
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
16 صفحة - 210 فلوس

الصالونات تستأنف أعمالها والخدمات 10 %
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50 مليون مشاهدة لفيديو معايدة 
جاللة الملك بمواقع التواصل

تلقى المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين وخارجها 
تهـــان مـــن عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، عبر رسالة نصية، متبوعة برابط فيديو 
يهنـــئ فيه جاللتـــه بعيـــد الفطر المبـــارك، متمنًيـــا جاللته 
للمواطنين دوام الصحـــة والعافية.والقت اللفتة الكريمة 
مـــن جاللة الملك الشـــكر واالعتزاز من عمـــوم المواطنين 

والمقيميـــن الذين عبـــروا عن ســـعادتهم وغبطتهم بتهنئة 
جاللتـــه. وتناقلت حســـابات مواقع التواصـــل االجتماعي 
فعـــل  ردود  والعربيـــة  الخليجيـــة  اإلخباريـــة  والمواقـــع 
المواطنيـــن بتهنئـــة جاللة الملك، إذ بلغ عدد المشـــاهدات 
علـــى مختلـــف مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وتطبيقات 
فيســـبوك،  سنابشـــات،  انســـتغرام،  )تويتـــر،  المراســـالت 

واتساب( أكثر من 50 مليون مشاهدة.

اســـتأنفت صالونـــات الحالقـــة 
األربعـــاء  أمـــس  والتجميـــل 
العمل بعد إغالق لمدة 3 أشهر 
تماشـــيا مـــع قـــرارات مكافحة 
تفشـــي فيـــروس كورونـــا، مـــع 
صحيـــة  اشـــتراطات  فـــرض 
الصالونـــات  أصحـــاب  مكنـــت 
من تقديـــم 10 % من إجمالي 

الخدمات للزبائن. )02()٠٨(

0708121413

تطور الكرة النسائية بالتصنيف الدولي“أم هارون 2”... طرح مختلفمقتل 6 سعوديين بإطالق نار“المقاصة” تطلق “نظام قوائم االنتظار”“النيابة” تحقق في وفاة الغّواص
صرح وكيل النائب العام علي  «

الجاسم بأن النيابة العامة 
باشرت تحقيقات موسعة بشأن 

بالغ من قيادة خفر السواحل، 
مفاده وجود حالة غرق لشخص 

أثناء مزاولته هواية الغوص رفقة 
أصدقائه.

أعلنت شركة البحرين للمقاصة  «
عن إطالق نظام سحابي لحجز 

المواعيد إلكترونيا وإدارة طوابير 
االنتظار، سكيبالينو، والذي يتيح 

للمستثمرين إمكان الحجز 
المسبق للمواعيد إلكترونيا عبر 

األجهزة الذكية.

صرح المتحدث اإلعالمي لشرطة  «
منطقة عسير، المقدم زيد 

الدباش، بأن الجهات األمنية 
باشرت أمس األول، بالغا عن 

حادث إطالق نار بين أشخاص في 
محافظة األمواه، نتج عنه مقتل 

6 مواطنين، وإصابة 3 آخرين.

قال مؤلفا مسلسل “أم هارون”  «
علي ومحمد شمس في اتصال 

هاتفي لـ “البالد”: إن جزءا ثانيا 
من مسلسل “أم هارون” 

سيطرح، ولكن سيكون الوضع 
مختلفا من حيث طرح القضايا 

والشخوص.م.

قال مدرب منتخبات  «
السيدات لكرة القدم 

الكابتن خالد الحربان إننا 
حققنا العديد من التقدم 

على صعيد نشر كرة القدم 
النسائية في األوساط المحلية وغرس ثقافة اللعبة. وتابع 

“تقدمنا في التصنيف الدولي الذي وصل إلى المركز 84”.

تختلـــف اآلراء بشـــأن زيـــادة نســـبة الزيـــادة الســـنوية علـــى 
المعاشـــات التقاعديـــة التي تصـــرف للمتقاعديـــن من القطاع 

الخاص.
النســـبة الحاليـــة 3 %، ولكن المتقاعديـــن والنواب يضغطون 
لزيـــادة النســـبة لتصل إلى 5 %، إال أن الهيئـــة العامة للتأمين 
االجتماعي أشـــارت إلى تأثيره علـــى الوضع المالي للصندوق 

وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
هـــذا  بشـــأن  المختلفـــة  اآلراء  حصيلـــة  “البـــالد”  وتعـــرض 
الموضـــوع. إذ يـــرى النائـــب محمـــد بوحمـــود أن زيادة نســـبة 
الزيـــادة الســـنوية للمعـــاش التقاعـــدي المســـتحق للعامل في 
القطاع الخاص ســـتعود بالفائدة علـــى المواطن، الذي يعيش 

في أوضاًعا مادية صعبة؛ بسبب ارتفاع األسعار.
ومن جهتها، رأت الهيئة العامة للتأمين االجتماعي أن تعديل 
نســـبة الزيادة دون تحديد مصدر التمويل المناسب من شأنه 
أن يؤثـــر على الموضع المالي للصنـــدوق وقدرته على الوفاء 

بالتزاماته المستقبلية.

ل زيادة معاشات “الخاص” متاهة “التأمينات” تعطِّ
بوحمود: تحسن وضع المتقاعد.. و “التأمينات”: ال مصدر لتمويلها

بـــوزارة   أكـــدت العالقـــات العامـــة 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل 
واألوقـــاف أن دعـــم مراكز تحفيظ 
أكثـــر  منـــذ  قائـــم  القـــرآن  مراكـــز 
مـــن عقـــد ونصـــف، حيـــث تحظـــى 
مراكـــز التحفيظ بالرعايـــة والدعم 

الراسخين.
بـــوزارة  العامـــة  العالقـــات  وقالـــت 
تحفيـــظ  مراكـــز  عـــدد  أن  العـــدل 
القـــرآن فـــي مملكـــة البحريـــن تبلغ 
279 مركًزا منها 163 مركًزا مرخًصا 
من الوزارة ألفراد متطوعين، فيما 
تتبـــع الباقـــي عـــدد مـــن الجمعيات 
األهليـــة المرخصة، مشـــيرة إلى ان 
إجمالي عدد المتطوعين فيها يبلغ 

.2056
وذكـــرت العالقـــات العامـــة أن 987 

من المحفظيـــن بالمراكز المرخصة 
يتلقون دعًما شهرًيا كمكافأة وليس 
راتًبـــا، بميزانية تصل إلى ما ُيقارب 
مليونيـــن دينـــار ســـنوًيا، فـــي إطار 
للمتطوعيـــن،  التشـــجيعي  الدعـــم 
الفتة إلى أن أصل االنضمام لمراكز 
تحفيـــظ القرآن الكريـــم يقوم على 
أســـاس العمـــل التطوعـــي، علًما أن 
الكثيـــر مـــن المتطوعيـــن يعملـــون 
وانتقـــد  ثابتـــة.  وأجـــور  بوظائـــف 
أمس 30 نائبـــا التعميم الصادر عن 
الـــوزارة بفرض ما وصفـــوه بإجازة 
اســـتثنائية طويلـــة )مدتها 3 أشـــهر 
ونصف الشـــهر( غير مدفوعة األجر 
للعامليـــن بمراكـــز تحفيـــظ القـــرآن 
التابعة للوزارة، من الفترة 1 يونيو 

إلى 15 سبتمبر.

“العدل”: محفظو القرآن متطوعون 
يتلقون دعما شهريا بمليوني دينار

ثالــث شــحنة إيرانية تقتــرب من منطقــة فنزويــا االقتصادية

الوقود يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران

كراكاس - أ ف ب

وصلـــت ناقلـــة نفط إيرانيـــة، الثالثاء، الى 
فنزويـــال عبـــر دخولها الـــى مركـــز التكرير 
الرئيـــس كمـــا أعلنـــت الســـلطات بعـــد يوم 
من وصول ســـفينة أولى من النوع نفســـه 

أرسلتها طهران.
طـــارق  الفنزويلـــي  النفـــط  وزيـــر  وكتـــب 
“تويتـــر”  علـــى  تغريـــدة  فـــي  العيســـيمي 
أرفقها بصورة للناقلة الراسية في الميناء 
أن ناقلـــة النفـــط الثانية “فوريســـت” التي 
ترفع العلم اإليراني وتوجهت إلى فنزويال 
بسبب النقص الشديد في الوقود، وصلت 

الى مجمع مصفاة باراغوانا.
وأكـــد موقع مراقبة حركة المالحة “مارين 
دخلـــت  التـــي  الســـفينة  مـــكان  ترافيـــك” 

اإلثنين المياه اإلقليمية الفنزويلية.
وكانـــت الناقلة األولى “فورتشـــن” وصلت 
اإلثنيـــن الى مصفـــاة إيل باليتـــو على بعد 
حوالـــى 200 كلـــم غـــرب كـــراكاس، وهـــي 

أيضا مصفاة كبيرة جدا مجهزة بميناء.
ودخلت ســـفينة ثالثـــة “بيتونيـــا” الثالثاء 
الى المياه الفنزويلية كما أعلنت السلطات 
العســـكرية. وينتظـــر أن تصـــل ســـفينتان 

أخريـــان همـــا “فاكســـون” وكالفيـــل” فـــي 
األيـــام المقبلـــة. وبحســـب الصحافـــة فان 
األســـطول ينقل حوالى 1.5 مليون برميل 

من الوقود.

ناقلة النفط “فورتشن” في مصفاة إل باليتو في فنزويال )أ ف ب(

سجلت البيانات اإلحصائية للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية للربع األول 
مـــن العـــام الجـــاري 2020 تفـــوق اإلناث علـــى الذكور في أعـــداد الموظفين 

الحكوميين القدماء والمستجدين.
وبلـــغ إجمالي عـــدد البحرينيات في القطاع العام 24 ألفا و745 موظفة في 
القطاع العام، منهن 24 ألفا و601 موظفة سابقة، و144 موظفة مستجدة.

وفي المقابل بلغ عدد الذكور في الوظائف الحكومية 22 ألفا و730 موظفا، 
منهم 22 ألفا و593 موظفا سابقا، و137 موظفا مستجدا.

اإلناث يتفوقن على الذكور في 
مقاعد الوظائف الحكومية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - بنا

بالمجلـــس  الشـــباب  لجنـــة  أطلقـــت 
تصويريـــة  مســـابقة  للمـــرأة  األعلـــى 
لتســـليط الضوء على طبيعة المبادرات 
والمســـاهمات المؤثرة للمرأة البحرينية 
فـــي التعامـــل مـــع تحديـــات الظـــروف 
جائحـــة  فرضتهـــا  التـــي  المســـتجدة 
“كوفيـــد 19 “. وتأتـــي المســـابقة، التـــي 
بعدســـتي”،  “قصتـــي  عنـــوان  تحمـــل 
البحريـــن  مملكـــة  جهـــود  ســـياق  فـــي 
الجائحـــة؛  فـــي مكافحـــة  االســـتثنائية 
بهدف رصد القصص المعبرة والتجارب 
المؤثـــرة للمرأة البحرينيـــة لدى تعاملها 
كافـــة  فـــي  المســـتجد  الظـــرف  مـــع 
مياديـــن العمـــل وفي المحيط األســـري 
واالجتماعـــي، على الرغم من صعوبات 
وتداعيات األزمة الصحية التي أربكت 
ســـير الحيـــاة وتعمل على فـــرض واقع 

جديد يستوجب التأقلم معه.

“األعلى للمرأة” 
يطلق مسابقة 

“قصتي بعدستي”
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الخاضعون للتقاعد بالقطاعين

“كيراتين” الصالونات... قنبلة موقوتة للسرطان

محـــوري طرحـــه  ســـؤال  فـــي   “ البـــالد   “ ملـــف  يغـــوص 
الكثيرون وال توجد إجابات شـــافيه له، وهو “هل تســـبب 
المنتجـــات التـــي تحتـــوي علـــى مـــادة الكراتيـــن, والتـــي 
تســـتخدم فـــي صالونـــات التجميـــل والبيـــوت لتمليـــس 
الشـــعر في زيادة حاالت السرطان لدى النساء بالبحرين؟ 
وهل هـــذه المنتجات ال تزال متداولة بالســـوق المحلية؟ 

يؤكد األســـتاذ بقســـم البيولوجـــي الجزيئـــي بكلية الطب 
بجامعـــة الخليج العربي، خالد جريش أن مادة الكيراتين 
مثبت عالميا أنها مســـرطنة لإلنســـان. وتقول استشـــارية 
جراحـــة أورام الثـــدي والتجميل ســـارة الريفـــي: أثبت ان 
اســـتخدام الكراتيـــن الـــذي يحتـــوي علـــى الفورمالديهيد 
يؤدي لإلصابة بالسرطان. واستعرضت فرح علي صاحبة 
مركز للتجميل، إصابتها بالســـرطان وكيف أنها اكتشـــفت 

الكيراتين يساهم في فرد الشعراإلصابة في مرحلتها األولى. )٠٤(

“كورونا” ُيجبر “دعم األجور” على التوقف

كشف مصدر موثوق لـ “البالد” أن مشروع دعم األجور توقف بشكل مؤقت 
مـــع بقيـــة المشـــاريع المتوقفـــة فـــي تمكين؛ بســـبب اآلثـــار الســـلبية لجائحة 
كورونا، وأن مباحثات بشـــكل كبير تجري حالًيا بين صندوق العمل “تمكين” 
ووزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة؛ مـــن أجـــل نقـــل تبعية مشـــروع دعم 

األجور من تمكين إلى الوزارة.

علوي الموسوي

محرر الشؤون المحلية

جاللة الملك

بدور المالكي



المنامة - أمانة العاصمة

أكـــدت مدير عـــام أمانـــة العاصة شـــوقية 
حميدان أن عـــدد المالحظـــات والبالغات 
التـــي تلقتهـــا أمانـــة العاصمة خـــالل الربع 
مـــن  الفتـــرة  فـــي  العـــام  هـــذا  مـــن  األول 
ينايـــر وحتـــى نهايـــة مـــارس 2020 بلغت 
328 مالحظة، وردت على 26 استفســـارا، 
و12 مقترحـــا، بنســـبة معالجـــة للشـــكاوى 

والمالحظات بلغت 100 ٪.
وبينت حول كيفية تلقي هذه المالحظات 
أمانـــة  أن  واالستفســـارات  والبالغـــات 
القنـــوات  مـــن  عـــددا  خلقـــت  العاصمـــة 
التقليـــدي  اإلعـــالم  تشـــمل  اإلعالميـــة 
أخـــرى  وتطبيقـــات  اإللكترونـــي،  أو 
موضحـــة  أيضـــا،  اب  الواتـــس  كخدمـــة 
والبالغـــات  المالحظـــات  مـــن   %  82 أن 
بعدد 223 تـــم تلقيها عبـــر النظام الوطني 
والشـــكاوى “تواصل”،  للمقترحـــات 
وجـــاء ثانيـــا الشـــكاوى التـــي وردت عبـــر 
االتصـــال الهاتفـــي، حيث بلغت نســـبتها 8 
ثـــم  عددها 46 مالحظـــة،  %، وبلـــغ 
البالغـــات التـــي تلقتهـــا األمانـــة المحولـــة 
بنســـبة 5  العاصمـــة  محافظـــة  مـــن 
بلـــغ  فيمـــا  % وعددها 33 مالحظـــة، 
األمانـــة  تلقتهـــا  التـــي  المالحظـــات  عـــدد 
المحليـــة  الشـــخصي  الحضـــور  مـــن 
نحو 24 مالحظة، وشكلت نسبة 5 % من 

إجمالـــي البالغـــات، وقـــد تـــم الـــرد عليهـــا 
جميعها.

وأشـــارت إلـــى أن الوقـــت المحـــدد لرفـــع 
المالحظات والبالغات هو يوما عمل فقط، 
مؤكدة حرص أمانة العاصمة على متابعة 
معالجة شـــكاوى ومالحظـــات المواطنين 
في أســـرع وقـــت ممكن، وقالـــت إن أمانة 
العاصمة تســـعى لتيســـير وتحسين جودة 
خدمـــة تلقي الشـــكاوى من خـــالل متابعة 
مالحظـــات الجمهـــور أيضـــا فـــي مختلـــف 
قنوات التواصـــل االجتماعي وتقوم بالرد 
عليهـــا، ويحقق ذلك زيـــادة وعي المجتمع 
بـــدور البلديـــة واختصاصاتهـــا والخدمات 
التـــي تقدمهـــا مـــا ينعكـــس علـــى تقليـــل 

المخالفات البلدية.
وعـــن أنـــواع البالغـــات والمالحظات التي 
وردت علـــى أمانـــة العاصمة مـــن الجمهور 
فـــي الفتـــرة، أوضحـــت المديـــر العـــام أن 
نظافـــة  بأمـــور  تعلقـــت  األكبـــر  النســـبة 
المناطق، وبلغت 44 %، أي 221 مالحظة 
حاويـــات  توفيـــر  طلـــب  بيـــن  وتنوعـــت 
تلـــك  ثـــم  متنوعـــة،  مخالفـــات  وإزالـــة 
المتعلقة بالمتنزهات والحدائق بنسبة 38 
ذلـــك  يلـــي  مالحظـــة،  % وعددهـــا 52 
مالحظات خدمات المشـــتركين بنسبة 10 

% وعددها 15 مالحظة.

أمانة العاصمة تتلقى 328 مالحظة معظمها من “تواصل”

دعـــم سمـــو الشيـــخ ناصــــر أنجــح “الساريــــة”
أكــد وزيــر االعــالم علــي الرميحــي أن دعــم ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة  المستمر لقطاع اإلعالم 
يعكــس حــرص ســموه علــى تطوير هــذا القطاع الحيــوي والنهوض به باعتباره مــرآة تعكس هوية الوطــن ومنجزاته 
الحضاريــة، تنفيــًذا لتوجيهــات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى أيده هللا 

ورعاه.

الكبيـــر  الدعـــم  وثمـــن وزيـــر اإلعـــالم 
والمتابعـــة المســـتمرة مـــن قبـــل ســـمو 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
التلفزيونـــي  المســـابقات  لبرنامـــج 
“الســـارية” الذي بثه تلفزيون البحرين 
خـــالل شـــهر رمضـــان المبـــارك، مؤكًدا 
أن دعـــم ســـموه كان لـــه الـــدور األكبـــر 
فـــي إنجاح هذا اإلنتـــاج الوطني الذي 

يهدف للحفاظ على موروثنا الشـــعبي 
لألجيـــال  ونقلـــه  العريـــق  وتاريخنـــا 

القادمة. 
وتقـــدم  وزير اإلعالم بخالص الشـــكر 
والتقديـــر للجنـــة رياضـــات المـــوروث 
األعلـــى  للمجلـــس  التابعـــة  الشـــعبي 
للشـــباب والرياضة ولشـــركة البحرين 
والالســـلكية  الســـلكية  لالتصـــاالت 

“بتلكـــو”، على دعم البرنامج والتعاون 
المســـتمر مـــع وزارة اإلعـــالم لمـــا فيه 
تعزيز الدور الحيوي إلعالمنا الوطني.
وشـــدد وزيـــر اإلعالم علـــى أن الوزارة 
وبرامجهـــا  خططهـــا  فـــي  مســـتمرة 
الوطنيـــة  الهويـــة  لتعزيـــز  الراميـــة 
البحرينـــي  التـــراث  علـــى  والحفـــاظ 

األصيل وتطويره.

المنامة - بنا
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50 مليون مشــاهدة لفيديو جاللته علــى مواقع التواصل االجتماعي

العاهل يبادل المواطنين والمقيمين التهنئة بالعيد

تلقــى المواطنــون والمقيمــون فــي مملكــة البحرين وخارجها تهان من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
عبر رسالة نصية، متبوعة برابط فيديو يهنئ فيه جاللته بعيد الفطر المبارك، متمنًيا جاللته للمواطنين دوام الصحة والعافية.

رســـالته  فـــي  جاللتـــه  وقـــال 
تســـلمها  التـــي  النصيـــة 
المواطنون “نرســـل لكم جميًعا 
تهانينـــا بمناســـبة قـــدوم عيـــد 
هللا  ســـائلين  المبـــارك،  الفطـــر 
بالصحـــة  يمتعكـــم  أن  تعالـــى 
مـــن  وعســـاكم  والعافيـــة، 
العايديـــن الفايزيـــن، وكل عـــام 

وأنتم بخير”.
وقد القت هـــذه اللفتة الكريمة 
الشـــكر  الملـــك  جاللـــة  مـــن 
واالعتزاز من عموم المواطنين 
والمقيميـــن الذيـــن عبـــروا عـــن 
بتهنئـــة  وغبطتهـــم  ســـعادتهم 

جاللته وفخرهم بها.
وزارات  مـــن  عـــدد  وقامـــت 
علـــى  بالـــرد  الدولـــة وهيئاتهـــا 
تهنئة جاللته بالشكر والعرفان، 

حســـابات  تناقلـــت  وكذلـــك 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
والمواقـــع اإلخبارية الخليجية 
والعربية ردود فعل المواطنين 
بلـــغ  بتهنئـــة جاللـــة الملـــك، إذ 
عدد المشـــاهدات على مختلف 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
وتطبيقات المراســـالت )تويتر، 
انستغرام، سنابشات، فيسبوك، 
واتســـاب( أكثر مـــن 50 مليون 
مشـــاهدة، وشـــاركت حسابات 
خليجيـــة وعربية عدة بالتهنئة 
األبويـــة  بالمشـــاعر  واإلشـــادة 
مـــن لدن جاللته، التي المســـت 
والمقيمين  المواطنيـــن  قلـــوب 
فـــي مملكة البحريـــن وخارجها 
في ظل الجائحة التي يعيشها 

العالم.

المنامة - بنا

جاللة الملك

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
عيســـى آل خليفـــة ورئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
وولـــي  خليفـــة  آل  ســـلمان 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائب األول لرئيس مجلس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
برقيـــات  خليفـــة،  آل  حمـــد 

تهنئة إلى رئيـــس جمهورية 
علييـــف،  الهـــام  اذربيجـــان 
وذلك بمناســـبة ذكـــرى العيد 

الوطني لبالده.
رئيـــس  ســـمو  بعـــث  كمـــا 
الـــوزراء وســـمو ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب 
مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الـــوزراء برقيتيـــن مماثلتين 
إلـــى رئيس وزراء أذربيجان 

علي أسادوف.

البحرين تهنئ 
أذربيجان بالعيد الوطني
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بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة، 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
رئيســـة  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــات 

جمهوريـــة أثيوبيـــا الفيدرالية 
الديمقراطية ســـاهلي زيودي؛ 
وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى العيد 

الوطني لبالدها.
كما بعث ســـمو رئيس الوزراء 
وســـمو ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
برقيتيـــن  الـــوزراء  مجلـــس 
مماثلتيـــن إلـــى رئيـــس وزراء 
جمهوريـــة أثيوبيـــا الفيدرالية 

الديمقراطية آبي أحمد.

... وتهنئ 
أثيوبيا بالعيد الوطني

ربط األجيال الحالية والمستقبلية بالتراث
ــاس فـــي تــرســيــخ الــهــويــة ــ ــك أس ــري ــام ش ــ ــد: اإلعـ ــم ــر بـــن ح ــاص ن

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب مستشار االمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
أن مملكـــة البحريـــن ماضية فـــي طريقها 
نحـــو المحافظـــة على الموروث الشـــعبي 
بمـــا يتوافـــق مـــع توجيهات عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، باعتباره يمثل جزءا مهما من 
تاريـــخ البحريـــن ومحطـــة مـــن محطات 
التليـــد، مؤكـــدا أهميـــة تقديـــم  مجدهـــا 
فـــي  تســـاهم  التـــي  الرائـــدة  المبـــادرات 
المحافظة على الموروث الشعبي لمملكة 
البحريـــن والعمـــل بصـــورة تكامليـــة أكبر 
وبطريقـــة صحيحـــة نحـــو ربـــط األجيال 
الحالية وأجيال المســـتقبل بتراث اآلباء 

واالجداد.
جـــاء ذلك خالل اســـتقبال ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة لطاقـــم عمل 

برنامج “الســـارية” بحضور وزير شـــؤون 
اإلعـــالم علـــي الرميحـــي و وزيـــر شـــئون 

الشباب والرياضة أيمن المؤيد.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة فـــي حديثه مع طاقـــم البرنامج “ 
يعتبر الموروث الشـــعبي جـــزءًا مهمًا من 
تاريـــخ البحريـــن وقد ارتبطت بـــه ثقافة 
أهـــل البحرين منذ القـــدم كما أن المورث 
الشـــعبي يمثـــل منبـــت الهويـــة الوطنيـــة 
ويبعث علـــى تعزيز قيم الوالء واالنتماء 
لمملكـــة البحريـــن لـــذا فقد حرصنـــا على 
دعم برامج ومبادرات الموروث الشـــعبي 
التواصـــل  جســـور  مـــن  جســـر  لتشـــكل 
بيـــن أجيال الماضـــي والحاضـــر واجيال 
المســـتقبل، لينتقل لهم الموروث الشعبي 
البحريني بصـــورة الصحيحة وليتفكروا 

في تراث البحرين القديم”.
وتابـــع ســـموه: “نبـــذل جهودا كبيـــرة من 
لمملكـــة  الشـــعبي  المـــورث  تعزيـــز  أجـــل 
تعليـــم  خـــالل  مـــن  وتوثيقـــه  البحريـــن 

جيل الشـــباب لما هي الموروث الشـــعبي 
وأهميته بالنســـبة للبحريـــن والعمل على 
تشجيعهم من أجل تعلم فنون الموروث 
وتكوينـــه  تاريخـــه  ومعرفـــة  الشـــعبي 
واالنخـــراط فيه باعتبـــاره جوهر هويتنا 
الوطنية”. وبين سموه “إن االعالم شريك 
المـــوروث  هويـــة  ترســـيخ  فـــي  أســـاس 
الشـــعبي لمملكة البحرين وهو االمر الذي 
اتضـــح مـــن خالل الجهـــود الكبيـــرة التي 

بذلهـــا طاقم الفريق والـــذي كان له الدور 
األساســـي في نجاح البرنامج وجعله من 
البرامـــج التلفزيونية التي حققت نجاحا 

كبيرا ومتابعة جماهيره متميزة”.
وأعرب ســـموه عن تقديره لطاقم الفريق 
التـــي  والخاصـــة  الرســـمية  والجهـــات 
ســـاهمت في نجـــاح البرنامـــج والوصول 
الـــى األهـــداف التـــي وجد مـــن أجلها في 
تعزيز هوية الموروث الشعبي البحريني.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل فريق عمل برنامج السارية 

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

ســـمو  الجنوبيـــة  اســـتقبل محافـــظ 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة 
آل خليفة وبحضـــور نائب المحافظ 
العميد عيســـى  الدوســـري، رؤســـاء 
لمديريـــة  التابعـــة  الشـــرطة  مراكـــز 

شرطة المحافظة.
ورحـــب ســـمو المحافـــظ بالحضور، 
موضحـــا أن التواصل مع المواطنين 
متابعـــة  فـــي  مهمـــا  دورا  يلعـــب 
متطلباتهم األمنية واالجتماعية من 
خـــالل الجهـــود المبذولـــة والتعـــاون 
ومديريـــة  المحافظـــة  بيـــن  القائـــم 
األهالـــي  مـــع  والتواصـــل  الشـــرطة، 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  لتطبيـــق 

الالزمة.
وأكـــد ســـموه أن هـــذه االجتماعـــات 

تعـــد مـــن أهـــم األولويـــات لمتابعـــة 
االحتياجـــات األمنيـــة فـــي مختلـــف 
مناطـــق المحافظـــة، مّطلعـــا ســـموه 
على دور مديرية الشـــرطة والمراكز 
التابعـــة لهـــا، مـــن حيـــث اتخـــاذ كل 
األمنيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 
بمتابعـــة  ســـموه  مشـــيدا  الالزمـــة، 
خطط العمل لتعزيز األمن والسالمة 

بأعلى المقاييس.
عـــن  الحضـــور  عبـــر  جهتهـــم،  مـــن 
شـــكرهم وتقديرهم لسمو المحافظ 
على حرص ومتابعة ســـموه للتعاون 
والتنســـيق بين المحافظة ومديرية 
الشـــرطة ومختلف الجهـــات األمنية 
لتعزيـــز األمن والســـالمة فـــي نطاق 

المحافظة.

سمو محافظ الجنوبية: متابعة االحتياجات األمنية للمواطنين



شـــجب 30 نائبا التعميم الصادر عن وزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
بفـــرض إجازة اســـتثنائية طويلة )مدتها 3 
أشـــهر ونصف الشـــهر( غير مدفوعة األجر 
للعامليـــن بمراكـــز تحفيـــظ القـــرآن التابعة 
 15 إلـــى  يونيـــو   1 الفتـــرة  مـــن  للـــوزارة، 
ســـبتمبر 2020، خاًفـــا لجميـــع الـــوزارات 
والمؤسســـات الحكوميـــة الموجـــودة فـــي 
المملكـــة والتي لـــم يتم حرمـــان موظفيها 
مـــن رواتبهـــم ومكافآتهـــم أثنـــاء اإلجـــازة 
أو طيلـــة فتـــرة العمل عـــن ُبعـــد المرتبطة 

بجائحة فيروس كورونا.
يخالـــف  التعميـــم  أن  النـــواب  وأكـــد 
بشـــأن  الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
اســـتئناف صرف مكافآت العاملين بمراكز 

التحفيـــظ والقائمين على تعليم وتدريس 
كتـــاب هللا عـــز وجـــل، بعـــد الخصـــم منهـــا 
وإيقافهـــا العـــام الماضي، مضيفيـــن أنه ال 
يجـــوز للـــوزارة أن ُتعامـــل معلمـــي القرآن 
بهـــذه الطريقـــة التـــي ال تخلـــو مـــن تمييز 
المهنيـــة  العدالـــة  اعتبـــارات  تراعـــي  وال 
بإلغـــاء  النـــواب  وطالـــب  والوظيفيـــة. 
التعميـــم بشـــكل عاجـــل، وناشـــدوا جالة 
الملك التوجيه الســـامي بمعاملة العاملين 
بمراكـــز التحفيـــظ على قدم المســـاواة مع 
أقرانهم المعلمين بوزارة التربية والتعليم 
وباقـــي وزارات الدولـــة، وتكريـــم معلمـــي 
كتاب هللا عز وجـــل وجميع القائمين على 
تعليمـــه ألبناء وبنات البحرين، الســـيما أن 
ســـجل البحرين مشـــرف وناصـــع في هذا 
الشـــأن، وينبغـــي التعامـــل مـــع كتـــاب هللا 

بالتقدير والتوقير الازم.

“كورونــــا” ُيجبــر “دعـم األجــور” على التوقــف
كشــف مصدر موثوق لـ”البالد” أن مشــروع دعم األجور توقف بشــكل مؤقت مع بقية المشــاريع المتوقفة في 
تمكيــن؛ بســبب اآلثــار الســلبية لجائحــة كورونــا، وأن مباحثــات بشــكل كبير تجــري حالًيا بين صنــدوق العمل 
“تمكين” ووزارة العمل والتنمية االجتماعية؛ من أجل نقل تبعية مشروع دعم األجور من تمكين إلى الوزارة.

حالًيـــا  تعكـــف  الـــوزارة  أن  وبيـــن 
على إيجـــاد صيغة معينـــة النتقال 
المشـــروع، منوًها إلى أن المشروع 
ســـيتم نقله من دون ميزانية، فيما 
ســـيتم اعتمـــاد ميزانيـــة تشـــغيلية 
للمشـــروع مـــن ميزانيـــة المشـــروع 
إن  حيـــث  للتوظيـــف،  الوطنـــي 
مليـــون   15 نحـــو  لديهـــا  الـــوزارة 
دينـــار كميزانية للمشـــروع الوطني 

للتوظيف.

وأكـــد أن آليـــات الدعـــم وتفاصيلها 
لـــن تمس، فيما ســـيتم فقط انتقال 
المشـــروع من تمكين إلـــى الوزارة، 
علـــى تحمـــل  قـــادرة  الـــوزارة  وأن 
للمشـــروع  الكاملـــة  المســـؤولية 
وتفاصيله المالية والتقنية والفنية.

ووزارة  “تمكيـــن  المصـــدر:  وقـــال 
العمـــل مســـتمرتان فـــي شـــراكتهما 
صالـــح  أجـــل  مـــن  اإلســـتراتيجية 
مســـتمرة  الشـــراكة  وهـــذه  العـــام، 

لتقديم الدعم لألفراد والمؤسسات 
فـــي المملكـــة مـــن خـــال برنامـــج 
الـــذي  األجـــور  ودعـــم  التدريـــب 
عملت تمكين على تطويره وإعادة 
إطاقـــه ســـابًقا بمـــا يتماشـــي مـــع 
أهداف البرنامج الوطني للتوظيف 
عـــن طريـــق تقديـــم دعـــم األجـــور 
زيـــادة  ودعـــم  التدريـــب  ودعـــم 
األجور؛ بهدف تشجيع المؤسسات 
علـــى توظيـــف المزيد مـــن حديثي 

زيـــادة  ثقافـــة  وتعزيـــز  التخـــرج، 
األجـــور، والتأكيد علـــى أهمية دور 
التدريـــب في زيـــادة اإلنتاجية إلى 
جانـــب تخفيـــف جزء مـــن النفقات 
على المؤسســـات لمســـاعدتها على 
فـــي  والمســـاهمة  والتطـــور  النمـــو 

االقتصاد الوطني”.
وتابـــع: أن مشـــروع دعـــم األجـــور 

لحديثي التخرج هو بنســـبة 50 % 
فـــي الســـنة األولى و30 % للســـتة 
األشـــهر التاليـــة، إلى جانـــب تقديم 
الموظفيـــن  أجـــور  لزيـــادة  الدعـــم 
الحالييـــن بمبلـــغ يتـــراوح بين -20
250 دينـــارا لمـــدة 12 شـــهًرا، وفي 
حالـــة زيـــادة الراتب للمـــرة الثانية، 
فـــإن تمكيـــن تتكفل بدفـــع مجموع 

أن  أي  التاليـــة  للســـنة  الزيادتيـــن 
 24 إلـــى  يصـــل  الدعـــم  مجمـــوع 
شـــهًرا، إضافـــة إلـــى دعـــم تدريـــب 
الموظفين البحرينيين في مختلف 
التخصصات؛ بهـــدف رفع كفاءتهم 

وتطوير إنتاجيتهم في العمل”.
الســـنوات  خـــال  أن  وأوضـــح 
الثـــاث األخيـــرة شـــهدت مبادرات 
دعـــم األجور وزيـــادة األجور زيادة 
أكثـــر مـــن الضعف في العـــام 2018 
بالمقارنة بالسنة التي سبقتها، فقد 
قدمـــت تمكين الدعـــم لزيادة أجور 

أكثر من 4400 موظف بحريني.

انتقل من “تمكين” 
إلى “العمل” وال 
مساس بتفاصيله

ماليين “الوطني 
للتوظيف” تمّول 

المشروع
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محرر الشؤون المحلية

علوي الموسوي

المنامة - وزارة العدل

أكدت العاقات العامة بوزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف أن دعـــم مراكـــز تحفيظ 
مراكـــز القرآن قائـــم منذ أكثر مـــن عقد ونصف، 
حيـــث تحظى مراكز التحفيظ بالرعاية والدعم 

الراسخين.
وقالـــت العاقات العامة بـــوزارة العدل أن عدد 
مراكـــز تحفيظ القرآن فـــي مملكة البحرين تبلغ 
279 مركًزا منها 163 مركًزا مرخًصا من الوزارة 
ألفـــراد متطوعيـــن، فيمـــا تتبع الباقـــي عدد من 
الجمعيـــات األهليـــة المرخصة، مشـــيرة إلى ان 

إجمالي عدد المتطوعين فيها يبلغ 2056.

وذكرت العاقات العامة أن 987 من المحفظين 
بالمراكز المرخصة يتلقون دعًما شهرًيا كمكافأة 
وليـــس راتًبـــا، وذلـــك بميزانيـــة تصـــل إلـــى مـــا 
ُيقارب مليونين دينار ســـنوًيا، فـــي إطار الدعم 
التشـــجيعي للمتطوعيـــن، الفتـــة إلـــى أن أصـــل 
االنضمـــام لمراكـــز تحفيظ القـــرآن الكريم يقوم 
علـــى أســـاس العمـــل التطوعي، علًمـــا أن الكثير 
من المتطوعين يعملون بوظائف وأجور ثابتة.

العـــدل والشـــؤون اإلســـامية  ُيذكـــر أن وزارة 
بشـــأن  تنظيمًيـــا  تعميًمـــا  أصـــدرت  واألوقـــاف 
القرآنيـــة  والحلقـــات  للمراكـــز  العامـــة  اإلجـــازة 

لمـــدة ثاثة أشـــهر ونصف اعتباًرا مـــن 1 يونيو 
وحتى 15 سبتمبر 2020، ودون صرف مكافأة، 
وذلـــك بصـــورة اســـتثنائية نظًرا لتوقف نشـــاط 
هـــذه المراكز في ضوء اإلجـــراءات االحترازية 
كورونـــا  فيـــروس  مـــن  للوقايـــة  المتخـــذة 
“كوفيـــد19” والحد من انتشـــاره، وذلـــك إلحاًقا 
بالتعميـــم الســـابق بتعليق الدراســـة فـــي مراكز 
التحفيـــظ بتاريـــخ 26 فبرايـــر الماضـــي ولمـــدة 
أســـبوعين، وكذلك ألحقتـــه بتعميم آخر بتعليق 
الدراســـة حتى إشـــعار آخـــر بتاريـــخ 10 مارس 

.2020

“العدل”: مليونا دينار سنوًيا لمراكز تحفيظ القرآن وأصل العمل بها تطوعي

إطـــــــالق مسابقــــــــة “قصتـــــي بعدستـــي”٧٠
أطلقــت لجنــة الشــباب بالمجلــس األعلــى للمــرأة مســابقة تصويرية لتســليط الضــوء على 
طبيعــة المبــادرات والمســاهمات المؤثــرة للمــرأة البحرينيــة فــي التعامــل مــع تحديــات 

الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة “كوفيد ١٩ “.

وتأتي المســـابقة، التـــي تحمل عنوان “قصتي 
بعدســـتي”، في ســـياق جهود مملكة البحرين 
االســـتثنائية فـــي مكافحـــة الجائحـــة؛ بهدف 
رصـــد القصـــص المعبـــرة والتجـــارب المؤثـــرة 
للمـــرأة البحرينيـــة لـــدى تعاملهـــا مـــع الظـــرف 
المســـتجد فـــي كافـــة مياديـــن العمـــل وفـــي 
المحيـــط األســـري واالجتماعـــي، علـــى الرغم 
من صعوبات وتداعيات األزمة الصحية التي 
أربكت ســـير الحياة وتعمل علـــى فرض واقع 

جديد يستوجب التأقلم معه.
وتركز مسابقة “قصتي بعدستي” بشكل خاص 
علـــى تحفيـــز وتشـــجيع المهـــارات التصورية 
والفنية لدى المشـــاركين فيهـــا، حيث تتطلب 

المشـــاركة توثيـــق قصـــة ملهمـــة ومؤثـــرة إما 
مـــن خـــال التصوير الفوتوغرافـــي أو المرئي 
وبشـــكل احترافي ومبـــدع للتعريف بمضمون 
القصـــة ومـــا تحمله من رســـائل إنســـانية في 
تحويـــل تحديات الحيـــاة إلى فرص ودروس 

في الصبر وااللتزام ومواصلة البناء.
والمســـابقة تســـتقطب كل مـــن لديـــه القـــدرة 
والموهبـــة مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن )مـــن 
أو  المصـــورة  مادتهـــم  بتقديـــم  الجنســـين(، 
المسجلة لقصص من محيطهم أو في حياتهم 
واســـتطاعت أن تتغلب على تحديات الظرف 
الراهن وتتعامل معه بمرونة وإيجابية وتقدم 
عبرة أو ترســـخ قيمة إنسانية رفيعة أو تبدع 

في مجال عملها أو دراستها.
ومـــن أهـــم المعاييـــر الواجـــب مراعاتهـــا عند 
تنفيذ أعمال المسابقة، موافقة صاحبة القصة 
علـــى توثيقها، والقدرة على إبراز أهم مراحل 
أو محطـــات القصة/التجربـــة، وتقديـــم نبـــذة 
مختصـــرة حول فكـــرة العمل وســـبب اختيار 
الشـــخصية، إلـــى جانـــب أخـــذ االحتياطـــات 
الواجـــب اتباعها عنـــد توثيق القصة لســـامة 
الطرفيـــن، ويفضل أن يتم التصوير من خال 

تقنيات التواصل اإللكتروني.
وســـيتم فتح بـــاب التســـجيل للمشـــاركة في 
المســـابقة في الفترة مـــن 28 مايو وحتى 28 
يونيـــو 2020، ومـــن ثـــم فتح بـــاب التصويت 

على المشـــاركات من 2 وحتى 5 يوليو 2020، 
تمهيدا إلعان النتائج وأســـماء الفائزين يوم 

7 يوليو 2020.
حيـــث  دينـــار،   5000 الجوائـــز  قيمـــة  وتبلـــغ 
ســـيحصل الفائـــز بالمركـــز األول علـــى جائزة 
للفائـــز  دينـــار  و1500  دينـــار،   2000 بقيمـــة 

بالمركـــز الثانـــي، و1000 دينار للفائـــز بالمركز 
الثالث. وســـتمنح المسابقة جائزة بقيمة ٣٠٠ 
دينـــار للفائزين من ضمـــن فئة التصويت على 

افضل ١٠ أعمال. 
إضافيـــة  جوائـــز   ٥ تقديـــم  كذلـــك  وســـيتم 
بقيمـــة  التصويـــت  فـــي  المشـــارك  للجمهـــور 
50 دينـــارا لـــكل فائـــز يتـــم اختيارهم بشـــكل 

عشوائي عن طريق القرعة.
وتشـــجيعا للمشـــاركين في المســـابقة من فئة 
الشـــباب )بين ١٨-٢٥ عاما(، ســـيقدم المجلس 
األعلـــى للمـــرأة فرصتيـــن تدريبيتين )لشـــاب 
وشـــابة( لمـــن ســـيتأهل للمرحلـــة النهائية من 
المنافســـات لكســـب خبـــرة عملية لمـــدة ثاثة 
أشـــهر في المركز اإلعامـــي للمجلس. ويمكن 
الحصـــول علـــى تفاصيـــل أكثر عن المســـابقة 
بالموقـــع اإللكتروني للمجلـــس األعلى للمرأة: 

. scw.bh

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

شبابية األعلى للمرأة تطلق مسابقة قصتي بعدستي

تسليط الضوء على دور 
المرأة في مواجهة الوباء

868٠ زيارة من طلبة ذوي االحتياجات للروابط االلكترونية
ــد ــع ــن ُب ــ ــم ع ــي ــل ــع ــت ــي تـــجـــربـــة ال ــ ــت ف ــ ــاف ــ ــم ال ــه ــل ــاع ــف ــت وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة يــشــيــد ب

أشــاد وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد النعيمي بتجاوب الطلبــة من ذوي االحتياجات الخاصة مــع تجربة التعلم عن 
ُبعد التي تم تطبيقها أثناء فترة تعليق الدراسة.

ودّلت اإلحصـــاءات للفترة من األول 
من مـــارس حتى الوقـــت الجاري أن 
عدد زيارات الطلبة من فئة صعوبات 
التعلـــم للروابـــط التفاعليـــة قـــد بلـــغ 
)8680( زيارة، وبلغ عدد مشاهداتهم 
للـــدروس على قنـــاة التربية الخاصة 

على “اليوتيوب” )2047( مرة.
للـــدروس  مشـــاهداتهم  عـــدد  وبلـــغ 
المتلفزة على قناة البحرين الرياضية 
)4231( مرة، وبلغ عدد إجاباتهم على 
اســـتمارات التقييـــم )2164( إجابـــة، 
مـــا يؤكد التفاعـــل الكبيـــر للطلبة مع 
قنوات التعلم المختلفة التي وفرتها 

الـــوزارة لضمـــان اســـتمرارية التعليم 
في هذه الفترة االســـتثنائية، موجًها 
شكره لهؤالء الطلبة وأولياء أمورهم 
الخاصـــة  االحتياجـــات  ومعلمـــي 
والمختصيـــن  المدرســـية  واإلدارات 
فـــي إدارة التربيـــة الخاصة على هذا 

التجاوب والمتابعة.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن الـــوزارة قـــد 
بدأت فـــي تطبيق مشـــروع توظيف 
برنامـــج  فـــي  التعليـــم  تكنولوجيـــا 
صعوبات التعلم منذ العام الدراســـي 
2017 - 2018؛ بهـــدف رفع مســـتوى 
أداء الطلبة من هذه الفئة عبر تفعيل 

مجموعـــة مـــن األدوات والخدمـــات 
التي تتيح إنتاج برمجيات الكترونية 
تفاعلية تدريبية ترّكز على الكفايات 
الخاصة  التعليمية  واالستراتيجيات 
إتقـــان  علـــى  يســـاعدهم  مـــا  بهـــم، 
الكفايات األساسية المطلوبة وإحراز 
تحصيلهـــم  فـــي  المنشـــود  التقـــدم 
الدراســـي، إذ تم فـــي هذا الخصوص 
 Microsoft Office أدوات  دمـــج 
365 وبعض أدوات التمكين الرقمي، 
واختصاصيـــي  معلمـــي  بمشـــاركة 
برنامج صعوبات التعلم، في مجتمع 
الكترونـــي يســـّهل مشـــاركة الملفات 

والمشـــاركة  المشـــترك،  والتأليـــف 
فـــي الصفـــوف من أي مـــكان، كما تم 
تدريب الفئة المســـتهدفة من معلمي 
واختصاصيـــي صعوبـــات التعلم من 
خـــال 8 ورش تدريبيـــة بمعـــدل 32 

ساعة معتمدة.
المختصيـــن  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
قامـــوا أثنـــاء فتـــرة تعليق الدراســـة 
بإعـــداد )8( دروس تعليميـــة تفاعلية 
تقييميـــة  الكترونيـــة  واســـتمارات 
التشـــخيصية  باالختبـــارات  متعلقـــة 
لكفايات اللغة العربية التابعة لقســـم 
صعوبـــات  برامـــج  ومتابعـــة  إعـــداد 
التعلـــم، إضافـــة إلـــى إعـــداد عروض 
صوتيـــة ومتلفزة يتـــم الوصول إليها 
عبـــر الروابـــط التفاعليـــة فـــي موقع 
الـــوزارة االلكترونـــي، إذ تـــم اختيـــار 
بالمناهـــج  ارتباًطـــا  الكفايـــات  أكثـــر 
الدراسية، لتســـهيل اكتساب الطالب 
للكفايـــات المطلوبة منـــه في المنهج 

الدراسي.

وفـــي هـــذا اإلطار، تـــم التركيـــز على 
 )3( النحويـــة وفـــق  القواعـــد  كفايـــة 
مســـتويات، يختص المستوى األول 
بالكفايـــة المتعلقـــة بتركيـــب الطالب 
ويتعلـــق  صحيًحـــا،  تركيًبـــا  للجمـــل 
الثانـــي بكفايـــة توظيـــف  المســـتوى 
القواعـــد النحوية من خـــال دروس 
االســـمية  )الجملـــة  الُجمـــل  أنـــواع 
والجملة الفعلية( و)المفرد، والمثنى، 
أمـــا  الجـــر(،  و)حـــروف  والجمـــع( 
المســـتوى الثالث فيختص بتوظيف 
القواعـــد النحوية من خـــال دروس 
)الجملـــة االســـمية: المبتـــدأ والخبـــر( 
و)الجملـــة الفعليـــة: الفعـــل والفاعـــل 
والمفعـــول بـــه( و)أدوات االســـتفهام( 

و)حروف الجر(.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجد النعيمي

3٠ نائبا يشجبون إيقاف مكافآت العاملين بمراكز تحفيظ القرآن
الـــطـــريـــقـــة ــذه  ــ ــه ــ ب اهلل  ــاب  ــ ــت ــ ك مـــعـــلـــمـــي  ــل  ــ ــام ــ ــع ــ ُت أن  لــــــلــــــوزارة  ــوز  ــ ــج ــ ي ال 



يغــوص ملــف “ البالد “ في ســؤال محــوري طرحه الكثيــرون وال توجد إجابات 
شافيه له، وهو “هل تسبب المنتجات التي تحتوي على مادة )الكراتين( والتي 
تســتخدم فــي صالونــات التجميــل والبيــوت لتمليــس الشــعر في زيــادة حاالت 
السرطان لدى النساء بالبحرين؟ وهل هذه المنتجات ال تزال متداولة بالسوق 

المحلية؟ 

ال يذوب

البيولوجـــي  بقســـم  األســـتاذ  يؤكـــد 
بجامعـــة  الطـــب  بكليـــة  الجزيئـــي 
الخليج العربـــي، الدكتور خالد جريش 
أن مـــادة الكيراتيـــن هـــي عبـــارة عـــن 
بروتيـــن صلـــب ال يذوب بالمـــاء، وهي 
تســـتخدم فـــي منتجـــات فـــرد الشـــعر 
فـــي الصالونات وخطورتهـــا تكمن في 
مادة “ الفورمالديهايد “ المضافة إليها، 
وهي مادة مثبت عالميا أنها مســـرطنة 
لإلنسان، وخصوصا لو استخدم بنسبة 
أعلـــى من المســـموح بها، واســـتخدامه 
يـــؤدي إلـــى أضـــرار ومخاطـــر صحيـــة 
أولهـــا تدميـــر بصيلـــة الشـــعر وضيـــق 
قـــد  بالعيـــن  والتهـــاب  التنفـــس  فـــي 
يصـــل للعمـــى وزيـــادة نســـب اإلصابـــة 
الغـــذاء  هيئـــة  وطالبـــت  بالســـرطان، 
والـــدواء األمريكي الشـــركات المنتجة 
علـــى  ومخاطـــره  نســـبته  بتوضيـــح 
الصحة وأدراج عبارة “خطر الســـرطان 

محتمل “ على ملصق المنتج.
وأوضح جريش إلى أنه قد يتم إدراج 
الفورمالديهايـــد فـــي أســـماء مختلفـــة 
مثـــل، ميثيليـــن جليكـــول، فورماليـــن، 
أوكســـي ميثـــان، وغيرها، مشـــددا الى 
انه يجب أن تكون نســـبته 0.1 % ولو 
كانت نســـبته 5 باأللف، فهـــو يعد مادة 

مسرطنة. 

يسبب السرطان

أورام  جراحـــة  استشـــارية  وأكـــدت 
مركـــز  رئيســـة  والتجميـــل،  الثـــدي 
لنـــدن لجراحـــة الثـــدي فـــي البحريـــن 
والكويـــت ســـارة الريفـــي، لقـــد أثبـــت 
ان اســـتخدام الكراتيـــن الـــذي يحتوي 
علـــى الفورمالديهيـــد ســـبب لإلصابـــة 
بالســـرطان، وبالنســـبة للمـــرأة الحامل، 
فهـــو قـــد يـــؤدي الـــى حـــدوث أضـــرار 
خطيرة على الحامـــل والجنين، إذا تم 
أســـتخدامه بكثـــرة وبنســـبة أكثـــر من 

النسبة المسموح بها.
وأشـــارت الريفـــي، إلـــى أنه تـــم بالفعل 
تشـــخيص حـــاالت مصابة بالســـرطان 
بســـبب اســـتخدامها المتكـــرر لعمليات 
وعمليـــات  بالكيراتيـــن  الشـــعر  فـــرد 
صبـــغ الشـــعر المتكـــررة؛ ألنـــه موجـــود 
فـــي صبغة الشـــعر التي تســـتخدم في 
الصالونـــات وخصوصا التي تجلب من 

مصادر غير معروفة.
وكشفت الريفي أن الدراسات العالمية 
األخيـــرة أكـــدت أن صبـــغ الشـــعر ألكثر 
من 5 مرات بالسنة يزيد نسبة اإلصابة 
مـــادة  أن  مبينـــة  الثـــدي،  بســـرطان 
بالكارتيـــن  الموجـــودة  الفورمالديهيـــد 
تدخـــل فـــروة الـــرأس عند فرد الشـــعر 
والبصيـــات  الشـــعر  لجـــذور  وتصـــل 
الســـيدات  معرضـــة  للجســـم  وتدخـــل 
إلـــى أخطـــار جســـيمة، وأثبتـــت نتائج 
الدراســـات أن فـــرد الشـــعر بمنتجـــات 
تحتـــوي الفورمالديهيـــد يســـبب زيادة 

نسبة التعرض السرطان.
إلـــى عـــدم وجـــود  الريفـــي،  وأشـــارت 
دراســـات بحرينيـــة أو خليجيـــة لحـــد 
مؤكـــدة  الموضـــوع،  هـــذا  حـــول  اآلن 
ارتفاع نســـب اإلصابة بســـرطان الثدي 
فـــي البحريـــن خـــال الســـنين الخمس 

األخيـــرة بطريقـــة واضحـــة، وأن هناك 
حـــاالت لبحرينيـــات في مقتبـــل العمر 
وبعضهـــن لـــم يتجـــاوز الــــ 17 عاما من 
الثـــدي  ســـرطان  أن  مشـــددة  العمـــر، 
يعـــد حاليـــا مـــن أعلـــى نســـب اإلصابة 
فـــي البحريـــن وكذلـــك أن المصابـــات 
فـــي الســـرطان مـــن البحرينيـــات هـــم 
أقـــل عمرا مـــن المعـــروف عالميا، وفي 
البحرين متوســـط العمر للمصابات في 
الســـرطان هـــو 45 عاما، بينمـــا يبلغ 60 

عاما عالميا.
ودعت الريفي مريضات السرطان مما 
مـــن يتعالجن باليكيمياوي إلى ضرورة 
اختيـــار األنواع المخصصـــة لمريضات 
الســـرطان مـــن بـــاروكات الشـــعر حتى 
يتجنبـــن إلى أي احتقان بفروة الرأس، 
صالونـــات  هنـــاك  يكـــون  أن  مطالبـــة 
متخصصة في مريضات السرطان كما 

هو معمول بيه عالميا.
المريضـــات  الريفـــي،  ونصحـــت 
والمتعافيـــات إلـــى ضرورة اســـتخدام 
كالحنـــة  الطبيعيـــة  الشـــعر  صبغـــات 
وغيرهـــا في صبغ الشـــعر، واســـتخدام 

الصبغات التي ال تحتوي على األمونيا، 
مبينـــة أن بعـــض الصبغـــات قد تســـبب 
لدى بعض النســـاء الحكة والحساسية 
ضـــرورة  مـــع  الـــراس،  فـــروة  وتهيـــج 
ترطيـــب الجلد وفروة الراس وشـــرب 
الجلـــد  جفـــاف  لتـــدارك  كثيـــرا  المـــاء 
والشـــعر الـــذي قـــد يصيـــب مريضـــات 

السرطان.

قصة مصابة

ومـــن جانبهـــا اســـتعرضت فـــرح علـــي 
فـــي  للتجميـــل  كنـــوز  مركـــز  صاحبـــة 
وكيـــف  بالســـرطان  إصابتهـــا  عالـــي، 

أنهـــا اكتشـــفت اإلصابـــة بنفســـها وهي 
فـــي مرحلتهـــا األولـــى، وكانـــت بحجم 
حبـــة العـــدس وثـــم ســـفرها الـــى لندن 
إلجـــراء الجراحة هناك، مضيفة عندما 
رجعـــت إلـــى البحريـــن فقد اســـتكملت 
واإلشـــعاعي  الكيمـــاوي  البروتوكـــول 
واســـتمرت فـــي العـــاج لمـــدة خمـــس 

سنوات حتى تم شفائي نهائيا.
وأوضحـــت فرح، بالنســـبة للمواد التي 
بالصالـــون،  الشـــعر  لفـــرد  نســـتخدمها 
فنحـــن نحـــرص أن يكـــون المنتـــج من 
شركة معروفة ومرخص لها من وزارة 
الصحة وخصوصا منتجات فرد الشعر 

الفورمالدهايـــد،  علـــى  تحتـــوي  التـــي 
ونحـــرص علـــى التعامـــل مـــع شـــركات 
تقـــدم منتجـــات معروفـــة عالميـــا ولها 
خبرة طويلة وسمعة في هذا الجانب، 

وأن تكون “ براند” معروف.
وتؤكـــد فـــرح، أنهـــا ال تتـــردد فـــي أن 
تســـأل المختصين والصحـــة في حالة 
“ شـــكها “ بأي معلومة حـــول الكراتين، 
مؤكـــدة أن هذا ينبع مـــن حرصها على 
وألن  وصحتهـــن  الزبونـــات  ســـامة 

هـــذا المـــادة حساســـة جـــدا إذا لم يتم 
معرفـــة محتوياتهـــا ونســـبها وطريقـــة 
أنهـــا  مشـــيرة  الســـليمة،  اســـتخدامها 
ترفـــض الحصول على مـــادة الكراتين 
عـــن أي طريـــق غيـــر رســـمي كمـــا فـــي 
بعض المنتجات مجهولة المصدر التي 

تروج لها من خال “ تجار الشنط “.
الزبونـــات  مـــن  العديـــد  أن  وأضافـــت 
يحضرنـــا لصبغ شـــعرهن وتطلب منهن 
اســـتخدام الصبغـــات التـــي ال تحتـــوي 
علـــى األمونيـــا، والتـــي قد تســـبب لهن 
أضرار مستقبلية، إنها ومنذ شفائها من 
الســـرطان اصبحـــت داعمـــة لمريضات 

السرطان ومهتمة بكل قضاياهن.
ودعـــت فـــرح إلـــى معرفة وكشـــف من 
يروجون لها بأسعار رخيصة والتي قد 
يستخدمها البعض ويؤدي استخدامها 
إلى كـــوارث صحية، منوهـــة أن وزارة 
الصحة تقوم بجوالت تفتيشية دورية 
على كافـــة الصالونـــات لمراقبة العديد 
مـــن األمـــور التـــي تصب فـــي مصلحة 
التـــي  المـــواد  وخصوصـــا  الزبونـــة 
تســـتخدم في صباغـــة الشـــعر وفرده، 
داعية الســـيدات إلى التأكد من مصدر 

مثل هذه المنتجات. 

رأي صيدالنية

وفـــي صفحـــة وزارة الصحـــة بالموقـــع 
ســـامة  رئيـــس  كتبـــت  اإللكترونـــي، 
المواد االستهاكية، الصيدالنية عفيفة 
بـــدر أن الِكراتين هو عبارة عن بروتين 
صلـــب وهـــو ال يفـــرد الشـــعر كمـــا هـــو 
معتقد، بل تضـــاف إليه مواد كيميائية 
أخرى كالفورمالديهايد لفرد الشعر مما 

يؤدي إلى أضرار ومخاطر صحية.
الغـــذاء والـــدواء  وأضافـــت أن هيئـــة 
األمريكـــي وقانـــون االتحـــاد األوروبي 
لمستحضرات التجميل سمحا بإضافة 
الفورمالديهايد بنســـبة ال تزيد عن 0.2 
% من التركيبة الكلية ألي مســـتحضٍر 
تجميلي كمادة حافظة، وتلزم القوانين 
بتسجيل نسبة الفورمالديهايد الداخلة 
فـــي التركيب علـــى الغـــاف الخارجي 
للمســـتحضر إذا زادت نسبته عن 0.05 
% وذلك من أجل تحذير المستهلكين، 
ولكـــن بعضها ال تلتزم وبعضها ال يذكر، 

وهو تضليل صريح للمستهلك.
ودعـــت الى عـــدم اســـتخدام عاجات 
الِكراتيـــن لفرد الشـــعر فـــي المنازل، بل 
في مراكـــز التجميل لتقليـــل المخاطر، 
ويجـــب تـــرك مســـافة ربـــع بوصـــة من 
فروة الرأس عند االســـتخدام، واتخاذ 
االجراءات الوقائية وأدوات الســـامة 

لحماية العامات بالصالون.

سارة الريفي فرح علي

خالد جريش عفيفة بدر

“كيراتين” الصالونات النسائية... قنبلة موقوتة للسرطان
طبيبة تكشف لـ “^” تشخيص حاالت بالخبيث.. أكاديمي يحذر.. و ”الصحة”: ال تستخدموه بالبيوت
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تختلف اآلراء حول زيادة نســبة الزيادة الســنوية على المعاشــات التقاعدية التي تصرف للمتقاعدين من القطاع الخاص. النســبة الحالية 3 %، 
ولكــن المتقاعديــن والنــواب يضغطــون لزيــادة النســبة لتصل إلــى 5 %، إال أن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي أشــارت إلــى تأثيره على الوضع 

المالي للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية. وتعرض “البالد” حصيلة اآلراء المختلفة بشأن هذا الموضوع.

أوضاع مادية

أن  بوحمـــود  محمـــد  النائـــب  يـــرى 
الســـنوية  الزيـــادة  نســـبة  زيـــادة 
التقاعـــدي  للمعـــاش 
للعامـــل  المســـتحق 
الخاص  القطـــاع  فـــي 
ســـتعود بالفائدة على 
المواطـــن، الذي يعيش 
ماديـــة  أوضاًعـــا  فـــي 
ارتفـــاع  بســـبب  صعبـــة؛ 
مـــن  الـــذي  األمـــر  األســـعار، 
شأنه تحســـين الوضع المعيشي 
وتخفيـــف  المتقاعـــد  للمواطـــن 

الكثيـــر عن كاهلـــه، كتعديل نســـبة الزيادة على 
المعاشـــات التقاعدية التي تصرف من صندوق 
القطـــاع الخاص لتصبح بواقـــع 5 % بدال من 3 

.%

مصدر التمويل

للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  رأت  جهتهـــا،  ومـــن 
االجتماعي أن تعديل نسبة زيادة السنوية على 
المعاشات التقاعدية، التي تصرف من صندوق 
القطـــاع الخـــاص دون تحديـــد مصـــدر التمويل 
المناســـب لهـــذه الزيادة من شـــأنه أن يؤثر على 
الموضـــع المالي للصنـــدوق وقدرته على الوفاء 

بالتزاماته المستقبلية.
لســـنة   50 رقـــم  القانـــون  أن  الهيئـــة  وتوضـــح 

2009، الذي أضاف ميزة الزيادة الســـنوية 
البســـيطة بواقـــع 3 % للمعاشـــات فـــي 

القطـــاع الخـــاص لـــم يتضمـــن مصدر 
التمويل، ما شـــكل عبئا ماليا إضافيا 
على الصندوق، فضال عن اســـتبدال 
الزيـــادة الســـنوية البســـيطة بزيادة 
مركبـــة بموجـــب القانـــون رقـــم 44 

لسنة 2014.
وتؤكـــد الهيئـــة أن أي تعديـــل فـــي 
المزايا البد أن يبنى على دراســـات 
اكتواريـــة متخصصة لمعرفة مدى 

تأثيـــر تلـــك الزيادة علـــى األداء 
للصناديق  الزمني  والعمر 

التقاعدية.

ل زيادة دنانير بمعاشات متقاعدي “الخاص” متاهة “التأمينات” تعطِّ
لتمويلها مــصــدر  ال  والــمــربــاطــي:  الــمــتــقــاعــد...  ــع  وض ستحسن  ــادة  ــزي ال بــوحــمــود: 
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ليلى مال اهلل

^لتبسيط المعلومة للقارئ عن أثر الزيادة البسيطة الثانية 
والزيــادة المركبــة بالمعاش التقاعــدي للعامل بالقطــاع الخاص، 
التــي جــرى إقرارهــا بالعــام 2014، نــورد مثــاال يحتــوي علــى أثــر 
الزيــادة علــى كل 100 دينار مــن المعاش التقاعدي لمدة 20 عاما 

بعد السنة التي يتم فيها تطبيق الزيادة.

ونجـــد عبر الجـــدول المرفق أن 
الزيادة البسيطة ستؤدي إلى:

- ارتفـــاع المعاش التقاعدي من 
100 دينار في ســـنة الصفر إلى 

130 دينارا بعد 10 سنوات.
 160 إلـــى  المعـــاش  ارتفـــاع   -

دينارا بعد 20 عاما.
بينمـــا تـــؤدي الزيـــادة المركبـــة 

إلى:

- ارتفـــاع المعاش التقاعدي من 
100 دينار في ســـنة الصفر إلى 

134 دينارا بعد 10 سنوات.
 181 إلـــى  المعـــاش  ارتفـــاع   -

دينار بعد 20 سنة.
الزيـــادة البســـيطة الثابتـــة هي 
المطبقة حاليا منذ العام 2009، 
أمـــا الزيادة المركبـــة فهي غاية 

كل متقاعد بالقطاع الخاص.

أثر الزيادة السنوية البسيطة 
والمركبة على المعاش

 محمد بوحمود

الخاضعون للتقاعد بالقطاعين

أثر الزيادة السنوية البسيطة والمركبة على المعاش

محمد الستراويراشد الغائب

@albiladpress @albiladnews

مواقف التأمينات
 تــزعــج المتـقــاعـــديـــن

نظام التأمين االجتماعي 
بالبحرين ال يدخل ضمن 
الميزانية العامة للدولة.

مستحقات المعاشات 
التقاعدية ال يتم 

دفعها من الخزانة 
العامة للدولة وإنما 
من ضمن ميزانية 

التأمينات.

كان النظام التقاعدي
 البحريني بالقطاع الخاص 

ال يتضمن أي وسيلة تأخذ بعين 
االعتبار آثار التضخم على أوضاع 

المتقاعدين.

بعد 33 سنة من تطبيق النظام
 التأميني عدلت البحرين قانونها بالعام 
2009، وقررت احتساب آثار التضخم عن 
طريق زيادة المعاشات بنسبة بسيطة 

ثابتة قدرها 3 % سنويا.

تتم إدارة النظام من الهيئة 
العامة للتأمين االجتماعي التي 

تتمتع باستقالل مالي وإداري.

25 دولة أوروبية يتضمن نظامها 
التأميني التزاما قانونيا على 

الدولة باحتساب التضخم في 
تحديد مستوى المعاشات 
التقاعدية بالقطاعين العام 

والخاص.

في العام 2014 جرى تعديل 
القانون باستبدال الزيادة 

السنوية البسيطة بزيادة مركبة 
بمقدار 3 %.

يطالب متقاعدون برفع الزيادة 
السنوية إلى 5 % ألن موقف الهيئة 

العامة للتأمين االجتماعي المتحفظ 
من الزيادة يزعجهم.

 إيمان المرباطي



اإلناث يتفوقن على الذكور في مقاعد الوظائف الحكومية
ســـــجـــــلـــــن مـــــتـــــوســـــطـــــا أعــــــــلــــــــى فـــــــــي أجـــــــــــــــور الــــمــــســــتــــجــــديــــن

سجلت البيانات اإلحصائية للهيئة العامة للتأمينات 
االجتماعيـــة للربـــع األول مـــن العـــام الجـــاري 2020 
تفـــوق اإلنـــاث علـــى الذكـــور فـــي أعـــداد الموظفين 
الحكومييـــن القدماء والمســـتجدين. وبلـــغ إجمالي 
عـــدد البحرينيـــات فـــي القطاع العـــام 24 ألفا و745 
موظفـــة فـــي القطـــاع العـــام، منهـــن 24 ألفـــا و601 
موظفـــة ســـابقة، و144 موظفـــة مســـتجدة. وفـــي 
المقابل بلغ عدد الذكور في الوظائف الحكومية 22 
ألفا و730 موظفا، منهم 22 ألفا و593 موظفا سابقا، 
و137 موظفا مســـتجدا. وأظهـــرت اإلحصاءات أن 
إجمالي عدد الموظفين في القطاع العام خالل الربع 
األول مـــن العـــام الجاري بلغ 47 ألفـــا و194 مواطنا، 
و281 موظفا مســـتجدا. وسجل الذكور في القطاع 
العام تفوقهم على اإلناث من حيث متوسط الراتب 
الشهري وسنوات الخدمة، حيث بلغ متوسط راتب 
الذكـــور 879 دينارا مقابل 778 دينـــارا لإلناث، فيما 
بلغ متوسط سنوات خدمة الذكور في القطاع ذاته 
13 ســـنة واإلنـــاث 10 ســـنوات. إال أن اإلحصـــاءات 

كشـــفت عن تفوق اإلناث على الذكور المســـتجدين 
فـــي متوســـط الراتب الشـــهري، حيث بلغ متوســـط 
رواتب اإلناث 568 دينارا مقابل 524 دينارا للذكور.

القطاع الخاص

البيانـــات  فيـــه  أظهـــرت  وقـــت  فـــي  ذلـــك  يأتـــي 
اإلحصائيـــة تفوقا ملحوظـــا للذكور البحرينيين في 

القطـــاع الخاص من حيث أعـــداد العاملين في هذا 
القطاع بمقدار الضعف تقريبا.

وبين التقرير اإلحصائي إلى أن عدد الذكور في هذا 
القطاع بلغ 63 ألفا و69 عامال، مقابل 34 ألفا و208 
عامـــالت من إجمالي األيـــدي العاملة البحرينية في 
هـــذا القطـــاع البالـــغ عددهـــم 97 ألفـــا و277 موظفا 
وموظفـــة. وتقاربت نســـبة الموظفين المســـتجدين 

فـــي هـــذا القطـــاع بعـــدد 900 موظف ذكـــرا، و860 
موظفـــة أنثى. وأظهـــر التقرير تفاوتـــا ملحوظا في 
متوســـط أجور الذكور واإلناث في القطاع الخاص، 
حيـــث بلغ متوســـط أجور الذكـــور 853 دينارا، فيما 

بلغ متوسط أجور اإلناث فيه 590 دينارا.
وســـجل الذكـــور معدال أعلى في متوســـط ســـنوات 
الخدمـــة في القطـــاع الخاص، وذلك بعدد 11 ســـنة 

مقابل 7 سنوات لإلناث.

النمو المطرد

ووفقـــا للتقريـــر، فـــإن أعـــداد اإلنـــاث فـــي الوظائف 
الحكوميـــة خـــالل األعـــوام من 2016 وحتـــى الربع 

أول من 2020 شهدت نموا مطردًا.
وكان عـــدد اإلنـــاث في هـــذا القطاع يبلغ فـــي العام 
 28 مقابـــل  موظفـــة  و599  ألفـــا   26 نحـــو   2016
ســـجلت   2018 العـــام  ومنـــذ  موظفـــا.  و497  ألفـــا 
اإلنـــاث تفوقهـــن على الذكـــور في مقاعـــد الوظائف 
الحكوميـــة، ثـــم ســـجل القطـــاع تراجعا فـــي أعداد 
العامليـــن فيـــه في العـــام 2019 بالتزامـــن مع طرح 
برنامـــج التقاعد االختياري وذلـــك بإجمالي 7 آالف 
و68 موظفـــا وموظفـــة، فيما حافظـــت اإلناث على 

تقدمهن على الذكور في أعداد الموظفين.
واســـتمر هـــذا التفـــوق حتى الربـــع األول مـــن العام 
الجـــاري مـــع تقـــدم اإلنـــاث علـــى الذكور فـــي أعداد 

التوظيف المتسجد.
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 مسار تقدم اإلناث على الذكور في وظائف القطاع العام

 الذكور

 اإلناث

إحصائية التأمينات تأنيث القطاع العام شهد نموا مطردا
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محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

33 اجتماعا لـ “تشريعية الشورى” بأوقات مختلفة
ُبعـــد عـــن  اجتماعاتهـــا  عقـــد  فـــي  ســـّباقة  اللجنـــة  الرميحـــي: 

عقدت لجنة الشــؤون التشــريعية والقانونية بمجلس الشــورى، مؤتمًرا 
صحافًيا أمس األربعاء، استعرضت فيه إنجازات اللجنة والموضوعات 
التي ناقشتها أثناء دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.

اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وتحـــدث 
خميس الرميحي، عن االجتماعات 
 33 عددهـــا  وبلـــغ  عقـــدت،  التـــي 
اللجنـــة  فيهـــا  بحثـــت  اجتماًعـــا، 
المراســـيم بقوانيـــن، ومشـــروعات 
القوانين المحالـــة إليها، إلى جانب 
االقتراحـــات بقوانيـــن المقدمة من 

أعضاء المجلس.
وأكـــد الرميحي أن اللجنة برئاســـة 
دالل الزايـــد، حرصـــت على تقديم 
جميـــع  علـــى  القانونيـــة  اآلراء 
الموضوعـــات التي ناقشـــتها لجان 
المجلـــس، إذ إن ذلـــك يعتبـــر جزًءا 

أساســـًيا مـــن عمـــل اللجنـــة، وذلك 
للتحقـــق مـــن دســـتورية وقانونية 
التشريعات التي يناقشها المجلس.
وأشـــار الرميحـــي إلـــى أن اللجنـــة 
كانت ســـّباقة في عقـــد اجتماعاتها 
مـــن  انســـجاًما  وذلـــك  ُبعـــد،  عـــن 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 
لمكافحـــة  اتخاذهـــا  تـــم  التـــي 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، مبيًنا 
أن هذه الخطوة عكســـت االهتمام 
عمـــل  اســـتمرار  علـــى  والحـــرص 
اللجنـــة، وعقـــد االجتماعـــات فـــي 

أوقات مختلفة.

الصحافـــي  المؤتمـــر  فـــي  وشـــارك 
الخزاعـــي،  محمـــد  اللجنـــة  عضـــو 
للجنـــة  القانونـــي  والمستشـــار 
ونـــّوه  الشـــتلة،  عبدالموجـــود 
االنعقـــاد  دور  أن  إلـــى  الخزاعـــي 

الثاني شهد العديد من التشريعات 
المهمـــة التي تعزز مســـيرة التنمية 
والتقدم في مملكـــة البحرين، ولها 
تأثير إيجابي على مصلحة الوطن 

والمواطنين.

الرميحي أثناء المؤتمر الصحافي

القضيبية - مجلس الشورى

أعلنت األمانة العامة بمجلس النواب عن استمرار تنفيذ خطتها التدريبية 
والتأهيليــة “عن بعد” لمنتســبيها باألقســام واإلدارات كافة أثناء اإلجازة 
البرلمانية، وتأتي هذه الخطة الشــاملة تماشــًيا مع اســتراتيجية التطوير 
والتدريــب البرلمانيــة التــي تنتهجها أمانة النواب، بهــدف تبادل الخبرات 
واالســتفادة مــن التجــارب اإلداريــة البــارزة في الــوزارات والمؤسســات 
والهيئــات ذات العالقــة، واســتثماًرا لقصص النجاح مــن أجل دعم العمل 

التشريعي والرقابي بمملكة البحرين.

وفـــي هذا الصدد، أكـــد األمين العام 
لمجلـــس النواب راشـــد بونجمة، أن 
البرنامج التدريبـــي “عن بعد”، يأتي 
تنفيـــًذا لتوجيهـــات رئيســـة مجلس 
النـــواب، لتطويـــر الكـــوادر البشـــرية 
فـــي األمانة العامـــة، واالّطالع على 
المختلفـــة،  والتجـــارب  الخبـــرات 
والتشـــجيع علـــى تطويـــر المهارات 
األمثـــل  واالســـتثمار  التدريبيـــة، 
لتكنولوجيـــا “التعلـــم والتدريب عن 
بعـــد”، فـــي ظل ما تزخر بـــه المملكة 
إداريـــة  وإجـــراءات  كفـــاءات،  مـــن 
رفيعـــة، فـــي ظل النهـــج اإلصالحي 
الشامل بقيادة عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
برنامـــج  أن  إلـــى  بونجمـــة  وأشـــار 
المقـــرر  مـــن  بعـــد”  “عـــن  التدريـــب 
شـــهر  مـــن  ابتـــداء  ينطلـــق  أن 
ســـبتمبر  حتـــى  ويســـتمر  يونيـــو 
المقبـــل، ويســـتهدف أكثـــر من 180 
أن  موضحـــا  بالمجلـــس،  موظـــف 
مـــع  تماشـــيا  تأتـــي  االســـتراتيجية 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا “كوفيد 
19”، وتطبيـــق التباعـــد االجتماعي، 
حرصا على صحة وسالمة الجميع. 
التدريبـــي  البرنامـــج  وسيشـــمل 
“عـــن بعد” طـــرح عدد مـــن الدورات 
وتكثيـــف  المتخصصـــة  التدريبيـــة 
البرامـــج التأهيليـــة للموظفيـــن في 
مختلـــف المجاالت “عن بعـــد” أثناء 
فترة اإلجازة البرلمانية واســـتعداًدا 
لبدء دور االنعقاد الثالث من الفصل 
أهمهـــا:  مـــن  الخامـــس،  التشـــريعي 

مدربـــي  إعـــداد  مشـــروع  إطـــالق 
المجلـــس، برامـــج إعـــداد القيـــادات 
وصقـــل مهاراتهـــم، برامـــج إلعـــداد 
التدريـــب  مؤهـــل،  قيـــادي  صـــف 
االحترافي في التصوير والمونتاج، 
دورات  الخبريـــة،  والصياغـــة 
تدريبية في برامج تطبيقات تقنية 
المعلومـــات واالتصـــاالت الحديثـــة، 
دورات اللغة االنجليزية االحترافية 
والبروتوكـــول،  المراســـم  لموظفـــي 
والتشـــريعية،  القانونيـــة  الصياغـــة 
وورش ألســـاليب ومنهجيات العمل 
الملتقيـــات  عـــن  فضـــال  بعـــد،  عـــن 
والـــورش علـــى المســـتوى المحلـــي 

واإلقليمي والدولي.

النيابي يدرب 180 موظفا عن ُبعد

نشوب حريق  بجانب مسجد الصادق وال أضرار
ــي ــدن ــم ــاع ال ــ ــدف ــ ــت قــيــاســي مـــن ال ــوقـ ــريـــق بـ إطـــفـــاء الـــحـ

أفـــادت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة بـــأن حريًقا 
محدوًدا نشـــب بجوار مســـجد اإلمـــام الصادق 
بمحافظـــة  القفـــول  منطقـــة  فـــي  الكائـــن  )ع( 
العاصمة في ساعة مبكرة فجر أمس األربعاء.

فـــي  نشـــب  الحريـــق  أن  اإلدارة  وأوضحـــت 
فـــي  وليـــس  للمســـجد  المالصقـــة  األشـــجار 
المســـجد نفســـه، وتم إطفاء الحريق في وقت 
قياسي من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني، 
ولـــم يخلـــف الحريـــق أي إصابـــات بشـــرية أو 

مادية.
وأشـــارت اإلدارة إلى بناء علـــى توجيه رئيس 
مجلـــس األوقـــاف يوســـف الصالح قـــام فريق 
مـــن اإلدارة بمعاينـــة المســـجد وإعـــداد تقريـــر 
فني والتواصل والتنسيق المباشر مع الجهات 

الرسمية المختصة.

عـــن  الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  أعربـــت  كمـــا 
شـــكرها وتقديرها لوزير الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفـــة واإلدارة 

العامـــة للدفاع المدنـــي بـــوزارة الداخلية على 
سرعة استجابتهم وتمكنهم من إخماد الحريق 

في وقت قياسي دون وقوع أية أضرار.

مسجد اإلمام الصادق )ع(

المنامة - األوقاف الجعفرية

“العلوم التطبيقية” تستوفي متطلبات الجودة
أعلنــت جامعــة العلوم التطبيقية عن اســتيفاء جميع برامجها األكاديمية لمتطلبــات ضمان الجودة بناًء على المراجعات 
المؤسســية التــي تقــوم بهــا هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، حيث أظهــر التقرير الــذي أصدرتــه الهيئة مؤخًرا اســتيفاء 
الجامعــة لجميــع متطلبــات ضمــان الجــودة بعــد إجــراء المراجعات الالزمــة وتدقيــق الوثائــق المتعلقة ببرامــج الجامعة 
والتأكــد مــن تطويــر الخطط وتحســينها، األمر الــذي يؤكد على جودة التعليم الذي تطرحــه الجامعة خاصة بعد نجاحها 

مؤخًرا في اجتياز متطلبات االعتماد المؤسسي من مجلس التعليم العالي.

وأعـــرب رئيـــس مجلـــس األمنـــاء وهيب 
الخاجة عن شكره وتقديره إلى المجلس 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب ووزارة 
التربية والتعليم واألمانة العامة لمجلس 
التعليـــم العالـــي، وهيئـــة جـــودة التعليـــم 
المبذولـــة  جهودهـــم  علـــى  والتدريـــب 
العالـــي فـــي  لتطويـــر منظومـــة التعليـــم 
البحرين عبر وضع رؤى واســـتراتيجيات 
تسهم في تطور التعليم العالي البحريني 

وتقدمه.

كمـــا تقدم رئيس مجلس األمناء بالشـــكر 
لرئيـــس الجامعـــة غســـان عـــواد وأعضاء 
علـــى  واإلداريـــة  األكاديميـــة  الهيئتيـــن 
عـــن  أثمـــرت  التـــي  الكبيـــرة  جهودهـــم 
تحقيـــق هذا اإلنجـــاز المهـــم، مؤكًدا على 
االلتـــزام بخطط ومرئيـــات وزارة التربية 
والتعليـــم من خالل الحرص على تطبيق 
معايير الجودة في مختلف التخصصات 
األكاديميـــة التـــي تقدمهـــا الجامعـــة بمـــا 
التعليميـــة  المخرجـــات  علـــى  ينعكـــس 

للمساهمة في دعم مسيرة التعليم العالي 
فـــي البحريـــن. وصـــرح رئيـــس مجلـــس 
األمناء أن هذا اإلنجاز يدل على المستوى 
المتقـــدم الـــذي وصلت إليـــه الجامعة من 
خالل العمل الدؤوب والمتميز للموظفين 
والتزامهـــم تجـــاه جامعتهم، مشـــيًرا إلى 
تبنـــي الجامعـــة خطًطـــا تطويريـــة فعالة 
ترتكـــز علـــى تطويـــر مخرجـــات التعليـــم 

والبحث العلمي واإلبداع واالبتكار. 
مـــن جانبه، هنـــأ رئيـــس الجامعة غســـان 

اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  مـــن  كل  عـــواد 
األمنـــاء  مجلـــس  ورئيـــس  نـــاس  ســـمير 
وهيـــب الخاجة وجميع أعضاء مجلســـي 
بهـــذا اإلنجـــاز، مؤكـــًدا  اإلدارة واألمنـــاء 
على مواصلة العمل الذي يصل بالجامعة 
ا  إلى مصـــاف الجامعات المتميزة أكاديميًّ
ا، من خـــالل دعم اإلبداع  ـــا ورياديًّ وبحثيًّ
تعليميـــة  تجربـــة  وتوفيـــر  واالبتـــكار، 
حـــرص  عـــواد  وأكـــد  للطلبـــة.  متميـــزة 
الجامعـــة تطبيـــق معايير جـــودة التعليم 

لتعزيز مســـيرتها األكاديميـــة والتعليمية، 
مشـــيرًا إلـــى أن اســـتيفاء جميـــع برامـــج 
الجامعة لمتطلبـــات ضمان الجودة يعتبر 
إنجـــازًا مهمـــا يضاف إلى سلســـلة طويلة 
مـــن اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا الجامعـــة 
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة.  ونـــوه رئيـــس 
الجامعـــة بـــأن هـــذا اإلنجاز يأتي تماشـــيًا 
مـــع الخطة االســـتراتيجية التي وضعتها 

الجامعـــة للســـنوات القادمـــة والتي تركز 
علـــى تحقيـــق الجـــودة الشـــاملة للبرامج 
والتخصصـــات التـــي تقدمهـــا مـــن خالل 
تطويـــر الخطـــط والمناهج بما يتناســـب 
مـــع متطلبات التعليم العالي في البحرين 
ويتالئـــم مـــع التطـــورات العالميـــة لتلبية 
احتياجـــات المجتمع المحلـــي واإلقليمي 

والدولي.

المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

تطوير مناهج 
الجامعة تماشًيا مع 

خطط التعليم العالي

طرح برامج إعداد 
القيادات وصقل 

مهاراتهم

 راشد بونجمة
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ل الحركة المرورية رفض معارضة حارق إطارات عطَّ
ســــــنــــــوات  3 بـــــالـــــســـــجـــــن  عـــــلـــــيـــــه  مــــــحــــــكــــــوم 

رفضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى فــي معارضة شــاب مــن أصل 12 
متهمــا - ســبق الحكــم عليهم - والُمدانين بالحــرق الجنائي لعدد من اإلطارات 
وســكب الزيت على شــارع عام بمنطقة إسكان سلماباد خالل تجمهر، وأيدت 
معاقبــة المتهــم المعــارض بالســجن لمــدة 3 ســنوات المحكوم بهــا على جميع 

المدانين.

وتعود التفاصيل الخاصة بالواقعة إلى 
أن المتهـــم وبقية المدانين المشـــاركة 
فـــي أعمـــال الشـــغب والتخريـــب فـــي 
منطقة إسكان سلماباد، وبعد إشعالهم 
فـــي يوم هـــذه الواقعة النـــار بعدد من 
اإلطـــارات على الشـــارع العام بمنطقة 
إسكان ســـلماباد، وسكبهم للزيت على 
الشـــارع، تســـببوا فـــي تعطيـــل حركة 
المـــارة  وعرضـــوا  الســـيارات  مـــرور 

ومركباتهم للخطر.
أجراهـــا  التـــي  التحريـــات  وتوصلـــت 

أفـــراد الشـــرطة عـــن طريـــق المصادر 
الســـرية، إلى أن المتهمين الـ 12 كانوا 
قـــد شـــاركوا فـــي ارتـــكاب الواقعة مع 
خرجـــوا  وأنهـــم  مجهوليـــن،  آخريـــن 
إلـــى وســـط الشـــارع حامليـــن معهـــم 
البتـــرول عليهـــا،  اإلطـــارات وســـكبوا 
ممـــا أدى الحتـــراق األرض وتعطيـــل 
الحركة المرورية بقصد تهديد الســـلم 
العام بتعريض وســـائل النقل الخاصة 
اعترفـــوا  المتهميـــن  وأن  للخطـــر، 

بارتكابهم لها.

وثبـــت للمحكمة أن المتهـــم المعارض 
وآخرين ســـبق الحكـــم عليهم في ليلة 

22 نوفمبر 2014، ارتكبوا اآلتي:
أوال: أشعلوا عمدا حريقا في منقوالت 
بأن أشـــعلوا النار في اإلطارات، وكان 
من شـــأن ذلك الحريـــق تعريض حياة 

الناس وأموالهم للخطر، تنفيذا لغرض 
إرهابي.

ثانيـــا: عرضـــوا عمـــدا للخطـــر ســـامة 
وســـائل النقـــل الخاصـــة بـــأن أشـــعلوا 
حريقـــا فـــي الطريـــق العـــام بواســـطة 

مواد بترولية.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

صرح الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون 
ا  اإلسالمية واألوقاف محمد بوجيري، بأن الوزارة أصدرت دلياًل إرشاديًّ
حــول خدمــة رفع الدعاوى المدنية والتجاريــة بجميع درجاتها إلكترونًيا 
فــي إطــار التحــول الرقمــي فــي قطــاع العدالــة، والُمقدمــة عبــر البوابــة 

.www.bahrain.bh الوطنية للحكومة اإللكترونية

وأكـــد الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون 
المحاكم والتوثيق حرص الوزارة 
على تعزيز االســـتفادة من التقنية 
الحديثـــة بمـــا يســـهم فـــي تيســـير 
الخدمات العدليـــة أمام المحامين 
والمتقاضيـــن والمراجعيـــن، الفًتـــا 
إلـــى أن الدليـــل متاح علـــى موقع 
وزارة العدل والشـــؤون اإلسامية 

.www.moj.gov.bh واألوقاف
المســـاعد  العـــدل  وكيـــل  وأعـــرب 
عن شـــكر وتقدير الوزارة لجمعية 
المحاميـــن البحرينيـــة والمحامين 
الشـــباب لما قدموه من مقترحات 
تطويريـــة للخدمـــات اإللكترونية، 
تدعيـــم  فـــي  ســـاهمت  والتـــي 

المحتوى التعريفي للدليل.
إدارة  مديـــر  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
المحاكم نايف الذوادي إن الوزارة 
مكاتـــب  جميـــع  بتزويـــد  قامـــت 
إلكترونيـــة  بنســـخ  المحاميـــن 
للدليـــل اإلرشـــادي، والذي يتضمن 
شـــرًحا تفصيلًيا لخطـــوات خدمة 
رفـــع الدعـــاوى القضائيـــة بجميـــع 
وتشـــمل  إلكترونًيـــا،  درجاتهـــا 
والتجاريـــة،  المدنيـــة،  الدعـــاوى 
واإلداريـــة، والعمالية، واإليجارية، 
ذاكًرا أن الدليل أفرد قســـًما خاًصا 

لخدمة تقديم الطلبات أثناء ســـير 
الدعوى.

تـــم  الدليـــل  أن  الـــذوادي  وأفـــاد 
شـــمولية  أكثـــر  ليكـــون  إعـــداده 
الفنيـــة  الجوانـــب  أكثـــر  ليغطـــي 
والمتطلبات األساسية الستخدام 
الوسائل اإللكترونية لرفع الدعوى 
وتقديـــم الطلبـــات أمـــام المحاكـــم 

أثناء سير الدعوى.

ا دليل إرشادي لخدمة رفع الدعاوى إلكترونيًّ

المنامة - النيابة العامة

صـــرح وكيل النائب العام علي الجاســـم 
بأن النيابة العامة تلقت باغا من قيادة 
خفر الســـواحل، مفاده وجود حالة غرق 
لشـــخص أثناء مزاولتـــه هواية الغوص 

رفقة أصدقائه.
وعليه باشـــرت النيابة العامة تحقيقات 
موســـعة في القضية فـــور تلقيها الباغ، 

حيـــث اســـتمعت إلى أقوال األشـــخاص 
الواقعـــة،  بيـــوم  للمتوفـــى  المرافقيـــن 
وأمـــرت  الشـــرطة،  تحريـــات  وطلبـــت 
واألجهـــزة  األدوات  علـــى  بالتحفـــظ 
وفحصهـــا،  الرحلـــة  فـــي  المســـتخدمة 
ومازالـــت التحقيقـــات جاريـــة للتوصل 

لظروف ومابسات الواقعة.

“النيابة” تحقق في وفاة غّواص

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

صـــرح رئيـــس محكمـــة التمييـــز نائـــب 
للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
المستشـــار عبدهللا البوعينين عن إلغاء 
لجميـــع  الســـنوية  القضائيـــة  اإلجـــازة 
المحاكـــم بدراجاتها واالســـتمرار بالعمل 
كمبـــادرة  العـــام  طـــوال  المحاكـــم  فـــي 
تطويرية لعمل المحاكم وإعادة تنظيمها 
حرصا من المجلس األعلى للقضاء على 
تحقيـــق العدالة الناجـــزة وعلى الصالح 
العام؛ بهدف االستمرار بإرساء الحقوق 
فـــي المجتمع بشـــكل فاعل وســـريع في 
حســـم القضايا يتوافق مع عدد القضايا 
تـــم  التـــي  المحاكـــم  أمـــام  المطروحـــة 
تأجيـــل بعضها بســـبب تداعيات جائحة 

كورونا )كوفيد19-(.
وقال المستشـــار عبـــدهللا البوعينين إن 
القضاة ســـوف يعملون بكامـــل طاقتهم 
مـــن أجل النظـــر وحســـم القضايـــا التي 
تمامـــا  القضايـــا  تراكـــم  لمنـــع  أمامهـــم؛ 
الســـابقة  الســـنوات  فـــي  عملـــوا  كمـــا 
كإنجـــازات واضحـــة أضيفـــت للســـلطة 
القضائيـــة فـــي انخفاض نســـبة التراكم 
الســـنوي مـــن خـــال ســـرعة الفصل في 
الدعـــاوى بمتوســـط عمـــر الدعـــوى أقل 
من ســـتة أشـــهر وذلـــك وصـــوال للعدالة 
الناجـــزة التي تتســـم بالســـرعة والدقة، 
وأضـــاف بأن إلغاء اإلجازة القضائية لها 
بالتأكيد إيجابيات عديدة على الصعيد 

االجتماعي واالقتصادي.
ويأتـــي قـــرار إلغـــاء اإلجـــازة القضائيـــة 
المجلـــس  بيـــن  بالتنســـيق  الســـنوية 

األعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف والنيابـــة العامـــة 

وجمعية المحامين البحرينية.
وقد شـــهد القطاع العدلي خال جائحة 
كورونـــا التحـــول اإللكترونـــي من خال 
تدشين خدمات رفع الدعاوى القضائية 
وتقديـــم  كامـــل  بشـــكل  إلكترونيـــًا 
مذكـــرات، وتنفيذ االحـــكام، إضافة الى 
المحاكمـــات المرئيـــة عـــن ُبعـــد، وبذلـــك 
فـــإن المجلـــس األعلـــى للقضـــاء يقـــدر 
الجهـــود المبذولـــة من الجهـــات المعنية 
للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد19-(، 
حيـــث يعمل بـــدوره أيضا باتخـــاذ كافة 
اإلجـــراءات الوقائيـــة والقـــرارات التـــي 
تحفظ للقضاة وللمتقاضين والمحامين 
ســـامتهم وصحتهـــم، والتـــي ســـتكون 
تحـــت المراجعـــة المســـتمرة للتأكـــد من 
انتظـــام العمل القضائـــي والحفاظ على 
الصحـــة العامة، وعـــدم تعريض أطراف 

الدعوى الي خطر يهدد سامتهم.

إلغاء اإلجازة القضائية نهائيا

محكوم بغرامة 20 دينارا دفع أضعافها للمحامين لتبرئته
منقوالت  إتـــالف  بقضية  متهم  يــتــنــازل  ــم  ل
إثبات  محاولة  عــن  تجارية  بشركة  خاصة 
براءته وعدم قبوله الحكم الصادر بتغريمه 
مبلغ 20 دينارا فقط، ودفع أتعابا للمحامين 

الــحــكــم وصــــوال لمحكمة  لــلــطــعــن عــلــى هــــذا 
التمييز، والتي قضت بالفعل بنقض حكم إدانته، 

وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم 
فيها من جديد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت 
25 مارس 2018،  له أنه بتاريخ 
المبينة  المنقوالت  عــمــدا  أتــلــف 

والمملوكة  بالمحضر  الــوصــف 
العقارية،  الشركة  عليها  للمجني 
ــيــا  ــائ ــدرت أمـــــــرا جــن ــ ــصـ ــ ــتـ ــ واسـ

بتغريمه مبلغ 20 دينارا.
الجنائي  األمـــر  بــهــذا  يقبل  فلم 
وعارضه أمام المحكمة الجنائية 
الحكم  تثبيت  وبعد  بدرجتيها، 
بحقه، طعن مجددا أمام محكمة 

ــي قــضــت  ــ ــتـ ــ ــز، والـ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ الـ
بحكمها سالف البيان.

واســــــتــــــدلــــــت مـــحـــكـــمـــة 
على  قضائها  فــي  التمييز 
الــــتــــعــــديــــات الـــجـــديـــد 
عــلــى قــانــون اإلجـــــراءات 
الجنائية، والتي تتيح الصلح 
عليهم،  المجني  مــع  والتصالح 
طالما تم إثبات ذلك كتابة، وفي 
الدعوى،  عليها  كانت  حــال  أيــة 
إذ  باتا،  الحكم  لو أصبح  وحتى 
الــدعــوى  انــقــضــاء  عليه  يترتب 

الجنائية في الجريمة.

10 سنوات لوافدين جلبا الماريجوانا و“اليافا”
البـــاد عـــن  واإلبعـــاد  دينـــار  آالف   10 غرامـــة  تتضمـــن  العقوبـــة 

قضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى بتأييد معاقبة وافدين 
فــي الثالثينــات مــن عمرهمــا بســجنهما لمــدة 10 ســنوات وبتغريــم كل 
منهمــا 10 آالف دينــار، كما أمــرت بإبعادهما نهائيا عن البالد عقب تنفيذ 
العقوبــة المقضــي بهــا وكذلــك بمصــادرة المضبوطات بحوزتهــا، والتي 
تمثلت في أكثر من 400 جرام من نبات الماريجوانا المخدر وعدد 790 

من أقراص اليافا المؤثرة عقليا.

حكـــم  حســـب  التفاصيـــل  وتشـــير 
المحكمـــة إلى أن باغـــا ورد للنيابة 
العامـــة مفـــاده أن مكتـــب مكافحة 
البحريـــن  مطـــار  فـــي  المخـــدرات 
الدولي تمكن من القبض على وافد 
قـــد حضـــر  كان   - األول  المتهـــم   -
للمملكة فـــي الســـاعة 9:45 صباحا 
بيوم الواقعـــة، وبحوزته عدد 790 
قرصـــا مـــن المؤثر العقلـــي “ اليافا “ 
بلـــغ وزنم اإلجمالـــي 79 جراما، كما 
عثر لديه أيضا فتات لنبات مجفف 
ثبـــت أنـــه نبـــات الماريجوانـــا وبلغ 
وزنـــه 409 جرامات، كان مخبأ في 

علبـــة باســـتيكية بداخـــل حقيبـــة 
السفر الخاصة به.

ضبـــط  عمـــا  األول  بســـؤال  وأنـــه 
بحوزته، قرر أنه جلب المضبوطات 
لصالح شخص آخر - المتهم الثاني 
وبنـــاء  البحريـــن،  فـــي  المقيـــم   -
علـــى ذلـــك اتصـــل به تحت مســـمع 
وأبلغـــه  الشـــرطة،  مـــن  وإشـــراف 
منـــه  إذ طلـــب  المملكـــة،  بوصولـــه 
األخيـــر الحضـــور لـــه فـــي منطقـــة 
النعيـــم بالقـــرب مـــن محطـــة للنقل 

العام.
تـــم  مســـاء   8:00 الســـاعة  وعنـــد 

للمـــكان  األول  المتهـــم  اصطحـــاب 
المتفق عليه برفقـــة فريق الضبط، 
بالثانـــي،  االتصـــال  األول  وعـــاود 
والذي قام بتضليله في عدة أماكن 
فـــي نفـــس المنطقـــة وبعدهـــا أغلق 
الثاني هاتفه النقال، وعقب القبض 
على المتهم الثاني تم جلبهما لمبنى 
ألخـــذ  المخـــدرات  مكافحـــة  إدارة 

عينـــة إدرارهمـــا، والتـــي ثبـــت مـــن 
خالها تعاطيهما المواد المخدرة.

فأحالتهمـــا النيابة العامة للمحاكمة 
على اعتبار أنهمـــا بتاريخ 6 أكتوبر 
2019، جلبـــا بقصـــد اإلتجـــار نبـــات 
الماريجوانا المخدر والمؤثر العقلي 
الميتامفيتاميـــن في غيـــر األحوال 

المصرح بها قانونا.

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

مطالبة بتخصيص مسجدين للجعفرية والسنية في “اللوزي”

البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  تقدمـــت 
للمنطقـــة الشـــمالية ممثـــل الدائـــرة 
الثانية عشـــرة زينب الـــدرازي أثناء 
عشـــر،  الرابـــع  المجلـــس  اجتمـــاع 
بموضوع تخصيص عقارين لمسجد 
تابع لألوقاف الســـنية ومسجد تابع 
لألوقـــاف الجعفريـــة بمجمـــع 1020 

في منطقة اللوزي الجديدة.
وقالـــت الدرازي، إن فكـــرة المقترح 

هي طلب تخصيص عقارين بمنطقة 
اللـــوزي الجديدة بمجمع 1020 على 
فـــي  والمخصصـــة   2039 طريـــق 
إلنشـــاء  للمنطقـــة  العـــام  المخطـــط 
مســـجد مســـاحته 2500 متـــر مربع 
كبينـــة  بـــه  الموجـــود  الموقـــع  فـــي 
لألوقـــاف  تابعـــة  مؤقتـــة  مســـجد 
الســـنية، ومســـجد مســـاحته 2000 
متـــر مربع تابع لألوقـــاف الجعفرية، 
بنـــاء  المقتـــرح  أهـــداف  مـــن  إن  إذ 

المســـاجد لتعديـــل وضعيـــة وجـــود 
كبينـــة الصـــاة ولخلـــو المنطقة من 

المساجد.
وأكـــدت، أن مـــن مبـــررات المقترح، 
إذ  بالمنطقـــة،  الســـكانية  الكثافـــة 
إن وزارة اإلســـكان فـــي طـــور بنـــاء 
بالمنطقـــة،  ســـكنية  وحـــدة   130
فهـــي منطقـــة جديـــدة وخاليـــة من 
الخدمـــات، وبنـــاء علـــى طلـــب مـــن 
المواطنيـــن تقدمت بهـــذا المقترح؛ 

الموجـــودة  المؤقتـــة  الكبينـــة  ألن 
يستخدمها األهالي منذ سنة.

األرض  ملكيـــة  أن  وأوضحـــت 
وبالتالـــي  اإلســـكان،  لـــوزارة  تعـــود 
يجب االرتقاء بمســـتوى المشـــاريع 
الخدميـــة وتحقيق أهـــداف التنمية 
المستدامة في البحرين، ناهيك عن 
أن بناء المســـاجد يساهم في تعزيز 
القيـــم اإلســـامية وتقويـــة الروابط 

اإلنسانية في المجتمع.

زينب الدرازي

محمد بوجيري

عبدالله البوعينين

الجنبية - المجلس البلدي للمنطقة الشمالية

“العدل”: تزويد جميع 
مكاتب المحامين 

بنسخ إلكترونية
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زينب العكري

المنامة - المصرف المركزي

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه 
تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم 1810 
مـــن   )  ISIN BH0002A1ZP39(
أذونات الخزانة الحكومية الشهرية 
البحريـــن  مصـــرف  يصدرهـــا  التـــي 
المركزي نيابة عن حكومة البحرين.

تبلـــغ قيمة هذا اإلصـــدار 35 مليون 

دينـــار لفتـــرة اســـتحقاق 182 يومـــا 
تبـــدأ فــــي 31 مايـــو 2020 وتنتهـــي 
في 29 نوفمبر 2020، كما بلغ معدل 
ســـعر الفائـــدة علـــى هـــذه األذونات 
2.62 % مقارنة بمعدل سعر الفائدة 
ألذونات اإلصدار السابق بتاريخ 10 

مايو 2020، حيث بلغت 2.67 %.

35 مليون دينار ألذونات الخزانة الشهرية

السنابس - الغرفة

ن رجل األعمال وعضو مجلس إدارة غرفة البحرين رئيس لجنة األســواق التجارية عبدالحكيم إبراهيم الشــمري،  ثمَّ
الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في نشر األمن الصحي وجهود مكافحة آثار جائحة فيروس كوفيد 19، مقدرا 
قــرار اللجنــة المكلفــة بــادارة ملــف األزمة بقيادة ولي العهد صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد أل خليفة، 
فيمــا يتعلــق بعــدم إغالق األســواق أثناء عطلة العيــد وقرار فتح صالونــات الحالقة ودور الســينماء المفتوحة ضمن 

اشتراطات سالمة جميع األطراف.

األســـواق  لجنـــة  رئيـــس  ناشـــد  فقـــد 
الفتـــح  البحريـــن  بغرفـــة  التجاريـــة 
التدريجـــي والمقنن للمتنزهـــات العامة 
والمطاعـــم  البدنيـــة  اللياقـــة  ومراكـــز 
المستقلة أو التي تعمل داخل الفنادق أو 
المجمعات التجارية لممارســـة أنشطتها 
ضمـــن معاييـــر واشـــتراطات وأوقـــات 
تضمـــن ســـامة الجميع، ومنهـــا تحديد 
المنشـــأة  تلـــك  العـــدد األقصـــى داخـــل 

وأخذ مواعيد مســـبقة والتعقيم ولبس 
الكمامـــات والفحـــص الـــدوري للعاملين 
بها وما تراه الجهات المختصة في ذلك 

الخصوص من إجراءات ضرورية.
وقال الشمري إن من شأن تلك الخطوة 
تخفيـــف الضغـــط علـــى هذه المنشـــآت 
فـــي  والمســـاهمة  وتقليـــص خســـائرها 
رجـــوع الحيـــاة الى طبيعتهـــا خصوصا 
مـــع حـــرص اللجنـــة المختصـــة لحماية 

مصالـــح القطـــاع الخـــاص والمواطنين 
الذيـــن يملكـــون تلـــك المنشـــآت ودون 
المســـاس بالمبادئ األساسية للمصلحة 
مـــن  كثيـــرا  أن  إلـــى  منوهـــا  العامـــة، 
شـــركات الطيـــران أعلنـــت عـــن عزمهـــا 
الجويـــة  أنشـــطتها  اســـتئناف  مؤخـــرا 
المقترحـــات  هـــذه  أن  مؤكـــدا  قريبـــا، 
قابلـــة للمناقشـــة، وأن غرفـــة البحريـــن 
وكاعدتهـــا على أتم االســـتعداد؛ لتقديم 

أي دعم أو استشارة او معلومة في هذا 
الخصوص عبر لجنة األسواق التجارية 

بغرفة البحرين.

العامة والــمــتــنــزهــات  الــبــدنــيــة  الــلــيــاقــة  ــز  ــراك الــمــقــاهــي  وم ــشــمــري:  ال
الفتح التدريجي والمقنن للمنشآت المغلقة مناسب اآلن

إلكترونيا المواعيد  لحجز  سحابي  نظام 

ــاش” ــ ــك ــ ــع بـــــدال عـــــن  “ال ــ ــدف ــ ــي ال ــ ــة ف ــيـ ــمـ ــرقـ ــات الـ ــويـ ــحـ ــتـ ــى الـ ــلـ يـــشـــجـــعـــون عـ

“المقاصة” تطلق “إدارة قوائم االنتظار” من سكيبالينو

أصحاب صالونات: الخدمات المسموح بها 10 %

أعلنـــت شـــركة البحريـــن للمقاصـــة 
عـــن إطـــاق نظـــام ســـحابي لحجز 
المواعيـــد إلكترونيا وإدارة طوابير 
والـــذي  ســـكيباينو،  االنتظـــار، 
يتيـــح للمســـتثمرين إمـــكان الحجز 
المســـبق للمواعيـــد إلكترونيـــا عبـــر 
األجهـــزة الذكيـــة، وذلـــك فـــي إطار 
التحـــول  لمواكبـــة  الشـــركة  جهـــود 
التقنيـــات  واســـتخدام  الرقمـــي 
الماليـــة الحديثـــة؛ لتعزيـــز خدمات 

المستثمرين.
الحجـــز  إمـــكان  الخدمـــة  تتيـــح  
المســـبق للمواعيـــد حســـب التاريخ 
والوقت المناســـب مما يوفر مرونة 
كمـــا  االنتظـــار.  فتـــرات  ويقلـــص 
تأخـــذ هـــذه الخدمة بعيـــن االعتبار 
الموقـــع الحالي للمســـتثمر والوقت 
المتوقـــع للوصـــول إلى مقر شـــركة 
تأخيـــر  أي  أو  للمقاصـــة  البحريـــن 
قـــد ينجـــم مـــن الحركـــة المروريـــة، 
حيث يقوم النظـــام بتعديل أوقات 
المواعيـــد بنـــاًء على ذلـــك لتقليص 

فتـــرة االنتظـــار. كما يتوفـــر تطبيق 
ســـكيباينو للهواتف الذكية لجميع 
بنظامـــي  تعمـــل  التـــي  األجهـــزة 
االندرويـــد والــــ iOS. وقـــال المدير 
البحريـــن  بشـــركة  للعمليـــات  األول 
للمقاصة عبدهللا جعفر عابدين “يعد 
إطاق خدمة سكيباينو كجزء من 
الجهـــود المبذولة من جانب شـــركة 
البحريـــن للمقاصـــة نحـــو التحـــول 
الرقمـــي، حيـــث توفـــر الخدمة قناة 
تواصل لخدمة المســـتثمرين لتبني 
التكنولوجيـــا  مســـتجدات  آخـــر 

الماليـــة Fintech، وتعزيـــز التحول 
الرقمي ووســـائل التقنيـــة الحديثة 
المســـتثمرين”.   تجربـــة  إلثـــراء 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
ســـكيباينو، زمان عبدالحميد زمان 
“نحـــن ســـعداء بالتعاون مع شـــركة 
البحريـــن للمقاصـــة ودعم جهودهم 
الحثيثة لتحقيـــق التحّول الرقمي؛ 
من أجـــل خلق حلواًل رقميًة جديرًة 
بالثقة وأكثر مرونة لعمائها، ونحن 
نتطلـــع قدًما للعمـــل معهم وتحقيق 

هذا الهدف”.

عــاودت صالونــات الحالقــة والتجميــل أمــس األربعــاء العمل بعد إغالق لمدة 3 أشــهر تماشــيا مع قرار اللجنة التنســيقية 
لمكافحــة تفشــي فيــروس كورونــا، حيــث فرضــت اللجنة اشــتراطات علــى الصالونات مع االفتتــاح؛ لضمان عدم انتشــار 

الفيروس بين الزبائن.

زيـــد  ناديـــة  وقالـــت صاحبـــة صالـــون 
للتجميـــل ناديـــة زيـــد، إن الوضـــع كان 
ينتابـــه الخـــوف فـــي الفتـــرة الماضية، 
ولكـــن مـــع قـــرار افتتـــاح الصالـــون من 
جديـــد أصبـــح هنـــاك حماســـة، إذ كان 
الجميع يريد استمرار الحياة والبد من 

التعايش مع الوضع الحالي.
وأوضحت أن التعامل مع الزبونة حالًيا 
أصبح مثل تعامل الممرضة بالمريضة، 
وأخـــذ االحتياطـــات الازمـــة؛ لضمـــان 
ســـامة الزبونـــة والعاملـــة أيضـــا، مـــع 
تطبيق جميع اإلجراءات المطلوبة من 

اللجنة التنسيقية.
وأكـــدت أن األســـعار ســـتبقى كمـــا هي 
عليه حتى مع أســـعار األدوات والمواد 
المطلوبة مـــن ضمن شـــروط االفتتاح، 
الضرائـــب  تحمـــل  المركـــز  أن  مبينـــة 
سابقا عن الزبائن حتى ال يشعر بالفرق 
والبقاء على الربح القليل وكسب الثقة 

األكبر لدى الزبونة.
المســـموح  الخدمـــات  أن  وأضافـــت 
بتقديمهـــا ال تتعـــدى 10 % من إجمالي 
الخدمـــات التـــي يقدمهـــا المركـــز، فهي 
4 خدمـــات فقـــط، الفتـــة إلـــى أنـــه يتم 
اســـتقبال كل زبونـــة بالموعـــد المحجز 
ســـابقا، ومـــن األمور التي تـــم تجهيزها 
تـــم عمل قســـم لغـــرف منفـــردة كما تم 
فصل القســـم المشـــترك بوضع مســـافة 
مترين، أي كان في الســـابق 3 كراســـي 
وتم إلغاء الكرســـي األوسط لراحة كل 

زبونة.
وأشارت إلى أن الزبائن الدائمين للمركز 
كســـبوا الثقـــة مـــن قبـــل أزمـــة تفشـــي 
فيـــروس كورونـــا كمـــا أن اإلجـــراءات 
المشـــروطة تـــم اتباعهـــا فـــي الصالون 
قبل قرار اغاق الصالونات منها قياس 
الحـــرارة وتعقيـــم اليديـــن ووضع ورق 
على الكرسي يتم تبديله مع كل زبونة، 
وأصبح للعامات خبرة في التعامل مع 

الوضع الجديد.
االفتتـــاح  مـــع  اآلن  أنـــه  إلـــى  ولفتـــت 
الجديد والخدمات المحدودة المقدمة 
مثـــل )الواكـــس( يتـــم اســـتبدال قطعة 
الخشـــب المســـتخدمة في كل مرة بعد 

أن كان يتـــم اســـتبدالها مـــع كل زبونة، 
وهذا يعني زيادة المصاريف مع تحمل 
الخســـارة وعـــدم فـــرض قيمتهـــا علـــى 

الزبونة.
علـــى  التشـــجيع  أكـــدت  الدفـــع،  وعـــن 
التحويـــات المالية باســـتخدام بطاقة 
الصـــراف اآللـــي أو االئتمانيـــة وحتـــى 
مشـــيرة  “بنفـــت”،  برنامـــج  اســـتخدام 
إلـــى أنـــه لـــن يتم رفـــض الدفـــع النقدي 
للزبائـــن الذين ال يســـتخدون الوســـائل 

اإللكترونية.

خدمات محدودة مسموح بها 

مـــن جانبها، قالت صاحبـــة مركز فتون 
للرشـــاقه والتجميـــل، لطيفـــة عيـــد، إن 
الخدمـــات المســـموح بتقديمها حاليا ال 

تتعـــدى نســـبتها 10 % مـــن اإلجمالـــي، 
وهي خدمـــات معدودة علـــى األصابع، 
وليســـت خدمة تقوم بها الزبونة بشكل 

دائم.
وأوضحت أن من الخدمات المسموحة 
صبغ الشـــعر والماناكير والواكس، فهي 
خدمـــات ال تقـــوم بهـــا الزبونـــة بشـــكل 
دائم كمـــا أن هناك طرقا بديلة للواكس 
مثل الليزر بالعيـــادات، مبينة أن جميع 

خدمات المركز تقريبا قد توقفت.
وأكدت أنها ســـتأخذ حجوزات بسيطة 
تعامـــل  كيفيـــة  لرؤيـــة  البدايـــة  فـــي 
الموظفـــات مـــع اإلجـــراءات الجديـــدة؛ 
لضمـــان عـــدم الوقـــوع فـــي األخطـــاء 
الثقـــة  الزبائـــن  اســـتقبال  ســـيتم  كمـــا 
والدائمين للمركز في البداية، مبينة أن 

التعقيمـــات لم تتغير، فهـــي أمور يقوم 
بها المركز ســـابقا، ولكن يجب أن يكون 
هنـــاك توعيـــة أكثـــر لســـبب منـــع بعض 
الخدمات مثـــل التجفيف، فليس هناك 

سبب مقنع لمنع استخدامه.
دفـــع  يفضـــل  الصالـــون  أن  وأشـــارت 
قيمـــة الخدمـــات بالتحويـــات الماليـــة 
حتـــى أنه يقبل دفـــع الزبائـــن باألجهزة 
مســـبقا فجميعها موجـــودة في المركز، 
ولكـــن هنـــاك فئـــة ال تعـــرف اســـتخدام 

التكنولوجيا والتحويات بـ “البنفت”.

الحجوزات قليلة وزيادة 300 فلس

قـــال صاحـــب صالـــون جنـــى  بـــدوره، 

ســـلمان،  جعفـــر  الرجاليـــة،  للحاقـــة 
إن هنـــاك حجـــوزات مـــن الزبائـــن مـــع 
عـــودة افتتـــاح الحاليق وتم اســـتبعاد 
االنتظـــار؛  زاويـــة  مـــن  واحـــد  كرســـي 
لضمـــان التباعـــد االجتماعـــي، مبيًنا أن 
كالســـابقة  ليســـت  قليلـــة  الحجـــوزات 
بســـبب تخـــوف النـــاس مـــن الفيروس. 
عـــن  تتـــم  الحجـــوزات ال  أن  وأوضـــح 
فالطـــراز  والمواعيـــد،  الهاتـــف  طريـــق 
قديـــم وينتظـــر الزبائـــن خـــارج المحل 
حتـــى يتـــم االنتهـــاء مـــن الزبـــون الذي 
تدخـــل  وال  واعيـــة  فالنـــاس  يســـبقه، 

المحل دون ارتدائها الكمام.
وأشـــار إلـــى أن األســـعار فـــي الســـابق 
500 فلـــس لحاقة اللحية والشـــعر تم 

زيادتهـــا إلـــى 800 فلســـا مـــع احتجـــاج 
بعض الزبائـــن، ولكن المـــواد واالدوات 
التـــي تشـــترطها وزارة الصحة الفتتاح 
الحـــاق قد زادت مـــن التكلفـــة، ولكننا 
نحـــاول أن ال نزيد أكثـــر من 300 فلس 

على الخدمة.
ولفت إلى أن أصحـــاب بعض القرارات 
قبلوا مراعاتهم في الفترة الماضية كما 
أن بعضهم أجلوا اســـتام مستحقاتهم 

كدين حتى يتوفر المبلغ.
وفي السياق ذاته، قال صاحب صالون 
هاي ستايل للحاقة الرجالية فهد الما 
إنه تم التجهيز الفتتاح المحل مســـبقا 
بعد أن تـــم اإلعان عن موعد االفتتاح 
يـــوم العيد، ولكن تفاجأنا باشـــتراطات 
معقـــدة تـــم إعانها مســـاء أمس األول 
وأوضـــح  متأخـــر.  بوقـــت  )الثاثـــاء( 
أن معظـــم األدوات الازمـــة لافتتـــاح 
غيـــر متوفرة في الســـوق منهـــا اللباس 
االتصـــال  تـــم  كمـــا  بالعامـــل  الخـــاص 
بالتجـــار المســـتوردين وتأكيدهم على 
الســـوق  وفـــي  لديهـــم  توفرهـــا  عـــدم 
البحرينيـــة بشـــكل كامل، كمـــا أنه ليس 
لديهم علم متى سيتم توفيرها مجددا 
فـــي البحريـــن، لذلـــك تـــم قـــرار عـــدم 

افتتاح الصالون واالخال بالشروط.
وأشـــار إلى أن نقـــص األدوات الخاصة 
أزمـــة  مثـــل  أصبـــح  الحـــاق  الفتتـــاح 
اختفـــاء الكمامات مســـبًقا، فيـــا ترى لم 
تتوفـــر أو تم إخفاؤها مـــن قبل التجار 
لرفع أســـعارها والتاعب بها كونها أداة 
أساسية للبعض، ولفت إلى أن الصالون 
لن يقوم بتغيير األسعار الحقا حتى مع 

زيادة التكلفة مع األدوات الجديدة.

المنامة - البحرين للمقاصة

برلين - رويترز

821.3 مليار دوالر للتعافي 
االقتصادي بأوروبا

األلماني  تي.في”  “إن-  تلفزيون  ذكر 
أمس األربعاء، نقال عن مصادر في 
األوروبــيــة  المفوضية  أن  بروكسل 
تريد حشد 750 مليار يورو )821.33 
االقتصادي  للتعافي  دوالر(؛  مليار 
ــي أوروبــــــــا بـــعـــد أزمــــــة فـــيـــروس  فــ

كورونا.
ونقلت عن المصادر قولها، إن المبلغ 
يشمل 500 مليار يورو ستكون على 
هيئة منح ال تسترد وقروضا بقيمة 

250 مليار يورو.

التعامل مع 
الزبونة أصبح 

مثل الممرضة 
والمريضة

األسعار كما 
هي رغم تكلفة 

المواد المشترطة 
الستئناف العمل
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

التخلص من الكمام بعد استعماله... مسؤولية أيضا
أشـــار ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء الموقـــر حفظه هللا ورعـــاه “إلى أن التهاون وعـــدم االلتزام 
باتبـــاع التعليمات واإلجراءات االحترازيـــة والوقائية الطبية كان وال يزال 
من أبرز األســـباب في زيادة اإلصابات وانتشـــار فيروس كورونا على نطاق 

واسع في العديد من الدول”.
ال يختلـــف اثنـــان علـــى نتيجـــة انعـــدام المســـؤولية وااللتـــزام بالتعليمـــات 
واإلجراءات االحترازية والوقائية، واستخالص الوقائع بطريقة صحيحة، 
ولعـــل مـــن أهم أســـباب انتشـــار كورونا وعدم ســـيطرة بعض الـــدول عليه، 
وكذلـــك ازديـــاد أرقام الحـــاالت المصابة بدل انخفاضها، قلـــة الوعي وعدم 
االلتزام، فضال عن استهتار بعض المواطنين وهو ما يضعف جبهة التصدي 
للوبـــاء، والبحرين وللـــه الحمد تعاملت مع الوضع بشـــكل صحيح وحققت 
انتصـــارا فـــي مواجهـــة كورونا، لكنني أود أن أشـــير إلى بعض الســـلوكيات 
الخاطئـــة التـــي ربمـــا تعيدنـــا إلـــى المربـــع األول بـــدون أن يعـــي أصحابهـــا 
فداحـــة الخطأ الذي يرتكبونه، فقد لوحـــظ أن بعض المواطنين والمقيمين 
يتخلصـــون من “الكمامات” برميها في الشـــوارع والطرقات، وأمام المنازل، 

ومن نوافذ الســـيارات، بدل وضعها في حاويات القمامة، وأخبرني صديق 
أن عامل النظافة “في فريجهم” اشتكى له من قيام البعض برمي الكمامات 
في الشـــارع وخوفه مـــن إمكانية انتقال العدوى إليـــه، خصوصا أن مهمته 

جمع كل ما على األرض من مخلفات.
إذا كان ارتـــداء الكمـــام يخدمني كأســـاس أول لحمايتي مـــن وباء كورونا، 
فـــإن التخلص مـــن الكمام بعد اســـتعماله ووضعه في األماكـــن المخصصة، 
ال يقـــل أهمية في مســـألة النظافة وااللتزام بالتعليمـــات واالرتقاء بالحس 
المســـؤول، وحبـــذا لو تقـــوم الجهات المســـؤولة بإفراد بند يتعلـــق بطريقة 
التخلص من الكمام بعد اســـتعماله، في النشرات التوعوية المتعارف عليها 
والتي تقدم نصائح للوقاية من كورونا، مثل غسل اليدين بالماء والصابون 
باستمرار، وتغطية الفم واألنف عند السعال والعطس، والتباعد االجتماعي 

وغيرها. 

نحن فخورون برصيدنا التوعوي في التعامل مع وباء كورونا، وال يمكن السماح  «
ألشياء محدودة بأن تخلق لنا مشكلة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ماذا بعد “كورونا”؟
تبشـــرنا وزارة الصحـــة كل يوم بتعافي العشـــرات مـــن المصابين بفيروس 
الكورونـــا )كوفيـــد 19( وتماثلهـــم للشـــفاء، ويحظـــى هـــذا الخبـــر بتـــداول 
واهتمـــام مـــن النـــاس على اختـــالف جنســـياتهم وأعمارهم ومســـتوياتهم 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والتعليميـــة، فهـــذا الفيـــروس الـــذي لـــم يعرف 
العنصريـــة وال الطبقية وال المذهبيـــة أصبح العدو الذي اتحد الجميع على 

مواجهته.
ويمثـــل خبـــر تعافـــي المصابين وخـــروج آخرين من العـــزل الصحي األمل 
الذي يتمســـك فيـــه كثيرون، والذي يشـــكل الدليل الُمطمئـــن على إمكانية 
مواجهة هذا الفيروس وعدم افتراســـه المرضـــى أو القضاء عليهم، ورغم 
ذلـــك، هـــل فكرنا بمرحلـــة ما بعـــد الكورونا؟ مـــا بعد شـــفاء المرضى منه؟ 

ورجوعهم لمنازلهم، وأعمالهم أو حتى مدارسهم وجامعاتهم؟
مـــا يجب أن نؤكـــد عليه مرة ومرات، أن هذا المـــرض والذي هو من عائلة 
األنفلونزا، ليس بالمرض المعيب وال يستدعي من المصابين به، التستر أو 
الخـــوف من اإلفصاح عن اإلصابة به، وعلى الجانب اآلخر يجب أن يدرك 
الجميع أن المصابين به، والذين تماثلوا للشـــفاء ليســـوا إال مرضى شـــأنهم 
شأن أي مريض يصاب بوعكة صحية ويتماثل للشفاء، ويعود إلى طبيعته 
وحياتـــه الروتينيـــة والعادية، وأن ال داعي أبدًا إلى التهويل أو الوسوســـة 
أو الخـــوف مـــن التعامل مـــع أولئك الذين ســـبق أن أصيبـــوا بالعدوى بهذا 
الفيروس، وكأنه في ليلة وضحاها تحول من إنسان إلى فيروس متحرك!
يجب علينا جميعا مســـاندتهم، واحتضانهم نفسيا، ال أن نكون - باإلضافة 
إلـــى مـــا مروا بـــه من رحلة عالجية اســـتمرت ألســـابيع - عليهـــم، فنظرات 
الخـــوف، أو االبتعـــاد من أماكـــن تواجدهم، وعدم الرغبة فـــي مخالطتهم، 
أو حتـــى إلقـــاء كلمات أو عبارات في ظاهرهـــا التندر وفي باطنها نوع من 
التوجس والخوف، كلها، يجب الحذر منها وتحاشـــيها، فال مبرر لكل ذلك 
والمريض قد تماثل للشـــفاء ولم يعد يشـــكل أية خطورة ال على نفسه وال 

على اآلخرين.
ويكفـــي أن تضع نفســـك فـــي ذات الموقف، أفبعد أن ُتصـــاب بالمرض هل 

عليك أن تتوقف عن التعامل مع الناس أو الخروج للشارع؟.

ياسمينة: فلنكن أكثر رُقي في التعامل مع المتعافين. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

كم هو مسكين إنسان هذا العصر
في عصر كورونا أصبح اإلنســـان في مأســـاة حقيقية بســـبب ما يتعرض له على 
مـــدار الســـاعة من رســـائل متناقضة أثرت علـــى قواه العقلية والنفســـية، وحتى 
هذه اللحظة ورغم كل ما يذاع عن تفشي الوباء وأعداد الوفيات اليومية، تجد 
غالبية الناس يهرعون إلى قراءة ما يبثه اإلعالم الجديد من أن كورونا مؤامرة 
وأنه ال يوجد كورونا من األصل وأن هناك حربا اقتصادية تدور رحاها وأن هذه 

الحرب تستهدف إسقاط دول معينة والقضاء على اقتصادياتها.
لقد وصل البشـــر إلى حافة الجنون بســـبب ما يصب فوق رؤوســـهم من رســـائل 
كل يـــوم، يكفيـــك أن تقرأ أن أميركا على وشـــك إنتاج لقاح، وأن الصين اقتربت 
من إنتاج دواء، ثم تعود لتقرأ عن مؤامرة بيل جيتس والسعي الستعباد البشر 
عن طريق تركيب شـــرائح تحت جلدهم ليتحكم فيهم، حيث يحميهم إن أراد، 

أو يقتلهم إن أراد!
ويكفيـــك بيـــن هذا وذاك أن تتلقى شـــيئا رابعا على هاتفـــك الجوال يحدثك عن 
شـــيء ينســـف كل هذا، ولتتأمل هذه الرســـالة التي تناقلها الناس على هواتفهم 
قبل أيام قليلة لكي تعرف حجم مأساة بني البشر هذه األيام، الرسالة تقول إن 
مركز أبحاث الشمال في دولة السودان قام بنسف كل ما أذاعته الصين وأميركا 
وغيرهمـــا من الـــدول والجامعات ومراكز البحوث حـــول إصابة فيروس كورونا 

للرئة، وطالب بمقاضاة أميركا والصين بسبب إخفائهما الحقائق.
والحقائـــق التي يقصدهـــا المركز هنا أن الفيروس يصيب كريـــات الدم الحمراء 
ويضر بالهيموغلوبين ويجعل هذه الكرات غير قادرة على حمل األكسجين إلى 
الجســـم وغير قادرة على تخليص الجســـم من ثاني أكســـيد الكربـــون، وبالتالي 
تحـــدث األزمـــة، وبنـــاء عليه فإن العالج الناجـــع هو عالج كريات الـــدم الحمراء 
باســـتخدام أقـــراص الفوليـــك أســـيد والحديـــد عمومـــا، وبنـــاء عليه طبقـــا لهذه 
الرســـالة أيضـــا تنتفي الحاجة إلى أجهزة التنفـــس الصناعي التي هي خزعبالت 

ال قيمة لها!

وربما يخرج علينا مركز أبحاث الشمال بعد أيام لينفي هذا الكالم أو يصححه، وربما  «
ال يكون هناك مركز أبحاث بهذا االسم من األساس، لكن ما أردناه هو التدليل فقط 

على أسباب حالة الحيرة والتشتت التي أصابت العقول في زمن كورونا.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

dr.ali.saegh 
@gmail.com

لعلنـــي تناولت هذا الموضوع بشـــكل ما في مقال ســـابق، لكن اليوم، 
ومـــع الكـــم الكبير ممـــن يفترضون انتماءهم للوســـط الفنـــي، أرى أن 
حضورهـــم بات مســـتفزًا، بســـبب بعض المســـببات غيـــر الفنية، وغير 
الواعيـــة والمالئمـــة بين القول والفعـــل، فيوصفون جزافـــًا بالفنانين، 

والفن بريء منهم!
هناك مسببات كثيرة - يعلمها هللا - تجعل من الفرد مشهورًا، وليس كل 
مشـــهور فنان، وليس كل فنان مشهور، هذه هي المعادلة التي ينبغي 
أن نفهمهـــا، عندمـــا نتجـــرأ، ونطلق على شـــخص ما نعرفـــه، أو يعرفه 
الكثيـــرون، لقـــب الفنان! وهنا أود أن أطرح تســـاؤالً، هل كل الممثلين 
لديهـــم القـــدرة على تقمص الشـــخصيات والتفنن في إيصـــال الواقع 
الـــذي ال يعـــد كونه واقعًا فـــي أحايين كثيـــرة، ويؤمنون برســـاالتهم، 

وملتزمون بأدائها، وهدفهم السامي إرادة الخير للمجتمعات؟!
بغـــض النظـــر عـــن جدارة اللقـــب من عدمه، فـــإن الصنـــاع ومن معهم 
بـــكل أفكارهـــم ومعتقداتهـــم ونواياهـــم وأهدافهـــم، هم المســـؤولون 

الرئيســـيون عـــن مســـتوى الذائقة العامـــة للجمهور، وعليـــه فإنه كلما 
ارتفع مســـتوى األعمال المقدمة فنيًا، اكتسب الجمهور مستوى أرفع 
مـــن الذائقـــة، واألمر أخيرًا متروك الختـــالف األذواق، فكما يقال لوال 
اختالف األذواق لبارت الســـلع، وهذه القاعدة تصلح للمعروض فقط 

من األعمال مهما تدنت أو علت مستوياتها.

إطالق لقب الفنان على شخص ما يعد مسؤولية، يتحملها كل فرد  «
من الجمهور، وبتجنب الحديث عن بعض األعمال الرديئة المقدمة هذا 
العام، والتي ال تشفع لها األزمة الراهنة التي يمر بها العالم، أود إرسال 

تحية إلى ناصر القصبي في )مخرج 7(، وتحية إلى محمد رمضان في 
)البرنس(، وتحية إلى إبراهيم الحساوي في )الشهد المر(، وتحية كبرى 

لفقيد الفن الراحل عبدالحسين عبدالرضا في )درب الزلق(، الحاضر 
الغائب، الفنان القدوة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتحية للفنانين 

اآلخرين الذين ال يسعني ذكر أسمائهم، ليس تقلياًل من شأنهم، معاذ 
الله، لكن لعدم اتساع المقام، وهم فقط ممن يصح أن نطلق عليهم 

لقب )الفنان(.

د. علي الصايغ

لقــب الفنــــــان!

نعم كان هناك موعد للفرحة معنا، حيث التفاؤل بكل جميل، فها هي 
أيـــام شـــهر الصيام انتهت وأقبـــل علينا عيد الفطر المبـــارك، وقد أتى 
هذا العيد كي يدخل السعادة إلى قلوب المسلمين بعد أدائهم فرائض 
هللا، واجتهادهـــم فـــي الصيام، ليدل ذلك علـــى أن الفرح يلي التعب، 
وأن العيـــد جائـــزة العابدين في اآلخرة، وكان عيـــد هذا العام مختلفا 
عـــن كل األعياد الســـابقة ونحن في أزمة أصابت العالم وهي تفشـــي 
فيـــروس كورونـــا، وللخروج منها يجـــب الحفاظ على هـــدوء النفس 

والتفكير بعقالنية، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.
ينبغـــي أن ال تمـــر أيـــام العيـــد دون فـــرح، لنســـعد ونبتهج بهـــذا العيد 
وندعو هللا ونتقرب منه بأن يحفظنا من كل مكروه ودولنا، وأن نكبر 
ونهلـــل لقوله عز وجـــل )ولتكملوا العدة ولتكبـــروا هللا على ما هداكم 
ولعلكـــم تشـــكرون(، نعـــم كبر المســـلمون ربهم في هذا العيـــد تعظيمًا 
وشـــكرًا لله الذي هداهم للدين، وبّلغهم هذا الشـــهر، وأكمل لهم العدة، 
ووفقهـــم ألداء مـــا كتـــب عليهم من صـــوم، وكذلـــك كان إظهار الفرح 

والســـرور والتهنئـــة بالعيـــد، وهناك فرصـــة كبيرة لعمـــل الخير، فمهما 
كبرنـــا، ومهما تعّددت وكثرت مشـــاغلنا، وأخذتنا وباعدت بيننا األيام 
والليالـــي، ســـيظّل عيد الفطر رمزًا للفرح، وشـــاهدًا علـــى عبادة أروع 
الشـــهور وأكرمها، وختام المســـك والعنبر لشـــهر القـــرآن الكريم، ففي 
عيد الفطر آالف العبر والحكم والمواعظ، وفيه من الروعة والســـحر 
مـــا يتركنا شـــاكرين لعظمة الخالق ســـبحانه، لنطلب منـــه وندعوه أن 
يديـــم علينا العيد ويعيده أعوامـــًا عديدة، وال يحرمنا األجر والثواب 

والفرح به، وأن ال يموت االنتظار الطفولي ولهفتنا له.
نداء من القلب في هذا العيد وبعد تلك األحوال التي مرت بنا علينا 
بالكلمة الطيبة فهي أجمل الهدايا وأقّلها ســـعرًا، الكلمة الطيبة ليست 

سهمًا، لكنها تخرق القلب.

ختاما اللهم احفظ دولنا من كل مكروه وحقق السالم واألمن واالستقرار  «
لها، وكل عام والجميع بخير ونكرر “دمت يا خليجنا شامخا”.

غدير الطيار

كانت للعيد فرحة



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

36700722
علي ضيف

36600656
عباس علي

39752929
دكتور محمد

125.000
BD

بيوت الـعـائلة
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مشــــروع

الدور األرضي

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

GROUND FLOOR 

الدور األول

3 غرف، 3 حمام، رواق

FIRST FLOOR 

الدور الثاني

غرفة خادمة، حمام، غرفة غسيل

SECOND FLOOR

بـــــار بــــــار
��� ��� �

خيار العائلة األمثل.. 
فـــيــــال

11

220m
2 مساحة

األرض

260m
2 مساحة

الـــبـنــاء

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة إدارة التسجیل
إعالن لسنة 2020

بشأن تحویل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولیة محدودة

تعلن إدارة التســجیل بوزارة الصناعة والتجارة والســیاحة بأنھ قد تقدم إلیھا 
مالــك شــركة شــركة اللمســة الشــفافة ش.ش.و لمالكھــا محمــد تللــو المســجلة 
للشــركة  القانونــي  الشــكل  تحویــل  طالبــا   ،118436-1 رقــم  القیــد  بموجــب 

المذكورة إلى شركة ذات مسئولیة محدودة برأسمال وقدره
5000 دینار، بین كل من: 

1. شركة ستودیو تصمیم كاسا العربیة ذ.م.م 
2. محمد خیر محمد علي تللو

القيد : 137928

التاريخ : 27/05/2020

القيد: 105942-1 

التاريخ: 2020/04/05

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

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة و الســياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد غسان عبدهللا يوسف طالب المالك لـ فيرتكس لتأجير المعدات )مؤسسة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-105942 يطلــب تحويــل المؤسســة 
المذكــورة بكافــة فروعهــا إلى شــركة الشــخص الواحد، برأســمال وقــدره 1000 

دينار بحريني لتصبح مملوكة من السيد غسان عبدهللا يوسف طالب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة ليلى يوسف المؤيد لمواد البناء ذ.م.م
سجل تجاري رقم 89677

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة ليلــى يوســف المؤيــد لمــواد البنــاء ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقـم 89677، بتصـفية الشـركة اختيـارM و تعيـين

السيد / هشام عيسى عبدهللا منصور Vيم مصفيا للشركة.
Xذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقـــا لـــنص المـــادة 325 مـــن 
قـــانون الشـــركات التجاريـة البحـريني الصـــادر hلمرسـوم بقـانون رقـم (21) لعــام 
2001، وعمــــا بــــنص المــــادة 335 مــن قــانون الشــــركات يــدعو المصــفي جميــع 
دائــني الشــركة ٕالى تقــديم مطالبــاrم إليــه، مدعومــة hلمستندات الازمة، خال 

15 يوم من vريخ نشر هذا اإلعان، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: ھشام عیسى عبدهللا منصور نایم

+ 973 39990959 
hesham@almoayyed.com.bh

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2020-77040 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   نجمة شاهين بشير أحمد عمر دين نهال دين

االسم التجاري الحالي:  سكاي شاهين للتجارة العامة
االســـــم التجـــاري الجديد: سكاي شاهين للتجارة

قيد رقم: 136076-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR2020-76467( لسنة 2020

بشأن  تغيير اإلسم التجاري لشركة البحرينية الكويتية للمستلزمات الطبية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســادة أصحاب شــركة البحرينية الكويتية للمســتلزمات الطبية ذ.م.م المسجلة 
بموجــب القيــد رقــم 137928، طالبيــن تغييــر اإلســم التجــاري مــن البحرينيــة 

الكويتية للمستلزمات الطبية ذ.م.م إلى إيجس الطبية ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  --- لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة ابانا للعقارات وادارة االمالك ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / CHAKKALACKAL LAZER THOMAS باعتباره المصفي القانوني 

لشركة  شركة ابانا للعقارات وادارة االماك
ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة  بموجب القيد رقم

1 - 111456 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و 
شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21

38344464

الخميس 28 مايو 2020 - 5 شوال 1441 - العدد 4244 10



عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

local@albiladpress.com

الخميس 28 مايو 2020 - 5 شوال 1441 - العدد 4244
11

2856 محال مرخصا لحالقة الرجال وتجميل النساء
ــم ــاره ــع أس يــخــفــضــوا  لـــم  واألتــــــراك  مـــحـــدود  إقـــبـــال  الـــصـــالـــونـــات:  لـــعـــودة  األول  الـــيـــوم 

اســتأنفت صالونــات الحالقة الرجاليــة ومراكز التجميل النســائية 
أنشطتها نهار اليوم بعد توقف اضطراري لمدة شهرين.

وواكبـــت “البـــاد” حركـــة اعـــادة 
مـــن  لعـــدد  بجولـــة  االفتتـــاح 

المحات.
وقـــال مصدر لـ “البـــاد” بأن عدد 
الصالونـــات الرجالية والنســـائية 

المرخصة يبلغ 2856.
وذكر صاحب أحد مراكز الحاقة 
عيســـى  مدينـــة  فـــي  الرجاليـــة 
عبـــد الرحمن: لقد فتحنـــا المركز 
منـــذ الصباح، بعد اغاق اســـتمر 
لفتـــرة طويلـــة، تضررنـــا جميعا، 
بل كان الضرر االكبر علينا وعلى 

العاملين في هذه المهنة.
مبكـــرا  بدأنـــا  لقـــد  وأضـــاف: 
والحركـــة  الزبائـــن،  الســـتعداد 
منتصـــف  حتـــى  خفيفـــة  كانـــت 
النهـــار ، وربمـــا ســـنقدم عروضـــا 
تنافســـية )أوفرات( لدفع الزبائن 

للحضور.
ورأى عدنـــان علـــي، والذي يعمل 
في أحد محات الحاقة التركية 
المعروفـــة فـــي مدينـــة عيســـى، 
والتـــي تحظى بإقبال واســـع من 
الشـــباب، ان االسعار كما هي في 
العـــام الســـابق، وأنهـــم ملتزمون 
والكفـــوف،  الكمامـــات  بارتـــداء 
االشـــتراطات  كافـــة  ويطبقـــون 

التي أصدرتها وزارة الصحة.
أرقـــام  بإعـــداد  بدأنـــا  وقـــال: 

لانتظار، تطبيقا للتوجيهات.
االقبـــال وحتـــى عصـــر  وأردف: 
أمـــس كان “ضئيـــا”، مؤكـــدا أن 
الخدمـــات  بعـــض  تقديـــم  عـــدم 
ينعكـــس على ايرادات العمل في 

الفترة الحالية .
صاحـــب  وهـــو  عمـــران،  وبيـــن 
محل للحاقـــة الرجالية في جد 
علي، أنهم استعدوا للعمل ضمن 
ولكـــن  المطلوبـــة،  االجـــراءات 

االقبال يبدو “قليا جدا”.
وأضـــاف انـــه قـــام بشـــراء كافـــة 
المطلوبـــة،  والمـــواد  المعقمـــات 
وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم زيـــادة 

االسعار عن السابق.
لعلنـــا ســـنصبح  قائـــا:  وابتســـم 
“حاقيـــن با حاقـــة” وذلك الن 
في فتـــرة الحجر جعلـــت الناس 
يعتمدون على أنفسهم بالحاقة 

.
وكذلـــك كان الحال مع صالونات 
كان  االقبـــال  حيـــث  االطفـــال 

ضعيفا.
مراكـــز التجميـــل النســـائية تبدو 
فـــي وضـــع أفضـــل مـــن محات 

الحاقـــة الرجاليـــة ، وهـــي تؤكد 
وعـــدم  باالشـــتراطات  التزامهـــا 

تقديم بعض الخدمات المهمة.
االشـــتراطات  أبـــرز  مـــن  وكان 
والتدابيـــر المحـــددة وفـــق قـــرار 

الكمامـــات  ارتـــداء  الـــوزاري، 
والقفازات من العاملين والزبائن، 
والعمـــل وفـــق نظـــام المواعيـــد، 
وترك مسافة مترين بين الزبائن، 
االنتظـــار،  مناطـــق  وإغـــاق 

باإلضافـــة إلـــى عـــدم اســـتخدام 
مجففـــات الشـــعر، وتقليـــل عـــدد 
العاملين في الصالونات ومحال 
الحاقة قدر المستطاع ، وإيقاف 
بعـــض الخدمـــات ومنهـــا العناية 

بالبشـــرة، والخيـــط ، والرمـــوش 
الشـــبة دائمـــة ووصـــات الشـــعر 
ومنـــع  والتدليـــك،  “اكستنشـــن”، 
تقديـــم االطعمـــة والمشـــروبات ، 

وتعقيم أدوات تقليم األظافر.

بدور المالكي |  تصوير خليل ابراهيم
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ثالث شــحنة إيرانية تقترب من منطقــة فنزويال االقتصادية

الوقود يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران

وصلت ناقلة نفط إيرانية، الثالثاء، الى فنزويال عبر دخولها الى مركز 
التكرير الرئيس كما أعلنت الســلطات بعد يوم من وصول ســفينة أولى 

من النوع نفسه أرسلتها طهران.

الفنزويلـــي  النفـــط  وزيـــر  وكتـــب 
تغريـــدة  فـــي  العيســـيمي  طـــارق 
علـــى تويتر أرفقها بصـــورة للناقلة 
ناقلـــة  أن  المينـــاء  فـــي  الراســـية 
التـــي  الثانيـــة “فوريســـت”  النفـــط 
ترفـــع العلم اإليراني وتوجهت إلى 
فنزويال بسبب النقص الشديد في 
الوقـــود، وصلت الى مجمع مصفاة 

باراغوانا.
وأكد موقـــع مراقبة حركة المالحة 
“ماريـــن ترافيـــك” مـــكان الســـفينة 
الميـــاه  اإلثنيـــن  دخلـــت  التـــي 
وكانـــت  الفنزويليـــة.  اإلقليميـــة 

الناقلـــة األولى “فورتشـــن” وصلت 
اإلثنيـــن الـــى مصفـــاة إيـــل باليتـــو 
علـــى بعـــد حوالـــى 200 كلـــم غرب 
كراكاس، وهي أيضا مصفاة كبيرة 

جدا مجهزة بميناء.
ودخلـــت ســـفينة ثالثـــة “بيتونيـــا” 
الفنزويليـــة  الميـــاه  الـــى  الثالثـــاء 
كمـــا أعلنت الســـلطات العســـكرية. 
وينتظر أن تصل سفينتان أخريان 
هما “فاكسون” وكالفيل” في األيام 

المقبلة.
وبحســـب الصحافة فان األسطول 
ينقـــل حوالـــى 1.5 مليـــون برميـــل 

من الوقود. ويأتي تسليم شحنات 
الوقود لفنزويال في أوج توتر بين 

طهران وواشنطن.
وفرضت واشـــنطن عقوبـــات على 

صـــادرات الخـــام لفنزويـــال وإيران 
وكذلك على العديد من المسؤولين 
فـــي  والعســـكريين  الحكومييـــن 

البلدين.

كراكاس - أ ف ب

ناقلة النفط “فورتشن” في مصفاة إل باليتو في فنزويال )أ ف ب(

دبي - العربية.نت

الرئيـــس  إن  الكرمليـــن  قـــال 
الروســـي فالديميـــر بوتين بحث 
مـــع ولـــي العهد الســـعودي األمير 
محمد بن ســـلمان، ســـوق الطاقة 

العالمي أثناء محادثة هاتفية.
وذكر الكرملين بحسب “رويترز”، 
بـــن  واألميـــر محمـــد  بوتيـــن  أن 
ســـلمان اتفقا على تعزيز التعاون 

بشأن تخفيضات إنتاج النفط.
وتبشـــر أســـواق النفط بالتعافي، 
مع بـــدء فتـــح االقتصـــادات في 
مختلـــف دول العالم، بعد مرحلة 

لمواجهـــة  اإلغـــالق  مـــن  حرجـــة 
تفشي فيروس كورونا.

ومع انفراجة األسواق، تواصلت 
عمليـــات الشـــراء للنفـــط الخـــام 
قبـــل صناديـــق  مـــن  ومشـــتقاته 
المحافـــظ  ومديـــري  التحـــوط 
األســـبوع الماضي التـــي أضافت 
وبقيـــت  برميـــل،  مليـــون   30
عمليات الشـــراء متركزة بشـــكل 
خـــاص علـــى عقـــود خـــام غـــرب 

تكساس.

ولي العهد السعودي يبحث مع بوتين سوق الطاقة

دبي - العربية.نت

يتطلــع  بومبيــو  مايــك  الوزيــر  إن  األميركيــة،  الخارجيــة  وزارة  قالــت 
الستضافة مشتركة الجتماع افتراضي لوزراء خارجية التحالف الدولي 

ضد داعش في 4 يونيو لمناقشة “إلحاق هزيمة ماحقة” بالتنظيم.

األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
مايـــك بومبيـــو، قد رحـــب االثنين، 
بإدراج مجلس األمن الدولي، زعيم 
تنظيـــم داعـــش اإلرهابـــي، المدعـــو 
“أميـــر محمد عبدالرحمـــن المولى”، 

على الئحة العقوبات.
وقـــال بومبيـــو فـــي تغريـــدة علـــى 
حســـابه في “تويتـــر”، إن “الواليات 
المتحـــدة ترحـــب بـــإدراج اإلرهابي 
المولى.. إنها خطـــوة هامة اتخذها 
إلحـــاق  الدولـــي لضمـــان  المجتمـــع 

الهزيمة الدائمة بداعش”.
وكان مجلـــس األمـــن الدولـــي 
أدرج، في وقت سابق، المولى 

على الئحة العقوبات.

فـــي  العقوبـــات  لجنـــة  وقـــررت 
المجلس، إدراج المولى وهو عراقي 
الجنســـية، علـــى الئحـــة العقوبـــات 
بموجب القرار رقـــم 2368 الخاص 
تنظيمـــي  علـــى  عقوبـــات  بفـــرض 
داعش والقاعدة، بتهمة “التخطيط 
ألنشـــطة نيابة عن داعش والقاعدة 

وتمويل هذه المنظمات”.
وذكـــرت اللجنـــة أن “المولـــى لعـــب 
األيزيديـــات  اختطـــاف  فـــي  دورا 

وقتلهن واالتجار بالبشر”.
الخارجيـــة  أن  إلـــى  ُيشـــار 
األميركيـــة أدرجـــت المولـــى 
علـــى الئحـــة اإلرهـــاب فـــي 

منتصف مارس الماضي.

بومبيو يدعو الجتماع “هزيمة داعش”

كابول - أ ف ب

أفـــاد مســـؤول أميركـــي وكالـــة فرانس 
برس، أمس، بأن االنســـحاب العســـكري 
الموعـــد  قبـــل  ســـيتم  أفغانســـتان  مـــن 
المحدد بكثير، فيما كرر الرئيس دونالد 
ترامـــب دعوتـــه البنتاغـــون إلـــى إعـــادة 
القـــوات األميركيـــة إلى ديارهـــا. وتأتي 
هـــذه التطورات في الوقـــت الذي تلوح 
فيـــه أســـئلة حـــول المرحلـــة التالية من 
الحـــرب الطويلـــة فـــي أفغانســـتان، مـــع 
 3 مدتـــه  النـــار  وقـــف إلطـــالق  انتهـــاء 
أيـــام وانتظار يلفه القلـــق لعودة العنف. 
الواليـــات  وقعتـــه  اتفـــاق  وبموجـــب 
المتحدة مع طالبان في شـــباط/فبراير، 
يتعيـــن علـــى البنتاغـــون خفـــض عديد 
قواتـــه مـــن حوالـــي 12 ألف إلـــى 8600 
جنـــدي بحلـــول منتصـــف يوليـــو، قبـــل 
مايـــو  بحلـــول  القـــوات  ســـحب جميـــع 
2021. لكـــن مســـؤوال كبيـــرا فـــي وزارة 
الدفـــاع األميركية قـــال إن عدد القوات 

يبلـــغ بالفعل نحـــو 7500 جنـــدي، حيث 
يتطلـــع القـــادة إلى تســـريع االنســـحاب 
بســـبب مخـــاوف علـــى صلـــة بجائحـــة 
“كوفيـــد 19”. وصـــّرح المســـؤول لوكالة 
فرانس برس أّن “االنسحاب تم تسريعه 
بســـبب االحتياطات المرتبطـــة بكوفيد 

األولويـــة  إعطـــاء  إلـــى  مشـــيرا   ،”19
لمغادرة أي شخص لديه متاعب صحية 

أو أكبر من فئة عمرية محددة.
وكتب ترامب على تويتر “بعد 19 عاما 
حان الوقت أن يكونوا )األفغان( شرطة 

بلدهم”.

سجناء من طالبان بسجن باغرام المجاور للقاعدة الجوية األميركية أمس األول )أ ف ب(

ترامــب يدعــو  البنتاغون إلعــادة القــوات... والتســريع مرتبط بـــ “كوفيد 19”
االنسحاب األميركي من أفغانستان سيتم قبل موعده

أبوظبي - وكاالت

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن، أمس، اعتراض وإســـقاط طائرات 
مسّيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الموالية 

إليران، باتجاه مدينة نجران السعودية.
وقالت قيادة القوات المشـــتركة لتحالف 
“قـــوات  اليمـــن:  فـــي  الشـــرعية  دعـــم 
تعتـــرض وتســـقط  المشـــتركة  التحالـــف 
طائـــرات بـــدون طيـــار مســـّيرة، أطلقتها 
المليشـــيا الحوثيـــة اإلرهابيـــة المدعومة 
مـــن إيـــران باتجـــاه المملكـــة”، وفـــق مـــا 
ذكـــرت وكالـــة واس. وأوضـــح المتحدث 
الرســـمي باســـم قـــوات التحالـــف العقيد 
الركن تركي المالكي، اســـتمرار المليشـــيا 
الدولـــي  القانـــون  “انتهـــاك  بــــ  الحوثيـــة 
اإلنســـاني بإطالق الطائرات بدون طيار، 
واســـتهدافها المتعمـــد للمدنييـــن وكذلك 
التجمعات الســـكانية، والتـــي تهدد حياة 
المئـــات مـــن المدنييـــن”. وبّيـــن المالكـــي 
أن هـــذه “األعمـــال العدائيـــة واإلرهابيـــة 

باســـتخدام الطائرات بـــدون طيار، تمثل 
انتهاكا صارخا للقانون الدولي اإلنساني، 
وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطالق النار 
وخفض التصعيد”. وكان التحالف العربي 
قـــد أعلن في التاســـع من أبريـــل الماضي 
عـــن وقف إلطـــالق النار، إلـــى أن المالكي 

أكـــد أنه “لم يكـــن هناك أي اســـتجابة من 
قبـــل المليشـــيا الحوثية”، مشـــيرا إلى أن 
مجمـــوع االنتهـــاكات الحوثيـــة بلـــغ أكثر 
مـــن 4455 خرقا، باســـتخدام كافة أنواع 
وكذلـــك  والثقيلـــة،  الخفيفـــة  األســـلحة 

الصواريخ الباليستية.

صاروخ من منظومة الدفاع الجوي السعودي - أرشيفية

التحالــف العربــي: الميلشــيا مســتمرة فــي اســتهدافها المتعمــد للمدنييــن
إسقاط طائرات حوثية مسيرة استهدفت نجران

برلين - رويترز، أ ف ب

قالت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، أمس، إنه البد من التوضيح 
أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد وإنه ال تزال هناك حاجة التخاذ 

اإلجراءات األساسية مثل التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات.

للصحافييـــن  ميـــركل  وأضافـــت 
”الوباء لم ينته... الفيروس ال يزال 
موجـــودا“. وأضافت أن االتفاق مع 
الواليـــات األلمانيـــة علـــى القضايـــا 
مـــع  بالتعامـــل  الخاصـــة  الرئيســـة 

فيروس كورونا أمر بالغ األهمية.
وكانـــت ميركل قد أعلنت، الثالثاء، 
أن ألمانيـــا مـــددت حتـــى 29 يونيو 
قواعـــد التباعـــد االجتماعي بهدف 

احتواء الوباء.
فـــي  الفدراليـــة  الحكومـــة  وقالـــت 

بيان إنها قررت و16 مقاطعة 
إقليميـــة الســـماح لما يصل 
أو  أشـــخاص،   10 إلـــى 
أفـــراد عائلتين، باالجتماع 

“فـــي أمكنـــة عامـــة”، مـــع التوصية 
“بمخالطـــة أقـــل عـــدد ممكـــن مـــن 
األشـــخاص”. كذلـــك، وجهت دعوة 
الـــى إعطاء األولويـــة للقاءات “في 
اإلصابـــة  “خطـــر  حيـــث  الخـــارج” 

بالعدوى أقل بكثير”.
االجتماعـــات  الـــى  وبالنســـبة 
الحكومـــة  شـــددت  المنـــازل،  فـــي 
والمقاطعات علـــى “وجوب تطبيق 
قواعد النظافة الفردية والمسافة”، 
موضحـــة أن “عدد األفـــراد يجب 
أن يتـــم تحديـــده فـــي ضوء 
قاعـــدة  احتـــرام  إمـــكان 
مـــع  االجتماعـــي  التباعـــد 

ضمان تهوئة كافية”.

ميركل: جائحة “كورونا” لم تنته
األمم المتحدة - أ ف ب

أعرب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه، أمس، 
لعــدم التجــاوب بصورة ملموســة مع الدعوة التــي وجهها في 23 مارس 
لوقــف إطــالق النــار فــي جميــع أنحــاء العالم والتفــرغ لمكافحــة جائحة 

“كوفيد 19”.

وقـــال فـــي بيـــان إن إعـــالن “وقـــف 
ســـيخلق  كان  عالمـــي  نـــار  إطـــالق 
الظـــروف للـــرد بصـــورة أفضل على 
المســـاعدات  وتســـليم  الجائحـــة 
وفتـــح  ضعفـــا  لألكثـــر  االنســـانية 
يتحـــدث  وكان  للحـــوار”.  المجـــال 
خالل اجتماع عبر الفيديو لمجلس 
األمن الدولي حول حماية المدنيين 

في مناطق النزاع.
وقـــال غوتيريـــش “إن التأييد 

عنـــه  اإلعـــراب  تـــم  الـــذي 
مصـــدر تشـــجيع لـــي. ومع 
ذلك، لـــم تتـــم ترجمة هذا 
إجـــراءات  إلـــى  التأييـــد 

ملموسة”. 
ومنذ نهاية مارس، صدرت إعالنات 
لصالـــح وقف األعمـــال العدائية في 
العديـــد من البلدان، مثـــل الفيليبين 
أو أفغانســـتان أو الكاميـــرون. لكـــن 
النزعـــات لم تهـــدأ فـــي دول أخرى، 

مثل ليبيا واليمن.
وأضـــاف غوتيريـــش، محـــذرا مـــن 
“ازدياد العنف”، “في بعض الحاالت، 
الوبـــاء  يشـــجع  أن  يمكـــن 
المتحاربين على االستفادة 
منه أو الضرب بشدة عندما 
الدولـــي  االهتمـــام  يكـــون 
منصبا على موضوع آخر”. 

غوتيريش يأسف لعدم وقف إطالق النار عالميا

مقتل 6 سعوديين 
وإصابة 3 بحادث إطالق نار

دبي - العربية.نت

الــمــتــحــدث اإلعـــالمـــي لشرطة  ــرح  صـ
مــنــطــقــة عــســيــر، الــمــقــدم زيـــد محمد 
الجهات األمنية باشرت  بأن  الدباش، 
حادثة  عن  بالغا  األول،  أمس  صباح 
إطالق نار بين عدد من األشخاص في 
 6 مقتل  عنه  نتج  ــواه،  األمـ محافظة 
مواطنين في العقدين الثالث والرابع 
من العمر، وإصابة 3 مواطنين آخرين، 
لتلقي  الــمــســتــشــفــى  ــى  ــ إل نــقــلــهــم  ــم  تـ
الــخــدمــة الــطــبــيــة، وضــبــط األســلــحــة 

المستخدمة في الجريمة.

العربية.نت: قال السيناتور توريسلي في مؤتمر  «
للجاليات اإليرانية في الواليات المتحدة تحت عنوان 

“إيران: القمع الداخلي وخطر النظام على العالم 
وآفاق التغيير”: “لقد حاول نظام الماللي الدفاع عن 

بقائه بتخصيص جميع موارده ومرافقه وإمكاناته 

لقوات الحرس، لكنهم اآلن في وضع يفقدون فيه 
السيطرة على الشوارع”. وتنمو وتتطور اآلن معاقل 

االنتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق في 
جميع أنحاء البالد، وهم على استعداد للتضحية 

بحياتهم وأرواحهم في سبيل الوصول إليران حرة. 

كما حضر المؤتمر الحاكم توم ريتش، الوزير األول 
لألمن الداخلي األميركي، وكين بالكول الممثل 

األميركي السابق لدى لجنة حقوق اإلنسان، والعديد 
من الشخصيات الدينية المدافعة عن حقوق 

اإلنسان، وعدد من ممثلي الجاليات اإليرانية.

العربية.نت: وصف الرئيس المؤقت للبرلمان  «
اإليراني الجديد، الذي يهمين عليه المتشددون، بأنه 

“برلمان المرشد األعلى”، بينما اتخذ موقفا حذرا 
من حكومة الرئيس حسن روحاني حيث قال إن 

“البرلمان ليس وكيل الحكومة وال عدوها”. ودعا 

المرشد اإليراني علي خامنئي في رسالة للبرلمان 
بمناسبة افتتاح دورته األولى، النواب إلى التركيز 

على ما اسماه “االقتصاد الجهادي “ كمبدأ توجيهي 
للبرلمانيين الجدد. من جهته، شدد روحاني على 

مبدأ “فصل السلطات” قائال إن “الشؤون التنفيذية 

ليست من اختصاص البرلمان”. كما أعرب الرئيس 
اإليراني عن أمله في أن “يتعاون” البرلمان 

والحكومة في الفترة المتبقية من والية الحكومة، 
داعيًا إلى “تفضيل المصالح الوطنية على المصالح 

الحزبية والفئوية”.

العربية.نت: زار وفد إيراني رفيع المستوى،  «
الثالثاء، كابول لبحث مسألة إغراق حرس الحدود 

اإليراني لمهاجرين أفغان. وأجرى القائم بأعمال 
وزارة الخارجية األفغانية حنيف أتمر محادثات 

مع الوفد بشأن مختلف مراحل التحقيقات 
التي قام بها الجانب األفغاني في الحادث 

والوثائق التي توصل إليها. ودعا أتمر الحكومة 
اإليرانية إلى بذل مزيد من االهتمام بالتحقيقات 

المشتركة. وجاء في البيان، أن بهاروند وخالل 
اللقاء، استنكر هذا الحادث، قائاًل إن “هذا الفعل 
مرفوض من قبل الشعب والحكومة اإليرانية”. 

وأكد أن طهران ملتزمة بدراسة هذا الحادث 

ومتابعته بشكل مشترك مع الجانب األفغاني 
من أجل ضمان العدالة. وأضاف أن الوثائق 
واألدلة التي حصلت عليها هيئة المحققين 

األفغان ستتم دراستها عبر الجهات المعنية في 
الحكومة اإليرانية، وستتم مشاركة النتائج مع 

الجانب األفغاني.

سيناتور أميركي يتوقع انهيار النظام اإليراني قريبا

برلمان إيران الجديد يتبع خط المرشد وال يدافع عن الحكومة

طهران تتسلم وثائق وأدلة من كابول حول إغراق المهاجرين



قامت الرئاسة اإلقليمية لألولمبياد 
الخـــاص الدولـــى بدعـــوة البحريـــن 
و9 دول عربيـــة هـــي: مصـــر، لبنان، 
الكويت، المغرب، سوريا، اإلمارات، 
عمـــان، االردن، وتونس؛ للمشـــاركة 
االفتراضيـــة  االجتماعـــات  فـــى 
الثانـــي  اإلقليمـــي  للمجلـــس 
مـــن  القـــادة  الالعبيـــن  لمداخـــالت 
األولمبياد الخـــاص والتدريب على 
دور ممثـــل الصحـــة، والـــذي يعقـــد 
على مدى ثالثة أيام في الفترة من 

2 حتى 4 يونيو من
الســـاعة 11 حتـــى الســـاعة 12.30 

ظهرا بتوقيت القاهرة.
االجتماعـــات  تلـــك  فـــى  ويشـــارك 
االفتراضيـــة 16 العبـــا قائـــدا و12 
األول  االجتمـــاع  وكان  مرافقـــا. 

قـــد عقـــد فـــي أكتوبـــر الماضى في 
القاهـــرة بمشـــاركة ســـبع دول هـــى 
اإلمارات، البحرين، الكويت، لبنان، 
األردن، المغـــرب ومصر، تم توجيه 
رشـــيد  نـــدى  للتونســـية  الدعـــوة 
عضو المجلـــس العالمي لمداخالت 
الالعبين القادة للمشـــاركة في تلك 

االجتماعات.
ويأتـــى هذا االجتماع ضمن الخطة 
الســـنوية التـــي كان قـــد اعتمدهـــا 
الرئيـــس  الوهـــاب  عبـــد  أيمـــن 
اإلقليمـــي، وطلب من كل من نيبال 
فتونـــي مدير عام المبادرات، وليلة 
الشـــناوي مديـــر البرامـــج الصحية 
اســـتمرار خطتهـــم الســـنوية رغـــم 
جائحـــة كورونـــا، فتم اعتمـــاد عقد 
االجتماع الثاني للمجلس اإلقليمي 

المنصـــة  طريـــق  علـــى  الثانـــي 
.)Zoom( االفتراضية زووم

يتضمن جدول أعمال االجتماعات 
الســـماح  الثـــالث  جلســـاته  عبـــر 
لالعبيـــن القـــادة مشـــاركة أفكارهم 
مهمـــة  محـــددة  مواضيـــع  حـــول 

لحركـــة األولمبيـــاد الخـــاص بالنظر 
مناقشـــة  الحالـــي،  الوضـــع  إلـــى 
الخطـــة األســـتراتيجية لألولمبيـــاد 
)2024-2021( واالطـــالع  الخـــاص 
واقتراحاتهـــم  مالحظاتهـــم  علـــى 
بشـــأن المســـتقبل، مناقشـــة مفهوم 

القيـــادة الدامجة الالعبيـــن القادة، 
تحديد تحٍد شـــخصي والعمل على 

تحقيقه.
وتدريـــب الالعبين القادة على دور 
ممثـــل الصحـــة وذلك لنقـــل الخبرة 
والتوعيـــة فـــي مجتمعاتهـــم بنـــاًء 

علـــى التدريـــب الـــذي ســـيحصلون 
عليـــه، وضع خطة عمـــل وخطوات 
متابعـــة لـــكل العب قائـــد مع االخذ 
الراهـــن،  الوضـــع  االعتبـــار  فـــي 
ومناقشة عقد هذا االجتماع بصفة 

دورية على مدار العام.

اللجنة اإلعالمية

دعوة البحرين للمشاركة فى االجتماعات االفتراضية للمجلس اإلقليمي

لقطة للمشاركين في االجتماع السابق

أعلـــن نـــادي اتحـــاد الريف عـــن تحديث 
بيانات أعضاء الجمعية العمومية لحصر 
العـــدد واعتمـــاد مـــن يحـــق لهـــم حضور 
اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة النتخـــاب 
إدارة جديدة للدورة االنتخابية القادمة.

وقال أمين سر نادي اتحاد الريف محمد 
كاظـــم إنـــه لـــم يتـــم تحديد موعـــد عقد 
الجمعية العموميـــة وإجراء االنتخابات 
إال بعـــد اســـتكمال اإلجـــراءات المتبعة، 
ومـــن بينهـــا حصـــر العضويـــات على أن 
يتم فيما بعد تحديد الموعد بالتنســـيق 
مـــع وزارة شـــئون الشـــباب والرياضـــة، 
والـــذي ربما يكون بنهاية يوليو أو بداية 
أغســـطس المقبلين، حيث مـــن المتوقع 
أن يعقـــد االجتماع عـــن طريق االتصال 
المرئـــي أو ربما في مقر النادي في حال 
انقضـــاء جائحة كورونـــا )كوفيد – 19(، 

الفتـــا النظـــر إلـــى أن جميع اإلجـــراءات 
الحالية تتم عبر عقد الجمعية العمومية 
عن بعد من خالل الحصول على بيانات 
األعضاء، والتي تتضمن االســـم والرقم 
الشخصي ورقم الهاتف وعنوان البريد.

ولدى ســـؤالنا إياه عما إذا كان سيرشـــح 
نفســـه مجـــددا، قـــال كاظم “لغايـــة اآلن 
لم أتخذ قرارا نهائيا بشـــأن الترشـــح من 
عدمـــه، فاألمـــر يعتمـــد على عـــدة أمور، 

وبصفـــة شـــخصية أتمنـــى دخـــول عدد 
مـــن المرشـــحين الجـــدد مـــن أصحـــاب 
اإلدارة،  مجلـــس  لعضويـــة  الكفـــاءة 
وإتاحـــة الفرصـــة أمـــام الوجوه الشـــابة 
لتأخـــذ دورها في خدمـــة النادي، فنحن 
غيـــر متمســـكين بمناصبنـــا فـــي مجلس 
اإلدارة والباب مفتوح لكل الراغبين في 
الترشـــح متى ما تم اإلعالن رســـميا عن 

ذلك ..”.

كاظــم: لــم أحســم ترشــحي والبــاب مفتــوح للكفاءات
ر لالنتخابــــات اتحــــاد الريــف يحضِّ

جـــددت إدارة نادي خيطـــان الكويتي 
ثقتها بالمدرب الوطنـــي علي العنزور 
ليقود فريقها األول لكرة اليد للموسم 
الثاني على التوالي، حيث أشار مدير 
لعبـــة كرة اليد بالنادي الكويتي طارق 
أن  إعالمـــي  تصريـــح  فـــي  الدهينـــة 
النادي جدد ثقته بالمدرب العنزور ألن 
يستمر في منصبه بالموسم الرياضي 
الجديد وذلك حرًصا على االســـتقرار 
الفني واســـتكمال الخطـــط التدريبية 
التي لم تستكمل في الموسم الحالي؛ 
لفيـــروس  األنشـــطة  توقـــف  بســـبب 

كورونا.
وبيـــن الدهينـــة أن العنـــزور قـــد وضع 
برنامجـــا تدريبيا لالعبـــي الفريق يتم 
تطبيقـــه عن ُبعد ومـــن خالل المتابعة 
اإلداريـــة لوحـــظ انتظـــام عـــدد كبيـــر 

مـــن الالعبيـــن تنفيـــذ هـــذا البرنامـــج 
الـــذي يهـــدف للمحافظة علـــى اللياقة 

البدنية.
ويقبـــع خيطـــان الـــذي يشـــرف عليـــه 
فـــي   14 المركـــز  العنـــزور  المـــدرب 
والـــذي  التمهيـــدي  الـــدور  منافســـات 
توقـــف عنـــد الجولـــة 11، حيـــث لعب 

الفريـــق 11 مبـــاراة، فاز في 2 وخســـر 
7. ويعتبر العنزور من األسماء البارزة 
في الجانب التدريبي البحريني كونه 
يتمتع بثقافـــة تدريبية عالية الجودة 
وبفكـــر احترافـــي متطـــور، وقد تولى 
قيادة فرق محلية عدة كما كان ضمن 
الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني سابًقا.

علي العنزور

الجــاري الموســم  عمــل  واســتكمال  االســتقرار  بهــدف 
“خيطان” الكويتي يجدد الثقة في العنزور
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ــد مــنــتــخــب مــتــخــصــص بــالــصــاالت ــوج الـــحـــربـــان: ال ي

تطور الكرة النسائية بالتصنيف الدولي

أكـــد مـــدرب منتخبـــات الســـيدات 
لكـــرة القدم الكابتـــن خالد الحربان 
أن الجهـــود متواصلـــة مـــن جانـــب 
االتحاد البحريني لكرة القدم لدعم 
كـــرة القـــدم النســـائية وســـط دعم 
الفـــت واهتمـــام كبيـــر مـــن جانـــب 
الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة 
رئيســـة اللجنـــة النســـائية، والتـــي 
وصفهـــا باألم الروحيـــة لكرة القدم 

للسيدات في مملكة البحرين.
وأضاف الحربان لـ “البالد سبورت” 
مـــن  بـــه  نحظـــى  مـــا  كل  رغـــم   (
دعـــم ورعايـــة وكافـــة التجهيـــزات 
القـــدم  كـــرة  أن  إال  والمســـتلزمات 
إلـــى  بحاجـــة  مازالـــت  النســـائية 
المزيـــد مثـــل توفـــر ملعـــب خـــاص 
وإقامة معسكرات وخوض المزيد 
من البطوالت الخارجية لالحتكاك 
واكتساب الخبرة وتوفر مسابقات 

محلية منتظمة لـــكل الفئات لتزيد 
المنافســـة، وهـــو مـــا يســـاهم فـــي 
القـــدرة على انتقـــاء ابـــرز العناصر 

بصورة أفضل ..(.
التعـــاون  أن  الحربـــان  وأوضـــح 
القائم بيـــن االتحاد البحريني لكرة 
الرياضيـــة  التربيـــة  وإدارة  القـــدم 
بـــوزارة  والمرشـــدات  والكشـــفية 
التربيـــة والتعليـــم ســـاهم في ضم 
العديـــد مـــن الالعبـــات الموهوبات 

تحـــت ســـن 14 ســـنة والعديـــد من 
الالعبـــات الشـــابات خصوصـــا وأن 
هناك دوريا خاصـــا للمدارس، وهو 
ما ســـهل مهمته فـــي انتقاء أفضل 

الالعبات.
وعـــن مـــدى االهتمـــام بكـــرة القدم 
داخـــل الصاالت مقارنة بكرة القدم 
)الكثيـــر  الحربـــان  قـــال  العشـــبية، 
يمارســـن  المنتخـــب  العبـــات  مـــن 
الصـــاالت، وال  القـــدم داخـــل  كـــرة 

نهتـــم  ولكننـــا  تخصـــص،  يوجـــد 
بصفـــة أكبـــر بكـــرة القدم العشـــبية 
من حيث التدريبات والمشـــاركات 
الخارجيـــة، وأثمر ذلـــك عن تقدمنا 
فـــي التصنيف الدولـــي الذي وصل 
إل المركز 84 كما أننا حققنا العديد 
مـــن التقدم علـــى صعيد نشـــر كرة 
األوســـاط  فـــي  النســـائية  القـــدم 

المحلية وغرس ثقافة اللعبة .. (.

خالد الحربان

حسن علي

منتخب كرة القدم النسائي للصاالت بطل الخليج

أكـــد رئيس جهاز كـــرة اليد بنادي الدير 
ميثـــم الماضي أن ناديـــه لم يخطو أية 
خطـــوة مـــن ناحيـــة التعاقـــدات علـــى 
صعيـــد المدربين أو الالعبين للموســـم 

الرياضي الجديد.
وقـــال الماضـــي فـــي تصريح لــــ “البالد 
ســـبورت”: ليـــس صحيًحـــا مـــا ذكر في 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  بعـــض 
نحـــو  ديراويـــة  رغبـــة  وجـــود  حـــول 
المدرب يســـري للموســـم المقبـــل، ومع 
احترامنـــا التـــام للمدرب يســـري إال أن 

ذلك لم يحدث.
االتصـــال  ســـبورت”  “البـــالد  وســـعى 

بالمدرب يســـري جواد مراًرا ألخذ رأيه 
فـــي هـــذا الجانـــب إال أن المحـــاوالت 

لـــم يكتـــب لهـــا النجـــاح. وفي الســـياق 
نفســـه، أشـــار مصـــدر مطلـــع قريب من 
االتحاد أن فســـخ عقد المدرب يســـري 
مع االتحاد أمرًا طبيعًيا في ظل توقف 
األنشـــطة الرياضيـــة وغمـــوض حـــول 
المرحلـــة المقبلـــة، مؤكـــًدا فـــي الوقت 
ذاته أن المدرب يسري سيواصل عمله 

مع الفريق ولن يخرج من االتحاد.
يذكـــر أن إدارة نـــادي الدير قد أوزعت 
إلـــى  األول  الفريـــق  تدريـــب  مهمـــة 
المـــدرب الوطني خالـــد مراغي، إذ كان 
المـــدرب خليـــل مـــدن هو المـــدرب في 
بداية الموسم والذي قاد فئات النادي.

مصــدر اتحــادي: فســخ العقــد طبيعي والمــدرب لــن يخرج مــن “االتي”
الماضي: ال رغبة ديراوية نحو المدرب يسري

علي مجيد

المدرب يسري جواد ميثم الماضي

معضلة نيمار..حذاِر يا ليفربول!!
أكــد مــدرب نــادي برشــلونة االســباني كيكــي ســيتيين عــن أمنيتــه فــي تدريــب المهاجــم 
البرازيلي نيمار.. معربًا عن سعادته في حال قرر األخير العودة الى ناديه السابق ومغادرة 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
 في الحقيقة أن عودة نيمار إلى برشــلونة كانت من الممكن أن تكون واردة إلى حد كبير 
بسبب الضغط الكبير الذي يعاني منه باريس من قبل االتحاد االوروبي فيما يتعلق بقانون 
اللعب المالي النظيف والذي ســيلزم النادي الفرنســي ببيع بعض نجومه لكي يحافظ على 
التــوازن المالي..بيــد أن جائحــة كورونــا جــاءت لتغيــر كل االســتراتيجيات وتجبر االندية 
علــى إعــادة الهيكلــة الماليــة لمكافحة الخســائر والديون التي ســتترتب عليها بســبب هذه 
االزمة..لذلك لن يستطيع برشلونة وال أي ناد في العالم أن يقوم بدفع قيمة نيمار المرتفعة. 
 كمــا أن إدارة برشــلونة عاقــدة العــزم وبقــوة علــى التعاقــد مــع مهاجــم االنتــر االرجنتيني 
لوتــارو مارتينيــز والــذي ســيكلف النادي أمــواال طائلة ولن يكــون بمقــدور الميزانية تحمل 

نفقات االثنين معًا. 
 نيمــار لــن يأتــي إلــى برشــلونة يا ســيتين ومن الممكــن أن تدربه في يوم مــا عندما تصبح 

مدربا لباريس أو أن تكون مدربًا للمنتخب البرازيلي فقط!!.
 * الجميع بانتظار عودة الدوري االنجليزي مجددًا حيث من المتوقع أن يتم تحديد موعد 
اســتئنافه في االيام القليلة القادمة..وفي حال عاد الدوري من جديد يجب على ليفربول 
أن يتوخى الحذر جيدًا وأن يسعى جاهدًا لتحقيق الست نقاط المتبقية له بأسرع طريقة 
ممكنة ليتوج باللقب رسميًا وذلك ألن انجلترا لم تسيطر على فيروس كورونا بعد وأنه قد 
تم تســجيل حاالت إصابات جديدة بين الالعبين..مما يعني أنه حتى لو اســتأنف الدوري 
سيكون واردا جدا أن يتم إيقافه مجددا عندما تتأزم االمور..وحينئٍذ قد يكون حل إلغاء 
الدوري هو االقرب في حســابات االتحاد االنجليزي..وإن حدث هذا فإن ليفربول ســيعض 
أصابــع النــدم فربمــا لن تتكرر هذه الفرصة أمامه مجددا ليكســر العقدة التي الزمته لثالثة 

عقود ويزيد!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

محمد كاظم

أيمن عبدالوهاب
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تعهدت كاتي بيري، أن 
تخرج وترقص في الشارع 

بعد انتهاء وباء كورونا 
ورفع الحظر المفروض على 

البشر.
وقالت في لقاء 

تلفزيوني “إنها تعد 
الحجر الصحي 

بمثابة استراحة 
قصيرة تواصل 

بعدها نشاطها، 
خصوًصا أنه 

تزامن مع 
إعالنها حملها 

من شريك حياتها 
أورالندو بلوم”.

ضحالــة الفكــر وقلــة الخبــرة والثقافــة أدت إلــى ظهــور أعمــال رديئة

الحليبي: الدرامة الخليجية تعاني ضعفا كبيرا

قــال المخــرج البحرينــي حســين الحليبــي “إن الشــكل النهائــي للمسلســل الــذي 
أخرجــه “كأن شــيئا لــم يكــن” خــرج بشــكل مغايــر عــن تجاربــه الســابقة، وتــرك 
المجــال للمشــاهد للتحليــل والتفكيــر وافتــراض مجموعــة مــن التوقعــات التي 
تتضــح لــه تفاصيلهــا تدريجيــا مــع تطــور األحــداث”. ورأى الحليبــي أن الكتابة 
الدراميــة فــي الخليــج عمومــا تعانــي مــن ضعــف كبيــر وهنــاك قلــة مــن الكتاب 

المتمرسين. “البالد” التقت بالحليبي وسجلت معه هذا الحوار:

المعروف عن اإلخراج هو رسم  «
الحركة وتخطيطها، ما الذي فعله 

الحليبي مع فريق “كأن شيئا لم 
يكن”؟

لم  شيئا  “كــأن  مسلسل  فــي  استطعنا 
ميديا”،  جلوبال  “جلف  لشركة  يكن” 
الــغــمــوض والــتــشــويــق أن  عــبــر عنصر 
نتوجه إلى فئة من محبي هذا النوع 
يشد  محتوى  تقدم  التي  األعمال  من 
التحليل  مــجــال  لــه  ويــتــرك  المشاهد، 
من  مجموعة  وافـــتـــراض  والــتــفــكــيــر، 
تفاصيلها  لــه  تتضح  التي  التوقعات 

تدريجيا مع تطور األحداث.
ــح في  ــ ــان لــلــصــمــت حـــضـــور واضـ ــ وكـ
للعمل،  اإلخــراجــيــة  والـــرؤيـــة  الــشــكــل 
بالحالة  مباشرا  ارتباطا  بذلك  مرتبطا 
وبالتالي  العمل،  لشخصيات  النفسية 
ــهــائــي لــلــعــمــل خــرج  ــن ــشــكــل ال ــإن ال ــ ف
السابقة،  تــجــاربــي  عــن  مغاير  بشكل 
وهنا يكمن التحدي، فنحن أمام عمل 

النفسية  األبـــعـــاد  يــجــســد 
كــافــة،  تفاصيله  فــي 

فلغة العين وتعابير 
ــمــمــثــلــيــن ولــغــة  ال
جــــســــدهــــم كــــان 
أكــبــر من  لــهــا دور 

الــــــحــــــوار فــي 

إيصال المعنى.
ــحــرص  ــل ال ــك كــنــت حــريــصــا كـ ــذلـ ولـ
فـــي الــتــركــيــز عــلــى الــتــفــاصــيــل كــافــة 
مــع فــريــق عــمــلــي، ابــتــداء مــن إعـــداد 
ووضع  الشخصيات،  وبناء  الممثلين 
تصور لشكل وسلوك كل شخصية مع 
خبيرة المظهر، وتحديد شكل الديكور 
واأللوان المرتبطة بالحالة النفسية مع 
مصمم المناظر، كما أن للرؤية البصرية 
لمدير  وكــان  الحالة،  إيصال  في  دور 
التصوير خليفة حداد لمسات واضحة 
ومؤثرة في تجسيد التصور المطلوب.

كيف يفسر المخرج بصورة محكمة  «
ما يقوله المؤلف؟

والـــمـــخـــرج  ــب  ــاتـ ــكـ الـ أن  أعـــتـــقـــد 
يــســيــران فـــي خــطــيــن مــتــوازيــيــن، 
أن  يمكن  ال  الخطان  وهــذان 
يبقيان  ولكنهما  يلتقيا 
فللكاتب  مــتــوازيــيــن، 
ــه،  ــتـ ــه ورؤيـ ــ ــراءت قــ
ولــلــمــخــرج أيــضــا 
حــقــه فــي وضــع 
قــــــراءة ورؤيــــة 
ــعــمــل،  ــل جــــديــــدة ل
وكــــــــثــــــــيــــــــر مــــا 
ــحــــدث خـــالف  ــ ي
ــن الــــكــــاتــــب  ــ ــيـ ــ بـ

ــمـــوضـــوع،  ــك الـ ــ ــول ذلـ ــ والـــمـــخـــرج حـ
الكتاب من يستوعب ذلك  وقليل من 
مع  األخيرة  لتجربتي  وبالنسبة  األمر، 
الكاتبة سحاب، فقد كانت مقدرة لهذا 
الشأن، احترمت قراءة المخرج للعمل 

المتوازية مع كتابتها.

لماذا معظم قصص المسلسالت  «
الخليجية متشابهة، أين التجديد، 

هل العلة في الكتابة أم ماذا؟

عموما  الخليج  في  الدرامية  الكتابة 
تعاني من ضعف كبير، فهناك قلة من 
األفكار  وأصحاب  المتمرسين  الكتاب 
الساحة  المتجددة، وهذا ملحوظ في 
الضعف  نرى هذا  الفنية، ولكن عموما 
الــمــتــمــثــل فــيــمــا يـــطـــرح مـــن مــحــتــوى 
الــتــكــرار في  سطحي وهــابــط، ونــجــد 
الـــســـاذج، وهـــذا يعكس مــدى  الــطــرح 
خبرتهم،  وقلة  الكتاب  بعض  ضحالة 
وضعف مستواهم المعرفي والثقافي.

وال  النقد  يقبلون  ال  فإنهم  ولــأســف 
الدراسة  يسعون لتطوير أدواتهم عبر 

واالطالع.
وقد نتج عن ذلك ظهور أعمال رديئة 
واغلبها يكون موجها للمراهقين، وهنا 
ذائــقــة  تبني  عــنــدمــا  الــخــطــورة  تكمن 
ــي هــذه  ــدى الــجــمــاهــيــر فـ ــ مــشــوشــة ل

المرحلة العمرية.

ما حدود الرقابة عندك؟ «

بحس  يتحلى  أن  الفنان  على  يجب 
يــقــدم،  فيما  المجتمعية  الــمــســؤولــيــة 
إعالمية  وسيلة  لكل  أن  والــمــعــروف 
ــة،  ــ ــري ــحــ ــ ــة مـــــحـــــددة مـــــن ال ــاحــ ــســ مــ
أو  السينما  عــن  يختلف  فالتلفزيون 
بالفئات  مرتبط  ذلــك  إن  إذ  المسرح، 
التي توجه لها المادة الفنية، وبالتالي 
الذاتية  رقــابــتــه  فــي  الــفــنــان  فــإن دور 

فيما يقدم أمر مهم.
فيها  المبالغ  الرقابة  يخص  فيما  أمــا 
القنوات  بعض  قبل  من  تفرض  والتي 
الــتــلــفــزيــونــيــة، وهـــي مـــا نــطــلــق عليه 
ــرقــيــب، فــأعــتــقــد أنــهــا رقــابــة  مــقــص ال
كانت  إن  خصوصا  لــإبــداع،  مــدمــرة 
الرقابة خارجة عن األساسيات الفنية 

والمهنية.

تتعرف على شخص يقدم لك عرًضا مثيًرا لالهتمام.

ينبغي أن تزن األمر من الزوايا كافة قبل اتخاذ قرارك. 

تفكر في تغييرات جذرية في نظامك الغذائي.

تظهر لك إشارة اليوم تجعلك تتأكد من صحة قرارك.

قد تدخل شراكة غير متوقعة اليوم ولكنها مفيدة.

حاول أن تغير من مكان مكتبك حتى تشعر بالتغيير.

ال تعرض نفسك للضغوطات أكثر من ذلك.

حاول أن تفرط في شرب الماء حتى تشعر بالنشاط.

اإلنجازات تتوالى نتيجة ترتيب أعمالك وإعطاء األولوية.

تهتم بصحتك وتمارس الرياضة وتتناول أطعمة مفيدة.

عليك باألولويات واالهتمام بشؤون العائلة واألصدقاء.

توقف عن التفكير للحظات ومارس تمارين اليوجا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أكــدت الفنانــة البحرينيــة أميــرة محمــد، أنها تفتقــد كثيرا 
وجودها هذه األيام في الرياض وانشــغالها بعمل البروفات؛ 
اســتعدادا لتقديــم أعمــال مســرحية فــي فتــرة العيد في 
الســعودية. وبينــت أن أزمــة وبــاء كورونا غيــرت الكثير من 

برامجهــا الفنية والشــخصية في هــذه الفترة. وأفــادت أنها 
عموًما ال تتابع األعمال الدرامية في شهر رمضان إال ما ندر، ولكنها 

هذا العام شاهدت قناة “ذكريات” السعودية، إذ كانت محظوظة أن القناة عرضت 4 
مسلسالت قديمة لها، هي: الديرة نت، العصافير، خارطة أم راكان والعولمة.

عبــر النجم محمد إمام عن ســعادته برد فعــل الجمهور 
علي مشــاركته كضيف شــرف في مسلســل “االختيار”، 
الذي تصدر نسب مشاهدة موســم دراما رمضان 2020، 
وفي تصريح له قال “إنه ســعيد جدا بالمشــاركة في هذا 

العمــل التاريخي المهم، ورد فعــل الجمهور في كل مكان 
على هذه المشاركة أسعده أكثر وتمنى تكرار التجربة”.  وأضاف 

“ربنا يرحم شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي”، ووجه 
شكره لنجوم هذا العمل وفى مقدمتهم أمير كرارة وجهة اإلنتاج.

بعدما احتل كليب النجــم حمادة هالل “يا جمالها” المركز 
األول بقائمــة “الترينــد” علــى “اليوتيــوب”، تزامنــا مــع 
االحتفال بعيد الفطر المبارك، تــم حجب الكليب؛ لوجود 

حقوق لصالح إحدى الشركات. 
وكان هــالل طــرح الشــهر الماضــي كليبا بعنــوان “خلينا 

متونســين ببعض”، وهي من كلمات محمد البندارى وســلمى 
رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السالم، وسبقه كليب في عيد 

األم بعنوان “ست الناس”، وهي األغنية التي أهداها إلى كل األمهات.

“يا جمالها”ضيف شرفمشتاقة للرياض

مؤلفا “أم هارون” لـ “^”: نعمل على كتابة الجزء الثاني
قــال مؤلفــا مسلســل “أم هــارون” علــي ومحمد شــمس في اتصــال هاتفي لـ “البــالد”: إن 
جــزءا ثانيــا من مسلســل “أم هارون” ســيطرح، ولكن ســيكون الوضــع مختلفا من حيث 

طرح القضايا والشخوص.

وأضافــا “ســتكون هنــاك وجــوه جديدة فــي الجزء الثانــي وأحداث مختلفــة عن الجزء 
األول، وممثالن فقط من الجزء األول سيكونان في الجزء الثاني، هما: هيا عبدالسالم 

وفؤاد علي، إضافة إلى البطلة حياة الفهد.

سيحمل  الـــثـــانـــي  الـــجـــزء  أن  ــا  ــحــ وأوضــ
مفاجآت وأبعادا مختلفة وخطوطا درامية 

مشوقة، والتصوير سيكون في الخارج.
الفهد،  حياة  الفنانة  أعمال  مدير  أن  يذكر 
ــال فــــي تــصــريــحــات  ــ ــيـــث، قـ ــغـ ــف الـ ــوسـ يـ
الفني  لإنتاج  الفهد  “إن مؤسسة  إعالمية 
تعمل حاليًا على استثمار نجاح المسلسل”.
ونحن  الكريم،  الشهر  بداية  “منذ  وأضــاف 
على  لــإنــتــاج،  الفهد  مؤسسة  فــي  نعكف 
ــة إنــتــاج جــزء ثــان مــن الــعــمــل، وهو  دراسـ
االستعداد  وبدأنا  فيه،  مضينا  الذي  القرار 

له”، مبينًا أن الجزء الثاني سيستكمل سرد 
الحكاية التي بدأها الجزء األول.

خطوطه  فــي  سيمضي  الــعــمــل  أن  وذكـــر 
الدرامية، ولكن بقصة مختلفة تطرح للمرة 

األولى على الساحة الخليجية.
وأشار إلى احتمالية إضافة وجوه فنية من 

خارج دول الخليج.
حقق  هــارون”  “أم  مسلسل  أن  والمعروف 
إذ  رمــضــان،  في  عرضه  عند  كبيرا  نجاحا 
طرق أبوابا درامية لم تطرق من قبل، وأثار 

ضجة كبيرة.

ــو مـــن إخـــــراج مــحــمــد جــمــال الــعــدل،  وهــ
محمد  منهم:  الفنانين،  من  نخبة  وتمثيل 
جــابــر، أحــمــد الــجــســمــي، فــخــريــة خميس، 
عبدالمحسن النمر، فاطمة الصفي وغيرهم.
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1812
توقع  الروسية  اإلمــبــراطــوريــة 
معاهدة  العثمانية  الــدولــة  مــع 
أهم  من  كان  التي  بوخارست، 
األفالق  واليتي  بقاء  شروطها 
ــدان تـــحـــت الــســيــطــرة  ــغــ ــ ــب ــ وال

العثمانية.

1863
الخديوي إسماعيل ينجح في الحصول على فرمان من الدولة العثمانية عرف باسم فرمان مصر.

 1940
بلجيكا تستسلم لجيش ألمانيا النازية، والمملكة المتحدة تنسحب من شمال فرنسا.

 1942

المكسيك تعلن الحرب على قوات دول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية.

1949

وضع دستور ألماني جديد لتالفي الثغرات التي أوصلت أدولف هتلر لدفة الحكم.

 1959

األميركيون يطلقون قردين إلى الفضاء على متن الصاروخ جوبيتر.

محرر مسافات

أسامة الماجد

أطلقت منذ فترة شركة غوغل تطبيقها الجديد Read Along الذي  «
يهدف إلى مساعدة األطفال على تطوير مهارات القراءة. وقالت 

عمالقة التقنية األمريكية في منشور على مدونتها: “مع التزام العديد 
من الطالب حالًيا منازلهم بسبب إغالق المدارس، تبحث العائالت في 
جميع أنحاء العالم عن طرق لمساعدة األطفال على تنمية مهاراتهم 

القرائية”. وأضافت: “لدعم األسر، نشارك اليوم الوصول المبكر إلى 
Read Along by Google. وهو تطبيق أندرويد لألطفال الذين تزيد 

أعمارهم عن 5 سنوات لمساعدتهم على تعلم القراءة عن طريق تقديم 
تعليمات لفظية ومرئية أثناء قراءة القصص جهًرا”.

وأوضحت غوغل أن تطبيق Read Along يستخدم تقنية التعرف  «
على الكالم التابعة لها؛ للمساعدة في تطوير مهارات القراءة والكتابة، 

وكانت الشركة قد أطلقت التطبيق أول مرة في الهند، حيث يتوفر 
تحت اسم Bolo. وبعد تلقي تعليقات مشجعة من اآلباء، قررت 

الشركة إطالقه للمزيد من المتعلمين الصغار في جميع أنحاء العالم.

 ”Read Along“ غوغل” تطلق“
لتعليم القراءة

محمد وعلي شمس
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“MBC” تنضم لقائمة الشركات اإلعالمية الـ 20 األكثر مشاهدًة
قائمـــة  إلـــى   ”MBC “مجموعـــة  انضّمـــت 
الشـــركات اإلعالمية الـ 20 األكثر مشـــاهدًة 
حـــول العالم لمحتوى الفيديو عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، وذلك وفقا ألحدث 
 Tubular Labs عـــن  الصـــادرة  النتائـــج 

العالمية المتخصصة لشهر أبريل 2020.
ووفًقـــا للتقريـــر الـــذي صـــدر حديثـــا عـــن 
العالميـــة  المؤسســـة   ،Tubular Labs
المتخصصـــة بقيـــاس وتحليـــل وتصنيـــف 
ِنسب ُمشـــاهدة الفيديوهات على مختلف 
التواصـــل  ومواقـــع  الرقميـــة  المنّصـــات 
 ”MBC االجتماعـــي، فقد حققت “مجموعة
نمـــوا كبيرا مقارنة بشـــهر مـــارس من العام 
الجـــاري 2020، حيـــث قفـــزت 13 مركـــزا، 
لتنتقـــل بذلـــك مـــن المركـــز 32 إلـــى المركز 
19، وتدخـــل ضمن قائمة “العشـــرين” ألكثر 
المنصـــات اإلعالميـــة والترفيهيـــة العالمية 

مشاهدًة. 
أمـــا أول 5 شـــركات فـــي صـــدارة الترتيب 
 The :العالمـــي لشـــهر أبريـــل 2020، فهـــي
Viacom�و  ،Walt Disney Company
 WarnerMediaو  ،Comcastو  ،CBS

.،TheSoul Publishing
Tubu� دراســـة إلـــى  تحديـــدا   وبالعـــودة 
lar Labs لشـــهر أبريـــل مـــن العـــام الجاري، 
فقـــد حققـــت “مجموعـــة MBC” نمـــوا في 
المشاهدات عبر المنّصات الرقمية ووسائل 
التواصـــل االجتماعـــي انعكـــس بواقع نحو 
so�( ”2.5 مليار مشاَهدة “فيديو اجتماعي
cial media views(، وذلـــك مقارنـــة بـ 1.6 
مليار مشـــاَهدة في  شهر مارس 2020، ما 
ُيترجم على أنه نمو شـــهري قياسي بنسبة 
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 Tubular وبحســـب النتائج الصـــادرة عـــن
Labs فـــي الدراســـة نفســـها لشـــهر أبريـــل 
الـــذي  النمـــو  ورصـــد  تّتبـــع  يمكـــن   ،2020
فـــي مشـــاهدة   MBC شـــهدته “مجموعـــة 
محتـــوى الفيديـــو عبـــر المنّصـــات الرقمية 
ووسائل التواصل االجتماعي وفق التالي:
يوتيوب: نمو المشاهدات بنسبة 37.5 %

فيسبوك: + 76.6 %
انستجرام: + 94.8 %

تويتر: + 53.8 %
يشـــار إلى أن هذه الدراســـة ال تشمل أرقام 

و   Snapchat إلـــى  العائـــدة  المشـــاهدات 
TikTok، والتـــي تحّقـــق MBC من خاللهما 

نجاحات إضافية ضخمة ُتسّجل لها.
يّتضح من معدالت النمو الكبيرة هذه بأنها 
تعُكـــس موســـم الـــذروة الرمضانـــي وعّينة 
مـــن بضعـــة أيـــام لـــأداء المتفـــوق لقنوات 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  التلفزيونيـــة   MBC
األوسط خالل شـــهر رمضان. وعلى سبيل 
المثال ال الحصـــر، حصدت MBC أكثر من 
50 % مـــن الحصـــة الســـوقية للمشـــاهدة 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وذلـــك 
بموازاة ريادتها المستمرة في دول مجلس 
التعاون الخليجي، وشمال إفريقيا )مصر(، 

واألسواق الرئيسة األخرى.
يأتـــي هـــذا اإلنجاز لُيضاف إلـــى إنجاز آخر 
كانـــت “مجموعة MBC” قـــد حققته خالل 
العـــام الفائـــت 2019، حيـــث تبـــّوأت آنذاك 
الشـــرق  فـــي  واألول  عالميـــا،   37 المركـــز 
المشـــاهدات،  مـــن  عـــدد  ألكبـــر  األوســـط، 
مـــن بيـــن نحو 3200 اســـم من كبـــار صّناع 
المحتوى والمؤسسات اإلعالمية العالمية.

طارق البحار

تقود جوليا روبرتس مجموعة من النجوم والمشاهير؛ لتسليط الضوء  «
على الجهود التي يبذلها العلماء واألطباء في مكافحة فيروس كورونا 

الجديد. وسيحول مشاهير من بينهم جوليا روبرتس والممثل األسترالي 
هيو جاكمان والمغني بوبي براون صفحاتهم على وسائل التواصل 

االجتماعي إلى منصات لنشر الحقائق الطبية والترويج لألسلوب 
العلمي في مواجهة وباء “كوفيد - ″19، الناجم عن فيروس كورونا.

١٥

tariq_albahhar

أفضل األفالم الرومانسية الجديرة بالمشاهدة في البيت

جديــــد أفالم “نتفليكــس” في يونيــــــو الُمقبـــــــل
كشـــفت منصة الترفيه الناجحة 
خريطتهـــا  عـــن  “نتفليكـــس“ 
التـــي  األفـــالم  مـــن  البرامجيـــة 
ستصبح متاحة أمام مشتركيها 
في شـــهر يونيو الُمقبل، على أن 

تكون على النحو التالي:

The last days of ameri-

can crime
 يعـــرض يـــوم 5 يونيو، يشـــارك 
لـــّص بنـــوك فـــي عمليـــة ســـرقة 
تاريخيـــة أخيرة قبـــل أن تطلق 
علـــى  تؤّثـــر  إشـــارة  الحكومـــة 

نشـــاط العقـــل، والتـــي بدورهـــا 
ستنهي السلوك اإلجرامي.

Da 5 Bloods
بعـــد  يونيـــو،   12 يعـــرض   
الحـــرب بعقود، يعـــود أربعة من 
المحاربين األمريكيين األفارقة 
البواســـل إلى “فيتنام” بحًثا عن 
رفـــات قائـــد فرقتهـــم وعـــن كنز 

مدفون إبداع “سبايك لي”.

رحلة إلى الغد
يلتقـــي  يونيـــو،   19 يعـــرض   
غريبان علـــى متن قطار متوّجه 

إلـــى “إزميـــر”، فتتوّطـــد العالقة 
بينهمـــا الشـــتراكهما فـــي مـــاٍض 
ومتداخـــل  مضطـــرب  عاطفـــي 

على نحو غير متوّقع.

الرصاصة الشاردة
تجّنـــد  يونيـــو،   19 يعـــرض   
الشرطة ميكانيكًيا ُمداًنا ليطّور 
ســـّياراتهم من أجـــل المطاردات 
مـــا  ســـرعان  ولكـــن  الســـريعة، 
ُتالحقه المخاطر  وقد تفوق كل 

ذلك سرعًة.

Feel The Beat

 يعرض 19 يونيو، بعد فشلها في 
الوصـــول إلى مســـرح برودواي، 
تعود “أبريل” إلى مســـقط رأسها 
وتبـــدأ على مضـــض في تدريب 
مـــن  موهوبـــة  غيـــر  مجموعـــة 
الراقصات الصغار للمشاركة في 

إحدى المنافسات.

Eurovision Song Con-

 test :The Story of Fire

Saga
يغتنـــم  يونيـــو،   26 يعـــرض   
مغنيان من بلدة صغيرة الفرصة 

للتنافـــس  حلمهمـــا  لتحقيـــق 
فـــي أكبـــر مســـابقة لأغنية في 
العالم. من بطولة النجمين “ويل 

فيريل” و”راشيل ماك آدمز”.

Desperados

 يعـــرض 12 يونيو، تهرع شـــاّبة 
مذعـــورة إلـــى “المكســـيك” مـــع 
علـــى  الُمرغميـــن  أصدقائهـــا 
مرافقتهـــا، فـــي محاولـــة لحذف 
قـــد  حانقـــة  إلكترونّيـــة  رســـالة 

أرسلتها إلى حبيبها الجديد.

The NoteBookThe Vow

Pride and PrejudiceSweet November

Titanic

لالبتعاد عن الحاالت الســلبية ربما مع انتشــار الوباء وجلوســنا في البيت تكون األفالم الكوميدية هي االختيار األول إلى جانب األفالم الرومانســية التي تأتي في المرتبة الثانية من االختيارات عند المشــاهدين 
اليوم حول العالم، وللتعرف على أفضل هذه األفالم، هذه جولة في أفضلها من التمثيل والسيناريوهات التي تم كتابة سيناريوهاتها عن وقائع حقيقية:

تحفة رومانســـية فاقت كل الحـــدود والتوقعات، 
وقصتـــه في غاية الروعة بســـرد األحداث والســـر 
هـــو الكاتـــب المحتـــرف Nicolas Spakrs بعد أن 
قـــدم الروايـــة فـــي كتاب عـــن فتاة تقـــع في حب 
شـــاب فـــي أحـــد المهرجانـــات، لكـــن عائلـــة الفتاة 
تفـــرق بينهما بســـبب فقر الشـــاب، لتعيـــش الفتاة 
بعيـــًدا عن حبيبهـــا بأمٍر من أســـرتها، وتوافق في 
النهايـــة على الخطبة إلى جندي وســـيم.  تشـــاهد 
الفتـــاة ”آلي“ بالمصادفة صورة للشـــاب ”نوح“ في 

إحـــدى الصحف والذي كان يتحـــدث عن حكايته 
وكيـــف أعاد بناء منزله القديـــم وحوله إلى قصر، 
تســـتعيد ”آلـــي“ ذكرياتهـــا الجميلة معـــه وتقع في 
حيرة بين االســـتجابة لحنينها إلى حبيبها القديم 

وبين التمسك بحياتها المستقرة!

ُأصـــدر فـــي الواليات المتحـــدة فـــي 2012 وهو من 
إخراج مايكل سوكزي ويروي قصة شاب يدعى ليو 
”تشـــانينج تيتـــوم“، يتعرف صدفة على فتاة شـــابة 
مفعمـــة بالحيـــاة تدعـــى بيـــج ”رايتشـــل ماكادامز“، 
وبعـــد وقوعهما في الحب يواجه هذا الحب اختبار 
كبيـــر إثـــر تعـــرض ليـــو و بيج لحـــادث ســـيارة كبير 
جدا تدخـــل بيج في غيبوبة لفتـــرة طويلة وعندما 
تســـتيقظ تصـــاب بفقـــدان للذاكـــرة حـــاد، فيضطـــر 
زوجها إلى محاولة كسب قلبها من جديد بصعوبات 

كبيرة، فيلم رائع يستحق المشاهدة جدا.

مســـتلهمة عـــن روايـــة شـــهيرة لجاين أوســـتن 
تحمل االســـم نفســـه، وقد تم إنتاج العديد من 
النســـخ الســـينمائية لنفـــس الروايـــة وفي هذه 
النسخة للمخرج جو رايت نشاهد تدفق الحب 
عندمـــا تقابـــل إليزابيث بينيت اليافعة الســـيد 
دارســـي األعـــزب الغنـــي والمعتد بنفســـه.  هنا 
يجد الســـيد دارسي نفســـه يقع في حب امرأة 
دون مكانتـــه االجتماعيـــة. هل يمكـــن لكالهما 

التغلب على الكبرياء والتحامل؟

عـــن رجـــل اإلعالنـــات المغـــرور نيلســـون 
يكـــرس كل  الـــذي  ريفـــز”  “كيانـــو  مـــوس 
مـــا  يومـــا  وفـــي  فقـــط،  لعملـــه  اهتمامـــه 
وخـــالل تأديتـــه اختبـــار القيـــادة يلتقـــي 
بالفتاة المتحررة الجميلة ســـارة “تشارليز 
ثيرون“، التي تقيم عالقة في كل شهر مع 
شخص مختلف بســـبب ما، ومنذ أن رأته 
للوهلة األولي تبدأ بمالحقه نيلســـون بعد 

أن تالحظ غروره وتعاليه!

التحفـــة  هـــذه  مشـــاهدة  يحـــب  ال  منـــا  ومـــن 
الرائـــع جيمـــس  للمخـــرج  الكبيـــرة  الســـينمائية 
كاميـــرون الـــذي اســـتطاع الخـــروج مـــن القالب 
الوثائقـــي للحـــدث مســـتعينا بقصة الحب بيـــن 
جاك الفقير وروز المنتمية لطبقة النبالء بتمثيل 
النجوم ليونازدو ديكابريو وكيت وينسلت على 
متـــن الرحلـــة األولى للعـــام 1912 لســـفينة آر إم 

إس تايتانك الخالدة.
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تصادم بين مجرتين ربما سّرع تكّون نظامنا الشمسي
قــد يكــون حــدث جلــل هــو اصطــدام 
مجرتين قد مهد الطريق لنشــأة نظامنا 

الشمسي.
فقــد قــال علمــاء أمــس إن تســارعا قــد 
حــدث علــى مــا يبدو فــي عمليــة تكّون 
النجوم في مجرة درب التبانة بالتزامن 
مع نشــأة نظامنا الشمسي قبل أكثر من 
4.5 مليــار ســنة نتيجــة الصطــدام بين 
مجرتنا ومجرة أصغر يطلق عليها اسم 

ساجيتاريوس.
وقــال العلمــاء إن اصطدامــا مثــل هــذا 
بيــن  عــادة تصادمــا مباشــرا  ال يشــمل 
النجــوم لكنــه قــد يــؤدي لتهيئــة الوضع 
ســبيل  علــى  وذلــك  النجــوم  لتشــكل 
المثــال عــن طريــق زيــادة كميــة الغــاز 
فــي المجــرة أو بالمــزج بين ســحب من 

الغازات.
وأضاف العلماء أن المجرتين اصطدمتا 
مليــارات   6 مــن  أكثــر  قبــل  مــرة  ألول 
ســنة. ومنــذ ذلــك الحيــن عبــرت مجرة 

ســاجيتاريوس، وهــي مجرة قزمة أقل 
حجمــا مــن درب التبانــة بعشــرة آالف 
مرة، مرتيــن قرص مجرتنا الهائل الذي 
يضــم معظم نجومها البالغ عددها نحو 
مئــة مليــار نجــم. ورافــق التصادمــات 
الثالثة بين المجرتين فورة من تشــكل 

النجوم في درب التبانة.
لوكالــة  التابــع  جايــا  مرصــد  وكشــف 

الفضــاء األوروبيــة عــن عمليــة تكــّون 
 6.2 بيــن  مــا  قبــل  للنجــوم  طويلــة 
مليــار ســنة و4.2 مليــار ســنة ارتبطــت 
فورتــان  وترتبــط  األول.  باالصطــدام 
أخريــان من تكون النجــوم باالصطدام 
بيــن المجرتيــن بلغتا ذروتهمــا قبل 1.9 
مليار ســنة ومليار ســنة واســتمرت كل 
منهما بضع مئات الماليين من السنين.

قيــد  معــروف  مغربــي  ممثــل  وضــع 
الثالثــاء  مســاء  النظريــة”  “الحراســة 
بســبب “اإلســاءة إلى اإلســالم”، وهي 
تهمــة قــد تصــل عقوبتها إلى الســجن 

عامين، وفق ما أعلنت الشرطة.
ويتهــم رفيــق بوبكــر )47 عامــا( بأّنــه 
التواصــل  مواقــع  علــى  فيديــو  نشــر 
وضعيــة  “فــي  يظهــره  االجتماعــي 
للديــن  “يســيء  فيمــا  غيــر طبيعيــة” 
اإلســالمي ويمــس بحرمــة العبادات”، 
لألمــن  العامــة  للمديريــة  بيــان  وفــق 
الوطني.  ويوجه الممثل المغربي في 
الفيديــو شــتائم غلــى األئمــة، ويدعــو 
إلــى الوضوء بـ “الويســكي والفودكا”، 
ويفاخر بمنافع المشــروبات الكحولية 

في سياق العالقة الروحانية.
وقــّدم الممثل الثالثــاء اعتذاراته عن 
الكلمــات “غير الالئقة” من خالل نشــر 

فيديو جديد في تطبيق انستغرام،

توقيف ممثل 
مغربي بتهمة 

اإلساءة إلى اإلسالم
قالــت الســلطات الصحيــة فــي كوريــا 
طفليــن  أول  إن  أمــس،  الجنوبيــة، 
نــادرة  بمتالزمــة  بإصابتهمــا  يشــتبه 
مرحلــة  فــي  أصبحــا  الحيــاة  تهــدد 

التعافي بعد تلقي العالج.
وتشــبه أعــراض )المتالزمــة االلتهابية 
متعــددة األجهــزة لــدى األطفــال( تلك 
المصاحبة للصدمة التســممية ومرض 
كاواســاكي وتشــمل الحمــى والطفــح 

تصــل  وقــد  الغــدد  وتــورم  الجلــدي 
التهــاب  إلــى  الخطيــرة  الحــاالت  فــي 
عضلــة القلب. وُســجلت حاالت إصابة 
أنهــا  ُيعتقــد  التــي  المتالزمــة  بهــذه 
مرتبطــة بمــرض “كوفيــد 19” الناجــم 
فــي  كورونــا  بفيــروس  اإلصابــة  عــن 
فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا وبريطانيــا 
والواليات المتحدة، التي رصدت أكثر 

من 100 حالة في والية نيويورك.

مــن المقــرر أن ُترســل شــركة ســبيس 
للصواريــخ  المصنعــة  الخاصــة  إكــس 
إيلــون ماســك  للمليارديــر  والمملوكــة 
مــدار  إلــى  أمريكييــن  فضــاء  رائــدي 
غــدا األربعــاء فــي رحلــة تنطلــق مــن 
والية فلوريدا ستكون أول رحلة تقل 
والفضــاء  الطيــران  إدارة  مــن  روادا 
أميركيــة  أراض  مــن  تنطلــق  )ناســا( 
منــذ 9 ســنوات. وســينطلق الصــاروخ 

فالكــون 9 الــذي تصنعه ســبيس إكس 
من مركز كينيدي للفضاء في الســاعة 
4:33 مســاء بتوقيــت شــرق الواليــات 
بتوقيــت غرينتــش(   2033( المتحــدة 
هيرلــي  دوج  الرائــدان  متنــه  وعلــى 
وبــوب بينكين في رحلة تســتغرق 19 
ســاعة على متن كبســولة الفضاء كرو 
دراجــون المصممة حديثــا إلى محطة 

الفضاء الدولية.

متالزمة نادرة مرتبطة “بكوفيد 19” تصيب األطفال

“ناسا” ستستأنف رحالت الفضاء المأهولة

زوجان يابانيان يحمالن مظلة في منطقة 
أسوانباشي بيير في يوكوهاما أمس األول، بعد يوم 

واحد من إنهاء الحكومة اليابانية حالة الطوارئ 
على الصعيد الوطني )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تقدمت امرأة أميركية ببالغ للشرطة 
فــي مدينة ميامي، تفيــد فيه بخطف 
بالتوحــد،  المصــاب  مجهوليــن البنهــا 
كشــفت  المراقبــة  كاميــرات  أن  غيــر 

الجريمة المروعة.
باتريشــيا  المصــور  المقطــع  وأظهــر 

ريبلي وهي تقترف جريمتها.
فبعــد مــن أيــام مــن إبــالغ باتريشــيا 
عــن خطــف طفلهــا أليخانــدرو البالــغ 
فيديــو  أظهــر  أعــوام،   9 العمــر  مــن 
المراقبــة  كاميــرات  إحــدى  التقطتــه 
قيــام األم برمي فلــذة كبدها في قناة 
تفــر هاربــة.  أن  قبــل  كنــال”  “ميامــي 
وتمكــن بعض المارة مــن إنقاذ الصبي 
وإعادته ألمه، ظنا منهم أنه سقط في 
غفلة منها. لكن المرأة أصرت على أن 
تقتــل ابنهــا وبنفــس الطريقــة، إال أنها 
اختــارت بحيــرة أخــرى بعدمــا خيــم 

الظالم لكي ال يعلم أحد بفعلتها.

شــابا  أن  اإلنقــاذ  مســؤولو  أعلــن 
مــن  تمكنــا  نيوزيلندييــن  وفتــاة 
لمــدة  الحيــاة  قيــد  علــى  البقــاء 
18 يومــا فــي متنــزه وطنــي يضم 
العثــور  تــم  كثيفــة حتــى  غابــات 

عليهما أمس.
ودخلت جيسيكا أوكونور وديون 
الـــ23  فــي  وكالهمــا  رينولــدز، 
كاهورانجــي  متنــزه  العمــر،  مــن 
الوطني في شــمال غرب الجزيرة 
الجنوبيــة بنيوزيلنــدا في التاســع 
مــن مايــو، وكان مــن المتوقــع أن 
يعــودا فــي غضــون 5 أيــام، لكــن 
أصدقاءهمــا أبلغا عن فقدهما في 

18 مايو.
طائــرة  أن  الشــرطة  وأعلنــت 
هليكوبتــر حــددت موقعهمــا بعــد 
ظهــر أمس وُنقال إلى المستشــفى 

للخضوع لفحوص طبية.

أم تقتل طفلها 
المتوحد من 

المحاولة الثانية

نيوزيلنديان 
يضالن طريقهما 

بمتنزه 18 يوما
تتأثر نيودلهي بموجة حر غير مسبوقة منذ عقدين تقريبا تضرب شمال الهند 

وبلغت الحرارة فيها الثالثاء مستويات قياسية ناهزت 47.6 درجة.

وشــهدت العاصمــة الهندية الثالثــاء أعلى 
درجــة حــرارة تســجل فــي يــوم مــن شــهر 
مايــو منــذ 18 عاما. وفي والية راجســتان 
المجاورة، بلغت الحرارة في مدينة شورو 
50 درجــة لتكــون المنطقة األكثر ســخونة 

في البلد المترامي في جنوب آسيا.
تضــرب  التــي  الحــر  موجــة  وستســتمر 

شــمال غرب البالد منذ أيام عدة حتى غد 
الخميس.

وتضاف هذه الظاهرة المناخية الى أزمات 
عــدة واجهتها الهند في االســابيع االخيرة 
من تفشــي فيروس كورونا المســتجد الى 
إعصار مدمر الى أسوأ اجتياح للجراد منذ 

نحو 30 عاما.

موجة حر في الهند والحرارة في نيودلهي 47.6

نوذج من أقنعة واقية صممتها عالمة “سمسم” لمؤسستها ومديرتها اإلبداعية 
عبير العتيبة زوجة سفير اإلمارات في الواليات المتحدة، والمعروفة بأعمالها 
الخيرّية وتعاونها مع عدد من المنظمات حول العالم تهتم بالدفاع عن قضايا 

متعلقة بالتعليم، والصحة، والتوعية القانونية، والمساواة بين الجنسين. وحرصت 
العتيبة على أن تنضم “سمسم” إلى عالمات األزياء الفاخرة في نيويورك التي 

تهتم بدعم العاملين في صفوف الرعاية الصحية لمواجهة وباء كورونا.
سكان يستظلون الشجر اتقاء للحرارة المرتفعة في نيودلهي أمس األول )أ ف ب( 

دونالــد  األميركــي  الرئيــس  هــدد 
مواقــع  بإغــالق  أمــس،  ترامــب، 
مــع  التواصــل علــى خلفيــة خالفــه 
موقع “تويتر” كما توعد موقع تويتر 

بخطوات مقبلة “كبيرة ومهمة”.
علــى  تغريــدة  فــي  ترامــب  وكتــب 
حســابه فــي “تويتــر”: “الجمهوريون 
التواصــل  منصــات  بــأن  يشــعرون 
االجتماعي تســكت تمامــا األصوات 
المحافظة. ســننظمها بشكل قوي أو 
نغلقهــا، قبــل أن نســمح بــأن يحــدث 
فــي  فعلــه  حاولــوا  مــا  رأينــا  ذلــك. 
2016 وفشــلوا. لــن نســمح بنســخة 
متطــورة مــن هــذا األمــر أن تحــدث 
رســالة  موجهــا  وختــم  مجــددا”. 

لمواقــع التواصــل االجتماعــي قائال: 
“نظفوا ما فعلتموه اآلن!”.

الثالثــاء،  اتهــم،  قــد  ترامــب  وكان 
االنتخابــات  فــي  بالتدخــل  “تويتــر” 
وبتقويــض  األميركيــة،  الرئاســية 
حرية التعبير في الواليات المتحدة، 
وذلك بعد إدراج الموقع، في ســابقة 
تغريــدات  مــن  اثنتيــن  نوعهــا،  مــن 
التغريــدات  خانــة  فــي  الرئيــس 
المضّللــة. وقــال ترامب فــي تغريدة 
إن “تويتــر يتدّخــل فــي االنتخابــات 

الرئاسية للعام 2020”.
وأضــاف أن “تويتــر يخنــق بالكامــل 
حريــة التعبيــر، وبصفتــي رئيســا لن 

أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك!”.

ترامب يهدد بإغالق مواقع التواصل بسبب “تويتر”

معنيــة  فرنســية  جماعــة 
بحماية البيئة اكتشــفت بقايا 
متناثــرة  كورونــا  ومخلفــات 
المتوســط  البحــر  قــاع  فــي 
فــي  أنتيــب  منتجــع  قــرب 
الريفييرا الفرنســية، وتحاول 
رفع الوعي وتطهير المنطقة.

ومــن هــذه المخلفــات كمامــات جراحيــة تغطيهــا الطحالــب ترقــد فــي قــاع 
البحــر، وقفــازات مطاطية تغمرهــا المياه، وتتحرك باضطراب أســفل أمواج 

البحر األبيض المتوسط.
وأظهر تســجيل صورته مجموعة “أوبيريشــن كلين سي” األسبوع الماضي، 
كمامــات متناثــرة وقفــازات فــي قــاع البحــر بيــن زجاجــات الجعــة ونفايات 
أخرى. المجموعة نشرت الصور عبر اإلنترنت للتحذير من أن تلك النفايات 

قد تفاقم من مشكالت التلوث في البحر المتوسط.

نفايات “كورونا” تهدد سواحل فرنسا

منظر لتكّون نجوم نتج عن اصطدام مجرة ساجيتاريوس القزمة بمجرة درب التبانة )أ ف ب(
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