
تعرضت جمعية سند الخيرية  «
االجتماعية لسرقة واتالف محتويات 
بمقرها فجر السبت. وقالت مصادر 
لـ “البالد” إن ملثمين يحمالن أدوات 

حادة تسلال لمقر الجمعية، وسرقا 
مبلغا يصل إلى قرابة 700 دينار، 

واستوليا على كوبونات من الخزانة.

تواصل وكاالت السيارات في البحرين  «
عروضها الرمضانية. ويعتبر الشهر 

الفضيل موسًما لمبيعات السيارات 
الجديدة، إذ يجد المواطنون فرصة 
لشراء أحدث السيارات بعروض ال 

مثيل لها وبأسعار مخفضة عن 
السعر األصلي.

تجاوزت حملة توقيعات  «
تطالب بالتحقيق في ثروة 

زعيم حركة النهضة اإلخوانية 
في تونس راشد الغنوشي، 

حاجز الـ 5 آالف ُموّقع، حسبما 
أفاد مراسل “سكاي نيوز 

عربية” أمس.

ال تزال العديد من المسلسالت  «
الخليجية التي عرضت في شهر 

رمضان هذا العام تبتعد عن 
الواقع الذي يعيشه المواطن 

الخليجي، رغم المشاهدات 
الكبيرة التي تحظى بها في 

الشهر الكريم.

يتجه االتحاد البحريني للكرة  «
الطائرة إلى إطالق مسمى 

“دوري الشيخ عيسى بن راشد 
آل خليفة للكرة الطائرة” على 

مسابقة دوري الدرجة األولى 
ابتداء من الموسم المقبل 

2021/2020

جاللة الملك: العالقات مع باكستان تقوم على أسس راسخة
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المنامة - بنا

الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، اتصاًل 
هاتفًيـــا أمس من رئيـــس وزراء جمهورية 
باكستان اإلسالمية الشقيقة دولة عمران 
عالقـــات  اســـتعراض  فيـــه  جـــرى  خـــان، 
الصداقـــة والتعـــاون التاريخيـــة الوثيقـــة 
التـــي تجمـــع البلديـــن الشـــقيقين وســـبل 

تنميتها وتطويرها في المجالت كافة.
عـــن  التباحـــث  التصـــال  فـــي  تـــم  كمـــا 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق بيـــن البلديـــن 

فيمـــا يتعلـــق بمكافحـــة فيـــروس كورونا 
المستجد )كوفيد 19(. وأشاد جاللة الملك 
فـــي التصـــال بتميز العالقـــات البحرينية 

الباكســـتانية، مؤكًدا أنها عالقات متميزة 
وقديمـــة وراســـخة وتقـــوم علـــى أســـس 
قوية مـــن المصالح المشـــتركة والحترام 
والتفاهم. من جانبـــه، عّبر رئيس الوزراء 
وتقديـــره  شـــكره  بالـــغ  عـــن  الباكســـتاني 
لجاللـــة الملك وحكومته، وشـــعب مملكة 
البحرين على ما تلقاه الجالية الباكستانية 
فـــي البحرين من رعايـــة واهتمام، مؤكدا 
أن هـــذه الرعاية هي محل تقدير حكومة 

باكستان وشعبها.

وجـــه رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة إلـــى التبكير في صرف 
رواتـــب موظفـــي القطـــاع الحكومـــي والمتقاعدين 
قبـــل حلول عيـــد الفطر، وكلف ســـموه وزارة المالية 
مايـــو  رواتـــب شـــهر  بصـــرف  الوطنـــي  والقتصـــاد 
يـــوم الخميـــس الموافق 21 مايـــو الجـــاري؛ لتمكين 
الموظفيـــن والمتقاعديـــن مـــن تلبيـــة الحتياجـــات 

واللتزامات التي تتطلبها المناسبة.
وتابع ســـموه، فـــي الجلســـة العتيادية األســـبوعية 
لمجلـــس الـــوزراء التـــي عقدت عـــن ُبعد عبـــر تقنية 
التصـــال المرئـــي، اإلجـــراءات التـــي اتخذتها وزارة 
تلبيـــة  بشـــأن  ســـموه  توجيهـــات  لتنفيـــذ  اإلســـكان 
الطلبـــات اإلســـكانية القديمـــة ألهالي منطقـــة عالي، 
باســـتيعاب هـــذه الطلبـــات ضمـــن مشـــروع إســـكان 
الرملي ومنح حصة أكبر من المشـــروع ألهالي عالي 
والقـــرى المجـــاورة ومراعـــاة معاييـــر األقدميـــة في 

ذلك.

صرف رواتب الحكومة والمتقاعدين قبل العيد
سمو رئيس الوزرا يوجه بإدراج الطلبات القديمة ألهالي عالي والقرى المجاورة بـ “الرملي”

سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر تقنية االتصال المرئي   

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة مرســوم رقم )30( لســنة 2020 بتعيين وكيل في وزارة شؤون 

مجلس الوزراء جاء فيه:

المادة األولى:
ُيعيـــن ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علي بن خليفة آل خليفة 
وكيال لوزارة شـــؤون مجلس 

الوزراء.

المادة الثانية:
علـــى وزيـــر شـــؤون مجلـــس 
الوزراء تنفيذ هذا المرســـوم، 
تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل 
صدوره، وُينشر في الجريدة 

الرسمية.

سمو الشيخ عيسى بن علي وكيال 
لوزارة شؤون مجلس الوزراء

المنامة - بنا

عودة سياحة البحرينيين لتركيا “دون حجر”

أرســـلت هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعميًما لمكاتب السفر والسياحة العاملة 
في البحرين، تسلمت “البالد” نسخة منه؛ لستئناف الرحالت السياحية في تركيا في 
يونيو 2020. وجاء في التعميم أن الهيئة تسلمت رسالة من وزير الثقافة والسياحة 
في تركيا، ميهمت ارســـوي، تضمنت التأكيد على اســـتئناف النشـــاط الســـياحي في 
تركيـــا في يونيـــو المقبل، وأيضا اإلجراءات المتخـــذة لمكافحة فيروس كورونا في 

نسخة من التعميمتركيا في المجال السياحي.

اتحاد الطائرة يتجه إلطالق “دوري عيسى بن راشد”مسلسالت بعيدة عن الواقعيةعريضة عن ثروة الغنوشيوكاالت السيارات تواصل عروض رمضانملثمان يسرقان “سند الخيرية”
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16 صفحة - 210 فلوس

أصحاب أعمال لـ “^”: “دعم االستمرارية” ساهم في تخفيف معاناتنا الصين تبرئ نفسها من تهمة “كوفيد 19” وتتعهد للعالم بملياري دوالر

“تمكين” تعيد الدورة الدموية للمؤسسات المتعثرة غوتيريش: ثمن باهظ لتباين إستراتيجيات “كورونا”

جنيف ـ وكاالت

أكـــد عدد مـــن أصحاب العمـــل الدور اإليجابـــي الذي ينهـــض به صندوق 
العمـــل )تمكين( بعـــد إطالقهم برنامج دعم اســـتمرارية األعمال من أجل 
الرتقـــاء بالعملية التنموية في ظل مكافحة فيروس كورونا وما أدى له 

هذا الوباء من تبعات إستراتيجية اقتصادية خطيرة.
وأعلنـــوا أن توفيـــر الســـيولة الالزمـــة للقطـــاع الخـــاص للتعامل مـــع آثار 
األوضـــاع الراهنـــة عبـــر ما تم تدشـــينه مـــن برامـــج “تمكين” ســـاهم في 
تخفيـــف وطـــأة تداعيـــات الفيـــروس بالنســـبة للمؤسســـات المتوســـطة 
والصغيـــرة والمتناهية الصغر، وأن الدور الناهض الذي يقوم به “تمكين” 
ســـاعد التجار والمؤسســـات للوقوف علـــى قدميها في وجـــه التحديات 

التي تفرضها الجائحة، مشيدين بالجهود المبذولة من “تمكين”. 
وتأتي تصريحات أصحاب العمل في الوقت الذي أعلن فيه “تمكين” عن 
برنامٍج خاٍص اســـتثنائٍي لدعم اســـتمرارية األعمال بما يسهم في تقديم 
الدعـــم للتكاليـــف التشـــغيلية للمؤسســـات الصغيـــرة والمتناهيـــة الصغـــر 
المتأثرة من جائحة كورونا؛ امتثال للتوجيهات السامية من عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، التـــي ترمي لتوحيد 
الجهود الوطنية لمواجهة انعكاســـات النتشار العالمي للفيروس، حرًصا 
على تقديم الدعم من أجل استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا 

لمساعي التنمية المستدامة.

انطلـــق أمـــس اجتماع الجمعية الســـنوية 
لمنظمـــة الصحة العالمية، افتراضًيا للمرة 

األولى بتاريخ المؤسسة.
المتحـــدة  لألمـــم  العـــام  األميـــن  وانتقـــد 
أنطونيـــو غوتيريـــش، فـــي كلمتـــه أمـــام 
الجمعية، “الدول التي تجاهلت توصيات 

منظمة الصحة” بشأن فيروس كورونا. 
واعتبـــر غوتيريـــش أن “العالـــم يدفع ثمًنا 
باهًظا لتباين إستراتيجيات الدول حيال 

“كوفيد 19”.
عـــن  تعبيـــًرا  “شـــهدنا  غوتيريـــش  وقـــال 
التضامـــن لكـــن دون كثيـــر مـــن الوحـــدة 
فـــي اســـتجابتنا لــــ “كوفيـــد 19”. اتبعـــت 
الدول إستراتيجيات متباينة ومتعارضة 

أحياًنا، وندفع جميعنا ثمًنا باهًظا”.
وكرر دعـــوات المنظمة للتضامن العالمي. 
وأضـــاف “العديـــد مـــن الـــدول تجاهلـــت 
العالميـــة.  الصحـــة  منظمـــة  توصيـــات 

نتيجة لذلك، تفشـــى الفيروس في العالم 
وينتقـــل اآلن إلـــى الجنـــوب، إذ ســـيكون 
أثره أكثر تدميرا، ونحن نخاطر بموجات 

وارتفاعات أخرى”.
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  ووصـــف 
المســـتمرة بأنهـــا “أكبر تحد فـــي عصرنا”، 

مضيًفا أنه مـــا زال من غير الواضح متى 
ســـيكون لدينا عالجـــات فعالة أو لقاحات 

ضد المرض.
وشـــدد غوتيريـــش علـــى ضـــرورة توفير 
لقاح فيروس كورونا “للجميع” عندما يتم 

التوصل إليه.

+ 10,000

1,050 - 12,000 د.ب.

3 شهور

40 مليون دينار

مؤسسة صغرية ومتناهية الصغر تم 
صرف الدعم لها حىت اآلن

مبالغ الدعم المقدمة للمؤسسات 
بحسب حجم كل مؤسسة 

المدة الزمنية اليت يقسم عليها مبلغ الدعم

المزيانية المرصودة للربنامج

أرقام من  برنامج
دعم استمرارية األعمال

أكثر من 315 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم

التخطيـــط  إدارة  طرحـــت 
الكهربـــاء  بهيئـــة  والدراســـات 
مجلـــس  جلســـة  فـــي  والمـــاء 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس، 

إنشـــاء  لمشـــروع  مناقصتيـــن 
مركز للتحكم والمراقبة لشبكات 
 19.4 بنحـــو  والمـــاء،  الكهربـــاء 

مليون دينار.

لمركز تحكم شبكات الكهرباء
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رئيس الوزراء الباكستاني: 
نقدر ما تلقاه الجالية 

الباكستانية في البحرين 
أمل الحامدمن رعاية واهتمام

19.4
دينار مليون 
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كورونا يلغي 
طلبات تفصيل 
المالبس لعيد 

الفطر

الديلمي 
يفتقد إفطار 
400 شخص 

بمنزل الوالد

زينب العكري
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رفع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أسمى آيات 
االجـــال واالحتـــرام واالمتنـــان إلـــى المقام الســـامي لعاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على 
تفضل جالته باستقبال رئيس وأعضاء مجلس األمناء بما 
يعكـــس حـــرص جالته ورعايتـــه لجهود المركـــز والدفع بها 

قدمـــا نحـــو تحقيـــق الرؤية الملكية الســـامية فـــي التعايش 
السلمي العالمي.

وأعـــرب رئيـــس مجلس األمناء الشـــيخ خالد بـــن خليفة آل 
خليفـــة ونيابة عن مجلـــس األمناء وومنتســـبي المركز، عن 
شـــكره لجالته لتفضله الدائم بتقديم الدعم المعنوي الكبير 
وتوجيهاتـــه الســـديدة لعمل وأهـــداف المركز، ومـــا تضمنته 

تلـــك التوجيهات مـــن مضامين نبيلة، ومعـــان رفيعة تحمل 
اإلشـــادة والثناء لمنتســـبي المركز. معاهدين جالته بالسير 
علـــى النهـــج المبـــارك فـــي ترســـيخ قيـــم التعايش الســـلمي 
والســـعي الـــدؤوب لنشـــرها وتجســـيدها مشـــاريع حقيقيـــة 
تخـــدم الوطن والعالم، مســـتلهمين من جالته عظيم تاريخ 

البحرين في حب اآلخر المختلف والتعايش معه.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
اإلرهابـــي  التفجيـــر  البحريـــن 
الـــذي وقـــع فـــي محافظـــة ســـيناء 
بجمهورية مصر العربية الشـــقيقة، 
وإصابـــة  مقتـــل  عـــن  أســـفر  ممـــا 
عـــدد من رجـــال األمـــن والمدنيين، 
معربة عن بالغ التعازي والمواســـاة 
ألهالـــي وذوي الضحايا وللحكومة 
الشـــقيق  المصـــري  والشـــعب 
وتمنياتهـــا بالشـــفاء العاجل لجميع 
المصابين. وأكدت وزارة الخارجية 
فـــي بيـــان أمـــس، وقـــوف مملكـــة 
البحرين في صف واحد إلى جانب 

جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة 
ضد كل من يحاول المساس بأمنها 
تقـــوم  لمـــا  ودعمهـــا  واســـتقرارها، 
بـــه مـــن جهـــود حثيثـــة لمكافحـــة 
اإلرهاب علـــى الصعيدين اإلقليمي 
موقـــف  علـــى  مشـــددة  والدولـــي، 
الـــذي  الثابـــت  البحريـــن  مملكـــة 
يرفض العنف والتطرف واإلرهاب 
ومبرراتـــه،  أســـبابه  كانـــت  مهمـــا 
تكثيـــف  ضـــرورة  إلـــى  والداعـــي 
الجهـــود الدولية؛ مـــن أجل القضاء 
علـــى اإلرهـــاب وكل مـــن يدعمه أو 

يموله.

رحبـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
البحريـــن بتوقيع اتفاق تقاســـم 
الســـلطة بيـــن رئيـــس جمهورية 
أشـــرف  أفغانســـتان االســـامية 
غني ومنافســـه عبدهللا عبدهللا، 
فـــي خطـــوة إيجابيـــة مهمة من 
شأنها أن تنهي األزمة السياسية 
فـــي أفغانســـتان وتفتح الطريق 
األمـــن والســـام  أمـــام تحقيـــق 
واالســـتقرار فـــي جميـــع أنحـــاء 

الباد.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن 
مملكـــة البحريـــن مـــع جمهورية 
أفغانســـتان اإلســـامية ودعمها 
مـــن  التـــي  اإلجـــراءات  لكافـــة 
شـــأنها تحقيـــق آمـــال وتطلعات 
الشـــقيق،  األفغانـــي  الشـــعب 
متمنيـــة لجمهوريـــة أفغانســـتان 
واالســـتقرار  األمـــن  اإلســـامية 

والتقدم.

تلقى وزير الخارجية عبداللطيف بن 
ا  راشـــد الزياني، أمـــس، اتصااًل هاتفيًّ
مـــن وزيـــرة خارجية مملكة أســـبانيا 

ماريا غونثاليث اليا.
بحـــث  االتصـــال  خـــال  وجـــرى 
التـــي  المتميـــزة  الثنائيـــة  العاقـــات 
تجمع بيـــن مملكة البحريـــن ومملكة 

تطـــور  مـــن  تشـــهده  ومـــا  أســـبانيا، 
على كافـــة األصعدة، كما اســـتعرض 
الوزيران مستجدات انتشار فيروس 
كورونـــا فـــي العالم، مؤكديـــن أهمية 
التعاون المشترك لمواجهة تداعيات 
انتشـــاره علـــى الصعيديـــن اإلقليمي 

والدولي.

البحرين تدين التفجير اإلرهابي في سيناء

... وترحب باتفاق تقاسم السلطة بأفغانستان

وزير الخارجية يستعرض العالقات مع نظيرته اإلسبانية

ــم” ــأل عنكـ ــادرة “نسـ ــانية” تطلـــق مبـ ــة اإلنسـ “الملكيـ
تنفيًذا لتوجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس األمناء سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة أطلقت المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مبادرة )نســأل عنكم(، وهي مبادرة اجتماعية أســرية 
تهدف إلى زيادة الوعي والتثقيف األسري واالجتماعي والنفسي للمجتمع من أجل استثمار الوقت في ظل الظروف 
الراهنة بطريقة إيجابية تعود بالنفع على األســرة والمجتمع، إلى جانب االطمئنان على أســر المؤسســة والتواصل 

معهم ومساعدتهم في تخطي اي مشكالت أسرية أو ذاتية وكيفية التعامل معها ومع األبناء. 

صرح بذلك األمين العام للمؤسسة 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 

مصطفى السيد .
وبيـــن الســـيد بـــأن هـــذه المبـــادرة 
جلســـات  تقديـــم  خالهـــا  تـــم 
الكترونية لأليتـــام  إرشـــادية 
لتقديـــم  المكفوليـــن  واألرامـــل 
الدعم األســـري خال هـــذه الفترة 
االســـتثنائية التـــي تمـــر بهـــا الباد 
جـــراء فايـــروس كورونـــا كوفيـــد 
١٩، كمـــا قام فريق من المختصين 

أســـر  مـــع  بالتواصـــل  بالمؤسســـة 
األيتام واألرامل من خال االتصال 
الهاتفي؛ لاطمئنان عليهم وتلمس 

البرامـــج  وتنظيـــم  احتياجاتهـــم، 
التوعويـــة  األســـرية  اإلرشـــادية 
عـــن بعد تماشـــًيا مـــع اإلجـــراءات 

االحترازية في البحرين.
وأضـــاف أنه تم مـــن خال مبادرة 
)نســـأل عنكم( بث حلقات ورسائل 
توعويـــة تناولت مواضيـــع تخدم 
أفراد األسرة وتبث الطمأنينة لدى 
الجميـــع، وتـــم عرضها عبـــر مواقع 
للمؤسســـة،  التواصـــل االجتماعي 
إلـــى جانب عمل لقـــاءات حوارية 

مباشـــرة مـــع عدد مـــن المختصين 
من البحرين وخارجها عبر تطبيق 

االنستقرام.
ومـــن جانبهـــا، بيـــن رئيـــس مركـــز 
اإلرشـــاد األسري أمينة آل بن علي 
بأنـــه تم االتصـــال بأكثر من ٤٥٥٠ 
أسرة من األســـر التابعة المؤسسة 
مـــن مختلـــف محافظـــات مملكـــة 

البحريـــن للســـؤال عنهـــم في ظل 
هذه الظروف وتلمس احتياجاتهم 
األســـرية واالجتماعية والتربوية، 
متنـــوع  بفريـــق  االســـتعانة  وتـــم 
إلـــى  المؤسســـة  موظفـــي  مـــن 
جانـــب فريـــق المتطوعيـــن التابع 

للمؤسسة.
كمـــا أشـــارت إلـــى أنـــه تـــم تلقـــي 

نحـــو ١٨٥٠ طلبـــا للحصـــول على 
االستشـــارة وكانت أغلبتها تتعلق 
األســـرية  والعاقـــات  باألطفـــال 
ذاتـــه  بالفـــرد  يتعلـــق  وبعضهـــا 

وبالعاقات مع اآلخرين.
الملكيـــة  المؤسســـة  يذكـــر أن 
لألعمال اإلنسانية قامت بتدشين 
العديـــد من المشـــاريع واألنشـــطة 
التربويـــة والتعليميـــة والترفيهية 
خـــال الفتـــرة الماضيـــة اعتمدت 
اإللكترونـــي  الجانـــب  علـــى  فيهـــا 
وااللتقـــاء عـــن بعد وذلـــك حفاظا 
علـــى صحـــة وســـامة منتســـبيها 
واتباعـــًا لإلجـــراءات والتعليمـــات 
االحترازيـــة التـــي يطلقهـــا فريـــق 
البحريـــن الوطني للتصـــدي لوباء 
كورونا بما يحفظ ســـامة وصحة 

جميع منتسبي المؤسسة.

ضاحية السيف -  المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تقديم اإلرشادات 
النفسية 

واالجتماعية لـ 
4550 أسرة

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم 
وزارة شؤون مجلس الوزراء

صـــدر عـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
)29( لســـنة  خليفـــة مرســـوم رقـــم 
2020 بإعادة تنظيم وزارة شـــؤون 

مجلس الوزراء جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعاد تنظيم وزارة شـــؤون مجلس 
الوزراء، وذلك على النحو اآلتي:

الـــوزراء،  مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر 

ويتبعه:
مجلـــس  شـــؤون  وزارة  وكيـــل   -

الوزراء.
المادة الثانية:

على وزير شـــؤون مجلس الوزراء 
تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل به 
مـــن تاريـــخ صـــدوره، وينشـــر فـــي 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا
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جاللة الملك

البحرين تحقق المركز الرابع عالميا بجائزة “الشيخة حصة”

 سمو محافظ الجنوبية يهنئ سمو الشيخ
عيسى بن علي بتعيينه وكيال لشؤون مجلس الوزراء

رفع وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف الشيخ خالد 
بـــن علي بن عبدهللا آل خليفة خالـــص التهاني لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة 
تحقيـــق مملكـــة البحريـــن المركـــز الرابـــع عالميا فـــي جائزة 
الشـــيخة حصة بنـــت محمد آل نهيـــان القرآنية فـــي دورتها 
الثامنـــة، والتـــي أقيمت عن ُبعـــد من خال المتســـابقة زين 

خميس عبدهللا النعيمي في فرع حفظ القرآن الكريم كاما. 
وقال إن اإلنجاز يأتي امتدادا لإلنجازات التي يحققها أبناء 
مملكـــة البحريـــن في المســـابقات القرآنيـــة الدوليـــة، والتي 
تضاف إلى ســـجل االنجـــازات الحافل للشـــباب البحرينيين 
فـــي مختلـــف المجاالت، والتـــي لم تكن لتتحقـــق لوال فضل 
هللا تعالى وتوفيقه، وثم الرعاية والمباركة الملكية السامية 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة، ودعمه المســـتمر لجميع البرامج واألنشطة المتعلقة 
بخدمة القرآن الكريم، واالرتقاء بمستوى حفظته من جميع 
الجوانـــب. وأعـــرب عن فخره واعتـــزازه بالمراكز المشـــرفة 
التـــي يحققهـــا المتســـابقون البحرينيـــون فـــي المســـابقات 
القرآنيـــة الدولية، والتي بلغت أكثر من 70 مركزا وفوزا في 
مســـابقات القرآن الكريـــم الدولية، فضا عن المشـــاركة في 

تحكيم المسابقات لعدد من الدول.

بعث محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة 
بـــن علي بـــن خليفة آل خليفـــة برقية تهنئة 
إلـــى أخيـــه وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 

خليفـــة آل خليفـــة، أعرب فيهـــا عن خالص 
التهاني والتبريكات بمناســـبة الثقة الملكية 
الســـامية مـــن عاهل الباد صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في إصدار 
مرسوم رقم )30( لسنة 2020 بتعيين سموه 

وكياً في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

  كمـــا أعـــرب ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي 
بـــن خليفة عن خالص اعتـــزازه بما يقوم به 
ســـمو الشيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل 
خليفة من أعمال وإنجازات مشـــرفة للباد، 
سائاً المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن 

يوفقه  لخدمة مملكة البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

خالد بن خليفة: نعاهد جاللة الملك على السير في ترسيخ قيم التعايش
المنامة - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

ماريا غونثاليث الياعبداللطيف الزياني

سلمان بن إبراهيم: الثقة الملكية 
تجسد كفاءة سمو الشيخ عيسى بن علي

هنأ األمين العام للمجلس األعلى للشباب 
والرياضة الشـــيخ ســـلمان بن ابراهيم آل 
خليفة، ســـمو الشيخ عيســـى بن علي آل 
خليفة بمناســـبة صدور المرسوم الملكي 

الســـامي بتعييـــن ســـموه وكيـــاً لـــوزارة 
شؤون مجلس الوزراء.

 وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفة أن الثقة الملكية الســـامية تجسد 
مـــا يتمتـــع بـــه ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 

علـــي آل خليفة من كفـــاءة ومقدرة على 
مواصلـــة خدمـــة الوطـــن عبـــر المنصـــب 
ســـموه  يوفـــق  أن  هللا  داعيـــا  الجديـــد، 
ويســـدد علـــى طريـــق الخيـــر خطـــاه في 

خدمة مملكة البحرين.

رئيس اتحاد الكرة يشيد بجهود سمو الشيخ عيسى بن علي
قدم رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ علي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة 
خالـــص التهانـــي والتبريكات إلى 
ســـمو الشيخ عيســـى بن علي بن 
خليفة آل خليفة، بمناسبة صدور 
المرسوم الملكي السامي بتعيين 
شـــؤون  لـــوزارة  وكيـــاً  ســـموه 

مجلس الوزراء.
 وأكـــد أن الثقة الملكية الســـامية 
تعكـــس مـــدى مـــا يتمتع به ســـمو 
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة مـــن كفـــاءة وإخاص 
صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل  ووالء 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، وللوطـــن الغالـــي، متمنيًا 
لســـموه دوام التوفيـــق والنجـــاح 

والسداد في المهمة الموكلة إليه.
 وأشاد بالجهود التي يبذلها سمو 
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفة في مختلف القطاعات، 
مجددا أمنياته بالتوفيق لســـموه 
فـــي خدمـــة المملكـــة تحـــت ظل 
وترجمـــة  الملـــك،  جالـــة  قيـــادة 
أهـــداف الرؤيـــة الســـامية لعاهل 

الباد.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة

الشيخ سلمان بن ابراهيم

الشيخ علي بن خليفة



تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، جلســة االعتياديــة األســبوعية لمجلــس الوزراء التي عقــدت عن ُبعد 
عبر تقنية االتصال المرئي، وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر 

عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رفـــع مجلـــس الـــوزراء أســـمى آيـــات 
التهانـــي والتبريكات إلـــى مقام عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي العهـــد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة بمناســـبة حلـــول عيد الفطر 
شـــعب  المجلـــس  هنـــأ  كمـــا  المبـــارك، 
العربيـــة  واألمتيـــن  البحريـــن  مملكـــة 
واإلســـالمية بهذه المناســـبة المباركة، 
سائال المولى عز وجل أن يعيدها على 
جاللتـــه وعلى ســـموهما بالعز والخير 
والمسرات وعلى بالدنا العزيزة بمزيد 
مـــن الرفعـــة والتقـــدم في ظـــل قيادة 

جاللة العاهل.
بعدهـــا أشـــاد صاحـــب الســـمو الملكي 
الكلمـــة  بمضاميـــن  الـــوزراء  رئيـــس 
الســـامية التي وجهها صاحب الجاللة 
الملك بمناســـبة حلول العشـــر األواخر 
مـــن شـــهر رمضـــان المعظـــم، ورحـــب 
ســـموه بمـــا احتوتـــه الكلمة مـــن معاٍن 
وتوجيهـــات تعكـــس التقديـــر الملكي 
الصفـــوف  علـــى  للمرابطيـــن  الكبيـــر 
الوبـــاء  مواجهـــة  فـــي  األماميـــة 
ومكافحتـــه، وتبـــرز التقديـــر الســـامي 
يظهـــره  الـــذي  الجماعـــي  لالنضبـــاط 
كافـــة أفراد الشـــعب ومكوناتـــه، وأكد 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
أن الحكومة بوزاراتها وأجهزتها كافة 
علـــى  للحفـــاظ  تكـــّرس كل جهودهـــا 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين 
وتعمـــل علـــى تحقيق تطلعـــات جاللة 
العاهـــل في عودة شـــؤون الحياة إلى 

أفضل أحوالها.
بعدها، أشـــاد صاحب الســـمو الملكي 

رئيـــس الـــوزراء بالتعـــاون الحكومي 
البرلماني وأثنى ســـموه على ما ســـاد 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  العمـــل 
والتشـــريعية من تعـــاون بناء ومثمر، 
وذلك بمناســـبة صدور األمـــر الملكي 
الســـامي بفـــض دور االنعقـــاد الثانـــي 
الخامـــس،  التشـــريعي  الفصـــل  مـــن 
موجها صاحب الســـمو الملكي رئيس 

الوزراء الشكر والتقدير إلى مجلسي 
الشـــورى والنـــواب رئيســـا وأعضـــاًء 
على ما أبدوه مـــن تعاون مثمر عّظم 
مـــن اإلنجاز الوطنـــي وحفظ الصورة 
الديمقراطيـــة  للممارســـة  الجميلـــة 

البحرينية.
مـــن جانـــب آخـــر، فقـــد تابـــع صاحب 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 

وزارة  اتخذتهـــا  التـــي  اإلجـــراءات 
اإلســـكان لتنفيـــذ توجيهـــات ســـموه 
اإلســـكانية  الطلبـــات  تلبيـــة  بشـــأن 
القديمـــة ألهالي منطقـــة عالي، وذلك 
ضمـــن  الطلبـــات  هـــذه  باســـتيعاب 
مشروع إســـكان الرملي ومنح حصة 
عالـــي  ألهالـــي  المشـــروع  مـــن  أكبـــر 
والقـــرى المجـــاورة ومراعـــاة معايير 

األقدميـــة فـــي ذلـــك، وكلـــف ســـموه 
وزارة اإلســـكان باإلســـراع في إيجاد 
أفضـــل الحلـــول الســـتيعاب طلبـــات 
أهالي منطقة عالي والقرى المجاورة 
ضمـــن المشـــاريع اإلســـكانية القائمة، 

ومنها مشروع الرملي اإلسكاني.
بعدهـــا وجه صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء إلى التبكير في صرف 

رواتـــب موظفـــي القطـــاع الحكومي 
والمتقاعديـــن قبل حلول عيد الفطر، 
وكلف سموه وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني بصرف رواتب شهر مايو يوم 
الخميـــس الموافق 21 مايـــو الجاري؛ 
لتمكين الموظفيـــن والمتقاعدين من 
تلبيـــة االحتياجات وااللتزامات التي 

تتطلبها هذه المناسبة.

المنامة - بنا

إدراج الطلبات القديمة ألهالي عالي والقرى المجاورة ضمن “إسكان الرملي”
والمقيم المواطن  صحة  على  للحفاظ  الحكومية  الجهود  تكريس  الـــوزراء:  رئيس  سمو 

سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر تقنية االتصال المرئي

local@albiladpress.com03

بعد ذلك، نظر المجلس في  «
المذكرات المدرجة على جدول أعماله 

وذلك على النحو التالي:

أوال: وافق مجلس الوزراء على  «
مشروع قرار يحدد الضوابط وإجراءات 

التصالح في الجرائم المتعلقة 
بمخالفة أحكام قانون السجل 
التجاري، ويجيز مشروع القرار 

للمخالف قبل إحالته للمحاكمة 
الجنائية أن يطلب من اإلدارة 

المختصة التصالح في المخالفات 
المنصوص عليها في القانون 

المذكور أعاله، ويكون التصالح بسداد 
مبلغ ألف دينار، ويتعدد المبلغ 

بتعدد المخالفات وفقا للضوابط 
والشروط المبينة في مشروع القرار 
أعاله، وذلك على النحو الذي أوصت 

به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشريعية وعرضه نائب رئيس 

مجلس الوزراء رئيس اللجنة ووزير 

الصناعة والتجارة والسياحة.

ثانيا: وافق مجلس الوزراء على  «
مشروع مرسوم بالتصديق على 

االتفاق بشأن إنشاء لجنة مشتركة 
للتعاون الثنائي بين حكومة مملكة 

البحرين وحكومة جمهورية إندونيسيا 
الذي تم التوقيع عليه في نيويورك 

بتاريخ 25 سبتمبر 2019، ويهدف 
االتفاق إلى تعزيز عالقات الصداقة 
الثنائية وتوثيق التعاون المشترك 

بين البلدين، وذلك في ضوء ما عرضه 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 

والتشريعية ووزير الخارجية.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على  «
السماح لشركة “TTSJV” المملوكة 

برأس مال أجنبي بنسبة 68 % 
بمزاولة نشاط “أنشطة الخدمة 

المتصلة بالنقل المائي - إدارة 

وتشغيل الموانئ العامة والخاصة”، 
وذلك لخدمة مشروع تحديث مصفاة 

شركة نفط البحرين )بابكو( واستثناء 
تلك الشركة من شرط وجود شريك 
بحريني، استنادا لحكم المادة رقم 

)345( من قانون الشركات التجارية، 
وفي ضوء المذكرة المرفوعة لهذا 

الغرض من وزير الصناعة والتجارة 
والسياحة.

رابعا: تابع مجلس الوزراء من خالل  «
مذكرة وزيرة الصحة ما نفذته وزارة 

الصحة بالتنسيق مع المجلس 
األعلى للصحة للتحول إلى األنظمة 
اإللكترونية في معامالتها وخدماتها 
وذلك باستخدام األنظمة والوسائل 

اإللكترونية عبر تنفيذ النظام الوطني 
 ،”I-Seha“ للمعلومات الصحية
الذي عدل ليربط جميع المواقع 
في الدولة ذات الصلة بمواجهة 

ومكافحة انتشار فيروس كورونا 

)كوفيد - 19( بما يتيح المتابعة 

أواًل بأول للمصابين وغيرهم، 

ومنظومة الضمان الصحي الوطني 

)صحتي( والمشاريع المنبثقة عنه، 

ومنها السجل الطبي اإللكتروني 
الوطني الموحد الذي سيجمع كافة 

المعلومات عن كل فرد في البحرين 
من مختلف المصادر الصحية 

ليضعها في ملف طبي واحد للفرد 
يمكن أن يّطلع عليه الطبيب المعالج 

المرخص له العمل في البحرين من 
موقع عمله في أي مؤسسة صحية 
بعد موافقة المريض، وكذلك نظام 

مراجعة األدوية الذي بموجبه يتم 
تسجيل وحصر جميع األدوية في 

المملكة من وقت دخولها البالد 
إلى أن يتم صرفها للمريض حسب 

وصفة طبية مقّرة.

خامسا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح  «
برغبة بنظر وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية في حل مشكلة تأخر رواتب 
حراس األمن التابعين لوزارة التربية 

والتعليم لتحققها بالفعل، حيث تم 
تسديد كامل المستحقات المتأخرة لهم.

سادسا: وافق مجلس الوزراء على  «
االقتراح برغبة المقدم من مجلس 

النواب؛ إلعادة تأهيل مرسى “فرضة” 
قاللي وتزويدها بالكهرباء والماء 

والمرافق الرئيسة.

سابعا: وافق مجلس الوزراء على  «
االقتراح برغبة المقدم من مجلس 
النواب إلنشاء مركز خدمات ألهالي 
الدائرة السابعة بمحافظة المحرق.

ثامنا: وافق مجلس الوزراء على  «
اقتراح برغبة مقدم من مجلس 

النواب يتعلق بمواقع البيع 
للمواطنين البحرينيين الجائلين 

وتنظيمها.

تاسعا: وافق مجلس الوزراء على  «
اقتراح برغبة يتعلق بإجالء العالقين 

البحرينيين في جمهورية العراق 
لتحققه.

قرارات المجلس

الثالثاء 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 - العدد 4235

تقدير ملكي 
للمرابطين 

بالصفوف األولى 
واالنضباط 

الجماعي من قبل 
الشعب

صرف رواتب “العام” 
والمتقاعدين قبل 
حلول عيد الفطر بـ 

21 الجاري

التعاون المثمر بين 
السلطتين التنفيذية 

والتشريعية عّظم 
من اإلنجاز الوطني 

ياسر الناصر



أكــد عــدد من أصحــاب العمل الــدور اإليجابي الذي ينهض بــه صندوق العمل 
)تمكيــن( بعــد إطالقهــم برنامــج دعــم اســتمرارية األعمــال من أجــل االرتقاء 
بالعمليــة التنمويــة فــي ظــل مكافحة فيــروس كورونا وما أدى لــه هذا الوباء 

من تبعات استراتيجية اقتصادية خطيرة.

الالزمـــة  الســـيولة  أن توفيـــر  وأعلنـــوا 
آثـــار  مـــع  للتعامـــل  الخـــاص  للقطـــاع 
األوضـــاع الراهنـــة عبـــر ما تم تدشـــينه 
مـــن برامج تمكين ســـاهم فـــي تخفيف 
بالنســـبة  الفيـــروس  تداعيـــات  وطـــأة 
والصغيـــرة  المتوســـطة  للمؤسســـات 
والمتناهية الصغـــر، وأن الدور الناهض 
الـــذي تقـــوم بـــه تمكيـــن ســـاعد التجار 
والمؤسســـات للوقـــوف علـــى قدميهـــا 
التـــي عصفـــت  التحديـــات  فـــي وجـــه 
إزاء  منهـــا  جـــزء  والبحريـــن  بالعالـــم 
جـــراء الجائحة، مثمنيـــن كافة الجهود 

المبذولة من قبل تمكين.
العمـــل  أصحـــاب  تصريحـــات  وتأتـــي 
فـــي الوقت الـــذي أعلنـــت فيـــه تمكين 
عـــن برنامـــٍج خـــاٍص اســـتثنائٍي لدعـــم 
بمـــا يســـهم فـــي  اســـتمرارية األعمـــال 
التشـــغيلية  للتكاليـــف  الدعـــم  تقديـــم 
للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر 
المتأثـــرة مـــن جائحـــة كورونـــا. وذلـــك 
امتثاال للتوجيهات الســـامية من عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة،
التـــي ترمـــي لتوحيد الجهـــود الوطنية 
لمواجهة انعكاســـات االنتشـــار العالمي 
لفيـــروس كورونـــا، حرًصا علـــى تقديم 
الدعم من أجل اســـتمرار برامج الدولة 
لمســـاعي  تحقيقـــا  عملهـــا  ومســـيرة 

التنمية المستدامة.

40 مليونا

الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  وبعـــد 
خصصـــت تمكيـــن ميزانيـــة قدرهـــا 40 
مليـــون دينار لبرنامج دعم اســـتمرارية 
دعـــم  فـــي  للمســـاهمة  األعمـــال، 
المؤسسات الصغيرة بينت أنها ستقدم 
دعما يتراوح ما بين 1050 إلى 12 ألف 
دينار لكل مؤسســـة وذلك على أســـاس 

عدد الموظفين الموجودين فيها.
مالكـــة  أكـــدت  الصعيـــد،  ذات  وعلـــى 
حريـــم  وخياطـــة  الحبايـــب  صالـــون 
السلطان زينب في تصريحات لـ”البالد” 
أنهـــا اســـتفادت مـــن دعـــم تمكيـــن في 
ظـــل الظـــروف الراهنـــة وقـــد حصلـــت 
علـــى نحو 2000 دينـــار لدعم الصالون، 
مشـــيًرة إلى أنها اســـتفادت مـــن الدعم 
العامـــالت  أجـــور  دفـــع  عمليـــات  فـــي 

واآلليات التشغيلية للمحل.
التشـــغيلية  العمليـــات  أن  وبينـــت 
للصالون شـــهرًيا تصل إلـــى3000 دينار 
ولـــو لم تدفـــع لهـــا تمكيـــن 2000 دينار 
لمـــا كانت تعـــرف كيف ســـتتم عمليات 
صرف األجور والتأمين واإليجار خالل 

هذه الفترة.
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مـــن جانبهـــا قالـــت مالكـــة شـــركة كريو 
للحلـــول المبتكـــرة نـــورة الحـــداد إنهـــا 
حصلـــت على دعم تمكيـــن منذ افتتاح 
شـــركتها مـــن قبل ســـبع ســـنوات حتى 
اآلن، إذ كان دعم تمكين ركيزة أساسية 
الصغيـــرة  المؤسســـات  مـــن  للعديـــد 

والمتوسطة والمتناهية الصغر.
اإليجابـــي  الـــدور  الحـــداد  وأكـــدت 
دعـــم  فـــي  تمكيـــن  تلعبـــه  الـــذي 
االقتصـــاد الوطنـــي مـــن خـــالل تقديم 
البرامـــج الداعمـــة للمشـــاريع الصغيـــرة 
والمتوســـطة والمتناهيـــة الصغـــر، وأن 
تمكيـــن لم تكتف ببرامجهـــا االعتيادية 
بل قامت مشـــكورة بتخصيص برنامج 
خـــاص لدعـــم المؤسســـات المتأثرة من 

تأثيرات جائحة كورونا.
مواقـــف  أكـــد  الحمـــر  مؤسســـة  مالـــك 

البحريـــن منـــارة  القيـــادة جعلـــت مـــن 
متألقـــة، إذ إن البحريـــن أقدمـــت علـــى 
توفير حزمـــة لدعم االقتصاد لم تتوفر 
فـــي دول أخـــرى، متقدًمـــا بالشـــكر إلى 
جاللـــة الملـــك وصاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى 
رعايتهم للمواطنين والتجار والمقيمين 
على حد ســـواء، مؤكًدا أنه حصل على 
دعـــم من قبـــل تمكين لمؤسســـته التي 
تعانـــي كبقية المؤسســـات من تأثيرات 

جائحة كورونا.

 شكًرا تمكين

وعلـــى ذات المنوال قـــال رائد األعمال 
أبـــاذر عدنـــان أشـــكر تمكيـــن علـــى كل 
مـــا تبذلـــه مـــن جهـــود مســـتمرة لدعـــم 
االقتصـــاد ســـواء فـــي الســـابق أو فـــي 
دورا  لتمكيـــن  أن  مبيًنـــا  الحاضـــر، 
عالمـــة  ذات  ومنـــارة  وإيجابيـــا  بـــارزا 
فارقـــة للبحريـــن، ونحـــن محظوظـــون 
لوجـــود مؤسســـة تقـــوم برفـــد التجـــار 
والمؤسســـات بحزمة برامج داعمة من 

أجل دعم األعمال.
لمعـــدات  نبتـــون  مالـــك  جـــواد  حســـن 
مؤسســـة  تمكيـــن  أن  أكـــد  المطابـــخ 
المســـيرة  نتـــاج  جـــاءت  احترافيـــة 
التنموية الشاملة لجاللة الملك، موجًها 
مشـــاريع  علـــى  القائميـــن  إلـــى  شـــكره 
تمكيـــن وعلـــى رأســـهم صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء، 
منوًهـــا إلـــى أن التجـــار فـــي البحريـــن 
وأصحـــاب األعمـــال يعتمـــدون بشـــكل 
أداء  فـــي  تمكيـــن  برامـــج  علـــى  كبيـــر 

وعمليات تشغيل مؤسساتهم.
واتفـــق مـــع المتحدثين مالك مؤسســـة 
أرض الكناري للتجارة ســـامي العصفور 
حيـــث قال: “في ظل الظـــروف الراهنة 
وتأثيـــر تداعيات فيروس كورونا علينا 
كأصحـــاب أعمـــال ممـــن توقـــف جـــزء 
كبير مـــن عملهم أن نعمل على مراجعة 

لعمليات التشغيل”.
مشـــكورة  الحكومـــة  “قدمـــت  وتابـــع: 
عدة أنواع من الدعـــم كتكفلها بفواتير 
الكهربـــاء والماء لكافة المشـــتركين من 
األفراد والشركات ألشـــهر أبريل ومايو 
ويونيو من العام الجاري، ووقف رسوم 
ســـوق العمـــل لمـــدة ثالثـــة أشـــهر، إلـــى 
جانـــب توجيـــه برامج صنـــدوق العمل 
تمكيـــن والذي تقدمنا لـــه وحصلنا على 
مبلـــغ 1050 دينـــارا بواقـــع 350 دينـــارا 

شهرًيا لمدة ثالثة شهور”.
وأفاد “ســـيغطي المبلـــغ حتًما جزءا من 
إيجـــار المحـــل، وأمـــا مؤسســـتي فهـــي 
صغيـــرة وعاتق العمل يقع علّي بنســـبة 
80 % ولـــدي عامـــالن لذلـــك كان دعـــم 
تمكيـــن إلـــّي 350 دينـــارا شـــهرًيا لمـــدة 
3 شـــهور”، مبيًنـــا أن عمليـــات الطلـــب 
والحصـــول علـــى الموافقـــة والدعم لم 
تأخـــذ وقًتـــا طويـــاًل ويـــدل ذلـــك علـــى 
المجهود الكبيـــر الذي تبذله تمكين من 

أجل تسهيل جميع األمور.
ومـــن جانب آخـــر، قال صاحب شـــركة 
إمبايـــر محمد رضا: “نحـــن من األعمال 
المتأثـــرة بشـــكل مباشـــر مـــن تداعيات 
الفتـــرة الحاليـــة حيـــث إننـــا نعمـــل في 
الفعاليـــات  وتصميـــم  إدارة  مجـــال 
لتداعيـــات  الحالـــي  الوضـــع  ونتيجـــة 
كوفيـــد19، تم إلغـــاء جميـــع الفعاليات 
فـــي المنطقـــة والعالم ممـــا أدى لتوقف 

أعمالنا بشكل كامل”.

وأوضح أنه تقدم لبرنامج تمكين لدعم 
اســـتمرارية األعمال وحصلنا على دعم 
مناســـب يغطـــي جـــزء مـــن المصاريف 
التشـــغيلية، حيـــث يصـــل عـــدد العمال 
في الشـــركة ألكثر مـــن 30 عامال، بينما 
يتجـــاوز اإليجـــار 3 آالف دينـــار، وقـــد 
ساهم الدعم المقدم من خالل البرنامج 
في تغطية مبلغ اإليجار بالكامل، حيث 

تبقى علي رواتب الموظفين فقط. 
وأضـــاف: “كرائد عمـــل يجب أن أبحث 
واســـتراتيجية  وبدائـــل  فـــرص  عـــن 
جديـــدة للفترة القادمة حيث إن الضرر 
ســـيتضح أكثـــر لفتـــرة مـــا بعـــد ثالثـــة 
الشهور القادمة، معربًا عن ثقته بقيادة 
المملكة الرشـــيدة التـــي تهيئ للبحرين 
مســـتقبل مشـــرق واقتصاد قوي بدعم 

كل قطاعات األعمال بالمملكة.

المتنفس 

وعلـــى ذات المشـــرب، أكـــد مالك صالة 
تحـــت األرض الرياضيـــة مهدي حســـن 
“أن الصالـــة الرياضية التي قمت بعملها 
كمشـــروع لي تأثرت مـــن جائحة كورنا 
حيث توقفت جميع أعمالنا وفًقا للقرار 

الصادر من الحكومة”.
وقـــال: “وكنتيجـــة لذلـــك انقطـــع مصدر 
الدخـــل الوحيـــد الذي كنـــت أعتمد عليه 
حتـــى فكـــرت جدًيا فـــي إغـــالق الصالة 
التبعـــات  لكثـــرة  وذلـــك  نهائـــي  بشـــكل 
والنفقـــات كاإليجار ورواتـــب الموظفين 
تمكيـــن  دعـــم  جـــاء  ولكـــن  وســـكنهم، 
كمتنفس من خالل المنحة التي ساهمت 
فـــي تغطيـــة جـــزء مـــن هـــذه النفقـــات، 
وأعـــادت لـــي األمـــل فـــي إحيـــاء عملـــي 
واالستمرار فيه، بل والتفكير في خطط 

التوسع بعد انتهاء األزمة بإذن هللا”.

“تمكين” أعادت الدورة الدموية لمؤسساتنا المتعثرة
معاناتنا تخفيف  ــي  ف ســاهــم  ــة”  ــراري ــم ــت االس ــم  “دعـ  :”^“ ـــ  ل ــال  ــم أع ــاب  ــح أص

علوي الموسوي

اإلجراءات كانت 
سهلة وسريعة

 جواد: مكنتنا في 
الوقت واللحظة 

المناسبة

دعمها 
أوكسجين 

لعدم موت 
المؤسسات غرًقا 

 الحمر: توفير 
حزمة لدعم 

االقتصاد لم تتوفر 
في دول أخرى

 منارة 
مشعة مكنت 

المؤسسات 
والتجار

 الحداد: أحصل 
على دعمها منذ 
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فتح باب طلبات “دعم االستمرارية” مستمر حتى اليوم
أعلـــن صنـــدوق العمـــل “تمكين” عن 
المؤسســـات  أمـــام  المجـــال  اتاحـــة 
التـــي قامـــت بتفعيـــل حســـابها على 
موقع البوابة اإللكترونية لـ “تمكين” 
من اســـتكمال طلباتها القائمة ضمن 
برنامـــج دعـــم اســـتمرارية األعمال، 
وذلـــك لمـــدة ثالثـــة أيـــام بـــدًءا مـــن 
أمـــس األحـــد وحتـــى يـــوم الثالثاء 

الموافق 19 مايو الجاري.
المجـــال  إتاحـــة  عمليـــة  وتأتـــي 
ولـــم  الُمفعلـــة  الطلبـــات  الســـتكمال 
يتســـن تســـليمها قبل موعـــد انتهاء 
جهـــود  علـــى  تأكيـــدًا  التســـجيل 
الحكومـــة نحو تعزيز اســـتفادة أكبر 
مجموعـــة ممكنـــة مـــن المؤسســـات 

مـــن  الصغـــر  والمتناهيـــة  الصغيـــرة 
برنامـــج دعـــم اســـتمرارية األعمال، 
حيـــث ســـيتم إتاحـــة المجـــال أمـــام 
بمـــلء  بـــدأت  التـــي  المؤسســـات 
لهـــا  يتســـن  ولـــم  الطلـــب  اســـتمارة 
تســـليمها بشـــكل نهائـــي الســـتكمال 

االستمارات.
الرئيـــس  أكـــد  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
التنفيـــذي لصندوق العمـــل “تمكين” 
إبراهيـــم محمـــد جناحـــي أن جميـــع 
مقدمـــي الطلبـــات التـــي تـــم حفظها 
مـــن  ســـيتمكنون  الحســـاب  علـــى 
مواصلـــة التقديم خالل هـــذه المدة 
المتاحة بشـــكل تلقائي عند الدخول 
إلـــى البوابة اإللكترونيـــة لـ “تمكين”، 

ابتداًء من األحد وحتى الثالثاء.
وأوضـــح أن الجهـــود مســـتمرة فـــي 
“تمكين” من أجل تقديم كل الحلول 
الممكنة، داعيًا المؤسسات الُمتقدمة 
وإرفـــاق  اســـتكمال  ضـــرورة  إلـــى 
المســـتندات المطلوبة حتى يتسنى 
لها الحصول على الدعم واالستفادة 
مـــن الفـــرص المتاحـــة قـــدر اإلمكان 

في تشغيل المؤسسات.
دعـــم  برنامـــج  أن  جناحـــي  وذكـــر 
ضمـــن  يأتـــي  األعمـــال  اســـتمرارية 
الحزمـــة الماليـــة واالقتصادية التي 
فـــي  الموقـــرة  الحكومـــة  أعلنتهـــا 
وقـــت ســـابق، وتـــم فـــي إطـــار ذلك 
توجيـــه كل مبادرات الدعم الُمقدمة 

عبـــر “تمكيـــن” نحو دعم مؤسســـات 
هـــذا  ظـــل  فـــي  الخـــاص  القطـــاع 
الظـــرف الراهن، وال ســـيما الصغيرة 
مـــن  إيمانـــًا  الصغـــر،  والمتناهيـــة 
“تمكيـــن” بدورهـــا في خلـــق الفرص 
اإلبداعيـــة، والمســـاهمة الفاعلة في 

بناء اقتصاد مستدام.
ونوه جناحي إلى أن الحزمة المالية 
واالقتصاديـــة تشـــمل مجموعة من 
المبـــادرات، بمـــا فيهـــا برنامـــج دعم 
استمرارية األعمال، والتيتصب كلها 
فـــي تخفيـــف األعبـــاء الماديـــة على 
مؤسســـات القطاع الخاص في ظل 

هذه الظروف.
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صندوق سمو الشيخة موزة بنت حمد يتبرع لـ “حفظ النعمة”
فــي إطــار ســعي صنــدوق ســمو الشــيخة مــوزة بنــت حمــد آل خليفــة 
لتفعيل الشراكة المجتمعية والعمل دائًما على ترسيخ القيم اإليجابية 
ودعــم أفــراد المجتمــع وتشــجيع المبــادرات اإلنســانية والخيريــة في 
شهر رمضان وطوال العام، أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن تبرع 

الصندوق بشاحنة تبريد لجمعية حفظ النعمة.

إيمانـــا  المبـــادرة،  هـــذه  وتأتـــي 
بضرورة اتخـــاذ خطوات فعالة من 
أجـــل تحقيـــق االســـتدامة البيئيـــة 
بالتوافق مع أهداف األمم المتحدة 
المســـتدامة،  للتنميـــة  العالميـــة 
واإلســـهام في حـــل مشـــكلة إهدار 
المجتمـــع،  توعيـــة  عبـــر  الطعـــام 
والتبـــرع باألكل الزائـــد عن الحاجة 

إلـــى جمعيـــة حفـــظ النعمـــة، التـــي 
ستقوم بدورها باستخدام الشاحنة 
إليصال الفائض من المواد الغذائية 
إلـــى األســـر المحتاجـــة والمتعففـــة 
المملكـــة،  مناطـــق  مختلـــف  فـــي 
إضافة إلى العمال المتأثرين جراء 
الظروف المعيشية التي يواجهونها 

بسبب أزمة كورونا.

مـــن جهتهـــا قالـــت رئيـــس مجلس 
أمنـــاء مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة 
ســـمو الشـــيخة زين بنـــت خالد آل 
خليفة “نشكر جمعية حفظ النعمة 
علـــى الجهـــود التـــي يبذلونهـــا في 

ســـبيل تعزيز ثقافة حفـــظ الموارد 
الغذائيـــة، التي تصـــب في تحقيق 
والدوليـــة  المحليـــة  األهـــداف 
للتنمية المســـتدامة وإرساء األمن 

الغذائي”.
ومن جهتـــه، قال الرئيس التنفيذي 
أحمـــد  النعمـــة  حفـــظ  لجمعيـــة 
الكويتـــي “نشـــكر مؤسســـة المبـــرة 
الخليفية وصندوق ســـمو الشـــيخة 
مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفـــة على 
الســـخي،  وإســـهامهم  مبادرتهـــم 
الذي يعزز من إمكاناتنا الســـتيعاب 
وحفظ المزيد من الطعام وإيصاله 
الفئـــات  مـــن  أوســـع  لشـــريحة 

المحتاجة على المستوى المحلي”.
يذكـــر أن صنـــدوق ســـمو الشـــيخة 
مـــوزة بنـــت حمد آل خليفـــة قد تم 
إنشـــائه فـــي ســـنة 2011 بتوجيـــه 
مـــن كريمات المغفور لهـــا بإذن هللا 
تعالـــى ســـمو الشـــيخة مـــوزة بنـــت 
حمـــد آل خليفة )طيـــب هللا ثراها(، 
الذي تتولى إدارته مؤسســـة المبرة 

الخليفية.
ويهدف الصندوق بالقيام باألعمال 
الخيريـــة واإلنســـانية التـــي تمـــس 
ومتطلباتهـــم،  النـــاس  احتياجـــات 
التـــي يعـــود نفعهـــا علـــى المجتمـــع 

البحريني.

المنامة - مؤسسة المبرة الخليفية
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سمو الشيخة زين: 
جهود مشكورة 

للجمعية في 
سبيل تعزيز األمن 

الغذائي

أكد المديـــر العام لمعهـــد اإلدارة العامة 
“بيبـــا” رائد بن شـــمس ضـــرورة تكييف 
إســـتراتيجيات عمـــل القطـــاع العام بما 
يواكـــب التطلعـــات الوطنيـــة، فـــي ظل 
األزمـــة الحاليـــة، نحو مواصلة مســـيرة 
العطـــاء والمحافظـــة علـــى اإلنجـــازات 
النوعيـــة الوطنية، بعـــدم الوقوف أمام 
بفضلـــى  مواجهتهـــا  بـــل  التحديـــات، 
المنهجيات العلمية والتطبيقية الالزمة 

لالرتقاء بالعمل الحكومي.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجتماعـــه عـــن ُبعـــد 
كل  بحضـــور  المعهـــد  إدارة  بمجلـــس 
مـــن  مدير تقنية المعلومـــات والمعرفة 
بجيبـــك ممثـــال عـــن القطـــاع الخـــاص 
عدنـــان آل محمـــود، والوكيل المســـاعد 
التربيـــة  بـــوزارة  البشـــرية  للمـــوارد 

والوكيـــل  المعـــاودة،  كوثـــر  والتعليـــم 
المســـاعد للمـــوارد والخدمـــات فاطمـــة 
عبدالواحـــد، ووكيـــل الوزارة المســـاعد 
بـــوزارة الماليـــة  للمـــوارد والمعلومـــات 

واالقتصاد الوطني إبراهيم أبل.
وأوضـــح أن معهـــد اإلدارة العامة “بيبا” 
عمـــل منـــذ بدايـــة األزمـــة علـــى تلبيـــة 
الحكومـــي  القطـــاع  كافـــة احتياجـــات 
من خـــالل خدماته اإللكترونية، ويقوم 
حالًيا بالعمل على إستراتيجية جديدة 
لمواكبـــة الوضـــع الحالـــي بصـــورة أكثر 
شـــمولية، من خالل التحُول التدريجي 
لجميع خدماته من استشارات وبحوث 
وتقييم وإرشـــاد وتدريب إلى خدمات 
إلكترونيـــة؛ لضمـــان اســـتمرارية تلبيـــة 
الخدمـــات الحكوميـــة المختلفـــة لكافة 
الوزارات والهيئات ومؤسسات القطاع 

العام.
الخطـــوات  شـــمس  بـــن  وبيـــن  كمـــا   
المعهـــد  اتخذهـــا  التـــي  واإلجـــراءات 
للحفـــاظ علـــى الموظفيـــن والموظفات 
مـــع  تماشـــًيا  العمـــل  ســـير  وطـــرق 
اإلرشـــادات الوطنية لمكافحة فيروس 

كورونا. 
بـــدوره، أكد نائب رئيـــس مجلس إدارة 
معهـــد اإلدارة العامـــة عدنان آل محمود 
أن هنـــاك جاهزيـــة واضحة مـــن المعهد 
كافـــة  فـــي  أوســـع  إلكترونـــي  لتحـــول 
خدماته الخمس من استشارات وإرشاد 
وتقييم وبحـــوث، إضافة إلى التدريب، 
مشيًرا إلى أن المعهد قد حقق إنجازات 
نوعيـــة فـــي ظـــل الفتـــرة الحاليـــة فـــي 

مجال التعلم والتدريب اإللكتروني.
يذكـــر أن اجتماع مجلس اإلدارة تطرق 

إلـــى العديد من المواضيـــع المهمة التي 
أدت إلى اتخاذ عدٍد من القرارات المهمة 
وعلـــى رأســـها اعتمـــاد دليـــل الخدمات 
وقاعـــدة  المحـــدث،  االستشـــارية 
االستشاريين للمعهد المتضمنة الختيار 
االشـــتراطات  بحســـب  االستشـــاريين 
والمعاييـــر الداخليـــة، واعتمـــاد وثيقـــة 
أجنده البحوث وسياسة إجراءات نشر 
البحـــوث العلميـــة، إضافة إلى مناقشـــة 
األوضـــاع الماليـــة للمعهد بعـــد تخفيض 
النفقات بنسبة 30 % وفي نفس الوقت 

المحافظة على اإلنتاجية.
اإلشـــادة  االجتمـــاع  خـــالل  تـــم  كمـــا 
بحصـــول المعهـــد علـــى شـــهادة اآليـــزو 
جميـــع  اجتيـــازه  بعـــد   9001:2015
التدقيـــق  ومتطلبـــات  االشـــتراطات 

الداخلي والخارجي.

المنامة - “بيبا”

شمس: تكييف إستراتيجيات العمل في “العام” يرتقي بالخدمات

المنامة - وزارة الداخلية

بالتعـــاون والتنســـيق مـــع محافظـــة العاصمـــة ومديريـــة الشـــرطة، 
وبمبـــادرة من شـــركة “أســـري” شـــهد ســـوق المنامـــة وتحديـــدا باب 
البحريـــن، حملة تعقيم واســـعة، انطلقت بشـــاحنة لتعقيم الشـــوارع 
الرئيســـة والطرقـــات، دعمـــا للحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس 
كورونا.حضـــر عمليـــة التعقيـــم، التـــي شـــارك فيهـــا عـــدد مـــن المتطوعين، 
مديـــر عـــام مديرية شـــرطة محافظة العاصمة، فيما أكـــد  محافظ العاصمة 
الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة أن العالقة الوطيدة التي حققتها 
المحافظـــة بالقطاع الخاص إلى جانب المتطوعين، أســـهمت بتعزيز تعاون 

مجتمعي وخلق وعي متنامي في حملة مكافحة الفيروس.

“أسري” تبادر بتعقيم سوق المنامة

البحرين أعطت القطاع الصحي األولوية القصوى
وزيـــر الماليـــة: التحديـــات تســـتوجب تضافـــر الجهـــود للتقليـــل مـــن اآلثـــار االقتصاديـــة

أكـــد وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة 
أن مملكـــة البحرين تواصل العمل على 
تعزيـــز التعـــاون مع الواليـــات المتحدة 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  األميركيـــة 
االقتصاديـــة واالســـتثمارية بما يصب 
في صالـــح ونماء البلديـــن الصديقين، 
الراهنـــة  التحديـــات  أن  إلـــى  مشـــيرا 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  ظـــل  فـــي 
)كوفيد19-( تستوجب تضافر الجهود 
كافة بما يسهم في تقليل آثار تداعيات 

انتشار الفيروس على االقتصاد.
وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن اتخذت 
وتدابيـــر  احترازيـــة  إجـــراءات  عـــدة 
انتشـــار  لمواجهـــة  اســـتباقية  وقائيـــة 
 ،)19  - )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 

إلـــى جانـــب إطـــالق الحزمـــة الماليـــة 
واالقتصاديـــة بقيمة 4.3 مليـــار دينار، 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  وفـــق 
لمواجهـــة  الوطنيـــة  الجهـــود  لتوحيـــد 
انعكاســـات االنتشـــار العالمي لفيروس 
كورونـــا علـــى المســـتوى المحلـــي، بمـــا 
ســـالمة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  يســـهم 
وتوفيـــر  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
الخـــاص  للقطـــاع  الالزمـــة  الســـيولة 
الراهنـــة  آثـــار األوضـــاع  للتعامـــل مـــع 
للتصـــدي للفيروس حفاظـــًا على النمو 
المســـتدام، إلـــى جانـــب ما تـــم تقديمه 
مـــن تســـهيالت ومبـــادرات للمواطنين 
والقطاع الخاص بهـــدف تعزيز الوضع 

االقتصادي بشكل عام.
جـــاء ذلـــك لـــدى اجتماعـــه مـــع غرفـــة 

التجـــارة األميركية ومجلـــس األعمال 
البحرينـــي اليـــوم عن بعد، وبمشـــاركة 
كٍل مـــن ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
الواليـــات المتحـــدة االميركية الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفة وســـفير 
لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

مملكـــة البحريـــن جاســـتين ســـيبيرل، 
والرئيـــس التنفيـــذي لويســـت بوينـــت 
هـــوم جوناثان وايتمر، ورئيس جمعية 
رجال االعمال خالد الزياني، والرئيس 
التنفيـــذي لمجلس األعمـــال البحريني 
ميـــل،  جينيفـــر  المشـــترك  األميركـــي 
مشـــيرًا إلى أن مملكة البحرين أعطت 
القصـــوى  األولويـــة  الصحـــي  القطـــاع 
وســـالمة  صحـــة  علـــى  للمحافظـــة 
كافـــة أفـــراد المجتمع وتعزيـــز الصحة 
وتمـــت  للفيـــروس.  بالتصـــدي  العامـــة 
مناقشـــة آخر التطورات والمستجدات 
الدوليـــة،  الســـاحة  علـــى  االقتصاديـــة 
وأهـــم اإلجـــراءات المتبعـــة لمواجهـــة 

جائحة فيروس كورونا.

وزير المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

قال الوكيل المســـاعد للشؤون اإلسالمية 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة 
واألوقـــاف محمـــد القطـــان، إن صنـــدوق 
وبدعـــم  بالـــوزارة  والصدقـــات  الـــزكاة 
والمؤسســـات  والشـــركات  البنـــوك  مـــن 
واألفراد من أهل الخير، أقر صرف “سهم 
الغارميـــن” لدفعة جديدة من المعســـرين 
الصـــادرة بحقهـــم أحكام قضائية بســـبب 
مديونياتهـــم وقـــد عجـــزوا عن ســـدادها، 
مثمنا في هذا اإلطار الدعم السخي الذي 
قدمه كل من ساهم في هذه المبادرة لهذا 
العام وفي مقدمتهم شـــركة بتلكو، وبنك 
البركـــة، ومبـــرة عبـــد الرحيـــم الكوهجي، 
والتبرع الشخصي من إحدى المحسنات.
 وأضاف وكيل الوزارة المســـاعد للشؤون 
اإلسالمية أنه انطالقًا من دور الزكاة في 

تعزيز التكافـــل االجتماعي، فإن صندوق 
الـــزكاة والصدقـــات وللعـــام الرابـــع علـــى 
التوالـــي يقـــوم بصـــرف “ســـهم الغارمين” 
مـــن حســـاب الـــزكاة، حيـــث أجـــاز صرف 
133 ألـــف دينـــار لتســـديد ديـــون دفعـــة 
جديـــدة مـــن المعســـرين الذيـــن صـــدرت 
بحقهـــم أحكام بســـبب مديونيـــات مالية 
تراكمـــت عليهـــم ولـــم يســـتطيعوا الوفاء 
بها من بســـبب ظروفهـــم المادية الصعبة، 
وقد صدرت بحقهم أوامر بالقبض أو منع 

السفر أو الحبس لعدم سداد الدين.
 مـــن جانـــب آخـــر، أعلـــن وكيـــل الـــوزارة 
المســـاعد للشـــؤون اإلســـالمية أنـــه ومن 
منطلق الشراكة ودعم حملة “فاعل خير”، 
ســـيقوم الصندوق بالمساهمة في تسديد 
المعســـرين  مـــن  الحـــاالت  بعـــض  ديـــون 
المدرجـــة أســـمائهم ضمـــن قائمـــة “فاعل 

خير” المنشـــورة من قبـــل وزارة الداخلية 
على تطبيق “فاعل خير”.

 وذكـــر القطـــان أن تبنـــي صنـــدوق الزكاة 
“ســـهم  المبـــادرة  لهـــذه  والصدقـــات 
الغارميـــن” يهـــدف بالدرجـــة األولـــى إلى 
االجتماعـــي  التكافـــل  مفهـــوم  تعزيـــز 
والشـــراكة المجتمعيـــة، وتترجمهـــا واقعًا 
مـــن  دائمـــا  عهدنـــاه  مـــا  وهـــو  ملموســـًا 
الداعميـــن والشـــركاء للصنـــدوق، متمنيًا 
أن تكـــون هـــذه المبـــادرة الكريمـــة حافزا 
لـــذوي اليســـار والســـعة للقيـــام بدورهـــم 
ضمن إطـــار المســـؤولية المجتمعية التي 
حـــث عليها ديننـــا الحنيف، الفتـــًا إلى أن 
هـــذه المبـــادرة المجتمعية ُتجســـد إحدى 
المعالـــم الحضارية للدين اإلســـالمي، وما 
يتمتع به شـــعب البحرين من ســـعي دائم 
للخير واإلحسان، والذي يتميز به الشعب 

البحريني بكافة أطيافه، دون تفريق بين 
أبناء الوطن الواحد، داعيًا إلى المزيد من 
الدعم لالرتقاء بعمـــل وخدمات صندوق 
الزكاة والصدقات؛ ليؤدي دوره التكافلي 

والتنموي في المجتمع.
 وحول معايير االستفادة من مبادرة “سهم 
الغارميـــن”، قـــال القطـــان: تم اســـتحداث 
عدد من المعايير حيث تم تحديد ســـقف 
أعلى للمبلغ المســـدد لصالح المستفيد من 
المشـــروع ليكـــون بواقـــع مبلـــغ ال يتجاوز 
5000 دينـــار بحريني، ُتســـدد فـــي ملفات 
فـــي مواجهتـــه ولمـــرة  المنفـــذة  التنفيـــذ 
واحدة فقـــط، على أن تكون األولوية في 
االستفادة لألكبر سنًا مع مراعاة الظروف 
الخاصة للنســـاء، وكذلك ذوي الهمم ومن 
يعانـــون من مـــرض عضال، وذلـــك بهدف 
فـــي  الجبريـــة  التنفيـــذ  إجـــراءات  رفـــع 

مواجهتهم، على أن ال يكون قد صدر ضد 
المســـتفيد حكم باإلدانة في جريمة تمس 

الشرف واألمانة.
 ونوه الوكيل المساعد للشؤون اإلسالمية 
بـــأن قنوات التواصل مفتوحة لجميع من 
يرغب في التبرع والمشـــاركة في “ســـهم 
الغارميـــن”، مـــن خـــالل الحســـاب البنكي 
 IBAN#BH23FIBH01021464950011
أو تطبيق صندوق الـــزكاة والصدقات أو 
تطبيق إسالميات حيث يوفران إمكانية 
التبـــرع عبـــر بطاقـــة االئتمـــان أو بطاقـــة 
الصـــراف اآللـــي، أو عبـــر إرســـال رســـالة 
نصيـــة فارغة عبر األرقام التالية وســـيتم 
اســـتقطاع مبلـــغ دينار واحد مـــن فاتورة 
الهاتـــف لصالـــح الصنـــدوق، زيـــن94030، 

Stc98985، بتلكو94992.
للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  ودعـــا   

اإلســـالمية الجمهـــور الكريم إلى االطالع 
على المشاريع التي دشنها الصندوق عبر 
http://zakafund. اإللكترونـــي  الموقـــع 
bh/، والمشـــاركة فـــي إبـــداء المقترحات 
واآلراء التي تخدم مسيرة الصندوق في 
تحقيـــق أهدافه وتطوير مشـــاريعه التي 

تصب في خدمة المجتمع.
يذكـــر أن حملة ســـهم الغارمين ســـاهمت 
خـــالل الســـنوات الثـــالث الماضيـــة فـــي 
تفريج كربة 381 معسرًا، بتكلفة إجمالية 
تقـــدر بــــنحو 800 ألـــف دينـــار بحرينـــي، 
وذلك من خالل قاعدة البيانات المتوفرة 
العـــدل  بـــوزارة  التنفيـــذ  بـــإدارة  تلقائًيـــا 
والشؤون اإلســـالمية واألوقاف، بحسب 
وضعهـــا  التـــي  واالشـــتراطات  المعاييـــر 
الصنـــدوق مراعيـــًا فـــي ذلـــك الضوابـــط 

واألحكام الشرعية بهذا الخصوص.

المنامة- بنا

ــر” ــة جـــديـــدة مـــن ســهــم الـــغـــارمـــيـــن ضــمــن “فـــاعـــل خــي ــعـ ــاة” أقــــر دفـ ــ ــزكـ ــ ــان: “الـ ــطـ ــقـ الـ

صــرف 133 ألـف دينــار لتسديــد ديـــون المعسريــن
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تحريرهـــا  فـــي  يشـــارك  منوعـــة  يوميـــة  صفحـــة 
البـــاد. صحيفـــة  أقســـام  بمختلـــف  الزمـــاء 

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

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

العـــام  المديـــر  “البـــاد”  حـــاورت 
للتأميـــن  التســـهيات  لشـــركة 
يومياتـــه  عـــن  الديلمـــي  علـــي 

الرمضانية:
ما برنامجك بيوم  «

رمضان؟

ســـيكون  العـــام  هـــذا  برنامـــج 
مختلًفـــا ومحصـــوًرا مـــع عائلتـــي 

في منزلي.
فـــي الصبـــاح ســـيكون برنامج في 
المكتـــب بالروتين العـــادي، والعصر 
أقرأ القرآن لوحدي، والبرنامج 
الفطـــور  بعـــد  األساســـي 
سيكون درس قرآني عائلي 
مـــن  كامـــا  جـــزءا  ونقـــرأ 
القرآن في اليوم بالتجويد 
والترتيـــل، إذ إن زوجتـــي 

لديها الشهادة الازمة في ذلك.
ما وجبتك المفضلة على الفطور  «

والسحور؟

منذ ســـنوات طويلة وأنا أفضـــل طبق “الثريد” 
علـــى الفطور، ومن جانب الســـحور، فأنا قليل 
ما آكل هذه الوجبة وتكون خفيفة مثل الشاي 
والحليب وال آكل “العيش” أبًدا وعادًة ما يكون 
وقت السحور عند 11 والنصف أو 12، إذ إنني 

قليل السهر وخصوصا في شهر رمضان.
طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

قبـــل اإلفطـــار البد أن أبدأ بمـــاء الزعفران 
والورد.

 ما برنامجك بعد الفطور وقبل  «
السحور في زمن الكورونا؟

ســـتتقلص البرامج مع األســـف، فأنا كنت 
أمارس رياضة المشي قبل السحور يومًيا 
فـــي شـــهر رمضـــان، ومنـــذ 28 عاًمـــا كان 
لدينـــا برنامـــج بديوانية بيـــت الوالد لمدة 
30 يومـــا ويزورنا معارفنـــا ونختم القرآن 
مرتيـــن كل 15 يوما، ولألســـف لـــن تكون 
هـــذه العادة هذا العام وســـيبقى البرنامج 

بيتوتي عائلي فقط.
 ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

قليـــل مـــا أتابع مـــا يعرض فـــي التلفزيون 

بشـــهر رمضان، ويكون أكثـــر أوقاتي أقرأ 
القـــرآن وتقليـــل زيـــارة الديوانيـــات، وإذا 
شاهدت، فإني أتابع المسلسات المتعلقة 
بالتاريـــخ باألكثـــر، فأنـــا أحاول اســـتغال 
الــــ 30 يوما باألجـــواء الروحانية الخاصة 
بالشـــهر والمحافظـــة علـــى الجـــو الخاص 

بشهر رمضان.

 موقف سابق تتذكره في كل شهر  «
رمضان؟

هـــذا العام ســـأتذكر مشـــروع إفطار صائم 
السنوي في منزل الوالد، فمنذ أكثر من 28 
عاًما نقوم باســـتضافة نحو 400 شـــخص 
مـــن األصدقاء واألقارب وننتظره ســـنوًيا 
ونقـــوم بتهيئة أنفســـنا له واالســـتعدادات 
والبرنامـــج  واألكل  بالمـــكان  الخاصـــة 

الطويل الذي يشمله هذا المشروع.

زينب العكرييوميات

الديلمي يفتقد إفطار 400 شخص بمنزل الوالد
أشرب ماء الزعفران والورد قبل اإلفطار... وبرنامجي 

بيتوتي عائلي

هنــاك أجــواء خاصــة يعيشــها البحرينــي وكل مســلمي العالــم خــال فتــرات معينة 
مثل القرقاعون في منتصف شــهر رمضان الكريم وأيام عيد الفطر، والذي يســتعد 
لها الجميع بتجهيزات وشــراء الجديد من المابس واإلكسســوارات الازمة، ولكن 
مــع األوضــاع الراهنــة في البحريــن والعالم العربي، فمن الممكن أن تتاشــى بعض 
العــادات مثل الذهاب لمشــاغل الخياطة ومحــات األزياء وغيرها؛ لضمان التباعد 

االجتماعي وعدم االختاط.

اإلقبال ضعيف

 Ji Collection وقالت صاحبـــة محـــات
للخياطـــة، جيهـــان التيتـــون، إن االقبـــال 
ضعيـــف جـــدا مقارنـــة بنفـــس الفترة في 
الســـنوات الماضيـــة، مبينة أن النســـبة ال 
تصل حتى إلى ربع اإلقبال في السنوات 

السابقة، وهي متراجعة بصورة كبيرة.
المحـــات  إغـــاق  قـــرار  أن  وأضافـــت 
مجـــدًدا قـــد جعـــل الزبائـــن يزيـــدون من 
حركتهـــم وعمليـــات شـــراءهم قبـــل بدء 
تطبيـــق القرار وقبل مطلع شـــهر رمضان 
بيوميـــن، وأصبـــح هنـــاك حركـــة نشـــطة 
في شـــراء وتفصيل األزياء المناسبة إن 
كانـــت للقرقاعون أو العيد، إال أنها عادت 
لتؤكـــد أن أكثر الطلبات كانت للمصورين 
الذين يســـتغلون هـــذه المناســـبة إلظهار 
إبداعهم في الصـــور، الفتة إلى أن أعمار 
الذين يتم شـــراء المابـــس لهم يكون ما 

بين 8 أشهر وسنة ونصف.
وأوضحـــت أن الجميـــع بحالـــة خســـارة 
منذ بدء تفشـــي المـــرض وأغلب محات 
الخياطـــة تعتبـــر شـــهر رمضان كموســـم 
مثـــل  مناســـبات  مـــن  يتخللـــه  لمـــا  لهـــا 

القرقاعون والغبقـــات العائلية والمعارف 
واألصدقـــاء وأيـــام عيـــد الفطـــر المبارك، 
ولكـــن خـــال هـــذا العـــام 2020، فجميع 
المحات خســـرت الزبائن بسبب التباعد 
االجتماعـــي الـــذي يطبقـــه الجميـــع لعدم 

تفشي فيروس كورونا بينهم.

ساعات متأخرة

مـــن جانبـــه، قـــال العامـــل اآلســـيوي في 
محـــات خياطـــة الشـــمس، محمـــد أكبـــر 
إن المشـــغل متوقـــف تقريبـــا عـــن العمل، 
علـــى  وطلبـــات  نشـــاط  أي  يوجـــد  ال  إذ 
تفصيـــل وخياطة المابـــس الحياء ليلة 
القرقاعـــون، والتي تكون بمنتصف شـــهر 

رمضان.
وأضـــاف أن مثـــل هذه المناســـبات كانت 
هـــي الفتـــرة التـــي ينشـــط فيهـــا الطلـــب 
بنســـبة تتجـــاوز 100 % بعـــض األحيان 
حتـــى أن العمـــل يســـتمر حتـــى ســـاعات 
متأخـــرة فـــي اليـــوم وتبقى حتـــى وقت 
الســـحور، ولكـــن خـــال هـــذا العـــام ليس 
هنـــاك طلبات، الفًتا إلـــى أنه بعد االغاق 
األول للمحـــات واالفتتاح مجدًدا كانت 

هناك طلبات بسيطة وأغلبها لألطفال لم 
يكـــن األهالي يريدون أن يقضي أبناؤهم 
هذه المناســـبات دون أن تكون مابسهم 
جاهـــزة، ولكـــن بعـــد قـــرار االغـــاق مرة 

أخرى، فالغالبية عاد ليلغي طلبه.

ستايالت شعبية

بدوره، قال العامل اآلسيوي في محات 
نجيبـــة للخياطة، مالك طـــه، إن الطلبات 
لتفصيـــل مابـــس القرقاعـــون والغبقات 
تزداد قبل بدء شـــهر رمضان بأســـبوعين 

والبعض قبل شهر، ولكن خال هذا العام 
وبســـبب األوضاع الراهنـــة المترتبة على 

فيروس كورونا، فا يوجد أي طلبات.
وأضاف أن في الســـنوات الســـابقة وفي 
مثل هـــذا الوقـــت يكون المحـــل مكتض 
باألقمشـــة الازمـــة ألزياء الزبائـــن، الفًتا 
إلى أن الزبائن يفضلون خياطة مابسهم 
لهذه المناســـبات لمـــا لها من طابع خاص، 
فهـــي ســـتايات شـــعبية خاصـــة ألجواء 
محـــات  فـــي  تتوفـــر  وال  األيـــام  هـــذه 

المابس الجاهزة.

ــد الــفــطــر ــيـ ــعـ ــس لـ ــ ــاب ــ ــم ــ ــي طـــلـــبـــات تـــفـــصـــيـــل ال ــغـ ــلـ “كـــــــورونـــــــا” يـ

محالت الخياطة: اإلقبال ضعيف

علي الديلمي

مع زينب العكري الثالثاء 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 - العدد 4235



المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

“البــاد”  علــى خبــر صحيفــة  المواصــات واالتصــاالت  عقبــت وزارة 
المنشور بعنوان “المواصات تجمد لوحات “التاكسي”...وسعرها يصل 
إلى 10 آالف دينار”، بأن الوزارة لم تجمد عمليات البيع والشراء، بينما 
تقوم حاليا بالتنسيق مع شركة مزاد كي يتسنى للراغبين ببيع لوحاتهم 
بأن يعرضوها للبيع بمزاد عن طريق الشــركة، مما يســمح بالتالي لعدد 

أكبر من البحرينيين بشراء اللوحات. وفيما يلي نص الرد:

الـــمـــنـــشـــور  الـــخـــبـــر  عـــلـــى  “ردا 
فــــي جـــريـــدتـــكـــم تـــحـــت عـــنـــوان 
“الــــمــــواصــــات تــجــمــد لـــوحـــات 
إلى  يصل  “التاكسي”...وسعرها 
الـــــوزارة  ــود  ــ ت ديـــنـــار،  آالف   10
لتنظيم  تسعى  بأنها  التوضيح 
ــيـــع وشــــــــراء لـــوحـــات  ــيــة بـ عــمــل
سيارات األجرة من خال إتاحة 
ــراد  الــفــرصــة لــعــدد أكــبــر مــن األفـ
ــراء لـــوحـــات  ــشــ ــ ــبــحــريــنــيــيــن ل ال
ســـيـــارات األجــــــرة، وعــلــيــه فــإن 
عملية  بتجميد  تقم  لــم  ــوزارة  ــ ال
حاليًا  تقوم  وإنما  والشراء  البيع 

بالتنسيق مع الجهات ذات العاقة 
لتنظيم هذه العملية لتكون أكثر 
عــبــر منصة  شــفــافــيــة ومــتــاحــة 
الراغبين  األفــراد  لجميع  واحــدة 
في بيع لوحاتهم أو شراء لوحة، 
المراحل  فــي  الــقــطــاع  إن  حيث 
شركة  مــع  االخـــيـــرة  التنسيقية 
ــات ســـيـــارات  ــزاد لـــطـــرح لـــوحـ ــ مـ
األجرة لألفراد عن طريق الشركة 
وبالتالي فتح الفرصة أمام ماك 
لوحاتهم  لطرح  األجــرة  سيارات 
من خــال مــزاد خــاص بسيارات 

األجرة لألفراد”.

“المواصالت”: طرح لوحات “التاكسي” للبيع في مزاد

local@albiladpress.com
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الجنبية - المحافظة الشمالية

تـــعـــرضـــت جــمــعــيــة ســنــد 
ــيـــريـــة االجــتــمــاعــيــة  الـــخـ
لسرقة واتاف محتويات 

بمقرها فجر يوم السبت.
وقالت مصادر لـ “الباد” أن 
شخصين ملثمين يحمان 
لمقر  تسلا  حـــادة  أدوات 
مبلغا  وســـرقـــا  الــجــمــعــيــة، 
 700 ــة  ــ ــراب ــ ق الـــــى  يـــصـــل 
على  واســـتـــولـــيـــا  ــار،  ــ ــن ــ دي
كوبونات موجودة بخزانة 

الجمعية.
وذكـــــــرت الــجــمــعــيــة أنــهــا 
قـــدمـــت بـــاغـــا لــلــشــرطــة، 
الموقع،  األخيرة  وعاينت 
وحـــــــــــــــــررت مـــــحـــــضـــــرا، 
التقرير  والجمعية بانتظار 

النهائي.
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ووصـــــــفـــــــت الـ
“أصحاب  بأنهم  السارقين 
ــهـــم لم  ــدي أثــيــمــة” وأنـ ــ أيـ
“لحظة سقوط  بـ  يتورعوا 
مراعاة  وال  لــاعــتــبــارات.. 
لــشــهــر رمــضــان أو أمـــوال 

الفقراء )...(”.

قال محافظ المحافظة الشمالية 
)فينا  حملة  “إن  العصفور  علي 
ألف   250 بتوزيع  ساهمت  خير( 
بداية  في  انطاقتها  منذ  وجبة 

شهر رمضان المبارك”.
وفــــي  ــة  ــلـ ــمـ ــحـ الـ أن  وأضــــــــــاف 
مــســاعــيــهــا لــلــوصــول لــلــشــرائــح 
كافة،  الجائحة  مــن  الــمــتــضــررة 
قد بدأت أمس في توزيع 2000 
المحتاجة  لألسر  غذائية  وجبة 
الجمعيات  خال  من  والمتعففة 

ــتـــمـــاعـــيـــة فــي  الـــخـــيـــريـــة واالجـ
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة، إضــافــة 
22 ألف وجبة يومًيا  إلى توزيع 
مع  األسيوية،  العمالة  تستهدف 
التباعد  عــلــى  الــتــأكــيــد  مـــراعـــاة 
االجــتــمــاعــي مـــن خـــال تــوزيــع 
األسر  على  للوجبات  الجمعيات 
في بيوتهم، داعًيا المولى العلي 
وان  البحرين  يحفظ  أن  القدير 
واألمان  األمن  نعمة  علينا  يديم 

ويدفع عنا الباء والوباء.

ملثمان بأدوات حادة يسرقان 700 
دينار من خزانة “سند الخيرية”

توصيل وجبات “فينا الخير” لبيوت األسر

“اإلسكان” تسلم عقود “الرملي” وسط إجراءات احترازية
ــدة وحـ  5000 بـــتـــوزيـــع  ــد  ــه ــع ال ــي  ــ ول ــو  ــم س ــر  ــ ألم ــًذا  ــي ــف ــن ت

تنفيًذا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء بتوزيع 5000 وحدة ســكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية الســامية، شــرعت وزارة اإلســكان في تســليم عقود 
وحدات مشــروع ضاحية الرملي اإلســكاني وســط إجراءات احترازية راعت فيها الوزارة جميع اإلجراءات المتبعة من قبل 

الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.

 وقال وزير اإلسكان باسم الحمر 
الــرمــلــي  ضـــاحـــيـــة  ــروع  ــشــ مــ إن 
ــد الــمــشــاريــع  اإلســـكـــانـــي يــعــد أحــ
برنامج  ضمن  المدرجة  الرئيسية 
الوزارة لتنفيذ أمر حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
المفدى حفظه  الباد  ملك  خليفة 
ألــف وحــدة   40 ببناء  هللا ورعـــاه 
ــتــزام  االل إلـــى  بــاإلضــافــة  سكنية، 
اإلســـكـــانـــي الــــــوارد فـــي بــرنــامــج 

الحكومة الحالي.
 وأردف أن تسليم عقود وحدات 
مشروع ضاحية الرملي اإلسكاني 
الزمني  للبرنامج  استكماالً  يأتي 
العهد  لتنفيذ أمر سمو ولي  المعد 
سكنية،  وحــــدة   5000 بــتــوزيــع 

موزعة على مشاريع مدن البحرين 
المجمعات  ومــشــاريــع  الــجــديــدة 
المملكة،  محافظات  في  السكنية 
عــلــى  حــــرصــــت  الــــــــــــوزارة  وأن 
هذا  تــوزيــع  إجــــراءات  استكمال 
الــمــشــروع واســتــئــنــاف الــبــرنــامــج 
الزمني للتوزيعات من خال اتباع 
لمكافحة  االحترازية  اإلجـــراءات 

فيروس كورونا.
 وأوضح أن الوزارة قامت بتوزيع 
جزء كبير من عقود الوحدات في 
الرملي،  بضاحية  المشروع  موقع 
حــرصــًا عــلــى تــوفــيــر الــمــســاحــات 
ــد  ــاعـ ــبـ ــتـ ــيـــق الـ ــبـ ــتـــطـ ــة لـ ــ ــ ــازمـ ــ ــ الـ
االجــتــمــاعــي، حــيــث تـــم تــحــديــد 
ــل الــمــوقــع  ــ أكـــثـــر مـــن نــقــطــة داخـ

لمجموعة محددة  العقود  لتسليم 
التشديد على  المواطنين، مع  من 
ارتداء الكمامات وتحديد فواصل 
ــيــن مــواعــيــد  ــيــة مــتــبــاعــدة ب زمــن
تواجد  عــدم  لضمان  المواطنين 
أكثر من 5 أشخاص في كل نقطة 

توزيع.
 وأضاف أن توزيع عقود ضاحية 
ا  إسكانيًّ مكتسبًا  يمثل  الــرمــلــي 
ــًدا يـــضـــاف إلــــى إنـــجـــازات  ــ ــدي جــ
بالمملكة،  اإلســكــانــيــة  الــمــســيــرة 
تأتي  الــخــطــوة  تلك  أن  مــوضــًحــا 
مشاريع  أحد  تشغيل  ببدء  إيذانًا 
مـــدن الــبــحــريــن الــجــديــدة، وذلــك 
األولى  المراحل  تسكين  بدء  بعد 
بــمــديــنــة ســلــمــان ومــديــنــة خليفة 

ومدينة شرق الحد.
أن مشروع ضاحية  الحمر   وبين 
مساحات  بــوجــود  يتميز  الرملي 
مخصصة للحدائق العامة وأنه تمَّ 
تصميم المشروع ليكون موصوالً 
ــل الــرئــيــســة  ــداخـ ــمـ بـــــعــدد مـــن الـ
ــيــعــاب الـــحـــركـــة الـــمـــروريـــة  الســت
مع  وزوارهــــــا،  المنطقة  لــقــاطــنــي 
مراعاة توفير مسارات مخصصة 
لــلــمــشــاة والــــدراجــــات الــهــوائــيــة، 
ــف لـــســـيـــارات  ــوقــ ــ ــات ت ــطــ ــحــ ومــ
توفير  إلى  باإلضافة  العام،  النقل 
محطات كهرباء رئيسية وفرعية، 
لمعالجة  ــرى  وأخــ مــيــاه  ومــحــطــة 
ـــحـــي، فــضــًا  مـــيـــاه الـــصـــرف الـــصَّ
ــود الــخــدمــات والــمــرافــق  عــن وجـ
وحضانات  كالجوامع،  الرئيسية 
ــدارس،  ــمــ ــ وريــــــاض األطــــفــــال، ال
والــمــرافــق الــصــحــيــة والــتــجــاريــة 

وغيرها.

المنامة- بنا

“الجعفرية” تتابع حادث سقوط قبة مأتم الشويخ
الجعفرية  األوقــاف  إدارة  أوضحت 
سقوط  حــادث  موضوع  تابعت  أنها 
قــبــة مــأتــم الــشــويــخ )مــأتــم بــاربــار( 
في  باربار  قرية  في  الكائن  للرجال 

المحافظة الشمالية.
هــدم  ــرورة  ــضــ ــ ب اإلدارة  وأوصــــــت 
بسبب  عــاجــل؛  بشكل  كــامــًا  المأتم 
الــتــصــدعــات ولــمــنــع انــهــيــار أجـــزاء 

أخرى مثل المنارات.
وتم تسليم رئيس المأتم خطاًبا إلى 
بلدية المنطقة الشمالية؛ ألخذ إجازة 

للهدم وإعادة البناء. 
الرسمية  الــجــهــات  مخاطبة  وتــمــت 
ــال إصــــــدار  ــجـ ــعـ ــتـ الـــمـــخـــتـــصـــة السـ
باقي  استكمال  ليتم  للمأتم،  وثيقة 
ــراءات اســتــخــراج إجــــازة هــدم  ــ إجــ
المأتم  المأتم، وإغــاق  بناء  وإعــادة 

لحين االنتهاء من الصيانة أو إعادة 
تلك  فــي  استخدامه  وعــدم  الــبــنــاء، 
الفترة؛ للحفاظ على السامة العامة.

األوقــاف  رئيس  توجيه  على  وبناًء 
ومتابعة  الصالح،  يوسف  الجعفرية 
ــعــة  ــتــاب رئـــيـــس الــلــجــنــة الــفــنــيــة ال
والقائم  الــعــريــض،  ريــاض  للمجلس 
قام  المنصور،  اإلدارة سعيد  بأعمال 
الهندسية  الــخــدمــات  قــســم  رئــيــس 
والصيانة حسن خاتم بزيارة المأتم 
بعد الحادث مباشرة، إذ تمت معاينة 
الواقع وإعداد تقرير فني مفصل عن 

المأتم.
المأتم  بناء  تم  أنه  التقرير  وأوضــح 
لقدم  ونظًرا  سنة،   40 من  أكثر  منذ 
الــبــنــاء الـــقـــائـــم، وبــســبــب الــتــصــدع 
الجزء  انهار  القبة فقد  الحاصل في 

السطح،  على  بالكامل  منها  العلوي 
ما أدى إلى تناثر األجزاء الخرسانية 

وبقيت قاعدة القبة فقط.
سابقا  قامت  المأتم  إدارة  أن  علًما 
وإغــــــاق محيط  ســقــف  ــتــركــيــب  ب
داخــل  مــن  بالقبة  الــخــاصــة  الفتحة 
ــه ســـقـــفـــا واحـــــــدا؛  ــلـ ــعـ الـــصـــالـــة وجـ
سقوط  من  المأتم  مــرتــادي  لحماية 
توجد قطع  كما  القبة،  أجــزاء  بعض 
خرسانية قد تساقطت من المنارات 

وذلك بسبب التصدعات الطولية.
مع  تجاوبت  أنها  اإلدارة  وأشــارت 
الطلبات كافة التي تقدم بها المأتم 

بخصوص إجراءات الهدم والبناء، 
بلدية  إلى  خطابا  المأتم  منح  وتم 
 28 تــاريــخ  فــي  الشمالية  المنطقة 
مارس 2012، وطلب إصدار إجازة 
ــدم وإعـــــادة بــنــاء  ــاء نــهــائــيــة )هــ ــن ب
تجديد  وتــم  أدوار(،   3 مــن  المأتم 

وسيتم  الــحــادث،  بعد  الــخــطــابــات 
ــهــدم وإعـــادة  تــســريــع إجـــــراءات ال
بين  والــتــعــاون  بالتنسيق  الــبــنــاء 
وإدارة  الجعفرية  األوقـــاف  إدارة 
الــمــأتــم و الــجــهــات الــرســمــيــة ذات 

العاقة كافة.

المنامة - األوقاف الجعفرية

التسريع بإجراءات 
الهدم وإعادة البناء

النزف على ورق الكتابة
Û  عندمــا يقــل أكســجين الحيــاة، وتتزاحــم األزقــة، وتضيــق األرصفــة يلتجــئ كل إنســان الــى

مخدعه األحب. طيلة األشهر انشغلت بعيدا عن الواقع في حديقتي الخاصة، حيث اقتطف 
قناديلي من شــجرة المعرفة. وحدها الثقافة قادرة على إســكارك بنشــوة التســامر مع القمر 
ولــو كنــت وحــدك. يقــول االمام علي “ع” فــي تعريف الثقافــة )في المأل جمــاٌل وفي الوحدة 
أنــس( ال أخفــي عليكم بقيت متســمرا طيلة أشــهر مع فاســفة متنوعين، وشــعراء عالميين، 
وكتاب وأدباء من قبيل بودلير ودانتي وبوشكين، ورحت أشاطر الحديث دوستويفيسكي 
فــي كل وجعــه، خصوصــا عندمــا كانت رقبته قريبة من منصة اإلعدام. جلســت مع عشــيقة 
الفيلسوف الفرنسي، سارتر، سيمون دي بوفار وقرأت لها فلسفتها في الحب، حيث قسمت 
العاقات الغرامية بين )حب الضرورة ( و)الحب العرضي(، وهي ذاتها التي رفضت اإلنجاب، 
قائلة: )الزواج نعش واألبناء مســاميره(، وهذا ســأتناوله الحقا في الكتابات القادمة بمنطق 

فلسفي أركويولوجي. فأنا أجد الزواج شجرة مانجو ألثمار حديقة الحياة. 
Û  ولعل أكثر ما اســتوقفني في هذه األشــهر، كتابات األديب الروسي العظيم انتون تشيخوف

صاحبة قصة )المغفلة( والقصص القصيرة. هذا األديب والطبيب في ذات الوقت، ساهم في 
كتاباته بسقوط األمبراطورية القيصرية، ومهد للثورة البلشفية التي انتهت بحكم شيوعي 
انغمــس فــي يوتوبيــة ورومانســية االشــتراكية، ولــم يقلل من غطرســة الرأســمالية وترهات 

القطط السمان من تجارها. 
Û  كان لتشــيخوف تأثيــر فــي محاربة االقطاع ورفض تحويل جلــود الفقراء إلى أحذية المعة

يلبسها أصحاب الدم األزرق أو حقائب جلدية لحفات بنات اإلقطاعيين في روسيا. بالطبع 
للشــاعر الروســي الكبير بوشــكين دور كبير، وآلمني طريقة قتله، فقط ألنه انحاز للفاحين. 
وال ننســى دور تولســتوي الــذي أراه إنســانا عظيمــا إال أنــي انتقده في تشــدده اليوتوبي في 
توزيع تركته وأراضيه وبقائه وحيدا هاربا من زوجته حتى مات بسبب الشتاء القارص على 
رصيف بالقرب من محطة قطار. رســالتان أثارتا فيَّ الحزن، رســالة الفنان العظيم الهولندي، 
فان جوخ الخيه قبل انتحاره، وكيف قاده الحب لانتحار، ورسالة االديب الروسي العظيم 

دوستويفيسكي ألخيه قبل محاولة إعدامه بأيام.
Û  إنهما تحكيان اصطباغ صدق األخوة على مســلخ الموت، وكيف يتحول الحب االخوي ألى

نبــَض آخــر ســاعة عنــد اقتراب الروح مــن العروج قبــل التحافها برصاصــة أو النوم على حد 
خنجر. بين كل هذا االستمتاع الممزوج باللذة واأللم، كنت مازما يوميا بقراءة نهج الباغة، 
وبعيــدا عــن األيديولوجيات، كلمــا احتجت إلى عقاقير معرفية التجــأت إلى صيدلية اإلمام 
علــي “ع”. اإلمــام يقــول: )كــن كمــا تكن، وال تكن كما يكونون، وال تقل ما تســمع وال تســمع ما 

يقولون، وكما ولدت باكيا والناس حولك يضحكون، فمت ضاحكا والناس حولك يبكون((.
Û  كل هــذه النشــوة المعرفيــة، سأســعى ألن أضعهــا في )مولينكــس( الصحافــة، وأخلطها بواقع

وجع الناس، وفرحهم، وكيف نستطيع أن نناقش القضايا الحيوية التي تمس الواقع ابتداء 
بتســليط الضــوء علــى الملفــات اإليجابيــة أو الســلبية للــوزارات، وبطريقــة علميــة معرفيــة، 
وبمنطق سوسيولوجي وسيكولوجي، لعلنا نقترب من نبَض أرصفة ال يكسو بعضها إال الغبار 
أو ســتائر ورديــة ال يرقــص عليهــا إال عطر الترف. اســمحوا لي البدأ فــي النقد، وأطرح آرائي 

بكل جرأة في القضايا االجتماعية والدينية والسياسية، وما يتعلق بالواقع من مخاض. 
Û  قــد أكــون مزعجــا أو مشاكســا أو صادمــا فــي الخطــاب، لكنــي مؤمــن بأن كســر التابــو إذا لم

نمارسه في الحياة سنكون مجرد صدى. خطاب الصدمة مارسته منذ عشرين عاما ومازلت 
إليمانــي بالحريــة والحضارة اإلنســانية وإليمانــي أن الوعي النقدي فــي ازدياد في مجتمعنا 
والعالــم العربــي. يقــول أفاطــون: )لو أمطرت الســماء حريــة .. لرأيت بعــض العبيد يحملون 

المظات((.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

الطلبات اإلسكانية محور لقاء الحمر وسلمان
اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر بمكتبــه في ديــوان الوزارة  
النائــب عبدالنبــي ســلمان النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب، 
وبحثــا عــددا من المواضيــع المتعلقة بالطلبات اإلســكانية عموما 
وخاصــة ألهالــي المحافظــة الشــمالية، فضا عــن المواضيع ذات 
االهتمام المشــترك، التي من شــأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين 
وزارة اإلسكان ومجلس النواب، وذلك لتنفيذ البرامج اإلسكانية 

التي تكفل توفير السكن المائم لجميع المواطنين.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون 
اإلســـكـــان  وزارة  ــيــن  ب الــمــثــمــر 
خطط  ودعــم  النواب،  ومجلس 
الوزارة لتلبية الطلبات المدرجة 
االنتظار، من خال  قوائم  على 
بالمشاريع  العمل  وتيرة  تسريع 
اإلسكانية المدرجة على خطط 
استعراض  جــرى  كما  ــوزارة،  ــ الـ

قيد  اإلسكانية  المشاريع  سير 
ــتــنــفــيــذ فـــي مــــدن الــبــحــريــن  ال
الجديدة، وخطط الوزارة لتلبية 
بمحافظات  اإلسكانية  الطلبات 
ــكــة، ومــنــهــا الــمــحــافــظــة  ــمــمــل ال

الشمالية.
النائب  قــدم  اللقاء  ختام  وفــي 
الــنــواب  مجلس  لرئيس  األول 

للوزير  وتقديره  شكره  خالص 
ــمــلــمــوســة في  ــوده ال ــهـ عــلــى جـ
تـــوفـــيـــر الـــســـكـــن االجـــتـــمـــاعـــي 
اســتــعــداده  مــبــديــا  للمواطنين، 

لتنفيذ تلك  الوزارة  للتعاون مع 
بحسب  والـــمـــشـــاريـــع  الــخــطــط 
الموضوعة  الزمنية  الــجــداول 

لها.

عبدالنبي سلمان

المنامة - وزارة اإلسكان

محرر الشؤون المحلية

الجمعية الخيرية 
تبلغ الشرطة.. 
وتحرير محضر 

بالواقعة
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المنامة - مجموعة أوريجين

لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ذكـــر 
أوريجيـــن ورئيـــس مجلـــس إدارة مركـــز 
أن  البنـــاء،  أحمـــد  للتدريـــب،  أوريجيـــن 
محـــور أزمـــة جائحـــة كورونـــا أو حتـــى 
األزمـــات الســـابقة هو اإلنســـان لذلك البد 
أال نغفـــل بأن نجعل اإلنســـان فـــي المركز. 
وأضـــاف “تخطئ الكثير من المؤسســـات 
نعـــم  التدريـــب.  ميزانيـــة  تصفيـــر  فـــي 
نتفـــق جميعـــًا بضـــرورة خفـــض وتقليص 
المصاريـــف ألكبـــر حد ممكـــن ولكن ليس 
علـــى حســـاب التنميـــة البشـــرية”. وتابـــع 

البنـــاء “يقـــول المفكر العالمي تـــوم بيترز 
والـــذي اســـتضافته مجموعـــة أوريجيـــن 
فـــي البحريـــن بالعـــام 2014 إنه في وقت 
األزمات يجب على المؤسسات أن تصقل 
مهـــارات موظفيها بشـــكل أكبر وتضاعف 
ميزانية التدريب والتنمية البشرية بهدف 
شـــد هممهم وإخـــراج طاقتهـــم اإلبداعية 
وهـــذا ال يتأتـــى إال بالتدريـــب والتعليـــم 
المســـتمر مع األخذ في الحسبان ما تفعله 
الكثيـــر مـــن المؤسســـات مـــن إجـــراءات 
احترازيـــة لضمـــان ســـامة موظفيها في 

الوقت الراهن، مشددا أنه اآلن هو الوقت 
األمثـــل للتركيـــز على تدريـــب الموظفين 
لمجـــاراة  مهاراتهـــم؛  تطويـــر  وضمـــان 
التغيـــرات التي طرأت بوتيره متســـارعة 
منذ انتشار الفيروس في ديسمبر 2019.

ـــرت جائحـــة كورونـــا  وأوضـــح البنـــاء “أثَّ
على كثيـــر من قطاعات األعمـــال، وهناك 
قطاعات تأثرت سلًبا بشكل مباشر عالميًا 
وإقليميـــا ومحليا وبنســـبة قـــد تصل إلى 
100 % جـــراء هـــذه األزمـــة، ومنهـــا على 
ســـبيل المثـــال قطـــاع الطيـــران والفندقة 

والمؤتمرات والتعليم وصالونات الحاقة 
باإلضافـــة إلـــى قطـــاع التدريـــب المهنـــي 

وكافة مؤسساته. 

أحمد البناء

“كورونــا” جائحــة  ظــل  فــي  البشــرية  التنميــة  واقــع  مســتعرضا 
البناء: تدريب وتطوير الموظفين محور المرحلة الراهنة

وكاالت السيارات تواصل العروض الرمضانية رغم “كورونا”
ــة ــلـ ــبـ ــقـ ــمـ ــرة الـ ــ ــ ــت ــ ــ ــف ــ ــ ــا فـــــــي ال ــ ــه ــ ــي ــ ــل ــ ــات بــــــــزيــــــــادة اإلقــــــــبــــــــال ع ــ ــ ــع ــ ــ ــوق ــ ــ ت

يعتبر شـــهر رمضان موسما لمبيعات 
السيارات الجديدة من الوكاالت في 
البحريـــن، حيـــث يجـــده المواطنون 
الســـيارات  أحـــدث  لشـــراء  فرصـــة 
وبأســـعار  لهـــا  مثيـــل  ال  بعـــروض 
مخفضـــة عـــن الســـعر األصلـــي. إلـــى 
لشـــركة  العـــام  المديـــر  قـــال  ذلـــك، 
التســـهيات للســـيارات برير جاســـم 
إن الشـــركة تقدم عروضهـــا المعتادة 
على السيارات في كل عام متضمنة 
باقـــات خاصة، وفي هـــذا العام هناك 
عرض اســـتثنائي لمدة أسبوع فقط، 
وهو “شراء سيارتين والثالثة تكون 

عيدية من الشركة”.

وأضاف أن “العرض ال يشـــترط كون 
المشترين من العائلة، إذ يمكن ألي 3 
أشخاص حتى دون معرفتهم ببعض 
البعـــض االشـــتراك في هـــذا العرض، 
ويتـــم الدفـــع لشـــراء ســـيارتنين أًيـــا 
كانتـــا وبـــأي ســـعر والســـيارة الثالثة 
نقدمهـــا عيديـــة منا، ثم يتم تقاســـم 

المبلغ على 3 أشخاص”.
وأوضـــح أن العـــرض لن يتكـــرر وبدأ 
منـــذ الســـبت الماضي، وهنـــاك إقبال 
منقطـــع النظير ألول مرة نلمس مثل 
هذا اإلقبـــال، إذ إن الوقـــت محدود، 
إذ لـــم يتضـــح الوضـــع مـــا إذا كانـــت 
أم  جديـــد  مـــن  ســـتغلق  المحـــات 
ســـتبقى مفتوحة، وفقـــا لإلجراءات 
المملكـــة  فـــي  المتبعـــة  االحترازيـــة 

تفشي وباء كورونا.
من جانبه، قال مدير العاقات العامة 
والتســـويق لـــدى شـــركة بـــن هنـــدي 
للسيارات، مؤمن شوقي، إن الشركة 
عـــادت للعمـــل بعد افتتـــاح المحات 
مـــرة أخـــرى مـــع تقديمهـــا لعروضهـــا 
المعتادة في شهر رمضان، والتي تم 

وضعها قبل أزمة “كورونا”.
يعتبـــر  رمضـــان  شـــهر  أن  وأضـــاف 
الســـيارات  لبيـــع  الســـنوي  الموســـم 
الجديـــدة بأســـعار خاصـــة فـــي هـــذا 
مـــن  باقـــات  مـــع  الفضيـــل  الشـــهر 
هـــذا  عـــروض  وتتضمـــن  العـــروض، 
العام تســـهيات فـــي الدفع، إذ يمكن 
للمشـــتري أن يســـدد بعد 5 أشـــهر أي 
في شـــهر ســـبتمبر 2020، وتســـجيل 

وتأميـــن الســـيارة مجانـــا والحصول 
على كوبونات غسيل السيارة مجانا 
لمـــدة عـــام كامـــل، وصيانـــة مجانية 

لمدة عام كامل.
وأوضح أن األســـعار تبـــدأ من 4495 
تعتمـــد  المخفضـــة  والمبالـــغ  دينـــارا 
على نوع الســـيارة وسعرها األصلي، 
الفًتـــا إلى أنه صعب التكهن باإلقبال 
فـــي الفتـــرة الحاليـــة، كمـــا أن شـــراء 
الســـيارة يأخـــذ وقتا أكثر من شـــراء 
الســـلع لذلك، فهناك فترة حتى نهاية 
شـــهر رمضـــان للحكـــم وخصوصا أن 
األوضـــاع الراهنة جعلت الجميع في 
حالـــة ترقـــب، كمـــا أن المحـــات قـــد 
فتحـــت للتو أليام قليلـــة بعض فترة 

إغاق سابقة.

التحكيم وكورونا فيروس
يعتبر التحكيم من أهم بدائل تسوية المنازعات، ويتم اللجوء 
لـــه عوضا عـــن المحاكـــم. والتحكيم موجود منـــذ األزل، واآلن 
أصبح صناعة ثابتـــة األركان ونافذة األحكام. وللتحكيم، عدة  
أركان أساسية ال بد من توفرها ليستقر التحكيم ويصبح نافذ. 
وما يهمنا، “سرعة الفصل” لتكون العدالة ناجزة يشعر المظلوم 
بطعمها في حينه. والسرعة، من األسباب التي فتحت المجال 

للتحكيم ليكون بديا في تسوية المنازعات. 
ولتثبيـــت أركان الســـرعة، نجـــد أن قوانيـــن التحكيـــم تتحدث 
عـــن صدور قرار التحكيـــم النهائي خال مـــدة قصيرة. ونظام 
مركـــز التحكيـــم التجاري لـــدول الخليج بالبحريـــن ينص على 
صدور الحكم خال مدة أقصاها 100 )مئة( يوم. ونظام غرفة 
التجـــارة الدوليـــة بباريس، ينص على مدة ال تتجاوز 6 )ســـتة( 
أشـــهر. بالطبع، ما لم تكن هناك أســـباب قوية تحول وبموجبها 
يوافـــق األطـــراف وهيئة التحكيم على زيـــادة المدة المحددة. 
وانطاقا من هذه القاعدة الجوهرية، الخاصة بســـرعة الفصل، 
فـــان قوانيـــن التحكيم تنـــص على الطعـــن بالنقض لــــ “بطان” 
حكـــم التحكيـــم اذا تجـــاوز المـــدة المقـــررة. وصدرت ســـوابق 
قضائيـــة فـــي هذا الشـــأن وتـــم ابطال حكـــم التحكيـــم لتجاوز 
المـــدة، باعتباره يخالف القانـــون والنظام العام. لذا، هناك الزام 
قانونـــي واجرائـــي، على هيئـــة التحكيم لضبـــط العمل بحنكة 

واقتدار وفق الزمن المحدد.
ومـــع كورونا فيـــروس، هل يتـــم التباطؤ وعدم التقيـــد بالمدة 
نظـــرا لألوضـــاع الطارئة والظـــروف القاهرة. ومنهـــا التعليمات 
بالعمـــل عن بعـــد وتقليل االجتماعات. نقـــول إن الركن الخاص 
بســـرعة الفصـــل يعتبـــر مـــن األركان الرئيســـية الجوهرية التي 
يقوم عليها التحكيم. والقاعدة، االلتزام بالمدة المقررة. وعلى 
هيئـــة التحكيـــم واألطراف االلتـــزام بالمدة المقـــررة. وإذا كان 
هناك مســـتجدات لزيادة المدة، فيجب أن تكون هناك أســـباب 

قوية تستدعي مد المدة. 
وناحـــظ وجـــود نـــص يتضمنـــه نظـــام مركـــز التحكيـــم لدول 
الخليـــج بالبحريـــن، يقـــول فـــي حالـــة ظـــروف قاهـــرة تتعلـــق 
بـــأي محكـــم يجـــوز تعيين محكـــم بديل. ومن هـــذا يتضح، أن 
حدوث الظروف الطارئة أو القاهرة يجب أن ال تؤثر على سير 

التحكيم والفصل خال المدة.   
األوضـــاع بســـبب جائحـــة كورونـــا، قد تقـــود البعـــض للمطالبة 
بتأجيـــل االجتماعـــات ووقـــف العمـــل. ولكـــن، للتحيكـــم أركان 
خاصـــة يجـــب التقيد بهـــا في جميـــع األوقـــات، وللدرجة التي 
تمكـــن مـــن العمـــل وفـــق الضوابـــط الطبيـــة واالداريـــة وعـــدم 
مخالفتهـــا. وعلى أطراف النزاع تفهـــم الوضع وهناك دور على 
هيئة التحكيم، إذ يجب الموازنة بين سير التحكيم والضوابط 
الطبيـــة، والعمـــل الجـــاد للتوفيق بينهما وعدم فتـــح الباب لمن 
يبحثـــون عن تعطيـــل التحكيم. ودور هيئـــة التحكيم هام في 
تحقيـــق هذا الهـــدف، مع تهيئـــة العمل وفق المســـتجدات لكل 

حالة.   

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

“تطويــر”: توريد حمض الهيدروكلوريك بـــ 2.8 مليون دينار

إلنشاء مركز التحكم بشبكات الكهرباء

طرحت إدارة التخطيط والدراســات بهيئة الكهرباء والماء في جلســة 
مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصتين لمشــروع إنشاء مركز 
للتحكــم والمراقبــة لشــبكات الكهربــاء والماء، بنحــو 19.4 مليون دينار. 
المناقصــة األولــى للقيــام بأعمــال أجهــزة وأنظمة االســكادا للمشــروع، 
تنافست عليها شركتان أقلهما قيمة  لشركة جريد سوليوشون اس أيه 
اس بنحــو 11.2 مليــون دينار واآلخر بنحــو 21.9 مليون دينار، والثانية 
للقيــام باألعمال المدنية واإللكتروميكانيكية للمشــروع تنافســت عليها 
شــركتان، أقلهمــا لشــركة خاريالوس أبوســتوليدس )بحريــن( بنحو 8.2 

مليون دينار واآلخر بنحو 10 ماليين دينار.

مركـــز  بنـــاء  المشـــروع  ويتضمـــن 
حديـــث ليحـــل محـــل المركـــز الحالي، 
والمراقبـــة  التحكـــم  مســـتوى  لرفـــع 
فـــي شـــبكات نقـــل وتوزيـــع الكهربـــاء 
والمـــاء ولضمان التشـــغيل األمثل. كما 
يتضمن المشـــروع كذلك تأهيل المركز 
للحـــاالت  كمركـــز  الســـتعماله  الحالـــي 
الطارئـــة إذا تعطـــل المركـــز الرئيســـي. 
بحزمتـــي  المشـــروع  تنفيـــذ  وســـيتم 
عمل منفصلتين، حزمـــة أعمال أجهزة 
وأنظمـــة االســـكادا، وحزمـــة األعمـــال 
لمبنـــى  واإللكتروميكانيكيـــة  المدنيـــة 

مركـــز التحكـــم الجديـــد، إضافـــة إلـــى 
التعديـــات فـــي مركـــز التحكـــم القائم 

لتحويله إلى مركز تحكم للطوارئ.

1.4 مليون دينار لتشغيل أنابيب الحفر 

كمـــا طرحـــت شـــركة تطويـــر للبتـــرول 
حمـــض  لتوريـــد  أولهمـــا  مناقصتيـــن، 
الهيدروكلوريك المســـتخدم في عملية 
تنافســـت  والغـــاز  النفـــط  آبـــار  تحفيـــز 
عليهـــا 6 شـــركات، ُعلق عطـــاءان اثنان 
منهـــا، وأقـــل عطـــاء بنحـــو 2.8 مليـــون 
دينـــار وأكبرها بقرابة 9.8 مليون دينار. 

و”تطويـــر” لديهـــا طلب منتظـــم لتوفير 
الحمض، ويمكن أن يتراوح االســـتهاك 
المخطـــط له ما بيـــن 200 ألف إلى 250 
ألـــف جالون / شـــهر، لكن هـــذا يمكن أن 
والمناقصـــة  كبيـــًرا.  اختاًفـــا  يختلـــف 
الثانية لتوريد المعدات والكوادر الفنية 
لتوفيـــر خدمات تشـــغيل أنابيب الحفر 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات، أقل عطاء 
بنحـــو 3.9 مليون دوالر )مـــا يعادل 1.4 
 17.1 بنحـــو  وأكبرهـــا  دينـــار(،  مليـــون 
6.4 مليـــون  مليـــون دوالر )مـــا يعـــادل 
دينـــار(، وتم تعليـــق عطاءين. وأظهرت 
موقـــع  علـــى  نشـــرت  بيانـــات  أحـــدث 
مجلـــس المناقصات والمزايدات، أمس، 
36 عطاء لـ 7 مناقصات تابعة لـ 5 جهات 
حكومية، تم تعليق 11 عطاء تابعة لـ 4 
مناقصات. وبلغ مجموع أقل العطاءات 

المقدمة نحو 23.8 مليون دينار.

توفير 16 جهازا لتوزيع أكياس القمامة 

لشـــركة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح 
نفـــط البحرين )بابكـــو( لتوفير القوى 
 9 إليهـــا  تقـــدم  الهندســـية،  العاملـــة 
عطاءات فنية علق 6 منها، ومناقصة 
لشـــؤون البلديـــات بـــوزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي لتوفيـــر 16 جهـــازا لتوزيع 
أكيـــاس القمامـــة ذاتيـــا، موزعة على 
جميـــع المحافظات تقدم إليها عطاء 
واحد لشـــركة فيينا لتوزيـــع المكائن 
أقلهمـــا  بعرضيـــن  األوتوماتيكيـــة 
بنحـــو  واآلخـــر  دينـــار  ألـــف   124.7
156.4 ألـــف دينـــار، ومناقصة لوزارة 
معمـــل  وتركيـــب  لتوريـــد  الصحـــة 
األشعة المختبرية ومختلف األجهزة 
الطبيـــة لمركز مدينـــة خليفة ومركز 
عسكر الصحي، تقدم إليها 13 عطاء 
علق أحدهـــا وأقل عطاء بنحو 30.1 
ألف دينـــار وأكبرها بقيمـــة 911 ألف 

دينار.
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مليون دينار

“السياحة” ترسل تعميًما لمكاتب السفر الستئناف رحالت تركيا
يونيو خالل  لنشاطه  القطاع  معاودة  أكدت  أنقرة 

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أرســـلت 
الســـفر  لمكاتـــب  تعميًمـــا  والمعـــارض 
البحريـــن،  فـــي  العاملـــة  والســـياحة 
تسلمت “الباد” نسخة منها، الستئناف 
الرحـــات الســـياحية فـــي تركيا خال 

شهر يونيو 2020.
وجاء فـــي التعميم أن الهيئة تســـلمت 
رســـالة مـــن وزيـــر الثقافـــة والســـياحة 
فـــي تركيا، ميهمـــت ارســـوي، تضمنت 
النشـــاط  اســـتئناف  علـــى  التأكيـــد 
يونيـــو  خـــال  تركيـــا  فـــي  الســـياحي 
المقبـــل، وأيضـــا اإلجـــراءات المتخـــذة 
لمكافحـــة فيـــروس كورونا فـــي تركيا 

في المجال السياحي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المبتكر 
للســـفر والســـياحة حســـين المعلـــم إنه 
تـــم ترتيب األمـــور وبانتظـــار الطيران 

البلـــد،  فـــي  الرســـمية  واإلجـــراءات 
بحيـــث ال تكون اإلجـــراءات تعجيزية 
للمواطنين والمسافرين، إذ إن الشركة 
بالدرجـــة  المســـافرين  براحـــة  تهتـــم 

األولى.
وأضاف، ال نتوقع أن يكون هناك فترة 
حجر صحي 14 يوما في البلد المسافر 
لـــه، كما أننا ســـنقوم بعمـــل اإلجراءات 
التباعـــد  مثـــل  رحاتنـــا  فـــي  الازمـــة 
المســـتلزمات  وتوفيـــر  االجتماعـــي 
الطبيـــة الازمـــة، مـــا يعنـــي تغيير في  

السفر التقليدي لسامة الجميع.
وعـــن العـــروض المقدمـــة، أكـــد أنـــه ال 
يمكن تحديد العروض واألسعار حالًيا، 
إذ هنـــاك شـــركات طيران مســـيرة إلى 
تركيا واســـطنبول تحديًدا مثل شركة 
طيـــران الخليـــج والطيـــران التركي لم 
يتم تشغيل الخطوط حتى اآلن، ومن 

المتوقـــع أن تكـــون فـــي األيـــام المقبلة 
تزامنـــا مـــع وقـــت اســـتئناف الرحات، 
مبيًنـــا أن العـــروض تعتمـــد على ســـعر 
التذكرة والذي ال يزال مبهما وال يمكن 
تحديد األسعار والعروض إال مع وجود 

شيء رسمي من شركات الطيران.
للســـفر  تشـــجيع  هنـــاك  ليكـــون  ودعـــا 
خصوصـــا مـــع انفتـــاح العالـــم بصـــورة 

الـــوزراء  رئيـــس  أن  حتـــى  أكبـــر، 
الفرنســـي قـــد صرح منـــذ أيـــام بخطة 
لدعم الســـياحة بقيمـــة 18 مليار يورو، 
كمـــا قـــال إنـــه مـــن المتحمـــل أن يبـــدأ 
الفرنســـيون رحاتهم السياحية خال 
شـــهري يوليو وأغســـطس، وأيضا دول 
مثل إيطاليا والنمســـا، وغيرها تســـتعد 

الستقبال السياح.

نسخة من التعميم حسين المعلم

زينب العكري

زينب العكري
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بنظـــرة ســـريعة إلـــى ما خلفـــه فيروس “كورونـــا” من مشـــكات في البـــاد، من وباء 
تفشـــى بيـــن الناس فـــي البحرين، إال أن وطأة العـــدوى بين الناس قـــد تنتهي نهائيًا، 
لكنهـــا لـــن تنتهي في ظل وجـــود عمالة وافدة قد يتخطى عددهـــا المواطنين، عمالة 
آسيوية تعيث في األرض فسادًا، صار لها وباء الكورونا نعمة، تتحمل وزرها الدولة 
والمواطنـــون، هذا الموطن الذي ســـيتحمل تبعات كلفة وجود هـــذه العمالة الوافدة، 
فهـــو من ســـيدفع الضريبة، وهو من ســـيتكلفل بفاتورة وجودهـــم وعاجهم، بعد أن 
تصـــل ميزانيـــة الدولة إلـــى عدم قدرتهـــا على دفع المزيـــد لعاج هـــؤالء وإطعامهم 

وإيوائهم.
كانت البحرين بخير، وكانت العمالة الوافدة تزداد حســـب الحاجة، في الوقت الذي 
كانت فيه المشـــاريع قائمة والتجارة واالقتصاد، لكن اليوم وبعد إجراءات التقشـــف 
التـــي فرضـــت على الدولة وســـاهم في تحملهـــا المواطنون، نـــرى أن العمالة الوافدة 
تتلقـــى كل يـــوم مفاجآت جميلة وهدايا لم تتوقعها، بأن يتحول وضع العامل الوافد 
إلـــى أقرب مـــن المواطن، حين تكفلـــه الدولة ويحصل على بطاقـــة األمان، حيث لن 
يستطيع أحد أن يزحزحه، وستظهر تبعاته السنوات القادمة حين يصبح هذا الوافد 

صاحب عمل، يســـتطيع أن يجلب أضعافا من العمالة فلديه ســـجل، كما يستطيع أن 
يجلب أقاربه بل جميع أبناء “فريجه”.

ونتحدث هنا عن مساحة األماكن في البحرين، فهل تتحمل هذا الكم؟ وهل يتحمل 
المجتمع ثقافة هذه العمالة؟ وهل تستطيع البنية التحتية تحمل هذا الضغط الرهيب 
مـــن األنفـــس؟ اليـــوم عمالة وافدة بلعت الســـوق، بعـــد أن أصبحت عصابـــات تتوزع 
بيـــن األعمال وتتوازع بينهـــا، حتى خرج البحريني صفر اليديـــن من معظم األعمال 
التجارية، وبين عمالة وافدة، تجمع لها رأس مال بالتسول، فأصبح “الجاري” للوافد 
وســـيلة كســـب، نعم كان باألمـــس في المنطقة وافـــد ينبش حاوية القمامة ليكســـب 
تعاطف المواطنين )على فكرة هذا الوافد صاحب البطاقة الزرقاء(، وآخر يقعد على 
حافة الطريق بعربته المحملة بمخلفات تحتوي على جراثيم وفيروسات أخطر من 
فيروس “كورونا” يتسول بالسام عليك ليلفت نظرك، نعم إنها كارثة يستشعر بمرها 
المواطـــن، حيـــن ظن أن فيروس كورونا ســـيكون بالتأكيد ســـببا لتعيد الدولة نظرها 
فـــي هـــذه العمالة الوافدة التي دمـــرت المجتمع اقتصاديا وصحيـــا واجتماعيا وغدا 

سياسيا.

سنبقى أقوياء

ال يمكـــن لنـــا أن نلتفـــت إلى الـــوراء أو حتـــى نطيل النظـــر فيما نحـــن فيه اآلن، 
ومـــا يحصـــل ويجري من أحـــداث اســـتحوذت على العالم بأســـره، حتـــى تأتينا 
رســـائل وصل بها من العبق ما تشـــتد به األنفس وتتســـع األعين بريًقا، وتشـــدو 
لهـــا اآلذان بلحـــن ســـعيد، هكذا يصنـــع القائد الفذ خـــط الزمن، عندمـــا يؤمن بما 
تســـطره الســـواعد وتنســـجه العقول التي اعتادت المضي معه قدًما نحو التميز 
والنمـــاء، إنهـــا مثـــل عليا لدفـــع الهمم وحثها نحـــو رصد بطـــوالت ومآثر في كل 

مشهد ومحفل.
ومشـــهد اليوم، درس نموذجي مســـطر بأروع صور اإليمان وأســـمى القيم التي 
تصنـــع الصفـــوف بأعلى مســـتويات الحكمـــة والنزاهة، أكبر دعائمهـــا ما تتضمنه 
الكلمات السامية لجالة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه بمناسبة العشر األواخر 
مـــن رمضان في دفـــع الهمم ورعاية أفكارها، فا أجمل من عبارة “وصل القلوب 
وتقـــارب النفـــوس مســـتمر فـــي كل األحـــوال”. في هـــذه العبارة مدلـــوالت عدة 
نســـتقيها مـــن كل كلمـــة.. تؤكد عمـــق العاقة التـــي تربط القائد بالشـــعب، وقوة 
إحساســـه باحتـــواء ما قد يثني عزائمهـــم، ليقوي رباطة جأشـــهم، ويمضوا معه 

بكل عزم وهمة.
وهكـــذا اعتـــاد شـــعب البحريـــن األبي أن يســـطر أروع قصـــص التاريخ في خط 
الزمن، مصدرها ما يلقاه من دعم سخي وتواصل أصيل. إن هذا النهج الريادي 
الســـامي لجالـــة الملك المفـــدى هو الذي يصنـــع األبطال، هو الـــذي يلهمهم نحو 

دوام العطاء. 
بالرغـــم مـــن الخســـائر الفادحة التـــي تكبدتهـــا دول العالم جراء انتشـــار جائحة 
فيروس كورونا، إال أننا حينما نتدارس اإلجراءات االستراتيجية التي اتخذتها 
مملكـــة البحريـــن تحديـــًدا وقياًســـا علـــى ما نعيش مـــن واقع ونواجـــه من تحد، 
يتملكنـــا شـــعور بالرضـــا والفخـــر التام، والســـبب أننا نعيـــش عصـــًرا أبطاله قادة 
أقوياء، كلما جالت بخواطرهم تلك الكلمات السامية استلهموا منها مجددا قيم 
الحب والعطاء.  إننا اليوم نصنع قصة مقابل هذه الجائحة، نختبر كفاءة قوتنا 
التي جاءت حصيلة جهود مســـتمرة لمشـــاريع رائدة ركزت على اإلنســـان وبناء 
المســـتقبل، يصنعهـــا وطن وشـــعب وفي، فقد نهضـــوا فريًقا واحـــًدا تلبية لنداء 
الوطـــن نباً وأصالة وترابًطا وتاحًما من أجل الخير والرفعة واألمن واألمان... 
إن الســـبب الحقيقـــي وراء هـــذه القـــوة جاء حصيلـــة قيادة اجتهـــدت في صنع 
أبنائها ليكونوا أقوياء في مجابهة المحن والصعاب وعززت بذواتهم روح البذل 
والسخاء. فلو سألنا عن أي نهج متبع في ذلك، فلن تراه إال في أحدث مدارس 
صناعـــة القادة، وهي السياســـة التـــي تنتهجهـــا قيادتنا الموقرة، وهكـــذا يمر بنا 
الخـــط الزمنـــي ويخلد معه نماذج عدة لكل من يحتذي بهم اليوم، وقد ســـطروا 
أروع صور القيادة، وتبقى نتيجة الهمة العالية من أعظم رسالة تلقيناها لنقول 

للجميع: سنبقى أقوياء.

د. حورية الديري

إلى والدي الذي رحل في صمت
ما أقســـى تلـــك اللحظة التي يفقد فيها اإلنســـان عزيزا، فكيـــف بباب من أبواب 
الجنـــة، ولـــوال فضـــل هللا علينـــا بالصبر كما جاء عـــن النبي صلـــى هللا عليه وآله 
ْبَر يأتي ِمَن هللِا على قدِر الباِء”، لتلفت أنفسنا برحيلهم، رحلت  وسلم: “ِإنَّ الصَّ
يا والدي في صمت بينما كنا نلهث في هذه الدنيا التي قد أشغلتنا أحيانا عنك، 
وكأني أســـمع صوتك حيث كنت تنادي كم أود أن تكونوا حولي كل يوم أكحل 

عيني برؤيتكم قبل أن أرحل عنكم إلى األبد.
رحلـــت عني في صمت بعد أن علمتنـــي معنى الحياة بأخذك بيدي على دروبها، 
فكـــم رأيتك في ضيقي وفرحي، تعاتبنـــي إن أخطأت، وتأخذ بيدي إذا تعثرت، 
وتمســـح على رأســـي إذا أحســـنت، كم من دموع ذرفت على ما يحزنني وحتى 
على ما يســـعدني، قلب صغير حســـاس وبريء يبكي كالطفل على حاالتي حزنا 

وفرحا وفخرا.
رحلـــت عنـــي في صمـــت وتركتني دون قلـــب لطالما كان مأوى لـــي وقوة كانت 
ســـندا لي... يد كم سأشتاق للمســـاتها وحنانها. رحلت عني في صمت وتركتني 
أتألـــم علـــى رحيلك، والدي لن تعود ولـــن يأتي من يأخذ مكانـــك ومكانتك، فقد 
كنـــت لـــي رمـــزا للحـــب واألمـــان واالحتواء. مـــاذا أقـــول اآلن بعد أن اســـتجبت 
للنداءات الربانية، ولو كان األمر بيدي لســـجلت كل أيامي باسمك. ال أملك اآلن 
سوى الكلمات والدعاء أن يمأل قبرك بالرضا والنور والفسحة وأن يجعله روضة 

من رياض الجنة. 
يســـألون عن ســـبب الحزن في عيني؟ ألم يدركوا أن فقدان األب يقتل! فســـام 
عليك مقدار ما رحمتنا وسترتنا ومقدار ما أحببناك وافتقدناك وبكيناك، وأسأل 
ن ُكلِّ َباٍب *  هللا عز وجل أن تكون ممن قال فيهم: )َوالَماَِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِّ
اِر(. رحمك هللا يا والدي. ستكون حاضرًا  َساٌَم َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

في قلوبنا رغم رحيلك.. وكم للعين من وحشة.

fatin.hamza @gmail.com

فاتن حمزة

نجاة المضحكي

العمالة الوافدة... اليوم ضرر اقتصادي وصحي وغداً سياسي

بعد تســـع ســـنوات من إحصاء النفوس األول في مملكة البحريـــن في 1941، انطلق، 
مساء الجمعة، الثالث من مارس 1950م، التعداد السكاني الثاني، وكان حينها، األول 
في المنطقة أيضًا، في ليلة كان فيها القمر “ساطعًا بنوره في منتصف السماء”، حيث 
اختيرت “ليلة النصف من الشـــهر، لاســـتفادة من ضوء القمر” والذي ســـاعد موظفي 
التعداد الذي “اشـــترك فيه 150 موظفًا حكوميًا تقريبًا...” - في القيام بجمع البيانات 
بســـهولة، مســـتعملين نفـــس االســـتمارات التي ظلت موجـــودة في المخـــازن بكميات 
كبيرة منذ اإلحصاء األول. وبعد أن تم ترقيم “جميع البيوت الســـكنية أو الممتلكات 
بكل أنواعها” بما في ذلك جميع األســـواق والدكاكين في مدن وقرى البحرين، تكللت 
جهـــود فريـــق العـــد بالنجاح، باســـتثناء “معرفـــة عمر الفـــرد” نظرًا لعدم وجـــود وثائق 
مياد رســـمية لدى الناس، ما ترك مســـاحة كبيرة لتقدير العمر، من قبل القائمين على 

اإلحصاء.
ويعـــد انطـــاق التعـــداد الثانـــي بدايـــة مرحلة الخمســـينات حيـــث االقتصـــاد المحلي 
أكثر اســـتقرارًا عاكســـًا ارتفاع اإليرادات النفطية في الميزانية العامة واعتماد موارد 
ماليـــة أكبر للتنمية االجتماعية واالقتصادية، مثل التعليم والصحة إضافة إلى البنى 
التحتية من كهرباء وماء وطرق وغيرها من المجاالت، حيث “بلغت إيرادات البحرين 
فـــي عام 1951م، مليونين ونصف جنيه إســـترليني، وهذا أكثر بكثير مما كانت عليه 

قبل عشرين سنة عندما كانت ميزانية الدولة مئة ألف جنيه إسترليني فقط”.
تعداد عام 1950م، اســـتخدم نفس طريقة تعـــداد 1941م، بحيث يتم الحصر الفعلي 
لكل الســـكان المتواجدين في ليلة التعداد، علمًا أنه اشـــتمل على بيانات أكثر تفصياً 
مقارنـــة بســـابقه، مثـــل الحالة الزوجيـــة، والعلميـــة، والمهنية، وعدد األســـر في البيت 

الواحد.
وبلـــغ مجمـــوع عـــدد الســـكان، فـــي التعـــداد الثانـــي، قرابـــة 110 آالف نســـمة، شـــكل 
البحرينيون منهم، 83.2 %، بأكثر من 91 ألفا، بزيادة أكثر من 23 % مقارنة بالتعداد 
الســـابق، والمقيمون زهاء 19 ألفا، أو 16.8 %، بارتفاع بلغ نحو 16 %، لذات الفترة. 
وتركـــزت الزيـــادة في المقيميـــن من الهنود واألشـــقاء العمانيين، وتراجـــع اإليرانيون 

وباقي الجنسيات.
ولعبـــت أرقـــام التعـــداد األول والثاني في مملكـــة البحرين دورًا حيويـــًا كأداة لقياس 
المتغيـــرات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة بشـــكل مبكـــر، ما وفـــر لها أسســـا – وإن كانت 
مؤشـــرات عامة - للتعرف على احتياجات البلد ولمســـاعدة الجهات المختصة للعمل 
علـــى تلبيتها، مثل توفير المواد الغذائية للســـكان أثنـــاء الحرب العالمية الثانية، وفقًا 
للتعداد األول، وانطاق الخدمات األساســـية للســـكان، في الخمسينات، وفقًا للتعداد 

الثاني.

حسين المهدي

أرقام َتصنُع الَبحرين: التعداد السكاني الثاني في 1950م

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

للتواصل: 17111483

العرب واجتياز حلبة الرهان هذه المرة
لكي ندرك قيمة الحاضر، ومســـيرة المستقبل، 
الماضـــي  صفحـــات  بإمعـــان  نقلـــب  أن  البـــد 
ونســـتلهم منـــه العبـــر والـــدروس ونســـتوعب 
اســـتيعابا كامـــا أحـــداث التاريـــخ وقوانينـــه، 
ويفتـــرض مـــن الـــدول العربيـــة اليـــوم وهـــي 
فـــي خضم هـــذه الحركة الهائلة التي شـــهدتها 
المجتمعات وجســـامة التحوالت التي حدثت 
وبـــاء  بســـبب  واآلفـــاق  المجتمـــع  بنيـــة  فـــي 
جيـــدا  الـــدرس  تفهـــم  أن  كورونـــا،  فايـــروس 
وتعرف حق المعرفـــة ما يدور حولها، صحيح 
أن الكثيـــر مـــن الـــدول العربيـــة تفوقـــت على 
يتعلـــق  فيمـــا  األوروبيـــة واآلســـيوية  الـــدول 
باإلجـــراءات االحترازية والوقائية، وفي عدد 
المصابيـــن والوفيـــات، لكـــن أحـــداث التاريـــخ 
أكـــدت تراجـــع العـــرب وتخاذلهـــم وكأنهـــم ال 

يعرفون أن الحياة تسير بدأب إلى األمام وأن 
التاريخ ال يمكن أن يعود إلى الوراء.

إن كل مـــا نـــراه أمـــام أعيننـــا نتـــاج مخـــاض 
عســـير ومعانـــاة، والدولة التي ال تســـتفيد من 
محنة كورونـــا عقليا وفكريا ونفســـيا وخلقيا، 
لـــن تكون قادرة أبدا علـــى مواجهة التحديات 
والصعـــاب التـــي ســـتظهر بألف شـــكل وشـــكل 
لتشـــوه إنجازاتهـــا وتعرقل مســـيرتها وتعيقها 
عن تحقيق أهدافها، وســـتكون بالتالي مهمتها 
شـــاقة وسيكون المطلب عســـيرا. نسمع ونقرأ 
اليوم في مختلف وســـائل اإلعام العربية عن 
تحقيق الخطوات الواســـعة نحـــو تجاوز أزمة 
وباء كورونا، وهذا شـــيء مفرح لنا كشـــعوب، 
لكن الســـؤال األهم هو... هل نعمل على نطاق 
شامل وعميق وبتوحيد الجبهات، أم أن العمل 

ســـيكون فرديا متذبذبا ووقتيـــا، وهذا أصبح 
واقعـــا تاريخيـــا لـــم يعـــد باإلمـــكان نكرانـــه أو 
االختفـــاء من دروبه، فنحـــن العرب معروفون 
بالنظر عكس الصـــورة المطلوبة واالبتعاد عن 
الجديـــة والجهد التاريخي المســـؤول ونظرية 
المســـتقبل الـــذي نريـــده حقـــا ألمتنـــا ونأملـــه 

ألجيالنا القادمة.
أتمنـــى أن أكـــون مخطئـــا فـــي تشـــاؤمي وأننا 
سنسير على طريق الرفاه األصيل وسنستفيد 
إلـــى أبعد مدى مـــن محنة كورونـــا ضمن إطار 
أوســـع أفقا إنســـانيا واقتصاديـــا، وأن ال يكون 
هنـــاك تهاون أمـــام الحتميـــات، فمـــا حصل لنا 
يفتـــرض أن يقودنـــا إلى ثورة إنســـانية عربية 
المـــرة  شـــاملة واجتيـــاز حلبـــة الرهـــان هـــذه 

واالستفادة من الدرس بدل القفز من فوقه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-73303 إعالن رقم
 تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا من تاريــخ اإلعالن بكتــاب مرفقا بــه ما يعزز 

اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:   زهرة عبدالحسين عبدالحسن ال طوق
االسم التجاري الحالي:  الرقائق الذهبية للفالفل

االســـــم التجـــاري الجديد: زهرة عبدالحسين ال طوق

قيد رقم: 65556-1

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com
Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

لإليجار
 for Rent

Manamaالمنامة

محالت تجارية 

Shops

floors

Offices

 40 to 50 Sqm       Rent price: BD 5 Per Sqm

50 to 90 Sqm       Rent price: BD 4 per Sqm

730 to 830  Sqm     Rent price: BD 4 per Sqm

طوابق مفتوحة
| 730 - 830 متر | بسعر 4 دينار للمتر 

مكاتب تجارية 
| 50 - 90 متر |  بسعر 4 دينار للمتر

| 40 - 50 متر | بسعر 5 دينار للمتر

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب
لإليجار مكاتب جاهزة

ومفروشة بالكامل
 في منطقة حيوية ومييزة 
على شارع اإلستقالل سهل 

الوصول إليها، مع توفر المواقف 
للبناية والمصاعد ونظام أمن 

ومراقبة 24 ساعة.

لإلستفسار على هاتف رقم: 
17499900-39499938

او زيارة موقعنا
www.alfanar-dev.com

17785454marketing@alhaddad-mer w r r

٪0 •

3
5

التاريخ: 17 مايو 2020

تاريخ: 2020/5/14

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم تجاري

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها بالمورال انتريرز 

ش.ش.و لمالكهــا عــادل حمــد عبدالرحمــن حمــد والمســجلة تحــت قيــد رقــم 98439 بطلب 

تغيير االسم التجاري من : بالمورال انتريرز ش.ش.و لمالكها عادل حمد عبدالرحمن حمد

Balmoral Interiors S.P.C. Owned by Adel Hamad Abdulrahman Hamad

لتصبح : الهنوف للديكور الداخلي والتصاميم ش.ش.و لمالكها عادل حمد عبدالرحمن حمد

Alhanoof Interiors And Designs S.P.C Owned by Adel Hamad Abdulrahman Hamad

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خــالل مــدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجار ة والسياحة

إدارة التسجيل
) CR2020-71270 ( إ عالن رقم

معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملة مشــترك ة ، فعلــى كل من لديــه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : اسماعيل علي عبدهللا رمضان

االسم التجاري الحالي : اير سي الند لخدمات الشحن
االسم التجاري : جاي كاي بحرين للتجارة

رقم القيد :1 - 94820

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد 
ابراهيم هاشم علوي هاشم المالك لـمؤسسة الناظر للتجارة والتأجير (مؤسسة فردية) 
والمســجلة بموجب القيد رقم 29271-12 طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة 
ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 7,350 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة 

من السادة التالية
اسمائهم:

1  السيد ابراهيم هاشم علوي هاشم. .
PAULOSE KURIAKOSE KOCHUMATTATHIL  2

BINU MANI 3
VALIAPARAMPIL VARUGHESE ABRAHAM  4

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة 
أصحــاب شــركة إسبراســا برنــس كنسلتانســي تضامــن المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
1-71476 طالبين تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مسئولية 

محدودة برأسمال وقدره ١٠٠٠٠ دينار بين كل من:

١- محمد سيف هللا خان
٢- بالل جنان اروناسينغهام آمبكابائي

القيد: 29271

 التاريخ: 2020/5/13

القيد : 134655

التاريخ: 17/05/2020

القيد: 134964

التاريخ: 2020/5/17

القيد: 71476-1

 التاريخ: 2020-05-18

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم )111( لسنة 2020 
بشأن تحويل فرع لمؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020 
<شأن تحويل شركة تضامن

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/  علي 
يوسف علي السواد مالك شركة شاطئ النيل للمقاوالت ش.ش.م شركة الشخص الواحد 
المســجلة بموجب القيد رقم 134964 ، بطلب تحويل ملكية الشــركة المذكورة اعاله إلى 
الســيد عبدالرحمــن عبــدهللا مطر محمد وتعديل االســم التجاري من شــركة شــاطئ النيل 
للمقاوالت ش.ش.و لمالكها علي يوســف علي الســواد الى شــركة شــاطئ النيل للمقاوالت 

ش.ش.و ، برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )111( لسنة 2020
بشأن تحويل ملكية شركة شاطئ النيل للمقاوالت شركة 
الشخص الواحد إلى السيد عبدالرحمن عبدهللا مطر محمد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-73047(( إعالن رقم
تنازل– عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه: عائشــه خليفــه يوســف ابراهيم الجــودر بطلب تحويــل المحل 
التجاري التالي إلى السيد/ خالد خليفه يوسف ابراهيم عبدالعزيز الجودر

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

109497

رقم القيد

السفير لالستشارات االدارية

االسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )57651( لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة كيولون للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد  /  
HAMSA KUNJU MOHAMMED باعتباره المصفي القانوني لشــركة كيولون للتجارة 
ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 123262، طالبا 
إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، 
وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد 
عادل عبدالرحمن جاسم المعاودة المالك لشركة بلداب للمقاوالت  ش.ش.و، المسجلة 
بموجب القيد رقم 134655 بطلب تحويل الشــركة لتصبح فرع من مؤسســته الفردية 
القائمة المســماة العاديات للنقليات والمســجلة تحت قيد رقم 6-30630 لتصبح باســم 
الســيد عــادل عبدالرحمــن جاســم المعــاودة وتعييــن مالــك الشــركة للقيــام بإجــراءات 

التحويل.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )68781( لسنة 2020
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

إلى مؤسسة فردية قائمة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-72967 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:   جعفر بشير علي خيرهللا
 االسم التجاري الحالي:  مطعم 5 سيسترز

االســـــم التجـــاري الجديد:  مطعم شاورمتي

قيد رقم: 34615-11
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رفض طعن على حكم ببراءة متهمين بغسيل أموال
رفضت محكمة التمييـــز طعنا للنائب العام 
على حكـــم يقضي ببراءة عربي وآســـيوية 
مما نسب إليهما من اتهامات تتعلق بغسيل 
أمـــوال تقدر بأكثر مـــن 163 ألف دينار، من 
معرض المفروشـــات الذي كانا يديره األول 
وتعمـــل معـــه الثانيـــة، حيـــث كان يطالـــب 
النائـــب العام بإدانتهمـــا لما فّوته الحكم من 
واقعـــة تجاوز المبالغ التي يتحصالن عليها 

عن رواتبهما.
وكان النائـــب العام تقدم بالطعن على حكم 
بـــراءة المتهميـــن بتاريـــخ 28 ينايـــر 2020؛ 
بنـــاء علـــى قصـــور التســـبيب فـــي الحكـــم 
والفســـاد فـــي االســـتدالل؛ ذلك أنـــه التفت 
عما ورد بتقرير الخبير بشأن واقعة تجاوز 

المبالغ التي تحصـــل عليها، المطعون ضده 
األول بمســـاعدة المطعـــون ضدهـــا الثانية، 
عن راتبه من الشـــركة المجنـــي عليها، وهو 
مـــا يتوافر به أركان جريمة غســـل األموال 
بركنيها المادي والمعنوي مما يعيب الحكم 

ويستوجب نقضه.
أجـــرى  األول  المتهـــم  أن  إلـــى  لفـــت  كمـــا 
عمليـــات تحويـــل لمبالـــغ قدرت بــــ 44721 
دينـــارا و388 فلســـا، والتـــي تمثـــل أقل من 
37 ٪ مـــن قدر الراتب الـــذي تحصل عليه 
من الشـــركة، وأن من بيـــن تلك التحويالت 

كانت لصالح المتهمة الثانية وأقربائها.
وكان أبلغ صاحب معرض بيع المفروشـــات 
أنـــه اكتشـــف وجـــود مدفوعـــات لبضاعـــة 
االئتمانيـــة  البطاقـــة  طريـــق  عـــن  تمـــت 
الخاصـــة بمديـــر المعـــرض، وعنـــد مراجعة 

الفواتيـــر تبيـــن أن المدير يقـــوم باختالس 
المبالـــغ المدفوعـــة نقدا مـــن الزبائن ويقوم 
بدفعهـــا من خـــالل البطاقـــة االئتمانية، عن 
طريـــق تســـجيل الفواتيـــر بقيمـــة مختلفة 
علـــى النظـــام المحاســـبي للمعـــرض، وذلك 
المتهمـــة  الحســـابات  مســـؤولة  بمســـاعدة 

الثانية والتي اتضح أنها صديقته.
الحســـابات  مراجعـــة  عنـــد  أنـــه  وأضـــاف 
اكتشـــف أن المبيعـــات الخارجيـــة للمعرض 
كانت تتم عن طريق إرســـال الزبائن لقيمة 
المشـــتريات على الحساب الخاص بالمتهم 
األول، حيـــث كان يطلـــب منهـــم دفعها في 
حســـابه مبـــررا ذلـــك أن إدخـــال المبالغ في 
حســـاب المعـــرض ســـيؤخر عمليـــة تســـليم 
البضائـــع لثالثـــة أســـابيع، ثم يقـــوم بتوريد 
البضائـــع مـــن المخازن إلى خـــارج البحرين 

النظـــام  علـــى  مـــزورة  فواتيـــر  وتســـجيل 
المحاسبي للمعرض، وتبين أن االختالسات 
بلـــغ مجموعها أكثر من 163 ألف دينار، قام 
المتهـــم بصرفهـــا علـــى أصدقائـــه وإرســـال 
جزء منها لبلـــده وجزء آخر لصديقته التي 

أرسلتها لبلدها.
وتشـــير األوراق إلـــى أن المتهميـــن كانا قد 
أحيـــال للمحاكمـــة ابتداء على اعتبـــار أنهما 
ارتكبـــا جريمـــة خيانـــة أمانـــة، وتـــم الحكم 
عليهمـــا في هـــذه القضية بالحبـــس لمدة 3 
ســـنوات، لكـــن ونظرا لظهـــور دالئل جديدة 
تفيـــد ارتكابهما لعمليات غســـل أموال، فقد 
تـــم التحقيـــق معهما بهذا الخصـــوص، وتم 
وإحالتهما للمحاكمـــة على اعتبار أنها تهمة 
مختلفـــة عن خيانة األمانة، فضال عن تهمة 

التزوير في محررات خاصة.

وتوصلـــت التحريات إلـــى أن المتهم األول 
تمكن من شراء مجموعة من األراضي في 
بالده مســـتعمال تلك األموال التي استولى 
إلـــى  مـــن غســـلها، إضافـــة  عليهـــا وتمكـــن 
امتالكه عددا من الحسابات البنكية، أجرى 
عمليـــات اإليداع فيها أشـــخاص مختلفين، 
فضال عن 3 عمليات تحويالت من محالت 
الصرافة لصالح المتهمة الثانية في بالدها، 
خليجيـــة  عربيـــة  دول  مجموعـــة  وإلـــى 

وإفريقية.
وبينت التقارير الفنية المرفقة بالقضية أن 
عمليـــات إيداع األموال فـــي البنوك، والتي 
ألـــف   21 أجريـــت لصالحهمـــا بلغـــت نحـــو 
و210 دنانير و568 فلســـا، وأن التحويالت 
البنكيـــة بلغـــت 67 ألفـــا و665 دينـــارا، وأن 
التحويـــالت المرســـلة بلغـــت 24 ألفا و758 

دينارا و207 فلوس.
كما استلم المتهمين تحويالت مالية بقيمة 
4738 دينـــارا و150 فلســـا، فضـــال عن عدة 
عمليات لتحويـــل عمالت والمدفوعات عن 
طريق البنوك والصرافات، وانتهت التقارير 
إلـــى أن إجمالـــي المبالـــغ المغســـولة قد بلغ 

أكثر من 163 ألفا و736 دينارا بحرينيا.
فأمـــرت النيابـــة العامـــة بإحالـــة المتهميـــن 
للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار أنهمـــا فـــي غضون 
األعوام 2010 وحتى 2014، أجريا عمليات 
تتعلـــق بعائـــد جريمـــة بـــأن أجـــروا عمليات 
إيداع وســـحب وتحويل على هذه األموال 
مـــن خالل البنـــوك والمصـــارف مـــع علمهما 
بأنهـــا متحصلـــه من نشـــاط إجرامـــي، وهو 
جرائـــم االحتيال وخيانـــة األمانة والتزوير 

في محررات العرفية واستعمالها.

local@albiladpress.com
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عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للمباحـــث 
واألدلة الجنائية بأن شرطة مكافحة اإلتجار 
بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامـــة، تمكنت من 
القبض على آسيويين )امرأة 31 عاما – رجل 
38 عامـــا( مشـــتبه بتورطهما في حجز حرية 
4 فتيات آســـيويات وإجبارهن على ممارسة 
أعمال منافية لآلداب العامة. وأوضح أنه بعد 
12 دقيقـــة من تلقي بالغ من ســـفارة إحدى 
الـــدول اآلســـيوية بالمملكة، قامـــت الجهات 
المختصـــة باالنتقـــال إلـــى الموقع ومباشـــرة 
أعمال البحث والتحري وتقصي المعلومات، 
والتي أســـفرت عن تحديد هويات المشـــتبه 
بهما، وبعد اســـتصدار إذن من النيابة العامة، 

تم القبض على المذكورين.
وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للمباحث 
اتخـــاذ  جـــاري  أنـــه  إلـــى  الجنائيـــة  واألدلـــة 
اإلجراءات القانونية المقررة إلحالة القضية 

للنيابة العامة.

القبض على رجل 
وامرأة بشبهة االتجار 

بـ 4 آسيويات
تأييــد سجــن شاب 15 سنــة قتـــل والـده بقاللي

قضت محكمة التمييز في طعن شـــاب قتل والده 
عبر طعنه بســـكينتين بمنزلهم فـــي منطقة قاللي، 
حـــال كونه تحـــت تأثير المـــواد المؤثـــرة عقليا، إذ 
قبلت طعنه شكال إال أنها رفضته موضوعا، وأيدت 
معاقبتـــه بالســـجن 15 عامـــا المحكـــوم بهـــا عليـــه، 
خصوصا وأنه ثبتت مســـؤوليته عن تصرفاته كما 
أنـــه يحمل تاريخـــا طويال في تعاطـــي المخدرات 

بأنواعها.
وكانـــت أحالـــت النيابـــة العامـــة الشـــاب للمحاكمة 
بعدمـــا أســـندت إليه تهمـــة أنه بتاريـــخ 21 نوفمبر 
2017، أوال: قتـــل عمـــدا المجني عليـــه )والده( بأن 
وجـــه لـــه طعنتيـــن فـــي جســـده، قاصدا مـــن ذلك 
إزهـــاق روحـــه، فأحدث بـــه اإلصابـــات الموصوفة 

بالتقرير الطبي التي أودت بحياته.
ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة “الكودايين” 
المخـــدرة وكذلـــك مؤثـــرا عقليا في غيـــر األحوال 

المرخص بها قانونا.
وتعـــود التفاصيـــل إلى مـــا أبلغت به بنـــت المجني 
عليـــه الشـــرطة، والتـــي قالت إن شـــقيقها ووالدها 

تشـــاجرا في المنزل، وأن المشـــاجرة انتهت بعدما 
قام شـــقيقها بتوجيه طعنة إلى صدر والدها، وأنه 
بعدما طلبت اإلســـعاف لوالدهـــا لمداركته بالعالج 
الالزم في المستشفى إال أنه وخالل ساعة واحدة 

من وصولة توفي في المستشفى.
وثبت من خالل تقرير الطبيب الشرعي أن الطعنه 
التـــي تلقاها األب المجني عليه، نفذت إلى أســـفل 
أحـــد األضـــالع واســـتقرت فـــي رئتـــه، ما تســـببت 

بنزيف داخلي أدى إلى وفاته.
وبالتحقيق مع االبن الجاني اعترف بما نسب إليه، 
وقـــرر أنه وحال كونـــه بحالة غيـــر طبيعية، إذ إنه 
مدمن على مادة “الســـتوب” من قرابة 5 ســـنوات، 
إال أنـــه لم يكـــن يقصد قتل والـــده، إضافة إلى أنه 
يتعالـــج مـــن إدمانـــه علـــى هـــذه المادة فـــي الطب 
النفسي، كما وتصرف له األدوية الالزمة لمعالجته 

من اإلدمان عليها.
وقـــرر أيضا أنه في يوم الواقعة ونتيجة إلى كونه 
متعاطيـــا لتلك المادة المخـــدرة المذكورة، فإنه لم 
يكن قادرا على سماع لوم والده له بعدما خرج من 
غرفتـــه وهو في حالة تخدير مـــن تلك المادة، كما 
أنـــه ادعى أن والـــده وجه له ألفاظـــا ال يقبلها كون 

أن المجني عليه كان في حالة سكر بذلك الحين.
وأضاف أن شقيقه كان يقف وراء والده ويستفزه 
بواســـطة ابتساماته وإخراج لســـانه عليه، وحينها 
فقد السيطرة على أفعاله ودفع والده فما كان من 

شقيقه إال أن تدخل للدفاع عن والدهما.
وأفـــاد بأنه وعقب ذلك الموقف توجه إلى المطبخ 
بالطبـــخ،  ليجلـــب علبـــة فلفـــل مطحـــون خاصـــة 
والتـــي رماها ناحيـــة والده إال أنها لم تصبه، فرجع 
مجـــددا للمطبخ لكنه عـــاد هذه المـــرة وهو يحمل 
عـــدد اثنتيـــن مـــن الســـكاكين الصغيـــرة الحجـــم، 
والخضـــروات،  الفواكـــه  لتقطيـــع  والمخصصتـــان 
يـــد واحـــدة بحيـــث كانـــت  وأمســـكهما بواســـطة 
إحداهمـــا متقدمـــة على األخـــرى، فلحق بشـــقيقه 
الـــذي اســـتفزه وهو يلـــّوح بتلك الســـكينين، إال أن 
والـــده اعترض طريقه وتفاجأ بأنهما انغرســـتا في 
صـــدر والـــده فســـحبها على الفـــور، كمـــا وجه مرة 
أخـــرى ضربـــة ثانية قاصدا شـــقيقه مجـــددا إال أن 
مـــن تعـــّرض عليهـــا ثانية هو والـــده ولكنهـــا كانت 
فـــي ظهـــره هذه المرة، وعّبر الشـــاب عن ندمه عما 
اقترفته يداه، وأنه يطلب من عائلته أن تسامحه.

يذكر أن وكيل النائب العام بنيابة األســـرة والطفل 

حمـــد القالف، كان قـــد صّرح في وقت ســـابق من 
بـــأن النيابـــة العامـــة تلقـــت   ،2017 شـــهر أكتوبـــر 
إخطـــارا مـــن مركز شـــرطة ســـماهيج بـــورود بالغ 
لغرفة العمليات الرئيســـة، مفاده قيام شخص “31 
ســـنة” باالعتـــداء علـــى والده “59 ســـنة” بواســـطة 
ســـكين، ما ســـبب له طعنتين إحداهمـــا في الصدر 
واألخـــرى في الظهر، وأنه فـــارق الحياة بعد أن تم 

نقله إلى مستشفى الملك حمد.
بمباشـــرة  فـــورا  العامـــة  النيابـــة  بـــادرت  وعليـــه، 
التحقيـــق فـــي الواقعـــة باالنتقـــال إلى مستشـــفى 
الملك حمد ومعاينة جثة المتوفى وندبت الطبيب 
الشـــرعي للكشـــف على الجثة لبيان ســـبب الوفاة، 
الـــذي انتهـــى إلى أن ســـبب الوفاة جـــرح نافذ في 
الصـــدر، ومـــن ثـــم انتقلـــت إلـــى مســـرح الجريمـــة 
وانتدبـــت خبـــراء األدلـــة المادية لرفـــع اآلثار التي 

تفيد التحقيق.
واســـتكملت النيابـــة العامـــة التحقيقـــات بســـماع 
أقوال الشـــهود واســـتجواب المتهم والذي اعترف 
بقيامه بتســـديد الطعنات إلى المجني عليه وعمل 
الداللة التصويرية الخاصة بالواقعة رفقة المتهم، 

ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد.

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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الصين تبرئ نفسها من تهمة “كوفيد 19” وتتعهد للعالم بملياري دوالر

غوتيريش: ثمن باهظ لتباين إستراتيجيات “كورونا”

انطلــق أمــس اجتمــاع الجمعيــة الســنوية لمنظمــة الصحــة العالميــة، 
افتراضًيــا للمــرة األولــى بتاريخ المؤسســة. وانتقد األميــن العام لألمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، فــي كلمته أمــام الجمعية، “الــدول التي 
تجاهلــت توصيــات منظمــة الصحــة” بشــأن فيــروس كورونــا. واعتبــر 
غوتيريــش أن “العالــم يدفــع ثمًنــا باهًظــا لتبايــن إســتراتيجيات الــدول حيــال 

“كوفيد 19”.

وقال غوتيريش “شـــهدنا تعبيًرا عن 
التضامـــن لكن دون كثير من الوحدة 
في استجابتنا لـ “كوفيد 19”. اتبعت 
متباينـــة  إســـتراتيجيات  الـــدول 
ومتعارضـــة أحياًنـــا، وندفـــع جميعنا 

ثمًنا باهًظا”.
للتضامـــن  المنظمـــة  دعـــوات  وكـــرر 
العالمي. وأضـــاف “العديد من الدول 
تجاهلـــت توصيـــات منظمـــة الصحة 
تفشـــى  لذلـــك،  نتيجـــة  العالميـــة. 
الفيـــروس فـــي العالـــم وينتقـــل اآلن 
إلـــى الجنوب، إذ ســـيكون أثـــره أكثر 
بموجـــات  نخاطـــر  ونحـــن  تدميـــرا، 

وارتفاعات أخرى”.
فيـــروس كورونـــا  ووصـــف جائحـــة 
فـــي  تحـــد  “أكبـــر  بأنهـــا  المســـتمرة 
عصرنـــا”، مضيًفا أنه مـــا زال من غير 
الواضح متى سيكون لدينا عالجات 

فعالة أو لقاحات ضد المرض.
ضـــرورة  علـــى  غوتيريـــش  وشـــدد 
توفير لقاح فيروس كورونا “للجميع” 

عندما يتم التوصل إليه.
فـــي ســـياق آخـــر، اعتبـــر أميـــن عـــام 
األمـــم المتحـــدة أنـــه “إذا لـــم نتحكم 
فـــي الفيـــروس، فـــإن االقتصـــاد لـــن 

يتعافى”. 
كمـــا اعتبر أنه كان “انقســـاًما خاطًئا” 
االفتـــراض بأن الحكومات ســـتختار 

بين إنقاذ مواطنيها أو اقتصادها.
لتعليـــق  ضمنـــي  انتقـــاد  وفـــي 
لمنظمـــة  األميركيـــة  المخصصـــات 
يمكـــن  “ال  قـــال:  العالميـــة،  الصحـــة 
الصحـــة  منظمـــة  عـــن  االســـتغناء 
العالميـــة، إنهـــا تحتـــاج إلـــى مـــوارد 

الدعـــم  لتقديـــم  الســـيما  متزايـــدة، 
للبلـــدان الناميـــة، وهـــو مـــا يجب أن 

يكون مصدر قلقنا األكبر”.
واعتبـــر أن “حمايـــة البلـــدان النامية 
ليســـت مسألة عمل خيري أو سخاء، 
بـــل قضيـــة مصلحـــة مشـــتركة، وال 
يمكـــن لبلـــدان الشـــمال التغلـــب على 
“كوفيـــد 19” مـــا لـــم تحتويـــه بلدان 

الجنوب في نفس الوقت”.
وأخيـــًرا، دعـــا دول مجموعـــة الــــ 20 
لدراسة عاجلة لحزمة تحفيز واسعة 
النطـــاق تصل إلى “نســـبة مئوية من 
رقمين من الناتج اإلجمالي العالمي”.
مـــن جهتـــه، وعـــد مدير عـــام منظمة 
أدهانـــوم  تيـــدروس  الصحـــة 
غيبريسوس بإطالق تحقيق مستقل 
حـــول االســـتجابة النتشـــار فيروس 
كورونـــا المســـتجد فـــي أقـــرب وقت 

ممكن.
ودعـــا الرئيـــس الصيني، أمـــس، إلى 
مراجعة مستقلة لالستجابة العالمية 
تحـــت  كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  إشـــراف 
عندما تتم الســـيطرة على الفيروس، 
كما دافع عن تعامل بالده مع تفشـــي 

الوباء.
وتعهـــد الرئيس شـــي جيـــن بينغ في 
رســـالة عبـــر الفيديـــو الجتمـــاع على 
اإلنترنـــت لجمعية الصحـــة العالمية، 
بمنظمـــة  القـــرار  وهـــي هيئـــة صنـــع 
الصحـــة، بمبلـــغ مليـــاري دوالر علـــى 
عاميـــن لدعم االســـتجابة لــــ “كوفيد 

.”19
ومن المتوقع فـــي االجتماعات التي 

وزراء  يدعـــو  أن  يوميـــن،  تســـتمر 
الصحـــة مـــن مختلـــف أرجـــاء العالم 
إلـــى تقييـــم مســـتقل ألداء منظمـــة 
الصحة الـــذي قوبل بانتقادات قادها 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وقـــد تهيمن على االجتمـــاع توترات 
المتحـــدة،  والواليـــات  الصيـــن  بيـــن 
التي انتقدت بشدة استجابة الصين 
فـــي المراحـــل المبكـــرة مـــن تفشـــي 

الجائحة.
جمعيـــة  تبحـــث  أن  المتوقـــع  ومـــن 
يعرضـــه  قـــرارا  العالميـــة  الصحـــة 
االتحاد األوروبـــي، يدعو إلى إجراء 
تقييم مســـتقل ألداء المنظمة تحت 
تيـــدروس  العـــام  مديرهـــا  إشـــراف 

أدهانوم غيبريسوس.
اطلعـــت  للقـــرار  مســـودة  وأظهـــرت 
عليهـــا “رويترز”، تأييد 116 دولة من 

194 دولة عضوا بالمنظمة للقرار.
وتعتقـــد المنظمـــة وأغلـــب الخبراء، 
أن الفيـــروس ظهـــر فـــي ســـوق لبيع 
الحيوانات في مدينة ووهان وســـط 

الصين أواخر العام الماضي.
وأودى فيـــروس كورونـــا المســـتجد 
بحيـــاة أكثـــر مـــن 315270 شـــخًصا 
حـــول العالم منذ ظهـــوره في الصين 
فـــي ديســـمبر، وفـــق تعـــداد أعدتـــه 
وكالـــة “فرانـــس بـــرس” اســـتناًدا إلى 

مصادر رسمية أمس.

مـــن  أكثـــر  رســـمًيا  وُســـجلت 
بلـــًدا   196 فـــي  إصابـــة   4.727.220
ومنطقة منذ بدء تفشـــي الوباء. وال 
تعكـــس األعـــداد إال جزًءا مـــن العدد 
الحقيقـــي لإلصابات، إذ إن دواًل عدة 
ال تجري فحوصا لكشـــف اإلصابة إال 
لمـــن يســـتدعي دخوله المستشـــفى. 
وبيـــن هـــذه الحـــاالت، ُأعلـــن تعافـــي 

1.700.000 مصاب على األقل.
والواليـــات المتحـــدة التـــي ســـجلت 
مطلـــع   ”19 “كوفيـــد  بــــ  وفـــاة  أول 
فبرايـــر، هـــي البلد األكثـــر تضرًرا من 
حيث عـــدد الوفيـــات واإلصابات مع 
89564 وفـــاة من أصـــل 1.486.742 
عـــن  يقـــل  ال  مـــا  وتعافـــى  إصابـــة. 

272265 شخًصا.
تحتـــل  المتحـــدة،  الواليـــات  وبعـــد 
بريطانيـــا المرتبة الثانية بتســـجيلها 
 243303 بيـــن  مـــن  وفـــاة   34636
إصابـــة. وتليهـــا إيطاليـــا مـــع 31908 

وفاة )225435 إصابة(.
وتحل فرنسا رابعًة مع 28108 وفاة 
)179569 إصابـــة(، ومن ثم إســـبانيا 

مع 27650 وفاة )231350 إصابة(.
وحتـــى اليوم، أعلنـــت الصين )بدون 
 82954 عـــن  كونـــغ(  وهونـــغ  مـــاكاو 
إصابة )7 إصابات جديدة بين األحد 
واإلثنيـــن( بينهـــا 4634 وفـــاة بينمـــا 

تعافى 78238 شخًصا.

جنيف ـ وكاالت

أكثر من 315 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم

القدس المحتلة ـ وكاالت

دانت محكمة إســرائيلية، أمس االثنين، مســتوطنا بالقتل والمسؤولية 
عــن هجــوم بالحريــق، فــي الحــادث المأســاوي الــذي راح ضحيته طفل 

ووالداه من عائلة دوابشة في الضفة الغربية.

منـــزل  مســـتوطنون  واســـتهدف 
األسرة في الضفة الغربية المحتلة 
العام 2015. وأعلنت المحكمة في 
بيـــان إدانـــة المســـتوطن عميـــرام 
بـــن أوليـــل، بالشـــروع فـــي القتـــل 
العمـــد والتآمـــر الرتـــكاب جريمـــة 
عنصرية، تلك التي هزت المجتمع 

الفلسطيني قبل 5 سنوات.
وأحرق الطفل علي دوابشـــة الذي 
شـــهرا   18 العمـــر  مـــن  يبلـــغ  كان 

حيـــا أثنـــاء نومـــه، وتوفـــي والداه 
متأثريـــن بحروقهمـــا بعـــد أســـابيع 
عـــدة، في حين نجا شـــقيقه أحمد 

من الحريق.
وكانت الجريمة البشعة قد وقعت 
قريـــة دومـــا بمحافظـــة نابلس في 
الضفة الغربيـــة، وذلك عندما ألقى 
مســـتوطنون يهـــود قنابـــل حارقة 
يوليـــو  فـــي  العائلـــة  منـــزل  علـــى 

.2015

إدانة مستوطن إسرائيلي في “مأساة أسرة دوابشة”

دبي ـ العربية.نت

قال المرشــد اإليراني علي خامنئي إنه يريد حكومة “ثورية وشــابة” في 
حديثه عن االنتخابات الرئاسية لعام 2021.

وقـــال أثنـــاء اجتمـــاع افتراضـــي عبـــر 
الفيديـــو، مســـاء األحـــد، مـــع مجموعة 
من الطـــالب وأعضاء جمعيات الطالب 
فـــي  والثقافيـــة  والعلميـــة  السياســـية 
طهـــران، “إنه يأمل أن تكـــون الحكومة 
المقبلة شابة وملتزمة بالنهج الثوري”.

تصـــوره  اإليرانـــي  المرشـــد  وأوضـــح 
أن  أقصـــد  “ال  قائـــال  الحكومـــة  لشـــكل 
الرئيس اإليراني القادم يجب أن يكون 
رجـــاًل يبلغ من العمر 32 عاًما، بل أقصد 
أن تأتـــي حكومـــة تعمل بجهد ونشـــاط 
وحيويـــة لمعالجـــة المشـــاكل والتغلـــب 

على الصعوبات في البالد”.
وبعـــد االســـتماع إلـــى أســـئلة 
الطـــالب، قـــال خامنئـــي: إنـــه 

يخاطب الشباب اإليراني 

“الذين يمتلكون مستقبل إيران” مطالبا 
إياهم باالمتثـــال للمثل العليا والمثابرة 
والتعبيـــر عـــن مطالبهـــم دون عـــدوان، 

ومحاولة توسيع الجبهة الثورية”.
كمـــا دعاهـــم إلـــى “النـــأي بالنفـــس عـــن 
أســـس  فـــي  يشـــككون  الذيـــن  أولئـــك 
يكونـــوا  وأن  اإلســـالمية،  الثـــورة 
متيقظين لمؤامرات العدو ضد الشباب 
اإليرانيين”، بحســـب تعبيـــره. وجاءت 
االحتجاجـــات  إلـــى  خامنئـــي  إشـــارة 
الشـــعبية المتكررة منـــذ العام 2017، إذ 
خرجت حشود من الشـــباب اإليرانيين 
إلـــى الشـــوارع للمطالبـــة بوضـــع حد 
للفســـاد وســـوء اإلدارة فـــي البـــالد، 
نظـــام  بإنهـــاء  المطالبـــة  إلـــى 

والية الفقيه برمته.

خامنئي يريد حكومة “ثورية وشابة” العام المقبل

القاهرة - وكاالت

كشـــف الجيـــش الوطنـــي الليبـــي، أمـــس 
االثنيـــن، تفاصيـــل األحـــداث التي وقعت 
فـــي قاعـــدة الوطيـــة غربـــي البـــالد، التي 
نفـــذت قـــوات الجيش “انســـحابا تكتيكيا 

منها، بشكل دقيق ومدروس جيدا”.
ونشـــر الجيـــش الليبي بيانـــا على صفحة 
“المركز اإلعالمي لغرفة عمليات الكرامة”، 
أوضـــح فيه أنه تم “ســـحب كل الطائرات 
ومنظومات الدفاع الجوي والمستشـــفى 
الميداني، وكل األطقم الطبية وســـيارات 
اإلسعاف، إذ لم تعثر الميليشيات إال على 
منظومـــة متضـــررة ومحطمـــة، وطائرات 

الخردة من العام 1980”.
وأوضـــح أيضـــا أنـــه كان هنـــاك ألـــف آلية 
ومدرعة وغرفة عمليات متنقلة ومعدات 
عسكريه دقيقة، “لم تتحصل الميليشيات 
على واحدة منها”. وأضاف أيضا أن 1500 
جندي انســـحبوا “ولم تأســـر الميليشيات 
أيـــا منهـــم، قائـــال “هنـــا يكمـــن الفـــرق بين 

االنسحاب التكتيكي والهروب، بنقطتين 
فقط وبشكل ُمبســـط”. وتابع “االنسحاب 
جزء مـــن الخطة العســـكرية التـــي تكون 
مدروسة بشكل جيد، وُيطبق ذلك الجزء 
بعد إتمام العملية كليا، أو الستعادة القوى 
والرجوع ألرض المعركة بخطة ممنهجة، 
لتفادي الخســـائر”. واســـتطرد بالقول “أما 
الهـــروب هـــو فعـــل ناتج عن خـــوف وقلة 

يقيـــن بصدق القضية، مـــا يؤدي إلى عدم 
مواجهة العدو وترك ســـاحة القتال وترك 

األسلحة واآلليات والجنود”.
إلـــى  الليبـــي  الوطنـــي  الجيـــش  وأشـــار 
أن قاعـــدة الوطيـــة “ليســـت ذات أهميـــة 
عســـكرية في الوقـــت الجـــاري”، لكنه نوه 
في الوقت نفســـه إلى أنها تشـــكل “إنجازا 

معنويا مهما جدا للميليشيات”.

قوات الوفاق تدخل “الوطية”..والجيش الليبي: ال أهمية للقاعدة

الميدانــي والمستشــفى  الجــوي  الدفــاع  ومنظومــات  الطائــرات  نقــل كل 
الجيش الليبي ينسحب “تكتيكيا” من قاعدة الوطية

دبي - رويترز

حذرت منظمة األغذيـــة والزراعة التابعة 
لألمـــم المتحدة )فاو(، أمـــس االثنين، من 
أن اليمـــن قد يواجه وضعـــا “كارثيا” فيما 
يتعلـــق باألمـــن الغذائـــي؛ بســـبب تفشـــي 
تحويـــالت  وتراجـــع  كورونـــا  فيـــروس 

العاملين بالخليج.
ويعتمد نحو 80 % من سكان اليمن على 

المساعدات ويواجه ماليين الجوع.
لمنظمـــة  المســـاعد  العـــام  المديـــر  وقـــال 
اإلقليمـــي  وممثلهـــا  والزراعـــة  األغذيـــة 
في الشـــرق األدنـــى وشـــمال إفريقيا عبد 
الســـالم ولـــد أحمـــد: إن “النظـــام الصحي 
كبيـــرة  لضغـــوط  بالفعـــل  يتعـــرض  كان 
وســـتتراجع قدراته اآلن إذا استمر مرض 
)كوفيـــد 19( الناجم عن فيـــروس كورونا 
في االنتشـــار، وســـيؤثر أيًضا على حركة 
النـــاس والبضائـــع”. وأضـــاف “الوضـــع قد 
يكـــون كارثيا فعال إذا تحققت كل عناصر 
أســـوأ سيناريو لكن لنأمل أال يحدث ذلك، 

واألمم المتحدة تعمل على تجنب ذلك”.
واليمن إلى جانب ســـوريا والســـودان من 
الـــدول األكثـــر عرضة للخطر في الشـــرق 

األوسط فيما يتعلق باألمن الغذائي.
وذكـــرت المنظمة التابعـــة لألمم المتحدة 
فـــي تقريـــر، أمـــس االثنيـــن، أن إجراءات 
العـــزل العـــام لمنـــع تفشـــي الفيـــروس من 
المرجح أن تؤثر على سالسل اإلمدادات 
اإلنســـانية التـــي توفر الغـــذاء لجزء كبير 

من السكان.
وســـجلت الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليا 
128 حالـــة إصابـــة مؤكدة بــــ )كوفيد 19(، 
و20 حالة وفاة في المناطق التي تسيطر 

عليها. 
وهنـــاك حاليـــا نحـــو 15.9 مليـــون يمنـــي 
يندرجـــون تحـــت تصنيـــف مـــن يعانـــون 
انعـــدام األمن الغذائي بين الســـكان البالغ 

عددهم 28 مليون نسمة.

كورونا سيؤثر على إمدادات الغذاء في اليمن

منظمــة األغذيــة والزراعة التابعــة لألمم المتحــدة تحذر
اليمن قد يواجه كارثة غذائية مع استمرار كورونا

تونس - سكاي نيوز عربية

تجــاوزت حملــة توقيعــات تطالــب بالتحقيــق فــي ثــروة زعيــم حركــة 
النهضة اإلخوانية في تونس راشــد الغنوشــي، حاجز الـ 5 آالف ُموّقع، 

حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” أمس االثنين.

وأوضح المراســـل أن عدد التوقيعات 
علـــى العريضة بلغ 5730، مشـــيرا إلى 
فـــي  يســـعون  العريضـــة  منظمـــي  أن 
هدفهـــم المقبـــل إلـــى رفـــع العـــدد إلى 

7500 توقيع.
وتطالب العريضة بالكشف عن مصادر 
ثـــروة الغنوشـــي، الـــذي يتولـــى حاليا 
منصـــب رئيـــس مجلـــس النـــواب فـــي 

تونس.
ثـــروة  فـــي  الناشـــطون  ويرتـــاب 

الغنوشـــي، لكونـــه لـــم يمـــارس أي 
اقتصـــادي  أو  مهنـــي  نشـــاط 
منـــذ قدومـــه إلـــى تونس قبل 

مـــن  9 ســـنوات قادمـــا 
لندن.

وتقول العريضة “إن الغنوشـــي أصبح 
مـــن “من أغنى أغنيـــاء تونس”، بثروة 
تقـــدر بأكثـــر مـــن مليـــار دوالر”. ودعـــا 
الموقعـــون علـــى العريضـــة، وهم عدد 
من األكاديميين والنشـــطاء والفنانين 
والمواطنيـــن، إلى ضـــرورة “التحقيق 
ثروة  في  وشفافية  جدية  بكل 

الغنوشي ومصادرها”.
كمـــا دعـــوا إلى تشـــكيل لجنة مستقلة 
للتحقيق في مصادر هذه الثروة التي 
تقـــول تقاريـــر “إنها تجـــاوزت المليار 
االتحـــاد  مـــن  تتكـــون  دوالر”، 
العـــام التونســـي للشـــغل ونقابـــة 
التونســـية  والرابطـــة  المحاميـــن 
للدفاع عن حقوق اإلنسان.

عريضة تونسية تسأل عن ثروة الغنوشي
القدس المحتلة ـ أ ف ب

صــرح وزيــر الخارجية االســرائيلي الجديد غابي أشــكينازي أمس االثنين، أن 
خطة الرئيس األميركي للسالم في المنطقة تشكل “فرصة تاريخية لمستقبل 

اسرائيل” ولترسيم حدودها، وذلك في أول كلمة يلقيها بعد توليه منصبه. 

وشـــكلت حكومة الوحدة االســـرائيلية 
الجديدة التي نالت ثقة البرلمان األحد، 
بعـــد نحو عـــام ونصف عام مـــن أطول 

جمود سياسي تشهده اسرائيل. 
انتخابـــات   3 الفتـــرة  تلـــك  وتخللـــت 
بنياميـــن  الـــوزراء  رئيـــس  خاضهـــا 
بينـــي  الســـابق  وخصمـــه  نتانياهـــو 

غانتس، من دون أن يحسما النتيجة.
هـــذه  فـــي  الســـلطة  تقاســـم  وســـيتم 
الحكومـــة بيـــن نتانياهـــو الـــذي يتزعم 

حـــزب الليكـــود اليمينـــي، والجنرال 
غانتس رئيس حزب “ازرق ابيض” 

الوسطي.
وجاءت تصريحات أشكينازي 
الخارجيـــة  وزارة  مقـــر  فـــي 

فـــي القـــدس الغربيـــة، وقـــال “ســـندفع 
نحـــو تطبيـــق الخطـــة األميركيـــة مـــن 
خالل التنســـيق مـــع اإلدارة األميركية”، 
مشددا على أن الرئيس دونالد “ترامب 
يضـــع أمامنـــا فرصة تاريخية لتشـــكيل 

مستقبل دولة إسرائيل لعقود مقبلة”.
فـــي  للســـالم  ترامـــب  خطـــة  وتنـــص 
الشـــرق األوســـط التـــي أعلنهـــا أواخـــر 
إســـرائيل  علـــى ضـــم  الماضـــي،  ينايـــر 
الغربيـــة  الضفـــة  فـــي  مســـتوطنات 
األردن  غـــور  ومنطقـــة  المحتلـــة، 
طـــول  علـــى  االســـتراتيجية 
التـــي  األردنيـــة،  الحـــدود 
تشكل 30 % من مساحة 

الضفة الغربية.

وزير خارجية إسرائيل: سندفع نحو تطبيق خطة ترامب
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للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  يتجـــه 
الطائـــرة إلـــى إطـــاق مســـمى “دوري 
الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل خليفة 
للكـــرة الطائـــرة” على مســـابقة دوري 
الدرجـــة األولـــى ابتداء من الموســـم 

المقبل 2021/2020.
وأكد مصدر مطلع لـ “الباد ســـبورت” 
أن االتحـــاد يتدارس الفكرة ويســـعى 
الجهـــات  مخاطبـــة  بعـــد  لتطبيقهـــا 
المختصة والحصـــول على موافقتها 
النهائية، وقد بحث موضوع التسمية 
االتحـــاد  أروقـــة  داخـــل  الجديـــدة 
أعضـــاء  كافـــة  بموافقـــة  وحظيـــت 
اســـتكمال  بانتظـــار  اإلدارة  مجلـــس 
باقي اإلجراءات وفقا للوائح والنظم 

المتبعة.
ويأتـــي هذا المقتـــرح األول من نوعه 

علـــى المســـتوى المحلـــي وفـــي أول 
مبـــادرة مـــن اتحـــاد رياضـــي تخليدا 
لذكـــرى الشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل 
خليفـــة وتقديـــرا لـــدوره البـــارز فـــي 
االرتقـــاء بالحركـــة الرياضيـــة عموما 
ولعبـــة الكـــرة الطائرة بشـــكل خاص، 
خصوصا وأنه ساهم في رعاية ودعم 
العديـــد من مســـابقات الكـــرة الطائرة 
الخليجيـــة  والبطـــوالت  المحليـــة 

والعربية واآلســـيوية والعالمية التي 
تأســـيس  منـــذ  المملكـــة  احتضنتهـــا 
االتحـــاد العـــام 1974، وكان أحد أبرز 

الداعمين التحاد الكرة الطائرة.
ويشـــار إلـــى أن دوري الدرجة األولى 
للكـــرة الطائـــرة التـــي تتنافـــس فيهـــا 
ثمانيـــة أنديـــة تعتبـــر أقـــوى وأطول 
مسابقة ينظمها االتحاد ويمثل بطلها 

البحرين ببطولة األندية الخليجية.

الشيخ عيسى بن راشد

ابتــداء مــن الموســم المقبــل علــى دوري الدرجــة األولى
اتحاد الطائرة يتجه إلطالق “دوري عيسى بن راشد”
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سبورت

أطلــق نــادي المحــرق مســابقة للفئات العمرية لكــرة القدم، وذلــك بالتعاون مع 
شــركة ســند العقارية. وتأتي المسابقة التي ستبدأ خالل األيام المقبلة؛ تزامًنا 
مــع الظــروف الراهنــة لفيــروس كورونــا العالمــي، وتشــجيًعا مــن إدارة النادي 
لالعبين؛ للمحافظة على مســتويات اللياقة البدنية خالل فترة توقف النشــاط 
الرياضــي، وتطبيًقــا لمبــادرة )خلــك فــي البيت(، خصوًصــا وأن موســم الفئات 
انتهــى رســمًيا بقــرار االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الصــادر فــي شــهر أبريــل 

الماضي.

وســـتخصص المســـابقة لجميع الفئات 
وهـــي:  القـــدم،  كـــرة  فـــي  العمريـــة 
)البراعم، األشبال، الناشئين والشباب(، 
مـــن  للتقييـــم  الاعبـــون  وســـيخضع 
قبـــل أجهزتهـــم الفنيـــة كاً فـــي فئتـــه. 
نقديـــة  جوائـــز  النـــادي  وســـيخصص 
لاعبيـــن الفائزين فـــي عملية التقييم. 
ويشـــرف على المســـابقة مشـــرف عام 

الفئات بنادي المحرق علي سند.

وتتمثل المسابقة في إرسال مجموعة 
الفنيـــة  قبـــل األجهـــزة  مـــن  تدريبـــات 
لاعبين، على شـــرط تطبيقها من قبل 
الاعبيـــن عبـــر تقنيـــة “الفيديـــو”، مـــع 
ضـــرورة الحفـــاظ علـــى لبـــس مابس 
النـــادي والبقاء في المنزل. وســـتكون 
آليـــة اختيار الفائز عبر الاعب الملتزم 
في أداء التدريبات والبقاء في المنزل، 

إضافة إلى االلتزام بلباس النادي.

وتأتـــي خطـــوة نـــادي المحـــرق مميزة 
علـــى صعيد تشـــجيع الاعبين بصورة 
رغـــم  التدريبـــات  ألداء  مغايـــرة؛ 
توقف النشـــاط الكـــروي، خصوصا مع 

تخصيص جوائز نقدية للفائزين.

للمحافظــة على مســتويات اللياقة خالل فتــرة التوقف

المحرق يطلق مسابقة لفئات الكرة

يتطلع لالحتراف الخارجي عبر بوابة “السماوي”

خالل ترؤس ســموه االجتمــاع األســبوعي للجنة “اســتجابة”

الشيخ : أسباب فنية النتقالي من األهلي للرفاع

خالد بن حمد: خطة لتطوير الرياضة المدرسية

األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  العـــب  أكـــد 
جاســـم  القـــدم  لكـــرة  األهلـــي  والنـــادي 
الشـــيخ أن الرغبة في انتقاله إلى الرفاع 
الموســـم المقبـــل تعـــود ألســـباب “فنيـــة”، 
مؤكـــدا أن الخروج من ناديه األم األهلي 
بعـــد 15 عاما ليـــس باألمر الســـهل، ولكن 
االحتراف والرغبة في تطوير الذات هي 
الدافـــع الرئيـــس وراء الخروج من القلعة 

الصفراء.
وكان األهلـــي توصـــل إلى اتفاق رســـمي 
مـــع الرفـــاع النتقـــال جاســـم الشـــيخ إلى 
الموســـم  مـــن  ابتـــداء  األخيـــر  صفـــوف 

المقبل 2020/2021.
وأضـــاف الشـــيخ فـــي تصريـــح خـــاص لـ 
“البـــاد ســـبورت” أن الرفـــاع يعتبـــر ناديا 
منافســـا على البطـــوالت ويمثل البحرين 

فـــي بطـــوالت خارجيـــة وهو ما يســـاهم 
في تســـليط الضوء علـــى الاعب ويفتح 
كمـــا  الخارجـــي،  اإلحتـــراف  أبـــواب  لـــه 
أوضـــح أن كـــرة القـــدم في نـــادي الرفاع 
اصبحـــت مشـــروعا واعـــدا يحمـــل آفاقا 
مســـتقبلية مستشـــهدا على ذلك بتجديد 
عقد المدرب الوطني علي عاشور لثاثة 
مواسم قادمة، كما أن من ضمن األسباب 
الرفـــاع  إلـــى  لانتقـــال  شـــجعته  التـــي 

مشاركته بنفس المركز )وسط مهاجم(.
وأضاف “ما ذكرته ليس تقليا من النادي 
األهلـــي الذي اعتز وافتخر بتمثيله ولكن 
الجميـــع يعلـــم بـــأن الكـــرة األهاوية تمر 

بمرحلة إعادة بناء ..”
وذكـــر الشـــيخ بأنـــه وبالرغـــم مـــن جميع 
األســـباب التـــي ذكرهـــا إال أنـــه لـــم يكـــن 
ابتـــداء  للرفـــاع  االنتقـــال  علـــى  مصـــرا 

مـــن الموســـم المقبـــل ولم يرفض بشـــكل 
قاطع خوض موســـمه األخيـــر في النادي 
األهلـــي، موضحـــا “ عندمـــا تقـــدم الرفاع 
بالعـــرض لم أصر علـــى االنتقال.. ولكنني 
شـــرحت لمجلس اإلدارة النقاط الســـالفة 
للســـماوي  اللعـــب  فـــي  ورغبتـــي  الذكـــر 
مبلـــغ  مـــن  األهلـــي  اســـتفادة  وإمكانيـــة 
انتقالـــي الســـتقطاب العب آخـــر بدال من 
أن انتقـــل مجانـــا في الموســـم الذي يليه 

2021/2022 وكان القرار بيدهم ..”.
وتمنـــى الشـــيخ بـــأن يكـــون عنـــد حســـن 
ظـــن جماهيـــر ومنتســـبي نـــادي الرفـــاع، 
شـــاكرا ومقدرا دعم النادي األهلي وكافة 
جماهيره ومحبيـــه ومجلس إدارته وكل 
مـــن أشـــرف علـــى تدريبـــه منـــذ الفئـــات 
العمريـــة، وخص بالشـــكر النجـــم الدولي 
السابق محمود جال الذي كان العبا في 

صفـــوف األهلي والذي كان له تأثير كبير 

علـــى أدائه فـــي أول تواجد له مع الفريق 

األول بالنادي األهلي.

تـــرأس النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس اللجنة األولمبيـــة البحرينية رئيس 
“اســـتجابة”  والمتابعـــة  والتنفيـــذ  التنســـيق  لجنـــة 
بالمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة، االجتماع األســـبوعي للجنة 

“استجابة” عبر تقنية االتصال المرئي.
وشـــهد االجتماع مشـــاركة أعضاء اللجنـــة إلى جانب 
مشاركة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ووزيرة 
الصحة فائدة الصالح ورئيس جامعة البحرين   رياض 
حمـــزة واستشـــاري جراحـــة العظـــام والكســـور جمال 
صالـــح. وفي مســـتهل االجتماع، رحب ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة بالجميع، مقدرا ســـموه جهود 
الجهـــات الحكومية فـــي تنفيذ المشـــروعات التنموية 

التي تساهم في تقدم وازدهار المملكة.
الموضوعـــات  مـــن  عـــددا  االجتمـــاع  ناقـــش  بعدهـــا، 
المدرجة على جدول األعمال، إذ بحث ســـمو الشـــيخ 

خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــددا مـــن المشـــروعات 
الرياضيـــة التي تســـعى اللجنة إلى تنفيذهـــا بالتعاون 
والشـــراكة مع الجهات الحكومية ذات العاقة، والتي 
ستســـاهم فـــي تطوير قطـــاع الشـــباب والرياضـــة، إذ 

وجـــه ســـموه إلى وضع خطة شـــاملة لتطوير الرياضة 
المدرســـية فـــي جميـــع المـــدارس، في إطار التنســـيق 
القائم بين المجلس األعلى للشباب والرياضة، ووزارة 
التربيـــة والتعليـــم، وضمن مبـــادرة اســـتجابة، إذ تقرر 
التوســـع في اســـتخدام الصاالت الرياضيـــة للمدارس 
والبالـــغ عددهـــا 67 صالـــة متعـــددة االســـتخدام مـــن 
قبـــل االتحـــادات واألنديـــة الرياضيـــة، ومـــن ضمنهـــا 
الصاالت الرياضيـــة النموذجية ذات المعايير الدولية.  
وســـيتولى المجلس األعلى للشـــباب والرياضة تنظيم 
وزارة  مـــع  المباشـــر  بالتنســـيق  الصـــاالت  اســـتخدام 
التربية والتعليـــم. وتم خال االجتماع أيضا، التطرق 
إلـــى ملـــف االســـتثمار في الطـــب الرياضـــي من خال 
وضـــع اســـتراتيجيات ممنهجة مع الجهـــات المختصة 
فـــي هـــذا الشـــأن، تتمحـــور حـــول إنشـــاء مستشـــفى 
رياضـــي متخصص، في خطوة تعكس الوجه الريادي 
لمملكة البحرين في القطاع الصحي والذي يعد إحدى 

ركائز التنمية المستدامة.

جاسم الشيخ

سمو الشيخ خالد بن حمد خالل االجتماع

 كيف سيكون برنامجك في “رمضان  «
كورونا”؟

محمد: العبـــادة والتقرب إلى هللا، والقيام ببعض 
التمارين الرياضية المنزلية.

ما سلبيات وإيجابيات كورونا معك كرياضي؟ «

جيـــم  هنـــاك  يوجـــد  ال  هـــي  الســـلبيات  محمـــد: 
بالتماريـــن  للقيـــام  جـــًدا  محـــدودة  واإلمكانـــات 
للحفـــاظ علـــى اللياقة البدنيـــة. أمـــا اإليجابيات، 
فهـــي أصبـــح للعائلة وقـــت اكثر وأعطـــى فرصة 

للجسم للراحة اإليجابية.

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

محمد: مع إلغاء المســـابقات منًعا النتشار المرض 
والحفاظ على صحة وسامة الجميع.

كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟ «

محمـــد: ســـوف تتأثـــر الرياضة نوعـــا ما في 
حـــال اســـتمر الوضع لوقت كبيـــر، وفي حال 
عودتها بأســـرع وقت ممكن لـــن يكون هناك 

تأثير كبير على المســـتوى الاعب خصوصا، 
والرياضة عموما.

هل اكتشفت الكورونا فيك شيئا جديدا غير  «
هوايتك الرياضية؟

محمـــد: هوايـــة الرســـم موجودة ســـابًقا، لكن في 
هالفترة أصبح الوقت أكثر لها. 

 
 ما وجبتك المفضلة على الفطور والسحور؟ «

محمـــد: فـــي الفطـــور الثريـــد واللقيمـــات مـــن يد 
زوجتـــي )أم فطـــوم(، وعلـــى الســـحور الحلويات 

والحليب.

طبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

محمد: الثريد واللقيمات ال يغيبان أبدا.

ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

محمد: المباريات وبعض األحيان المسلسات.

 موقف سابق تتذكره في كل شهر رمضان؟ «

محمد: ال تخطر في بالي مواقف بالوقت الحالي.

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 االتفاق 

فيصل محمد.

الثالثاء 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 - العدد 4235

عيسى بن علي يستحق الثقة الملكية
ال أجد الكلمات المناســبة لوصف ســعادتي بخبر تعيين ســمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيا 
فــي وزارة شــؤون مجلــس الــوزراء الموقر بقرار ملكي ســاٍم، يحمل أبعاًدا حكيمة ونظــرة ثاقبة كما 

تعودنا دائًما من لدن جالك الملك المفدى. 
 والحقيقة، إن شــهادتي في ســمو الشــيخ عيسى بن علي مجروحة، فهذا الشاب المنحدر من سالة 
نبيلــة، تربــى فــي كنــف دار الحكومــة وهــو تلميــذ نجيب من تامــذة الوالــد والمعلم صاحب الســمو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه. 
 ومــا جــاءت الثقــة الملكيــة إال لتفســح الطريــق أمــام ســمو الشــيخ عيســى فــي أن يترجم مــا تعلمه 
طــوال الســنوات الماضيــة، ليســير علــى خطى جده األمير خليفة بن ســلمان، في خدمــة المواطنين 

والمساهمة في رفعة شأن مملكتنا الغالية. 
 وإن كان ثمــة مــا يقــال فــي مناســبة مفرحــة كهــذه، فهــو التقــدم بالتهنئة إلــى من عكف علــى تربية 
هــذا الشــاب حتــى بلغ العلــى في مرحلة متقدمة مــن حياته، وأصبح أحد أعمــدة القيادة في مملكة 
البحريــن، وأعنــي بذلــك والده ســمو الشــيخ علــي بن خليفة، الــذي غرس فيه مــكارم األخاق وحب 

الناس. 
 أمــا عــن الخطــوات المتوقعــة مــن ســمو الشــيخ عيســى بعــد أن تبوأ هــذه المكانــة المرموقــة، فإنها 
سياســة األبــواب المفتوحــة لجميــع المواطنيــن دون تفرقة أو تمييــز، ومن خال معرفتي المســبقة 
بســموه، التــي تعــززت بالمواقــف والتجــارب، أجــزم علــى أنــه ســيكون حريًصــا علــى خدمــة وطنــه 

بإخاص وسوف يدأب على مساندة المواطنين.
 وأذكــر أن مــن مواقفــه الجليلــة عندمــا كان رئيًســا التحــاد الســلة، أنه قــام بزيارات ميدانيــة لجميع 
األنديــة فــي القــرى والمدن البحرينيــة، ليتعرف عن كثب على واقعها، بل إنه بادر بمســاعدة األندية 

والمنتخبات الوطنية من حسابه الشخصي لقناعته التامة أن المنصب تكليف وليس تشريًفا. 
  وأخيــرا، أهنــئ ســمو الشــيخ عيســى بــن علي على الثقــة الملكية وأتمنــى له التوفيــق والنجاح في 
مهمتــه الجديــدة التــي ستكشــف المزيد عــن شــخصيته الرائعة والمثيــرة لإلعجــاب، وأبتهل هللا أن 

يسّدد خطاه على فعل الخير والصاح لهذا الوطن ومن يعيش على ترابه.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

حسن علي

أحمد مهدي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد



من بين األعمال الدرامية الجديدة التي تبثها إذاعة البحرين 
خــال شــهر رمضــان مسلســل “ لطائف األخبــار”، وهو 
مسلســل درامي تاريخي مكون من 30 حلقة، ويستعرض 
قصصا ونوادر اشتهرت عبر تاريخ العرب القديم من خال 

شخصيات تاريخية منوعة في قالب كوميدي خفيف باللغة 
العربيــة الفصيحة، ويؤدي هذا العمــل علي القطان وفاطمة 

محمد ومحمد نعمة وكوكبة من الفنانين، ويعرض على البرنامج العام وبحرين 
إف.إم في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا، واإلعادة الثانية والربع مساء.

حــرص المطرب وليــد توفيق علــى تهنئة الفنــان محمد 
رمضــان على نجــاح مسلســله الجديد “البرنــس”، الذي 
يعرض حاليا في السباق الرمضاني، وحقق شعبية كبيرة 
بعــد األداء الكبير الذي ظهر عليه نجــوم وأبطال العمل 

الدرامي الذي يقوم بإخراجه محمد سامي.
ونشــر المطرب وليد توفيق صورة تجمعه مع الفنان محمد 

رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: “مبروك صديقي 
العزيز، أخي محمد مسلسل البرنس عمل رائع بالتوفيق دائمًا إن شاء الله”.

نشرت الفنانة هنا شيحة صورًة جمعتها بشقيقتها حا، هنا 
فخــورة بأداء حا وكل ما تحققه من أصداء، رغم أن معظم 
المتابعيــن يلعنــون بها ويشــتمونها؛ ألنها أجــادت لعب 
دورهــا وجعلتهم يقتنعون بكرهها ليســرا وحقدها عليها. 

تقوم الفنانة هنا شــيحة بدور “ندى” في مسلســل “شاهد 
عيان” بــدور صحفية تســاعد إحــدى العصابــات وتتخلى عن 

زوجها “حســن الرداد” ومع تطور األحداث تصبح أكثر شًرا. حا تلعب أكثر أدوارها 
شًرا بمسلسل “خيانة عهد” الذي تقاسمها بطولته القديرة يسرا وجومانة مراد.

هنا وحالتهنئة توفيقلطائف األخبار

15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438
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إن ارتفاع درجة الحرارة هذه األيام يؤدي إلى العطش، ويلعب نوع الغذاء 
الذي يتناوله الصائم دوًرا كبيًرا في تحمل العطش أثناء ساعات الصيام، 

ولكي تتغلب على اإلحساس بالعطش يمكن اتباع التالي:
- تجنب تناول األكالت واألغذية المحتوية على نسبة كبيرة من البهارات 

والتوابل، واألغذية المالحة والمخلالت خصوصا عند وجبة السحور.
األغذية  هذه  فإن  السحور،  عند  الطازجة  والفواكه  الخضراوات  تناول   -
تحتوى على كميات جيدة من الماء واأللياف، التي تمكث فترة طويلة في 

األمعاء، ما يقلل من اإلحساس بالجوع والعطش.
السحور  عند  الماء  من  كبيرة  كميات  شرب  أن  األشخاص  بعض  يعتقد   -
يحميهم من الشعور بالعطش أثناء الصيام، وهذا اعتقاد خاطئ ؛ ألن معظم 
ساعات  بعد  بفرزها  الكلية  تقوم  لذا  الجسم  حاجة  عن  زائــدة  المياه  هذه 

قليلة من تناولها.

حرارة الجو في شهر رمضان

اللهم من نام على ضيق 
فأيقظه على فرحة تسعد 

قلبه، اللهم من كان مريضا 
فارزقه شفاء ال يغادر سقما، 

اللهم إن كان محتاجا 
فارزقه من حيث ال يحتسب، 

اللهم قربنا بك وحدك.
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صحتك مع الصوم

الدكتور مكي  الــراحــل  الــمــؤرخ  كــان 
ــن الــنــويــدرات”  ــ مــحــمــد ســرحــان “اب
ــم وأنــشــط الــمــؤرخــيــن على  مــن أهـ
وأثـــــرى  الـــخـــلـــيـــج،  دول  مـــســـتـــوى 
الــمــكــتــبــة الــبــحــريــنــيــة بــســالســل من 
اإلصــدارات، وكان يتميز رحمه هللا 
إليه  وأوكلت  غزير  ثقافي  بمخزون 
في  ثقافية  ملحقية  تأسيس  مهمة 
مدينة بومبي من قبل وزارة التربية 
وشغل   1978 ــعــام  ال فــي  والتعليم 
عدة مناصب حكومية، وبعد تقاعده 
ومواصلة  والكتابة  للتأليف  تــفــرغ 
تــجــربــتــه ومــشــاهــداتــه ومــطــالــعــاتــه 
“أدباء  سلسلة  أنجز  حتى  الواسعة، 

سلسلة  وهــي  متميزون”  خليجيون 
بارزة في  20 شخصية أدبية  غطت 
سلسلة  والخليج.مشروع  البحرين 
“أدباء خليجيون متميزون” كما جاء 
جـــادة،  مــحــاولــة  بــأنــهــا  تعريفها  فــي 
المؤثرات  عن  العلمي  الكشف  بغية 
الـــتـــي أســهــمــت بــشــكــل مــبــاشــر في 
المتميزين،  الخليج  ــــاء  أدب تــكــويــن 
األدبية  بمنهجهم وآرائهم  والتعريف 
أبرز  والنقدية والشعرية، إلى جانب 
لتطبيق  الــطــمــوح  فــي  مــحــاوالتــهــم 
مسيرة  على  واآلراء  المناهج  هــذه 
األدب الخليجي وتاريخه مع تقديم 
المختارة،  النصوص  مــن  مجموعة 
يــود  ــمــن  ل الــخــاصــة  األهــمــيــة  ذات 

والمتابعة  الـــــدراســـــة التعمق 

هؤالء األدباء، رواد نهضتنا الثقافية 
الــعــربــي. في  عالمنا  فــي  الــمــعــاصــرة 
ــذه الــســلــســلــة، يــســرد مكي  مــضــمــار هـ
قصة  منها  کتاب  لكل  سرحان،  محمد 

حياة أحد أشهر عباقرة الخليج العربي، 
المحلية  المصادر  على  استنادا  وذلــك 
إبراهيم  منها:  صــار  وقــد  الــمــوثــوقــة.. 
سلمان  القصيبي،  غـــازي  د.  الــعــريــض، 
المقرب  ابــن  الــزائــد،  هللا  عباد  التاجر، 
عبدالرحمن  الطائي،  عبدهللا  العيوني، 

المعاودة.
كما ألف سلسلة “أعالم الفكر البحريني” 
وتـــنـــاولـــت األســـمـــاء الــتــالــيــة.. شــاعــر 
رائــد  الخليفة،  محمد  أحــمــد  الطبيعة 
الشاعر  البحرين  فــي  األدبــيــة  النهضة 
الكبير إبراهيم محمد الخليفة، واسطة 
العقد بين أدب الشيخين الشاعر محمد 
بن عيسى الخليفة، الدكتور غازي عبد 
الرحمن القصيبي، الدكتور محمد جابر 
األنـــصـــاري، مــفــكــر عــربــي مــعــاصــر من 
جاسم  عبداللطيف  الدكتور  البحرين، 
كانو وسطوع نجم الكلمة الطيبة،أحمد 
ــا، حــســن كــمــال  كــمــال صــحــفــيــا وقـــاصـ
بن  عبدهللا  شخصية  الكروان،  الشاعر 
خالد آل خليفة عبقرية جذابة وهادئة، 

ابراهيم العريض شاعر العروبة .
الذي  سرحان  مكي  الدكتور  هللا  رحــم 

خلف لنا هذا التراث المجيد.

المورخ الراحل مكي سرحان

“أدباء خليجيون متميزون”... قوة الريادة وأهمية االكتشاف

تــشــتــهــر مــصــر بــعــصــيــر الــخــشــاف، 
ــن أهـــــم وأشـــهـــى  ــر مــ الــــــذي يــعــتــب
المبارك،  رمضان  شهر  في  العصائر 
ــا يـــكـــون مـــوجـــودا على  وغـــالـــًبـــا مـ
يتناوله  مــا  وأول  اإلفــطــار  مــائــدة 
من  الخشاف  ويتكون  المصريون. 
ُمغذية  ُمجففة  فــواكــه  مجموعة 
بالمعادن  تمده  إذ   ، الجسم  لصحة 
فترة  أثناء  فقدها  التي  والعناصر 

الصوم كما ُيحارب العطش.

المقادير:

كوب من التمر الُمجفف.
ربع كوب من المشمش الُمجفف.

ربع كوب من التين الُمجفف.
ربع كوب من البرقوق الُمجفف.

3 أكواب من الحليب السائل.
ملعقة كبيرة من السكر.

كمية من الُمكسرات الُمشكلة، مثل 
اللوز، والفستق، والكاجو، والفستق 

الحلبي، والزبيب، وجوز الهند.

التحضير:

ــاًل مــن الــتــمــر، والــمــشــمــش،  قــطــع كـ

والتين والبرقوق إلى قطٍع صغيرة.
انقع التمر في وعاء لمدة 6 ساعات 

أو أكثر.
الفواكه  باقي  انقع  آخر  وفي وعاء 
الُمجففة والمقطعة لمدة 4 ساعات.
وعاء  في  واسكبه  التمر  ماء  صف 

جديد.
مجموعة  على  الــنــاتــج  الــمــاء  وزع 
من األكواب بحيث يمتلئ كل كوب 

بمقدار الثلث فقط.
صف ماء الفاكهة الُمجففة األخرى، 
واسكب ماء النقع في وعاء جديد.

الــوعــاء وحركي  إلــى  السكر  اضــف 
جيًدا.

ــف الـــمـــاء عــلــى األكـــــواب الــتــي  اضـ
بحيث  التمر  نقع  ماء  تحتوي على 

ُيصبح ُممتلًئا إلى الثلث.
ــيــب عــلــى األكـــــواب  ــحــل ــكـــب ال اسـ

بالتساوي.
 3 لمدة  الثالجة  فــي  ــواب  األكـ ضــع 

ساعات.
ــوز الهند  ــواب بــالــزبــيــب وجـ ــ زيـــن األك
ــُمـــكـــســـرات حسب  وبـــعـــض أنــــــواع الـ
الرغبة، وقدم مشروب الخشاف بارًدا.

خـشــــاف رمـضـــان

مطبخ

شاهدنا جميعا في رمضان حتى اآلن 
الخليجية  الــمــســلــســالت  مــن  الــعــديــد 
العام، وحظيت هذه  التي قدمت هذا 
بحسب  كبيرة  بمشاهدة  المسلسالت 
ــيــة واإلعــالمــيــة  اإلحـــصـــاءات اإلعــالن
مـــن خـــالل الــصــحــف والــنــقــاد وحــتــى 
االستطالعات  خالل  من  المشاهدين، 

المتخصصة.
ناقدة،  بعين  لها  متابعتي  خــالل  ومــن 
بــالــرغــم  ــو  هـ كــــان  األول  ــســــاس  اإلحــ
فالدراما   ،٢٠٢٠ للعام  وصلنا  أننا  من 
الخليجية مكانك سر كما يقال، بسبب 
العالم يتقدم في محتواه  أن  أول هو 
ــود الــمــنــصــات  ــ ــط وجـ الــتــرفــيــهــي وســ
الــكــبــيــرة الــتــي نــعــيــش مــعــهــا كــل يــوم 
مثل نتفليكس وديزني الس وأمازون، 
وغيرها، لكن كتاب الدراما مازالوا في 
إنتاج  منه  بـــدأوا  التي  نفسها  النقطة 
وال  لــأســف،  الخليجية  المسلسالت 
يعرفون أو ربما يتغافلون أن المشاهد 
أكثر  أصبح  اليوم  والعربي  الخليجي 
وبالطبع  يشاهد!  وهــو  ووعيا  اطالعا 
ــجــمــيــع، فــعــنــدنــا  ــا أنــــا ال أقـــصـــد ال هــن
جميلة  وأعمال  بحرينيون  مخرجون 
بقصتها  االنتباه  تلفت  ذلك  كل  وسط 
بسبب  التحفظات؛  بعض  مــن  بالرغم 
التي ال يريدون  التقليدية  او  النمطية 

الخروج منها، وال أعلم لماذا؟
والمضمون  الــفــكــرة  عــن  اوال  أتــحــدث 
واألداء واإلخراج والتجديد، فمازالت 
المشكالت  تــقــدم  الخليجية  الـــدرامـــا 
حلول،  أي  لها  تجد  أن  دون  من  فقط 
العمل  مشكالت عائلية مكررة، أو في 
الرومانسية  فــي  حــتــى  أو  ــــورث  ال أو 
ــهــم يــســيــرون عــلــى نــمــط واحـــد  وكــأن

ــط ال يــتــغــيــر، وتــبــتــعــد بـــصـــورة  ــ وخـ
ــذي يعيشه  ــ الـ ــــواقــــع  ال ــن  عـ ــة  ــحـ واضـ
“متخلفة”  بــصــور  بتقديمه  الخليجي 
أعلم  وال  اليوم،  نعيشه  عما  ومختلفة 
أسماء  نملك  أننا  خصوصا  ذلك  سبب 
كــبــيــرة فــي اإلنـــتـــاج الــتــلــفــزيــونــي من 
كتاب ومؤلفين ومتخصصين، ومازلوا 
يــقــدمــون أعـــمـــاال هــابــطــة بــيــعــدا عما 
يحس به أو يقدمه المواطن الخليجي 
الذي ال يسكن في قصور دائما، أو أن 
“فــول  وهــي  نومها  مــن  تصحو  البنت 
مــيــكــاب” وأخـــطـــاء كــثــيــرة فــي كتابة 
إلى  القنوات  نغير  وأصبحنا  القصص، 
إلعــادة  لــول”  “البحرين  قناة  مشاهدة 
والكاميرا  لــول  فــرجــان  فــي  األمــجــاد 
الخفية والبرامج القديمة مثل: غناوي 
سي،  بي  ام  في  الزلق  ودرب  بوتعب 
وكأن صناع الدراما يجهلون ما نريده 

حقا!
المسلسالت الخليجية هذا العام كانت 
المتوقعة،  النمطية  المواضيع  حــول 
كــمــا ذكـــرت اإلرث، والــشــركــات  وهـــي 
ــة  ــريــ ــة، والـــمـــشـــكـــالت األســ ــيـ ــلـ ــائـ ــعـ الـ
تسلم  لم  التراثية  وحتى  والعاطفية 
تلك  بعض  عاشوا  لناس  األخطاء  من 

األجواء، وثيمات ثابتة لم تخرج منها 
الكوميدية  وحتى  المسلسالت،  هــذه 
العديد  قدمت  البعض،  عند  الناجحة 
ــرأة، لكن  ــجــ ــ ــا ب ــمـ مـــن الــمــشــكــالت ربـ
أتابع  المثال  سبيل  على  الــحــل؟  أيــن 
 ،Reasons Why 13 شخصيا مسلسل
في  للمراهقين  عدة  مشكالت  ويقدم 
بأسلوب  والــعــالــم  المتحدة  ــواليــات  ال
المشكالت  يــقــدم هـــذه  مــتــقــن، حــيــث 

ألــف حــل وحــل بطريقة  لها  ويــجــد 
درامية جميلة، ناهيك عن المستوى 
ــارن،  ــدا ال أقــ ــ الــفــنــي فــيــه، وهــنــا أب
الخليجي  الـــمـــواطـــن  ــيـــوم  الـ ــكــن  ل
المسلسل على  مثال وهو يتابع هذا 
تقنعه  أن  تستطيع  كيف  نتفليكس، 
بما تقدمه من أعمال خليجية؟ على 

وكتاب  والمنتجين  المخرجين 
بأن  يعوا  أن  خصوصا  الــدرامــا 

الخليجي  أو  البحريني  المشاهد 
عموما اليوم يعيش مرحلة متطورة 

فــي حــيــاتــه، ويــشــاهــد األفـــالم 
وبات  الكبيرة،  واألعــمــال 

مــــطــــلــــعــــا 
عـــــــــــلـــــــــــى 

الدراما 

في العالم أجمع، وصار يقارن ويفاضل 
بين األعمال، لذلك فإن إرضاء جمهور 
ألنه  ــدا؛  جـ صعبا  صــار  درامــيــا  مثقف 
ببساطه يــقــارن بــذكــاء هــذه األعــمــال، 
مــــن جــمــيــع  خــــداعــــه  تــســتــطــيــع  وال 
األعمار، فاذا كنت تريد أن تنجح في 
الذكي  المشاهد  ضع  المقبلة  السنوات 
أوال أمامك، فهو يريد أعماال خليجية 
بــجــودة وإتــقــان واألهـــم مــن كــل ذلك 
ستقدمه  التي  األعــمــال  في  الواقعية 

لهم.
من  أذكـــى  البحريني  المشاهد  الــيــوم 
يغفل ويقدم لها أعماال هشة، فهو أكثر 
الفني؛  النقد  في  شراسة  المشاهدين 
لأعمال  المشاهدة  قــديــم  انــه  بسبب 
الدرامية العالمية، إلى جانب المواطن 
الخليجي الذي أصبح على دراية بكل 
المشاهدات،  لكثرة  الفني  النقد  نقاط 
ويتمنى فقط أن يشاهد “الواقعية” في 

األعمال المقدمة إليه.. فقط!

المسلسالت الخليجية.. مازالت بعيدة جدا عن الواقعية!

أسامة الماجد

طارق البحار
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هذه الصفحة برعاية

كرمـــت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن الموظـــف ســـيد مجيد 
ســـيد محفوظ باعتباره الموظف 
المثالي، وذلك في إطار جهودها 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز بيئـــة العمل 

وتحفيـــز العامليـــن بالغرفة على 
الوظيفيـــة  مهاراتهـــم  تطويـــر 
اإلبـــداع  علـــى  وتشـــجيعهم 
والعطـــاء والتميـــز فـــي مجاالت 

عملهم.

“الغرفة” تكرم موظفها المثالي

17 117 117
c r e d i m a x . c o m . b h

إلنشـــاء  البحريـــن  شـــركة  كشـــفت 
األساسات “BFCC”، الشركة الرائدة في 
هندسة األساسات والحلول الجيوتقنية 
في البحرين، كشفت الغطاء عن الهوية 
الجديـــدة للشـــركة، وذلـــك تماشـــًيا مـــع 
نجاحاتهـــا  إلبـــراز  المبذولـــة  الجهـــود 
المتميزة وخبرتها الواســـعة في الســـوق 
ويأتـــي  الماضييـــن.  العقديـــن  خـــال 
اإلعـــان عـــن كشـــف الهويـــة الجديـــدة 
التـــي تحتلهـــا  الرائـــدة  المكانـــة  ليؤكـــد 
الشـــركة في الســـوق المحّلية كمؤسسة 
بـــارزة فـــي مجـــال إنشـــاء األساســـات، 
وذلك بفضـــل خدماتها الجديـــرة بالثقة 

وذات مستويات الجودة العالية.
رئيـــس  ونائـــب  اإلداري  المديـــر  وقـــال 
مجلـــس اإلدارة رضـــا فتـــح هللا “بـــدأت 
األساســـات  إلنشـــاء  البحريـــن  شـــركة 

رحلتها في العام 1999، حيث ســـاهمت 
في إنشـــاء العديد من المشاريع الرائدة 
فـــي البحريـــن. نؤمـــن فـــي الشـــركة بأن 
الوقـــت مناســـب لتبنـــي هويـــة جديـــدة 
بعـــد إتمامنا لعقدين من الزمـــان التزمنا 
فيهما بتقديم أعلى مســـتويات الخدمة 
في مجال هندســـة األساسات والحلول 
القطاعيـــن  فـــي  للعمـــاء  الجيوتقنيـــة 
الخاص والحكومي، مرتكزين في عملنا 
علـــى االبتـــكار ووفـــق أعلـــى مقاييـــس 

ومعايير الجودة المعتمدة دولًيا”.

“البحرين إلنشاء 
األساسات” تكشف 

هويتها الجديدة

بازار الحواج مستمر حتى اليوم

تـــم تمديـــد فتـــرة بـــازار الحـــواج عبـــر 
الواتســـاب بنـــاء علـــى طلـــب العمـــاء 
وإضافـــة عـــروض جديدة عبـــر الخط 

الســـاخن حتى اليوم الثاثاء 19 مايو 
2020. فقط تواصل معنا على الواتس 
اختـــر   ،39994446 الرقـــم  علـــى  اب 

محافظتك ليصلـــك كاتالوج العروض، 
ثـــم ارســـل طلبـــك ليصلـــك خـــال 48 

ساعة.

أطلقـــت شـــركة إبراهيـــم خليـــل كانـــو، 
الوكيـــل الحصري لســـيارات تويوتا في 
البحرين، سيارة تويوتا C-HR الجديدة 
فـــي معـــرض  2020 وذلـــك  لعـــام  كليـــًا 
تويوتا بســـترة. وســـتعمل C-HR وهي 
لعامـــة  المبتكـــرة  اإلصـــدارات  أحـــدث 
تويوتا على إرســـاء قواعد جديدة لفئة 
أوفـــر”،  “كـــروس  المدمجـــة  الســـيارات 
وذلـــك بفضـــل تصميمهـــا الـــذي يوحـــي 
بالمغامرة، وقيادتها السلســـة وتوظيفها 
للبيئـــة  الصديقـــة  التقنيـــات  ألحـــدث 

الرائدة في فئتها.  
بتصميمهـــا الممّيز، يجّســـد طراز تويوتا 
C-HR )وهـــو اختصـــار لــــ “كوبيـــه هـــاي 
رايدر” أو Coupe High-Rider( الجديد 
كليـــًا االلتـــزام الراســـخ لرئيـــس شـــركة 
تويوتـــا، آكيـــو تويودا بتعزيـــز مفهومي 

الحريـــة فـــي األســـلوب واإلبـــداع فـــي 
الهندسة. 

تحـــدث المديـــر األول لتســـويق تويوتا 
فـــي شـــركة إبراهيـــم خليل كانـــو، أيمن 
شـــحادة عـــن المكانـــة المتميزة لســـيارة 
تويوتا C-HR ضمن  مجموعة طرازات 
تويوتـــا، قائـــاً  “تســـتند شـــعبية عامة 
معاييـــر  علـــى  البحريـــن  فـــي  تويوتـــا 
واالعتماديـــة  التحمـــل  وقـــوة  الجـــودة 
 C-HR التي تتمتـــع بها. ويعكس طـــراز
الجديـــد مـــدى تطـــور تقنيـــات هايبـــرد 

الكهربائيـــة المســـتخدمة فـــي ســـيارات 
تويوتا والتي تتناســـب مع رؤية شـــركة 
إبراهيـــم خليـــل كانـــو والتـــزام البحرين 
في تأمين مســـتقبل مســـتدام من خال 
توظيف هذه التقنيات الصديقة للبيئة. 
ونحـــن علـــى ثقـــة بـــأن ســـيارة تويوتـــا 
فـــي  واســـع  بإقبـــال  ســـتحظى   C-HR
المملكـــة خاصة مع ازديـــاد الطلب على 
الســـيارات التي تتميز بـــاألداء الصديق 
للبيئـــة والكفـــاءة العاليـــة في اســـتهاك 

الوقود”.

للبيئة ــة  ــق ــدي ــص ال الــتــقــنــيــات  أحــــدث  ــف  ــوظ ت
“إبراهيم كانو” تدشن تويوتا C-HR الجديدة

بالفيديــو،  الطبيــة  االستشــارات  خدمــة  البحريــن،  ســوليدرتي  أطلقــت 
“راجع الطبيب”، وذلك ضمن حرصها على ســالمة عمالئها، وذلك  تماشــيا 
مــع التزامهــا المســتمر ومســؤوليتها تجــاه المجتمــع فــي مكافحة انتشــار 

فيروس كورونا.

الطبيـــة،  االستشـــارة  هـــذه  تعتبـــر 
مدعومـــة  جديـــدة  خدمـــة 
بالتكنولوجيـــا الحديثة، حيث توفر 
للعمـــاء إمـــكان التواصـــل عـــن ُبعد 
للحصـــول  مـــع األطبـــاء  والتفاعـــل 
على استشـــارات طبية مجانية من 
خـــال مكالمـــة فيديو. يتـــم توفير 
 Health الخدمـــة من جانب شـــركة
خدمـــة  مـــزود  وهـــي   -  at Hand
الرعاية الصحية عن ُبعد المرخصة 
الطـــب  قســـم  رئيـــس  وقـــال  مـــن 
والحيـــاة في ســـوليدرتي البحرين، 

مـــن جهودنـــا  “كجـــزء  تـــرك  راشـــد 
المســـتمرة لضمـــان ســـامة عمائنا 
فـــي  التباعـــد االجتماعـــي  وتعزيـــز 
المملكـــة خال هـــذه الفتـــرة، نفخر 
بتقديم خدمة االستشارات الطبية 
عن طريق الفيديو، وذلك من خال 
تقديم االستشارة عبر اإلنترنت من 
المنزل”. وأضاف “أصبح هذا ممكنًا 
بفضل شـــراكتنا اإلســـتراتيجية مع 
 ،)Nextcare(كيـــر نكســـت  شـــركة 
الشـــركة الرائدة في توفير خدمات 
التنظيـــم واإلدارة الكاملـــة للتأمين 

الصحـــي في دول مجلـــس التعاون 
الخليجي ومنطقة الشرق األوسط، 
حيث تم إطاق الخدمة مع الطلب 
المتزايـــد علـــى المزيد مـــن الحلول 
التي تقودهـــا التكنولوجيا؛ للحفاظ 
على صحة العميل وســـامته خال 

الوضع الحالي”.

ــة عــمــائــهــا ــامـ ــا عــلــى سـ ــرصـ “عــــن ُبـــعـــد” حـ
“سوليدرتي” تطلق خدمة االستشارات الطبية

“التطبيقية” تعتمد نتائج الفصل الدراسي الثاني

“BisB” يحث على استخدام منصاته الرقمية

ــق أهــــدافــــهــــم ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ عــــــــــــواد: نـــــدعـــــم طــــابــــنــــا لـ

الرقابية والــجــهــات  الــرشــيــدة  الــقــيــادة  توجيهات  مــع  تماشًيا 

صــرح رئيــس جامعــة العلوم التطبيقية غســان عواد أن الجامعة اعتمدت نتائج الفصل الدراســي الثاني مــن العام األكاديمي 2019 
- 2020، مهنئــًا الطلبــة كافــة علــى نجاحهــم وما حققوه من نتائج فــي هذا الفصل، إضافة إلى الطلبة الذيــن أتموا متطلبات التخرج 

وأولياء أمورهم متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

بـــات  الطلبـــة  أن  عـــواد  وأوضـــح 
بإمكانهـــم االطـــاع علـــى نتائجهـــم 
عبـــر  الثانـــي  الدراســـي  للفصـــل 
 ،)SIS( الطلبـــة  معلومـــات  نظـــام 
باتبـــاع التعليمـــات الموضحـــة فـــي 
أن  علـــى  مؤكـــدًا  النتائـــج،  صفحـــة 
كافـــة  اإلمكانـــات  تســـخر  الجامعـــة 
لخدمـــة الطلبة والعمليـــة التعليمية، 
وضمـــان حصـــول الطلبة علـــى أكبر 
فائـــدة، خصوًصا في ظـــل الظروف 
االســـتثنائية التـــي تشـــهدها مملكـــة 
البحرين والعالم والمتعلقة بجائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وأكـــد حـــرص الجامعـــة علـــى دعـــم 
طلبتهـــا لتحقيـــق أهدافهـــم عبـــر ما 
توفره لهم من تســـهيات تسهم في 
إثراء الحياة الجامعية، مشـــيرًا إلى 
أن الطلبـــة حققوا نتائج متميزة في 
الفصـــل الجـــاري كانـــت ثمـــرة للعمل 
لمنتســـبي  والمتواصـــل  المســـتمر 
وتســـهيل  الطلبـــة،  لدعـــم  الجامعـــة 
عمليـــة التعليم والتعلم لهم ودعمهم 
للوصـــول إلى هذه النتائج المتميزة، 
مـــا يؤكد على نجاح االســـتراتيجية 

لتقديـــم  الجامعـــة  طبقتهـــا  التـــي 
التعليم لطلبتها عن بعد وباستخدام 
الحديثـــة،  التكنولوجيـــة  الوســـائل 
مشـــيرًا إلـــى أن منتســـبي الجامعـــة 
كافة علـــى أهبة االســـتعداد لتقديم 
لطلبـــة  كافـــة  الازمـــة  الخدمـــات 
الســـتكمال  ودعمهـــم  الجامعـــة، 
تحصيلهـــم العلمـــي واألكاديمي عبر 
تفعيـــل اســـتخدام التكنولوجيا في 
تقديم الخدمـــات لطلبتها واالعتماد 
وعلـــى  المبتكـــرة،  الحلـــول  علـــى 
استحداث خدمات ذكية قائمة على 

التكنولوجيـــا، بمـــا يلبـــي احتياجات 
وتطلعـــات الطلبة ويســـهم في دعم 

العملية التعليمية بالجامعة.

اإلســـامي  البحريـــن  بنـــك  ســـارع 
)BisB( منذ بداية جائحة الكورونا 
االحتياطـــات  باتخـــاذ  كوفيـــد19- 
فروعـــه  جميـــع  فـــي  الازمـــة 
ومجمعاتـــه الماليـــة للحفـــاظ على 
االجتماعـــي،  التباعـــد  إجـــراءات 
وذلك تماشًيا مع توجيهات القيادة 
الرشـــيدة، والجهـــات الرقابية بهذا 
الخصـــوص. ويدعـــو البنـــك زبائنه 
من األفراد والشـــركات الســـتخدام 
المصرفيـــة  المنصـــات  مختلـــف 
الرقميـــة التابعـــة لـــه؛ بغيـــة تقليـــل 
التواصل المباشـــر وتجنب طوابير 
االنتظار، مما من شـــأنه أن ُيساهم 
فـــي الحفاظ علـــى ســـامة الزبائن 
والموظفين. وفـــي الوقت الحالي، 
بإمـــكان الزبائن إجـــراء معاماتهم 

اليومية إلكترونًيا من منازلهم.
 وقـــد شـــهد الربـــع األول مـــن العام 
مـــن  لعـــدد  البنـــك  إطـــاق   ،2020

الرقميـــة  والخدمـــات  المنتجـــات 
إســـتراتيجية  مـــع  تماشـــًيا  وذلـــك 
التبســـيط المتمحـــورة حول تعزيز 
تجربة الزبائن الحالية عبر تبسيط 
والتـــي  المصرفيـــة،  المعامـــات 
مكنتهـــم مـــن تخليـــص مجموعـــة 
واســـعة من المعامات المصرفية، 
مثل: تمويل تجوري الفوري، الذي 
علـــى  بالحصـــول  للزبائـــن  يســـمح 
تمويل فوري في أقل من 5 دقائق، 

مقابـــل تعهد مـــن حســـاب تجوري 
الخاص بهم، وذلك عبر اســـتخدام 
“اإلســـامي الرقمي”، و”اإلســـامي 
الرقمـــي للشـــركات” دون الحاجـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  الفـــرع.  لزيـــارة 
البطاقات الاتامسية التي ُتسهل 
على زبائن البنك من قطاع األفراد 
إجراء عمليات الشـــراء في أّي من 
أنظمـــة نقـــاط بيع )POS( ببســـاطة 
عـــن طريـــق وضع البطاقـــة بالقرب 

ممـــا  المـــزود،  الدفـــع  جهـــاز  مـــن 
يســـاهم في تقليل معدل التواصل 
خطـــر  مـــن  والحمايـــة  المباشـــر، 
التعـــرض لإلصابـــة. باإلضافـــة إلى 
ذلـــك، طـــرح البنـــك مؤخـــًرا أحدث 
خدماته المصرفية المفتوحة التي 
توفـــر للزبائـــن الشـــفافية والراحـــة 
مـــن  العديـــد  وإدارة  عـــرض  فـــي 
الحســـابات المصرفيـــة، عن طريق 

تطبيق واحد ومبسط.
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رئيس تنزانيا: ابني تعافى من “كورونا” بأبسط الطرق
كشــف الرئيــس التنزانــي، جــون ماغوفولــي، أن ابنــه اصيــب 
بفيــروس كورونــا قبــل أن يتعافــى ســريعا بوســيلة بســيطة 
للغايــة، معتبــرا فــي الوقت نفســه أن “الصلــوات” نجحت في 
تقليــص عــدد حــاالت كوفيــد19- فــي البــاد، علــى الرغم من 
التحذيــر الــذي أصدرتــه الســفارة األميركيــة مؤخــًرا مــن أن 
“جميــع األدلــة تشــير إلــى النمــو المتســارع للوبــاء” فــي أكبــر 
مدينــة فــي الباد. وقال ماغوفولي خــال قداس، األحد، إنه 
فــي حــال اســتمر اتجاه انخفــاض حاالت المــرض الناجم عن 
فيــروس كورونــا هذا األســبوع، فســوف يعاد فتــح المدارس 
والجامعات والبطوالت الرياضية. وقالت الســفارة األميركية 
في توجيهات صحية نشــرت األسبوع الماضي، إن الحكومة 
التنزانية لم تنشر أي بيانات عن حاالت كوفيد19- ألكثر من 
أســبوعين، لذلــك ال توجــد أرقــام حاليــة عن عدد األشــخاص 
الذيــن تــم تشــخيصهم بالمــرض، وفــق مــا نقلــت “أسوشــيتد 
الصــادر  اللهجــة،  التوجيــه الصحــي، شــديدة  بــرس”. وأورد 
عــن الســفارة األميركية، أن العديد من المستشــفيات في دار 
الســام، أكبــر مــدن تنزانيــا، لم تتمكــن من اســتيعاب األعداد 

الكبيرة لحاالت كوفيد19- في األسابيع األخيرة.
وقــال ماغوفولــي إن الســياح توافدوا بكثافــة على الرحات 
الجويــة المســتأجرة للحضــور إلــى تنزانيا بســبب أمنها، على 

حد تعبيره، وقال إنه أمر وزير الحياة البرية والسياحة بعدم 
وضع السياح في الحجر الصحي والسماح لهم بالدخول في 

الباد، إذا تبين أن درجة حرارتهم طبيعية.
كمــا ذكــر فــي القداس، الذي بث مباشــرة من بلدة تشــاتو في 
منطقة جايتا شمال غرب تنزانيا: “لقد استجاب هللا لصلواتنا 
... ونحمــده أن اســتجاب لنا”. وكان الرئيــس التنزاني قد أمر 
فــي منتصــف مــارس بالصــاة لثاثــة أيام من أجــل الخاص 
مــن وبــاء كورونــا. وقــال إن ابنــه أصيــب بالفيــروس، وتــم 
شــفاؤه فــي المنزل بمجــرد شــرب الزنجبيل والليمــون، “وهو 

اآلن يؤدي تمرينات اللياقة البدنية”.

المصرية  األثــريــة  البعثة  داكتشفت 
برشلونة،  لجامعة  التابعة  اإلسبانية 
العاملة في منطقة البهنسا، بمحافظة 
المنيا )جنوب القاهرة(، األحد، مقبرة 
ــــصــــاوي. ــلــعــصــر ال ــع ل ــرجـ فــــريــــدة، تـ
واحــدة  حجرة  من  المقبرة  وتتكون 
المصقول  الجيري  الحجر  من  مبنية 
عند  أعلى  من  انحناء  بها  وجدرانها 
مختلفا  يجعله  مــمــا  الــســقــف  بــدايــة 
سابقا  المكتشفة  المقابر  بقية  عــن 
البعثة  رئيس  المنطقة.وأوضح  في 
عن  كشفت  الحفائر  أن  بونس  استر 
الروماني  العصر  إلى  ترجع  مقابر   8
منقوشة،  وغــيــر  مقبب  ســقــف  ذات 
من  العديد  على  بداخلها  العثور  تم 
شــواهــد الــقــبــور الــتــي تــرجــع للعصر 
ــبــرونــزيــة  الـــرومـــانـــي، والـــعـــمـــات ال
ــام  ــ ــت ــبـــان الـــصـــغـــيـــرة، واألخــ ــلـ والـــصـ

الطينية.

مصر تعلن 
اكتشاف مقبرة 

أثرية “فريدة”
تمكــن رجــال الدفــاع المدنــي مــن إنقــاذ طفــل بحرينــي )5 أعوام( حشــر نفســه ولمدة  

قاربت الساعة، في مخزن شقتهم بقرية المقشع الواقعة على شارع البديع. 
وأشــارت والدته إلى أنها وخال انشــغالها بإرضاع طفلها ذي األشــهر الخمســة، تسلل 
طفلهــا إلــى مخزن الشــقة وأغلق بابه بعــد أن كدس بعض األغراض وراءه، مما أعاقه 
عــن الخــروج، وأصبحــت عملية فتح الباب غير ممكنة. وبعد يائســة لفتح الباب طلبا 
مساعدة رجال الدفاع المدني، الذين تمكنوا أخيرا من فتح الباب بصعوبة، خصوصا 
أن الطفــل كان وراء البــاب.  وعبــر والــدا الطفــل عــن عميــق شــكرهما لرجــال الدفــاع 

المدني، الذين حرصوا على إخراج الطفل دون تعريضه إلي أذي جسدي أو نفسي.

تواجه إيران موجة ثانية من أســراب كبيرة من الجراد الصحراوي قد تكون األســوأ 
خال هذا العام. وقالت وكالة حماية المحاصيل اإليرانية إن سبع محافظات تعرضت 
حاليــا لغــزو كبيــر من الجراد الصحراوي، فيما وصفته الوكالة بالكارثة الطبيعية التي 
لــم يســبق لهــا مثيــل. وبحســب الوكالة، فــإن مقاطعــات بوشــهر وفــارس وهرمزجان 
وكرمــان وخوزســتان وسيســتان وبلوشســتان قــد تعرضــت بالفعــل لهجمــات الجراد 
الصحــراوي فــي األيــام القليلــة الماضيــة، بينمــا اســتهدفت األســراب الغازيــة أجــزاء 
مــن مقاطعــة جنوب خراســان. وتقع هــذه المناطق في األجــزاء الجنوبية والجنوبية 
الشــرقية مــن البــاد. وقد وصلت المســاحة اإلجمالية المتضررة مــن الهجمات إلى ما 
مجموعه نحو 300،000 هكتار، من بينها مقاطعة سيســتان وبلوشســتان مع 82000 

هكتار أكبر منطقة مصابة.

الدفاع المدني ينقذ طفال ُحشر في مخزن 

أسراب الجراد الصحراوي “تغزو” إيران

صاة التراويح مع المحافظة على البعد االجتماعي 
في الجامع األزهر في العاصمة المصرية القاهرة )أ 

ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

توفي رضيع يبلغ من العمر 8 أشــهر في 
بريطانيــا، ليكــون بذلــك أصغــر ضحايــا 
فــي  كورونــا  بفيــروس  مرتبــط  مــرض 
المملكــة المتحــدة، التــي ســجلت حتــى 
اآلن أكثــر مــن 34 ألــف وفــاة ومــا يزيــد 
وقــال  بالوبــاء.  إصابــة  ألــف   240 عــن 
األطبــاء إن الرضيع ألكســندر بارســونز، 
قضــى نتيجــة مــرض يســمى “متازمــة 
كاواســاكي” المرتبط باإلصابة بفيروس 
كورونــا، ليصبــح أصغر ضحيــة معروفة 

في بريطانيا لهذه المتازمة النادرة.
البريطانيــة،  “صــن”  صحيفــة  وذكــرت 
نقــا عن أطباء، أن وفــاة الطفل في 25 
أبريــل الماضــي، كانــت نتيجــة التهابات 
فــي األوعيــة الدمويــة، ناجمــة عــن رد 
فعــل الجهاز المناعــي لإلصابة بفيروس 
كورونــا. ولــم يكــن ألكســندر يعانــي أي 
مشــكات صحيــة، وبــدا يلعب بســعادة 

قبل ساعتين فقط من وفاته.

حظيــت قطعة من المابس طرحتها نجمة 
تلفزيون الواقع األميركية كيم كارداشــيان 
جانــب  مــن  مســبوق  غيــر  بإقبــال  للبيــع 
معجبيهــا. وبحســب صحيفــة “إندبندنــت” 
البريطانية، فإن أقنعة الوجه الخاصة بكيم 
كارداشــيان نفــدت بعــد ســاعة مــن طرحها 
علــى الموقــع المخصــص لبيعهــا “ســكيمز”. 
وتتميــز أقنعــة وجه كيــم كارداشــيان بأنها 
قابلــة إلعــادة االســتخدام، وتتوافــر فــي 5 
ظال محايدة مصممة لتتناســب مع ألوان 

البشرة المختلفة.
دوالرات،   8 الوجــه  قنــاع  قيمــة  وتبلــغ 
النايلــون  مــن  مزيــج  مــن  ومصنوعــة 

والسباندكس.
كيــم  وجــه  أقنعــة  علــى  القائمــون  وأكــد 
كارداشــيان التي تحمل عامتهــا التجارية 
“ســكيمز” أنهــا غيــر مخصصــة للوقايــة من 
فيــروس “كورونــا” المســتجد، ولكن يتمثل 
دورها في تقليل التعرض إلفرازات الوجه.

“كورونا” يفتك 
بـ”أصغر ضحية في 

بريطانيا”

كيم كارداشيان 
تطرح أقنعة للوجه 

تنفد بعد ساعة
قبيلــة  خفايــا  عــن  رائعــة  صــور  تكشــف 
إفريقيــة، حيــث يســتخدم األفــراد البــول 
لغسل وجوههم وتبييض شعرهم، وكذلك 

طقوسا يومية غير اعتيادية. 
وتصــور بعض اللقطات في قبيلة منداري، 
حيــث  الماشــية،  لقــرون  الكبيــر  الحجــم 
صورها تريفور كول من لندنديري، أيرلندا 
الشــمالية، فــي إحــدى مســتعمرات األبقــار 
في جنوب الســودان. وقــال تريفور: “كلما 
بيــن  رابطــا  هنــاك  أن  أدركــت  تفحصــت، 

القبيلة والماشية. فرك الرماد في جلودها، 
وتلبيــة احتياجاتهــا، واســتخدام الحليــب 
الــروث  والــروث والبــول. إنهــم يجمعــون 
المترســب بين عشية وضحاها وينشرونه 
علــى األرض، وبعضــه يســتخدم لتغليــف 
قرون الماشــية بقشرة من السماد. شاهدنا 
األوالد وهم يغمســون رؤوسهم في تدفق 
بول الماشــية؛ بغرض االستفادة من مطهر 
طبيعــي وتغييــر لون الشــعر إلى األحمر أو 

حتى األشقر المبيض”. 

قبيلة إفريقية “تبّجل” الماشية وتغتسل ببولها

ضريح اإلمام علي في وسط مدينة النجف في العراق )أ ف ب(
قبيلة منداري هي مجموعة عرقية صغيرة في جنوب السودان وإحدى مجموعات السكان 

األصليين النيلية.

لويــزا  بلــدة  فــي  الســلطات  لجــأت 
إلــى  األميركيــة  فيرجينيــا  بواليــة 
غمــوض  لحــل  “فيســبوك”  موقــع 
جريمة سرقة غير عادية وقعت قبل 
أيــام. وأعلنــت شــرطة البلــدة علــى 
مطلوبيــن  رجليــن  عــن  “فيســبوك” 
للعدالــة بتهمة ســرقة متجــر صغير. 

لكــن واقعــة الســرقة ال تبــدو بتلك البســاطة للوهلــة األولــى، إذ ابتكر المتهمــان طريقة 
غير مألوفة للتخفي وخداع كاميرات المراقبة، وارتديا ثمرتي بطيخ مجوفتين، فيما 
فتحــا فيهمــا فتحــات صغيرة للرؤية. ويبدو أن اللجوء إلى “فيســبوك” قد أثمر ســريعا 
بعدما تم اإلعان عن القبض عليهما، وفق ما نقل موقع “فوكس نيوز”. ووقع االعتقال 
قبــل أيــام، وفًقــا لصحيفة “شارلوتســفيل ديلي بروغرس”، التي أفادت بأن نشــر إعان 
الشــرطة علــى “فيســبوك” لفــت نظــر البعض على شــبكة التواصــل االجتماعي األوســع 

انتشارا، وكان من بين هؤالء من رأوا الثنائي بالفعل في مكان آخر في المدينة.

سرقا المتجر ببطيختين.. و”فيسبوك” أوقع بهما

رئيس تنزانيا في جولة صحية

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:22

 11:34 

03:02 

06:20

07:50 

السنة الثانية عشرة - العدد 4235 

الثالثاء 
19 مايو 2020 

26 رمضان 1441

شرطة البحرين .. والء وتضحية
النقيب / عبدالله السيــــــــد جمـــــــــــال

بــدأ مسيرتــــــه الوظيفيــة فــي شــرطة البحريــن بتاريــخ 1 أكتوبــر 
1955م تخــرج مــن مدرســة تدريــب الضبــاط بالبحريــن.

خــال خدمتــه فــي الشــرطة عمــل فــي عــدة إدارات وأقســام ومراكز 
أمنيـــة منهــا ضابــط أمــن بقســم التحقيقــات الجنائيــة بــاإلدارة العامة 

للمباحــث واألدلــة الجنائية. 

التحــق بالعديــد مــن الــدورات التدريبيــة األمنيــة واإلداريــة فــي داخــل 
البــاد وخارجهــا، كمــا شــارك فــي برامــج تدريبيــة فــي أكاديميــة 
ساندهيرســت العســكرية وشــرطة العاصمــة وكليــة شــرطة هندون 

وســكوتاند يــارد.

تدرج في الرتب العسكرية حتى حصل على رتبة نقيب.

خال مسيرته الوظيفية نال عدة أنواط عسكرية.

تقاعد في عام 1961م.

توفي بتاريخ 11 مايو 2017م


