
أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، تواصـــل جهودها 
 ،)COVID-19(للتصدي لفيـــروس كورونا
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  وستســـتمر 
أبنائهـــا  وعزيمـــة  بعـــزم  المنشـــودة 
المخلصيـــن الـــذي ال يدخـــرون جهًدا من 
أجـــل الحفاظ علـــى صحة وســـالمة كل 
مواطـــن ومقيم في هذا الوطـــن الغالي. 
جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس ســـموه أمـــس 
بعـــد  عـــن  التنســـيقية  اللجنـــة  اجتمـــاع 

بحضور أعضاء اللجنة.
االلتـــزام  مواصلـــة  علـــى  التأكيـــد  وتـــم 
بالتدابير االحترازية واختصار تجمعات 
عيد الفطر المبارك  على العائلة الصغيرة 
التي تقيم في نفس المســـكن، وااللتزام 
التـــزاور  وعـــدم  االجتماعـــي  بالتباعـــد 

حفاًظا على ســـالمة الجميـــع، والمعايدة 
عبر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي بداًل 
عن التجمعات، وزيادة تفعيل استخدام 
المنصـــات  عبـــر  اإللكترونـــي  الدفـــع 

اإللكترونية للبنوك أو التطبيقات.

كمـــا تقرر  اســـتمرار العمل في األنشـــطة 
والمحال التجارية والصناعية، مع األخذ 
فـــي االعتبار أمورا منهـــا: ارتداء األقنعة 
العامليـــن  قبـــل  مـــن  الوجـــه  وكمامـــات 
التجاريـــة،  المحـــال  هـــذه  ومرتـــادي 

بالمنشـــأة  الموجوديـــن  عـــدد  وتقليـــل 
ومنـــع االكتظـــاظ فـــي المحـــالت مع ترك 
بالتعقيـــم  وااللتـــزام  الكافيـــة،  المســـافة 
المســـتمر لهـــذه المحالت وفق إرشـــادات 
وزارة الصحـــة، وتنظيـــم االنتظار خارج 
المحالت وفق تدابير التباعد االجتماعي 
حسب إرشادات وزارة الصحة، والسماح 
الطبيـــة  بالخدمـــات  العمـــل  باســـتئناف 
االشـــتراطات  وفـــق  األساســـية  غيـــر 
الصحيـــة وقواعـــد التباعـــد االجتماعـــي، 
والســـماح لالعبيـــن المحترفيـــن بالتمرن 
في المســـاحات الخارجية والمســـابح مع 
االلتزام باالشتراطات الصحية، والسماح 
وفـــق  الخارجيـــة  الســـينمات  بعمـــل 
االشـــتراطات الصحيـــة وقواعـــد التباعد 
دور  إغـــالق  اســـتمرار  مـــع  االجتماعـــي، 
السينما وكل صاالت العرض التابعة لها.

كمـــا تقرر بدًءا من يـــوم األربعاء المقبل 
الصالونـــات  فتـــح  بإعـــادة  الســـماح 
ومحـــالت الحالقـــة مـــع الحفـــاظ علـــى 

االشتراطات.

قـــام عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة أمـــس بزيارة 
لرئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، بقصر 

سموه بالرفاع.
وخـــالل اللقـــاء، تبـــادل صاحـــب الجاللـــة 
وصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الوزراء 
التهانـــي والتبريـــكات وخالـــص التمنيـــات 

بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كمـــا أثنـــى جاللـــة الملـــك علـــى دور ســـمو 
رئيـــس الوزراء في خدمة مملكة البحرين 
وتعزيـــز نهضتها التنموية، وجهود ســـموه 
الدؤوبـــة والمتواصلة في جميع المجاالت 
تمشـــًيا مـــع التوجيهـــات الملكية الســـامية 

التي وضعت مصلحـــة المواطنين وأمنهم 
الغذائي والدوائي في مقدمة األولويات.

وأعـــرب صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لجاللة 
الملـــك على زيارته الكريمة في هذه األيام 

المباركة من الشـــهر الفضيل. وأكد ســـموه 
أن مملكـــة البحرين تســـير فـــي ظل قيادة 
جاللة الملـــك بخطوات ثابتة نحو تحقيق 
تطلعـــات وطموحات شـــعب البحرين في 
التقدم والرخاء، وأنها قادرة بمشـــيئة هللا 

ثـــم بفضـــل التوجيهات والرؤيـــة الحكيمة 
تداعيـــات  تجـــاوز  علـــى  الملـــك،  لجاللـــة 
المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، 
والحفـــاظ على مـــا حققته من مكتســـبات 

وتنميتها لخير الوطن ونماء شعبه.

المنامة - بنا

نفذت اإلدارة العامة للمرور، باستخدام  «
التكنولوجيا الحديثة “الطائرة 

المسيرة” حملة توعوية ميدانية وبعدة 
لغات لتنبيه وتوجيه مستخدمي 

الطريق عن االلتزام باألنظمة والقواعد 
المرورية عن بعض الممارسات التي 

تهدد سالمة مستخدمي الطريق.

قال رئيس مجلس إدارة شركة  «
البحرين للسينما )سينيكو( إن 
دخل الشركة سيكون محدودا 

جدا )لن يتجاوز 10 %( في حال 
استئناف نشاط دور السينما في 
البحرين، والتي أغلقت منذ أكثر 

من شهرين بسبب جائحة “كورونا”.

أعلنت الواليات المتحدة أنها تنوي  «
االنسحاب من اتفاقية السماوات 
المفتوحة التي تضم 35 بلًدا، التي 

تسمح بعمليات استطالع جوية 
بطائرات غير مسلحة في أجواء 
الدول المشاركة فيها، قائلة “إن 

روسيا انتهكت بنود االتفاقية مرارا”.

ال تكتمل سفرة رمضان في  «
البحرين من غير طبق الهريس 
اللذيذ، فعادة ما يفتتح البعض 
إفطارهم به، ويعتبر المفضل 

عند البحرينيين منذ القدم؛ 
لشعبيته فهو من طعام أصيل، 

وأيضا لقيمته الغذائية العالية.

أكد رئيس نادي البحرين  «
عبدالرحمن الخشرم لـ 

“البالد سبورت” رغبة 
ناديه في إعادة نشاط 

لعبة الكرة الطائرة الذي 
تم تجميده قبل نحو 5 

مواسم.
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أكـــدت األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربية، أمـــس، مجـــدًدا إدانتها 
ورفضهـــا للتدخـــالت اإليرانيـــة فـــي الشـــؤون الداخلية للـــدول العربية، 
سواء من خالل التدخل المباشر أو عن طريق وكالء إيران في المنطقة، 
مؤكدًة أن هذا األمر يشكل تهديًدا لألمن واالستقرار اإلقليميين. ويأتي 
تجديـــد األمانـــة العامة علـــى هذا الموقف “في ضوء اســـتمرار الســـلوك 
العدائـــي والتصرفـــات االســـتفزازية اإلعالميـــة من جانب إيـــران والتي 
كان آخرهـــا تعمد إظهـــار عدد من أعالم ورايات المليشـــيات والحركات 
المســـلحة التـــي ترعاهـــا وتمولهـــا وتدعمهـــا إيـــران فـــي ظهـــور إعالمي 

لمسؤول رفيع المستوى بالحرس الثوري اإليراني”.

جاللة الملك لدى زيارته سمو رئيس الوزراء أمس 

المرحلة تداعيات  سنتجاوز  جاللته  بتوجيهات  سلمان:  بن  خليفة  األمير  سمو 
جاللة الملك يشيد بدور سمو رئيس الوزراء في خدمة البحرين

“البحــــريـــــن” يدرس إعــــادة نشـــــاط الطائـــــرةالهريس سيد مائدة رمضانأميركا تنسحب من “السماوات المفتوحة”دخل “سينيكو” لن يتجاوز 10 %“المرور” تستخدم “الدرون” للتوعية

0508121513

وجه عاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
ممثل جاللته لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفة بإطالق 
إســـم المغفور له بإذن هللا الشيخ 
خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن  عيســـى 

على الصـــاالت الرياضيـــة الثالث 
بمدينـــة عيســـى الرياضيـــة وذلك 
تقديرا وعرفانا للمسيرة المشرفة 
للراحـــل الكبير فـــي خدمة مملكة 

البحرين.
وأشـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور  بـــأدوار 
الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة 
في المجاالت العســـكرية والفنية 

والرياضية واإلنسانية.

جاللة الملك يوجه إلطالق اسم عيسى بن راشد 
على الصاالت الثالث بمدينة عيسى الرياضية

16 صفحة - 210 فلوس

الشيخ عيسى بن راشدسمو الشيخ ناصر بن حمد

طرحت شـــركة نفـــط البحرين )بابكو( 
المناقصـــات  مجلـــس  جلســـة  فـــي 
والمزايـــدات أمـــس مناقصـــة لتوفيـــر 

خدمـــات التنظيـــف الكيميائـــي داخل 
مصفاة بابكو تنافست عليها شركتان، 
علـــق عطاء أحدهما، وكان أقل عطاء 
 ”Redmack Industrial Services“ لـ

بنحو 1.1 مليون دينار.

للتنظيف الكيميائي بمصفاة “بابكو”

)08(
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أمل الحامد

1.1
مليون دينار

)02(

)12(

)٠٢(
)٠٣(

اختصار تجمعات العيد على العائلة الصغيرة
اســـتمرار العمـــل في المحالت التجارية مع ارتداء الكمامات وإعادة فتـــح الصالونات األربعاء المقبل

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

المنامة - بنا

سمو ولي العهد: مواصلة الجهود للتصدي 
لـ “كورونا” بقيادة العاهل

المنامة - بنا



جـــرت اتصـــاالت هاتفية أمس بيـــن عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة وكل من أخيه 
أمير دولة الكويت الشـــقيقة صاحب الســـمو الشيخ صباح 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح وأخيـــه رئيس جمهوريـــة العراق 

الشقيقة برهم صالح.
وتم فـــي االتصاالت تبـــادل التهاني بمناســـبة قرب حلول 
عيد الفطر الســـعيد، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه 
المناسبة المباركة على مملكة البحرين وعلى شعوب هذه 
الدول الشـــقيقة باليمن والخير والبـــركات، وعلى األمتين 

العربية واإلسامية بالعزة والتقدم.

جـــرى اتصـــال هاتفي بيـــن عاهل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة وأخيه عاهـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، تـــم فيـــه تبادل 

التهانـــي والتبريكات بمناســـبة حلول عيد الفطـــر المبارك، 
داعيـــن المولـــى ســـبحانه أن يعيـــد هـــذه المناســـبة علـــى 
الشـــعبين والبلديـــن الشـــقيقين بالخيـــر والرفعـــة والتقدم 

واألمتين العربية واالسامية بالعزة والسؤدد والمنعة.
األخويـــة  العاقـــات  اســـتعراض  االتصـــال  فـــي  تـــم  كمـــا 

التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
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جاللة الملك يقوم بزيارة إلى سمو رئيس الوزراء 

المنامة - بنا

قـــام عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس 
بزيارة لرئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 

خليفة، بقصر سموه بالرفاع.

وخال اللقـــاء، تبادل صاحب الجالة 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب 
الوزراء التهانـــي والتبريكات وخالص 
التمنيـــات بمناســـبة قرب حلـــول عيد 
الفطـــر المبـــارك، ضارعين إلـــى المولى 
تعالى أن يعيد هذه المناســـبة الكريمة 
علـــى مملكة البحرين وشـــعبها الكريم 

بالخير واليمن والبركات.
كما أثنى جالة الملك على دور ســـمو 
الـــوزراء فـــي خدمـــة مملكـــة  رئيـــس 
البحريـــن وتعزيـــز نهضتهـــا التنمويـــة، 
وجهـــود ســـموه الدؤوبـــة والمتواصلة 
مـــع  تمشـــًيا  المجـــاالت  جميـــع  فـــي 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية التـــي 

وضعـــت مصلحة المواطنيـــن وأمنهم 
مقدمـــة  فـــي  والدوائـــي  الغذائـــي 

األولويات.
وأعرب صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء عـــن خالص الشـــكر والتقدير 
لجالـــة الملـــك علـــى زيارتـــه الكريمة 
فـــي هـــذه األيـــام المباركة من الشـــهر 

أن  وجـــل  عـــز  هللا  داعيـــا  الفضيـــل، 
يحفـــظ جالتـــه ويديـــم عليـــه موفور 

الصحة والعافية والسعادة.
البحريـــن  مملكـــة  أن  ســـموه  وأكـــد 
تســـير فـــي ظـــل قيـــادة جالـــة الملك 
بخطـــوات ثابتة نحو تحقيق تطلعات 
وطموحات شعب البحرين في التقدم 

والرخاء، وأنها قادرة بمشـــيئة هللا ثم 
بفضـــل التوجيهـــات والرؤية الحكيمة 
لجالة الملـــك، على تجـــاوز تداعيات 
المرحلـــة الراهنـــة التي يمر بهـــا العالم 
أجمـــع، والحفـــاظ على مـــا حققته من 
الوطـــن  لخيـــر  وتنميتهـــا  مكتســـبات 

ونماء شعبه.

عاهــل البــاد يتبــادل التهانــي مع ســموه بعيد الفطــر ويشــيد بجهــوده الدؤوبــة والمتواصلة بجميــع المجاالت

جاللـــة الملــك يثنــي على دور سمــو رئيــس الوزراء 
في خدمــة البحريــن وتعزيــز نهضتهــا التنمويــــة

سمو رئيس الوزراء: البحرين تسير في ظل قيادة جاللة الملك 
بخطوات ثابتة نحو تحقيق تطلعات الشعب في التقدم والرخاء

المملكة قادرة بمشيئة هللا ثم بفضل التوجيهات والرؤية 
الحكيمة لجاللة الملك على تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة

المنامة - بنا المنامة - بنا

جاللة الملك يتبادل التهاني مع أمير الكويت ورئيس العراق جاللة الملك يتبادل التهاني مع خادم الحرمين

المنامة - بنا

المنامة - بنا

وجه عاهل الباد صاحب الجالة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
ممثل جالته لألعمال اإلنسانية 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
األمـــن الوطني رئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بإطـــاق إســـم المغفـــور لـــه بإذن 
هللا الشـــيخ عيســـى بن راشد آل 
خليفـــة على الصـــاالت الرياضية 
الثاث بمدينة عيسى الرياضية 
وذلـــك تقديرًا وعرفانُا للمســـيرة 
فـــي  الكبيـــر  للراحـــل  المشـــرفة 
خدمـــة مملكـــة البحرين. وأشـــاد 

صاحـــب الجالـــة الملـــك بـــأدوار 
الشـــيخ  هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور 
عيســـى بن راشـــد آل خليفة في 
والفنيـــة  العســـكرية  المجـــاالت 
ومـــا  واإلنســـانية،  والرياضيـــة 
قدمـــه مـــن أعمـــال مميـــزة فـــي 
شـــتى المجـــاالت والمواقع التي 

أنيطت به.
ونوه جالة الملك بحرص ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
على تخليد ذكرى الشيخ عيسى 
بن راشد تقديرا لهذه الشخصية 
علـــى  اســـتحوذت  التـــي  الفـــذة 
الوطـــن  أبنـــاء  محبـــة واحتـــرام 

جميعا، ولعبت أدوارا حيوية في 
بناء مؤسســـات العمـــل الرياضي 
المنجـــزات  فـــي  والمســـاهمة 
البحرينيـــة  للرياضـــة  الكبيـــرة 
واســـتذكر  الســـنين.  مـــر  علـــى 
جالته إســـهامات الشيخ عيسى 
بـــن راشـــد الكبيـــرة فـــي خدمـــة 
المؤسســـات والهيئات الرياضية 
اإلقليمية والقارية والدولية عبر 
مختلـــف المناصب التـــي تبوأها 
في تلك الهيئات الرياضية وترك 
فيهـــا بصمـــات كبيـــرة، داعيًا هللا 
تعالـــى أن يرحـــم الفقيـــد الكبيـــر 

ويسكنه فسيح جناته.

جـــرى اتصـــال هاتفـــي أمـــس بيـــن 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة وأخيه أمير دولـــة الكويت 
الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
الصبـــاح،  الجابـــر  األحمـــد  صبـــاح 
التهانـــي  خالـــه  ســـموهما  تبـــادل 
والتبريكات بمناســـبة قـــرب حلول 
عيـــد الفطـــر المبـــارك، مبتهلين إلى 
هللا عـــز وجـــل أن يحفـــظ األمتيـــن 
يعيـــد  وأن  واإلســـامية  العربيـــة 
عليها هذه األيام بالخير والبركات.

ونـــوه ســـموهما فـــي االتصـــال إلى 
مـــا يربـــط بيـــن البلدين والشـــعبين 
المحبـــة  وشـــائج  مـــن  الشـــقيقين 

والقربـــى ومـــا يجمـــع بينهمـــا مـــن 
مختلـــف  فـــي  متميـــزة  عاقـــات 
المجاالت، مؤكدين الرغبة األكيدة 
لدى البلدين الشـــقيقين في توسيع 
آفـــاق التعـــاون الثنائـــي بمـــا يعـــود 

بالنفع على البلدين والشعبين.
بيـــن  هاتفـــي  اتصـــال  جـــرى  كمـــا 

رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الـــوزراء وأخيـــه ولي العهـــد بدولة 
الشـــيخ  ســـمو  الشـــقيقة  الكويـــت 
نواف األحمد الجابر الصباح، تبادل 
فيه سموهما التهاني بمناسبة قرب 

حلول عيد الفطر المبارك.
وجـــرى اتصـــال هاتفي بيـــن رئيس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
مجلـــس  رئيـــس  وأخيـــه  خليفـــة 
الـــوزراء بدولـــة الكويـــت الشـــقيقة 
ســـمو الشـــيخ صباح الخالـــد الحمد 
الصبـــاح، تـــم فيـــه تبـــادل التهانـــي 
بمناســـبة قـــرب حلـــول عيـــد الفطر 

المبارك.

ــارك ــب ــم ــر ال ــط ــف ــد ال ــي بــمــنــاســبــة قـــرب حــلــول ع

جاللة الملك يوجه ناصر بن حمد إلطالق اسم عيسى 
بن راشد على الصاالت الثالث بمدينة عيسى الرياضية

سمو رئيس الوزراء يتبادل التهاني مع القيادة في الكويت

رغبة أكيدة لدى 
البلدين في 
توسيع آفاق 

التعاون الثنائي



أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة أن مملكــة البحريــن بقيــادة عاهــل البــالد صاحــب الجاللة 
 ،)COVID-19(الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، تواصــل جهودها للتصــدي لفيروس كورونــا
وستســتمر فــي تحقيق األهداف المنشــودة بعزم وعزيمة أبنائهــا المخلصين الذي ال يدخرون 
جهــًدا مــن أجــل الحفاظ على صحة وســالمة كل مواطن ومقيم في هــذا الوطن الغالي، فكل 
المســاعي الدؤوبــة لرفــد الجهــود الوطنية المبذولة لتجــاوز هذا التحدي هي مســاعي مقدرة 
وضعت المصلحة العليا للوطن غايًة نبيلة بما يسهم في الحفاظ على صحة وسالمة الجميع 

في مملكة البحرين في ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم جراء الفيروس.

وقال سموه إن عيد الفطر المبارك يحل ونحن 
فـــي مملكة البحريـــن بفضل هللا عز وجل ننعم 
بالطمأنينة والسالمة بعد أن كان شهر رمضان 
الفضيـــل انعكاًســـا لرمضان األســـرة البحرينية 
كجـــزء من مجتمعنـــا الواعي، شـــاكرين جهود 
الصفـــوف األولـــى مـــن أبنـــاء الوطـــن وفريـــق 
الذيـــن  المختلفـــة  مواقعهـــم  فـــي  البحريـــن 
يواصلـــون العمـــل ليـــل نهـــار بتكاتـــٍف وتعاوٍن 
ليثبتـــوا دوًمـــا أن البحرين تزخـــر بالمخلصين 
مـــن أبنائها الذي يســـاهمون فـــي الحفاظ على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن مملكة البحريـــن أثبتت 
كفاءتهـــا ومقدرتهـــا فـــي التعامـــل مـــع تحـــدي 
مـــن  للعديـــد  باتخاذهـــا  كورونـــا  فيـــروس 
التـــي  االســـتباقية  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
أســـهمت فـــي التصـــدي للفيـــروس والحـــد من 
انتشـــاره بمـــا يضمن صحـــة وســـالمة الجميع، 
وستســـمر فـــي جهودهـــا كافـــة لتجـــاوز هـــذا 
التحـــدي بنجـــاح مـــن خـــالل التـــزام الجميـــع 

بالمســـؤولية الوطنية لمجابهة هـــذا الفيروس 
صحـــة  علـــى  والحفـــاظ  المجتمـــع  وحمايـــة 

وسالمة كافة أفراده.
جـــاء ذلـــك لـــدى ترؤس ســـموه أمـــس اجتماع 
اللجنـــة التنســـيقية عـــن بعـــد بحضـــور أعضاء 
الوطنـــي  الفريـــق  اســـتعرض  حيـــث  اللجنـــة، 
 )COVID-19( الطبي للتصدي لفيروس كورونا
برئاسة رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمد بـــن عبـــدهللا آل خليفة  
تقريـــًرا عن اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائيـــة التـــي تـــم اتخاذهـــا بما يتماشـــى مع 

المستجدات العالمية للفيروس.
 ومـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة 
الجميـــع خالل عيـــد الفطر المبـــارك وبناًء على 
توصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا )COVID-19(، تـــم التأكيـــد 
علـــى مواصلـــة االلتـــزام بالتدابيـــر االحترازية 
واختصار تجمعات العيد على العائلة الصغيرة 
وااللتـــزام  المســـكن،  نفـــس  فـــي  تقيـــم  التـــي 

بالتباعـــد االجتماعـــي وعـــدم التـــزاور حفاًظـــا 
علـــى ســـالمة الجميـــع، والمعايدة عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي بـــداًل عـــن التجمعـــات، 
وزيادة تفعيل استخدام الدفع اإللكتروني عبر 

المنصات اإللكترونية للبنوك أو التطبيقات.
كما تقرر ما يلي: 

اســـتمرار العمـــل فـــي األنشـــطة والمحـــالت 
التجاريـــة والصناعية، مع األخذ في االعتبار 

التالي:

ارتداء األقنعة وكمامات الوجه من قبل  «
العاملين ومرتادي هذه المحالت التجارية.

 تقليل عدد الموجودين بالمنشأة ومنع  «
االكتظاظ في المحالت مع ترك المسافة 

الكافية.

 االلتزام بالتعقيم المستمر لهذه المحالت  «
وفق إرشادات وزارة الصحة.

 تنظيم االنتظار خارج المحالت وفق تدابير  «
التباعد االجتماعي حسب إرشادات وزارة 

الصحة.

 السماح باستئناف العمل بالخدمات الطبية  «
غير األساسية وفق االشتراطات الصحية 

وقواعد التباعد االجتماعي

 السماح لالعبين المحترفين بالتمرن في  «
المساحات الخارجية والمسابح مع االلتزام 

باالشتراطات الصحية.

 السماح بعمل السينمات الخارجية وفق  «
االشتراطات الصحية وقواعد التباعد 

االجتماعي، مع استمرار إغالق دور السينما 
وكل صاالت العرض التابعة لها.

المقبـــل  يـــوم األربعـــاء  بـــدًءا مـــن  كمـــا تقـــرر 
الموافـــق 27 مايو 2020 الســـماح بإعادة فتح 
الصالونات ومحالت الحالقة مع الحفاظ على 

االشتراطات.

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية   

المنامة - بنا

استمرار العمل في المحالت التجارية مع ارتداء الكمامات
البالد عاهل  بقيادة  كورونا  لفيروس  للتصدي  جهودها  تواصل  البحرين  العهد:  ولي  سمو 

استئناف العمل بالخدمات الطبية غير األساسية وفق 
االشتراطات الصحية وقواعد التباعد االجتماعي

فتح السينمات الخارجية وفق االشتراطات الصحية وقواعد 
التباعد االجتماعي مع استمرار إغالق صاالت العرض

إعادة فتح الصالونات ومحالت الحالقة مع الحفاظ على 
االشتراطات األربعاء المقبل

السماح لالعبين المحترفين بالتمرن في المساحات 
الخارجية والمسابح مع االلتزام باالشتراطات الصحية
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سمو محافظ الجنوبية يتابع إجراءات التعامل مع مخالفات السكن الجماعي
تـــرأس محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
عـــن ُبعـــد، اجتماعـــا أمنيـــا بحضـــور نائـــب 
المحافـــظ العميد عيســـى ثامر الدوســـري 
والمديـــر العـــام لمديريـــة الشـــرطة العقيد 
الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة وعدد 
االجتمـــاع،  مســـتهل  الضباط.وفـــي  مـــن 
رحب ســـمو المحافـــظ بالحضور، مشـــيدا 
بيـــن  القائـــم  والتعـــاون  التنســـيق  بـــدور 
المحافظـــة ومديرية الشـــرطة فـــي تعزيز 
دور الوعـــي، مشـــيًدا فـــي الوقـــت نفســـه 
بتعاون المواطنين في التجاوب وتطبيق 

اإلجراءات االحترازية الالزمة.
واطلـــع ســـموه على عـــرٍض مرئـــي، قدمه 
بالمحافظـــة  األمنـــي  التنســـيق  ضابـــط 
النقيـــب محمـــد بوشـــليبي، واشـــتمل على 
أبرز المبادرات التـــي قامت بها المحافظة 

بالتعـــاون مـــع المديريـــة في إطـــار الحملة 
الوطنيـــة “فينا خيـــر”، التي عكســـت روح 
التالحم المجتمعي وعززت من المشـــاركة 
اإلنســـانية خـــالل الشـــهر الفضيـــل، إذ تـــم 
توزيع 314 ألف وجبة إفطار في 12 نقطة 
في مختلـــف مناطق المحافظة منذ بداية 

شهر مايو وتستمر إلى نهايته.
وخـــالل االجتماع، تابع ســـمو المحافظ ما 
تقوم به مديرية الشرطة من حيث اتخاذ 
كل اإلجـــراءات والتدابير األمنية الالزمة، 
إذ أشاد سموه بمستوى النتائج اإليجابية 

من خالل الخطة التـــي اتخذتها المديرية 
ســـموه  وتابـــع  الحاليـــة.  الفتـــرة  خـــالل 
اإلجـــراءات المتخـــذة فـــي حصـــر المباني 
التي يوجد فيها كثافة من العمالة الوافدة 
من خالل المســـح الميداني فـــي المناطق 
كافـــة، حيـــث تـــم رصـــد 258 مـــن المباني 

التـــي تكثف فيهـــا العمالـــة، متابًعا ســـموه 
اإلجراءات المتبعة مع أصحاب العقارات، 
إذ تم إرســـال 80 إشعارا ألصحاب المباني 
الســـكنية لتخفيف كثافة العمـــال؛ لضمان 

أعلى معايير األمن والسالمة.
بعد ذلك، اســـتمع ســـمو المحافظ إلى آخر 

اإلحصـــاءات المتعلقـــة بالقضايـــا األمنية، 
إذ شـــهدت المحافظة معدل انخفاض في 
عدد القضايا بنســـبة 44.6 % خالل شـــهر 
رمضـــان مقارنة بشـــهر رمضان فـــي العام 
الماضي، األمر الذي يؤكد مســـتوى الوعي 

األمني في المحافظة.

وفي ختام االجتماع، أكد ســـمو المحافظ 
المحافظـــة  تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  دور 
بالتعاون مـــع مديرية الشـــرطة في اتخاذ 
جميع اإلجراءات االحترازية، مع مختلف 
الجهـــات األمنيـــة لتعزيز األمن والســـالمة 

في نطاق المحافظة.

المنامة - بنا

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماعا أمنيا عن ُبعد

توزيع 314 ألف وجبة 
إفطار... وإشعار 
أصحاب المباني 

لتخفيف كثافة العمال



طــرح رئيــس مجلــس إدارة صحيفة “البالد” عبدالنبي عبدهللا الشــعلة مرئيات 
متعددة االتجاهات في شــأن المأزق الذي تعيشــه دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي؛ بسبب تضخم العمالة الوافدة، وما كشفته جائحة كورونا من 
تحديات مقلقة للغاية، مشــدًدا على أهمية وضع خطة خليجية علي يد فريق 

عمل من ذوي الخبرة؛ إليجاد التصورات المسقبلية للحل.

الوضع في الخليج

وخالل حوار “اليف انســـتغرام” أجراه 
مشـــرف منتـــدى “البحرين مســـتقبلنا” 
محمد العرادي مع الشعلة مساء أمس 
األول، أسهب الشـــعلة في حديثه في 
المحـــور الديمغرافـــي بـــدول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي، قائـــال منذ جائحة 
كورونـــا وعـــدد العاطليـــن عـــن العمـــل 
العالـــم  فـــي  أعمالهـــم  فقـــدوا  الذيـــن 
فـــي  والمزيـــد  المالييـــن  فـــاق  أجمـــع 
الطريـــق، ونحـــن جزء من هـــذا العالم 
نتأثر نتيجـــة لذلك، ونرى الصورة في 
الخليـــج، حيث عـــدد العمالة األجنبية 
الوافـــدة يصـــل إلـــى 17 مليونـــا ومـــع 
عائلتهـــم يرتفع العدد إلـــى 24 مليونا، 
ونحـــن نتعامل في المنطقة مع الوافد 
كمواطن وفي بعض األحيان نعاملهم 
بالمســـاواة الكاملـــة ويســـتفيدون من 
عليهـــا  يحصـــل  التـــي  الخدمـــات  كل 
المواطـــن، واليـــوم في هـــذه الظروف 
يضيـــق  الوضـــع  فـــإن  االســـتثنائية، 
عليهم وأعداد المتســـربين من السوق 
المفتوحـــة  الســـوق  إلـــى  المنتظمـــة 
مـــن  الكثيـــر  لتخلـــي  نتيجـــة  يتزايـــد 
أصحـــاب األعمـــال عـــن هـــذه العمالة؛ 
االقتصـــادي  النشـــاط  لتراجـــع  نظـــًرا 
واألعمـــال، فيمـــا المنطقـــة اســـتكملت 
الكثيـــر مـــن مشـــاريع البنيـــة التحتية 

مثل المطارات والموانئ وغيرها.

غلطان 

وفيمـــا يتعلـــق بالمقترح الـــذي طرحه 
فـــي مقاليـــن ســـابقين بعنـــوان: ”مأزق 
العمالـــة الوافدة.. أين كنت يا مطر في 
يـــوم عاشـــوراء” يومـــي 10 و13 مايو 
بتشـــكيل فريق عمـــل خليجي، أكد أنه 
إذا توفـــرت اإلرادة مـــن الجميع يمكن 
تحقيـــق ذلـــك ومعالجـــة الوضـــع فـــي 

أسرع وقت ممكن.
 وزاد قولـــه: “الوقت متأخـــر جًدا وإن 
فكر أحد بالتخلص من هذه الشـــريحة 
بإعادتهـــا إلـــى أوطانهـــا، فهـــو غلطان؛ 
عودتهـــم!  ســـترفض  بلدانهـــم  ألن 
وفـــي الواقـــع صرحـــت هـــذه الـــدول.. 
مثاًل.. ســـفيرا الهند وباكســـتان صرحا 
بـــأن بالديهمـــا ليســـتا علـــى اســـتعداد 
الســـتعادة هذه العمالة بســـبب ظروف 
كورونـــا، ولكن ما قـــااله هي كلمة حق 
يـــراد بهـــا باطـــل والنية معروفـــة، فهم 
لن يســـترجعوا العمالـــة وهم يرفضون 
عملًيـــا”، وبســـؤال مديـــر اللقـــاء محمد 
كان  إذا  مـــا  حـــول  العـــرادي  حســـن 
الشـــعلة:  الرفـــض أجـــاب  مـــن حقهـــم 
“األعـــراف الدوليـــة المتعلقـــة بحقـــوق 
الوافـــدة  العمالـــة  وحقـــوق  اإلنســـان 
والهيئـــات المعنيـــة بذلك لفتـــت أنظار 
دول الخليـــج وتـــم تحذيرهم، وحدث 

ذلـــك منذ ســـنين واآلن الوضع اختلف 
مع كورونا واتضحت األمور وفضحت 
أمـــور أخـــرى وكشـــفتها، فهـــذه العمالة 
خصوًصـــا الدنيـــا منهـــا، أصبحـــت عبًئا 
على المجتمع وعلى االقتصاد وكلفته 

عالية حتى على هويتنا”.

تحرك الملف

تطـــرق الشـــعلة إلى أن حالـــة البحرين 
ال تختلـــف عـــن الـــدول األخـــرى فـــي 
المنطقـــة وحجـــم العمالـــة الوافدة في 
ســـوق العمل، أي حجم األيدي العاملة 
فـــي الخليـــج ككل يصـــل إلـــى 60 % 
وبدرجـــات متفاوتة صغيـــرة جًدا بين 
كل دولـــة وأخـــرى، إال أن وضعنـــا فـــي 
البحريـــن أفضـــل بكثيـــر، لكن بالشـــك 
فمـــع تغيـــر الموازيـــن بســـبب هجمـــة 

ملـــف  وتحـــرك  اســـتيقظنا  كورونـــا، 
العمالة الوافدة لدى هذه الدول بسبب 
األوضـــاع االقتصاديـــة المتراجعة في 
وبالدنـــا،  الخليـــج  دول  ومنـــه  العالـــم 
وعلـــى الرغم مـــن جهـــود الدولة لدعم 
القطـــاع  االقتصـــادي ودعـــم  النشـــاط 
الخـــاص وعلـــى األخـــص المؤسســـات 
هـــذا  أن  إال  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 

العبء أصبح محسوًسا في البالد.
وتناول الشعلة بعض المخاوف، فقال: 
“ال يمكن ترك أي إنســـان يعاني، فهناك 
من ارتكب األخطاء واستقطب العمالة 
وأطلقهـــا فـــي ســـوق العمـــل، والدولـــة 
قدمـــت العنايـــة والرعاية، وســـتضطر 
دول مجلس التعاون ألن يمدوا شبكة 
لهـــؤالء  اإلنســـانية  والعنايـــة  الرعايـــة 
التســـول  فـــي  بـــدأ  فبعضهـــم  البشـــر، 

وهـــذه هـــي البدايـــة وجـــزء منهـــم قد 
فاإلنســـان  الجريمـــة،  نحـــو  يتحـــول 
الجائـــع بـــال عمل يتجـــه للجريمـــة كما 
حصـــل فـــي بعـــض الـــدول الخليجية، 
وهنـــاك توقعـــات بظهـــور العنـــف فـــي 
المجتمع ســـيقابله إحساس بالكراهية 
تجـــاه الوافـــد األجنبي، وأشـــار إلى أن 
دول الخليـــج قـــد تلجـــأ إلغـــراء هـــذه 
العمالة للعودة إلى بلدانهم، وربما تلجأ 
للتفـــاوض مـــع دولهـــم بشـــكل جماعي 

إلعادة العمالة.

كوادر وطنية

وذهـــب الحديث إلى جو من التلطيف 
والطرفـــة، فـــي اتجـــاه ما قيـــل من أن 
بعض الدول ستنقل رعاياها في بوارج 
حربية، فقال الشعلة: “لم أسمع بذلك.. 

وأضـــاف مازًحـــا، لكـــن إذا يشـــيلونهم 
في بـــوارج حربيـــة على كيفهـــم بدال 
ما يحطونم في بواخر نقل.. ما اعتقد 
فيها مشكلة، لكن أنا ما سمعت”!، ونوه 
الشـــعلة إلى أن هناك خلال واضحا في 
منظومة ســـوق العمل وقواعد العرض 
والطلب، وأرى أن الحاجة ملحة كانت 
وال تزال تحظى باهتمام المســـؤولين، 
وإعـــداد  تهيئـــة  علـــى  العمـــل  وهـــي 
الكوادر الوطنية من مخرجات التعليم 
لتكون قادرة ومؤهلة؛ لالســـتفادة من 
فـــرص العمل التـــي يولدهـــا االقتصاد 
البحرينـــي، لكـــن ليســـت هنـــاك كفايـــة 
مـــن العمالة المؤهلـــة لتلك الفرص إلى 
جانـــب حاجـــة المجتمـــع فـــي الواقـــع 
لتصحيـــح نظرته فيمـــا يتعلق بكفاءة 

وقدرة العمالة الوطنية.

“كــورونــا” عـــرَّت مـــأزق العمــالــة الــوافـــدة
الخليج بــــدول  مــقــيــم  ــون  ــي ــل م  25  :”^ ــرام  ــغ ــت ــس إن “اليــــف  فـــي  الــشــعــلــة 
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عباس إبراهيم

سعيد محمد

151 مخالفا إلجراءات مكافحة “كورونا”

محاضرة عن حماية المعلومات بعصر العمل عن ُبعد

%  77.48 ــيــون  ــن ــحــري ــب وال ــغــاديــشــيــيــن...  ــن ب و8  ــا  ــدي هــن  12

نشــرت النيابــة العامــة إحصــاء بأعــداد وجنســيات المتهميــن المخالفيــن 
لإلجــراءات المتخــذة للحد من انتشــار فيروس كورونا المســتجد )كوفيد 

19(، إذ بلغ عددهم جميعا 151 متهما حتى تاريخ 14 مايو 2020.

مقدمتهـــم  فـــي  البحرينيـــون  وكان 
 77.48 وبنســـبة  متهمـــا   117 بعـــدد 
تالهـــم  المتهميـــن،  جميـــع  مـــن   %
المتهمون مـــن الهند بعدد 12 متهما، 
وبنغالديـــش 8 متهميـــن، فيمـــا كان 
عـــدد المتهميـــن مـــن كل مـــن لبنـــان 
وســـوريا ومصر وإثيوبيا 8 متهمين 
بواقـــع متهميـــن لـــكل جنســـية، كمـــا 

خالـــف اإلجـــراءات 6 متهميـــن مـــن 
والســـعودية  الســـودانية  الجنســـية 
والفرنســـية  واألردنيـــة  والمغربيـــة 
والبريطانيـــة بواقع متهم واحد لكل 

جنسية.
تـــم  التـــي  المخالفـــات  وتنوعـــت 
ارتكابهـــا من قبـــل المتهميـــن، إذ إن 
6 قضايـــا هـــي ألشـــخاص قادميـــن 

مـــن دولـــة موبـــوءة وامتنعـــوا عـــن 
لمنـــع  المتخـــذة  اإلجـــراءات  تنفيـــذ 
قضيـــة  و121  الفيـــروس،  انتشـــار 
لمخالطيـــن مصابيـــن امتنعـــوا عـــن 
 10 وكذلـــك  اإلجـــراءات،  تنفيـــذ 
قضايا لمخالفة االشـــتراطات العامة 
إجـــراءات  تنفيـــذ  عـــن  واالمتنـــاع 
منع انتشـــار الفيـــروس، و17 قضية 

لمخالفة قرار إغالق المحالت.
وأوضحـــت النيابـــة العامـــة أنـــه تـــم 
التصـــرف فـــي تلـــك القضايـــا علـــى 
أحيلـــت  55 قضيـــة  اآلتـــي:  النحـــو 
للمحاكـــم، و29 قضية صـــدرت فيها 

تـــم  قضايـــا  و7  ابتدائيـــة،  أحـــكام 
اســـتئنافها، و56 قضيـــة ال تزال قيد 

التحقيق.
صـــدرت  التـــي  األحـــكام  وتمثلـــت 
بحـــق هؤالء المتهمين في 25 حكما 
 36000 مجموعهـــا  بلـــغ  بالغرامـــة 
دينـــار، و3 أحكام باإلقامـــة الجبرية 
اإللكترونيـــة،  للرقابـــة  والخضـــوع 
والغرامـــة  بالحبـــس  واحـــد  وحكـــم 

واإلبعاد عن البالد.
مـــن  المســـتفيدين  عـــدد  بلـــغ  كمـــا 
العقوبـــات البديلـــة في ظـــل جائحة 

كورونا 905 محكوم عليهم.

نظمـــت األمانـــة العامـــة بمجلس الشـــورى محاضرة 
المرئـــي لجميـــع  أنظمـــة االتصـــال  إلكترونيـــة عبـــر 
منتســـبيها وموظفيهـــا، تحـــت عنوان “كيـــف تحمي 
نفســـك علـــى اإلنترنـــت في عصـــر العمل عـــن بعد؟” 
قدمهـــا رئيـــس قســـم نظـــم المعلومـــات هاشـــم باقر 
العلوي. وتأتي هذه المحاضرة اســـتمراًرا لخطة التدريب 
والتطوير في األمانة العامة لمجلس الشورى في مختلف 
المجـــاالت، ومن بينهـــا مجال توعيـــة الموظفين؛ للحفاظ 
علـــى ســـرية المعلومـــات وحمايتها خالل عملهـــم عن ُبعد 
في ظل الظروف االســـتثنائية التي يمر بها العالم بأســـره 

بسبب جائحة كورونا.
وقد تناول رئيس قســـم نظم المعلومـــات بالمجلس أثناء 

محاضرتـــه العديد من المحاور، والتي تســـاعد الموظفين 
لحماية معلوماتهم والحفاظ على ســـريتها، مثل سياســـة 
االحتيـــال  ورســـائل  وتأمينهـــا،  الســـر  كلمـــة  اســـتخدام 
اإللكترونيـــة، كما تطرق العلوي فـــي محاضرته إلى حفظ 
المســـتندات وضمـــان عـــدم فقدانهـــا، وأهميـــة التحديـــث 

الدوري لألجهزة.
كمـــا تنـــاول العلـــوي فـــي محاضرته محـــاور أخرى بشـــأن 
كيفية التسوق بأمان على اإلنترنت، وكيفية تأمين شبكة 
اإلنترنت المنزلية، وحماية التعامالت البنكية الشـــخصية، 
إضافة إلى التعريف بكيفية اســـتخدام نظام للحماية ضد 
الفيروسات وكيفية استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
بأمـــان، وتهدف هذه المحاور كلها إلى حماية المســـتخدم 

من أي اختراق لجهازه معلوماته.

٢٢٠

المنامة - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن مواعيد العمل خالل إجازة عيد الفطر الســـعيد، حيث 
ســـتكون خدمات قســـم الطوارئ والحـــوادث بمجمع الســـلمانية الطبي متوفرة 
على مدار 24 ساعة، وستكون مواعيد الزيارة للمرضى بمجمع السلمانية الطبي 
خالل عيد الفطر في جميع األجنحة من الساعة الخامسة مساًء وحتى الساعة 
الســـابعة مســـاًء، أما زيـــارة مرضى العنايـــة المرّكـــزة والحروق ووحـــدة العناية 
بالقلب فسوف تكون من الساعة السادسة مساًء وحتى الساعة السابعة مساًء. 
كما ســـتكون صيدلية العيادات الخارجية مغلقة طوال فترة إجازة العيد، بينما 
ســـتعمل صيدلية الطوارئ وصيدلية المرضى الداخلية على مدار 24 ساعة في 

أيام عيد الفطر السعيد.
إلـــى ذلك، أعلنت وزارة الصحة عن مواعيـــد العمل بالمراكز الصحية خالل أيام 
عيد الفطر الســـعيد، حيث ســـتكون ســـاعات العمل بالمراكز الصحية على النحو 
التالـــي: مركـــز المحرق الشـــمالي الصحـــي، ومركز حمـــد كانو الصحـــي بالرفاع، 
ومركز يوســـف عبدالرحمن إنجنير الصحي بمدينة عيســـى سيعملون على مدار 
24 ساعة، وسيعمل مركز محمد جاسم كانو الصحي بمدينة حمد )دوار 17( من 

الساعة 7:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 مساًء طوال أيام األسبوع.

مواعيد العمل بـ “السلمانية والمراكز الصحية” بالعيد

عبدالنبي الشعلة ومحاوره محمد حسن العراديعبدالنبي الشعلة يتحدث في الحوار

القضيبية - مجلس الشورى

أمانة الشورى تنظم محاضرة إلكترونية عن كيفية الحماية على اإلنترنت خالل العمل عن ُبعد
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400 ألف وجبة حصيلة “فينا الخير” برمضان

حالة تنقل “كوفيد 19” إلى 32 والسبب تجمع عائلي لإلفطار

ــاء ــط ــع ــر وال ــي ــخ ــى ال ــل ــى ع ــرب ــبــحــريــنــي ت ــة: الــمــجــتــمــع ال ــم ــاص ــع ــظ ال ــاف ــح م

فــقــط  16 ــب  ــيـ أصـ ــهــا  وحــيــن ــو  ــايـ مـ  9 ــا  ــه ــن ع اإلعـــــــان  ــم  ــ ت

أكـــد محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام 
بـــن عبدالرحمن آل خليفة أن إشـــراف 
مـــع  بالتعـــاون  العاصمـــة  محافظـــة 
مديريـــة الشـــرطة على عمليـــة توزيع 
وجبـــات إفطـــار صائـــم علـــى العمالـــة 
خيـــر(  )فينـــا  حملـــة  ضمـــن  الوافـــدة، 
أسهم بتوزيع 400 ألف وجبة بمناطق 
العاصمة، مع انقضاء الشـــهر الفضيل، 
وهـــو ما يمثل، بعًدا إنســـانًيا مهًما في 
ظل الجهـــود الوطنيـــة المبذولة للحد 
من انتشار فيروس كورونا، مبرًزا ذلك 
ما ُجبل عليه أهل البحرين الكرام في 
التعـــاون والتعاضـــد بين جميـــع أفراد 
المجتمع، خصوًصـــا في ظل الظروف 

الراهنة.
وأشـــاد المحافـــظ بتوجيهـــات ممثـــل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
)فينـــا خيـــر(  ســـموه حملـــة،  إلطـــالق 
لدورهـــا في دعـــم األعمال اإلنســـانية 
فـــي ظـــل هـــذه األزمـــة، مثنًيـــا علـــى 
جهـــود مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 
مـــن جمعيـــات ونـــواٍد واتحـــادات إلى 
جانب فرق التّطوع األهلية من عموم 

مناطق العاصمة لدورهم المشهود في 
توزيع الوجبـــات الغذائية على العمالة 

بشكل يومي.
وأضاف أن المجتمع البحريني، وعلى 
مـــر التاريخ لـــه مواقف مشـــهودة في 
الدفـــاع عن وطنه، انطالقا من محبته 
الصادقة ألرضـــه، وتربيته على ثقافة 

بوحـــدة  وتمســـكه  والعطـــاء،  الخيـــر 
الصـــف والكلمـــة، والوعـــي المجتمعي 
المســـتمر، منوهـــا إلـــى أن المحافظـــة 
عملـــت بالتنســـيق مـــع المديريـــة على 
دراســـة ومراجعة آلية التوزيع بشـــكل 
دوري، ووضعت الحلول التي ساهمت 
في الحد من االزدحامات العشـــوائية، 
والممـــرات  الطـــرق  فـــي  تتـــم  التـــي 
بمناطـــق ســـكن العمالـــة الوافـــدة مـــع 
إجـــراءات  تضميـــن  علـــى  الحـــرص 

احترازية خالل عملية التوزيع.
وأشار محافظ العاصمة إلى أن عملية 
التوزيـــع تمـــت وفـــق أعلـــى درجـــات 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  تطبيـــق 
والتدابيـــر الوقائيـــة، وفـــي مقدمتهـــا 
الوجـــه  كمامـــات  بارتـــداء  االلتـــزام 
ووجـــود مســـافة كافيـــة بيـــن األفراد، 
بما يحقـــق معايير التباعد االجتماعي 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  بهـــا  المعمـــول 

الفيروس.

أظهرت آلية معرفة تفاصيل أثر المخالطين للحالة التي نقلت العدوى إلى 16 
فردًا من عائلة بحرينية وتم اإلعالن عنها في 9 مايو الجاري، عن ارتفاع عدد 
الحــاالت القائمــة التــي انتقلت لها العدوى من هذه الحالة لتصل إلى 32 حالة 
قائمــة وفــق آخر تحديث لتفاصيل أثر المخالطين، وما زال العمل جاريا على 

حصر المخالطين ومخالطي المخالطين لهذه الحالة.

 وبينـــت التفاصيـــل أن الحالـــة كانـــت قد 
حضـــرت لتجمع عائلي لألشـــقاء لإلفطار 
فـــي منـــزل أخيهـــم، ووصـــل عددهم في 
هذا التجمع إلى 30 شخصًا، وهو ما أدى 
إلى انتقـــال العدوى من الحالـــة المصابة 
إلى األســـر الحاضرة للتجمع وألطفالهم، 
كما تـــم نقل العدوى إلى أســـرة أخرى لم 
تحضر التجمع وإنما تربطها عالقة زواج 

من إحدى أخوات الحالة الرئيسية.
 وجددت وزارة الصحـــة التذكير بأهمية 
التـــزام الجميـــع بالتعليمـــات والقـــرارات 

فيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد  الصـــادرة 
كورونا )كوفيد 19( حفاظا على صحتهم 
وسالمتهم، وشـــّددت على أهمية الوعي 
فـــي  الفاعلـــة  والمشـــاركة  المجتمعـــي 
الجهود الوطنية لمواجهة هذا الفيروس 
والتصـــدي لـــه من خالل مواصلـــة التقيد 
مـــن  للوقايـــة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 

الفيروس والحد من انتشاره.
 وكانـــت وزارة الصحـــة قـــد أعلنت في 9 
مايـــو الجـــاري عن رصدها حـــاالت قائمة 
لعائلـــة بحرينيـــة مكونـــة مـــن 16 فـــرًدا، 

انتقلـــت لها العدوى من أحد أفراد العائلة 
)الحالـــة رقـــم 2930 حســـب آليـــة معرفة 
تفاصيـــل أثـــر المخالطيـــن( بســـبب عـــدم 
اتبـــاع التعليمـــات واإلرشـــادات الصادرة 
بضـــرورة االلتـــزام بالتدابيـــر االحترازية 
المتمثلة، في اختصـــار تجمعات اإلفطار 
الصغيـــرة،  العائليـــة  التجمعـــات  علـــى 
وضرورة ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه 
عنـــد الخـــروج مـــن المنـــزل للضـــرورات 
التباعـــد  بتدابيـــر  والتقيـــد  المعيشـــية 
االجتماعـــي، مـــا أدى إلى نقلـــه الفيروس 
إلى جميع أفـــراد عائلته بما فيهم والدته 
وإخوانـــه وأخواتـــه وعـــدد مـــن أطفـــال 

العائلة.
 وأفادت وزارة الصحة بأنها مستمرة في 
تكثيف جهودها لتطبيق كافة اإلجراءات 
وفـــي  الوقائيـــة،  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
توســـيع نطـــاق الفحوصات حرصـــًا على 

سالمة الجميع والوصول المبكر للحاالت 
القائمة وتعزيـــز عمليات معرفة تفاصيل 
أثر المخالطين بما يحفظ صحة وسالمة 

المواطنين والمقيمين.
 ونوهـــت وزارة الصحـــة أنـــه البـــد مـــن 
استشـــعار خطـــر فيـــروس كورونـــا علـــى 
الرغـــم مـــن الجهـــود الوطنيـــة التـــي تتم 
فـــي  زال  مـــا  فالفيـــروس  لمواجهتـــه، 
مراحل انتشـــاره عالميًا ولم يتم التوصل 
حتـــى اليـــوم للقـــاح الـــذي يعالجـــه ولكن 
هنـــاك محـــاوالت عديدة  للوصـــول إليه، 
وأن البروتوكـــول العالجـــي الـــذي تتبعه 
البحريـــن يســـاعد فـــي التعافـــي ولكنـــه 
ليـــس العـــالج المضاد للفيـــروس، مؤكدة 
وذلـــك  العـــالج  مـــن  خيـــر  الوقايـــة  أن 
باتبـــاع اإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائيـــة 
الجهـــات  مـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات 

الرسمية.

محافظ العاصمة: عملية التوزيع تمت وفق أعلى درجات تطبيق اإلجراءات االحترازية

محافظة العاصمة

المنامة- بنا

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  مـــع  بالتعـــاون 
األمنيـــة،  والثقافـــة  لإلعـــالم 
نفـــذت اإلدارة العامـــة للمـــرور، 
التكنولوجيـــا  باســـتخدام 
المســـيرة”  “الطائـــرة  الحديثـــة 
ميدانيـــة  توعويـــة  حملـــة 
وبعـــدة لغـــات لتنبيـــه وتوجيه 
الطريـــق  مســـتخدمي 
باألنظمـــة  االلتـــزام  حـــول 

حـــول  المروريـــة  والقواعـــد 
بعـــض الممارســـات التـــي تهدد ســـالمة 

مستخدمي الطريق.
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  وشـــددت 
بالتعليمـــات  االلتـــزام  ضـــرورة  علـــى 

واألنظمة والقواعـــد المرورية من كافة 
مســـتخدمي الطريق من مشاه وسائقي 
وكذلـــك  وناريـــة  هوائيـــة  دراجـــات 
ســـالمتهم  علـــى  للحفـــاظ  المركبـــات 

وسالمة الجميع.  

“المرور” تستخدم “الدرون” للتوعية

تطوير التعاون مع “الدولي للدراسات”
للمعهد الــمــتــطــور  ــوى  ــت ــس ــم ــال ب ــد  ــي ــش ي الـــداخـــلـــيـــة  وزيـــــر 

الفريـــق أول  الداخليـــة  اســـتقبل وزيـــر 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
أمـــس، وبحضـــور رئيـــس األمـــن العـــام 
الفريق طارق الحســـن، المدير التنفيذي 
للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  لفـــرع 
االســـتراتيجية بمنطقة الشرق األوسط 

توماس بيكيت.
الوزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
ببيكيـــت، مشـــيًدا بالمســـتوى المتطـــور 
الدولـــي  المعهـــد  إليـــه  وصـــل  الـــذي 
للدراســـات االســـتراتيجية فـــي مجـــال 
األبحاث والدراسات ودوره المتميز في 

تنظيـــم المؤتمـــرات الدوليـــة، كمـــا اطلع 
على برنامج عمل المعهد للفترة المقبلة، 
تطويـــر  علـــى  الـــوزارة  حـــرص  مؤكـــًدا 
التعـــاون المشـــترك بما يحقـــق األهداف 

المرجوة.
مـــن جهته، أعـــرب تومـــاس بيكيت عن 
شـــكره وتقديره لوزيـــر الداخليـــة؛ على 
ما يوليه من دعم ومســـاندة لمؤسسات 
الدراسات والبحوث، وتشجيعه لها على 

مواصلة دورها العلمي والثقافي.
مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  فـــي  وتـــم 

وزير الداخلية مستقبال المدير التنفيذي لفرع المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجيةالموضوعات ذات االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

تسهيل عودة 42 بحرينًيا و24 كويتًيا و8 من جنسيات مختلفة
الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، الخاصة باالهتمام 
بالمواطنيـــن فـــي الخـــارج وتقديـــم كل 
الدعم والرعاية لهم لضمان عودتهم إلى 
الوطن بعد تعذر رجوعهم بسبب جائحة 
كورونا، وحرص الحكومة برئاسة رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، والمتابعة 
المستمرة لولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وفي إطـــار متابعة 
سفارة مملكة البحرين لدى دولة الكويت 
للمواطنين البحرينييـــن الموجودين في 
الكويت والراغـــب عدد منهم في العودة 
إلـــى مملكة البحرين بعـــد تخصيص آخر 
رحلة طيران عـــن طريق طيران الخليج 

يـــوم ١٩ مايـــو الجـــاري، لنقـــل عـــدد مـــن 
مـــن  وآخريـــن  البحرينييـــن  المواطنيـــن 
فقـــد  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  المقيميـــن 
عملت الســـفارة على تســـهيل عـــودة ٤٢ 
مواطًنـــا بحرينًيـــا و٢٤ مواطًنـــا كويتًيـــا 

وعدد ٨ من جنسيات مختلفة.
ورفع ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى دولة 
الكويـــت صـــالح علـــي المالكـــي، أســـمى 
آيات الشـــكر والعرفـــان لصاحب الجاللة 
الملك، علـــى توجيهات جاللته الســـامية 
التـــي تعبر عـــن عمق اإلنســـانية واهتمام 
جاللتـــه بالمواطنين أينما وجدوا، والتي 

جـــاءت فـــي كلمتـــه الســـامية األخيـــرة، 
كما رفع أســـمى آيـــات الشـــكر واالمتنان 
لصاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب 
نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء؛ على متابعة ســـموهما 
أقصـــى  بتقديـــم  والتوجيـــه  الدؤوبـــة 
فـــي  الراغبيـــن  بالمواطنيـــن  االهتمـــام 
العـــودة إلى الوطن، ما ســـاهم في نجاح 

العمـــل المتكامـــل وضرب مثـــااًل يحتذى 
بـــه فـــي تعامـــل الـــدول مـــع المواطنيـــن 
والمقيمين في مختلـــف الظروف، معرًبا 
عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره لمـــا لقيه من 
تعـــاون واهتمـــام مـــن المســـؤولين فـــي 
دولة الكويت الشقيقة في ظل الظروف 
االســـتثنائية، والذين كان لتعاونهم األثر 
الكبير في نجاح عملية عودة المواطنين 
إلـــى مملكـــة البحريـــن قبيل عيـــد الفطر 

وزارات  مقدمتهـــم  وفـــي  الســـعيد 
الخارجية والداخليـــة والصحة واإلدارة 
العامة للطيران المدني، سائالً المولى عز 
وجـــل أن يحفظ مملكـــة البحرين ودولة 

الكويت والعالم أجمع من كل سوء.
وفي هذا الصدد وبمناسبة انتهاء الرحلة 
األخيـــرة المســـيرة إلـــى دولـــة الكويـــت 
في هـــذه الظروف الخاصـــة حتى عودة 
حركة الطيران إلى طبيعتها، دعا السفير 

جميع المواطنيـــن البحرينيين المقيمين 
في دولة الكويت إلـــى ضرورة التواصل 
ومتابعـــة  الـــدوام  علـــى  الســـفارة  مـــع 
حســـابات وســـائل التواصـــل االجتماعي 
واالنســـتغرام  التويتـــر  علـــى  للســـفارة 
وااللتـــزام بجميع التعليمـــات والضوابط 
الجهـــات  عـــن  الصـــادرة  واإلرشـــادات 
الرســـمية فـــي دولـــة الكويـــت للحـــد من 

انتشار فيروس كورونا ومحاربته.

المنامة - وزارة الخارجية

عيد ِفطر سعيد بمشاهد إنسانية وقرارات قيادية ألمير الضمير
Û  تعيــش مملكــة البحريــن العزيــزة وبقيادتهــا الكريمــة “حضرة صاحــب الجاللة

الملك المفدى وصاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب الســمو 
الملكــي ولــي العهد األمين” أياما مباركة تاريخيــة عالمية وإقليمية خالدة في 
فضــاء الحقــوق اإلنســانية والقــرارات القياديــة الحكيمــة المصيريــة، وُترفــع 
لمقامهم الكريم محبة ومودة وتقديرا وشكرا أسمى آيات التهاني والتبريكات 
القلبية بحلول عيد الفطر المبارك ولشعب البحرين الوفي واألمة اإلسالمية.  

Û  ومــن أكمــل وأجمــل مــا تكللــت بــه القــرارات الملكيــة فــي الشــهر المبــارك هــو
المرســوم الملكــي بتعييــن ســمو الشــيخ عيســى بن علــي بن خليفــة آل خليفة 
وكيال لوزارة شــئون مجلس الوزراء، محفوفا بالتهنئة القلبية لصاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة رئيس الــوزراء حفظه هللا ورعاه 
ولســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة نائب رئيــس مجلس الــوزراء بهذا 
التعييــن الموفــق البِنِهمــا البــار، الرجــل الكــفء المقتــدر المناســب فــي المكان 
ــن فيــه  المســتحق المناســب، والــذي ســيرفع بــإذن هللا مــن المــكان الــذي ُعيِّ
ريــادة وقيــادة وإبداعا وتألقا، وســيصنع التغيير في هــذا العصر الجديد الذي 
تســتحقه الــوزارة والمجلــس بمــا لديه من ذكاء إســتراتيجي وسياســي وبعد 
ثاقــب يغبطــه به المحبون لشــخصه، فلســموه التهنئة والتبريــكات بهذه الثقة 
الملكية واألميرية، وُترفع محبة لمكانته األيادي لله عز وجل تضرعا بالتوفيق 

والعون والسداد له في مسيرة اإلبداع والعطاء.
Û  العزيــزة الكبيــر فليعلــم أن مملكــة البحريــن  العالــم  ومــن ال يعلــم فــي هــذا 

جذورهــا ثابتــة وراســخة فــي أعمــاق األرض وأغصانها مثمرة وممتــدة لعنان 
الســماء وأيامهــا وأعيادهــا مباركــة وجميلة بالمحبــة والمودة والوفــاء، وعيد 
الفطــر المبــارك الســعيد هذا العام لم يكن عيدا اعتياديــا على أبنائها وقاطنيها 
ومحبيها، التي احتضنتهم روح الحياة أليقونة العطاء، أمير الضمير اإلنســان 
الــذي يســتحق الشــكر الجميــل والثنــاء الجزيــل والتعظيــم الجليــل، “فهو نهر 
عــذب لــم يتوقــف جريانه.. ولم ينقطــع اتصاله وامتداده.. ولــم ينتهي تجذره 

وتفرعه.. ولم يضمحل عمقه واتساعه.. ولم يتواَر عن األنظار مشهده..”
Û  د من اإلنســانية المعنونة بأســمى معاني فهو عام مميز بعيد فطر ســعيد ُمَمجَّ

الضميــر الــذي أحياه أمير الحكمة والنجاح التنوير، وممزوج بقرارات حاســمة 
رة لمسيرة التنمية المستدامة والحضارة اإلنسانية التي اقتلعت  مصيرية ُمَغيِّ
األفكار الهدامة، فقد تألألت فيه أنوار أيادي ســموه البيضاء حفظه هللا، التي 
لم تنقبض منذ أن ُفِتحت تمد العون لكل أطياف ومذاهب المجتمع بال حدود 
لوجــه هللا عــز وجــل، “فقد أعطى ولم يتوقف قبل وخالل رمضان مســاعدات 
الهواشــم  الســادة  لمحبيــه  وأوعــز  للعيــد  فأغــدق  والفقــراء،  للضعفــاء  جمــة 
باالهتمــام بالفقــراء والضعفــاء ورفــع العنــاء، فأســعد القلــوب وأفــرح البيــوت 
بمــا أجــزل مــن العطــاء، وارتفــع محبــة وقــدرا روحيــا وإيمانيا بشــكر وبدعاء 
المحتاجيــن الفقــراء، فنال األجر والثواب والرفعة والســمو والوجاهة من رب 

األرض والسماء..”.
Û  فلم تكن تلك نهاية العطاء الســخي الكبير في هذا الشــهر المبارك العظيم من

رجــل الشــهامة والوفــاء، الداعــي إلســعاد المؤمنيــن والمحتاجيــن والمحبيــن 
لمقامــه الكبير، فتكليف اإلســكان الســتيعاب طلبات أهالــي مدينة عالي ضمن 
مشــروع الرملــي، والتوجيــه بالتبكيــر لصــرف رواتــب ومعاشــات الموظفيــن 
والمتقاعديــن قبــل عيــد الفطر هي مشــاهد من الشــواهد اإليمانيــة الملكوتية 
التــي تتســامى فيهــا روحــه الشــفافة النقيــة، التــي تتطلــع األنفــس والقلــوب 
لالســتزادة من نهل حلمه وعلمه وفكره وثقافته وحكمته ومن فلســفة عطائه 
وســخائه الذي ال تســتطيع أن تصف كنهه وجوهره الكلمات والتعبيرات؛ ألنها 
فطرية إيمانية نابعة من الوجدان ومن حياة تربوية عظيمة وتعليمية دقيقة 

راسخة من لدن والديه رحمة هللا وغفرانه عليهما.

عادل المرزوق

سفيرنا بالكويت: 
البحرين نموذج 

يحتذى بالتعامل مع 
المواطنين والمقيمين



أحمد كريم

Sports@albiladpress.comSports@albiladpress.com 1414

مع سعيد محمد

مناشدة

Local@albiladpress.com 06

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

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

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

مناشدة

“إن غايـــة ما ينشـــده اإلعالمي هو النجاح 
وتقديـــم اإلضافـــة غيـــر التقليديـــة، بينمـــا 
الطمـــوح والهـــدف هـــو تمكنـــه مـــن حصد 
الثقـــة بشـــكل عـــام وإبقـــاء بعـــض أعمالـــه 

خالدة في ذاكرة الزمن”.
هـــذا مـــا ذكـــره اإلعالمـــي الخلـــوق فـــواز 
العبـــدهللا فـــي معـــرض حديثـــه لصفحـــة 
“رمضانيـــات البـــالد”، قبـــل أن يضيـــف “أن 
تصـــل في يوم ما من مســـيرتك اإلعالمية 
إلـــى أن تقـــدم وتحظـــى بشـــرف الحديث 
على الهواء مباشرة مع رأس الدولة وقائد 
نهضتهـــا وبانـــي حضارتهـــا جاللـــة الملـــك 
المفدى، فذلك غاية الحلم وأعظم أمنية”.

يتحدث العبدهللا بفخر عن تلك اللحظات، 
ويقـــول “حقيقـــة من الصعـــب أن أعبر عما 
أثنـــاء  وأحاســـيس  شـــعور  مـــن  انتابنـــي 
التـــي تفضـــل  الســـامية  للكلمـــة  تقديمـــي 
بهـــا حضرة صاحـــب الجاللة عاهـــل البالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه عبـــر برنامـــج 

#مجتمع_واع بتلفزيون البحرين”.

مشاعر يصعب شرحها

“البالد”: حدثنا بتفصيل عن  «
مشاعرك في تلك اللحظة؟

وأحاســـيس  مشـــاعر  خالجتنـــي  فـــواز: 
يصعب شرحها وتوضيحها، فعندما تكون 
في حضـــرة جاللته واقفا بين يديه تبادل 
جاللته التحية وتتشـــرف باالســـتماع إلى 
كلمته الســـامية حفظه هللا ســـتدرك معنى 

ذلك الشعور.
ويواصـــل حديثـــه “إنـــه موقف لـــن يمحى 
مـــن ذاكرتي، وبالفعـــل أتمنى من كل قلبي 
في بلقـــاء جاللته  أن يتكـــرر، ويتكرر تشـــرُّ

والوقوف بين يديه حفظه هللا ورعاه”.
وأكـــد العبـــدهللا بالقـــول “إن هـــذا الموقف 
جعلنـــي أشـــعر بالثقة الكبيـــرة التي يوليها 

ســـعادة الســـيد علي بـــن محمـــد الرميحي 
وزير شـــؤون اإلعـــالم لإلعالمييـــن، وهذه 
فرصـــة ألقـــدم الشـــكر والتقدير لســـعادته 
علـــى هـــذه الثقـــة التـــي بالفعـــل أتمنى أن 
زمالئـــي  تمثيـــل  فـــي  وفقـــت  قـــد  أكـــون 
اإلعالميين من خاللها، حيث إنني شعرت 
في تلك اللحظات بأنني أتحدث وأخاطب 
جاللته باسم الجســـد اإلعالمي البحريني 

ومنتسبيه كافة”.

الطاولة والزهر

“البالد”: ماذا عن برنامجك في  «
شهر رمضان؟

إيجـــاد  علـــى  أعمـــل  الواقـــع  فـــي  فـــواز: 
األنشـــطة خاصة خالل الفتـــرة الواقعة ما 
بيـــن صـــالة الظهر وصـــالة المغـــرب، ففي 
تلـــك الفتـــرة الزمنيـــة أحاول أن أحشـــوها 
بالبرامـــج واألنشـــطة، ففـــي الســـابق قبـــل 

جائعة كورونا كنت أستغل من تلك الفترة 
الزمنية ســـاعة ونصف لممارســـة الرياضة 
بالخـــارج، ولكن في رمضان هذا العام كان 
لتنـــس الطاولـــة حضـــور كبير فـــي منزلي، 
حيث أقـــوم بتنظيم البطوالت بيني وبين 
أبنائي، وأضفت اللعبة الشـــعبية الشـــهيرة 
في القاهـــرة بلعبـــة “الطاولـــة والزهر” إلى 
قائمتـــي فـــي هـــذا الشـــهر، فتجدنـــي بيـــن 

التنس والزهر أتنقل مع األبناء.
“البالد”: وكيف تقضي فترة ما بعد  «

اإلفطار؟

فواز: بعد المغرب فهي فترة المسلســـالت 
وبعـــد  والخليجيـــة،  البحرينيـــة  والدرامـــا 
صـــالة العشـــاء فهـــو وقـــت قـــراءة القرآن 
وقـــص ســـيرة الرســـول )صلـــى هللا عليـــه 
وعلى آله وصحبه وســـلم( على األبناء، مع 
الحفـــاظ على وقـــت النوم وعـــدم تغييره 

حرصا على صحة األبناء.

الفعاليات المنزلية

“البالد”: ما الوجبة المفضل على  «
الفطور والسحور؟

يعشـــق  ال  ومـــن  المجبـــوس،  فـــواز: 
وال  لّينـــا،  كان  إذا  المجبـــوس؟ خصوصـــا 
مانـــع من وجوده فـــي الفطور والســـحور. 
أمـــا الطبـــق الـــذي ال يغيـــب عـــن المائـــدة، 
فهو األرز، فأنا من عشـــاق األرز ســـواء في 

رمضان أو بقية الشهور.
“البالد”: كيف تقضي وقتك في  «

زمن الكورونا؟

فـــواز: في زمن الكورونـــا البرامج جميعها 
داخـــل المنـــزل، حيـــث أعمـــل بجـــد علـــى 
إيجـــاد الفعاليات لألبنـــاء حتى ال يصيبهم 
والفضـــل  المنـــة  وللـــه  لـــدي  فأنـــا  الملـــل، 
أربعـــة أوالد وبنـــت واحدة، فمـــن الواجب 
علـــيَّ إيجـــاد البرامـــج التي ترضـــي جميع 
األذواق داخـــل المنـــزل، األلعـــاب الورقيـــة 

حظيت وللـــه الحمد بإجماع األبناء عليها، 
مـــع محاوالتـــي المســـتمرة لجـــذب االبنـــة 
الوحيـــدة إلـــى طاولـــة التنـــس، ولكنها في 
المقابـــل أحبت لعبة “البيبـــي فوت” والتي 

وضعتها في حديقة المنزل.
“البالد”: وكيف تنسق بين العمل  «

والمنزل؟

فـــواز: برنامـــج متنـــوع يوميـــا، أعمل على 
تغييـــر توقيتاتـــه بنـــاء علـــى ارتباطاتـــي 
العمليـــة، لكنـــي بـــدأت فـــي زمـــن الكورونا 
داخـــل  األثقـــال  رفـــع  رياضـــة  بممارســـة 
المنـــزل، وال أعلم إلى أين ســـتأخذني هذه 
الرياضـــة بعـــد أن ابتعت معداتهـــا وبدأت 
بمطالعة التمارين الرياضي في اليوتيوب.

المواقف الخاصة

“البالد”: وماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

فواز: أعشـــق المسلســـالت التاريخية، كما 

أتابع اإلنتاج المحلي من البرامج اإلذاعية 
والتلفزيونيـــة، ومنهـــا حكاية ابـــن الحداد 
ومســـابقة الســـارية، بينمـــا علـــى الصعيـــد 
أتابعـــه  هـــارون  أم  فمسلســـل  الخليجـــي، 
بيـــن الحيـــن واآلخر مـــع عدد مـــن الدراما 

المتنوعة متى ما سنحت لي الفرصة.
“البالد”: موقف سابق تتذكره في  «

رمضان؟

خصوصـــا  المواقـــف  هـــي  كثيـــرة  فـــواز: 
فـــي هـــذا الشـــهر الفضيـــل، ولكـــن تبقـــى 
ذكـــرى الوالدة والوالـــد )رحمهم هللا( وهما 
على مائـــدة اإلفطـــار لها أجمـــل الذكريات 

والمشاعر.
أمـــا مواقف أخـــرى، فتلـــك المتعلقة بزمن 
الصبـــا فـــي دواعيـــس المحـــرق وأحيائهـــا 
عندمـــا كنا نلعـــب في هذا الشـــهر الفضيل 
لعبـــة الخارطـــة وغيرها من األلعـــاب التي 

تمارس داخل األزقة والفرجان.

ذاكرتـــي مـــن  يمحـــى  لـــن  مباشـــرة  الهـــواء  علـــى  الملـــك  جاللـــة  علـــى  الســـالم 

اإلعالمي العبدالله:
أتسلى مع أبنائي بتنس الطاولة... 

وبدأت مغامرة رفع األثقال

المشاركة الملكية ببرنامج قدمه العبدالله خالل شهر رمضان العبدالله ولولوة البودالمة بالبرنامج

أعشق المجبوس وأفتقد الوالدة 
والوالد على المائدة

“الهياته” في “دواعيس” المحرق 
من أجمل الذكريات

أحرص على مشاهدة مسلسل ابن 
الحداد وبرنامج السارية

الجمعة 22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 - العدد 4238

وهـــو  أفـــراد،   5 مـــن  عائلتـــه  تتكـــون 
متقاعـــد وليـــس لديـــه عمـــل آخـــر بعد 
التقاعد، وقـــد انتقل قبل فترة وجيزة 
للســـكن في مدينة ســـلمان، ومن شدة 
ظروفـــه وقلة ذات يـــده لم يتمكن من 
تأثيـــث المنزل، والســـبب فـــي ذلك أنه 
ملتزم بالكثير من األقســـاط، وعلى أن 
البنـــك الذي اقترض منـــه أعاد جدولة 
القســـط، إال أنـــه يأمل من المســـؤولين 
بوزارة اإلســـكان وكذلك الهيئة العامة 
أقســـاطه؛  جدولـــه  إعـــادة  للتقاعـــد 
ليتمكن مـــن رفع مدخوله، إذ ال يتبقى 
مـــن راتبـــه بعـــد كل تلـــك الخصومات 
سوى 11 دينارا.. فهل يمكن أن يعيش 

بها مع أسرته؟

ويعبـــر عـــن شـــدة المعاناة بالقـــول ”أنا 
ال أمتلـــك حتى ســـيارة لكـــي أقول إن 
ذلك المبلغ سيذهب فقط للبنزين، وأنا 
أســـتخدم سيارة ليســـت ملًكا لي لكي 
أقضـــي احتياجـــات أســـرتي، وحتـــى 
بالنســـبة لمنزلـــي، فقـــد تبرع لـــي أحد 
األشخاص مشكوًرا بكمية من البالط، 
ولكنـــي ال أملـــك المـــال لكـــي أعطيـــه 
للعمـــال الذي ســـيركبون ذلـــك البالط، 
زد علـــى ذلـــك أنني حالي حـــال الكثير 
من المواطنيـــن المتقاعدين، نأمل في 
الحصـــول علـــى تخفيض في أقســـاط 

قروض اإلسكان والتقاعد”.

)البيانات لدى المحرر(

بعد اقتطاع األقساط... يتبقى في يدي 11 دينارا فقط
سعيد محمد

مع أحمد كريم

البحرينيـــة  األســـرة  هـــذه  تعيـــش 
توجهـــت  وقـــد  صعبـــة،  ظروًفـــا 
بندائهـــا إلى أهل الخير واإلحســـان؛ 
للحصـــول على ما تجـــود به أيديهم 
من مساعدات، فرب األسرة متقاعد 
بســـبب  صعبـــة  الماديـــة  وحالتـــه 
االلتزامات المعيشية الثقيلة، وعدم 
وجـــود مصـــدر دخـــل يعيـــن راتبـــه 

التقاعدي البسيط.
هـــذه األســـرة تعيش علـــى كرم أهل 
والجهـــات  المحســـنين  مـــن  الخيـــر 
الخيرية، إال أن رب األسرة يأمل في 
هذا الشـــهر الفضيل مـــن أهل الخير 
واإلحســـان أن يقدموا له المساعدة 

لتلبية احتياجات أســـرته، فهو أب لـ 
5 بنات، إحداهن في التاسعة عشرة 
مـــن العمر وتعاني مرضـــا في القلب 
وتتلقـــى العـــالج بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي، ولديـــه ابنة أخـــرى تبلغ من 
العمـــر 11 عاًمـــا مصابـــة بمرض في 
الـــدم، عالوة علـــى الحالـــة الصحية 
المتدهـــور للوالد ما يجعل ظروفهم 
المعيشـــية في غاية الصعوبة، وهم 
يناشـــدون وجوه الخير لمساعدتهم 

بما تجود به أياديهم الكريمة. 

)البيانات لدى المحرر(

متقاعد وابنتاه المريضتان 
يناشدون أهل الخير مساعدتهم

سعيد محمد



“التمييز” تنقض حكم ُمدان بالتسبب بوفاة عامل بسبب تعديل قانوني
نقضت محكمة التمييز حكما كان يقضي بحبس مشــرف عمال في شــركة خاصة 
لمــدة 3 أشــهر، لتســببه فــي وفــاة وافد فــي موقع عمله نظــرا لمخالفتهم لشــروط 
الســامة والصحــة المهنيــة، وأمــرت المحكمــة بإعــادة القضيــة للمحكمــة التــي 
أصدرتــه لتحكــم فيهــا من جديد؛ حتى تتاح فرصــة للطاعن في نظر طلبه الصلح 
أو التصالــح مــع ورثــة المتوفــى وفــق ما نــص عليه القانــون رقم )7( لســنة 2020 

بشأن تعديل بقض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية.

وكانـــت النيابـــة العامة وجهـــت للطاعن 
ومتهمين آخرين، أنهم بتاريخ 3 مارس 

2016، ارتكبوا اآلتي:
كل  تســـبب  جميعـــا:  المتهمـــون  أوال: 
منهـــم بخطـــأ في مـــوت العامـــل؛ نتيجة 
إخاللـــه بمـــا تفرضه عليه أصـــول مهنته 
بأن أهملوا في توفير وســـائل الســـالمة 
المهنيـــة علـــى نحـــو يكفـــل الوقايـــة من 
مخاطـــر موقع العمـــل، التـــي أودت إلى 

وفاة سالف الذكر.
شـــروط  خالـــف  األول:  المتهـــم  ثانيـــا: 
كافـــة  بعـــدم توفيـــر  المهنيـــة  الســـالمة 

األخطـــار  عـــن  الالزمـــة  المعلومـــات 
المحتملة بموقع العمل.

ثالثا: المتهمان األول والثاني )الطاعن(:
1 - خالفـــا شـــروط الســـالمة والصحـــة 
باتخـــاذ  قيامهمـــا  بعـــدم  المهنيـــة 
الالزمـــة  واالحتياطـــات  اإلجـــراءات 
لحمايـــة األشـــخاص الموجودين بموقع 

العمل أو بالقرب منه.
2 - خالفـــا شـــروط الســـالمة والصحـــة 
المهنيـــة بعدم اتخـــاذ الترتيبات الالزمة 
بالمتطلبات القانونية الخاصة بالسالمة 
والصحة المهنية، وعدم توثيق ذلك من 

الجهات كافة وإخطار وزارة العمل به.
3 - خالفـــا شـــروط الســـالمة والصحـــة 
المهنـــة بعدم التأكد من أعمـــال الصيانة 

يتم تنفيذها بطريقة آمنة.
رابعـــا: المتهمـــان الثاني والثالـــث: خالفا 
المهنيـــة  والصحـــة  الســـالمة  شـــروط 
بعدم مراعاة توفير اإلشـــراف المناسب 
والمالئـــم لجميع العمليـــات التي تنفذها 

المنشأة.

وقضـــت المحكمة الصغرى الجنائية في 
ببـــراءة المتهـــم الثالـــث   2017 نوفمبـــر 
مـــن التهمة األولـــى، وبحبـــس المتهمان 
األول والثانـــي )الطاعـــن( لمدة 3 أشـــهر 
لالرتبـــاط، وبتغريـــم الثالـــث 500 دينار 
عـــن التهمـــة فـــي البنـــد رابعـــا، وأيدتـــه 

محكمة االستئناف في وقت الحق.
وذكـــرت محكمـــة التمييـــز فـــي أســـباب 
حكمهـــا أنه لمـــا كان قد صدر بعد الحكم 

المطعـــون فيـــه القانـــون رقـــم )7( لســـنة 
2020 بتاريـــخ 2 أبريـــل 2020 بتعديـــل 
بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية 
 )46( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم  الصـــادر 

لسنة 2002.
ونصت التعديالت فـــي المادة 21 مكرر 
)أ، ب( علـــى أنه للمجني عليـــه أو وكيله 
الخـــاص أو لورثتـــه أو وكيلهـــم الخاص 
المنصـــوص  الجنحـــة  فـــي  مجتمعيـــن 
عليها فـــي المـــادة )342/1,2( من قانون 
العقوبـــات أن يطلـــب من النيابـــة العامة 
أو المحكمـــة بحســـب األحـــوال إثبـــات 
صلحه مع المتهم بموجب محضر صلح 
كتابـــي موقع منهما في أيـــة حالة كانت 
عليهـــا الدعـــوى وبعـــد صيـــرورة الحكم 
باتـــا، ويترتـــب على التصالـــح أو الصلح 
انقضـــاء الدعوى الجنائيـــة في الجريمة 
والجرائـــم  الصلـــح  أو  التصالـــح  محـــل 
األخـــرى المرتبطـــة بهـــا ارتباطـــا ال يقـــل 
وكيوفهـــا  أوصافهـــا  بجميـــع  التجزئـــة 

القانونيـــة إذا كانـــت العقوبة المقررة لها 
أخف من عقوبة الجريمة محل التصالح 
أو الصلـــح، وال أثـــر للتصالـــح أو الصلـــح 

على حقوق المتضرر من الجريمة.
وأضافـــت أنه وإن كانـــت كل من المادة 
21 مكرر )أ( و)ب( سالفتي الذكر ظاهرها 
قاعـــدة  يقـــرر  حكمهـــا  أن  إال  إجرائـــي، 
موضوعيـــة؛ ألنـــه يقيد حـــق الدولة في 
العقاب بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية 
بالصلح بدال من معاقبة المتهم، ومن ثم 
فإن هذا القانون يسري من اليوم التالي 
باعتبـــاره  الرســـمية  بالجريـــدة  لنشـــره 
القانـــون األصلـــح للمتهـــم وفقـــا للفقـــرة 
الثانيـــة مـــن المـــادة األولـــى مـــن قانون 
العقوبـــات، إذ أنشـــأ للمتهم وضعا أصلح 

له من السابق.
وأفـــادت أنـــه لذلك يتعيـــن نقض الحكم 
المطعـــون فيـــه واإلعـــادة حتـــى يتـــاح 
للطاعن فرصة محاكمته من جديد على 

ضوء أحكام القانون سالف البيان.
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البحرين تستعرض تجربتها في التعليم العالي بزمن “كورونا”
العلمي ــث  ــح ــب ال ــدات  ــج ــت ــس م ــى  ــل ع ــوء  الـــضـ ســلــطــت  الـــمـــراغـــي 

مثلـــت مديـــرة البحـــث العلمـــي باألمانة 
العامـــة لمجلـــس التعليم العالـــي فرزانة 
االجتمـــاع  فـــي  البحريـــن  المراغـــي، 
الثالـــث للجنـــة الدائمـــة للبحـــث العلمي 
واالبتـــكار فـــي الـــدول العربيـــة، والـــذي 
نظمته المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة )األلكســـو( عبـــر تقنية االتصال 
عـــن بعـــد )Zoom(، بحضـــور 31 عضـــوا 
مـــن ممثلي الـــدول األعضـــاء والمنظمة 
واتحـــاد  العربيـــة  الـــدول  وجامعـــة 
الجامعـــات العربية، حيث ركز االجتماع 
العلمـــي فـــي مؤسســـات  البحـــث  علـــى 
التعليـــم العالـــي والمراكـــز البحثيـــة في 
الوطن العربي فـــي ظل جائحة كورونا، 
ومـــدى تأثيـــر الجائحة علـــى األولويات 
البحثيـــة لـــدى الـــدول األعضـــاء، وكيف 
اســـتجابت الـــوزارات المعنيـــة بالتعليم 

لمتطلبـــات  العلمـــي  والبحـــث  العالـــي 
انتشـــار  ضـــد  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

الفايروس. 
اإلجـــراءات  المراغـــي  واســـتعرضت 
المتخذة من قبل األمانة العامة لمجلس 

التعليـــم  ومؤسســـات  العالـــي  التعليـــم 
الظـــروف  فـــي  البحريـــن  فـــي  العالـــي 
االســـتثنائية الحالية، حيث تم توظيف 
كافـــة ســـبل التعلـــم عـــن بعـــد، واعتمـــاد 
أســـاليب جديـــدة لتقييـــم الطلبـــة، إلـــى 

فيمـــا  للطلبـــة  خيـــارات  منـــح  جانـــب 
يتعلق باحتســـاب درجات المقررات في 

المعدالت التراكمية. 
وتركز العرض على مســـتجدات البحث 
العلمي في فترة اإلجراءات االحترازية 
ضد انتشار فايروس كرونا )كوفيد 19(.
مـــن  عـــدًدا  االجتمـــاع  ناقـــش  كمـــا 
المطروحـــة  األساســـية  الموضوعـــات 
علـــى جدول األعمال، وشـــملت وثيقتي 
تصنيـــف الجامعـــات العربيـــة، واإلطـــار 
فـــي  العربـــي  العلمـــي  للبحـــث  العـــام 
والثقافيـــة  االجتماعيـــة  المجـــاالت 
واالقتصادية، حيث أبدت ممثلة مملكة 
البحرين المالحظات حولهما، والتي أكد 
على األخـــذ بها معالي األســـتاذ الدكتور 
محمـــد ولـــد أعمـــر مديـــر عـــام منظمـــة 

األلكسو.

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

خـــوري  اماريـــا  عقـــدت 
المؤسســـة  رئيســـة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان 
االتصـــال  عبـــر  اجتماًعـــا 
مـــع  المرئـــي  اإللكترونـــي 
رئيســـة  ايديـــس  شـــيريل 
السياسية  الشـــئون  قســـم 
والعالقـــات  واإلعـــالم 
العامة وكريس ثومبسون 
البرامـــج  قســـم  رئيـــس 

بالسفارة البريطانية بمملكة البحرين، وذلك في إطار التعاون الدائم بين المؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان بالسفارة البريطانية في المملكة. وقدمت خوري نبذة عما 
قامت به المؤسســـة من جهود خالل هذه الفترة لتوعية المواطنين والمقيمين عبر 
البيانات والتغريدات التي أصدرتها، وكذلك الزيارات التي قامت بها المؤسسة إلى 
عدد من مراكز العزل والحجر الصحي لالطالع على اإلجراءات التي قامت بها تلك 

الجهات لتقديم الخدمات الطبية للمصابين والمخالطين.
ونوهت رئيســـة المؤسســـة في ذات الوقـــت باإلجراءات االحترازيـــة التي اتخذتها 
إدارة مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل لتحفظ حق الجميع في الصحـــة والتي راعت من 
خاللها حقوق االنسان حسب المعايير الدولية في ظل جائحة فيروس كورونا. كما 
بحـــث الجانبان إمكانية اســـتئناف بعـــض البرامج التدريبية عن بعـــد، وذلك تنفيذا 

الختصاصات المؤسسة الوطنية في مجال تلقي الشكاوى وآلية التعامل معها.

“الوطنية” والسفارة البريطانية: استئناف برامج تدريبية عن بعد

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بحـــث وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي نبيـــل محمـــد أبوالفتح مع  النائب علي إســـحاقي تعزيز التعاون المشـــتركة بين 
الوكالـــة والســـلطة التشـــريعية بمـــا يخـــدم المصلحـــة الوطنية. جـــاء ذلك خالل اســـتقبال 
أبوالفتـــح بمكتبـــه فـــي البديـــع النائب علي إســـحاقي. واســـتعرض أبوالفتح خـــالل اللقاء 
الخدمـــات التـــي تقدمها الوكالة في قطاعـــي الزراعة والثروة البحريـــة، والجهود المبذولة 
لتنفيـــذ التطلعات الرســـمية على مســـتوى تحقيق أمن غذائي مســـتدام بمملكـــة البحرين.  
وأكـــد وكيـــل الزراعة والثروة البحرية أن الوكالة على اســـتعداد لفتح قنوات التواصل مع 
أعضاء مجلس النواب لمعالجة أية مالحظات تدخل في نطاق عملها، عالوة على التباحث 
في المشروعات التي من شأنها النهوض بالعاملين في قطاعي الزراعة والثروة البحرية.

أبوالفتح يبحث مع إسحاقي تعزيز التعاون

قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة بمعاقبــة بائع مخدرات عشــريني 
بالســجن لمــدة 5 ســنوات وبتغريمه 3000 دينار؛ إلدانته ببيــع المؤثر العقلي 
“الشــبو”، وبحبــس صديقــه المتهم الثاني لمدة ســنة واحــدة وتغريمه 1000 

دينار للتعاطي.

إدارة  أن  إلـــى  التفاصيـــل  وتشـــير 
مكافحة المخـــدرات تلقت معلومات 
مفادهـــا أن متهما بقضية أخرى تابعة 
للقضاء العسكري كان قد اعترف بأنه 
يشـــتري المؤثرات العقلية من المتهم 
األول، وأبدى اســـتعداده للتعاون مع 
الشرطة للقبض على المتهم، وبالفعل 
تم الســـماح لـــه بالتواصل مـــع المتهم 
هاتفيـــا تحـــت إشـــرافه ومســـمع مـــن 

الشرطة.
أن  علـــى  األول  المتهـــم  مـــع  واتفـــق 
يشـــتري منـــه كمية من مادة “الشـــبو” 
250 دينـــارا،  المؤثـــرة عقليـــا بقيمـــة 

واتفقا على اللقاء للتســـليم والتســـلم 
فـــي منطقـــة ســـار بالقـــرب مـــن أحـــد 

اإلسطبالت بعد منتصف الليل.
وأبصـــر أفـــراد الشـــرطة الواقعة على 
مقربـــة من المـــكان بعدما تم تســـليم 
المتهم العســـكري المبلغ المتفق عليه 
وتصويـــره للعملية، إذ شـــوهد المتهم 
اإلســـطبل  ذلـــك  مـــن  يخـــرج  األول 
ويســـلم  المصـــور  المبلـــغ  ويســـتلم 
المتعاون معهم شيء ما، والذي ثبت 
الحقـــا أنـــه عبـــارة عـــن كيس شـــفاف 
يحتوي علـــى مادة كريســـتالية تبين 
أنهـــا مـــادة الميتامفيتاميـــن “الشـــبو” 

المؤثرة عقليا.
وخالل مداهمة اإلســـطبل تم القبض 
على المتهـــم األول، والذي بتفتيشـــه 
تم العثور بحوزته على المبلغ المصور 
إضافة إلى مبلغ 25 دينارا ومبلغ 250 
رياال ســـعوديا يعتقد أنها حصيلة بيع 
للمـــواد المخـــدرة.، كمـــا لوحظ وجود 
المتهـــم الثاني برفقتـــه، إذ تم القبض 
عليه أيضـــا نظرا لكونه في حالة غير 
طبيعية، فاعترف مباشـــرة للشـــرطة 

أنه متعاط لمخدر الحشيش.
العامـــة  النيابـــة  أحالتهمـــا  وكانـــت 
للمحاكمـــة علـــى اعتبار أنهمـــا بتاريخ 
األول:  المتهـــم   ،2019 ديســـمبر   26
بـــاع بقصـــد االتجـــار المؤثـــر العقلـــي 
الميتامفيتاميـــن فـــي غيـــر األحـــوال 
المرخص بهـــا قانونا، المتهـــم الثاني: 
حـــاز وأحـــرز بقصـــد التعاطـــي مـــادة 

الحشيش المخدرة.

ــا بــالــســجــن ــمـ ــهـ ــتـ ــبـ ــاقـ ــعـ ــا ومـ ــمـ ــمـــهـ ــريـ ــغـ تـ
مداهمة بائع مخدرات ومدمن في أحد اإلسطبالت

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى، 
غيابيـــا، شـــابا ثالثينيـــا بالســـجن لمـــدة 3 
ســـنوات؛ لعدم مثوله والدفاع عن نفســـه 
بقضية ســـرقة مبلـــغ 7 دنانير باإلكراه من 
أموال المجني عليه اآلســـيوي من غرفته 
في مقر ســـكنه، خصوصا وأن المتهم من 
ذوي األســـبقيات، إذ إنـــه يحمل قرابة 70 

بالغا ضده.
وذكـــرت المحكمـــة أن تفاصيـــل الواقعـــة 
تتمثـــل فـــي أنه بينمـــا كان المجنـــي عليه 
موجود في مســـكنه حضر له المتهم، فما 
كان من األخير إال أن أمســـكه من قميصه 
جهـــة صـــدره وســـرق هاتفـــه النقـــال مـــن 
جيـــب بنطالـــه، وأخـــذ محفظته، وســـرق 
منهـــا مبلـــغ 7 دنانير التـــي كانت موجودة 
بداخلها، وذكر شاهد عيان أن المتهم كان 

سكرانا وقت حصول الواقعة.
وعقب القبض على المتهم، أنكر ما نسب 
إليه، وادعى أنه ال يعلم أي شيء عن هذه 
الواقعة، مشـــيرا إلى أنه تـــم توقيفه قبل 

أسبوع من قبل الشرطة على ذمة قضية 
أخـــرى، وعندمـــا انتهـــى من تلـــك القضية 
تـــم إيقافه على هذه القضيـــة بتاريخ 13 
فبرايـــر 2020، وأشـــار في أقوالـــه إلى أن 
المنـــزل الـــذي يقيم فيه العامـــل هو منزل 
والـــده وأنهـــم لـــم يؤجـــروا المنـــزل بتاتا، 

حسبما أفاد.
فأمـــرت النيابـــة العامة بإحالتـــه للمحكمة 
علـــى اعتبار أنه بتاريخ 31 مارس 2017، 
ســـرق المنقوالت المبينـــة الوصف والنوع 
والقـــدر باألوراق والمملوكة للمجني عليه 

وكان ذلـــك بطريـــق اإلكـــراه الواقـــع عليه 
بأن قام بمســـكه من قميصه وتمكن بتلك 
الوســـيلة مـــن اإلكـــراه باالســـتيالء علـــى 

المسروقات والفرار بها.
الجنائـــي  االســـتعالم  كشـــف  أن  يذكـــر 
الخـــاص بالمتهـــم يحتوي علـــى 68 بالغا 
ضـــده غالبيتهم ســـرقات، وبعضها مقترن 
بظروف مشـــددة، وكذلـــك االعتداء على 
سالمة جســـم الغير والســـب والقذف، إال 
أنـــه عند ســـؤاله عن أســـبقياته ادعى أنها 

مشاجرات فقط.

7 دنانير تسببت بحبسه 3 سنوات

حميدان: العمل الخيري في مثل هذه الظروف مهم
العربية بــالــلــغــة  ــق  ــاط ن “روتــــــاري”  أول  تــأســيــس  بــفــكــرة  أشـــاد 

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  شـــارك 
فـــي  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
االجتماع األول لألعضاء المؤسســـين 
لنـــادي روتـــاري ســـيف البحريـــن، عبر 
االتصال المرئي المباشر، والذي يعتبر 
أول نـــاد لروتاري ناطق باللغة العربية 
في منطقة الشرق األوسط، وبحضور 
العمـــران،  ظافـــر  النـــادي  مستشـــار 
ومحافـــظ المنطقة الروتارية )2452(، 
النـــادي  ورئيـــس  تـــادرس،  شـــوكت 
أســـامة محمد معين، إلـــى جانب عدد 
مـــن رؤســـاء وأعضـــاء أنديـــة روتاري 

البحرين الحاليين والسابقين.
تناول اللقاء اســـتعراض أبرز أنشـــطة 
وبرامج نادي روتاري ســـيف البحرين 

التـــي يعتـــزم تنفيذهـــا بالتعـــاون مـــع 
الجهـــات ذات الصلة خدمـــة للمجتمع 
البحرينـــي في المجـــاالت االجتماعية 
الرابـــع  النـــادي  يعتبـــر  إذ  والثقافيـــة، 

فـــي البحريـــن، وينتمي إلـــى المنطقة 
)2452(، التي تضم 9 بلدان في شـــرق 

المتوسط.
وأشـــاد حميـــدان بفكرة تأســـيس أول 

ناد ناطق باللغة العربية في البحرين، 
وبإسهامات ومبادرات أندية الروتاري 
التنمويـــة  المجـــاالت  فـــي  الدوليـــة 
مبـــادئ  مـــن  انطالقـــا  والخيريـــة، 
واالنســـانية،  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
منوهًا بـــدور أندية الروتـــاري الدولية 
منـــذ  البحريـــن  فـــي  بـــدأت  التـــي 
الســـتينات من القـــرن الماضي، مؤكدا 
دعـــم الـــوزارة ومســـاندتها المســـتمرة 
المدنـــي  لكافـــة مؤسســـات المجتمـــع 

ومبادراتها االجتماعية.
الخيـــري  العمـــل  أهميـــة  وأكـــد 
واالجتماعي واإلنساني في مثل هذه 
الظـــروف االســـتثنائية؛ بســـبب مرض 

فيروس كورونا “كوفيد 19”.

المنامة - نادي روتاري سيف البحرين

وزير العمل والتنمية االجتماعية يشارك في االجتماع األول لألعضاء المؤسسين للنادي

جانب من اجتماع لجنة البحث العلمي واالبتكار بمنظمة األلكسو
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المنامة - بورصة البحرين

البحريـــن  مؤشـــر  أقفـــل 
الخميـــس  أمـــس  العـــام 
 1,270.39 عند مســـتوى 
 9.27 وقـــدره  بارتفـــاع 
بإقفالـــه  مقارنـــة  نقطـــة 

األربعاء.
المســـتثمرون  وتـــداول 
2.00 مليون سهم، بقيـمة 
إجمالية قدرهـــا 307.38 
ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذها 
صفقـــة،   54 خـــال  مـــن 
حيـــث ركز المســـتثمرون 

تعاماتهم على أســـهم  قطاع الخدمات، والتي بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 
124.60 ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 40.54 % مـــن القيمة اإلجماليـــة للتداول 

وبكمية قدرها 221.24 ألف سهم، تم تنفيذها من خال 16 صفقة.
وجـــاءت شـــركة مجمع البحرين لألســـواق الحـــرة في المركـــز األول، إذ بلغت 
قيمة أسهمها المتداولة 93.56 ألف دينار، أي ما نسبته 30.44 % من إجمالي 

قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 178.42 ألف سهم.
أمـــا المركز الثاني، فكان لمجموعة جـــي اف اتش المالية بقيمة قدرها 69.34 
ألف دينار، أي ما نسبته 22.56 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية 
قدرها 1.28 مليون سهم. ثم جاء بنك البحرين والكويت بقيمة قدرها 63.97 
ألف دينار، أي ما نسبته 20.81 % من إجمالي قيـمة األسهم المتداولة وبكمية 

قدرها 127.65 ألف سهم.

“البورصة” تقفل مرتفعة 9.3 نقطة

بومطيع: أهمية إثارة حوار خليجي لتخطي آثار “كورونا”
ــادي ــصـ ــتـ ــط بـــشـــأن الـــتـــعـــافـــي االقـ ــق ــس ــي م ــ خـــــال نــــــدوة ف

الدوليـــة  بروآكـــت  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ألقـــى 
لاستشـــارات، خالد بومطيع، محاضـــرة “عن بعد” في 
مجلـــس الخنجـــي العاصمـــة العمانية مســـقط، تحدث 
فيهـــا عـــن أهمية االســـتفادة مـــن التجـــارب الخليجية 
كورونـــا  فيـــروس  مكافحـــة  مجـــال  فـــي  المشـــتركة 
“كوفيد19”، وســـرعة التعافي منه خاصة على الصعيد 
االقتصـــادي، وذلك بمشـــاركة عدد من رجـــال األعمال 
واألكاديمييـــن واإلعامييـــن في ســـلطنة عمان ودول 

مجلس التعاون.
وأكد بومطيع أهمية إثارة حوار خليجي مشترك حول 
كيفية تخطي اآلثار الســـلبية لكورونـــا على االقتصاد، 
مشـــيدا بما يقوم مجلـــس الخنجي في ســـلطنة عمان 
مـــن نشـــاط في هـــذا اإلطـــار، خاصـــة وأن المجلس له 

نشاط اقتصادي وثقافي متميز.
وأشـــار بومطيع خـــال الندوة إلى الدعـــم الكبير الذي 
قدمته البحرين لألفراد والمؤسسات لمساعدتهم على 
الثبـــات في مواجهة جائحة كورونا، ومن ذلك اإلعفاء 

من األقســـاط البنكية وأقساط اإلسكان وفواتير الماء 
والكهربـــاء، إضافـــة إلى دفـــع رواتـــب البحرينيين في 
القطـــاع الخاص، ودعم المؤسســـات من خال برنامج 

استمرارية األعمال من “تمكين”، وغير ذلك.
وقـــدم بومطيـــع شـــرحا وافيا حـــول ملتقـــى “التعافي 
االقتصـــادي.. مـــا بعـــد كورونـــا” الـــذي نظمتـــه شـــركة 

بروآكت مؤخرا في البحرين.
وأشـــار إلى أنا الملتقى أوصى بتســـريع عملية التحول 
الرقمـــي في البحرين، وصوال إلى بناء مجتمع المعرفة 
واالقتصـــاد الرقمـــي المتكامـــل، خاصـــة وأن ما يجري 
تطبيقـــه حاليـــا من أســـاليب عمل عن بعـــد وتعليم عن 
بعد وتخليص المعامات الحكومية عن بعد وغير ذلك 

يؤكد جاهزية البحرين والبحرينيين للعصر الرقمي.
وأوضح بومطيع أن جائحة كورونا شكَّلت في الوقت 
ذاته فرصة الختبار األنظمة واإلجراءات والسياسات 
واللوائـــح والتعليمـــات ذات الصلة بالمجتمـــع الرقمي، 
الفتـــا إلى وجـــود “حالة مـــن الثقة بقدرة المؤسســـات 
الحكوميـــة ومؤسســـات القطـــاع الخاص على تيســـير 
أعمالها عن بعد، مع ارتفاع مســـتويات رضا الموظفين 
والمتعامليـــن وحتـــى القائميـــن على تلك المؤسســـات 

أنفسهم عن مستويات األداء”.

جانب من الندوة في مسقط 

المنامة - بروآكت الدولية لالستشارات

المنامة - المصرف المركزي

 ISIN(  69 أعلـــن مصرف البحريـــن المركزي بأنه تمت تغطية اإلصـــدار رقم
BH000P143513( من أذونات الخزانة الحكومية الشـــهرية التي يصدرها 

مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين.
تبلـــغ قيمـــة هذا اإلصدار 100 مليون دينار لفترة اســـتحقاق 12 شـــهرًا تبدأ 
فـي 28 مايو 2020 وتنتهي في 27 مايو 2021، كما بلغ معدل سعر الفائدة 
على هذه األذونات 2.74 % مقارنة بسعر الفائدة 2.87 % لإلصدار السابق 
بتاريخ 23 أبريل 2020. وقد بلغ معدل سعر الخصم 97.306 % وتم قبول 
أقل ســـعر للمشـــاركة بواقـــع 97.060 % علمًا بأنه قد تمـــت تغطية اإلصدار 
بنســـبة 100 %. كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما 

قيمته 2.110 مليار دينار.

100 مليون دينار ألذونات الخزانة الشهرية

“اإلعــام”: إنشــاء أســتوديو األخبــار بـــ 499.7 ألــف دينــار

للتنظيف الكيميائي داخل مصفاة “بابكو”

طرحــت شــركة نفــط البحرين )بابكو( في جلســة مجلــس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لتوفير خدمــات التنظيف الكيميائي داخل 
مصفــاة بابكــو تنافــس عليهــا شــركتان علــق عطــاء أحدها، وكان أقــل عطــاء لـــ “Redmack Industrial Services” بنحــو 1.1 مليون دينار 

وأكبرها بقرابة 1.9 مليون دينار.

التنظيـــف  عمليـــة  وتشـــتمل 
علـــى  النموذجـــي،  الكيميائـــي 
ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، علـــى 
األســـطح  تنظيـــف  يلـــي:  مـــا 
المروحـــة،  لمبـــردات  الخارجيـــة 
لجانـــب  الكيميائـــي  التنظيـــف 
المحلـــول  لمســـخن  األنبـــوب 
محطـــة  ووحـــدات  الملحـــي 
الكيميائـــي  التنظيـــف  التحليـــة، 
الخـــاص إلزالة مقيـــاس كبريتات 
الكالســـيوم فـــي وحـــدات تحلية 
الميـــاه، تخليل وتخميـــل أنابيب 
الفـــوالذ المقـــاوم للصدأ والســـفن 
رمـــاد  رش  األخـــرى،  والمعـــدات 
الصودا على األســـطح الخارجية 
لفائـــف الفـــرن، وأكســـدة مقياس 

كبريتيد.
أيًضـــا  “بابكـــو”  طرحـــت  كمـــا 
لشـــراء  أولهمـــا  مناقصتيـــن، 
المكثـــف  الغـــاز  نقـــل  صهاريـــج 
للشـــركة تقدم إليهـــا عطاء وحيد 
بقيمـــة 54.6 ألف دينـــار، والثانية 
لدراســـة تقييـــم الحالـــة الهيكلية 
لوحـــدة مضخـــات الرفع الســـفلي 
تنافـــس عليهـــا 5 شـــركات، علـــق 
عطـــاء أحدهـــا، وكان أقـــل عطاء 
ألـــف دينـــار وأكبرهـــا   41 بقيمـــة 

بقيمة 437.2 ألف دينار.
وأظهـــرت أحدث بيانات نشـــرت 
علـــى موقـــع مجلـــس المناقصات 
 10 فتـــح  أمـــس  والمزايـــدات 
جهـــات  لــــ7  تابعـــة  مناقصـــات 
حكومية بإجمالي 47 عطاء، في 
حيـــن تم تعليـــق 17 عطـــاء تابًعا 
لـ8 مناقصـــات. وبلغ مجموع أقل 
 2.2 نحـــو  المقدمـــة  العطـــاءات 

مليون دينار.

مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
لشـــركة طيـــران الخليـــج، أولهمـــا 
لتقديم الدعـــم الفنـــي للطائرات، 
مطـــار  فـــي  الخطـــوط  صيانـــة 
كوااللمبور الدولي في كوااللمبور 
بماليزيا تقـــدم إليها عطاء وحيد 
لشركة الخطوط الجوية الملكية 
الهولنديـــة )كـــي إل إم( بقيمة 59 
ألـــف دوالر )أي مـــا يعـــادل نحـــو 
22.2 ألف دينار(، والثانية لتوفير 
للمرحلـــة  ورقيـــة  مســـتلزمات 
الثانيـــة للتقييـــم تنافـــس عليهـــا 
8 شـــركات، علـــق عطـــاء أحدهـــا، 
وأقل عطاء بنحو 4.9 ألف دوالر 
)أي ما يعادل نحو 1.8 ألف دينار( 
وأكبرها بقرابة 711.4 ألف دينار.

مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
لوزارة شـــؤون اإلعام لمشـــروع 
إنشاء استوديو األخبار الرئيسي 
للمملكـــة بالوزارة، تنافـــس عليها 
10 عطـــاءات، علـــق 5 عطـــاءات، 
 Arabian“ عطـــاء  أقـــل  وكان 
بنحـــو   ”Houses Contracting
499.7 ألـــف دينار وأكبرها بقرابة 
وتعتـــزم  دينـــار.  ألـــف   938.6
الوزارة إنشاء اســـتوديو أخباري 
عاليـــة  مواصفـــات  ذي  جديـــد 
ليكون استوديو األخبار الرئيسي 
الـــوزارة،  مجمـــع  فـــي  للبحريـــن 

وذلـــك مـــن أجـــل الرقـــي بالمـــادة 
اإلعامية واإلنتـــاج اإلذاعي في 

المملكة.

المرحلة الثالثة لتطوير 
سوق المنامة 

وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصة 
للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة 
وصيانـــة  لتطويـــر  والمعـــارض 
مشـــروع  فـــي  الثالثـــة  المرحلـــة 
تطويـــر واجهـــات ســـوق المنامة، 
خفيفـــة  تعديـــات  وإجـــراء 
لجميع المراحل األخرى الســـابقة 
ضمـــن المشـــروع تنافـــس عليهـــا 
8 شـــركات، علـــق عطـــاء أحدهـــا، 
وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 105.6 
ألـــف دينـــار وأكبرهـــا بقرابة 496 

ألف دينار.
الشـــركات  الهيئـــة  ودعـــت 
المتخصصة فـــي تطوير وصيانة 
عروضهـــا  لتقديـــم  الواجهـــات 
متجـــًرا   47 تجديـــد  ألعمـــال 
فـــي ســـوق المنامـــة بشـــارع ولي 
العهد، حيـــث تعتبر هذه المرحلة 
المشـــروع  مراحـــل  مـــن  الثالثـــة 
األربعـــة للمشـــروع التـــي طرحت 
بخصـــوص تطويـــر وصيانة 275 
واجهـــة للمحـــات التجاريـــة في 

يشـــمل  وأيًضـــا  المنامـــة،  ســـوق 
المشـــروع تعديات خفيفة، على 
واجهة المحات األخرى التي تم 
طرحها مســـبًقا، إذ ســـتكون مدة 

التعاقد سنة واحدة.
إضافة إلـــى ذلك، فتـــح المجلس 
مناقصـــة لشـــركة مطـــار البحرين 
مـــدرج  تنظيـــف  آليـــات  لتوريـــد 
مطـــار البحريـــن الدولـــي تنافس 
عطـــاء  علـــق  شـــركات،   3 عليهـــا 
أحدهـــا، وكان أقـــل عطـــاء بنحو 
278 ألـــف دينـــار وأكبرهـــا بقيمة 
ومناقصـــة  دينـــار،  ألـــف   477.9
إلدارة المخـــازن المركزيـــة بهيئة 
الكهربـــاء والمـــاء لشـــراء أنابيب 
توزيـــع  إدارة  فـــي  لاســـتخدام 
الكهربـــاء تنافس عليها شـــركتان 
وكان أقـــل عطاء بنحو 15.5 ألف 
دينار، ومناقصة لشركة ممتلكات 
الختيـــار  القابضـــة  البحريـــن 
الشـــركات الدوليـــة للبحـــث عـــن 
المؤهليـــن للعمـــل بالشـــركة لمدة 
3 ســـنوات تنتهـــي فـــي ديســـمبر 
2022، تنافـــس عليها 7 شـــركات، 
علق 6 عطـــاءات منها، وكان أقل 
عطـــاء بقيمـــة 40 ألـــف دوالر )أي 
مـــا يعـــادل نحـــو 15 ألـــف دينار(، 
وأكبرهـــا 400 ألـــف دوالر )أي مـــا 

يعادل 150.4 ألف دينار(.

قال رئيس مجلس إدارة شــركة البحرين للســينما )ســينيكو( وهي أكبر شــركة 
تديــر شــبكة صــاالت للســينما فــي الســوق المحلية، إن دخل الشــركة ســيكون 
محدود جدًا في حال استئناف نشاط دور السينما في البحرين والتي أغلقت 

منذ أكثر من شهرين بسبب جائحة “كورونا”.

وذكر عصام فخرو للمساهمين بحسب 
ما ورد في اجتماع الجمعية العمومية 
للشركة والتي عقدت قبل نهاية إبريل 
الماضـــي، و نشـــر محضـــره أمـــس، أن 
التطـــورات التي حدثت في الشـــهرين 
 ، الماضييـــن بســـبب جانحـــة كورونـــا 
أثرت وال تزال تؤثر في عمل الشـــركة 
بشكل كبير، حيث ال يوجد دخل بينما 

النفقات تتراكم تدريجيا.
وقـــال إنـــه حتى لو ســـمحت الحكومة 

بفتـــح دور الســـينما وتـــم فتـــح جســـر 
العربيـــة  المملكـــة  مـــع  فهـــد  الملـــك 
لـــن  الشـــركة  دخـــل  فـــإن  الســـعودية، 
يتجـــاوز 10 % عمـــا كان عليـــه قبـــل 

جائحة الكورونا. 
وأوضـــح فخـــرو أنه عـــاوة على ذلك، 
فإن صناعة السينما تعتمد على صدور 
أفـــام جديـــدة وبســـبب الفيـــروس ال 
يقـــوم المنتجـــون بإصـــدار أيـــة أفـــام 
جديدة مما يســـبب ركـــودا في صناعة 

الترفيه.
وأضـــاف أنـــه “نظرا ألننا شـــركة قطاع 
خـــاص “ســـيتعين علينا الحفـــاظ على 
وجودنا بأنفســـنا واالحتفـــاظ باألرباح 

األوضـــاع  تجـــاوز  فـــي  لمســـاعدتنا 
الصعبـــة في األشـــهر المقبلـــة”؛ لذا فإن 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة فـــي ظل هذه 
األزمـــة الحاليـــة، أوصـــى المســـاهمين 

بخفض توزيعات أرباح األسهم بنسبة 
50 % مـــن أجـــل الحفـــاظ على حقوق 
ملكيـــة المســـاهمین، وأوصـــى بتوزيع 
أربـــاح نقديـــة بنســـبة 25 % من رأس 
المـــال المدفـــوع للشـــركة أو 25 فلســـًا 

لكل سهم بدال من 50 فلسًا.
يذكـــر أن  الســـلطات المعنيـــة أصدرت  
دور  إغـــاق  بتجديـــد  قـــرارا  مؤخـــرا 
السينما في وقت أعلنت فيه مبادرات 
في المنطقة للتوجه لفتح دور ســـينما 
في الهـــواء الطلـــق لتجـــاوز إجراءات 

الحظر.
وأكـــد فخـــرو أن الشـــركة عملـــت على 
تنويع أنشـــطتها والدخول في أنشطة 
جديـــدة مثـــل تشـــغيل عربـــات غـــو – 
عقـــد  علـــى  حصلـــت  حيـــث  كارتينـــغ 

للســـيارات  مضمـــار  لتشـــغيل  امتيـــاز 
الكهربائيـــة فـــي دول مجلس التعاون؛ 
إذ من المتوقع البدء بأول مشروع في 

العام الجاري.
وأوضح أن الشـــركة ترى فرصا جيدة 
فـــي الســـوق الســـعودية بعـــد افتتـــاح 
أنشـــطة السينما، كما بدأت في توسيع 
نشـــاط المطاعم بافتتاح مطعم جديد 

للمأكوالت الصينية خال هذا العام.
كمـــا وقعت الشـــركة اتفاقيـــة الفتتاح 
مجمـــع صاالت ســـينما بعـــدد 13 صالة 
فـــي مجمع مراســـي جاليريـــا في ديار 
المحـــرق، والذي يتوقـــع أن يفتتح في 
منتصف 2021 للجمهور، إلى جانب 4 
صاالت سينما في جزر أمواج ستفتتح 

في أغسطس من العام المقبل.

ــة ــم ــائ ــع ق ــ ــوس ــ ــت ــ ــط ال ــ ــط ــ ــة وخ ــ ــرك ــ ــش ــ “كـــــــورونـــــــا” أثــــــر عـــلـــى عـــمـــل ال

دخل “سينيكو” لن يتجاوز 10 % حال استئناف نشاطها

علي الفردان
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كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن الشفاء الذاتي، والحقيقة أن ما يطرح في 
هـــذا المضمـــار إنما هو عالج للجســـد ليس إال، بما في ذلـــك من عالج باألغذية 
والنباتـــات الطبيـــة والحقل الطاقـــي وغيرها من عالجات هي بحـــد ذاتها قيم 
عليـــا لبعـــض القائمين عليها، لكن لماذا تشـــكل تلك المجـــالت اإلبداعية عالجا 

وليس شفاء؟
إن اإلجابـــة عـــن هذا الســـؤال تتجلى بالفهـــم الحقيقي للمصطلحيـــن، فالعالج 
هو العمل على تثبيط وتهدئة أعراض المرض والخلل الجســـدي دون التعّرض 
إلى ســـبب نشـــوء الخلل وظهور ذلك المرض، أما الشـــفاء ففيه كشف لمعضلة 
المـــرض، التي هي بســـبب خروج اإلنســـان عـــن بوصلته الربانيـــة، ما جعله في 
حالـــة صـــراع بين الخير والشـــر، الخير الذي يتفّعل فقـــط بإطالق إبداع الروح 
المتجّلـــي بممارســـة العمل المرتبط بالقيمة العليا الذاتية، والشـــر الذي يشـــقي 
اإلنســـان بسبب بعده عن تلك البوصلة الربانية الرحيمة، والخير بطبيعته إنما 
يتجّلى بالمشـــاعر الســـامية الحكيمة من حب واع وليس عاطفة وتعّلقا، ومن 
امتنان روحي وليس انكســـارا ومذلة، وبالخير يتم الشـــفاء اإلنســـاني، وبالشر 

يظل اإلنسان تائها في دوامة الظلمات ألنه بعيد عن بوصلة الرب.

إذا كيف يتفّعل الشـــفاء الذاتي يا ترى؟ هناك آلّية شـــفاء كامنة في أجســـادنا، 
حيث إن تفعيل تلك اآللية يبدأ من مستوى أعمق من مادة الجسد، بل وأعمق 
من مســـتوى الخاليا والذرات، ذلك المســـتوى العميق هـــو الطاقة المنبثقة في 
الكـــون نحـــو التطّور والنماء، كل مّنا لديه مفتاح تشـــغيل تلك الطاقة الكونية، 
باختـــالف تلـــك المفاتيح المؤديـــة إلى نفس الغاية والتي هـــي تحقيق اإلنجاز 

المتمّيز واالمتالء المحقق للهدف والتارك لألثر.
 فعندما نفّعل القيمة العليا التي مكمنها القلب ونعادل ما يدور في عقولنا  «

من أشرطة اآلالم والتعّلق والتوّقع، نكون قد هدأنا استنفار الجهاز العصبي 
السمبثاوي المستثار باالنفعاالت المدّمرة والتشّتت، وكذلك نكون قد أعدنا 

االتساق الفطري بين القلب والدماغ بما يهوى القلب من عمل، فتضاء البصيرة 
وتتواصل مع الكون لتلتقط أفكارا من الحقل المعلوماتي على نسق القيمة 

العليا الكونية لذلك اإلنسان، عندها فقط يتفّعل الجهاز العصبي النظير سمبثاوي 
المناط بالبناء والنماء، ليعزز النوم العميق الرافع لمستوى المناعة، ويعيد التوازن 
الفسيولوجي وينشط جينات إصالح الخاليا، ذلك هو الشفاء المفعل فقط بعودة 
 VMG، اإلنسانية إلى البوصلة الربانية، تلك العودة تكمن بتفعيل التقنية العلمية

V هي Highest Value أي القيمة الذاتية العليا، M هو Mind أي العقل، وG هو 
Goal أي الهدف، دعوة إلى التأمل في الذات.

سهولة التبرير
أن تولد وطنيا، خير من أن تتولد لديك الصحوة الوطنية، وتتولد 
لديك تلك الصحوة خير من أن ال تأتي أبدا، فالوطنية التي نراها 
تتجســـد بشـــكل حي وباســـل لدى الشـــرفاء الذين يضحون ألجل 
تطهير األوطان من الرجس الذي لحق بالبعض جراء المخططات 
السياســـية ومنفذيهـــا مـــن ذيـــول العمالـــة والخيانـــة فـــي العراق 

وسوريا ولبنان واليمن ودول عربية أخرى.
هـــؤالء األبطـــال هـــم كل الشـــرفاء، لكـــن الوطنيـــة ال تقـــاس بمـــا 
تقول عن كل شـــيء يأتي برغبات نفســـك، لألسف التبرير والعذر 
واألنانية أصبحت من الصفات المتداولة في البعض، وترســـخت 
لدينـــا ثقافـــة التبريـــر، ووجدت مـــن يســـاندها ويعزز ثباتهـــا ألنها 
أســـهل للوصول إلى المتاهة والفوضـــى. فأصبح البعض يريدون 
كل شـــيء دون جهد، أو نذهب للتبرير الســـهل أن نجد أحدا نلقي 
اللوم عليه إن كان الدولة أو مجموعة أو شخصا، فال نريد تبريرًا 
يقتـــاد جيلنـــا للضياع بيـــن الوطنية والتبريـــر، وال نريد العبث في 
الطـــرح دون مســـؤولية وطنيـــة، وأن ينظـــر إلى مصلحـــة الوطن 

كامال وليس لفرد أو جماعة، ألن النهاية ليست بصالح الجميع.

لقد تم تبرير محاولة تمزيق تلك الدول بدواع عدة، وتم تبرير  «
االختالفات في عيشنا السلمي آلبائنا وأجدادنا وعروبتنا وإسالمنا، 
لكنهم فشلوا ويريدون أن يجربوا بطرق أخرى، وما ذكرته لم يكن 
شعارات تأتي الشمس فتمحي قبلة القمر، وليس كلمة يزيلها 

الموج في أطراف الشواطئ، ألن هذه الدنيا شائكة بالمفارقات، 
فالمتنبي إنسان والشاعر اإلسباني فرانسيسكو فيالسبسا إنسان، 
وأيمن الظواهري يعتبرونه إنسانا!! قرأت كل هذه التناقضات، لكن 

عيني لم تغب عنها شهوة الشوق لكل أزقة المدن التي حملت 
إخالص من زرعوا فيها أول قطرة عرق وطنية.

فرات البسام

إيميلي دكنسون... وعزلة حتى الممات
بمالبســـها البيضـــاء وأطوارهـــا الغريبة جدا، اختارت الشـــاعرة 
األميركيـــة األكثر شـــهرة وتأثيرا إيميلي ديكنســـون أن تقضي 
مـــا تبقى مـــن حياتها في عزلـــة منزلية، تطـــورت لحد التطرف 
عندمـــا قررت عدم مغادرة غرفتها. ديكنســـون التي قالت مرة 
“سأنطلق بمصابيح ألبحث عن نفسي” يبدو أنها لم تجد نفسها 
تمامـــا إال فـــي االنعزال التام عن الناس مـــا عدا بعض المقربين 

وأصدقاء المراسلة.
عـــرف عـــن ديكنســـون حبها الكتابـــة لكن أحـــدا لم يعلـــم أثناء 
حياتها عن القصائد الـ 1800 المخبأة في األدراج والتي كتبتها 
بالســـر على مدى أعوام، ولم تفصح عنها إال قبل موتها، عندما 
طلبـــت من أختهـــا حرقها جميعا، وقد شـــرعت األخـــت بالفعل 
فـــي حرق بعـــض إرثها األدبي إال أنه لحســـن الحظ تمكنت من 
إنقاذ 40 مجموعة شـــعرية، لتشـــرع بعدها في عملية تنقيحها 

ونشرها للعالم.
تـــدور حول حياة إيميلـــي الغامضة العديد من األقاويل، حيث 
لـــم تكن تســـتقبل الـــزوار إال مـــن وراء البـــاب، وفضلـــت الغرق 
فـــي عالم الكتابة والشـــعر حتى يومها األخيـــر الذي كتبت فيه 

مراسلة البن عمها وقالت إنه تم نداؤها!
تقول عن الموت في إحدى القصائد: ألنني لم أقو على انتظار 
الموت، هو بلطف انتظرني، توقفت العربة حيث ال أحد سوانا، 

فقط نحن والخلود! 
وربما بهذه الكلمات كانت تتنبأ بموتها وخلودها األدبي في آن  «

واحد، حيث تعتبر اليوم واحدة من أهم شعراء أميركا، وصنفت 
كأحد أهم 26 أديبا وأديبة على مستوى العالم، بالرغم من أنها لم 

تلق التقدير الذي تستحقه إال بعد العثور على القصائد المخبأة 
بعد وفاتها. حقا... ال يعرف الشخص ما الذي يمكن أن يجده في 

عزلته، ربما تجد نفسك أو تجد كنزا دفينا في داخلك بانتظار 
الظهور.

 Ameerasulaibeekh@gmail.com

أميرة صليبيخ

د. ندى أحمد الحساوي

من العالج البشري إلى الشفاء اإلنساني... عودة إلى البوصلة الربانية

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

للتواصل: 17111483

شكسبير لم يكن معروفا في أوروبا
شكســـيبر... اســـم مطبـــوع فـــي عقـــول النـــاس مـــن جميـــع الجنســـيات 
واألعمـــار، ومثلما تمثل لوحة “الموناليزا” الحياة في صورة، فشكســـبير 
يمثل دروب الشموع والروعة في حياتنا، إذ يكفي أن نلتفت من حولنا 
لنشاهد شكسبير على رفوف مكتباتنا وفي صفوف مدارسنا ونجده في 
مســـارحنا وحتى في أحاديثنا، إننا نشاهد شكسبير حيا في كل موضع، 
وفي كل مربع من مربعات الفكر، لكن أين هذا العمالق من الفن الســـابع 

“السينما” ومدى تأثيره فيها.
ربمـــا قلـــة تعـــرف - خصوصـــا مـــن يتابـــع تاريـــخ الســـينما - أنـــه منذ أن 
بـــدأت الســـينما تتلمس مواضع أقدامها في فـــن رواية القصص، بحثت، 
ووجدت، في آثار شكســـبير كنوزا ال تنضب، فاقتبســـت عنه العديد من 
الروايات، وشـــجعها على ذلك اسمه الكبير وتوافق فنه مع روح السينما 
وحركتها، وكانت الممثلة الشهيرة سارة برنار بطلة أول فيلم جريء تم 
اقتباســـه عن رواية “هاملت” عام 1900، وقـــد تتالت عمليات االقتباس 
عـــن روائع شكســـبير فـــي أيام الســـينما الصامتة، رغـــم أن الصمت عائق 

كبيـــر فـــي وجود نصـــوص أدبية تتخذ من الشـــعر أداة للتعبيـــر، وتتالت 
هذه العمليات أيام السينما الناطقة المبكرة، أي في الثالثينيات، غير أن 
صناعات السينما في أنحاء العالم ظلت تقف خاشعة مستهيبة أمام أي 
نص شكســـبيري يعرض عليها، حتى أن المخرج الكبير يوســـف شـــاهين 
قال ذات يوم “أي مخرج يريد أن ينقل نصا لشكسبير إلى الشاشة يكون 

كتلميذ في الصف األول االبتدائي”.

وللتاريخ لقد ظلت عملية االقتباس عن شكسبير تلك التي نهض بها  «
المخرج األميركي “کیوکر” حين قدم فيلمه الكبير “روميو وجولييت”، ثم 
توالت األعمال حيث قدم المخرجان “هاملت” وكذلك “هنري الخامس” 

وغيرهما، وهناك معلومة مهمة جدا قرأتها عن شكسبير قبل سنوات 
وهي أن مسرحياته أثرت في األدب الرومانتيكي، وهو لم يكن معروفا في 

القارة األوروبية لمدة تزيد عن 100 عام بعد وفاته، وبعد ذلك تمت معرفته 
من الشعب األوروبي على يد فولتير.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

دخـــل الذكاء االصطناعي رســـمًيا إلى مجـــال التعليم العالي، بشـــكل افتراضي وفي 
الممارســـة المبكـــرة، وفًقـــا لتقريـــر ســـوق الـــذكاء االصطناعـــي، ســـوف ينمـــو الذكاء 
االصطناعي بمعدل سنوي مركب قدره 47.7 في المئة، وستساهم العديد من القوى 
التكنولوجيـــة والتعليميـــة في هذا النمـــو ألنها تلزم موارد كبيـــرة وموظفين لتطوير 

منصات رقمية تستخدم الذكاء االصطناعي. 
مـــع كل هـــذه الضجة، من المفهوم وجود قدر كبير من االرتباك والخوف حول ما هو 
الـــذكاء االصطناعي والتأثير الذي قد يكون له على التعليم العالي، حيث تم تعريفه 
على أنه تطوير أنظمة الكمبيوتر التي تستخدم التفكير والمنطق والسمات البشرية 
األخرى ألداء المهمات بشـــكل مســـتقل، يوفر الذكاء االصطناعي طرًقا للمؤسســـات 

لتبسيط العمليات وسير العمل من خالل األتمتة.
يتيـــح التعلم اآللي، وهو مجموعة فرعية من الذكاء االصطناعي، ألنظمة الكمبيوتر 
التحليل والتعلم من مجموعات البيانات الواسعة الستكمال العمليات المعقدة، هذه 
األنظمة مبنية على شـــبكات عصبية - مجموعات كثيفة من المســـارات الخوارزمية 

التي تقوم بنقل وتفسير ومعالجة البيانات. 
يتمتـــع الذكاء االصطناعي بالقـــدرة على إحداث تغيير كبير في الكليات والجامعات 

بجميـــع أنواعهـــا وأحجامها، عندما يتم تســـخيره لتعزيز نتائج الطـــالب، فإن الذكاء 
االصطناعي يمنح مؤسســـات التعليم العالي القدرة على توقع اتجاهات التســـجيل، 
وتحسين جهود التوظيف، ورفع مستوى األداء األكاديمي، بناء على النتائج الواردة 
فـــي التقريـــر. وقـــد يؤثـــر الـــذكاء االصطناعي علـــى التعليـــم العالي بالطـــرق التالية: 
ســـوف تتغير ممارســـات تجنيد الطالب المحليين. ستكون فرق التوظيف بالجامعة 
قادرة على تركيز جهودها بشـــكل أفضل من خالل إنشـــاء خوارزميات يمكنها التنبؤ 
بمقدمي الطلبات الذين يحتمل قبولهم وتسجيلهم، والمناطق والدول التي ينتمون 
إليهـــا. يمكـــن لهذه الخوارزميات أيًضا تحديد الطالب المســـجلين الذين من المرجح 
أن يتقدمـــوا ويتخرجـــوا. ســـوف تصبـــح عمليـــة القبول فـــي الجامعة أســـرع وأكثر 
تخصيًصا، من خالل أتمتة العديد من األنشطة اإلدارية أثناء عملية القبول، بما في 
ذلك عمليات التأشـــيرة، واختيار ســـكن الطالب، وتســـجيل الدورات، ســـوف تتمكن 

الجامعات من توفير تجارب قابلة للتخصيص للطالب.
ستكون جهود االحتفاظ بالطالب استباقية أكثر من أن تكون تفاعلية، من  «

خالل تحديد عالمات اإلنذار المبكرة، واألعالم الحمراء، والطالب الذين يحتمل أن 
يناضلوا أكاديمًيا، سيتمكن موظفوا نجاح الطالب من وضع خطط استبقائية 

تتنبأ بصعوبات الطالب بداًل من االستجابة لها.

 

د. جاسم حاجي

تأثير التعلم اآللي على التعليم العالي
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تعلن إدارة التســجیل بوزارة الصناعة والتجارة والســیاحة بأنھ قد تقدم إلیھا الســید 
جواد احمد سلمان داود المالك لـ دایشان للتجارة (مؤسسة فردیة) والمسجلة بموجب 
القید رقم5-36988 طالبا تحویل فرع من المؤسسة الفردیة إلى شركة ذات مسئولیة 

محدودة برأسمال وقدره 1000
دینار، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالیة اسمائھم:

1. جواد احمد سلمان داود 
ABDUL NASSAR PALAKKATHODIKA .2

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة إدارة التسجیل
إعالن لسنة 2020

بشأن تحویل فرع من مؤسسة فردیة إلى شركة ذات 
مسئولیة محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-76458(( إعالن رقم
تنازل– عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا المعلنــة أدنــاه: الســيدة زهــره جمعــه احمد الحمــران بطلب تحويــل المحل 
التجاري التالي إلى السيد جاسم حمزه عباس اسود

 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR 2020-75789 (  إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه / تنويــر محمــد  ســعيد بــت محمــد أكبــر  بطلب  تحويــل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ السيدة سميرة خانم محمد نياز خان منغي خان

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR 2020-760711 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثــة المعلــن أدنــاه / حمــد عبــدهللا علــي الرويعــي بطلــب  تحويــل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد / مبارك حمد عبدهللا علي الشاعر الرويعي

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري

االسم التجارياالسم التجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها هيفاء عبدهللا 
عيســى علي مالكة مركز كيان للتأهيل ش.ش.و لمالكتها هيفاء عبدهللا عيســى والمســجلة 
بموجب القيد رقم 96858 طالب تحويل الشــركة الشــخص الواحد لتصبح مؤسســة فردية 

قائمة تحت سجل 96858 وتملكها هيفاء عبدهللا عيسى علي.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شــركة يونيــون مــام للتجــارة العامة ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقــم 121361 ، طالبين 

تغيير اسم المجموعة للشركة ليكون :
من شركة يونيون مام للتجارة العامة ذ.م.م

Union MAM General Trading W.L.L
إلى شركة أم كي لتوصيل الطعام ذ . م . م
MK Food Delivery Company W .L .L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن رقم )0000( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد

لتصبح مؤسسة فردية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  64718 لسنة 2020
بشأن تغيير اسم المجموعة لشركة يونيون مام 

للتجارة العامة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

ماسيف بيرفورمانس شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 130174

بناء على قرار الشــركاء في شــركة ماســيف بيرفورمانس شــركة تضامن بحرينية المســجلة 
بموجب القيد رقم 130174، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة / حسام جعفر خلف 

محسن طراده 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:

 عنوان المصفي:
39961937 +973

massiveperformance789@gmail.com

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة ثارول كونسلتنسي سيرفيسيز ذ.م. م

سجل تجاري رقم 115095

بناء على قرار الشــرركاء شــرركة ثارول كونسلتنســي سيرفيســيز ذ.م.م، المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 115095 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد / ثــارول ســوما راجــان 

)THAROL SOMA RAJAN( مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي ان ســلطة  المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325 مــن قانــون 
الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم  بقانون رقم 21 ) لعام 2001 ، و عمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات  يدعو المصفي جميع دائني  الشركة  الى تقديم مطالباتهم 
اليــه ، مدعومــة بالمســتندات  الــال مــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريخ نشــر  هذا اإلعــالن، و ذلك 

على العنوان التالي:
THAROL SOMA RAJAN /عنوان المصفي : ثارول سوما راجان

36155121 )973 +(
support@dtconsultancy.net

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن لسنة 2020

بشــأن تحويــل مؤسســة فردية الى شــركة الشــخص الواحد تعلــن ادارة التســجيل بوزارة 
الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم اليها الســيد / محمد يوســف علي عبدالوهاب 
الحســن المالك ل مصنع محمد يوســف الحســن (مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد 
رقــم 100271 بطلــب تحويــل فرعيــن تحــت القيــد رقــم 100271 1- و100271 3- - مــن 

المؤسسة المذكورة الى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 10,000 )عشرة أالف(
دينار بحريني لتكون مملوكة من السيد / فرحان علي محسن سعيد

التاريخ  20 مايو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 65991 ( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شــركة درة مارينــا لمرســى ونــادي اليخــوت ش.ش.و لمالكتهــا شــركة مارينــا درة البحريــن 
للتطويــر العقــاري ذ.م.م تعلن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد 
تقــدم إليهــا الســيد / علي حســين ابراهيم محســن العالي باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة 
شــركة درة مارينــا لمرســى ونــادي اليخــوت ش.ش.و لمالكتهــا شــركة مارينــا درة البحريــن 
للتطوير العقاري ذ.م.م ،المسجلة كشركة الشخص الواحد بموجب القيد رقم 84305 ، طالبا 
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك 

b/<وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر
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افتتــح الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة رئيــس المجلــس األعلــى للصحة رئيــس الفريــق الوطني الطبــي للتصدي 
لفيــروس كورونــا )كوفيــد- 19 ( وحــدة الرعايــة الشــاملة بمركــز عبــدهللا بن علي كانــو الكائن في منطقــة عالي، والتي تــم تخصيصها 
لعــاج الحــاالت القائمــة لفيــروس كورونــا )كوفيــد- 19 ( التي ال تعاني من األعــراض، وذلك بحضور وكيــل وزارة الصحة وليد خليفة 
المانــع وعــدد مــن المســؤولين. وتعــد هذه الوحدة من أكبر المنشــآت الطبية المخصصة للعزل والعاج، حيث تضم 814 ســريرا وتدار 

من قبل وزارة الصحة .

وثمن رئيـــس المجلس األعلى للصحة 
والتوجيهـــات  المتواصـــل  الدعـــم 
الســـامية من لدن عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، كمـــا رفـــع الشـــكر إلـــى رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وإلـــى 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
ســـموهما  متابعـــة  علـــى  خليفـــة،  آل 
المبذولـــة  الجهـــود  لكافـــة  الدائمـــة 
لفريق البحريـــن الواحد لتعزيز صحة 

وسالمة الجميع .
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
أّن  التفقديـــة  جولتـــه  خـــالل  خليفـــة 
تنفيـــذ الوحـــدة المتكاملـــة يأتـــي فـــي 
سياق تنفيذ توجيهات صاحب السمو 
الملكي ولي العهـــد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
برفع الطاقة االستيعابية لمراكز العزل 
والعـــالج، مؤكـــدا أن الفريـــق الوطنـــي 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيـــد19-( يعمـــل بمنهجية واضحة 
وخطـــة متكاملـــة تماشـــًيا مـــع الجهود 
الوطنيـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونا، 
وذلك للتعامل بكفاءة ومرونة عاليتين 
مع كافة المستجدات وفق كل مرحلة 
من مراحل انتشـــار الفيروس بما فيها 
تعزيـــز زيادة الطاقة االســـتيعابية عند 

الحاجة.
عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وشـــدد 
آل خليفـــة علـــى أّن مملكـــة البحريـــن 
ستواصل جهودها الحثيثة على كافة 
المســـتويات مـــن خـــالل توفيـــر كافـــة 
اإلمكانيات والموارد البشـــرية المؤهلة 
الالزمـــة  الطبيـــة  المنشـــآت  وتشـــييد 
لتحقيـــق الهدف المنشـــود الذي نتطلع 
إليـــه جميعـــًا وهـــو القضـــاء علـــى هذا 
الفيـــروس والتغلب عليه بنجاح بعون 

هللا سبحانه وتكاتف جهود الجميع”.
الكائنـــة  الميدانيـــة  الوحـــدة  وتأتـــي 
بـــكل  والمجهـــزة  عالـــي  منطقـــة  فـــي 
والطبيـــة  البشـــرية  التجهيـــزات 
والمســـاندة ضمن سلســـة متكاملة من 
االحتـــرازي  الصحـــي  الحجـــر  مراكـــز 
ومراكز العـــزل والعـــالج، والمخصصة 
القائمـــة  الحـــاالت  الســـتقبال 
بإصابتهـــم  والمشـــتبه  والمخالطيـــن 
بالفيـــروس، وبالتـــوازي مـــع الفحـــص 

المكثـــف والعشـــوائي الـــذي تقـــوم بـــه 
وزارة الصحـــة فـــي مختلـــف مناطـــق 

المملكة.
وقال رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
لشـــبكة  الوحـــدة  هـــذه  انضمـــام  “إّن 
الرعايـــة المخصصة للحـــاالت القائمة، 
يأتـــي فـــي إطـــار الجهـــود المتواصلـــة 
لمملكة البحرين في التصدي النتشـــار 
مـــن  بتوجيهـــات  كورونـــا،  فيـــروس 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائد األعلى على النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء، ونحـــن نعمـــل وفق 
أســـس مدروســـة ومنظومـــة متكاملة 
لتعزيـــز الصحـــة والســـالمة للمواطـــن 
والمقيم في المملكة، وبحسب التقييم 
المستمر ومســـتجدات ومتطلبات كل 

مرحلة “.
رئيـــس  اســـتمع  اإلطـــار  هـــذا  وفـــي 
المجلس األعلى للصحة خالل الزيارة 
إلـــى شـــرح مفصل مـــن عضـــو الفريق 

الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
الســـيد إبراهيـــم علـــي النواخـــذة عـــن 
الـــذي  الميدانيـــة  الوحـــدة  مشـــروع 
األعلـــى  المجلـــس  قبـــل  مـــن  ســـيدار 
لرعايـــة  الصحـــة  ووزارة  للصحـــة 
الحاالت القائمـــة الناتجة عن فيروس 
كورونا )كوفيـــد19( والذي يأتي ضمن 
اســـتعدادات الفريـــق الوطنـــي لضمان 
توفـــر كافة المســـتلزمات للتصدي ألي 

حاالت .
وأوضـــح أّن وحدة الرعايـــة الميدانية 
فـــي منطقـــة عالـــي شـــيدت فـــي فترة 
اســـتقبال  فـــي  وباشـــرت  قياســـية، 
بالفيـــروس، حيـــث  القائمـــة  الحـــاالت 
تم تشـــييد الوحدة وتجهيزها بأفضل 

األجهزة ووفق أعلى المستويات .
العنايـــة  إنجـــاز وحـــدة  “إن  وأضـــاف: 
في هذه الســـرعة القياســـية هـــو نتاج 
العمل الـــدؤوب لروح الفريـــق الواحد، 
وســـنتخذ دائمـــا أي إجـــراءات تضمن 
توفير الخدمـــات الصحية للجميع في 
المملكـــة ومكافحـــة انتشـــار الفيروس 
، ونســـجل شـــكرنا وتقديرنـــا للعاملين 
فـــي الصفـــوف األمامية وكذلـــك كافة 
الطواقم المساندة للفريق الوطني من 
مهندســـين وإداريين وفنيين وغيرهم 
نجحـــوا  والذيـــن  وزارات  عـــدة  مـــن 
فـــي تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز الطبي في 
تشييد وتجهيز هذه الوحدة في فترة 
محـــدودة للغاية مما يعـــد إنجازًا وفق 

كل المقاييس “.
ونـــوه الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة بالدعم الالمحدود من الحكومة 
لتأميـــن صحة المواطنيـــن والمقيمين، 
وأعـــرب معاليه عن بالغ الشـــكر لوزارة 
ووزارة  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة ووزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي لتعاونهم الكبيـــر في إنجاح 
تشـــييد وتشـــغيل هـــذه الوحـــدة، كمـــا 
نـــوه بجهـــود جميـــع الجهـــات األخـــرى 
العســـكرية واألمنية والخدمية والتي 
تواصـــل بذل كافـــة الجهود في إنجاح 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  مهمـــة 

لفيروس كورونا.

رئيس المجلس األعلى للصحة يفتتح وحدة متكاملة لعالج الحاالت القائمة بـ”كورونا”

المنامة - المجلس األعلى للصحة

وحدة متكاملة لعالج “كورونا” في عالي تضم 814 سريرا
رئيـــس “األعلـــى للصحـــة”: فخـــورون باإلنجـــازات الوطنيـــة وتكاتـــف الجميـــع لتجـــاوز التحـــدي

إنجاز الوحدة بالسرعة القياسية نتاج عمل 
روح الفريق الواحد

دعم غير محدود من الحكومة لتأمين 
صحة المواطنين والمقيمين
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عائــات الضحايــا تواصــل جهودها مــن أجــل العدالــة وتواجــه الترهيب

مطالبات دولية بالتحقيق في مقتل 304 متظاهرين بإيران

نشــرت منظمــة العفــو الدوليــة، ومقرها في لنــدن، وثيقة تحتــوي على تفاصيل 
مقتــل 304 من الرجال والنســاء واألطفــال المتظاهرين الذين قتلوا على أيدي 
قــوات األمــن اإليرانيــة أثناء قمــع لالحتجاجــات الجماهيرية التــي اندلعت في 

أنحاء إيران بين 15 و19 نوفمبر 2019.

ــتـــخـــدام  اسـ أن  الــمــنــظــمــة  وذكــــــــرت 
ــمــفــرطــة ضد  ــقــوة ال ــل ــن ل ــ ــوات األمـ ــ قـ
غير  أمــر  القتلى  من  العظمى  الغالبية 
ــه بــعــد 6 أشهر  قــانــونــي، مــوضــحــة أنـ
مــن االحــتــجــاجــات، تــواصــل عــائــات 
الحقيقة  أجــل  مــن  جهودها  الضحايا 
المضايقات  ــواجــه  ت بينما  ــة  ــعــدال وال
والترهيب المكثف من قبل السلطات.

كما تصر السلطات على رفضها الكشف 
وإجـــراء  القتلى  حصيلة  حقيقة  عــن 
ومستقلة  شاملة  جنائية  تحقيقات 
أمر  عــن  المسؤولين  وتقديم  ونزيهة 
وتنفيذ عمليات القتل هذه إلى العدالة، 

وفقا للمنظمة.
ــررت الــعــفــو الــدولــيــة دعــوتــهــا إلــى  وكــ
فــي مجلس حقوق  األعــضــاء  ــــدول  ال
اإلنسان التابع لألمم المتحدة بتكليفها 
بـــإجـــراء تــحــقــيــق فـــي أعـــمـــال الــقــتــل 

المذكورة.
الحقيقي  الــعــدد  أن  المنظمة  وتعتقد 
للوفيات أعلى من الرقم الموثق البالغ 

الشديد  الــخــوف  مــنــاخ  بسبب  304؛ 
الذي أوجدته السلطات الذي أدى إلى 
الذين  واألفـــراد  األســر  عــدد  انخفاض 
يــتــجــرأون عــلــى الــتــحــدث عــمــا حــدث 

ألبنائهم.
واألمــن  المخابرات  مسؤولو  ومــارس 
وترهيب  مضايقة  حملة  ــران  ــ إي فــي 
االحتجاجات  خــال  القتلى  لعائات 
لــمــنــعــهــم مـــن الـــتـــحـــدث عــانــيــة عن 
الضحايا. وأفادت العديد من العائات 
الــدولــيــة  الــعــفــو  أجــــرت منظمة  الــتــي 
مــقــابــات مــعــهــا بــأنــهــا ُأجـــبـــرت على 
التوقيع على تعهدات بأنها لن تتحدث 
بالقيود  وستلتزم  اإلعــام  وسائل  إلى 
ذكــرى  إحــيــاء  كيفية  على  المفروضة 
أبنائها من أجل الحصول على جثثهم.

ــاالت تــقــريــبــًا الــتــي  ــحـ وفــــي جــمــيــع الـ
حضر  الدولية،  العفو  منظمة  سجلتها 
مسؤولو األمن واالستخبارات مراسم 
للضحايا  التذكاري  والنصب  الجنازة 
القيود  مــراعــاة  لضمان  يبدو  مــا  على 

ألســر  واضــحــا  ترهيبا  يشكل  مــا  فــي 
حالة   23 المنظمة  ووثــقــت  الضحايا. 
األوالد،  مــن   22 وكــان  لألطفال.  قتل 
عاًما،  و17   12 بين  أعمارهم  تــتــراوح 
وفتاة دون سن 12 عاما. من المرجح 
جـــدا أن يــكــون عـــدد األطــفــال الــذيــن 
غالبية  كــانــت  بينما  هــذا  أكــبــر.  قتلوا 
الضحايا المسجلين على األقل 42 %، 
في العشرينات من العمر و24 % في 
الثاثينات من العمر. وتمكنت منظمة 
على  أدلـــة  مــن فحص  الــدولــيــة  العفو 
قــيــام قـــوات األمـــن بــإطــاق الذخيرة 
الــــرأس أو أعلى  الــحــيــة، غــالــًبــا عــلــى 
الجسم مما يشير إلى أنها كانت تطلق 
قتل  حــاالت  أكثر  وكانت  للقتل.  النار 

اإليرانية  العاصمة  بعد  المتظاهرين 
ــيــم األهـــــــواز الـــذي  ــران، فـــي إقــل ــهــ طــ
األمــن  قــوات  بها  قامت  مــجــزرة  شهد 
معشور  مدينة  في  الــثــوري  والــحــرس 
جنوب اإلقليم راح ضحيتها العشرات 
باستخدام الدبابات واألسلحة الثقيلة 
“درون”.  طــيــار  دون  مـــن  وطـــائـــرات 
يشار إلى أن وزارة الخزانة األميركية 
فرضت عقوبات جديدة، يوم األربعاء؛ 
ــمــجــازر وشــمــلــت وزيــر  بــســبــب تــلــك ال
رحماني  عبدالرضا  اإليراني  الداخلية 
األسبق  االســتــخــبــارات  وزيـــر  فضلي، 
آخرين،  مسؤولين  و7  فاحيان،  علي 
لحقوق  ”انتهاكات خطيرة  بـ  التهامهم 

اإلنسان”.

لندن ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

أعربت وزارة الخارجية السعودية أمس الخميس عن رفض المملكة العربية 
في  أراٍض  لضم  إسرائيل  وإجــراءات  بخصوص خطط  لما صدر  السعودية 

الضفة الغربية وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها.
الجانب، وألي  أحادية  إجــراءات  بأي  المملكة  تنديد  ــوزارة على  ال وشــددت 
استئناف  فــرص  يقوض  قد  ما  ولكل  الدولية،  الشرعية  لــقــرارات  انتهاكات 

عملية السام لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.
الشعب  الثابت تجاه  المملكة  التأكيد على موقف  الخارجية  وجددت وزارة 
الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة الدولة 
أعلن  آخــر،  جانب  من  الشرقية.  القدس  وعاصمتها  المستقلة،  الفلسطينية 
عن  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  توقف  الخميس  أمس  فلسطيني  مسؤول 
تبادل المعلومات مع وكالة االستخبارات المركزية األميركية “سي أي أيه”، 
المحتلة.  الغربية  الضفة  من  أجــزاء  لضم  اإلسرائيلي  المخطط  خلفية  على 
إخطار  “تــم  عريقات  صائب  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ســر  أمين  وقــال 
المخابرات األميركية قبل 48 ساعة بأن االتفاق معهم لم يعد ساري المفعول”.

السعودية ترفض مخططات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

نفــت وزارة الدفــاع األميركيــة )البنتاغون( التقاريــر التي تحدثت 
عــن اعتقــال الخليفــة المحتمــل، لزعيــم تنظيــم “داعــش” أبــو بكــر 

البغدادي.

األمــنــي  اإلعــــام  وكــانــت خلية 
وقت  في  قد صرحت  العراقية 
ــابـــق عـــن اعـــتـــقـــال الــقــيــادي  سـ
ــتــنــظــيــم طــه  ــي فــــي ال ــ ــابـ ــ اإلرهـ
حجي  والمكنى  الغساني،  بكر 

عبدالناصر قرداش. 
كــان  قـــــرداش  أن  يـــذكـــر 

أحــــــد الـــمـــرشـــحـــيـــن 
ــة زعـــيـــم  ــــخــــافــ ل

ــــو  “داعـــــــــــش” أب
ــغــدادي،  ــب بــكــر ال
ــتــــل  الــــــــــــــــذي قــ

الــقــوات  يــد  على 
األمــــيــــركــــيــــة فــي 

غــــارة بــمــديــنــة إدلـــب 

السورية.
الــمــخــابــرات  ولـــم يكشف جــهــاز 
عــن أي تــفــاصــيــل إضــافــيــة عن 

عملية القبض على قرداش.
وأضــــاف بــيــان الــمــخــابــرات أن 
ــاصــب  ــل مــن ــغـ “قــــــــــرداش شـ
منذ  التنظيم  فــي  قيادية 
أيــام الــزرقــاوي، وحتى 
رئيس  منصب  شــغــل 
الــلــجــنــة الــمــفــوضــة 
فــــــــــــــــي أيــــــــــــــــام 
وقاد  البغدادي، 
معارك الباغوز”، 
وفــــــقــــــا لــــمــــصــــادر 

عراقية.

البنتاغون ينفي اعتقال “صيد داعش الثمين”

عواصم ـ وكاالت

طالب المجلس األعلى لمشايخ وأعيان 
اتفاقية  بتفعيل  مسجل  بيان  في  ليبيا 

الدفاع العربي المشترك. 
ودعا مصر للتدخل ووقف الغزو التركي 

على ليبيا. بحسب ما جاء في البيان.
القوات  أركــان  رئيس  أكد  األثناء،  وفي 
الجوية بالجيش الليبي صقر الجروشي، 
تنفيذ  أوشــك على  الجو  أن ساح  على 
ليبيا،  تــاريــخ  فــي  جــويــة  عملية  أكــبــر 
بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــه وســـائـــل إعـــام 

ليبية.
المقبلة  الساعات  الجروشي أن  وأضاف 
ستكون مؤلمة جدا على جميع المواقع 
الــمــدن،  جميع  فــي  التركية  والــمــصــالــح 
التي ستصبح أهدافا مشروعة لمقاتات 
باالبتعاد  المدنيين  مطالبا  الجو،  ساح 

عنها.
التركية،  الخارجية  وزارة  وحــذرت  هذا 

العسكري  القائد  قــوات  الخميس،  أمس 
الليبي خليفة حفتر من عواقب وخيمة 

إذا هاجمت المصالح التركية في ليبيا.
وقال متحدث باسم الــوزارة “إن تركيا، 
التي تدعم حكومة الوفاق في طرابلس، 
ستعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة إذا 

اسُتهدفت المصالح التركية”.
من جانبه، أكد الناطق باسم القائد العام 
أحمد  اللواء  الليبية،  المسلحة  للقوات 

امس،  صحافي،  مؤتمر  في  المسماري، 
أن “تركيا تقوم تحت غطاء االتفاق مع 
ما يسمى حكومة الوفاق بالعدوان على 

الشعب الليبي ومقدراته”.
وأضاف “سيادة وحرية وطننا في خطر 

ويجب علينا القتال”.
ــم الـــمـــســـمـــاري، الــرئــيــس الــتــركــي  ــهـ واتـ
“إرهابيين  بنقل  ــان  أردوغـ طيب  رجــب 

ومتطرفين” إلى ليبيا.

المسماري يتهم أردوغان بنقل “إرهابيين ومتطرفين” إلى ليبيا
مشايخ وأعيان ليبيا يطالبون بوقف الغزو التركي

القدس المحتلة ـ وكاالت

ــس الــخــمــيــس،  ــل، أمــ ــيـ ــرائـ تــعــرضــت إسـ
لهجوم إلكتروني واسع النطاق، استهدف 
عشرات المواقع اإللكترونية، غير أنه لم 
في  التحتية  البنية  فــي  ــرار  أضـ تسجل 

إسرائيل.
فــقــد ذكـــرت وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة، 
نــقــا عــن مــصــادر أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، أن 
إســرائــيــل تعرضت فــي وقــت ســابــق من 
إلكتروني  هــجــوم  ــى  إل الخميس،  أمــس 
واسع تسبب في تعطل عشرات المواقع 

اإللكترونية.
إن  قولها  األمــنــيــة  الــمــصــادر  عــن  ونقلت 
ــكــتــرونــيــة تــعــطــلــت وتــمــت  الــمــواقــع اإلل
السيطرة عليها ونشر صور لمدن مركزية 
في إسرائيل، تتعرض للحرق، بحسب ما 

أفاد مراسل سكاي نيوز في القدس.
يشار إلى أن منظومة السايبر اإلسرائيلية 
ــام، الــجــهــات الــرســمــيــة  ــ ــذرت، قــبــل أيـ ــ حـ

مــن إمــكــان شــن هــجــوم إلــكــتــرونــي على 
ــذي  ال الــقــدس،  يـــوم  بمناسبة  إســرائــيــل 

تحييه إيران كل عام.
اإلسرائيلي  الجيش  بدأ  آخــر،  جانب  من 
في األشهر األخيرة عملية لرفع الجاهزية 
التصعيد  مــن  ســيــنــاريــوهــات  لــمــواجــهــة 
المنطقة  في  حــرب،  نشوب  حالة  وحتى 
الشمالية على الحدود اللبنانية السورية. 
“رياح  اسم  الخطة  على  الجيش  وأطلق 

السماء”.
وفي إطار ذلك، قامت المنطقة الشمالية 
ــي  ــل ــي ــجــيــش اإلســرائ ــي ال ــعــســكــريــة فـ ال
بأعمال واسعة لفحص جاهزية وحداتها 
الميدان  لتنظيم  أعــمــال  إلــى  بــاإلضــافــة 
وفتح  األمنية  العوائق  إقامة  ناحية  من 
الـــطـــرقـــات وذلــــك لــتــحــســيــن الــجــاهــزيــة 
من  بيان صــادر  الحرب، بحسب  لحاالت 

الجيش.

جيش االحتال يســتعد لحرب على حدود لبنان وســوريا
إسرائيل تتعرض لهجوم سيبراني واسع النطاق

باريس ـ أ ف ب

في  المستجد  كورونا  بفيروس  5 مايين شخص  من  أكثر  إصابة  أعلن رسميا 
المتحدة، حسب تعداد أجرته وكالة  70 % منهم في أوروبا والواليات  العالم، 
اإلصابات  وبلغ عدد  الخميس.  أمس  إلى مصادر رسمية  استنادا  برس  فرانس 
5 مايين و6 آالف و730 إصابة بينها 328 ألفا و47 وفاة، خصوصا في أوروبا 
تضررا،  األكثر  الــقــارة  وفــاة(   880 ألفا  و169  إصابة  و519  ألفا  و954  )مليون 
والواليات المتحدة، حيث أصيب مليون و551 ألفا و853 شخصا وتوفي 93 ألفا 
و439. لكن عدد الحاالت التي تم تشخيصها ال يعكس العدد الحقيقي لإلصابات؛ 
ألن العديد من الدول ال تجري فحوصات سوى للحاالت الخطيرة. وفي روسيا، 
ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء فيروس كورونا في روسيا إلى 3099 
أمس الخميس بعد أن قال مسؤولون إن 127 شخصا توفوا خال الساعات 24 
الماضية. وأبلغت السلطات الروسية عن 8849 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع 
عدد اإلصابات على الصعيد الوطني إلى 317554.  وتسجل روسيا حاليا ثاني 
إجمالي  وبلغ  المتحدة.  الواليات  بعد  العالم  في  بالفيروس  إصابات  عدد  أعلى 
عدد الوفيات بالفيروس في البرازيل حتى اآلن 18859 شخصا، بينما ارتفع عدد 

المصابين إلى 291579 وفقا ألرقام وزارة الصحة.

إصابات “كورونا” تتخطى 5 ماليين بالعالم

واشنطن ـ رويترز

أعلنت الواليات المتحدة أنها تنوي االنسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة 
التي تضم 35 بلًدا، التي تســمح بعمليات اســتطالع جوية بطائرات غير مسلحة 
في أجواء الدول المشاركة فيها، قائلة “إن روسيا انتهكت بنود االتفاقية مرارا”.

مسؤولون  قــال  “رويــتــرز”،  وبحسب 
كبار باإلدارة األميركية إن “االنسحاب 
سيتم رسمًيا في غضون 6 أشهر بناء 

على شروط الخروج من االتفاقية”.
وتــعــد هـــذه أحـــدث خــطــوة تتخذها 
بإخراج  الرئيس دونالد ترامب  إدارة 

معاهدة  من  المتحدة  الواليات 
ــة، بــعــد  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ دولــــــيــــــة رئـ

معاهدة  من  انسحابها 
الــــــقــــــوى الــــنــــوويــــة 
ــمــدى  الــمــتــوســطــة ال
ــام  ــعـ مــــع روســــيــــا الـ

ــي. وتــســمــح  ــاضــ ــمــ ــ ال
ُوّقعت  التي  المعاهدة 

سريانها  ــدأ  وبـ  1992 فــي 

2002 لكل دولــة عضو أن تحّلق  في 
بطائرات استطاع غير مسلحة فوق 
ــرى الــمــشــاركــة  ــ ــدول األخـ ــ ــي الـ ــ أراضـ
ــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة  ــي الــمــعــاهــدة ب فـ
مــن إبــاغ هــذه الـــدول. والــهــدف من 
دولة  لكل  تسمح  التي  المعاهدة 
عــن  ــات  ــومـ ــلـ ــعـ مـ تـــجـــمـــع  أن 
بالدول  المسلحة  الــقــوات 
ــو زيـــــــادة  ــ األخـــــــــــرى هــ
ــة وبـــنـــاء  ــيـ ــافـ ــفـ ــشـ الـ
أطــراف  بين  الثقة 
ــمــعــاهــدة ومــن  ال
بــيــنــهــا الـــواليـــات 
الــمــتــحــدة وروســيــا 

وأوكرانيا.

أميركا تنسحب من اتفاقية السماوات المفتوحة

احتجاجت سابقة في إيران

دبي - العربية.نت

أكــدت األمانــة العامــة لجامعــة الدول العربية، أمس الخميس، مجــدًدا إدانتها ورفضها للتدخالت اإليرانية في الشــؤون الداخلية للدول العربية، 
سواء من خالل التدخل المباشر أو عن طريق وكالء إيران في المنطقة، مؤكدًة أن هذا األمر يشكل تهديًدا لألمن واالستقرار اإلقليميين.

على  العامة  األمانة  تجديد  ويأتي 
استمرار  ضــوء  “فــي  الموقف  هــذا 
ــتــصــرفــات  ــدائـــي وال ــعـ الـــســـلـــوك الـ
جانب  من  اإلعامية  االستفزازية 
إيران والتي كان آخرها تعمد إظهار 
عدد من أعام ورايات المليشيات 

ترعاها  التي  المسلحة  والحركات 
إيران في ظهور  وتمولها وتدعمها 
المستوى  رفيع  لمسؤول  إعــامــي 

بالحرس الثوري اإليراني”.
ــدت األمــانــة الــعــامــة “ضـــرورة  وأكــ
أن تــكــون عــاقــات إيـــران بــالــدول 

مبادئ  احترام  على  قائمة  العربية 
مبدأ  ذلك  في  بما  الدولي  القانون 
ــادة الــــدول  ــ ــي ــوار وســ ــجــ ــ حــســن ال
أو  القوة  استخدام  عن  واالمتناع 
التهديد بها بأي شكل من األشكال”.

وشـــــــددت األمــــانــــة الـــعـــامـــة عــلــى 

ــال  ــمــ ــن األعــ ــ ــف عـ ــكــ ــ “ضــــــــــرورة ال
ــي مــــن شــأنــهــا  ــتـ االســـتـــفـــزازيـــة الـ
ــة أمـــن  ــ ــزعـ ــ تـــقـــويـــض الـــثـــقـــة وزعـ
واســـتـــقـــرار الــمــنــطــقــة خــاصــة في 
مرحلة يمر فيها العالم بأخطر أزمة 

إنسانية”.

الجامعة العربية: تدخالت إيران تهدد أمن واستقرار المنطقة

المجلس األعلى لمشايخ وأعيان ليبيا طالب بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشتركعناصر من الجيش اإلسرائيلي على الحدود مع لبنان



قــال المــدرب الوطنــي حســن علــي إن إدارة نــادي النصــر أخبرتــه شــفهيا 
بالرغبــة فــي تجديــد التعاقد معه كمــدرب للفريق األول في الموســم المقبل 
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وكشـــف علـــي عـــن تصـــوره المبدئـــي 
للموسم المقبل في حال التعاقد معه 
رسميا، وذلك بالمحافظة على معظم 
الالعبين مع السعي للتعاقد مع العب 
ارتكاز ســـواء أجنبي أو محترف بعد 
وفـــاة الالعـــب الشـــاب علـــي محمـــد 
القميـــش في حادث مروري مؤســـف 
كان  أن  بعـــد  أســـبوعين  نحـــو  قبـــل 
النـــادي يعـــول عليـــه للعـــب فـــي هذا 

المركز.
واســـتبعد إمكان التعاقد مع محترف 
الميزانيـــة،  تقليـــص  بســـبب  أجنبـــي 
العناصـــر  علـــى  االعتمـــاد  مؤكـــدا 
المحليـــة الممثلـــة في حســـن ضاحي 

إبراهيـــم  وصبيـــح  ســـلطان  وعلـــي 
محمـــد  وإبراهيـــم  تركـــي  وجاســـم 
وعيســـى عباس ويونـــس عبدالكريم 
مـــع عـــودة محمد عبـــدهللا الذي غاب 
الموســـم الماضـــي بداعـــي اإلصابـــة، 
فيما ســـتتم االستعانة بصانع األلعاب 
الخبير حســـين المتروك في حال قرر 

مواصلة اللعب وعدم االعتزال.
وتطلـــع علي لتحقيـــق نتائج إيجابية 
كان  أن  بعـــد  المقبـــل  الموســـم  فـــي 
الفريـــق قريبا من الهبـــوط بعد تغيير 
نظـــام الـــدوري لينتهي موســـم النصر 
بشـــكل نهائـــي رغـــم عـــدم اســـتكمال 
منافســـات الموســـم الجـــاري؛ بســـبب 

تفشي فايروس كورونا )كوفيد 19-(، 
متمنيا بأن يتمكن الفريق من تحقيق 
نتائج أفضل، الفتا النظر إلى أن نادي 
النصـــر يعتبر بيته وهو يســـعى دائما 
لخدمة النادي والبقاء داخل أسواره.

القميـــش وفـــاة  بعـــد  ارتـــكاز  مـــع العـــب  التعاقـــد 
حسن علي نصراوي الموسم المقبل

أكــد رئيــس نــادي البحريــن عبدالرحمــن الخشــرم رغبــة ناديه فــي إعادة نشــاط لعبة 
الكرة الطائرة الذي تم تجميده قبل نحو 5 مواسم.

وأضـــاف الخشـــرم لــــ “البالد ســـبورت” أن 
عـــودة لعبة الكـــرة الطائرة مطـــروح على 
مجلـــس اإلدارة، لكنـــه قيـــد الدراســـة لما 
يتطلبه األمر من ميزانية وتوفير العبين 
وكـــوادر فنيـــة وإداريـــة، مؤكـــدا وجـــود 
مطالبـــات من جانـــب العديد من الالعبين 
والمدربيـــن إلعادة النشـــاط، بيـــد أن ذلك 
خاضـــع لتوفر الميزانية فـــي المقام األول 

واألخير.
وتابـــع “يجـــب أن نعكـــف 

علـــى دراســـة متكاملة 
مـــن عـــودة  للجـــدوى 
ودراســـة  النشـــاط 
اآلثـــار المترتبـــة على 

ذلـــك، وكخطـــوة أولى 

يمكن البدء بفرق الفئات العمرية ..”.
وأوضـــح الخشـــرم بأنـــه متـــى مـــا تمكـــن 
النـــادي من إقامة مشـــروعه االســـتثماري 
الجديـــد، فإنـــه ربمـــا يكـــون قـــادرا علـــى 
الوفـــاء بالتزامـــات لعبة جديـــدة، إضافة 
إلـــى كرة القدم والســـلة واليـــد والبولينج 
وكـــرة الطاولـــة، موضحـــا بـــأن المشـــروع 
عـــن  عبـــارة  هـــو  والـــذي  االســـتثماري، 
مرحلـــة  إلـــى  وصـــل  تجاريـــة  محـــالت 
متقدمـــة بفضـــل دعـــم وتشـــجيع 
وزارة شؤون الشباب والرياضة 
وجهدهـــا البـــارز فـــي تســـهيل 
االســـتثمار،  إجـــراءات  كافـــة 
ولكـــن تفشـــي وبـــاء فايروس 
توقـــف  إلـــى  أدى  كورونـــا 

المشـــروع. وعما إذا كان للنادي رغبة في 
ترشـــيح عدد من أعضائه في االنتخابات 
تحـــت  المنضـــوي  لالتحـــادات  المقبلـــة 
مظلتها، قال الخشـــرم بـــأن البحرين لديه 
ممثـــل واحـــد باتحاد كـــرة الطاولـــة، وهو 
راشـــد الماجـــد فيمـــا ال يوجـــد لغاية هذه 
اللحظـــة اي مرشـــح أعلن عـــن رغبته في 

الترشح لباقي االتحادات.

ــم ــواسـ ــل عـــــدة مـ ــبـ ــد الـــلـــعـــبـــة قـ ــي ــم ــج ــد ت ــعـ بـ
“البحرين” يدرس إعادة نشاط الطائرة
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أبــدى نــادي الرفــاع الشــرقي رغبــة فــي تجديــد التعاقــد مــع العــب 
الفريق األول لكرة القدم بالنادي فيصل بودهوم. 

وينتهـــي عقـــد الالعـــب الدولـــي 
األبيـــض”  “الليـــث  مـــع  الســـابق 
الرياضـــي  الموســـم  بنهايـــة 
الحالـــي 2020-2019، المتوقـــف 
حالًيـــا بســـبب فيـــروس كورونـــا، 
فـــي شـــهر  اســـتئناف  والمتوقـــع 

يوليو المقبل.
وقال فيصـــل بودهـــوم إن إدارة 
نـــادي الرفـــاع الشـــرقي عرضـــت 
عليه التجديد للموســـم الرياضي 
المقبل، دون أن تستجد أي أمور 
فـــي هـــذا اإلطـــار، خصوًصـــا مـــع 
تعليـــق األنشـــطة الرياضيـــة بعد 
الوبـــاء العالمـــي. وأشـــار إلـــى أن 
الحديث عن التجديد كان شفهًيا 
ولـــم أوقـــع عقـــًدا جديًدا بشـــكل 
علـــى  ورًدا  اآلن.  حتـــى  رســـمي 
“البـــالد ســـبورت” حـــول  ســـؤال 
وجود عروض مـــن أندية أخرى، 
ذكـــر بودهوم في معرض إجابته 

بأنه ال يوجد أي عرض حالًيا.
مـــن  بودهـــوم  فيصـــل  ويعـــد 
خـــط  فـــي  المميزيـــن  الالعبيـــن 
الوســـط، ومن ضمن ركائز فريق 
الرفـــاع الشـــرقي فـــي المواســـم 

األخيرة.

رغبة شرقاوية بالتجديد مع بودهوم

الموافقــة على منح أعضاء االتحادات نســبة من مبالغ الرعاية

خالد بن حمد يترأس اجتماع مجلس إدارة “األولمبية”

ترأس النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
االجتمـــاع الثامن لمجلس إدارة اللجنة 
األولمبية البحرينية والذي عقد مســـاء 
األربعاء الماضي عبـــر االتصال المرئي 
بحضور كافة أعضاء مجلس اإلدارة. 

في بداية االجتماع رحب سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة باألعضـــاء 
مشـــيدا بالجهـــود التي يبذلهـــا مجلس 
لالرتقـــاء  التنفيـــذي  والجهـــاز  اإلدارة 
ســـموه  ورفـــع  الرياضيـــة.  بالحركـــة 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات إلى 
القيادة الرشـــيدة، وهنأ أعضاء مجلس 
اإلدارة واألسرة الرياضية بحلول عيد 
الفطر المبـــارك أعاده هللا على األمتين 
العربية واإلســـالمية بالخيـــر والصحة 
والبـــركات. بعـــد ذلك ناقـــش االجتماع 
البنـــود المدرجـــة على جـــدول األعمال 
حســـن  محمـــد  العـــام  األميـــن  وقـــام 
عـــن  موجـــز  عـــرض  بتقديـــم  النصـــف 
مســـتجدات األمـــور اإلداريـــة والمالية 
باللجنـــة األولمبيـــة وآخـــر مســـتجدات 
مشـــروع تطوير المركز الوطني للطب 
واســـتعراض  والتأهيـــل  الرياضـــي 
المســـتفيدين  الرياضييـــن  قائمـــة 

مـــن برامـــج التضامـــن األولمبـــي. كمـــا 
علـــى  اإلدارة  ســـموه ومجلـــس  اطلـــع 
اإلجـــراءات االحترازية التي قامت بها 
اللجنـــة األولمبيـــة للتصـــدي لفايروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19-( علـــى الموظفين 
المبـــادرات  الرياضيـــة   واالتحـــادات 
األخرى التي قامت بها اللجنة األولمبية 

دعمـــا لجهود فريق البحريـــن الوطني، 
حيث أشاد سمو رئيس مجلس اإلدارة 
وباقـــي األعضاء بالجهـــود والمبادرات 
التـــي قامت بهـــا اللجنـــة األولمبية في 
هـــذا الصـــدد انطالقـــا مـــن المســـئولية 
الوطنية تجـــاه األســـرة الرياضية، كما 
تمت اإلشـــادة ببطولة اللجنة األولمبية 

لأللعاب اإللكترونيـــة والتي تصب في 
ذات اإلطار.

منـــح  علـــى  اإلدارة  مجلـــس  ووافـــق 
االتحـــادات  إدارات  مجالـــس  أعضـــاء 
الرياضيـــة نســـبة مـــن مبالـــغ الرعايـــة 
لتشجيعهم وتحفيزهم على استقطاب 
الشركات الراعية والداعمة ألنشطتهم 
وبرامجهـــم وتعزيز اإليـــرادات الذاتية 
لـــدى االتحـــادات الوطنيـــة وذلك وفق 
شـــروط ولوائح خاصـــة أعدتها اللجنة 

األولمبية.
كما اطلع مجلس اإلدارة على مســـودة 
النظـــام المرفـــوع مـــن األمانـــة العامـــة 
الماليـــة  المعامـــالت  تنظيـــم  بشـــأن 
اللوائـــح  مـــع  لتتماشـــى  واإلداريـــة 
والقوانيـــن والتعامل مـــع أي مخالفات 
إن وجدت مثل عدم إتمام التســـويات 
المجلـــس  وقـــرر  الفوائـــض،  وإعـــادة 
تشـــكيل لجنة لمراجعـــة النظام تتكون 
مـــن األمين العام محمد حســـن النصف 
الشـــيخة  اإلدارة  مجلـــس  وعضـــوي 
حياة بنـــت عبدالعزيز آل خليفة وعلي 
عيســـى اسحاقي. كما ناقش االجتماع 
آخر المســـتجدات بخصوص المجالس 
البيانـــات  مراجعـــة  وتمـــت  الرياضيـــة 
الماليـــة لعـــام 2019، واســـتعراض آخر 
الجمعيـــة  اجتمـــاع  لعقـــد  الترتيبـــات 
ســـيعقد  الـــذي   )40( رقـــم  العموميـــة 

بتاريخ 30 يونيو المقبل.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

كيف سيكون برنامجك في “رمضان  «
كورونا”؟

الجوكم: سيكون مع العائلة باعتبار ال 
يمكن الخروج لالحترازات الصحية.

ما هي سلبيات وإيجابيات كورونا  «
معك كرياضي؟

الجوكم: السلبيات هي عدم ممارسة 
الرياضة بالشـــكل المطلوب وبشـــكل 
جماعي، أمـــا اإليجابيات فهي وجود 

الوقت لممارستها بشكل فردي. 

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

الجوكم: نعم، من أجل االستحقاقات 
الخارجية.

كيف ترى عودة الرياضة بعد  «
الكورونا؟

الحمـــاس  زيـــادة  أتوقـــع  الجوكـــم: 
واإلقبال بشكل أكبر.

هل اكتشفت الكورونا فيك شيئًا  «
جديدًا غير هوايتك الرياضية؟

الجوكم: نعم، حب القراءة والطبخ.

ما هي وجبتك المفضلة على  «
الفطور والسحور؟

الثريـــد  تنـــاول  أفضـــل  الجوكـــم: 
والهريـــس في الفطـــور أما الســـحور 

فأكتفي بوجبة خفيفة.

طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

ال  الـــذي  الطبـــق  الهريـــس  الجوكـــم: 
يغيب أبدًا.

ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

التاريخيـــة  المسلســـالت  الجوكـــم: 
والدينية.

موقف سابق تتذكره في كل شهر  «
رمضان؟

الجوكم: فقد شـــخص عزيز علّي في 
هذا العام وهو الوالد رحمة هللا عليه.

علي مجيد

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

في الشهر الرمضاني الكريم 
االستثنائي المحاط  بفيروس 
كورونا. وسيكون ضيفنا اليوم 
مدير كرة اليد بنادي باربار علي 

الجوكم.

سمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من االجتماع

فيصل بودهوم
ظفر نادي النجمة بخدمات الالعب “لويس جونيور”، 
والذي يمثل فريق البسيتين خالل منافسات الموسم 
الرياضـــي الجـــاري 2020-2019 كالعـــب مـــن شـــركة 
طمـــوح. وســـيمثل “لويـــس جونيور” الفريـــق الكروي 
األول بنـــادي النجمـــة بـــدًءا مـــن الموســـم الرياضـــي 
المقبل 2021-2020، وذلـــك بناًء على توصله التفاق 

لالنضمام إلى صفوف النادي العاصمي.

ويلعب “لويس جونيور” في منطقة الوسط، إذ يجيد 
كثيـــًرا اللعـــب خلـــف المهاجميـــن، وقـــدم مســـتويات 
جيدة مع فريق الســـفينة الزرقاء خالل ظهوره األول 
فـــي مالعبنا هذا الموســـم. ويأتي التعاقـــد النجماوي 
معه؛ تعزيًزا للصفوف في منافسات الموسم الجديد، 
خاصـــة مـــع الخـــروج المتوقـــع لعـــدد مـــن الالعبيـــن 
البارزيـــن الذيـــن يملكون حريـــة انتقالهم بعـــد انتهاء 
عقودهـــم مع النادي، إذ يأتي في مقدمتهم علي مدن 

وأحمـــد عبدهللا وهشـــام 
والحـــارس  منصـــور 

عبـــدهللا الكعبـــي. ويبـــدو 
“لويـــس  مـــع  التعاقـــد  أن 

مـــن  بتوصيـــة  جـــاء  جونيـــور” 
المـــدرب التونســـي فتحـــي العبيـــدي الـــذي نجحـــت 
اإلدارة النجماويـــة في اســـتمراره علـــى رأس اإلدارة 

الفنية للفريق لموسم إضافي.

كرة النجمة تظفر بخدمات “لويس جونيور”
أحمد مهدي

أحمد مهدي

حسن عليحسن علي

حسن علي

عبدالرحمن الخشرم



المسك ملك األطياب من غزال نادر
تــــــــراثـــــنــــــــا

تتلقى اتصاال هاتفيا يخص العمل في شيء 
مهم. 

ال تغضب، فأنت لك ثقل يجعلهم دوما في 
استشارتك.

قد تعاني من بعض االضطرابات في المعدة.  

مناقشة مقترحات تطوير العمل، والنتائج 
إيجابية. 

ال تفكر كثيًرا في أحوال اآلخرين، عليك نفسك. 

ابدأ بالتصالح، فهذا أفضل بكثير لمستقبلك. 

بعدما قطعت نصف المسافة ستعود وتبدأ من 
جديد.

حافظ على صحتك واهتم بها أكثر من ذي قبل. 

السهر والقراءة في ضوء خافت يسبب لك 
مشكالت.

فكر أوال، وادرس جميع جوانب الموقف، ثم 
اتخذ قرارك.

تشعر بالكثير من الضغوط في العمل خالل هذه 
الفترة.

تشعر بآالم مستمرة في الرقبة نتيجة الجلوس 
الخاطئ.
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29 رمضان

699 هـ
وقوع معركة وادي الخزندار 

)مرج الصفر( جنوب شرق 
دمشق، والتي انهزم

فيها المسلمون بقيادة الناصر 
محمد بن قالوون على يد التتر.

719 هـ
القضاة وكبار الفقهاء يجتمعون في دمشق عند والي الشام نائب السلطنة المملوكية.

1240 هـ
إبراهيم باشا، قائد الجيوش المصرية ينجح في اقتحام نواترين بعد حصار شديد.

 1408 هـ
الجيش السوفيتي يبدأ انسحابه من أفغانستان بعد 9 سنوات من غزوها.

 1409 هـ
تحطم مروحية يودي بحياة وزير الدفاع العراقي عدنان خير هللا.

 48 هـ
عقبة بن نافع يأمر ببناِء مدينة القيروان؛ لتكون حصًنا منيًعا للمسلمين.

المســك ملــك أنــواع الطيــب وأشــرفها وأطيبهــا، وهو الذي يضرب به المثــل بين األطياب جميعها؛ ألنه يســر النفس ويقويهــا ويقوي األعضاء، 
الباطنية جميعها شربا وشما واألعضاء الظاهرة إذا وضع عليها. 

والمســـك الجيـــد كان يوضـــع فـــي آنيـــة 
خاصـــة بـــه تســـمى “النوافـــج” ومفردهـــا 
نافجـــة مصنوعـــة مـــن الذهـــب أو الفضة 
أو النحـــاس، ثـــم تمأل بمســـحوق المســـك 
الخلفـــاء  قصـــور  ردهـــات  فـــي  وتوضـــع 
واألمـــراء، فتعطرهـــا بأريجهـــا ورائحتهـــا 

الزكية.
ويتكـــون المســـك في غـــدة كيســـية يبلغ 
حجمهـــا حجـــم البرتقالـــة فـــي بطـــن نوع 
من الظباء يســـمى غزال المســـك، وتوجد 

هـــذه الغدة بقـــرب الفتحـــة القلفية للذكر، 
وال يوجـــد المســـك في اإلنـــاث وفي هذه 
يعـــرف  الغـــزال مســـكه.  يفـــرز  األكيـــاس 
 Moschus غـــزال المســـك علميـــا باســـم 
moschi ferus، وهـــو غـــزال طولـــه نحو 
متـــر وارتفاعـــه من عنـــد األكتـــاف نصف 
وطويـــل  رمـــادي  بنـــي  وشـــعره  المتـــر 
وخشـــن وســـهل الكســـر، وغـــزال المســـك 
خـــواف، يســـعى لطلـــب طعامـــه ليال وهو 
ســـريع الهرب، لهذا يتعـــب الصيادون في 

اصطياده وعادة ينصبون له المصائد في 
األماكن التي يعتقدون تواجده بها. 

وغـــزال المســـك يســـكن غابـــات الهماليـــا 
إلـــى  مســـاكنه  وتمتـــد  أعاليهـــا  ويفضـــل 
التبت والى سيبيريا والشمال الغربي من 

الصين وأواسط آسيا عموما. 
فـــي  كنـــزا  البـــري  الغـــزال  أنثـــى  تعتبـــر 
عالـــم العطـــور، فهـــي المصـــدر الوحيـــدة 
للمســـك األســـود، حيث يقـــوم الصيادون 
الغـــزال  أنثـــي  بمراقبـــة  المتخصصـــون 

لفتـــرة طويلـــة؛ حتى يتأكدوا مـــن حالتها 
الصحيـــة، وفـــي فصـــل مخصـــوص فـــي 
ألســـنه يقوم هؤالء الصيـــادون باصطياد 
أنثـــى الغـــزال البـــري، مســـتخرجين مـــن 
صرتها المسك األســـود، ويمكن الحصول 
عليـــه دون صيـــد غـــزال المســـك، حيـــث 
يقـــوم الغـــزال عنـــد نضـــج الكيـــس الـــذي 
يحتوي على المســـك بحكـــه على صخور 
خشـــنة؛ ألن الغزال يشـــعر بحكة شـــديدة 
فـــي الكيـــس عند امتالئـــه، فيقـــوم بحك 
الكيس على الصخور فينقشع الكيس بما 

فيه من مسك ويلصق بالصخور.

شهد مسلسل “ســكر زيادة” خطأ في أحد المشاهد التي 
ظهــر فيها الفنان حمدي الميرغني كضيف شــرف، وهو 
واحد من المشــاهد الخارجية القليلــة التي تم تصويرها 
في العمــل، وظهر الميرغنــي، وهو خارج أحــد األماكن، 

ويفترض وجوده في القاهرة، لكن الخلفية كانت لعدد من 
العقارات في بيروت، حيث جرى تصوير المسلســل بالكامل. 

وهــذه ليســت المرة األولى التــي تظهر فيهــا معالم للعاصمــة اللبنانية في 
المسلسل، بالرغم من أن األحداث تدور بالكامل وفق حديث األبطال في مصر.

احتفل الفنــان محمد رمضان بتخطي قناته الرســمية 
علــى موقع التواصــل االجتماعي يوتيــوب” الـ 2 مليار 
و800 مشــاهدة، إضافة إلــى تصنيفهــا عالميا، وفقا 
لما أكده عبر صفحته الشــخصية على موقع التواصل 

االجتماعي “انســتجرام”. وقال الفنــان رمضان “الحمد 
للــه ثم شــكرا الجمهــور الكبيــر اللــي تخطت بــه قناتي 

الرسمية على يوتيوب الـ 2 مليار و800 مليون مشاهدة، وتم تصنيفها عالميا 
ربنا يقدرني دايمًا على إسعادكم يا أغلى الناس.. نجاح لم يبدأ حتى اآلن”.

آخر تدخالت الرقابة  في األعمال قص مشهد “الزار” ضمن 
السياق الدرامي لمسلسل “محمد علي رود”، الذي انتشر 
بكثافة عبر مختلف مواقع التواصل االجتماعي مع وسم 
اســم بطلته الفنانة حصة النبهــان، خصوصا بعد عرض 

المشــهد فــي المحطــات األخــرى، الفنان القدير جاســم 
النبهــان، والــد الفنانة حصة، علــق على تعســف التلفزيون 

في حذف المشــهد، قائال “يجب أن نحافظ علــى موروثنا، وهو موجود لم نقدم 
تفسخا حتى يتم حذف المشهد، أين موروثنا الثقافي والفن؟

حذف مشهدنجاح رمضانخطأ متكرر

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

tariq.albahar
@albiladpress.com
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666666

مـــن الشـــخصيات التـــي مازالت 
راســـخة فـــي أذهـــان الكثير من 
المشاهدين، شخصية “ مرزوق” 
القديـــر  الفنـــان  بهـــا  قـــام  التـــي 
الراحل محمد عواد في سلســـلة 
المسلســـل المعـــروف “أم هالل”، 
حيـــث اســـتطاع عـــواد أن يقدم 
شـــخصية مختلفـــة تمامـــا عـــن 
بقيـــة الشـــخصيات التـــي قدمها 
سواء في المسرح او التلفزيون، 

وبـــرع فـــي االرتجـــال والخروج 
عـــن النـــص، ولكن بـــذكاء ودون 
أن يظهـــر ذلـــك للمشـــاهد. حتى 
أنـــه قـــال رحمـــه هللا عـــن هـــذه 
الشـــخصية فـــي أحـــد حواراتـــه 
الصحفيـــة أنهـــا شـــخصية تعمل 
حســـب ميزان حرارة االحداث، 
وتأخـــذ “إيعازها” مـــن المواقف، 
وهنا تكمن الصعوبة، أي التحرر 

من النص المكتوب.

شخصيـــة مــــرزوق

أسامة الماجد

“البحرين لول” تقدم برامج متميزة أيام العيد
نــوادر الدرامــا البحرينيــة وأفــام ومسلســات وبرامــج ترفيهيــة ومســابقات

اســـتعدت قنـــاة “البحرين لـــول” بباقة 
تلبـــي  التـــي  المنوعـــة  البرامـــج  مـــن 
جميـــع األذواق طوال أيـــام عيد الفطر 
المبـــارك، حيـــث صـــرح رئيـــس القنـــاة 
عيســـى المقهوي لــــ “البالد” بـــأن القناة 
حرصت على تقديم البرامج المتميزة 
خـــالل أيـــام عيـــد الفطـــر، تمامـــا مثلما 
قدمـــت باقة مـــن البرامج خالل شـــهر 
استحســـان  ونالـــت  المبـــارك  رمضـــان 
وأضـــاف  المشـــاهدين.  وإعجـــاب 
زاخـــرة  القنـــاة  مكتبـــة  أن  المقهـــوي 
بالكثيـــر مـــن البرامـــج واألفـــالم ذات 
الطلـــب  بحجـــم  والمعروفـــة  االصالـــة 
عليها من قبل المشاهدين لغاية اليوم.
وفيما يلي تســـتعرض “البالد” البرامج 

التي ستبثها القناة خالل أيام العيد: 
مـــن أول أيام العيد ورابعه، ســـتعرض 
القناة إحـــدى نوادر الدراما البحرينية، 
“العجـــوز  المحليـــة  الرباعيـــة  وهـــي 
الشـــرير” مـــن تأليـــف حمـــد الشـــهابي، 
الشـــايب،  أميـــر  وإخـــراج  وســـيناريو 
وبطولـــة ناصـــر القـــالف، خليفـــة أبـــو 
وحمـــد  المحرقـــي،  رحـــاب  الشـــوك، 
الشهابي، وســـتعرض في تمام الساعة 
الرابعـــة والنصـــف عصـــرا وتعـــاد عنـــد 
الســـاعة الثانيـــة عشـــرة والنصـــف بعد 
منتصف الليـــل، والثامنة والنصف من 

صباح اليوم التالي. 
أيـــام  طـــوال  القنـــاة  ســـتعرض  كمـــا 
العيـــد برنامج األطفـــال الشـــهير “دنيا 
األطفـــال” مـــن إعـــداد شـــيخة أحمـــد، 
وعائشـــة الخليفـــة، وتقديـــم ســـميحة 
الســـاعة  تمـــام  فـــي  وذلـــك  ســـمور، 
الخامســـة مســـاء ويعاد فـــي الواحدة 
والتاســـعة صباحا. أمـــا الفيلم المنتظر 
ألول أيـــام العيـــد هـــو الفيلـــم الشـــهير 
“حمـــد والقراصنـــة” مـــن إنتاج شـــركة 
والـــت ديزنـــي العـــام 1971، وهـــو من 
بطولـــة الفنـــان القدير خليفة شـــاهين، 
وخالـــد بومرشـــد الكبيســـي، وعبدهللا 
وإخـــراج  بوزيـــد،  ومبـــارك  مســـعود، 
األمريكـــي ريتشـــارد أتـــش ال يفـــورد، 

وتدور قصته حـــول الطفل حمد الذي 
يقرر أن يذهب برفقة البحارة جامعي 
الآللـــئ وأثنـــاء اإلبحـــار تهـــب عاصفة 
قوية ليســـقط حمد في عـــرض البحر، 
ويتـــم إنقـــاذه مـــن ِقبل بحـــارة آخرين 
ليكتشـــف فيما بعـــد أن من أنقذوه هم 
قراصنـــة، وتتوالى أحـــداث الفيلم في 

توليفة مشوقة.
وفي ثاني أيام العيد ســـيعرض الفيلم 
الكويتـــي” بس يا بحـــر” تأليف وحوار 
الكاتـــب عبدالرحمن الصالـــح وبطولة 
حيـــاة الفهد ومحمد المنصور، وســـعد 
الفـــرج، وهو أول فيلم كويتي يرشـــح 
للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي 
واألربعيـــن  الخامســـة  الـــدورة  ضمـــن 
لجوائـــز األوســـكار، وفـــي ثالـــث ورابع 

وخامـــس أيام العيد ســـتعرض ثالثية 
“العين” تأليف راشـــد الجودر، وإخراج 
بسام الذوادي وتمثيل إبراهيم خلفان، 
وســـعد الجـــزاف، وســـعد البوعينيـــن، 

ولطيفة مجرن وآخرين. 
أمـــا عن برامج المســـابقات، فســـيكون 
المشـــاهد علـــى موعـــد مـــن أول إلـــى 
خامـــس العيد مع برنامج المســـابقات” 
فكـــر واربح” من تقديـــم الفنان القدير 
عبـــدهللا ملك، وذلك في تمام الســـاعة 
الرابعـــة  فـــي  ويعـــاد  مســـاء  الثامنـــة 
صباحـــا و12 ظهـــرا من اليـــوم التالي. 
برنامـــج  كذلـــك  القنـــاة  وســـتعرض 
المنوعات الكوميدي “حاالت” من أول 
إلى ثالث أيام العيد، في تمام الســـاعة 
التاســـعة مســـاء ويعاد عند الخامســـة 

صباحـــا والواحـــدة ظهـــرا مـــن اليـــوم 
التالي.

ومن البرامج المتميزة التي ســـتعرض 
أول أيـــام العيد “الحفل الســـاعة” على 
شـــرف الملكـــة إليزابيـــث الثانية ملكة 
بريطانيـــا، في تمام الســـاعة العاشـــرة 
مســـاء واإلعادة في السادســـة صباحا 
التالـــي.  اليـــوم  مـــن  ظهـــرا  والثانيـــة 
القنـــاة  ســـتعرض  الطـــرب  ولمحبـــي 
فـــي ثاني أيـــام العيد “جلســـة شـــعبية 
ســـعيد  تقديـــم  مـــن  بالعيـــد”  خاصـــة 
الحمـــد، وإخراج جاســـم جابـــر، وهناك 
أيضـــا برنامـــج “ليالـــي البحريـــن” فـــي 
العيـــد،  أيـــام  وخامـــس  ورابـــع  ثالـــث 
مإضافة لالسكتشات الغنائية وفقرات 

ترفيهية.

فكر واربح

فيلم بس يا بحر

من نوادر الدراما البحرينية

اللهم إن كانت ليلة 
القدر أسالك يا الله أن 
تهدينا فيمن هديت، 
وعافنا فيمن عافيت، 
وتولنا فيمن توليت، 

وبارك لنا فيما أعطيت، 
وقنا واصرف عنا شر ما 

قضيت. 
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مطبخ

تـلـفــزيـون

٣٥0

طارق البحار

يعتبـــر طبـــق مرق شـــبزي من أشـــهر 
األطبـــاق التقليدية في آســـيا، حيث 
لمـــا  كثيـــرا  األســـرة  عليـــه  تعتمـــد 
يتمتـــع بـــه من مـــذاق شـــهي للغاية، 
لمكوناتـــه،  عاليـــة  غذائيـــة  وقيـــم 
حيـــث تتنوع هـــذه المكونـــات التي 
تمد جســـم اإلنســـان بطاقـــة وفوائد 
مذهلـــة، كمـــا أن مرق شـــبزي ســـهل 
التحضيـــر ال يحتـــاج أكثـــر مـــن 20 
دقيقـــة لتحضيره و60 دقيقة أخرى 

لطبخه:

المقادير 

  مقـــدار 500 غرام من لحم الموزات 
المقطع على شكل مكعبات.

  بصلة من الحجم المتوســـط، نقوم 
بفرمها بشكل ناعم.

  ملعقتان كبيرتان من الزيت.
  ملعقة صغيرة من الكركم.

مـــاء  مـــن  ونصـــف  كأس  مقـــدار    
الشرب.

  4 ليمونات.
  ثالثـــة أرباع كأس مـــن الفاصولياء 

الحمراء المعلبة.
  كأس ونصف من السبانخ المفرومة 

بشكل ناعم.
  ربـــع كأس مـــن الكزبـــرة المفرومـــة 

بشكل ناعم.
  مقـــدار مـــن ملـــح الطعـــام )حســـب 

الرغبة(.
  مقـــدار من الفلفل األســـود )حســـب 

الرغبة(.

طريقة التحضير 

فـــي  الزيـــت  نضـــع نصـــف مقـــدار    
قـــدر مناســـب على النار المتوســـطة 
الحـــرارة، وعندمـــا يســـخن نضيـــف 
مقـــدار البصـــل المفـــروم ونقلبه كل 
حين حتى يذبل، ثّم نضيف الكركم 

ونحرك المكونات لمدة دقيقتين.
  نزيد من حرارة النار قليال ونضيف 
مـــوزات اللحـــم ونحركهـــا كل حين؛ 

حتى يتغير لونها.
إلـــى  النـــار  حـــرارة  مـــن  نخفـــف    
المتوســـطة ونضيـــف مقاديـــر مـــاء 
الحمـــراء  الفاصوليـــاء  مـــع  الشـــرب 

والفلفل األسود وملح الطعام.
  عندمـــا يغلي الخليـــط نغطي القدر 
ونخفف من حرارة النار إلى الهادئة 

حتى تصبح المكونات طرية.
مـــع  البقدونـــس  مقاديـــر  نضيـــف    
السبانخ واللومي والكزبرة، ونخلط 

المكونات بهدوء حتى تتجانس.
  نغطـــي القـــدر مـــن جديـــد ونتـــرك 
الخليـــط مدة 20 دقيقة أخرى حتى 

تنضج كافة المكونات.
  نرفـــع القـــدر عـــن النـــار، ونســـكب 
المكونات في قدر مناسب للتقديم.

  وبذلـــك يصبـــح طبـــق مرق شـــبزي 
جاهزا، فنقدمه وهو ســـاخن للعائلة 
أو الضيـــوف للتمتع بمذاقه الشـــهي 

مع األرز، وبالصحة والعافية.

مطبخ
مرق شبزي مع األزر األبيض
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الشـــاي األخضـــر ويســـمى بالشـــاي اليابانـــي، ويعـــد أحـــد أنـــواع الشـــاي ذا 
األكســـدة القليلـــة أثنـــاء التصنيع بخالف الشـــاي األحمر، ويتكـــون من عدة 
عناصر كيميائية ضرورية لجســـم اإلنسان، ولقد عرفه اإلنسان منذ العصور 
القديمـــة، وتعـــد دول الصيـــن وفيتنـــام واليابـــان الـــدول الرئيســـة بإنتاجه، 
ويتم اســـتخدامه بعدة طرق مثل: تناوله كشـــراب ســـاخن بعد تخميره، أو 
أخذ مســـتخلصاته ككبســـوالت، ويدخـــل في صناعة بعض المســـتحضرات 
الجلديـــة، ويســـتخدم في بعض الوصفـــات الطبية الطبيعيـــة البديله لعالج 
بعـــض األمراض؛ لذلك يجب أن يكون مقدمو الرعاية الصحية على معرفة 
كاملة بالمعالجات التكميلية أو البديلة التي توصف للمريض؛ لضمان رعاية 
صحية آمنة، ويعد استخدام الشاي األخضر من قبل البالغين آمنا غير مضر 

للصحة في حال استخدم بكميات معقولة دون إفراط زائد. 
ويعد الشـــاي هو المشـــروب األكثر انتشـــارا في العالم بعد الماء، وهو األكثر 
فائدة للجسم مقارنة بأنواع الشاي األخرى، يليه الشاي األسود. وإليك لماذا 

ينبغي أن ترتشف الشاي األخضر كل يوم في رمضان وبعده:
الشاي األخضر مفيد لصحة القلب والكبد والبشرة والدماغ، ويساعد على  «

التخسيس.
الشاي األخضر غني بمضادات األكسدة التي تحارب االلتهابات وتقلل خطر  «

اإلصابة بالسرطان.
يحرق كل كوب من الشاي األخضر سعرات حرارية إضافية، وتساعد تركيبته  «

على التخسيس، وتصغير الخصر.
الشاي األخضر من أفضل العالجات الطبيعية الحتباس السوائل والتورّم. «
على الرغم من أن الشاي األخضر يحتوي على الكافيين، إال أنه يقلل التوتر  «

بفضل تركيبته الغنية بمضادات األكسدة.
بحسب دراسات لجامعة هارفارد يساعد الشاي األخضر على خفض نسبة  «

الكولسترول الضار.
من فوائد الشاي أنه يقلل االلتهابات التي تضر القلب والكبد، ويزيد صفاء  «

البشرة.
توجد أدلة على أن تناول الشاي يساعد على صفاء الذهن، ويحسن الخاليا  «

المسؤولة عن العاطفة في الدماغ.
تعد طريقة النقع أفضل طريقة إلعداد الشاي األخضر، حيث تقي من معظم  «

األعراض الجانبية الصحية التي تنتج عن طريقة إعداد غلي الماء.

فوائد شرب الشاي األخضر

فاطمـــة  البحرينيـــة  الفنانـــة  تتمكـــن  لـــم 
عبدالرحيـــم من أن تمنع نفســـها من البكاء 
عندما شـــاهدت تقريرا عن مواطنها الفنان 
الراحـــل علي الغرير فـــي مقابلة تلفزيونية 
جديـــدة معهـــا عبر ايه تـــي فـــي الكويتية، 
قائلة :”هللا يرحمه، علي كلنا فقدنا.. وعلي 
بالنســـبة لـــي قبـــل أن يكون فنانـــا هو وايد 
قريـــب.. هللا يرحمه ويتغمـــد روحه الجنة 
إن شـــاء هللا”. واســـتكملت الفنانة حديثها 
وهي تبكـــي :”بداية مشـــواري الفني كانت 
مـــع علي فـــي مسلســـل “ســـعدون” وبعدها 
اشـــتغلت معـــه فـــي أكثـــر من عمـــل آخرها 

“حكاية ابن الحداد“. 
أما عـــن اتهامهـــا الدائـــم بالجـــراءة، قالت: 
“الـــكل يتهمنـــي بالجرأة من ناحيـــة اللبس، 
لكـــن أنـــا أرى أن الجـــرأة عندي فـــي الطرح 
مثل دوري في مسلســـل شغف الذي لعبت 
فيـــه دور المـــرأة التـــي أحبـــت رجـــال آخـــر 

بالرغم من اقتراب زفافها“.
وقالـــت: “نظـــرة المشـــاهد تختلـــف ومعيار 
الجـــرأة عندهـــم أيضـــا يختلـــف.. يعني أنا 

إلـــى اآلن ال أعتبـــر أن رقصي في مسلســـل 
“باب الريح” جريء ألن كل البنات ترقص، 
وأنا لم أقدم أي مشهد مخل باآلداب خالل 

مشواري الفني”.
وتحدثـــت عـــن أصعب المشـــاهد بالنســـبة 
لهـــا فـــي تاريخها الفني، مؤكدة أنه مشـــهد 
“امـــرأة  مسلســـل  فـــي  الموتـــى”  “ثالجـــة 
المخـــرج  األول  “فـــي  وعلقـــت:  وأخـــرى”، 
قالـــي إنـــه مشـــهد ثالجـــة الموتـــى هيكون 
أن  فوجئـــت  التنفيـــذ  عنـــد  لكـــن  ديكـــور، 
مســـاعد المخرج وإحنا بنصور مشاهد في 
المستشـــفى طلـــب مـــن الماكييـــر تجهيزي 

كواحـــدة ميتـــة ومضروبـــة، وبمجـــرد مـــا 
مشـــيت في ممر المشـــرحة ووصلت للباب 

أغمى علي من كثر الخوف والبكاء”.
وأضافـــت: “لكـــن مســـاعد المخـــرج فضـــل 
يشـــجعني ويقولـــي أنـــت قويـــة وتحبيـــن 
األكشن. المهم وأنا مغمى علي شألوني في 
السرير وحطوني في الثالجة وطلعوني”.

يذكـــر أن الفنانـــة البحرينيـــة فاطمـــة عبـــد 
الرحيم بدأت حياتها الفنية أثناء الدراســـة 
وهي صغيرة في العام 1989 في المســـرح 
المدرســـي مـــن خـــالل األعمال المســـرحية 

لألطفال.

وشاركت في العديد من المسلسالت في 
التســـعينات كمـــا شـــاركت عبر مشـــوارها 
فـــي التمثيـــل فـــي معظـــم دول الخليـــج 
13 مســـرحية،  55 مسلســـاًل،  نحـــو  فـــي 
ونحو ســـبعة أفالم كان أولها العام 2003 
فـــي الفيلم البحريني )زائـــر(. حازت على 
جائزة أفضل ممثلة دور ثان في مهرجان 
الخليـــج المســـرحي العاشـــر عـــن دورهـــا 
بمســـرحية )نـــورة(، ونالت شـــهادة تقدير 
مـــن مهرجـــان دبـــي الســـينمائي كأفضـــل 
ممثلـــة عن دورهـــا في الفيلـــم البحريني 

)مريمي( في 2010.

فاطمة عبدالرحيم تبكي على الهواء بسبب علي الغرير

ال تكتمل ســـفرة رمضان في البحرين من غير طبق 
الهريـــس اللذيذ، فعادة ما يفتتـــح البعض إفطارهم 
بـــه، وهو يعتبر المفضل عند البحرينيين منذ القدم؛ 
نظرا لشـــعبيته فهو من طعام أصيل، وأيضا لقيمته 
الغذائيـــة العاليـــة، وطعمـــه الخـــاص الممـــزوج بيـــن 
اللحم والقمح الذي هو أساس الهريس في مكوناته 
ومصدرهـــا حـــب القمـــح الذي يعـــد مصـــدرا غذائيا 
مهمـــا، حيث يصنع منه أنـــواع مختلفة من األطباق 
منهـــا الجريـــش المســـتخدم فيه القمـــح المجروش، 
ومهمـــة طهيـــه يتطلـــب الكثير من الوقـــت والجهد، 
وعـــادة مـــا يتكـــون الهريس مـــن حب القمـــح ولحم 
ومـــاء وملـــح، ويتـــم تجهيز حـــب الهريس وغســـله 
مـــرارا وتكـــرارا، ثـــم يتـــرك منقوعـــا فـــي المـــاء ليلة 
كاملة، وذلك قبل الشروع في طهيه، خصوصا وأن 
الطريقة التقليدية في تجهيز طبق الهريس تمنحه 
نتيجـــة أصيلـــة؛ لكـــون العمـــل يتـــم برويـــة وصبـــر، 
بخـــالف األجهزة الكهربائيـــة التي دخلت في ضرب 

الهريـــس، والتـــي جعلتـــه كالعجيـــن نتيجـــة ضربـــه 
بسرعة قصوى!

تاريخيا ال يعلم أحد إلى أي حقبة زمنية يعود تاريخ 
الهريـــس الـــذي يعتبـــره البحرينيـــون وجبـــة أصيلة 
جـــدا، ولـــم يكن يصنـــع قديما إال في شـــهر رمضان، 
والعيديـــن وفـــي “صباحيـــة” العروســـين، وبالتأكيد 
لـــدى األغنيـــاء طـــوال أيام العـــرس التـــي تمتد إلى 
الســـبعة أو الثالثة أيـــام عند متوســـطي الحال، وال 
يـــزال طبـــق الهريـــس متربعـــا علـــى عـــرش المائدة 

الرمضانية، في ظل تنوع األطباق و”الدلفري”!
كان طبـــخ الهريس قديما يقتصر على األغنياء في 
معظم المناســـبات، وعندما يفعلون ذلك، فإنهم في 
العـــادة يبعثون بأطباق الهريس إلى كل من حولهم 
من الجيران سواء كانوا على عالقة بهم أم لم تكن 
هناك عالقة، فالنـــاس قديما كانوا يعرفون بعضهم 
باالســـم وإن لم تكن هناك صداقـــة أو عالقة جيرة 
بينهـــم، وال يوجـــد بلـــد خليجي ال يعـــرف الهريس، 
فهـــذه الوجبة هي ســـيدة الموائد فـــي رمضان في 

كل دول مجلـــس التعاون، وهو يطبخ أيضا للنذور، 
فـــإن أراد شـــخص أن ينـــذر نـــذرا، فـــإن الشـــخص، 
ســـيدة كانـــت أم رجـــال فـــي الغالـــب يقول “ســـوف 
نطبـــخ جـــدر هريـــس” والجدر هـــو القـــدر... وطبعا 
ليـــس أي قـــدر، “جـــدر” الهريس يكـــون عمالقا؛ كي 
يكفـــي كل الجيران، واليـــوم طبخ قدر من الهريس 
ال يكلـــف الكثيـــر بفضـــل من هللا ونعمتـــه على أهل 
الخليـــج، ولكن قديما كان طبخ قـــدر صغير للعائلة 
يعتبـــر غاليا رغـــم أن األهالي في بعض القرى كانوا 
يزرعـــون القمح بأنفســـهم ويدقونه، ثـــم يطحنونه، 
مناطـــق  مـــن  منطقـــة  أو  “فريـــج”  كل  فـــي  وكان 
الخليـــج العربـــي هنـــاك أنـــاس يعرفون بيـــن البقية 
بأنهـــم “خبراء هريـــس” من حيث اإلتقـــان.  يتميز 
القرفـــة،  بإضافـــة  البحريـــن  فـــي  عندنـــا  الهريـــس 
والبعـــض يضيف الســـكر، وهي مســـألة ذوق. ولكن 
نحـــن جميعا متفقون علـــى المناســـبات التي يقدم 
فيها الهريس، وعلى طريقة الصنع الرئيســـة، وأهم 
مـــا في ذلـــك االتفاق أن الهريـــس يطبخ على األقل 

مرة في األســـبوع في شـــهر رمضان لـــدى العائالت 
التـــي ليـــس لديها مـــن يقـــوم بضـــرب الهريس؛ ألن 
حبـــات القمـــح البـــد أن تختفـــي وال تتـــرك ظاهـــرة 
للعيان. فالبد للطبق الذي يصل للناس الذين نرسل 
إليهـــم، أو للضيوف الذين يأتـــون لتناول القهوة أن 
يكون متجانسا وإالّ سوف يقولون “هريستهم مب 
مضروبـــة عـــدل”. لقـــد تم اختـــراع ماكينـــة ضخمة 
تشبه تلك التي يحفرون بها الشوارع يدويا لضرب 
الهريس حتى يصبح متشابكا هو واللحم، فيعطي 

منظـــرا لطيفا مثل عجينة رخوة غير ســـائلة، ولكن 
يكـــون مـــذاق الهريـــس الـــذي يضـــرب بــــ )مضراب( 
خشب ألذ وأشهى، ويصنع ذلك المضراب خصيصا 

فقط للهريس!

مذاقــه إذا ضــرب بـــ “مضــراب” خشــب ألذ وأشــهى

لماذا يحب البحرينيون الهريس أكثر في رمضان؟

نجم موائد رمضان

يضرب بـ “مضراب” خشب

مصدره حب القمح
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جريمة شرف بال شرف تهز باكستان
قتلة  لكشف  مــطــاردة  حملة  الباكستانية،  الشرطة  شنت 
فتاتين دفعتا حياتهما بعد أن شوهدتا وهما تقبالن رجال في 

مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
وقتلت الفتاتان األسبوع الماضي في شمال وزيرستان التي 
مزقتها الحرب، حيث تشتبه الشرطة في أن هذه الجريمة 

مرتبطة بـ “جرائم الشرف”.
وتقول الشرطة إن الفيديو الذي كان سببا في قتل الفتاتين، 
تم تصويره قبل عام، لكن تم تحميله مؤخرا على وسائل 

التواصل االجتماعي.
قائد شرطة شمال وزيرستان:  وقال شافي هللا جاندابور، 
“الفتاتان أختان، تم تحديدهما باسم جاسيما بيبي وسعيدة 
بسبب  موطنها  عــن  نــزحــت  أسرتهما  أن  وأضـــاف  بــيــبــي”. 
عملية عسكرية شنتها السلطات ضد المسلحين في مسقط 

رأسهما.
الذي تم تصويره وهو يقبلهما في مقطع  الرجل،  وقال إن 
فيديو مدته 44 ثانية، اعتقل يوم االثنين مع صديق تعتقد 

الشرطة أنه هو من نشر الفيديو.
لكن الشرطة تعتقد أن المتهم بالقتل فر إلى كراتشي، أكبر 

مدن باكستان.
الفتاتين  وعــم  والـــد  اعتقلت  أنــهــا  أيــضــا  الشرطة  وذكـــرت 

لالشتباه في تسترهما على جريمة القتل واألدلة.
في  متابعتها  تتم  بــارزة  أول قضية جنائية  والجريمة هي 
سابقا،  الــذاتــي  بالحكم  تتمتع  كانت  التي  القبائل  منطقة 
حيث تمثل العادات المحافظة للغاية تحديا كبيرا للشرطة.

ال  المحليين  والسكان  الفتيات  أقــارب  إن  الشرطة  وقالت 
التي  المحلية”  “التقاليد  بسبب  قضية  تسجيل  يــريــدون 
تجيز القتل حفاظا على الشرف، لذا أصبحت الشرطة هي 
العالقة حاليا  باكستان  القضية. وسنت  المدعية في  الجهة 
التاجي  الفيروس  تفشي  ومطرقة  “طــالــبــان”  ســنــدان  بين 

تشريعات لحماية النساء من “جرائم الشرف” عام 2016.

نصح جراح العظام برانكو بربا بشرب 
لتفادي  الصباح  فــي  األخــضــر  الــشــاي 
ــظــهــر. وبحسب  ال بــــآالم  ــســـاس  اإلحـ
ــريــس”  مـــا نــشــرتــه صــحــيــفــة “إكــســب
األخضر  الشاي  يحتوي  اإلنجليزية، 
على مضادات األكسدة المفيدة أكثر 
العادي. وتحمي مضادات  الشاي  من 
ــن األمــــــراض  ــدة الـــجـــســـم مــ ــ ــسـ ــ األكـ
الضارة، بينما تساعد أيضا في تقليل 
االلتهابات المسببة آلالم أسفل الظهر 
أن  “يمكن  بــربــا:  وقـــال  البعض.  لــدى 
يؤدي تناول بعض األطعمة إلى جعل 
ألــم ظــهــرك أســـوأ، ولــكــن هــنــاك أيضا 
أطعمة تساعد على الشعور بتحسن”. 
األخضر  الشاي  “تناول  وأضاف شار: 
يمدك بالكافيين بجانب فوائد صحية 

أخرى، حيث إنه مضاد لاللتهابات”.
ويـــعـــزز الـــشـــاي األخـــضـــر مـــن فــرص 
ــذي يـــؤدي  ــ ــر الـ ــ ــقـــدان الــــــوزن، األمـ فـ
الظهر،  فــقــرات  على  الحمل  لتقليل 

وبالتالي يحمي من آالم الظهر.

مشروب بسيط 
يقضي على آالم الظهر

مدفع اإلفطار بالبحرين مظهر من مظاهر شهر 
رمضان المبارك، فقد ارتبط اسمه بالشهر الكريم، 

كما يحكي ذكريات الماضي )تصوير: خليل إبراهيم(               

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تــقــود الــمــمــثــلــة األمــيــركــيــة الــشــهــيــرة 
النجوم  من  مجموعة  روبرتس  جوليا 
ــوء على  ــضـ ــمــشــاهــيــر لــتــســلــيــط الـ وال
واألطباء  العلماء  يبذلها  التي  الجهود 

في مكافحة فيروس كورونا الجديد.
النجمة  بينهم  من  مشاهير  وسيحول 
والممثل  روبــرتــس  جوليا  األميركية 
األســـتـــرالـــي هــيــو جــاكــمــان والــمــغــنــي 
وسائل  على  صفحاتهم  بـــراون  بوبي 
التواصل االجتماعي إلى منصات لنشر 
لألسلوب  والترويج  الطبية  الحقائق 
العلمي في مواجهة وباء “كوفيد19-”، 
الجديد.  كــورونــا  فيروس  عن  الناجم 
ــزة على  ــائـ ــحـ وتــفــتــتــح روبــــرتــــس، الـ
جــائــزة األوســكــار فــي 2001 عــن دور 
البطولة في فيلم إيرين بروكوفيتش، 
ــمــشــروع بـــإجـــراء مــقــابــلــة مــع مدير  ال
للحساسية  األميركي  الوطني  المعهد 
فاوتشي.  أنتوني  المعدية،  واألمراض 
والعلم  البيانات  على  المبادرة  وتركز 

والحقائق، وفقا لوكالة رويترز.

األلمانية  فولكسفاغن  شركة  سحبت 
من  سيارة  إعــالن  السيارات  لصناعة 
طراز غولف، تم نشره على صفحتها 
ــســتــغــرام،  ــى مـــوقـــع إن ــرســمــيــة عــل ال

واصفة إياه بالعنصري والمهين.
بيضاء  امـــرأة  يــدي  اإلعـــالن  ويظهر 
البشرة تقوم بدفع رجل أسود بعنوة 
بعيدا عن سيارة فولكسفاغن صفراء 
طــراز غولف مركونة في  مــن  الــلــون 
أحـــد الـــشـــوارع. ويــتــم إبــعــاد الــرجــل 
إلى  باإلصبع  نقره  من خالل  األســود 
والذي  كولون”  “بيتيت  يدعى  مقهى 
اسم  وهــو  الصغير،  المستعمر  يعني 
تعتريه إيحاءات استعمارية، وفقا لما 
ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

ــار الــتــلــفــزيــون األلــمــانــي إلـــى أن  وأشــ
إشارة  أنها  على  تفسر  أن  يمكن  اليد 
ــي حــيــن أن  ــوة الـــبـــيـــضـــاء”، فـ ــقـ ـــ”الـ لـ
ــر نــيــو غــولــف” في  ظــهــور عــبــارة “ديـ
شتيمة  وكأنها  توحي  اإلعــالن  نهاية 

عنصرية باللغة األلمانية.

روبرتس تسلط الضوء على 
جهود مكافحة “كورونا”

“فولكسفاغن” تسحب إعالن 
سيارة مثيًرا للعنصرية

ــشــاءات  تــقــوم الــصــيــن بــالــعــديــد مــن اإلن
وقت  فــي  تنفيذها  يتم  التي  العمالقة 
قــطــارات  مــحــطــة  بينها  ــن  ومـ قــيــاســي، 
ــل مـــن 6  ضــخــمــة تـــم إنـــشـــاؤهـــا فـــي أقــ

ساعات.
مقطع  تشاينا”،  “مـــودرن  صفحة  نشرت 
محطة  إنشاء  يرصد  إنــه  قالت  فيديو، 
سكك حديدية عمالقة في وقت قياسي 
بمقاطعة فوجيان، جنوب شرقي الصين. 

ــعــمــال، الــذيــن يــصــل عــددهــم  ويــظــهــر ال
نحل  خلية  كأنهم  عامل،  ألــف  نحو  إلــى 
بالسرعة  محددة  بمهام  منهم  كل  يقوم 

والكفاءة المطلوبة.
وبــحــســب الــفــيــديــو، تــمــكــن الــعــمــال من 
ساعات   5 نحو  خــالل  المحطة  تشييد 
عزمهم  أن  إلــى  مشيرا  الساعة،  ونصف 
المشروع  العمل هو سر نجاح  على هذا 

واستكماله في وقت قياسي.

بـ 1000 عامل... إنشاء محطة قطارات في 6 ساعات

خباز فلسطيني يعد معمول التمر في مخبز في البلدة القديمة في القدس 
استعداًدا لعيد الفطر المبارك )أ ف ب(

الفيديو نوه بما وصفه بـ “السرعة الصينية” التي تلخص إنجاز حجم هائل من األعمال اإلنشائية 
التي تم االنتهاء منها في وقت قياسي.

باكستانيات يتظاهرن ضد العنف الذي يطول النساء بسبب “جرائم الشرف”

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:21

 11:34 

3:02 

6:21

7:51 

هذا هو خليفة ذراعنا القوية
انــــــــت تــــــاريــــــخ وتــــقــــالــــيــــد وحـــــضـــــارة

ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــد وبــــــــشــــــــارة رب ــ ــج ــ ــس ــ انـــــــــت م

انــــــــــت حـــــصـــــن ورمـــــــــــــز لـــلـــقـــومـــيـــة

ــة ــيـ ــربـ انــــــــت الــــبــــحــــريــــن وأوطــــــــــــــان عـ

انـــــــــــــت مــــــــــن الــــــــرحــــــــمــــــــن هـــــديـــــة

رعـــــيـــــة وحـــــــــــــــــــارس  راع  انـــــــــــــت 

ــة ــ ــي ــ ــرئ ــ ــا م ــ ــهـ ــ ــلـ ــ انـــــــــــت أفــــــــعــــــــال كـ

ــة ــيـ ــجـ انـــــــــــت مــــــصــــــبــــــاح ونــــــــــــــور سـ

ــه ســــويــــة ــ ــ ــي ــ ــ ــا ف ــ ــنـ ــ ــلـ ــ مــــجــــلــــســــك كـ

ــة ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــ ــم ــ ــل ــ ــك ــ شــــــعــــــاره دومـــــــــا ال

ــيـــة ــداقـ ــا مـــصـ ــهـ ــلـ ــة وحـــــــب كـ ــ ــام ــ ــس ــ ــت ــ اب

كــــــم أســــعــــدتــــنــــا بــــحــــنــــان األبـــــويـــــة

ــة ــيـ ــسـ ــنـ لــــــيــــــس فـــــيـــــهـــــا أيــــــــــــــام مـ

ــة نـــتـــمـــنـــاهـــا اســـتـــمـــراريـــة ــ ــاع ــ فـــكـــل س

ــة ــوردي ال ــا  ومــســاءاتــن صبحنا  أنـــت  خليفة  ــا  ي

ــة ــيـ ــرعـ ــك وكـــــــل الـ ــ ــع ــ ــن أبــــــنــــــاؤك م ــ ــح ــ ن

والــــبــــريــــة ــاء  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ رب  يـــحـــفـــظـــك 

لــنــنــعــم بــتــوجــيــهــاتــك ومــســيــرتــك الــوطــنــيــة

أنـــــــــت األمـــــــــــل والــــــــــــــــروح الـــشـــجـــيـــة

ــة ــ ــدي ــ ــأب ــ ســـتـــبـــقـــى ونــــبــــقــــى مــــعــــك ل

ــة ــ ــوي ــ ــق ــ ــة ذراعــــــــنــــــــا ال ــ ــف ــ ــي ــ ــل ــ هـــــــــذا خ

ــام ســـــــــالم وتـــحـــيـــة ــ ــ ــت ــ ــ ــخ ــ ــ مـــــســـــك ال

فاطمة أحمد عنبر

قصيدة مرفوعة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه


