
نيـــوز”،  “ســـايكل  موقـــع  اختـــار 
أحد أشـــهر المواقـــع الُمتخصصة 
فـــي رياضـــة الدراجـــات الهوائية 
ممثـــل  العالـــم،  مســـتوى  علـــى 
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشـــباب مستشار األمن 
الوطني رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة ضمن 
أكثـــر 50 شـــخصية مؤثـــرة فـــي 

رياضة الدراجات الهوائية.
واحتـــل ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة المرتبة التاســـعة 
والعشـــرين من بين 50 شخصية 
مؤثرة، إذ ضمـــت القائمة العديد 
مـــن الوجوه المشـــهورة في عالم 
رياضة الدراجات الهوائية، ومن 
بينهـــم دراجـــون ومديـــرو فـــرق 

ورعاة ورؤساء ووكالء أعمال.

قامت بلدية المنطقة  «
الجنوبية بحملة واسعة لرصد 

السيارات السكراب والخربة 
من مختلف المناطق في 
الجنوبية، حيث أزالت 39 

سيارة تم تركها مهملة من 
قبل أصحابها.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “إن  «
جي إن” العالمية لتكامل أنظمة 
المعلومات يعقوب العوضي، أن 

تغير طبيعة أداء األعمال في ظل 
جائحة كورنا الحالية يستدعي تعزيز 

بنية األمن السيبراني لدى مختلف 
المؤسسات والشركات البحرينية.

قال وزير الدولة اإلماراتي  «
للشؤون الخارجية أنور قرقاش، 

الجمعة، إن “الخليج ال يمكن 
أن يعود إلى ما كان عليه قبل 

أزمة قطر”، مؤكدا أن دخول تلك 
األزمة ذكراها الثالثة “ال يستحق 

التعليق”.

يصدر خالل أيام كتاب إلكتروني  «
مخصص لألطفال، يشرح األزمة 
الصحية العالمية النتشار الوباء 

وكيفية التعامل معه، مساهمة من 
الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة 

آل نهيان، بعنوان “من هو كورونا؟ 
قصة الفيروس الذي أوقف العالم”.

حدد االتحاد اآلسيوي لكرة  «
القدم أكتوبر ونوفمبر 

المقبلين، موعًدا مقترًحا 
الستكمال التصفيات 

المزدوجة المؤهلة إلى 
كأس العالم 2022 وكأس 

آسيا 2023.

عبرت الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
عـــن قلـــق عميـــق مـــن اســـتمرار إيران 
طـــوال شـــهور فـــي منـــع الوكالـــة مـــن 
دخول مواقـــع مهمة، واصفة أنشـــطة 
مريبـــة ســـابقة بأنها ربمـــا كانت جزءا 

من برنامج لألسلحة النووية. 
ونشـــرت الوكالـــة فـــي مـــارس تقريرا 
يحذر إيران من اإلحجام عن الرد على 
استفســـاراتها بشـــأن أنشـــطة نوويـــة 
سابقة بثالثة مواقع وحرمانها دخول 
موقعيـــن منهـــا. وقـــال دبلوماســـيون 
منـــذ ذلك الحين إن الوكالة تحقق في 
األنشـــطة التـــي شـــهدتها المواقع قبل 

توقيع االتفاق النووي العام 2015.
وذكر التقرير المقـــدم للدول األعضاء 
بالوكالـــة تفاصيل عن أنشـــطة ومواد 
مشـــتبه بها تشـــمل ”احتمـــال وجود... 
يورانيوم طبيعي في هيئة أســـطوانة 
معدنيـــة“ فـــي موقـــع ”خضـــع لتعقيـــم 

موســـع وتســـوية فـــي 2003 و2004“، 
في إشارة إلى الموقع الثالث.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة أعلنـــت فـــي 
تقريـــر لهـــا أن إيـــران ما زالـــت ترفض 

الســـماح لهـــا بالوصـــول إلـــى موقعين 
األمميـــة  المنظمـــة  تريـــد  نووييـــن 
معاينتهمـــا فـــي إطار مهّمتهـــا للتحقق 
من األنشطة النووية اإليرانية، معربة 

عن “قلقها الكبير” بهذا الشأن.

مـــن يـــزر ســـاحل مدينة ســـلمان 
يشعر أننا لسنا في زمن الكورونا. 
ال يوجـــد التزام تـــام من مرتادي 
الساحل بأي اشتراطات للسالمة 

الصحية أو التعليمات الواجبة.
ال تباعـــد.. وال ارتـــداء كمامات.. 

وال معقمات.. وال شيء أصال.
عدســـة “البالد” جالت بمنطقة 
الســـاحل. والحظـــت اكتظاظه 
بالمرتادين، سواء لمن يمارس 

هوايـــة الســـباحة أو التجديف 
ناصيـــة  علـــى  الجلـــوس  أو 

الساحل.

حديقة الساية غرقت بوعود البلدية... ال لوز وال كنار
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حدائق المحرق 
بال حراس 
)حديقة 
الساية( 

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

تعانـــي حديقة الســـاية الجنوبية 
مـــن اإلهمـــال الشـــديد. وال يليـــق 
بـــال  تكـــون  أن  الحديقـــة  بهـــذه 

حراسة وبال صيانة وبال حياة.
التقطـــت عـــددا  “البـــالد”  عدســـة 
من الصـــور عن الحديقـــة ووضع 

مرافقها المهملة.
وكانـــت الحديقـــة قـــد افتتحـــت 

فـــي ديســـمبر 2012 تزامنـــا مـــع 
الوطنـــي،  بالعيـــد  االحتفـــاالت 
وذكـــرى جلـــوس جاللـــة الملـــك. 
ومن يعود لتصريـــح اإلعالن عن 
افتتاح حديقة الســـاية الشـــمالية 
الجنوبيـــة  الســـاية  وحديقـــة 
ويقارنـــه بالواقع اليـــوم فلن يجد 

اقترانا لألقوال مع األفعال.

بناًء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وموافقتها علـــى توصية الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )COVID 19( برئاســـة 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، ُأقـــر العزل الصحي المنزلـــي االختياري للحاالت 
القائمـــة التـــي ال تظهر عليها أعراض وفق اشـــتراطات محددة، بدًءا 

من يوم غد )األحد(.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة عن تعافي 114 حالـــة إضافية؛ ليصل العدد 
اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 8585، وتســـجيل 102 حالة قائمة 
جديـــدة منها 51 حالـــة لعمالة وافدة، و40 حالـــة لمخالطين لحاالت 

قائمة و11 حالة قادمة من الخارج.
وبهـــذا ســـجلت البحريـــن أعلى حصيلـــة تعـــاٍف يومية أمس 

بحصيلة بلغت 857 حالة.

إقــرار العــزل المنـزلــي االختيــاري
البحرين تسجل أعلى حصيلة 
تعـاٍف يوميــة بـ 857 حالـة

ً
( )

العزل الصحي المنزلي االختياري للحاالت القائمة 
التي ال تظهر عليها أعراض

الســـماح بالعـــزل الصحـــي المنزلـــي للحـــاالت القائمة 
الضوابط التالية: 

أال يزيد عمر الشـــخص عن 60 سنة  
وبدون أمراض مزمنة

القـــدرة علـــى التواصل مـــع الفريق غرفة خاصة مع دورة مياه منفصلة
الطبي الكترونيًا خالل فترة العزل   

أن يتبع اشـــتراطات وضوابط العزل 
الصحي المنزلي

أن يتم معاملة المخالطين القاطنين 
في نفـــس الســـكن المنزلي وفق 

اإلجراءات الموضوعة للمخالطين

أال تظهر على الشخص أية أعراض أو 
أعراض طفيفة فقط، مع عدم وجود 

مرضى نقص مناعة في المنزل

ً
( )

العزل الصحي المنزلي االختياري للحاالت القائمة 
التي ال تظهر عليها أعراض

السماح بالعزل الصحي المنزلي للحاالت القائمة
وفق الضوابط التالية: 

أال يزيد عمر الشـــخص عن 60 سنة  
وبدون أمراض مزمنة

القـــدرة علـــى التواصل مـــع الفريق غرفة خاصة مع دورة مياه منفصلة
الطبي الكترونيًا خالل فترة العزل   

أن يتبع اشـــتراطات وضوابط العزل 
الصحي المنزلي

أن يتم معاملة المخالطين القاطنين 
في نفـــس الســـكن المنزلي وفق 

اإلجراءات الموضوعة للمخالطين

أال تظهر على الشخص أية أعراض أو 
أعراض طفيفة فقط، مع عدم وجود 

مرضى نقص مناعة في المنزل

ناصر بن حمد ضمن أفضل 50 شخصية مؤثرة
المكتب اإلعالمي

“اآلسيوي” يقترح موعد استكمال التصفيات المزدوجةكتاب لألطفال عن التعامل مع “كورونا”قرقاش: الخليج لن يعود لما كان عليهدعوة لتعزيز األمن السيبراني بقطاع األعمالإزالة 39 سيارة مهجورة من “الجنوبية”
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ساحل مدينة سلمان... بحر الهواة
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

والثـــروة  الزراعـــة  وكالـــة  قالـــت 
الرصـــد  مفتشـــي  “إن  البحريـــة 
البحـــري بـــإدارة الرقابـــة البحريـــة 
وتنظيـــم  تفتيـــش  حملـــة  وأثنـــاء 
للصياديـــن  قاللـــي  لمرفـــأ  شـــاملة 
المحترفيـــن، تـــم رصـــد مجموعـــة 
مـــن المخالفـــات قـــام بها عـــدد من 
جـــاءت  التـــي  الهـــواة،  الصياديـــن 
رقـــم  بقانـــون  للمرســـوم  مخالفـــة 
تنظيـــم  بشـــأن   2002 لســـنة   20
صيـــد واســـتغالل وحمايـــة الثروة 
البحرية”. وأوضحت أن العمل جاٍر 
على استكمال اإلجراءات الخاصة 
بتلـــك المخالفات؛ تمهيًدا لتحويلها 

للنيابة العامة.
وذكـــرت الوكالـــة أن هـــذه الخطوة 
تأتي ضمن سلســـة من اإلجراءات 
التـــي تقـــوم بهـــا الوكالة؛ مـــن أجل 
البحريـــة  الصيـــد  مرافـــئ  تنظيـــم 
والمحافظـــة على الثروة الســـمكية 
وتقليل الجهد على البحر من أجل 

استدامة الثروة البحرية. 

إحالة المخالفات 
بمرفأ قاللي للنيابة
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محرر الشؤون المحلية | تصوير رسول الحجيري
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المنامة - وزارة األشغال

تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء... البدء 
فورا في تحسين مستوى الطرق بكرزكان

)02(

)03(
)02()12(

محرر الشؤون المحلية | تصوير خليل إبراهيم

عدسة “البالد”: ال 
تباعد وال كمامات 

وال معقمات

وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يزور منطقة كرزكان

)05(

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  قـــال 
النعيمـــي إن الـــوزارة حـــددت يوم األحد 
الموافق 6 سبتمبر 2020 لعودة الهيئات 
ويـــوم  والفنيـــة،  والتعليميـــة  اإلداريـــة 
األربعاء 16 سبتمبر 2020 لعودة الطلبة، 

فـــي حيـــن ســـتفتح المـــدارس الخاصـــة 
أبوابهـــا وفًقـــا لمواعيدهـــا المقررة، وهي 
متفاوتة من مدرسة إلى أخرى، تبدأ من 
منتصف أغســـطس حتى بداية ســـبتمبر 
2020.وأضـــاف النعيمـــي أنـــه ســـيتم األخذ 
في االعتبار االلتزام باإلجراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة كافـــة؛ للحد من انتشـــار 

علـــى  بنـــاًء   ،)19 )كوفيـــد  فيـــروس كورونـــا 
التـــي  الصحيـــة  واالشـــتراطات  التوصيـــات 
ســـيحددها الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيروس كورونا. وبحسب المعطيات، سيتم 
بشـــكل دوري مراجعـــة القـــرارات ذات الصلة 
بهـــذا الشـــأن؛ للحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة 

الجميع.

16 سبتمبر عودة الطلبة للمدارس

وزير التربية والتعليم )05(

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

سول - رويترز

أمـــس،  النفـــط  أســـعار  ارتفعـــت 
المتعاملـــون مؤشـــرات  ويترقـــب 
مطلـــع  ُيعقـــد  قـــد  اجتمـــاع  مـــن 
ســـيناقش  إذ  المقبـــل،  األســـبوع 
منتجـــون كبار للنفط مـــا إذا كانوا 
ســـيمددون تخفيضـــات قياســـية 
لإلنتاج. وستجتمع منظمة البلدان 

المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاء 
مـــن بينهـــم روســـيا، فيمـــا ُيعـــرف 
باســـم مجموعـــة “أوبـــك+”، اليوم 
الســـبت؛ لبحث تمديد تخفيضات 
اإلنتاج، بحسب ما ذكره تلفزيون 
النهار الجزائري أمس الجمعة نقال 

عن مصدر بـ “أوبك”.

“أوبك+” تدرس اليوم تمديد خفض اإلنتاج

)08(

أيمن يعقوب



الرفاع - بلدية الجنوبية

قامت بلدية المنطقة الجنوبية بحملة واســعة لرصد الســيارات الســكراب 
والخربــة مــن مختلــف المناطــق فــي الجنوبية، حيــث أزالت 39 ســيارة تم 
تركهــا مهملــة مــن قبــل أصحابهــا، األمــر الــذي أدى لتشــويه المظهــر العام، 

فضال عن استياء األهالي من وجودها بين األحياء السكنية.

وأكدت البلدية أنها تتلقى الكثير من 
الشكاوى من المواطنين والمقيمين 
بشـــأن تـــرك الســـيارات بالقـــرب من 
منازلهـــم أو علـــى أطراف الشـــوارع 
الداخليـــة أو وســـط الحي الســـكني، 
وهـــي في حال مهملة ومهجورة وال 

يعرفون أصحابها.
وتنـــص المـــادة )7( مـــن قانـــون رقم 
النظافـــة  بشـــأن   2019 لســـنة   )10(
العامـــة الفقرة )1( “يحظر على مالك 
أنـــواع  المهملـــة وجميـــع  المركبـــات 
الخردة والســـكراب وضعها أو تركها 
األرصفـــة،  علـــى  أو  الشـــوارع  فـــي 
وفـــي الســـاحات والمياديـــن العامـــة 
والشواطئ، وعلى البلدية أو األمانة 
المختصة إنذار مالك هذه المركبات 

المتروكـــة والخـــردة برفعهـــا ونقلهـــا 
إلى األماكن التي تحددها البلدية أو 
األمانـــة المختصة خالل 48 ســـاعة، 
ويكـــون اإلنذار بوضـــع عالمة عليها 
تفيد بـــدء ســـريان المـــدة المذكورة 
واإلجـــراء المتخـــذ فـــي هذا الشـــأن 

بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
ونوهـــت فـــي هـــذا الصدد، إلـــى أنها 
ستســـتمر في تنفيـــذ حمالتها إلزالة 
الســـيارات الخربة والمهجورة وذلك 
العامـــة،  النظافـــة  لقانـــون  تنفيـــذًا 
الســـيارات  هـــذه  أصحـــاب  داعيـــًة 
إلـــى المبادرة بإزالتها بحســـب المدة 
المحـــددة فـــي اإلخطـــارات، تالفيـــا 
إلزالتهـــا من قبـــل البلدية عن طريق 

اإلجراء اإلداري.

بلدية “الجنوبية” تزيل 39 سيارة مهجورة

موقف ثابت ومشروع للدول المقاطعة لقطر
إن الممارســات التــي اتخذتهــا قطر في تهديــد  أمن واســتقرار جيرانها، كالتصعيد 
والتحريــض اإلعالمــي المســتمر، ودعــم األنشــطة اإلرهابيــة، وتمويــل الجماعــات 
المرتبطة بإيران، واإلضرار بثوابت العالقات الخليجية والعربية، والتنكر لتعهدات 

التزمت بها، تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار والمواثيق الدولية.
وال تعـــود البداية الفعلية لنشـــوب األزمة 
إلـــى مـــا ُنشـــر علـــى لســـان نظامهـــا فـــي 
وكالـــة األنبـــاء الرســـمية ، وتعـــرض فيه 
لقيادات دول شـــقيقة، وإنمـــا إلى تاريخ 
طويل مـــن اإلســـاءات والتدخالت التي 
قامـــت بهـــا الدوحـــة وأذرعهـــا لتحقيـــق 
تطلعـــات دول لها أطماع إقليمية بموارد 
المنطقة والمـــس بمصالحها، لذلك  فهذه 
الممارســـات القطريـــة غيـــر الرشـــيدة لم 
تكـــن وليـــدة هـــذه الفتـــرة، وإنمـــا تعـــود 
لســـنوات خلـــت واصلـــت فيهـــا الدوحـــة 
تقديـــم الدعم المالـــي والغطاء اإلعالمي 
واللوجســـتي لعناصر وكيانات متطرفة، 

واإلضـــرار ليـــس فقـــط بأمـــن واســـتقرار 
المنطقة . 

إزاء هذه االنتهـــاكات والمخاطر األمنية 
شـــديدة الحساسية، وقفت الدول األربع 
المقاطعة لقطر لثني نظام قطر عن هذه 
الممارسات واألنشطة الضارة بمصالحها، 
وذلـــك بهدف حمايـــة أمنها واســـتقرارها 
وســـياداتها، ولـــم يكـــن الهدف مـــن وراء 
هذه التحركات سوى إقناع قطر بتبديل 
والعـــودة  سياســـتها  مســـار  وتصحيـــح 

مجددا إلى وحدة الصف الخليجي.
الســـابقة،  الثالثـــة  الســـنوات  وخـــالل 
تمسكت الدول األربع بمواقفها ومطالبها 

المشـــروعة التـــي صـــدرت فـــي اجتمـــاع 
ُعقـــد بالقاهـــرة فـــي يوليـــو 2017، ونص 
على ضرورة أن تتعهد قطر بمسؤولياتها 
اإلقليمية والدولية، وأن تلتزم بمكافحة 
التطـــرف واإلرهـــاب، وأن توقـــف كافـــة 
أعمـــال التحريض وخطـــاب الحض على 
أذرعهـــا، وأن  العنـــف عبـــر  أو  الكراهيـــة 
تلتـــزم التزامـــا كامـــال باتفاقـــات الرياض 
2013 و2014، وأن تمتنـــع عـــن التدخـــل 
في الشـــؤون الداخلية للدول، وعن دعم 

الكيانات الخارجة عن القانون.
مملكـــة  األربـــع  الـــدول  التـــزام  ويأتـــي 
البحريـــن والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة 
وجمهورية مصر العربية نابعا من إيمانها 
المطلق بضرورة تعزيز الجهود اإلقليمية 
والدوليـــة لمكافحة التطـــرف واإلرهاب، 
ومالحقـــة األفراد والجماعـــات المرتبطة 

بـــه، وتجفيف مصـــادر دعمهـــا وتمويلها، 
األمـــر الـــذي قوبـــل بمزيـــد مـــن التعنـــت 
القطـــري، واإلصـــرار علـــى المضـــي قدما 
فـــي سياســـات هـــددت ومـــا زالـــت تهدد 

المصالح العليا لدول المنطقة.
ولعـــل األمثلـــة الدالـــة على هـــذا التعنت 
كثيـــرة، حيث يبرز هنـــا رفض نظام قطر 
االلتـــزام بتعهداته، ومنها وقف الحمالت 
مســـبقة  شـــروط  ووضـــع  اإلعالميـــة، 
للتحـــاور، ومحاوالت تدويل األزمة رغم 
إصـــرار الدول األربـــع المكافحة لإلرهاب 
علـــى إمكانية حلها بين األشـــقاء وضمن 
المنظومـــة الخليجية، فضـــال عن العديد 
من الممارســـات الضارة األخـــرى كعرقلة 
أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين، 

وتسييس فريضة الحج.
ناهيـــك عـــن االدعـــاءات القطريـــة التـــي 
الثالثـــة  الســـنوات  طـــوال  اســـتمرت 

الماضية تارة بدعوى الحاالت اإلنسانية 
مـــن جـــراء قطع العالقـــات، وتـــارة ثانية 
تحـــت عنوان إغـــالق المجال الجوي إلى 
العســـكرية  المقاتـــالت  اختـــراق  درجـــة 
القطريـــة لألجـــواء البحرينيـــة وتهديـــد 
ســـالمة الطيـــران المدنـــي، وتـــارة أخرى 
باإلجراء غير المســـؤول الـــذي قامت به 
الدوحـــة في مـــارس 2020 عبـــر تدخلها 
الســـافر في شـــأن جهود مملكة البحرين 
فـــي تأميـــن عـــودة مواطنيهـــا  إلى أرض 
الوطـــن مـــن مختلـــف دول العالـــم عبـــر 
رحـــالت جويـــة مبرمجـــة ومباشـــرة إلى 
مملكـــة البحرين تتوافق مـــع اإلجراءات 
االحترازيـــة الطبية إثر تفشـــيي فيروس 
كورونـــا كوفيـــد 19 وتعمد قطـــر بعرقلة 
هـــذه الجهود اإلنســـانية بنقـــل مواطنين 
مـــن إيـــران إلـــى الدوحـــة فـــي مخالفـــة 
صارخـــة للقواعد الصحيـــة الالزمة التي 

توصـــي بهـــا منظمـــة الصحـــة العالمية ،و 
القواعد واإلجراءات االحترازية الالزمة 
المســـافرين  وســـالمة  صحـــة  لحفـــظ 
وطواقـــم الطائـــرات وموظفـــي مختلف 
المطـــارات بما يتوافق مـــع أنظمة اتحاد 

.»IATA« النقل الجوي الدولي
إن الـــدول األربـــع المكافحـــة لإلرهاب لم 
تقم بما قامت به خالل السنوات الثالثة 
الماضيـــة إال بغرض الدفاع عن ســـيادتها 
علـــى  الحـــرص  كل  وحرصـــت  وأمنهـــا، 
مراعـــاة الحـــاالت اإلنســـانية والصحيـــة 
العالقـــات  مـــن جـــراء قطـــع  المتضـــررة 
تكـــن حصـــارا،  لـــم  التـــي  الدبلوماســـية، 
وعملـــت ومـــا زالت تعمـــل لبيـــان طبيعة 
التهديـــدات األمنيـــة التـــي تســـببت فيها 
السياســـات القطريـــة، ومـــا زالـــت، ويعد 
إلعـــادة  رئيســـيا  شـــرطا  عنهـــا  التراجـــع 

العالقات إلى مسارها الصحيح.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قالـــت وكالـــة الزراعـــة والثـــروة 
الرصـــد  مفتشـــي  “إن  البحريـــة 
البحري بـــإدارة الرقابـــة البحرية 
وأثنـــاء حملـــة تفتيـــش وتنظيم 
شـــاملة لمرفـــأ قاللـــي للصيادين 
المحترفيـــن، تم رصـــد مجموعة 
مـــن المخالفات قـــام بها عدد من 
الصياديـــن الهـــواة، التـــي جاءت 
مخالفـــة للمرســـوم بقانـــون رقم 
تنظيـــم  بشـــأن   2002 لســـنة   20
صيد واســـتغالل وحماية الثروة 

البحرية”.
وأوضحـــت أن العمـــل جـــاٍر على 
اســـتكمال اإلجـــراءات الخاصـــة 
تمهيـــًدا  المخالفـــات  بتلـــك 

لتحويلها للنيابة العامة.
هـــذه  أن  الوكالـــة  وذكـــرت 
سلســـة  ضمـــن  تأتـــي  الخطـــوة 
مـــن اإلجـــراءات التي تقـــوم بها 
الوكالة؛ من أجـــل تنظيم مرافئ 
الصيد البحرية والمحافظة على 
الثـــروة الســـمكية وتقليل الجهد 
علـــى البحـــر مـــن أجل اســـتدامة 

الثروة البحرية.
وشـــددت إدارة الرقابـــة البحرية 
جميـــع  التـــزام  ضـــرورة  علـــى 
الصيادين المسجلين في مرافئ 
الصيد البحرية التقيد بالقوانين 
الصـــادرة مـــن اإلدارة؛ مـــن أجـــل 

استدامة المخزون السمكي.

رصد مخالفات بمرفأ قاللي وتحويل مرتكبيها للنيابة
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المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو 
ولي العهد يهنئان 

ملك السويد

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
ــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى  ــ وول
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
تهنئة  برقيتي  خليفة،  آل  حمد  بــن 
صاحب  الــســويــد  مملكة  مــلــك  ــى  إلـ
عشر  السادس  كــارل  الملك  الجاللة 

جوستاف؛ بمناسبة ذكرى اليوم.

البحرين تعزي خادم الحرمين

بعث عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة  آل 
القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفـــة، برقيـــات تعزية ومواســـاة 
العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل  إلـــى 
السعودية الشقيقة خادم الحرمين 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، أعربوا فيها 
عـــن خالـــص تعازيهم ومواســـاتهم 
في وفـــاة صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سعود بن عبدهللا بن فيصل 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، ســـائلين 

هللا تعالى أن يتغمد الفقيد بواســـع 
رحمته ورضوانه ويســـكنه فســـيح 
جناتـــه، وأن يلهـــم األســـرة المالكة 
وحســـن  الصبـــر  جميـــل  الكريمـــة 

العزاء.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء وصاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 

مجلـــس الـــوزراء، برقيتـــي تعزيـــة 
ومواســـاة مماثلتيـــن إلـــى أخيهـــم 
ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلس 
بالمملكـــة  الدفـــاع  وزيـــر  الـــوزراء 
العربية السعودية الشقيقة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، 
ضمنهـــا ســـموهما خالـــص تعازيهما 

ومواساتهما بوفاة الفقيد الراحل.

المنامة - بنا

خلــف يتفقد احتياجــات القريــة نتنفيذا لتوجيهات ســمو رئيــس الوزراء

البدء فورا في تحسين مستوى الطرق بكرزكان

تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة بدراســـة تأهيل الطرق بمنطقة 
احتياجاتهـــا،  علـــى  والوقـــوف  كـــرزكان 
رفـــع وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
خلـــف،  عصـــام   العمرانـــي  والتخطيـــط 
إلـــى  االمتنـــان  الشـــكر وعظيـــم  خالـــص 
رئيس الوزراء على اهتمام سموه ودعمه 
البنيـــة  بالخدمـــات  لالرتقـــاء  المســـتمر 
التحتية التـــي تقدمها الـــوزارة خصوصا 

ذات الصلة المباشرة بالمواطنين.
رئيـــس  ســـمو  توجيهـــات  علـــى  وعطفـــا 
الوزراء بدراسة تأهيل الطرق في مجمع 
1028 بمنطقـــة كـــرزكان والوقـــوف على 
احتياجاتهـــا، زارخلـــف منطقـــة كـــرزكان، 
حيـــث تفقـــد خـــالل الزيـــارة احتياجـــات 
المنطقـــة مـــن الطـــرق والصـــرف الصحي 
واحتياجـــات البلديـــة، يرافقـــوه كال مـــن 
وكيـــل شـــؤون األشـــغال أحمـــد الخياط، 
ومديـــر إدارة تخطيـــط وتصميـــم الطرق 
كاظم عبداللطيف، ومدير إدارة مشـــاريع 
وصيانة الطرق سيد بدر علوي، وبحضور 
النائب محمود البحراني، والعضو البلدي 
وذلـــك  الـــدرازي،  علـــي  زينـــب  للمنطقـــة 
ضمـــن برنامـــج عمـــل الحكومـــة بتطوير 
البنية التحتية وإعطاء األولوية لتطوير 
وإنشـــاء الطرق فـــي المناطـــق العمرانية 
طـــرق  شـــبكات  وإنشـــاء  والســـكنية، 

متكاملة في جميع مناطق المملكة.
وقـــد تفقـــد الوزيـــر عصام طـــرق المجمع 
المذكور، وقام برصد احتياجات المنطقة 
مؤكـــدا  التحتيـــة،  البنيـــة  خدمـــات  مـــن 
اهتمـــام الحكومـــة بتوفيـــر بنيـــة تحتية 
الزيـــادة  تواكـــب  للمواطنيـــن  مالئمـــة 

اإلسكانية والنهوض بالبنية التحتية.
وقـــد أوضـــح الوزيـــر خـــالل الزيـــارة أن 
منطقـــة كرزكان قد شـــهدت تطوير طرق 
القريـــة وتوفيـــر البنية التحتيـــة المالئمة 

ضمن مشـــروع تطوير القـــرى الذي بدأته 
الحكومـــة مطلع األلفيـــة، علما بأن مجمع 
1028 هـــو ضمن مشـــاريع رصـــف الطرق 
الترابيـــة، حيـــث تم إدراج هـــذه المنطقة 
ضمن خطط الوزارة المســـتقبلية لرصف 
الطـــرق فيهـــا وذلـــك حـــال االنتهـــاء مـــن 
توفير شـــبكة الصرف الصحي وشـــبكات 
ميـــاه،  )كهربـــاء،  األخـــرى  الخدمـــات 

اتصاالت..(.
وتابـــع: نظـــرا الفتقـــار المنطقـــة لشـــبكة 
الصـــرف الصحـــي، وجـــه الوزيـــر بالبـــدء 
أنقـــاض  النظافـــة وإزالـــة  بأعمـــال  فـــورا 
البنـــاء ومخلفـــات البناء وكذلـــك مخالفة 
يلتزمـــون  ال  الذيـــن  البنـــاء  مقاولـــي 

باشـــتراطات البنـــاء المذكورة في رخص 
البنـــاء كمـــا وجـــه بالبـــدء فـــورا بأعمـــال 
بتحســـين  المؤقتـــة  الترابيـــة  التســـوية 
مســـتوى الطرق في المنطقـــة والتخلص 
مـــن التفـــاوت في مســـتويات الطرق عبر 
صيانـــة جميـــع الحفر، حيث مـــن المؤمل 
أن يتـــم نقل ما يقارب 7,000 متر مكعب 
من مواد الدفـــان لتمهيد الطرق بالمجمع 
معانـــاة  مـــن  للتخفيـــف  مؤقـــت  بشـــكل 
قاطنـــي المنطقة. وفي ختام الزيارة، أكد 
الوزير أنه ســـيتم رفع تقرير باإلجراءات 
العاجلـــة خطـــة الـــوزارة لرصـــف وتوفير 
البنية التحتية في المجمع وعرضها على 
مجلـــس الـــوزراء الســـتكمال احتياجات 

منطقة كرزكان.
ومن جانبهما تقدم كل من النائب محمود 
البحراني والعضو البلـــدي زينب الدرازي 
الشـــكر والعرفان لصاحب الســـمو رئيس 
الـــوزراء علـــى اهتمامـــه البالـــغ ومتابعته 

لقضايا وهموم المواطنين.
ووفي ســـياق متصل قالت العضو البلدي 
زينـــب الـــدرازي، بانه ســـوف يتم تنظيف 
مجمـــع 1028 في منطقة كـــرزكان وإزالة 
جميـــع األنقاض بمتابعة من رئيس قســـم 
النظافة ببلدية المنطقة الشـــمالية السيد 
رضـــا العريبـــي، وذلـــك بتعـــاون مشـــترك 
بيـــن الـــوزارة والبلديـــة لتنظيـــف وتهيئة 
المنطقـــة بالكامـــل؛ ليتم رصـــف المنطقة 
رصفـــا مؤقتـــا بالرمـــل ونخالة اإلســـفلت، 
حيـــث إن المنطقـــة ال يوجد فيها لشـــبكة 
الصرف الصحـــي وال يمكن رصفها رصفا 
نهائيـــا تفاديـــا إلعـــادة حفر الطـــرق وقت 
إنشـــاء شـــبكة الصرف الصحـــي وأعمال 

البنية التحتية األخرى مستقبال.
كمـــا حثـــت العضـــو الـــدرازي المواطنيـــن 
الكـــرام ممن يشـــرعون في بنـــاء بيوتهم 
بضرورة بتوفيـــر حاويات ألنقاض البناء 

والهدم للمحافظة على نظافة المنطقة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك



من يزر ســـاحل مدينة ســـلمان يشعر 
أننا لســـنا في زمن الكورونا. ال يوجد 
التـــزام تـــام من مرتادي الســـاحل بأي 
أو  الصحيـــة  للســـامة  اشـــتراطات 

التعليمات الواجبة.
ال تباعـــد.. وال ارتـــداء كمامـــات.. وال 

معقمات.. وال شيء أصا.
بمنطقـــة  جالـــت  “البـــاد”  عدســـة 

اكتظاظـــه  والحظـــت  الســـاحل، 
بالمرتادين، سواء لمن يمارس هواية 
الســـباحة أو التجديـــف أو الجلـــوس 

على ناصية الساحل.
وأثناء وجود مصـــور الصحيفة، كان 
هناك عشـــرات الشـــباب في مســـابقة 

بينهم للقفز والسباحة بالساحل.
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راشد الغائب  |  تصوير خليل إبراهيم

ساحل مدينة سلمان...
بحــر هـــواة

السباحة والتجديف

local@albiladpress.com

السبت 6 يونيو 2020 - 14 شوال 1441 - العدد 4253
03

الثقافة األمنيـة
“ساعي” ودوره في إصالح المحكوم عليه

Û  تماشــًيا لتوجيهــات وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ
راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة منــذ صــدور قانــون رقــم 
البديلــة  والتدابيــر  العقوبــات  بشــأن   ،2017 لســنة   18
تطبيــق  فــي  للتوســع  آليــات جديــدة  تطويــر  بأهميــة 
القانــون وتوفيــر البرامــج التأهيليــة التي تتناســب مع 
الظروف الشــخصية للمحكوم عليهم؛ بهدف إصاحهم 
ليعــود  المجتمعــي  إلــى محيطهــم  إيجابيــا  وعودتهــم 

بالنفع العام على المجتمع.
Û  وأعــدت إدارة الوقايــة مــن الجريمــة برنامــج ســاعي

أعمال المنفعة العامة )سامع(، الذي يعتبر أحد البرامج 
التــي نفذتهــا وزارة إدارات وزارة بالتنســيق والشــراكة 
مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العاقة، إذ يتضمن 
البرنامــج أعلــى المعاييــر الدوليــة في مجــال التدريب 
المهنــي والتأهيــل العلمــي والتدريبــي ليحقق األهداف 
الرئيســة والمتمثلــة فــي إصــاح المحكــوم عليــه مــن 
خــال العقوبــة البديلــة ومنع وصــول آثــار العقوبة إلى 
المهنيــة أو األســرية، وتزويــده  الشــخصية أو  حياتــه 
بالعلوم التي يتم ترجمتها على أرض الواقع بما يضمن 

عدم العودة للجريمة.
Û  )ويهــدف برنامج ســاعي أعمــال المنفعة العامة )ســامع

إلــى تحقيــق مجموعــة من المحــاور أبرزهــا تعزيز قيم 
االنتمــاء الوطنــي، وحــب الوطــن وتعميــق روح العمــل 
وذلــك  البرنامــج  مــن  المســتفيدين  لــدى  التطوعــي 
بتطبيق الشــراكة المجتمعية، كما انه يتمثل في القيام 
بمجموعة من األعمال والمهن التطويرية، منها: أعمال 
صباغة األرصفة والمباني، وتنظيف السواحل، وأعمال 
زراعة وتشجير الحدائق والمناطق الزراعية والبستنة، 
اإلعانــات  وإزالــة  الرياضيــة،  المنشــآت  وتطويــر 

والملصقات المخالفة.
Û  ونّفــذ البرنامــج منــذ تأسيســه، مجموعــة مــن الدورات

المحكمــون  واســتطاع  والتطويريــة،  التدريبيــة، 
ســوق  إنشــاء  فــي  المســاهمة  بالبرنامــج  الملحقــون 
القطــاع  فــي  مســاهمين  قبــل  مــن  بدعــم  المزارعيــن 
توظيــف  علــى  يعتمــد  الــذي  واألهلــي،  الحكومــي 

اإلمكانات كافة التي تم توفيرها.
Û  وأنجــز البرنامــج أيًضــا وبالتعــاون مــع وزارة األشــغال

وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي تطويــر عدد 
مــن المشــاتل التابعــة للــوزارة، وتنفيــذ أعمال البســتنة 
والزراعــة وتحســين أوضــاع التربــة وتجهيزهــا لزراعة 

نباتات جديدة.
Û  إضافــة إلــى تطويــر الحدائــق والســواحل بمحافظــات

المملكــة، كمــا قــام المحكومون بتصنيع اســمدة خاصة 
من مخلفات األشجار.

Û  وبفضل توجيهات ودعم وزير الداخلية ومتابعة رئيس
األمن العام، حقق البرنامج إنجاًزا دولًيا من خال الفوز 
بالمركــز األول في جائزة معهد ROI العالمية بالواليات 
المتحدة األميركية لســنة 2019 بفئة أفضل دراسة أثر 
علــى المســتوى الحكومي، التي تقام ســنوًيا بمشــاركة 
70 دولة ومئات الدراسات المشتركة بمختلف الفئات. 

Û  وتــم إعداد دراســة األثر بالمقارنــة بين تنفيذ العقوبات
األصليــة والعقوبــات البديلة، إذ أظهرت الدراســة التي 
تــم تطبيقهــا علــى برنامج ســامع أهمية تنفيــذ برنامج 
ســامع للوقاية من العــودة للجريمة. كما أن المخرجات 
حــددت كافــة العوائــد اإليجابيــة للبرنامــج مــن خــال 

اللذيــن يحققــان  الملمــوس  الملمــوس وغيــر  المــردود 
التنميــة واالســتدامة فــي المنظومــة األمنيــة والعدالــة 

القانونية.
Û  وتمثــل الجائــزة اعتراًفا للممارســات الدولية التي تنفذ

التــي  والنظريــات   ROI حســب معاييــر جائــزة معهــد 
أسســها مؤســس المعهــد جــاك فيليبــس، التــي تتضمن 
المقاييس والمعــادالت وآلية التنفيذ ومعايير التطبيق 
ســاعي  برنامــج  تطبيــق  مــع  تماشــت  التــي  واألداء، 
أعمــال المنفعــة العامة )ســامع(، إذ تعتمــد النظرية على 
التوســع لتقييم البرنامج باســتخدام نمــاذج عملية في 
إطــار 5 مســتويات ومعايير تشــغيل لتحديــد مقاييس 
األداء مــن درجــات الرضــا البســيطة إلــى قيــاس األثر، 
وتتيــح إمكانيــة جمــع البيانــات المناســبة لإلبــاغ عــن 
أداء مجموعــة متنوعة من المبادرات وأنواع البرامج. 
وإضافة إلى بناء بيانات نوعية وكمية وتوفير تقنيات 
لعــزل آثــار البرنامــج عــن التأثيــرات األخــرى، مــا يؤدي 
إلى مقاييس موثوقة وتقارير دقيقة تســهم في اتخاذ 

القرارات ورسم الخطط المستقبلية.



تعانــي حديقــة الســاية الجنوبيــة مــن اإلهمــال الشــديد. وال يليق 
بهذه الحديقة أن تكون بال حراسة وبال صيانة وبال حياة. عدسة 
“البــالد” التقطــت عــددا مــن الصــور عــن الحديقة ووضــع مرافقها 

المهملة.

افتتحت الحديقة في ديســـمبر 
االحتفـــاالت  مـــع  تزامنـــا   2012
بالعيـــد الوطني، وذكرى جلوس 

جاللة الملك.
ومن يعود لتصريح اإلعالن عن 
افتتاح حديقة الساية الشمالية 
الجنوبيـــة  الســـاية  وحديقـــة 
ويقارنه بالواقع اليوم فلن يجد 

اقترانا لألقوال مع األفعال.
ومـــن بيـــن معلومـــات افتتـــاح 

الحديقتين ما يأتي:

 مساحة الحديقتين أكثر من  «
3000 متر مربع.

 كلفة اإلنشاء للحديقتين قرابة  «
70 ألف دينار.

 شمول الحديقتين لمواقع  «
لألسر المنتجة ومنطقة ألعاب 

بأرضية من المطاط الصناعي.

 زرع مساحات عشبية في  «
مختلف نواحي الحديقتين 

والعديد من األشجار المزهرة 
والمثمرة كاللوز والكنار الى 

جانب النخيل.

حديقة الساية غرقت بوعود البلدية... ال لوز وال كنار
“طــــبــــع” ومــــركــــبــــهــــا  ــة...  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــلـ ــ لـ تـــفـــتـــقـــر  مــــرافــــقــــهــــا   

القائـــم والبنـــاء  يتناســـب  تصنيـــف  ال  العشـــيري:  للنائـــب  ســـؤال  علـــى  ردا  الوزيـــر 

خلف: حدائق الدير مشروع سكني بوثيقة واحدة “يتعذر تغيير تصنيفه”

قال وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في 
رده على السؤال البرلماني المقدم من النائب هشام العشيري حول المعوقات 
التــي تعــوق إدارة التخطيــط بالوزارة من إعادة تخطيط وتصنيف مشــروع 
حدائق الدير أنه يتعذر تغيير تصنيف المشروع لعدم وجود تصنيف يتناسب 

والبناء القائم.

وذكـــر خلف أن مشـــروع حدائق الدير 
المقـــام بمســـاحة إجماليـــة تبلغ 7300 
متـــر مربـــع تقريبـــا بمجمـــع 231 فـــي 
منطقـــة الديـــر قـــد تـــم الترخيـــص له 
للبناء حســـب االشتراطات التنظيمية 

مـــع  تتـــالءم  التـــي  للتعميـــر 

تصنيف العقار بناء على طلب المطور 
العقـــاري إلنشـــاء مجمـــع فلل ســـكنية 
خاصة، وقـــد صدرت الرخصة بتاريخ 

19 يونيو 2011.
وتابع كان تصنيف العقار آنذاك ســـكن 
خـــاص بـ  )RB(، حســـب االشـــتراطات 
فإنـــه  التنصيـــف،  لهـــذا  الخاصـــة 
حـــدة  مـــن  أكثـــر  ببنـــاء  يســـمح 
ســـكنية في قطعـــة األرض على 
هيئة وحدات ســـكنية متصلة 
مـــن جهـــة واحـــدة أو أكثر أو 
منفصلة أو كليهما معا على أال 
يقل نصيب الوحدة السكنية 
عـــن 150 متـــرا مربعـــا على أن 
يتم إنشـــاؤها على وثيقة واحد 
رئيسة، حيث إن المشروع عبارة 

عـــن مجمـــع ســـكني خـــاص، وتكـــون 
مـــن مســـؤولية المالـــك المالك إنشـــاء 
وصيانـــة وتشـــغل الخدمـــات الواقعة 
ضمـــن المجمع الســـكني، وليس ضمن 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مســـؤولية 
البلديات والتخطيط العمراني، مؤكدا 
أن العقار حاليا يحمل تصنيف مناطق 

القـــرار  بموجـــب  أ  الخـــاص  الســـكن 
الـــوزاري رقـــم 74 لســـنة 2013 بشـــأن 
تصنيـــف محافظـــة المحـــرق الصـــادر 

بتاريخ 19 ديسمبر 2013.
بنـــاء  إتمـــام عمليـــة  بعـــد  إنـــه  وقـــال 
المشروع تقدم مالك المشروع المطور 
بطلب استشارة إلمكان تقسيم للعقار، 

وقـــد تـــم دراســـة طلـــب االستشـــارة، 
وقـــد تم إفـــادة المطور بتعذر تقســـيم 
العقار حســـب البناء القائم إلى قسائم 
منفصلة لكل وحدة سكنية كما يتعذر 
تغييـــر تصنيـــف العقـــار الـــى تصنيـــف 
آخـــر لعـــدم وجـــود تصنيف يتناســـب 
مـــع البنـــاء القائم وعروض الشـــوارع. 
حســـب الالئحـــة التنفيذية للمرســـوم 
بشـــأن   1994 لســـنة   3 رقـــم  بقانـــون 
للتعميـــر  المعـــدة  األراضـــي  تقســـيم 
والتطوير حســـب القرار رقم 56 لسنة 

2009 والقرار رقم 165 لسنة 2018.
وبيـــن أن كانـــت لـــدى المطـــور نية 

مســـبقة ببيـــع وحـــدات ســـكنية 
يســـتوجب  فـــكان  منفصلـــة، 
عليـــه الطلـــب لتقســـيم العقار 

التصنيـــف  حســـب  أوال 
المعتمدة للعقـــار بما يتوافق 
مـــع المرســـوم بقانـــون رقم 
بشـــان   1994 لســـنة   3
المعـــدة  تقســـيم األراضـــي 

للتعمير ووفقـــا الى الالئحة 

االشـــتراطات  لـــه حســـب  التنفيذيـــة 
مـــن  الصـــادرة  للتعميـــر  التنظيميـــة 
ســـمو رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وفـــق 
القـــرار رقـــم 28 لســـنة 2009 عوضـــا 
عـــن التقـــدم للتراخيص ببنـــاء مجمع 
كوحـــدات  بيعهـــا  ليتســـنى  الســـكني؛ 
ســـكنية منفصلة. وحـــول اإلجراءات 
التي ســـتتخذها الـــوزارة لحلحة ملف 
هـــذا المشـــروع بالتعاون مـــع الجهات 
الحكوميـــة األخـــرى، قـــال الوزيـــر إن 
الـــوزارة ترى بـــان التوصيـــة الوحيدة 
للمالك بـــأن يتم تطبيق 
التملـــك  نظـــام 
على  بالطبقات 
 ، ع و لمشـــر ا
وقـــد شـــرع 
ر  لمطـــو ا
باإلجراءات 
مؤسســـة  مع 
لتنظيـــم  ا
بهـــذا  العقـــار 

الشأن.
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حدائق المحرق بال حراس  

نتائج استشارة الوزارة

نموذج حدائق الدير

وزير األشغال
هشام العشيري
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ال معادلة ألي مؤهل طبي تصدر خارج القائمة المعتمدة

371 ألف مكالمة تلقاها خط “444” لالستفسار عن “كورونا”

صينيـــة جامعـــات  مـــن  لخريجيـــن  علميـــا  مؤهـــا   23 اعتمـــاد 

الـــذروة أوقـــات  واحـــد  آٍن  فـــي   150 يفـــوق  المتصليـــن  عـــدد 

استعرضت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية، في اجتماعها الدوري الذي 
عقــد عــن بعــد، برئاســة وكيــل وزارة التربيــة والتعليم لشــؤون التعليــم والمناهج 
فــوزي الجــودر، اإلجــراءات التي اتخذتها الــوزارة لتنفيذ قــرارات مجلس الوزراء 
ذات العالقــة بالمؤهــالت الطبيــة الصينيــة، وخاصــًة القــرار الصادر بشــأن اعتماد 
قائمة المؤسســات الموصى بالدراســة فيها لدرجة البكالوريوس في التخصصات 
الطبيــة والصحيــة فــي الصيــن، حيث تم التنســيق مــع وزارة الخارجيــة للتواصل 
مــع الجانــب الصينــي بهــذا الخصــوص، كما تــم إدراج هذه المؤسســات في خدمة 

الجامعات الموصى بها عبر بوابة الحكومة اإللكترونية.

كما أكدت اللجنة أنه تم تكليف المستشار 
الثقافـــي بســـفارة مملكـــة البحريـــن فـــي 
الصين بالتواصل مع الطلبة البحرينيين 
المتواجديـــن علـــى مقاعد الدراســـة في 
الجامعـــات الصينيـــة غير الموصـــى بها، 
لتوفيق أوضاعهم وفق القائمة الرسمية 

المعتمدة، حيث لن تقوم اللجنة بمعادلة 
أي مؤهـــل علمـــي بالتخصصـــات الطبية 
والصحيـــة مـــن الصيـــن ما لـــم يكن وفق 

هذه القائمة المعتمدة والرسمية.
وقد اعتمدت اللجنة الوطنية 23 مؤهًل 
ـــا لخريجيـــن من جامعـــات صينية،  علميًّ

الـــوزراء  لقـــرار مجلـــس  تنفيـــذًا  وذلـــك 
الموقر، وبعد اجتيـــاز امتحانات تحديد 
مـــع  بالتنســـيق  تمـــت  التـــي  المســـتوى 

جامعة الخليج العربي.
اللجنـــة  تدارســـت  آخـــر،  جانـــٍب  ومـــن 
المؤهلت المحالـــة إليها في تخصصات 
علمية مختلفة شـــملت الطب والهندسة 
والعلـــوم  والقانـــون  العامـــة  والعلـــوم 
والعلـــوم  األعمـــال  وإدارة  السياســـية 
اإلنســـانية والتمريض، وذلك بما يتوافق 
مـــع المرســـوم بقانـــون رقـــم )19( لســـنة 
1995 بشأن تقويم المؤهلت، والقرارات 
الوزارية المنظمة إلجراءات عملها، فيما 
أجلـــت البـــت فـــي بعـــض الطلبـــات التي 

تتطلب مزيًدا من الدراسة.
وجـــددت اللجنـــة دعوتهـــا إلـــى ضـــرورة 
والمعاييـــر  الضوابـــط  مراجعـــة 
بالدراســـة  لللتحـــاق  االسترشـــادية 
فـــي مؤسســـات التعليـــم العالـــي خـــارج 
المملكة، المنشورة عبر خدمة الجامعات 
الحكومـــة  بوابـــة  علـــى  بهـــا  الموصـــى 
االلكترونية، أو من خلل مراجعة قســـم 
معادلـــة الشـــهادات األجنبيـــة بالـــوزارة، 
قبل التســـجيل في الجامعات الخارجية 
ألي  تجنًبـــا  تقدمهـــا،  التـــي  والبرامـــج 
إشكاالت قد تواجه الطالب بعد التخرج 
يتعذر من خللها معادلة مؤهله العلمي.

كشــفت وزارة الصحــة عــن تلقي مركز االتصال “444” منذ تدشــينه في نهاية 
فبرايــر2020 إلــى اليــوم، أكثــر مــن 371,000 مكالمــة تــم الرد مــن خاللها على 
فيــروس كورونــا  يخــص  فيمــا  والمقيميــن  المواطنيــن  استفســارات جميــع 
)كوفيــد - 19(، وتوفيــر الدعــم لجميع الحاالت التي تلقتها وتوجيهها بالشــكل 
المطلــوب وفــق خطة التشــخيص والعالج من الحاالت القائمــة والمخالطين 

والموجودين في مراكز الحجر الصحي االحترازي.

األربعـــاء  يـــوم  الصحـــة  وزارة  وســـجلت 
 11,297 عـــدد  2020م  يونيـــو   3 الموافـــق 
مكالمة هاتفية تلقاها مركز االتصال “444”، 
وذلك للستفســـار عن التســـاؤالت المتعلقة 
بجائحـــة كورونا، عبـــر التحدث مع الطواقم 
الطبيـــة والصحيـــة والمســـاندة، التي تعمل 
على مدار الســـاعة بمركـــز االتصال الموحد، 
وتعمـــل بكفـــاءة عاليـــة وتترجـــم الجهـــود 
لفيـــروس  للتصـــدي  المخلصـــة  الوطنيـــة 
متوســـط  بلـــغ  إذ   ،)19  - )كوفيـــد  كورونـــا 
الوقت المســـتغرق للمكالمة الواحدة حوالي 

5.5 دقيقة.
ويعـــد مركـــز االتصـــال “444” أحـــد المراكـــز 
المتميـــزة التـــي تقـــدم الدعم التـــام للجهود 

الوطنية للتصدي لجائحـــة فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، وذلك وفق أفضل المواصفات 
والمعاييـــر، إذ يوفـــر مركـــز االتصـــال خدمة 
العربيـــة  باللغتيـــن  المكالمـــات  علـــى  الـــرد 
االوردو؛  لغـــة  إلـــى  إضافـــة  واالنجليزيـــة، 
مـــن  الجاليـــات  مـــع  التواصـــل  لتســـهيل 

الوافدين، ولغات عدة أخرى عند الحاجة.
وأكدت الـــوزارة أن عدد المتصلين يفوق الـ 
150 متصًل في وقت واحد أوقات الذروة، 
وقـــد تمتـــد المكالمـــة ألكثـــر مـــن 20 دقيقة؛ 
لضمـــان الدقة في فهـــم حالة المتصل ودقة 

المعلومات المطلوبة.
وعبـــر مراقبة وتقييم وضـــع وكفاءة العمل 
أنـــه  الصحـــة  وزارة  أوضحـــت  بالمركـــز، 

بحســـب دراســـة أوليـــة تـــم إجراؤهـــا، تبين 
أن االستفســـارات األكثـــر تكـــراًرا من خلل 
االتصـــال  تســـلمها مركـــز  التـــي  المكالمـــات 
العامـــة  االستفســـارات  كانـــت   ،”444“
وذلـــك بنســـبة 31 %، فـــي حيـــن ســـجلت 
االستفسارات للحاالت الذين لديهم أعراض 
الفيروس ما نسبته 23 % في حين سجلت 
المخالطيـــن  المكالمـــات للستفســـار حـــول 
للحاالت القائمة لفيروس كورونا ما نســـبته 
13 %، واالستفســـارات حـــول طريقة حجز 
موعد الفحص بعد الحجر المنزلي ما نسبته 
10 %، وأخيرا بلغت نسبة التساؤالت حول 

نتائج الفحوصات 7 %.
وتواصـــل الوزارة تحديـــث قائمة الخيارات 
فـــي مركز االتصال؛ من أجل توفير خدمات 
أفضل للمســـتفيدين من هـــذه الخدمات، إذ 
تستمر الوزارة بتوجيه أفراد المجتمع كافة 
إلـــى االســـتفادة من خدمـــات المركـــز، التي 
يتـــم تحدثيهـــا بشـــكل دوري بمـــا يتناســـب 
مع احتياجات مســـتخدمي خدمة االتصال 
بــــ “444” فـــي ســـبيل التصـــدي للفيـــروس، 

وتدعـــو إلى ضـــرورة االتصال فور الشـــعور 
فـــي  كصعوبـــة  للفيـــروس  أعـــراض  بأيـــة 
التنفـــس أو ارتفـــاع فـــي درجة الحـــرارة أو 
الســـعال، وأهميـــة اتبـــاع التعليمـــات التـــي 
ســـوف تعطـــى إليهم من أجـــل حفظ صحة 
وســـلمة الجميـــع، مؤكـــدة اســـتمرارها في 
إجراءاتهـــا االحترازية وتدابيرهـــا الوقائية 
الرعايـــة  وتقديـــم  وعـــلج  تشـــخيص  مـــن 
اللزمـــة على مدار الســـاعة من قبـــل الفرق 
المختصة في مراكـــز العزل والعلج لجميع 
الحـــاالت مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي 

مملكة البحرين.
إلـــى ذلـــك، جـــددت وزارة الصحـــة دعوتهـــا 
أفـــراد  ومســـاهمة  بالمســـؤولية  االلتـــزام 
المجتمع كافـــة، بالتكاتف وتوفيـــر الحماية 
للجميـــع عبر االلتزام بالقرارات الصادرة من 
الجهـــات المعنية بناًء على توصيات الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا، 
ارتـــداء  مثـــل:  االحترازيـــة،  واإلجـــراءات 
كمامـــات الوجـــه والتقيـــد بمعاييـــر التباعـــد 

االجتماعي.
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المنامة - وزارة الصحة

وزير التربية: 16 سبتمبر عودة الطلبة للمدارس
ــا” ــار “كورونـ ــن انتشـ ــد مـ ــة للحـ ــة كافـ ــراءات االحترازيـ ــزام باإلجـ االلتـ

أكــد وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمي، أن صحة وســالمة الطلبــة وأعضاء 
الهيئــات اإلداريــة والتعليمية والفنية أولوية قصــوى، وال تألوا الوزارة جهًدا في 
الحفــاظ عليهــا، مع ضمان اســتمرار العملية التعليمية فــي كل المراحل بالمدارس 
الحكوميــة والخاصــة ومؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والخاصــة ورياض 

األطفال.

ونـــوه أن الـــوزارة حددت يـــوم األحد 
لعـــودة   2020 ســـبتمبر   6 الموافـــق 
الهيئات اإلداريـــة والتعليمية والفنية، 
 2020 ســـبتمبر   16 األربعـــاء  ويـــوم 
ســـتفتح  حيـــن  فـــي  الطلبـــة،  لعـــودة 
وفًقـــا  أبوابهـــا  الخاصـــة  المـــدارس 
لمواعيدها المقررة، وهي متفاوتة من 
مدرســـة إلى أخرى، تبدأ من منتصف 

أغسطس حتى بداية سبتمبر 2020.
وأضـــاف النعيمـــي أنـــه ســـيتم األخـــذ 
بعيـــن االعتبـــار االلتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية كافة؛ 
للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد - 19(، بنـــاًء علـــى التوصيات 
التـــي  الصحيـــة  واالشـــتراطات 
ســـيحددها الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 

للتصـــدي لفيروس كورونا، وبحســـب 
دوري  بشـــكل  ســـيتم  المعطيـــات، 
مراجعـــة القـــرارات ذات الصلـــة بهـــذا 

الشـــأن، للحفاظ على صحة وســـلمة 
الجميع.

وأشـــار النعيمي إلى أن وزارة التربية 
اســـتخدام  فـــي  ستســـتمر  والتعليـــم 
بعـــد  عـــن  التعلـــم  آليـــات  وتوظيـــف 
ضمـــن المنظومـــة التعليميـــة مـــع بدء 
العام الدراســـي الجديـــد، بعد أن تأكد 
نجاحها فـــي الفصل الدراســـي الثاني 
في ظـــل الظروف االســـتثنائية جراء 
فيـــروس كورونـــا، مـــع الحـــرص على 
تطوير هـــذه التجربة وتفعيـــل آلياتها 
بالصـــورة المطلوبة، بما يخدم العملية 

التعليمية في مملكة البحرين.

وزير التربية والتعليم
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إقرار العزل المنزلي االختياري للحاالت القائمة دون أعراض
بناًء على توجيهات اللجنة التنسيقية 
برئاســـة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وموافقتها على 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  توصيـــة 
CO� كورونـــا  لفيـــروس  (للتصـــدي 
المجلـــس  رئيـــس  برئاســـة   )VID�19
األعلى للصحة الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بن عبدهللا آل خليفة، تم إقرار 
المنزلـــي االختيـــاري  العـــزل الصحـــي 
للحـــاالت القائمـــة التي ال تظهـــر عليها 
اشـــتراطات محـــددة،  أعـــراض وفـــق 

بدًءا من يوم غد )األحد(.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأوضـــح 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  للصحـــة 
COV� كورونـــا  لفيـــروس  (للتصـــدي 

ID�19( أن جميع اإلجراءات المتخذة 
والخدمـــات المقدمـــة ســـتكون وفًقـــا 
لإلرشـــادات والمعاييـــر المعتمـــدة من 
قبل منظمـــة الصحة العالميـــة، مؤكًدا 
أنه ســـيتم اســـتقبال الحـــاالت القائمة 
التي ســـتخضع للعزل الصحي المنزلي 
فـــي مركـــز اإلعاقـــة الشـــامل لتقييـــم 
الحالـــة وتركيـــب الســـوار اإللكتروني 
قائمـــة  إجـــراءات  مـــن  يتبعـــه  ومـــا 
الحـــاالت  هـــذه  تســـليم  جانـــب  إلـــى 
المســـتلزمات الطبية التي يحتاجونها 
قفـــازات،  أقنعـــة،  مـــن  العـــزل  أثنـــاء 
معقمات، واألدوية البســـيطة في حال 
تطلب ذلك، منوًها بأنه ســـيتم متابعة 
جميـــع الحـــاالت القائمـــة فـــي العـــزل 
الصحـــي المنزلـــي بشـــكل يومـــي عـــن 
طريـــق أطبـــاء المراكـــز الصحية ومن 

خلل اســـتمارة األعـــراض في تطبيق 
مجتمـــع واعـــي، داعًيـــا الجميـــع إلـــى 
ســـرعة اإلبلغ عن وجود أي أعراض، 
كما أن مدة العزل في المنزل ستنتهي 
بعـــد مـــرور 14 يومـــا وإجـــراء فحص 

الخروج من العزل.
وفي هـــذا اإلطار، تقـــرر تطبيق العزل 
مـــع  االختيـــاري  المنزلـــي  الصحـــي 
الحـــاالت القائمـــة وفـــق االشـــتراطات 

التالية:
- أال يزيد عمر الشخص عن 60 عاًما.

- أال يكـــون الشـــخص لديـــه أمـــراض 
مزمنة.

- أال تظهـــر على الشـــخص أية أعراض 
أو أعـــراض طفيفـــة فقـــط، مـــع عـــدم 
وجود مرضى نقص مناعة في المنزل.
فـــي  المنعـــزل  المـــكان  يتوافـــر  أن   -

السكن.
- أن يتبع اشـــتراطات وضوابط العزل 

الصحي المنزلي.
علمـــا أنه ســـيتم تطبيق نظـــام الحجر 
المنزلـــي علـــى المخالطيـــن القاطنيـــن 
فـــي نفـــس الســـكن المنزلـــي، وســـتتم 
معاملتهم وفق اإلجراءات الموضوعة 

للمخالطين وهي:
أخذ موعد للفحص، والتقيد بتعليمات 
تعقـــب المخالطين عـــن طريق تطبيق 
مخالطـــة  وعـــدم  واعـــي”،  “مجتمـــع 
اآلخريـــن، وعدم الخـــروج من المنزل، 
ولبـــس الكمام عنـــد الحاجـــة للخروج 
للحـــاالت الطارئـــة، إلى جانـــب إجراء 

فحص الخروج بعد ١٤ يوما.
ونوه الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونا بأهمية اتباع إرشـــادات العزل 

المنـــزل الصحـــي المتمثلـــة فـــي عـــدم 
مخالطـــة اآلخريـــن واســـتخدام غرفة 
ودورة مياه منفصلة، وعدم مشـــاركة 
األدوات الشـــخصية وأدوات الطعـــام، 
الشـــخصية،  بالنظافـــة  واالهتمـــام 
وغســـل اليدين باســـتمرار، إلى جانب 
أهمية ارتداء األقنعة الواقية في حال 
دعـــت الحاجـــة للخـــروج، والتخلـــص 
مـــن المخلفات بكيـــس منفصل وعدم 
إضافتـــه للمخلفـــات المنزليـــة إال بعـــد 

مرور 72 ساعة.
أن  إلـــى  الوطنـــي  الفريـــق  وأشـــار 
اإلجـــراءات تتزامـــن مـــع رفـــع الطاقة 
االســـتيعابية لمراكـــز العـــزل والعلج، 
إذ بلغـــت 7240 ســـريًرا يبلغ اإلشـــغال 
الحالي منها 5546 سريًرا، وأن الطاقة 
االســـتيعابية لمراكـــز الحجـــر الصحي 

االحتـــرازي بلغـــت 3410 أســـّرة يبلـــغ 
اإلشـــغال الحالـــي منهـــا 487 ســـريًرا، 
مؤكـــًدا في الوقت ذاتـــه أن الخدمات 
الصحية العلجيـــة من فحص وحجر 
وعـــلج مســـتمرة مجاًنـــا فـــي مراكـــز 
الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي ومراكـــز 
العزل والعلج على أن تكون األولوية 
للحـــاالت التـــي تظهـــر عليهـــا أعراض، 
إلـــى جانب ذلك فالخيـــار متاح لتلقي 
خدمـــات الحجر والعـــزل والعلج في 
القطـــاع الخاص لألفراد الراغبين بناًء 

على اختيارهم وعلى نفقتهم.
بالجميـــع  الوطنـــي  الفريـــق  وأهـــاب 
ضرورة االســـتمرار فـــي تطبيق جميع 
الصـــادرة  والتوجيهـــات  التعليمـــات 
مـــن الجهـــات الرســـمية المختصـــة بما 

يحافظ على صحة وسلمة الجميع.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

األمير خليفة بن سلمان.. ابتكار النجاح في جودة الحياة
Û  تمــر علــى العالــم بأســره أيــام صعبــة اســتثنائية مــن التحديات لم

يشــهدها مــن قبــل جــراء جائحــة كورونــا المســتجد، الــذي أظهــر 
حقيقة اإلنسانية وتجليات معنى الضمير في حياة البشرية الذي 
أحيــاه رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
سلمان آل خليفة، وكان العالم مع ما تمثله األمم المتحدة للشعوب 
مــن األمــل فــي اســتتباب الحيــاة الكريمــة والتعايش الســلمي، مع 
األمــن واألمــان وتوافــر فرص العمل، شــاهدا على حقيقــة الضمير 
الذي أسس له سمو األمير حفظه هللا يوما عالميا احُتِفل به كأول 
احتفــال عالمــي خلل األزمة الوبائية، فهــو األمل والخيار الوحيد 
الــذي ترتكــز عليه الحقوق وحركــة األهداف التنموية المســتدامة 

المؤمل إنجازها في 2030 مع الظروف الراهنة.
Û  فحينمــا اشــتدت ازمة الوبــاء العالمي ارتفعت الحكمــة ونبع ذكاء

أميــر الضميــر، مســطرا قــرارات ذكيــة إبداعيــة متواليــة ممزوجــة 
بالحكمــة واالنســانية، ويبقــى الحــس اإلســتراتيجي الذكــي فــي 
قراراته المؤشر على فلسفة النجاح التي تتميز به حياته الفكرية 

والقيادية في صنع القرار الدقيق والحكيم.
Û  بالتمســك الوبــاء  مواجهــة  فــي  النجــاح  الكريــم  ســموه  فربــط 

بالتوجيهــات والحــذر من اإلخلل بالقــرارات التى تضعها الجهات 
الرســمية هو دليل واضح وجلي لدفع ســموه المجتمع والقطاعات 
الحيوية وبحذر للمشــاركة المقننة في عودة الحياة واالنفتاح مع 
العالــم بالتدريــج فــي الحركة االقتصاديــة والتنموية المســتدامة، 
وتوجيهــه لتطويــر النفــط والغــاز بالتــوازي مــع تنويــع الدخــل في 
مقابلتــه مــع وزيــر النفط مــع وزير الصناعــة والتجارة والســياحة، 
يمثــل االهتمــام الكبيــر والمتابعــة الدقيقة من ســموه في سياســة 
الجهوزيــة واالحتراز لنمو ومصلحة البلد والعباد لتخطي األزمة، 
وتطويــر مــا يمكــن تطويره فــي الوضع الراهن مــع تأرجح الحركة 
االقتصاديــة والصناعيــة العالميــة وارتباطهــا بالنفــط والغاز مع ما 
تخفيــه األيــام مــن ارتــدادات غيــر متوقعــة؛ حتى تتمكــن المملكة 
مــن المضــي فــي الحركــة التنموية ومواجهــة المتغيــرات في ظل 

الصعوبات والتحديات.
Û  وال تــزال تنطلــق بــل توقــف قــرارات التكامل في النجــاح القيادي

مــن لــدن ســموه الكريــم، لتثبــت للعالــم اســتمرار النبع الجــاري من 
منهجيــات  علــى  والمتربعــة  الحــي  بالضميــر  الهجينــة  اإلنســانية 
احتياجاتــه  ومتابعــة  المجتمــع  لخدمــة  اإلســتراتيجي  الــذكاء 
الموصلــة ألعلــى مراتــب جــودة الحيــاة، ومنهــا موافقــة مجلــس 
الوزراء على مشروع قانون مد غطاء التأمين ليشمل أفراد أسرة 

صاحب العمل.
Û  وحينما يوجه سموه وزير األشغال بزيارة كرزكان والوقوف على

احتياجاتها ميدانيا إنما يعطي داللة على معنى الوجود اإلنساني 
اإلمكاني في مســيرة الحياة القيادية في دفع ســموه المســؤولين 
على ضرورة التواجد على األرض ألجل اإلنجاز الدقيق والمتابعة 
الشــخصية بعيــدا عــن اإلعتماديــة علــى الغيــر فــي نقــل الحقائــق 

لتحقيق متطلبات جودة الحياة.
Û  وتعــد قــرارات اإلســتدامة البيئيــة وجــودة الهواء من أحــد روافد

الوصول لجودة الحياة، وقد كان لها النصيب واالهتمام الكبير في 
توجيهاته في اجتماع جلسة مجلس الوزراء بما يخص المعامير، 
وهو ضمن أهداف التنمية المســتدامة المتمثلة في الهدف الثالث 
“الصحة الجيدة والرفاه” والهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات 

محلية مستدامة”، والهدف الثالث عشر “العمل المناخي”.
Û  فالــذكاء اإلســتراتيجي الــذي يملكــه ســموه الكريــم المبنــي علــى

الحكمــة لــه ارتباطــات عــدة ومنهــا اإلبــداع فــي صنــع القــرارات 
تنفيذيــة مبتكــرة،  مــن تجليــات عمليــة  ينتجــه  الصحيحــة ومــا 
والدراســات البحثيــة والعلميــة واألكاديميــة لم تترك هــذا الجانب 
من االرتباط الثلثي بين الذكاء واإلبداع والحكمة الذي يؤســس 
لمراتــب متقدمــة النجــاح، وفلســفة ســموه للنجــاح تؤكــد حقيقــة 
فلســفة هــذا االرتبــاط مــن الناحية العمليــة مع إضافــة عنصر رابع 
وهــو الضميــر فــي تكامل نســبة النجــاح فــي تأثير عنصــر الضمير 

على كفاءة وجودة العمل من ناحية اإلخلص والوالء.

عادل المرزوق
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عباس إبراهيم

طلق زوجته واتهمها بالضلوع في التزوير مع والدها
ــة” اكــتــشــفــت كــذبــه ــاب ــي ــن ــى الـــســـاحـــر.. و ”ال ــل ــر ع ــح ــس ــب ال ــل ــق ان

طعـــن  التمييـــز  محكمـــة  رفضـــت 
مواطن أبلغ كذبا سلطات التحقيق 
الجنائيـــة ضـــد طليقتـــه ووالدهـــا 
بأنهما زّورا توقيعه على عقد إيجار 
شـــقة يمتلكهـــا والد طليقتـــه، رغم 
علمه أن العقد صحيح، انتقاما من 
طليقتـــه ووالدها، وأيدت معاقبته 

بالحبس لمدة 3 أشهر.
وكانـــت النيابـــة العامة قـــد أحالت 
اعتبـــار  علـــى  للمحاكمـــة  المـــدان 
أنـــه في يـــوم 8 أبريـــل 2018، أبلغ 
الســـلطات القضائية واإلدارية عن 
جريمة يعلم أنها لم ترتكب وأدلى 
فـــي شـــأنها أمـــام ســـلطات الضبط 
القضائي والتحقيق بمعلومات غير 
صحيحة مع علمـــه بذلك، وقضت 
بمعاقبتـــه  درجـــة  أول  محكمـــة 
بالحبـــس لمدة 3 أشـــهر فقط، وهو 
ما أيدته محكمة االستئناف أيضا.

وتشـــير التفاصيـــل حســـب حكـــم 
المحكمـــة، إلـــى أن المتهـــم كان قد 
أبلـــغ مركـــز شـــرطة الحـــورة ضـــد 
طليقتـــه ووالدهـــا أنهمـــا زورا عقد 
 2011 العـــام  فـــي  محـــرر  إيجـــار 
باســـمه وتوقيعـــه، إذ تـــم التدوين 
فيه أنه يســـتأجر من والدها شـــقة 
 5 مدتـــه  بعقـــد  الحـــورة  بمنطقـــة 

 2011 العـــام  مـــن  تبـــدأ  ســـنوات، 
وحتـــى 2016، بمبلـــغ أجرة وقدره 
500 دينار، وادعى أنهم استعملوه 
الحكومـــة  موقـــع  علـــى  بتحميلـــه 
اإللكترونية لتوثيقه؛ رغم علمه أن 

ذلك غير صحيح.
وتبيـــن أنـــه بعدمـــا طّلـــق الســـيدة 
المشـــار إليهـــا، تقـــدم بهـــذا البـــاغ 

ضدها انتقاما منها ووالدها، مدعيا 
أنهمـــا زّورا توقيعه في ذلك العقد، 
إال أنه وبعـــد إحالة األوراق للنيابة 
العامة وإجراء تحقيق واستكتاب 
للمتهـــم وطليقته ووالدها وإجراء 
المضاهـــاة، فقـــد تبيـــن أن الطاعن 
هـــو الكاتـــب فعا بخط يـــده لذلك 
اإليجـــار  بعقـــد  المبيـــن  التوقيـــع 

فـــي  المـــؤرخ  الفحـــص  موضـــوع 
2009 و2011 في خانة المستأجر.
أن  إلـــى  التحقيقـــات  وتوصلـــت 
المعلومـــات  بتلـــك  أدلـــى  الطاعـــن 
غير الصحيحة لدى مركز الشرطة 
والنيابـــة العامة عـــن واقعة تزوير 
علـــى  خـــاص؛  محـــرر  واســـتعمال 

الرغم من علمه أنها لم ترتكب.

محامية تقدم 4 شيكات بـ 4800 دينار من دون رصيد
ــار ــنـ ديـ  500 مـــبـــلـــغ  تـــغـــريـــمـــهـــا  أيـــــــدت  الـــمـــحـــكـــمـــة 

قضت محكمة التمييز برفض طعن محامية قّدمت ألحد البنوك عدد 4 شيكات قيمتهم اإلجمالية 4800 دينار بواقع 1200 دينار لكل شيك، تبين أنهم 
من دون رصيد، وأيدت تغريمها مبلغ 500 دينار وأمرت بمصادرة الكفالة المحكوم بها عليها من قبل محكمة أول درجة.

المحكمـــة  أمـــام  دفعـــت  المحاميـــة  وكانـــت 
بانقضـــاء الدعوى الجنائيـــة لمضي المدة التي 
تدعـــي أنها 3 أشـــهر فقط، وهو مـــا ردت عليه 
المحكمـــة بالقـــول إن دفـــاع الطاعنـــة في غير 
محله؛ لعدم مرور 3 سنوات من تاريخ ارتكاب 
الفعـــل وتقديمهـــا للمحاكمة، وهو مـــا التزم به 
الحكـــم عنـــد الـــرد علـــى دفعهـــا، ومن ثـــم فإن 
النعـــي بانقضاء الدعوى الجنائية للتقادم على 
غيـــر ســـند وأن الطعن يكـــون قائمـــا على غير 

أساس مما يتعين رفضه ومصادرة الكفالة.
وكانت وجهت النيابة العامة للمحامية المتهمة 
أنها في غضون العام 2016، أعطت بســـوء نية 
عدد 4 شـــيكات المبينة القدر بالمبلغ للمستفيد 
منهـــا وهـــو البنـــك المجنـــي عليه، وعنـــد حلول 
موعـــد الصـــرف تبيـــن عدم وجـــود رصيد كاف 

وقائم وقابل للتصرف فيه.

خزانة الذهب من التصفير إلى التعمير
Û  عندما نعمل جميعا في ترســيخ الشــفافية التي أسسها

جالــة الملك عبر ديوان الرقابة المالية واإلدارية، فإننا 
بذلك نعطي صورة حضارية عن البحرين ومدى أهمية 
قيــم الدولــة المدنية في ترســيخ جمالية تنــوع العدالة 
وفي كل الوزارات، ودورنا في الصحافة أن نعمل على 
تحريــك الحبــر والمحبــرة والدواة في دعــم اإلنجازات 
ونقد اإلخفاقات للوزارات. أنا أعلم عندما أكتب بشفرة 
حاقــة ســيكون هنــاك وجــع وصــراخ، فبحجــم الجــرح 

يكون النزف، وبحجم الوجع تكون الصرخة.
Û  وهنــا نبــدأ بلغة األرقام والمســاءلة لنســتمر فــي النزف

أوال: لقد تم تنفيذ مشروع صيانة مسجد الشيخ عزيز 
بكلفــة إجماليــة بلغــت نحــو 476 ألــف دينــار، فهــل هذا 
المبلغ يتناســب مع ما تم من صيانة لهذا المســجد الذي 
أصيب بتشوه في الجمجمة؟ ولماذا تنوع المناقصات؟

Û  لمــاذا اســتمرت اإلدارة فــي تســجيل المبالــغ المســتلمة
حســاب  فــي  عقودهــم  المنتهيــة  المســتأجرين  مــن 
“التأمينات المســترجعة للغير”، وال تقوم بتسجيلها في 
حســابات األوقاف المعنية بها إال عند تجديد العقد مع 
المســتأجر، إذ ارتفــع رصيــد الحســاب مــن 1.1 مليــون 
دينــار إلــى 1.6 مليــون دينار، في الفتــرة أبريل 2016 - 
مايــو 2017؟ فهــل هذه حضارية التقنية الحديثة التي 
صدعتم رؤســنا بها وهل هكذا يحفظ الوقف وأمواله؟ 
ولمــاذا قامــت اإلدارة الســابقة بتنفيــذ بعــض األعمــال 
واستام بعض المواد قبل إبرام اتفاقات مع المقاولين 
والمورديــن، فهــل بذلــك تحفــظ حقــوق إدارة الوقــف؟ 

فكيف تسبق العربة الحصان؟
Û  وأيــن موقــف اإلدارة، إذ لــم تتخــذ إجــراءات قانونيــة

الســتعادة األراضــي المتعدى عليهــا، وعددها 19 أرضا، 
ومطالبــة مســتغليها بالتعويضــات المناســبة، واكتفــت 
بإرسال خطاب في يونيو 2017 لمطالبة أحد المتعدين 
علــى 7 أراٍض إلرجاعهــا، ولم تتخذ أي إجراءات حيال 
بقيــة المعتدين؟ لمــاذا إجراءات على بعض دون بعض 
أم إن وراء األكمــة مــا وراءهــا، فهــل هناك طبقية حتى 
طــرح  والنزاهــة  الشــفافية  منطــق  أليــس  المتعديــن؟ 
المناقصــات؟ فلمــاذا اإلدارة اســتمرت فــي شــراء مواد 
وتنفيــذ أعمــال باألمــر المباشــر بــدال مــن طرحهــا فــي 
مناقصــات؟ وهــذا كام ديــوان الرقابــة يــا حبايب! ويا 
لعبقريــة الموقــف ونزاهــة وشــاح الخطــوة مــع مبنــى 
منطقة السيف اليتيم، ويا لحظ المسجدين ونصيبهما! 

Û  فاألوقــاف وبشــهادة تقرير ديــوان الرقابة “أن األوقاف
الجعفرية قامت باستئجار أحد المباني بمنطقة السيف 
الموقوفة لصالح مسجدين، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ 
مــن 1 ينايــر 2017 بمبلــغ 417 ديناًرا شــهرًيا”، فهل هذا 
المبلــغ التافــه كقشــرة مــوز يتناســب الســتئجار مبنــى 
ضخــم تــم تأجيــره ســابقا بأكثر مــن 16 ألــف دينار في 
شــهر؟ هذا موقع إســتراتيجي ضخم وبحجمه المكون 
مــن 4 طوابــق ومواقــف ســيارات، ويســاوي نســبة 2.5 
% فقــط مــن مبلغ اإليجــار الذي كان يدفعه المســتأجر 
يؤجــر  مبنــى  شــهرًيا؟  دينــاًرا   16482 البالــغ  الســابق 
ســابقا بأكثــر مــن 16 ألــف دينــار شــهريا يتــم تأجيــره بـ 
417 دينــارا، ثــم تدبج الخطب والحناجــر لرفع مناديل 
النواحة في مقبرة األوقاف بأن هناك تنمية في الوقف، 
فهــذا غيــر صحيــح. هــل من المنفعــة الوقفيــة أن تقوم 
اإلدارة باســتئجار مبنــى بـــ 417 دينــارا، فــي حيــن كان 
يؤجــر إلحــدى وزارات الدولة شــهريا بما يفوق 16 ألف 
دينــار؟ ثــم ماذا عن مكرمــات جالة الملك - حفظه هللا 
- للمآتــم التــي تحول بعضهــا إلى كتب ال تخدم الوقف، 
بــل طباعتهــا تصرف مســار هذه األمــوال لمــا أريد لها؟ 
ثم هل لإلدارة وهي تبكي وجع “الظامة” وتمثيل دور 
الضحيــة أن تعــرض للجمهور الكريم أســماء الشــركات 
المســتفيدة مــن المطبوعــات، وبعــض المناقصــات مــن 
األثــاث إلــى الكتــب إلــى المحــارم الورقيــة إلــى “أدرع 
التكريــم” التــي بــاآلالف لنرى أســماء القرابــة الواحدة؟ 
تقصــي األســماء وحجــم المناقصــات وأســعارها، وكــم 
األربــاح ومــن الرابــح فيهــا يقــود إلــى تعزيز الشــفافية، 
فهل هذا يعد معجزة أم يحتاج إلى خطاب األسطورات 

اإلغريقية؟ 
Û  كل مــال أخــذ بغيــر حــق يجــب أن يرجــع. كل مناقصــة

تمــت وأجحفــت حــق الوقــف يجــب أن تحاســب. كل 
إنسان انتفخ على حساب اإلمام يجب أن يحاكم، فكما 
حوكــم الصغار البد مــن محاكمة الكبار لتكتمل العدالة. 
كل مأتــم تمــت التجاوزات عليه من ســترة إلى المنامة 
إلــى الهملــة إلــى بني جمرة إلــى كرزكان يجــب أن تعاد 
دراســته، وتعــاد لــه الحقــوق ويحاســب مــن أمــر، ومــن 
استفاد ومن تجاوز ومن هدر، تماما كما ابتدأت وزارة 
العمــل فــي المحاســبة لموقــف تشــكر عليــه. أنــا أطالب 
بإعــادة التحقيــق وكلنــا ثقــة بــوزارة العــدل ووزيرهــا 

العزيز في تغيير المشهد. 
Û  ،بعيــدا كل منطق إشــعال الحرائق فــي ملفات األوقاف

كل الهــدف مــن كل هــذا االشــتعال والصرخــة المدويــة 
هــو إرجــاع أمــوال الوقــف بمنطــق قانونــي ومحاســبة 
أي شــخص تثبــت عليــه التهمة، وعندما نؤســس لذلك، 
أمــوال  تضخيــم  وتعيــد  مســتقبا  الوقــف  ســنحفظ 
الوقفيــات بعــد إرجــاع المبالــغ، وهــذا هــو المؤلــم مــن 

الجميع حكومة ومجتمعا ومجلس إدارة.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

السجن واإلبعاد لوافدين في قضيتي مخدرات ودعارة
بالمتهمين لــإيــقــاع  الــســريــة  الـــمـــصـــادر  ــد  ــ أح ــع  مـ الـــتـــعـــاون 

قضـــت محكمـــة التمييز بعدم جـــواز نظر طعن 
أجنبيـــة مدانـــة ببيـــع وتعاطي المـــواد المخدرة 
وممارســـة الدعـــارة، والمحكوم عليها بالســـجن 
لمدة 11 ســـنة وبتغريمها 5000 دينار، ورفضت 
طعن وافد آخر محكوم بالسجن 15 عاما لبيعه 
وتعاطيـــه المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرة عقليـــا، 
وأيـــدت إبعادهمـــا نهائيـــا عـــن مملكـــة البحرين 
بعد تنفيـــذ العقوبة، فيما لم تطعن متهمة ثالثة 
محكـــوم عليها بالحبس 6 أشـــهر والغرامة 100 

دينار واإلبعاد.
وتتمثل التفاصيل في ورود معلومات تضمنت 
حيازة وإحراز الطاعنين للمواد المخدرة والعمل 
علـــى ترويجها بين المدمنيـــن، فتم التعاون مع 
أحد المصادر السرية الموثوقة لإليقاع بهما في 
كميـــن، إذ اتصـــل بالثانية واتفق معهـــا على أن 
يشتري منها كمية من مادة الحشيش المخدرة 

بمبلغ 600 دينار.
وفـــي الموعـــد المحدد والمـــكان المتفـــق عليه، 
وبعد انتهاء عملية التسليم والتسلم تم القبض 
عليهـــا، وأثناء تفتيش مســـكنها تـــم العثور فيه 
على كميـــة أخرى من المـــادة المخدرة وأدوات 
تعاطـــي، وأكدت أنها اســـتلمت تلـــك المواد من 
الطاعـــن األول، الـــذي اتصلت بـــه ليحضر حتى 
يتســـلم منهـــا قيمة بيـــع تلك المـــواد التي كانت 
بحوزتهـــا، ومـــا ان حضـــر تـــم القبـــض عليه هو 

اآلخر.

وأثنـــاء عمليـــة تفتيش مســـكن الطاعـــن األول 
تـــم العثـــور بحوزته علـــى كمية مـــن المخدرات 
والمؤثـــرات العقلية وأدوات بيـــع وتعاطي تلك 
الممنوعات، وشـــوهدت برفقته المتهمة الثالثة 
بالقضية، التي كانت بحالة غير طبيعية حينها، 
إذ اتضـــح بعـــد تحليـــل عينـــة إدرارهـــم أنهـــم 
متعاطيـــن للمـــواد المخـــدرة والمؤثـــرة عقليـــا، 
واعترفـــت الطاعنة الثانية أثناء التحقيق معها 

أنها تمارس الدعارة من أجل التكسب.
وكانت أحالتهـــم النيابة العامـــة للمحاكمة على 
اعتبار أنهم في غضون العامين 2017 و2018، 

ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمان األول والثانية “الطاعنين”: حازا 

وباعا بقصـــد اإلتجار مادة الحشـــيش المخدرة 
غيـــر  فـــي  الميتامفيتاميـــن  العقلـــي  والمؤثـــر 

األحوال المصرح بها قانونا.
ثانيا: المتهم األول: حاز وأحرز بقصد التعاطي 
مادة الحشـــيش المخدرة والمؤثريـــن العقليين 

.MDMAالميتامفيتامين و
ثالثا: المتهمة الثانية:

حازت وأحرزت بقصد التعاطي مادة الحشيش 
المخدرة.

اعتمـــدت فـــي حياتهـــا بصفـــة جزئيـــة علـــى ما 
تكسبه من ممارسة الدعارة.

رابعـــا: المتهمـــة الثالثة: حـــازت وأحرزت بقصد 
التعاطي المؤثر العقلي الميتامفيتامين.



يصـــدر خـــال أيـــام كتـــاب إلكتروني 
مخصـــص لألطفـــال، يشـــرح األزمـــة 
الوبـــاء  النتشـــار  العالميـــة  الصحيـــة 
وكيفيـــة التعامـــل معـــه للوقايـــة منه، 
بنـــت  شـــما  الشـــيخة  مـــن  مســـاهمة 
ســـلطان بن خليفـــة آل نهيان، بعنوان 
“مـــن هـــو كورونـــا؟ قصـــة الفيـــروس 
الـــذي أوقف العالـــم”، قصة إلكترونية 
متوفـــرة  صفحـــة   13 مـــن  مكونـــة 

باللغتين العربية واإلنجليزية.
القصـــة مكتوبة بقلم الشـــيخة شـــما، 
والرسوم التوضيحية من قبل أندريا 
لوتشـــي، وتســـتخدم أســـلوب الدمج 
بين اللغة البســـيطة والصـــور الملونة 
المعبـــرة لشـــرح ماهيـــة هـــذا الوبـــاء 
لألطفـــال، وتنبيههم لكيفيـــة الوقاية 
منـــه ليبقـــوا بمأمـــن مـــن اإلصابـــة ما 
يســـاهم بالتقليـــل مـــن حـــدة التوتـــر 

والقلق لديهم.

وقالت الشـــيخة شما بنت سلطان بن 
خليفـــة آل نهيـــان فـــي بيـــان “نعيش 
فتـــرة صعبة تفرض علينـــا الكثير من 
التحديات، التـــي تؤثر على األطفال، 
خصوصًا ممن ال يســـتطيعون التعبير 
عمـــا يجـــول فـــي خواطرهـــم، نحـــن 
البالغـــون نملـــك القدرة علـــى التكيف 

مـــع الظروف االســـتثنائية، لـــذا علينا 
تزويـــد األطفـــال من مختلـــف الفئات 
العمريـــة بالطريقة األمثل وبأســـلوب 
فهـــم  علـــى  لمســـاعدتهم  مائـــم 
واســـتيعاب األزمـــة واتخـــاذ التدابير 
الازمة لحماية أنفسهم وأسرتهم من 

انتقال العدوى”.

مساهمة من الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان
لألطفال... كتاب إلكتروني عن التعامل مع “كورونا”

أعلن مهرجان “الساحة الحمراء” الروسي 
عـــن انطـــاق المهرجـــان الذي يضـــم أكثر 
 6 يـــوم  للطباعـــة والنشـــر،  200 دار  مـــن 
يونيو ويستمر حتى 8 يونيو في الساحة 

الحمراء بموسكو.
ورغـــم انتشـــار فيـــروس كورونـــا كوفيـــد 
19، إال أن المهرجـــان ال يمكـــن أن يـــزوره 
هـــواة الكتـــب كلهـــم، إذ إن مـــن تجـــاوز 
عمره 65 عاما ومن لم يبلغ ســـنه 7 أعوام 
يحظـــر عليهـــم زيـــارة المهرجـــان، وذلـــك 
لوجـــود القيـــود التـــي فرضتهـــا حكومـــة 
موســـكو على إقامـــة الفعاليـــات الثقافية 
في العاصمة الروســـية، ضمن اإلجراءات 
االحترازيـــة التي يتخذها العالم لمواجهة 

فيروس كورونا.
أن  موســـكو  حكومـــة  موقـــع  وأشـــار 
المهرجـــان لـــن يصبـــح حدثـــا مهمـــا فـــي 
الثقافـــة الروســـية فحســـب بـــل والثقافة 
العالمية، إذ إنه عبارة عن أول فعالية تقام 

في نظـــام “أوفاين” وليس “أوناين” كما 
كان الحـــال طيلة أشـــهر الحجـــر الصحي 

في القارة األوروبية. 
المهرجـــان  ضيـــوف  يـــزور  أن  ويمكـــن 
أقســـامه المختلفة مثل “األدب” و”مسرح 
األطفال” ونون فكشـــن” و”الذكـــرى الـ 75 
للنصـــر علـــى النازيـــة” وغيرها، وســـتتاح 
لـــكل دار للطباعة والنشـــر فرصـــة لعرض 

كتبهـــا الجديدة والقديمة. وتولت الوكالة 
الفدراليـــة للطباعـــة بالتعـــاون مـــع وزارة 
موســـكو  وحكومـــة  الروســـية  الثقافـــة 
إقامة مهرجان “الســـاحة الحمراء” للكتب 
الـــذي ســـيفتتح فـــي 6 يونيو الجـــاري مع 
مراعـــاة تدابيـــر احترازيـــة مثـــل قيـــاس 
درجة الحرارة لكل ضيف وتعقيم أقســـام 

ومواقع المهرجان كل ساعتين.

مــع مراعــاة تدابيــر احترازية مثــل قياس درجــة الحرارة
انطالق معرض للكتاب بروسيا يضم 200 ناشر

صـــدر حديًثا عن معهد الشـــارقة 
للتـــراث العدد الجديد من مجلة 
مراود ملف خاص عن األمراض 
واألوبئـــة عبر التاريخ اتســـاقا 
مـــع الوضـــع الراهن، وانتشـــار 
جائحـــة كورونا “كوفيد 19”؛ 
بهدف تســـليط الضوء على 
التـــي  واألوبئـــة  األمـــراض 
عرفهـــا العالم، وآثارها في 
الخليـــج العربي، والحجر 
الصحـــي فـــي اإلمـــارات 
قديًما، مع التعريج على 
كورونـــا  جائحـــة  دور 
فتيـــل  إشـــعال  فـــي 
اإلبـــداع لـــدى الكتاب 

في عزلتهم.
واســـتعرضت األبـــواب الثابتـــة في المجلـــة موضوعات 

ومتفرقات تراثية، مزجت بين الشـــعر والفنون الشـــعبية، واحتفت بأشعار 
الشاعرة عفراء بنت سيف المزروعي، وتطرقت إلى التحوالت التي عرفها 

“النوبان” الشعبي في اإلمارات.

الثقافـــي  قطـــاع  عـــن  حديًثـــا  صـــدر 
للجمعية األرمنية العامة بمصر، رواية 
تحـــت عنوان “الباشـــا” للروائى ســـمير 
زكـــى، حيـــث يهتـــم القطـــاع بإصـــدار 
الكتـــب التاريخية والثقافيـــة والفنية 
المهتمة بالتاريخ األرمني ورواده ممن 
أسهموا في التاريخ المصري والعالمي، 
وبلغت إصدارتها حتى اآلن ما يقارب 
المئة إصـــدار منذ العـــام 1995. رواية 
“الباشـــا” هي أحدث اإلصـــدارات التي 

تعـــرض حقبـــة مـــن التاريـــخ المصري 
عموًمـــا واألرمني خصوًصا، إذ تتناول 
فـــي أســـلوب ســـردي فترة مـــن أزهى 
فتـــرات الحكـــم المصـــري، وهـــي فترة 
حكم محمد علي باشـــا ومن خلفه من 
حكام، وذلك من خال تسليط الضوء 
علـــى مجموعـــة مـــن موظفـــي المعية 
الســـنية الذين عملوا تحت إمرة نوبار 
باشـــا، متناولين تاريخ حياته الحافل 

باإلنجازات.

الجرافيتـــي  رســـام  اســـتخدم 
جـــدران  األســـمر،  عزيـــز  الســـوري 
إدلـــب،  فـــي مدينـــة  المنـــازل  أحـــد 
للتعبيـــر عـــن تضامنه مـــع المواطن 
األميركـــي األســـود جـــورج فلويـــد، 
الـــذي لفـــظ أنفاســـه األخيـــرة، بينما 
أبيـــض ركبتـــه  كان يضـــع شـــرطي 
فـــي  دقائـــق   9 لنحـــو  عنقـــه  علـــى 
مدينـــة مينيابولـــس الواقعة بوالية 

مينيسوتا.

وكتـــب عزيز األســـمر علـــى جدران 
منزل مدمر في بلـــدة بنش الواقعة 
بريـــف إدلـــب الشـــمالى، حســـب مـــا 
جـــاء بوكالة األنبـــاء األلمانية “نحن 
من دعاة الســـام والحرية.. ونعتقد 
أنـــه مـــن واجبنـــا أن نتضامـــن مـــع 

القضايا اإلنسانية في العالم”.
وأثار مقتل فلويد على يد شـــرطي 
أبيض احتجاجات في جميع أنحاء 

الواليات المتحدة والخارج.

مــــــراود البـــــاشـــا

جـــــورج فلـــويـــد
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صـــدر حديثـــا لجعفر يعقـــوب رواية 
بعنوان “حارس زهرة األوركيدا”.

وتـــدور الرواية حـــول “أمير” الطالب 
الجامعي الذي كان في رحلة سياحة 
بتركيـــا مـــع عائلتـــه، ولكونـــه الولـــد 
الوحيد، عاش حياة مرّفهة ورغيدة، 
لكن وبـــاء “الكورونا” يجتـــاح العالم، 

وهكذا تبدأ الرواية.
يصـــرخ أمير باأللـــم والمعاناة، ويبدأ 
باالصطدام بجدران األسئلة الّشائكة 
التـــي تزلـــزل أرصفـــة اليقيـــن التـــي 
عـــاش عليها فـــي طفولتـــه، لكن بعد 
عودته لوطنه تؤّثث زهرة األوركيدا 
الّطريق أمام “ أمير”، لتنزاح األوهام 

التـــي تشـــابكت خيوطها فـــي ذهنه، 
وتتغيـــر حياتـــه لألفضـــل، بـــدءا من 

إحساسه بالوطن وخدمة اآلخرين.

“حارس زهرة األوركيدا” رواية لجعفر يعقوب

قبــول المســاهمات لغايــة يــوم األربعــاء 17 يونيــو 2020

ما هو مالذك؟... توثيق لحظات العزلة في عصر “كورونا”

أعلـــن متحف اآلغا خـــان في كندا 
عن نشـــاط ثقافـــي وعالمي جديد 
يتـــم التحضير له حالًيا بمشـــاركة 
واســـعة من قبل المجتمـــع، ووفًقا 
تقـــدم  ســـوف  المتحـــف  إلعـــان 
الفنيـــة  األعمـــال  مـــن  مجموعـــة 
التـــي ســـوف يتـــم ترشـــيحها مـــن 
قبـــل المجتمـــع تحـــت عنـــوان “ما 
هـــو مـــاذك؟” العديد مـــن قصص 
عندمـــا  وذلـــك  والمرونـــة  األمـــل 
يفتـــح المتحف أبوابه للـــزوار في 
وقت الحـــق من هذا الربيع أو في 

الصيف.
ويدعـــو المتحف عشـــاق الفن في 
كنـــدا والمنطقـــة العربيـــة وجميـــع 
أنحـــاء العالـــم إلـــى تقديـــم صـــور 
أصليـــة ومقاطـــع فيديـــو قصيـــرة 
تســـتعرض كيفيـــة ومع مـــن وجد 
أصحابها ماذهـــم الحقيقي أثناء 
مرحلـــة اإلغـــاق الكامـــل والعزلة 
االجتماعية بسبب تفشي فيروس 
ســـيتم   ،”COVID-19“ كورونـــا 
عـــرض صور وقصص المشـــاركين 
فـــي عـــرض فنـــي تفاعلـــي جديـــد 
مرافـــق  نشـــاط  بمثابـــة  ســـيكون 
للمتحـــف وهـــو  معـــرض  ألحـــدث 
المعرض الذي يحمل اسم “الماذ”، 
الذي تـــم افتتاحه فـــي 21 مارس 
مـــن  مجموعـــة  ويضـــم   ،2020
أعمال الســـجاد المنسوج التي قام 
بتصميمها 36 فناًنا بارًزا ومعاصًرا 

من أنحاء العالم كافة،
يمكـــن للمهتميـــن إرســـال أعمالهم 
ومشـــاركاتهم عبـــر االنترنـــت مـــن 
معـــرض  صفحـــة  زيـــارة  خـــال 
الموقـــع  ضمـــن  مـــاذك؟”  “ماهـــو 
االلكترونـــي لمتحـــف اآلغـــا خان، 
علـــى أن اليتجاوز حجـــم الصورة 
الفيديـــو  ومقطـــع  ميغابايـــت(   4(
)5 ميغابيـــات(، والتأكـــد من ادراج 
وصـــف مختصـــر للصـــورة. )يمكن 
االطـــاع علـــى كافة الشـــروط من 

خـــال زيـــارة الموقـــع االلكتروني 
https://www.( للمتحـــف 
agakhanmuseum.org/what-

)syoursanctuary
يشـــجع  المتحـــف  إلدارة  ووفًقـــا 
أشـــكال  التظاهـــرة  هـــذه  منظمـــو 
اإلبـــداع كافـــة ، فقد يكـــون الماذ 
بالنسبة للبعض على شكل حيوان 
أليـــف عزيز، أو قد يكون بالنســـبة 
عزيـــًزا  شـــخًصا  اآلخـــر  للبعـــض 
محبوًبـــا يمتلك معه ســـجًا ممتًعا 
من الدردشـــة المرئية، بينما يمكن 
بالنســـبة  المـــاذ  هـــذا  يكـــون  أن 
للبعـــض اآلخـــر مكاًنـــا مريًحـــا في 

المنزل أو غروًبا رائًعا للشمس.
من المقرر قبول المساهمات لغاية 

يوم األربعـــاء 17 يونيو 2020، إذ 
ســـيتم ادراج األعمـــال المشـــاركة 
ضمـــن معـــرض جديـــد مـــن إبداع 
المجتمع نفســـه ليتـــم عرضه على 
القاعـــة  فـــي  الرقميـــة  الشاشـــات 
الضخمـــة ضمن المتحـــف، إضافة 
إلى ذلك ســـتظهر أعمـــال مختارة 
على الموقـــع اإللكتروني للمتحف 
االجتماعـــي  التواصـــل  وقنـــوات 
التابعة لـــه وعلى قنوات التواصل 
االجتماعـــي لوكاالت شـــبكة اآلغا 

خان للتنمية حول العالم.
اآلالف  مئـــات  العمـــل  وسيشـــهد 
وجميـــع  كنـــدا  فـــي  النـــاس  مـــن 
هـــذا  وســـيعكس  العالـــم،  أنحـــاء 
العمـــل العالمـــي المشـــترك اإلبداع 

والتفـــاؤل والوحدة فـــي مجتمعنا 
العالمي.

المقتنيـــات  مديـــرة  وتقـــول 
المتحـــف  فـــي  العامـــة  والبرامـــج 
“الهـــدف  إن  الخميـــس  أولريـــك 
الرئيـــس من معرض ماهو ماذك؟ 
هـــو االحتفـــاء بالدافـــع اإلنســـاني 
والغريزي لابتـــكار والتواصل في 
مواجهـــة الشـــدائد، فنحـــن كبشـــر 
لدينا قدرة رائعة على بث الجمال 
اآلخريـــن  وحيـــاة  حياتنـــا  فـــي 
الظـــروف  بمواجهـــة  نقـــوم  بينمـــا 
نريـــد  بنـــا.  المحيطـــة  الصعبـــة 
توثيـــق هذه اللحظـــات من اإللهام 
واالحتفـــاء  الجماعـــي  والعمـــل 
بهـــا، فهـــي ليســـت بمثابـــة حافـــز 
بـــل  للشـــفاء والتعافـــي فحســـب، 
تقـــدم لنـــا أيًضـــا رؤى ثمينة حول 
كيفيـــة إعـــادة التواصـــل وإحيـــاء 
المأســـاة  هـــذه  بعـــد  مجتمعاتنـــا 

الجماعية”.
ويقول المديـــر التنفيذي للمتحف 
بهذه المناســـبة هنـــري كيم “يتوق 
النـــاس إلـــى التجـــارب المشـــتركة 
التـــي تحتفـــي بالمرونـــة البشـــرية 
الحاجـــة  والتنوع،ومـــع  واإلبـــداع 
المتحـــف  بعمـــل  االلتـــزام  إلـــى 
مســـتوى،  أعلـــى  علـــى  ورســـالته 
نحـــن ملتزمـــون بتوفيـــر مســـاحة 
آمنـــة وملهمة حيث يمكـــن للناس 

والثقافات أن تحقق التواصل”.
المتحـــف  أن  علـــى  كيـــم  وشـــدد 
سُيعاد فتحه بناًء على اإلرشادات 

الحكومية.
وقـــال “إن أولويتنـــا القصـــوى هي 
صحة وسامة زوارنا ومتطوعينا 
أي  إن  وبالتالـــي  وموظفينـــا، 
قـــرار بإعـــادة فتـــح أبوابنا ســـوف 
الصحـــة  إرشـــادات  مـــع  يتوافـــق 
العامـــة، للتأكـــد مـــن أن إجراءاتنا 
تلبي أعلـــى المعايير للحفاظ على 

سامة الناس”.

جعفر يعقوب



business@albiladpress.com 08
السبت 6 يونيو 2020 - 14 شوال 1441 - العدد 4253

لندن - رويترز

مبلغــا  ضخــوا  المســتثمرين  إن  أمــس  أمريــكا  أوف  بنــك  قــال 
قياســيا قــدره 32.5 مليــار دوالر فــي صناديــق ســندات الشــركات 
األســبوع الماضي، إذ حفزهم برنامج لشــراء الســندات من مجلس 
االحتياطــي االتحــادي )البنــك المركــزي األمريكي( والتفاؤل بشــأن 

فتح اقتصادات بعد إجراءات عزل عام استمرت شهرين.

علـــى  اإلقبـــال  منـــاخ  وســـاهم 
تســـتقطب  أن  فـــي  المخاطـــرة 
مليـــار   6.2 األســـهم  صناديـــق 
دوالر، فيمـــا شـــهدت أوروبا أول 
دخـــول للتدفقات في ٨ أســـابيع. 
واألســـهم العالميـــة اآلن متعافية 
مـــن ثالثـــة أربـــاع الخســـائر التي 
تكبدتهـــا عقـــب تفشـــي فيروس 

كورونا.
تدفقـــات  بيانـــات  وأظهـــرت 
الصناديـــق لبنـــك أوف أمريكا أن 
المســـتثمرين تخلوا عن صناديق 
التـــي  الحكوميـــة  الســـندات 
ُتعتبر مـــالذا آمنا، وضخـــوا رقما 
قياسيا بلغ 20.8 مليار دوالر في 
الســـندات المصنفـــة عنـــد درجـــة 
جديرة باالســـتثمار و10.2 مليار 

المصنفـــة  الســـندات  فـــي  دوالر 
عنـــد درجـــة عاليـــة المخاطر في 
األســـبوع المنتهي في الثالث من 

يونيو.
وأدى التحول إلى المخاطرة في 
انخفـــاض مخصصـــات الســـيولة 
ســـوق  صناديـــق  ســـجلت  فيمـــا 
النقـــد اســـتردادات بقيمـــة 16.7 
مليـــار دوالر وهو أعلى مســـتوى 

منذ يناير.

“بنك أوف أمريكا”: تدفقات قياسية لسندات الشركات

“أوبك+” تجتمع اليوم للنظر في تمديد تخفيضات لإلنتاج
“بــرنـــت” يتــجــــاوز 40 دوالرا مــــع تـــرقــــب المتعــامليـــن لالجتمـــاع

ارتفعت أســـعار النفط أمـــس، إذ يترقب 
المتعاملـــون مؤشـــرات مـــن اجتمـــاع قد 
المقبـــل، حيـــث  األســـبوع  ُيعقـــد مطلـــع 
ســـيناقش منتجـــون كبـــار للنفط مـــا إذا 
كانـــوا ســـيمددون تخفيضـــات قياســـية 

لإلنتاج.
وصعـــدت العقود اآلجلـــة لخام برنت 27 
ســـنتا أو مـــا يعـــادل 0.7 % إلـــى 40.26 
دوالر للبرميـــل، بينمـــا ارتفعـــت العقـــود 
اآلجلـــة لخـــام غرب تكســـاس الوســـيط 
األميركي 17 ســـنتا أو مـــا يعادل 0.5 % 

إلى 37.58 دوالر للبرميل.
14 % منـــذ بدايـــة  وربـــح برنـــت نحـــو 
األســـبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب 
تكســـاس الوســـيط قرابـــة 6 %، ليصبح 
الخامان القياســـيان على مســـار تحقيق 
وكان  الســـادس.  لألســـبوع  مكاســـب 

االرتفـــاع نابعـــًا مـــن تخفيضـــات لإلنتاج 
فـــي ظل مؤشـــرات على تحســـن الطلب 
علـــى الوقـــود مع بدء دول فـــي تخفيف 
إجراءات العزل العام التي ُفرضت؛ لمنع 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
المصـــدرة  البلـــدان  منظمـــة  وســـتجتمع 
بينهـــم  مـــن  وحلفـــاء  )أوبـــك(  للبتـــرول 

روســـيا، فيمـــا ُيعـــرف باســـم مجموعـــة 
أوبـــك+، اليـــوم الســـبت لبحـــث تمديـــد 
تخفيضـــات اإلنتـــاج بحســـب مـــا ذكـــره 
تلفزيـــون النهار الجزائـــري أمس الجمعة 

نقال عن مصدر بأوبك.
وكانـــت مصـــادر فـــي أوبـــك+ قالـــت في 
وقـــت ســـابق إن اجتماعـــا وزاريـــا عبـــر 

دائـــرة تلفزيونيـــة مغلقـــة قد ُيعقـــد هذا 
األســـبوع، إذا وافق العـــراق وغيره على 
اإلنتـــاج  بتخفيضـــات  التزامهـــم  تعزيـــز 
القائمـــة. وقـــال إدوارد مويـــا محلل أول 
لـــدى أوانـــدا إن أســـعار النفـــط  للســـوق 
تتجه لالرتفاع األسبوعي السادس، لكن 
المكاســـب تنحســـر، إذ ينظر المتعاملون 
الكامـــل  العـــراق  التـــزام  احتمـــال  إلـــى 

بخفض اإلمدادات “بعين الشك”.
وأضاف مويا “هذه قد تكون فرصة لكي 
يتمكنوا من تمديـــد اتفاق الخفض لمدة 
3 أشـــهر، لكـــن المتعامليـــن فـــي الطاقـــة 
يتشـــككون للغايـــة حيـــال بقـــاء االلتزام 

مرتفعا بعد يوليو”.
وتريـــد الســـعودية وروســـيا، وهمـــا مـــن 
أكبـــر منتجـــي النفط فـــي العالـــم، تمديد 
تخفيضـــات لإلنتـــاج قدرهـــا 9.7 مليون 

برميل يوميا حتى يوليو.

سول - رويترز

اإلنشاءات واالستشــارات الهندسية تستحوذ على 28.17 %

إرساء 502 مناقصة ومزايدة بـ 358.4 مليون دينار

المناقصـــات  مجلـــس  أرســـى 
مناقصـــة   502 والمزايـــدات، 
ومزايـــدة بنحو 358.4 مليون 
األربعـــة  األشـــهر  فـــي  دينـــار 
األولى من العام الجاري )يناير 

إلى ابريل 2020(.
اإلنشـــاءات  قطـــاع  وتصـــدر 
الهندســـية  واالستشـــارات 
قائمـــة الترســـيات مـــن حيـــث 
المرســـاة  المناقصـــات  قيمـــة 
فـــي األشـــهر األربعـــة األولـــى 
مـــن العـــام الجـــاري )يناير إلى 
ابريـــل( بنحـــو 100.97 مليون 
 28.17 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار 
% مـــن إجمالـــي المناقصـــات 
تـــم  إذ  المرســـاة  والمزايـــدات 
يليـــه  مناقصـــة،   79 ترســـية 
قطاع المواد والمعدات، حيث 
تم ترسية 121 مناقصة بنحو 
مـــا  أي  دينـــار  مليـــون   87.84
نســـبته 24.51 %، ثـــم قطـــاع 
النفط والغاز بقيمة مناقصات 
مليـــون   68.19 بنحـــو  تقـــدر 
دينار أي ما نســـبته 19.02 % 

بترســـية 58 مناقصة، فقطاع 
مناقصـــات  بقيمـــة  الطيـــران 
مليـــون   53.25 بنحـــو  تقـــدر 
دينار أي ما نســـبته 14.86 %، 
مناقصـــة،   54 ترســـية  تـــم  إذ 
الخدمـــات  قطـــاع  وأخيـــًرا 
والمزايدات واالستثمار بقيمة 
مناقصات تقـــدر بنحو 48.17 
مليـــون دينـــار أي مـــا نســـبته 
13.44 %، إذ تم ترســـية 190 

مناقصة.
وكانـــت أعلى جهات حكومية 
مـــن حيـــث قيمـــة الترســـيات 
كالتالي: جاءت هيئة الكهرباء 
األولـــى  بالمرتبـــة  والمـــاء 
والهيئـــات  الـــوزارات  كأعلـــى 
مـــن  الحكوميـــة  والشـــركات 
حيث قيمـــة المناقصات التي 
تمـــت ترســـيتها خـــالل الفترة 
مـــن يناير إلى ابريـــل الماضي 

بنحو 75.8 مليون دينار، تليها 
شـــركة تطوير للبتـــرول بقيمة 
تقدر بنحو 65.2 مليون دينار، 
ثـــم وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 
بنحو 51.2 مليون دينار، رابًعا 
شـــركة طيـــران الخليـــج بنحو 
43.1 مليـــون دينار، وخامًســـا 
 17.8 بنحـــو  الصحـــة  وزارة 

مليون دينار.

القاهرة - لندن - العربية. نت

الجنيه المصري يهبط 
ألدنى مستوى في 7 أشهر

إلـــى قـــاع 7  الــمــصــريــة  تــراجــعــت العملة 
الخميس،  للدوالر يوم  أشهر عند 16.23 
التوالي  على  هبوطها  أيام  وهو خامس 
بعد شهرين من تداولها دون تغير تقريبا.

الذي عوض  المصري،  الجنيه  وانخفض 
بعض خسائره في وقت الحق من جلسة 
التداول، 2.2 % مقابل العملة األميركية 
مــنــذ بــدايــة األســـبـــوع، وهـــو أكــبــر نــزول 

أسبوعي منذ مارس 2017.

أمل الحامد

طوكيو - بنا

أظهـــر تقرير صادر عن الحكومة اليابانية، أمس، أن متوســـط إنفاق األســـر 
فـــي البالد انخفض في أبريل الماضي بنســـبة قياســـية بلغـــت 11.1 % عن 
العام السابق بسبب جائحة فيروس كورونا وزيادة ضريبة االستهالك العام 
الماضي. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الشـــؤون الداخلية واالتصاالت، بلغ 
متوســـط إنفاق األســـر 267922 ينًّا )تقريبا 2455 دوالرا( في أبريل، وهو ما 
يمثل الشـــهر الســـابع على التوالي من االنخفاض في البلد المتضرر بســـبب 
الركود. وتباطأ إنفاق األســـر اليابانية منذ أن زاد رئيس الوزراء شينزو آبي 

ضريبة االستهالك في البالد من 8 % إلى 10 % في أول أكتوبر الماضي.
ودخل االقتصاد الياباني في حالة ركود، حيث تقلص بمعدل ســـنوي قدره 

3.4 % في الربع األول، مسجال ربعين متتاليين من النمو السلبي.

“كورونا” يخفض إنفاق األسر اليابانية

المنامة - شركة “إن جي إن” العالمية

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “إن جـــي 
إن” العالميـــة لتكامـــل أنظمـــة المعلومـــات، 
يعقـــوب العوضـــي، أن تغيـــر طبيعـــة أداء 
االعمـــال في ظـــل جائحـــة كورنـــا الحالية 
يســـتدعي تعزيـــز بنيـــة األمن الســـيبراني 
والشـــركات  المؤسســـات  مختلـــف  لـــدى 
البحرينيـــة، وقـــال إن “قراصـــة االنترنـــت 
يســـعون إلى اســـتغالل ظـــروف العمل من 
المنـــزل وتزايـــد اســـتخدام رســـائل البريد 
اإللكترونـــي ومؤتمـــرات الفيديـــو وغيرها 
مـــن التقنيات في زيادة عمليات االحتيال 
وســـرقة المعلومـــات والبينـــات واألمـــوال 

واالبتزاز”.
“التكنولوجيـــا  أن  العوضـــي  وأضـــاف 
تســـاعدنا فـــي التعامـــل مـــع أزمـــة تفشـــي 

فيروس كورونا، وســـتلعب دوًرا يساعدنا 
فـــي الخـــروج منهـــا، وهذا يعنـــي أن األمن 
السيبراني أكثر أهمية من أي وقت مضى، 
ومع زيـــادة اســـتخدام التكنولوجيا، هناك 
طـــرق مختلفة يمكـــن للمهاجميـــن إيذاؤنا 
بهـــا”. وتابـــع أن معظـــم الشـــركات عملـــت 
علـــى تغيير الطريقة التي تدير بها أعمالها 
التجاريـــة، وكان التحـــول الرقمـــي األمني 
النشاط الرئيسي الذي بدأت الشركات في 
تنفيذه مباشـــرة، لتلبية السماح بالوصول 
إلـــى البيانـــات، وتابع “كجزء مـــن التحول 
الرقمـــي الـــذي اضطـــرت المؤسســـات إلى 
ثالثـــة  رأينـــا  وقـــت قصيـــر  فـــي  إجرائـــه 
أنشـــطة رئيســـية تبدأ مـــن تحويـــل البنية 
التحتية، من خالل االستفادة من الحلول 
الســـحابية وأدوات أكثـــر كفـــاءة لضمـــان 

توافـــر أعلـــى للمعلومـــات ومنصـــات أكثـــر 
موثوقيـــة وتؤمـــن مرونة فـــي أداء القوى 
العامـــة مـــن خالل الســـماح لهم وألنشـــطة 

العمل بالوصول عن ُبعد”.
وأكد العوضي في هذا اإلطار أهمية وضع 
معاييـــر جديدة لتقييم كفـــاءة الموظفين، 
واســـتخدام أدوات االتصـــاالت الحديثـــة 
المعلومـــات  لتبـــادل  األمنـــي  والتحـــول 
وذلك كنتيجـــة لتوفير الخدمـــات والتأكد 
من توافـــر وموثوقية البيانات، والســـماح 
لهـــم  المصـــرح  والعمـــالء  للمســـتخدمين 
بالوصول إلى البيانـــات والخدمات طوال 
اليوم على مدى أيام األسبوع، وأن يكونوا 
متأهبين لتقديم المزيد من الخدمات عبر 
اإلنترنـــت فـــي غضـــون وقت ســـريع، دون 
المساس بالمعايير األمنية والمخاطرة بها.

مـــن جانبـــه، أكـــد مديـــر تطويـــر األعمـــال 
في شـــركة “إن جي إن” حســـن كســـاب أن 
الســـوق  لمتطلبـــات  واســـتجابًة  الشـــركة 
والعمـــالء الجديـــدة وبـــدأت فـــي التفكير 
بطريقـــة مختلفـــة، مـــن خـــالل اســـتخدام 
أدوات وخدمـــات جديـــدة مثـــل خدمـــات 
مركـــز خدمات األمـــن الســـيبراني )إس أو 
ســـي(، واختبـــار فاعليـــة أنظمـــة الحمايـــة 
األدوات  مـــن  والعديـــد  االختـــراق،  ضـــد 

والخدمات األخرى.
وقـــال كســـاب “نحـــن فـــي شـــركة إن جي 
الرقمـــي  األمـــان  أن  نعتقـــد  العالميـــة  إن 
المتطـــور لم يعد رفاهيـــة بعد اآلن، بل هو 
العامل الرئيســـي الذي يضمن اســـتمرارية 
ونحـــن  مؤسســـة،  أي  وكفـــاءة  وربحيـــة 
نســـاعد عمالئنا فـــي تقديم ذلك من خالل 

محفظـــة خدماتنا األمنية واالستشـــارية”، 
مشـــيًرا إلى أهمية االستفادة من التقنيات 
وأتمتـــة  الروبوتـــات  مثـــل  الجديـــدة 
المعامـــالت هـــي المبـــادرة األهم فـــي هذا 
العصـــر التـــي تضمـــن اســـتمرارية األعمال 
دون االعتماد الكامل على العامل البشـــري 

أو االعتماد على وجودهم في المكاتب”.
وأشـــار إلـــى العديد مـــن التحذيـــرات التي 
لألمـــن  الوطنيـــة  المراكـــز  مـــن  صـــدرت 

الســـيبراني فـــي عـــدة دول حـــول العالـــم 
مـــن تزايـــد عمليـــات القرصنـــة واالحتيال 
اإللكترونـــي، فـــي غمـــرة تفشـــي جائحـــة 
فيـــروس كورونـــا فـــي العالـــم، وقـــد جـــاء 
مـــن  الكثيـــر  أشـــارت  أن  بعـــد  التحذيـــر، 
وأشـــخاص  شـــركات  أن  الدراســـات 
يعتقـــدون أنهـــم اســـتهدفوا عبـــر رســـائل 
البريد اإللكتروني االحتيالية بهدف سرقة 

أموالهم أو بيانتهم أو ابتزازهم.

تزايد عمليات القرصنة واالحتيال اإللكتروني خالل تفشي “كورونا”

العوضي يؤكد أهمية تعزيز بنية األمن السيبراني بقطاع األعمال

خالل إحدى جلسات فتح مظاريف المناقصات والمزايدات 

وشـــهد شـــهر أبريل الماضي، ترسية 130 
مناقصـــة ومزايـــدة بقيمـــة إجمالية تقدر 
بنحـــو 78.6 مليون دينـــار، وتصدر قطاع 
الهندســـية  واالستشـــارات  اإلنشـــاءات 
قيمـــة  حيـــث  مـــن  الترســـيات  قائمـــة 
المناقصات المرساة في شهر ابريل بنحو 
29.6 مليـــون دينـــار، يليـــه قطـــاع النفط 
والغاز بنحو 25.4 مليون دينار، ثم قطاع 
الخدمات والمزايدات واالســـتثمار بنحو 
17.1 مليـــون دينـــار، رابًعـــا قطـــاع المواد 
والمعـــدات بقيمـــة مناقصـــات تقدر بنحو 
3.4 مليون دينار، وأخيًرا قطاع الطيران 
بقيمـــة مناقصات تقـــدر بنحو 3.2 مليون 

دينار.
وتعتبر وزارة األشغال وشؤون البلديات 
الجهـــات  أعلـــى  العمرانـــي  والتخطيـــط 

الحكوميـــة من حيـــث قيمـــة المناقصات 
التي تمت ترســـيتها في شهر أبريل بنحو 
27.2 مليـــون دينـــار، تليها شـــركة تطوير 
للبتـــرول بقيمة تقدر بنحـــو 23.7 مليون 
دينار، ثم هيئة الكهرباء والماء بنحو 7.5 
مليـــون دينـــار، رابًعـــا وزارة المواصـــالت 
دينـــار،  مليـــون   7.3 بنحـــو  واالتصـــاالت 
وخامًســـا وزارة الصحة بنحو 4.1 مليون 

دينار.
يذكر أن مجلس المناقصات أرســـى 336 
مليـــون   400 بنحـــو  ومزايـــدة  مناقصـــة 
دينار في األشهر األربعة األولى من العام 

الماضي )يناير إلى ابريل 2019(.

78.6 مليون دينار المناقصات المرساة في أبريل

حسن كسابيعقوب العوضي
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تابع قطاع عريض من شـــعب البحريـــن وأبناء دول الخليج العربي 
طيلة شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد برنامج السارية 
الـــذي اســـتطاع بكل اقتـــدار تحطيـــم كل األرقام بإجادة وسالســـة 
وخفـــة دم فـــي تعزيز الهوية الوطنية البحرينية األصيلة وترســـيخ 
قيـــم المواطنـــة الحقة، وتمكن هـــذا البرنامج الشـــيق أيضا من زرع 
ثقافـــة الرعيـــل األول بيـــن األجيال الحالية وســـلط األضـــواء على 
الموروثـــات والمفـــردات واألمثـــال و”الحزاوي” الشـــعبية البحرينية 
القديمة المرتبطة بتاريخ أهل البحرين القديم والدالالت الحضارية 

العريقة لهذا البلد.
كاتـــب الســـطور ممـــن حرصـــوا علـــى متابعـــة البرنامج فـــي فترات 
اإلعـــادة التي عرضهـــا تلفزيون البحرين في صبيحـــة اليوم التالي، 
كونـــي أحـــد الذين ينامون مبكرا جدا “مثل شـــّياب لـــّول”، وكراصد 
ومهتـــم بمثـــل هذه البرامـــج التراثيـــة الجميلة التي تـــم اإلعداد لها 
بشـــكل ممتـــاز، بالفعـــل أنعش البرنامج لـــدي الكثير مـــن المعلومات 
والتواريـــخ واألحـــداث والصور وكذلك عمـــوم المواطنين وكل من 

تابعـــه من خارج البالد، وأعاد للذاكرة عمق ماضي البحرين المجيد 
والحنيـــن واالشـــتياق إليـــه بـــكل صوره وأشـــكاله وفـــوق ذلك أهله 

الطيبين األخيار من أبناء هذه األرض.
وبحســـب األرقام الرســـمية التي رصدها المركز اإلعالمي في لجنة 
رياضـــات المـــوروث الشـــعبي بالتعاون مـــع الفريق المختـــص التابع 
لـــوزارة شـــؤون اإلعالم، فقد بلغ إجمالي المشـــاركات فـــي البرنامج 
نحو 30 مليونا و700 ألف مشاركة، وبهذا اإلنجاز غير المسبوق لهذا 
البرنامج ســـواء محليا أو إقليميا فهو بكل درجات اليقين يســـتحق 
اإلشـــادة والثناء والشكر واالستمرارية وتطويره، والشكر موصول 

لجميع من ساهم في ظهوره للجمهور بهذا المستوى الرفيع.

على أية حال نأمل خالل الفترات القادمة أن نشاهد المزيد من هذه  «
النوعية من البرامج المطلوبة شعبيا والتي بدورها تسهم في نشر 

الموروث البحريني كونه جزءا أصيال ينبغي المحافظة عليه واالهتمام 
به وعدم التفريط فيه “واللي ما له أول ما له تالي.. وعلى قولت أم 

هالل ثّبت”. وعساكم عالقوة.

فخ الهزيمة
53 عامًا على حرب يونيو 1967 التي انتهت بهزيمة 3 جيوش 
عربيـــة، مصـــر وســـوريا واألردن، أمـــام الجيـــش اإلســـرائيلي، 
وتمخضـــت عـــن احتالله ســـيناء وقطـــاع غزة الـــذي كان تحت 
اإلدارة المصريـــة، والجـــوالن الســـوري، والضفـــة الغربيـــة التي 
كانت في عهدة األردن. عمليًا ُحســـمت الحرب لصالح إسرائيل 
قبيل ظهيرة يومها األول بعد تمكن ســـالحها الجوي من تدمير 

80 % من المقاتالت المصرية وهي رابضة على األرض.
ورغم مضي أكثر من نصف قرن على الهزيمة مازالت مفاعيلها 
تتواصل لتلقي بظالل كئيبة وتداعيات غامضة حول مستقبل 
الصـــراع العربي اإلســـرائيلي، والقضية الفلســـطينية خصوصًا، 
حيـــث تعاظمـــت مكاســـب العدو منهـــا بصورة ال ســـابق لها منذ 
وعـــد بلفـــور 1917. والحـــال مـــا كان عبدالناصـــر جـــادًا لخوض 
حـــرب غيـــر متكافئة لـــوال أنه ُاســـتدرج إليها وعجـــز عن تفادي 
الوقـــوع فـــي فخها؛ ادعت ســـوريا التـــي تربطهـــا معاهدة دفاع 
مشـــترك مع مصر وجود حشود إســـرائيلية على حدود األولى، 
وتبّيـــن بعدئـــذ أنها حشـــود عاديـــة، وعاد “خايب الرجا” شـــمس 
بدران وزير الحربية من زيارة له لموسكو بخفي حنين وادعى 
حصولـــه علـــى وعد بوقوفها عســـكريًا مـــع القاهـــرة، وكان ذلك 
وهمًا نســـجه خياله، ووثق ناصر في ادعاء صديقه المشـــير أن 
الجيش مســـتعد لخوض الحرب وسيحسمها لصالحه فصدقه! 
مـــع أن هـــذا “الصديـــق” كان رمزًا لفســـاد قيادة الجيـــش وبطالً 
لهزيمـــة حرب 1956 رغم خـــروج ناصر منها منتصرًا سياســـيًا، 
ثم فشـــل المشـــير بعدئذ في إحباط االنقالب على الوحدة في 
1961 وهـــو فـــي مهده حيث خطط له مدير مكتبه في دمشـــق 

عبدالكريم النحالوي.
وأخيراً وصف ناصر “المقاومة الفلسطينية” بأنها أنبل ظاهرة  «

جاءت بعد الهزيمة؛ لكن قيادتها كانت ومازالت لألسف مخيبة 
لآلمال في تمثيل وقيادة شعبها.

رضي السّماك

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

“على قولت أم هالل ثّبت”

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

للتواصل: 17111483

سياسة 96 القطرية والخطأ الثاني
فـــي عالـــم المصالـــح والـــرؤى واالســـتراتيجيات السياســـية، على 
النظـــام السياســـي أن يأخذ بعيـــن االعتبار ركيزتيـــن مهمتين عند 
البدء بتدشين استراتيجيته أو خططه أو مخططاته أو مصالحه، 
ذلـــك أن هاتين النقطتيـــن بدرجة كبيرة وعظيمة من األهمية، ألن 
أي فشـــل فـــي تطبيـــق إحداهما ســـيعرض هذا النظـــام إلى فقدان 
وخسارة مصالحه، وهذا بالضبط ما حصل مع سياسة 96 القطرية 
التـــي لـــم تحقـــق وتـــراع الركيـــزة األولى وهـــي ضـــرورة أن تكون 
سياستها، أي سياسة 96 القطرية التي هدفت إلى إسقاط األنظمة 
العربيـــة والتحالـــف مع الشـــعوبيين في إيـــران وتركيا لتســـليمهم 
البالد العربية وتقســـيمها فيما بينهم، وهذه الركيزة هي أنه يجب 
أن تمر سياسة 96 القطرية بكل السيناريوهات المحتملة لفشلها. 
لكـــن صنـــاع هـــذه السياســـة لـــم يدركـــوا أن للســـعودية واإلمارات 
ومصر، القدرة على إفشال هذه السياسة مهما اعتقد صناعها أنهم 
اجتازوا كل ســـيناريوهات الفشل، وهذا األمر أدى في سياسة 96 

القطرية الرتكاب أول أخطائها وهو التحالف مع الشعوبيين الجدد 
فـــي إيران وتركيا وعدم التحالف مـــع أي نظام عربي. لهذا، حينما 
تصـــدى العرب المســـلمون بقيادة الدول الثالث مصر والســـعودية 
واإلمارات للتحالف الشعوبي اإليراني التركي، وجدت سياسة 96 

القطرية نفسها وحيدة من دون دعم أي نظام عربي.

ثاني هذه الركائز ضرورة أن تكون هناك خطة بديلة للخطة األصلية  «
في حال فشلها، وهو ما لم تدركه سياسة 96 القطرية، وأدى بها 

الرتكاب الخطأ الفادح الثاني، والذي كان عدم تبنى خطة )ب(، وهذه 
الخطة هي االنسحاب من التحالف الشعوبي اإليراني التركي فور 

قيام دول المقاطعة بالتصدي لهذا التحالف، وترك طهران وأنقرة 
وحيدتين تواجهان دول المقاطعة، حتى تقلل سياسة 96 القطرية 

خسائرها السياسية والمالية، لكنها ولعدم وجود خطة )ب( استمرت 
بالتحالف مع خامنئي وأردوغان لتستمر معها عمليات االبتزاز، 

والمزيد من الخسائر السياسية والمالية، ولتعود هذه السياسة كما 
كانت بداية االنقالب عام 95 وخسارة كل ما حققته خالل 25 سنة.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

البيئـــة تعنـــي أرضنـــا وما تحويـــه بًرا وبحـــًرا وجًوا، علـــى هذه األرض 
ُولدنـــا جيـــال بعـــد جيـــل، ونعيـــش ونمـــوت عليهـــا، أرضنا عالـــم حافل 
بالتنـــوع البيولوجـــي والمناخـــي واإلنســـاني، وألهمية البيئـــة ودورها 
في اســـتدامة الحياة لجميع الكائنات أنشـــأت منظمـــة األمم المتحدة 
برنامـــج “األمـــم المتحدة للبيئـــة ـــــ UNEP” لتوضيح القضايـــا البيئية 
والمخاطـــر المحيطة بالبيئة، واتخاذ ما يمكن من اإلجراءات للحفاظ 
عليها، ولصياغة رؤية أساســـية مشـــتركة لمواجهـــة تحديات الحفاظ 

على البيئة وتعزيزها.
وحـــددت األمم المتحدة يـــوم 5 يونيو يوًما عالمًيـــا للبيئة بهدف حث 
جميـــع الحكومـــات والمنظمـــات الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة علـــى 
العمـــل علـــى الحفاظ علـــى البيئـــة والعنايـــة بمواردها، وزيـــادة الوعي 
البيئي لمواطنيهـــا، والعمل على تعزيز األمن الغذائي وإمدادات المياه 
والحفـــاظ علـــى التنـــوع البيولوجـــي، والعمـــل على مكافحـــة المخاطر 
المحيطـــة بالبيئـــة، ووضـــع سياســـة بيئيـــة وطنيـــة وعالميـــة من أجل 
الحفـــاظ علـــى ســـالمة البيئـــة والتلطف بمواردهـــا، والعمل علـــى إنقاذ 

النباتـــات والحيوانـــات التـــي تواجه خطر االنقراض مـــن خالل تطوير 
سياسات وتشريعات توقف هذا االنقراض.

إن بيئتنا هي حياتنا، والمحافظة عليها تعني استدامة حياتنا وتحقيق 
حيـــاة أفضـــل لنا وألجيالنـــا، كما أنهـــا ُتحقق جملة من أهـــداف التنمية 
الُمســـتدامة ذات الصلة بالجوع والفقر والصحة واالســـتهالك واإلنتاج 
والمنـــاخ والميـــاه والمـــدن والمحيطـــات واألنهـــار النظيفـــة. إن البيئـــة 
النظيفة تعمل على تحسين حياة اإلنسان، البيئة النظيفة تعني أغذية 
ذات جودة وهواًء نقًيا نتنفســـه ومياها عذبة نشـــربها، البيئة النظيفة 

تجعل من أرضنا مكاًنا صالًحا للعيش وسيكون اإلنسان سليًما.

البيئة مفتاح الحياة على األرض، فكلما كانت البيئة نظيفة كانت األرض أكثر  «
جودة وتألًقا، وللحفاظ على جودة حياتنا وسالمتنا البد من التصدي لكل أنواع 

التلوث، فالبيئة أساس الوجود وسالمتها من سالمة اإلنسان واستدامة وجوده 
على األرض، وألجل ذلك يحتاج اإلنسان إلى بيئة آمنة من التلوث، بيئة تمده 

بالطاقة الُمستدامة من الغذاء والماء والهواء والدواء والمأوى ومستلزماته، 
وُكل ذلك نحصل عليه من الطبيعة، فبيئتنا حياتنا، وبدونها ال يمكن لنا العيش.

عبدعلي الغسرة

بيئتنا حياتنا

التقاعد... مرة أخرى )2(
راحـــة البال مـــن الضغوطـــات والمســـؤوليات والتوتـــرات في 
العمـــل “تســـوى مليون جنيه”، وهـــذه بحد ذاتها أهـــم إيجابية 
وإن جـــاءت متأخرة، وتملك الحريـــة والقرار لتقرر متى وأين 
تســـافر، وتقـــرأ وتكتـــب وتتابع أمورك الشـــخصية باســـتمتاع 
شـــديد، وتتواصـــل مع األهـــل واألصدقاء، وتتلـــذذ باألكل في 
المنزل وخارجه بدون قيود، وحتى التحرر من الزي الرســـمي 

يعتبر منفسا مهًما كنا نفتقده.
واألهـــم من ذلك كلـــه هو تحررنا مـــن المجامـــالت والبقاء مع 
األصدقاء الحقيقيين فقط ال أصحاب المصالح عند اكتشافنا 
معـــادن النـــاس، لي صاحب عمره ٤٠ عامـــا وهو تبارك هللا في 
صحـــة ونشـــاط وعافيـــة ولكنـــه ال يمـــارس أي نوع مـــن أنواع 
الرياضة ليس ألنه ال يرغب بذلك، بل بســـبب انشـــغاله الشديد 
بعملـــه كمـــا كنت أنا عندمـــا كنت في نفس عمـــره، يقول المثل 
اإلنجليزي )الحياة تبدأ من عمر األربعين( وهذا المثل بصراحة 
ال يقـــدره أو يقتنع به إال حيـــن يصل به العمر، نصيحتي كانت 
لـــه )أي صاحبـــي( أن ال يهمـــل الجانب الصحي مـــن حياته كما 
فعلـــت أنا ونـــادم على ذلك، مهما حصلت لنـــا من ظروف عمل 
والتزامـــات عمليـــة واجتماعيـــة وعائليـــة، إال أننـــا يجب أن ال 
نهمـــل صحتنـــا، فالصحة تـــاج فوق رؤوس األصحـــاء ال يراها 

إال المرضى. 
اليـــوم أنـــا أدفع الثمن غالًيا بســـبب هـــذا اإلهمـــال وأعاني من 
أمـــراض مزمنـــة مثل الســـكري والضغط والكوليســـترول ومن 

باب المداعبة أعطيتهم اسم )الثالثي المرح(.

أتمنى من كل قلبي األخذ بنصيحتي، وكما يقول المثل )اسأل  «
مجرب وال تسأل طبيب(. ربي يحفظكم ويسبغ عليكم ثياب 

الصحة والسعادة وطول العمر، وللمقدمين على التقاعد أقول 
توكلوا على الله، واأليام الجميلة ستعيشونها بعد التقاعد. وكل 

عام والجميع بألف خير وصحة وسالمة.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

تحصيل اإليجارات 

متابعة العقود المنتهية وتأجير الشاغر 

صيانة العقار ورفع قيمته السوقية

توفير خدمات راقية تليق بمستوى المستأجرين

إدارة شاملة للعقار تحت إشراف أمهر 

المستشارين واإلداريين والمهندسين

متابعة الجوانب القانونية وتمثيل المالك 

في المحكمة

 بعض من أعمالنا في إدارة المباني

متخصصون في إدارة العقارات
نوفر عليك الجهد والمال ,, بإدارة محترفة لعقاراتك

39696598
مهدي حبيل

17555593
المكتب الرئيسي

Call.
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أشـــاد 
العصفـــور بتوجيهـــات ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
المؤسســـة  أمنـــاء  رئيـــس مجلـــس 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، بدعـــم األســـر والمواطنين 
والمحتاجيـــن  البحرينييـــن 
كورونـــا  أزمـــة  مـــن  والمتضرريـــن 
من خـــالل حملـــة “فينا خيـــر” التي 
دشـــنها ســـموه، معتبًرا أن توزيع ما 
يزيـــد عـــن ألفي ســـلة غذائية ضمن 
مشـــروع “غذاؤك في بيتـــك”، الذي 
أطلقته المؤسســـة الملكية لألعمال 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  اإلنســـانية 
الداخلية، يســـهم في التخفيف من 

آثار األزمة.
وأشـــاد المحافظ بـــدور حملة “فينا 
خيـــر” في دعـــم األعمال اإلنســـانية 

فـــي ظـــل هـــذه األزمـــة، مؤكـــًدا ما 
تقوم به المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية بتوجيهـــات كريمـــة مـــن 
أعمـــال  مـــن  تقدمـــه  ومـــا  ســـموه، 
إنســـانية وخيريـــة للمجتمـــع محلًيا 
وإقليمًيـــا ودولًيـــا تعكـــس الحرص 
علـــى األعمال الخيرية واإلنســـانية 
وتأتـــي نابعة مـــن تطلعات صاحب 

الجاللة الملك.
وأشـــار إلى حـــرص المحافظة على 
الغذائيـــة  الســـالل  هـــذه  إيصـــال 
لمســـتحقيها مـــن خـــالل الجمعيات 
الخيريـــة واالجتماعية، إضافة إلى 
توزيع عـــدد منها علـــى المتضررين 
مشـــيًدا  الوافـــدة،  العمالـــة  مـــن 
بالمبـــادرات الخيرية فـــي ظل هذه 
الجائحـــة، التي تســـهم فـــي تفعيل 
مفهوم الشـــراكة المجتمعية وتعزز 
مـــن تكاتـــف المجتمـــع وتعمـــق من 

مفهوم العطاء اإلنساني.

أكـــد مدير عام مديرية شـــرطة محافظة العاصمة مواصلـــة تنفيذ تعليمات 
رئاســـة األمـــن العـــام بما يســـهم فـــي تعزيز تطبيـــق االجـــراءات االحترازية 
للحـــد من انتشـــار فيروس كورونا، منوهًا إلى تســـجيل 159 مخالفة تتعلق 
بإلزام الجميع باستخدام كمامة الوجه في األماكن العامة، منذ بداية يونيو 
الجاري وحتى اليوم، وبذلك يبلغ المجموع الكلي للمخالفات المسجلة منذ 

البدء بتطبيق القرار 450 مخالفة.
وأشـــار إلـــى أن الدوريـــات األمنيـــة، منتشـــرة فـــي المحافظـــة، ال ســـيما في 
األحياء الســـكنية ذات الكثافة السكانية، والشـــوارع الحيوية، والمجمعات 
التجارية ومراكز التسوق، بما في ذلك السوق المركزي بالمنامة الذي ُضبط 

فيه عدٌد من المخالفين واُتخذت االجراءات القانونية الالزمة بشأنهم.
وأوضح أن المديرية تعمل على نشر الوعي لدى المواطن والمقيم، بضرورة 
التباعـــد االجتماعي في األســـواق والمحال التجاريـــة والمتنزهات والتقيد 
بعدم التجمع ألكثر من 5 أشخاص مع ضرورة االلتزام بلبس الكمامة، داعيًا 
الجميـــع لاللتزام بهـــذه التعليمات دعمًا للجهود الوطنيـــة للتصدي لفيروس 

كورونا.

توزيع 2000 سلة ضمن “غذاؤك ببيتك”

شرطة العاصمة: 159 مخالفة كمامة في 5 أيام

8 استقاالت بنقابة “بابكو”... وفتوى “االتحاد” لتجبير الكسر 
مبكـــرة النتخابـــات  ودعـــوة  باطـــل..  اجتماعكـــم  قانونـــي:   ..7 النصـــاب  شـــهاب: 

نقابة شركة نفط البحرين “بابكو” تنزف؛ بسبب تداعيات صداع استقالة أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارتها، 
د جراح النقابة ويجبر الكسر. واالتحاد العام لنقابات عمال البحرين يضمِّ

ويـــدور خالف قانوني بين فريقين 
بالنقابة.

مجلـــس  إن  يقـــول  األول  الفريـــق 
النصـــاب  الفتقـــاده  ســـقط  اإلدارة 
القانونـــي )مغـــادرة 8 مـــن المجلس 
من أصل 15 أّي بنســـبة 53 % غير 

موجودين(.
فيعتصـــم  اآلخـــر  الفريـــق  أمـــا 
مـــن  تســـلمها  قانونيـــة  باستشـــارة 
قيادة االتحاد العام، تفيد أن نصابه 
ُيحتســـب مـــن 13 عضـــوا بمجلـــس 
اإلدارة وليـــس 15، وبالتالـــي فـــإن 
الحد األدنـــى لعقد اجتماع صحيح 
أشـــخاص،   7 عـــن  يقـــل  أال  يجـــب 
وهـــو نفس العـــدد الحالـــي المتبقي 

بالمجلس بعد االستقاالت.
وقـــال مصدر قانوني لــــ “البالد”: إن 
النظام األساســـي للنقابـــة لم ُيعّدل، 
وبالتالـــي فإن عـــدد أعضاء مجلس 
اإلدارة 15 حتـــى اآلن، ونصـــاب أي 
اجتماع صحيح ويجب أال يقل عن 

8 أعضاء.
ولفت إلى أن أي اجتماع يعقد بعدد 
أقل من 8 أعضاء فإنه يعتبر باطال، 
وبالتالي يبطل أي قرار يصدر عنه، 
وذلك في إشـــارة لالجتماع األخير 
لمجلس اإلدارة، الذي شـــهد حضور 

7 أعضاء لالجتماع.
وبّيـــن أن خيار الذهـــاب النتخابات 
مبكـــرة لمجلـــس إدارة النقابـــة هـــو 
األخيار األصوب قانونيا، مع فقدان 
مجلـــس اإلدارة الحالـــي لشـــرعيته 
القانونيـــة، بغـــض النظر عما شـــاب 
شـــخصية  مـــن خالفـــات  الموقـــف 
أدت لهذه النتيجة المؤســـفة لنقابة 

عريقة وقوية مثل نقابة “بابكو”.
وعقد مجلس إدارة النقابة اجتماعا 

استثنائيا يوم األحد الماضي.
المشـــاركين  عـــدد  أن  ولوحـــظ 
باالجتمـــاع اإللكترونـــي عبر منصة 

)زووم( 7 أعضاء.
وأصـــدر المجلـــس بيانـــا توضيحيا 
بشـــأن حيثيات ما جرى، وملخصه 
رد الجهات االستشـــارية المختصة 
قانونيـــة  باستشـــارة  العالقـــة  ذات 
بتاريـــخ 27 ابريـــل 2020، باعتمـــاد 
عدد 13 عضـــوا في مجلس اإلدارة 

بدال من 15.
وعليـــه تتحقـــق األغلبيـــة المطلقـــة 

بعدد 7 أعضاء.
وقال رئيس النقابة محمد شهاب 
إنه “بعد إلغاء دائرة الجبل بنهاية 
ترشـــح  وعـــدم   ،2018 ديســـمبر 
عضـــو ممثل عـــن دائـــرة خزانات 
سترة بعد استقالة ممثلها لظرف 
خـــاص، ولم يتوافـــر البديل، فقد 
جـــاءت االستشـــارة مـــن االتحاد 
العـــام للنقابات ومكتـــب محاماة 

المعطيـــات  أخـــذ  بعـــد  قانونـــي 
الجبـــل  دائـــرة  )إلغـــاء  المذكـــورة 

وعـــدم ترشـــح ممثـــل عـــن دائرة 
خزانات ســـترة(، وذلـــك بعد فتح 

لجنـــة  قبـــل  مـــن  الترشـــح  بـــاب 
اإلشراف على االنتخابات”.

جـــاءت  “االستشـــارة  أن  وذكـــر 
أن يكـــون عـــدد أعضـــاء مجلـــس 
إدارة النقابـــة 13 عضوا من أصل 
بالنظـــام  عليـــه  المنصـــوص   15

األساسي”.
واختتـــم أنـــه وبنـــاء عليـــه يكون 
العـــدد المكمـــل لنصـــاب األغلبيـــة 
المطلقة المنصوص عليها بالنظام 

األساسي للنقابة هو 13 عضوا.
وتسلم العضو اإلداري المستقيل 
قبـــول  رســـالة  طـــالق  جاســـم 

استقالته.
وأفـــاد طـــالق لــــ “البالد” أنـــه قّدم 
زميلتـــه  مـــع  مشـــتركة  اســـتقالة 
فضيلـــة عبدالعزيـــز، لكن مجلس 
وقـــرر  اســـتقالته  َقبـــل  اإلدارة 
تصعيـــد االحتياط ليحـــل محله، 
إال أن فضيلـــة لم تتســـلم رســـالة 
قبول استقالتها، ولم تدع العضو 
لتحـــل  العلـــوي  روى  االحتيـــاط 
محلهـــا؛ ألن األخيـــرة ليســـت من 

فريق مجلس اإلدارة. 
الختيـــار  التصويـــت  وطريقـــة 
بالمجلـــس  النقابـــة  منـــدوب 
المركـــزي )برلمـــان االتحـــاد العام( 
فتحت ثقبـــا بالخالفات الداخلية 

بين أعضاء مجلس اإلدارة.
ودارت المنافســـة بيـــن العضوين 
حسن الخباز )نائب رئيس النقابة، 
الـــذي زكـــي تاليا رئيســـا للمجلس 
الروســـاني  وعلـــي  المركـــزي(، 

)استقال من مجلس اإلدارة(.
النقابـــة  رئيـــس  أن  وأوضـــح 
التصويـــت  موضـــوع  عـــرض 
اإللكترونـــي ببرنامـــج غيـــر آمن، 
ذلـــك،  علـــى  األعضـــاء  وتحفـــظ 
ولكـــن الرئيس مضى فـــي قراره 
للتصويـــت،  الموضـــوع  وطـــرح 
وحـــدد اليـــوم والتاريـــخ ووقـــت 

التصويت.
وتابـــع “عند حلـــول الســـاعة الـ 4 
عصـــر يـــوم التصويـــت الختيـــار 
منـــدوب النقابـــة، فقـــد تبين في 
اإللكترونـــي  التصويـــت  شاشـــة 
جميـــع  لـــدى  للمتابعـــة  المتاحـــة 
اإلدارييـــن أن عدد المصوتين 11 
شـــخصا، بينما لم يـــدل 4 أعضاء 
بأصواتهم حتى الساعة الرابعة”.

محمد شهاب

تحفظ على آلية التصويت

التصويت االلكتروني: 11 صوتوا.. وطالق يزعم تكرار صوتين

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

راشد الغائب
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“الطاقة الذرية”: أنشــطة مريبــة قد تكون جزءا من برنامج طهران لألســلحة النووية

قلق عميق بشأن النووي اإليراني

عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلق عميق من استمرار إيران طوال شهور في منع الوكالة من دخول مواقع مهمة واصفة أنشطة مريبة 
سابقة بأنها ربما كانت جزءا من برنامج لألسلحة النووية. ونشرت الوكالة في مارس تقريرا يحذر إيران من اإلحجام عن الرد على استفساراتها 
بشأن أنشطة نووية سابقة بثالثة مواقع وحرمانها دخول موقعين منها. وقال دبلوماسيون منذ ذلك الحين إن الوكالة تحقق في األنشطة التي 

شهدتها المواقع قبل توقيع االتفاق النووي العام 2015.

وذكر التقرير المقـــدم للدول األعضاء 
بالوكالـــة تفاصيل عن أنشـــطة ومواد 
مشـــتبه بها تشـــمل ”احتمـــال وجود... 
يورانيوم طبيعي في هيئة اســـطوانة 
معدنيـــة“ فـــي موقـــع ”خضـــع لتعقيـــم 
موســـع وتســـوية فـــي 2003 و2004“ 

وذلك في إشارة إلى الموقع الثالث.
إل ذلك، ذكرت وكالة فرانس برس أن 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية أعلنت 
في تقرير لها أن إيران ما زالت ترفض 
الســـماح لهـــا بالوصـــول إلـــى موقعين 
األمميـــة  المنظمـــة  تريـــد  نووييـــن 
معاينتهمـــا فـــي إطار مهّمتهـــا للتحقق 
من األنشطة النووية اإليرانية، معربًة 

عن “قلقها الكبير” بهذا الشأن.
يرغـــب  اللـــذان  الموقعـــان  وهـــذان 
مفتشـــو الوكالـــة بالدخـــول إليهما منذ 
أشـــهر عدة، هما من بيـــن ثالثة مواقع 
تشـــتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
باحتوائها ســـابقا على مواد وأنشـــطة 
نووية غير مصّرح عنها، بدون ارتباط 

مثبت بالبرنامج النووي الحالي.

للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة  وأعلنـــت 
الذرية، أمس الجمعة، في تقرير بشأن 
األنشطة النووية اإليرانية أن مخزون 
المخصـــب  اليورانيـــوم  مـــن  طهـــران 
يتجاوز بنحو 8 مرات الحّد المسموح 
بـــه فـــي االتفاق النـــووي المبـــرم العام 

2015 والذي بدأت إيران بالتخلي عن 
التزاماتها بموجبه في مايو 2019.

وبحسب استنتاجات مفتشي الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية، فـــإن الكمية 
فـــي  بلغـــت  طهـــران  راكمتهـــا  التـــي 
العشرين من مايو 1571.6 كيلوغراما 

مـــن اليورانيوم المخصب مقابل الحّد 
المسموح به وهو 202.8 كلغ بموجب 
اتفـــاق فيينا الذي توصلت إليه حينها 
إيران والقوى العظمى وهي الواليات 
المتحدة وبريطانيا وفرنســـا وروســـيا 

والصين باإلضافة إلى ألمانيا.

فيينا - رويترز، أ ف ب

شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية امام مقرها في فيينا )رويترز(

القدس - رويترز

قالــت دائرة األوقاف اإلســالمية في القــدس إن 50 ألفا أدوا صالة 
الجمعــة فــي المســجد األقصــى ألول مــرة بعــد إغــالق دام أكثر من 

شهرين بسبب فيروس كورونا.

ســـليم  محمـــد  الشـــيخ  وقـــال 
خطيـــب الجمعـــة فـــي المســـجد 
األقصـــى ”الحمـــد لله الـــذي ردنا 
ردا  األقصـــى  المســـجد  إلـــى 
جميـــال... هنيئـــا لكـــم، هـــا أنتـــم 
الجمعـــة  صـــالة  إلـــى  تعـــودون 
والجماعـــة، وهـــذا يـــوم الجمعة 
هـــو أول جمعـــة تشـــهدونها بعد 
عـــن  زاد  األقصـــى  عـــن  غيـــاب 

الشهرين“.
واستذكر خطيب الجمعة خالل 

الخطبـــة ذكـــرى ”النكســـة“ التـــي 
تصادف اليوم الذي احتلت فيه 
إســـرائيل الضفة الغربية وقطاع 

غزة العام 1967.
وقـــال الشـــيخ عمـــر الكســـواني 
إن  األقصـــى  المســـجد  مديـــر 
المصلين أدوا صالة الجمعة في 
ساحات المســـجد األقصى وفي 
مصلياتـــه المســـقوفة وإنـــه كان 
هناك التزام كبير بقواعد التباعد 

لمنع انتشار وباء كورونا.

50 ألفا أدوا صالة الجمعة باألقصى

واشنطن - أ ف ب، رويترز

أكــد الرئيــس األميركــي دونالد ترامــب أن بالده “تجاوزت إلــى حّد كبير” 
وباء “كوفيد 19”.

وتعليقا على التراجع المفاجئ لمعّدل 
ترامـــب  تفاخـــر  مايـــو،  فـــي  البطالـــة 
وقـــال  األميركـــي.  االقتصـــاد  “بقـــّوة” 
فـــي مؤتمر صحافي عقـــده في البيت 
األبيض “هـــذه القوة أتاحت لنا تجاوز 
هذا الوبـــاء الفظيع، لقد تجاوزناه إلى 

حّد كبير”.
واعتبـــر أن الواليـــات المتحدة “قامت 
بخطـــوة كبيـــرة” فـــي إطـــار “انتعاش” 
اقتصادهـــا، مضيفا أّن األشـــهر المقبلة 
كان  الـــذي  االقتصـــاد  أن  ســـتثبت 

بحال جيـــدة قبل الوبـــاء والعزل 
سينتعش من جديد.

ودعا مجـــددا حكام الواليات 
حيث ال تزال ســـارية 
العـــزل  اجـــراءات 

وقيـــود أخـــرى الحتـــواء “كوفيد 19”، 
إلى رفعها.

وقال “نريد انتهاء العزل بشكل صارم 
في هـــذه الواليات” مؤكـــدًا أن الوضع 
جيـــد فـــي األماكن التـــي ُرفعـــت فيها 
القيـــود. وعـــن االحتجاجات تشـــهدها 
معظم أنحاء البالد بســـبب وفاة رجل 
الرئيـــس  قـــال  اعتقالـــه،  إثـــرر  أســـود 
األميركي إنه اقترح على بعض حكام 
الواليات اســـتدعاء الحـــرس الوطني. 
وأضـــاف ”أقتـــرح علـــى بعـــض هؤالء 
الحكام الذيـــن يبالغون في الفخر... 
المهمـــة.  انجـــزوا  تغتـــروا.  ال 
سيكون عملكم أفضل كثيرا 
باســـتدعاء  النهايـــة  فـــي 

الحرس الوطني“.

ترامب: تجاوزنا الوباء إلى حّد كبير

دبي - قناة العربية

أكــدت مصــادر حصريــة لقناتــي “العربيــة” و”الحــدث” أن الجيــش الوطنــي 
الليبي يتمســك بعدم حضور تركيا أي جلســة مفاوضات لوقف إطالق النار. 
كمــا أبلــغ الجيــش الوطنــي الليبــي، القاهرة تمســكه بفرض حظــر جوي على 

الطائرات التركية لمنع نقل األسلحة.

ويصـــر الجيش الليبـــي على أن تّكون 
هناك قواعد لهبوط الطيران في ليبيا 
المعابـــر  تخضـــع  وأن  كامـــل،  بشـــكل 
والمطـــارات في ليبيـــا لرقابة أطراف 
دوليـــة حيادية، بينهـــا األمم المتحدة 
واالتحـــاد األوروبـــي، مع إبعـــاد تركيا 

عن عمليات الرقابة أو المشاركة.
وأفـــادت المصـــادر أن جهـــات دوليـــة 
حصلت على أدلة كشـــفت اســـتخدام 
الميليشيات المســـلحة المدعومة من 
تركيا في ليبيا، أسلحة محرمة دولي، 
منهـــا ألغام أرضية، فضالً عن ارتكابها 

جرائم حرب.
وكشفت المصادر أن الجيش الوطني 
الليبـــي طالب القاهرة بأن تّكون هناك 
لجنـــة دوليـــة حياديـــة مســـؤولة ّعـــن 
التحقيق في عمليات نقل المسلحين 

إلى الداخل الليبي.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن حكومـــة 
الوفـــاق فـــي طرابلـــس برئاســـة فايـــز 
هنـــاك  يّكـــون  أن  رفضـــت  الســـراج 
استفتاء شـــعبي في القريب العاجل، 
موضحـــة أن الجيـــش الليبـــي يطلـــب 
االســـتفتاء على عدد من البنود تمنح 

الحريـــة للشـــعب الليبي فـــي االختيار 
خالل الفترة المقبلة. إلى ذلك، أكدت 
الخارجية الروسية مشاركة إرهابيين 
ســـوريين فـــي القتـــال فـــي صفـــوف 
الجماعات المسلحة في ليبيا، بحسب 

ما جـــاء على لســـان المتحدثة باســـم 
الخارجية الروســـية، ماريا زاخاروفا. 
عـــن  اليـــوم”  “روســـيا  موقـــع  ونقـــل 
زاخاروفـــا قولهـــا إن موســـكو تشـــعر 
بالقلـــق مـــن مســـتجدات الوضـــع فـــي 

غـــرب ليبيـــا، و”ارتفـــاع عـــدد الجرائم 
ميليشـــيات  أيـــدي  علـــى  المرتكبـــة 

مسلحة”.
إن  قالـــت  الروســـية  الخارجيـــة 
ميليشيات الوفاق تضم في صفوفها 
مســـلحين نقلـــوا مـــن ســـوريا وبينهم 
“عناصـــر مـــن جبهة النصـــرة المدرجة 
مـــن قبل مجلـــس األمـــن الدولي على 
قائمـــة التنظيمـــات اإلرهابيـــة، والتي 
تنشـــط تحـــت مســـمى هيئـــة تحريـــر 
الســـفير  قـــال  جهتـــه،  مـــن  الشـــام”. 
األميركـــي فـــي ليبيـــا، الخميـــس، إن 
على جميع المرتزقة األجانب مغادرة 
البـــالد. واعتبـــر الســـفير األميركي أن 
“النـــزاع فـــي ليبيا يجـــب أن يتوقف”، 
الليبيـــة  األطـــراف  “جميـــع  داعيـــا 

لالنخراط في الحوار”.

المغــادرة المرتزقــة  علــى  واشــنطن:  الوفــاق...  مــع  يقاتلــون  “النصــرة”  إرهابيــو  موســكو: 

الجيش الليبي يرفض حضور تركيا أي مفاوضات
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وجــه الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، أمــس، الشــكر للجنــود 
األتراك بعد السيطرة على مدينة ترهونة الليبية.

وأقـــر الرئيـــس التركـــي بقيـــادة قوات 
تركيـــة لكتائـــب الوفاق في الســـيطرة 
علـــى ترهونة. وفي وقت ســـابق، أفاد 
مراســـل قناتـــي “العربيـــة” و”الحدث”، 
بأن تشـــكيالت الوفـــاق بقيـــادة تركية 
اقتحمت مدينة ترهونة جنوب شرقي 
تشـــكيالت  أن  وأضـــاف  طرابلـــس. 
الوفـــاق دخلـــت ترهونـــة تحـــت غطاء 
 3 مـــن  التركيـــة،  “المســـيرات”  مـــن 
محـــاور، باســـتخدام أســـلحة متطورة 
حصلت عليها من تركيا. وكانت قوات 
الســـيطرة  اســـتعادة  أعلنـــت  الوفـــاق 

علـــى العاصمـــة طرابلـــس. وتبعـــد 
ترهونـــة حوالـــي 95 كيلومترا من 
العاصمة، وهي تعد بوابة رئيسية 

للدخـــول إلى طرابلس. وفي 

وقـــت ســـابق، خرج المئات من ســـكان 
مدينـــة ترهونـــة الليبيـــة للتصـــدي لمـــا 
وصفوه باالحتالل التركـــي لمدينتهم، 
ولصد هجوم قوات الوفاق المدعومة 
تركيـــة.  وقـــوات  ســـوريين  بمرتزقـــٍة 
وكانـــت مصـــادر “العربيـــة” و”الحدث” 
أفـــادت بـــأن الجيـــش الوطنـــي الليبي، 
يتمســـك بعدم مشـــاركة تركيـــا في أي 
جلسة مفاوضات لبحث سبل التوصل 
إلـــى هدنـــة لوقـــف إطـــالق النـــار، وأن 
تكـــون المفاوضـــات بمشـــاركة أطراف 
دوليـــة محايدة. بدورهـــا اتهمت مصر 
انتهـــاك  تواصـــل  بأنهـــا  تركيـــا 
القانـــون الدولـــي، من خالل 
تجنيد وإرســـال المرتزقة 

إلى ليبيا.

أردوغان يقر بقيادة قوات تركية للوفاق
باريس - أ ف ب

طالــب الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون أمــس بـــ “اإلفراج فــورا” عن 
الباحثة فاريبا عادلخاه المعتقلة منذ عام تماما في طهران والتي وصفتها 

حائزة نوبل للسالم شيرين عبادي بـ “الرهينة” لدى النظام اإليراني. 

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة 
علـــى تويتر “قبل عـــام تماما أوقفت 
فاريبـــا عالخـــاه بشـــكل تعســـفي في 
إيران”، مؤكـــدأ أنه “من غير المقبول 

ان تكون مسجونة حتى اليوم”.
الســـلطات  إلـــى  “رســـالتي  وأضـــاف 
اإليرانية هـــي أن العدالة تقضي بأن 

يتم اإلفراج عن مواطنتنا فورا”.
مـــن جهتها، قالت المحامية افيرانية 
شـــيرين عبـــادي حائزة جائـــزة نوبل 
للســـالم فـــي 2003 فـــي إن “فاريبـــا 

عالدخـــاه رهينة لـــدى الحكومة 
أي  ترتكـــب  ولـــم  اإليرانيـــة 

جريمة”. 
وأضافت في تسجيل مصّور 

نشـــرته فـــي ذكـــرى مـــرور عـــام على 
توقيف عادلخاه أن “حكومة طهران 
تســـتخدم مزدوجـــي الجنســـية عبـــر 
احتجازهـــم كرهائـــن واســـتخدامهم 

لتحقيق أجندتها السياسية”.
األنتروبولجيـــا  عالمـــة  واعُتقلـــت 
المتخصصـــة فـــي المذهب الشـــيعي 
وإيـــران مـــا بعد الثـــورة فـــي جامعة 
العلـــوم السياســـية فـــي باريـــس، في 
وقـــد   .2019 يونيـــو  مـــن  الخامـــس 
ٌحكم عليها الشـــهر الماضي بالســـجن 
5 ســـنوات بعدمـــا أدينـــت بتهـــم 
القومـــي.  باألمـــن  تتعّلـــق 
الحكـــم  باريـــس  ووصفـــت 

بـ”السياسي”.

باريس تطالب باإلفراج عن فاريبا

قرقاش: الخليج لن يعود 
لما كان عليه قبل أزمة قطر
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قــال وزيــر الــدولــة اإلمــاراتــي للشؤون 
إن  الجمعة،  قــرقــاش،  أنــور  الخارجية 
“الخليج ال يمكن أن يعود إلى ما كان 
عليه قبل أزمة قطر”، مؤكدا أن دخول 
تلك األزمة ذكراها الثالثة “ال يستحق 

التعليق”.
ــال فــي تــغــريــدة عــلــى “تــويــتــر” إن  وقــ
“أسباب األزمة معروفة، والحّل كذلك 
مـــعـــروف وســيــأتــي فـــي أوانـــــه. ولــعــل 
النصيحة األفضل هي تجاهل وتجاوز 

التصعيد والعمل للمستقبل”.

واشنطن - رويترز: قال مسؤول كبير في شركة  «
“غوغل”، الخميس، إن متسللين إلكترونيين 

إيرانيين استهدفوا في اآلونة األخيرة حسابات 
البريد اإللكتروني لعاملين في حملة الرئيس 

األميركي دونالد ترامب. وأضاف أن متسللين 
إلكترونيين من الصين تدعمهم بكين استهدفوا 

عاملين في حملة انتخابات الرئاسة للمرشح 
الديمقراطي األميركي جو بايدن. ويمثل هذا 

اإلعالن، الذي نشره شين هنتلي رئيس “مجموعة 
تحليل التهديدات” في “غوغل” على حسابه 

في موقع “تويتر”، أحدث مؤشر على التجسس 
الرقمي الذي يستهدف بشكل دوري كبار الساسة.

دبي - العربية.نت: اعترفت السفارة اإليرانية في  «
أوكرانيا ألول مرة بأن إيران اقترحت تسوية إلغالق 

قضية رحلة الطائرة األوكرانية” PS752 “ التي 
أسقطها الحرس الثوري اإليراني بصاروخين في 

يناير الماضي وُقتل جميع ركابها. وذكرت السفارة 
في بيان: “إيران مستعدة لحل القضايا المتعلقة 
بالحادث وبالتالي من الضروري أن تسارع أوكرانيا 

بالرد على االقتراح المقدم رسميا إلى كييف قبل 

3 أشهر”. هذا والتقى يوجين إنين، نائب وزير 
الخارجية األوكراني، والمسؤول عن ملف الطائرة، 
بالسفير اإليراني في كييف منوتشهر مرادي يوم 

الثالثاء الماضي لمناقشة األمر.

“غوغل”: متسللون من الصين وإيران استهدفوا حملتي ترمب وبايدن

إيران تعترف بمفاوضة أوكرانيا حول تسوية قضية ضحايا الطائرة

كابول - أ ف ب

أعلن مســـؤول عسكري أميركي، أمس، أن 
الواليات المتحدة شّنت ضربتين جويتين 
اســـتهدفتا حركة طالبان للمرة األولى منذ 
انتهـــاء وقف إطالق النار بيـــن المتمردين 

والقوات األفغانية منذ أكثر من أسبوع.
وكتب المتحدث األميركي ســـوني ليغيت 
في تغريـــدة أن الضربتين ُنفذتا الخميس 
والجمعـــة فـــي واليتيـــن مختلفتيـــن فـــي 

أفغانستان. 
التـــي  األولـــى  المـــرة  هـــذه  أن  وأضـــاف 
تســـتهدف فيها الواليات المتحدة طالبان 
النـــار  إطـــالق  وقـــف  بـــدء ســـريان  “منـــذ 

لمناسبة عيد الفطر”.
مـــن جهـــة أخـــرى، قتـــل 10 عناصـــر مـــن 
القـــوات األفغانيـــة فـــي هجـــوم منفصـــل 
اســـتهدف عربـــة هامفـــي، بحســـب وزارة 
الداخليـــة التي وجهـــت أصابع االتهام إلى 

حركة طالبان.
ولم يرد أي تعليق من الحركة.

ضربتان أميركيتان 

تستهدفان طالبان

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني يرفعون عالمة النصر



يدور في المشــهد الرياضي بنادي االتفاق بوادر أزمة إدارية بســبب اإلعالن الذي نشــر 
على الحساب الرسمي للنادي في موقع التواصل االجتماعي “االنستغرام” والذي يعلن 

فيه عن بحثه عن إداريين للعبة كرة اليد للموسم الرياضي المقبل.

هـــذا اإلعـــان ورغـــم التوضيح والتفســـير 
الـــذي أدلى به عضـــو مجلـــس إدارة النادي 
رئيـــس جهـــاز لعبـــة كـــرة اليـــد ســـيد جعفر 
ســـيد طاهـــر عبـــر منبـــر “البـــاد ســـبورت” 
مؤخـــًرا، إال أن ذلـــك لم يضـــع نقطة النهاية 
حـــول حقيقته، بل فتح باب الحديث على 
مصراعيه لمنتســـبي هـــذا الكيان من خال 
طرحوهـــا  التـــي  وتســـاؤالتهم  تعليقاتهـــم 
ووّجهوهـــا إلـــى إدارة النـــادي عبـــر اإلعان 

نفسه.
قبـــل الدخـــول فـــي مـــأزق اإلعـــان ودون 
التعريج إلنجازات الفئـــات العمرية للنادي، 
نذكـــر أن فريـــق االتفـــاق األول مـــن خـــال 

السنوات الماضية عموًما والموسم الجاري 
إلـــى مـــا قبل توقفـــه لوباء كورونـــا، يعيش 
فـــي أفضـــل حاالتـــه مـــن الناحيـــة الفنيـــة 
واإلداريـــة، بدليل صعوده لسداســـي الكبار 
المنافس على لقب الدوري باحتاله المركز 
الثانـــي في الـــدور التمهيـــدي، وحقق فوزه 
األول في هذا الدور وهو مرشح للمنافسة 
على اللقـــب أو الحصول على مركز متقدم 
يليق بما قدمه على صعيد المسابقة، وهذا 
إن دل فهـــو يـــدل علـــى وجـــود الشـــخص 
المناســـب في المكان المناسب من الناحية 
الفنيـــة واإلداريـــة وال ننســـى دور الاعبين 
والجمهـــور  الميـــدان  بأرضيـــة  الجبـــار 

بالمساندة والدعم.
توقيت اإلعان ومضمونه من ِقبل مجلس 
اإلدارة دون شـــك ليـــس مناســـًبا حتى وإن 
كان هدفـــه مصلحة النادي، ومن شـــأنه أن 
يخلـــق المشـــاكل ســـواء داخـــل الفريق من 
الناحية اإلدارية أو في الجانب الجماهيري 
القريـــب من هـــذه اللعبـــة والمطلع على كل 
صغيـــرة وكبيـــرة فيه، وهذا األمر ســـتكون 
عواقبـــه وخيمـــة للغايـــة في فتـــرة تحتاج 
لاســـتقرار النفســـي والذهنـــي والمزيد من 

التعاضد.
التعليقـــات والتســـاؤالت التـــي تـــم طرحها 
من أشـــخاص معروفة في الكيان االتفاقي 
وعلـــى درايـــة تامـــة بمـــا يـــدور فـــي أروقة 
النـــادي، وقد اتفقـــت كلها بكفـــاءة وجودة 
الموجـــودة  باألشـــخاص  اإلداري  العمـــل 
ودعمهـــم  بإبقائهـــم  والمطالبـــة  الحاليـــة، 
تقـــدم  مـــن  لمســـوه  لمـــا  قادمـــة  لســـنوات 

ملحوظ في مجالهم والذي انعكس إيجاًبا 
على جميع فرق النادي. 

وذهـــب آخرون إلـــى أبعد من ذلـــك، فمنهم 
مـــن قال إن ما تريـــده اإلدارة فيه إجحاف 
فـــي حـــق اإلداريين األكفـــاء الذيـــن ثابروا 
واجتهـــدوا لتأســـيس جيـــل للعبـــة وعملوا 
بحـــب للنادي منذ الصغـــر، وأن اإلعان من 
جهة وما ذكر فيه من جهة أخرى وتحديًدا 
بتأكيد كفاءة اإلداريين الحاليين وقيامهم 
بواجبهـــم فيه تناقـــض كبيـــر ويحتاج إلى 

إعادة النظر في األمر.
وآخـــر تعمـــق في رأيه، ملوًحـــا أن أي إدارة 
جديدة تتولى قيادة االتفاق عندها تصفية 
حســـابات وانتقـــام مـــن اإلدارات الســـابقة 
وبعـــض اإلدارييـــن والمدربيـــن، منوًهـــا أن 
تطـــور عمـــل الســـنوات الماضية ســـيخرب 
بســـبب وجـــود بعـــض العقليات التـــي تريد 

تخريب وتصفية حساباتها مع البعض.

بوادر أزمة إدارية في نادي االتفاق

أشـــادت شـــريحة واســـعة من أعضاء 
الجمعيـــة العموميـــة لنـــادي االتحـــاد 
الثقافي والرياضي بتوجيهات ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 
الشـــيخ  ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفـــة، عبر رؤية 
سموه لألندية بجعلها المكان األنسب 
عـــن  وإبعادهـــا  الشـــباب  الحتـــواء 

التناحر والتباعد.
الشـــباب  شـــؤون  بـــوزارة  وأشـــادوا 
والرياضـــة ممثلـــة فـــي الوزيـــر أيمـــن 
فـــي  المخلصيـــن  واألخـــوة  المؤيـــد 
الـــوزارة؛ التخاذهـــم قـــرارات موفقة 
من أجل حل أزمة النادي، عبر تعيين 
عبدهللا ســـهوان مديًرا مؤقًتا للنادي، 

بـــدوره بأخـــذ إجـــراءات  الـــذي قـــام 
وخطوات جـــادة ومســـؤولة لحلحلة 
األزمـــة القائمة، وعملـــه الدؤوب على 
متخصصـــة  وفـــرق  لجـــان  تكويـــن 

إلعادة األمور لنصابها.
وأثنـــى أعضـــاء الجمعيـــة على جهود 
ســـهوان فـــي إدارة النـــادي بالطريقـــة 
الصحيحـــة، التـــي تهـــدف إلـــى وضع 
النقـــاط علـــى الحـــروف بـــكل حرفية 

لـــوزارة  دعمهـــم  وأعلنـــوا  ومهنيـــة، 
الشـــباب والرياضة ولعبدهللا سهوان 
فـــي جميـــع الخطـــوات واإلجـــراءات 
الراميـــة إلى رأب الصدع، ولم شـــمل 
المنطقـــة بـــكل أطيافها تحـــت مظلة 

النادي.

عبدالله سهوان

أشــادوا بتوجيهات ناصــر بن حمد وقرارات “الشــباب والرياضة”
أعضاء عمومية نادي االتحاد: ندعم عبداهلل سهوان

رويترز

قالـــت وحـــدة النزاهـــة فـــي ألعـــاب القوى، أمـــس الجمعـــة، إنها 
أوقفـــت بصـــورة مؤقتة، العـــداءة البحرينية ســـلوى عيد ناصر 
بطلـــة العالـــم فـــي ســـباق 400 متـــر، لعدم الكشـــف عـــن مكانها، 
مـــن أجـــل الخضوع لفحص للكشـــف عن العقاقير والمنشـــطات 

المحظورة رياضًيا.
وفـــازت ســـلوى عيـــد بالميدالية الذهبيـــة لســـباق 400 متر في 
بطولـــة العالم أللعاب القـــوى بالدوحة في العـــام الماضي بزمن 

بلغ 48.14 ثانية، وهو ثالث أسرع زمن على مر العصور.
وذكـــرت وحـــدة النزاهـــة في بيـــان “أوقفت وحـــدة النزاهة في 
ألعـــاب القـــوى، بصـــورة مؤقتة العـــداءة البحرينية ســـلوى عيد 
ناصر لعدم الكشـــف عن مكان وجودها، وهو ما يشـــكل انتهاكا 
القـــوى الخاصـــة بمكافحـــة  الدولـــي أللعـــاب  للوائـــح االتحـــاد 
المنشـــطات”. يذكـــر أن العداءة ســـلوى عيد ناصـــر، كانت ضمن 

قائمة أفضل 11 رياضًيا أللعاب القوى في العام 2019.
وولدت ســـلوى عيد ناصر )22 عاًما( في نيجيريا قبل حصولها 

على الجنسية البحرينية في 2014.
لمكافحـــة  القـــوى  أللعـــاب  الدولـــي  االتحـــاد  لقواعـــد  ووفًقـــا 
المنشـــطات، يشـــكل الغيـــاب عـــن االختبـــارات أو عـــدم تحديد 

مكان الرياضي 3 مرات خال 12 شهًرا، انتهاًكا لتحديد مكانه.
ويمكـــن إيقـــاف الرياضـــي لمـــدة عاميـــن، أو ما ال يقـــل عن عام 

واحد، وفًقا لحجم الخطأ.

سلوى عيد

النتهاك لوائح االتحاد الدولي للقوى بمكافحة المنشطات
إيقاف العداءة سلوى عيد مؤقًتا
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الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

انضمــت شــركة “DHL” وشــركة الحواج لرعايــة بطولة البحرين 
االتحــاد  ينظمهــا  التــي  اإللكترونيــة،  للرياضــة  تورزمــو  غرانــد 
بأولــى  انطلقــت  قــد  البطولــة  كانــت  إذ  للســيارات،  البحرينــي 
جوالتها في 29 من شــهر مايو الماضي بأولى الجوالت والثانية 

يوم الجمعة الماضي.

المنـــزل  فـــي  للبقـــاء  وتعزيـــًزا 
وتماشـــًيا مع توجهـــات الحكومة 
الرشـــيدة فـــي اتبـــاع اإلجراءات 
االحترازيـــة والوقائيـــة للحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونا “كوفيد 
 ”DHL“ شـــركة  ســـتقوم   ،”19
والكـــؤوس  الجوائـــز  بإيصـــال 
بالمراكـــز  الفائزيـــن  للمتســـابقين 

األولى.
رئيـــس  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
مجلـــس إدارة االتحاد البحريني 
بـــن  للســـيارات الشـــيخ عبـــدهللا 
شـــكره  عـــن  آل خليفـــة  عيســـى 
 ”DHL“ وامتنانه الجزيلين لشركة

وشركة الحواج على الدعم الذي 
قدمـــاه لبطولـــة البحرين تورزمو 
للرياضة اإللكترونية، الذي يؤكد 
إيمان الشركتين بأهمية الشراكة 
المجتمعيـــة وإنجـــاح مثـــل هـــذه 
الـــذي  والفعاليـــات،  األنشـــطة 
يســـاهم فـــي تحقيـــق األهـــداف 

المنشودة.

“DHL” و “الحواج” ترعيان “البحرين غراند تورزمو”
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أرســل خطابا رســميا لتحديــد أوقات المباريــات ومــكان إقامتها في حــال اعتمادها

“اآلسيوي” يقترح موعد استكمال التصفيات المزدوجة

حدد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم شهري 
أكتوبر ونوفمبر المقبلين، موعًدا مقترًحا 
الســـتكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة 
آســـيا  وكأس   2022 العالـــم  كأس  إلـــى 
2023. وأرســـل االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
القدم خطاًبا رسمًيا إلى جميع االتحادات 
األعضاء المشـــاركة فـــي التصفيات، ذكر 
فيـــه أن المقتـــرح جـــاء بعد التشـــاور في 
الفترة الماضية مـــع االتحاد الدولي لكرة 
القـــدم )الفيفـــا( واألطـــراف كافـــة حـــول 
موعـــد االســـتكمال، خصوًصـــا بعـــد فترة 
التوقف والتأجيل التـــي طالت الجوالت 
الثانيـــة؛  المرحلـــة  مـــن  األخيـــرة  األربـــع 

بسبب فيروس كورونا العالمي.
خطابـــه  فـــي  القـــاري  االتحـــاد  وضمـــن 

جـــاء  إذ  للمباريـــات،  المقتـــرح  الجـــدول 
كاآلتـــي بالنســـبة لمنتخبنـــا الوطني الذي 
يشـــارك فـــي المجموعـــة الثالثـــة وتبقت 
لـــه 3 مباريـــات ضمـــن مرحلة اإليـــاب: 8 
أكتوبـــر أمـــام كمبوديا فـــي البحرين، 12 
نوفمبر أمام إيران في إيران و17 نوفمبر 

أمام هونغ كونغ في البحرين.
وطلب “اآلسيوي” من االتحادات تحديد 
أوقـــات ومـــكان إقامـــة المباريـــات علـــى 
أرضها؛ تمهيًدا إلصدار الجداول في حال 
تـــم اعتمـــاد المقتـــرح، إذ يتوقـــع االتحاد 

القاري أن يســـتكمل التصفيات مع حلول 
نوفمبـــر المقبـــل، علـــى أن تبـــدأ المرحلـــة 
الثالثـــة واألخيـــرة المؤهلة لـــكأس العالم 
2022 فـــي مارس 2021، كما ســـتبدأ في 
ذات الشـــهر التصفيـــات التكميلية لكأس 

آسيا 2023.
ويحتـــل منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة 

القـــدم المركـــز الثانـــي فـــي ســـلم ترتيب 
المجموعـــة الثالثة برصيـــد 9 نقاط خلف 
المتصدر منتخـــب العراق الذي يملك 11 
نقطة. وينص نظام المجموعات في هذه 
المرحلة على تأهل أبطال المجموعات الـ 
8، عاوة علـــى أفضل 4 منتخبات تحتل 

المركز الثاني.

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

أحمد مهدي

سبورت

علي مجيد

في رياضة الدراجات الهوائية على مســتوى العالم

ناصر بن حمد ضمن أفضل 50 شخصية مؤثرة

المواقـــع  نيـــوز”، أحـــد أشـــهر  إختـــار موقـــع “ســـايكل 
الُمتخصصـــة فـــي رياضـــة الدراجـــات الهوائيـــة علـــى 
مســـتوى العالم ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية 
الوطنـــي رئيـــس  الشـــباب مستشـــار األمـــن  وشـــؤون 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة في 
رياضة الدراجات الهوائية. واحتل ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة المرتبة التاسعة والعشرين من بين 
50 شـــخصية مؤثرة، حيث ضمـــت القائمة العديد من 
الوجوه المشهورة في عالم رياضة الدراجات الهوائية 
ومـــن بينهـــم دراجين ومـــدراء فـــرق ورعاة ورؤســـاء 

ووكاء أعمال.
ويأتي أختيار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
ضمـــن الشـــخصيات المؤثـــرة فـــي رياضـــة الدراجـــات 
الهوائيـــة بعـــد أن كـــرس ســـموه جـــل وقتـــه للتطـــور 
والتغيير في هذه الرياضة عبر تدشين فريق البحرين 
للدراجـــات الهوائيـــة الـــذي تغير أســـمه إلـــى “مكارين 
ســـمو  حـــرص  كمـــا  الهوائيـــة”.  للدراجـــات  البحريـــن 

الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة على تقديـــم كامل 
الدعـــم لرياضـــة الدراجـــات الهوائيـــة التـــي أصبحـــت 
إحدى الرياضـــات المهمة في مملكة البحرين وحققت 
العديـــد من االنجازات الخارجيـــة في الفترة الماضية، 
وأصبحت ضمن إحدى الرياضات الشـــهيرة التي تمثل 
المملكة الغالية خير تمثيل في المشاركات الخارجية. 
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة عن 
 50 أفضـــل  ضمـــن  ســـموه  بوجـــود  ســـعادته  خالـــص 
شخصية مؤثرة في رياضة الدراجات الهوائية، مشيرًا 
سموه إلى أن هذا االختيار يؤكد مكانة مملكة البحرين 
في هذه الرياضة التي سجلت انجازات عديدة طوال 
األعوام الســـابقة. وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة إلى أن فريق مكاريـــن البحرين للدراجات 
الهوائيـــة ســـيواصل مســـيرة النجاح التـــي حققها في 
الفترة الماضية عبر المشاركات القادمة التي سيسعى 

فيها الفريق لمواصلة حصد االنجازات.
وكان موقع “ســـايكل نيوز” أشار إلى أن القائمة ضمت 
األســـماء التـــي أصبحـــت تصيـــغ حاضر هـــذه الرياضة 

وترسم مستقبلها.

المكتب اإلعالمي
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موتـــور  هيونـــداي  شـــركة  أعلنـــت 
عـــن  قريبـــا  عن خططها للكشـــف 
ســـيارة أزيـــرا الجديدة كليـــا، والتي 
ســـتتاح للعمـــاء فـــي منطقـــة دول 

مجلس التعاون الخليجي.
المخطـــط  أزيـــرا،  خضعـــت  وقـــد 
إلطاقهـــا خـــال شـــهر يونيـــو فـــي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، لعملية 
تجديد شاملة وتصميم وضع بعناية 
ليعمـــق معانـــي الرفاهيـــة والفخامة، 
ومتميـــزا  جذابـــا  مظهـــرا  ويضيـــف 
الميـــزات  أحـــدث  مـــع  دمجـــه  تـــم 

التكنولوجية المتطورة.
وتتمتـــع أزيـــرا الجديـــدة بشـــخصية 
متميـــزة وجرأة كبيـــرة في تصميمها 
الداخلـــي والخارجـــي، ممـــا يضيـــف 

جيـــل  يعكـــس  حيويـــا  طابعـــا 
مـــن  المســـتقبل 

السيارات، وعاوة 
على تصميمها 

نيـــق  أل ا
تمتلك أزيرا 
عـــة  مجمو
ســـعة  ا و

مـــن ميـــزات التكنولوجيـــا المتقدمة 
تجربـــة  ســـتجعل  التـــي  الجديـــدة 

القيادة أكثر سهولة وساسة.
وصـــرح بانـــغ ســـون جيونـــغ، نائـــب 
رئيـــس هيونـــداي للشـــرق األوســـط 
وإفريقيا: “نحن متحمسون القتراب 
موعـــد طـــرح الجيـــل المطـــور تماما 
من ســـيارة هيونـــداي أزيـــرا، والذي 
أخـــرى  ممتـــازة  إضافـــة  ســـيكون 
لطالمـــا  المنطقـــة.  فـــي  لمجموعتنـــا 
التزمـــت هيونداي بتقديم ســـيارات 
عاليـــة األداء لعمائهـــا، ومـــع أزيـــرا 
الجديـــدة نجحنا بالتأكيـــد على هذا 
االلتـــزام، لـــذا نتطلـــع إلـــى إطاقهـــا 
بشكل حصري قريبا في منطقة دول 

التعـــاون  الخليجي”.مجلـــس 

انطالق هيونداي أزيرا بحلة جديد تماما

اليابانيـــة  الســـيارات  قالـــت مجلـــة 
Best Car بـــأن الموديـــل اإلنتاجي 
للكـــزس LF-1 االختباريـــة المذهلة 
ســـتكون قريبة جدا لبورشة كايين 
كوبيه في الحجم، وســـيصل طولها 
قاعـــدة  وطـــول  إنـــش   197 إلـــى 
العجـــات وحدها إلـــى 117.7 
إنـــش   78 والعـــرض  إنـــش 
إنـــش.   62.8 واالرتفـــاع 
كوبيـــه  كاييـــن  للمقارنـــة، 

هـــي أقـــل طـــوال بــــ 2.8 إنـــش وأقل 
ارتفاعًا بـ 3.2 إنش فحســـب. وليس 
مصادفـــة تشـــابه أبعـــاد الموديليـــن، 
الكوبيـــه  تصميـــم  اشـــتهر  حيـــث 
الرشـــيق للموديـــات الفاخـــرة على 
مدار األعوام الماضية، ويسمح هذا 
التصميـــم الرياضـــي بالتركيـــز على 
جوانـــب األداء في هذه الســـيارات. 
لكـــزس LF-1 من المتوقع تدشـــينها 
في النصف األول من العام المقبل.

إحصائيـــة  أحـــدث  كشـــفت 
للســـيارات  االتحادي  للمكتب 
في ألمانيا أن الســـيارة غولف 
فولكـــس  شـــركة  إنتـــاج  مـــن 
فاغـــن اســـتطاعت أن تدافـــع 
عـــن لقبهـــا كأكثـــر الســـيارات 

شيوعا في ألمانيا.
المكتب  وأوضحت إحصائية 
الـــركاب التـــي  عـــن ســـيارات 
حصلـــت علـــى تراخيـــص في 
الثانـــي(  )كانـــون  ينايـــر  أول 
ســـيارات  عـــدد  أن  الماضـــي، 

جولـــف التـــي حصلـــت علـــى 
ترخيـــص مـــن المكتـــب، كان 
األعلى بين جميع الســـيارات، 
بــــ 73ر3 مليون ســـيارة أي ما 
يعـــادل أكثـــر من ضعـــف عدد 
الســـيارة بولـــو مـــن فولكـــس 
فاجـــن أيضـــا، والتـــي جاءت 
5ر1  بــــ  الثانـــي  المركـــز  فـــي 

مليون سيارة.
الثالـــث  المركـــز  فـــي  وجـــاء 
أوبـــل  الســـيارتان  والرابـــع 

كورسا.
ســـتينجر  كيـــا  الرياضيـــة  تأتـــي 
بتصميـــم ديناميكي فريد، حيث إنها 
تتمتـــع بإطالـــة رياضيـــة مميزة عبر 
عجات 19 إنش، ســـقف فاســـت باك 
منحنـــي، غطاء محـــرك ذو اثنين من 
منافذ الهـــواء المزيفة إلبراز الجانب 

الهجومي وطابع أوروبي.
تأتـــي مقصـــورة ســـتينجر 2020 مع 
مستويات عالية من العملية وسهولة 
االستخدام، بجانب لمسات رياضية 

دون إســـراف؛ للحفـــاظ علـــى نضـــج 
مظهرهـــا بمســـاحة داخليـــة مقبولة، 
إضافة لوجود عجلة قيادة قياســـية 
لســـهولة  المثقـــوب  بالجلـــد  مغطـــاة 

اإلمساك بها، ومنافذ تهوية دائرية 
مســـتوحاة من الطائـــرات. تتميز 
ســـتينجر 2020 بتقديمهـــا عدد 
كبيـــر مـــن التقنيـــات لركابهـــا، 
حيـــث يبـــدأ ذلـــك مـــع شاشـــة 
عدادات رقمية 7 إنش كبيرة.

جديد لكزس في النصف األول من العام المقبل

غولف... السيارة األكثر شيوعا في ألمانيا

أهم مميزات كيا ستينجر 2020

حصـــدت شـــفروليه علـــى نجـــاح كبيـــر حـــول العالم 
عندمـــا قدمـــت العام 2006 طرازا متوســـطا من فئة 
الكروس أوفر باســـم كابتيفـــا من كوريا، وبعد غياب 
امتد إلى أكثر من عقد أعادت شركة جنرال موتورز 
شـــفرولية سيارتها الكروس أوفر المتوسطة الحجم 
مجـــددا للســـوق الخليجيـــة ووصلـــت البحرين لدى 
الشـــركة الوطنية للســـيارات التي أتاحت لســـيارات 
البـــاد التقرب أكثـــر لهذه الســـيارة العملية الجديدة 
بالكامـــل للعام الجديد من خـــال تجربتها لمد ثاثة 
ايـــام حصريا بعد أن شـــاهدتها أوال في معرض دبي 
للســـيارات، والتي قدمت الســـيارة أوال للعامة هناك 

في ٢٠١٩.
تعاونـــت هذه المرة الشـــركة األمريكيـــة العريقة مع 
شـــركة الصناعـــة الكبيـــرة ســـايك الصينيـــة بإنتـــاج 
مشـــترك بيـــن الشـــركتين وفقـــا لضوابـــط ومعاييـــر 
جنرال موتوز لتقديم هذه العامة لجميع األســـواق 
بســـعر خيالـــي جـــدا،  كثيـــرة ورحابـــة  بمواصفـــات 
حيث تســـتند كابتيفا إلى تجربة الشـــركة في مجال 
ســـيارات الدفـــع الرباعـــي متعـــددة االســـتخدامات، 

لتعلن عن عصر جديد لهذا االسم في المملكة.
الداخليـــة  والمســـاحة  المتطـــور،  التصميـــم  مـــع 
شـــيفروليه  أن  المؤكـــد  مـــن  الذكيـــة،  والتقنيـــات 
كابتيفـــا الجديـــدة تملـــك كل شـــيء لجـــذب انتبـــاه 
عماء ســـيارات الدفع الرباعـــي خصوصا عند الذين 
يحتاجون إلى مســـاحة واقتصاد في صرف الوقود 
مـــن ســـيارات الدفـــع الرباعـــي كاملة الحجـــم، وهي 
تأتي بشـــخصية جديدة مشـــتركة فـــي المقدمة مع 
االضـــاءة الرفيعـــة التي تقـــدم نفســـها ويتناغم ذلك 
مـــع التصميـــم الخارجـــي العصـــري واألنيـــق، حيـــث 
المصابيـــح األماميـــة الجديـــدة بالكامـــل تتناغم مع 
الشـــبكة العلوية الجذابة ومصابيح هالجين أمامية 
نهاريـــة ومصابيـــح   LED األداء ومصابيـــح  عاليـــة 
ضبـــاب أماميـــة وخلفيـــة، إضافة إلطـــارات رياضية 
17 بوصـــة، كمـــا تتوفر في عدد مـــن األلوان المميزة 
لتضفـــي علـــي الســـيارة مزيدا مـــن التميـــز للعائات 
الشـــبابية، وتمـــت إعـــادة تصميـــم الســـيارة بشـــكل 
كامـــل، وباتـــت تتميـــز بلمســـات تصميميـــة عصرية 
ومدروســـة مثـــل تصميـــم الشـــبك األمامـــي الجديد 
وشـــعار شـــفروليه، لتقديـــم مظهـــر جـــذاب وتجربة 
قيادة محســـنة، إذ يســـاهم الشـــبك الجديـــد بتبريد 

حرارة المحرك بشكل أفضل.
االســـتخدامات  متعـــدد  الداخلـــي  التصميـــم  يأتـــي 
المصمـــم بعقانية بنمط حياة التقنية المتطورة في 
الوقـــت الحالي مع الشاشـــة الوســـطية التـــي ترتبط 
مـــع هاتفـــك بعـــدة طـــرق أولها الـــكار باي وســـهولة 
اســـتخدامها، وحجمهـــا المناســـب الواضـــح للســـائق 
والـــركاب، مع إمـــكان تشـــغيل الصـــوت باســـتخدام 
وســـماعات   USB أومداخـــل  البلوتـــوث  خاصيـــة 
صـــوت عاليـــة النقـــاء لتوفير أعلى درجـــات التحكم 
واألمـــان واالســـتمتاع للســـائق وكل مـــن معـــك فـــي 
الســـيارة، ويعطـــي كل ذلـــك انطبـــاع اولـــي بتطـــور 

التصميم الجميل، وتتميز الســـيارة الجديدة باتساع 
وانســـيابية صالونهـــا الداخلـــي مقاعـــد المريحة في 

المقدمة والمؤخرة.
تأتـــي الســـيارة مع محـــرك رباعي األســـطوانات تبلغ 
ســـعته 1.5 ليتـــر تيربـــو، يعمل على إنتـــاج قوة 148 
حصانـــا وعـــزم أقصـــى للـــدوران يبلـــغ 255 نيوتـــن/ 
للمتر، وهي متصلة بناقل حركة أتوماتيك من النوع 
“CVT”. أما متوســـط استهاك من الوقود فيبلغ 8.4 

لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.
من خال التجربة تقدم السيارة الجديدة المتعددة 
االســـتعماالت، والتي تعتبـــر اليوم مثاليـــة للعائات 
المتوســـطة، فالمســـاحات التـــي فيهـــا تقـــدم بـــذكاء 
أماكـــن للشـــحن واألفراد، فهي ســـيارة كبيرة بســـعر 
صغير، وبالفعل تتحدى توقعات السيارات الرياضية 
متعددة االســـتعماالت، وتتميز المقاعد في الســـيارة 
بســـهولة الوصـــول إليها، كمـــا يمكن تحريـــك مقاعد 
الصـــف الثاني مما يتيح زيادة مســـاحة األرجل، كما 
يمكـــن أن يتم توزيعهـــا بنســـبة 60/40 وإمالتها إلى 
األمام لتســـهيل الوصول إلى صـــف المقاعد الثالث. 
ويمكـــن أيضـــا توزيـــع مقاعد الصـــف الثالث بنســـبة 

50/50، وهي قابلة للطي بشكل مسطح تماما.
 وتوفر كابتيفا قيادة سلسة وممتعة بفضل الشاحن 
التوربيني لاســـتجابة الســـريعة مع التناغم بالشكل 
الخارجـــي الـــذي يحقـــق أعلـــى مســـتويات المظهـــر 
واألداء، فـــإن تصميمه مصمم ليكـــون آمًنا ومريًحا، 
خصوصا مع عجلة قيادة متعددة الوظائف لتشغيل 
نظـــام التحكم في ثبات الســـرعة والنظـــام الصوتي 
وتلقـــي المكالمـــات الهاتفية لجعل كل قيادة سلســـة 
أهـــم  مـــن  تعـــد  والتـــي  بالســـامة،  المســـاس  دون 

الخصائـــص التي تجـــذب المجموعة إلى داخل هذه 
الســـيارة الرياضية متعـــددة االســـتعماالت بالتأكيد، 
المقصـــورة الواســـعة والمريحة. ولـــن يتوقف األمر 
الممتـــازة  المكونـــات  إن  بـــل  المســـتوى،  هـــذا  عنـــد 
أصبحـــت جميعها جزءا مـــن نهاية الجزء من الجزء 

داخل.
وللحديث بالتفاصيل أكثر، تتضمن ميزات السامة 
 )ABS( الخاصـــة مثل نظام الفرامل المانعة لانغاق
 )EBD( مـــع نظـــام توزيع قـــوة الفرامـــل اإللكترونـــي
ومســـاعد الفرامـــل )BA( ونظـــام التحكـــم فـــي الجر 
)TCS(، نظـــام التحكـــم فـــي االســـتقرار اإللكترونـــي 
)نظـــام   )EPB( اإللكترونـــي  الركـــن  ومكبـــح   )ESC(
التحكـــم فـــي االســـتقرار اإللكتروني فقط( بحســـب 

أنماط السيارة بالطبع.
تقـــول األبحـــاث المفصلـــة بشـــؤون الســـيارات بـــأن 
عماء الســـيارات الرياضية المتعددة االســـتعماالت 
الخارجـــي  التصميـــم  بـــأن  يفيـــدون  المنطقـــة  فـــي 
العالـــي القيمـــة والداخلية من أهم مـــا يتطلبونه في 
هـــذه األنواع مـــن المركبـــات، وتقدم كابتيفا نفســـها 
كواحـــدة مـــن أكثر الســـيارات الرياضيـــة مرونة في 
هذا القطاع بالسوق، وُتعد شيفروليه كابتيفا 2021 
ضمـــن الســـيارات التي قد تكون خيـــاًرا لمحبي هذه 
الفئـــات من الســـيارات. وتم تطوير الجيل األول من 
الســـيارة العـــام 2004، وتـــم بيعـــه دولًيا تحت اســـم 
كابتيفا، واستمرت السيارة لمدة تزيد عن 10 أعوام 
بالشـــكل نفســـه، ولكن مع تغيرات بســـيطة كل عام، 
وتم تداول الســـيارة بأسماء مختلفة في العديد من 
الـــدول، مثل S3X في أســـتراليا، وباوجون 530 في 

الصين.

تقدم جاكوار سيارتها إف تايب 
2021 بين تميز التصميم وقوة 

األداء، وتتمحور قوة السيارة 
الجديدة في محركها الخارق 

وتصميمها المذهل من الهيكل 
الخارجي، ومقصورتها الداخلية 
الرائعة، والتي تعبر عن فخامة 
السيارات التي ينتجها الصانع 

البريطاني.

ســـيارتها  عـــن  مرســـيدس  كشـــفت 
المحدثة E-Class كوبيه وكابرولية 
 AMG بجميـــع فئاتهـــا وحتـــى فئـــة 
الســـيارة  أن  يبـــدو  ال  الرياضيـــة. 
فمازالـــت  التوقعـــات  ســـتتجاوز 
محافظة على تصميمها بشـــكل كبير 
مـــع تعديـــات ضئيلة علـــى األجزاء 
شـــيء  وال  والداخليـــة،  الخارجيـــة 
 E-Class ســـيئ في ذلـــك، فا تـــزال
مـــن أكثر الســـيارة أناقـــة وتميزا في 
فقـــد  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي  فئتهـــا. 
قدمت مرســـيدس تحديثـــات تقنية 
مهمـــة. تشـــمل التحديثـــات البـــارزة 

وتوفيـــر   MBUX نظـــام  تحديـــث 
خيارين من الشاشات الوسطية هما 
قيـــاس 10.25 إنـــش أو 12.3 إنـــش، 
كما أزالت مرســـيدس القرص الدوار 
الخـــاص بالنظـــام الترفيهـــي لصالـــح 
اللمـــس  لوحـــة  مســـاحة  تحســـين 
التـــي تـــؤدي نفـــس الغـــرض. ويأتي 
بإضافة عجلـــة  األبـــرز  التحديـــث 
مرســـيدس  الجديدة مـــن  القيـــادة 
مـــزودة بمستشـــعر الكتشـــاف قبضة 
اليـــد علـــى عجلـــة القيادة ما يســـمح 
ألنظمة مســـاعدة الســـائق بتحســـين 

أدائها.

تحديثات مرسيدس E-Class كوبيه وكابرولية

الشــبابية للعائــات  خاصــة  بشــخصية  عمليــة  ســيارة 

تجربة قيادة... شفرولية كابتيفا الجديدة كليا

طارق البحار
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اإلعالميــة حليمــة بولنــد: أنــا “ملكــة الشــو”
علـــى  بولنـــد  اإلعالمية حليمـــة  علقـــت 
الهديـــة التـــي تلقتهـــا مـــن مركـــز صبـــاح 
األحمـــد للموهبـــة واإلبـــداع، والتي كانت 
عبـــارة عـــن كمية كبيرة مـــن أقنعة الوجه 
للحمايـــة من فيـــروس كورونا، مؤكدة أن 

”الشو حدث لكونها حليمة بولند“.
ووصفت حليمة بولند نفســـها بأنها ”ملكة 
الشـــو“، موضحـــة فـــي حلقتهـــا المتلفـــزة 
ببرنامـــج ”هنا الكويت“ مع اإلعالمي علي 
أحمـــد: ”إنما األعمـــال بالنيـــات وإنما لكل 
امـــرئ ما نـــوى“، مؤكدة أنهـــا ”فِجعت من 
الضجة التي حدثـــت ضدها“. وأوضحت 
أنهـــا ”مـــن بـــاب دورهـــا الوطنـــي ودورها 
اإلعالمـــي، فإن هدفها كان ســـاميا، ولكنه 
ُفِهـــم بطريقـــة خاطئـــة“، مردفـــة أن ”هذا 

األمر تسبب لها بأزمة نفسية“.
وكشـــفت أن ”هـــذه الهديـــة كان وراءهـــا 

إعالنا غير مدفوع ألبناء وطنها“.
وأضافـــت حليمـــة بولنـــد: ”أنـــا ال أحتـــاج 
الكمامة بالمنزل والموضوع أِخذ بطريقة 
ضايقتنـــي؛ ألن العمـــل ســـام ونبيـــل وقد 
ُفِهـــم بطريقـــة خاطئـــة.. أنـــا مـــا محتاجة 

هالكرتون“.
”هنـــاك  قائلـــة:  اإلعالميـــة  واســـتطردت 
َمـــن يتربص بـــي ويحور األمـــر.. طبعا أنا 
لـــي علـــى ســـنابي  قاعدينلـــي وواقفيـــن 

واحـــدة بواحـــدة ولألســـف ممـــا الواحـــد 
يقـــوم من أعمـــال خيرية أعتبرهـــا واجبا 
وطنيـــا ولكـــن يتركـــون كل شـــيء زيـــن 

سويته ويركزون في القشة“.

وتابعـــت أن ”البعـــض يتربـــص بـــي، ولكن 
تضامـــن النـــاس معي أســـعدني وســـأظل 
أدعم أهـــل ديرتي والنائـــب محمد هايف 
أوجـــه لـــه تحيـــة ومـــو زعالنـــة ولـــو أنـــا 

غلطانة هطلع أعتذر“.
وقالـــت: ”الشـــو.. انا ما أحتاج هذا الشـــو؛ 
ألنني ملكة الشـــو ومـــا بحب أتكلم بغرور 
وأكاد  تســـتفزوني  أنتـــم  لكـــن  وكبريـــاء، 
أقســـم وأجزم أن هالكرتون وهالكمامات 
لـــو وصلوا إلى إعالمية أخـــرى ما كا أثير 
الكبيـــر،  وهاللغـــط  هالضجـــة  حولهـــا كل 
ولكـــن ألنـــي حليمـــة بولنـــد ســـويتوا اللي 

سويتوه“.
وكانـــت الهديـــة التـــي تلقتهـــا اإلعالميـــة 
حليمـــة بولند، أثارت جـــدال كبيرا وغضبا 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  ناشـــطين  بيـــن 
االجتماعي، بعد أن استنكروا إرسال مثل 
هـــذه الهدية إلى اإلعالميـــة حليمة بولند 
في الوقت الذي تشهد فيه الكويت نقصا 
شـــديدا لدى المراكز الطبية واألطباء في 
مثل هـــذه المعدات، التي تســـاعدهم في 

الوقاية من كورونا، على حد قولهم.

أكدت العارضة األميركية آشلي غراهام أن األمومة غيَّرتها تماما،  «
وجعلتها تتقبل أشياء لم تكن تتقبلها من قبل مثل العزلة في المنزل 

والحجر الصحي، مؤكدة أنها ال تشعر بالضيق مع ابنها، بل سعيدة 
ألنها تستمتع بكل لحظة معه.

وقالت غراهام إن أكثر ما يقلقها هو صحة طفلها إيزاك الذي خرج  «
للدنيا منذ 3 أشهر، منوهة بأنها تشارك األمهات الجدد مشاعرهن 

وقلقهن، ولكن األمومة تستحق أن تضحي من أجلها.
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بعــد خروجــه مؤخــرا من محنــة اإلصابة بفيــروس كورونا المســتجد، روى 
النجم األميركي المحبوب توم هانكس تفاصيل تلك اللحظات الصعبة مع 
زوجته الممثلة ريتا ويلسون في لقاء طويل مع موقع “انترتيمنت ويكلي” 
وتجربتــه الصعبــة مع هذا المرض المميت بعد أن أعلن في مارس الماضي 
أنــه وزوجتــه الممثلــة أصيبــا بالفيــروس أثنــاء وجودهمــا فــي أســتراليا 
لتصويــر فيلــم، وقــد تعافيا فــي وقت الحق، مــازال النجم الكبيــر وزوجته 
تحــت األنظــار منذ إعالن إصابة الثنائي بفيروس كورونا المســتجد، حتى 

تفاصيل رحلة العالج، وصوال إلى الشفاء.. وهذا نص الحوار:

فـــي آخـــر حديـــث لـــه قـــال هانكـــس 
إنـــه هـــو وزوجته عانيـــا الكثير وفي 
مختلفـــة:  بأعـــراض  كانـــت  البدايـــة 
“كانت األوجاع الجسدية سيئة جدا 
ومرهقـــة للغايـــة وكانـــت أســـوأ مـــن 
أشـــرحها، ومرت ريتـــا بوقت أصعب 
ممـــا مررت منه أنا في الحقيقة، فقد 
كانـــت حرارتهـــا أعلى منـــي وفقدت 
شـــعورها بالذوق والشـــعور بالروائح 
ســـريعا، فلم تكن تتذوق أبدا الطعام 
طوال األسبوع طوال فترة األسابيع 

الثالثة”.
تشـــعر  كانـــت  زوجتـــه  أن  وأضـــاف 
وكان  مســـتمرة،  بصـــورة  بالغثيـــان 
عليهـــا أن تزحـــف علـــى األرض مـــن 
الســـرير إلى المرافق! وعزل هانكس 
وزوجتـــه فـــي مستشـــفى أســـترالي 
ثبتـــت  أن  بعـــد  أيـــام  ثالثـــة  لمـــدة 
إصابتهم، وذلك في بداية اســـتجابة 
أســـتراليا لمواجهة فيـــروس كورونا 
فـــي أوائـــل مـــارس، وقـــال الممثـــل 
ننقـــل  أن  يريـــدوا  “لـــم  األميركـــي: 
العـــدوى آلخرين“، وخـــالل خضوعه 
الممثـــل  حـــاول  والعـــالج،  للحجـــر 
الســـتيني أن يبقى نشـــيطا بممارسة 
لكنـــه  دقيقـــة،   30 لمـــدة  التماريـــن 
اعترف بأنه لم ينجح في اســـتكمال 
جلســـة تدريـــب كاملة، وتابـــع بقوله: 
“اعترف أني كنت استســـلم ســـريعا، 
استسلمت في إحدى المرات بعد 12 

دقيقة فقط ولم اتمكن من إتمام وال 
جلسة واحدة”.

يزورنـــي  كان  “عندمـــا  وأضـــاف: 
فـــي  التمريـــض  طاقـــم  أو  األطبـــاء 
غرفة العـــزل كانوا يســـألوني: “كيف 
“أنـــا  عليهـــم:  أرد  وكنـــت  تشـــعر؟” 
فـــي حالة يـــأس، فقـــد حاولـــت للتو 
بعضهـــا  مختلفـــة  بتماريـــن  القيـــام 
عاديـــة وبعضهـــا علـــى األرض ولـــم 
أســـتطع حتى الوصول إلى منتصف 
المطلوب“ وأضـــاف أذكر أن الطبيب 
بعد الفحوصات أكد لي بأني مصاب 

بكوفيد 19 الوباء الجديد!
وبعـــد تقريبـــا نهايـــة مـــارس وأوائل 
أبريـــل الماضـــي وبعد عزل أنفســـهم 
في أســـتراليا، عاد الثنائي إلى لوس 
أنجلـــوس، وشـــارك هانكس جمهوره 
عبـــر حســـابه بتويتـــر مـــع صـــورة له 
برفقة زوجته في لقطات وصوله إلى 
المنـــزل بســـياراته التـــي كان يقودها 
هو شـــخصيا، بعد أن أصبح آمًنا في 
المنزل وكتـــب في التغريدة: “مرحًبا 
يـــا أيها الناس، نحن في الوطن اآلن، 
ومثـــل باقـــي الجميـــع فـــي أمريـــكا، 
نتواصل مـــع اإليواء ونقوم بالتباعد 
األخـــرى”.  والقوانيـــن  االجتماعـــي 
وأضاف: “نشكر الجميع في أستراليا 
لرعايتهم، وبالفعل ســـاعدونا للعودة 
إلى الوطن بسالمة، بسببهم وبسبب 
رعايتهم وتوجيهاتهم تمكننا العودة 

إلى الواليات المتحدة، شـــكرا جزيال 
أنا وريتا نقدر ذلك”.

وقالـــت في 14 إبريل زوجته الفنانة 
ريتـــا ويلســـون فـــي لقـــاء: “شـــعرت 

بحكة شـــديدة وعـــدم االرتياح 
وعـــدم الرغبة فـــي أن يتم 

لمسي، 

ثـــم ارتفعـــت عندي الحـــرارة وبدأت 
الحمى”. وقالت إنها فقدت شعورها 
بالـــذوق والشـــم، وفـــي مرحلـــة مـــا 
بلغـــت حرارتها أرقاما عالية، وعانت 
من حرارة لم يسبق لي أن أصابت 
بها من قبل، وقالت ويلسون 
أيضا إن األطباء 

يعتقدون أنها هي وزوجها توم اليوم 
يتمتعـــون بحصانـــة مـــن الفيـــروس، 
وكالمهـــا تبرعا بالدم للمســـاعدة في 
البحـــث عن لقـــاح، كما أنهـــا تحدثت 
عـــن تجربتهـــا فـــي اســـتخدام دواء 
”كلوروكين“ المضـــاد للمالريا، والذي 
تســـبب في بعض الجدل والمناقشة 
حـــول اســـتخدامها كعـــالج محتمـــل 
أن  أســـتطيع  “ال  وقالـــت  للكورونـــا، 
أقـــول إال أننـــي ال أعـــرف مـــا إذا كان 
الـــدواء الذي كانـــوا يعطوني إياه قد 
ينجـــح النتكاس الحمـــى” وأضافت: 
“كنـــت أشـــعر بالغثيان تماًمـــا، وكنت 
أشـــعر بالضعف الشـــديد في عضلي، 

وال أنصح شخصيا باستخدامه“!
وقال هانكس خالل حديثه ببرنامج 
إذاعي: ”اكتشفنا أننا نحمل األجسام 
المضادة وفي الواقع، نحن ســـنتبرع 
بدمائنـــا للجهـــات التـــي تعمـــل علـــى 
تطوير لقاحات لمكافحة الفيروس“، 
ويلســـون  ريتـــا  زوجتـــه  وشـــاركت 
بصـــورة لها خالل فحصها لألجســـام 
فـــي  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــادة 
دمها اســـتعدادا للتبـــرع بالبالزما به؛ 
للمساهمة فى عالج مرضى كورونا، 
خـــالل  لهـــا  صـــورة  نشـــرت  حيـــث 
عمليـــة فحـــص الـــدم، عبـــر حســـابها 
بموقـــع “إنســـتجرام”، معلقـــة عليهـــا 
“صـــورة لفحـــص األجســـام المضادة 

اســـتعداًدا للتبـــرع بالبالزمـــا. شـــكًرا 
لك آن ريموين في UCLA للدراســـة 
التى تعمل عليها لمســـاعدة المرضى 
علـــى الشـــفاء من كوفيـــد ١٩”. وبعد 
أن تبـــّرع هانكـــس بالبالزمـــا فـــي 23 
أبريـــل الماضي لمســـاعدة المصابين 
بفيـــروس كورونـــا، عـــاد وتبـــّرع مرة 
بعـــد  بـــه  الخاصـــة  بالبالزمـــا  ثانيـــة 

تعافيه من اإلصابة بالفيروس. 
صفحتـــه  عبـــر  هانكـــس،  ونشـــر 
الخاصـــة على أحد مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي مؤخرا، صورا تــــضمنت 
علـــى  يحتويـــان  طبييـــن  وعاءيـــن 
ســـائل البالزما الخاص به، ويحمالن 
تاريـــخ 27 مايـــو 2020، مشـــيرا إلى 
أن الوعاءيـــن اللذين تبـــّرع بهما هما 
الثاني والثالث. وقد تحتوي البالزما 
المســـتمدة مـــن الـــدم، علـــى أجســـام 
مضادة مـــن المرضى، الذيـــن تعافوا 
مـــن الفيروس، كما تســـاعد اآلخرين 

في محاربة المرض.
وتـــوم هانكـــس )63 عامـــا( هـــو أول 
إصابتـــه  يعلـــن  هوليـــوودي  نجـــم 
بفيـــروس ”كورونا المســـتجد“، وكان 
لتصويـــر  تحضيـــرا  أســـتراليا  يـــزور 
فيلم للمخرج باز لورمان حول حياة 
المغنـــي الراحل إلفيس بريســـلي مع 

زوجته.

ــف مـــن األلـــم ــزح ــت ت ــان ــي ك ــتـ ــا وزوجـ ــي يــومــي ــك ــجــم األمـــيـــركـــي: كــنــت أب ــن ال

توم هانكس يكشف معنى اإلصابة بـ “كورونا”

ترجمة: طارق البّحار
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علماء يتراجعون عن مقال بشأن مخاطر “هيدروكسي كلوروكين”
تراجع علماء عن مقال في دورية طبية واســعة االنتشــار 
خلص إلى أن عقار هيدروكسي كلوروكين يزيد احتماالت 
الوفاة لدى مرضى “كوفيد 19”، مما يزيد من الجدل بشأن 

عقار أشاد به الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وتراجــع 3 ممــن كتبــوا المقــال عمــا ورد بــه مشــيرين إلــى 

مخاوف من صحة البيانات الواردة في الدراسة.
وأثار العقار المســتخدم لعالج المالريا جدال ألســباب منها 
دعــم ترامــب لــه وكذلــك تداعيــات الدراســة التي نشــرتها 
دوريــة النســيت الطبيــة البريطانية الشــهر الماضي وأدت 

لوقف عدة دراسات متعلقة بمرض “كوفيد 19”.
وقال الثالثة إن شركة سرجيسفير التي مدتهم بالبيانات 
لــم توفــر قاعــدة البيانــات لمراجعتهــا علــى نحــو مســتقل 
وأضافــوا أنــه لــم يعــد بمقدورهــم ”الجــزم بدقــة مصــادر 
البيانات األولية“. وامتنع المشارك الرابع في كتابة المقال، 
الدكتــور ســابان ديســاي الرئيــس التنفيــذي لسرجيســفير، 
عن التعقيب على التراجع عن المقال. وقال الدكتور وليد 
جــالد األســتاذ فــي كلية الطــب بجامعة بيتســبرج ”عندما 
تنشر دوريات لها وزنها هذا النوع من المقاالت ثم تتراجع 
عنها بعد 10 أيام فإن هذا يعزز االرتياب“. وذكرت دورية 

النســيت أمــس الخميــس أنهــا ”تتعامــل بجديــة شــديدة 
مــع المســائل المتعلقــة بالنزاهــة العلمية وهنــاك الكثير من 
األســئلة العالقــة بشــأن سرجيســفير والبيانــات المدرجــة 
في هذه الدراســة“. وقالت الدورية إن هناك حاجة ماســة 
لمراجعــات مؤسســية للمســاهمات البحثيــة التــي تقدمهــا 
سرجيســفير. وتــم ســحب دراســة أخــرى فــي دوريــة نيو 
إنجالنــد جورنــال اوف ميديســن اعتمــدت علــى بيانــات 

سرجيسفير لنفس السبب.

أعلــن رئيس المجلــس العلمي في 
فرنســا البروفســور جان-فرنســوا 
وبــاء  أن  الجمعــة  ديلفريســي 
“كوفيد 19” تحت السيطرة حاليا 

في البالد.
إن  فرانس-انتــر  الذاعــة  وقــال 
موجــودا  يــزال  ال  “الفيــروس 
المناطــق،  بعــض  فــي  وخصوصــا 
وبعدمــا  بطــيء.  انتشــاره  لكــن 
كان لدينــا عشــرات آالف الحاالت 
تقريبــا، مــا يقــارب 80 ألــف حالــة 
جديــدة يوميــا فــي مطلــع مــارس 
قبــل العــزل، نعتبــر اآلن انها باتت 

حوالى ألف حالة تقريبا”.
أنــه  جيــدا  يظهــر  “هــذا  وأضــاف 
أنــه  كمــا  كبيــر،  تراجــع  حصــل 
عــن  للكشــف  األدوات  كل  لدينــا 
لدينــا  الجديــدة.  الحــاالت  هــذه 
الفحوصــات ونظــام كامــل للعــزل 
وتتبــع األشــخاص المخالطيــن ما 

يتيح بالطبع تجنب االنتشار”.

فرنسا: “كوفيد 19” 
تحت السيطرة

ألقــى جهاز أمن الدولة في دبي القبض 
علــى دنماركــي يتزّعــم عصابــة دوليــة 
تنشــط فــي مجــال تجــارة المخــدرات 
مطلــوب  وهــو  األمــوال،  وغســيل 
لالنتربــول بتهمــة القتل العمد، بحســب 
بيــان أمــس. وأعلــن جهــاز أمــن الدولــة 
الدنماركــي  القبــض علــى  اإلمــارة  فــي 
أميــر فاتــن مكي، مشــيرا إلى أّنــه “ُيعد 
مــن أخطــر قيــادات العصابــات الدولية 

الُمنظمة النشطة في مجاالت إجرامية 
عــدة مثــل القتــل وتجــارة المخــدرات 
عــن  البيــان  األمــوال”. ونقــل  وغســيل 
مســؤول أمنــي في دبي قوّلــه إن مكي 
“مــن المدرجيــن علــى قوائــم اإلنتربول 

لكونه مطلوبا بتهمة القتل العمد”.
أميــر  أن  االمنــي  المســؤول  وأوضــح 
مســتخدما  الدولــة  علــى  “تــرّدد  مكــي 

جوازات سفر متعددة”.

أقيلــت وزيــرة التربيــة والتعليــم فــي 
أندريامانانــا،  ريجاســوا  مدغشــقر، 
الخميــس، بعــد أيام قليلــة من إعالنها 
عــن خطــة لشــراء الســكاكر للتالميــذ 
لتخفيف مرورة الشــاي العشــبي الذي 
روج لــه رئيس البالد أنــدري راجولينا 

لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
أعلنــت  الماضــي،  األســبوع  وخــالل 
أندريامانانــا أنها طلبت ســكاكر بقيمة 

مليونــي يــورو. وقالت لوســائل إعالم 
لــكل   3 بمعــدل  الســكاكر،  شــراء  “إن 
شــخص، كان مخططا بهــدف تقديمه 
مع شاي )كوفيد أورغانكس( للتالميذ” 

موضحة أن طعم هذا المشروب مر.
هــذه  الســكاكر  طلبيــة  أثــارت  وقــد 
التــي  الجزيــرة  ســكان  لــدى  ســخطا 
تعتبر من أفقر البلدان في العالم، وتم 

إلغاؤها أخيرا.

دبي تعتقل “أخطر قيادات العصابات الدولية”

طلبية سكاكر بمليوني يورو تثير سخطا بمدغشقر

نحو 100 ألف مصٍل يؤدون أول صالة جمعة بعد عودة 
المصلين للمسجد النبوي وسط منظومة متكاملة من 

الخدمات واإلجراءات االحترازية )واس(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ظهــر أمــس الجمعــة فــي الســماء 
فيمــا  مكتمــال،  الفراولــة”  “قمــر 
شهدت بعض أنحاء العالم ظاهرة 
فلكية تعرف باســم “خسوف شبه 

ظل القمر”.
ووفــق ما ذكر موقــع “نيوز ويك”، 
فــإن خســوف القمــر ال يحــدث إال 
إذا كان القمــر بــدرا، لذلــك يكتمــل 
 5 فــي  شــوال  لشــهر  القمــر  بــدر 
يونيــو، وهــو البــدر المعــروف مــن 
القبائــل األميركيــة  بعــض  جانــب 

باسم “قمر الفراولة”.
ويطلق على البدر هذا االسم كونه 
يشــير إلــى هــذا الوقــت مــن العام 

الذي ُتجمع فيه ثمار الفراولة.
ظاهــرة  الفراولــة  بــدر  وســترافق 
“خسوف شبه ظلي”، التي تحدث 
عندمــا يمــر القمــر فــي شــبه ظــل 

األرض.

اكتشــفت بقايا متحجــرة لنوع جديد 
مــن الديناصــورات التــي عاشــت قبل 
90 مليون ســنة، في منطقة باتاغونيا 
الجنوبيــة،  أميــركا  جنوبــي  الواقعــة 
حسبما أعلن علماء أحافير، الخميس.
ويملك هذا الديناصور المجنح قوائم 
“فيلوســيرابتور”،  لقوائــم  شــبيهة 
ويعتقــد الخبــراء أنــه قد يســاهم في 

كشف معلومات حول تطور الطيور.
وأوضــح الباحــث فــي متحــف العلوم 
ماتيــاس  األرجنتيــن  فــي  الطبيعيــة 
موتــا، أن األحافيــر تعــود إلــى “نــوع 
بارافيــس  ديناصــورات  مــن  جديــد 
عليــه  أطلــق  وقــد  للحــوم”،  اآلكلــة 

“أوفيرورابتور تشيمنتوي”.
والديناصور المكتشف مرتبط بساللة 
أخــرى وجــدت علــى مســافة أكثر من 

10 آالف كيلومتر، في مدغشقر.

العالم يشهد 
“قمر الفراولة”

اكتشاف ديناصور 
جديد في 
األرجنتين

يســاعد روبوت على شــكل كلب سمي 
لليديــن  معقــم  توفيــر  علــى   ”9 “كاي 
مراكــز  فــي  والمتبضعيــن  لألطفــال 
إجــراءات  فــي  تايلنــد،  فــي  تجاريــة 

الفتة للوقاية من “كوفيد 19”.
وتستخدم تكنولوجيا الجيل الخامس 
للتحكــم بالروبوت، ما يؤمن له تفاعال 

فوريا وسريعا مع الناس.
يحاكــي  وهــو   ”9 “كاي  ويجــوب 
“ســنترال  مركــز  فــي  كلــب  تصرفــات 

وورلــد” التجــاري فــي وســط بانكــوك، 
مســتقطبا انتبــاه األطفــال الفضوليين 
المتشــوقين للحصول على المعقم من 

عبوة مثبتة على ظهر الروبوت.
وتأمل الشــركة في نشــر شبكة الجيل 
الخامس بشكل واسع للهواتف الذكية 

بحلول نهاية السنة الحالية.
وللروبــوت “كاي 9” زمــالء هــم “روك” 
الــذي يقيــس حــرارة الجســم و”ليــزا” 

الذي يعنى بخدمة الزبائن.

الروبوت “الكلب” يساعد بتعقيم اليدين

تصدرت كايلي جينر وكاني وست يوم الخميس قائمة مجلة فوربس السنوية 
ألعلى المشاهير أجًرا، لكن نجوم الرياضة بمن فيهم روجر فيدرر وليونيل ميسي 

هيمنوا على المراكز العشرة األولى. وقدرت مجلة فوربس أن نجمة تلفزيون 
الواقع األمريكية جينر ربحت 590 مليون دوالر في األشهر اإلثني عشر الماضية 

معظمها من بيع حصة قدرها 51 % في خط كايلي كوزميتكس لمستحضرات 
التجميل إلى كوتي في العام 2019.

الروبوت “كاي 9” يوزع مطهًرا يدوًيا للزوار في مركز تسوق في بانكوك أمس األول )أ ف ب(

طالــب عدد كبير مــن العراقيين، 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
عــن  بالكشــف  بالدهــم  حكومــة 
خــالل  اختفــوا  الذيــن  مصيــر 
العمليــات العســكرية ضد تنظيم 
و   2014 عامــي  بيــن  داعــش 

.2017
وأطلق ناشــطون عراقيون وسم 
#وينهــم ، الــذي تصــدر منصــات 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
فــي العــراق، ناشــدوا مــن خاللــه 
مصطفــى  الرئيــس  حكومــة 
مصيــر  عــن  الكشــف  الكاظمــي 

“المغيبين والمخفيين قسرا”.
ونشــر كثيــرون صــورا ألقاربهــم 

الحــرب،  خــالل  اختفــوا  الذيــن 
أمهــات  معانــاة  عــن  وتحدثــوا 
أزواجهــن  اعتقــل  وزوجــات 
وأوالدهن، وال يعرفون مصيرهم 

منذ سنوات.
وفــي المقابل اعترض ناشــطون 
موالــون للحكومــة العراقية على 
مــن  معتبريــن  “وينهــم”  حملــة 
أســمتهم الحملة بـــ “المخفيين أو 
المغيبيــن” هــم أشــخاص “باعــوا 
العراق لتنظيم الدولة اإلسالمية 

وتمت محاسبتهم”.
وكانــت منظمة العفو الدولية قد 
نشــرت تقريرا العام 2019 تحت 

عنوان “االختفاء القسري”.

عراقيون يطالبون بكشف مصير “المختفين قسرا”

بدأ األطفال المحميون باستخدام أقنعة الوجه البالستيكية بالفصل الدراسي في مدرسة 
كينوجاوا االبتدائية، وهي واحدة من بين العديد من المدارس التي تمت إعادة فتحها في 

اليابان األسبوع الماضي.

المدارس االبتدائية في اليابان تفتح أبوابها

عبوة عقار هيدروكسي كلوروكين
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