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النعيمي لـ “^”: االستعدادات جارية بالتنسيق مع الفريق الوطني

التعّلم عن ُبعد ركن أساس بالعام الدراسي المقبل

ماجد  والتعليم  الــتــربــيــة  وزيـــر  قـــال 
تعد  الــــوزارة  إن  “الــبــاد”  ـــ  ل النعيمي 
ــعــدة فــي الــوقــت الــحــالــي النــطــاق  ال
ــإذن هللا،  ــ الـــعـــام الـــدراســـي الــمــقــبــل ب
المادية  متطلباته  جميع  واستكمال 

والبشرية والفنية، بالتعاون والتنسيق 
ــعــاقــة  ال ذات  كـــافـــة  ــات  ــهـ ــجـ الـ ــع  مــ
بالمملكة، ومن ضمنها الفريق الوطني 
“كــورونــا”،  لفيروس  للتصدي  الطبي 
سامة  على  المحافظة  منطلق  مــن 
الطلبة  ــاء  ــن واألب ــمــدارس  ال منتسبي 

وأولياء أمورهم الكرام.
وأشار إلى أن التعّلم عن ُبعد سيشكل 
التعليمية  المنظومة  ركًنا أساسًيا من 
خصوصا  المقبل،  الدراسي  العام  في 
التعّلم  مــن  النمط  هــذا  أثــبــت  بعدما 

نجاحه وجدواه.

واشنطن - سكاي نيوز عربية

مساء  أورتيغاس،  مورغان  األميركية  الخارجية  باسم  المتحدثة  أكــدت 
هو  والــعــراق  المتحدة  الــواليــات  بين  االستراتيجي  الــحــوار  أن  الجمعة، 
استقرار  نحو  السعي  المتحدة  الواليات  مواصلة  باتجاه  األولــى  الخطوة 
العراق. وأوضحت أن الواليات المتحدة تتعهد بتحقيق هزيمة مستدامة 
ومستوى  مرحلة  إلى  بالعاقة  االنتقال  في  تتطلع  لكنها  داعــش،  لتنظيم 
“داعش”  أن  أورتيغاس  وذكــرت  القوات.  بعدد  يرتبطان فقط  ال  جديدين 

ليس التحدي الوحيد في العراق وإنما أيضا أنشطة إيران الشريرة.

واشنطن: إيران لديها 
المنامة - جمعية المصارف“أنشطة شريرة” في العراق

لجمعية  التنفيذي  الرئيس  قال 
مصارف البحرين وحيد القاسم  
التطورات  كبير  باهتمام  “نتابع 
كل  في  المسبوقة  غير  النوعية 
فيها  بما  والقطاعات  المجاالت 
وفي  والمصرفي  المالي  القطاع 
بيئة متكاملة يجري فيها العمل 
القطاعات”.  جميع  بين  بالتناغم 
المتقدمة  الــخــطــوات  أن  وتــابــع 
الــهــيــئــات  إدارة  مـــن  والــنــابــعــة 
المتميزة  والتشريعية  القضائية 
ــهــاء  ــى الــجــمــعــيــة إن ســهــلــت عــل
تقديمه  على  المتفق  الــنــمــوذج 
إلنشاء محاكم مالية متخصصة 
اإلجـــراءات  تسريع  فــي  تساهم 
كمركز  البحرين  مكانة  وتعزيز 
ــي الــمــنــطــقــة  مـــالـــي مـــتـــطـــور فــ
استثمارات  جــذب  ــى  إل إضــافــة 
المالي  القطاعين  فــي  أجنبية 

والمصرفي.

محكمة “مالية” 
ترى النور قريبا
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أعلنت أمانة العاصمة انتهاء  «
أعمال هدم المبنى المشهور 

باسم “بناية الكويتي” في 
المنامة. وبذلك فقد أسدل 

الستار على القضية التي 
استمرت في أروقة المحاكم 13 

عاما.

قال الرئيس التنفيذي للغرفة  «
شاكر الشتر إن عدد تصديق 

الفواتير وصل لنحو 3279 فاتورة، 
كما تم إصدار نحو 1425 شهادة 
منشأ. أما عن طلبات الخدمات 
اإللكترونية، فقد وصل إلى نحو 

276 طلبا.

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان  «
دياب، أمس، إن بالده ليست 

مفلسة، مؤكدا أنها تعاني “تعثرا 
ماليا” فقط، في إشارة إلى 

الهبوط الحاد لليرة أمام الدوالر 
وتزايد االحتجاجات الغاضبة في 

الشارع.

مجموعة مسلسالت قوية  «
وجميلة أطلت علينا في الموسم 

الدرامي الرمضاني لهذا العام 
تنافس فيها عدد من النجوم، إال 

أن الصدارة في االستفتاء كانت 
للفنان الكويتي سعد الفرج الذي 

حاز نسبة 18.9 %.

من المتوقع أن يعود المدرب  «
الوطني علي عبدالمجيد )مساعد 
مدرب الفريق األول بنادي االتفاق 

السعودي( والعب منتخبنا الوطني 
األول المحترف في صفوف فريق 

القادسية السعودي إلى المملكة العربية السعودية في الفترة 
المقبلة.

0710121513

عودة مرتقبة لعلي عبدالمجيد ومهدي حميداناألفضل في دراما رمضاندياب: لبنان ليس مفلًساإصدار 1425 شهادة منشأانتهاء هدم “بناية الكويتي”

يـــعـــانـــي كـــثـــيـــرون مــــن تــعــطــل 
تنفيذ أحكام قضائية باتة لفرز 
“الــبــاد”  لـــ  نقلوا  إذ  عــقــاراتــهــم، 
الحكومية  الجهات  تقاذف  عن 
وامتناعهم  المسؤولية  المعنية 

عن تنفيذ كلمة القضاء.
الدمستاني  أحمد  النائب  وقال 

للصحيفة إن عددا من العقاريين 
تـــواصـــلـــوا معه  ــيــن  ــمــواطــن وال
األراضـــي  تقسيم  تــأخــر  بــشــأن 
بما  العقارية  الوثائق  وإصـــدار 
في  يدهم  إطــاق  مــن  يمكنهم 

التداول والبيع.
وذكر أن عدد القسائم المعطلة 
ــر مــــن 200  ــ ــث ــى أكــ ــ ــ ــل إل ــصـ يـ

قسيمة.

تأخر تنفيذ أحكام الفرز.. “التسجيل”: 
ستراجع.. و “التخطيط”: ال نوقفها
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إنجـاز دولـي جديـد لسمـو رئيـس الــوزراء

فــي إنــجــاز دولـــي جــديــد يــضــاف لسجل إنــجــازات 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
التحضيري  العمل  فريق  أقر  خليفة،  آل  سلمان  بن 
للتربية  المتحدة  األمم  لمنظمة  التنفيذي  للمجلس 
مبادرة  األول،  أمس  “اليونسكو”  والثقافة  والعلوم 
الخاصة  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
باليوم الدولي للضمير، باعتباره وسيلة لتعبئة جهود 
واالندماج  السام  لتعزيز  بانتظام  الدولي  المجتمع 
مستدام،  عالم  بناء  أجل  من  والتفاهم  والتضامن 
وذلك في مبادرة دولية غير مسبوقة تبناها سموه.

المبادرة  االجتماع  في  المشاركة  الــدول  ووصفت 
بضرورة  العالم  تذكير  بهدف  ايجابي  تطور  بأنها 
إرساء ظروف تتسم باالستقرار والرفاه والعاقات 
السلمية والودية القائمة على احترام حقوق االنسان 
والحريات األساسية للناس جميعا با تمييز بسبب 

العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وقالت إن غاية االحتفال باليوم الدولي للضمير، هو 

وضمير  بمحبة  السام  ثقافة  بناء  بأهمية  التوعية 
المجتمعات  فــي  المتبعة  والــقــيــم  ــلــعــادات  ل وفــقــا 
أهمية  وتــأكــيــد  واإلقــلــيــمــيــة،  والــوطــنــيــة  المحلية 
مــن خال  بمحبة وضمير  الــســام  مــبــادئ  انــدمــاج 
وتنفيذ  الــعــامــة  والــتــوعــيــة  الــجــيــد  التعليم  تــوفــيــر 
الروابط  على  الضوء  وتسليط  المائمة،  األنشطة 

القائمة بين السام والتنمية المستدامة.

بمشروع  تــقــدمــت  قــد  الــبــحــريــن  مملكة  وكــانــت 
“اليونسكو”  لمنظمة  التنفيذي  للمجلس  قـــرار 

مــن ضــمــن جــدول  أدرج  وقـــد   ،209 لـــدورتـــه 
إذ  للمجلس،  التحضيري  اجــتــمــاع  أعــمــال 

شارك فيه ممثل عن ديوان صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس الـــــوزراء، 

لمملكة  الــدائــم  المندوب  ونائب 
ــي “الـــيـــونـــســـكـــو”  الـــبـــحـــريـــن فــ
ــاء بــنــت عبدهللا  الــشــيــخــة وفــ
مملكة  طلبت  إذ  خليفة،  آل 
البحرين خال االجتماع من 

المؤتمر  توصية  المجلس 
العام لليونسكو أن يعتمد 
قــرارا  المقبلة  دورتــه  في 
يعلن فيه االحتفال في 5 
أبريل من كل عام باليوم 
مقر  في  للضمير  الدولي 

اليونسكو.

المنامة - بنا
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محرر الشؤون المحلية

د مشروعنا اإلسكاني؟ أهالي الصالحية: هل ُجمِّ

ــالـــي قـــريـــة الــصــالــحــيــة عن  يــعــبــر أهـ
ــرة بــالــتــوجــيــهــات  ــامـ ــغـ ســعــادتــهــم الـ
الــوزراء  رئيس  الصادرة عن  السامية 
خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن سلمان آل خليفة، لوزارة اإلسكان 

ــروع إســكــانــي ألهــالــي  ــشـ بــإنــشــاء مـ
القرية يضم 35 وحدة سكنية.

الميمونة  إبــان زيــارة سموه  كان ذلك 
ــارس مـــن الــعــام  لــلــقــريــة فـــي شــهــر مــ
ــعــام ذاتــه  ال 2018، وفـــي أبــريــل مــن 
القرية؛  واإلسكان  األشغال  وزيرا  زار 

أن  إال  ــي،  األهــال احتياجات  لمتابعة 
د  ُجمِّ “هل  يتساءلون:  اليوم  األهالي 
توجد  ال  ولماذا  اإلسكاني؟  المشروع 
أو تحرك  إشـــارة واضــحــة  اآلن  حتى 
أمـــل في  بــارقــة  إلـــى أن هــنــاك  يشير 

)٠٦(تنفيذ المشروع؟”.

سعيد محمد من الصالحية

إقرار مبادرة سموه لالحتفال باليوم العالمي للضمير سنويًا في “اليونسكو”

راشد الغائب

تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء... إعادة مواطن تعرض ألزمة صحية باليمن
المنامة - بنا

فـــي إطــــار مـــا يــولــيــه رئــيــس الـــــوزراء 
خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
على  حــرص  من  خليفة،  آل  سلمان  بن 
في  بهم  واالهــتــمــام  المواطنين  رعــايــة 
الداخل والخارج، وفي ضوء توجيهات 
ــى حــــل مــشــكــلــة  ــ ــ ــة إل ــمــ ــ ــدائ ــ ــوه ال ــمــ ســ
المواطنين العالقين في الخارج في ظل 

19( في  )كوفيد  انتشار جائحة كورونا 
أرض  إلى  إعادتهم  على  والعمل  العالم 
الوطن، تم مساء أمس إعادة المواطن 
صالح علي سيف إلى أرض الوطن من 
استجابة  الشقيقة،  اليمنية  الجمهورية 
الــمــواطــن  لــمــنــاشــدة ذوي  مـــن ســمــوه 
بعد  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
ــاء وجـــوده  ــن أث تــعــرضــه ألزمـــة صحية 
في اليمن. وبمتابعة من ديوان صاحب 

قامت  ــوزراء،  ــ ال رئيس  الملكي  السمو 
وبالتنسيق مع سفارة  الخارجية  وزارة 
وقــوات  الــريــاض  فــي  البحرين  مملكة 
في  الشرعية  لــدعــم  الــعــربــي  التحالف 
الازمة مع  اليمن، بمباشرة اإلجــراءات 
ذوي  مــع  والــتــواصــل  المعنية  الــجــهــات 
المواطن باستمرار بشكل دوري حرًصا 
وما  حالته  مــن  وللتأكد  سامته  على 
يمكن تقديمه له من مساعدة وتسهيل 

إجـــــراءات عــودتــه إلـــى أرض الــوطــن، 
حيث تم استئجار طائرة لتأمين عودة 
من  اليمنية  الجمهورية  من  المواطنين 
ــى مــطــار مملكة  مــطــار عــدن الــدولــي إل
المواطن  ونقل  أمس،  الدولي  البحرين 
المستويات  بأعلى  سيف  علي  صــالــح 
الــصــحــيــة ومــتــابــعــة حالته  والــمــعــايــيــر 
ــة بــاســتــمــرار لــلــتــأكــد من  ــرحــل خـــال ال

)04(سامته.



يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

وأرسة دار »                   «

بخالص التعازي واملواساة إىل

سلمـــان املحميــد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يف وفاة املغفور له  بإذن الله

ابــــن أخيـــــه

سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس األعىل 

وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم

احتياجات األهالي

ُيعلق “البعض” تباطؤ الحركة على شماعة “كورونا”، وأصبح “األون الين” أو العمل عن ُبعد بمثابة الحجة 
التــي يســوقها البعــض لتبريــر تراجع أداءات بعض القطاعــات، خصوصا تلك المرتبطــة بتقديم خدمات 

فورية للناس، كل الناس.
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه، كعادته يستبق الحدث 

بقرار، ويخطو بسرعات أعلى من التي تمضي بها مؤسسات ومنصات خدمية مهمة.
في مجلس الوزراء اإلثنين الماضي، كان القرار الحكيم واضًحا وموجًها إلى الوزارات التي ُتشرف على 
القطاعات الخدمية، “تجاوبوا بأقصى سرعة مع شكاوى المواطنين”، “لبوا احتياجات األهالي في المدن 
والقــرى”، “خدمــات البنيــة التحتيــة فــي حاجة ماســة إليكم”، هكذا خــرج التوجيه من المجلــس الموقر، 
وهكــذا انطلقــت الهمــم لكي تطلع على واقع المشــكالت في بعض مناطق البالد، فــي القرى والمدن، في 

األزقة والشوارع الرئيسة، وفي دماسة الليل قبل وضح النهار.
قام ثالثة وزراء بزيارة إلى قريتي قاللي وسماهيج، وقفوا بدقة على طبيعة تسربات المياه في بعض 

المناطق بالقريتين، أسبابها ونوعية البنية األرضية المحيطة والحالة التي باتت عليها التربة.
هذا غيض من فيض، وهذا أقل القليل مما يحدث على األرض، متابعة عن ُبعد، أو زيارات ميدانية عن 
قرب، “أون الين” في جانب، واحتكاك - ولكن باحتراز - في جانب آخر، هذه هي يقظة الحكومة، وذلك 

هو ما انطبع في مخيلتي بعد متابعتي ألنشطة األب الرئيس خالل أسبوع بالتمام والكمال.
رغم التعاطي المغلف بالحذر بسبب كورونا، رغم التحذير الذي يمثل هرم الدولة قدوته الحسنة، إال أن 

البعض مازال إما مستهتًرا بالوباء، وإما متناسًيا لتعاليم الضبط والربط والتباعد االجتماعي.
فــي أكثــر مــن موقع وأكثر من قطاع لم يكن االلتزام وافًيا كافًيا شــافًيا، ولم تكن ســلوكيات البعض من 
فصيلة الخمس نجوم لكي نقول إننا استوعبنا دروس الجائحة وحفظناها عن طيب خاطر وظهر قلب، 
لكننــا رغــم يقظــة الدولة، ورغــم ما توليه من اهتمامــات تتوازى في رجاحتها مــع تحقيق أعلى درجات 
التعاطــي واالنتبــاه لتحــركات العــدو الخفــي، إال أن هناك من يحاول ربما من غير قصد أن ُيفشــل جهود 

الدولة في تطويق األزمة.
ربمــا نكــون مــن أفضــل الــدول في نتائج جهــود أثمرت، وفــي مقدمــة المجتمعات التي تفهــم في ثقافة 
مواجهة الجوائح و “تكتيف” التحديات، ولكن البعض ممن يحاولون إفســاد نجاحاتنا، وممن يشــكلون 
طابــوًرا مســتهتًرا بصحــة وحيــاة وأرواح اآلالف، هــم الذيــن يعكرون صفــو أيامنا، ويضيفــون عبًئا على 

أعباء حياتنا، فال يكترثون بما تحاول الدولة أن تقدمه، وما ينبغي عليهم االنصياع له.
األب الرئيس ال يكل وال يمل من التوجيه، من التحذير، من التخاطب عن ُبعد، بل وبالنزول إلى الشارع 
من خالل وزرائه المعنيين لتتبع أحوال الناس ومســتوى الخدمات، لعلها رســالة واضحة للعابثين بأمن 
واستقرار وصحة المواطن، ولعلها خير من ألف توجيه مباشر قد يفهم البعض أنه ال يرتبط بوضع قائم، 

أو أنه بعيد كل البعد عن تحٍد ال يلين، وعن جائحة ال ُتحد، َسِلمت يا وطن، َسِلمت يا مواطن.
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المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
الـــوزراء  ورئيـــس  خليفـــة،  آل 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة،  خليفـــة 
وولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيات تهنئـــة إلى ملكة المملكة 
الشـــمالية  وايرلنـــدا  المتحـــدة 
صاحبـــة  الكومنولـــث  ورئيســـة 

الجاللة الملكـــة اليزابيث الثانية؛ 
بمناســـبة االحتفـــال بذكـــرى عيد 
فيهـــا  أعربـــوا  جاللتهـــا،  ميـــالد 
عـــن أطيـــب تهانيهـــم وتمنياتهم 
والســـعادة  الصحـــة  موفـــور  لهـــا 
المتحـــدة  المملكـــة  ولشـــعب 

وشـــمال ايرلنـــدا الصديـــق بمزيد 
مـــن التقدم واالزدهار، مشـــيدين 
بعمـــق العالقـــات التاريخية التي 
تربـــط بيـــن البلديـــن والشـــعبين 
الصديقين وما تشهده من تطور 

وازدهار.

البلدين بــيــن  الــتــاريــخــيــة  ــات  ــاق ــع ال بــعــمــق  بحرينية  إشــــادة 

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو العهد يهنئون الملكة اليزابيث

المنامة - بنا

استقبل وزير شؤون اإلعالم علي 
الرميحـــي المديـــر العـــام لوكالـــة 
أنباء البحريـــن عبدهللا بوحجي؛ 
دورة  واجتيـــازه  بعـــد مشـــاركته 
التـــي  الثانيـــة  الوطنـــي  الدفـــاع 
عقـــدت بالكليـــة الملكيـــة للقيادة 
واألركان والدفـــاع الوطنـــي بقوة 
دفـــاع البحرين خـــالل الفترة من 
شهر سبتمبر 2019 ولغاية يونيو 

.2020
وهنـــأ وزيـــر اإلعالم المديـــر العام 
لوكالة أنباء البحرين على نجاحه 
في هذه الدورة المتميزة، متمنيا 

له مزيدا من التوفيق والسداد.
وأكد الوزير الـــدور الذي تقوم به 
الكليـــة الملكية للقيـــادة واألركان 
وبرامجهـــا  الوطنـــي  والدفـــاع 
المتطـــورة في إطار ما تحظى به 

مـــن االهتمـــام والدعم مـــن عاهل 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
حمد بن عيسى آل خليفة، القائد 
األعلـــى لالســـتثمار فـــي الكـــوادر 
الوطنيـــة والحرص على االرتقاء 

بقدراتها العلمية والمعرفية.
اســـتمرار  علـــى  الوزيـــر  وأثنـــى 
عقـــد هـــذا النـــوع مـــن الـــدورات 
وزارة  لقيـــادات  المجـــال  وفتـــح 
إخوانهـــم  بمشـــاركة  اإلعـــالم 

مـــن منتســـبي الســـلك العســـكري 
واألمني؛ لتبادل الخبرات وتنمية 
مـــن  مزيـــد  واكتســـاب  القـــدرات 
والتخطيـــط  القيـــادة  مهـــارات 
االســـتراتيجي، وتعزيـــز مفاهيـــم 
األمـــن الوطنـــي، وهو ما يجســـد 
لقـــوة  الـــدور الوطنـــي المخلـــص 
دفـــاع البحرين، ومشـــاركتها في 
تحقيق رؤى التطوير والبناء في 

شتى القطاعات.
مـــن جانبـــه، أعـــرب بوحجي عن 
شـــكره وتقديـــره لوزيـــر اإلعـــالم 
لـــه  الفرصـــة  هـــذه  إتاحـــة  علـــى 
الـــدورة  هـــذه  فـــي  للمشـــاركة 
المتميـــزة، التي ضمـــت نخبة من 
كبار ضبـــاط قوة دفـــاع البحرين 
والحـــرس  الداخليـــة  ووزارة 

الوطني.

الــثــانــيــة ــي  ــن ــوط ال ــاع  ــدفـ الـ دورة  واجـــتـــيـــازه  ــه  ــت ــارك ــش م ــر  ــ إث

وزير اإلعالم يهنئ المدير العام لوكالة أنباء البحرين

الملكة اليزابيث الثانيةسمو رئيس الوزراءجاللة الملك سمو ولي العهد

وزير اإلعالم يستقبل المدير العام لوكالة أنباء البحرين



فــي إنجــاز دولــي جديد يضاف لســجل إنجازات رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، أقــر فريق العمــل التحضيري للمجلــس التنفيــذي لمنظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” أمس الجمعة الموافق 12 يونيو 2020، مبادرة 
صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء الخاصة باليوم الدولي للضمير، باعتباره وســيلة لتعبئة 
جهــود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز الســام واالندمــاج والتضامن والتفاهم من أجل بناء 

عالم مستدام، في مبادرة دولية غير مسبوقة تبناها سمو رئيس الوزراء.
ووصفـــت الـــدول المشـــاركة فـــي االجتمـــاع المبادرة 
بأنهـــا تطـــور إيجابـــي بهـــدف تذكيـــر العالـــم بضرورة 
إرســـاء ظروف تتسم باالســـتقرار والرفاه والعالقات 
السلمية والودية القائمة على احترام حقوق اإلنسان 
والحريات األساســـية للناس جميعا بال تمييز بســـبب 

العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وقالـــت إن غاية االحتفال باليوم الدولي للضمير، هو 
التوعيـــة بأهميـــة بناء ثقافة الســـالم بمحبـــة وضمير 
وفقا للعادات والقيم المتبعة في المجتمعات المحلية 
والوطنيـــة واإلقليمية، وتأكيد أهميـــة اندماج مبادئ 
السالم بمحبة وضمير من خالل توفير التعليم الجيد 
والتوعية العامة وتنفيذ األنشـــطة المالئمة، وتسليط 
الضـــوء علـــى الروابط القائمـــة بين الســـالم والتنمية 

المستدامة.
وكانـــت مملكـــة البحريـــن قـــد تقدمت بمشـــروع قرار 
للمجلس التنفيذي لمنظمة “اليونســـكو” لدورته 209، 
وقد أدرج من ضمن جدول أعمال اجتماع التحضيري 
للمجلـــس، إذ شـــارك فيـــه ممثـــل عن ديـــوان صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء، ونائب المندوب الدائم 
“اليونســـكو” الشـــيخة وفـــاء  لمملكـــة البحريـــن فـــي 
بنـــت عبـــدهللا آل خليفـــة، إذ طلبـــت مملكـــة البحرين 
خـــالل االجتماع مـــن المجلس توصيـــة المؤتمر العام 
لليونســـكو أن يعتمـــد في دورتـــه المقبلة قـــرارا يعلن 
فيـــه االحتفـــال فـــي 5 أبريـــل مـــن كل عـــام باليـــوم 
الدولـــي للضميـــر فـــي مقـــر اليونســـكو؛ امتثـــاال لقرار 
األمـــم المتحدة 73/329 بشـــأن تعزيز “ثقافة الســـالم 
بمحبة وضمير”، ولسائر القرارات التي اتخذتها األمم 
المتحدة لتشـــجيع الحوار بين الحضارات والثقافات 

والشعوب واألنشطة المتعلقة بثقافة السالم. 
وأشادت الشيخة وفاء بنت عبدهللا آل خليفة بمبادرة 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء الخاصة باليوم 
الدولـــي للضمير كونها مبادرة رائدة على المســـتويين 
اإلقليمـــي والدولـــي تعزز مـــن مكانة مملكـــة البحرين 
كدولـــة داعمة للســـالم واألمن واالســـتقرار في العالم 
بما يخدم جهود الدول على مسار التنمية والرخاء. 

وأشـــارت إلـــى أن مبادرة ســـموه كانـــت موضع تقدير 
واحتـــرام جميـــع الـــدول المشـــاركة فـــي االجتمـــاع، 
والذيـــن أعربوا عن ترحيبهم بمـــا تحمله المبادرة من 
دالالت تؤكد إيمان سموه بأهمية إعالء قيمة الضمير 
اإلنســـاني كمرجـــع هـــام فـــي توجيـــه أنظـــار المجتمع 
الدولـــي فـــي مواجهـــة التداعيـــات المدمـــرة للحروب 
والنزاعـــات، وأهميـــة تضافر الجهـــود لحل الصراعات 
بالطـــرق الســـلمية تحفـــظ لإلنســـان حقه فـــي الحياة 

والعيش بأمن واستقرار.
وبينت الشـــيخة وفاء بنت عبدهللا أن االجتماع شهد 
توافقـــا في اآلراء على مشـــروع القـــرار الذي تقدمت 
به مملكة البحريـــن وتبنته المجموعة العربية، والذي 
الدولـــي  باليـــوم  إلـــى االحتفـــال  “اليونســـكو”  يدعـــو 
للضميـــر فـــي الخامـــس مـــن أبريل مـــن كل عـــام، في 
مقر المنظمة بباريس والمكاتب اإلقليمية لليونســـكو، 
وبمشـــاركة جميع الدول األعضاء والشـــركاء، منوهة 
إلى أنه من المقرر أن يتم اعتماد القرار بشـــكل نهائي 
في اجتماع المجلس التنفيذي لليونســـكو في دورته 
209 والمزمـــع عقدهـــا في باريس فـــي الفترة من 29 

يونيو إلى 10 يوليو 2020. 
وأشـــارت مســـودة المشـــروع الذي تقدمت بـــه مملكة 
البحريـــن خـــالل االجتمـــاع، إلـــى أن الجمعيـــة العامة 
لألمم المتحدة كانت قد اعتمدت في 31 يوليو 2019 
القرار 73/329 الذي أعلنت بموجبه يوم 5 أبريل يوما 
دوليا للضمير باعتباره وســـيلة لتعبئة جهود المجتمع 
الدولي بانتظام لتعزيز الســـالم واالندماج والتضامن 
والتفاهم من أجل بناء عالم مســـتدام قوامه الســـالم 

والتضامـــن والوئـــام، في مبـــادرة بحرينية دولية غير 
مسبوقة تبناها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وأكدت الدول المشـــاركة في االجتمـــاع أن االحتفال 
باليـــوم الدولي للضمير يســـهم في اســـترعاء االنتباه 
إلـــى أهميـــة هـــذا اليـــوم بوصفه وســـيلة فعالـــة لدعم 
عمل منظمة “اليونسكو” في مجال نشر ثقافة السالم 
ونبـــذ العنـــف ومســـاعدة الـــدول األعضاء فـــي تنفيذ 
القرار بشـــأن اليوم الدولي للضمير، كما أنه سيســـاعد 
فـــي حفز الحـــوار بين الثقافات بشـــأن ثقافة الســـالم 
بمحبة وضمير، وتعزيز تبادل األفكار ووجهات النظر 
بيـــن مختلـــف المجموعـــات العديدة العاملـــة في هذا 

المجال.
ورأت أن االحتفـــال باليـــوم الدولـــي للضميـــر في مقر 
“اليونسكو” سنويا يرتبط بالعقد الدولي للتقارب بين 
الثقافات والحضارات )2013 ـ 2020(، كما أنه يســـهم 
فـــي تحقيق الغـــرض المنصـــوص عليه فـــي الفقرة 5 
من قـــرار الجمعية العامة رقم 73/329، والتي طلبت 

مـــن األميـــن العـــام لألمـــم المتحدة بـــأن يطلـــع جميع 
الدول األعضاء ومؤسســـات منظومة األمم المتحدة 
ومنظمـــات  واألكاديميـــة  التجاريـــة  والمؤسســـات 
المجتمـــع الدولـــي على هذا القرار مـــن أجل االحتفال 

باليوم الدولي للضمير على النحو المناسب.
وأوضحت الدول المشـــاركة في االجتماع أن أنشطة 
االحتفـــال باليـــوم الدولي للضمير في مقر اليونســـكو 
في باريس والمكاتب الميدانية واإلقليمية لليونسكو، 
وبمشـــاركة جميع الدول األعضاء والشـــركاء، ســـوف 
تتضمـــن كل عـــام العديـــد مـــن األنشـــطة، ومـــن بينها 
حلقات نقاشـــية وندوات ومعارض وحمالت توعوية 
عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعي وأنشـــطة تشـــارك 
فيهـــا مختلف األجيال وســـتكون مخصصة لمناقشـــة 
أوضـــاع الشـــباب، فضـــال عـــن العديـــد مـــن األنشـــطة 

اإلعالمية والصحفية.
يذكـــر أن األمـــم المتحـــدة كانـــت قد أعلنـــت بموجب 
القرار رقـــم A/Res/73/329 بتاريخ 31 يوليو 2019، 
يـــوم الخامـــس مـــن أبريـــل مـــن كل عـــام يوًمـــا دولًيا 
للضميـــر؛ اســـتجابة للمبـــادرة التـــي أطلقهـــا صاحـــب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء؛ بهدف تحفيز المجتمع 

الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية.
وأكـــدت األمم المتحـــدة في حيثيـــات موافقتها على 
مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باعتماد 
اليوم الدولي للضمير في الخامس من أبريل كل عام، 
أن كل القـــرارات التـــي صـــدرت عن المنظمـــة الدولية 
بشـــأن نشـــر ثقافـــة الســـالم وتعزيزهـــا تـــدل على أن 
إعالن اليوم الدولي للضمير وترويجه يســـتندان إلى 
الجهود التي بذلت ســـابقا على نحو متسق ومنهجي 
ويتوافـــق مع جهود المنظمة الدولية واليونســـكو في 

هذا المجال. 
وكانت المديرة العامة المســـاعدة لمنظمة اليونســـكو 
ســـتيفانيا جيانينـــي قـــد أثنـــت في نـــدوة عبـــر تقنية 
التنميـــة  حلـــول  “شـــبكة  نظمتهـــا  المرئـــي  االتصـــال 
المســـتدامة” التابعـــة لألمـــم المتحـــدة بالتعـــاون مـــع 
مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا األميركية 

وديـــوان صاحب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء يوم 
7 أبريـــل 2020 بمناســـبة اليوم الدولـــي للضمير، على 
جهـــود مملكة البحريـــن في الدفع نحـــو اعتماد اليوم 
الدولـــي للضميـــر لما له مـــن أهمية في تعزيز الســـالم 
العالمي وما يتضمنه من دالالت على أهمية التضامن 

الفكري واألخالقي بين البشر.
كمـــا نالـــت مبـــادرة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الوزراء الخاصة باليوم الدولي للضمير إشـــادة دولية 
واســـعة من قبل العديد من المسؤولين والشخصيات 
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  رأوا  الذيـــن  الدوليـــة، 
وإعالمية أن مبادرة ســـموه من شـــأنها أن تســـهم في 
تعزيـــز القيـــم اإلنســـانية المشـــتركة التي تهـــدف إلى 
تحقيق الســـالم واألمن واالستقرار الذي يدعم جهود 
الـــدول علـــى صعيـــد التنميـــة المســـتدامة وتحقيـــق 

الرفاهية للشعوب.
وأكـــدوا أنه في ظـــل الظروف العصيبـــة التي يمر بها 
العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي وباء “كورونا”، 
فـــإن أهميـــة قيمـــة الضميـــر تتمثل في توجيـــه أنظار 
العالـــم إلى أهميـــة التضامن والتعاون وبـــذل الجهود 
المشـــتركة فـــي مواجهـــة هـــذا التحدي العالمـــي، وأن 
مـــن شـــأن هـــذه المبـــادرة أن تعـــزز مـــن دور منظمـــة 
األمم المتحدة ومن خـــالل العمل مع مملكة البحرين 
في تجســـيد تصـــور لعالـــم جديد أفضـــل، بعدما أدت 

االنقسامات إلى انحسار القيم والضمير.
وأشادوا بصاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء وبما 
يمثله من شـــخصية عالمية لها إسهام كبير في تعزيز 
االهتمام بالقضايا اإلنسانية وقضايا السالم والتنمية 
المستدامة، وإثراء العمل الدولي بمبادرات وخطوات 
بنـــاء مســـتقبل  العالـــم؛ مـــن أجـــل  رائـــدة يحتاجهـــا 
أفضـــل ألجيالـــه المقبلة، ومنهـــا يوم الضميـــر الدولي 
باعتباره مبادرة نوعية تســـتهدف ترسيخ قيم الحب 

والمشاركة والتضامن والسالم والرخاء للجميع. 
إن اعتماد منظمة “اليونســـكو” لمبادرة صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الوزراء بشـــأن اليوم الدولـــي للضمير 
واالحتفـــال بهـــا فـــي الخامـــس مـــن أبريـــل كل عـــام، 
يؤكد مدى تأييد وتقدير األســـرة والمنظمات الدولية 
لجهود ســـموه ومبادراتـــه الرامية إلى تعزيز مســـيرة 
العمـــل الجماعـــي الدولي نحو كل ما يوفر لإلنســـانية 
أسباب األمن واالستقرار والرخاء القائم على المحبة 
أساســـية  مرتكـــزات  باعتبارهـــا  والوئـــام؛  والســـالم 

لمختلف خطط وبرامج التنمية المستدامة.

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

إنجــاز دولــي يضــاف لسجــل سـمــو رئيــس الــوزراء
بباريس اليونسكو  في  سنويا  للضمير  العالمي  باليوم  لالحتفال  سموه  مبادرة  ــرار  إق

مبادرة سموه تطور 
إيجابي يعزز من 

العالقات السلمية 
والحريات األساسية

المبادرة تؤكد احترام 
حقوق اإلنسان بال 

تمييز بسبب العرق أو 
الجنس أو اللغة

غاية االحتفال باليوم 
الدولي للضمير 

التوعية بأهمية بناء 
ثقافة السالم
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فخرورون باإلنجاز الدولي الجديد لسمو رئيس الوزراء
اإلنسانية وقيم  للسالم  الداعم  النهج  يرسخ  الضمير  يوم  “الشورى”:  رئيس 

بـــاَرَك رئيـــس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح، لرئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
سلمان آل خليفة، إقرار فريق العمل 
التنفيـــذي  للمجلـــس  التحضيـــري 
للتربيـــة  المتحـــدة  األمـــم  لمنظمـــة 
والعلوم والثقافة )اليونســـكو( أمس 
لالحتفـــاء  ســـمّوه  مبـــادرة  األول 
باليـــوم الدولـــي للضميـــر، باعتبـــاره 
المجتمـــع  جهـــود  لتعبئـــة  وســـيلة 
الســـالم  لتعزيـــز  بانتظـــام  الدولـــي 
واالندماج والتضامـــن والتفاهم من 
أجـــل بناء عالم مســـتدام، مؤكًدا أن 
هـــذه المبادرة التـــي اعتمدتها األمم 
المتحدة، واحتفي بها ألول مرة في 
الخامـــس من شـــهر أبريـــل الماضي، 
ترّســـخ النهج الذي ُجبل عليه ســـمو 

رئيـــس الـــوزراء فـــي دعـــم الســـالم 
العالمي وقيم اإلنســـانية، ومســـاندة 
كل الجهـــود لتعزيز حقوق اإلنســـان 
لجميـــع شـــعوب العالم، وفـــق مبادئ 

العدل والمساواة بين الجميع.
وأعرب رئيس مجلس الشـــورى عن 
الفخـــر واالعتـــزاز باإلنجـــاز الدولـــي 
لســـجل  ُيضـــاف  الـــذي  الجديـــد، 
المنجزات المتعددة والمميزة لســـمو 
رئيـــس الـــوزراء، مؤكـــًدا أن اعتمـــاد 
منظمـــة  لـــدى  ســـنوًيا  اليـــوم  هـــذا 
“اليونســـكو” بموجب مبادرة سموه، 
ـــا رفيًعـــا، وتثميًنا  ُيعـــّد تقديـــًرا دوليًّ
ـــا عالًيـــا لجهود ســـمّوه الحثيثة  أمميًّ
لدعـــم ومـــؤازرة مبـــادرات الضميـــر 
العالمـــي، مـــن أجـــل تعزيز المســـيرة 
الســـالم  جهـــود  وإقـــرار  اإلنســـانية، 

العالمي.
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــار 
إلـــى أنَّ اإلنجـــازات التنمويـــة التـــي 
حققتهـــا مملكة البحريـــن، هي نتاج 
توجيهـــات ودعـــم صاحـــب الجاللة 
التـــي  والجهـــود  المفـــدى،  الملـــك 
بذلهـــا صاحب الســـمو الملكي رئيس 

الوزراء والحكومة الرشيدة، وبدعم 
ومســـاندة ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
ـــن مملكـــة البحريـــن مـــن أن  ممـــا مكَّ
تتبوأ المراتب الدولية المرموقة في 
شتى المجاالت، وبناء ثقافة السالم 
بمحبـــة وضميـــر بمـــا يعـــزز التنميـــة 
المســـتدامة، داعًيـــا معاليـــه المولـــى 
عـــّز وجـــل أن يحفـــظ ســـمو رئيـــس 
الـــوزراء، وأن يســـدد علـــى طريـــق 
الخير خطاه نحو تحقيق المزيد من 
التنمية، ومواصلة المسيرة المباركة 
في ســـبيل خير وعزة ورفعة الوطن 
الجاللـــة  صاحـــب  بقيـــادة  الغالـــي 

الملك.

يوسف بوزبون

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - جمعية “تعايش”

تلقـــت شـــيخة وليـــد البهدهـــي 
وذلـــك  والتبريـــكات،  التهانـــي 
بمناســـبة تخرجها مـــن الثانوية 
العامـــة بمعـــدل % 98. وأهدت 

والديهـــا  إلـــى  شـــيخة نجاحهـــا 
واالصدقـــاء،  األهـــل  وجميـــع 
داعيـــة هللا تعالـــى أن يحقق لها 

مبتغاها في الحياة العلمية.

احتفلت عائلة وكيل وزارة اإلسكان 
الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 

بتخـــرج نجلهـــا الشـــيخ أحمـــد بـــن 
عبدهللا من مدرسة بيان البحرين.

مبروك التخرج

االنســـان  حقـــوق  لجنـــة  عضـــو  أكـــد 
بمجلـــس النواب النائـــب خالد بوعنق 
أهميـــة اليـــوم الدولي للضميـــر، الذي 
الـــوزراء  مـــن رئيـــس  بمبـــادرة  جـــاء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، حيث أقر فريق 
العمـــل التحضيريللمجلـــس التنفيذي 
للتربيـــة  المتحـــدة  األمـــم  لمنظمـــة 
والعلـــوم والثقافة )اليونســـكو( أمس 

الجمعة.
وقـــال بوعنـــق ان ذلـــك يعتبـــر إنجاز 
دولي جديد يضاف لســـجل إنجازات 
القيـــم  تعزيـــز  فـــي  ســـموه  ودور 
التـــي تهـــدف  المشـــتركة،  اإلنســـانية 
إلىتحقيق السالم واألمن واالستقرار، 
الـــذي يدعم جهود الدول على صعيد 
التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية 

للشعوب.
وأردف بوعنـــق إنه في ظل الظروف 
العصيبـــة التـــي يمـــر بهـــا العالـــم فـــي 
الوقـــت الراهـــن بســـبب تفشـــي وباء 
أهميـــة  تظهـــر  المســـتجد،  “كورونـــا” 
أنظـــار  توجيـــه  فـــي  الضميـــر  قيمـــة 
العالم إلى أهميـــة التضامن والتعاون 
وبذل الجهود المشتركة في مواجهة 

هذاالتحدي العالمي.
وقال النائب بوعنق إن اإلنجاز تفتخر 

به البحرين بجميع مدنها وقراها وإن 
ســـموه شـــخصية عالميـــة لها إســـهام 
كبيرفـــي تعزيـــز االهتمـــام بالقضايـــا 
اإلنســـانية وقضايـــا الســـالم والتنمية 
المســـتدامة، معربًا عن عظيم التقدير 
لجهـــود ســـموهالمتواصلة فـــي إثراء 
العمـــل الدولـــي بمبـــادرات وخطوات 
رائـــدة يحتاجها العالم مـــن أجل بناء 
القادمـــة،  ألجيالـــه  أفضـــل  مســـتقبل 
ومنها يوم الضميـــر الدولي الذي يعد 
مبادرة نوعية تستهدف ترسيخ قيم 
الحب والمشاركة والتضامن والسالم 
حيـــاة  وإيجـــاد  والرخاءللجميـــع، 
قوامها اإلحساس بالمسؤولة والتأكد 
مـــن أن لدى الـــدول تنمية مســـتدامة 
التنميةالمســـتدامة  تتطابق وأهداف 

السبعة عشرة.

النائب خالد بوعنق

والتنمية ــام  ــس ال تــعــزيــز  ــي  ف كبير  ــام  ــه إس لــهــا  عالمية  شخصية  ســمــوه  بــوعــنــق: 
البحرين بمدنها وقراها تفتخر بإنجاز سمو رئيس الوزراء

لتســـامح  البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
وتعايش األديان )تعايش( يوســـف بوزبون 
أن إقرار المجلس التنفيذي منظمة والثقافة 
)اليونســـكو( مبادرة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، الخاصـــة باليـــوم الدولـــي للضمير، 
واالحتفـــال بـــه فـــي 5 أبريـــل مـــن كل عـــام 
بمقر اليونسكو امتثاال لقرار األمم المتحدة 
73/ 329 بشـــأن تعزيز “ثقافة السالم بمحبة 
وضميـــر” ولســـائر القـــرارات التـــي اتخذتها 
بيـــن  الحـــوار  لتشـــجيع  المتحـــدة  األمـــم 
الحضارات والثقافات والشعوب واألنشطة 
المتعلقـــة بثقافـــة الســـالم، يمثـــل انتصـــارا 
جديـــدا لمملكـــة البحريـــن واعترافـــا دوليـــا 
كبيـــرا بجهودها مع المجتمع الدولي لتعزيز 
السالم واالندماج والتضامن والتفاهم؛ من 

أجل بناء عالم مستدام.

وأشار بوزبون إلى أن اإلنجاز العالمي يأتي 
ثمـــرة لجهود فكرية وذهنية عميقة اإلدراك 
قـــام بها ســـمو رئيس الـــوزراء فـــي ميادين 
التســـامح وإرســـاء ثقافة الســـالم والمحبة 
والتعايـــش بين الشـــعوب، مع إدراك ســـموه 
ألهميـــة التعايـــش الســـلمي والحـــوار بيـــن 
الحضارات، وشـــعور الضمير اإلنســـاني في 
خلق واقع مســـالم بين جميع شـــعوب وأمم 
العالم بعيدا عن التناحر واالقتتال والفرقة 

والشـــتات، فـــي وقـــت واألمة البشـــرية في 
أشد الحاجة للضمير العالمي لزيادة المحبة 

واأللفة والتسامح بين البشر.
وبّيـــن أن ســـموه وبمـــا حققه مـــن إنجازات 
قـــوة  يســـتمد  ودوليـــة  وإقليميـــة  محليـــة 
فكـــره من توجيهـــات عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ومن إصرار وعزيمة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة في بلـــوغ األهـــداف التي 
ترتقي بمملكتنا الغالية، كما يســـتلهم سموه 
الكريم من شـــعب البحرين المحب تحقيق 
اإلنجـــازات التـــي وضعـــت البحريـــن علـــى 
مصـــاف دول العالـــم التي تحتفـــي باألفكار 
واألمـــن  الســـلم  تحقيـــق  فـــي  المســـاهمة 

الدوليين.

اإلدراك ــة  ــق ــي ــم ع ــة  ــيـ ــنـ وذهـ فـــكـــريـــة  لـــجـــهـــود  ثـــمـــرة  ــش”:  ــ ــاي ــ ــع ــ “ت رئـــيـــس 
إقرار اليونسكو مبادرة سمو رئيس الوزراء إنجاز كبير

إعادة مواطن بعد تعرضه ألزمة صحية باليمن
ــات ســـمـــو رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء... ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ ــذا لـ ــيـ ــفـ ــنـ تـ

الـــوزراء  فـــي إطـــار مـــا يوليـــه رئيـــس 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، من حرص على رعاية 
المواطنيـــن واالهتمام بهـــم في الداخل 
والخـــارج، وفي ضوء توجيهات ســـموه 
الدائمـــة إلـــى حـــل مشـــكلة المواطنيـــن 
العالقيـــن فـــي الخـــارج في ظل انتشـــار 
جائحـــة كورونـــا )كوفيد 19( فـــي العالم 
والعمـــل على إعادتهم إلى أرض الوطن، 
تم مســـاء أمـــس إعـــادة المواطن صالح 
مـــن  الوطـــن  أرض  إلـــى  ســـيف  علـــي 
الجمهورية اليمنية الشـــقيقة، اســـتجابة 
المواطـــن  ذوي  لمناشـــدة  ســـموه  مـــن 
عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعي بعد 
تعرضـــه ألزمة صحية أثناء وجوده في 

اليمن.
وبمتابعـــة مـــن ديـــوان صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، قامـــت وزارة 
ســـفارة  مـــع  وبالتنســـيق  الخارجيـــة 
مملكـــة البحريـــن فـــي الريـــاض وقوات 
التحالـــف العربـــي لدعـــم الشـــرعية فـــي 
اليمن، بمباشـــرة اإلجـــراءات الالزمة مع 
الجهـــات المعنيـــة والتواصـــل مـــع ذوي 
المواطن باســـتمرار بشكل دوري حرًصا 
علـــى ســـالمته وللتأكـــد من حالتـــه وما 
يمكن تقديمه له من مســـاعدة وتسهيل 
الوطـــن،  إلـــى أرض  إجـــراءات عودتـــه 
حيث تم اســـتئجار طائرة لتأمين عودة 
المواطنيـــن من الجمهوريـــة اليمنية من 
مطـــار عـــدن الدولـــي إلـــى مطـــار مملكة 

البحريـــن الدولي أمـــس، ونقل المواطن 
صالـــح علـــي ســـيف بأعلى المســـتويات 
حالتـــه  ومتابعـــة  الصحيـــة  والمعاييـــر 
مـــن  للتأكـــد  باســـتمرار  الرحلـــة  خـــالل 

سالمته.
من جانبها، عبرت عائلة المواطن صالح 
علي ســـيف عـــن خالص الشـــكر وعظيم 
التقديـــر لصاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء على توجيهات ســـموه الكريمة 
لمتابعـــة حالة والدهم وتســـهيل عودته 
ســـالما إلـــى ارض الوطـــن، مؤكديـــن ان 
وقفـــة ســـموه ومســـاعدته لجميـــع ابناء 
شـــعب البحرين فـــي مختلـــف الظروف 
ليســـت بغريبـــة علـــى ســـموه، وال يمكن 
المواقـــف  تنســـى فســـموه صاحـــب  أن 

اإلنســـانية العظيمـــة تجاه ابناء شـــعبه، 
داعيـــن هللا ان يحفـــظ ســـموه ويديمـــه 

ذخرا وعزا للوطن وشعبه.
وقالـــوا “كل الشـــكر واالمتنـــان لصاحب 
الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
وللمســـؤولين في ديوان ســـموه ووزارة 
الخارجية وســـفارة مملكة البحرين في 
المملكة العربية الســـعودية، الذين بذلوا 
كل جهد ممكن لتســـهيل عودته وتوفير 
كل ســـبل الرعاية والتجهيزات الصحية 
الالزمة، وكانوا يتابعون معهم اوال بأول 
كل مـــا يســـتجد لطمأنتهـــم حتـــى عودة 
والدهـــم بســـالمة هللا إلـــى أرض الوطن 

واكتمال فرحتهم بعودته”.

علي الصالح

المنامة - بنا
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محرر الشؤون المحلية

البحريـــن  شـــباب  مـــن  عـــدد  أكـــد 
مثلتهـــم جمعيـــة الخالدية الشـــبابية 
أهميـــة المبـــادرة التي قادها ســـموه 
في تعبئـــة جهـــود المجتمـــع الدولي 
لتعزيز السالم والتسامح واالندماج 
والتفاهم والتضامن، ومعتبرين يوم 
الضمير إنجـــاز بحريني عالمي يعود 

فضله الى سمو رئيس الوزراء.
مـــن جانبـــه اعـــرب رئيـــس جمعيـــة 
الخالديـــة الشـــبابية إبراهيـــم راشـــد 
عن وافـــر التقدير واالحترام لرئيس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
علـــى جهـــود ومبـــادرات ســـموه في 
تشجيع التســـامح والتراحم والوئام 

بين مختلف الشعوب.
وأشـــاد راشـــد بتبنـــي ســـموه لهـــذه 
الجمعيـــة  إلـــى  وتقديمهـــا  المبـــادرة 
العامـــة لمنظمـــة األمـــم المتحدة في 
إطار البند الخاص بـ “ثقافة الســـالم” 
مـــن خـــالل بعثـــة مملكـــة البحريـــن 
الدائمـــة لـــدى األمـــم المتحـــدة فـــي 

نيويورك.

علـــى  البحريـــن  شـــباب  أثنـــى  كمـــا 
األهـــداف والقيـــم التـــي تدعـــو إليها 
مبادرة سموه، مؤكدين أنها تتماشى 
مـــع القيـــم األساســـية التـــي يتبناها 
تحالف األمـــم المتحـــدة للحضارات 
بهـــدف بنـــاء مجتمع عادل وســـلمي 
خطـــة  تحقيـــق  لدعـــم  ومتكامـــل 

التنمية المستدامة 2030.

تهدف إلى بناء مجتمع عادل وسلمي ومتكامل لدعم التنمية المستدامة
شباب البحرين يشيدون بمبادرة سمو رئيس الوزراء

محرر الشؤون المحلية المنامة - وزارة الداخلية

تحـــت رعاية رئيـــس الجمارك الشـــيخ 
أحمـــد بن حمـــد آل خليفة، تـــم تنظيم 
حفـــل تكريـــم الموظفيـــن الفائزين في 
مســـابقة “طـــور نفســـك”، والتي تهدف 
شـــؤون  منتســـبي  كفـــاءة  رفـــع  الـــى 
الجمارك وتطوير قدراتهم الذاتية في 

مجال العمل.
وأوضـــح رئيـــس الجمـــارك أن تنظيـــم 
النسخة األولى للمســـابقة، يأتي ضمن 
جهـــود شـــؤون الجمـــارك فـــي تحقيق 
مؤشـــرات عالية في األداء المؤسسي 
صاحـــب  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا  وذلـــك 
الســـمو الملكي ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء، بـــأن التنمية البشـــرية، عنصر 

محـــوري في نهضـــة البحرين، مشـــيدا 
الداخليـــة  لوزيـــر  المســـتمر  بالدعـــم 
تنفذهـــا  التـــي  والبرامـــج  للخطـــط 
العمـــل  منظومـــة  لتطويـــر  الجمـــارك 

وتحديثها.
وأضـــاف أن محـــاور المســـابقة، تؤكـــد 
علـــى أهميـــة التغييـــر اإليجابـــي الذي 
يبدأ من الداخل، حيث أن كل مؤسسة 

حكومية على دراية تامة باحتياجاتها 
الفعلية، األمر الـــذي يمكنها من تنظيم 
والمســـابقات  البرامـــج  هـــذه  مثـــل 
يحتاجهـــا  التـــي  المطلوبـــة  بالصـــورة 

منتسبو شؤون الجمارك.
وأشـــار إلى أن شـــؤون الجمارك تسعى 
دائمـــا إلـــى التطويـــر الذاتـــي وصقـــل 

المهارات الوظيفية.

قــدراتــهــم وتــطــويــر  ــارك  ــم ــج ال شـــؤون  منتسبي  ــاءة  ــف ك رفـــع  إلـــى  تــهــدف  المسابقة 
برعاية رئيس الجمارك... تكريم الموظفين الفائزين في “طور نفسك”
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

يتقدم
خالد جناحي رئيس مجلس إدارة »فيجن ٣« 

وأخواه عصام ورشاد عضوا مجلس اإلدارة

بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى الزميلة

 إلـهــام حـــســن
وعموم عائلتها الكريمة 

في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى

والــدتها
الحاجة غالية أحمد جاسم المرزوق

سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

منظمة العمل العربية وقصة بيت القذافي
Û  من بين أوراقي المبعثرة عثرت على ما يلي: في شهر

مــارس من العام 2002 ترأســُت وفــد مملكة البحرين 
المشــارك فــي أعمال الدورة 29 لمؤتمــر العمل العربي 

الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.
Û  وتتولــى منظمــة العمــل العربيــة تنظيــم هــذا المؤتمر

فــي الربــع األول مــن كل عام، ويحضــره وزراء العمل 
مــن كل الــدول العربيــة، ومشــاركون يمثلــون رجــال 
األعمال والعمال من كل هذه الدول، إلى جانب وفود 
تمثل منظمات نقابية عربية ومراقبون، وقد انضمت 

البحرين إلى عضوية هذه المنظمة في العام 1977.
Û  وكان جــدول أعمــال تلــك الــدورة كســابقاتها يتضمن

بنــودا رئيســية ثابتة ومتكــررة، وقــرارات وتوصيات 
مــن  الــدورة  هــذه  إلــى  وأحيلــت  ُرحلــت  قــد  كانــت 
إلــى  بعــض منهــا  أو  يتــم ترحيلهــا  والتــي  ســابقاتها 
الدورات الالحقة، إلى جانب مناقشة المسائل المالية 
واإلدارية وميزانية المنظمة التي كانت تشتكي دائًما 
مــن عجــز مالي ينتج كل عام عن تخلف بعض الدول 
أو الجمهوريــات العربيــة التقدميــة الديمقراطيــة عن 
للمنظمــة،  الماليــة  والتزاماتهــا  اشــتراكاتها  تســديد 

وتقوم الدول الخليجية الرجعية بتغطية العجز.
Û  لقــد كانــت مشــاركتي فــي تلــك الــدورة آخر مشــاركة

لــي فــي دورات مؤتمــر العمــل العربــي، حيــث إننــي 
بنهايــة ذلــك العــام ُنقلــت مــن وزارة العمل والشــؤون 

االجتماعية وأسندت إلّي مهمة وزارية أخرى.
Û  الختامــي بالبيــان  أعمالهــا  الــدورة  تلــك  واختتمــت 

المعتــاد فــي ظهيــرة يــوم الجمعــة الثامــن مــن شــهر 
مــارس، تبعــه مأدبــة غــذاء فــي إحــدى قاعــات فندق 
الوفــود  كانــت تســكنه معظــم  الــذي  النيــل  هيلتــون 
المشاركة، وعلى الطاولة الرئيسة المخصصة للوزراء 
ورؤســاء الوفــود كان النجــم الالمــع هــو وزيــر العمــل 
الليبــي، وكان العقيــد معمــر القذافي قد ألغى تســمية 
“وزير” واســتبدلها بكلمة “أمين” وغير اســم الوزارات 
ر أشياء كثيرة أخرى،  إلى “لجان شعبية عامة” كما غيَّ
فأصبــح زميلنــا الليبــي يحمــل مســمى )أميــن اللجنــة 
الشــعبية العامــة للقــوى العاملة والتدريب والتشــغيل 
الشــعبية االشــتراكية  الليبيــة  العربيــة  بالجماهيريــة 

العظمى(.

Û  فــي ذلــك الوقــت كان المديــر العــام لمنظمــة العمــل
قويــدر،  إبراهيــم  الدكتــور  العزيــز  الصديــق  العربيــة 
وهــو ليبــي كان يتقلــد منصًبــا قيادًيا رفيًعا فــي ليبيا 
قبــل تعيينــه مديــًرا للمنظمة، وكان مــن ضمن الحلقة 
القريبــة مــن مركز اتخــاذ القرار في ليبيا، وبالمناســبة 
فإنه عندما انتهت والية المدير العام السابق للمنظمة 
العراقي بكر محمود رســول في العام 2000 رشــحت 
البحريــن لهــذا المنصــب األخ عبــدهللا راشــد بوحجي 
المدنــي، الــذي كان وكيــل وزارة العمــل حتــى العــام 
1995 كأول خليجــي يترشــح لهــذا المنصــب، إال أن 
ذلــك ربمــا لم يكن ممكًنا أو مقبواًل وقتها، فلم يحالفه 
الحــظ فانتخب الدكتــور إبراهيم قويدر، مع العلم إن 
المديــر العــام الحالــي للمنظمــة هــو الســيد فايــز علي 
المطيــري، كويتي الجنســية، وقــد تولى المنصب منذ 

العام 2015 وتنتهي واليته في 2023.
Û  نعود إلى طاولة الغداء الرئيســية وإلى زميلنا الوزير

أو األمين الليبي، الذي لم يتوقف عن الحديث بصوت 
عال، وبحماس شديد قريب من االنفعال عما حققته 
ليبيــا من إنجــازات منذ أن تولى القذافي قيادتها في 
الفاتح من سبتمبر 1969؛ ومنها “النهر العظيم”، الذي 
ســيحول الجماهيريــة العظمــى مــن صحــارى جرداء 
إلــى واحــات خضــراء، وأكد األميــن أن القذافي ليس 
لــه أي وظيفــة أو منصــب رســمي بعــد أن تخلــى عــن 
منصبه كرئيس للدولة أو رئيس مجلس قيادة الثورة، 
وأصبــح منــذ العــام 1977 مجــرد رمــز ال يحكــم وإنما 
يقــود ويتزعــم، ويحمل لقب “األخ قائــد الثورة” الذي 
أرسى نظاًما سياسًيا مبتكًرا مبنيا على نظرية للحكم 
تقــوم على ســلطة الشــعب عــن طريــق “الديمقراطية 
المباشــرة” مــن خــالل المؤتمــرات الشــعبية كســلطة 
تشــريعية واللجــان الشــعبية كســلطة تنفيذيــة، وقــد 
أصبح القذافي أيًضا فيلســوفا ومفكــًرا وقائًدا أممًيا، 
وألــف كتابــه األخضــر الذي تضمــن “النظريــة العالمية 
الثالثــة” التــي توفر حاًل لكل المشــاكل التــي يواجهها 
العالــم وتبــرز كبديل أفضل للرأســمالية والماركســية، 
وقــد تكــرم األمين بتوزيع نســخ من الكتــاب األخضر 

على كل الوزراء ورؤساء الوفود.
Û  وذكر األمين في نهاية حديثه أنه ُكلف مؤخًرا إليجاد

)شــائكة  وإداريــة  إنســانية  لمعضلــة  حــل  أو  مخــرج 
الجميــع، ال  يعــرف  كمــا  العقيــد،  أن  وهــي  ومعقــدة( 
يملــك بيًتــا خاًصا بــه، وهو لذلك غير مســتقر ويتنقل 
للســكن بيــن الخيم والمعســكرات، إال أنــه يرغب اآلن 
فــي الحصــول على بيت يســكنه شــأنه في ذلك شــأن 
أي مواطــن ليبــي عــادي، وحيــث إنه قد ألغى أســواق 
بيــع وشــراء العقــارات الخاصــة ورســخ نظاما أســماه 
“البيــت لســاكنه والعقــار لشــاغله” فأصبحــت الدولــة 
هي المســؤولة عن توفير الســكن لمواطنيها شــريطة 
اســتيفاء بعــض الشــروط المحــددة، فتقــدم القذافي 
باســتمارة طلــب للحصــول علــى ســكن، إال أن الطلب 
لم يكن مكتماًل ومســتوفًيا كل الشروط وكان ينقصه 
الجــواب علــى ســؤالين؛ األول هــو العمــل أو الوظيفة 
الشــهري؛ ألن  الســكن ومرتبــه  يشــغلها طالــب  التــي 
القذافي ليســت له وظيفة معينة ثابتة ومســجلة في 
ســجالت الخدمــة المدنية أو العســكرية وال يتقاضى 
الموافقــة  المكلفــة  اللجنــة  تســتطع  فلــم  مرتــب،  أي 
علــى الطلــب ورفضته، والعقيد من جهتــه ال يريد أي 
اســتثناء أو تجــاوز القانــون! لقــد كان الزميــل األمين 

جاًدا وأميًنا في طرحه!
Û  والغمــزات واالبتســامات  النظــرات  تبــادل  وبعــد 

واللمــزات بيــن الحضور انتهت مأدبــة الغداء بالدعاء 
وبأصدق التمنيات للزميل األمين بالســداد والتوفيق 
لــه فــي إيجاد حل لتلــك المعضلة اإلنســانية المعقدة! 
وتوجهــت والوفــد المرافق إلى مطــار القاهرة للعودة 
إلــى حضــن الوطــن بعــد أن مــررت بإحــدى حلقــات 
العمــل العربي المشــترك الذي يفتقــد دائًما إلى قواعد 

المصداقية واإلخالص والجدية.
Û  وكانــت تجربتــي األولــى عندمــا شــاركت ألول مــرة

فــي هــذه الــدورات؛ وهــي الــدورة 23 التــي عقــدت 
فــي القاهــرة أيًضــا، وفــي مقــر الجامعــة العربيــة فــي 
شــهر مــارس 1996، وقد كان يــوم األحد 24 من ذلك 
الشــهر يــوم غمرنــي فيــه اإلحســاس بالزهــو والفخــر؛ 
الــدول  جامعــة  مبنــى  مــرة  ألول  ســأدخل  ألننــي 
العربيــة، بيــت العــرب، وجامع شــملهم ورمز وحدتهم 
وتآلفهم، وسألتقي بأمينها العام وقتها السيد عصمت 
عبدالمجيــد ضمــن تقليــد متبــع وهــو قيــام مدير عام 

المنظمــة بمرافقــة أي وزيــر جديــد لتعريفــه باألميــن 
العام. 

Û  وبعــد اللقــاء، وقبــل بــدء االجتماعــات، وفــي ردهــة
الجديــة  غايــة  فــي  شــخص  علــى  أقبــل  الجامعــة 
واالنضبــاط، ينطبــق عليه صفة “طويل القامة واســع 
الصــدر عريــض المنكبيــن”، وعــرف نفســه علــى أنــه 
األميــن العام لالتحــاد الدولي لنقابــات العمال العرب، 
الــذي يتخــذ مــن دمشــق مقــًرا لــه، وأوجــز إلــّي مهــام 
االتحاد أو “رسالته” كما وصفها، وذكرني بأن من أهم 
أهداف منظمة العمل العربية “تنمية وصيانة الحقوق 
والحريــات النقابيــة” و”تيســير تنقــل القــوى العاملــة 
العربيــة داخــل الوطــن العربــي، ومســاواتها بالعمــال 
الحقــوق والواجبــات، والعمــل علــى  فــي  الوطنييــن 
إحاللهــا محــل األيــدي العاملــة األجنبيــة”، وأعطانــي 
نسخا من دستور االتحاد ودستور المنظمة و”الميثاق 
العربــي للعمــل” الــذي صــدر فــي العــام 1965 والــذي 

ُأنشئت على أساسه المنظمة وُأصدر دستورها.
Û  ...“ :بــدأت بقــراءة الميثــاق الــذي جــاء فــي ديباجتــه

وإيماًنــا بأن العرب سيســتعيدون أراضيهم المقدســة 
في فلسطين المغتصبة وسيحررون كل أجزاء وطنهم 
التــي مــا تزال تــرزح تحــت نيــر االســتعمار، واعتزاًزا 
بمــا حققــه مؤتمــر القمة لملــوك العرب ورؤســائهم من 
وحدة الهدف ووحدة الصف في مجاالت واسعة من 
حياة األمة العربية، وإيماًنا بأن تكاتف القوى العاملة 
فــي الوطــن العربي يمثل إحدى الدعامات األساســية 
للوحدة العربية، وإيماًنا بما حققه التعاون في ميدان 
العمــل مــن ضمــان حقــوق اإلنســان العربي فــي حياة 

كريمة أساسها العدالة االجتماعية...”
Û  المصداقيــة إلــى  يفتقــر  الــذي  الحشــو  مــن  وغيرهــا 

والواقعيــة والجدية، والتمنيات التي ندرك اســتحالة 
تحقيقهــا، وخصوًصــا بعــد هزيمــة 67 وغــزو الكويت 
قــراءة  اليــوم  حتــى  أكمــل  فلــم   ،1990 العــام  فــي 
“الميثــاق العربــي للعمل” أو أي من دســتوري المنظمة 
واالتحــاد، وظلــت هــذه المســتندات من بيــن أوراقي 
المبعثرة، مكتفًيا بترديد التحية لوحدة األمة العربية 

وللتعاون والتكاتف بين شعوبها!

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة
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قــال وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد النعيمي لـ “البالد” إن الوزارة تعد العدة في الوقت الحالي النطالق العام الدراســي المقبل بإذن 
هللا، واســتكمال جميــع متطلباتــه الماديــة والبشــرية والفنيــة، بالتعــاون والتنســيق مــع الجهات كافــة ذات العالقــة بالمملكة، ومن 
ضمنهــا الفريــق الوطنــي الطبــي للتصدي لفيــروس “كورونا”، وذلك من منطلق المحافظة على ســالمة منتســبي المــدارس واألبناء 

الطلبة وأولياء أمورهم الكرام.

وأشار إلى أن التعّلم عن ُبعد سيشكل ركًنا 
أساسًيا من المنظومة التعليمية في العام 
الدراســـي المقبل، خاصًة بعدما أثبت هذا 

النمط من التعّلم نجاحه وجدواه.

نتائج إيجابية

وأكد النعيمي أن الـــوزارة فخورة بقدرتها 
علـــى اســـتكمال العـــام الدراســـي بنجـــاح، 
بعـــد مواجهـــة تعليـــق الدراســـة النظاميـــة 
الناتج عن تفشـــي فيـــروس “كورونا”، من 
خالل تطبيق تجربـــة التعّلم عن ُبعد التي 
تعـــد األولى مـــن نوعها في تاريـــخ مملكة 
البحريـــن التعليمـــي، والتـــي أثمـــرت عـــن 
نتائـــج إيجابيـــة، بفضـــل الجهـــود الجبارة 

والتعـــاون الكبيـــر بيـــن منتســـبي الـــوزارة 
وأوليـــاء  والطلبـــة  التربـــوي  والميـــدان 

أمورهم.
وأشار الوزير إلى أن األرقام واإلحصاءات 
تعكس حجم الجهـــود المبذولة في قطاع 
الفتـــرة  هـــذه  خـــالل  والتعليـــم،  التربيـــة 
االســـتثنائية فـــي تاريـــخ البـــالد والعالـــم، 
حيـــث بلـــغ إجمالـــي إنتـــاج المعلمين فقط 
للطلبـــة  المتـــاح  الرقمـــي  المحتـــوى  مـــن 
بجميع مراحلهم الدراســـية، وفي مختلف 
المـــواد الدراســـية، عبر البوابـــة التعليمية، 
خالل الفصل الدراســـي الثاني، في الفترة 
من شـــهر مـــارس وحتى نهاية شـــهر مايو 
2020، أكثـــر مـــن نصـــف مليـــون محتـــوى 

رقمي متنوع.

تقييم األداء

صعيـــد  علـــى  أمـــا 
تقييـــم  تطبيقـــات 
األداء، فقـــد أوضـــح 
جهـــود  أن  الوزيـــر 
فـــي  الـــوزارة 
أداء  متابعـــة 
لطلبـــة  ا

بشـــتى  ومســـاعدتهم  التطبيقـــات،  لهـــذه 
الســـبل على إنجازها، ســـواًء عبر الوسائل 
الرقمية أو بإيصالها لهم بأي طريقة أخرى، 
قـــد أســـهمت فـــي تحقيق نســـبة مشـــاركة 
ممتـــازة بلغـــت نحو 100 % فـــي المراحل 
التعليميـــة الثـــالث: االبتدائـــي واإلعدادي 

والثانوي.
وأكد الوزيـــر أن ما تحقق من نتائج طيبة 
خـــالل هـــذه الفتـــرة يعـــود إلـــى الجهـــود 
المبذولـــة خـــالل الســـنوات الماضيـــة على 
صعيد مشروع جاللة الملك حمد لمدارس 
المســـتقبل، الـــذي تـــم تعميمه علـــى جميع 
المـــدارس في العـــام 2009، والـــذي ترتكز 
المعلومـــات  تقنيـــة  دمـــج  علـــى  رؤيتـــه 
واالتصـــال في عمليـــات التعليـــم والتعلم، 
إكســـاب  نحـــو  موجهـــة  تكـــون  بحيـــث 
المتعلميـــن المهارات الالزمـــة للتحول إلى 
مجتمـــع المعلومات واالقتصاد القائم على 
المعرفة، والذي وفر البنية التحتية لجميع 
المدارس من تشـــبيك وأجهـــزة إلكترونية 
كاختصاصـــي  مســـاندة  بشـــرية  وكـــوادر 
قـــدرات  وتطويـــر  التعليـــم،  تكنولوجيـــا 
بتطبيـــق  المعنييـــن  وجميـــع  المعلميـــن 
لمواكبـــة  المشـــروع  تطبيـــق  ومتابعـــة 
توظيف التقنيـــة الحديثة، وتكوين ثقافة 
التعلـــم اإللكترونـــي بالمـــدارس، ثـــم فـــي 
2015 تـــم تطبيق برنامج التمكين الرقمي 
فـــي التعليـــم، والذي يعد مرحلـــة متقدمة 
المســـتمر الكتســـاب  التدريـــب  تســـتهدف 
القدرة على توظيف تكنولوجيا المعلومات 
واالتصال في العمليـــة التعليمية التعلمّية 
والعمليات المســـاندة لهـــا وذات الصلة بها؛ 
من أجـــل بناء الكفـــاءات الوطنية القادرة 
علـــى إنتـــاج المحتـــوى التعليمـــي الرقمي، 
اإلبـــداع  علـــى  قـــادرة  أجيـــال  وتخريـــج 
واالبتـــكار والريادة وإنتـــاج معرفة رقمية 

نوعية منافسة.

النعيمي لـ “^”: التعلم عن ُبعد ركن أساس بالعام الدراسي المقبل
“التربية” تعد العدة النطالقة العام الجديد.. واستكمال المتطلبات المادية والبشرية والفنية
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وزير التربية

الوزارة فخورة بقدرتها 
على استكمال العام 

الدراسي بنجاح

 100 % نسبة 
مشاركة الطلبة 

بالتطبيقات 

األرقام واإلحصاءات 
تعكس حجم الجهود 

خالل الفترة االستثنائية

د مشروعنا اإلسكاني؟ أهالي الصالحية يتساءلون: هل ُجمِّ
بــيــتــا ـــ 35  ــ ل أرضــــــا  تـــحـــدد  ــم  ــ ل والـــــــــــوزارة  الـــــــــــــوزراء...  رئـــيـــس  ــو  ــمـ ــدوا سـ ــ ــاشـ ــ نـ

يعبر أهالي قرية الصالحية عن ســـعادتهم 
الغامـــرة بالتوجيهـــات الســـامية الصـــادرة 
عن رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لوزارة 
اإلســـكان بإنشاء مشـــروع إسكاني ألهالي 

القرية يضم 35 وحدة سكنة.
كان ذلك إبان زيارة سموه الميمونة للقرية 
في شهر مارس من العام 2018، وفي شهر 
أبريـــل من العـــام ذاته زار وزيرا األشـــغال 
احتياجـــات  لمتابعـــة  القريـــة؛  واإلســـكان 
األهالـــي، إال أن األهالي اليوم يتســـاءلون: 
د المشـــروع اإلســـكاني؟ ولماذا ال  “هل ُجمِّ
توجد حتى اآلن إشـــارة واضحة أو تحرك 
يشـــير إلـــى أن هناك بارقة أمـــل في تنفيذ 

المشروع؟”

عدم التجاوب 

فـــي زيـــارة ميدانيـــة إلـــى القريـــة قامـــت 
بهـــا “البالد”، ورغـــم حرارة الطقـــس إال أن 
األهالـــي رحبوا؛ ألنهم بالفعل يدركون دور 
الصحافـــة، الســـيما صحيفة “البـــالد” التي 
طرحـــت بتاريخ 26 مـــارس 2018 تغطية 
ميدانية مصـــورة قامت بهـــا الزميلة ليلى 
مـــال هللا عـــن مطالب واحتياجـــات أهالي 
القريـــة، والتـــي صـــدرت إثرهـــا توجيهات 
علـــى  للوقـــوف  الـــوزراء؛  رئيـــس  ســـمو 
وبالتنســـيق  القريـــة،  أهالـــي  احتياجـــات 
مـــع رئيـــس لجنة اإلســـكان بالقرية حســـن 
األهالـــي،  مـــن  عـــددا  التقينـــا  اإلســـكافي، 
حيـــث يركـــز اإلســـكافي إلـــى أن المطلـــب 
الرئيس اآلن هو إدراج مشروع الصالحية 
اإلســـكاني ضمن خطة الوزارة السيما في 
ظل عدم التجاوب مع مناشـــدات األهالي، 
والتســـريع فـــي تغطيـــة الطلبـــات القديمة 
إلنهـــاء معاناة األســـر المدرجة على قوائم 

االنتظار.

أين موقع األرض؟

ويستدرك اإلســـكافي ليقول: “لقد تشرفنا 
نحـــن األهالي بزيارة ســـمو رئيس الوزراء 
رعاه هللا، كما تشـــرفنا بـــكل اعتزاز بزيارة 
صريًحـــا  أكـــون  ودعنـــي  للقريـــة،  ســـموه 
ألقـــول إن القريـــة التـــي عانـــت اإلهمـــال 
لسنوات، وجدت في هذه الزيارة المباركة 
األمـــل والتفـــاؤل، وهذا ما نشـــعر به فعلًيا 
نطـــرح  ربمـــا  اليـــوم  أننـــا  إال  كمواطنيـــن، 
ســـؤااًل واحًدا ثم تأتي بعده بقية األسئلة: 
“أيـــن موقـــع األرض التـــي ســـيقام عليهـــا 

المشروع؟ وما الخطوة التالية نحو البدء 
في تنفيذه؟”.

هذا هو وضع األراضي

يمسك المواطن عبدالكريم شاهين طرف 
الحديـــث ليقـــول: لقـــد مضى عامـــان ولم 
يطـــرأ جديد وهـــا نحن نرى فـــي األراضي 
حول القرية كيف تنتشر فيها مواقع سكن 
العمال والحظائر وأماكن بيع الرمل، ونحن 
نتســـاءل: “هل قريتنا ســـكنية أم صناعية 
أم زراعيـــة؟ فهنـــاك مـــن يبيع مـــواد البناء 
واألعـــالف ومخـــازن كثيـــرة، وهـــذا غيـــر 

صحيح والبد من النظر إلى مشروعنا”.

ويتفق كل من المواطنين إبراهيم المقهوي 
وعباس مكي، عالوة أنه عالوًة على وجود 
منازل آيلة للســـقوط فـــي القرية، يجب أال 
ننســـى أن هناك طلبات لشباب القرية ممن 
ال يملكون سكًنا يضمهم مع أسرهم، ونحن 
ننتظر وعـــود تطوير الصالحية، وكلنا أمل 

في أن يتحرك الوضع.

نحتاج “قناة تواصل”

ويختصر المواطن علي السابودي المشهد 
لمعانة األهالي، فيوضح أنه ليس هناك أي 
تحرك على المشـــروع الذي يغطي طلبات 

األهالـــي، فالمشـــروع كما تـــم اإلعالن عنه 
يضم 35 وحدة سكنية، وكلما نريده حالًيا 
هـــو وجود قنـــاة نتواصـــل مـــن خاللها مع 
المســـؤولين في وزارة اإلســـكان، ونتمنى 
أن نتمكن مـــن التواصل مع الوزارة، والبد 
من اإلشـــارة هنا إلـــى أن محافظ العاصمة 
الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة 
والمســـؤولين فـــي المحافظة لـــم يقصروا 
وتابعـــوا، لكننا نأمل فـــي أن تطلعنا وزارة 
اإلســـكان على خطوات المشـــروع ومدته 

الزمنية.

إبراهيم المقهوي

عبدالكريم شاهين

علي السابودي

عباس مكي
حسن اإلسكافي أمام الفتة قرية الصالحية 

سعيد محمد من الصالحية
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المنامة - وزارة الداخلية

صرح المديـــر العام لإلدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة بـــأن 
شرطة المباحث الجنائية تمكنت 
من القبض على شخص )23 عاما( 
يقـــوم بحفر كتابات ورســـوم على 
ترخيـــص  دون  )وشـــم(  الجســـم 

بمزاولة هذا النشاط.
وأوضح أن المذكور كان قد نشـــر 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  إعالنـــا 
االجتماعـــي، وعليـــه تـــم مباشـــرة 
التـــي  والتحـــري  البحـــث  أعمـــال 
عليـــه  القبـــض  عـــن  أســـفرت 
متلبســـا والتحفـــظ علـــى األدوات 

المستخدمة.
لـــإلدارة  العـــام  المديـــر  وأضـــاف 
العامة للمباحـــث واألدلة الجنائية 
أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمـــة؛ تمهيـــدا إلحالـــة القضية 

إلى النيابة العامة.

القبض على صانع 
وشم غير مرخص

تلقى مندوب صحيفة “البالد” صباح 
يوم أمـــس اتصااًل مـــن المدير العام 
لبلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف؛ 
تجاوًبا مع ريبورتاج الصحيفة الذي 
جـــاء تحت عنوان “ســـاحل يتحول 

إلى حاويات نفايات”.
وأشـــار عبداللطيف إلى أن الساحل 
المذكـــور خاص وليس عامـــا، ولكن 
البلديـــة بادرت من باب المســـؤولية 
فـــوًرا،  تنظيفـــه  إلـــى  االجتماعيـــة 
مشيدة بدور الصحافة الوطنية في 
إبـــراز القضايا التي تهـــم الرأي العام 

بمعالجة مهنية.
وأزالـــت البلديـــة جميـــع المخلفـــات 
من أثـــاث قديم ونفايات شـــخصية 
نظيًفـــا  الســـاحل  ليرجـــع  متنوعـــة؛ 
وصديًقا للبيئة، كما كان عليه سابًقا.

تجاوًبا مع ريبورتاج “^”... وعاصم: شكًرا للصحافة الوطنية
البلدية تزيل النفايات عن الساحل بالجنوبية

نظارات مجانية لرصد الكسوف الليلة... و“من سبق لبق”
ـــن ـــة للبني ـــى الثانوي ـــة عيس ـــة مدين ـــي لمدرس ـــف الخارج ـــا بالموق توزيعه

ســـيجري توزيع نظارات خاصة لرصد كسوف الشمس 
المتوقـــع بتاريخ 21 يونيو بتعاون بين الباحث الفلكي 
البحريني علي الحجري والمحافظة الشـــمالية. وشكر 
الحجـــري المحافظـــة علـــى جهودهـــا، ومشـــيرا إلى أن 
توزيع النظارات ســـيكون اليـــوم األحد 14 يونيو وغدا 
اإلثنين 15 يونيو، من الســـاعة 8 مساء لغاية 9 مساء، 
وذلـــك بالموقـــف الخارجـــي لمدرســـة مدينـــة عيســـى 

الثانوية للبنين المطلة على شارع القدس.
maps. / /:https( وبعث الحجري موقع منطقة التسليم

.)HPYf8Xzrr6sCp2cw5 /app.goo.gl
وقـــال: منعـــا لإلحـــراج عـــدد النظـــارات محـــدود جدا، 
وســـيتم توزيع نظـــارة وحدة فقط لكل شـــخص و”من 
ســـبق لبق”. وعّدد الحجري عددا من المالحظات التي 
يتعيـــن االنتبـــاه لهـــا بشـــأن اســـتخدامات نظـــارة رصد 

الكسوف، وهي: 
- ال تســـتخدم نظـــارة كســـوف الشـــمس أثنـــاء ســـياقة 

السيارة.
- ال تضع النظارة في متناول األطفال، وإنما إرشادهم 

من قبل أولياء األمور لسالمة الجميع.
- الرجـــاء االبتعاد عن بعض أثناء الرصد وعدم تداول 
النظـــارة ما بيـــن األشـــخاص؛ لتجنب انتشـــار فيروس 

كورونا.
وســـيكون هناك بث مباشـــر لكسوف الشـــمس الجزئي 
فـــي البحرين في صبـــاح يوم األحد الموافق 21 يونيو 
2020 في تمام الساعة )07:13( صباحا إلى الساعة 10 

صباحا بتوقيت البحرين.
www.you- / /:https  )وصلـــة البـــث علـــى اليوتيـــوب:
UCvFlDW_O_xpliDHF- /channel /tube.com

.)HwXVQQ علي الحجري

بيانـــا  عماليـــة  نقابـــة   14 أصـــدرت 
علـــى  الحكيمـــة  القيـــادة  يشـــكر 
توجيهاتهـــا لدعـــم المواطنيـــن مـــن 
خالل الحزمة االقتصادية وانعاش 
وطننـــا  فـــي  االقتصاديـــة  الحركـــة 
الغالي. وفيمـــا يأتي أبرز ما تضمنه 
البيان: نأمل أن تقدم الدولة ممثلة 
فـــي وزارة العمل وديـــوان الخدمة 
المدنيـــة علـــى وضع خطـــة ضامنة 
يكـــون فيهـــا المواطن هـــو المحور، 
بنـــاء على مـــا تنص عليـــه القوانين 
والعهـــود  واالتفاقـــات  المحليـــة 
الدولية، حيث ينص الدســـتور على 
أن العمـــل واجب علـــى كل مواطن، 
تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير 
العـــام، ولـــكل مواطـــن الحـــق فـــي 
العمـــل وفـــي اختيـــار نوعـــه وفقـــا 
للنظـــام العـــام واآلداب، كمـــا ينـــص 
على ضرورة أن تكفل الدولة توفير 
للمواطنيـــن  الالئـــق  العمـــل  فـــرص 

وعدالة شروطه.
نؤكـــد ضـــرورة أن تكـــون األولويـــة 

في هذه الفترة لآلتي:
الشـــركات  مـــن  التعهـــد  أوال: 
والمؤسســـات بعـــدم فصـــل العمال 
الدعـــم  انتهـــاء  بعـــد  البحرينييـــن 
الحزمـــة  ضمـــن  لهـــم  المقـــدم 

االقتصادية.
ثانيـــا: توفيـــر فـــرص عمـــل الئقـــة 
للبحرينييـــن العاطليـــن عـــن العمـــل 
خصوصـــا فـــي الـــوزارات والهيئات 

الحكومية والشركات الكبرى.
فـــي  البحرينييـــن  إحـــالل  ثالثـــا: 
الوزارات والهيئات الحكومية محل 
العمالـــة الوافـــدة العاملـــة فـــي هذه 
المواقع التي من الممكن استبدالهم 
بعمالة بحرينية على غرار ما حدث 

في بعض دول الخليج.
رابعـــا: تقليـــص الهوة فـــي الرواتب 
بين عمـــال القطاع العـــام والخاص 

بمـــا يصب فـــي مصلحـــة االقتصاد 
البحريني.

خامســـا: يجـــب وضـــع ضوابط من 
للوطـــن  العامـــة  المصلحـــة  أجـــل 
المراكـــز  مـــن  المواطنيـــن  بتمكيـــن 
الكبـــرى  بالشـــركات  القياديـــة 
والمؤسسات الحكومية، بما يعكس 
التوجه الصحيـــح للبحرنة وضمان 

استمراريتها.
تنفيـــذ  ضـــرورة  نؤكـــد  سادســـا: 

توصيات لجنة البحرنة البرلمانية.
إننا ندرك بأن تداعيات أزمة كورونا 
ســـتعمق المشكلة في ســـوق العمل 
وممـــا يزيـــد فيها هو أعـــداد العمالة 
المخالفة. ونعتقد بأن الواجب على 
وزارة العمـــل إحـــداث عملية توازن 
لمصلحـــة العمالـــة الوطنية بدال من 
إغراق السوق بالعمالة غير الماهرة 

وغير النظامية.

النقابات الموقعة

1 - نقابة شركة الحد للطاقة.
2 - نقابة التأمين.

3 - نقابة عمال جارمكو.
.DHL 4 - نقابة عمال شركة

للمضيفيـــن  العامـــة  النقابـــة   -  5
الجويين.

6 - نقابة طيارين طيران الخليج.
العامـــة  العماليـــة  النقابـــة   -  7

لمجموعة فوالذ.
8 - النقابة العمالية لشركة ألبا.

9 - النقابـــة العامـــة للعامليـــن فـــي 
قطاع الفندقة والتموين.

10 - نقابة شـــركة البحرين الدولية 
لرذاذ المعادن.

لإلنشـــاء  العامـــة  النقابـــة   -  11
والمقاوالت والخدمات.

للموانـــئ  العامـــة  النقابـــة   -  12
البحرية.

13 - نقابة عمال بافكو الحرة.
14 - نقابة أسري العمالية.

14 نقابة: لتقليص هوة رواتب القطاعين

البلدية تزيل النفايات

إلى جنان الُخلد يا المحميد
Û  مــا معنــى أن تفقــد شــخصا عزيــزا دون قــدرة أطــراف أصابعك على

تمريرهــا علــى راحتــي يديــه، بينمــا جســداكما المعانقــان يهمــان في 
االنفصال إلى األبد عن بعضهما إيذانا بتسليم الروح لبارئها؟!

Û  هكذا خيل إليَّ وأنا أودع زميلنا الســابق في صحيفة “البالد” الشــاب
الخلــوق محمــد المحميــد، الــذي جمعتنــا معــه، رغــم وجــوده لفتــرة 
قصيــرة فــي الصحيفــة، ذكريــات ال تمــوت؛ لدماثــة الخلــق التي كان 

يتمتع بها )رحمه هللا( وحبه المتأصل في مساعدة اآلخرين.
Û  كان )رحمــه هللا( حريصــا علــى أداء الصالة فــي وقتها وكثير الصيام

فــي األيــام المســتحبة، لدرجة أنني أتوقف عن الســؤال عمــا إذا كان 
يرغــب فــي تنــاول وجبــة الغــداء معنــا فــي أيــام اإلثنيــن والخميس 

لمعرفتي أنه يتقرب أكثر لربه عبر الصيام في هذين اليومين.
Û  يحســب لمحمد أنه كان متدينا وورعا، وهذا األمر يمكنك مالحظته

عبر منشــوراته في حســابه الشــخصي في االنســتغرام المليء بحث 
المتابعيــن علــى التقــرب للــه ومقــوالت مأثــورة لمشــايخ لهــم وزنهــم 

الوعظي، وأبرزهم الشيخ المرحوم محمد متولي الشعراوي.
Û  نــم قريــر العيــن أخي محمد، وتذكر أن الطيبيــن أمثالك خالدون إلى

األبد.

jasim.abdulla@albiladpress.com

جاسم اليوسف

عنفوان محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

سترة - جامعة العلوم التطبيقية المنامة- أمانة العاصمة

ضمن إجراءاتها المتخذة للتعامل مع 
الظروف االســـتثنائية التي تشـــهدها 
مملكـــة البحرين والعالـــم، وبناء على 
توجيهات اللجنة التنسيقية لمواجهة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 
19( برئاســـة ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، والتـــي 
أكدت ضـــرورة دعـــم الطلبـــة، بادرت 
جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة بإيصـــال 
الكتـــب الدراســـية إلـــى طلبتهـــا؛ فـــي 
خطـــوة منهـــا للتســـهيل علـــى الطلبة 
والحفـــاظ علـــى ســـالمتهم، بمـــا يعزز 

عملية التعليم عن بعد.

وحرصت الجامعة أثناء هذه الظروف 
على ابتكار كل ما هو جديد؛ لتسهيل 
العمليـــة التعليميـــة علـــى طلبتهـــا من 
خالل سلســـلة مـــن الخدمات الرقمية 
واإللكترونيـــة التـــي تســـاعدهم على 
استكمال تحصيلهم العلمي والحفاظ 

على ســـالمتهم، كان آخرهـــا المبادرة 
فـــي إيصال الكتـــب إلى الطلبـــة، بعد 
أن أطلقت في وقت ســـابق مجموعة 
من الخدمـــات اإللكترونية منها نظام 
التعليـــم اإللكتروني عن بعد، وخدمة 
الخط الســـاخن، ووحدة الدعم الفني 
لمســـاعدة الطلبة والرد على أسئلتهم 

واستفساراتهم.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجامعة 
غســـان عـــواد حـــرص الجامعـــة دعم 
طلبتهـــا لتحقيق أهدافهـــم من خالل 
مـــا توفـــره لهم من تســـهيالت تســـهم 
فـــي إثراء الحيـــاة الجامعيـــة، مؤكًدا 
أن الجامعـــة تنظـــر للطالـــب باعتباره 

محور العملية التعليمية.

أعلنت أمانـــة العاصمة انتهاء أعمال 
هـــدم مبنى رقم 280 شـــارع الشـــيخ 
عيســـى مجمـــع رقـــم 309 بالمنامـــة 
والمشـــهور باســـم “بنايـــة الكويتـــي” 
بعـــد أن حكمت محكمة االســـتئناف 
المدنيـــة الثانيـــة بتاريـــخ 31 ينايـــر 
2018 بإلزام المستأنف ضدهم بهدم 
العقار موضوع التداعي على نفقتهم 
وفقـــا لإلجـــراءات واألصـــول الفنية 
المقـــررة وفي مدة ال تتجـــاوز ثالثة 
أشـــهر من تاريخ النطق بالحكم وإال 

قامت البلدية بهدمه على حسابهم.
وبذلك فقد أسدل الستار على قضية 
)بنايـــة كويتي ( والتي اســـتمرت في 
أروقة المحاكم لمدة 13 عاما انتصر 

فيها القضاء لموقف أمانة العاصمة، 
وحفاظـــا علـــى أرواح النـــاس، حيث 
كانت تشـــكل خطـــرا علـــى مرتاديها 
والمنطقـــة التي حولها بعـــد أن أنهي 

مالك المبنى عملية هدمه.

وفـــي تصريـــح لهـــا أوضحـــت مديـــر 
عام أمانة العاصمة شـــوقية حميدان 
أنـــه “ بناء على اإلجـــراءات اإلدارية 
والقانونيـــة التـــي قام بهـــا المعنيون 
بأمانة العاصمة وخصوصا الشـــؤون 
االتصـــال  خـــالل  مـــن  القانونيـــة 
فـــي  ضدهـــم  المنفـــذ  ورثـــة  بأحـــد 
دولـــة الكويـــت، فقـــد أســـفرت تلـــك 
االتصاالت إلى مبادرتهم بتنفيذ قرار 
محكمة التنفيذ والقيام بعملية هدم 
المبنى عن طريق إحدى المشـــركات 
المتخصصـــة فـــي هـــذا الشـــأن، وقد 
بدأت عملية الهدم في شـــهر ديسمبر 
مـــن 2019، وانتهت من أعمال الهدم 
كاملة مع نهاية شهر أبريل الماضي.

الطلبة أشادوا بحرص الجامعة على صحتهم وسالمتهم ــر ــم ــت ــس ــم ال الـــعـــمـــل  ــن  ــ مـ ــر  ــ ــه ــ أش  5 بـــعـــد 
“التطبيقية” توصل الكتب الدراسية للمنازل أمانة العاصمة: انتهاء أعمال هدم “بناية الكويتي”

شوقية حميدان

إبراهيم النهام

خلف: تعظيم مساهمة الزراعة بتحقيق األمن الغذائي
التمـــر ونخيـــل  المثمـــرة  األشـــجار  علـــى  للمحافظـــة  جهـــود حثيثـــة 

أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف 
أن الــوزارة ماضيــة فــي جهودهــا الراميــة للمحافظــة علــى المــوارد الوراثيــة 
النباتية، منوها إلى أن اإلستراتيجية تركز على مضاعفة حجم اإلنتاج خالل 

السنوات المقبلة مع ضمان استدامة تلك الموارد لألجيال القادمة.

جـــاء ذلـــك خـــالل زيـــارة قـــام بهـــا الوزير 
خلف إلى وكالـــة الزراعة والثروة البحرية 
الزراعـــة  وكيـــل  بحضـــور  البديـــع  فـــي 
والثـــروة البحريـــة نبيـــل أبوالفتـــح وعـــدد 
علـــى  للوقـــوف  الوكالـــة؛  مســـؤولي  مـــن 
احتياجـــات مختبـــرات الوكالـــة والجهـــود 

المبذولة لتطوير العمل.
وأشـــار الوزير خلف إلـــى أن الوكالة تعول 
كثيـــرا علـــى الجهـــود المبذولة فـــي مجال 
المحافظـــة على األشـــجار المثمرة ونخيل 
تطلعـــات  لتحقيـــق  المملكـــة؛  فـــي  التمـــر 
الحكومة برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، والمتابعة المســـتمرة من قبل ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
القطـــاع  تعظيـــم مســـاهمة  يخـــص  فيمـــا 
الزراعي في تحقيق أمن غذائي مســـتدام 

في مملكة البحرين.
وقال الوزيـــر خلف إن المبادرات الزراعية 
المختلفـــة تأتـــي داعمـــة لجهـــود تحســـين 
الزراعيـــة  األســـاليب  وإدخـــال  اإلنتـــاج 
النباتـــات  إكثـــار  مجـــال  فـــي  الحديثـــة 

والمحافظة على األشجار المثمرة ونخيل 
التمر ذات القيمة االقتصادية العالية.

وذكـــر أنـــه انطالقـــا مـــن جهـــود البحريـــن 
فـــي جعـــل القطـــاع الزراعي محـــورا مهما 
فـــي تحقيق األمن الغذائي مســـتمرة، فقد 
االهتمـــام  عاتقهـــا  علـــى  الـــوزارة  أخـــذت 

بالممارســـات الزراعيـــة الجيـــدة من خالل 
تطوير المختبـــرات الزراعية التخصصية، 
وإنشاء البنوك الوراثية وإدخال األساليب 
القـــدرات  وتطويـــر  الحديثـــة،  الزراعيـــة 
الوطنيـــة مـــن خـــالل البرامـــج التدريبيـــة 

المختلفة للنهوض بهذا القطاع.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات



يعانـــي كثيـــرون مـــن تعطل تنفيـــذ أحكام 
قضائيـــة باتـــة لفـــرز عقاراتهـــم، إذ نقلـــوا لـ 
“البـــاد” عـــن تقـــاذف الجهـــات الحكومية 
المعنيـــة المســـؤولية وامتناعهم عن تنفيذ 

كلمة القضاء.
وقـــال النائب أحمد الدمســـتاني للصحيفة 
والمواطنيـــن  العقارييـــن  مـــن  عـــددا  إن 
تواصلوا معه بشأن تأخر تقسيم األراضي 
وإصـــدار الوثائق العقاريـــة بما يمكنهم من 

إطاق يدهم في التداول والبيع.
وذكـــر أن عـــدد القســـائم المعطلـــة يصـــل 
إلـــى أكثـــر مـــن 200 قســـيمة. وبيـــن أنهـــم 
اســـتنفدوا الخطـــوات القانونيـــة الازمـــة 
إلنجـــاز معاملـــة تقســـيم األراضـــي، ولكـــن 
كل جهـــة معنيـــة تقـــول إنهـــا غيـــر معنيـــة 
بتنفيـــذ الحكـــم القضائـــي بالفـــرز. ولّخص 
بأنهـــم  المتضرريـــن  شـــكوى  الدمســـتاني 
األراضـــي،  لقســـمة  للمحكمـــة  يلجـــأون 
وتشـــييد بيوت عليها، وقبل نطق القضاء 
كلمتـــه تتولـــى هيئة فرز األماك المشـــكلة 
بقرار من وزير العدل والشؤون اإلسامية 
واألوقاف، مســـؤولية إعـــداد تقرير، وفي 
ضوء هـــذا التقرير تقـــرر المحكمة ما تراه 
مناســـبا. وتابـــع أنه فـــي حالـــة المواطنين 
فـــرز  فـــإن المحكمـــة قـــررت  المتضرريـــن 
العقـــارات بقســـمتها لعـــدد مـــن األراضـــي، 
وتلزم جهاز المســـاحة والتسجيل العقاري 

بإصدار وثيقة عقارية بذلك.
المعنيـــة  الجهـــات  أن  الدمســـتاني  وبيـــن 
بموضوع تنفيذ الحكم هي جهاز المساحة 
التخطيـــط  وهيئـــة  العقـــاري  والتســـجيل 

والتطور العمراني.
وطالـــب الدمســـتاني وزيـــر العدل الشـــيخ 
خالد بن علي آل خليفة باتخاذ اإلجراءات 
الازمـــة بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة 
للتوصل لتسوية بشأن هذا الموضوع، من 
خال التواصل مع المدير العام للتســـجيل 
والتســـجيل  المســـاحة  بجهـــاز  العقـــاري 
العقـــاري الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بـــن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، والرئيـــس التنفيـــذي 
لهيئـــة التخطيط والتطوير العمراني نوف 

جمشير.

اإلحالة للعدل

“البـــاد” عـــن  لــــ  وتحـــدث مواطـــن متضـــرر 
معاناتـــه فـــي تقـــاذف المســـؤولية فيمـــا بين 

الجهات المعنية.
وبين أنه دّون شـــكواه عبر برنامج “تواصل” 
مـــن تأخر تنفيـــذ حكم قضائي بقســـمة عقار 
ألرضيـــن، خصوصـــا أن هيئة الفـــرز أصدرت 
تقريـــرا إيجابيا واطمأنت لـــه المحكمة ولهذا 
العقـــار.  بقســـمة  األخيـــرة حكمهـــا  أصـــدرت 
وجاء رد جهاز المساحة والتسجيل العقاري 

العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط  وهيئـــة 
بإحالتـــه لـــوزارة العدل. ورد جهاز المســـاحة 
على الشـــكوى باآلتي: “شـــكرا على تواصلكم 
العقـــاري،  المســـاحة والتســـجيل  مـــع جهـــاز 
ونـــود إفادتكـــم بـــأن وزارة العدل والشـــؤون 
بالتواصـــل  ســـتقوم  واألوقـــاف  اإلســـامية 

معكم لمراجعة األحكام الصادرة”.
أمـــا هيئة التخطيط فـــردت بأن “فرز األماك 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  اختصـــاص  مـــن 
اإلســـامية واألوقـــاف، وهيئـــة التخطيط لم 

تصـــدر أي قـــرار بوقـــف األحـــكام القضائيـــة 
الصـــادرة بشـــأن فـــرز األمـــاك، إذ قـــام جهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقاري بالتنسيق مع 
هيئة التخطيـــط والتطويـــر العمراني إلبداء 
الـــرأي من الناحية الفنية والتخطيطية )...(”. 
وبيـــن أنه عندمـــا عاد لمراجعـــة وزارة العدل 
فـــردت عليـــه األخيـــرة بأنهـــا ليســـت الجهـــة 
المعنية بالموضوع، خصوصا مع وجود حكم 

قضائي بات للتنفيذ.
وقال إنه عندما راجع جهاز المســـاحة وهيئة 

التخطيـــط أجيب على استفســـاراته شـــفويا 
بـــأن لـــدى الجهتيـــن مراجعـــة فنيـــة لبعـــض 
تصنيفـــات العقـــارات؛ وذلـــك لتضررهمـــا من 
إلزامهمـــا بأحـــكام قضائية وهما ليســـا طرفا 
فـــي خصومـــة انتهـــت بإلزامهمـــا بقـــرار لـــم 
يكونـــا علـــى إحاطـــة بـــه. ورد المواطن على 
ذلـــك بأنه يوجد هيئة فـــرز األماك تواصلت 
مع المعنييـــن بالجهتين قبل إصـــدار القضاء 
كلمته، وكان من األولى تســـجيل اعتراضهما 

مسبقا، وليس بعد صيرورة الحكم.

نوف جمشير الشيخ محمد بن خليفةأحمد الدمستاني وزير العدل

تأخر تنفيذ أحكام تقسيم األراضي... و“التخطيط”: ال نوقفها
البيوت بناء  يؤخر  ــي  األراضـ بيع  وتعطيل  مــتــضــرر...   200 مــن  أكثر  الدمستاني: 

رد هيئة التخطيط والتطوير العمرانيرد هيئة التخطيط والتطوير العمراني

حكم قضائي بتقسيم أرض

جهاز التسجيل 
العقاري: 

“العدل” ستراجع 
األحكام القضائية

هيئة التخطيط 
العمراني: فرز 
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راشد الغائب

مئات “الفغاليل” بجنوب البحرين... بشارة كثرة الصافي والشعري
الصغيرة الــبــحــريــة  األحــيــاء  يلتهم  ــوه:  ــرابـ اضـ األســـمـــاك...  لجميع  غـــذاء  الــجــنــوســانــي: 

رصــد مواطنــون بمقاطــع فيديــو نشــرت فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
مجموعــة كبيــرة جــدًا قناديــل البحــر )الفغلــول( فــي جنــوب البحريــن، حيــث 
استبشــر الصيــادون بموســم ســمكي وفير، خصوصــا للشــعري والصافي؛ ألن 

القناديل غذاء لجميع األسماك.

وقـــال البحـــار مهـــدي الجنوســـاني لــــ 
بهـــا  يأتـــي  التـــي  الســـنة  إن  “البـــاد” 
فيهـــا  يستبشـــر  بكثـــرة،   الفغلـــول 
بأســـماك  الكثيـــر  الخيـــر  الصياديـــن 
الصافـــي والشـــعري والكعنـــد، وهنالك 

تجارب كثيرة سابقة تؤكد ذلك.
وتابـــع الجنوســـاني ”لم يـــأت الفغلول 
بحار المملكة العامين الماضيين، ولقد 

كان بالمقابـــل كان المخزون الســـمكي 
بذلـــك  االستشـــهاد  ويمكـــن  قليـــا، 
باالرتفـــاع الكبير في أســـعار األســـماك 

خال تلك الفترة، وبشتى أنواعها”.
أســـباب  هنالـــك  توجـــد  ”ال  وأضـــاف 
الفغلـــول  تربـــط  ومفهومـــة  واضحـــة 
التجربـــة  إال  الســـمكي  بالموفـــور 
الواقعيـــة كمـــا أســـلفت، علمـــا أن أكثر 

أنواع األسماك المرتبطة بحضوره هي 
الصافي”.

عبـــدهللا  البحـــار  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
ال  الفغلـــول  انتشـــار  “إن  اضرابـــوه 
يبشـــر بالخيـــر”، مضيفًا ”هـــذه األحياء 
البحرية سوف تنكس يرقات األسماك 
والصغيرة منها، وســـوف تلتهم جميع 
األحياء البحريـــة الصغيرة من عوالق 

وغيرها”.
وتابع ”هذا الشاهد يؤثر على مخزوننا 
الســـمكي الذي يعاني من االســـتنزاف 

وارتفاع مستويات جهد الصيد”.
فـــي األثناء، يصنـــف قنديـــل البحر أو 
“الفغلـــول” كمـــا يقـــال محليـــًا بأنه من 
الرخويات المصنفة بشعبة الاسعات، 

وهـــو عبارة عن قرص شـــفاف، قوامه 
هامـــي ولـــه أطـــراف طويلـــة رفيعـــة 
تســـمى “لوامـــس”، وهـــو بســـيط غيـــر 
معقـــد، بحيـــث ال يحتـــوي علـــى رأس 
أو نظـــام هضمـــي طبيعـــي، أو أعضاء 
تركيبيـــة، ويتبـــع “الافقاريـــات” وبـــا 

معدة.
ويشكل الماء نســـبة عالية من جسمه 
لما يصل إلى نحو 95 % من وزنه وبه 
بعض األعضاء، وفتحه فمه بالوســـط 
وله العديد من اللوامس أو المجســـات 
الحســـية، يتحرك فـــي المياه بانقباض 
جســـمه، ثـــم فـــرده بحركـــة حـــرة مـــع 
لوامسه، وتساعده حركة التيار المائي 

مئات من قناديل البحر )الفغاليل( ببحر البحرينفي االنتقال لمسافات بعيدة.

ابراهيم النهام

مـــن  الموضـــوع  هـــذا  علـــى  لإلضـــاءة 
الزاوية القانونية، أفاد المحامي محمود 
ربيـــع لـ “الباد” بأن لدى الجهاز الرســـمي 
مســـارين بعد صـــدور الحكـــم القضائي، 
والمســـار األول تنفيـــذ الحكم، والمســـار 
اآلخـــر تقديـــم الئحـــة اســـمها “اعتراض 
الخـــارج عـــن الخصومـــة”، وهـــي دعوى 

ترفعها الجهة الرســـمية التي ترى نفسها 
متضررة من صدور حكم قضائي ضدها 
ولـــم تكـــن طرفـــا فـــي الخصومـــة التـــي 
أســـفرت عن صدور حكم قضائي جعلها 

ملتزمة به. 
ولفت أن طلب تشـــكيل الئحة اعتراض 
الخارج عن الخصومة منصوص بشـــكل 
مســـتفيض من المـــواد 208 لغاية 2012 

بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وبيـــن أن هـــذا االعتـــراض فـــي الحاالت 
التـــي يكـــون فيهـــا الحكـــم الصـــادر فـــي 
الدعوى حجة على شـــخص أو يلحق به 
ضررا ولم يســـبق إدخالـــه أو تدخله في 
الدعـــوى، ويكـــون لهـــذا الشـــخص الحق 
فـــي االعتـــراض علـــى هذا الحكـــم ما لم 

يسقط حقه بمرور الزمن.
)211( حســـمت  وذكـــر ربيـــع أن المـــادة 
بأنه يترتب على االعتراض على الحكم 

إعـــادة طـــرح الخصومة علـــى المحكمة 
الحكـــم  مـــن  يســـتفيد  وال  جديـــد  مـــن 

الصادر فيه غير من رفعه.
أن  أكـــدت   212 المـــادة  أن  واســـتدرك 
االعتـــراض على الحكم ال يوقف تنفيذه 
مـــا لـــم تأمـــر المحكمـــة المرفـــوع إليهـــا 

االعتراض بوقفه ألسباب جدية.
وتابع: الحكم بقبـــول االعتراض يترتب 
عليـــه إلغـــاء الحكم المعتـــرض عليه في 

حـــدود ما رفـــع عنـــه االعتـــراض ويعود 
الخصـــوم إلى الحالـــة التي كانـــوا عليها 
طـــرح  وإعـــادة  الحكـــم  صـــدور  قبـــل 
الخصومـــة األصليـــة علـــى المحكمة من 
جديـــد، وللمعترض ولغيره من الخصوم 
اإلدالء بأوجـــه دفاعهـــم ودفوعهم التي 
يـــرون اإلدالء بها كمـــا ال تتقيد المحكمة 
بالحكـــم  إلغائـــه  قبـــل  الســـابق  بالحكـــم 

الصادر في االعتراض.

المحامــي ربيــع يقــدِّم إضــاءة قانونيــة... و”المرافعــات” يعيــد طــرح الخصومــة مــن جديــد

إما تنفيذ الحكم أو تقديم الئحـة اعتـراض الخـارج عـن الخصومـة

محمود ربيع

محرر الشؤون المحلية
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كنت قد كتبت مقالة لهذا اليوم غير هذه المقالة، لكن بآخر لحظة وفجأة غيرُت 
دفة القلم! واتخذُت مسارا آخر صب في ضرورة المصارحة بعد اآلن، خصوصا 
بعـــد قـــراءة األرقام المخيفـــة، ورؤية أســـبانيا تتعافى. القـــول إن االعتماد على 
الوعـــي العام، أو الوعي الشـــعبي، يصطدم باألرقـــام المتصاعدة، لنكن صريحين 
ونواجـــه الحقيقـــة ألجـــل ســـامة الجميع، لقـــد اتخـــذت موقفا قبل فتـــرة بعدم 
الخوض في الحديث عن كورونا لسبب ما، وقد التزمُت بذلك حتى اليوم حين 
توقفـــُت وتأملُت الوضع وقارنت بيـــن األرقام من حولي، وأذهلني أن دولة مثل 
أســـبانيا التـــي كان فيهـــا قبل شـــهرين رقم الوفيات قـــد فاق 800 وفـــاة باليوم، 
أصبح الرقم اآلن 0 والســـبب اإلغاق التام الذي اتخذته الدولة لفترة محدودة 

وأثبت جدواه، مثل الدواء المر الذي البد منه لتقصير فترة المرض.
لنواجـــه الحقيقة ونتحدث بصـــوت عال ونعترف بأن االعتماد على الوعي العام 
خيـــب ظننا، وتكفـــي نظرة يومية إلى الشـــوارع والمجمعات ومحات الخياطة 
النســـائية والرجاليـــة، إلى كل مكان مفتوح أصبح وجـــود الناس فيه ويا للغرابة 
أكثـــر مـــن ذي قبل، وكأن هناك تحديا بينهم وبين الوباء، من يرى ويقرأ ويســـمع 
البعـــض يتحـــدث في وســـائل التواصل االجتماعـــي عن الوعي ويدعـــو لالتزام 
باإلجـــراءات واإلرشـــادات يظـــن أن المجتمع كلـــه مؤمن بهـــذا التوجيه، ثم يرى 
الشـــوارع والمجمعـــات والمتاجر وكل مـــا كان مفتوحا قبل الوبـــاء أصبح مكان 

ارتياد... إذا أين المجتمع الواعي؟!

هـــل نريـــد أن نصـــل إلى حالة نعلـــن خالها انهيـــار نظامنا الصحـــي؟ إذا البد من 
إعـــادة النظـــر في موضوع االعتماد علـــى وعي الناس واتخـــاذ إجراءات مؤلمة 
لفتـــرة قصيرة خير مـــن المعاناة لفترة طويلة وهذا ما حدث لنا اليوم، فبدال من 
التفـــاؤل بهبوط األرقام نرى العكس والســـبب ليس في ضعـــف النظام الصحي، 
بـــل فـــي نظام الوعي والفتح الســـريع الذي لـــم يفهم الناس لألســـف القصد منه، 
فاســـتخدموه عكـــس المقصود وتوجهوا بـــدالً من مواجهة الوبـــاء إلى التعايش 
معـــه وهـــذا خطـــأ فـــادح ال أعـــرف من بـــدأ فيه حتـــى لو كانـــت منظمـــة الصحة 
العالميـــة، والبرهـــان أن دوال مثل أســـبانيا واألردن تخلصت بســـرعة من األرقام 
المهولـــة بســـبب سياســـة مؤلمة ولكنها ســـرعت النتيجة وأدى هـــذا اإلجراء إلى 

الفتح التدريجي في أسبانيا بعد تحقق نتائج ذات جدوى؟
علينـــا أن نواجه أنفســـنا بكل وضوح وصراحة، البد مـــن تغيير خريطة مواجهة 
الوباء بســـرعة قبل أن يتعرض نظامنا الصحي لانهيار، وهذا يتطلب مكاشـــفة 
ومواجهـــة واعترافـــا ثـــم إجراء حاســـما ولـــو لمدة قصيـــرة، خير من اســـتنزاف 
مواردنـــا بالصـــورة الحالية، لن أدخل في تفاصيل اإلجـــراء الذي يجب أن ُيتخذ 
بسرعة، هذا منوط بالحكومة ولكن حان الوقت لاعتراف بضرورة هذا اإلجراء 

أيا يكن.

تنويرة: الصمت وقت الضوضاء أقوى تعبير عن الرأي! «

إنها مسؤوليتنا جميعا
لـــم يفاجئنـــا مـــا أصدره فريـــق البحريـــن الوطني من بيانـــات تبعث علـــى القلق، 
حيـــث التزايـــد المخيف فـــي أعداد المصابيـــن بوباء كورونـــا، وكان من الواجب 
أخـــذ التحذيـــرات التي دعا لها الفريق على مدى األســـابيع الفائتة بالجدية التي 
تتناسب وحجم انتشار العدوى، غير أّن الذي يدعو لألسف هو تعاطي الكثيرين 
معهـــا بوصفهـــا أمـــورا اعتيادية حدثـــت وتحدث، غيـــر مدركين الخطـــورة التي 

تنطوي عليها وال أعتقد أّن هناك من يجهلها.
وإزاء مـــا يشـــيعه البعـــض عبر وســـائل التواصل االجتماعي مـــن أّن الوباء ليس 
إال أكذوبـــة تم التخطيط لها مـــن قبل هذه المنظمة أو تلك الدولة لجني العوائد 
الماليـــة، فـــإّن أحـــدا ليـــس بوســـعه أن يتجاهل أّن مثل هـــذه الشـــائعات ونقولها 
لألســـف هناك مـــن عدها حقائق غيـــر قابلة للنقـــض، األمر الذي دعاهـــم للتعامل 
مع الوباء بالكثير من االســـتخفاف، وإذا شـــئنا الدقة بالامباالة وعدم االكتراث 

وبالتالي تفشي الوباء بالصورة التي نشهدها.
البـــد مـــن اإلشـــادة بالرســـائل التـــي تبثها الطواقـــم الطبيـــة والتمريضية بشـــكل 
يومـــي، ولعـــل األبلـــغ في هذه الرســـائل نقـــل معاناتهم وهم يـــؤدون دورهم في 
القيـــام بواجباتهـــم اإلنســـانية بأمانة ومســـؤولية. ولعـــل األبلغ فـــي النفس الذي 
ال تخطئـــه عين المشـــاهد للرســـائل حجـــم التضحيـــات الكبيرة مـــن قبيل العمل 
الـــدؤوب وغيابهـــم عـــن أهاليهم لفترات قـــد تمتد إلى شـــهر واحتمالية التعرض 
للعدوى، والدرس األهم الذي يجب أن يستوعبه الجميع هو التقيد التام بجميع 
اإلرشـــادات وتفـــادي اإلصابة بالوباء من أجل الخـــروج من األزمة بأقل عدد من 

الخسائر. 
ال يفوتنا أن نشيد بالنهج الذي مارسه فريق البحرين الوطنّي الذي اتسم بالشفافية  «

والصراحة منذ األيام األولى لتفشي الوباء وأّن السالمة تتمثل في البقاء في المنزل 
والخروج للضرورة القصوى، غير أّن المشاهد في الواقع كان مخالفا تماما، فأعداد من 

تم رصدهم بال كمامات كمثال فقط يقدرون باآلالف ناهيك عن األعداد غير الطبيعية 
للمتواجدين على السواحل إضافة إلى توافد أعداد أخرى في المجمعات التجارية بمجرد 

اإلعالن عن فتح المحالت ال بغرض شراء الحاجات الضرورية كما نّبه إلى هذا األمر الفريق 
الوطني، لكن هدفها تمضية الوقت. وأخيرا فإّن البقاء في المنزل ألشهر لن يكلفنا شيئًا 

طالما أنّنا سنربح المعركة، فالصحة ليست قابلة للمراهنة بأي حال.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

غيروا خريطة العالج وقللوا األلم

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

للتواصل: 17111483

ضعف ترجمة األدب العربي إلى لغات أخرى
حينمـــا نعـــرف أن روايـــات الزميـــل والصديـــق أحمد جمعـــة وصلت إلى 
مراحل متقدمة في كبرى جوائز األدب كـ “بوكر العربية” و”جائزة الشيخ 
زايد للكتاب” وغيرها، يحق لنا أن نتســـاءل بألم وحســـرة ونردد ما قاله 
زكـــي نجيـــب محمود...  لمـــاذا نقرأ نحن هنـــا في الوطـــن العربي ألدباء 
العالـــم ومفكريـــه أكثر ألف مرة ممـــا يقرأ ذلك العالـــم ألدبائنا ومفكرينا؟ 
لمـــاذا اجتاز أدبهم وفكرهم حدود المحلية ليصبحا أدبا وفكرا عالميين، 
ولـــم يجتز أدبنا وفكرنا هذه الحدود، حتى لنقرأ لبعضنا وكأننا نتهامس 

في غرفة مغلقة.
لمـــاذا يحـــدث كل ذلك في عالمنـــا العربي؟ هـــل ألن األدب والفكر عندنا 
لم يســـتطيعا مس اإلنسان من حيث أنه إنسان، واقتصرا على المواطن 
والفـــرد من جوانبهما التي ال تعمق حتى تمس جذور الفطرة المشـــتركة 
العامـــة، أم أنهـــا اللغة التي نكتب بها، والتي قلمـــا تجد من يترجمها إلى 
لغات أوســـع انتشارا؟ نحن الذين نترجم ألنفسنا من اللغات األخرى إلى 
لغتنا العربية، فهل يطلب منا كذلك أن نترجم ألنفســـنا من لغتنا العربية 

إلى اللغات األخرى.

ثقافتنـــا المحليـــة لها القـــدرة على أن تكون رســـالة عالمية، ويجب علينا 
كأفـــراد ومؤسســـات ثقافية أن نعـــرض على العالم كل مـــا يمكن عرضه 
لنحطـــم حواجز المحليـــة التي تحصرنا في نطاق أنفســـنا أو تكاد، ومن 
حقنـــا الطبيعـــي أن نثبت ذواتنا فـــي إنتاج يحمل خصائـــص المحلية... 

انتهى االقتباس.
إذ ليـــس مـــن المقبول أبدا أن يهدد األدب الغربـــي “النوع العربي” بأكمله 
ويجتهد المترجمون العرب في إدخال أي كتاب غربي ومن أية لغة إلى 
المكتبـــة العربية، ويبقى الكتاب العربي أســـيرا في حصاره وال يجد من 
ينقلـــه إلـــى اللغـــات األجنبية إال فيمـــا ندر، ال نقول ال توجـــد كتب عربية 
ترجمت إلى لغات أخرى، لكن ليست بالقدر الذي يوازي الكتب األجنبية 

المترجمة إلى العربية. 

اللغة العربية اليوم لغة عالمية نسبة إلى حجم العالم العربي وتأثيره،  «
لكن وكما يقول أحد الكتاب إن حجم تلقي األدب العربي المترجم إلى لغات 

أجنبية، بأنه أقل مما يستحق.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

احتفال اليونسكو بمبادرة سمو رئيس الوزراء لليوم الدولي للضمير
في إنجاز دولي مهم وجديد يعكس مدى األهمية الكبرى والقيمة االستراتيجية 
العليا لمبادرة صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس 
الـــوزراء الموقـــر لليـــوم الدولـــي للضميـــر والتي نالت بـــكل جدارة ثقـــة المجتمع 
الدولـــي واعتمدتهـــا الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة في شـــهر يوليـــو ٢٠١٩، 
أجـــازت اللجنة التحضيرية للمجلس التنفيذي لليونســـكو في ١٢ يونيو الجاري 
بتوافق اآلراء مشروع قرار تقدمت به البحرين وتبنته المجموعة العربية يدعو 
اليونســـكو لاحتفال باليوم الدولي للضمير في الخامس من أبريل من كل عام، 
وذلـــك بمقـــر المنظمة فـــي باريس وفي المكاتب الميدانية لليونســـكو بمشـــاركة 
الدول األعضاء وســـائر الشـــركاء، وســـيتم اعتمـــاد القرار في اجتمـــاع المجلس 

التنفيذي للمنظمة في ٢٩ يونيو الحالي.
وجـــاءت هـــذه الخطـــوة إليمـــان كل وفـــود اللجنة بما تشـــكله مأسســـة ودورية 
االحتفـــال باليـــوم العالمـــي للضميـــر مـــن ضـــرورة، وإدراكهـــم التـــام بـــأن مبادرة 
ســـمو رئيس الوزراء تمثـــل خاًصا مثالًيا ومتكاماً ألزمـــات تتفاقم دون حلول 
ومشـــكات تظهـــر دون أمـــل فـــي التصدي لهـــا أو معالجتهـــا في ظـــل غلبة األنا 
وانعدام التعاون الدولي، كما أنها تشـــكل منهًجا اســـتراتيجًيا وفكًرا واعًيا قادًرا 
على انتشال العالم أجمع من تلك الحالة المتردية التي يعيشها اليوم واالنتقال 
به بشـــكل منظم ومتعاضد إلى حالة من الرخـــاء واالزدهار في جميع المجاالت 
اعتماًدا على المبادئ النبيلة التي تقوم عليها مبادرة ســـموه، وتأكدهم والســـيما 
بعـــد جائحـــة كورونا التي أصابت البشـــرية كلها في مقتل، مـــن أن هذه المبادرة 

تتماشى مع أهداف اليونسكو وتدعم ثقافة السام ونبذ العنف.
إن هـــذا اإلنجـــاز الـــذي يؤكد إقبـــال المجتمع الدولـــي وتفاعله مع مبـــادرة اليوم 
العالمـــي للضميـــر، ويجســـد الرؤية الشـــمولية الثاقبـــة لألمير خليفة بن ســـلمان 
وقدرتـــه الفائقة علـــى قراءة معطيات اللحظة الراهنـــة والوقوف بكل دقة على 
متطلبات الوصول للمســـتقبل المنشـــود، كما يؤكد أن ســـموه يولـــي العالم أجمع 
اهتماًما كبيًرا ويســـعى بكل قوة ألجل عالم يســـوده الســـام والوئام واالستقرار 
وتجمـــع بيـــن دولـــه وشـــعوبه المحبـــة، ويحـــرص علـــى قيـــام مملكـــة البحريـــن 
بدورها في خدمة القضايا اإلنســـانية وتعزيز الشـــراكة العالمية من أجل الســـلم 

واالستقرار.
يوًما بعد يوم تتكشف لدول العالم المزيد من العطاءات لمبادرة سمو رئيس الوزراء  «

وتتأكد لديه أهمية غرس هذه المبادرة في كل دولة ألن ثمارها المرجوة تشكل 
أهداًفا كبرى لن تتحقق إال من خالل التوحد الدولي خلفها وبالتالي يكون االحتفال 

باليوم العالمي للضمير منصة مهمة لمراجعة أحوال العالم وبحث قضاياه 
وتحديد األطر واألسس الضامنة لتحقيق التنمية الُمستدامة وبناء السالم والحوار 

بين الثقافات المختلفة، والقضاء على الفقر، وتحسين المستوى المعيشّي لكل 
الشعوب، تحقيًقا لمبادرة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة لليوم الدولي للضمير.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

كنـــا بحاجـــة حقيقية إلى مثـــل جائحة كورونا إلعادة الموازيـــن إلى نصابها، 
ورغـــم ثقـــل الفتـــرة إال أننا جميعا اكتشـــفنا الكثيـــر من القدرات الشـــخصية 
المهملـــة وطـــرق التفاعـــل اإليجابي الواضـــح بيننا وبيـــن اآلخرين حتى من 
خال شاشـــات الهاتف أو الحواســـب، في األســـبوع الماضي أقامت جامعة 
البحريـــن منتدى )عن بعد( يقيس فـــرص التنمية في ظل تحدي كورونا وما 
بعـــد هـــذا التحدي، وال يمكنني وصف االســـتفادة الكبيرة التي ألقت بظالها 
علـــى المنتدى بوجود أهم المختصين وعدد مـــن األكاديميين واإلعاميين، 
وأصحـــاب الخبـــرة ورواد األعمال، وبقي لزاما علينا أن نفكر أكثر في كيفية 
تـــدارك ما مضى من اســـتخدام هائل للتكنولوجيا وعلـــوم العصر، فقد أغنى 
منتـــدى واحدا أقيم عن بعد عن الكثير من التحضيرات وصرف الميزانيات 
العامـــة وأخـــذ الكثير مـــن الوقت فـــي التوجه إلى مقـــر انعقـــاد المؤتمر، كل 
ذلك تاشـــى بضغطة زر واحدة أصبحت بها مع اآلخرين في نفس الشاشـــة 

لمناقشة مواضيع قيمة.

األمـــر ذاتـــه يجب قياســـه على جميـــع مناحي الحيـــاة واالجتماعـــات خارج 
الدول واالهتمام بالبروتوكوالت والزوار والضيوف وغيرها من األمور التي 
بـــات واضحا أن هناك بديا عنها من الممكن اســـتخدامه والتبحر فيه بعمق 

أكبر.

إنها فرصة حقيقية الستثمار مهاراتنا مع ما يتوافق مع هذا التحدي وما  «
سيخلفه، ومازلت أشدد هنا على أن العالم لن يعود كما كان عليه، وأن علوم 

الحاسوب والفضاء وغيرها من أمور التكنولوجيا المسيطر الحقيقي حاليا 
على األوضاع الراهنة، لذا يجب أن يجتمع أصحاب الشأن والقرار لدراسة ما 
سيواجهونه في القريب العاجل من كساد لبعض الوظائف ورواج لوظائف 

أخرى قد نكون غير مهيئين لها، إنها الفرصة الحقيقية لكل الدول البتكار 
نموذج تسويقي حقيقي خاص بها ومختلف عن باقي دول الجوار، وهي 
تذكرة مهمة قد نستطيع استغاللها لنصل بها لما يسمى بركب الدول 

المتقدمة.

سمر األبيوكي

في انتظار نموذج ابتكاري تسويقي خاص
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المنامة - التطوير العقاري البحرينية

قــال رئيــس جمعيــة التطويــر العقــاري البحرينيــة عــارف هجــرس إن 
إطــاق حزمــة مبــادرات تحفيزيــة مــن شــأنه إنعــاش ســوق التطويــر 
العقاري وتشــجيع المســتثمرين والمطورين العقاريين على االستثمار 

في البحرين.

يجـــب  أنـــه  هجـــرس  وأوضـــح   
مراجعة بعض القرارات والقوانين 
التـــي مـــن شـــأنها تحفيـــز الســـوق 
العقاريـــة، وأهمهـــا تجميـــد قانون 
التحتيـــة  البنيـــة  كلفـــة  تحصيـــل 
في مناطـــق التعمير، ومنذ صدور 
القانـــون والســـوق العقاريـــة فـــي 
تراجـــع تام حتى وصل إلى نصف 
مـــا كان عليـــه في الســـابق ســـواء 
علـــى مســـتوى التـــداول العقـــاري 
بالبيـــع والشـــراء أو فيمـــا يخـــص 

طلبات البناء والتطوير. 
العقـــاري  القطـــاع  أن  وأضـــاف 
يحتـــاج لخطـــوات جـــادة وخطـــة 
متكاملـــة إلنعاشـــه، تبـــدأ بتجميد 
قانـــون تحصيـــل البنيـــة التحتية 
لمـــدة عام علـــى األقـــل، ومراجعة 
بعـــض الرســـوم المفروضـــة علـــى 

بالتشـــاور  العقـــاري  القطـــاع 
والمطوريـــن  المســـتثمرين  مـــع 

العقاريين.
وأشـــار هجـــرس إلـــى أن تجميـــد 
قانـــون البنية التحيـــة في الوقت 
أطـــراف  كل  ســـيفيد  الراهـــن 
المعادلة، إذ ســـيكون للدولة زيادة 
فـــي اإليرادات عـــن طريق رخص 
البناء ورسوم التســـجيل العقاري 
األخـــرى،  التراخيـــص  ورســـوم 
ومـــن جانـــب آخـــر ســـيكون هناك 
زيادة في الطلبـــات على المكاتب 
الهندســـية بزيـــادة في المشـــاريع 
المقدمـــة، وأيضـــا تحريـــك قطاع 
المقـــاوالت واإلنشـــاءات وقطـــاع 
مواد البناء والخدمات المســـاندة 
المرتبطـــة  األخـــرى  والقطاعـــات 

بالقطاع العقاري.

إطالق مبادرات لتنشيط التطوير العقاري

المتحدة الــعــربــيــة  ــارات  ــ ــ اإلم أبـــرزهـــا  ــة  ــ دول  14 مــن 

قيمة األسمنت المستورد في أبريل

بلغ حجم استيراد البحرين لسلعة االسمنت بأنواعها 2.6 مليون دينار في شهر 
أبريل الماضي، مقابل 4009 دينار فقط في مارس 2020، واســتوردت المملكة 

ما يقارب 138.9 مليون طن من االسمنت العادي واألبيض والكلنكر وغيرها. 

مـــن  اســـمنت  البحريـــن  واســـتوردت  
مختلـــف األنـــواع مـــن دول عـــدة بلـــغ 
عددها 14 دولة أبرزها اإلمارات بقيمة 
1.247 مليون دينار، والسعودية بقيمة 

1.179 مليون دينار.
المملكـــة  أن  إلـــى  البيانـــات  وأشـــارت 
مـــن  طـــن  مليـــون   75.2 اســـتوردت 
اســـمنت كلنكـــر بقيمـــة إجماليـــة بلغت 
1.235 مليـــون دينـــار، مـــن اإلمـــارات، 
فيمـــا تـــم اســـتيراد 51.4 مليـــون طـــن 
العـــادي  البورتالنـــدي  االســـمنت  مـــن 
بقيمة 947.9 ألف دينار مســـتوردة من 

السعودية.
وأوضحـــت األرقـــام أنـــه تـــم اســـتيراد 
11 مليـــون طن من االســـمنت المقاوم 
دينـــار  ألـــف   210.2 بقيمـــة  لألمـــالح 
مـــن الســـعودية، وتـــم اســـتيراد 710.4 
ألـــف كيلوغـــرام من )اســـمنت، ومالط، 
وخرســـانة، ومركبات مماثلة، متحملة 
للحـــرارة( بقيمـــة إجماليـــة تصـــل إلـــى 
161.4 ألـــف دينـــار مـــن 12 دولـــة أكثر 
الكميـــات كانـــت مـــن تركيـــا، اإلمارات، 

أستراليا على التوالي.
ألـــف   609.3 المملكـــة  واســـتوردت 

كيلوغـــرام مـــن االســـمنت البورتالندي 
اصطناعيـــا(  تلوينـــه  تـــم  )وإن  أبيـــض 
بقيمـــة 29.9 ألـــف دينـــار اســـتورد مـــن 
السعودية والمنطقة الحرة بجبل علي.

ومـــن بيـــن أنـــواع االســـمنت التـــي تـــم 

اســـتيرادها )غيـــره من اســـمنت مائي(، 
إذ بلغـــت الكميات 12.3 ألف كيلوغرام 
مـــن   % 97 دينـــار  ألـــف   13.5 بقيمـــة 
جمهورية كوريا الجنوبية والباقي من 

الهند.

فيينا - أ ف ب

فتح الحدود 
بدرجات متفاوتة 

في أوروبا

اإلثــنــيــن  غـــدا  األوروبــــيــــون  سيستعيد 
امكانية السفر من بلد إلى آخر بسهولة 
فيروس  تفشي  تــراجــع  إثــر  على  أكــثــر، 

كورونا المستجد. 
الــتــنــبــه قــبــل حـــزم الحقائب  لــكــن يــجــب 
داخل  التنقل  إلى حرية  العودة  أن  إلى 
القارة العجوز ال تزال بدرجات متفاوته 
ــا  أوروبـ خــارطــة  إن  إذ  ــدول،  ــ ال بحسب 
واألحــمــر،  والبرتقالي  بــاألخــضــر  مــلــّونــة 

وفق الدولة المصدر والوجهة.

أكــدت سالســة إنجــاز عملياتهــا اإللكترونيــة فــي وقت قياســي

“الغرفة”: تصديق 3279 فاتورة وإصدار 1425 شهادة منشأ

أكــدت إدارة خدمــة العمــاء بغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن ســير خدماتهــا 
اإللكترونيــة لجميــع المعامــات بساســة وُيســر وفــي وقــت قياســي؛ تنفيــذا 
إلستراتيجية الغرفة في تطبيق خطتها التطويرية وجهوزيتها التقنية للتعامل 

مع األحداث الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا.

للغرفـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
“الغرفـــة”  أن  الشـــتر  إبراهيـــم  شـــاكر 
طرحـــت عددا من الخدمات المباشـــرة 
اإللكترونيـــة، أبرزها إصدار والتصديق 
على شهادة المنشـــأ والفواتير وإصدار 
شـــهادة التعريـــف وتصديـــق التوقيـــع 
وإصـــدار  العضويـــة  بطاقـــة  وطباعـــة 
شـــهادة  ودفتـــر  العضويـــة،  بيانـــات 
حـــذف  أو  إضافـــة  كذلـــك  المنشـــأ، 
المخولين بالتوقيـــع، إذ تتم المصادقة 

وعاليـــة  آمنـــة  إجـــراءات  خـــالل  مـــن 
الســـرية وموثوقـــة، ويمكـــن لألعضـــاء 
والعمـــالء زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي 
 )https:/ / bahrainchamber. للغرفـــة 

 ) /bh؛ للتعرف على آليات االشتراك في 
خدمة العمالء، مشـــيرًة إلى أنه ســـيتم 
إنجاز المعامـــالت في مدة تتراوح من 
يوم إلى يومي عمل وذلك حسب نوع 

المعاملة .  
 كمـــا بّيـــن عـــددا مـــن المؤشـــرات التي  

أوضحـــت حجـــم التعامالت المباشـــرة 
إدارة  أنجزتهـــا  التـــي  واإللكترونيـــة 
خدمـــة العمالء مؤخـــرا، إذ بلغ إجمالي 
نحـــو  الجديـــدة  العضويـــات  عـــدد 
464 عضويـــة، والعضويـــات التـــي تـــم 
تجديدهـــا نحـــو 5460 عضويـــة، فيمـــا 
وصـــل عدد تصديـــق الفواتير إلى نحو 
3279 فاتـــورة، كمـــا تـــم إصـــدار نحـــو 

1425 شهادة منشأ. 
أما عن طلبـــات الخدمات اإللكترونية، 

فقد وصل إلى نحو 276 طلبا.
وجـــدد الرئيـــس التنفيـــذي دعوته إلى 
جميـــع عمـــالء وأعضـــاء الغرفـــة إلـــى 
االســـتفادة مـــن الخدمـــات التـــي يتـــم 
تقديمهـــا عبـــر مركزها الرئيـــس بمبنى 
بيـــت التجـــار، أو من خـــالل فرعها في 

يبلـــغ  والتـــي  المالـــي،  البحريـــن  مرفـــأ 
عددهـــا نحـــو 17 خدمـــة يســـتطيع من 
أن  مبينـــا  إنجازهـــا،  العمـــالء  خاللهـــا 
إصـــدار وتصديـــق شـــهادة المنشـــأ من 
أبـــرز الخدمـــات المقدمـــة، إلـــى جانب 
إصـــدار شـــهادة التعريـــف والتصديـــق 
علـــى العقـــود والـــوكاالت والشـــهادات 
والمستندات التجارية والوثائق، كذلك 
إصدار دفتـــر اإلدخـــال المؤقت، فضال 
عـــن تقديـــم المعلومـــات حـــول قوائـــم 
األعضاء بحســـب القطاعـــات، وتقديم 
الشـــركات  عـــن  االستفســـار  خدمـــة 
وخارجهـــا،  المملكـــة  فـــي  الوهميـــة 
التجـــاري،  الدليـــل  خدمـــة  وتقديـــم 
إلكترونيـــا،  المواعيـــد  وخدمـــة حجـــز 

فضالً عن خدمة قياس رضا العمالء .  

السنابس- الغرفة

زينب العكري

2.6
دينار مليون 

مســاع إلنشــاء محكمــة ماليــة مصــرفــية قــريــبـــا
ــن ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ــال ــ ــل عـــــمـــــل غــــــرفــــــة تـــــســـــويـــــة الــــــمــــــنــــــازعــــــات ب ــ ــم ــ ــك ــ ــت ــ س

قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاســم “نتابع باهتمام 
كبير التطورات النوعية غير المســبوقة في كل المجاالت والقطاعات بما فيها 
القطــاع المالــي والمصرفــي وفي بيئة متكاملة يجري فيهــا العمل بالتناغم بين 

جميع القطاعات”.

المتقدمـــة  الخطـــوات  أن  وتابـــع 
والنابعـــة مـــن إدارة الهيئـــات القضائية 
علـــى  ســـهلت  المتميـــزة  والتشـــريعية 
جمعيـــة مصـــارف البحرين علـــى إنهاء 
النمـــوذج المتفـــق علـــى تقديمـــه فـــي 
متخصصـــة  ماليـــة  محاكـــم  إنشـــاء 
تســـاهم في تسريع اإلجراءات وتعزيز 
مكانـــة البحريـــن كمركـــز مالـــي متطور 
جـــذب  إلـــى  إضافـــة  المنطقـــة  فـــي 
القطاعيـــن  فـــي  أجنبيـــة  اســـتثمارات 

المالي والمصرفي.

وكشـــف القاســـم عـــن أن التعـــاون بين 
العـــدل  ووزارة  جهـــة  مـــن  الجمعيـــة 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون 
والمجلـــس األعلـــى للقضـــاء مـــن جهة 
متقدمـــة  مرحلـــة  إلـــى  وصـــل  أخـــرى 
بشـــأن تشكيل محكمة أو هيئة تحكيم 
األساســـية  مهمتهـــا  تكـــون  مصرفيـــة 
حل الخالفات الناشـــئة عن التعامالت 
البحريـــن  فـــي  والمصرفيـــة  الماليـــة 
بســـرعة وكفاءة بما يراعي خصوصية 
القضايـــا المالية والمصرفية والخبرات 

الدقيقـــة التـــي تتطلبهـــا وســـرعة البت 
فيها وتنفيذ أحكامها.

تزويـــد  مبدئيـــًا  جـــرى  أنـــه  وأوضـــح 
وزارة العـــدل بأســـماء بعض الرؤســـاء 
البنـــوك  مـــن  المتقاعديـــن  التنفيذيـــن 

وقطـــاع التأمين ليتم استشـــارتهم في 
القضايا المالية والمصرفية باحترافية. 
ولكن تظـــل الحاجة إلى توفير القضاة 
والخبـــراء القادريـــن علـــى إنجـــاح هذا 
الجهـــد والـــذي يضمـــن الحصـــول على 
بيئـــة تشـــريعية مميزة على المســـتوى 
المحلـــي والدولـــي ضامنـــًا حقـــوق كل 
األطراف جاذبًا لالستثمارات الدولية.

وقال إن التطورات األخيرة في مجال 
عمل المحاكم وتسهيل إجراءاتها يحفز 
الجمعيـــة على تســـريع العمـــل بمطالبة 
إنشاء هذه المحكمة، وجمعية مصارف 
البحريـــن تلقى كل الدعـــم والتأييد من 
الحكوميـــة  والجهـــات  األعضـــاء  قبـــل 
المعنيـــة في إنشـــاء محكمـــة مصرفية، 
واالنتقـــال إلـــى مرحلـــة التنفيـــذ التـــي 

تتطلـــب تطوير القوانيـــن واإلجراءات 
التي ستعمل هذه المحكمة في إطارها، 
إضافـــة إلـــى توفيـــر القضـــاة والخبراء 

القادرين على إنجاح هذا المشروع.

المطالبة بها منذ الخمسينات 

وأضـــاف أنـــه منـــذ الخمســـينات كانت 
هناك مطالبـــة بالمحاكم المالية. وهناك 
جهود جـــادة مؤخـــرا لتشـــكيل نموذج 
لمحكمـــة ماليـــة، وقد حظي المشـــروع 
بإشـــادة وزيـــر العـــدل. وهنـــاك عروض 
كثيـــرة للفكـــرة، إذ تـــم وضـــع الهيـــكل 
المقترح وستتم دراســـته بعناية، ومن 
المأمول أن تجد هذه المحاكم طريقها 
إلـــى الواقـــع ألن أي مســـتثمر خارجـــي 
يركز على النظـــام القضائي، وإذا وجد 

أن القضايـــا تبقى ســـنوات طـــوال في 
المحاكم فإنه ســـيعزف عن االســـتثمار 

في المملكة.
حاجـــة  وجـــود  إلـــى  القاســـم  ولفـــت 
ماســـة في البحرين لمثـــل هذه الهيكلة 
القضائية للحفاظ على ســـمعة قطاعها 
المالـــي والمصرفـــي التـــي بنتهـــا علـــى 
عـــام، موضحـــا   100 مـــن  أكثـــر  مـــدى 
أن هـــذه المحكمـــة ســـتنظر فـــي جميع 
هـــذه  “أن  مؤكـــدا  الماليـــة،  القضايـــا 
المحاكم المالية المقترحة سوف تكمل 
عمـــل غرفـــة تســـوية المنازعـــات فـــي 
البحريـــن والتـــي تقوم بـــدور كبير في 
مجـــال الفصـــل بالنزاعـــات المصرفية، 
فـــي الدعـــاوي التي ال تقـــل قيمتها عن 

نصف مليون دينار.

المنامة - جمعية المصارف

 وحيد القاسم

بدر وجيه باقر يحصد 100 ألف دينار من “الوافر”
أعلــن المصــرف الخليجي التجاري عن فوز بدر وجيــه باقر بالجائزة الكبرى 
لشــهر مايــو مــع حســاب “الوافر”، وهــي 100,000 دينــار نقدا، ليســتمر بذلك 
المصــرف بتحقيــق أحــام ُعمائــه عبــر حســابه المبتكــر الــذي أطلقــه العــام 
2009؛ بهــدف تقديــم ُمنتــج لاســتثمار اآلمــن لعمائــه يتماشــى مــع مبــادئ 
وأحــكام الشــريعة اإلســامية، وُيقــدم لهــم الكثيــر مــن المزايــا منهــا فرصة 

الفوز بجوائز كبرى من شأنها أن تحدث تغييرا في حياتهم نحو األفضل. 

وفـــي غضـــون ذلـــك، أعلـــن المصرف 
“نـــادي  بجائـــزة  الفائـــز  عـــن  كذلـــك 
عمـــالء الوافـــر” لشـــهر مايـــو، والتـــي 
5000 دينـــار، وكانـــت  تبلـــغ قيمتهـــا 
من نصيـــب علـــي يوســـف اليعقوب، 
وتمت عملية الســـحب علـــى الجوائز 
بمرفـــأ  للمصـــرف  الرئيـــس  بالمقـــر 
البحريـــن المالـــي بإشـــراف ممثل عن 
وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
شـــركة  عـــن  ممثليـــن  وبحضـــور 

التدقيـــق الخارجـــي واإلدارات ذات 
االختصاص بالمصرف. 

وبهذه المناســـبة، قـــال القائم بأعمال 
المصرفيـــة  الخدمـــات  إدارة  مديـــر 
لألفـــراد عبدالناصـــر الريـــس “يُســـرنا 
اإلعـــالن عـــن الفائزيـــن معنـــا بجوائز 
حســـاب “الوافـــر” لشـــهر مايـــو، وهي 
لحظـــات ســـعيدة جـــدا بالنســـبة لنـــا، 
حيث إن عمالءنا هم النبض الرئيس 
إســـتراتيجياتنا  ومحـــور  لعملياتنـــا 

المصرفيـــة، فلذلك نحن نســـعى على 
الـــدوام لتقديـــم األفضـــل لهـــم، ليس 
فقـــط مـــن حيـــث الجـــودة، بـــل أيًضا 
القيمـــة. ويظهر جلًيا هذا في ســـعينا 
بتخصيـــص أفضل الجوائز الشـــهرية 
والكبـــرى فـــي الســـحوبات الخاصـــة 
إلـــى  متطلعيـــن  “الوافـــر”،  لحســـاب 
اإلعـــالن عن المزيد مـــن الفائزين في 
ســـحوباتنا المقبلـــة، حيـــث ســـتكون 
بشـــهر  القادمـــة  الكبـــرى  الجائـــزة 
دينـــار   100,000 وهـــي  أغســـطس، 
أخرى، في حين ســـيواصل المصرف 
بتقديـــم جائزة شـــهرية بقيمة 5000 
دينار حصريـــة ألعضاء “نادي عمالء 

الوافر”. 
حســـاب  ُيقـــدم   “ الريـــس  وأضـــاف 
“الوافر” هذا العام مميزات استثنائية 
تساهم في جعل فرص الفوز بجوائزه 

الكبـــرى أكثـــر ســـهولة، حيـــث يمكـــن 
للعمالء الحصول على نقاط مضاعفة 
للدخول في السحوبات على الجوائز 
الكبـــرى فـــي حـــال التزامهـــم بزيـــادة 
إيداعاتهم وعدم إجراء أي سحوبات 
مـــن الحســـاب قبـــل موعـــد الســـحب 
علـــى الجائزة الكبرى بــــ 90 يوما، كما 
قـــام المصرف بتدشـــين “نادي عمالء 
يمنـــح  والء  برنامـــج  وهـــو  الوافـــر”، 
جوائز شـــهرية خاصة لألعضاء فقط 
ممـــن يتجـــاوز رصيدهم في حســـاب 

“الوافر” 5000 دينار.
وتابـــع: تعكـــس النســـخة الــــ11 مـــن 
حســـاب “الوافر” مســـاعينا المستمرة 
والحثيثة لتطويـــر مختلف منتجاتنا 
يمنـــح  بمـــا  المصرفيـــة،  وخدماتنـــا 
الحلـــول  أفضـــل  األعـــزاء  العمـــالء 
لمختلـــف  المالئمـــة  المصرفيـــة 

احتياجاتهـــم. ولـــذا، يشـــرفنا دعـــوة 
الجميـــع الســـتثمار أموالهم بحســـاب 
تجربـــة  علـــى  والحصـــول  “الوافـــر” 
ترقـــى  رائـــدة  إســـالمية  مصرفيـــة 
أحالمهـــم،  وُتحقـــق  لتطلعاتهـــم 
وللتأهـــل للفـــوز بجوائـــز هـــذا العـــام 

مـــا علـــى العمـــالء إال االســـتثمار في 
500 دينـــار  حســـاب “الوافـــر” بمبلـــغ 
كحـــد أدنى، حيـــث كل 25 دينارا في 
واحـــدة  تذكـــرة  تمنحهـــم  الحســـاب 
للدخـــول في الســـحب علـــى الجوائز 

الكبرى.

المنامة -  الخليجي التجاري

عبدالناصر الريس

لشهر مايو.. 
والجائزة الكبرى 

المقبلة في 
أغسطس

اليعقوب يفوز 
بجائزة “نادي عمالء 

الوافر” وقدرها  
5000 دينار
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الضغط على طهران بسبب السالح النووي وسلوكها في المنطقة

واشنطن: إيران لديها “أنشطة شريرة” في العراق

أكــدت المتحدثــة باســم الخارجيــة األميركيــة مورغــان أورتيغــاس، مســاء الجمعــة، أن الحوار االســتراتيجي بيــن الواليات المتحــدة والعراق هو 
الخطوة األولى باتجاه مواصلة الواليات المتحدة السعي نحو استقرار العراق.

وأوضحت لـ “سكاي نيوز عربية” أن 
الواليـــات المتحـــدة تتعهد بتحقيق 
هزيمة مســـتدامة لتنظيـــم داعش، 
لكنهـــا تتطلع في االنتقـــال بالعالقة 
إلـــى مرحلـــة ومســـتوى جديدين ال 

يرتبطان فقط بعدد القوات.
“داعـــش”  أن  أورتيغـــاس  وذكـــرت 
ليس التحـــدي الوحيد فـــي العراق 

وإنما أيضا أنشطة إيران الشريرة.
وشـــددت علـــى أن حملـــة الضغـــط 
القصـــوى التـــي تقوم بها واشـــنطن 
ضـــد إيـــران ليســـت فقط مـــن أجل 
الســـالح النـــووي وإنمـــا مـــن أجـــل 

سلوكها في المنطقة.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية 
إيـــران تتطلـــع  إلـــى أن  األميركيـــة 
لتحويـــل العـــراق إلى دولـــة يمكنها 
الدعـــم  وأن  عليهـــا،  الســـيطرة 
اإليرانـــي للميليشـــيات فـــي العراق 

كان مزعزعا الستقرار البالد.

وقالت: “الهدف األساســـي من دعم 
إيران للميليشـــيات فـــي العراق هو 
من أجـــل تعزيز المذهبيـــة وتمزيق 

وتفريق الشعب العراق”.
وطالبـــت “نريد من جيـــران العراق 
المنطقـــة  فـــي  الحكومـــات  وكل 

التعامـــل مع العراق كجار مســـؤول 
دون التدخـــل فـــي شـــؤونه ودعـــم 
رئيـــس الحكومة الجديـــد وفريقه” 
الحكومتـــان  أعلنـــت  والخميـــس، 
بيـــان  فـــي  والعراقيـــة  األميركيـــة 
مشـــترك عقـــب انطـــالق “حوارهما 

الواليـــات  أن  االســـتراتيجي” 
تقليـــص”  “ســـتواصل  المتحـــدة 
العـــراق  فـــي  العســـكري  وجودهـــا 

“خالل األشهر المقبلة”.
فـــي  البلديـــن  حكومتـــا  وذكـــرت 
البيـــان أنه “في ضوء التقّدم الكبير 
الُمحـــرز نحـــو القضاء علـــى تهديد 
تنظيـــم داعش ســـتواصل الواليات 
المتحدة في األشهر المقبلة خفض 

عديد قّواتها في العراق”.
العراقـــي، برئاســـة  الوفـــد  وأجـــرى 
وكيل وزارة الخارجية، عبد الكريم 
هاشـــم مصطفـــى، ووفـــد الواليات 
وزارة  وكيـــل  بقيـــادة  المتحـــدة 
السياســـية،  للشـــؤون  الخارجيـــة 
حـــوار  مناقشـــات  هيـــل،  ديفيـــد 
اســـتراتيجي وفقـــا التفاقية اإلطار 
االســـتراتيجي لعـــام 2008 لعالقـــة 
الصداقـــة والتعـــاون بيـــن الواليات 

المتحدة والعراق.

واشنطن - سكاي نيوز عربية

المتحدثة باسم الخارجية األميركية مورغان أورتيغاس

دبي - العربية.نت

أعلـــن المتحدث الرســـمي باســـم 
الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف  قـــوات 
فـــي اليمـــن العقيـــد الركـــن تركي 
المالكي، أمس، اعتراض وتدمير 
أطلقتـــه  باليســـتي  صـــاروخ 
ميليشـــيات الحوثـــي المدعومـــة 
مـــن إيران مـــن محافظـــة صعدة 

باتجاه مدينة نجران السعودية.
امتـــداد  فـــي  أنـــه  وأوضـــح 
لمحاوالت تنفيذ عمليات إرهابية 
من قبل الميليشـــيات باستهداف 
المدنييـــن األبريـــاء فـــي نجـــران 
دون  مـــن  الطائـــرات  مـــن  بعـــدد 

طيار فـــي 27 مايو الماضي وفي 
خميـــس مشـــيط فـــي األول مـــن 
مـــن  بطائرتيـــن  الجـــاري  يونيـــو 
دون طيـــار، أطلقـــت صباح اليوم 
صاروخا باليســـتيا، إال أن القوات 
المشـــتركة تمكنت مـــن اعتراضه 

وتدميره.
الميليشـــيات  أن  أضـــاف  كمـــا 
اســـتهداف  متعمـــدة  حاولـــت 
األعيـــان المدنيـــة والمدنيين في 
نجـــران، ونتـــج عـــن ذلـــك إصابة 
بعـــض المدنييـــن إصابات طفيفة 

نتيجة سقوط شظايا الصاروخ.

اعتراض صاروخ حوثي أطلق نحو نجران

اسطنبول - رويترز

قال وزيرا خارجية روسيا وتركيا، أمس، إن سيرجي الفروف وسيرجي 
شــويجو وزيــري الخارجيــة والدفــاع الروســيين ســيزوران تركيــا اليــوم 

األحد إلجراء محادثات قالت تقارير إعالمية إنها ستتركز على ليبيا.

وتدعـــم تركيـــا فائز الســـراج رئيس 
فيمـــا  الوطنـــي،  الوفـــاق  حكومـــة 
تدعـــم روســـيا واإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة ومصـــر الجيـــش الوطني 
خليفـــة  المشـــير  بقيـــادة  الليبـــي 
حفتـــر. وقالت األمـــم المتحدة يوم 
األربعاء الماضي إن طرفي الصراع 
فـــي ليبيـــا بـــدءا جولة جديـــدة من 

محادثات وقف إطالق النار.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة التركيـــة 

الوفـــد  زيـــارة  علـــى  معلقـــة 
ســـيضم  الـــذي  الروســـي 
عســـكريين  مســـؤولين 
أن  المتوقـــع  ”مـــن  وأمنييـــن 
يجري الوفدان أثنـــاء الزيارة 

مشاورات ويناقشـــان التنسيق في 
القضايا اإلقليمية“.

خبـــر(  )تي.آر.تـــي  وقالـــت محطـــة 
الـــوزراء  أن  الحكوميـــة  التركيـــة 
فـــي  الوضـــع  أيضـــا  سيناقشـــون 

سوريا.
وتدعم روســـيا القـــوات الحكومية 
الســـورية فـــي حيـــن تدعـــم تركيـــا 
مقاتلـــي المعارضـــة. وأفضى اتفاق 
روســـي تركـــي قبـــل 3 أشـــهر إلـــى 
إلـــى  أدى  النـــار  إلطـــالق  وقـــف 
وقـــف القتال في إدلب بشـــمال 
غـــرب ســـوريا لكـــن المنطقة 
لغـــارات جوية  تعرضت 

قبل أيام.

الفروف يزور تركيا لبحث الوضع في ليبيا وسوريا

واشنطن - أ ف ب

أعلـــن الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب بعـــد تعّرضـــه 
النتقادات الذعة تأجيـــل تجمع انتخابي مثير للجدل كان 
من المقرر أن يقام بالتزامن مع ذكرى انتهاء العبودية في 

الواليات المتحدة.
وكان من المقرر أن يشـــهد تجمع “فلنجعل أميركا عظيمة 
من جديد” في تلســـا فـــي والية أوكالهومـــا عودة ترامب 
إلـــى فعاليـــات حملته االنتخابية، لكنه قـــال على تويتر إن 

الحدث تأجل “بدافع االحترام” لعطلة 19 يونيو.
وانتقد البعض اختيار ترامب لتلســـا، التي ســـبق وشهدت 
بعض أســـوأ أعمـــال الشـــغب العرقية في تاريـــخ الواليات 
المناهضـــة  االحتجاجـــات  البـــالد  تعـــم  فيمـــا  المتحـــدة، 
للعنصريـــة بعد وفاة األميركي مـــن أصول إفريقية جورج 
فلويد اثناء توقيف شرطي أبيض له نهاية الشهر الماضي.
وكانـــت التجمعات الصاخبة ســـمة مميزة لرئاســـة ترامب 
وهو ما كان عامال رئيســـا لتنشـــيط قاعدة مؤيديه والتي 
يأمـــل أن تخـــرج بأعـــداد كبيـــرة لدعمـــه فـــي االنتخابـــات 
المقـــررو فـــي 3 تشـــرين الثاني/نوفمبـــر. وتراجـــع ترامب 
حاليـــا وفق اســـتطالعات الـــرأي بمواجهـــة الديموقراطي 

جـــو بايدن. ومع ذلك، يتعين على مؤيدي ترامب التوقيع 
علـــى تنـــازل، متعهدين بعدم اتخاذ أي إجـــراءات قضائية 
ضد الحملة إذا اصيبوا بـ “كوفيد 19” اثناء مشاركتهم في 

التجمعات، وفقا لموقع حملته على االنترنت.

دونالد ترامب رافعًا قبضته مع صعوده على متن الطائرة الرئاسية 
بقاعدة أندروز الجوية في 11 يونيو الجاري )أ ف ب(

اســتطالعات الرأي تشــير لتراجع شــعبية الرئيس األميركي بمواجهة جو بايدن
ترامب يؤجل تجمعا انتخابيا يتزامن مع ذكرى انتهاء العبودية

عواصم - وكاالت

تواصـــل تركيـــا عرقلـــة المهمـــة البحريـــة 
األوروبيـــة “إيرينـــي” الراميـــة إلـــى فرض 
تطبيـــق حظـــر األســـلحة على ليبيـــا التي 
تأتيهـــا عبر البحـــر المتوســـط، األمر الذي 
دفـــع االتحـــاد األوروبـــي إلى طلـــب دعم 

حلف شمال األطلسي )الناتو(.
ويبـــدو أن االتحـــاد األوروبـــي ذهـــب إلى 
أبعـــد مـــن ذلـــك، فهـــو يبحـــث فـــي كيفية 
إيجاد ترتيبات مع عملية “ســـي غارديان” 
التابعـــة للناتـــو والجاريـــة اآلن في شـــرق 
المتوسط، حسبما أفاد مسؤول أوروبي.

وتأتي هذه المبـــادرة بعد أن منع الجيش 
التركي سفينة يونانية تعمل ضمن المهمة 
“إيريني” من تفتيش سفينة شحن يشتبه 
في انتهاكها الحظر الدولي على التســـلح 

في ليبيا.
المشـــبوهة  التركيـــة  الســـفينة  فضحـــت 
مجددا استمرار أنقرة في إرسال السالح 

إلى ليبيا. وقد رافقت هذه السفينة سفن 
عسكرية تركية أخرى.

وانطالقا مـــن هذا الخـــرق، يبحث وزراء 
دفـــاع الناتو حاليا الطريقة التي يمكن أن 
يســـاعد بها الحلف مهمة إيريني البحرية، 
بمـــا يضمـــن تطبيـــق حظر األســـلحة الذي 
أقرته األمم المتحدة كامال، وفقا لما قاله 

مسؤول كبير من الحلف.
ويســـتوجب السماح لعملية سي غارديان 
التابعـــة للناتو، بمســـاعدة مهمـــة إيريني، 
التابعة لالتحـــاد األوروبي، موافقة جميع 
الدول األعضاء في الحلف، البالغ عددهم 
30، ومـــن بينهم تركيا نفســـها التي يمكن 

أن تمارس حقها في االعتراض.

سفن حربية تركية منعت تفتيش سفينة متجهة لليبيا

أنقــرة تعرقــل مهمــة “إيريني” لفــرض تطبيق حظر األســلحة علــى ليبيا
سفن تركيا المشبوهة تفضحها أمام االتحاد األوروبي

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي حســان ديــاب، أمــس، إن بــالده ليســت 
مفلســة، مؤكــدا أنهــا تعاني “تعثرا ماليا” فقط، في إشــارة إلى الهبوط 

الحاد لليرة أمام الدوالر وتزايد االحتجاجات الغاضبة في الشارع.

مؤتمـــر  فـــي  ديـــاب،  وأضـــاف 
التـــي  “اإلشـــاعات”  إن  صحافـــي، 
جرى إطالقها أدت إلى تعميق أزمة 
الليرة، متحدثا عما ســـماها بـ”حملة 

ممنهجة” تستهدف الحكومة.
تتمتـــع  حكومتـــه  أن  إلـــى  وأشـــار 
بمنســـوب عال من ثقـــة المواطنين 
في لبنان، قائال إن ما سماها “خطة 
مكافحـــة  ورش  علـــى  االنقـــالب” 

الفساد سقطت.
وأكـــد ديـــاب أن حقـــوق المودعين 

محفوظـــة  المصـــارف  فـــي 
الحكومـــة  مـــن  بضمانـــة 

اللبنانية، في إشارة إلى 

األزمة المالية الحادة في البالد.
وجـــاءت كلمـــة ديـــاب فيما يســـود 
هـــدوء حذر في العاصمـــة بيروت، 
صاخبـــة  ليلـــة  شـــهدت  أن  بعـــد 
حفلت باشـــتباكات وأعمال شـــغب 
بيـــن متظاهرين، وقـــوات مكافحة 

الشغب والجيش اللبناني.
وتســـارعت هـــذه التطـــورات بعـــد 
ارتفـــاع ســـعر صـــرف الـــدوالر فـــي 
األســـواق إلى مســـتويات قياسية، 
وبعد اجتماعات متتالية للحكومة 
فـــي محاولـــة للجـــم االرتفـــاع 
الحاصـــل والهبـــوط الجنوني 

للعملة الوطنية.

حسان دياب: لبنان يعاني تعثرا وليس بلدا مفلًسا
سيول - أ ف ب

هـــددت كيم يـــو جونغ، شـــقيقة زعيم 
أون  جونـــغ  كيـــم  الشـــمالية  كوريـــا 
النافـــذة، بأن بالدها ســـتتخذ “خطوة” 
وســـتكّلف  الجنوبيـــة  جارتهـــا  ضـــد 
الجيـــش القيـــام بهـــا، وفـــق بيان نشـــر 

أمس عبر وكالة األنباء الرسمية. 
وقالت كيم يو جونغ في إطار تنديدها 
بســـيول “أشـــعر بأن الوقت حان لقطع 
العالقات مع سلطات كوريا الجنوبية. 

سنّتخذ الخطوة التالية قريبا”.
أصـــدرت  الماضـــي،  األســـبوع  ومنـــذ 
كوريا الشمالية سلسلة إدانات شديدة 
اللهجـــة بحـــق الشـــطر الجنوبـــي على 
خلفيـــة إرســـال ناشـــطين منشـــورات 
مناهضـــة لبيونـــغ يانـــغ عبـــر الحـــدود، 
وهـــو أمـــر يقوم به المنشـــقون بشـــكل 

متكرر. 
تعـــد  التـــي  جونـــغ  يـــو  كيـــم  وقالـــت 
“عبـــر  لشـــقيقها  رئيســـة  مستشـــارة 

إلـــي  الممنوحـــة  الســـلطة  ممارســـة 
مـــن القائـــد األعلـــى وحزبنـــا والدولة، 
أصدرت أمـــرا للجهة المعنية بشـــؤون 
العـــدو باّتخاذ الخطوة المقبلة بشـــكل 
حـــق  “ســـُيمنح  وأضافـــت  حاســـم”. 
اتخـــاذ الخطوة المقبلة ضد العدو إلى 

األركان العامة لجيشنا”.
ولم تقدم كيم تفاصيل بشأن الخطوة 
العسكرية المنتظرة لكن بدا أنها تهدد 
المشـــترك  التنســـيق  مكتـــب  بتدميـــر 
بيـــن الكوريتيـــن في مدينة كايســـونغ 

الكورية الشمالية الحدودية.

شقيقة كيم جونغ أون تهدد بتحرك ضد كوريا الجنوبية

اخماد حريق بغواصة 
نووية فرنسية

طولون - أ ف ب

على  الجمعة  صباح  شب  حريق  أخمد 
ــوويــة فــرنــســيــة كانت  مــتــن غــواصــة ن
ــادت  تــخــضــع ألعـــمـــال صــيــانــة، كــمــا أفـ

البحرية الوطنية أمس.
مقدمة  فــي  اشتعلت  الــنــيــران  وكــانــت 
الغواصة الهجومية “ال بيرل” واخمدت 
دعم  وتلقي  إطفائي   100“ تدخل  بعد 

من أكثر من 150 شخصا”.
في  بــجــروح”  شخص  أي  يصب  و”لـــم 
حــريــق الــغــواصــة الــتــي كــانــت تخضع 
لــلــصــيــانــة فـــي أحــــد أحـــــواض قــاعــدة 

طولون البحرية.

دبي - العربية.نت: بعدما شهدت البالد ارتفاعا  «
ملحوظا بعدد المصابين بفيروس كورونا 

المستجد، أعلن الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
أمس، أن السلطات ستعيد فرض القيود لكبح 

ارتفاع عدد اإلصابات إذا لم يتم االلتزام بالقواعد 

الصحية، وذلك بعدما خففت طهران تدريجيا 
إجراءات العزل العام منذ منتصف أبريل. في 

التفاصيل، قال روحاني في خطاب بثه التلفزيون 
إن االلتزام بالبروتوكوالت الصحية وصل إلى 80% 

قبل شهر لكنه تراجع اآلن لنحو %20.، ملقيًا 

مسؤولية ارتفاع عدد الحاالت على مسافرين نقلوا 
العدوى ألقاليم كانت من قبل ال تشهد خطراً كبيراً 

من تفشي المرض. في السياق أيضا، عبر روحاني 
عن قلقه من تبعات إقامة صالة الجماعة في مزار 
اإلمام رضا الذي عاد لفتح أبوابه في اآلونة األخيرة.

دبي - العربية.نت: في تغيير لروايتها السابقة  «
حول من اتهمته بالتجسس على تنقالت قائد 
فيلق القدس قاسم سليماني، أعلنت طهران، 

أمس، أن محمود موسوي مجد، الذي حكم عليه 
باإلعدام مؤخراً، ال عالقة له باغتيال سليماني، 

الفتة إلى أنه كان يقدم معلومات إلى استخبارات 
أجنبية. فقد أعلن المتحدث باسم القضاء اإليراني، 

غالم حسين إسماعيلي، أن محمود موسوي 
مجد، كان على عالقة مع فيلق القدس اإليراني 

وقائده السابق قاسم سليماني، وهو متهم 

بتقديم معلومات إلى جهازي المخابرات األميركي 
“سي آي أية” واإلسرائيلي “الموساد” عن تحركات 

القوات اإليرانية في سوريا. وتابع: اعتقاله ليس 
مرتبطا باغتيال سليماني، بل بسبب تقديمه 

معلومات عن تحركات سليماني في سوريا.

روحاني يهدد... االلتزام أو إعادة الحظر

طهران تغير روايتها: الواشي بسليماني رصد قواتنا بسوريا
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يعكــف الجهــاز الفني للمنتخب الوطني األول لكرة القدم على وضع 
التصــور العــام بنــاًء علــى الجــدول المقتــرح الــذي وضعــه االتحــاد 
اآلســيوي لكرة القدم الســتكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى 

كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الـــقـــاري  ــاد  االتــــحــ أن  وبـــمـــا 
أعلن عدم إقامة أي مباراة 
ــال  ــيـــات خـ ــفـ ــتـــصـ فــــي الـ
الجهاز  فإن  سبتمبر،  شهر 
سيتجه  للمنتخب  الفني 
ــى خــيــار عــدم إقــامــة أي  إل

فــي سبتمبر،  مــبــاراة وديـــة 
ــر  ــاء بــالــتــجــمــع أواخــ ــفـ ــتـ واالكـ

الشهر على أن يكون ذلك؛ استعداًدا 
شهر  فــي  كــمــبــوديــا  منتخب  لــلــقــاء 
أواخـــر  أكــتــوبــر، فــي حــيــن سيشهد 
ــذات الــشــهــر مــبــاراة  ــام “الــفــيــفــا” بـ أيـ
أحد  أمــام  ستكون  للمنتخب  وديــة 
المنتخبات اآلسيوية الذي سيخضع 
للراحة في مجموعته، إذ يرجح أن 
فلسطين  أو  تايلند  منتخب  يكون 

في كونهما من الخيارات المتاحة.
ــرًرا لــــه أن  ــ ــقـ ــ وكــــــان الــمــنــتــخــب مـ

ــي  يـــــســـــتـــــضـــــيـــــف فــ
وديــــيــــتــــيــــن خــــال 
ــي  ــاضــ ــمــ ــ مـــــــــــارس ال
ــتــخــبــي مــالــيــزيــا  مــن
أن  إال  ونـــيـــوزلـــنـــدا، 
ــة  ــــشــــطــ تـــعـــلـــيـــق األن
ــروس  ــ ــ ــي ــ ــ ــب ف ــ ــبـ ــ ــسـ ــ بـ

كورونا ألغى المباراتين.
يشار إلى أن منتخبنا الوطني 
التصفسات  في  مــشــواره  سيختتم 
إيــران وهونغ  أمام  لقاءين  بخوضه 
كونغ على التوالي في شهر نوفمبر، 
هوية  ستتحدد  النتائج  على  ويناًء 
الــمــتــأهــلــيــن مـــن الــمــجــمــوعــة الــتــي 
ــى  ــا، ســـــواء إل ــًضــ ــ ــراق أي ــعــ ــ تــضــم ال
 2022 لمونديال  النهائية  المرحلة 
آسيا  لكأس  المكملة  التصفيات  أو 

.2023

ال وديات  في سبتمبر

قال أمين سر نادي المالكية محمود الشاخوري إن إدارة النادي 
لــم تتخــذ قــرارا بشــأن الجهــاز الفنــي للفريــق األول لكــرة القدم 
فــي الموســم المقبــل 2020/2021، وإن المــدرب أحمــد يعقــوب 
بوراشــد سيســتمر على رأس الجهاز الفني لحين اتضاح الرؤية 
بخصــوص الموســم الحالــي 2019/2020، والــذي توقف بســبب 

تفشي وباء كورونا العالمي )كوفيد 19-(.

اتخاذ  نستطيع  “ال  وأضـــاف 
قرار بخصوص هوية الجهاز 
ــفــنــي لــلــمــوســم الـــقـــادم إال  ال
مصير  عــلــى  الــتــعــرف  لحين 
عليه  وبناء  الحالي،  الموسم 
إننا  إذ  الــقــرار،  اتخاذ  يمكننا 
ســـنـــقـــوم بــعــمــلــيــة الــتــقــيــيــم 

ومن  والمستويات،  للنتائج 
ثم سنحدد ..”.

ــبــاد  ــد الــشــاخــوري لـــ “ال وأكــ
سبورت” أن المالكية متمسك 
بــالــمــدرب الــوطــنــي، ولــيــس 
هناك أي توجه إلسناد مهمة 
إلــى  األول  الـــفـــريـــق  ــادة  ــيـ قـ

مــــدرب أجــنــبــي لــغــايــة هــذه 
اللحظة، مما يعني أن المدرب 

القادم سيكون مواطنا.
ونــادي   2014 “منذ  وأضـــاف 
المدرب  المالكية يعتمد على 
قدراته  في  لثقتنا  المواطن 

وإمكاناته، كما أننا نعمل وفق 
الميزانية المتاحة لنا، وليس 
لدينا توجه حاليا للتعاقد مع 

أي مدرب أجنبي”.
الــــشــــاخــــوري أن  وأوضــــــــح 
كرة  لعبة  على  ينفق  الــنــادي 

القدم ما يقارب من 130 ألف 
ــواحــد مع  ديــنــار بــالــمــوســم ال
ضبط اإلنفاق بصورة كبيرة، 
وفق  يصرف  الــنــادي  أن  كما 
الميزانية المتاحة، وال يسعى 
لتكبد المزيد من الديون على 

وسط  اإلدارة  مجلس  كاهل 
تفهم من قبل األجهزة الفنية 
يبدون  ــذيــن  وال والــاعــبــيــن، 
وإخــاصــا  حبا  كبيرا  تعاونا 

لناديهم.
ويلعب نادي المالكية بدوري 
الدرجة الثانية، حيث يتصدر 
الترتيب العام بـ 37 نقطة من 
14 مباراة ليقترب كثيرا من 
العودة لدوري ناصر بن حمد 
تــبــقــي جولتين  مــع  الــمــمــتــاز 
عــلــى انــتــهــاء الـــــدوري، فيما 
يحتل البحرين المركز الثاني 

بـ 31 نقطة.

لــلــكــرة ــة  ــوي ــن ــس ال ــة  ــي ــزان ــي ــم ال ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  130 الـــشـــاخـــوري: 

“المالكية” متمسك بالمدرب الوطني

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

بحث االتحاد البحريني لكرة القدم سبل وأطر التعاون مع كلية 
البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(. جاء ذلك خال لقاء األمين 
بنائب  البوعينين  إبراهيم  القدم  لكرة  البحريني  لاتحاد  العام 
)بوليتنكنك  في  والمعلومات  الموارد  لشؤون  التنفيذي  الرئيس 
البحرين( الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، بحضور رئيس 

قسم الصحة واللياقة بالكلية محمد راشد الشحي.
إدارة  مجلس  رئــيــس  تحيات  البوعينين  نقل  الــلــقــاء،  وخـــال 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 
خليفة إلى نائب الرئيس التنفيذي لـ “بوليتكنك البحرين” وجميع 
البارز الذي يقومون به  المسؤولين في الكلية، مثنًيا على الدور 

في سلك التعليم العالي.
االتحاد  بين  المستقبلي  التعاون  مجاالت  لبحث  اللقاء  وجــاء 
البحريني لكرة القدم وكلية البحرين التقنية، إذ اطلع البوعينين 
االتــحــاد  يقدمها  الــتــي  الــبــرامــج  على  التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب 
من  االســتــفــادة  عبر  الجامعيين  للطلبة  الــقــدم  لــكــرة  البحريني 

الدورات الفنية واإلدارية وفرص التدريب العملي والتطوير. 
كما استمع األمين العام التحاد الكرة إلى شرح موجز من سعادة 
“بوليتكنك  بــرامــج  عــن  خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن  علي  الشيخ 
ــا فــي تــخــريــج الـــكـــوادر الــوطــنــيــة بمختلف  ــ الــبــحــريــن”، ودورهـ

التخصصات التي تقدمها الكلية.
وفي هذا اإلطار، أشاد األمين العام لاتحاد البحريني لكرة القدم 
تعزيز  في  ومبادرتها  التعليمي،  الكلية  بدور  البوعينين  إبراهيم 
تكميلي  دور  فــي  والــريــاضــة  الشباب  لدعم  االتــحــاد؛  مــع  العمل 

للمسؤولية التعليمية للكلية.

ــســابــق لــاتــحــاديــن  ــيــس ال ــرئ رحـــب ال
ــعــربــي لــلــكــرة الــطــائــرة  الــبــحــريــنــي وال
تسمية  بمقترح  حمادة  جاسم  محمد 
الطائرة  للكرة  األولـــى  الــدرجــة  دوري 
تعالى  بــــإذن هللا  لـــه  الــمــغــفــور  ــإســم  ب

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.
ــد حــمــادة أن الــشــيــخ عــيــســى بن  وأكــ
راشد آل خليفة شخصية ذات بصمات 
كــبــيــرة وعـــطـــاء مــتــمــيــز عــلــى امــتــداد 
مختلف  في  الحافل  الوطني  تاريخه 
الرياضي  المجال  المجاالت وباألخص 
بــعــدمــا شــغــل عـــدة مــنــاصــب خـــدم من 

خالها القطاعين الشبابي والرياضي.
وأكد حمادة أن الشيخ عيسى بن راشد 
آل خليفة كان داعما للكرة الطائرة ابان 

توليه رئاسة المؤسسة العامة للشباب 
والرياضة واللجنة األولمبية البحرينية 
وكان يحضر المباريات ويتوج األبطال 
في المسابقات ويرعى ختام البطوالت 
ويــشــهــد الــمــؤتــمــرات واالجــتــمــاعــات 
التي  ــقــاريــة  وال والــعــربــيــة  الخليجية 
ضيوف  ويــســتــقــبــل  االتـــحـــاد  ينظمها 
االتحاد بكل رحابة صدر وكان مجلسه 
الاعبين  الستقبال  مفتوحا  ومكتبه 

والمدربين واإلداريين والحكام.
واستذكر حمادة موقف للشيخ عيسى 
بن راشد قائا “ لقد حضر معاليه نهائي 
عام   21 تحت  للشباب  العالم  بطولة 
اليوم  فــي  وكـــان   1987 اقيمت  الــتــي 
ــد الــضــيــوف  ــه لــديــه اســتــقــبــال احـ ــ ذات

ــال بأنه  بــالــمــطــار، فــأكــد حــضــوره وقــ
سيتابع المباراة وسيذهب للضيف إلى 
كثيرا  تأخرت  المباراة  ولكن  المطار.. 
السابق  نــظــام   وفــق  تقام  كانت  ألنها 
ولــــم يــتــمــكــن مـــن الـــلـــحـــاق بــالــضــيــف 

واضطر للذهاب إليه للفندق.. “.
وأوضـــح حــمــادة بــأن تسمية الـــدوري 
الــراحــل  يستحقه  مــا  أقــل  هــو  بإسمه 
والذي فرض محبته في قلوب الجميع 

لتخليد ذكراه العطرة.

جانب من اللقاء محمد جاسم حمادة

التنفيــذي الرئيــس  بنائــب  العــام  األميــن  لقــاء  خــال  حمادة: مقترح متميز لشخصية قدمت الكثير للرياضة

اتحاد الكرة يبحث التعاون مع “بوليتكنك” ترحيب بتسمية دوري عيسى بن راشد للطائرة

نادي الحالة

الحالة  نــادي  إدارة  مجلس  يعلن 
ألعــضــائــه الــكــرام أنـــه تــقــرر فتح 
السنوي  االشـــتـــراك  تــســديــد  بـــاب 
يــوم  مـــن  ــداء  ــتــ ــ اب  2020 ــعــام  ــل ل
السبت الموافق 13 يونيو 2020، 
ــى أن يــغــلــق فـــي الـــســـاعـــة 3  عــل
 18 الموافق  الخميس  يوم  عصر 
لتحديد  تــمــهــيــدًا  2020؛  يــونــيــو 
موعد اجتماع الجمعية العمومية 
العادية والذي سيكون من خال 
االتصال المرئي عن بعد؛ لمناقشة 
للعام  والمالي  اإلداري  التقريرين 

المنصرم.

اشتراكات الحالة

األحد 14 يونيو 2020 - 22 شوال 1441 - العدد 4261

المــدرب العراقــي توفــي بعــد إصابتــه بفيــروس كورونــا

مــع قــرار اســتئناف المســابقات الكرويــة فــي الســعودية

سلمان بن إبراهيم ينعى علي هادي

عودة مرتقبة لعلي عبدالمجيد ومهدي حميدان

أعرب رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل 
خليفة عن عميق مشــاعر التعزية والمواســاة إلى االتحاد العراقي لكرة القدم بوفاة النجم الدولي الســابق والمدرب علي 

هادي، الذي توفي يوم الجمعة عن عمر يناهز 53 عاًما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(.

إبراهيم  بــن  سلمان  الشيخ  وقــال 
الهيئة  لــرئــيــس  بعثها  رســالــة  فــي 
لكرة  الــعــراقــي  لاتحاد  الطبيعية 
“باسم أسرة كرة  بنيان  إياد  القدم 
تتقبلوا  أن  أرجو  اآلسيوية،  القدم 
لرحيل  والمواساة  التعزية  عميق 

علي هادي”.
ــتــشــار فــيــروس  وأضـــــاف “كــــان ان
ــار طــبــي  ــبـ ــتـ كــــورونــــا أصـــعـــب اخـ
ــذا الـــزمـــن، ونحن  نــواجــهــه فــي هـ
أحد  لوفاة  العميق  بالحزن  نشعر 

أركان اللعبة”.
نذكر علي هادي  “ســوف  وأوضــح 
دائـــًمـــا لــحــمــاســه مــن أجـــل تطوير 
ــاب،  ــشــب ــى مــســتــوى ال ــلــعــبــة عــل ال
ومــســاهــمــاتــه لــتــطــويــر الــلــعــبــة في 

العراق وقارة آسيا”.
وكان هادي من أبرز مدافعي فريق 
الزوراء، أحد أشهر فرق العاصمة، 
وساهم بحصوله على لقب الدوري 
نهاية  في  اللعب  واعتزل  مرات   4
ــتــســعــيــنــات؛ لــيــتــجــه إلــــى عــالــم  ال

التدريب.
الدولي  مع شقيقه  الراحل  وُعرف 
فريق  مدافع  هــادي  حمزة  السابق 
بصابتهما  السابق  الجوية  القوة 
الــدفــاعــيــة أثـــنـــاء مــشــوارهــمــا مع 
الــــفــــرق فــــي مـــســـابـــقـــة الـــــــدوري 

العراقي.
كما أشــرف الــمــدرب الــراحــل علي 
هادي على تدريب عدد من الفرق 
الجوية  ــقــوة  ال أبــرزهــا  الــعــراقــيــة، 
المحلية،  المسابقة  قطبا  والطلبة 

وعـــمـــل مـــدرًبـــا لــمــنــتــخــب نــاشــئــي 
الـــعـــراق وأخـــيـــًرا مــع فــريــق زاخــو 
الذي أشرف على تدريبه في أكثر 

من موسم.

مــن المتوقــع أن يعود المدرب الوطني علي عبدالمجيد )مســاعد مدرب 
الفريــق األول بنادي االتفاق الســعودي( والعــب منتخبنا الوطني األول 
المحتــرف فــي صفوف فريق القادســية الســعودي إلى المملكــة العربية 
السعودية خالل الفترة المقبلة، خصوًصا بعد قرار استئناف المسابقات 

الكروية السعودية بدًءا من 4 أغسطس المقبل.

ومهدي  عبدالمجيد  علي  وسيعود 
حميدان إلى نادييهما، خصوصا أن 
التدريبات ستبدأ األسبوع المقبل، 
إذ تقرر أن يتم السماح باستئنافها 

بدًءا من 21 يونيو الجاري.
فــإن  عبدالمجيد،  عــلــي  وبــحــســب 
الفني  الطاقم  جمع  فنًيا  اجتماًعا 
لـــفـــريـــق االتــــفــــاق الـــســـعـــودي مــع 
لـ  مشيًرا  االستئناف،  قــرار  صــدور 
باقي  انتظار  إلى  سبورت”  “الباد 

اإلجراءات اإلدارية المنظمة لعودة 
والتي  يونيو،   21 فــي  التدريبات 
احترازية؛  إجـــراءات  ستصاحبها 
ــا.  ــظــًرا النــتــشــار فــيــروس كــورون ن
السعودي  المدرب  االتفاق  ويقود 

خالد العطوي.
ــب مـــهـــدي حـــمـــيـــدان،  ــاعــ ــ أمـــــا ال
فــقــال لـــ “الــبــاد ســبــورت” إن أحد 
معه  تواصل  الفني  الجهاز  أعضاء 
ــقــرار، وإن الــصــورة  فــور صـــدور ال

ــال األيــــــام الــقــلــيــلــة  ســتــتــضــح خــ
واستئناف  الــعــودة  بشأن  المقبلة 

التدريبات.
تقارير  فــإن  متصل،  صعيد  وعلى 
األندية  بعض  أن  ذكــرت  إعامية 
تعتزم عودة محترفيها  السعودية 
ــاري؛ تــمــهــيــًدا  ــجــ ــ ــشــهــر ال ــهــايــة ال ن

الستكمال الموسم.

ويــحــتــل االتـــفـــاق الــمــركــز 10 في 
دوري كأس األمير محمد بن سلمان 
من  نقطة   29 برصيد  للمحترفين 
أما  8 أخرى،  له  22 مباراة وتبقت 
القادسية فيلعب في دوري األمير 
األولــى  للدرجة  سلمان  بن  محمد 
ويحتل المركز 5 برصيد 49 نقطة 
من 27 مباراة وتبقت له 11 أخرى.

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم

مهدي حميدان

فريق المالكيةمحمود الشاخوري

علي عبدالمجيد

أحمد مهدي

حسن علي

حسن علي

أحمد مهدي
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كالس  أس  مــن  خاصــة  جديــدة  نســخة  مايبــاخ  مرســيدس  أطلقــت 
الفاخــرة S 650 Maybach مــع ســعر يتحــاوز الـــ 200 ألــف دوالر عنــد 

المصنع.

 Black Edition طـــراز  يتميـــز 
بعناصر فريـــدة ومميزة من ألياف 
الكربون والمكونات األخرى باللون 
األسود، من الخارج تتميز السيارة 
Obsid�  باللـــون األســـود الخـــا ص

حصلـــت  حيـــن  فـــي   ،ian Black
المقصـــورة علـــى تنجيـــد حصـــري 
الخـــزف  مـــن   Nappa جلـــد  مـــن 
واللون األســـود هو الطاغي، تكمله 
مـــع  الجلـــد  مـــن  أرضيـــة  حصائـــر 
Night Edition وحصيـــر  نقشـــات 
باللون األسود أيضا مع حواف من 
 Night الخـــزف. وســـتجد شـــارات

Edition علـــى المصـــدات األمامية 
والكسوة الداخلية.

تشـــمل الميـــزات القياســـية شـــبكة 
 ،Maybach حـــروف  مـــع  التبريـــد 
والمقاعـــد الخلفيـــة التنفيذيـــة مع 
مساند كهربائية، وإضاءة محيطة 
بـ 64 لوًنا، وشاشـــة عرض رأســـية، 
ونظـــام إضـــاءة LED ذكـــي مـــزود 
بمصابيح أمامية فائقة، ومســـاعد 
الضـــوء العالـــي المتكيـــف، ونظـــام 
 Burmester المحيطـــي  الصـــوت 
ومجموعـــة   ،High�End 3D

مساعدة السائق والمزيد.

S 650 Maybach قمة الفخامة في

قــد تتحــول رحــالت القيــادة اليوميــة إلــى تجربــة مجهــدة، وخاصة حيــن تكون 
الطــرق غيــر مســتوية، لكن لينكون أفياتــور الجديدة كليا تقــدم أفضل التقنيات 

االستباقية الذكية.

 مثـــل نظـــام التعليق الهوائـــي المتكيف 
الـــذي تعتمـــده الشـــركة للمـــرة األولـــى، 
معاينـــة  علـــى  القـــدرة  يوفـــر  والـــذي 
للعبـــور  بـــذكاء  واالســـتجابة  الطريـــق 
بسالســـة علـــى كل األســـطح، وبالتالـــي 
كابـــوس  مـــن  القيـــادة  رحلـــة  تحويـــل 
متعب إلى حلـــم ومغامرة ملهمة تحلق 
بالســـائق إلى أعلـــى مســـتويات الراحة 

التعليـــق  نظـــام   ويعمـــل  والرفاهيـــة. 
المتقدم عبر 12 جهاز استشـــعار ترصد 
بصورة مستمرة حركة السيارة وحركة 
والتســـارع  التوجيـــه  ونظـــام  الهيـــكل 
والمكابح، لتتمكن من قراءة تضاريس 
الطـــرق 500 مـــرة فـــي الثانية وتســـرع 
اســـتجابة الســـيارة وتعديـــل إعـــدادات 

التعليق بشكل تلقائي.

خضعــت هيونــداي أزيرا 2021 لقواعد جديده فــي بنائها تتمثل في أربعة 
معايير هي النسبة، الهندسة المعمارية، التصميم والتقنيات.

 وعلى جانبي السيارة حصلت على 
تصميم انسيابي تظهره التمويجات 
مطليـــة  مقابـــض  مـــع  البـــاب  علـــى 
تصميـــم  ذات  وإطـــارات  بالكـــروم 
حفـــاظ  مـــن  الرغـــم  رياضي. علـــى 
شـــركة هيونـــداي علـــى االســـطبات 
الخلفية المتصلـــة معـــا من الطرفين 
تحســـين  علـــى  أنها حرصـــت  إال 

التصميم الخلفي من السيارة وذلك 
من خـــالل تعديـــل الزجـــاج الخلفي 
المائـــل والـــذي أصبح أقصـــر حجما 
وأكثـــر حـــدة ممـــا يجعـــل الســـيارة 

تنتمي إلى فئة ليفت باك.
حصلت أزيرا على مزايا أمان تشمل 
مســـاعد تجنب االصطـــدام األمامي 

ومساعد القيادة والمزيد. ســربت مواقــع وصفحــات اإلنترنت صورا لســيارة تعمل شــركة كاديالك على 
تطويرها لتكون واحدة من أجمل السيارات الكهربائية الفارهة.

الســـيارة  فـــإن  للتســـريبات،  وتبعـــا 
 Celestiq الجديدة التي ستحمل اسم
والتـــي من المفتـــرض أن تطلق أواخر 
العام الجاري بنيت على منصة خاصة 
طورهـــا الخبـــراء في شـــركة جينرال 
موتوزر، واألبرز من ذلك هو أن جميع 
أجزاء السيارة ســـتجمع بشكل يدوي 
كما هو الحال مع سيارات رولزرويس 

الفاخرة.
وبالنظر للصور والفيديوهات المسربة 
نالحـــظ أن الســـيارة ســـتأتي بهيـــكل 
كوبيـــه أنيـــق مـــزود ببابيـــن كبيريـــن 
يخلـــوان مـــن القبضـــات التقليدية، ما 
يـــدل علـــى أن التحكم بفتـــح األبواب 
عبـــر  أو  باللمـــس  ســـيكون  وإغالقهـــا 

مفتاح ال سلكي.

لينكون “أفياتور بريزيدنشال”... قمة الفخامة أزيرا 2021... تصميم متجدد من الداخل والخارج Celestiq كاديالك تقدم الكهربائية

الطــراز يقــدم التصميــم الفاخــر الرائــدة مــن التســهيالت

وصول GS5 للبحرين... أجمل سيارات جي أيه سي

استقبلت معارض سيارات التسهيالت الوكيل الحصري لسيارات جي أيه سي الرائدة في البحرين الظهور 
األول لسيارة الكروس أوفر متوسطة الحجم GS5 موديل 2021، التي تتميز من النظرة األولى بتصميمهما 
الجذاب خصوصا في واجهتها االمامية الذي تقدم العالمة الصينية الرائدة بقوة مع موديالتها الجديدة، 
إضافة إلى باقي الموديالت الناجحة في المملكة والعالم في ســيارات اعتمادية من شــركة جي أيه ســي 
موتــور، والتــي تبلــغ قــدرة إنتــاج الشــركة أكثــر من 700 ألف ســيارة ســنوية، فيمــا تصل القــدرة اإلنتاجية 
للمحركات فقط إلى 500 ألف محرك كل عام، وُتصّدر الشــركة أكثر من 60 ألف ســيارة ســنوية إلى بلدان 
مختلفــة، حاصــدًة العديــد مــن الجوائز في الســنوات األخيــرة وأبرزهــا جائــزة JD Power كأفضل عالمة 

صينية في الجودة والتكنولوجيا المتقدمة لسبع سنوات متتالية 2013 - 2019. 

كمـــا صنفت جي ايه ســـي موتور للســـنة الثالثة على 
التوالـــي فـــي المقدمـــة كواحـــدة مـــن أكبـــر مصانـــع 
الســـيارات فـــي العالم حســـب مجلة فورتشـــن ضمن 

أفضل 500 عالمة تجارية.
وعملت الشـــركة منذ تأسيســـها علـــى تطوير عالمتها 
التجاريـــة باتبـــاع أعلـــى معاييـــر الجـــودة العالميـــة، 
إضافـــة إلـــى اهتمامها العالـــي بتصميم ســـياراتها مع 
 GS5 متانـــة خارجية وداخليـــة، ومع إطالق ســـيارة
الجديـــدة التـــي تضم كافـــة المزايا ســـتثبت جي أيه 
ســـي أكثر من تفوقهـــا وتجعلها االختيـــار الذكي لكل 
مـــن يبحـــث عـــن ســـيارة مثاليـــة فـــي فئـــة الكروس 
أوفر المتوســـطة الحجـــم مع حزمة مـــن المواصفات 
التكنولوجيـــة العاليـــة ووســـائل الراحـــة والســـالمة، 
وهذا ما الحظناه أثناء تدشين السيارة في معارضها 

بسترة، فقد أخذت كل اهتمام زوار المعرض حاليا.
تقـــدم الســـيارة GS5 الجديـــدة بالكامـــل نفســـها مـــع 
لمســـات أكثر انســـيابية من جميـــع الموديالت، حيث 
تـــم إضافة شـــبكة أمامية ضخمـــة مطعمـــة بالكروم، 
 FULL وفتحـــات كبيـــرة للهـــواء، ومصابيـــح أماميـــة
LED، إضافـــة إلـــى مصابيـــح خلفيـــة LED، وتوزيـــع 
فتحات العادم على جانبي الســـيارة؛ لتمنح الســـيارة 
الرياضيـــة  اإلطـــارات  مـــع  جذاًبـــا  رياضًيـــا  مظهـــًرا 
واللمســـات الخاصة بالعالمة، وتأتي تأتي جي اس5 
2020 بأبعـــاد 4695 مـــم من حيث الطـــول، والعرض 
1885 مـــم واالرتفاع 1700 مـــم، في حين يبلغ طول 
قاعـــدة العجـــالت 2710، ممـــا يوفر مســـاحة داخلية 
فسيحة في المقصورة. من الجوانب نشاهد السيارة 
بتصميـــم عملـــي قوي، حيـــث يتميز بوجود بلمســـات 
خاصـــة في التصميم، خصوصـــا بالكروم التي تعطي 

الشكل العام أناقة مميزة.
أكثـــر مـــا يشـــد عشـــاق الســـيارة التصميـــم الخلفـــي 
لإلضـــاءة التـــي تـــوازي كبريـــات الشـــركات األلمانية، 
فهـــي تأتـــي بخلفية عصريـــة جـــدا، فالزجـــاج الكبير 
للبـــاب الخلفـــي مفيـــد جـــدا مـــن ناحية االرتفـــاع، مع 
 LED بتقنيـــة  تعمـــل  المتصلـــة  الخلفيـــة  المصابيـــح 

الهيـــكل،  بلـــون  والصـــدام  للجوانـــب،  وملتفـــة 
ويتوفر حساسات خلفية وفتحة العادم من 

الكـــروم، وفي األعلـــى زعنفـــة القرش، مع 
جناح مدمج بتصميم رياضي.

بســـعر  التـــي  الجديـــدة  الســـيارة  تتمتـــع 
8,500 دينـــار بمحرك ســـلس وقـــوي جدا، 
فهـــي بســـعة 1,5 لتـــر وقـــوة 166 حصانا، 
ذلـــك مع عزم دوران 265 نيوتن/متر عند 
1700�4000 لفـــة فـــي الدقيقـــة الواحدة، 

إضافة إلـــى ناقل حركـــة أوتوماتيك مكون 

من 6 ســـرعات ويتميز بالسالسة وسرعة االستجابة 
بنعومة على جميع الطرقات، وتتمتع السيارة بالعديد 
من عوامل األمان التي يبحث عنها المستهلك، ومنها 
وســـائد هوائية للســـائق والركاب، إضافـــة إلى أنظمة 
األمان األساســـية مـــن فرامـــل ABS وEBD، وأنظمة 
التـــوازن اإللكتروني، ومســـاعد تجنـــب تصادم الركن 
الخلفـــي، وغيرهـــا مـــن عوامـــل األمـــان التـــي تحقق 

مطالب مالك السيارة.
تتمتع مقصـــورة GS5 بتصميـــم راٍق وعصري للغاية 
مـــع مقاعـــد رحبة ومريحة عند الجلـــوس بها لفترات 
طويلة، مع شاشـــة لمســـية كبيرة لنظـــام المعلوماتي 
الترفيهي، إضافة لشاشـــة LCD رقمية بين العدادات 
تعـــرض أهـــم التنبيهـــات والمعلومـــات أمـــام الســـائق 
بشـــكل واضح، مع سقف بانورامي مميز جدا، وراحة 
ألكثر مـــن ٥ ركاب، مع خوا ص عديـــدة لطي المقاعد 
الخلفـــي واألمامية لمســـاحات أكثـــر، ويتوافر داخل 
الســـيارة العديـــد مـــن وســـائل الراحـــة التـــي اعتادت 
الشـــركات الصينيـــة على إضافتهـــا داخل ســـياراتها، 
حيث تم تزويد السيارة بشاشة بتصميم جديد نراها 
ألول مرة في الشركة، ويعطي انطباعا كبيرا ووضوح 
لـــكل راكب فيها، مزودة بخاصية التحكم في المناخ، 

فـــة  ضا إ

إلـــى تكييـــف هواء يعمل باللمس، وشـــحن ال ســـلكي 
للهواتـــف المحمولـــة، ومقاعـــد كهربائيـــة تتغيـــر فـــي 
عشـــرة اتجاهـــات مريحة ورحبـــة عند الجلـــوس بها 
لفترات طويلة، وعّدادات رقمية بالكامل، إضافة إلى 
مقصـــورة مطعمـــة بالجلـــد الفاخر وحساســـات ذكية 

للمساعدة وكاميرات ٣٦٠ درجة ذكية والمزيد.
الســـالمة  عناصـــر  مـــن  شـــاملة  باقـــة   GS5وتوفـــر
 ،)ABS( المتطـــورة مثل نظام الفرامل المانع لالنغالق
 )HDC( ونظام منع تســـارع المركبة علـــى المنحدرات
ونظـــام المكابـــح األوتوماتيكية وإنذار منع الســـرقة 
مع خاصية تعطيل المحرك، بجانب كاميرا محيطية 

وعدد كبير من الوسائد الهوائية لجميع الركاب.
أنشـــأت شـــركة جي اي ســـي للســـيارات، وهي شركة 
صينيـــة لتصنيـــع المركبـــات فـــي 1964 وُأدرجت في 
بورصـــة شـــانغهاي العـــام 2001، أول مركـــز للتصميم 
في الخـــارج لصناعة الســـيارات الصينية في تورينو 
بإيطاليا في يونيو 2005، وفي أكتوبر 2006، أنشأت 
ثاني مركز التصميم في الخارج المستقل في طوكيو 
باليابـــان، وتعتبـــر ســـيارات جـــي اي ســـي األفضـــل 
واألكثـــر تجهيـــزا فـــي ناحيـــة المواصفـــات والجودة 
ومجّهـــزة  المواصفـــات،  كاملـــة  وتعتبـــر  واألمـــان، 
بتقنيات السيارات األوروبية، وتعطي ضمانا 
طويال مع باقات الصيانة من 
التسهيالت موتورز.

كشــفت مؤخــرا أســتون مارتــن عــن 
ســوبرليغيرا،  أس  بــي  دي  ســيارة 
ويمتــاز هــذا الطراز األحــدث بهيكله 
الكربــون  أليــاف  بألــواح  المكســّو 
بتصميــم  ليتألــق  بعنايــة،  المصممــة 

يفيض بالقوة والتفّرد.
أفخــم  المرموقــة  العالمــة  وتمــزج 
التصميــم  عصريــة  لســيارة  إطاللــة 
لتتناغــم تمامــا مــع األداء الملحمــي 

.V12 لمحرك أستون مارتن

إذا كنـــت ترغـــب في ســـيارة عمليـــة ومريحة، لكـــن ال تريد أن يكـــون حجمها 
صغيـــر وال تفضـــل التضحيـــة باقتصاديـــة اســـتهالك الوقـــود، الخيـــار األفضل 
فـــي سيارة كيا ســـيلتوس 2021 التـــي تكفـــي كافـــة احتياجاتـــك، ال تقتصـــر 
عملية ســـيلتوس 2021 علـــى حقيبـــة أمتعتهـــا التـــي تكفـــي عـــددا كبيـــرا من 
حقائب السفر أو مقاعدها الخلفية الواسعة والمريحة، بل أيضا عندما تجلس 
بالمقاعد األمامية وتشغل أنظمة التبريد الخاصة بها، أو عندما تشحن هاتفك 
بالشاحن الالسلكي من دون أن تزعج نفسك بالكابالت، كما أنها تعتبر رفقيك 
المؤتمن على الطريق بفضل دعمها ألنظمة أمان مهمة مثل مســـاعد الركن مع 

كاميرا خلفية؛ لذلك لن تجد صعوبة في ركنها بأي مكان.
وإن كنـــت تبحـــث عن التقنيـــات الحديثة، فســـتجد ضالتك داخل ســـيلتوس 
2021، فهـــي ال تتمتع فقط بشاشـــة نظام ترفيهـــي معلوماتي قياس 8 بوصة، 
بـــل تقـــدم أيًضا عدادات رقمية بشاشـــة 7 انـــش مع وجود الشاشـــتين بجوار 

بعضهما البعض على غرار تصميمات السيارات األفخم.

كيا سيلتوس 2021... سيارة الناشئة

طارق البحار
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نصائح الستغالل وقت الفراغ في البيت بذكاء
أصبحــت االســتفادة مــن وقــت الفــراغ خال الحجر المنزلي أمرا ضروريا، فالوقت ســاح ذو حدين أحدهمــا معنا واآلخر علينا، 

أمــا الــذي معنــا، فهــو الســاح الذي نســتفيد منه وننتصر بــه، ويعود علينا بنفــع كبير، ويحدث ذلك عنــد الحرص على وقت 
الفراغ واالنتفاع به وعدم التفريط فيه، وأما الذي علينا نلمســه عندما نستســلم للفراغ ونهمل الوقت أو نســتغله في 

أشياء وأمور تافهة للغاية ليس لها أي مردود إيجابي، بل إنها تكون سببا في هدر قيمة الوقت والغفلة عن أهميته.

القراءة

خـــال  الفـــراغ  وقـــت  اســـتغال  يمكـــن 
ولتعـــم  القـــراءة،  فـــي  المنزلـــي  الحجـــر 
الفائـــدة يجـــب اختيـــار الكتـــب الهادفة، 
ففـــي القـــراءة فوائد عظيمة جـــدا منها، 
تحفيز الدمـــاغ، وزيادة المعرفة، وتعزيز 

مهارات التفكير.

تنمية المواهب 

يجـــب البحث في الذات والتعرف عليها 
من جديد واكتشـــاف مـــا بها من مواهب 
لتنميتها، فمن يحب الرســـم يرسم، ومن 
هوايته الطبخ عليه أن يبدع في الطهي 
الصحـــي اللذيذ، ومن يحب الموســـيقى 

عليها أن يبحر في أنغامها الجميلة.

تنظيم األغراض

مـــن منـــا لـــم يكـــن لديـــه الوقـــت الكافي 
لتنظيـــم أغراضـــه بطريقة أفضـــل وأكثر 
مرونـــة لتســـهيل الحصول عليهـــا، واآلن 
ومـــع الحجـــر المنزلـــي يمكـــن اســـتغال 
وقت الفراغ فـــي تنظيمها وتنظيم كثير 
مـــن األشـــياء التـــي تحتاج وقتـــا طويا 

إلنجازها.

تعلم لغة جديدة

إن تعلـــم لغـــة جديدة يســـاعد في تنمية 
قدرات الشـــخص ويضيف إلى إمكاناته 
المزيـــد من الميزات؛ لذا يجب اســـتغال 
الفـــراغ خـــال الحجر المنزلـــي في تعلم 
وبمـــا  بالـــذات  لارتقـــاء  لغـــات جديـــدة 

تملكه من قدرات ومهارات.

تعزيز التواصل مع أفراد 
األسرة

يجـــب اســـتغال وقـــت الفراغ 
بيـــن  التواصـــل  تعزيـــز  فـــي 
أفـــراد األســـرة والتقـــرب منهم 
متســـع  يوجـــد  فـــاآلن  أكثـــر، 
توجـــد حجـــة  وال  الوقـــت  مـــن 

إلهمال التواصل بين أفراد األسرة 
الواحدة.

ممارسة الرياضة

لممارســـة الرياضـــة أهميـــة كبيـــرة فـــي 
تعزيـــز جهاز المناعـــة وفي تخفيف حدة 
مشاعر التوتر والقلق المنشرة بين األسر 
هـــذه األيـــام، كمـــا أن لهـــا مذاق آخـــر إذا 
تمـــت بيـــن أفراد األســـرة الواحـــدة وفي 

جو مرح ودافئ ينعكس على الجميع.

تسجيل الذكريات الحالية مع 
الحجرالمنزلي

يجـــب اســـتغال وقت الفراغ لتســـجيل 
تلـــك الذكريات بطريقـــة مرحة وظريفة 
لتضاف إلـــى الذكريـــات الســـابقة، فلكل 
منهـــا مثيراتـــه الجميلة التـــي تبعث في 

النفس رائحة الماضي الجميل.

»  Not My “ أطلقت النجمة بيلي ايليش فيديو كليب أغنيتها الجديدة
 Responsibility “، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

وقد تخطى الكليب المليون ونصف مشاهدة بعد يوم واحد من 
 طرحه.

يذكر أن بيلي إيليش فازت مؤخرا بجوائز Grammys أمام كل من 
النجمات العالميات النا ديل ري، اريانا غراندي وبيونسي.
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األفضل في دراما رمضان من النجوم والمسلسالت الخليجية
مجموعة مسلســـات قوية وجميلـــة، أطلت علينا 
في الموســـم الدرامي الرمضاني لهـــذا العام، جلها 
حققت نســـب مشـــاهدة عالية، وفي قائمة أفضل 
فنـــان خليجـــي، تنافـــس عـــدد مـــن نجـــوم الدراما 
الخليجيـــة، الذيـــن قدموا أدوارا بـــارزة هذا العام، 
للفنـــان  كانـــت  االســـتفتاء  فـــي  الصـــدارة  أن  إال 
الكويتـــي ســـعد الفرج الـــذي حاز نســـبة.18.9 %، 
حيـــث كانت إطالته في “محمد علي ورد”، كفيلة 
بمنحـــه لقب أفضـــل ممثل خليجي، تـــاه مواطنه 
الفنـــان جاســـم النبهـــان، الذي قدم هـــذا العام أداًء 
الفتا في “شـــغف” وحاز النبهان نسبة 15.3 % من 

مجمـــل األصوات، وجاء فـــي المركز الثالث الفنان 
الســـعودي عبدالمحســـن النمـــر الذي أطـــل في “أم 

هارون”، وحاز نسبة 11.8 %.
في قائمة أفضل فنان عربي، أثبت الفنان المصري 
عـــادل إمام، مجددا أنـــه الزعيم، وقد حظي بحب 
الجمهـــور لـــه، ليتربـــع على عـــرش القائمـــة بعد أن 
مالت معظم األصوات لمصلحته، وهو الذي تولى 

هذا العام بطولة مسلسل “فاالنتينو”.
كما برز في المشهد، وفق رصدنا لمواقع التواصل 
االجتماعـــي، عـــدد مـــن النجوم الذين حـــازوا ثناء 
الجمهـــور، ومـــن بينهـــم الفنان آســـر ياســـين الذي 

لعـــب بطولة “بميـــت وش”، وكذلك محمد رمضان 
وأحمد زاهر اللذان لعبا بطولة “البرنس”. أداء رائع 
أطلـــت بـــه الفنانة القديـــرة حياة الفهـــد، هذا العام 
فـــي مسلســـل “أم هارون”، جعـــل الجمهور يمنحها 
لقـــب أفضـــل فنانـــة خليجيـــة، بعد أن حـــازت في 

االستفتاء، نسبة 25.9 %.
وحجـــز برنامـــج “قلبي اطمأن” مقعـــده في الصف 
األول كأفضل برنامج تلفزيوني بعد حصوله على 
نحـــو 50 % مـــن آراء المشـــاركين، وكان البرنامج 
قـــد حظي بنســـبة مشـــاهدة عاليـــة، ولقـــي تفاعا 

جماهيريا الفتا.

”Unknown“ شاهدت لكم.. فيلم ليام نيسون النفسي واألكشن
2011 إنتــاج  مــن  “نتفلكــس”  علــى  حاليــا  يعــرض  ألمانيــا  فــي  مثيــرة  أحــداث 

أضافـــت منصـــة نتفلكـــس مؤخرا 
واحـــدة مـــن أفضـــل أفـــام النجـــم 
األيرلنـــدي المحبوب ليام نيســـون 
Un�  الجديـــر بالمشـــاهدة بعنـــوان
known الـــذي أنتـــج العام 2011 
بعـــد أن قامت المنصـــة بتقديم 
العديـــد مـــن األفـــام القديمـــة 
وإعادتها للواجهة وســـط شح 
األفام واإلنتاج السينمائي 
الجائحـــة،  بســـبب 
فســـتها  منا و
مـــع  اليـــوم 
ت  لمنصـــا ا

األخرى فـــي المنطقة ويســـتند الفيلم 
لروايـــة فرنســـية للكاتـــب ديديـــه فان 
كويليـــرت نشـــرت العـــام 2003 تحت 

عنوان ”خارج عندي“.
ببساطة الفيلم من نوع أفام الحركة 
يفقـــد  رجـــل  عـــن  النفســـية  واإلثـــارة 
وعيه وحينما يفيق يكتشـــف بآنه من 
دون هويتـــه األصليـــة المعـــروف بهـــا، 
بعـــد أن تم انتـــزاع ذلك منـــه من قبل 
شـــخص آخر، وفيـــه يقـــدم النجم كل 
ما يســـتطيع إلثبات شـــخصه، وســـط 
صعـــاب كثيـــرة مثـــل محاولـــة قتلـــه 
لمدة مرات، بلغـــت ميزانية الفيلم 30 
مليـــون دوالر، وحقـــق أرباًحا قدرت بـ 
136 مليـــون دوالر، وهـــو جديـــر جدا 

للمشاهدة في البيت.
وفـــي التوغـــل لقصـــة الفيلـــم الناجح، 
تبدأ األحـــداث فيه مع وصول ”مارتن 
الفيلـــم،  محـــور  الطبيـــب  هاريـــس“ 
والذي يقدمه ليام نيســـون إلى برلين 
لحضـــور مؤتمـــر برفقة زوجتـــه ”ليز“، 
ويتذكـــر وســـط ذلـــك بأنـــه قـــد نســـي 
حقيبته في المطـــار أثناء وجوده في 
الفنـــدق، فينطلـــق ســـريعا في ســـيارة 
أجـــرة للبحـــث عنهـــا، ولكنـــه يتعرض 
لحـــادث بليـــغ، فيفقـــد وعيـــه وتنقـــذه 
الســـائقة ”جينـــا“ التـــي تلـــوذ بالفـــرار 
بســـبب أنهـــا مهاجرة غير شـــرعية من 
البوســـنة! يســـتعيد الطبيـــب ”مارتـــن“ 
وعيـــه فـــي مستشـــفى كبيـــر ببرليـــن 

ويقـــرر العـــودة للفندق الـــذي منه تبدأ 
األحداث الفعليـــة عندما يجد زوجته 
ليز مع شخٍص آخر تدعي أنه الدكتور 
بزوجهـــا  معرفتهـــا  وتنكـــر  هاريـــس، 
الحقيقي ويحدث جلبه مما يستدعي 

طلب الشرطة التي تعتقله!
مـــن هنـــاك يحـــاول مارتـــن االتصـــال 
صديقـــه  مـــع  ويبـــدأ  يعرفهـــم،  بمـــن 
إلثبـــات  كـــول  رودنـــي  البروفيســـور 
لبريـــده  إال  يصـــل  ال  ولكنـــه  هويتـــه، 
اليـــوم  فـــي  الصوتـــي، بعدهـــا يتجـــه 
التالـــي إلـــى مكتـــب البروفيســـور ليو 
أن  المقـــرر  مـــن  كان  الـــذي  بريســـيلر 

يجتمع معه فـــي برلين، ولكنه يتفاجأ 
المحتـــال  الشـــخص  برؤيـــة  أيضـــا 
بأنـــه  انتحـــل هويتـــه، ويثبـــت  الـــذي 
هـــو الدكتـــور مارتن مع إثبات رســـمي 
فـــي  بطاقـــة الهويـــة وصـــورة صـــورة 
عائليـــة تجمعـــه مـــع زوجتـــه يحملهـــا 
هو أيضـــا، فيعرف بأنـــه اآلن في بحر 
من المشـــكات إلثبـــات أن هذا الرجل 
فيدخـــل  بالتعـــب،  ويحـــس  محتـــال 
يرســـل  هنـــاك  مجـــددا،  المستشـــفى 
لـــه شـــخص لقتلـــه مـــن قبـــل شـــخص 
يســـتطيع  مارتـــن  ولكـــن  ”ســـميث“، 
بمســـاعدة  بحياتـــه  والنجـــاة  الهـــرب 

فـــي  ســـابق  وعميـــل  خـــاص  محقـــق 
االســـتخبارات ”ارنســـت“ مـــع إثباتات 
والـــده  ككتـــاب  لشـــخصيته  بســـيطة 
عن علـــم النبات والســـائقة األوروبية، 
ويوافق المحقق على مساعدة مارتن 
ويبـــدأ فـــي البحث عن ســـبب قدومه 
إلى برلين، فيكتشـــف أمـــر القمة التي 
مـــن  أميـــر  فـــي حضورهـــا  سيشـــارك 
الخليج وذلك لتمويل مشـــروع ســـري 
برئاســـة بريســـلر، ومـــن خـــال بحثـــه 
يعرف المحقق يورغن بأن هذا األمير 
قـــد نجـــا مـــن العديـــد مـــن محـــاوالت 
االغتيـــال، فيشـــتبه أن ســـرقة هويـــة 
مارتن قد تكون ذات صلة بذلك األمر، 
مرة أخرى يعاود القاتل سميث برفقة 
قاتل آخر مهاجمة الدكتور مارتن في 
شـــقة جينا، ولكنـــه ينجو منهم ويقتل 
سميث، ومن خال البحث يستكشف 
مارتـــن في كتابه سلســـلة مـــن األرقام 
والتـــي  ليـــز،  زوجتـــه  كتبتهـــا  التـــي 
تتطابق مع بعـــض الكلمات الموجودة 
فـــي صفحـــة محـــددة من الكتـــاب ثم 

تتوالى األحداث.

طارق البحار
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دراسة: الكمامات تقلل العدوى وتمنع اإلصابة
تشــير دراســة جديــدة إلى أن فــرض اســتخدام الكمامة للحد 
من انتشار فيروس كورونا المستجد في مناطق اعتبرت بؤرا 

للجائحة ربما حال دون إصابة عشرات اآلالف بالعدوى.
بــل إن الباحثين في الدراســة التي نشــرت فــي دورية بي.إن.
إيــه.إس )األكاديميــة الوطنيــة للعلوم في الواليــات المتحدة( 
قالوا إن استخدام الكمامة أهم من قواعد التباعد االجتماعي 

والبقاء في المنزل.
وخلصت الدراســة إلى أن منحنى انتشار العدوى تغير جذريا 
عندمــا ُفرضــت قواعــد اســتخدام الكمامات في الســادس من 
أبريــل فــي شــمال إيطاليا وفي 17 أبريل فــي مدينة نيويورك 
األميركيــة فــي وقــت كانــت فيــه المنطقتان من أكثــر األماكن 
تضررا من الجائحة. ورأى الباحثون أن ”هذا اإلجراء الوقائي 
وحــده قلــل عدد اإلصابات بشــدة، وذلك بأكثر من 78 ألفا في 
إيطاليــا فــي الفتــرة من 6 أبريل وحتــى 9 مايو وبأكثر من 66 

ألفا في مدينة نيويورك بين 17 أبريل و9 مايو“.
باســتخدام  تلــزم  التــي  القواعــد  أنــه عنــد ســريان  وأضافــوا 
الكمامــة فــي نيويــورك انخفــض معــدل اإلصابــات الجديــدة 
اليومي بحوالي 3 % بينما اســتمر تزايد عدد حاالت اإلصابة 

الجديدة في باقي البالد.

وأشار الباحثون إلى أن االحتياطات األخرى المتعلقة بتجنب  «
المخالطة المباشرة، مثل التباعد االجتماعي والحجر الصحي 

والعزل وتطهير اليدين، كانت كلها مطبقة قبل فرض 
استخدام الكمامة في إيطاليا ومدينة نيويورك. وقالوا إن تلك 

اإلجراءات تساعد فحسب في تقليل انتقال الفيروس عبر 
االتصال المباشر، بينما تغطية الوجه تساعد في منع انتقال 

العدوى عبر الهواء.

قامــت شــركة فيســبوك بطــرد أحــد 
انتقــادات  توجيهــه  بعــد  مهندســيها 
زوكربيــرغ  مــارك  الشــركة  لرئيــس 
حيــال  إجــراء  أي  اتخــاذ  بعــدم 
كتبهــا  للجــدل  مثيــرة  منشــورات 
ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس 

على الموقع.
ترامــب  دونالــد  منشــورات  وكانــت 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، 
أثــارت  قــد  فيســبوك،  بينهــا  ومــن 
عمليــات  علــى  علــق  بعدمــا  الجــدل 
النهــب واالحتجاجــات فــي الواليات 
المتحــدة بعــد مقتــل فلويــد بالقــول: 
“عندما يبدأ النهب يبدأ إطالق النار”.
ورغم أن حســاب ترامــب على موقع 
تويتر وضع عالمة تحذير على نفس 
المنشــور بوصفــه تمجيــد للعنــف، إال 
أن المنشــور علــى فيســبوك بقــي كما 

هو بدعوى حرية التعبير.

“فيسبوك” تطرد 
موظفا بسبب 

منشورات لترامب
جمدت إســبانيا العدد اإلجمالي للوفيات 
جراء فيروس كورونا المستجد منذ أيام 
ما يثير شكوكا حول وتيرة تفشي الوباء 

في إحدى الدول األكثر تضررا بالوباء. 
عــدد  توقــف  يونيــو  مــن  الســابع  ومنــذ 

الوفيات في إسبانيا عند 27136.
وأقــر المســؤول الكبيــر عــن علــم األوبئة 
ســيمون  فرنانــدو  الصحــة  وزارة  فــي 
الــذي يقــدم التقريــر اليومــي عــن الوضع 

الصحي بأن أرقام الوزارة تثير “التباســا” 
و”دهشــة” منــذ تغييــر أســلوب احتســاب 

اإلصابات والوفيات في 25 مايو.
ومنــذ تغييــر أســلوب االحتســاب تراجــع 
عــدد الوفيــات إلــى أقــل مــن 5 وحتــى ال 
وفيــات لعــدة أيام. وبذلــك أعطى ذريعة 
للمعارضة مــن اليمين واليمين المتطرف 
التهــام الحكومة بإخفــاء العدد الحقيقي 

للوفيات.

روبرتــو  اإليطالــي  الصحــة  وزيــر  قــال 
وألمانيــا  بــالده  إن  أمــس،  سبيرانتســا، 
وفرنســا وهولندا، وقعت عقدا مع شركة 
“أســترا زينيكا”، للحصول على لقاح واق 

من فيروس كورونا المستجد.
وذكر الوزير في منشــور على “فيسبوك”، 
أن العقد ينص الحصول على 400 مليون 
جرعــة من اللقــاح الذي جرى تطويره مع 
جامعــة أكســفورد، ووصلــت تجاربه إلى 

مرحلــة متقدمــة بالفعــل، ومــن المتوقــع 
االنتهاء منها في الخريف المقبل.

وأضــاف المســؤول اإليطالــي، أن الدفعة 
متاحــة  الجرعــات ســتكون  مــن  األولــى 
بحلــول نهايــة العــام. وتلقــت المفوضيــة 
األوروبيــة الجمعة تفويضا من حكومات 
الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي 
للتفــاوض علــى عمليــات شــراء مســبقة 

للقاحات واعدة للوقاية من الفيروس.

شكوك حول “تجميد” إسبانيا ألعداد وفيات “كورونا”

لقاح “كورونا”... ماليين الجرعات في الطريق

طالب مدرسة بيان البحرين وأسرهم يشاهدون األلعاب النارية في حلبة 
البحرين الدولية بالصخير 10 يونيو الجاري خالل حفل تخرج خاص، تمت 
فيه مراعاة قواعد التباعد االجتماعي، حيث ظل الخريجون وعائالتهم في 

سياراتهم قبل أن يخرج كل طالب مرتدًيا كمامة الوجه ليتم تعقيمه قبل 
التقدم إلى المسرح للحصول على شهادة التخرج. وقد اختارت وكالة فرنس 

برس الصورة ضمن أفضل صور األسبوع.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي  المصريــة  الســلطات  تحقــق 
محافظــة الغربيــة بدلتــا النيل في 
واقعة تبادل جثتي رجل وســيدة 
بمــرض  اإلصابــة  جــراء  توفيــا 

“كوفيد 19”، الخميس الماضي.
بــدأت القصــة، كمــا يقــول أشــرف 
نجل الســيدة “أثناء مراسم الدفن 
الجســد  معالــم  أن  لهــم  تبيــن  إذ 
عــن  الكشــف  وطلــب  مختلفــة 
وجههــا للتأكــد، وتبيــن أن الجثــة 

لرجل”.
وفــي المقابــل، قال أهــل المتوفى 
والــدة  جثمــان  تســلموا  الذيــن 
أشرف، إنهم فوجئوا أثناء خروج 
الجثمــان من النعش الخشــبي “أن 
مواصفات الجثة مختلفة تماما”.

وتواصــل معهــم مســؤولو الصحة 
قبــل دفــن الجثمــان فــي المقبــرة، 
وقــال أهــل المتوفــى ”رجعنــا مرة 
أخــرى إلــى المستشــفى وتســلمنا 

الجثة”.

بلــد عربي واحــد، ظهر في الئحة، 
هــي أشــبه بتقريــر نشــرته مجلــة 
موقعهــا  فــي  األميركيــة   TIME
اعتبرهــا  دولــة   11 عــن  الجمعــة، 
الشــهيرة  “تايــم”  علــى  القّيمــون 
باســتقصاءاتها، أفضــل مــن كافح 
وتعامــل  المســتجد  “كورونــا” 
معــه بيــن دول العالــم حتــى اآلن، 
“أنهــا  والســبب  اإلمــارات،  وهــي 
ولــم  التفشــي،  باحتــواء  نجحــت 
تــزد الوفيــات فيها عــن 284 حالة 
وفقــا  إصابــات”   40.507 مــن 
لشــرح المجلــة المــوردة بتقريرهــا 
ظهــرت  مؤكــدة  إصابــة  أول  أن 
 29 يــوم  كانــت  اإلمــارات  فــي 
ينايــر الماضــي، وأنهــا نجحت في 
المكافحة وســط ظروف خارجية 
بأســعار  التراجــع  أهمهــا  صعبــة، 

النفط.

تبادل جثتي رجل 
وامرأة في مصر

بلد عربي بين 
أفضل 11 دولة 

تكافح كورونا
حضرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، أمس، مراســم عســكرية أقيمت في 
قلعــة وندســور احتفــاال بعيــد ميالدهــا الرســمي والتزم فيهــا الجنــود بقواعد 
التباعد االجتماعي، بعد أن اســتدعت جائحة كورونا إلغاء العرض العسكري 

الضخم المعتاد في وسط لندن.

وهذه أول مرة تظهر فيها 
الملكة في مناســبة عامة 
إجــراءات  فــرض  منــذ 
اإلغالق والعزل العام في 

البالد في أواخر مارس.
 94( الملكــة  وشــاهدت 
عــروض  سلســلة  عامــا( 
األولــى  الكتيبــة  أدتهــا 
فــي حــرس ويلز بســاحة 
القلعــة، بــدال مــن العرض 
الضخــم الــذي كان يقــام 

عادة احتفاال بالمناسبة.
الملكــة  ميــالد  ويــوم 
أبريــل،   21 هــو  الفعلــي 
رســميا  االحتفــال  لكــن 
فــي  يكــون  بميالدهــا 

يونيو.

مراسم محدودة احتفاال بعيد ميالد الملكة إليزابيث

الفنان الباكستاني حيدر علي من كراتشي بجوار رسمة رسمها لجورج فلوريد 
أمس. وقال علي الذي يتوق للرسم على الشاحنات مجددا لنشر رسالته الخاصة 

بفلويد ”رسمت هذه الشموع ولونت تلك األزهار كإكليل حول عنقه تكريما له“. 
وكانت االحتجاجات على العنصرية التي أشعلها موت األميركي األسود جورج 

فلويد مصدر إلهام فني في أنحاء المعمورة، من جداريات في سوريا وباكستان.. 
إلى رسوم جرافيتي في نيروبي. الملكة إليزابيث تحضر مراسم عسكرية أقيمت في قلعة 

وندسور احتفاال بعيد ميالدها الرسمي أمس )رويترز(

“روز  مجلــة  لغــالف  صــورة  أثــارت 
كبيــرا،  جــدال  المصريــة  اليوســف” 
وإحالــة  للتدخــل  الســلطات  دفــع 
رئيس تحريــر المجلة إلى التحقيق، 
“إســاءة  مــن  الغــالف  فــي  رأت  لمــا 

للكنيسة” األرثوذكسية في البالد.
يأتــي ذلــك بعــد نشــر المجلــة علــى 
فــي صــورة  رافائيــل  األنبــا  غالفهــا 
بديــع  محمــد  جانــب  إلــى  واحــدة 
مرشــد جماعــة اإلخــوان المســلمين، 
المصريــة  الحكومــة  تصنفهــا  التــي 
الغــالف  إرهابيــة”. وأرفــق  “منظمــة 
المثير للجدل بعنوان رئيس “الجهل 
المقــدس” كمــا ألحقــت صــورة األنبا 
بعنــوان فرعــي “أســاقفة يتحالفــون 

القتــل  البابــا..  19 ضــد  كوفيــد  مــع 
قــررت  إثرهــا،  وعلــى  الــرب”  باســم 
إحالــة  للصحافــة  المصريــة  الهيئــة 
رئيــس تحرير المجلــة هاني عبدهللا 
للتحقيــق، وإيقــاف محــرر الشــؤون 
القبطيــة. مــا نــص قــرار الهيئــة على 
أن تقــوم المجلــة فــي العــدد القــادم 
باالعتــذار للكنيســة والحفــاظ علــى 
الوطنيــة  “الوحــدة  بـــ  وصفتــه  مــا 
تربــط  التــي  الطيبــة  والعالقــات 
الصحافة واإلعالم بالبابا واألقباط”.

وقــد اعترض معظــم المغردين على 
محتــوى الغالف، قائليــن إن الغالف 
“إســاءة  يتضمــن  للجــدل  المثيــر 

وتهديدا لوحدة النسيج المصري”.

“الجهل المقدس” يثير الجدل في مصر

 - نجــران  منطقــة  تتجــه 
الســعودية  غربــي  جنــوب 
متحــف  أكبــر  تكــون  ألن   -
األثريــة  للنقــوش  مفتــوح 
مســتوى  علــى  الصخريــة 
لتوقعــات  َوْفًقــا  العالــم، 
ســعوديين،  آثــار  علمــاء 
أبحــاث  لنتائــج  ونتيجــة 
الفرق البحثية العاملة حاليًا 

فــي المنطقــة التي تكتشــف مزيدا من النقــوش لتضاف للعدد الكبيــر من النقوش 
المكتشــف فــي فتــرات ســابقة خاصــة فــي موقــع “بئــر حمــى” الزاخــر بالنقــوش 
والرســوم الصخريــة. وتعد نجران مــن المناطق الضاربة في أعمــاق التاريخ، فمع 
تعاقبت الحضارات المتعددة عليها أضحت من أهم المدن الغنية باآلثار والنقوش 

التاريخية إذ تصل إلى 100 موقع.

نجران... أكبر متحف مفتوح للنقوش الصخرية

راهبة تضع كمامة على وجهها في ساحة القديس بطرس في 
الفاتيكان )رويترز(
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