليـــة مـــا بعـــد 

الدراســـات  برنامـــج  لمديـــر  كورونـــا” 
االستراتيجية والدولية بالمركز. 

وتدور الفكرة الرئيسة للتقرير أنه على 
الرغـــم  مـــن أن النظام العالمـــي القائم 
منـــذ انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانية، 
قـــد ارتكز علـــى سياســـات المنتصرين 
في تلك الحرب، كما أن تغير سياسات 
الدول الكبرى كان بســـبب أزمات على 
غرار أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
تحـــول  موضـــوع  أن  إال   ،2001 عـــام 
منظومـــة العاقـــات الدوليـــة  بســـبب 
التبســـيط  بهـــذا  ليـــس  أزمـــة كورونـــا 
حيـــث يرتبـــط ذلك بعدد مـــن العوامل 
والمحددات التي يناقشها هذا التقرير.

الشـــيخ  الجنوبيـــة ســـمو  دشـــن محافـــظ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  “مكتـــب  مبـــادرة 
الذكـــي”، بحضور نائـــب المحافـــظ العميد 

عيسى ثامر الدوسري.
وأكـــد ســـموه أن المبـــادرة تأتي فـــي إطار 
جهود المحافظة وســـعيها المستمر لتعزيز 
التواصـــل مـــع األهالـــي وتوفيـــر الخدمات 
الذكيـــة لهم، من خـــال الشاشـــات الذكية 
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  تتيـــح  التـــي 
الذاتيـــة للتواصل والتعـــرف على خدمات 
المحافظـــة األمنيـــة واالجتماعية، مضيفا 
أن إطـــاق الخدمـــة الجديـــدة المخصصة 
لـــزوار المحافظـــة مـــن المواطنيـــن الكرام 

إضافة لمنتسبي المحافظة، تأتي في إطار 
الحرص على اإلبداع واالبتكار على المدى 
التقنيـــة  التطبيقـــات  باســـتخدام  البعيـــد، 

واالســـتفادة منهـــا، مـــن حيـــث الخدمـــات 
“الجنوبيـــة”،  بتطبيـــق  الخاصـــة  الذاتيـــة 
للمقترحـــات  الوطنـــي  النظـــام  وتطبيـــق 

والشكاوى “تواصل”، واالطاع اإللكتروني 
علـــى أبرز البرامـــج والمبـــادرات والبرامج 
االســـتثنائية التـــي تقـــام على مـــدار العام، 
إضافة إلى “الخارطة الذكية” التي تعرض 
المشـــروعات  ألبـــرز  مســـتحدثة  خدمـــات 
القائمـــة والمرافـــق العامـــة والخدمية في 
نطـــاق المحافظـــة. بعـــد ذلـــك، قـــام ســـمو 
المحافـــظ بجولة فـــي “مكتـــب المحافظة 
الجنوبيـــة الذكـــي”، إذ اســـتمع إلـــى شـــرح 
مفصل عن الخدمات اإللكترونية المقدمة 
مـــن  أنشـــأ  التـــي  واألهـــداف  للمواطنيـــن 
أجلهـــا، وكيفية تطبيق الخدمـــات الذاتية 
للـــزوار، وأهميته باعتباره مكتبا ذكيا يبرز 
منظومة التواصل المبتكرة لجميع شرائح 

المجتمع من المواطنين الكرام.

المنامة - دراسات

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
أن مبـــادرة قرينـــة عاهل الباد رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، بتسديد الديون والمبالغ المالية 
المســـتحقة علـــى النســـاء البحرينيـــات 
علـــى قوائم مبـــادرة )فاعل خيـــر( ممن 
صـــدر بحقهـــن أحكام قضائيـــة من قبل 
وزارة الداخليـــة، تجســـد قيًما إنســـانية 
نبيلـــة، وعطـــاًء مســـتمًرا مـــن ســـمّوها 
للمرأة البحرينية، مشـــيًدا بالمبادرة وما 
تشـــكله من مساندة ألســـر البحرينيات 

الاتي شملتهن توجيهات سمّوها.
اإلنســـانية  المبـــادرة  أّن  وأوضـــح   
الســـخية، تضاف إلى سجل المبادرات 
التـــي  الهادفـــة  والبرامـــج  المتعـــددة، 
توجه لتنفيذها صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 

ويعمل على تنفيذهـــا المجلس األعلى 
للمـــرأة وفق خطـــط محـــددة واضحة، 
وتهدف إلى بث االطمئنان واالستقرار 
أن  مؤكـــًدا  البحرينيـــات،  أســـر  لـــدى 
المجلـــس األعلى للمرأة برئاســـة قرينة 
عاهـــل الباد أســـهم منذ تأسيســـه في 
دفـــع المـــرأة البحرينية نحـــو مزيٍد من 

اإلنجازات والنجاحات.

رئيس “الشورى”: مبادرة قرينة الملك تجسد قيما إنسانية

المنامة - بنا

أشـــادت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية 
الرفيعـــة  اإلنســـانية  بالمبـــادرة  زينـــل 
عاهـــل  لقرينـــة  الكريمـــة  والتوجيهـــات 
البـــاد رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفـــة، بإطاق حملة 
“متكاتفيـــن.. ألجـــل ســـامة البحريـــن” 
الماليـــة  والمبالـــغ  الديـــوان  لســـداد 
المســـتحقة علـــى النســـاء البحرينيـــات 
قضائيـــة  أحـــكام  بحقهـــن  صـــدر  ممـــن 
ضمن القوائم المنشـــورة من قبل وزارة 

الداخلية على تطبيق )فاعل خير(.
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  أن  وأكـــدت 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
والعطـــاء،  لإلنســـانية  مدرســـة  تمثـــل 

ومنهجًا استثنائيًا للنبِل والفضيلة.
وذكرت أن المبادرات اإلنسانية الرفيعة 
التي رســـختها ســـموها وانطلقـــت منها 

العديـــد من المؤسســـات فـــي المجتمع، 
وصنعت مجـــدا عميقا للمرأة البحرينية 
في جميع المجاالت والقطاعات، ونقلت 
المرأة في فترة زمنية وجيزة لتعبر من 
مرحلـــة النهوض والتمكيـــن إلى مرحلة 
التقـــدم، فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

رئيسة “النواب”: األميرة سبيكة مدرسة لإلنسانية

المنامة - جمعية “تعايش” المنامة - بنا المنامة - بنا

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أشـــاد 
البحريـــن للتســـامح وتعايـــش األديـــان 
المبـــادرة  بوزبـــون  يوســـف  )تعايـــش( 
اإلنســـانية الراقيـــة لقرينـــة عاهل الباد 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيم آل خليفة، المتمثلة في توجيه 
سموها لسداد كامل لديون البحرينيات 
على قوائم مبادرة ) فاعل خير(، مؤكدا 
أنـــه ليـــس غريب علـــى ســـموها العطاء 

اإلنساني الكبير.
وقـــال بوزبـــون إن المبـــادرة اإلنســـانية 
من لدن ســـموها ســـيكون لهـــا دور كبير 
فـــي اســـعاد األســـر البحرينيـــة المعنية 
بســـداد ديونهـــا خاصـــة مع حلـــول عيد 
الفطـــر المبـــارك، وإن المبـــادرة تؤكد ما 

تقدمـــه صاحبـــة الســـمو الملكـــي للمرأة 
الشـــخصي  واهتمامهـــا  البحرينيـــة، 
بالوقـــوف دائمـــا على كل مـــا يهمها، من 
خال مبادراتها ومشـــروعاتها التنموية 
واإلنســـانية الرائـــدة في خدمة األســـرة 

والمجتمع.

أكد ســـفير المملكـــة المتحدة لدى 
مملكـــة البحريـــن رودي درامونـــد 
مملكـــة  ومشـــاركة  ترحيـــب  أن 
البحرين في مبادرة اللجنة العليا 
لألخوة اإلنسانية ليكون 14 مايو 
2020 يومـــا للصـــاة والدعاء في 
مواجهـــة انتشـــار جائحـــة كورونا 
“كوفيد 19”، أمـــر يعكس األهمية 
لتعزيـــز  المملكـــة  توليهـــا  التـــي 
والتعايـــش  الدينيـــة،  الحريـــات 

السلمي.
وقـــال فـــي تصريـــح لوكالـــة أنباء 
البحريـــن إن يـــوم 14 مايـــو يمثل 
لحظة من التفكر واألمل والوحدة 
والمســـؤولية الجماعية لمساعدة 
العالـــم علـــى التعافي مـــن جائحة 

كورونـــا، وشـــدد الســـفير على أن 
جميعـــا  تذكرنـــا  الجائحـــة  هـــذه 
أنـــه بالعمـــل مًعـــا يمكـــن إحـــداث 
التغييـــر اإليجابـــي، والتغلب على 
الصعوبات التي قد نوجهها لجعل 

العالم مكاًنا أفضل.

أشـــاد  ســـفير الجمهورية الفرنســـية لدى 
مملكة البحرين جيروم كوتشارد بمبادرة 
الملـــك  الجالـــة  البـــاد  صاحـــب  ملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة لانضمـــام 
إلـــى دول العالـــم في هذا اليـــوم العالمي 
للصـــاة والصـــوم منوها باهتمـــام جالة 
الملك المفدى بالتعايـــش الديني والدور 
المحـــوري لمركـــز الملـــك حمـــد الدولـــي 
فـــي دعم التعايـــش الســـلمي.  وقال في 
تصريح لوكالة انباء البحرين إن يوم 14 
مايو يوم الصاة والدعاء، جمع مختلف 
الديانـــات مـــن جميـــع أنحاء العالـــم، مما 
يحمـــل رســـالة أمـــل وتضامـــن فـــي هذه 
المرحلـــة الصعبة التي يتعين على العالم 
فيهـــا تعزيـــز التقـــارب البشـــري لمواجهة 
وباء كورونا.  وأضاف سفير الجمهورية 

الفرنســـية، أن أزمة كورونـــا “كوفيد 19” 
ال تعـــرف حدودًا وأنها تؤثـــر على جميع 
البلـــدان، وتذكرنـــا بأنـــه يجـــب أن نظـــل 
متحديـــن وأن التحديـــات الدولية للقرن 
الحادي والعشـــرين ال يمكن معالجتها إال 

عالمًيا وبأسلوب متعدد األطراف.

رئيس “تعايش” يشيد بمبادرة سمو األميرة سبيكة السفير البريطاني: لحظة من التفكر والمسؤولية الجماعية السفير الفرنسي: 14 مايو يحمل رسالة أمل
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سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

إدخال الفرحة على 
حياة أسر السيدات 
بعودتهن لبيوتهن

سمو محافظ الجنوبية يدشن “مكتب المحافظة الجنوبية الذكي”

يوسف بوزبونسفير المملكة المتحدةالسفير الفرنسي

فوزية زينل

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

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

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

مع سعيد محمد

مراجعة النفس ضرورية للغاية لكل إنسان، ومن هذا المنطق، يؤمن علي أحمد الرويعي كثيًرا في شهر رمضان بهذا الجانب في الحياة، 
ولهذا يخصص في شهر رمضان “جلسة مع الذات”، فيقول :

”هـــذه المراجعة تضعني وتضع غيري ما إذا 
كان مـــا فعلناه يرضي رب العالمين ويرضي 
تحســـين  وخصوًصـــا  حولـــه،  ومـــن  أهلـــه 
العالقـــات مع األقـــارب وتوطيد صلة الرحم 
وال بـــأس في النظر لما مضى من أعمال قام 
بها طيبة وجيدة، وما ســـيقوم به مســـتقباًل، 

فشـــهر رمضان هو شـــهر مراجعـــة للنفس في 
عالقاتنا مع هللا سبحانه وتعالى ومع النفس”.

حتـــى في تنظيـــم األمور المالية والمعيشـــية، 
منهـــا  واســـتفيد  كثيـــًرا  للمراجعـــة  أخضعهـــا 
والحقيقة أن هناك أبواب االســـتفادة والعطاء 
فـــي شـــهر رمضـــان كثيـــرة، ومنهـــا التفقه في 

والمحتاجيـــن  الفقـــراء  ومســـاعدة  الديـــن 
واالســـتزادة من القرآن الكريـــم، وهذه صورة 
موجـــزة بالنســـبة لما أميـــل إليه خالل الشـــهر 
الفضيل، أال وهي جلســـة مع الذات، وال أخفي 
بأننـــي أشـــعر بارتياح كبيرة فـــي االختالء مع 

النفس في أجواء الشهر المبارك.

سعيد محمديوميات

الرويعي:
 جلسة مع الذات لمراجعة الحسابات

حتى في تنظيم األمور المالية والمعيشية أخضعها 
للمراجعة كثيًرا

حينما كان في العاشــرة أو الحادية عشــرة من العمر، كان الحاج حســين 
عبدالرسول “أبو محمد” يقضي ليالي شهر رمضان في تعلم مهنة صناعة 
القراقيــر مــع والده رحمه هللا الحاج عبدالرســول الــدرازي، وال تزال تلك 
المشــاهد الرمضانيــة ماثلــة في ذاكرته، وهي تمنحه الكثير من الســعادة 
حين يتذكر أيام الصبا والشباب، وكل ما يتمناه اليوم، أن يستمر الشباب 
أبنــاء الحرفييــن، في تعلم المهنة ومزاولتها حتى وإن كانت لهم وظائف 
أو أعمال أخرى، فالحفاظ على المهن التراثية من وجهة نظره هو حفاظ 

على الهوية الوطنية البحرينية.

 سيد اإلفطار والسحور

يقول الحاج حســـين إنـــه يعمل في 
صناعـــة القراقيـــر كمحترف منذ 45 
عاًما، وفي “عصاري الشهر الفضيل” 
يخصص وقته في صناعة القراقير 
للعمالء من الزبائن سواء من مملكة 
البحرين أو من دول مجلس التعاون 
الخليجـــي وعلـــى وجـــه الخصوص 
العربيـــة  المملكـــة  مـــن  البحـــارة 
الســـعودية وبعض المؤسسات التي 
تعمـــل فـــي صيـــد األســـماك، وهـــذا 
األمـــر ليـــس حديًثـــا، بل منذ ســـنين 
طويلة، وألن الشيء بالشيء يذكر، 
يقـــول “بومحمد” إن في الســـتينات 
البحـــارة  كان  الثمانينـــات،  وحتـــى 
ينشـــطون فـــي شـــهر رمضـــان؛ ألن 
األســـماك الســـيما الصافي والشعري 
األســـماك  مـــن  وغيرهـــا  والهامـــور 
المعروفـــة فـــي البحريـــن والخليـــج 
مطلوبـــة علـــى المائـــدة الرمضانيـــة 
لإلفطار وللسحور وخاصة للغبقات 
التي كانت تقام بكثرة في المجتمع 
البحريني، وكانت آنذاك وفيرة  في 
بحـــار البلـــد، وبالتالـــي تباع بأســـعار 
رخيصة جًدا.. اليـــوم كيلو الصافي 
وثالثـــة  ديناريـــن  إلـــى  يصـــل  قـــد 

 5 بيـــن  يتـــراوح  دنانيـــر، والهامـــور 
إلـــى 7 دنانيـــر، أما في ذلـــك الوقت، 
بخمســـمئة  الصافـــي  كيلـــو  فتجـــد 
فلـــس والهامور بين دينار إلى دينار 
ونصف الدينار، ويستعد الصيادون 
للشـــهر الفضيـــل، فمنهم مـــن يطلب 
القراقير بمختلف أحجامها لموســـم 

شهر رمضان.

واجهة المنامة البحرية

الذكريـــات،  شـــريط  ويســـتعيد 
فيحدثنا عن المهـــارات التي تعلمها 
مـــن  المعـــارف  ومـــن  والـــده  مـــن 
الصنـــاع، فكانـــت أول ورشـــة عملوا 
بهـــا قريبـــة من مبنـــى الســـكرتارية، 
أي علـــى واجهـــة المنامـــة البحريـــة، 
حيـــث كان صناع القراقيـــر يعملون 
على الســـاحل مـــن رأس الرمان إلى 
النعيـــم، وفي الثمانينـــات انتقل مع 
والده إلى ورشة جديدة بالقرب من 
الســـوق المركزية، وكانت المســـاحة 
بنـــاء  وورش  للقالليـــف  مخصصـــة 
الســـفن، ومـــن بينهـــا ورشـــة الحـــاج 
نجيـــب  محمـــد  والحـــاج  مكـــي 
التيتـــون، وهـــم مـــن صنـــاع الســـفن 
المشـــهورين علـــى مســـتوى الخليج 
العربي والحاج مكي توفاه هللا. أما 

الحاج محمـــد نجيب التيتون أطال 
هللا عمره، فال يزال على قيد الحياة 

وهو اليوم عميد صناع السفن.

في الورشة 

“بـــو  اليـــوم، فلـــم يتـــرك الحـــاج  أمـــا 
يـــزال  وال  الصناعـــة  هـــذه  محمـــد” 

يمارســـها، ويســـتمتع بهـــذا العمل في 
عصاري شهر رمضان، كما كان الحال 
في صباه وشـــبابه، حيـــث يقول :”أما 
الشـــباب.. ننـــام طوال النهـــار، وما أن 
يرتفـــع أذان المغـــرب، فنصلي ونفطر 
ونتوجـــه إلـــى الورشـــة ونشـــرع فـــي 
العمـــل حتـــى وقـــت الســـحور، ونعود 

إلـــى المنـــزل لنصلـــي الفجـــر، وهكـــذا 
تكـــون الـــدورة”، وهذا منـــوال الكثير 
من صناع القراقير سواء الذين كانت 
لديهم ورش خاصـــة أو ممن يعملون 
فـــي البرائـــح والســـاحات فـــي القرى، 
وكانـــوا بحرينيين ســـواء األجداد أم 
اآلبـــاء أم األبنـــاء، واليـــوم أنا أواصل 

العمر عصر الشـــهر الفضيـــل، ونتلقى 
طلبات العمالء وننجزها ونســـأل هللا 
الســـعادة والســـالمة للجميـــع في هذا 
الشـــهر الفضيـــل، وتعـــود األمـــور إلى 
ســـابق عصرها أفضل ممـــا كانت بعد 
أن تنجلـــي جائحـــة كورونـــا، ونســـأل 

هللا العود كل عام.

ــى الـــســـحـــور ــتـ ــر حـ ــمـ ــتـ ــرة ويـــسـ ــ ــاش ــ ــب ــ ــد اإلفـــــطـــــار م ــعـ ــل بـ ــمـ ــعـ ــدأ الـ ــ ــب ــ ي

صانع القراقير
 الحـــاج حســـيـــن عبــدالرســـول يتــذكــر ليــالــي 

رمضـــان فـــي "”الســكــرتـــاريــــة”"

  الحاج حسين عبدالرسول ينجز طلبية “قراقير”
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سعيد محمد

علي الرويعي



جمع رجال دين ممن اجتمعوا على تأدية صالة من أجل اإلنسانية في 14 مايو على تثمين المشاركة الفاعلة 
لمملكة البحرين في دعوة اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية، والتي جاءت بمباركة ملكية سامية من لدن عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الداعم األول لقيم التسامح الديني والتعايش السلمي 

على مستوى المنطقة والعالم.

وأشـــاد المجتمعون الذيـــن ينتمون لديانـــات ومذاهب 
ســـماوية وغيـــر ســـماوية عـــدة، برؤيـــة جاللـــة الملـــك 
وجهـــوده فـــي إطـــالق ودعـــم روح التعايـــش الســـلمي 
في العالـــم انطالًقا من وثيقة “إعالن مملكة البحرين”، 
مقّدريـــن فـــي الوقـــت نفســـه جهـــود مركز الملـــك حمد 
العالمـــي للتعايش الســـلمي وتفاعله المباشـــر مع جميع 
المبـــادرات العالميـــة الهادفـــة إلـــى توحيد البشـــر على 
فعـــل الخيـــر والتضامـــن مع البشـــر في هـــذه الظروف 
االســـتثنائية علـــى الجميـــع. وشـــدد المجتمعـــون على 
جوهرية الصالة والصوم والدعاء من أجل اإلنســـانية، 
ودعـــوة كل فـــرد فـــي مكانـــه وعلـــى حســـب دينـــه أو 
معتقده أو مذهبـــه، بالصالة والدعاء وفعل الخير؛ من 
أجـــل أن يرفـــع هللا جائحة فيروس كورونا المســـتجد 

)كوفيد 19( في القريب العاجل.
وأكـــد رئيس مجلس أمنـــاء مركز الملك حمـــد العالمي 
للتعايش السلمي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، أن 
مشـــاركة مملكة البحرين والمركز مـــع جموع المصلين 
والقيـــادات الدينية والمؤسســـات األهليـــة حول العالم 
بهـــذا اليـــوم المبـــارك يترجـــم توجيهـــات ورؤى جاللة 
واالســـتجابة  المبـــادرات  مختلـــف  تبنـــي  فـــي  الملـــك 
لمختلف الدعوات العالمية الداعمة للتضامن اإلنساني 

والتكافل بين جميع بني البشر.
وقال المفتي العام لجمهورية الشيشـــان الشيخ صالح 
مجييـــف “إننـــا ُنكبر هـــذه الدعوة الكريمـــة من صاحب 
الجاللـــة الملـــك، التـــي دعـــا فيها إلـــى خير اإلنســـانية، 
لتتوجـــه القلـــوب إلـــى خالقها ســـبحانه وتعالـــى ليرفع 

البالء والوباء عن خلقه كلهم أجمعين”.
وأضـــاف “نســـأل هللا العلـــّي القديـــر بأنـــه هو الشـــافي 
المعافـــي أن يتفضـــل ِبمحـــِض كرمـــه باالمتنـــان علـــى 
المرضى بالشـــفاء العاجل وأن يلبســـهم لباس العافية، 
وأن يرحـــم إخواننا الذيـــن قضوا في هذا المرض، وأن 
يكتـــب لهـــم أجـــر الشـــهداء وأن يصّبر ذويهم، ونســـأله 
ســـبحانه ونحـــن في العشـــر األخيـــر من شـــهر رمضان 
المبـــارك أن يعّجـــل بالرحمة والغيث لعموم اإلنســـانية، 
فيمطرنـــا بمطر عافيتـــه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر 
عليه”. بدوره، قال ممثل الكنيسة األنطاكية في روسيا 

المطـــران نيفون صيقلي “يســـرني ويشـــرفني أن أكون 
مشـــارًكا مع من لبوا دعوة عاهـــل البحرين المفدى من 
كل أنحـــاء العالـــم، والذي نســـأل هللا أن يكأله بالعافية 
ويمـــد في عمره قائـــدا حكيما للمملكـــة العزيزة وذخًرا 
لألمة العربية. فجاللته أراد من الصالة دوًما أن تكون 

مدعاة تآٍخ وتوحيد لألديان والشعوب”.
وزاد بالقـــول “هـــا نحن اليوم مع إخواننـــا وأخواتنا من 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم الذين يعيشـــون صومـــا كريما، 
نطلـــب منـــه تعالـــى أن يبعد عّنـــا جميع ويـــالت الوباء 
المتفشـــي المميـــت الـــذي انتشـــر عالميـــا، وأن يشـــفي 
المصابيـــن بـــه، وأن يدخـــل الذيـــن ســـبقونا إلـــى ديـــار 
الخلـــود الجنـــة والنعيـــم. اللهـــم اهدنا إلـــى حقك وأمل 
لنـــا مســـامعك وأنقذنا ســـريًعا وكـــن لنا عاضـــًدا فعليك 
توكلنـــا”.  إلـــى ذلـــك، قـــال اإلمـــام محمد ماجـــد، مدير 
مركز آدمز اإلســـالمي ومؤسسة حوار األديان العالمية 
في واشـــنطن؛ اســـتجابًة لدعوة اللجنـــة العليا لألخوة 
القديـــر ليشـــفي  العلـــي  إلـــى هللا  للتضـــرع  اإلنســـانية 
البشرية جمعاء من هذه الجائحة، سنصلي مع الجميع 
ألن القـــرآن الكريـــم دعانـــا جميًعا للصـــالة، إذ يقول عز 
وجل في كتابه الكريم: )َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْســـَتِجْب 
ـــي َفِإنِّي َقِريـــٌبۖ   ُأِجيُب  َلُكـــْم(، )َوِإَذا َســـأََلَك ِعَبـــاِدي َعنِّ
اِع ِإَذا َدَعاِنۖ   َفْلَيْســـَتِجيُبوا لِي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي  َدْعـــَوَة الـــدَّ

َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن(”.
ودعا اإلمام ماجد هللا عز وجل أن يشفي البشرية من 
هذا الفيروس ويحمي المتضررين وأن يعالج المرضى 
ويحفظ من يخدمنا في المؤسسات الطبية من كوادر 
طبية وتمريضية، مضيفـــا “ندعو ربنا الكريم أن يجمع 
البشـــرية كلهـــا على قلب واحد، علينـــا الصالة والدعاء 
كعائلـــة واحـــدة للتفكيـــر بالبشـــرية ومســـاعدة بعضنـــا 
بعًضا. ونتضرع إلى هللا أن يرحمنا ويغفر لنا خطايانا”.
بدوره، توّجه ممثل الطائفة الشيعية في لبنان العالمة 
الشيخ علي األمين، إلى العلي القدير بالصالة والدعاء؛ 
لكـــي يغفر للبشـــرية الذنـــوب والخطايـــا، وأن يرفع عنا 
الهمـــوم والباليا، في وقت قـــد نزلت بالجميع نازلة عم 

خطرها واشتد على جميع أهل األرض ضررها.
وأضاف في دعائه “أنت المســـتعان يا رب على كشـــف 

الكـــروب ودفـــع النوائـــب والخطـــوب، وأنـــت المدعـــو 
للمهمات، وأنت المفزع لنا في الشدائد والملمات، اللهم 
إن رحمتـــك وســـعت كل شـــيء فارحمنـــا، وارفـــع عـــن 
خلقك وســـّكان أرضك هـــذا البالء، وكـــن عوًنا لهم في 

مكافحة ما نزل بهم من الوباء”. 
مـــن جهتـــه، أقام الحبـــر األعظم قداســـة البطريرك مار 
اغناطيـــوس أفـــرام الثانـــي صـــالة خاصـــة لرفـــع وباء 
كورونـــا وشـــفاء المرضـــى والمصابين بـــه، توجه فيها 
إلـــى الخالـــق العظيم أن يرفع البالء عن البشـــرية، وأن 
يجنبها الشـــرور والفقر والحاجة. ودعا قداسته هللا أن 
يرحم الموتى الذي ســـقطوا جراء المرض، وأن يشفى 
المصابيـــن، وأن يحفـــظ الكـــوادر الطبيـــة العاملـــة مـــن 
أطبـــاء وممرضين الذين يعرضـــون حياتهم للخطر من 
أجل إنقاذ اآلخرين، مؤماًل أن يوفق العلماء والباحثين 

الذين يسعون إليجاد دواء ولقاح لهذا المرض.
من جهتـــه، قال رئيـــس الجمعية البهائيـــة االجتماعية 
فـــي مملكة البحريـــن، بديـــع البهائي إن البشـــر في كل 
مـــكان يواجهون هـــذه األزمـــة الصحية التـــي تطورت 
بســـرعة كبيرة وأثرت بشكل غير مسبوق في مجاالت 
الحيـــاة المختلفـــة علـــى مســـتوى العالـــم، مـــا أدى إلى 
إيقاظ المجتمع اإلنســـاني ودفعـــه نحو توحيد جهوده 
والوصـــول إلـــى نضج أكبـــر وتكافل أعظـــم في مفهوم 

الوحدة واالتحاد الذي ال بديل له لحل هذه األزمة.
وأوضـــح البهائـــي أن الجهود المخلصـــة التي تبذل من 
قبـــل األفراد والمؤسســـات والمجتمع تجلـــب لنا األمل 
والثقة بأننا ســـنعبر مًعا هذه المحنة في نهاية المطاف 
من خـــالل وحدتنا المتأصلة وترابطنـــا المتبادل، وفي 
هـــذه األوقـــات، نحن فـــي أمـــّس الحاجة إلى التوســـل 
والدعـــاء إلى هللا عز وجل؛ ألن األدعية والمناجاة لهما 
أثـــر كبير في تطّور حياة الفـــرد والمجتمع وخلق مناخ 

يحّفز على خدمة البشرية.
مـــن جهته؛ قـــال ممثل الطائفة الهندوســـية فـــي الهند 

يادوناثجـــي ماهـــاراج إن العالـــم برمته مغلـــق بالكامل 
بســـبب فيـــروس كورونـــا، وكل البشـــرية تعانـــي مـــن 
انتشـــاره، وهنـــاك قلـــق وتوتـــر وعدم اســـتقرار في كل 
مكان بســـبب ذلك، ولكن هناك ما يميز الجسم البشري 
الذي يستطيع أن يعالج نفسه بفضل ما حباه هللا بأداة 
فعالـــة وحيـــدة هي األمل واإليمان، فعنـــد تفعيلها يبدأ 

الجسم بالتعافي بكامل حواسه وغرائزه.
وأضـــاف “عندمـــا نتضّرع إلى هللا نقـــوم بتفعيل عنصر 
األمـــل، والـــذي يعالـــج بدوره جســـدنا وعقلنـــا باإليمان 
العظيم بقوته في حمايتنا وعالجنا من جميع األسقام 
والمشـــاكل، وثمة بارقة أمـــل من إيماننا بوجود مخرج 

من أزمتنا الراهنة”.
بدوره، قال القس جوني مور إن تلبية مملكة البحرين 
للدعـــوة العالميـــة للصالة من أجل اإلنســـانية تنســـجم 
مـــع نموذجها الرائد في التســـامح الديني مع الديانات 
والمعتقـــدات األخـــرى، بنـــاء علـــى تاريـــخ عريـــق غني 
بالتواصـــل وقبول اآلخر وتبني عرى الســـالم والمحبة 
لبني البشر. وبين مور أن الصلوات واألدعية المشتركة 
بين مختلف األديان ســـتقرب البشرية أكثر إلى خالقها 
وتجعلهـــا مســـتجابة أكثر حتـــى يزول هـــذا الوباء عن 
الكرة األرضية، داعًيـــا هللا بأن يحفظ الطواقم الطبية 
والتمريضيـــة التـــي تدفـــع الغالـــي والنفيـــس وتضحي 
بأرواحهـــا مـــن أجـــل إنقـــاذ المالييـــن مـــن البشـــر مـــن 

الفيـــروس.  علـــى صعيـــد متصـــل، قال أســـتاذ كرســـي 
الملـــك حمـــد للحوار بيـــن األديـــان والتعايش الســـلمي 
في جامعة ســـابيانزا اإليطالية، البروفســـور آليساندرو 
البشـــر  يؤديـــه  نبيـــل  مســـعى  الصـــالة  إن  ســـاجيورو 
للتواصـــل مع القـــوى الخارجة عن الطبيعـــة منذ بداية 
تاريخ البشرية، خصوصا أن هنالك حاجة بشرية لنيل 

نتائج إيجابية وتفاعل كوني لعالم أفضل.
وذكـــر ســـاجيورو أن الصالة أمـــر جوهري فـــي حياتنا 
الدنيوية لتخفيف حدة مشاكلنا وما نواجهه في أيامنا 
هـــذه علـــى وجـــه التحديـــد، ففيـــروس كورونـــا يجعل 
الصـــالة والدعـــاء أداة ضروريـــة حتـــى تريـــح نفـــوس 
البشرية وقلوبهم المنهكة من تبعاته المؤذية، الفتا إلى 
أن األزمـــة الراهنة تحتـــم على الجميـــع إقامة صلوات 
خاصـــة تجمع جميع بني البشـــر للدعـــاء والتضرع؛ من 

أجل أن يزول هذا الوباء.
من جانبه، دعا ممثل الديانة البوذية في تايلند الكاهن 
باراماي دانيسارو في صالته بأن يعم الخير بني البشر 
فـــي هـــذه الظـــروف االســـتثنائية وأن ينتصـــروا علـــى 
الوباء في القريب العاجل، وأن تحمي المالئكة الناس 
علـــى اختـــالف أديانهـــم ومذاهبهم وأن يكـــون الدواء 

والشفاء في متناول البشرية لدحر الجائحة.
وبيـــن الكاهـــن أن أعمال الخير وما يقوم به البشـــر من 
صالحـــات مبنيـــة علـــى الصلـــوات والدعـــوات اإللهيـــة 
المشـــتركة من شـــأنها أن تساهم في مســـاعدتهم على 
تخطـــي هـــذه المحنة بحصـــد ثمـــار الســـعادة والمودة 
والخصـــال الحميـــدة للنفـــس البشـــرية المحبـــة للخيـــر 
والســـاعية وراء نشـــر الطمأنينة والسكينة واالستقرار 

في األرض. 
في الســـياق ذاتـــه، قال الحاخام اليهـــودي رابي ديفيد 
روســـين مـــن المملكـــة المتحـــدة “نحن ممتنـــون للغاية 
بمنحنا شرف المشاركة بإقامة صالة يهودية نيابة عن 
مملكـــة البحريـــن والعالم في مواجهـــة جائحة كورونا. 
ونتضـــرع إلـــى هللا بأن يعالـــج مرضانـــا ويحمي جميع 
أرواح النـــاس ونفوســـهم النقيـــة مـــن هـــذا الفيـــروس. 
وســـنتعلم من خالل صلواتنا المشتركة حول العالم أن 

ننشر الحب والسالم بين جميع بني البشر”.
ودعـــا روســـين هللا أن يحفـــظ مملكـــة البحريـــن ملـــًكا 
وحكومـــًة وشـــعًبا، وأن يعمر عقولهـــم وقلوبهم بالخير 
والحكمـــة والمحبـــة بما يضمن أمن وســـالم واســـتقرار 
المملكـــة واالرتقـــاء برفـــاه مجتمعهـــا المحـــب لآلخـــر 

المختلف.

المنامة - بنا

“صالة 14 مايو”... التوجه إلى اهلل لرفع جائحة “كورونا”
العالم حـــول  الــتــعــايــش  روح  تــرســيــخ  ــي  ف الــعــاهــل  بــجــهــود  يــشــيــدون  ديـــن  ــال  رجـ

ــة لــلــســمــاء نــلــتــمــس الــرحــمــة ــوع ــرف ــا م ــا... أكــفــن ــتــن ــا إلـــى جــنــب فـــي مــحــن ــًب جــن

دعوا الخالق لرحمة 
الموتى وشفاء 

المصابين وحماية 
الكوادر الطبية 

أجمــع نــواب وشــوريون وحقوقيــون ورجــال ديــن مــن مذاهــب ومعتقــدات عــدة في 
تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين )بنا(، على أن مشاركة مملكة البحرين بمبادرة 
14 مايو العالمية يعكس تاريخها وسجلها الحافل في ترسيخ قيم التضامن اإلنساني 
والتكافل مع جميع بني البشــر على اختالف أديانهم وأعراقهم، مؤكدين أن البشــرية 
في أمس الحاجة في وقتنا هذا إلى توحيد الدعاء والصالة والصوم وفعل الخيرات 

من أجل أن يرفع هللا عز وجل هذا الوباء عن الجميع.

تهدئة للخوف 

جـــواد  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
بوحســـّين إن الحـــث والتشـــجيع الملكـــي 
المبـــادرة  فـــي  مشـــاركة  علـــى  الســـامي 
العالميـــة للدعـــاء والصـــالة والعبـــادة هـــي 
دعـــوة كريمـــة، والبـــد أن نحتـــذي بهـــا في 
التـــزود من العبادة والتقـــرب أكثر من هللا 
ســـبحانه وتعالـــى في هذا الظـــرف، وهذه 
فرصة ثمينة ونحـــن نعيش أفضل الليالي 
واأليام أال وهي ليالي العشر األواخر، لياٍل 
قد أنزل هللا بها ســـور الذكر على أكرم هاٍد 
في ليالي القدر الشـــريفة من شهر رمضان 

المبارك.
وأضاف بوحســـّين “ في الدعـــاء والصالة 
والتوكل على هللا تبـــارك وتعالى طمأنينة 
وتهدئـــة للخـــوف والقلـــق، كالخـــوف مـــن 
األمـــراض المســـتعصية التي ال عـــالج لها، 
والخوف مـــن الكوارث، فالدعـــوة الملكية 
الســـامية فيهـــا تشـــجيع للمســـلمين وحث 
لتأدية الواجبات والمســـتحبات اإلسالمية 
والتـــزود بالدعـــاء والصالة، فمـــن خاللهما 
يلمس المســـلم المدد اإللهي، حيث العالج 
والتخلـــص مـــن كل شـــيء يخشـــى منـــه 
اإلنســـان، فالدعاء والصالة طريق للتوكل 
علـــى هللا تبـــارك وتعالـــى لمعالجة الخوف 
والقلـــق والحوادث والكـــوارث واألمراض 

واألوبئة.
الدعـــوة  مـــع  “نحـــن  بالقـــول  واســـتطرد 
الملكية السامية؛ ألننا نرى أن هذه الدعوة 
والقيـــم  األخالقيـــة  المثـــل  فيهـــا  تجلـــت 
هللا  علـــى  والتـــوكل  الصمـــود  ومظاهـــر 
ســـبحانه وتعالـــى، وهذه الدعـــوة الكريمة 
تربـــي في نفوس الناس حـــب التقرب من 
هللا تبارك وتعالـــى، وتقوي أواصر المحبة 
حتـــى ينطلـــق الجميع في يـــوم واحد في 
عبادتهـــم انطالقـــة الحبيـــب إلـــى حبيبـــه، 
وهـــذا ما يدعـــو إليه جاللة الملـــك، هو أن 
ينطلـــق الجميـــع للدعاء والصـــالة في يوم 

14 مايـــو، لتكـــون األكف مرفوعة للســـماء 
يـــوم  فـــي  كلهـــا  والدعـــوات  واألصـــوات 
واحـــد، تلتمس الرحمة والخالص والنجاة 
للبشـــرية جمعـــاء، تدعـــوه تبـــارك وتعالـــى 

جميعها أن يرفع عنها الوباء”.

مبادرة عظيمة 

مـــن جهتهـــا، قالـــت عضـــو لجنة الشـــؤون 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني وعضو 
لجنـــة شـــؤون الشـــباب بمجلس الشـــورى 
صاحـــب  مـــن  “تعّودنـــا  خضـــور:  نانســـي 
الجاللة اهتمامه الكبير بمواطنيه وبالعالم 
أجمـــع، وفـــي أخـــذه المبـــادرة بتخصيص 
يـــوم 14 مايـــو للدعـــاء والصـــالة ألجل أن 
يرفـــع عنـــا وعـــن العالـــم أجمـــع البـــالء عن 
البشرية كافة، مبادرة عظيمة تحسب في 
ميزان حسناته”. وأشـــادت خضوري عالًيا 
بالجهـــود الحكومية التي تبـــذل لمكافحة 
فيـــروس كورونا، ســـائلة العلـــي القدير أن 
يحفـــظ الجميـــع ويديـــم عليهـــم الصحـــة 
والعافيـــة، وأن يكفيهم شـــر هذه الجائحة 
وشـــر ما خفي منـــه وغيـــره، وأن تمر هذه 

األيام على الجميع بالصحة والعافية.

حاضنة لألديان

مـــن جهتـــه، قـــال عضـــو مجلـــس النـــواب 
إبراهيم خالد النفيعي إن التوجيه الملكي 
الكريم بتخصيص يوم 14 من مايو 2020 
للدعاء والصالة، تجاوًبا مع مبادرة اللجنة 
العليـــا لألخـــوة اإلنســـانية واإلمـــام األكبـــر 
شـــيخ األزهر وبابا الفاتيـــكان لرفع جائحة 
كورونـــا البشـــرية جمعاء، يمثل اســـتذكاًرا 
هـــذه  ســـماحة  بأســـره  والعالـــم  للمنطقـــة 
البقعة المضيئة من العالم، ودورها النشط 
فـــي تعزيز الحقوق الدينية، وفي االنفتاح 

على اآلخر.
وأشـــار النفيعـــي إلـــى نجاح جاللـــة الملك 
في تأكيد وترسيخ مفاهيم كبرى أوجدها 

الحكـــم الخليفـــي منـــذ البدايـــات األولـــى 
لتأســـيس الدولـــة، والتـــي وضعـــت مملكة 
البحريـــن لتكون حاضنـــة متنوعة وجاذبة 
لجميـــع األديـــان والمذاهـــب والمعتقـــدات 
والتعايـــش  للتســـامح  وواحـــة  الدينيـــة، 
والتقـــرب إلـــى هللا. وبيـــن أن هـــذه الكربة 
األرض،  بقـــاع  بجمـــوع  تعصـــف  التـــي 
تستلزم الدعاء المستمر واالبتهال، وتذكر 
الواجبات المقّدســـة تجـــاه رب العزة، وهو 
أمـــر يتبلور فـــي جوهـــر القيم اإلســـالمية 
وأعرافها وأركانها، والتي ينظر من خاللها 
جاللـــة الملـــك وعبر الرابع عشـــر من مايو، 
لتكـــون مســـببات رئيســـة للدعـــاء وطلـــب 

الرحمة والمغفرة والنجدة.

ترسيخ التعايش

بدورهـــا، قالت رئيس المؤسســـة الوطنية 
لحقوق اإلنسان ماريا خوري، إن البحرين 
بقيـــادة جاللـــة الملك مـــن الـــدول الداعية 
باستمرار على التواصل بين األديان ونشر 
قيم األخوة اإلنســـانية والتواصل المسالم 
المتســـامح، وتســـعى المملكـــة دوما قيادة 
وشـــعبا لترســـيخ قيـــم التعايـــش الســـلمي 
بيـــن جميـــع النـــاس مـــن مختلـــف األديان 

والجنسيات ونشر السالم بين الجميع.
وأوضحـــت خـــوري أنـــه ليـــس بمســـتغرب 
أبًدا أن يرحب جاللة الملك، الراعي األول 
لحقـــوق اإلنســـان فـــي مملكـــة البحريـــن، 
ويدعـــم اليـــوم العالمـــي للصـــالة والدعاء 
لرفع وباء كورونا عن البشرية، وأن يكون 
يوًمـــا من أجل الصـــالة والدعـــاء والصوم 
كل حســـب معتقـــده مـــن أجل اإلنســـانية، 
مضيفـــة “كلنـــا ثقـــة بقـــوة الرب ألنـــه اإلله 
الذي يقدم الشفاء لكل جرح، والعزاء لكل 
حزن، والـــدواء لكل مريـــض، والوئام لكل 

خصام”.
وبينـــت خـــوري أن يـــوم 14 مايـــو تعتبره 
البحرين نداء إنســـانيا يتوجه فيه الجميع 
أينما كانوا فـــي التضرع والصالة والدعاء 
الصـــادق إلـــى الـــرب الخالـــق القـــادر علـــى 
كل شـــيء، أن يحفـــظ البشـــرية وأن يعيد 
إلـــى األرض األمـــن واالســـتقرار والصحـــة 
والعافية، الفتة إلى أن المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان تشـــارك العالم أجمع بهذا 
اليـــوم الخـــاص الـــذي يدعمـــه ويرحب به 
جاللـــة الملـــك بالصالة بـــكل تواضـــع أمام 

هللا الخالـــق مـــن أجـــل أن تشـــفى النفوس 
واألجساد المريضة، ونضع أمامه األحزان 
واآلالم والمشـــاكل التـــي تتضاعـــف هـــذه 

األيام.

توحيد الصالة

علـــى صعيد متصل، أشـــادت األمين العام 
للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد  الملـــك  لمركـــز 
الترحيـــب  عالًيـــا  الميـــر،  ســـمية  الســـلمي 
الملكـــي الســـامي بمبـــادرة اللجنـــة العليـــا 
لألخوة اإلنســـانية، والتـــي تنم عن حرص 
ملكـــي بالـــغ فـــي إشـــراك المملكـــة بجميـــع 
أشـــكال التضامـــن اإلنســـاني مـــع جمـــوع 
البشـــر حول العالم فـــي مختلف الظروف؛ 
انطالًقـــا من تميز البحريـــن التاريخي في 
التعايـــش والتســـامح الدينـــي بيـــن جميع 

الناس من مختلف األديان واألعراق.
مملكـــة  مشـــاركة  أن  الميـــر  وأوضحـــت 
ملكيـــة  وبمباركـــة  اليـــوم  بهـــذا  البحريـــن 
يعكـــس القيـــم الرفيعة التـــي لطالما دأبت 
المملكة على ترســـيخها علـــى مر األجيال، 
مشـــيرة إلـــى أن العالـــم هذه األيـــام أحوج 
إلى توحيد دعاء وصالة آالف دور العبادة 
من مســـاجد وكنائس ومعابد حول العالم، 
وفعـــل الخيـــرات من قبـــل اآلالف من بني 
البشـــر حتـــى يزيل خالـــق الكـــون عنا هذا 

البالء.

دعاء عابر للقارات

في السياق ذاته، قال خطيب جامع الخير 
وعضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
السلمي الشـــيخ صالح الجودر، إن الدعاء 
العابـــر للقـــارات هـــي المبادرة التـــي باركها 
جاللـــة الملك والتـــي انطلقت مـــن فضيلة 
الفاتيـــكان،  بابـــا  وقداســـة  األزهـــر  شـــيخ 
والمســـيحيين  للمســـلمين  دعـــوة  وهـــي 
واليهود والهندوس والبوذيين والبهائيين 
والبهرة والســـيخ وغيرهم من المعتقدات 
تحديدهـــا  وتـــم  والثقافـــات،  والمذاهـــب 
14 مايـــو الحالـــي والـــذي يصـــادف  يـــوم 
ليالي العشـــر من رمضان وليلة القدر، وبما 
أن جائحـــة كورونـــا المســـتجد تســـتهدف 
العنصر البشري فإن هذا الدعاء من الناس 
أجمعيـــن إلـــى رب العالميـــن، بـــأن يلطـــف 
بهم ويخفـــف عليهم ويرفع البالء والوباء 

عنهم.

الملـــك  جاللـــة  دعـــوة  أن  الجـــودر  وبيـــن 
هـــي لعمـــوم النـــاس باختـــالف عقائدهـــم 
وثقافتهـــم وألوانهـــم، وهي لتأكيـــد أهمية 
العمـــل الجماعـــي، ورفـــع أكـــف الضراعـــة 
للمولى لينقذ البشـــرية من هذا الوباء. كما 
يأتي هـــذا الدعاء االســـتثنائي مع فضيلة 
الصـــالة والصيـــام وفعل الخيـــرات لتكون 
االستجابة عند هللا أرجى، وهي مسؤولية 
المسلمين كمســـؤولية بقية أتباع األديان، 
برفـــع األكـــف إلـــى المولـــى والتبّتـــل إليـــه، 

وطلب رفع الوباء.
بالقـــول “نتمنـــى مـــن كل  وتابـــع الجـــودر 
المســـلمين اســـتغالل هذه الليالي المباركة 
برفـــع األكـــف إلـــى المولى بـــأن يرفـــع هذا 
الوبـــاء وأن يحفظ البـــالد والعباد والناس 
والتقديـــر  بالشـــكر  ونتقـــدم  أجمعيـــن، 
لجاللـــة الملـــك المفدى على هـــذه المباركة 

والتوجيه”.

عادة ملكية حميدة

مـــن جانبه، قال راعي الكنيســـة اإلنجيلية 
الوطنية رئيـــس جمعية البيـــارق البيضاء 
الملكـــي  النـــداء  إن  عزيـــز  هانـــي  القـــس 
باالســـتجابة لمبـــادرة 14 مايو العالمية هو 
جـــزء مـــن عادة حميـــدة من جاللـــة الملك 
فـــي دعـــم جميـــع المبـــادرات التـــي تخدم 
وصلـــوات  دعـــوات  وتوحيـــد  اإلنســـانية، 
جميـــع األديان والمعتقـــدات واللجوء إلى 
هللا الواحد ليزيل عن الجميع هذا الوباء.

وأكـــد القـــس هانـــي أن المبـــادرة تأتي في 
وقـــت يحتـــاج فيـــه العالـــم كلـــه للشـــعور 
ببـــوادر أمل وســـالم واســـتقرار، الفًتا إلى 
أن شـــعب البحرين ســـيتضامن بكل فئاته 
ومؤسســـاته مـــع نـــداء صاحـــب الجاللـــة 
واللجنـــة العليـــا لألخـــوة اإلنســـانية بـــكل 
أريحيـــة، وســـيلتجئ كل فـــرد وكل بيـــت 
وكل دار عبـــادة إلى حـــث الناس للجلوس 

في المنازل والدعاء.

وقت عصيب على البشر

الطائفـــة  رئيـــس  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
شاســـتري  البحريـــن  فـــي  الهندوســـية 
فيجـــاي كومـــار موكيا، عـــن تفاؤلـــه البالغ 
في أن تســـاهم جميع الصلـــوات واألدعية 
الموحـــدة بمختلـــف اللغـــات والمعتقـــدات 
فـــي 14 مايو في الحد من انتشـــار جائحة 

لنـــداءات  اإللـــه  يســـتجيب  وأن  كورونـــا، 
المتضّرعين وابتهاالت الخاشعين في هذا 
اليوم المبارك بأن يزيل الوباء عن البشرية 

جمعاء. 
وأكـــد موكيـــا أن توحيد الصـــالة والدعاء؛ 
مـــن أجل اإلنســـانية ســـيكون وقعهـــا أكبر 
عندمـــا يتحـــد الجميـــع من مختلـــف أتباع 
األديان والمعتقدات والخلفيات المذهبية 
فـــي وقت عصيـــب على البشـــر، فقد حان 
الوقـــت لنقـــف جنبا إلى جنـــب في محنتنا 
المشـــتركة رافعين أكفنا إلى الســـماء طلًبا 

بالرحمة والمغفرة وزوال البالء.
وأضـــاف موكيا “كلنا فخر بأن نكون جزًءا 

فاعاًل في هذه البادرة النبيلة.
وأشاد موكيا بالجهود الجبارة التي تبذلها 
مملكـــة البحريـــن قيـــادة وحكومة وشـــعبا 
كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار  احتـــواء  فـــي 
ومعاملتهـــا للجميـــع سواســـية دون تفرقة 
علـــى أســـاس الدين أو العـــرق أو المذهب، 
ممـــا يجعلها رائدة في ذلك على مســـتوى 

المنطقة والعالم.

نشر ثقافة السالم

بـــدوره، قال األمين العـــام لمجلس النخبة 
عبـــدهللا المقابـــي “إن جاللـــة الملـــك أكـــد 
أهميـــة نشـــر ثقافـــة الســـالم، وجهـــد فـــي 
المجتمعـــات  أواصـــر  بنـــاء  علـــى  العمـــل 
بمختلف أطيافها وانتماءاتها إلى مستوى 
يرتقـــي ســـمًوا نحـــو التعايـــش والتآخـــي، 
فجّسد جاللته عنصر اإلنسانية بالدعوات 
المتكـــررة ومـــن خـــالل الكلمـــات الملكيـــة 
الســـامية التـــي تنبـــئ عن حس اإلنســـانية 
والحـــس الوطنـــي، فـــكان الملـــك المفـــدى 
عنواًنا لكل ســـالم وعنواًنا لكل دعوة خير 

ونداء واستجابة”.
وأضـــاف المقابـــي أن “المضاميـــن الرفيعة 
التـــي ال يمكـــن ألي إنســـان أن يحملهـــا إال 
على هـــذا المنحى الذي نتكلم عنه بالوجه 
الباعـــث عن روح تملك القوامة اإلنســـانية 
وتعتمد على قياســـها براحة البشر جميًعا، 
ولذلـــك جاللته لـــه فـــي كل موطن موقف 
ودعم وتكريم، وليســـت الدعـــوة المباركة 
لتخصيـــص يوم 14 مايو يوًمـــا للدعاء إال 
مـــن ذلك الحـــس المتواصـــل المتأصل في 
جاللتـــه، والـــذي يدعـــم فيـــه كل خطوات 

رقي البشرية”.

المنامة - بنا
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بدور المالكي

“اإلسكان”: التواصل مع األسر ومساعدتهم حسب النظام
ــر ــم ــع ــول تـــفـــويـــت فـــرصـــة بـــيـــت ال ــ ــم حـ ــه ــل ــاك ــش ــوا م ــ ــرض ــ ع

أفــادت وزارة اإلســكان فــي ردهــا علــى ثاث شــكاوى طرحت فــي جريدة “البــاد” األولى 
بعنوان “عائلة تســكن منزالً متهالكًا ورفض اإلســكان فوت عليها 14 ســنة انتظار “نشــرت 
يوم االثنين 27 أبريل المنصرم “بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين أن الشكوى 
تخــص محمــد عبدالكريــم علــي جــواد، وللمذكــور طلــب مقيد لدينــا في الســجات كما هو 

مبين أدناه:

 له طلب وحدة سكنية صادر في 9/9/2013 
وهو قائم، نود اإلفادة بأنه ســـتجرى دراسة 
مـــن قبـــل المعني تمهيـــدًا لعـــرض الموضوع 
علـــى اللجنـــة المختصـــة للنظر فـــي إمكانية 
مســـاعدته حســـب النظام وســـيتم التواصل 
إلعالمـــه بالقـــرار المتخذ حال صـــدوره علمًا 
بأنـــه مســـتفيد مـــن المكرمـــة الملكيـــة لبدل 

السكن”.
وأوضحـــت الوزارة بشـــأن الشـــكوى الثانية 
التـــي نشـــرت بعنـــوان “عنـــوان يفـــوت على 
مواطن فرصة بيت العمر”، “بأنه بعد الرجوع 
لقاعـــدة بيانـــات الـــوزارة تبيـــن أن الشـــكوى 
صالح المجنون، وللمذكور طلب مقيد لدينا 

في السجالت كما هو مبين أدناه: 

له طلب وحدة سكنية صادر في 19/9/2004 
وهـــو قائم، نـــود اإلفادة بأنه تـــم عمل زيارة 
ميدانية لألســـرة ومن ثم أجريت دراسة من 
قبـــل المعني عـــرض الموضوع علـــى اللجنة 
لتقييـــم الحالة، وصدرت التوصية باالعتذار 

لعدم استيفائه المعايير”.
الثالثـــة ونشـــرت  الشـــكوى  أمـــا بخصـــوص 
تحـــت عنـــوان »عائلـــة من 11 فـــردا تتكدس 
فـــي حجرتيـــن«، فعقبت الوزارة بالـــرد، “بأنه 
بعـــد الرجـــوع لقاعـــدة بيانات الـــوزارة تبين 
عبدالحســـن،  جميـــل  تخـــص  الشـــكوى  أن 
وللمذكـــور طلـــب مقيد لدينا في الســـجالت 

كما هو مبين أدناه: 
لألســـرة طلـــب وحـــدة ســـكنية صـــادر فـــي 

18/7/2005 وهـــو قائـــم، نـــود اإلفـــادة بأنـــه 
أجريت دراســـة في وقت ســـابق عن األسرة 
من قبـــل القســـم المعني وعـــرض الموضوع 
علـــى اللجنـــة المختصة وصـــدرت التوصية 
باالعتـــذار، إال أنه نظرًا لما ورد في الشـــكوى 
لدينـــا  المختصـــون  قـــام  مســـتجدات  مـــن 
بالتواصل مع االســـرة لالستيضاح منهم عن 
بعض المعلومـــات المتعلقـــة بالوضع الحالي 
وذلك تمهيدًا إلعداد دراسة جديدة لعرضها 
على المعنيين للنظر في إمكانية مساعدتهم 
حســـب النظام وســـيتم التواصل مع األسرة 
إلعالمهم بالقرار المتخذ حال صدوره، علمًا 
بأنـــه مســـتفيد مـــن المكرمـــة الملكيـــة لبدل 

السكن”.

الشهابي: النقابات تعزز قدرة الشركات على تجاوز األزمة
العمـــل ومســـتقبل  “كورونـــا”  نتائـــج  اســـتبانة  اســـتعراض  خـــال 

كشف األمين العام التحاد العمال عبدالقادر الشهابي عن أن هناك 10 آالف عاطل 
يمكــن توظيفهــم بالقطاع العــام كما يمكن قصر بعض الوظائــف على المواطنين، 
وأن إحصــاءات القــوى العاملــة وطبيعتهــا بينــت أن هنــاك 30 ألــف عاطــل يمكــن 

إحاله براتب 700 دينار.

الخـــاص  القطـــاع  أمانـــة  أن  وأضـــاف 
اســـتلمت 18 قضيـــة عماليـــة فـــي شـــهر 
7 قضايـــا  مـــارس وأبريـــل، وكان منهـــا 
بخصـــوص أزمة كورونا، مشـــيرا إلى أن 
المتضرريـــن من هذه األزمة ينقســـمون 
إلى 3 أقســـام: القسم األول، وهم الذين 
تـــم فصلهـــم مـــن العمـــل بســـبب إغـــالق 
كلـــي فـــي المنشـــأة لتأثرهـــا باألزمة “أي 
المفصولين”، وأن 30 % من المفصولين 
كان بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، 
بينما كان 70 % من المفصولين ألسباب 

مختلفة.
ـــن أنـــه تـــم حـــل النـــزاع عـــن طريق  وبيَّ
االتحـــاد فـــي اثنين مـــن قضايـــا الفصل 
الحقـــوق  جميـــع  الموظفـــون  واســـتلم 
يضـــم  بينمـــا  الفصـــل،  علـــى  المترتبـــة 
القســـم الثاني الذيـــن كان من المفترض 
فـــي  الجديـــدة  أعمالهـــم  يســـتلموا  أن 
شـــهر مارس بعد أن استقالوا من العمل 
الســـابق بأمر من صاحب العمل الجديد 
ولم يتم توظيفهم بســـبب تأثر المنشـــأة 
بأزمـــة كورونـــا وســـيتم توظيفهـــم بعد 
انتهـــاء األزمـــة أي أنهـــم متوقفـــون عن 
العمل من دون أجر، بينما القسم الثالث، 

فهم الذين تم توظيفهم باألشهر األولى 
من الســـنة، ولكـــن تم تأخير تســـجيلهم 
فـــي التأمينـــات االجتماعية مما تســـبب 
في عدم شـــمولهم بدعـــم األجور وتعذر 
بســـبب  أجورهـــم  دفـــع  عـــن  المنشـــاة 
تضررهـــا بأزمـــة كورونـــا، وهو مـــا يعني 

توقفهم عن العمل من غير أجر.
وأشـــار األمين العام التحـــاد العمال ألى 
أن الحقـــوق العمالية تمثـــل من القضايا 
عماليـــة  حقـــوق  منهـــا  22 %، و22 % 
بســـبب أزمة كورونا، و65 % منها كانت 
قضايا فصل مـــن العمل، مبينا أن نتائج 
االســـتبانة المعنـــي للشـــركات والنقابات 
أكـــدت أن الشـــركات التـــي بهـــا نقابـــات 
هـــي أكثـــر اســـتقرارا فـــي ســـوق العمل 
وأكثـــر قدرة على تجاوز األزمة الناجمة 
عـــن كورونـــا، وأن التعـــاون بيـــن النقابة 

واإلدارة في أي مؤسسة أسفر عن الحد 
مـــن اإلصابـــات بيـــن العمـــل، وأن معظم 
الشـــركات التزمت باإلرشادات الصادرة 

من فريق البحرين المعني بالكورونا.
جـــاء ذلـــك خـــالل المؤتمـــر الصحافـــي 
حول تداعيات فيـــروس كورونا “نتائج 
ورؤى لمســـتقبل العمـــل” الذي عقد ظهر 
أمس في مقر االتحاد العام في العدلية، 
واســـتعرض خالله األمين العام لالتحاد 
عبدالقادر الشـــهابي نتائج الدراسة التي 
المحـــاور  االتحـــاد، وتناولـــت  بهـــا  قـــام 
الرئيسة لها الوضع الحالي لسوق العمل 
واالقتصاد البحريني وإحصاءات القوة 
العاملـــة وطبيعتهـــا، ونتائـــج االســـتبانة 
المعنيـــة للشـــركات والنقابـــات، ونتائـــج 
االســـتبانة المعنية بالعمالة الوافدة غير 
المؤهلـــة، ودور تمكيـــن وهيئـــة ســـوق 
العمـــل وصنـــدوق التأمين ضـــد التعطل 
وبعـــض التوصيـــات التي خلصـــت إليها 

ضمـــت  الدراســـة  أن  مبينـــا  الدراســـة، 
النقابـــات  ومنهـــم  مشـــاركين،  عـــدة 
العماليـــة والعمالـــة الوافـــدة ذات األجـــر 
المتدنـــي والمتوســـط والعمالـــة الوافدة 
فئـــة التصريـــح المـــرن وأمانـــة الحماية 
االجتماعيـــة وأمانـــة التنظيـــم النقابـــي 
وأمانـــة  والتشـــريع  الدراســـات  وأمانـــة 
القطـــاع الخاص وأمانـــة اإلعالم وأمانة 

الصحة والسالمة المهنية والبيئة.
وكان االتحـــاد العـــام قـــد شـــكل لجنـــة 
 ،2020 أبريـــل  مـــن  األول  فـــي  الرصـــد 
وحـــدد رؤية االتحاد العـــام في 7 أبريل 
2020، وموقـــف االتحاد العام من خالل 
بيـــان األول مـــن مايـــو 2020 ومـــن ثـــم 
أطلقـــت اســـتبانة لدراســـة ســـوق العمل 
فـــي منتصـــف أبريـــل وتحديـــد موقـــف 
االتحاد من خالل البيان األول من مايو، 
ثـــم أعلن نتائج الدراســـة االســـتقصائية 

في 13 مايو الجاري األربعاء الماضي.

عبدالقادر الشهابي

 بدور المالكي  |  تصوير رسول الحجيري

خالل المؤتمر 
الصحافي 

التحاد العمل

أهالي “العاصمة”: كلمة جاللته مبعث للطمأنينة واألمل
البـــاد بعمـــوم  المجتمعـــي  والتكاتـــف  الوطنيـــة  بالـــروح  أشـــادوا 

وجههــا  التــي  الســامية  بالكلمــة  العاصمــة  محافظــة  أهالــي  أشــاد 
عاهــل البــاد صاحــب الجالة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، إلى 
المواطنين بمناسبة دخول العشر األواخر من شهر رمضان المبارك، 
وقالــوا “كلمــة جالتــه مبعــث للطمأنينــة واألمــل بحاضــر ومســتقبل 
مملكة البحرين”، مثمنين ما جاء في الكلمة من إشادة جالته بجميع 
المرابطيــن فــي الصفــوف األماميــة واالنضباط الجماعــي لدى كافة 
أفــراد الشــعب ومكوناتــه باتبــاع اإلجــراءات االحترازيــة لمكافحــة 
جائحــة كورونــا، معربيــن عن اعتزازهــم بثقة جالته بمقدرة شــعب 

البحرين على تجاوز هذه األزمة وتطهير الباد من هذا الوباء.

جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء محافـــظ 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  العاصمـــة 
عبـــر  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن 
لمجلـــس  المرئـــي  االتصـــال 
بعـــدد  الرمضانـــي  المحافظـــة 
مـــن الوجهـــاء واألعيـــان ورجـــال 
األعمـــال واألهالي مـــن مواطنين 

ومقيمين.
الوطنيـــة  بالـــروح  وأشـــادوا 
والتالحـــم والتكاتـــف المجتمعـــي 

في مناطق مملكة البحرين عامة 
ومحافظـــة العاصمـــة خاصـــة في 
ســـبيل مواجهة هـــذا التحدي من 
خالل التـــزام الجميع باإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
الصـــادرة مـــن وزارتـــي الداخليـــة 
لحمايـــة  والهادفـــة  والصحـــة، 
المصلحـــة  وتحقيـــق  المجتمـــع 
العامـــة، مثمنين الجهـــود الكبيرة 
التـــي يبذلهـــا فريـــق البحرين من 

مسؤولين وموظفين ومتطوعين 
المرحلـــة،  هـــذه  تجـــاوز  بهـــدف 
مثمنين دور المحافظة المســـئول 
مـــن  المحافظـــة  مجتمـــع  تجـــاه 
مواطنين ومقيمين وأخذها الدور 
الوطنـــي واإلنســـاني والمجتمعي 

في ذلك.
تحيـــات  المحافـــظ  ونقـــل  هـــذا 
صاحـــب الجاللة الملـــك لألهالي، 
داعيـــًا المولـــى العلـــي القديـــر أن 
يحفظ مملكـــة البحرين وقيادتها 

الرشيدة وأهلها من هذا الوباء.

المنامة - محافظة العاصمة

لمنظمـــة  اإلقليمـــي  المديـــر  شـــدد 
الصحة العالمية لشـــرق المتوســـط، 
الجميـــع  علـــى  المنظـــري،  أحمـــد 
بضـــرورة اتبـــاع كافـــة اإلجـــراءات 
لمنـــع  والوقائيـــة؛  االحترازيـــة 
انتشـــار العـــدوى بفيـــروس كوفيـــد 
19، مؤكـــدا زيـــادة أعـــداد االصابـــة 
بالمـــرض لـــدى بعـــض دول الخليج 
كما فـــي مملكة البحريـــن والمملكة 
العربية الســـعودية والكويت، يأتي 
بســـبب كفـــاءة فرقهـــا الوطنية في 
اتباع سياسة الترصد، وزيادة عدد 
االختبـــارات التـــي تقوم بهـــا الفرق 

المتنقلة في هذه الدول.
المؤتمـــر  فـــي  المنظـــري   وقـــال 
الصحافـــي الـــذي عقـــد عـــن طريق 
الفيديـــو، فـــي مقر مكتـــب المنظمة 
بالقاهرة إن تقارير المكتب، أشارت 
إلـــى تزايد حـــاالت انتقـــال المرض 
بين العامليـــن الصحيين في الخط 
الدفاعـــي األول للمواجهـــة، مشـــيرا 
إلى أن 20 % من المصابين بالمرض 

هم مـــن العاملين الصحيين، مؤكدا 
أن 90 % مـــن هؤالء المصابين هم 
من العاملين داخل المراكز الصحية 
 ،19 التـــي تعالـــج مرضـــى كوفيـــد 
مبينا أن متوســـط أعمـــار المصابين 
الكـــوادر  مـــن  35 عامـــا، خصوصـــا 
أن  مؤكـــدا  والتمريضيـــة،  الطبيـــة 
النساء هن االكثرإصابة بالفيروس 
في المنطقة، مبينا أن هذا ســـيكون 
لـــه أثر شـــديد الخطـــورة في نقص 
وحـــدات  فـــي  خصوصـــا  األطبـــاء 
العناية المركزة، مؤكدا أن الطواقم 
الطبيـــة والتمريضيـــة تواجه أعباء 
ضخمة خالل مواجهتها للفيروس؛ 
ومســـتجد  جديـــد  مـــرض  ألنـــه 
حولـــه  والدراســـات  والمعلومـــات 

مازالت قليلة.

الترصد وراء ارتفاع “كورونا” في الخليج

المنامة- وزارة الخارجية

أكـــد ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
استعداد  الــدوســري  أحمد  طوكيو 
المعونة  لتقديم  ــم  ــدائ ال الــســفــارة 
البحرينيين  لــلــطــلــبــة  والـــمـــشـــورة 
اليابانية،  الجامعات  في  الدارسين 
وثــقــتــه الــتــامــة فــي الــجــهــود التي 
يبذلها الطلبة إلبراز الصورة الحسنة 
في  دراستهم  خــالل  مــن  للبحرين 
ــعــلــمــي في  ــفــوقــهــم ال ــارج وت ــخــ ــ ال
تحصيلهم الدراسي، إضافة لحسن 
تعاملهم مع محيطهم والمجتمعات 
لمملكة  بها كخير سفراء  القاطنين 

البحرين.
ــمــــحــــاضــــرة  ــ ــي ال ــ ــ جـــــــاء ذلـــــــــك، ف
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مـــع مــجــمــوعــة من 
في  الدارسين  البحرينيين  الطلبة 
ــاء، والــتــي  ــعــ ــ الـــخـــارج مــســاء األرب
للتنمية  ــبــحــريــن  ال مــعــهــد  نــظــمــهــا 
أكاديمية  مع  بالتعاون  السياسية 
خــلــيــفــة  آل  ــارك  ــ ــبـ ــ مـ ــن  ــ بـ مـــحـــمـــد 
الــدبــلــومــاســيــة، تحت  لـــلـــدراســـات 
عــنــوان “ســفــراء الــوطــن” فــي إطــار 
ســلــســلــة مــحــاضــرات الــمــعــهــد عبر 

اإلنترنت.
ــري إلــى  ــدوســ ــ وتـــطـــرق الــســقــيــر ال
تعريف النظام السياسي البحريني 
ــلــدســتــور ومــيــثــاق الــعــمــل  ــًا ل ــقـ وفـ
التي  النظام  ومؤسسات  الوطني، 
الــقــرار  صنع  عملية  عليها  تــتــوزع 
الــســيــاســي فـــي الــمــمــلــكــة، مــؤكــدًا 
للبحرين  الخارجية  السياسة  أن 

وقيم  مــبــادئ  على  وقائمة  عريقة 
نابعة من الهوية الوطنية والثقافة 
المتحضر  وتــواصــلــهــا  اإلنــســانــيــة 
ــه  ــافــات ــق ــمــخــتــلــف ث مــــع الـــعـــالـــم ب
وحضاراته المتنوعة، وذلك بفضل 
ــن لــدن  ــتــوجــيــهــات الـــســـديـــدة مـ ال
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
الــذي  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد 
الخارجية  السياسة  مبادئ  أرســى 

البحرينية.
ثــم اســتــعــرض أبـــرز ســمــات النهج 
الملك،  لجاللة  الشامل  اإلصالحي 
النهج  حققها  الــتــي  ــازات  ــجــ ــ واإلن
السياسية  المجاالت  مختلف  فــي 

واالقتصادية واالجتماعية.
الطلبة  ــي  أهــمــيــة وعـ ــى  إلـ ــار  ــ وأشـ
كفلتها  التي  بحقوقهم  المبتعثين 
الدولية  واالتفاقيات  المواثيق  لهم 
لحقوق االنسان، مؤكًدا أن االلتزام 
بــمــراعــاة الــقــوانــيــن الــخــاصــة بكل 
للدراسة،  الطلبة  فيها  يبتعث  دولة 
الطالب  حقوق  لحفظ  ضمانة  هــو 

من التعرض للمساءلة القانونية. 

الدوسري يستعرض سمات النهج اإلصالحي  “لسفراء الوطن”

يوم لك ويوم عليك
Û  قبــل أيــام، كانت لي فرصة لقاء والد الشــهيد هشــام الحمــادي رحمه هللا، الرجل

الفاضل حســن الحمادي، وهو شــخصية أنا أتشرف وأســعد بلقائها دوما، وأتعلم 
منها الكثير، بكل لقاء.

Û  تأملنــي يومهــا قبــل أن يقــول: بالرغم من المعاناة والخســائر البشــرية و المادية
وتأثــر العالقــات االجتماعية بســبب )كورونــا( إال أنه هناك إيجابيــات لألمر، منها 
أن الفيروس كشــف الحاجة لالعتماد على النفس ألقصى مدى، و ســأضرب هنا 

مثاال بسيطا على ذلك.
Û  فأبنــاء جيلــي -مثــااًل- كانوا يعتمدون على أنفســهم في حالقــة ذقونهم، كما أن 

نســاء جيلــي كــن يعتمدن على أنفســهن فــي تصفيف شــعورهن وتزيين أيديهن 
بالحناء.

Û  بعد الطفرة النفطية تغيرت كثير من هذه العادات والمفاهيم واليومية، ولك أن 
تقارن بها مثيالت كثر اآلن، وعدد وال حرج، مع اعتماد جيل اليوم على اآلخرين 
فــي كل مــا يريدونــه، مهما كان بســيطًا، صالونات حالقة، مكتبــات تعد البحوث 

الدراسية، كراجات تصلح السيارات ألتفه األعطال،..الخ.
Û  ،ومع تفشي الجائحة اضطرت الدولة إلغالق بعض المحال لفترات زمنية معينة

األمــر الــذي وضــع بعــض الشــباب والشــابات فــي ورطــة حقيقيــة، وربمــا اضطر 
بعضهم إلى االستعانة بالحالقين وموظفات صالونات التجميل وغيرهم، خلسة 

في بيوتهم في مخالفة لإلجراءات االحترازية.
Û  كمــا أن البحبوحــة التي نشــأت من الطفــرة النفطية جعلت بنــات الجيل الحالي 

ينصرفــن عــن تعلــم الطبــخ طالمــا أن المطاعــم توفر مــا لذ وطاب مــن األكل، بل 
وصل األمر بهم لالعتماد على عمال التوصيل، لتوصيل الطعام إلى البيوت، ولم 

يبق إال أن نطلب من عامل التوصيل وضع اللقمة في أفواهنا. 
Û  ويعتدل بو هشــام بجلســته، قائاًل “هذا مجرد مثال على الحاجة إلى تغيير نمط

حياتنا بعد كورونا، بحيث يكون لالعتماد على النفس أولوية في حياتنا خاصة 
وأننــا مقبلــون - حســب وجهة نظري - على مرحلة تقشــف قــد تطول وقد تدوم 

فهكذا هي الحياة منذ بدء الخليقة.. يوم لك ويوم عليك”.

أحمد الدوسري

المنامة - وزارة اإلسكان

20 % من المصابين 
بالمرض هم من 

الكوادر الصحية
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اختتمت أكبر حملة للتعقيم على مســتوى البحرين، والتي نظمت بدائرة النائب محمد 
البوعينين )ثامنة الجنوبية(، وذلك بمشاركة واسعة من المتطوعين وفرق أهلية. قال 
النائب البوعينين إن الحملة شهدت مشاركة أكثر من 80 متطوعا من الجنسين، وجرى 

توزيع أكثر من 3 آالف كمام ومعقمات.

وشـــكر البوعينيـــن تعـــاون وزارة الداخلية 
شـــاركت  التـــي  األهليـــة  الفـــرق  وجهـــود 
بتعقيـــم المنطقة، وهم: فريق مركز شـــباب 
القادســـية وفريـــق شـــباب النعيـــم وفريـــق 

ثامنة الجنوبية.
وواكبت عدســـة “البالد” المحطـــة األخيرة 
منطقـــة  شـــملت  والتـــي  التعقيـــم،  لجولـــة 

الرفاع فيوز والمناطق المجاورة لها.
المشـــاركة  الصحيفـــة  مصـــور  والحـــظ 
ومناصفتهـــا  بالحملـــة،  القويـــة  النســـائية 

الذكـــور فـــي جميـــع المهـــام والمواقع، ومن 
بين ذلك صور لحمل متطوعات المضحات 
وصعودهـــن  المناطـــق  لتعقيـــم  الثقيلـــة 
ظهـــر ســـيارة “البيـــك اب”؛ للقيـــام بالمهـــام 
التنفيذية للمتطوعيـــن. كما الحظ المصور 
مشـــاركة أســـرة بحرينية، مؤلفة من الزوج 
وزوجتـــه وأبنائهـــم، فضـــال عـــن مشـــاركة 
عـــدد من األكاديميين. وفـــي ختام الحملة، 
كـــرم النائب البوعينين فريـــق المتطوعين، 

ومنحهم شهادات شكر وتقدير.

عوائل تشارك بتعقيم “أكشخ منطقة” ومتطوعات يحملن المضخات الثقيلة
البحريـــن فـــي  حملـــة  بأكبـــر  أهليـــة  وفـــرق  متطوعـــا   80 مـــن  أكثـــر  مشـــاركة 
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الخضرة وأنابيب الغاز: قصة صداقة ال يعرفها البشر
عقـــود طويلـــة مـــن الحـــروب علـــى مـــا هـــو مكنـــوز تحـــت األرض

يتســاءل الكثيــرون مــن عقــود طويلــة، لمــن ســتكون الغلبــة؟ للثــورة الصناعيــة 
المتسارعة أم لقوة الطبيعة، والتي وجدت على هذه األرض منذ ماليين السنين؟

فـــي  الكثيريـــن،  أذهـــان  يـــراود  تســـاؤل 
ظـــل التوســـع المخيـــف لثقـــب األوزون، 
وتصاعـــد منســـوب االحتبـــاس الحراري، 
وذوبان جبال الجليد بالقطبين الشـــمالي 

والجنوبي، وغيرها الكثير.
ومـــا بيـــن هـــذه االنشـــغاالت المشـــروعة 
للنشطاء، والصحفيين، والحكومات، عما 
يجب أن يكون، وأال يكون، وجدت خلف 
الدهاليـــز عالقـــات تقارب ما بيـــن الندين 
الخصمين، على سفوح الوديان والجبال، 
واألراضي الفضاء التي اخترقتها أنابيب 
الغـــاز والبتـــرول، محملـــة بداخلها الذهب 
األســـود والذي اســـتطاع أن يغير موازين 

القوى في العالم بغمضة عين.
هـــذه الصداقـــة مـــا بيـــن الخضـــرة، وبين 
الصلبـــة،  الحديديـــة  والكتـــل  األنابيـــب 
اختصـــار  هـــي  وهنالـــك،  هنـــا  المتناثـــرة 
حقيقـــي لما فشـــل به البشـــر ذاتهـــم، عبر 
عقـــود طويلة مـــن الصراعـــات والحروب 
علـــى مـــا هـــو كنـــوز تحـــت األرض، مـــن 
ثروات الكل يرى بأنه األحق واألجدر بها.
هـــذه  أطـــراف  علـــى  الحشـــائش  تنمـــو 
بمـــا  مباليـــة  غيـــر  الضخمـــة  األنابيـــب 

يحـــدث في العالم، مـــن خصومة وجدال 
وصراعات محمومة ال تتوقف، وتتصاعد 
األشـــجار واألحـــراش ببـــطء وبجمـــال ال 
يفوقـــه جمـــال، هنـــا وهنالـــك معبـــرة عن 
مرحلـــة جديـــدة مـــن دورة الحيـــاة التـــي 
تحتضـــن بداخلهـــا البشـــر كلهـــم، دون أي 

استثناء.

شكا مواطنون المقيمون في منطقة إسكان اللوزي بمدينة حمد، 
فيضــان عــدد مــن البالعــات في الشــوارع المحيطــة والقريبة من 
العمــارات التــي يقطنــون بهــا بشــكل شــبه يومــي، موضحيــن بأن 

بذلك ينغص عليهم حياتهم وحياة أوالدهم.

وأوضحـــوا لمنـــدوب الصحيفة، 
عبـــر تزويـــده بعدد مـــن مقاطع 
البالعـــات  صـــور  الفيديـــو، 
المذكـــورة والتي هـــي في حالة 
فيضـــان كثيفـــة، بـــأن اســـتمرار 
هذا الحال السيئ ينذر بكوارث 
صحيـــة ال تحمـــد عقباهـــا، لهـــم 
المنطقـــة  وبـــأن  وألوالدهـــم، 
أضحت أقـــرب إلى بركة آســـنة 

من المياه العفنة.
مـــن  وبالرغـــم  بأنـــه  وبينـــوا 
تواصلهـــم المســـتمر مع الجهات 
أنهـــا  إال  المختصـــة،  الخدميـــة 
تذكـــر،  نتيجـــة  أي  تحقـــق  لـــم 
مشـــيرين إلـــى أن بعـــض هـــذه 
البالعات تم طمرها باألســـمنت 
بمنظـــر  المقـــاول،  جانـــب  مـــن 
وصفـــوه بالغريـــب، وبأنـــه مـــن 

األسباب الرئيسة لما يحدث.
ســـحب  أن  المواطنـــون  وأكـــد 
أماكنهـــا  مـــن  اآلســـنة  الميـــاه 
التـــي  التقليديـــة  بالطريقـــة 
تتبعهـــا البلدية غيـــر مجٍد، وبأن 
حلـــول  إيجـــاد  هـــو  المطلـــوب 

نهائيـــة وحاســـمة لهـــذا الوضـــع 
والذي وصفوه بـ “الفوضوي”.

“اللوزي”.. شوارع تغرق بالمجاري

مواطنون: سحبها 
باألسلوب التقليدي 
غير مجد... ونريد حاًل

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام  |   تصوير رسول الحجيري

محرر الشؤون المحلية   |   تصوير خليل إبراهيم
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لتركيب نظام قفول إلكتروميكانيكي لـ “الكهرباء”
طرحت هيئة الكهرباء والماء في جلســـة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمس، مناقصـــة لتوريد 
وتركيـــب نظام قفـــول إلكتروميكانيكـــي ودمجه 
إلكترونًيـــا مـــع النظـــام الحالـــي تنافـــس عليهـــا 3 
شـــركات أقلها بنحو 846.7 ألف دينار لشـــركة دلتا 
لخدمات األمن وأكبرها بقرابة 943.3 ألف دينار.

ويغطي المشـــروع 11 موقع تابع للهيئة وسيكون 
شـــامل التركيـــب والتدشـــين واالختبـــار لألجهزة 

المزودة.
كما طرحت وزارة الصحة مناقصة لشراء وتزويد 
أثـــاث لمركز الشـــيخ عبـــدهللا بن خليفـــة الصحي، 
القريـــب  فـــي  المركـــز الصحـــي  وســـيتم افتتـــاح 

العاجل تقدم إليها 13 عطاء أقلها بنحو 32.6 ألف 
دينار وأكبرها بقرابة 368.1 ألف دينار. 

وكذلك طرحت شـــؤون البلديات بوزارة األشغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني مناقصة 
إلنشـــاء حديقـــة فـــي منطقـــة ســـند بمجمـــع 743 
تنافـــس عليها 9 شـــركات أقلهـــا 237.8 ألف دينار 
لشـــركة )Al Jameel for Garden Care( وأكبرها 

بقيمة 310 آالف دينار.

ويشـــمل المشـــروع بناء ســـور الحديقـــة ومضخة 
ميـــاه وغرفـــة الكهرباء وغرفة للحـــارس، وأعمال 
كهربائيـــة وأنظمـــة ري وأعمـــال اإلنـــارة والطـــوب 
وأجهـــزة اللياقـــة البدنية ومعدات لعـــب األطفال، 
وملعب متعدد االســـتخدام للعـــب ومقاعد مظللة 

وطاوالت.

وإجمـــاال، تم فتح 10 مناقصـــات ومزايدة واحدة 
تابعـــة لـ7 جهات حكومية بإجمالي 61 عطاء، في 
حين تم تعليق عطاءين تابعين لمناقصتين. وبلغ 
مجموع أقل العطـــاءات المقدمة نحو 1.8 مليون 

دينار.
إلدارة  ومزايـــدة  مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
المخـــازن المركزية بهيئة الكهربـــاء والماء، أبرزها 
صمامـــات  مـــن  وحـــدة   1,500 لشـــراء  مناقصـــة 
الســـتخدامها مـــن قبل شـــبكة توزيع الميـــاه تقدم 
إليهـــا 7 عطـــاءات أقلهـــا بنحـــو 28.2 ألـــف دينـــار، 
ومزايدة عامة لبيع زيوت مســـتخدمة، الموجودة 
في المستودعات الرئيسية التابعة إلدارة المخازن 

المركزية في سترة بنحو 7.5 آالف دينار.
نفـــط  لشـــركة  مناقصتيـــن  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 

البحرين )بابكو(، أولهما لتوفير متعقبي التســـليم، 
أمنـــاء المخـــازن وخدمـــات دعـــم تســـليم المـــواد 
تقـــدم إليهـــا 5 عطـــاءات أقلهـــا بنحـــو 342.2 ألف 
دينـــار، والثانية لتوفير خدمـــات مكافحة اآلفات 
في مناطق تشـــغيل الشـــركة وعوالي تقـــدم إليها 

عطاءان أقلهما بنحو 63.6 ألف دينار.
وكذلك فتـــح المجلس مناقصة لشـــؤون الجمارك 
بـــوزارة الداخليـــة لتوريـــد وتجهيـــز الطابق األول 
والثاني والطابق األرضي بمبنى شـــؤون الجمارك 
بأثـــاث مكتبي تقـــدم إليها 11 عطـــاء علق أحدها 
وأقـــل عطـــاء بنحـــو 14.8 ألـــف دينـــار، ومناقصة 
لـــوزارة شـــؤون اإلعـــام لمشـــروع االحتياجـــات 
التقنية للعام 2019 - 2020 تقدم إليها 5 عطاءات 

علق أحدها وأقل عطاء بنحو 158.9 ألف دينار.

افتتاح مركز الشيخ 
عبدهللا بن خليفة 

الصحي قريًبا

846.7
ألــــــــف ديــــنــــــــار

أمل الحامد

أكـــد وزيـــر النفط الشـــيخ محمد بـــن خليفـــة آل خليفة، 
مواصلـــة تنفيـــذ مشـــاريع النفـــط والغـــاز فـــي البحريـــن 
رغـــم جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(.جـــاء ذلك 
خال حديثـــه في مجلس افتراضي مـــع غرفة التجارة 

األميركية.
وأشـــاد الوزيـــر بالجهـــود االحترازية التـــي اتخذها ولي 
العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن خليفة آل 

خليفة للتصدي لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأشـــار الوزير إلى “أن للجائحة تأثير على أسعار النفط، 
والتـــي نعتمـــد عليها في ميزانية الدولـــة”، إال أنه أكد أن 
كل شـــيء على ما يرام، ويتم مواصلة تنفيذ المشاريع، 
مؤكًدا أن “لدينا نظرة تفائلية واألوضاع مستقر”، معرًبا 

عن أمله بأن ينتهي تأثير الجائحة في الربع الثاني.
وعن مشـــروع تحديث مصفاة بابكـــو، أوضح الوزير أن 
مشـــروع إنجـــاز تحديـــث المصفـــاة الذي تبلـــغ تكلفته 6 
مليـــارات دوالر مســـتمر، وتم إنجاز 50 % منه، مشـــيًرا 
إلـــى حـــدوث بعـــض التأخير بســـبب الجائحـــة إال أنه لم 
يتوقف، متوقًعا االنتهاء من مشـــروع تحديث المصفاة 
منتصف العام 2022، مشـــيًرا إلى دور “بابكو” في القيام 

بعملية فحص الموظفين وعمال المقاولين.
ونظمـــت غرفة التجارة األميركيـــة في البحرين مجلس 
افتراضـــي مع وزير النفط الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
خليفة مساء أمس األول، إذ قدم الوزير خال المجلس 
االفتراضي آخر مســـتجدات جهـــود التنقيب عن النفط 

والغاز في البحرين.
وفـــي بدايـــة المجلس االفتراضي، تحـــدث رئيس غرفة 

التجـــارة األميركيـــة فـــي البحريـــن قيـــس الزعبـــي عـــن 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( وتأثيرهـــا علـــى 
العديد من األمور منها تأثيرها في العرض والطلب على 

النفط وسعره.
وقدم الوزير عرًضا استعرض فيه مشاريع قطاع النفط 
والغاز في البحرين، مؤكدا جاهزية مشـــروع مرفأ الغاز 

المسال، وتم تجربة أول شحنة.
وذكـــر الوزيـــر أن مـــن المؤمـــل أن يتـــم ربط إنتـــاج أول 
بئـــر من حقل خليج البحرين مـــع خطوط اإلنتاج قريًبا، 

مشيًرا إلى بئرين للغاز العميق في الحقل.
وقال إن سيتم تنظيم جولة ترويجية افتراضية لحقل 
خليـــج البحرين للتعرف على المعلومات عن المشـــروع، 
كما لدينا غرفة معلومات افتراضية تحوي المعلومات.

وذكر أن شـــركة ايني اإليطاليـــة كان يجب ان تبدأ حفر 

القاطع الشـــمالي في شـــهر ابريل إال انه بسبب الجائحة 
تم تأجيل ذلك خصوًصا أن كورونا منتشرة في إيطاليا، 
مؤكـــًدا أن كل شـــيء جاهـــز لحفـــل البئر االستكشـــافي 

األول.
وأشـــار إلـــى أن القواطع البحرية الثاثة األخرى ســـيتم 
إطـــاق جولـــة ترويجيـــة افتراضيـــة لهـــا بنهايـــة العـــام 

2020، كما تتوفر لدينا غرفة معلومات افتراضية لها.

لمواصلـــة  للبرميـــل  المناســـب  الســـعر  أن  الوزيـــر  ورأى 
االســـتثمار في القطـــاع النفطي فإنه يجـــب ان يتخطى 
60 دوالًرا. وتطـــرق الوزيـــر فـــي المجلـــس االفتراضـــي 
للحديـــث عن أســـعار النفـــط وتأثرها بالعـــرض والطلب، 
حيـــث انخفضت األســـعار عالمًيا في نهايـــة العام 2014 
والسبب في ذلك عائد إلى أن اإلنتاج أعلى من الطلب،

بحرينيـــة،  بنـــوك  فـــي  مســـؤولون  طالـــب 
أصحاب الشـــركات والمؤسسات بالشفافية 
في تقديـــم المعلومات، حتى يتســـنى لهذه 
البنـــوك مســـاعدة الشـــركات فـــي الحصـــول 
علـــى التمويـــات والتســـهيات االئتمانيـــة 
بالنســـبة  خصوصـــا  قبلهـــا،  مـــن  المطلوبـــة 
التـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 

تشكو ضعف التمويل.
وفي نـــدوة عن بعد عبـــر الوســـائل التقنية، 
بمشـــاركة  أمـــس،  مســـاء  الغرفـــة  عقدتهـــا 
الصيرفـــة  تناولـــت  مســـؤولين مصرفييـــن، 
ضـــرورة  علـــى  المشـــاركون  أكـــد  الرقميـــة، 
وجـــود نظـــام ائتمانـــي لتصنيـــف الشـــركات 
علـــى غـــرار “مركـــز المعلومـــات االئتمانـــي”، 
الـــذي تديره “بنفت” وتقـــدم عبره معلومات 
األفـــراد حـــول القـــروض والتســـهيات فـــي 
حسابهم وإتاحتها للزبائن، إلى جانب إيجاد 
نظام موحد يجمع المعلومات في المنصات 
الحكوميـــة والمنصـــات الخاصة، ومشـــاركة 
المعلومات؛ لتســـهيل اتخـــاذ القرار في منح 

التسهيات والقروض.
وشدد مســـؤولون عن تمويات المؤسسات 
فـــي بنكيـــن محلييـــن، علـــى أن تداعيـــات 
جائحـــة “كورونـــا” تفرض على المؤسســـات 
تغييـــر طريقـــة عملهـــا وتبنـــي نهجـــا أكثـــر 
تنوًعـــا، والبعـــد عـــن األفـــكار التقليديـــة في 
األعمـــال، وتبنـــي أفـــكارا مبتكـــرة واالتجاه 
نحـــو التصديـــر والشـــراكات لخلـــق رؤوس 

أموال أكبر.

وشـــددوا على أن تحدي “السيولة” سيكون 
هو التحدي األكبر، وليس التعرض للخسارة 
علـــى  أن  إلـــى  مشـــيرين  ذاتهـــا،  حـــد  فـــي 
المؤسســـات خفض النفقـــات والحفاظ على 

مستويات سيولة جيدة.
وبخصـــوص االنتقـــادات الموجهـــة للبنـــوك 
بشـــأن عدم كفاية الجهود التـــي تبذلها إزاء 
للشـــركات  والتمويـــات  الخدمـــة  تقديـــم 
الصغيـــرة، قال الرئيـــس التنفيذي للخدمات 
المصرفية للمؤسســـات والشـــركات في بنك 
البحريـــن اإلســـامي، وســـام باقـــر “إنـــه مع 
وجـــود جهـــات وبرامج داعمـــة، مثل برامج 
“تمكين”، أصبحت البنوك تتعامل بثقة أكبر 
مع الشركات الصغيرة”، مستدركا أن البنوك 
تحتـــاج لمزيد من “الشـــفافية” فيمـــا يتعلق 
بمعلومـــات أصحـــاب األعمال والمؤسســـات 
الراغبـــة فـــي االقتـــراض، مقترًحـــا أن يتـــم 
تأســـيس نظام لتصنيف الجدارة االئتمانية، 
علـــى غـــرار نظـــام “المعلومـــات االئتمانيـــة” 
بيـــن البنوك الذي تديره “بنفت”، وسيســـاعد 
البنـــوك فـــي التحقـــق من ســـجل الشـــركات 
والتزامهـــا بدفـــع التزاماتها والقـــروض، كما 

هو معمول به في كثير من الدول.
البنـــك لديـــه مهمـــة  وشـــدد باقـــر علـــى أن 
المواءمـــة بين حقوق ورغبات المســـاهمين 
وبين طلبات أصحاب الشركات، مشيرا إلى 
أنـــه ربما يكون هناك حاجـــة لقوانين تهدف 

لمزيد من الدفع نحو تبني الرقمنة.
الرقميـــة  الحلـــول  كانـــت  إذ  وبشـــأن حـــال 
تمثـــل حـــًا في حـــد ذاتـــه أو أداة وليســـت 

حـــًا للتحديـــات فـــي القطـــاع، قـــال رئيس 
الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات التجاريـــة 
والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة ببنك 
البحريـــن الوطنـــي، عـــارف جناحـــي “إن ما 
ينبغـــي التركيـــز عليـــه هو وجـــود “منظومة 

متكاملة” عند تقديم المنتجات الرقمية”.
وقـــال جناحـــي “إنـــه مـــع وجـــود كـــم مـــن 
المعلومـــات فـــي منصـــات إلكترونيـــة لـــدى 
مـــن  الخاصـــة  الجهـــات  ولـــدى  الحكومـــة 
البنـــوك، بات من األهميـــة بمكان تبادل هذه 
البيانـــات عبـــر منصـــة واحـــدة، إذ تســـتطيع 
البنـــوك الوصـــول إلـــى هـــذه المعلومات عن 
عمائهـــا، وبالتالي اتخاذ قرار منح القروض 
والتســـهيات بصورة أســـرع وأوضـــح، عبر 

مشاركة المعلومات.
وبّيـــن أن المنصات الرقميـــة لألفراد ناجحة 
بشـــكل أكبر، إذ إن اتخاذ القـــرارات الفردية 
أســـهل من نظيرتها في الشـــركة، واعتبر أن 

هذه الصعوبة ينبغي تجاوزها.
واتفـــق جناحي مع باقـــر، جازمـــا أن البنوك 
تحتـــاج مـــن الشـــركات الصغيـــرة أن تكـــون 
شـــفافة في إعطـــاء المعلومـــات، األمر الذي 
يســـاعد البنـــوك على تفهم ومنح الشـــركات 
احتياجاتها، خصوصا الغرض من الحصول 

على القروض.

المعايير الدولية وااللتزامات

اهتمامـــا  أولـــت  البنـــوك  كانـــت  إذا  وعمـــا 
االلتـــزام  أقســـام  تطويـــر  لموضـــوع  كبيـــرا 
على حســـاب أقســـام أخرى تتعلق بتسويق 

المنتجـــات، أشـــار باقـــر إلـــى أنـــه فـــي ظـــل 
وجـــود ممارســـات غير صحيحـــة من بعض 
البنـــوك على مســـتوى العالـــم، أدى ذلك إلى 
وجـــود معاييـــر دولية مشـــددة، فأصبح من 
الضـــروري وجـــود قســـم التـــزام يتعامل مع 
مختلـــف معاييـــر “بـــازل” ومكافحة غســـيل 
األموال، خصوصا في التعامات الدوالرية 
الدوليـــة مع البنوك الخارجية، التي ال يمكن 

أن تتم دون هذه االلتزامات.
وعـــاد باقـــر ليؤكـــد علـــى أهميـــة “شـــفافية” 
لمـــاذا يحتـــاج  التاجـــر وضـــرورة توضيـــح 
لقـــرض، وهـــذا يســـاعد البنـــك فـــي إعطـــاء 
الزبـــون تســـهيات إضافيـــة عنـــد المراجعة 

السنوية.
وقال المسؤول في بنك البحرين اإلسامي 
“إن أكثر ما يؤذي الشـــركات ليست الخسائر 
ولكـــن الســـيولة، إذ إن البنـــوك تركـــز علـــى 

جانب السيولة في التعامل مع الشركات”.
قـــال  البنـــوك،  فـــي  الرقمنـــة  وبخصـــوص 
رئيـــس إدارة األعمـــال في دائـــرة الخدمات 
المصرفية للشـــركات التجارية والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة بنك البحرين الوطني 
إيـــاد ابراهيـــم “إنـــه قبـــل 10 ســـنوات تعتبر 
الخدمـــات الرقميـــة في البنـــوك رفاهية، أما 

اليوم أصبحت شيئا حتميا وليس خيارا”.
البحريـــن  بنـــك  تجربـــة  إبراهيـــم  وتنـــاول 
الوطنـــي قائـــًا “ســـهلنا جميـــع األمـــور، فـــي 
حضـــور  يتطلـــب  الحســـاب  فتـــح  الســـابق 
صاحـــب الشـــركة أو من خـــال مدير عاقة 
المســـتثمرين، لكن جعلنا العملية ســـهلة، وال 

حاجة للحضور”.
البيـــت،  مـــن  يعملـــون  “العمـــاء  وتابـــع 
والموظفـــون في البنك يعملـــون من البيت، 
زودنا الموظفين بكل األدوات حتى ال تتأثر 
الخدمة )..( وحصلنا على ردود إيجابية من 

الزبائن”.
وأشـــار إلـــى أن البنك تواصل مع الشـــركات 
واألدويـــة  الطبيـــة  المعـــدات  تـــزود  التـــي 
وأعطيـــت التســـهيات الازمـــة؛ الســـتيراد 
جائحـــة  لمواجهـــة  للمملكـــة  المســـتلزمات 
االئتمانـــي  الســـقف  زيـــادة  عبـــر  كورونـــا، 

وغيرها من الخدمات.
اســـتخدام  فـــي  زيـــادة  وأوضـــح أن هنـــاك 
القنـــوات اإللكترونيـــة المصرفيـــة فـــي ظل 

جائحة كورونا.
وأكـــد جناحـــي أن المعلومـــات تلعـــب دورا 
كبيـــرا فـــي منـــح المؤسســـات التمويـــات، 
فبعض الشركات تزود البنوك ببيانات مالية 
مـــن العـــام 2018، وهـــذا يصعب مـــن عملية 
اتخـــاذ القرار، كمـــا أن البنـــوك تطلب وثائق 

تأمين على األصول.
وأشار إلى أن وجود نظام موحد بين جميع 
الجهـــات المعنيـــة لكان الحصـــول على هذه 

المعلومات أسهل واتخاذ القرار أسرع.
واتفق معه باقر، الذي زاد بقوله “نريد نظاما 
موحدا يتيح معلومات تديره “بنفت” مثا”.

ومـــن جهته، أضاف جناحي “إذا كانت هناك 
جهة واحدة تقدم هـــذه المعلومات، الزبائن 
والبنـــوك ستســـتفيد، ال نفكر في المنافســـة، 
كانـــت  كلمـــا  كبنـــك  كبيـــر،  الزبائـــن  قطـــاع 

لدينا شـــريحة أكبـــر من العمـــاء والقروض 
الصغيـــرة تكـــون المخاطرة أقـــل، وال يكون 
هناك تركيـــز كبير على عمـــاء معينين، كما 
أن الزبـــون ســـتكون لـــه خيـــارات أكبـــر فـــي 
التعامل مع أكثر من بنك وبالتالي الحصول 

على أسعار أفضل”.
دائـــرة  فـــي  األعمـــال  إدارة  رئيـــس  وقـــال 
الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات التجاريـــة 
والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة بنـــك 
البحريـــن الوطنـــي “إن هنـــاك تحديـــا اليوم 
يتمثـــل فـــي تشـــييد بنيـــة تحتيـــة للرقمنة؛ 
المقبلـــة”،  للســـنوات  المتطلبـــات  لمواكبـــة 
مشـــيرا إلى هنـــاك مزيد من المشـــاريع التي 
يتم العمل عليها مثل “الشـــيك اإللكتروني”، 
الذي من شأنه القضاء على الشيك الورقي، 
إذ سيتم إصدار وصرف الشيك إلكترونيا”.

وفيمـــا يتعلق بوضـــع ما بعـــد “كورونا”، قال 
جناحي “من المهم التنوع وابتكار منتجات 
والنظـــر إلـــى موضـــوع التدفقـــات النقدية”، 
واتفـــق مـــع زميلـــه باقر فـــي التشـــديد على 
موضوع التنوع في االســـتثمارات واالتجاه 

نحو التصدير.
 فيمـــا رأى إبراهيـــم عـــدم التقيـــد باألفـــكار 
القديمـــة، والبعـــد عـــن التكرار فـــي األعمال، 
اآلخريـــن  أخطـــاء  مـــن  التعلـــم  ومحاولـــة 
والتوجـــه للتصديـــر، خصوصـــا مـــع وجـــود 
تســـهيات للتصدير وأسواق مفتوحة، مثل 
الســـوق األميركيـــة، ومحاولـــة الدخـــول مع 
شـــركاء؛ من أجـــل تحصيل رأس مـــال أكبر 

للمشروعات.

البحريـــن فـــي  النفطيـــة  المشـــاريع  تنفيـــذ  اســـتمرار 

ــت” ــفـ ــنـ ــره “بـ ــ ــديـ ــ ــاء نــــظــــام ائـــتـــمـــانـــي لـــلـــشـــركـــات تـ ــ ــشـ ــ دعــــــــوة إلنـ

50 % إنجــاز مشـــروع تحــديــث مصفـــاة “بـابـكـــو”

بنوك بحرينية تطالب التجار بالشفافية للحصول على القروض

“السيولة” هي 
الهاجس األكبر في 
عصر جائحة “كورونا”

جناحي: االبتكار 
والتركيز على التدفقات 

النقدية بعد “كورونا”

إبراهيم: ابتعدوا عن 
األفكار التقليدية 

والمتكررة في األعمال

باقر: ضرورة تنويع 
االستثمارات واالتجاه 

نحو التصدير 

علي الفردان

عارف جناحيأياد ابراهيموسام باقر

مشروع تحديث مصفاة بابكووزير النفط متحدًثا في المجلس االفتراضي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

في التاريخ الحلو والمر والجميل والقبيح
في بعض األحيان يقع بين يديك كتاب ال تود االنتهاء من قراءته 
نظرا لتجربة صاحبه المنوعة في الحياة وروعة السرد والتحليل 
والوصف، وفي برنامج القراءة الذي وضعته لنفســـي طوال فترة 
الجلـــوس في المنزل، قـــرأت كتاب “األمة والعوامـــل المكونة لها” 
للكاتب محمد المبارك، واستمتعت بطريقة الحياة المرسومة في 
ثقافتـــه وتحليله للواقع، فالمؤلف يرى أن المهم في الثقافة ليس 
مـــا تحتويه من معلومـــات، إنما الروح التي تتميز بها عقلية األمة 
واالتجاهـــات الفريدة التـــي توحد أبناءها وتربـــط بينهم بصالت 

يعتزون بها ويفخرون كما يفخر الشريف بشرفه واستقامته.
الثقافـــة في رأي مؤلف كتاب األمة ليســـت شـــيئا جامـــدا ال يقبل 

التحول، بل هي قابلة ألن تتجدد وتنمو على الدوام.
وفـــي عـــرض عامـــل التاريخ يبين المؤلـــف أن فـــي التاريخ الحلو 
والمـــر والجميل والقبيـــح، لهذا ال نراه يندفع فـــي تمجيد التاريخ 
بـــكل مـــا فيه، بل إنه يبين لنا في دقة العالم أن المهم في التاريخ 
ليـــس حوادثه نفســـها، بل ما يوجـــه هذا التاريخ مـــن قيم ومعان 

سامية، فما أصدق ذلك. وحقا فإن المؤرخين إذا اعتدوا بالعصور 
اإلســـالمية أكثـــر من غيرها في تاريخ العـــرب، فلیس ذلك إال ألن 
هـــذه الفتـــرة من الماضـــي العربي أكثـــر حيوية مـــن غيرها وأقدر 
علـــى التعبير عـــن الحقيقة العربية في شـــكلها كدولـــة، وصورتها 
كحضـــارة ال أفراد، وفـــي أهدافها اإلنســـانية القائمـــة على تجاوز 

الكيان العربي نفسه في تسامح ومحبة وعطاء.
لقـــد علم اإلســـالم العرب كيف يكونون أنفســـهم بطریـــق ذوبانهم 
في اإلنســـانية الكبيرة والمعاني العظيمـــة، فكان تاريخهم عظيما 

كالمعاني التي حملوها.

بصورة عامة، إن القارئ يحس منذ أن يصافح بعينيه الصفحة  «
األولى من الكتاب وحتى ينتهي منه، أنه ليس أمام نظريات مترجمة 

وال أفكار مستوردة، وال غرو فبوسعك أنت مع أي إنسان أن تميز 
بين الحقائق التي يعرضها الذهن كتصورات عقلية، والحقائق التي 

يحياها الكاتب ويحس بها كشعور يفيض من ذاته. كتاب قيم 
يستحق القراءة واالقتناء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يكاد يكون صعبًا ما تفرضه الظروف الراهنة هذه األيام، لكنه مطلوب، 
ومحســـوب، خصوصا في ظل التداعيات الســـلبية المتســـارعة جراء 
فيـــروس )كورونـــا( الذي لم يرحم صغيرًا وال كبيرًا، ويعد اليوم أخطر 
كائن يهدد البشـــرية، وهو يصول ويجـــول للقضاء على كل حي على 

هذه األرض.
إن فلســـفة التباعد االجتماعي الوليدة، وما أفرزته من ثقافة جديدة 
بين أفراد المجتمعات، لم تكن بالحســـبان، وهي ســـبيل ســـيبقي على 
مـــا تغير من طبيعـــة الحياة، حتى بعد بلوغنا نهايـــة الجائحة. قضت 
الثقافـــة الجديـــدة علـــى رتابـــة الحياة المعتـــادة، وأتـــت برتابة أخطر 
وأدمـــر، وجعلـــت مما جعلـــت أعدادًا مهولة من البشـــر مـــن غير عمل، 
وفي ابتعاد كامل عن أقرب الناس إليهم، ألجل إتمام الســـيطرة على 

الخطر، والقضاء عليه، عاجالً أم آجالً. 
باتـــت الحيـــاة فـــي المســـتقبل القريـــب منه، وليـــس البعيـــد، واضحة 

المالمـــح، تضـــرب بعـــرض الحائـــط الكثيـــر مـــن العـــادات والتقاليـــد 
المتوارثـــة فـــي مختلـــف المجتمعـــات، وتؤســـس ألعـــراف اجتماعية 
مغايـــرة تمامـــًا عمـــا كانـــت عليه في الســـابق، وتســـتلزم االســـتخدام 
األكثـــر واألبلـــغ للتكنولوجيا الحديثة، بتطويرها، ليـــس اختياريًا، وال 

اعتباطيًا، بل كفرض يجب االلتزام به من كل المجتمعات. 
وللعقالء فقط، الذين يريدون أال تقع البشرية في مثل هذه األزمة  «

الشديدة مرة أخرى، والحالة المهولة المتعبة التي آلت إليها دول العالم 
على اختالف مساحاتها، واقتصاداتها، وثقافاتها، وقدراتها النظامية 

الصحية، أن يتعظوا، وأن يدرسوا تمامًا احتماالت حدوث أزمات عالمية 
أخرى متباينة، سواء كانت صحية، أو جغرافية، وغيرها من كوارث وأوبئة، 

وأال يضعوا الشعوب أمام امتحان، ليسوا مستعدين له، تاركين هراء 
التقدم العلمي المزعوم، وناذرين أنفسهم لعدم التخلي عن األرواح 
البريئة بسهولة تناسبت في عصرنا عكسيًا تمامًا مع شدة وقساوة 

الخطر!.

dr.ali.saegh 
@gmail.com

د. علي الصايغ

حيــــاة مغـــايـــــرة

بين الصحة واالقتصاد )2(
إن الصحـــة واالقتصـــاد رديفـــان لنمـــاء المجتمـــع ورخاء أفـــراده، فأزمة 
الكوفيـــد أكـــدت أهميتهمـــا مًعـــا، فالتوقـــف المؤقت لألنشـــطة واألعمال 
التجارية والتباعد االجتماعي ال ُيمثل خسارة للتجار والناس، بل مكسًبا 
لهـــم جميًعا، فحماية الناس من تداعيـــات الكوفيد وأخطاره تتطلب أن 
تكـــون صحة اإلنســـان أهم من المكاســـب المالية والتجاريـــة، وما يثبت 
صحـــة ذلك أن ميزانيـــات الدول وكل ما تملك من مـــوارد طبيعية تقف 
مشـــلولة اليـــوم أمـــام الكوفيـــد الذي يحصـــد أرواح عشـــرات اآلالف من 

البشر وُيصيب الماليين من الناس.
ويتحمل االقتصاد تكاليف األوبئة التي تصيب الناس، وقد أشـــار البنك 
الدولـــي إلـــى أن “االقتصـــاد العالمـــي يتحمـــل ســـنوًيا 570 مليـــار دوالر 
وبمـــا يـــوازي 0.7 % من الدخـــل العالمـــي” لمكافحة األوبئـــة واألمراض 
المســـتجدة ورعايـــة مرضـــى الكثيـــر مـــن الـــدول النامية وهـــذه األرقام 
تتزايـــد يومًيـــا. ويتطلـــب رفـــع معـــدالت اإلنتـــاج الجـــودة فـــي الرعاية 
الصحية، فجودة الصحة تحقـــق األمن االجتماعي والتطور االقتصادي 

وترفع صحة المواطن.
إن األولويـــة القصـــوى الحفـــاظ علـــى حيـــاة النـــاس مـــن خـــالل التباعد 
االجتماعـــي والعـــزل وتوقـــف بعـــض األنشـــطة االقتصاديـــة، وبجانـــب 
الصحة يأتي الرخاء المتمثل في التحســـن الدائم في مســـتوى معيشـــة 
اإلنســـان، إن صحة اإلنســـان ماضًيا وحاضًرا ومستقباًل مفتاح مشاركته 
فـــي التنميـــة الوطنيـــة، وال يمكـــن لإلنســـان أن يعمل أو أن يـــؤدي دوره 

التنموي إذا مرض وتألم.
والدولـــة حينمـــا وضعت حزمـــة من اإلجـــراءات االحترازية مـــن إدارية 
واجتماعية ومالية كان هدفها مســـاعدة المواطنين وأصحاب الشركات 
والتجـــار وحمايـــة االقتصاد الوطني مـــن االنهيار، فالتباعـــد االجتماعي 
والتوقف المؤقت لبعض األنشـــطة االقتصاديـــة وغيرها من اإلجراءات 

االحترازية ساهمت جميعها في انخفاض انتشار فيروس الكوفيد.
وتؤكد الدراسات الحديثة أن “العناية بالصحة يمكنها أن تساهم في  «

نمو االقتصاد العالمي بمئة مليار دوالر كل عام”، وهذا يعني أن العناية 
بالصحة وجودتها لها مردود إيجابي على االقتصاد، والعكس صحيح.

عبدعلي الغسرة

أدباء اختاروا عزلتهم... فرانز كافكا مثاال
يقول الكاتب التشـــيكي اليهودي فرانز كافكا رائد الكتابة الكابوسية 
- الـــذي غطـــى العالـــم بظالمـــه المعجـــون بالقهـــر والحـــزن والعجـــز 
والعبثيـــة والوحـــدة - “أرغب في عزلة تخلو مـــن التفكير، أكون فيها 
وجهـــا لوجه مع نفســـي”، ولعلـــه بهذه الطريقة اختار حياته ورســـمها 
وفق هذا النهج، معزوال وحيدا ومخلصا لكتاباته التي صب فيها قيأ 
مشـــاعره الظالمية حول العالم القاســـي وغيـــاب العدالة االجتماعية 
وغيرهـــا مـــن مـــآس، فتحولـــت حياتـــه إلى ســـاحة حرب شرســـة مع 
العالم الخارجي وفضل االنكفاء على نفسه حماية لجحره الداخلي. 
وقـــد نتجـــت عن هذه العزلة المختارة إصدارات تعد اليوم من روائع 
األدب، ولـــم يضاهه فيها أحـــد، بالرغم من تعرض الكثير منها للحرق 
والمنع والمصادرة، إال أنها أصبحت فيما بعد موضع ترحيب وتقدير 

بعد وفاته. 
وكما قال الفيلســـوف الفرنســـي إيميل ســـيوان “ال يســـتطيع أحد أن 
يحـــرس عزلتـــه إذا لم يعـــرف كيف يكون بغيضًا”، عـــرف كافكا كيف 
يصـــد اآلخريـــن بطريقتـــه، وال مـــالم عليه، فقـــد عانى طـــوال حياته 
من ســـطوة أب قاس، ثم عاش البؤس الوظيفي الذي كان يســـتهلك 
روحـــه وقوته خصوصا مع جســـده الواهن وقدرتـــه المحدودة على 
الحركة بسبب إصابته بالسل ومعاناته المستمرة من التوتر والضغط 
والصـــداع النصفي، والدمامل، واالكتئاب، واألرق، ووجد في الكتابة 
المواساة الوحيدة لحياته البائسة، التي انعكست على أعماله األدبية 
التـــي جســـدت المرارة والـــال جـــدوى والعدمية والظلـــم والصراعات 
النفســـية المعقـــدة، مصورا نفســـه فـــي روايته “المســـخ” بأنـــه مجرد 

حشرة كبيرة!
كافـــكا أوجـــد طريقتـــه الخاصة فـــي التعايـــش مع عالمه عـــن طريق 
العزلـــة، ولربمـــا هذه العزلـــة كانت أفضل قـــرار له، فاليـــوم ينظر إليه 

على أنه أحد أعظم كتاب القرن العشرين.
أما أنت... فاختر من تريد أن تكون في عزلتك.

Ameerasulaibeekh@gmail.com

أميرة صليبيخ

تقع البيانات الضخمة في صميم الجهود المبذولة من أجل فهم وتوقع 
التأثيـــر الذي ســـيحدثه فيـــروس كورونا علينا جميًعـــا، ومن أجل فهم 
كيفيـــة اســـتخدام البيانات الضخمـــة للتنبؤ وفهم مدى انتشـــار وتأثير 
الفيـــروس بشـــكل أفضـــل، أود أن أســـلط الضـــوء علـــى بعـــض مصادر 

واستخراجات البيانات.
يمتلـــك الباحثـــون مجموعات بيانـــات كبيرة جًدا للعمـــل عليها وجميع 
مـــا تم تعلمه حتى اآلن من علم البيانات والتقنيات الجديدة يجب أن 
يكون متاحًا في النطاق العام، بحيث يمكن للعالم استخدامه ونشره. 
حالًيا، تشتمل مجموعات البيانات المجمعة على معلومات من مصادر 
مختلفـــة مثـــل: معاهـــد الصحـــة الوطنيـــة األميركية ومنظمـــة الصحة 
العالمية، ومؤسسة كايزر، ومركز جونز هوبكنز باإلضافة إلى البيانات 
الوبائية، واألشعة السينية، واألشعة المقطعية، وتاريخ المرضى، وهذا 

األمر سيدعم الباحثين في المقام األول.
جزء من االســـتراتيجية هو قاعـــدة بيانات التأميـــن الصحي الوطنية 
المتكاملـــة والتـــي يتم مـــن خاللها ســـحب البيانات من قاعـــدة بيانات 
الهجـــرة والجمارك، ومن خـــالل مركزة البيانات بهـــذه الطريقة، عندما 
يقومـــون بمواجهة فيروس كورونا، فإنهم قادرون على الحصول على 
تنبيهـــات فـــي الوقت الحقيقـــي فيما يتعلق بمن قد يكـــون مصاًبا بناء 

على األعراض وسجل السفر. باإلضافة إلى ذلك، يساعد مسح رموز الـ 
QR واإلبالغ عبر اإلنترنت عن السفر واألعراض الصحية في تصنيف 
مخاطـــر عدوى المســـافرين، ويعمل كخط ســـاخن مجانـــي للمواطنين 
لإلبـــالغ عن أيـــة أعراض مشـــبوهة. ولقد اتخذ المســـؤولون إجراءات 
فورية منذ اللحظة التي نشرت فيها منظمة الصحة العالمية معلومات 
حول وجود التهاب رئوي ال يعرف ســـببه في الصين. وكانت هذه أول 
حالة لفيروس كورونا تم اإلبالغ عنها، ولعل استجابة تايوان السريعة 
واستخدام التكنولوجيا من األسباب المحتملة لمعدالت اإلصابة األقل 

من غيرها التي لديها على الرغم من قربها من الصين.
تســـاعد متتبعـــات فيـــروس كورونـــا فـــي الوقـــت الفعلي والتـــي تقوم 
بســـحب البيانات باســـتمرار من مصادر حول العالم، تســـاعد العاملين 
فـــي مجال الرعاية الصحية، والعلمـــاء، واختصاصيي األوبئة، وصناع 
السياســـات، علـــى تجميـــع بيانـــات الحـــوادث وتوليفهـــا علـــى الصعيد 

العالمي.
»  GPS كانت هناك بعض البيانات المثيرة لالهتمام الناتجة عن تحليالت الـ

لحركة السكان حسب المنطقة والمدينة، وما إلى ذلك، األمر الذي يساعد 
في نهاية المطاف على تقديم نظرة عن مدى امتثال السكان لتفويضات 

التباعد االجتماعي.

 

د. جاسم حاجي

علم البيانات والتقنيات وتأثيره على كورونا



تحصيل اإليجارات 

متابعة العقود المنتهية وتأجير الشاغر 

صيانة العقار ورفع قيمته السوقية

توفير خدمات راقية تليق بمستوى المستأجرين

إدارة شاملة للعقار تحت إشراف أمهر 

المستشارين واإلداريين والمهندسين

متابعة الجوانب القانونية وتمثيل المالك 

في المحكمة

 بعض من أعمالنا في إدارة المباني

متخصصون في إدارة العقارات
نوفر عليك الجهد والمال ,, بإدارة محترفة لعقاراتك

39696598
مهدي حبيل

17555593
المكتب الرئيسي

Call.

www.grnata.comBroker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

 g r n a t aFOLLOW:

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

لإليجار مكاتب جاهزة
ومفروشة بالكامل

 في منطقة حيوية ومييزة 
على شارع اإلستقالل سهل 

الوصول إليها، مع توفر المواقف 
للبناية والمصاعد ونظام أمن 

ومراقبة 24 ساعة.

لإلستفسار على هاتف رقم: 
17499900-39499938

او زيارة موقعنا
www.alfanar-dev.com

38344464
17785454marketing@alhaddad-mer w r r
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري  

)CR2020-73533( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه    بطلب اســم تجاري، فعلى كل مــن لديه اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن بكتاب مرفقــا به ما يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: ايوب الشيخ علي العريبي
االسم التجاري الحالي  :    بيبلوس للتجارة

االســـــم التجـــاري الجديد  : بيبلوس اللوجستيه

رقم القيد:   81593 – 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل  

)CR2020-72843( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل   

)CR2020-72993( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه    بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر: فضيلة فاضل علي فاضل

االسم التجاري الحالي  :    االبرة السحرية للزي الرسمي

االســـــم التجـــاري الجديد  : االبرة السحرية لالقمشة

رقم القيد:     74545 – 2

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه    بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: هناء عبد هللا عبد الرزاق الشكراني       

االسم التجاري الحالي  :    مغسلة السفير          
االســـــم التجـــاري الجديد  : خذني للتوصيل            

رقم القيد:   24115 -  18

التاريخ :14/5/2020التاريخ :13/5/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري  

)CR2020-70818( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه    بطلب اســم تجاري، فعلــى كل من لديه اعتــراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا من تاريــخ اإلعالن بكتــاب مرفقا بــه ما يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: فضه حبيب حسن عباس       

االسم التجاري الحالي  :    ميركافا كفتيريا          
االســـــم التجـــاري الجديد  : خواتم اكسبرس كافتيريا            

رقم القيد:      86948 – 5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اإلتقان لالستشارات التسويقية  ذ.م.م
سجل تجاري رقم 48646

تعلن ادارة الصناعة والتجارة والسياحة  بانها تقدم اليها اإلتقان لالستشارات 
التسويقية  ذ.م.م

PARI� /48646  بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة  المســجلة بموجــب القيــد رقــم
YARATH BALASUBRAMANIAN مصفيا للشركة.

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

PARIYARATH BALASUBRAMANIAN      :عنوان المصفي
رقم الموبايل: 38838468

VISIONBC1@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

بشان تحويل   شركة الشخص الواحد الى مؤسسة فردية    

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم 
اليهــا مالكــة صيدليــة تــاال ش.ش.و لمالكتهــا الدكتــورة لهيــب ضيــاء احمــد اغا  
والمســجلة بموجب القيد رقم  77043 –  بطلب تحويل الشــركة الى مؤسســة 

فردية لتصبح باسم السيدة / ايناس واثق شاكر رامز بعد تنازلها عنها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد خديجــه محمــد جعفــر محمــد علــي الجفيــري المالــك لـــ مصنــع ذا كــراب 
تحويــل  طالبــا   123203�1 رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلة  فرديــة(  )مؤسســة 

المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال
وقــدره 5000، لتصبــح الشــركة مملوكــة من الســادة التالية اســمائهم: 1. يوســف 
يوســف طه محســن 2. حســين منصور حســن منصور المطوع 3. ابراهيم ســالم 

مصلح المصري
القيد: 1�123203 التاريخ: 2020�05�13
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الكبـــرى  المحكمـــة  عاقبـــت 
وافـــدا  الرابعـــة  الجنائيـــة 
 3 لمـــدة  بالســـجن  أربعينيـــا 
ســـنوات و10 أيـــام وبتغريمه 
مبلـــغ 100 ألـــف و100 دينار، 
فضـــا عـــن إبعـــاده نهائيا عن 
مملكـــة البحريـــن عقب تنفيذ 

العقوبة.
وثبت بحق المتهم استياؤه 
علـــى نحو 98 ألـــف دينار من 
باســـتعمال  خارجيـــة  بنـــوك 
جهاز الســـحب التابع لشـــركة 
تصاميم ونجارة، إذ أبلغ عنه 

صاحب الشركة نفسه.
كمـــا تبيـــن حيازتـــه وتداولـــه 
عبـــر هاتفـــه النقـــال لمقاطـــع 

إباحية.

3 سنوات وغرامة 
100 ألف واإلبعاد 

ا لوافد نهائيًّ

local@albiladpress.com
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عباس إبراهيم عباس إبراهيم

حجـــزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 
النظر في القضايا الجديدة المرفوعة ضد 
بنك المســـتقبل و3 متهمين فيه، باإلضافة 
إلـــى بنكي ملي وصـــادرات إيـــران وفرعه 
بهـــذه  أجـــروا  والذيـــن  خليجيـــة،  بدولـــة 
الوقائع عمليات غسيل أموال لمبالغ تصل 
إلـــى 4 مايين دوالر؛ للنطـــق بالحكم فيها 

بجلسة 2 يوليو المقبل.
وكانـــت ذات المحكمـــة قضـــت فـــي وقت 
ســـابق بمعاقبـــة نفـــس المتهميـــن الســـبعة 
فـــي 5 وقائـــع مختلفـــة بســـجن المتهميـــن 
الثاثـــة “نائبـــي الرئيس التنفيـــذي ومدير 
المبيعـــات فـــي بنك المســـتقبل” لمـــدة 25 
ســـنة لكل منهـــم بواقع 5 ســـنوات عن كل 
قضيـــة، كما غرمتهم والبنوك األربعة بمبلغ 
100 ألـــف دينـــار لكل منهم فـــي كل قضية 
وبإجمالـــي بلغ 3 ماييـــن و500 ألف دينار 

فـــي جميـــع القضايـــا، كما أمـــرت بمصادرة 
متهـــم  كل  أمـــوال  مـــن  دوالر   80153.6
وممتلكاته في جميع القضايا، أي بإجمالي 
أكثر مـــن 561 ألف دوالر فـــي كل القضايا 
المرفوعة ضد جميع المتهمين. واســـتحق 
المدانين تلك العقوبات بســـبب تجريدهم 
آلالف العمليات مـــن المعلومات والبيانات 
لتحويـــات مالية بلغـــت 5 مليارات دوالر، 
فضا عـــن إخفاء آالف المعامات األخرى 
لبحرينيين وصلت قيمتها لـ 2 مليار دوالر، 
والتـــي ال تـــزال تجـــرى مباحثـــات بشـــأن 
اعتقـــاد تأثيرهـــا علـــى النظـــام المصرفـــي 
لعـــدة  التحقيـــق  امتـــد  حيـــث  العالمـــي، 
سنوات قبل إحالة هذه الوقائع للمحكمة.

يذكـــر أن  المحامي العام المستشـــار نايف 
يوســـف محمـــود صـــرح فـــي وقت ســـابق 
أنـــه واســـتكماال للتحقيقات التـــي تجريها 
النيابـــة العامـــة في مخطط ضخم لغســـل 
مليـــارات الـــدوالرات عبـــر بنك المســـتقبل 

الـــذي تـــم تأسيســـه فـــي مملكـــة البحرين، 
والتحكـــم فيـــه من قبـــل بنكيـــن إيرانيين 
مملوكيـــن إليـــران، وهمـــا البنـــك الوطنـــي 

اإليراني “ملي”، وبنك صادرات إيران.
وأحالـــت النيابـــة العامة للمحكمـــة الكبرى 
الجنائية عـــددا من الوقائع الجديدة، التي 
وجهت فيها تهما مختلفة للمدعى عليهم، 
وهـــم مســـؤولو بنك المســـتقبل، فضا عن 
ذلـــك البنك وثاثة بنـــوك إيرانية بارتكاب 
قانـــون حظـــر  بموجـــب  متعـــددة  جرائـــم 
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
للقوانيـــن  انتهاكاتهـــم  بموجـــب  وكذلـــك 
واألنظمـــة المصرفيـــة المعمـــول بهـــا فـــي 
المملكة، حيـــث بلغ مجموع األموال محل 
الغسل في تلك الوقائع محل اإلحالة قرابة 
4 مايين دوالر، وأضـــاف بأن التحقيقات 
مازالت مستمرة في اآلالف من المعامات 
المتبقيـــة، والتي مـــن المتوقع أن تكشـــف 

عن متورطين أكثر في ذلك المخطط.

دوالر ــن  ــي ــاي م  4 بــقــيــمــة  ــوال  ــ أمـ غــســيــل  بــتــهــمــة 
2 يوليو... النطق بالحكم على “المستقبل”

5 سنوات وغرامة للمتهمين بـ “مخزن الهملة”
للمجتمـــع العامـــة  بالصحـــة  المتالعبيـــن  جميـــع  ردع  “النيابـــة”: 

صرح رئيـــس نيابة الـــوزارات والجهات 
العامة المحامي العام المستشار حسين 
البوعلي بأن المحكمة الجنائية الصغرى 
الثانية أصدرت حكمها أمس في واقعه 
غش األغذية والتاعب فيها، والخاصة 
بتاعـــب عدد مـــن المتهميـــن بصاحية 
المنتجات الغذائيـــة المنتهية الصاحية 
وإعـــادة بيعهـــا مـــرة أخـــرى، إذ قضـــت 
المحكمـــة حضورًيـــا بحبـــس المتهميـــن 
النفـــاذ  مـــع  ســـنوات   5 والثانـــي  األول 
وتغريم كل منهما 5 اآلف دينار عن جميع 
التهم المســـندة اليهم لارتباط وبحبس 
النفـــاذ  مـــع  3 ســـنوات  الثالـــث  المتهـــم 
وتغريمـــه 2000 دينـــار عـــن جميع التهم 
لارتبـــاط وبتغريم المتهم الرابع 5 اآلف 

دينار عن جميع التهم المسندة لارتباط 
وأمـــرت بإبعادهـــم نهائًيا عـــن الباد بعد 
تنفيذ العقوبة وبمصـــادرة المضبوطات 
وإتافهـــا علـــى نفقـــة المحكـــوم عليهـــم 
ونشـــر ملخـــص الحكـــم فـــي صحيفتين 
محليتين يوميتين على نفقة المحكوم. 
وتعـــود تفاصيـــل الواقعـــة فيمـــا أبلغـــت 
بـــه إدارة الصحة العامـــة بوزارة الصحة 
بأنـــه وردت إليهم معلومـــات عن وجود 
مخـــزن في منطقة الهملة يتم فيه غش 
المـــواد الغذائية منتهيـــة الصاحية من 
خال تغييـــر تاريخ صاحيتهـــا وإعادة 
بيعهـــا مـــرة أخـــرى، وعليه تم التنســـيق 
بيـــن إدارة الصحة العامـــة والمختصين 
في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

قـــام  إذ  المختصـــة،  األمنيـــة  واإلدارة 
باتخـــاذ  القضائـــي  الضبـــط  مأمـــورو 
وأســـفر  المخـــزن،  تفتيـــش  إجـــراءات 
التفتيـــش عـــن ضبـــط 2 مـــن المتهميـــن 
وبحوزتهمـــا منتجـــات غذائيـــة فاســـدة 
منتهيـــة الصاحيـــة، واألدوات الخاصة 

بتغييـــر الصاحية وفـــرار متهم آخر، تم 
ضبطه الحقا.

وأشـــار البوعلـــي إلـــى أن النيابـــة العامة 
قـــد باشـــرت التحقيق فـــي الواقعة فور 
نســـب  مـــا  المتهمـــان  أنكـــر  إذ  إباغهـــا، 
إليهمـــا مـــن اتهامـــات بحيـــازة منتجات 
الصاحيـــة  منتهيـــة  فاســـدة  غذائيـــة 
بقصـــد التـــداول، وعليه حبســـت النيابة 
المتهميـــن احتياطًيـــا كمـــا تـــم التحفـــظ 
علـــى المخـــزن ومـــا بداخله مـــن أدوات 
المضبوطـــة  األغذيـــة  وفحـــص  وآالت 
وطلب تحريات جهات الشرطة وأحالت 
القضية للمحكمـــة المختصة فور انتهاء 
التحقيقـــات فيها والتي أصدرت حكمها 

المتقدم

حسين البوعلي

المنامة - النيابة العامة
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منهج علي بن أبي طالب في األزمات
Û  كنــت كثيــًرا مــا تأملــت عبــارة “تــد فــي األرض قدمــك”، وهــي التــي

وردت ضمــن حــوار بيــن اإلمام علي بن أبي طالب عليه الســام، وابنه 
محمــد بــن الحنفية حين ســلمه الراية في أحد حروبــه.. ولربما ونحن 
نعيش ذكرى استشــهاد أمير المؤمنين عليه الســام، نتبصر في باغة 

المفردات من يعمق فيها معاني الثبات في األزمات والمحن.
Û  ما معنى تلك العبارة :”تد في األرض قدميك؟”.. “تد” فعل أمر، وحين

نقول “وتد في األرض قدمه” أي ثبتها وهي كما يقول بعض اللغويين 
منســوبة إلــى “وتــد الخيمــة” الــذي يثبــت أركانهــا، وفــي حديــث أميــر 
المؤمنيــن البنــه محمد بن الحنفية: “تــزول الجبال وال تزل، عض على 
ناجــذك وأعــر هللا جمجمتــك، تــد فــي أرض قدمــك، ارم ببصــرك أصى 

القوم وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند هللا سبحانه وتعالى”.
Û  هنا، تأتي لمحة عن سمات الخبير المفكر والقائد المسؤول التي تظهر

بشكلها العملي في األزمات والمحن، وقد سئل اإلمام علي عليه السام 
عــن تلــك الخصال، فاختصرها فــي: الحلم والحــذر والتقدير والتفكر، 
فللحلم أثر في سيطرة اإلنسان على نفسه عند الغضب وتمنع التعجل 
وتفــرض التأنــي وهذا مــا هو مهم لكل خبير، فلن يتجاوز اإلنســان أي 

أزمة إال إذا كان حليما ال تأخذه العجلة وال يستعجل في الحكم.
Û  يصف اإلمام علي بن أبي طالب عليه الســام ســمات رســول هللا نبينا

الكريــم محمــد صلــى هللا عليه وعلــى آله وصحبه وســلم في األزمات 
والمحن، فيقول: “كان رسول هللا “ص” أجود الناس صدًرا، وأصدقهم 
لهجــة، وألينهــم عريكــة، وأكرمهــم عشــرة، مــن رآه بديهــة هابــه، ومــن 
خالطــه معرفــة أحبــه”، وكمــا ورد فــي كتــاب شــمائل الرســول ودالئــل 
نبوتــه وفضائلــه وخصائصــه أن تلــك النعــوت تعبر عن شــخصية فذة 
في تكوينها وتأديبها وعلمها، ولها جاذبية وحضور من الوهلة األولى 
لــكل مــن يتعامــل معهــا، ويضــاف إلى ذلــك كنه أنــه كان معلًما مرشــًدا 

للخير في ضوء شريعة هللا المنزلة.
Û  فــي األزمــات، نحتاج إلى من يتصف بأوصاف المســؤولية العامة لدى

القائد.. ال يعني ذلك مسؤولية دولة أو جهة أو كيان، بل هي مسؤولية 
دينية ووطنية الســيما حينما تضطرب األوضاع وتنتشــر األوبئة، وال 
يقتصــر ذلــك علــى الحــروب فحســب، بــل تظهــر أهميتهــا فــي أوقــات 
انتشــار األوبئــة والرعب والقلق، والبطولــة هنا تكمن في وجود عقول 
األزمــات، واختصــر زبــدة القــول، وهــي أن الــدور الــذي لعبــه صاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنســيقية 
فــي إدارتــه لمكافحــة فيــروس كورونــا، يعكــس شــخصية قائــدة فذة 
تحافظ على استقرار المجتمع رغم شدة وضراوة المعركة. نسأل هللا 

لبادنا ولكل باد المسلمين األمن والسام والحفظ من كل الشرور.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد
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الصيــن ألميــركا: اتهامنا بقرصنــة عالجات “كورونــا” افتراء

االتحاد األوروبي: لقاح “كوفيد 19” خالل عام

عالميا  الحاصل  التسابق  خضم  في 
والتوصل  الــوبــاء  مقارعة  أجــل  مــن 
إلـــى عـــاج لــفــيــروس كـــورونـــا الــذي 
شخص  ألــف   290 اآلن  حتى  حصد 
حول العالم، أعلنت الوكالة الصحية 
ــي أمــس  ــ ــ ــاتــحــاد األوروبـ الــتــابــعــة ل
كوفيد19-  ضد  اللقاح  أن  الخميس 
سيكون جاهزا خال عام في “أفضل 

السيناريوهات”.
ــة أنــه  ــيـ وأوضـــحـــت الــوكــالــة األوروبـ
على  لــقــاح  يحصل  أن  الممكن  مــن 
ــام تــقــريــبــا وفقا  الــمــوافــقــة خـــال عـ

لسيناريو “متفائل”.
إلى ذلك، عبر ماركو كافاليري رئيس 
إدارة اللقاحات بالوكالة عن تشكيكه 
اللقاح  بأن  أفادت  في مزاعم سابقة 
بــحــلــول سبتمبر.  يــكــون جــاهــزا  قــد 
للقاحات،  “بالنسبة  للصحفيين  وقال 
يبدأ  أن  يــجــب  تــطــويــرهــا  نــظــرا ألن 
نظر  وجهة  من  يمكننا  الصفر...  من 

متفائلة أن نتوقع عاما من اآلن”.
ــي هو  ــحــال كــمــا أضــــاف “تــفــكــيــرنــا ال
التطوير  قــيــد  الــلــقــاحــات  جميع  أن 
كبيرة من  لتجارب  أن تخضع  يجب 
مستوى  لتحديد  الــثــالــثــة  الــمــرحــلــة 

الحماية”. 
وقـــال “قــد تتطور األمـــور مــع تطور 
الوباء، وسنرى ما إذا كنا بحاجة إلى 

القيام بشيء آخر”.
ــــي عــشــرة  ــد حـــالـــيـــًا حــــوال ــواجـ ــتـ ويـ
لقاحات “مرشحة” يتم اختبارها في 
وبريطانيا  بالصين  متقدمة  مراحل 

وألمانيا والواليات المتحدة.
ــي حــيــن اقــتــرح بــعــض الــخــبــراء  وفـ
السريرية  التجارب  مطلب  إســقــاط 
قال  تماما،  النطاق  واسعة  المتقدمة 
كافاليري “هذا أمر ال يتم النظر فيه 

حاليا”.
ــذا فـــي وقــــت تـــجـــري عــدة  يـــأتـــي هــ
ــات ومـــنـــظـــمـــات رســـمـــيـــة مــن  ــركــ شــ
مختلف البلدان تجارب على حوالي 

ــفــيــروس  ــل ل ولــــقــــاح  “عــــــــاج”   100
منظمة  رجــحــت  الــــذي  الــمــســتــجــد، 
ــدًا  أبـ يختفي  أال  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
ــرافــق الــبــشــر كــمــا غــيــرهــا من  وأن ي
لها  تصريح  أحــدث  في  الفيروسات، 

مساء األربعاء.

قراصنة الصين واللقاح

لبكين  أميركا  اتــهــام  وبعد  سياسيا، 
ودراســات  أبحاث  قرصنة  بمحاولة 
ــات ولــــقــــاحــــات ضــد  ــ ــاجـ ــ حــــــول عـ

فيروس كورونا، أتى الرد الصيني. 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  وقــالــت 
متسللين  اتهام  عن  ســؤال  على  ردا 
أبحاث  باختراق  بالصين  مرتبطين 
أمــيــركــيــة بــشــأن مـــرض كــوفــيــد19- 
الواليات  افــتــراءات  تنفي  بكين  إن 

المتحدة.
الــوزارة،  باسم  المتحدث  أضاف  كما 
أنه  الخميس،  اليوم  ليجيان،  تشاو 
إدانــة أي تصرفات من خال  ينبغي 
جهود  تقويض  إلى  تهدف  اإلنترنت 

مكافحة المرض.

السلطات  نبهت  أن  بعد  ذلـــك،  أتــى 
األمـــيـــركـــيـــة األربـــــعـــــاء، الــبــاحــثــيــن 
األميركيين إلى أن قراصنة تدعمهم 
ــصــيــن يـــحـــاولـــون ســـرقـــة أبــحــاث  ال
وملكيات فكرية على صلة بعاجات 

لكورونا ولقاحات له.
التحقيقات  لمكتب  بيان  في  وجــاء 
الفيدرالي ولوكالة األمن اإللكتروني 
تنبيه  تم  أنــه  التحتية،  البنى  وأمــن 
حول  أبحاثًا  تجري  التي  المنظمات 
الوباء من “استهداف مرّجح وخروق 
الصين  جمهورية  جانب  من  للشبكة 

الشعبية”.
كما أشار إلى أنه “تم رصد محاوالت 
لهذه الجهات تهدف إلى البحث عن 
ملكيات فكرية قّيمة وبيانات للصحة 
العامة على صلة بلقاحات وعاجات 
وفحوص من شبكات وطواقم على 

صلة باألبحاث حول كوفيد19-”.
الصين  تبذله  “ما  أن  البيان  وأضــاف 
الســتــهــداف هــذه الــقــطــاعــات يشكل 
بلدنا  تــصــدي  لجهود  كبيرا  تــهــديــدا 

لكوفيد19-”.
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  أن  إال 

أو  دليل  أي  يعطيا  لم  األمــن  ووكالة 
للصين،  الموّجه  االّتــهــام  على  أمثلة 
التي  المؤسسات  “كــل  حّضا  لكّنهما 
تــجــري أبــحــاثــا فـــي هـــذه الــمــيــاديــن 
على تعزيز أمنها اإللكتروني واّتخاذ 
تدابير التصدي للتهديدات الداخلية 
مـــواد على  االّطــــاع ســرا على  لمنع 

صلة بكوفيد19- أو سرقتها”.

حرب متعددة الفصول!

يذكر أن العاقات الصينية األميركية 
شــهــدت خـــال األســابــيــع الــمــاضــيــة 
حربًا اتسمت بالحدة في العديد من 
محطاتها، وتنوعت بين “منع إعطاء 
وإطـــاق  لصحافيين”،  الــتــأشــيــرات 
نشر  أو  معينة،  شــوارع  على  أسماء 
تفنذ  أو مقاالت  فيديوهات ساخرة، 

“األكاذيب”.
كما أكدت اإلدارة األميركية أكثر من 
تــؤكــد أن  أدلـــة  مــرة أن فــي حوزتها 
خرج  العالم  اجتاح  الــذي  الفيروس 
نفته  مــا  وهـــو  ــان،  ــ ووهـ مختبر  مــن 

مرارا بكين.

عواصم ـ وكاالت

طاقم طبي يجري عمليات فحص لكشف “كورونا” في ووهان بالصين )أ ف ب(

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

قاعدة  نفق جديد في  ببناء  إيــران  قيام  االصطناعية  لألقمار  أظهرت صور 
ذكرت  ما  وفق  متطورة،  أسلحة  تخزين  أجل  من  سوريا؛  شرقي  عسكرية 

شبكة “فوكس نيور” اإلخبارية األميركية.
وتظهر في الصور التي تم التقاطها في 12 مايو الجاري، جرافات وحفارات 
العسكرية شرقي  اإلمــام علي  بناؤه في قاعدة  يتم  الذي  النفق  عند مدخل 

سوريا، ويقدر عرضه بأكثر من 4 أمتار ونصف المتر.
وبحسب صور األقمار االصطناعية، التي حصلت عليها “فوكس نيوز” على 
مدار شهري مايو وأبريل، فإن النفق الجديد قادر على تخزين مركبات تحمل 
شركة  أجرته  للصور  استخباري  تحليل  وتوصلت  متطورة.  أسلحة  أنظمة 
أنفاق مماثلة تم  إلى  بالنظر  إلى هذا االستنتاج  إنترناشونال”  “إيميج سات 

حفرها خال األشهر التسعة الماضية في المجمع نفسه، أو في محيطه.
 3 من  أكثر  بعد  على  األنفاق  أحد  أن  األميركية،  اإلخبارية  الشبكة  وذكــرت 
أجبر  مما  الــمــاضــي،  مـــارس  فــي  للقصف  تــعــرض  الــقــاعــدة،  مــن  كيلومترات 

اإليرانيين على التوقف فجأة عن الحفر والبناء في المكان.
العسكرية  القاعدة  نــيــوز” أول مــن كشف عــن وجــود هــذه  “فــوكــس  وكــانــت 

اإليرانية في سبتمبر 2019، نقا عن مصادر استخباراتية غربية متعددة.

أنفاق لتخزين األسلحة.. كشف خطة إيران في سوريا

باريس ـ أ ف ب

اعــتــبــر الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل 
لــوبــاء  المحتمل  الــلــقــاح  أّن  مـــاكـــرون، 
كوفيد19- ال يجب أن يخضع “لقوانين 
أعلنت مجموعة  بعدما  السوق”، وذلك 
سانوفي لألدوية أّنها ستمنح األولوية 
للواليات المتحدة في حال نجحت في 
الرئاسة  أعلنت  ما  وفــق  لقاح،  تطوير 

الفرنسية، أمس الخميس.
وقال اإلليزيه إّن “الجهود المبذولة في 
األشهر األخيرة تبّين أنه من الضروري 
ــذا الــلــقــاح ســلــعــة عــامــة  أن يـــكـــون هــ
السوق”،  لقوانين  يخضع  وأال  عالمية، 
الفرنسي سيلتقي  الرئيس  موضحا أن 
مسؤولين من سانوفي بداية األسبوع 

المقبل.
ــام  ــعــ ــ وكــــــــان الــــمــــديــــر ال

ــي  ــوفـ ــانـ ــركــــة سـ ــــشــ ل
ــون،  ــ ــدسـ ــ بـــــــول هـ
ــار عــاصــفــة في  أثـ

األميركيين  بأن  تصريحه  إبعد  فرنسا 
سيحظون باألولوية في الحصول على 
لقاح تعمل الشركة على تطويره؛ ألنهم 

استثمروا ماليا لدعم أبحاثها.
وسارع اوليفيي بوجيلو رئيس الشركة 
في فرنسا إلى توضيح ما قاله المدير 
األوروبي  االتحاد  أن دول  فأكد  العام، 
ستحصل على اللقاح عند التوصل إليه 
شرط أن تثبت الفاعلية نفسها في دعم 

تمويل تصنيع اللقاح.
إلى ذلك، يعمل معهد باستور الفرنسي 
عــلــى ثـــاثـــة مــشــاريــع لــتــطــويــر لــقــاح 
النسخة  ترتكز  كــوفــيــد19-،  وبــاء  ضد 
لــقــاح معدل  تــقــدمــًا منها عــلــى  األكــثــر 
أولى  تظهر  أن  يتوقع  الحصبة،  ضد 
وفق  المقبل،  أكتوبر  في  نتائجه 
ــج الــمــتــعــلــقــة  ــرامـ ــبـ مــنــســقــة الـ
ــات، كــريــســتــيــان  ــاحـ ــقـ ــلـ ــالـ بـ

غيرك.

ماكرون: لقاح “كورونا” سلعة عالمية

القدس المحتلة ـ وكاالت

أعــلــن الــجــيــش اإلســرائــيــلــي أمــــس الــخــمــيــس، قــتــل مــواطــن 
من  بالقرب  دهــس  عملية  تنفيذ  حــاول  أنــه  بزعم  فلسطيني، 
مستوطنة “نغوهوت” في منطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية. 
ووفقا لمزاعم الجيش اإلسرائيلي، فإن فلسطينيا اتجه بسيارته 
نحو جنود إسرائيليين بالقرب من مستوطنة “نغوهوت” جنوب 
مدينة الخليل في الضفة الغربية، وقام بدهس أحدهم تم نقله 
إلى مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع. من جانب آخر، قررت 
عنها  مرشح  تقديم  العربية  األغلبية  ذات  المشتركة  القائمة 
لرئاسة الكنيست اإلسرائيلي، بعد استقالة زعيم تحالف “أزرق-

أبيض” بيني غانتس من هذا المنصب. 
المنصب  لهذا  الكنيست،  في  قوة  أكبر  ثالث  القائمة،  ورشحت 
العربية  “الحركة  رئيس  التشريعية  الهيئة  في  كتلتها  رئيس 
التجربة األطول  النائب صاحب  للتغيير”، أحمد الطيبي، لكونه 
بين نواب القائمة. وشددت القائمة في بيان أصدرته اليوم على 
القائمة  بأن  سياسي  موقف  تسجيل  “بمثابة  الترشيح  هذا  أن 
مستقلة  وكتلة  متجانسة  معارضة  من  جزءا  ليست  المشتركة 
السياسي  الموقف  ولنا ولجمهورنا  األخرى،  المعارضة  كتل  عن 

المختلف عن باقي أحزاب المعارضة”.

مقابل سياسة  بديل حقيقي  إلى ضرورة طرح  القائمة  ولفتت 
اإلقصاء والتمييز التي تجلت أيضا في خطة الخروج من أزمة 
كورونا االقتصادية واالجتماعية، وذلك في وجه “حكومة الضم 

وحكومة قانون القومية وكمينتس”.
خال  الجديدة  اإلسرائيلية  الحكومة  تــؤدي  أن  المتوقع  ومن 
الساعات القادمة اليمين الدستوري بعد أزمة سياسية استمرت 

ألكثر من عام.

قوات االحتالل تقتل فلسطينيًّا بزعم محاولته دهس جنود
القائمة المشتركة ترشح نائبا عربيا لرئاسة الكنيست

دبي - العربية.نت

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
ــخــمــيــس خــال  الــكــاظــمــي أمــــس ال
اإلرهــاب  مكافحة  جهاز  لمقر  زيـــارة 
التدخل  عن  الجهاز  إبعاد  “يجب  أنه 
وكالة  نقلته  مــا  بحسب  السياسي”، 

األنباء العراقية.
ــه رئـــيـــس جــهــاز  ــقــائ وشـــــدد خــــال ل
ــفــريــق الــركــن  مــكــافــحــة اإلرهــــــاب ال
عــبــدالــوهــاب الــســاعــدي وعــــددا من 
أهمية  والمنتسبين  والضباط  القادة 
ــذه  ــلـــى اســـتـــقـــالـــيـــة هـ الـــحـــفـــاظ عـ
قوتها  وتعزيز  الوطنية،  المؤسسة 
ودورها في حماية الدولة، وضرورة 
عن  اإلرهــــاب  مكافحة  جــهــاز  إبــعــاد 
الـــتـــدخـــل الـــســـيـــاســـي، مــشــيــرا الــى 
التصدي  وضـــرورة  األمــنــي  التحدي 
لــبــقــايــا داعــــش بــكــل قــــوة وإحــبــاط 

محاوالتها.

مــن جــانــبــه، أعــلــن الــمــتــحــدث باسم 
“تويتر”  على  العراقية  الدفاع  وزارة 
ــعــام  ال الـــقـــائـــد  الــــــــوزراء  أن رئـــيـــس 
الكاظمي  المسلحة مصطفى  للقوات 
الــجــيــش عــلــى أن تكون  حــث قـــادة 
لحماية  “موجودة  األمنية  المنظومة 

أمن الباد والمواطن العراقي”.
وقال إن الكاظمي حث قادة الجيش 
“والتعامل  المتظاهرين  حماية  على 

بكل حكمة وعقل” مع المظاهرات.
ــراق لـــدى األمـــم  ــعـ وكــــان مـــنـــدوب الـ
المتحدة، محمد بحر العلوم، قد أكد 
العراقية  الحكومة  أولوية  أن  أمس، 
هــي صـــون ســيــادة الـــعـــراق وتــعــزيــز 
الدولة،  بيد  الساح  وحصر  القانون 
وفـــق مــا قــالــه الــنــاطــق بــاســم وزارة 

الخارجية العراقية أحمد الصحاف.
الكاظمي  عن  نيابة  كلمة  في  وشــدد 

على  ــن،  األمــ لمجلس  جلسة  خـــال 
أهمية منع الدول األخرى من تحويل 
للصراعات  ساحة  إلــى  العراق  أرض 
أو منطلق لتوجيه هجمات ضد دولة 

ثالثة.

حث قادة الجيش على حماية المتظاهرين وصون ســيادة العراق
الكاظمي: يجب إبعاد جهاز مكافحة اإلرهاب عن السياسة

بروكسل ـ وكاالت

في  اإلرهــاب  مكافحة  حــذر مسؤولو 
تنظيم  أن  مـــن  األوروبـــــــي  االتـــحـــاد 
فيروس  انتشار  يستغل  قد  “داعــش” 
هجماته  لتكثيف  كــفــرصــة  ــا،  كـــورونـ
مكافحة  مــنــســق  ــذر  وحــ اإلرهـــابـــيـــة. 
ــاب جــيــل دي كــيــرشــوف، في  ــ اإلرهــ
ــلــدول األعــضــاء في  إحــاطــة ســريــة ل
إرهابيي  أن  مــن  األوروبــــي،  االتــحــاد 
الهجمات على  أن  يــرون  “قــد  داعــش 
الــطــبــيــة والــمــنــشــآت فعالة  الــطــواقــم 
لــلــغــايــة؛ ألنــهــا ســتــولــد صــدمــة هائلة 
التجارب  أن  وأضــاف  المجتمع”.  في 
“اإلرهــابــيــيــن  ــهـــرت أن  أظـ الــســابــقــة 
والمتطرفين العنيفين، الذين يهدفون 

إلى تغيير المجتمعات واألنظمة 
ــال  ــيـــة مــــن خـ الـــحـــكـــومـ

الــعــنــف، يــســعــون إلــى 
األزمـــات  استغال 
لتحقيق  الـــكـــبـــرى 

أهدافهم”. وتابع: “في الوقت الحالي، 
األزمــة  اإلرهــابــيــيــن  معظم  يستخدم 
حقيقة  مستغلين  الدعاية،  ألغــراض 
أن الناس يقضون وقتا على اإلنترنت 
ــثـــر مـــن الـــمـــعـــتـــاد، مـــع إجــــــراءات  أكـ

اإلغاق”.
اإلرهابيين  أن  إلــى  المسؤول  وأشــار 
ــن والــضــعــف  يــســتــغــلــون انـــعـــدام األمــ
الناس؛  له  يتعرض  قد  الــذي  والظلم 
لــلــحــصــول عــلــى الــمــزيــد مــن الــدعــم، 
وذلك من خال اعتماد رواية بسيطة 
التي  الــمــشــكــات  بــشــأن  ــلــوم  ال تلقي 
وعلى  الــغــربــاء.  على  لها  يتعرضون 
حتى  العنف  تصاعد  عدم  من  الرغم 
من  كــيــرشــوف  دي  ــذر  حــ اآلن، 
حرض  قــد  داعـــش  تنظيم  أن 
ــاره فـــي الـــغـــرب على  ــصـ أنـ
ــة  ــادة مـــن األزمــ ــفـ ــتـ االسـ
الحالية لشن هجمات.

“داعش” سيستغل “كورونا” لتنفيذ هجمات
جنيف ـ أ ف ب

إن  العالمي،  األغــذيــة  برنامج  قــال 
ــون من  ــعــان ي ســــوري  مــلــيــون   9,3
انـــعـــدام األمــــن الــغــذائــي، فــي ظل 
فيروس كورونا المستجد وارتفاع 
أزمة  الغذائية، وسط  المواد  أسعار 
يشهد  بلد  فــي  خانقة،  اقتصادية 
نزاعا داميا منذ أكثر من 9 سنوات..
وذكر البرنامج التابع لألمم المتحدة 
أن  تويتر،  موقع  في  حسابه  على 
“االرتفاع القياسي في أسعار المواد 
الغذائية، ثم وباء كوفيد19-، دفعا 
بعائات في سوريا إلى ما يتجاوز 

طاقتها”.
مليون   9,3 أن  ــبــرنــامــج  ال وقــــدر 

شـــخـــص أصـــبـــحـــوا يـــعـــانـــون 
الــيــوم مــن انــعــدام األمــن 

ــة  ــي، مــقــارن ــ ــذائ ــغــ ــ ال
قبل  مليون  بــــ7,9 
داعيا  أشهر،  ستة 

عاجل  “تمويل  على  الحصول  إلى 
إلنقاذ حياة السوريين”.

نهاية  في  ذكــر  قد  البرنامج  وكــان 
المواد  أســعــار  أن  الــمــاضــي،  الشهر 
في   107 بنسبة  ارتفعت  الغذائية 
المئة خال عام واحد في سوريا، 
على خلفية األزمة المالية في لبنان 
إلى  اقتصادها،  على  تنعكس  التي 

جانب تفشي فيروس كورونا.
حتى  السورية  الحكومة  وسجلت 
 48 مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا،  فـــي  اآلن 
المستجد،  كورونا  بفيروس  إصابة 
األمم  أعلنت  كما  وفــيــات،   3 بينها 
بينها  ــابـــات  إصـ  6 عـــن  الــمــتــحــدة 
حالة وفاة واحدة في مناطق 
ــيــة  ــذات ال اإلدارة  ســيــطــرة 
الـــكـــرديـــة شــمــال شــرقــي 
الباد، حسب ما ذكرت 
وكالة فرانس برس.

9 ماليين سوري يعانون انعدام األمن الغذائي

طفل يجلس على عتبة منزله بمخيم الشاطئ لالجئين في غزة )أ ف 
ب(

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي



ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

بـــدأت اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة فـــي تنفيـــذ أولـــى خطوات 
المرحلة الثانية من مشـــروع قاعـــدة البيانات الوطنية الرياضية 
والتي تعد إحدى المبادرات المتميزة التي أطلقها ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمد آل خليفـــة النائب األول لرئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة، رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية، حيث 
تضمنـــت المرحلـــة الثانيـــة عمليـــة جمـــع المعلومـــات مـــن خالل 

الصفحة اإللكترونية بالتواصل مع االتحادات الوطنية.
 وأقامت األولمبية ورشـــة عمل عبـــر االتصال المرئي مع كال من 
اتحادي كرة الســـلة والســـباحة شـــرحت من خالله نوع البيانات 
وكيفيـــة اســـتخدام الموقـــع اإللكتروني وكافة األمـــور المرتبطة 
بإدخـــال بيانات االتحادات من العبيـــن ومدربين وحكام وأندية 
أعضاء باإلضافة إلى المشاركات الخارجية )البطوالت والدورات 
الرياضية(. وقدمت اختصاصية تقنية المعلومات زينب حســـين 
شـــرحا مفصال عن اســـتخدام الموقع اإللكترونـــي والذي يتطلب 
عمـــل حســـاب خـــاص لـــكل اتحـــاد )User Name( وكلمـــة مـــرور 
Admin Ac�( مـــع وجـــود مشـــرف علـــى الحســـاب )Password(

count( بإمكانـــه منـــح صالحيـــة اســـتخدام البرنامـــج وإدخـــال 
المعلومات لعدة أشخاص من موظفي االتحاد.

واســـتعرضت المعلومـــات المطلـــوب إدخالهـــا فـــي الموقـــع مثل 
بيانـــات االتحـــادات ومنهـــا على ســـبيل المثال ال الحصر أســـماء 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والموظفين وعنوان االتحـــاد واإليميل 
وموقعـــه ورقـــم الهاتـــف والفاكـــس وعناويـــن مواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي والحســـاب البنكي واســـم البنك واألنديـــة األعضاء 
التابعـــة له والشـــعار و..الخ. وأكد موظفو األولمبية اســـتعدادهم 
لتقديم المساعدة حول كل ما يخص إدخال البيانات في الموقع 
فيما ســـيتم عمل المزيد مـــن ورش العمل لباقي االتحادات، وتم 

التأكيد بأن جميع المعلومات ستكون باللغة اإلنجليزية.

جانب من ورشة العمل

موظفو اللجنة األولمبية يبدون اســتعدادهم لتقديم المســاعدة
ورشة إدخال المعلومات بقاعدة البيانات الوطنية الرياضية

أكــد مديــر منتخــب كــرة القــدم داخــل الصــاالت رائــد بابــا أن المنتخــب يواصل 
تحضيراتــه بقيــادة المــدرب “لينــو”؛ اســتعدادا للمشــاركة بالبطولــة اآلســيوية 
المقرر إقامتها في تركمانســتان من 5 ولغاية 16 أغســطس المقبل، حيث يتمرن 

الالعبون في منازلهم وسط متابعة من الجهاز الفني.

وأضـــاف بابـــا لـ “البـــالد ســـبورت” )رغم 
أن جميع المؤشـــرات تدل على احتمال 
تأجيل البطولة بســـبب وباء كورونا إال 
أننـــا ماضـــون فـــي التحضيـــرات، حيث 
قام المدرب بتوزيع مقاطع فيديو على 
الالعبيـــن عبـــارة عـــن نمـــاذج ليقومـــوا 
بتطبيقهـــا فـــي المنزل وإرســـال مقاطع 
فيديـــو خاصة بأدائهم لهـــا إلى المدرب 

فيما بعد..( 
وأوضـــح بابـــا أن االتحـــاد اآلســـيوي لم 
يقرر رســـميا حتـــى هذه اللحظـــة إلغاء 
موعـــد البطولـــة أو تأجيلهـــا األمر الذي 

يعني أنها قائمة، ولكن المعطيات تشير 
وأن  خصوصـــا  إلغائهـــا،  احتمـــال  إلـــى 
بطولـــة العالـــم قد تم تأجيلها إلى شـــهر 

سبتمبر من العام 2021.
وأشـــار بأنه متى ما تم تأجيل البطولة، 
فـــإن الجهاز الفني ســـيضع خطة إعداد 
أخـــرى خصوصـــا وأن المـــدرب باق في 
البحريـــن، وقد أحب العيش فيها كثيرا 
ولـــن يغادر إلـــى بالده، كمـــا أوضح بأن 
خطـــة اإلعداد القادمـــة تعتمد بالدرجة 

األولى على زوال كورونا.
وأضاف بابا بأن جسام عنان تعافى من 

اإلصابة التي يعانيها بنســـبة كبيرة بعد 
أن تعرض للكســـر في “األنـــكل”، معتبرا 
عودتـــه مكســـبا كبيرا ألفـــراد المنتخب 
لمـــا يشـــكله مـــن قيمـــة كبيـــرة؛ بوصفه 
واحـــدا مـــن أبـــرز العبـــي الصـــاالت في 
مملكـــة البحريـــن، وقـــد خـــاض تجربـــة 
احترافيـــة مع نـــادي الظفـــرة اإلماراتي 

في الموسم الماضي.

رائد بابا

منتخب الصاالت يواصل التحضيرات والمتابعة عبر الفيديو
تأجيل اآلسيوية وارد وجسام يعود
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أحمد مهدي

تعافى حارس منتخبنا األولمبي والفريق األول لكرة القدم بنادي المالكية 
يوسف حبيب من إصابته التي أبعدته عن “فارس الغربية” خالل الجوالت 
الســابقة من دوري الدرجة الثانية، قبل توقف المنافســات؛ بسبب فيروس 

كورونا العالمي.

وكان يوســـف حبيـــب قد غاب عن المالعب خالل شـــهر مـــارس الماضي، إثر 
إصابتـــه في الحـــوض التي منعته عـــن تمثيل فريق المالكية بـــدوري الدرجة 
الثانيـــة. وبـــدا تأثير غياب يوســـف حبيب واضًحا، إذ افتقـــد “فارس الغربية” 
لخدمـــات الحـــارس األساســـي فـــي صفوفـــه. وقـــال يوســـف حبيب لــــ “البالد 
ســـبورت” إن إصابته تحسنت بشـــكل كبير خالل الفترة الماضية، التي خضع 
فيهـــا إلـــى عـــالج مكثف تمكن علـــى إثره من تجـــاوز آثار اإلصابـــة، والتعافي 
والعودة بشـــكل طبيعي. وأوضح الحارس الشـــاب أنه اســـتكمل فترة العالج 
المقـــررة لـــه، وبدأ اآلن فـــي تدريبات التقويـــة، إضافة إلـــى التمارين عن بعد؛ 

نظًرا للظروف الراهنة، باإلضافة إلى تدريبات الجري.
وتوقـــع أن يكـــون قـــادًرا علـــى العـــودة مـــن الجديـــد مباشـــرة مـــع اســـتئناف 

المسابقات، خصوصا مع تعافيه التام من اإلصابة.

يوسف حبيب يتعافى من إصابته

الخشــرم يؤكد ســعي النــادي للتجديد مــع عدنــان إبراهيم

البحرين يجهز الحتفالية تخليد عيسى بن راشد

أكــد رئيــس نــادي البحرين عبدالرحمن الخشــرم عــزم النادي إقامــة حفل تأبين 
كبيــر لتخليــد المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى الشــيخ عيســى بــن راشــد آل خليفة 
الرئيــس الفخــري للنــادي؛ تقديــرا لعطائه المتميــز للحركة الرياضيــة ودوره في 

تأسيس نادي البحرين ودعمه للنادي على مدار السنوات الماضية.

وأضـــاف الخشـــرم لــــ “البالد ســـبورت” 
أن نـــادي البحرين شـــكل لجنة خاصة 
إلقامـــة حفـــل التأبين، ولكـــن الظروف 
التـــي تمـــر بهـــا البـــالد جـــراء تفشـــي 
حالـــت   )�19 )كوفيـــد  كورونـــا  وبـــاء 
دون القـــدرة على إتمـــام العمل، مؤكدا 
علـــى  النـــادي  إدارة  مجلـــس  حـــرص 
إقامـــة احتفاليـــة علـــى مســـتوى كبير 
تليـــق بحجـــم وعطـــاء معالي الشـــيخ 
عيسى بن راشد آل خليفة الذي كرس 
جهـــده وحياتـــه فـــي ســـبيل االرتقـــاء 

بالرياضة البحرينيـــة، وبوصفه واحدا 
مـــن الرعيل األول للقطاعين الشـــبابي 
والرياضـــي ولما قـــام به مـــن دور بارز 
فـــي بنـــاء نهضـــة الوطن فـــي مختلف 

المجاالت.
هـــذا  يـــزول  بـــأن  الخشـــرم  وتمنـــى 
الوبـــاء؛ لتكون الفرصة ســـانحة للعمل 
علـــى إقامـــة االحتفال تخليـــدا لذكرى 
الراحـــل، والذي ســـتظل بصماته ماثلة 

في تاريخ الرياضة البحرينية.
وعلى صعيد آخر، أكد الخشـــرم سعي 

النـــادي لتجديـــد التعاقـــد مـــع مـــدرب 
عدنـــان  القـــدم  لكـــرة  األول  الفريـــق 
إبراهيم للموســـم الثانـــي على التوالي 
بعـــد أن قـــاد الفريـــق لتحقيـــق نتائـــج 

إيجابية هذا الموسم.
وأضاف “عدنان إبراهيم من المدربين 

المتميزين على الســـاحة، ونحن مازلنا 
فـــي مفاوضات مـــع المـــدرب للتجديد 
معـــه ويقود تلـــك المفاوضـــات رئيس 
جهاز الكرة علي األنصاري، ونتمنى أن 
تتكلل تلك المفاوضات بالنجاح وبقاء 

المدرب على رأس الجهاز الفني ..”.

عبدالرحمن الخشرم المغفور له الشيخ عيسى بن راشد

لقطة لحارس المالكية يوسف حبيب

كيف هو برنامجك في “رمضان كورونا”؟ «

األســـود: يبـــدأ البرنامـــج بالـــدوام، ثـــم مزاولـــة 
الرياضـــة قبـــل الفطـــور، وبعدها قـــراءة القرآن 
مع فرصة رياضة المشـــي بالفترة المســـائية ثم 

متابعة التلفزيون. 

 ما سلبيات وإيجابيات كورونا معك كونك  «
رياضيا؟

 األسود: الســـلبيات تتمثل في افتقاد البرنامج 
فـــي  الجديـــد  للموســـم  الخـــاص  واإلعـــداد 
شـــهر رمضـــان بالتحديـــد خصوصـــا بعـــد راحة 
أســـبوعين مـــن توقف الـــدوري، وأيضا التوقف 
الحاصـــل أثـــر على مخـــزون اللياقـــة حتى وإن 
كان هنـــاك تماريـــن نقـــوم بهـــا فـــي البيـــت. أما 
اإليجابيـــات فهـــي الوجـــود مـــع األهـــل بصورة 
كبيـــرة بخالف الوضع المعتـــاد الذي يكون بين 

العمل والحصص التدريبية بالنادي.

 هل أنت مع عودة المسابقات أو إلغائها.. ولماذا؟ «

األســـود: انـــا مـــع عـــودة المســـابقات خصوصـــا 
قويـــة  بصـــورة  بـــدأ  الشـــباب  نـــادي  أن 
كثيـــًرا. مؤثـــر  والتوقـــف  السداســـي،   فـــي 

  كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟
األســـود: ســـوف تكـــون صعبـــة قليـــال وســـوف 
يكون هناك تغيرات كبيرة من ناحية الجماهير 
األخـــرى،  والفـــرق  الالعبيـــن  بيـــن  وااللتـــزام 
وتحتـــاج إلـــى بدايـــة إعـــداد قويـــة قبـــل البدء 

بالمنافسات. 

  هل اكتشفت كورونا فيك شيئًا جديدًا غير هوايتك الرياضية؟
 األسود: نعم، الطبخ. 

 ما وجبتك المفضلة على الفطور والسحور؟ «

األســـود: في الفطور أحب السمك الصافي والعيش، 
وعلى السحور أتناول الروب والموز والكستر.

 طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

األسود: السمبوسة والقيمات ال يغيبان أبدا.

 ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

األسود: المسلسالت األجنبية واألفالم. 

 موقف سابق تتذكره في كل شهر رمضان؟ «

األســـود: أتذكر جدي رحمـــه هللا وحضوره في 
مجلسه السنوي لقراءة القرآن.

علي مجيد

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

في الشهر الرمضاني 
الكريم االستثنائي المحاط 
بفيروس كورونا. وسيكون 

ضيفنا اليوم العب كرة 
 بنادي الشباب 
حسين األسود.

االســتفادة من تجارب الدول في كيفية التعامل مــع الوضع الحالي

اتحاد الكرة يبحث ضوابط االستئناف الخارجية

يعكف االتحـــاد البحريني لكرة القدم 
على االطالع على إجراءات عدد من 
االتحـــادات الكرويـــة التي اســـتأنفت 
نشـــاطها بعـــد آثـــار فيـــروس كورونـــا 

العالمي، والمستمر حتى اآلن.
ومن ضمن هذه التجارب، اإلجراءات 
االتحـــاد  أصدرهـــا  التـــي  والقوانيـــن 
األلمانـــي لكـــرة القـــدم واتحـــاد كوريا 
الجنوبيـــة لكـــرة القـــدم، واللذين قررا 

استئناف النشاط حديًثا.
يأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار االطـــالع على 
إطـــار  فـــي  المتخـــذة  اإلجـــراءات 

االســـتئناف في ظـــل الوضـــع الحالي 
علـــى  خصوًصـــا  العالمـــي،  للوبـــاء 
مـــن  إذ  الكبـــار،  مســـابقات  مســـتوى 
المقـــرر أن يبـــدأ الـــدوري األلماني من 
جديد يوم الســـبت المقبل، كما تعكف 
اتحادات دول عربية أخرى على ذلك 
بوضـــع تصـــورات ومقترحـــات للفترة 

المقبلة.
وعمـــدت هذه الـــدول إلى إجـــراءات 
مختلفـــة مـــن بينهـــا اعتمـــاد ارتـــداء 
الكمامـــات لالعبـــي االحتيـــاط ومـــن 
سيجلســـون علـــى الدكة، مـــع مراعاة 
مســـافة التباعـــد االحترازيـــة، إضافة 
إلـــى ارتدائهـــا فـــي غـــرف المالبـــس، 

فـــي  االحتفـــال  عـــدم  علـــى  عـــالوة 
حـــال تســـجيل األهـــداف، فـــي حيـــن 
تســـتمر إقامـــة المباريات بـــال حضور 
جماهيري. ويســـهم هـــذا االطالع في 

االســـتفادة من تجارب الدول األخرى 
في كيفية التعامل مع الوضع الحالي.

يشار إلى أن آخر مباراة في مسابقات 
االتحـــاد البحريني لكرة القدم أقيمت 
يوم 17 مـــارس الماضي بين المحرق 
والرفـــاع فـــي دوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتـــاز، وتبقـــت للـــدوري 7 جوالت، 
ويحتـــل الحـــد مركـــز الصـــدارة، فيما 
الثانيـــة  الدرجـــة  دوري  مـــن  بقيـــت 
7 جـــوالت أيًضـــا ويتصـــدر الترتيـــب 
المالكيـــة. واتخذ االتحاد قراًرا بإلغاء 
فقـــط  العمريـــة  الفئـــات  مســـابقات 
للموسم الحالي 2020�2019 بعد آثار 

فيروس كورونا.

حسن علي

أحمد مهدي

أحمد مهدي



سر أغنية وحوي يا وحوي
تــــــــراثـــــنــــــــا

الجميع يعرف مدى إخالصك وحبك لعملك.

تحتاج للتوجه للطبيب في أسرع وقت 
لالطمئنان.

ستلتقي صديق قديم لم تره منذ سنوات طويلة.

حافظ على نجاحاتك التي حققتها في الفترة 
الماضية.

يجب أن تتجنب اإلفراط في تناول السكريات.

تتخلص من الوزن الزائد من جسمك بالرياضة.

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك األسرية.

حدث ما يجعلك تشعر بالسعادة والراحة 
النفسية.

حاول أن تتجنب األطعمة السريعة والدهنية.

التزم بالحجر المنزلي وال تتسرع في الخروج.

أفضل طريقة للراحة واالسترخاء هي القراءة.

السالح الحقيقي للنجاح هما الدراسة والخبرة.
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22 رمضان

8 هـ
وقوع غزوة الطائف بين 12000 

من قوات المسلمين بقيادة 
الرسول محمد “ص” وقبيلة 

ثقيف وبعض الفارين من هوازن، 
وهدفت الغزوة إلى فتح الطائف 

والقضاء على قوات ثقيف.

 559 هـ
المسلمون يحققون نصًرا على الفرنجة في معركة حارم بقيادة السلطان نور الدين زنكي.

 657 هـ
جيش المغول ينطلق بعد تدمير بغداد إلى الشام وفي مقدمتهم كتبغا نوين.

 705 هـ
وصول شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى القاهرة بعد أن استدعاه السلطان المنصور حسام الدين.

 1374 هـ
صدور المجلة الشهيرة “حواء الجديدة” عن مؤسسة دار الهالل بمصر.

 1436 هـ
 روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار يصف مذبحة سربرنيتسا باإلبادة الجماعية.

شـــهر رمضـــان  والصغـــار  الكبـــار  يســـتقبل 
ببعض األغاني الشعبية، ومن هذه األغاني 
األكثر شهرة وانتشارا هي أغنية وحوي يا 

وحوي.
“وحوي يا وحوي أياحة، روحت يا شعبان، 
وحوينا الدار جيـــت يا رمضان، هل هاللك 
والبـــدر أهوه بـــان،  ياال الغفار، شـــهر مبارك 
وبقالـــه زمـــان، يـــاال الغفـــار، محـــال نهـــارك 
بالخيـــر مليـــان، وحـــوى يا وحـــوي، أياحة، 
روحـــت يا شـــعبان، وحوينا الـــدار جيت يا 
رمضان، جيت في جمالك سقفوا يا عيال، 
ياال الغفار، محال صيامك فيه صحة وعال، 
يـــاال الغفـــار، نفدى وصالك بالـــروح والمال، 

وحوى يا وحوي، أياحة، طول ما نشـــوفك 
قلبنـــا فرحـــان، يـــاال الغفـــار، يكتـــر خيـــرك 
أشـــكال وألوان، ياال الغفار، بكرة في عيدك 
نلبـــس فســـتان، وحوى يـــا وحـــوي، أياحة، 
هاتـــي فانوســـك ياختـــى يـــا إحســـان ، ياال 
الغفار، أه يا ننوسك في ليالي رمضان،  ياال 
الغفار، ماما تبوسك وباباكي كمان، وحوي 

يا وحوي”.
ويقـــول أحـــد الباحثيـــن إن جملـــة “وحوي 
يـــا وحـــوي” كلمـــة فرعونيـــة بمعنـــى ذهب 
عـــن وداع شـــهر شـــعبان  تقـــال  أو رحـــل، 
واســـتقبال شـــهر رمضان، وتصبـــح الجملة 
رمضـــان”.  وجـــاء  شـــعبان  “رحـــل  معناهـــا 

ويقـــول آخر إن كلمة )أيوحا(، وهي معناها 
القمر، مما يدل على أن األغنية كانت تحية 
للقمـــر، فأغنية “وحوي يا وحوي” فرعونية 

األصل وتحمل صفات األغنية الشعبية.
وفـــي النهاية نرى أن لشـــهر رمضان الكريم 
تراثـــه الشـــعبي الخـــاص بـــه والمتعمق في 
وجداننـــا ومازلنـــا نحتفـــي بـــه لمـــا لـــه مـــن 
بـــركات ومـــودة وكثـــرة العبـــادات وبهجـــة 

للكبار والصغار.
وبالرغم من وســـائل التكنولوجيا الحديثة 
لم تســـتطع أن تمحو هـــذا التراث والمأثور 
الشـــعبي الخـــاص بهـــذا الشـــهر الكريم؛ ألن 

جذوره ممتدة ومتعمقة في وجداننا.

عبــرت الفنانة اللبنانية نــوال الزغبي عــن رفضها لفكرة 
عــودة التالميــذ إلى المــدارس والجامعات فــي تغريدة 
وجهتهــا لوزير التربية والتعليــم اللبناني، في ظل عدم 
الســيطرة علــى فيروس كورونــا. وقالت فــي تغريدتها 

“أوالدنــا مش حقل تجارب، هل تضمن معاليك انو والدنا 
مش رح ينصابو ويعدونا ويعدوا جدن وستن؟ هيدي جريمة 

مش تجربة”. وتلتزم الزغبي وأبناؤها الحجر المنزلي منذ أســابيع للوقاية من 
فيروس كورونا، إذ تعمل من المنزل على ألبومها الجديد.

نشــرت الفنانة المصرية يسرا فيديو عبر حسابها على 
“اإلنســتغرام”، تشكر فيه جمهورها على ردود الفعل 
اإليجابية حول مسلســلها الرمضانــي “خيانة عهد”، 
بعــد تصدره ألكثــر المواضيع رواجًا عبــر “تويتر” في 

اليومين الماضيين، بعــد احتدام األحداث بموت ابنها 
في المسلســل، دون أن تعلم بأن أقرب الناس إليها هي 

من تسببت بموته. وكان أداء يسرا في مشهدي المشرحة والمقبرة حديث 
مواقع التواصل االجتماعي؛ إذ هز مشاعر المشاهدين.

حرص الفنــان دياب، على مشــاركة متابعيــه بصورة له 
مــع النجم أمير كــرارة والمخرج بيتي ميمــي، من وراء 
كواليس تصوير مسلسل “االختيار”، الذي يعرض حالًيا 
ضمن السباق الرمضاني ويجســد قصة حياة الشهيد 

أحمد صابر منســي. ونشــر دياب الصــورة التي جمعته 
مع كرارة وميمي، عبر حســابه الشخصي على “إنستغرام”، 

وكتب “بسم الله، أول ظهوري في ملحمة “االختيار”، مع مثلث الرعب، الشيخ 
سالم”. وحقق مسلسل “االختيار” نجاحا كبيرا في جميع الدول العربية.

زيارة ديابأداء يسرانوال ترفض

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

tariq.albahar
@albiladpress.com

تــــــــراثـــــنــــــــا

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

٢٥٠

666666

تقدم موجة “بحرين إف.إم” وطوال أيام شهر رمضان، وضمن باقة البرامج 
المعدة للشهر الكريم مسابقة “غنايم شهر”.

وهـــو برنامـــج مســـابقات يتضمن شـــخصية مبتكـــرة لرحالة تجـــوب البلدان 
واألزمنـــة، وتحمـــل ثقافات هذه البلـــدان عبر فقرات متنوعـــة وفي كل يوم 

تستعرض رحلة جديدة. يبث البرنامج الساعة 9 ولغاية 11 مساء.
ويتكون فريق عمل البرنامج من: آالء البناء، صابر السعيد، أمينة إسماعيل، 
ناصر جبر، ياسمين مفيد، مريم الصايغ وهيا األنصاري، ومن تقديم الثنائي 
هـــدى درويـــش وعلي القطان. إضافة إلـــى العديد من البرامج والمســـابقات 

لمختلف األعمار التي تلبي جميع األذواق.

“غنـــايــم شهــــر”

أسامة الماجد

مفتاح نجاح الفنان الصدق في األداء واحترام المشاهد
حسن محمد: “السارية” تتويج لمسيرتي في مجال اإلعالم والتقديم

يتميز الفنان حسن محمد بأسلوب 
خـــاص فـــي التمثيل وفـــي تقديم 
البرامـــج، فكمـــا حقـــق نجاحا على 
خشـــبة المســـرح وامـــام الشاشـــة، 
حقـــق نجاحـــا أيضـــا فـــي التقديم 
محمـــد  حســـن  واضـــح.  بامتيـــاز 
يطـــل علـــى الجماهيـــر فـــي هـــذه 
األيـــام المباركة من خـــالل برنامج 
المســـابقات” الســـارية “ وفـــي دور 
حمـــدان بمسلســـل “حكايـــات ابـــن 
الحداد”، وفي المسلسل الكارتوني 
“قنديـــل الحكايـــات” علـــى أم بـــي 

سي 3.
عن نشاطه الفني في شهر رمضان، 
التقت “البالد” بالفنان حسن محمد 

في هذا اللقاء.
كيف وجدت دورك في مسلسل  «

“حكايات ابن الحداد”.. أعنى هل 
أضاف لك؟ 

ومميـــزة  جـــدا  جميلـــة  تجربـــة 
مـــع  العمـــل  أهمهـــا  أســـباب  لعـــدة 
علـــي  المرحـــوم  الفنـــان  الثنائـــي 
الغريـــر والفنـــان وخليـــل الرميثي، 
حـــوار  ســـتوديو  مظلـــة  وتحـــت 
لإلنتـــاج الفني والمخـــرج المجتهد 
يوســـف الكوهجـــي، ومـــن المؤكد 
أن التجربـــة ســـتضيف لـــي الكثير 
الســـيما وأن مشـــاركاتي فـــي مثل 
هـــذا النوع من األعمال قليلة جدا، 
ووقوفي أمام قامات لها جمهورها 
يعـــد مكســـبا كبيـــرا لـــي، خصوصا 
األطفـــال “جمهور ومحبي طفاش” 

رحمه هللا.
ما الصعوبة في مثل هذا النوع  «

من األعمال الفانتازية؟

لقـــد تطـــور كل شـــيء فـــي عالـــم 
الفـــن والتمثيل، وبمـــا فيها الخدع 
الســـينمائية، ولهذا يجب أن تقدم 
عمال يتميـــز بكافة عناصر اإلبداع، 
وأرى أن مشاهد مسلسل “حكايات 

التقنيـــات  “حملـــت  الحـــداد  ابـــن 
عـــن  أمـــا  المتطـــورة.  الســـينمائية 
الصعوبـــة، فهي تكمـــن في الوقت، 
فالمشـــاهد قد يـــرى المشـــهد لمدة 
ثـــالث دقائـــق، ولكنـــه ال يعرف أن 
الوقت الذي استغرقه فريق العمل 

لتصوير هذا الشهد 3 ساعات.
هل تشاهد أعماال درامية في  «

شهر رمضان وما ميولك أو 
األعمال التي تعجبك؟

العـــام علـــى  هـــذا  ركـــزت  حقيقـــة 
األعمـــال التي أشـــارك فيهـــا، وهي 
مسلســـل “حكايـــات ابـــن الحـــداد” 
أشـــاهده  أن  الطبيعـــي  ومـــن 
ألقيـــم مســـتواي وأبحـــث عـــن أي 
فـــي  مالحظـــات، وأشـــارك كذلـــك 
“قنديل الحكايات”، وهو مسلســـل 
يعـــرض  انيميشـــن”  كارتونـــي   “
علـــى قناة “ام بي ســـي 3”، وأخيرا 

برنامج “السارية”. 
أما األعمال التي تستهويني، فهي 
األعمـــال التراثيـــة، وكان يفتـــرض 
أن يقـــدم مخرجنـــا القديـــر أحمـــد 
يعقـــوب المقلـــة عمـــال هـــذا العـــام، 

ولكـــن “كل تأخيـــره فيهـــا خيـــرة” 
وأميل أيضـــا إلى األعمال التي بها 

غموض وتحقيقات الجرائم.
أين نجد مفتاح نجاح أي فنان؟ «

أوال احترامه المشـــاهد والمحتوى 
الـــذي ســـيقدمه لـــه عبـــر الشاشـــة 
واحترامـــه  األداء،  فـــي  والصـــدق 
غايـــة  نقطـــة  وهنـــاك  زمـــالءه، 
فـــي األهميـــة، وهـــي تواضعـــه مع 

الجمهور.
لقد أعطاك برنامج السارية  «

مساحة كبيرة من الشهرة.. ما 
رأيك؟

أتصـــور أن برنامـــج الســـارية جاء 
كتتويـــج لمســـيرتي الطويلـــة فـــي 
المجال اإلعالمـــي والتقديم، فكما 
تعرف قدمت في عدد من القنوات 
الخارجيـــة، ولكـــن حتمـــا ظهـــوري 
على شاشة “ تلفزيون ديرتي” وفي 
مســـابقة رئيســـة، شـــيء مختلـــف 
تمامـــا، واألهـــم أنها برعايـــة ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمن 
الوطنـــي رئيـــس المجلـــس األعلى 

للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة، وســـموه 
الداعـــم األول للبرنامـــج، وســـعيد 
وفخور باختياري من قبل ســـموه، 
ولجنة رياضات الموروث الشعبي 
مع الفنانـــة أم هالل وزميلتي نيلة 

جناحي.
ذكـــرت  البرنامـــج وكمـــا  هـــذا  إن   
فـــي الســـابق فرصـــة مثاليـــة لضخ 
بالتـــراث  مختصـــة  معلومـــات 
البحريني لألجيـــال الجديدة التي 

تغيب عنها هذه المعلومات.
كيف وجدت تعاطي الفنان  «

البحريني مع أزمة كرونا خصوصا 
وأنك شاركت في عدد من 

األعمال التوعوية؟ 

لقـــد أثبت الفنـــان البحرينـــي وكما 
شـــاهد الجميـــع وقفتـــه المشـــرفة 
وعطـــاءه وتحمله المســـؤولية من 
موقعـــه، فاجتهـــد وأنتـــج البرامج 
بـــال  وعمـــل  التوعويـــة،  واألفـــالم 
كلـــل مـــن أجـــل ســـالمة المجتمـــع 
والمواطـــن، وهذا هو معدن الفنان 

البحريني كما عهدنا.

السارية

حسن محمد

حكايات ابن الحدادقنديل الحكايات

مع أم هالل ونيلة جناحي

اللهم في أول ليلة وترية من 
شهرك الكريم. اللهم اجعل 
سعيي فيه مشكورا وذنبي 

فيه مغفورا وعملي فيه 
مقبوال وعيبي فيه مستورا. 

اللهم أرحنا بعد التعب 
وأسعدنا بعد الحزن.
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المكّونات:

 4 قطع دجاج.
الحبـــة  مـــن األرز ذي  كـــوب ونصـــف   

المتوسطة.
إلـــى   حبـــة باذنجـــان كبيـــرة مقطعـــة 

شرائح طولية.
 حبة بصل مفرومة ناعم.

 حبة واحدة فلفل حار أخضر.
 نصف كوب شعيرية.

 نصف كوب زيت نباتي.
 ملعقة كبيرة ونصف بهارات مشكلة.

 نصف ملعقة قرفة.
 ملعقة كبيرة ملح.

 ربع ملعقة هيل مطحون.
 ربع ملعقة زنجبيل مطحون.

 نصف ملعقة فلفل أسود.

 لوز نّيء أو فستق نّيء للتزيين.

الطريقة:

 يوضـــع القليـــل مـــن الزيت مـــع البصل 
والدجـــاج في قـــدر ويقلب حتى يشـــقر 

لونه.
البهـــارات  مـــن  القليـــل  إليـــه  يضـــاف   
ويقلـــب  والزنجبيـــل،  والقرفـــة  والهيـــل 

قليال معه.
 يضـــاف إليه كوبين ونصـــف من الماء 
المغلـــي، ويغطى القدر ويترك على الغاز 

لمدة أربعين دقيقة، وهو يغلي.
 يتـــم نقـــع الـــرز فـــي مـــاء فاتـــر لمـــدة 
عشـــرين دقيقة، ثم يغســـل بالماء البارد 

مرتين.
 يوضع الزيت في مقالة حتى يسخن، 

ويقلى الباذنجان حتى يشـــقر، ويصفى 
من الزيت ويوضع جانبا.

 تقلى الشعيرية حتى تشقر ثم تصفى 
من الزيت.

مـــن  تبقـــى  ومـــا  الشـــعيرية  توضـــع   
األســـود  والفلفـــل  المشـــكلة  البهـــارات 
المكّونـــات  األرز وتقلـــب  والملـــح علـــى 

حتى تمتزج.
 بعـــد أن ينضـــج الدجـــاج نصفيـــه مـــن 
المـــاء ونضعه في قاع قـــدر غير الصق، 
ونرتـــب شـــرائح الباذنجـــان فوقـــه على 
شكل طبقة أو على أطراف القدر بشكل 

طولي.
 نضـــع األرز المجهـــز فـــوق الباذنجـــان 

ويسّوى السطح حتى يصبح مستويا.
 يصفـــى الماء الـــذي تم ســـلق الدجاج 

فيـــه جيـــدا، ويوضع صحـــن زجاج فوق 
األرز بشـــكل مقلـــوب ويتم ســـكب الماء 
فوقـــه، حتـــى يغطـــي األرز ويرتفـــع عنه 

قليال.
 يبعـــد صحن الزجاج بعـــد االنتهاء من 

ســـكب كميـــة المـــاء المناســـبة، ويوضع 
القـــدر على نـــار الغاز المرتفعـــة، ويغطى 

جيدا.
 عندما يبدأ القدر بالغليان، تخفض نار 
الغـــاز لدرجـــة متوســـطة، وعندما يجف 

الماء عن الســـطح تخفـــض ألقل درجة، 
مع المحافظة علـــى تغطية القدر طوال 

الوقت.
 بعـــد التأكـــد من جفـــاف الماء بشـــكل 
مـــن  للتأكـــد  األرز  تـــذوق  يتـــم  تمـــام، 
نضوجـــه، وإذا لـــم يكـــن ناضج بالشـــكل 
المطلـــوب، يتم إضافـــة القليل من الماء 
فـــي أماكن مختلفـــة علـــى األرز، ويترك 

حتى يجف.
 يقلب القدر في وعاء مسطح مناسب 
للكميـــة المحضـــرة، ويتم ترتيبه بشـــكل 
مناســـب بحيـــث توضـــع قطـــع الدجـــاج 

فوق األرز بشكل مناسب.
 يتـــم قلي الفســـتق أو اللوز في الزيت 
حتـــى يصبح لونـــه ذهبيا، ثم يرش على 

الطبق بطريقة مناسبة.
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الحلويات الرمضانية الشهية واللذيذة ال يمكننا االستغناء 
عنهـــا بســـهولة، ولكـــن مـــع إفراطنـــا فـــي تنـــاول الحلويات 
الرمضانيـــة اللذيـــذة، يأتـــي الشـــعور واإلحســـاس الكبيـــر 
بالذنب، فنبحث عن أي طريقة للتخلص من الكيلوغرامات 

الزائدة التي اكتسبناها.
فيما يلي سنستعرض معك جدول السعرات الحرارية لكل 
ما نحبه في الحلويات الرمضانية لتناول كل قطعة بشكل 
متـــوازن وعـــدم اإلفراط فـــي تنـــاول الحلويـــات، ومعرفة 
السعرات الحرارية التي تختبئ وراء الحلويات الرمضانية 
حتى ال تتفاجئي عند انتهاء رمضان بزيادة الوزن بشـــكل 

كبير بداًل من أن تنجحي في إنقاصه.

الكنافة: توّفر الكنافة كمية كبيرة من السعرات الحرارية،  «
وتعادل 350 سعرة في كل 100 غرام منها.

العثملية: 370 هي السعرات الحرارية الموجودة في  «
العثملية لكل 100 غرام.

القطايف: يوجد في القطايف بالجوز المقلية نحو 340 سعرة  «
حرارية، فيما تصل السعرات الحرارية في القطايف بالقشطة 

المقلية الى أكثر من 540 سعرة حرارية لكل 100 غرام.

حالوة الجبن: تحتوي على 309 سعرات حرارية، أي ما يعادل  «
15 ملعقة صغيرة من السكر لكل 100 غرام.

زنود الست: تحتوي على 375 سعرة حرارية، أي ما يعادل 19  «
ملعقة صغيرة من السكر.

البسبوسة: تحتوي شريحة واحدة من البسبوسة على 220  «
سعرة حرارية.

بقالوة بالفستق: من الحلويات الرمضانية الشهية البقالوة  «
بالفستق تحتوي على 540 سعرة حرارية لكل 100 غرام.

عوامة: تحتوي العوامات على 390 سعرة حرارية لكل 100  «
غرام.

الجالش: تحتوي قطعة واحدة من الجالش الحلو على 291  «
سعرة حرارية.

السعرات الحرارية في الحلويات الرمضانية

حلـــت النجمـــة البحرينيـــة أميـــرة محمـــد 
ضيفـــة على الســـعودية الرياضيـــة مؤخرا 
فـــي لقـــاء رمضانـــي رياضي فنـــي خفيف 
عن جديدها وحالها مع انتشـــار الفايروس 
وأشـــياء خاصة عنها في مجموعة أســـئلة 
وأسرار ربما يجهلها الكثيرون عنها، وهذه 
أهـــم هـــذه األســـرار، والتـــي بدأتهـــا أميرة 
بالكشـــف عـــن الوجـــه اآلخـــر لهـــا والذي ال 
يعرفـــه اآلخرون عنها، وهـــي عصبية جدا 
وســـريعة االنفعـــال! وأنها تقضـــي أوقاتها 
في المنزلما بين الرياضة والعبادة، وقالت 

بأن
أول درس لها فـــي أزمة كورونا أن الحياة 
بالنســـبة لها ليســـت فقـــط الســـفر والعمل، 
فقـــد تعـــودت أكثـــر علـــى “جلســـة البيت”، 
وتقربـــت أكثـــر مـــن عائلتها، علًمـــا أنها منذ 
أكثر من عشرة أعوام لم تكمل شهًرا كامالً 

في البحرين!
وفي ســـؤال مـــاذا ســـتفعلين أول ما يضع 
كورونـــا أوزاره ويرحـــل، قالـــت: “بإذن هللا 

األمـــر األول زيـــارة مكة المكرمـــة” وأثنت 
علـــى المبـــادرات واإلجـــراءات والمواقف 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة الســـعودية في 
مواجهـــة الوبـــاء، وقالـــت بـــأن “الحكومـــة 
واشـــترت  شـــيء  كل  باعـــت  الســـعودية 
اإلنسان أوالً من مواطن ومقيم، والجهود 
الصحية تشـــهد بها جميع دول العالم، فقد 

تفوقت بطواقمهـــا الطبية”. وقالت أثبتت 
الـــدول األقـــوى فـــي النظـــام البشـــري  أن 
ا في الكوادر الطبية  والحربـــي ضعيفة جدًّ

عالميا.
وأجابت عن ســـؤال بعـــد معقمات األيدي، 
مـــا المعقـــم الـــذي تتمنيـــن صناعتـــه قالت 
النجمـــة البحرينيـــة: “معقـــم لتعقيم العقل 

البشـــري خاصـــة أنـــه البـــد أن يصبـــح لدى 
البشر إدراك أكثر ألي فيروس آت”.

مـــرت أميـــرة بالعديـــد مـــن الصعوبات في 
حياتهـــا في هـــذا المجال بالطبـــع، وتغلبت 
بقـــوة ووقفـــت فـــي مواجهتها تقـــول عن 
ذلك: “الحمـــد لله دائًما أتغلب على الهزائم 
وأتحدى نفســـي وأتخطاها بسرعة البرق، 
فـــال أقف أبدًا عند أي محطة فشـــل، لكني 
أصبـــح أقـــوى مـــن الســـابق” وردت علـــى 
ســـؤال حول مسلســـل “العاصوف”، والذي 
أثبت ناصر القصبي أن المســـافة أصبحت 
شاســـعة مـــع أي ممثل ســـعودي آخر قالت 
أميـــرة: “في العاصوف أبهر الجميع، ولكنه 
 7 الحالـــي مخـــرج  فـــي مسلســـله  أخفـــق 
وأتمنـــى أن يراجـــع أعمالـــه ويختار فريقه 
بدقـــة فهو فنان قدير”. تقول بأن لو ُكلفِت 
بالجلوس على كرسي مسؤول، فستختار 
كرســـي وزارة اإلعـــالم وأول قـــرار لها هو 
عدم إعطـــاء المنتج الفنـــان منتًجا منفًذا؛ 
ألنه ينســـب لنفســـه بطولة العمـــل، وهو ال 

يفقه في التمثيل شيئا.

أميرة: لم أمكث شهرا كامال في البحرين منذ 10 أعوام

إعداد محرر مسافات

جامعـــة  فـــي  فنـــون  طالبـــة  علـــي  زينـــب 
البحريـــن، ســـنة رابعة على أبـــواب تخرج، 
شـــخصيات  برســـم  الطفولـــة  منـــذ  بـــدأت 
أشـــاهدها، وتطـــور  كنـــت  التـــي  الكرتـــون 
لرســـم افراد العائلة. تحدثت معنا عن هذه 

التجربة وكان هذا اللقاء الشائق معها:
ما الموضوعات التي تفضلين رسمها؟ «

كل المواضيـــع التـــي تالمســـني شـــخصيا، 
وتالمس المتلقي.

هل تأثرت شخصيتك بهذه الهواية؟ «

لألفضـــل،  كثيـــرا  شـــخصيتي  تطـــورت 
واكتسبت مهارات ودروسا مع الزمن.

كيف تمكنت من الحصول على مهارات  «
فنية جديدة في الرسم؟

مـــن خـــالل الرســـم المســـتمر مـــن الحقيقة 
علـــى  االطـــالع  وكذلـــك  الصـــور،  وليـــس 
الســـابقين  للفنانيـــن  الفنيـــة  األعمـــال 

ودراستها.
ما الذي تحرصين على توفره في  «

لوحاتك قبل البدء بالرسم؟

التقســـيم  العمـــل،  فـــي  الجماليـــة  الفكـــرة، 
الصحيـــح للوحـــه، مواضـــع العناصـــر، تهيئة 

)الكانفـــس(؛ للبـــدء مـــن خـــالل وضـــع طبقة 
أولية.
ماذا تعني لك اللوحة عندما تنتهي من  «

رسمها؟

ماضيـــة،  ومشـــاعر  ذكريـــات  بـــه  عمـــل 
يكشـــف لي ما كنت عليـــه في الماضي وما 
االختالف الذي طرأ علّي، يســـاعدني على 
اكتشـــاف األخطـــاء ونقـــاط الضعـــف التي 

يجب علي تطويرها.
ما عالقتك بالمرسم؟ وما الوقت الذي  «

تقضينه فيه؟

المنـــزل والملجأ، طول الوقت ما عدا وقت 

النوم.

أي األلوان تفضلين؟ «

مـــن ناحية النوع، فاأللوان الزيتية. أما من 
ناحيـــة األلوان المســـتخدمة، فـــكل األلوان 

لها جماليتها الخاصة وال أفضل اســـتخدام 
لون عن آخر.

ما عالقتك باأللوان؟ «

كصديـــق يســـاعد ويدعـــم إلخـــراج وإبراز 

مشاعر والمعنى للعمل.
ما أهدافك من وراء إبداعك الفني؟ «

المكبـــوت، كطريـــق  بإخـــراج  الهـــدف  بـــدأ 
الداخلـــي  والســـالم  باالرتيـــاح  للشـــعور 
لنفسي، ولكن اآلن أرغب بنشر مفهوم الفن 
وتغيير نظرة المجتمع له والذي ســـيعكس 

على تغير األفكار حول ما هو الفن.
ما أقرب لوحة إلى قلبك؟ «

كل لوحـــة لهـــا مكانتهـــا، ولكـــن قـــد تكـــون 
االقرب هي العمل باسم )خيبة(.

هل تلقيت تشجيعا من المحيطين بك  «
في المجال؟

نعـــم، كل فـــرد، األهل، األصدقـــاء، الزمالء، 
األساتذة.

ما الجهات األكثر دعما في الدولة للفن  «
التشكيلي؟

حاليـــا، يوجـــد ولله الحمد دعـــم من الدولة 
للفن بشـــكل عام، من ناحية دعم المعارض 
الشـــخصية للفنانين، تشجيع الفنان الشاب 
للتطـــور من ِقَبـــل الفنانين الكبار، ال ننســـى 
مختلـــف  مـــن  للمقـــدم  والدعـــم  الرعايـــة 

الجهات العليا لفتح المعارض الفنية.

لقاء طالب االعالم: محمد حميدان

جامعة البحرين

الفنانة الشابة زينب علي: ألواني أصدقائي معهم أخرج أفضل ما عندي

هدفي من الرسم 
إخراج المكبوت كطريق 

للشعور باالرتياح 
والسالم الداخلي
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لحظة أطالق مدفع األفطار من قلعة الرفاع 
العريقة... تراث يجسد تاريخ البحرين

)تصوير خليل إبراهيم(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

طيها  يمكن  جديدة  كهربائية  دراجــة  تطوير  من  يابانيون  باحثون  تمكن 
فإن  البريطانية،  ميل”  “ديلي  لصحيفة  ووفقا  الظهر.  حقيبة  في  وحفظها 
فريق من جامعة طوكيو طور الدراجة القابلة للنفخ “بويمو”؛ بهدف توفير 

طرق أكثر كفاءة للتعامل مع النقل عبر المسافات القصيرة والمتوسطة.
دراجــة  تصميم  على  التركيز  قــرر  البحث  فــريــق  أن  الصحيفة  وأضــافــت 
إلكترونية قابلة للطي وخفيفة الوزن يمكن للناس حملها معهم في وسائل 
واحدا  ميال  تبلغ  والتي  قصيرة  لمسافات  للتنقل  واستخدامها  العام  النقل 
أو أقل. وتتكون بويمو من إطار قماشي مستطيل قابل للنفخ مصنوع من 
قماش “البولي يوريثين الحراري” )TPU(، ومضخة كهربائية صغيرة يمكنها 
نفخ اإلطار بالكامل في نحو دقيقة، لتصل إلى ضغط 7-6 أرطال لكل بوصة 
مربعة. وتتكون الدراجة الجديدة من 4 عجالت مطاطية صغيرة ُتعلق على 
كهربائي صغير،  إلى جانب محرك  للنفخ،  القابل  اإلطــار  السفلي من  الجزء 
وزن  إجمالي  يبلغ  فيما  الــدراجــة،  مقود  على  يعلق  السلكي  تحكم  وجهاز 
الدراجة قرابة 5.5 كيلوغرام، مع تأكيد الفريق على جعل الدراجة أخف وزنا 

في المستقبل.

أول دراجة هوائية قابلة للنفخ يمكن طيها

تــمــكــنــت شـــركـــة “ســـونـــانـــتـــيـــك” 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة، الــتــي 
الذكاء  تطوير  مجال  فــي  تعمل 
إضـــافـــة مشاعر  مـــن  الــصــنــاعــي، 
السعادة والحزن لقارئ النصوص 
اإللكتروني في األجهزة الحديثة. 

وأصدرت الشركة فيديو كنوع من الدليل على اإلنجاز العلمي، تعرض فيه صوت قارئ 
النصوص يقرأ نصا وهو يجهش بالبكاء، ويستفيض بمشاعر الحزن، بحسب ما ذكر 
موقع “meduza”. ويجب المالحظة أن األمر ليس بسيطا كما يبدو في البداية، فعلى 
سبيل المثال، سيتصل قريبا المساعدون الصوتيون “سيري أو أليس” بالمستخدمين 
مع شحنة كبيرة من العواطف المتناسبة مع الحالة النفسية للمستخدم، ناهيك عن 
الضحك والمزاح البكاء أو الصراخ. وتعتبر التكنولوجيا التي طورتها “سونتيك” في 
بدايتها، وال يزال البرنامج جيد بالنسبة لقراءة النص فقط، دون تجربته في التواصل 

مع المستخدمين بشكل مباشر، ولكن النتيجة ال تزال مثيرة لإلعجاب.

البريطانيون يضيفون المشاعر للذكاء الصناعي

أزمة “كورونا” تعبث بالصحة العقلية للبشر
الــذي   ”19 “كوفيد  وبــاء  أن  مــن  المتحدة  األمــم  حــذرت 
يسببه فيروس كورونا المستجد، يثير أزمة عالمية كبرى 
إجــراءات  اتخاذ  إلــى  داعية  العقلية،  الصحة  مجال  في 

عاجلة لمعالجة المشكالت النفسية الناجمة عن المرض.
وكان التركيز األكبر على حماية الصحة الجسدية خالل 
أيضا ضغوطا  تضع  أنها  إال  األزمـــة،  مــن  األولـــى  األشــهــر 

ذهنية هائلة على عدد كبير من سكان العالم.
غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وقــال 
خالل رسالة عبر الفيديو أمس الخميس: “بعد عقود من 
اإلهمال وقلة االستثمار في خدمات الصحة العقلية، فإن 
والمجتمعات  العائالت  كاهل  اآلن  يثقل   19 كوفيد  وباء 
تتم  عندما  “حتى  ــاف:  وأضـ إضــافــيــة”.  نفسية  بضغوط 
والــقــلــق واالكــتــئــاب  الــحــزن  فــإن  ــاء،  ــوب ال السيطرة على 

سيواصل التأثير على األشخاص والمجتمعات”.
ــضــوء عــلــى الــضــغــوط  وســلــط تــقــريــر األمــــم الــمــتــحــدة ال
من  يخشون  الــذيــن  األشــخــاص  يعانيها  الــتــي  النفسية 
أنهم أو أحباءهم سيصابون أو يموتون بالفيروس، الذي 
أودى بحياة نحو 300 ألف شخص في أنحاء العالم منذ 
ظهوره في الصين أواخر العام الماضي. وأشار أيضا إلى 
الذين  األشخاص  من  كبيرة  أعــداد  على  النفسي  التأثير 
وانفصلوا  لفقدانه،  معرضين  أصبحوا  أو  عملهم  فقدوا 

وقالت  الصارمة.  اإلغــالق  تدابير  عانوا  أو  أحبائهم  عن 
في  الــمــخــدرات  وتعاطي  العقلية  الصحة  قسم  رئيسة 
مؤتمر  خــالل  كيستيل،  ديفورا  العالمية  الصحة  منظمة 
الحالية  األوضــاع  أن  نعلم  “نحن  اإلنترنت:  عبر  صحفي 
االقتصادي،  واالضــطــراب  اليقين  عــدم  وحالة  والــخــوف 
إلى  نفسية”. وتابعت كيستيل مشيرة  قد تسبب ضائقة 
التقارير التي تفيد بارتفاع حاالت االنتحار بين العاملين 
في المجال الطبي، قائلة إن هؤالء الذين يعملون تحت 

“ضغوط هائلة” معرضون أكثر من غيرهم للخطر.
سببتها  نفسية  تــحــديــات  ــرى  أخــ مــجــمــوعــات  وتـــواجـــه 
األزمة أيضا، مثل التالميذ المتوقفين عن الدراسة الذين 
يــواجــهــون حــالــة مــن عــدم اليقين والــقــلــق، إضــافــة إلى 
النساء اللواتي يواجهن خطرا متزايدا من التعرض للعنف 

المنزلي مع البقاء لفترات طويلة في المنزل.

احـــتـــفـــل عــــمــــدة مــقــاطــعــة 
ــتــخــفــيــف  ــة ب ــ ــدي ــ ــن ــ ــل ــ ــوزي ــيــ ــ ن
إجــــــــراءات اإلغـــــــالق، الــتــي 
لمكافحة  الـــبـــالد،  تــفــرضــهــا 
المستجد،  كــورونــا  فــيــروس 
الذي تحول إلى وباء عالمي 

)جائحة(، بطريقة جنونية. 
ونــشــرت صــفــحــة “بــلــومــبــرغ 
كــويــك تـــك” مــقــطــع فــيــديــو، 
مقاطعة  لــعــمــدة  ــه  إنـ ــت:  قــال
“كــويــنــزتــاون لــيــكــس”، وهــي 
محلية،  حــكــومــيــة  مــقــاطــعــة 
ــو، إذ  ــ ــاغــ ــ ــ فــــي مــنــطــقــة أوت
جسر  أعــلــى  مــن  بالقفز  قـــام 
عــلــى نــهــر كــــــاوارو، احــتــفــاال 
الحظر،  إجـــراءات  بتخفيف 
التي تفرضها البالد لمكافحة 

فيروس كورونا المستجد.
واتـــخـــذت الــعــديــد مــن دول 
استثنائية،  إجـــراءات  العالم 
 تــنــوعــت  مــن حــظــر الــطــيــران 
ــتــجــول  ــى إعــــــالن مـــنـــع ال ــ إلـ
وعزل مناطق  بكاملها،  وحتى 
لمنع  ــبـــادة؛  ــعـ الـ دور  ــــالق  إغـ
المسبب  ــفــيــروس  ال تــفــشــي 

لمرض “كوفيد - 19”.
في  المصابين  عــدد  ووصـــل 
إصابة،   1400 إلى  نيوزيلندا 
وفقا  وفـــاة،  حالة   21 بينهم 

آلخر اإلحصائيات العالمية.

نوعه،  من  األول  هو  تطور  في 
يــعــمــل فــريــق مـــن الــعــلــمــاء في 
جـــامـــعـــة هـــــــارفـــــــارد، ومــعــهــد 
للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
ــتـــاج  حــالــيــا عــلــى تــصــمــيــم وإنـ
قناع طبي “كمامة” يمكنه رصد 
الذي  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
يروع العالم. ووفق لتقرير نشره 
إنجنيرينغ”  “إنترستنغ  موقعا 
العلماء  فإن  إنسايدر”  و”بيزنس 
تجارب  من  لالستفادة  يسعون 
استخدمت  أقنعة  بشأن  مماثلة 
ــرصــد فــيــروســات مثل  ســابــقــا ل
الدراسة  وأفــادت  وزيكا.  إيبوال 
ينفذ  الــعــمــل  فــريــق  أن  األولـــيـــة 
تضيء  أن  تــســتــهــدف  تــجــارب 
ــارة ضـــوئـــيـــة  ــ ــ ــإشـ ــ ــ ــة بـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ األقـ
تنفس  ترصد  حين  “فلورسنت” 
شخص مصاب بكورونا، أو حين 

يعطس أو يسعل.

طريقة جنونية 
لالحتفال برفع 

“حظر كورونا”

كمامة ترصد “كورونا”... 
وتضيء فوًرا

قتل متدرب يدرس الطيران، وأصيب اثنان 
ــران، فــي حــادث تحطم طــائــرة صغيرة،  آخـ
وقع عند تقاطع طريق بمدينة ميرامار، في 
والية فلوريدا األميركية.وكشفت السلطات 
بعدما  الــثــالثــاء،  صباح  وقعت  الحادثة  أن 
بايبر  مــن طـــراز  الــطــائــرة، وهــي  اصطدمت 

PA-34 بـخطوط الكهرباء.

مصرع متدرب اصطدم بطائرته خطوط الكهرباء

كنتاكي  أثار قتل عناصر من شرطة والية 
ــبــشــرة في  ــوداء ال ــ األمــيــركــيــة مــســعــفــة سـ
شــقــتــهــا، غـــضـــب مـــســـؤولـــيـــن ســيــاســيــيــن 
ــاشــطــيــن أمــيــركــيــيــن على  ومــنــظــمــات ون
ــاء بــمــا اعــتــبــروه  ــعـ اإلنــتــرنــت، نــــددوا األربـ
قضية جديدة من مسلسل العنف العنصري. 
وصديقها  عاما(   26( تايلور  بريونا  وكانت 
كينيث ووكر نائمين في 13 مارس في شقة 
في مدينة لويزفيل، عندما خلع عناصر من 
شرطة المدينة الواقعة في وسط الواليات 
المتحدة الباب من دون سابق إنــذار، وفق 
ما جاء في بيان صادر عن محامي العائلة. 
أمر  على  بــنــاء  يتصرفون  العناصر  وكـــان 
تفتيش في إطار مذكرة بحث خاطئة عن 

مشتبه به لم يعد يقطن في المبنى وسبق 
يقل  ال  بما  الشابة  أصابوا  وقد  اعُتقل.  أن 
ورّد  المحامي.  وفق  رصاصات،  ثماني  عن 
كينيث ووكر الذي كان لديه ترخيص حيازة 
سالح، على اقتحام المنزل بإطالق نار على 
الشرطيين. وقد ُأوقف لمحاولة قتل عنصر 
ــذه القضية  ــوات حــفــظ الــنــظــام. وهـ مــن قـ
تثير  أن  دون  مــن  وقــائــعــهــا  حصلت  الــتــي 
انتباه أحد، ظهرت مجددا هذا األسبوع مع 
كرامب وهو محام معروف في  بن  تدخل 
ارتكبتها  أخطاء  ضحايا  السود  عن  دفاعه 
تايلور  عائلة  باسم  وقــّدم شكوى  الشرطة. 
مطالبا بـ”أجوبة” من جانب شرطة لويزفيل 

التي لم تعلق حتى الساعة.

موجة غضب في أميركا إثر قتل الشرطة مسعفة “سوداء”

االكتئاب أصبح عرضا مرتبطا بانتشار وباء كورونا

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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11:34

03:03

 06:18

07:48

١. اختر محافظتك أو مكان سكنك

٢.  ارسل طلبك بعد اختيار رقم المنتج من الكاتالوج المرفق

٣.  ارسل عنوانك ليصلك المنتج خالل ٤٨ ساعه

المحرق@العاصمة@الشمالية@الجنوبية
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