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مطالب بالرقابة على بيع رمال “مغشوشة”

الرمال 
المغشوشة 
يتم تداولها 
في السوق 

المحلية 
على أنها 

“مغسولة” 
)أرشيفية(

تزايدت في الفترة األخيرة عمليات الغش في ســـوق رمال 
البناء، حيث يقوم عدد من العاملين في القطاع ببيع رمال 
الستخدامها في البناء على أنها رمال تم غسلها، ولكنها في 
الحقيقة ليســـت كذلك. وبحســـب عاملين فـــي قطاع مواد 
البناء، فإن أســـعار الرمال المغشوشـــة تقل عن سعر السوق 
بنحو النصف، لكنها تفتقد إلى الجودة مما يسبب مشكالت 
فـــي البناء جراء نســـبة الملوحـــة المرتفعة، ومـــن هنا تأتي 

)٠٨(مطالبات للرقابة على مثل هذه الممارسات.

أكـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
الملكيـــة  التوجيهـــات  أن  خليفـــةء 
السامية لملك البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
فـــي  الحكومـــة  عمـــل  عـــززت  قـــد 
التعامـــل مـــع الظـــروف والتحديـــات 
االســـتثنائية التـــي فرضتهـــا جائحـــة 
الكورونا )كوفيد - 19(، مشيًدا سموه 
بجهـــود صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء فـــي 
اتخاذ اإلجـــراءات االســـتباقية التي 
عـــززت القدرة علـــى التعامل مع هذه 

الظروف.
وترأس  صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزرا بحضور ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة اجتماع 
مجلـــس الـــوزراء الذي عقد عـــن ُبعد 

بتقنية االتصال المرئي أمس.
“البـــالد”،  نشـــرته  مـــا  مـــع  وتفاعـــال 
وجـــه صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء إلـــى دراســـة الوضـــع البيئي 
والتحقـــق  المعاميـــر  منطقـــة  فـــي 
مـــن مســـتويات جـــودة الهـــواء فيها 
والمناطق المجاورة، كما كلف سموه 

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيط العمراني بدراسة تأهيل 
الطـــرق فـــي بعـــض المجمعـــات فـــي 

كرزكان.

دراسة الوضع البيئي بالمعامير... وتأهيل طرق كرزكان
توجيهات من ســمو رئيس الوزراء تفاعال مع ما نشــرته “^”

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء
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أوضحت وزارة اإلســـكان أنها مستمرة 
وحـــدات  تســـليم  إجـــراءات  فـــي 
اإلســـكاني  الرملـــي  ضاحيـــة  مشـــروع 
والذي شـــرعت فـــي توزيع عقـــوده في 
مايـــو الماضـــي، وأنهـــا تمكنـــت بالفعـــل 
مـــن تســـليم عـــدد كبيـــر مـــن الوحدات 

بالمشـــروع بعـــد االنتهـــاء مـــن تزويـــد 
تعكـــف  فيمـــا  بالكهربـــاء،  الوحـــدات 
الوزارة على التنسيق مع هيئة الكهرباء 
والماء لإلسراع في االنتهاء من تزويد 
باقي وحدات المشـــروع حتى يتســـنى 

تسليمها للمستفيدين.

“اإلسكان”: تنسيق مع “الكهرباء” 
إلنجاز باقي وحدات “الرملي”

المنامة - وزارة اإلسكان
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 4 للبتـــرول  تطويـــر  شـــركة  طرحـــت 
مناقصـــات من بينهـــا مناقصة لتوفير 
والهندســـية  اإلشـــرافية  الخدمـــات 
لعمليـــات صيانة اآلبار والتصديع؛ من 

أجل تطوير حقل البحرين، تنافســـت 
عليهـــا 3 شـــركات، وأقـــل بنحـــو 5.66 
)مـــا يعـــادل نحـــو 2.1  مليـــون دوالر 

مليون دينار(.

2.1 مليون دينار لصيانة اآلبار 
والتصديع بحقل البحرين

محرر الشؤون المحلية

علي الفردان

أمل الحامد

عباس إبراهيم

نما إلـــى علم “البالد” أن النيابة العامة 
تجـــري تحقيًقا مع محاميـــة معروفة 
نشـــرت عبر حســـابها بموقع التواصل 
االجتماعي “تويتـــر” تغريدة تضمنت 

عبـــارات تمجيـــد لقائد فيلـــق القدس 
قاسم سليماني، والذي قتل في غارة 
جوية مطلع العام الجاري بالقرب من 

مطار بغداد الدولي.

د  محامية معروفة تمجِّ
قاسم سليماني

بريطانيون يصطفون خارج متجر في لندن حيث تم تخفيف قيود اإلغالق )أ ف ب(
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ضوابط للمشاركة في دوري كرة القدم المفتوحأفالم التمييز العنصري في هوليوودالتحالف يسقط مسيرتين“التركية” تتوقع تراجعا 60 % بأعداد الركاب150 بحرينيا يعودون من مصر اليوم
غادر مطار القاهرة، أمس االثنين،  «

150 مواطنا وطالبا بحرينيا من 
الراغبين بالعودة إلى البالد، 
ضمن رحلة العودة الثالثة 

واألخيرة للمواطنين البحرينيين 
العائدين من جمهورية مصر 

العربية.

قال رئيس مجلس إدارة  «
الخطوط الجوية التركية إلكر 

أيجي إن الشركة تتوقع تعافيا 
بطيئا في الطلب العالمي بحلول 
نهاية أشهر الصيف، لكن سيكون 

هناك تراجع نسبته 60 % في 
أعداد الركاب.

صرح المتحدث الرسمي باسم  «
قوات تحالف دعم الشرعية 

في اليمن العقيد الركن تركي 
المالكي، أن قوات التحالف 

تمكنت من إسقاط طائرتين من 
دون طيار، أطلقتهما الميليشيا 
الحوثية باتجاه خميس مشيط.

تعتبر هوليوود من أكثر الجهات  «
حربا على العنصرية في أفالمها 

وبرامجها عبر العصور، أفالم 
قدمت بقوة العنصرية البغيضة 
ضد السو عودة قضية العنصرية 
إلى الظهور اآلن، تزامنا مع حادثة 

جورج فلويد.

قال األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم  «
إبراهيم البوعينين إن الدوري المفتوح سيكون 

تحت مظلة االتحاد وسيشمل جهات مختلفة، 
وهو األمر الذي سيسمح بتوسيع رقعة 

المشاركة في ممارسة كرة القدم خالل العطلة 
األسبوعية، الفًتا إلى وضع ضوابط توضح 

مالمح األمور التنظيمية للدوري.

مســيرات فــي مختلــف أرجــاء العالــم تضامنــا مــع المتظاهريــن فــي أميــركا

حرائق قرب البيت األبيض... واحتجاجات تزداد عنفا

منيابوليس ـ رويترز المنامة - بنا

اندلعـــت حرائـــق قـــرب البيـــت األبيض 
للنهـــب واخترقـــت  وتعرضـــت متاجـــر 
مدينـــة  فـــي  مســـيرات  شـــاحنة 
منيابوليس األميركية، في الوقت الذي 
تكافح فيه الواليات المتحدة الحتواء 
احتجاجـــات فوضويـــة بشـــأن التمييـــز 
العرقي وأساليب الشرطة. كما اندلعت 
أرجـــاء  مختلـــف  فـــي  االحتجاجـــات 
العالـــم، أمـــس االثنيـــن، فشـــهدت لندن 
وبرلين فعاليات مناهضة لما حدث في 
الواليات المتحدة إلى جانب نيوزيلندا 

وأستراليا وهولندا. 
وجرى نشر قوات الحرس الوطني في 
15 والية أميركية وواشـــنطن العاصمة 
فـــي محاولـــة الحتواء الليلة السادســـة 
االضطرابـــات  وبـــدأت  العنـــف.  مـــن 
باحتجاجات ســـلمية على وفاة جورج 
فلويد، وهو رجل أسود، أثناء احتجازه 

لدى الشرطة. 
قال يافون كرافن )18 عاما( وهو يراقب 

المتظاهريـــن على الطريق الســـريع 35 
في وســـط مدينة منيابوليس قبل بدء 
حظـــر التجـــول الســـاعة الثامنة مســـاء 
الشـــكل  بهـــذا  أرى مدينتـــي  أن  ”أكـــره 
ولكننا في النهاية نحتاج إلى العدالة“. 

وتوفـــي فلويـــد )46 عاما( يـــوم االثنين 
25 مايـــو بعـــد أن أظهـــر مقطـــع فيديو 
ضابـــط شـــرطة أبيض فـــي منيابوليس 
وهو يجثـــو على رقبته لما يقرب من 9 

دقائق.

متظاهر يلقي بعلم الواليات المتحدة في حاجز مشتعل خالل احتجاج ضد وفاة جورج فلويد 
بالقرب من البيت األبيض )أف ب(

عباس موسوي

العربية.نت، رويترز

ذكر المتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية، عباس موســوي، 
اإلثنين، أن طهران ســتواصل شــحناتها النفطيــة إلى فنزويال إذا 

طلبت كراكاس المزيد.

وقال موســـوي في مؤتمر صحافي 
أســـبوعي، نقله التلفزيون الرســـمي 
على الهـــواء: “إيران تمـــارس حقها 
فـــي التجـــارة الحـــرة مـــع فنزويال، 
وهي مســـتعدة إلرسال سفن أخرى 
مـــن  المزيـــد  كـــراكاس  طلبـــت  إذا 

اإلمدادات من إيران”.
وفـــي تحـــد للتهديـــدات األميركية، 
 5 مـــن  أســـطوال  إيـــران  أرســـلت 
ناقالت إلى الدولـــة المنتجة للنفط 
فـــي أميركا الجنوبية، والتي تعاني 

نقصا في البنزين.

إيران: سنواصل شحنات النفط إلى فنزويال
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أجـــــمـــــع نــــــــــواب وشــــــوريــــــون 
ــدور  ــ ــون اســـتـــمـــرار ال ــيـ ــالمـ وإعـ
ــم اإلرهــــــاب  ــ ــي دعـ ــري فــ ــطـ ــقـ الـ
في  التخريبي  الــدور  ومواصلة 
الــمــنــطــقــة، مــطــالــبــيــن الـــدوحـــة 
ــع عـــــن ســـيـــاســـاتـــهـــا  ــراجــ ــ ــت ــ ــال ــ ب
ــاه جــيــرانــهــا  ــجــ ــ ــة ت ــيــ ــ ــدوان ــعــ ــ ال
الرباعي  وااللتزام بشروط دول 
القومي  لألمن  حماية  العربي، 
وحــفــاظــا عــلــى االســتــقــرار في 

المنطقة العالم.
فــي تغطيات خاصة  ذلــك  جــاء 
 3 لــمــرور  البحرينية  للصحافة 
ســـنـــوات عــلــى مــقــاطــعــة دول 
الــربــاعــي الــعــربــي لــلــدوحــة، في 
 ،2017 ــيــو  ــون ي مـــن  الـــخـــامـــس 
جماعات  دعم  في  تورطها  بعد 
وعـــنـــاصـــر إرهـــابـــيـــة تــســتــهــدف 
العربي  القومي  باألمن  اإلضــرار 

وزعزعة االستقرار.

استمرار المقاطعة للحّد 
من التوجهات القطرية 

الداعمة لإلرهاب



التوجيهات الملكية عززت عمل الحكومة في مواجهة جائحة كورونا

إيجاد حل لمشكلة 
العمالة العزاب بشكل 

عام وبالمحافظة 
الجنوبية بشكل خاص

السماح لألندية 
الرياضية بتغيير 

كيانها القانوني 
إلى شركات تجارية

اإلسراع في إتمام 
توسعة قناة المعامير 
لتحسين دوران المياه 

بخليج توبلي

مد الغطاء التأميني 
ليشمل أفراد أسرة 
صاحب العمل ممن 

يعملون معه ويعولهم

حظر السلع الكهربائية 
الرديئة وال دخول ألي 

طراز من األجهزة إال 
بشهادة عليا

تأهيل الطرق في 
بعض المجمعات 

في كرزكان وتكليف 
الوزير خلف بزيارتها

بعدهـــا نظـــر المجلس المذكـــرات المدرجة 
بشـــأنها  واتخـــذ  أعمالـــه،  جـــدول  علـــى 

القرارات التالية:
أوال: وافـــق مجلـــس الوزراء علـــى تعديل 
قانـــون الجمعيـــات واألنديـــة االجتماعية 
والثقافيـــة والهيئـــات العاملـــة فـــي ميدان 
التعديـــل  ويجيـــز  والرياضـــة،  الشـــباب 
لألندية المشـــهرة بموجب القانون الحالي 
تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية 
الجديـــدة  األنديـــة  بتأســـيس  ويســـمح 
كشركات أو تحويل القائمة منها كشركات، 
ويصدر بقرار من الوزير المختص تحديد 
لألنديـــة  يجـــوز  التـــي  الشـــركات  شـــكل 
لعملهـــا،  المنظمـــة  والقواعـــد  اتخاذهـــا 
وقـــرر المجلـــس الموافقـــة علـــى مشـــروع 
مرســـوم بقانـــون بإضافـــة مـــادة جديـــدة 
برقـــم )62 مكـــررا( إلـــى قانـــون الجمعيات 
واألنديـــة االجتماعية والثقافية والهيئات 
العاملـــة فـــي ميـــدان الشـــباب والرياضـــة 
والمؤسســـات الخاصة الصادر بالمرســـوم 

بقانـــون رقم )21( لســـنة 1989، وذلك في 
ضـــوء التوصيـــة المرفوعـــة لهـــذا الغرض 
مـــن اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية، والتي عرضهـــا نائب رئيس 

مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثانيا: بحث مجلس الوزراء مشـــروع قرار 
مقـــدم مـــن وزارة شـــؤون الدفـــاع ينظـــم 
اســـتخدام الشـــارات والعالمـــات المميـــزة 
للحمايـــة، والتـــي نصـــت عليهـــا اتفاقـــات 
وبروتوكوالتهـــا   1949 للعـــام  جنيـــف 
الملحقـــة بهـــا بمـــا فيهـــا الشـــارة المميـــزة 
وعالمـــة الـــذراع وبطاقـــة تحديـــد الهوية 
وشـــارة الجمعيـــة الوطنيـــة الســـتخدامها 
في أوقات الســـلم أو في أوقات النزاعات 
المســـلحة، حيـــث قـــرر المجلـــس إحالتـــه 
إلـــى اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية بعد العرض الذي قدمه بهذا 
الخصـــوص نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
رئيس اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 

والتشريعية ووزير شؤون الدفاع.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على مشـــروع 
قرار يعدل القرار في شأن الرسوم البلدية 
رقم )5( لسنة 2010 وذلك بتضمينه رسوم 
رخـــص البنـــاء والتأميـــن لشـــريحة مباني 
الحـــزام األخضر، والمناطـــق ذات الطبيعة 
الخاصـــة بفئتيها الســـكني واالســـتثماري، 
ومناطـــق المشـــاريع اإلســـكانية، ومناطق 
مشـــروعات الخدمـــات والمرافـــق العامـــة، 
)هــــ(،  االســـتثمارية  العمـــارات  ومناطـــق 
وذلـــك فـــي ضـــوء العـــرض الـــذي قدمـــه 
بهـــذا الخصوص وزير األشـــغال وشـــؤون 

البلديات والتخطيط العمراني.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على مشـــروع 
قانـــون بتعديل قانون التأمين االجتماعي 
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )24( لســـنة 
1976 تمـــت صياغته في ضـــوء االقتراح 
بقانون المقدم من مجلس النواب، ويجيز 
التعديـــل مـــد الغطـــاء التأمينـــي ليشـــمل 
أفراد أســـرة صاحب العمـــل الذين يعملون 
تحـــت  ويدرجهـــم  فعـــال  ويعولهـــم  معـــه 

مظلة التأميـــن االجتماعي طبقا للضوابط 
والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، 
علمـــا بأن القانـــون الحالي يســـتثني أفراد 
أســـرة صاحـــب العمل الذيـــن يعملون معه 
ويعولهم فعال من الخضوع ألحكام قانون 
المجلـــس  وأحـــال  االجتماعـــي،  التأميـــن 
النـــواب  مجلـــس  إلـــى  القانـــون  مشـــروع 

مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة.

علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  خامســـا: 
اقتراح برغبة بشـــأن قيام وزارة الصناعة 
الســـلع  بحظـــر  والســـياحة  والتجـــارة 
المجلـــس  وكلـــف  الرديئـــة،  الكهربائيـــة 
الـــوزارة المذكـــورة بمواصلـــة الرقابة على 
صارمـــة  منهجيـــة  وفـــق  األجهـــزة  تلـــك 
متوافقـــة مع الممارســـة الدوليـــة المعمول 
بها، وأال يســـمح بدخول أي طراز من تلك 
األجهـــزة إال بالشـــهادة الصادرة عن جهات 

اختيار عالية الكفاءة.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  سادســـا: 
اقتـــراح برغبـــة بوضـــع الحلـــول لظاهـــرة 
انتشـــار السكن المشـــترك للعمالة األجنبية 
للمواطنيـــن،  الســـكنية  المناطـــق  داخـــل 
حـــل  إيجـــاد  بشـــأن  برغبـــة  واالقتـــراح 
لمشـــكلة العمالة العزاب األجانب بالمملكة 
عمومـــا وبالمحافظـــة الجنوبية خصوصا، 
الحكوميـــة  الجهـــات  المجلـــس  وكلـــف 
المختصـــة بوضعهـــا موضع التنفيـــذ وفقا 
لألنظمـــة واإلجـــراءات المعمـــول بهـــا في 

هـــذا الخصوص، إضافـــة إلى مـــا تقوم به 
حاليـــا الجهات الحكومية ذات العالقة من 
عمـــل لرصـــد وتصحيح أوضـــاع العقارات 
التي تستخدم كســـكن جماعي والمساكن 

المشتركة.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على مسودة 
رد الحكومة على اقتراح برغبة يســـتثني 
الســـتحقاق  الملكيـــة  عـــدم  شـــرط  مـــن 
الخدمـــات االســـكانية كل من آلـــت إليه أو 
إلـــى زوجته ملكية عقار عن طريق اإلرث، 
أو انتفـــع بمســـكن عن طريـــق إحدى صيغ 

التمويل اإلسكاني.
ثامنا: وافق مجلس الوزراء على مســـودة 
رد الحكومـــة علـــى اقتـــراح برغبـــة يتعلق 

بعالوة السكن.
وفي بنـــد التقارير الوزارية، أخذ المجلس 
علمـــا مـــن خـــالل وزيـــرة الصحـــة بنتائـــج 
الصحـــة  أعمـــال جمعيـــة  فـــي  المشـــاركة 
العالميـــة الثالثـــة والســـبعين االفتراضيـــة 

التي عقدت مؤخرا في جنيف.

قرارات المجلس
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المنامة - بنا

البحرين تهنئ إيطاليا بالعيد الوطني

الــبــاد صــاحــب الــجــالــة الملك  بعث عــاهــل 
حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
القائد  نائب  العهد  سلمان ال خليفة، وولي 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة برقيات تهنئة إلى رئيس جمهورية 
وذلك  ماتاريا،  سيرجيو  الصديقة  إيطاليا 
كما  لــبــاده.  الوطني  العيد  ذكــرى  بمناسبة 
الوزراء  رئيس  الملكي  السمو  بعث صاحب 
نائب  العهد  ولــي  الملكي  السمو  وصــاحــب 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
رئيس  إلـــى  مماثلتين  برقيتين  الــــــوزراء، 

وزراء جمهورية إيطاليا جوزيبي كونتي.

المنامة - بنا

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة بحضـــور ولـــي العهـــد نائـــب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة اجتماع مجلس الوزراء الذي 
عقد عن ُبعد بتقنية االتصال المرئي 

أمس:
وأدلـــى األمين العام لمجلس الوزراء 
ياســـر الناصر عقـــب اجتماع مجلس 

الوزراء بالتصريح التالي:
أكـــد صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الملكيـــة  التوجيهـــات  أن  الـــوزراء 
السامية لملك البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
فـــي  الحكومـــة  عمـــل  عـــززت  قـــد 
التعامـــل مـــع الظـــروف والتحديـــات 
االســـتثنائية التـــي فرضتهـــا جائحة 
مشـــيًدا   ،)19  - )كوفيـــد  الكورونـــا 
سموه بجهود صاحب السمو الملكي 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء في 
اتخـــاذ اإلجراءات االســـتباقية التي 
عززت القـــدرة على التعامل مع هذه 

الظروف.
إلى ذلك، تابع صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء تنفيذ المشـــروعات 
احتياجـــات  تلبـــي  التـــي  الخدميـــة 
المواطنين ومسار اإلنجاز فيها، وبما 

أظهرته التحديات الحالية من نجاح 
حكومـــي في تحقيـــق بنيـــة تنموية 

اإليجابيـــة  آثارهـــا  انعكســـت  قويـــة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  قـــدرة  علـــى 

مواجهة الظروف االســـتثنائية التي 
فرضتهـــا جائحة الكورونـــا )كوفيد - 

19( وبخاصـــة في المجـــال الصحي، 
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس 

البحريـــن  شـــعب  بوعـــي  الـــوزراء 
واستجابته لمتطلبات المرحلة التي 
حددتهـــا الحكومـــة للتعامـــل مع هذا 

الوباء.
بعدهـــا، وجه صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء إلى دراســـة الوضع 
البيئي في منطقة المعامير والتحقق 
مـــن مســـتويات جـــودة الهـــواء فيها 
والمناطـــق المجـــاورة، وكلف ســـموه 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني ووزارة النفط 
الوزاريـــة  اللجنـــة  مـــع  بالتنســـيق 
للمشـــاريع التنموية والبنية التحتية 
بالتحقـــق من مدى التقيـــد وااللتزام 
التـــي  واالشـــتراطات  بالمعاييـــر 
تفرضهـــا الحكومة؛ للحد من التلوث 
فـــي المصانـــع والمنشـــآت الصناعية، 
حـــدود  فـــي  تكـــون  أن  وضمـــان 
المســـتويات العالمية اآلمنة، ووضع 
الالزمـــة  والتوصيـــات  المقترحـــات 
للحـــد من مخاطـــر أي تلوث صناعي 
المواطنيـــن  يهـــدد ســـالمة وصحـــة 
والمقيمين، موجًها سموه كذلك إلى 
اإلســـراع في إتمام مشـــروع توسعة 
قناة المعامير؛ لضمان تحسين دوران 
المياه في خليج توبلي وانعكاســـات 

ا على المنطقة. ذلك إيجابيًّ
وفـــي ســـياق ذي صلة، أكـــد صاحب 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة حرص 
الحكومـــة على حماية البيئة وتعزيز 
الوعـــي بهـــا والحفـــاظ علـــى التنوع 
وتشـــجيع  والبيولوجـــي  البيئـــي 

استدامته.
إلـــى ذلـــك، فقد كلف صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء وزارة األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
الطـــرق  تأهيـــل  بدراســـة  العمرانـــي 
فـــي بعـــض المجمعات في كـــرزكان، 
وكلف سموه وزير األشغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
علـــى  والوقـــوف  كـــرزكان،  بزيـــارة 
احتياجاتها ميدانيا بهذا الخصوص.

الوبـــاء مـــع  التعامـــل  فـــي  البحريـــن  بوعـــي شـــعب  الـــوزراء يشـــيد  رئيـــس  ســـمو 

دراسة الوضع البيئي في المعامير والتحقق من مستويات جودة الهواء فيها

سمو رئيس الوزراء، بحضور سمو ولي العهد، مترئسا جلسة مجلس الوزراء

ياسر الناصر
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لمضاعفة العدد

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

وطنيـــة  الصـــادرات  قيمـــة  انخفضـــت 
المنشـــأ بنســـبة 9 % لشـــهر أبريـــل مـــن 
العـــام 2020، حيـــث بلغـــت 186 مليون 
دينـــار مقابـــل 204 ماليين دينار للشـــهر 
نفســـه من العام السابق، ويمثل مجموع 
صـــادرات أهم عشـــر دول ما نســـبته 79 
% مـــن إجمالي حجم الصـــادرات، بينما 
مجمـــوع بقية الدول ال تتجاوز نســـبتها 

.% 21
واحتلت الســـعودية المرتبـــة األولى من 
حيـــث حجم الصـــادرات وطنية المنشـــأ 
البالغة 37 مليون دينار، وتليها اإلمارات  
بقيمة 20 مليون دينار، بينما تأتي مصر 
فـــي المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث حجم 

الصادرات البالغة 18 مليون دينار.
وعلـــى صعيد الصادرات وطنية المنشـــأ 
حســـب الســـلع، خالئـــط مـــن األلمنيـــوم 
الخام أكثر الســـلع تصديـــرا خالل أبريل 
من العام 2020، والتي بلغت قيمتها 37 
مليـــون دينار، ويأتي في المرتبة الثانية 
األلومنيـــوم الخـــام غيـــر مخلـــوط الذي 
بلغـــت قيمتـــه 31 مليون دينـــار وتليهما 
فـــي المرتبـــة الثالثـــة خامـــات الحديـــد 
ومركزاتهـــا مكتلـــة والتي بلغـــت قيمتها 

22 مليون دينار. 
أمـــا فيمـــا يخص إعـــادة التصديـــر، فقد 
انخفضـــت قيمة إعادة التصدير بنســـبة 
42 %، حيـــث بلغـــت 38 مليـــون دينـــار 
مقابـــل 66 مليـــون دينـــار لنفـــس الشـــهر 
من العام الســـابق، ويمثـــل مجموع أهم 
عشـــر دول ما تتجاوز نسبته 93 % من 
إجمالـــي حجم إعادة التصدير. أما بقية 
الـــدول، فنصيبهـــا 7 % فقـــط من حجم 

إعادة التصدير.

المرتبـــة  فـــي  الســـعودية  تأتـــي  حيـــث 
األولى من حيث حجـــم إعادة التصدير 
الـــذي بلغـــت قيمتـــه 14 مليـــون دينـــار، 
وتليها اإلمـــارات بقيمة 9 ماليين دينار، 
المرتبـــة  فـــي  الصيـــن  تأتـــي  ثـــم  ومـــن 
الثالثة، والتي بلغت قيمة إعادة تصدير 

لها 4 ماليين دينار.
وتعتبر أجزاء الطائرات أكثر الســـلع من 
حيـــث إعـــادة التصدير، وبلغـــت قيمتها 
4.34 مليـــون دينـــار، تليهـــا فـــي المرتبة 
الثانيـــة لفائف عاديه )ســـجائر( محتويه 
علـــى تبغ، والتي تصل قيمتها إلى 4.12 
مليون دينار، وتحتل أجزاء آالت لشغل 
المعـــادن المرتبة الثالثة من حيث إعادة 
التصديـــر، والتـــي بلغـــت قيمتهـــا 4.04 

مليون دينار.
وبلغت قيمة إجمالي الواردات الســـلعية 
خـــالل أبريل الماضي نحـــو 362 مليون 
دينـــار مقابـــل 448 مليـــون دينار للشـــهر 
نفســـه من العام السابق بنسبة انخفاض 
19 %، ويمثل مجموع واردات أهم 10 
دول ما نسبته 68 % من حجم إجمالي 
الواردات. أما الواردات من باقي الدول، 

فهي تمثل نسبة 32 %.
وتحتل الصين المرتبة األولى في حجم 
الـــواردات التي بلغت 61 مليـــون دينار، 
تليها الســـعودية بقيمة 30 مليون دينار، 
بينمـــا تأتي البرازيل فـــي المرتبة الثالثة 
من حيـــث حجم الـــواردات التـــي بلغت 

28 مليون دينار.
ويعتبـــر أوكســـيد األلمنيوم أكثر الســـلع 
اســـتيرادا 24.4 مليون دينار ثم خامات 
الحديـــد ومركزاتها غير مكتلة ثانيا )24 

مليون دينار(.

الصادرات وطنية المنشأ بأبريل
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المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولي العهد النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراءصاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم )9( لســـنة 

2020 بتعيين مدير في وزارة الداخلية، جاء فيه: 
المـــادة األولى: ُيعيـــن النقيب بدر فاروق الدعينـــي مديًرا في وزارة 
الداخلية.المادة الثانية: يتولى وزير الداخلية تسكين المدير المذكور 
في المادة األولى من هذا القرار في إحدى اإلدارات الشاغرة بوزارة 
الداخلية، وفق مهام ومســـؤوليات كل إدارة واالشـــتراطات الالزمة 

فيمن يشغلها، وبمراعاة مؤهالته وخبراته.
المـــادة الثالثة: على وزير الداخلية تنفيـــذ هذا القرار، وُيعمل به من 

تاريخ صدوره وُينشر في الجريدة الرسمية.

سمو ولي 
العهد يصدر 
قراًرا بتعيين 

مدير في 
“الداخلية”

المحافظون األربعة ضيوف برنامج “ترابط”
ـــاز ـــرة اإلنج ـــع وتي ـــي دف ـــات ف ـــهامات المحافظ ـــى إس ـــوء عل ـــليط الض تس

للتنميـــة  البحريـــن  معهـــد  أعلـــن 
السياسية عن تدشـــينه وبالتعاون 
مـــع وزارة الداخليـــة، عـــن إطـــالق 
برنامج “ترابط” لمحافظات مملكة 
البحريـــن، وذلك ضمـــن المبادرات 
الوطنيـــة  الخطـــة  تتبناهـــا  التـــي 
لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ 

قيم المواطنة “بحريننا”.
ويستضيف البرنامج والذي سيتم 
برنامـــج  عبـــر  بعـــد،  عـــن  تقديمـــه 
ZOOM كال من محافظ المحافظة 
خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
ومحافظ محافظة المحرق سلمان 
بـــن عيســـى بـــن هنـــدي المناعـــي، 
العاصمـــة  محافظـــة  ومحافـــظ 
عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام  الشـــيخ 
آل خليفـــة، ومحافـــظ المحافظـــة 
الشـــمالية علـــي بـــن الشـــيخ عبـــد 
يمتـــد  فيمـــا  العصفـــور.  الحســـين 
البرنامـــج خالل الفتـــرة من -9 21 
يونيو المقبل، وســـتكون المشاركة 
متاحة للجمهور عبر التسجيل من 
خالل الموقـــع اإللكترونـــي للمعهد 

..bipd.org
وبهذه المناســـبة، صرحـــت المدير 
التنفيذي لمعهد التنمية السياسية 
إيمان فيصل جناحي بأن البرنامج 
جديـــدة  نافـــذة  ليفتـــح  جـــاء 
المحافظـــات،  لمحافظـــي  تتيـــح 
التواصـــل  فـــي تعزيـــز  االســـتمرار 
جهـــود  وإبـــراز  المواطنيـــن،  مـــع 
المحافظـــات ومبادراتها المختلفة 
والتأكيد على دورهـــا في الحفاظ 
علـــى األمن والنظام العـــام وتعزيز 
واللحمـــة  المجتمعـــي  الترابـــط 
الوطنيـــة، بمـــا يســـهم فـــي خدمـــة 

الوطن والمواطنين.
بمشـــاركة  ترحيبهـــا  عـــن  وعّبـــرت 

المحافظين في فعاليات البرنامج، 
بما يعكـــس الحرص علـــى تحقيق 
أهـــداف الشـــراكة المجتمعيـــة في 
النهـــوض بمســـيرة العمـــل الوطني 

على مختلف األصعدة. 
فكـــرة  أن  جناحـــي  وأكـــدت 
البرنامج تقـــوم على أهمية ضمان 
اســـتمرارية التواصـــل المؤسســـي 
بيـــن الحكومة والمواطنين خاصة 
في ظل الظروف الراهنة التي تمر 
بهـــا البـــالد والتـــي تتطلـــب تكاتف 
وتعاون الجميع من أجل تجاوزها 

بسالم.
واختتمـــت جناحـــي باإلشـــارة إلى 
أن البرنامـــج، ســـيتناول عـــدًدا من 

الضـــوء  تســـليط  منهـــا  المحـــاور 
علـــى أبـــرز إنجـــازات المحافظات، 
والمكتســـبات التـــي تحققـــت منـــذ 
كونـــه  النظـــام  هـــذا  اســـتحداث 
مـــن المنجـــزات الهامـــة للمشـــروع 
اإلصالحـــي لجاللة الملـــك، والدور 
كهمـــزة  تلعبـــه  التـــي  المحـــوري 
الحكوميـــة  الجهـــات  بيـــن  وصـــل 
التـــي  والمبـــادرات  والمواطنيـــن، 
أنجزتهـــا المحافظـــات لمد جســـور 
التواصل مـــع المجتمـــع، باإلضافة 
إلـــى تعزيـــز االلتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازية والوقائية التي اتخذت 
لتعزيـــز جهـــود الدولـــة للوقاية من 

فيروس كورونا.

سلمان بن هندي علي العصفور الشيخ هشام بن عبدالرحمنسمو الشيخ خليفة بن علي

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

سمو ولي العهد

مليون دينار
186

180 موظفا وطبيبا متطوعا بمركز اتصال “444”
ـــاح ـــة بنج ـــتتجاوز المرحل ـــن س ـــع البحري ـــف الجمي ـــة”:  بتكات ـــى للصح ـــس “األعل رئي

قـــام رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد ١٩( الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل 
خليفة بزيـــارة ميدانية تفقدية صباح 
أمـــس إلـــى مركـــز االتصـــال الموحـــد 
لفيروس كورونا )444(؛ للوقوف على 
الجهوزيـــة العامـــة للمركـــز ومســـتوى 
الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير 

المتبعة في هذا الشأن.
وأشاد رئيس المجلس األعلى للصحة 
بالدعـــم المتواصـــل مـــن لـــدن عاهـــل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، كما رفع الشكر إلى 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
ســـموهما  متابعـــة  علـــى  خليفـــة،  آل 
المبذولـــة  الجهـــود  لجميـــع  الدائمـــة 
لفريق البحريـــن الواحد لتعزيز صحة 

وسالمة الجميع.
وشدد رئيس المجلس األعلى للصحة 
على ضـــرورة التزام الجميـــع بتطبيق 
وتنفيـــذ  والتوجيهـــات  اإلرشـــادات 
اإلجراءات كافة التي يعلن عنها تباعا 
من الجهـــات الرســـمية المختصة؛ من 

أجل تعزيز صحة وسالمة المجتمع.
وخـــالل زيارتـــه للمركـــز، أكـــد الشـــيخ 
أن  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
“مملكة البحرين وبفضل قيادة جاللة 
الســـمو  صاحـــب  وتوجيهـــات  الملـــك 
والجهـــود  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 

الحثيثة لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
وبفضـــل  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
تكاتـــف جميع أبنائهـــا والمقيمين على 
أرضهـــا قـــادرة بعون هللا علـــى تجاوز 
أن  علـــى  مشـــددا  كافـــة،  التحديـــات 
التـــزام الجميـــع بالتعليمـــات الصـــادرة 
وتقيدهـــم  المختصـــة  الجهـــات  عـــن 
بها وعـــدم التهـــاون فـــي تطبيقها في 
مختلف الظروف هو المسار الصحيح 
الذي نعول عليه لتجاوز هذه المرحلة 
وســـالمة  صحـــة  علـــى  يحافـــظ  بمـــا 

الجميع”.
وأوضـــح أّن إنشـــاء هـــذا المركز وفي 
وقت مبكر جاء في إطار الســـعي إلى 
تســـخير جميـــع الطاقـــات واإلمكانات 
ومنســـق  احترافـــي  بشـــكل  والعمـــل 
للتصـــدي للفيـــروس وضمـــان ســـالمة 
وصحـــة المواطنيـــن والمقيمين كافة 
مركـــز  أن  موضحـــا  المملكـــة،  فـــي 
االتصـــال الموحد يعتبر البوابة األولى 
للتعامـــل مـــع الحـــاالت وتـــم تجهيـــزه 
وفـــق أفضـــل المواصفـــات والمعايير، 
ويضطلـــع بـــدور رئيـــس فـــي إنجـــاح 
الجهود الوطنية للتصدي لهذا الوباء، 
إذ يقـــوم المركز بتوفيـــر الدعم لجميع 
القائمـــة  الحـــاالت  شـــامال  الحـــاالت، 

والمخالطين والموجودين في الحجر 
الـــرد  وكذلـــك  االحتـــرازي،  الصحـــي 
علـــى استفســـارات جميـــع المواطنين 
بفيـــروس  يختـــص  بمـــا  والمقيميـــن 

.”COVID 19“ كورونا
الشـــيخ  اســـتمع  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
محمد بن عبدهللا آل خليفة إلى شرح 
مفصـــل من قبل القائمين على المركز، 
إذ أوضحوا أن المركز يقوم بالرد على 
جميع اتصاالت المواطنين والمقيمين 
بواســـطة فريـــق مكـــون مـــن أكثر من 
180 موظفا وطبيبا متطوعا جميعهم 
مدربون للتعامل مع مختلف الحاالت، 
وتتـــراوح تخصصاتهـــم بيـــن موظفي 
خدمة االتصاالت وأطباء من مختلف 
تعزيـــز  واختصاصـــي  التخصصـــات 

الصحة.
ويعمـــل المركز وفق أعلى معايير أمن 
المعلومـــات لضمـــان ســـرية المكالمات 
ومعلومـــات المتصليـــن ويبلـــغ معـــدل 
عـــدد الموظفين فـــي النوبـــة الواحدة 
50 موظفا، وجار العمل على مضاعفة 

هذا العدد إلى 100 موظف في األيام 
المقبلة.

ويتم تشـــغيل المركـــز بأحدث تقنيات 
لتوفيـــر  العالميـــة  االتصـــال  مراكـــز 
أعلـــى مســـتويات الخدمـــة للمتصلين 
وإعداد تقارير األداء لمتابعة مستوى 
الخدمة وضمان الجودة. ويفوق عدد 
المتصلين 120 متصال في وقت واحد 
أيام الـــذروة، إذ تفوق عدد المكالمات 
10000 مكالمـــة يوميـــا، ويوفـــر مركز 
العربيـــة  باللغتيـــن  الدعـــم  االتصـــال 
واالنجليزية، إضافة إلى لغة األوردو؛ 
لتســـهيل التواصـــل مـــع الجاليات من 

الوافدين.
مـــدار  ويعمـــل مركـــز االتصـــال علـــى 
الســـاعة طيلـــة أيـــام األســـبوع، فيمـــا 
تســـتغرق المكالمـــة الواحـــدة معدل 4 
دقائـــق ونصـــف مـــع كل متصـــل، وقد 
 20 مـــن  ألكثـــر  إلـــى  المكالمـــة  تمتـــد 
دقيقـــة؛ لضمـــان الدقة فـــي فهم حالة 

المتصل ودقة المعلومات المطلوبة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

150 بـحـريـنـيـــا يـعـــودون مـــن مـصـــر الـيـــوم
غـــادر مطـــار القاهـــرة، أمـــس االثنين، 
مـــن  بحرينيـــا  وطالبـــا  مواطنـــا   150
الراغبيـــن بالعـــودة إلـــى البـــالد، ضمن 
واألخيـــرة  الثالثـــة  العـــودة  رحلـــة 
للمواطنيـــن البحرينييـــن العائدين من 

جمهورية مصر العربية.
وأكـــد  ســـفير مملكة البحريـــن المعين 
لدى جمهورية مصر العربية والمندوب 
الدائـــم لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة   
المملكـــة  ســـفارة  أن  الجـــودر  هشـــام 
بالقاهـــرة قامـــت بتذليـــل الصعوبـــات 
أمام المواطنين البحرينيين الراغبين 
فـــي العـــودة إلى أرض الوطـــن، وذلك 
فـــي إطـــار اإلجـــراءات التـــي تتخذها 
مملكـــة البحرين للحفاظ علـــى أبنائها 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  بســـبب 
عاهـــل  توجيهـــات  وفـــق  المســـتجد، 

البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، التـــي تقـــوم على 
تقديم كل ُسبل العون لمن يرغب من 
رعايـــا المملكـــة بالعـــودة إلـــى الوطن، 
بالتنســـيق مـــع وزارة الخارجيـــة فـــي 

مملكة البحرين.
وأوضـــح ســـفير مملكـــة البحرين في 
قامـــت  المملكـــة  ســـفارة  أن  القاهـــرة 
بتســـهيل عـــودة 1272 مواطنا وطالبا 
بحرينيـــا، حيـــث تمكنت الســـفارة من 
التنسيق لتســـهيل عودة 800 مواطن 
إلـــى المملكة قبل قرار تعليق الطيران 
فـــي جمهوريـــة مصر العربيـــة في 17 
مـــارس الماضـــي، و322 مواطنـــا بعد 
اإلغـــالق، حيـــث تـــم تســـيير رحلتين 
ســـابقتين للمواطنيـــن الراغبيـــن فـــي 
العـــودة إلـــى المملكة، ففـــي 11 أبريل 

الماضـــي نقلـــت 165 بحرينيـــا كدفعة 
أولـــى مـــن المواطنيـــن الذيـــن أكـــدوا 
رغبتهـــم في العودة إلى أرض الوطن، 
وفـــي 27 أبريـــل الماضي تم نقل 157 
مواطنا وطالبـــا، وفي الرحلـــة الثالثة 
وطالبـــا  مواطنـــا   150 اليـــوم  غـــادر 

عائدين إلى أرض المملكة.
 كما أكد أن ســـفارة المملكـــة بالقاهرة 
لـــن تتوانى عـــن تقديم الدعـــم ألبناء 
المملكة الذين قرروا البقاء في مصر، 

نتيجـــة ارتباطات العمـــل أو العالج أو 
ارتباطات عائلية، معرًبا عن شكره إلى 
األشـــقاء في جمهورية مصـــر العربية 
علـــى تعاونهـــم فـــي تســـهيل رجـــوع 

للمملكـــة،  البحرينييـــن  المواطنيـــن 
الخارجيـــة  وزارة  تعـــاون  أن  مؤكـــدا 
المصرية اســـتمر بشـــكل مكثف خالل 
رحلـــة  لترتيـــب  الفطـــر  عيـــد  إجـــازة 

العودة األخيرة، مشيدا بكل العاملين 
بالســـفارة علـــى جهدهـــم في تســـهيل 
إجـــراءات عـــودة المواطنيـــن، متمنيا 

موفور الصحة والسالمة للجميع.

سفير المنامة 
بالقاهرة: تسهيل 

وصول 1272 
مواطنا وطالبا



وإعالميـــون  وشـــوريون  نـــواب  أجمـــع 
اســـتمرار الدور القطـــري في دعم اإلرهاب 
ومواصلة الـــدور التخريبي فـــي المنطقة، 
مطالبين الدوحة بالتراجع عن سياســـاتها 
العدوانية تجاه جيرانها وااللتزام بشروط 
لألمـــن  حمايـــة  العربـــي،  الرباعـــي  دول 
فـــي  االســـتقرار  علـــى  وحفاظـــا  القومـــي 

المنطقة العالم.
جـــاء ذلك فـــي تغطيات خاصـــة للصحافة 
البحرينيـــة لمرور 3 ســـنوات على مقاطعة 
فـــي  للدوحـــة،  العربـــي  الرباعـــي  دول 
الخامـــس من يونيـــو 2017، بعـــد تورطها 
إرهابيـــة  وعناصـــر  جماعـــات  دعـــم  فـــي 
تســـتهدف اإلضرار باألمن القومي العربي 

وزعزعة االستقرار.
ففـــي مقالـــة لـــه بعنـــوان “اســـتمرار دعـــم 
القطريـــة”  األزمـــة  اســـتمرار  اإلرهـــاب.. 
بصحيفـــة “أخبـــار الخليـــج”؛ أكـــد الكاتـــب 
محمـــد مبـــارك جمعـــة أن “أســـباب أزمـــة 
النظـــام فـــي قطـــر مـــا زالـــت قائمـــة حتى 
اآلن، وبالتالـــي فليـــس هناك أي منطق في 
الحديـــث عـــن زوال المقاطعـــة أو انفـــراج 

األزمة القطرية”.
وأشـــار الكاتب إلى ما عانتـــه البحرين من 
السياسة العدوانية للنظام القطري، مؤكدا 
أن “بـــالدي مملكـــة البحرين هـــي من أكثر 
الـــدول العربيـــة تضرًرا جراء نهـــج النظام 
القطـــري، وقـــد تســـبب بدعمـــه وتغذيتـــه 
الجماعـــات اإليرانيـــة اإلرهابية في إزهاق 
أرواح مواطنيـــن ومقيميـــن ورجـــال أمـــن 
علـــى أرض مملكة البحريـــن، وفي إحداث 

ضرر بالبنى التحتية واالقتصاد”.
واختتم جمعة مقاله بالتأكيد أن صفح أو 
عفـــو أو عودة للعالقات مـــا لم يقم النظام 
القطـــري بالوفـــاء بالتزاماتـــه التـــي تعهـــد 
بهـــا ثم تنصل منهـــا، وفـــي مقدمتها الكف 
الشـــامل عن دعم اإلرهـــاب ووقف تمويله 
وعدم التدخل في شؤون بالدي الداخلية.

أمـــا الكاتـــب ســـعيد الحمـــد؛ فقـــد أكد في 
مقالـــة له بصحيفة “األيـــام” وتحت عنوان 
“ثـــالث ســـنوات مـــن المقاطعـــة” أن الدول 
التـــي قطعـــت عالقاتهـــا بذلـــت أقصـــى ما 
فـــي اســـتطاعتها إلعـــادة نظـــام الدوحـــة 
لكـــن  المشـــتركة،  المصالـــح  طريـــق  إلـــى 

نظـــام الدوحـــة كان مصـــًرا علـــى اإلضـــرار 
باقتصادها وزعزعة أمنها وإشاعة القالقل 
احتضـــان  طريـــق  عـــن  فيهـــا،  السياســـية 
واحتـــواء المجموعـــات التخريبية وفلول 
الجماعـــات والجمعيـــات اإلرهابية وحفنة 

الهاربين من وجه العدالة.
وفـــي صحيفة “الوطن” أكـــد الكاتب فريد 
أحمد حســـن فـــي مقالته “القطـــري التائه” 
أنـــه ورغم مرور ثالث ســـنوات فإن شـــيئا 
لـــم يتغيـــر بســـبب إصـــرار الدوحـــة علـــى 
موقفها ومكابرتها، مشيرا إلى أن المخرج 
الوحيـــد إلنهـــاء هـــذه األزمة هـــو مراجعة 
قطر لموقفها وســـلوكها والنظر إلى األمور 
بعقالنيـــة يعـــود خيرهـــا على شـــعب قطر 

وشعوب الدول األربع والمنطقة إجماال.
أمـــا الكاتب فـــي صحيفة “أخبـــار الخليج” 
الســـيد زهـــرة، فنشـــر مقالة تحـــت عنوان 
“عن أي مصالحة يتحدثون؟!”؛ في إشـــارة 
إلـــى بيان عدد من المثقفين واألكاديميين 
الخليجييـــن يدعون فيـــه إلى طي صفحة 
مقاطعة قطر نهائيـــا وإنهائها فورًا، بحجة 

تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وفي رده علـــى البيان؛ أكد الكاتب أن هذا 
المنطق فاســـد ومرفـــوض تماما وليس له 
معنـــى، طارحـــا عددا مـــن األســـئلة يتعلق 
بأزمـــة قطـــر مـــن قبيـــل “عـــن أي مصالحة 
يتحدثون بالضبط؟.. على أي أسس تقوم 
هذه المصالحة؟.. ما هو الجديد الذي طرأ 
على سياســـات قطر ومواقفها ويستدعي 

الحديث اآلن عن إنهاء أزمتها؟”.
وأضـــاف “مـــن المعيـــب اســـتخدام أزمـــة 
وبـــاء كورونـــا ومـــا تفرضـــه مـــن مصاعب 
وتحديـــات مبررا وذريعـــة للمطالبة بإنهاء 
أزمة قطر، هكذا من دون أي شـــروط ومن 
دون أن تكـــون هناك ظروف مواتية فعال، 
كأنـــه يراد أن يكون كورونـــا ذريعة البتزاز 
الـــدول المقاطعـــة لقطـــر ودفعهـــا لتقديـــم 

تنازالت هائلة ال محل لها على اإلطالق”.
وتناول الكاتب صالح الجودر؛ في مقالته 
“عـــودة لألســـباب ال النتائـــج واآلثـــار” في 
أدت  التـــي  األســـباب  “األيـــام”  صحيفـــة 
إلـــى اتخـــاذ دول الرباعـــي العربـــي قرارها 
بمقاطعـــة قطر، بعـــد ثبوت تـــورط النظام 
القطـــري في دعـــم األعمـــال اإلرهابية في 
الـــدول  فـــي شـــؤون  والتدخـــل  المنطقـــة 

العربية لزعزعة أمنها واستقرارها.
وأشار الجودر إلى ما عانته البحرين جراء 
سياســـة الدوحـــة العدوانيـــة؛ مشـــيرا إلى 
أن البحريـــن كانـــت الدولة األكثـــر تضررًا، 
مضيفـــًا “مـــا من عمليـــة إرهابيـــة إال وترى 
أصابـــع النظـــام القطري لهـــا نصيب، ورغم 
كل المناشـــدات البحرينيـــة إال أن النظـــام 
القطـــري يتمـــادى ويســـتمر فـــي التدخـــل 
بشـــؤون البحرين الداخلية، “..” وقد سخر 
واســـتقرار  امـــن  لزعزعـــة  إمكانياتـــه  كل 
البحريـــن وضـــرب الوحدة الوطنيـــة فيها، 
فـــي  الطائفـــي  الصـــراع  فتيـــل  وإشـــعال 

ساحاتها!!”.
وفـــي مقالة تحت عنـــوان “نظام الحمدين 
سيبقى مثل الدفاتر القديمة” في صحيفة 
“البالد” أكد الكاتب أســـامة الماجد أن قرار 
مقاطعـــة قطر جاء بســـبب إصرار الدوحة  
علـــى دعـــم اإلرهـــاب والتطـــرف وزعزعـــة 
أمن واستقرار الدول، مضيفًا أن “البحرين 
عانـــت كثيـــرًا مـــن نظـــام الحمديـــن كونـــه 
المســـؤول عـــن دعـــم األنشـــطة اإلرهابيـــة 
المســـلحة وتمويـــل الجماعـــات المرتبطـــة 
بإيـــران للقيـــام بالتخريب ونشـــر الفوضى 
فـــي البحرين، ...، دون أدنـــى مراعاة لقيم 
لمبـــادئ  اعتبـــار  أو  أخـــالق  أو  قانـــون  أو 
حســـن الجوار أو التـــزام بثوابت العالقات 
التعهـــدات  لجميـــع  والتنكـــر  الخليجيـــة 

السابقة”.
لثنـــي  المحـــاوالت  كل  أن  الماجـــد  ونـــوه 
النظـــام القطـــري عـــن مخططاتـــه ودعمـــه 
اإلرهاب والتخلي عن الشعارات والبرامج 
التخريبيـــة لـــم تنفـــع، بـــل مـــازال يعيـــش 
االنحرافـــات وانخرط في صلح مع النظام 

اإليراني الديكتاتوري اإلرهابي.
واختتـــم الماجـــد مقالتـــه بالقـــول “نظـــام 
الحمدين ســـيبقى مثـــل الدفاتـــر القديمة، 
ولـــن تعتـــدل خطواتـــه، ألنـــه تعـــود علـــى 
الركـــض خلف اإلرهاب والتطـــرف والبذخ 

على مهرجانات التخريب”.
وفـــي صحيفـــة “الوطن”؛ طالب شـــوريون 
الســـلطات القطريـــة بإثبات حســـن النوايا 
تجاه جيرانها إذا كانت راغبة في عالقات 
طيبـــة معهم، مؤكدين أن اإلجراءات التي 
اتخذتهـــا حكومـــات البحرين والســـعودية 
واإلمـــارات ومصـــر لها مبرراتها وأســـبابها، 

ولـــم تـــأِت إال لحمايـــة شـــعوبها مـــن خطر 
اإلرهاب المدعوم من حكومة قطر.

لرئيـــس مجلـــس  الثانـــي  النائـــب  وقالـــت 
“القـــرارات  إن  الشـــورى، جميلـــة ســـلمان، 
واإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا البحرين في 
مواجهـــة قطـــر أتـــت بعـــد أن نفـــد الصبـــر، 
ومنـــح قطـــر كل الفـــرص من أجـــل إثبات 
حســـن النوايـــا وثنيهـــا عن االســـتمرار في 
سياســـتها المزعزعـــة لألمـــن واالســـتقرار، 
فالبحرين وطوال تاريخها سياستها مبنية 
علـــى الســـالم والمحبـــة واحتـــرام ســـيادة 
الـــدول، إال أن موقـــف قطـــر وتصرفاتهـــا 
حيـــال البحريـــن كلها منصبـــة على زعزعة 
األمـــن واالســـتقرار ودعـــم وتحريـــض من 
خانوا وطنهم، إضافة إلى دعمها لسياســـة 
إيران اإلرهابية المزعزعة ألمن واســـتقرار 
البحريـــن، ناهيك عن اســـتخدام وســـائلها 
اإلعالمية من أجل بث الفتنة والتحريض 

واإلساءة”.
وقـــال رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
عبدالعزيـــز  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
العجمـــان: “قطـــر مارســـت أعماالً مشـــينة 
بحـــق جيرانها، وكان البد مـــن جيرانها أن 
يتخـــذوا إجراءات للتصـــدي لهذه األعمال 
المتمثلة في التضليل اإلعالمي لما يجري 
في هـــذه الدول، والتركيز على الســـلبيات 
وتضخيمها وأحيانًا اصطناعها وتزييفها”.

مـــن جانبـــه، قـــال عضـــو مجلس الشـــورى 
خميـــس الرميحـــي: “الكل يجمـــع أن قطر 
أصبحـــت مطيـــة لإلرهـــاب ، ومـــا لـــم تكن 
هناك مراجعة تامة لسياســـة قطر ال نعتقد 

أنه  ستتم اعادة العالقات  معها ..
وفي استطالع لصحيفة “األيام” أّكد نّواب 
ضرورة اســـتمرار مقاطعة النظام القطري، 
بدعـــم  إصـــراره وتمســـكه  بســـبب  وذلـــك 
التنظيمـــات اإلرهابية فـــي عدد من الدول 
العربيـــة، ومواصلتـــه العمـــل علـــى زعزعة 

األمن واالستقرار الخليجي والعربي.
وشـــّدد النواب على أن استمرار المقاطعة؛ 
إنمـــا يأتـــي للحّد مـــن التوجهـــات القطرية 
فـــي  الفتـــن  ونشـــر  لإلرهـــاب  الداعمـــة 
الـــدول الخليجية والعربيـــة، منّوهين إلى 
التدخالت القطرية السافرة لزعزعة األمن 
في مملكة البحرين والتدّخل في شؤونها 
اإلرهابيـــة  األنشـــطة  ودعـــم  باســـتمرار 

المســـّلحة وتمويـــل الجماعـــات المرتبطـــة 
بإيران.

وأّكـــد النواب أن قطـــر ما تزال تغرد خارج 
الســـرب الخليجـــي، وتعمـــل علـــى زعزعة 
امـــن واســـتقرار تلـــك الـــدول مـــن خـــالل 
مشـــّددين  اإلرهـــاب،  واســـتضافة  دعـــم 
علـــى ضـــرورة اســـتمرار دول الخليـــج في 
المقاطعة؛ كونه الخيار األمثل للتعامل مع 
هذه الدولة بسبب جرائمها وتدخالتها إلى 
حيـــن الكّف عـــن عدائها المســـتمر، والعمل 
على تصحيح مســـارها، وتلبيتها للمطالب 

الخليجية.
وفي هذا الصدد شـــدد النائب عمار البناي 
رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة لحقـــوق 
اإلنســـان بمجلـــس النـــواب، علـــى ضرورة 
االســـتمرار فـــي ردع النظـــام القطـــري عن 
االســـتقرار  لزعزعـــة  الراميـــة  سياســـاته 
وشق نسيج المجتمع الخليجي من خالل 
التدخـــل فـــي الشـــئون الداخليـــة لمملكـــة 
البحريـــن، ودعمهـــا للجماعـــات اإلرهابيـــة 

المستمر.
وأكـــد أن مـــا قامـــت بـــه الـــدول األربع من 
مقاطعـــة النظـــام القطري، يمثـــل أداة ردع 
صارمة بوجـــه “نظام الحمدين”؛ لمنعه من 
نشر اإلرهاب والفتن بين أبناء المجتمعات 
الخليجيـــة والعربيـــة، لتحقيـــق األهـــداف 

اإليرانية الخبيثة.
وأكـــد النائب أحمد الســـلوم رئيس اللجنة 
النـــواب،  بمجلـــس  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
أن التحالـــف العربـــي وضـــع العديـــد مـــن 
األطـــر للحـــد من األخطـــار التـــي انتهجتها 
منوًهـــا  الماضيـــة،  المرحلـــة  خـــالل  قطـــر 
أن اســـتمرار دول الخليـــج فـــي مقاطعـــة 
قطـــر هـــو الخيـــار األمثـــل، وأن األخطـــار 
التـــي حدثت والتدخالت التي تم كشـــفها 
تلبيـــة  إلـــى حيـــن  االســـتمرار  تســـتوجب 

المطالب الخليجية.
أمـــن دول الخليـــج  الســـلوم أن  وأوضـــح 
ال يمكـــن المســـاومة عليـــه، ويجـــب علـــى 
الســـلطات القطريـــة أن تكـــف مـــن عدائها 
تصحيـــح  علـــى  تعمـــل  وأن  المســـتمر، 
مســـارها، وأن تكـــف مـــن التدخـــالت فـــي 

شؤون دول المجلس.
كما أكد النائـــب أحمد العامر أنه وفي ظل 
األوضاع العالمية وخاصة مع انتشار وباء 

كورونـــا، تبيـــن أن قضيـــة النظـــام القطري 
هامشـــية، بعد أن كانت ُتتداول في جميع 
وســـائل اإلعالم العالمية، وتكشفت جميع 
أوراق الفســـاد واإلرهاب التي تستمر قطر 
إلـــى اليوم في دعمها ولم تجعل أي مجال 
إال أدخلـــت فيـــه المـــال القذر؛ كي تكســـب 
ســـمعة عالميـــة دون أن يكـــون لهـــا قاعدة 
تســـتند عليهـــا فـــي السياســـة والعالقـــات 
الدولية والرياضة، وغيرها من المجاالت.

أن  نـــواب  أكـــد  “الوطـــن”  وفـــي صحيفـــة 
القطـــري  للنظـــام  العدائيـــة  الممارســـات 
وتمويلـــه لألنظمة اإلرهابيـــة كانت الدافع 
األســـاس لحكومات البحرين والســـعودية 
مـــع  العالقـــات  لقطـــع  واإلمـــارات ومصـــر 
النظـــام القطـــري، وذكـــروا أنـــه توغـــل في 
الدماء العربي وشرخ االتفاقيات التي من 

أجلها تأسس مجلس التعاون الخليجي.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 
علـــي زايد: “األســـباب التي دعت لمقاطعة 
قطر لم تعد خافية على الجميع، فمجلس 
التعـــاون أســـس مـــن أجل التعـــاون وليس 
االختـــالف، وهـــذه منظومـــة رائـــدة يجب 
المحافظة عليها بـــدول الخليج، خصوصًا 
أن مـــا يجمعنـــا أمـــور كثيـــرة ال تجمعهـــا 
دول أخـــرى، وهو ما جعـــل المجلس ينجز 

إنجازات كثيرة”.
مـــن جانبها، قالت النائب زينب عبداألمير: 
“قطر ومنذ عام 1996 مارســـت سياســـات 
عدائية تجـــاه جيرانها، تمثلت في تضليل 
الـــرأي العـــام عمـــا يجـــري في هـــذه الدول 
عبـــر تزييـــف الوقائـــع وفبركتهـــا واإلتيان 
بأشـــخاص مشـــبوهين ومأجورين لإلدالء 
بشـــهادات غير حقيقية عمـــا يجري داخل 

هذه الدول”.
“قـــرار  النفيعـــي:  إبراهيـــم  النائـــب  وقـــال 
حكومات البحرين والســـعودية واإلمارات 
ومصـــر بقطـــع العالقـــات مع قطـــر لم يكن 
مســـتغربًا على المتابعين، فالنظام القطري 
مـــارس سياســـات عدائيـــة تجـــاه جيرانـــه 
منـــذ منتصـــف التســـعينات، وأنشـــأ قنـــاة 
تلفزيونية مهمتها فبركة الوقائع وتزييفها 

لتفتيت شعوب الدول العربية”.

المنامة - بنا
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مختصون لـ “^”: نطبـق قـرارات “نهــرا” وننتظـر النتـائـج

لألطبـــاء  الملكيـــة  الكليـــة  زميـــل  أكـــد 
جمعيـــة  عضـــو  لنـــدن  فـــي  البريطانيـــة 
البريطانيـــة  والســـكري  الصمـــاء  الغـــدد 
استشـــاري أمراض الغدد الصماء والســـكر 
أســـعد الدفتـــر، أن قصـــة أدويـــة الســـكري 
جديـــدة  مخبريـــة  لفحـــوص  وإخضاعهـــا 
بدأت ببياٍن أصدرته هيئة الغذاء والدواء 
أيـــام، ويشـــير الحتـــواء  األميركيـــة منـــذ 
بعـــض األدويـــة الخاصـــة بالســـكري علـــى 
مـــادة “ميتفورمين”، وهو دواء يســـتخدم 
مـــع بعـــض أدويـــة مرضـــى الســـكري مـــن 
النـــوع الثانـــي منـــذ فتـــرة طويلـــة، وهـــي 
أدوية شائعة االستعمال عالميا وليس في 
البحرين فقط، وأثبتت فعاليتها في عالج 
وكذلـــك  األنســـولين،  ومقاومـــة  الســـكري 
يستخدم في عالج تكيس المبايض، وفي 
البحـــوث الخاصة بعالج الســـرطان كان له 
دور جيد في تنظيم السكر، بل في أحيان 
أخرى في عالج الســـرطان، وتم اكتشـــافه 
فـــي فرنســـا، وتبين مفعوله كعالج للســـكر 
في دراســـات تمـــت في جوهاســـنبرغ في 
جنـــوب إفريقيـــا، وكان يســـتعمل كـــدواء 
لألنفلونـــزا فـــي بـــادئ األمـــر، ولكنـــه أظهر 
نتائج واضحة في هبوط في الســـكر لدى 
المرضـــى، وأثبت فعاليته في الحماية من 
أمـــراض القلب والشـــرايين وكذلك حماية 
الكليتين. وأشـــار الدفتـــر في تصريحات لـ 
“البـــالد”، إلى أن جميـــع األطباء، خصوصا 
أطباء الرعاية الصحية بمرضى الســـكري، 
ملتزمـــون بالتعميـــم الذي أصدرتـــه الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحية، وننتظر إعالن النتائج بعد المهلة 
التـــي أعطتهـــا نهـــرا للشـــركات وهـــي 72 
ســـاعة إلثبات ســـالمتها؛ ألن ما يصدر عن 
الهيئـــة يصب فـــي مهام عملهـــا ووظيفتها 
فـــي حماية صحـــة األفـــراد والمجتمع في 

مملكة البحرين.
وتابع أن تعميـــم الهيئة أوضح أن األدوية 
التي تحتوي على مادة “المتفورمين”، هي 
حاليـــا تحـــت الفحص، وفي نفـــس الوقت 
تنـــاول التعميـــم األدويـــة اآلمنـــة األخـــرى 
لمرضـــى  وصفهـــا  لألطبـــاء  يمكـــن  التـــي 
الســـكري بدال عن األدويـــة تحت الفحص، 
علـــى  المختصيـــن  األطبـــاء  أن  مؤكـــدا 
تواصـــل مع الهيئة لمعرفـــة نتائج الفحص 

لتأكيد سالمتها.
ألدويـــة  بالنســـبة  أمـــا  الدفتـــر:  وأوضـــح 

الدايمكـــرون أو االمريـــل التـــي ال تحتـــوي 
على مادة “متفورمين” فيمكن االســـتمرار 
دواء جاردينـــز  وكذلـــك  اســـتعمالها،  فـــي 
وفورســـيغا كالفـــس وجنوفيـــا، أمـــا أدوية 
وكوميغاليـــزا   ١٠٠٠/٥٠ ميـــت  جانيـــو 
النتائـــج  انتظـــار  فيجـــب   ١٠٠٠/٢.٥ ســـر 

المختبرية بشأنها.
طـــب  استشـــارية  أكـــدت  جانبهـــا  مـــن 
الســـكري  أمـــراض  اختصاصيـــة  العائلـــة 
رابعـــة الهاجـــري أن كل األطبـــاء ملتزمون 
ويطبقـــون ما هـــو موجـــود بقائمـــة الهيئة 

والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
منتجـــات  لبعـــض  ســـحب  مـــن  الصحيـــة 
تحتـــوي  التـــي  الســـكري  مرضـــى  أدويـــة 
على مادة “ميتفورمين”؛ بســـبب احتوائها 
على شـــوائب مســـرطنة ولحين التأكد من 

خلوها من الشوائب.
ودعت الهاجري فـــي تصريحات لـ “البالد” 
ضـــرورة  إلـــى  الســـكري  مرضـــى  جميـــع 
مراجعة أطبائهم أو االتصال بهم مباشرة؛ 
حتـــى يتمكنـــوا مـــن اســـتبدال العـــالج إذا 
كانـــت أدويتهـــم ضمـــن القائمـــة المعلنـــة لـ 

“نهـــرا” مثـــل دواء “الكلوكوفاج اكس آر” و 
“الجنوميت أكس آر”.

وشـــددت الهاجـــري علـــى جميـــع المرضى 
التـــي  األدويـــة  بأخـــذ  االلتـــزام  ضـــرورة 
يعتمدهـــا األطبـــاء بعـــد مراجعتهـــم لهـــم؛ 
حتـــى ال يرتفـــع مســـتوى الســـكري لديهـــم 
ويتعرضوا للمضاعفات المصاحبة الرتفاع 
الســـكري والتـــي نحـــذر منهـــا، مؤكـــدة أن 
األطبـــاء المختصيـــن ينتظـــرون النتيجـــة 
النهائيـــة للفحص المخبري بشـــأن ســـالمة 
هـــذه العالجـــات المهمة لمرضى الســـكري، 

مبينـــة أن علـــى المرضـــى عـــدم الخـــوف 
والهلـــع؛ ألن الهيئـــة تتابـــع مـــا يصـــب فـــي 

سالمة المرضى.
وقالت رئيس جمعية الصيادلة البحرينية 
رحـــاب النعيمي إن بعض أدوية الســـكري، 
التي تعد من األدوية المعروفة عالميا في 
عـــالج ارتفاع الســـكري في الـــدم للمرضى 
من النوع الثاني وهي اآلن تحت الفحص، 
يجب وقفهـــا واالعتماد على األدوية التي 
تم إقرار ســـالمتها لالســـتخدام بدال عنها، 
مشـــيرة إلـــى أن بعـــض هـــذه األدويـــة من 
أدويـــة الســـكري من أوائـــل األدويـــة التي 
تستخدم في عالج السكري وتم تطويرها، 
مبينـــة أن األطبـــاء العامليـــن فـــي الرعاية 
الصحيـــة يقومون بصرف هـــذه العالجات 
حســـب حالة المريض وحســـب ما يحدده 
الطبيب، مؤكـــدة أن تعميم الهيئة واضح، 

وهو لحماية مرضى السكري.
بدوره، أشـــار حبيب المالكي، وهو مريض 
سكري، إلى أنه يستخدم منذ فترة طويلة 
بعض األدوية التي تخضع حاليا للتحليل، 
الهيئـــة  علـــى موقـــع  الخبـــر  ســـماعه  وأن 
أصابـــه بالخـــوف، خصوصـــا أنـــه مريـــض 
ســـكري من النوع الثانـــي ويعاني من عدم 
اســـتقرار نســـبة الســـكري بالدم وارتفاعها 
“الكلوكوفـــاج  وأن  األحيـــان،  بعـــض  فـــي 
لـــدى  االســـتعمال  شـــائع  دواء  آر”  أكـــس 
مرضى الســـكري، مشـــيرا إلى أنه ســـيتابع 
وجـــود  ألن  الخـــاص؛  طبيبـــه  مـــع  األمـــر 
الـــدواء  تركيبـــة  فـــي  مســـرطنة  مـــادة 
يصيبـــه بالهلـــع، وربمـــا يتصـــور المرضـــى 
أنهـــم مصابـــون أو ســـيصابون بالســـرطان 
خصوصا أنه عالج يستخدمونه منذ فترة 
طويلة، مشـــيدا بمتابعـــة الهيئة وجهودها 
وتحذيرهـــا للمرضـــى واألطبـــاء بما يصب 
في مصلحتهم، الفتا إلى أنه كان يشـــتري 
العلبـــة الواحدة لـــدواء “الكلوكوفاج أكس 

آر” بحدود الـ 18 دينارا للعلبة الواحدة.

ســـاعـــة  72 األدويــــــــــــــة  شــــــركــــــات  أمــــهــــلــــت  ــة”  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ “الــــهــــيــــئــــة 
بدور المالكي

الهاجريالمالكيأسعد الدفتر

أوضحـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
اإللكترونـــي  موقعهـــا  علـــى  أصـــدرت  أنهـــا  الصحيـــة 
 )nhra_bahrain( وصفحتهـــا علـــى تطبيـــق انســـتغرام 
قائمـــة بأدوية مرض الســـكري التي تحتـــوي على مادة 
)ميتفورمين( والســـليمة الخالية من الشـــوائب واآلمنة 
لالســـتخدام والمسموح بتداولها واســـتخدامها،. حيث 
عممـــت الهيئة اســـم الـــدواء ومكوناته واســـم الشـــركة 

المصنعـــة. كمـــا بينـــت الهيئـــة أّن أيـــة أدويـــة أخـــرى لم 
تتضمنهـــا القائمة المنشـــورة يجرى التحقق من ســـالمة 
شـــركات  الهيئـــة  أمهلـــت  حيـــث  المختبريـــة،  نتائجهـــا 

72 ســـاعة إلثبـــات ســـالمتها.  األدويـــة المعنيـــة مهلـــة 
وستقوم الهيئة بتحديث القائمة بناء على ذلك.

وعليـــه فيمكن للمرضى مراجعة موقـــع الهيئة لإلطالع 
علـــى قائمـــة األدويـــة للتأكد مـــن أن أدويتهم مشـــمولة 
بقائمـــة األدويـــة المســـموحة ومراجعـــة أطبائهـــم حـــال 
استخدامهم لغير األدوية المذكورة في التعميم المرفق 
والمنشـــور علـــى الموقـــع االلكترونـــي للهيئـــة وصفحـــة 

الهيئة على تطبيق “انستغرام”.

قائمــة بأدويــة السكــــري المسمـــوح بتداولهـــا
المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية



رفــع النائبــان عمــار آل عبــاس والبلديــة زينــب الدرازي شــكرهما لرئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة؛ لتوجيهاتــه الكريمة بجلســة مجلس الوزراء، فيمــا يتعلق بموضوعات نشــرتها صحيفة “البالد”، 

وترتبط بأمور تقع في دائرتهما، وقاال إن الصحيفة تنقل صوت األهالي.

مـــع  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو  وتفاعـــل 
محتوى موضوعين نشـــرتهما “البالد” 
باألســـبوع الماضي. الموضـــوع األول 
عـــن تأثيـــر الغـــازات بقريـــة المعاميـــر، 
إذ حمـــل الملـــف الـــذي أنجـــزه الزميل 
“المعاميـــر..  عنـــوان  النهـــام  إبراهيـــم 

قرية التلوث وكبريت السرطان”.
أما الموضوع اآلخر فقد حرره الزميل 
ســـلمان طربـــوش، وتركـــز عـــن معاناة 
ســـكان مجمـــع بمنطقـــة كـــرزكان مـــن 
تدني مســـتوى البنية التحتية، وحمل 
“ســـكان  عنـــوان  ر  المصـــوَّ الموضـــوع 
مجمـــع 1028 فـــي كرزكان: شـــوارعنا 

مطبات وحفر”. 

توجيهات سموه

ووّجـــه صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء بجلســـة مجلس الـــوزراء إلى 
دراســـة الوضـــع البيئـــي فـــي منطقـــة 
مســـتويات  مـــن  والتحقـــق  المعاميـــر 
والمناطـــق  فيهـــا  الهـــواء  جـــودة 

المجاورة.
وكلف ســـموه وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني ووزارة 
النفط بالتنســـيق مع اللجنـــة الوزارية 
للمشروعات التنموية والبنية التحتية 
بالتحقـــق مـــن مـــدى التقيـــد وااللتزام 
بالمعايير واالشتراطات التي تفرضها 
فـــي  التلـــوث  مـــن  للحـــد  الحكومـــة 
المصانع والمنشآت الصناعية، وضمان 

المســـتويات  حـــدود  فـــي  تكـــون  أن 
العالميـــة اآلمنـــة، ووضـــع المقترحات 
والتوصيات الالزمة للحد من مخاطر 
أي تلوث صناعي يهدد سالمة وصحة 

المواطنين والمقيمين.
ووجه ســـموه كذلك إلى اإلســـراع في 
إتمام مشروع توســـعة قناة المعامير؛ 
لضمـــان تحســـين دوران الميـــاه فـــي 
خليج توبلي وانعكاســـات ذلك إيجابا 

على المنطقة.
وزارة  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو  وكلـــف 

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الطـــرق  تأهيـــل  بدراســـة  العمرانـــي 
فـــي بعـــض المجمعـــات فـــي كـــرزكان. 
وكلف ســـموه وزير األشـــغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني بزيارة 
كـــرزكان والوقـــوف علـــى احتياجاتها 

ميدانيا بهذا الخصوص. 

تصريح آل عباس

تقـــدم النائـــب عمار آل عبـــاس بعميق 
الســـمو  لصاحـــب  واالمتنـــان  الشـــكر 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، علـــى خلفيـــة القـــرارات التي 
تم إصدارها بجلســـة مجلس الوزراء، 
والتـــي كان مـــن ضمنهـــا العديـــد مـــن 
المقترحـــات المقدمـــة منه التي تصب 

بمصلحة الدائرة وأهاليها.
وأوضـــح أن االهتمـــام الســـريع الـــذي 
أبداه ســـموه لقضية التلوث بالمعامير 
وتوجيهاتـــه بهذا الشـــأن تعتبـــر دليال 
واضحـــا وملموســـا على مـــدى حرص 
سموه على صحة وسالمة المواطنين 
ومتابعتـــه المباشـــرة لـــكل مـــا يتعلـــق 
بشـــؤونهم عن قرب، مؤكدا أن قضية 
تلـــوث المعاميـــر كانـــت وعلـــى مـــدى 
ســـنوات ماضيـــة مصـــدر قلـــق وهـــم 
كبيريـــن ألهالـــي المنطقـــة، وأن إيجاد 
حلول فيصيلة بهذه القضية ســـيكون 
ذا مردود مهم على األهالي والمنطقة 

عموما.

وبيـــن آل عبـــاس أن الموافقـــة التـــي 
وضـــع  بشـــأن  المقتـــرح  علـــى  تمـــت 
الحلول لظاهرة انتشـــار ســـكن العمال 
داخـــل  األجنبيـــة  للعمالـــة  المشـــترك 
ظاهـــرة  وحـــل  الســـكنية،  المناطـــق 
ســـكن العزاب المنتشـــرة ضمن العديد 
مـــن األحيـــاء الســـكنية، والتـــي باتت 
مصدر قلـــق كبير للمجتمـــع البحريني 
لمـــا لها من آثـــار جانبية كبيـــرة، تعتبر 
خطـــوة كبيـــرة ومهمة نحـــو حل هذه 
الظاهـــرة المؤرقـــة، موضحـــا أن هـــذه 
الظاهرة يعاني منها العديد من أهالي 
الدائـــرة خصوصـــا المناطـــق القريبـــة 
مـــن المنطقـــة العمالية مثـــل منطقتي 

المعامير والعكر.
ودعا آل عباس كل الجهات الحكومية 
المعنيـــة بتنفيـــذ هـــذه القـــرارات إلـــى 
ســـرعة اتخـــاذ اإلجـــراءات المطلوبة؛ 
لما لألمر من تأثير كبير على شـــريحة 

واسعة من المواطنين.

مـــن جهة أخرى أشـــاد النائب عمار آل 
عبـــاس بالـــدور الكبيـــر والالفـــت التي 
توليـــه الصحافـــة فـــي متابعة شـــؤون 
الوطـــن والمواطنين، معربا عن جزيل 
شكره وامتنانه لصحيفة “البالد” على 
ما قامت به من تغطية عن قرب ومن 
قلـــب الحدث للعديد من القضايا التي 
تتعلق بالدائـــرة والتي كان من ضمنها 
ســـاحل  تلـــوث  عـــن  األخيـــر  التقريـــر 
المعامير، والـــذي بذلت فيه الصحيفة 
جهـــدا كبيـــرا وبينـــا إليصـــال معانـــاة 
وصـــوت أهالـــي قريـــة المعامير ضمن 
هذه القضية الصعبـــة، األمر الذي كان 
له وبال شـــك صـــدى كبير فـــي حلحلة 

هذه القضية.

تصريح الدرازي

أشـــادت زينب محمود الـــدرازي ممثل 
الدائـــرة الثانية عشـــرة لـــدى المجلس 

البلدي للمحافظة الشمالية بتوجيهات 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
بشأن الوقوف على احتياجات منطقة 
كـــرزكان، إذ أمـــر ســـمّوه فـــي جلســـة 
مجلس الوزراء بدراسة تأهيل الطرق 
فـــي بعـــض المجمعـــات فـــي كـــرزكان، 
وكلف ســـموه وزير األشـــغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني بزيارة 
كـــرزكان والوقـــوف علـــى احتياجاتها 
ميدانًيـــا بهـــذا الخصـــوص؛ تفاعال مع 
موضوعـــات نشـــرتها “البـــالد” تحمـــل 
شـــكاوى قاطنـــي المنطقـــة بخصوص 
تأخر الوزارة في تنفيذ المشـــروعات، 

ما تسبب لهم باألضرار.
وتشـــير الدرازي إلى أن اهتمام ســـمو 
الـــوزراء بقضايـــا المواطنيـــن  رئيـــس 
ليـــس بجديد عليه، إذ يحرص ســـمّوه 
دائما على متابعة شـــكاوى المواطنين 
أوامـــره  وتوجيـــه  لهـــم  واالســـتماع 

للجهات المعنية لتنفيذها.

زينب الدرازيعمار آل عباس

آل عباس والدرازي: شكرا سمو رئيس الوزراء... و“^” صوت األهالي
كرزكان بزيارة  األشغال  وزير  وتكليف  المعامير  تلوث  من  بالتحقق  سموه  توجيهات  بعد 

آل عباس: 
توجيهات سموه 
دليل واضح على 
مدى حرصه على 

صحة وسالمة 
المواطنين

الدرازي: اهتمام 
سموه بقضايا 

المواطنين ليس 
بجديد فهو 

الحريص على 
متابعة شكاواهم

local@albiladpress.com
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قطع الكهرباء عن مالك السكن المشترك المخالفين
ــة ــ ــاص ــ ــخ ــ ــم لـــــاشـــــتـــــراطـــــات ال ــ ــه ــ ــت ــ ــاب ــ ــج ــ ــت ــ لـــــعـــــدم اس

أوصـــى مجلـــس بلـــدي المحـــرق فـــي 
اجتماعه االعتيادي أمس بقطع التيار 
الكهربائي عن المساكن المشتركة غير 
المتجاوبيـــن مع تطبيق االشـــتراطات 

الخاصة بالمالك.
وجاء ذلك في إطار مناقشـــة رد مدير 
عـــام بلديـــة المحـــرق علـــى استفســـار 
بلـــدي بشـــأن اشـــتراطات الترخيـــص 

للسكن المشترك.
وقبـــل التصويت، أشـــار البلدي وحيد 
بالعقوبـــة  المعنـــي  أن  إلـــى  المناعـــي 
هـــو مالـــك الســـكن المشـــترك وليـــس 
المستأجرين، وعليه ينبغي أن يتحمل 
اســـتجابته  عـــدم  مســـؤولية  المالـــك 

لالشتراطات.
عـــدد  أن  رده  فـــي  الجـــودر  وبيـــن 

المســـاكن المشـــتركة التي تم رصدها 
في المحـــرق عبر الزيـــارات الميدانية 
وبالغـــات أعضـــاء المجالـــس البلديـــة 
بلغت نحو 420 مســـكنا حتى تاريخه، 

وأنـــه جاري رصـــد بقية المســـاكن في 
المحافظة.

وبيـــن الجـــودر أن البلديـــة عمدت إلى 
إخطار المالك، إذ استجاب 100 منهم 

مراجعتهـــم  عبـــر  اإلخطـــارات،  لتلـــك 
اســـتيفائها  مـــن  للتحقـــق  البلديـــة 

الشروط.
وذكـــر أن عدد المالك الذين اســـتوفوا 
الشـــروط فقط هم 3 مـــالك، في حين 
التـــزم 7 مـــالك بإخـــالء العقـــارات من 
المـــالك  الســـاكنين، ليصبـــح مجمـــوع 
الذيـــن صححـــوا أوضاعهـــم 10 مالك، 
فيما تـــم رصد 20 مســـكنا تبين الحقا 
أنهـــا ال تنطبـــق عليهـــا صفـــة الســـكن 

المشترك.
وأشار الجودر إلى أن المادة المختصة 
بهـــذا الشـــأن لم تحـــدد عقوبات حيال 
المخالفيـــن لتصحيـــح األوضاع، وأكد 
بـــؤرة  أصبحـــت  المســـاكن  هـــذه  أن 

لتفشي الجائحة.

وافـــق مجلـــس بلـــدي المحرق في اجتماعـــه االعتيادي أمـــس على مقترح 
يقضي باســـتبدال الســـجاد بالمســـاجد ودور العبادة بالرخام والسيراميك، 

بالتزامن مع قرار إعادة فتحها؛ منًعا النتشار العدوى.
ودعـــا المجلـــس إلـــى إشـــراك مديريـــة األمـــن فـــي عمليـــة تنظيـــم وضبط 
دخـــول المصليـــن للجوامـــع، والتأكد من التـــزام رواد الجوامـــع من تطبيق 

االشتراطات؛ لضمان سالمة المصلين والحد من انتشار العدوى.
وقبل التصويت، أشـــار رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي إلى أن هذا 
المقتـــرح يأتـــي نظـــًرا لصعوبة تنفيذ عملية التعقيم المســـتمر لســـجاد دور 
العبادة، فضال عن احتمال تأثر السجاد بمواد التعقيم، ما يؤدي إلى فساده 

وتبديد آالف الدنانير التي أنفقت على اقتنائه.

استبدال سجاد المساجد بالرخام 
والسيراميك لمنع انتشار العدوى

الشريحة األكبر تسلمت بيوتها في “إسكان الرملي”
بأنهـــا  اإلســـكان  وزارة  أوضحـــت 
تســـليم  إجـــراءات  فـــي  مســـتمرة 
وحـــدات مشـــروع ضاحيـــة الرملـــي 
اإلسكاني والذي شـــرعت في توزيع 
عقـــوده خـــالل شـــهر مايـــو الماضي، 
وأنهـــا تمكنـــت بالفعـــل مـــن تســـليم 
عـــدد كبير مـــن الوحدات بالمشـــروع 
بعـــد االنتهـــاء مـــن تزويـــد الوحدات 
بالكهربـــاء، فيما تعكـــف الوزارة على 
التنســـيق مـــع هيئة الكهربـــاء والماء 
لإلســـراع فـــي االنتهـــاء مـــن تزويـــد 
حتـــى  المشـــروع  وحـــدات  باقـــي 

يتسنى تسليمها للمستفيدين.
انتهـــت  أنهـــا  الـــوزارة  وأوضحـــت 
بالفعـــل قبـــل الشـــروع فـــي تســـليم 
عقـــود الوحدات من تنفيذ التزاماتها 
الكهربـــاء  شـــبكة  بتنفيـــذ  المتعلقـــة 

الداخلية للمشـــروع بالكامل وبالفعل 
والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  قامـــت 
إلـــى  الكهربائـــي  التيـــار  بتوصيـــل 
الجـــزء األكبر مـــن الوحدات، وهو ما 
ساهم في سرعة استالم المواطنين 
يتبقـــى  فيمـــا  الســـكنية،  لوحداتهـــم 
جزء مـــن وحدات المشـــروع لم يتم 
توصيـــل التيـــار الكهربائي لهـــا، وهو 
األمر الذي تبذل وزارة اإلسكان جل 
جهدها للمتابعة والتنسيق مع الهيئة 
لتوصيـــل التيار ليتســـنى لها تســـليم 

تلك الوحدات للمستفيدين.
المواطنيـــن  الـــوزارة  وطمأنـــت 
المســـتفيدين من تلـــك الوحدات من 
خـــالل إشـــارتها إلـــى أنهـــا ستســـتمر 
فـــي تقديم دعم عالوة بدل الســـكن 
لهـــم، وســـيتم احتســـاب مهلـــة الــــ 6 

أشـــهر التي تمنحها الوزارة للمواطن 
قبـــل إيقاف صرف العـــالوة له، لتبدأ 
اعتبـــارًا مـــن تاريخ اســـتالم مفاتيح 

الوحدة السكنية.
وأردفـــت الـــوزارة أنهـــا تســـعى دائمًا 
إلـــى النظر فـــي مصلحـــة المواطنين 
والعمل بأقصى طاقة من أجل سرعة 
تسليم الوحدات للمستفيدين، بداية 
مـــن فتـــرة تنفيـــذ المشـــروع وحتـــى 
االنتهـــاء مـــن إجـــراءات التخصيص 
والتســـليم، نافيـــة ما أثيـــر في بعض 
حســـابات التواصـــل االجتماعـــي من 

وجود تأخير مـــن جانب الوزارة في 
هذا الشـــأن، مدللة على ذلك بتسليم 
الجزء األكبر من المشـــروع مباشـــرة 
بعـــد االنتهاء مـــن إجراءات تســـليم 
البنكيـــة  الحســـابات  العقـــود وفتـــح 

للمستفيدين.
كما أشـــارت الوزارة إلى أنها حرصت 

تســـليم  إجـــراءات  مواصلـــة  علـــى 
الوحـــدات للمواطنيـــن طـــوال شـــهر 
رمضـــان المبـــارك، والتـــي كانـــت قـــد 
توقفـــت بســـبب الظـــروف الصحيـــة 
الراهنـــة المتعلقـــة بمكافحة فيروس 
كورونـــا المســـتجد كوفيـــد 19، مـــن 
خالل تطبيق اإلجراءات االحترازية 

واســـتقبال المواطنين علـــى دفعات 
تســـليم  تأخيـــر  تجنـــب  بهـــدف 
اإلجـــراءات  تلـــك  وأن  الوحـــدات، 
قـــد ســـارت بسالســـة تامـــة وتمكنت 
الشريحة األكبر من استالم وحداتها 

بالفعل.
الجديـــر بالذكـــر الـــوزارة أن إســـكان 
ضاحيـــة الرملـــي يعـــد رابع مشـــاريع 
مدن البحريـــن الجديـــدة التي تقوم 
الـــوزارة بتشـــغيلها بعد مدن ســـلمان 
وخليفـــة وشـــرق الحـــد، ويعـــد هـــذا 
فـــي  أساســـية  ركيـــزة  المشـــروع 
تنفيـــذ األمر الســـامي ببنـــاء 40 ألف 
عنـــه  والمنبثـــق  الســـكنية  وحـــدة 
برامج الحكومـــة فيما يتعلق بقطاع 

اإلسكان.

المنامة - وزارة اإلسكان
العمل جار لتوصيل 

التيار الكهربائي 
لباقي الوحدات

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

أحد اجتماعات المجلس )ارشيفية(
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شـــؤون  وزارة  أعمـــال  تهـــدأ  لـــم 
البلديات والتخطيـــط العمراني في 

تعقيم وتطهير والشوارع. 
أمـــس  التعقيـــم  عمليـــات  وشـــملت 
شـــوارع وأرصفة في مدينة عيسى 
القريبـــة  المناطـــق  ومنهـــا  وســـند، 
مـــن المقابـــر؛ لضمـــان توفيـــر أعلـــى 
مســـتويات الحماية والوقاية ألفراد 

المجتمع.
وشـــوهدت في وقت مبكر صهاريج 

محملة بمواد معقمة تقوم بتنظيف 
ورش معقمات في مختلف شـــوارع 
مدينة عيســـى، واســـتمرت لساعات 

عدة.

البلديات تعقم مدينة عيسى وسند

اشـــتكى عدد مـــن أهالي منطقـــة مدينة 
عيســـى، وتحديـــدا الفرجـــان والبيـــوت 
المجـــاورة “ لمقبرة جد علي “، ل “البالد” 
مـــن الـــكالب الضالـــة والمســـعورة التـــي 
تتخذ من المقبرة والقبور سكنا لها، وأنها 
تتجـــه في الليل والنهـــار لمهاجمة زائري 
المقبـــرة والمارة بطريقـــة أثارت الخوف 
والهلع لدى ســـكان المنطقة، مؤكدين أن 
هذه الكالب تهاجـــم المصلين في جامع 
المقبـــرة، وان أحـــد الشـــباب من ســـكان 
البيوت المجاورة دخـــل المقبرة للصالة 
وكادت هـــذه الـــكالب أن تلتهمـــه وهـــي 
تركـــض خلفـــه لـــوال أنـــه التجأ للمســـجد 
وأغلـــق الباب، واتصـــل بعائلته للحضور 
وحمايتـــه حتـــى يتمكـــن مـــن الخـــروج 

بأمان.
يقول خليل الحايكي موظف من سكان 
“وكـــرا”  المقبـــرة أصبحـــت  المنطقـــة،أن 
لمجموعـــة كبيـــرة مـــن الكالب الشرســـة 
فـــي  بالليـــل  تخـــرج  والتـــي  والضالـــة، 

مجموعات قد تصل لنحو -5 9 كالب.
ويتابع أن مشـــكلة الـــكالب الضالة باتت 
تمثـــل قلقا كبيـــرا للقاطنين في المنطقة 
وتحديـــدا  العوائـــل،  مـــن  وخصوصـــا 
البيوت التي تجـــاور المقبرة، وذلك بعد 
أزمـــة كورونـــا، حيـــث زاد عـــدد الـــكالب 
اختفـــاء  أو  لنـــدرة  والشرســـة،  الضالـــة 
المناطـــق  بهـــذه  التفتيشـــية  الجـــوالت 
بســـبب األزمة، فـــازداد عددها وال طعام 
لديهـــا، ممـــا يجعـــل األمر مشـــكلة كبيرة 
تهّدد االســـر التـــي تملك أطفـــاال صغارا، 
إذ تعـــرض بعضهم لهجوم هـــذه الكالب 
الشرســـة، وكلنا يعرف خطورة وجودها 
على األطفال، ألنها تمثل خطرا وتهديدا 
علـــى ســـالمتهم وصحتهـــم، وفـــي ظـــل 
خوف األهالـــي من إصابـــة أبنائهم بداء 
السعار، ألن هذه الكالب هي من الكالب 

الضالة.
أنيســـة الكوهجي، بيتها مجاور للمقبرة، 
تقـــول ل “البـــالد” إنهـــا ترى مـــن الطابق 
الثانـــي الـــكالب وهـــي “تنبـــش” القبـــور، 
وتضيف انها كالب شرسة جدا، وتدخل 
البيـــوت إذا وجـــدت أبـــواب “الطبيلـــة”، 
ثم تختبئ لتهاجم أهـــل المنزل، مؤكدة 

حصـــول أكثـــر من هجـــوم للـــكالب على 
المنازل.

ويقـــول علـــي حاجـــي موظـــف، إنـــه من 
أقـــدم ســـكان منطقـــة جدعلـــي، وســـكن 
فـــي بيتـــه قبـــل 45 عامـــا، ولكنـــه لـــم ير 
يحـــدث  كمـــا  الضالـــة  للـــكالب  انتشـــارا 
اآلن، ويضيـــف بدأ تجمع الكالب الضالة 
يزداد، خصوصا بعد أزمة كورونا، معبرا 
“خـــالل أزمـــة كورونـــا وانشـــغال الناس 
بتداعياتهـــا، وربمـــا عـــدم وجـــود طعـــام 
لهـــذه الـــكالب الضالة، وجـــدت بالمقبرة 
المكان المناســـب، فصـــارت تعتدي على 
حرمـــة القبور، والمارة واألطفال، مؤكدا 
أن صـــوت الكالب المرعب أصبح يتكرر 

خالل الفترة الماضية.
وقـــدر حاجي عـــدد الـــكالب الضالة في 
ألـــف كلـــب ضـــال،   50 البحريـــن بنحـــو 
مؤكدا زيادة عدد الكالب الضالة بســـبب 

سرعة إنجابها وعدم “ إخصائها “ وعدم 
وجـــود مـــأوى لها لحـــد آالن علـــى الرغم 
مـــن المطالبـــات المســـتمرة مـــن األهالي 
بضرورة االســـراع في هذا الجانب، بدال 

من تركها في الشارع تهاجم الناس.
جعفـــر إبراهيم صاحب مطعـــم بمنطقة 
جدعلـــي ويســـكن فـــي نفـــس المنطقـــة، 
أكد ضرورة وضع حـــل حكومي للكالب 
الضالـــة، بعـــد أن أصبحت شرســـة لعدم 
وجـــود الطعـــام الكافـــي لها، مشـــيرا أنه 
تابع هـــذه الكالب، وهـــي تدخل للبيوت 
باحثة عن الطعـــام، وأنها تقوم بأكل كل 
ما تجـــده أمامها عندما تدخـــل البيوت، 
الـــذي  القطـــط والحمـــام  وانهـــا تهاجـــم 
يعيـــش فـــي المنطقة لتأكله، مشـــددا أن 
هـــذه الـــكالب “مســـعورة “ والبد من حل 
ســـريع وفـــوري مـــن الجهات المســـؤولة 

حيال هذه الظاهرة المخيفة لألهالي

مفتوحـــة “الطبيلـــه”  وجـــدت  إذا  للبيـــوت  تتســـلل 
كالب جدعلي تنبش القبور وتالحق السكان

البحرينيون والمقيمون يجودون بمالبس “جديدة بقراطيسها”
ـــة ـــر المحتاج ـــدم األس ـــج تخ ـــى برام ـــول إل ـــات تتح ـــي الحاوي ـــم ف تبرعاتك

مــع أن تلــك الحاويــات التــي وضعتها العديــد من الجمعيــات الخيرية المرخصة 
للقيــام بهــذا العمــل، أي جمــع المالبــس المســتعملة وإعــادة تدويرهــا بالتنســيق 
مــع بعــض الشــركات، إال أن هنــاك “نقطــة فارقــة” تعكــس حــرص المتبرعين من 
المواطنين والمقيمين، على تقديم المالبس الجديدة أيًضا.. في تلك الحاويات، 
ستجد بالفعل الكثير من المالبس واألحذية والحقائب والكماليات المستخدمة 

بنصف أو ربع عمر، لكنك ستجد المزيد من الجديد “بقراطيسه”.

منـــدوب  فتـــح  أســـماء،  ذكـــر  دون 
إلحدى شـــركات إعـــادة التدوير إحدى 
الحاويات، وكان مدهًشـــا أن نجد فيها 
مالبس جديدة غير مستخدمة إطالًقا، 
بيـــن  ومـــن  أطفـــال،  مالبـــس  وأغلبهـــا 
المحتـــوى أيًضـــا، كميات مـــن األحذية 
والحقائـــب واأللعـــاب، ولألمانـــة، كانت 
غالبهـــا، في تلك الحاويـــة، جديدة “مو 

مستخدمة”.

“^” تدعم المبادرة

هذه الصـــورة حرصت صحيفة “البالد” 
علـــى إبرازهـــا، ففي تقرير نشـــرته يوم 
الســـبت 23 مايـــو 2020 كتبـــه الزميـــل 
إبراهيـــم النهـــام، نقـــل تجربـــة جمعيـــة 
“بصمة خير” التي وزعت أكثر من 400 
حاوية فـــي مختلف مناطـــق البحرين؛ 
بوصفهـــا تمثـــل نجـــدة لألســـر العفيفة 
المحـــدود،  الدخـــل  وذات  والفقيـــرة 
وتخـــرج للعامـــة اليوم بعبـــارات تحمل 
الرســـائل الســـامية التي وجدت ألجلها 
كــــ “قديمـــك يغنـــي حياتهـــم” و”نحـــول 
حاجـــة”  النـــاس  أكثـــر  إلـــى  عطـــاءك 
بحاجـــة  هنا..غيـــرك  مالبســـك  و”ضـــع 
لها”، لتســـتقبل تلـــك الحاويات مختلف 
ألعـــاب  إلـــى  المالبـــس  مـــن  التبرعـــات 
والكتـــب  واإللكترونيـــات  األطفـــال 
اليـــد  والعبايـــات واألحذيـــة وحقائـــب 
وغيرهـــا، والعمـــل مســـتمر منـــذ خمس 
المالبـــس  فـــرز  يتـــم  حيـــث  ســـنوات، 
الصالحة وتوزيعها على األســـر العفيفة 
داخـــل البحرين وخارجها لدول كاليمن 
يتـــم  حيـــن  فـــي  والســـودان،  واألردن 

إعادة تدوير المالبس البالية.

الريع للبرامج الخيرية

ويعبـــر رئيـــس جمعيـــة شـــجرة الحياة 
الخيرية االجتماعية خليل الديلمي عن 
السعادة والغبطة بهذا التجاوب الكبير، 
فهناك من يتبـــرع بالمبالغ المالية وآخر 
يتبرع بالمالبس والكماليات الزائدة عن 
الحاجـــة والصالحـــة لالســـتخدام، وكل 
جمعيـــة تتعـــاون مـــع إحدى الشـــركات 
المناطـــق، أي  وتوزيـــع حاوياتهـــا فـــي 
أن بعضهـــا يقتصـــر علـــى المناطق التي 
تخدمهـــا الجمعيـــة وبعضهـــا اآلخر في 
كل مناطـــق البحريـــن، وفـــي نهاية كل 
شـــهر، تســـلم الشـــركة المبالـــغ للجمعية 
تدويرهـــا،  المعـــادة  للمـــواد  بالنســـبة 
ويتـــم صرفهـــا فـــي البرامـــج الخيريـــة 
المخصصـــة لأليتـــام واألســـر المتعففة، 
كمـــا أن المالبـــس الجديـــدة والصالحة 
علـــى  الجمعيـــات  توزعهـــا  لالســـتهالك 

األسر المعوزة المسجلة في قوائمها.

المشاركة الطيبة مبشرة

ويـــرى رئيـــس جمعية المعاني الســـامية 
السيد حســـن السيد سعيد أن المشاركة 
مبشـــرة وتؤكـــد اهتمـــام النـــاس بمثـــل 
هـــذه المبادرات، وبالنســـبة لنـــا، لدينا ما 
يقـــارب مـــن 25 حاويـــة وتعمـــل كـــوادر 
الجمعية حســـب الموعد الشـــهري لجمع 
المحتويات وفرزها، فالمالبس الجديدة 
أو شـــبه الجديدة، نعيد غسلها وتغليفها 
المعـــارض  خـــالل  مـــن  إمـــا  وتوزيعهـــا 
واألنشطة الخيرية أو من خالل إرسالها 
كصـــور عبر الواتـــس أب لمـــن يحتاجها 
مـــن األســـر المحتاجـــة المســـجلة لدينا، 
الجمعيـــة.  مقـــر  مـــن  اســـتالمها  ويتـــم 

“المالبـــس  حســـن:  الســـيد  ويضيـــف 
التالفـــة، لها طريقـــة أخرى، حيث تتولى 
الشـــركة التـــي تعاقدنـــا معهـــا شـــراءها 
ونحـــول المبالـــغ إلـــى برامـــج تدريبية.. 
ننظم على ســـبيل المثال ورش تدريبية 
في مجال الكروشيه، المكياج، تصفيف 
الشـــعر، تعبئـــة المـــواد الغذائيـــة بحيث 

يســـتفيد منها أبناء األســـر”، موضًحا أن 
نجاح هذه التجربة، في مختلف مناطق 
البحرين وبالنســـبة للجمعيـــات الزميلة، 
العمـــل  اســـتمرارية  خـــالل  مـــن  يظهـــر 
وإقبال الناس على المســـاهمة بما تجود 
به أيديهم الكريمة، وهي من أجل صور 

التكافل في المجتمع البحريني.

أكــدت جامعــة البحرين اســتعدادها لتقديم دراســات جدوى لتحديد مدى الحاجة لكليــة للزراعة والتكاليف المتعلقة 
بإنشــائها. وببينــت أن التنميــة الزراعيــة تحظــى بأولويــة في الخطــة التطويرية لجامعــة البحريــن 2021-2016 التي 

تتضمن أهدافا ذات عالقة وطيدة بالتنمية الزراعية؛ للمساهمة في تحقيق األمن الغذائي وغيرها من األهداف. 

األعـــوام  فـــي  قامـــت  أنهـــا  الجامعـــة  وتوضـــح 
الماجســـتير  برنامجـــي  باســـتحداث  الماضيـــة 
والدكتـــواره فـــي التنميـــة المســـتدامة والبيئـــة، 
وهمـــا برنامجـــان متعـــددا التخصصـــات؛ لضمان 
توافـــر خريجيـــن ذوي كفـــاءات عاليـــة قادريـــن 
على المنافسة محليا وإقليميا في مجال التنمية 

الزراعية المستدمة. 
وتشـــير إلـــى أنهـــا قامـــت باســـتحداث برنامـــج 
البكالوريـــوس فـــي عمـــارة البيئة، وهـــو برنامج 
وإدارة  وتصميـــم  بتخطيـــط  يهتـــم  أكاديمـــي 
المساحات الخارجية في البيئة المبنية المفتوحة 
العامة والمســـاحات الخضـــراء والحدائق العامة 
والخاصـــة والمتنزهـــات واألســـواق والشـــواطئ 
والميادين وكذلك الساحات الصغيرة والشوارع 

في األحياء الحديثة  والتراثية .
وتشير إلى أنها تسعى لتطوير البحث العلمي في 
التخصصات الزراعية والتخصصات ذات عالقة 
وذلك بعقد فعاليات ومنتديات عالمية تسهم في 
تبادل الخبرات األكاديمة والتطبيقية التي تثري 
البحـــث العلمـــي فـــي مجـــال الزراعـــة محليا مما 

يحفـــز الزيادة في األبحـــاث العلمية المنصبة 
على الزراعة في مملكة البحرين. 

وقالـــت: يقوم قســـم علـــوم الحيـــاة بكلية 
العلمـــي  والبحـــث  بالتدريـــس  العلـــوم 
المتخصـــص فـــي مجـــاالت علـــوم البيئة 

والبحار والتقنية الحيوية وذلك 
علـــى المســـتوى الوطنـــي 

وتضـــم  واإلقليمـــي، 
مختبـــرات  الكليـــة 

مجهـــزة  حديثـــة 
المعـــدات  باحـــدث 
والمختبـــرات مثل 
األبحاث  مختبـــر 
ي  كـــز لمر ا
جيـــا  لو لبيو ا و
يـــة  ر لتطو ا

والكيمياء الحيوية 
والزراعـــة  والتغذيـــة 

النباتيـــة  النســـيجية 

والزراعة النسيجية الحيوانية والبيولوجيا الجئية 
والتقنية الحيوية والكائنات الدقيقة.

أما بالنسبة القتراح كلية البترول، فقد أوضحت 
جامعة البحرين أنها تقوم  بتقديم مقررات ذات 
عالقـــة بهـــذا التخصص في البرامـــج األكاديمية 
التي تقدمها كلية الهندســـة وكلية العلوم وكلية 
التعليـــم التطبيقـــي بالجامعـــة وهـــذه المقررات 
المؤسســـات  فـــي  للعمـــل  الخريجيـــن  تؤهـــل 
الصناعيـــة المعنية بالبتـــرول والمعادن ويتضح 
ذلـــك جليا في عـــدد خريجـــي جامعـــة البحرين 
الذين يعملون في شركات النفط والغاز المحلية 
ويســـهمون بشـــكل فعـــال فـــي تطويـــر وتعزيـــز 

قدرات هذا القطاع الحيوي بمملكة البحرين.
وتشـــير إلى أن كلية الهندســـة تطـــرح المقررات 
الهندســـية في برامج المرحلـــة الجامعية األولى 
والدراســـات العليـــا ذات الصلـــة بقطـــاع البترول 
والمعـــادن، إضافة إلى المقررات األساســـية كما 
تطرح مقررات تخصصية منها هندسة المصافي 
البتروليـــة وعلميـــات البتروكيميائيـــة وهندســـة 
البتـــرول، كما تطـــرح الكلية برنامج الماجســـتير 
في الهندســـة الكيميائيـــة والدكتوراة في 

الهندسة ) هندسة كيميائية (.
وتشـــير الجامعـــة إلـــى أنهـــا تقـــوم 
بتطويـــر برنامـــج الماجســـتير فـــي 
بالتعـــاون  وذلـــك  والغـــاز  النفـــط 
مـــن  وات  هيرويـــت  جامعـــة  مـــع 
المملكـــة المتحـــدة، وهـــي إحدى 
الجامعـــات المرموقـــة عالميـــا 
والمتميـــزة في هـــذا المجال 
وتســـهم الشراكة مع جامعة 
نقـــل  فـــي  وات  هيرويـــت 
الخبرات العالمية، وتعزيز 
التعليـــم  مخرجـــات 
وللبرنامـــج بمـــا يضمـــن 
ذوي  خريجيـــن  إعـــداد 
كفـــاءات عاليـــة قادرين 
محليـــا  التنافـــس  علـــى 
وإقليمـــا فـــي مجـــال النفط 

والغاز.

جامعة البحرين تعمل لتطوير البحث العلمي بالتخصصات الزراعية

ماجستير بالنفط والغاز بالتعاون مع جامعة بريطانية

ليلى مال اهلل
بدور المالكي

شملت المناطق 
القريية من 

المقابر

بدور المالكي

سعيد محمد

خليل الديلميالسيد حسن السيد سعيد

حاويات جمعية شجرة الحياة

حاويات جمعية المعاني السامية
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الــدوريــات،  أن  السواحل  خفر  قائد  صــرح 
ــارب عــلــى مــتــنــه 3  ــ ــن ضــبــط قـ تــمــكــنــت مـ
لقيامهم  وآســيــويــيــن”  “بحريني  أشــخــاص 
وتداوله  صيده  المحظور  الروبيان  بصيد 
القرار  بموجب  العام،  من  الفترة  هــذه  في 

الوزاري الصادر في هذا الشأن، منوها في 
الوقت ذاته إلى ضبط مركبة والقبض على 
سائقها “بحريني” وبحوزته 210 كيلو جرام 
من الروبيان. وأشار قائد خفر السواحل إلى 
أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، 

تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

عبر  تداوله  تم  مصور  مقطع  على  تعقيبا 
التواصل االجتماعي، صرح  بعض وسائل 
ــر عـــام مــديــريــة شــرطــة الــمــحــافــظــة  مــدي
المديرية تمكنت من  الشمالية، أن شرطة 
القبض على شخصين آسيويين )36 عاما، 
37 عاما( لقيامهما بسرقة قضبان حديدية 
من أمام أحد المنازل في منطقة دمستان. 

وأوضح أن عمليات البحث والتحري التي 
بــاشــرتــهــا شــرطــة الــمــديــريــة، أســفــرت عن 
تحديد هويتي المذكورين والقبض عليهما، 
بعد أن كانا قد قاما ببيع المسروقات ألحد 
محالت الخردة. وأشار مدير عام مديرية 
تم  ــه  أن ــى  إل الشمالية  المحافظة  شــرطــة 
الالزمة  القانونية  اإلجــراءات  كافة  اتخاذ 

وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على 4 لصيدهم الروبيان بالحظر

القبض على آسيويين سرقا حديدا بدمستان

طعنتان تنهيان حياة شاب على يد صديقه
ــل ــات ــق ــّوره ال ــ ــ ــر صـ ــاخـ ــب فـــيـــديـــو سـ ــب ــس ــدأت ب ــ ــ الـــمـــشـــاجـــرة ب

قضــت محكمــة التمييــز بقبــول الطعن شــكال لشــاب تســبب مع ســبق اإلصرار 
بوفــاة صديقــه بعدما اختلفا في مزحة بدأها القاتل بتصوير الضحية فيديو 
وهــو نائم ليســخر منه، فلم يقبل الضحية ذلــك والتقط للجاني صورة وكتب 
عليها عبارات غير الئقة وهو ما لم يقبل به المعتدي، وفي اليوم التالي التقى 
بالمجنــي عليــه ووجــه للمجنــي عليه طعنتين بصــدره أمام مــرأى أصدقائهما، 
وأيــدت ســجنه لمــدة 10 ســنوات، فيمــا رفضــت محكمــة أول درجــة قبــول 
الدعــوى المدنيــة كونها رفعــت على غير كامل األهلية وألزمــت رافعها )عائلة 

الضحية( بمصاريفها ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

الشاب  العامة  النيابة  أحالت  وكانت 
للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 17 
يناير 2018، اعتدى مع سبق اإلصرار 
عــلــى ســالمــة جــســم الــمــجــنــي عليه 
بواسطة سكين بأن بّيت النية وعقد 
العزم على ضربه وأعّد لهذا الغرض 
سالحا أبيض )مطواة(، وما إن ظفر 
استقرتا  طعنتين  طــعــنــه  حــتــى  ــه  ب
ــدره فــأحــدث بــه اإلصــابــات  فــي صــ
الشرعي  الــطــب  بتقرير  الموصوفة 
والتي أودت بحياته ولم يقصد من 

ذلك قتله، لكنه أفضى إلى موته.
وتشير التفاصيل إلى أنه كان قد ورد 
بالغ لغرفة العمليات الرئيسة مفاده 

وجــود جثة شاب ملقاة بجوار أحد 
ويبدو  الحورة،  منطقة  في  المنازل 

أنه قد تعرض للطعن في الصدر.
والتحري  البحث  عمليات  وبــإجــراء 
هوية  إلى  األمنية  األجهزة  توصلت 
المعلومات  وبحسب  إنــه  إذ  القاتل، 
قد  أنــه  تبين  الحين  بــذلــك  ــيــة  األول
المتهم  بــيــن  فيما  مــشــاجــرة  نشبت 
وصديقه )المجني عليه( بشأن مقطع 
المجني عليه وصورة  فيديو صّوره 
المجني  علم  دون  الجاني  صــورهــا 

عليه.
واتضح أنه في اليوم السابق للجريمة 
عليه  المجني  وصديقه  المتهم  كان 

برفقة عدد من أصدقائهما في رحلة 
عودتهم  وأثناء  “الصخير”،  البر  إلى 
المجني عليه قليال  نام  إلى منازلهم 
صــّوره  أن  إال  الطاعن  مــن  كــان  فما 

فيديو ساخرا منه.
ــيــه بــذلــك  ــمــجــنــي عــل ــم يــقــبــل ال ــ ولـ
وأرفق  لصديقه  إلى  صــورة  والتقط 
عليها عبارة غير الئقة، وقال للجاني 
إنـــه ســيــنــشــر الـــصـــورة عــلــى مــواقــع 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي ويــرفــق بها  ال

التعليق المشار إليه.
التالي  باليوم  جمعهما  لقاء  وفي 
تحدث الطاعن والمجني عليه عن 
بضرورة  ليتفاهما  الموضوع،  هذا 

بحوزته  لما  منهما  أٍي  نشر  عــدم 
من فيديو أو صورة عبر أي منصة 
وأثناء  أنه  إال  اجتماعي،  تواصل 
ذلك الحديث أخرج الجاني سكينا 
صغيره نظرا لعدم تفاهمهما بشأن 
المسألة، وهجم على المجني عليه 
ما  بها في صــدره وبطنه،  وطعنه 
تسبب في وصول إحدى الطعنات 
في الصدر إلى الغشاء “البريتوني” 
في  النافذ  الجرح  وتسبب  للقلب 
وتوقفه  بالقلب  تمزق  في  الصدر 
بتقرير  ثبت  مــا  وهــو  العمل،  عــن 
الطبيب الشرعي الذي كشف على 

الجثة.

7 سنوات لوافد قتل قريبه طعنا بسكين
ــر ــك ــة س ــ ــال ــ ــح ــ ــا ب ــ ــمـ ــ ــا مـــــشـــــادة وهـ ــمـ ــنـــهـ ــيـ ــت بـ ــ ــعـ ــ وقـ

رفضــت محكمــة التمييــز طعــن وافــد اعتــدى علــى ســالمة جســم قريبــه 
بواســطة ســكين، وانتهــى المطــاف باألخيــر ميتــا بطعنــة نافــذة بالظهــر 
وصلت إلى رئته اليســرى، حال كونهما بحالة ســكر واختلفا بشــأن ســبب 
عــدم قبــول المجنــي عليــه لعــروض بعض الشــركات توظيفــه، إال أنه ظل 
عاطال ويطلب توظيفه براتب أكثر مما يعرض عليه، كما أنه توجد بينهما 

خالفات عائلية سابقة.

 7 لــمــدة  بالسجن  معاقبته  ــدت  وأيـ
البالد،  النهائي عن  سنوات واإلبعاد 
قــبــل محكمة  ــن  مـ تــخــفــيــفــهــا  ــعــد  ب
ــنـــوات في  10 سـ ــنــاف مـــن  ــئ االســت
وقت سابق؛ نظرا لعدم تحقق شرط 
الــظــرف الــمــشــدد الــخــاص بــتــنــاول 
ــادا على  ــتـ ــمــســكــرات كــونــهــمــا اعـ ال

تناولها معا.
وكـــــــانـــــــت أوضـــــــحـــــــت مـــحـــكـــمـــة 
من   336/2 ــمــادة  ال أن  االســتــئــنــاف 
أنه  على  نصت  الــعــقــوبــات،  قــانــون 
“يــعــد ظــرفــا مــشــددا كــذلــك وقــوع 
ــن الــجــانــي تــحــت تــأثــيــر  ــفــعــل مـ ال
عدم  مــع  ــك  وذل التخدير  أو  السكر 
اإلخالل بأحكام الفقرة األخيرة من 
العقوبات”، إذ  34 من قانون  المادة 
تنص المادة المذكورة فقرة 2 على 
في  نفسه  الــمــجــرم  أوجـــد  “إذا  أنــه 
بغية  التخدير عمدا  أو  السكر  حالة 
منه،  وقعت  التي  الجريمة  ارتكاب 

كان ذلك سببا مشددا للعقوبة”.
الطاعن  أن  إلى  تطمئن  ال  فإنها  لذا 
السكر  حــالــة  فــي  نفسه  أوجـــد  قــد 
وأنه  الجريمة،  ارتكاب  بغية  عمدا 
قــد ارتــكــب جــريــمــتــه تــحــت تأثير 
حــالــة الــســكــر الــنــاتــجــة عــن تــنــاولــه 
مواد مسكرة أو مخدرة، وكان ذلك 
إن  إذ  أيضا،  اإلحــالــة  أمــر  في  ثابتا 

النيابة العامة لم ترتكن في وصفها 
ــتــوافــر ظــــروف وقـــوع  ــقــانــونــي ل ال
الفعل من الجاني تحت تأثير حالة 

السكر أو التخدير، وهو ما تؤيده.
أن  إلــــى  الــقــضــيــة  أوراق  وتــشــيــر 
الواقعة كانت قد حصلت في منطقة 
إذ   ،2018 يونيو   8 بتاريخ  سلماباد 
معه  التحقيق  أثــنــاء  الــطــاعــن  قــرر 
بمعرفة النيابة العامة أنه والمجني 
المشروبات  يحتسيان  كــانــا  عليه 
وظال  سكر،  بحالة  وأنهما  الروحية 
حصول  عدم  مسألة  عن  يتناقشان 
وبقائه  وظيفة  على  عليه  المجني 
مدة طويلة،  منذ  العمل  عن  عاطال 
إليه  كــانــت تصل  األخــيــر  أن  وبــيــن 
عــروض توظيف من شركات عدة، 
بتلك  الــعــمــل  يــرفــض  كـــان  أنـــه  إال 
الشركات، والسبب يعود إليه، إذ إنه 
راتــب  على  بالحصول  يــرغــب  كــان 

أعلى مما يتم عرضه عليه.
وأفاد أنه حاول نصح المجني عليه 
بــالــقــبــول بــأيــة فــرصــة عــمــل؛ حتى 
الوظيفة  الحصول على  يتمكن من 
إلــيــه، إال أن  الــذي يطمح  والــراتــب 
القبول  يرفض  كــان  عليه  المجني 

بنصيحته.
هــذا تطور  نقاشهما  أن  إلــى  وأشــار 
فيما  مــشــادة كالمية  ــى  إل وتــحــول 

بينهما، اعتدى عليه خاللها المجني 
يده  بواسطة  صفعه  والـــذي  عليه، 
على وجهه، فما كان منه إال أن سأل 
عن سبب اعتدائه عليه، لكنه تفاجأ 
أخرى  مــرة  عليه  المجني  باعتداء 

بذات الطريقة.
فلم يتمالك المدان أعصابه وتوجه 
يبحث  وظــل  المطبخ  إلــى  مباشرة 
عن سكين طعام، والتي جلبها إلى 
ظهره،  فــي  قريبه  وطــعــن  الــغــرفــة، 
وعندما شاهده ينزف الدماء بغزارة 
الموقع  من  هرب  ساكنا،  يحرك  وال 
أداة  السكين  معه  وحــمــل  مسرعا 
الجريمة، والتي غسلها وألقاها في 
مكان ما خارج مسكن العمال الذي 

يقطنان فيه.
كما أضاف أنه في تلك الليلة ذهب 
ــدى الــبــنــايــات الــواقــعــة في  إلـــى إحـ
المنامة،  بمنطقة  الــمــعــارض  شــارع 
ينام،  حتى  فيها  غــرفــة  واســتــأجــر 
من  اتصاال  تلقى  اليوم  نفس  وفــي 
منه  طلبوا  والذين  الشرطة،  أفــراد 
الـــنـــزول إلــيــهــم مــن الــغــرفــة وأنــهــم 
بانتظاره أسفل البناية التي يستأجر 
وتم  لهم  فاستجاب  فيها،  الغرفة 

القبض عليه.
بمعرفة  الــواقــعــة  فــي  وبالتحقيق 
للشهود،  وســؤالــهــا  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
الجاني  مع  أنــه يسكن  أحدهم  قــرر 
الواقعة  بأن  وأفــاد  عليه،  والمجني 
لها  إن  بـــل  ــقـــط،  فـ ــذلـــك  كـ ــيــســت  ل
تكثر  كــانــت  إذ  ــقــة،  ســاب خــلــفــيــات 
بينهما الخالفات والمشاكل العائلية 
الــمــشــادة  ــذه  بــلــدهــمــا، وأن هــ فـــي 
كانت  بينهما  التي حدثت  الكالمية 

النهاية لحياة المجني عليه.
مــســؤولــهــم  أن  الـــشـــاهـــد  وأضــــــاف 
أن  منهم  قــد طلب  كــان  العمل  فــي 
يسمحوا للمجني عليه أن ينام معهم 
ــغــرفــة، وبــالــفــعــل ســمــحــوا له  فــي ال
بالنوم معهم في الغرفة، على الرغم 
من أنه كان قد احتسى المشروبات 
الكحولية قبل دخوله إليها، وعقب 
بصرخات  تفاجأوا  للنوم  خلودهم 
المجني عليه، والذي ما إن أشعلوا 
األنــوار شاهدوه ملقى على األرض 
من  تنزف  والــدمــاء  بشدة  ويصرخ 
ظهره بغزارة، فيما كان باب الغرفة 
مفتوحا، فسألوه عمن ارتكب ذلك، 
فقرر لهم أن الطاعن هو من تسبب 
بها بعدما دخل إلى غرفتهم وطعنه 

في ظهره.
الشرعي  الطبيب  تقرير  من  وثبت 
كانت  عليه  المجني  دم  عينه  أن 
من   %  86.4 نسبة  عــلــى  تــحــتــوي 

الكحول.
وجاء في تقرير الصفة التشريحية 
إصابة  نتيجة  هو  الوفاة  سبب  أن 
ــذت إلـــى  ــفـ ــة حـــــــادة، نـ ــ بــطــعــنــة آللـ
قطعا  وأحدثت  الصدري  التجويف 
ــرئــة الــيــســرى وســبــبــت نزيفا  فــي ال

جسيما.
لــلــمــحــكــمــة أن الــطــاعــن  كــمــا ثــبــت 
بتاريخ 8 يونيو 2018، اعتدى على 
سالمة جسم المجني عليه بأن قام 
سكين  بواسطة  ظهره  فــي  بضربه 
مــســبــبــا لـــه اإلصـــابـــات الــمــوصــوفــة 
والتي  التشريحية  الصفة  بتقرير 

أفضت إلى وفاته.

المنظمات الحقوقية تشيد بتطبيق التعّلم “عن بعد”
أكــدت جمعيــة الحقوقييــن البحرينيــة وجمعيــة مبــادئ لحقوق اإلنســان وجمعية 
المرصد لحقوق اإلنســان في بيان أمس، أن اســتمرار تقديم خدمات التعليم “عن 
بعــد” تحــت مظلة وزارة التربية والتعليم في ظــل جائحة كورونا يعكس الحرص 
التــام مــن الدولــة ممثلة في الوزارة على تعميق فكرة إلزامية التعليم واســتمراره 

رغم الظروف الصعبة.

ــمــا أعــلــنــتــه  وأشــــــادت الــمــنــظــمــات ب
الستقبال  استعدادها  بشأن  الــوزارة 
أكثر من 10 آالف طالبة وطالب في 
القادم  العام  االبتدائي  األول  الصف 
وجهوزيتها إلعادة تشغيل 9 مدارس 

بعد الصيانة الشاملة. 
المنظمات  ــاء  ــ رؤسـ أكـــد  بـــدورهـــم، 
الطيب وفريد  البحرينية عبدالجبار 
التعليم  أن  الغريري  ومحسن  غــازي 
ــوزارة  ال وفرته  ما  في ظل  بعد  عن 
ــن ضــمــانــات  ــبــحــريــن مـ وجـــامـــعـــة ال

جوهرية سيمكن مستقبال المدرسين 
الجامعات  الــمــدارس وأســاتــذة  فــي 
بعد  عــن  التدريس  مــن  البحرينيين 
فـــي مـــــدارس وجـــامـــعـــات ومــعــاهــد 
عالمية دون تكاليف كبيرة بما يعزز 

ــدول،  ــ مـــن تــنــاقــل الــخــبــرات بــيــن ال
ويدعم مسيرة التعليم والتطوير في 
الكادر  كفاءة  للعالم  ويبرز  البحرين 

التعليمي واألكاديمي البحريني. 
وأشــــــادت الــجــمــعــيــات فـــي بــيــانــهــا، 
بــجــهــود حــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــة صـــاحـــب الـــســـمـــو رئــيــس  ــاسـ ــرئـ بـ

الــــوزراء، ومــســانــدة صــاحــب السمو 
لرئيس  األول  ــنــائــب  ال الــعــهــد  ــي  ولـ
شــؤون  إدارة  فــي  الــــوزراء  مجلس 
المرحلة  كورونا  مرحلة  في  الدولة 
االســتــثــنــائــيــة، وهــــي جــهــود بنيت 
العقلية  تعكس  علمية  أســس  على 
والموضوعية  المعرفية  والمنهجية 
مملكة  في  الــقــرار  عليها  يبنى  التي 

البحرين.

وبــيــنــت أن فــجــائــيــة انــتــشــار هــذا 
بفهم  قوبلت  العالم  فــي  الــفــيــروس 
اســتــبــقــائــي مـــن حــكــومــة الــبــحــريــن 
اتــخــاذ حــزمــة من  مما مهد وســـرع 
في  والعالجية  الوقائية  ــقــرارات  ال
البحرين  جعل  بما  المجاالت  شتى 
فــــي وضـــــع عـــــام صـــحـــي مــطــمــئــن 
ــم  ــعــال ــدول ال ــ ــ ــارنـــة ب ــقـ ــقــر مـ ومــســت

األخرى.

المنامة - جمعية الحقوقيين

إتاحة الفرصة أمام 
الخبرات البحرينية 

للتدريس في الخارج

نظرات في الفرد والمجتمع... صاحب الّرأي
Û :يقول الشاعر
Û الرأي قبل شجاعة الشجعان **  هو أول وهي المحل الثاني
Û  .تتنــاوب اإلنســان ميــول وأهــواء مــن الهواجــس فيمــا يفعــل وفيمــا يقــول

وإزاء كل تصــّرف هاجــس يقــول: افعــل, وآخــر يقــول ال تفعــل. وقد وردت 
فــي القــرآن الكريم تعويذة خاصة بالوســواس الخناس الذي يوســوس في 

صدور الناس.
Û  ولكــن الظــروف والمالبســات التــي تحيــط بأعمــال البشــر وأقوالهم ليســت

بتلــك البســاطة التي تــدل دائما على اتخــاذ المواقف الصحيحــة. فالغضب 
واالنفعــال والقلــق والحيــرة والتــردد مضافــة إلــى الجهــل باألمــور ومــا هــو 
مكبــوت فــي العقــل الباطــن كثيــًرا ما تحــول بين األفــراد والجماعــات دون 

الورود إلى القرار الصواب.
Û  الــرأي وهنــا يأتــي دور التوعيــة واإلرشــاد والنصــح ومســئولية أصحــاب 

والتجربة لإلدالء بأفكار ومعالجات تنير الطريق لمن ضـّل عن سبيله.
Û  وعادة ما يتصّدر خطباء الجوامع ومنابر الوعظ لمهمة اإلرشــاد مســتندين

إلــى أحاديــث الترغيــب والترهيب منذ فجــر التاريخ اإلســالمي إلى اليوم. 
فــي  مــا دامــوا  ّــرون ويدعــون  لربهــم ويكبـ ّــون  الســامعون فيصلـ وينفعــل 
ّــوا رجع أكثرهــم إلى ما كانــوا عليه من قبل  أورادهــم خاشــعين. فــإذا انفضـ
وكأنهم قد نسوا ما ذكـّروا به. وال بد للعاقل المفكـّر أن يسأل عن األسباب.

Û  يبدو لي أن من أهم األسباب هو أن المستمعين لتلك المواعظ قد ملـّوا من
تكرارهــا مــن كثــرة ما ســمعوها ألنهم مقتنعــون بها أصــال باعتبارها مواعظ 
عامــة مســلم بهــا وليســت خاصــة بحــل مشــكلة كل فــرد منهــم والظــروف 

الخاصة التي يعاني منها دون غيره.
Û  فمثال قد يكون من بينهم من هو بائس فقير, أو قليل الدخل وله ذرية ينفق

عليها, فال يجد طريقا غير خيانة الذمــّة أو الرشوة أو االختالس ومثل هذا 
الشــخص ال تفيــد فيــه المواعظ, وإنما يتطلب ذلــك معالجة وضعه الخاص 
مــن قبــل المجتمــع والدولــة. ومثل آخر لفرد عانى فــي طفولته األمّرين من 
شــظف العيش وقســوة الوالدين أو فقدانهما, ولم يجد في مجتمعه رحمة 
وال شفقة بل إعراضا وتجاهال وفيه من يبيت متخما وجاره جائع.. فتنبت 
فيه الكراهية وحب االنتقام. وذلك أمر كثير الحدوث. فهو إذن بحاجة إلى 
عالج نفســي وتربوي وتأهيل للحصول على عمل شــريف, وال تكفيه مجرد 

الموعظة ثم تركه لحال سبيله وحيدا ضائعا.
Û  واألمثلة في هذا المجال كثيرة وخالصة األمر أن النصائح والمواعظ يجب

أن تقتــرن بدراســة أوضــاع وظــروف المنحرفيــن فــي ســلوكهم األخالقــي 
والمجتمعــي واألخــذ بيدهــم للتخلــص مــن تلــك الظــروف. والمجتمعــات 

المتقدمة الراقية تفعل ذلك في القليل أو الكثير.
Û  وحتــى اإلنســان العــادي الملتــزم ال يخلو من الحاجة لمعرفــة الرأي الصائب

التخاذ القرار فيما هو مشكل ومحيــّر.. 
Û  وفــي خبــرة المختصيــن والمفكريــن والمثقفيــن واألدبــاء والكتــاب مجــال

واســع ألبــداء االراء المفيــدة فــي معالجة مشــاكل المجتمع وهمــوم الناس, 
وليتهم يفعلون, فنحن بحاجة ماســّة إلى صاحب الرأي وحالل المشاكل.

Û  وأخيًرا أتمنــّى على الدوائر المسئولة عن الوضع المعيشي وكذلك مؤسسات
المجتمــع المدنــي والجمعيات أن تضع في اعتبارها مع المســاعدات المالية 

والعينية شعارا يقول:
Û  نســاعدك لنعلمــك كيــف تســاعد نفســك بنفســك ( وهللا ال يضـــيع أجــر مــن (

أحسن عمال. 

بقلم: تقى محمدالبحارنة

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم
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المنامة - المصرف المركزي

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي بأنه تمــت تغطية اإلصــدار رقم 
ISIN BH000J3R14B5( 1811( مــن أذونــات الخزانــة الحكومية 

األسبوعية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة البحرين.

وتبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 
مليون دينار لفترة استحقاق 
91 يوًمـــا تبـــدأ فـــي 3 يونيو 
2020 وتنتهي في 2 سبتمبر 
2020، كمـــا بلـــغ معدل ســـعر 
الفائدة هـــذه األذونات 2.29 
الفائـــدة  بســـعر  مقارنـــة   %
الســـابق  لإلصـــدار   %  2.28

بتاريخ 27 مايو 2020. 

وبلـــغ معـــدل ســـعر الخصـــم 
قبـــول  وتـــم   ،%  99.425
أقـــل ســـعر للمشـــاركة بواقع 
قـــد  أنـــه  علًمـــا   ،%  99.397
تمت تغطية اإلصدار بنســـبة 

.% 100
وبلغ الرصيد القائم ألذونات 
الخزانة مع هـــذا اإلصدار ما 

قيمته 2.110 مليار دينار.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

علي الفردان

المحرر االقتصادي

انطلــق برنامــج بنك ســتاندرد تشــارترد “المــرأة والتكنولوجيا” في البحريــن، بالتعاون 
والتنســيق مــع المجلــس األعلى للمــرأة وخليج البحريــن للتكنولوجيا الماليــة “الفنتك”؛ 
لدعم الشركات التي تقودها رائدات أعمال لمشروعات تقنية المعلومات والتكنولوجيا 

اإلبداعية، في ظل تنامي االتجاه العالمي نحو الحلول الرقمية إثر جائحة “كورونا”.

وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لبنك ســـتاندرد 
تشـــارترد )البحريـــن( عبـــدهللا بوخوة، أن 
إطـــاق البرنامـــج العالمـــي فـــي المنامـــة 
يأتي في ظل ظروف صعبة لكنها مواتية 
بالنســـبة لمشـــروعات التقنيـــة فـــي ظـــل 
جائحـــة كورونـــا التـــي حتمـــت التحـــول 

الرقمي.
علـــى  عمـــل  البنـــك  “إن  بوخـــوة  وقـــال 
الرقميـــة، وأنـــه  االنفتـــاح علـــى الحلـــول 
بصدد إطـــاق خدماتـــه الرقميـــة بحلول 
نهايـــة هـــذا العام، إذ ســـيغني زبائن البنك 

من الحاجة إلى زيارة الفروع”.

وســـيتيح برنامج “المـــرأة والتكنولوجيا” 
ناشـــئة، ســـيتم  10 شـــركات  لــــ  الفرصـــة 
ترشيحهن لانضمام في برنامج تدريبي 
لمـــدة 8 أســـابيع، وســـيتبع ذلـــك العـــرض 

النهائي في سبتمبر 2020.
إضافة إلـــى التوجيه والتدريـــب بمناهج 
ذات المســـتوى العالمي، سيوفر ستاندرد 
تشـــارترد جائـــزة إجمالية بقيمـــة 50 ألف 
دوالر ألفضـــل 5 مشـــاريع )10 آالف دوالر 
البحريـــن  خليـــج  وســـيقدم  فائـــز(،  لـــكل 
للتكنولوجيـــا المالية للفائزين إقامة لمدة 

3 أشهر في مقرهم.

وأكـــد بوخـــوة أن البرنامـــج يهـــدف إلـــى 
دعـــم الشـــركات الجديـــدة ذات القيادات 
النســـائية في البحرين وتقديـــم التوجيه 

واالحتضان لها. 
من جانبـــه، قال الرئيس التنفيذي لخليج 
البحرين للتكنولوجيا المالية خالد دانش 
“لـــم يكـــن لابتـــكار أهميـــة فـــي أي وقت 
مضى أكثر مما هو في ظل الوباء الحالي، 
وســـيركز برنامجنـــا علـــى الحلـــول التـــي 
يمكـــن أن تســـخر التكنولوجيـــا واإلبـــداع 

والمجتمـــع  الصحـــة،  فـــي  للمســـاعدة 
واستمرار األعمال”. 

وقالت مدير مركز التوازن بين الجنسين 
بالمجلـــس األعلـــى للمـــرأة رانيـــة الجرف 
“إن مســـاهمة المـــرأة البحرينية قد بلغت 
42 % مـــن مالكـــي الســـجات التجاريـــة، 
و48 % مـــن مالكـــي الســـجات التجارية 
االفتراضية،وتشـــكل 35 % فـــي مجـــال 

التكنولوجيا المالية.

ــا” ــ ــورون ــ ــه عــالــمــي نــحــو الـــحـــلـــول الــرقــمــيــة إثــــر “ك ــوجـ وســــط تـ
إطالق برنامج لتحفيز رائدات األعمال بالمشروعات التكنولوجية

فيروس كورونا وحقوق تسجيل الدواء العالجي
وق التصنيـــع واإلنتـــاج وحقوق بيـــع المنتجات وما يرتبـــط بها. وبما أن 
حـــق التســـجيل يكـــون فـــي العادة محليـــا وداخل حـــدود البلـــد، فيجب 
القيـــام بتقديـــم طلـــب بتســـجيل حق االختراع فـــي البلـــد المعني حيث 
تتم الدراســـة الفنية والقانونية والطبية للطلب. وهذا يتم، وفق أحكام 
القانـــون والممارســـات المهنيـــة المتبعة مع التحاليل الطبية والســـريرية 

وفق الممارسات المهنية واألخاقية السليمة. 
تســـجيل  العاجـــي دون  الـــدواء  أو  المصـــل  اكتشـــاف  فـــإن  وقانونـــا، 
االكتشـــاف أو عـــدم تســـجيل حـــق االختراع يعطـــي الشـــركات المنتجة 
الحـــق في التصنيع دون الحصول علـــى موافقته وكذلك دون منحه أي 
مقابل مادي أو رســـوم، نظرا لعدم التســـجيل الذي يمنع من االســـتفادة 
من االكتشـــاف بأي طريقة دون الحصول علـــى موافقة »صاحب الحق« 

المسجل وفق القانون.
 ونقول، يجوز أن يتم التسجيل باسم مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات 
معا. واآلن مع العمل الجماعي المشـــترك فإن جميع من شـــارك له الحق 

في المشاركة في التسجيل. 
وفـــي مثـــل هذه الحـــاالت، يتم االتفـــاق فيما بين المجموعـــة في كيفية 
التســـجيل في اســـم كل طرف ونسبة التســـجيل، وكل هذا يحتاج لفهم 
وتدوين قانوني سليم. من الناحية القانونية، حق التسجيل يمنح فقط 
ألول شـــخص »أو مؤسســـة« تقدم بطلب لتســـجيل منتجـــه أو اختراعه 
وبمجـــرد التســـجيل يصبح هـــذا الحق محتكرا له وحـــده ويتصرف فيه 
بمـــا يعود عليه مباشـــرة بالمنافع وفـــق أحكام القانـــون. وفي هذا حفظ 
للحقوق وتشجيعا للفكر واالبداع في شتى المجاالت العلمية أو األدبية 

أو الفنية التي تستفيد منها البشرية لألزل. 

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

“طيران الخليــج”: 33.4 ألف دينار لمناولة البضائــع والبريد بإيطاليا

الخدمــات قطــاع  علــى  تعامالتهــم  ركــزوا  المســتثمرون 

لصيانة اآلبار والتصديع بحقل البحرين

“البورصة”: تداول 2.9 مليون سهم بـ 905.5 ألف دينار

طرحــت شــركةتطوير للبتــرول 4 مناقصــات أمــس؛ لتقديــم الخدمــات 
اإلشرافية والهندسية لعمليات صيانة اآلبار والتصديع، شراء فواهات 
آبــار الغــاز، توقيــع زمني لتوريــد كابالت الحفــر، واتفاقية شــراء موانع 

صدأ كيميائية بنحو 2.91 مليون دينار.

لتوفيـــر  األولـــى  المناقصـــة  وكانـــت 
والهندســـية  اإلشـــرافية  الخدمـــات 
لعمليـــات صيانـــة اآلبـــار والتصديع من 
أجـــل تطوير حقل البحريـــن، خصوًصا 
أن اآلبـــار القائمة تتطلب بشـــكل دوري 
إجـــراء إصاحات؛ لضمان مســـتويات 
اإلنتـــاج قـــدر اإلمـــكان. وتنافـــس على 
المناقصـــة 3 شـــركات، علـــق عطـــاءان 
 fracturing“ منهـــا وأقل عطاء لشـــركة
 ”horizontal well completions inc
بنحـــو 5.66 مليـــون دوالر )مـــا يعـــادل 
نحـــو 2.1 مليون دينار( وأكبرها بقرابة 
6.5 مليون دوالر )ما يعادل 2.4 مليون 

دينار(.
والمناقصـــة الثانيـــة لتوقيع عقد زمني 
لمدة 5 ســـنوات لتوريد كابات الحفر، 
تنافـــس عليهـــا 5 شـــركات علـــق عطاء 
Sch� “وحيد منها وأقل عطاء لشـــركة 

بنحـــو   ”lumberger Overseas S.A
نحـــو  يعـــادل  )مـــا  دوالر  مليـــون   1.8
658.5 ألـــف دينـــار( وأكبرهـــا بقرابـــة 8 
ماييـــن دوالر )مـــا يعـــادل 3 ماييـــن 

دينار(.
لشـــراء فواهـــات  الثانيـــة  والمناقصـــة 
آبار الغاز، وهـــي معدات ضرورية آلبار 
الغاز ذات الضغط العالي للمشـــروعات 
المعـــدات  هـــذه  ألن  ونظـــًرا  المقبلـــة. 
شـــديدة األهمية وتحتـــوي على ضغط 
عالـــي، تنافـــس عليهـــا 6 شـــركات علق 
عطـــاء 3 منها وأقـــل عطاء بنحو 64.3 

ألف دينار.
أما المناقصة األخيرة، فإنها بخصوص 
صـــدأ  موانـــع  شـــراء  اتفاقيـــة  توقيـــع 
وتســـتخدم  ســـنتين،  لمـــدة  كيميائيـــة 
موانـــع الصـــدأ الكيميائيـــة لمنـــع تراكم 
الصدأ على األســـطح الداخلية ألنابيب 

التدفـــق، عن طريق خلق طبقة ســـلبية 
على األســـطح الداخلية لهذه األنابيب، 
تنافس عليها 5 عطاءات علق عطاءان 
 Halliburton“ منها وأقل عطاء لشركة
Worldwide LTD” بقيمـــة 158.4 ألف 
دوالر )مـــا يعادل نحو 59.6 ألف دينار( 
وأكبرهـــا بقرابـــة 6.9 مليـــون دوالر )ما 

يعادل 2.6 مليون دينار(.
وأظهـــرت أحـــدث بيانات نشـــرت على 
موقع مجلـــس المناقصات والمزايدات 
أمـــس فتـــح 6 مناقصـــات تابعـــات لـ 3 
جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 25 عطاء، 
فـــي حيـــن تـــم تعليـــق 11 عطـــاء تابًعا 
أقـــل  5 مناقصـــات. وبلـــغ مجمـــوع  لــــ 
العطاءات المقدمة نحو 2.945 مليون 

دينار.
لشـــركة  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
طيران الخليج لتقديم خدمات مناولة 
ميـــان  مطـــار  فـــي  والبريـــد  البضائـــع 
مالبينســـا الدولـــي في إيطاليـــا لمدة 5 
4 عطـــاءات  تنافـــس عليهـــا  ســـنوات، 
علـــق 3 منهـــا وأقـــل عطـــاء بقيمـــة 80 
ألـــف يورو )ما يعـــادل 33.4 ألف دينار( 
وأكبرها بقيمة 85 ألف يورو )ما يعادل 
35.5 ألـــف دينـــار(. كمـــا فتـــح المجلس 
مناقصة إلدارة التخطيط والدراســـات 
لتصنيـــع  والمـــاء  الكهربـــاء  بهيئـــة 
وتركيب معروضات القدرة الغير فعالة 
الديناميكية تنافســـت عليها شـــركتين 

بعطاءات فنية.

أقفل مؤشر البحرين العام أمس عند مستوى 1,269.86 بارتفاع وقدره 0.24 نقطة مقارنة بإقفاله يوم األحد، 
فــي حيــن أقفــل مؤشــر البحريــن اإلســالمي عنــد مســتوى 578.85 بارتفــاع وقــدره 1.12 نقطــة مقارنــة بإقفاله 

السابق.

وتـــداول المســـتثمرون 2.98 مليـــون 
ســـهم، بقيمة إجمالية قدرها 905.48 
ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذهـــا مـــن خال 
المســـتثمرون  ركـــز  إذ  صفقـــة،   129
قطـــاع  أســـهم  علـــى  تعاماتهـــم 

الخدمـــات، التـــي بلغت قيمة أســـهمه 
أي  دينـــار  ألـــف   497.34 المتداولـــة 
القيمـــة  مـــن   %  54.93 نســـبته  مـــا 
اإلجماليـــة للتـــداول وبكميـــة قدرهـــا 
901.07 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذها من 

خـــال 65 صفقة. وجـــاءت إي بي إم 
تيرمينالـــز البحرين في المركز األول، 
المتداولـــة  أســـهمها  قيمـــة  بلغـــت  إذ 
نســـبته  مـــا  أي  دينـــار  ألـــف   199.57
22.04 % من إجمالي قيمة األســـهم 

المتداولـــة. أمـــا المركـــز الثانـــي فكان 
لشـــركة البحرين لاتصـــاالت )بتلكو( 
بقيمـــة قدرهـــا 146.20 ألـــف دينـــار، 
أي مـــا نســـبته 16.15 % من إجمالي 

قيمة األسهم المتداولة.
البحريـــن  مجمـــع  شـــركة  وجـــاءت 
لألسواق الحرة بقيمة قدرها 145.77 
ألـــف دينـــار، أي ما نســـبته 16.10 % 

من إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

المنامة - بورصة البحرين

اسطنبول - رويترز

“التركية” تتوقع تراجعا 
60 % بأعداد الركاب

الــخــطــوط  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  ــال  قــ
الشركة  إن  أيجي  إلكر  التركية  الجوية 
العالمي  الطلب  بطيئا في  تعافيا  تتوقع 
بحلول نهاية أشهر الصيف، لكن سيكون 
أعـــداد  فــي  تــراجــع نسبته 60 %  هــنــاك 

الركاب.
واســتــأنــفــت الــنــاقــلــة الــتــركــيــة الــرحــالت 
الــمــحــلــيــة أمـــس بــعــد نــحــو شــهــريــن من 
المتوقع  ومــن  “كــورونــا”.  بسبب  تعليقها 
اعتبارا  الدولية  أن تعود بعض رحالتها 

من 10 يونيو الجاري.

دعوة للرقابة على بيع رمال بناء “مغشوشة”
ــولة” ــا “مغسـ ــى أنهـ ــة علـ ــوق المحليـ ــي السـ ــا فـ ــم تداولهـ يتـ

تزايـــدت فـــي الفتـــرة األخيرة عمليـــات الغش في 
ســـوق رمال البناء، حيـــث يقوم عدد من العاملين 
فـــي القطـــاع ببيـــع رمال الســـتخدامها فـــي البناء 
علـــى أنهـــا رمال تـــم غســـلها، ولكنها فـــي الحقيقة 
ليســـت كذلك. وبحســـب عاملين فـــي قطاع مواد 
البناء، فإن أسعار الرمال المغشوشة تقل عن سعر 
السوق بنحو النصف، لكنها تفتقد إلى الجودة مما 
يســـبب مشـــكات في البناء جراء نسبة الملوحة 
المرتفعـــة فـــي هـــذه الرمال األمر الـــذي يؤثر على 

جودة المباني.
ذات  للرمـــال  البيـــع  بأعمـــال  يقـــوم  مـــا  وعـــادة 
الجودة المتدنية في الســـوق بعـــض العاملين من 
الجاليات اآلسيوية؛ لتحقيق الكسب السريع على 
حســـاب الشـــفافية مع الزبائن، حيث إن كثيرا من 

المســـتهلكين ال يعلمـــون عـــن حقيقة هـــذه الرمال 
ويبحثون عن السعر األقل.

وقـــال رئيـــس جمعيـــة المقاوليـــن، علـــي مرهون، 
إن هـــذا الملـــف قديم، ولكنه ال يـــزال يؤرق قطاع 
المقاوليـــن خصوصـــا المشـــروعات الفرديـــة لـــدى 
األهالـــي، مشـــيرا إلى أن الجمعية قبل نحو عشـــر 
والتجـــارة   الصناعـــة  وزرة  مـــع  نســـقت  ســـنوات 
وعـــدد من الجهات لوضع حد لهذه األعمال، ولكن 
لألســـف هذه المشـــكلة عاودت الظهـــور، خصوصا 
أن العامليـــن فـــي هـــذه الممارســـات هـــم مـــن فئة 
العمالـــة غيـــر النظاميـــة أو ما يطلق عليهـــا “الفري 

فيزا”.
وبين مرهون أنه يتم بيع الرمل على أنه مغسول، 
كمـــا يقـــوم بعـــض العامليـــن فـــي المقـــاوالت غير 

المرخصيـــن باســـتخدامها فـــي البنـــاء، ليكتشـــف 
صاحـــب العقـــار بعـــد ســـنوات أنـــه تم اســـتخدام 
رمال غير جيدة والتي تســـبب مشكات من بينها 
عـــدم ثبـــات األصباغ علـــى الجدار وأنـــه قد عاين 
مثـــل هذه المشـــكلة لدى أحد مـــاك المنازل، الذي 
اضطر فـــي النهاية إلى كشـــط الطبقـــة الخارجية 
من األسمنت لمنزله وإعادة مسحه باألسمنت من 

جديد.
مـــن جهتـــه، قـــال عبـــاس الطويـــل مـــن مقـــاوالت 
الطويـــل المتخصصـــة فـــي أعمال الدفـــن وتزويد 
الصغيـــرة  للشـــاحنة  الرمـــال  شـــحنة  أن  الرمـــال 
)سكســـويل( تباع في السوق في حدود 27 دينارا 
ولكـــن هنـــاك بعـــض ممن يبيعهـــا بنحـــو 13 دينارا 
فقط. ويتســـاءل الطويل مســـتغربا بأن الشركات 

المرخـــص لهـــا باســـتخراج الرمـــل البحـــري، تقوم 
ببيـــع الرمـــال البحريـــة الخام فـــي مرافئهـــا بنحو 
4 دنانيـــر للمتـــر المكعـــب الواحـــد، وأن الشـــاحنة 
الصغيرة يوجـــد بها قرابة الثاثة أمتار مكعبة أي 
نحـــو 12 دينارا، فكيف يتـــم بيع هذه الرمال بهذه 
األســـعار على أنهـــا رمال مغســـولة. وتابع الطويل 

“بعض ممن يقومـــون ببيع الرمال للبناء، يقومون 
بنخل الرمال من الشـــوائب والحصى دون غسله، 
مـــا يوهـــم بعـــض الزبائن أن جـــودة هـــذه  الرمال 
هـــي مثل جـــودة تلـــك المغســـولة، حيـــث تصعب  
ماحظـــة الفـــرق لإلنســـان الذي ليســـت لـــه دراية 

كافية بهذا القطاع.

فتح مظاريف المناقصات أمس

أمل الحامد

 2.1
مليــار دينــار
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رجال الزمن الصعب
ليـــس خافيـــا على أحد أّن فئة المســـنين - وأغلبيتهم من المتقاعدين ونعني من 
ذوي الرواتـــب الزهيـــدة - األكثـــر معاناة، ذلك أن ما يتقاضونـــه من أجور ال يفي 
بمتطلبات حياتهم اليومية، وهذه الشـــريحة تشـــكل طبقا لإلحصاءات الرسمية 
ثلث عدد المتقاعدين ممن بلغت أعمارهم الستين عاما فما فوق، ومن هنا جاء 
المقترح بقانون بصرف إعانة شهرية لكل مسن بواقع مئة دينار شهريا، والموقع 
مـــن اإلخـــوة النـــواب، ونقول جـــاءت هذه اللفتة اإلنســـانية لتكفل لهـــؤالء حياة 
كريمـــة في حال إقرارها، ولســـنا بحاجة للتذكير بأن الدســـتور كفل لهم الضمان 

االجتماعي في حالة الشيخوخة أو المرض.
إّن هؤالء المواطنين يجدون أنفسهم في ظروف بالغة الصعوبة، ذلك أّن األجور 
الضئيلة لم تعد قادرة على تلبية طلبات أسرهم من جهة، ومن جهة أخرى فإّن 
حالتهم الصحية ال تسمح لهم بممارسة عمل إضافي. أما اإلشارة بالبطاقة التي 
تمنح لخدمة المســـنين للتخفيف عن كاهلهم فإنها لألســـف ال تفي بالحد األدنى 
مـــن متطلباتهم اليومية كونها محصورة بمجاالت محددة وال تشـــمل الحاجات 

الملحة.
إّن تقديـــم الدعـــم بـــات مـــن أهـــم األولويات للمســـنين فـــي ظل موجـــات الغالء 
اآلخذة في التصاعد، ناهيك عن الضرائب التي لم تســـتثن هذه الفئة، وال يجب 
أن ننسى األدوار التي ساهم بها المسنون قبل عقود طويلة في تنشئة األجيال، 
وال أعتقـــد أّن أحـــدا ينكر ما أســـهموا به من عطاء متواصل إبان ســـنّي شـــبابهم 

واألدوار التي نهضوا بها لبناء الوطن، إنهم بحق رجال الزمن الصعب.
البد من التذكير بأن اللجنة الوطنية للمسنين التي تشكلت قبل سنتين  «

تختص بتقديم الخدمات االجتماعية لفئة كبار السن بتزويدهم باألجهزة 
وإقامة خطوط اتصال وتعاون مع األجهزة الرسمية منها واألهلية بهدف 

تطوير الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى توعية الرأي العام بقضاياهم 
واحتياجاتهم، لكن الذي نود أن نذكر به أن جميع هذه الخدمات على أهميتها 

كان البد أن يسبقها دعم المسن ماديا لمواجهة حاالت العجز والمرض وما 
يستجد من أزمات بحيث يكون قادرا على ممارسة حياته كباقي الفئات األخرى.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

أرقام تصنع البحرين... كورونا ومؤشرات األداء
قبـــل ثمانية أســـابيع تقريبًا، تســـاءلت هنا: عن أداء دول العالـــم عمومًا، وأميركا 
وأوروبـــا خصوصـــًا، وأداء مملكة البحرين أكثر تحديدًا فـــي إدارة وباء كورونا، 
وبخصـــوص تعامـــل أميركا وأوروبـــا، نوهت بضـــرورة االنتظار لمعرفـــة النتائج 

حتى تكتمل دورة الوباء، والتي تفيد بتفاوت بين هذه الدول.
وفيما يتعلق بمعالجة مملكة البحرين جائحة كورونا، فأشـــرت حينها إلى بعض 
اإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا القيادة الرشـــيدة لجاللـــة الملك المفـــدى وحكومته 
برئاســـة ســـمو رئيس الوزراء الموقر ومســـاندة ســـمو ولي العهـــد األمين النائب 
األول لرئيـــس الـــوزراء رئيس الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، مع ذكر 
الحزمة المالية واالقتصادية لصالح المواطنين والقطاع الخاص التي بلغت 4.3 
مليـــارا ت دينـــار، مـــا نتج عنه ارتيـــاح واطمئنان وتنفس الجميـــع الصعداء على 

المستويات المعيشية والصحية والتعليمية واالجتماعية وباقي المستويات.
 Key Performance Indicators نلخـــص اليـــوم أهم 9 مؤشـــرات أداء رئيســـية
KPI لمملكة البحرين للفترة من منتصف شهر مارس حتى نهاية شهر مايو، فمنذ 
منتصف مارس، تصدرت البحرين عدد المتعافين على مســـتوى منطقة الخليج 
العربـــي، ليبلغ العدد 60 مـــن إجمالي المصابين وعددهم 152، واإلعالن عن أول 
حالة وفاة، ما عكس الشـــفافية في نشـــر التطورات أوالً بأول للجمهور والعالم. 
ووفقـــًا للتوجيهـــات الملكية الســـامية، تم إطـــالق الحزمة الماليـــة واالقتصادية 
المشـــار إليها أعاله، وتوفير إجمالي عدد مراكز الحجر الصحي والعزل والعالج 
بطاقة استيعابية 4171 سريرًا، وإجراء 29 ألف فحص، واإلعالن عن المخزون 
الغذائي لستة أشهر، مع نهاية شهر مارس، ومع األسبوع األول من أبريل شهدنا 
تعافي نحو 60 % من إجمالي المصابين، ويعتبر هذا التعافي األول في اإلقليم 
والثاني في العالم، بعد الصين. وتسجيل أول حالة والتي شملت العمالة الوافدة 

بعد إجراء 65768 فحصا مختبريا. 
وتفاوتت األرقام حتى بلغت الحاالت القائمة في نهاية أبريل 1497 حالة، منها 
أكثـــر مـــن 80 % معـــدالت التعافي، مـــع اإلعالن عـــن ثماني وفيـــات، و117799 
فحصًا. وفي نهاية شهر مايو، تضاعف عدد الفحوصات أكثر من ضعفين، وفاق 
إجمالـــي المتعافيـــن 6673 بالمقارنة بعـــدد الحاالت القائمة البالغـــة 4597 حالة، 
فـــي حيـــن ارتفعت الوفيـــات لتصل إلى ثمانية عشـــر مقارنة بنهاية شـــهر أبريل 

الماضي.
مما سبق عرضه يمكننا القول إن األرقام في مملكة البحرين بخصوص  «

مكافحة جائحة كورونا، حققت البحرين معدالت أداء مرتفعة مقارنة بمثيالتها 
على مستوى المنطقة والعالم، ويعزى ذلك إلى اإلدارة الناجحة لفريق العمل 

الوطني لمكافحة كورونا، وتعاون المواطنين والمقيمين، وال تزال هناك 
تحديات مع بدء العودة إلى فتح االقتصاد واألعمال والتعايش مع الوباء.

HMAALMAHDI@GMAIL.COM

حسين المهدي

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

للتواصل: 17111483

حكومة البحرين تفوقت في اإلدارة والتنظيم
لقد أصبحت مملكة البحرين نموذجا متقدما في التخطيط السليم 
والخطوات المتخذة تجاه المتغيرات واألحداث الدولية، في الوقت 
الذي عانت فيه دول كثيرة من المشـــاكل والتخبطات، ودخلت في 
أنفاق مظلمة وال تعرف في أي اتجاه تسير، وتقول أكثر مما تفعل، 
وهـــا هـــي الواليات المتحـــدة األميركية التي بلغـــت مبلغا كبيرا من 
التقـــدم وأضحـــت قـــوة عظمى، تعصف بهـــا االحتجاجـــات وأعمال 
التخريب التي طالت حوالي 30 مدينة أميركية، بعد مقتل أميركي 
مـــن أصول أفريقية على يد ضابط شـــرطة في مدينة مينيابوليس 
بوالية مينيسوتا، وشاهدنا كبرى المحالت تتعرض للنهب والسرقة 
في صورة تعيد الشكوك للعنصرية واالعتداد بالنفس البيضاء دون 

غيرها من األعراق.
ســـيدي صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه )أشـــاد بدور وجهود وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة في تكثيـــف الرقابة على األســـواق 
وضبـــط أســـعار الســـلع الغذائيـــة واألساســـية، والتأكـــد من ســـالمة 

األغذية والمنتجات المتوفرة باألسواق، وبتعاونها مع غرفة تجارة 
وصناعة البحرين في كل ما من شـــأنه تنشـــيط واســـتقرار الحركة 
التجاريـــة، وقـــال ســـموه إنه بالرغم مـــن تأثير جائحـــة كورونا على 
حركـــة الصادرات والـــواردات، إال أن الحكومة حرصت على ضمان 
تدفق الســـلع بشكل مســـتدام بحيث ال تتأثر أسعارها ونجحت في 

تحقيق استقرار حركة التجارة وأسعار السلع(.
حكومة البحرين تفوقت في اإلدارة والتنظيم، ونعيش األمن واألمان  «

والقفزات العمالقة في كل المجاالت، فلم نشاهد تقصيرا طبيا، وال 
تراجعا في الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وممارسات 

تنظيمية وإجراءات على مستوى عال، بينما غيرنا فقد زمام السيطرة 
سياسيا واقتصاديا وصحيا بوجه عام، ومازال يدرس ويقيم الوضع 

ومئات من األشخاص يموتون يوميا، عدا االحتجاجات وأعمال 
التخريب والنهب والسرقات، ولو ذهبنا إلى أبعد المراحل سنكتشف 

أن ما يحدث اليوم في أميركا هو ضعف وعجز الحكومة في تنفيذ 
السياسات الصحيحة إزاء المشاكل، والموضوع متشعب وواسع 

األطراف.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إن البالء عندما يأتي من رب العباد خيره وشـــره، يعد أكبر اختبار لقدرة البشـــر 
علـــى الصبـــر والرضـــا، وفي ذلـــك حكمة يجب أن يدركها المســـلم كـــي يتقن فن 
التعامـــل مع البالء وتجاوز ما يعترضه من مشـــقات الحيـــاة، ففي البالء اختبار 
في الشـــدة والرخاء، الســـقم والمرض، الفقر والغنى، لينظر هللا شـــكر البشر فيما 
يحبـــون وصبرهـــم فيما يكرهون. جميعنـــا في هذا العالم معرضـــون للبالء فيما 
نحب ونكره، واألمر في أن نشـــكر هللا ونحمده ونعيش االمتحان صابرين فيما 
ابتلينـــا، لكـــن مـــاذا لو أطلقنا فـــي ذلك كلـــه قدراتنـــا الكامنة؟ وفي الســـؤال هنا 
منطلق علمي يستحق التأمل في نفسك من الداخل، والتطبيق الفعلي لما نقول 
دائًمـــا فـــي قـــوة الصبر والتحمل، تصـــوروا معي لحظة تعـــارك األرض فيما بينها 
وصدحـــات أصواتهـــا بالصراخ، معلنـــة رغبتها في الحصول علـــى فرصة إلعادة 
دورة حياتهـــا وأولوياتهـــا، ال عيـــب فـــي أن تكون أنت وأنا مصـــدر تلك الصرخة 
ألنهـــا االنطالقة الصحية للهدوء والتأمل وإعـــادة التفكير والتركيز فيما اختاره 
هللا لنـــا وفيما ســـيكون، وفي ذلـــك كالم جميل من أبيات شـــعرية تقول: ما بين 
صخر وصخر ينبت الزهر، وما بين عســـر وعســـر ينبت اليسر، فسبحان من بيده 
الملـــك واألمـــر، وأنا أكمـــل وأقول: ما بين حال وحال.. أســـرار وأحوال، إن بانت 

في الحال لما كان للحال محال.

مقصـــدي من ذلـــك كله أن تقبلوا دعوتي لكم بالخروج من المســـاحات الســـلبية 
حاالً، بكل ما تجمع من عالقات وأفكار وأماكن، والتوقف عن الشكوى والتذمر، 
والبـــدء بتقديـــر ذواتكـــم كثيـــًرا ونشـــر المحبـــة أينمـــا تكونـــون، دون أن تديروا 
للماضـــي وجهـــة إال بمـــا يحمـــل من ذكريـــات ودروس، ففـــي كل تجربة ســـعادة 
تســـتحق االمتنان والشـــكر والتقديـــر، فلنتذكر مًعا أننا ُوجدنـــا على هذه األرض 
لغايـــة، وهـــي غايـــة عظيمـــة عندمـــا تكـــون وفق مبـــدأ ذي قـــوة هائلـــة لديه من 
القـــدرات مـــا يقتلع معه جميع األشـــواك التي تعترض حياتنـــا، كيف؟ ابحث عن 
الجمال في كل شيء، ال تتردد في مراجعة أفكارك واستبعاد السيئ منها وذلك 
عبر ترتيب أولوياتك، والتي تجعلك متصالًحا مع ذاتك غير مكترث النفعاالتك 
الســـالبة، واقبل بالدليل الواضح في كل شـــيء بعيًدا عن األحكام المطلقة على 
كل موقف وتجربة، ومن هنا ستنعم برقي ذاتك، ولن ترتضي بتقلبات األحوال 
بأن تســـتقر بداخلك، إال بما ســـتختاره منها، ألنك ســـتعتاد على تنشـــيط التفكير 
لديك بصورة إيجابية، وسوف تستدعي قوتك الكامنة بكل حماس. إن اتخذت 
هـــذا المبـــدأ في حياتك ســـترتفع لديك األنظمة المناعيـــة للتصدي ألي مرض أو 
شدة، وستزيد قدرتك على التركيز في حياتك وعالقاتك، ستكون متصالًحا مع 

العالم ستسمعه قبل أن يصرخ.

د. حورية الديري

عندما يصرخ العالم... اسمعوا يا بشر

جائحـــة كورونا تمثل مادة مليئة بالدروس والِعبر للدول وشـــعوبها، لحاضرها 
ومســـتقبلها، فهـــو فيروس شـــديد وقـــف وحده ُمعرًيـــا كل دول العالم، كاشـــًفا 
ضعفهـــا وُمقلـــال مـــن قدراتها، واضًعـــا العالم وشـــعوبه في أزمـــة صحية كبيرة 
امتـــدت إلـــى جميع مســـتويات المجتمع، فهـــذا العالم اليوم يســـتغيث محاوال 

النجاة منه راغًبا في العودة لعافيته.
لقد استطاع الكوفيد أن ُيعري عالمنا اإلنساني، ويثبت أن العالم مازال ضعيًفا، 
فكل ما تملكه الدول من موارد مادية وطبيعية وبشرية وِعلمية وقفت عاجزة 
أمامـــه، وأثبت هذا الوجـــع أن التضامن والتعاضد في هـــذه اللحظات الضامن 
للتعافـــي مـــن أجل تصحيـــح التصـــدع االجتماعي وعـــدم المســـاواة والتعنت 
البيئي والجشـــع االقتصادي وهي األمور التي جاءت نتاج عالقات غير سوية 

بين الدول التي تمتلك الكثير والدول التي تحتاج إلى شيء من ذلك.
يكشـــف الكوفيد حاالت التفاوت االجتماعي والفقـــر والعنصرية والتمييز بين 
البشـــر، ويؤكـــد أنـــه لو كانت هنـــاك عالقة صحيحـــة وصحية بيـــن دول العالم 
لكانـــت ظـــروف جميـــع الدول متســـاوية فـــي الحيـــاة ومتعادلة في مؤشـــرات 
الصحـــة والتعليم والبنيـــة التحتية والتجارة وفي موازيـــن مدفوعاتها، إال أن 

تصرفـــات ومعتقـــدات وجبـــروت الـــدول المتقدمة الغنيـــة أثبتت أنهـــا ُمدمرة 
لحيـــاة الكثيـــر من الـــدول الناميـــة الفقيرة التـــي أهملت في معالجـــة ظروفها 
ومشـــكالتها وغرقـــت في قرارات سياســـية واقتصادية غير مخططة ومســـار 

ثقافي متعثر الخطوات.
إن تداعيـــات الكوفيد تؤكـــد خطره وقد يأتي الحًقا األخطـــر منه، إن الكوفيد 
يـــدق ناقـــوس الخطـــر ليوقظ العالم من ســـباته وينقذه من دمـــاره االجتماعي 
واالقتصادي والبيئي والمناخي، فتصرفات اإلنســـان الخاطئة أدت إلى ارتفاع 
حرارة المناخ وتدمير الغابات وذوبان القمم الجليدية، وهذا ما أدى إلى فقدان 
األنواع واألراضي والثقافات واللغات األصلية، ما أدى أيضا إلى اتســـاع رقعة 
الفقر والمجاعات واألوبئة والصراعات ألجل البقاء، وهذا ما جعلنا أكثر ضعًفا 

وألًما.

إن العالم اإلنساني يحتاج اآلن لالتحاد والتعاون وتقديم ما هو أفضل للبشر  «
اجتماعًيا واقتصادًيا، وأن ال ننظر إلى من يملكون الثروات واالمتيازات بل إلى 

من يحتاج إليها من البشر، ونحتاج إلى تنظيم اقتصادي واجتماعي لبناء عالم 
جديد مليء بالعالقات اإلنسانية.

عبدعلي الغسرة

جائحة كورونا وعالمنا اإلنساني
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2020-80155 ( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقدم إلينا السيد المعلن علي علي ابراهيم العالي بطلب تحويل المحل التجاري التالي 
: إلى السيدة سميره جاسم سلمان احمد

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

القيد  4919

التاريخ 27/5/2020

وزارة الصناعة والتجارة السياحة
إدارة السجل التجاري

) CR2020-79325 ) إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد بن عبدالغفار الدايل

االسم التجاري الحالي : زهرة خباري للتجارة
االسم التجاري الجديد : باركود للتجارة

القيد: 8879-1

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم
) CR2020-79324 (
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجاري تحــت القيــد رقــم 88779 - 6 ، فعلى 
كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد بن عبدالغفار الدايل
االسم التجاري الحالي : باركود للتجارة

االسم التجاري الجديد : زهرة خباري للتجارة

وزارة الصناعة والتجار ة والسياحةتاريخ 31/5/2020
إدارة السجل التجار ي

) CR2020- 78748( إعالن رقم
تسجيل اسم تجار ي

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : جابر عباس احمد شها ب

االسم التجاري الحالي : إندكس لقطع غيار السيارا ت
االسم التجاري الجديد : إندكس للتجارة العامة

 قيد رقم : 38462 – 4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة كار توجو ش.ش.و لمالكتها نسرين اختر ناصر علي خان
سجل تجاري رقم 101838

بناء على قرار الشركاء ل شركة كار توجو ش.ش.و لمالكتها نسرين اختر ناصر علي خان  
المســجلة بموجب القيد رقم 101838بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيدة / نسرين 

اختر ناصر علي خان مصفيا للشركة مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريخ نشــر هذا اإلعــالن، وذلك 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي:     نسرين اختر ناصر علي خان 

رقم الموبايل:  39885699
ALWAHADCCR@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ادارة التسجيل

اعالن رقم )---  ( لسنة 2020 
بشان تحويل مؤسسة فردية الى شركة تضامن بحرينية

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قد تقــدم اليها اصحاب 
اليها الســادة فاندمنتال   لالستشــارات – بالنيابة عن ورثة المتوفية فاطمة ابراهيم عبد 
هللا عواجي المالكة لاللكترونيات الغزيز )موســة فردية (  والمســجلة بموجب القيد رقم  
4919  يطلب تحويل المؤسسة فردية الى شركة تضامن بحرينية برسمال وقدره 5000 

دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
--1  نهاد عبد العزيز علي ناصر

--2 هنادي عبد العزيز علي ناصر
--3 غادة عبد العزيز علي ناصر
--4غدير عبد العزيز علي ناصر
--5 منن عبد العزيز علي ناصر

وزارة الصناعة والتجار ة والسياحة
إدارة التسجيل  

) CR2020- 63501(  إعالن رقم
تسجيل اسم تجار ي

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :مهلك محمد نزير نور حسين  

االسم التجاري الحالي : ابراج عثمان للمقاوالت
االسم التجاري الجديد : عالم نيا للمقاوالت

قيد رقم : 77473 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة لينك 36 ش.ش.و
سجل تجاري رقم 131242

بنــاء علــى قــرار المالــك   ل شــركة لينــك 36 ش.ش.و لمالكهــا صالح عبد هللا نــور الدين نور 
الديــن المســجلة بموجــب القيــد رقــم 131242بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعيين الســادة /

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

عنوان المصفي:     سيدني لالستشارات والتطوير ذ.م.م
رقم الموبايل:  36655223
ISA@SYDNEYME.COM
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تعديل أوضاع 38 سكن عمال وتقليص كثافة قاطنيها 48 %
فــي إطــار الرصــد المســتمر الحتياجــات أهالي العاصمــة للعمل علــى تلبيتهــا بالتعاون 
والتنســيق مع الجهات الخدمية المعنية، عقد المجلس التنســيقي بمحافظة العاصمة 

اجتماعا برئاسة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، عبر تقنية االتصال المرئي.

المحافظـــة  جهـــود  المجلـــس  وبحـــث 
المتواصلـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونا 
المتخـــذة  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية؛ 
لضمان الحفاظ على مستوى االستعداد 
والجهوزيـــة العامة، عبـــر اتخاذ ما يلزم 
بشـــأن تقليـــل الكثافـــة العدديـــة للعمال 
في الســـكن الجماعي المشترك؛ استنادًا 
إلـــى قـــرار اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وتنفيـــذًا لتوجيهـــات وزيـــر 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 

عبدهللا آل خليفة في هذا الشأن.

إحصـــاءات  المحافـــظ  واســـتعرض 
التفتيـــش على مباني الســـكن الجماعي 
المشترك التي رصدها فريق المحافظة 
المشـــترك مـــع أمانـــة العاصمـــة ووزارة 
والمـــاء  الكهربـــاء  وهيئـــة  الصحـــة 
ومديريـــة شـــرطة محافظـــة العاصمـــة، 
أصحابهـــا  مـــن   156 اســـتدعاء  تـــم  إذ 
تعهـــد  علـــى  للتوقيـــع  يمثلهـــم  مـــن  أو 
تصحيح أوضاع مبانيهم لتفادي اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة بحقهم 
وفقـــا لألنظمـــة والقوانيـــن والقـــرارات 

المعمول بها في هذا الشأن.
وأكـــد أن الفريـــق المشـــترك قـــام بقطـــع 
التيـــار الكهربائـــي عـــن 41 مبنـــى، فـــي 
عّدلـــت   38 إلـــى  إرجاعـــه  تـــم  حيـــن 

أوضاعها مـــن أصل العـــدد اآلنف ذكره، 
جولتـــه  الفريـــق  تســـيير  منـــذ  وذلـــك 
الميدانيـــة فـــي أســـبوعها األول، مبينـــًا 
أن تلك اإلجـــراءات نجحت في خفض 
كثافـــة العمـــال فـــي المبانـــي المكتظـــة 
بمجمـــوع بلـــغ 1250 عامـــال بنســـبة 48 
% عـــن إجمالـــي العمـــال القاطنيـــن في 
الفريـــق  أن  إلـــى  الفتـــًا  البـــؤرة،  ذات 
مســـتمر فـــي القيـــام بزيـــارات ميدانية 
بشـــكل يومي لتصحيـــح أوضاع غالبية 
بمـــا  لالشـــتراطات  المخالفـــة  المبانـــي 
فيهـــا قطع التيار الكهربائـــي عن المبنى 
المخالـــف حتـــى يتـــم تعديـــل أوضاعه، 

مؤكـــدًا أن التكـــدس المخالـــف يســـاهم 
في نشـــر العـــدوى ولذلك فـــإن أصحاب 
المساكن مسؤولون عن انتشار العدوى 
الجماعـــي  الســـكن  قانـــون  لمخالفتهـــم 

المشترك
المحافـــظ،  أطلـــع  اإلطـــار،  ذات  وفـــي 
أعضـــاء المجلس على جهـــود محافظة 
العاصمـــة ومديرية الشـــرطة في توزيع 
الوجبات والســـالل الغذائية على أهالي 

والعمالـــة  المواطنيـــن  مـــن  العاصمـــة 
الوافـــدة، إذ تم توزيع ضمن حملة “فينا 
خيـــر” 517 ألف وجبة إفطار صائم، في 
حين تم توزيع ضمـــن حملة “معًا نهتم” 
التـــي أطلقتهـــا المحافظة منذ شـــهرين 
واســـتمرت حتى نهاية شهر رمضان 53 
ألف ســـلة غذائية ووجبة، مبينًا أن تلك 
الجهود تصـــب برفع ضرر الجائحة قدر 

اإلمكان عن األهالي والمقيمين.

اســـتعرضت  منفصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
محافظة العاصمة تقريرا عن احتياجات 
المجلـــس  أوصـــى  إذ  طّشـــان،  قريـــة 
احتياجـــات  بتلبيـــة  المعنيـــة  الجهـــات 
األهالي حســـب تقريـــر األحـــوال العامة 
التي شملت صيانة وتعبيد الطرق )731 
بمجمـــع 407( و)528 - 527 - 5 بمجمـــع 
الطـــرق  فـــي  األرصفـــة  405(، وتعديـــل 
وإنشـــاء   ،)405 بمجمـــع   527  -  517(
مالعب تخدم الشباب في المنطقة على 

طريق 715 بمجمع 407.
كمـــا أوصـــى المجلـــس بضـــرورة تنفيذ 
احتياجات أهالي المعامير التي شـــملت 
تشـــجير المنطقة، واســـتكمال مشـــروع 
جســـر  بنـــاء  فـــي  واإلســـراع  ســـاحلها، 
للمشـــاة يربط منطقة المعاميـــر بالعكر، 
وصيانة الطرق والشوارع وشبكة مياه 

األمطار إضافة إلى نادي المنطقة.

المنامة - وزارة الداخلية

دراسة بحرينية: “توهم” اإلصابة بـ “كورونا” يصيب باالكتئاب
اختصاصيين قــبــل  مـــن  لــلــمــحــجــوريــن  الــنــفــســي  الـــدعـــم  لــتــقــديــم  ــرح  مــقــت

جامعـــة  فـــي  علميـــة  دراســـة  حـــذرت 
البحريـــن مـــن خطـــورة توهـــم مـــرض 
كورونـــا )كوفيد19(، كاشـــفة عن وجود 
المـــرض  توهـــم  بيـــن  طرديــــة  عالقـــة 
واالكتئاب، مشددة على ضرورة توفير 
الدعـــم النفســـي واالجتماعـــي لمصابي 
فيروس كورونـــا )كوفيد19( وأصحاب 
كل من الحجر الصحي والعزل المنزلي 
الذاتـــي، جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع الرعاية 

الصحية.

واقترحت الدراســـة -التي نفذها فريق 
بحثـــي مـــن جامعـــة البحريـــن ووزارة 
الصحـــة مؤخرًا - تزويـــد مراكز الحجر 
نفســـيين  باختصاصييـــن  الصحـــي 

واجتماعيين لتقديم الدعم المنشود.
ونفـــذَّ الدراســـة -التـــي تعـــد األولى من 
نوعهـــا فـــي مملكـــة البحرين - أســـاتذة 
علـــم النفـــس المشـــاركين فـــي جامعـــة 
حســـن  محمـــد  الدكتـــور  البحريـــن: 
المطـــوع، والدكتور أحمد ســـعد جالل، 
الجنيـــد،  أحمـــد  شـــيخة  والدكتـــورة 
باإلضافة إلى استشارية الغدد الصماء 

فايـــزة  الدكتـــورة  الصحـــة  وزارة  فـــي 
أحمد الجنيد.

ووســـمت الدراســـة بعنـــوان: “العالقـــة 
بيـــن القلـــق واالكتئاب وتوهـــم المرض 
لـــدى عينة من مصابـــي كورونا )كوفيد 
19( وأصحاب الحجـــر الصحي والعزل 

الذاتي في مملكة البحرين”.
وقال عضو الفريق البحثي د. المطوع: 
“إن الدراســـة هدفـــت إلى تعـــرف داللة 
العالقـــة بيـــن القلق واالكتئـــاب وتوهم 
المرض، والكشـــف عن مستويات القلق 

والكتئاب وتوهم المرض لدى العينة”.

وأشـــار إلـــى أن الفريـــق البحثـــي أجرى 
الدراســـة علـــى عينة مســـحية بطريقة 
التطبيـــق  خـــالل  مـــن  الثلـــج  كـــرة 
اإللكتروني، مســـتخدمًا ثالثة مقاييس 
مســـحية  عينـــة  علـــى  وذلـــك  علميـــة، 
تضـــم 323 فـــردًا )81 مـــن الذكور، 242 
مـــن اإلنـــاث(، ينتمـــون إلى مســـتويات 

تعليمية ومهنية مختلفة.
طرديـــة  عالقـــة  الدراســـة  ووجـــدت 
بيـــن توهـــم المـــرض، واالكتئـــاب لـــدى 
الذاتـــي،  العـــزل  المصابيـــن وأصحـــاب 
بمعنـــى أنـــه كلمـــا زادت لديهـــم درجـــة 

درجـــة  لديهـــم  زادت  المـــرض  توهـــم 
االكتئاب.

وبالنســـبة للمصابيـــن بفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، أظهـــرت الدراســـة أنهـــم 
يعانـــون مـــن درجـــة عاليـــة مـــن القلق، 
ودرجـــة أعلى من المتوســـط من توهم 
المرض، ودرجة أقل من المتوســـط من 

االكتئاب.
أما أصحاب الحجر الصحي فقد اتضح 
أنهم يعانون من درجة عالية من القلق، 
ودرجة أعلى من المتوسط في كل من 

توهم المرض واالكتئاب.

المنزلـــي  العـــزل  ألصحـــاب  وبالنســـبة 
الذاتـــي فإنهم يعانون مـــن درجة عالية 
مـــن القلـــق، ودرجة أقل من المتوســـط 
مـــن توهـــم المـــرض، ودرجـــة أعلى من 

المتوسط من االكتئاب.

الصخير - جامعة البحرين

توزيع 517 ألف وجبة 
إفطار صائم ضمن 

حملة “فينا خير”

local@albiladpress.com
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مســيرات فــي مختلــف أرجاء العالــم تضامنا مــع المتظاهريــن في الواليــات المتحدة

حرائق قرب البيت األبيض... احتجاجات أميركا تزداد عنفا

اندلعــت حرائــق قرب البيت األبيــض وتعرضت متاجر للنهب واخترقت 
شــاحنة مســيرات فــي مدينــة منيابوليــس األميركيــة، فــي الوقت الذي 
تكافــح فيــه الواليــات المتحــدة الحتــواء احتجاجــات فوضوية بشــأن 
التمييــز العرقــي وأســاليب الشــرطة. كمــا اندلعــت االحتجاجــات فــي 
مختلــف أرجــاء العالــم، أمــس االثنين، فشــهدت لنــدن وبرليــن فعاليات 
نيوزيلنــدا  جانــب  إلــى  المتحــدة  الواليــات  فــي  حــدث  لمــا  مناهضــة 

وأستراليا وهولندا. 

وجرى نشر قوات الحرس الوطني في 
15 والية أميركية وواشنطن العاصمة 
فـــي محاولة الحتواء الليلة السادســـة 
االضطرابـــات  وبـــدأت  العنـــف.  مـــن 
وفـــاة  علـــى  ســـلمية  باحتجاجـــات 
جـــورج فلويد، وهو رجل أســـود، أثناء 

احتجازه لدى الشرطة. 
قـــال يافـــون كرافـــن )18 عامـــا( وهـــو 
الطريـــق  علـــى  المتظاهريـــن  يراقـــب 
مدينـــة  وســـط  فـــي   35 الســـريع 
منيابوليـــس قبـــل بـــدء حظـــر التجول 
الســـاعة الثامنـــة مســـاء ”أكـــره أن أرى 
مدينتي بهذا الشكل ولكننا في النهاية 

نحتاج إلى العدالة“. 
وتوفـــي فلويد )46 عاما( يـــوم االثنين 
25 مايـــو بعـــد أن أظهـــر مقطـــع فيديو 
ضابط شـــرطة أبيض فـــي منيابوليس 
وهـــو يجثو علـــى رقبته لمـــا يقرب من 

تسع دقائق. 
الغضـــب  مـــن  حالـــة  المقطـــع  وفجـــر 
اجتاحت أمة منقسمة سياسيا وعرقيا 
اتمســـت  رئاســـية  حملـــة  خضـــم  فـــي 
باالســـتقطاب وتســـببت في مظاهرات 
خرجـــت مـــرارا فـــي الســـنوات القليلـــة 
الماضيـــة احتجاجا على قتل الشـــرطة 

ألميركيين سود. 
التجـــول  حظـــر  الســـلطات  وفرضـــت 
على عشـــرات المدن فـــي جميع أنحاء 
الواليـــات المتحدة، وهو أكبر عدد منذ 
عـــام 1968 فـــي أعقاب اغتيـــال مارتن 
لوثـــر كينج االبـــن، والذي حـــدث أيضا 
خالل حملة انتخابات رئاســـية ووسط 
المناهضـــة  المظاهـــرات  اضطرابـــات 

للحرب. 
ونـــدد الرئيـــس دونالـــد ترامـــب بقتـــل 
فلويـــد ووعـــد بالعدالـــة لكنـــه وصـــف 

المتظاهرين بأنهم ”بلطجية“. 
وقـــال ترامـــب الجمهوري علـــى تويتر 
”تعاملـــوا بصرامة يا رؤســـاء البلديات 
وحكام الواليات الديمقراطيين. هؤالء 
اســـتدعوا  فوضويـــون.  األشـــخاص 

الحرس الوطني اآلن“. 
وفي لويســـفيل بوالية كنتاكي، ذكرت 
تي.فـــي(  )دبليو.إل.كيـــه.واي  قنـــاة 
التابعة لشبكة سي.بي.إس أن الشرطة 
قتلت بالرصـــاص رجال في وقت مبكر 
كان  إن  يتضـــح  ولـــم  االثنيـــن.  أمـــس 
مـــن المتظاهريـــن. وأضافـــت القناة أن 
الشرطة قالت إنها تعرضت إلطالق نار 

قبل الواقعة. 
أضـــرم  العاصمـــة،  واشـــنطن  وفـــي 
محتجـــون النـــار قرب البيـــت األبيض. 
وامتـــزج الدخـــان بســـحب مـــن الغـــاز 
المســـيل للدموع فيما ســـعت الشـــرطة 
إلخـــالء المنطقـــة مـــن الحشـــود التـــي 

أخذت تردد هتاف ”جورج فلويد“. 
واندلعـــت أعمال متفرقة في بوســـطن 
بعـــد احتجاجـــات ســـلمية فيمـــا ألقـــى 
أفـــراد  علـــى  زجاجـــات  متظاهـــرون 
الشـــرطة وأشـــعلوا النـــار فـــي مركبـــة. 
وأعلنت مدينة فالدلفيا حظر تجول. 

وبعـــد ظهـــر األحـــد، اخترقـــت شـــاحنة 
علـــى  فـــي  المتظاهريـــن  مـــن  حشـــدا 
الطريـــق الســـريع 35 فـــي منيابوليس، 
الـــذي كان مغلقـــا أمـــام حركـــة المرور. 
مـــن  الســـائق  المتظاهـــرون  وســـحب 

الشـــاحنة وضربـــوه قبـــل أن تحتجـــزه 
أن  يبـــد  ولـــم  منيابوليـــس.  شـــرطة 

الشاحنة أصابت أي متظاهرين. 
وفي الساحل الغربي، وقعت اشتباكات 
في بورتالنـــد بواليـــة أوريجون حيث 
حرائـــق  تلفزيونيـــة  لقطـــات  أظهـــرت 
صغيرة مســـتعرة فيما أطلقت الشرطة 
الغاز المســـيل للدموع على متظاهرين 

أطلقوا ألعابا نارية. 
وتعرضـــت المتاجر الفاخرة في ســـانتا 
مونيكا للنهب في شـــارع شهير للمشاة 
وتعتقـــل  الشـــرطة  تتدخـــل  أن  قبـــل 
أعمـــال  وجـــاءت  األشـــخاص.  بعـــض 
التخريـــب في أعقاب مظاهرة ســـلمية 
بدرجـــة كبيـــرة فـــي وقـــت ســـابق في 
المدينـــة الســـاحلية. وباتجـــاه الجنوب 
فـــي ضاحيـــة لونـــج بيتـــش فـــي لوس 
انجليس، حطمت مجموعة من الشبان 
والشـــابات نوافذ مركز تجـــاري ونهبوا 
المتاجـــر ثـــم تفرقـــوا قبـــل بـــدء حظـــر 

تجول من السادسة مساء. 
واتســـمت المظاهـــرات بالتنـــوع وهـــي 
نقطـــة أبرزتهـــا متظاهـــرة مـــن الســـود 
فـــي كاليفورنيا قائلـــة ”يعني الكثير أن 
تـــرى أشـــخاصا غيـــر الســـود ينضمون 

للمظاهرات“. 
ولـــم تهـــدأ أعمـــال العنف رغـــم القبض 
عامـــا(   44( تشـــوفين  ديريـــك  علـــى 

الضابط الســـابق بشـــرطة منيابوليس. 
مـــن  قتـــل  جريمـــة  بارتـــكاب  واتهـــم 
الدرجـــة الثالثـــة. ولـــم توجـــه اتهامات 
بعـــد لثالثة ضباط آخرين شـــاركوا في 

اعتقال فلويد. 
وفـــي نيويورك اعتقلت الشـــرطة 350 
شـــخصا وأصيـــب 30 شـــرطيا بجروح 
في اشـــتباكات. وقال بيل دي بالســـيو 
يجـــري  إنـــه  نيويـــورك  بلديـــة  رئيـــس 
التحقيق في أســـاليب الشرطة بما في 
ذلك تســـجيل فيديو انتشر على نطاق 
واســـع يظهـــر مركبـــة شـــرطة تختـــرق 
حشـــدا مـــن المتظاهرين كانـــوا يلقون 

عليها الحجرة في بروكلين. 
وقال دي بالسيو إنه لم يشاهد مقطعا 
مصـــورا منفصـــال يظهـــر فيـــه ضابـــط 
شرطة وهو ينتزع كمامة محتج أسود 

ليرش شيئا على وجهه. 
وكان مـــن بين من ألقـــي القبض عليهم 
ابنه رئيس البلدية البالغة من العمر 25 
عاما، وفقا لمصدر في شرطة نيويورك 
قـــال إنهـــا تلقـــت تحذيـــرا قبـــل إخالء 

سبيلها. 
فـــي  كذلـــك  احتجاجـــات  واندلعـــت 
شـــيكاجو وسياتل وسولت ليك سيتي 

وكليفالند وداالس.

منيابوليس ـ رويترز

دبي ـ وكاالت

باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  صـــرح 
قـــوات تحالـــف دعـــم الشـــرعية فـــي 
اليمـــن العقيد الركن تركـــي المالكي، 
مـــن  تمكنـــت  التحالـــف  قـــوات  أن 
اعتراض وإسقاط طائرتين من دون 
طيار )مســـّيرة(، أطلقتهما الميليشـــيا 
الحوثيـــة اإلرهابيـــة المدعومـــة مـــن 
المدنيـــة  األعيـــان  باتجـــاه  إيـــران 

بمدينة )خميس مشيط(.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات 
التحالف “تحالف دعم الشـــرعية في 
اليمـــن” العقيد الركـــن تركي المالكي، 
أعلـــن فـــي 27 مـــن الشـــهر الماضـــي 

مـــن  تمكنـــت،  التحالـــف  قـــوات  أن 
اعتراض وإســـقاط طائرات من دون 
طيار )مسّيرة(، أطلقتها الميليشيات 
الحوثيـــة اإلرهابيـــة المدعومـــة مـــن 
المدنيـــة  األعيـــان  باتجـــاه  إيـــران 

بمدينة نجران.
اســـتمرار  المالكـــي  وأوضـــح 
بانتهـــاك  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
القانـــون الدولـــي اإلنســـاني بإطـــالق 
الطائرات من دون طيار، واستهدافها 
المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات 
الســـكانية، التـــي تهدد حيـــاة المئات 

من المدنيين.

التحالف يسقط مسيرتين أطلقهما الحوثي تجاه السعودية

بكين ـ رويترز

قالت الصين أمس اإلثنين إن الواليات المتحدة أصبحت “مدمنة انسحاب” 
وذلك في أعقاب قرار األخيرة االنسحاب من منظمة الصحة العالمية. 

وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجية الصينية، تشـــاو ليجيان، 
المتحـــدة  “الواليـــات  للصحفييـــن: 
انســـحاب  مدمنـــة  أصبحـــت 
والمعاهـــدات”..  المنظمـــات  مـــن 
عـــن  يكشـــف  هـــذا  االنســـحاب 
سياســـة  ممارســـة  إلـــى  الســـعي 
القـــوة واالنفراديـــة”. وكان الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامـــب قد أعلن 
يـــوم الجمعـــة قطـــع عالقـــات بالده 
العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة  مـــع 
واتهمهـــا بأنها أصبحـــت “دمية” في 
يـــد الصين. ونفـــت المنظمة التابعة 

لألمم المتحدة اتهامات ترامب 
لهـــا بأنهـــا روجـــت “معلومـــات 

الصيـــن  نشـــرتها  مضللـــة” 

بشأن الفيروس.
المتحـــدة  الواليـــات  قـــرار  ويأتـــي 
الصحـــة  منظمـــة  مـــن  االنســـحاب 
بجنيـــف،  مقرهـــا  التـــي  العالميـــة، 
وســـط تصاعد التوترات مع الصين 
كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي  بشـــأن 

ومسائل التجارة وحقوق الملكية.
وانســـحب ترامـــب ســـابقا، مـــن كل 
من مجلـــس حقوق اإلنســـان التابع 
منظمـــة  ومـــن  المتحـــدة،  لألمـــم 
والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة  األمـــم 
والثقافة )يونســـكو(، ومـــن اتفاقية 
المنـــاخ دولية، ومن االتفاق النووي 
اإليراني، كمـــا عارض اتفاقية 
المتحـــدة  لألمـــم 

بشأن الهجرة.

الصين تصف أميركا بـ “مدمنة انسحاب”

موسكو - أ ف ب

مـــن إعادة فتـــح الكولوســـيوم فـــي روما 
إلـــى  اســـطنبول  فـــي  الكبيـــر  والبـــازار 
موســـكو  فـــي  المتاجـــر  عمـــل  اســـتئناف 
والمدارس في بريطانيا، تتســـارع عملية 
فـــي  الطبيعيـــة  الحيـــاة  مظاهـــر  عـــودة 
أوروبا، بعد أشهر من العزل نتيجًة تفشي 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد، فـــي حيـــن 
يواصـــل الفيروس االنتشـــار بشـــكل كبير 

في أميركا الالتينية. 
ورغم االرتفاع األخير في عدد اإلصابات 
الروســـية  العاصمـــة  خففـــت  اليوميـــة، 
موسكو القيود مع السماح لبعض المتاجر 
بفتـــح أبوابهـــا بعد أكثـــر من شـــهرين من 
اإلغالق، وللســـكان بالتجول شـــرط وضع 
الكمامـــة وبحســـب نظـــام جـــدول زمنـــي 
معقـــد.  ورغـــم أن الســـفر من بلـــد آلخر ال 
يـــزال ممنوعـــًا، أعـــادت مواقـــع ســـياحية 
بارزة في أوروبا فتح أبوابها، مثل البازار 
الكبير في اســـطنبول ومتحف غوغنهايم 

المعـــروف في بيلبـــاو والكولوســـيوم في 
رومـــا، الذي أضـــيء في المناســـبة بألوان 
العلـــم اإليطالـــي.  فـــي إنكلترا، اســـتقبلت 
المـــدارس المغلقـــة منـــذ منتصـــف مارس 
األطفـــال الذيـــن تـــراوح أعمارهـــم مـــن 4 
إلى 6 ســـنوات ومن 10 إلـــى 11 عامًا من 
جديد.  واســـفر الوباء في العالم عن اكثر 
مـــن 372 الف وفاة من أصل أكثر من 6,1 
ماليين اصابة، وفق تعداد لفرانس برس.

ورغم المخاوف من موجة إصابات ثانية، 
خطت فنلندا واليونان ورومانيا وهولندا 
والبانيا واسبانيا والبرتغال خطوات عدة 

نحو تطبيع الوضع. 
الفرنســـيون  ينتظـــر  ذلـــك،  فـــي غضـــون 
بفـــارغ الصبـــر فتـــح المقاهـــي والمطاعم 
اليـــوم الثالثـــاء، فضـــالً عـــن رفـــع الحظر 
عـــن التنقل لمســـافة أكثر من مئة كلم من 

مكان إقامتهم.

كورونــا ..الوفيــات تتجــاوز 372 ألًفــا واإلصابــات تتخطــى 6,1 مالييــن
من روما إلى موسكو... الحياة الطبيعية تعود ألوروبا

طرابلس ـ وكاالت

الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  أعلـــن 
المســـماري،  أحمـــد  الليبـــي،  الوطنـــي 
أمس االثنين، استعادة السيطرة على 
مدينة األصابعة، غربـــي ليبيا، مجددا 
التأكيـــد علـــى أن الهـــدف هـــو القضاء 
علـــى الميليشـــيات اإلرهابيـــة وإنهـــاء 

التدخل التركي في ليبيا.
وذكـــر المســـماري أنـــه تمت اســـتعادة 
األصابعـــة  مدينـــة  علـــى  الســـيطرة 

بالجبل الغربي.
بـــدأت  الميليشـــيات  أن  وكشـــف 
االنســـحاب مـــن غريـــان بعـــد هزيمتها 
في األصابعـــة، مضيفا “علـــى مايبدو، 
فـــإن هذه الضربة القوية، ســـتكون لها 
ارتدادات اخرى في المناطق الغربية”. 
وأوضح أن “كل محاوالت الميليشيات 
بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل”.

وأبـــرز المســـماري أن الخطـــوة المقبلة 
استكمال المعركة إلى النهاية، مجددا 

علـــى  القضـــاء  هـــو  “هدفنـــا  التأكيـــد 
الميليشيات اإلرهابية وإنهاء التدخل 

التركي في ليبيا”.
وختـــم بالقـــول “هـــذه حـــرب طويلـــة 
وبالتالـــي  الطويـــل،  النفـــس  تتطلـــب 

فنحن نسير فيها بالشكل الجيد”.
دعمـــا  ترســـل  تركيـــا  أن  إلـــى  يشـــار 
فـــي  الســـراج  فائـــز  لحكومـــة  كبيـــرا 
الغـــرب الليبـــي، بمـــا في ذلك أســـلحة 

وطائـــرات مـــن دون طيـــار، فضال عن 
فـــي  للقتـــال  المرتزقـــة  آالف  تجنيـــد 
صفوف الميليشيات المتطرفة التابعة 

لحكومة طرابلس.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وكشـــف 
اإلنســـان، أن تركيـــا أرســـلت أكثـــر من 
11 ألفـــا مـــن المرتزقة الســـوريين إلى 
طرابلس في األشهر القليلة الماضية.

تركيــا أرســلت 11 ألف مرتــزق مــن المتطرفين الســوريين إلــى طرابلس
الجيش الليبي يستعيد السيطرة على األصابعة

عواصم ـ وكاالت

إلـــى  المبعـــوث األممـــي  قـــال مكتـــب 
اليمن، مارتن غريفثس، أمس االثنين، 
إن المفاوضـــات مســـتمرة مـــع أطراف 
الصـــراع لالتفـــاق حول وقـــف إطالق 
النـــار فـــي البـــالد. وكتب فـــي تغريدة 
عبـــر حســـابه بموقـــع “تويتـــر”: بينمـــا 
حـــول  لالتفـــاق  المفاوضـــات  تســـتمر 
وقـــف إطـــالق النـــار، وعدة إجـــراءات 
قـــدرة  لدعـــم  واقتصاديـــة  إنســـانية 
اليمـــن علـــى مكافحـــة انتشـــار وبـــاء 
كورونا المستجد واالستئناف العاجل 
جهـــود  تســـتمر  السياســـية،  للعمليـــة 
اليمنيين والمجتمع المدني، خصوصا 
المجموعـــات النســـوية، فـــي مناصـــرة 
السالم مما يمنحنا اإللهام والتشجيع.
ويأتي هذا التصريح وســـط دعوات 

دولية متكررة لوقف إطالق النار 
في اليمـــن، لتوحيد الجهود في 

مكافحة وباء كورونا، الذي 

أدى إلـــى وفـــاة أكثـــر من 80 شـــخًصا 
وإصابة المئات في اليمن، وفق تقارير 
رســـمية. وفي هذا الســـياق، قال وزير 
الصحـــة اليمنـــي ناصر باعـــوم، أمس، 
إن االنقـــالب الحوثي على مؤسســـات 
الدولـــة أدى إلى تدمير وإلحاق الضرر 
بنحـــو 60 % مـــن المنشـــآت الصحيـــة 
فـــي البـــالد، مـــا أفقدهـــا القـــدرة على 
مواجهـــة انتشـــار العديـــد مـــن األوبئة 
الفتاكة وعلى رأسها فيروس كورونا.

صحافـــي،  بيـــان  فـــي  باعـــوم،  ودعـــا 
المنظمات والدول المانحة كافة لدعم 
اليمن، والبـــدء بدعم القطاع الصحي، 
اإلنســـانية  االســـتجابة  خطـــة  ضمـــن 
العاجلـــة، لرفع قـــدرة القطاع وتمكينه 
من مواجهة التحديات القائمة، منوًها 
برعاية المملكة العربية السعودية 
لـ”مؤتمر المانحين لليمن 2020” 

بالشراكة مع األمم المتحدة.

غريفثس: تواصل مفاوضات وقف النار باليمن
موسكو ـ وكاالت

فالديميـــر  الروســـي،  الرئيـــس  صـــادق 
بوتيـــن، علـــى إجـــراء التصويـــت العام 
فـــي  الدســـتورية  التعديـــالت  حـــول 

روسيا يوم 1 يوليو المقبل.
وقـــال بوتين، خالل اجتمـــاع مع إدارة 
اللجنـــة المركزيـــة لالنتخابات وأعضاء 
فريق العمل الخاص بإعداد المقترحات 
“فـــي  الدســـتورية:  التعديـــالت  بشـــأن 
الحقيقـــة يبـــدو يـــوم 1 يوليـــو موعـــدا 
مناســـبا تماما إلجـــراء التصويت العام 
في روسيا”. وأضاف الرئيس الروسي: 
“هـــذا الموعـــد يعتبر ممتـــازا من وجهة 
النظـــر القانونيـــة، واإلعالن عـــن إجراء 
التصويـــت فـــي 1 يوليـــو، أي بعـــد 30 
يوما، ســـيمنح النـــاس إمكانيـــة إلعادة 

المقترحـــة  التعديـــالت  كل  دراســـة 
وتحديد موقفهم منها”.

الـــروس  مـــن  بوتيـــن  وطالـــب 
بشـــكل  المشـــاركة  بضـــرورة 

بشـــأن  العـــام  التصويـــت  فـــي  نشـــط 
التعديالت الدســـتورية، فيما وجه لكل 
من الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال 
المركزيـــة  واللجنـــة  اإلنســـان،  حقـــوق 
لالنتخابـــات، والســـلطات المحليـــة في 
األقاليـــم بـ”تركيـــز اهتمـــام خـــاص على 
األمـــن”  بضمـــان  المتعلقـــة  المســـائل 
اللجنـــة  رئيســـة  واقترحـــت  الصحـــي. 
المركزيـــة لالنتخابات، إيـــال بامفيلوفا، 
منـــح المواطنين إمكانية لبـــدء اإلدالء 
اليـــوم  مـــن  أيـــام   6 قبـــل  بأصواتهـــم 

الرسمي إلجراء التصويت.
المركزيـــة  اللجنـــة  رئيســـة  وقالـــت 
لالنتخابـــات إن الهدف من هذا اإلجراء 
يكمن في “التقليـــل من االتصاالت بين 
الناس ألدنى درجة ممكنة وتقليص 
)بفيـــروس  اإلصابـــة  احتمـــال 
كورونـــا( خـــالل التصويـــت إلـــى 

مستوى الصفر”.

بوتين: 1 يوليو موعًدا لالستفتاء على الدستور

اإلمارات تحذر من 
انتكاسة عملية السالم

ــي لــلــشــؤون  ــ ــاراتـ ــ ــة اإلمـ ــ ــــدول ذكــــر وزيـــــر ال
الخارجية أنور قرقاش، أمس، أن أي تحرك 
أحـــادي لضم إســرائــيــل أجـــزاء مــن الضفة 
خطيرة  انتكاسة  سيمثل  المحتلة  الغربية 
لعملية السالم في الشرق األوســط.  وقال 
اإلسرائيلي  ”الحديث  تويتر  على  قرقاش 
بد  ال  فلسطينية  أراض  ضــم  عــن  المستمر 
إسرائيلي  تحرك  ”أي  يتوقف“. وأضــاف  أن 
لعملية  خطيرة  انتكاسة  سيمثل  ــادي  أحـ
في  الفلسطينيين  حق  وسيقوض  السالم 
لإلجماع  رفضا  وسيشكل  المصير،  تقرير 
ــدولـــي والــعــربــي بــخــصــوص االســتــقــرار  الـ

والسالم“.

بريطانيون يصطفون خارج متجر في شمال غرب لندن حيث تم تخفيف قيود اإلغالق )أ ف ب( ارتفاع عدد مرتزقة تركيا القادمين من سوريا

دبي ـ رويترز



جــاء توجيــه النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، بإقامة الدوري 
المفتــوح لكــرة القــدم؛ توافًقــا وتحقيًقــا ألهــداف ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس األعلــى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في النهوض بكرة القدم 

البحرينية.

ــال األمــيــن الــعــام  ــار، قـ ــ ــذا اإلطـ وفـــي هـ
إبراهيم  القدم  لكرة  البحريني  لالتحاد 
خطوة  يشكل  التوجيه  إن  البوعينين 
نــوعــيــة عــلــى مــســتــوى مــســابــقــات كــرة 
القدم، إذ سيكون الدوري المفتوح تحت 
القدم  لــكــرة  البحريني  االتــحــاد  مظلة 
المختلفة  الكروية  للمسابقات  وجامًعا 
وســيــكــون  عــــدة.  جــهــات  تنظمها  الــتــي 
لــأنــديــة غير  الــمــفــتــوح مظلة  الــــدوري 

األعضاء التحاد الكرة، المراكز الشبابية، 
الشركات،  الجامعات،  الخاصة،  الفرق 
والالعبين  ــهــواة  ال الــجــالــيــات،  األفــــراد، 
سيسمح  الـــذي  األمـــر  وهــو  المعتزلين، 
ممارسة  فــي  المشاركة  رقعة  بتوسيع 

كرة القدم خالل العطلة األسبوعية.
وأشار البوعينين إلى أن المقترح الذي 
تقدم به رئيس اتحاد الكرة الشيخ علي 
المقام  بن خليفة آل خليفة يهدف في 

األول إلى زيادة التنظيم وآليات الضبط 
تعزيز  يضمن  بما  الكروية  للمسابقات 
مختلفة  جــهــات  ــى  إل لتمتد  الــمــشــاركــة 
لكرة  مكتسًبا  تــكــون  عــديــدة  وفــئــات 
بالمواهب  لها  ورافــًدا  البحرينية  القدم 
ستضم  المسابقة  أن  مبينا  المختلفة، 

الالعبين غير مسجلين في االتحاد.
ــأتــي ضمن  الــمــقــتــرح ي وقــــال إن هـــذا 
إدارة  مجلس  وضعها  الــتــي  ــداف  األهــ
ــكــرة الــقــدم عــام  االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي ل

2017 في توحيد شباب بالدنا والتفافه 
لعبة  خالل  من  الرشيدة  القيادة  حول 
المشاركة  قــاعــدة  توسيع  الــقــدم،  كــرة 
من  ممكن  عــدد  أكــبــر  لتشمل  الــكــرويــة 
الشباب، مزاولة الرياضة بما يسهم في 
تعزيز صحة األفراد، اكتشاف المواهب 
ــة، صـــقـــل الـــحـــكـــام، وفـــرصـــة  ــرويــ ــكــ ــ ال
كروية  لقيادة فرق  الواعدين  للمدربين 

تشارك في مسابقات تنافسية.
ــد أن الــــــدوري ســيــهــيــئ األرضـــيـــة  ــ وأكـ
طابع  ذات  مسابقة  لتنظيم  المثالية 
البحريني  االتــحــاد  مظلة  تحت  رسمي 
ــقــدم لــتــكــون فــرصــة ال تعوض  لــكــرة ال
لمزاولة  الالعبين؛  من  كبيرة  لشريحة 
شريفة،  تنافسية  بــأجــواء  الــقــدم  كــرة 
الممكنة  الواسعة  االستفادة  مع  خاصة 

ــآت الـــمـــتـــوفـــرة  ــنـــشـ ــمـ مــــن مــخــتــلــف الـ
المتضمنة مالعب وزارة شؤون الشباب 
والرياضة في األندية والمراكز الشبابية 
ومالعب الجامعات والجهات المختلفة 

كشركات القطاع الخاص.
البحريني  لالتحاد  العام  األمين  ولفت 
ــدوري سيشمل  ــ ال إلــى أن  الــقــدم  لــكــرة 
بوضعها  ستقوم  مختلفة  ضوابط  على 
خالد  الشيخ  سمو  وجــه  الــتــي  اللجنة 
ومــن  بتشكيلها،  خليفة  آل  حــمــد  ــن  ب
األمور  الضوابط مالمح  هذه  أبــرز  بين 
المسابقة  شكل  من  للدوري  التنظيمية 
وآلية تحديد الفائزين ورسوم االشتراك 
وقوانين  لالعبين  التسجيل  وعمليات 
المرتبطة  األمـــور  ومختلف  االنضباط 

بإقامة المباريات.

الدوري المفتوح يعزز أهداف اتحاد الكرة

Sports@albiladpress.com13

يــتــرجــح لـــدى االتــحــاد اآلســيــوي 
بطولة  تأجيل  خيار  القدم  لكرة 
 16 )تحت   2020 للناشئين  آسيا 
إقامتها خالل شهر  المقرر  عاًما(، 

سبتمبر المقبل في البحرين. 
ويــدرس االتــحــاد اآلســيــوي لكرة 
شهر  إلــى  البطولة  ترحيل  القدم 
ديسمبر من العام الجاري )2020(، 
ــــظــــروف  ــا فــــي ظــــل ال خـــصـــوصـ
العالم  دول  بها  تمر  التي  الراهنة 

جراء فيروس كورونا.
ويأتي هذا الخيار من قبل االتحاد 
اآلســـيـــوي لــكــرة الــقــدم فــي ظل 
عدم الوضوح حتى اآلن بالنسبة 
إلـــى قــيــود الــســفــر واإلجـــــراءات 
ــتــي تــفــرضــهــا مــخــتــلــف الـــدول  ال
يضع  إذ  العالمي،  الــوبــاء  بسبب 
ــاري ســالمــة جميع  ــقـ الـ ــاد  ــحـ االتـ

في  أولــويــاتــه  ضمن  المشاركين 
المرحلة المقبلة التي تزخر بعدد 
وافر من البطوالت على مستوى 
القارة الصفراء سواء للمنتخبات 

أو األندية.
وحــــدد االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لكرة 
ــوم 18 يــونــيــو الــجــاري  الـــقـــدم يـ
البطولة  قــرعــة  لسحب  مـــوعـــًدا 
وكـــذلـــك قــرعــة بــطــولــة الــشــبــاب 
بنظام  عـــاًمـــا(، وذلـــك   19 )تــحــت 
ــعــد، إذ  ــمــرئــي عـــن ب الــتــواصــل ال
ــة بـــمـــقـــره فــي  ــرعـ ــقـ ســـتـــجـــرى الـ
)كوااللمبور(،  الماليزية  العاصمة 
خــالل  يكشف  أن  الــمــؤمــل  ومـــن 
ــة عــن  ــل ــمــقــب ــة ال ــل ــي ــل ــق ــرة ال ــتـ ــفـ الـ
لن  التي  للبطولة  الجديد  الموعد 
موعدها  فــي  األرجـــح  على  تقام 

األصلي.

هل تؤجل آسيوية الناشئين إلى ديسمبر؟

عــن  الـــصـــحـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــات  ــراطــ ــتــ ــن االشــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
توفر  الــتــي  للمنشآت  الــصــحــيــة 
الخارجية  التدريبية  األنــشــطــة 
ــة  ــ ــدي ــ ــي األن ــبـ ــالعـ ــة بـ ــاصــ ــخــ ــ وال
ــادات الــريــاضــيــة وذلــك  ــحــ ــ واالت
اللجنة  قــرارات  مع  يتماشى  بما 
العهد،  ولــي  برئاسة  التنسيقية 
نائب القائد األعلى، النائب األول 
الــوزراء صاحب  لرئيس مجلس 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
والـــتـــي سبق  آل خــلــيــفــة،  حــمــد 
الالعبين  بــعــودة  ســمــحــت  وأن 
ــمــحــتــرفــيــن لـــلـــتـــدريـــبـــات فــي  ال
والمسابح  الخارجية  المساحات 
باالشتراطات  االلــتــزام  شريطة 
اللجنة  وضعتها  الــتــي  الصحية 
لــلــوقــايــة مــن فـــايـــروس كــورونــا 

)كوفيد 19-(.
وشـــمـــلـــت ســـلـــســـلـــة الـــنـــصـــائـــح 

ــن  ــيـ ــفـ ــوظـ ــمـ واإلرشـــــــــــــــــــادات الـ
الرياضية  العاملين في المنشآت 
ــب  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والـــــريـــــاضـــــيـــــيـــــن وأسـ
ومختلف  الــصــحــيــحــة  الــتــعــقــيــم 

االشتراطات العامة األخرى.
ــرز تــلــك اإلشـــتـــراطـــات  ــ ــن أبـ ومــ
مــلء اســتــمــارة مــوفــرة مــن قبل 
الــنــادي أو االتــحــاد، إضــافــة إلى 
ــدم الــســمــاح بـــإجـــراء  أهــمــيــة عــ
تدريبات بدون حجز مسبق، إلى 
األخرى  الوقائية  التدابير  جانب 

المتعارف عليها.
وكان نادي الحد والرفاع الشرقي 
التدريبات  استأنفوا  قد  والبديع 
بواقع 5 العبين في كل مجموعة 
فــيــمــا تـــريـــثـــت بـــاقـــي األنـــديـــة 
لــحــيــن الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
المختصة  الــجــهــات  مــن  رسمية 
والتعرف على كافة االشتراطات 
المتبعة  الصحية  واإلجـــــراءات 

للوقاية من )كوفيد – 19(.

اشتراطات صحية جديدة للرياضيين
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ــل ــيـ ــخـ ــلـ فــــــــي ســـــــبـــــــاق بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا لـ

الدوسري استقالة  بعد  تكميلية  انتخابات  إقامة 

ناصر بن حمد يشيد بفوز الجواد فليريين ستيل

المداوي أميًنا لسر نادي البديع

أعــرب ممثــل جاللــة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطني رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة عــن ســعادته بفوز 

الجواد فليريين ستيل ملك سموه بالمركز األول في سباق بريطانيا للخيل.

  وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فــلــيــريــيــن ستيل  الـــجـــواد  ــذا حــصــول  أن هـ
المتميزة  المكانة  يؤكد  األول  المركز  على 
مملكة  في  الخيل  رياضة  بها  تحظى  التي 
التي  والــرعــايــة  االهــتــمــام  بفضل  الــبــحــريــن 

البالد  عاهل  مــن  الرياضة  هــذه  بها  تحظى 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
في  الخيل  رياضة  إليه  وصلت  ومــا  خليفة 
تؤكد  ما  دائــمــًا  والتي  العالمية  المشاركات 

مكانتها وتفوقها.
  وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الــخــيــل فــي بريطانيا  “مـــع عـــودة ســبــاقــات 
والتي توقفت بسبب فيروس كورونا، تمكن 
فريق فيكتوريوس من اعتالء المركز األول 
بالمركز  ستيل  فليريين  ــجــواد  ال فــوز  عبر 
األول بعد منافسة قوية ومثيرة حتى الرمق 

األخير من السباق”.
  وأضاف سموه “حرصنا على المشاركة في 
السباق للوقوف على مستوى الجياد لفريق 
فيكتوريوس، حيث أننا وضعنا أهدافنا من 
عدة  دام  تــوقــف  بعد  المشاركة  هــذه  وراء 
باسم  االنــجــاز  تحقيق  مــن  وتمكنا  أشــهــر، 
مملكة البحرين الغالية ليكون أسمها مسجالً 
فــي ســجــالت األبــطــال وهــو مــا يسعى إليه 

فريق فيكتوريوس دائمًا”.

  وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فليريين  حققها  التي  المتميزة  النتيجة  أن 
ــســبــاق تــبــعــث عــلــى الــتــفــاؤل  ســتــيــل فـــي ال
بتحقيق المزيد من اإلنجازات في السباقات 
المقبلة ومواصلة تحقيق الذهب في العصر 
ــم الــبــحــريــن عــالــيــا في  ــذهــبــي ورفــــع اســ ال

السباقات المقبلة.

أعلن نادي البديع الرياضي عن تعيين 
مبارك  محمد  اإلدارة  مجلس  عضو 
ــداوي أمــيــنــا لــلــســر ومــســئــوال عن  ــمـ الـ

المركز اإلعالمي.
جــــاء ذلــــك خــــالل اجـــتـــمـــاع مجلس 
االتــصــال  بــنــظــام  عــقــد  ــذي  ــ ال اإلدارة 
حسين  علي  السيد  بــرئــاســة  الــمــرئــي 

الدوسري.

يــولــيــو   11 ــخ  ــاريــ ــ ت الــــنــــادي  وحــــــدد 
الجمعية  اجتماع  لعقد  موعدا   2020
الموافقة  وأعــلــن  الــســنــوي  العمومية 
للجمعية  العضوية  طلبات  كافة  على 
علي  الــنــادي  رئيس  وقــال  العمومية. 
“الــبــالد سبورت”  لـــ  الــدوســري  حسين 
إن تعيين المداوي جاء بهدف تفعيل 
ناصر  للسيد  خلفا  ــنــادي  ال ســر  أمــانــة 
لم تسعفه ظروفه على  والذي  الغرير 

حضور آخر ثالثة اجتماعات لمجلس 
اإلدارة. وأضاف الدوسري أن اجتماع 
سيشهد  المقبل  العمومية  الجمعية 
مقعد  على  تكميلية  انتخابات  إقامة 
واحـــــد فــقــط بــعــد أن تـــقـــدم صــالــح 
يعقوب الدوسري باستقالته الرسمية، 
وزارة  بمخاطبة  النادي  حيث سيقوم 
كافة  إلنهاء  والرياضة  الشباب  شئون 

إجراءات عقد الجمعية العمومية.

ــارك  وبـــعـــد تــعــيــيــنــه شــكــر مــحــمــد مــب
ثقتهم  على  اإلدارة  مجلس  الــمــداوي 
بــتــكــلــيــفــه بــتــولــي مــنــصــب أمــيــن سر 
عضويات  جميع  قبول  مؤكدا  النادي 
مشيرا  العمومية،  الجمعية  أعــضــاء 
لجميع  مفتوح  الــبــديــع  نـــادي  أن  ــى  إل
األعضاء داعيا إلى التكاتف والتعاون.

انتخابات “هوكي الجليد”
نادي البحرين لهوكي الجليد

يعلن مجلس إدارة نادي البحرين لهوكي 
لرئاسة  الترشح  بــاب  فتح  عــن  الجليد 
من  ابـــتـــداًء  االدارة  مجلس  وعــضــويــة 
على  1/ 6/ 2020م  الموافق  االثنين  يــوم 
الترشح في تمام الساعة  أن يقفل باب 
الموافق  االثنين  يوم  مساء  من  الثامنة 

15/ 6/ 2020م.
أعـــضـــاء  اإلدارة  مــجــلــس  ــو  ــدعـ يـ كـــمـــا 
سداد  في  المبادرة  العمومية  الجمعية 
لهم  ليتسنى  الــســنــوي  االشـــتـــراك  رســـم 
حــضــور اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
النادي  لدعم مسيرة  الفعالة  والمشاركة 

والوصول به ألعلى المستويات.

أحمد مهدي

إبراهيم البوعينين

محمد المداوي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

حسن علي

تصريح فينغر وواقع أنديتنا المحلية
خرج مستشار االتحاد الدولي لكرة القدم آرسين فينغر بتصريح غاضب في 
الفتــرة األخيرة حول سياســة المســتحوذين علــى األندية الفرنســية وطالب 
بلجنــة أخالقيــة لتقييــم هــذا المشــروع لمعرفــة النوايــا؛ كونــه يرى بــأن تلك 
األنديــة تقــع فــي أيدي أشــخاص ليســوا بناة حقيقييــن لمســتقبلها، وأن هذه 
السياسات أنتجت مشكالت كبيرة وفي المقابل لمس المشجعون أن الهدف 

األساسي ليس بناء فريق عظيم، بل لتحقيق المكاسب المالية.
دون شــك فينغــر أطلــق هــذا التصريــح مــن منظور علمــي رياضــي احترافي 
بحســب حنكتــه وخبرتــه رغــم الطفــرة الكبيــرة لحال الكــرة الفرنســية، وفي 
الوقــت نفســه هــذا التصريــح يواكــب حــال أنديتنــا المحليــة التــي ولأســف 
الشــديد لم يتغير حالها على مر الســنين من حيث السياســات التي تنتهجها 

إداراتها.
فأنديتنــا بمختلــف تقوقعهــا فــي المراكــز العليــا أو المتوســطة أو الســفلى، 
مختلفة في سياســتها التنفيذية، ولكن جميعهم غير مســتقرين وال يحققون 
وهــذا  الفنيــة،  الماليــة وال  الناحيــة  مــن  ال  المطلوبيــن  والطمــوح  األهــداف 
يعــود بــكل تأكيــد الفتقارهــا اإلســتراتيجية الصحيحــة علــى المــدى البعيــد، 
وللمتغيرات والضغوط التي تحصل هنا وهناك، فضال عن غياب الكفاءة في 

العقل والفكر، ودون أن يكون لسمتّي الصبر والهدوء أي عنوان في العمل!
فمنــذ أن وعينــا فــي الشــأن الرياضي المحلــي، هناك نوعان مــن األندية، منها 
متمرسة في نشء وصقل الالعبين، ولكن يتم التفريط فيهم بسهولة، كونهم 
“اإلدارة” إمــا ممــن يلهثــون وراء المــال لـــ “ترقيــع” الوضــع أو أنها ليــس لديها 
فكــر فــي تحقيــق المــوارد المالية التــي تجعلها تســّير أمورهــا وتحافظ على 
مكتســابتها بالشــكل الصحيــح، والنــوع اآلخــر مــن األندية هو الــذي يتالعب 
بالســاحة كيفما أراد وشــاء بالمال فقط دون أن يكون لديه أســس صحيحة 

لبناء قاعدة والعمل على تكوينها ودعمها للمستقبل.
الفرنسي فينغر في ملخص تصريحه طالب بتأسيس لجنة أخالقية؛ لمعرفة 
النوايــا الحقيقية لالشــخاص المســتحوذين، ألنه ال يريــد أن تدمر ثقافة كرة 
القــدم بســبب المــال، ونحن في أنديتنــا، إن لم نكن نريد الدخــول في النوايا 
وال زيــادة الوضــع ســوًءا، فإننــا نأمــل أن ينصلح حــال القائميــن عليها بتغيير 
سياستهم التي “أكل الدهر عليها وشرب” وال تعتبر مثالية، وإال إننا سنطالب 
مــن القائميــن على الرياضة البحرينيــة بالتدخل للوقوف على كل ناٍد لمعرفة 
خططهم وإســتراتيجيتهم المراد تنفيذها قبل كل موســم وما ســيجنونه من 
مكاسب مالية وفنية متوقعة؛ حتى نضمن صحة وسالمة الوضع العملي في 

األندية وترتقي مكانتها بأفعالها وليس أقوالها المتكررة.

بالتحديد..

فالمــرزي  خالــد  واإلداري  طالــب  محمــد  اليــد”  كــرة  “عــراب  ابتعــاد   -
عــن يد النجمة، قد تكون خســارة مؤلمــة لهذا الكيان، فكالهما ورغم فارق 
الخبرة والحنكة بينهما إال أنهما فعاالن ومكمالن لبعضهما بعضا بما للكلمة 

من معنى، والعمل الجبار واإلنجازات األخيرة خير دليل على ذلك.
أروقتهــا،  فــي  االنتخابــات  علــى  مقبلــة  واالتحــادات  األنديــة  بعــض   -
وكلنــا نأمــل وننشــد أن تكــون هــذه المــرة مغايــرة عــن ســابقاتها من حيث 
التغيير والتجديد في الوجوه شرط أن يكونوا )ذا منفعة عامة( وإال “تيتي 

تيتي مثل ما رحتي جيتي”!.
ليســت مشــكلتي إن لــم يفهــم البعــض مــا أعنيــه، فهــذه قناعاتــي وهذه   -
أفكاري، وهذه كتاباتي بين أيديكم، أكتب ما أشعر به وأقول ما أنا مؤمن 

به.. لأستاذ والكاتب الرياضي محمد طالب.

ali.majeed@albiladpress.com

علي مجيد

سبورت

أحمد مهدي
البوعينين:ضوابط 

وآليات للمشاركة.. 
وفرصة للتنافس 

“الرسمي”
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أفالم قدمت التمييز العنصري في هوليوود.. بنجاح

تعتبـــر هوليوود مـــن أكثر الجهـــات حربا 
على العنصرية في أفالمها وبرامجها عبر 
العصـــور، أفـــالم قدمـــت بقـــوة العنصرية 
مـــن  وأغلبهـــا  الســـود  ضـــد  البغيضـــة 
بطولـــة أميركييـــن ذوي أصـــول إفريقية 
لحساســـية هذا الموضوع طبعا خصوصا 
هـــذه األيـــام مع عـــودة قضيـــة العنصرية 
إلى الظهور اآلن، تزامنا مع حادثة جورج 
فلويد، ما يشكل بمثابة دق ناقوس خطر 
العنصرية في بلد الديمقراطية والحرية.
أفالم عديدة عن العنصرية منها الروائي 
أو الوثائقـــي، في وقـــت غضب النقاد من 
قلـــة هذه األفالم واالعتمـــاد على الخيال 
والفنتازيـــا في اآلونـــة األخيرة بالقصص 
التـــي يقدمونهـــا فـــي الشاشـــات الكبيرة، 
خصوصـــا وأن هذه النوعيـــة من األفالم 
كانت دومـــا تفرض نفســـها على منصات 
التتويج بجوائز األوســـكار.. وهذه جولة 
فـــي أهم هـــذه األفالم التي تســـتطيعون 

مشاهدتها اليوم في البيت:

  The Help
قـــدم فـــي العـــام ٢٠١١، وهو فيلـــم يقدم 
البشـــرة  ذوات  األمهـــات  عالقـــة  لنـــا 
البيضـــاء بخادماتهن أو كما كن ينادوهن 

بالمســـاعدات حينذاك، وهن من البشـــرة 
العنصريـــة  قصـــص  وفيـــه  الســـمراء، 
والطبقيـــة ضدهـــم، فيلـــم درامـــي رائـــع 
علـــى  وحاصـــل  ممتـــازة،  بحـــوارات 

األوسكار.

Years a Slave 12

التـــي  األفـــالم  أفضـــل  ضمـــن  شـــخصيا 
أعشـــقها، يحكـــي قصـــة عـــازف الكمـــان 
األســـمر، كيـــف تـــم اختطافـــه فـــي العام 
١٨٤١ بواشـــنطن وبيـــع معبـــد لشـــخص 
قـــاس جـــدا، ويقـــدم قصـــة الكفـــاح ضـــد 

العبودية وويالتها.

42

مـــن إنتـــاج العـــام ٢٠١٢ ويقـــدم 

قصـــة حقيقية لالعب البيســـبول 
جاكـــي روبينســـون الـــذي يعتبـــر 
أول أمريكـــي إفريقي يلعب هذه 
اللعبـــة مع نـــادي بروكلين دوجرز 
فـــي األربعينـــات وكل الصعوبات 
التـــي واجهها بيـــن أفـــراد الفريق 

والمجتمع.

American  History X

إذا لـــم تشـــاهد هـــذا الفيلـــم الكبير حتى 
اآلن، فأنت لم تشـــاهد بعد أفالم ممتازة، 
الفيلـــم امتـــد صـــداه إلى كل مـــكان لقوة 
معانيـــه، والـــذي يقـــدم العنصرية بأســـوأ 
أشـــكالها بصـــورة عنيفـــة، خصوصا وهو 
يقـــدم النظـــرة المقابلـــة للعنصريـــة عنـــد 

الرجل األبيض!

Crash

يحكي هذا الفيلم القوي “تحطم” قصًصا 
متشـــابكة للبيض، والســـود، والالتينيين 
والكوريين، واإليرانيين، ورجال الشرطة 
والفقـــراء،  واألغنيـــاء  والمجرميـــن، 
واألقويـــاء والضعفاء، الذين تم تعريفهم 

بطريقة أو بأخرى بالعنصرية!

 Men of Honor

قصـــة جميلة مبنية على أحداث حقيقية 
ألول رجل من أصل إفريقي معوق يطمح 
لاللتحـــاق بالبحرية األمريكيـــة، وبالطبع 
يواجه ســـيال من الصعوبـــات والعنصرية 
لعدة أســـباب من أهمهـــا النظرة التي كان 

الجنود البيض يرمقونه بها.

قد تحتاج لالنعزال لبعض الوقت ولكن ال 
تستغرق. 

عليك أن تكافئ نفسك على كل ما تحملته من 
جراح.

توقف عن االستغراق في التفكير والتوتر 
والشكوك.

عليك أن تختار بين من يحبك بحق ومن يحبك 
لمصلحته.

ال تجعل أخطاء الماضي تتحكم في مستقبلك.

لديك طاقة هائلة ولألسف تستنفدها في غير 
موضعها.

في بعض األحيان تحتاج أن تأخذ فسحة.

إن كنت تحتاج المساعدة اطلبها دون تردد.

التزم بتعليمات الطبيب وال تغامر كثيرا. 

ربما تسعفك القراءة في االسترخاء والمعرفة 
واالستزادة.

ابتعد كليا عن التدخين وما يسبب لك 
المشكالت.

تتخير أفضل وقت للخروج في نزهة أسبوعية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

نعت الفنانة ليلى علوي، والمطربة شيرين عبدالوهاب 
وفاة النجم الرحل حســن حسني الذي وافته المنية 
إثر تعرضــه ألزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى 
المستشــفى لتلقي العالج، لكنه توفي بعد 24 ساعة 

مــن دخوله العناية المركزة. ومــن جهتها، قالت ليلى 
علوي في تغريدة عبر حســابها الرســمي بتويتــر ”إن لله 

ما أخذ وله ما أعطى وكل شــيء عنده بأجل مســمى، ربنــا يرحمك يا عم 
حسن”.

أكدت النجمة غادة عبدالرازق أنها تعشق تقديم شخصية 
المــرأة القوية فــي أعمالها؛ كونها جزءا من شــخصيتها 
وحرصهــا علــى تجســيد دور المناصــر للمــرأة، قائلة: 
قدمــت هذا العام شــخصية “ســلطانة” في مسلســل 

“سلطانة المعز”، الذي ُعرض طوال الشهر الفضيل، وهي 
ســيدة بـ “100 راجل”، كما يقولون، مشــيرة إلى أن المسلسل 

مّثل إضافة فنية جديدة، وبصمة في مشــوارها الفنــي، خصوصا بعد أن تلقت 
ردود فعل إيجابية من جانب الجمهور ومتابعيها على وسائل التواصل.

تعرض قناة “البحرين لول” من 30 مايو الموافق يوم السبت 
إلى األربعاء برنامج األطفال الشــهير” افتح يا سمسم” في 
تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، ويعاد في الواحدة 
والنصف ظهرا، والتاسعة والنصف من صباح اليوم الثاني.

افتــح يا سمســم برنامج تعليمي تربوي من إنتاج مؤسســة 
البرامج المشــتركة لــدول الخليج العربي، أنتج الجزء األول ســنة 

1979 والثاني ســنة 1982، وهو مسلســل تعليمي ترفيهي، وهو النســخة العربية 
من مسلسل أمريكي اسمه شارع السمسم باإلنجليزية.

افتح يا سمسمسلطانةتويتر ليلى

يارا ونانسي عجرم تحتفالن بالعيد عبر مواقع التواصل
بإطاللتها المعهودة وصوتها الذي طاف بالمستمعين نحو ساحات الفّن الجميل، أحيت 
الفنانــة يــارا آخــر الحفــالت الغنائيــة التي اســتضافها مســرح المجــاز، الوجهــة الثقافية 
والترفيهيــة المتكاملــة والفريــدة مــن نوعهــا فــي الشــارقة عــن ُبعد ضمن أمســيات “هال 
بالمجاز” احتفاال بعيد الفطر الســعيد، لتقدم لجمهورها باقة متنوعة من أجمل أغنياتها 
التــي ُبّثــت مباشــرة عبــر حســابات المســرح الخاصــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
التزاما منه باإلجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا 

المستجد.

وبدأت الفنانـــة اللبنانية حفلهـــا بأغنيتها 
المميـــزة “توصـــى فيـــي” التـــي أشـــبعتها 
احساسا وشـــجنا لتعايد جمهورها بعدها 
بأغنيـــة فنـــان العـــرب محمـــد عبـــده “من 
العايدين” قدمتها بأسلوب مميز، وتنتقل 
بعدهـــا لواحـــدة مـــن أجمـــل أعمالهـــا “يـــا 
عايـــش بعيوني”، حيث أشـــرعت النافذة 
علـــى ســـيل مـــن األغنيـــات الجميلـــة مع 
فرقتهـــا الموســـيقية بقيـــادة المايســـترو 
ســـليمان فهـــد، إذ قدمـــت أغنيتهـــا ذائعة 
الصيـــت “ســـكر زيـــادة” من كلمات ســـمو 

الشـــيخ حمـــدان بـــن محمد بن راشـــد آل 
مكتوم ولي عهد دبي.

ومـــن جانب أخـــر أطّلت النجمة نانســـي 
عجـــرم علـــى جمهورها فـــي عيـــد الفطر 
المبـــارك، بحفـــل فنـــي خـــاص أقيـــم فـــي 
الهـــواء الطلق على ســـطح أحـــد المباني 
دون  مـــن  وذلـــك  بيـــروت،  مدينـــة  فـــي 
تابـــع  الـــذي  للجمهـــور  مباشـــر  حضـــور 
الحفـــل من مختلف أنحاء العالم عبر بّث 
حصري على قناة نانســـي الرســـمية على 

“يوتيوب”. 

الحفل الذي تـــم تصويره بأعلى المعايير 
التقنية، والذي أصبح بعد ســـاعات قليلة 
مـــن بّثه من المواضيع األكثر تداوال على 
صعيـــد العالم العربي، حمـــل عنوان “أمل 

بال حدود”. 
مبهـــرة،  وإضـــاءة  الفـــت  ديكـــوٍر  وفـــي 

مـــن  مجموعـــًة  نانســـي  قّدمـــت 
توزيعهـــا  أعـــاد  التـــي  أغنياتهـــا  أجمـــل 
خصيصا لهذه المناسبة الملّحن والموّزع 
الموســـيقي باســـم رزق، فغّنـــت ورقصت 
وتمايلـــت وضّخـــت طاقًة مـــن اإليجابية 
والفـــرح فـــي أجـــواء حفلهـــا الـــذي توّزع 

على ثالثة فصول: حب، أمل وفرح. 
وفـــي توليفـــة إخراجيـــة مميـــزة، تقاطع 
فيهـــا البـــث المباشـــر مع لقطـــات مصّورة 
لنانســـي على شـــاطئ البحر ومع مقاطع 
لة تحمل رسائل حٍب وأمل  صوتية ُمسجَّ
بلهجات ولغات مختلفة من حول العالم.

وشـــارك نانسي في البث المباشر أعضاء 
فرقتهـــا الموســـيقية مع احتـــراٍم لقواعد 
التباُعد االجتماعي، األمر الذي انســـحب 
علـــى كافـــة مراحـــل إعـــداد وتنفيـــذ هذا 
أمـــان  علـــى  حفاظـــا  الفنـــي  المشـــروع 

وسالمة الجميع.

2 يونيو

 1886
رئيس الواليات المتحدة جروفر 

كليفالند يتزوج من فرنسيس 
فولسوم، ليكون بذلك أول 

رئيس أميركي يتزوج أثناء 
وجوده في البيت األبيض.

1910
تشارلز رولز يقوم بأول رحلة عودة ناجحة تعبر بحر المانش.

 1932
الملك فؤاد يفتتح مطار ألماظة وسط احتفال شعبي كبير.

1875
ظهور الهاتف ألول مرة على يد المخترع ألكسندر غراهام بيل.

 1953
تتويج الملكة إليزابيث الثانية رسمًيا ملكة على العرش البريطاني.

 1968
 طائرة إف - 4 فانتوم أميركية تتحطم في حرم جامعة كيوشو في اليابان.

ميغان  الــنــجــمــة  انــفــصــلــت 
ــا  ــ ــهـ ــ فــــــوكــــــس عـــــــن زوجـ
أوستن  بــرايــن  الممثل 
10 ســـنـــوات من  بــعــد 
وقــع  إذ  ارتــبــاطــهــمــا، 
الثنائي  بــيــن  خـــالف 
مـــنـــذ أشــــهــــر عــــــّدة؛ 
بسبب زيادة جدول 
أعـــــــمـــــــال مـــيـــجـــان 
فـــوكـــس بــالــتــمــثــيــل، 
في  مــًعــا  يظهرا  فلم 
ــرة،  ــ ــيـ ــ اآلونـــــــــة األخـ
وفقا صحيفة “ديلي 

ميل” البريطانية.

كشـــفت دراســـة حديثة أجرتها “كاسبرســـكي” عن الطريقة التي تساهم بها 
جائحة فيروس كورونا المستجد في تغيير حياة الناس ودمج بيئات العمل 
والمعيشـــة. وأظهـــر تقرير الدراســـة المعنون “كيـــف غّيرت جائحـــة كورونا 
طريقـــة العمـــل” كيف أّثـــر الحجر الصحي فـــي طريقة عمـــل الموظفين من 
منازلهم، الســـيما بعد أن اعتاد الناس تدابير التباعد الجســـدي واالجتماعي 

وبدأوا في التكيف معها ومع بيئات العمل الجديدة.
بـــدأ “الوضـــع الطبيعـــي الجديـــد” الـــذي يعيشـــه الموظفـــون اآلن يؤثـــر في 
التوازن بين العمل والمعيشـــة؛ إذ قال ما يقرب من ثلث )31 %( الموظفين 
المســـتطلعة آراؤهم في دراســـة كاسبرســـكي، إنهم يقضون وقًتا في العمل 

أكثر مما كانوا يفعلون من قبل.
وفـــي المقابـــل قـــال 46 % إنهـــم زادوا مقـــدار الوقـــت الـــذي يقضونـــه فـــي 
ممارسة األنشطة الشخصية. وربما حدث هذا التغيير بسبب عدم اضطرار 

الموظفين للتنقل أو السفر مثلما كان عليه الحال في السابق.
وكشف التقرير كذلك عن صعوبة فصل الموظفين ما بين العمل  «

والنشاط الشخصي، السيما عندما يتعلق األمر بتقنية المعلومات؛ إذ 
قال 55 % منهم إنهم يقرأون األخبار أكثر مما كانوا يفعلون قبل أن 

بدء العمل من المنزل.

بسبب “كورونا”.. ثلث الموظفين يعملون لوقت أطول

طارق البحار

نانسي عجرمجانب من حفل يارا



”BWM“ اإلرسالية األميركية” يفوز بجائزتي“
حــاز مستشــفى اإلرســالية األميركيــة حديثــا فــوزا كبيرا عبــارة عن 
جائزتي “Business Worldwide Magazine” لعام 2020 في دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي.  وحقــق المستشــفى المركــز األول فــي 
فئتيــن مــن الجوائــز، أفضــل مزود رعايــة صحية خــاص غير ربحي، 
دول مجلس التعاون الخليجي و”قيادة األعمال والمساهمة البارزة 
في الرعاية الصحية، دول مجلس التعاون الخليجي”، والتي فازت 

بها الرئيسة التنفيذية للمجموعة جوليا ماريا توفي.

وقـــالـــت مـــاريـــا تـــوفـــي “تــتــمــثــل 
اإلرسالية  تصبح  أن  في  رؤيتنا 
األميركية رائدة في وضع معايير 
عالية  المبتكرة  الصحية  الرعاية 
واكتسبت  البحرين،  في  الجودة 
خالل  مــن  عالمًيا  اعــتــراًفــا  اآلن 

الحصول على الفوز بجائزتين 
Business Busi� جــوائــز  (فــي 
 ”nesswide Magazine“ (BWM
مجلس  دول  فـــي   2020 لـــعـــام 

التعاون الخليجي.

ومنذ العام 1893، كان مستشفى 
 AMH( األمـــيـــركـــيـــة  ــة  ــيـ ــالـ اإلرسـ
مجتمع  مـــن  يــتــجــزأ  ال  جـــــزًءا   (

البحرين.
وكانت ومازالت مهمة المستشفى 
دائًما توفير رعاية صحية عالية 
من  لكل  معقولة  بتكلفة  الجودة 
مستشفى  أول  وكــان  يحتاجها، 
فــي الــبــحــريــن مــعــتــمــًدا مــن قبل 
ــرالـــي لــمــعــايــيــر  ــتـ الــمــجــلــس األسـ
العام  في  الدولية  المستشفيات 

.2006
واآلن تطور اإلرسالية األميركية 
رعاية صحية  كمستشفى  نفسها 
رقمي جديد يربط الفرد بالمنزل 
والمستشفى والمجتمع األوسع. 

الــوصــول  اآلن  للمرضى  ويمكن 
إلى المواعيد والمعلومات الطبية 
مـــن خــــالل تــطــبــيــق هـــاتـــف، ما 
في  الصحية  اإلدارة  قوة  يجعل 

متناول يدهم.
تدفع  التي  األساسية  القيم  وإن 
المستشفى  يفعله  ما  في  التميز 

المجتمعية،  المشاركة  في  تكمن 
بالقضايا  الوعي  من خالل زيادة 
أولئك  حياة  وتحسين  الصحية 

األقل حًظا.
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ ــرســــت الـ وكــ
تقديم  عــلــى  عملها  للمستشفى 

وقــالــت  للمريض  رعــايــة  أفــضــل 
تفضيل  وهــي  بسيطة  “فلسفتي 
ــاح، والــخــطــوة  ــ الــبــشــر عــلــى األربـ
نــعــتــنــي  كـــنـــا  إذا  ــي  هــ األخـــــــرى 
بــمــوظــفــيــنــا، فـــســـوف يــقــدمــون 
تجربة  لضمان  لديهم  مــا  أفضل 

إيجابية للمريض”.
وأضافت “في مهنة امتدت ألكثر 
من ثالثين عاًما، عملت في بعض 

وأكثرها  المستشفيات  أكبر  من 
ــا فــي إنــجــلــتــرا وأمــيــركــا  احــتــراًم
ــط. كــان تعيينها  والــشــرق األوسـ
تــاريــخــيــة  لـــحـــظـــة   AMH فــــي 
للمستشفى وللنساء، إذ أصبحت 
للمجموعة  تنفيذية  رئيسة  أول 
فــي تــاريــخــهــا الــبــالــغ 120 عــاًمــا 
تجاه  القيادي  نهجها  وأوضحت 

.”BWM
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هذه الصفحة برعاية

أعــلــنــت شــركــة “إل جــي إلــكــتــرونــيــكــس” )إل جـــي) أمـــس وشــركــة “هــيــديــرا 
عن  الــشــركــات،  مستوى  على  الــمــوزع  الحسابات  دفتر  منصة  هــاشــغــراف”، 

انضمام “إل جي” إلى مجلس إدارة “هيديرا”.
الحسابات  لدفتر  األكثر سالسة  الالمركزية  نموذج  لتمكين  المجلس  وُصمم 
الموزع، الذي من شأنه أن يضم ما يصل إلى 39 شركة عالمية ضمن مجموعة 
الرابع  العضو  هي  جــي”  “إل  الجغرافية.  والمناطق  القطاعات  من  متنوعة 
 DLAو Deutsche Telekomو Boeing إلى  انضمت  إذ  المجلس،  عشر في 
 Swirldsو Nomuraو Magaluو IBMو Googleو (FIS (WorldPayو Piper
University Col�و  Tata Communicationsو  Swisscom Blockchainو

lege London (UCL) وWipro. وبصفتها الشركة المصنعة الوحيدة لألجهزة 
مع  جــي”  “إل  ستتعاون  “هــيــديــرا”،  إدارة  مجلس  إلــى  تنضم  التي  المنزلية 
“هيديرا” وأعضاء المجلس اآلخرين لتحديد الطرق التي يمكن أن تفيد فيها 
تقنية دفتر الحسابات الموزع المستهلكين وشركاء سلسلة التوريد من خالل 
“هيديرا”  إدارة  مجلس  أعضاء  جميع  وسيدير  السلسة.  المعامالت  تمكين 
النقاط في شبكة “هيديرا” العامة، وسيكونون مسؤولين عن الموافقة  أحد 
على برنامج عمل “هيديرا” والتحديثات في قاعدة بيانات النظام األساس، 

وسيضمن األعضاء الالمركزية والتنوع في المجلس.

“إل جي” تنضم لمجلس إدارة “هيديرا”
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“التطبيقية”: تجديد “اآليزو” في العمل اإلداري
ــة ــ ــع ــ ــام ــ ــج ــ ــى إجـــــــــــــــــراءات ال ــ ــلـ ــ ــق عـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــ ــج ــ ــن ــ ــة ت ــ ــحـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ

هنــأ رئيــس مجلــس أمنــاء جامعة العلوم التطبيقية وهيب الخاجة، منتســبي الجامعة كافة، بمناســبة تجديد حصــول الجامعة على 
 ،)ISO 9001:2015 شــهادة اآليــزو الدوليــة فــي مجــال العمــل اإلداري ) تقديــم الدعــم اإلداري للطالب في جامعة العلــوم التطبيقيــة
بعــد إتمــام الجهــة المانحــة للشــهادة التدقيق على إجراءات الجامعة وآليــة العمل لديها من خالل تقنية االتصــال المرئي والتواصل 
المباشر مع المسؤولين ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام بالجامعة، ومعاينة الوثائق للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة كافة 

لتجديد منح الشهادة.

األمــنــاء  رئــيــس مجلس  ــح  وأوضــ
ــذا اإلنـــجـــاز يـــأتـــي تــمــاشــًيــا  أن هــ
مــع الــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة التي 
وضعتها الجامعة للسنوات المقبلة، 
الــجــودة  تحقيق  على  تــركــز  الــتــي 
والتخصصات  للبرامج  الشاملة 
الخطط  تطوير  عبر  تقدمها  التي 
ــنـــاســـب مــع  ــتـ ــاهــــج بـــمـــا يـ ــ ــن ــمــ ــ وال
العالي،  التعليم  مجلس  متطلبات 
العالمية  الــتــطــورات  مــع  ويــتــالءم 

لتلبية احتياجات المجتمع المحلي 
واإلقليمي والدولي.

الجامعة  رئــيــس  ــد  أكـ جــانــبــه  مــن 
حصول  تجديد  أن  عـــواد،  غسان 
في  اآليـــزو  شــهــادة  على  الجامعة 
إنجاًزا  يعد  اإلداري  العمل  مجال 
الجامعة  الــتــزام  على  يؤكد  كبيًرا 
الــقــوي بــالــجــودة، مــشــيــًرا إلـــى أن 
اإلداري  ــكــادر  ــل ل تــنــظــر  الــجــامــعــة 
لسير  المساند  العنصر  بــاعــتــبــاره 

تتبع سياسة  إذ  األكاديمي،  العمل 
تــحــفــيــز الــمــوظــفــيــن واالحــتــفــاظ 
إيجابي  بشكل  ينعكس  مــا  بــهــم، 
على مسيرة الجامعة في مختلف 

المجاالت األكاديمية واإلدارية. 
وتقدم رئيس الجامعة بالشكر إلى 
التعليم  لمجلس  الــعــامــة  ــة  األمــان
الــعــالــي عــلــى جــهــودهــم ودعــمــهــم 
شأنه  مــن  مــا  كــل  فــي  للجامعات 
أن يعزز مكانة التعليم العالي في 

البحرين.
ــــب رئــيــس  ــائ ــ وبـــــــــــدوره، أشـــــــاد ن
الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية 

يوسف  محمد  المجتمع  وخــدمــة 
مــن قبل  الــمــبــذول  بالجهد  أحــمــد، 
ــذيــن عملوا  ال الــجــامــعــة  مــوظــفــي 

الحصول  لتجديد  واجتهاد  بجد 
عــلــى هـــذه الــشــهــادة الــعــالــمــيــة، ما 
يــمــثــل خـــطـــوة مــتــمــيــزة وإنـــجـــاز 
جـــديـــد يـــضـــاف إلـــــى إنــــجــــازات 
المختلفة،  المجاالت  في  الجامعة 
إذ تحرص الجامعة باستمرار على 
تطوير كادرها األكاديمي واإلداري 
والكفاءات  الخبرات  واستقطاب 
التي  رؤيتها،  تحقيق  إلى  وصــواًل 
تركز على توفير أفضل الخدمات 
ــا يــســهــم فــــي تــعــزيــز  ــبــة، مــ ــلــطــل ل
وتحسين  األكــاديــمــيــة  مسيرتها 
نــوعــيــة الــمــخــرجــات الــتــعــلــيــمــيــة 

للطلبة.

أول بنــك فــي البحريــن والثانــي بالمنطقــة ينال الشــهادة

“اإلسالمي” يحصد “آيزو استمرارية األعمال”

 ،)BCMS( فــي نظام إدارة اســتمرارية األعمــال – ) ISO 22301:2019( حــاز بنــك البحريــن اإلســالمي مؤخــًرا علــى شــهادة اآليــزو
ليصبــح بذلــك أول مؤسســة فــي البحرين، والثاني بمنطقة الشــرق األوســط، ومــن ضمن عدد قليل جًدا من المؤسســات الحاصلة 
علــى أحــدث إصــدار مــن هذه الشــهادة المرموقــة في جميع أنحــاء العالم. ويأتي ذلك ضمــن إطار جهود البنك ومســاعيه للتصدي 

للمخاطر أو األحداث المحتملة، والتزامه بأفضل الممارسات في هذا المجال.

 (  ISO 22301:2019( اآليـــزو  يقدم 
معياًرا معتمًدا للمؤسسات لتتمكن من 
واالستمرار  كفاءتها،  مستوى  تقييم 
بتلبية قدراتها والتزاماتها في مجال 
ضــمــان اســتــمــراريــة األعـــمـــال، حتى 
فــي حـــال وقــــوع أّي حـــدث طـــارئ. 
التخطيط،  متطلبات  يحدد  أنــه  كما 
والــتــنــفــيــذ، والــتــشــغــيــل، والــصــيــانــة 
استمرارية  إدارة  لنظام  المستمرة 
البحرين  بنك  التزم  والــذي  األعمال، 
اإلسالمي بتطويره عن طريق فرقه 
الداخلية المتخصصة. وقد تم طرح 
ــدار األخــيــر مــن شــهــادة اآليــزو  اإلصــ

 ،2019 العام  من  أكتوبر  بشهر  هــذه 
 ISO) السابقة  النسخة  محل  لتحل 
22301:2012) وتم اعتمادها رسمًيا 
وقــد   .2020 ــريــل  أب  30 ــاريــخ  ت مــن 
مؤخرًا  اإلسالمي  البحرين  بنك  قام 
بتطبيق العديد من التدابير الوقائية 
المختلفة  االستراتيجية  والخطط 
والــزبــائــن  الموظفين  حماية  بــهــدف 
وتقليل اآلثار المترتبة عن أي حدث 
طارْي. وقال الرئيس التنفيذي لبنك 
الــبــحــريــن اإلســـالمـــي، حــســان جــرار 
ــذا اإلنـــجـــاز الــمــتــمــثــل في  “يـــأتـــي هــ
 ISO) اآليـــزو  شــهــادة  على  حصولنا 

على  شــاهــًدا  ليقف   (  22301:2019
التزامنا باالستمرار في تطوير أنظمة 
في  الحماية  بهدف  المعلومات،  أمن 
الـــحـــاالت الــطــارئــة واالســتــعــداد لها 
احتمالية  وتقليل  لها  واالســتــجــابــة 
حــدوثــهــا والــتــعــافــي منها فــي حــال 
نظام  تطوير  نعتبر  لذلك،  حصولها. 
أهم  مــن  األعــمــال  استمرارية  إدارة 
التغلب  من  لنتمكن  وذلــك  أولوياتنا 
ــارئ قــد يحدث  بــســرعــة عــلــى أي طـ
أي وقت، مثل فيروس كورونا،  في 
ــم تــقــديــم خـــدمـــة مــســتــمــرة  ــن ثـ ومــ
الخدمات  استمرارية  لضمان  وفعالة 

النظام  هـــذا  والــمــنــتــجــات. ويــوضــح 
المرونة  الــتــزام  أهمية  مــدى  الــدولــي 
ــر غــيــر مــتــوقــع  عــنــد حــــدوث أّي أمــ
أنظمة  ــاع  ــب ات عــلــى  كبنك  وقــدرتــنــا 
لضمان  دولــًيــا  بها  ومعترف  مقبولة 

التزام أفضل الممارسات”.
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قامت شــركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، انطالًقا من ســعيها لتعزيز الثروة 
الســمكية فــي البحريــن، بإنشــاء مزرعــة لألســماك فــي مصنــع التكليس 
والمرفــأ البحــري التابــع للشــركة بمنطقــة ســترة، وذلــك بالتعــاون مــع 

المؤسسة االستهالكية للحرس الوطني بالمملكة.

وجـــاء تــأســيــس مــزرعــة األســمــاك 
الملكية  لــلــتــوجــيــهــات  اســتــجــابــة 
الــســامــيــة مـــن لـــدن عــاهــل الــبــالد 
ــة الــمــلــك  ــجــالل حــضــرة صــاحــب ال
حمد بن عيسى آل خليفة، بإنشاء 
ــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة الــتــي  ال
الغذائية  المنتجات  لتعزيز  تهدف 

الوطنية وتحقيق األمن الغذائي. 
ــمــشــروع فــي إطــار  ــأتــي هـــذا ال وي
التزام شركة “ألبا” بتلبية متطلبات 
مــــبــــادرة اســـتـــدامـــة األلـــمـــنـــيـــوم، 

خــصــوًصــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــنــوع 
المنظومة  وإثــراء  البيئي  الحيوي 
العمليات  مـــواقـــع  حـــول  الــبــيــئــيــة 

التابعة للشركة.
لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  ــال  وقـ
الحياة  “تعتبر  البقالي  علي  “ألــبــا” 
التأمين  مـــوارد  أهــم  مــن  البحرية 
لكونها  ونــظــًرا  لــلــغــذاء،  المستدام 
مــوطــًنــا  الــبــحــريــن  تعتبر  جـــزيـــرة، 
ــن األحـــيـــاء  ألنـــــــواع مــخــتــلــفــة مــ
ــتـــزراع  ــة، كــمــا يــعــتــبــر اسـ ــحــري ــب ال

ــاك مــــن أفــــضــــل الـــحـــلـــول  ــ ــمـ ــ األسـ
لحماية  والــمــســتــدامــة  الطبيعية 
الــتــنــوع الــبــيــئــي والـــحـــفـــاظ على 
نجاح  ومــع  فيها.  البيئي  الــتــوازن 
“ألبا”  أثبتت  المشروع،  هذا  إنشاء 
التشغيلية في مصنع  عملياتها  أن 
التكليس والمرفأ البحري آمنة وال 
البحرية.  البيئة  على  سلًبا  تــؤثــر 
عــائــدات  تخصيص  يــتــم  وســـوف 

مــبــادرات  لتمويل  الــمــشــروع  هــذا 
المسؤولية االجتماعية في الشركة 
أن  وأود  المحلي،  المجتمع  لدعم 
عن  للتعبير  الــفــرصــة  هــذه  أغتنم 
شــكــرنــا لــلــمــؤســســة االســتــهــالكــيــة 
الدعم  لتقديمهم  الوطني  للحرس 
خبرتهم  خــــالل  مـــن  والــمــســانــدة 
تنفيذ  فــي  وتوجيهاتهم  الطويلة 

المشروع”.

ــرس الــوطــنــي ــح ــل ــة ل ــي ــاك ــه ــت ــة االس ــس ــؤس ــم ــع ال ــاون مـ ــع ــت ــال ب
مزرعـة األسمـاك بـ “ألبـا” تثـري الحيـاة البحريـة

عسكر - ألبا
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مقاهي ماستريخت تستقبل روادها بعد تخفيف 
السلطات الهولندية من إجراءات اإلغالق المتخذة 

للحد من انتشار جائحة “كوفيد 19” )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

 ظهــرت ملكــة بريطانيــا 
ألول  الثانيــة  إليزابيــث 
مــرة منــذ إغــالق البــالد 
قبــل 10 أســابيع؛ بســبب 
تفشــي فيروس كورونا، 
وهي تمتطي حصانا في 

قلعة وندسور.
الملكــة،  تصويــر  وتــم 
 94 العمــر  مــن  البالغــة 

عاما، خالل عطلة نهاية األسبوع وهي على ظهر حصان. وتعد الملكة إليزابيث 
من محبي الخيول ومن المولعين بسباقاتها وركوبها، لكنها لم تعد على ما يبدو 
تمارس هذه الرياضة كما كان سابقا.  وارتدت ملكة بريطانيا منديال ملونا على 

رأسها مع سترة وقفازات؛ لالستمتاع بالطقس المشمس في قلعة وندسور.

الفجر:   أول ظهور لملكة بريطانيا منذ “إغالق كورونا”

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:14

 11:36 

03:02 

06:26

07:56 

الملكة إليزابيث لم تظهر للعلن منذ 19 مارس الماضي


