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الشراكة مع “الخاص” لتنفيذ 15 ألف وحدة

وزارة اإلسكان 
تعمل على 

توفير 25 ألف 
وحدة سكنية؛ 

للمساهمة في 
تلبية االلتزام 

اإلسكاني 
الحالي

كشـــفت وزارة اإلســـكان أنهـــا تســـعى لتنفيـــذ 
مجموعـــة مـــن المشـــروعات اإلســـكانية مـــع 
القطاع الخاص إلنشاء 15 ألف وحدة سكنية 
خـــال الفتـــرة المقبلة، عبر تنفيذ مشـــروعات 
عدة بدأتها بمشـــروع ديـــرة العيون الذي تبلغ 
عـــدد وحداته الســـكنية 3300 وحدة ســـكنية 
وتســـتهدف المنتفعين بالخدمات اإلســـكانية 

)05(المدرجين على قوائم الوزارة.
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هشام منصور يفضل التريثمواسم أخرى من ”البرفيسور“نائبة أفغانية: إيران أحرقتناالبحرين تصادق على “الخطابات اإللكترونية”رصد عشرات المفصولين يوميا
أكد األمين العام التحاد عمال  «

البحرين عبدالقادر الشهابي 
لـ “البالد” أن االتحاد يرصد 
حاالت فصل من األعمال 

يوميا، وأن وزارة العمل 
تتعامل يوًما بيوم مع 

الحاالت التي تردها.

أصبحت البحرين أول دولة  «
عربية تصادق على اتفاقية األمم 

المتحدة بشأن استخدام الخطابات 
اإللكترونية في العقود الدولية، في 

خطوة ستساهم في تمكين قطاعات 
جديدة لألعمال في االقتصاد الرقمي 

وستعزز الحماية للمستثمرين.

غردت عضو مجلس النواب األفغاني  «
مريم سما، على “تويتر” واحتجت 

بشدة على استدعاء السفير األفغاني 
في طهران على خلفية االحتجاجات 

في أفغانستان ضد إيران. وكتبت 
النائبة سما في تغريدتها: “أغرقوا 

وأحرقوا أهلنا”.

منحت منصة نتفلكس الضوء  «
األخضر إلنتاج الموسم الخامس 

 La Casa De“ والسادس والسابع من
Papel”، دفعة واحدة واستخدام أقل 

لمواقع التصوير الحقيقية، واالعتماد 
أكثر على الجرافيك والشاشات 

الخضراء وإجراءات التباعد.

قال العب فريق النجمة الكروي  «
هشام منصور إن موضوع النظر 

في وجهته المقبلة لم يحسم حتى 
اآلن. وأشار إلى أنه يفضل التريث 

حتى معرفة المصير النهائي 
لمسابقات الموسم الجاري -2019

.2020

أشــاد عدد من مندوبي الدول الدائمين لدى منظمة “اليونســكو” بمبادرة رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الخاصة باليوم الدولي للضمير وأهميتها في 
استحضار أهمية التوعية؛ من أجل إرساء ثقافة السالم والمحبة وتعزيز الحوار بين الثقافات 
والحضــارات، وقالــوا إنهــا تأتــي فــي وقــت يحتــاج العالــم فيــه إلــى تعزيــز الســالم واالندمــاج 

والتضامن والتفاهم من أجل بناء عالم مستدام.

وأكـــدوا أن ما لقيته مبادرة صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الوزراء من ترحيب كبير من أعضاء اللجنة 
التحضيريـــة للمجلـــس التنفيذي باليونســـكو خال 
اجتماعهـــا يـــوم الجمعـــة الماضـــي، يعكـــس التقدير 
الدولـــي الواســـع للجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا مملكـــة 
البحريـــن فـــي دعـــم الســـام واألمـــن واالســـتقرار 
العالمـــي، وشـــددوا علـــى أن إقـــرار اللجنـــة توصية 
باعتمـــاد الـــدورة المقبلـــة للمجلـــس القـــرار الخاص 
باليـــوم الدولـــي للضمير، الســـيما في هـــذه األوقات 
الصعبة بســـبب جائحـــة “كورونا”، يـــدل على أهمية 

هـــذه المبادرة على المســـتوى الدولي. كما أكدوا أن 
مبادرة صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء تأتي 
فـــي وقـــت العالـــم فيـــه بأمـــس الحاجة إلـــى تعزيز 
الســـام واالندمـــاج والتضامن والتفاهـــم؛ من أجل 
بنـــاء عالـــم مســـتدام، وأن إدراج الطلـــب البحريني 
علـــى جدول أعمـــال اللجنـــة التحضيريـــة للمجلس 
التنفيـــذي لمنظمـــة األمم المتحـــدة للتربية والعلوم 
والثقافة ومن ثـــم إقراره في هذه األوقات الصعبة 
بســـبب جائحـــة كورونـــا يـــدل علـــى أهميتـــه علـــى 

المستوى الدولي.

يوم الضمير ترسيخ لثقافة السالم والمحبة
مندوبون بـ “اليونسكو”: مبادرة سمو رئيس الوزراء أتت في توقيت مهم

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

المنامة - بنا

)٠٢(

سمو ولي العهد: إعادة تشكيل مجلسي “السياحة” و“البورصة”
المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولي العهد النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
قرار رقم )7( لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة 

البحرين للسياحة والمعارض. وجاء في القرار ما يلي:
المادة األولى:

 ُيعـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة هيئـــة البحرين للســـياحة 
والمعارض برئاســـة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، 

وعضوية كل من:
1 - الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية.

2 - الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج.
3 - النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس إدارة غرفـــة تجـــارة 

وصناعة البحرين.
4 - رئيس جمعية وكاء السفر والسياحة.

5 - الســـيد محمـــد شـــريف أحمـــدي - ممثـــل عن شـــركة 
ممتلكات.

6 - السيد قريش أحمد داداباي.

7 - السيدة نورة نبيل الزين.
8 - السيد حمد راشد هال.

كما صدر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى رئيس مجلـــس التنمية االقتصادية قـــرار رقم )1( 
لســـنة 2020 بإعادة تشـــكيل مجلس إدارة شـــركة بورصة 

البحرين ش.م.ب. )مقفلة(. وجاء في القرار مايلي: 
المادة األولى:

ُيعـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة شـــركة بورصـــة البحريـــن 
ش.م.ب. )مقفلة(، وذلك على النحو اآلتي:

1 - السيد عبدالكريم أحمد بوجيري.
2 - السيد حسان أمين جرار.

3 - السيد ياسر عبدالجليل الشريفي.
4 - السيدة دينا عبدالكريم األنصاري.

5 - السيد علي يوسف فردان.
6 - السيد عبدالرحمن حامد الزياني.

7 - السيد ماثيو ج.ديكين.
8 - السيد صالح حسن حسين.

9 - السيدة نرجس محمد القصير.

كشف الباحث القانوني األول والقائم 
بأعمـــال رئيـــس الـــوكاالت التجاريـــة 
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 
عبـــاس أحمـــد، عن أن عـــدد الوكاالت 
التجاريـــة الُمســـجلة فـــي المملكة بلغ 
982 وكالـــة تجاريـــة باالضافـــة لنحو 

12 وكالة قيد التسجيل.

982 وكالة 
تجارية مسجلة 

بالبحرين

)٠٣(

قبل يومين وافق فريـــق العمل التحضيري للمجلس التنفيذي 
لمنظمة األمـــم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونســـكو” 
علـــى تبنـــي مبـــادرة صاحب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رئيـــس الوزراء الموقـــر بتخصيص يوم من 
كل عـــام لاحتفال بــــ “اليوم الدولي للضميـــر” يتم فيه تجديد 
االلتـــزام وتأكيد الدعوة الســـتنهاض قيم المســـاواة والتعايش 
والتســـامح واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان، بغية تحقيق  الســـام 

واالستقرار بين شعوب العالم.
لقـــد كانـــت تلـــك الموافقـــة تعبيـــًرا عـــن ادراك وقناعة األســـرة 
الدوليـــة بـــأن مبـــادرة خليفة بـــن ســـلمان صائبـــة وموفقة من 
حيـــث المضمـــون والتوقيـــت؛ وجـــاءت متزامنة بل اســـتجابة 
لألنَّـــات الخافتـــة لــــ “جـــورج فلويـــد” المواطـــن األميركـــي ذي 
األصـــول األفريقيـــة عندمـــا كان يلفـــظ أنفاســـه األخيـــرة وهو 
يقول “ال أستطيع التنفس” من شدة وطأة ركبتي رجل شرطة 
أبيض على رقبته في بلد كنا نعتقد بأنه قلعة العدالة والحرية 
والمســـاواة، وإذا بمقتـــل هذا المواطن األميركـــي غير األبيض 
يكشف الصورة الحقيقية لمجتمع متورط ومتمرغ في أوحال 

التفرقة والعنصرية والتمييز.
كما جاءت صرخة خليفة بن ســـلمان الستنفار ضمير البشرية؛ 
مطمئنة ومواسية وباعثة لألمل في نفوس مئات المايين من 
البشر في الدول المتقدمة الذين رأوا بأم أعينهم مئات اآلالف 
ممـــن يحبون ويعـــزون وهم يتضورون ألًمـــا وال يجدون مكاًنا 
لتلقـــي العاج من فتـــك فيروس كورونا، ثـــم ال يجدون حفرة 

يوارون فيها جثث موتاهم أو يحرقونها.
لقد نجح خليفة بن سلمان في مسعاه الحميد دون أدنى شك، 
وانتفض ضمير اإلنســـانية اســـتجابة له وتلبية لدعوته فوافق 
وأقـــر من خال منظمة اليونســـكو بتوصيـــة مؤتمرها العام أن 
يعتمد في دورته المقبلة قراًرا يعلن فيه االحتفال في 5 أبريل 
من كل عام باليوم الدولي للضمير، إن هذه االســـتجابة تشكل 
إنجاًزا محسوًســـا على المســـتوى العالمي يضـــاف إلى رصيده 

من االنجازات، فهنيًئا وشكًرا لكم سمو األمير.

مبادرة األمير واستنهاض الضمير العالمي

عبدالنبي الشعلة

“كريدي مكس” تقدم دعمها السنوي لـ “فلس يغير حياة”
المنامة - كريدي مكس

قدمت شركة كريدي مكس دعمها 
السنوي لصالح المؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنسانية لمشروع “فلس 
يغيـــر حيـــاة”، حيث تتبرع شـــركة 
كريـــدي مكـــس بفلـــس واحـــد عن 
لبطاقـــات  اســـتخدام  عمليـــة  كل 
االئتمـــان عبـــر أجهزة نقـــاط البيع 

التابعة لكريدي مكس.

الملكيـــة  المؤسســـة  أن  يذكـــر 
مـــن  تســـعى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
خال مشـــروع “فلس يغير حياة” 

إلـــى توفيـــر مـــورد دائم ومســـتمر 
لدعم نحو 7 آالف أسرة ينضمون 
تحـــت رعايـــة المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية، عبر استقطاع 
فلـــس مـــن المعامـــات المختلفـــة 
والخدمـــات المتنوعة لينصب في 
التـــي تقـــام  البرامـــج والمشـــاريع 

)15(لألرامل واأليتام.
)08(

واشنطن ـ وكاالتأمل الحامد

واليـــة  فـــي  احتجاجـــات  اندلعـــت 
أســـود  رجـــل  مقتـــل  بعـــد  جورجيـــا 
علـــى  واســـتولى  االعتقـــال  قـــاوم 
ســـاح ألحـــد ضبـــاط الشـــرطة، األمـــر 
الـــذي دفع الشـــرطة بالـــرد عليه، وقام 
الطـــرق  أحـــد  بإغـــاق  المتظاهـــرون 
الرئيســـة فـــي الواليـــة وأحرقـــوا أحد 
المطاعم الســـريعة التـــي وقع الحادث 

قالـــت  التفاصيـــل،  وفـــي  بجوارهـــا. 
رئيســـة بلدية مدينة أتانتا األميركية 
قدمـــت  المدينـــة  شـــرطة  قائـــدة  إن 
اســـتقالتها يـــوم الســـبت بعـــد خـــروج 
مظاهرات احتجاجا على مقتل شـــاب 
أســـود بنيران الشرطة عقب نومه في 
ســـيارته وهي في طابور أحد مطاعم 

الوجبات السريعة.

تظاهرات بجورجيا بعد مقتل رجل أسود

فريق “توسيز موتورسبورت” البحريني يحقق المركز الرابع

عواصم ـ وكاالت

كولومبـــي  أعمـــال  رجـــل  اعتقـــل 
تتهمه الســـلطات األميركيـــة بإدارة 
شـــبكة غســـل األموال لنظام نيكوال 
مـــادورو فـــي فنزويا فـــي أرخبيل 
الـــرأس  فـــي  اإلفريقيـــة  الجزيـــرة 
األخضـــر، والذي لعب دور الوســـيط 
فـــي صفقـــات النفط مقابـــل الذهب 
بين إيران وفنزويا خال األسابيع 

األخيرة.
ووفقـــًا لوكالة “رويتـــرز” تم اعتقال 

توقفـــت  عندمـــا  صعـــب  أليكـــس 
طائرته المســـجلة في ســـان مارينو 
للتزود بالوقـــود في الرأس األخضر 
إلـــى  كاراكاس  مـــن  طريقهـــا  فـــي 

إيران.
وقالـــت نيكـــول نافاس أوكســـمان، 
العـــدل  وزارة  باســـم  المتحدثـــة 
األميركية، إن صعب اعتقل السبت، 
في الرأس األخضر بناء على إشعار 

أحمر من اإلنتربول.

اعتقال منسق صفقات النفط بين فنزويال وإيران

علوي الموسوي

)١٢(

مصطفى السيدأحمد سيادي

)١٣(



المنامة - بنا

أشــاد عدد من مندوبي الدول الدائمين لدى منظمة “اليونســكو” بمبادرة رئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، الخاصــة باليــوم الدولــي 
للضمير وأهميتها في استحضار أهمية التوعية؛ من أجل إرساء ثقافة السالم والمحبة 
وتعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، وقالوا إنها تأتي في وقت يحتاج العالم فيه 

إلى تعزيز السالم واالندماج والتضامن والتفاهم من أجل بناء عالم مستدام.

وأكـــدوا أن مـــا لقيته مبادرة صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء مـــن ترحيـــب كبيـــر 
مـــن أعضـــاء اللجنـــة التحضيريـــة للمجلـــس 
التنفيـــذي باليونســـكو خـــال اجتماعها يوم 
الجمعـــة الماضـــي، يعكـــس التقديـــر الدولـــي 
مملكـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  للجهـــود  الواســـع 
البحرين في دعم السام واألمن واالستقرار 
اللجنـــة  إقـــرار  أن  العالمـــي، وشـــددوا علـــى 
توصيـــة باعتمـــاد الـــدورة المقبلـــة للمجلـــس 
القرار الخاص باليوم الدولي للضمير، السيما 
فـــي هـــذه األوقـــات الصعبـــة بســـبب جائحة 
“كورونا”، يدل على أهمية هذه المبادرة على 

المستوى الدولي.
كمـــا أكـــدوا أن المبـــادرة ســـوف تســـاهم في 
دمـــج وإدراج مبـــادئ الســـام والضميـــر في 
التعليم، وتركيز الضوء على الروابط القائمة 
بين الســـام والضمير والتنمية المســـتدامة، 
وهـــو األمر الـــذي أظهره ما حظـــي به الطرح 
البحريني من إجماع خال المناقشـــات التي 
واتفـــاق  التحضيريـــة،  المجموعـــة  شـــهدتها 
المجتمعيـــن علـــى أهميـــة اعتمـــاد المنظمـــة 

للقرار البحريني.

احترام حقوق اإلنسان والحريات 

وأعـــرب المنـــدوب الدائـــم للمملكـــة المغربية 
لـــدى “اليونســـكو” رئيس المجموعـــة العربية 
نيابة عن المملكـــة المغربية والوفود العربية 
الدهـــر،  ســـمير  الســـفير  “اليونســـكو”  لـــدى 
بخالـــص الشـــكر والتقديـــر لرئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفة على مبادرة ســـموه القيمة 
الخاصـــة باليوم الدولـــي للضمير، التي لقيت 
ترحيًبـــا كبيًرا من أعضاء اللجنة التحضيرية 

للمجلـــس التنفيـــذي باليونســـكو، وأكـــد أنهـــا 
مبادرة تدخل في صلب ميادين واختصاص 
حقـــوق  احتـــرام  مبـــادئ  وتؤكـــد  المنظمـــة 
اإلنســـان والحريات األساسية با تمييز بين 

العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
يـــوم دولـــي  إعـــان  مـــن  الغايـــة  “إن  وقـــال 
للضمير بالنســـبة لليونســـكو، هي اســـتحضار 
ثقافـــة  إرســـاء  أجـــل  مـــن  التوعيـــة  أهميـــة 
علـــى  الحـــرص  وكذلـــك  والمحبـــة  الســـام 
وأن  والحضـــارات،  الثقافـــات  بيـــن  الحـــوار 
اعتمـــاد يـــوم عالمـــي للضميـــر مـــن الجمعية 
العامـــة لألمـــم المتحـــدة واقتـــراح االحتفاء 
به فـــي )اليونســـكو( هو إنجـــاز دولي يضاف 
لإلنجـــازات الدوليـــة لمملكـــة البحريـــن ملـــكا 
وحكومة وشـــعبا، ويؤكد أن البحرين تسعى 
لتذكيـــر العالـــم فـــي هـــذه الظـــروف الصعبـــة 
بضـــرورة إرســـاء مبـــادئ الســـلم والتســـامح 
والتضامـــن القائـــم علـــى المحبـــة والضميـــر 

اإلنساني بين شعوب العالم”. 
ونـــوه بـــأن مبـــادرة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
مملكـــة  مكانـــة  مـــن  تعـــزز  الـــوزراء  رئيـــس 
البحريـــن على الصعيـــد الدولي وعلى صعيد 
منظمـــة “اليونســـكو”، كدولـــة داعيـــة للســـلم 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  الدولييـــن؛  واالســـتقرار 

أهداف التنمية المستدامة للجميع.
وأكـــد أن المملكـــة المغربيـــة ســـوف تواصـــل 
جهودهـــا مـــن أجـــل اعتمـــاد مشـــروع القرار 
فـــي اجتمـــاع المجلـــس التنفيـــذي باإلجماع، 
متوجهـــا بالشـــكر إلـــى الشـــيخة وفـــاء بنـــت 
عبـــدهللا آل خليفـــة نائـــب المنـــدوب الدائـــم 
لمملكـــة البحرين لـــدى اليونســـكو؛ لما قامت 
به من جهود مشـــكورة لشـــرح هـــذه المبادرة 
للدول األعضاء بالمجلس التنفيذي، ولممثل 

ديوان صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
على حضوره االجتماع عن ُبعد.

ومـــن جانبـــه، أعرب المنـــدوب الدائـــم لدولة 
الكويـــت بــــ “اليونســـكو” آدم الما عن خالص 
التهانـــي والتبريـــكات لمملكـــة البحرين على 
اعتمـــاد اليـــوم الدولـــي للضمير، وقـــال “هذا 
وإنجـــازات  إســـهامات  علـــى  بجديـــد  ليـــس 
البحريـــن علـــى الصعيد الدولـــي عامة وعلى 

صعيد منظمة اليونسكو خاصة”.
الملكـــي  الســـمو  مبـــادرة صاحـــب  أن  وأكـــد 
رئيـــس الـــوزراء تأتي فـــي وقـــت العالم فيه 
بأمس الحاجة إلى تعزيز الســـام واالندماج 
والتضامـــن والتفاهـــم؛ مـــن أجـــل بنـــاء عالم 
مســـتدام، وأن إدراج الطلـــب البحريني على 
جدول أعمـــال اللجنـــة التحضيرية للمجلس 
التنفيـــذي لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة 
والعلـــوم والثقافـــة ومن ثم إقـــراره في هذه 
األوقات الصعبة بســـبب جائحة كورونا يدل 

على أهميته على المستوى الدولي.

ليس بجديد على إنجازات المملكة 

وقال الما إن اليونسكو من خال االحتفالية 
باليوم الدولي للضمير ستستطيع إدراج هذه 
المبادرة لتعزيزها بالمجتمعات المختلفة عن 
طريـــق برامجها المتنوعـــة بالتربية والثقافة 
والعلوم واالتصال لجعلها مجتمعات تحترم 
حقوق اإلنســـان والحريات األساسية للناس 
جميعا با تمييز بســـبب العرق أو الجنس أو 
اللغـــة أو الدين، وأعرب عن تطلعه إلى مزيد 

من هذه المبادرات الفعالة بـ “اليونسكو”.

تأييد مصري مطلق للقرار البحريني

العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  ســـفير  وأعـــرب 
والمنـــدوب الدائـــم لـــدى “اليونســـكو” إيهاب 
المجموعـــة  بإقـــرار  ترحيبـــه  عـــن  بـــدوي 
للمنظمـــة  التنفيـــذي  للمجلـــس  التحضيريـــة 
توصيـــة باعتمـــاد الـــدورة المقبلـــة للمجلـــس 
القـــرار الخـــاص باليوم الدولـــي للضمير الذي 
تقدمـــت بـــه مملكـــة البحريـــن، دون نقـــاش، 
مقدًمـــا التهنئـــة للمملكة ووفدهـــا الدائم لدى 

اليونسكو على هذا اإلنجاز.
وأضـــاف بـــدوي، الـــذي تتولى بـــاده منصب 
عـــن  التنفيـــذي  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
المجموعة العربية في المنظمة، أن التوصية 
تـــم تمريرها على خلفيـــة ما حظي به الطرح 
البحرينـــي مـــن إجمـــاع أظهرته المناقشـــات 
التي شهدتها المجموعة التحضيرية واتفاق 
المجتمعيـــن علـــى أهميـــة اعتمـــاد المنظمـــة 

للقرار البحريني.
وأوضـــح أن جمهوريـــة مصـــر العربيـــة تقّدر 
مبادرة مملكة البحرين بإعان يوم الخامس 
مـــن أبريل مـــن كل عـــام يوًما دولًيـــا للضمير 
العالمي، وبما يمكن من تعبئة جهود المجتمع 
والتســـامح  الســـام  قيـــم  لتعزيـــز  الدولـــي 
واالندمـــاج والتفاهـــم والتضامـــن؛ مـــن أجل 
بناء عالم مســـتدام قوامه السام والتضامن 

والوئام.
وقـــال “إن التأييـــد المصـــري المطلـــق للقـــرار 
البحرينـــي لـــم يـــأت علـــى خلفيـــة العاقـــات 
المتميـــزة بيـــن مصـــر والبحريـــن والتعـــاون 
الدائـــم بيـــن وفـــدي البلدين في “اليونســـكو” 

فحســـب، وإنمـــا أيًضـــا مـــن منطلـــق اقتناعنا 
الراسخ بأهمية مبادرة صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء في هذا الشـــأن، والتي سوف 
تســـاهم فـــي تحقيـــق غايـــات عـــدة مرجوة، 
علـــى رأســـها التوعيـــة بأهميـــة بنـــاء ثقافـــة 
الســـام بمحبة وضمير وفقا للعادات المتبعة 
فـــي المجتمعـــات المختلفـــة، ودمـــج وإدراج 
مبـــادئ الســـام والضمير فـــي التعليم، فضا 
عن تسليط الضوء على الروابط القائمة بين 

السام والضمير والتنمية المستدامة”.
وأشـــار إلى أن الوفد المصري ســـوف يستمر 
خـــال الفترة المقبلة في التنســـيق البناء مع 
وفد مملكة البحرين في “اليونسكو” العتماد 
قراريـــن مـــن قبل كل من المجلـــس التنفيذي 
والمؤتمـــر العـــام فـــي دورتهمـــا المقبلة حول 
هذا اليوم، فضًا عن المشـــاركة النشـــطة في 
الفعاليـــات المختلفة ذات الصلة التي ســـيتم 

تنظيمها بمقر “اليونسكو”.
وأشـــاد بدوي بالعاقات المتميزة التي تجمع 
بين البلدين والوفدين الشقيقين، والتنسيق 
الرفيع المســـتوى الـــذي يجمع وفد جمهورية 
مصـــر العربية الدائم لدى “اليونســـكو” ووفد 

مملكة البحرين لدى المنظمة الدولية.

أرض خصبة صالحة لغرس بذور السالم

الدائـــم  المنـــدوب  أعـــرب  ناحيتـــه،  ومـــن 
لجمهوريـــة مالـــي لدى “اليونســـكو” عمر كيتا 
عن خالص تهاني باده لمملكة البحرين على 
مبـــادرة اليـــوم الدولي للضميـــر، والتي تمثل 
إضافـــة للعديد من مبـــادرات األمم المتحدة 

ذات الصلـــة بتعزيـــز الســـام فـــي العالم، من 
خـــال ثقافـــة الســـام والاعنـــف والعيـــش 

المشترك.
وأكـــد أنه باعتماد اليـــوم الدولي للضمير تقع 
على عاتق العالم المسؤولية كاملة في حشد 
جهـــوده باســـتمرار؛ مـــن أجل تحقيـــق الوئام 
والتسامح وسائر المبادئ والمفاهيم األخرى 

التي تسهم في إقرار السام.
وقال “إن مالي تعرب عن سرورها بأن تتطلع 
مملكة البحرين إلى وضع منظمة اليونســـكو 
فـــي قلب االحتفـــال باليوم الدولـــي للضمير، 
فتجربـــة اليونســـكو الغنيـــة والمســـتمدة من 
خبـــرة أكثـــر من ســـبعين عاما مـــن العمل من 
أجل الســـام حول العالم، تؤهلها الستضافة 

األنشطة لاحتفال بهذا اليوم”. 
وأضـــاف “إن صحوة الضميـــر كأرض خصبة 
صالحـــة لغرس بذور الســـام ليجد في بيتنا 
المشـــترك ضالتـــه والمـــكان األكثـــر ماءمـــة 
للتعبيـــر عـــن جوهـــره، ولهـــذا تدعـــم مالـــي 
مشـــروع القرار”، وأشـــار إلـــى أن مالي بدأت 
فـــي وقـــت مبكـــر مـــن العـــام 2015، وبدعـــم 
مـــن منظمـــة األمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة )اليونســـكو(، برنامجا تعليميا معنيا 
بنشـــر ثقافـــة الســـام ومفعمـــا بُمثـــل اليـــوم 
الدولي للضمير، مؤكدا أن باده تتعهد بدعم 
مشـــروع القرار المقـــدم من مملكـــة البحرين 
وأنهـــا تدعو منظمة اليونســـكو العتماده في 

المؤتمر المقبل.

إقرار مكانة الضمير اإلنساني

فيما أكد المندوب الدائم لجمهورية فنزويا 
باليونســـكو هيكتـــور روزاليـــس دعـــم بـــاده 
لمشـــروع القـــرار المقدم من مملكـــة البحرين 
بشـــأن اليوم العالمي للضمير، والذي يســـعى 
إلى تعزيز السام واحترام التنوع، ونوه إلى 
أن المضـــي قدمـــا نحـــو إقرار مكانـــة الضمير 
اإلنســـاني كأصـــل لألفـــكار وبالتالـــي األفعال 
اإلنســـانية، لهـــو أمـــر مهـــم وضـــروري لبنـــاء 

جسور الحوار والصداقة بين الشعوب.

مندوبون بـ “اليونسكو”: مبادرة سمو رئيس الوزراء أتت في وقت نكون أحوج فيه لمزيد من التضامن

يوم الضمير ترسيخ لثقافة السالم والمحبة بين شعوب العالم

نواب: مكانة عالية لسمو رئيس الوزراء بترسيخ السالم العالمي
تقدمــت رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة بنــت عبــدهللا زينــل بأســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى 
رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة، بمناســبة إقــرار فريق العمل 
التحضيــري للمجلــس التنفيذيــة لمنظمة األمــم المتحدة للتربيــة والعلوم والثقافة )اليونســكو( مبادرة 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء الخاصــة باليوم الدولي للضميــر، باعتباره وســيلة لتعبئة جهود 

المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز السالم واالندماج والتضامن والتفاهم من أجل بناء عالم مستدام.

 وأكـــدت زينـــل أن هذه الخطوة تمثـــل مبادرة دولية 
رائدة، وتســـجل تقدمـــًا مضافًا إلى الســـجل المتقدم 
لمملكـــة البحرين بقيادة عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، في مجال الســـام 
التعصـــب واإلرهـــاب  والتســـامح والتعايـــش، ونبـــذ 

والتطرف.
وأكدت رئيسة مجلس النواب أن المبادرات اإلنسانية 
المســـتويين  البحريـــن علـــى  التـــي قدمتهـــا مملكـــة 
المحلـــي والعالمـــي، تعكـــس المســـاعي الحثيثة التي 
تبذلهـــا المملكة في دعم الجهود العالمية لتعزيز قيم 
حقوق اإلنســـان، وحـــث المجتمع الدولي والشـــعوب 
للتمسك بالثوابت والمبادئ السامية، تطلًعا للوصول 
إلـــى عالـــم مســـتقر يســـوده األمـــن والتعايـــش بيـــن 

الجميع.
وبـــارك رئيس اللجنـــة الماليـــة واإلقتصادية بمجلس 

النـــواب النائـــب أحمـــد الســـلوم إقـــرار فريـــق العمـــل 
األمـــم  لمنظمـــة  التنفيـــذي  للمجلـــس  التحضيـــري 
)اليونســـكو(  والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  المتحـــدة 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  مبـــادرة 
لاحتفـــال باليـــوم الدولـــي للضمير باعتباره وســـيلة 
لتعبئة جهود المجتمع الدولي بانتظار لتعزيز السام 
واالندمـــاج والتضامـــن والتفاهم من أجـــل بناء عالم 
مســـتدام، مهنًئـــا ســـمو رئيس الـــوزراء بهـــذا اإلنجاز 

الدولي.
للعالـــم  تبرهـــن  أن  اســـتطاعت  البحريـــن  أن  وأكـــد 
اإلنســـان  حقـــوق  مجـــال  فـــي  المتميـــزة  بجهودهـــا 
وســـعيها المســـتمر إلى توفير كافة الســـبل لترســـيخ 
االســـتقرار والعاقـــات الوديـــة بين الجميـــع في جو 

يسوده المحبة واحترام اآلخر.
وبيـــن أن الجهود التي بذلتها البحرين عكســـت مدى 

التزامهـــا بكافة المبـــادئ والقوانين لحقوق اإلنســـان 
حتـــى أضحـــت البحريـــن واحـــة للتعايـــش الســـلمي، 
والتـــي نفخـــر بمـــا تحقـــق طيلـــة الســـنوات الماضية 
والـــذي عكســـه المشـــروع اإلصاحـــي لجالـــة الملك 
المفدى. وأوضح أن االحتفال بمناســـبة يوم الضمير 
فـــي الــــ 5 مـــن أبريـــل كل عـــام، تأتـــي لتؤكـــد الـــدور 
المهـــم والحيوي إلى المحافظة على الســـام واألمن 
العالمـــي، فـــي تأكيد واضح على كافـــة المبادئ لعمل 
منظمة اليونســـكو في مجـــال تخصصها الداعي إلى 

نشر ثقافة السام ونبذ العنف.
وأضاف أن جهود ســـمو رئيس الـــوزراء تدعو للفخر 
واالعتـــزاز، وأن هذه المبـــادرة الدولية جاءت لتؤكد 
مـــا يتمتع به ســـموه مـــن رؤى وطموح ليعم شـــعوب 

العالم كل االهتمام والرعاية في كافة المجاالت.
بدوره، أشـــاد النائب محمد بو حمود، بمبادرة رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان ال خليفـــة، الخاصة باليوم الدولـــي للضمير، 
مؤكـــدا أهميـــة المبادرة التي قادها ســـموه في تعبئة 
جهـــود المجتمـــع الدولـــي لتعزيز الســـام والتســـامح 
واالندماج والتفاهم والتضامن، خاصة في مثل هذه 
األوقات الصعبة التي يمر بها العالم في ظل انتشـــار 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد 19”، وهنـــا برزت 

أهمية الدعوة إلى صحوة الضمير الدولي.

وأعـــرب بـــو حمـــود، عـــن وافـــر التقديـــر واالحتـــرام 
لصاحـــب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء، على جهود 
ومبـــادرات ســـموه في تشـــجيع التســـامح والتراحم 

والوئام بين مختلف الشعوب. 
وأشـــار بو حمـــود، إلى حـــرص مملكـــة البحرين على 
بناء ثقافة الســـام بمحبة وضمير عبر إتاحة التعليم 
الجيـــد وتنفيـــذ أنشـــطة التوعيـــة العامـــة بمـــا يعـــزز 

التنمية المستدامة.
مـــن جهته، أكـــد رئيس لجنة المرافـــق العامة والبيئة 
بمجلـــس النـــواب النائـــب حمـــد الكوهجـــي أن إقرار 
فريـــق العمل التحضيري للمجلـــس التنفيذي لمنظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونســـكو( 
مبـــادرة ســـموه لاحتفـــاء باليـــوم الدولـــي للضميـــر، 
باعتبـــاره وســـيلة لتعبئـــة جهـــود المجتمـــع الدولـــي 
والتضامـــن  واالندمـــاج  الســـام  لتعزيـــز  بانتظـــام 
والتفاهـــم من أجل بناء عالم مســـتدام، يمثل تأكيدًا 
ودليـــا للمكانة العالية التي يتمتع بها ســـمو وتقديرًا 
للدور الذي يقوم به سموه في مجال العمل اإلنساني 

وترسيخ السام الدولي.
وأشـــار النائب حمـــد الكوهجـــي أن إقرار اليونســـكو 
لمبادرة سمو رئيس الوزراء تأتي تتويجًا للنهج الذي 
دأبـــت عليه مملكة البحرين بقيـــادة عاهل الباد في 
ترسيخ الســـام والحوار والتفاهم باعتباره الوسيلة 

الوحيدة للتعايش السلمي والتعاون.
ونـــوه الكوهجي بدور صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء في مجال العمل اإلنساني والذي تّوج بإقرار 
اليوم العالمي للضمير حيث إن هذا اإلنجاز يبرز دور 

البحرين على المستوى الدولي.
إلى ذلك ،تقدم النائب باسم المالكي بالتهنئة إلى سمو 
رئيـــس الـــوزراء بعد إقـــرار فريق العمـــل التحضيري 
للمجلـــس التنفيذي لمنظمـــة األمم المتحـــدة للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونســـكو( مبادرة سموه الخاصة 
باليوم الدولي للضمير، باعتباره وسيلة لتعبئة جهود 
المجتمـــع الدولـــي بانتظام لتعزيز الســـام واالندماج 
والتضامـــن والتفاهـــم من أجـــل بناء عالم مســـتدام، 
مؤكـــًدا أن تبنـــي اليونســـكو لمبـــادرة ســـموه تمثـــل 
المكانة الرفيعة والســـمعة التـــي يتمتع بها في تعزيز 
مســـيرة العمل اإلنســـاني واألممي في نشـــر الســـام 

العالمي.
وأشـــار المالكي إلى أن مبادرة ســـموه باليوم الدولي 
للضميـــر تمثل نموذجًا واضحـــًا لنهج مملكة البحرين 
بقيـــادة صاحـــب الجالة الملك في ترســـيخ الســـام 
والحـــوار والتفاهـــم والتضامـــن الدولـــي وتأســـيس 
وتأصيـــل مبدأ الحـــوار باعتبـــاره الطريقـــة الوحيدة 

لحل الخافات والتعايش السلمي بين األمم.

مندوب جمهورية مالي عمر كيتامندوب مصر إيهاب بدويمندوب الكويت آدم المالمندوب المغرب سمير الدهر

إنجاز دولي جديد لسمو رئيس الوزراء
تلقــى  رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة عــددا من برقيات 
التهاني والتبريكات من كبار المســؤولين والوزراء والســفراء وعدد من رؤســاء جمعيات المجتمع 
المدني في مملكة البحرين، بمناسبة إقرار فريق العمل التحضيري للمجلس التنفيذي لمنظمة األمم 
المتحــدة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( مبــادرة ســموه الخاصــة باليــوم الدولي للضميــر، منوهين 

بأهمية مبادرة سموه في تعزيز السالم العالمي من أجل بناء عالم مستدام خال من والصرعات.

وأكدوا أن إقرار اللجنة التحضرية لليونسكو باالحتفال 
ســـنويًا باليـــوم الدولـــي للضميـــر فـــي مقـــر اليونســـكو 
للمنظمـــة  الميدانيـــة واالقليميـــة  بباريـــس والمكاتـــب 
إنجازًا دوليا جديد يضاف إلى سلســـة اإلنجازات التي 
يحققهـــا ســـموه علـــى مختلـــف المســـتويات االقليمية 
والدوليـــة فـــى مجاالت الســـام والتنمية المســـتدامة، 
كمـــا أنه يعكـــس مدى التقديـــر الذى يحظى به ســـموه 
من مختلف األوســـاط العالمية عرفانا وتقديرًا بجهود 
ســـموه الكبيرة لدعم ركائز الســـام واألمن واالستقرار 
العالمـــي. وبدوره، أكد رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا  فـــى برقيتـــه علـــى أن االحتفـــال 
بمبـــادرة صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء ليوم 
الضمير الدولي بمقر اليونسكو فى الخامس من أبريل 
مـــن كل عام إنجازًا جديد يضـــاف إلى رصيد انجازات 
مملكـــة البحرين، وبصمة لســـموه فى صفحات التاريخ 
التـــى ال تخلـــو مـــن بصماته علـــى كافة األصعـــدة وفى 

مختلف المجاالت.
ومـــن جانبـــه أعـــرب وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمر عن 

أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات لصاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس 
الـــوزراء الموقـــر بهذه المناســـبة الســـعيدة، مؤكـــدًا أن 
إقرار منظمة “اليونسكو” لمبادرة سموه حدث تاريخي 
مشـــرف وتأكيـــدًا دوليـــًا على جهود ســـموه المســـتمرة 
على صعيد دعم ظروف اإلســـتقرار والرفاه والعاقات 
السلمية والودية القائمة على احترام حقوق اإلنسان.

فيمـــا قـــال وزيـــر الكهربـــاء والمـــاء  وائـــل المبـــارك إن 
احتفال اليوســـنكو بيوم الضمير الدولي ســـنويا إنجازًا 
جديـــد يضـــاف لســـجل صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء، المشـــرف فـــى مبـــادرات الضميـــر اإلنســـاني 

واسهاماته فى تعزيز االهتمام بالقضايا اإلنسانية.
مـــن جانبـــه أكد  ســـفير مملكة البحرين لـــدى جمهورية 
ألمانيـــا االتحادية عبـــدهللا عبداللطيـــف أن قرار فريق 
العمل التحضيري للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو 
شهادة دولية تضاف إلى سجل سموه الحافل بالتقدير 
واالشادة، مشيرًا إلى ان االحتفال سنويا بيوم الضمير 
الدولي بمقر اليونسكو يعزز من مكانة مملكة البحرين 

كدولة داعمة للسام واألمن واالستقرار .
وقـــال الوكيـــل المســـاعد للشـــؤون القنصليـــة والموارد 
والمعلومات الســـفير خليل الخياط : إن إعتماد منظمة 
اليونسكو لمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 

بشأن اليوم الدولي للضمير واالحتفال بها فى الخامس 
مـــن أبريـــل مـــن كل عـــام، يؤكد علـــى تقديـــر المجتمع 

الدولـــي لمبـــادرات ســـموه وجهـــوده التـــى يبذلهـــا فى 
ســـبيل تعزيز مســـيرة العمل الجماعي الدولي لتحقيق 
كل مـــا يوفـــر لإلنســـانية مـــن أمـــن واســـتقرار ورخـــاء 
والـــذى ينعكـــس إيجـــاب على ســـمعة مملكـــة البحرين 
ومكانتها على كافة األصعدة اإلقليمية والدولية. فيما 
رفـــع الرئيـــس التنفيـــذي لاتحـــاد الحر لنقابـــات عمال 
البحرين يعقوب يوســـف أسمى آيات التهاني وأخلص 
التبريـــكات بمناســـبة إقـــرار فريـــق العمـــل التحضيـــري 
لمنظمة اليونســـكو مبادرة يوم الضمير،مضيفًا أن تلك 
المبادرة تأتى ضمن سلسة من المبادارات التى أطلقها 
ســـموه لدعم قضايا السام العالمي، مشددًا على أن ما 
يتحقق كل يوم من انجازات وضع مملكة البحرين فى 
مكانـــة دوليـــة مميزة. ومـــن جانبه هنأ رئيـــس المكتب 
السياســـي بجمعية ميثاق العمـــل الوطني أحمد جمعة 
وأعضاء المكتب السياســـي واألمانـــة العامة للجمعية، 
صاحـــب لســـمو الملكي رئيـــس الوزراء بهذه المناســـبة 
الدوليـــة العزيزة، معربـــًا عن فخره واعتـــزازه باإلنجاز 
العالمـــي الذي يضاف إلى إنجازات ســـموه ويعكس ما 
يحظى به ســـموه من مكانـــة وتقدير عالميين يتمثان 
في إقـــرار فريق العمل التحضيـــري للمجلس التنفيذي 
لمنظمة اليونســـكو لليوم الدولي للضمير. وقال إن هذا 
اإلنجـــاز لســـموه أضحـــى عامـــة مضيئة ورمـــز دولين 
للســـام وللتســـامح وتعزيز التضامـــن والتعاون ودعم 
جهود التنمية المستدامة في عالم خالي من الصرعات 

والحروب .
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سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر تشيانغ
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل  الــوزراء صاحب السمو  تلقى رئيس 
الصين  الدولة بجمهورية  رئيس مجلس  برقية شكر جوابية من  خليفة 

لمعاليه  المهنئة  سموه  برقية  على  ا  ردًّ وذلــك  تشيانغ،  كه  لي  الشعبية 
بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة.

سمو رئيس الوزراء 
يتلقى تهاني من وزراء 

ومسؤولين وجمعيات

محرر الشؤون المحلية
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اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة بمكتبه بقصـــر القضيبية، رئيس 
مجلس الشـــورى علـــي الصالح، إذ جرى 
استعراض عدد من القضايا والمواضيع 

التي تهم الوطن و المواطن.
وتأتـــي هذه الزيـــارة في إطار التشـــاور 
الســـلطتين  بيـــن  القائـــم  والتعـــاون 
وعملهمـــا  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 

المشترك.

مشاورات بين نائب رئيس الوزراء والصالح

أغنية ناصر بن حمد “جيتني مكسور” تنبض بالرقة والمشاعر
ـــاء مـــن أشـــعار ســـموه ـــكل ســـعادة وفخـــر تشـــرفت بالغن ـــة نصـــري: ب أصال

أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب، مستشــار 
األمــن الوطنــي، رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أن األغنيــة العربيــة تســير بخطــى ثابتــة نحــو 
التطوير والوصول إلى العالمية باعتبارها باتت تمتلك نخبة من الفنانين 
القادريــن علــى حمــل الرســالة الهادفة لألغنيــة، مؤكدا ســموه أهمية دور 
الشــعراء فــي صناعــة كلمــات األغنيــة وجعلهــا أكثــر تأثيــرا، األمــر الــذي 
ســيوفر حظوظــا أكبــر للفنانين من أجل مواصلة مســيرتهم نحو االرتقاء 

باألغنية العربية.

جـــاء ذلك بمناســـبة القصيـــدة التي 
نظمها ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة من خياله، وقامت الفنانة 
أصالة نصري بغنائها بعنوان “جيتني 
مكســـور”، وهـــي مـــن ألحـــان أحمـــد 
الهرمي وتوزيع سيروس، ومكساج 
وماســـتر جاســـم محمـــد، وإيقاعات 
سمير القطان، وتريات تامر فيضي، 
وجيتـــار أحمد عبدالعزيـــز وتصميم 

فيديو محمود الحسن.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة فـــي تصريـــح لـــه “يعتبر 
لعملـــة  وجهـــان  والفنـــان  الشـــاعر 
واحـــدة فكالهما يســـعى جاهًدا إلى 
إنجـــاح األغنية العربيـــة، التي باتت 
تعيـــش في زمـــن االرتقـــاء والتطلع 
تحمـــل  باعتبارهـــا  العالميـــة،  إلـــى 
رســـالة هادفـــة ووطنيـــة وتتواجـــد 
فيهـــا كافـــة عناصـــر الفكـــر العربـــي 
القصيـــدة  مازالـــت  حيـــث  الراقـــي 
القيـــم  مـــن  المســـتوحاة  التراثيـــة 
والتـــراث العربـــي تشـــكل أحـــد أهم 
القوالـــب الغنائية العربيـــة وتحظى 
بمراكـــز متقدمـــة وإقبـــال كبيـــر من 
قبـــل الفنانيـــن مـــن مختلـــف الدول 

العربية”.
وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة “التعـــاون مع الفنانـــة أصالة 
نصري في هذه األغنية هو استمرار 
للتعاون الوثيق بيننا وجاءت أغنية 
“جيتني مكســـور” لتواصل مســـيرة 
هـــذا التعـــاون البناء، وقـــد حرصت 
تقديـــم  علـــى  األغنيـــة  هـــذه  فـــي 

قصيـــدة وكلمـــات بصـــورة مغايـــرة 
لتبقـــى كلمـــات األغنيـــة فـــي ذهـــن 
المســـتمع، وتفتح قريحة الجماهير 
لحظـــات  الجماهيـــر  تلـــك  لتعيـــش 
واالســـتمتاع  األغنيـــة  مـــع  دافئـــة 
أصالـــة  الفنانـــة  أداء  مـــع  بكلماتهـــا 
نصـــري، التـــي تعتبـــر مـــن بيـــن أبرز 
الفنانـــات العربيـــات الالتـــي يمتلكن 
صوتا رائعا وأداء متميزا قادرا على 

اجتذاب الجماهير”.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة إلـــى أن أغنيـــة “جيتنـــي 
مكســـور” تتضمن العديد من الصور 
البالغية والكلمات ذات األحاسيس 
العالية، وهي تســـاعد المستمع على 
اإلبحـــار فـــي مخيلـــة الكلمـــات عـــن 
طريـــق الصور والتركيبـــات والصور 
البالغية المثيرة للمشـــاعر العاشقة، 
لتكـــون هـــذه القصيـــدة واحـــدة من 
باألغنيـــة  ترتقـــي  التـــي  القصائـــد 

العربية”.
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  وأضـــاف ســـمو 
حمد آل خليفـــة “لقد تمكنت الفنانة 
أصالـــة نصري من ترجمـــة القصيدة 
إلـــى أغنية مثاليـــة، إذ تعتبر الفنانة 
أصالة مـــن الفنانات المتميزات على 
المســـتوى الوطن العربـــي باعتبارها 
تمتلك صوتـــا رائعا ومميزا، كما أنها 
واثقة من قدراتها وإمكاناتها فضال 
عـــن أنها تســـعى دائما إلـــى االرتقاء 

بأعمالها وتقديم كل ما هو جديد”.
واعرب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
للجهـــود  تقديـــره  عـــن  خليفـــة  آل 

الكبيـــرة التـــي بذلها أعضـــاء الفريق 
إبـــراز  علـــى  الموصـــول  وحرصهـــم 
متميـــزة  بصـــورة  الفنـــي  العمـــل 
مـــن النواحـــي كافـــة وإيصالـــه إلـــى 

الجماهير كافة بطريقة عصرية.
وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة قد وجه بإنتاج فيديو كليب 
لهذه األغنية، وسيشرع فريق العمل 
في تنفيذ توجيهات سموه من أجل 
إنتـــاج فيديـــو كليب متميـــز وفريد 
من نوعـــه ويحمل أفكارا متناســـقة 

مع قصيدة سموه.
وقد تـــم التواصل مـــع إذاعة مملكة 
البحرين لبث هذه األغنية وتوزيعها 
على اإلذاعـــات العربية لبث األغنية 
علـــى نطـــاق واســـع، باعتبارهـــا مـــن 
األغاني المتميزة التي تحمل كلمات 
بـــن حمـــد آل  الشـــيخ ناصـــر  ســـمو 
خليفة وغناء الفنانة أصالة نصري.

ســـعادتها  عـــن  أصالـــة  وعبـــرت 
بالتعاون مع ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة من خيرة الشـــعراء 
وأعربـــت  العربـــي،  الوطـــن  فـــي 
األغنيـــة  بإطـــالق  ســـعادتها  عـــن 
وقالـــت على حســـابها الرســـمي في 
وفخـــر  ســـعادة  بـــكّل  “إنســـتغرام”: 
تشـــّرفت بالغنـــاء مـــن أشـــعار ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
بثهـــا.. ألنهـــا  تـــم  قـــد  وأن األغنيـــة 
نابعـــة مـــن شـــعور رجـــل شـــهدت له 
الدنيـــا بجميل خلقه وســـموه “ناصر 

المظلومين”.
وتحمل قصيدة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة كلمـــات عميقة 
المعانـــي، اختارهـــا ســـموه بدقة مع 
سالســـة اللفظ وقـــوة البالغة ودقة 
الصـــور الشـــعرية وعـــدم التكلف، إذ 
تمثـــل تلـــك القصيدة محطـــة مهمة 
الشـــعري  اإلبـــداع  محطـــات  مـــن 
لسموه، فجاءت هذه القصيدة التي 
تعتبـــر عن مشـــاعر ســـموه الفياضة 

ودالالت قريحته ليقول سموه:

جيتني مكسور يوم الوقت جابك
ال تعذر لي وخلك في عذابك

كل شي في نظرة عيوني تغير
ما يفيدك شي وارجع في غيابك

انت لو حبيت غيري شيء عادي
ما يهمه القلب ُبعدك أو ُبعادي

وانت لو تدري عن الي في خفوقي
كان ما فكرت ترحل عن بالدي

يكفي انى جيتك بليل وخذيتك
من قسي وقتك وصار القلب بيتك

وكم سقيتك من سماي ومن حناني
يا خسارة فيك كل الي عطيتك

لو تغيب أيام وشهور وليالي
ال تحسب أنك مثل ما كنت غالي

تدري انى من كثر هجرك نسيتك
أرحل بحالك وانا برحل بحالي

خلك في دنياك غارق في حنينك
ال تفكر اني باقي عند عينك

وال تفكر اني بفرح لو حكوا بك
انتهى كل الهوا بيني وبينك

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

دعوة مفتوحة للجميع للمشاركة بمسابقة “قصتي بعدستي”

وهـــواة  محترفـــون  مصـــورون  أكـــد 
أهمية مســـابقة “قصتي بعدســـتي” التي 
أطلقتها لجنة الشـــباب بالمجلس األعلى 
للمرأة في تســـليط الضـــوء على طبيعة 
المبـــادرات والمســـاهمات المؤثرة للمرأة 
البحرينيـــة فـــي التعامـــل مـــع تحديـــات 
فرضتهـــا  التـــي  المســـتجدة  الظـــروف 
جائحـــة “كوفيـــد 19”. ودعـــا المصورون 
الصـــورة  بصناعـــة  المهتميـــن  جميـــع 
والفيديـــو مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن 
للمشـــاركة في هذه المسابقة، وذلك في 
إطار دورهم في إبراز قصة نجاح مملكة 
البحريـــن فـــي مواجهة هـــذا الفايروس، 
والتـــي تمثـــل المـــرأة البحرينيـــة جانبـــًا 

واسعًا ومهمًا جدًا فيها.

فهم رسالة المسابقة وأهدافها

وقـــال نائب رئيـــس جمعيـــة المصورين 
البحرينييـــن عيســـى إبراهيم إن مظاهر 
التـــي  والوعـــي  والتفانـــي  الشـــجاعة 
تبديها المـــرأة البحرينيـــة، األم واألخت 
واالبنـــة والطبيبـــة والممرضـــة والمعلمة 
مواجهـــة  فـــي  وغيرهـــا،  والمتطوعـــة 
باإلبـــراز  لجديـــرة  كورونـــا  فيـــروس 
والتوثيق والترويج ليس على مســـتوى 
البحرين فقط، بل على مســـتوى اإلقليم 
والعالـــم، مضيفـــا أن مســـابقة “قصتـــي 
بعدســـتي” تمثل نافذة واســـعة إلطاللة 
مميزة على تلك المظاهر. ودعا إبراهيم 
مخرجـــات  عـــرض  فـــي  التوســـع  إلـــى 
فيديـــو،  وأفـــالم  صـــور  مـــن  المســـابقة 
بحيـــث ال يقتصر على مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي فقـــط، وإنمـــا إقامة معرض 
ـــر دائمًا بالدور  دائـــم ثابت أو متنقل ُيذكِّ
البـــارز الذي نهضت بـــه المرأة البحرينية 
فـــي وقاية نفســـها وأســـرتها ومجتمعها 
من جائحـــة كورونـــا والعبـــور بالبحرين 
إلى بر األمان. المصور عيســـى إبراهيم، 
الحاصل على عّدة ألقاب عالمية وواحد 
مـــن أكثـــر المصورين العـــرب الحاصلين 
علـــى جوائـــز فـــي مســـابقات التصويـــر، 
قدم العديد من النصائح للمشاركين في 

المسابقة.

دعم نفسي واجتماعي

وقالـــت المصـــورة رجـــاء الحجيـــري إن 
الجميع يـــدرك تمامًا أهمية الجهود التي 
تقوم بها المـــرأة البحرينية في مواجهة 
جائحـــة كورونا، وإن رصـــد تلك الجهود 
الشـــكر  أحـــد جوانـــب  يمثـــل  وإبرازهـــا 
والتقديـــر والعرفـــان للمـــرأة البحرينية، 
مـــع  الكبيـــر  التفاعـــل  أن  إلـــى  مشـــيرة 
مسابقة “قصتي بعدستي” يعكس أيضا 
وعـــي المجتمـــع البحرينـــي بأهمية تلك 
باألســـاس  وهـــي  الحجيـــري،  الجهـــود. 
اختصاصيـــة نفســـية ثـــم احترفت مهنة 
التصويـــر، قالت “تناولت الصورة ســـابقًا 
فـــي  البـــارز  البحرينيـــة  المـــرأة  حضـــور 
أو  االقتصـــادي  أو  السياســـي  الشـــأن 
الرياضـــي وغيره، لكننـــا اليوم أمام تحٍد 
كبيـــر مـــن نـــوع مختلـــف، تحـــٍد يرتبـــط 
مـــن  لذلـــك  وحياتهـــم،  النـــاس  بصحـــة 
المهـــم جـــدا أن نشـــد مـــن أزر جميع من 
يقفون في الصفـــوف األمامية بمحاربة 
كورونا، والمرأة تحديدًا ألن مسؤوليتها 

مضاعفة”.

حشد التأييد

مصـــورة  أيضـــا  الفرســـاني  نجـــاة 
فوتوغرافية تحدثت بدورها عن أهمية 
الصورة في حشـــد الرأي العـــام تجاه ما 
تقـــوم بـــه المـــرأة البحرينيـــة مـــن جهود 

لمواجهة كورونا، واعتبرت أنه من شأن 
مسابقة “قصتي بعدستي” كسب المزيد 
مـــن دعم الرجل البحريني وصانع القرار 
فـــي القطـــاع الحكومي والخـــاص تجاه 
المـــرأة الطبيبـــة والممرضـــة والموظفـــة 
حاليـــًا  جهدهـــا  قصـــارى  تبـــذل  التـــي 
للتوفيق بين متطلبات األســـرة والعمل، 
والمضـــي قدمـــًا فـــي إصـــدار القـــرارات 

واتخاذ اإلجراءات الداعمة لها.
فرســـاني، وهـــي حاصلـــة علـــى أكثر من 
150 جائـــزة محلية وعالمية وعضو في 
االتحـــاد الدولـــي والجمعيـــة االميركيـــة 
إلـــى  أشـــارت  الفوتوغرافـــي،  للتصويـــر 
أهمية الصـــورة في صناعة الـــرأي العام 
العالمي، وقالت إن الدراسات توضح أن 
الصـــورة والفيديـــو يمثـــالن أكثر من 70 
% من المحتوى المتداول عبر شـــبكات 

التواصل االجتماعي حاليًا.

تركيز على الفيديو

كمـــا تحـــدث المصـــور مكي مرهـــون حول 
مســـابقة “قصتـــي بعدســـتي” حيـــث تمثل 
فرصة مناسبة أمام المصورين البحرينيين 
جهـــود  إبـــراز  فـــي  مســـاهماتهم  إلبـــراز 
ملكـــة البحرين االســـتثنائية فـــي مكافحة 
الجائحـــة، والقصـــص المعبـــرة والتجـــارب 
المؤثـــرة للمرأة البحرينيـــة لدى تعاملها مع 
هـــذه الجائحـــة وفـــي كافة مياديـــن العمل 

وفي المحيط األسري واالجتماعي.

جوائز جاذبة

المصـــورة فاطمـــة الرميثـــي أعربت من 
ورســـالة  بفكـــرة  إعجابهـــا  عـــن  جانبهـــا 
كبـــادرة  بعدســـتي”،  “قصتـــي  مســـابقة 
متميـــزة عن لجنة الشـــباب في المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، وهـــو مـــا يضفـــي عليها 
أيضـــا  ونوهـــت  المطلوبـــة،  الحيويـــة 
جوائزهـــا  وقيمـــة  المســـابقة  بمعاييـــر 
التـــي تشـــجع علـــى المشـــاركة. وقالـــت 
إن أهـــم أماكن تنفيذ مشـــاريع التصوير 
الفوتوغرافـــي أو الفيديـــو هي الصفوف 
األماميـــة حيـــث عمـــل الطاقـــم الصحي 
وممرضـــات  طبيبـــات  مـــن  النســـائي 
وفنيـــات ومتطوعـــات، لذلـــك أعتقد أن 
توفيـــر تصريـــح للمصورين المشـــاركين 

في المسابقة يسهل هذ المهمة”.

انتشار عالمي

وأشـــادت المصـــورة اإليطالية الشـــهيرة 
والمقيمة فـــي البحرين لوريدانا مانتيلو 
بعدســـتي”  “قصتـــي  مســـابقة  بجعـــل 
وغيـــر  البحرينييـــن  أمـــام  مفتوحـــة 
البحرينييـــن، وقالـــت “جميعـــًا كمقيمين 
يـــرى كفـــاءة البحريـــن فـــي التعامل مع 
جائحـــة كورونـــا، ونحـــن ننقـــل إعجابنا 
بهـــذه الكفـــاءة ألهلنـــا وأصدقائنـــا فـــي 
وطننـــا األصلـــي وحـــول العالـــم، ولهـــذه 
المســـابقة أهميـــة خاصـــة فـــي التعبيـــر 
عـــن إعجابنـــا ليس بالـــكالم فقـــط وإنما 
مانتيلـــو  وأعربـــت  أيضـــا”.  بالصـــورة 
المشـــاركين  لتزويـــد  اســـتعدادها  عـــن 
والمهـــارات  بالخبـــرات  المســـابقة  فـــي 
والنصائـــح الالزمـــة لجعـــل مســـاهماتهم 
عالميـــة الطابع، وقالت إن الصورة اليوم 
تمثـــل أداة فاعلـــة لنقـــل المعلومـــة، وما 
تحققـــه البحرين والمـــرأة البحرينية من 
نجاح في مواجهة جائحة كورونا جدير 
بأن يحظى بأكبر اهتمام عالمي ممكن”.

ب  “قصتـــي  مســـابقة  وتركـــز  هـــذا 
عدســـتي” بشـــكل خـــاص علـــى تحفيـــز 
وتشـــجيع المهـــارات التصوريـــة والفنية 
لـــدى المشـــاركين فيهـــا، حيـــث تتطلـــب 
المشـــاركة توثيـــق قصة ملهمـــة ومؤثرة 
إما مـــن خالل التصوير الفوتوغرافي أو 

المرئي وبشكل احترافي ومبدع.

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

رجاء الحجيري

فاطمة الرميثي

عيسى إبراهيم

مكي مرهون

نجاة الفرساني

لوريدانا مانتيلو 

االثنين 15 يونيو 2020 - 23 شوال 1441 - العدد 4262

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة، أمس، عبر االتصـــال اإللكتروني 
االتحـــاد  دول  ســـفراء  مـــع  المرئـــي، 
مملكـــة  لـــدى  المعتمديـــن  األوروبـــي 
البحريـــن، لبحـــث تعزيـــز العالقـــات بيـــن 
الجانبيـــن، وتبـــادل الرؤى حـــول القضايا 

ذات االهتمام المشترك.
وأعـــرب عن اعتزازه بالشـــراكة الوطيدة 
ودول  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
تســـتند  والتـــي  األوروبـــي  االتحـــاد 
إلـــى عالقـــات صداقـــة متينـــة وتعـــاون 
مختلـــف  فـــي  وثيـــق  اســـتراتيجي 

المجاالت.
وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن بقيادة 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، تشـــكل دعامـــة 

رئيسية ألمن واستقرار المنطقة، وحماية 
األمـــن البحري، ومكافحة اإلرهاب بكافة 

أشكاله والقضاء على مصادر تمويله.
التـــي  اإلجـــراءات  أبـــرز  واســـتعرض 
فـــي ســـبيل  البحريـــن  اتخذتهـــا مملكـــة 
تعزيـــز الحريـــات العامة والدينية ونشـــر 
التســـامح، باإلضافة إلـــى إنجاز منظومة 
حقوقية شـــاملة في إطار دولـــة القانون 
ديمقراطيـــة  ومســـيرة  والمؤسســـات 

متطورة.
وأعـــرب ســـفراء دول االتحـــاد األوروبي 
المعتمديـــن لـــدى مملكـــة البحريـــن عـــن 
اعتزازهـــم وتقديرهـــم لمـــا وصلـــت إليه 
عالقـــات الصداقـــة والتعاون مـــع مملكة 
البحريـــن مـــن تطـــور ونمـــاء علـــى كافـــة 
األصعـــدة، متمنيـــن للمملكـــة مزيـــًدا مـــن 

التقدم واالزدهار.

استعراض جهود البحرين بمكافحة “كورونا”

المنامة - بنا

صدر عن  ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم )7( لسنة 2020 بإعادة 
تشــكيل مجلــس إدارة هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض، وجــاء فــي 

القرار ما يلي:

المادة األولى:
ُيعـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة هيئـــة 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
برئاســـة وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 

والسياحة، وعضوية كل من:

لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس   -  1
التنمية االقتصادية.

2 - الرئيس التنفيذي لشركة طيران 
الخليج.

3 - النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  إدارة 

البحرين.

الســـفر  رئيـــس جمعيـــة وكالء   -  4
والسياحة.

5 - الســـيد محمد شـــريف أحمدي -  
ممثل عن شركة ممتلكات.

6 - السيد قريش أحمد داداباي.
7 - السيدة نورة نبيل الزين.
8 - السيد حمد راشد هالل.

وتكـــون مـــدة العضويـــة بالمجلـــس 
أربـــع ســـنوات قابلة للتجديـــد لمدة 

مماثلة.
 المادة الثانية:

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، 
وُينشر في الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد يصدر قرارا بإعادة 
تشكيل مجلس إدارة “السياحة”

المنامة - بنا

التنميــة  مجلــس  رئيــس  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  عــن  صــدر 
االقتصادية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة قرار 
رقم )1( لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة البحرين 

ش.م.ب. )مقفلة(.

وجاء في القرار مايلي: 
المادة األولى:

ُيعـــاد تشـــكيل مجلس إدارة شـــركة 
بورصة البحرين ش.م.ب. )مقفلة(، 

وذلك على النحو اآلتي:

أحمـــد  عبدالكريـــم  الســـيد   -  1
بوجيري.

2 - السيد حسان أمين جرار.
عبدالجليـــل  ياســـر  الســـيد   -  3

الشريفي.
عبدالكريـــم  دينـــا  الســـيدة   -  4

األنصاري.

5 - السيد علي يوسف فردان.
حامـــد  عبدالرحمـــن  الســـيد   -  6

الزياني.
7 - السيد ماثيو ج.ديكين.

8 - السيد صالح حسن حسين.
9 - السيدة نرجس محمد القصير.

 المادة الثانية:
تكون مـــدة العضوية فـــي المجلس 
ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صدور 

هذا القرار.
المادة الثالثة:

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، 
وُينشر في الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد يصدر قرارا بإعادة 
تشكيل مجلس إدارة “البورصة”
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200 متعاف من كورونا تبرعوا ببالزما النقاهة
عــامــا  60 عـــن  ــر  ــم ــع ال يـــزيـــد  أال  ــا  ــه ــن ــي وب ــرع  ــب ــت ــل ل شـــــروط   8

بعد اإلعالن عن فاعلية بالزما النقاهة كأحد العالجات 
Co� (المس���تخدمة للح���االت القائمة بفي���روس كورونا 
vid 19(، ق���ام أكث���ر م���ن 200 ش���خص م���ن المتعافي���ن 
م���ن الفيروس بالتب���رع ببالزما النقاهة؛ للمس���اهمة في 
مس���اعدة الح���االت القائم���ة الذين يعان���ون من أعراض 
ش���ديدة أو من ه���م تحت العناي���ة المرك���زة، وذلك في 
س���ياق دراس���ة س���ريرية ه���ي األول���ى م���ن نوعه���ا ف���ي 
المملكة، والتي تقوم بها الخدمات الطبية الملكية لقوة 
دف���اع البحري���ن بقيادة اللواء الش���يخ خالد بن علي آل 

خليفة.
وصرح المس���اعد الفني لقائد الخدمات الطبية الملكية 
العمي���د طبي���ب عب���دهللا درويش “نحن فخ���ورون جًدا 
برؤي���ة العديد من األف���راد المتفانين في بلدنا يقومون 
بالتب���رع ببالزم���ا ال���دم بعد الش���فاء التام م���ن فيروس 
كورون���ا )Covid 19(، وكلن���ا أمل في بالتجاوب بش���كل 
أكبر من المتطوعين المتعافين؛ تزامنًا مع الوعي العام 

باليوم العالمي للمتبرعين بالدم”. 

وأق���رت منظم���ة الصح���ة العالمي���ة ف���ي 14 يونيو من 
كل ع���ام لالحتف���ال بالي���وم العالمي للمتبرعي���ن بالدم، 
ويش���هد هذا الحدث في جميع أنح���اء العالم فعاليات 
لتوعية الجميع بالحاجة إلى الدم ومش���تقات الدم كما 
ويتم ش���كر المتبرعين بال���دم؛ إلنقاذهم حياة اآلخرين 

بالتبرع.
وس���يتم التركي���ز في ه���ذا الع���ام عموما على تش���جيع 
المواطني���ن والمقيمي���ن كاف���ة بالتب���رع بال���دم، الس���يما 
تش���جيع األش���خاص المتعافي���ن تمام���ا م���ن في���روس 
كورونا على التبرع ببالزما النقاهة، إذ يتم توزيع بالزما 
النقاه���ة المتبرع بها في الخدمات الطبية الملكية على 
جمي���ع مراكز العزل والع���الج للحاالت القائمة بفيروس 
كورون���ا ف���ي البحرين، تحت إش���راف الفري���ق الوطني 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
وأش���ار إلى أنه بالنس���بة آللي���ة التبرع ببالزم���ا النقاهة، 
ف���إن المتعاف���ي يق���وم بالتب���رع االعتيادي لل���دم والذي 

يستغرق قرابة 10 دقائق.

وأشارت اختصاصية أمراض الدم واألمراض الباطنية 
بالمستشفى العسكري منال السيد إلى أن التبرع بالدم 
أو البالزما ال يقلل بأي ش���كل من األش���كال من المناعة 
الش���خصية ضد الفيروس، السيما في احتفاظ الجسم 
عل���ى نس���بة جي���دة م���ن األجس���ام المض���ادة المتكونة، 
منوه���ًة بأنه يتوج���ب على المتبرع ببالزم���ا النقاهة أن 

يستوفي الشروط المطلوبة والمتمثلة في:
.)COVID 19( 1. سبق اإلصابة بفيروس كورونا

2. التمتع بصحة جيدة تؤهله للتبرع بالدم.
3. االنته���اء م���ن الحج���ر الصح���ي من م���دة ال تقل عن 

أسبوعين.
4. نتيجة آخر مسحة أنفية سلبية للفيروس.

5. أال يعاني المتبرع من أي أعراض في الوقت الحالي.
6. يمك���ن للرجال التبرع وكذلك النس���اء بش���رط أن لم 

يسبق لها الحمل قبل ذلك.
7. أن يكون وزن المتبرع أكثر من 50 كيلوغراما.

8. أن يكون عمر المتبرع بين 21 و60 عامًا.

المنامة - بنا

توجيهات سمو رئيس الوزراء حفظت الثروة السمكية
ــة ــة البحريـ ــري البيئـ ــد مدمـ ــة ضـ ــراءات رادعـ ــب بإجـ ــل يطالـ الدخيـ

أعرب رئي���س جمعية قالل���ي للصيادين 
الش���كر  خال���ص  ع���ن  الدخي���ل  محم���د 
ال���وزراء  لرئي���س  والعرف���ان  والتقدي���ر 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة، عل���ى توجيهات 
س���موه المتواصل���ة للحفاظ عل���ى البيئة 
البحري���ة وتحقي���ق التنمية المس���تدامة 
للثروة الس���مكية، مشيرًا إلى أن قرارات 
أوض���اع  بتعدي���ل  س���موه  وتوجيه���ات 
الصيادين، ومكافحة كافة أنواع الصيد 
عل���ى  الحف���اظ  ف���ي  أس���همت  الجائ���ر، 
مس���تقبل الث���روة الس���مكية ف���ي مملكة 
بفض���ل  أن���ه  الدخي���ل  وأك���د  البحري���ن. 
توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس 
ال���وزراء، أخ���ذت الحكومة عل���ى عاتقها 

حماية البيئ���ة البحرية والمحافظة على 
الموارد الطبيعية من الهدر واالستنزاف 
م���ا أس���هم ف���ي اس���تدامة م���وارد البيئة 
البحري���ة وتنميتها لحف���ظ حق األجيال 
القادم���ة ف���ي مكتس���باتهم الوطنية من 
الثروات البحرية، مش���يرًا إل���ى أن كافة 
العاملي���ن ف���ي قط���اع الصي���د، يق���درون 
عالي���ًا ح���رص س���موه عل���ى دع���م ه���ذه 
المهنة باعتبارها مصدر هام من مصادر 

األمن الغذائي للبالد.
الصي���د  بوق���ف  س���موه  أم���ر  إن  وق���ال 
البحري باس���تخدام ش���باك الجر القاعية 
)الك���راف( في المي���اه اإلقليمي���ة لمملكة 
البحري���ن، أنعش الحياة البحرية وحقق 
وجع���ل  الس���مكي،  للمخ���زون  التعاف���ي 
البيئ���ة البحري���ة أكث���ر آمانا واس���تدامة، 

وجدد مناش���دته لصاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء بتطبيق قانون “النوخذة 
البحرين���ي” لوقف الممارس���ات الخاطئة 

من قبل الصيادين الوافدين 
)العمال( عبر اس���تخدام أساليب مخالفة 

مث���ل الش���باك الت���ي كادت تقض���ي على 
الحياة البحرية.

وأع���رب ع���ن ش���كره وتقدي���ره للممث���ل 
الشخصي لجاللة الملك رئيس المجلس 
األعل���ى للبيئة س���مو الش���يخ عبدهللا بن 
التنفي���ذي  وللرئي���س  خليف���ة  آل  حم���د 
للمجل���س محم���د ب���ن دين���ه في س���رعة 
الكش���ف عن أس���اب نفوق األس���ماك في 
المنطق���ة الجنوبي���ة ببن���در ال���دار، جراء 
تج���اوزات البعض من خالل اس���تخدام 

خيوط شباك صيد غير مصرح بها.
وأك���د أن الجمعي���ة ترفض الممارس���ات 
الخاطئة لبعض الصيادين أثناء عمليات 
اإلض���رار  إل���ى  ت���ؤدي  والت���ي  الصي���د، 
بمخ���زون الث���روة الس���مكية، وإصرارهم 

على االستهتار بالقوانين.

محمد الدخيل

قاللي- جمعية قاللي للصيادين
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سمو رئيس الوزراء وتشجيع حمالت التبرع بالدم
Û  تحتف��ل منظم��ة الصحة العالمية وجمي��ع البلدان في 14 يونيو من كل عام

بالي��وم العالم��ي للمتبرعي��ن بالدم، لتس��تعرض في��ه حاجة العال��م إلى دماء 
آمن��ه لم��ا لها م��ن بالغ األهمية والتدخ��الت العاجلة والتي يمكن أن تس��اعد 
المرضى الذين يعانون من ظروف مهددة للحياة على العيش لفترة أطول 

وبجودة حياة أعلى ودعم االجراءات الطبية والجراحية المعقدة.
Û  طالم��ا كان رئي��س الوزراء صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان

ال خليف��ة، قريًب��ا م��ن أبنائ��ه وق��د أش��غل عمره المب��ارك في االس��تثمار في 
المواط��ن البحرين��ي على أن يتمتع أبناء ش��عبه بأفض��ل الخدمات المقدمة 
لهم من الحكومة، وقد حثهم على التبرع بالدم، مقدًما لهم التسهيالت في 
تنظي��م حم��الت التب��رع والت��ي الق��ت استحس��ان الجميع وأت��ت بنتائج قد 
حس��ب لس��موه الس��بق في تبينها، لقد بدأ المش��وار وعين سموه غير غافلة 
عن تحقيق األهداف االنسانية النبيلة في مخزون استراتيجي وطني من 

الدماء النقية والكافية لرفد مخزون بنك الدم المركزي في البحرين.
Û  لقد حققت مملكة البحرين هذا الس��بق على المس��توى العالمي فيما اليزال

الوصول إلى الدم اآلمن امتيازًا للقلة، حيث تكافح معظم البلدان إلتاحته، 
فالتبرعات منخفضة ومعدات فحص الدم نادرة على الصعيد العالمي.

Û  وكم��ا ه��و ف��ي العال��م تحتف��ل مملك��ة البحري��ن ف��ي الي��وم 14 م��ن كل ع��ام
باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، حيث يوجه سمو رئيس الوزراء العاملين 
على تنظيم حمالت التبرع بالدم بتقديم الش��كر والعرفان نيابة عن س��موه 
لجميع األفراد الذين يتبرعون بالدم وتش��جيع المزيد من الناس والش��باب 
عل��ى الب��دء بالتب��رع بالدم بحري��ة، كما ويوجه المعنيين ف��ي وزارة الصحة 
بزي��ادة الوع��ي على نطاق أوس��ع بالحاجة الملحة لزي��ادة توافر الدم اآلمن 
لالس��تخدام أينم��ا ومت��ى دع��ت الحاج��ة إلنق��اذ األرواح، كم��ا وف��ر س��موه 
الم��وارد الكافي��ة ووض��ع النظ��م والبن��ى التحتي��ة لزي��ادة جم��ع ال��دم م��ن 
المتبرعين بالدم الطوعي غير المدفوع؛ مع توفير رعاية جيدة للمتبرعين، 

وإقامة أنظمة للرقابة والمراقبة على كامل سلسلة نقل الدم.
Û  لق��د س��اهمت جه��ود س��موه ف��ي رعاية أكياس ال��دم لحفظ م��ن يعيش في

البحري��ن م��ن مواطني��ن ومقيمي��ن ف��ي تطوي��ر عملي��ات نق��ل ال��دم اآلمن��ة 
وتوفير الرعاية الصحية الفاعلة وتحقيق التغطية الصحية الش��املة وهو 
ال يس��تثني مناس��بة إال ويدع��و س��موه خالله��ا المزيد من الن��اس في جميع 
أنح��اء العال��م ليصبح��وا منقذي��ن للحي��اة م��ن خالل التط��وع للتب��رع بالدم 
بانتظام، إذ حرص سمو رئيس الوزراء على االستثمار في صناعة العافية 
والت��ي منه��ا توفي��ر كي��س ال��دم للجميع وقد ق��ال لي يوم��ا إن رعاية كيس 
ال��دم تعن��ي ل��ي الحف��اظ عل��ى روح ه��ذا اإلنس��ان وص��ون أبنائ��ه م��ن اليتم 
والنس��اء من الترمل والمجتمع من اثار اقتصادية أو اجتماعية قد تس��تمر 
لعقدي��ن حت��ى يش��تد ع��ود تل��ك األبن��اء ويعوضوا ه��ذا الفقد ف��ي حين أنه 
يمكننا أن ننقذ هذه النفس القيمة بتوفير جل اهتمامنا ومش��اعرنا نحوها، 

كلمات عميقة من قائد يعيش يومه مع الناس.

زكريا الكاظم

أصحاب الحمالت: نأمل دعم الحكومة والدمج هو الحل
ــًدا ــ ــج غـ ــ ــح ــ ــة لـــمـــوســـم ال ــ ــودي ــ ــع ــ ــس ــ يـــنـــتـــظـــرون إقـــــــــرار ال

أك���د مجموعة من أصح���اب حمالت الحج 
البحريني���ة أنه���م ينتظرون قرار الش���قيقة 
غ���د  ي���وم  الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة 
الثالث���اء، وال���ذي س���يكون ف���ي احتمالين 
كالهما صعب وهما إما إعالن الحج، ولكن 
ضمن اش���تراطات معينة أو تأجيله بسبب 
في���روس كورونا، وهم أيضا في االحتمال 
األول بانتظ���ار ق���رار حكومتن���ا الرش���يدة 
مش���يرين  المش���اركة،  عل���ى  بالموافق���ة 
ولك���ن ومع أزمة كورون���ا “كوفيد 19” فإن 
موس���م الحج ورحالت الحج ستتم تحت 
مظلة اتخاذ كافة اإلج���راءات االحترازية 
والوقائية قبل وخالل وبعد موسم الحج.

وأك���دوا ل� “البالد” أن موس���م الحج الحالي 
ا”  إذا تحقق فإنه سيكون “موسًما استثنائيًّ
وموس���ًما فقط ألهل العزيم���ة” ولن يحقق 
أي فوائ���د مادية ألصحاب الحمالت الذين 
بف���ارغ  س���نويا  الموس���م  ه���ذا  ينتظ���رون 
الصب���ر ليك���ون “البن���ك” ال���ذي يغط���ي كل 
مصاريفه���م من نفق���ات المكاتب واإليجار 
والموظفين واإلعالنات وغيرها، مشيرين 
إل���ى أن ظ���روف جائح���ة كورونا س���تؤدي 
ال���ى انخفاض ع���دد الحج���اج البحرينيين 
الراغبي���ن في الحج ألن االس���عار ستش���هد 
ارتفاع���ا ملحوظ���ا وذلك لض���رورة تطبيق 
الحمالت لإلجراءات االحترازية والمعايير 
والس���عودية،  البحري���ن  ف���ي  المطلوب���ة 
معلني���ن أن ه���ذه الظ���روف س���تؤدي إل���ى 
ظه���ور اندماجات كثيرة للحمالت بس���بب 
قل���ة ع���دد الحج���اج الراغبي���ن ب���أداء هذه 
الش���عيرة بهذا الموسم وتخوف الناس من 

السفر والحج في هذه الظروف.
من حملة صهي���ب الرومي للحج والعمرة، 
يؤكد صاحب الحمل���ة صهيب عبد الرزاق 
ق���رار  ينتظ���رون  كحمل���ة  أنه���م  ش���ريف، 
الش���قيقة الس���عودية أوال، وإذا م���ا ص���در 
الق���رار، ف���إن عل���ى أصح���اب الحم���الت أن 
ال تفك���ر باألمور التجارية عل���ى الرغم من 
العدي���د م���ن التحدي���ات الت���ي س���تواجهها 
الحمالت والتي منها أن الحمالت هذا العام 
س���تعتمد على كادر الخدمات اإلدارية من 
الش���قيقة الس���عودية وليس م���ن البحرين، 
والمس���اعدين  الطباخي���ن  يش���مل  وه���ذا 
والمرافقين وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع 

التكلفة في ه���ذا الجانب 200 %، فيما لو 
كانت الكوادر بحرينية، وهذا أيضا ينطبق 
على زيادة أسعار السكن في الفنادق، فمع 
جائح���ة كورونا قد تك���ون الغرفة الواحدة 
الت���ي يقي���م فيه���ا ثالث���ة أو أربع���ة حجاج 
سابقا، ال يسمح للسكن فيها إال لشخصين 
وربما لش���خص واحد، وه���ذا ينطبق أيضا 
على رح���الت الطيران في ظ���ل إجراءات 
التباعد االجتماعي، حيث س���ترتفع أسعار 
التذاك���ر وقد تش���هد يك���ون ارتفاع���ا كبيرا 
الس���ابقة،  االس���عار  ع���ن  مضاعف���ا  وربم���ا 
وباإلضاف���ة إل���ى كل م���ا س���بق، فق���د يت���م 
ف���رض مبلغ “تأمي���ن إضاف���ي” جديد على 
الحم���الت لفرض آليات محكم���ة لتطبيقها 

االجراءات االحترازية المطلوبة.
وأوض���ح صهيب، كل ه���ذه الخدمات على 
الحم���الت أعداده���ا وتجهيزه���ا، وم���ا زلن���ا 
ال نعل���م إن كان هناك “موس���م ح���ج أو ال”، 
مبين���ا، أن أكثر من 90 % من الحمالت لم 
تب���دأ التس���جيل، عل���ى الرغم م���ن تواصل 
الناس للتس���جيل، وعلى الرغم من تخوف 
البع���ض م���ن أداء الفريضة ف���ي ظل أزمة 
كورون���ا وتوابعه���ا، مش���ددا، أنه ف���ي حالة 
إقرار موس���م الحج وال���ذي ننتظر اإلعالن 
عن���ه ي���وم غ���د الثالثاء فس���يكون موس���م 
الحج فقط موس���م “أهل العزيمة”، مشددا 
على أن الظروف الحالية ستدعو أصحاب 
حم���الت الح���ج ال���ى االندماج، مؤك���دا أن 
تجرب���ة االندم���اج ليس���ت تجرب���ة جديدة 
حملتن���ا  ف���ي  طبقناه���ا  أن  وس���بق  علين���ا 

بالموسم الماضي.
س���يتم  البحري���ن  أن حص���ة  إل���ى  وأش���ار 
الع���دد  وضم���ن   ،%  20 إل���ى  تخفيضه���ا 

الجديد للحجاج فستكون حصة البحرين 
مردف���ا  وحاج���ة،  ح���اج   1000 م���ن  أق���ل 
أن ع���دد الحم���الت البحريني���ة المرخص���ة 
بالبحري���ن ه���ي 56 حمل���ة ولذل���ك فحصة 
كل حمل���ة قد التتج���اوز ال 15 حاجا فقط 
ف���ي ه���ذا الموس���م، منوه���ا، ال���ى أن بعض 
الحم���الت تطم���ح للرب���ح، متناس���ين أنه���ا 
ه���ذه الخدم���ات تق���دم لضي���وف الرحم���ن 
وعلينا مراعاة هذا، مثمنا في هذا الجانب 
ماتق���وم ب���ه الحكوم���ة ووزارة الع���دل من 
عم���ل جاد ودعم ومتابعة وتس���هيل العمل 
للحم���الت لك���ي ت���ؤدي دورها ف���ي خدمة 

الحجاج.
من جانبه، أشاد رئيس حملة االمان للحج 
والعم���رة محم���د الماج���د، أن ل���كل موس���م 
تحدي���ات وإذا كان���ت طبيع���ة التحدي���ات 
في المواس���م الس���ابقة طبيعي���ة فإنها في 
هذا الموس���م هي تحدي���ات مضاعفة فهي 
اوال تحديات “ اقتصادية بس���بب “ ارتفاع 
أس���عار كل الخدمات المرافقة للحج ولكل 
جوان���ب الحي���اة ف���ي ظ���ل أزم���ة جائح���ة 
كورونا”، وكل س���نة هن���اك تحديات ولكنها 
تك���ون قابل���ة للح���ل، ولك���ن ه���ذا الموس���م 
يحم���ل تحدي���ات مس���تجدة لم يس���بق لنا 
مواجهته���ا والتعام���ل معه���ا س���ابقا، مردفا 
أن تح���دي موس���م الحج ه���ذا العام يصب 
م���ن  المواطني���ن  صح���ة  عل���ى  بالحف���اظ 
الحج���اج، وه���و تح���د يحت���اج إل���ى تعاون 
من الجهات الحكومي���ة والحمالت، رافعا، 
تقديره وكل أصحاب الحمالت لكل جهود 
الش���قيقة الس���عودية في تس���خير وتذليل 
وتس���هيل كل الصعوب���ات الت���ي يواجهه���ا 
س���نويا  والحج���اج  الحم���الت  أصح���اب 

خ���الل موس���م الح���ج، خصوص���ا الحجاج 
البحرينيين، ألنها تعتبر البحرين وضيوف 
الرحمن م���ن البحرينيين م���ن أبنائها، وهو 

ما يقدره عاليا كل البحرينيين.
وأوضح أن حمالت الحج، تعتمد وتعيش 
على ما تتكسبه من حمالت موسم الحج، 
وهو الذي يش���كل المورد في ميزانية سنة 
كامل���ة للحملة م���ن حيث دف���ع االيجارات 
وروات���ب الكوادر العامل���ة والتي قد يصل 
عدده���ا ف���ي بعض الحم���الت م���ن 25 إلى 
50 عام���ال وموظف���ا، مردف���ا ونحن وحتى 
ف���ي ه���ذه الظ���روف ال نس���تطيع التخل���ي 
عن العاملين الذين يعملون معنا لعش���رات 
الس���نين، مضيف���ا، لدينا أيض���ا مصروفات 
س���جالت التأمين واالعالن���ات المتواصلة، 
ونح���ن نع���رف أنه���ا تحدي���ات والب���د م���ن 
تحملها، ولكننا نرى في حكومتنا الرشيدة 
متمثل���ة في جاللة الملك وصاحب الس���مو 
رئي���س ال���وزراء وول���ي العه���د خي���ر معين 
لن���ا في هذه األزمة ونتمن���ى من الحكومة 
النظ���ر إل���ى أحوالنا ف���ي هذا الموس���م من 
الح���ج  لحم���الت  حكوم���ي  دع���م  خ���الل 
والعم���رة في ظ���ل الظروف الصعب���ة التي 
تم���ر بها، مؤكدا، نعتقد أن الحكومة وببالغ 
حكمته���ا س���وف تنظ���ر ال���ى دعمن���ا ونحن 
حالي���ا أحوج م���ا نكون بحاج���ة الى دعمها 
ف���ي ظل أزمة كورونا والت���ي جعلتنا نفقد 
الموس���م الذي ننتظره لتحس���ين أوضاعنا 

واألسر التي تعتمد علينا في دخلها.
وخت���م الماج���د: هن���اك رغب���ة كبي���رة ل���دى 
الناس للتس���جيل للحج، ونس���تقبل يوميا 
العدي���د م���ن المكالم���ات، ولكنن���ا ل���م نب���دأ 
بالتس���جيل، ألننا ل���م نتأكد بعد م���ن القرار 
أن  مردف���ا،  الس���عودية،  الش���قيقة  م���ن 
الدم���ج س���يكون الح���ل الوحي���د للموس���م 
الحالي، وذل���ك لتفادي التكاليف االضافية 
م���ن خ���الل تطبي���ق االج���راءات الوقائي���ة 
واالحترازي���ة عل���ى الحج���اج، م���ن حي���ث 
االقامة والس���كن والنق���ل واالكل، وتوفير 
الكمام���ات والقف���ازات، مش���يرا إلى أن كل 
الخدمات قد ارتفعت اس���عارها، مع وجود 
تكالي���ف أخ���رى للمتابع���ة وغيره���ا، مؤكدا 
أن ثق���ة الحم���الت بالدع���م الحكوم���ي لهم 
وألس���رهم بس���بب جائح���ة كورون���ا هو ما 

يتنظرونه ومتأكدين منه.

محمد الماجدصهيب شريف

 بدور المالكي

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

أطل���ق بن���ك البحري���ن والكوي���ت بالتع���اون م���ع معه���د البحرين للدراس���ات 
المصرفي���ة والمالي���ة “BIBF” برنامًج���ا تدريبًي���ا تفاعلًي���ا ومتخصًصا لصقل 

المهارات االقتصادية لصحفيي ومراسلي جمعية البحرين للصحفيين.
وت���م تصمي���م المبادرة لتس���ليط الضوء على جميع الجوان���ب المالية للتمّيز 
الصحاف���ي، إذ يغطي نطاق البرنامج التدري���ب في مجاالت مالية مختلفة، 
مثل: الخدمات المصرفية التقليدية، الصيرفة اإلسالمية، التأمين التكافلي، 
األس���واق المالية والتحول الرقمي، التي تلع���ب دوًرا محورًيا في االقتصاد 

البحريني اليوم.
وأع���رب الرئي���س التنفيذي لمجموعة بن���ك البحرين والكوي���ت عبدالرحمن 

سيف، عن تقديره للصحافة البحرينية إلسهامها المتميز في المجتمع.
وأش���اد المدي���ر العام لمعهد “BIBF” أحمد الش���يخ بال���دور الريادي للصحافة 

الوطنية في دعم مسيرة تنمية المجتمع وتعزيز روح الوحدة الوطنية.
وأضاف���ت رئيس���ة جمعي���ة الصحفيين البحريني���ة عهدية أحمد “ستس���اهم 
المبادرة في تمكين األجيال الجديدة من الصحافيين ودعمهم على مواكبة 

التطورات السريعة حول العالم”.

“BBK” و“BIBF” يدربان الصحافيين

 تخرج س���عود عبدالرحمن الحماد بتفوق، بمعدل 98 % من مدرسة 
المعارف الحديثة.

ألف مبروك لسعود



الشراكة مع “الخاص” لتنفيذ 15 ألف وحدة سكنية
كشــفت وزارة اإلســكان أنهــا تســعى لتنفيــذ مجموعــة مــن المشــروعات اإلســكانية 
مــع القطــاع الخــاص إلنشــاء 15 ألف وحدة ســكنية خــال الفترة المقبلــة، عبر تنفيذ 
مشــروعات عدة بدأتها بمشــروع ديرة العيون الذي تبلغ عدد وحداته السكنية 3300 
وحــدة ســكنية وتســتهدف المنتفعيــن بالخدمــات اإلســكانية المدرجيــن علــى قوائم 

الوزارة.

وبينت الوزارة أنها تعمل على توفير 25 
تلبية  في  للمساهمة  سكنية؛  وحــدة  ألف 
االلــتــزام اإلســكــانــي الــحــالــي، فيما أكــدت 
أي  ألــف وحــدة سكنية،   25 أنــجــزت  أنها 

بمجموع 50 ألف وحدة سكنية.
2019 مبادرة  العام  الوزارة في  وأطلقت 
األراضي  على  السكنية  الوحدات  تطوير 

الحكومية المملوكة للدولة؛ لكي يتم بيع 
ذوي  من  المواطنين  على  الوحدات  تلك 
قوائم  على  المدرجة  اإلسكانية  الطلبات 
االنتظار من خالل الحصول على تمويل 
التمويلية  ــرامــج  ــب ال ــد  أحـ مـــن  إســكــانــي 

للوزارة.
بناء  بــرنــامــج  بتنفيذ  الــــــوزارة  وقــامــت 

أرض  على  سكنية  وحـــدة   132 يتضمن 
حــكــومــيــة بــمــنــطــقــة الــــلــــوزي كــمــرحــلــة 
في  الــتــوســع  إلـــى  منها  ســعــًيــا  تجريبية؛ 
تنفيذ مزيد من المشروعات بعد االنتهاء 

من المرحلة التجريبية.
مزايا  برنامج  الـــوزارة  أطلقت  ذلــك  إلــى 
للمواطنين  تمويلية  حــلــوال  وفـــر  ــــذي  ال
منح  إلــى  إضــافــة  السكن  على  للحصول 

ــــوع ومــوقــع  ــيــار ن الـــمـــواطـــن حــريــة اخــت
البرنامج  هــذا  وتمكن  وحدته،  ومساحة 
حتى اآلن من تلبية طلبات 4783 وحدة 
أكــثــر من  بــلــغ  بــمــتــوســط ســنــوي  سكنية 
الــســنــوات  ــالل  خـ سكنية  ــدة  وحــ  1000

األخيرة.
وتأتي هذه البرامج ومبادرات الشراكة مع 
القطاع الخاص في إطار مساعي الوزارة 
للمواطنين  ــخــدمــات  ال تــوفــيــر  لــتــســريــع 
لما  نــظــًرا  اإلسكانية؛  الــخــيــارات  وتنويع 
إمــكــانــات  مــن  الــخــاص  الــقــطــاع  يمتلكه 
ــجــهــود الــحــكــومــيــة  قـــــادرة عــلــى دعــــم ال
لتوفير الخدمات اإلسكانية، إذ تم إطالق 

الخاص؛  القطاع  مع  للشراكة  مبادرات   4
ــادة الــمــعــروض مــن الــوحــدات  ــ بــهــدف زي

اإلسكانية وتقليص قوائم االنتظار.
الـــوزارة في  ارتكزت  السياق،  ذات  وفــي 
تنفيذ األمر الملكي السامي ببناء 40 ألف 
وحدة سكنية على تنفيذ هذه المدن، إذ 
تمكنت الــوزارة فعلًيا من تشغيل 4 مدن 
وتسكين المواطنين بها، كما قامت أخيرا 
سترة  شــرق  مدينة  تنفيذ  عقود  بتوقيع 
مع أكبر شركات المقاوالت في جمهورية 

الصين.
الــوزارة أن هذه المدن ساهمت  وأوضــح 
الــوارد في  اإلسكاني  االلــتــزام  إنجاز  في 

برنامج الحكومة السابق من خالل تلبية 
أيًضا  وستساهم  إسكانًيا  طلًبا  ألــف   25
في تلبية االلتزام اإلسكاني الحال بالعمل 

على توفير 25 ألف وحدة سكنية أيًضا.
وتقوم خطة وزارة اإلسكان على محاور 
المواطنين،  إســكــان  طلبات  لتلبية  عــدة 
وهي مشروعات مدن البحرين الجديدة، 
والتنفيذ  بالتخطيط  ــوزارة  ــ ال قــامــت  إذ 
آالف  وفــرت  متكاملة  إسكانية  مدن   5 لـ 
الـــوحـــدات الــســكــنــيــة لــلــمــواطــنــيــن وهــي 
ومدينة  خليفة  ومــديــنــة  سلمان  مدينة 
شرق الحد، ومدينة شرق سترة وإسكان 

ضاحية الرملي.

“بالي ستيشن 5” في األسواق بحلول ديسمبر بـ 280 دينارا
ــدة “مـــــا تـــشـــيِّـــر” ــ ــدي ــ ــج ــ ــي: ال ــ ــوام ــ ــس ــ ــع ــ ــه... وال ــ ــيـ ــ ــغ فـ ــالـ ــبـ ــر مـ ــعـ ــسـ “حـــــمـــــان”: الـ

أكــد المخــول عــن محــات كــروم لإللكترونيات علي دالل، أن شــركة ســوني أعلنت 
رسمًيا منذ يومين عن جهاز “باي ستيشن 5” الجديد وسيتم طرحها للبيع في فترة 
أعياد 2020 أي في شــهر ديســمبر مع إجازات “الكرســمس” ورأس الســنة الجديدة، 

وأن توافرها في البحرين يعتمد على وقت وصولها عند الوكيل في المملكة.

الجهاز  إن  دالل  قـــال  األســـعـــار،  وعـــن 
ستكون  األولـــى  بنسختين،  سيتوافر 
من  األلعاب  تحميل  مع  رقمية  نسخة 
الممكن أن  متجر “بالي ستيشن” ومن 
يكون سعرها 280 دينارا، فيما ستكون 
النسخة األخرى للداونلود وأيضا تدعم 
دي”  “ســي  المدمجة  األقــراص  تشغيل 
 320 ســعــرهــا  يــكــون  أن  الممكن  ومـــن 

دينارا.
 4 بـــالي ستيشن  أجــهــزة  أن  ــح  وأوضــ
بيع  يتم  حاليا  السوق  في  المتوافرة 

 139 بــســعــر  جــيــجــابــايــت   500 ذات 
برو  ستيشن  الــبــالي  ونسخة  ديــنــارا، 

بـ155 دينارا.
إقبال جيد في  وتوقع أن يكون هناك 
بداية طرح الجهاز في السوق المحلي 
خــصــوصــا مــن قــبــل األشــخــاص الــذيــن 
ــل الــذيــن  ــ يــحــبــون أن يــكــون مـــن أوائـ

يملكون الجهاز.
البحريني  اليوتيوبر  قــال  جانبه،  مــن 
البالي ستيشن  ألعاب  في  المتخصص 
عــبــدالــرحــمــن الــعــوضــي الـــمـــعـــروف بـ 

“حمان”، إنه لم يتم اإلعالن عن موعد 
ولكن  العالم  أســواق  في  الجهاز  طــرح 
للشركة  الرسمي  والموقع  أخبار  هناك 
والتي   2020 أعياد  في  طرحها  يؤكد 
توافرها  أن  مبيًنا  العام،  بنهاية  تكون 
يتأخر  األوســط  والشرق  البحرين  في 

أسبوعين تقريبا.
يعتمد على  ذلك  أن  أكد  األسعار  وعن 
للجهاز،  التخزينية  الــمــســاحــة  حــجــم 
ــم يــتــم اإلعــــالن عــن الــمــواصــفــات  إذ ل
أن  ــا  ــًع مــتــوق اآلن،  حــتــى  واألســــعــــار 
تكون بين 200 و260 دينارا، مبيًنا أن 
الجهاز سيكون نسختان األولى نسخة 
إليها  ســيــضــاف  ــثــانــيــة  وال ديــجــيــتــال 

مدخل األقراص المدمجة.

وعـــن الــنــســخ الــمــتــوافــرة فــي الــســوق 
المحلية، أشار إلى أنها أكثر من نسخة 
فترة  منذ  يعرفها  الــتــي  األســعــار  وأن 
كانت 90 دينارا ومن الممكن أن تكون 
المنزلي  الحجر  فترة  بعد  تغيرت  قــد 

وفيروس كورونا.
وكان عبدالرحمن قد نشر فيديو على 
قناته الخاصة في اليوتيوب لمحاولته 
شـــــراء الـــجـــهـــاز قــبــل مــعــرفــة الــســعــر 
الرسمي من أحد المواقع وكانت بسعر 
دينارا( من   263 يعادل  )ما  700 دوالر 
أن سعر  إلى  الفًتا  الشحن،  قيمة  دون 
4 عندما طرحت رسمًيا  بالي ستيشن 
)ما  دوالرا   399 كــان   2016 الــعــام  فــي 
ــارا(، مــشــيــًرا إلـــى أن  ــنـ يــعــادل 150 ديـ

ــمــوجــود فـــي الــمــوقــع الــبــائــع  الــســعــر ال
ومبالغ  منطقيا  ليس  الــرســمــي(  )غــيــر 
تأخير  بحكم  الجهاز  شراء  وقرر  فيه، 
الشرق  أســواق  في  وتوافرها  وصولها 
ــط وســيــكــون الــســعــر أكــثــر في  ــ األوسـ
السوق المحلية، إال أن زر حجز الجهاز 
قــد تم  الــمــوقــع  المسبق فــي  والــطــلــب 
الممكن أن تكون  أنه من  حذفه، مبيًنا 
القائمين  شركة سوني قد تحدثت مع 
والطلب  السعر  وحـــذف  الــمــوقــع  على 

المسبق.
بدوره، قال أحد الالعبين بجهاز سوني 
إن  الــعــســوامــي  عــبــاس  بـــالي ستيشن 
موعد طرح الجهاز خالل العام الجاري 
2020 ولم يتم ذكر التاريخ رسمًيا من 

الشرق  بــلــدان  فــي  تتأخر  أن  الممكن 
فيروس  تفشي  أزمــة  بسبب  األوســط 

كورونا حول العالم.
جديدة  مــواصــفــات  هناك  أن  وأضـــاف 
ومتطورة في األجهزة الجديدة بحيث 
تساعد على سرعة الجهاز ليكون أكثر 
“التشيير”،  حــاالت  من  ويقلل  سالسة 
أنه سيكون هناك نوعان  إلى  كما لفت 
للجهاز األول كالسابق بالقرص المدمج 
)سي دي(، واألخرى من دون وستكون 
ــاب فـــقـــط، إذ أصــبــح  ــعــ ــ لــتــحــمــيــل األل
األقراص  الغالبية يستغنون عن شراء 
المدمجة من المحالت وشراء األلعاب 
وتخزينها  ستيشن  الــبــالي  متجر  مــن 

بمساحة الجهاز.
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المنامة - وزارة اإلسكان

استقبل وزير اإلسكان باسم الحمر بمكتبه رئيس اللجنة 
المالية واالقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم، 
المرفوعة  اإلسكانية  الطلبات  بحث  اللقاء  أثــنــاء  وتــم 

للوزارة التي تخص الدائرة الخامسة بالعاصمة.
تعود  التي  اإلسكانية  الطلبات  نوقشت  أنه  السلوم  وأكد 
للعام 2000 في الدائرة، التي لم يتم استدعائهم إلى غاية 
الوزير  أكــد  والــذي  التأخير،  أسباب  على  واالطــالع  اآلن 

الحمر أنه سيتم تلبيتها قريًبا.
وفي السياق، ذاته ناقش النائب السلوم الطلبات التي تم 
تخصيصها ألهالي دائرته في مشروع الرملي اإلسكاني، 
باإلمكان  والــتــي  الطلبات  مــن  الــمــزيــد  تلبية  وإمــكــانــيــة 
الحمر  الــوزيــر  أن  إلــى  مشيًرا  الــمــشــروع،  فــي  استيعابها 
الرملي تم  الجاهزة في مشروع  الوحدات  أكد أن جميع 
تتم  لم  إسكانية  وحــدة  أي  يوجد  وال  بالكامل  توزيعها 

تسليمها لمستحقيها.
وأشار إلى ضرورة العمل على استيعاب الطلبات الخاصة 
المحافظات  أن  باعتبار  عموما،  العاصمة  محافظة  في 
األخرى تم تلبية الطلبات بشكل متسارع لديها للعديد من 

االعتبارات التي من بينها امتداد القرى.
مشروع  إنــشــاء  إمكانية  متابعة  مناقشة  تــم  أنــه  وبــيــن 
جديد بمنطقة البالد القديم ويتسع لـ 168 وحدة سكنية، 
واإلجراءات التي باإلمكان تطبيقها ليرى المشروع النور، 
مبيًنا أن الوزارة ستقوم بدراسة الجوانب المتعلقة كافة 
توافر  إمكانية  حــول  الــتــصــورات  ورفــع  الــمــوضــوع  بهذا 
الــتــي بــال شك  الــالزمــة كــافــة،  المقومات واالشــتــراطــات 
آخر  إسكاني  مــشــروع  بــوجــود  لألهالي  داعــمــة  ستكون 

يخدم أهالي خامسة العاصمة عموما.

تلبية الطلبات اإلسكانية الحالية لخامسة العاصمة بـ “شرق سترة”
السلوم: متابـعة إنشاء 168 وحدة سكنية في “البالد القديم”

المنامة - وزارة اإلسكان

 أكــد وزيــر اإلســكــان باسم الحمر أن 
ــوزارة حققت تــقــدمــًا كــبــيــرًا على  ــ لـ ا
صــعــيــد الــتــحــول الــرقــمــي بـــالـــوزارة 
وصـــــوالً إلـــى مــنــظــومــة إلــكــتــرونــيــة 
اإلسكانية،  المعامالت  افة  ك ل ة  ل م ا ش
مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع 
ــقــيــادة الــرشــيــدة والحكومة  رؤيـــة ال

في هذا الشأن.
 وقال الوزير خالل اجتماع عمل مع 
فريق العمل المشكل لتطوير البرامج 
واألنشطة والتطبيقات االلكترونية 
ــة يـــجـــب أن  ــل ــب ــمــق لـــة ال إن الـــمـــرحـــ
ــى تعزيز  ــا عــل ــه ــمــل خــالل ــع ــز ال ــك ــرت ي
مفهوم العمل والــخــدمــات الرقمية 
فـــي مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الـــــــوزارة، 
ــط التنفيذية للذكاء  ــط ــخ ووضـــع ال
االصطناعي، والعمل على تبسيط 

إجـــراءات تقديم الطلب االسكاني 
ــيــق  ــتــطــب مــــن خـــــالل الـــمـــوقـــع أو ال
اإللكتروني للوزارة دون الحاجة إلى 
حضور المواطن بشكل شخصي قدر 

اإلمكان.
ــه يــجــب الــتــركــيــز أيــضــًا   وأضــــاف أنـ
عــلــى ضــــرورة اإلســـــراع فــي الــربــط 
اإللكتروني للمعامالت المشتركة بين 

الوزارة وبنك اإلسكان، والعمل على 
إدخــال نظم المعلومات الجغرافية 
ــوزارة، واستكمال  ـ ـ ــي تطبيقات ال ف
ــات الــحــكــومــيــة  ــهـ ــجـ ــع الـ ــط مــ ــ ــرب ــ ال
ـــعـــالقـــة، وتــطــويــر التطبيق  ذات ال
االلكتروني للوزارة، فضالً عن ربط 
ــاء  ــن ــغ ــت اإلدارات الــكــتــرونــيــًا واالس

التدريجي عن المعامالت الورقية.

الحمــر: االســتغناء التدريجــي عــن المعامــات الورقيــة
اإلسراع في الربط اإللكتروني بين الوزارة وبنك اإلسكان

“الجعفرية” تحقق تمهيًدا لرفع “سرقة المياه” للجهات المعنية
طــرأت تطــورات جديــدة فــي قضيــة ســرقات الميــاه العذبــة الموقوفــة، إذ فتحت 
إدارة األوقــاف الجعفريــة بــاب التحقيق للوقوف على ظروف ومابســات الســرقة 
وزمانهــا ومــا يحيــط بها، تمهيــًدا إلحالة من تثبــت تهمته إلى النيابــة العامة لتتخذ 

ما يلزم في الشأن.

في  تمثلت  أخـــرى،  تــطــورات  بعتها  ا ت و
ــيـــس مــجــلــس الـــبـــلـــدي أحــمــد  ــام رئـ ــيـ قـ
للتهديدات  الــعــنــان  ــإطــالق  ب ي  ج ه و ك ل ا
الصحافة والصحافيين، عبر  اب  ـ ـ وإرهـ
“جرجرتهم” إلى النيابة والمحاكم، وزاد 
ــذاءة الــتــي صــــدرت منه  ــبـ ــك الـ عــلــى ذلـ

بمكالمة هاتفية مع “البالد”.
وتباًعا لذلك، أوفد رئيس مجلس إدارة 
األوقاف الجعفرية يوسف الصالح وفد 
عمل رفيع المستوى من إدارة األوقاف 
لـــإطـــالع عـــن كــثــب عـــن واقــــع الــحــال 
ــاه،  ــمــي ــة ال ــان ســرق ــك فيما يتعلق فــي م

وفتح باب التحقيق لكشف المتطورين 
ــة بالمياه، وذلــك  ــســرق والمتالعبين وال
ــا ومـــن ثم  ــه ــق ــطــوي ــحــصــر المشكلة وت ب
ــا بــرفــع شــكــوى للقضاء  ــبــت فــيــهــا، إمـ ال
أو تحويلها للنيابة العامة؛ لكي يأخذ 
القانون مجراه في حق من تثبت عليه 

تهمة السرقة.
وفي متابعة منه نهوًضا بدوره الوطني 
ورة ميدانية، شــارك عضو  ــصــ ب للقضية 
الــدائــرة  ية ممثل  ل لشما ا دي  ــ ل ــ ب مجلس 
ــة محمد الـــدوســـري فــي الجولة  ــث ال ــ ث ــ ال
التفقدية، التي قــام بها وفــد األوقــاف 

الجعفرية، واضــطــلــع الــدوســري بــدوره 
على الوقائع الميدانية كافة التي أخذتها 

األوقاف الجعفرية.
وثمن مجلس إدارة األوقــاف الجعفرية 
ــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الــعــضــو الــبــلــدي  ال
ــدوســري من أجــل حل مشاكل  محمد ال
المواطنين في مختلف المواقع التي تقع 

في حدود مسؤوليته.
ــتــه مـــع صحيفة  ــف وأكــــد الـــدوســـري وق
“البالد” واستعداده للحضور والشهادة 

ــدم رئيس  ــدى الجهات الرسمية إذا أق ل
المجلس على تقديم شكوى على “البالد” 
في التحقيقات، مشيًرا إلى أن “البالد” 
بامتياز ونقف بصفها  صحيفة وطنية 

في كل موقف.
ــبــالد”  جـــاء كــل ذلـــك بــعــد أن أثــــارت “ال
قضية سرقة مياه عذبة تتبع األوقــاف 
ائــق، إذ رصـــد مجلس  ــوثــ ل ا ــ ب الجعفرية 
بلدي الشمالية السرقة بصورة يومية 
موقوفة لألوقاف الجعفرية وذلك بشكل 

ــب رئــيــس المجلس  غير قــانــونــي، وطــال
أحمد الكوهجي في خطاب رفعه إلى 
إدارة األوقاف بضرورة التدخل وإجراء 

تحقيق وإنقاذ ما يلزم بشأنها.
ــق مرفقة  ــائ ــبـــالد” عــلــى وث وحــصــلــت “الـ
لبلدي  ا المجلس  بخطاب رفعه رئيس 
ــيــس إدارة األوقــــاف الجعفرية  إلـــى رئ
يوسف الصالح، يفيد مضمون المذكرة 
ــى وجــود سرقات موصوفة من مياه  إل
عذبة وقفية بصورة يومية لري مزارع 

ـــألوقـــاف بمنطقة الهملة  ل عــة  ــ اب ر تــ يــ غــ
بمجمع 1010.

ووفــــًقــــا لـــمـــصـــادر عــلــيــمــة أن عــمــلــيــات 
20 سنة،  السرقة مضى عليها أكثر من 
ويستخرج من المياه العذبة يومًيا نحو 
ر المياه في  ــ ع ــ 10 صهاريج كبيرة، وس
كل صهريج 50 دينار أي بمجموع 500 
ــى أن مجموع  دينار يومًيا، مشيرين إل
الــســرقــات عــن الــســنــوات كــافــة يــفــوق 3 

ماليين دينار.

“الكوهجي” يهدد 
الصحافة ويتوعد... 

والدوسري: “البالد” 
صحيفة وطنية
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علوي الموسوي
اإلسكان: المدن 

الجديدة ستوفر 50 
ألف منزل

زينب العكري

علوي الموسوي



“األشغـــــال” لم تِف منـــذ عاميـــن برصــف مجمـــع 1038
430 بيتـــا متضـــررا... وإشـــادة بتوجيهـــات ســـمو رئيـــس الـــوزراء لتلبيـــة احتياجـــات “الغربيـــة”

قـــال ســـكان بمجمـــع 1038 بمنطقـــة صـــدد لــــ 
“البـــاد” إن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
تنفيـــذ  فـــي  تماطـــل  العمرانـــي  والتخطيـــط 

مشروع رصف طرقات المجمع.
وأشـــادوا بتوجيهـــات رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة بتلبية احتياجات قرى المنطقة الغربية 
من مختلف الخدمات خصوصا خدمات البنية 

التحتية.
ســـابقة  شـــكوى  نشـــروا  األهالـــي  أن  وذكـــروا 
بصحيفـــة “البـــاد” عـــن عـــدم رصـــف طرقهـــم 
في يوليـــو 2018، وردت الـــوزارة بتلك الفترة 

بأنهـــا انتهت من التصاميم التفصيلية للمرحلة 
الثالثة لمشـــروع أعمال رصـــف الطرق الترابية 
للمجمـــع، ورهنـــت التنفيذ بعـــد الحصول على 
المواطنـــون  ولفـــت  لذلـــك.  المالـــي  االعتمـــاد 

أن الـــوزارة أمضـــت أكثـــر من عاميـــن ولم تف 
بوعدهـــا. وبينوا أنهم يعانون مـــن كثرة الحفر 
واألحجـــار التـــي تؤثـــر علـــى ســـامة الســـكان 
النائـــب  أبلغـــوا  أنهـــم  وذكـــروا  وســـياراتهم. 

محمود البحراني والبلدية زينب الدرازي بهذا 
الموضـــوع، وتـــم إيصـــال شـــكوى المواطنيـــن 
للمعنييـــن بالـــوزارة، ولكـــن األخيـــرة ردت بأن 
المـــواد الازمة غير متوفرة منذ فترة وهي ما 

تعطل تنفيذ مطالب المواطنين.
وأشـــاروا إلـــى أن الـــوزارة نفســـها أفـــادت بأن 
أعمال الرصف المخطط لها ستكون بطول 8.3 
كيلومتر وتخدم ما يقارب 430 وحدة سكنية.

طرقات المتجمع غير معبدة رغم استكمال أعمال الصرف الصحي مواطنون يشكون من تأخر الرصف في المجمع
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المنامة - وزارة الداخلية

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة، بشـــأن العمل 
العمالـــة  كثافـــة  تخفيـــف  علـــى 
األجنبيـــة فـــي مناطـــق ســـكنهم 
للحد من انتشـــار كورونـــا، وبناًء 
علـــى تكليـــف محافظ الشـــمالية 
نائـــب  تـــرأس  العصفـــور،  علـــي 
المحافظ العميد خالد الدوسري 
اجتمـــاع فريـــق العمـــل المكلـــف 
بحصر السكن الجماعي المشترك 

للعمالة الوافدة في المحافظة.
وأوضـــح أن الهدف من تشـــكيل 
واقـــع  علـــى  التعـــرف  الفريـــق 
االكتظاظ في ســـكن العمال؛ من 
أجل إيجاد أنسب الحلول تماشيا 
مع توجيهات وزير الداخلية في 
هـــذا الشـــأن، وتحديـــث قواعـــد 
البيانـــات للوصـــول إلى أصحاب 
المشـــترك،  الجماعـــي  الســـكن 
االجتماعـــي  التباعـــد  وتحقيـــق 
بيـــن فئـــة العمـــال، واالســـتعداد 

لمرحلة ما بعد كورونا.
واتخـــذت المحافظـــة الشـــمالية 
فـــي  الخطـــوات  مـــن  مجموعـــة 
لتخفيـــف  الماضيـــة  الفتـــرة 
االكتظـــاظ فـــي مســـاكن العمالة 
الوافـــدة من خـــال التواصل مع 

ماك المساكن.

إيجاد أنسب الحلول لمعالجة 
االكتظاظ بسكن العمال

نائب محافظ الشمالية

خلف: إنتاج مليون شتلة من الزهور “الصيفية”
تطويـــر مشـــتل “عـــذاري” يتماشـــى مـــع الحاجـــة لنباتـــات الزينـــة

قال وزير االشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
إن الوزارة تنتج ومن خالل مشــاتلها مليون شــتلة من الزهور الموســمية 
الصيفيــة وذلــك من اجل تزويد حاجات الوزارة في الشــوارع والميادين 

العامة بغرض تجميلها وإضافة العنصر الجمالي و الطبيعي للبيئة. 

وأوضـــح خلـــف “أن الـــوزارة وبناء 
على خطتها االستراتيجية المنبثقة 
من برنامج عمل الحكومة برئاســـة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
ال خليفـــة، وضعـــت مجموعـــة من 
االهـــداف االســـتراتيجية لتجميـــل 
والمتنزهـــات  العامـــة  الشـــوارع 
وتحـــرص على زيادة المســـطحات 
زراعـــة  فـــي  والتوســـع  الخضـــراء 
الزهـــور والمزروعات في الشـــوارع 
والمتنزهـــات  العامـــة  والطرقـــات 
ومـــن أجل ذلك تســـعى الى تطوير 
إمكانياتها إنتاج االشـــجار والزهور 

لتلبية احتياجاتها”.
 جـــاء ذلـــك خـــال قيامـــه بزيـــارة 
فـــي  الـــوزارة  لمشـــاتل  تفقديـــة 

منطقـــة عـــذاري، وقـــال خلـــف بأن 
تعزيـــز  علـــى  “حرصـــت  الـــوزارة  
لخفـــض  وذلـــك  المحلـــي  االنتـــاج 
التكلفـــة وتأكيـــد الجـــودة النوعيـــة 
صقـــل  علـــى  وحرصـــًا  المنتجـــة 
القدرات والخبـــرات البحرينية في 
مجـــال االنتاج النباتي في مشـــاتل 

الوزارة”. 
 وكشف خلف عن قيام “المختصين 
بالمشـــاتل بإنتـــاج أنـــواع مختلفـــة 
من شـــتات الزهـــور الصيفية التي 
تتاءم مع الظروف البيئة المحلية 
والقـــادرة على تحمـــل والتكيف مع 
البيئة الصحراويـــة حيث تم إنتاج 
أنـــواع زهـــور الفينـــكا والســـيلوزيا 
والبورتلـــوكا، مشـــيرا إلـــى أنـــه تـــم 
إنتـــاج هـــذه االنـــواع النباتيـــة بعـــد 

دراســـة مـــدى ماءمتهـــا للظـــروف 
البيئة المحلية.

قامـــت  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
بتطوير مشتل عذاري ليتماشى مع 
حاجة البحرين لألزهار في مختلف 
المواســـم، وأن هذا التطوير ســـاهم 
في تعزيـــز اإلنتاج المحلي كما وفر 

الكلفة التشغيلية للمشتل. 
وأضاف “كما تم تزويده بمجموعة 
والتقنيـــات  األدوات  مـــن  كبيـــرة 
الحديثة التي من شـــأنها أن تحقق 

كمـــا  المطلوبـــة،  الكفـــاءة  للمشـــتل 
اهتمـــت الوزارة برفع جـــودة إنتاج 

الزهور والشجيرات والشتات”.
يواكـــب  المشـــتل  “أن  وتابـــع 
التكنولوجيا الحديثـــة التي تغطي 
التكنولوجيـــا  مســـتويات  مختلـــف 
التصنيـــع،  وتكنولوجيـــا  الزراعيـــة 
البســـيطة  اليدويـــة  األدوات  مـــن 
واألساســـية إلـــى المعـــدات اآلليـــة 

واألكثر تطورا”.

زيارة الوزير خلف لمشتل عذاري

المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
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محرر الشؤون المحلية

في أعقاب “الكورونا”... النظام الرأسمالي: ما له وما عليه
Û  تواجــه الرأســمالية باعتبارهــا نظامــا اقتصاديــا حــرا، انتقــادات

واســعة منذ نشــوئها في المجتمع الصناعي المتقدم حتى يومنا 
هذا. كما تواجه وليدتها )العولمة( والنيوليبرالية، المصير نفسه.

Û  وقــد تعالــت أصــوات النقــاد ونذرهــم في هــذه األيام مع تفشــي
وبــاء جائحــة الكورونــا وهم يتنبأون بأن الوقــت قد حان لنظام 
عالمي جديد تخضع فيه األنشــطة واألنظمة الرأســمالية وحرية 
الســوق المطلقة، لقيود تفرض عليها مراعاة العوامل اإلنســانية 
فــي أنشــطة االقتصاد التوســعي غير المنضبــط والعابر للقارات، 
ومراعــاة عوامــل أخــرى اجتماعيــة وبيئية وخدميــة في مجال 
الصحة والدواء ومكافحة األوبئة واالحتياط للكوارث الطبيعية 
تلــك االحتياجــات  لمواجهــة  الازمــة  الماليــة  المــوارد  وتوفيــر 

وغيرها، وذلك بدال من إنفاق األموال في شن الحروب.
Û  وباإلضافــة إلــى كل ذلــك فهنــاك الكثيــر ممــن يطالــب بإحــداث

التغييــر فــي مواقــف الــدول تجــاه تشــجيع مؤسســات المجتمع 
المدنــي ومشــاركتها فــي القــرار، بمــا فــي ذلــك نقابــات العمــال 
وأصحــاب المهــن الحــرة وجمعيــات حقــوق اإلنســان وجمعيات 

أنصار البيئة وغيرها.
Û  كمــا تجــدر اإلشــارة أيضــا إلــى المفاوضــات الجماعيــة بين دول

الجنوب والشــمال ومعســكر العالم الثالث والعالم المتقدم الذي 
ما زال يمســك بيده مفاتيح التقدم والتنمية في دول وشــعوب 
العالم الثالث، ثم يبخل على تلك الدول في مجال تنميتها اللهم 

إال بالشروط اإلذعانية والمذلة.
Û  والبد من اإلشارة أيضا إلى أن األنظمة الرأسمالية في مسيرتها

الحالية تستفيد منها القوى العظمى ذات االستعمار العريق على 
حســاب الــدول الناميــة، ولكن يبــدو أن هناك يقظــة جديدة لدى 
الــدول التــي عانــت من االســتعمار كثيــرا للمطالبــة بحقوقها في 

التعويض العادل من تلك الدول المستعمرة. 
Û  ومنذ أيام قليلة أقر البرلمان في تونس اقتراحا بمطالبة فرنســا

بالتعويــض العــادل خــال ثمانيــن عامــا مــن تاريــخ االســتعمار 
الفرنسي لتونس.

Û  ويبــدو أن مــن طبيعــة النظــام الرأســمالي أنــه يتمتــع بالمرونــة
والقدرة على التلون

Û  تلــون الحربــاء والخــروج مــن بــاب ثــم الدخــول مــن بــاب آخــر
لتحقيق األهداف نفسها.

Û  واســتغال الشــعوب  وقهــر  الشرســة  االســتعمارية  فالهجمــة 
ثرواتهــا ســرعان مــا تحولــت بعد اســتنفاد مبرراتهــا حينما نالت 
الشــعوب اســتقالها بعــد كفــاح مريــر.. ســرعان مــا تحولــت إلى 
اســتعمار اقتصــادي فــرض هيمنته علــى مقدرات تلك الشــعوب 

بعــد اســتقالها، فأحكمــت ســيطرتها علــى االقتصــاد ومجــاالت 
التنميــة، وفــي السياســة عن طريــق التدخل في سياســة الدول 
المستقلة كما حدث في مصر وسوريا والعراق وغيرها من دول 
العالــم مثــل أميــركا الاتينيــة ودول إفريقيــا واســيا، واإلطاحــة 

باألنظمة التي ال تذعن لتبعية الدول المستعمرة.
Û  وحيــن تشــعر تلك الدول بوجود أخطــار محتملة على مصالحها

فهي ال تتورع عن استعمال القوة القاهرة والغزو المسلح وإثارة 
الفوضــى المدمــرة فــي تلــك المجتمعــات باإلضافــة إلــى ســاح 
المقاطعــة االقتصاديــة وتجويــع الشــعوب.. وكل ذلــك حاصــل 

اليوم وال يحتاج إلى إثبات.
Û  ومــن الوســائل األخــرى المرنة التــي لجأت إليها دول االســتعمار

القديــم اســتغال مجــال التنميــة فــي إغــراق الــدول الناهضــة 
بالمستشــارين والفنييــن مــن ذوي الرواتــب الباهظــة، فتراهــم 
يتغلغلــون فــي أجهــزة الــدول التــي تســتعين بهــم فــي مجــال 
التكنولوجيــا المتقدمــة ومجــال التنمية المســتدامة، ويســتلون 
أســرار تلك الدول في المراكز الحساســة كاألمن وتزويد الساح 
والخدمــات والصناعــة والمجاالت األخرى بما في ذلك ما يتعلق 
بالتيارات السياســية ومراقبتها؛ ليعرفوا مصادر الضعف والقوة 
فــي أجهزة الدول لاســتفادة من كل تلك المصــادر والمعلومات 

عند اللزوم.
Û  تحضرنــي فــي هذا المجــال ماحظات قيمة أدلت بها شــخصية

مصرية محترمة ومرموقة.
Û  برئاســة المستشــار  فــوزي  محمــود  الدكتــور  بذلــك  وأعنــي 

الجمهوريــة المصريــة فــي عهــد الرئيــس الســادات. فقــد زرتــه 
لتوديعــه فــي أواخــر العــام 1974 فــي مكتبــه بديــوان رئاســة 
الجمهوريــة، وحدثنــي بلهجــة يبــدو عليهــا التملمــل مــن ظاهــرة 
انتشــار الخبراء والمستشــارين والفنييــن األميركيين واألجانب 
بغــرض  منهــا؛  العســكرية  الســيما  الرســمية  مصــر  أجهــزة  فــي 

التطوير والتدريب وتقديم المشورات الفنية وغيرها..
Û  ومــن جملــة مــا شــرحه لــي قولــه بمــا معنــاه “إن تغلغــل الخبراء

الجديــدة  الصــورة  هــو  دولــة  أي  أجهــزة  فــي  والمستشــارين 
لاســتعمار الحديــث. فقــد انتهــى عهــد االســتعمار عــن طريــق 
االحتال المباشر للدول. كما أوشك عصر االستعمار االقتصادي 
علــى االنتهــاء، واليــوم فهــؤالء مــن الفنييــن والخبــراء األجانب 
أصبــح بإمكانهــم االطــاع علــى أســرار الدولــة والســيطرة علــى 
أجهزتها وأنواع التســليح في جيشــها وأنشــطة المخابرات فيها 

ومعرفة مواطن القوة والضعف في كل ذلك”.
Û  وأضاف أنه نقل وجهة نظره إلى السادات مقترحا فتح المجال

علــى  وتشــجيعها  منهــا  المهاجــرة  الســيما  المصريــة  لألدمغــة 
الرجــوع إلــى مصر بكل الوســائل المغرية لتســلم تلك المناصب، 
وكذلــك االهتمــام بشــباب مصــر المتعلم وتشــجيعهم للتخصص 

في تلك المجاالت، )انتهى(.
Û  وعــودة إلــى الموضــوع أقــول إن النظــام الرأســمالي ليــس شــرا

كلــه. فقــد تحققــت عــن طريقــه نهضــة األمــم الصناعيــة وحرية 
التجــارة فــي العالــم، كمــا اســتفادت منــه الــدول األخــرى، وأدت 
المنافســة الحــرة إلــى تحســين اإلنتــاج وتخفيض أســعار الســلع 
وفتــح المجال على مصراعيــه لإلبداع واالبتكار وضمان حقوق 
المخترعيــن واألفراد وتوثيقها رســميا وحقوق التملك بأنواعها، 
ومكافأة الفنيين والمبدعين والمخترعين ماديا ومعنويا بما تم 
رصده من جوائز ومكافآت ووسائل اإلعان والترويج ولو كان 
كل ذلك على حســاب المســتهلك وإغراءات صرف ما في جيبه 

على السلع االستهاكية والكمالية.
Û  وبعد انهيار النظام الشيوعي االشتراكي في االتحاد السوفيتي

العالــم كأمــر واقــع،  لــم يتبــق غيــر النظــام الرأســمالي لســيادة 
باســتثناء بعــض الــدول القليلــة التــي مازالــت تتمســك بالنظــام 
االشــتراكي ظاهــرا وتديــر دفتهــا بنحو أو بآخر تجاه االســتفادة 
العمــاق  بينهــا  ومــن  باطنــا.  الرأســمالي  النظــام  مميــزات  مــن 
الصيني، وكوريا الشمالية، وبعض الدول األخرى التي تدور في 

الفلك يمينا أو شماال.
Û  فــي عصــر الرئيس الســادات كانت االشــتراكية فــي مصر تترنح

في أواخر أيامها بعد قرار السادات باالنفتاح على االستثمارات 
الرأســمالية والشــركات األجنبيــة وتخصيــص شــركات القطــاع 
موقفــه  وكان  االشــتراكية،  لدعــاة  إحــراج  ذلــك  وفــي  العــام.. 
التمسك ظاهريا وكاميا باالشتراكية الموروثة من عهد الرئيس 
جمــال عبدالناصــر، بينما هو يمضي فــي الطريق اآلخر. فجاءت 

هذه النكتة على لسان المصريين:
Û  قالــوا إن ســيارة الرئيــس وقفــت عنــد مفتــرق الطــرق وســأله

السائق كيف يدور فأجاب: حرك اإلشارة على اليسار لكن توجه 
بالسيارة إلى اليمين.

Û  وعــودة إلــى الموضــوع... لعــل مــن المفيــد هنــا أن نقــف برهــة
وجيــزة عنــد تعريــف النظــام الرأســمالي ومــا له من ميــزات وما 

عليه من مآخذ:
Û  تتعدد التعريفات لماهية النظام الرأسمالي، ومعظمها يتفق على

أن الرأســمالية هــي نظــام اقتصــادي تكون فيــه رؤوس األموال 
واألربــاح مملوكــة ألصحــاب األمــوال دون غيرهــم مــن العمــال 
الكادحين. وأنها نظام اقتصادي تعود فيه ملكية وسائل اإلنتاج 

ألصحاب رأس المال يتم اســتعمالها بقصد جني األرباح لصالح 
مــن يملكــون المــال. وأنهــا نظــام اقتصــادي يســتند إلــى حريــة 
الســوق لتنميــة الثــروات الخاصــة بالملكية الفرديــة والمحافظة 
عليهــا دون تدخــل الدولــة اللهــم إال فــي حــدود الرقابــة وضمــن 

حدود السوق الحر.
Û  وقــد عــددوا للنظام الرأســمالي الحر إيجابيات إضافة إلى ما تم

ذكره أهمها:
Û .1. المنافسة الحرة تؤدي إلى جودة اإلنتاج واالبتكار
Û .2. تطوير القدرات العلمية يدفع بعجلة التطور والتقدم
Û .3. تشجيع روح المبادرة
Û .4. ارتفاع الدخل القومي
Û  وفــي مقابــل كل ذلك تتعدد المآخذ على النظام الرأســمالي الحر

ومن بينها:
Û  1. ظهور الطبقية واســتغال العمال بســبب مبدأ األســعار الحرة

التــي يعتمــد عليها النظام ويســعى فيها نحو اختيار أقل األجور 
للفئة العاملة.

Û .2. تركز الثروة في أيٍد قليلة من المجتمع
Û  3. االهتمــام بالماديــات وتحقيــق األربــاح علــى حســاب القيــم

اإلنسانية وعدالة توزيع الثروة.
Û .4. حدوث أزمات اقتصادية حادة وتزايد حجم البطالة
Û  5. تقييــد الحكومــات والسياســات أمــام الكيانــات االقتصاديــة

الرأســمالية الضخمــة، والتأثيــر علــى القــرار السياســي والتحكم 
فيــه، مــا يؤدي إلى انحياز السياســة لطبقة بعينها، وهو ما ينتج 
عنــه ضعف الخدمــات العامة خصوصا في الــدول النامية. وفي 
الــدول المتقدمــة يضــرب التدخــل السياســي مســمارا في نعش 
الديمقراطيــة بســبب شــراء األصــوات، وتوجيــه دفــة القــرارات 

السياسية للصالح الخاص بدال من الصالح العام.
Û  والخاصــة: فــإذا كان النظام العالمي ســوف يخضــع في أعقاب

مســيرة  التغييــر  يطــال  أن  فأولــى  للتغييــر  الكورونــا  جائحــة 
النظام الرأســمالي لتحقيق التوازن بين حرية الســوق ومصلحة 
المجتمــع واأليــدي العاملــة طبقــا للقيــم اإلنســانية واألخاقيــة 
بعيدا عن نزعة التســلط أو اســتغال الدول الضعيفة وأســواقها 
ومواردها الطبيعية. وباالختصار تافي العيوب والسلبيات في 

النظام الرأسمالي القائم.
Û  وعســى أال يخيــب أمــل الشــعوب فــي العــدل واإلنصــاف وأال

تصبــح النتائــج مخيبة لآلمال كما قال الشــاعر: “َلَقــد َمَريُتُكُم َلو 
َتُكم، َيوًما َيجيُء ِبها َمسحي َوِإبساسي”. َأنَّ ِدرَّ

تقي محمد البحارنة



المنامة - وزارة الداخلية

بـــأن  الســـواحل  خفـــر  قائـــد  صـــرح 
التابعـــة  البـــري  اإلســـناد  دوريـــات 
لقيـــادة خفر الســـواحل، تمكنت من 
القبـــض على شـــخص )41 عاما( إثر 
قيامـــه بصيـــد الروبيـــان المحظـــور 
صيـــده فـــي هذه الفتـــرة مـــن العام، 
بموجب القرار الـــوزاري الصادر في 
هـــذا الشـــأن، منوهـــا إلى أنـــه ضبط 
بحوزتـــه نحـــو 450 كيلوجرامـــا من 

الروبيان.

وأوضـــح أن المذكـــور حـــاول الفرار 
من الموقـــع ولم يمتثـــل للتعليمات، 
بعد قيامه بتحميل كميات الروبيان 
من القارب إلـــى المركبة، األمر الذي 
الموقـــف  مـــع  التعامـــل  اســـتدعى 
القانونيـــة  الضوابـــط  بموجـــب 
المقـــررة، منوهـــا إلى أنه تـــم تحريز 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  المضبوطـــات 
القانونيـــة الالزمـــة في هذا الشـــأن، 

وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على أربعيني يصيد الروبيان

local@albiladpress.com07

ا بـ “التربية” نواب: إلحالل البحرينيين مكان 3716 أجنبيًّ

رصد عشرات الحاالت من الفصل يوميا بين البحرينيين

ــون عــاطــل والـــخـــريـــجـــون  ــات  ــث ــع ــب ال ــفــة  كــل ــار  ــنـ ديـ ــون  ــي ــل م  12

الشهابي لـ “^”: تحويل 20 قضية للمحامي... و “العمل” تتفاعل إيجابيا

تقدم كل من النواب ممدوح عباس الصالح وعبدالنبي سلمان ومحمد عيسى 
العباسي وسيد فالح هاشم وعمار أحمد البناي، باقتراح برغبة بشأن توظيف 

البحرينيين مكان األجانب في وزارة التربية والتعليم.

الخدمـــات  لجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
أن  الصالـــح  عبـــاس  ممـــدوح  النائـــب 
العتبـــارات  جـــاء  برغبـــة  االقتـــراح 
المصلحـــة العامة، فتوظيف المؤهلين 
البحرينييـــن بـــدال مـــن الكـــوادر غيـــر 
البحرينية ســـيؤدي إلى تقليل البطالة 
الكفـــاءات  صفـــوف  فـــي  وتكدســـها 
المؤهلة من البحرينيين، ولرفع نســـبة 
بحرنـــة الوظائـــف ممـــا ســـيؤدي إلـــى 
تعزيز دور المواطن في تنمية التعليم 

وتعميق أهميته الوطنية.
وأضـــاف الصالـــح أن المقتـــرح يهتـــم 
لتمكينهـــا  الوطنيـــة  بالكفـــاءات 
وإعطائهـــا األولويـــة فـــي تقلـــد الـــدور 
الرئيـــس في النهضة الوطنية للتعليم، 
وتحمل مســـؤوليته، وهذا األمر البالغ 
األهمية ســـينعكس إيجابا على مملكة 
البحريـــن فـــي التخلـــص مـــن البطالـــة 
وتحقيـــق قفـــزة نوعيـــة تتماشـــى مع 

قطعتـــه  الـــذي  التاريخـــي  االمتـــداد 
مملكـــة البحرين وهو مـــرور 100 عام 
من التعليم النظامي والذي ال يســـمح 
للمجال في التحدث عن وجود حاجة 
للوافديـــن لســـد نقصهـــا. فالكفـــاءات 
وغيـــر  وقـــادرة  مؤهلـــة  البحرينييـــة 

عاجزة عن سد أي نقص أو حاجة.
وتابـــع أن إعطـــاء األولويـــة المطلقـــة 
للعنصـــر البحرينـــي ســـيقلل التكاليف 
الماليـــة التي تتكبدهـــا ميزانية الدولة 
جـــراء توظيف الوافديـــن والتي تقدر 
ســـنويا نســـبتها ما ال يقل عـــن حوالي 
وأن  بحرينـــي،  دينـــار  مليـــون   50
إعطـــاء البحرينـــي األولويـــة هـــو حق 
وطنـــي دســـتوري أصيل اســـتنادا إلى 
المـــادة رقـــم )11( مـــن الفصـــل الثاني 
مـــن قانون رقم )48( لســـنة 2010 في 
قانـــون الخدمـــة المدنيـــة والتي تنص 
علـــى أولويـــة المواطـــن، فـــال توظيف 

للوافدين إال في حالة التعذر الحصول 
على البديل البحريني “شغل الوظيفة 
بغيـــر البحرينيين بطريـــق التعاقد في 
حالة تعذر الحصول على المرشـــحين 
البحرينيين الذين يســـتوفون شروط 

شغل الوظيفة المطلوبة”
وذكـــر الصالـــح أن هنـــاك عـــددا هائـــال 
الـــوزارة  فـــي  األجانـــب  للموظفيـــن 
والبالغ قـــدره 3716 موظفا وافدا كما 
ورد فـــي إجابة وزير التربية والتعليم 
ماجـــد بـــن علـــي النعيمي على ســـؤال 

وجهه إليه النائب ممدوح الصالح.
بمملكـــة  التعليـــم  بحرنـــة  أن  وأردف 
البحرين فـــي القطاع العـــام والخاص 
ســـيوفر مجـــاال واســـعا لحـــل تكـــدس 
العمـــل،  عـــن  البحرينييـــن  العاطليـــن 
مبينـــا أنـــه يمتلـــك ســـجال كبيـــرا مـــن 
الســـير الذاتيـــة لخريجيـــن بحرينيين 
فـــي  العمـــل  عـــن  عاطليـــن  مؤهليـــن 
مختلف التخصصات وكانوا مبتعثين 
للجامعـــات علـــى نفقـــة وزارة التربية 
والتعليـــم في حيـــن أن وزارة التربية 
مازالت أكبـــر وزارات الدولة الحاضنة 

للموظفيـــن األجانـــب وأن الـــوزارة لم 
تتخذ خطوات فعلية جادة وواضحة 
واســـتبدالهم  عددهـــم  لتقليـــص 
بالبحرينيين علًما أن التعليم النظامي 
مـــر عليـــه 100 عـــام فـــال يوجـــد مبرر 
لوجـــود فراغ لم يســـد، فالوزارة تنفق 
البتعـــاث  دينـــار  مليـــون   12 حوالـــي 
البحرينيين في مختلف التخصصات، 
وأن عـــدد المبتعثيـــن المؤهليـــن مـــن 
الخريجيين البحرينيين العاطلين عن 
العمل قادر على تغطية حاجة الوزارة 

في مختلف التخصصات.
البحرينيـــون  الخريجـــون  قـــدم  وقـــد 
المؤهلون العاطلون عن العمل مناشدة 
صاحـــب  الـــوزراء  لرئيـــس  والتماســـا 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
الخريجيـــن  ملـــف  لحـــل  خليفـــة  آل 
المؤهليـــن العاطلين عن العمل لتوفير 
فرص عمل الئقة بمســـتوى مؤهالتهم 
وإلحاللهم مـــكان الموظفين األجانب 
فـــي القطاع التعليمـــي العام والخاص 
بمملكـــة البحرين لتوفيـــر حياة كريمة 

ومستقرة لهم وألسرهم.

أكــد األميــن العــام التحــاد عمــال البحريــن عبدالقــادر الشــهابي لـــ “البــالد” أن 
االتحــاد يرصــد حــاالت فصــل مــن األعمــال بشــكل يومــي، وأن وزارة العمــل 
تتعامــل يوًمــا بيوم مع الحاالت التي تردها، قائال “الوزارة تبذل جهدا مقدرة 

عليه ونتلمس ذلك من مختلف دوائر الوزارة”.

وبيـــن أن االتحاد في حال اســـتقباله 
ألي حالة فصل مـــن العمل يقوم على 
الفور بالتواصل مع وزارة العمل التي 
تقـــوم بـــدور كبيـــر؛ مـــن أجـــل إيجـــاد 
عمليـــة حلول ناجعـــة وتوفيقات بين 
أال  متمنًيـــا  وشـــركاتهم،  المفصوليـــن 
تـــزداد حـــاالت الفصل وتتفـــوق على 

طاقة وقدرة الوزارة.
جـــاء ذلك تعقيًبا علـــى تصريح وكيل 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
صبـــاح الدوســـري التـــي أكـــد فيها أن 
األرقـــام التـــي رصدتهـــا وزارة العمـــل 
شـــكاوى عماليـــة  تقديـــم  بخصـــوص 
بإنهـــاء  بإخطارهـــم  تفيـــد  رســـمية 
خدماتهـــم بوظائفهـــم قليلـــة وأغلبها 

في القطاع الفندقي.
وقـــال الدوســـري “ثمة أرقـــام تتداول 
فـــي اإلعـــالم وفـــي بيانـــات رســـمية 

لجهـــات عماليـــة ونقابـــات، لكـــن هذه 
األرقـــام غيـــر واقعيـــة ولـــم تصلنا أي 
شكاوى تطابق هذه األرقام الموجودة 
فـــي تلـــك البيانـــات”، مشـــيًرا إلـــى أن 
الوزارة حريصة على اســـتقرار ســـوق 
العمـــل مـــن خـــالل إعطـــاء المواطـــن 
وكذلـــك  التوظيـــف،  فـــي  األولويـــة 
األولويـــة فـــي اإلبقـــاء بوظائفهم في 
حـــال تمـــت إعـــادة هيكلـــة الشـــركات 
المتعثرة بسبب أثار جائحة كورونا”.

وأكـــد االتحاد أنه قد وصلته شـــكاوى 
عـــّدة من موظفيـــن بحرينييـــن وغير 
بحرينييـــن، تزمـــع الشـــركات إقالتهم 
مـــع انتهاء فتـــرة الدعم نهاية الشـــهر 
الحالي، وذّكر االتحاد هذه الشـــركات 
التزامـــات  المفصوليـــن  لهـــؤالء  أن 
مالية، وعائليـــة، واجتماعية وغيرها، 
ومـــن الضـــروري اللجـــوء قبـــل اتخاذ 

قرارات بهـــذه الخطورة إلـــى الحلول 
الودية والتفاوض.

وكانت عدد من الشركات في البحرين 
قـــد اتخذت قـــرارات فصل لبعض من 
عمالهـــا البحرينييـــن، وربطـــت إجراء 
الفصل بانتهاء فترة الدعم، إذ أخبرت 
إحـــدى الشـــركات الماليـــة 17 موظًفا 
جامعًيا من ذوي الخبرات والكفاءات 
بقرارهـــا، فيمـــا قررت إحدى شـــركات 
قطـــاع اإلنشـــاءات والبنـــاء فصل 13 
بحرينًيـــا، و35 عامـــاًل مهاجـــًرا، فيمـــا 
ناهـــز المخطرون بالفصـــل 40 موظًفا 
فـــي المكاتب الســـياحية، وامتنع أحد 
الفنادق عن دفع رواتب عدد كبير من 
موظفيه منذ شهر يناير الماضي، فيما 
تسلمت أمانة القطاع الخاص شكاوى 

موظفيـــن اثنيـــن و4 استشـــارات في 
قطـــاع التعليـــم، وشـــكوى أخـــرى في 
هـــي  لبحرينيـــة  الصناعـــي  القطـــاع 
الوحيـــدة التي فصلت في شـــركة كل 

موظفيها من األجانب.
وقـــد وردت لالتحاد 42 حالة شـــكوى 
باألزمـــة  منهـــا   18 تتعلـــق  لفصـــل 
الراهنـــة، فيمـــا ال يســـتبعد أن تكـــون 
بقيـــة الحاالت مرتبطة بها، وقد حّول 
االتحـــاد 20 قضيـــة منهـــا للمحامـــي، 
وحـــّل 6 منها بالتفـــاوض مع أصحاب 

العمل.
وعلـــى الرغم من تدّخـــل االتحاد عبر 
أمانـــة القطـــاع الخـــاص لحـــل بعـــض 
بعـــض  مـــع  بالتفاهـــم  القضايـــا وديـــا 
أصحاب العمل أو بالتواصل مع وزارة 
العمل والوزير شـــخصًيا، إال أنه يشّدد 
على أهمية تدارك األمر قبل تدهوره، 
وإيجـــاد حلول تحفـــظ حقوق هؤالء 
العمـــال، وتحترم التزاماتهم، وتراعي 
الظرف االجتماعي والصحي الخاص 

الذي تمّر به البالد والعالم.

 

تشريع “يكبح” هيمنة أرباب العمل على موظفي “الخاص”
ــرس االســتــغــال ــك ــقــي” وي ــي “طــب ــحــال ــون ال ــان ــق ــم: ال ــاش ــاح ه فـ

تقـــدم النائـــب فالح هاشـــم بتعديل 
تشـــريعي على بعض أحـــكام قانون 
العمـــل فـــي القطـــاع األهلـــي، يرمي 
العمـــال  بيـــن  التـــوازن  لتحقيـــق 
الحقـــوق  فـــي  العمـــل  وأصحـــاب 

والواجبات.
وتضمنـــت التعديالت التي  حصلت 
“البـــالد” على نســـخة منها اشـــتراط 
إللـــزام  العماليـــة،  الدعـــوى  كيديـــة 
العماليـــة  الدعـــوى  رافـــع  المحكمـــة 
التي يرفعها العمال أو المســـتحقون 
عنهـــم، بتحمـــل مصروفاتهـــا كلها أو 

بعضها.
وشـــملت التعديـــالت تحديـــد أيـــام 
المســـتحقة  الســـنوية  اإلجـــازات 
األيـــام  ال  العمـــل  بأيـــام  للعامـــل 
التقويميـــة، وذلك بعدم جواز خصم 
أيام اإلجازات الرســـمية المستحقة 
للعامـــل الواقعة خالل فترة اإلجازة 
الســـنوية مـــن إجازتـــه، مـــع التأكيد 
يومـــي  الموظـــف  اســـتحقاق  علـــى 

عمل ونصف عن كل شهر.
وحظـــرت التعديالت علـــى صاحب 
العمـــل إنهاء العقد دون تعويض إذا 
بلغ العامل ســـن الستين، ما لم يتفق 

الطرفان على خالف ذلك.
فتـــرة  تمديـــد  التعديـــالت  وقـــررت 
العامـــل  لدعـــوى  االســـتماع  جـــواز 
بشـــأن التعويـــض عـــن إنهـــاء عقـــد 

العمل إلى ثالثة أشـــهر بـــدالً من 30 
يومًا من موعد انتهاء العقد.

وقضـــت التعديـــالت كذلـــك بتمديد 
العماليـــة  الدعـــاوى  ســـقوط  فتـــرة 
بالتقـــادم إلـــى 5 ســـنوات بـــدالً مـــن 
ســـنة، تبـــدأ من تاريـــخ انقضاء عقد 

العمل.
وتضمنـــت التعديـــالت إضافة مادة 
صاحـــب  تلـــزم  للقانـــون  جديـــدة 
العمـــل بالرجـــوع إلـــى وزارة العمـــل 
ومراجعـــة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
الكشـــوف الخاصـــة بالباحثيـــن عـــن 
الوطنيـــة  العمالـــة  وتشـــغيل  عمـــل، 
لشـــغل  المناســـبة  المتخصصـــة 

الوظيفة في حال توفرهم.

أولوية المواطن

مـــن جانبـــه، بيـــن النائـــب فـــالح 

هاشـــم أن المقترح جاء مستندًا 
والتـــي  الدســـتور  مبـــادئ  علـــى 
أكدت على كفالـــة الدولة لتوفير 
فرص العمـــل للمواطنين وعدالة 
شـــروطه، وتنظيـــم القانون على 
مراعـــاة  مـــع  اقتصاديـــة  أســـس 
االجتماعيـــة،  العدالـــة  قواعـــد 
العالقـــة بيـــن العمـــال وصاحـــب 

العمل. 
وذكر أن التعديالت التي تضمنها 
المقتـــرح قائـــم على أســـس حق 
المواطن في العمـــل مادام قادرًا 
وتحقيـــق  فيـــه،  وراغبـــًا  عليـــه 
التـــوازن الحقيقـــي بيـــن العمـــال 

وأصحاب العمل.
أن  بذلـــك  نعنـــي  “ال  وأوضـــح: 
تكـــون هنـــاك بالضرورة مســـاواة 
وإنمـــا  الطرفيـــن،  هاذيـــن  بيـــن 

مـــن  الحـــد  فـــي  تتمثـــل  الغايـــة 
هيمنة الطرف األقوى في قانون 
العمـــل، وذلـــك بوضـــع التزامـــات 
أكثـــر عليـــه، وعـــدم الســـماح لـــه 
فـــي  القـــوي  باســـتغالل موقعـــه 
القانـــون، حيـــث إن قانون العمل 
يعتبر ذا طابع طبقي، فيه طرف 
ضعيـــف وطـــرف آخر أكثـــر قوة 

وهيمنة”.
وأضـــاف أنه بناء علـــى ذلك فإن 
البحرينـــي  المواطـــن  أولويـــة 
فـــي  والمناســـب  المتخصـــص 
أن  ينبغـــي  األهلـــي  القطـــاع 
يكـــون أمـــرًا إلزاميـــًا ال اختياريًا، 
فضـــالً عـــن حـــق الموظـــف فـــي 
القطاع األهلي في مســـاواته مع 
الموظـــف فـــي القطـــاع العام في 

آلية احتساب اإلجازات.

جميل حميدانفالح هاشم
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رؤية 2030 في ظل التطور الرقمي وغياب 
النظام التشريعي الناظم لعمليات الفوركس

Û  إن تبني استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والثقافة الرقمية، تعتبر من
أهــم المعايير للتنمية المســتدامة في مختلــف القطاعات باعتبارها تمثل 
Knowl�  روح العصــر والمســتقبل القائــم على أســاس االقتصــاد المعرفي

.edge�Based Economy
Û  إذ ال تنميــة مســتدامة دون تطويــر منظومــة االقتصاد وقيم وســلوكيات

ومبتكــرات تحقــق التنميــة المســتدامة، والبحريــن تولــي عنايــة خاصــة 
بالمعرفة واإلبتكار والتنمية المســتدامة وتماشــيًا مع هذه الحقائق أطلق 
جاللــة الملــك المفدى فــي أكتوبر 2008 “الرؤيــة االقتصادية 2030” التي 
كرســت اإلســتدامة وتحقيــق مبــادئ التنميــة، وأولــت الحكومــة بقيــادة 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزارء 
الموقر وبدعم نوعي من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
ا بالتنمية االقتصادية والبشــرية والبنية  خليفــة ولــي العهد اهتماًما خاصًّ
التحتية والحضرية واضعين أســس نطاق التنمية المســتدامة لمســتقبل 

البحرين باأللفية الثالثة.
Û  ،تمتلــك البحريــن تجربة ثريــة ونوعية في مجال التنمية بشــتى أبعادها

ممــا جعلهــا تواكب حركــة التطور العالمي في مجال التنمية المســتدامة، 
وهو ما يدعو إلى أن تكون الســباقة دائما في تبني واســتحداث األفضل 
فــي سياســات التنميــة والتطويــر، خاصــة وأنهــا وفــق عوامــل تاريخيــة 
واقتصادية كانت مهدا للتجارة ومركزا ماليًا بالمنطقة ونموذجًا للحداثة، 
وهــو األمــر الــذي يجرؤنــا علــى إبــداء المقترحــات والنقــد البنــاء لمــلء 
الفراغــات، ومنهــا اقتــراح أهميــة إعــداد منظومــة اقتصاديــة وتشــريعية 
تتــالءم مــع االقتصــاد المعرفي والرقمــي والتطــور التكنولوجي الذي هو 
قلب وجوهر العهد الجديد، وهو ما نأمل أن تكون إحدى االستراتيجيات 

الواضحة في “الرؤية اإلقتصادية 2030”.
Û  مــن المعلــوم، أن التطور في تكنولوجيا االتصاالت واالنترنت ســاهم في

التأثيــر بشــكل مباشــر يغيــر األنمــاط التقليديــة فــي القطــاع االقتصــادي 
والسياســي واالجتماعــي والمالــي وعلــى طبيعــة التــداول والمعامــالت 
المالية في األسواق المالية بالتحول نحو التداول االلكتروني التي أطلق 
عليــه مصطلــح “فوركــس”، ونتــج عــن ذلك تغير فــي عالم االســتثمارات، 
وأصبــح العمــالء يســتخدمون األنظمــة الحاســوبية في تطبيــق عمليات 
البيــع والشــراء الخاصة فــي األوراق المالية، من أجل الوصول إلى تنفيذ 

صفقات كبرى بين األطراف بطرق سهلة.
Û  ويشــير مصطلــح “فوركــس” إلــى ســوق العمــالت األجنبيــة أو البورصــة

العالمية للعمالت، وهو ســوق يمتد في جميع أنحاء العالم حيث تصرف 
العمــالت مــن قبــل عــدة مشــاركين، مثــل البنــوك العالميــة والمؤسســات 
الدولية واألسواق المالية والمتداولون األفراد. ويتم التداول عن طريق 
شــراء وبيــع العمــالت األساســية التــي تحوز علــى الحصة األساســية من 
العمليــات فــي ســوق الفوركس وهي الــدوالر األمريكي، اليــورو األوربي، 

الجنيه االسترليني، الين الياباني وعمالت أخرى عربية وأجنبية.
Û  وقــد بــرزت عــدد مــن الشــركات األجنبيــة التــي أنشــأت فروعــا لهــا فــي

عــدد مــن الــدول العربيــة ومــن بينهــا مملكــة البحريــن، وفــي ظــل غيــاب 
التشــريع القانونــي المنظــم لمثــل هــذا النــوع مــن األنشــطة تمــارس تلــك 
الشــركات أنشــطتها متخفيــة في عباءات مختلفة وتحــت مظلة قانونية 
خاصــة “بتســويق الخدمــات”، التي هــي في حقيقتها مــن حيث التأصيل 
والمضمــون ال تنظــم عمليــات الفوركــس من الناحيــة القانونيــة والمالية، 
ويكشف ذلك حالة من الفراغ التشريعي للمشرع البحريني الذي نأمل أن 
يتداركه خاصة وإن مملكة البحرين تمثل واجهة مالية هامة بالمنطقة. 

Û  إن غيــاب النــص واإلطار التشــريعي لتجارة “الفوركس” أدى إلى تشــويه
سمعة تجارة الفوركس - مع تعاظم أهميتها اقتصاديا - نتيجة للكثير من 
الممارســات غيــر القانونيــة التي تنــدرج ضمن جرائم النصــب واالحتيال 
علــى المســتثمرين بغــرض التربح غيــر القانوني، وعليه فــإن ايجاد إطار 
تنظيمــي وقانونــي لتجــارة الفوركس يبقى مطلبا وضرورة اســتراتيجية 
ألهميــة ودور هذه التجارة في المســتقبل، وايجــاد هذا اإلطار التنظيمي 
والقانونــي فــي البحريــن خاصة وإنشــاء هيئــة رقابية في العالــم العربي 
عمومــا ســوف يمثــل عالمــة فارقــة فــي تطــور صناعــة الفوركــس فــي 

المنطقة.
Û  وإن تأســيس “هيئــة عربيــة” تكــون علــى غرار لجنــة العقود المســتقبلية 

عمــل  ومراقبــة  التراخيــص  منــح  تتولــى  األميركيــة  بالســلع  والتــداول 
جميــع هــذه الشــركات علــى مســتوى العالــم العربي، مــن شــأنه أن يجعل 
المســتثمرين والمتداوليــن يشــعرون بالطمأنينــة بأن أموالهــم مصانة من 
العبث وفي أمان، وفي نفس الوقت تتعاظم وتكسب تداوالت الفوركس 

في العالم العربي السمة القانونية والشرعية. 
Û  إننــا ومــع ثقتنــا بمــا يتمتــع به ســوق المــال البحرينــي من قدرة تنافســية

عاليــة وعالميــة، فإنــه ينبغــي علــى جميــع الجهــات المعنيــة بســوق المال 
البحرينــي أن تعمــل علــى تطويــر أدوات التــداول بمــا يســمح لهــا بجذب 
شــرائح أكبــر مــن المتعامليــن في ســوق المــال والحفاظ على مســتثمري 
الســوق الحالييــن خاصــة مع نمو وازدهــار الحياة الرقمية بشــكل رهيب، 
آملين أن تكون البحرين سباقة كما عهدناها دائما في وضع تشريع يعنى 
بتنظيــم تجــارة الفوركــس والمحرك األساســي في تأســيس جهــة رقابية 
عربية موحدة تتولى الرقابة على تجارة الفوركس والترخيص للشركات 
العاملــة فــي هــذا المجال خاصة فــي ظل تنامي هذه التجــارة وانطالقها 
علــى مســتوى دولي واســع، وذلــك بالحقيقة يتماشــى مع جوهــر “الرؤية 

االقتصادية 2030”.

د. محمدرضا منصور بوحسين
محامي ومحكم دولي

سيدعلي المحافظة

علوي الموسوي
تلقي 42 حالة 

شكوى استغناء 
بينها 18 تتعلق 

باألزمة الراهنة
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لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  عقـــدت 
التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة 
بإدارة النقـــل والمواصالت، اجتماًعا 
عبر تقنية االتصال المرئي بمشاركة 
فريـــق الخبراء من الـــدول األعضاء، 
والفريق االستشـــاري المكلف بإعداد 
حجـــم  توقعـــات  تحديـــث  دراســـة 
وحركـــة الـــركاب والبضائع لمشـــروع 

سكة حديد دول المجلس.
لمجلـــس  العامـــة  وناقشـــت األمانـــة  
التعاون، وفقًا لبيان لها أمس األحد، 
مســـتجدات دراســـة مشـــروع “سكة 

حديد دول المجلس”.
وجرى خالل االجتماع مناقشة عدد 

مـــن المواضيـــع المتعلقة بالدراســـة، 
ومـــن ذلك التقـــدم المحرز في إعداد 
الدراســـة منذ ورشـــة العمـــل الرابعة 
 ،2020 مايـــو   19 يـــوم  المنعقـــدة 
بالنمـــو  الخاصـــة  واالفتراضـــات 
المستقبلي في حركة الركاب وحجم 

البضائع للمشروع.
وتـــم تدارس الخطوات المســـتقبلية 
الالزمـــة لالنتهاء من إعـــداد التقرير 
النهائي للدراســـة، باعتبـــار أن إعداد 
حركـــة  توقعـــات  تحديـــث  دراســـة 
يأتـــي  والبضائـــع  الـــركاب  وحجـــم 
الخطـــة  لبنـــاء  أساســـي  كمتطلـــب 

التشغيلية للمشروع.

مناقشة مشروع السكك الحديدية بالخليج

لــم ترصد مخالفات ..وال يوجد قانون لـ “االمتياز” في المملكة

مسجلة بالبحرين و12 قيد الدراسة

األول  القانونـــي  الباحـــث  كشـــف 
والقائـــم بأعمـــال رئيس الـــوكاالت 
الصناعـــة  بـــوزارة  التجاريـــة 
والتجارة والسياحة، عباس أحمد، 
عـــن وجـــود مـــا بيـــن 10 إلـــى 12 
وكالـــة تجارية قيد التســـجيل في 
البحريـــن حالًيـــا، مضيًفـــا أن عـــدد 
الـــوكاالت التجاريـــة الُمســـجلة في 
المملكة حســـب ســـجالت الـــوزارة 

بلغ 982 وكالة تجارية.
وأكـــد أحمـــد عـــدم وجـــود قانـــون 
البحريـــن  فـــي  التجـــاري  لالمتيـــاز 
مســـودة  توجـــد  ال  كمـــا  حالًيـــا، 
لقانـــون االمتياز التجاري، مبيًنا أن 
بعض األحـــكام المتعلقـــة باالمتياز 
التجـــاري هـــي نفســـها الـــواردة في 
ذات  التجاريـــة  الوكالـــة  قانـــون 
األحـــكام، ونفس البنود األساســـية 
التجاريـــة  العالمـــة  الســـتخدام 
وطريقة الديكـــور وطريقة الطعام 
يمكن تضمينها فـــي قانون الوكالة 
التجارية، مشـــيًرا إلـــى عدم وجود 
ينظـــم  التجـــاري  لالمتيـــاز  قانـــون 
األمـــر إال أنـــه متـــروك تحـــت عـــدة 
قوانيـــن، وال يوجـــد قانـــون يجمـــع 

جميع األحكام.
وعقـــدت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن ممثلـــة بـــإدارة الشـــؤون 
لقـــاًء  أمـــس  بالغرفـــة  القانونيـــة 
 ”ZOOM“ ـــا عبـــر تطبيـــق افتراضيًّ
الصناعـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
والتجارة والســـياحة، اســـتعرضت 
فيه قانـــون رقم )10( لســـنة 1992 
وتعديالته بشأن الوكالة التجارية، 

تحدث فيه عباس أحمد.
وأوضح أحمد أن الوكالة التجارية 
المـــوكل  بيـــن  يبـــرم  عقـــد  هـــي 
والوكيـــل بموجبـــه يقـــوم الوكيـــل 
بتمثيـــل المـــوكل في توزيع الســـلع 
للبيـــع أو  والمنتجـــات، أو عرضهـــا 

عمولـــة،  أو  ربـــح  نظيـــر  للتـــداول 
كانـــت  أًيـــا  بتســـهيالت  القيـــام  أو 
طبيعتها، بما يشـــمل ذلـــك وكاالت 
النقل البـــري أو البحـــري أو الجوي 
والســـفر  الســـياحة  مكاتـــب  أو 
والخدمات والتأمين والمطبوعات 
والدعايـــة  والصحافـــة  والنشـــر 
واإلعـــالن، وأيـــة أنشـــطة تجاريـــة 

أخرى.

الوكالة تنقسم لنوعين 

وأشـــار إلى أن الوكالة تنقســـم إلى 
نوعيـــن، وكالة محددة بمدة زمنية 
معنيـــة وتنتهـــي بانتهـــاء مدتها ما 
لم يتفـــق الطرفان علـــى تجديدها 
وإلدارة التجارة وشؤون الشركات، 
علـــى  االتفـــاق  عـــدم  حالـــة  فـــي 
التجديد، شـــطب الوكالة أو قيدها 
باســـم تاجر آخر يتفـــق مع الموكل، 
كما ال يحق ألي طرف بإنهائها دون 
اتفـــاق الطرفيـــن. أمـــا الوكالة غير 
المحـــددة فهي غير محـــددة المدة 
وتنتهـــي إذا قـــرار أحـــد الطرفيـــن 

الوكيل أو الموكل إنهائها. 
أنـــه يشـــترط لتســـجيل أي  وذكـــر 
وكالـــة عـــدة شـــروط مـــن ضمنهـــا 
أن يكـــون طالـــب القيـــد بحرينـــي 
الجنســـية إذا كان شـــخص طبيعي 
أمـــا إذا كان طالـــب القيـــد شـــخص 
أن  فالبـــد  شـــركة  أي  اعتبـــاري 

تكـــون مملوكة 100 % ألشـــخاص 
بحرينيين.

إعفاء من رسوم التسجيل 

وقـــال إن الوكالـــة التجاريـــة يتـــم 
وقـــد  موحـــدة  برســـوم  تســـجيلها 
تـــم إعفاؤهـــا حالًيا بقـــرار من وزير 
والســـياحة،  والتجـــارة  والصناعـــة 
مؤكًدا أن تسجيل الوكالة التجارية 

وتجديدها حالًيا يتم دون رسوم.
الوكالـــة  قانـــون  أن  إلـــى  وتطـــرق 
التجاريـــة كان يتضمـــن بنـــد بأنه ال 
يحـــق جلـــب بضاعـــة لغـــرض البيع 
عبـــر المنافـــذ بعـــد تقديـــم صاحب 
البضاعة ما يفيد دفع عمولة للوكيل 
البحرينـــي إال أن هـــذا البنـــد ألغـــي 
بموجـــب المرســـوم رقم 49 لســـنة 
الـــذي  التجاريـــة  للـــوكاالت   2002
ألغـــى الوكالة وبالتالي باســـتطاعة 
أي شـــخص جلب أي بضاعة بغض 
النظـــر عـــن وجـــود وكيـــل بحريني 
مـــن عدمه، مـــا يطلق عليـــه حماية 
الوكيل البحريني، وهذا تم إلغاؤه، 
وأصبح أي شـــخص يستطيع جلبه 
بشـــرط لديه ســـجل تجاري يخوله 

هذا النشاط.
وأشار إلى عدم رصد أي مخالفات 
البحريـــن.  فـــي  لـــوكاالت تجاريـــة 
وذكـــر إمكانيـــة تســـجيل أكثـــر من 

وكالة تجارية لذات الشخص.

وأكـــد أحمـــد أن تســـجيل الوكالـــة 
صالـــح  فـــي  يصـــب  التجاريـــة 
والمســـتهلك  والمـــوكل  الوكيـــل 
أن  مضيًفـــا  للوكيـــل،  والمتعامـــل 
تنظـــر  لـــن  البحرينيـــة  المحاكـــم 
تجاريـــة  لوكالـــة  دعـــوى  أي  فـــي 
غيـــر مقيـــدة في ســـجل الـــوكاالت 
التجارية، مشيًرا إلى أن من فوائد 
تســـجيل القيـــد كذلـــك أنـــه يحفظ 
حقـــوق المـــوكل والوكيـــل، وتكون 
مضمونـــة  والمنتجـــات  البضائـــع 
للعميل والحصول على قطع الغيار 
وباســـتطاعته الرجوع للوكيل في 
حـــال وجود خلل، مؤكـــًدا أن ليس 
هنالـــك إلزاميـــة لتســـجيل الوكالـــة 

التجارية.
بدوره، ذكر نائب الرئيس التنفيذي 
للغرفة، عبدهللا الســـادة، أن تنظيم 
هـــذا اللقـــاء التعريفي جـــاء تنفيًذا 
لـــدور غرفـــة البحرين فـــي تعريف 
واطـــالع أعضائهـــا بالقوانيـــن ذات 
الصلة بالتجـــارة والصناعة، بهدف 
األعمـــال حـــول  توعويـــة مجتمـــع 
القوانيـــن والتشـــريعات التي تمس 
القطاع الخـــاص. وتم خالل اللقاء 
وكاالت  عـــدد  أن  إلـــى  اإلشـــارة 
االمتيـــاز في البحريـــن يصل لنحو 

12 شركة.

عبدالله السادةعباس أحمد متحدثا في اللقاء 

نيويورك - رويترز

الدوالر يرتفع مقابل الين 
والفرنك السويسري

عملتي  مقابل  األميركي  الـــدوالر  ارتفع 
ــمــاذ اآلمـــن الــيــن الــيــابــانــي والــفــرنــك  ال
السويسري، فقد نزل الين مقابل الدوالر 
تراجع  بينما  جلسات،   ٥ فــي  مــرة  ألول 
في  الــدوالر  وصعد  السويسري.  الفرنك 
تعامات بعد الظهيرة 0.6 % مقابل الين 

إلى 107.455 ين. 
ومقابل الفرنك السويسري، قفز الدوالر 

1.2 % إلى 0.9551 فرنك.

“بنادر” تصدر 148.3 مليون سهم ممتاز لـ “بي أم أم آي”
للفنــادق 148,336,150 ســهًما ممتــاًزا قابــا  “بنــادر”  أصــدرت شــركة 
للتحويــل إلــى أســهم عادية، ولكل منها قيمة إســمية 0.100 دینار إلى 
شركة بي أم أم أي )“بي أم أم آي”( لغرض سداد القرض الثانوي الذي 
قدمتــه “بــي أم أم أي”، بمبلــغ 14,833,615 دینــار لشــركة بنــادر، وفًقــا 

الشروط اتفاقية القرض.

إصـــدار  علـــى  الموافقـــة  وتمـــت 
للتحويـــل  قابلـــة  ممتـــازة  أســـهم 
إلـــى أســـهم عادية من قبل شـــركة 
بنـــادر للفنادق طبًقا للقرارات التي 
تمـــت الموافقة عليها في الجمعية 
العامـــة غيـــر العاديـــة بتاريـــخ 30 

مارس الماضي.
األســـهم  هـــذه  تحويـــل  وســـيتم 
إلـــى  للتحويـــل  القابلـــة  الممتـــازة 
أســـهم عاديـــة لشـــركة بنـــادر فـــي 
وقـــت الحـــق مـــع مراعـــاة موافقة 

مجلس اإلدارة وموافقات الدوائر 
األخـــرى(.  )التنظيميـــة  الرقابيـــة 
وسيتم أيًضا في وقت الحق نشر 
تفاصيـــل عمليـــة تحويل األســـهم 
الممتازة إلى أســـهم عادية لشركة 

بنادر.
غيـــر  العامـــة  الجمعيـــة  وكانـــت 
العاديـــة قـــد وافقـــت بتاريـــخ 30 
تحويـــل  علـــى  الماضـــي،  مـــارس 
مـــن  المقـــدم  الثانـــوي  القـــرض 
والمقـــدر  آي  أم  أم  بـــي  شـــركة 

بــــ14,833,615 دينـــار، منها 11.5 
مليـــون دينار متعثرة الســـداد كما 
في 31 ديســـمبر 2019 إلى أســـهم 
ممتازة قابلة للتحويل إلى أســـهم 
عاديـــة كمـــا فـــي إتفاقيـــة القرض 
مع شـــركة “بـــي أم أم أي”، بإصدار 
ســـهًما   148,336,150 مايقـــارب 
عادًيـــا بقيمة أســـمية 0.100 دينار 
لـــكل ســـهم. وبذلـــك زيـــادة حصة 
شـــركة “بـــي أم أم أي” فـــي شـــركة 

لتحويـــل  نتيجـــة  للفنـــادق  بنـــادر 
القـــرض الثانوي إلى أســـهم عادية 
مـــن 53.91 % إلـــى حوالي نســـبة 
90.9 %، وذلـــك خاضـــع لموافقـــة 
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
المختصـــة  الرقابيـــة  والجهـــات 

األخرى.
كما وافقت الجمعيـــة غير العادية 
على تخويل مجلس إدارة الشركة 
بإصـــدار القـــرارات الالزمـــة فيمـــا 
يخـــص شـــروط وحقـــوق اصـــدار 

األســـهم الممتـــازة بمـــا فـــي ذلـــك 
نســـبة التحويل من أســـهم ممتازة 
إلـــى أســـهم عاديـــة، وكل األمـــور 
الشـــأن،  بهـــذا  المتعلقـــة  األخـــرى 
وتحويل األســـهم الممتازة القابلة 
للتحويـــل إلى أســـهم عاديـــة بناء 
علـــى التقييم الذي تقـــوم به جهة 
التقييم المســـتقلة في غضون 60 
يوما وفقا لشروط اتفاقية القرض 
مع شـــركة “بـــي أم أم آي”، وإعداد 
واصـــدار الوثائـــق الخاصـــة بذلك، 

بعد الحصول على موافقة مصرف 
والجهـــات  المركـــزي  البحريـــن 

الرقابية المختصة األخرى.
وتقـــدر القيمـــة الســـوقية لشـــركة 
 6.41 بحوالـــي  للفنـــادق  بنـــادر 
مليون دينـــار، موزعة على 36.62 
مليون ســـهم حتى يوم أمس. أما 
شـــركة “بـــي أم أم أي” فـــإن القيمة 
الســـوقية لها تقدر بنحـــو 109.67 
مليون دينار، وموزعة على 146.4 

مليون سهم.

الخطوة تهدف 
لسداد القرض 

الثانوي

أصبحــت البحريــن أول دولــة عربيــة تصــادق علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن اســتخدام الخطابــات اإللكترونية في 
العقود الدولية، وذلك في خطوة ستســاهم في تمكين قطاعات جديدة لألعمال في االقتصاد الرقمي وســتعزز الحماية 

للمستثمرين في هذه القطاعات.
وضـــع  االتفاقيـــة  مبـــادئ  وتتضمـــن 
ضروريـــة  لمصطلحـــات  التعريفـــات 
مثـــل “التوقيـــع” و”الكتابـــة” وغيرهمـــا، 
بمـــا يضمـــن توفيـــر الحمايـــة القانونية 
لحقـــوق جميع األطراف المشـــاركة في 
توقيـــع العقـــود. كمـــا تســـعى المعاهدة 
أمـــام  القانونيـــة  العقبـــات  إزالـــة  إلـــى 
توسيع اســـتخدام االتصال اإللكتروني 
لتكريـــس االتفاقيـــات والعقود التي تم 
إبرامها في مراحل ســـابقة قبل انتشار 
تطبيقـــات التكنولوجيـــا الحديثـــة على 

نطاق واسع.

الــــ14  وبهـــذا تكـــون البحريـــن الدولـــة 
االتفاقيـــة،  إلـــى  تنضـــم  التـــي  عالميـــًا 
إلـــى جانـــب اقتصاديـــات بـــارزة مثـــل 
ســـنغافورة، وروســـيا االتحاديـــة. ومن 
بين الدول التـــي وّقعت على االتفاقية 
الصيـــن، كوريـــا الجنوبيـــة، الســـعودية 

وذلك تمهيدًا للمصادقة عليها.
لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
بالبحريـــن،  االقتصاديـــة  التنميـــة 
الضـــروري  مـــن  “يعـــّد  خالـــد حميـــدان 
التشـــريعية  المنظومـــات  تتواكـــب  أن 
التطـــورات  أحـــدث  مـــع  والتنظيميـــة 

والتوجهـــات التقنيـــة وذلـــك فـــي إطار 
الجهود نحو بنـــاء اقتصاد رقمي فعال 
ريـــادي فـــي المنطقـــة، وباألخـــص فـــي 
ظـــل تزايـــد اعتمـــاد قطاعـــات األعمال 
علـــى الخيـــارات التي يوفرهـــا التحول 

الرقمي”.
وأضاف “تســـعى البحريـــن إلى تحقيق 
الريادة فـــي التطوير والتحديث القائم 
علـــى التكنولوجيـــا، كمـــا أنهـــا ملتزمـــة 
األعمـــال  رواد  احتياجـــات  بتلبيـــة 
وإتاحـــة  لتمكينهـــم  والمســـتثمرين 
الفـــرص لهم لتحقيـــق النمو المســـتدام 

في بيئـــة اقتصاديـــة داعمـــة. وبالتالي 
العمـــل  مواصلـــة  إلـــى  نتطلـــع  فنحـــن 
جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع األمـــم المتحـــدة 
وأفضلهـــا  التوجهـــات  أحـــدث  لتبّنـــي 
فـــي المنظومـــة التشـــريعية الحاضنـــة 
لألعمـــال”. وســـتدخل االتفاقيـــة حيـــز 

التنفيذ فـــي البحرين اعتبارًا من األول 
من يناير 2021. 

ويأتـــي توقيـــع المملكـــة لالتفاقية بعد 
أن أصبحـــت أول دولـــة تســـن قوانيـــن 
مبنيـــة علـــى نمـــوذج قوانيـــن التجـــارة 
المتحـــدة  األمـــم  للجنـــة  اإللكترونيـــة 
للقانون التجاري الدولي )األونيسترال(، 
وهو ما أســـس لخطـــوات نوعية عززت 
ضمـــن  للمملكـــة  الرقميـــة  الجاهزيـــة 
فرصـــًا  تضـــم  التـــي  الخليـــج  منطقـــة 

اقتصادية تعادل 1.5 تريليون دوالر.
بـــدوره قال أمين ســـر مجموعـــة العمل 
فـــي  اإللكترونيـــة  بالتجـــارة  الخاصـــة 
لجنـــة األمم المتحـــدة للقانون التجاري 
الدولي )األونيسترال(، لوكا كاستاالني 
“تأتي مصادقة البحرين على االتفاقية 

لتكّمـــل التعـــاون المميـــز بيـــن حكومـــة 
البحريـــن واألمانة العامة ألونيســـترال 
لتوفير منظومة قانونية حديثة وفعالة 

وذات كفاءة لالقتصاد الرقمي”.
مـــن جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج 
األمم المتحـــدة اإلنمائي لدى البحرين، 
ســـتيفانو بيتيناتـــو “إن إقـــرار البحرين 
المصادقـــة على اتفاقية األمم المتحدة 
بشأن استخدام الخطابات اإللكترونية 
يشـــكل نموذجًا لكيفية االســـتفادة من 
التكنولوجيا الرقمية والقوانين الدولية 
والتعدديـــة االقتصادية كعناصر ممكنة 
فـــي  الدوليـــة وتســـهم  التجـــارة  تعـــزز 
تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة من 
خـــالل إجـــراءات تحمي البيئـــة وتعزز 

الكفاءة التشغيلية”.

المنامة - مجلس التنمية

البحرين تصادق على “الخطابات اإللكترونية” بالعقود الدولية
األمـــمـــيـــة  االتـــفـــاقـــيـــة  إلــــــى  تـــنـــضـــم  ــة  ــيـ ــربـ عـ دولـــــــة  أول  الـــمـــمـــلـــكـــة 

أمل الحامد

خالد حميدان

االثنين 15 يونيو 2020 - 23 شوال 1441 - العدد 4262

أمل الحامد

982
تجارية وكالة 



opinions@albiladpress.com09
االثنين 15 يونيو 2020 - 23 شوال 1441 - العدد 4262

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

للتواصل: 17111483

الحظر الكامل سيعطينا رؤية واضحة
النظريـــة والممارســـة مترابطتـــان، فالنظريـــة تنيـــر الطريـــق للممارســـة، 
والممارسة تغني النظرية بخبرات جديدة يمكن تعميمها، فالنظرية نتاج 
الممارسة. يوم السبت الماضي وصل عدد حاالت الوفيات من “كورونا” 
إلـــى 37 حالة، ولوحظ تســـارع عـــدد الوفيات في فتـــرة زمنية قصيرة، 
وهنـــا أود أن أشـــير إلـــى أن فريق البحريـــن الوطنـــي لمكافحة فيروس 
كورونا ســـلحنا بالمعرفة والقوانين وأرشـــدنا إلى الطريق السليم، وكان 
خيـــر فريق على المســـتوى الدولي متســـلحا بالمنهج العلمـــي الصحيح، 
ومـــازال يعمـــل بكل طاقاته من أجل ســـامة المواطنين والمقيمين، بيد 
أن المشـــكلة تكمـــن في قضيـــة “االلتـــزام” واالنفتاح والخـــروج من قبل 
عدد كبير من المواطنين والمقيمين، واستهتارهم باإلجراءات الوقائية، 
والممارســـات الخاطئة، وهذا ما قد يوســـع من دائرة المشـــكلة ويؤخرنا 

عن عودة الحياة إلى طبيعتها.
بدراســـة معمقة مســـتفيضة سنكتشـــف أن الدول التي كانت تسجل في 
اليوم الواحد مئات من حاالت الوفاة، اختفى الرقم الكبير فيها وأصبح 

“صفـــرا”، ليس بســـبب رؤيـــة إبداعية عميقـــة أو ذكاء خـــارق، إنما بقرار 
صـــارم - وحقيقـــة علمية مطلقـــة - وهو “الحظر الكامـــل واإلغاق التام” 
الذي يتيح للكادر الطبي العمل وفق آلية واضحة، وبعبارة أخرى تتوحد 

القواعد التي يلتزم بها كل عالم في دروب علمه.
الحظـــر الكامـــل لمدة معينة ســـيعطينا رؤيـــة واضحة لنضـــع األمور في 
نصابها، فعلى األقل ســـنخرج ونبتعد عن دوامة عدم التوازن والتأرجح 
المتمثلة في خروج وشفاء كذا حالة من الناس، وإصابة عدد آخر وفي 
نفس اليوم، طبيعة طويلة معقدة سببها عدم التزام المواطن والمقيم.

الكثير من الدول التي كانت متضررة من كورونا بصورة مرعبة، أطفأت  «
الضوء والكهرباء وأوقفت الحياة ثم توصلت إلى نتائج مثيرة وهاهي 

تستعد تدريجيا إلى حياتها الطبيعية، ودفعت برأس االقتصاد للظهور 
من جديد، ألنها بكل بساطة اتخذت القرار ولم تعتمد في الحكم على وعي 

الناس، فهناك من يلتزم وهناك من يخالف، والقضية كانت مطروحة على 
أرضية التحليل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هل تنسحب واشنطن من العراق؟
وســـط العديـــد من التحليـــات والتكهنات، اختتـــم اللقاء األول الـــذي جمع وفد 
المباحثـــات العراقـــي بالوفـــد األميركـــي عبـــر دائـــرة تلفزيونية مغلقـــة الخميس 
الماضـــي، حيث إنه علـــى الرغم من تعدد المواضيع التي تمت مناقشـــتها خال 
هـــذا االجتمـــاع والتي تمحورت حول االقتصاد واألمن والسياســـة، يبقى الملف 
األمنـــي وتواجـــد القوات األميركية فـــي العراق أبرزها، فبعـــد أن صوت مجلس 
النـــواب العراقـــي في بداية العام الحالي على ضـــرورة إخراج القوات األميركية 
مـــن العـــراق والذي جاء إثر الغارة األميركية التي اســـتهدفت قائد فيلق القدس 
قاســـم ســـليماني وتســـببت في مقتله أصبح التهديد األميركي لبعض األطراف 
والفصائل أكبر، ذلك ما يســـتدعي تقليم أظافر واشـــنطن في العراق وتحييدها 

قدر اإلمكان بالنسبة لهم.
قـــرار مجلـــس النـــواب هذا جاء في ظل رئاســـة رئيـــس الحكومة الســـابق عادل 
عبدالمهـــدي والذي كان مـــن الواضح أن عاقته مع الواليات المتحدة األميركية 
لـــم تكن توافقية إلى حد كبيـــر، إال أنه في ظل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس 
المخابـــرات العراقـــي الســـابق مصطفـــى الكاظمي ســـتكون المتغيـــرات بالتأكيد 

مختلفة عما كانت عليه في زمن عادل عبدالمهدي. 
الواليات المتحدة األميركية أعلنت من خال بيان أصدرته بعد انتهاء االجتماع 
األول مـــع العراقيين أنها ال تســـعى إلقامة دائمـــة في العراق بل إن تواجدها في 
العراق دائمًا ما كان تحت أطر قانونية تسند لمعاهدات واتفاقيات تفاهم قائمة 
بين البلدين تم التوقيع عليها طوعًا من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، وقد 
كانـــت هذه االتفاقيات تحترم ســـيادة العراق ومصالحـــه الوطنية بما ال يتقاطع 

مع  األمن القومي األميركي.
من الواضح أن األميركيين صادقون وواضحون حول خططهم في العراق  «

حيث إن تقليل القوات األميركية في العراق تم بالفعل خالل الفترة 
الماضية حيث يرى الرئيس األميركي دونالد ترامب أن الواليات المتحد 

قامت بدورها كاماًل في العراق... السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل 
االنسحاب األميركي من العراق يعني إعادة السيطرة والسيادة بالكامل 

للعراقيين، أم أنه يأتي في سياق تفاهمات وإعادة تقسيم النفوذ على 
األرض بين واشنطن والعبين آخرين كطهران مثال؟.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

عشرون دوالرا تغير العالم
جـــورج فلويـــد، رجل أميركي أســـود، قبل عشـــرين يوما لـــم يكن يعرفه 
ســـوى أقاربـــه وذويه وربما جيرانه وصاحب العمـــل الذي يعمل به، وإذا 
بهـــذا الرجل الذي كان مجرد رقم ضمن أرقام الشـــعب األميركي، يصبح 

عنوانا لكل الصحف وكل نشرات األخبار. 
كان يمكـــن لجـــورج فلويد أن يمـــوت في حادث ســـيارة أو يموت ضمن 
مئة ألف أو يزيد من األميركيين الذين قضوا بسبب وباء كورونا، وكان 
يمكـــن أن يموت بجرعة مخدرة أو رفســـة حصان أو حمار وتمر جنازته 
وينتهـــي أمره دون أن تركع له نانســـي بيلوســـي رئيســـة مجلس النواب 
األميركي في واشـــنطن، ودون أن يقول بوريس جونسون للمتظاهرين 

في لندن “إنني أسمعكم”.
وكان مـــن الممكـــن أال يشـــك البقـــال الذي ذهـــب إليه جـــورج فلويد في 
أن العشـــرين دوالرا التـــي أعطاهـــا األخير إياه مـــزورة، وبالتالي ال يقوم 
باســـتدعاء الشـــرطة التي داست على رقبة فلويد حتى قال قولته التي 
رددها العالم والتي ســـتصبح عنوانا ألدبيات وكتب عن كفاح السود، “ال 

أستطيع أن أتنفس”، ثم مات وأشعل الدنيا نارا. 
لكنهـــا األقـــدار وإرادة هللا وأخطـــاء البشـــر التـــي تغيـــر العالـــم وتصنـــع 
التاريخ، وقد أراد هللا أن يصبح جورج فلويد شـــخصا مشـــهورا واســـما 
يتـــردد في قصـــص المقهورين والمقموعين في كل مكان، فيذكر اســـمه 
مثل أبراهام لنكولن وغيره ممن كان العالم بعد موتهم مختلفا عنه قبل 
موتهـــم. أخطاء تصنـــع التاريخ، فكل ما كتبه مناهضـــوا العنصرية وكل 
ما حاوله المشـــرعون وفشلوا فيه على مدار سنوات ال يساوي العشرين 
دوالرا التي أعطاها جورج فلويد للبقال وظنها مزورة وتبين في النهاية 
أنهـــا صحيحـــة، ويمكن أن تصل األمور إلى أبعد مـــن ذلك بكثير وتكون 
العشرون دوالرا أكثر تأثيرا في نتائج االنتخابات األميركية من مليارات 

الدوالرات التي تنفقها آلة الدعاية األميركية بوسائلها المتعددة.

وقد يذهب بنا الخيال إلى ما هو أبعد وأبعد ويتم تغيير موازين القوى في  «
الكون بعشرين دوالرا بعد أن عجزت كل األموال وكل األسلحة وكل الحروب 

عن إحداث هذا التغيير.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

مـــع كل تداعيـــات جائحـــة كورونا االجتماعيـــة واالقتصاديـــة، إال أن وتيـــرة التنمية 
الوطنيـــة فـــي البحريـــن لـــم تتوقـــف، فهـــي مازالت تســـير بخطـــى واثقـــة وُمتميزة، 
متجاوزة كل تحديات كورونا التي لم تســـتطع تعطيل مشـــاريع الحكومة وخدماتها 
للمواطنين، بل أكدت أن هذه الجائحة فرصة مناسبة لاستمرار في العمل والتطوير 
بعـــد أن أثبـــت مجلس الوزراء جاهزيته بقدرة عالية فـــي مواجهة هذا الوباء بقيادة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يسعى جاهًدا لتحقيق 

أهداف التنمية الوطنية البحرينية. 
إن توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء الموقـــر بمثابة اســـتراتيجية 
للتحـــرك الفعـــال تجســـدت بمجموعـــة مـــن القـــرارات واإلجـــراءات لتنفيـــذ ومتابعة 
مشـــاريع الحكومـــة فـــي مختلف ُمـــدن وقـــرى ومناطق محافظـــات المملكـــة، ونذكر 
منها، تحقيق وتلبية احتياجات المحافظة الجنوبية، إلحاق طب األســـنان والبشـــري 
ببرامـــج تدريبيـــة، توفيـــر األدويـــة لكل األمـــراض، تيســـير حصـــول المواطنين على 
مختلف الخدمات وتخفيف األعباء عنهم، تلبية احتياجات قرى المنطقة الغربية من 
الخدمات، رفع أي ضرر يتعلق بخدمات البنية التحتية وإجراءات فورية لمعالجتها 
ومتابعـــة مـــا َيرد من شـــكاوى المواطنيـــن والتجاوب مـــع مشـــكاتهم واقتراحاتهم. 
هذه التوجيهات وغيرها تعكس رؤية وفكر القيادة الراســـخة وحرصها على تحقيق 

االستقرار االجتماعي واالقتصادي واألمني للبحرين وشعبها.
لقـــد كشـــفت هذه الجائحة مـــا تمتلكه البحرين مـــن إمكانيات ســـاهمت في تخفيف 
تداعياتهـــا وتطويـــر العمـــل فـــي عـــدد مـــن المرافـــق والخدمـــات كالصحـــة والتعليم 
ومختلـــف القطاعات بجانب ضمان تحقيق األمـــن الغذائي والدوائي وتطبيق العمل 
والتعليـــم عـــن ُبعد لمواجهة األزمات والكوارث. وتصدر المشـــهد الحكومي االهتمام 
األول بالمواطن البحريني وتقديم ما يستحق من دعم اجتماعي واقتصادي حفاًظا 

على مستواه المعيشي واإلنساني.
ويقف المواطن البحريني بكل فخر مع إجراءات الحكومة االحترازية بالتزامه التام 
بكل اإلجراءات ومحاربة اإلشاعات وهو ما يعكس الوعي المجتمعي البحريني في 
مواجهـــة الكورونا وتداعياته والتزامه بســـلوكيات الصحـــة والنظافة لتعزيز المناعة 

لديه اآلن وتالًيا. 

وتعمل الحكومة جاهدة على تحسين جميع البرامج الحكومية وبرامج الحماية  «
االجتماعية واستخدام األدوات والحلول الُمبتكرة لتسهيل وصول نتاج هذه 
البرامج إلى المواطنين بما يؤدي لتحقيق المعادلة )تحفيز االقتصاد ورفع 

مستوى معيشة المواطن( بصورة عادلة ومستدامة، وهو ما يتفق مع أهداف 
برنامج الحكومة ورؤية البحرين 2030م.

عبدعلي الغسرة

رؤية راسخة وتنمية دائمة

ُتولـــي غالبية دول العالم أهمّيـــًة متعاظمة للصحافة؛ لّعلة الدور الذي تعيه 
هـــذه الـــدول للســـلطة الرابعـــة وأهميتهـــا الكبرى فـــي صنع القـــرارات على 
مختلف الُصُعد وأداء رسالتها على أكمل األوجه، الذي يتجلى وضوحًا في 
بناء األجيال الواعية ونقل األخبار المتجددة وحماية المجتمع من اإليذاء 
والتشـــويه في انحراف األفكار أو تشـــويه الســـلوكيات واســـتنارة الطريق 
ألفـــراده وجماعاته من ناحية، وفي ســـبيل اقتنـــاء المعلومات المهمة التي 
تعوزهم في تسيير أمورهم الحياتية من ناحية أخرى، بعد إثارة المهّم من 
القضايا في مختلف المجاالت وتســـليط الضوء عليها، مستهدفًة في ذلك 

إكمال نواقصها أو إصاح اعوجاجها.
هـــذه األهميـــة التـــي تلعبهـــا الصحافـــة؛ هي ما دعـــت أبناءنا طلبـــة جامعة 
البحريـــن بكليـــة العلـــوم الصحية قســـم صحة الفـــم واألســـنان ألْن يعيدوا 
“الكـــرة” للصحافـــة فـــي طـــرح معاناتهـــم، بعـــد أْن تقّطعـــت بهم الســـبل مع 
مســـؤولي الجامعـــة، بَحَســـِب مـــا َوَرَد منهـــم لجريـــدة “البـــاد”، فقـــد كانت 
محاوالتهـــم حثيثـــة للحصـــول على إجابة لتســـاؤلهم – قبـــل وبعد جائحة 
كورونا – المتعلق بطرح مقررات دراسية للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١م؛ ليتسنى لهم 

إنهاؤها خال المدة المقررة في )5( فصول، غيَر أّنهم ُجوِبهوا )بالتجاهل!( 
من المعنيين، ناهيك عن )كبوة( نقص الكوادر التعليمية وعيادات التدريب 
وفـــق ما أفادوا! إال أّنهم ورغم أجواء اإلحباط والخشـــية على مســـتقبلهم 
الدراســـي، جـــّددوا محاوالتهم مؤخرًا لعـــّل هناك انفراجـــة تمنحهم فرصة 
اســـتكمال دراســـتهم كبقية أقرانهم في األقسام والتخصصات األخرى، إال 
أّنهم ُجوِبهوا بذات األسلوب، دون أدنى مراعاة لمستقبلهم الذي بدا دامسًا!

نافلة: 
بعد توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لكل الوزارات واألجهزة  «

الحكومية لمتابعة ما َيرد في وسائل اإلعالم والتواصل مع شكاوى المواطنين 
ومالحظاتهم والتجاوب مع ما ُيطرح بأقصى سرعة ممكنة؛ أضحى من 

الّمهم تفعيل دائرة اإلعالم والعالقات العامة بجامعة البحرين باعتبارها 
حلقة الوصل بين الجامعة وجميع وسائل اإلعالم – كما هو وارد في موقعها 
اإللكتروني - واالهتداء بالتوجيه الكريم إزاء ما ُيطرح من قضايا تهّم )بالدرجة 

األولى( أبناءنا وبناتنا في هذا الصرح العلمي الشامخ، بعد أْن َعِهدَناُهم 
الصمَت ُمطواًل.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“طلبة األسنان”... هذا ما يحدث في جامعة البحرين!
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S a l a m  V i l l a s

300 m
2 مساحة

األرض

315 m
2 مساحة

الـــبـنــاء

135,000
BD األسعار

تبدأ من

تصاميم عصرية 

تشطيبات راقية

بنية تحتية متطورة

 أّول
مشـــروع في

ســــــــتــــرة

36155800
حسن حمزة

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

2 موقف2 حمامـمطبخصالة حديقةمجلس
GROUND FLOOR 
الدور األرضي

2 حمام 2 غرفة

الدور األول
FIRST FLOOR غرفة

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

11 – 27057

رقم القيد

مطعم زوايا اليمن

االسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2020-87262 ( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن محمــد رضــا جاســم احمــد عبدالرضــا الســماك بطلــب 
تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيدة ضحى سعيد ابراهيم الدراز ي

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

القيد 10-20322

التاريخ: 2020/6/9
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
اعالن رقم )62915( لسنة 2020

بشان تحویل فرع من موسسة فردية
الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم اليها 
السيد MIDISMAIL SARKER MD HAKIM SARKER نيابة عن السيد عادل 
علي عبدالوهاب سلمان رجب المالك لخليج البحرين لالغذية )مؤسسة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٢٠٣٢٢ طالبــا تحويل الفرع ١٠ من المؤسســة 
الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠٠ خمسة االف 

دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
. عادل علي عبدالوهاب سلمان رجب

MDISMAIL SARKER MD HAKIM SARKER .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

) CR2020-86337 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : دالل علي عبد هللا يوسف

االسم التجاري الحالي : تونتي تو للزهور
االسم التجاري الجديد : قوفندا لالدوات الكهربائية

القيد رقم : 59543 – 5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم)85421 ( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة و الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســيد / إبراهيم محمود حســن حســن المالك ل فيال أومو - مركز ولنس وســبا 
صحــي (مؤسســة فردية) والمســجلة بموجــب القيد رقــم 38264 يطلب تحويل 
المؤسسة المذكور ة بجميع فروعها : الفرع رقم 3 و المسجل تحت اسم تجاري 
فيــال أومــو - مركــز ولنــس وســبا صحــي ،و الفرع رقم 5 و المســجل تحت اســم 
تجــاري فيــال أومــو - مركــز ولنس وســبا صح ،و الفــرع رقم 9 و المســجل تحت 
اســم تجــاري مطعــم ومقهــى الروشــنة إلــى شــركة الشــخص الواحــد، برأســمال 
وقــدره ألــف 1000 دينــار لتصبــح مملوكــة مــن الســيد ابراهيــم محمــود حســن 

ابراهيم حسن .

وزارة الصناعة والتجار ة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2020-85238 ( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : أميره عبدالرسول كاظم إبراهيم

االسم التجاري الحالي : فايف ستايل بوتيك
االسم التجاري : مركز االختيار للتعليم والتدريب

رقم القيد : 71886 – 26

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل  

 ام اند تي القابضة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 132236

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانها تقــدم اليها ام 
انــد تــي القابضة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 132236 ، بتصفية الشــركة 

اختياريا و تعيين نجيب عبد هللا علي ابراهيم سلمان مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ) 21 ( لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: نجيب عبد هللا علي ابراهيم سلمان

33300118
ALIABUTHAKI@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليها شــركة كراج اهل ســوس تضامن بحرينية والمســجلة بموجب القيد 
103739 ، طالبين إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )13865( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
السيد / عباس أحمد متروك محمد حسن المالك لمتروك انتركونتيننتال لحلول 
البناء )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم 117877 بطلب بتحويل        
المؤسســة المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحد ، بــرأس مال وقــدره 10000 
عشــرة آالف دينــار بحرينــي لتصبــح مملوكــة مــن الســيد عبــاس أحمــد متــروك 

محمد حسن. 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )35997( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شير آند بير بيزنس سلوشينز ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدم إليها الســيد / 
CHERYL HENRIQUETA RODRIGUES باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة شــير آنــد 
بير بيزنس سلوشينز ذ.م.م  ،المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب القيد رقم 
90955، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل 
التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانون رقم 

21 لسنة 
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اشترى “لكزس” وسجلها باسم زوجته فقدمت بالغا ضده بالتزوير
ــفـــات ــالـ ــخـ ــمـ ــب الـ ــبـ ــسـ ــل مـــلـــكـــيـــة الــــســــيــــارة إلــــيــــه بـ ــقـ ــنـ ــل بـ ــ ــاطـ ــ ــرف ومـ ــ ــتـ ــ اعـ

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى، غيابيا، مواطنا اشــترى ســيارة من 
نوع “لكزس” وزّور توقيع زوجته وحّولها باسمها دون علمها، وعندما اكتشفت 
األمــر بالصدفــة أبلغــت ضده األخيــرة؛ ألنه رفض نقــل الملكية باســمه،وذلك 

بسجنه لمدة 5 سنوات وأمرت بمصادرة المحرر المزور.
وتتحصـــل الواقعـــة فـــي أن المجني عليها 
دخلـــت على تطبيـــق اإلدارة العامة للمرور 
من هاتفهـــا النقال للتأكد عمـــا إذا ارتكبت 
مخالفـــات مروريـــة بواســـطة مركبتها من 
نوع “لكزس” من عدمه، فاكتشـــفت وجود 
مركبـــة أخـــرى أيضـــا مـــن نـــوع “لكـــزس” 
مســـجلة باســـمها، وعليها مخالفة مرورية 
بقيمـــة 50 دينـــارا، وأن زوجها )المتهم( هو 
من قـــام بنقل ملكية تلك المركبة باســـمها 

دون علمها، بعدما أقر لها بذلك.
وتشـــير التحقيقات إلى أن المتهم تواصل 
مـــع الشـــاهد الثانـــي، الـــذي كان قد عرض 

مركبتـــه للبيـــع، واتفـــق معـــه على شـــرائها 
فتوجهـــا إلـــى اإلدارة العامـــة للمـــرور لكي 
ينقالن الملكيـــة فيما بينهما، وعندما تبين 
بأن المتهم ترتبت عليه مخالفات مرورية 
تصـــل إلى 500 دينار، أخرج بطاقة الهوية 
الخاصـــة بزوجته، وقرر تســـجيل المركبة 

باسمها.
وبالفعـــل أخـــذ اســـتمارة تحويـــل الملكية 
مـــن اإلدارة العامة للمـــرور وبطاقة الهوية 
المذكـــورة وســـلمهما إلى شـــخص مجهول 
مـــلء  مـــن  بذلـــك  فمكنـــه  برفقتـــه(  )كان 
بيانات صلب االســـتمارة وتذييلها بتوقيع 

منســـوب صـــدوره إلـــى زوجتـــه بعلمه، ثم 
ســـلمها للموظف بقسم تســـجيل المركبات 
بـــاإلدارة؛ بنيـــة اســـتعمال مـــا تحتويه من 
بيانـــات كبيانات صحيحـــة، والذي انطلت 
عليـــه بعـــد أن دقـــق عليهـــا ثـــم صادقهـــا 

بتوقيعها وختم اإلدارة.
االســـتمارة  تلـــك  الموظـــف  مســـح  كمـــا 
وأدخلهـــا  “الســـكانر”  الضوئـــي  بالماســـح 
بـــاإلدارة،  الخـــاص  اإللكترونـــي  بالنظـــام 
وحـــول ملكيـــة الســـيارة إلكترونيـــا باســـم 

المجني عليها.
وثبـــت بتقرير خبيـــر التزييف والتزوير أن 
المجنـــي عليهـــا لـــم تحـــرر أي مـــن بيانات 
الســـتمارة  المشـــتري  وتوقيـــع  وصلـــب 
تحويـــل ملكيـــة المركبـــة وإنمـــا هـــو مزور 

عليها.
خـــالل  عليهـــا  المجنـــي  الزوجـــة  وأكـــدت 
التحقيق معها أنها اتصلت هاتفيا بزوجها، 

وســـألته عن تلك الســـيارة وسبب ملكيتها 
إليهـــا، فأجابهـــا بأنه اشـــترى تلك الســـيارة 
وسجلها باســـمها، فطلبت منه نقل ملكتها 
إليه ولكنـــه أخذ يماطل فـــي ذلك، مؤكدة 
عدم علمها أو رضاها عن تسجيل السيارة 
باســـمها، وأن التوقيـــع المذيـــل علـــى تلك 
االستمارة ال يعود لها وأن زوجها هو الذي 

زوره.
كما أفاد بائع الســـيارة بأنه اتفق مع المتهم 
علـــى بيعـــه الســـيارة مقابـــل 2500 دينـــار، 
اســـتلم منه نصـــف المبلغ، على أن يســـتلم 
الباقـــي بعـــد تحويـــل الملكيـــة باســـمه، إذ 
التقيا في اليـــوم التالي في اإلدارة العامة 
ال  شـــخص  برفقتـــه  كان  والـــذي  للمـــرور، 
يعرفه، وعندما توجهوا لقســـم المخالفات 
اتضـــح أن عليـــه العديـــد مـــن المخالفـــات 
المروريـــة تصل إلـــى 500 دينـــار، فما كان 
منـــه إال أن أخـــرج بطاقتـــه زوجتـــه علـــى 

الفـــور وأخبـــره بأنـــه سيســـجلها باســـمها، 
وأخذ االســـتمارة وعاد بعد فترة بعد ملء 

بياناتها.
فأحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمـــة علـــى 
اعتبار أنه في غضون العام 2017، ارتكب 

اآلتي:
بطريـــق  مجهـــول  وآخـــر  اشـــترك  أوال: 
المســـاعدة فـــي تزويـــر محـــرر رســـمي هو 
اســـتمارة تحويـــل ملكيـــة مركبـــة صـــادرة 
مـــن اإلدارة العامة للمرور شـــعبة ترخيص 
ببيانـــات  المجهـــول  أمـــد  بـــأن  المركبـــات 
بيانـــات  مـــن  فمكنـــه  زوجتـــه  المدعـــوة 
االســـتمارة ومهرها بتوقيع مزور منسوب 
صـــدوره إليهـــا ثـــم قدمهـــا إلـــى الموظـــف 
حســـن النيـــة الـــذي اعتـــد بصحـــة بياناتها 
بعدمـــا انطلـــت عليه فتمـــت الجريمة بناء 

على تلك المساعدة.
ثانيـــا: اســـتعمل المحـــرر المـــزور موضوع 

َر مـــن أجلـــه مع علمه  التهمـــة أوال فيمـــا ُزوِّ
بتزويره بأن قدمه إلى الموظف المختص 

باإلدارة العامة للمرور.
عـــام حســـن  مـــع موظـــف  اشـــترك  ثالثـــا: 
إدخـــال  فـــي  المســـاعدة  بطريـــق  النيـــة 
بيانـــات تخص إحدى الجهـــات الحكومية 
بنظـــام تقنيـــة المعلومـــات علـــى نحـــو من 
شـــأنه إظهـــار بيانـــات غير صحيحـــة على 
أنهـــا صحيحـــة بنيـــة اســـتعمالها كبيانـــات 
صحيحـــة، وذلك بـــأن قام الموظـــف العام 
حســـن النية بإدخال بيانات االستمارة في 
نظـــام تقنيـــة المعلومات الخـــاص باإلدارة 
العامـــة للمـــرور، وقد تمـــت الجريمـــة بناء 

على تلك المساعدة.
رابعا: اســـتعمل بســـوء نية بطاقـــة الهوية 
الخاصـــة بزوجتـــه وانتفـــع بها بغيـــر وجه 
حق بأن قدمها للموظف في اإلدارة العامة 

للمرور.
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تأديـــب  مجلـــس  أصـــدر 
المحاميـــن بجلســـته المنعقـــدة 
قـــراره   ،2020 مايـــو   11 فـــي 
فـــي دعـــوى التأديـــب المقامـــة 
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  مـــن 
اإلسالمية واألوقاف )بصفته(، 

ضد أحد المحاميـــن المجازين 
أمـــام محكمـــة التمييـــز، وجاء 
منطوقه كالتالي: )قرر المجلس 
بأغلبيـــة اآلراء توقيـــع عقوبـــة 
المنع مـــن مزاولـــة المهنة لمدة 

شهر( بحق المحامي المذكور.

منع محاٍم من مزاولة المهنة شهًرا

“المنازعات” تعلن مقاضاة قطريين بينهم اثنان من العائلة الحاكمة
أغذيـــة شـــركة  لصالـــح  دينـــار  ألـــف  و80  مالييـــن   4 اقترضـــوا 

مـــن المقرر أن تنظـــر غرفة البحرين 
فـــي جلســـتها  المنازعـــات  لتســـوية 
فـــي  الجـــاري،  يونيـــو   24 بتاريـــخ 
دعـــوى مرفوعـــة مـــن أحـــد البنـــوك 
ضد شـــركتين قطريتين واثنين من 
العائلـــة القطريـــة الحاكمة باإلضافة 
إلـــى ســـيدة قطريـــة ورجـــل أعمـــال 
البنـــك،  فيهـــا  ويطالـــب  آســـيوي، 
المدعـــى عليهـــم الســـتة أن يدفعـــوا 
لصالحـــه مبلـــغ 4 مالييـــن و80 ألفـــا 
و715 دينارا و292 فلسا، عبارة عن 
مبالـــغ ممنوحـــة للمذكورين من قبل 

البنك المتضرر.
وجاء في إعالن مدير الدعوى لدى 

غرفـــة البحرين لتســـوية المنازعات 
هيئـــة  وتشـــكيل  الدعـــوى  لالئحـــة 
المصـــرف  أن  المنازعـــات،  تســـوية 
المدعـــي يطلـــب مـــن هيئة تســـوية 
النـــزاع، أوال: إلـــزام المدعـــى عليهم 

ومنفرديـــن  مجتمعيـــن  جميعـــا 
مبلغـــا  لـــه  يـــؤدوا  بـــأن  بالتضامـــن 
وقـــدره 4 مالييـــن و80 ألفـــا و715 
دينـــارا و292 فلســـا، هـــو عبـــارة عن 
للمدعـــى عليهـــا  الممنوحـــة  المبالـــغ 

بموجـــب  أغذيـــة(  )شـــركة  الثانيـــة 
عقـــود مرابحـــة والفوائـــد االتفاقية 
حتـــى تاريخ 21 فبرايـــر 2019، بعد 
أن تـــم خصـــم مـــا ســـددته المدعـــى 
عليهـــا الثانية مـــن قيمة القرض، مع 
إلزامهـــم بالفائـــدة القانونيـــة بواقـــع 
10 % مـــن تاريـــخ المطالبـــة وحتى 
الســـداد التام والمصروفات ومقابل 

أتعاب المحاماة.
كما طالب المدعي احتياطيا بفسخ 
عقد المرابحة المؤرخ في 9 نوفمبر 
2017، والمعدل بتاريخ 29 ديسمبر 
عليهـــم  المدعـــى  وإلـــزام   ،2017
يـــؤدوا  بـــأن  بالتضامـــن والتضامـــم 

للمدعي المبلغ المذكور آنفا.
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السجـــــن 5 سنـــــــوات لمـــــزّور وســارق سيـــــــارة
بــــــــاعــــــــهــــــــا مـــــــــــع ابـــــــــــــــن خــــــــالــــــــتــــــــه لــــــــــــ “الــــــــــســــــــــكــــــــــراب”

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية األولى شابين )أبناء خالة( بسرقة سيارة موديل 1998 وبيعها لصالح “سكراب” باستعمال 
بطاقة هوية شخص آخر، وعند القبض عليهما تبين أن أحدهما متعاط للمخدرات، وقضت بمعاقبة األول بسجنه لمدة 5 
سنوات عن تهم السرقة والتزوير، وكذلك بحبسه لمدة 6 أشهر وبتغريمه 100 دينار عن تهمة التعاطي، في حين حبست 
المتهم الثاني لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

وأوضحـــت فـــي أســـباب حكمهـــا أنه 
نظـــرا لظـــروف الدعوى ومالبســـاتها، 
فإنهـــا رأت مـــا يحمـــل علـــى االعتقاد 
بـــأن المتهـــم الثانـــي لـــن يعـــود إلـــى 

ارتـــكاب جريمـــة جديدة األمـــر الذي 
تقضـــي معـــه بوقـــف تنفيـــذ العقوبـــة 
عمـــال بالمادتيـــن 80 و81 مـــن قانون 

العقوبات.

وتتمثل الواقعة في أن مركز شـــرطة 
مدينـــة حمـــد الجنوبـــي تلقـــى بالغـــا 
مفاده أن المجني عليه الثاني بتاريخ 
12 يناير 2020 ركن ســـيارته )كامري 

موديـــل 1998( فجرا بجوار مســـكنه، 
وبعد ساعات عدة، حدود الساعة 11 
صباحا، اكتشـــف أن شـــخصا مجهوال 
تمكـــن مـــن ســـرقة ســـيارته، والتـــي 
يوجـــد فيهـــا أوراق عـــدة خاصـــة بـــه 

وأبنائه.
وبعد مرور 6 أيام تلقى المجني عليه 
الثاني رســـالة هاتفية تضمنت العثور 
على ســـيارته في “ســـكراب” بمنطقة 
العامـــل  ســـأل  عندمـــا  وأنـــه  الهملـــة، 

فيـــه قـــرر أنه اشـــترى الســـيارة بمبلغ 
80 دينـــارا مـــن المجنـــي عليـــه األول 
وسلمه صورة من بطاقته الشخصية؛ 

بموجب عقد بيع سيارة.
فتم التواصل مع المجني عليه األول 
الذي نفى أن يكون هو بائع الســـيارة، 
خصوصـــا أنـــه فقد محفظتـــه بتاريخ 
اســـتخرج  2019، وقـــد  31 ديســـمبر 
بطاقـــة هوية أخرى )بـــدل فاقد(، وما 
أثبـــت ذلـــك هـــو أن العامـــل أكـــد أن 

المجنـــي عليـــه األول ليـــس هـــو ذات 
الشخص الذي باعه تلك السيارة.

وبالبحث عن المشـــتبه بهم تم عرض 
صـــورة المتهـــم األول علـــى العامـــل، 
والـــذي تعـــرف عليـــه وأفـــاد بأنـــه هو 
الشخص الذي باعه “لكامري”، والذي 
عند القبض عليه اعتر على مشـــاركة 
ابـــن خالتـــه له فـــي ارتـــكاب الواقعة، 
مبينـــا أنه شـــّغل الســـيارة المســـروقة 

بواسطة مفك براغي “سكروب”.

عباس إبراهيم
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قــوات حفتــر تدفــع بتعزيــزات عســكرية كبيرة إلى ســرت

فرنسا: سياسة تركيا بليبيا “عدوانية” وغير مقبولة

دفــع “الجيــش الوطنــي الليبي” بقيادة خليفة حفتر بتعزيزات عســكرية 
إضافيــة إلــى مدينــة ســرت؛ اســتعدادا لهجــوم محتمــل من قبــل قوات 
لغرفــة عمليــات  اإلعالمــي  المركــز  الوطنــي.  وذكــر  وفــاق  ل ا ة  ـ حكومـ
“الكرامــة” التابعــة لـ “الجيش الوطني الليبي”، أمس األحد، عبر “تويتر”، 
أن قــوات “الكتيبــة 302 صاعقــة” توجهــت إلــى غــرب المدينــة، مرفقــة 

التغريدة بهاشتاغ “سرت خط الموت”.

ونشـــر المركز اإلعالمـــي صورا أظهرت 
تحرك رتل كبير يضم عشـــرات اآلليات 
العســـكرية تحمـــل عتادا وأفـــرادا نحو 

سرت.
وفي غضون ذلك، أكد مصدر عســـكري 
أن  الروســـية  “تـــاس”  لوكالـــة  ي  ـ ـ ـ ل ح م
الليبـــي” اســـتقدم  الوطنـــي  ـش  ـ “الجيـ
تعزيـــزات عســـكرية إلـــى غرب ســـرت، 
مشددا على أن “القوات المسلحة على 
أهبـــة االســـتعداد القتالـــي للتطـــورات 

المحتمة”.
وأضـــاف المصـــدر “نتوقـــع أن الفتـــرة 
كثيـــرة،  أحداثـــا  د  ه ـ ـ ـ ش ت س ة  ـ ـ ـ ل ب ق م ل ا
ســـيناريوهات  تعدون ألي  ـ ـ مسـ ا  ـ ـ ـ ن ن إ

لتطورها”.
إلى ذلك، صّعدت باريس موقفها أمس 
األحـــد تجـــاه التدخـــالت التركيـــة في 
ليبيـــا، واصفـــة إياهـــا بـ”غيـــر المقبولة” 
ومؤكدة أن “فرنســـا ال يمكنها الســـماح 
بذلك”، وفق ما صدر عن قصر الرئاسة 

“اإلليزيه”.
وقالت فرنســـا، التي تكثف منذ أشـــهر 
انتقاداتها لألطمـــاع اإلقليمية التركية، 
إنهـــا الحظـــت “سياســـة أكثـــر عدوانية 
وتصلًبـــا مـــن قبل تركيا مع نشـــر ســـبع 
ـاك الحظـــر  ـ ا وانتهـ ـ ـ ـة ليبيـ ـ ـ ـفن قبال ـ سـ
المفـــروض علـــى التســـليح”. وأضافت 
ك  ا ر ـ ـ ـ ت أل ا “ ّن  أ ة  ي ـ ـ ـ س ن ر ف ل ا ة  ـ ـ ـ س ا ئ ر ل ا
يتصرفـــون بطريقـــة غيـــر مقبولـــة عبر 
ي  ـ ـ سـ األطل ل  ما ـ ـ شـ ف  ـ ـ ـ حل تغالل  ـ ـ سـ ا
ــا الســـماح  )الناتـــو(، وال يمكـــن لفرنسـ

بذلك”.
إيمانويـــل  الرئيـــس  أن  ت  ـ ـ ـ ح ض و أ و
ماكـــرون تباحـــث بهـــذا الشـــأن خـــالل 
األســـبوع الماضي مع نظيره األميركي 
دونالـــد ترامـــب “وســـتجري مباحثـــات 
المقبلـــة  ابيع  ـ ـ ـالل األسـ ـ ا خـ ـ ـ ـ خصوًص
مـــع شـــركاء حلـــف شـــمال األطلســـي 

المنخرطين ميدانًيا”.
وســـبق لماكـــرون أن أعـــرب عن أســـفه 

لصمـــت الحلـــف الذي يضـــم تركيا، عن 
ــى  ـة علـ ـ ـكرية التركيـ ـ ـات العسـ ـ الهجمـ
ـي  ـ ـلحة فـ ـ ـة المسـ ـ ـات الكرديـ ـ الجماعـ
ســـوريا، حليفـــة القـــوى الغربيـــة فـــي 
مكافحـــة الجماعـــات اإلرهابيـــة فـــي 
ســـوريا. وقال في نوفمبـــر الماضي إّن 
حلف شمال األطلســـي صار يعاني من 

“موت سريري”.
وكان االتحـــاد األوروبي طلب الجمعة 
مســـاعدة الحلـــف فـــي فـــرض احتـــرام 
حظر التســـليح علـــى ليبيـــا، وذلك بعد 
منع القوات التركية لسفن أوروبية من 

تفتيش سفينة مشبوهة.
ـي تثيرهـــا  ـ تـ ل ا اع  ـ ـ ـل األطمـ ـ ـي ظـ ـ وفـ
عمليـــات التنقيـــب عن الغاز في شـــرق 

البحر المتوسط، تقّدم تركيا الدعم إلى 
حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

ووّقعت تركيا في نوفمبر اتفاًقا مثيًرا 
للجـــدل مـــع حكومة الوفـــاق، يتيح لها 
توســـيع نطاق التنقيب عن الغاز شـــرق 

المتوسط.
ـن االتفـــاق واجـــه رفـــض اليونـــان  ـ لكـ
ومصـــر وقبرص، وهي الـــدول المعنية 

بالحدود البحرية في تلك المنطقة.
عمليـــات  ديًثـــا  ح ة  ر ـ ـ ـ ق ن أ ت  ذ ـ ـ ـ ف ن و
تنقيـــب قـــرب جزيـــرة قبرص، مـــا أثار 
احتجاجـــات الـــدول المجـــاورة، وهـــي 
جمهوريـــة قبـــرص واليونـــان ومصـــر، 
إضافـــة إلـــى االتحـــاد األوروبـــي الذي 

هدد تركيا بعقوبات.

     عواصم ـ وكاالت

وحدات لقوات “الجيش الوطني الليبي”

القاهرة ـ وكاالت

قضـــت محكمة جنايـــات أمن الدولة 
فـــي مصـــر، أمـــس األحـــد بمعاقبة 3 
متهميـــن من عناصر جماعة اإلخوان 
باإلعـــدام شـــنقا، وبالســـجن المؤبـــد 
لــــ 8 آخريـــن؛ التهامهـــم فـــي محاولة 
ـكندرية  ـ ـن اإلسـ ـ ـر أمـ ـ ـال مديـ ـ اغتيـ

األسبق اللواء مصطفى النمر.
وتعـــود الواقعـــة إلى 24 مـــارس من 
ـوة  ـ ـ ـرت عب ـ 2018، إذ انفجـ ام  ـ ـ العـ
ناسفة في شارع المعسكر الروماني 
بمنطقة رشـــدي بمدينة اإلسكندرية، 
واســـتهدف الهجـــوم موكـــب مديـــر 
األمن اللواء مصطفى النمر، الذي لم 

يكن موجودا بالموكب.
وأســـفر الهجوم عن مقتل شرطيين 
ن عناصـــر  ـ ـ ـ م ن  ـ ـ ـ آخري  3 ة  ـ ـ ـ ب وإصا

الشرطة جراء التفجير.
وتبين من التحقيقـــات أن المتهمين 
من عناصر جماعة اإل خوان، ونفذوا 
العملية بتكليف من قيادات الجماعة 

الهاربين والمقيمين في تركيا.
وأمر النائب العام الســـابق المستشار 
نبيـــل أحمد صـــادق بإحالة 11 متهًما 
إلـــى محكمـــة جنايـــات أمـــن الدولـــة 
ــادة  ــم بتولـــي قيـ ــوارئ؛ التهامهـ طـ
واالنضمام لحركة “حسم” المسلحة.

مصر: اإلعدام والمؤبد لـ 11 إخوانيا

عواصم ـ وكاالت

اعتقل رجل أعمـــال كولومبي تتهمه 
الســـلطات األميركيـــة بـــإدارة شـــبكة 
غســـل األموال لنظام نيكوال مادورو 
فـــي فنزويـــال فـــي أرخبيـــل الجزيرة 
اإلفريقية في الرأس األخضر، والذي 
ـات  ـ ــي صفقـ ـيط فـ ـ ــب دور الوسـ لعـ
النفـــط مقابـــل الذهـــب بيـــن إيـــران 
وفنزويـــال خـــالل األســـابيع األخيرة. 
ووفقـــًا لوكالـــة “رويترز” تـــم اعتقال 
أليكس صعب عندما توقفت طائرته 
المســـجلة فـــي ســـان مارينـــو للتزود 
بالوقـــود فـــي الـــرأس األخضـــر فـــي 
طريقهـــا مـــن كاراكاس إلـــى إيـــران. 

وقالت نيكول نافاس أوكسمان، 
المتحدثـــة باســـم وزارة العدل 
األميركيـــة، إن صعـــب اعتقل 
الســـبت، فـــي الـــرأس األخضر 

ـر  ـ ــعار أحمـ ــى إشـ ـاء علـ ـ بنـ
مـــن اإلنتربـــول. وأكـــدت 

ماريـــا دومينغيـــز، محاميـــة صعـــب 
في الواليـــات المتحدة، اعتقاله. لكن 
ليس لدى الواليات المتحدة معاهدة 
س  أ ر ـ ـ ـ ل ا ع  ـ ـ ـ م ن  ـ ـ ـ ي م ر ج م ل ا م  ي ل ـ ـ ـ س ت ل
األخضـــر، ولـــم يتضح علـــى الفور ما 

الذي سيحدث بعد ذلك.
وتتهـــم الحكومـــة األميركيـــة صعب 
بأنه واجهة لشبكة واسعة من غسيل 
األمـــوال والفســـاد فـــي فنزويـــال من 
خـــالل شـــركات وهميـــة فـــي تركيـــا 
ا  ـ ـ ـ ي ا وكولومب ـ ـ ـ م ن وب غ  ـ ـ ـ كون غ  ـ ـ ـ وهون

والمكسيك.
العـــدل األميركيـــة  ـت وزارة  ـ واتهمـ
فـــي يوليـــو 2019 صعـــب ورجل 
أعمال آخر برشـــوة المســـؤولين 
ــل نحـــو  ــن وتحويـ الفنزويلييـ
ر  ال و د ن  و ـ ـ ـ ي ل م  3 5 0
ــي  ـابات فـ ـ ــى حسـ إلـ

الخارج.

اعتقال منسق صفقات النفط بين فنزويال وإيران

واشنطن ـ وكاالت

اندلعـــت احتجاجـــات في واليـــة جورجيا بعـــد مقتل رجل 
أســـود قـــاوم االعتقال واســـتولى على ســـالح ألحد ضباط 
الشـــرطة، وهـــو األمر الذي دفع الشـــرطة بالـــرد عليه، وقام 
المتظاهـــرون بإغـــالق أحـــد الطـــرق الرئيســـة فـــي الواليـــة 
وأحرقـــوا أحـــد المطاعـــم الســـريعة التـــي وقـــع الحـــادث 

بجوارها.
وفي التفاصيل، قالت رئيسة بلدية مدينة أتالنتا األميركية 
إن قائدة شـــرطة المدينة قدمت استقالتها يوم السبت بعد 
خروج مظاهرات احتجاجا على مقتل شـــاب أســـود بنيران 
الشـــرطة عقـــب نومـــه في ســـيارته وهـــي في طابـــور أحد 
مطاعـــم الوجبـــات الســـريعة. وقـــال عمدة المدينة “بســـبب 
رغبتهـــا فـــي أن أتالنتا تكون نموذجـــا لإلصالح الهادف في 
جميـــع أنحـــاء البلـــد عرضت رئيـــس الشـــرطة التنحي فورا 
كرئيس للشرطة حتى تتمكن المدينة من المضي قدما في 
اإلصالح وإعادة بناء الثقة، وفقا لشبكة “فوكس نيوز”. من 
جانـــب آخـــر، تعالت األصـــوات الداعية إلى اســـتقالة عمدة 
مدينـــة ســـياتل جينـــي دوركان بســـبب تخبطها وســـماحها 
للمخربيـــن باحتالل منطقة تعتبر إحـــدى المناطق الحيوية 

وواحدة من نقاط الشرطة الرئيسة للعاصمة.
واتهـــم الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب عمـــدة المدينة 
جيني دوركان بتدميرها، وقال في تغريدة له “تقول عمدة 
ســـياتل، عن اســـتيالء األناركيين على مدينتهـــا، إنه صيف 
الحـــب. هـــؤالء الديمقراطيـــون الليبراليـــون ليـــس لديهـــم 
أي فكـــرة، يحـــرق اإلرهابيون مدننا وينهبونهـــا، ويعتقدون 
أنهم رائعون حتى الموت. يجب إنهاء هذا االســـتيالء على 

سياتل اآلن!”

من تظاهرات أميركا 

مطالب باســتقالة عمدة سياتل.. وترامب: اإلرهابيون يحرقون مدننا
تظاهرات بجورجيا بعد مقتل رجل قاوم االعتقال

عواصم ـ وكاالت

أظهـــر إحصـــاء لوكالـــة “رويتـــرز”، أمـــس 
األحـــد، أن أكثر من 7.83 مليون شـــخص 
أصيبوا بفيروس كورونا المســـتجد على 
مســـتوى العالـــم، وأن 429881 شـــخصا 

توفوا جراء اإلصابة بالمرض.
وشـــملت حـــاالت اإلصابة أكثـــر من 210 
دول ومنطقـــة فـــي أنحـــاء العالـــم منـــذ 
ظهور الفيروس في الصين في ديســـمبر 

عام 2019، بحسب “رويترز”.
ومـــا زالـــت الواليـــات المتحـــدة تتصـــدر 
القائمة على مستوى العالم من حيث عدد 
اإلصابـــات والوفيات بمـــرض كوفيد19- 
حيث بلغـــت اإلصابات مليونين و82 ألفًا 
و162 حالـــة والوفيـــات 115216، تليهـــا 
البرازيل بإصابات بلغت 850514 شخصًا 
في حين بلغت الوفيات 42720 شخصًا. 

وتليهما بريطانيا ثّم إيطاليا وفرنسا.
وحتـــى اليـــوم، أعلنـــت الصيـــن )بـــدون 

احتســـاب مـــاكاو وهونـــغ كونـــغ( 4634 
وفاة من أصل 83132 إصابة )57 إصابة 
جديدة بين الســـبت واألحد( تعافى منها 

78369 شخصًا.
وبحســـب تعداد لوكالـــة “فرانس برس”، 
أحصـــت أوروبـــا أمس األحـــد ، 187550 
وفـــاة من أصـــل 2393826 إصابـــة فيما 
بلـــغ عـــدد الوفيات المعلنة فـــي الواليات 

المتحـــدة وكنـــدا 123599 )2172934 
إصابـــة(، وأميـــركا الالتينيـــة والكاريبـــي 
ـات(،  ـ 1614810 إصابـ ـاة ) ـ 78293 وفـ
وآســـيا 22824 وفـــاة )822639 إصابـــة( 
والشرق األوسط 11591 وفاة )548026 
إصابـــة( وإفريقيـــا 6301 وفاة )233992 
 8710 131 وفـــاة ) إصابـــة( وأوقيانيـــا 

إصابات(.

نقل مصاب بكورونا للمستشفى في المكسيك

الواليــات المتحــدة تتصــدر القائمة على مســتوى العالم
إصابات كورونا تتخطى الـ 7.83 مليون حالة

دبي ـ العربية نت

تتســـع االحتجاجـــات في أفغانســـتان 
الالجئيـــن  مـــع  يـــران  إ ل  ـ ـ ـ م تعا ى  ـ ـ ـ عل
والباحثيـــن عـــن العمـــل األفغـــان على 
أراضيهـــا وقتل البعـــض منهم، وتجمع 
في األيام األخيرة المحتجون األفغان 
ا  ـ ـ ران، خصوصـ ـ ـ ـ ي إ ات  ـ ـ ـ ي ام ممثل ـ ـ مـ أ
فـــي العاصمـــة كابـــول ومدينـــة هرات 

المجاورة لحدود إيران الشرقية.
ـو  ـ ـردت عضـ ـ ار، غـ ـ ـ ـذا اإلطـ ـ ـي هـ ـ وفـ
مجلـــس النـــواب األفغاني مريم ســـما، 
علـــى “تويتـــر” واحتجـــت بشـــدة على 
ي  ـ ـ ـ ف ي  ـ ـ ـ ن ا األفغ فير  ـ ـ سـ ل ا ء  تدعا ـ ـ سـ ا
طهران إلى وزارة الخارجية اإليرانية 

علـــى خلفيـــة االحتجاجـــات فـــي 
أفغانستان ضد إيران.

ـما فـــي  ـ ـة سـ ـ ـت النائبـ ـ وكتبـ
تغريدتها: “أغرقوا وأحرقوا 

أهلنـــا، واآلن تأتـــي وزارة 
الخارجيـــة اإليرانيـــة 

وتستدعي ســـفيرنا بال خجل للتنديد 
باحتجـــاج شـــعبنا على هـــذه الجريمة 
وهـــذا القتـــل، هـــذا هـــو ســـلوك الدولة 
الجارة المســـلمة، إنها الوقاحة بعينها، 
العـــار لوزارة خارجيتنا التي لم تحتج 
على ذلك، نحن لن ننس هذه الجرائم، 

على وزارة الخارجية أن ترد”.
وعلى صعيـــد متصل، قـــال المتحدث 
باســـم حزب التضامن األفغاني سيلي 
غفار أمس األحد “إنه يجب استدعاء 
ـل  ـ ـ “قت ة  ـ ـ ه بتهمـ ـ ـ ـ ـي ومحاكمت ـ ـ ئ خامن
اآلالف مـــن أبنـــاء الشـــعب اإليرانـــي” 
ردا علـــى اســـتدعاء وزارة الخارجيـــة 
اإليرانية لســـفير أفغانســـتان لدى 
طهـــران”. وكتـــب ســـيلي غفار 
ب  ـ ـ ـ ج ي “  : ” ك و ب ـ ـ ـ س ي ف “ ي  ـ ـ ـ ف
اســـتدعاء خامنئـــي وغيـــره 
من الجالديـــن الحاكمين في 

إيران ومحاكمتهم”.

نائبة أفغانية: إيران أغرقتنا وأحرقتنا
عدن ـ وكاالت

معمـــر  اليمنـــي  اإلعـــالم  ر  ـ ـ ـ ي وز ذر  ـ ـ حـ
اإلريانـــي، من خطـــورة األوضـــاع التي 
ـن فـــي مناطـــق  ـ ـال اليمـ ـ ا أطفـ ـ ـ يعانيهـ
ســـيطرة ميليشـــيا الحوثـــي المتمـــردة 
المدعومـــة من إيران، وذلـــك  في اليوم 

العالمي لمكافحة عمل األطفال.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية )ســـبأ( عن 
الوزيـــر اإلريانـــي “فـــي اليـــوم العالمـــي 
لمكافحة عمل األطفال، نتذكر عشرات 
اآلالف مـــن األطفـــال اليمنييـــن الذيـــن 
اســـتدرجتهم الميليشـــيا الحوثيـــة مـــن 
منازلهـــم ومقاعد دراســـتهم وأحيائهم، 
وغســـلت أدمغتهـــم باألفـــكار الطائفيـــة 

ـعب  ـ ـى الشـ ـ ـ ـة عل ـ ـ ة الدخيل ـ ـ اإلرهابيـ
دورات  ـ ـ ـ ل م  ـ ـ ـ ه ي، وأخضعت ـ ـ ـ يمن ل ا
عســـكرية وزجت بهم في جبهات 

القتال خدمة لنظام إيران”.
أن  ي  ـ ـ ـ ن ا اإلري ح  ـ ـ وأوضـ
أطفال اليمن في مناطق 

سيطرة الميليشـــيا يدفعون ثمنًا باهظًا 
منـــذ االنقالب الحوثي علـــى الحكومة، 
جـــراء انهيـــار شـــبكة الخدمـــات العامة 
ـردي  ـ ـ ة وت ـ ـ ـ ة الصحي ـ ـ ـ ي الرعا اب  ـ ـ ـ وغي
ـية،  ـ ـة والمعيشـ ـ ـاع االقتصاديـ ـ األوضـ
ـة  ـ ـ ل ر والبطا ـ ـ ـدالت الفقـ ـ ـول معـ ـ ووصـ
والمجاعة لمســـتويات قياســـية؛ بسبب 
نهب المرتبات وشـــلل القطـــاع الخاص 

وارتفاع األسعار.
وأشار اإلرياني إلى أن  مئات اآلالف من 
أطفـــال اليمن، هم ضحيـــة ألكبر عملية 
تجريـــف تنفذهـــا الميليشـــيا الحوثيـــة 
نقـــالب،  ال ا ذ  ـ ـ ـ ن م ي  ـ ـ ـ م ي ل ع ت ل ا ع  ا ـ ـ ـ ط ق ل ل
ع  ـ ـ ـ ف د ل ح  ـ ـ ـ ض ا و ط  ـ ـ ـ ط خ م ن  ـ ـ ـ م ض
الطلبـــة خارج مقاعد الدراســـة 
ال  ـ ـ ـ قت ل ا ات  ـ ـ ـ ه اق بجب ـ ـ لاللتحـ
ع  ـ ـ ـ م ت ج م ل ا ل  ـ ـ ـ ي ه ج ت و
خ  ـ ـ ومسـ ده  ا ـ ـ فسـ وإ

هويته الوطنية. 

اإلرياني: الحوثي يستغل أطفال اليمن

العراق.. هجوم صاروخي 
على قاعدة التاجي

اروخــي، مساء السبت،  استهدف هجوم صــ
قاعدة التاجي الجوية في العراق التي تضم 
ــن التحالف الـــذي تــقــوده الــواليــات  قـــوات م
ــت قــــوات األمـــن  ــمــتــحــدة، بــحــســب مـــا قــال ال

العراقية ومسؤول في التحالف.
وكشفت قوات األمن العراقية إن الصواريخ، 
ــداد، لــم تلحق  ــغـ ــتــي أطــلــقــت مــن شــمــال بـ ال
أضـــرارا بقاعدة التاجي، الواقعة على بعد 
85 كيلو مترا شمال العاصمة العراقية، فيما 
ــتــحــالــف العسكري  ــمــســؤول فــي ال أوضـــح ال
ــجــزء الــذي  أن المقذوفات سقطت خــارج ال

تتمركز فيه قوات التحالف.

ناشد البابا فرنسيس أمس األحد طرفي  «
الحرب األهلية في ليبيا السعي إلى السالم 
وحث المجتمع الدولي على تسهيل إجراء 

محادثات وعلى حماية الالجئين والمهاجرين 
الذين وصفهم بضحايا القسوة.  وأطلق البابا 

مناشدة مليئة بالعاطفة يوم األحد خالل عظته 
في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان وقال 

إنه يشعر باأللم من الموقف في ليبيا. وليس 
لدى ليبيا سلطة مركزية مستقرة منذ اإلطاحة 

بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف 
شمال األطلسي في 2011.  وقال البابا فرنسيس 

”أرجوكم! أحث جميع المنظمات الدولية ومن 

لديهم مسؤوليات سياسية وعسكرية باستئناف 
البحث، بقناعة وحزم، عن طريق إلنهاء العنف 
يؤدي للسالم واالستقرار ووحدة البالد“.  وقال 

البابا، في إشارة فيما يبدو لجائحة فيروس 
كورونا المستجد، عن المهاجرين والالجئين 
وطالبي اللجوء ”الوضع الصحي قد زاد من 

حدة أوضاعهم البائسة وجعلهم أكثر عرضة 
ألشكال االستغالل والعنف“.  وتابع في مناشدته 

قائال ”هناك قسوة. أدعو المجتمع الدولي، 
أرجوكم! تبنوا محنتهم بجدية واهتمام... اإلخوة 

واألخوات.. لدينا جميعا مسؤولية في ذلك. ال 
يجب أن يعتبر أي أحد نفسه مستثنى منها“.

البابا يناشد المجتمع الدولي وضع حد للحرب في ليبيا
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البابا فرنسيس يتحدث في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان

بغداد ـ أ ف ب
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لكرة  األول  الفريق  العــب  قــال 
الـــقـــدم بـــنـــادي الــنــجــمــة هــشــام 
الــنــظــر  مـــوضـــوع  إن  مــنــصــور 
يحسم  لم  المقبلة  وجهته  في 
إلى  وأشــار منصور  اآلن.  حتى 
الــتــريــث واالنــتــظــار  ــه يفضل  أن
النهائي  المصير  معرفة  حتى 
لــمــســابــقــات الــمــوســم الــجــاري 
يبت  أن  على   ،2020  -  2019
ــيــه من  فــيــمــا بــعــد بــمــا يــقــدم إل

عروض.
وذكــر العــب الــوســط أنــه تلقى 
ــدًدا مــن الــعــروض مــن أندية  عـ
بــدوري ناصر بن حمد  مختلفة 
في  يــدخــل  لــم  أنــه  إال  الممتاز، 
جلسات  أو  مكثفة  مفاوضات 
أنه  إلــى  مشيًرا  معها،  اجتماع 
تستفر  التي  األندية  كافة  أبلغ 
ــدى رغــبــتــه فـــي الــلــعــب  ــن مــ عـ
إلنهاء  توجهه  حــول  بصفوفها 
مشواره  إلى  النظر  ثم  الموسم 

المستقبلي.

ولــفــت إلـــى أن تــركــيــزه حــالــًيــا 
ــادي الــنــجــمــة،  ــ مــنــصــب عــلــى نـ
المستويات  أفضل  تقديم  عبر 
التقدم  من  النجمة  تمكن  التي 
الترتيب،  األمــام على سلم  إلى 
مؤكًدا أن عقده سينتهي بنهاية 
النجمة،  مــع  الــجــاري  الــمــوســم 
العروض  إلى  سينظر  وبنهايته 

لتحديد وجهته المقبلة.
مثل  أن  منصور  لهشام  وسبق 
البسيتين  محلية:  أنــديــة  عــدة 

والمحرق والمنامة.

النجماوي هشام منصور يتريث

نادي المعامير

ــح  ــوائـ ــلـ ــالـ ــزام بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــي إطــــــــار االلـ
وزارة  مــــن  ــادرة  ــ ــصـ ــ الـ واألنـــظـــمـــة 
الــشــبــاب والــريــاضــة وانــطــاقــا من 
قيم  ومــن  للنادي  الداخلية  الائحة 
الخطة االستراتيجية من الشفافية 
والــتــقــويــم، يــعــقــد نــــادي الــمــعــامــيــر 
الثقافي والرياضي اجتماع الجمعية 
 2020 يونيو   30 السنوية  العمومية 
م فــي الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاء عبر 
الفضاء اإللكتروني. وقد تم توجيه 
دعــــوات لــأعــضــاء لــتــســديــد رســوم 
ــاب الــتــســجــيــل  ــ ــعــضــويــة وفـــتـــح ب ال

لعضوية النادي من يناير 2020.

سموه يشيد بجهود أعضاء اللجنة لمتابعة أمور “المشروعات الرياضية”

االفـــتـــراضـــي ــة  ــ ــاع ــ س  24 لــــومــــان  ــاق  ــ ــب ــ س فــــي 

خالد بن حمد يترأس اجتماع “استجابة”

فريق “توسيز موتورسبورت” البحريني يحقق المركز الرابع

لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب  تــــــرأس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
البحرينية  اللجنة األولمبية  رئيس 
والتنفيذ  التنسيق  لجنة  رئــيــس 
بالمجلس  “اســتــجــابــة”  والمتابعة 
سمو  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
خليفة،  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ 
ــي لــلــجــنــة  ــوعــ ــ ــب ــاع األســ ــ ــم ــ ــت االجــ
االتــصــال  تقنية  عــبــر  “اســتــجــابــة” 

المرئي. 
وفي مستهل االجتماع، أشاد سموه 
بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة 
لجميع  متابعتهم  من خالل  وذلــك 
األمـــــور الــمــتــعــلــقــة بــالــمــشــروعــات 
الجهات  مــع  والتنسيق  الرياضية 
أجل  من  العالقة؛  ذات  الحكومية 
القادمة  المرحلة  خــالل  تنفيذها 
تطوير  يــخــدم  الـــذي  الشكل  على 
قطاع الشباب والرياضة بالمملكة. 
بعد ذلـــك، نــاقــش االجــتــمــاع عــددا 
مــن الــمــوضــوعــات الــمــدرجــة على 

جدول األعمال. 
 وحث سمو الشيخ خالد بن حمد 
الــلــجــنــة على  أعـــضـــاء  آل خــلــيــفــة 

ــتــي تساهم  ال ــجــهــود،  ال مــواصــلــة 
جاللة  ممثل  تطلعات  ترجمة  في 
وشؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك 
الوطني  األمـــن  مستشار  الــشــبــاب 
للشباب  األعــلــى  المجلس  رئــيــس 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  والــريــاضــة 
حمد آل خليفة؛ من أجل النهوض 
والرياضية،  الشبابية  بالحركتين 

والتفاعل  بالتعاون  سموه  مشيدا 
الحكومية  الجهات  من  الكبيرين 
ــلــجــنــة، والـــــذي ســيــكــون له  مـــع ال
اللجنة  لدعم  إيجابية  انعكاسات 
أعــلــى معايير  إلـــى  الـــوصـــول  فــي 
خاللها  من  تتحقق  التي  النجاح، 
ــداف الــتــنــمــويــة، الــتــي تدعم  ــ األهـ
الرياضية  األلعاب  مستوى  تطوير 

ــنـــاخ  ــمـ ــيـــن الـ ــيـ ــلـــريـــاضـ وتـــهـــيـــئ لـ
االرتقاء  في  يساهم  الــذي  المالئم 
مواصلة  أجـــل  مــن  بمستوياتهم؛ 
الظهور المشرف وإحراز مزيد من 
البحرينية،  لــلــريــاضــة  اإلنـــجـــازات 
المرموقة  المكانة  من  تعزز  والتي 
التي تحتلها البحرين على خارطة 

الرياضة العالمية.

حقق فريق “توسيز موتورسبورت” 
بقيادة  مــبــهــرًا  إنـــجـــازًا  البحريني 
الشيخ  الــبــحــريــنــي ســمــو  الــســائــق 
في  خليفة  آل  عبدهللا  بن  عيسى 
سباق لومان 24 ساعة االفتراضي 
في  الــرابــع  المركز  بتحقيق   2020
المنافسات التي اختتمت فعالياتها 

أمس.
الفريق الذي تشكل حديثًا كان قد 
الترتيب  فــي  رابــعــًا  السباق  أنــهــى 
شهدت  شرسة  منافسة  بعد  العام 
في  يتنافسون  فريقا   49 مشاركة 

فعالية ممتدة لـ24 ساعة.
ويليامز  “ريبيليون  فــريــق  ــّوج  وتـ
أداء  بعد  األول  بالمركز  إسبورت” 
رائع من الرباعي المكون من سائقي 
السباق المحترفين لويس ديليتراز 
إلى  باإلضافة  ورافاييل مارسييلو 
ســائــقــي الــســبــاقــات االفــتــراضــيــة 
نــيــكــوديــم ويــســنــيــوســكــي وكــوبــا 

بريزينسكي.
قوية  قائمة  المنافسات  وشهدت 
دولة   37 من  200 متسابق  ضمت 
أفضل  من  بعض  شملت  مختلفة، 
العالم،  في  المحترفين  السائقين 

السابقان  الــعــالــم  بــطــال  فيهم  بــمــا 
ألونسو  فرناندو   1 الفورموال  في 
وجنسون باتون، إلى جانب نجوم 
ــوال 1 الــحــالــيــيــن مــاكــس  ــورمـ ــفـ الـ
والندو  لوكلير  وتشارلز  فيرستابن 
من  وعدد  جاسلي،  وبيير  نوريس 
المواهب الرائدة في بطولة العالم 
للتحمل. كما انضم إليهم نخبة من 
االفتراضية  الــســبــاقــات  محترفو 
جهاز   170 عــبــر  تــنــافــســوا  الــذيــن 

محاكاة مختلف.
وشارك سمو الشيخ عيسى بن عبد 
هللا زمــالءه الثالثة في فريق “تو 
السائقون  مــوتــورســبــورت”،  ســيــز 
المنافس  أوليفر روالند  البريطاني 
الــــفــــورمــــوال إي،  فــــي ســـبـــاقـــات 
االفتراضية  السباقات  ومحترفي 

روري ماكدوف وديفين براون.
“تــــوســــيــــز  فــــــريــــــق  أن  يــــــذكــــــر 
انطلق  البحريني  موتورسبورت” 

فـــي الــســبــاق مـــن الـــصـــف الــثــانــي 
في  الثالث  المركز  مــن  وتــحــديــدًا 
لـــومـــان االفـــتـــراضـــي بعد  ســـبـــاق 
الحصة التأهيلية التي شارك فيها 
السائق األلماني ديفين بروان خلف 
لفريق   332 رقـــم  ــقــيــادة  ال عجلة 
 07 اوريكا  موتورسبورت  “توسيز 
ال ام بي2”. ليضمن لزمالؤه مركز 
بـــدء معركة  انـــطـــالق جــيــدا قــبــل 

التحمل على مدار 24 ساعة.
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عمومية المعامير

هشام منصور

أحمد مهدي

قــال رئيــس نــادي النبيه صالح صادق درويش إن حســم ملف مدربــي الكرة الطائرة 
وعلى رأس الفريق األول سيكون بعد نحو أسبوعين من اآلن.

وأضـــاف درويـــش لـــ “الــبــالد ســبــورت” أن 
الــرؤيــة الزالـــت غير واضــحــة بخصوص 
 2021  -  2020 المقبل  الــمــوســم  مــوعــد 
وعلى هــذا األســاس فــإن اإلدارة الزالــت 
األطقم  بشأن  الــقــرار  اتخاذ  في  متريثة 

الفنية لفرق النادي.
الدرجة  النبيه صالح قد هبط من  وكــان 
األولى للدرجة الثانية في ملحق الهبوط 
ــاز األخــيــر في  مــع بــنــي جــمــرة، حــيــث فـ
وفاز في   ،3/1 بنتيجة  األولــى  المواجهة 

الثانية 3/2.
ولدى سؤاله عما إذا كان النادي سيجدد 

ــدرب مــحــمــد الــقــطــان،  ــمـ الــتــعــاقــد مـــع الـ
سيتخذ  القرار  أن  النادي  رئيس  أوضــح 
ــه ال  ــ ــقــادمــيــن وأنـ ــوعــيــن ال خــــالل األســب
بخصوص  تصريح  بأي  اإلدالء  يستطيع 
هوية األجهزة الفنية إال بعد دراسة كافة 
المرتقبة من  الميزانية  بينها  األمور ومن 
الــشــبــاب والــريــاضــة  ــؤون  قــبــل وزارة شـ
وظروف أخرى لم يشأ التطرق لها، الفتا 
النظر إلى أن النبيه صالح سيعتمد على 
لثقته   %  100 بنسبة  الوطني  الــمــدرب 
مع  يتناسب  وبما  البحريني  المدرب  في 

قدراته المالية.

ــادي ســيــتــدارس  ــنـ ــش أن الـ ــ وأكــــد درويـ
الـــعـــدد مـــن الـــخـــيـــارات الــمــتــاحــة بــشــأن 
التعاقدات المقبلة مع أهمية الموازنة بين 
القاعدة  وفرق  األول  الفريق  احتياجات 
)الفئات السنية( بما يكفل تحسن النتائج 
الواعدة  المواهب  من  العديد  وتخريج 

لضخ العبين جديد.

صادق درويش

الميزانيــة وموعــد االنطالقــة يحــددان الخيــارات الفنيــة
حسم مدرب “الجزيرة” خالل أسبوعين

حسن علي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

شـــــــارك األمــــيــــن الــــعــــام لـــالتـــحـــاد 
الــبــحــريــنــي لــكــرة الـــقـــدم إبــراهــيــم 
البوعينين، في االجتماع التنسيقي 
غرب  بــاتــحــادات  العامين  لــألمــنــاء 
آسيا لكرة القدم، والذي عقده اتحاد 
 14 الــقــدم، األحــد  لكرة  غــرب آسيا 
الــتــواصــل  بتقنية  الـــجـــاري،  يــونــيــو 
المرئي عن بعد برئاسة األمين العام 

التحاد غرب آسيا خليل السالم.

اجتماع تنسيقي

إبراهيم البوعينين

كشــف رئيــس نــادي توبلــي مكــي أمــان عــن رغبــة النــادي في 
االنضمــام إلى عضوية االتحــاد البحريني لرفع األثقال بعدما 
قام النادي بإرسال خطاب رسمي إلى االتحاد ووزارة شئون 

الشباب والرياضة بانتظار الحصول على الرد.

ــالد  ــ ــب ــ ـــ “ال ــ وأضـــــــــاف أمـــــــان لـ
يسعى  الـــنـــادي  أن  ســـبـــورت” 
إلضــافــة نــشــاط ريــاضــي إلــى 
جانب كرة اليد وكرة الطاولة 
العديد من شباب  وقد طالب 
اتحاد  إلى  االنضمام  المنطقة 
األجسام  وكمال  األثقال  رفــع 
لممارسة هذه الرياضة، متمنيا 
الــمــوافــقــة  ــــادي  ــن ــ ال يـــنـــال  أن 

الرسمية على هذا الطلب.
أمان  قــال  آخــر،  وعلى صعيد 
بـــــأن نــــــادي تـــوبـــلـــي ســيــعــقــد 
العمومية  الجمعية  اجــتــمــاع 
الــســنــوي الـــعـــادي بــتــاريــخ 7 
الموعد  وهو   2020 أغسطس 
المقترح من قبل النادي، حيث 
أن يعقد االجتماع  المقرر  من 
ــال الـــمـــرئـــي،  ــ ــصـ ــ بـــنـــظـــام االتـ
الجمعية  اعضاء  جميع  داعيا 
العمومية لتجديد عضوياتهم 
والتواصل  بياناتهم  وتقديم 
ليتسنى  النادي  مع سكرتارية 

لهم المشاركة في االجتماع.
وأضــــــاف أمـــــان بــــأن الـــنـــادي 
على  انتخابات  أي  يشهد  لــن 
ــة والـــعـــضـــويـــة فــي  ــاســ ــ ــرئ ــ ال
سيتم  وإنما  القادم  االجتماع 
ــي  ــمــال ــرض الـــتـــقـــريـــريـــن ال ــ عـ
آخــر  جـــرت  حــيــث  واإلداري، 
عام  منتصف  فــي  انــتــخــابــات 
الــرئــيــس  بـــانـــتـــخـــاب   2019
استقال  ثــم  أعــضــاء  وخمسة 
محمد  اإلدارة  مجلس  عضو 

خمسة  وأصـــبـــح  الـــمـــدوب 
ــرئــيــس  ــاء )ال أعـــضـ
أعضاء(  أربعة  مع 
وظــــــل الــمــجــلــس 
بوجودهم  قانوني 

والـــــــنـــــــادي مــخــيــر 
ــتــخــابــات  ــراء ان ــإجــ ــ ب

أو  المقعد  لسد  تكميلية 

األمر  انتخابات،  إجــراء  عــدم 
الـــــذي يــعــنــي بــــأن الــمــجــلــس 
 ،2023 الحالي باق حتى عام 
ــة عضو  ــال ــق وفــــي حــــال اســت
ــك يــســتــدعــي  ــ ــإن ذل جـــديـــد فــ

إجراء انتخابات.
وأشـــــاد أمــــان بــــروح األســـرة 
منوها  األعضاء  بين  الواحدة 
الرئيس ورئيس  بجهود نائب 
الرياضية سلمان سيد  اللجنة 
حــســيــن ورئـــيـــس جــهــاز كــرة 
سيد  المالي  واألمين  الطاولة 
مثنيا  المعلم  سعيد  حسين 
كذلك على جهود جميع باقي 
األعضاء، ودعم وزارة شئون 

الشباب والرياضة.
وفي ختام حديثه، تقدم أمان 
إلى  والتقدير  الشكر  بخالص 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد 
لسائر  دعــمــه  على  خليفة  آل 
األنـــــديـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
اإلنجازات  معتبرا 
الـــــتـــــي تــحــقــقــت 
ثمرة  هي  للرياضة 
لدعم ورعاية سموه 
لـــلـــحـــركـــة الــشــبــابــيــة 

والرياضية.

توبلي يطلب االنضمام التحاد رفع األثقال
حسن علي

مكي أمان

سبورت
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طارق البحار
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“نتفلكس” تعلن عن موسم خامس وسادس وسابع من “البرفيسور”

أعلنــت رســمًيا منصة نتفلكــس أنها أعطت الضــوء األخضر إلنتاج 
La Casa De Pa� مــن  والســابع  والســادس  الخامــس  “الموســم 
pel”، دفعــة واحــدة واســتخدام أقــل لمواقــع التصويــر الحقيقيــة، 

واالعتمــاد أكثــر علــى الجرافيــك والشاشــات الخضــراء وبالطبع 
إجراءات التباعد.

للمسلسل  الكبيرة  النجاحات  وبعد 
المنصة  في  المشاهدات  ناحية  من 
الرابع  الموسم  خالل  من  المشهورة 
الــذي   ،”La Casa De Papel“ مــن 
قصته  جـــودة  على  البعض  اختلف 

الـــــتـــــي كـــانـــت 

ــاد  ــقــ ــ ــت تــــــــــدور حــــــــول اعــ
الشرطة  أن  الــبــروفــيــســور، 
ــإعــدام  اإلســبــانــيــة قــامــت ب

لشبونة، ما يضعه في توتر كبير، 
إلـــى قــيــام طــوكــيــو بتفجير  إضــافــة 
ــيـــش، وكـــفـــاح  ــلـــجـ ــة لـ ــ ــابـ ــ دبـ
ــي بـــيـــن الـــحـــيـــاة  ــ ــروب ــ ــي ــ ن
المشادات  وإلى  والموت، 
المجموعة، ما  أفــراد  بين 
بأصعب  يمرون  يجعلهم 
لــحــظــاتــهــم، جــنــبــا إلـــى 
بين  بقوة  الــعــدو  ظهور 
ــوف الــمــجــمــوعــة  ــ ــف صــ

داخل البنك.
وكانت الحلقات الخمس 
األولى من الموسم الرابع 
 ،”La Casa De Papel“ لـ 
اتسمت بالتشويق واإلثارة، 

ــثــالــث الـــذي  ــمــوســم ال مــثــل ال
طرح في 19 يوليو من العام 
الماضي، ويدور حول خلق 
الفوضى، من خارج البنك 
المركزي اإلسباني، وذلك 
ــمــســاعــدة الــمــجــمــوعــة،  ل
الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا قـــائـــد 
الــبــروفــيــســور،  المجموعة 
إضافة إلى بعض الفوضى 
ــتــي  ــن داخــــــل الـــبـــنـــك ال مــ
ــؤدي إلــــــى كـــــــوارث،  ــ ــتـ ــ سـ

سيدفع الكل ثمنها.
أو  “البرفيســـور”  االســـباني  والعمـــل 
Mon�“ أو   ،”La Casa De Papel”
ey Heist”، تـــم طـــرح أولـــى حلقـــات 
الموســـم األول منـــه فـــي 2 مايـــو من 
العام 2017، ودار حول “البروفيسور”، 
الذي قام بلم شمل مجموعة من أمهر 
اللصوص فـــي المدينة، لكـــي ُيكونوا 
معا مجموعة لســـرقة البنك اإلسباني 
المسلســـل،  وبحســـب  المركـــزي، 
اســـتخدمت  شـــخصياتهم  وإلخفـــاء 
العصابـــة قنـــاع الفنان المثيـــر للجدل 
“ســـلفادور دالـــي” لعـــدم الكشـــف عن 
علـــى  ســـيطرتهم  أثنـــاء  وجوههـــم 
البنك، ومـــن ثم أصبح هذا القناع ذو 

طابـــع ُيشـــير إلـــى دالالت مثـــل القوة 
والتحـــدي والتغييـــر، وســـيعد إنتـــاج 
مواســـم جديـــدة منـــه ضربـــة معلـــم 
للمنصة التـــي تدخل بقوة للمنافســـة 
مـــع المنصـــات األخـــرى فـــي المنطقة 
والعالـــم، ولم يحدد بعـــد موعد البث، 
لكـــن المتابعيـــن أكـــدوا بنزولـــه أوائل 
 ”La Casa De Papel“العام المقبل.و
 Úrsula CorberÚ :من بطولة كل من
و  Itziar ItuÚoو  Úlvaro Morteو
و  Alba Floresو  Pedro Alonso

  Jaime Lorenteو  Miguel HerrÚn
و   Esther Acebo Enrique Arceو
 Mario de la Rosa و Darko Peric
.Fernando Sotoو Rocco Narvaو

تعطي أمور العمل الكثير من وقتك هذه األيام.

 تفكر في المستقبل وكيفية االستفادة من اآلخرين. 

تعيش حياة هادئة إلى حد ما وراٍض بكل شيء. 

عليك بالصبر وخلق حياتك الخاصة السعيدة.

أنت تميل إلى السهر، وهذا متعب جًدا للصحة.

أنت مجتهد ومنظم تحاول أن تصل إلى تحقيق هدفك.

لماذا تغير تعاملك مع اآلخرين بهذه الطريقة المفزعة؟

عليك بتناول األطعمة المفيدة الغنية بالفيتامينات.

أنت تفضل أن تعمل كل شيء بمفردك من دون مشاركة.

آالم في المعدة، ال تكثر من األطعمة الدسمة.

عليك باتباع نظام غذائي متكامل وممارسة الرياضة.

جدد من أدائك في العمل؛ حتى تستطيع تحقيق النجاح.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

حققت أغنية “كورونــا فيروس” للنجم محمد رمضان أكثر من 
3 ماليين و600 ألف مشاهدة منذ طرحها على قناته الرسمية 
بموقــع “يوتيوب”، حيث احتلت التريند رقم 2 في مصر ضمن 
أكثر األغاني مشــاهدة فــي الوقت الحالي، والتــي تتحدث عن 

بعض النصائح واإلرشــادات للوقاية من خطر اإلصابة بفيروس 
كورونــا.  وفي وقت ســابق، شــوق الفنــان محمد رمضــان، جمهوره 

ومتابعيه على منصات السوشــيال ميديا بفيديو كليب أغنيته “كورونا فيروس”، حيث 
نشر مقطع فيديو من كواليس كليبه الجديد.

طرحت النجمة التونســية لطيفــة، الجمعة الماضي، أحدث 
أغنياتها الجديدة التي تحمل اســم “للشمس”، عبر قناتها 
الخاصة على موقــع “يوتيوب”، التــي صورتها على طريقة 
فيديو كليب، وهــي من كلمات ياســين الحمزاوي وألحان 

وتوزيع أمين القلســي، لبــث روح األمل عند الناس؛ بســبب 
األزمــة التي يمر بها العالم بعد انتشــار فيــروس كورونا.  وقالت 

لطيفة “إنها ســجلت األغنية في 3 دول مختلفة، إذ قامت بتسجيل الموسيقى في 
تونس، والصوت في مصر مع المهندس ياسر أنور، والماسترينج في لندن”.

قالت الفنانة داليا مصطفى، إنها ســتعود للســينما من 
جديد بعد غياب ســنوات بفيلم رعب يحمل عنوان “ما 
قبل األربعين”، تدور أحداثه في إطار الرعب النفسي من 

تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.
وأضافــت داليــا أنه مــن مقرر البــدء في تصويــره خالل 

الشــهر المقبــل بعــد االنتهاء مــن تعاقدات األبطــال الذين 
يشــاركونها في بطولة العمل ومعاينة الديكورات وإجــراءات الوقاية الالزمة 

من فيروس كورونا.

ما قبل األربعينشمس لطيفةكورونا فيروس

“البديع.. صفحات من الماضي 1845 - 1923”.. مادة ثرية وتخليد سيرة
أصدر الباحثان خليفة محمد اللحدان وعبداللطيف مبارك المداوي كتابا توثيقيا بالغ األهمية بعنوان “البديع.. صفحات من الماضي 

1845 – 1923”، وهو بالفعل كتاب قيم مفعم بالحياة للرحلة المرجوة إلى تاريخ البديع وتراثها ورجالها. 

راشـــد  إبراهيـــم  الكتـــاب  وقـــدم 
الحمـــر،  وعيســـى  الدوســـري 
فـــي  الباحثـــان  واســـتعرض 
المقدمـــة بعـــد شـــكرهما لكل من 
ساهم في إنجاز الكتاب ملخصا 

عن محتواه جاء فيه:
حاولنـــا فـــي هذا البحـــث تدوين 
كل مـــا وقـــع تحـــت أيدينـــا مـــن 
وأحـــداث  ومعـــارف  معلومـــات 
وكان  مســـرحها  البديـــع  كانـــت 
أهلها شـــخصياتها وأبطالها، فلم 
نترك شـــاردة وال واردة 
وعملنـــا  رصدناهـــا،  إال 
التحقق  جاهدين على 
مـــن صحتهـــا ودقتها قدر 

المســـتطاع، فنجحنـــا حينـــا، وأخفقنا 
أحيانا كثيرة، لقلة المصادر التاريخية 
التي تتناول تاريـــخ هذه المنطقة، إن 
لـــم نقل شـــحها، وعدم توافـــر الوثائق 
والمخطوطات واندثار اآلثار وصورها 
اعتمادنـــا  فـــكان  منهـــا،  نـــدر  مـــا  إال 
يقـــال  فكمـــا  الروايـــات،  علـــى  كبيـــرا 
:إن الروايـــات الشـــفهية هـــي التاريخ 
الحقيقي غير المكتوب. كما كان جون 
غـــردون لوريمر وكتابه )دليل الخليج( 
مصدرنـــا األســـاس الذي اســـتقينا منه 
معظم مادة المنحـــى التاريخي، لدقة 
معلومات هذا الكتاب، ولموضوعيته، 
فقد وجدنا كثيرا من المعلومات التي 
أوردهـــا هـــذا الكتـــاب تتطابـــق مـــع ما 

قاله الرواة.
عـــن  أخـــرى  مراجـــع  علـــى  واطلعنـــا 
تاريخ البدائع تناولت أغلبها األحداث 
التـــي وقعـــت فـــي البديـــع فـــي مطلع 
ومـــا  الماضـــي  القـــرن  عشـــرينيات 
معظـــم  هجـــرة  مـــن  عنـــه  تمخضـــت 
األهالـــي في أوائل شـــهر نوفمبر العام 
مـــن  الشـــرقي  الســـاحل  إلـــى   1923
شـــبه الجزيرة العربية، وفيها أسســـوا 
مدينتـــي الخبـــر والدمـــام، واســـتقروا 
بهمـــا مـــدة 3 ســـنوات ونصت الســـنة، 
إذ عاد أغلبهم في أواخر شـــهر مارس 
العـــام 1927. لكنها لم تـــف بالمطلوب 
وبقيت مســـاحات مجهولة من تاريخ 

هذه المنطقة.
واشـــتملت هذه الدراســـة علـــى بابين، 
تم تقســـيم البـــاب األول إلى 5 فصول 
تناولنـــا فيهـــا كل مـــا يتصـــل برحلـــة 

إلـــى  للمجـــيء  األوائـــل  المؤسســـين 
البديـــع مـــن وديـــان، وما مـــروا به من 
محطـــات، ثـــم عرجنـــا للحديـــث عـــن 
كيفية إنشـــاء هـــذه البلـــدة، واألحياء 
السكانية التي تكونت منها، وتركيبتها 
الســـكنية في ذلك الوقـــت، ثم تحدثنا 

الحيـــاة  عـــن  التفصيـــل  مـــن  بشـــيء 
االقتصادية واالجتماعية فيها.

أمـــا البـــاب الثانـــي فهـــو جوهـــر هـــذه 
الدراســـة، والغاية المبتغـــاة منها، فقد 
أوردناهـــا فـــي 4 فصـــول، وضعنـــا في 
البدايـــة ثبتـــا بأســـماء، أبـــرز العوائـــل 
واألســـر الكريمـــة التـــي عاشـــت فـــي 
البديـــع منـــذ منتصـــف القـــرن التاســـع 
عشـــر إلـــى موعـــد الرحيـــل فـــي الربع 
ثـــم  العشـــرين،  القـــرن  مـــن  األول 
وثقنـــا أســـماء العوائل واألســـر، وأبرز 
رجاالتها، وأحيائها السكنية )فرجانها( 
وممتلكاتها من سفن بمختلف أنواعها، 
ومصائد األسماك، ومزارع النخيل، تم 
اســـتعراض أبـــرز المعالـــم التـــي كانت 
تتميـــز بها مدينـــة البديـــع قديما وفي 

الختام دليل مدينة البديع القديم.

15 يونيو

 1389
وقوع معركة قوصوة التي 

انتصر فيها السلطان العثماني 
مراد األول على الجيش الصربي، 

والتي مكنت العثمانيين من 
السيطرة على البلقان.

 1775
الكونغرس القاري في أمريكا يقرر جورج واشنطن قائًدا عاًما للجيش.

1940
 عرض الجوارب النايلون ألول مرة في األسواق األمريكية.

1946
 فريق المالئكة الزرق يقدم أول استعراض جوي له في فلوريدا.

1991
  انفجار بركاني قوي في جبل بيناتوبو في الفلبين ويقتل 800 شخص.

 1916
مولد هيربيت سيمون، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل.

أسامة الماجد

تعود سيلين ديون 
التي قطعت جولتها 

العالمية بسبب 
جائحة 

“كوفيد 
� 19” إلى 

فرنسا اعتباًرا 
من مارس 2021، 

وستشارك في 
مهرجان فيياي 

شارو في 15 
يوليو 2021، 
بعدما كانت 

مشاركتها مقررة 
في دورة السنة 

الحالية.

أكدت الفنانة البحرينية أميرة محمد، أنها تفتقد كثيًرا لوجودها هذه األيام 
في الرياض وانشـــغالها بعمل البروفات اســـتعداًدا لتقديم أعمال مســـرحية 
فـــي فترة العيد في الســـعودية، مبينـــة أن أزمة وباء كورونـــا غيرت الكثير 
من برامجها الفنية والشخصية في هذه الفترة. وأفادت أنها عموًما ال تتابع 
األعمال الدرامية في شهر رمضان إال ما ندر، ولكنها هذا العام شاهدت قناة 
»ذكريـــات« الســـعودية، إذ كانت محظوظـــة أن القناة عرضت 4 مسلســـالت 

قديمة لها، هي: الديرة نت، العصافير، خارطة أم راكان والعولمة.
وذكرت أميرة أن لديها الكثير من الذكريات الجميلة مع مسلسل »العولمة«، 
الـــذي عـــرف الجمهـــور إليهـــا، مبينـــة أنه تـــم تصويره فـــي البحريـــن وليس 
الرياض، إذ كانت تخرج من الدراسة وعمرها في هذا الوقت 16 أو 17 عاًما 
وتذهـــب إلى “اللوكيشـــن”، وأعربت عن تشـــرفها أن بداياتهـــا كانت مع باقة 
مـــن نجوم الفـــن الخليجي، مثل: حيـــاة الفهد، بكر الشـــدي، محمد المنصور 
وفاطمة الحوسني وزمالئها محمد العيسى وفايز المالكي وفي الشرقاوي.

اشتياق النجمة أميرة محمد للسعودية



أعلنـــت مجموعـــة غرناطـــة العقاريـــة عـــن بيـــع جميع 
قســـائم مخطط “الخير” السكني في منطقة دمستان. 
وقال مدير التسويق والعالقات العامة،  أحمد حبيب، 
إنـــه تـــم وضع خطـــط تســـويقية قبل طرح المشـــروع 
مـــع مراعاة متطلبات الســـوق العقاري ونســـبة الطلب 
فـــي منطقة دمســـتان والمناطق المجاورة مع دراســـة 
األسعار بما يتناسب مع حجم وتصنيف القسائم التي 
تبـــدأ مـــن 300 متـــر بتصنيف RB، ومـــع بداية إطالق 
الحملـــة التســـويقية تم فتح باب الحجز بأســـعار تبدأ 
مـــن 16 دينـــارا للقـــدم وهي أقل أســـعار فـــي المنطقة 
واســـتطعنا من تســـويق كامـــل المخطط فـــي مدة لم 
تتجاوز الشـــهرين. وأضاف حبيب أن المخطط يتميز 
بموقعـــه علـــى شـــارع المـــزارع وبتنـــوع المســـاحات 
ووجـــود كافـــة الخدمات حيـــث بدأ بعض المشـــترين 
بالمباشـــرة فـــي عملية البنـــاء بعد اســـتخراج الرخص 
المطلوبـــة. كما أكـــد حبيب “أن الطلـــب على منتجات 
االراضي الســـكنية ســـجل نموا خالل هـــذا العام على 

الرغـــم من الوضع االقتصادي حيـــث نجحنا أيضا من 
تســـويق 168 قسيمة سكنية في مخطط )الجود( في 
نفس المنطقة في مدة لم تتجاوز أربعة أشهر”، مؤكدا 
أن غرناطة تســـتعد خالل الفترة المقبلة إلطالق عدد 
مـــن المخططـــات المميـــزة فـــي منطقة ســـار الجديدة 
بالقـــرب مـــن مدرســـة سانتكرســـتوفر ومنطقـــة الحد 

ومنطقة كرزكان.

أعلنت التســـهيالت للســـيارات الوكيل 
Ha� لعالمـــات  الحصـــري  “والمـــوزع 

البحريـــن  فـــي   ”Great Wall“ و   ”val
عن اســـتمرار عرضها الســـخي المقدم 
للجمهـــور الكريـــم عـــن طريـــق تقديم 
أي  شـــراء  مقابـــل  هديـــة  ســـيارة 

سيارتين.
وفي هذا السياق، قال مدير المبيعات 
إبراهيـــم ناصـــر “نظـــًرا لإلقبـــال الكبير 
من الزبائن على عروض شـــهر رمضان 
نســـعى   Haval فـــي  وألننـــا  المبـــارك 
دائمـــا لتقديم أفضل العروض لعمالئنا 
عرضـــا  قدمنـــا  المـــرة  هـــذه  الكـــرام، 
يغيـــر كل القوانيـــن من خـــالل حملتنا 
الترويجيـــة وكانت عبـــارة عن تقديم 
سيارة هدية مقابل شراء أي سيارتين 

من طرازاتنا”.

وأضاف ناصر “ال يشـــترط أن يشـــتري 
الســـيارتين شـــخص واحد فقـــط، إنما 
بإمـــكان أي شـــخصين االســـتفادة من 
العـــرض ســـواء كانـــت تربطهـــم صلـــة 
قرابـــة  صلـــة  تربطهـــم  لـــم  أم  قرابـــة 
كاألصدقـــاء، مـــا يجعـــل هـــذه الحملة 
الترويجية تخدم فئه كبيرة من الناس 

وتمكنهم من اقتناء طرازاتنا بأســـعار 
ال تفوت. كما أن طرازاتنا تأتي مزودة 
وســـائل  وجميـــع  التقنيـــات  بأحـــدث 
الراحـــة واألمان وتلبي كل احتياجات 
بيـــن  بجمعهـــا  الزبائـــن  ومتطلبـــات 
التوفيـــر واالقتصـــاد واألداء المتفوق 
والراحـــة والرفاهية، إضافة إلى أعلى 
مستويات األمن والســـالمة، وسنبقى 
دائمـــا ســـاعين لتقديم أفضـــل وأقوى 

العروض في السوق البحرينية”.
وتشـــتمل عروض شـــهر رمضـــان على 
الســـيارات  جميـــع  اســـتبدال  خيـــار 
مـــن  كلًيـــا  جديـــدة  بأخـــرى  القديمـــة 
طـــرازات 2020 بباقـــات رائعًة تشـــمل 
المضافـــة  القيمـــة  ضريبـــة  تحمـــل 
والضمان الذهبي لمدة 7 ســـنوات من 

دون تحديد المسافة.

ــدة ــ ــدي ــ ــات ج ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــد إلطـــــــــاق مـ ــعـ ــتـ ــسـ تـ استمــــرار عـــرضهـا الســـخـــي المــقــــدم للجمــهــــور
“غرناطة” تبيع مخطط “الخير” بالكامل “التسهيالت”: “Haval” هدية مقابل شراء سيارتين
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هذه الصفحة برعاية

وقعـــت بطاقـــة امتياز فـــور هيـــر - البطاقـــة االئتمانية األولـــى المخصصة 
للسيدات في البحرين - اتفاقيات مع عدد من المحالت التجارية والفنادق 
والمطاعـــم لتوفيـــر باقة من العروض المميزة والحصرية في شـــهر يوينو، 

وذلك ضمن مساعيها لتقديم تجربة عمالء مميزة لعمالئها.
وبتوقيـــع هـــذه االتفاقـــات أكدت مديرتـــا العالمة التجارية نور الســـاعاتي 
وفاطمـــة بســـتكي “نســـعى من خالل تجديـــد وإضافة العالمـــات التجارية 
المرموقـــة إلـــى قائمة العروض والخصومات التـــي تقدمها امتياز فور هير 
لعمالئهـــا إلى ضمان حصولهن على أفضـــل الصفقات والخيارات المتنوعة 
التـــي تناســـب نمط حيـــاة المـــرأة البحرينية والعصرية، حيث تشـــكل هذه 
العـــروض الجديـــدة جـــزءًا مـــن باقـــة متنوعة وحصريـــة لمزايـــا وعروض 
بطاقة امتياز فور هير والمتوفرة في تطبيق امتياز فور هير عبر الهواتف 
الذكية”. وأضافتا أن الشـــركة تســـعد بالتوقيع مع شـــركائها الذين يدعمون 
نجاح المرأة وتفوقها، متطلعين إلى تعزيز آفاق عالقاتها مع شـــركائها بما 

يخدم مصالح زبائن بطاقات امتياز.

“امتياز فور هير” تبرم اتفاقات مع شركاء تجاريين
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دشـــن بنك اإلســـكان المرحلة األولى لمشـــروع ديـــرة العيون الذي 
يقـــدم حلول ســـكنية مثاليـــة للمواطنيـــن البحرينييـــن المدرجين 
ضمـــن برنامج “مزايـــا” والخدمـــات التمويلية التـــي تقدمها وزارة 

اإلسكان، وذلك اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري 2020.
 وصرح وزير اإلســـكان رئيس مجلس إدارة بنك اإلســـكان، باســـم 
بن يعقوب الحمر، أن البنك يعتزم عرض 515 وحدة سكنية للبيع 
للمواطنيـــن ضمـــن المرحلـــة األولى لمشـــروع ديرة العيـــون، وهي 
المرحلـــة التي تمتاز بتنـــوع تصاميمها الخارجية والتي تتناســـب 
مـــع االحتياجـــات واألذواق المختلفـــة لألســـر البحرينيـــة، حيـــث 
تـــم اعتمـــاد 4 تصاميم لتلـــك المرحلة وهـــي التصميـــم البحريني 
والعصـــري واالســـباني والميديتراني، ويبلغ متوســـط المســـاحات 

اإلجمالية للوحدات 227 مترًا مربعًا.
ويقـــع مشـــروع ديـــرة العيون بمشـــروع ديار المحـــرق، والذي يعد 
من أكبر المدن الســـكنية المتكاملة في البحرين، ويمتاز المشروع 
بمحيط عائلي متكامل، وقد تم تصميمه ليضمن تلبيته متطلبات 
وتطلعات األســـر البحرينية، جنًبا إلى جنـــب مع قربه من المرافق 
الخدميـــة والترفيهية، وســـهولة الوصول إلى الســـواحل البحرية. 

وبهذه المناســـبة، قال وزير اإلســـكان “يسعدنا أن نعلن عن إطالق 
مشـــروع ديـــرة العيـــون وعـــرض 515 فيـــال للبيـــع ضمـــن المرحلة 
األولـــى، مشـــيرًا إلـــى أن المشـــروع يمتـــاز ببنيـــة تحتيـــة متكاملة 
وموقع اســـتراتيجي بالقرب من مطار البحرين الدولي، ويبعد 10 
دقائق من العاصمة المنامة بعد استكمال شبكة الطرق الجديدة”.

للمواطنيـــن للبيـــع  ســـكنية  وحـــدة   515 عـــرض 
تدشين المرحلة األولى لـ“ديرة العيون”

عقـــدت stc البحريـــن، الشـــركة الرائـــدة فـــي عالـــم 
China Tele�  التكنولوجيـــا الرقميـــة، شـــراكة مـــع

com Global )CTG(، وهي شركة رائدة في توفير 
خدمـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت؛ من 
أجـــل التوســـع وتوفيـــر خدمـــات االتصـــال عالمًيا، 
إذ ســـتدفع هذه الشـــراكة بعجلة نمـــو االقتصادات 

المتنامية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
كما ســـتتيح هذه الشراكة لعمالء stc البحرين في 
المنطقـــة بالتوســـع في القارة اآلســـيوية والمحيط 
مـــن  للشـــركات  الفرصـــة  ســـتمنح  حيـــث  الهـــادئ 
االســـتفادة من شـــبكة أكثـــر ثقة وفعاليـــة للنهوض 
األوســـط  الشـــرق  ســـوق  ويلعـــب  أعمالهـــم.  فـــي 
 CTG وشـــمال إفريقيا دوًرا كبيًرا في توسع شركة
العالمية، ما ســـيكون ســـببا رئيســـا في دعم عمالء 
هذه الشـــبكة. من جانب آخر، ســـتتمكن الشـــركات 
الصينية من استكشاف مزيد في األسواق العالمية 

وتبني االقتصاد الرقمي بشكل أكبر.

وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة stc البحرين، نزار 
بانبيله “من خالل هذه الشـــراكة، ســـتتمكن شـــركة 
China Telecom مـــن تقديـــم خدماتهـــا لعمالئهـــا 
في الشـــرق األوسط مســـتفيدة من البنية التحتية 
القوية والموثوقة لشركة stc البحرين، كما يسعدنا 
تعزيـــز حضورنـــا في قارة آســـيا والمحيـــط الهادئ 
 China ونتطلع إلى شـــراكة طويلة األمد مع شركة

.”Telecom

ــا ــي ــم ــال ــال ع ــ ــ ــص ــ ــ ــات االت ــ ــدمـ ــ ــم خـ ــديـ ــقـ ــتـ لـ
”CTG“ البحرين” تعقد شراكة مع stc“

ــال اإلنــســانــيــة ــم ــأع ــة الــمــلــكــيــة ل ــس ــؤس ــم ــح ال ــال ــص ل

“كريدي مكس” تقدم دعمها السنوي لـ “فلس يغير حياة”

قدمـــت شـــركة كريـــدي مكـــس دعمهـــا 
الملكيـــة  المؤسســـة  لصالـــح  الســـنوي 
“فلـــس  لمشـــروع  اإلنســـانية  لألعمـــال 
شـــركة  تتبـــرع  حيـــث  حيـــاة”،  يغيـــر 
كريـــدي مكـــس بفلـــس واحـــد عـــن كل 
عمليـــة اســـتخدام لبطاقـــات االئتمـــان 
عبر أجهـــزة نقاط البيع التابعة لكريدي 

مكس.
وبهذه المناسبة أشاد الرئيس التنفيذي 
عبدالرحمـــن  أحمـــد  مكـــس  لكريـــدي 
ســـيادي عـــن اعتزاز وتشـــرف الشـــركة 
الخيـــري  العمـــل  فـــي  بالمســـاهمة 
واإلنســـاني الـــذي تقـــوم به المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية، والذي يعود 
بالخيـــر على البحرين وشـــعبها الكريم، 
واســـتمرار كريـــدي مكـــس فـــي دعـــم 
البرامج التي تنفذها المؤسسة لصالح 
األيتـــام البحرينيين، وأنهـــا لن تتواني 
في المســـاهمة لتقديم المســـاعدة لكل 
الفئات المســـتحقة فـــي المجتمع. “من 
الجميـــل معرفـــة زبائننـــا الكـــرام أنهـــم 
أيضا يشاركوننا العمل الخيري كل مرة 
يتم فيها استخدام البطاقة عبر أجهزة 

كريدي مكس لقضاء حاجياتهم”.

العـــام  األميـــن  أشـــاد  جانبـــه،  ومـــن 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
مصطفى الســـيد بتعاون كريدي مكس 
في هذا المشـــروع على مدى السنوات 

دعـــم  فـــي  يســـهم  والـــذي  الماضيـــة، 
مســـتقبل األيتام وتوفيـــر حياة كريمة 
لهم، مؤكدا أن كريدي مكس من أوائل 
الجهات الرائدة في عمل الخير، والتي 

تبادر دائما للشراكة المجتمعية لخدمة 
الملكيـــة  للمؤسســـة  المنتســـبة  األســـر 

لألعمال اإلنسانية.
يذكـــر أن المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية تســـعى مـــن خالل مشـــروع 
“فلـــس يغيـــر حياة” إلـــى توفيـــر مورد 
آالف   7 نحـــو  لدعـــم  ومســـتمر  دائـــم 
أســـرة ينضمون تحت رعاية المؤسسة 
وذلـــك  اإلنســـانية،  لألعمـــال  الملكيـــة 
عبـــر اســـتقطاع فلـــس مـــن المعامالت 
المختلفة والخدمات المتنوعة لينصب 
فـــي البرامـــج والمشـــاريع التـــي تقـــام 
لألرامـــل واأليتام، وهي فكرة بســـيطة 
فـــي قيمتهـــا اللحظيـــة، ولكنهـــا كبيـــرة 
فـــي أجرهـــا والخدمـــة التـــي تقدمهـــا 

بمجموعها.

سيادي: تقديم 
المساعدة لكل 

الفئات المستحقة 
في المجتمع

مصطفى 
السيد: “كريدي 

مكس” رائدة 
في عمل الخير

المشروع يوفر 
مورد دائم لدعم 

نحو 7 آالف 
أسرة

فاطمة بستكي نور الساعاتي

إبراهيم مكي 

الرائـــدة  االتصـــاالت  البحريـــن، شـــبكة  زيـــن  أعلنـــت 
فـــي المملكـــة، عن إطـــالق برنامج “يا زيـــن العروض” 
الذي يقـــدم للعمالء عروضًا متميـــزة وحصرية لفترة 
محـــدودة. ويتيح برنامـــج “يا زين العـــروض” فرصة 
لجميع عمـــالء زين الحاليين والجـــدد التمتع بالعديد 
مـــن العروض الترويجية والهدايا المخصصة حســـب 
اهتماماتهـــم ويوفـــر عروضـــًا مميـــزة لضمـــان تقديم 

أفضل خدمة لعمالئنا في عالم زين الجميل.
ويشـــمل البرنامـــج عروضًا تختلف كل يـــوم، تتضمن 
بيانـــات إضافيـــة لمشـــتركي باقات البيانـــات ورصيد 
إضافـــي عند التعبئـــة لباقات مســـبقة الدفع. ويضمن 
الحصـــول علـــى أحـــدث العـــروض الترويجيـــة التـــي 
تتضمـــن حاليًا الحصـــول على بيانـــات إضافية تصل 

إلـــى 150 % عنـــد االشـــتراك فـــي باقـــات البيانـــات 
اإلضافية واالستمتاع بباقات البيانات لمشاهدة غير 

.Shahid و Netflix محدودة على تطبيقات
يمكـــن لعمالء زين البحرين االشـــتراك في برنامج “يا 
زين العروض” من خالل االتصال برقم *#888 أو عبر 
تطبيـــق زين البحرين أو خالل قنـــاة zBot التفاعلية. 
وســـيتم اإلعـــالن عـــن جميـــع العـــروض الترويجيـــة 
الجديدة على قنوات زين البحرين لوســـائل التواصل 
االجتماعـــي. ويهـــدف برنامج “يا زيـــن العروض” إلى 
منح جميع المشتركين أقصى قدر من الفوائد، حيث 
يأتـــي إطالقهـــا لهذا البرنامج تماشـــًيا مـــع التزام زين 
البحرين بتقديم وتلبية جميع متطلبات عمالئها على 

المدى الطويل.

إطالق برنامج “يا زين العروض”

شبكة االتصاالت الرائدة 
تقدم خدمة متميزة
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“فقاعات اجتماعية” للتخفيف من عزلة “كورونا”
ســمحت الســلطات البريطانيــة، بتشــكيل مــا أطلقــت عليهــا 
“فقاعــات” اجتماعيــة، ضمــن خطط تخفيف إجــراءات العزل 

العام في البالد تدريجا؛ لمكافحة وباء كورونا.
ويسمح هذا اإلجراء، للبالغين الذين يعيشيون بمفردهم، من 

تكوين “فقاعة”، مع أسرة أخرى.
بموجــب ذلــك، سيســمح على ســبيل المثــال للجــد أو الجدة، 
بزيارة منازل أبنائهم وأحفادهم، وقضاء ليلة معهم، من دون 
الحاجة لترك مسافة التباعد االجتماعي. غير أن هذا التغيير، 

يستثني من يعانون من مشاكل صحية.
ونشر موقع سكاي نيوز، تقريرا عن هذه التغييرات الجديدة، 
وردود الفعل بشــأنها. فبالنســبة آلمي داونز، وهي أم لطفلين 
دون ســن الخامســة، أتــاح عالــم اإلنترنــت فرصــة الحصــول 
علــى الدعــم عن بعض من األصدقــاء والعائلة، لكنها ال تخفي 

حاجتها للتفاعل مع أشخاص آخرين بشكل مباشر.
أما اليوم، فسيســمح إجراء “الفقاعة” االجتماعية، لصديقتها 

أليكس والتي تعيش بمفردها، من االنضمام إلى عائلتها.
وتقول داونز لسكاي نيوز “اآلن يمكن لصديقتي أن تأتي إلى 
المنــزل وتقضــي معنا بعض الوقت، ســيكون األمر رائعا حقا. 
لكن بالنســبة لي سوف يجتمع هاري مع صديقه وسيحظيان 
بقليــل مــن المرح”. لكن اإلجــراء الجديد، ال يلقى استحســان 

الجميع. إذ تجد ثيا جافي، وهي أم عزباء، ظلت تعمل طوال 
فترة اإلغالق، صعوبة في التفكير بمن ستدعو لالنضمام إلى 

“الفقاعة”.
وقالت لســكاي نيوز “شــعرت بالحماس في البداية، ألنه صار 
بمقدورنــا أن نحظــى ببعــض التواصل المباشــر، ولكــن عندما 
فكــرت فــي األمــر أكثــر، بدأت أشــعر باالرتبــاك. فعندمــا تفكر 
بدعــوة أحدهــم لالنضمــام لـــ “فقاعتــك”، يبــدو األمــر وكأنــك 
تدعوهــم للــزواج”. وفرض اإلغالق العام في بريطانيا ألشــهر 
عــدة، ضمن إجراءات مكافحة وباء كورونا. وشــكل اإلغالق 

فترة صعبة، للعديد من الفئات المجتمعية.

تقــدم والية وايومنــغ األميركية التي 
تشــتهر بقلــة كثافتهــا الســكانية التــي 
تبلــغ ســتة أشــخاص لــكل ميــل مربع، 
مكانــًا فاخرًا لقضاء وقت الصيف في 
مكان ينطبق عليه أهم شــروط العزل 
أال  المســتجد،  كورونــا  فيــروس  مــن 

وهو التباعد االجتماعي.
ولــم تكــن وايومنــغ التي تشــتهر بأنها 
جاذبيــة  األكثــر  البقــر  رعــاة  واليــة 
كوجهة للعطالت كما هي الحال اآلن، 
عــدم وجــود مؤشــرات علــى  بســبب 
التخلي عن قاعدة التباعد االجتماعي 
بينما يقترب موســم الصيف، بحســب 

ما ذكر موقع “رعاة البقر” األميركي.
وأكــد الموقــع أن الوالية فيهــا منتجع 
يوفــر لزواره مزرعة خاصــة يمكن أن 
تصبــح مكانــًا للحجر الصحــي، تتوفر 
ألــف   25 فيــه رفاهيــة كبيــرة مقابــل 
تكلفــة  وتبلــغ  الواحــدة،  لليلــة  دوالر 

اإلقامة ألسبوع 175 ألف دوالر.

مكان فاخر للعزل.. 
الليلة بـ 25 ألف دوالر

تعافــى مريــض أميركــي من فيروس كورونا بعد إقامته لنحو شــهرين في المستشــفى، 
لكنه تلقى مفاجأة قاسية كادت أن تقتله، رغم أنه اعترف بأنه كان َحَسن الحظ بشكل 
كبير. ووفقا لما نقلته صحيفة “ســياتل تايمز” فقد بوغت مايكل فلور، الذي يعيش في 
والية واشــنطن أقصى شــمال غربي البالد، حين تلقى فاتورة كلفة عالجه بالمستشــفى 
التــي جــاءت فــي 181 ورقــة، بعــد إقامــة دامــت لمــدة 62 يومــا. أمــا الكلفــة اإلجماليــة 

لفاتورة العالج فقد بلغت، وفق الفاتورة، 1.1 مليون دوالر.
ومع ذلك قال فلور لصحيفة سياتل تايمز “أشعر بالذنب حيال البقاء على قيد الحياة”. 
وكشــف عــن أن قــدرا كبيــرا مــن الذنــب ينبــع مــن إدراكــه أن دافعــي الضرائــب وعمالء 

التأمين اآلخرين سيساهمون في كلفة إبقائه على قيد الحياة.

تمكنــت ممرضــة بريطانيــة مــن فقــدان نصــف وزنها، بعــد أن خضعت لعــدة حصص من 
التنويــم المغناطيســي. ووفقــا لموقــع “هداليــن تودي” ظلــت جورجي هيــوز البالغة من 
العمــر 25 عامــا، تناضــل للعثــور علــى مالبــس تناســب مقاســها، وذلــك بســبب إفراطهــا 
الشــديد فــي تنــاول الوجبــات الســريعة المفضلــة لديهــا. وأضــاف الموقــع أن جورجــي 
أكدت أنه بعد 18 جلسة فقدت 13 رطاًل، وخالل رحلتها مع فقدان الوزن، أقنع المعالج 
فيــل كولينــز، جورجــي بأن البرغر والبطاطس المفضلين لديهــا لهما مذاق كريه. وقالت 
جورجي “العالج بالتنويم المغناطيســي أمر ال يصدق.. كان لدي كثير من الشــكوك في 
البدايــة، لكننــي لــم أنظــر إلى الوراء”. وتابعــت: “أخرجني طبيبي فيل مــن دوامة الخبز 

إلى األبد، حيث إن فكرة تناول الوجبات السريعة، تجعلني اآلن أشعر باإلعياء”.

تعافى من “كورونا”... وفاتورة المستشفى مليون دوالر

التنويم المغناطيسي يساعد امرأة على خسارة نصف وزنها

روس يصطادون السمك على الجانب اآلخر من جسر 
نهر موسكو في العاصمة الروسية، بعد رفع إغالق محكم 

للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد )أف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

 قالت الشرطة األسترالية إنها اعتقلت 
امرأتيــن يوم األحد في ســيدني بعدما 
شــوهتا تمثــاال للمستكشــف البريطاني 
ســفينة  أول  قبطــان  كــوك،  جيمــس 
الشــرقي  الســاحل  إلــى  تصــل  غربيــة 
ألســتراليا. وتلقــت شــرطة نيو ســاوث 
ويلــز بالغــا بتشــويه تمثــال كــوك فــي 
هايــد بــارك بمنطقــة وســط أكبــر مــدن 
أســتراليا، وتــم اعتقــال المرأتيــن وهما 
في أواخر العشرينات. وقالت الشرطة 
المرأتيــن  مــع  عثــرت  إنهــا  بيــان  فــي 
علــى حقيبــة بها عدد من علــب الطالء 
بالرش. وأضافت أنه تم رفض اإلفراج 
تهــم  لهمــا  وُوجهــت  بكفالــة  عنهمــا 
ويطالــب  ممتلــكات.  وإتــالف  تدميــر 
متظاهــرون خرجــوا إلى الشــوارع في 
أعقــاب وفــاة األميركي األســود جورج 
فلويــد بعــد احتجــاز الشــرطة بإعــادة 
النظــر فــي تــراث بعض مهندســي عهد 

االستعمار وتدمير تماثيلهم.

قالــت الحكومــة االتحاديــة فــي الهند 
ســلطات  ســتزود  إنهــا  األحــد  أمــس 
عربــة   500 بعــدد  نيودلهــي  مدينــة 
قطار ســيتم تجهيزهــا لرعاية مرضى 
عــدد  زيــادة  بعــد  كورونــا  فيــروس 
حــاالت اإلصابــة التــي أدت إلى نقص 

في أسرة المستشفيات.
وقــال وزير الداخلية أميت شــاه على 
تويتــر بعــد اجتمــاع مع رئيــس وزراء 
حكومــة العاصمــة إن عربــات القطــار 
ســتزيد الطاقــة االســتيعابية لألســرة 
العالجية في دلهي إلى 8 آالف سرير. 
وأضــاف أن الحكومــة ســتكثف أيضا 
اختبــارات الكشــف عــن الفيروس في 
المدينة، خصوصــا في مناطق العزل، 
وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور 
علــى منازلهم وتوفير إمدادات كافية 
مــن أســطوانات األكســجين وأجهــزة 

التنفس الصناعي.

اعتقال امرأتين شوهتا تمثاال 
لجيمس كوك في أستراليا

الهند تخصص 
500 عربة قطار 

لمواجهة “كورونا”
اســتيقظت عاصمــة الســينما الهنديــة 
وفــاة  فاجعــة  علــى  أمــس،  بوليــوود، 
ســينغ  سوشــانت  الشــاب  الممثــل 
راجبــوت، عــن عمــر 34 فقط.وبحســب 
الممثــل  فــإن  مومبــاي،  شــرطة  إفــادة 
شــنق نفســه فــي منزلــه فــي بانــدرا، ولــم 
يتــم العثــور علــى رســالة بخــط يده تشــير 
صحيفــة  بحســب  انتحــاره،  دوافــع  إلــى 
“هندســتان تايمز”. وقرر سوشــانت ســينغ 

االبتعــاد عــن العمــل فــي مجــال الهندســة 
لصالح أن يحترف كممثل، فصقل موهبته 
فــن  لتعليــم  جــون  بــاري  مدرســة  داخــل 
التمثيل، وصعد إلى الشــهرة من المشاركة 
فــي بطولــة العــرض التلفزيونــي “بافيتــرا 
ريشتا”. ونعى العديد من مشاهير بوليوود 
الراحل سوشانت سينغ، من أبرزهم النجم 
شــاروخان، الذي غرد: “لقد أحبني كثيرا... 

سأشتاق إليه كثيرا”.

انتحار ممثل شهير شنًقا يحدث صدمة في بوليوود

موكب ديني تقليدي كجزء من مهرجان سانتو أنطونيو، في والية ميناس 
جيرايس البرازيلية )أ ف ب(

رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، نعى النجم الشاب سوشانت سينغ بتغريدة عبر حسابه على “تويتر”

سيسمح للجد أو الجدة بزيارة منازل أبنائهم وأحفادهم

إحدى 
الطائرات 
التابعة 
لطيران 

الشرطة، 
تقوم بالمهام 

المكلفة 
بها، ضمن 
الواجبات 
المنوطة 
بطيران 

الشرطة في 
حفظ األمن، 

وذلك في 
سبعينات 

القرن الماضي

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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  11:39 
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تجّدد أو تبّدد...
Û  يقول جاك ويلش رئيس مجلس إدارة جنرال اليكتريك ورئيسها التنفيذي

وتأسيًسا على خبرته الواسعة والممارسة الفعلية للعمل اإلداري: ’’أنا مقتنع 
بأنه إذا كان معدل التغيير داخل المؤسســة أقل من معدل التغيير خارجها 
فقــد قربــت نهايتهــا‘‘. تراءت أمامي تلــك المقولة وأكاد أطلــق عليها ’’المبدأ 
الذهبــي‘‘ للتغييــر بل هي كذلك فعاًل، وأخالك، ســيدي القارئ، تتفق مع هذا 

المبدأ بل إنك أحد المؤمنين به.
Û  نعــم، مثلــت أمامــي تلك المقولــة وأنا أشــاهد أحد المحاضريــن وهو يطلب

من الحضور وجّلهم من الممارسين للعمل اإلداري وفي مناصب متقدمة أو 
هكذا بدا لي من خالل أسلوب تواصل المحاضر معهم، طلب منهم المشاركة 
فــي التصويــت، وذلك برفــع األيدي في حال اتفاقهم معــه بضرورة إحداث 
التغيير في السياســات واألنظمة واإلجراءات وســلوكيات األفراد من فترة 
ألخــرى؛ لكــي تتأقلــم هــذه المؤسســة أو تلك مــع المتغيــرات المفروضة في 

أسواق وبيئات العمل.
Û  كانــت اســتجابة الحضور مذهلة بل ربما فاقــت توقعات المحاضر فالجميع

أو الغالبية العظمى أبدت اتفاقها مع ما طرحه األمر الذي شّجعه على طلب 
التصويــت علــى التســاؤل اآلخــر وهــو: ’’هل توافــق أو تحبــذ أن تكون أنت 
ا مــن يخضــع للتغيير أواًل وقبل العاملين تحــت إمرتك؟”. تضاءلت  شــخصيًّ
نســبة المشــاركين بل تهمشت لترتفع بالكاد عن الصفر فقد امتنعت الغالبية 

عن التصويت.
Û  :اســتذكرت وأنــا أشــاهد ذاك الموقــف مقولــة جميلــة للكاتب ليو تولســتوي

’’الجميع يفكر في تغيير العالم ولكن ال أحد يفكر في تغيير نفسه‘‘.
Û  واآلن دعنا ســيدي القارئ نســقط نتيجة هذا التصويت على ما ذكرناه آنًفا

في مقدمة هذه المقالة ونتساءل: ترى كيف يتحقق ما ورد في تلك المقولة 
والتي ال يكاد يختلف على أهميتها اثنان، إذا كان رأس المؤسسة أو أعضاء 
إدارتهــا التنفيذيــة يهابــون أو يرون أنفســهم خارج دائرة المشــاركة الفعلية 
فــي عملية التغيير؟ أليســوا هم القدوة لآلخريــن؟ هل يمكننا مخاطبة هذه 

الفئة بالعبارة الصعبة: تجدد أو تبدد. ما رأيك سيدي القارئ؟
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