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عسكر - ألبا

أكد رئيس مجلس إدارة “ألبا” الشيخ دعيج 
بن سلمان بن دعيج آل خليفة أن الشركة 
أي  دون  عمل  ساعة  مليون   22 تــجــاوزت 
في  مـــرة  ألول  لــلــوقــت  مضيعة  إصـــابـــات 

تاريخها.
ــنـــت الـــشـــركـــة عــــن ســـيـــر عــمــلــيــاتــهــا  ــلـ وأعـ
رغم  اإلنتاجية  طاقتها  بكامل  التشغيلية 

جائحة “كوفيد 19”.

“ألبــا”: 22 مليــون ســاعــة 
عـمـل دون إصـابــة

)08(

احــتــلــت الــبــحــريــن الــمــرتــبــة الــرابــعــة 
ــي مـــؤشـــر مــســتــخــدمــي  خــلــيــجــيــا فـ
إذ   ،2019 الـــعـــام  خـــال  اإلنــتــرنــت 
يــبــلــغ عــــدد مــســتــخــدمــي اإلنــتــرنــت 
مرتفعا  مــلــيــون،  لــكــل  شخصا   389
18.59 % في 5 سنوات، وفقا آلخر 

إحصاءات البنك الدولي.

البحرين الرابعة بمؤشر مستخدمي اإلنترنت

)08(

“ الجنوبية” تلقت 2٨٦ شكوى منذ بداية 2٠١٩

سمو محافظ 
الجنوبية خالل 

اللقاء الذي 
عقد عن بعد 
مع عدد من 
المواطنين 

ضمن برنامج 
“ترابط”

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد مــحــافــظ الــجــنــوبــيــة ســمــو الــشــيــخ خليفة بن 
أطلقت  المحافظة  أن  خليفة،  آل  خليفة  بن  علي 
من  المواطنين،  مع  للتواصل  القنوات  من  العديد 
بينها المجلس األسبوعي الذي يعتبر منصة لرصد 
المحافظة  تلقت  إذ  المواطنين،  وآراء  احتياجات 
٢٨٦ شكوى ومقترحا في المجلس األسبوعي منذ 
في  سموه  مشاركة  أثناء  ذلــك  جــاء   .٢٠١٩ بداية 
المواطنين،  مع عدد من  بعد  الــذي عقد عن  اللقاء 

)03(ضمن برنامج “ترابط”.
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تدريبات الحد تركز على اللياقةفرنسا تعتبر العنصرية خيانةإطار جديد لنقل البيانات عالمًياحديقة الشاخورة بقراطيسها
عندما تزور حديقة الشاخورة لن  «

تتصور أنها افتتحت قبل 7 سنوات. 
تبدو مرافق الحديقة نظيفة 

وحشائشها الخضراء يانعة وكل 
شيء يبدو كأنه جديد بـ “قراطيسه”. 
وتتضمن الحديقة 3 مالعب لمزاولة 

رياضة مختلف الرياضات.

وضع المنتدى االقتصادي العالمي  «
بالتعاون مع مجلس التنمية 

االقتصادية بالبحرين إطار عمل 
جديد ُيعنى بنقل البيانات بين الدول، 
ويهدف إلى تمكين االقتصاد العالمي 

من تعزيز التعاون المبني على 
التكنولوجيا القائمة على البيانات.

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل  «
ماكرون بـ “العنصرية 

والتمييز”، معتبرا إياهما 
“خيانة للميثاق الجمهوري”، 

لكنه دافع عن قوات حفظ 
النظام التي ال يمكن انتقاد أداء 

“معظم العاملين فيها”.

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم  «
بنادي الحد محمد الشمالن أن 
التدريبات المنفردة في الوقت 
الجاري ترتكز بشكل كبير على 

جوانب اللياقة البدنية، خصوًصا 
مع االشتراطات التي تلزمها 

الجهات المعنية.

أكد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الــوطــنــي 
المانع  ولــيــد   )19  - )كــوفــيــد  كــورونــا 
ضرورة االلتزام بالمسؤولية الفردية 
ــالـــقـــرارات واإلجــــــراءات  والــتــقــيــد بـ
ــيــر الــوقــائــيــة؛  ــتــداب ــتـــرازيـــة وال االحـ
للحفاظ على صحة وسامة الجميع 
بما يسهم في تجاوز جائحة كورونا 

بنجاح.
االستهتار  عدم  بأهمية  المانع  ونــوه 
بــاإلجــراءات  االلــتــزام  في  والتهاون 
االحـــتـــرازيـــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
بــمــا يــســهــم فـــي الـــحـــد مـــن انــتــشــار 
الفيروس، فاالستهتار يؤدي النتشار 
الفيروس وااللتزام يؤدي النحساره، 
داعًيا الجميع إلى االلتزام بمسؤولية 
واســتــشــعــار خـــطـــورة الــتــهــاون في 

ــراءات االحـــتـــرازيـــة  ــ ــاإلجـ ــ الــتــقــيــد بـ
اإلمــكــان  قـــدر  المخالطة  تقليل  مــع 

للتصدي لهذا الفيروس. 
الصحافي  المؤتمر  أثناء  ذلــك  جــاء 

الذي عقده الفريق الوطني للتصدي 
لفيروس كورونا.

االستهتار يؤدي لالنتشار وااللتزام لالنحسار
المانع: على الجميع استشعار مسؤولياته في التصدي لـ”كورونا”

جانب من المؤتمر الصحافي للفريق الوطني للتصدي للكورونا

على  ردا   - اإلسكان  وزارة  أوضحت 
“الباد”- أن سبب تأخر تسليم  طلب 
منطقة  إطار  الواقعة ضمن  األراضي 
للطيران  الــتــابــعــة  االتـــصـــاالت  ــــراج  أب
الحد  شــرق  مدينة  بمشروع  المدني 
يعود إلى أسباب فنية وتقنية ناتجة 
ــا  ــار جــائــحــة فـــيـــروس كــورون ــ عـــن آث
من  كان  حيث   ،19 كوفيد  المستجد 
المقرر قبل بدء انتشار الفيروس في 
المملكة أن يقوم خبراء متخصصون 
في نظم فحص وتشغيل األبراج في 
موقعها  ــى  إل نقلها  بــأعــمــال  الــشــروع 
ــراءات قد  إال أن تلك اإلجــ الــجــديــد، 
الخبراء  تأخرت بسبب تعذر وصول 
الطيران  ظــروف  بسبب  المملكة  إلى 
ــافــــت الـــــــوزارة أنــهــا  الــحــالــيــة. وأضــ
المدني  الطيران  إدارة  مع  وبالتعاون 
قد  واالتــصــاالت  المواصات  بـــوزارة 

إيجاد  أجــل  من  كبيرة  جهودا  بذلت 
االتصاالت  أبــراج  لنقل  جديد  موقع 
بالفعل  وتم  المدني،  للطيران  التابعة 
للغاية  متقدمة  مراحل  إلى  الوصول 
في هذا األمر، وكان يتبقى إجراءات 
نقل األبــراج، إال أن الظروف الحالية 
على  المترتبة  بــاإلجــراءات  المتعلقة 
دون  حالت  كــورونــا  فيروس  انتشار 
الــوزارة  وقالت  الخطوة.  تلك  إتمام 
الواقعة  المواطنين  مع  تتواصل  إنها 
ــراج  أبـ ــار منطقة  إطــ فــي  قــســائــمــهــم 
االتــــصــــاالت لــتــوضــيــح األمــــــر، وتــم 
إفادتهم عن طريق التواصل المباشر 
على  ــوزارة  ــ ــ ال ردود  إلـــى  بــاإلضــافــة 
خدمة  طريق  عن  الـــواردة  الشكاوى 
ــل”، بــأنــه بــإمــكــانــهــم الــشــروع  ــواصـ “تـ
فـــي إجــــــــراءات إعــــــداد مــخــطــطــات 

ورسومات وحداتهم.

“كورونا” يؤخر نقل أبراج 
الطيران المدني بالحد
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تــوم بيكيت  لـــ “^” :500 وفد سيناقشــون قضايا السياســة واألمن العالمي

خطط طوارئ جاهزة الستضافة حوار المنامة 2٠2٠

قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية )IISS( للشرق األوسط، توم بيكيت، إن خطط طوارئ البديلة جاهزة 
الستضافة حوار المنامة 2020 وذلك في حديث حصري لـ”البالد” بشأن آخر المستجدات الستضافة القمة العالمية.

ــاف أن قــضــايــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة  ــ وأضـ
التي  العالم  مستوى  على  واألمــن  والــدفــاع 
على  ستكون  المنطقة  على  مباشرة  تــؤثــر 
ستتم  الـــتـــي  الـــمـــوضـــوعـــات  قــائــمــة  رأس 
مناقشتها في القمة والتي ستعقد من 4 إلى 
أن  على  بيكيت  وشــدد  المقبل.  ديسمبر   6
أجندة  في  نفسها  ستطرح  كــورونــا  جائحة 
الـــردود  2020 الســتــعــراض  الــمــنــامــة  حـــوار 
على  المترتبة  ــار  ــ واآلث والــدولــيــة  الوطنية 

االقتصاد الجغرافي في المنطقة.
المعهد يضع خطة طوارئ  أن  بيكيت  وأكد 
لــلــقــمــة والـــتـــي تــســتــمــر لـــمـــدة ثـــاثـــة أيـــام 
الستضافة أكثر من 500 وفد رفيع المستوى 
من  بأكثر  مدعوًما  العالم  أنحاء  جميع  من 

3000 من موظفي الدعم.
“سيكون هناك حوار المنامة هذا العام، حيث 

خـــيـــارات مختلفة في  اعــتــبــارنــا  فــي  نــضــع 
أو  كالمعتاد،  عملية  ســواء  القمة  استضافة 
االجتماعي  التباعد  على  الحفاظ  من خال 
لمناقشة  نجتمع  أن  يجب  افــتــراضــيــة.  أو 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة الـــتـــي تـــؤثـــر على 

التحديات األمنية لهذه المنطقة. تظل القمة 
جزًءا مهًما لمساهمتها في االقتصاد العالمي، 
الصراعات  تركيزها على  بسبب  أيًضا  ولكن 
يعقد  أن  المهم  من  السبب  ولهذا  الداخلية. 

حوار المنامة هذا العام”.

المنامة - البحرين الوطني

ــبـــحـــريـــن  ــك الـ ــ ــن ــ دشـــــــن ب
ــه  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ الــــــــوطــــــــنــــــــي مـ
اإللــــكــــتــــرونــــي الـــجـــديـــد 
بحلته المطورة وتصميمه 
ــذي يــضــمــن  ــ ــ الـــجـــديـــد، ال

سهولة التصفح للعماء؛ تماشًيا مع استراتيجية الرقمنة وجهوده المستمرة 
لتعزيز التجربة المصرفية للعماء.

“الوطني” يدشن موقعه اإللكتروني الجديد
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حوار المنامة )أرشيفية(

المنامة - مدرسة بيان البحرين

أقامت  والعالم،  المملكة  مستوى  على  نوعها  من  األولــى  هي  بــادرة  في 
طلبتها  من  جديد  فوج  بتخريج  السنوي  احتفالها  البحرين  بيان  مدرسة 

في حلبة البحرين الدولية، مراعية لقواعد وشروط التباعد االجتماعي. 
في  والمدعوين  األمــور  أولــيــاء  من  محدود  عــدد  بحضور  الحفل  وجــرى 
سياراتهم؛ ليشهدوا تخريج الفوج السادس والعشرين من طلبة المدرسة، 

وفق إجراءات احترازية وتدابير صحية ووقائية فائقة.

“بيان البحرين” تخرج الفوج 
2٦ في حلبة البحرين

بأمانة  المالية  اللجنة   اقترحت 
 50 للمادة  تعديلها  في  العاصمة 
مــن قــانــون الــبــلــديــات بــأن تحدد 
الرسوم البلدية على المباني التي 
“الــخــانــات”  الــغــرف  بنظام  تــؤجــر 
دنانير   5 قــدره  بلدي  بواقع رســم 
ثابت شهريا عن كل غرفة سواء 
كــانــت شــاغــرة أو مــشــغــولــة وأيــا 
عقد  في  اإليجارية  القيمة  كانت 
ــار، ويــتــحــمــل الــمــالــك هــذا  ــجـ اإليـ
الرسم في جميع الحاالت. حسب 
الوزاري  للقرارا  المرافق  الجدول 
رقم 22 لسنة 2005 تم احتساب 
التي  المباني  على  بلدية  رســوم 
تؤجر بنظام الخانات بواقع رسم 
بــلــدي ثــابــت مــقــداره 30 ديــنــارا.  
المجلس  عن  وذلــك في اجتماع 

بعد أمس األربعاء.

“العاصمة” :رسوم 
غرف “الخانات”  5 

دنانير

)07(
)١٤ و١٥(
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الشيخ دعيج بن سلمان

ابراهيم النهام

شارون جوزيف  |  ترجمة فاضل المؤمن ليلى مال اهلل

ــى  خــلــصــت الـــنـــدوة الــنــقــاشــيــة األولـ
بعنوان  النفيعي  لمجلس  ُبعد”  “عــن 
أزمة  ظل  في  البحريني  “االقتصاد 
ــرص(”،  ــفــ ــ كـــورونـــا )الـــتـــحـــديـــات وال
ــرورة اســـتـــمـــراريـــة تــقــديــم  ــ ــى ضــ ــ إل
الصغيرة  للمؤسسات  المالية  الحزم 
الدعم  هــذا  توجيه  مع  والمتوسطة 

ــلــمــؤســســات الـــمـــتـــضـــررة؛ لــضــمــان  ل
اســتــمــراريــتــهــا فـــي الـــســـوق وعـــدم 

إفاسها وتسريح العمالة فيها.

نواب واقتصاديون يؤكدون دعم المؤسسات

)08(

زينب العكريأمل الحامد



الظروف االستثننائية أثبتت بأال مستحيل في قاموس طلبتنا

وجــه ممثــل جاللــة الملــك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة كلمة للطلبــة والطالبات خريجي المــدارس الحكومية 
والخاصة 2020، مقدما ســموه التهنئة الخالصة لجميع الخرجين، ومثمنًا 

سموه الجهود الكبيرة التي بذلولها في التحصيل العلمي.

وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
“أخوانـــي  كلمتـــه  فـــي  خلفـــة  آل 
وأخواتـــي الطلبـــة والطالبـــات أحب 
الیـــوم أن أهنـــئ وأبارك لـــكل طالب 
وا  وا واجتھـــدوا وأصرُّ وطالبـــة جـــدُّ
وثابـــروا  تعلیمھـــم  مواصلـــة  علـــى 
االســـتثنائية  الفتـــرة  ھـــذه  خـــال 

مســـتحیل  يوجـــد  ال  أنـــه  وأثبتـــوا 
مھما كانت الظروف، وھذا )العشـــم( 
وھـــذه ســـمات البحریني، شـــرف لي 
بـــأن أشـــاركم الیـــوم إنجازاتكم، بعد 
والمثابـــرة  الدراســـة  مـــن  ســـنوات 
المركزیـــة  الفصـــول  خـــال  مـــن 
واالفتراضیـــة وغیرھا من الوســـائل 

التعلیمیة غیر التقلیدیة التي اقرتھا 
وزارة  ونفذتھـــا  البحریـــن  مملكـــة 

التربیة والتعلیم مشكورة”.
وأضاف سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
بتحدیـــات  الیـــوم  “نمـــر  خليفـــة  آل 
الحیـــاة  فـــي  تحـــوالت  و  فریـــدة، 
العلمیـــة والعملیة، فھـــذا التخرج عن 
بعـــد، ھـــو بدیل فـــي الوقـــت الراھن 
عـــن حفـــل التخـــرج التقلیـــدي، الذي 
یـــوم  أول  منـــذ  الجمیـــع  ینتظـــره 
المجھـــود  كل  والیـــوم  دراســـي.. 
والعمـــل وااللتـــزام وخصوصـــا فـــي 
الظـــروف الحالیة، أثبتـــوا أنكم اقدر 
علـــى تجاوز هـــذا االختبار وواصلتم 

الدراســـة والتزمتم بتأدية المطلوب، 
وھذا یدل على إصراركم وعزیمتكم، 

ونلتم التخرج بكل جدارة”.
وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة “ھـــذه اللحظة نھایـــة لرحلة 
كانت ملیئة بالتحدیات واإلنجازات، 
وخطـــوة  جدیـــدة  لرحلـــة  وبدایـــة 
انتقالیـــة مھمة لتحقیـــق طموحكم، 
قراركـــم  اإلنطاقـــة التخـــاذ  وھـــذه 
لانضمـــام  مھاراتكـــم  یناســـب  بمـــا 
مســـتقباً لفریق البحریـــن، وتكونوا 
نموذجًا للشـــباب البحریني الطموح 

وسعیكم المستمر لإلنجاز”.
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة “شـــخصیًا مـــع كل خط نھایة 
أجتازه، أبدأ العمل بكل جد واجتھاد 
لخـــوض الســـباق التالـــي، فســـباقي 
دائمـــًا ھـــو تحـــد لنفســـي أو ال، وكل 
مرحلـــة مـــن اإلنجـــازات التـــي أقوم 
بتحقیقھـــا تســـاعدني فـــي تحدیـــد 
اإلنجـــاز التالـــي... ألـــف ألـــف مبروك 
لكـــم النجاح والتخـــرج ومبروك لكل 
أب وأم، ولـــكل ولـــي أمـــر كانوا خیر 
معیـــن لكم وكانـــوا الدافـــع والمحفز 
لكم على اســـتمراركم... وكل الشكر 
فـــي  العاملیـــن  لجمیـــع  والتقدیـــر 
المیدان التعلیمـــي على كل مابذلوه 
وهللا  متواصـــل  وعمـــل  جھـــد  مـــن 

یوفـــق الجمیـــع إن شـــاء للـــه، تحت 
رایـــة ســـیدي عاھـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عیســـى آل 

خلیفة”.

مكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد 
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الرفاع - قوة الدفاع

تحــت رعايــة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، أنــاب جاللتــه القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفة لحضــور حفل تخريــج دورة الدفاع 
الوطني الثانية ودورة القيادة واألركان المشــتركة الثانية عشــر، وذلك 

صباح أمس، بالكلية الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني.

ولـــدى وصـــول القائـــد العـــام لقـــوة 
دفـــاع البحريـــن إلـــى موقـــع الحفل 
هيئـــة  رئيـــس  اســـتقباله  فـــي  كان 
ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان 
القيـــادة  ديـــوان  ومديـــر  النعيمـــي، 
العامـــة اللـــواء الركن حســـن محمد 
ســـعد، و آمر الكلية الملكية للقيادة 
واألركان والدفـــاع الوطنـــي اللـــواء 
الركـــن بحـــري عبـــدهللا المنصوري، 

بعد ذلك جرى عزف الملكي.
واســـتهل الحفل بتـــاوة عطرة من 
آيـــات عطرة من الذكـــر الحكيم، ثم 
ألقـــى آمـــر الكليـــة الملكيـــة للقيادة 
كلمـــة  الوطنـــي  والدفـــاع  واألركان 

بهذه المناسبة:
بسم هللا الرحمن الرحيم

ســـيدنا  علـــى  والســـام  والصـــاة 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ســـيدي.. صاحـــب المعالي المشـــير 
الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل 
خليفـــة.. القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 

البحرين..
والســـعادة...  المعالـــي  أصحـــاب 

ضيوفنا الكرام... أخواني الضباط
هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـام 

وبركاته،،،
إنه لتشريٌف عظيم وفي هذا اليوم 
األغـــر الـــذي تتباهـــى فيـــه مشـــاعر 
الشـــرف واالعتـــزاز حاملـــة بطياتها 
وعظيـــم  الشـــكر،  ثنايـــا  خالـــص 
االمتنـــان والعرفان لســـيدي حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
البـــاد  عاهـــل  خليفـــة  آل  عيســـى 
المفـــدى القائـــد االعلـــى حفظه هللا 
ورعـــاه علـــى الرعايـــة الســـامية من 
جالته، تخرج كٍل من دورة الدفاع 
القيـــادة  ودورة   )2( رقـــم  الوطنـــي 

واألركان رقم )12(.
لســـيدي  الامحـــدود  الدعـــم  إن 
المفـــدى  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
القائـــد األعلـــى حفظـــه هللا ورعـــاه 

جعل مـــن هذا الصرح العلمي منارة 
تســـابق الزمـــن للتحصيـــل المعرفي 
الصعـــد  كافـــة  علـــى  واألكاديمـــي 
ممـــا قـــاد الكليـــة الملكيـــة للقيـــادة 
واألركان والدفـــاع الوطنـــي للعمـــل 
نحـــو عجلة متناميـــة لتقديم كل ما 
من شأنه النهوض بمستوى التعليم 
والعســـكري  والفكـــري  الحضـــاري 
المرجـــوة  الغايـــات  إلـــى  للوصـــول 
التي تنهض بمســـتوى هـــذا الصرح 
العتيـــد لانخراط في عجلة التقدم 
التي رســـم معالمها ســـيدي صاحب 
الجالـــة حفظـــه هللا ورعـــاه لتكون 
المســـتقبل  طريـــق  ينيـــر  نبراســـا 

الواعد ألبناء هذا الوطن.
وقد ُعنونت هذه المساعي والجهود 
لتكريـــس نهج التطويـــر بتوجيهات 
من لدن جالتـــه حفظه هللا ورعاه، 
وباهتمـــام من لدن ســـيدي صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائب 
القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا والذي 
كان شـــعاره دائًمـــا )أن التعليـــم هـــو 
أساس التطور... والبد أن يكون إال 

في أرقى مستوياته(.
الكريـــم  معاليكـــم  متابعـــة  وتأتـــي 
حفظكـــم هللا لتعمـــق معنـــى العمـــل 
الواقـــع  أرض  علـــى  الحقيقـــي 
الرؤيـــة  أهـــداف  وتلبـــي  وتترجـــم 
الملكيـــة الســـامية لتحقيق الخطط 
األكاديمية والعســـكرية التي نشهد 
نتاجهـــا اليـــوم بتخريـــج نخـــب من 
الكوادر المؤهلة لانخراط في كافة 
القيـــادات المختلفـــة للعمـــل كقـــادة 
وضبـــاط ركـــن قادريـــن علـــى حـــل 
المعاضل االستراتيجية والعسكرية 
وتقديم النصح والمشـــورة لصانعي 
القـــرار علـــى المســـتويات التعبوية 

والعملياتية واالستراتيجية.
الضبـــاط  نهنـــئ  إذ  اليـــوم  وأننـــا 

كا  مـــن  الخريجيـــن  والمدنييـــن 
الدورتيـــن، متمنيـــن لهـــم مزيدا من 
التقـــدم والنجاح فـــي خدمة دينهم 

ورفعة أوطانهم.
سيدي...

نعاهد هللا ثم سيدي حضرة صاحب 
الجالة عاهل البـــاد المفدى القائد 
األعلـــى أيـــده هللا أن نبقـــى دومـــا 
رجاله وجنوده األوفياء وأن نسخر 
طاقاتنا ما حيينـــا من علم ومعرفة 
ومهارات في خدمـــة قائدنا األعلى 
ووطننـــا مجددين الـــوالء والطاعة، 
ضارعيـــن إلى المولـــى العلي القدير 
أن يديـــم على مملكتنا الغالية نعمة 

األمن واألمان واالستقرار.
هللا  ورحمـــة  عليكـــم  والســـام 

وبركاته..
ثـــم تفضـــل القائد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن بتســـليم الشـــهادات على 
الوطنـــي  الدفـــاع  دورة  خريجـــي 
الثانية، التي شارك فيها منتسبو من 
وزارة الداخليـــة والحـــرس الوطني 
ووزارة شـــؤون اإلعام، وعلى عدد 
مـــن المكرمين مـــن خريجـــي دورة 
القيادة واألركان المشـــتركة الثانية 
عشـــرة، التي اشـــترك فيها عدد من 
للـــدول  المســـلحة  القـــوات  ضبـــاط 
اإلمـــارات  دولـــة  هـــي:  الشـــقيقة، 
والمملكـــة  المتحـــدة،  العربيـــة 
العربية الســـعودية، وسلطنة عمان، 
ودولة الكويـــت، والمملكة األردنية 
الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، 
مبـــارًكا  اليمنيـــة،  والجمهوريـــة 
ومهنًئا جميع الدارســـين بالدورتين 

تخرجهم بنجاح.
هـــذا ونقـــل المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفة بن أحمـــد آل خليفة تحيات 
عاهـــل الباد صاحب الجالة الملك 

حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، القائد 
األعلى للخريجين.

وأعـــرب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
بهـــذه  تصريحـــه  فـــي  البحريـــن 
بتخريـــج  ســـعادته  عـــن  المناســـبة 
الثانيـــة،  الوطنـــي  الدفـــاع  دورة 
للقيـــادة  عشـــرة  الثانيـــة  والـــدورة 
واألركان المشـــتركة المنعقـــدة فـــي 
واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة  الكليـــة 
دفـــاع  بقـــوة  الوطنـــي  والدفـــاع 
البحريـــن، مؤكـــًدا أن هـــذا اإلنجـــاز 
يعـــد إضافة لنجاحات هـــذا الصرح 
العلمي العسكري الراقي المستلهمة 

من رؤى صاحب الجالة الملك.
وهيئـــة  الكليـــة  قيـــادة  شـــاكًرا 
التدريـــس علـــى جهودهـــم الطيبـــة 
التي ســـاهمت في رقـــي مخرجات 
المشـــاركين  وتأهيـــل  الـــدورات، 
فيهـــا، وتنميـــة قدراتهـــم كقيـــادات 
فـــي  القـــرار  صنـــع  علـــى  قـــادرة 
وتســـليحهم  المياديـــن،  مختلـــف 
بالمعرفـــة، والدراســـات، واالتصال، 
والتكنولوجيا الحديثة، والنهل من 
فنون القيادة والتخطيط والتحليل 
مفاهيـــم  وتعزيـــز  االســـتراتيجي، 
األمن الوطني؛ من أجل المســـاهمة 
فـــي مســـيرة الخيـــر واالزدهـــار في 
المصالـــح  وحمايـــة  دولنـــا،  جميـــع 

الوطنية.
وأوضـــح القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
البحرين أن الكليـــة الملكية للقيادة 

واألركان والدفاع الوطني توافرت 
فيها كافة اإلمكانيات؛ لتقديم أعلى 
مســـتويات التأهيل العسكري الذي 
يشّع بالعلم والفكر والبحث العلمي، 
والتخطيـــط  العســـكرية  والعلـــوم 
االســـتراتيجية  والدراســـات 
العســـكرية التي تخـــدم احتياجات 
قواتنـــا  فـــي  الدفاعـــي  التطويـــر 
المسلحة؛ ليحافظ هذا الصرح على 
موقعه المتميز في طليعة الصروح 

العلمية العسكرية في المنطقة.
وبـــارك للخريجيـــن مـــن قـــوة دفاع 
والجهـــات  والـــوزارات  البحريـــن 
اجتيازهـــم  المملكـــة  فـــي  المعنيـــة 
لهـــم  متمنًيـــا  بنجـــاح،  الـــدورات 
المزيـــد مـــن التوفيق والســـداد، كما 
هنأ األشـــقاء من القوات المســـلحة 
للدول الخليجية والعربية الشقيقة 
الذيـــن شـــاركوا إخوانهـــم فـــي هذه 
الـــدورات وتبادلوا معهـــم الخبرات، 
داعًيـــا مـــن هللا أن يوفـــق الجميـــع 
لمزيـــد مـــن النجـــاح والتطـــور لخير 

وصالح مملكتنا ووطننا العربي.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وأشـــار 
البحرين إلى الظروف التي يشهدها 
العالم اليوم جراء اجتياح فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( ومـــا جـــاء به 
واقتصاديـــة  بشـــرية  أضـــرار  مـــن 
واجتماعيـــة، مؤكًدا في هذا الصدد 
البحريـــن ومنـــذ بدايـــة  أن مملكـــة 
الجائحة وإدراًكا منها لمســـؤوليتها 

الوطنيـــة، قامـــت وبتوجيه ســـامي 
من صاحـــب جالة الملك بخطوات 
هـــذا  لمواجهـــة  اســـتباقية  رائـــدة 
فريـــق  بـــه  يقـــوم  مـــا  الوبـــاء، وإن 
البحرين الوطني بقيادة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، مـــن جهـــود؛ لهـــا 
الـــدور الكبير في التصدي النتشـــار 

هذه الجائحة العالمية.
وأكد أن قوة دفاع البحرين مستمرة 
في دورها الوطني المخلص، ضمن 
الحملة الوطنيـــة لمكافحة فيروس 
كورونا في تسخير كافة إمكانياتها 
ومنشـــآتها الطبية المـــزودة بأحدث 
الحديثـــة،  والمعـــدات  التقنيـــات 
مـــن  المتخصصـــة  والكفـــاءات 
منســـوبيها في الصفـــوف األمامية، 
الذيـــن مازالـــت تســـطر ســـواعدهم 
واإلنســـانية  الوطنيـــة  صـــور  أبلـــغ 
حفاًظـــا علـــى صحة وســـامة كافة 

المواطنين والمقيمين.
الداخليـــة  وزيـــر  االحتفـــال  حضـــر 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
خليفـــة، ووزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
شـــؤون  ووزيـــر  النعيمـــي،  ماجـــد 
اإلعـــام علي الرميحـــي، وعدد من 
كبـــار ضبـــاط قـــوة دفـــاع البحرين، 
والملحقيـــن العســـكريين مـــن دول 

الضباط المشاركين.

ـــا ـــى ووطنن ـــا األعل ـــة قائدن ـــا لخدم ـــا حيين ـــا م ـــخر طاقاتن ـــور: نس ـــري المنص ـــن بح ـــواء الرك الل

“الكلية الملكية” منارة تسابق الزمن للتحصيل المعرفي

ــن ــي ــي ــن ــري ــح ــب ــم” فــــي ال ــ ــش ــ ــع ــ ــذا “ال ــ ــ ــد: ه ــ ــم ــ ــر بــــن ح ــ ــاص ــ ن

القائد العام: 
العاملون بالصفوف 

األولى سطروا 
أبلغ صور الوطنية 

واإلنسانية



قررت اللجنـــة الوزارية للمشـــاريع 
التنموية والبنية التحتية، برئاســـة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، 
الموافقـــة علـــى إزالة حالـــة التعثر 
العقـــاري  التطويـــر  مشـــروع  عـــن 
“فيالمار”، وذلك بعد التزام المطور 
الرئيس للمشروع بخطة استكمال 
التنفيذ، والبدء في تســـليم المالك 

وحداتهم السكنية.
وقال لدى ترؤســـه اجتماع اللجنة 
التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة 
الـــذي  أمـــس،  التحتيـــة  والبنيـــة 
تقنيـــة  بواســـطة  ُبعـــد  عـــن  عقـــد 
االتصـــال المرئـــي، بحضور أعضاء 
اللجنـــة الوزراء، والمســـؤولين من 
الحكوميـــة  والجهـــات  الـــوزارات 
ذات العالقة “يعد إعالننا عن إزالة 
حالة التعثر عن مشروع “فيالمار” 
الـــذي ُأحيـــل فـــي العـــام 2015 من 
مجلس الوزراء الموقر إلى اللجنة 
الوزاريـــة، إنجاًزا آخـــر على صعيد 
التقـــدم نحو طـــي هـــذا الملف في 
إطـــار حـــرص قيـــادة عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
صـــون  علـــى  خليفـــة،  آل  عيســـى 
الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء 
القانونـــي الـــالزم لهـــا، الـــذي يعـــد 
الضمانة الرئيســـة لحماية الحقوق 
للمرتكـــزات  وتكريًســـا  ورعايتهـــا، 
التي تقوم عليها دولة المؤسسات 

والقانون”.
اهتمـــام  ظـــل  وفـــي  أنـــه  وأكـــد 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 

آل خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهـــد 
نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، باشـــرت اللجنـــة 
فـــي  المحـــددة  مهامهـــا  الوزاريـــة 
المرســـوم بقانـــون رقم )66( لســـنة 
مشـــاريع  تســـوية  بشـــأن   2014
المتعثـــرة،  العقاريـــة  التطويـــر 
متابعـــة  مـــن  نهـــا  مكَّ الـــذي  األمـــر 
عـــدد مـــن تلك المشـــاريع مباشـــرة 
مـــع  الـــودي  والتنســـيق  بالتعـــاون 
المطورين، ومـــن ثم وضع اآلليات 
العقبـــات  علـــى  بالتغلـــب  الكفيلـــة 
كانـــت  التـــي  والماليـــة  القانونيـــة 
تعترضهـــا، علـــى خـــالف مشـــاريع 
الوزاريـــة  اللجنـــة  قـــررت  أخـــرى 
إحالتها إلى لجنة تســـوية مشاريع 
التطويـــر العقاريـــة المتعثرة، ذات 

القضائـــي؛  واالختصـــاص  الصفـــة 
بســـبب تعقد الديـــون وااللتزامات 

والحقوق فيها.
وأوضح أن القانون رقم )27( لسنة 
2017 بتنظيـــم القطـــاع العقـــاري، 
ومـــا أفرزه العمل وفـــق مقتضيات 
مؤسســـة  إنشـــاء  مـــن  أحكامـــه 
التنظيم العقاري، قد أكسب السوق 
العقاريـــة قـــوة ومتانـــة وطمأنينة، 
وعـــزز لـــدى األفراد والمســـتثمرين 
الثقـــة من جديد، وجنبهم مخاوف 
العقاريـــة  المشـــاريع  تعثـــر  تكـــرار 
مـــرة أخرى، التي هـــي نابعة جراء 
الفراغ التشريعي آنذاك، والتي تم 
التغلب عليهـــا ومعالجتها بالقانون 
تنبـــه  الـــذي  حالًيـــا،  بـــه  المعمـــول 
ع فيـــه إلـــى أهميـــة تنظيم  المشـــرِّ

عملية البيع على الخريطة.
وبإزالـــة حالـــة التعثر عن مشـــروع 

“جـــي  لشـــركة  التابـــع  “فيالمـــار”، 
والواقـــع  العقاريـــة”  إتـــش  إف 
علـــى الواجهـــة البحرية فـــي مرفأ 
البحريـــن المالـــي، وتحديـــًدا البرج 
)B( منـــه، الـــذي يعـــد الوحيـــد مـــن 
بيـــن أبراج المشـــروع الثالثة الذي 
بيعت وحداته على الخريطة، فإن 
اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية 
والبنيـــة التحتيـــة ال تزال تتدارس 
المشـــروع الوحيد المتبقـــي لديها، 
األنيقـــة،  المدينـــة  مشـــروع  وهـــو 
المحـــال إليها من مجلـــس الوزراء 

التخاذ اإلجراءات الالزمة حياله.
وإلـــى جانـــب مشـــروع “فيالمـــار”، 
كانـــت اللجنة الوزاريـــة قد أعلنت 
فـــي الســـنوات الســـابقة عـــن إزالة 
حالة التعثر عن مشروعي “الرفاع 
فيـــوز”، و “ســـيتي فيـــو”، وقـــررت 
“مارينـــا  مشـــاريع  إحالـــة  كذلـــك 

ويســـت”، و “بوابة أمواج”، و”تالل 
إلـــى  فيـــوز”،  “جفيـــر  و  الغـــروب”، 
القضائيـــة،  الصفـــة  ذات  اللجنـــة 
التي انتهت إلى تسوية مشروعي 
“بوابة أمـــواج” و “جفير فيوز” عن 
طريـــق بيعهمـــا في المـــزاد العلني، 
مشـــروعي  فـــي  تنظـــر  تـــزال  وال 

“مارينا ويست” و “تالل الغروب”.
وبذلك يبلغ عدد مشـــاريع التطوير 
العقـــاري التـــي تـــم التعامـــل معهـــا 
وفق أحكام المرســـوم بقانون رقم 
)66( لســـنة 2014، 8 مشاريع، منها 
4 تابعتهـــا اللجنة الوزارية وقررت 
إزالـــة التعثر عن 3 منها، وهي قيد 

تدارس مشروع آخر.
إحالـــة  المقابـــل  فـــي  وقـــررت 
المشـــاريع األربعـــة المتبقيـــة إلـــى 
اللجنـــة ذات الصفة القضائية التي 
انتهـــت إلـــى تســـوية 2 منهـــا، وال 

تزال تنظر في 2 آخرين.
وتنفيـــًذا  آخـــر،  صعيـــد  علـــى 
لتوجيهات صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الوزراء برصـــد احتياجات 
المـــدن  مـــن  الحاليـــة  المراحـــل 
جميـــع  مـــن  الجديـــدة  اإلســـكانية 
والبنيـــة  المجتمعيـــة  الخدمـــات 
اللجنـــة  اســـتعرضت  التحتيـــة، 
الوزاريـــة مذكـــرة وزارة اإلســـكان 
بهـــذا الخصوص، وكلفت الوزارات 
والجهـــات الخدميـــة ذات العالقـــة 
إلـــى  لرفعهـــا  تمهيـــًدا  بمراجعتهـــا 

مجلس الوزراء. 
آخـــر  الوزاريـــة  اللجنـــة  وتابعـــت 
مســـتجدات تزويد مشروع مدينة 
شرق سترة اإلســـكاني بالخدمات، 
واطلعـــت على الخطوات المتخذة 
في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة 

حول المخلفات البالستيكية.

معالي الشيخ خالد بن عبد الله لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية عن ُبعد بواسطة تقنية االتصال المرئي

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

إزالة التعثر عن “فيالمار” بعد البدء في تسليم الوحدات للمالك
“وزاريــة البنيــة التحتيــة” تتابــع االحتياجات اإلســكانية تنفيًذا لتوجيهات ســمو رئيس الوزراء

األمــن والتـواصــل والتنميــة ركـائـــز عمـــل “الجنــوبيـــة”
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي يؤكـــد إحـــراز تقـــدم فـــي المجـــاالت األمنيـــة واالجتماعيـــة والتنمويـــة

أكد محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليفة، أن المحافظة 
المجـــاالت  فـــي  وتقدًمـــا  نمـــًوا  تشـــهد 
األمنيـــة واالجتماعيـــة والتنمويـــة؛ بفضل 
التوجيهات الكريمـــة لعاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبدعـــم الحكومة برئاســـة رئيـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي الوالد األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، ومؤازرة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
جاء ذلك أثناء مشـــاركة ســـموه في اللقاء 
الذي عقد عن بعد مع عدد من المواطنين، 
ضمـــن برنامج “ترابط”، الـــذي يقيمه معهد 
البحريـــن للتنميـــة السياســـية بالتعاون مع 

وزارة الداخلية، وفي إطار تنفيذ مبادرات 
الخطـــة الوطنية لتعزيـــز االنتماء الوطني 

وتكريس قيم المواطنة )بحريننا(.
وأوضح سمو محافظ الجنوبية أن الركائز 
الثـــالث )األمـــن والتواصـــل والتنمية( تعد 
األسس الراسخة والقواعد األساسية لعمل 
التنمويـــة  المحافظـــة لتحقيـــق األهـــداف 
آمـــن  مجتمـــع  لضمـــان  واالســـتراتيجية، 
ومتقدم ومســـتدام، إذ تحرص المحافظة 

علـــى تلبيـــة احتياجـــات األهالـــي؛ إيماًنـــا 
بأن االلتقاء المباشـــر مـــع األهالي وتقديم 
الخدمـــات الالزمة لهم، هـــو النبراس الذي 

يقوم عليه عمل المحافظة.

وأشار سموه إلى أن األمن ركيزة مهمة من 
ركائز التنميـــة، وأولوية من أولويات عمل 
المحافظـــة الجنوبيـــة، مـــن خـــالل تضافر 
الجهـــود األمنيـــة والتعـــاون المشـــترك، إذ 

تشـــرف اللجنـــة األمنيـــة للمحافظـــة علـــى 
عـــدد مـــن المبـــادرات والحمـــالت األمنيـــة 
والوقائيـــة والبرامج والتوصيات التي بلغ 
عددها في النصـــف األول من العام ٢٠١٩ 
نحـــو ٢٤ توصيـــة، وفـــي العـــام ٢٠٢٠ بلـــغ 
٣٠ توصيـــة إضافـــة إلـــى البرامـــج األمنية 
الهادفـــة التـــي تطلقها المحافظـــة في هذا 
الجانـــب. وأضـــاف ســـموه أن المحافظـــة 
الجنوبيـــة أطلقـــت العديـــد مـــن القنـــوات 
بينهـــا  مـــن  المواطنيـــن،  مـــع  للتواصـــل 
المجلـــس األســـبوعي الـــذي يعتبـــر منصة 
لرصـــد احتياجـــات وآراء المواطنيـــن، إذ 
تلقـــت المحافظـــة ٢٨٦ شـــكوى ومقترحـــا 
في المجلس األسبوعي منذ بداية ٢٠١٩.

وقال ســـموه إن المحافظـــة فّعلت قنواتها 
اإللكترونية عبر إطالق تطبيق “الجنوبية” 
المحتويـــات،  مـــن  العديـــد  يشـــمل  الـــذي 

كمبادرة “خيـــم” التي انبثقت من التطبيق 
خـــالل موســـم البـــر، وخدمـــة اســـتثنائية 
تلقـــت  إذ  الفوريـــة”،  “المحادثـــة  وهـــي 
المحافظة عبرها ٤٢٥٣ محادثة فورية مع 
المواطنين. وأشار سمو محافظ الجنوبية 
إلـــى دور التعاون والتنســـيق مـــع مختلف 
الوزارات والجهـــات الحكومية والخاصة، 
في متابعة مختلف المشـــروعات التنموية 
والحضاريـــة التـــي تلبـــي رؤى وتطلعـــات 
األهالـــي، مـــن خـــالل المجلس التنســـيقي 
للمحافظـــة، الـــذي أصـــدر ٣٣ توصيـــة عبر 
عقـــد 8 اجتماعـــات فـــي دورتـــه الحاليـــة، 
مـــا يعكس أهميـــة متابعة ســـير العمل في 
مختلـــف  وطـــرح  المشـــاريع  مـــن  العديـــد 
االحتياجات الخدمية الواردة من األهالي، 
األمر الـــذي جعل المحافظـــة تزخر بكبرى 

المشروعات التنموية.
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ال نجاح للتعددية إذا ُوجد فراغ بين الدول والهيئات العالمية
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك 
الزيانـــي، أمـــس، عبـــر االتصـــال المرئـــي 
اإللكتروني، في المؤتمر رفيع المســـتوى 
الذي تنظمه جمهورية سنغافورة وتجمع 
الحكمـــاء الدولـــي، بالتعـــاون مـــع األمـــم 
المتحـــدة بمناســـبة مـــرور 75 عاًمـــا على 
صـــدور ميثـــاق األمـــم المتحـــدة، تحـــت 
عنـــوان “ميثـــاق األمم المتحـــدة في 75: 

التعددية في عالم مجزأ”.
وألقى وزير الخارجية أمام المؤتمر كلمة 
عبـــر فيها عن بالغ الشـــكر إلـــى جمهورية 
واألمـــم  الحكمـــاء  وتجمـــع  ســـنغافورة 
المؤتمـــر؛  هـــذا  تنظيـــم  علـــى  المتحـــدة 
بمناســـبة الذكـــرى الخامســـة والســـبعين 
وتـــدارس  المتحـــدة،  األمـــم  لميثـــاق 
التحديـــات التـــي تواجه األمـــم المتحدة 
والتعددية بشكل عام، في هذه األوقات 

غير المسبوقة.
وقـــال إن التعددية في اآلونـــة األخيرة، 
الســـيما في عولمـــة العقديـــن الماضيين، 
قـــد حدثت دون الكثير من النقاش العام 
أو المناصـــرة، مشـــيًرا إلى أن من الســـهل 
نســـبًيا تقديم دعـــوى ضد عالـــم مترابط 
أن  إال  ومعولـــم،  األطـــراف  ومتعـــدد 
الجوانب اإليجابية لم يتم الشعور بها إال 
بشـــكل تدريجـــي، في خطـــوات صغيرة، 
وربمـــا من دون أن يتم إبراز هذه الفوائد 

بشكل كامل وعلني.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة أن التحديات 
العالميـــة الهائلـــة التـــي حدثـــت قبـــل 75 
عاًمـــا أحدثت زخًمـــا واضًحا ســـاهم في 
إنشـــاء األمـــم المتحـــدة ونظـــام عالمـــي 
متعـــدد األطـــراف، وكانـــت الحاجـــة إلى 
مثل هذا النظام وفوائده واضحة. ولكن 
فـــي العقـــود األخيـــرة، رأينـــا مـــا أســـميه 

“التعددية الالواعية”.
وقال “إن ما نحتاج إليه اليوم هو تعددية 
األطـــراف الواعية أكثر مـــن اإلصالحات 
المحـــددة للمؤسســـات والنظـــم الفردية، 
فوائـــد  بوضـــوح  الجميـــع  يـــرى  حيـــث 
التعـــاون الطوعـــي والترابط بيـــن الدول 

ذات السيادة”.
وأشـــار إلـــى أن جائحة فيـــروس كورونا 

المســـتجد تمثـــل فـــي الوقـــت الحاضـــر 
تحدًيـــا، وفرصـــة كذلـــك، موضًحا أن من 
مـــن  الـــدول أن تنســـحب  الســـهل علـــى 
العالـــم وتغلق الحـــدود وتنافـــس بعضها 
البعـــض علـــى األدوية والمعـــدات وتلقي 
اللـــوم أو اإلدانة على الدول األخرى لردة 
فعلهـــا، إال أن جائحـــة كورونا هـــي أيًضا 
فرصـــة مواتية ليس فقـــط ألنها أظهرت 
قيمة التعاون فـــي قضايا مثل اللقاحات 
والعالجـــات، ولكـــن أيًضـــا ألنها ســـلطت 
الضـــوء علـــى مـــدى الترابط بيـــن عالمنا 
بالفعـــل، ومـــدى اعتمـــاد كل دولـــة علـــى 

الدول األخرى.
للمناطـــق  يمكـــن  إنـــه  الزيانـــي  وقـــال 
مـــع  هنـــا،  المثـــل  أن تضـــرب  اإلقليميـــة 
لفوائـــد  والصادقـــة  الصريحـــة  الدعـــوة 
تعدديـــة األطـــراف واالعتمـــاد المتبـــادل 
علـــى المســـتوى اإلقليمـــي، مشـــيًرا إلـــى 

أن دول منطقـــة الشـــرق األوســـط، ذات 
التفكيـــر المماثـــل يمكـــن أن تضـــع رؤيـــة 
بشـــأن  وواقعيـــة  وطموحـــة  واضحـــة 
كيفية قيام هذا التعاون إلحالل الســـالم 
واالزدهار باالعتماد على تجربة المناطق 
وأطـــر  مؤسســـات  لتحديـــد  األخـــرى 
وشـــبكات التعـــاون واالعتمـــاد المتبادل، 
وتأكيـــد الفوائـــد التـــي ســـتجنيها الدول 

على حدة والمنطقة عموما.
الفوائـــد  وضـــوح  أهميـــة  إلـــى  وأشـــار 
تكـــون  وأن  الـــدول،  أمـــام  المنشـــودة 
العضويـــة فـــي هـــذا التجمـــع مشـــروطة 
باحتـــرام مبـــادئ وقيـــم معينـــة؛ لتصبح 
دافًعـــا للدول بأن تكـــون طرًفا فاعالً في 
بنـــاء الثقة والتعاون الالزم للوصول إلى 

أمن حقيقي ورخاء دائم.
وقـــال إن التعـــاون اإلقليمـــي الفعال هو 

عنصر أساسي في التعددية.
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مواتية العتماد كل 
دولة على األخرى



قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراســات اإلســتراتيجية )IISS( للشــرق األوسط، توم بيكيت، إن خطط طوارئ 
البديلة جاهزة الســتضافة حوار المنامة 2020 وذلك في حديث حصري لـ”البالد” بشــأن آخر المســتجدات الســتضافة 

القمة العالمية.

وأضـــاف أن قضايـــا السياســـة الخارجيـــة 
والدفاع واألمن على مســـتوى العالم التي 
تؤثر مباشـــرة على المنطقة ســـتكون على 
ســـتتم  التـــي  الموضوعـــات  قائمـــة  رأس 
مناقشـــتها في القمة والتي ســـتعقد من 4 

إلى 6 ديسمبر المقبل.
وشـــدد بيكيـــت علـــى أن جائحـــة كورونـــا 
ســـتطرح نفســـها في أجندة حوار المنامة 
الوطنيـــة  الـــردود  الســـتعراض   2020
والدوليـــة واآلثار المترتبـــة على االقتصاد 

الجغرافي في المنطقة.
خطـــة  يضـــع  المعهـــد  أن  بيكيـــت  وأكـــد 
طـــوارئ للقمـــة والتي تســـتمر لمـــدة ثالثة 
أيـــام الســـتضافة أكثر مـــن 500 وفد رفيع 
المســـتوى من جميع أنحاء العالم مدعوًما 

بأكثر من 3000 من موظفي الدعم.
 “ســـيكون هناك حـــوار المنامة هـــذا العام، 
حيث نضع في اعتبارنـــا خيارات مختلفة 
في استضافة القمة سواء عملية كالمعتاد، 

التباعـــد  علـــى  الحفـــاظ  خـــالل  مـــن  أو 
االجتماعي أو افتراضية. يجب أن نجتمع 
لمناقشة السياســـات الخارجية التي تؤثر 
علـــى التحديـــات األمنيـــة لهـــذه المنطقة. 
تظـــل القمـــة جـــزًءا مهًمـــا لمســـاهمتها في 
االقتصـــاد العالمـــي، ولكـــن أيًضـــا بســـبب 
تركيزها على الصراعـــات الداخلية. ولهذا 
الســـبب من المهـــم أن يعقد حـــوار المنامة 

هذا العام”.

 وأكـــد بيكيـــت أن القمـــة ستســـلط الضوء 
بالجغرافيـــا  المتعلقـــة  المخـــاوف  علـــى 
السياســـية العالمية واإلقليمية واالقتصاد 
الجغرافـــي وســـتتم مناقشـــتها فـــي حوار 

المنامة.
 وقـــال “إن الصراعـــات القائمـــة مـــا زالـــت 
مســـتمرة. مـــا زالت ســـوريا تعتبـــر منطقة 
نـــزاع وكذلك اليمن حيث شـــهدنا تصاعدًا 
في القتال. كما ازداد عدد هجمات داعش 
في العـــراق؛ لذا، فإن الصراعات مســـتمرة 
على هامش الوباء وهذا يجعل حل النزاع 
أكثر صعوبة. هذا هو السبب في أن حدثا 
مثـــل حـــوار المنامـــة مهـــم؛ ألننـــا يجب أن 
أن  إلـــى  الصـــراع ونحتـــاج  حـــل  نحـــاول 

يجتمع الناس لمعرفة ما يجب فعله”.
 وقـــال بيكيت إنه وتماشـــيا مع المخاوف 
المتزايـــدة من الوبـــاء، فإن حـــوار المنامة 
ســـيتم تنظيمه كالمعتـــاد إذا تم رفع قيود 
الدوليـــة ولـــم تعـــد هنـــاك حاجـــة  الســـفر 

لتطبيق إجراءات التباعد االجتماعي.
 وأكـــد أنه ســـيتم تنظيم مـــكان عقد القمة 
االجتماعـــي  التباعـــد  مســـافات  بترتيـــب 
كخيـــار ثـــاٍن إذا كانـــت إجـــراءات التباعد 
االجتماعـــي مـــا تزال قيـــد التطبيـــق وفًقا 
لإلرشادات التي حددتها الحكومة. وبهذه 
الطريقـــة، ســـيكون هنـــاك عـــدد أقـــل مـــن 
الموفدين الذين سيحضرون الحوار ولكن 

سيمكن العديد من المشاركة.
 “كما ســـيتم بناء منصة مخصصة إلجراء 
حـــوار المنامة االفتراضي. يجب أن تكون 
هنـــاك فرصة إللقـــاء بيانات سياســـية من 
قبـــل سياســـيين علـــى مســـتوى مجلـــس 
الـــوزراء مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، حتى 
يتم مناقشـــتهم من قبل الخبراء ووسائل 
الخيـــارات  هـــذه  نبنـــي  نحـــن  اإلعـــالم. 

والخطط بشكل أو بآخر حسب الظروف”.
 إلـــى ذلـــك أثنى المديـــر التنفيـــذي للمعهد 
 )IISS( الدولـــي للدراســـات اإلســـتراتيجية
علـــى جهود حكومة البحرين الســـتجابتها 
أن  وأضـــاف  للوبـــاء.  وتصديهـــا  الرائعـــة 
المعهد وشركاء الضيافة يقومون بتطبيق 
إجـــراءات صارمة على الصحة والســـالمة 

العامة.

توم بيكيت

خطط طـوارئ بديلـة الستضافـة حـوار المنامـة 2020
العالمية للقمة  التحديثات  آخــر  بشأن  لــــ“^”  حصري  حديث  فــي  بيكيت  تــوم 

شارون جوزيف | ترجمة فاضل المؤمن

مناقشة “التدريب الدبلوماسي بزمن كوفيد 19”
بمشـــاركة 20 مديًرا تنفيذًيا ألكاديميات ومعاهد دبلوماســـية إقليمية ودولية

فـــي بادرٍة ُتعـــدُّ األولى مـــن نوعها في 
محمـــد  أكاديميـــة  عقـــدت  المنطقـــة، 
للدراســـات  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 
الدبلوماسية مساء أمس لقاًء تشاورًيا 
بعنـــوان “التدريـــب الدبلوماســـي فـــي 
زمـــن كوفيـــد19-”، وذلـــك عبـــر تقنيـــة 
االتصال اإللكتروني المرئي بمشـــاركة 
أكثر من 20 مديًرا تنفيذًيا ألكاديميات 
ومعاهد دبلوماسية إقليمية ودولية .

فعليـــة  كخطـــوة  اللقـــاء  هـــذا  وجـــاء 
تعكـــس عاَلميـــة األزمة الراهنـــة، التي 
ألقت بظاللها على ممارســـات الجهات 
وأنتَجـــت  األكاديميـــة،  والمؤسســـات 
توّجًهـــا جديـــًدا نحـــو إعـــادة تصميـــم 
البرامج والدورات التدريبية لتتناسب 

مع متغيرات الوضع الراهن.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  تـــم  كمـــا 
مجـــال  فـــي  المتنوعـــة  التجـــارب 

التدريـــب الدبلوماســـي ومـــا صاحـــب 
انتقـــال  مـــن مراحـــل  التجـــارب  تلـــك 
متتابعة من مفهوم التدريب التقليدي 
إلى مفهوم التدريب عن ُبعد، وتحديد 
أبـــرز أوجـــه االختـــالف والتشـــابه بين 

التعليم المتزامن وغير المتزامن.
وتطرق المشـــاركون أيًضـــا إلى أهمية 

الدبلوماســـية الرقميـــة التـــي تصّدرت 
المشـــهد الحالـــي فـــي ظـــل الجائحـــة، 
وكيـــف عـــّززت الدبلوماســـية الرقمية 
مـــن أهمية الدبلوماســـية عموما كأحد 
أشكال القوى الناعمة المؤثرة، وكيفية 
تطبيقهـــا الـــذي بـــات حتمًيا فـــي عالٍم 
أي  فـــي  للتغييـــر  مالمحـــُه  تتعـــرض 

لحظة.
أهـــم  ذكـــر  تـــم  اللقـــاء،  ختـــام  وفـــي 
واقـــع  مـــن  الُمســـتخلصة  التوصيـــات 
األحـــداث والتجـــارب؛ مـــن أجل وضع 
وتصميم خطط التدريب الدبلوماسي 
بشـــكل يراعي بالدرجة األولى عامَلي 

المرونة وسرعة التكيف .
يذكـــر أن هـــذا اللقاء ضمَّ شـــخصيات 
المجـــال  فـــي  بـــارزة  حكوميـــة 
دول  مـــن  واألكاديمـــي  الدبلوماســـي 
مجلس التعاون، الدول العربية، ودول 
رائـــدة في مجـــال العمل الدبلوماســـي 
كالمملكـــة المتحـــدة، مملكـــة هولنـــدا، 
الهنـــد،  النمســـا، جمهوريـــة  جمهوريـــة 
جمهورية باكســـتان اإلسالمية، مملكة 
النرويج، روســـيا االتحادية، جمهورية 
الـــدول  مـــن  إفريقيـــا، وعـــدد  جنـــوب 

األخرى.

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أشـــاد 
المرئيـــة  بالكلمـــة  النعيمـــي،  ماجـــد 
جاللـــة  ممثـــل  بهـــا  تفضـــل  التـــي 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة لطـــالب وطالبات 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  المـــدارس 
الدراســـي  العـــام  انتهـــاء  بمناســـبة 
بفضـــل  وبنجـــاح  2020م،   -  2019
آليـــات التعلـــم عن بعد التـــي أقرتها 
وزارة  ونفذتهـــا  البحريـــن  مملكـــة 
التربيـــة والتعليـــم، شـــاكًرا ومقـــدًرا 
بـــكل االمتنـــان، بالنيابة عـــن جميع 
والمـــدارس  الـــوزارة  منتســـبي 
الحكوميـــة والخاصـــة هـــذه اللفتة 
الكريمـــة مـــن ســـموه الكريـــم، التي 

كان لهـــا أطيـــب األثـــر فـــي نفـــوس 
الجميـــع بمـــا تضمنتـــه مـــن معانـــي 
العـــز والفخـــار، ممـــا يحفـــز الطلبـــة 
علـــى مزيـــد مـــن البـــذل والعطـــاء، 
وبمـــا يثلـــج الصـــدر وُيشـــعر األبناء 
الطلبـــة باالعتـــزاز بمـــا أنجـــزوه في 
الفصل الدراسي الثاني، على الرغم 
مـــن التحديات الناجمة عن تفشـــي 

فيروس كورونا.

وزير التربية يشيد بمضامين 
كلمة ناصر بن حمد

البحرين امتازت بعدد فحوصات فاق أكثر دول العالم
أقامـــت ســـفارة مملكـــة البحريـــن لـــدى 
مرئيـــة  محاضـــرة  المتحـــدة  المملكـــة 
بعنـــوان: “جهـــود مملكـــة البحريـــن في 
مكافحـــة جائحـــة كورونـــا: اإلجراءات 
المتخذة والدروس المســـتفادة”، وذلك 
بمشاركة كبيرة من النواب البريطانيين 
الظـــل  وزيـــر  يتقدمهـــم  والمهتميـــن، 
لشؤون الدفاع في البرلمان البريطاني 
النائـــب خالد محمـــود، والنائب أفضال 
ســـميث،  رويســـتون  والنائـــب  خـــان، 
واللـــورد جيريمـــي براوفيـــس، إضافـــة 
خارجيـــة  وزارات  عـــن  ممثليـــن  إلـــى 
إســـبانيا  ومملكـــة  المتحـــدة  المملكـــة 
أيرلنـــدا ومملكـــة هولنـــدا  وجمهوريـــة 
وعـــدد مـــن المختصيـــن والصحفييـــن، 
الذين أشادوا جميًعا بأهمية المحاضرة 
من حيث نقل التجربة الناجحة لمملكة 
الخبـــرات  علـــى  والتعـــرف  البحريـــن، 
المتقدمـــة في مجـــال الوقاية والعالج 

واإلجراءات المتخذة.
لـــدى  البحريـــن  وأشـــار ســـفير مملكـــة 
بـــن  فـــواز  الشـــيخ  المتحـــدة  المملكـــة 
محمد آل خليفة في كلمته االفتتاحية 
للمحاضـــرة إلـــى أهميـــة التعـــاون بيـــن 
الجائحـــة؛  فـــي مكافحـــة  العالـــم  دول 
لكونهـــا كارثـــة دولية، وضـــرورة تبادل 
الخبـــرات فـــي هـــذا المجال لمـــا له من 
أهمية في الحد من انتشـــارها والسعي 
للحصـــول على أفضل الممارســـات في 

هذا المجال، وأن هذه المحاضرة تأتي 
في هذا السياق وبحضور مميز لخبراء 
مـــن فريق مملكة البحرين الذين قاموا 
بعمـــل كبيـــر ومشـــهود لـــه مـــن الجميع 
خـــالل األشـــهر الماضيـــة، وتعتبـــر هذه 
المحاضـــرة فرصة لالســـتفادة من هذه 
الخبرات ونقـــل تجربة مملكة البحرين 
المملكـــة  فـــي  ألصدقائنـــا  الناجحـــة 

المتحدة والدول األوروبية.
فيمـــا قـــدم وكيـــل وزارة الصحـــة وليد 
المانـــع عرًضـــا لخـــص مـــن خاللـــه أهم 
اإلجراءات المتخـــذة من جانب مملكة 
البحريـــن عبر التسلســـل الزمنـــي الذي 
بـــدأ قبـــل تســـجيل أي حالـــة قائمة في 
البحريـــن، مـــن خـــالل توجيهـــات ولي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
خليفة بتشكيل فريق وطني لمكافحة 
فيـــروس كورونـــا، والـــذي ضـــم جميـــع 
الجهـــات المعنية فـــي المملكـــة، مؤكدا 
بـــأن مملكـــة البحريـــن لـــم تحتـــج إلـــى 
إغالق كامل أو حظر تجوال، كما حدث 
مـــع عدد من الدول؛ لوجود االســـتعداد 
الكافـــي والمعلومـــات الوافية للحاالت 
عبـــر  اإلحصائـــي  التتبـــع  وإجـــراءات 
التطبيـــق اإللكتروني ‘’مجتمـــع واعي’’ 
الفحوصـــات  وإجـــراء  الهواتـــف  فـــي 
المختبرية، حيـــث تعد مملكة البحرين 

لـــدول  بالنســـبة  فـــي مرتبـــة متقدمـــة 
الفـــرد  بنصيـــب  يتعلـــق  فيمـــا  العالـــم 
مـــن الفحوصـــات مقارنـــة بنســـبة عدد 
الســـكان، وهـــو الـــذي يتـــم مـــن خـــالل 
مراكز متخصصـــة للفحص والوحدات 

المتنقلة وغيرها من وسائل.
كمـــا أشـــار المانـــع إلـــى إنشـــاء وحدات 
العناية القصوى للحـــاالت القائمة التي 
تحتـــاج العناية بما يفوق عدد الحاالت 
القائمـــة ممـــا كان له أثـــر كبير ويعد من 
أهم اإلنجازات التي سهلت من العناية 
والرعاية للحـــاالت القائمة مما قلل من 
عـــدد الوفيـــات، مؤكدا مبدأ الشـــفافية 
فـــي  الصحـــة  وزارة  تعتمـــده  الـــذي 
التعامـــل مـــع هـــذه الجائحـــة من حيث 
نشر جميع االحصاءات للحاالت بشكل 
يومـــي مما رفع من درجـــة الوعي لدى 

المواطنين والمقيمين.
وأشـــار المستشـــار الســـابق فـــي وزارة 
جـــون  المتحـــدة   بالمملكـــة  الصحـــة 
آشـــتون - والذي أكد من خالل اطالعه 

علـــى مـــا يقـــوم بـــه الفريـــق البحرينـــي 
المعنـــي بمواجهـــة الفيـــروس - إلى أن 
مملكـــة البحريـــن قد قامـــت بعمل كبير 
يســـتحق التركيـــز عليـــه، وقـــد ســـبقت 
جميع الدول لالســـتعداد لهذه الجائحة 
منـــذ ينايـــر 2020 أي بنحـــو مـــا يقارب 
شـــهر قبـــل إعـــالن أول حالـــة، مشـــيًدا 
بشـــمولية النمـــوذج البحرينـــي الذي لم 
يغفل عن الجانب اإلعالمي والتوعوي 
المهم في مواجهـــة مثل هذه الجائحة 
من خـــالل تكليف فريـــق مختص بهذا 
الجانـــب وإطـــالق حملة وطنيـــة بعدة 
لغـــات لهذا الغرض، إضافة إلى الجانب 
الطبي وتشكيل فريق غرفة العمليات.

امتـــازت  البحريـــن  أن  آشـــتون  وذكـــر 
الـــذي يفـــوق أكثـــر  بعـــدد فحوصاتهـــا 
العالـــم، واإلبقـــاء علـــى األعمـــال  دول 
واألســـواق مفتوحة بشـــكل جزئي مما 

حافظ على سير الحياة بشكل طبيعي، 
وهـــذا ما لم تســـتطع العديد من الدول 
القيام به لعدم اســـتعدادها بشكل جيد 
أو لقلـــة الوعـــي، وهـــو األمـــر الـــذي أثر 
بشـــكل كبيـــر علـــى تلـــك الـــدول الحًقا 
للتعامل مع الجائحة بشكل متأخر مما 
ضاعف عـــدد الوفيات، علـــى عكس ما 
هـــو حاصل في البحريـــن التي تعد من 
أقل الدول من حيث عدد الوفيات من 
الفيروس، مشـــيًدا بإجراءات البحرين 
لحمايـــة جميـــع الفئـــات فـــي المجتمـــع 
متضمنه العمال األجانب، مع أهمية أن 
يتم تعميم مثل هذه التجارب الناجحة 
وتوثيقهـــا، معرًبـــا عن تمنياتـــه أن يتم 
االســـتفادة منها من قبـــل المعنيين في 
المملكـــة المتحـــدة وغيرها مـــن الدول 

األوروبية.
كمـــا اســـتعرض المقـــدم طبيـــب مناف 

األمـــراض  استشـــاري  القحطانـــي، 
المعدية بالمستشـــفى العســـكري عضو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( كيفيـــة 
بإجراءاتهـــا  البحريـــن  مملكـــة  قيـــام 
الناجحـــة فـــي مكافحة هـــذه الجائحة، 
الحـــاالت،  أعـــداد  اســـتعرض  حيـــث 
والبروتوكـــول العالجـــي المتبـــع والذي 
أثبـــت نجاحه في تقليـــل عدد الوفيات 
مقارنـــة بعـــدد الحـــاالت القائمـــة. كمـــا 
أشـــار القحطاني إلـــى مجانية خدمات 
والعـــالج  والعـــزل  والحجـــر  الفحـــص 
لكافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، مقدًما 
فـــي  البحريـــن  إلســـتراتيجية  شـــرًحا 
إجـــراء الفحوصـــات وعمليـــة التقييـــم 
تقدمـــه  الـــذي  والعـــالج  لهـــا  المســـتمر 

البحرين لجميع الحاالت القائمة.
لجنـــة  رئيـــس  أشـــار  جانبـــه،  ومـــن 
العمـــوم  بمجلـــس  الدوليـــة  العالقـــات 
البريطانـــي النائـــب خالـــد محمـــود إلى 
إعجابه الشـــديد بما قدمه المحاضرون 
مـــن تجـــارب وإســـتراتيجيات قامـــت 
بها مملكـــة البحرين مـــن جهة الفحص 
وطـــرق  القائمـــة  للحـــاالت  والعـــالج 
الوقايـــة، إضافـــة للخطط المســـتقبلية 
بشـــكلها  الحيـــاة  إعـــادة  كيفيـــة  فـــي 
بـــأن  تمنياتـــه  عـــن  معرًبـــا  الطبيعـــي، 
يتـــم االســـتفادة من هـــذه التجربة في 

المملكة المتحدة.
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أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد - 19( وليد المانع ضرورة االلتزام 
بالمســـؤولية الفرديـــة والتقيـــد بالقـــرارات 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
الوقائيـــة؛ للحفـــاظ علـــى صحة وســـامة 
الجميـــع بمـــا يســـهم فـــي تجـــاوز جائحـــة 

كورونا بنجاح.
االســـتهتار  عـــدم  بأهميـــة  المانـــع  ونـــوه 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  فـــي  والتهـــاون 
االحترازيـــة والتدابير الوقائية بما يســـهم 
في الحد من انتشار الفيروس، فاالستهتار 
يؤدي النتشـــار الفيـــروس وااللتزام يؤدي 
النحســـاره، داعًيـــا الجميـــع إلـــى االلتـــزام 
بمســـؤولية واستشـــعار خطـــورة التهـــاون 
فـــي التقيـــد باإلجـــراءات االحترازيـــة مع 
تقليـــل المخالطـــة قـــدر اإلمـــكان للتصدي 

لهذا الفيروس.
جـــاء ذلك أثنـــاء المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقده الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونا )كوفيد - 19( ظهر اليوم في مركز 
ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة والتدريـــب 
بالمستشـــفى العســـكري؛ للحديث عن آخر 

مستجدات فيروس كورونا.
وأوضـــح أن الفحوصـــات المختبرية التي 
يتـــم إجراؤها يومًيـــا تكشـــف ارتفاًعا في 
أعـــداد الحـــاالت القائمة بفيـــروس كورونا 
الناجمـــة عن المخالطة لحـــاالت قائمة، لذا 
فمن المهم االلتزام بمســـؤولية واستشعار 
خطـــورة التهـــاون في التقيـــد باإلجراءات 
قـــدر  المخالطـــة  االحترازيـــة، مـــع تقليـــل 

اإلمكان للتصدي لهذا الفيروس
وقـــال: إن وزارة الصحة تتابع المؤشـــرات 
فيـــروس  بمســـتجدات  العاقـــة  ذات 
كورونا كافة، وتقـــوم كذلك برصد النتائج 
المتحققـــة محلًيا علـــى مختلف المقاييس 

لقياس صحة ما يتم اتخاذه.
واســـتعرض المانع متوســـط معيار التكاثر 
المواطنيـــن  وغيـــر  للمواطنيـــن  األســـاس 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ومتوســـط معـــدل 
االنتشـــار فيما بينهمـــا وذلك من تاريخ 13 
مايـــو الماضـــي وحتـــى 9 يونيـــو الجـــاري، 
إذ يبلـــغ متوســـط R0 في مملكـــة البحرين 
للمدة ســـالفة الذكر 1.52، ويبلغ متوســـط 
المعيـــار للمواطنيـــن 1.83 بينمـــا يبلغ لغير 

المواطنين 1.35.
وبيـــن المانـــع أن متوســـط معيـــار التكاثـــر 
أكبـــر  قيمتـــه  كانـــت  إن   )R0( األساســـي 
مـــن الواحـــد )R0>1( فهـــذا يعنـــي انتقـــال 
الفيـــروس، أي أن الحالـــة القائمـــة ســـتنقل 
الفيـــروس إلـــى أكثـــر مـــن شـــخص، معزًيا 
أســـباب ارتفـــاع متوســـط معيـــار التكاثـــر 
األساســـي بيـــن المواطنين هـــو التجمعات 
مـــن  والخـــروج  واالجتماعيـــة،  األســـرية 
المنـــزل لغيـــر الضرورات، إلـــى جانب عدم 
االلتزام بالتعليمات واإلرشـــادات الصحية 
الازمـــة والتهـــاون فـــي التطبيـــق الســـليم 

لإلجراءات والتدابير الوقائية.
 وأكد اســـتمرار مختلف الجهـــود الوطنية 
للتصـــدي لفيروس كورونا للتعامل بكفاءة 
ومرونة عاليتين مع مختلف المستجدات، 
مـــع  التعامـــل  فـــي  المرونـــة  أوجـــه  فمـــن 
الحـــاالت القائمـــة إقـــرار العـــزل الصحـــي 
المنزلـــي االختياري للحـــاالت القائمة وفق 

اشتراطات معينة.
الصحيـــة  الخدمـــات  أن  المانـــع  ونـــوه 
وعـــاج  وحجـــر  فحـــص  مـــن  العاجيـــة 
الحجـــر  مراكـــز  فـــي  بالمجـــان  مســـتمرة 
الصحي االحترازي ومراكز العزل والعاج، 
مؤكـــًدا أن إتاحـــة الخيـــارات ال تعني عدم 
توافـــر الطاقـــة االســـتيعابية فـــي مراكـــز 
العـــزل والعـــاج ومراكـــز الحجـــر الصحي 
االحتـــرازي، بـــل العكـــس صحيـــح، إذ تبلغ 

الطاقة االســـتيعابية لمراكز العزل والعاج 
8511 ســـريًرا، اإلشغال منها 5061 سريًرا، 
لمراكـــز  االســـتيعابية  الطاقـــة  تبلـــغ  كمـــا 
الحجـــر الصحي االحترازي 3410 ســـريًرا، 

يبلغ اإلشغال منها 492 سريًرا.
وقـــال المانـــع: إن صحة المواطـــن أولوية 
ال يتـــم التـــردد في اتخـــاذ الـــازم للحفاظ 
عليهـــا مـــن أجل صحـــة وســـامة الجميع، 
ويجـــب أن تكون صحة وســـامة الجميع 
أولويـــة كذلك لـــدى المواطنين والمقيمين 
كافة، وندعو الجميع إلى ضرورة اســـتقاء 
المعلومـــات حـــول فيـــروس كورونـــا مـــن 
ذات  الرســـمية  والجهـــات  الصحـــة  وزارة 

العاقة، كجزء من مسؤوليتهم الفردية.
وأعـــرب المانع عن شـــكره لمركـــز االتصال 
)444( علـــى جهوده الكبيـــرة، إذ تلقى أكثر 
مـــن 85 ألف مكالمة في األســـبوع الجاري 
فقـــط، وبعـــدد إجمالـــي يفـــوق 445 ألـــف 

متصًا منذ تدشين المركز.
مـــن  لاســـتفادة  دعوتـــه  المانـــع  وجـــدد 
الخدمـــات المتوافرة على تطبيق “مجتمع 
لـــوزارة  اإللكترونـــي  والموقـــع  واعـــي” 
الصحة، مؤكـــًدا أن الوطن أمانة والحفاظ 
علـــى الصحـــة العامة واجب وطنـــي، ويًدا 
بيـــد ســـتتمكن البحريـــن مـــن تجـــاوز هذا 

التحدي.
األمـــراض  استشـــاري  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو 

الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
المقـــدم طبيـــب منـــاف القحطانـــي أهمية 
اتبـــاع اإلرشـــادات والتعليمـــات الصـــادرة، 
التي تصب في حفظ صحة وسامة كافة 

أفراد المجتمع.
المقصـــود  القحطانـــي  واســـتعرض 
بالمخالطيـــن للحالـــة القائمـــة، إذ بين أنهم 
القاطنيـــن فـــي نفـــس الســـكن المنزلي مع 
يتـــم  الذيـــن  والزمـــاء  القائمـــة،  الحالـــة 
التعامـــل معهـــم مـــن قبـــل الحالـــة القائمـــة 
بشـــكل يومي في مكان العمـــل لفترة أكثر 
مـــن 15 دقيقة بفارق أقل من مترين دون 
ارتداء الكمام، ومن كان له اتصال مباشـــر 
مـــع الحالـــة القائمـــة، ومـــن كان فـــي بيئـــة 
مغلقـــة مع حالـــة قائمة بفيـــروس كورونا، 
إلى جانب المخالطين للحالة القائمة عامل 
الرعاية الصحية، أو أي شخص آخر يقدم 
الرعايـــة الصحية المباشـــرة لحالـــة قائمة، 
أو عمـــال المختبرات الذيـــن يتعاملون مع 
عينات فيروس كورونا، دون لبس معدات 
الوقايـــة الشـــخصية الموصـــى بهـــا أو في 
حـــال وجـــود )تمـــزق / ثقـــب( محتمل في 

معدات الوقاية الشخصية.
وأضـــاف القحطانـــي أن المخالطيـــن هـــم 
أيًضـــا الموجودون في طائرة أو حافلة أو 
ســـيارة أو أي وســـيلة نقل، عبـــر الجلوس 
علـــى بعـــد مقعديـــن )فـــي أي اتجـــاه( مـــن 
حالة قائمة، أو رفقاء السفر أو األشخاص 

الذين يقدمون الرعايـــة الصحية، وطاقم 
الطائـــرة أو ســـائق الحافلـــة الموجـــود مع 
األعـــراض  كانـــت  وإذا  القائمـــة،  الحالـــة 
شـــديدة، فإنـــه يمكن اعتبار الـــركاب كافة 
)طائـــرة،  المختلفـــة  النقـــل  وســـائل  فـــي 
حافلة، ســـيارة وغيرها( كحاالت مخالطة 

وثيقة.
للحـــاالت  المخالطيـــن  فحـــص  وحـــول 
القائمـــة، كشـــف القحطانـــي عـــن أنـــه يتم 
ســـؤال الحـــاالت القائمـــة عـــن األشـــخاص 
الذين تمت مخالطتهم والعمل على إعداد 
قائمة شـــاملة بالمخالطيـــن كافة، وتحديد 
أثرهـــم  تقفـــي  عبـــر  المخالطيـــن  هويـــة 
ومعرفـــة مواعيـــد وأماكـــن وجودهـــم مع 
الحـــاالت القائمـــة، ليتم حصـــر المخالطين 
عليهـــم  تنطبـــق  الذيـــن  القائمـــة  للحالـــة 
شروط المخالطة وتحديث بيانات الموقع 

اإللكتروني لوزارة الصحة.
الفـــوري  االتصـــال  يتـــم  أنـــه  وأوضـــح 
للفحـــص  موعـــد  لتحديـــد  بالمخالطيـــن 
وفـــي  الازمـــة،  بالتعليمـــات  وتزويدهـــم 
حـــال كانت النتيجة ســـلبية ســـُيطلب من 
المخالطيـــن بدء الحجـــر المنزلي لمدة 14 
يومـــا، وإلـــزام المخالـــط بتحميـــل “تطبيق 
الحجـــر  مـــدة  انقضـــاء  وقبـــل  مجتمـــع”، 
المنزلي بـ 3 أيام يجب على المخالط حجز 
موعـــد فحـــص الخـــروج مـــن الحجـــر مـــن 
عبـــر تطبيـــق “مجتمع واعـــي”، ويتم إباغ 

المخالطيـــن بنتيجة الفحص قبل الخروج 
من الحجر المنزلي وتزويدهم بالتعليمات 

الازمة بناًء عليها.
االلتـــزام  إلـــى  الجميـــع  القحطانـــي  ودعـــا 
بالتعليمـــات الصادرة مـــن الجهات المعنية 
كأحـــد  تصنيفهـــم  يتـــم  ال  كـــي  كافـــة؛ 
بأهميـــة  التذكيـــر  مجـــدًدا  المخالطيـــن، 
التزام الفرد بمســـؤولية؛ فاالستهتار يؤدي 
لانتشـــار وااللتـــزام يؤدي لانحســـار، إلى 
جانـــب أهمية استشـــعار خطـــورة التهاون 
فـــي التقيـــد باإلجـــراءات االحترازيـــة مع 
أهميـــة تقليـــل المخالطة قـــدر اإلمكان بما 

يسهم في التصدي لهذا الفيروس.
استشـــارية  أكـــدت  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
جميلـــة  الدكتـــورة  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
بالمســـؤولية  االلتـــزام  ضـــرورة  الســـلمان 
الفرديـــة والتقيـــد بالقـــرارات واإلجراءات 
االحترازية والتدابيـــر الوقائية بما يحفظ 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
 ونوهت السلمان إلى أن االستهتار يسبب 
االنتشـــار، بخـــاف االلتـــزام الـــذي يـــؤدي 
إلـــى انحســـار الفيـــروس، داعيـــة الجميـــع 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  بمســـؤولية  لالتـــزام 
فيـــروس كورونا، مؤكدة أن وزارة الصحة 
تواصل حرصها على توسيع نطاق وأعداد 

المبكـــر  للوصـــول  اليوميـــة  الفحوصـــات 
للحـــاالت القائمـــة وبالتالـــي ســـرعة عزلهـــا 
وعاجهـــا، حيـــث تـــم حتـــى اليـــوم إجراء 

أكثر من 386 ألف فحص مختبري.
ازيـــاد  أســـباب  إلـــى  الســـلمان  وتطرقـــت 
األخيـــرة،  اآلونـــة  فـــي  القائمـــة  الحـــاالت 
التـــزام  اســـتمرار  علـــى ضـــرورة  مشـــددة 
الجميع بالقـــرارات الصادرة والمتمثلة في 
التباعـــد االجتماعـــي وتجنـــب التجمعـــات 
العائليـــة وغيرها من القـــرارات بما يحفظ 
صحة وسامة الجميع، منوهة بأن تعافي 
الكثيـــر مـــن الحـــاالت القائمـــة بالفيـــروس 
يعـــود إلـــى تطبيـــق البروتوكـــول العاجي 
المتبـــع فـــي معالجـــة هـــذه الحـــاالت إلـــى 
جانـــب الرعايـــة الصحيـــة المســـتمرة التي 
تتلقاها الحاالت القائمة ما أدى إلى سرعة 
تعافيها من الفيروس وخروجها من مراكز 

العزل والعاج.
 واســـتعرضت الســـلمان الوضـــع الصحـــي 
للحاالت القائمة لفيـــروس كورونا )كوفيد 
19(، حيث بلغ عـــدد الحاالت القائمة التي 
يتطلـــب وضعها الصحي تلقـــي العاج 79 
حالـــة قائمة، منها 13 حالـــة تحت العناية، 
و5084 حالـــة وضعهـــا مســـتقر مـــن العدد 
اإلجمالي للحـــاالت القائمة الذي بلغ 5061 
حالـــة قائمـــة، في حين تـــم تعافي 11109 
العـــزل  مراكـــز  مـــن  وخروجهـــا  حـــاالت 

والعاج.
وجـــددت الســـلمان التأكيـــد علـــى إلزامية 
ارتـــداء الكمامـــات خـــارج المنـــزل في كل 
األماكـــن واألوقـــات مـــا عـــدا أثنـــاء قيادة 
الســـيارة، وارتداءهـــا أيًضـــا عند ممارســـة 
رياضة المشي واســـتثناء الرياضات التي 
تتطلـــب جهـــًدا بدنًيا شـــديًدا مثـــل الجري 
والســـباحة وركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة، 
إلـــى جانب ارتـــداء الكمامات عنـــد مقابلة 
أشـــخاص لديهم أمراض وظروف صحية 
كامنـــة أو من كبـــار الســـن المعرضين أكثر 
الواحـــدة،  األســـرة  إطـــار  داخـــل  للخطـــر 

وااللتزام بمعايير التباعد االجتماعي.
 وأشارت الســـلمان إلى ضرورة االستمرار 
بالمـــاء  اليديـــن  بغســـل  االلتـــزام  فـــي 
والصابون جيًدا بشكل دوري، مع الحرص 
علـــى اســـتخدام معقـــم اليديـــن، وتنظيف 
األســـطح واألشـــياء التي يتم استخدامها 
بشـــكل متكـــرر وتعقيمهـــا جيـــًدا بصـــورة 
الســـعال،  عنـــد  الفـــم  وتغطيـــة  دوريـــة، 
المســـتخدمة  المناديـــل  مـــن  والتخلـــص 
بالطريقـــة الصحيحـــة، وتجنـــب لمـــس أي 
شخص يعاني من الحمى أو السعال، وفي 
حـــال ظهـــرت األعـــراض على أي شـــخص 
عليه االتصال على 444 واتباع التعليمات 

التي سوف تعطى إليه.

منصة المؤتمر الصحافي

المنامة - بنا

المانع: االستهتار يؤدي لالنتشار وااللتزام لالنحسار
ــر الــصــحــي ــج ــح ــاج وال ــعـ ــة االســتــيــعــابــيــة فـــي مـــراكـــز الـــعـــزل والـ ــاق ــط تــوفــر ال
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الحاالت المخالطة تعني القاطنين بمنزل 
المصاب وزمالئه في الدوام

79 مصاًبا يتلقون العالج 13 منهم تحت 
العناية و5084 حالة مستقرة

أفـــادت عضـــو الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
استشـــارية األمـــراض المعديـــة بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
المصابـــة  الحـــاالت  زيـــادة  ســـبب  بـــأن  الســـلمان  جميلـــة 
وزيـــادة حـــاالت الوفيـــات خال الفتـــرة الماضيـــة أن عددا 
مـــن المصابين كانـــت لديهم أعراض كامنـــة، أو يعانون من 
أمـــراض مزمنـــة وبأكثر من مـــرض كالســـكري والضغط، أو 
أمـــراض القلب وضعـــف المناعة أو من كبار الســـن، مؤكدة 
أن العمر هو أحد األسباب وراء حاالت الوفاة، موضحة أن 
بعض الحاالت كانت لفئات أصغر من سن 50 عاما وهم من 
كانت لديهم أمراض كامنة، مبينة أن صغر السن ال يمنع من 

اإلصابة والتعرض للوفاة، ولكن هناك بعض الحاالت يكون 
لديها أسباب أخرى تساعد على تطور المرض والوفاة.

وأكـــدت االستشـــارية الســـلمان أن البروتوكـــول العاجـــي 
الذي وضعه الفريق الطبي الوطني ويعمل به يتناســـب مع 
كل حالـــة ومع طبيعة األعـــراض والمضاعفات، منوهة إلى 
أن المريـــض حيـــن يأتي لمراكز العاج يتـــم تصنيف حالته 
مـــا بيـــن متوســـطة وشـــديدة وشـــديدة الخطـــورة، مؤكدة 
أن الفريـــق يقـــوم بتطويـــر البرتوكـــول العاجـــي من خال 
متابعة جميع المســـتجدات على الســـاحة العالمية بالنسبة 
لمستجدات الفيروس وبالتواصل مع الخبراء والمختصين 
فـــي هـــذا الجانـــب فـــي المنطقـــة والعالـــم، ومـــع المنظمات 

العالمية ذات االختصاص.

أكـــد وكيـــل وزارة الصحة وليد المانـــع، في رده على 
ســـؤال صحافـــي بشـــأن مـــدى االلتـــزام باإلجراءات 
الوقائيـــة واالحترازيـــة، أن المراهنـــة علـــى االلتـــزام 
هـــي  والوقائيـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بجميـــع 

باألصل مسؤولية مشتركة من الجميع.
وفـــي رده عـــن تغيير خطـــة التعامل مـــع الفيروس، 
أوضـــح المانـــع أن الفريـــق الوطنـــي يضـــم نخبة من 
الكـــوادر الطبية ذات الكفـــاءات، وأن لديه اتصاالت 
محليـــة دوليـــة تصب فـــي تعزيز ثقافـــة التعامل مع 
فيـــروس “كوفيـــد 19”، مضيفا أن اإلجـــراءات التي 

تتخذ يوميا تتغير بصورة ديناميكية.
وأشـــار المانع، في رده على ســـؤال عـــن مدى جدية 
فـــي  االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة 
مواقع العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى أن 
الفريـــق الوطني للتصدي لفيـــروس كورونا هو الذي 
يحـــدد المعايير واإلرشـــادات التي يكـــون لزاما على 
الجميـــع االلتزام بها وتطبيقها، ذاكًرا في هذا الصدد 
أن “مـــا يهمنا هـــو معرفة مصادر االنتشـــار، والحظنا 
مـــن خال التتبع أن زيادة عـــدد الحاالت في اآلونة 
األخيـــرة هي بســـبب التجمعات األســـرية والخروج 
لغيـــر الحاجـــة والتســـاهل فـــي اإلجـــراءات أو عدم 

االلتزام بها”.

المــانــع: االلتـــزام مســـؤوليـــة الجميـــعالسلمان: تطوير البرتوكول العالجي وفق المستجدات
بدور المالكي بدور المالكي

أوضح عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
استشـــاري األمـــراض المعدية بالمستشـــفى العســـكري 
مناف القحطاني، في رده على سؤال عن سحب منظمة 
الصحة العالمية لتصريحاتها بشـــأن أن الشـــخص الذي 
ال تبـــدو أعراض اإلصابة ال يمكن أن ينقل العدوى، بأن 
الخبـــر بالفعل كان قد صدر عـــن المنظمة خال مؤتمر 
صحافي منذ يومين، ولكن تم تصحيح الخبر وتعديله 

بمؤتمر صحافي آخـــر، إذ أوضحت المنظمة أن القصد 
كان للشخص الذي لديه أعراض ونسبة انتقال المرض 
منه أعلى ممن ليست لديه أعراض، وأن الخبر كان من 
دراســـة صغيرة ولذلك كان هناك ســـوء فهم له، مشيرا 
إلى وجود دراســـات عديدة منشـــورة بشأن الفيروس، 
وأن البحرين ســـتعرض قريبا تجربتها الرائدة في هذا 

الجانب.
وأشـــار القحطاني بشـــأن فتح مراكز ذوي الهمم خال 
الفتـــرة الماضيـــة ومـــدى خطورة انتشـــار المـــرض بين 

الموجوديـــن فـــي تلك المراكز، خصوصـــا أنهم ممن قد 
يكونـــوا األكثر عرضة لإلصابـــة، أن ذلك راجع للجهات 
المختصـــة في هذا الجانب، وأن مهمة الفريق الوطني 
إبـــداء الـــرأي ووضـــع االشـــتراطات المطلوبـــة لعمليـــة 
إعادة فتح أي نشـــاط ومتابعـــة اإلجراءات االحترازية 
والوقائيـــة، وأن فتـــح أي نشـــاط يلـــزم القائميـــن عليه 
التـــي  واالشـــتراطات،  باإلجـــراءات  التقيـــد  بضـــرورة 
يجـــب أن تكون كافية للحماية من اإلصابة أو العدوى 

بالفيروس.

الــهــمــم ذوي  ــز  ــراكـ مـ ــح  ــت ف ــورة  ــطـ خـ ــن  عـ ــدث  ــح ــت ي ــي  ــان ــط ــح ــق ال

األمر راجع للمسؤولين ودورنا إبداء الرأي

بدور المالكي



قــال مواطنــون منتفعــون من القســائم الســكنية بمدينة شــرق الحد 
“يالحــظ تخصيــص 496 قســيمة لالنتفــاع وهو ما تــم توزيعه فعلًيا 
إال أن عــدد مــن شــرعوا فــي البنــاء الفعلــي ال يتعــدون الـــ 17 % من 

العدد الكلي”.

وأكدوا أن هنالك معطالت تحول 
القســـائم،  مـــن  اســـتفادتهم  دون 
اتصـــاالت  أبـــراج  وجـــود  منهـــا 
للطيران المدني، وتعثر اســـتفادة 
أصحاب الطلبـــات القديمة الذين 
تخطـــوا العمر المحـــدد للحصول 
علـــى االئتمـــان البنكـــي )للقروض 
الشـــخصية(، الـــذي يتـــم تعديلـــه 
من قبل البنوك على حسب العمر 
بتقليل مبلغ القرض وزيادة نسبة 

األرباح وتقليل مدة السداد.

معضلة قديمة

وقال نضـــال العطاوي “إن هنالك 
الحصـــول  فـــي  بالغـــة  صعوبـــة 
علـــى تمويـــل عقـــاري مـــن البنوك 
إمكانيـــة  دون  مـــن  التجاريـــة 
رهـــن العقـــار”، موضًحـــا أن الحل 
الوحيـــد هو الحصول على قرض 
شخصي، الذي ســـيكون لسنوات 
محدودة بفعل قلة سنوات الدفع 
نفسها، وزيادة نسبة الفوائد وقلة 

مبلغ التمويل.
وأضاف “تحتســـب ســـنوات عمر 
المســـتفيد، التي تؤثر ســـلًبا على 
فـــي  نفســـها  التمويـــل  معاملـــة 
حالـــة عـــدم رهـــن العقـــار، ناهيك 
أن القســـائم الســـكنية التـــي يتـــم 
اإلســـكان  وزارة  مـــن  اســـتالمها 

مشـــروطة بأن تبنى في ســـنتين، 
وتسكن أثناء 4 سنوات، وإال فإن 
للـــوزارة الحق بســـحب القســـيمة 

السكنية”. 
أنـــا  “اســـتلمت  العطـــاوي  وتابـــع 
وعـــدد مـــن المنتفعيـــن القســـائم 
المخصصة لنا من وزارة اإلسكان 
في شـــهر نوفمبر 2018 بالشروط 
الســـابقة، وهـــو أمـــر يصعـــب مـــع 
رفـــض جميـــع البنـــوك التجاريـــة 
العقاريـــة  التســـهيالت  منـــح 
للمستفيدين؛ بسبب عدم إمكانية 
رهـــن األرض كضمـــان، وبالتالـــي 
القـــروض  علـــى  فقـــط  االعتمـــاد 
الشـــخصية، التـــي غالبـــا ال تكفي 
لبناء منزل العمر أو بسبب التزام 
أغلب المستنفعين بقروض مالية 

سابقة بسبب متطلبات الحياة”.
فـــي  ســـاهم  مـــن  “منهـــم  وتابـــع 
توســـعة منـــزل العائلـــة ليتســـنى 
لـــه الســـكن مـــع عائلتـــه، ومنهـــم 
مـــن ســـكن باإليجـــار الـــذي يفوق 
الســـكن بأضعـــاف، ومنهـــم  بـــدل 
مـــن عاش تحـــت ظـــروف قاهرة 
لطلـــب  مضطـــًرا  منـــه  جعلـــت 
التســـهيالت الماليـــة، وبالتالـــي ال 
يتمكن العديد مـــن إعادة جدولة 
مبلغ التسهيالت المالية للحصول 
علـــى إضافـــة مناســـبة للبناء في 

ظل ارتفاع التكاليف”.

أراضي متعثرة

مـــن جهتـــه، قـــال خليفـــة الشـــكر 
“إن عـــددا مـــن األراضـــي المتعثر 
االســـتفادة منهـــا بقســـائم شـــرق 
أبـــراج  وجـــود  بســـبب  الحـــد؛ 
االتصـــاالت، إضافـــة إلـــى أراضي 
أخرى قريبة منها، بذريعة أنه قد 
تحدث اهتزازات أثناء البناء، من 

شأنها التأثير على اإلرسال بها”.
وبيـــن أنه وآخـــرون قابعون على 
قائمـــة االنتظار منـــذ العام 2013، 

مضيًفـــا “لم نســـتطع أن نســـتفيد 
من األراضي حتـــى اللحظة لهذه 
هنالـــك  كانـــت  وإذا  األســـباب، 
معضلة كهذه فلم سلمنا األراضي 
من األصل، علًما أنه ال توجد حاليا 
بـــوادر تبشـــر أن البنـــاء ســـيكون 
مخاطبـــات  باســـتثناء  قريبـــا، 
نســـتلمها بين الحيـــن واآلخر عن 
الفتـــرة الزمنيـــة المتوقعـــة لبـــدء 
البناء، لكن دون نتيجة حقيقية”.

مـــن  “هنـــاك  الشـــكر  وأردف 
المنتفعيـــن مـــن تخطـــوا اآلن من 
العمـــر 55 ســـنة، وهـــو مـــا يضـــع 

الكبيـــرة  الصعوبـــات  أمامهـــم 
لالســـتفادة من القروض البنكية؛ 
بســـبب تأخر العمر وعدم امتالك 
األرض، واســـتحالة رهنهـــا ألنهـــا 

مشروطة من وزارة اإلسكان”.

إمكانية الرهن

اســـتلم  أنـــه  حاجـــي  ناصـــر  أكـــد 
قســـيمة أرض فـــي شـــرق مدينـــة 
الحد منذ عاميـــن، على الرغم من 
تاريـــخ الطلـــب الـــذي يرجـــع إلـــى 
العام 1989، موضًحا أنه غير قادر 
علـــى بناء األرض؛ بســـبب تخطي 

عمره الستين سنة، وعدم إمكانية 
حصولـــه علـــى تســـهيالت بنكيـــة 
تســـاعده علـــى بنـــاء األرض، علًما 

أنه يعول أسرة قوامها 5 أفراد.
يكمـــن  الحـــل  أن  حاجـــي  وبيـــن 
الـــوزارة بتعديـــل  فـــي أن تقـــوم 
شـــروط رهـــن األرض، خصوًصـــا 
فـــي ظـــل الظـــروف االقتصاديـــة 
التـــي يعانـــي  الراهنـــة والصعبـــة 
منها الجميع، وهو أمر سيساعده 
هـــو وغيره من إمكانيـــة االنتفاع 
بالشـــكل  وبنائهـــا  القســـيمة  مـــن 

الصحيح.

الوزير الحمر متحدثا للمستفيدين من عقود االنتفاع بقسائم شرق الحد )صورة ارشيفية(

أبراج االتصاالت وصعوبة التمويل البنكي يعطالن بناء قسائم شرق الحد
496 أرًضـــا.. و17 % منهـــم بنـــوا منازلهـــم.. متضـــررون: القروض الشـــخصية ال تمـــّول التعمير
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إبراهيم النهام

الكاظم: نقص باألسرَّة.. ومسؤول للسكلريين: “ارجعوا لمنازلكم”
ــتــكــدس ــة ال ــه ــواج ــم ــن ل ــي ــي ــاف ــاحــيــن إض “الـــصـــحـــة” فــتــحــت جــن

قــال رئيــس جمعيــة البحرين للســكلر زكريا الكاظم بأن التكدس الذي حصل لمرضى الســكلر فــي أجنحة الطوارئ 
بمستشــفى الســلمانية الطبــي بموســم العيــد الماضي، هو بســبب انخفــاض عدد الكــوادر الطبية بهــذه الفترة، مما 

يجعل عملية دخول وخروج المرضى أمرًا صعبًا، مبينًا بأنه أمر اعتيادي الحدوث في اإلجازات.

بتصريحـــه  الكاظـــم  وأوضـــح 
الســـكلر  مرضـــى  بـــأن  للـ)البـــالد( 
عـــدد  مـــن   %  50 يشـــكلون 
يتكدســـون  الذيـــن  المرضـــى 
بأجنحـــة الطـــوارئ خـــالل هـــذه 
الفتـــرة، حيـــث وصلـــت بموســـم 
حالـــة   46 إلـــى  الماضـــي  العيـــد 

تنتظر اإلدخال لألجنحة.
األخـــرى  األســـباب  وقال”مـــن 
لتكـــدس مرضـــى الســـكلر وجود 
جناح واحد فقـــط للذكور، وآخر 
المرضـــى  الســـتيعاب  لإلنـــاث 
مـــن أصل خمســـة أجنحـــة، وهو 

متوقع حدوثة في ظل الظروف 
البـــالد  التـــي تمـــر بهـــا  الحرجـــة 
بســـبب تفشـــي جائحـــة فيروس 

كوفيد 19”.
وزارة  “قامـــت  الكاظـــم  وتابـــع 
األســـبوع  مشـــكورة  الصحـــة 
الماضي بفتح جناحين إضافيين 
بمستشـــفى  الســـكلر  لمرضـــى 
الســـلمانية، وبطاقـــة اســـتيعابية 
لثمانية عشـــر ســـرير لـــكل جناح، 
العنايـــة  وحـــدة  فـــي  أحدهمـــا 
القصيـــرة فـــي الطـــوارئ، وجـــاٍر 
البحـــث -حســـبما مـــا أنـــا مطلع- 

على حلول إضافية”.
وزاد “أنه ألمر مرفوض أن يقوم 
نائـــب رئيـــس األطبـــاء بتوجيـــه 
المرضـــى  ألرســـال  األطبـــاء 
للمنزل، وذلك لعدم وجود ســـرير 
يعكـــس  التصـــرف  هـــذا  فـــارغ، 
الالمسئولية منه، ويحدث الضرر 
للمرضـــى،  والصحـــي  النفســـي 
ويصعـــب األمـــور علـــى عوائلهم 

وذويهم”. 
وقال الكاظم “أسهم هذا السلوك 
في إغضـــاب المرضـــى، وإعطاء 
الرعايـــة  عـــن  ســـلبية  صـــورة 

الصحـــة  وزارة  تقدمهـــا  التـــي 
الكبيـــرة  الجهـــود  تقـــدم  والتـــي 
لرعايـــة المرضـــى، وقـــد يخطـــئ 
مســـؤول في حـــق جهـــود وزارة 
ال تألـــو جهدا فـــي تقديم الرعاية 

الصحية المرضى”.

المنامة - وزارة اإلسكان

أفــادت وزارة اإلســكان في معرض ردهــا على خبر “عائلة بحرينية تنتظر 
30 عاًما لتوثيق أرضها” أنها خصصت قسيمة سكنية لرب األسرة إال أنه 
لم يبن منزال بالمدة المحددة، كما تبين الحقا أنه يملك عقاًرا آخر، لذا تم 

سحبها منه وإعطاؤها لمنتفع آخر، وفيما يلي رد الوزارة:

“عطًفا على ما ُنشـــر بصحيفتكم 
الغراء بعدد 4248 يوم الخميس 
الموافـــق 1 يونيـــو 2020 بعنوان 
“عائلـــة بحرينيـــة تنتظر 30 عاًما 
لتوثيـــق أرضهـــا”، نـــود إفادتكـــم 
أنـــه بعد الرجوع لقاعـــدة بيانات 
الـــوزارة تبيـــن أن للمواطن طلبا 
مقيـــدا لدينـــا في الســـجالت كما 

هو مبين أدناه:
لـــه طلب قســـيمة ســـكنية صادر 
فـــي 13/10/1985، نـــود اإلفادة 
طلـــب  للمذكـــور  خصـــص  بأنـــه 
قســـيمة ســـكنية في مدينة حمد 
بموجـــب عقـــد االنتفـــاع الصادر 
في 5/3/1987 إال أن المذكور لم 
يقـــم بالبناء في المـــدة المحددة 

لعقـــد  آخـــر تجديـــد  كان  حيـــث 
االنتفـــاع فـــي 22/8/2010 ولـــم 

يشرع ببناء القسيمة.
كمـــا تبيـــن للمعنيـــن مـــن خـــالل 
التدقيـــق الدوري علـــى الطلبات 
تملـــك المذكور لعقـــار آخر، وبناًء 
عليـــه أجريـــت دراســـة تفصيلية 
عن الحالة وعـــن الموضوع على 
بإلغـــاء  أوصـــت  التـــي  اللجنـــة، 
التخصيص وسحب القسيمة مع 

إعادة تخصيصها لمنتفع آخر”.

“اإلسكان” تسحب أرض مواطن بمدينة حمد

... و“اإلسكان” توضح لـ“^”: “كورونا” يؤخر نقل أبراج الطيران المدني بالحد
للحكومـــة ملـــك  األرض  ألن  القســـيمة  رهـــن  يمكـــن  وال  المقبـــل..  نوفمبـــر  فـــي  إزالتهـــا 

أوضحــت وزارة اإلســكان - ردا علــى طلــب “البالد”- أن ســبب تأخر تســليم األراضــي الواقعة ضمن إطار منطقة أبــراج االتصاالت التابعة 
للطيران المدني بمشــروع مدينة شــرق الحد يعود إلى أســباب فنية وتقنية ناتجة عن آثار جائحة فيروس كورونا المســتجد كوفيد 19، 
حيث كان من المقرر قبل بدء انتشــار الفيروس في المملكة أن يقوم خبراء متخصصون في نظم فحص وتشــغيل األبراج في الشــروع 
بأعمــال نقلهــا إلــى موقعهــا الجديــد، إال أن تلــك اإلجــراءات قد تأخرت بســبب تعذر وصــول الخبراء إلى المملكة بســبب ظــروف الطيران 

الحالية.

وأضافت الوزارة أنها وبالتعاون مع إدارة 
بـــوزارة المواصـــالت  الطيـــران المدنـــي 
واالتصـــاالت قـــد بذلـــت جهـــودا كبيـــرة 
مـــن أجل إيجاد موقع جديد لنقل أبراج 
االتصاالت التابعة للطيران المدني، وتم 
بالفعـــل الوصـــول إلـــى مراحـــل متقدمة 
يتبقـــى  األمـــر، وكان  هـــذا  فـــي  للغايـــة 
إجـــراءات نقل األبـــراج، إال أن الظروف 
الحاليـــة المتعلقة باإلجـــراءات المترتبة 
على انتشار فيروس كورونا حالت دون 

إتمام تلك الخطوة.

مـــع  تتواصـــل  أنهـــا  الـــوزارة  وقالـــت 
المواطنيـــن الواقعة قســـائمهم في إطار 
لتوضيـــح  االتصـــاالت  أبـــراج  منطقـــة 
األمر، وتم إفادتهم عن طريق التواصل 
المباشـــر باإلضافـــة إلـــى ردود الـــوزارة 
على الشكاوى الواردة عن طريق خدمة 
“تواصـــل”، بأنـــه بإمكانهـــم الشـــروع في 
إجراءات إعداد مخططات ورســـومات 
وحداتهم، واســـتكمال خطـــوات إصدار 
رخص البنـــاء، بحيث يتم الشـــروع في 
البنـــاء فـــور االنتهـــاء مـــن إزالـــة االبراج 

بشـــكل  المقبـــل  نوفمبـــر  شـــهر  بحلـــول 
جاهـــزة  األراضـــي  أن  مبينـــا  مبدئـــي، 
فعليـــا للبنـــاء، الســـيما وأن الـــوزارة قـــد 
انتهت بالفعل من توصيل تلك القســـائم 

بخدمات البنية التحتية.
تلـــك  رهـــن  بمســـألة  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا 
القســـائم لـــدى البنـــوك؛ نظيـــر الحصـــول 
علـــى التمويالت العقاريـــة، فتود الوزارة 
التوضيـــح أن نظام اإلســـكان ينص على 
أن خدمـــة القســـائم الســـكنية تعد خدمة 
مجانيـــة واختياريـــة، تحددهـــا معاييـــر 

واشـــتراطات واضحـــة وثابتة فـــي بنود 
العقـــد المبرم مـــع المنتفعين )ومنشـــورة 
لالنتفاع بالقســـيمة(، وهي تنص على أنه 
يجب الشـــروع الفعلي في بناء المســـكن 
علـــى القســـيمة خـــالل مـــدة ال تتجـــاوز 
عامين اعتبارا من تاريخ االستالم، على 
أن يتـــم االنتهـــاء من بناء المســـكن على 
القسيمة خالل مدة ال تتجاوز 4 سنوات.

 وبعد إتمام المواطن أعمال البناء خالل 
المـــدد المحـــددة، تقوم الـــوزارة بإصدار 
وثيقة ملكية القسيمة السكنية وتسجل 
باســـم المنتفع. أما في حال عدم التزام 
المنتفـــع بالبناء خـــالل المـــدة القانونية 
المحددة، يتم إلغاء االنتفاع بالقســـيمة، 
ويتـــم إعـــادة تخصيصهـــا لمواطـــن آخر 

مدرج على قائمة انتظار تلك الخدمة.

وعليه ال يمكن رهن القسيمة خالل فترة 
االنتفـــاع إلـــى البنـــوك؛ نظيـــر الحصـــول 
علـــى التمويـــالت العقاريـــة، باعتبارهـــا 
ال تـــزال ملـــك الحكومة، حيـــث ال يمكن 
فـــي عقـــارات غيـــر مملوكـــة  التصـــرف 
تنتقـــل  ألصحابهـــا، حيـــث إن ملكيتهـــا 
للمنتفعيـــن وفـــق اشـــتراطات واضحـــة 
ومنصوص عليها في األنظمة اإلسكانية 
وعقود القســـائم، وهي اســـتكمال البناء 
وتوصيل الخدمـــات للمبنى المقام على 
القسيمة والسكن فيها مع أفراد األسرة، 
وإن تحققـــت تلـــك الشـــروط أصبح من 
حق المواطن المنتفع بالقســـيمة التقدم 
بطلـــب إصـــدار وثيقـــة الملكية بإســـمه، 
وحتـــى ذلك الوقت ال يمكـــن رهنها لدى 

البنوك.

لتأخر بناء بيته

إبراهيم النهام



ــزور حــديــقــة الــشــاخــورة لن  عــنــدمــا تـ
تتصور أنها افتتحت قبل 7 سنوات.

ــة نــظــيــفــة  ــقـ ــديـ ــحـ ــــدو مــــرافــــق الـ ــب ــ ت
ــخــضــراء يــانــعــة وكــل  وحــشــائــشــهــا ال
شيء يبدو كأنه جديد بـ “قراطيسه”.

3 مالعب لمزاولة  وتتضمن الحديقة 
ــرة الــطــائــرة  ــرة الـــقـــدم، كــ ريـــاضـــة كــ
عائلية  واســـتـــراحـــات  الــســلــة،  وكــــرة 
إضافة  لألطفال،  ألــعــاب  ومنطقتين 

إلى المرافق العامة.
وتـــزامـــن وجـــود عــدســة “الـــبـــالد” مع 
بتأدية  النظافة  شركة  عمال  انتظام 

واجبهم.
الشمالية  بــلــديــة  عـــام  مــديــر  وقــالــت 

الحديقة  مساحة  “إن  الفضالة  لمياء 
تبلغ 4880 مترا مربعا”. 

ــعــمــل عــلــى  ت الـــبـــلـــديـــة  وذكـــــــرت أن 
ووضعت  للحديقة،  الدورية  الصيانة 
وتجديد  المطاطية  األرضـــيـــات  لــهــا 
الفائقة  والــعــنــايــة  ــعــاب  األل وإضــافــة 
بالمسطحات الخضراء والمزروعات.

تحرص  البلدية  أن  الفضالة  وبينت 
ــمــــة آمــــــــال وتـــطـــلـــعـــات  ــــى تــــرجــ ــل عــ
ــــرامــــج تــنــمــويــة  ــى ب ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن إلـ
وعملية، تعكس حقيقة العمل البلدي 
الفهم  مــن  والنابع  الشامل  بمفهومه 

الحقيقي للشراكة المجتمعية.
وبينت أن البلدية تسعى مع المجلس 

التي  المشروعات  إنجاز  في  البلدي 
أن  نــأمــل  والــتــي  المواطنين،  تــخــدم 
أراض  عــلــى  الـــمـــواطـــنـــون  يــلــمــســهــا 
ومن  الجميع،  منها  ليستفيد  الــواقــع 
هـــذه الــمــشــاريــع الــحــدائــق الــتــي هي 
متنفس لنا جميعا؛ كون الحدائق هي 
المواطنون  إليه  يلجأ  الذي  المتنفس 

في نهاية اليوم أو نهاية كل أسبوع، 
وهي تشكل رئة المنطقة.

الحديقة  إنــشــاء  كلفة  أن  إلــى  يــشــار 
بلغت 223 ألف دينار.

لمياء الفضالة

عمر حديقة الشاخورة 7 سنوات والمرافق بـ “قراطيسها”
ــال ــاب األطفـ ــد ألعـ ــة.. وتجديـ ــات مطاطيـ ــرة.. وأرضيـ ــلة والطائـ ــدم والسـ ــب للقـ 3 مالعـ

 الفضالة: 
مساحة الحديقة 

4880 مترا 
مربعا
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مجلس “العاصمة”: 5 دنانير رسم غرف “الخانات”
ــارا ــى 30 دينـ ــن 15 إلـ ــراوح بيـ ــة تتـ ــياحية المفروشـ ــقق السـ ــوم الشـ رسـ

أرجأ مجلس أمانة العاصمة التصويت 
على توصية اللجنة المالية والقانونية 
وأحكام  نصوص  بعض  تعديل  بشأن 
الفصل السادس من الالئحة التنفيذية 
لقانون البلديات والقرار الوزاري رقم 
22 لسنة 2005 بشأن الرسوم البلدية 
االنــعــقــاد  دور  مــن  االخــيــرة  لجلسته 
الشهر  24 من  بتاريخ  والتي ستكون 

الجاري.
ــلـــس فــي  ــجـ ــمـ ونـــــاقـــــش أعـــــضـــــاء الـ
 6 األربــعــاء  أمــس  بعد  اجتماعهم عن 
26 مــادة من الالئحة  مــواد من أصل 
الــبــلــديــات،حــيــث  لــقــانــون  التنفيذية 
تعديلها  فــي  المالية  اللجنة  أوردت 
االلتزام  عــبء  “يكون   46 مــادة  على 
ــأداء الــرســوم الــبــلــديــة عــلــى شاغل  ــ ب
الموقع السكني الخاضع للرسم سواء 
كان هذا الشاعل من المواطنين أو من 
المقيمين في الدولة ما لم يكن هناك 
يقضي  والــشــاغــل  المالك  بين  اتــفــاق 

بغير ذلك”. 
والشركات  ــراد  أفـ لقيام  نــظــرا  وذلـــك 
إيــجــارات لشغل محال  عــقــود  إبـــرام 
تجارية تتضمن تلك العقود بند ينص 
الرسوم  ســداد  المالد  مسؤولية  على 
البلدية ويطلبون فتح حسبات بلدية 

باسمائهم 
واقـــتـــرحـــت الــلــجــنــة تــعــديــل الــمــادة 
نص  بشأنه  يــرد  لم  “فيما  كاالتي   47
خاص في هذه الالئحة تكون الرسوم 
على  المستحقة  الــشــهــريــة  الــبــلــديــة 
الخاضعة  الــمــؤجــرة  الــمــواقــع  جميع 
للرسم البلدي بواقع 10 % من القيمة 

ــاري الــشــهــريــة الــحــقــيــقــة التي  ــجـ االيـ
أيا  المؤجر  للموقع  البلدية  تعتمدها 
كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع 

وأيا كانت مدة االيجار المحدد له.
للموقع  اإليـــجـــاريـــة  الــقــيــمــة  وتــعــتــبــر 
ــة لــلــمــوقــع  ــاريـ ــجـ الــمــؤجــر قــيــمــة االيـ
في  كــانــت  إذا  حقيقة  قيمة  المؤجر 
الواقعة  للعقارات  المثل  أجرة  حدود 
شبهة  يشوبها  وال  المنطقة  نفس  في 
بعض  وذلـــك  المجاملة  او  الــتــواطــؤ 

النظر عن توثيق عقد االيجار.”
خلود  المالية  اللجنة  رئيسة  وبــررت   
القطان التعديل السابق حتى ال يكون 
المثل  أجـــرة  تحديد  فــي  لبس  هــنــاك 
األمانة  مجلس  اختصاص  عن  فضال 
األخــرى في فرض رسوم  والمجالس 

على بعض المواقع.
ــاء تــعــديــل الــفــقــرة ج مــن الــمــادة  وجـ
الـــنـــص االصــلــي  ــغــمــوض  ل 49 نـــظـــرا 
فـــي كــيــفــيــة تــطــبــيــقــه عــلــى الــمــبــانــي 

المفروشة  الشقق  بنظام  تؤجر  التي 
والسياحية.

للمادة  تعديلها  في  اللجنة  واقترحت 
50 من القانون تحدد الرسوم البلدية 
على المباني التي تؤجر بنظام الغرف 
ــات” بــواقــع رســـم بــلــدي قــدره  ــخــان “ال
غرفة  كل  عن  شهريا  ثابت  دنانير   5
وايا  او مشغولة  كانت شاغرة  ســواء 
عقدد  فــي  االيــجــاريــة  القيمة  كــانــت 
الرسم  هــذا  المالك  ويتحمل  االيــجــار 
الجدول  الحاالت. حسب  فيي جميع 
المرافق للقرارا الوزاري رقم 22 لسنة 
2005 تم احتساب رسوم بلدية على 
الخانات  بنظام  تؤجر  التي  المباني 
بــواقــع رســم بــلــدي ثــابــت مــقــداره 30 

دينارا.

لحظة التصويت برفع األيدي خالل االجتماع المرئي

مع  جمعة  حسن  المواطن  تواصل 
وتقديره  شكره  لتسجيل  “الــبــالد” 
ــلــســيــاســات  لـــلـــوكـــيـــل الـــمـــســـاعـــد ل
والـــخـــدمـــات االســـكـــانـــيـــة بـــــوزارة 
الـــحـــيـــدان  خــــالــــد  د.  ــان  ــ ــكــ ــ اإلســ
فـــي تجويد  الــكــبــيــرة  إلســهــامــاتــه 
الخدمات االسكانية وتحسين رضا 

المتعاملين مع الوزارة.
وقال إن الوكيل المساعد الحيدان 
المالحظات  نظر  شخصيا  يباشر 
ــات الــــــــــــــواردة مــن  ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واالقـ
المواطنين بشأن مختلف الخدمات 
االســـكـــانـــيـــة، ويـــصـــدر تــوجــيــهــاتــه 
تقديم  أجل  من  للمعنيين  الفورية 
للمواطنين، وهذا  الخدمات  أفضل 
ــر جــوهــر تــوجــيــهــات الــقــيــادة  األمــ
الحكيمة، والتي تعتبر المواطن هو 

المحور الرئيسي بعملها.
ــه يحرص  ــى أن ــار الــمــواطــن إل وأشـ
لبرنامج  الــــدوري  االســتــمــاع  عــلــى 
“صباح الخير يا بحرين”، وما يلفت 

عبر  تبث  مالحظة  أي  أن  انتباهه 
الــصــاغــيــة من  تــجــد األذن  األثــيــر، 
المساعد  بالوكيل  ممثلة  الـــوزارة، 
االسكانية  والخدمات  للسياسات 

خالد الحيدان.
المساعد  الوكيل  معالجة  إن  وقال 
المواطنين  لموضوعات  الحيدان 
يحقق أعلى مستويات الرضا وهو 
جــائــزة  ــان  ــكـ االسـ وزارة  نــيــل  ســـر 
التميز في خدمة العمالء بالملتقى 

الحكومي ألكثر من مرة.

لمجلس  الــعــامــة  ــانـــة  األمـ أطــلــقــت 
إلكترونًيا ألعضاء  النواب استبياًنا 

المجلس المنتخبين.
والهدف من االستبيان دعم وتعزيز 
مفهوم الرضا النيابي لقياس تأثير 

الخدمات ألعضاء المجلس.
النواب  من  العامة  األمانة  وطلبت 
من  االســتــبــيــان  بتعبئة  الــتــجــاوب 
أجل تطوير وتنمية العمل اإلداري.

الحيدان سر نيل “اإلسكان” لجوائز التميز

استبيان عن خدمات “أمانة النواب” لألعضاء

وحسب تعديل لجنة مجلس أمانة  «
العاصمة فستكون الرسوم البلدية على 

الشقة المفروشة السياحية التي يتم 
تأجيرها لمدة شهر أو أقل وفقا االتي:

 1 - بالنسبة للمبان التي يكون فيها  «
المالك هو المسؤول عن دفع الرسوم 
البلدية يكون الرسم البلدي وفقا لالتي:

 الشقة النموذجية يحتسب الرسم  «
البلدي 15 دينارا 

الشقة الديلوكس يحتسب الرسم البلدي  «
20 دينارا 

 الشقة السوبر ديلوكس يحتسب الرسوم  «
البلدي بواقع 25 دينارا. 

بشرط قيام المالك بتوفير شهادة من  «
إدارة السياحة مبين فيها تصنيف الشقق 

محل الرسم البلدي المقرر عليها 

-2بالنسبة للمباني التي تؤجر بصفة  «
دائمة، ولكن دون الحصول على سجل 

سياحي يكون مقدار الرسم البلدي وفقا 
لالتي 

الشقق النموذجية يكون مقدار الرسم  «
18 دينارا. 

الشقق ديلوكس يكون مقدار الرسم 24  «
دينارا. 

الشقق السوبر ديلوكس يكون مقدار  «
الرسم 30 دينارا.

الرسوم البلدية على الشقة المفروشة السياحية

راشد الغائب  |  تصوير خليل ابراهيم

محرر الشؤون المحلية

خالد الحيدان

محرر الشؤون المحلية

واجهة االستبيان

ليلى مال اهلل

راشد بونجمة

الرئيس طرادة
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احتلـــت البحرين المرتبـــة الرابعة خليجيا 
فـــي مؤشـــر مســـتخدمي اإلنترنـــت خالل 
عـــدد مســـتخدمي  يبلـــغ  إذ   ،2019 العـــام 
اإلنترنت 389 شخصا لكل مليون، مرتفعا 
18.59 % في 5 سنوات، وذلك وفقا آلخر 

إحصائيات البنك الدولي.
الرابعـــة  المرتبـــة  فـــي  المملكـــة  وجـــاءت 
خليجيا، مســـتقرة على نفـــس المرتبة في 
الخمـــس ســـنوات الماضيـــة، وفـــي العـــام 

2018 كان عـــدد المســـتخدمين قـــد بلـــغ 371 شـــخص لـــكل مليـــون شـــخص، 
بارتفـــاع مقداره 4.85 %، فيما كان عدد المســـتخدمين فـــي العام 2017 عند 
359 شـــخص لكل مليون بزيادة نســـبتها 3.34 %، وفي العام 2016 كان عدد 
المســـتخدمين قد ســـجل 346 شـــخص لكل مليون، مرتفعا عما كان عليه في 

العام 2015، إذ بلغ 328 شخصا.
وجاءت اإلمارات  في المرتبة األولى بـ 1,912 لكل مليون شـــخص، والكويت 
فـــي المرتبـــة الثانيـــة بــــ 438، وقطر فـــي المرتبة الثالثـــة بـ 436، والســـعودية 

وعمان في المرتبة الرابعة بـ 183 لكل منهما.
وحســـب شـــركة “نتكرافت”، وتقديرات البنك الدولي للســـكان، ارتفعت نسبة 
الوصـــول إلـــى خدمـــات االتصاالت علـــى نطاق غير مســـبوق خـــالل العقدين 
الماضييـــن، وكان الدافـــع وراء هـــذا النمـــو فـــي المقـــام األول هـــو التقنيـــات 
الالســـلكية وتحرير أســـواق االتصاالت الســـلكية والالســـلكية، ما أتاح إطالق 

شبكات أسرع وأقل تكلفة.

البحرين الرابعة بمؤشر مستخدمي االنترنت

“ألبا”: تجاوز 22 مليون ساعة عمل دون إصابة
ــة ــي ــاج ــت ــا اإلن ــه ــت ــاق ــل ط ــام ــك ــات الــتــشــغــيــلــيــة تــســيــر ب ــي ــل ــم ــع ال

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء 
الصيــن، عن ســير عملياتها التشــغيلية بكامــل طاقتها اإلنتاجيــة رغم جائحة 

“كوفيد - 19”.

لرئيـــس  تصريـــح  فـــي  ذلـــك  وجـــاء 
مجلس إدارة الشـــركة الشـــيخ دعيج 
بن ســـلمان بن دعيج آل خليفة، أثناء 
االجتمـــاع الفصلـــي الثانـــي ألعضـــاء 
عبـــر  عقـــد  الـــذي  اإلدارة،  مجلـــس 
المنصة اإللكترونيـــة أمس 10 يونيو 

.2020
وقـــال الشـــيخ دعيـــج آل خليفة “في 
ظـــل انتشـــار جائحـــة “كوفيـــد - 19”، 
كان علينـــا أن نتمكـــن مـــن المواكبـــة 
الســـريعة للتعايش بشكل متوازن مع 

الوضع الطبيعي الجديد. 
واســـتمرت مرافقنـــا التشـــغيلية فـــي 

اإلنتاجيـــة،  طاقتهـــا  بكامـــل  العمـــل 
للتدابيـــر واإلجـــراءات  اتخاذنـــا  مـــع 
االحترازية الجديدة كافة، في أرجاء 
ســـالمة  يضمـــن  بمـــا  كافـــة  المصهـــر 
وصحـــة القـــوى العاملة بالشـــركة في 

جميع األوقات”.
 وأضـــاف “أهنـــأ جميـــع العاملين، من 
موظفي الشـــركة وعمـــال المقاولين، 
بمناسبة تجاوز 22 مليون ساعة عمل 
دون أي إصابات مضيعة للوقت ألول 
مرة فـــي تاريخ الشـــركة، ولحفاظهم 
علـــى مبـــادئ الصحـــة والســـالمة في 
ألبـــا أثنـــاء ســـعينا لتلبيـــة متطلبـــات 

عمالئنا”.
محضـــر  علـــى  المجلـــس  ووافـــق 
االجتمـــاع الســـابق، وراجـــع التقاريـــر 
المقدمة مـــن قبل اللجنـــة التنفيذية، 
لمجلـــس  التابعـــة  التدقيـــق  ولجنـــة 
الترشـــيح  لجنـــة  وكذلـــك  اإلدارة، 

والمكافآت وحوكمة الشركة. 
واطلـــع المجلـــس على آخـــر تطورات 
ظـــل  فـــي  المصنـــع  وأداء  الســـالمة 
جائحـــة “كوفيـــد - 19”، إضافـــة إلـــى 
الراهنـــة  الســـوق  ظـــروف  مناقشـــة 

واألداء المالي للشركة حتى اآلن.
ويتألـــف مجلس اإلدارة من 6 أعضاء 
معّينيـــن من قبـــل شـــركة “ممتلكات”، 
مجلـــس  رئيـــس  إلـــى  إضافـــة  وهـــم 
اإلدارة الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان آل 
خليفة، كل من: يوســـف عبدهللا تقي، 
سهى كارزون، الشيخ عيسى بن خالد 

آل خليفة، تيم موري، و رشا سبكار.
والثالثـــة أعضـــاء المعينيـــن من قبل 
شـــركة “ســـابك” هم: أحمد الدريعان، 
إياد القرعاوي، عمر العمودي، إضافة 
إلى العضو المنتخب مطلق المريشد.

الشيخ دعيج بن سلمان

عسكر - ألبا

المنامة - البحرين الوطني

دشن بنك البحرين الوطني موقعه 
اإللكتروني الجديد بحلته المطورة 
وتصميمـــه الجديـــد، الـــذي يضمـــن 
للعمـــالء، وذلـــك  التصفـــح  ســـهولة 
تماشـــًيا مـــع اســـتراتيجية الرقمنـــة 
المســـتمرة  جهـــوده  إطـــار  وضمـــن 
لتعزيز التجربة المصرفية للعمالء. 
اإللكترونـــي  الموقـــع  وتـــم تطويـــر 
الجديد باستخدام أحدث التقنيات 
التي من شـــأنها أن ُتساهم في منح 
جميـــع العمـــالء، بمـــا فيهـــم األفراد 
والشـــركات والمؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة، تجربة التصفح بأمان، 
لزيارتهـــم  إضافيـــة  قيمـــة  ومنـــح 
ســـيحظون  كونهـــم  اإللكترونيـــة، 
بمعلومـــات وتفاصيـــل وافيـــة أكثر 
حـــول المنتجـــات والخدمـــات التي 

يقدمها البنك.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك جان 

- كريستوف دوراند “نحن في بنك 
البحريـــن الوطنـــي، نولـــي اهتماًمـــا 
كبيـــًرا بتعزيـــز التجربـــة المصرفية 
لجميـــع عمالئنا الكرام، ولـــذا بادرنا 
موقعنـــا  تطويـــر  فـــي  باالســـتثمار 
اإللكترونـــي ليتالءم مـــع متطلبات 
عمالئنـــا، وليكـــون أكثر كفـــاءة في 
المصرفيـــة  احتياجاتهـــم  تلبيـــة 
اليومية. وقد حرصنـــا على اعتماد 
مجموعة واســـعة من التحســـينات 
فـــي بنيتنا التحتيـــة الرقمية لتتيح 
لنـــا تقديـــم خدمـــة مصرفيـــة أكثـــر 

تميًزا”.
حـــول  البنـــك  جهـــود  وتتمحـــور 
مـــن  ســـيتمكنون  الذيـــن  العمـــالء، 
مقارنة خصائص ومزايا المنتجات 
المصرفيـــة واختيـــار األفضـــل لهـــم 
بحســـب ملفهم الشخصي الموجود 

في الموقع اإللكتروني.

“الوطني” يدشن موقعه اإللكتروني الجديد

“المنتدى العالمي” ومجلس التنميــة بالبحرين يضعان لِبناته

إطار عمل جديد لنقل البيانات عالمًيا

العالمـــي  االقتصـــادي  المنتـــدى  وضـــع 
التنميـــة  مجلـــس  مـــع  بالتعـــاون 
عمـــل  إطـــار  بالبحريـــن  االقتصاديـــة 
بيـــن  البيانـــات  بنقـــل  ُيعنـــى  جديـــد 
الـــدول، ويهدف إلى تمكيـــن االقتصاد 
العالمي من تعزيز التعاون المبني على 

التكنولوجيا القائمة على البيانات.
البلـــدان  هـــذه  العمـــل  إطـــار  ويســـاعد 
والمناطـــق على االســـتعداد للمنافســـة 
في الثورة الصناعية الرابعة، في وقت 
تشـــكل فيـــه القيـــود المفروضـــة علـــى 
نقل البيانـــات معوًقا لتطـــور االقتصاد 

الرقمي العالمي.
صياغـــة  القـــرار  لصانعـــي  ويمكـــن 
الممارســـات  أفضـــل  تّتبـــع  تشـــريعات 
االقتصاديـــة  الفوائـــد  مـــن  وتســـتفيد 
واالجتماعية للتكنولوجيا القائمة على 
االصطناعـــي  الـــذكاء  مثـــل  البيانـــات، 
والبلوك تشـــين، عبر اتبـــاع التوصيات 

الواردة في إطار العمل هذا.
ويحـــدد إطار العمـــل تغييـــرات عملية 
واضحة في السياســـات على مســـتوى 
الـــدول، مـــن شـــأنها وضـــع الخطـــوات 
األساســـية لتأسيس إطار عمل مشترك 
لنقـــل البيانات بين الدول، مع الحّد من 

المخاطر المحتملة.
وبالنسبة لبعض البلدان، مثل البحرين، 
هناك حاجة إلجراء بعض التحديثات، 
األساســـية  المبـــادئ  تتماشـــى  حيـــث 
إلطـــار العمـــل مـــع اإلصالحـــات التـــي 
تمـــت بالفعـــل، فـــي حيـــن يتعيـــن على 
البلـــدان األخـــرى، الملتزمـــة بتحســـين 
اقتصاديـــات البيانات، بـــذل المزيد من 
الجهـــود لتأســـيس إطـــار عمـــل لتبادل 
البيانـــات، يمكـــن ربطه مع ُأطـــر العمل 
فـــي الـــدول األخـــرى. وينبـــع االهتمام 
البحريـــن  المشـــروع منـــذ قيـــام  بهـــذا 
بطـــرح لوائـــح تنظيميـــة لتســـهيل نقل 
البيانـــات بيـــن الدول وتحســـين البيئة 
التشـــريعية لألعمال، بما يشمل تطبيق 
قانون االختصـــاص القضائي للبيانات، 

األجنبيـــة  للحكومـــات  يســـمح  الـــذي 
بالحفـــاظ على واليتهـــا القضائية على 
البيانـــات المخزنة في مراكـــز البيانات 

المتواجدة بالبحرين.
نـــدوة  عبـــر  العمـــل  إطـــار  وُأطلـــق 
بمشـــاركة  اإلنترنـــت  عبـــر  افتراضيـــة 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر 
مـــن  كل  إلـــى  إضافـــة  أحمـــد،  كمـــال 
الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات 
والحكومـــة اإللكترونية محمـــد القائد، 
الرئيســـة التنفيذيـــة لشـــركة إيفرلدجر 
ليـــان كيمـــب، ورؤســـاء مراكـــز الثورة 
الصناعية الرابعة في كل من كولومبيا 

ورواندا واليابان.
وتضمنـــت النـــدوة حلقـــة نقـــاش حول 
أهميـــة نقـــل البيانـــات الدوليـــة وبحًثا 
معمًقا في محتوى إطار العمل الجديد.

الحركة الحرة للبيانات أمًرا بالغ األهمية

وقـــال وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت 
الحـــرة  الحركـــة  “تعـــد  النـــدوة  أثنـــاء 
للبيانـــات أمـــًرا بالـــغ األهميـــة للبحرين 
ودول مجلس التعاون الخليجي ككل. 
فهـــذا يمكـــن المنطقـــة مـــن المنافســـة 
الرابعـــة، كمـــا  الصناعيـــة  الثـــورة  فـــي 
يعـــزز انتشـــار التقنيـــات الجديـــدة من 
قدرتنا التنافســـية وقدرتنا على جذب 

االبتكار”.
وأضاف “يسعدني دخول البحرين في 
شراكة مع المنتدى االقتصادي العالمي 
والعديد من الشـــركات المتميزة لتبني 
هـــذه القضيـــة ووضعها علـــى أولويات 
تتمكـــن  أن  وآمـــل  األعمـــال،  جـــدول 
البلـــدان مـــن التعـــاون لتشـــكيل فريـــق 
عمل لتعزيـــز نقل البيانـــات بين الدول 

عبر اعتماد توصيات إطار العمل”.
مـــن جانبه، قال محمـــد القائد “يترافق 
نقـــل البيانـــات عبـــر الـــدول مـــع حركة 
نمـــو  فـــإن  لذلـــك  وتجارتهـــا،  الســـلع 
اإلنترنـــت  علـــى  القائمـــة  الخدمـــات 
جانـــب  إلـــى  اإللكترونيـــة،  والتجـــارة 
تكنولوجيـــا الثـــورة الصناعيـــة الرابعة 
االصطناعـــي  الـــذكاء  تشـــمل  التـــي 
تشـــين،  والبلـــوك  األشـــياء  وإنترنـــت 
تعتمد بصورة استثنائية على الوصول 

إلى البيانات الضخمة ومعالجتها”.
وتابـــع “في هـــذا اإلطار، تشـــكل البيئة 
بالخصوصيـــة  المتعلقـــة  التشـــريعية 
واالختصـــاص  الســـيبراني  واألمـــن 
القضائي، عناصر أساســـية إلطار عملنا 
التنظيمـــي الحالـــي، وهـــو إطـــار نعتقد 
بأنه مالئم للمســـتقبل، وقابل للتطبيق 
مـــع الكثيـــر مـــن الـــدول حـــول العالـــم. 
وأسوة بعدد من الدول األخرى، هيأت 

البحريـــن اقتصادهـــا الرقمـــي بصـــورة 
جيدة، وإذا أردنـــا الحفاظ على قدرتنا 
التنافســـية ينبغـــي أن تتنقـــل البيانات 
عبر الدول بسالســـة وأمـــان، خصوصا 
فـــي المرحلة ما بعد جائحـــة )كوفيد - 
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ومـــن جهتـــه، قـــال رئيس مركز شـــبكة 
الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى 
االقتصـــادي العالمي مراد ســـونميز “إن 
اســـتحداث سياســـة فعالة بشأن تدفق 
البيانـــات الضروريـــة بيـــن الـــدول يعد 
حالًيـــا أولوية ملحـــة أكثر من أي وقت 
مضـــى، لما يشـــكله تدفـــق البيانات من 
والمناطـــق  للبلـــدان  أساســـية  ركيـــزة 
التي ترغـــب في المنافســـة في الثورة 

الصناعية الرابعة”.
وتم تجميـــع البيانات الواردة في إطار 
العمـــل مـــن ورش عمـــل حـــول العالـــم، 
بمـــا فيهـــا االجتمـــاع الســـنوي للمنتدى 
االقتصادي العالمي العام 2020، وقمة 
تأثير التنمية المســـتدامة 2019 وقمة 
الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا العام 

.2019
وقـــاد هـــذا المشـــروع فريـــق عمـــل من 
الوثيـــق  التعـــاون  وشـــّكل  الخبـــراء، 
مـــع الشـــركات الخاصـــة عامـــاًل رئيًســـا 

للتطوير الناجح إلطار العمل.

المنامة - مجلس التنمية

السنابس - الغرفة

“الغرفة” تستعرض 
“الوكالة التجارية”

البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  دعــت 
للمشاركة  كافة  والمهتمين  أعضاءها 
في اللقاء االفتراضي؛ للتعريف بقانون 
الوكالة التجارية، يوم األحد 14 يونيو 
2020، في تمام الساعة 10:00 صباًحا 

.”ZOOM“ عبر تطبيق
ــة  ــوكــال ــون ال ــانـ وســيــنــاقــش الــلــقــاء قـ
في  الموكل  بتمثيل  المتعلق  التجارية 
عرضها  أو  والمنتجات،  السلع  تــوزيــع 
للبيع أو للتداول نظير ربح أو عمولة، 
أو القيام بتسهيالت أًيا كانت طبيعتها.

زينب العكري

نواب واقتصاديون يؤكدون ضرورة دعم المؤسسات
بعنــوان  النفيعــي  لمجلــس  بعــد”  “عــن  األولــى  النقاشــية  النــدوة  خلصــت 
“االقتصــاد البحرينــي فــي ظــل أزمــة كورونــا )التحديــات والفــرص(”، إلــى 
ضرورة اســتمرار تقديم الحزم المالية للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
مــع توجيــه هــذا الدعــم للمؤسســات المتضــررة؛ لضمــان اســتمرارها فــي 

السوق وعدم إفالسها وتسريح العمالة فيها.

وأشـــار المتحدثـــون فـــي النـــدوة إلـــى 
ضـــرورة عـــدم االســـتغناء عـــن العمالة 
المحلية، وفي حـــال كان هنالك حاجة 
البـــدء  فيتـــم  عمالـــة  عـــن  لالســـتغناء 
بالعمالة األجنبية ثـــم “العربية” وأخيًرا 
المحليـــة، علـــى أن يتم إيضاح أســـباب 

هذا االستغناء.
ولفتوا إلى ضرورة تقديم حوافز مالية 
وغير مالية للمؤسسات لمساعدتها في 

االستمرار والبقاء في السوق.
وقال الخبير االقتصادي جعفر الصائغ، 

تطبيـــق  باســـتخدام  النـــدوة  أثنـــاء 
“زووم”، إن وباء كورونا ضرب شـــيئين 
البحريـــن  فـــي  ليـــس  االقتصـــاد  فـــي 
فحســـب وإنمـــا فـــي اقتصـــادات العالم 
واالســـتهالك،  اإلنتـــاج  وهمـــا  أال  ككل، 
فقـــد انخفض االســـتهالك نتيجـــة بقاء 
الناس فـــي المنازل خوًفـــا من اإلصابة 
أصحـــاب  خفـــض  فيمـــا  بكورونـــا، 
إنتاجهـــم؛  والمؤسســـات  الشـــركات 

لتجنب الخسائر.
ولفت إلى أن الضمان لبقاء المؤسسات 

فـــي الســـوق هـــو مســـاعدة الحكومـــة 
لهـــا، مشـــيًرا إلـــى أن الحكومة وضعت 
حزمة مالية لمساعدة هذه المؤسسات 
واســـتفاد منهـــا الكثير، إال أن المشـــكلة 
الراهنـــة تكمن فـــي عدم تحديـــد فترة 
النتهاء الجائحة ولذا بدأت المؤسسات 
المطالبـــة باســـتمرار الحـــزم الماليـــة أو 
إعـــالن إفالســـها؛ بســـبب عـــدم وجـــود 

استهالك كما كان عليه قبل الوباء.
وأكـــد الصائـــغ، فـــي رده علـــى ســـؤال 

المقبلـــة  الماليـــة  الحزمـــة  أن  “البـــالد”، 
يجـــب أن تكـــون وفـــق معاييـــر معينة، 
ومنـــح الدعـــم للشـــركات التـــي ســـوف 
تســـاهم في تنشـــيط االقتصاد، مشيًرا 
إلـــى أن الحزمـــة الماليـــة فـــي دفعتهـــا 

الثانية لن تقل عن الحزمة األولى.
وعـــن بحرنة الوظائـــف، قال الصائغ إن 
المواطـــن يجـــب أن تكون لـــه األولوية 
فـــي جميـــع الظـــروف، مؤكـــًدا أن هذه 
فرصـــة لتأكيـــد أن العمالـــة المحلية لها 

األولوية في التوظيف.
الركـــود  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد  بـــدوره، 
االقتصادي فـــي مجلس النواب النائب 
علي إسحاقي أن خيار تسريح العمالة 
الخيـــار  يكـــون  أن  يجـــب  البحرينيـــة 
األخيـــر؛ خصوًصا أن هنالـــك 500 ألف 
مـــن العمالـــة األجنبيـــة فـــي البحريـــن، 

فـــي حيـــن أن عـــدد العمالـــة البحرينية 
العمالـــة  عـــدد  مـــن   % 10 تتجـــاوز  ال 
األجنبيـــة، مشـــيًرا إلى ضـــرورة وجود 
توجـــه من الســـلطة التشـــريعية بوقف 
تســـريح العمالـــة المحليـــة إال في حال 
إغالق هذه المؤسســـات التي ســـرحت 

العمالة المحلية.
إلـــى ذلـــك، أكـــد عضـــو لجنـــة الركـــود 
االقتصادي فـــي مجلس النواب النائب 
إبراهيم النفيعي ضرورة اإلســـراع في 
عمليـــة إحـــالل البحرينييـــن؛ ألن عـــدد 
الحكوميـــة  الوظائـــف  فـــي  األجانـــب 

7200 موظـــف بعضهـــم يعمـــل منذ 30 
عاًمـــا، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة عـــدم البدء 
الوظائـــف،  مـــن  البحرينييـــن  بفصـــل 
كمـــا أن النائـــب غـــازي آل رحمـــة يريـــد 
إعـــادة قانـــون عـــدم فصـــل الموظفين 

البحرينيين.
مـــن جانبـــه، أشـــار رئيـــس نقابـــة  ألبـــا 
أن  إلـــى  مبـــارك  آل  يونـــس  العماليـــة 
للتركيـــز علـــى  تعـــد فرصـــة  الجائحـــة 
بحرنـــة الوظائـــف؛ خصوًصـــا أن هنالك 
شـــركات بهـــا وظائـــف برواتـــب جيـــدة 

يمكن أن يشغلها البحريني.

الصائغ لـ “البالد”: 
الحزمة المالية 

الجديدة لن تقل 
عن السابقة

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

للتواصل: 17111483

برنامج “ترابط”... استمرار التنمية والبناء
نظـــم معهـــد التنميـــة السياســـية بالتعـــاون مـــع وزارة الداخليـــة برنامج 
“ترابـــط” لمحافظـــات مملكة البحريـــن، وهو برنامج كمـــا صرحت إيمان 
فيصـــل جناحي المديـــر التنفيذي لمعهد التنمية السياســـية “جاء ليفتح 
نافـــذة جديـــدة تتيـــح لمحافظـــي المحافظـــات، االســـتمرار فـــي تعزيـــز 
التواصـــل مع المواطنين، وإبراز جهود المحافظات ومبادراتها المختلفة 
والتأكيـــد علـــى دورها فـــي الحفاظ علـــى األمـــن والنظام العـــام وتعزيز 
الترابـــط المجتمعـــي واللحمـــة الوطنيـــة، بمـــا يســـهم في خدمـــة الوطن 

والمواطنين”.
وقد دعيت شـــخصيا من قبل ســـمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفـــة محافـــظ المحافظة الجنوبية للمشـــاركة عبـــر برنامج “زوم” يوم 
الثالثـــاء الماضي مـــع مجموعة من أهالي المحافظة، حيث قدم ســـموه 
تفصيال عن إنجازات المحافظة الجنوبية وحركة التنمية والتطوير التي 
تســـير بخطى حثيثة فـــي مختلف المســـارات المرســـومة والمخططات 
المتكاملة القائمة على أسس علمية سليمة، والبناء للحاضر والتخطيط 

للمستقبل.
إن برنامـــج “ترابـــط” الذي ســـيكون ضيفه يـــوم األحد القـــادم 14 يونيو 

محافظ المحرق ســـلمان بن عيســـى بن هندي، ويوم الثالثاء 16 يونيو 
محافـــظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، وبتاريخ 
21 يونيـــو محافـــظ الشـــمالية علي بـــن الشـــيخ عبدالحســـين العصفور، 
يعكـــس الجهد الكبير واإلنجاز الضخم الذي تقـــوم به حكومتنا الموقرة 
فـــي توفير أفضل الخدمات للمواطنيـــن والتواصل معهم، خصوصا في 
مثـــل هـــذه األوضـــاع التـــي تتطلب حشـــد كل الطاقـــات والدفـــع بها من 
أجـــل اســـتمرار التنمية والبناء في كل المجـــاالت والتي تأتي في صلب 
اهتمامات سيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة رئيـــس الوزراء الموقر حفظـــه هللا ورعاه، 
وســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولي 

العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه.

إن كل المشاريع والخدمات في مختلف أوجه الحياة تسير كما تريد  «
القيادة، وخطة البناء والتعمير في المحافظات تنفذ دون إبطاء، وهذا 

يعكس سر النجاح بكل أشكاله الذي تتميز به حكومة مملكة البحرين على 
المستويات كافة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

fatin.hamza@
gmail.com

وفـــاة المواطن األميركي ذي األصول األفريقيـــة جورج فلويد، أثناء 
احتجـــازه علـــى يـــد الشـــرطة أثـــار غضـــب األميركيين ودفعهـــم إلى 
الخروج في احتجاجات تخللتها أعمال شـــغب، رافعين شـــعار “حياة 
الســـود مهمة”، وأشـــارت الصحف األميركية بناء على تحليل مقاطع 
فيديو حصلت عليها من كاميرات المراقبة بالمنطقة ومقاطع التقطها 
شهود أثناء عملية اعتقال فلويد، أن اإلجراءات التي اتبعها الضباط 

كانت عنيفة وأدت إلى مقتله.
بالطبـــع ردود أفعال المنظمـــات الحقوقية ومن يؤيدها كانت خجولة 
عكـــس تصريحاتهم عندما يتعلق األمر بدولنـــا العربية... ال يكترثون 
باإلنســـانية وال الديمقراطية إن كانت علـــى أراضيهم، وعندما يتعلق 
األمر بأمن أوطانهم تسقط جميع القيم والمبادئ التي يتشدقون بها.
ما رأيناه من مشهد مقتل جورج فلويد ليس سوى رأس جبل الجليد، 

فكـــم هـــو حجم الظلم الـــذي يقع على غيـــر األميركييـــن، إن كان هذا 
هـــو فعلهـــم مع مواطنيهم وأمـــام أعين الكاميـــرات؟ فالجواب أصبح 
واضحـــًا وهـــو أن “الشـــاهد ينبئ عـــن الغائب”، وال ينبغـــي على بعض 
مـــن يتكلمون بألســـنتنا من بني جلدتنا أن يغتـــروا بالحضارة الغربية 
الزائفـــة التـــي مـــا فتئـــوا يقارنوها بنـــا، انظـــروا إلى حجـــم العنصرية 
والخراب والفســـاد، هل رأيتم شيئًا من هذا عندنا حتى أيام ما عرف 

بالربيع العربي؟

أين أولئك الذين صدعوا رؤوسنا عندما قامت دولنا بضبط األمن  «
وحفظه؟ كلمة أخيرة في آذان اآلخرين... ما نراه اليوم في أميركا غالبه ال 

عالقة له بجورج فلويد.

فاتن حمزة

منظمات حقوقية ال تكترث باإلنسانية

فجأة ترددت هذه الجملة في كل وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة 
ومعها اسم جورج فلويد األميركي األسود الذي توفي بعد أن صرعه 
أحـــد رجـــال الشـــرطة في مينـــا بولـــس بواليـــة مينيســـوتا األميركية 

ووضع ركبته فوق رقبته وتسبب في موته.
أكثر من ٩٠ بالمئة من صحف أوروبا وأميركا وضعت على صفحاتها 
األولـــى صـــورة جـــورج فلويـــد أو صـــور التظاهـــرات واالحتجاجـــات 
الغاضبة التي خرجت تحمل الفتات تقول “حياة السود مهمة”، صورة 
واحدة هزت الصورة األميركية المرســـومة في مخيلة الشـــعوب منذ 
عشـــرات الســـنين، ليس ألن هـــذه الصورة نادرة الحـــدوث في العالم، 
ففـــي كل يوم هناك ضحايا في أنحاء العالم وهناك مظلومون بطول 
األرض وعرضها، لكن ألن هذه الصورة وقعت في أميركا التي تعطي 
الـــدروس للجميـــع وتقيـــم الدنيـــا وتقعدهـــا إذا تعرض أحـــد المثليين 

للتنمر أو المضايقة في بلده.

صورة واحدة جعلت اإلعالم العالمي يغير رأيه ويعطي مساحة لخبر 
آخر غير كورونا الذي احتل الشاشـــات وعناوين الصحف منذ خمسة 

أشهر.
لقـــد ضربـــت الدعاية األميركية وشـــعارات األمـــم المتمدينة وحقوق 
اإلنسان في مقتل ألن الدولة صاحبة براءة االختراع لهذه الشعارات 
قتلت مواطنا من مواطنيها بســـبب التمييـــز العنصري الذي لم تنجح 
مئـــة عـــام مـــن القوانين والشـــعارات في نزعـــه من قلـــوب الكثير من 

البيض. 

أميركا بالتأكيد ستمر من هذه األزمة ألنها دولة مؤسسات ويمكن لها أن  «
تتجاوز أية اضطرابات من أجل المصلحة العامة، خصوصا أن الصدام 

ليس بين السود والبيض، بل صدام مع النظام والقوانين والتجاهل 
الحكومي لحقوق البيض، لكن السؤال: هل ستتغير أميركا؟ بمعنى: هل 

ستنتهي العنصرية في أميركا؟ ال أعتقد أن هذا سيحدث.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

“ال أستطيع التنفس”

اإلنسانية بين النظرية والواقع
يـــروي الشـــيخ علـــي الطنطـــاوي – رحمه هللا - حادثـــة وقعت في 
عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز – رضي هللا عنه - عندما استنجد 
بـــه أهل ســـمرقند طالبين منه أن يبّت حكمـــا في قضية ُتعتبر من 
القضايا المشـــرقة في تاريخنا اإلســـالمي العظيم؛ فقد شكا كهنة 
“ســـمرقند” مـــن أن جيـــش المســـلمين الـــذي دخـــل عليهم لـــم يقم 
بدعوتهم إلى اإلســـالم بادئ األمر وأّنه لم يمنحهم فرصة التفكير 
كـــي يقـــرروا في ذلك، بل باغتهم علـــى حين غفلة حتى تمكن من 
إحكام ســـيطرته الشديدة على المدينة، فما كان من الخليفة عمر 

بن عبدالعزيز إال أن طلب من القاضي أن يقطع النزاع بينهم.
طلـــب القاضـــي حضـــور الطرفيـــن: قتيبـــة قائد جيش المســـلمين 
وكبيـــر كهنـــة ســـمرقند الذي ســـمح له القاضـــي بالـــكالم أوال قائالً 
له: “ما دعواك يا ســـمرقندي؟”، فأجاب: إن قتيبة هجم علينا ولم 
يدعنا إلى اإلســـالم ولم يمهلنا أي وقت فـــي ذلك، التفت القاضي 
إلى قتيبة وقال: وما قولك في هذا االدعاء؟ حينها أجاب قتيبة 
بـــأن جميع المدن حول هـــذه المدينة لم تدخل اإلســـالم طواعية 
ولـــم تكن تقبل بدفع الجزية فارتأيُت مباغتة المدينة حتى ُيجبر 

أهلها على دخول الدين اإلسالمي. 
فـــكان رد القاضـــي صادمـــًا عندما قال: يا قتيبة مـــا نصَر هللا هذه 
األمـــة إال بالديـــن، واجتناب الغـــدر، وإقام العدل، لهـــذا قضينا بأن 
يخـــرج المســـلمون مـــن المدينـــة ثـــم تقـــوم بإنـــذار أهلها لتـــرى ما 
يفعلـــون، لذلك تقرر إخالء المدينة من المســـلمين فورًا. وبالفعل؛ 
بـــدأ المســـلمون باالنســـحاب العاجـــل تاركيـــَن وراءهـــم الدكاكين 
والبيوت وكل شـــيء تنفيذًا ألمر القاضي. وأثار هذا المشهد أهل 
ســـمرقند كثيـــرا وجعلهم غير مصّدقين ما تـــراه أعينهم، فخرجوا 
كافة مع كهنتهم متجهين إلى معسكر المسلمين وهم يرددون: “ال 

إله إال هللا، محمد رسول هللا”.

تمثُل لنا هذه الحادثة جوهر الدين اإلسالمي الحقيقي، النبل  «

في أعلى مستوياته وفي كل جوانب الحياة ِسلما أو حربا، هاَك 
أيها العالم اآلخر، وهاكم يا من تدعون اإلنسانية في دولكم التي 
أسميتموها دول التحضر، يا من صممتم آذاننا بزيف شعاراتكم 

الفارغة، بينما القتل في بالدكم على أساس اللون والدين... ال 
أستطيع التنفس.

عباس ناصر

إذا زاَل الخطر
َن أخيرًا  “أعزائي المشاهدين، جاءنا في خبٍر عاجٍل أنَّ العالَم تمكَّ
َح  مـــن هزيمـــِة فيروس كورونا المســـتجد ودحـــرِه لألبد، كمـــا صرَّ
مصدر عالي المستوى أنَّ الحياَة بجميع مناحيها ستعوُد لطبيعتها 
كما كانت قبل الجائحِة ابتداًء من يوِم غٍد بمشـــيئِة هللِا تعالى”... 
ُحُلٌم ســـوف يتحقُق بإذِن هللا، وقريبًا جدًا سنعوُد للشارِع والعمِل 
والتبضِع والترفيه؛ فهل سنكوُن كما كنا قبَل الوباء؟! هل سنخرُج 
آمنيـــَن كمـــا كنا، ونصافـــح بعَضنا بال وجـــل؟ هل ســـتدفُعنا بهجُة 
االنتصـــاِر على الوباء والشـــوِق لألحبـــِة للعناِق الممتـــزِج بالدموع 
دون خوٍف أو قلق؟ هل ســـنجتمُع كسابِق عهدنا ونتبضع ونذهب 
لمراكِز الترفيه وممارسِة الرياضة دون كّماٍم أو ُمعّقم؟ هل سنثُق 

ببعِضنا البعض من جديد؟
الجواُب من وجهِة نظري، أننا ســـنصاُب بالرهـــاِب االجتماعي، ِإن 
لْم نكْن ُأصبنا به أصالً، سيتقي كٌل منا اآلخر، وسنبقى على التزاٍم 

بوسائِل الحمايِة والتباعِد االجتماعي رغَم الشفاِء التام.
سيشـــكُّ الـــكُل في الكِل ظنـــًا من الكِل أنَّ اآلخريـــَن مصابوَن ربما، 
أو أنهـــم مازالوا يحملـــوَن فيروس الداِء المميت، أو أنَّ المرَض لْم 
يظهـــْر عليهم بعُد ولـــْم يتقصُه المختصون، أو أنَّ الفيروس مازاَل 

عالقًا بثياِب المرضى الذين تماثلوا للشفاء.
وإْن تراجَع الفيروُس منسحبًا من المرضى، فلْن يجَد ملجأ آمنا له 

وأسلَم من عقولِنا وقلوِبنا، ليفتَك بنا دوَن هجوٍم أو قتال.

الفيروس عالٌق في خياِلنا ال في أجساِمنا أو مالبِسنا، وقبل الشفاِء  «

من الوباء، نحُن بحاجٍة للشفاِء من الرهاب؛ كي نعوَد للحياِة من 

جديد، وال يتأتى لنا ذلَك إال باإليماِن بقدِر اللِه وقدرته والتسليِم ألمرِه 

والتوكل عليه والتزود باألمِل والثقِة برِب الكوِن الذي يدبُر األمَر كله.

هدى حرم
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إعالن بحل وتصفية شركة
شركة مرسيليا لتصميم األزياء ش.ش.و لمالكتها كبيرة البيطار

سجل تجاري رقم 109477 

بنــاء علــى قــرار المالكــة لشــركة مرســيليا لتصميــم األزيــاء ش.ش.و لمالكتهــا 
كبيــرة البيطــار المســجلة على قيــد رقــم 109477 ، بتصفية الشــركة اختياريا 

وتعيين السيدة / كبيرة البيطار مصفية للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنــص المادة 325 من 
قانــون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: السيدة / كبيرة البيطار

رقم الموبايل:34549152  )+ 973(
alwahadc2013@gmail.com :اإليميل

إعالن بحل وتصفية
ريل تيلكوم ميدل ايست لإلستشارات اإلدارية ذ.م.م

بناء على قرار اصحاب شــركة ريل تيلكوم ميدل ايســت لإلستشــارات اإلدارية 
ذ.م.م  المســجلة تحت رقم 121506 ، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد 
/ فتحي فرج مرزوق المحمد بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت 
وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم 
بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات 

الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم هاتف النقال :39654663 )973+(
gmifathi@batelco.com.bh :اإليميل

القيد: 121506

التاريخ: 2020/6/10

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة اي بي سي سرفسز الشرق األوسط ذ.م.م

سجل تجاري رقم 94896 - 1

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة اي بي ســي سرفســز الشــرق األوســط ذ.م.م 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 94896 - 1 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن 

السادة DONALD JUNIOR COURTS 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 ، 
وعما بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن 

تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على
العنوان التالي:

DONALD JUNIOR COURTS :عنوان المصفي
+ 973 37143300

kingnozias@outlook.com

التاريخ : 9 يونيو 2020

القيد :1 - 111442

إعالن بحل و تصفية شركةالتاريخ : 09/06/2020
شركة الب ون للتسويق ش.ش.و

سجل تجاري رقم 134796

بناء على قرار الشركاء في شركة الب ون للتسويق ش.ش. و المسجلة بموجب 
 GOPAKUMAR تعييــن  و  اختياريــا  الشــركة  بتصفيــة   ،  134796 رقــم  القيــد 

BHARGAVAN مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقــم ) 21 ( لعام 
2001 ، و عما بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعان، و ذلك على
العنوان التالي:

GOPAKUMAR BHARGAVAN :عنوان المصفي
36155121

support@dtconsultancy.net

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2020-79281 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : ليلى منصور عبد محمد ال بوحميد
االسم التجاري الحالي : صالون وسبا كافيار

االسم التجاري الجديد : باي ليلى سبا العناية بالبشرة والشعر

القيد رقم : 1 – 89443

التاريخ  : 2020/05/28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعــان لســنة 2020 بشــأن تغييــر اســم تجــاري لشــركة عجــب التوقيــع االعــان 
والنشر ش.ش.و لمالكها مدرسل عبد الخالق ما

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها شركة 
عجب التوقيع االعان والنشر ش.ش.و لمالكها مدرسل عبد الخالق ما
والمسجلة تحت قيد رقم 111442-1  بطلب تغيير االسم التجاري من :

شــركة عجب التوقيع االعان والنشــر ش.ش.و لمالكها مدرســل عبد الخالق ما  
الى وندر ساين لاعان والنشر ش.ش.و

فعلــى كل مــن لديه اعتــراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

تاريخ : 4\6\2020
) CR2020-85200 ( إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري 

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه \ محمــد رضا جاســم احمد عبــد الرضا الســماك  بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد \ عبد هللا موسى احمد موسى

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR 2020-81805 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

 تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه :  فــواز أحمد علــي عبدالرحمن بوكمــال خطاب بطلب  
تحويل المحل التجاري التالي إلى : أفراح مكي عبدهللا أحمد فردان

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

38344464
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بتعديل  الصالح  ممدوح  النائب  تقدم 
فئة  بــإضــافــة  يقضي  جــديــد  تشريعي 
الــتــأمــيــن ضد  مستحقي  إلـــى  جــديــدة 
ــتــعــطــل بــحــيــث تــشــمــل الــمــوظــفــيــن  ال
القطاع  بمنشآت  العاملين  البحرينيين 
األهلي المتضررة بفعل جائحة كورونا 

)كوفيد 19(.
وتضمن االقتراح الذي تقدم به النائب 
السلوم  أحــمــد  ــنــواب  ال مــن  كــل  بمعية 
ومحمد العباسي وعمار قمبر ومحمود 
للفقرة  جــديــد  بند  إضــافــة  الــبــحــرانــي، 
التأمين  قانون  من   8 الــمــادة  من  جيم 

ضد التعطل.
ونص البند المقترح على: “سداد أجور 
عليهم  الــمــؤمــن  البحرينيين  الــعــمــال 
االجتماعي  الــتــأمــيــن  قــانــون  بــمــوجــب 
ــصــادر بــالــمــرســوم بــقــانــون رقــم )24(  ال
الــشــركــات  فــي  العاملين   1976 لسنة 
تأثرت  التي  والمؤسسات  والمنشآت 
ويــصــدر  كـــورونـــا،  بجائحة  اقــتــصــاديــًا 
بتحديد الفئات من الشركات والمنشآت 
اقتصاديًا  تــأثــرت  الــتــي  والــمــؤســســات 
تسديد  ونسب  ومــدد  كورونا  بجائحة 
األجـــــور  قـــــرارات تــصــدر عــن مجلس 
الــوزراء بناًء على عرض الوزير ، على 
أال يتجاوز ســداد األجــور حــدًا أقصى 
ــر الــمــؤمــن بــمــوجــبــه، مع  مـــقـــداره األجــ

مراعاة الفقرة )هـ( من هذه المادة”.
وأشـــار الــصــالــح إلــى أن الــدســتــور أكد 
الــضــمــان  الـــدولـــة تحقيق  كــفــالــة  عــلــى 
االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة 
عن  العجز  أو  الــمــرض  أو  الشيخوخة 
العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما 
تؤّمن لهم خدمات التأمين االجتماعي 
ــة الـــصـــحـــيـــة، وتـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــاي ــرعــ ــ وال
والــخــوف  الجهل  بــراثــن  مــن  وقايتهم 
يأتي  االقتراح  هذا  إن  وقال:  والفاقة. 

نظرًا الستمرار جائحة كورونا، ولغرض 
ضــمــان االســتــقــرار واالســتــدامــة وعــدم 
المساس بمستوى المعيشة للمواطنين، 
ــدرة أصــحــاب الــعــمــل الــذيــن  وتــعــزيــز قـ
وجعلهم  بالجائحة،  اقتصاديا  تــأثــروا 
ظــروف  أيــة  مواجهة  على  قــدرة  أكثر 
الوضع  استمرار   ناتجة عن  استثنائية 

العالمي القائم.
وأكــــــد أهـــمـــيـــة هـــــذا االقـــــتـــــراح عــلــى 
المساهمة في ديمومة تعزيز االستقرار 
االقـــتـــصـــادي الـــــذي حــقــقــتــه الــقــيــادة 
ــاد مــمــلــكــة  ــتـــصـ ــز اقـ ــعــزي ــت الـــرشـــيـــدة ل
البحرين، وتقليل أية آثار غير مرغوبة 
ــتــشــار فــيــروس  مـــن دواعـــــي تــأثــيــر ان

كورونا )كوفيد 19(.
االقــتــراح  هـــذا  تطبيق  أن  إلـــى  ولــفــت 
ــمـــؤســـســـات  ــي دعــــــم الـ ــ ــاهـــم فـ ــيـــسـ سـ
والــشــركــات والــمــنــشــآت الــتــي تضررت 
من  العالمية  الجائحة  مــن  اقــتــصــاديــا 
خالل تسديد أجور العمال البحرينيين 

العاملين فيها.

تشريع جديد يقي البحرينيين 
من “بطالة كورونا”

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية  |  تصوير رسول الحجيري

أخمد  المدني  الدفاع  بأن  »تويتر«  في  حسابها  عبر  الداخلية  وزارة  قالت 
عالي،  من  بالقرب  بن سلمان  الشيخ خليفة  على شارع  حريقا في سيارة 
سائق  نقل  تــم  وقــد  الــحــديــدي،  بالحاجز  واصطدامها  تدهورها  عــن  نجم 

السيارة للمستشفى؛ لتلقي العالج.

اصطدم بحاجز الشارع فاحترقت 
السيارة... ونقل السائق للعالج

هل صالة الكسوف سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو واجبة؟
الفلك علماء  ألوقات  اعتبار  ال  ويقول:  الصالة...  طريقة  يشرح  بوهندي 

^جمهور علماء أهل الســنة قديمًا وحديثًا يرون أن صالة الكســوف والخســوف ســنة مؤكدة ومنهم 
من قال بأنها فرض كفاية بمعنى )أنه إذا قام بها البعض سقط اإلثم عن الباقين( ومن العلماء المعاصرين 
قال بهذا القول العالمة الشــيخ عبدالعزيز بن باز رحمه هللا تعالى قال إنها ســنة مؤكدة ووافقه العالمة 
الشيخ صالح الفوزان وأما العالمة الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى قال هي فرض كفاية 

وغيرهم من العلماء أخذ بهذا القول، وقالوا يندب أن تصلى في الجوامع.

وذهب آخرون من أهل العلم على 
أنها واجبة، ويجب أن تصلى في 

الجوامع والمساجد.
وكسوف الشمس وخسوف القمر 
آيــات هللا، يخوف هللا  آيتان من 
هذا  فــي  ونسترشد  عــبــاده،  بهما 

}والشمس  تعالى  قوله  المقام 
ــري لــمــســتــقــر لــهــا  ــجـ تـ

العزيز  تــقــديــر  ذلـــك 
ــيــم، والــقــمــر  ــعــل ال

قـــدرنـــاه مــنــازل 
حـــــتـــــى عـــــاد 

كالعرجون 

أن  لها  ينبغي  الشمس  ال  القديم، 
تدرك القمر وال الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون{ ومعلوم 
ــأن الــشــمــس قــد انــخــســفــت في  بـ
عهد الرسول حيث جمع الصحابة 
ــي هللا عــنــهــم أجــمــعــيــن في  رضــ
صالة  فيهم  وصلى  واحــد  مكان 
المشركين  وقـــال  طــويــلــة، 
بــــــــأن الــــشــــمــــس قــد 
انـــخـــســـفـــت بــســبــب 
موت إبراهيم ابن 
الــرســول، وخالل 
}إن  قــال  خطبته 
الــشــمــس والــقــمــر ال 
أحــد،  لــمــوت  ينكسفان 
ــإذا رأيــتــمــوهــمــا  ــ ــ فـ
ــوا  ــ فــصــلــوا وادعـ
ما  يــكــشــف  أن 
ــذا  ــ ــم{ وهــ ــ ــكـ ــ بـ
فــــيــــه داللــــــة 
ــى هللا  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
تــعــالــى بــأن 
يـــــــــرجـــــــــع 
لمسلمين  ا
إلـــــــــــــيـــــــــــــه 
ســـبـــحـــانـــه 
لـــــطـــــلـــــب 
الــــــعــــــون 
ــة  ــاب واإلن
حـــــتـــــى 

تنجلي مثل هذه الغمة.
هل تصلى صالة الخسوف  «

والكسوف في جميع األوقات: 
في هذه المسألة قوالن:

الجمهور  األول: مذهب  القول   .1
من أهل العلم كالحنابلة والحنفية 
تصلى في  ال  أنها  على  والمالكية 
بأن  استدلوا  ألنهم  النهي،  أوقات 
بعد صالة  الصالة  نهى عن  النبي 
وبعد  الشمس  تطلع  حتى  الفجر 
صالة العصر حتى تغرب الشمس.

2. القول اآلخر: مذهب الشافعية 
ألحمد  وروايــــة  للمالكية  وقـــول 
ــن  ــ وابــــــن تــيــمــيــة وابــــــن بـــــاز واب
على  تعالى  هللا  رحمهم  عثيمين 
أنها تصلى في أوقات النهي ألنها 
دائمة وذات سبب مؤقت  ليست 

يحدث في أوقات نادرة.
صفة صالة الخسوف  «

والكسوف:

ــع كــل ركعة  عــددهــا ركــعــتــان ومـ
ركوعان، أي أن اإلمام يقرأ سورة 
طويلة  ســـورة  يــقــرأ  ثــم  الفاتحة 
وبــعــدهــا يــركــع ركــوعــًا طــويــالً ثم 
يــرفــع مــن الــركــوع ويــقــرأ ســورة 
ــورة طويلة  الــفــاتــحــة وبــعــدهــا سـ
ولكنها أقــل مــن األولـــى ثــم يركع 
ركوعًا أقل من األول ثم يرفع من 
الركوع ثم يسجد، وبعد ما يرفع 

فعل  مــا  مثل  يفعل  السجود  مــن 
في الركعة األولى ويقرأ أقل مما 
الركعة األولــى، وبعد من  قرأ في 
ينتهي من الصالة يسن لإلمام إن 
يخطب بالناس خطبة يعظهم بها 

موعظة.
هل تصلى جهرًا أم سرًا: «

ــي هـــذه  اخـــتـــلـــف أهـــــل الـــعـــلـــم فــ
المسألة على قولين:

جــهــرًا  تــصــلــى  أن  األول:  الـــقـــول 
ــــت صـــــالة خــســوف  ــان ســــــــواًء كــ

الشمس أو كسوف القمر.
الــقــول اآلخــــر: أن تــصــلــى صــالة 
ــمــــس ســـــــــرًا ألن  ــشــ ــ ــوف ال ــ ــسـ ــ خـ
الــنــهــاريــة تصلى ســرًا،  الــصــلــوات 
ــســـوف الــقــمــر  ــالة كـ ــ وتـــصـــلـــى صـ
جهرًا ألنها تحدث عادة في الليل 
وصلوات الليل عادة تصلى جهرًا.

هل نأخذ بالوقت الذي يحدده  «
علماء الفلك للخسوف أو 

الكسوف:

أجمع فقهاء أهل السنة أنه يجب 
على المسلم أن يتحقق من دخول 
وال  الكسوف،  أو  الخسوف  وقت 
الــتــي يحددها  لـــأوقـــات  اعــتــبــار 
سبحانه  هللا  ألن  الــفــلــك،  عــلــمــاء 
وتــعــالــى بــيــده الــمــقــاديــر وقــــادرًا 
سبحانه وتعالى أن يؤخر أو يقدم 
هـــذا الــوقــت أو يــزيــل هـــذا األمــر 

دون وقوعه.

بقلم: أنس علي بوهندي

 واعظ ومأذون شرعي

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

أول كسوف جزئي في 2020 بعد 10 أيام
ــا ــاح ــب ص  8:30 ذروتــــــــه 

ــبــحــريــن كــســوفــا  تــشــهــد ســـمـــاء ال
بالعين  ــَرى  ــ ــ وُي لــلــشــمــس،  جــزئــيــا 
المجردة، وذلك يوم األحد المقبل 

الموافق 21 يونيو الجاري.
بالساعة  الجزئي  الكسوف  ويبدأ 
 10 7:15 صباحا، وينتهي الساعة 

صباحا.
الفلكية  الــجــمــعــيــة  رئــيــس  ــال  وقــ
وهيب  الــبــروفــيــســور  البحرينية 
الناصر لـ “البالد” بأن هذا الكسوف 
ــكــرة  ال تــشــهــده  ــذي  ــ الـ األول  ــو  هـ

األرضية بالعام 2020.
الجزئي  الكسوف  ذروة  أن  وذكــر 
الــشــمــس( في  )أي حــجــب قـــرص 

الساعة 8:30 صباحا.
العربي  وبين أن كل دول الخليج 

ستشهد الكسوف الجزئي.

راشد الغائب

شكل الكسوف بعد 10 أيام

وهيب الناصر

صندوق التعطل 
“طوق نجاة” مرة 

أخرى

سيدعلي المحافظة

ممدوح الصالح

أنس بوهندي



international@albiladpress.com 12
الخميس 11 يونيو 2020 - 19 شوال 1441 - العدد 4258

تدمير معدات عسكرية تركية للوفاق وعرقلة تقدمها في سرت

حفتر: الجيش الليبي سيواصل الحفاظ على سيادة البالد

بومبيو يطالب األطراف الليبية بالتفاوض بنوايا حسنة

قــال قائــد الجيــش الوطنــي الليبــي خليفــة حفتــر، أمــس األربعــاء، إن الجيــش 
الليبي ســيواصل الحفاظ على ســيادة البالد. جاء ذلك أثناء اســتقباله الســفير 

األلماني في ليبيا.

للقوات  الــعــامــة  الــقــيــادة  وأعــلــنــت 
أن حفتر  الليبية  العربية  المسلحة 
القيادة  بمقر  مكتبه  فــي  استقبل 
العامة، سفير جمهورية ألمانيا لدى 

ليبيا أوليفر أوفتشا.
ــقــيــادة  وأوضـــــح مــكــتــب إعــــام ال
خال  عبر  العام  القائد  أن  العامة 
الــلــقــاء عــن شــكــره لــجــهــود الــدولــة 
ــمــســتــمــرة فـــي دعــم  األلـــمـــانـــيـــة ال

السام في ليبيا.
أكد  حفتر  المشير  أن  إلــى  وأشـــار 
اســتــمــرار الـــقـــوات الــمــســلــحــة في 
وســيــادتــه  ــوطــن  ال لــحــفــظ  سعيها 

ووحدة أراضيه.
ــام أنـــه تم  ــ ــاف مــكــتــب اإلعـ ــ وأضـ
بشأن  الحديث  اللقاء  هــذا  خــال 
ألمانيا  أعلنت  الذي  القاهرة  إعان 
ــيــده فـــي وقــــت ســـابـــق، وأكـــد  ــأي ت
انضباطية  على  أثنى  أوفتشا  أن 

كافة  والـــتـــزام  المسلحة  الــقــوات 
منتسبيها ألوامر القائد العام.

ــّن الــجــيــش  فـــي غــضــون ذلــــك، شــ
ــاء، غـــارات  ــعــ ــ الــلــيــبــي، أمـــس األرب
جوية مكثفة على تمركزات قوات 
بمناطق عــدة واقــعــة بين  الــوفــاق 
أسفرت  وسرت،  مصراتة  مدينتي 

عن خسائر فادحة للميليشيات.
وقال خالد المحجوب، مدير إدارة 
العامة  بالقيادة  المعنوي  التوجيه 
الجيش  قوات  إن  الليبي،  للجيش 
نفّذت 5 ضربات جوية استهدفت 
الميليشيات  وتــجــّمــعــات  مـــواقـــع 
والقداحية  وأبوقرين  الوشكة  في 
والمحمية، وكّبدتها خسائر فادحة 
واألرواح،  العسكرية  المعدات  في 

ما أدى إلى تقهقرهم إلى الوراء.
الليبي  الوطني  الجيش  أعلن  كما 
إسقاط طائرة تركية مسيرة قرب 

مدينة سرت، وقصف أهداف عدة 
لتركيا  الموالية  للميليشيات  تابعة 

في محاور شرق مصراتة.
الحربي في  وقالت شعبة اإلعــام 
الجيش الوطني الليبي إن القوات 
دفاع  منظومة  استهدفت  الجوية 
ــوي ُتـــركـــيـــة شـــرقـــي مــصــراتــة،  جــ
ــمــدفــعــيــة الــتــابــعــة  كــمــا دمـــــرت ال
تستهدف  كانت  التي  للميليشيات 
منطقة  فـــي  ــمــواطــنــيــن  ال ــنـــازل  مـ

جارف.
وأضاف الجيش الليبي أن القوات 
الــجــويــة اســتــهــدفــت أيــضــا مــواقــع 
في  للميليشيات  عسكرية  وآليات 
مناطق السدادة والقداحية شرقي 

مصراتة.
وأكد بيان الجيش الليبي استمرار 
وصــــــول الـــتـــعـــزيـــزات لـــوحـــداتـــه 
ــمــركــزهــا لــحــمــايــة  وانـــتـــشـــارهـــا وت

مدينة سرت من كل المحاور.

مايك  األميركي،  الخارجية  وزيــر  دعا 
ــاء، األطــــراف  ــعــ ــ بــومــبــيــو، أمـــس األرب
الليبية للعودة للتفاوض بنوايا حسنة، 
مشددا على ضرورة وقف إطاق النار.
ليبيا،  لـــدى  األمــيــركــي  السفير  وكـــان 
الثاثاء  تحدث  قد  نورالند،  ريتشارد 
عن تزايد فرص إجراء حوار سياسي 
ــيــن األطـــــراف  ــي األيــــــام الــمــقــبــلــة ب فـ
الليبية، مرّجحا إمكان التوصل لوقف 

إلطاق النار في ليبيا قريبا.
ــــب بــومــبــيــو  ــال ــاق آخـــــــر، طــ ــيــ فــــي ســ
واشنطن  فــي  صحافي  مؤتمر  خــال 

المعتقلين  كــافــة  بــاإلفــراج عــن  ــران  إيـ
األميركيين، وذلك بعد إفراجها مؤخرا 

عن سجين أميركي.
ســراح  اإليــرانــيــة  السلطات  وأطــلــقــت 
ــت، الــجــنــدي الــســابــق في  ــ مــايــكــل واي
إيراني  سجن  من  األميركية  البحرية 
حيث  واشنطن،  مع  تبادل  صفقة  في 
ــن الــعــالــم  ــرة عـ ــيــ ــت هــــذه األخــ ــرجـ أفـ
الـــذي كــان  اإليـــرانـــي مجيد طـــاهـــري، 

محتجزا في الواليات المتحدة.
الصين  اتهام  األميركي  الوزير  وجــدد 
بــاســتــغــال وبـــاء كـــورونـــا، مــؤكــدا أن 

في  ساهمت  األميركية  “المساعدات 
كوفيد  من  إفريقيا  في  العديد  إنقاذ 

.”19
وفي الشأن الداخلي، اعتبر بومبيو أن 

اإلدارة األميركية ردت بشكل مناسب 
على قضية مقتل جورج فلويد، الرجل 
ــود عــلــى يــد شــرطــي أبــيــض في  األســ

مينيابوليس في 25 مايو الماضي.
إن  األميركية  الخارجية  وزيــر  وقــال 
“الواليات المتحدة تعرف كيف تواجه 

التحديات الداخلية”.
كما وعد بومبيو بإجراء “تحقيق” في 
حوادث تعرض لها صحافيون أجانب 
ــتـــي تــشــهــدهــا  ــاهـــرات الـ ــتـــظـ خــــال الـ
الـــواليـــات الــمــتــحــدة ضـــد الــعــنــصــريــة 

وعنف الشرطة.

عواصم ـ وكاالت

واشنطن ـ وكاالت

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

دبي - العربية.نت

أكد وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان، أمس األربعاء، أثناء 
التعاون اإلسامي،  كلمته في االجتماع االستثنائي لوزراء خارجية منظمة 
الفلسطينية وما تمر به من تغيرات  أن االجتماع يأتي حرصا على القضية 
الضفة  من  أجــزاء  ضم  إسرائيل  نية  تدين  السعودية  إن  وقــال  وتحديات. 
فرص  يهدد  خطيرا  تصعيدا  اإلجـــراء  هــذا  تعتبر  بــاده  أن  مؤكدا  الغربية، 

استئناف عملية السام لتحقيق األمن.
المجتمع اإلسامي التخاذ موقف موحد  السعودي  الخارجية  كما دعا وزير 
تجاه العدوان اإلسرائيلي، وطالب المجتمع بضرورة التحرك وإدانة عدوانية 
إســرائــيــل. بـــدوره، جــدد األمــيــن الــعــام لمنظمة الــتــعــاون اإلســامــي يوسف 
العثيمين في كلمته، موقف المنظمة الرافض لسياسات االحتال اإلسرائيلي 
ــوضــع الــديــمــوغــرافــي والــقــانــونــي فــي األراضـــي  الــتــي تــرمــي إلـــى تغيير ال
الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن اإلجراءات اإلسرائيلية مخالفة للقانون 

الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد أن منظمة التعاون تدعم دعما مطلقا حق الشعب الفلسطيني في إقامة 
 67 حــدود  على  السيادة  كاملة  فلسطينية  بدولة  “متمسكون  وتابع  دولته. 

وعاصمتها القدس الشرقية”.

السعودية تدين نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة

تونس ـ وكاالت

لاتصال  المستقلة  العليا  الهيئة  اتهمت 
زعيم  البرلمان  رئيس  البصري،  السمعي 
بخرق  الغنوشي  راشـــد  النهضة  حــركــة 
تلفزيونيا  ــوارا  حـ إجــرائــه  بعد  الــقــانــون 
عــبــر قــنــاة غــيــر قــانــونــيــة تــابــعــة لحزب 
حليف وتحوم حولها العديد من شبهات 
ــاء، حــضــر الــغــنــوشــي  ــثـــاثـ الــفــســاد. والـ
الخاصة  “نسمة”  قناة  على  مقابلة  فــي 
حزب  ورئيس  اإلعــام  لقطب  المملوكة 
ــس” نــبــيــل الــــقــــروي، وغــيــر  ــونـ “قـــلـــب تـ
الــحــاصــلــة عــل رخــصــة الــبــث الــقــانــونــي 
لاتصال  المستقلة  الــعــلــيــا  الــهــيــئــة  مــن 
)الــهــايــكــا(؛ بسبب  ــبــصــري  الــســمــعــي وال
ارتــبــاطــهــا بـــأطـــراف ســيــاســيــة، وهـــو ما 
وهي  الهيئة  واعتبرت  القانون.  يمنعه 

قطاع  تنظيم  عــن  المسؤولة  الجهة 
اإلعام بتونس، في بيان اليوم 

يمثل  ــــك  ذل أن  األربــــعــــاء، 
“خـــطـــوة جـــديـــدة تــشــرع 

األحزاب  بعض  تمكين  هدفها  لمبادرات 
اإلعــام  على  الــيــد  وضــع  مــن  المتنفذة 
القانونية  غير  القنوات  وتطبيع وضعية 
التابعة ألحزاب سياسية”، مشيرة إلى أّن 
هذه الممارسات التي تتعارض تماما مع 
المنظمة  والترتيبية  القانونية  النصوص 
لـــإعـــام الــســمــعــي والـــبـــصـــري “تــكــّرس 
ثقافة عــدم احــتــرام الــقــانــون واإلفــات 
الــعــقــاب وهـــي أحـــد أهـــم المشاكل  مــن 
الــتــونــســي”.  الــشــعــب  الــتــي يــعــانــي منها 
واستنكرت الهايكا، تعّمد رئيس البرلمان 
التوّجه للتونسيين من خال تلفزة غير 
قــانــونــيــة تــابــعــة لــحــزب حليف وتــحــوم 
ــفــســاد،  ــن شــبــهــات ال ــهــا الــعــديــد مـ حــول
البصري  السمعي  المشهد  أن  ــحــال  وال
فــي تــونــس ثـــرّي بــالــقــنــوات الخاصة 
العمومية،  والــقــنــوات  الــقــانــونــيــة 
واعتبرت ذلك دليا على حجم 

األزمة التي بلغتها الباد.

تونس... اتهامات للغنوشي بخرق القانون

بغداد ـ وكاالت

قــال رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
الــكــاظــمــي أمـــس األربـــعـــاء إن “الــســيــادة 
الـــحـــوار  عــنــاصــر  أول  ــد  ــل ــب ال ومــصــلــحــة 

المرتقب مع أميركا”.
ــراق أولــــى  ــ ــعـ ــ ــقـــت أمـــــس فــــي الـ ــلـ وانـــطـ
بغداد  بين  االستراتيجي  الحوار  جوالت 
وواشـــنـــطـــن، فـــي ظـــل تــبــايــن ســيــاســي 
داخلي عراقي حول آليات ومرجعية هذا 
الحوار الذي سبقته جوالت من التصعيد 
األميركي اإليراني على األراضي العراقية. 
ــعــراقــيــة  وأنـــهـــت وزارتـــــــا الـــخـــارجـــيـــة ال
الحوار  لبدء  استعداداتهما  واألميركية 
العاقات  مستقبل  حــول  االستراتيجي 
بين  واالقــتــصــاديــة  واألمــنــيــة  السياسية 
تفرد  سنة  سياسيون  وانــتــقــد  الــبــلــديــن. 
المفاوضات  ملف  فــي  الشيعة  نظرائهم 
مع الجانب األميركي، أسوة بما جرى في 
توقيع اتفاقية اإلطار االستراتيجي العام 

2008؛ بهدف التناغم المصلحة اإليرانية، 
الكاملة  ثقتهم  أكــدوا  المقابل  في  لكنهم 
هذا  إلدارة  الكاظمي  مصطفى  بحكومة 
العراقيون  السياسيون  وينقسم  الحوار. 
حول هذا الحوار، فغالبية القوى الشيعية 
إلخــراج  زمني  موعد  تحديد  على  تصر 
القوات األجنبية واألميركية من األراضي 
الــعــراقــيــة، وهــــذا مـــا ال يـــؤيـــده األكــــراد 
والسنة. ويأتي الحوار بعد نحو 12 عامًا 

االستراتيجي  اإلطــار  اتفاقية  توقيع  من 
واالتــفــاقــيــة األمــنــيــة الــتــي حــــددت أطــر 
يتوقع  حين،  وفي  البلدين.  بين  التعاون 
تلفزيونية  ــرة  ــ دائ عــبــر  الــحــوار  يــبــدأ  أن 
مغلقة بين وفدين على مستوى السفراء، 
في  خارجية  وزيــر  على  التصويت  لعدم 
الخارجية  وزيــر  فــإن  الكاظمي،  حكومة 
على  سيشرف  بومبيو  مــايــك  األمــيــركــي 

الحوار بين الطرفين.

تحديات كبيرة أمام حكومة الكاظمي بعد استكمال تشكيلتها

واشنطن وبغداد... مفاوضات “استراتيجية” في ظروف “استثنائية”
الكاظمي يشدد على “السيادة ومصلحة البلد أوال”

واشنطن ـ وكاالت

ــهـــرت نــتــائــج اخــتــبــار عــنــاصــر من  أظـ
الحرس الوطني األميركي الذي انتشر 
بفيروس  إصابتهم  التظاهرات،  أثناء 
ــار مــخــاوف  ــ كـــورونـــا الــمــســتــجــد، مــا أث
مــن عـــودة انــتــشــار الــوبــاء فــي أعقاب 
االحتجاجات على عنف الشرطة التي 

تهز الواليات المتحدة.
ــحــرس  ــمــتــحــدثــة بـــاســـم ال وذكــــــرت ال
الوطني في العاصمة األميركية المقدم 
بروك ديفيز في بيان “يمكننا أن نؤكد 
نتائج إيجابية الختبار “كوفيد 19” في 

صفوف الحرس الوطني بواشنطن”.
ــات  ــ ــاب ــدد اإلصــ ــ ــت تـــحـــديـــد عـ ــضــ ورفــ

ألسباب تتعلق “بأمن العمليات”.
والــحــرس الــوطــنــي قــوة احــتــيــاط في 
الجيش األميركي، يمكن االستعانة بها 
أو  كـــوارث طبيعية  حــال حصول  فــي 

أعمال شغب.

عناصر  مــن   1700 ــي  حــوال نــشــر  وتـــم 
الحرس الوطني في العاصمة األسبوع 
الــمــاضــي؛ الحــتــواء الــمــظــاهــرات التي 
جــورج  وفــاة  إثــر  أحيانا  العنف  شابها 
فلويد، وهو رجل أسود توفي اختناقا 
بركبته  وضــغــط  شــرطــي  ثبته  عــنــدمــا 

على عنقه في 25 مايو.
إلى  األحــيــان  بعض  في  الحرس  ولجأ 
ــعــنــف، خــصــوصــا عندما  ال اســتــخــدام 

استخدموا الغاز المسيل للدموع أثناء 
تفريق مظاهرة سلمية، للسماح للرئيس 
كنيسة  أمــام  بالوقوف  ترامب  دونــالــد 

قرب البيت األبيض حاما اإلنجيل.
ــان مـــن شــبــه الــمــســتــحــيــل احــتــرام  ــ وك
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي فــي الــعــديــد من 
على  احتجاجات،  تشهد  التي  األماكن 
الرغم من أنهم وضعوا كمامات وأقنعة 

باستيكية.

الحرس الوطني قوة احتياط في الجيش األميركي

مخاوف من عودة انتشار الوباء في أعقاب التظاهرات على عنف الشرطة
احتجاجات أميركا تنقل “كورونا”... والضحايا بالحرس الوطني

الخرطوم ـ وكاالت

أكد النائب األول لرئيس مجلس 
أول  الفريق  االنتقالي  الــســيــادة 
“حميدتي”  دقلو  حمدان  محمد 
بخطى  تــمــضــي  ــحــكــومــة  ال أن 
ثابتة نحو تحقيق السام، وبشر 
اتفاق  بتوقيع  السوداني  الشعب 
الـــســـام الـــشـــامـــل والــمــســتــدام 
ــعــشــريــن مـــن يــونــيــو  ــول ال ــحــل ب

الجاري.
ــام  ــيـــدتـــي، فــــي خــت ــمـ ــال حـ ــ ــ وقـ
الجلسة األولى للمفاوضات حول 
الحركات  مــع  القومية  القضايا 
المسلحة التي ترأسها اليوم عبر 
تقنية الفيديو “كونفرنس” بفندق 
السام روتانا بالخرطوم وفندق 
الــطــرفــيــن  “إن  بــجــوبــا  كـــــراون 

قضايا  معالجة  من  تمكنا 
الــــــحــــــرب والـــــســـــام 
ــود إلـــى  ــقـ بــطــريــقــة تـ

سام شامل وعادل”.
النقاط  لتجاوز  الترتيب  ويجري 
ــرة فــيــمــا يــلــي الــمــشــاركــة  ــيـ األخـ
ــن ثــم االتــجــاه  فــي الــســلــطــة ومـ
لــمــصــفــوفــة الــتــنــفــيــذ وصــيــاغــة 

االتفاق.
ــى حــمــيــدتــي عـــلـــى روح  ــ ــن ــ وأث
بها طرفا  اتــســم  الــتــي  الــمــثــابــرة 
التفاوض والجهود الكبيرة التي 
الجنوب  بدولة  الوساطة  تبذلها 
ــوال إلـــى اتــفــاق يفضي إلــى  وصـ

سام دائم.
الشعبية  الحركة  حميدتي  ودعا 
ــة عــبــد  ــ ــركـ ــ ــاح الـــحـــلـــو وحـ ــ ــن جــ
ــام لــمــســيــرة  ــمـ ــد لـــانـــضـ ــ ــواحـ ــ الـ
الشعب  لرغبة  تحقيقا  السام، 
المرحلة  هذه  السوداني في 
التي ال تتحمل المزيد من 

النزاع.

حميدتي: السالم مع الحركات المسلحة 20 يونيو
باريس ـ أ ف ب

الفرنسي إيمانويل  الرئيس  ندد 
ماكرون بـ “العنصرية والتمييز”، 
للميثاق  “خيانة  إياهما  معتبرا 
ــع عن  ــ الـــجـــمـــهـــوري”، لــكــنــه دافـ
ــظــام الــتــي ال  ــن قــــوات حــفــظ ال
“مــعــظــم  أداء  ــاد  ــقـ ــتـ انـ ــمــكــن  ي

العاملين فيها”. 
لـــدى مشاركته  مــاكــرون  ــال  وقـ
في جلسة لمجلس الــوزراء، إن 
المجتمع  تطال  آفة  “العنصرية 
برمته”، داعيا إلى “عدم التساهل 
فـــي هـــذا الــمــوضــوع وتــشــديــد 
وفقا  العنصرية”،  ضــد  التحرك 
باسم  المتحدثة  بــه  أفـــادت  لما 

الحكومة سيبيت ندياي.
الفرنسي  الــرئــيــس  وعــلــق 

ــرات  ــاهــ ــظــ ــتــ ــ ــــى ال ــل عــ
الـــتـــي تـــجـــري فــي 
فــرنــســا احــتــجــاجــا 

أي  رافضا  الشرطة،  عنف  على 
أن  على  ومشددا  لألمور،  خلط 
“الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن قــوات 
انتقاد  يمكن  ال  الــنــظــام  حــفــظ 

أدائها”.
ــاكـــرون إلـــى “تــحــديــث  ــا مـ ودعــ
في  والتدخل  التوقيف  تقنيات 
وقــــت نــعــيــش فــيــه وضـــعـــا من 

التوتر الشديد؛ بسبب كورونا”.
وســـعـــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
إخماد  إلى  الماضية،  األيــام  في 
الـــجـــدل بــشــأن عــنــف الــشــرطــة 
والـــعـــنـــصـــريـــة، الـــــــذي أحــيــتــه 
احتجاجا  الحاشدة  التظاهرات 
على مقتل مواطن أميركي من 
بركبة  خنقا  إفريقية  أصـــول 
شرطي ركع على عنقه لنحو 

9 دقائق لدى توقيفه.

ماكرون: العنصرية آفة تطال المجتمع برمته

الجيش المصري: قواتنا 
في أعلى جهوزية

القاهرة ـ أ ش أ

ــال رئــيــس أركـــــان الــجــيــش الــمــصــري  قــ
إن  األربعاء،  أمس  فريد،  محمد  الفريق 
قوات بالده في أعلى درجات الجهوزية 
واالســتــعــداد الــقــتــالــي لــمــواجــهــة جميع 
تصريح  وجــاءت  والمخاطر.  التحديات 
والضباط  الــقــادة  مــع  لقائه  أثــنــاء  فريد 
والجنود في المنطقة الغربية العسكرية، 
المحاذية للحدود مع ليبيا. وأشار فريد، 
العسكري  المتحدث  أورده  بيان  بحسب 
الـــجـــيـــش مــســتــعــد  ــى أن  ــ إلـ الـــمـــصـــري، 

“لمواجهة جميع المخاطر والتحديات.

مايك بومبيو 
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مصيـــر  بشـــأن  الغمـــوض  يكتنـــف 
المتبقـــي مـــن مباريـــات مجموعـــة 
المنامـــة  نـــادي  المملكـــة  ممثـــل 
)المجموعـــة األولـــى( فـــي مســـابقة 
لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  كأس 
االتحـــاد  يعتـــزم  والتـــي  القـــدم، 
شـــهر  خـــال  اســـتكمالها  القـــاري 
أكتوبـــر المقبـــل بنظـــام التجمع في 
دولـــة واحـــدة عوًضـــا عـــن الذهاب 
واإليـــاب، بعـــد فترة التوقـــف التي 
طالـــت البطولـــة؛ بســـبب فيـــروس 

كورونا.
طلًبـــا  يقـــدم  لـــم  المنامـــة  فنـــادي 
فـــي  المباريـــات،  الســـتضافة 
حيـــن هنـــاك صعوبـــة كبيـــرة حول 
اســـتضافة بقية الفـــرق للمباريات، 
إذ إن نادي الجيش الســـوري يلعب 
فـــي األســـاس مبارياته التـــي على 
ملعبـــه فـــي اإلمـــارات، فيمـــا هنـــاك 
صعوبـــة أيًضا في اســـتضافة نادي 
العهـــد اللبنانـــي أو هـــال القـــدس 
ألســـباب  للمباريـــات  الفلســـطيني 

متعددة.
ومع بروز هذه األســـباب ربما يلجأ 
االتحاد اآلســـيوي إلـــى خيار إقامة 
المباريـــات فـــي دولـــة محايدة من 
غيـــر دولة المجموعة، خصوصا مع 
عـــدم وجود طلب رســـمي من قبل 
أحد أندية المجموعة لاستضافة.

ويتصدر المنامة الترتيب بالتشارك 
 4 برصيـــد  الســـوري  الجيـــش  مـــع 
نقاط من لقاءين، فيما يملك العهد 
نقـــاط، وأخيـــرا هـــال   3 اللبنانـــي 
القدس الفلســـطيني بـــا نقاط في 
المركز األخير. وســـتلعب الجوالت 
األربـــع المتبقيـــة خال الفتـــرة 27 
أكتوبـــر وحتـــى 4 نوفمبر المقبلين، 
أما بالنسبة لمباريات ممثل المملكة 
اآلخـــر نـــادي الرفـــاع الـــذي يلعـــب 
فتشـــير  الثالثـــة،  المجموعـــة  فـــي 
نـــادي  اســـتضافة  إلـــى  المعطيـــات 
ظفار العماني أو القادسية الكويتي 
للمباريات خـــال الفترة 24 أكتوبر 

وحتى 4 نوفمبر المقبلين.

غموض بشأن مجموعة المنامة اآلسيوية

كاظم لن يتقدم لرئاسة اتحاد الريف
ــر ــي األخ ــد  ــوع ــم ال ــو  ــي ــون ي و19  ــه...  ــب ــص ــن م مـــن  عـــاًمـــا   20 ــد  ــع ب

أكد رئيس نادي اتحاد الريف عبدهللا 
الترشـــح  فـــي  رغبتـــه  عـــدم  كاظـــم 
لرئاسة النادي في الدورة االنتخابية 
القادمة التي تمتد لـ 4 سنوات 2020 

.2024 -
وكان اتحـــاد الريـــف قـــد فتـــح بـــاب 
الترشـــح للرئاســـة والعضوية رسميا 
منذ يوم السبت 6 يونيو 2020، على 
أن يغلـــق بـــاب الترشـــيح الجمعة 19 

يونيو 2020.
وقـــال كاظم لــــ “الباد ســـبورت”: إنه 
 -  2016 الماضيـــة  منـــذ االنتخابـــات 
2020 لم يشأ التقدم لمنصب الرئاسة 
ولكنـــه ترشـــح مضطـــرا؛ نظـــرا لعدم 
وجـــود أي مرشـــح وذلـــك بهدف مأل 
الفـــراغ واألخذ بمســـيرة النـــادي إلى 

األمام ودعم شباب وأبناء المنطقة.
وأضاف “لقد ترأست النادي لمدة 20 
عامـــا مـــن أصل 40 ســـنة فـــي مجال 
وحـــان  التطوعـــي،  اإلداري  العمـــل 
الوقت إلتاحـــة الفرصة أمام الوجوه 

الجديدة من الشباب للترشح وإثبات 
كفاءتهـــا، ولكـــن في حال لـــم يتقدم 

أحد ربما أعيد ترشيح نفسي..”.
وأوضـــح كاظـــم أن عـــدم رغبته في 
الترشـــح ليس نتيجة عجـــز منه في 
مواصلـــة العمـــل اإلداري، وإنما رغبة 
لفتـــح المجـــال أمـــام كـــوادر جديدة 

أفـــكار  وطـــرح  النـــادي  فـــي  للعمـــل 
بطموحات وأهداف جديدة، مشـــيرا 
إلـــى أن العمل التطوعـــي أصبح أكثر 
صعوبـــة في الوقـــت الراهن في ظل 
التحديـــات المالية، ومع ذلك فإنه لن 
يتـــردد فـــي الوقـــوف بجانـــب النادي 
واســـتمرار دوره الثقافـــي والرياضي 

ألبناء المنطقة.
ولدى سؤالنا إياه عما إذا كان يرشح 
أحـــدا لخافتـــه، ســـواء أميـــن الســـر 
الحالي محمد كاظم أو أي شـــخصية 
الجميـــع  حـــق  “مـــن  أجـــاب  أخـــرى، 
محمـــد  بخصـــوص  وأمـــا  الترشـــح، 
كاظم فإنه كفاءة،ولكنني ال أستطيع 
التحدث نيابة عنه وال أعلم إن كانت 

لديه الرغبة أم ال..”.

أكد أمين ســـر نـــادي داركليب علي ناصر 
ثامر عدم ترشحه لعضوية مجلس إدارة 
النـــادي فـــي االنتخابـــات المقبلـــة للدورة 

.2024  - 2020
وأكد ثامر لـ “الباد سبورت” أن رغبته في 
االبتعـــاد تعود إلى التزاماتـــه وارتباطاته 
الخاصـــة والتي تحـــول دون القدرة على 
مواصلـــة العمـــل فـــي النـــادي، باإلضافـــة 
إلى إفســـاح المجال أمام الكوادر الشـــابة 
الجديـــدة ألخـــذ فرصتها داخـــل مجلس 

اإلدارة.
انتخابيـــة  لـــدورة  “الترشـــح  وأضـــاف 
جديـــدة ربمـــا يعنـــي ظلم باقـــي إخواني 
فـــي عضويـــة مجلـــس اإلدارة ألننـــي لن 
أكـــون قـــادرا علـــى العطـــاء كمـــا الســـابق 
بحكـــم التزاماتـــي، وأدعـــو جميـــع أهالي 
القريـــة ممن يجدون في نفســـهم الرغبة 

والكفاءة للترشح، وهو حق مكفول لكل 
من تنطبق عليه الشروط..”.

وتوقـــع ثامـــر بأن يكـــون اإلقبـــال ضعيًفا 
علـــى الترشـــح لعضوية مجلـــس اإلدارة، 
لكنه تمنى خاف ذلك لمواصلة مســـيرة 
حققهـــا  التـــي  والمكتســـبات  النجاحـــات 
نـــادي داركليـــب خـــال الفتـــرة الماضية 
والتي تكللت بالحصول على لقب بطولة 
األنديـــة الخليجية ألول مرة في تاريخه 

باإلضافة إلى البطوالت المحلية األخرى.
 وأكـــد ثامـــر أن قـــرار ابتعـــاده نهائي وال 
رجعـــة فيه مؤكـــدا أهمية وجـــود وجوه 
شـــابة لتقدم أفـــكار واقتراحـــات جديدة 
مـــن شـــأنها أن تقـــود النـــادي إلـــى المزيد 
من النجاحـــات واإلنجازات خال الفترة 

القادمة.
يذكـــر أن رئيـــس النـــادي محفـــوظ ثامـــر 
أعلـــن هـــو اآلخـــر عـــدم ترشـــحه لواليـــة 

جديدة.

علي ناصر ثامر

قــرار نهائــي بســبب التزاماتــه.. ويدعو الشــباب للتقدم

ثامر يعلن عدم ترشحه لـ “داركليب”

قـــرر االتحـــاد األردنـــي لكـــرة القـــدم 
اســـتكمال الموســـم الكـــروي الحالـــي 
للعام 2020 في أغسطس المقبل من 
دون جمهـــور، بعـــد تعليقه منذ أشـــهر 

بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضح االتحاد األردني أنه ســـيأخذ 
في االهتمام ترسيخ معايير السامة 
العامـــة لمنظومـــة اللعبـــة، إضافة إلى 
اإلجراءات والتدابير االحترازية في 
ذلك الجانب واستنادا إلى التوصيات 
الصحيـــة، مع الحرص علـــى المراقبة 
المستمرة للوضع الوبائي في األردن.
عـــودة  أهميـــة  إلـــى  القـــرار  وأرجـــع 
رغبـــات  مـــع  وتماشـــيا  النشـــاط 
تعزيـــز  علـــى  والحـــرص  الجماهيـــر، 
مؤشـــرات التطويـــر الفنـــي واإلداري، 
وبما يصب أيضـــا بخدمة تحضيرات 
المنتخبـــات واألندية لاســـتحقاقات 

المقبلة.

استئناف الدوري 
األردني

الخميس 11 يونيو 2020 - 19 شوال 1441 - العدد 4258

ــي بــريــطــانــيــا ــن” فـ ــي ــش ــك ــس ــون بـــإنـــجـــاز الـــمـــهـــرة “ك

الوقت ستختصر  المبكرة  البداية  أن  يؤكد  الحد  ــدرب  م

سلمان بن إبراهيم يهنئ ناصر بن حمد

الشمالن: التدريبات تتركز على الجانب اللياقي

هنأ األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناســبة فوز المهرة 

)كونسكشين( ملك سموه بالمركز األول في مضمار جليسفورد البريطاني في أولى مشاركاتها على العشب االصطناعي. 

وأكد الشـــيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة أن اإلنجـــاز المتميـــز 
يترجـــم الرعاية التي تحظى بها 
رياضـــة الفروســـية فـــي المملكة 
مـــن لـــدن عاهـــل البـــاد حضـــرة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، كما يجســـد 
جهـــود ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
تهيئـــة  فـــي  خليفـــة  آل  حمـــد 

للنهـــوض  المثاليـــة  الظـــروف 
الخيـــل  ســـباقات  برياضـــة 
وتحقيـــق نجاحـــات الفتـــة على 

مختلف األصعدة. 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وأوضـــح 
إبراهيـــم آل خليفـــة أن اإلنجـــاز 
سلســـلة  إلـــى  يضـــاف  الجديـــد 
لمملكـــة  المتتاليـــة  اإلنجـــازات 
البحريـــن علـــى ســـاحة رياضـــة 

بمختلـــف  الدوليـــة  الفروســـية 
أشـــكالها، وهـــو األمر الـــذي يعزز 
مكانـــة البحريـــن علـــى الخارطة 
العالميـــة، متمنيا لســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة دوام 
التوفيـــق والســـداد فـــي قيـــادة 
الفروسية البحرينية نحو المزيد 
واإلنجـــازات  النجاحـــات  مـــن 

المشرفة في المحافل العالمية.

أكد مـــدرب الفريـــق األول لكـــرة القدم 
أن  الشـــمان  محمـــد  الحـــد  بنـــادي 
التدريبات المنفردة في الوقت الجاري 
ترتكز بشكل كبير على جوانب اللياقة 
البدنيـــة، خصوًصـــا مـــع االشـــتراطات 
التي تلزمها الجهات المعنية بخصوص 
الســـماح لاعبيـــن المحترفيـــن بمزاولة 

التدريبات في المساحات المفتوحة.
“البـــاد  لــــ  الوطنـــي  المـــدرب  وقـــال 
المبكـــرة  البدايـــة  إن  ســـبورت”: 
واالســـتئناف للتدريبـــات جـــاء بهـــدف 
ذلـــك  الوقـــت، خصوًصـــا أن  اختصـــار 
االســـتعداد  علـــى  كفريـــق  سيســـاعدنا 

األمثل في حال استئناف المسابقات.
وأشـــار إلى أن تدريبات اللياقة البدنية 
تشـــمل عناصرهـــا المختلفـــة، والعمـــل 
بعـــد  الاعبيـــن  لـــدى  تطويرهـــا  علـــى 

فتـــرة التوقـــف التـــي طالت األنشـــطة 
الرياضية واســـتمرت حوالـــي أكثر من 
3 أشهر، إضافة إلى العمل على تطوير 
جوانـــب الرشـــاقة والمرونـــة. وأوضح 
أن العمـــل المكثف على جوانب اللياقة 
البدنية ســـيكون مفيـــًدا بنســـبة كبيرة 
في الجاهزية لاستئناف، خصوًصا مع 
التوقع بلعب مباراة واحدة كل 4 أيام.

وذكـــر الشـــمان أن وجـــود مثـــل هـــذا 

الاعبيـــن  لـــدى  اللياقـــي  المخـــزون 
سيســـاعدنا كجهـــاز فنـــي علـــى إيجـــاد 
البدائـــل الجاهـــزة، مضيفـــا “نحـــن في 
فتـــرة نهاية موســـم، واإلصابات واردة 
بنســـبة كبيـــرة، عـــاوة علـــى أن بعـــض 
الاعبيـــن معرضـــون لإليقاف؛ بســـبب 

تراكـــم البطاقـــات، وهذه أمـــور نضعها 
في الحســـبان، ونضع لهـــا الحلول التي 

تساعدنا على تجاوز آثارها السلبية”.
ويتصـــدر الحد جدول الترتيب بدوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز بعد مـــرور 11 

جولة برصيد 28 نقطة.

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

أحمد مهدي

سلمان بن إبراهيم

محمد الشمالن

من تدريبات فريق الحد )تصوير رسول الحجيري(

أحمد مهدي

نادي الشباب

عقد نادي الشباب الرياضي جمعيته 
باســـتخدام  األولـــى  العموميـــة 
تقنيـــة االجتماع عن ُبعد؛ لمناقشـــة 
التقريرين اإلداري والمالي برئاســـة 
منصـــور  عبـــدهللا  الرئيـــس  نائـــب 
الموالنـــي؛ نظـــرا العتـــذار الرئيـــس 
ميـــرزا أحمـــد علـــي عـــن الحضـــور 
ممثـــل  وبحضـــور  طـــارًى  لظـــرف 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
حمـــد المطـــوع الـــذي أشـــرف علـــى 
عقد االجتماع، وقد اشـــتمل جدول 
األعمـــال على كلمـــة مجلس اإلدارة 
التقريـــراإلداري  إقـــرار  ومناقشـــة 

ومناقشة إقرار التقرير المالي. 
وقال نائب رئيس نادي الشـــباب إن 
عقد االجتماع جاء اســـتجابة لقرار 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
الوطنيـــة  األنديـــة  عقـــد  بضـــرورة 
اجتماعات الجمعيـــة العمومية في 
مـــدة ال تزيـــد عـــن ثاثة أشـــهر من 
انتهاء السنة المالية السابقة، وكان 
مقررا عقدها في النصف الثاني من 
شـــهر مارس 2020، وقد تم تأجيل 
اإلجتماع بسبب األوضاع الصحية 
التـــي تمـــر بهـــا المملكة جـــراء وباء 

كورونا. 
التحـــدي األكبـــر كيفيـــة  وقـــد كان 
اإليـــرادات  بيـــن  التـــوازن  خلـــق 
يـــن  الدَّ وتســـديد  والمصروفـــات 
المتراكم وبفضـــل المكرمة الملكية 
التـــي قادها قائـــد الحـــرس الملكي 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي ورئيـــس 

المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
يـــن  الدَّ تســـديد  تـــم  فقـــد  خليفـــة، 
لـــكل الرياضيـــن، كمـــا أن التخطيط 
الجيـــد الـــذي اتبعه مجلـــس اإلدارة 
في إدارة اإليـــرادات والمصروفات 
النـــادي  إدارة  قـــدرة  نتيجتـــه  كان 
على الوفاء بكل االلتزامات المالية 
واإلدارييـــن  والمدربيـــن  لاعبيـــن 
والمحـــات التجاريـــة مـــن دون أن 
يترتـــب أي َدين حتـــى نهاية مارس 

.2020
بعـــد ذلـــك، تم فتـــح  بـــاب النقاش، 
وأضاف مـــن خالها نائـــب الرئيس 
التحديات التي تواجه إدارة النادي، 
أرض  وثيقـــة  وجـــود  عـــدم  وهـــي 
للنـــادي حتى اآلن مما يحرم النادي 
من اســـتغال أي فرصة أستثمارية 
أخـــرى، إضافة إلى عدم اســـتكمال 
المنشـــأة  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة 
المتمثل في إقامة مسبح ودرجات 
لملعب كرة القدم الرئيس، وأضاف 
األميـــن المالـــي إبراهيم الوطني أن 
التحـــدي اآلخـــر وهـــو تأثيـــر وبـــاء 
االســـتثمار،  عمليـــة  علـــى  كورونـــا 
حيث توقف المســـتثمرون عن دفع 
اإليجـــارات المســـتحقة عليهم منذ 
عدة  أشـــهر، وقد اختتـــم االجتماع 
بتقديـــم خالـــص الشـــكر إلـــى ممثل 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
حمد المطوع، وإلى جميع األعضاء 

الذين شاركوا في االجتماع.

“الشباب” يعقد اجتماع جمعيته العمومية
جانب من االجتماع

حسن علي

عبدالله كاظم

حسن علي

سبورت



فـــي بادرة هي األولى من نوعها على 
أقامـــت  والعالـــم،  المملكـــة  مســـتوى 
احتفالهـــا  البحريـــن  بيـــان  مدرســـة 
الســـنوي بتخريـــج فـــوج جديـــد مـــن 
طلبتها فـــي حلبة البحريـــن الدولية، 
التباعـــد  لقواعـــد وشـــروط  مراعيـــة 

االجتماعي. 
وجرى الحفل بحضـــور عدد محدود 
مـــن أوليـــاء األمـــور والمدعويـــن في 
ســـياراتهم؛ ليشـــهدوا تخريج الفوج 
طلبـــة  مـــن  والعشـــرين  الســـادس 
المدرســـة، وفق إجـــراءات احترازية 

وتدابير صحية ووقائية فائقة.
وكعادتهـــا فـــي االحتفاالت الســـابقة 
على مدى عقدين ونصف من الزمان 
تقريًبا، فقـــد حولت “بيـــان البحرين” 
احتفالها بتخريـــج طالبها وطالباتها، 
الحبيـــب  للوطـــن  مهرجـــان  إلـــى 
والرشـــيدة،  الحكيمـــة  والقيـــادة 
مهرجـــان للحب واإلنســـان، مهرجان 
للتميـــز واإلنجاز واإلبـــداع، مهرجان 
للوفـــاء والعطـــاء والتعامـــل األمثـــل 
التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف  مـــع 
تمـــر بهـــا البـــالد والعالـــم! إذ تألقـــت 
المدرســـة بعملها وتعليمها في العالم 
االفتراضـــي مراعيـــًة الحفـــاظ علـــى 
وتيرة ســـير العملية التعليمية وعدم 
تعطيـــل مناحـــي الحياة، بمـــا تمتلكه 
قويـــة،  تحتيـــة  بنيـــة  مـــن  المملكـــة 
مـــن  البيـــان  مدرســـة  تمتلكـــه  وبمـــا 

استعدادات للتحول الرقمي.
وتمكنـــت المدرســـة كمـــا المملكة من 
توظيـــف وتســـخير منصاتها الرقمية 
في جهـــود التعليم ومراعـــاة لقواعد 
االحترازيـــة  والشـــروط  الصحـــة 
للوقاية والتصـــدي لفيروس كورونا، 
كمـــا تمكنـــت مـــن العمـــل بجديـــة مع 
أوليـــاء األمـــور إلحـــراز الجـــدة فـــي 
نوعيـــة التخرج، فتم دراســـة ووضع 
القواعـــد الصحيـــة وشـــروط التباعد 
االجتماعي لتحقيـــق تخرج متكامل 
الصحيـــة  الشـــروط  جميـــع  يحقـــق 

المطلوبة في الوقت الراهن.
وبـــدأ الحفـــل بمقتطفات مـــن الكلمة 
التـــي وجههـــا  الســـامية  التوجيهيـــة 
عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، في 12 
طلبـــة  أبنائـــه  إلـــى  الماضـــي  أبريـــل 
البحريـــن، والتـــي عكســـت مـــا يوليه 
جاللتـــه ألبنائـــه الطلبـــة مـــن رعايـــة 
قصـــوى  وأهميـــة  ســـامية  ملكيـــة 
باعتبارهم “عماد الوطن نحو النهضة 
فـــي  المربـــح  والتقـــدم، واالســـتثمار 
شـــتى الظروف واألوقـــات”. وأعادت 
اللقطـــات المبثوثـــة للكلمة الســـامية 
إلـــى األذهـــان تشـــديد جاللتـــه علـــى 
والطالبـــات  الطلبـــة  مـــن  أبنـــاءه  أن 
كانـــوا ومنذ اللحظـــات األولى لظهور 
فـــي  المســـتجد”  “كورونـــا  فيـــروس 
مقدمـــة األولويات؛ وذلـــك لحمايتهم 

والمحافظة على سالمتهم.
كمـــا تضمنـــت اللقطـــات المنتقاة من 
الكلمـــة الســـامية، التحيـــة والتقديـــر 
الجاللـــة  صاحـــب  وجههـــا  التـــي 
العاهـــل ألعضاء الهيئتيـــن التعليمية 

واإلدارية، والطلبة والطالبات، الذين 
مواصلـــة  عـــن  جميًعـــا  يتوانـــوا  لـــم 
عملية التعليم بكل الوسائل الممكنة، 
وجّسدها سعيهم المخلص الستمرار 
العمليـــة التعليمية عن بعد، وااللتزام 
بنهـــج البحريـــن الوطني فـــي تقديم 

المصلحة العليا للوطن.
كلمـــة  إلـــى  الحضـــور  اســـتمع  كمـــا 
توجيهيـــة مرئية وجهها ممثل جاللة 
وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك 
الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، ســـجلت خصيصـــا 
لخريجـــي البيـــان للعـــام 2020 قـــال 
فيهـــا إنـــه يحـــب أن يهنـــئ كل طالًبا 
وطالبـــة جـــدوا واجتهـــدوا وأصـــروا 
على مواصلة تعليمهم وثابروا خالل 

وأثبتـــوا  االســـتثنائية  الفتـــرة  هـــذه 
بأن ال شـــيء مســـتحيل مهمـــا كانت 
الظـــروف، وهـــذا العشـــم وهـــذه هي 
صفات البحريني. كما أضاف ســـموه 
أن هـــذه مرحلة تحديـــات وتحوالت 
في الحياة العلميـــة والعملية وبداية 
لرحلة جديدة وخطوة انتقالية مهمة 
ســـموه  ودعـــا  طموحكـــم.  لتحقيـــق 
الطلبة لكي يكونوا “نموذًجا للشـــباب 

البحريني الطموح”. 
ســـموه  هنـــأ  كلمتـــه،  نهايـــة  وفـــي 
الخريجيـــن علـــى النجـــاح والتخـــرج 
“ولـــكل أب وأم و ولـــي أمـــر كان خير 
معين لكم وكانوا الدافع والمحفز لكم 
على اســـتمراركم”. كما توجه ســـموه 
بالشـــكر الجزيل إلى كل العاملين في 
الميدان التعليمـــي على كل ما بذلوه 
مـــن جهد وعمـــل متواصـــل، مختتما 

ســـموه “وهللا يوفق الجميع إن شـــاء 
هللا، دام نحـــن تحـــت رايـــة ســـيدي 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه”.
كمـــا قدمـــت عضـــو مجلـــس األمنـــاء 
كلير الشـــمالن، متحدثة باسم أهالي 
المتخرجيـــن، كلمة للطلبـــة صفق لها 

الجميع ونالت االستحسان. 
ومـــن ثم قدمـــت كلمة اللغـــة العربية 
الطالبـــة دالل وحيـــد القاســـم ممثلـــة 

عن الطلبة الخريجين، 
وقام الطالب ســـلمان صادق عواجي 
بتقديـــم كلمة اللغة اإلنجليزية ممثال 

عن الطلبة الخريجين.
بدورها، أعربت رئيس مجلس أمناء 
مـــي  الشـــيخة  الدكتـــورة  المدرســـة 
بنت ســـليمان العتيبي، عن ســـعادتها 
بتخريج الفوج الســـادس والعشـــرين 

مـــن طلبـــة “بيـــان البحريـــن”، الفتـــة 
إلـــى أن هذا االحتفـــال في مثل هذه 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي تمر بها 
المملكة والعالم، إنما هو داللة وطنية 
واضحـــة على قدرة مملكـــة البحرين 
بحكمة قيادتها وتكاتف شـــعبها على 
تجاوز الصعوبات مهما كانت وتحدي 
وتنوعـــت.  تعـــددت  مهمـــا  العقبـــات 
كمـــا أضافـــت “أردنا اليـــوم أن نحول 
الضيـــق إلى فـــرح، والقلق إلى شـــكر 
وتقديـــر للقيـــادة الحكيمـــة ولفريـــق 
البحرين والصفوف األولى ولنا نحن 
جميًعـــا فـــي التعليم كصفـــوف ثانية 

مساندة في ظل هذه الجائحة”.
وجرًيـــا علـــى عـــادة “بيـــان البحرين” 
فـــي كل عـــام، فقـــد حصـــل 7 طالب 
خريجيـــن متميزيـــن علـــى 3 جوائـــز 
رؤســـاء  قبـــل  مـــن  مقدمـــة  ماليـــة 

الســـابقين،  البيـــان  أمنـــاء  مجلـــس 
والتي يتم منحها للطلبة ســـنوًيا منذ 
العام 2008، وهم الوجيه المغفور له 
أحمـــد علي كانـــو، والوجيـــه المغفور 
لـــه محمـــد يوســـف جـــالل، والوجيه 
المغفور له محمد الزامل )طيب اهللا 

ثراهم(.
كما حصل 3 من الطلبة على الجوائز 
التنافســـية المقدمة من قبل الرئيس 
التنفيـــذي والعضـــو المنتـــدب لبيـــت 
البحرينـــي   - الكويتـــي  التمويـــل 
الوجيـــه عبدالحكيـــم الخياط، والتي 
اعتـــاد تقديمها منذ العام 2016 التي 
تبلغ قيمتهـــا 15000 دوالر تقّدم إلى 
أفضل 3 من الطلبة من ناحية أدائهم 

األكاديمي.
وفازت الطالبة عائشة فهمي الجودر 
جائـــزة  وهـــي  األولـــى،  بالجائـــزة 
المواطنة للعالمية المقدمة من عائلة 
المغفور لـــه الوجيه أحمـــد علي كانو 

)طيب هللا ثراه(.
كما فاز الطالب سلمان صادق عواجي 
بجائزة القيادة، وهي الجائزة الثانية 
المقدمة من عائلة المغفور له الوجيه 
هللا  )طيـــب  جـــالل  يوســـف  محمـــد 
ثـــراه(، إذ تمنـــح للطالـــب الـــذي أظهر 
مـــن خـــالل التجربـــة صفـــات القيادة 

المتميزة.
أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب 
العوضـــي،  حامـــد  مـــروى  الطالبـــة 
لـــه  المغفـــور  عائلـــة  مـــن  والمقدمـــة 
محمـــد الزامـــل )طيـــب هللا ثـــراه(، إذ 
تمنـــح هـــذه الجائـــزة للطلبـــة الذيـــن 

أظهروا خدمة استثنائية للمجتمع. 
مـــن  طـــالب   3 أفضـــل  وحصـــل 
الرابعـــة  الجائـــزة  علـــى  الخريجيـــن 
المقدمة من قبل الســـيد عبدالحكيم 
الخيـــاط لإللهام، وهـــم الطالبة مريم 
أحمـــد  والطالـــب  البصـــري  حســـن 
حنيـــن  والطالبـــة  عبـــدهللا  إبراهيـــم 
ســـيتم  إذ  المـــدوب،  عبدالحســـين 
بالتـــداول  المـــال  رأس  اســـتثمار 

واألسهم.
واألخيـــرة  الخامســـة  الجائـــزة  أمـــا 
فكانـــت مـــن نصيـــب الطالبـــة ميرنـــا 
التـــي حـــازت علـــى  محمـــد عاشـــور 
منحة دراســـية مقدمة مـــن قبل بنك 

.”ABC“
وفـــي نهايـــة االحتفـــال تـــم تســـليم 
الشـــهادات للطلبة في ظل إجراءات 
احترازية مشددة؛ مراعاًة إلجراءات 
الصحـــة والســـالمة العامـــة وتطبيًقا 
مـــن  االجتماعـــي،  التباعـــد  لقواعـــد 
وعـــدم  الكمامـــات  ارتـــداء  ناحيـــة 
التقارب ولمس األيدي أو المصافحة. 
كما قامت المدرســـة بإطالق األلعاب 
األبيـــض احتفـــاال  الناريـــة والحمـــام 
بتخرج طالبها. كما تم دعوة الطالب 
ألخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة 
من خـــالل وجود 4 منصـــات تصوير 
المناســـبة  لهـــذه  خصيًصـــا  وضعـــت 
التباعـــد  وشـــروط  لمعاييـــر  تخضـــع 
االجتماعي اآلمن حفاًظا على صحة 

وسالمة الجميع.
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السالمة ــراءات  إجـ مــراعــاة  ومــع  نوعها...  من  ــى  األول هي  ــادرة  ب في 

local@albiladpress.com

الخميس 11 يونيو 2020 - 19 شوال 1441 - العدد 4258
14

مدرسة “بيان البحرين”  تخرج الفــــــــــوج 26 فـي “حـلـبــة الـبـحــريـــن”
local@albiladpress.com

الخميس 11 يونيو 2020 - 19 شوال 1441 - العدد 4258
15

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتلقى شكر “رئيسة أمناء بيان”
تلقــى ممثــل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطني رئيــس مجلس أمناء المؤسســة الملكية 
لألعمــال االنســانية ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفة برقية شــكر مــن رئيس مجلس أمناء مدرســة بيــان البحرين مي بنت 

سليمان العتيبي  وأعضاء المجلس هذا نصها:

الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  حضـــرة   
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة حفظـــه 
هللا ورعاهممثـــل جاللـــة الملك لألعمال 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  االنســـانية 
األمـــن الوطنـــي رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 

المؤسسة الملكية لألعمال االنسانية
السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته،،،

يشـــرفني باألصالـــة عـــن نفســـي ونيابـــة 

عـــن مجلس األمنـــاء والهيئـــات االدارية 
بيـــان  مدرســـة  وأهالـــي  والتعليميـــة 
البحريـــن النموذجيـــة أن أرفـــع إلى مقام 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  الكريـــم  ســـموكم 
واالحتـــرام وأن أعرب لســـموكم عن بالغ 
تقديـــري وإمتنانـــي الصـــادق وغبطتـــي 
وســـروري بكلمـــات ســـموكم المعبرة عن 
الدائمـــة  ومســـاندتكم  ودعمكـــم  حبكـــم 

لجيل المستقبل إخوانكم طلبة وطالبات 
مـــدارس البحرين من خـــالل ما تضمنته 
كلمة سموكم والتي أشدتم فيها بأدائهم 
المتميز خـــالل الظرف الصحي العصيب 
التـــي يمر بها العالم بأجمعـــه ومواكبتهم 
باالندمـــاج  العصـــري  التعليـــم  أســـاليب 
فـــي ركـــب التطـــور التقنـــي والعلمي من 
خـــالل ممارســـة التعلـــم عـــن بعـــد والذي 

اختتـــم بحفـــل افتراضـــي رائـــع عـــن بعد 
والتـــي تشـــرفت مدرســـة بيـــان البحرين 
النموذجيـــة بإقامتـــه في حلبـــة البحرين 
مـــردوًدا  لـــه  كان  الفورمـــوال  لســـباقات 
نفســـًيا علـــى الخريجيـــن وأهاليهـــم . إن 
مدرســـة بيان البحرين تســـعى دائما بأن 
تكون في مقدمة المؤسســـات التعليمية 
في تحقيق طموحات اإلرادة السياســـية 
بقيـــادة حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى ال خليفه ملـــك مملكة 
البحرين حفظه المولى ورعاه وحكومته 

الرشـــيدة برئاســـة صاحب السمو الملكي 
خليفـــه  ال  ســـلمان  بـــن  خليفـــه  األميـــر 
هللا  حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
والدعـــم الالمتناهـــي مـــن لـــدن صاحـــب 
الســـمو األمير ســـلمان بن حمد ال خليفة 
ولي العهـــد األمين النائـــب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء وذلك من خـــالل تنفيذ 
التعليميـــة  والبرامـــج  الخطـــط  أحـــدث 
وعلـــى وجه الخصوص المبادرة بتطبيق 
التعلم عن بعد فـــي بداية توقف التعليم 
النظامي نتيجة للظرف الطارئ لفيروس 

كورونا كوفيد 19 .
وال يســـعني ختامـــا إال أن أكـــرر شـــكري 
وتقديري لمقام سموكم الكريم لمواقفكم 
المســـتقبل  لجيـــل  والداعمـــة  المشـــرفة 
شـــباب البحريـــن حفظكـــم المولـــى لهـــم 

وجعلكم ذخًرا ونبراسا لوطننا الحبيب.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

د. مي بنت سليمان العتيبي
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مدرســـة البيـــان 

واعضاء المجلس
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األرض تستقبل إشارات راديوية غامضة من الفضاء
تســبب تدفــق منظم لموجات راديو من مــكان غامض في 
الفضــاء تصــل إلــى األرض بمواعيــد محــددة، فــي حدوث 
جــدل كبيــر فــي األوســاط العلميــة العالميــة حول أســبابها 

ومصادرها.
وكشــفت دراســة حديثة أن دورة الرشقات الراديوية التي 
تســتقبلها األرض كل 157 يوًما، بشــكل منتظم، قادمة من 

نفس المكان في الفضاء البعيد.
وأشــار الباحثــون إلى أن هذه الموجــات الراديوية قصيرة 
جدا، لكنها نبضات شــديدة القوة، حيث تم اكتشافها ألول 

مرة في العام 2007.
وبحســب صحيفــة “space” المتخصصــة بعلــوم الفضــاء، 
أثارت هذه الموجات منذ اكتشــافها الكثير من التســاؤالت 
حــول مصدرهــا، حيــث اعتبــر بعضهم أنهــا مــن الممكن أن 
تكون رســالة من “حضارة غريبة” تحاول االتصال بكوكب 

األرض.
وعلــى مــدى 4 ســنوات، راقــب علمــاء الفلــك عــن طريــق 
التلســكوب هــذه الرشــقات الراديويــة والتــي أطلــق عليهــا 

.”FRB 121102“ الرمز
واكتشــف الباحثــون أن هــذه الموجــات القصيــرة تختلــف 
بطبيعتها عن نحو 100 موجة أخرى اكتشفت حتى اليوم، 

حيــث تبــث لمــدة 90 يومــا متواصلــة، وتختفــي لمــدة 67 
يوما التالية، قبل تكرار الدورة مرة أخرى.

وكتــب فريــق البحــث فــي ورقــة علميــة نشــرت حديثــا: 
“نتوقــع أن المصــدر )مغلــق( في الوقت الحالــي وأنه يجب 

أن يعود للبث قبل 28 أغسطس المقبل”.
وكتــب المؤلفــون: “إن اكتشــاف أن تكرار بعــض انفجارات 
الراديــو الســريع )FRBs( علــى األقــل قــد اســتبعد أحداًثــا 

كارثية مثل االنفجارات الكونية”.
وبحســب علمــاء الفلك، فإن معظم هــذه االنفجارات تندلع 
مــرة واحــدة فقــط ثم ال ُترى مرة أخــرى مطلًقا، مما يجعل 

من المستحيل التنبؤ بها”.

البريطانيــة  الســلطات  تبحــث 
عــن رجــل ســتيني بســبب قيامــه 
بتصــرف خاطــئ مــع فــرخ بجعــة 
صغيــر فــي لنــدن، مــا أثــار غضــب 

شرطة المدينة.
ونشــرت شــرطة الحدائــق العامــة 
فــي لندن أوصــاف الرجل وطلبت 
اإلبــاغ  المواطنيــن  جميــع  مــن 
حــال  فــي  عنــه  فــوري  بشــكل 

معرفته.
أعلنــت  نيــوز”،  “ســكاي  وبحســب 
شــرطة المدينــة فــي منشــور لهــا 
عــن  بحثهــا  عــن  “تويتــر”  علــى 
رجل قــام بـــ”ركل بجعــة” صغيرة، 
اإلبــاغ  المواطنيــن  مــن  وطلبــت 

عنه في حال معرفته.
وأشار بيان الشرطة إلى أن الرجل 
بالمشــي  واســتمر  البجعــة  ركل 

دونما اكتراث لما حدث لها.

شرطة لندن تبحث 
عن رجل ركل فرخ 

بجعة
تــداول مســتخدمو مواقع التواصــل االجتماعي مقطع فيديــو يظهر زفة 

لعروسين من مصر، لكنها جرت بشكل غير تقليدي. 

الفيديــو  فــي  العروســان  ويظهــر 
أحــد  جرافــة  أعلــى  علــى  وهمــا 
أعمــال  فــي  المســتخدمة  اللــوادر 
الحفــر واإلنشــاءات، وســط انطاق 
مجموعــة  وتصفيــق  المزاميــر 

أشخاص تجمعوا حولهما.

ورجــح عدد من مســتخدمي مواقع 
تكــون  أن  االجتماعــي  التواصــل 
هــذه الطريقــة غيــر التقليديــة فــي 
إعــداد زفة العرس، لتجنب اختاط 
العروســين بالمدعوييــن، خوفــا من 
انتقال عدوى فيروس كورونا لهما.

مغربــي  متهــم  ســراح  إطــاق  أثــار 
ســنوات(   6( إكــرام  الطفلــة  باغتصــاب 
فــي مدينــة طاطا، غضبا في األوســاط 
التواصــل  مواقــع  وعلــى  الحقوقيــة 
االجتماعــي، وصــل إلــى حــد المطالبــة 
إطــاق  واقعــة  فــي  تحقيــق  بفتــح 
التحقيــق  قاضــي  وقــرر  ســراحه. 
أكاديــر  بمدينــة  االســتئناف  بمحكمــة 
محاكمــة  اســتكمال  غــرب(،  )جنــوب 
مطلــق  وهــو  ســنة(   40( المغتصــب 

الســراح مؤقتا، بعد دفعــه كفالة مالية، 
مــن  األول  إلــى  محاكمتــه  وتأجيــل 
ســبتمبر المقبــل، رغــم إقــراره بفعلتــه.

واســتنكر “منتدى أفــوس للديمقراطية 
وحقوق اإلنسان”، في بيان، تنازل والد 
الطفلة عن شكايته ضد المغتصب، في 
حيــن طالــب المرصــد الدولــي إلعــام 
حقــوق اإلنســان بفتــح تحقيــق عاجــل 
بشــأن قضيــة الطفلــة، ضمانــا لحقوقها 

المكفولة بالقانون.

مصر... زفة غريبة في زمن “كورونا”

إطالق سراح مغتصب يثير احتجاجات بالمغرب

تستمتع النساء بيوم دافئ ومشمس في حديقة في 
وسط مدينة موسكو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلنت الســلطات البولنديــة، الثاثاء، 
ضبــط كميــة قياســية مــن الكوكاييــن 
تقــدر قيمتها بنحــو 770 مليون دوالر 
األنانــاس  “لــب  براميــل  فــي  مخبــأة 
المجلــد” مســتوردة من إكــوادور، عبر 
ألمانيــا. وقال رئيس الوزراء البولندي 
مــن  “تمكنــا  ماتيــوش مورافيتســكي 
قياســية  بقيمــة  إتجــار  عمليــة  منــع 
فــي بولنــدا”، موضحــا أن المخــدرات 
إلــى  األرجــح  علــى  موجهــة  كانــت 
الســوق البولندية، فضا عن األلمانية 

واإلسكندنافية.
الحــدود  لحــرس  بيــان  فــي  وجــاء 
البولندي أن المخدرات أرســلت نهاية 
العــام الماضي من إكــوادور، عبر مرفأ 

هامبورغ األلماني.
وقــد نقلــت بعــد ذلــك بــرا إلــى مخزن 
تابــع لشــركة فــي مدينــة غدينيــا فــي 

شمال بولندا. 

احتفــل العالــم أجمــع أمــس األربعــاء 
بيــوم البوظــة )اآليس كريــم( بصفتها 
مــن أكثــر المرطبــات البــاردة شــعبية 
في العالم وخاصة في موسم الصيف 
الحــار.  ويعود هــذا العيد إلى انطاق 
المبيعــات األولــى للبوظــة عــام 1786 
فــي الواليــات المتحــدة. وذلــك علــى 
الرغــم مــن أن أول وصفــات لتحضير 

البوظة ظهرت قبل ذلك بكثير.
التــي  الصينيــة  الحلــوى  وكانــت 
ضمــت قطعــا مــن الفواكــه المختلطــة 
اآليــس  مــن  نمــوذج  أول  الثلــج  مــع 
وكان  العالــم.  فــي  البوظــة  أو  كريــم 
بمــن  القدامــى،  والرومــان  اإلغريــق 
يحبــون  نيــرون،  اإلمبراطــور  فيهــم 
البــارد  اللبــن  بمنتجــات  االســتمتاع 
المختلــط مــع عصير الفواكــه. ويعتبر 
العلماء أن اإلفراط في تناول البوظة 
يمكن أن يــؤدي إلى اإلصابة بأمراض 

التنفس والسكري والحساسية.

كوكايين بثالثة 
أرباع مليار دوالر في 

“براميل أناناس”

العالم يحتفل 
بيوم اآليس كريم

التواصــل  وســائل  رواد  شــارك 
تظهــر  وصــورا  مشــاهد  االجتماعــي 
الشــديد  والخــوف  بالرعــب  شــعورهم 
عنــد زيارتهم إحدى المنصات الصينية 
تشونغتشــينغ،  مدينــة  فــي  الشــاهقة 
جنــوب غربــي الصين.ويجــذب البنــاء 
إنشــائه  بــدء  منــذ  الجديــد  الصينــي 
اآلالف، بســبب ارتفاعــه الشــاهق الــذي 
يتحدى الجاذبية األرضية، مع تزويده 
للصدمــات،  مقاومــة  بلوريــة  بأرضيــة 

مــا مكــن الســياح مــن تجربــة المشــي 
هائــل  بعــد  علــى  األرض  ومشــاهدة 
فــي األســفل، فــي تجربة تشــبه تجربة 

الطيران في الفضاء.
ورواد  المدونيــن  معظــم  أن  الافــت 
وســائل التواصل لم يستطيعوا المشي 
بشــكل طبيعي علــى األرض الزجاجية 
الواســعة رغم معرفتهــم بأنها لن تنهار. 
ويبلغ ارتفاع البناء الشــفاف نحو 250 

متًرا )820 قدًما( فوق سطح األرض.

كأنك تمشي بالفضاء... صرح صيني يرعب زواره

طفل يلعب بالقرب من نافورة في ميدان مانيزنايا خارج الكرملين في 
موسكو. )أف ب( المنصة تتمركز على 4 ناطحات سحاب على علو شاهق في السماء، في الطابق 47، على مساحة 

4921 مترا مربعا، لذلك أطلق عليها الكثيرون لقب “ناطحة السحاب األفقية”.

التواصــل  مواقــع  رواد  تــداول 
االجتماعــي، مقطــع فيديــو ألب 
يعذب طفله بعنف ويعتدي عليه 
بسبب عدم إلقائه كيس القمامة، 
الدكــرور  بــوالق  منطقــة  فــي 
المصريــة. الجيــزة  بمحافظــة 

الســابع”  “اليــوم  صحيفــة  ونقلــت 
ســبب  الطفــل  أم  عــن  المصريــة، 
الحــادث وقالــت “عــاد مــن الخــارج، 
ملقــى  القمامــة  كيــس  علــى  فعثــر 
فاستشــاط  بالشــقة،  الغســالة  علــى 
غضبــا لعــدم إلقائــه بمقلــب القمامة، 
فــي  وبــدأ  كيرلــس  واســتدعى 
االعتــداء عليــه بالضــرب، لمعاقبتــه 
بســبب عدم إلقائــه القمامة، وواصل 

لــه ببضــع  تعذيبــه بضربــه وتســبب 
كدمات بأنحاء جسده”.

بضــع  حــاول  أنــه  الزوجــة  وبينــت 
مرات طردها وحرمانها من أطفالها، 
وأشــارت إلــى أنها كانــت عاجزة عن 
الدفــاع عــن ابنهــا، لكونهــا مريضــة، 

وتتلقى العاج منذ فترة.
وأضافت الزوجة أنها سجلت مقطع 
الفيديو بهاتفها المحمول، الستغال 

تلك المشاهد فى قضية الطاق.
وأشــارت إلــى أنها كانــت عاجزة عن 
الدفــاع عــن ابنهــا، لكونهــا مريضــة، 
وتتلقــى العــاج منــذ مــا يقــرب مــن 
شــهر، وأكــدت أنهــا لم تحــرر محضر 

حتى اآلن بواقعة تعذيب ابنها.

لعدم قدرتها على إنقاذه.. أم توثق وحشية أب تجاه ابنه

يتحدى الشــاب العراقي إبراهيم صالح الجاذبية 
بطريقــة فنيــة حيــث يســتطيع موازنــة األشــياء 

فوق بعضها بطريقة مبهرة.
ونشــرت قنــاة “الحدث” فيديو يظهر فيه الشــاب 
العراقــي وهــو يقــوم بوضــع بعض األشــياء فوق 
بعضهــا، وكتبــت: يحلــم بتحقيق إنجــاز عالمي... 
شــاب عراقي يتحدى الجاذبية ويوازن األشــياء 
بطريقــة مبهــرة. وجــاء فــي الفيديــو أن ابراهيــم 
يحتــرف موازنــة األشــياء فــوق بعضهــا من دون 
أي مادة الصقة أو حبال. ويقول الشاب العراقي 

فــي الفيديــو: قبل 4 ســنوات، رأيت فيديو في مواقــع التواصل لفنان توازن، وبدأت 
بممارســة هذا الشــيء في البيت، وفي األشــهر األولى واجهت صعوبات، وبالتدريب 
والممارســة، حوالــي 6 ســاعات فــي اليــوم، وكان أول عمــل هــو موازنــة القواريــر 

الزجاجية بقيت فيه حوالي نصف ساعة”.

عراقي يتحدى الجاذبية بتسخير الفيزياء الفجر:  
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