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70 % من أصحاب األعمال متفائلون باالقتصاد

أبرز مخاوف 
أصحاب 

األعمال في 
حال استمرار 

الركود 
االقتصادي

السنابس - الغرفة

أظهر استطالع رأي أجرته غرفة البحرين 
وســـط أعضائهـــا أن 70 % مـــن أصحـــاب 
اقتصـــاد  بمســـتقبل  متفائلـــون  األعمـــال 
البحريـــن، متوقعيـــن أن يتعافى اقتصاد 
البحرين عموما على مدى ســـنتين إلى 3 
سنوات مقبلة، في الوقت الذي توقع فيه 
77 % مـــن أصحاب األعمـــال أن تتعافى 
أعمالهـــم التجاريـــة فـــي 12 شـــهرا بعـــد 

)٠٤(انتهاء األزمة.

قـــال المبعوث األميركي الخاص بشـــأن 
إيـــران برايـــن هـــوك، فـــي جلســـة علـــى 
اإلنترنـــت أمـــس الثالثاء، إن واشـــنطن 
تعمـــل علـــى تجديد قرار حظر الســـالح 
على إيـــران، معتبـــًرا أن “العقوبات على 
طهران أدت إلـــى نتائج ممتازة.. حرمنا 
النظام اإليراني من مليارات الدوالرات 

بفضل العقوبات”.
وشـــدد هـــوك علـــى أن “إيـــران بصـــدارة 
فـــي مجـــال رعايـــة اإلرهـــاب”،  الـــدول 
عـــن  التســـلح  “رفـــع حظـــر  أن  مضيًفـــا 
لزعزعـــة  فرصـــة  لهـــا  ســـيوفر  طهـــران 

استقرار المنطقة”. 
“عـــدم تســـليح  هـــوك علـــى أن  وشـــدد 
االســـتقرار  جلـــب  فـــي  يســـهم  إيـــران 
للشـــرق األوســـط”، مذّكـــًرا بـــأن “إيـــران 

اســـتهداف  وحاولـــت  اإلرهـــاب  ترعـــى 
الســـعودية”. وفـــي هذا الســـياق، أضاف 
“منع تســـلح إيران يحول دون مهاجمة 

جيرانها عبر وكالئها”.
وأضـــاف “نقتـــرب مـــن تحقيـــق نتيجـــة 
مهمة في مساعينا لتمديد حظر السالح 

على إيران.. نســـعى لدفع مجلس األمن 
لتجديد مدة حظر السالح على إيران”.

واعتبـــر أن الرئيـــس األميركـــي دونالـــد 
ترامـــب “كان قوًيـــا جـــًدا علـــى إيـــران”، 
يـــرزح  اإليرانـــي  “النظـــام  أن  مضيًفـــا 
مفتـــوح  والبـــاب  كبيـــر  ضغـــط  تحـــت 
للدبلوماسية.. الرئيس ترامب سيواصل 

الضغط وعلى إيران التجاوب”.
التفـــاوض  بيـــن  إيـــران  هـــوك  وخّيـــر 
االقتصـــادي،  االنهيـــار  مواجهـــة  أو 
مضيًفـــا “سنســـتمر في سياســـة الضغط 
ضـــد  السياســـية  والعزلـــة  االقتصـــادي 
مســـتعدة  المتحـــدة  الواليـــات  إيـــران.. 
ألســـوأ السيناريوهات مع إيران”، وشدد 
علـــى أن “النظام اإليراني ينفق عائدات 

النفط في تمويل اإلرهاب”.

هوك: مستعدون ألسوأ السيناريوهات مع إيران
ــعودية ــتهداف السـ ــت اسـ ــاب وحاولـ ــى اإلرهـ ــران ترعـ طهـ

المبعوث األميركي الخاص بشأن إيران براين هوك )أرشيفية(

دبي - العربية.نت
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   صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيين
 سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة

وكياًل لوزارة شئون مجلس الوزراء
 متمنين لسموه دوام التوفيق والنجاح في خدمة الوطن

في ظل القيادة الحكيمة

�لى  عها �إ ر�لف كا�ت �لف �بر�لي فىي و��ل�ت ها�ل ا�ت ��ل�ت �لي �لمى �آ �أ

ياسر المغربي
  رئيس مجلس ادارة شركة

اليسر لالكياس الورقية ذ.م.م

تـــرأس ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 

اجتماع اللجنة التنسيقية 324 الذي عقد عن بعد.
 وناقشـــت اللجنـــة التنســـيقية آخـــر مســـتجدات التعامل مـــع فيروس 
كورونـــا “كوفيد 19”، كما اســـتعرضت عددا من القوانيـــن التي تتابعها 

اللجنة.

“التنسيقية” تبحث عددا من القوانين

حقـــق برنامج تحديث مصفـــاة بابكو 
إنجـــاًزا فريـــًدا فـــي مضمار الســـالمة 
مـــن  ســـاعة  مليـــون   20 باســـتكمال 
العمل اآلمن، دون وقوع أية إصابات 
مضيعـــة للوقـــت، منـــذ بـــدء عمليـــات 
التنفيـــذ لهـــذا المشـــروع الحيوي قبل 

27 شهًرا.

“بابكو”: 20 مليون ساعة دون إصابات
المنامة - بابكو

)٠٨(

ارتفعـــت قيمـــة عمليـــات 
نقـــاط البيـــع مـــن خـــالل 
االئتمـــان  بطاقـــات 
وبطاقـــات الخصـــم فـــي 
الماضـــي  مايـــو  شـــهر 
قياًســـا   %  7.3 بنســـبة 
بشـــهر أبريل الماضي، إذ 

ســـجلت 152.6 مليـــون دينار في مايـــو مقابل 142.2 مليـــون دينار في 
أبريل، في حين سجلت تراجًعا على أساس سنوي بنسبة 22 % مقابل 

تسجيل 195.6 مليون دينار في مايو 2019.

7.3 % ارتفاع المبيعات عبر بطاقات االئتمان
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أمل الحامد

داوود نصيف

7 خدمات مسموح بها داخـل الصالونـات النسائيـة
المنامة - بنا

أوضحت إدارة الصحة العامة بوزارة 
الصحـــة أن هنـــاك خدمـــات مســـموح 
العمـــل بها داخل صالونـــات التجميل 
النســـائية شـــرط اتباع االشـــتراطات 
الصحيـــة لـــكل خدمـــة؛ لضمـــان الحد 
من انتشـــار فيروس كورونا وحفاًظا 

على الصحة العامة.

وتشـــمل الخدمـــات المســـموح بهـــا 7 
خدمات، منها خدمة رسم الحواجب 
أو تخفيـــف شـــعر الحواجـــب، وإزالة 
الوجـــه  مـــن  والشـــعر  الحواجـــب 
وخدمـــات  الشـــمع،  باســـتخدام 
عالجـــات  أو  والكيراتيـــن  التشـــقير، 
الشـــعر، وخدمات الشـــعر، والبارافين 

)شـــمع لتنعيـــم اليـــد والقـــدم( وطالء 
األظافر، مع اشتراط غسل اليدين أو 

القدمين بالماء.
العامـــة  الصحـــة  إدارة  وأشـــارت 
إلـــى ضـــرورة ارتـــداء كمـــام الوجـــه 
فـــي  األوقـــات  كل  فـــي  والقفـــازات 
خدمـــة  عمـــل  عنـــد  إاّل  الصالونـــات 

تســـتدعي نزعها، والتأكد مـــن التزام 
الصالونات باإلجـــراءات االحترازية، 
وضـــرورة أخـــذ موعـــد قبـــل الذهاب 
للصالون، علًما أنه لن يســـمح بدخول 
الصالونـــات مـــن دون موعد مســـبق، 
ولن تكـــون هناك مســـاحات لالنتظار 

للحصول على الخدمة.



المنامة - وزارة الخارجية

الزياني يشيد بمحتوى كتاب 
“على الخير والمحبة نلتقي”

هيئة البحرين للسياحة والمعارض

ضمــن إطــار مســاعيها لزيــادة أعداد الســياح الوافديــن إلى مملكــة البحرين بعد انقضــاء أزمة “كوفيــد 19”، خصوصا 
من المملكة العربية الســعودية الشــقيقة، أعلنت هيئة البحرين للســياحة والمعارض عن تدشــين حملة جديدة بعنوان 
“#ولهنه_عليكــم”، وســيتم إطالقهــا علــى 3 مراحل على مدار العام، إذ ســتبدأ أوالً بمرحلة “اإللهــام” المعنية بالتواصل 
مع المتابعين رقمًيا، عن طريق المنشورات التفاعلية والجلسات الحية، ومن ثم االنتقال إلى مرحلة “التشجيع” التي 
ستركز على الترويج لألنشطة الُمقامة، وانتهاًء بمرحلة “التحول” التي تتضمن التفاعل الحي مع الزوار بشكل مباشر 

حالما يتم السماح بعقد الفعاليات مرة أخرى.

وقالـــت الهيئة إن الحملة التي ســـيتم 
إطالقهـــا عبر حســـاب هيئـــة البحرين 
تطبيـــق  علـــى  والمعـــارض  للســـياحة 
Bahrain.Ours.Yours.( االنســـتغرام 
ar@(، ســـيركز علـــى الترويـــج لعوامل 
الجـــذب والتجـــارب الفريـــدة بمملكـــة 
البحرين، والتـــي تمنح الزوار ذكريات 
ال تنســـى، رقمًيـــا، عبـــر نشـــر جلســـات 

تفاعليـــة مباشـــرة تهدف إلـــى تعريف 
المتابعين بما تقدمه المملكة.

وتهـــدف الحملـــة أيًضا إلـــى التواصل 
مـــع أصحـــاب المصلحة مـــن قطاعات 
متعددة خالل هـــذه األوقات الصعبة، 
وإعادة تنشـــيط قطاع الســـياحة على 
الصعيد المحلي، عالوة على المجاالت 
األخـــرى المعنية بـــه؛ بغية االســـتمرار 

بتطوير هذا القطـــاع الحيوي، وزيادة 
مساهمته في االقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
لهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض 
نـــادر المؤيـــد “ارتأينـــا أن نطلـــق حملة 
استباقية لزيادة عدد الزوار القادمين 
إلـــى مملكة البحريـــن من جميع أنحاء 
العالـــم، خصوصا مـــن المملكة العربية 

السعودية الشقيقة، التي تشكل نسبة 
كبيرة مـــن إجمالي الســـياحة الوافدة 
القادمـــة إلـــى البحرين ســـنوًيا. ونحن 
نتوقـــع تدفـــق الســـياح مجـــدًدا حـــال 

عـــودة األوضـــاع إلـــى ما كانـــت عليه، 
حيـــث تعتبـــر البحرين دائًمـــا، الوجهة 
األمثـــل لقضاء عطلة نهاية األســـبوع؛ 
مناطـــق  مـــن  العديـــد  لوجـــود  نظـــًرا 
الجـــذب فيهـــا، عـــالوة علـــى التجارب 

التي نقدمها”.
وأضـــاف قائـــالً “لقـــد قررنا أن ندشـــن 
تســـتهدف  متكاملـــة،  رقميـــة  حملـــة 
الجماهيـــر التي انتقلـــت إلى اإلنترنت 
نتيجـــة الوضع الراهـــن؛ وذلك للتوجه 
نحـــو شـــريحة جديدة، وجـــذب جيل 

األلفية وما بعدها”.
ومنـــذ إنشـــائها بالعـــام 2015، وجهت 
هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض 
التســـويق والترويـــج  جهودهـــا نحـــو 

لمملكـــة البحريـــن كوجهـــة فريدة في 
تنســـى  ال  تجـــارب  تخلـــق  المنطقـــة 
بتطويـــر  مســـتمرة  وهـــي  للســـياح، 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  المشـــروعات 
استراتيجيتها السياحية طويلة األمد 
لتســـويق وترويـــج الهوية الســـياحية 
)بلدنـــا بلدكم(، التـــي تركز على ترويج 
علـــى  البحرينـــي  الســـياحي  المنتـــج 
المســـتوى اإلقليمـــي والعالمي، بهدف 
ودعـــم  الســـياحية  المقومـــات  إبـــراز 
الجهود الحثيثة التي تركز على تعزيز 
إســـهامات القطاع بشـــكل إيجابي في 
الناتـــج المحلـــي بالتوافـــق مـــع رؤيـــة 

المملكة االقتصادية 2030.

لزيـــادة أعـــداد الســـياح الوافديـــن إلـــى البحريـــن بعـــد انقضـــاء أزمـــة “كوفيـــد 19”

“السياحــــة” تدشــن حملــــة “#ولهنه_عليكـــم”

المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

البرتغال

بــعــث عــاهــل الــبــالد صاحب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــاللـ ــجـ الـ
برقية  خــلــيــفــة،  آل  عــيــســى 
جمهورية  رئيس  إلــى  تهنئة 
ــيـــســـور  ــبـــروفـ الـــبـــرتـــغـــال الـ
ســوزا،  دي  ريبيلو  مارسيلو 
اليوم  ذكرى  بمناسبة  وذلك 

الوطني لبالده.

بينهــا “الصــوت” ويــروي تاريــخ أســرة آل خليفــة الكــرام

4 مشروعات مهمة تدشنها “الثقافة” هذا العام

اســـتقبل نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة بمكتبه بقصر القضيبية، رئيس 
هيئة الثقافة واآلثار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفة، التي أطلعت ســـموه 
علـــى مضمـــون كتـــاب “دلمـــون حيـــث 
الكثافـــة”، الذي يختصر مفهوم الثقافة 
التراكمية التـــي تتميز بها أرض مملكة 
البحرين من حيث تاريخها واستدامة 
مشـــروعاتها الثقافية لالحتفاء بكثافة 
والثقافيـــة  التاريخيـــة  المقومـــات 

للبحرين.
وفي هذا السياق، استعرضت الشيخة 
مـــي آل خليفـــة المشـــروعات األربعـــة 
التـــي ستدشـــنها الهيئة في هـــذا العام، 

هي:
أواًل: افتتاح جســـر المشـــاة الذي يربط 
اللؤلـــؤ  طريـــق  بدايـــة  بوماهـــر  قلعـــة 
المـــدرج علـــى الئحة التراث اإلنســـاني 

ســـيخدم  الـــذي  لليونســـكو،  العالمـــي 
مرتـــادي مســـار اللؤلـــؤ الذي ســـيكتمل 

العام المقبل.
ثانًيا: اســـتكمال مشـــروع ترميم منارة 
مسجد الفاضل بعد استعادة تفاصيلها 
مـــرة،  أول  إنشـــائها  عنـــد  بـــدت  كمـــا 
لتتناغـــم مع النســـيج العمرانـــي الفريد 

في العاصمة المنامة.
فـــي  النســـيج  افتتـــاح مصنـــع  ثالًثـــا:   
بنـــي جمـــرة، الـــذي يهـــدف إلـــى إحياء 
وتنشيط حرفة النسيج التي اشتهرت 
بها البحرين ألكثر من قرن من الزمان.

رابًعـــا: مشـــروع الصـــوت والضوء في 
قلعة الشـــيخ ســـلمان بن أحمـــد الفاتح 

في الرفـــاع، الذي يحكي تاريخ أســـرة 
آل خليفة الكرام في البحرين.

وأعرب ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة عـــن إشـــادته وتقديـــره لمـــا 
تقوم به هيئة الثقافة واآلثار والشيخة 
مـــي بنت محمـــد آل خليفـــة من جهود 
في خدمة الثقافة واآلثار، التي تشـــهد 
بها البرامج والمشروعات التي تنفذها 
الهيئـــة في مناطـــق المملكـــة المختلفة 
لثقافتهـــا  وتأصيـــاًل  لتراثهـــا  إحيـــاء 
وتخليًدا لتاريخها وحضارتها العريقة.

مـــن جانبها، عبـــرت الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة عـــن عميق شـــكرها 
وتقديرهـــا لمـــا تلقاه من ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة من دعم 
وتشـــجيع لما تقوم به الهيئة من عمل، 
إلبـــراز المكانـــة التاريخيـــة والثقافيـــة 
المحلـــي  المســـتويين  علـــى  للبحريـــن 

والعالمي.

المنامة - بنا
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“العمــل”: دمـج بيانــات ذوي اإلعاقـة 
ــورة ــذك ــم ال ــة  ــئ ــف ال ــن  ــن مـ ــواطـ ــف مـ ــ أل ــؤون 12  ــشـ لـ ــرا  تــيــســي

للرعايـــة  المســـاعد  الوكيـــل  أعلنـــت 
العمـــل  بـــوزارة  االجتماعـــي  والتأهيـــل 
والتنميـــة االجتماعية الشـــيخة عائشـــة 
بموجـــب  انـــه  خليفـــة،  آل  علـــي  بنـــت 
التعـــاون المشـــترك بيـــن الـــوزارة وهيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
ذوي  األشـــخاص  خدمـــة  ملـــف  فـــي 
اإلعاقـــة، تـــم أخيًرا دمج بيانـــات بطاقة 
ذوي اإلعاقـــة المســـجلين لـــدى الـــوزارة 
مـــع النســـخة المطـــورة لبطاقـــة الهوية، 
وذلك بطباعة نـــوع اإلعاقة على بطاقة 
الهويـــة للشـــخص المعـــاق، إذ سيســـهم 
ذلك في تيســـير شـــؤون هذه الشـــريحة 
من المواطنين واســـتفادتهم من المزايا 
التـــي  كافـــة  والتســـهيالت  والخدمـــات 

تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية 
والخاصة لهم.

وأوضحـــت الوكيـــل المســـاعد للرعايـــة 
والتأهيل االجتماعي أن تزويد شريحة 
الهويـــة اإللكترونية ببيانات األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة وتحديـــد نوعيـــة اإلعاقة 
لديهـــم، من شـــأنه أن يغنيهم عن إصدار 
تصدرهـــا  التـــي  اإلعاقـــة  ذوي  بطاقـــة 
الوزارة، وتم بموجب ذلك وقف الوزارة 
إصـــدار بطاقة المعاق واالكتفاء بطباعة 

نوع اإلعاقة على بطاقة الهوية.
وأكـــدت الشـــيخة عائشـــة بنـــت علي آل 
فـــي  تأتـــي  الخطـــوة  هـــذه  أن  خليفـــة، 
إطـــار مواكبـــة التطبيقـــات الحديثة في 
مختلف المبادرات والمشـــاريع الوطنية، 

والتيســـير علـــى هـــذه الفئـــة، موضحـــة 
اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  جميـــع  أن 
المســـجلين لـــدى وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة، البالـــغ عددهم أكثر من 12 

ألف مواطن، بإمكانهـــم تجديد بطاقات 
الهوية الخاصة بهم بالنســـخة المطورة، 
إذ ســـتكون متضمنـــة لبيانـــات اإلعاقـــة، 
مـــا ســـيغنيهم عـــن إصـــدار بطاقـــة ذوي 

اإلعاقة.
للرعايـــة  المســـاعد  الوكيـــل  وقالـــت 
والتأهيـــل االجتماعـــي “إن الهـــدف مـــن 
هـــذه الخطـــوة تقديم أفضـــل الخدمات 
والبرامج من قبل الوزارة للمســـتفيدين 
وفق أعلى مســـتويات الجودة والكفاءة 
واألمن اإللكتروني والصحي، إلى جانب 
ضمان االستفادة من المزايا والخدمات 
والتسهيالت كافة التي تقدمها الجهات 
والمؤسســـات الحكومية والخاصة بكل 

يسر وسهولة. 

الشيخة عائشة بنت علي

نادر المؤيد

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

يشـــارك معهـــد البحريـــن للتدريـــب فـــي 
eLear� (منتـــدى اي ليرنـــت اإللكتروني 
nit( الـــذي تنظمـــه “بوليتكنـــك البحرين” 
فـــي الفتـــرة مـــن 9 � 11 يونيـــو 2020، 
بشـــأن تأثيـــرات االنتقـــال إلـــى التعليـــم 
وجـــودة  مســـتوى  علـــى  اإللكترونـــي 
التعليـــم، بتقديم عدد مـــن أوراق العمل 
خالل المؤتمر الذي يشهد مشاركة عدد 
من مؤسســـات التعليم العالي من داخل 
مملكـــة البحريـــن وخارجهـــا، باإلضافـــة 

إلى عـــدد من الشـــركات الداعمة لعملية 
التعليـــم والتعلـــم عـــن بعـــد مثل شـــركة 

مايكروسوفت.
عـــن  عمـــل  أوراق  المعهـــد  ويقـــدم 
“التأثيرات الســـلبية واإليجابية للتعليم 
االفتراضـــي علـــى مهـــارات الخريجيـــن 
المطلوبـــة في ســـوق العمـــل”، و ”تقديم 
الدعـــم لطلبـــة الفنـــون والتصميـــم فـــي 
”القضايـــا  و  االفتراضـــي”،  التعليـــم 

األخالقية في التعليم االفتراضي”. 

“البحرين للتدريب” يشارك بأوراق 
علمية في منتدى “اي ليرنت”

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، بمكتبـــه في الديـــوان العام 
للوزارة أمس، األمين العام المســـاعد 
العربيـــة  الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس 
الـــدول  بجامعـــة  القومـــي  واألمـــن 

العربية السفير خليل الذوادي.
ورحـــب وزيـــر الخارجية بالـــذوادي، 
مشـــيدا بالجهود الحثيثة التي يقوم 
بهـــا في عملـــه الدبلوماســـي بجامعة 
دوام  لـــه  متمنيـــا  العربيـــة،  الـــدول 

التوفيق والنجاح.

وأهدى الذوادي إلى وزير الخارجية 
الخيـــر  “علـــى  كتابـــه  مـــن  نســـخة 
والمحبـــة نلتقـــي”، الصـــادر أخيًرا، إذ 
أشاد الوزير بهذا اإلصدار القيم الذي 
يتنـــاول مواضيع مهمة وثرية، مثمًنا 
الجهـــود الطيبة التـــي بذلها الذوادي 
في إعـــداد هـــذا الكتاب الـــذي يثري 
بمـــا  البحرينيـــة والعربيـــة،  المكتبـــة 
تضمنه من مقاالت صحافية شـــملت 
االجتماعيـــة  المجـــاالت  مختلـــف 

والثقافية واإلنسانية.

العمــل اســتمرار  لضمــان  الجائحــة  مكافحــة  ســبل  يناقــش  “المســاحة” 

تسويق الخرائط المالحية البحرينية عالمًيا

عقـــد رئيس جهاز المســـاحة والتســـجيل 
العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة اجتماعـــا عـــن بعـــد مـــع الرئيـــس 
الهايدروغرافـــي  لمكتـــب  الجديـــد 
جميـــس  بيتـــر  األدميـــرال  البريطانـــي 
ســـباركس والفريق العامل معه، بحضور 
المديـــر العام للتســـجيل العقاري الشـــيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة والمديـــر 
العام للمســـاحة ناجي سالم ومدير إدارة 
المسح البحري راشد السويدي، إذ تقدم 
رئيـــس الجهـــاز بالتهنئة لألدميـــرال بيتر 
علـــى تعيينـــه في هـــذا منصبـــه الجديد، 

متمنيًا له التوفيق والنجاح. 

وأثناء اللقاء، تم تأكيد استمرار التنسيق 
والتعاون بين جهاز المساحة والتسجيل 
الهايدروغرافـــي  ومكتـــب  العقـــاري 
البريطانـــي، في ظـــل االتفاقيـــة المبرمة 

بيـــن الطرفيـــن والتأكيـــد على اســـتمرار 
العمل بها.

وناقـــش الطرفـــان المواضيع المشـــتركة 
فيمـــا يخص تبـــادل البيانـــات والخرائط 

المالحية البحرية، إضافة إلى ما توصلت 
لـــه عملية تدريب المختصين في الجهاز 
علـــى أحـــدث الوســـائل المتبعـــة في هذا 
المجال، والتنسيق والتعاون فيما يخص 
عملية تســـويق وبيـــع الخرائط المالحية 
البحرينية بصيغها الورقية واإللكترونية 

في األسواق العالمية.
المتخـــذة  اإلجـــراءات  مناقشـــة  وتـــم 
لـــدى الطرفين فـــي ظل جائحـــة كورونا 
المقترحـــة  الحلـــول  ووضـــع  العالميـــة، 
الســـتمرار العمل واإلنتـــاج دون أي تأثير 
علـــى اإلجـــراءات االحترازيـــة المتخـــذة 

للتصدي للجائحة.

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري



33 نائبــا يؤيــدون تمــديــد الحـزمــة االقتصاديــة 3 أشهــر
موقعو البيان: لوال ضخ الحكومة لتعرض المجتمع آلثار سلبية ضخمة

أكد 33 عضـــوا بمجلس النـــواب تأييدهم 
القوي لالقتراح برغبة بشـــأن تمديد فترة 
الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة التـــي تـــم 
ضخهـــا لتعزيـــز االقتصاد الوطنـــي لثالثة 
نهايـــة  حتـــى  لتســـتمر  إضافيـــة  شـــهور 
ســـبتمبر 2020 والذي تقدم به مؤخرا كل 
من رئيســـة المجلس فوزيـــة بنت عبدهللا 
زينـــل والنائـــب عبدهللا الـــذوادي والنائب 
زايـــد  علـــي  والنائـــب  ســـلمان  عبدالنبـــي 

والنائب باسم المالكي.
وقالـــوا في بيـــان إنه لوال قيـــام الحكومة 
بضـــخ تلك الحزمـــة االقتصاديـــة لتعرض 
االقتصاد والمجتمع البحريني آلثار سلبية 
ضخمـــة، ولتـــم تســـريح مـــا بيـــن 30 و40 

% مـــن الموظفيـــن البحرينييـــن، الفتيـــن 
إلـــى أن الحكومـــة وبالتعاون مع الســـلطة 
التشـــريعية اســـتطاعوا أن يحافظوا على 
العمالـــة البحرينية في القطاع األهلي في 
الشـــهور الثالثـــة )أبريـــل ومايـــو ويونيو.، 
مـــا انعكس إيجابا على اســـتقرار المجتمع 
البحرينـــي واالقتصـــاد الوطنـــي بصـــورة 

لمسها الجميع.
عمليـــات  تداعيـــات  مـــن  النـــواب  وحـــذر 
تسريح العمالة على األوضاع االقتصادية 
أن  مضيفيـــن  واألمنيـــة،  واالجتماعيـــة 
فاتـــورة عـــدم اســـتمرار الحزمـــة الماليـــة 
ســـتفوق بكثير ما يمكن تحمله من أعباء 

استمرار الدعم لثالثة أشهر إضافية.
وطالبـــوا بتقديم نفـــس بنود حزمة الدعم 
الماليـــة واالقتصادية خالل شـــهور يوليو 

القطاعـــات  علـــى  وســـبتمبر،  وأغســـطس 
المتضـــررة فقط، مشـــددين علـــى ضرورة 
أن تتحمـــل الشـــركات الكبرى المســـؤولية 
الوطنيـــة االجتماعيـــة، خصوصا أن هناك 
قطاعـــات كثيـــرة اســـتفادت مـــن الدعـــم 
الحكومـــي ولم تتضرر من جائحة كورونا 

بل بالعكس استفادت منها.
وطالبـــوا مـــن الحكومـــة بضرورة دراســـة 
هـــذا االقتـــراح والموافقة عليـــه؛ ألن عدم 
اتخـــاذ إجـــراء خصوصـــا مع قـــرب انتهاء 
فتـــرة الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة في 
يونيـــو الجـــاري، وفـــي ظل عـــدم وضوح 
الرؤيـــة بشـــأن موعـــد االنتهـــاء مـــن أزمة 
وكورونـــا عالميا وعودة ســـوق العمل إلى 
حالتها الطبيعية، ســـيؤدي إلى مشـــكالت 

عديدة.

وأشـــاد النواب بالجهود الوطنية المبذولة 
من قبل فريق البحرين للتصدي لفيروس 
كورونـــا برئاســـة ولـــي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
وجهـــود  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
الحكومة برئاســـة رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، والتي ســـتثمر بالتعاون والتكاتف 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  المعهـــود 
والتشـــريعية والشـــراكة المجتمعيـــة مـــن 

قبل الجميع بالتوفيق والنجاح.
ونوهوا إلى أنه منذ األيام األولى لجائحة 
كرونـــا قامـــت حكومـــة مملكـــة البحريـــن 
بتنفيذ اإلجراءات االستباقية على جميع 
الفيـــروس،  النتشـــار  للتصـــدي  الجوانـــب 

ومنهـــا التوجيـــه الملكـــي الســـامي لجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة بإطالق 

حزمة ماليـــة اقتصادية بقيمـــة 4.3 مليار 
دينار .
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وماذا عن نظام “الفيزا المرنة”؟
Û  ضمــن العديــد مــن الخطــط والمبــادرات والبرامــج

العمــل،  ســوق  وتطويــر  إصــالح  إلــى  الهادفــة 
بمملكــة  العمــل”  ســوق  تنظيــم  “هيئــة  اســتحدثت 
“التصريــح  بـــنظام  ســمي  نظاًمــا جديــًدا  البحريــن 
المرن” أو نظام “الفيزا المرنة” الذي يرمي إلى رصد 
وحصــر وتصحيح أوضاع العمالة األجنبية الســائبة 
أو غيــر القانونيــة أو مــا يســمى فــي منطقتنــا فقــط 
بـــ “فــري فيــزا” والتــي يمكــن ترجمتهــا إلــى “رخصة 
اإلقامــة الحــرة” مــع أن الحريــة ال تعنــي االنعتــاق 

واإلفالت من األنظمة والقوانين ومخالفتها.
Û  إن ظاهــرة العمالة الســائبة أو غير النظامية ليســت

جديدة أو طارئة، لكنها أصبحت اليوم تشكل تحدًيا 
أشــد صعوبة وخطورة وتعقيًدا بالنسبة للمسؤولين 
عــن أســواق العمــل ليس فــي دول مجلــس التعاون 
فحســب بــل فــي الكثيــر مــن دول ومناطــق العالــم، 
وذلــك علــى ضــوء تداعيــات وإرهاصــات جائحــة 
كورونا التي كشــفت عن بشــاعة وقســوة وخطورة 

هذه الظاهرة.
Û  فــي البحريــن وباقــي دول مجلس التعــاون فإن كل

المســؤولين المعنييــن حاولــوا وســعوا فــي مراحــل 
مختلفة وبوســائل متعددة إلــى حل أو حلحلة هذه 
المشــكلة والتصدي لها، فوجــدوا أن كل محاوالتهم 
بئــر  لتجفيــف  الغــرف  محــاوالت  تشــبه  صــارت 
ارتوازيــة يتفجر منها المــاء تلقائيا وذلك من خالل 
تسرب مياه األمطار إلى باطن األرض عبر الفجوات 
األرضيــة، فيصبــح تجفيف تلك البئر أمــًرا صعًبا إن 

لم يكن مستحياًل.
Û  وحتــى محــاوالت التوصل إلــى األرقــام الصحيحة

والدقيقــة لحجــم هــذه العمالة كانت ومــا تزال غير 
ممكنــة، وظلــت اإلحصــاءات تقديريــة فــي أحســن 
تتأرجــح  صــارت  األرقــام  هــذه  أن  كمــا  األحــوال، 
30 و50  بيــن  المــد والجــزر  وتتحــرك مثــل حركــة 
ألًفــا فــي البحريــن بنهايــة القــرن الماضــي، وبلغــت 
تقديــرات وزارة العمل فــي العام 2017 قبل تطبيق 
النظام 100 ألف، ويقدر عددهم اليوم بأكثر من 60 
ألًفا بعد أن تم تعديل أوضاع أكثر من 27 ألًفا منهم.

Û  وأمــام هذه المعضلة، وبســبب تذمرهم واســتيائهم
منهــا، فقــد ظــن البعــض مــن ذوي النوايــا الحســنة 
وقالوا إن وراء تفاقم هذا الوضع أناســا “متنفذين”، 

أو  موفًقــا  االســتنتاج  هــذا  أن  أعتقــد  ال  أننــي  إال 
صحيحا أو دقيقا؛ فعملية االتجار بالبشر والتكسب 
مــن عــرق وجهــد العمــال البائســين ال تحتــاج إلــى 
وجاهــة أو إلــى أصحــاب نفــوذ؛ ولكنهــا تحتــاج إلى 
هــم  الضمائــر ومــن  نصابيــن ومحتاليــن وعديمــي 
على اســتعداد الرتكاب مثل هذه الجرائم ومخالفة 
القانــون وااللتفــاف عليــه والتســلل أو النفــاذ عبــر 

ثغراته وإساءة استخدام أدواته.
Û  فالبئــر االرتوازيــة للعمالة الســائبة كانــت تمتلئ من

خــالل عــدد من سماســرة وتجــار اإلقامــات أو تجار 
الرقيــق الذين، تحت مظلة “نظام الكفالة”، يقومون 
باســتصدار  القانونيــة  القنــوات  اســتغالل  بإســاءة 
سجالت تجارية وهمية بأسمائهم أو بأسماء غيرهم، 
ثــم يؤسســون فروًعــا لكل ســجل منها، وكل ســجل 
من تلك الســجالت وفروعها يؤهلهم للحصول على 
تصاريح الستقدام عمالة أجنبية ُيحِدد عددها نوع 
النشاط الذي يدعون أنهم سيزاولونه، ومن هنا يبدأ 
ســلم التضليــل وااللتفــاف والتحايــل علــى القانون، 
الــذي يحــدث أواًل فــي وزارة التجــارة، ثــم ينتقــل 
إلــى وزارة العمــل، أو اآلن إلــى هيئــة تنظيــم ســوق 
العمل لطلب الحد األقصى المســموح به لكل ســجل 
ولكل فرع، ثم بعدها يأتي الدور على إدارة الهجرة 
والجــوازات التي تصدر تصاريــح القدوم واإلقامة، 
وبعد أن تكتمل الحلقة تصل الضحية للبالد محملة 
باآلمــال واألحــالم ومثقلــة بالديــون والمبالــغ التــي 
دفعتهــا مقدًمــا لكفيلهــا وسماســرته للحصــول على 
هــذه الرخــص، فيقــوم الكفيل بإطالقها في الســوق 
فــور وصولهــا، ويظل يســتلم منها إتاوات ورســوًما 
شــهرية منهكــة، وهــذا األســلوب هو األســلوب ذاته 
مــن  الكثيــر  وفــي  المجلــس.  فــي كل دول  المتبــع 
األحيــان تتحلــل هــذه الضحية تدريجًيــا من قبضة 
كفيلهــا تاجــر العــرق، وتــذوب في مجموعــة العمالة 
غيــر القانونية التــي انتهت صالحيات رخص عملها 
وإقامتها، إن هذه الفئة من العمالة السائبة أصبحت 
تشــكل 15 % فقــط مــن عددهــا الكلي، أما نســبة الـ 
85 % الباقيــة منهــا فإنهــا تتراكم مــن خالل قنوات 
أو مصادر أخرى أهمها الشــركات التي تحصل على 
إلــى جلــب عمالــة  أو مشــروعات وتحتــاج  أعمــال 
أجنبيــة لتنفيذهــا، وبعــد انتهاء المشــروع الذي في 

يدهــا، أو في حالة عدم حصولها على مشــروع آخر 
فإنهــا فــي أحيــان كثيــرة تقــوم بالتخلــص مــن هذه 
العمالــة بإطالقها في الســوق إما لعجزها عن توفير 
تكاليــف إعادتهــا إلــى أوطانهــا، أو للتهــرب مــن ذلك 
دون تجديــد تصاريــح عملهــا وإقامتهــا، يضاف إلى 
ذلــك حــاالت إغالق أو إفالس العديد من الشــركات 
والمؤسســات التــي توقف نشــاطها وتقــذف بعمالها 
فــي الســوق، إلــى جانــب هــروب بعــض العمــال مــن 
مــن  ســبب  ألي  القانونيــة  مواقعهــم  أو  أعمالهــم 
األســباب واالنضمام إلى السوق غير القانونية دون 
موافقــة أو ضلــوع صاحــب العمــل الكفيــل في مثل 

هذه الحاالت. 
Û  األجهــزة وصغــر  ضعــف  بســبب  ذلــك  كل  يحــدث 

الرقابيــة المعنيــة فــي كل جهــة وانعــدام التنســيق 
فيما بينها.

Û  ورغــم أن العامــل في كل هذه الحاالت هو الضحية
وليــس المجــرم الحقيقــي إال أنــه فــي حالــة ضبطــه 
معاقبتــه  وتتــم  لــه،  مخالفــا  القانــون  أمــام  يعتبــر 
وتســفيره، وتتــم محاســبة الكفيــل إن كان مــا يزال 

باقًيا، أو تم تحديده والعثور عليه.
Û  ومــع كل الجهــود والمحــاوالت فقــد بقيــت العجلــة

علــى دورانهــا، وظلــت عمليــة تغذيــة البئــر وغــرف 
مياههــا مســتمرة، إلــى أن أصبحــت العمالة الســائبة 
االقتصاديــة،  الحركــة  مــن عناصــر  نمًطــا وعنصــرا 
واكتســبت صفــة “العمالــة الهامشــية”، وهــي حالــة 
ليســت شــاذة أو غريبــة أو نــادرة، بــل هــي معروفة 
ومقبولــة فــي مختلف اقتصــادات العالم بخصائص 
مختلفــة، ففــي دول مجلــس التعــاون فــإن العمالــة 
الوافــدة  العمالــة  مــن  تنحصــر وتتكــون  الهامشــية 
بشــكل أساســي، والتــي أصبحــت تتضخــم خــالل 
العقــود األربعــة الماضية، ووجدت لهــا موطئ قدم، 
وطلًبــا وقبــواًل فــي ســوق العمــل، وأصبحــت تلبــي 
احتياجات المؤسســات الصغيــرة وصغار المقاولين 
وســد احتياجات قطاعات متفرقة من الســكان في 

أعمال التصليح والصيانة وغيرها من الخدمات.
Û  لقــد أصبــح نظــام “الفيــزا المرنــة” منــذ تدشــينه في

البحريــن فــي العــام 2017 يتعــرض إلــى َحملــة أو 
ُجملة من االعتراضات واالنتقادات، وأصبح يشــكل 
مصدر أرق وقلق للكثيرين من المراقبين والمهتمين 

بســوق العمــل، علــى أســاس أن هــذا البرنامــج لــم 
الملــف وحــل  هــذا  إغــالق  فــي  اآلن  ينجــح حتــى 
المشــكلة التي ما تزال قائمة؛ بل إنه رســخها وقننها 
وضاعف من حالة تشبع السوق من العمالة الوافدة 
والفائضة، ولم يتصد في الواقع للمنتهكين للقانون، 
بــل إنــه أقــر وشــرعن مخالفاتهم، وشــجع مزيدا من 
العمالــة القانونية المنتظمة علــى الهروب واالنتقال 
إلى العمالة الســائبة، وقوى شوكة منافستها للعمالة 
الوطنية، إذ أصبحت هذه المنافســة مشروعة اآلن. 
ويضيــف المنتقــدون أن مــا يؤكــد خلــل وعــوار هذا 
النظــام هــو أن تطبيقه ظل إلى يومنا هذا محصورا 
دول  مــن  أي  تحــاول  ولــم  البحريــن،  مملكــة  فــي 

مجلس التعاون األخرى األخذ به وتبنيه.
Û  فــي المقابل فإن المؤيدين لهــذا النظام والمدافعين

وأشــجعها  المحــاوالت  أنجــح  مــن  يعتبرونــه  عنــه 
للتصــدي لهــذه المشــكلة، ويجــدون أنــه مــاض بتأن 
وثبــات فــي تحقيــق أهدافــه التــي مــن بينهــا إيجاد 
ومتابعــة  ومراقبــة  رصــد  مــن خاللهــا  يمكــن  آليــة 
العمالــة الســائبة وتصحيــح أوضاعهــا، إذ تــم حتــى 
اآلن تســجيل وتصحيــح أوضــاع أكثــر مــن ربعهــا، 
وتحميلها أعباء مالية لم تكن تتحملها من قبل مما 
ســيؤدي إلــى إضعــاف ميزتها التنافســية في ســوق 
العمــل، باإلضافــة إلــى حرمــان المتاجريــن بالبشــر 
مــن المــوارد واألمــوال التــي كانوا يجنونهــا، كما تم 
القضــاء علــى نشــاطهم وســحب البســاط من تحت 
أقدامهــم وتنظيــف البــالد مــن أهــم وجه مــن أوجه 

جريمة االتجار بالبشر.
Û  وتطبيقــه إقــراره  قبــل  النظــام،  هــذا  أن  شــك  وال 

والتمحيــص  للدراســة  أخضــع  قــد  كان  بســنوات، 
ضمــن معطيــات كانــت ســائدة وقتها، وفــي أوضاع 
والتــي  واجتماعيــة مختلفــة  اقتصاديــة  وظــروف 
تغيــرت اآلن، ما يســتوجب مراجعته وتقييمه على 
ضوء ما تحقق من نتائج وإنجازات، وإخفاقات إن 
وجــدت، وحيــال ما واجهه من نقــد واعتراض ومن 
إشــادة وثنــاء، فاألنظمــة والقوانين ليســت نصوًصا 
منزلة مقدسة، منزهة عن الخطأ والضالل، وال تقبل 

التعديل والتطوير أو حتى اإللغاء.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

محرر الشؤون المحلية

“الكهرباء”: غلق مركز المحرق و“الكاونتري مول”
تقديـــم الخدمـــات إلكترونيـــا... وال خدمـــات تتطلـــب الحضـــور الشـــخصي

والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  أصـــدرت 
توضيحـــا بشـــأن مالحظـــات المجلـــس 
البلـــدي بشـــأن إغـــالق فـــرع خدمـــات 
المشـــتركين بمحافظـــة المحـــرق. هـــذا 

نصه:
تـــود الهيئـــة التأكيـــد فـــي بـــادئ األمـــر 
علـــى أنها دائًمـــا تضع ضمـــن أولوياتها 
بشـــكل  وتهـــدف  المشـــتركين  رضـــا 
لهـــم  الطـــرق  أســـهل  إليجـــاد  مســـتمر 
إلنجـــاز خدماتهـــم المقدمـــة مـــن قبـــل 
الهيئة، كمـــا أن الهيئة تراقب عن كثب 
وعن قرب مشـــتركيها مع االستشـــاري 
ولســـالمتهم  وايمـــن،  اوليفـــر  عالمـــي 
التحـــّول  بتحقيـــق  الهيئـــة  عمـــدت 

اإللكترونـــي والســـّيما فـــي ظـــل هـــذه 
التـــي تتطلـــب  الظـــروف االســـتثنائية 
التحـــّول اإللكترونـــي لتطبيـــق التباعد 
االجتماعـــي، ولذا أتاحـــت الهيئة عددا 
مـــن القنـــوات اإللكترونية التـــي تتيح 
للمشـــتركين إنجـــاز جميـــع معامالتهـــم 

دون الحاجة لزيارة مركز الخدمة.
وتلفت الهيئة إلى أن أفضل الممارسات 
العالمية المطبقة والمتطورة ال تتطلب 
الحضـــور الشـــخصي لمراكـــز الخدمـــة، 
موضحـــة أن الهـــدف مـــن غلـــق مركـــز 
المحـــرق والكاونتـــري مول هـــو تقديم 
الخدمـــات إلكترونًيا، كمـــا أنه ال توجد 
أي خدمة تتطلب الحضور الشـــخصي 

من قبل المشترك لمراكز الخدمة، الفتًة 
إلـــى أن ذلك يأتي ضمـــن خطة عمدت 
الهيئـــة لتفعيلهـــا بشـــكل كامـــل خـــالل 
جائحـــة “كورونا” بهـــدف الحفاظ على 
سالمة المشتركين وسالمة الموظفين 
العاملين لدى الهيئـــة، مؤكدًة على أنها 
تشـــدد بأهميـــة الحفـــاظ علـــى ســـالمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي المملكـــة 
وحيـــث إن التحـــّول اإللكترونـــي يأتي 
بهـــدف التماشـــي مع الجهـــود الوطنية 
لمكافحة فيروس كورونا والتي تشدد 

على أهمية التباعد االجتماعي.
وتشـــير الهيئـــة إلـــى أنهـــا تتيـــح عـــدة 
إلكترونًيـــا  خدماتهـــا  لتقديـــم  قنـــوات 

الحكومـــة  موقـــع  خـــالل  مـــن  ســـواء 
مـــن  أو   ،bahrain.bh اإللكترونيـــة 
خالل مركز االتصـــال الذي يعمل مدار 
الســـاعة17515555، فضاًل عن تطبيق 
للمشـــتركين  يوفـــر  الـــذي   Skiplino
خدمـــة التحـــدث مع الموظفين ســـواء 
مـــن خـــالل مكالمـــة عاديـــة أو مكالمـــة 

فيديو.
بـــأي  ترحـــب  أنهـــا  الهيئـــة  تنـــّوه  كمـــا 
مقترحات من المجلس البلدي لتسهيل 
والمـــاء،  الكهربـــاء  خدمـــات  تقديـــم 
مشـــيرًة في ذات الســـياق أنها لم تتلق 
أي شـــكوى مـــن قبـــل مواطنين بشـــأن 

مركز المحرق.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

المنامة - وزارة الداخلية

صرح المدير العام لمديرية شرطة المحافظة الشمالية، بأن شرطة المديرية سجلت 
1150 مخالفـــة عـــدم ارتـــداء كمامة الوجـــه باألماكـــن العامة منذ البـــدء في تطبيق 
القـــرار؛ تنفيـــذا لتعليمات رئاســـة األمن العام وتعزيـــزا لاللتزام بتطبيـــق اإلجراءات 
االحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. وأضاف أن المديرية تتخذ اإلجراءات 
الالزمـــة التي تقضي بضـــرورة التباعد االجتماعي في األســـواق والمحال التجارية 
والمتنزهـــات والتقيـــد بعدم التجمع ألكثر من 5 أشـــخاص مع ضرورة االلتزام بلبس 
الكمامـــة، كمـــا تواصل المديرية حمالتها التوعوية التي تحث من خاللها المواطنين 
والمقيميـــن علـــى القيـــام بدورهم وتأكيـــد أهمية التزامهـــم بالقـــرارات واإلجراءات 

االحترازية لدعم جهود الدولة في مكافحة هذا الفيروس.

تسجيل 1150 مخالفة كمامة
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أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس اهتمام غرفة البحرين البالغ بمعالجة 
مختلــف المعوقــات التــي تواجــه أصحــاب األعمــال البحرينييــن والقطاع الخــاص في ظل 

األوضاع الراهنة التي يواجهها العالم أجمع نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأعـــرب في اجتمـــاع المجموعة التنســـيقية 
الرابـــع عشـــر للـــدورة الحاليـــة )29( لمجلـــس 
إدارة الغرفة، الذي ُعقد عن ُبعد صباح أمس 
الثالثـــاء الموافـــق 9 يونيـــو 2020، بحضـــور 
نائبيـــه األول خالـــد نجيبـــي والثانـــي محمد 
الكوهجـــي، ورئيســـة المجموعة التنســـيقية 
الســـلوم،  أحمـــد  ونائبهـــا  جناحـــي  ســـونيا 
والرئيـــس التنفيـــذي للغرفـــة شـــاكر الشـــتر، 
الدائمـــة  اللجـــان  رؤســـاء  جميـــع  بمشـــاركة 
بالغرفـــة، عـــن اعتـــزازه وتقديـــره العميقيـــن 
للحكومة الموقرة ولجميع الجهات الرســـمية 
والـــوزارات والهيئات علـــى دعمها ومؤازرتها 
غيـــر المحـــدودة للغرفـــة والقطـــاع الخـــاص 
لمســـاندة ومـــؤازرة المؤسســـات والشـــركات 
الســـلبية  للتأثيـــرات  للتصـــدي  البحرينيـــة 
لجائحـــة كورونا، ومســـاعدتها على مواصلة 
اســـتمراريتها عبر حزمة مـــن المبادرات التي 
طالبـــت بها الغرفة لحماية التجار ومســـاندة 
شـــركاتهم ومؤسســـاتهم التجاريـــة للحيلولة 
واإلغـــالق  اإلفـــالس  لخطـــر  تعرضهـــا  دون 
نتيجـــة الركـــود االقتصـــادي الـــذي تواجهـــه 
معظـــم قطاعـــات األعمـــال واألنشـــطة التـــي 

تمارسها.
مـــن  عـــدد  مناقشـــة  االجتمـــاع  فـــي  وتـــم 
الموضوعـــات المهمة التي ركزت في مجملها 
فـــي  الراهنـــة  االقتصاديـــة  األوضـــاع  علـــى 
مملكـــة البحريـــن، إلـــى جانـــب التعـــرف على 
التـــي  بالتحديـــات  الخاصـــة  المســـتجدات 
تواجه التجار في مختلف القطاعات، كما تم 
استعراض مبادرات وتوصيات لجان الغرفة 
الدائمـــة لمواجهة الجائحة والتنســـيق القائم 
بيـــن الغرفـــة والجهـــات المعنية فـــي المملكة 
لمعالجتها للمســـاهمة في عودة أنشطتها إلى 
ســـابق عهدها وتعافيها بأسرع وقت إن شاء 
هللا، والُســـبل الالزمة لدعم أصحاب األعمال 

في مرحلة ما بعد كورونا.

استبيان الغرفة

وتم في االجتماع اســـتعراض نتائج التقرير 
الثالـــث لآلثـــار االقتصاديـــة لجائحـــة كورونا 
والمبـــادرات  الدراســـات  أعـــّده مركـــز  الـــذي 
بالغرفة بشـــأن “تداعيات آثار جائحة كورونا 
على القطاع الخاص”، وقد خلصت الدراســـة 
التـــي شـــارك فيهـــا أكثـــر مـــن 1000 صاحب 
عمل من جميع القطاعات االقتصادية والتي 
هدفت إلى التعرف علـــى تداعيات الجائحة 
علـــى القطاع الخـــاص، إلى عدٍد مـــن النتائج 
التـــي توضـــح أبـــرز القطاعـــات االقتصاديـــة 
المتضررة جراء الجائحة، واألقل تضررا كما 

يلي:
أبـــدى 70 % مـــن أصحاب األعمـــال تفاؤلهم 
أن  المملكـــة، متوقعيـــن  اقتصـــاد  بمســـتقبل 
يتعافـــى اقتصاد البحريـــن عموما على مدى 

ســـنتين إلـــى 3 ســـنوات المقبلة، فـــي الوقت 
الـــذي توقع فيـــه 77 % من أصحاب األعمال 
أن تتعافى أعمالهم التجارية خالل 12 شـــهر 
بعـــد انتهـــاء األزمـــة، كما ســـجل نحـــو 61 % 
مـــن أصحـــاب األعمال نمـــًوا فـــي دفوعاتهم 
كورونـــا  جائحـــة  دفعـــت  إذ  اإللكترونيـــة، 
بالمســـتهلكين وأصحاب األعمـــال إلى إعادة 
النظـــر باســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي إنجـــاز 
معامالتهم التجارية عبر الوســـائل والبرامج 
اإللكترونيـــة  والمنصـــات  والتطبيقـــات 
الحديثـــة، مـــن أجل سالســـة العمـــل وضمان 

استمراريته.

67 % توقعوا انخفاض اإليرادات

وعن أبرز المخاوف التي أشار إليها أصحاب 
األعمال في حال استمرار الركود االقتصادي، 
أبـــدى 84 % من أصحاب األعمال مخاوفهم 
بشـــأن دفع رواتـــب الموظفين بســـبب زيادة 
األعبـــاء الماليـــة، وعليـــه توقـــع 39 % مـــن 
أصحاب األعمال تسريح أكثر من 20 % من 

موظفيهم خالل الفترة المقبلة.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمـــدى اســـتمرار التدفـــق 
النقـــدي لألنشـــطة التجاريـــة خـــالل الفتـــرة 
المقبلـــة، فقد توقع نحـــو 49 % من أصحاب 
األعمال أن يســـتمر التدفق النقدي فقط بين 
شهر و6 أشـــهر، كما أوضحت نتائج الدراسة 
إلى تأثر 83 % أصحاب األعمال بعد تطبيق 
قـــرار اإلغـــالق االحترازي للمحـــال الصناعية 
الصناعـــة  وزارة  عـــن  الصـــادر  والتجاريـــة 
والتجـــارة والســـياحة، ما دفعهم إلـــى اتخاذ 
تدابيـــر تضمـــن اســـتمرارية عملهـــم، إذ فّعـــل 
45 % منهـــم العمـــل عبر اإلنترنـــت، وقام 30 
% منهـــم بتوصيـــل الخدمـــات والمنتجـــات 
إلـــى المنـــزل، وذهـــب 33 % إلى استكشـــاف 

منتجات جديدة لخدمة عمالئهم.
وفيمـــا يتعلـــق بتوقعـــات أصحـــاب األعمـــال 
حـــول إيراداتهـــم في حال اســـتمرار انتشـــار 
المشـــاركين  مـــن   %  67 فتوقـــع  “كورونـــا”، 

في االســـتبيان أن يســـجلوا انخفاًضـــا كبيًرا 
فـــي إيراداتهـــم، أمـــا 32 % مـــن المشـــاركين 
منشـــآتهم.  وإفـــالس  إغـــالق  يتوقعـــون 
وســـجلت نســـبة مشـــاركة قطـــاع الســـياحة 
والضيافة في االســـتبيان نحو 8 % فقط، إذ 
توقعـــت 43 % من منشـــآت قطاع الســـياحة 

والضيافة اإلغالق واإلفالس.
وأشـــاد رئيـــس الغرفـــة بالمشـــاركة الواســـعة 
مـــن قبـــل أصحـــاب األعمـــال لإلجابـــة علـــى 
االســـتبيان، مؤكًدا أن مشـــاركتهم خير دليل 
علـــى وعيهـــم الكبيـــر وثقتهـــم فـــي غرفتهم 
التجاريـــة، وأضـــاف “مـــن جانبنـــا فـــي غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن فإننـــا نبـــذل كل 
مـــا بوســـعنا للمحافظـــة علـــى الشـــراكة مـــع 
الجانب الحكومي وتفعيلها عبر نقل مرئيات 
وتوصيـــات المشـــاركين في هذا االســـتبيان 
إلـــى جميـــع الجهـــات ذات العالقـــة، وبذلـــك 
تكون الغرفة هي منبر التجار ومحل ثقتهم”.

مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للغرفة 
البحريـــن  غرفـــة  فـــي  “إننـــا  الشـــتر  شـــاكر 
نؤمـــن بـــدور القطـــاع الخـــاص في المســـيرة 
التنمويـــة خصوًصا في ظـــل الظرف الطارئ 

الـــذي يمر بـــه االقتصاد العالمي ككل بســـبب 
جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19(، ومـــن منطلق 
حرصنـــا على إطالع أعضـــاء الغرفة بأحدث 
بصـــورة  عملنـــا  االقتصاديـــة،  المســـتجدات 
مســـتمرة خالل الفتـــرة الماضية على إصدار 
الدراســـات التـــي تســـاعد في رســـم الخطط 
المســـتقبلية ألصحـــاب األعمـــال بمـــا يضمـــن 
هـــذه  فـــي  التجاريـــة  أعمالهـــم  اســـتدامة 
الظروف، ونقوم اليوم بمتابعة ما بدأناه عبر 
نشر نتائج االستبيان الذي أعدته الغرفة في 

هذا الشأن خدمًة للشارع التجاري”.

 توصيات اللجان الدائمة 

البالـــغ  بالغرفـــة،  الدائمـــة  اللجـــان  وطالبـــت 
عددهـــا ١٠ لجـــان، أثناء االجتمـــاع بعدٍد من 
األمور والتوصيات المقترحة وطرحت عددا 
من األفكار والتوصيـــات والرؤى النّيرة التي 
من شـــأنها المســـاهمة في االرتقـــاء بالقطاع 
الخاص تمهيًدا لرفعهـــا إلى الجهات المعنية؛ 
بهدف معالجـــة القطاع الخاص ومســـاعدته 
في ســـرعة التعافي من اآلثار الســـلبية التي 
تعـــرض لهـــا نتيجـــة األوضـــاع الراهنـــة منها: 

علـــى صعيـــد مجـــال األغذيـــة طالبـــت لجنة 
الثـــروة الغذائيـــة بالغرفة بضرورة اإلســـراع 
في تأســـيس مشـــروع هيئة للـــدواء والغذاء 
الـــدول  بجميـــع  أســـوة  البحريـــن  بمملكـــة 
المجاورة؛ للمحافظة علـــى ديمومة توافرها 
لمواجهة أي ظروف طارئة الســـيما في مثل 
هـــذه األوضـــاع الراهنـــة التـــي نتعـــرض لهـــا؛ 
نتيجة تراجع عمليات االســـتيراد والتصدير 
فـــي ظل هـــذه الجائحة، إلى جانب مناشـــدة 
الجهـــات المعنيـــة بإعادة فتـــح برامج الدعم 
خصوصا للمؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
وقطـــاع المطاعـــم؛ نظـــًرا لتضـــرر أنشـــطتها 

بشكٍل ملحوظ.
والتدريـــب  التعليـــم  قطـــاع  صعيـــد  وعلـــى 
تـــم مناقشـــة المشـــكالت التـــي يتعـــرض لهـــا 
قطـــاع التدريـــب الـــذي يعـــد مـــن القطاعات 
المتوقفـــة حاليا، إلـــى جانـــب المطالبة بمنح 
البنـــوك والمصـــارف قروضـــا ميســـرة للطلبة 
لمســـاندتهم وللمواصلـــة فـــي ســـير العمليـــة 
التعليمية التي من المرجح عودتها بإذن هللا 
في ســـبتمبر مـــن العام الجاري حســـب ما تم 
اإلعالم عنه في وســـائل الصحافة واإلعالم، 

أمـــا فيما يتعلـــق بقطاع الســـياحة والضيافة 
الـــذي ُيمثـــل القطـــاع األكبـــر تضررا مـــن بين 
جميع قطاعات األعمال فقد تمت المناشـــدة 
بضـــرورة دعمـــه والعمل على ســـرعة اقتراح 
الحلول المناســـبة إلنقاذ الشركات السياحية 
من خطـــر اإلفالس ومـــا ســـيترتب عليه من 
تســـريح للموظفين وبالتالي تفشـــي مشـــكلة 

البطالة وارتفاع معدالتها.
وأشـــاد رئيـــس الغرفة في االجتمـــاع بالدعم 
الكبيـــر والمتواصـــل الـــذي توليـــه الحكومـــة 
الموقـــرة للقطـــاع الخـــاص، مؤكـــًدا اهتمـــام 
مجلس إدارة الغرفة بتعزيز التواصل الدائم 
مـــع اللجـــان؛ باعتبارهـــا أهـــم آليـــات تفعيـــل 
خطـــط وأهداف الغرفة، وأداة تواصل فاعلة 
بيـــن الغرفـــة وأعضائها والمجتمـــع التجاري، 
وعامـــاًل فاعل فـــي تحريك وتســـيير العجلة 

االقتصادية في البالد.
وبـــدوره، أكـــد النائـــب األول لرئيـــس الغرفة 
خالـــد نجيبي أن مجلـــس إدارة الغرفة يعتبر 
اللجـــان الذراع األيمن له فـــي تنفيذ الخطط 
والسياسات والبرامج التي يضعها ويتبناها، 
كمـــا أنهـــا مـــن جهـــة أخرى أحـــد أهـــم أدوات 
التواصـــل بين الغرفة وأعضائها، مشـــيًرا إلى 
أن مجلـــس اإلدارة إدراًكا منـــه بأهميـــة هذه 
اللجـــان والحرص علـــى تقديم الدعم الكامل 
لها، ومعالجـــة جميع التحديـــات والمعوقات 
التـــي تواجـــه قطاعـــات األعمـــال؛ مـــن أجـــل 
التغلـــب عليهـــا، وصواًل إلى الهدف المشـــترك 
وهو عودة النشاط االقتصادي واالستثماري 
والصناعي في مملكـــة البحرين إلى ازدهاره 
ونموه في أقـــرب وقت، مؤكدا أن الغرفة لم 
ولـــن تألو جهًدا لتســـخير إمكاناتها وطاقاتها 
من خـــالل الشـــراكة والتعاون مـــع الحكومة 
الموقرة بمختلـــف وزاراتها وأجهزتها لتذليل 
مختلـــف المعوقـــات أمـــام أصحـــاب األعمال 
والتجار البحرينيين باعتبارها مظلة القطاع 

الخاص. 

شكر وتقدير

البحريـــن  تجـــارة وصناعـــة  وأكـــدت غرفـــة 
لعبتـــه  الـــذي  والســـريع  اإليجابـــي  الـــدور 
مبكـــرة  إجـــراءات  حزمـــة  عبـــر  الحكومـــة، 
داعمة للقطاعـــات االقتصادية المتأثرة بهذه 
الظروف االستثنائية أسهمت في المحافظة 
علـــى الوضـــع االقتصادي للمملكة واســـتقرار 
الحفـــاظ  ومواصلـــة  العـــام،  المحلـــي  األداء 
على عمليات النمو االقتصادي، والتقليل من 
التأثيرات والتداعيات الســـلبية على القطاع 
الخـــاص من خـــالل إطـــالق الحزمـــة المالية 
التـــي اســـتفاد منها نحو 73 % من منتســـبي 

الغرفة المشاركين في االستبيان.
 كما تشـــيد غرفـــة البحرين بتضافـــر الجهود 
بيـــن القطاعين العام والخـــاص وتقوية أطر 
الحكومـــة والغرفـــة؛  بيـــن  المشـــترك  العمـــل 
من أجل تجـــاوز هذه األزمة بأقل الخســـائر، 
والعمل ســـوًيا على المســـاهمة فـــي النهوض 
باالقتصـــاد الوطني وديمومـــة عجلة التنمية 

في مملكة البحرين.

االجتماع عن بعد

سمير ناس

السنابس - الغرفة

70 % من أصحاب األعمال متفائلون بمستقبل االقتصاد
ــر ــائ ــس ــخ ــا” بـــأقـــل ال ــ ــ ــورون ــ ــ ــاوز “ك ــجـ ــتـ ــنـ ــود الـــقـــطـــاعـــيـــن سـ نــــــاس: بـــجـــهـ
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تســـتهتروا وال  االجتماعـــي  التباعـــد  بإجـــراءات  تقيـــدوا  “الصحـــة”: 

شــددت وزارة الصحــة علــى أهميــة التقيد بالقــرارات واإلجــراءات االحترازية والتدابيــر الوقائية من خــال االلتزام 
بمعايير التباعد االجتماعي وتقليل المخالطة لتجاوز جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، بما يسهم في الحفاظ على 
صحة وســامة المواطنين والمقيمين، مؤكدة ضرورة االلتزام بالمســؤولية المجتمعية المشــتركة، وعدم التهاون في 

تطبيق التعليمات واإلجراءات الوقائية كافة للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الفحوصات 
يوميـــا  إجراؤهـــا  يتـــم  التـــي  المختبريـــة 
تكشـــف عـــن ارتفـــاع فـــي أعـــداد الحاالت 
القائمـــة بفيـــروس كورونـــا الناجمـــة عـــن 
المخالطـــة لحـــاالت قائمـــة، التـــي من أهم 
أســـبابها التجمعات األسرية واالجتماعية، 
والخـــروج مـــن المنـــزل لغيـــر الضـــرورات، 
بالتعليمـــات  االلتـــزام  عـــدم  جانـــب  إلـــى 
واإلرشـــادات الصحيـــة الالزمـــة والتهاون 
في التطبيق السليم لإلجراءات والتدابير 

الوقائية.
وكشـــفت وزارة الصحـــة عـــن أنه بحســـب 
تفاصيـــل أثر المخالطين تم رصد 91 حالة 
مخالطة وتبين أن ما نســـبته 48.3 % من 
المخالطيـــن هـــم مـــن أفـــراد عائلـــة الحالة 
القائمـــة، و 26.4 % هـــم مـــن المخالطيـــن 
للحالـــة القائمة في العمـــل، و 25.3 % هم 
ممـــن خالطـــوا الحالـــة القائمـــة فـــي أماكن 

أخرى.
وأوضحـــت الوزارة أن جميـــع المخالطين 
للحالـــة القائمة البالـــغ عددهم 91 حالة تم 
إخضاعهـــم للفحوصـــات المختبريـــة التي 
كشـــفت عن انتقال العـــدوى إلى 33 حالة 
ليصبحـــوا ضمن الحاالت القائمة، وأن 58 
من العدد اإلجمالي كانت نتائجهم ســـلبية 
وهـــم تحت الحجر الصحـــي المنزلي، في 
حيـــن أن العمل مســـتمر لمعرفـــة تفاصيل 

أثر المخالطين لهذه الحاالت الجديدة.
اختصـــار  بأهميـــة  الـــوزارة  ونوهـــت 
العائليـــة  التجمعـــات  علـــى  التجمعـــات 
المنـــزل،  بنفـــس  للســـاكنين  الصغيـــرة 
للضـــرورة  إال  الخـــروج  بعـــدم  وااللتـــزام 
الكمامـــات  ارتـــداء  وإلزاميـــة  القصـــوى، 
خـــارج المنزل في كل األماكـــن واألوقات 
مـــا عدا أثنـــاء قيـــادة الســـيارة، وارتدائها 
المشـــي  رياضـــة  ممارســـة  عنـــد  أيًضـــا 
واســـتثناء الرياضات التـــي تتطلب جهًدا 
بدنًيـــا شـــديًدا، مثـــل: الجـــري والســـباحة 
وركـــوب الدراجـــات الهوائية، كمـــا أنه من 
المهـــم ارتداؤهـــا عنـــد مقابلـــة أشـــخاص 
لديهـــم أمـــراض وظـــروف صحيـــة كامنة 
أو مـــن كبار الســـن المعرضين أكثر للخطر 

داخـــل إطـــار األســـرة الواحـــدة، وااللتزام 
بمعايير التباعد االجتماعي.

بالمواطنيـــن  الصحـــة  وزارة  وتهيـــب 
اإلرشـــادات  اتبـــاع  بأهميـــة  والمقيميـــن 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  الصـــادرة  التوعويـــة 
والمتمثلة في االســـتمرار بااللتزام بغســـل 

اليديـــن بالمـــاء والصابـــون جيـــًدا بشـــكل 
دوري، مـــع الحرص على اســـتخدام معقم 
واألشـــياء  األســـطح  وتنظيـــف  اليديـــن، 
متكـــرر  بشـــكل  اســـتخدامها  يتـــم  التـــي 
وتعقيمهـــا جيًدا بصورة دوريـــة، وتغطية 
الفم عند السعال، والتخلص من المناديل 

الصحيحـــة،  بالطريقـــة  المســـتخدمة 
لمـــس أي شـــخص يعانـــي مـــن  وتجنـــب 
الحمى أو السعال، ودعت في حال ظهور 
أعـــراض على أي شـــخص عليـــه االتصال 
بــــ )444( واتبـــاع التعليمـــات التي ســـوف 

تعطى إليه.
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غرفة بماليين الجدران
Û  ،مهمــة القلــم أن يحول الحرائق إلى حدائق، والطعنات إلى قبالت

والخنجــر إلــى مبخــر والرصاصة عند القلق إلــى قصاصة من ورق 
بيد طفلة تلهو بالرمل على شاطئ. أن يحول االتهام إلى اقتحام، 
واالحتياج إلى اجتياح، والعيادة إلى قالدة والمدرعة إلى مزرعة، 
كما يقول أدونيس “مألني العالم بالجراح  لكن لم يخرج منها غير 
األجنحــة”.. لــو كان بمقــدوري لجعلــت الكلمــات تصافــح دمــع كل 
عاشــق يختبــئ فــي الليــل بحثــا عــن حصاة يتيمــة آلخر مــا تبقى 
من أطالل ذكرى الحبيبة التي جعل منها مزاره الخاص وطقوسه 
المتفــردة بالبــكاء كقصــة حــب الشــاعر األلمانــي، هولدرليــن الــذي 

ماتت حبيبته لغيابه، وجن هو اآلخر لرحيلها. 
Û  يقــول الفيلســوف الرومانــي ســيوران “إّن الكتابــة تعويــض عــن

فقــدان العالــم”. وأنــا رجــل يبحــث فــي هــذا الوطــن عــن عنــوان 
يقودنــي إلــى بيــت األمــل ألطــرق بابــه، وأحتســي معــه القهــوة، 
وأخبره عن المتكدســين في شــوارع المنامة أو المحرق أو الرفاع 
أو البديــع ويبحثــون عــن عــالج في الحــب أو الجمــال أو األرغفة. 
لســت ســوداويا كالفيلســوف شــوبنهاور أو أجيــد اكتئابيــة النص، 
وبكائيــة األحــرف كالكاتب المســرحي األميركي الشــهير تينيســي 
ويليامــز، والــذي اكتأب بســبب مــوت حبيبته، وإنما أريــد أن ألملم 

جراح النقد وزهور العرفان على ورقة الكتابة. 
Û  لو بيدي لجعلت الكلمات تتسلل ليال إلى غرف وخبابا كل مهندس

يشــرق بشــهادته األكاديمية في كل عشــاء، وكأنه العشــاء األخير 
للسيد المسيح، أو طبيب ينتظر اإلحالة، أو مؤذن عجوز تم قطع 

رزقه بفأس قرارات جائرة من األوقاف ظلما. 
Û  ورغم ذلك تجد الكثير ممن قطعت أرزاقهم من مؤذنين، وطالب

علــم وأئمــة جماعة تحســبهم أغنيــاء من التعفــف، وينطبق عليهم 
قــول الشــاعر العراقــي عبدالــرزاق عبدالواحــد “قــد يأكلــون لفــرط 

الجوع أنفسهم..  لّكنهم من قدوِر الغير ما أكلوا”.
Û  ،تصلنــي الكثيــر مــن الشــكاوى إليصالهــا للصحافة بصــور مختلفة

أسمع رنين األلم في الخزان الداخلي لكل مواطن تصلني رسالته، 
وأعدهم بالكتابة عمن يقدم شكرا ألي وزارة أو يقدم نقدا.. 

Û  ،نعــم، ضيقــة هــي المراكــب، لكــن ثقــوا أن أصواتكــم المبحوحــة
وكلماتكم المصابة بالسعال هي التي تساهم في حضارية الحرف 
وجمالية الوطن... إن جراحكم ســتتحول إلى لون أخضر، وقطرة 
قطرة وتمتلئ الساقية. وأعدكم أن أكتب بقلم فوسفوري ملتحف 
بالضــوء، وإن كان علــى شــكل مبضــع إلجــراء عمليــات جراحــة 
فــي قلــب أي ملــف أو قضيــة أو وزارة، وأن أتحــدث عــن خارطــة 
التجويــف الــذي ينخر في أحشــائكم، وعن كل لوحــات “الصرخة “ 
التــي تختنــق بداخلكم النائمة بين كل الصرخات المنومة ســريريا 

بداخلكم. 
Û  ،أعدكم أن نســتبدل الهشاشــة إلى فراشــة، والسياســة إلى كياسة

والحــزن العــام تجــاه أي ملــف إلى هديــل عام، لنحلــق جميعا مثل 
حمــام برشــلوني يذهــب فجــرا إلــى بقعــة مــاء على طــرف الوطن 

ليتوضأ بماء الوحدة الوطنية، وينتقي بعض حبات الرز. 
Û  قــد ينفجــر القلم مثل مخازن ذخيرة تحرش بها وجع الواقع بعود

كبريــت، وتحــول إلى نقد صريح برائحــة الدخان، كما حدث لملف 
األوقــاف، لكــن كل ذلــك ألجــل الوطــن.. نعــم تصلنــي كل آهاتكــم، 

وهنا سوف أقوم برد على بعض االستفسارات بشكل سريع. 
Û  أوال بالنســبة للحديــث عن ملف األوقــاف، فأنا ال أكتب إال مدججا

بالوثائــق، ومــا كتبته عن صالة المقشــاع كمثال من تمرير صفقات 
بيــع وشــراء مــن قبــل رئيــس إدارة األوقــاف الســابقة إلــى شــركة 
ألــف دينــار،   400 خاصــة عائــدة لشــقيقه بقيمــة إجماليــة بلغــت 
مــن دون وجــود مناقصــات، فهــي تعد مخالفــة صريحــة للقوانين 
وأحــكام القانــون المدنــي الخــاص بتضــارب المصالــح واألطــراف 
بتعامــل األقربــاء وتمريــر المعامالت. فكل الوثائــق موجودة، وقد 
بلــغ ســعر األثاث 133 ألفا و900 دينــار. إذن أنا أمتلك الوثائق، وال 
أتكلــم إال بمنطــق األرقــام، ونحــن فــي صحيفة “البالد” قبل النشــر 

نهتم بالوثائق، والهدف فتح التحقيق.
Û  2. صفقــة بيــع لمســجد الشــيخ عزيــز بالســهلة الشــمالية بكراســي

“فاخــرة” الســتراحة المصليــن بقيمــة إجماليــة تصــل إلــى 22 ألفــا 
و875 دينــارا، منهــا 13 ألفــا و275 دينــارا كراســي لقســم النســاء 

و9600 دينار كراسي لقسم الرجال.
Û  3. صفقــة أخــرى لتزويــد صالة المقشــاع “بكراســي فاخــرة” بقيمة

إجمالية تبلغ 54.860 ألف دينار.
Û  4. كمــا مــرر ألخيــه صفقــة تزويــد صالة المقشــاع بأبواب خشــبية

بتاريخ 10 مارس 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 25 ألفا و200 دينارا، 
وكلهــا موثقــة، فنحــن في الصحافــة ال نلقي الكلمــات جزافا. فقط 
نريد لجنة تحقيق إلعادة أي تالعب ألموال الوقف دينارا. العملية 
ليســت نبشــا فــي الماضي، هــذه أموال جدود حرمــوا أوالدهم من 
اإلرث، ووقوفهــا كوقفيــات لإلمــام الحســين )ع(، فالبد أن نحافظ 
عليهــا. والحــق الوقفي ال يســقط بالتقادم، بل الهــدف هو أن هناك 
حقــا يجــب إرجاعــه، ونحــن علــى يقيــن وفــي ظــل الديمقراطيــة 
البحرينيــة الجميلة والشــفافية والرقابة أن الوضع ســيصحح في 
األوقــاف، وســترجع الحقــوق، والهــدف تعميــر خزانــة الوقــف بعد 

التصفير. 
Û  إن الدولــة مشــكورة قامت بتعويض األوقــاف عن بعض األراضي

الوقفيــة التي اســتملكت للمنافع العامة بـــ 10 ماليين دينارا. وهنا 
نقــدم كل الشــكر والعرفــان للقيــادة والدولــة فــي حفاظهــا علــى 
الوقــف. اليــوم لــم يبق من هذه العشــرة ماليين إال الفتات بســبب 
ســوء اإلدارة، والتبذير وبيع الغبن والمعارف واألصدقاء، وكيفية 
التعامــل مــع الودائــع البنكيــة وكســرها. ختامــا أقــول شــكرا لــكل 
الداعميــن في إرجاع حقوق الوقف. شــكرا للقيادة وشــكرا للدولة 
وشــكرا لوزيــر العــدل وشــكرا لصحيفة “البــالد” وشــكرا لألهالي... 
وقريبــا نفــرح بــإذن هللا بحركــة إصالحيــة وتصحيحيــة ألوقــاف 
اإلمــام )ع( مــع محاســبة ومراجعــة وإرجــاع الحق ألوقــاف اإلمام 

الحسين )ع(. 
Û  يقــول الشــاعر العظيــم نــزار قبانــي: “ليــس جديــدا علينــا اغتيــال

الصحابــة واألوليــاء، فكــم من رســوٍل قتلنا، وكم من إمــام ذبحناُه 
وهــو يصلــي صــالة العشــاْء، فتاريخنــا كلــُه محنــٌة وأيامنــا كلهــا 

كربالْء”.
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سيد ضياء الموسوي

7 خدمات مسموح بها داخل الصالونات النسائية
“الصحـــة”: اتبعـــوا اإلجـــراءات.. ال دخـــول دون موعـــد.. وال قاعـــات انتظـــار

رًدا على عدد من االستفسارات، أوضحت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة 
أن هناك خدمات مســموح العمل بها داخل صالونات التجميل النســائية شرط 
اتبــاع االشــتراطات الصحيــة لــكل خدمــة لضمــان الحــد مــن انتشــار فيــروس 
كورونا وحفاًظا على الصحة العامة، إذ تشمل الخدمات المسموح بها ما يلي:

١. خدمة رســـم الحواجب أو تخفيف 
باســـتخدام  وذلـــك  الحواجـــب  شـــعر 
االســـتخدام  ذات  الحالقـــة  شـــفرات 
الواحد والتخلص منها بعد كل زبونة.

٢. خدمـــات إزالـــة الحواجب والشـــعر 
مـــن الوجـــه باســـتخدام الشـــمع، على 
أن تمـــأل حاوية الشـــمع بكميـــة تكفي 

الستخدام زبونة واحدة فقط.
٣. خدمات التشقير باستخدام مفتح 
ذات  بالفرشـــاة  للحواجـــب  الشـــعر 
االســـتخدام الواحـــد والتخلـــص منها 

بعد كل زبونة.
أو عالجـــات  الكيراتيـــن  ٤. خدمـــات 
فـــرد  أداة  اســـتخدام  شـــرط  الشـــعر 
الشـــعر )مكواة الشـــعر أو الســـتريتنر( 

بدل مجفف الشعر )االستشوار(.
أداة  باســـتخدام  الشـــعر  ٥. خدمـــات 
فرد الشعر بشـــكل عام وجهاز تمويج 
الشـــعر، وعـــدم الســـماح ألي نـــوع من 

أجهزة تجفيف الشعر الهوائية.
٦. خدمة البارافين )شـــمع لتنعيم اليد 
والقـــدم(، على أن تمأل حاوية الشـــمع 
بكمية تكفي الستخدام زبونة واحدة 

فقط.
7. خدمة طالء األظافر، مع اشـــتراط 
بالمـــاء  القدميـــن  او  اليديـــن  غســـل 
الدافئ والصابون لمدة ٢٠ ثانية على 
األقـــل أو اســـتخدام معقـــم كحولـــي 
ال تقـــل نســـبة تركيزه عـــن 70 % من 

المادة الكحولية قبل الخدمة.
العامـــة  الصحـــة  إدارة  وأشـــارت 
الوجـــه  كمـــام  ارتـــداء  ضـــرورة  إلـــى 
فـــي  األوقـــات  كل  فـــي  والقفـــازات 
خدمـــة  عمـــل  عنـــد  إاّل  الصالونـــات 
تســـتدعي نزعهـــا، والتأكد مـــن التزام 
الصالونـــات باإلجـــراءات االحترازية، 
وضـــرورة أخـــذ موعـــد قبـــل الذهـــاب 
للصالون، علًما أنه لن يســـمح بدخول 
الصالونـــات مـــن دون موعـــد مســـبق، 
ولـــن تكون هنـــاك مســـاحات لالنتظار 

للحصول على الخدمة.
يذكـــر أن إدارة الصحـــة تدعو بشـــكل 
دائم ومستمر إلى تكثيف اإلجراءات 
والتدابيـــر الوقائية، ومنها زيادة عدد 
مرات التنظيف والتطهير للمرافق، مع 
التركيـــز على األســـطح عاليـــة اللمس 

أجهـــزة  حتـــى  األبـــواب،  ومقابـــض 
التحكم بالتلفاز، عالوة على كراســـي 
الحالقـــة وجميـــع األدوات واألجهـــزة 
والمواد المستخدمة، وأحواض غسل 

األيدي والشعر والقدمين، دون إغفال 
األرفف واألدراج والخزائن، وتســـتمر 
في حمالت التفتيش والرقابة لضمان 

التزام هذه الصالونات باإلرشادات.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن حالة وفـــاة لمواطنة 
بحرينيـــة تبلغ من العمر 84 عاًمـــا، لديها أمراض 
وظـــروف صحيـــة كامنة وكانت إحـــدى الحاالت 

.)COVID-19( القائمة لفيروس كورونا

وأوضحـــت الـــوزارة أن المتوفيـــة حصلـــت على 
العـــالج والرعايـــة الالزمـــة علـــى مـــدار الســـاعة 
مـــن قبل الفريـــق الطبـــي المختص هـــي وجميع 
الحـــاالت القائمـــة فـــي مراكـــز العـــزل والعـــالج، 

وكذلـــك تم إجـــراء التحاليـــل الالزمـــة للمتوفية 
بشكل مستمر.

تعازيهـــا ألســـرة  عـــن خالـــص  الـــوزارة  وتعـــرب 
الفقيدة و أهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.

مواطنة بسن 84 الضحية 29 لكورونا

ارتدوا الكمامة أثناء 
المشي واستثنوا 

الجري وركوب الدراجة



جمعية الخالدية للبلدية: وفروا األدوات وسنمسح “الشخابيط بعالء الدين”
أفادت جمعية الخالدية الشبابية استعدادها 
لتحويـــل “شـــخابيط” حديقـــة عـــاء الديـــن 
بالبســـيتين إلـــى تحـــف فنية شـــريطة توفير 
األدوات مـــن قبل البلدية أو المجلس البلدية 

أو داعمين من القطاع الخاص. 
مـــع ريبورتـــاج نشـــرته  الجمعيـــة  وتفاعلـــت 
صحيفـــة البـــاد عن وضع الحديقة ومنشـــور 

بعدد يوم الثاثاء.
 وقال رئيس الجمعية إبراهيم راشد: “تابعت 
تقريـــر صحيفة البـــاد بعنـــوان حديقة عاء 
الدين تنتظر فانوسا سحريا يمسح شخابيط 
المراهقيـــن، وال يخفـــى عليكـــم أن جمعيـــة 
الخالديـــة الشـــبابية أطلقـــت مبـــادرة تحـــت 
عنـــوان البحرين أمانة وقمنا بتجميل حديقة 

في سماهيج وأخرى في عراد وغيرهما”. 
االســـتعداد  أتـــم  علـــى  “الجمعيـــة  وأضـــاف: 
للعمـــل التطوعـــي لتحويـــل الشـــخابيط إلـــى 
تحف فنية وترميم الحديقة بســـواعد شباب 

البحريـــن ومـــا نحتاجـــه هـــو توفيـــر األدوات 
التـــي نحتاجهـــا ســـواء مـــن قبـــل البلديـــة أو 
المجلـــس البلدي أو أي جهة أخرى داعمة من 

القطاع الخاص”.

الجودر والمرباطي إبراهيم راشد

تفــاعــال مــع تغطيــة مصـــورة بـ“البالد” عــن الحديقـــة 
المهملــــة بالبسيتيــــن
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فـرضـة عسكـر.. مقبـرة القـوارب ومـرفـأ الصيادين “البّيـا”
فـــي مرفـــأ عســـكر، البعيـــد عـــن العاصمـــة 
بمســـافة تصـــل إلـــى 26 كيلومتـــرا، ال أحد 
يصعـــد القـــوارب للصيـــد إال الوافدون من 

الجاليات اآلسيوية.
عدسة “الباد” جالت بمنطقة المرفأ وتبين 

حجم اإلهمال لهذا المرفق.
بنـــاء  مخلفـــات  الزيـــارة،  مشـــاهد  ومـــن 
ومنجـــرة قوارب، فضا عن وجود قوارب 
مركـــون  أكثرهـــا  الخدمـــة،  مـــن  خرجـــت 

وأقلها مقلوب أو مدفون. 
هـــذا المرفأ هـــو مقبـــرة القـــوارب وفرضة 
“البّيـــا”، وهـــي الكلمة الشـــائعة للتـــودد مع 
أفراد الجاليات اآلســـيوية، ومعناها باللغة 

الهندية “األخ”.
المرفـــأ افتتـــح في مايـــو 2017، ويشـــغل 
مساحة تصل إلى قرابة 26 ألف متر. ومن 
مزايـــا منطقـــة المرفأ، وفقا إلفادة ســـابقة 

مـــن وزارة شـــؤون البلديـــات، أن انســـياب 
كميات المياه في موقع رسو القوارب في 
حدود 3 أمتار في ساعات الجزر، سيسهل 
عمليـــة تحـــرك ورســـو قـــوارب الصياديـــن 

بالمواقع المخصصة لها.
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حديقة عالء الدين

لم يتبق أمامه ســوى أعوام قليلة ليتم الســبعين من عمره، وما زال المواطن 
المحرقي المكنى “بوجاسم” بانتظار تلبية طلبه اإلسكاني الذي طال انتظاره 

لنحو 18 عامًا.

بوجاســـم يقطـــن حاليـــًا مـــع زوجتـــه 
وعائلـــة أخيـــه منـــزل العائلـــة )البيـــت 
العـــود( فـــي منطقة المحـــرق القديمة، 
وهـــو منزل آيل للســـقوط وغير مائم 

للسكنى.
تقول ابنته لــــ ”الباد” إن والدها تقدم 
 ،2002 العـــام  فـــي  اإلســـكاني  بطلبـــه 
إذ كان قبـــل ذلـــك ينتظـــر قيـــام أحـــد 
المشـــروعات الســـكنية فـــي المحـــرق 
ليتقدم بطلب االنتفاع به؛ لرغبته بأن 
يكون قريبـــا من بناته، لعـــدم امتاكه 

رخصـــة قيـــادة، إال أنه لم يكـــن ملتفتًا 
لمـــا يمكـــن أن يترتب مـــن تبعات على 

التأخر في تقديم الطلب، 
متقاعـــد  والدهـــا  أن  إلـــى  وأشـــارت 
وليـــس لديـــه ملجـــأ آخـــر ســـوى منزل 
الورثة اآليل للســـقوط، والذي يخطط 
ورثتـــه لبيعه. وقالت: إن والدها راجع 
قبل فتـــرة من الزمن مع مجموعة من 
األهالي وزارة اإلسكان لاستعام عن 
طلبهـــم، فتـــم إباغـــه أنه مـــدرج على 
مشروع الحد اإلسكاني، إال أنه لم يتم 

إخباره بالوقـــت المتوقع لتلبية طلبه، 
األمر الذي يضعه أمام مصير مجهول.
ودعت ابنة بوجاســـم وزارة اإلســـكان 
إلى ســـرعة االســـتجابة لطلب والدها، 
مراعـــاة لطـــول فتـــرة االنتظـــار، ومـــا 
يمـــر بـــه مـــن ظـــروف صعبـــة، تتطلب 

معالجتها كحالة إنسانية.

ــاق ــق ــح ــت ــم تـــحـــدد مـــوعـــد االس ــ ــالـــحـــد.. ول ــم” بـ ــاسـ ــوجـ ــدت “بـ ــ “اإلســــكــــان” وعـ

محرقي على أعتاب السبعين وطلبه اإلسكاني حلمه الكبير

سيدعلي المحافظة

راشد الغائب   |   تصوير: رسول الحجيري

عاصم عبداللطيف
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 بدور المالكي
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السعد: تناول بذور المشمش بكثرة يقتل وال يشفي من الخبيث
الفطور قــبــل  يــومــيــا  حــبــة   30 بــتــنــاول  يــوصــي  فــيــديــو  ــن  م ــذرة  ــح م

حذرت اختصاصية التغذية العالجية نائب رئيس جمعية أصدقاء الصحة أريج السعد، من أحد الفيديوات 
المتداولة بشكل واسع بالبحرين، والذي يوصي بتناول “بذور حب المشمش” يوميا قبل الفطور وبأعداد قد 
تصل إلى 30 حبة أو أكثر يوميا؛ ألنها تشفي من مرض السرطان بجميع أنواعه، موضحة أن هذا الكالم عار 
عن الصحة، وال ينصح عادة إال بتناول من حبة واحدة إلى 3 حبات فقط باليوم من بذور المشمش؛ لتجنب 
تسمم “السينايد” الذي يندرج تحت أحد أنواع التسمم الغذائي، مبينة أن من أهم أعراض التسمم بالسينايد 
هي الغثيان، القيء، الدوخة، الصداع، صعوبة في التنفس وفقدان الوعي، مؤكدة أنه وفي حال االرتفاع 

الشديد لنسبة السينايد قد يؤدي إلى الوفاة.

نــواة بذور  وأشــارت السعد إلى أن 
مع  مظهرها  في  تتشابه  المشمش 
وتتميز  الصغير،  الحجم  ذي  اللوز 
بلونها  ــطــازجــة  ال الــمــشــمــش  ــذرة  ــ ب
تمتلك  قــشــرتــهــا  أن  إال  ــيـــض؛  األبـ
تجفيفها،  عــنــد  فــاتــًحــا  بــنــًيــا  لـــوًنـــا 
لبذور  الداخلي  الجزء  تمثل  وهي 
ُتسَتخدم  والتي  المشمش،  فاكهة 
الكيميائية  والــمــواد  الزيت  إلنتاج 
األخرى التي ُتستعمل لعدة أغراض 

ما  البروتينات  وُتــشــكــل  مختلفة، 
المشمش،  بــذور  من   %  25 نسبته 
فــي حــيــن ُتــكــون الــكــربــوهــيــدرات 
األلياف  أمــا  8 % منها،  يــقــارب  مــا 
الـــبـــذور  ــن هــــذه  5 % مـ فــُتــشــكــل 

تقريبا..
ــذور  ــ بـ أن  ــد،  ــعــ ــســ ــ ال وأوضـــــحـــــت 
الــمــشــمــش تــحــتــوي عــلــى مــركــبــات 
ــيــن  كــيــمــيــائــيــة تــســمــى اإلمــيــغــدال
اومايسمى بفيتامين ب 17، والتي 

ــادة سامة  ــدورهــا تــتــحــول إلـــى مـ ب
تسمى السيانيد، و كان هناك إعتقاد 
تساعد  المشمش  بـــذور  أن  ســائــد 
الخاليا  ونمو  انتشار  من  الحد  في 
أن  اعــتــقــاد  على  بــنــاء  السرطانية 
الخاليا السرطانية في الجسم هي 
اإلميغدالين  مــادة  يلتقط  من  أول 
إلــى  تــتــحــول  و   )17 ب  )فيتامين 
الخلية  داخــل  فــي  السينايد  مــادة 
إال  بتدميرها  تــقــوم  و  السرطانية 

أن  أظــهــرت  العلمية  األبــحــاث  أن 
الــتــحــول يــحــدث فــي المعدة  هـــذا 
جميع  في  ذلك  بعد  السيانيد  ليمر 
آثــاًرا خطيرة  ُمسبًبا  الجسم  أنحاء 
قد تصل إلى الوفاة، كما أن تناول 
بذور المشمش غالًبا غير آمٍن خالل 

فترة الحمل والرضاعة.

أريج السعد

الشـــأن  فـــي  الباحثـــة  نالـــت 
حـــوراء  المحاميـــة  القانونـــي 
الحايكي درجة الماجســـتير في 
مـــن جامعـــة  الخـــاص  القانـــون 
البحرين كدرجة علمية بامتياز، 
وكان عنـــوان الدراســـة )النظـــام 
القانوني لرد المحكم في قانون 
التحكيـــم البحرينـــي... دراســـة 

مقارنة(.
وتتلخـــص فحوى الرســـالة في 
المحكـــم  ممارســـات  خطـــورة 
في القضاء بيـــن أطراف النزاع 
بحكم ملـــزم، إذ حرصت العديد 
وضـــع  علـــى  التشـــريعات  مـــن 
ضمانـــات خاصـــة تكفـــل قيـــام 
المحكـــم بواجباتـــه بـــكل أمانـــة 
واســـتقالل،  وحيـــدة  ونزاهـــة 
لألطـــراف  حمايـــة  يوفـــر  بمـــا 
مـــن احتمـــال جـــور المحكميـــن 
هـــذه  أهـــم  مـــن  تحيزهـــم،  أو 
رد  ضمانـــة  هـــي  الضمانـــات 

المحكم.
مـــن  المحكـــم  رد  نظـــام  ويعـــد 
أهـــم الموضوعـــات التـــي تكفل 
الحماية القانونية لألطراف، لما 
يمثلـــه من إعمال لمبـــدأ الحيدة 
واالستقالل، ويكفل في الوقت 
ذاته حماية المحكم مما قد يقع 
فيـــه من خطأ ينال مـــن كرامته 

ويؤثر على سمعته.

النظـــام  الدراســـة  وتناولـــت 
القانوني لرد المحكم في قانون 
التحكيـــم البحرينـــي بالمقارنـــة 
مع مختلـــف التشـــريعات كأحد 
المقـــررة  القانونيـــة  الضمانـــات 
بيـــد المحتكميـــن فـــي مواجهة 
بذلـــك  وتعرضـــت  المحكميـــن، 
المحكـــم،  رد  طلـــب  لمفهـــوم 
والنظـــام  ونطاقـــه،  وأســـبابه، 
اإلجرائـــي لـــه بمـــا يتضمـــن من 
وإجـــراءات  للطلـــب  شـــروط 
وآثـــار تقديمـــه علـــى إجـــراءات 
التحكيـــم، انتهـــاء بالفصـــل في 
طلب الرد، وآثار هذا الفصل، مع 
التطـــرق إلى بيان مدى إمكانية 
الطعن على الحكـــم الصادر في 
خصومة الـــرد بتحليل نصوص 
مقارنـــة  البحرينـــي  التشـــريع 

بتشريعات دول أخرى.

حـــوراء تنــــال المــاجستيـــر

مكتب النائب عيسى القاضي

إن  القاضـــي  عيســـى  النائـــب  قـــال 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  اســـتمرار 
في سياســـة البحرنـــة وفقا للرغبات 
المواطنيـــن  ومطالبـــات  النيابيـــة 
أمـــر إيجابي ويصب فـــي المصلحة 
الوطنيـــة وتطويـــر التعليـــم على يد 
الكـــوادر الوطنيـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
الكـــوادر  عقـــود  تجـــدد  ال  الـــوزارة 
األجنبيـــة، وهـــذا يوفـــر فرصـــا أكبر 
للمواطنيـــن بالحصول على وظائف 
في السلك التعليمي ضمن حقوقهم 
فـــي الحصـــول علـــى عمـــل وأدائهم 
العمليـــة  تجـــاه  الوطنيـــة  للخدمـــة 

التعليمية في البحرين.
وزارة  أن  القاضـــي  النائـــب  وذكـــر 
جهـــودا  بذلـــت  والتعليـــم  التربيـــة 
كبيرة الســـتمرار العمليـــة التعليمية 
التعليميـــة  الوطنيـــة  بكوادرهـــا 
مـــا  كل  بذلـــوا  الذيـــن  واإلداريـــة 
التعليـــم  بوابـــة  لتطويـــر  بوســـعهم 
اإللكترونية واستمرار الدراسة على 
الرغـــم مـــن الظـــروف التي تمـــر بها 
مملكـــة البحرين والجهـــود الوطنية 
االحترازيـــة للتصـــدي ومنع انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، وحظـــي الطالب 
التعليـــم  فـــي  بحقهـــم  والطالبـــات 
وذلك عـــن بعد توظيفا للتكنولوجيا 
الحديثة وتذليال للصعوبات أمامهم 
للحصول علـــى أفضل نتائج وإنهاء 
أو  تعطيـــل  دون  الدراســـي  العـــام 
تأجيـــل أو تأخيـــر لمســـتقبل األبناء 

والبنات.
وفيمـــا يتعلـــق بعـــودة الدراســـة في 
سبتمبر، لفت النائب عيسى القاضي 
أنـــه مـــن المبكـــر الحكم نهائيـــا على 
عـــودة الطالب إلى مقاعد الدراســـة 
مـــن  العالميـــة  الظـــروف  ظـــل  فـــي 
انتشار لوباء كورونا، ومن الطبيعي 
ســـيكون هناك تقييـــم لألوضاع من 
قبـــل فريـــق البحريـــن برئاســـة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، وســـوف تتجاوز 
كورونـــا  جائحـــة  البحريـــن  مملكـــة 
بفضل وعـــي المواطنين والمقيمين 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  بأهميـــة 
الوقائيـــة التـــي تعلـــن عنهـــا الصحة 

بشكل مستمر.

القاضي: “التربية” ال تجدد عقود األجانب

آل عباس: وقف تصاريح بحارة غير متفرغين
ــد ــي ــص ــال ــاءه لـــمـــســـاعـــدتـــه ب ــ ــنـ ــ ــب أبـ ــح ــط ــص ــرف ي ــتـ ــحـ ــمـ الـ

قــال النائــب عمــار آل عبــاس إن مجموعة مــن الصياديــن المتفرغين تقدموا بشــكوى جماعية 
لــه حــول إيقــاف التصاريــح للبحارة غيــر المتفرغين، حيــث إن الصياد المحتــرف يعتبر بحارا 

متفرغا، وأما مساعدوه البحرينيون فهم تحت مسمى )بحارة غير متفرغين(.

وبين آل عباس أن هذه المهنة هي مهنة اآلباء 
واألجـــداد وأن العديـــد من العوائـــل البحرينية 
تتـــوارث هـــذه المهنـــة جيـــال بعد جيـــل، حيث 
يصطحـــب الصيـــاد المتفرغ أبنـــاءه أو أقرباءه 
لمساعدته بالصيد في بعض األحيان؛ إلكتساب 
الخبـــرة والتعلم وقضاء الوقـــت، وأن مداخيل 
هـــؤالء غيـــر المتفرغيـــن مـــع البحـــار المتفـــرغ 
يســـتلزم إصـــدار تصريح باســـمهم كبحـــار غير 

متفرغ، وأن هذا األمور معمول به منذ سنوات 
طويلة.

وطالب بضرورة إعادة النظر في هذه القرارات.
وذكـــر بـــأن وجـــود بحـــار غيـــر متفـــرغ بجانب 
البحار المتفرغ يعتبر ضروريا ومهما، حيث إن 
العديد من البحارة كبار بالســـن ويعتاشون هم 
وعيالهـــم عن طريق العمـــل بمهنة الصيد ضمن 

عمار آل عباسهذه التصاريح.
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حميدان: سنتصدى ألية محاولة لالستغناء عن العمالة الوطنية
مبـــرر الـــا  والتســـريح  بالوظائـــف  للمســـاس  ال  والمالكـــي:  الـــذوادي 

أكـــد وزير العمل والتنميـــة االجتماعية جميل حميدان أن 
المحافظـــة على العمالة الوطنية والتمســـك بهـــا وتنميتها 
وتطويرهـــا مهنًيـــا يعد مـــن أبرز مقومات اســـتدامة نجاح 
الشـــركات والمؤسســـات، إذ يعـــد االســـتثمار فـــي القـــوى 
العاملـــة البحرينيـــة مكســـًبا ألصحـــاب العمـــل باعتبارهـــم 
رأس المال الحقيقي والمساهم الفعال في ازدهار وتنمية 

القطاع الخاص في مملكة البحرين.
جـــاء ذلك أثنـــاء لقاء حميدان، أمـــس الثالثاء في مكتبه، 
بعضوي مجلس النواب عبدهللا الذوادي وباســـم المالكي، 
إذ بحـــث معهمـــا آفاق التعـــاون بين الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية وجهـــود وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
فـــي تعزيـــز االســـتقرار الوظيفـــي للمواطنيـــن فـــي ســـوق 
العمـــل، والمحافظـــة علـــى معـــدالت التوظيـــف لمواجهـــة 
التحديات في هذه المرحلة التي فرضتها جائحة كورونا، 
فضـــاًل عن اســـتعراض جهود الـــوزارة في اإلشـــراف على 
حمايـــة العاملين في منشـــآت القطاع الخـــاص من الفصل 
والتســـريح غيـــر المبرر وغيـــر القانوني وحمايـــة الحقوق 

والمكاسب العمالية.
وأشـــاد حميدان بثقة أصحـــاب العمل بالعمالـــة الوطنية، 
وذلـــك لما تتمتع بـــه من انضباط وظيفي وإخالص مهني 
وانتمـــاء حقيقـــي للمنشـــأة، مشـــيًرا في هذا الســـياق إلى 
أن ذلـــك يســـهم في تعزيـــز وتطوير إنتاجية المؤسســـات 
النجـــاح  مـــن قصـــص  العديـــد  إذ إن هنـــاك  والشـــركات، 
للمنشـــآت التـــي اعتمـــدت على العنصـــر الوطنـــي الكفء 
فـــي مختلف مواقعها اإلنتاجيـــة، وأصبح لديها قناعة أن 
الخيـــار األفضـــل عند التوظيـــف هو للمواطـــن البحريني، 
مشـــدًدا على أن من أولويات عمل الـــوزارة حماية القوى 

العاملـــة الوطنيـــة فـــي القطـــاع الخـــاص والتصـــدي ألي 
محاولـــة اســـتغناء عنها غيـــر قانوني أو المـــس بحقوقها 
إلـــى التكاتـــف  ومكتســـباتها الوظيفيـــة، داعًيـــا الجميـــع 
والتـــآزر فـــي هـــذه الظـــروف االســـتثنائية التـــي يعيشـــها 

العالم، والبحرين، بسبب جائحة كورونا.
من جانبهما، أشـــاد الـــذوادي والمالكي بما تقـــوم به وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية من جهود الفتة في المحافظة 
علـــى المواطنيـــن العاملين فـــي القطاع الخـــاص، والقيام 
بالعديـــد من المبادرات المقدرة لعدم المســـاس بالوظائف 

وفق العديد من حاالت الفصل والتسريح غير المبرر.

من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة اإلسكان

اســـتقبل وزير اإلســـكان باسم الحمر أمس النائب غازي آل رحمة جرى خالله 
بحـــث عدد من المواضيـــع المتعلقة بالدائرة الرابعة في المحافظة الشـــمالية 
والمواضيع ذات االهتمام المشترك، والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق 
بيـــن وزارة اإلســـكان ومجلس النواب، وذلك لتنفيذ البرامج اإلســـكانية التي 

تكفل توفير السكن المالئم لجميع المواطنين.
وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون بين وزارة اإلسكان ومجلس النواب، ودعم 
خطط الوزارة لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم االنتظار من خالل تسريع 
وتيـــرة العمل بالمشـــاريع اإلســـكانية المدرجة على خطط الـــوزارة، كما جرى 
استعراض سير المشاريع اإلسكانية قيد التنفيذ في مدن البحرين الجديدة، 
وخطـــط الـــوزارة لتلبيـــة الطلبـــات اإلســـكانية بمحافظـــات المملكـــة، ومنهـــا 
المحافظـــة الشـــمالية. وفـــي ختـــام اللقاء قـــدم النائب غـــازي آل رحمة عضو 
مجلـــس النـــواب خالص شـــكره وتقديره للوزيـــر على جهوده الملموســـة في 
توفيـــر الســـكن االجتماعي للمواطنين، مبديا اســـتعداده للتعـــاون مع الوزارة 

لتنفيذ تلك الخطط والمشاريع بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لها.

التعاون بين “االسكان”و”النواب”

مجلس لكل حي بالمشروعات اإلسكانية المقبلة
ــم األفــــــراح ومــجــالــس الـــعـــزاء والــتــعــارف ــ ــة والئـ ــامـ ــة: إلقـ ــنـ زيـ

رفـــع مجلس بلـــدي المنطقـــة الشـــمالية فـــي اجتماعه 
االعتيـــادي األخيـــر توصيـــة لوزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني بمقترح إقامة مجالس 
لألحياء األهلية ضمن المشاريع اإلسكانية المستقبلية.
 وذكـــرت العضـــو البلـــدي ممثلة الدائرة الســـابعة زينة 
جاســـم مقدمـــة المقتـــرح أنه يهـــدف إلقامـــة مجالس 
فـــي إحياء المشـــاريع االســـكانية المســـتقبلية بحيث 
يكـــون لكل حي مجلس عـــام يخصص له مكان ضمن 
المســـاحات المشـــاعة أو ضمـــن الحدائـــق القريبـــة مع 
مراعاة موقع المجالس لتتوســـط الحي وتكون سهلة 
الوصول بحيث يخصص هذا المجلس لسكان البيوت 
المتجـــاورة لتحقيـــق التواصـــل االجتماعـــي ويســـهل 
عمليـــة اجتماع األهالي عوًضا عـــن مجالس الضيوف 

محدودة المساحة الخاصة بكل منزل.
 وبينـــت جاســـم أن المجالس األهلية ســـتكون إلقامة 
مناســـبات األهالـــي االجتماعية المختلفـــة مثل والئم 

األفـــراح ومجالـــس العزاء وذلـــك تيســـيرا عليهم في 
مناســـباتهم وتعزيـــزا النتمائهـــم وتوطيـــدا للعالقـــات 
االجتماعيـــة وتقويـــة الروابط والتعـــارف فيما بينهم 
وتعميق أســـس التالحم وتقليل االنعزال االجتماعي، 
على أن تشـــكل لجنة أهلية إلدارتـــه والمحافظة على 

أهدافه وفق أسس مدروسة.

 ويمكن استغالل هذه المجالس لرفع مستوى الشراكة 
المجتمعيـــة ومد جســـور التواصل بحيث تكون حلقة 
وصـــل مع االعضـــاء البلدييـــن والنواب والمســـؤولين 
لالســـتماع إلـــى مالحظاتهـــم ومقترحاتهـــم والتعرف 
علـــى آرائهـــم ومطالبهـــم وإيجـــاد حلول لمشـــكالتهم 
مـــن خـــالل التنســـيق مـــع الجهـــات الرســـمية المعنية 
بهدف تحســـين جودة الخدمات علـــى كافة األصعدة 

واالرتقاء بمستوى المعيشية.
 وبينـــت جاســـم أنـــه يمكـــن توجيـــه أهدافهـــا لتنميـــة 
المجتمـــع ونشـــر الوعي وتعزيـــز الهويـــة الوطنية من 
خالل تنظيم محاضرات وجلســـات ورية ومناقشـــات 
بمختلـــف  الحـــي  ألبنـــاء  موجهـــة  بنـــاءة  وحـــوارات 
أجيالهـــم مما يؤدي لغـــرس القيم اإليجابية والخصال 
الحميـــدة فـــي المجتمـــع خاصـــة مـــع الـــدور المتنامي 
لوســـائل التواصل االجتماعي وتاثيرها الســـلبي على 
الناشـــئة ووجـــود الفجوة ما بيـــن األجيـــال المختلفة 
وقلـــة الوعي بأخالقيات الحوار وتبادل اآلراء والنقد 

البناء.

زينة جاسم

محرر الشؤون المحلية

عيسى القاضي

حوراء الحايكي
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تدارس إجراءات نقل حضانة الطفل المعرض للخطر
اتسـاًقا مع االتفاقات والمعاهدات الدولية

ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خالل اجتماعها المنعقد 
عــن بعــد برئاســة هالــة رمــزي فايــز، مشــروع قانــون بإصــدار قانــون العدالــة 
اإلصالحيــة لألطفــال وحمايتهــم مــن ســوء المعاملــة، المرافق للمرســوم رقم 
)20( لســنة 2019، المقــدم مــن الحكومــة والــذي يهــدف إلــى تحقيــق العدالــة 
اإلصالحية لألطفال، ورعايتهم وحمايتهم من ســوء المعاملة، وذلك اتســاقا 

مع االتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وتابعت اللجنة خالل االجتماع اســـتكمال 
مـــا تبقـــى من مـــواد الباب الثانـــي المتعلق 
“بالعدالة اإلصالحية للطفل”، حيث ناقش 
أعضـــاء اللجنـــة خـــالل االجتمـــاع 3 مواد 
تتعلق ببعـــض األحكام التي ال تصدر على 
الطفل الذي لم يتجاوز سن الثامنة عشرة 

وقت ارتكاب الجريمة.
فيمـــا واصلت اللجنة مناقشـــة مواد الباب 
الثالث المتعلق بــ “حماية الطفل من ســـوء 
المعاملة “ وذلك ابتداء من المادة )33(  إلى 

المـــادة )52( من الباب نفســـه مـــن القانون، 
وقـــد توافـــق أعضـــاء اللجنـــة مـــع بعـــض 
التعديـــالت التـــي أدخلهـــا مجلـــس النواب 
علـــى هذه المواد، فيما قـــررت اللجنة أخذ 
رأي الجهـــات المعنية فـــي عدد من المواد، 
أو الرجوع إلى النص األصلي كما جاء من 
الحكومـــة فـــي مـــواد أخرى، وقد ناقشـــت 
اللجنة في اجتماعاتها الســـابقة )29( مادة 
مـــن القانـــون، فيمـــا ناقشـــت خـــالل هـــذا 
االجتمـــاع )19( مادة، وبهـــذا تكون اللجنة 

قد ناقشت )48( مادة من مواد القانون.
وناقشت اللجنة في ذات االجتماع المواد 
ومهـــام  الطفـــل  بمركـــز حمايـــة  المتعلقـــة 
المركـــز، والحفـــاظ على ســـرية المعلومات 
الخاصـــة بالطفل، كما تطرقـــت إلى المواد 
المتعلقة برئيـــس مجلس المركز، والوزارة 
المعنيـــة بـــه، والتقارير الماليـــة التي يجب 
ان يرفعهـــا قبـــل بداية كل ســـنة مالية إلى 

الوزير المختص.
كما واصلت اللجنة خالل االجتماع نقاشها 
للمـــواد المتعلقـــة باســـتغالل األطفـــال في 
اإلجـــرام المنظـــم وعبر شـــبكات اإلنترنت 
والتأثيـــر علـــى أفكارهـــم، وتعرضهـــم إلى 
حـــاالت العنف، وكذلـــك التعـــرض للخطر، 
وإجـــراءات نقـــل حضانة الطفـــل المعرض 

للخطر.

القضيبية - مجلس الشورى

إغالق فرع “الكهرباء” بالمحرق... وتحويل المراجعين لـ “المدينة”
البلديـون بوهـزاع والكعبي والعود يطالبون الوزيـر المبارك بالتراجع عن القرار

عبــر أعضــاء مجلــس المحــرق البلــدي: صالــح بوهــزاع وعبدالعزيــز الكعبــي وفاضــل 
العــود عــن اســتيائهم الشــديد لمــا قامــت بــه هيئــة الكهربــاء والمــاء من إغــالق نهائي 
لفــرع محافظــة المحــرق وتحويل جميــع المراجعين إلى فرع مدينة عيســى، معتبرين 
ذلــك قــرارا غيــر صحيــح، وأن المحــرق عاصمــة البحريــن القديمة، فكيف يلغــى الفرع 
الذي يخدم المشــتركين من األهالي والمقيمين وهنالك في األســاس ضغط على فرع 
المحــرق مــن المراجعيــن؛ نظــرا للكثافــة الســكانية فــي حيــن وصــل التعداد الســكاني 

بالعام ٢٠١٧ بالمحرق إلى 245994 نسمة.
وأضـــاف الممثلـــون البلديـــون أن مـــن غير 
المنطقـــي أن يلغـــى فـــرع المحـــرق التـــي 
فيها عدد كبير من المشـــتركين، منهم كبار 
الســـن واألرامـــل وذوو العزيمـــة وغيرهم، 
ممـــن يصعـــب عليهـــم الذهاب إلـــى مدينة 
عيسى التي تبعد عن المحرق أكثر من ٢٠ 
كيلومتـــرا، وهو أمر غير معقول، وإذا كان 
مبرر الهيئة خفض النفقات )اإليجار(، لماذا 
لم يدشـــن فرع على إحـــدى أراضي الهيئة 

فـــي المحرق؟ على ســـبيل المثـــال األرض 
الواقعة في منطقة عراد.

وأوضحـــوا أن القـــرار ال ينطبـــق مـــع رؤية 
هيئة الكهربـــاء والماء باالرتقاء بخدماتها 
الجـــودة  مســـتويات  بأعلـــى  وتوفيرهـــا 
وأقصـــى درجـــة مـــن الموثوقية مـــن أجل 
تنميـــة مســـتدامة فـــي مملكـــة البحريـــن، 
عـــالوة علـــى ذلـــك فإن عـــدم وجـــود فرع 
فـــي محافظـــة المحـــرق لهيئـــة الكهربـــاء 

والماء ســـيكون له أثر ســـلبي على ســـرعة 
وتمكينهـــم  المشـــتركين  مـــع  االســـتجابة 
للوصـــول إلـــى المراكـــز بأريحية وحســـب 

األوقات المناسبة لهم.
وشـــدد بلديـــو المحـــرق على أنـــه كان من 
األجـــدر علـــى هيئـــة الكهرباء والمـــاء أخذ 

حتـــى  أو  البلدييـــن  الممثليـــن  مرئيـــات 
اســـتطالع رأي األهالي قبل قرار غلق فرع 
المحرق، خصوصا أن التوجيهات الكريمة 
لرئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة وولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
للمســـؤولين بالنـــزول إلـــى مواقـــع العمـــل 
والمقيـــم  المواطـــن  احتياجـــات  وتلمـــس 

ومستوى ما يقدم لهم من خدمات.
وختـــم البلديـــون بيانهـــم مطالبين بشـــكل 
صريح من وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء 
وقـــف قرار إلغـــاء فرع المحـــرق؛ من أجل 
تقديـــم أفضـــل الخدمـــات ورفـــع جودتهـــا 
لمعطيـــات  وفقـــا  مســـتدامة  بصـــورة 
برنامـــج عمل الحكومـــة والخطة الوطنية 
االستراتيجية والرؤية االقتصادية 2030.

وائل المبارك

“كرنفال” لنفايات األثاث و“التايرات” بسلماباد
رئيـــس “بلـــدي الشـــمالية” يطالـــب عبـــر “^” بإنشـــاء شـــرطة بيئيـــة

أظهـــرت صور، تســـلمتها “البالد” من 
رئيس مجلس بلدي الشـــمالي أحمد 
الكوهجـــي، الحالة الرثة التي وصل 
إليها كثير من الســـاحات العامة في 
تحولـــت،  أن  بعـــد  والقـــرى،  المـــدن 
بقـــدرة قـــادر، إلـــى مكـــب للنفايـــات 
المنزليـــة والصناعيـــة والشـــخصية، 
دون أي مراعـــاة للبيئـــة، أو للمظهـــر 
لمملكـــة  والجمالـــي  الحضـــاري 

البحرين.
واحتوت هذه الصور على مخلفات 
ســـكراب،  وســـيارات  بـــاٍل،  أثـــاث 
وأخشـــاب،  بنـــاء  مـــواد  ومخلفـــات 
وأكياس بالستيكية، وخزانات مياه 
قديمة، وإطارات ســـيارات وأسالك، 

وغيرها الكثير.
ممـــا  امتعاضـــه  الكوهجـــي  وأبـــدى 
يجـــري، مؤكدابأن هذه الســـلوكيات 
العامـــة،  للبيئـــة  الدخيلـــة والضـــارة 
وصحة اإلنســـان، يجب أن تتوقف، 
وبأن يكون هنالك مزيد من التغليظ 
للقوانين الرادعة، وتشديد الجوالت 
التفتيشـــية والرقابية الالزمة. وأكد 
“البـــالد”  لــــ  بتصريحـــه  الكوهجـــي 
البيئيـــة  الشـــرطة  تفعيـــل  أهميـــة 
مـــن  الوطنيـــة  المقـــدرات  لحمايـــة 
العبـــث والفوضـــى، مبينـــا أن نجاح 
هذه التجربة في دول الجوار عامل 
تشـــجيع لتطبيقهـــا هنـــا وبالســـرعة 

الممكنة.

إبراهيم النهام

االبتكار من أجل الحوكمة المسؤولة في زمن فيروس كورونا
المسؤولية العالمية

Û  فــي هــذا الوقــت الذي لم يســبق له مثيــل من ناحيــة القلق وعدم
اليقيــن الــذي يســود العالــم، قــد نلمس العــزاء في الصمــود القوي 
للبشــرية، تلك البشــرية المسؤولة، ونحن مع مرور كل يوم، نتذكر 
صغــر حجــم هــذا الكوكب مــن خالل حــاالت كوفيــد 19 الجديدة 

التي ُيعلن عنها يوميا في كل ركن من أركان العالم.
Û  لقــد ولــت األيــام التــي كانــت تــروى فيهــا حكايــات الرعــب علــى

الجانــب اآلخــر البعيــد مــن العالــم، فاليــوم عندمــا يالمــس حجــر 
ســطح المــاء فــي بحرنــا المشــترك، تجتــاح األمــواج التــي تلــي 

سقوطه جميع السواحل.
Û  ونحــن نقــف محدقيــن فــي هــذا الوبــاء العالمــي، يــدرك القــادة

المســؤولون ذلك وال يتغاضون عن األمر، بل ويتدبرون بإدراكهم 
هــذا العديــد من الحيــل واالبتــكارات لتهدئة تلك الميــاه الهائجة، 

محيلين “األمل” من مجرد مفهوم إلى شيء ملموس.
Û  يمكــن رؤيــة هــذا االبتــكار يتجلــى لــدى كل الشــعوب فــي جميــع

أنحــاء العالــم بطــرق مختلفــة مــن خــالل معالجتهــم للعديــد مــن 
العوامــل، ليــس معالجتهم للتهديد المادي المباشــر لهذا المفترس 
الــذي ال وجــه لــه فحســب، ولكــن معالجــة كل التداعيــات األخرى 
التي ستترتب عنه الحقا مثل تهاوي االقتصادات، وتعطل تعليم 
األطفــال ونموهــم واضطــرار العائــالت إلــى مجابهــة مــا ال يمكــن 

تصوره من العسر.
Û  كان يبــدو التهديــد الــذي يشــكله كوفيــد 19 شــامال ومســتحيل

التغلب عليه، لوال إبداع قادة اليوم سواء على مستوى الحكومات 
أو أصحاب األعمال أو على مستوى المجتمعات المحلية وإدراًكا 
لمحدودية الخيارات المتاحة منذ البداية، بحث هؤالء المفكرون 
األذكيــاء التقدميــون عــن حلــول جديــدة وغيــر تقليديــة؛ لتلبيــة 

االحتياجات المتزايدة على المستويين العام والمحلي.

القيادة الحكومية المسؤولة

Û  تواصلت الحكومة النرويجية مع مجتمع التكنولوجيا والشركات
الناشــئة، حيث اســتضافت “مارثون دام 48 ســاعة عبر اإلنترنت” 
أتاحــت خاللــه الفرصــة لجميــع المشــاركين التنافــس فــي تقديــم 
الحلول األكثر إبداًعا وابتكاًرا لصالح مختلف الفئات المتأثرة من 

الوباء.
Û  ومن خالل تسخير وسائل التواصل االجتماعي لمعالجة شواغل

العائالت والحالة العقلية لألطفال، عقدت رئيسة وزراء نيوزيلندا 
حلقات منتظمة من الدردشــة الحية على الفيســبوك مع كل اآلباء 

واألطفال في بلدها.
Û  وفــي بلــدي البحريــن، قــام فريــق العمــل بقيــادة صاحــب الســمو

الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة ولي العهــد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء بتطويــر تطبيــق 
يســمى “مجتمــع واعــي” ينبــه األفــراد حــال وجودهــم بالقرب من 

حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا )كوفيد19-(.

قيادة الشركات المسؤولة

Û  كمــا تدخلــت الصناعــة للقيــام بدورهــا. فكما هو الحــال في وقت
الحــرب، تقــوم الشــركات بتغييــر قدراتهــا ونواتجهــا األساســية 
لتلبيــة االحتياجــات، فــي حيــن يصب البعــض اآلخر تركيــًزا أكبر 
غيــر متناســب فــي المجــاالت الموجــودة مســبًقا والتــي ســتعالج 

التهديدات الحالية.
Û  الســنغافورية الناشــئة جهــاًزا لفحــص KroniKare طــورت شــركة

غضــون  فــي  االصطناعــي  بالــذكاء  مدفوًعــا  الحــرارة  درجــة 
أســبوعين، وهرعــت بــه إلــى وكالــة أنظمــة المعلومــات الصحيــة 
المتكاملة الستخدامه. إن جهاز KroniKare، المصنوع من هاتف 
ذكــي مــزود بكاميــرات ليــزر حراريــة وثالثيــة األبعــاد، قــادر على 
فحــص درجة حرارة األشــخاص أثناء المشــي والكشــف والتنبيه 

عند إصابة أحدهم بالحمى.
Û  وعموما، فإن الشركات األمريكية ليست غريبة عن دعم البشرية

في أوقات الحرب والصراعات العالمية. وبهذه المعايير، تعاونت 
التربيــة  وزارة  مــع  الجديــدة   Amazon Web Services شــركة 
والتعليــم في مملكــة البحرين لتطوير البنية األساســية للمحتوى 

والتوزيع الالزمة لتوفير التعليم االفتراضي.
Û  ،وفي البحرين، فإن مهندسي المضمار في حلبة البحرين الدولية

الســنوي،   1 فورمــوال  الكبــرى  الجائــزة  ســباق  تســتضيف  التــي 
يقومــون بتركيــز مهاراتهــم اآلن علــى تصميم وإنتــاج المئات من 
أجهــزة التنفــس الصناعي لتزويد وزارة الصحة بها بأســرع وقت، 

باإلضافة إلى تزويد المصنعين في العالم بالمخططات.

قبول المسؤولية مباشرًة

Û  االزدهــار بيــن  وحشــًيا  خيــاًرا  للعالــم  كوفيــد19-  قــدم  عندمــا 
االقتصــادي أو الصحــة العامــة، وقف قادتنا المســؤولون في تحد 

وأعلنوا اختيار كالهما!
Û  مدفوعيــن بالضغــوط التــي أحدثها كوفيــد19-، فقــد أدرك قادتنا

األكثــر مســؤولية قيمــة دعــم االبتــكار الديناميكي، إمــا من خالل 
أفعالهم المباشرة أو تمكين المبتكرين الماهرين اآلخرين.

Û  وســواء من خــالل الجمع بيــن التكنولوجيــا الحديثة واإلنســانية
التقليدية للحفاظ على االســتقرار النفســي للعائالت، أو الحد من 
الطوابيــر الطويلة وأوقات االنتظــار من خالل الليزر والبصريات، 
أو زيــادة توفيــر أجهــزة التنفــس الصناعــي المنقــذة للحيــاة عــن 
طريق زيادة الكفاءات األساسية، فإن الحلول التي أتاحها هؤالء 
القــادة قــد أدارت سلســلة من المصاعب والتهديدات التي شــكلها 

هذا الوباء.
Û  فقــط ليــس  االعتــراف  إلــى  بحاجــة  فإننــا جميًعــا  النهايــة،  فــي 

باالبتكارات الناشئة عن هذا الصراع، ولكن بمسؤوليتنا المشتركة 
للدفع بهذه الحلول إلى األمام؛ من أجل مصلحة البشرية جمعاء. 
ألننا بذلك لن نتعامل مع تهديدات اليوم فقط، بل ســنقوم برســم 

المستقبل.

بقلم سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية
الشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة

محرر الشؤون المحلية
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أغلقـــُت أذنـــّي وعينّي وتجاهلُت كّل مـــا يدور من معارك بين فئات وشـــرائح عربية، 
معـــارك مـــن ســـالة طواحيـــن الهـــواء، هذا يطلـــق عبـــارة، فتشـــتعل الســـاحة بآالف 
المغردين، بشتائم وسباب، ويتدخل آالف آخرون يدعون الحكمة والحنكة، ثم آالف 
آخرون يميزون أنفســـهم عن الباقي، وخال ســـاعات، تنتهي حروب الطواحين تلك، 
باســـتنزاف الجميـــع طاقاتهم، مـــع مزيد من أمـــراض القلق والتوتر واختال الســـكر 
وضغـــط الـــدم. ولـــو فحصـــت تلـــك المواضيع لوجدتها ال تســـاوي شـــيئا يذكـــر، بل ال 
تستحق الوقت الذي ُسطرت فيه، لكن تستمر دوامة ضخ تلك البراميل من الترهات 
وتســـتغرب أن تجـــد العرب بالذات من بين جميع شـــعوب العالـــم يخوضون المعارك 
فيمـــا بينهـــم على بديهيـــات متفقين عليها مســـبًقا، لكنهم اختلفوا عليهـــا فقط ألنهم 

عرب! وهذه عادتهم منذ التاريخ.
خذ مثاالً صارًخا موضوع تحرير فلســـطين، منذ 1948 وحتى اليوم حروبهم بينهم 
تفـــوق بماييـــن النقـــاط حربهـــم مع إســـرائيل، خـــذ موضوع الفتـــاوي الدينيـــة، رغم 
معرفتهم منذ األزل بكل قيم وقواعد وأسس الدين، لكنهم انقسموا في اليوم مئات 
المـــرات على هـــذه المبادئ التي حفظوها جيا بعد جيل، خـــذ أي موضوع مهما كبر 
أو صغـــر واطـــرح فيه رأيا ما واعرضه على التصويت، ســـترى كل الذين اتفقوا على 
هـــذا الموضـــوع قبل طرحـــه عادوا واختلفوا عليـــه بمجرد إثارته بمناســـبة ما أو من 
خـــال قنـــاة ما، ألف كذبة من جيبك وفبركها وأطلقها في تويتر، أو قم بنشـــرها عبر 

الواتســـاب، شـــرط أن تحبكها جيًدا ويستحســـن أن تضع فوقها بعض البهارات، مثل 
اســـم جريـــدة ما، أو قنـــاة تلفزيونية ما، حتى لـــو لم يكن هناك وجود لهذه الوســـيلة 
وهـــي من اختراعك، ســـترى الذبـــاب والحشـــرات والنمل وكل األشـــكال اإللكترونية 
تتلقفهـــا وتـــدور طواحيـــن الهـــواء حولها، وقد يصـــل األمر إلى معارك بين الشـــعوب 

العربية، وتفجر براميل من الجراح، بسبب عبارة مؤلفة بحبكة.
لذلك َسدْدُت في الفترة األخيرة أذناي وأغمضُت عيناي، وتجاهلت منذ فترة بعيدة 
هـــذه الوســـائل وذبابهـــا ونملها اإللكترونـــي، واكتفيـــت بالعزلة نتيجـــة كورونا... في 
وســـائل كســـبُت من خالها معارف جديدة، وخبرات، وحققت الكثير، كنت قبل ذلك 
أهدرهـــا في هذه الوســـائل، ال أدعـــي أنني انقطعت عن العالم، فهذا مســـتحيل، ألنك 
إن لم تذهب للعالم فالعالم يأتيك بنفســـه، لكن وضعت ســـًدا منيًعا ضد كل ما تفرزه 
طواحيـــن الهـــواء من غبار ورذاذ، أشـــد فتكًا على الصحة مـــن كورونا، ولو قاس كل 
فرد منا حجم القلق والتوتر والضغوط التي تصنعها به هذه الوسائل وما تفرزه من 

ترهات، الندهش من تجرعه هذه السموم كل دقيقة وبإرادته.
اشتكى أحدهم لي ذات يوم من صديق جرحه على الواتساب، وظّل متألًما األسبوع 

بطوله، استغربُت بعد كل هذا األلم أنه مازال يحتفظ بحسابه معه!.

تنويرة: ال تكن شاهًدا إذا لم تكن حاضًرا. «

استغالل حقوق اإلنسان
أثـــارت قضيـــة مقتل األميركي جـــورج فلويد مواقف مختلفـــة لبعض الفرقاء 
والجهـــات والتنظيمـــات واألحـــزاب بـــل وحتى الـــدول، ففريق تباكـــى وفريق 
غضـــب وفريـــق رقص وفريق اســـتغل وفريق ادعى الشـــرف، وهكذا، كل جهة 
اســـتخدمت قضيـــة فلويد وكيفتهـــا على حســـب توجهها ومصلحتهـــا، فمثا، 
نظام كسرى طهران، أكبر منتهك لحقوق شعبه وراعي اإلرهاب العالمي، حمل 

لواء مظلوميته وأصبح أشرف نظام بالعالم يدافع عن حقوق اإلنسان.
بينمـــا الجزيـــرة وبتغطيتهـــا يخيـــل إليـــك أنهـــا تغطي أحـــداث مؤامـــرة الربيع 
العربـــي، بمعنى أن المشـــاهد العربـــي أصبح في نظر الجزيـــرة مواطنا أميركيا 
تســـعى لتحريضـــه علـــى الثورة ضـــد ترامب، ال أنه مشـــاهد عربي ال يســـتطيع 
فعل شـــيء حتى داخل أســـرته، طبعا لكره سياســـة 96 القطرية لترامب، تلجأ 
الجزيرة لتشويه صورة ترامب أمام المشاهد العربي، في إفاس وغباء مهني 

تحريري.
وهنـــاك نقطتـــان مهمتان يجـــب التركيز عليهما وماحظتهمـــا بخصوص مقتل 
فلويـــد، همـــا أن قضيـــة حقـــوق اإلنســـان طالمـــا اســـتغلتها الـــدول الغربية في 
تحريك الخونة العرب من عبدة الشـــعوبيين بإيران وتركيا من أمثال اإلخوان 
المســـلمين وحـــزب هللا والحوثيين وأتباع المقبور ســـليماني بالعراق، لإلضرار 
باالســـتقرار واألمن والنســـيج االجتماعي والنظام السياســـي للشـــعب العربي، 
ورأينـــا كيف دعمت بعض األنظمة الغربية محاولة االنقاب اإليرانية الفاشـــلة 
بالبحريـــن تحت حجة حقوق اإلنســـان، وهاهي واشـــنطن تكتـــوي بنار قضية 
حقـــوق اإلنســـان مـــن جـــو بايـــدن والديمقراطيين، واســـتغالهم مقتـــل فلويد 
لإلضرار بترامب والجمهوريين، وشاهدنا المساجات اإلعامية بين الفريقين.

النقطة الثانية أن حقوق اإلنسان بمثابة فرصة للتنظيمات اإلرهابية  «
والغوغاء والرعاع لتنفيذ مخططاتهم، فحركة أنتيفا اليسارية استغلت 

قضية فلويد لممارسة إرهابها، فقام ترامب بتصنيفها حركة إرهابية، 
والغوغاء والرعاع استغلوا القضية ففريق مارس هواية السرقة والسلب 

والنهب، وفريق تلذذ بتكسير السيارات والمحالت وكل شيء يصادفه 
أمامه، لهذا فكل شخص يدعي دفاعه عن حقوق اإلنسان هو بالواقع 

كاذب أو مستغل أو عميل، ولنا في وصف ترامب لبايدن والديمقراطيين 
واستغاللهم قضية فلويد خير دليل بكلمة “كاذبون مستغلون عمالء”، 

فكيف الحال بالعمالء العرب الذين يسمون أنفسهم نشطاء حقوق 
اإلنسان بالعالم العربي؟ الشك أنهم يمارسون أقذر عمالة واستغالل.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

نحن عرب نشتري آالمنا بأنفسنا!

ال عجـــب أن يستشـــعر الواحـــد منـــا، وهو يشـــاهد كـــوارث الطبيعـــة، وأخبار 
الحروب، والهروب، حالة من الطمأنينة؛ فما يجري، وبشكل متكرر، بعيٌد عنه 
خ لديه اإلحساس باألمن من الخطر، وإْن  مكانًيا – على األقل – وهو ما ُيرسِّ
توجس من وصول بعض الشـــرارات إليـــه، إال أنه اعتاد اليقين بأنه ُمحّصن، 
وأنه يقع في الطرف اآلخر؛ فهو المتفرج، أو الُمشاهد، وواحٌد من الجمهور، 

أما اآلخرون البعيدون؛ فهم الطرف المقابل: الضحايا، والمنكوبون. 
هذه نعمة وال شـــك، غير أنها حّولتنا إلى واثقين بالحاضر الَمِعيش؛ ُمَسلِّمين 
به؛ فأغمضنا أعيننا، في سكينة من ال ُتحيق به الحوادث، وقلَّ حذُرنا، وكأن 
كل فرٍد منا هو الناجي الوحيد، وآخر واحد على الكوكب؛ قد ُيصيبه مرض، 
أو مـــوت، أو حاجـــة! لذلـــك ال عجـــب إن َوَجدَت كثيرا مـــن العقليات بيننا؛ ال 
تســـتجيب إلى نداءات التحذير، أو تســـاهلت معها؛ فهنـــاك في بقعة عميقة 
من الدماغ تجلس أميرة الراحة والسكينة، التي تؤكد له أنه بخير، وبمعزل 

عن شرور العالم، فلطالما كان المتفرَج، في ذاك الطرف النقيض!

ألْم يراقب هذا الكورونا ينتشر في الصين البعيدة! هذه الصين التي استقرت 
فـــي المخيلـــة العربية – بالذات – بوصفها أبعد نقطة قد يصل إليها عربّي أو 
مســـلم، ومن ثّم، توّطد لديه الشـــعور بأن األمر ال يعنيه!؟ فلّما نزل الكورونا 
فـــي أحيائنـــا، وأصاب منا َمْن أصاب، لم يزل يرى نفســـه فـــي منأى، وحصن 
حصيـــن، وبغض النظر عن كيفية انتشـــار حاالت اإلصابـــة؛ فإننا بحاجة إلى 
خلخلة هذه العقلية اآلمنة القريرة، ال إلثارة الرعب أو الفزع، ولكن لتحريك 
الجمود، وحلحلـــة الملفات المرتاحة في األدراج، وتنبيه األذهان إلى أهمية 
اســـتثارة الشـــكوك، وزعزعـــة بعـــض األفـــكار اليابســـة؛ فالقناعـــات الثابتة ال 

تتناسب مع ما يستجد أو يطرأ.
نعم، لسنا بأمان إْن أيقّنا أننا آمنون أبًدا، لسنا بأمان إْن لم نعمل يومًيا على  «

تأمين أماننا نفسه: صحتنا، عملنا، عالقاتنا... لسنَا بأمان ما لم نمد بصرنا 
إلى اآلخرين – في الطرف اآلخر – بوصفنا جمهورا مدرًكا، ُمستفيدا من تجارب 

وأحداث وِعَبر هؤالء، وأنها حين تصل إلينا: سنحسن التصرف، ونتعامل بوعي 
ومسؤولية.

د. زهرة حرم 

ظنّنا أّنا ُمحّصنون!

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

للتواصل: 17111483

مكانة مرموقة للصحافة عند سيدي سمو رئيس الوزراء
كل يوم يضيف ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة رئيس الوزراء الموقر حفظـــه هللا ورعاه، داللة جديدة على 
أهميـــة الصحافـــة ودورهـــا الكبير فـــي المجتمـــع والتحامهـــا بالمواطن 
التحامـــا ال انفصـــام فيه، فقد برهنـــت الصحافة البحرينيـــة قدرتها في 
ترســـيخ الروح الوطنية والمشـــاركة في جهود البناء والتطوير في كل 
المجـــاالت، وتحظـــى باهتمام بـــارز ومكانة مرموقة عند ســـموه حفظه 

هللا.
وفي اجتماع مجلس الوزراء يوم االثنين الماضي )وجه ســـموه حفظه 
هللا ورعاه كل الوزارات واألجهزة الحكومية لمتابعة ما يرد في وسائل 
اإلعام والتواصل من شـــكاوى المواطنين وماحظاتهم والتجاوب مع 
ما يطرح بأقصى ســـرعة ممكنة، وأثنى ســـموه على الدور الذي تضطلع 
به الصحافـــة البحرينية في رصدها الموضوعي الهتمامات المواطنين 
واحتياجاتهـــم، ووجه صاحب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء الوزارات 
الخدمية إلى متابعة احتياجات األهالي في المدن والقرى من خدمات 
البنيـــة التحتيـــة األساســـية لمناطقهـــم، والقيـــام بالزيـــارات الميدانيـــة 

الازمة على كل مستويات المسؤولين للوقوف على تلك الطلبات(.
إن ســـيدي ســـمو رئيـــس الـــوزراء أيـــده هللا متابـــع بدقـــة لكل ما ينشـــر 
فـــي الصحافـــة ويوجه المســـؤولين في الدولة لمتابعة هـــذه القضية أو 
الشـــكوى ســـواء كانت راهنـــة أو طارئـــة وال يهدأ له بـــال حفظه هللا إال 
بعد معالجة المشـــكات والتأكد شـــخصيا من سير العمل وتفاصيله في 
كل المراحـــل والظـــروف، فســـموه يعرف أن الصحافة ركـــن من األركان 
الضرورية لكل تنمية وبناء يراد له االستمرار، وليس هناك أكبر وأجمل 
من هذا الخطاب السامي الذي ألقاه سموه للقيادات التنفيذية المشاركة 
فـــي الملتقـــى الحكومي 2017 )كونـــوا قريبين مـــن المواطنين فخدمة 
المواطـــن تحتـــاج النزول إلـــى الميدان والقرب منـــه والتعرف عن كثب 
على احتياجاته، وتحديد نجاح المشاريع الحكومية استنادا إلى حجم 
الفائدة التي تعود على المواطن منها ومستوى رضاه عليها، كونوا على 
ثقـــة كلما كنتـــم أقرب للمواطن كلما ســـهلتم على أنفســـكم الوصول لما 

وضعته الحكومة لكم كل في مجال اختصاصه من أهداف(.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تقبل النقد
يقـــول الفيلســـوف اليوناني أفاطـــون إن “هناك طريقة واحـــدة لتفادي 
االنتقـــاد: ال تقـــل شـــيئًا، وال تكن شـــيئًا، وال تفعل شـــيئًا”، وهي داللة منه 
علـــى أن مـــن يوجه إليهـــم االنتقاد هم العاملـــون، أو الناجحـــون، ال غير 
المنتجيـــن، ممـــن تمـــر األيام واألعـــوام عليهم، دون أن يبرحـــوا مكانهم، 
وفـــي نظـــرة متأملـــة للطبيعة البشـــرية، نجـــد أن تقبل النقد ســـمة عليا، 
تسمو بها النفس، وأنها تعتمد على ترويض الفرد لنفسه، حتى يصل إلى 
هذه القمة من التعامل والتعاطي مع االنتقادات بشـــتى أنواعها السلبية 

منها واإليجابية.
وعند الحديث عن االنتقاد البناء، نرى أن أســـلوبه يفرض ردود األفعال 
المتقبلة، لما يتســـم به من هدوء في الطرح، واســـتهاالت لطيفة، بذكر 
اإليجابيات أوال، ومن ثم ســـرد االنتقادات بغرض إفادة اآلخر، ال كشـــف 
الســـلبيات واالنتقـــاد الهدام الـــذي يخفي من ورائـــه الكثير من األمراض 
النفسية اإلنسانية، والذي يتطلب ردود أفعال مغايرة لعل أبرزها الصبر، 
أو ربما الرد بإفحام الخصم، وهنا نســـتذكر موقف “برنارد شـــو” عند رده 
على “تشرشل” الذي اتسم بالبدانة، وكان رئيس وزراء للمملكة المتحدة، 
بعـــد قول األخيـــر “إن من يراك يظن أن في إنجلترا مجاعة”، فرد )شـــو( 
النحيل جســـمًا “ومن يراك يعرف ما ســـبب هذه المجاعة”، وبغض النظر 
عـــن عمق العاقة والصداقـــة التي كانت تربطهما، والغـــرض الفعلي من 
الحـــوار بينهما، إال أنه تبيان لطريقة ذكية من طرق الرد على الســـخرية 
أو محاولـــة االنتقاص، إلى غير ذلك من طرق كالتجاهل وغيره، وهو ما 

يستحقه متبنو النقد الهدام في مختلف مواقع الحياة.
كما أن كثرة االنتقاد الهدام، قد تعطي دالالت على ارتفاع أسهم الفرد  «

المنتقد وتميزه، وهو ما يعترض الكثير من المشاهير، مع العلم أن ليس كل 
د ناجح، فلربما قد غا في الخطأ إلى درجة أنه أفقد الناس صوابهم،  منتقًّ
ومهما كانت ردود األفعال سلبية تجاه أي موقف أو قول أو فعل، فالخطأ 
ال يعالج حكمة بخطأ آخر، كما أنه يستوجب منا أن نتبين أواًل الغاية من 

االنتقاد، حتى نحدد ماهية الرد.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ
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7.3 % ارتفاع المبيعات عبر بطاقات االئتمان
مايـــو فـــي  العمليـــات  قيمـــة  إجمالـــي  دينـــار  مليـــون   152.6

ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع من خالل بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم في 
شــهر مايو الماضي بنســبة 7.3 % قياًســا بشــهر أبريل الماضي، حيث سجلت 152.6 
مليون دينار في مايو مقابل 142.2 مليون دينار في أبريل، في حين سجلت تراجًعا 
على أساس سنوي بنسبة 22 % مقابل تسجيل 195.6 مليون دينار في مايو 2019.

وكانـــت قيمـــة عمليـــات نقـــاط البيـــع من 
وبطاقـــات  االئتمـــان  بطاقـــات  خـــال 
الخصم في شـــهر أبريل الماضي سجلت 
أســـاس  علـــى   %  30.1 بنســـبة  تراجًعـــا 
ســـنوي، و23.8 % قياًســـا بقيمـــة 203.3 

مليون دينار في شهر مارس الماضي.
وأظهـــرت إحصاءات عمليات نقاط البيع 
وأنظمة المدفوعات الصادرة من مصرف 
البحريـــن المركزي لمايـــو 2020 أمس أن 
أعلـــى 5 قطاعـــات شـــكلت 48.8 % مـــن 
مبالـــغ التعامـــات، جاء قطـــاع الخدمات 
الحكومية كأعلـــى قطاع من حيث قيمة 
العمليـــات المســـجلة بقيمـــة 28.1 مليون 
دينـــار، ثانًيا جـــاءت المحـــات التجارية 
بقيمـــة 18.5 مليـــون دينار، ثالًثا أســـواق 

الســـوبرماركت بقيمة 13.2 مليون دينار، 
 8.9 بقيمـــة  واألحذيـــة  المابـــس  رابًعـــا 
مليون دينـــار، وأخيـــًرا وكاالت المركبات 

بقيمة 5.8 مليون دينار.
أمـــا بالنســـبة لعمليـــات نقـــاط البيـــع، فقد 
ســـجلت عمليات نقاط البيـــع ارتفاًعا في 
شـــهر مايـــو الماضي، بنســـبة 5.4 % على 
أساس ســـنوي من 5.3 مليون عملية في 
مايـــو 2019 إلى 5.6 مليون عملية خال 
مايو 2020، و13 % قياًســـا بشـــهر أبريل 

الماضي، حيث بلغت 4.9 مليون عملية.
واتضـــح أن أعلـــى قطاع بعـــدد العمليات 
قطـــاع  هـــو  القطاعـــات،  ببقيـــة  مقارنـــة 
أســـواق الســـوبرماركت، حيث سجل 1.2 
مليـــون عمليـــة، ثانًيا المحـــات التجارية 

ثالًثـــا قطـــاع  ألـــف عمليـــة،   858.602 بــــ 
المطاعـــم بــــ 850.951 ألف عمليـــة، رابًعا 
قطـــاع المابـــس واألحذيـــة بــــ 340.678 
ألـــف عمليـــة، وأخيـــًرا قطـــاع الخدمـــات 

الحكومية بـ 254.777 ألف عملية.
إلى ذلك، شـــهد نظـــام التحويات المالية 

اإللكتروني الذي يشـــمل )فوري وفوري+ 
وفواتيـــر( تســـجيل تراجـــع فـــي إجمالي 
المبالـــغ المحولـــة عن طريـــق نظام فوري 
مـــن 1,030.8 مليـــون دينـــار فـــي مايـــو 
2019 ليصل إلى 993.6 مليون دينار، أي 

بنسبة تراجع 3.6 %.

515 وحــدة جاهزة للعرض والبيع بالمرحلة األولى للمشــروع

بنك اإلسكان يدشن “ديرة العيون” بحلة جديدة

أعلـــن بنك اإلســـكان عن تدشـــين 
المرحلـــة األولـــى لمشـــروع ديرة 
العيون الذي يقدم حلوال ســـكنية 
مثاليـــة للمواطنيـــن البحرينييـــن 
المدرجين ضمـــن برنامج “مزايا” 
التـــي  التمويليـــة  والخدمـــات 
تقدمهـــا وزارة اإلســـكان، وذلـــك 
الشـــهر  منتصـــف  مـــن  اعتبـــارا 

الجاري 2020.
وصـــرح  وزيـــر اإلســـكان رئيـــس 
مجلس إدارة بنك اإلسكان باسم 
الحمر أن البنك يعتزم عرض 515 
وحـــدة ســـكنية للبيـــع للمواطنين 
ضمـــن المرحلـــة األولى لمشـــروع 
المرحلـــة  وهـــي  العيـــون،  ديـــرة 
تصاميمهـــا  بتنـــوع  تمتـــاز  التـــي 
الخارجيـــة، والتـــي تتناســـب مـــع 
االحتياجـــات واألذواق المختلفة 
لألسر البحرينية، حيث تم اعتماد 
4 تصاميـــم لتلـــك المرحلة، وهي 
والعصـــري  البحرينـــي  التصميـــم 
واإلســـباني والميديتراني، ويبلغ 
متوســـط المســـاحات اإلجماليـــة 

للوحدات 227 مترا مربعا.
العيـــون  ديـــرة  مشـــروع  ويقـــع 
بمشـــروع ديـــار المحـــرق، والـــذي 
يعـــد مـــن أكبـــر المـــدن الســـكنية 
المتكاملـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
ويمتاز المشـــروع بمحيط عائلي 
متكامل، وقد تم تصميمه ليضمن 
تلبيته متطلبات وتطلعات األسر 
البحرينيـــة، جنًبـــا إلـــى جنـــب مع 
الخدميـــة  المرافـــق  مـــن  قربـــه 
والترفيهيـــة، وســـهولة الوصـــول 

إلى السواحل البحرية.
وزيـــر  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
اإلســـكان قائا “يســـعدنا أن نعلن 
عن إطاق مشـــروع ديرة العيون 

وعـــرض 515 فيـــا للبيـــع ضمـــن 
المرحلـــة األولـــى، مشـــيرا إلى أن 
ببنيـــة تحتيـــة  يمتـــاز  المشـــروع 
إســـتراتيجي  وموقـــع  متكاملـــة 
البحريـــن  مطـــار  مـــن  بالقـــرب 
الدولـــي، ويبعـــد 10 دقائـــق مـــن 
العاصمـــة المنامـــة بعد اســـتكمال 

شبكة الطرق الجديدة.
كذلـــك  المشـــروع  ويحظـــى 
بخصائـــص متعـــددة تميـــزه عـــن 
الفـــرص الســـكنية األخـــرى، مـــن 
حيث الحجـــم والســـعر والموقع، 
إلـــى جانـــب جاهزيتهـــا للراغبين 
فـــي الشـــراء بمـــا يتيـــح للعوائـــل 
االنتقال للسكن بها فور امتاكها. 
مـــن هـــذا المنطلـــق، ندعـــو كافـــة 
المواطنيـــن  مـــن  المهتميـــن 
المدرجين ضمـــن برنامج “مزايا” 

للســـكن االجتماعـــي والخدمـــات 
اإلســـكانية لاطاع على الفرص 
ديـــرة  فـــي  المتوافـــرة  الســـكنية 
التـــي تقدمهـــا  العيـــون والمزايـــا 

للقاطنين.”
الداخليـــة  التصاميـــم  وتتكـــون 
نـــوم  غـــرف   4 مـــن  للوحـــدات 
ومطبـــخ  ومجلـــس  وصالتيـــن 
وحديقـــة خلفيـــة كبيـــرة وكـــراج 
يتسع لسيارتين، ومرافق إضافية 
أخرى تســـهم بتعزيز راحة جميع 
الفلـــل  وتتوفـــر  العائلـــة.  أفـــراد 
بأســـعار مناســـبة للمواطنين تبدأ 
105 آالف دينـــار بحرينـــي.  مـــن 
وبإمكان المستفيدين من “مزايا” 
الحصـــول على عـــروض التمويل 
العقـــاري لشـــراء فلـــل المشـــروع 
مـــن قبـــل نخبـــة مـــن البنـــوك في 

المملكة.
يذكـــر أن مشـــروع ديـــرة العيون 
يعـــد أحـــد ثمـــار تفعيل مبـــادرات 
اإلســـكان  وزارة  بيـــن  الشـــراكة 
والقطـــاع الخـــاص، إذ تـــم توقيع 
يتـــم   ،2015 بالعـــام  اتفاقيـــة 
بموجبهـــا توفيـــر أكثر مـــن 3000 
وحدة سكنية من قبل شركة ديار 
المحـــرق وتخصيصهـــا للراغبيـــن 
في االســـتفادة من ذوي الطلبات 
اإلســـكانية لـــدى وزارة اإلســـكان 
مـــن خال الحصـــول على تمويل 

من برنامج مزايا.
حـــول  التفاصيـــل  مـــن  للمزيـــد 
مشـــروع ديـــرة العيـــون، يرجـــى 
زيارة موقع مشروع ديرة العيون 
.)www.deerat-aloyoun.com(

المنامة - بنك اإلسكان

المنامة - المصرف المركزي

26 مليون دينار لصكوك 
التأجير قصيرة األجل

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي 
ــدار رقــم  ــ ــ بـــأنـــه تــمــت تــغــطــيــة اإلصـ
 )ISIN BH0007045H79(   178
ــكـــوك الــتــأجــيــر اإلســالمــيــة  مـــن صـ

الحكومية قصيرة األجل.
تبلغ قيمة اإلصــدار 26 مليون دينار 
تبدأ في  لفترة استحقاق 182 يوًما 
ديسمبر   10 إلـــى   2020 يــونــيــو   11
لهذه  المتوقع  العائد  ويبلغ   .2020
الصكوك  2.62 %، علما بأنه قد تمت 

تغطية اإلصدار بنسبة 406 %.
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فهم القيم والنزاهة في بيئة العمل
Û  القيــم هــي فــي األســاس المعتقــدات والمواقــف األساســية التــي 

تتوافــق مــع رؤيــة وأهــداف الشــخص علــى المــدى الطويــل، فعلى 
ســبيل المثــال، بعــض القيــم الجوهريــة التــي عــادة مــا تجدهــا هي 
المهنيــة الفرديــة أو العمــل الجماعــي أو الكفــاءة، البــد من اإلشــارة 
هنــا إلــى أن القيــم األساســية لدى الشــركات تختلف عــن تلك التي 
يمتلكها األفراد، وعادة ما تســعى لتحقيق أهداف تختلف عن تلك 
التي يمتلكها األفراد، لتحديد ما يميزها مثل االستدامة أو االبتكار 
أو إضافــة المزيــد مــن القيمــة المضافــة علــى المســتوى الخدمــي 

للعماء من خال مخرجاتها.
Û  تشــترك األخاق مع القيم في أهمية التواصل ألن القيم من شــأنها

أن تســاعدك علــى تحديــد الفــرق بيــن الســلوك الصواب أو الســلوك 
الخطــأ. إن القــدرة علــى االنقيــاد والســعي نحــو الصــواب تحكمهــا 
األخــاق المتمثلــة فــي الشــخصية النزيهة، ومن جانــب آخر معظم 
الشــركات لديهــا مدونــة قواعــد خاصــة بالســلوك لكــي تتمكــن مــن 
القيــم  علــى ضــرورة مواءمــة  والتأكيــد  الســليمة  اإلدارة  تطبيــق 
الشــخصية الخاصــة بموظفيها مــع تلك التي لديهــا وأيضًا الحفاظ 
على تطبيق األخاق بصورة فعالة بحيث ال يتم المساس بسلوكها 

أو أدائها العام على اإلطاق.
Û  عليك كفرد تحديد القيم ذات األهمية القصوى بالنســبة لك بهدف

ضمــان تنميــة الســمات الازمــة لتديمهــا والشــعور بســهولة عندمــا 
يميــل ســلوكك أو موقفــك فــي االتجــاه الــذي لــن يســاعدك دون 

تحقيق ذروة النجاح. 
Û  نمــوذج تطبيقــي “إذا عــرض عليــك وظيفة في مجال مــا، تعرضك

إلــى مســتويات عاليــة مــن التلوث، وكانــت قيمك الخاصــة تنطوي 
علــى االلتــزام تجــاه حماية البيئة من حولك عندئذ ســيكون هنالك 
تضارب واضح في المصالح ولن يكون بمقدورك التكيف مع ثقافة 

تلك المؤسسة”.
Û  وأهــم النصائــح التي يقدمها خبــراء الموارد في بيئــة العمل والتي

يجب أخدها بعين االعتبار هي:
Û  ال توقــع علــى عقــد أو تقبل عرضًا لســت داعمــًا حقيقيًا له، بداًل من  

ذلــك اســتثمر القيــم الخاصــة بــك فــي البحــث عــن الشــركات التــي 
ترغب في مساعدتك على تطبيق قيمك عمليًا والذهاب نحو عدم 

تجنبك لتقديم تنازالت تخص األخاق والنزاهة الخاصة بك.
Û  كن مدركًا تمامًا للدور المنوط بك وااللتزامات المهنية لكي تتمكن

مــن الوفــاء بمســؤولياتك بنجــاح أمــام أصحــاب العمــل والشــركاء 
التــي  والنزاهــة  واألخــاق  القيــم  فــإن  الطريقــة  بهــذه  اآلخريــن، 
تمتلكها ســتبقى على األغلب ســليمة راســخة في حين أنها تســمح 
لك بالتكيف بســهولة مع مدونة الســلوك في الشــركة أو المؤسســة 

لتحكم األطر العامة لها.
Û  في النهاية تذكر أن عامل المساهمة القوي الذي من شأنه أن يقودك

إلــى التطــور هــو القدرة على النهوض من أجل مــا تؤمن به وتدافع 
عنــه، حيــث إن احتفاظــك بنزاهتك وقيمك بشــكل راســخ ينعكس 
على معنوياتك وإنتاجيتك وشغفك وجهدك لتحقيق نتائج مذهلة 

ومرتفعة تأمن قدرًا كبيرًا من المصداقية المهنية.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

“مصفاة بابكو” يستكمل 20 مليون ساعة دون إصابات
حقــق برنامــج تحديــث مصفاة بابكو إنجاًزا فريًدا في مضمار الســالمة باســتكمال 
20 مليون ساعة من العمل اآلمن، دون وقوع أية إصابات مضيعة للوقت، منذ بدء 
عمليات التنفيذ لهذا المشروع الحيوي قبل 27 شهًرا، وتحديًدا في فبراير 2018. 

أعـــرب  المناســـبة،  هـــذه  علـــى  وتعليًقـــا 
والرئيـــس  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة نفط البحريـــن )بابكو( 
داود نصيـــف، عـــن فخره واعتـــزازه بهذا 
اإلنجاز الذي حققه فريق العمل بمشروع 
تحديث المصفاة، مشـــيًدا باألداء الرفيع 
ألعضاء الفريق في مجال الســـامة منذ 
بـــدء عمليـــات التنفيـــذ فـــي مطلـــع العام 

.2018
وأضاف “إنه إنجاز ضخم بكل المقاييس، 
بالنظر إلى التحديات والصعوبات الهائلة 
التـــي واجههـــا فريـــق العمل الســـيما في 
الشـــهور األخيرة، جراء تفشـــي فيروس 

كورونا )كوفيد - 19(”. 
وقـــال: إن هـــذا اإلنجـــاز يأتـــي تتويًجـــا 
لجهود فريق إدارة المشـــروع، وإخاص 
ومستشـــار  العمـــل،  فريـــق  وتفانـــي 
الجماعيـــة  والجهـــود  المشـــروع، 
المخلصـــة في مجـــال الســـامة من قبل 
مؤكـــًدا  للمشـــروع،  الرئيســـي  المقـــاول 
أن هـــذا اإلنجـــاز لـــم يكن وليـــد الصدفة، 
للمبـــادرات  مباشـــًرا  نتاًجـــا  كان  بـــل 
واالســـتراتيجيات الواعيـــة، والحوكمـــة 
الفعالة، والتنســـيق المســـتمر، والتواصل 
اإليجابـــي بيـــن آالف العامليـــن فـــي هذا 
المشـــروع الضخم ســـواء فـــي المكاتب، 

أو مواقـــع العمـــل عبـــر تنفيـــذ األنشـــطة 
اإلنشـــائية والتحضيريـــة، التـــي تنطـــوي 
على مخاطـــر مهنية كبيرة، خال أعمال 
التنقيـــب، والعمـــل في ارتفاعـــات عالية، 
المعـــدات الضخمـــة، واســـتخدام  ورفـــع 

المركبات الثقيلة، وغيرها. 

وتابع “لقد أنجزنا بنجاح أكثر من 50 % 
من مرحلة اإلنشاء. إنه إنجاز رائع يبعث 
على كل الفخر واالعتزاز، مع عدم وقوع 
أيـــة إصابـــات تهـــدد ســـامة األشـــخاص 
المتواصـــل  التزامنـــا  مـــع  المعـــدات،  أو 
الســـامة  وإجـــراءات  معاييـــر  بتطبيـــق 
فـــي جميـــع األوقـــات، وعـــدم التســـاهل 
فيهـــا، بما يعمل علـــى حماية فريق عملنا 
الذي يمثـــل أهم أصول شـــركتنا العريقة 
ومملكتنـــا الغالية والبيئة مـــن حولنا. إن 

مثل هذه اإلنجـــازات الرائدة في مضمار 
التـــزام  مـــع  الســـامة ســـوف تتواصـــل، 
فريق عملنا بالتركيـــز واليقظة، وتطبيق 
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التاريخ /2/3/2020تاريخ : 2020 / 6 / 9 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

) CR2020-84553 ) إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقدمت إلينا المعلن ادناه: نغم عبد المنعم مصطفى عبيدي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيدة صفاء ابراهيم احمد الناصر

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

2 – 71286

رقم القيد

فينوس البحرين لالكسسوارات

االسم التجاري

إعالن بحل وتصفية
شركة ان  --- هانس ذ.م.م

سجل تجاري رقم  1 - 89971

بناء على قرار الشــركاء في شــركة ان  --- هانس ذ.م.م ، المســجلة بموجب القيد 
رقــم 1 – 89971 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة / عيســى احمــد 

ابراهيم خميس مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ) 21 ( لعام 2001 ، 
وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على
العنوان التالي:

عنوان المصفي: عيسى احمد ابراهيم خميس
)+ 973( 39881164

ALWAHADCCR@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة الى مؤسسة فردية   

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها الشــركاء في شــركة لبوس  ذ.م.م  المســجلة بموجب القيد رقم )2 
– 79950( طالبين تحويل الشــركة الى مؤسســة فردية لتصبح مملوكة 
ل الشيخة مي بنت الشيخ خليفه بن احمد ال خليفه وتعيين المحامي 

احمد عبد هللا احمد الشمالن للقيام باجراءات التحويل ..

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )19406( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سيجما لالكتوارية  ذ م م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيد / نبيل عبد هللا احمد الساعي باعتباره المصفي القانوني لشركة   

سيجما لالكتوارية  ذ م م ،المسجلة
كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيد رقــم 66402، طالبا إشــهار 
إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل 
التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 إدارة التسجيل

 )CR2020-78759 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب معاملة مشــتركة ، فعلــى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر : حصه علي عبدهللا جاسم المعاوده
االسم التجاري الحالي : أنيق المستوى للخياطة الرجالية

االســـــم التجـــاري : إمبراطورية العطور ومستلزماتها

قيد رقم: 1-122655

38344464

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب
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بقانون رقم 21 لسنة

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 إدارة التسجيل

 )CR2020-78759 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب معاملة مشــتركة ، فعلــى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
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خّيــر طهران بين التفــاوض أو مواجهة االنهيــار االقتصادي

هوك: مستعدون ألسوأ السيناريوهات مع إيران

مسؤول إيراني: واحد من كل 5 قد يكون أصيب بكورونا

قــال المبعــوث األميركــي الخــاص بشــأن إيــران براين هوك، في جلســة 
علــى اإلنترنــت أمــس الثالثــاء، إن واشــنطن تعمــل علــى تجديــد قــرار 
حظــر الســالح علــى إيران، معتبــًرا أن “العقوبات على طهــران أدت إلى 
نتائــج ممتــازة.. حرمنا النظــام اإليراني من مليارات الــدوالرات بفضل 

العقوبات”.

وشدد هوك على أن “إيران هي 
فــي صـــدارة الـــدول فــي مجال 
أن  مضيًفا  اإلرهـــــاب”،  رعــايــة 
“رفع حظر التسلح عن طهران 
ــهــا فـــرصـــة لــزعــزعــة  ســيــوفــر ل

استقرار المنطقة”. 
ــيــس اإليـــرانـــي  ــرئ ال وذّكـــــر أن 
حــســن روحــانــي قـــال إن عــدم 
“انتصار  التسلح  حظر  تمديد 

إليران”.
دولــة  “إيـــران  أن  هــوك  واعتبر 
بــدعــم  تــحــظــى  وال  ــة  ــزولـ ــعـ مـ
مــوضــًحــا أن خــاف  دولــــــي”، 
ــدول  ــ ــع بــعــض ال واشــنــطــن “مــ
وليس  تكتيكي  ــران  ــ إي حـــول 
ــع “روســـيـــا  ــ ــاب ــ جــــوهــــرًيــــا”. وت
الساح  بيع  تــريــدان  والــصــيــن 
قـــرار  يــنــاســبــهــمــا  إليــــــران وال 

الحظر”.
ــدم  ــوك عــلــى أن “عـ ــدد هــ ــ وشـ

إيران يسهم في جلب  تسليح 
ــط”،  االســتــقــرار لــلــشــرق األوســ
ــأن “إيــــــــران تــرعــى  ــ ــًرا بـ ــ ــذّكـ ــ مـ
استهداف  وحــاولــت  ــاب  اإلرهــ
السياق،  هذا  السعودية”. وفي 
ــران  ــ ــح إيـ أضــــــاف “مـــنـــع تــســل
جيرانها  مهاجمة  دون  يحول 

عبر وكائها”.
وأضـــاف “نــقــتــرب مــن تحقيق 
مساعينا  فـــي  مــهــمــة  نــتــيــجــة 
ــاح على  ــسـ لــتــمــديــد حــظــر الـ
مجلس  لــدفــع  نسعى  ــران..  ــ إيـ
األمــــــن لـــتـــجـــديـــد مـــــدة حــظــر 

الساح على إيران”.
األميركي  الرئيس  أن  واعتبر 
ــد تـــرامـــب “كـــــان قــوًيــا  ــ ــال ــ دون
أن  مضيًفا  ــران”،  ــ إي على  جـــًدا 
تحت  يــرزح  اإليــرانــي  “النظام 
ــاب مفتوح  ــبـ والـ كــبــيــر  ضــغــط 
ترامب  الرئيس  للدبلوماسية.. 

سيواصل الضغط وعلى إيران 
التجاوب”.

وخـــــّيـــــر هـــــــوك إيــــــــــران بــيــن 
االنهيار  مواجهة  أو  التفاوض 
“سنستمر  مضيًفا  االقتصادي، 
في سياسة الضغط االقتصادي 
والعزلة السياسية ضد إيران.. 
مستعدة  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
ــنـــاريـــوهـــات مــع  ــيـ ألســــــوأ الـــسـ
إيران”. وشدد على أن “النظام 
النفط  عائدات  ينفق  اإليــرانــي 

في تمويل اإلرهاب”.
في سياق آخر، اعتبر هوك أن 
النووي  لاتفاق  إيــران  “انتهاك 

ســيــؤدي لــعــقــوبــات إضــافــيــة”، 
ــادة تطبيق  إعــ ــريــد  “ن مــضــيــًفــا 
أوقفها  التي  الدولية  العقوبات 
االتفاق النووي”. كما أكد هوك 
تسعى  المتحدة  الــواليــات  أن 
ــران يــتــجــاوز  ــ ــ ــع إي ــفــــاق مـ ــ “الت

الملف النووي”.
نظام  في وجود  “نرغب  وتابع 
ــي يــمــثــل كــافــة أطــيــاف  ــرانـ إيـ
الــشــعــب.. إيـــران تــواصــل قمع 
عن  عــاجــزة  ــازالـــت  ومـ شعبها 
التظاهرات  تطلعاته..  تحقيق 
في إيــران خرجت ضد النظام 
وليس ضد الواليات المتحدة”.

ذكــرت قنــاة العالــم علــى “تليجــرام” أنه تم تســجيل 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران و74 وفاة. وفي اإلطار نفســه، رجح مســؤول 
إيراني في قطاع الصحة أمس الثالثاء أن يكون إيراني من كل 5 على األقل أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء في البالد.

وقال إحسان مصطفوي أحد أعضاء 
ــمــكــلــف بــمــكــافــحــة  فـــريـــق الــعــمــل ال
“كوفيد 19”: “نحو 15 مليون إيراني 
بالفيروس  لــإصــابــة  تــعــرضــوا  ربــمــا 
يعني  وهــذا  الوباء،  تفشي  بدء  منذ 
مما  بكثير  فتكا  أقــل  الــفــيــروس  أن 
لما  وفقا  العالم”،  اعتقد  أو  اعتقدنا 

الرسمية  إسنا شبه  وكالة  عنه  نقلت 
لألنباء.

عــدد  مــن   % 18.75 ــعــدد  ال ويــمــثــل 
سكان إيران الذي يتجاوز 80 مليون 
ذلــك  فــي  ــار مصطفوي  نــســمــة. وأشــ
لتحديد  الدم  أمصال  اختبارات  إلى 
ــمــضــادة لـــدى أشــخــاص  ــام ال األجـــسـ

هذه  وتختلف  الــمــرض.  مــن  تعافوا 
االختبارات عن اختبار فحص وجود 

كورونا )بي سي آر(.
وقـــالـــت إيــــــران إنـــهـــا أجـــــرت حتى 
“بــي. اخــتــبــار  مليون  مــن  أكــثــر  اآلن 
لتأكيد اإلصــابــات واإلبــاغ  ــي.آر”  سـ
وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت  عنها. 

إن  الري  ســـــــادات  ــمــا  ســي الـــصـــحـــة 
 8425 إلــى  ارتــفــع  الــوفــيــات  إجمالي 
اإلصابات  إجمالي  ارتفع  كما  وفــاة، 

إلى 175927.
بــاســم  تــعــيــيــن الري مــتــحــدثــة  وتـــم 
وزارة الصحة الثاثاء خلفا لكيانوش 

جهانبور، وفقا لبيان للوزارة.

دبي - العربية.نت

المبعوث األميركي الخاص بشأن إيران براين هوك )أرشيفية(

رام اهلل ـ أ ف ب

تقديم  عن  الثاثاء،  أمس  أشتية،  محمد  الفلسطيني  الــوزراء  رئيس  أعلن 
الفلسطينيين “اقتراحا مضادا” للخطة األميركية للسام في الشرق األوسط، 

التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
بضعة  قبل  الرباعية  للجنة  مضادا  اقتراحا  قدمنا  “لقد  أشتية:  محمد  وقال 

أيام”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وبحسب رئيس الوزراء الفلسطيني، فإن االقتراح المكون من أربع صفحات 
“دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة  إنشاء  الصفحة، ينص على  ونصف 

ومنزوعة الساح”، مع “التعديل على رسم الحدود عند الضرورة”.
التي  الخطة  مــرارا رفضه  أكد  الفلسطيني محمود عباس قد  الرئيس  وكان 
النزاع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، في  أعلنتها اإلدارة األميركية لحل 
“تحول  الخطة  إن  عباس  قال  الماضي،  فبراير  وفي  الماضي.  يناير  أواخــر 
شعبنا ووطنا إلى تجمعات سكنية”، مشددا على أن الفلسطينيين يسعون إلى 

السام وليسوا بالطرف الذي يعمل على عرقلته.

اقتراح فلسطيني “مضاد” لخطة ترامب للسالم

طهران ـ رويترز

الــقــضــاء اإليــرانــي أمــس الثاثاء  قــال 
ــدام إيـــرانـــي  ــإعــ ــ ب إن مــحــكــمــة قــضــت 
األميركية  للمخابرات  معلومات  قــدم 
واإلسرائيلية عن مكان القائد العسكري 
سينفذ  الــحــكــم  وإن  سليماني  قــاســم 
قريبا.  كان سليماني، قائد فيلق القدس 
بالحرس الثوري اإليراني، قد ُقتل يوم 
الــثــالــث مــن يــنــايــر فــي هــجــوم بطائرة 

أمريكية مسيرة في العراق. 
سليماني  المتحدة  الــواليــات  واتهمت 
ــل مــســلــحــة  ــفــصــائ ــيــر هـــجـــمـــات ل ــتــدب ب
ــوات  ــقـ ــع إيـــــــران عـــلـــى الـ ــفــة مــ مــتــحــال
ــقـــة.  وقــــال  ــنـــطـ ــمـ األمـــيـــركـــيـــة فــــي الـ
القضائية  الــســلــطــة  ــاســم  ب الــمــتــحــدث 

مؤتمر  إسماعيلي في  غام حسين 
صحفي نقله التلفزيون ”ُحكم 

محمود  عــلــى  بـــاإلعـــدام 
أحد  مجد   - موسوي 
ــس الـــســـي. ــيـ ــواسـ جـ

آي.إيه )المخابرات المركزية األميركية( 
والموساد. لقد كشف عن مكان الشهيد 
سليماني ألعدائنا“.  وأضاف أن موسوي 
- مجد ”نقل معلومات أمنية إلى وكاالت 
الــمــخــابــرات اإلســرائــيــلــيــة واألمــيــركــيــة 
السيما  اإليرانية  المسلحة  القوات  عن 
إذا  ما  المتحدث  ولــم يذكر  الــحــرس“.  
كانت المعلومات التي قدمها موسوي - 
وقال  سليماني.   بمقتل  صلة  لها  مجد 
ــدام  ــاإلعـ ــمــتــحــدث ”حــكــمــت عــلــيــه بـ ال
عليا  محكمة  وأيــــدت  ثــوريــة  محكمة 
اإلعــدام  فيه  سينفذ  بــإعــدامــه.  الحكم 
قــريــبــا“.  ولـــم يــذكــر مــســؤولــون مــا إذا 
مرتبطة  مجد   - موسوي  قضية  كانت 
بإعان إيران في فبراير أن حكما صدر 
لحساب  لــتــجــســســه  رجـــل  ــدام  ــإعـ بـ
ومحاولة  المركزية  المخابرات 
نــقــل مــعــلــومــات عـــن بــرنــامــج 

طهران النووي.

اإلعدام إليراني بتهمة التجسس على سليماني

واشنطن ـ وكاالت

طالب حاكم والية نيويورك األميركية، 
ترامب  دونــالــد  الرئيس  كــومــو،  أنـــدرو 
باالعتذار عما جاء في تغريدة نشرها 
بشأن تعامل الشرطة مع متظاهر مسن 

خال االحتجاجات ضد العنصرية. 
الثاثاء، إنه فوجئ  وقال كومو أمس 
بالصدمة  وشــعــر  الــتــغــريــدة  بمحتوى 
واصــفــا قـــراءة تــرامــب لــلــحــادث بأنها 

“مقرفة”.
وأضاف أن ترامب يجب أن يعتذر عن 
المتظاهر  دفــعــا  شرطيين  عــن  دفــاعــه 
البالغ 75 عاما حتى سقط أرضا خال 

االحتجاجات في مدينة بافالو.
وقـــال تــرامــب فــي الــتــغــريــدة إن هــذا 
AN-  المتظاهر “ربما مستفز من حركة
مما  أقــوى  “سقط  بأنه  مشتبها   ،”TIFA

تم دفعه”.
بجنوب  كنيسة  في  أقيمت  ذلــك،  إلــى 

فعالية  تكساس  واليـــة  فــي  هيوستن 
إفريقية  أصـــول  مــن  لألميركي  وداع 
أثناء  حتفه  لقي  الـــذي  فلويد  جـــورج 
ــبـــل الـــشـــرطـــة فــي  ــازه مــــن قـ ــجــ ــ ــت احــ

مينيابوليس نهاية مايو. 
ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، شارك 
ــذي اســتــمــر قــرابــة ست  فــي الــــوداع الـ
6 آالف شــخــص،  مـــن  ــر  أكــث ــات،  ــاعـ سـ

جاءوا من مناطق مختلفة من الباد.
المشاركين حاكم والية  بين  وكان من 
أبوت، ورئيس شرطة  تكساس جريج 

هيوستن آرت أسيفيدو.
وفـــاة  إن  للصحفيين،  ــوت  ــ أب ــال  ــ وق  
فلويد لم تذهب سدى، وأكد أن الدولة 
ســتــقــوم بــإصــاحــات فــي مــجــال عمل 

الشرطة.

وداع جورج فلويد في الواليات المتحدة واستمرار الجدل بشأن إصالح الشرطة

اآلالف يودعون فلويد وسط استمرار الجدل بشأن إصالح الشرطة
حاكم نيويورك يطالب ترامب باالعتذار

عواصم ـ وكاالت

ــومــاســي فــرنــســي من  ــل ــذر مـــصـــدر دب حــ
التدخل التركي في ليبيا، مشيرا إلى أن 
التركية  الــتــدخــات  تمثله  الـــذي  الخطر 

بات على أبواب أوروبا.
بالقلق  تشعر  أوروبـــا  إن  المصدر  وقـــال 
في  الروسية  التركية  التفاهمات  جــراء 
ال  التفاهمات  هــذه  أن  إلــى  مشيرا  ليبيا، 

تصب في صالح استقرار أوروبا.
التقدم  إن  الدبلوماسي  المصدر  وقـــال 
األرض  الوفاق على  قــوات  الــذي حققته 
من  يتحقق  أن  يمكن  كــان  مــا  ليبيا  فــي 

دون التدخل التركي.
تحذيرات  تلقى  حفتر  أن  أوضـــح  لكنه 
حد  على  عسكرية  بمغامرات  القيام  من 

وصف المصدر.
يــأتــي ذلـــك فــيــمــا كــشــف مــوقــع الجيش 
الــبــلــغــاري اإللــكــتــرونــي نــقــاً عــن مــصــادر 
فرقاطة  أرسلت  أنقرة  أن  تركية  محلية 

المياه  إلى   ”G “الفئة  الثالثة  الدرجة  من 
اإلقليمية الليبية.

بحسب  الفرقاطة،  من  الهدف  وسيكون 
الوفاق  لحكومة  الدعم  تقديم  المصادر، 
ــوطــنــي خـــال الــمــعــارك  ضـــد الــجــيــش ال

الدائرة في محيط سرت.
وتطرق الموقع إلى مواصفات الفرقاطة 
التركية، مشيرًا إلى أنها  للبحرية  التابعة 
الجوي  للدفاع  أســاســي  بشكل  مصممة 

متوسطة  جو  أرض  بصواريخ  ــزّودة  ومـ
الــوفــاق مدعومة  قــوات  وتقاتل  الــمــدى. 
بــالــمــرتــزقــة الــســوريــيــن لــلــســيــطــرة على 
ــرح فــيــه الــرئــيــس  مــديــنــة، فــي وقـــت صـ
“مدينة  أن  علنا  أردوغـــان  رجــب  التركي 
سرت ومحيطها مهمة لوجود آبار النفط، 
وبعد ذلك ستكون العمليات أكثر سهولة، 
ــار الــنــفــط والـــغـــاز يجعل  ــ ــود آب لــكــن وجــ

العمليات حساسة”.

سفينة تركية تنزل سالح تركي في ميناء طرابلس

أنقرة تعتزم إرسال فرقاطة حربية ثالثة إلى المياه الليبية
فرنسا: خطر األتراك في ليبيا أصبح على أبوابنا

موسكو - وكاالت

الروسي  الرئيس  جدد 
ــيـــن  فــــاديــــمــــيــــر بـــوتـ
األلمانية  والمستشارة 
أنــغــيــا مــيــركــل، أمــس 
ترحيبهما  ــاء،  ــثـــاثـ الـ
ــام  ــ ــسـ ــ بــــــمــــــبــــــادرة الـ

المصرية بشأن ليبيا. وبحث بوتين وميركل، في اتصال هاتفي الثاثاء، عددا 
من القضايا ذات االهتمام المشترك، من بينها األزمتان السورية والليبية. وعبر 
بوتين وميركل عن قلقهما من تصعيد المعارك في ليبيا، مبديين في الوقت نفسه 
ترحيبهما بالمبادرة المصرية للتسوية السياسية، حسب ما ذكر الكرملين. وقال 
أبديا  الكرملين إن بوتين وميركل بحثا أيضا األزمة اإلنسانية في سوريا، كما 
دعمهما للمحادثات الرباعية بشأن الصراع في شرق أوكرانيا. وسبق لميركل أن 
رحبت بالمبادرة المصرية، خال مباحثات هاتفية مع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، معتبرة “إعان القاهرة” بمثابة امتداد لمسار مؤتمر برلين، من خال 
وأشــادت  الليبية،  السياسية  العملية  إلــى  فعالة  جديدة  وأبعاد  عناصر  إضافة 
الخارجية  وزارة  أعربت  كما  الليبية.  األزمة  لتسوية  البناءة  المصرية  بالجهود 
ليبيا،  الجديدة في  المصرية  السام  لمبادرة  دعمها  االثنين، عن  يوم  الروسية، 
قائلة إنها يجب أن تكون المنتدى الرئيس لتقرير مستقبل الباد. وكان السيسي 

قد أعلن، السبت، عن مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لحل الصراع في ليبيا.

بوتين وميركل يبحثان األزمتين السورية والليبية
الهاي ـ رويترز

أن  الدولية  الجنائية  المحكمة  أعلنت 
منذ  الــعــدالــة  مــن  الــفــار  كوشيب،  علي 
تهما  ويواجه  نفسه  سّلم  طويلة،  مدة 
ــرب عــلــى خلفية  ــارتــكــاب جــرائــم حـ ب
اقليم  فــي  الــدامــي  الــنــزاع  فــي  دوره 

دارفور بغرب السودان.
وقالت المحكمة التي تتخذ من الهاي 
ــي بـــيـــان إن “عـــلـــي كــوشــيــب  مـــقـــرا فـ
مـــوقـــوف لــــدى الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
في  طوعا  نفسه  سّلم  بعدما  الدولية 
على  بناء  الوسطى  إفريقيا  جمهورية 
المحكمة  ــهــا  أصــدرت تــوقــيــف  مــذكــرة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة بــحــقــه فــــي 27 
بحكومة  مصدر  وذكــر   .”2007 أبــريــل 

جــمــهــوريــة إفــريــقــيــا الــوســطــى، أنــه 
تـــم نــقــل عــلــي كــوشــيــب إلــى 

الهاي؛ كونه مطلوب لدى 
ــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ال
لــيــواجــه تهما  الــدولــيــة 

بارتكاب جرائم حرب.
تقل كوشيب  إن طائرة  المصدر  وقال 
غــــــادرت، أمــــس الـــثـــاثـــاء، جــمــهــوريــة 
إفريقيا الوسطى بعد اعتقاله في بلدة 
ذكرت  ما  حسب  الــبــاد،  شمالي  بيراو 

وكالة رويترز.
فــي  الـــمـــدعـــيـــة  قـــالـــت   ،2014 ــي  ــ وفـ
المحكمة الجنائية الدولية، إنها حفظت 
إقليم  في  حــرب”  “جرائم  في  تحقيقا 
تحرك  “لعدم  الــســودان،  بغرب  دارفـــور 
المتحدة  لــألمــم  الــتــابــع  األمـــن  مجلس 
المتهمين  اعــتــقــال  أجــل  مــن  للضغط؛ 

للمثول أمام المحكمة”.
الئحة  أصـــدرت  قــد  المحكمة،  وكــانــت 
اتهام ضد الرئيس السوداني السابق 
عــمــر الــبــشــيــر فـــي الـــعـــام 2009 
بارتكاب جرائم حرب، وجرائم 
ضـــد اإلنـــســـانـــيـــة وجـــرائـــم 

إبادة.

زعيم ميليشيا في دارفور يسلم نفسه لـ “الجنائية”

وفاة رئيس بوروندي 
بأزمة قلبية مفاجئة

أعلنت حكومة بوروندي، أمس الثالثاء، 
عن  توفي  نكورونزيزا  بيير  الرئيس  أن 
بأزمة  إصابته  إثــر  عــامــا،   56 ناهز  عمر 
الــحــكــومــة في  وقــالــت  مــفــاجــئــة.  قلبية 
بــرس”،  “أسوشيتد  وكــالــة  أوردتـــه  بيان 
إن الرئيس نكورونزيزا دخل المستشفى 

ليل السبت بعد أن شعر بأزمة صحية.
وبدا أنه أفضل األحد ولكن “في مفاجأة 
فــجــأة صباح  ــدهــورت صحته  ت كــبــيــرة” 
ــيـــن، وفــشــلــت عــــدة ســـاعـــات من  ــنـ االثـ

الجهود إلنقاذ حياته.
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الرياضيـــة  االتحـــادات  اتحـــاد  قـــرر 
العربيـــة تأجيل الجمعيـــات العمومية 
العربيـــة  االتحـــادات  وانتخابـــات 

لأللعاب الرياضية كافة لمدة عام.
العربيـــة  االتحـــادات  اتحـــاد  وقـــام 
برئاســـة األميـــر طـــال بـــن بـــدر بـــن 
عبدالعزيـــز بتعميـــم خطـــاب رســـمي 
إلى االتحـــادات العربية كافة بتاريخ 
تأجيـــل  يتضمـــن  الماضـــي،  مايـــو   1
االنتخابـــات لتقـــام بعد انتهـــاء دورة 
األلعـــاب األولمبية القادمـــة )أولمبياد 
المقبـــل  العـــام  فـــي   )2020 طوكيـــو 

.2021
وجاء في التعميم الرســـمي أنه “نظرا 
لمـــا يعانيـــه العالـــم مـــن تفشـــي وباء 
أثـــر  والـــذي   )19  - )كوفيـــد  كورونـــا 
على كافة مناشـــط الحياة ومن بينها 

النشـــاط الرياضي فـــي مختلف دول 
العالـــم وفـــي مقدمتهـــا تأجيـــل دورة 
األلعـــاب األولمبيـــة 2020 إلـــى شـــهر 
يوليو من العـــام المقبل2021 وحيث 
إن انتخابـــات االتحـــادات الرياضيـــة 
الدوليـــة والقاريـــة والعربيـــة مرتبطة 
بدورة األلعـــاب األولمبية، إضافة إلى 
تأجيـــل أو إلغاء العديد من األنشـــطة 

الرياضية خال العام 2020”. 

النظـــام  فـــي  جـــاء  مـــا  علـــى  وبنـــاء 
األساســـي الموحـــد بالمـــادة 36 دورة 
اللجنـــة التنفيذيـــة، التـــي تنـــص على 

التالي:
 4 التنفيذيـــة  اللجنـــة  مـــدة دورة   1-
سنوات تبدأ خال 6 أشهر من انتهاء 

دورة األلعاب األولمبية الصيفية.
-2 فـــي حـــال لم يتـــم انتخـــاب لجنة 
6 أشـــهر-  تنفيذيـــة جديـــدة- خـــال 
الحاليـــة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  تصبـــح 
لجنـــة تســـيير أعمال ينـــاط بها اتخاذ 
جمعيـــة  بعقـــد  الكفيلـــة  اإلجـــراءات 
عموميـــة انتخابيـــة خـــال 3 أشـــهر، 
فقـــد تقـــرر تأجيـــل جميـــع الجمعيات 
عـــام  لمـــدة  واالنتخابـــات  العموميـــة 
األلعـــاب  دورة  انتهـــاء  بعـــد  لتعقـــد 

األولمبية القادمة 2021.

األمير طالل بن بدر

2021 فـــي  طــوكــيــو  أولـــمـــبـــيـــاد  بــعــد  ســتــقــام 
تأجيل انتخابات االتحادات العربية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

لاتحـــاد  العـــام  األميـــن  قـــال 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم إبراهيـــم 
أصـــدر  االتحـــاد  إن  البوعينيـــن 
األعضـــاء؛  لألنديـــة  تعميًمـــا 
لانضمـــام إلـــى برنامـــج االتحـــاد 
لدعـــم  القـــدم  لكـــرة  الدولـــي 
المواهـــب الشـــابة، والـــذي ينـــوي 
االتحـــاد البحرينـــي تقديـــم ملف 
متكامل لـ )الفيفا( لاســـتفادة من 

مكتسبات  البرنامج.
وأشـــار البوعينين إلى أنه تفعياً 
مجلـــس  رئيـــس  لتوجيهـــات 
إدارة االتحـــاد الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة في 
االنضمـــام للبرنامـــج ضمـــن إطار 
يضعـــه  الـــذي  الفنـــي  التطويـــر 
عملـــه  محـــاور  ضمـــن  االتحـــاد 
الرئيسة، فإن االتحاد تواصل مع 

األنديـــة األعضاء بضـــرورة ملء 
بالفئـــات  الخاصـــة  االســـتمارات 
العمريـــة التـــي اعتمدهـــا )الفيفـــا( 

للبرنامج.
وذكـــر ضـــرورة التواصل من قبل 
رؤســـاء أجهزة الكـــرة باألندية أو 
مـــن ينوب عنهم مـــع االتحاد عبر 
قسم الشؤون الفنية لمعرفة كافة 

التفاصيل المتعلقة بالبرنامج.
وأعـــرب إبراهيـــم البوعينين عن 
أملـــه بتفاعـــل األنديـــة مع خطوة 
إثـــراء  فـــي  للمســـاهمة  االتحـــاد؛ 
العمريـــة  للفئـــات  الفنـــي  العمـــل 
وتطوير كرة القدم البحرينية بما 
يحقق التطلعات الرامية لارتقاء 

بالمستويات الفنية.

 إبراهيم البوعينين

البوعينيـــن: دعًمـــا للمواهـــب الشـــابة فـــي الفئـــات العمريـــة
اتحاد الكرة يدعو األندية للتسجيل ببرنامج “الفيفا”

Sports@albiladpress.com13

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

للريشـــة  العربـــي  االتحـــاد  يواصـــل 
الطائرة عقد دوراته التدريبية الهادفة 
عبر الواقع االفتراضي في فترة توقف 
األنشطة الرياضية بسبب وباء كورونا 
)كوفيد 19-( حيث ينظم االتحاد دورة 
عن “التحكيم في لعبة الريشة الطائرة” 
يقدمهـــا المحاضـــر أحمـــد أزاد بهلـــوان 
مـــن جمهورية العراق مســـاء الخميس 
 8 الســـاعة    2020 يونيـــو   11 المقبـــل 

مساء بتوقيت مكة المكرمة.
اللعبـــة  تحكيـــم  فـــي  خبيـــر  بهلـــوان 
ويتقلد عضوية لجنة الحكام باالتحاد 
ولديـــه  الطائـــرة  للريشـــة  اآلســـيوي 
عـــدة شـــهادات دوليـــة فـــي التحكيـــم 
والتحكيم العام والتدريب، وكان العبا 
ومدربـــا وحكمـــا وحكما عامـــا وإداريا، 
حيـــث أشـــرف علـــى منتخـــب العـــراق 
للريشـــة الطائرة، وهو خبير في وزارة 
الثقافـــة والشـــباب بإقليـــم كردســـتان، 
فيمـــا يعمـــل حاليـــا مدربـــا للمنتخبـــات 
التونسية ومحاضرا في اإلدارة العامة 

بأكاديمية كردستان للتنمية البشرية.
للريشـــة  العربـــي  االتحـــاد   ويدعـــو 

الطائرة كافة الراغبين في المشاركة 
فـــي  بياناتهـــم  التســـجيل وتدويـــن 
التـــي   )google forme( اســـتمارة 
للريشـــة  العربـــي  االتحـــاد  ســـيقوم 
بمواقـــع  حســـاباته  عبـــر  بنشـــرها 
التواصـــل االجتماعي علـــى العنوان 
Arab Badminton Fed- :  التالـــي 

eration، كمـــا ســـيتم بث المحاضرة 
علـــى الهـــواء مباشـــرة عبـــر الفيـــس 

بوك.
وســـيحصل المشـــارك علـــى شـــهادة 
مشـــاركة شـــريطة أن يتواجـــد عبـــر 
)برنامـــج zoom( لمـــدة ســـاعة وربع 

كحد أدنى.

محاضرة عربية عن تحكيم الريشة الطائرة

“كورونا” يغيب اإلعالم عن قرعة البطوالت اآلسيوية
مباشـــرة ببثهـــا  وســـيكتفي  مقـــره  فـــي  ســـيقيمها  القـــاري  االتحـــاد 

اتخـــذ االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
آســـيا  بطولتـــي  قرعـــة  بغلـــق  قـــراًرا 
للناشـــئين )تحـــت 16 عاًما( وللشـــباب 
الوســـائل  أمـــام  عاًمـــا(   19 )تحـــت 
اإلعاميـــة المختلفـــة، التـــي ســـتجرى 
الماليزيـــة  بالعاصمـــة  مقـــره  فـــي 
كوااللمبور، يوم الخميس الموافق 18 

يونيو الجاري.
ويأتـــي ذلك في ظل األوضاع الراهنة 
مـــع تفشـــي انتشـــار فيـــروس كورونا، 
الذي أدى إلى تعليق مختلف األنشطة 
بمـــا فيهـــا المســـابقات الرياضيـــة فـــي 

دول العالم.
علـــى  اآلســـيوي  االتحـــاد  ويـــدأب 
إقامة مراســـم ســـحب قرعة بطوالت 
المنتخبـــات، التـــي ينظمها فـــي الدول 

المســـتضيفة للحدث وبحضور ممثلي 
الوســـائل  مـــن  كبيـــر  ولفيـــف  الـــدول 
تغطـــي  التـــي  المختلفـــة  اإلعاميـــة 
الحـــدث، إال أن الوبـــاء العالمـــي حـــال 
دون إقامة قرعة بطولة الناشئين في 
البحريـــن وقرعـــة بطولة الشـــباب في 

أوزبكستان.
وسيســـحب االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
القـــدم قرعـــة البطولتيـــن بعيـــًدا عـــن 
اإلعـــام وبعيـــًدا عـــن ممثلـــي الـــدول 
المشـــاركة، إذ ســـتقام بنظام التواصل 
المرئـــي عن بعد، وســـتبث على الهواء 
القـــاري  االتحـــاد  وأورد  مباشـــرة. 
لإلعامييـــن قراره بغلـــق القرعة أمام 
مشـــيًرا  كافـــة،  اإلعاميـــة  الوســـائل 
إلـــى االقتصـــار على بثها فـــي منصاته 

بالتواصل االجتماعي وشـــركاء النقل 
اإلعامي.

تســـتضيف  أن  المؤمـــل  ومـــن 
البحريـــن بطولـــة الناشـــئين في شـــهر 
ديســـمبر المقبـــل كموعـــد بديل لشـــهر 
ســـبتمبر )الموعـــد األصلـــي للبطولـــة(، 

أوزبكســـتان  ستســـتضيف  فيمـــا 
الشـــباب. وبحســـب تصنيـــف  بطولـــة 
الناشـــئ  فـــإن منتخبنـــا  المســـتويات، 
ســـيكون فـــي المســـتوى األول؛ كونـــه 
ومنتخبنـــا  للمنافســـات،  مســـتضيًفا 

الشاب في المستوى الرابع.

من سحب قرعة بطولة آسيا للشباب التي استضافتها البحرين العام 2016

رجحـــت مصـــادر لـ “الباد ســـبورت” أن 
تقام دورة األلعاب الرياضية الخليجية 
في نسختها الثالثة بدًءا من 8 ديسمبر 
المقبـــل، وذلك بعـــد التأجيل الذي طال 

المنافسات؛ بسبب فيروس كورونا.
وكان مـــن المقرر أن تقـــام البطولة في 
الفتـــرة 4 وحتـــى 14 أبريـــل الماضـــي، 
إال أن الوبـــاء العالمـــي حـــال دون ذلك 
األنشـــطة  مختلـــف  لتعليـــق  وامتـــد 

والفعاليات والبطوالت الرياضية.
وأعلنـــت اللجنـــة األولمبيـــة الكويتيـــة 
حينهـــا عـــن أن شـــهر ديســـمبر المقبـــل 
فـــي حيـــن  للـــدورة،  موعـــًدا  ســـيكون 
ذكرت مصادر مختلفة أن المســـؤولين 
الخليجييـــن يتجهون لاســـتقرار على 
خيار إقامة الدورة بدًءا من 8 ديسمبر 
وحتى 18 من ذات الشهر، خصوًصا مع 
االحتماليـــة الكبيرة لتحســـن األوضاع 

الصحية العامة.
الجماعيـــة  األلعـــاب  الـــدورة  وتضـــم 
األربـــع )كـــرة القـــدم، كرة الطائـــرة، كرة 
 8 إلـــى  إضافـــة  الســـلة(،  وكـــرة  اليـــد 
ألعـــاب فردية: ألعاب القوى، الســـباحة، 
األرضـــي،  التنـــس  الرمايـــة،  المبـــارزة، 

الجودو، الدراجات والكاراتيه.
مـــن  عـــدد  هامشـــها  علـــى  وســـيقام 
االجتماعـــات الخليجية، بينها: اجتماع 
اجتمـــاع  والمتابعـــة،  التنســـيق  لجنـــة 
إضافـــة  للـــدورة،  التنفيـــذي  المكتـــب 
إلـــى اجتمـــاع رؤســـاء البعثـــات للجان 

األولمبية الخليجية.
يشـــار إلى أن النسخة األولى من دورة 
األلعـــاب الخليجية أقيمـــت في مملكة 
البحريـــن العـــام 2011، فيما احتضنت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية النســـخة 

الثانية العام 2015.

8 ديسمبر موعًدا لدورة األلعاب الخليجية

نادي سماهيج

يــعــقــد نــــــادي ســـمـــاهـــيـــج جــمــعــيــتــه 
الجاري  الشهر  السنوية في  العادية 
)يونيو - 2020(؛ لمناقشة التقريرين 
مع  التنسيق  بعد  والــمــالــي،  ــي  األدبـ
ــــوزارة  ب والــتــدقــيــق  ــرقــابــة  ال إدارة 

شـــــؤون الــشــبــاب 
والرياضة.

صـــــــــــرحـــــــــــت 
ــذلـــك أمــانــة  بـ
ــادي  ــنـ ــر بـ ــســ ــ ال

سماهيج.

تحول النادي لشركة خاصة من أهم األهداف

جمعة يؤكد ترشحه لـ “المحرق”

أكــد عضــو مجلــس إدارة نــادي المحــرق ورئيــس جهــاز لعبــة الكــرة الطائــرة 
عبدالرحمــن جمعــة ترشــحه لعضويــة مجلــس اإلدارة فــي االنتخابــات القادمة 

للدورة 2020 - 2024.

وكان نـــادي المحرق قد أعلن فتح باب 
الترشـــح للـــدورة االنتخابيـــة القادمـــة 
ابتـــداء مـــن يـــوم األربعـــاء 17 يونيـــو 
2020 لغايـــة مســـاء يـــوم الخميس 25 
يونيـــو 2020، علـــى أن يحـــدد موعـــد 
وزارة  قبـــل  مـــن  العموميـــة  الجمعيـــة 

شؤون الشباب والرياضة.
وأكد جمعة لـ “الباد ســـبورت” ترشحه 
للعضويـــة لمواصلة مســـيرة النجاحات 
والمكتسبات التي حققها نادي المحرق 
بقيادة الشيخ أحمد بن علي آل خليفة 

وباقي األعضاء.
وعبـــر عـــن أملـــه فـــي أن يكـــون نـــادي 

التـــي  األنديـــة  طليعـــة  فـــي  المحـــرق 
تتحول إلى شـــركات خاصة، خصوصا 
وأن أرضيـــة النادي مهيئة للتحول إلى 
شـــركة خاصـــة في ظـــل االســـتثمارات 
إلـــى  إضافـــة  النـــادي،  يمتلكهـــا  التـــي 
تاريخـــه وعراقته ومكانتـــه وإنجازاته 

العريضة.
وأضـــاف “تحـــول األندية إلى شـــركات 
خاصة سيشكل نقلة نوعية في تاريخ 
الرياضـــة البحرينية؛ ألنه ســـينقلها من 
االحتـــراف، وسيســـاهم  إلـــى  الهوايـــة 
فـــي تحديـــد الحقـــوق والواجبات لكل 
من الاعب واإلداري والمدرب بصورة 

أفضـــل، وســـيطور الرياضة وســـيدعم 
األندية بصورة إيجابية..”.

المشـــروع،  تفاصيـــل  أعلـــم  “ال  وتابـــع 
لكـــن عندما تقوم شـــركة كبيرة برعاية 
ويكـــون  باســـمها،  يلعـــب  محلـــي  نـــاد 
هنـــاك مجلـــس إدارة مـــن قبل الشـــركة 
إدارة  ومجلـــس  االســـتثمارات  يديـــر 
آخـــر بالنـــادي إلدارة شـــؤون الرياضية 
لذلـــك  ســـيكون  األخـــرى  والماليـــة 
أال  تأكيـــد،  بـــكل  إيجابيـــة  انعكاســـات 
يوجد في البحرين 10 شـــركات كبيرة 
وأكثـــر قـــادرة علـــى ذلـــك؟..”، مشـــيرا 

إلـــى أن المجلس الحالـــي للنادي يزخر 
بالكفاءات التجارية من رجال األعمال 
عضويـــة  فـــي  اســـتمروا  إذا  الذيـــن 
النادي فإنهم ســـيعززون مـــن نجاحاته 
وإنجازاتـــه، بعد أن عـــاش النادي دورة 
ســـنوات  األربـــع  فـــي  كذلـــك  متميـــزة 

الماضية.
وتمنى جمعة أن يكون ناديه من أوائل 
األندية التي تتحول لشـــركات تجارية 
خاصة؛ لمواصلة مسيرة النادي العريق 
وتحقيـــق العديد من اإلنجـــازات ليس 

ألبناء النادي فحسب وإنما للمملكة.
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عمومية نادي 
سماهيج

أحمد بهلوان

عبدالرحمن جمعة

حسن علي

سبورت

أحمد مهدي

أحمد مهدي

ــي ــان ــط ــري ــب ــورد ال ــف ــس ــي ــل ــار ج ــم ــض ــم ب

ناصر بن حمد يؤكد اعتزازه بفوز المهرة كونسكشين

أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، أن اإلنجــازات المتعددة التــي تحققها رياضة الفروســية البحرينية في 
المشــاركات الخارجيــة نتيجــة الدعــم واالهتمــام الذي يوليه عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
لرياضة الفروسية، مشيًرا سموه إلى أن هذا الدعم أثمر عن مواصلة حصد اإلنجازات الخارجية بكل جدارة واستحقاق.

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفة عن ســـعادته بفوز 
المهـــرة كونسكشـــين ملـــك ســـموه 
بالمركز األول بمضمار جليســـفورد 
البريطانـــي شـــمال العاصمـــة لندن 
في أولى مشـــاركاتها على العشـــب 
بهـــذا  ســـموه  مرحًبـــا  الصناعـــي، 
المكانـــة  يؤكـــد  الـــذي  االنتصـــار 
المتميـــزة التي تحظـــى بها رياضة 
الخيل فـــي المشـــاركات الخارجية 

علـــى  تحـــرص  مـــا  دائًمـــا  والتـــي 
المنافسة بقوة على المراكز األولى.

بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــار 
المهـــرة  أن  إلـــى  آل خليفـــة  حمـــد 
كونسكشين تمتلك إمكانات عالية 
المركـــز  ســـاهمت بحصولهـــا علـــى 
واســـتحقاق،  جـــدارة  بـــكل  األول 
االنتصـــار  هـــذا  أن  ســـموه  مبيًنـــا 
دافـــع كبيـــر وحافـــز لمواصلة دعم 
المشـــاركات البحرينيـــة الخارجية؛ 

مـــن أجـــل االســـتمرار فـــي تحقيق 
مزيد مـــن اإلنجازات فـــي مختلف 

المحافل الدولية. 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــاد 
حمـــد آل خليفـــة بالقـــدرات الفنية 
التـــي يمتلكها الفـــارس ريان موور 
وجهـــوده المبذولة طوال الســـباق، 
مشيًدا سموه أيًضا بجهود المدرب 

ريتشارد هنون جونير.
كونسكشـــين  المهـــرة  وحققـــت 

المركـــز األول بعـــد منافســـة قويـــة 
في السباق الذي أقيم على العشب 
جليســـفورد  بمضمـــار  الصناعيـــة 
البريطانـــي بقيـــادة الفـــارس ريـــان 
مـــوور والمـــدرب ريتشـــارد هنـــون 

جونير، لمسافة 1400 متر.

سمو الشيخ ناصر بن حمد 
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انتهـــى اســـتفتاء رمضـــان 2020 ألفضل 
األعمال الدرامية والبرامج التي عرضت 
فـــي شـــهر رمضان عبـــر موقـــع مصراوي، 

وجاءت أهم نتائج االستفتاء كالتالي:

أفضل مسلسل درامي
تصـــدر  فـــي  “البرنـــس”  مسلســـل  نجـــح 
االســـتفتاء لفئـــة أفضـــل مسلســـل ضمن 
األعمـــال التـــي تـــم عرضهـــا فـــي رمضان 

.2020
وجاء المسلســـل في المركز األول محقًقا 
نســـبة تصويـــت وصلـــت لــــ 42 %، مـــن 
إجمالـــي األصوات، بطولة محمد رمضان 

ونور اللبنانية.
وحصـــل علـــى المركـــز الثانـــي مسلســـل 
“االختيار” بطولة أمير كرارة، بعد تحقيقه 
36 %، ليكـــون المركـــز الثالث من نصيب 
مسلســـل “النهايـــة”، مـــن بطولـــة يوســـف 
الشريف وعمرو عبدالجليل، بنسبة بلغت 

16 % من إجمالي األصوات.

أفضل ممثل دور أول
فاز الفنان محمـــد رمضان بجائزة أفضل 
ممثـــل دور أول عـــن مسلســـل “البرنس”، 

بنسبة تصويت 41 %.
وحل في المركز الثاني الفنان أمير كرارة، 
عن مسلسل االختيار، بنسبة تصويت 36 

%. أمـــا فـــي المركز الثالث فجـــاء الفنان 
يوســـف الشـــريف، عن مسلســـل النهاية، 

بنسبة تصويت 16 %.
وفازت الفنانة يسرا بجائزة أفضل ممثلة 
دور أول عـــن مسلســـل “خيانة عهد”، في 
اســـتفتاء “مصراوي”، بنسبة تصويت 35 

.%
وحلت في المركز الثاني الفنانة روجينا، 
عـــن مسلســـل “البرنس”، بنســـبة تصويت 
30 %. أمـــا فـــي المركـــز الثالـــث فجاءت 
الفنانة دينا الشربيني، عن مسلسل “لعبة 

النسيان”، بنسبة تصويت 19 %.

أفضل ممثل كوميدي
الميرغنـــي بجائـــزة  الفنـــان حمـــدي  فـــاز 
أفضـــل ممثـــل كوميـــدي، عـــن مسلســـلي 

“2 فـــي الصنـــدوق، وفالنتينـــو“، بنســـبة 
تصويت 38 %.

وحـــل فـــي المركـــز الثاني الفنـــان بيومي 
فؤاد، بنسبة تصويت 32 %.

أمـــا في المركـــز الثالث فجـــاء الفنان 
أحمـــد فهمـــي، عـــن “مسلســـل رجالة 

البيت”، بنسبة تصويت 16 %.

أفضل مسلسل 
كوميدي

“بــــ  مسلســـل  نجـــح 
فـــي  وش”   100
االســـتفتاء،  تصـــدر 
فئة أفضل مسلســـل 
كوميدي في رمضان.

فـــي  المسلســـل  وجـــاء 

تصويـــت  نســـبة  محقًقـــا  األول  المركـــز 
وصلـــت لـ 36 %، مـــن إجمالي األصوات، 

من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين.
وحصـــل علـــى المركـــز الثانـــي مسلســـل 
“اللعبة”، من بطولة هشام ماجد وشيكو، 
بعد تحقيقه 30 %، ليكون المركز الثالث 
من نصيب مسلســـل “رجالـــة البيت”، من 
بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، بنسبة 

بلغت 16 %.

أفضل مخرج
فـــاز المخرج محمد ســـامي عن “البرنس” 
باألفضـــل في رمضـــان، بنســـبة تصويت 

.% 42
وحل في المركـــز الثاني المخرج 
بيتر ميمي بنســـبة تصويت 37 
“االختيـــار”  عـــن مسلســـل   ،%

ألمير كرارة.
المركـــز  فـــي  أمـــا 
فجـــاء  الثالـــث 
المخرج ياســـر 
بنسبة  ســـامي 
يـــت  تصو
عـــن   ،%  15

مسلســـل 
للفنـــان  “النهايـــة”، 

يوسف الشريف.

تجد نفسك أمام كومة من األعمال المؤجلة.

كثرة المشاكل سوف تذهب الود بينك وبين صديقك.

اهتم بصحة جسمك وخذ فترات استراحة في عملك.

ال تتردد في فتح األبواب القديمة إذا كنت تتوقع منها الخير.

لمساتك تظهر بشكل واضح ما يجعلك متقدما.

زمالؤك يعدون لك مفاجأة خاصة ستسعدك.

صحتك يشوبها بعض التوتر والقلق بسبب قلة النوم.

كن هادئا وال تنفعل، فالصمت في هذه األوقات لغة راقية.

تعاني من مشاكل مع الزوجة، حاول فتح حوارات معها.

اإلجهاد واضح جًدا عليك بسبب ضغوط العمل اليومية.

تتعب كثيًرا في عملك ولكنك ستجني ثمار ما تفعل قريًبا.

تحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي، للحفاظ على لياقتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

وجهت الفنانة هالة صدقي الشكر لمتابعيها وجمهورها 
علــى آرائهــم في مسلســلها الجديــد “ليــه ال”، وتصدر 
“ترينــد جوجل” بعد عرضــه بأيام قليلــة والحديث عنه 
على “السوشــيال ميديا”. وأثناء الفيديو التي نشرته عبر 

حســابها على “إنســتغرام”، طالبت هالة مــن جمهورها 
بمتابعة المسلســل وعدم التســرع في الحكــم عليه إال بعد 

انتهــاء عرضــه كامــا. وأعربت عــن تعاطفها مــع دور األم الذي جســدته في 
مسلسل “ليه ال”، الذي عرضت أولى حلقاته الخميس الماضي.

نفت النجمة شــيرين عبدالوهاب، األخبار التي ترددت 
عن إصابتها بفيروس كورونا المســتجد، أو ظهور أية 
أعراض عليها. وأكدت أنها مجرد شــائعات ســخيفة 
ليس لها أســاس من الصحة.  وقالت شــيرين “إنها 

تتمتــع بصحة جيدة ولــم تظهر عليها أيــة أعراض أو 
إنها أجرت أي مسحات الكتشاف فيروس كورونا المستجد 

كما أشــيع”. وذكرت أن هذا الكام غير صحيح تماما وأنها مجرد شــائعات 
مغرضة، وال تعلم مصدرها.

حــذر الفنــان أحمــد العوضــي مــن حســاب “مفبرك”، 
يســتخدم اســمه وينقــل تصريحات على لســانه على 
موقــع التواصل االجتماعــي “تويتر”. ونشــر العوضي 
صــورة من الحســاب المــزور عبــر صفحته الرســمية 

بموقــع “فيس بوك”، وحــذر جمهوره مــن متابعة هذه 
الحســاب قائا “اكونت تويتــر ده مش بتاعي معرفش حاجه 

عنه”. ووجه العوضي رســالة إلى المتنمرين في المجتمــع، مطالبا بضرورة 
أن يعدل كل شخص من نفسه قبل التركيز في حياة اآلخرين والتنمر بهم.

حساب “مفبرك”شيرين تنفيعدم التسرع

“الهيئة” تدشن كتاب “الثقافة في البحرين في ثالثة عقود”
دشــنت هيئــة البحريــن للثقافة واآلثار أخيــًرا على موقعهــا اإللكتروني كتاب 
“الثقافــة فــي البحريــن فــي ثالثــة عقــود”. والكتــاب هــو مســح ثقافــي شــامل 
للحــراك الثقافــي فــي البحرين ما بين العامين 1961م إلى 1991م، تم إعداده 
وتحريــره من قبل الدكتور الراحل أســتاذ األدب العربــي بالجامعة األميركية 
في بيروت محمد يوســف نجم، وبمشــاركة وإشــراف نخبة من كبار المثقفين 

البحرينيين الذي عاصروا تلك الفترة، إذ تم نشر الكتاب العام 1993م.

ويمكـــن للراغبيـــن فـــي االطـــالع على 
الكتـــاب زيـــارة المكتبـــة اإللكترونيـــة 
لهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار عبر 
www.( موقعها على شـــبكة االنترنت

.)culture.gov.bh
ويعد الكتاب أول مسح ثقافي يجرى 
فـــي البحريـــن، وهـــو حصيلـــة للعمـــل 
الثقافـــي المتراكـــم علـــى مـــدى تلـــك 

العقود الثالث.
ويمكـــن عبـــر الكتـــاب التعـــرف علـــى 
ظروف نشـــأة العمل الثقافي الحديث 
وطبيعـــة مؤسســـاته الرســـمية وغيـــر 

الرسمية.
ويتضمـــن الكتاب 10 أقســـام تبدأ مع 
تعريـــف بخصائص البحريـــن الثقافية 
وتاريخها الحضاري ومالمح تاريخها 
الحديـــث، لينتقـــل بعد ذلك إلى قســـم 

يتطـــرق إلـــى القوانيـــن والتشـــريعات 
الثقافية والمؤسسات الثقافية.

ويمكن في القســـم الثالث من الكتاب 
التعرف علـــى حركة النشـــر والطباعة 
ونشـــأة المكتبـــات في البحريـــن، فيما 

اإلبـــداع  إلـــى  الرابـــع  القســـم  يتطـــرق 
األدبي البحريني فـــي الحكاية والمثل 
األدبيـــة  الحركـــة  وتفاصيـــل  والشـــعر 
علـــى مدى العقـــود الثالثة. أما القســـم 
لإلبـــداع  مخصـــص  فهـــو  الخامـــس 
مجـــاالت  فـــي  البحريـــن  فـــي  الفنـــي 
الغناء والموســـيقى والفنون الشـــعبية، 

المسرح، السينما والفنون التشكيلية.
وفـــي ســـادس أقســـام الكتـــاب، يمكـــن 
للقـــارئ التعـــرف علـــى تطـــور منظومة 
مـــع  بدايـــة  البحريـــن  فـــي  اإلعـــالم 
المســـموعة  اإلذاعـــة  ثـــم  الصحافـــة 
والتلفزيـــون، بينمـــا يتخصـــص القســـم 
الســـابع والثامـــن فـــي مواضيـــع ثقافة 
الطفـــل والتربيـــة وعالقتهـــا بالتنميـــة 

الثقافية.
ومـــا بيـــن القســـمين التاســـع والعاشـــر، 
يمكن للقارئ استكشاف حركة الرياضة 

علـــى  والتعـــرف  الثقافـــي  ودورهـــا 
المثقفين الراحلين الذين ســـاهموا في 
إثـــراء الحركـــة الثقافية فـــي البحرين. 
هـــذا وتعمـــل هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
واآلثار على إعداد نســـخة محّدثة من 
المســـح الثقافي فـــي مملكـــة البحرين 
علـــى مـــدى العقـــود الثالثـــة الماضيـــة 
هـــذا  يشـــكل  إذ  1991م،  العـــام  منـــذ 
المشـــروع فرصـــة إللقـــاء الضـــوء على 
آخـــر التطـــورات التي شـــهدها الحراك 
الثقافـــي. وســـيتضمن المســـح العديـــد 
مـــن األبواب الجديدة كاالســـتثمار في 
الثقافـــة والمواســـم الثقافيـــة الجديدة 
التي شـــهدها الحراك الثقافي الســـنوي 

في البحرين في السنوات الماضية.
ويشـــارك فـــي المســـح عـــدد مـــن كبـــار 
القطاعـــات  مختلـــف  مـــن  المثقفيـــن 

الثقافية والفنية.
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 1826
قوات السلطان العثماني محمود 
القضـــاء  مـــن  تتمكـــن  الثانـــي 
على تمـــرد القوات اإلنكشـــارية، 
التـــي كانت تعتبر فـــي وقت من 
األوقـــات تمثل درة تـــاج القوات 
العثمانية في العصر الذهبي لها.

1907
فرنسا واليابان تتفقان على استقالل الصين وسالمة أراضيها.

 1940
إيطاليا تعلن الحرب على بريطانيا وفرنسا وذلك في الحرب العالمية الثانية.

 1963
جون كينيدي يوافق على قانون المساواة بين الرجل والمرأة في األجر.

 1967

نهاية حرب األيام الستة بهزيمة العرب واحتالل إسرائيل للقدس الشرقية.

 2008

احتراق طائرة سودانية بعد هبوطها على أرض مطار الخرطوم.

: طارق البحار

استطاعت شبكة “نيتفلكس” الفوز 
 Dark Days at“ بحقوق ملكية فيلم

the Magna Carta”، الذي ستقوم 
ببطولته بليك ليفيلي.

ويدور الفيلم حول 
امرأة عليها 
أن تتخذ 
تدابير 

جديدة 
وغير 

منطقية 
في بعض 

األحيان، 
وذلك أثناء 

حدث كارثي 
إلنقاذ عائلتها.

انتقلت إلى رحمة هللا، المخرجة المصرية شـــيرين غيث، التي قدمت 
العديد من األفالم وشاركت في ترأس مهرجانات سينمائية عديدة.

وغيث هي مخرجة ومنتجة مستقلة، عملت كمدرس مساعد بالمعهد 
العالـــي للســـينما بالقاهرة، وتخرجـــت من المعهد العالي للســـينما العام 
1996، وحصلـــت علـــى دبلوم الدراســـات العليـــا 2003، وحصلت على 
الماجســـتير فـــي فنـــون الســـينما بتقديـــر امتيـــاز العـــام 2011، وكانت 
تحضر الدكتوراه في الفنون بعنوان “الســـيميولوجيا الخاصة بشريط 
الصـــوت فـــي األفـــالم التســـجيلية“، وبـــدأت العمـــل كمخرجـــة بقطاع 
قنـــوات النيل المتخصصة منذ بداية إنشـــائه العـــام 1996. والمخرجة 
شيرين أستاذ بالمعهد العالي للسينما، وأخرجت مجموعة من األفالم 
الوثائقيـــة التي حـــازت مجموعة من الجوائز العربيـــة والدولية. وإلى 
جانـــب اإلخراج، قامت بكتابة ســـيناريو فيلم “همـــس النخيل”، الحائز 
علـــى 8 جوائز من مهرجانات دولية وقوميـــة، وكان آخر أعمالها فيلم 
“ع السمســـمية”، الذي قامت بإخراجه ومونتاجه وكتابة السيناريو له، 

إلى جانب العديد من المشاركات والنجاحات.

رحيل 
المخرجة 

المصرية 
شيرين 

غيث

استفتاء رمضان 2020: “البرنس” يتفوق و “االختيار” في المركز الثاني
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 خدمات صادرات البحرين 

للشحنات
الخفيفة 

تقارير ا�سواق
  العالمية
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B2G

 للشحنات
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 تأمين ائتمان 
 الصادرات

 خدمة تيسير
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 والخدمات 
اللوجستية
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 دعم التجارة
ا�لكترونية

 ابحاث سوق
الصادرات

 استشارات
 الصادرات

 دليل
 المصدرين

المنامة - صادرات البحرين

تقوم “صادرات البحرين”، وهي مبادرة 
رائدة أطلقها مجلس تنمية المؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي البحريـــن، 
بمســـاعدة المصدريـــن المحلييـــن على 
التوسع وإيصال منتجاتهم وخدماتهم 
ومـــن  العالميـــة.  الصـــادرات  ألســـواق 
الحلول التي تقدمها والتي ترتكز على 
تعزيـــز الصـــادرات، تمكنـــت صـــادرات 
البحرين خالل 18 شهًرا من المساعدة 
في إيصال صادرات تشمل أكثر من 26 
منتـــج وخدمـــة مختلفـــة، والتي تفوق 
قيمتها 32 مليـــون دوالر، إلى أكثر من 
32 سوق حول العالم. وتهدف المبادرة 
إلـــى زيادة فرص التصديـــر للمصدرين 
الحاليين والمحتملين، إذ ســـاعدت 25 
% مـــن المصدرين في دخول أســـواق 
جديدة، في حين قامت بمســـاعدة 30 
% منهـــم في تصديـــر منتجاتهم للمرة 
األولـــى وســـاعدت أيًضـــا 15 % منهـــم 

في تصدير الخدمات. 
حلـــوال  البحريـــن  صـــادرات  وقدمـــت 
للعديـــد مـــن المصدريـــن المحليين في 
الوصول إلى أسواق مختلفة في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وأوروبـــا 
الشـــرق  والـــدول اآلســـيوية ومنطقـــة 
والـــدول  أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
الشـــمالية  واألميركتيـــن  األفريقيـــة 

والجنوبية.
 ففي ظل التحديات والظروف الراهنة، 
تواصل صـــادرات البحرين خلق فرص 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
باإلضافـــة إلـــى المؤسســـات المحليـــة، 
بهـــدف مســـاعدتها على تحقيـــق مزيد 
مـــن النجاحات واإلنجـــازات، كما تعمل 
المبادرة على إنشـــاء شـــراكات جديدة 
مهمـــة  اســـتراتيجية  مؤسســـات  مـــع 
بهدف االســـتمرار في خلـــق منافذ بيع 

جديدة للمصدرين المحليين. 

الزياني: 40 منتجا وخدمة مختلفة

إلى ذلك، أّكـــد وزير الصناعة والتجارة 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  والســـياحة، 
مجلـــس تنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة 
“تمكـــن  الزيانـــي  زايـــد  والمتوســـطة، 
مجلـــس تنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة، وخالل الشهور الخمسة 
الماضيـــة فقط، من مســـاعدة صادرات 
تشـــمل أكثـــر مـــن 40 منتجـــا وخدمـــة 
16 مليـــون  مختلفـــة وتفـــوق قيمتهـــا 
 8 مـــن  أكثـــر  إلـــى  وتصديرهـــا  دوالر 
ا بذلـــك ما تم تحقيقه  أســـواق، متخطيًّ
خـــالل العـــام 2019. كما قـــام المجلس 
بالمســـاعدة فـــي تصديـــر أكثـــر من 32 
 18 الــــ  األشـــهر  خـــالل  دوالر  مليـــون 

الماضيـــة، ليســـاهم بشـــكل فاعـــل في 
نجـــاح المؤسســـات المحليـــة بدخـــول 

األسواق العالمية”. 
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
قائـــدي  ناصـــر  البحريـــن،  لصـــادرات 
“نعمل في صادرات البحرين باستمرار 
علـــى تمكين المؤسســـات فـــي المملكة 
يمثـــل  لـــذا  بنجاحاتهـــا،  واالحتفـــاء 
تحقيقنـــا لنمـــو فـــي قيمـــة الصـــادرات 
األولـــى  األشـــهر  فـــي   % 100 بنســـبة 
مـــن العـــام الحالـــي بالمقارنـــة مع نفس 
الفتـــرة العـــام الماضـــي، يمثـــل إنجـــاًزا 
ا بالنسبة لنا والذي نعمل على بناء  مهمًّ
المزيـــد مـــن اإلنجازات عليـــه. وبالرغم 
مـــن الظروف والتحديات الراهنة التي 
تواجـــه العديد مـــن المؤسســـات حول 
العالم، قامت صادرات البحرين بتوفير 
حلـــول تصديرية بأكثر مـــن 16 مليون 
دوالر خـــالل األشـــهر القليلـــة الماضية، 
حيـــث كانـــت مهمتنا األساســـية العمل 
مع المؤسسات في اكتشاف العديد من 
الفرص الدولية المتوفرة لهم، وبالتالي 
تعزيز المكانـــة الرائدة لمملكة البحرين 
كونها مركًزا رئيســـًيا تنافســـًيا لتصدير 
المنتجـــات والخدمات لألســـواق حول 

العالم”. 
وتابـــع “لقـــد بذلنـــا مجهـــوًدا كبيـــًرا في 
بناء شـــراكات دولية مثمـــرة، لتوصيل 
اآلن  البحريـــن  وخدمـــات  منتجـــات 
للمســـتهلكين فـــي أكثـــر من 32 ســـوًقا 

ُيتوقع زيادة عددهم مستقباًل”. 
صـــادرات  “ســـتقوم  قائـــدي  وأضـــاف 
مـــن  عـــدد  عـــن  باإلعـــالن  البحريـــن 
الشـــراكات والحلـــول التـــي من شـــأنها 
وحلـــول  للتوســـع  فـــرص  توفيـــر 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
في األسابيع والشـــهور المقبلة. نرحب 
بجميع المؤسســـات واألعمال الراغبين 
عالمًيـــا  أعماهـــم  نطـــاق  توســـيع  فـــي 

ويمكنهم التواصل معنا”.
وقال العضو المنتدب لشـــركة شوكوال 
اند كو، حـــازم جناحي “نتطّلع للدخول 
إلـــى الســـوق الســـعودي، وذلـــك ضمـــن 
خططنـــا المســـتقبلية، كمـــا تمكّنـــا مـــن 
تحقيق ذلك عبر االستفادة من الحلول 
التـــي توفرهـــا صـــادرات البحرين. لقد 
واجهنـــا بعًضا مـــن الصعوبات المتعلقة 
بالمدفوعات، وهي صعوبات اعتيادية 
يواجههـــا أغلـــب المصّدريـــن. وبالرغم 
مـــن ذلك، فقد لعب حـــل تأمين ائتمان 
الصـــادرات دوًرا مهًمـــا فـــي مســـاعدتنا 
على تجنب أي تأخيرات في الدفع في 

المستقبل”.
Orien� (وقـــال المديـــر العـــام لشـــركة 
tal Express(، حســـام الزيـــرة “بالرغم 

هـــذا  نشـــهدها  التـــي  التحديـــات  مـــن 
العـــام، لقد تمكنـــا من توســـيع وجودنا 
عالمًيـــا مـــن خـــالل خدمـــات صـــادرات 
البحرين، مما ضمن لنا المحافظة بثقة 
علـــى موقعنـــا الرائد في مجـــال عملنا. 
لقـــد تمكنـــا من توفيـــر مرونـــة لعمالئنا 
األجانـــب فيمـــا يتعلق بالدفـــع عبر حل 
ائتمانات التصدير المقدم من صادرات 

البحرين”. 
كما قال الشريك اإلداري لشركة أميري 
للصناعـــات علـــي أميري “لقد ســـمح لنا 
خدمـــة تأميـــن ائتمـــان التصديـــر بـــأن 
هـــذه  خـــالل  للتكّيـــف  قابليـــن  نكـــون 
األوقـــات الراهنـــة. نتمتـــع بالقدرة اآلن 
لالســـتفادة من الفـــرص الدولية، وذلك 
مـــن خـــالل األدوات التـــي تركـــز علـــى 

التصديـــر. كمـــا أننـــا اســـتطعنا مـــن أن 
شـــروط  الدولييـــن  للمشـــترين  نقـــدم 
دفـــع تنافســـية ومرنة، وهذا ســـمح لنا 
بالتوسع. من خالل صادرات البحرين، 
تمكنَّا من خلق توجه جديد على الرغم 

من التحديات التي نواجهها”. 
وقالـــت رئيس قســـم العالقـــات العامة 
واالتصـــاالت فـــي مجوهـــرات وصال، 

الحلـــول  مجموعـــة  “إن  غـــازي  مريـــم 
صـــادرات  توفرهـــا  التـــي  والخدمـــات 
البحريـــن ذات قيمـــة عاليـــة في جميع 
األوقـــات للمؤسســـات واألعمـــال التي 
علـــى  التصديـــر،  مجـــال  فـــي  تعمـــل 
األخـــص ائتمانـــات التصديـــر التي كان 
لها دور مهم لمؤسستنا في هذا الوقت. 
فمع توفر هذا الحـــل، تمكّنا من تقديم 
شـــروط دفع تنافســـية للمشترين دون 
الحاجـــة إلى طلـــب ضمانـــات إضافية 

للدفع”. 
ســـلمان   ”Studiogo“ مؤســـس  وقـــال 
قراطـــة “لقـــد انطلقنا في شـــهر مارس 
مـــن العام الجـــاري، وقـــد كان التصدير 
بمثابـــة تحـــد جديـــد لفريقنـــا. لقـــد كنا 
نرغـــب في إيصـــال خدمـــات التصميم 
الراقي الخاصة بنا إلى خارج البحرين 
التوّســـع  فـــي  البـــدء  مـــن  والتمكـــن 
إقليمًيـــا. تمكّنـــا مـــن خـــالل الخدمـــات 
المقدمـــة مـــن صـــادرات البحريـــن مـــن 
خلق توّجه جديـــد وتأمين أعمالنا في 
الخارج، بالرغم من أننا نقوم بالتصدير 
للمـــرة األولـــى. لقـــد كان زبوننـــا األول 
خـــارج البحريـــن فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية، وقـــد اســـتفدنا من تيســـير 
فـــي  للصـــادرات  التجاريـــة  العمليـــات 
إنشـــاء آفـــاق أعمـــال عالميـــة جديـــدة، 
عمليـــات  تطويـــر  شـــأنها  مـــن  والتـــي 

التصدير لدينا”. 
 ”WGym Spa Cafe“ وقالت مؤســـس
فاطمـــة العالـــي “فـــي ظـــل التحديـــات 
واألوضاع الراهنة، أصبح التصدير في 
غايـــة الصعوبـــة، خصوًصـــا للمصدرين 
بعمليـــة  يقومـــون  الذيـــن  المبتدئيـــن 
التصدير للمرة األولى وما قد يشعرون 
بـــه من تـــردد. لكـــن وبالرغم مـــن ذلك، 
ســـمحت لنـــا خدمـــة تيســـير العمليات 
التجارية للصـــادرات لتصدير خدماتنا 
افتراضًيـــا وللمـــرة األولـــى لزبائن جدد 
فـــي دولة اإلمارات. لقد ســـمح لنا ذلك 
بتوسيع خدماتنا لسوق محتمل جديد 
وإعداد دراسة حالة إقليمية لمؤسستنا 

التي تخص في مجال الصحة”. 
 MyConcept“ وقالت ممثل ومؤسس
by Noor” نـــور الثانـــي “بالنســـبة لنـــا، 
يمّثل ســـوق دبي ســـوًقا اســـتراتيجًيا، 
إذ أننـــا كنا نهدف لعرض تصاميمنا في 
األســـواق الكبرى لما له مـــن أهمية في 
مجـــال التصميم. ومن خـــالل خدمات 
صـــادرات البحرين، تمكّنـــا من تحقيق 
ذلك الهدف عبر حلول تيسير العمليات 

التجارية للصادرات وخدمة الشحن”.

دوالر ــيـــون  ــلـ مـ  32 ــن  ــ م ــر  ــأكـــثـ بـ ــا  ــلـــعـ وسـ ــات  ــ ــدم ــ خ تــســهــل  ــادرة  ــ ــب ــ ــم ــ ال

“صادرات” تمّكن الشركات البحرينية من الترويج لمنتجاتها عالميا

زايد الزياني:
مساعدة “صادرات” تشمل 
أكثر من 40 منتجا وخدمة

 ناصر قائدي:
شراكات لتوفير فرص لتوسع 

“الصغيرة والمتوسطة”

حازم جناحي:
دخول السوق 

السعودية ضمن 
خططنا المستقبلية

 مريم غازي:
تقديم شروط دفع 

تنافسية للمشترين 
دون ضمانات إضافية

 حسام الزيرة:
تمكنا من توسيع 

وجودنا عالمًيا 
بخدمات “صادرات”

 سلمان قراطة:
تمكّنا من خلق 

توّجه جديد وتأمين 
أعمالنا للخارج

 علي أميري:
خلق توجه جديد 

رغم التحديات 
الراهنة

 نور الثاني:
نهدف لعرض 
تصاميمنا في 

األسواق الكبرى
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غضب في إيران بعد مقترح “ضريبة الُعّزاب”
فــي خطــوة أثــارت جــدال داخــل إيــران، اقتــرح رجــل ديــن 
معــروف أن يدفع الشــباب الذين بلغــت أعمارهم 28 عاما من 

دون أن يتزوجوا ضريبة “كبيرة” للحكومة.
إدريســي،  محمــد  المحافــظ  الديــن  رجــل  اقتــراح  وتســبب 
فــي موجــة مــن الغضــب والســخرية علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي فــي إيران على مدار اليومين الماضيين، وفق ما 

ذكر راديو “فاردا” اإليراني الذي يبث من التشيك.
وأكد إدريســي في مذكرة موجهة على ما يبدو إلى البرلمان، 
أن “الــزواج يجــب أن يصبــح إلزاميــا، وعلــى أولئــك الذين لم 

يتزوجوا في سن 28 أن يواجهوا عواقب”.
وال يتوقــف رمــوز النظــام اإليرانــي، وعلــى رأســهم المرشــد 
واإلنجــاب،  للــزواج  المواطنيــن  دعــوة  عــن  خامنئــي،  علــي 
وســط عــزوف كبيــر فــي أوســاط الشــباب فــي ظــل الظروف 

االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد.
الداخليــة  عــن وزيــر  “فــاراد”  راديــو  نقــل  الماضــي،  واألحــد 
اإليراني عبد الرضا رحماني فضلي قوله إن التحقيقات تظهر 
أن اإلجــراءات الحكومية المتخذة لرفع معدل الخصوبة في 

إيران “ليست كافية”.
ومــن ضمــن العواقــب التــي اقترحهــا إدريســي فــي مذكرتــه 

التي تحمل عنوان “اقتراح قوانين جديدة لتشجيع الزواج”، 
فــرض ضريبــة تبلغ قيمتها ربع دخل الشــخص الــذي يبلغ 28 
عاما وال يزال عازبا. كما اقترح إدريسي أن يتلقى األشخاص 
الذيــن يعانون مشــكالت صحية تعيق الــزواج واإلنجاب بين 
سن 17 و28 عاما، عالجا مجانيا، فيما يتم منعهم من الزواج 

إن كانوا يعانون أمراضا ال يرجى شفاؤهم منها.
كمــا اقتــرح رجــل الديــن حرمــان الشــباب غيــر المتزوجيــن 
مــن تولــي مناصــب إداريــة عليــا فــي البــالد أو التدريــس في 
حوافــز  تقديــم  إلــى  الحكومــة  دعــا  حيــن  فــي  الجامعــات، 

للمتزوجين في سن مبكرة، من بينها توفير فرص عمل.

التعقيــد  شــديدة  عمليــة  بــدأت 
وصفت أنها تشــبه عملية “جراحة 
الســقاالت  إلزالــة  مفتــوح”؛  قلــب 
مــن ســقف كاتدرائيــة  المنصهــرة 
نوتــردام التــي ذابــت وتشــوهت، 
أثناء الحريق الذي نشــب في هذا 
الصرح في باريس العام الماضي.

لمؤسســة  العــام  المنــدوب  وقــال 
روســولو  كريســتوف  نوتــردام، 
داخــل  الصعــود  بــدأوا  العمــال  “إن 
السقاالت عبر مصعد للقيام بعمليات 
تدقيق قبل مباشرة الخبراء عملهم”.
طــوال  ستســتمر  عمليــة  وفــي 
الصيــف، ينزل فريقان مؤلفان من 
5 مــن متخصصــي حبــال وخبراء 
ارتفــاع عــال  فــي األشــغال علــى 
إلــى مســافة قريبــة مــن األجــزاء 
بواســطة  ليتخلصــوا  المتفحمــة، 
األنابيــب  مــن  قويــة  مناشــير 
الحديديــة التي التحمــت ببعضها 

جراء الحريق.

كاتدرائية نوتردام 
تخضع لـ “عملية جراحية”

قــال خبــراء فــي األرصــاد 
األرض  إن  الكونيــة 
تتعرض في الوقت الحالي 
لما يشبه “القصف” من قبل 
تصــل  شــمية”  “جســيمات 
األرض بســرعة تقدر بنحو 
425 كيلومترا في الثانية.

وأشــار الخبراء إلى أن هذه الجســيمات الشمســية قطعت مســافة 150 مليون 
كيلومتر من الشمس إلى األرض.

وبحسب صحيفة “فايننشال” البريطانية، نوه الخبراء إلى أن هذه الجسيمات 
نشــأت من حفرة “ثقب” في الغالف الجوي العلوي للشــمس، مما قد يؤدي إلى 

ظهور شفق قطبي مذهل.
وأكــد الباحثــون أن تيــارا مــن الريــاح الشمســية دخــل المجــال المغناطيســي 
لكوكــب األرض، يــوم 8 يونيــو، وهي مادة غازية تدفقت من حفرة في شــمال 

الغالف الجوي للشمس.
حــذر العلمــاء مــن أن هــذه الجســيمات مــن الممكن أن تســخن الغــالف الجوي 
الخارجــي لكوكــب األرض، مــا يســبب تمــدده، األمــر الــذي يؤثــر علــى مدارات 
األقمــار الصناعيــة، ومــن الممكــن أن يوقــف أنظمــة المالحــة “جــي بــي إس” 

وإشارات الهواتف المحمولة والتلفزيونات وغيرها.
وبحســب الخبراء، فإن هذه الجســيمات الشمســية من الممكن أن تصل آثارها 
إلى األرض، حيث من الممكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى ارتفاع توتر خطوط 

الطاقة وانفجار المحوالت الكهربائية ومحطات الطاقة، بحسب الصحيفة.

األرض تتعرض لقصف “جسيمات شمسية”

بعض ضباط وأفراد شرطة البحرين، أثناء قيامهم 
بالعمل في المختبر الجنائي، ضمن جهود البحث 

والتحري في القضايا الجنائية في إطار حفظ األمن

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اكتشــف علمــاء أرجنتينيــون بقايــا 
لنــوع مــن الضفــادع كان يعيش في 
أميــركا الجنوبية قبــل نحو مليوني 

عام.
المعهــد  فــي  الباحــث  وقــال 
الطبيعيــة  للعلــوم  األرجنتينــي 
فيديريكو انيــوالن “ال نعرف الكثير 
عن ضفادع مرحلة ما قبل التاريخ”.
وأضــاف الباحــث “الضفــادع تتأثــر 
كثيرا بالتغيرات المناخية والبيئية، 
لذا تشــكل مصدرا مهمــا للمعلومات 

لفهم المناخ في هذه العصور”.
وحفريــة الضفــدع تم العثــور عليها 
علــى عمــق 44 متــرا أثنــاء حفــر بئر 
مياه في سان بيدرو، على بعد 180 

كم شمال بوينس آيريس.
العثــور  “تــم  الباحــث  وأضــاف 
برمائــي  كائــن  عضــد  عظمــة  علــى 
صغيــر جــدا مختلــف عــن العالجيم 

والضفادع الساكنة لألشجار”.

أوضحت دراسة نشرت في مجلة 
نيتشــر الطبيــة، الثالثــاء، أن عقار 
ريمديســيفير المضاد للفيروسات، 
من إنتاج شركة جيلياد ساينسس، 
منــع تطــور المــرض فــي الرئة في 
القــردة المصابة بفيــروس كورونا 
الســلطات  وكانــت  المســتجد. 
اســتخدام  أجــازت  قــد  المعنيــة 
اســتثنائية  بصفــة  ريمديســيفير 
فــي مرضى الحــاالت الحرجة في 
الواليــات المتحــدة والهند وكوريا 
الجنوبيــة. كمــا تســتخدمه بعــض 
برامــج  ضمــن  األوروبيــة  الــدول 

الحاالت اإلنسانية.
وال تــزال تجــارب الــدواء جاريــة 
على البشــر، وقد أظهرت البيانات 
األولية أن الدواء ســاعد المرضى 
علــى الشــفاء مــن المــرض أســرع 
مــن غيرهم، وفق مــا ذكرت وكالة 

رويترز لألنباء.

اكتشاف حفرية لضفدع 
عمره مليونا سنة

عقار ريمديسيفير يبطئ 
تطور فيروس كورونا

بعــد رحلــة بحــث دامــت 10 أعوام، عثــر رجل محظوظ على كنز مخبــأ بجبال روكي 
األميركية، يحتوى على مقتنيات ثمينة بقيمة مليون دوالر.

وقال المليونير فوريست فين، وكيل التحف الفنية من مدينة سانتا فيه األميركية، 
الــذي خبــأ الكنــز، إن رجــال نجــح بالعثــور علــى الكنز المشــهور وســط جبــال الروكي. 
ووفقا لـ”ســكاي نيوز”، فقد قتل على األقل 5 أشــخاص وهم يبحثون عن هذا الكنز، 
بينمــا أنفــق آخــرون مدخراتهم من أجل الوصول إليــه. وقال فين البالغ من العمر 89 
عامــا، إن مغامــرا مــن شــرق الواليــات المتحــدة، لم يرغب بالكشــف عن اســمه، نجح 

بالوصول أخيرا إلى الكنز، وأكد له األمر بإرسال صورة للكنز الثمين.

العثور على كنز هائل مات ألجله 5 أشخاص

ولي عهد الدنمارك األميرة ماري تحضر افتتاح متحف في ناستفيد 
جنوب العاصمة كوبنهاغن. )أ ف ب( ويحتوي الكنز على قطع ذهبية ومنحوتات لوجوه صينية في اليشم، ومجوهرات أثرية من 

الياقوت والزمرد والمرايا الذهبية من عصور ما قبل التاريخ.

فــي  روســيان  فضــاء  رائــدا  واجــه 
محطة الفضاء الدولية أمس الثالثاء 
بطــل شــطرنج موجــودا علــى األرض 
خــالل مبــاراة ُبثــت مباشــرة وكانــت 

نتيجتها التعادل.
وقد تســلَّح أناتولي إيفانشين وإيفان 
فاغنــر بجهــاز لوحــي بــدال مــن رقعــة 
الشــطرنج وواجهــا فــي حالــة انعــدام 
الجاذبيــة األســتاذ الدولــي الكبير في 
اللعبــة ســيرغي كارياكين الذي جلس 
موســكو.  فــي  الفضــاء  متحــف  فــي 
الروســية  الفضــاء  محطــة  ونقلــت 
مباشــرًة  المبــاراة  “روسكوســموس” 
عبر يوتيوب، وقد انتهت على تعادل 
بعــد نحــو 15 دقيقــة. وعّلــق أناتولــي 

إلــى جانبــه  وقــد جلــس  إيفانيشــين 
إيفان فاغنر قائالً: “كان شــرف عظيم 

لنا أال نخسر”.
ســيرغي  البطــل  قــال  جهتــه،  مــن 
كارياكيــن إن “المباراة كانت على حد 
السيف وبمستوى جيد” رغم قصرها، 
إذ ال يمكن لرواد الفضاء أن يبقوا في 

بث مباشر لفترة طويلة.
وُنظمــت المبــاراة بمناســبة مــرور 50 
عاما على أول مباراة شطرنج أقيمت 
بيــن رواد فضــاء ســوفيت فــي مهمة 
ونظــراء لهــم على األرض في التاســع 
مــن يونيــو 1970. وكانــت الشــطرنج 
أرجــاء  كل  فــي  جــدا  شــعبية  لعبــة 

االتحاد السوفياتي السابق.

مباراة شطرنج بين رائدي فضاء وبطل على األرض

تعــرض فتــى بريطاني لالعتقال 191 مــرة قبل أن يبلغ من العمر 16 
عامــا، بينمــا تم اعتقال فتى آخــر في نفس المقاطعة 151 مرة، ولم 

يكن قد أكمل عامه الـ 17 بعد.

“ذا  صحيفــة  نشــرته  لمــا  ووفقــا 
صــن” البريطانية، تســبب الثنائي 
في إزعاج كبير لشــرطة مقاطعة 
شــرقي  شــمال  نورثومبريــا 

إنجلترا.
ضمــن  المعلومــات  تــداول  وتــم 
إســاءات  عــن  يتحــدث  تقريــر 
عقــب  للعلــن  ظهــرت  لألطفــال 
“حريــة  بـــ  خــاص  تحقيــق 

المعلومات”.

وتبيــن وجــود مشــكالت مماثلــة 
تــم  أخــرى، حيــث  فــي مقاطعــة 
بجنــح  فتيــان  أربعــة  اعتقــال 
متكررة أكثر من 50 مرة، أحدهم 

تم اعتقاله وكان عمره 11 عاما.
وفي مقاطعة وست يوركشير تم 
اعتقال شاب 63 مرة، بما في ذك 
13 مــرة بتهمة االعتــداء العنيف، 
وكذلك في مقاطعة ســاوث ويلز 

تم اعتقال شاب 75 مرة.

اعتقال فتى 191 مرة قبل بلوغه 16 عاما

إيران تشهد عزوفا عن الزواج بسبب األوضاع االقصادية الصعبة
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