
أجمعت فعاليات وطنية لوكالة أنباء  «
البحرين )بنا( على أن شعب البحرين 

ضرب أروع األمثلة في امتثاله 
لكل التعليمات والقرارات الوطنية 

المتخذة في سبيل مكافحة فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد 19( والحد 

من انتشاره.

تراجعت أسعار الذهب بنحو 18 دوالرًا  «
خالل تعامالت أمس الخميس، وسط 
ترقب بيانات إعانة البطالة األميركية، 
وانتظار نتائج الفتح التدريجي لبعض 

البلدان. وجاء أداء المعدن النفيس 
بالتزامن مع ارتفاع الدوالر وصعود 

األسهم األميركية.

طالب األمين العام لألمم  «
المتحدة مرة أخرى في تقرير 

لمجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة، صدر الخميس،  جميع 

أطراف النزاعات باالستجابة 
لدعوته إلى وقف عالمي إلطالق 
النار في مواجهة جائحة كورونا.

“الوداع هيلي يا وداع يا  «
رمضان ..عليك السالم يا شهر 

الصيام”، أنشودة شعبية 
متوارثة في البحرين ودول 

الخليج، للتعبير عن االحتفال 
بـ “وداع” شهر رمضان 

المبارك.

قال العب كرة اليد بنادي باربار  «
محمود عبدالقادر إن التوقف 

عن التمارين الرياضية تعد 
إحدى سلبيات كورونا وإن 

عودة الرياضة ستكون بمثابة 
بداية موسم جديد كباقي 

المواسم األخرى.

مرسوم ملكي بالعفو الخاص واإلفراج عن 154 نزيال
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جاللة 
الملك

المنامة - بنا

تــفــضــل عــاهــل الــبــاد صــاحــب الــجــالــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، 
الخاص  بالعفو  ملكي  مــرســوم  بــإصــدار 
154 نزيا محكومين في  واإلفــراج عن 
بعد أن قضوا فترة من  قضايا مختلفة، 

العقوبات الصادرة بحقهم.
حلول  بمناسبة  واإلفـــراج،  العفو  ويأتي 
ــمــبــارك جــرًيــا عــلــى عــادة  عــيــد الــفــطــر ال
إتاحة  على  وحــرصــه  الكريمة،  جالته 

لاندماج في  العفو  لمن شملهم  الفرصة 
البناء  مسيرة  في  والمشاركة  المجتمع 

والتقدم.

ــفــريــق  ال عــضــو  الــصــحــة  وزارة  ــيـــل  وكـ أكــــد 
)كوفيد  ــا  كــورون لــفــيــروس  للتصدي  الــوطــنــي 
التجول ال يتناسب  المانع أن “حظر  19( وليد 
ندعو  ما  وكــل  اآلنية،  المرحلة  مقتضيات  مع 
التباعد  بمعايير  المجتمع  أفــراد  التزام  هو  له 

االجتماعي”.
الذي عقده  الصحافي  المؤتمر  ذلك في   جاء 
العهد  ولــي  مركز  فــي  أمــس،  الوطني  الفريق 
بالمستشفى  والـــتـــدريـــب  الــطــبــيــة  لــلــبــحــوث 
ــر مــســتــجــدات  ــعــســكــري، لــلــحــديــث عـــن آخــ ال

فيروس كورونا.
ــتــجــارة  وال الــصــنــاعــة  وزارة  وكــيــل  وأكـــــدت 
الدوسري  إيمان  التجارة  لشؤون  والسياحة 
ــونــات  ــع الــســمــاح بـــإعـــادة فــتــح الــصــال ــه مـ ــ أن
المقبل،  األربــعــاء  من  بــدًءا  الحاقة  ومحات 
فإنه يتوجب تنظيم المواعيد، إذ يتم السماح 

للعماء بالدخول بموعد فقط.

حظر التجول ال يتناسب مع مقتضيات المرحلة
الفريق الوطني: ضوابط إلعادة فتح الصالونات وتنظيم للمواعيد

المنامة - بنا

أعلنــت عــدد مــن الدول العربية واإلســامية أمس الجمعــة، أن اليوم 
الســبت هو المكمل لشــهر رمضان، فيما ســيكون يوم األحد غرة شــهر 

شوال، عقب تعذر رؤية الهال. 

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في 
مملكة البحرين أن اليوم )السبت( 
المبارك  رمضان  لشهر  المتمم  هو 
ــد( أول  )األحـ 1441 هـــ، وأن غــًدا 
المبارك.وأعلن  الفطر  عيد  أيـــام 
أمس،  السعودي  الملكي  الديوان 
لشهر  مكما  ســيــكــون  ــيــوم  ال أن 
رمضان وأن غًدا غرة شهر شوال 
الــمــبــارك. الفطر  عيد  أيـــام  وأول 
وأشـــــــارت كـــل مـــن اإلمــــــارات 
واألردن  وقــــطــــر  ــويــــت  ــكــ ــ وال
واليمن، إلى أن األحد هو غرة 
ــبــاد، عقب  ال شهر شـــوال فــي 

تعذر رؤيته فيها.
فــي  األول  الـــقـــاضـــي  ــــن  ــل وأعــ
هو  السبت  أن  بسوريا  دمشق 

الــــ30 مــن رمــضــان، وأن األحــد 
في  الفطر  عيد  أيـــام  أول  هــو 

الباد.
الفقهي  المجمع  من جهته، أكد 
الدعوة  علماء  لكبار  الــعــراقــي 
واإلفــتــاء )الــوقــف الــســنــي(، أن 
الــســبــت مــكــمــل لــشــهــر رمــضــان 
أيــام  أول  المقبل  األحـــد  وأن 

شهر شوال. 
أول  تــونــس  كــانــت  مــن جهتها، 
دولــــــة عـــربـــيـــة تـــحـــدد مــوعــد 
الــعــيــد رســمــيــا بــاالعــتــمــاد على 
اعتبرت  إذ  الفلكية،  الحسابات 
ــكــون  ســت ــال  ــ ــهـ ــ الـ رؤيـــــــة  أن 
مستحيلة الجمعة وبذلك يكون 

األحد أول أيام العيد.

غًدا أول أيام عيد الفطر المبارك
عواصم ـ وكاالت

االشعب يضرب أروع األمثلة في االلتزام عبدالقادر: عودة الرياضة ستكون بمثابة موسم جديدعليك السالم يا شهر الصيامغوتيريش يطالب بهدنة عالميةالذهب يتراجع 18 دوالًرا عالميًّ
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رمـــي الـــقـــفـــازات مــظــهــر غير 
حضاري ولكنه ما يزال شائًعا. 
عند ترجلك من السيارة يبدو 
فضاء مواقف السيارات مثل 
طوبية،  أو  اسفلتية  بحيرة 
الــمــرمــيــة مثل  ــازات  ــفــ ــقــ ــ وال

ضفادع مبعثرة باألرجاء.
ــدت  عـــدســـة “الـــــبـــــاد” رصــ

بمنطقة  الــمــؤســف  المشهد 
لمحات  ســيــارات  مــواقــف 
كــبــيــرة.  لـــم يــلــتــفــت بعض 
ــمــغــادريــن  الــمــســتــهــلــكــيــن ال
ــة هـــــــذه الـــمـــحـــات  ــ ــ ــواب ــ ــ ب
لــوجــود حـــاويـــات خــضــراء 
الــقــفــازات  لــرمــي  مخصصة 

المستخدمة.

القفازات... ضفادع تنقل “كورونا”
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - بنا
األشغال وشؤون  وزير  كشف 
البلديات والتخطيط العمراني 
إنتاج  نجاح  عن  خلف  عصام 
ورفــع  الصافي  سمك  يــرقــات 
لتصل  المحلي  اإلنتاج  كثافة 
والتي  التجارية  للمستويات 
لتكون  عليها  االعتماد  يمكن 

عمادا لاستزراع المحلي.
ــي زيـــــارة  وأوضـــــــح خـــلـــف فــ
السمكي  ــزراع  ــتـ االسـ لــمــراكــز 
ــــحــــضــــور وكــــيــــل الــــــــــوزارة  ب
ــروة الــبــحــريــة  ــثــ ــ لـــلـــزراعـــة وال
واختصاصي  أبوالفتح  نبيل 
بسام  أول  الــبــحــريــة  الـــثـــروة 
حيان  رأس  بمنطقة  الشويخ 
بخطوات  تخطو  “الوكالة  أن 
ثــابــتــة نــحــو تــحــقــيــق مــبــادرة 
نجاح  عبر  األزرق  االقــتــصــاد 
استزراع  في  البحرين  مملكة 
ــكــثــافــة  ــال ــمـــك الـــصـــافـــي ب سـ

التجارية”.

خلف: نجاح إنتاج 
يرقات “الصافي”

16 صفحة - 210 فلوس

“الدوليــة للهجرة” تشــيد بتصحيح أوضــاع 17 ألف عامل وإلغــاء الغرامات ورســوم اإلقامة

البحرين أوجدت طرقا فعالة للتعامل مع “كورونا”

أشاد المدير العام للمنظمة الدولية 
للهجرة أنطونيو فيتورينو بالجهود 
ــبــحــريــن  ــا مــمــلــكــة ال ــه ــذل ــب ــي ت ــتـ الـ
الوافدة  العمالة  أوضــاع  لتصحيح 

في المملكة.
اللجنة  توجيهات  على  بــنــاًء  وتــم 
التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب 
النائب األول لرئيس  القائد األعلى 
السمو  ــوزراء صــاحــب  ــ ــ ال مــجــلــس 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
جميع  احتساب  وقــف  خليفة،  آل 
رســـوم الــعــمــل لــمــدة 3 أشــهــر، كما 
العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  أطلقت 
ــل الــمــاضــي فــتــرة  ــريـ فـــي شــهــر أبـ
العمالة  أوضـــاع  لتصحيح  ســمــاح 
تستمر  فئاتها  بمختلف  المخالفة 
فــتــرة الــســمــاح حــتــى نــهــايــة الــعــام 

.2020
على  تغريدة  في  فيتورينو  وقــال 

ــتــر” أن جــهــود  ــوي حــســابــه عــلــى “ت
تصحيح  فـــي  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
أوضاع 17 ألف عامل وإلغاء جميع 
الــغــرامــات ورســـوم اإلقــامــة، يثبت 
ــرق فــعــالــة لــلــتــعــامــل مع  ــود طـ وجــ
جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( 

وفق المبادئ والقواعد اإلنسانية.
جــهــودا  الــبــحــريــن  مملكة  وبــذلــت 

السلبية  اآلثــــار  مــن  لــلــحــد  كــبــيــرة 
اإلنسانية واالقتصادية على العمالة 
فـــي ظـــل الـــظـــروف االســتــثــنــائــيــة 
ــة، كــمــا عــمــلــت عــلــى تعزيز  ــراهــن ال
ــذه الــفــئــة بــآلــيــات وطــرق  ــي هـ وعـ
الــوقــايــة مــن فــيــروس كــورونــا، مع 
المناسبة  الصحية  الرعاية  توفير 

لجميع العمالة دون استثناء.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

نجله  أعلنه  ما  وفــق  والــدهــم،  قاتل  عن  عفوهم  خاشقجي  جمال  أبناء  أعلن 
صاح خاشقجي عبر حسابه على “تويتر”، في وقت مبكر الجمعة.

وكتب صاح خاشقجي: “عفونا عن من قتل والدنا رحمه هللا لوجه هللا تعالى، 
وكلنا رجاء واحتساب لألجر عند هللا عز وجل”. 

عائلة جمال خاشقجي تعفو عن القاتل

رمضان
إمـسـاكـيــــة شـهــــر رمــضــــان الـمــبــــارك
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راشد الغائب | تصوير خليل إبراهيم

لماذا ال يوجد منافس بحريني في تطبيقات طلب الطعام؟

البحرين  أن  ومراقبون  أعمال  رواد  أكــد 
التي  والتقنية  الفنية  بــالــطــاقــات  تــزخــر 
تمكنها من إطاق تطبيقات طلب الطعام 
والتوصيل من المطاعم مع ارتفاع الطلب 
ــى هــــذه الـــخـــدمـــات فـــي ظـــل وجـــود  عــل

الشركات  بعض  قبل  من  واضــح  احتكار 
عن  حــديــث  خضم  فــي  المحلية  للسوق 
وتدخل  التوصيل  أجـــرة  أســعــار  ارتــفــاع 
حيث  المشكلة  هذه  لحل  البحرين  غرفة 
استغال  المعنيون  الــمــســؤولــون  رفـــض 
الوضع الراهن لجني مكاسب ذاتية. ومع 
تفشي جائحة كورونا وإغاق الكثير من 

شهدت  الزبائن،  أمــام  التجارية  األنشطة 
الـــخـــدمـــات اإللــكــتــرونــيــة طـــفـــرة كــبــيــرة 
طلبات  عــلــى  سيما  ال  مــتــزايــدة  وأهــمــيــة 
المطاعم،  من  الوجبات  وتوصيل  الطعام 
فـــي ظـــل شــبــه غــيــاب لــتــطــبــيــقــات طلب 
الطعام البحرينية التي عانت من اإلخفاق 

والصعوبات في الماضي.
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وغسول الفم... 
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المحروس: حتى 
لو انخفض خطر 
“كورونا” البد من 

“رفع الحذر”
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األوقـــاف  إدارة  أصـــدرت 
الجعفريـــة بياًنـــا بمناســـبة قرب 
حلول عيـــد الفطر الســـعيد لعام 

1441 هـ الموافق 2020 م.
نظـــًرا  أنـــه  اإلدارة  وأوضحـــت 
الراهنـــة  الصحيـــة  للظـــروف 
سيكون إحياء شعيرة العيد في 
كافـــة الجوامـــع والمســـاجد في 

هذا العيد على النحو التالي:
العيـــد  شـــعيرة  إحيـــاء  يبـــدأ   
بعـــد دخـــول التوقيت الشـــرعي 
علـــى أن يقتصـــر الحضـــور فـــي 
المسجد على المؤذن فقط لرفع 
تكبيرات العيـــد واإلتيان بالذكر 
الـــوارد عن أهـــل البيـــت )ع( في 
خصـــوص هـــذا اليـــوم المبـــارك: 
“اللَّهـــمَّ أهـــَل الِكبريـــاِء والَعَظَمِة، 
َوَأْهَل الُجود َواْلَجَبـــرُوِت، َوَاْهَل 
قوى  ْحَمـــِة، َوَأْهـــَل التَّ الَعْفـــِو َواَلرَّ
هـــذا  ِبَحـــِق  َأْســـأُلَك  َواْلَمْغِفـــَرِة، 
الَيـــْوم، الـــذي َجَعْلَته لِْلُمْســـِلِميَن 

عيـــدًا، ولُِمحمٍد صلـــى هللا عليه 
َوَكرامـــًة  َوَشـــَرفًا  ُذْخـــرًا  وآلـــه 
َوَمِزيـــدًا، َأن ُتصّلـــَي على محمٍد 
وآِل محمـــٍد، وَأْن ُتدِخَلنـــي فـــي 
ُكلِّ َخيٍر َاْدَخْلَت فيه ُمحّمدًا وآل 
ـــٍد، َوأْن ُتْخِرَجنـــي مـــن ُكلِّ  ُمحمَّ
ُســـوٍء َأْخَرْجَت منُه ُمحّمدًا َوآل 
ٍد، َصلواُتَك َعليـــِه َوَعَلْيِهم.   ُمحمَّ
أّللُهمَّ إنِّي َأســـأَُلَك َخْيَر ما َســـأََلَك 
ِبـــِه ِعبـــاُدَك الصالِحـــُون، وَاُعـــوُذ 
ِعبـــاُدَك  ِمنـــُه  اســـتعاَذ  مّمـــا  ِبـــَك 
األوقـــاف  وإدارة  الُمخِلُصـــون”. 
العلـــي  هللا  لتســـأل  الجعفريـــة 
القديـــر أن يتقبل مـــن الصائمين 
صومهـــم وطاعاتهم وأن ينيلهم 
يجعـــل  وأن  الثـــواب  عظيـــم 
يـــوم عيدهـــم يوم فرح وســـرور 
وأن  ومرضاتـــه،  للـــه  وطاعـــة 
يحفظ مملكـــة البحرين وســـائر 
بـــاد المســـلمين والعالـــم أجمع. 

إنه سميع مجيب.

المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفيـــا 
رئيـــس  بيـــن  أمـــس 
الوزراء صاحب السمو 
الملكي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، 
ونائـــب رئيس الوزراء 
مجلـــس  لشـــؤون 
الوزراء بسلطنة عمان 
صاحـــب  الشـــقيقة 
السمو الســـيد فهد بن 
ســـعيد،  آل  محمـــود 
تبـــادال ســـموهما فيـــه 
والتبريـــكات  التهانـــي 
عيـــد  حلـــول  بقـــرب 

الفطر المبارك، داعيين هللا عز 
وجـــل ان يعيد هذه المناســـبة 
والشـــعبين  البلديـــن  علـــى 
الشـــقيقين واألمتيـــن العربية 
واالســـامية بالخيـــر والرفعة 
ســـموهما  ونـــوه  واالزدهـــار.  
الـــى مـــا يجمـــع بيـــن البلديـــن 

الشـــقيقين مـــن أواصـــر قوية 
متبـــادل  وحـــرص  ومتينـــة 
علـــى تعزيـــز اوجـــه التعـــاون 
فـــي مختلـــف المجـــاالت بمـــا 
المشـــتركة  المصالـــح  يخـــدم 
ويســـهم في تعزيـــز العاقات 
الثنائية المتميزة بين البلدين 

والشعبين الشقيقين.

سمو رئيس الوزراء يتبادل التهاني مع نائب 
رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان

السبت 23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 - العدد 4239

جاللة الملك يتبادل التهاني مع الرئيس المصري وملك األردن
جـــرى اتصاالن هاتفيان بين حضـــرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل الباد المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه وأخيـــه فخامة الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي رئيـــس جمهورية مصـــر العربية الشـــقيقة، 
وأخيـــه صاحـــب الجالـــة الملك عبـــدهللا الثانـــي ابن 
الحســـين عاهل المملكة األردنية الهاشـــمية الشقيقة، 
تـــم خالهمـــا تبـــادل التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة 

حلـــول عيـــد الفطـــر المبـــارك، داعين المولى ســـبحانه 
أن يعيـــد هـــذه المناســـبة علـــى الشـــعبين والبلديـــن 
الشـــقيقين بالخير والرفعة والتقدم واألمتين العربية 

واإلسامية بالعزة والسؤدد والمنعة.
كما تم خال االتصالين استعراض العاقات األخوية 
التاريخيـــة المتميزة التي تجمـــع بين مملكة البحرين 

والبلدين الشقيقين.

المنامة - بنا

جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء

... وجاللته يتبادل التهاني مع ولي عهد أبوظبي
جـــرى اتصال هاتفي بين عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة وأخيـــه ولي عهد 
أبوظبـــي نائـــب القائد األعلى للقوات المســـلحة بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة صاحب الســـمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تم فيه تبادل التهاني 
والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين 
المولى ســـبحانه أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين 
والبلدين الشقيقين بالخير والرفعة والتقدم واألمتين 

العربية واإلسامية بالعزة والسؤدد والمنعة.

وتـــم فـــي االتصـــال اســـتعراض العاقـــات األخويـــة 

التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

المنامة - بنا

جرى اتصال هاتفي بين عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
وأخيـــه ولي عهد دولة الكويت 
الشـــقيقة ســـمو الشـــيخ نـــواف 
األحمـــد الجابر الصباح، تم فيه 

والتبريـــكات  التهانـــي  تبـــادل 
الفطـــر  عيـــد  حلـــول  بمناســـبة 
المبارك، داعين المولى سبحانه 
أن يعيـــد هـــذه المناســـبة علـــى 
الشـــعبين والبلديـــن الشـــقيقين 
والتقـــدم  والرفعـــة  بالخيـــر 

واألمتيـــن العربية واإلســـامية 
بالعزة والسؤدد والمنعة.

كما تم في االتصال استعراض 
التاريخية  العاقـــات األخويـــة 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  المتميـــزة 

البلدين الشقيقين.

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة اتصـــاال هاتفيـــا من 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
بندر بن ســـلطان بن عبدالعزيز 

تبـــادل  فيـــه  تـــم  ســـعود،  آل 
بمناســـبة  التهانـــي والتبريكات 

حلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب جالة الملك عن خالص 
شكره وتقديره لصاحب السمو 

الملكي األمير بندر بن ســـلطان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود على 
مشـــاعره األخوية الطيبة تجاه 
مملكة البحرين متمنيا له وافر 

الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

... وجاللته يتبادل التهاني مع ولي عهد الكويت

... وجاللته يتبادل التهاني مع األمير بندر بن سلطان

المنامة - بنا

عاهـــل  بيـــن   هاتفـــي  اتصـــال  جـــرى 
البـــاد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة وأخيه  نائب رئيس 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبـــي صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم، تم فيـــه تبادل 
التهانـــي والتبريكات بمناســـبة حلول 
عيـــد الفطـــر المبـــارك، داعيـــن المولى 
ســـبحانه أن يعيد هذه المناســـبة على 
الشـــعبين والبلدين الشـــقيقين بالخير 
والرفعـــة والتقـــدم واألمتيـــن العربية 
واالسامية بالعزة والسؤدد والمنعة.

اســـتعراض  االتصـــال  فـــي  تـــم  كمـــا 
العاقات األخوية التاريخية المتميزة 

التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

... وجاللته يتبادل 
التهاني مع نائب 

رئيس دولة اإلمارات

اليوم متمم لشهر رمضان وغدا أول أيام عيد الفطر
“الرؤيـــة الشـــرعية”: لـــم يتقـــدم أحـــد بشـــهادة حتـــى صـــدور البيـــان

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن اليوم )السبت( هو المتمم 
لشهر رمضان المبارك 1441 هـ، وأن غدا )األحد( أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان لهيئة الرؤية الشرعية فيما يلى نصه:

الحمد لله الذي وفقنا لصيام شهر رمضان 
وقيامـــه، والصاة والســـام على أشـــرف 
أنبيائـــه وأكرم رســـله، ســـيدنا محمد خير 
الصائميـــن، وإمـــام المتقيـــن، وعلـــى آلـــه 

وصحبه أجمعين.
وبعد، فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية 
المكونـــة مـــن أصحـــاب الفضيلة الشـــيخ 
عدنان بن عبدهللا القطان، والشـــيخ فريد 
بن يعقوب المفتاح، والشـــيخ إبراهيم بن 
راشـــد المريخي، والشيخ راشد بن حسن 
البوعينين، فـــي قاعة االجتماعات بمبنى 
اإلســـامية،  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
 29 الســـبت  ليلـــة  الجمعـــة  يـــوم  مســـاء 

مايـــو   22 الموافـــق  1441ه  رمضـــان 
2020م، لتلقي األنباء والشـــهادات برؤية 

هال شهر شوال.
وحيـــث إنـــه لم يتقدم أحد بشـــهادة حتى 
صدور هـــذا البيـــان، فإن يوم غٍد الســـبت 
هـــو المكمـــل لعـــدة شـــهر رمضـــان ثاثين 
يوًما، وإن بعد غٍد األحد هو أول أيام عيد 
الفطر المبارك لعام 1441ه الموافق للرابع 
والعشـــرين من شـــهر مايو 2020م، وبناء 
عليـــه، فقـــد قـــررت الهيئة اعتمـــاد ما ذكر 
شـــرًعا، جعله هللا عيًدا مبـــارًكا عائًدا على 
جميع المسلمين باليمن والخير والبركات.

هـــذا ويغتنـــم المجلـــس األعلى للشـــؤون 

اإلســـامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع 
إلـــى مقـــام ملـــك البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وإلى 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وإلـــى األســـرة المالكـــة الكريمة، 

وإلـــى  الوفـــي،  البحريـــن  شـــعب  وإلـــى 
العالـــم اإلســـامي، أجمـــل التهاني وأزكى 
التبريكات بعيد الفطـــر المبارك، ضارعين 
إلـــى هللا القديـــر أن يجعـــل هـــذا العيـــد 
فاتحـــة خير وســـام ويمن وأمـــن للعرب 
المناســـبة  هـــذه  يعيـــد  والمســـلمين، وأن 
الســـعيدة علـــى الجميع بالعـــزة والكرامة، 
وصلى هللا على سيدنا ونبينا محمد وآله 

وصحبه أجمعين.

من اجتماع هيئة الرؤية الشرعية

المنامة - بنا

المنامة - إدارة األوقاف الجعفرية

“الجعفرية”: حضور المؤذن فقط بالمسجد لصالة العيد

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - بنا

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
محافظـــة المحرق، أن شـــرطة المديرية 
ســـجلت 282 مخالفـــة بحق األشـــخاص 
كمامـــة  بارتـــداء  الملتزميـــن  غيـــر 
الوجـــه فـــي األماكـــن العامـــة، وذلك في 
إطـــار العمـــل علـــى تعزيـــز اإلجـــراءات 
االحترازيـــة المقـــررة للحـــد من انتشـــار 

فيروس كورونا.
بتحقيـــق  يتعلـــق  فيمـــا  أنـــه  وأوضـــح 
التباعـــد االجتماعـــي، تمكنـــت المديرية 

مـــن رصـــد 12 محـــاً مخالفـــا، حيث تم 
المقـــررة  القانونيـــة  اتخـــاذ االجـــراءات 
حيـــال تلك المخالفـــات، مشـــيرًا إلى أن 
المديريـــة قامـــت بتنفيذ أكثـــر من 350 
حملـــة توعويـــة فـــي أرجـــاء المحافظة، 
بهـــدف توعيـــة المواطنيـــن والمقيميـــن 
باإلرشـــادات  االلتـــزام  علـــى  وحثهـــم 
والتعليمـــات الصـــادرة ، باإلضافـــة إلـــى 
تكثيف دوريات شرطة خدمة المجتمع 
لرصـــد أي مخالفات واتخاذ الازم بحق 

مرتكبيها.

إجراءات تجاه 282 لعدم التزامهم بالكمامة

كشف وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف عن 
الصافـــي  إنتـــاج يرقـــات ســـمك  نجـــاح 
ورفـــع كثافـــة اإلنتـــاج المحلـــي لتصـــل 
يمكـــن  والتـــي  التجاريـــة  للمســـتويات 
االعتماد عليها لتكون عمادا لاســـتزراع 

المحلي.
وأوضـــح خلـــف في زيـــارة قام بهـــا إلى 
بحضـــور  الســـمكي  االســـتزراع  مراكـــز 
وكيل الـــوزارة للزراعة والثروة البحرية 
نبيـــل أبـــو الفتـــح واختصاصـــي الثروة 
البحريـــة أول بســـام الشـــويخ بمنطقـــة 
رأس حيان: “تم االطاع على التجارب 
العملية التي اســـتمرت لمـــدة عام كامل 
األســـماك  أمهـــات  واختيـــار  عبـــر جمـــع 

مـــن مختلـــف البيئات البحريـــة وتجربة 
األعـــاف  أنـــواع  العديـــد  اســـتخدام 
العضوية لتســـمينها لموســـم االستزراع 
الـــذي بـــدأ أبريـــل الماضي بالتعـــاون مع 
ســـاهموا  الذيـــن  المحلييـــن  الصياديـــن 
بشـــكل فعال فـــي جمع أمهات األســـماك 
والطحالـــب البحريـــة إلـــى منطقة رأس 

حيان من مختلف البيئات البحرية”.
وقـــال “يعتبـــر ســـمك الصافي المرشـــح 
مـــن  المحلـــي  اإلنتـــاج  لرفـــع  الرئيـــس 
األسماك عبر عمليات االستزراع البحري 
لســـرعة نمـــوه واعتماده علـــى األعاف 
والطحالـــب  الحشـــائش  مـــن  النباتيـــة 

البحرية”.

الوزير عصام خلف في زيارة لمراكز االستزراع السمكي

خلـــف: المرشـــح الرئيـــس لرفـــع اإلنتـــاج المحلـــي

نجـــاح إنتـــاج يرقــــات “الصـــافـــي”
المنامة - بنا

قـــال وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيط العمرانـــي نبيل أبوالفتح إن 
مراكـــز الحجـــر الزراعـــي التابعـــة إلدارة 
الثروة النباتية، بجميع المنافذ الجمركية 
)جسر الملك فهد، مطار البحرين الدولي 
بـــن ســـلمان(، ســـتعمل  ومينـــاء خليفـــة 
طـــوال أيـــام عيـــد الفطـــر المبـــارك علـــى 
مدار الســـاعة؛ لضمـــان تطبيق إجراءات 
االرســـاليات  علـــى  الزراعـــي  الحجـــر 
الزراعيـــة الـــواردة إلـــى مملكـــة البحرين 
في تلك الفترة، والتي ستساهم بدورها 
في تســـهيل انســـيابية تلك السلع وعدم 

تأخير تنفيذ اإلجراءات عليها. 
وأشـــار إلـــى أن الجهـــود تأتـــي فـــي ظل 
تنســـيق ومتابعـــة مســـتمرة مـــع شـــؤون 

الجمارك بوزارة الداخلية.

مراكز الحجر الزراعي بالمنافذ 
تعمل طوال أيام العيد



أكــد وكيــل وزارة الصحــة عضــو الفريق الوطنــي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد - 19( وليد المانع اســتمرار الجهود 
الوطنيــة للتصــدي لفيــروس كورونــا بما يســهم فــي الحفاظ على صحة وســامة المواطنيــن والمقيمين كافــة، منوًها 

بأهمية مواصلة االلتزام بتنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

علـــى  بنـــاًء  أنـــه  إلـــى  المانـــع  وأشـــار 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  توصيـــات 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا، فقد تقرر 
استمرار العمل في األنشطة والمحال 
االلتـــزام  مـــع  والصناعيـــة  التجاريـــة 
بالتعليمات الصـــادرة وارتداء األقنعة 
وكمامـــات الوجه والقفـــازات من قبل 
المحـــال  هـــذه  ومرتـــادي  العامليـــن 
التجارية، والســـماح باســـتئناف العمل 
األساســـية  غيـــر  الطبيـــة  بالخدمـــات 
وفق االشـــتراطات الصحيـــة ومعايير 

التباعد االجتماعي.
وأضاف المانع أنه تقرر كذلك السماح 
فـــي  بالتمـــرن  المحترفيـــن  لالعبيـــن 
والمســـابح  الخارجيـــة  المســـاحات 
مـــع االلتـــزام باالشـــتراطات الصحية، 
والســـماح بعمل الســـينمات الخارجية 
وفق االشـــتراطات الصحيـــة وقواعد 
اســـتمرار  مـــع  االجتماعـــي،  التباعـــد 
صـــاالت  وكل  الســـينما  دور  إغـــالق 
العـــرض التابعـــة لهـــا، كمـــا تقـــرر بدًءا 
مـــن يـــوم األربعـــاء المقبـــل الموافـــق 
27 مايـــو 2020، الســـماح بإعادة فتح 
مـــع  الحالقـــة  ومحـــالت  الصالونـــات 

االلتزام باالشتراطات الصحية.
 جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي 
الذي عقـــده الفريـــق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( ظهر 
أمـــس، فـــي مركز ولي العهـــد للبحوث 
بالمستشـــفى  والتدريـــب  الطبيـــة 
العسكري للحديث عن آخر مستجدات 

فيروس كورونا.
وقـــال المانـــع “إننـــا مقبلـــون على عيد 
الفطـــر المبـــارك، ونعـــول علـــى أفـــراد 
المجتمـــع كافـــة االلتـــزام باإلجراءات 
والقرارات االحترازية، كما نشدد على 
عـــدم التـــزاور خصوًصا بيـــن العوائل؛ 
منًعا النتقال الفيـــروس وزيادة أعداد 
المخالطيـــن، مؤكـــًدا أن حظر التجول 
ال يتناســـب مـــع مقتضيـــات المرحلـــة 
اآلنيـــة، وكل مـــا ندعـــو لـــه هـــو التزام 
التباعـــد  بمعاييـــر  المجتمـــع  أفـــراد 

االجتماعي.
 ودعـــا المانـــع الجميـــع إلـــى المعايـــدة 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  عبـــر 
بـــداًل مـــن التجمعـــات، وزيـــادة تفعيل 
عبـــر  اإللكترونـــي  الدفـــع  اســـتخدام 
أو  للبنـــوك  اإللكترونيـــة  المنصـــات 
التطبيقـــات، موجًهـــا الشـــكر لمصـــرف 
“بنفـــت”  وشـــركة  المركـــزي  البحريـــن 
والبنـــوك والمصـــارف كافـــة، علـــى مـــا 
يقدمونـــه من تســـهيالت عبر مختلف 
التطبيقات لتيســـير المعامالت المالية 

اإللكترونية.
الصحـــة  وزارة  أن  المانـــع  وأضـــاف   
حريصـــة على توســـيع نطـــاق وأعداد 
الفحوصـــات اليوميـــة للوصول المبكر 
للحاالت القائمة، وبالتالي سرعة عزلها 
وعالجهـــا، إذ تـــم حتـــى اليـــوم إجراء 

أكثـــر مـــن 262 ألف فحـــص مختبري، 
كمـــا أن الوعـــي المجتمعـــي مهـــم عبر 
ضـــرورة االتصـــال علـــى الرقـــم )444( 
فـــور الشـــعور بأية أعـــراض للفيروس 
فالوقاية خير من العالج، إذ إن سرعة 
اإلبالغ عن وجود األعراض يسهم في 
ســـرعة عزل الحـــاالت القائمة وتقليل 
المخالطيـــن وبالتالـــي ســـرعة  أعـــداد 

عالجها وسرعة تعافيها.
اســـتمراًرا  انـــه  إلـــى  المانـــع  وأشـــار   
للجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي لفيروس 
والتعامـــل   )19  - )كوفيـــد  كورونـــا 
بكفـــاءة ومرونـــة عاليتين مع مختلف 
الطاقـــة  رفـــع  تـــم  المســـتجدات، 
االســـتيعابية لمراكـــز العـــزل والعـــالج 
لتبلغ 6451 ســـريًرا يبلغ اإلشغال منها 
4289 أّســـرة، فـــي حيـــن تبلـــغ الطاقة 
االســـتيعابية لمراكـــز الحجـــر الصحي 
االحترازي 2930 سريًرا يبلغ اإلشغال 

منها 403 أسرة فقط.
الوعـــي  نشـــر  بـــأن  المانـــع  ونـــوه 
مســـؤولية الجميع كما أنه باستشـــعار 
خطـــورة الفيروس وااللتـــزام بالتباعد 
االجتماعـــي واإلجـــراءات االحترازية 
ســـنتمكن مـــن تجاوز تحـــدي فيروس 

كورونا بنجاح.
وزارة  وكيـــل  أكـــدت  جانبهـــا،  ومـــن 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
الدوســـري  إيمـــان  التجـــارة  لشـــؤون 
استمرارية العمل لتكثيف اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة كافة 
للتصدي لفيروس كورونا، مشيرة إلى 
ضرورة استمرار األســـواق والمنشآت 
بتطبيـــق  التجاريـــة  والمجمعـــات 
التعليمـــات الصادرة للحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونا، ومن أهمهـــا التباعد 
التهـــاون فـــي  االجتماعـــي مـــع عـــدم 
تنفيذها بالشـــكل الذي يضمن ســـالمة 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

البحرين.
علـــى  بنـــاء  أنـــه  الدوســـري  وأكـــدت 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  توصيـــات 
ســـيتم  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
التجاريـــة  المحـــال  فتـــح  اســـتمرار 
أو  ســـلًعا  تقـــدم  التـــي  والصناعيـــة 
خدمـــات مباشـــرة للزبائـــن، مـــع األخذ 
فـــي االعتبار ارتداء األقنعة وكمامات 
الوجـــه والقفـــازات من قبـــل العاملين 
التجاريـــة،  المحـــال  هـــذه  ومرتـــادي 
وتقليـــل عـــدد الموجوديـــن بالمنشـــأة 
ومنـــع االكتظـــاظ فـــي المحـــالت مـــع 
وااللتـــزام  الكافيـــة،  المســـافة  تـــرك 
بالتعقيم المستمر لهذه المحالت وفق 
إرشـــادات وزارة الصحـــة إلـــى جانـــب 
تنظيم االنتظـــار خارج المحالت وفق 

تدابير التباعد االجتماعي.
وأضافت الدوسري أنه سيتم السماح 
باســـتئناف العمـــل بالخدمـــات الطبية 
االشـــتراطات  وفـــق  األساســـية  غيـــر 

الصحية وقواعد التباعد االجتماعي، 
كمـــا ســـيتم الســـماح بعمل الســـينمات 
االشـــتراطات  وفـــق  الخارجيـــة 
الصحية وقواعد التباعد االجتماعي، 
والتنســـيق مـــع اإلدارة العامـــة للدفاع 
المدني بوزارة الداخلية الشـــتراطات 
دور  إغـــالق  اســـتمرار  مـــع  الســـالمة 
الســـينما وكل صاالت العـــرض التابعة 

لها.
الســـماح لالعبيـــن المحترفيـــن  وعـــن 
بالتمـــرن فـــي المســـاحات الخارجيـــة 
إلـــى  الدوســـري  نوهـــت  والمســـابح، 
ضرورة االلتزام بإقامة التدريبات في 
المســـاحات المفتوحة وعـــدم إقامتها 
فـــي صـــاالت مغلقـــة، وفحـــص درجة 
الحرارة قبل الدخول للمنشـــأة، وعدم 
مشاركة األدوات واألجهزة الرياضية، 
وعدم اســـتخدام أي أدوات أو مرافق 
مشتركة كالسونا ودورات االستحمام 
ويســـتثنى منهـــا دورات المياه، وعدم 
االحتكاك بشـــكل مباشر وترك مسافة 
األمـــان بيـــن الالعبيـــن، ومنـــع التجمع 
ألكثر من 5 أشخاص في آن واحد، مع 
أال يكـــون الرياضـــي مخالًطا وضرورة 

استخدامه لتطبيق مجتمع واعي.
ونوهـــت الدوســـري أنـــه مـــع الســـماح 
ومحـــالت  الصالونـــات  فتـــح  بإعـــادة 
األربعـــاء  يـــوم  مـــن  بـــدًءا  الحالقـــة 
فإنـــه  الجـــاري،  مايـــو   27 الموافـــق 
يتـــم  إذ  المواعيـــد،  تنظيـــم  يتوجـــب 
بموعـــد  بالدخـــول  للعمـــالء  الســـماح 
فقـــط، وإغالق مناطق االنتظار وإزالة 
مســـافة  وتـــرك  ونحوهـــا،  المجـــالت 
عـــدد  وتقليـــل  الزبائـــن  بيـــن  متريـــن 

العاملين في المحل بقدر المستطاع.
أهميـــة  علـــى  الدوســـري  وشـــددت 
التعقيم المستمر للصالونات ومحالت 
الحالقـــة، وتكليـــف موظفيـــن بتعقيم 
كل  وبعـــد  مســـتمر  بشـــكل  األســـطح 
اســـتخدام، مـــع لبس األقنعـــة وحامي 
الوجـــه والقفـــازات والمرايـــل القابلـــة 
للرمـــي لجميـــع العامليـــن، والقفـــازات 
واألقنعـــة للعمالء إال حيـــن إجراءهم 
خدمة تقتضي نزعها، إضافة إلى منع 
اســـتخدام مجففات الشـــعر، وضرورة 
اســـتبدال شفرات الحالقة لكل عميل، 

وتعقيم كل أدوات التقليم واألظافر.
وأشـــارت الدوســـري إلى إيقاف بعض 
الخدمـــات فـــي الصالونـــات ومحالت 
الحالقـــة كعالجات الوجـــه، الخيوط، 
الرمـــوش  التدليـــك،  ميكروبالدينـــغ، 
الشـــبه دائمـــة، وصالت الشـــعر القابلة 
لإلرجـــاع، إلـــى جانـــب الحـــرص علـــى 
عدم تقديـــم الطعام والشـــراب، الفتًة 
إحضـــار  العمـــالء  بإمـــكان  أنـــه  إلـــى 

زجاجات المياه الخاصة بهم.
الدوســـري  أكـــدت  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
الرياضيـــة  المراكـــز  إغـــالق  اســـتمرار 
البدنيـــة  التربيـــة  وصـــاالت  الخاصـــة 

الخاصـــة  الســـباحة  وبـــرك  الخاصـــة 
الخاصـــة،  الترفيهيـــة  واأللعـــاب 
واقتصار نشـــاط المطاعم ومحال بيع 
األطعمة على خدمات البيع الخارجي 
مـــع  للمنـــازل،  الطلبـــات  وتوصيـــل 
االســـتمرار في تخصيص أول ســـاعة 
مـــن فتح محـــالت األغذيـــة والتموين 
لكبـــار الســـن والنســـاء الحوامل فقط 
لتقليـــل المخالطـــة، مع اســـتمرار غلق 
مقاهي الشيشـــة، وصاالت المناسبات 

والفعاليات.
ولفتت الدوســـري إلى توجيه القطاع 
الخـــاص مـــن قبـــل الجهـــات المعنيـــة 
بمواصلـــة تطبيـــق العمـــل مـــن المنزل 
قدر المستطاع، ومواصلة تقليل عدد 
العمـــال الموجوديـــن قـــدر المســـتطاع 
فـــي األقســـام والمكاتـــب مـــع مراعـــاة 
تدابير التباعـــد االجتماعي، ومواصلة 
المســـتخدمين لوســـائل  تقليـــل عـــدد 
المواصـــالت الخاصة بالعمال من قبل 

الشركات.
ونوهت الدوســـري أن وزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة تواصل جهودها 
لتكثيف الحمالت التفتيشية، والتأكد 
والمحـــالت  األســـواق  تطبيـــق  مـــن 
ومحـــالت  والصالونـــات  التجاريـــة 
الحالقة لكافـــة القرارات واإلجراءات 
االحترازية المتخذة؛ للحد من انتشار 
الفيروس، داعيـــة الجميع لإلبالغ عن 

أية مخالفات وتجاوزات.
مـــن جهتـــه، أكـــد استشـــاري األمراض 
العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  وعضـــو 
لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف 
االلتـــزام  ضـــرورة  علـــى  القحطانـــي 
بالقرارات واإلجراءات لتجاوز تحدي 
قـــرب  مـــع  فيـــروس كورونـــا خاصـــة 

حلول عيد الفطر المبارك.
وأشـــار القحطانـــي إلـــى أنه تـــم حتى 
وتـــم  حالـــة   3873 تعافـــي  اليـــوم 
إخراجهـــا مـــن مراكـــز العـــزل والعالج، 
وبلغ عدد الفحوصات المختبرية التي 
تم إجراؤها أكثر من 262 ألف فحص، 
بما يسهم في الكشف المبكر في حال 

ســـرعة  وبالتالـــي  الفيـــروس  وجـــود 
العـــالج، منوًهـــا بأنـــه ال يوجـــد فحص 
دقيـــق %100 للكشـــف عـــن فيـــروس 
كورونا، ولم يتم التوصل آللية دقيقة 

حتى اآلن في كافة دول العالم.
وقـــال القحطانـــي: إن مملكة البحرين 
تعتمد على اختبـــار )PCR(، مع اتخاذ 
إجـــراءات إضافيـــة احتياطيـــة، ففي 
بعـــض الحـــاالت يتـــم إعـــادة الفحص 
خـــالل 24 ســـاعة خاصـــة فـــي حـــال 
وجود األعراض، وذلـــك لزيادة التأكد 
من نتيجـــة الفحص واتخـــاذ اإلجراء 

المناسب.
العمـــل  أن  إلـــى  القحطانـــي  وأشـــار 
التدريـــب  جـــاٍر علـــى توســـيع نطـــاق 
لكافـــة الطواقـــم الطبيـــة والتمريضية 
مـــع  التعامـــل  علـــى  قـــادرة  لتكـــون 
كافـــة  وتنفيـــذ  المســـتجدات  كافـــة 
الخطـــط الموضوعـــة للســـيناريوهات 
المختلفة، كمـــا تم حتى اليوم تدريب 
مـــن  شـــخص   1500 عـــن  يزيـــد  مـــا 
أطبـــاء وممرضيـــن ومنتســـبين للمهن 
المساعدة الطبية، إذ اشتمل التدريب 
على مختلف الورش العملية المكثفة، 
وأحـــدث التوجيهات لمكافحة وعالج 
فيروس كورونا والتعامل مع الحاالت 
وكيفيـــة  كورونـــا  بفيـــروس  القائمـــة 
التعامـــل مـــع أحـــدث أجهـــزة التنفس 
االصطناعـــي، والتدريـــب فـــي مجـــال 
العالج التنفسي والتعامل مع الحاالت 
القائمـــة الحرجـــة، منوًهـــا بأنه ســـيتم 
توسيع نطاق التدريب لكافة الطواقم 
الطبيـــة والتمريضيـــة لتكـــون قـــادرة 
علـــى التعامل مـــع كافة المســـتجدات 
الموضوعـــة  الخطـــط  كافـــة  وتنفيـــذ 

للسيناريوهات المختلفة.
وعـــن الوضع الصحي للحاالت القائمة 
استشـــارية  بينـــت  البحريـــن،  فـــي 
األمراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
عـــدد  أن  الســـلمان  جميلـــة  كورونـــا 
الحاالت القائمـــة التي يتطلب وضعها 
الصحـــي تلقـــي العـــالج بلـــغ 26 حالـــة 

قائمـــة، منهـــا 7 حاالت تحـــت العناية، 
مـــن  مســـتقر  وضعهـــا  حالـــة  و4282 
العـــدد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي 
بلـــغ 4289 حالة قائمـــة، كما تم تعافي 
مراكـــز  مـــن  وخروجهـــا  حالـــة   3873

العزل والعالج.
وشـــددت على ضـــرورة التزام الجميع 
بالقـــرارات الصادرة وكافـــة التعليمات 
واإلرشـــادات وأهمهـــا معاييـــر التباعد 
التجمعـــات  وتجنـــب  االجتماعـــي 
العائليـــة مـــع قـــرب حلول عيـــد الفطر 
للجهـــود  الشـــكر  مقدمـــة  الســـعيد، 
التصـــدي  فـــي  المخلصـــة  الوطنيـــة 
لفيـــروس كورونـــا، التـــي تهـــدف إلـــى 
جانب وعي المجتمع للحد من انتشار 

الفيروس.
وقالـــت: إنه مع إعادة فتح الصالونات 
األربعـــاء  يـــوم  الحالقـــة  ومحـــالت 
األقنعـــة  لبـــس  علـــى  نشـــدد  القـــادم، 
وحامـــي الوجـــه والقفـــازات والمرايل 
القابلة للرمـــي لجميع العاملين، ولبس 
القفـــازات واألقنعـــة للعمـــالء إال حين 
نزعهـــا؛  تقتضـــي  خدمـــة  إجراءهـــم 

حفاًظا على صحة وسالمة الجميع.
وأضافـــت أن ارتـــداء كمامـــات الوجه 
الطبيـــة أو القطنيـــة منهـــا يعـــد إجراًء 
وقائًيـــا مـــن الفيـــروس، مـــع ضـــرورة 
االســـتمرار في االلتزام بغســـل اليدين 
بالماء والصابون جيًدا بشـــكل دوري، 
معقـــم  اســـتخدام  علـــى  والحـــرص 
اليدين، وتنظيف األســـطح واألشـــياء 
التـــي يتم اســـتخدامها بشـــكل متكرر 
دوريـــة،  بصـــورة  جيـــًدا  وتعقيمهـــا 
وتغطيـــة الفم عند الســـعال والتخلص 
مـــن المناديـــل المســـتخدمة بالطريقة 
الصحيحـــة، إضافة إلـــى تجنب لمس 
أو  الحمـــى  مـــن  يعانـــي  شـــخص  أي 
الســـعال، وإذا ظهـــرت األعـــراض على 
أي شـــخص عليه االتصال على )444(، 
واتباع التعليمات التي ســـوف تعطى 
إليـــه؛ مـــن أجل حفظ صحة وســـالمة 

المواطنين والمقيمين في المملكة.

المنامة - بنا

مقبلون على عيد الفطر ونعول على التزام المجتمع باإلجراءات
وتعافيها القائمة  الحاالت  عالج  سرعة  في  يسهم  األعراض  وجود  عن  اإلبالغ  سرعة  الوطني:  الفريق 
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تحريرهـــا  فـــي  يشـــارك  متنوعـــة  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(.

مع سعيد محمد

^قـــال الشـــيخ فريد التونـــي إن هنالك خالف فقهي حـــول وجوب نية الصوم 
بشهر رمضان، ليلة بليلة، أو للشهر كله، وذلك وفقًا للمذهب المتبع.

هل تجب نية صيام رمضان أم يكفي نية صيام الشهر كله دفعة واحدة؟ «

بـــه خـــالف فقهي ما بيـــن الجمهور والشـــافعية، فاألمام الشـــافعي يأخذ حديث 
النبـــي صلى هللا عليه وســـلم بـــأن )من لم يبيت نية الصوم مـــن الليل فال صيام 

له(، وعليه هو يذهب بضرورة تبييت النية من كل ليلة.
أما الجمهور ومنهم األمام أحمد بن حنبل فلقد ذكر أن أساس تبين النية لشهر 

رمضان عند دخول هالل رمضان، فالموضوع خالفي وفقًا للمذهب.
هذا بالنســـبة لصيام الفريضة، أما بالنســـبة لصيام المســـنون، فلو صحى 

المرء بعد شروق الشمس، وتعود أن يصوم، فينوي فقط.
ما حكم من أصابها الحيض وهي صائمة قبل اإلفطار بفترة  «

بسيطة؟

يفسد هذا اليوم، وعليه قضاءه، وبالعكس لهو طهرت قبل صالة الفجر، 
وهي حائض فتنوي الصيام حتى لو تغتسل.

هل يصح للصائم استخدام معجون األسنان أو غسول للفم؟ «

يجيب الشيخ علي عاشور فيقول “نعم يجوز ذلك إذا كان المكلف يثق 
مـــن نفســـه، أي يثـــق أال ينزل إلى معدتـــه بعض المـــاء أو بقايا معجون 
األســـنان، واألكثر من ذلـــك، أن الفقهاء يقولون لو ابتلع اإلنســـان بقايا 
معجـــون األســـنان من غير قصد ومن غير عمـــد، فذلك ال يضر بصومه 
أصـــاًل، ألن المحذور شـــرًعا هو ابتالع الماء أو بقايـــا الطعام مع القصد 

والعمد، وفي غير هذه الحالة، ال يضر ذلك الصوم”.
وفـــي تقديـــري الشـــخصي، ال بـــأس مـــن التحفظ علـــى اســـتخدام معجون 

األسنان أو غسول الفم إذا خيف من عدم التحكم في نزول البقايا أو حصول 
نوع من الوسوسة، مع تأكيد قدرة الصائم على التحكم في الماء وعدم نزوله 

إلـــى جوفـــه، علًما أن اســـتخدام معجون األســـنان وغســـول الفـــم المطيب 
للرائحة في الدائرة البســـيطة في المحيط األســـري أو باألشخاص 

الذيـــن يلتقـــون باآلخرين ال بأس به، فليـــس محبًبا أن يلتقي 
باآلخريـــن برائحة فـــم مزعجة نتيجة تراكم بقايـــا الطعام أو 
روائـــح المشـــروبات، فالنظافة الشـــخصية مطلوبـــة خصوًصا 

في حال االلتقاء بالناس.

جدلجدل سعيد محمدإبراهيم النهام

الشيخ التوني:
خالف فقهي حول نية الصوم برمضان

الشيخ عاشور:
معجون األسنان وغسول الفم... ال بأس بهما

قال استشاري طب األسرة وعالج السكري فيصل المحروس إن المرضى المصابين بالداء السكري وارتفاع الضغط والكوليسترول والسمنة وبعض األمراض 
المزمنــة هــي فئــات معرضــة لإلصابــة بدرجة كبيــرة بفيروس كورونا كون جهازهــم المناعي أقل قوة، وهذا مــا ركزت عليها في متابعــة األبحاث والمعلومات 

المستجدة في الفترة األخيرة. 

تطوير اللقاح المضاد

وأشـــار إلـــى أنه حتى لـــو تم رفـــع الحظر، 
فالبد من بقاء درجة الحذر عالية الســـيما 
واالجتماعيـــة،  الدينيـــة  التجمعـــات  فـــي 
مـــن  عـــدد  مـــع  بالتواصـــل  أنـــه  موضًحـــا 
الزمـــالء الباحثين في بريطانيا والواليات 
المتحدة األميركي وفـــي المراكز البحثية 
هنـــاك، فإن العمـــل قائم هناك علـــى إيجاد 
لقـــاح ضد “كورونـــا” على مســـارين، األول 
اســـتخدمت  التـــي  األدويـــة  تطويـــر  هـــو 
في الســـابق لبعـــض الحـــاالت مثل حاالت 
“الحـــزام النـــاري” وهو باهـــظ الثمن، ويتم 
تجربتـــه علـــى مرضـــى “كورونـــا”، إال أنهم 
يريـــدون تطويـــره، كمـــا أن هنـــاك عقـــارا 
آخرى مضاد للفيروسات يخضع للدراسة، 
وقـــد تـــم إجـــراء مســـح للوفيـــات لمعرفة 
بعـــض الخصائـــص، ومنهـــا الفئـــة العمرية، 
الجنس، وهـــل يعانون أمراض مزمنة وما 
هي أكثرها، ومن خالل نتائج المسوحات 
التي أجريت علـــى المتوفين من “كورونا” 

فـــي أوروبا، تصـــدر مرضى الســـرطان 
المناعـــة  نقـــص  ومرضـــى 

المتكسبة “األيدز”.

دراسة تأثيرات “مابعد 
التعافي”

وعلـــى ذات المســـار، أوضـــح المحـــروس 
ومراكـــز  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  أن 
األبحـــاث يجـــرون دراســـات تتبعية، وهي 
دراســـات مجتمعيـــة متكاملـــة؛ للتأكد من 
صحـــة المتعافين والتعـــرف على تأثيرات 
الفيـــروس علـــى أعضـــاء الجســـم، فهنـــك 
احتمال التأثير على اإلنجاب وكذلك على 
انتظام الدورة الشـــهرية لدى النســـاء؛ ألن 
الفيـــروس يؤثـــر فـــي كل الجســـم، إضافة 
إلـــى تأثيره علـــى الرئة فهل تتحســـن بعد 
العالج أن تتأثر، وقال: “يتساءل البعض.. 
أســـباب الوفـــاة هـــل هـــي مـــن الرئـــة؟ ال.. 
فالكثيـــر من الوفيات تبين أن الســـبب هو 
تأثر عضالت القلب والغشـــاء القلبي وهذا 
مـــا تريـــد الدراســـات الجاريـــة اآلن إثباته، 
إضافـــة إلى تأثيرات “كورونـــا” على النمو، 
فاألطفال، ولو أن نســـبة إصابتهم ضئيلة، 
لكـــن الباحثيـــن يريـــدون إضـــاءات حـــول 

الموضوع من خالل األبحاث.

تطعيم ضد السل الرئوي

بعـــض  إلـــى  المحـــروس  ويتطـــرق 
بعـــض  أن  وهـــي  المعلومـــات، 
الدراســـات الحظت أنه في بعض 
البلـــدان اآلســـيوية واإلفريقيـــة، 
بفيـــروس  اإلصابـــة  نســـبة  فـــإن 
كورونـــا أقل، وبعـــد البحث 
الـــدول  أن  وجـــدوا 
كانـــت  التـــي 
م  تســـتخد

تطعيًمـــا ضـــد الســـل هـــي األقـــل، فيما تم 
إيقـــاف التطعيـــم ضـــد الســـل فـــي الكثيـــر 
مـــن الـــدول األوروبية منذ ســـنين طويلة، 
البكتيريـــا  يمنـــع  التحصيـــن  أن  ويعتقـــد 
جهـــاز  ويقـــوي  الرؤيـــة،  للســـل  المؤديـــة 
لمثـــل  بـــل حتـــى  للســـل،  ليـــس  المناعـــة، 
فيـــروس “كورونـــا”، وأضـــاف قوله:”لكـــن 
األمـــر يحتـــاج دراســـة تأكيديـــة، ومنظمة 
الصحة العالمية بصـــدد التعاون مع مراكز 
األبحـــاث المعدية؛ للتأكد من هذا الجانب، 
وألنني مختص في وبائيات األمراض غير 
المعدية وعلى رأســـهم الســـكري وتوابعها 
وأعمل من جانبيـــن: األول األبحاث ولدى 
أبحاث عالمية نشرتها والجانب الثاني هو 
العالج اإلكلينيكـــي في العيادة، فاألبحاث 
تجرى فـــي الجامعة وفـــي المجتمع، ومن 
خـــالل العيادة تتمكن من إجراء دراســـات 
وأبحـــاث، فالدراســـات تجـــرى اآلن، وقـــد 
القصـــوى  العنايـــة  غـــرف  الدولـــة  وفـــرت 
وأجهـــزة التنفـــس الصناعـــي ذات الكلفـــة 
المستشـــفى  فـــي  بـــدا  مـــا  العاليـــة وهـــذا 
دفـــاع  قـــوة  فـــي مسشتشـــفى  الميدانـــي 

البحرين”.
فـــي  التحـــدث عنـــه  أريـــد  “مـــا  وأضـــاف: 
األســـاس هـــو أن ثقافـــة المرضـــى مهمـــة 
ضـــروري،  وإرشـــاده  ونصحـــه  للغايـــة، 
فالتباعـــد االجتماعي أمر جـــًدا مهم وأتى 
بنتائـــج كبيـــرة فـــي الـــدول التـــي طبقـــت 

الحجر والوفيـــات قليلة، وفي 
خطونـــا  البحريـــن  مملكـــة 

خطـــوات رائـــدة، والبد 
أن نرفع الشـــكر 

والتقدير 

واإلشادة بالقيادة الرشيدة للبالد، وبوزارة 
الصحـــة والفريـــق الوطنـــي والمتطوعين، 
لجمـــع  خيـــر”  “فينـــا  حملـــة  إلـــى  إضافـــة 

التبرعات لمساندة جهود المكافحة”.

تطبيق التحذيرات والنصائح

وعبـــر بالقول إن وعي اإلنســـان البحريني 
والسوشـــال  اإلعـــالم  فـــي  ونجـــد  عـــال، 
ميديـــا إلـــى حـــد كبيـــر، أن النـــاس تطبـــق 
الكمـــام  كلبـــس  والنصائـــح  التحذيـــرات 
ونظافـــة اليديـــن، وبالتأكيـــد لـــكل قاعـــدة 
شـــواذ وتظهر مخالفات تتعرض للمساءلة 
القاونيـــة، إال أن التباعـــد االجتماعـــي مهم 
لتقليـــل احتمـــال انتشـــار الفيـــروس، فـــإن 
مـــن الضرورة بمكان تأكيد التزام المرضى 
ذوي المناعـــة الضعيفة كأمراض الســـكري 
والضغط ومرضى السرطان الذين يتلقون 
العـــالج الكيمـــاوي وكذلك مـــن يأخذ عقار 
الكورتيـــزون من ســـنين وحمـــى المفاصل 
ومرضـــى جهـــاز المناعـــة الذاتيـــة، فهؤالء 
كلهم معرضون لإلصابـــة بالفيروس، ومن 
هذا المنطـــق، فإن العالجات التي أعطيت 
هي ليســـت لقتل الفيـــروس، بل للتخفيف 

من حدته ومضاعفاته.
واختتـــم بالقـــول إنـــه حتـــى لـــم تـــم رفـــع 
الحظـــر، وعـــاد النشـــاط والحيـــاة اليومية 
واألســـواق إلى طبيعتهـــا، فالبد من الحذر 
ثم الحذر، الســـيما فـــي التجمعات الدينية 
واالجتماعية كالـــزواج والرحالت الدينية 
والســـفر الـــذي يمكن تأجيلـــه، فالتجمعات 
قـــد تعيـــد الفيروس مرة أخرى ســـواء في 
العالم اإلســـالمي أم فـــي الفاتيكان، فنحن 
نتحـــدث عن “فيروس” يتطلـــب حزًما من 
الجميـــع في مواجهتـــه وعدم االســـتهانة، 
فـــي  بيـــد  ويـــًدا  البحريـــن  فريـــق  وكلنـــا 
مواجهة كورونا، والبد من االلتزام بالبقاء 
في المنازل واتباع اإلرشـــادات إلى الوقت 
الذي تعلن فيه الدولة إجراءاتها القادمة.

الفيروس يتطلب حزما خصوًصا على صعيد التجمعات الدينية واالجتماعية

المحروس: 
حتى لو انخفض خطر ”كورونا” البد من رفع الحذر
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سعيد محمد

محرر الشؤون المحلية

الشيخ علي 
عاشور

الشيخ فريد 
التوني

األســـر  مقـــدور  فـــي  ســـيكون 
المســـجلة فـــي كشـــوف جمعية 
الخيريـــة  عيســـى  مدينـــة 
االجتماعيـــة أن يتقدموا بطلب 
قرابـــة 20 خدمـــة عبـــر الموقـــع 
اإللكترونـــي “أونالين”؛ تيســـيًرا 
لحصول األســـر علـــى خدماتها 
التباعـــد  لمتطلبـــات  وتطبيًقـــا 
االجتماعـــي والعمـــل عـــن ُبعـــد 

التي فرضتها جائحة كورونا.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ووفـــق 
فـــإن  البنـــاء،  نضـــال  الجمعيـــة 
الجمعية دشـــنت خدمة تقديم 
عبـــر  المســـاعدات  طلبـــات 
صفحتها اإللكترونية من خالل 
نظـــام “جمعيتـــي” الـــذي أصبح 
عالمـــة فارقـــة فـــي الخدمـــات 
تقدمهـــا  التـــي  اإللكترونيـــة 
الجمعيـــات، في إطار مســـاعي 
الخدمـــات  لتطويـــر  الجمعيـــة 
المتعففـــة  لألســـرة  المقدمـــة 
المسجلة في الجمعية بتدشين.
قـــد  الجمعيـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
دشنت 20 مساعدة يمكن لألسر 
المســـجلة تقديـــم طلباتهـــا عبر 
الموقع اإللكتروني، وقد روعي 
في الخدمة الجديدة البســـاطة 
مـــن  المطلـــوب  يكـــون  بحيـــث 
األســـرة اختيار نوع المســـاعدة 
المطلوبـــة  المســـتندات  ورفـــع 
وكتابـــة مالحظاتهم إن وجدت 
تقديمـــم  زر  علـــى  والضغـــط 
الطلـــب، والذي ســـيصل تلقائًيا 

إلى المعنيين في الجهاز التنفيذي بالجمعية.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، قـــال رئيـــس المســـاعدات بالجمعيـــة محمد آل 
رضـــي إن الخدمـــة الجديدة ستســـهم فـــي رفع مســـتوى التواصل 
بين الجمعية واألســـرة المتعففة والوقوف علـــى حاجاتها وتلبيتها 
في أســـرع وقت، ذلك أن البت في الطلبات وبحســـب الصالحيات 
الممنوحـــة يتـــم عبر النظم الســـحابية التي يوفرهـــا نظام جمعيتي 
بحيـــث ال يتطلـــب تواجدنـــا في مقـــر الجمعية للنظر فـــي الطلبات، 
علًمـــا بأنـــه يتـــم البـــت فـــي الطلبات فـــي وقـــت قياســـي ال يتجاوز 
أســـبوًعا كحد أقصى ما لم يكن الطلب يستدعي الزيارة الميدانية، 
ففي هذه الحالة يستغرق وقًتا أطول، لكنه ال يتجاوز األسبوعين، 
وممـــا يجـــدر ذكره أن الجمعية نظرت في العـــام ٢٠١٩ فيما يقارب 
824 طلًبـــا تجـــاوزت نســـبت الموافقـــة فيها 85 %، وقـــد بلغ حجم 
المســـاعدات المقدمـــة 255 ألـــف دينـــار اســـتفادت منها 188 أســـرة 

متعففة.

“خيرية مدينة عيسى” 
تدشن 20 “مساعدة” إلكرتونًيا

نضال البناء

محمد جميل آل رضي

188 أسرة 
تسلمت إعانات 

بقيمة 255 
ألف دينار في 

2019



أيــام قليلــة ونســتقبل عيــد الفطــر المبــارك، وتعــودت األســر البحرينيــة كل عــام إلــى 
اصطحاب أطفالها في مثل هذه األوقات للتســوق بغرض شــراء مالبس العيد، حيث 
تمتلــئ األســواق والمجمعــات التجاريــة بالعوائــل البحرينية واألطفــال ابتهاًجا بقرب 

قدوم عيد الفطر المبارك. 

وتعـــود األطفـــال بالبحريـــن علـــى ارتـــداء 
المالبـــس الجديدة في الصباح الباكر ليوم 
العيـــد والتجـــول فـــي المنطقـــة وزيـــارات 
األجـــداد واألهـــل، حيـــث تكتمـــل الفرحـــة 
بحصول األطفـــال على “العيديـــة”، والتي 
تختلـــف من شـــخص آلخـــر وتكـــون مبلغا 
نقديـــا يحصل عليه األطفـــال من األقارب 
ولكنـــه يـــزرع الفـــرح فـــي نفوســـهم، األمر 
الـــذي يجعلهم ينتظـــرون العيـــد والعيدية 
بفـــارغ الصبـــر. وفـــي جولـــة “البـــالد” قبل 
التجاريـــة  المحـــالت  علـــى  الفطـــر  عيـــد 
المتخصصـــة فـــي بيع المالبـــس واألحذية 
والفساتين، واألكسســـوارات ومستلزمات 
األطفـــال والزينة وغيرهـــا، التقت مندوبة 
الصحيفة مـــع مجموعة من األهالي الذين 
شدوا الرحال للمجمعات واألسواق لشراء 

مستلزمات العيد. 

وقت قصير

المواطنـــة ســـعاد علـــي، وهـــي أم لثـــالث 
بنات حرصـــت على لبـــس الكمامات أثناء 
التســـوق، وقالـــت إن التســـوق هـــذا العـــام 
يختلف تماًما عن األعوام الســـابقة؛ بسبب 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأردفت أن شراء مالبس البنات الثالث لم 
يســـتغرق معها ســـوى وقت قصير؛ بسبب 
حرصهـــا علـــى عـــدم المخالطـــة واالكتفاء 
بمتجريـــن فقـــط، والعودة للمنزل ســـريًعا، 
البنـــات  اصطحـــاب  قـــررت  أنهـــا  مؤكـــدة 
للتأكـــد من المقاســـات وعدم العـــودة مرة 
أخـــرى لتغيير أو اســـتبدال المالبس تقيًدا 

بالقرارات الصادرة من الجهات الرسمية.
وأضافت أن مالبس العيد لألطفال تشكل 
جـــزءا مـــن تراثنـــا البحريني، وهـــي تمثل 
الفرحة التي نزرعهـــا بداخل قلوب أبنائنا، 
رغـــم أنها لن تقوم هذا العام بزيارة األهل، 
وســـتكتفي بتصوير بناتهـــا بمالبس العيد 
وتنـــاول “قـــدوع العيد” مـــع أفـــراد العائلة 

صباًحا احتفاال بالعيد.

تغيير الجو

بينـــت الهنـــوف محمـــد أنهـــا قررت شـــراء 
مالبس العيد ألطفالها رغم معرفتها بأنهم 
لـــن يشـــعرون بالعيـــد هـــذا العـــام؛ بســـبب 
اإلجراءات المتبعة بشأن فيروس كورونا، 

وحرصها على عدم االختالط مع األهل.
وذكرت أن سبب شراء المالبس الجديدة 
ألطفالهـــا األربعة كان بدافـــع “تغيير الجو” 
فـــي  وإشـــراكهم  بالمنـــزل،  المكـــوث  عـــن 
فرحـــة العيد بمالبس جديدة وتصويرهم، 
بالفيديـــو  الهاتفيـــة  المكالمـــات  وإجـــراء 
لتبـــادل التهنئـــة مـــع أفـــراد العائلـــة بكامل 

أناقتهم.

فستان وردي

 5 العمـــر  مـــن  تبلـــغ  التـــي  الطفلـــة  منايـــر 
ســـنوات، والتـــي كانـــت بصحبـــة والدهـــا، 
قالت لـ “البالد” عن سبب وجودها بالمجمع 
التجـــاري وهي ترتدي الكمامة والقفازات، 
إنهـــا تخشـــى الكورونا وتنتظـــر العيد منذ 
فترة طويلة، وجـــاءت مع والدها الختيار 
فستان وردي وكمامة وردية لكي تصورها 
“اآليبـــاد”  عبـــر  وتبعـــث صورهـــا  والدتهـــا 

إلى “قـــروب” العائلة لتلقـــي “العيدية” عبر 
برنامج “البنفت”.

تقيدوا بالتعليمات

أثنـــاء  االجتماعـــي  التباعـــد  إطـــار  وفـــي 
التســـوق ذكرت الشـــابة نـــورة جناحي أن 
المجتمع البحريني واع جًدا في مثل هذه 

الظروف االستثنائية.
واستشـــهدت بقلة إقبـــال المواطنين على 
شراء مالبس العيد؛ بسبب إدراكهم أنه لن 

يكـــون هناك أي مظاهـــر للعيد مثل األعياد 
الســـابقة، واالكتفـــاء بالجلـــوس بالمجلس 
مـــع العائلـــة، وتنـــاول غداء العيـــد وتوزيع 
العيـــادي علـــى أفـــراد العائلة مـــن األطفال 
لغرس نـــوع من البهجة في الجـــو العائلي 
فـــي مثل تلك المناســـبات، داعيـــة الجميع 
إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن الفريق 
الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونا لحين 
انحســـار الفيـــروس تماًما، وعـــودة الحياة 

إلى طبيعتها.

األسواق المتنقلة

وفـــي ختام الجولـــة توجهت “البـــالد” إلى 
األســـواق المتنقلـــة التي تعـــرض المالبس 
الجاهزة والفســـاتين والعبايات النســـائية، 
إذ  تماًمـــا،  متوقـــع  غيـــر  المشـــهد  كان  إذ 
الحظنا إقباال ضئيال على شـــراء المالبس، 

وخلو ملحوظ من الزبائن.
أحد الباعة، أكـــد أن إقبال المواطنين هذا 
العـــام علـــى الشـــراء ضعيـــف جًدا بســـبب 
فيـــروس كورونـــا وعـــدم احتفـــال معظـــم 
العوائل بالعيد مع بعض، واالكتفاء بالبقاء 
فـــي المنزل كان الســـبب الرئيس في عدم 

اإلقبال على شراء المالبس.
وأضـــاف: نتمنى  زوال جائحـــة الفيروس 
بأسرع وقت وعودة األوضاع على ما كنت 
عليـــه ســـابًقا؛ ألن األوضـــاع االقتصاديـــة 
كل  علـــى  القاتمـــة  بظاللهـــا  تلقـــي  بـــدأت 

مظاهر الحياة، ومنها فرحة العيد.

عيد بأية حال عدت يا عيد.. كساد باألسواق المتنقلة
ــبــنــفــت” ـــ “ال ــة بـ ــدي ــي ــع ــة ورديــــــان وتــنــتــظــر ال ــام ــم ــار فــســتــانــا وك ــت ــخ ــر ت ــاي ــن م

سعاد: تسوقت 
بسرعة واكتفيت 

بمتجرين لشراء 
مالبس بناتي

نورة: قلة اإلقبال 
على شراء 

المالبس دليل أن 
المجتمع واٍع

 الهنوف
تقصد السوق 

والسبب “تغيير 
الجو”

تصوير األطفال 
بالمالبس الجديدة 

وإرسال الصور بـ 
“الواتساب” للعائلة
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نظمــت حملــة لتعقيــم قريتــي ســماهيج والدير برعاية النائب هشــام العشــيري والبلــدي فاضل العــود وبالتكاتف مع مؤسســات المجتمع المدني 
بالمنطقتيــن. وشــارك فــي الحملــة فــرق تطوعية. وقال النائب العشــيري: الحملة تمت بســواعد شــباب الدائــرة، وجاءت لمنــح الفرصة للحماس 

الشبابي المتطوع والمحب لخدمة الوطن.

بـــاب  مـــن  أتـــى  العطـــاء  هـــذا  أن  وأكـــد 
التكاتـــف والتعاون المجتمعـــي مع فريق 
البحريـــن، الـــذي لـــم يتوان ببـــذل الجهود 

كافة الممكنة للتصدي لهذه الجائحة.
وبين أن مسؤولية الحفاظ على المجتمع 
وصحتـــه ليســـت حصـــًرا علـــى الجهـــات 

الحكومية، بل تبدأ من دائرتنا الشخصية، 
من بـــاب الوطنية وحـــب المجتمع، فكلنا 
مســـؤول اليوم وكلنـــا بالتزامنـــا وعطائنا 
نكـــون جنًدا مجندة فـــي وجه هذا الوباء 

لمحاربته.
وتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل إلدارة الدفـــاع 

المدني ولمركز شـــرطة ســـماهيج برئاسة 
المقـــدم عيســـى الســـليطي، والـــى وزارة 
اإلعالم وصحيفـــة “البالد” على تغطيتهم 
اإلعالمية للحملة، وللعضو البلدي وبلدية 
المحرق وجميع الشـــباب المشاركين على 

ما قدموه خالل هذه المبادرة الوطنية.

الحملة بمشــاركة ســواعد شــبابية تطوعية

تعقيـم سماهيج والديـر... والعشيري: كلنـا مسـؤولون

محرر الشؤون المحلية

صورة جماعية قبيل تعقيم الدير

العشيري متحدثا عند تعقيم سماهيج

بدور المالكي
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بدور المالكي

راشد الغائب   |   تصوير خليل إبراهيم

أكـــدت اختصاصيـــة التغذيـــة العالجية 
فـــي مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعـــي 
أريـــج الســـعد أن الصائـــم فـــي رمضـــان 
يحتـــاج نظامـــا غذائيـــا صحيـــا متوازنا 
المركبـــات  جميـــع  يحـــوي  ومتكامـــال، 
الغذائيـــة األساســـية، مؤكـــدة أن الغذاء 
الصحـــي المتوازن يمنـــح الصائم صحة 
جيدة؛ ألن الجســـم أثناء الصيام يعاني 
الحرمان، ويحـــاول االعتماد في طاقته 
وحاجته على ســـكر الغلوكـــوز الموجود 
فـــي وجبة الســـحور، إال أن هذه الوجبة 
ال تستطيع تلبية احتياجاته من الطاقة 
والســـكر الكافـــي إال لســـاعات محدودة 
بعدها يقوم الجســـم باســـتخدام المواد 
الســـكرية، ثـــم الدهنيـــة المخزونـــة فـــي 
الدهـــون  فتـــذوب  الجســـم،  أنســـجة 
الزائـــدة، وبعد الصيام ومع تناول وجبة 
المحمـــل  الـــدم  تدفـــق  يـــزداد  اإلفطـــار 
بالغذاء واألكســـجين إلى جميع أنسجة 
وخاليا الجســـم، فتتجدد خالياه وتزيد 

قوته ونشاطه.
وأشـــارت الســـعد إلـــى أنـــه يفضـــل 
بالتوابـــل  الملـــح  عـــن  االســـتعاضة 
كريمـــا  واســـتبدال  أنواعهـــا،  علـــى 
الطبـــخ بحليـــب قليـــل الدســـم مـــع 
ملعقة نشـــا واستبدل الزبدة بالزيت 
النباتـــي؛ لكي نحقق وجبات صحية 
متوازنـــة تمنحنا الصحـــة والعافية، 
ونستطيع من خاللها تخفيف الوزن 
واالبتعـــاد عن الكثيـــر من االمراض.

لــــ  تصريحـــات  فـــي  الســـعد  وأكـــدت 
فرصـــة  رمضـــان  شـــهر  أن   “ البـــالد   “
لتغييـــر العـــادات والســـلوكيات الغذائية 
الخاطئـــة، فالصيـــام لـــه فوائـــد صحيـــة 
عديـــدة منهـــا تخفيـــف الوزن ويحســـن 
اســـتجابة الجسم لألنســـولين، فيساعد 
علـــى تنظيـــم معدالت الســـكر فـــي الدم 
وتنظيم معـــدالت الضغط الدم وخفض 
الكوليستيرول الضار والدهون الثالثية 
في الـــدم، فيقلل مـــن احتمالية اإلصابة 
بأمراض القلب ويساعد في الوقاية من 
اإلصابة باألمراض المتعلقة بانتكاســـات 
الشـــلل  يمـــر،  “زهـــا  العصبـــي  الجهـــاز 

الرعـــاش “ ويقلل مـــن معامل االلتهابات 
في الجســـم، فبالتالـــي يقلل من أعراض 

الحساسية والتهابات المفاصل.
وحـــول قواعـــد التغذيـــة الصحيـــة فـــي 
رمضان، أشـــارت الســـعد إلـــى أنه يجب 
بـــدء وجبـــة اإلفطـــار بــــ 3 فـــردات تمـــر 
مـــع كـــوب مـــاء كمصـــدر ســـريع لطاقـــة 
شـــوربة  فطبـــق  للجســـم،  والســـوائل 
دافئ لتهيئـــة المعـــدة وترخية عضالت 
وتقليـــل  الوجبـــة  الســـتقبال  المعـــدة 
مـــع  الهضـــم،  عســـر  حـــدوث  احتماليـــة 
تجنـــب الشـــربات الجاهـــزة، الفتقارهـــا 
الفيتامينـــات واحتوائهـــا علـــى كميـــات 
كبيـــرة مـــن الملح، علـــى أن يتـــم تناول 
الطعام ببطء وبما يناســـب احتياجاتك؛ 
ألن الوجبـــات الكبيـــرة تســـبب الحرقـــة 

والشعور بعد االرتياح.
دقيقـــة   30 وبعـــد  الســـعد،  وأضافـــت 
تنـــاول طبق الســـلطة التي تمد الجســـم 
بالفيتامينـــات والمعـــادن واألليـــاف، ثم 
الوجبة الرئيسة وبكميات معتدلة كاألرز 
والبطاطـــا؛ ألن المواد النشـــوية يمتصها 
تعديـــل  علـــى  ببـــطء، فتعمـــل  الجســـم 
نسبة الســـكر بالدم، مشيرة إلى ضرورة 
احتواء وجبـــة الفطور اللحوم مشـــوية 
أو مســـلوقة؛ ألن البروتينـــات ضرورية؛ 
لتجديد خاليا الجســـم والشعور بالشبع، 
مـــع تنـــاول حصتيـــن مـــن الفاكهـــة بعـــد 
والحـــرص  الســـحور،  وعلـــى  الفطـــور 
علـــى عدم تنـــاول الحلويـــات بعد وجبة 
اإلفطار مباشـــرة؛ ألنه يؤدي إلى توســـع 

المعدة وتأخير في عملية الهضم.

اختصاصية تغذية: استبدلوا الملح بالتوابل

صناديق المالبس... تبرعات تسافر لألسر العفيفة
ـــق ـــف المناط ـــة بمختل ـــن 400 حاوي ـــر م ـــر” لــــ“^”: أكث ـــة خي “بصم

تقدم الصورة األخاذة للصناديق المخصصة لجمع المالبس المستخدمة، 
والتــي انتشــرت أخيــرا بكثافة بكافة مدن وقرى المملكة، صورة مشــرقة 
لمفاهيــم التكافــل االجتماعــي الذي يهتــم البحرينيون ألن يرســخونه في 

حياتهم وحياة أوالدهم، وفي مجتمعهم النبيل.

هـــذه الحاويات والتي تمثل )نجدة( 
وذات  والفقيـــرة  العفيفـــة  لألســـر 
للعامـــة  تخـــرج  المحـــدود،  الدخـــل 
الرســـائل  تحمـــل  بعبـــارات  اليـــوم 
الســـامية التـــي وجـــدت ألجلهـــا، كــــ 
)قديمـــك يغنـــي حياتهـــم(، و)نحول 
عطائـــك إلـــى أكثـــر النـــاس حاجـــة(، 
و)ضع مالبســـك هنا، غيـــرك بحاجة 

لها(.
وتحمـــل هـــذه الحاويـــات تعليمـــات 
متنوعـــة للمتبرعيـــن تشـــمل إمكان 
األطفـــال،  بألعـــاب  أيضـــا  التبـــرع 
العبايـــات،  الكتـــب،  اإللكترونيـــات، 
الشراشـــف، األحذية، الفوط، شـــنط 

اليد، وغيرها.
بأرقـــام هواتـــف  أيضـــا  زودت  كمـــا 
للمعنييـــن الحضـــور  يمكـــن خاللهـــا 
التبرعـــات  هـــذه  واســـتالم  للمنـــزل 
بشكل مباشـــر، يســـهل على الجميع 

توصيلها للناس األكثر حاجة لها.

بصمة خير

وتقول نائب رئيـــس جمعية )بصمة 
خير( عبيـــر الدوســـري، وهي إحدى 
الجمعيـــات الخيريـــة التـــي بـــادرت 
في توزيـــع حاويات جمـــع المالبس 
المســـتخدمة بـــأن المبادرة ســـتكمل 
خمســـة ســـنوات، حيـــث يتـــم فـــرز 
المالبـــس الصالحـــة ويتـــم توزيعهـــا 
على األســـر العفيفة داخل البحرين 
واألردن  كاليمـــن  لـــدول  وخارجهـــا 
والســـودان، فـــي حيـــن يتـــم إعـــادة 

تدوير المالبس البالية.
وتضيف الدوسري “ عدد الحاويات 
يتخطـــى األربعمائة تقريبًا في كافة 
مناطـــق البحرين، وهنالـــك تجاوب 

متفـــاوت مـــا بين هـــذا وذاك، فاألمر 
ثقافـــة  تعزيـــز  الســـتمرار  يحتـــاج 
يفضـــل  فالبعـــض  المالبـــس،  جمـــع 
احضارهـــا للجمعيـــة بدالً مـــن رميها 

في الصناديق”
وتكمـــل “ المشـــروع ســـاهم بالفعـــل 
بخدمـــة الكثيـــر مـــن النـــاس، ونحن 
نشـــجع على أهمية االســـتمرار فيه، 
جـــزء  ليكـــون  عليـــه،  والتشـــجيع 
اصيال من ثقافـــة المجتمع الخيرية 

والتطوعية”.

رمــي القفــازات مظهــر غيــر حضــاري ولكنــه مــا يــزال شــائًعا.  وعند 
ترجلــك مــن الســيارة.. يبــدو فضــاء مواقف الســيارات مثــل بحيرة 
مبعثــرة  مثــل ضفــادع  المرميــة  والقفــازات  أو طوبيــة..  اســفلتية 

باألرجاء.

المشـــهد  رصـــدت  “البـــالد”  عدســـة 
المؤســـف بمنطقـــة مواقف ســـيارات 
لمحـــالت كبيـــرة. لـــم يلتفـــت بعـــض 
بوابـــة  المغادريـــن  المســـتهلكين 
حاويـــات  لوجـــود  المحـــالت  هـــذه 
خضـــراء مخصصـــة لرمـــي القفازات 

المستخدمة.
الوعي كلمة الســـر للتخلص من هذه 
العادة الســـيئة لـــدى كثيريـــن. وربما 
يجهل كثيـــرون أنهم بهـــذا التصرف 
غير المهذب بيئيا يتسببون في نقل 

عدوى كورونا.
وعن هـــذه الظاهرة، قال استشـــاري 
بالمستشـــفى  المعديـــة  األمـــراض 
الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو  العســـكري 

للتصـــدي لفيروس الكورونـــا المقدم 
طبيـــب مناف القحطانـــي أنه “يجب 
رمي القفـــازات باألماكن المخصصة 
لهـــا، واألرض ليســـت مكانهـــا، وهـــذا 
الموضـــوع يحتـــاج لوعـــي وتثقيـــف 
بالجهـــات  األطـــراف  جميـــع  مـــن 

الحكومية”.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمـــا ســـيتخذ مـــن 
رد  المخالفيـــن،  ضـــد  اجـــراءات 
القحطاني أنه “سيرفع هذه المشكلة 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  للفريـــق 
لكورونـــا، وســـيتخذ االجـــراء الـــذي 

يناسب الموقف”.
وكان القحطانـــي يتحـــدث بالمؤتمر 

الصحفي الذي عقد أمس.

القحطانـــي: مشـــكلة رمـــي القفـــازات علـــى طاولـــة الفريـــق الطبـــي وســـيتخذ اجـــراًء

القفازات المرمية على األرض... ضفادع تنقل كورونا!

إبراهيم النهام

أريج السعد
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رفضـــت محكمـــة التمييـــز طعـــن بائع 
 5 عـــدد  بحوزتـــه  ضبـــط  حشـــيش 
ســـيوف، وأيـــدت معاقبتـــه بالســـجن 
مبلـــغ  وبتغريمـــه  ســـنوات   10 لمـــدة 
5000 دينـــار عن تهمة البيع، باإلضافة 
لحبســـه لمدة 6 أشهر عن تهمة حيازة 

السيوف.
درجـــة  أول  محكمـــة  قضـــت  كمـــا 
ســـابقا بإعفـــاء شـــقيقه وصديـــق لهما 
وقضـــت  المذكـــور؛  عـــن  إلرشـــادهما 
بحبســـهما لمدة ســـنة واحدة وبتغريم 
كل منهمـــا مبلـــغ 1000 دينـــار، وأمرت 
مـــن ضمنهـــا  المضبوطـــات  بمصـــادرة 
مبلـــغ 6000 دينـــار ضبطـــت بحوزتهم 
وكميـــة من المواد المخـــدرة والمؤثرة 
حســـبما  التفاصيـــل  وتشـــير  عقليـــا. 

وردت بحكـــم المحكمـــة إلـــى أن إدارة 
مكافحـــة المخـــدرات كانت قـــد تلقت 
المتهـــم  حيـــازة  مفادهـــا  معلومـــات، 
الثاني للمواد المخدرة بغرض االتجار 
فيها، فتم تكليف أحد المصادر السرية 
لشـــراء بعـــض منها، والذي مـــا لبث أن 
اتصـــل بالمتهـــم هاتفيا تحت مســـمعه 
وإشرافه، واتفق معه على شراء كمية 

من الحشيش بقيمة 100 دينار.
وأضافـــت أن المصـــدر انتقـــل برفقـــة 
شـــرطي إلـــى حيـــث المـــكان المتفـــق 
عليـــه، وتـــم االلتقـــاء بالمتهـــم الثاني، 
االســـتالم  عمليـــة  تنفيـــذ  وبمجـــرد 
والتســـليم تـــم القبـــض عليـــه بحوزته 
المـــواد المخـــدرة واألمـــوال المصورة 

سلفا للكمين.

كمين لبائع الحشيش وبحوزته 5 سيوف

بعد والدتها “قعدت” عند أمها ورفضت العودة لزوجها
ــا” ــوع لــــ “بيتهـ ــا بالرجـ ــة تلزمهـ ــر والمحكمـ ــا للهجـ طلبـــت تطليقهـ

قال المحامي محمد صالح إن المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة 
قضت برفض دعوى شــابة تطالب بتطليقها عن زوجها للضرر، 
مدعيــة أن زوجهــا هجرها منذ ســنة وتركهــا وابنهما دون نفقة، 
وألزمــت المدعيــة بالرجــوع إلــى منــزل الزوجيــة حســبما طلب 

زوجها في دعواه المتقابلة ضدها.

وذكـــر أن وقائع الدعوى تتمثل 
في أن المدعية تقدمت بالئحة 
دعوى ادعت فيهـــا أن المدعى 
عليه - موكله - قد هجرها مدة 
عـــام ونصـــف العام، ولـــم ينفق 
عليهـــا وعلـــى ابنهمـــا الوحيـــد، 

فضال عن إساءته عشرتها.
لـــذا فقد تقـــدم موكلـــه بدعوى 

إلـــزام  فيهـــا  طلـــب  متقابلـــة 
المدعيـــة بالرجـــوع إلـــى منزل 
الزوجية، ودفـــع أمام المحكمة 
بعـــدم صحة تلـــك االدعـــاءات 
بأنـــه  المدعيـــة  مـــن  الصـــادرة 

هجرها.
وأوضـــح أنـــه أثبـــت للمحكمـــة 
بأنـــه ووفقـــا لعـــادات وتقاليـــد 

أطراف الدعـــوى، فإن المدعية 
وبعد والدتها االبن، ذهبت إلى 
منـــزل والدهـــا برضاهـــا لتقـــوم 
والدتهـــا برعايتهـــا وطفلهـــا، إال 

أنها رفضت العودة بعد انقضاء 
زوجهـــا،  منـــزل  إلـــى  حاجتهـــا 
ورغم محاوالتـــه ذلك، فإنه لم 

يتمكن من تغيير قرارها.
كمـــا دفـــع وكيل المدعـــى عليه 
بـــأن المدعيـــة غيـــر مســـتحقة 
الســـنة  مـــدة  طـــوال  للنفقـــة 
والنصـــف الســـنة وفقا للشـــرع 

وأحكام قانون األسرة.
فلهذه األسباب قضت المحكمة 
برفض دعوى التطليق وبإلزام 
المدعيـــة )المدعـــى عليهـــا فـــي 
بالرجـــوع  المتقابلـــة(  الدعـــوى 

إلى منزل الزوجية.

الغافري: وسائل التواصل االجتماعي األخطر بنقل الشائعات
فــي ظــل الثــورة المعلوماتيــة التــي يشــهدها العالــم فــي مجــال االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات وزيــادة عــدد المســتخدمين لوســائل تقنيــة المعلومــات 
واالتصاالت بتطبيقاتها المختلفة، كان لوسائل التواصل االجتماعي نصيب 
وافــر فــي عــدد المســتخدمين، وكما كان لتلــك المنصات دور كبير ســيما في 
الظــروف التــي يمــر بها العالم مــن جائحة كورونــا )كوفيــد19-(، فإنها قربت 
البعيــد وأوجــدت نوعــا مــن التواصــل بين الناس فــي العالــم االفتراضي، إذ 

نجد أنه كان لها دور كبير في نشر الشائعات وأسرار المرضى.

بهذه الكلمات بدأ أستاذ القانون الجنائي 
المســـاعد في الجامعة العربية المفتوحة 
األمســـية  الغافـــري  حســـين  )عمـــان( 
الرمضانيـــة التـــي عقـــدت عبـــر حســـاب 
جمعيـــة المحامين البحرينيـــة في موقع 
التواصل االجتماعي )اإلنستغرام(، حيث 
كانـــت بعنوان )المســـؤولية القانونية عن 
نشـــر الشـــائعات وأســـرار المرضـــى مـــن 
خـــالل منصـــات التواصـــل االجتماعـــي(، 

وأدارها رئيس اللجنة الثقافية المحامي 
محمد الذوادي.

المقصـــود  موضحـــا  فيهـــا  وتحـــدث 
باإلشـــاعة والخصائـــص التـــي تمتـــاز بها 
مـــن حيـــث النشـــر والســـهولة والغموض 
واألهميـــة وصعوبـــة معرفـــة مصدرهـــا، 
فضـــال عن أنها متعددة األســـاليب وذات 

محتوى متغير بتغير الزمن.
الشـــائعات  أصنـــاف  الغافـــري  وحـــدد 

المختلفـــة إلـــى ثالثـــة تضـــم كل منهمـــا 
مجموعـــة مـــن األنـــواع، مبينـــا أن تلـــك 
األصنـــاف تتمثـــل فـــي الدوافع النفســـية 
االنتشـــار  وســـرعة  الزمنـــي  والتوقيـــت 
واألخيرة بحسب الموضوع سواء كانت 
سياســـية، اقتصادية، اجتماعيـــة، أمنية 

وعسكرية، أو علمية.
ونـــوه إلـــى أن دوافع تلك الشـــائعات إما 
أن تكـــون سياســـية أو لبـــث الخصومـــة 
والبغضـــاء أو اقتصادية أو اجتماعية أو 

بهدف جس نبض الرأي العام.
وقـــال إن منصات التواصـــل االجتماعي 
المختلفـــة في الزمـــن الحالـــي تعتبر من 
أهـــم وأخطر الوســـائل المســـتخدمة في 
نشـــر الشـــائعات؛ ألنهـــا تســـهم فـــي نشـــر 
الشـــائعات وتضخيمها بشـــكل مبالغ فيه 
فـــي فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة، وتعبـــر عـــن 

محتواهـــا بالنـــص المكتـــوب والمنطـــوق 
والرسوم المتحركة والفيديو أحيانا، كما 
أنها تنتقـــي مادتها وأدواتهـــا من مصادر 
أثـــرى بكثير مـــن حيـــث المحتوى عكس 
الشـــائعات التقليدية التـــي تنقل بالكالم 

فيما بين الناس بشكل مباشر.
وبيـــن أن توجـــد عوامل عدة تســـهم في 

انتشار الشـــائعات عبر وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، منهـــا كثرة تلـــك المنصات، 
وســـرعة انتقال المعلومـــات فيها، وعدم 
وجود رقابة فعالة، فضال عن أنه يصعب 
إطـــالق  مصـــدر  وتتبـــع  معرفـــة  أحيانـــا 

الشائعة.
كمـــا أشـــار إلـــى أن الســـلطة التشـــريعية 
الخليـــج  دول  أو  عمـــان  فـــي  ســـواء 
خـــالل  مـــن  الظاهـــرة  لهـــذه  تصـــدت 
قوانينهـــا العقابية، أو مـــن خالل قوانين 
المطبوعـــات والنشـــر، كما أنـــه إذا ترتب 
عليها ضـــرر، فتتحقق بذلك المســـؤولية 
المدنيـــة بحق مصدرهـــا ويمكن مطالبته 
بالتعويـــض الجابـــر للضـــرر، وال تنحصـــر 
المسؤولية في ذلك الجزاء فقط، بل قد 
يمتد ذلك إلى اختصاص مصدر الشائعة 
الـــذي قـــد يتســـبب بمحاســـبته مهنيـــا أو 

تأديبيا.

القوانين الجنائية 
تصدت للشائعات 
والتعويض عنها 

والمحاسبة المهنية

محرر الشؤون المحلية

محمد صالح

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

نقضت محكمة التمييز جزئيا حكما صدر 
ضد مدان محكوم مع 4 آخرين باالنضمام 
إلـــى جماعـــة إرهابية تابعة لــــ “ائتالف 14 
فبراير” اإلرهابي، إذ ألغت عقوبة إســـقاط 
وأيـــدت  عليـــه  بهـــا  المقضـــي  الجنســـية 

معاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.
وكانـــت محكمـــة أول درجـــة قضـــت فـــي 
عامـــا   15 لمـــدة  بالســـجن  ســـابق  وقـــت 
وبتغريـــم مدانين مبلغا مقـــداره 100 ألف 
دينار لـــكل منهما، وبســـجن ثالثة مدانين 
الجنســـية  وبإســـقاط  ســـنوات،   ٥ لمـــدة 
أمـــرت  كمـــا  جميعـــا،  عنهـــم  البحرينيـــة 

بمصادرة المضبوطات.
أن  فـــي  الوقائـــع  تفاصيـــل  وتتحصـــل 
المتهـــم األول، وهـــو أحـــد قـــادة تنظيـــم 

“14 فبرايـــر اإلرهابي” والـــذي تدرب على 
صناعة المتفجرات واســـتخدام األسلحة، 
وأنـــه علـــى ارتبـــاط بالعناصـــر اإلرهابيـــة 
المتواجـــدة خـــارج البـــالد يقـــوم بتوفيـــر 
العمليـــات  فـــي  المســـتخدمة  األدوات 
اإلرهابيـــة ويتواصل مـــع أعضاء التنظيم 
اإلرهابـــي وإعطائهـــم األوامـــر بشـــأن نقل 
المـــواد المتفجرة واألدوات المســـتخدمة 
فـــي العمليـــات اإلرهابية وأعمال الشـــغب 

في مختلف أنحاء المملكة.
وقـــد قـــام بالتواصل مع المتهميـــن الثاني 
والرابـــع مـــن أجل إتيـــان أعمـــال التنظيم 
اإلرهابـــي وكذلك وتمويل أفـــراد التنظيم 
األغـــراض  فـــي  الســـتخدامها  باألمـــوال 
اإلرهابية، وأنه قد تم تجنيد المتهمين من 
الثاني إلى الخامس وضمهم إلى التنظيم 

األدوات  بتوفيـــر  وتكليفهـــم  اإلرهابيـــة 
والمعدات المستخدمة في أعمال الشغب 
لكافة المجموعات التخريبية في المملكة، 
والتـــي تتبـــع التنظيـــم اإلرهابـــي، وكذلك 
توفيـــر اإلعالنات والمطبوعات والمالبس 
الخاصـــة بالتنظيـــم وتمويـــل الجماعـــات 
يتـــم  التـــي  النقديـــة  بالمبالـــغ  اإلرهابيـــة 
اســـتالمها مـــن القياديين خـــارج المملكة، 
وقيـــادة عمليات الشـــغب والهجمات على 
رجـــال الشـــرطة وتنظيم المســـيرات غير 
الشـــغب  وأعمـــال  والتجمهـــر  المرخصـــة 
المنطوية تحـــت مظلة التنظيم اإلرهابي؛ 
وذلـــك بالتنســـيق والتواصل مـــع العناصر 

اإلرهابية المتواجدة خارج البالد.
وقـــد ثبـــت للمحكمـــة أن المدانيـــن جميعا 
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ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمـــون جميعـــا: انضموا وآخرون 
مجهولون على خالف أحكام القانون، إلى 
جماعـــة يتولى المتهـــم األول قيادة فيها، 
الغـــرض منهـــا الدعوة إلـــى تعطيل أحكام 
الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة 
علـــى  واالعتـــداء  أعمالهـــا  ممارســـة  مـــن 
الحريـــة الشـــخصية للمواطـــن، واإلضـــرار 
مـــن  الوطنيـــة، وكان اإلرهـــاب  بالوحـــدة 
تحقيـــق  فـــي  تســـتخدم  التـــي  الوســـائل 
وتنفيـــذ األغـــراض التي تدعـــو إليها هذه 

الجماعة، وهم يعلمون بهذه األغراض.
جمعـــا  والثانـــي:  األول  المتهمـــان  ثانيـــا: 
وأعطيـــا المتهميـــن مـــن أعضـــاء الجماعة 
اإلرهابيـــة موضوع التهمـــة األولى، أمواال 
إرهابيـــا  نشـــاطا  بممارســـتها  مـــع علمهـــم 

وانتمائهم إليها.
ثالثا: المتهم الثاني: حاز وأحرز األســـلحة 
النارية المبينة الوصف باألوراق، أســـلحة 
محليـــة الصنـــع بغيـــر ترخيـــص مـــن وزير 
الداخليـــة بقصـــد اســـتعمالها فـــي نشـــاط 
مخل باألمن والنظـــام العام، وذلك تنفيذا 

لغرض إرهابي.
فـــي  درجـــة  أول  محكمـــة  وأوضحـــت 
أســـباب حكمهـــا أنـــه قـــد ثبـــت إليهـــا بـــأن 

المتهـــم الثاني اعترف بالتحقيقات بالتهم 
المنســـوبة إليـــه، وقـــال إنـــه نقـــل عـــدد 7 
أســـلحة شـــوزن محلية الصنع من منطقة 
العكر إلـــى منطقة ســـترة الخارجية، وأنه 
اعتـــاد تمويل الجماعة اإلرهابية باألموال 
بناء على األوامر التي ترد إليه عن طريق 
الهاتـــف، واعترف كذلـــك بكافة التفاصيل 
الخاصـــة بعالقته بالمتهـــم الرابع صاحب 

المطبعة.

ــوات ــن ــز” أيــــدت مــعــاقــبــتــه بــالــســجــن 5 س ــي ــي ــم ــت “ال

إلغاء إسقاط جنسية مدان باالنضمام لجماعة تابعة لـ “14 فبراير”

قال المحامي خالد العلي إن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضت ببراءة موكلتيه مما نسب إليهما من اتهام 
باإلضــرار بمصلحــة شــركة التأميــن التــي كانتــا تعمالن فيها قبــل فصلهما منها بدعوى اختالســهما عمــوالت وثائق 
تأميــن. وكانــت النيابــة العامــة أحالتهمــا للمحكمــة بتهمة أنهما في غضون العــام 2018، حال كونهمــا عاملتين لدى 
شــركة تأميــن، ُعِهــد إليهما المحافظة على مصلحة الشــركة ســالفة الذكر في عملية وأضرتا عمــدا بهذه المصلحة؛ 

ليحصال على ربح لنفسهما.

أن  الشـــركة  بـــالغ  فـــي  وجـــاء 
المتهمتين واللتين تعمالن لديها 
تقومـــان بإيقـــاف وثائـــق تأميـــن 
العمـــالء وإعـــادة إصـــدار أخـــرى 
جديـــدة؛ للحصول على عموالت 
وثيقـــة  أوقفـــا  إذ  الشـــركة،  مـــن 
تأميـــن علـــى حيـــاة أحـــد الزبائن 
أخرييـــن،  بوثيقتيـــن  وتبديلهـــا 
قدرهـــا  عمولـــة  علـــى  وتحصـــال 

منهمـــا دون  لـــكل  دنانيـــر   1410
وجـــه حـــق، كمـــا اســـتلمتا مبلـــغ 
210 دنانيـــر أخـــرى لـــكل واحدة 
منهمـــا كعمولة عـــن وثيقة زبون 
آخر، وعندما تم اكتشاف أمرهما 

أوقفتا عن العمل بالشركة.
ودفـــع العلـــي أمـــام المحكمة بأن 
المتهمتيـــن اســـتصدرتا الوثائـــق 
العمـــالء  موافقـــة  علـــى  بنـــاء 

ودفعتـــا  بتوقيعاتهمـــا،  الثابتـــة 
بكيدية االتهام؛ لوجود خصومة 
قضائية ســـابقة للبالغ وفصلهما 
من الشـــركة بيـــن مدير الشـــركة 
والمتهمتيـــن، إذ صدر فيها ضده 
غرامـــة  وبدفـــع  بإدانتـــه  حكـــم 
ماليـــة قبـــل فصلهما بأســـبوعين 
فقـــط، فضـــال عن دعـــوى عمالية 
للمطالبة بحقوقهمـــا وصدر فيها 

حكـــم بكامل حقوقهمـــا العمالية، 
وأن كال الوثيقتيـــن أدلة الدعوى 

قد صدرتا منذ وقت طويل.
كمـــا أن الزبونيـــن المدعى بأنهما 

أصدرت باســـمهما وثائق جديدة 
بعـــد  إال  للشـــهادة  يتقدمـــا  لـــم 
خمســـة أشـــهر مـــن البـــالغ رغـــم 
أن أحدهمـــا كان يدفع األقســـاط 
شـــهريا، فضال عن أن المتهمتين 
ليســـتا مختصتين فـــي إبرام أية 

عقود لصالح الشركة.
وأشـــارت المحكمـــة في أســـباب 
بالبـــراءة؛  تقضـــي  أنهـــا  حكمهـــا 
مـــن  الدعـــوى  خلـــو  إلـــى  نظـــرا 
وجـــود ثمة دليل يقينـــي تطمئن 
إليه بـــأن المتهمتين قـــد اقترفتا 
التهمـــة المســـندة إليهما، فلم يرد 
ســـوى أقـــوال المبلغ ومـــا أفادت 
التوثيـــق  قســـم  مســـؤولة  بـــه 
والمسؤولة عن عمل المتهمتين، 

واللتين تم فصلهما من الشـــركة؛ 
بســـبب رفعهما دعـــوى ضد مدير 
الشـــركة فـــي وقت ســـابق، ولكن 

دون دليل على تلك األقوال.
ولفت العلـــي إلى أن العقوبة في 
هـــذه التهمـــة حـــال اإلدارة تصل 
إلى الحبس 10 سنوات وبغرامة 
تصل إلى 10 آالف دينار، حسبما 
نصت عليه المادتين 425 و426 
من القانون رقم )1( لســـنة 2013 
قانـــون  أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل 
بالمرســـوم  الصـــادر  العقوبـــات 
)15( لســـنة 1976  بقانـــون رقـــم 
)بشـــأن الرشـــوة واالختالس في 

القطاع األهلي(.

ــار ــن دي آالف   10 ــة  ــ ــرام ــ وغ ــوات  ــنـ سـ  10 لــلــحــبــس  ــل  ــص ت ــة  ــم ــري ــج ال ــة  ــوب ــق ع

العلي: براءة متهمتين من اختالس 1620 دينارا من شركة تأمين

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

خالد العلي

حسين الغافريمحمد الذوادي
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علي الفردان

دبي - مباشر

تراجعـــت أســـعار الذهب بنحـــو 18 دوالًرا 
خـــال تعامـــات أمـــس الخميس، وســـط 
ترقب بيانـــات إعانـــة البطالـــة األميركية، 
وانتظـــار نتائـــج الفتـــح التدريجي لبعض 
البلدان.وجـــاء أداء المعـــدن النفيس بالتزامن 
مـــع ارتفاع الدوالر وصعود األســـهم األميركية 
بنهاية جلســـة أمس األول وسط آمال التعافي 

السريع من الركود الناجم عن “الكورونا”.
ويأتـــي تراجـــع المعـــدن األصفـــر بالتزامـــن مع 
إظهـــار محضـــر اجتمـــاع مجلـــس االحتياطـــي 
الفيدرالـــي األميركي أن صانعي السياســـة في 
لجنـــة الفيدرالـــي األميركـــي أقـــروا بإمكانيـــة 

اتخـــاذ المزيد مـــن إجراءات الدعم إذا اســـتمر 
االنكماش االقتصادي.

بتوقيـــت  صباحـــًا   8:54 الســـاعة  وبحلـــول 
جرينتش، تراجع ســـعر العقـــود اآلجلة للذهب 
تســـليم شـــهر يونيو بنحو 1 % إلـــى 1734.40 
دوالر لألوقيـــة، وهـــو ما يعادل فقـــدان 17.70 

دوالر.
كمـــا انخفـــض ســـعر التســـليم الفـــوري للمعدن 
بنسبة 0.8 % وهو ما يعادل 14.55 دوالر إلى 

1733.63 دوالر لألوقية.
وخـــال نفس التوقيـــت، ارتفع مؤشـــر الدوالر 
األميركـــي والـــذي يقيـــس أداء العملـــة أمام 6 

عمات رئيسية بنسبة 0.2 % إلى 99.277.

ا الذهب يتراجع 18 دوالًرا عالميًّ

أكــد رواد أعمــال ومراقبــون أن البحرين تذخر بالطاقات الفنيــة والتقنية التي تمكنها 
مــن إطــاق تطبيقــات طلب الطعــام والتوصيل من المطاعم وذلك مــع ارتفاع الطلب 
على هذه الخدمات في ظل وجود احتكار واضح من قبل بعض الشركات مثل شركة 
“طلبات” للســوق المحلية في خضم حديث عن ارتفاع أســعار أجرة التوصيل وتدخل 
غرفة البحرين  لحل هذه المشكلة حيث رفض المسؤولون المعنيون  استغال الوضع 

الراهن لجني مكاسب ذاتية.

ومع تفشي جائحة كورونا وإغاق الكثير 
الزبائـــن،  أمـــام  التجاريـــة  األنشـــطة  مـــن 
شهدت الخدمات اإللكترونية طفرة كبيرة 
وأهميـــة متزايـــدة ال ســـيما طلبـــات طلب 
الطعـــام وتوصيـــل الوجبات مـــن المطاعم 
فـــي ظـــل شـــبه غيـــاب لتطبيقـــات طلـــب 
الطعام البحرينية التي عانت من اإلخفاق 

والصعوبات في الماضي.
الى ذلك، أشـــار عبـــدهللا آل رضي صاحب 

“أكاتـــي”  تطبيـــق 
أحـــد  وهـــو 
التطبيقات 
القليلة في 

الســـوق المحلية المختصـــة بطلب الطعام 
شـــهدت  البحريـــن  أن  إلـــى  والتوصيـــل، 
تطبيقـــات   خدمـــات  مـــن  عـــدد  تأســـيس 
طلـــب وتوصيـــل وجبـــات المطاعـــم إال أن 
بعضهـــا لم يـــر النور. وبخصـــوص تطبيقه، 
أشـــار آل رضي، إلـــى أن تطبيـــق “اكاتي” 
تخصص في طلبات التموين والبوفيهات 
الخارجيـــة وأنـــه القى نجـــاح ونمو وصل 
إلـــى %250 فـــي العـــام الماضـــي، ويتوقع 
أن يكـــون النمو أكبر في هذا العام بســـبب 

جائحة كورونا. 
واضاف “أن تطبيق “أكاتي” البحرين كان 
يســـتعد حتى 
ل  خـــو لد ا
إلى الســـوق 
ية  د لســـعو ا
هـــذه  أن  إال 
الخطوة تأجلت 
ريثما 

تتحسن الظروف الراهنة.
واضاف “كان هناك تفكير في الدخول في 
مجال طلبات المطاعـــم الفردية خصوصا 
أن تطبيـــق الشـــركة “أكاتـــي” لـــه قابليـــة 
التوســـع وإضافـــة هـــذه الخدمـــات، ولكن 

هناك عدد من الصعوبات التنفيذية.
ويشـــير إلـــى أن هنـــاك مشـــكلة فـــي بعض 
أصحـــاب المطاعـــم ومـــدى تجاوبهـــا مـــع 
أصحاب التطبيقـــات الجديدة، في تقديم 
التعـــاون،  علـــى  التشـــجيع  أو  حســـومات 
“لألسف أرى أن الكثير منهم ألغى خدمات 
توصيـــل الطعـــام الذاتيـــة وبـــدأ االعتمـــاد 
على تطبيقات طلبات الطعام بشكل كامل 
حيث تكون هناك رســـوم تسجيل ورسوم 
ســـنوية إلـــى جانـــب رســـوم علـــى الطلـــب 

نفسه”.
وكان رئيـــس لجنـــة األغذية فـــي “الغرفة” 
خالـــد األميـــن، قـــد أكـــد أن أجـــر توصيـــل 
طلبـــات المطاعـــم عبر التطبيقـــات مرتفع، 
حيث اجتمع األمين مع مسئول في  شركة 
“طلبـــات” ليبلغه بضرورة تخفيض أســـعار 
أجرة التوصيل  في ظل الظروف الراهنة، 
مشـــيرا إلى وجـــود مطالبات بتأســـيس 
تطبيق بحرينـــي خاص لمواجهة هذه 
المشـــكلة، حيث بـــات تطبيق الطلبات 

المنقذ لكثير من المطاعم في ظل ظروف 
اإلغاق الصحي العام.

وعـــن ذلك أشـــار آل رضي إلـــى أن تطبيق 
“طلبات” بدأ بشكل ضعيف ولعدة سنوات 
قبـــل أن يعرفه  أحد وينتقل من مســـتثمر 
آلخـــر، حيـــث أن مثل هـــذه االســـتثمارات 
تتطلـــب رؤوس أموال ودعاية وتســـويق 
ضخم ومـــن الصعب أن يتـــم البدء بنفس 
الفكرة في الوقت الراهن وتحقيق النجاح 

في فترة وجيزة.

تحرك “الغرفة” ضروري

“الغرفـــة”  واقتـــرح آل رضـــي أن تتحـــرك 
مثـــا لجمـــع مجموعة كبيرة مـــن المطاعم 
وإدخـــال بياناتهـــا فـــي تطبيـــق إلكتروني 
خـــاص، مبديـــا اســـتعداده للمشـــاركة فـــي 
هـــذه المبـــادرة بحيث يتكفـــل المطعم بـ 7 
% فقـــط مـــن قيمة الطلبـــات دون دفع أي 
رســـوم اشـــتراك أو رسوم ســـنوية على أن 
يتم التعاون مع شركات توصيل بحرينية 
لديها أسطول وهي في األصل تتعاون مع 

تطبق “طلبات”.
وقـــال آل رضـــي إن تطبيـــق هـــذه الفكـــرة 
يمكن أن يتم بسهولةشـــريطة وجود عدد 
كبيـــر مـــن المطاعم الذي يخلـــق الخيارات 

ويشـــكل منافـــس قـــوي فـــي الســـوق، مـــع 
وجود دعم الغرفة في هذا التحرك.

أما أثير عواجي والذي اســـتثمر في موقع 
“أي إيـــت”  لطلـــب األطعمـــة الطازحـــة في 
العـــام 2008 هـــو وشـــقيقه وكانـــت فكـــرة 
مبتكـــرة حينهـــا قـــل وجودها، فيقـــول إن 
هنـــاك الكثير مـــن التحديات التـــي تواجه 
القطـــاع، أحدهـــا  فـــي هـــذا  المســـتثمرين 
أنفســـهم  للخدمـــات  بالمورديـــن  يتعلـــق 
وفـــي  التطبيـــق  مـــع  يتعاملـــون  الذيـــن 
طبيعة االســـتثمار نفســـه الذي يحتاج إلى 
تمويات مســـتمرة ورؤوس أمـــوال قوية 
المشـــروعات  هـــذه  مثـــل  تســـتطيع  لكـــي 

االستمرار واالستدامة.
ويقـــول عواجـــي “البدايـــة كانـــت ممتازة، 
المنتجـــات  توصيـــل  هـــي  كانـــت  فكرتنـــا 
الطازجـــة إلـــى المنـــازل وبدأنـــا بتوصيـــل 
الفواكـــه والخضروات واللحوم والدواجن 
بعدهـــا انتقلنـــا للمعلبـــات وكانـــت الخطـــة 
مزيـــد مـــن التوســـع لكـــن الظـــروف حالت 
دون ذلك”. وأضاف “في بدايتنا كنا نواجه 

مشـــكلة مـــع الموردين من الســـوبرماركت 
أو غيرهـــم، فمثا يزودونا بكميات الطعام 
التـــي لديهـــم، ولكـــن حيـــن يقـــوم الزبـــون 
بالطلـــب عبـــر الموقـــع، ومـــن ثـــم نذهـــب 
الســـتام الطلـــب، نتفاجأ بـــأن الكمية غير 
مطلوبة وأن البيانات التي تصل إلينا غير 
محدثة وهذا سبب لنا مشكلة مع الزبائن”.
وأوضـــح عواجي إلـــى أن موضـــوع كمية 
الطلبـــات كانت تحـــدي آخر، فعلـــى الرغم 
مـــن وجود زبائن للموقـــع إال أن الطلبات ال 
تغطي التكاليف التشـــغلية المطلوبة، رغم 
أن االســـعار التي كان الموقـــع يقدمها أقل 

من الباعة المتجولين والسوبرماركت. 
األمـــور  مـــن   “ بقولـــه  عواجـــي  ويختتـــم 
المهمة في مثل هذه االســـتثمارات وجود 
اســـتثمار أو تمويل كبير وقـــوي والحاجة 
إلـــى خدمـــات قوية لمـــا بعد البيـــع ويكون 
هناك عدد كبيـــر من المطاعم أو المزودين 
فـــي الخدمـــة بحيـــث ال يقـــل عددهم عن 
200 مزود، على سبيل المثال، فالخيارات 

مهمة الستقطاب الزبائن”.

تخلت الصين عن هدفها للنمو السنوي للمرة األولى أمس الجمعة وتعهدت بتعزيز اإلنفاق الحكومي، إذ 
تعصــف جائحــة كوفيــد19- بثاني أكبر اقتصاد فــي العالم، مما أضفى مناخا قاتما على اجتماع البرلمان 

لهذا العام.

ومثـــل اإلغفـــال فـــي تقريـــر عمـــل رئيـــس الـــوزراء 
الصينـــي لـــي كه تشـــيانغ المرة األولـــى التي ال تضع 
فيهـــا الصيـــن هدفـــا للناتـــج المحلـــي اإلجمالي منذ 

بدأت الحكومة تنشر تلك األهداف في 1990.
وانكمـــش االقتصـــاد 6.8 % فـــي الربـــع األول، وهو 
أول انكمـــاش فـــي عقـــود، متضـــررا بفعـــل تفشـــي 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد الـــذي بـــدأ فـــي مدينة 

ووهان الواقعة وسط الصين.
وقـــال لـــي فـــي بدايـــة اجتمـــاع البرلمـــان ”لـــم نضع 

هدفا محـــددا للنمو االقتصادي للعام، في األســـاس 
بســـبب أن وضع الوباء العالمي والوضع االقتصادي 
وتواجـــه  بشـــدة،  الضبابيـــة  تكتنفهمـــا  والتجـــاري 
التنمية الصينية بعض العوامل غير القابلة للتنبؤ“.

واالســـتثمار  المحلـــي  االســـتهاك  أن  مـــن  وحـــذر 
والصـــادرات تتراجـــع، وأن الضغط علـــى التوظيف 

يرتفع بشدة، بينما تتنامي المخاطر المالية.
وحـــددت الصيـــن هدفا لتوفيـــر ما يزيد عن تســـعة 
مايين وظيفة حضريـــة هذا العام وفقا لتقرير لي، 

انخفاضـــا مـــن هدف عند مـــا ال يقل عـــن 11 مليون 
وظيفة في 2019 وهو األدنى منذ 2013.

وتســـتهدف الصين عجزا لميزانيـــة 2020 عند ما ال 
يقـــل عـــن 3.6 % من الناتـــج المحلـــي اإلجمالي، ما 
يزيـــد عن 2.8 % في العام الماضي، وحددت حصة 
إصدارات الســـندات الخاصة بالحكومـــات المحلية 
عند 3.75 تريليون يوان )527 مليار دوالر( ، ارتفاعا 

من 2.15 تريليون يوان وفقا للي.
وســـتصدر الحكومـــة ســـندات خزانة خاصـــة بقيمة 
تريليون يوان هذا العام، وهو أول إصدار من نوعه.
ويعـــادل التحفيز المالي فـــي تقرير لي نحو 4.1 % 
من الناتج المحلي اإلجمالي للصين وفقا لحســـابات 

رويترز المستندة إلى التدابير المالية المعلنة.

بــكــفــاءة الطــاقــهــا  ــيــة  ــتــقــن ال بــالــطــاقــات  تـــذخـــر  ــة   ــك ــل ــم ــم ال أعـــمـــال:  رواد 

ــد “عـــاصـــفـــة كــــورونــــا” ــعـ ــي بـ ــومـ ــكـ ــحـ ــدت بـــتـــعـــزيـــز اإلنـــــفـــــاق الـ ــهـ ــعـ تـ

لماذا ال يوجد منافس بحريني في تطبيقات طلب الطعام؟

الصين تتخلى عن ذكر هدف الناتج المحلي مع افتتاح البرلمان

عواجي: هذا 
االستثمار يتطلب 

رؤوس أموال 
وتمويل كبير

آل رضي: يمكن 
لـ “الغرفة” جمع 

المطاعم في تطبيق 
يكلف 7 % فقط

بكين - رويترز

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والمـــوارد  للرقابـــة  المســـاعد  الوكيـــل  أكـــد 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
عبدالعزيـــز األشـــراف بـــأن إدارة التفتيـــش 
ركـــزت جوالتهـــا التفتيشـــية على االســـواق 
والمجمعـــات التجاريـــة ومحـــات الخياطة 
والحلويـــات وجميـــع المحـــات التـــي تلقى 
إقباال خاصا خال الفترة التي تسبق العيد، 
وذلـــك للتحقـــق مـــن الممارســـات الســـليمة 
في األســـواق التجاريـــة والمركزية، مضيفا 
بـــأن المفتشـــين يواصلـــون جهودهـــم فـــي 
التواجـــد فـــي الســـوق المركـــزي ليليـــا حتى 
ســـاعات الصباح األولى لاطاع على وضع 
الســـوق لضمـــان اســـتمرارية تدفـــق الفواكه 
والخضـــروات وعدم حجبها أو التاعب في 

أسعارها.
 وأضـــاف األشـــراف بـــأن فـــرق التفتيش قد 
تضاعـــف عددهـــا نظـــرا لزيـــادة المتطوعين 
الذيـــن انضموا مؤخرا، حيـــث التحق بإدارة 
التفتيـــش 100 متطـــوع كدفعـــة ثالثـــة مـــن 
المتطوعين، مما أســـهم فـــي مضاعفة الدور 
التوعوي للمفتشين وانتشارهم في األسواق 
المختلفـــة. وتقوم هذه الفـــرق بالتحقق من 
التـــزام المحـــال التجارية في توفيـــر البيئة 
اآلمنـــة للتســـوق عبر االلتـــزام باإلرشـــادات 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الراميـــة  االحترازيـــة 
فيـــروس كرونا مـــن خال االلتـــزام بارتداء 
األقنعة وكمامات الوجه والقفازات من قبل 
العاملين ومرتـــادي هذه المحـــال التجارية، 
وتقليـــل عـــدد الموجوديـــن بالمنشـــأة ومنع 

االكتظـــاظ فـــي المحـــات مع ترك المســـافة 
الكافيـــة، وااللتـــزام بالتعقيم المســـتمر لهذه 
المحـــات وفـــق إرشـــادات وزارة الصحـــة، 
وتنظيـــم االنتظـــار خـــارج المحـــات وفـــق 
تدابير التباعد االجتماعي حســـب إرشادات 

وزارة الصحة.
الوعـــي  أهميـــة  علـــى  األشـــراف  وأكـــد   
المجتمعي في هذه الفترة عبر دعم الجهود 
الوطنيـــة فـــي الحد مـــن انتشـــار الفيروس، 
إال  الخـــروج  وعـــدم  البيـــت  فـــي  بالبقـــاء 
للحاجات المعيشـــية الضرورية، معوال على 
الوعـــي العالي لـــدى المواطنيـــن والمقيمين 
فـــي تعزيـــز اتبـــاع االرشـــادات الوقائية من 

أجل صحة وسامة الجميع.

فرق التفتيش بالتجارة تضاعف حمالتها مع اقتراب العيد

طوكيو - رويترز

انخفضت أســـعار النفط أمس الجمعـــة، إذ زاد التوتر 
بيـــن الواليـــات المتحدة والصين وعجـــزت بكين عن 
وضـــع هـــدف للنمـــو االقتصـــادي للعـــام الجـــاري، مما 
أوقد شـــرارة مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا 
ســـتطغى على طلب الوقود في ثاني أكبر مســـتهلك 

في العالم للنفط.
وانخفـــض خـــام برنـــت 1.43 دوالر أو ما يعادل 4 % 
إلـــى 34.63 دوالر للبرميـــل بحلـــول الســـاعة 0630 
المســـتوى  إلـــى  نـــزل  أن  بعـــد  بتوقيـــت جرينتـــش، 

المنخفض البالغ 33.54 دوالر للبرميل.
وهبـــط خام غرب تكســـاس الوســـيط 1.81 دوالر أو 

5.3 % إلـــى 32.11 دوالر للبرميل بعد أن تراجع إلى 
30.72 دوالر في وقت سابق.

وارتفعت أســـعار النفـــط بقوة في األســـابيع األخيرة 
وما زالت على مســـار تحقيق رابع مكســـب أسبوعي 
بعـــد االنخفاضـــات التـــي ســـجلتها فـــي أبريـــل حين 

انخفض الخام األميركي دون السفر.
لكـــن األســـواق أصيبـــت بخيبة أمل من قـــرار الصين 
عـــدم وضع هـــدف للنمـــو االقتصـــادي للعـــام الجاري 
مع بدء اجتماع لمدة أســـبوع لمجلس نواب الشـــعب 

الصيني.
ويقـــول محللـــون إن تصاعـــد التوتـــر بيـــن الواليـــات 
بكيـــن  التجـــارة وخطـــة  بشـــأن  والصيـــن  المتحـــدة 

لتطبيق تشـــريع لألمن القومي في هونج كونج يضر 
بالنفط وبقية األسواق.

وحـــذر الرئيس األميركـــي دونالد ترامب من رد فعل 
قوي إزاء الســـعي لفـــرض المزيد من الســـيطرة على 

المستعمرة البريطانية السابقة.
فـــي الوقت ذاته يعود الطلـــب على البنزين، إذ تظهر 
بيانـــات ُأعـــدت لرويتـــرز أن حركة المـــرور في بعض 
عواصم العالم تتعافى إلى مســـتويات مســـجلة قبل 

عام بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا.
وانخفضـــت مخزونـــات النفـــط األميركيـــة األســـبوع 
الماضـــي مقارنـــة مـــع توقعـــات بزيادتهـــا بحســـب ما 

أظهرته بيانات رسمية هذا األسبوع.

أسعــار النفــط تهبـــط مــع تنــامــي التـوتــر بيــن الصيــن وأميـركــا
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“ثومة” في ليلة العيد
ال نقصد “ثومة” هنا فص الثوم المنعوت غذائيًا؛ بل اسم الدالل 
الذي أطلقه محبو فن المطربة الراحلة أم كلثوم عليها، ومثله 
ُلقبت بـ “الســـت” أو “كوكب الشرق”. والحال طوال نصف قرن 
تقريبـــًا )1925 - 1975( لـــم يحَظ فنان مصـــري وعربي بمنزلة 
متميزة لدى عشـــاق الغناء العربي كما حظيت “ثومة”، ويكفي 
للداللـــة على شـــعبيتها الجارفـــة أنها غادرت دنيانـــا عام 1975 

وقد شيعها ما يقرب من ثالثة ماليين مصري.
وكنت على وشك ترتيب موعد مع إدارة “مركز كانو الثقافي” 
إللقاء محاضرة فيه خالل فبراير الماضي بمناســـبة الذكرى الـ 
45 على رحيلها، لوال تفشي الوباء المشؤوم. وكان عبدالناصر 
يكـــن لهـــا محبـــة خاصـــة، هـــي التـــي خصتـــه بأجمـــل أغانيهـــا 
المرتبطـــة بقيادتـــه الثورة، وحينما حاول الواشـــون عزلها عن 
الســـاحة الفنية بدعوى أنها من أنصار العهد البائد، وأنها غنت 
للملك فاروق، رد عليهم بمقولته الشهيرة: “فلنهدم األهرام إذا 

باعتبارها من العهد الفرعوني البائد”. 

وكانت “ثومة” قد خصت الملك فاروق أيضًا بواحدة من أرق  «
وأجمل أغانيها في ليلة العيد 1945 “ياليلة العيد آنستينا” من 

كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي، وقد استمدت 
الست مطلعها من نداء بائع جوال على بضاعته في ليالي العيد، 

وقد حضر فاروق حفل األغنية الذي أقيم بالنادي األهلي في 
سبتمبر 1945، ومنحها بعدئذ وسام الكمال. مع تمنياتنا لكم 
بالقدرة اإلبداعية على خلق شيء من األنس والفرح في العزل 

المنزلي خالل عطلة العيد السعيد.

رضي السماك

انتشـــر في األيام الماضية عبر اإلنستغرام منشـــور تناقله رواد الموقع 
خصوصا منتســـبو القطاع الصحي، وهو صـــورة لولي العهد مصحوبة 

بعبارة “ولي عهدنا الذي نحبه ويحبنا”.
منـــذ بـــدء الجائحة أخذ ســـموه علـــى عاتقه التصدي لهـــا قبل أن تصل 
ألراضـــي المملكة عبـــر عدة خطوات اســـتباقية منحـــت الدولة الوقت 

الكافي لتتمكن من تحمل األسوأ الحقًا.
لـــم تكن الخطـــوات التـــي اُتخذت ردة فعـــل لتطور األمر بـــل خطوات 
مدروســـة مـــن قبـــل المعنيين كل فـــي مجالـــه، وأولها تشـــكيل الفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا والذي وضع خطة محكمة للسيطرة 

على انتشار الفيروس منذ يناير الماضي وقبل وصول أية إصابات.
يســـتحق ســـموه كل الشـــكر والتقدير علـــى الجهود الجبـــارة التي قام 
بها والتوجيهات الســـديدة التي شـــملت المواطنيـــن والقطاع التجاري 
والمؤسســـات والعمـــال لتخفيـــف األعبـــاء عنهـــم فـــي ظـــل الظـــروف 
االستثنائية، بدعم من جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء حفظهما هللا. 

يقـــف خلف ســـموه طابـــوٌر طويل مـــن الجيش األبيض الذيـــن لم يألوا 
جهدًا لتقديم المســـاعدة الالزمة في سبيل محاربة الفيروس مقدمين 
واجبهم اإلنســـاني علـــى صحتهم والتزاماتهم الخاصة، يســـاندهم في 
ذلك رجال األمن الذين رأيناهم في الساحات ينظمون عمليات التباعد 
االجتماعي والتوعية بين العمال ويوزعون وجبات الطعام ويشرفون 
على عمليات التعقيم وتدريب المتطوعين ما يجعلهم في خطر ال يقل 
عن الخطر الذي يتعرض له الكادر الطبي، ولن ننســـى هنا المتطوعين 
الذيـــن انضمـــوا بإرادتهم لفريق البحرين ليكونوا يـــدًا بيد في مواجهة 

هذه الجائحة. 
إن شكرنا لهؤالء الجنود في ساحات الحرب الحقيقية ضد عدونا المشترك  «

يجب أال يكون مجرد كلمات بل أفعال يؤكدها بقاؤنا في المنازل واتباع 
التعليمات وتجنب المخاطر حتى ال نزيد الضغط الذي يرزحون تحته منذ 
أشهر، العيد مقبل وخير هدية تقدمها ألهلك في هذا الوقت هي الصحة 
والسالمة، لسنا بحاجة لقرار حظر التجول حتى نلتزم، إن حكومتنا تراهن 

على وعينا فلنكن على قدر المسؤولية.

مريم أبودريس

ولي عهدنا الذي نحبه ويحبنا

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

للتواصل: 17111483

يبقى الخيار خيارك
اتجهـــت العديد من دول العالـــم لتخفيف القيود التي فرضتها 
خـــالل الفترة الماضية نتيجة انتشـــار فيـــروس كورونا، حتى 
عـــادت الحياة في بعض الـــدول إلى طبيعتها المعتادة رغم أن 
الوباء مازال منتشـــرًا، وما بين مؤيد ومعارض لهذه القرارات 
هناك حقائق ال يمكن التغافل عنها إال وأن هذه القيود تسببت 
في شـــلل تام للعديد من مناحي الحياة، فالعجلة االقتصادية 
تباطأت بشكل كبير في العديد من الدول ما انعكس سلبًا على 
دخل الفرد، خصوصًا أن العديد من الشركات وأصحاب العمل 
اضطـــروا لإلغـــالق وتســـريح الموظفين نتيجة عـــدم قدرتهم 

على تغطية النفقات وتراكم الديون.
تســـريح العمـــال وتحولهـــم مـــن معيل لنفســـه وألفراد أســـرته 
إلـــى عالة على نفســـه ووطنه أزمة بحـــد ذاتها تصعب معالجة 
تبعاتها إذا ما استفحلت، وفي ضوء ذلك فإن وضع اعتبارات 
للقطاعـــات االقتصادية فـــي خضم معالجة أزمـــة كورونا مهم 
جدًا. ذلك ما يمكن من خالله تفسير اتخاذ الجهات المختصة 
فـــي المملكـــة قرار عـــدم غلق المحـــال التجارية خـــالل الفترة 
المقبلة واستمرار عملها خصوصًا أن المحالت التجارية تعاني 
من األصـــل من تبعات األزمة العالمية وتأثيرها عليها في ظل 

ارتباط التجارة المحلية بالعالمية.
أعتقـــد أن القـــرار يحاول أن يوازن ما بيـــن أزمتين حقيقيتين 
يمـــر بهما العالم ومحاولـــة إيجاد حل جـــذري إلحداهما، لذلك 
فإن محاولة إمســـاك العصا من النصف خيـــار جيد، أما الخيار 
األمثـــل فهو متروك دون شـــك للفـــرد منا، فبقاؤك فـــي المنزل 
والتزامـــك بالتعليمات واإلرشـــادات الخاصة بســـالمتك يبقى 
الخيار األصح واألســـلم لـــك ولعائلتك، نعم أبـــواب المجمعات 
والمحـــالت التجاريـــة مفتوحـــة، لكـــن يبقـــى الخيـــار خيـــارك 
الشـــخصي فـــي مكوثـــك بمنزلـــك والمحافظـــة على ســـالمتك 

وسالمة عائلتك وأحبائك.

راهنت قيادة وحكومة مملكة البحرين على وعي الفرد  «
واستشعاره أهمية اتباع التعليمات واإلرشادات الوقائية من 

مرض كورونا حيث لم تفرض المملكة إجراءات قسرية وإجبارية 
كسائر دول المنطقة وأتمنى أن نثبت للعالم أن البحريني 
مواطن “واعي وملتزم” وأن تعامل الجهات الرسمية معنا 

كأشخاص راشدين يعون األمور وعواقبها كان بمحله.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

بينمـــا يئن القطاع التجاري تحت التحديات التي فرضتها أزمة فيروس 
كورونـــا المســـتجد، يعيش صغار التجار في األســـابيع األخيرة على وقع 
صدمة جديدة مع اتفاق الحكومة والسلطة التشريعية لتمرير تعديالت 
علـــى قانـــون غرفة التجارة بما يمنح تمثيال أكبر للشـــركات الضخمة في 

إدارة بيت التجار.
ويرفع التشريع الذي مرره مجلس الشورى قبل أيام )بعد موافقة النواب( 
تمثيل الشـــركات التي يزيد رأس مالها عن مليون دينار من نســـبة ٨ % 
إلى ٣٦ %، ويخفض تمثيل إجمالي الشـــركات والتي رأس مالها ٢٠ ألفا 

فأقل من ٤٠ % إلى ١٣ % فقط من نظام احتساب األصوات. 
وفـــي مقابـــل وزارة التجـــارة والصناعـــة ومجلـــس إدارة غرفـــة تجـــارة 
وصناعـــة البحرين اللتين دافعتا عن “عدالـــة” التوزيع الجديد لألصوات، 
رفعت لجنة الشـــؤون التشـــريعية والقانونية في مجلس النواب صوتها 
محـــذرة مـــن الخطـــوة، ومؤكدة وجود “شـــبهة دســـتورية” فـــي التعديل 
القانونـــي بمـــا يتعارض مع مبـــادئ العدالة التي نص عليها الدســـتور في 

المادتين )٩( و)١٠(. 
وأمـــا الالفـــت في إقرار هذا التشـــريع، فهو تجاهل مجلـــس النواب ومن 

بعـــده مجلس الشـــورى رأيـــا مكتوبا قدمتـــه المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان تحفظـــت فيه علـــى التعديـــل القانوني وأكدت أهميـــة “تحقيق 
العدالة... وضرورة تقرير مبدأ المساواة في التصويت”. تقول المؤسسة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان فـــي ردها: “ومـــن خـــالل اســـتقراء القوانين 
والنظم واللوائح المنظمة لعمل غرف التجارة والصناعة في بعض الدول 
العربيـــة، لوحـــظ خلوها جميعا من نصوص توجـــد حالة التمايز في عدد 
األصـــوات وفقا لروؤس أموالهم”. وتـــردف: “بل إن بعض هذه النصوص 
كما هو الحال في الســـعودية، قـــرر بنصوص صريحة “منح صوت واحد 
لكل اشـــتراك وإن تعددت فروع المنشأة”، ولم تكتف المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان عند هذا الحد، بل دعت اللجنة المالية في مجلس النواب 

إلى التحقق من الدوافع التي دفعت نحو إجراء التعديل المقترح.

ال يعرف حتى اللحظة مدى اآلثار الناتجة عن التشريع الجديد على المدى  «
المتوسط والبعيد، وهل سينجح المسعى الذي أطلقه مجموعة تجار 

)يتجاوز عددهم األلف( لتأسيس غرفة لصغار التجار أم يرتطم بعقبات 
قانونية وعملية؟ إال أن المستقبل للقطاع التجاري يبدو أكثر انقساما 

وتشرذما.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

بيت التجار وتعديل نظام األصوات

أميرة اإلنسانية ومبادراتها الطيبة
هنـــاك قضايـــا مختلفـــة يتعرض لهـــا المواطـــن عبر مـــر الزمان والمـــكان وفي 
مختلـــف الظـــروف، وتتعطل حياته ويـــكاد يفقد األمل فـــي إمكانية الوصول 
لحـــل لها والمضي قدما في حياته المســـتقبلية، وتمتد تلك القضايا العويصة 
لتشـــغل جميع أفراد أســـرته ويبقى لفترة من الوقت ينتظر ســـترة النجاة كي 
تنتشله مما وقع فيه، وبالمحصلة النهائية تصل إلى حلول مفرحة وإجراءات 
سلســـلة مـــن قبل صناع القرار في البـــالد الذين عودونا دائمـــا على المبادرات 
الطيبـــة التـــي بدورهـــا تثلج صـــدور أصحـــاب تلـــك القضايا وتدخـــل الفرحة 
والبهجة في قلوب ذويهم وتترك أثرا طيبا في نفوس أهل البحرين جميعا.

واحدة من تلك القضايا التي حظيت باهتمام كبير وتم حل ملفها الشائك من 
قبل أميرة اإلنســـانية صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة التي وجهت 
بدفع الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدرت 
بحقهـــن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشـــورة من قبل وزارة الداخلية عبر 
تطبيـــق “فاعـــل خير”، تلـــك التوجيهات الكريمة التي أســـعدت قلوب النســـاء 
المســـتحقات وأفراد أسرهن ولمت شـــملهن تحت سقف واحد بعد أن كن في 

حيرة من أمرهن، وســـاهمت أيضا مســـاهمة كبيرة فـــي المحافظة على كيان 
تلك األســـر من الضيـــاع والتفكك والتصدع والمســـتقبل المجهـــول الذي كان 

ينتظر أفرادها.
أمانـــة المبـــادرات اإلنســـانية الجميلـــة لرئيســـة المجلس األعلى للمـــرأة كثيرة 
ومتنوعة ووقوفها مع قضايا المرأة البحرينية ال يعد وال يحصى ومساهماتها 
الجلية واضحة للعيان ومعروفة لدى شعب البحرين، فمواقف سموها النبيلة 
دائمـــا مـــا تأتي في التوقيت المناســـب وفق قيم وأخـــالق مجتمعنا المتكافل 

والمتعاون والمترابط والمتالحم.
المجلـــس األعلـــى للمرأة أنشـــئ لكي يدعم ويعزز مضامين اســـتقرار األســـرة 
البحرينية من خالل حزمة كبيرة من البرامج والفعاليات واألنشـــطة األسرية 
المختلفـــة التي يعـــود نفعها على األســـر البحرينية والمجتمع المحلي بشـــكل 
عـــام والمـــرأة البحرينيـــة وتقديم الدعم المطلـــق لها في كل المواقف بشـــكل 

خاص.
شكرا أميرة اإلنسانية ووالدة الجميع وحفظك الله وأدام عليك الصحة  «

والعافية. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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شعب البحرين ضرب أروع األمثلة في االلتزام باإلجراءات االحترازية

أجمعـــت فعاليات وطنيـــة لوكالة أنباء 
البحريـــن )بنا( على أن شـــعب البحرين 
امتثالـــه  فـــي  األمثلـــة  أروع  ضـــرب 
لكافـــة التعليمـــات والقـــرارات الوطنية 
المتخـــذة في ســـبيل مكافحة فيروس 
كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 19( والحد 
مـــن  الجميـــع  داعيـــن  انتشـــاره،  مـــن 
مواطنيـــن ومقيميـــن، أفـــرادا وعوائل، 
بالتدابيـــر  التزامهـــم  مواصلـــة  إلـــى 
الوقائيـــة والتقّيد بالبقـــاء في منازلهم 
في إجـــازة عيـــد الفطر المبـــارك؛ حتى 
يبقـــى الجميـــع بخير وصحـــة وعافية، 
داعين لمشـــاركة فرحة العيـــد عن ُبعد 
اإللكترونيـــة  التواصـــل  وســـائل  عبـــر 

وغيرها من قنوات التواصل.
وأكـــد عضـــو مجلس الشـــورى الشـــيخ 
جـــواد بوحســـّين دعمـــه وتأييـــده لكل 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
المطبقة في ســـبيل مواجهـــة فيروس 
كورونـــا، الفتـــا إلـــى أنـــه مـــن الواجـــب 
شـــرعا وقانونـــا االلتـــزام بهـــا مـــن قبل 

جميع المواطنين والمقيمين.
“كل  بوحســـّين:  الشـــوري  وأضـــاف 
وتوجيهـــات  إرشـــادات  مـــن  جـــاء  مـــا 
وإجـــراءات مـــن فريـــق البحرين يجب 
اإللتزام بها، وندعـــو الجميع من عوائل 
بحرينيـــة ومقيمين للتكافل والتضامن 
لتطبيقهـــا،  الجميـــع  بيـــن  والتعـــاون 
وتنفيذ اإلجراءات االحترازية؛ للوقاية 
الخطيـــر  الوبـــاء  هـــذا  مـــن  والحمايـــة 
والحد من انتشـــاره، وذلك دفعا للضرر 
لصحـــة  وتعزيـــزا  األنفـــس  ولحفـــظ 

وسالمة المجتمع البحريني الكريم”.
الســـلطة  فـــي  “نحـــن  بالقـــول:  وزاد 
بالجهـــود  ونعتـــز  نثمـــن  التشـــريعية 
والمســـاعي اإلنســـانية والوطنية التي 
يقودهـــا صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــه ولي العهد 

األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، فقـــد أثبتت 
تلـــك الخطـــوات االســـتباقية التـــي تم 
اتخاذهـــا لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا 
جدارتهـــا وأشـــاد بها القاصـــي والداني 

في العالم أجمع”.
مـــن جهتـــه، قال عضو مجلـــس النواب 
السياســـات  بـــأن  النفيعـــي،  إبراهيـــم 
التي تتبعها اللجنـــة الوطنية لمكافحة 
فيـــروس كورونا منـــذ البدايات األولى 
وحتـــى اللحظـــة، نجحت فـــي احتواء 
الجائحـــة، وفي رفع مســـتوى التعافي، 
التعـــرض  مـــن  العامـــة  حمايـــة  وفـــي 
ودوليـــة  أمميـــة  وبشـــهادة  لإلصابـــة، 

جامعة.
الســـير  أن  النفيعـــي  النائـــب  وأوضـــح 
فـــي اإلجراءات الوقائيـــة واالحترازية 
وااللتـــزام  النـــاس،  لصحـــة  الضامنـــة 
فـــي  الدولـــة  اهتمامـــات  يعكـــس  بهـــا، 
عليـــه،  والقضـــاء  الفيـــروس  مواجهـــة 
ألن  النـــاس  تشـــجيع  علـــى  والعمـــل 
يكونوا شـــركاء في النجـــاح، خصوصا 
في التباعـــد االجتماعي، وقال “نتمنى 
مـــن المواطنيـــن االلتـــزام بالتعليمـــات 
والحفـــاظ  المبـــارك  الفطـــر  عيـــد  فـــي 
على التباعد االجتماعـــي؛ حفاظا على 
صحتهـــم وصحـــة اآلخريـــن وتقديـــرا 
للجهود الوطنيـــة التي يقوم بها الكادر 

الطبي”.
إدارة  قالـــت عضـــو مجلـــس  بدورهـــا، 
وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن  جمعيـــة 
إن  الجـــودر  أمـــل  البشـــرية  المـــوارد 
التباعـــد االجتماعي هو تباعد جســـدي 
فـــي األســـاس؛ لمنـــع التقارب المســـبب 
والقلـــوب  األرواح  ولكـــن  لألمـــراض، 
في جوهرهـــا ال تزال مرتبطـــة، ولدينا 
المرئـــي  للتواصـــل  كثيـــرة  خيـــارات 
األحبـــة  للقـــاء  الفيديـــو  ومكالمـــات 
واالصدقـــاء مـــن المنـــزل، الفتـــة إلـــى 
أنـــه يجب التكيف مـــع تبعات الجائحة 
بـــأن تكـــون تهانـــي العيـــد والتواصـــل 
االجتماعـــي مختلفة هذه المرة لتفادي 
نشـــر العدوى. كما أن صالة العيد سنة، 

مؤكدة يمكن أداؤها في المنزل.
واختتمـــت الجـــودر حديثهـــا بالقـــول: 
“يجـــب علـــى الجميـــع توّخـــي الحـــذر 
وأن  خاصـــة  منازلهـــم  فـــي  والبقـــاء 
المصـــاب في الفيروس ال يعلم أساســـا 
أنـــه مصـــاب. كمـــا يجب الحفـــاظ على 
التباعـــد االجتماعـــي حتى فـــي البيت 
أفـــراد  بيـــن  انتقالـــه  لتفـــادي  الواحـــد 
األســـرة كما حصل في بعض الحاالت. 
ومهمـــا طالـــت األزمة، فهي إلـــى زوال 
في نهاية المطـــاف، ولكن على الجميع 
االلتـــزام بالتعليمات الصحيـــة؛ حفاظا 

على أرواح المواطنين والمقيمين”.

مـــن جهتـــه، قال عضـــو مجلـــس أمناء 
مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش 
الســـلمي الشـــيخ صـــالح الجـــودر إمام 
وخطيـــب جامـــع الخيـــر بالمحـــرق إنه 
يجـــب تذكيـــر النـــاس بأهميـــة التباعد 
األيـــام  فـــي  خاصـــة  االجتماعـــي، 
التـــي تصـــادف حلـــول عيـــد  القادمـــة 
الفطـــر المبـــارك، حيث اعتـــادت الناس 

التجمعات وتبادل التهاني والزيارات.
يعلـــم  الجميـــع  أن  الجـــودر  وأوضـــح 
الفـــرح  إلشـــاعة  التواصـــل  أهميـــة 
والســـرور والمحبـــة، ولكـــن فـــي ظـــل 
تعزيـــز  اآلن  األهميـــة  مـــن  الجائحـــة 
التباعد االجتماعي واستخدام وسائل 
تبـــادل  فـــي  اإللكترونيـــة  التواصـــل 
علـــى  والســـالم  والتبريـــكات  التهانـــي 

األهل عن ُبعد.
وبين الجودر أن االستمرار في االلتزام 
تنفيذهـــا  فـــي  واإلصـــرار  بالتعليمـــات 
بحذافيرهـــا يؤكـــد مدى وعي الشـــعب 
فـــي  باقتـــدار  لمســـؤولياته  وتحملـــه 
مواجهـــة هـــذا الوباء، مشـــددا على ان 
المســـؤولية تقع اليوم على كل أب وأم 
ورب أســـرة في مواصلة المسيرة نحو 

القضاء على الجائحة.
وأضاف: أمامنا مســـؤولية كبرى وعلى 
كل ولي أمر وبحريني غيور على وطنه 
االلتزام باإلجـــراءات االحترازية حتى 

نصـــل الـــى مرحلـــة تصفيـــر الحـــاالت، 
وكلنـــا تفـــاؤل بتحقيق ذلـــك قريبًا في 
ظـــل تكاتفنا مع فريق البحرين وجنود 
الصفوف األولى من أطباء وممرضين 

ومسعفين وغيرهم”.
الكنيســـة  راعـــي  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
جمعيـــة  رئيـــس  الوطنيـــة  اإلنجيليـــة 
البيـــارق البيضـــاء القـــس هانـــي عزيـــز 
إن مملكـــة البحريـــن نقلـــت باحترافية 
الجائحـــة  مخاطـــر  عـــن  كامـــال  وعيـــا 
للشـــعب، ممـــا جعلها أنموذجـــا يحتذى 
والتـــزام  االحترازيـــة  اجراءاتهـــا  فـــي 
مواطنيهـــا ومقيميهـــا بمـــا يتخـــذ مـــن 

تدابير وقائية في الشأن ذاته.
وأضـــاف القـــس هاني: “نفتخـــر جميعا 
بأننا نعيش على هذه األرض المباركة، 
والتـــي أدركـــت مبكـــرا مـــدى خطـــورة 
الوبـــاء واتخذت اإلجراءات المناســـبة 
لمجابهتـــه. لقـــد أظهر شـــعب البحرين 
مدى تحضره وثقافته العالية والتزامه 
بجلوســـه  االحترازيـــة  باالجـــراءات 
في البيـــت ووعيه العالي جـــدا لتقليل 
ثقـــة  علـــى  ونحـــن  الوبـــاء.  خطـــورة 
تامـــة مـــن أن تزايـــد وعـــي المواطنين 
االحتـــرازات  بفضـــل  اآلن  والمقيميـــن 
فـــي  سيســـاهم  المســـتمرة  والوقايـــة 
حصـــر الوباء بمشـــيئة هللا في القريب 

العاجل”.

إلى ذلك، قال الباحـــث التربوي فاضل 
حبيـــب لمســـنا قـــدًرا كبيًرا مـــن الوعي 
والتفهـــم في الفتـــرة الماضيـــة، وعلينا 
مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التباعد 
االجتماعـــي أكثـــر، بالدعـــوة لــــ “عقلنة” 
االحتفـــاء بهذه المناســـبات، أي تغليب 
العقل على العاطفة، وتوظيف تقنيات 
االتصال المرئي والبرامج والتطبيقات 
عـــن ُبعد قـــدر اإلمـــكان لحين انقشـــاع 

هذه الجائحة.
بـــدوره، قـــال الكاتـــب الصحافي ســـعد 
قطعـــت  البحريـــن  مملكـــة  إن  راشـــد 
أشواطا كبيرة من خالل فريق البحرين 
والطاقم الطبي فـــي مكافحة فيروس 
كورونـــا، واليـــوم أصبـــح المجتمـــع لـــه 
مســـؤولية محورية فـــي تعزيز التباعد 
االجتماعـــي، خاصـــة خالل فتـــرة عيد 

الفطر المبارك.
وأضـــاف: على جميع األســـر البحرينية 
االلتزام بأهمية اإلجراءات االحترازية 
واألفـــراد  العوائـــل  جميـــع  ونوصـــي 
االجتماعـــي  التباعـــد  تعزيـــز  بأهميـــة 
واقتصـــار المعايدة في الفطر الســـعيد 
علـــى المكالمـــات المرئية والمســـموعة، 
فهو واجب وطني خالص على الجميع 
تأديتـــه بالتـــزام كلـــي لضمـــان ســـالمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن مـــن اإلصابـــة 

بهذا الفيروس”.

سعد راشدفاصل حبيب صالح الجودر هاني عزيزإبراهيم النفيعي أمل الجودر جواد بوحسّين

المنامة - بنا

local@albiladpress.com

السبت 23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 - العدد 4239
11

محافظة المحرق تتابع حادث حريق وتقدم خدماتها للمتضررين
أكـــد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن 
ال  المحافظـــة  أن  المناعـــي  هنـــدي 
تألـــو جهـــًدا في ســـبيل متابعة كافة 
احتياجات األهالي وتذليل مختلف 
الصعوبـــات، مؤكـــًدا أن المحافظـــة 
هـــي البيـــت الثانـــي لجميـــع األهالي 
والمقيميـــن علـــى حـــد ســـواء، جاء 
ذلـــك خالل متابعة لحـــادث الحريق 
المنـــازل  أحـــد  لـــه  تعـــرض  الـــذي 
بمدينـــة الحـــد، حيث وّجه ســـعادته 
نائـــب المحافظ واللجنـــة المختصة 
المتضـــررة  األســـرة  بمتابعـــة حالـــة 

على وجه السرعة.
وفـــي زيارتـــه لموقع الحريق أشـــاد 

العميـــد  المحـــرق  محافـــظ  نائـــب 
عبـــدهللا الجيـــران بجهـــود مديريـــة 
شـــرطة محافظة المحـــرق واإلدارة 
العامـــة للدفـــاع للمدني واإلســـعاف 
الوطنـــي فـــي ســـرعة التجـــاوب مع 
البـــالغ وإنقاذ القاطنيـــن في المنزل 
والمنـــازل المجـــاورة، منوهـــا علـــى 
أهميـــة اتخاذ ســـبل الوقايـــة داخل 
المنازل حفاظا على سالمة الجميع.

المحافظـــة  أن  المحافـــظ  وأكـــد 
التـــي  اإلجـــراءات  كافـــة  اتخـــذت 
تضمـــن تقديـــم المســـاعدة العاجلـــة 
واالجتماعيـــة  الفوريـــة  والخدمـــة 
محافظ المحرق في زيارة لموقع الحريقلصاحب المنزل وكافة أفراد أسرته.

قـــال الباحث نـــوح خليفـــة إن جهود رئيس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة مهدت طرق 

االنفتاح على المستقبل.
ونّوه بغزارة تاريخ تأســـيس حكومة مملكة 
البحرين على مختلف مستويات ومجاالت 
التنميـــة عبـــر مختلـــف مراحـــل التأســـيس 
أن  وأضـــاف  بهـــا.  مـــرت  التـــي  والتطويـــر 
مملكـــة البحريـــن تملـــك طاقة الفتـــة للعالم 
بفعل قواها البشـــرية والمؤسسية والقيمية 
المتجددة والمتطـــورة التي تعكس الجهود 

النشطة التاريخية والحداثية.
وأشاد بالجهود الوطنية الكبيرة المتواصلة 

التـــي تتجلـــى فـــي حضـــور صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
القيـــادي علـــى مختلـــف مســـتويات التنمية 

الوطنية.
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تقل 107 ركاب وترجيحات بمقتل معظمهم بمن فيهم الطاقم

تحطم طائرة باكستانية فوق حي مكتظ بالسكان

الباكســـتانية،  الســـلطات  أعلنـــت 
الجمعة، عـــن تحطم طائرة ركاب في 
كراتشـــي، جنـــوب البالد، علـــى متنها 
107 ركاب، وســـط ترجيحـــات بمقتل 

معظم الركاب بمن فيهم الطاقم.
وســـقطت الطائـــرة فوق حي شـــعبي 
مكتظ بالســـكان، ما أدى إلى اشـــتعال 
حرائـــق فـــي البيـــوت التـــي ســـقطت 

فوقها الطائرة.
كراتشـــي  بلديـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
أنـــه ال يتوقـــع وجـــود  وســـيم أختـــر 
أي ناجيـــن علـــى متـــن الطائـــرة التـــي 
تتبـــع الخطوط الدولية الباكســـتانية، 
وكانـــت تحمـــل 99 راكبا و8 من أفراد 
الطاقم وتحطمت في منطقة سكنية 

بكراتشي، أمس الجمعة.
وقـــال أختـــر عبـــر الهاتف من مســـرح 
الحادث “في الوقت الراهن نعتقد أنه 
ال يوجـــد ناجون مـــن الطائرة نفســـها 

لكن لم يتم التأكد من ذلك”. 
وأضـــاف أنـــه ُيعتقد أن هنـــاك ناجين 
فـــي المنطقـــة التـــي تحطمـــت فيهـــا 

الطائرة.
منطقـــة  فـــوق  الطائـــرة  وتحطمـــت 
ســـكنية بالقـــرب مـــن مطار كراتشـــي، 

وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا.
وأشـــارت تقاريـــر إلـــى تحطـــم منازل 

ســـكنية وإصابـــة 10 أشـــخاص علـــى 
األقل.

وكانت الطائـــرة قبل تحطمها تحاول 
الهبـــوط في المطـــار. وفـــور الحادث، 
األســـود  الدخـــان  ســـحب  شـــوهدت 

تتصاعد من الموقع.
وحســـب مقاطع فيديو، بـــدت أجزاء 
مـــن الطائـــرة المحطمة فـــي المنطقة 
الســـكنية، فيما هرع ســـكان محليون 

وفرق إسعاف للمساعدة.
وكانت الطائـــرة في رحلة محلية من 
الهـــور إلـــى كراتشـــي، وقبـــل الهبوط 
أدى  خلـــل  حـــدث  واحـــدة  بدقيقـــة 

لتحطم الطائرة.
المدنـــي  الطيـــران  هيئـــة  وذكـــرت 
الباكستانية أن المشكلة الفنية ظهرت 

في كوابح الطائرة لدى الهبوط.
ومن جانبه، قرر الجيش الباكســـتاني 
إرســـال فرق إلى كراتشـــي لمســـاعدة 
مواجهـــة  فـــي  المدينـــة  الســـلطات 

الكارثة.
باكســـتان  وزراء  رئيـــس  وطالـــب   
بإجـــراء تحقيق فـــوري فـــي الحادثة 

المأساوية.
وفـــي كراتشـــي، تقـــرر إعـــالن حالـــة 
الطـــوارئ فـــي مستشـــفيات المدينـــة 

كافة.
وتستغرق الرحلة عادًة ساعة ونصف 
للســـفر مـــن مدينـــة الهـــور الشـــمالية 
البنجـــاب  إقليـــم  عاصمـــة  الشـــرقية، 
األكثر اكتظاًظا بالســـكان الباكستاني 

إلى كراتشي.
وأظهـــرت وثائق الصالحيـــة للطيران 
أن الطائـــرة، مـــن نـــوع “إيربـــاص إيه 
320”، تلقت آخر مرة فحًصا حكومًيا 

في 1 نوفمبر2019.
الخطـــوط  مهندســـي  كبيـــر  ووقـــع 
شـــهادة  علـــى  الباكســـتانية  الجويـــة 
منفصلة في 28 أبريل تفيد أن جميع 
عمليـــات الصيانـــة قـــد أجريـــت علـــى 
متـــن الطائـــرة وأن األخيـــرة “صالحة 
للطيـــران تماًما وتفـــي بجميع معايير 

السالمة”.
الطائـــرة  ملكيـــة  ســـجالت  وكشـــفت 
أن شـــركة  التحطـــم  فـــي  المتورطـــة 
“تشاينا إيسترن إيرالينز” استخدمت 
الطائـــرة مـــن العـــام 2004 حتى العام 

.2014
ودخلـــت الطائـــرة أســـطول الخطوط 
مـــن  مؤجـــرة  الباكســـتانية  الجويـــة 
إفيشـــين  كابيتـــال  إي  “جـــي  شـــركة 

سرفيسيز”.

كراتشي ـ وكاالت

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

خاشـــقجي  جمـــال  أبنـــاء  أعلـــن 
عفوهـــم عن قاتـــل والدهم، وفق 
ما أعلنه نجله صالح خاشـــقجي 
عبـــر حســـابه علـــى “تويتـــر”، في 
الجمعة.وكتـــب  مبكـــر  وقـــت 
صالح خاشقجي: في هذه الليلة 
الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، 
نســـترجع قـــول هللا تعالـــى فـــي 
ســـيئة  “وجـــزاء  الكريـــم  كتابـــه 
ســـيئة مثلهـــا، فمـــن عفـــا وأصلح 
فأجـــره علـــى هللا إنـــه ال يحـــب 

الظالمين”.
وأضـــاف “عفونـــا عـــن مـــن قتـــل 

هللا  لوجـــه  هللا  رحمـــه  والدنـــا 
تعالـــى، وكلنـــا رجاء واحتســـاب 

لألجر عند هللا عز وجل”.
وقـــال وكيـــل النيابـــة العامة في 
الســـعودية، شـــلعان بن راجح بن 
شـــلعان، إن النيابة أصدرت أيضا 
أحكامـــا بســـجن 3 متهمين لمدة 

24 عاما في ذات القضية.
وأكـــد شـــلعان أنـــه تـــم التحقيق 
مـــع جميـــع المشـــتبه فيهـــم فـــي 
مقتل خاشقجي، مشددا على أن 
التحقيقـــات أثبتـــت عـــدم وجود 
نية مسبقة للقتل لدى المتهمين.

عائلة جمال خاشقجي تعفو عن قاتليه

االمم المتحدة ـ وكاالت

تعتقـــد األمـــم المتحـــدة أن فيـــروس 
كورونا المســـتجد ينتشـــر فـــي أنحاء 
اليمن، إذ “انهار” نظام الرعاية الصحية 
بهـــا “فعليا”، مضيفة أنها تســـعى لجمع 

تمويل عاجل.
وقال المتحدث باســـم مكتب تنســـيق 
لألمـــم  التابـــع  اإلنســـانية  الشـــؤون 
المتحدة ينـــس اليركه، أمس الجمعة، 
في إفادة من جنيف “منظمات اإلغاثة 
في اليمن تعمل على أســـاس أن هناك 

تفشيا محليا في أنحاء البلد”.
وأضـــاف “نســـمع مـــن الكثيـــر منهم أن 
اليمـــن على الحافة اآلن. الوضع مقلق 
بشـــدة وهم يتحدثون عـــن أن النظام 

الصحي انهار فعليا”.
أن موظفـــي  إلـــى  وأشـــار اليركـــه 

إنهـــم  قالـــوا  اإلغاثـــة 
لرفـــض  يضطـــرون 
النـــاس،  مســـاعدة 

مـــن  يكفـــي  مـــا  يملكـــون  ال  ألنهـــم 
األكســـجين الطبي أو إمـــدادات كافية 

من معدات الوقاية الشخصية.
وصرح أن رحلة طيران تنقل موظفي 
عـــدن،  فـــي  هبطـــت  دولييـــن  إغاثـــة 
الثالثـــاء، بعـــد فتـــح المجـــال الجـــوي 
مواطنيـــن  أن  وأضـــاف  بالتنـــاوب، 
العمـــل  بمعظـــم  يقومـــون  يمنييـــن 

الميداني.
وقالـــت منظمـــة “أطبـــاء بـــال حـــدود”، 
الخميـــس، إن المركـــز الرئيـــس لعـــالج 
كورونـــا جنوبـــي اليمـــن، الـــذي تديره، 
رصـــد مـــا ال يقل عـــن 68 وفـــاة في ما 

يربو بقليل على أسبوعين.
وأضافـــت أن الرقـــم، الـــذي يتجاوز 
مثلـــي الحصيلة التـــي أعلنتها 
السلطات اليمنية حتى اآلن، 
يشير إلى كارثة أوسع نطاقا 

تتكشف في المدينة.

األمم المتحدة: النظام الصحي لليمن انهار فعلًيا

القاهرة ـ وكاالت

أعلنت الداخلية المصرية ضبط 11 متهًما 
من عناصر اإلخـــوان تورطوا في تكوين 
خلية تنتج أفالًما مفبركة ومسيئة للبالد 

لبثها على شاشة قناة قطرية.
وذكر بيان رسمي لوزارة الداخلية أنه في 
إطار خطتها لكشف المخططات العدائية 
لتنظيـــم جماعـــة اإلخـــوان، فقـــد رصدت 
معلومـــات قطـــاع األمن الوطنـــى إصدار 
قيادات التنظيم الهاربـــة بالخارج تكليًفا 
لعدد من العناصر اإلخوانية والمتعاونين 
معهـــم فـــي البـــالد، بالعمـــل علـــى تنفيـــذ 
مخططهم الذي يستهدف المساس بأمن 
الوطـــن والنيل من اســـتقراره، من خالل 
إنتـــاج وإعـــداد تقارير وبرامـــج إعالمية 
قنـــاة  علـــى شاشـــة  لعرضهـــا  “مفبركـــة”، 

قطرية مقابل مبالغ مالية ضخمة.
المفبركـــة اإلســـقاط  التقاريـــر  وتتضمـــن 
على األوضاع الداخلية بالبالد والترويج 
للشـــائعات، والتحريـــض ضد مؤسســـات 

الدولة، تنفيًذا لتوجهات التنظيم.

العناصـــر  أنـــه أمكـــن تحديـــد  وأضافـــت 
هـــذا  إدارة  علـــى  القائمـــة  اإلخوانيـــة 
المخطـــط، الهاربين بدولتي تركيا وقطر، 
أبرزهـــم: اإلرهابي اإلخواني الهارب، عبد 
الرحمـــن يوســـف القرضـــاوي، وعبـــدهللا 
ومعتـــز  القـــادوم،  عبدالعزيـــز  محمـــد 
محمـــد عليوة مطـــر، ومحمـــد ناصر علي 
عبدالعظيم، وعمرو أحمد فهمي خطاب.

وأكـــدت المعلومـــات اضطـــالع العناصـــر 
اإلخوانيـــة فـــي إطـــار تنفيـــذ مخططهـــا 

وان  تيـــم  “شـــركة  مـــن  كل  باســـتغالل 
بمنطقـــة  الفنـــي”،  لإلنتـــاج  برودكشـــن 
المعـــادي بالقاهرة، إضافة إلى اســـتوديو 
كائـــن بمنطقـــة عابديـــن بالقاهـــرة تحـــت 
اســـم “بوهمين”، إضافة إلى تعاقدهم مع 
أحـــد العامليـــن بالمجـــال اإلعالمـــي لعقد 
لقـــاءات مـــع بعـــض الشـــخصيات إلعداد 
مـــادة إعالميـــة مصـــورة وتحريفهـــا بمـــا 

يسيئ للدولة تمهيًدا لبثها الحقا.

تعد تقارير مسيئة تســتهدف االستقرار لحساب قناة “الجزيرة” القطرية
ضبط خلية إخوانية تفبرك أفالما ضد مصر

عواصم ـ وكاالت

تتســـارع التطورات العســـكرية في ليبيا، 
وقـــد تحدثـــت المعلومـــات القادمـــة مـــن 
هنـــاك عن حشـــود عســـكرية لتشـــكيالت 
الوفـــاق بقيـــادة القـــوات التركيـــة قـــرب 
ترهونـــة  مدينـــة  حـــدود  علـــى  مســـالته 
اســـتعداًدا للهجـــوم علـــى المدينـــة. ودان 
مجلـــس شـــباب قبائـــل ترهونـــة، القصف 
الـــذي تعرضـــت لـــه المدينـــة، مـــن جانب 
األعمـــال  هـــذه  معتبـــًرا  الوفـــاق،  قـــوات 
انتهـــاًكا صارًخا لحقوق اإلنســـان، مؤكًدا 
أنهـــا ســـتزيده عزًمـــا على االســـتمرار في 

الحرب ضد اإلرهاب.
وحمل المجلس، في بيان له، المسؤولية 
لمجلـــس األمـــن الدولي والبعثـــة األممية 
والـــدول الداعمة للوفـــاق خصوصا تركيا 
وقطـــر، داعيـــا القيـــادة العامـــة للجيـــش 
لحســـم المعركة، وعـــدم التفاوض مع من 

جلبوا االستعمار لليبيا، بحسب البيان.
من جانبه، أحرز الجيش الوطني الليبي، 
أمـــس، تقدمـــا ميدانيـــا، أســـفر عـــن دحر 

حكومـــة  لرئيـــس  التابعـــة  الميليشـــيات 
والمرتزقـــة  الســـراج،  فايـــز  طرابلـــس 
المواليـــن لتركيـــا، مـــن مشـــارف ترهونة، 
إضافة إلى مقتل قيادي في الميليشيات.
وذكـــرت مصـــادر فـــي الجيـــش الوطني، 
أنه تـــم تدميـــر عربتين مدرعتيـــن وآلية 
مصفحـــة فـــي جنـــوب طرابلـــس، وقتـــل 
الديـــن  نـــور  الميليشـــيات  فـــي  القيـــادي 
النعـــاس. وأضافـــت أنه تم إلقـــاء القبض 

على مرتزق تابـــع لتركيا، وقتل عدد آخر 
في محور عين زارة.

وأشـــارت المصـــادر فـــي الجيـــش الليبي، 
إلى هـــروب الميليشـــيات والمرتزقة بعد 

دحرهم من مشارف ترهونة.
وشـــهدت مدينـــة القـــرة بوللـــي الليبيـــة، 
أمـــس، اشـــتباكات عنيفـــة بيـــن الجيـــش 
الليبي وميليشـــيات طرابلـــس المدعومة 

بمرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا.

الجيــش الليبــي يتقــدم بمحــاور عــدة... ومقتل قيــادي بالميليشــيات
حشود لتشكيالت الوفاق بقيادة تركية على حدود ترهونة

األمم المتحدة - أسوشيتد برس

طالـــب األميـــن العـــام لألمـــم المتحدة 
مـــرة أخـــرى جميـــع أطـــراف النزاعات 
باالســـتجابة لدعوته إلى وقف عالمي 
إلطـــالق النـــار فـــي مواجهـــة جائحـــة 
كورونـــا، مشـــيرًا إلـــى أن أكثـــر من 20 
فـــي  جرحـــوا  أو  قتلـــوا  مدنـــي  ألـــف 
هجمات فـــي 10 دول العـــام الماضي، 
كمـــا اضطر مالييـــن آخـــرون إلى ترك 
منازلهـــم. وقـــال أنطونيـــو غوتيريش، 
في تقرير لمجلـــس األمن التابع لألمم 
المتحـــدة، صـــدر الخميـــس، إن الوباء 
“أعظـــم اختبـــار واجهـــه العالـــم” منـــذ 
إنشاء المنظمة العالمية قبل 75 عاما.

وذكـــر أن تأثير الفيروس شـــديد على 
جهود حماية المدنيين، خصوصا في 

البلـــدان المتأثـــرة بالصراعـــات، إذ 
يمكن أن نظم الرعاية الصحية 

الضعيفـــة في األســـاس 
تتحمل فوق طاقتها.

وأوضح األمين العـــام لألمم المتحدة 
مـــارس   23 فـــي  لندائـــه  الدعـــم  أن 
لوقـــف إطـــالق النـــار مـــن الحكومـــات 
والجماعـــات  اإلقليميـــة  والمنظمـــات 
المســـلحة والمجتمـــع المدني واألفراد 
في جميع أنحاء العالم كان “مشجعا”.
ولكنـــه اســـتدرك أن “التحديـــات التي 
تواجه تنفيذ وقف إطالق النار ال تزال 
بحاجة إلى التغلب عليها، الســـيما في 
المناطق التي تشـــهد صراعات طويلة 
األمـــد، وغالبـــا مـــا تشـــمل العديـــد من 
العناصر المســـلحة والمصالح المعقدة 
والوطنـــي  المحلـــي  المســـتوى  علـــى 
والدولـــي”. وأضاف “فـــي الوقت الذي 
التحـــدي  العالـــم  فيـــه  يواجـــه 
الهائـــل لوباء )كوفيـــد - 19(، 
فـــإن الحاجـــة إلـــى إســـكات 
أن  يمكـــن  ال  المدافـــع 

تكون أكثر حدة”.

غوتيريش يطالب بهدنة عالمية أثناء “كورونا”
تونس ـ وكاالت

أمـــس  التونســـي،  البرلمـــان  أعلـــن 
الجمعـــة، أنه ســـيعقد جلســـة عامة في 
الثالـــث مـــن يونيو المقبل، لـ “مســـاءلة” 
رئيس البرلمان راشـــد الغنوشـــي بشأن 

التدخالت في األزمة الليبية.
وأوضـــح مكتـــب البرلمـــان، أنـــه ســـتتم 
بشـــأن  الغنوشـــي  راشـــد  مســـاءلة 
يتعلـــق  فيمـــا  الخارجيـــة  اتصاالتـــه 
بليبيا، وحول الدبلوماســـية التونسية. 
قـــد  الليبـــي  الوطنـــي  الجيـــش  وكان 
أعلـــن تنفيـــذه “انســـحابا تكتيكيـــا” من 
قاعـــدة الوطيـــة، مؤكـــدا أنـــه “جزء من 
الخطة العســـكرية التي تكون مدروسة 

بشـــكل جيـــد، وُيطبـــق ذلـــك الجزء 
أو  كليـــا،  العمليـــة  إتمـــام  بعـــد 
الســـتعادة القـــوى والرجـــوع 
بخطـــة  المعركـــة  ألرض 
ممنهجـــة، لتفـــادي الخســـائر”. 

وأكـــد مديـــر إدارة التوجيـــه المعنـــوي 
بالجيـــش الوطني الليبـــي، العميد خالد 
المحجوب، أن القوات الليبية انسحبت 
لتحويل المجهود العسكري لموقع آخر، 
واالســـتفادة مـــن المرونـــة التكتيكيـــة، 
تلـــك  وبعـــد  المعـــارك.  تخـــدم  التـــي 
األحداث، وسيطرة الميليشيات التابعة 
لرئيس حكومة طرابلس فايز الســـراج، 
الذيـــن أرســـلتهم  مدعومـــة بالمرتزقـــة 
تركيـــا إلى ليبيا من ســـوريا، إلى جانب 
خبراء عسكريين أتراك، خرج الغنوشي 
بتصرفـــات صادمة. فبعـــد أن أكد أنه ال 
حل عســـكريا للصراع في ليبيا، ســـارع 
علـــى  لـ”تهئنتـــه”  بالســـراج  باالتصـــال 
القاعـــدة.  علـــى  ميليشـــياته  ســـيطرة 
وخالل االتصال الهاتفي، قال الغنوشي 
للســـراج “إن تونـــس تتأثـــر مباشـــرة 
بـــكل ما يحدث فـــي ليبيـــا، ويهمها 
واالســـتقرار  األمـــن  عـــودة 

للدولة الجارة”.

برلمان تونس يعلن موعد “محاسبة الغنوشي”

الرياض ـ وكاالت  : أعلنت الجهات  «
األمنية في السعودية أمس 

الجمعة، البدء بتطبيق قرار منع 
التجول الشامل في مدن ومناطق 
المملكة حتى يوم األربعاء المقبل.  

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية 
السعودية المقدم طالل الشلهوب، 
عن بدء الجهات األمنية عند الساعة 
الخامسة من عصر الجمعة تطبيق 

القرار، الذي سبق اإلعالن عنه. 
وأهاب المتحدث بجميع األفراد 

والكيانات بالتقيد التام بالتعليمات 

المعتمدة المتصلة باشتراطات 
السالمة الصحية؛ لمنع تفشي 

فيروس كورونا المستجد، 
وقواعد التباعد االجتماعي ومنع 

التجمعات بجميع صورها 
وأشكالها وأماكن حدوثها. وأكد 

على ضرورة االستمرار في االلتزام 
بتعليمات منع التجوال وإجراءات 
التباعد االجتماعي، ومن ذلك منع 

التجمعات ألكثر من 5 أشخاص، 
وفقا لالئحة الحد من التجمعات 
التي أعلنتها وزارة الداخلية سابقا.

الكويت ـ كونا : انتقد أمير الكويت  «
الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح، الجمعة، في كلمة 

متلفزة، ما تبثه بعُض وسائل 
اإلعالم والحسابات من مغالطات 
ال تتفق مع ظروف جائحة كورونا. 

وأشار أمير الكويت إلى ما بثته 
بعُض وسائل اإلعالم والتواصل 

االجتماعي من “مغالطات 
وإساءات مؤذية ال تتفق مع 

حرمة الشهر الفضيل، وال مع 
خطورة الظروف العصيبة التي 

تشهدها البالد”، داعيا الجميع 
إلى “االلتزام بسمو الرسالة 

اإلعالمية والحرص على ممارسة 
دورها اإليجابي والمسؤول”. وأكد 

أمير الكويت أن “جائحة كورونا 
تتطلب منا أخذ الدروس والعبر”، 
موضًحا أن “العالم بعد الجائحة 
لن يكون كما كان قبلها”. وأعرب 

عن ثقته في تخطي الكويت 
لمحنة كورونا في ظل التفاني 

والعطاء من جانب المواطنين 
والمقيمين.

أمير الكويت ينتقد مغالطات حول الجائحةالسعودية تعلن حظًرا شاماًل للتجول

أجهزة األمن اتخذت اإلجراءات القانونية حيال عناصر إخوانيةعناصر من الوفاق بقيادة القوات التركية 

موقع تحّطم الطائرة الباكستانية في كراتشي أمس )أ ف ب(
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اللجنة اإلعالمية

أكـــد نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلى 
للبيئـــة نائب رئيـــس لجنة التنســـيق 
“اســـتجابة”  والمتابعـــة  والتنفيـــذ 
بالمجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل 
خليفـــة أن التوجيهات تعتبر وســـاما 
مملكتنـــا  فـــي  الرياضييـــن  لكافـــة 

الغالية. 
وأوضح سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة أن توجيهات جاللة الملك 
لجاللتـــه  الحكيمـــة  الرؤيـــة  تعكـــس 
فـــي حـــق الشـــيخ عيســـى بن راشـــد 
آل خليفة طيـــب هللا ثراه الذي بذل 
جهـــودا كبيرة فـــي تطوير القطاعين 
الشـــبابي والرياضـــة فـــي البحريـــن، 
ولعـــب دورا بـــارزا بتشـــريف مملكـــة 
البحريـــن مـــن خالل المناصـــب التي 

تقلدها طوال مشواره الرياضية. 
وأشـــار سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفـــة أن تخليـــد ذكرى الشـــيخ 
عيســـى بن راشـــد آل خليفة تقديرا 
لعطاء هذه الشخصية الكبيرة التي 
اســـتحوذت علـــى محبـــة واحتـــرام 

أبنـــاء الوطن، مشـــيرا إلى أن حرص 
آل  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة على متابعة توجيهات جاللة 
الملـــك تعكـــس اهتمام ســـموه للدور 
البارز الذي لعبه الشـــيخ عيســـى بن 

راشد. 
وأكد ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشد 
آل خليفـــة أن الرياضـــة البحرينيـــة 
واإلقليمية والقارية خســـرت إداريا 
ورياضيا بارزا شـــكل عالمة مضيئة 
فـــي تاريخهـــا الملـــيء باإلنجـــازات 

المتميزة.

فيصل بن راشد: وسام لكافة الرياضيين

أشــاد بالتوجيهات الملكية بإطالق اسم عيسى بن راشد على الصاالت الرياضية

ناصر بن حمد: العاهل حريص على تخليد ذكرى الشخصيات

أعـــرب ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب مستشار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة عن فخره واعتزازه 
بالتوجيهات الملكية السامية من لدن 
عاهـــل البالد حضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
بإطـــالق اســـم المغفـــور لـــه بـــإذن هللا 
تعالـــى الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل 
خليفة على الصاالت الرياضية الثالث 
تقديـــرا  الرياضيـــة؛  عيســـى  بمدينـــة 
وعرفانـــا للمســـيرة المشـــرفة للراحـــل 

الكبير في خدمة مملكة البحرين. 
وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة في تصريح له بهذه المناســـبة 
“تفتخـــر األســـرة الرياضية والشـــبابية 
في مملكة البحرين بالدعم الكبير الذي 
يوليه حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
لهذيـــن القطاعيـــن المهميـــن واللذيـــن 
حققا بفضل الرعاية الملكية الســـامية 
إنجازات باهرة على مختلف األصعدة 

جعلـــت مـــن الرياضـــة البحريـــن تتبوأ 
مكانـــة عالية علـــى خارطـــة الرياضية 

اإلقليمية والقارية والعالمية”. 
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
الملكيـــة  التوجيهـــات  “إن  آل خليفـــة 
السامية بإطالق اسم المغفور له بإذن 
هللا تعالـــى الشـــيخ عيســـى بن راشـــد 
آل خليفـــة علـــى الصـــاالت الرياضيـــة 
الثالث بمدينة عيسى الرياضية تمثل 

مصدر فخر واعتزاز لألسرة الرياضية 
جاللـــة  حـــرص  وتؤكـــد  البحرينيـــة، 
الملـــك علـــى تكريـــم وتخليـــد ذكـــرى 
البحرينيـــة  الرياضيـــة  الشـــخصيات 
البـــارزة التـــي قدمت خدمـــات جليلة 
والشـــبابية  الرياضيـــة  الحركـــة  إلـــى 
فـــي المملكة؛ بوصفهـــم الجنود الذين 
المهـــم  القطـــاع  هـــذا  دعائـــم  أرســـوا 
ووضعوا اللبنات األولى التي شـــكلت 
الرياضيـــة  لإلنجـــازات  نـــواة  فيمـــا 
المتميـــزة، وهم من عّبدوا لمنتســـبيها 
الطريـــق الـــذي تمضـــي فيه مـــن أجل 
االرتقاء برياضتنا إلى أعلى المراتب”. 
ن ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل   وبيَّ
خليفـــة “تحمـــل التوجيهـــات الملكيـــة 
السامية بإطالق اسم المغفور له بإذن 
هللا تعالى الشـــيخ عيسى بن راشد آل 
خليفـــة على الصـــاالت الثالث، دالالت 
عظيمـــة ومبـــادرة بارعـــة؛ كونها تمثل 
نوعا مـــن الوفاء للمغفور لـــه باعتباره 
أجـــل  مـــن  مخلصـــة  جهـــودا  قـــدم 
تطوير الحركـــة الرياضيـــة البحرينية 
واالرتقـــاء بمختلف جوانبهـــا، كما أنه 

يعتبر من الشخصيات الرياضية التي 
ســـاهمت في وضع اللبنات األساســـية 

للرياضة البحرينية”. 
وأشار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “أن المغفور له بإذن هللا تعالى 
الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل خليفة 
قـــدم خدمات كبيـــرة ورائـــدة للحركة 
البحرينيـــة  والرياضيـــة  الشـــبابية 
واآلســـيوية  والعربيـــة  والخليجيـــة 
لـــدوره  وعرفانـــا  ووفـــاء  والعالميـــة 
حضـــرة  مـــن  وبتوجيهـــات  المتميـــز 
صاحـــب الجاللة الملك ســـيطلق على 
الصـــاالت الثـــالث فـــي مدينة عيســـى 
الرياضيـــة اســـم المغفور لـــه بإذن هللا 
تعالـــى الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل 
خليفـــة علـــى تلـــك الصـــاالت لتحمـــل 
تاريخـــا  حمـــل  وبـــارزا  كبيـــرا  اســـما 
مشـــرفا وحياة مليئة بالعطـــاء الوافر 
مختلـــف  فـــي  الفاعلـــة  وبإســـهاماته 
المجـــاالت بمـــا فيها الجانب الشـــبابي 
عالمـــة  شـــكل  حتـــى  والرياضـــي 
مضيئـــة في تاريـــخ الحركة الرياضية 

والشبابية”.

المكتب اإلعالمي

كيف سيكون برنامجك  «
في “رمضان كورونا”؟

الخيـــل  ركـــوب  عبدالقـــادر: 
في إسطبل الكيان. 

ما سلبيات وإيجابيات  «
كورونا معك كرياضي؟

عبدالقادر: من وجهة نظري 
ال توجد إيجابيات، بل هناك 
ســـلبيات، وهي التوقف عن 

التمارين الرياضية.
هل أنت مع عودة  «

المسابقات أو إلغائها.. 
ولماذا؟

عبدالقـــادر: مـــع اإللغاء؛ ألن 
هـــذه الفتـــرة تحديـــدًا هـــي 

وقت راحة الالعبين.
كيف ترى عودة الرياضة  «

بعد الكورونا؟

موســـم  بدايـــة  عبدالقـــادر: 
المواســـم  كباقـــي  جديـــد 

األخرى.
هل اكتشفت الكورونا  «

فيك شيئا جديدا غير 
هوايتك الرياضية؟

عبدالقادر: لألسف، ال.
ما وجبتك المفضلة على  «

الفطور والسحور؟

تنـــاول  أفضـــل  عبدالقـــادر: 
الوالـــدة  ولقيمـــات  الثريـــد 
وفـــي  جعفـــر(،  )أم  الغاليـــة 

السحور الحليب.
طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

هـــو  اللقيمـــات  عبدالقـــادر: 
الطبـــق الـــذي ال يغيـــب عـــن 

المائدة.
ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

ناشـــينال  عبدالقـــادر: 
جيوغرافيك.

موقف سابق تتذكره في  «
كل شهر رمضان؟

مـــع  الفطـــور  عبدالقـــادر: 
العائلة بوجـــود الوالد رحمه 

هللا.

كيف سيكون برنامجك  «
في “رمضان كورونا”؟

مخصـــص  وقـــت  القيـــدوم: 
الرياضـــة، واســـتغل  لممارســـة 
“خلـــك فـــي البيت” فـــي قراءة 
القـــرآن الكريـــم، والتواصل مع 
األهل واألصدقاء باالتصال أو 

عبر السوشيل ميديا.
ما سلبيات وإيجابيات كورونا  «

معك كرياضي؟

القيدوم: الســـلبيات تتمثل في 
أنه حرمنا من ممارسة رياضتنا 
االيجابيـــات،  وأمـــا  المفضلـــة. 
فقد أعطانا وقتا أكثر للجلوس 

مع العائلة.
هل أنت مع عودة  «

المسابقات أو إلغائها.. 
ولماذا؟

عـــودة  مـــع  بالطبـــع  القيـــدوم: 
المســـابقات، ولكـــن األهـــم هـــو 
الحفاظ على سالمة الجميع.  

كيف ترى عودة الرياضة بعد  «
الكورونا؟

الجميـــع  القيـــدوم: ســـيعود 
وأتوقـــع  للعبـــة،  متعطشـــين 

موسما استثنائيا.

هل اكتشفت الكورونا فيك  «

شيئا جديدا غير هوايتك 

الرياضية؟

القيدوم: نعم، نظم الشعر. 
 ما وجبتك المفضلة على الفطور 

والسحور؟

القيدوم: الثريد واللبن.

طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

القيدوم: الثريد والسمبوسة.

ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

الدينيـــة  البرامـــج  القيـــدوم: 
والمسلسالت. 

موقف سابق تتذكره في  «

كل شهر رمضان؟

هللا  الوالـــد  وفـــاة  القيـــدوم: 
يرحمه.

علي مجيد

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

في الشهر الرمضاني الكريم 
االستثنائي المحاط  بفيروس 
كورونا. وسيكون ضيفنا اليوم 

العب كرة اليد بنادي باربار 
محمود عبدالقادر.

سمو الشيخ فيصل بن راشد

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

أشـــاد األميـــن العـــام للمجلس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفة بالتوجيـــه الكريم 
مـــن لدن عاهل البالد حضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة بإطالق اســـم المغفـــور له بإذن هللا 
تعالى الشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل خليفة على الصاالت 
الرياضية الثالث بمدينة عيســـى الرياضية. وأكد الشـــيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن التوجيه الملكي السامي 
يعتبـــر انعكاســـا لرعايـــة صاحـــب الجاللـــة الملـــك للقطاع 
الرياضـــي الذي يشـــهد ازدهـــارا متناميا فـــي العهد الزاهر 
لجاللتـــه بفضـــل إنجازات الرياضـــة البحرينيـــة المتعددة 
التـــي وضعـــت المملكة فـــي مكانة مرموقـــة على خارطة 

الرياضة الدولية. واعتبر الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفة التوجيه الملكي بإطالق اســـم الشـــيخ عيســـى بن 
راشـــد آل خليفة على الصـــاالت الرياضية الثالث بمدينة 
عيســـى الرياضيـــة تجســـيدا لحـــرص جاللة الملـــك على 
تخليـــد ذكـــرى الرعيـــل األول مـــن الشـــخصيات صاحبـــة 
العطـــاء الجزيـــل فـــي خدمة الحركـــة الرياضية وإرســـاء 
دعائم نهضتها وتطورها على مر الســـنين. وأشـــار الشيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن التوجيه الملكي يعبر عن 
تقدير جاللته لمكانة الشـــيخ عيســـى بن راشد آل خليفة 
رحمـــه هللا فـــي تاريـــخ الرياضـــة البحرينيـــة والخليجية 
والعربية، وما يتمتع به من محبة واحترام أبناء البحرين 

والشعوب العربية.

القطــاع الرياضــي يشــهد ازدهــارا متناميــا فــي العهــد الزاهــر لجاللته
سلمان بن إبراهيم: تقديًرا لمكانة عيسى بن راشد

سلمان بن إبراهيم

القيدوم: استغل ”خلك في 
البيت” في قراءة القرآن 

الكريم، والتواصل مع األهل 
واألصدقاء باالتصال أو عبر 

السوشيل ميديا



رأى المنتج البحرينــي محمد الترك زوج الفنانة المغربية 
دنيــا بطمــة بأنها ال تجيــد الطبخ، وأطلــت بطمة على 
متابعيهــا في بث مباشــر ضمن إحــدى المقابالت على 
مواقع التواصــل االجتماعي، ولدى ســؤال المحاور عن 

مدى مهارتها في الطبخ مــن 1 إلى 10 في الطبخ، فأجاب 
التــرك بدال منها بعد ترددها، مشــيرا بأصابعــه إلى الرقم 2. 

ومــازح المحاور بطمة قائــال: “انتبهي قال 2 يعني الثانيــة جاية في الطريق”، 
لتجيب خلي يجرب بس.

نجــح الفيلم الكويتي “النهاية” فــي دخول قائمة “توب 
تــن” بنتفليكــس التــي تضم مشــاهدة أقــوى أفالم 
تعرضها الشبكة الرقمية، محققا مركزا متقدما، وهو 
الســادس. وما حققه الفيلم يعد إنجــازا ضخما؛ كونه 

الفيلم الكويتــي الوحيد بالقائمة، فضــال عن كونه أول 
تجربة سينمائية للمخرج محمد الحملي بعد عدة تجارب 

مســرحية ناجحة. وعبر الحملي عن ســعادته وفخره ببلــوغ فيلمه القائمة 
العالمية التي تضم مجموعة من أشهر األعمال الضخمة إنتاجيا وفنيا.

حقق مشــهد وفاة الفنانــة إنعام سالوســة نجاحا كبيرا 
بمسلســل “الفتــوة”، بطولة الفنان ياســر جــالل، بعد 
وفاتها خــالل الحلقة الماضية من العمل في مشــهد 
محــزن. جــاءت الوفاة خالل الســياق الدرامــي للعمل 

مفاجئــة ودون توقــع، بعــد أن ســاءت نفســيتها كمدا 
على فقدان ابنها حســن الجبالي، الذي يقدمه الفنان ياسر 

جالل، رغم اعترافها أكثر من مرة بأنها تشــعر أنه حي ولم يمت على اإلطالق. 
وانتشرت صورة الفنانة القديرة في تجسيد مشهد الوفاة بطريقة كبيرة.

مشهد مؤثرنجاح كويتيرقم 2

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

tariq.albahar
@albiladpress.com

تــــــــراثـــــنــــــــا

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

٢٥٠

666666

يشـــير أصحاب االختصاص إلى 
أنه من األفضل ممارسة الرياضة 
يكـــون  حيـــث  الفطـــور؛  بعـــد 
الجســـم قادًرا على تعويض فْقد 
هنـــاك  كانـــت  إذا  أمـــا  الســـوائل، 
أداء  للصائـــم  فيمكـــن  ضـــرورة 
بعض التمارين الخفيفة كالمشي 
الســـويدية،  التماريـــن  بعـــض  أو 
الشـــمس  أشـــعة  عـــن  بعيـــدا 
المباشـــرة، حتى ال يفقد الجســـم 
كمياٍت كبيرة من الســـؤال. وبّين 
األطباء إمكان ممارسة التمارين 
واألنشطة الرياضية بعد الفطور، 

شـــريطة أن يكـــون قـــد مـــر على 
الطعـــام ســـاعتان حتـــى  تنـــاول 
ينتهي الجســـم من هضم الغذاء 
فـــي المعدة، مضيفـــا أن الرياضة 
بعـــد الفطـــور مفيـــدة فـــي صرف 
الســـعرات الحراريـــة الزائدة عن 

حاجة الجسم.
شـــأنها  مـــن  الرياضـــة  أن  كمـــا 
المساعدة في نوم صحي وهادئ 
تســـاعد  وأنهـــا  خاصـــة  للفـــرد، 
علـــى تحســـين الـــدورة الدموية 
وتســـهيل خروج ودخول الهواء 

إلى الجسم.

الرياضة والصوم... عملة واحدة

أوشك شهر رمضان على 
االنتهاء، اللهم ال تخرجنا 

منه إال وقد غفرت لنا 
ذنوبنا ورحمت موتانا 

وشفيت مرضانا،  اللهم ال 
تجعله آخر عهد لنا وبلغنا 

إياه العام القادم.
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صحتك مع الصوم

مـــن المشـــاهد الشـــعبية المتوارثـــة فـــي 
البحريـــن وفـــي كافـــة دول الخليـــج، هي 
شـــهر  أواخـــر  أي  “بالـــوداع”  االحتفـــال 
رمضـــان، وهـــي عـــادة قديمـــة معروفـــة 
جميعنـــا حضرهـــا وشـــاهدها، ورغـــم أنها 
أخـــذت طابعـــا  األخيـــرة  الســـنوات  فـــي 
مختلفـــا كمـــا فـــي حالـــة المســـحر، إال أن 
روح االحتفاليـــة ظلـــت باقيـــة ويجتهـــد 
للطـــرب  المحـــب  الشـــباب  مـــن  الكثيـــر 
ســـيما  الـــوداع ال  ليلـــة  إحيـــاء  الشـــعبي 
فـــي مدينـــة المحـــرق، والرفـــاع، ومدينة 
عيســـى، والمنامة وغيرها مـــن المناطق، 
ومـــن أشـــهر الفنانيـــن الشـــعبيين الذيـــن 
القديـــر  الفنـــان  الـــوداع  ليلـــة  يحيـــون 
ســـامي المالود أو أســـتاذ الصرنـــاوي كما 
يلقبونـــه، ولكـــن وبحكـــم ظـــروف وبـــاء 
كورونـــا واإلجـــراءات االحترازيـــة، فـــإن 
“الـــوداع”  ســـيفتقدون   البحريـــن  أهـــل 
هذه الســـنة. وفي كتابـــه “أغاني البحرين 
الشـــعبية” يذكـــر الكاتـــب عيســـى محمـــد 

جاسم المالكي عن ليلة الوادع ... 
“في الســـابع والعشـــرين من شهر رمضان 
يحيـــن الـــوداع، أي وداع الشـــهر الكريم، 
فهنـــا يجتمع الصبية بمشـــاركة المســـحر 

معهـــم  يحملـــون  الليـــل  منتصـــف  بعـــد 
أغنيـــة  وينشـــدون  وطبولهـــم  طاراتهـــم 
)العاشـــوري(  نـــوع  مـــن  وهـــي  الـــوداع، 
خطـــی  فـــي  يســـيرون  وهـــم  ويطبلـــون 
بطيئة ويرددون األنشودة )الوداع هيلي 
يـــا وداع يـــا رمضـــان .. عليـــك الســـام يا 
شـــهر الصيـــام ..ودعوه يـــا كرام يـــا كرام 
..عليـــك الســـام يـــا شـــهر الصيـــام( کمـــا 
تصاحبهـــم “الفريســـة”، وهـــي عبـــارة عن 
قفص مصنوع من جريد النخيل معمول 
بطريقة تشـــبه الحصان يغلف بألوان من 
األقمشـــة المزركشـــة ومعلـــق عليـــه مرايا 
صغيرة، يلبســـه أحد الشباب ويرقص به، 
كما أن هناك شـــابًّا آخر يســـمى الســـايس 
ويضـــع  الخيـــزران  مـــن  بعصـــى  يمســـك 

عباءته على رأســـه ويتلثم بغترته، وهذا 
الســـايس يقـــوم بالرقـــص مـــع الفريســـة. 
ويقـــال إن الفريســـة لهـــا تاريـــخ قديم إذ 
إنها أول ما بدأت في الحضارة اليونانية، 

وفي المسرح اليوناني القديم ثم انتقلت 
إلى الشـــام والعراق وإيران حتى وصلت 
إلى الهند والصين وذلك في القرن 1500 

قبل المياد”.

الوداع هيلي يا وداع يا رمضان... عليك السالم يا شهر الصيام

لعشـــاق األكل الحـــار مـــن المطبـــخ 
الهندي نقدم هذه الوصفة:

المقادير:

4 صدور دجاج مقطع
1 حبة بصل مقطعة

1 حبة فلفل حار مقطع
1 كوب كزبرة خضراء مفرومة

1 كوب
حليب جوز الهند

1 كوب شوربة “مرقة” دجاج
نصف كوب زيت

نصف كوب كريمة طبخ
1 معلقة كبيرة ثوم مفروم

1 معلقة كبيرة زنجبيل مفروم
1 معلقة كبيرة كزبرة مطحونة

1 معلقة كبيرة كاري
1 معلقة كبيرة

بهارات جاراما ماساال الهندية
نصف معلقة صغيرة كمون مطحون

نصف معلقة صغيرة كركم
ملح

فلفل أسود

التحضير:

يوضـــع الدجـــاج في بولـــة، ويتبل 
بالملـــح والفلفـــل االســـود والكاري 
والكمـــون  والكزبـــرة  والكركـــم 

والبهارات.
تدعك بها جيدًا، وتترك فيها بمدة 

نصف ساعة.
يوضع الزيت في وعاء على النار، 

ويوضع فيه البصل.
ثـــم  البصـــل حتـــى يذبـــل،  يقلـــب 
والزنجبيـــل  الثـــوم  إليـــه  يضـــاف 

والفلفل الحار.
يتشـــوح،  حتـــى  الخليـــط  يقلـــب 
ثـــم تضاف الدجـــاج، وتقلـــب مرة 

أخرى.
يضاف حليب جوز الهند والكريمة 

والشوربة، وتقلب جيدًا.
تغطى، وتترك على نار هادئة لمدة 

15 دقيقة وحتى تنضج.
يضـــاف إليهـــا الكزبـــرة الخضراء، 

وتقلب لتختلط.
توضع في الطبق، وتقدم ســـاخنة 

مع األرز وبالهناء والعافية.

الدجاج بالكاري والفلفل الحار

مطبخ

العيد يعنـــي ُقبلة على جبين األم واألب، 
استقبال الجد والجدة لألحفاد، هو نظرة 
ترقـــب األطفـــال “للعيدية”، وهـــو التفاف 
العائلـــة علـــى مائـــدة واحـــدة، العيـــد هو 
األصدقـــاء والخـــروج معهـــم، واالزدحام 
في المقاهـــي والمجمعـــات .. ولكن كيف 
ســـيقضي الشـــباب العيد مـــن المنزل هذا 

العام؟ 

الجدة هاللة 

تقـــول كوثر الكاظـــم: “بمـــا أّن العيد هذه 
أفقـــَدُه  بمـــذاٍق ُمختلـــف  المـــرة ســـيأتي 
الكثير من مامحه الرئيسية التي اعتدنا 
عليها، وأهمها: االجتماعات العائلية التي 
ُتعـــد المظهر األبرز ليـــوم العيد، فإننا في 
الوقت نفســـه يجـــب أن نتكيـــف مع هذا 
الظـــرف ونتقّبل هذا التقييـــد االحترازي 
الذي با شك يصب في مصلحة وسامة 
العيـــد  بهجـــة  علـــى  ونحافـــظ  الجميـــع، 
بالقدر المسموح والمعقول وفي الحدود 

المتاحة.
فـــي العـــام الماضـــي مثـــًا، كان التجهيـــز 

الخـــروج  منـــي  يتطلـــب  للعيـــد 
والذهاب  للتســـوق  مســـبًقا 

التجميـــل،  مراكـــز  إلـــى 
العيـــد  يـــوم  أن  كمـــا 
بالنســـبة لي يبدأ من 
آخـــر يـــوم في شـــهر 
الكريـــم،  رمضـــان 
حيـــث نجهـــز المنزل 
ونعطرها،  والمابس 
الحلويـــات  ونعـــد 

الخاصـــة بيوم العيد، كمـــا أن العيد يعني 
“البيـــت العود”.. “الجدة هالة ومشـــمرها 
الزاهـــي وعيديتهـــا المباركة”. هـــذا العام 
ســـأحتفل بالعيـــد مـــع عائلتـــي الصغيرة، 
وســـأحافظ علـــى عـــادة تجهيـــز حلويات 
هـــذه  قليلـــة  الكميـــة  كانـــت  وإن  العيـــد 
المـــرة، وســـأحرص على أن يكـــون غداء 
العيـــد مميًزا بإعـــداد طبٍق تحبـــه العائلة، 
وســـنكتفي بالثياب الموجودة عوًضا عن 
الجديـــدة، وسنســـتعيُض عـــن الزيـــارات 
بمكالمـــات الفيديـــو والتواصـــل الرقمـــي، 
َمت لنا  أما العيدية التي تبهجنا سواٌء ُقدِّ
أم قّدمناهـــا، فإن تطبيق بنفت 
سيســـهل  اإللكترونـــي 
علينـــا تبـــادل العيديات 
بطريقة آمنة، وستكون 
التهانـــي إلكترونيـــة إما 
أو  مرئيـــة  أو  صوتيـــة 

مكتوبة.” 

المجالس 
االفتراضية

جعفـــر  الســـيد  أعـــرب 
الكامـــل عـــن حزنـــه قائًا: 
شـــجون  القلـــب  فـــي  “طبًعـــا 

وحرقة هـــذا العام؛ ألننا لن نعيش أجواء 
العيد ولـــن نقضيه بين األهل واألصدقاء 
كمـــا هـــو معتـــاد ســـنوًيا؛ ولكـــن الخطـــة 
البديلـــة هـــي إجـــراء مكالمـــات جماعيـــة 
مرئية علـــى برنامـــج “ZOOM” للتواصل 
خـــال أيام عيد الفطـــر المبارك من خال 
االطمئنـــان علـــى صحة األهل، ســـنحاول 
انقطـــاع  دون  األرحـــام  صلـــة  تبقـــى  أن 
مهما حـــدث عن طريق تفعيـــل المجالس 
اإللكترونية أو االفتراضية، وســـيتم ذلك 
بالتنســـيق مـــع األهـــل واألصدقـــاء. قبـــل 
فيـــروس كورونـــا كان للعيـــد طعـــم آخـــر 

والحياة أفضل.

أجواء من الحب 

“العيـــد فـــي ســـنة الحجـــر المنزلي صعب 
ا” هكذا صرحت منار النشـــيط، “ففي  جـــدًّ
تجمعـــات األهـــل واألصدقاء أجـــد العيد 
مـــن دونهم فقيًرا جًدا، فهـــو يفتقر لأللفة 
والمحبة وزهوة العيد الجديد، كان العيد 
بالنســـبة لي هو مابـــس جديدة، الروائح 
العطـــرة، وصباحيـــة العيد تبـــدأ باإلفطار 
بالضحـــك  المليئـــة  والزيـــارات  العائلـــي 
والفـــرح، والطاقـــة التـــي يمتلكهـــا العيـــد 
فـــي قلبي عبـــارة عـــن أجواء مـــن الحب 

الفائض. 
ســـيقتصر العيد هـــذا العام علـــى اإلفطار 
نســـيان  نســـتطيع  وال  الصغيـــر،  العائلـــي 
صحـــن الباليـــط الخاص بأمي، ســـتفوح 
رائحة العـــود والبخور. وال بد من التقاط 
الســـنوية، وســـنتبادل  العائليـــة  الصـــورة 

رسائل التهنئة والعيادي إلكترونًيا”.

واجب وطني

ويرى السيد كاظم الوداعي أن العيد في 
المنزل واجب وطني “سأقضي العيد في 
المنـــزل هـــذا العام ألنـــه “واجـــب وطني” 
العيـــد  ثيـــاب  بارتـــداء  فقـــط  ســـأكتفي 
واالحتفاء مع عائلتي وممارســـة طقوس 
وأكل  القهـــوة  كشـــرب  المعتـــادة،  العيـــد 
“الباليـــط” باإلضافة إلـــى توزيع العيدية 
علـــى األطفـــال وعمـــل بعـــض الفعاليـــات 
الحمـــاس  مـــن  جـــو  إلضفـــاء  البســـيطة 

والمرح بين الكبار والصغار. 
كان العيـــد يعنـــي الغداء فـــي بيت جدي، 
حيـــث كنـــا نتجمع كلنا مـــع بعضنا البعض 
وأرى جميع األصدقاء، وبعد أن نفرغ من 
الغـــداء آخـــذ عائلتـــي الصغيـــرة إلى أحد 
المجمعات إلى وقت المســـاء الذي يكون 

وقتي مع أصدقائي المقربين.

سيدكاظم الوداعيكوثر الكاظم سيدجعفر الكاملمنار النشيط

ــا وبــالــفــيــديــو ــًي ــرون ــت ــك ــادي إل ــيـ ــعـ ــل الــتــهــنــئــة والـ ــائـ ــادل رسـ ــبـ تـ

كيف سيقضي الشباب العيد من المنزل

محرر مسافات

الفنان الشعبي سامي المالودالفريسة

الوداع

وديعة الوداعي



حصلـــت ســـكيوريتي 1، الشـــركة البحرينيـــة الرائدة فـــي توفير 
أنظمة األمن والســـامة والمعـــدات منخفضة الجهـــد الكهربائي، 
وإحدى أقســـام شـــركة إبراهيم خليل كانو، على شـــهادتي نظام 
إدارة الجودة األيزو 9001:2015 ونظام إدارة السامة والصحة 

المهنية األيزو 45001:2018. 
المنظمـــة الدولية للمعايير )أيزو( هي منظمة مســـتقلة تتخذ من 
الســـويد مقـــرًا لهـــا، وتعمـــل على  وضـــع المعايير والنمـــاذج لبناء 
أنظمـــة إدارة جـــودة فّعالـــة كمـــا تقوم بمنح الشـــركات شـــهادات 
اعتماد بناًء على تحليل شامل ودقيق لمعايير الجودة  الداخلية 

الخاصة بها.
تختص شهادة أيزو  45001:2018  بتحديد المتطلبات الخاصة 
بنظـــام إدارة الســـامة والصحـــة المهنيـــة فـــي أماكـــن العمل من 
خـــال تحديد أفضل الممارســـات  المتبعة في هـــذا المجال لمنع 
وقـــوع الحوادث واإلصابات أثناء تأدية العمل وتحســـين األداء 

العام للسامة والصحة المهنية بمنشأة  العمل. 
وتعليقـــًا علـــى هـــذه المناســـبة، أثنـــى عضـــو مجلـــس اإلدارة في 
شـــركة إبراهيم خليل كانـــو، وليد كانو، على هـــذا اإلنجاز،قائاً : 

“يعد حصولنا على هذه الشهادات المرموقة  دلياً واضحًا  على 
تركيزنـــا على جـــودة خدماتنا ومنتجاتنا وســـعينا للتميز بشـــكل 
مســـتمر. تتمحور رؤيتنا حول تقديم خدمات ومنتجات عالمية 
المستوى بشكل مستمر في بيئة عمل صحية وآمنة، وقد أثمرت 

هذه الرؤية عن تقديم خدمات بجودة عالية للعماء.

أعلنـــت الجامعـــة األميركيـــة بالبحريـــن، 
مركز االختبار الرسمي لتقديم اختبارات 
كامبريـــدج لتقييم اللغـــة اإلنجليزية، عن 
توفيـــر اختبـــار الكفـــاءة عبـــر اإلنترنـــت 
فـــي المملكة، وذلك بعد إلغـــاء اختبارات 
نطـــاق  علـــى  اإلنجليزيـــة  اللغـــة  إجـــادة 
واسع. وسيتم إجراء االختبار باستخدام 
منصة Proctor-U، وهـــي منصة مراقبة 
بالـــذكاء  مدعومـــة  آمنـــة  إلكترونيـــة 
المملكـــة  فـــي  تعتمدهـــا  االصطناعـــي 
فقـــط  بالبحريـــن  األميركيـــة  الجامعـــة 
وتســـتخدمها المؤسســـات المرموقة في 
جميـــع أنحاء العالم، حيث تتميز بحماية 

نزاهة ومصداقية االمتحانات المهمة.
وتعليقـــًا علـــى هـــذا اإلعان، قـــال عميد 
الشـــؤون األكاديميـــة بالجامعـــة مارك د. 
شـــيرميس “في ظل إلغاء واســـع النطاق 

لامتحانـــات الدوليـــة الخاصـــة بإجـــادة 
اللغة اإلنجليزية، فإن الطاب وأصحاب 
العمل والمؤسسات في البحرين بحاجة 
االختبـــارات.  هـــذه  إجـــراء  إلـــى  ماســـة 
وباعتبارنـــا مركز اختبـــار معتمد لتقديم 
اللغـــة  لتقييـــم  كامبريـــدج  اختبـــارات 
اإلنجليزيـــة Linguaskill،  وقـــد كان من 

الضـــروري أن نربـــط قدراتنا بمـــا نمتلكه 
Proc-  مـــن تكنولوجيا وال ســـيما منصة

torU المدعومـــة بالـــذكاء االصطناعـــي. 
وســـتضمن هذه التقنية المعتمدة عالميًا 
مواصلـــة تقييـــم اللغـــة اإلنجليزيـــة مـــع 
الحفـــاظ علـــى نزاهـــة النتائـــج فـــي ذات 
كامبريـــدج  اختبـــار  ويســـتند  الوقـــت”. 
لتقييـــم اللغـــة اإلنجليزيـــة إلـــى أكثر من 
100 عـــام مـــن األبحـــاث، وهـــو اختبـــار 
قبـــل  مـــن  ومعتمـــد  وآمـــن  موثـــوق 
الحكومـــات فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. 
وتتوافق نتائج اختبـــار Linguaskill مع 
اإلطـــار المرجعي األوروبـــي العام للغات 
)CEFR(، وهـــو المعيـــار الدولـــي لوصـــف 
مـــدى اتقان اللغة. ومؤهـــات كامبريدج 
مقبولـــة دوليـــًا كأعلـــى عامـــات الجودة 

في تقييم اللغة اإلنجليزية.

مارك د. شيرميس

وليد كانــو: اإلنجاز دليل علــى جودة خدماتنــا ومنتجاتنا عبر امتحاناتها اإللكترونية المدعومة بالذكاء االصطناعي

“سكيوريتي 1”  تحصل على شهادتي “أيزو” “الجامعة األميركية” تقدم اختبار تقييم “كامبريدج”

“شوبـارد” تصنـع سـاعـاتـهـا ومجـوهـراتهـا مـن الذهـب
أعلنـــت “شـــوبارد”، بعـــد أن تمكنـــت مـــن 
فـــي سلســـلة  المتمثـــل  تحقيـــق هدفهـــا 
توريد أخاقية 100 % للذهب منذ العام 
2018، عـــن مخطـــط رائـــد وجديد ضمن 
برنامجها “الرحلة نحو الترف المستدام”، 
فبالتعاون مع “الجمعية السويســـرية من 
أجـــل ذهـــب أفضـــل )SBGA(” ضمن هذا 
المخطط ســـتصنع دار شـــوبارد ساعاتها 
المســـتورد  الذهـــب  مـــن  ومجوهراتهـــا 
مـــن حرفيـــي تعدين الذهب فـــي منطقة 

“شوكو” في كولومبيا. 

حرفيو تعدين الذهب

تعتبـــر منطقة “شـــوكو” ثاني أكبر منطقة 
الســـتخراج الذهـــب في كولومبيـــا، رغم 
أنها أيًضا إحدى أكثر المناطق فقًرا فيها. 
ويطلـــق علـــى حرفيـــي تعديـــن الذهـــب 
النســـاء  وتشـــكل  “باراكيـــروس”  اســـم 

فيهم نســـبة 46 %. يستخدم الحرفيون 
تقنيـــات التعدين الغرينـــي التقليدية مع 
المعـــدات اليدويـــة مثـــل الحجـــز بالمـــاء 
اســـتخدام  يتـــم  وال  الطمـــي.  وغســـل 
الزئبـــق فـــي هذه الطـــرق ما يســـاهم في 
حماية التنـــوع البيولوجي فـــي المنطقة 
الـــذي يعتبـــر األكثـــر تميـــًزا فـــي العالـــم. 
وليتـــم تســـجيل حرفيي تعديـــن الذهب 
بشـــكل قانونـــي، يجب عليهـــم الحصول 
على تصريح خاص يســـمح لهـــم بالقيام 

بعمليـــة االســـتخراج اليـــدوي وبيع 420 
غراما مـــن الذهب في العام. وكجزء من 
برنامج شـــوبارد الجديد، سيوفر حرفيو 
تعديـــن الذهـــب إمداداتهـــم مـــن الذهب 
باعتبارها جزًءا من سلسلة توريد دولية 
تعمـــل بشـــكل مســـؤول ويمكـــن تتبعهـــا. 
وتماشـــًيا مع برنامج “الرحلة نحو الترف 

المســـتدام”، شـــاركت شـــوبارد فـــي هذه 
المبـــادرة الجديدة الشـــيقة التي تقودها 
“الجمعيـــة السويســـرية لذهـــب أفضـــل” 
)SBGA(.  وتعد سلسلة القيمة هذه جزًءا 
من برنامج أوسع تدعمه كل من “األمانة 
االقتصاديـــة”  للشـــؤون  السويســـرية 
)SECO( و “الجمعية السويســـرية لذهب 

أفضـــل )SBGA(” لتأييـــد عمـــال المناجم 
العامليـــن فـــي مناجـــم صغـــار الحرفيين 

والمناجم الكبيرة المعتمدة. 
البرنامـــج أن يتلقـــى حرفيـــي  ويضمـــن 
تعدين الذهب أســـعاًرا تنافســـية، إضافة 
لحصولهم على حافز خاص من “الجمعية 
السويسرية من أجل ذهب أفضل” بقيمة 

0.7 دوالر لـــكل غـــرام مـــن الذهـــب؛ ليتم 
إعـــادة اســـتثمارها في تحســـين ظروف 
عملهم ومعيشتهم. كما تتيح لهم سلسلة 
القيمة هذه معرفـــة الوجهة التي يذهب 
إليهـــا ذهبهم. وحتـــى اليـــوم، تلقى 500 
عامل من حرفيـــي تعدين الذهب الدعم 

من هذه المبادرة.

بالتعاون 
مع الجمعية 
السويسرية 

”SBGA“
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

هاتـــف  مـــن  أفضـــل  يوجـــد  ال 
“HUAWEI Y8s” للباحثيـــن عـــن 
هدية ألحبائهـــم وأصدقائهم من 
أو  الفوتوغرافييـــن  المصوريـــن 
محبـــي األفـــام أو حتى عشـــاق 
األلعـــاب علـــى الهواتـــف الذكّيـــة 
هـــذا العيد، ليكـــون الخيار األول 

والُمفضل لهم.
يتميز الهاتف الجديد من هواوي 
وشاشـــة  المذهلـــة،  بكاميرتـــه 
عـــرض غامـــرة، فضًا عـــن أدائه 
مســـتخدميه  ليمنـــح  القـــوي؛ 

تجربة متفردة. 
 ”HUAWEI Y8s“ ويأتـــي هاتـــف
مـــزوًدا بنظـــام كاميـــرا مزدوجـــة 
مدعمـــة  ميجابكســـل   48 بدقـــة 
تتكـــون  االصطناعـــي،  بالـــذكاء 
 48 بدقـــة  رئيســـة  كاميـــرا  مـــن 
ميجابكســـل وكاميـــرا مستشـــعر 
عمـــق بدقـــة 2 ميجابكســـل. ومع 
ذلـــك، فـــإن أهـــم مـــا يميـــز إعداد 
الكاميـــرا هـــذا أنه يمكنـــه التقاط 
صور مذهلة في ظروف اإلضاءة 
المنخفضة؛ بفضل الوضع الليلي 

 Handheld“ باليـــد  المحمـــول 
 .”Night Mode

وبغض النظر عن التصوير الليلي، 
لمســـتخدميه  الهاتـــف  يتيـــح 
التقـــاط صـــور شـــخصية جميلة 
كاملـــة بتأثيـــرات “بوكيـــه” غنية 
التي تطمس الضوء في أشـــكال 
القلـــوب أو الدوامـــات، كما تتيح 
 AI Master Scene“ خاصّيـــة 
علـــى  التعـــرف   ”Recognition
مـــا يصـــل إلـــى 500 مشـــهد عبـــر 
21 فئـــة، مـــا يحســـن اإلعـــدادات 

الازمة لهذه اللقطة المثالية.

هاتف “HUAWEI Y8s” الهدية األمثل للعيد
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ســتتيح االســتفادة مــن ســرعات أكبــر وارتبــاط ســحابي

المرافـــق جميـــع  وتعقيـــم  لتنظيـــف  مكثفـــة  خطـــوات 

“بتلكو” تطلق خدمة “SD-WAN” لشبكتها العالمية

“التنين” تتخذ تدابير لضمان صحة المرتادين

دشــنت شــركة بتلكــو، خدمــة “SD-WAN” علــى شــبكتها العالميــة. هذه 
الخدمــة عبارة عن شــبكة واســعة النطــاق ومعرفــة بالبرمجيات، حيث 
تعمــل علــى آلية موحدة مــن البداية إلى النهاية وذلك بدمج الشــبكات 
مــن نــوع “MPLS” أو شــبكة اإلنترنــت أو تكنولوجيا الـــ “LTE” في قناة 
اتصال موحدة، وبالتالي ســتتيح االســتفادة من ســرعات أكبر وتحكم 

شامل وارتباط سحابي متكامل مع السهولة في االستخدام.

 تتيح خدمـــة “SD-WAN” لزبائن 
بتلكو من الشـــركات والمؤسسات 
تحســـين أداء العمـــل مـــع ســـهوله 
التطبيقـــات  علـــى  اطاعهـــم 
عبـــر  الشـــبكة  حركـــة  وإدارة 
الروابـــط األفضـــل كفـــاءة لتعزيز 
الشـــبكة  علـــى  التطبيقـــات  أداء 
SD- واســـعة النطاق. وتعد شبكة

مثاليـــة  وســـيلة  العالميـــة   WAN
للمؤسســـات التي تتطلـــع لخفض 
 ”MPLS“ االعتماديـــة على شـــبكة
ولتواكـــب  اإلنترنـــت،  وشـــبكة 
الحوســـبة  حلـــول  نحـــو  التوجـــه 
المتنقلـــة  واإلدارة  الســـحابية 
والرقمنـــة، وذلك وفًقـــا التفاقيات 
ُتحـــدد  التـــي  الخدمـــة  مســـتوى 

مـــن قبـــل الزبـــون. وقـــال الرئيس 
العالميـــة  للعمليـــات  التنفيـــذي 

فـــي بتلكو عـــادل الديلمـــي “نولي 
أحـــدث  بتوفيـــر  كبيـــًرا  اهتماًمـــا 
االتصـــاالت  وحلـــول  خدمـــات 
الرقميـــة للشـــركات والمؤسســـات 
مـــن زبائن بتلكـــو، وإننـــا على ثقة 
 ”SD-WAN“ بتميز وكفاءة خدمة
وإدارة  بمتابعـــة  تمكينهـــم  فـــي 
النطـــاق  علـــى  التواصـــل  شـــبكة 
العالمي، بمســـاعدة فريق مختص 
لتهيئة ودعم شـــبكاتهم. وبصفتنا 
المزود الرائد للحلول الرقمية في 
المملكـــة، نؤكد التزامنـــا بالحفاظ 
ونعتـــز  خدماتنـــا،  جـــودة  علـــى 
بتوفير المنصات المثالية لألعمال 

الرقمية”.

أكدت مدينة التنين، أكبر مركز تســـوق صيني للبيع 
بالجملـــة والتجزئـــة بالبحرين، عن اتخاذهـــا مؤخًرا 
خطوات مكثفة لتنظيف وتعقيم جميع المرافق في 
المجمـــع بالتعاون مـــع اإلدارة العامة للدفاع المدني، 
وذلك ضمن التدابير االحترازية المتخذة باستمرار؛ 
لضمـــان صحة وســـامة جميع مرتـــادي المجمع من 

زوار ومتسوقين وُموظفين.
هـــذه  تطبيـــق  فـــي  التنيـــن  مدينـــة  شـــرعت  وقـــد 
اإلجـــراءات المكثفـــة، حيث دلت أحدث الدراســـات 
المتخصصـــة في هـــذا المجال أن التعقيم المســـتمر 
لألســـطح هـــو أهـــم خطـــوات مكافحة الفيروســـات 
ومنع انتشـــارها. وتشـــمل هذه اإلجـــراءات عمليات 
التنظيف والتعقيم الشاملة والمكثفة لجميع المرافق 
فـــي المجمـــع، والتي تـــم تنفيذها وفقـــا للتوجيهات 
والتعليمـــات الصادرة من اللجنـــة الوطنية لمكافحة 
فيـــروس كوروونـــا ووزارة الصحـــة، وبالتعـــاون مع 

اإلدارة العامة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
’Chinamex باتريـــك  وقـــال المديـــر العـــام لشـــركة 

جينج شـــوا “نحـــرص في مدينـــة التنيـــن على دعم 
الوطنيـــة  اللجنـــة  وإجـــراءات  الحكوميـــة  الجهـــود 
لمكافحـــة فيروس كوروونا كوفيـــد19-. إن تنفيذنا 
هـــذه اإلجراءات في المجمـــع يعكس اهتمامنا البالغ 
بســـامة المجتمع البحريني ويتماشـــى مـــع الجهود 
الوطنيـــة المبذولـــة لحمايتـــه، كمـــا أننـــا نســـعى مـــن 
خال تطبيق هـــذه اإلجراءات إلعادة تأكيد موقفنا 

الداعـــم لمملكـــة البحريـــن قيادة وشـــعًبا. ستســـتمر 
مدينـــة التنيـــن فـــي بـــذل كل مـــا فـــي وســـعها لدعم 
جميـــع المســـاعي الراميـــة لمواجهة هـــذا الوباء، كما 
نكرر في مدينة التنين التزامنا الثابت بتنفيذ أفضل 
الممارسات وفًقا ألعلى المعايير الدولية فيما يتعلق 

بتنظيف وتعقيم المجمع”.

عادل الديلمي
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مصور الفقراء يخشى إبادة شعوب األمازون
أطلــق المصور الشــهير سيباســتياو ســالغادو، الــذي أمضى 
حياتــه فــي التقاط صور ألفقر الفقــراء وبيئتهم المتهالكة، 
حملــة شــعبية لحمايــة الشــعوب األصلييــن فــي األمــازون 
خوفا من تعرضهم “إلبادة”، بسبب غياب الرعاية الصحية.
وقال ســالغادو لوكالة الصحافة الفرنسية “مع غزو أراضي 
تلــك الشــعوب على يــد المنقبين عن الذهب، ومستكشــفي 
الغابــات، وأتبــاع مذاهــب دينية مختلفــة والمزارعين، ثمة 
خطــر كبيــر لنقــل عدوى فيــروس كورونا المســتجد للهنود 
الذيــن لــم يطوروا أجســاما مضــادة”. وأضــاف “نواجه حقا 
خطر كارثة هائلة، أنا أسّمي ما يحصل أنه إبادة من خالل 
القضاء على إثنية وثقافتها”. وأشار إلى أن البرازيل تشهد 
تباينا كبيرا في المواقف تجاه أزمة كورونا، فأكثرية حكام 
الواليــات ورؤســاء بلديات المدن الكبــرى يطالبون بتدابير 

الحجر فيما يعارض الرئيس البرازيلي ذلك.
ونوه أن البرازيل تفتقر للبنية التحتية، واصفا الوضع بأنه 
مــوت معلــن لجــزء كبيــر مــن الســكان. وقــال “إذا مــا دخل 
المــرض إلى الغابة، ليســت لدينا موارد للمســاعدة في ظل 
المســافات الهائلــة والمــوارد الضئيلــة. الســكان األصليــون 
ســيتركون في مســاحة توازي 8 أضعاف مســاحة فرنسا”. 
وأشار سالغادو إلى أن الدرس الذي يمكن استخالصه من 

هــذا الوبــاء هو الشــعور بلذة كبيرة في العــودة إلى الذات، 
وتمكننــا من التعمق في األمــور. وقال المصور العالمي “أنا 

أحب السفر كثيرا، وقد قمت برحلة كبيرة في داخلي”.
وحــول الحلــول لعالــم مــا بعــد الوبــاء، قــال ســالغادو “هذا 
الفيــروس ناتــج أيضــا عــن تدميــر البيئــة والكوكــب، لقــد 
أصبحنــا أشــبه بغربــاء، وعنــد العيش في باريــس ال نعيش 
فــي فرنســا، وعنــد العيش في ريــو ال نعيش فــي البرازيل، 
وعنــد العيــش فــي بكيــن ال نعيــش فــي الصيــن. ندمــر كل 
شــيء ليطيــب لنــا العيــش فــي مدينتنــا، ثمــة أمــور كثيرة 
يجــب فعلهــا، ويجــب ضمــان أن يتم تخصيص جــزء كبير 

من إجمالي الناتج المحلي العالمي إلعادة تأهيله”.

لــم يعلــم أن تجفيــف منشــفته علــى 
الشرفة سيقوده إلى السجن.

فقد اعتقلت الســلطات التركية شابا 
إيراني الجنســية يدعى محمد رضا، 
إثر تعليقه منشــفة على شرفة منزله 
مرســوم عليهــا علم بريطانيا، وســط 
هتافــات وتصفيــق مــن قبــل قاطني 

المباني المحيطة.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تقدم 
الجيران ببالغ ضد الرجل بســبب ما 
وصفــوه بســلوكه “االســتفزازي” يوم 
19 مايــو، الــذي يعــرف باســم “يــوم 
الشــباب والرياضة” فــي تركيا، وفيه 
النوافــذ  علــى  التركــي  العلــم  يعلــق 
اليــوم  ذلــك  شــهد  إذ  والشــرفات، 
بداية حرب االستقالل التركية العام 

 .1919
أي  أن  مــن  المســؤولون  ويحــذر 
قــد  القواعــد  هــذه  يخالــف  شــخص 
يواجــه عقوبــة الســجن مــن 6 أشــهر 

إلى 3 سنوات.

منشفة قد تتسبب 
بسجن شاب لـ 3 سنوات

أطلقت شــركتا “أبل” و”غوغل” النسخة 
“كوفيــد19-”،  تطبيــق  مــن  األوليــة 
األشــخاص  إخطــار  علــى  يعمــل  الــذي 
بوجــود مصابيــن بفيــروس كورونا في 

محيطهم.
وبحســب موقــع “أكســيوس”، التطبيــق 
لبــدء  الصحيــة  للســلطات  متــاح 
استخدامه على هواتف أبل وأندرويد.

“بلوتــوث”  بتقنيــة  التطبيــق  ويعمــل 

المحمولــة،  الهواتــف  فــي  الموجــودة 
لزيــادة تتبــع جهــات االتصال البشــرية، 
ولتقديــم طريقة للناس لمعرفة إذا كان 
يحيط بهم أشخاص مصابون بفيروس 

كورونا أم ال.
بيانــات  أن  علــى  الشــركتان  وشــددت 
وهويــة األشــخاص المصابيــن ســتكون 
ســرية، حيث إن التطبيق فقط ســيعلم 

مستخدمه ما إذا كان حوله مصابون.

مــن  كنــز  علــى  فرنســيان  طفــالن  عثــر 
علــى  قيمتــه  تزيــد  الذهبيــة،  الســبائك 
100 ألــف دوالر، أثناء خضوعهما لقيود 
الحركــة التــي فرضهــا اإلغــالق المرتبط 
كورونــا  فيــروس  انتشــار  بمكافحــة 
المستجد. ووفًقا لوسائل إعالم محلية، 
اكتشــف الطفــالن –كالهما في العاشــرة 
ذهبــت  عندمــا  الكنــز  هــذا  العمــر-  مــن 
أســرتهما لإلقامــة مــع أحــد األقــارب من 

كبار الســن في مدينة فيندوم الفرنسية 
فــي  اإلغــالق  إجــراءات  تطبيــق  بعــد 
مارس. وقالت قناة “بي إف إم تي في”: 
إنــه بعد أيــام قليلة من وصول األســرة، 
قــرر الطفــالن بنــاء حصــن، مــا دفعهمــا 
إلــى البحــث عن األشــياء التــي يمكنهما 
اســتخدامها حول المنزل، وأثناء عملية 
البحث، عثرا على ســبيكتين من الذهب 

ملفوفتين في مالءات قديمة.

تطبيق يبلغك بوجود مصاب “كورونا” حولك

طفالن يعثران على كنز من السبائك الذهبية

صالة الجمعة مع مراعاة تطبيق التباعد 
االجتماعي في مسجد الدولة في بينانغ الماليزية 

)أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الليبرالــي  الحــزب  زعيــم  اقتــرح 
فالديميــر  الروســي  الديمقراطــي 
لينيــن  موميــاء  بيــع  جيرينوفســكي 
بالســاحة  الضريــح  فــي  الموجــودة 
الحمراء في موســكو. حسبما جاء في 
مدونته على “تويتر” . وقال السياســي 
فــي  أعمــال  رجــل  “يريــد  الروســي: 
فرنســاء شــراء لوحة “موناليزا”. وكان 
علينا أن نبيع مومياء لينين”. وحسب، 
فالديميــر جيرينوفســكي، فــإن الصين 
أو فيتنام أو أي شــيوعي قد يشــترون 
باهظــة.  أمــواال  ويدفعــون  الموميــاء 
جيــدة  بحالــة  الموميــاء  أن  وأوضــح 
رغــم أن جثــة لينيــن جــرى تحنيطهــا 
منذ 96 عاما. يذكر أن مؤســس الدولة 
الســوفيتية وزعيــم الحزب الشــيوعي 
لينيــن  فالديميــر  الروســي  البلشــفي 
جثتــه  تحنيــط  تــم   )1924  –  1970(
بعــد وفاتــه العــام 1924 ووضعــه فــي 
الضريح المرمري الذي أنشــئ فيما بعد 

بالساحة الحمراء في موسكو.

أعلنــت مباحــث محافظــة الدقهلية 
فــي مصــر، مســاء الخميــس، ضبط 
رضيعــة  طفلــة  اغتصــب  عاطــل 
وصولهــا  عقــب  شــهرا   24 عمرهــا 
لمستشفى بلقاس في حالة حرجة. 
أمــن  بتلقــي  الواقعــة  وبــدأت 
الدقهليــة، إخطارا يفيد بورود بالغ 
المركــزي  بلقــاس  مستشــفى  مــن 
شــهرا،   24 عمرهــا  طفلــة  بوصــول 
مصابــة بنزيف وتهتك في أعضائها 
التناســلية وقطــع فــي المهبــل، إثــر 
إدخالهــا  وتــم  اغتصابهــا  محاولــة 

غرفة العمليات إلنقاذ حياتها.
زوجهــا  اتهمــت  والدتهــا  وبســؤال 
عاطــل،  ســنة،   25 رفعــت،  أحمــد 
زوجهــا  مــن  طفلتهــا  باغتصــاب 
األول، إذ تــم عمــل الكميــن الــالزم 
وألقــت الشــرطة القبــض علــى زوج 
األم أثنــاء محاولتــه الهــرب لقريــة 
أخرى، وبمواجهته اعترف بارتكاب 

الواقعة.

سياسي روسي يقترح 
بيع مومياء لينين

اغتصاب وحشي 
لرضيعة في نهار رمضان

اســتعان بعــض أصحاب المطاعم في العاصمــة الليتوانية، فيلنوس، بدمى ترتدي قبعات 
مهرجين ومالبس راقية للجلوس على المقاعد؛ من أجل إقناع الزبائن بالعودة إليها بعد 
رفــع إجــراءات العــزل العام بســبب فيروس كورونا، ومســاعدتهم في الوقت نفســه على 
اتبــاع قواعــد التباعــد االجتماعي وهم خــارج منازلهم. وقال بيرني تير براك، بحســب ما 
نشرته وكالة “رويترز” لألنباء: إنه “لجأ لهذه الفكرة بعدما هاله منظر خواء مطعمه الذي 
أعــاد فتحــه فــي البلدة القديمــة في العاصمة فيلنــوس”. وحتى عندما بــدأ زبائن المطعم 
فــي العــودة إليــه، كان علــى صاحبه االلتزام بالقيــود والحفاظ على مســافات فاصلة بين 
الطــاوالت، مــا أفســد المنظــر العــام داخل المطعم. لذا لجــأ تير براك لالســتعانة بمصممين 
محلييــن وطلــب منهــم تصميم مالبس لبعض دمى عرض األزيــاء، ووضعهم على مقاعد 

الطاوالت التي ينبغي أن تظل خالية طبقا لقواعد التباعد االجتماعي.

ليتوانيا تعيد الحياة إلى مطاعمها بـ “الدمى”

بيع الحلويات التقليدية في مخبز يديره نازحون سوريون في بلدة دانا 
شرقي الحدود التركية السورية في محافظة إدلب الشمالية الغربية )أ ف 

ب( تير براك شجع المقاهي والمطاعم األخرى على االنضمام لمبادرته بهدف إنعاش قطاع المطاعم 
بأكمله. وسيتم توزيع 60 دمية على 14 مطعما في البلدة على مدى األسبوعين المقبلين.

عثرت عائلة في والية فيرجينيا األميركية في عطلة نهاية األسبوع الماضي 
علــى إحــدى الطرقات على كيســين بريديين يحويان نحــو مليون دوالر نقدا 

وسلمتهما إلى الشرطة.
وروت إميلــي شــانتز لمحطــة “دبليــو تي في أر” المحلية أنهــا كانت في نزهة 
مــع عائلتهــا الســبت عندما قامت ســيارة أمامهم بمنــاورة لتجنب غرض على 
الطريــق. وتوقفــت العائلة عندها إلزالة الغرض الذين ظنوا للوهلة األولى أنه 

كيس نفايات كبير وعثرت على آخر على جانب الطريق.
واكتشــفت العائلــة محتــوى الكيســين اللذين وضعتهما في مؤخر شــاحنتهما 
الصغيــرة، لــدى انتهائهــا مــن النزهة والعودة إلــى المنزل، وهــي مجموعة من 

الظروف البالستيكية التي تحتوي األموال النقدية.
فما كان من العائلة إال أن سلمت الكيسين إلى مكتب شريف منطقة كاروالين 

شمال ريتشموند عاصمة والية فيرجينيا.
وأشــاد ســكوت موزر أحد عناصر مكتب الشــريف بهذه “البادرة االســتثنائية. 

نحن فخورون جدا بهم وهم يمثلون المنطقة خير تمثيل بنزهاتهم هذه”.
وأوضحــت إميلــي شــانتز للمحطــة التلفزيونية المحلية أن تســليم الكيســين 

إلى الشرطة كان ببساطة “أفضل حل ألنهما ليسا ملكا لنا”.

عثروا على مليون دوالر على الطريق.. وسلموه للشرطة

األميركيــة  الممثلــة  دشــنت 
حملــة  حايــك  ســلمى  الشــهيرة 
لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة مع 
المنــازل  فــي  للبقــاء  االضطــرار 
العــزل  إجــراءات  ظــل  فــي 
بســبب تفشــي فيــروس كورونــا 

المســتجد. وناشــدت ســلمى حايــك الجميع عبر حســابها علــى “إنســتغرام”، بضرورة 
“التضامــن مــع المــرأة”. الحملــة التــي تحمل اســم “التضامن مــع النســاء” أطلقتها دار 
أزيــاء “جوتشــي” بجانــب ســلمى حايــك والمغنيــة بيونســيه العــام 2013، وتهــدف 
للمســاهمة فــي تمويــل المنظمــات التــي تكافح العنف األســري حــول العالــم. وقالت 
حايك في مقطع فيديو: “نبقى داخل منازلنا لحماية أنفســنا من خطر وباء كورونا، 
لكــن مــاذا إذا كان المنزل ذاته هو مصدر التهديد؟”. وأتمت ســلمى حايك “من المهم 
أن نتخــذ موقفــا فــي مواجهــة العنــف المرتبــط بجنــس الشــخص. يمكننــا أن نحدث 

تغييرا إذا تجمعت أصواتنا وصرخنا ال”.

سلمى حايك تحارب العنف ضد المرأة في الحجر الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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