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تســـلم المنتفعـــون مـــن المرحلة األخيرة من مشـــروع إســـكان الرملـــي وعددهم 
397 منتفعـــا، اتصـــاالت مبكـــرة يوم الخميـــس الماضي من قبل وزارة اإلســـكان 
لتسليمهم وحداتهم السكنية في المشروع األحدث في المملكة والذي يتوسط 
قلـــب البحريـــن. وشـــرعت الـــوزارة فعليـــًا بتســـليمهم المفاتيح بدءا مـــن األحد 
المنصـــرم، حيـــث تـــم بالمكالمـــة تحديد وقـــت اســـتالم المفتاح لـــكل منتفع، مع 
المطالبة منه باالنتظار عند الوحدة السكنية، حيث سيشرع المهندس المختص 
بلقائه وتســـليمه المفتاح. وستســـتمر عملية التوزيع خالل األيـــام المقبلة لكافة 

المنتفعين، وفق جدول زمني منتظم.

تسليم مفاتيح وحدات “الرملي” 
األخيرة لـ 397 منتفًعا

)05(

)12(
)04(

“اإلسكان”: 8000 قسيمة سكنية في 55 سنة

عدد القسائم 
التي وفرتها 

وزارة اإلسكان 
منذ العام 2011 
بلغ نحو 3725 

قسيمة

أنهـــا  عـــن  اإلســـكان  وزارة  كشـــفت 
سلمت للمواطنين منذ 1960 وحتى 
8 آالف قســـيمة  2015 نحـــو  العـــام 
ســـكنية.  وبلغت عدد القســـائم التي 
 2011 العـــام  الـــوزارة منـــذ  وفرتهـــا 
وحتـــى اآلن وشـــرعت فـــي تســـليم 
الجزء الذي تم االنتهاء من تجهيزه 
وتوفير خدمات البنيـــة التحتية لها 

)05(3725 قسيمة.

0708121413

الصين تستضيف النسخة 24 لـ “آسيوية القوى”إقبال كبير على عربات الطعامالمسماري: أردوغان يريد نفط ليبيا“تشارترد” : صفقة بـ 3 ماليين دوالرإقرار اإلعدام لقاتل شرطي ومواطن
أقرت محكمة التمييز حكم إعدام  «

صادر بحق شاب مدان بقتل كل 
من النائب عريف علي محمد علي 

ومواطن، وإصابة عامل آسيوي، 
بمنطقتي دمستان وكرزكان في 

تفجيرين منفصلين حدثا في 
.2014

أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن  «
إتمام صفقة تمويل لشركة كفالني 

وأوالده لالستيراد والتصدير 
كجزء من برنامج البنك العالمي 

لتوفير تمويل بمليار دوالر عالميا؛ 
لمساعدة الشركات التي تساهم 
في الحد من انتشار “كوفيد 19”.

اتهم المتحدث باسم الجيش  «
الوطني الليبي اللواء أحمد 

المسماري في مقابلة خاصة 
مع “سكاي نيوز عربية” أمس، 
تركيا بالسعي للسيطرة على 
موارد النفط والغاز في بالده.

والغاز.

تشهد عربات الطعام المنتشرة  «
حديثا في األحياء رواجا وإقباال 

من الشباب خصوصا لما تقدمه 
من وجبات ومشروبات خفيفة 

بأيد بحرينية تستحق التشجيع، 
على الرغم من المالحظات بشأن 

األمور التنظيمية.

من المؤمل أن تستضيف  «
الصين البطولة اآلسيوية 

الـ 24 أللعاب القوى، وذلك 
في الفترة 20 حتى 23 

مايو من العام المقبل 
.)2021(

الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  رأس 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
وبحضـــور ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن 

بعد عبر تقنية االتصال المرئي.
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وأشـــاد 
الوزراء بما يتمتع به شعب مملكة البحرين 
مـــن وعي عال وحس بالمســـئولية، موجهًا 
سموه إلى تكثيف الرقابة والتأكد من التزام 
جميـــع المواطنين والمقيميـــن باإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية للمحافظة 
علـــى ما نجحـــت به مملكـــة البحرين حتى 

كورونـــا  لفيـــروس  التصـــدي  فـــي  اآلن 
)كوفيـــد – 19( ومـــا حققه فريـــق البحرين 
بقيـــادة صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء من تميز في هذا الجانب. 
وبمباركة من صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، قرر مجلس الـــوزراء اعتماد يوم 
للطبيـــب البحرينـــي فـــي أول أربعـــاء مـــن 

شـــهر نوفمبـــر مـــن كل عـــام، وتخصيـــص 
جائزة باسم رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
لتكريـــم األطبـــاء البحرينييـــن المتميزيـــن 
في البحث العالجـــي والطبي، ويأتي ذلك 
تقديـــرًا للجهـــود التي يضطلع بهـــا األطباء 
في الحفاظ على ســـالمة وصحة المجتمع 
وحرصـــًا علـــى تحفيزهم لبـــذل المزيد من 

الجهـــد لالرتقاء بجودة الخدمات الصحية 
المقدمة للمواطن والمقيم.

واســـتناًدا إلى توصيـــة اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء، وافـــق مجلس الـــوزراء 
على إصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن 
إدراج مصروفـــات طارئة ضمـــن الميزانية 

العامـــة للدولة للســـنة المالية 2020، والذي 
رفعـــه وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
بهـــدف تخصيـــص ميزانيـــة للمصروفـــات 
الطارئـــة بمبلغ ال يتجاوز 177 مليون دينار 
للتعامل مـــع المصروفات الطارئة لمواجهة 
فيروس كورونـــا )كوفيـــد 19-( وتداعياته 
بما يســـهم في دعم كافـــة الجهود الوطنية 

للحد من انتشاره.

إدراج 177 مليون دينار مصروفات طارئة لمواجهة “كورونا”
اعتمــاد يــوم للطبيــب البحرينــي وجائزة باســم ســمو رئيس الــوزراء لتكريــم األطبــاء المتميزين

سمو رئيس الوزراء، بحضور سمو ولي العهد، يترأس جلسة مجلس الوزراء

المنامة - بنا

)02(

البحرين تدين استهداف الحوثي مناطق مدنية بالسعودية

“الصحة”: 135 حالة تتطلب عالجا... و20 بالعناية

المنامة - وزارة الخارجية

دانت وزارة الخارجية واســـتنكرت بشـــدة 
محاولة ميليشيات الحوثي المدعومة من 
إيـــران اســـتهداف مناطـــق مدنيـــة بمدينة 
فـــي  عســـير  ومنطقـــة  مشـــيط(  )خميـــس 
المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة من 

خالل طائرات بدون طيار )مفخخة(.

وأشـــادت وزارة الخارجيـــة بكفاءة قوات 
تحالـــف دعـــم الشـــرعية فـــي اليمـــن التي 
تمكنت من اعتراض الطائرات وإسقاطها، 
مشـــددة على أن األعمال اإلرهابية تعكس 
إصـــراًرا من قبل ميليشـــيات الحوثي على 
تهديـــد المدنيين اآلمنيـــن، مؤكدة وقوف 
مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 

فـــي كل ما تتخـــذه من إجـــراءات لحماية 
أمنهـــا واســـتقرارها، مشـــددة على ضرورة 
قيـــام المجتمـــع الدولـــي بمســـؤولياته في 
إدانـــة األعمـــال اإلرهابيـــة اإلجرامية التي 
باعتبارهـــا  الحوثـــي  جماعـــة  بهـــا  تقـــوم 
اعتداًء ســـافًرا على المدنيين اآلمنين في 
المملكة العربية الســـعودية، وتهديدًا ألمن 

واستقرار المنطقة.

كشـــفت وزارة الصحة أن الفحوصات 
التـــي أجرتها أمس بلـــغ عددها 7217، 
469 حالـــة قائمـــة  أظهـــرت تســـجيل 
جديدة مصابة ب فيروس كورونا، منها 
250 حالـــة لعمالة وافـــدة، و198 حالة 

لمخالطيـــن لحـــاالت قائمـــة و21 حالة 
قادمـــة مـــن الخـــارج، كمـــا تعافت 70 
حالـــة إضافية ليصل العـــدد اإلجمالي 

للحاالت المتعافية إلى 13267.
علـــى  فـــي حســـابها  الـــوزارة  وقالـــت 
“تويتـــر” إن عدد الحـــاالت القائمة في 

مملكة البحرين التـــي يتطلب وضعها 
الصحـــي تلقي العالج بلـــغ 135 حالة، 
منهـــا 20 حالة تحت العناية، في حين 
أن 5680 حالـــة وضعهـــا مســـتقر مـــن 
العـــدد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي 

بلغ 5700 حالة قائمة.

قـــال المتحدث باســـم رابطـــة أصحاب الصـــاالت الرياضيـــة واألندية 
الصحيـــة عبـــدهللا المرباطـــي، إن هنـــاك أكثر من 160 صالـــة رياضية 
توظف في المتوسط 6 أفراد في كل منها، تواجه شيح اإلفالس إذا 

ما استمر الوضع الراهن دون تقديم حزمة مساعدات لها.

160 صالة رياضية تواجه شبح اإلغالق

جلسة  فــي  شــركــات   3 تنافست 
والمزايدات،  المناقصات  مجلس 
ــدة لــهــيــئــة  ــ ــ ــزاي ــ أمــــــــس، عـــلـــى مــ
الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة والــمــعــارض 
البحرين  مــركــز  وتشغيل  إلدارة 
ــي لــلــمــعــارض والــمــؤتــمــرات  ــدول ال
الــــجــــديــــد بـــالـــصـــخـــيـــر، بــقــيــمــة 
ــشــركــة ل ديــــنــــار  ــون  ــيـ ــلـ مـ  14.1 

 ،)Pico Venue Services Ltd(  
تم تعليق عطاءين منها. وتسعى 
إلدارة  شركة  مــع  للتعاقد  الهيئة 
وتشغيل، تسويق وترويج المركز 
الموظفين  تــدريــب  إلـــى  إضــافــة 

وتنظيم الفعاليات.

14.1 مليون 
دينار لتشغيل 

“المعارض الجديد”

)08(
)08(

أمل الحامد

محرر الشؤون المحلية
علي الفردان

علوي الموسوي
إبراهيم النهام

بغداد ـ وكاالت

اســـتنكرت قيـــادة العمليات المشـــتركة العراقية، أمس، اختراق األجـــواء العراقية من قبل 
مقاتالت تركية مساء األحد، واصفة إياه بـ “التصرف االستفزازي”. وقالت قيادة العمليات 
المشـــتركة في بيان، إن “هذا التصرف االســـتفزازي ال ينســـجم مع التزامات حســـن الجوار 
وفـــق االتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للســـيادة العراقية”. وأضافت “وعليه يجب 

إيقاف هذه االنتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين”.

العراق يستنكر اختراق طائرات تركية ألجوائه صيادون: “النوخذة” مهم لتأمين حياة العديد من المواطنين

الصياديـــن  مـــن  عـــدد  أشـــاد 
بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفـــة بوضـــع اآلليات 
المناســـبة لضمـــان تفعيـــل قانـــون 

الثـــروة البحريـــة ومنهـــا النوخـــذة 
البحرينـــي وتشـــديد الرقابـــة على 
المخالفيـــن بهـــدف تنظيـــم الصيد 
وحماية الثـــروة البحرية، مؤكدين 
أن مواقـــف وقرارات ســـموه دائما 

المواطنيـــن  فـــي مصلحـــة  تصـــب 
وأن  عمومـــا  والصياديـــن  عمومـــا 

سموه يستجيب لمناشداتهم.
وأجمعوا على أن توجيهات ســـموه 
بتفعيـــل قانون النوخـــذة البحريني 
ســـتكون عامـــال مهمـــا فـــي تأميـــن 
المواطنيـــن  مـــن  العديـــد  حيـــاة 

الذيـــن يمتهنـــون تلـــك المهنـــة، وأن 
توجيهـــات ســـموه أثلجـــت صـــدور 
صلـــة  لديـــه  مـــن  وكل  الصياديـــن 
بالبيئـــة البحرية،لمـــا ســـينتج عنهـــا 
مـــن نتائـــج إيجابيـــة فـــى الحفـــاظ 
على البيئـــة البحرية وإعادة الثروة 

السمكية إلى ما كانت عليه.

محرر الشؤون المحلية



المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة وبحضور ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي األســبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد 
عبر تقنية االتصال المرئي، وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياســر الناصر عقب االجتماع 

بالتصريح التالي:

أعرب مجلس الـــوزراء عن اعتزازه وفخره بمبادرة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء الخاصـــة 
باليـــوم الدولي للضمير، وأهميتها في ظل األوضاع 
العالميـــة التـــي تحتـــاج االحتـــكام للضميـــر لتعزيـــز 
الســـام وخيـــر اإلنســـانية، ووجـــه المجلس الشـــكر 
والتقديـــر لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة )اليونسكو( إلقرار فريق العمل التحضيري 
التابـــع للمجلس التنفيذي لليونســـكو لاحتفاء بهذا 
اليـــوم لمـــا يمثله ذلك من اســـتجابة أمميـــة لمبادرة 
ســـموه العالميـــة، مـــا يعكـــس تقديـــرًا دوليـــًا رفيعـــًا 
ومكانـــة عالية لسياســـات مملكة البحريـــن ورؤيتها 
في ظـــل قيادة عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
بعدها أشـــاد صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء 
بمـــا يتمتع به شـــعب مملكة البحريـــن من وعي عال 
وحس بالمسئولية، موجهًا سموه إلى تكثيف الرقابة 
والتأكـــد مـــن التـــزام جميـــع المواطنيـــن والمقيمين 

الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
للمحافظـــة على ما نجحت به مملكة البحرين حتى 
اآلن فـــي التصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد – 19( 
ومـــا حققه فريـــق البحريـــن بقيادة صاحب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء من تميز في هذا الجانب.
وبمباركة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
فقـــد قـــرر مجلـــس الـــوزراء اعتمـــاد يـــوم للطبيـــب 
البحرينـــي فـــي أول أربعـــاء مـــن شـــهر نوفمبـــر من 
كل عـــام، وتخصيـــص جائزة باســـم رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة لتكريـــم األطباء البحرينييـــن المتميزين 
فـــي البحث العاجـــي والطبي، ويأتي ذلـــك تقديرًا 
للجهـــود التي يضطلع بهـــا األطباء في الحفاظ على 
ســـامة وصحـــة المجتمـــع وحرصًا علـــى تحفيزهم 
لبـــذل المزيد مـــن الجهد لارتقاء بجـــودة الخدمات 

الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.

بعدهـــا تابع صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
الموقـــر مـــا تـــم تنفيـــذه لتلبيـــة الطلبات اإلســـكانية 
ســـموه  وتوجيهـــات  الصالحيـــة  قريـــة  ألهالـــي 

بتخصيص مشـــروع إســـكاني يســـتفيد منـــه أهالي 
الصالحيـــة، ووجـــه وزيـــر اإلســـكان بزيـــارة قريـــة 

الصالحية ورفع تقرير في هذا الخصوص.

ثـــم كلـــف صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  للشـــئون  الوزاريـــة  اللجنـــة 
والتـــوازن المالي بالنظر في الدراســـات والمبادرات 
المقدمـــة مـــن غرفـــة تجـــارة وصناعـــة  المقترحـــة 
البحرين وجمعية رجال األعمال البحرينية المتعلقة 
بالقطاعـــات المتأثرة جّراء تداعيات جائحة كورونا 
وآثارهـــا على االقتصـــاد البحريني ورفـــع توصيات 

اللجنة بشأنها.
وفـــي ســـياق متصـــل، فقـــد وجـــه صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء إلى وضع اآلليات المناســـبة 
ومنهـــا  البحريـــة  الثـــروة  قانـــون  تفعيـــل  لضمـــان 
النوخذة البحريني وتشديد الرقابة على المخالفين 
وذلك بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، 
وكلـــف ســـموه اللجنة الوزاريـــة للمشـــاريع التنموية 

والبنية التحتية بذلك.
مـــن جانـــب آخر، فقـــد تابـــع صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء مـــن خـــال وزيـــر العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة اآلليـــة التـــي ســـيتم مـــن خالهـــا دعم 
أصحـــاب الحافـــات األهليـــة لنقـــل الطلبـــة جـــّراء 
الوضـــع الراهـــن النتشـــار فايـــروس كورونـــا عالميا، 
حيـــث اطمـــأن ســـموه على اإلجـــراءات التـــي تقوم 
بها الجهات المعنية لمنحهم الدعم المطلوب أســـوة 

بالشرائح األخرى من المواطنين.

الصالحيــة ألهالــي  اإلســكاني  المشــروع  تقريرعــن  برفــع  يوجــه  الــوزراء  رئيــس  ســمو 

إقرار “اليونسكو” لالحتفاء بـ “يوم الضمير” استجابة أممية لمبادرة عالمية

سمو رئيس الوزراء، وبحضور سمو ولي العهد، يترأس جلسة مجلس الوزراء

توقيت يوم الضمير 
مهم في ظل 

األوضاع العالمية 
التي تحتاج لتعزيز 
السالم واإلنسانية

تطوير البنية التحتية 
في كرزكان تكفل 

تطوير الطرق 
الداخلية في 

المجمعات الجديدة

تعديل بعض األحكام 
لتعزيز الشفافية 

في إعادة التنظيم 
واإلفالس وتعزيز 

حقوق الدائنين

اعتماد يوم للطبيب 
البحريني وجائزة 

باسم رئيس الوزراء 
للمتميزين في 
البحث العالجي

 تكثيف الرقابة 
والتأكد من التزام 
جميع المواطنين 

والمقيمين 
باإلجراءات االحترازية

تحسين الوضع 
البيئي في 

المعامير وتقليل 
األحمال البيئية 

في المنطقة

بعـــد ذلـــك نظـــر المجلـــس فـــي المذكرات 
واتخـــذ  أعمالـــه  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 

بشأنها من القرارات ما يلي:
اللجنـــة  توصيـــة  إلـــى  اســـتناًدا  أوالً: 
التنســـيقية برئاسة صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
وافـــق  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
مجلـــس الـــوزراء علـــى إصـــدار مشـــروع 
مرســـوم بقانون بشـــأن إدراج مصروفات 
طارئـــة ضمـــن الميزانيـــة العامـــة للدولـــة 
للســـنة الماليـــة 2020، والـــذي رفعه وزير 
بهـــدف  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
تخصيـــص ميزانية للمصروفـــات الطارئة 
دينـــار  مليـــون   177 يتجـــاوز  ال  بمبلـــغ 
للتعامل مع المصروفات الطارئة لمواجهة 
فيروس كورونا )كوفيـــد 19-( وتداعياته 
بما يســـهم في دعم كافة الجهود الوطنية 

للحد من انتشاره.
اللجنـــة  توصيـــة  إلـــى  اســـتناًدا  ثانيـــًا: 
التنســـيقية برئاسة صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
وافـــق  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس  األول 

مجلـــس الـــوزراء على مشـــروع مرســـوم 
بقانون بشـــأن تعديل بعض أحكام قانون 
إعـــادة التنظيـــم واإلفاس بهـــدف تعزيز 
الشـــفافية في إجـــراءات إعـــادة التنظيم 
واإلفاس وتعزيز حقـــوق ودور الدائنين 
فيها، وقـــرر المجلـــس اتخـــاذ اإلجراءات 

الدستورية والقانونية الازمة لذلك.
ثالثـــًا: تنفيـــذًا لتوجيهات صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بدراســـة الوضع 
البيئـــي وتحســـينه فـــي منطقـــة المعامير 
والقرى المجاورة، فقد اســـتعرض مجلس 
الـــوزراء تقريـــرًا مـــن وزيـــر النفـــط بما تم 
تنفيذه من مشـــاريع ومبادرات بيئية في 
المعاميـــر والمنطقـــة المجاورة لتحســـين 
البيئة وجودة الهواء والبيئة البحرية من 
خال شركة نفط البحرين )بابكو( وشركة 
الخليج لصناعة البتروكيماويات، ووافق 
مجلس الـــوزراء علـــى مقترحـــات لزيادة 
تحســـين الوضـــع البيئـــي فـــي المعاميـــر، 
وتقليـــل األحمـــال البيئيـــة فـــي المنطقـــة، 
ودراسة تقويم استراتيجي لألثر البيئي، 
هـــذه  تنفيـــذ  بســـرعة  المجلـــس  وكلـــف 

المقترحـــات بالتنســـيق بيـــن وزارة النفط 
والمجلس األعلى للبيئة.

رابعـــًا: تحقيقًا لتوجيهات صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بتطويـــر البنيـــة 
التحتية وخدماتها األساسية في كرزكان، 
فقـــد اســـتعرض مجلـــس الـــوزراء تقريرًا 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزيـــر  مـــن 
خطـــة  تضمـــن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
لتطويـــر البنية التحتية في كرزكان تكفل 
تطويـــر الطـــرق الداخلية فـــي المجمعات 
الجديـــدة بشـــكل خـــاص وتطوير شـــبكة 
الصـــرف الصحـــي، وقرر مجلـــس الوزراء 
إحالة الخطة إلى اللجنة الوزارية للشئون 

المالية واالقتصادية والتوازن المالي.
الـــوزراء  مجلـــس  اســـتعرض  خامســـًا: 
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  عرضـــه  تقريـــرًا 
اإللكترونيـــة  المنصـــة  عـــن  االجتماعيـــة 
بغرض تســـريع التواصل بين وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة وصاحـــب العمـــل 
والباحثيـــن عن عمل ومضاعفـــة عمليات 
ربـــط  خـــال  مـــن  وتســـهيلها  التوظيـــف 
بيانـــات صاحب العمـــل واحتياجاتهم من 

الكـــوادر الوظيفية ببيانـــات الباحثين عن 
عمـــل باإلضافة إلـــى الخدمـــات التي يتم 
مـــن خالهـــا توفير التســـجيل والتوظيف 

والتدريب والتأمين ضد التعطل.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  سادســـًا: 
اقتراح برغبة بإعفاء مستأجري المحات 
التجاريـــة المملوكـــة للدولـــة مـــن اإليجار 
الشـــهري لمدة ثاثة أشـــهر نظـــرًا لظروف 
والـــذي   19  – كوفيـــد  جائحـــة  انتشـــار 

تحقـــق بصـــدور توجيـــه صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء الموقـــر بإيقـــاف 
تحصيل اإليجارات من المســـتأجرين من 
أمـــاك البلدية والمســـتأجرين مـــن أماك 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة، وقـــرار مجلس 
الـــوزراء بإيقاف تحصيـــل اإليجارات من 
المستأجرين من المحات المملوكة لبنك 

اإلسكان.
سابعًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح 
التـــي  الماليـــة  الحزمـــة  برغبـــة القتصـــار 
أعلنتهـــا الحكومة بقيمـــة 4.3 مليار دينار 
على شركات ومؤسسات القطاع الخاص 
المتوســـطة والصغيـــرة ومتناهيـــة الصغر 
التـــي يثبـــت تأثرهـــا ســـلبيًا باإلجـــراءات 
االحترازيـــة لمواجهـــة كرونـــا بالبحريـــن، 
كافـــة  خـــال  مـــن  وأنـــه متحقـــق  ســـيما 
المبـــادرات التي تضمنتهـــا الحزمة المالية 
التـــي  المبـــادرة  واالقتصاديـــة وبخاصـــة 
أطلقها صندوق العمل )تمكين( ضمن هذه 
الحزمـــة لدعم اســـتمرارية األعمال ودعم 
تمويل المؤسســـات الصغيـــرة والمتناهية 

الصغر. 

ثامنـــًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح 
برغبة لتشـــديد الرقابة على األسواق في 

ما يخص األدوات الصحية والوقائية.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  تاســـعًا: 
مســـودة رد الحكومة علـــى اقتراح برغبة 
يتعلق بالقسط الشهري المحدد في بداية 
االنتفـــاع مـــن الخدمـــات االســـكانية التي 

تقدمها وزارة اإلسكان.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  عاشـــرًا: 
مســـودة رد الحكومة علـــى اقتراح برغبة 
يتعلـــق بإنشـــاء مدرســـة ثانويـــة للبنيـــن 

لخدمة أهالي قرى شارع البديع.
وفـــي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس 
علمـــًا من خـــال وزيـــر الخارجيـــة بنتائج 
المؤتمـــر الـــذي عقـــد بمناســـبة مـــرور 75 
عامـــًا على صـــدور ميثاق األمـــم المتحدة 
للجنـــة  االســـتثنائي  االجتمـــاع  وبنتائـــج 
اإلســـامي  التعـــاون  لمنظمـــة  التنفيذيـــة 
علـــى مســـتوى وزراء الخارجية، كما أخذ 
المجلـــس علمًا مـــن خال وزيـــرة الصحة 
بنتائـــج اجتمـــاع مجلـــس وزراء الصحـــة 

العرب.

قرارات المجلس
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البـحـريـن تهـنـئ العاهــل المغـربــي 
بنجاح العملية الجراحية

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ورئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان ال خليفـــة، وولي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيات تهنئة إلـــى أخيهم 
صاحب الجالة الملك محمد الســـادس ملك 

المملكـــة المغربية الشـــقيقة، أعربوا فيها عن 
خالـــص تهانيهـــم بنجـــاح العمليـــة الجراحية 
التـــي أجريت لجالتـــه، ســـائلين المولى جل 
وعـــا أن يديـــم على جالته موفـــور الصحة 
وتمام العافيـــة، وأن يحقق للمملكة المغربية 
الشـــقيقة وشـــعبها الكريم المزيـــد من التقدم 
والرخاء واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة 

لجالته.

المنامة - بنا

جاللة الملك

ياسر الناصر
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المنامة - جمعية رجال األعمال البحرينية

األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  رفعـــت 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  البحرينيـــة 
رئيـــس  إلـــى  واالمتنـــان  والتقديـــر 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
علـــى تفضـــل ســـموه خالل ترؤســـه 
جلســـة مجلس الوزراء التي عقدت 
برئاسة ســـموه وبحضور ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، حيث وجه ســـمو رئيس 
المبـــادرات  متابعـــة  إلـــى  الـــوزراء 
والمرئيـــات والمقترحـــات المقدمـــة 
من جمعية رجال األعمال البحرينية 
لتحفيـــز االقتصاد الوطني وتمكينه 
خلقتهـــا  التـــي  اآلثـــار  تجـــاوز  مـــن 
جائحة كورونا كوفيـــد 19. وأعرب 
رئيس مجلـــس إدارة الجمعية خالد 
الزيانـــي ونيابـــة عـــن كافـــة أعضاء 
الجمعية عن تأييدهم ومســـاندتهم 
التـــي  الحكيمـــة  المبـــادرات  لكافـــة 
يتخذها جاللة الملك وســـمو رئيس 
الوزراء وسمو ولي العهد في سبيل 
ورعايـــة  البحريـــن  ونهضـــة  رفعـــة 
صحـــة وســـالمة المجتمـــع وتحفيز 
وتســـريع عجلة التنمية االقتصادية 
يليـــن.  ال  وعـــزم  واثقـــة  بوتيـــرة 
بالتوجيهـــات  الجمعيـــة  ونوهـــت 
الكريمـــة لســـمو رئيس الـــوزراء إلى 
اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون الماليـــة 
المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة 
بالنظـــر فـــي الدراســـات والمبادرات 
غرفـــة  مـــن  المقدمـــة  المقترحـــة 
تجـــارة وصناعة البحريـــن وجمعية 
رجـــال األعمال البحرينيـــة المتعلقة 
بالقطاعات المتأثرة جّراء تداعيات 
علـــى  وآثارهـــا  كورونـــا  جائحـــة 
االقتصـــاد الوطني ورفـــع توصيات 

اللجنة بشـــأنها، مؤكدا أن توجيهات 
ســـموه تبعث على الفخـــر واالعتزاز 
بيـــن  العتيـــدة  الشـــراكة  وتعكـــس 
الحكومـــة والقطاع التجـــاري، األمر 
الـــذي يبشـــر بالخير دائمـــا لمواصلة 
المبادرات الوطنية الصادقة لتجاوز 
التـــي خلقتهـــا جائحـــة  التداعيـــات 
االقتصـــاد  علـــى  العالميـــة  كورونـــا 

الوطني.
مرئيـــات  أن  إلـــى  الزيانـــي  وأشـــار 
ومقترحـــات جمعية رجـــال األعمال 
البحرينيـــة تضمنـــت رؤيـــة شـــاملة 
االقتصاديـــة  العمليـــة  لتحفيـــز 
وشملت عددا من المبادرات المهمة 
التجاريـــة  القطاعـــات  مـــن  للعديـــد 
والصناعيـــة والعقارية والمســـتلهمة 
مـــن التواصل والتشـــاور مـــع قطاع 

األعمال في المملكة.
االســـتجابة  أن  الجمعيـــة  وأكـــدت 
والمتابعـــة  والمباشـــرة  الســـريعة 
الســـمو  صاحـــب  مـــن  الشـــخصية 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء تؤكـــد مـــا 
يوليه سموه على الدوام من حرص 
كبير وجهد دءوب لكل ما من شأنه 
أن يعـــزز متانـــة وصالبـــة االقتصاد 
الوطنـــي، ســـائلة هللا أن يديـــم على 
ســـمو رئيس الوزراء موفور الصحة 
والســـعادة وطـــول العمـــر لمواصلـــة 
مســـيرة النهضـــة الشـــاملة فـــي ظل 

قيادة جاللة الملك.

توجيهات سمو رئيس الوزراء 
تبشر بالخير دائما

بند جديد للمادة األولى من “إعادة 
تشكيل مجلس الموارد المائية”

صـــدر عـــن رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان ال خليفة، قـــرار رقم )7( لســـنة 2020 
بإضافـــة بنـــد جديد إلـــى المادة األولى من القـــرار رقم )9( 

لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية.
ونصت المادة األولى من القرار على أنه يضاف إلى المادة 

األولـــى مـــن القـــرار رقـــم )9( لســـنة 2019 بإعادة تشـــكيل 
مجلس الموارد المائية بند جديد برقم )9(، نصه اآلتي:

“-9 رئيس هيئة الطاقة المستدامة”.
وجـــاء في المـــادة الثانية من القرار أنه يعمـــل بهذا القرار 

من تاريخ صدوره، وينشر في الجريد الرسمية. سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

إنا هلل وإنا إليه راجعون

شــكـر عــلى تعـاٍز
تتقدم عائلة المحميد

بخالص الشكر والتقدير واالمتنان إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء

وإلى معالي الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء

 وإلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي

وإلى سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء

وإلى أصحاب السمو والمعالي و أفراد العائلة المالكة الكريمة

 وإلى أصحاب المعالي والسعادة رئيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى والوزراء والسفراء وجميع األهل واألصدقاء

 وكل من واسانا بالبرق أو بالنشر أو بالهاتف أو عبر شبكة التواصل االجتماعي من داخل مملكة البحرين وخارجها في

وفاة الفقيد الغالي المغفور له بإذن اهلل تعالى

 محمد عيسى صالح المحميد

 داعين المولى عز وجل أال يريهم مكروهًا في عزيز لديهم وأن يديم نعمة الصحة والعافية على الجميع.

سمو محافظ الجنوبية يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية
ســـموه اطلـــع علـــى مراحـــل تطويـــر عين ومتنـــزه “الحنينيـــة” و “عيـــن أم غويفة”

الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ  تـــرأس 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة، اجتماًعـــا تنســـيقًيا )عن بعد(، 
بشـــأن متابعـــة مشـــاريع تطويـــر المرافق 

العامة بالمحافظة.
ســـموه  ثمـــن  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
دور وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي وبلديـــة المنطقة 
والتنســـيق  التعـــاون  فـــي  الجنوبيـــة 
لمتابعـــة  المحافظـــة  مـــع  المشـــترك 
المرافـــق  لتطويـــر  األهالـــي  احتياجـــات 
العامة بالمحافظة، كمشروع تطوير عين 
ومنتـــزه “الحنينيـــة” و”عيـــن أم غويفـــة” 
والتنمويـــة  الخدميـــة  المشـــاريع  ضمـــن 

الرائدة.
وأكد ســـموه مـــا تحظى به هـــذه العيون 
لـــدى  تاريخيـــة  أهميـــة  مـــن  الطبيعيـــة 
أهالـــي منطقـــة الرفاع منـــذ تاريخ اآلباء 
واألجـــداد، موضًحـــا ســـموه أن الجهـــود 
فـــي  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  المشـــتركة 
متابعة مراحل مشاريع العيون الطبيعية 
والمنتزهـــات بمناطـــق المحافظـــة، تأتي 
تلبيـــًة الحتياجات األهالـــي بتطوير هذه 
المواقع لما تحظى به من قيمة تاريخية 
وطبيعية، وإلضفاء الطابع الحضاري لها.

ومـــن جانـــب آخـــر، اطلع ســـمو المحافظ 
على خطـــة البلدية في تطويـــر المراحل 

ومنتـــزه  عيـــن  تطويـــر  مـــن  القادمـــة 
“الحنينيـــة” و”عيـــن أم غويفـــة”، إضافـــة 
والمنتزهـــات  العامـــة  المرافـــق  إلـــى 

مـــن  كافـــة، وذلـــك  المحافظـــة  بمناطـــق 
خالل التنسيق المشـــترك لتحقيق الرؤى 

والتطلعات التنموية للمواطنين.

بالـــدور  الحضـــور  أشـــاد  جهتهـــم،  مـــن 
البـــارز الـــذي تلعبـــه المحافظـــة الجنوبية 
فـــي التواصـــل المباشـــر مـــع المواطنين، 
المتابعـــة  عبـــر  المشـــترك  والتعـــاون 
وشـــارك  القائمـــة.  للمشـــاريع  المســـتمرة 
باالجتماع، كل من وكيل شؤون البلديات 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
محمـــد  الشـــيخ  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بن أحمـــد آل خليفـــة، ومدير عـــام بلدية 
المنطقـــة الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيـــف 
عبـــدهللا، إضافـــة إلـــى الوكيل المســـاعد 
للخدمـــات المشـــتركة المهندســـة راويـــة 
لشـــؤون  المســـاعد  والوكيـــل  المناعـــي، 
الزراعة عبدالعزيـــز عبدالكريم وعدد من 

المسؤولين في المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

خالد الزياني



“النوخذة” مهم لتأمين حياة العديد من المواطنين
الصيادون يشيدون بتوجيه سمو رئيس الوزراء بتفعيل قانون الثروة البحرية

أشــاد عــدد مــن الصياديــن بتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة بوضع اآلليات المناســبة لضمان تفعيــل قانون الثــروة البحرية ومنها 
النوخــذة البحرينــي وتشــديد الرقابــة علــى المخالفيــن وذلك بهــدف تنظيم الصيــد وحماية 
الثــروة البحريــة، وكلــف ســموه اللجنة الوزاريــة للمشــاريع التنموية والبنيــة التحتية بذلك، 
مؤكديــن أن مواقــف وقــرارات ســموه دائمــا تصــب فــي مصلحــة المواطنيــن بصفــة عامــة 

والصيادين على وجه الخصوص وأن سموه يستجيب لمناشداتهم.

وأجمعـــوا علـــى أن توجيهات ســـموه بتفعيل 
قانـــون النوخـــذة البحرينـــي ســـتكون عامـــا 
مهما في تأمين حيـــاة العديد من المواطنين 
الذيـــن يمتهنـــون تلك المهنـــة، وأن توجيهات 
ســـموه أثلجـــت صـــدور الصياديـــن وكل مـــن 
لديـــه صلة بالبيئـــة البحرية،لما ســـينتج عنها 
مـــن نتائج إيجابيـــة فى الحفاظ علـــى البيئة 
البحرية وإعادة الثروة السمكية إلى ما كانت 

عليه.

ومـــن جهته، قال رئيس جمعية قالي محمد 
الدخيل إن اســـتجابة صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء لمناشـــدة الجمعيـــة ليســـت 
بالغريبة على فسموه صاحب أياد بيضاء في 
كل المجاالت وعلى كثير من فئات وشـــرائح 
المجتمـــع، مضيفًا أن تطبيـــق قانون النوخذة 
البحريني ســـوف يســـهم في منع الممارسات 
الخاطئـــة مـــن قبـــل األعمـــال األجانـــب ممـــا 

ينعكس على قطاع الثروة السمكية.

وأكـــد الدخيـــل أن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس الـــوزراء يحـــرص دائمـــا علـــى متابعة 
كافـــة األمـــور المتعلقـــة بالصياديـــن وتوفيـــر 
كافـــة التســـهيات التـــي تســـهم فـــي الحفاظ 
على مصالح الصياديـــن، والمصلحة الوطنية 
أن  إلـــى  الفتـــا  البحريـــة،  للثـــروة  العامـــة 
توجيهات ســـموه أفرحت جميع الصيادين و 
طمأنتهم على مســـتقبلهم بعد أن كان البعض 
مـــن الصيادين يواجهون العديد من المتاعب 
جـــراء الممارســـات الخاطئة والصيـــد الجائر 

للبعض من العاملين بقطاع الصيد.
وبـــدوره، ثمـــن نائـــب رئيـــس الجمعيـــة خالد 
هرمـــس توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي 
النوخـــذة  قانـــون  بتفعيـــل  الـــوزراء  رئيـــس 
البحريني، وقال أن توجيهات ســـموه ســـوف 
تكون دافًعـــا للصياديـــن البحرينيين للحفاظ 
علـــى ثرواتهم البحرية والعمـــل على تنميتها 

مـــن خـــال االلتـــزام بالقوانيـــن واألنظمة من 
أجـــل اســـتدامة الثـــروة الســـمكية باعتبارهـــا 

مصدر رئيسي من مصادر األمن الغذائي
ورفـــع هرمس أســـمى آيات الشـــكر والعرفان 
إلـــى صاحب الســـمو الملكـــي رئيـــس الوزراء 
علـــى هذه التوجيهـــات الهامة التي ستســـهم 
أن  البحرية،منوهـــًا  الثـــروة  علـــى  بالحفـــاظ 
ســـموه طالمـــا وقـــف بجانـــب الصياديـــن في 
الكثير من المواقف، واســـتجاب لمناشـــدتهم 
في مختلف األوقات وهذا ليس بغريب على 
ســـموه الـــذي يعتبـــره البحرينييـــن بمختلـــف 
كافـــة  فـــي  والســـند  الحنـــون  األب  فئاتهـــم 

المواقف.
مـــن  عيســـى  حميـــد  الصيـــاد  أوضـــح  فيمـــا 
منطقـــة الحـــد، أت توجيهات صاحب الســـمو 
قانـــون  بتطبيـــق  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
النوخذة البحريني، أثلجت صدور الصيادين 

البحرينييـــن وحققـــت أمنياتهـــم فـــي تطبيق 
القانـــون الذي طـــال انتظاره لســـنوات، معربًا 
عـــن خالـــص تقديـــره وعرفانـــه لســـموه علي 
شـــموله بعطفه وحكمتـــه مطالـــب الصيادين 
صالـــح  فـــي  يصـــب  بمـــا  لهـــا  واالســـتجابة 

المواطنين وقطاع الثروة السمكية.
وأضاف أن تطبيق قانون النوخذة البحريني 
سوف يعيد للبيئة البحرية بريقها السابق كما 
ســـيعزز مـــن تنمية الثروة الســـمكية بالشـــكل 
الصياديـــن  أن جميـــع  إلـــى  مشـــيرا  األمثـــل، 
يدعون لسموه بموفور الصحة والعافية وان 
يظل سموه نصير للمواطنين والصيادين في 
كل مشـــكاتهم الحياتيـــة والعمليـــة، وأكد أن 
جميع الصيادين يعاهدون ســـموه المحافظة 
على البيئـــة البحرية لمملكة البحرين وتوفير 
للمواطنيـــن  األســـماك  مـــن  الغذائـــي  األمـــن 

والمقيمين.
وبدوره أشـــاد الصياد حسن ذياب من منطقة 
ســـترة بتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيس الوزراء لحماية الثروة السمكية ودعم 
ســـموه المتواصل لقطاع الصيـــد والصيادين 
بهـــدف تنميـــة هـــذا القطـــاع وتعزيز مـــوارده 
باعتباره موردا هاما من موارد األمن الغذائي 

في الباد.
وقـــال إن تفعيل قانـــون النوخـــذة البحريني 
قـــرارا حكيمـــا مـــن ســـموه وهو محل إشـــادة 
وتعاون من قبل كافة الصيادين البحرينيين، 
مشـــيرا إلى تفعيل القانون ســـوف يسهم في 
الحفـــاظ علـــى المخـــزون الســـمكي والبيئـــة 
البحرية كما أنه ســـيحافظ علي توطين تلك 
المهنـــة وتعزيـــز دورهـــا فـــي منظومـــة األمن 

الغذائي.
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يوم للطبيب البحريني يعكس االعتزاز بالعطاء اإلنساني
ـــكادر الطبـــي يمتلـــك ســـجًا حافـــًا مـــن المنجـــزات والنجاحـــات رئيـــس “الشـــورى”: ال

أكـــد رئيـــس مجلس الشـــورى علـــي الصالح 
أن مباركـــة رئيـــس الوزراء  صاحب الســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة  فـــي جلســـة مجلس الـــوزراء أمس 
)اإلثنيـــن( باعتماد يـــوم للطبيـــب البحريني 
فـــي أول أربعاء من شـــهر نوفمبـــر كل عام، 
وتخصيـــص جائـــزة باســـم ســـمّوه لتكريـــم 
األطباء البحرينييـــن المتميزين في البحث 
العاجـــي والطبي، يعكس الدعـــم والرعاية 
التي يحظى بها الكادر الطبي في ظل العهد 
الزاهر لعاهل البـــاد صاحب الجالة الملك، 
والفخـــر واالعتزاز نظير عطائهم اإلنســـاني 
الكبيـــر، والتضحيـــات الوطنيـــة المســـتمرة 
لتوفيـــر الرعايـــة الصحية وعـــاج المرضى، 
والحفـــاظ علـــى صحة وســـامة المواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين.

وأشـــار رئيـــس مجلس الشـــورى إلـــى أنَّ ما 
يقـــوم بـــه األطبـــاء البحرينيـــون مـــن جهود 
مخلصـــة، وتفـــاٍن كبيـــٍر فـــي تطبيـــق أعلـــى 
بمختلـــف  الصحيـــة  الرعايـــة  مســـتويات 
مســـتوياتها ومراحلهـــا، وتطبيـــق الخطـــط 
التـــي تضعهـــا  الصحيـــة  واإلســـتراتيجيات 
الحكومـــة الموقرة، هي محل إشـــادة وثناء 
مســـتمر، مؤكًدا أن تخصيـــص يوٍم للطبيب 
البحريني ســـيمثل محطة وطنية لاحتفاء 
بكل ما يقدمه األطباء من عمٍل وجهود في 

مختلف الظروف والتحديات.
وقـــال إن الـــكادر الطبـــي البحرينـــي يمتلك 
سجًا حافًا من المنجزات والنجاحات على 
مـــدى تاريخ البحرين الصحي، فهم يمثلون 
والتضحيـــة  الوفـــاء  نمـــاذج  مـــن  نموذًجـــا 
مـــن أجل مملكـــة البحريـــن، مشـــيًرا إلى أن 
وقفتهم المشـــّرفة خـــال الظروف الصحية 
االســـتثنائية التي تعيشـــها مملكـــة البحرين 

ودول العالم بسبب جائجة فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، تعكـــس أســـمى معانـــي البذل 
والتفانـــي والحـــرص علـــى ســـامة الجميع، 
حيـــث إنهم شـــّكلوا خط  الدفـــاع األول عن 
صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، ويواصلون 
الليـــل بالنهـــار لخدمـــة مملكـــة البحرين في 

هذه الظروف.
ونّوه معالي رئيس مجلس الشـــورى إلى أن 

األطبـــاء البحرينيـــون يســـتحقون التكريـــم 
واالحتفـــاء، وتوثيـــق مـــا يقومـــون بـــه مـــن 
جهـــود عاجيـــة وبحثيـــة، وحرصهـــم على 
مواصلة إجراء الدراسات واألبحاث العلمية 
مـــن أجـــل تعزيـــز وتطويـــر النظـــم الصحية 
والعاجيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، وجعلهـــا 
دائًمـــا فـــي تمّيز وصـــدارة، وموضع إشـــادة 
وتقدير على المســـتويين الوطني والدولي، 
مؤكـــًدا أن يوم الطبيب البحريني ســـيخلق 
مزيـــًدا من التحفيـــز والدافـــع لألطباء لبذل 

عطاء أكبر في خدمة المجال الصحي.
وبّيـــن رئيـــس مجلس الشـــورى أن المجلس 
سيبقى داعًما ومســـانًدا للقطاع الطبي، من 
خال ســـن وتحديث التشريعات والقوانين 
التـــي تتواكـــب والتطـــور الذي يشـــهده هذا 
القطـــاع فـــي مملكـــة البحريـــن، بمـــا يجعـــل 
الخدمـــات الصحيـــة فـــي مســـتويات عالية 

ومتقدمة.

القضيبية - مجلس الشورى

مكتب النائب خالد بوعنق

أشـــاد النائب خالد بوعنق باعتماد 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة يـــوم للطبيب البحريني 
فـــي أول أربعـــاء مـــن نوفمبـــر من 
كل عام، وتخصيص جائزة باســـم 
سموه لتكريم األطباء البحرينيين 
المتميزيـــن فـــي البحـــث العاجي 
تقديـــرا  ذلـــك  ويأتـــي  والطبـــي، 
لجهـــود األطباء فـــي الحفاظ على 
ســـامة وصحة المجتمـــع وحرصا 
علـــى تحفيزهـــم لبـــذل مزيـــد مـــن 
الجهـــد لارتقاء بجـــودة الخدمات 
للمواطـــن  المقدمـــة  الصحيـــة 
والمقيم.وأكد بوعنق أن االحتفال 
بجائزة ســـموه لألطباء هو أســـمى 
البحرينييـــن  لألطبـــاء  تكريـــم 
الوطنـــي  األبيـــض  والجيـــش 
المسؤول عبـر تاريخه العريق على 
مـــدى العقود الثمانية الماضية في 
التزامه بالقيم المهنية واإلنســـانية 

الراقية وأخاقياته بصدق وأمانة 
ونزاهة.

وأضـــاف أنهـــا تحمـــل اســـما عزيزا 
على قلوب الجميـــع، األمير خليفة 
طـــوال  كان  الـــذي  ســـلمان  بـــن 
مســـيرته داعمـــا للصحة ومســـاندا 
للطب واألطبـــاء والممرضين، وأن 
الدعم والمســـاندة من لدن ســـموه 
همـــا مـــا أوصـــا الكـــوادر الطبيـــة 
البحرينيـــة إلى ما هـــي عليه اليوم 

من مكانة مهمة ومرموقة.

بوعنق: جائزة سمو األمير خليفة أسمى تكريم لألطباء

المنامة - بنا

أثنـــت وزيرة الصحة فائقة الصالح على 
الدعـــم واالهتمـــام مـــن رئيس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة بالقطـــاع الصحي 

وخصوصا الكوادر العاملة.
شـــكرها وتقديرهـــا  بالـــغ  عـــن  وعبـــرت 
لمباركـــة صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء وقـــرار مجلس الـــوزراء اعتماد 
أول  فـــي  البحرينـــي  للطبيـــب  يـــوم 
أربعـــاء مـــن شـــهر نوفمبـــر مـــن كل عام، 
وتخصيص جائزة باســـم رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة لتكريـــم األطباء 
البحـــث  فـــي  المتميزيـــن  البحرينييـــن 
العاجـــي والطبـــي، والتي تأتـــي تقديرا 
للجهـــود التـــي يضطلع بهـــا األطباء في 
الحفاظ على ســـامة وصحـــة المجتمع 
وحرصـــا علـــى تحفيزهـــم لبـــذل المزيد 

مـــن الجهـــد؛ لارتقاء بجـــودة الخدمات 
الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.

وأعربت الوزيرة الصالح عن بالغ شكرها 
وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء والمجلـــس الموقـــر علـــى هـــذه 
الموافقـــة الكريمة التـــي تعكس اهتمام 
وتقدير ســـموه على ما تزخر به المملكة 
من كفاءات وخبـــرات طبية متخصصة 

في القطاع الصحي.

الصالح: تكريم المتميزين دافع لبذل المزيد
“األطباء” تشكر سمو رئيس الوزراء

الجهـــد والعطـــاء لبـــذل مزيـــد مـــن  جائـــزة ســـموه أكبـــر حافـــز 

أعربــت جمعيــة األطبــاء البحرينيــة عــن شــكرها وتقديرهــا لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة علــى إثر اعتمــاد مجلس 
الوزراء برئاســة ســموه في جلســة أمس مقترح الجمعية والذي تقدمت به مشــكورة 

وزيرة الصحة فائقة الصالح لتخصيص يوم للطبيب البحريني. 

وهنـــأت رئيســـة الجمعيـــة غـــادة القاســـم 
جميـــع األطبـــاء علـــى الحفـــاوة والتكريم 
واإلنجـــاز الـــذي حظيـــت بـــه الجمعية من 
لدن ســـموه لتكريم أبنائـــه وبناته األطباء 
فـــي مملكـــة البحريـــن الغاليـــة، معربًة عن 
فخـــر جمعية األطباء الكبير بدعم ســـموه 
وفـــي  القطاعـــات  لجميـــع  الامحـــدود 
الصحـــي وتوجيهاتـــه  القطـــاع  مقدمتهـــا 
الحكيمـــة لمجلـــس إدارة جمعيـــة األطباء 
البحرينية والتي أسهمت على الدوام في 

تحقيق اإلنجازات والنجاحات المتواصلة 
للجمعيـــة فـــي خدمـــة أعضائهـــا واألطباء 

بصورة عامة في مملكة البحرين.
باســـم  جائـــزة  تخصيـــص  إن  وأضافـــت 
األطبـــاء  لتكريـــم  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو 
البحـــث  فـــي  المتميزيـــن  البحرينييـــن 
العاجي والطبي يمثل أكبر حافز لألطباء 
مـــن أجل بذل المزيد مـــن الجهد والعطاء 
للتنافـــس والتميـــز لنيـــل شـــرف الحصول 
علـــى الجائزة، ومواصلة مســـيرة عطائهم 

شـــعبهم  ألبنـــاء  خدمـــًة  وتضحياتهـــم 
ولإلنسان في مملكة البحرين.

وأشـــارت إلى أن اإلعان عن يوم الطبيب 
في هذا الوقت بالـــذات لهو أفضل تكريم 
فـــي  يقفـــون  والذيـــن  األطبـــاء  لهـــؤالء 
الصفـــوف األماميـــة في مواجهـــة جائحة 
فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد19”، ويعملـــون 
بتفـــان وإخـــاص منقطـــع النظيـــر، وفـــي 
لفتـــرات  وأحبائهـــم  أســـرهم  عـــن  معـــزل 
طويلـــة، ويعرضون أنفســـهم للخطر بغية 
حمايـــة المواطنيـــن والمقيمين في مملكة 

البحرين الغالية.
وثمنت القاسم التفاعل اإليجابي والمثمر 
من وزيرة الصحة فائقة الصالح في تبني 
مقتـــرح الجمعيـــة وعرضـــه علـــى مجلس 
الوزراء الموقر وصوال إلى إقراره، منوهًة 

بحـــرص الجمعية على مواصلة الشـــراكة 
الفاعلـــة والمثمـــرة مـــع وزارة الصحـــة من 
أجـــل مواصلـــة النهـــوض بواقـــع الطبيـــب 

البحريني من كافة النواحي.
واختتمـــت القاســـم تصريحهـــا قائلـــة إن 
تشـــكر  إذ  البحرينيـــة  األطبـــاء  جمعيـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
على دعمـــه المتواصل للجمعيـــة لتحقيق 
أهدافها لخدمة الطبيـــب البحريني، فإنها 
تتطلع أن يشـــمل ســـموه برعايته الكريمة 
للفعالية االولى لتكريم األطباء المتميزين 
في أول يوم أربعاء من شـــهر نوفمبر لهذا 
العام، وذلك لما سوف يكون لهذه الرعاية 
من أثر كبير علـــى نفوس األطباء والذين 
يكنـــون أســـمى آيـــات التقديـــر والمحبـــة 

والعرفان لسموه الكريم.

المنامة - بنا

النائب خالد بوعنق

وزيرة الصحة فائقة الصالح

علي الصالح

المنامة - وزارة الداخلية

أشـــاد محافظ الشمالية علي العصفور بتوجيهات ممثل جالة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمن 
الوطنـــي رئيـــس مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ لدعم األسر 
مـــن  والمتضرريـــن  والمحتاجيـــن  البحرينييـــن  والمواطنيـــن 
جائحـــة كورونـــا كوفيد 19 من خال حملة “فينا خير”، معتبرا 
أن توزيع السال الغذائية ضمن حملة “غذاؤك في بيتك” التي 
أطلقتهـــا المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية بالتعاون مع 
وزارة الداخلية، تسهم في التخفيف من آثار الجائحة، مشيدا 
بالمســـاعي اإلنســـانية التي يقوم بها النائبـــان عبدهللا الذوادي 
وباســـم المالكي في إيصال عدد من الســـال لألســـر المتعففة 

في مدينة حمد.
جـــاء ذلك خال لقاء المحافظ مـــع النائبين الذوادي والمالكي 
بحضـــور نائـــب المحافظ العميـــد خالد الدوســـري، وذلك أثناء 
استام النائبين لعدد من السال الغذائية، حيث أشاد المحافظ 

بالتعاون القائم بين الســـلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرا 
أن العمـــل اإلنســـاني وإيصـــال المســـاعدات للمحتاجيـــن يأتي 
حرصا على مســـاندة المجتمع في التخفيف من آثار الجائحة، 
مؤكـــدا الســـعي فـــي إيصال الســـال الغذائية لمســـتحقيها من 
المواطنين والمقيمين، مشـــيدا بمختلف المبادرات التي تسهم 
في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، وتؤكد تكاتف الجميع.

مـــن جانبهمـــا، اثنـــى النائبـــان علـــى الجهـــود التي يبذلها ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة والقائمون علـــى حملة )فينا 
خيـــر( ووزارة الداخلية؛ للتخفيف من آثار الجائحة، شـــاكرين 

تعاون المحافظ لما فيه الخير والصاح للوطن والمواطن.

ــة “غــــــــــــذاؤك فـــــي بـــيـــتـــك” ــلـ ــمـ ــن حـ ــ ــم ــ ض
إيصال عدد من السالل لألسر المتعففة بمدينة حمد

المنامة - محافظة العاصمة

نظمـــت محافظـــة العاصمة دورة 
مـــع  بالتعـــاون  إرشـــادية  عمـــل 
لعـــدد  موجهـــة  الصحـــة  وزارة 
مـــن المتطوعيـــن، وذلـــك بغرض 
تدريبهـــم علـــى القيـــام بحمـــات 
تفتيشـــية لتقييم الوضع الصحي 
في الصالونات ومحات الحاقة 
والتجميـــل الرجاليـــة والنســـائية 
باالشـــتراطات  اإلخـــال  وعـــدم 
واإلجراءات الصحية التي يتعين 
اتخاذهـــا فـــي المحـــال التجارية 
والصناعيـــة وذلـــك ضمن الجهود 
الوطنيـــة المبذولة الحتواء ومنع 
انتشار فيروس كورونا المستجد 
بـــأن هـــؤالء  )كوفيـــد19-(، علمـــًا 

المتطوعين هم ممثلو المجمعات 
الســـكنية المعتمدين لدى تطبيق 
حيـــث  االلكترونـــي،  عاصمتـــي 
رصـــد  فـــي  دورهـــم  يتلخـــص 
فـــي  والمقترحـــات  الشـــكاوى 
الســـكنية. مجمعاتهـــم  محيـــط 

واستعرض ممثلو وزارة الصحة في 
الدورة كافـــة االشـــتراطات الواجب 
توافرها بمحات الحاقة والتجميل 
التـــي أعلنت عنهـــا الـــوزارة الواجب 
قبـــل  مـــن  بهـــا  والتقيـــد  توافرهـــا 

الصالونات.

“كــورونــا” فيروس  الحــتــواء  المبذولة  الجهود  ضمن 
إخضاع متطوعي تفتيش الصالونات لدورات تدريبية
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نعيش في غرفة وطلبنا اإلسكاني قديم ونريد نظرة لحالنا
عائلـــة بطفـــل معـــوق ذهنًيـــا وطفليـــن بــــ “أزمـــة تنفســـية” تناشـــد

تعــرض “البــاد” اليــوم قصــة إنســانية لعائلــة بحرينيــة صابــرة 
محتســبة علــى االبتــاء، ليــس لها مطلب ســوى ما تســتحقه من 
تخصيص وزارة اإلسكان منزال سكنيا يلمها، خصوًصا أن طلبها 

اإلسكاني مضى عليه 18 سنة )2002(.

األســــــرة  رب  ـــو  هــ ــنـــا  مـــتـــحـــدثـ
عبدالحميد عبدالحسن، وهو أب 
لثالثة أبناء، أكبرهم سلمان )18 
عاما( وهو من ذوي االحتياجات 
في  “صعوبة  ويعاني  الخاصة، 
اإلدراك  فـــي  وضــعــف  الــتــركــيــز 
ولديه  شديد  وتخلف  والذاكرة 
ــي قـــدراتـــه  ــالل شـــديـــد فــ ــ ــت اعــ
استعمال  يستطيع  وال  اللغوية 
كــلــمــة واحـــــــدة، ويــتــعــالــج عن 
مــرض الــصــرع، وإعــاقــة ذهنية 
ــة، ويــســتــخــدم حــفــاضــات  ــمـ دائـ
لعدم تحكمه في قدرات التبول 
وزارة  تــقــول  كــمــا  والــــخــــروج” 

الصحة.
ــرار  ــ ، وأب ــام(  عــ  12( أمـــا حــســن 
أزمــة  مــن  فيعانيان  ــوام(  أعــ  8(
بسبب  حدتها  اشتدت  تنفسية 
الظروف المعيشية الصعبة التي 
الواقعة  شقتهم  فــي  يعيشوها 
ــي قـــريـــة الـــمـــعـــامـــيـــر بــمــنــزل  فــ
جدهم، والتي تصنف بأنها سكن 

غير مالئم وغير صحي.
عبدالحميد وهو يميط اللثام عن 
قائال  قصته  بسرد  يبدأ  الــواقــع 
بطلب  اإلسكان  لوزارة  “تقدمت 
االنــتــفــاع بـــوحـــدة ســكــنــيــة في 

ومضى   ،2002 أبريل   7 تاريخ 
ــي لــحــد  ــ ــان ــكــ ــلـــب اإلســ ــلـــى طـ عـ
اليوم  وأنــا  18 سنة،  نحو  اليوم 
ــوزراء صاحب  ــ أنــاشــد رئــيــس ال
األمــيــر خليفة  الــمــلــكــي  الــســمــو 
ضـــرورة  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن 
وتخصيص  قضيتنا  فــي  النظر 
للعائلة  سكنية  بوحدة  االنتفاع 
التي تعاني معاناة شديدة نظًرا 

للحالة اإلنسانية التي تعيشها”.
ــبــــب األوضــــــــــاع  ــــســ وتـــــــابـــــــع: ب
االقتصادية الصعبة وحالة ابني 
الــتــي تستنزف  ســلــمــان  الــكــبــيــر 
سبيل  فــي  األمــــوال  مــن  الكثير 
الحياة،  أبجديات  أبسط  تعليمه 
ــي شــقــة  فــ أعـــيـــش  أن  قــــــررت 
صغيرة في منزل والــدي، وهي 
وصالة  مطبخ  عــن  عــبــارة  شقة 
صغيرة وحمام وغرفة ومخزن، 
إذ تعيش جميع األسرة )5 أفراد( 
فـــي غــرفــة واحـــــدة ونـــنـــام في 

غرفة واحدة.
وأضــــــاف “وضـــعـــنـــا فـــي غــرفــة 
الـــمـــعـــيـــشـــة الـــصـــغـــيـــرة نـــظـــام 
يمكن  لكي  السرير  فوق  السرير 
استيعابنا  الــصــغــيــرة  للمساحة 
جميعنا، ونحن على هذه الحالة 

منذ 2006 حتى اليوم”.
ظروفا  تعيش  العائلة  أن  وبين 
ــن  ــ ــبـــب حــــالــــة االبـ ــبـــة بـــسـ ــعـ صـ
سلمان، فهو ال يمكنه اإلدراك أو 
بتمزيق  يقوم  لذلك  االستيعاب 
وتــكــســيــر كـــل شــــيء يــواجــهــه، 
التلفزيون  واألثــــاث،  الــكــراســي 
والقـــط الــبــث )الــرســيــفــر(، وهــو 
يــحــتــاج رعـــايـــة خـــاصـــة، فهو 
دخـــول  وال  ــل  األكــ يستطيع  ال 
ونصحنا  التبديل،  وال  الحمام، 
ــاء والــمــخــتــصــون الــذيــن  ــبـ األطـ
وخــارج  البحرين  فــي  قابلناهم 
مساحة  له  نفتح  بــأن  البحرين، 
لــيــفــرغ طــاقــتــه فــيــهــا بــالــلــعــب 
والـــلـــهـــو، لــكــبــح جـــمـــاح طــاقــتــه 
الـــواســـعـــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
وتقشير  األشـــيـــاء  تكسير  فــي 
ــقــطــيــع وتــمــزيــق  ــدران وت ــ ــجـ ــ الـ

وتكسير األثاث.
ولــفــت إلـــى أن ابــنــيــه اآلخــريــن 
ــيــان من  ــعــان ــن( ي ــسـ )أبـــــــرار وحـ
الــتــنــفــس، بسبب  صــعــوبــة فـــي 
في  الصعبة  المعيشية  الظروف 

الــشــقــة، حــيــث ال يــوجــد بــهــا أي 
تهوية وضيقة ويعانيان مع األب 
مع  التعامل  صعوبة  مــن  واألم 
مشيًرا  سلمان،  األكبر  شقيقهم 
ــالج االبــنــيــن كــذلــك  ــى أن عــ ــ إل

يستنزف الكثير من األموال.
وأوضــح: وزارة اإلسكان قامت 
بــتــوزيــع الـــوحـــدات اإلســكــانــيــة 
في مدينة شرق سترة، وقامت 
إسكانية  وحــــدات  بتخصيص 
لــطــلــبــات مــتــقــدمــة عــلــى تــاريــخ 
تقديم طلبي اإلسكاني، وأنا هنا 
سياسات  مناقشة  بـــوارد  لست 
ــوزارة، ولكني  ــ ــ ال لـــدى  الــتــوزيــع 

أطالبهم بالنظر في أمري.
ــال مــســتــرســال “ظـــروفـــي ال  ــ وقـ
لم  وأنــا  أكثر  بالصبر  لي  تسمح 
استحقاقي  عــن  قــبــل  أتــحــدث 
ــتــي أعــيــشــهــا،  رغـــم الـــظـــروف ال
عالًيا  أرفــع صوتي  اليوم  لكنني 
ينصفوني وينظروا  بأن  للجميع 
ــيــوم مستحق  ــري، أنـــا ال فــي أمــ
لنا بأن  ووضع عائلتي ال يسمح 

نعيش في هذه الشقة أكثر”.

المنامة- بنا

المنامة - بنا

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــ ــــل وزيــــــــــر ال ــب ــ ــق ــ ــت اســ
ــد الــزيــانــي،  ــن راشــ عــبــدالــلــطــيــف ب
أمــــس، بــمــكــتــبــه بـــالـــديـــوان الــعــام 
والتجارة  الصناعة  وزيــر  لــلــوزارة، 

والسياحة زايد الزياني.
ــر  ــ وخـــــــالل الــــلــــقــــاء، رحــــــب وزيـ
مستعرًضا  بــالــزيــانــي،  الــخــارجــيــة 
ــقــائــمــة بين  عـــالقـــات الـــتـــعـــاون ال
الصناعة  ووزارة  الخارجية  وزارة 
والــتــجــارة والــســيــاحــة والــجــهــود 
ــة لــالرتــقــاء بــمــســتــويــات  ــمــبــذول ال
الــتــعــاون الــمــشــتــرك لــمــا مــن شأنه 
لمملكة  التنموية  المسيرة  تعزيز 
التعاون  أهمية  مــؤكــًدا  البحرين، 
والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك الــقــائــم من 
أجل تعزيز جهود مملكة البحرين 

)كوفيد  كورونا  لجائحة  للتصدي 
.)19

ــر الــخــارجــيــة خــالل  ــ ــاد وزيـ ــ وأشــ
المخلصة  الوطنية  بالجهود  اللقاء 
التي بذلتها شركة طيران الخليج 
البحرين  لمملكة  الوطنية  الناقلة 
لـــتـــســـهـــيـــل عــــــــودة الـــمـــواطـــنـــيـــن 
البحرينيين في الخارج إلى أرض 
تخصيص  جـــانـــب  إلــــى  ــــوطــــن،  ال
لنقل اإلمــدادات واألدوية  رحالت 
نقل  وتيسير  الطبية،  والــمــعــدات 
كبير  له  كــان  مما  الغذائية  الــمــواد 
الوطنية  الجهود  نجاح  في  األثــر 
ــة  ــنـ ــراهـ ــة الـــــظـــــروف الـ ــهـ ــواجـ ــمـ لـ
ــيـــروس  ــة فـ ــحـ ــائـ وتــــداعــــيــــات جـ

كورونا.

البحرين  هيئة  رئــيــســة  استقبلت 
بنت  مي  الشيخة  واآلثـــار  للثقافة 
مــســرح  ــي  فــ ــيــفــة  آل خــل مــحــمــد 
أمــــس، سفير  ــوطــنــي  ال الــبــحــريــن 
جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة لــدى 
ــور حــبــيــب هللا، حيث  ــ أن الــمــمــلــكــة 
الجهود  إطــار  اللقاء في  هذا  يأتي 
لتعزيز  الطرفين  بين  ما  المشتركة 

التعاون الثقافي ما بين البلدين.
وأعربت الشيخة مي عن سعادتها 
ــر فــــي مــســرح  ــي ــســف الســـتـــقـــبـــال ال
ــي الــــــذي شــهــد  ــنـ ــوطـ الـــبـــحـــريـــن الـ
ــعــروض  ــعــديــد مـــن ال اســتــضــافــة ال
جــاءت  والــتــي  العالمية،  الصينية 
الهيئة  بين  ما  كبير  لتعاون  نتيجة 

والمؤسسات الثقافية الصينية.
الظروف  من  وبالرغم  أنــه  وأكــدت 
فيروس  وبــاء  أزمــة  فرضتها  التي 
كورونا )كوفيد19-(، إال أن التواصل 

ــصــيــن على  مـــا بــيــن الــبــحــريــن وال
المستوى الثقافي بقي مستمرًا عبر 
إنجاز  أجــل  مــن  الــقــنــوات  مختلف 
ــمــشــاريــع الــثــقــافــيــة الــمــشــتــركــة.  ال
ــعــــالقــــات الـــقـــويـــة  ــ ــال ــ وأشــــــــــادت ب
بالجمهورية  المملكة  تــربــط  الــتــي 
البحرين  أن  مــوضــحــة  الــصــيــنــيــة، 
هامة  ربط  زالــت محطة  كانت وال 
المختلفة حول  الحضارات  بين  ما 
على  مكانتها  عــزز  مــا  وهــو  العالم 

مشروع طريق الحرير.
ــاع عــــــــددًا مــن  ــمــ ــ ــت ــاول االجــ ــ ــنـ ــ وتـ
بــجــهــود  ــة  ــصــل ال ذات  الــمــواضــيــع 
ــاون الـــثـــقـــافـــي، فتم  ــعـ ــتـ ــز الـ ــعــزي ت
العمل  تــطــورات  آخــر  إلــى  التطرق 
في  البحريني  الثقافي  المركز  في 
والذي  الشعبية،  الصين  جمهورية 
للحضارة  للترويج  كمنارة  سيعمل 

البحرينية ومقّوماتها الثقافية.

االرتقاء بالتعاون بين “الخارجية” و“التجارة”

الشيخة مي تبحث تعزيز التعاون مع السفير الصيني

تسليم 397 مفتاحا لوحدات “الرملي” األخيرة
المنتفعيـــن لجميـــع  المقبلـــة  باأليـــام  مســـتمرة  التوزيـــع  عمليـــة 

اســتــلــم الــمــنــتــفــعــون مـــن الــمــرحــلــة 
األخيرة من مشروع إسكان الرملي 
اتــصــاالت  منتفعا،   397 وعـــددهـــم 
من  الماضي  الخميس  يــوم  مبكرة 
لتسليمهم  اإلســـكـــان  وزارة  قــبــل 
المشروع  فــي  السكنية  وحــداتــهــم 
األحدث في المملكة والذي يتوسط 

قلب البحرين.
بتسليمهم  فعليًا  الـــوزارة  وشــرعــت 
المنصرم،  األحد  من  بدءا  المفاتيح 
وقت  تحديد  بالمكالمة  تــم  حيث 
اســتــالم الــمــفــتــاح لــكــل مــنــتــفــع، مع 
المطالبة منه باالنتظار عند الوحدة 
المهندس  سيشرع  حيث  السكنية، 

المختص بلقائه وتسليمه المفتاح.
خــالل  الــتــوزيــع  عملية  وستستمر   

األيام المقبلة لكافة المنتفعين، وفق 
جدول زمني منتظم، مع مطالبتهم 
بتسليم األوراق الالزمة والتي تشمل 
والبطاقة  الــبــيــت،  عقد  مــن  صـــورة 
من  الموجهة  والــرســالــة  السكانية، 

مدير الخدمات بالوزارة.
وكــان الــجــزء األخــيــر مــن المشروع 
وحــداتــه  مفاتيح  تسليم  تــأخــر  قــد 
السكنية قليالً، بسبب تأخر توصيل 
ــوزارة  ــ ال أن  إال  الــكــهــربــائــي،  الــتــيــار 

قــد بــاشــرت مــؤخــرًا وبــالــتــعــاون مع 
هذا  لحلحلة  والماء  الكهرباء  هيئة 
للصالح  خدمة  فيه  وبما  الموضوع 
الــوحــدات  مــن  وللمنتفعين  الــعــام، 

السكنية.

ابراهيم النهام

“اإلسكان”: تخصيص 8000 قسيمة سكنية في 55 سنة
ديـــنـــار  800 ــى  ــ إلـ ــة  ــدم ــخ ــل ل الـــمـــتـــقـــدم  ــب  ــ ــ رات ســـقـــف  ــع  ــ رفـ

أنها  عــن  اإلســكــان  وزارة  كشفت 
 1960 لــلــمــواطــنــيــن مــنــذ  ســلــمــت 
آالف  ثمانية   2015 العام  وحتى 

قسيمة سكنية. 
وبلغت عدد القسائم التي وفرتها 
وحتى   2011 الــعــام  منذ  الـــوزارة 
الجزء  تسليم  في  وشرعت  اآلن 
مـــن تجهيزه  ــهــاء  ــت االن تـــم  ــذي  ــ ال
التحتية  البنية  خدمات  وتوفير 

لها 3725 قسيمة.
ــه فــــي ظــل  ــ وبـــيـــنـــت الـــــــــوزارة أنـ
السكنية  القسائم  عدد  محدودية 
ضــرورة  مــراعــاة  تم  المملكة،  في 
ــــم ســـكـــنـــيـــة فــي  ــائ ــســ ــر قــ ــيــ ــوفــ ــ ت
مشروعات مدن البحرين الجديدة 
ونظًرا  المواطنين،  طلبات  لتلبية 
تكافؤ  مــبــدأ  على  لــذلــك وحــرصــا 
الـــفـــرص، حــرصــت الــــــوزارة على 
تلبية طلبات القسائم من مختلف 
المملكة  في  الجغرافية  المناطق 
في المدن الجديدة، في ظل عدم 
القدرة على توفير قسائم سكنية 

في كل محافظة على حدة.
وتعكف الوزارة على وضع حلول 
ــهــدف إلــى  ــادرات جـــديـــدة ت ــ ــب ومــ
القسائم  طلبات  أصــحــاب  خدمة 
دون الحاجة إلى االنتظار لفترات 
المبادرات  تلك  وستسهم  طويلة، 
ــى هــذه  ــضــغــط عــل فـــي تــقــلــيــل ال

الخدمة.
وعلى صعيد متصل أكدت الوزارة 
ومتابعتها  الــرصــد  خــالل  مــن  أن 
تبين  السكنية،  القسائم  لطلبات 
مخصصة  سكنية  قسائم  وجـــود 
 214 عــددهــا  بــلــغ  مستغلة  وغــيــر 
قسيمة لم يتم بناؤها خالل المدد 
ألنظمة  وفقا  المحددة  القانونية 

وزارة اإلسكان.
ما  على  بناًء  إنها  الـــوزارة  وقالت 
بــإعــادة تنظيم  قــامــت  تــقــدم فقد 
القسيمة  مــن  االســتــفــادة  معايير 
السكنية في 2015 من خالل رفع 
لهذه  المتقدم  لراتب  األدنى  الحد 
ديــنــار بحيث   800 إلـــى  الــخــدمــة 
القدرة  تــوافــر  مــن  الـــوزارة  تتأكد 
الوحدة  لبناء  للمستفيد  المالية 
القانونية  الــمــدة  خــالل  السكنية 

الواردة في عقد االنتفاع.
أما فيما يتعلق عن حاالت سحب 
تقم  لــم  بــأنــهــا  فــأفــادت  للقسائم، 
مباشرة  سحب  إجــراءات  باتخاذ 

مــن الــمــواطــنــيــن، بــل كــانــت تقوم 
بمخاطبة المنتفع الذي لم يستغل 
عــدم  أســبــاب  ودراســـــة  قسيمته 

الشروع في البناء.
المنتفع  تقدم  حــال  “فــي  وتابعت 
ــة يــتــم عــرضــهــا  بـــأســـبـــاب مــقــبــول
اإلسكان  لجنة  قبل  من  للدراسة 
ــبــنــاء، وفــي  ــل يــتــم مــنــحــه مــهــلــة ل
القدرة على  التأكد من عدم  حال 
الــحــاالت يتم  الــبــنــاء وفــي بعض 
الــنــظــر فــي مـــدى إمــكــان تحويل 
على  سكنية  وحــدة  إلــى  الخدمة 
القسيمة  مــن  االســتــفــادة  يتم  أن 
لمنتفع  بــتــخــصــيــصــهــا  ــمــرجــعــة  ال
تنطبق  االنتظار  قوائم  على  آخــر 
االنــتــفــاع  ــروط ومــعــايــيــر  عليه شـ

بالخدمة”.
وذكرت أنه ورد اقتراح برغبة من 
 2019 مجلس النواب في نوفمبر 
تمديد  بشأن  عليه  التوافق  وتــم 
القسائم  لــبــنــاء  الــقــانــونــيــة  ــمــدد  ال
فترة  تمديد  يتم  بحيث  السكنية 

الشروع في البناء من عامين إلى 
من  ينتهي  أن  وعــلــى  ــوام،  ــ أعـ  3

البناء خالل مدة 7 سنوات.
لتنفيذ  تسعى  اإلســكــان  أن  يذكر 
ــة مـــــن الـــمـــشـــروعـــات  ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
اإلســكــانــيــة مــع الــقــطــاع الــخــاص 
سكنية  ــدة  وحــ ــف  ألـ  15 إلنـــشـــاء 
تنفيذ  عبر  المقبلة،  الفترة  خــالل 
بمشروع  بدأتها  عــدة  مشروعات 
ــذي تــبــلــغ عــدد  ــ ــرة الـــعـــيـــون الـ ــ ديـ
وحــدة   3300 السكنية  ــه  وحــدات
المنتفعين  وتــســتــهــدف  ســكــنــيــة 
المدرجين  اإلسكانية  بالخدمات 

على قوائم الوزارة.
أنــهــا تعمل على  ــوزارة  ــ الـ وبــيــنــت 
سكنية  وحــــدة  ــــف  أل  25 تــوفــيــر 
ــزام  ــتـ لــلــمــســاهــمــة فـــي تــلــبــيــة االلـ
اإلســكــانــي الــحــالــي، فــيــمــا أكــدت 
أنــهــا قــد أنــجــزت 25 ألـــف وحــدة 
سكنية أي بمجموع 50 ألف وحدة 

سكنية.

علوي الموسوي

رصد 214 
قسيمة غير 

مستغلة

توزيع 3725 
قسيمة جاهزة 

للبناء منذ 2011

رؤية لتمديد فترة 
البناء لـ 3 أعوام 

واالنتهاء خالل 7 
سنوات

علوي الموسوي
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المنامة - بنا

الحيوانيـــة  الثـــروة  وكيـــل  قـــال 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني خالـــد أحمد إن 
عـــدد األغنـــام المســـتوردة فـــي إبريل 
الماضـــي بلغـــت )27830( بينمـــا بلغت 
عـــدد األبقـــار المســـتوردة فـــي نفـــس 
الشـــهر 1444 رأس بقـــر وصلـــت إلـــى 
البحريـــن عبـــر المينـــاء، موضحـــا أن 
المواشي يتم استيرادها في البحرين 
عبر المنافذ الثالثة )الجســـر أو المطار 

أو الميناء(.
الحمـــراء  اللحـــوم  حجـــم  أن  وذكـــر 
الـــواردة لمملكـــة البحرين خالل شـــهر 
 )1717663  ( كانـــت  الماضـــي  أبريـــل 
كيلوجرام واللحوم البيضاء حجمها  ) 
4947152 ( مشـــيرا إلـــى أنها أقل من 
حجم المستورد لنفس الشهر من العام 
الماضـــي حيث بلغت في شـــهر أبريل 
من العام الماضي )الحمراء 1819209 
والبيضـــاء 7216274( مشـــيرا الى أن 

البحرين اســـتوردت كذلك خالل شهر 
أبريـــل الماضـــي مـــا حجمـــه 830160 

بيضه من بيض التفقيس.
فـــي حـــال  الوكالـــة  وتابـــع أحمـــد أن 
اســـتيراد اللحـــوم أو المواشـــي فإنهـــا 
تقـــوم باتخـــاذ عـــدد مـــن اإلجـــراءات 
اللحـــوم  ســـالمة وصالحيـــة  لضمـــان 
المســـتوردة أو المواشـــي وخلوها من 

األمراض.

فحص اللحوم المستوردة لضمان خلوها من األمراض

استطالع “دراسات”: البحرينيون لديهم كل الثقة بقيادة جاللة الملك
ــة الــمــتــخــذة ــي ــائ ــوق ــة وال ــرازيـ ــتـ ــراءات االحـ ــ ــإج ــ ــي ل ــاس ــي ــد ق ــي ــأي ت

البحريـــن  مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  عقـــد 
والدوليـــة  اإلســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقـــة “دراســـات”، اجتماعـــه الـــدوري 
الرابـــع عشـــر، عبـــر االتصـــال اإللكتروني 
المرئي، برئاســـة رئيس المجلس الشـــيخ 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفـــة، وبحضور 
كل مـــن األعضاء: أحمد هاشـــم اليوشـــع، 
والســـفير  الناصـــر،  عيســـى  ووهيـــب 
توفيـــق أحمـــد المنصـــور، وعبدالرحمـــن 
علـــي  عبدالحســـين جواهـــري، وخليفـــة 
الفاضـــل، إلى جانـــب قتـــادة عبدالحميد 

زمان، وهو  المدير التنفيذي للمركز.
 وخالل االجتماع، ناقش مجلس األمناء، 
الموضوعـــات والفعاليـــات المدرجة على 
جـــدول األعمـــال، ومـــا تم إنجـــازه خالل 
الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على 

النحو التالي:
أوال: رفـــع مجلـــس األمنـــاء أســـمى آيات 
الشـــكر واالمتنـــان للتوجيهـــات الحكيمة 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة من أجـــل التصدي 
لفيروس “كورونا” المستجد )كوفيد 19(، 
منوًها باإلجـــراءات والتدابير الحكومية 
الفعالة والناجحة، برئاسة رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، والمســـاعي الحثيثة 
الرائدة، والجهود اإلنســـانية النبيلة، التي 
يقودهـــا ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة في هذا الشأن.
 وأشـــار الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفة إلى ما أكدته نتائج استطالع رأي 
أجـــراه مركز “دراســـات” بـــأن التوجيهات 
الملكيـــة الســـامية، كان لهـــا أعظـــم األثـــر 
فـــي بث الطمأنينة والهدوء في المجتمع 
الوطنيـــة  الـــروح  وعـــززت  البحرينـــي، 
الجامعـــة، عبر تكامـــل الجهود الرســـمية 
واألهليـــة؛ لمواجهـــة جائحـــة “كورونـــا”، 
مؤكدا أن القيادة االستثنائية والحكيمة 
صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد، قـــادت 
مملكـــة البحريـــن إلـــى بـــر األمان، وســـط 

أزمة عالمية غير مسبوقة.

يعـــد  الـــذي  االســـتطالع  أن  وأضـــاف: 
األكبـــر مـــن نوعـــه، وشـــمل عينـــة بلغـــت 
شـــرائح  مختلـــف  مـــن  شـــخصا   10546
وفئـــات المجتمـــع، أظهـــر تأييًدا قياســـًيا 
لإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائية التي 
اتخذتها مملكة البحرين؛ لضمان ســـالمة 

الجميع.
األمنـــاء،  مجلـــس  رئيـــس  أكـــد  ثانًيـــا:   
اســـتمرار مركز “دراسات” في االضطالع 
بمهامـــه وأنشـــطة المختلفـــة، والتواصل 
الدائم مع الشـــركاء والباحثين والجهات 
المعنيـــة، مـــن خـــالل منصـــات التواصل 
اإللكترونيـــة  والفعاليـــات  االجتماعـــي، 
التدابيـــر  كافـــة  اتخـــاذ  مـــع  المرئيـــة، 
الوقائية، مشـــيرا إلـــى قيام المركز بجهد 
لمتابعـــة  اســـتثنائي؛  وفكـــري  بحثـــي 
“كورونـــا”  جائحـــة  تداعيـــات  وتحليـــل 

واستشراف المستقبل.
 ثالثـــا: اســـتعرض المجلـــس عـــددا مـــن 
التـــي  البحثيـــة  والمقـــاالت  الدراســـات 
صدرت عن المركز حول مستجدات أزمة 
كورونـــا، ومن بينها: مقال رئيس مجلس 
األمناء فـــي مجلة “عالمنـــا” الصادرة في 
لباحثـــي  أخـــرى  وإســـهامات  بروكســـل، 
المركز في الصحف والدوريات األجنبية 
والعربيـــة. كمـــا صدر عـــن المركـــز تقارير 
الخليـــج  “دول  ومنهـــا:  بحثيـــة،  وأوراق 
وإدارة أزمـــة كورونـــا” و”تداعيـــات أزمة 
و”العالقـــات  النفـــط”  أســـواق  الكورونـــا: 
الدوليـــة ما بعـــد كورونا” و”نظـــرة عامة: 
استخدام التكنولوجيا في أزمة فيروس 
أزمـــة  و”تداعيـــات  المســـتجد”  كورونـــا 
و”تعزيـــز  اقتصاديـــة”،  نظـــرة  الكورونـــا: 
تبنـــي تقنيـــة سالســـل الكتل )بلوكشـــين( 

فـــي قطـــاع الخدمـــات المالية فـــي دول 
مجلس التعاون الخليجي: رؤى مستمدة 
مـــن تجربة البحرين”، إضافـــة إلى تقرير 
تحليلـــي بعنـــوان “حلف الناتـــو واالتحاد 

األوروبي في عالم ما بعد كورونا”.
آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وقـــال   
“دراســـات” يحـــرص  “إن مركـــز  خليفـــة: 
خـــالل األزمـــة علـــى التواصل مـــع مراكز 
الدراســـات العالمية، ولدينا شبكة واسعة 
من الشراكات مع مؤسسات بحثية رائدة 

لتبادل الدراسات والمعلومات”.
عـــن  األمنـــاء  مجلـــس  أعـــرب  رابعـــا:   
ارتياحـــه بالتفاعـــل الكبيـــر مـــع مبـــادرة 
مـــن  سلســـلة  لعقـــد  “دراســـات”  مركـــز 
فعاليـــات  ضمـــن  المرئيـــة،  النـــدوات 
“نشـــرة الخبـــراء” بمشـــاركة جمهـــور من 
المهتمين، حيث نظم ندوة بعنوان “أزمة 
كورونـــا وتداعياتها علـــى النظام العالمي 
الراهن”، وأخـــرى حول “موازنة القرارات 
كوفيـــد19-:  جائحـــة  خـــالل  السياســـية 
قيمة حياة اإلنســـان” وثالثة عن “أسواق 

النفط في ظل أزمة كورونا”.
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  أطلـــع  خامســـا:   
أحمـــد آل خليفـــة، المجلـــس على فحوى 
المحاضـــرة المرئيـــة التي ألقاهـــا بعنوان 
وعالقتـــه  السياســـي  القـــرار  “صناعـــة 
بالتشريع” ونظمها معهد البحرين للتنمية 
“مهـــارات  برنامـــج  ضمـــن  السياســـية، 
الشـــورى.  مجلـــس  ألعضـــاء  برلمانيـــة” 
وتناول فيها النموذج الذي قدمته مملكة 
البحريـــن، بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
عاهل البالد في صناعة القرار السياســـي 
العلمـــي والمـــدروس خـــالل إدارة األزمة 
العالميـــة لوبـــاء “كوفيـــد 19”؛ األمر الذي 

حظي بإشادة وتقدير المنظمات الدولية 
المتخصصة.

 سادًســـا: أشـــاد المجلـــس بإجـــراء مركـــز 
المســـوحات  مـــن  عـــددا  “دراســـات” 
واســـتطالعات الـــرأي، ومنهـــا اســـتطالع 
يرصـــد آراء واتجاهـــات موظفـــي وزارة 
الخارجيـــة، فيمـــا يتعلـــق بتطبيـــق نظام 
العمل عن ُبعد؛ لقياس مستوى اإلنتاجية، 
وفعاليـــة وسالســـة تطبيقـــات المنصـــات 
اإللكترونيـــة، وضمان اســـتمرارية العمل 
وإنجـــاز المهـــام المطلوبـــة. كمـــا يجـــري 
فـــي  مســـبوق  غيـــر  اســـتطالعا  المركـــز 
منطقة الخليج العربي، يستهدف قياس 
مســـتوى الوعي لدى العمالة الوافدة في 
مملكة البحرين بشـــأن فيروس “كورونا” 
وأعراضـــه وطرق انتقالـــه، ومدى متابعة 

الحملة الوطنية لمكافحته.
 ســـابًعا: تابـــع المجلس آخر اســـتعدادات 
البرنامـــج  “دراســـات”  مركـــز  إطـــالق 
الشـــباب،  قـــدرات  لتأهيـــل  التدريبـــي 
وتطويـــر مهاراتهم البحثيـــة والتطبيقية 
لمبـــادرة  وتنفيـــذا  تفاعـــال  واالبتكاريـــة، 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيريـــة 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب،  وشـــؤون 
الوطني، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة بإطالق برنامج )فرص(.
ثامنـــا: ناقش المجلس مقترحا لمشـــروع 
الئحـــة المنـــح البحثيـــة؛ بهـــدف تمكيـــن 
الباحثيـــن من الحصول على منح بحثية 
القطـــاع  مؤسســـات  وإشـــراك  مباشـــرة، 
اتفاقـــات  إبـــرام  طريـــق  عـــن  الخـــاص 
شـــراكة، وتوفيـــر منصـــة بحثيـــة فكرية 
تخدم أهداف وخطط تلك المؤسســـات. 
كمـــا ناقـــش مقترحـــا آخـــر إلقـــرار الئحة 
الزمـــالء الفخريين لالســـتفادة من إنتاج 

ومساهمات الباحثين غير المقيمين.
 تاســـعا: اطلـــع المجلس علـــى محتويات 
العـــدد الحادي عشـــر مـــن دوريـــة المركز 
»دراســـات«،  المتخصصـــة  البحثيـــة 
والتحليـــل  بالبحـــث  تتنـــاول  والتـــي 
القضايا السياســـية واألمنيـــة والدفاعية 

واالقتصادية من منظور إستراتيجي.

المنامة - بنا

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

قـــال المدير العام لمعهـــد اإلدارة العامة 
)بيبـــا( رائد شـــمس “إن المجتمع الدولي 
أشـــاد بتطبيـــق “مجتمـــع واعـــي”، الذي 
أطلقتـــه هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
اإللكترونيـــة مـــع بداية جائحـــة كورونا 
بالتعـــاون مـــع المجلس األعلـــى للصحة 
لتوجيهـــات  تنفيـــًذا  الصحـــة،  ووزارة 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة الراميـــة إلـــى دعـــم الجهـــود 

كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
)كوفيد - 19(”.

جـــاء ذلـــك أثنـــاء مشـــاركته فـــي نـــدوة 
فـــي حكامـــة  الرقمنـــة  ومزايـــا  “مكانـــة 
الجماعـــات الترابية اإلفريقية”. وأضاف 
شـــاملة  وطنيـــة  منصـــة  التطبيـــق  أن 
تهـــدف تعزيـــز حمايـــة المجتمـــع والحد 
من انتشـــار فيـــروس كورونـــا، مما لفت 
أنظـــار المجتمعيـــن اإلقليمـــي والدولـــي 
إلى مـــا تتمتع به البحريـــن من إمكانات 

تكنولوجية قوية، وأفكار مبتكرة.

شمس: تطبيق “مجتمع واعي” لفت أنظار العالم

المنامة - بنا

الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
والماء وائل المبارك بمكتبه النائبين 
عبـــدهللا الـــذوادي وباســـم المالكـــي 
عضـــو، وفـــي بدايـــة اللقـــاء رحـــب 
الوزيـــر بالنائبين واســـتعرض معهما 
المرتبطـــة  المواضيـــع  مـــن  عـــدًدا 
والماء.وأشـــاد  الكهربـــاء  بقطاعـــي 
الوزيـــر بالجهـــود المخلصة للنـــواب في 
طـــرح ومناقشـــة القضايـــا التـــي تمـــس 
مصلحـــة المواطن وبالتعاون المشـــترك 
والســـلطة  التنفيذيـــة  الســـلطة  بيـــن 

تطلعـــات  تحقيـــق  فـــي  التشـــريعية 
المواطنين والمقيمين واالرتقاء بجودة 
وكفـــاءة الخدمات المقدمة؛ انطالقًا من 
توجيهـــات قيـــادة جاللة الملـــك بتوثيق 
الســـلطتين  بيـــن  التعـــاون  وتوطيـــد 
التشـــريعية والتنفيذيـــة، وأطلـــع الوزير 
هيئـــة  وبرامـــج  علـــى خطـــط  النائبيـــن 
الكهربـــاء والماء فـــي المرحلـــة المقبلة، 
الخدمـــات  جـــودة  تحســـين  وخطـــط 
التـــي تقدمهـــا الهيئة، واإلنجـــازات التي 

حققتها.

المبارك يطلع الذوادي والمالكي على مستجدات “الكهرباء”

التوجيهات الملكية نبراس للتعاطي المسؤول مع الجائحة
يوم  100 خالل   ”19 “كوفيد  حول  إعالمية  مادة  ألف   12 الرميحي: 

الرميحـــي  علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  أشـــاد 
البـــالد  لعاهـــل  الســـامية  بالتوجيهـــات 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، للتعاطي اإلنســـاني الحكيم 
مع جائحـــة فيروس كورونـــا، باعتبارها 
نبراًســـا يحتذى به فـــي  العمل اإلعالمي 
المســـؤول علـــى أســـس مـــن الشـــفافية 
والمصداقيـــة والكفـــاءة والفاعليـــة في 
التأثيـــر  على وعـــي المجتمـــع وتحفيزه 
علـــى المشـــاركة اإليجابية فـــي الحفاظ 

على الصحة والسالمة العامة.
ـــن الوزير توجيهـــات رئيس الوزراء  وثمَّ
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان ال خليفـــة، للـــوزارات واألجهزة 
الحكوميـــة كافـــة للتواصـــل مع وســـائل 
اإلعـــالم  والتجـــاوب الفعال مع شـــكاوى 
عـــن  معرًبـــا  واهتماماتهـــم،  المواطنيـــن 
اعتـــزازه بدور اإلعالم الوطني كشـــريك 
محوري في مســـاندة الجهود  المخلصة 
لفريق البحريـــن بقيادة ولي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وتوجـــه وزير اإلعالم بالشـــكر والتقدير 
واإلعالميـــة  الصحفيـــة  الكـــوادر  إلـــى 
باألمانـــة  التزامهـــا  علـــى   الوطنيـــة 
والموضوعية في نشـــر األخبار بســـرعة 
الوعـــي  تعزيـــز  فـــي  ودورهـــا  ودقـــة، 
واإلرشـــادات  بالقـــرارات  المجتمعـــي 
واإلجراءات الرســـمية  الضامنة للحفاظ 
على صحة وسالمة الجميع، ما عزز من 
ثقة أبناء المجتمع في اإلعالم الرســـمي 
المســـؤول والتزامه بـــآداب  وأخالقيات 
مغرضـــة  محـــاوالت  أي  ونبـــذ  المهنـــة، 
لتســـييس  األزمات اإلنســـانية أو إساءة 

استغاللها.
واســـتعرض الوزير في هـــذا الصدد دور 
اإلعـــالم الوطنـــي فـــي بـــث 17 مؤتمـــًرا 
المعنـــي  للفريـــق  الوطنـــي  صحفًيـــا 
بمكافحـــة كورونا مباشـــرة عبر القنوات 
والمنصـــات  واإلذاعيـــة  التليفزيونيـــة 

 اإلخباريـــة والرقميـــة، ونشـــر أكثـــر مـــن 
5300 خبر وتقرير واســـتطالع باللغتين 
العربيـــة واإلنجليزيـــة،  مـــن بينهـــا أكثـــر 
مـــن ألـــف خبر محلـــي على وكالـــة أنباء 
البحرين، وتقديم 13 برنامًجا تلفزيونًيا، 
 منهـــا أربعـــة برامـــج باللغـــة اإلنجليزية، 
و1600 تقريـــر إخبـــاري، و3133 عنواًنـــا 
على الشـــريط  اإلخباري باللغتين، وأكثر 
مـــن 250 فاصالً توعوًيا تلفزيونًيا، و26 
فاصـــالً إذاعًيـــا، و8 فواصل  بســـبع لغات 
مختلفـــة لتوعيـــة المقيميـــن األجانـــب، 
للـــوزارة  الرقميـــة  الحســـابات  وتفعيـــل 
وجميـــع  قطاعاتهـــا بإعـــادة بـــث جميـــع 
علـــى  والفواصـــل  والتقاريـــر  األخبـــار 
وسائل التواصل االجتماعي،  ومواصلة 
الحملة التوعوية اإللكترونية “قل خيًرا” 
لحث المستخدمين على الكلمة الطيبة. 
مركـــز  دور  إلـــى  اإلعـــالم  وزيـــر  ونـــوه 
االتصـــال الوطني في توحيـــد الخطاب 
اإلعالمي الرســـمي عبر شـــبكة  االتصال 
الحكومـــي وتعزيز التواصل مع وســـائل 
اإلعالم المحلية والعالمية، من خالل بث 
870  رسالة إعالمية باللغتين، و30 ملًفا 
للرســـائل األســـبوعية، وتحرير 20 مادة 

صحفيـــة، و8 تقاريـــر  تحليلية، وترويج 
16 منصـــة إلكترونيـــة لجهات حكومية، 
ودعـــم 45 مبادرة وطنية رقمية،  ونشـــر 
46 تقريـــًرا مصمًما، وإعادة نشـــر العديد 
مـــن قصـــص النجاح حـــول اإلجـــراءات 
االحترازيـــة  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
الوطنيـــة، ورصد 1508 أخبـــار، و4127 
والـــرد  اإلخباريـــة،  بالمواقـــع  إشـــعاًرا 
إعـــالم  لوســـائل  استفســـاًرا  علـــى   138 
محليـــة وإقليميـــة ودولية، ونشـــر 262 
اإلعـــالم  المحلـــي  فـــي  وتقريـــًرا  خبـــًرا 
مختلـــف  مـــع  والتواصـــل  والخارجـــي، 
إجـــراء  تســـهيل  فـــي  اإلعـــالم  وســـائل 
للمســـؤولين،  المقابـــالت  التليفزيونيـــة 
لزيـــارة  إعالميـــة  جولـــة   12 وترتيـــب 
وحدات العناية المركزة في  المستشفى 
العسكري والمستشفى الميداني بسترة، 
وإطـــالع الرأي العام على جهود الكوادر 

 الطبية والتمريضية.
 وعّبـــر عن اعتزازه بالشـــراكة مـــع وزارة 
التربية والتعليم في إنتاج أكثر من   396 
حصة تعليمية متلفزة، وبثها على القناة 
 الرياضيـــة الثانيـــة والمنصـــات الرقميـــة 
مـــن أجـــل  اســـتدامة “التعليم عـــن ُبعد”، 

ومساهمة تلفزيون البحرين في الحملة 
 التطوعية “فينا خير”  التي أطلقها ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال  اإلنسانية  وشؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
للشـــباب والرياضـــة،  المجلـــس األعلـــى 
وأثمرت   عن تبرعـــات بقيمة مئة مليون 
دوالر لدعـــم الجهود الوطنيـــة لمواجهة 

فيروس كورونا.  
وأشـــار إلـــى حـــرص الـــوزارة علـــى أداء 
عمـــل  بيئـــة  فـــي  اإلعالميـــة  رســـالتها 
التقيـــد  فـــي  إطـــار  وآمنـــة،  صحيـــة 
تعقيـــم  مـــن  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
والتـــزام بتطبيق نظام العمل من المنزل 
لـــألم  العاملة، وحضـــور 30 % من العدد 
اإلجمالي للموظفيـــن، ومراعاة “التباعد 
التقنيـــات  االجتماعـــي”،  وتوظيـــف 
الحديثـــة فـــي إنجـــاز المهام مـــن تقارير 
صحفيـــة ومصـــورة، وبرامـــج متنوعـــة 
 بمعدل شـــهري يبلغ في المتوســـط 191 
برنامًجا تلفزيونًيا مباشًرا، و88 برنامًجا 
و97  إخباريـــة،  نشـــرة  مســـجالً،  و240 
برنامًجـــا إخبارًيـــا، باإلضافـــة إلـــى 255 
برنامًجا إذاعًيا مباشـــًرا، ضمن  تغطياتها 
اإلعالمية االعتياديـــة لمختلف القضايا 

الوطنية واإلقليمية والدولية.
وأكـــد وزير اإلعـــالم أن الـــوزارة ماضية 
دور  لتعزيـــز  الوطنيـــة  فـــي  جهودهـــا 
اإلعـــالم في الحفـــاظ على أمـــن الوطن 
واســـتقراره وســـالمة جميـــع  أبنائه، عبر 
نشـــر األخبار والمعلومات بدقة  وسرعة 
وتكريـــس  ومصداقيـــة،  وشـــفافية 
قيـــم الـــود  والتســـامح، وتثميـــن عطـــاء 
الكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة واألمنية 
الصفـــوف  األماميـــة،  فـــي  واإلعالميـــة 
وتوحيـــد  المجتمعـــي  الوعـــي  وتعزيـــز 
الصف الوطني في تجاوز هذه الجائحة 
العالمية  والتصدي للشائعات والحمالت 
المضـــادة، ومواصلة مســـيرة اإلنجازات 
التنمويـــة والحضاريـــة  فـــي ظـــل العهـــد 

الزاهر لصاحب الجاللة الملك. 

المنامة -بنا

المنامة - وزارة الداخلية

بـــن  ســـلمان  المحـــرق  محافـــظ  أكـــد 
هنـــدي المناعـــي أن المحافظـــة تحظـــى 
باهتمـــام مـــن قيـــادة جاللـــة الملـــك في 
كافـــة المشـــاريع التـــي تقام علـــى أرض 
المحافظة، ومنها اإلســـكانية والخدمية 
والترفيهية خصوصا فيما يتعلق بالبنية 
التحتية، مشـــيرا إلى أن هذه المشـــاريع 
والمكارم، ســـاهمت في النمو المتسارع 
للمحافظـــة علـــى كافة األصعـــدة، رافعا 
شـــكر وتقديـــر أهالـــي المحافظـــة بكافة 
مدنها وقراها إلى المقام السامي لعاهل 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى الحكومة 
برئاســـة رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفة، وولـــي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقد “عن ُبعد” 
مع عدد مـــن المواطنين، ضمـــن برنامج 
“ترابـــط” الـــذي يقيمـــه معهـــد البحريـــن 
للتنميـــة السياســـية بالتعاون مـــع وزارة 

الداخلية.

بن هندي: المحرق تحظى باهتمام العاهل بجميع المشروعات

خالد أحمد



إقرار اإلعـــدام لشــاب قتـــل شرطيــــا ومواطنــــا
أقــرت محكمــة التمييــز حكــم إعدام صادر بحق شــاب مدان بقتل كل مــن النائب عريف علي محمد علــي ومواطن، وإصابة عامل 
آســيوي، بمنطقتــي دمســتان وكــرزكان فــي تفجيريــن منفصلين حدثا فــي العام 2014، كما قضــت بتصحيح الحكــم جزئيا بإلغاء 
عقوبــة إســقاط الجنســية البحرينيــة عــن الطاعــن، فيما نقضــت الحكم بحق طاعنيــن آخرين محكوَميــن بالســجن المؤبد وأمرت 

بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بالنسبة لهما فقط.

وتتمثـــل تفاصيل الواقعة فـــي ورود بالغ 
مفاده قيـــام مجهولين بتاريخ 8 ديســـمبر 
2014 بـــزرع جســـم متفجـــر بالقـــرب مـــن 
المعســـكر التابـــع لقـــوات األمـــن الخاصـــة 
بمنطقة دمستان واستدراج أفراد الشرطة 
بأحـــداث  الجســـم  ذلـــك  زراعـــة  لمـــكان 
أعمـــال شـــغب وتفجيره بهـــم ومهاجمتهم 
إلـــى  أدى  ممـــا  “المولوتـــوف”،  بزجاجـــات 
إصابة أحد أفراد الشرطة بإصابات نتيجة 
التفجيـــر أودت بحياتـــه، وبـــالغ آخـــر عن 
انفجار جســـم غريـــب بالقرب من مســـجد 
زيـــن العابديـــن بمنطقـــة كـــرزكان أدى إلى 

إصابة رجل بحريني كبير بالسن بإصابات 
بليغـــة وتوفـــي علـــى إثرهـــا، كمـــا أصيـــب 
شخص آسيوي وتم نقله إلى المستشفى.

وتوصلـــت التحريـــات إلـــى أن 23 متهمـــا 
هـــم من ارتكبوا الواقعتيـــن، كما تبين من 
خـــالل التحريـــات أنهـــم قامـــوا بتشـــكيل 
خليـــة إرهابيـــة تخصصـــت فـــي تصنيـــع 
المتفجـــرات المحليـــة الصنـــع الســـتهداف 

رجال الشرطة.
ومـــن خـــالل التحريـــات الجديـــة تبين أن 
وكان  تأسيســـها  فـــي  شـــاركوا  المتهميـــن 
هدفهم من تشـــكيل تلك الخلية اإلرهابية 

هـــو اســـتهداف رجـــال األمـــن باألســـاس، 
وإحـــداث أكبـــر قـــدر مـــن الخســـائر بهـــم 
وبمركباتهـــم؛ بهـــدف بـــث الرعـــب والفزع 
فيهـــم وكذلك بث الرعب بيـــن المواطنين 

والمقيمين وإشاعة الفوضى في البالد.
باســـتغالل  يقـــوم  المتهميـــن  أحـــد  وأن 
المناســـبات الدينية لجمع التبرعات لدعم 
نشـــاطهم اإلرهابـــي، كما دلـــت التحريات 
علـــى أنهـــم قامـــوا بتجنيـــد العديـــد مـــن 
الخليـــة  لتلـــك  لالنضمـــام  األشـــخاص 
اإلرهابيـــة ومعاونتهـــم لتحقيق نشـــاطهم 

اإلرهابي مع علمهم بذلك.

كما ثبت أنهم اتفقوا فيما بينهم وخططوا 
لعملية قتل أفراد الشرطة، إذ صنع متهمان 
قـــواذف محلية الصنع يتـــم تفجيرها عن 
بعـــد باســـتخدام هواتـــف نقالـــة، ونصـــت 
الخطة على إلهاء الشرطة بأعمال الشغب 
والتخريب ليتـــم زراعة القاذف في مكان 
قريب من المعســـكر واستدراجهم للموقع 
وتفجيـــر القـــاذف عند اقترابهـــم منه، مما 
أدى إلى إصابات بليغة في شـــرطي أدلت 

لوفاتـــه عندما فجر المتهـــم األول القاذف 
الذي زرعه.

وفشـــلت عملية زراعة قاذف آخر بمنطقة 
كـــرزكان كان الهـــدف منـــه إلحـــاق الضـــرر 
بـــذات  األمـــن  رجـــال  فـــي  واإلصابـــات 
األســـلوب األول باستدراج رجال الشرطة 
لمـــكان القاذف، حيث تـــم إخفاؤه بالقرب 

من أحد المساجد.
بعـــد  مباشـــرة  المنطقـــة  تطويـــق  أن  إال 
العمليـــة األولـــى أحبطـــت عمليـــة تفجيـــر 
القـــاذف الثاني الذي ظل في مكانه، وفي 
صبـــاح اليوم التالـــي انفجـــر نتيجة ورود 
رسالة من شـــركة االتصاالت على الهاتف 
المثبـــت عليـــه، مـــا أدى إلى وفـــاة مواطن 

وإصابة آسيوي.
يذكـــر أن محكمـــة أول درجـــة كانـــت قـــد 
حكمـــت في وقت ســـابق بمعاقبـــة المتهم 

عمـــا  باإلعـــدام  اآلراء،  وبإجمـــاع  األول 
أسند إليه من اتهامات، فيما عاقبت باقي 
المتهمين الـ 22، مع المتهم األول، واللذين 
تتـــراوح أعمارهم جميعا مـــا بين 17 و36 
عاما، بتأسيس جماعة إرهابية واالنضمام 
إليها والمشـــاركة في قتـــل المجني عليهم 
المذكورين، واستعمال المفرقعات تنفيذا 
ألغـــراض إرهابية، إضافة لجمـــع األموال 
لصالـــح الجماعة؛ وذلك بمعاقبة المتهمين 
الـ 22 بالســـجن المؤبد، وهي أدنى عقوبة 

للتهم المسندة إليهم وفقا للقانون.
كمـــا قضت بإســـقاط الجنســـية عن جميع 
المتهميـــن، فضـــال عـــن تغريـــم المتهَميـــن 
3 و4 مبلـــغ 200 ألـــف دينـــار بحريني عما 
أسند إليهما من تهمة استغالل المناسبات 
الدينيـــة لجمع األموال وتوزيعها فيما بعد 

على المتهمين.

إلغاء إسقاط 
جنسيته ونقض 
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رفض طعن ُمحتال استولى على 14 ألف دينار من شخصين
األمــــــــوال بــــــرد  وإلــــــزامــــــه  ــوات  ــ ــنـ ــ سـ  3 ــه  ــنـ ــجـ سـ تـــأيـــيـــد 

رفضـــت محكمـــة التمييـــز قبـــول طعـــن 
محتال اســـتولى على مبلغ 14 ألف دينار 
من شـــخصين، مدعيا لهمـــا أنه قادر على 
اســـتثمار أموالهمـــا عبـــر منصـــة لتـــداول 
أســـهم أميركيـــة من خالل هاتفـــه النقال 
ليتســـلما 10 % أرباحـــا شـــهرية، بالرغـــم 
من عـــدم الترخيص له مـــن قبل مصرف 
البحريـــن المركـــزي بذلـــك؛ وذلك بســـبب 
عـــدم تقديـــم محاميـــه للوكالـــة الصادرة 
مـــن الطاعـــن لصالح شـــقيقه الـــذي وّكل 

المحامي للترافع عنه.
وأيدت المحكمة معاقبته بالسجن لمدة 3 
سنوات بعدما خففتها محكمة االستئناف 
عن 5 ســـنوات المحكوم بها عليه من قبل 
أول درجـــة، مـــع إلزامـــه بإعـــادة األمـــوال 
إلـــى أصحابهـــا وبمصـــادرة هاتفـــه النقال 

المستخدم في ارتكاب الجريمة.
وذكـــرت المحكمة في أســـباب حكمها أن 
المحامـــي قـــرر الطعـــن بموجـــب توكيـــل 
خاص صـــادر من شـــقيق المتهـــم بصفته 
وكيال عن المحكوم عليه بتوكيل رســـمي 
خـــاص لم يقدمه للمحكمة، وأرفق صورة 
طبـــق األصـــل مـــن التوكيـــل األول بملف 
الطعـــن، يبيـــح ذلـــك، وخلـــت األوراق من 
عليـــه  المحكـــوم  مـــن  الصـــادر  التوكيـــل 

لصالح شقيقه.
وأضافـــت أن المقـــرر أن الطعـــن بطريـــق 
التمييز في المواد الجنائية حق شخصي 
ال  أو  يمارســـه  ضـــده  حكـــم  صـــدر  لمـــن 
يمارســـه حسب ما يراه لمصلحته، وليس 
ألحد غيره أن يطعن في مباشـــرته إال إذا 
كان مـــوكال منه توكيال يخوله هذا الحق، 
لمـــا كان البيـــن مـــن األوراق أن المحامي 
قـــرر بالطعـــن بالتمييز بصفتـــه وكيال عن 
شـــقيق المحكوم عليه بمقتضى التوكيل 
المرفـــق بملـــف الطعـــن، بيد أنه لـــم يقدم 
التوكيـــل الصادر من المحكـــوم عليه إلى 

وكيلـــه؛ للوقـــوف على مـــا إذا كان يبيحه 
الطعـــن بالتمييز وتوكيـــل الغير في ذلك، 
ومـــن ثـــم فإنه يتعين الحكـــم بعدم قبول 

الطعن شكال. 
وتتمثـــل الواقعـــة فـــي أن إدارة مكافحة 
الجرائم االقتصادية كانت قد تلقت بالغا 
مـــن المجنـــي عليـــه األول بأنه فـــي العام 
2016 التقـــى في منطقة المحرق بالمتهم 
البالـــغ مـــن العمـــر 45 عاما، والـــذي عرض 
عليـــه أنه يعمل في اســـتثمار أموال الغير 
عن طريـــق المتاجرة في أســـهم أميركية 
بعائد ربح بنســـبة 10 % ولمدة 10 أشهر، 

وبعدها يقوم بإعادة رأس المال.
فاتفقـــا على أن يـــزوده بمبلغ 4000 دينار 
وتـــم إبـــرام عقـــد اســـتثمار بينهمـــا، وبعد 

مـــرور شـــهر واحـــد تواصـــل معـــه، فأبلغه 
المـــدان أن أموالـــه تـــم الحجـــز عليها في 
بنـــك بالواليـــات المتحـــدة األميركية، كما 
أنه وبعد مرور 8 أشهر بدأ يختلق األعذار 

واألسباب غير المقتنعة.
أما المجني عليه الثاني، فقرر بأنه وأثناء 
تواجده فـــي منزله الكائن بمنطقة مدينة 
حمـــد التقـــى الطاعـــن، وتـــم توقيـــع عقد 
االســـتثمار وســـلمه على إثر ذلك مبلغ 10 
آالف دينار، إال أن المحتال لم يلتزم بدفع 
األرباح وذلك لمدة 3 أشـــهر، وظل يتعذر 
بعدهـــا بأســـباب واهية، كما ادعـــى له أن 
المصـــرف األميركي يطلـــب منه أن يدفع 
ضريبـــة علـــى تلـــك المبالـــغ، وطلـــب منه 
مبلغ 500 دينار إضافية حتى يسدد تلك 

الضريبة، وبالفعل سلمه المبلغ.
وأضـــاف أنه بعد ذلك بفترة أخبر الطاعن 
أنه سيسافر ويحتاج مبلغا ماليا، وادعى 
له المدان أنـــه ليس لديه أية أموال وقام 
بســـحب مبلغ 500 دينار فقط وسلمها له، 
مبينـــا أنه ظـــّل صابرا عليه لمدة ســـنتين 
وكان يطالبـــه بالمبلغ، ولكن األخير يتعذر 
ويتهرب، فقدم بالغا ضده بشأن الواقعة.

وبالقبـــض علـــى الطاعـــن اعترف بـــأن ما 
نســـب إليـــه صحيـــح، وأوضـــح أنـــه فـــي 
العام 2016 التقى األول واتفق معه على 
اســـتثمار أمواله في بناية ســـكنية، حيث 
إنه سوف يبني العمارة ويقوم بتأجيرها، 
 10 بنســـبة  األربـــاح  لـــه  يســـدد  وســـوف 
% خـــالل 10 أشـــهر، واســـتلم منـــه فعـــال 
مبلـــغ 4000 دينـــار، وتم عمل ذلـــك العقد 

االستثماري بينهما.
لكنه لـــم يتمكن من دفـــع األرباح للمجني 
عليه بالنســـبة المتفـــق عليها؛ كونه لم ينه 
بنـــاء العمـــارة حتى وقـــت القبـــض عليه، 
كمـــا أفـــاد بـــذات األقـــوال بشـــأن المجني 
عليـــه الثانـــي مقـــرا أيضا باســـتالمه مبلغ 
10 آالف دينـــار منه، مضيفـــا أنه في يوم 
18 ديســـمبر 2018 كان موقوفا على ذمة 
قضيـــة أخرى، وتـــم تســـليمه للتحقيقات 
محضـــر  وتســـجيل  وتوقيفـــه  الجنائيـــة 

بشأن هذه القضية.
فأحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمـــة على 
 2016 العـــام  غضـــون  فـــي  أنـــه  اعتبـــار 
جمـــع أمواال مـــن المجنـــي عليهمـــا بقصد 
اســـتثمارها دون الحصول على ترخيص 
من مصـــرف البحرين المركـــزي بأن اتفق 
مـــع المجني عليهما بـــأن يجمع من األول 
مبلـــغ 4000 دينـــار، ومـــن الثاني 10 آالف 
دينـــار بقصد اســـتثمارها ودون أن يكون 
لديه ترخيص لمزاولة ذلك النشـــاط الذي 

جمع ذلك المال من أجله.

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانون

أعلـــن رئيس هيئة التشـــريع والرأي 
القانونـــي المستشـــار نـــواف حمـــزة 
للتدريـــب  برنامـــج  إطـــالق  عـــن 
اإللكتروني تحت مســـمى”إضاءات 
قانونيـــة”، وذلـــك في إطـــار حرص 
الهيئـــة علـــى المســـاهمة فـــي نشـــر 

الثقافة القانونية.
 وقـــال: “إن الهيئة أطلقت البرنامج 
فـــرص  إلـــى  التحديـــات  لتحويـــل 
والمعرفـــة،  واألداء  للعمـــل  معـــززة 
التوجيهـــات  مـــع  تماشـــيًا  وذلـــك 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الســـامية 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
الحكومـــة  وتوصيـــات  خليفـــة،  آل 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  برئاســـة 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
إطـــار  وفـــي  خليفـــة،  ال  ســـلمان 
توجيهات اللجنة التنسيقية بقيادة 
القائـــد األعلـــى  نائـــب  العهـــد  ولـــي 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

مـــن  الراغبيـــن  علـــى  أن  وأوضـــح 
الفئـــات المســـتهدفة زيـــارة موقـــع 
القانونـــي  والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة 
 ،www.l loc.gov.bh  / / :https
والضغـــط على “ومضـــات قانونية” 
لتفتـــح  اإللكترونيـــة  الـــدورات 
اســـتمارة التسجيل، ومن ثم القيام 
بإدخال البيانات المطلوبة وإرسال 

االستمارة للهيئة.
 وبيـــن أن المشـــاركة فـــي الحضور 

.)zoom( ستكون عبر تطبيق زوم

“التشريع” تطلق “إضاءات قانونية”
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“فني التمييز” يعرض إقرار حكم باإلعدام... والمحكمة تؤيد
قبلـــت محكمـــة التمييـــز عـــرض المكتـــب 
الفنـــي لقضية شـــاب شـــارك مـــع 4 آخرين 
شـــكلوا جماعـــة إرهابيـــة فـــي ارتـــكاب 9 
وقائع مختلفة، من ضمنها قتل الشـــرطي 
ســـلمان أنجـــم، والذي كان بداخـــل حافلة 
للشـــرطة تـــم تفجير قنبلـــة بجانبهـــا على 
كوبـــري القـــدم، وتعـــرض عدد مـــن رجال 
الشـــرطة الذين كانوا برفقته إلى إصابات 
متفرقـــة، وأقـــرت المحكمـــة صحة صدور 

حكم اإلعدام الصادر بحق المذكور.
كمـــا أيدت تغريم الطاعن مبلغ 500 دينار، 
الجنســـية  إســـقاط  عقوبـــة  ألغـــت  فيمـــا 
البحرينيـــة عنه، مؤكـــدة أن حكم اإلعدام 
خـــال مـــن أي خطـــأ مؤثـــر في صحتـــه، إذ 
اســـتظهر نية القتل وظفي ســـبق اإلصرار 
والترصد وصفـــة المجني عليه الوظيفية 
والمادة المســـتخدمة في الوقائع، وانتهى 
إلى الصدور بإجماع آراء هيئة المحكمة.

الشـــرطي  قتـــل  فـــي  الوقائـــع  وتمثلـــت 
أول ســـلمان أنجـــم علـــى كوبـــري القـــدم، 
وتفجيرات واســـتعمال ألســـلحة رشاشـــة 
 15 بقتـــل  فيهـــا  شـــرعوا  “كالشـــنكوف” 

شـــرطيا آخريـــن، فضـــال عن إصابـــة زوج 
وزوجته في إحدى الوقائع، بعد أن تدربوا 
على اســـتعمال األسلحة والمتفجرات في 
معسكرات بإيران، والتي صدر فيها حكم 
بمعاقبـــة الطاعـــن ومتهـــم آخـــر باإلعدام، 
رابـــع  ومتهـــم  المؤبـــد،  بالســـجن  وثالـــث 
بالســـجن 10 ســـنوات، والمتهـــم الخامس 

بالسجن لمدة 7 سنوات.
وكانـــت النيابـــة العامة وجهـــت للمتهمين 
أنهم خـــالل الفترة من العـــام 2011 حتى 
العـــام 2017، انضموا وآخريـــن مجهولين 
لجماعـــة إرهابيـــة وتدربوا على األســـلحة 
الشـــرطة  الســـتهداف  والمتفجـــرات 
وإحـــداث  واألمنيـــة  الحيويـــة  والمواقـــع 
تفجيرات وأعمال شـــغب وتخريب، وقام 
كال مـــن المتهمين الثاني والثالث، بتفجير 
عبـــوة بالطريـــق العـــام بقصـــد اســـتهداف 
رجال الشـــرطة وحازا بغير ترخيص مواد 
متفجـــرة بقصد اســـتخدامها في أنشـــطة 
تخل باألمـــن العام، وأتلفا مســـلحة أمنية 
تابعـــة للداخلية وإشـــارة ضوئيـــة مملوكة 
لـــوزارة األشـــغال، ووجهـــت إلـــى المتهـــم 

األول تهمة االشـــتراك مـــع الثاني والثالث 
حيـــث  الســـابقة،  الجرائـــم  ارتـــكاب  فـــي 

أمدهما بالمفرقعات.
وفي الواقعة الثانية، فقد استهدفوا فيها 
دورية أمنية بعبوة متفجرة قرب مدرسة 
غرناطـــة االبتدائية للبنات بمنطقة ســـترة 
واديان بتاريخ 14 فبراير 2017، ووجهت 
للمتهميـــن الثانـــي والثالث تهمة الشـــروع 
في قتل ســـيدة وزوجها خالل محاولتهما 
اســـتهداف رجال األمن بالمنطقة، بتفجير 
عبـــوة أثناء مرور الشـــرطة والتي أصابت 
المجنـــي عليهمـــا بســـبب تواجدهمـــا فـــي 

المكان وقت التفجير.
أمـــا فـــي الواقعـــة الثالثـــة التـــي حصلـــت 
بتاريخ 13 أغسطس 2017، فقد استهدف 
فيهـــا المتهمـــان الثانـــي والثالـــث مدرعـــة 
أمنيـــة بعبوة متفجرة قرب مركز شـــرطة 
ســـترة، وهـــو مـــا تســـبب بإتـــالف مركبـــة 
مســـلحة أمنية وســـور ومبنى مستشـــفى 

سترة للوالدة.
ذات  أن  فـــي  تمثلـــت  الرابعـــة  الواقعـــة 
المتهميـــن بتاريـــخ 2 أكتوبر 2017 شـــرعا 

فـــي قتـــل 6 مـــن رجـــال الشـــرطة بعبـــوة 
متفجـــرة بمنطقـــة البرهامـــة علـــى شـــارع 
البديع، والتســـبب فـــي إتالف 10 مركبات 

أمنية.
وتمثلـــت الوقائـــع مـــن الخامســـة وحتـــى 
السابعة، والتي حدثت بتاريخ 27 أكتوبر 
نفـــس  قتـــل  فـــي  الحقـــة،  وأيـــام   2017
ســـلمان  أول  الشـــرطي  عمـــدا  المتهميـــن 

أنجم محمد مع ســـبق اإلصـــرار والترصد، 
والشـــروع في قتل 9 من رجال الشـــرطة، 
حيـــن زرعا عبـــوة متفجرة اســـتهدافا ألي 
من رجال األمن على شارع الشيخ خليفة 
بـــن ســـلمان، وفي نقطـــة مـــرور المركبات 
األمنيـــة وفجرا العبـــوة حال وصول باص 
تابـــع للشـــرطة، وهـــو مـــا تســـبب بإتـــالف 
البـــاص وســـيارة مملوكـــة لشـــركة تحمـــل 

لوحات خليجية تابعة لشـــركة هندســـية، 
وقد اشترك معهما المتهم األول بإمدادهما 
بالمفرقعات، كما شـــرعا بقتل شرطي آخر 

في البالد القديم بواسطة كالشينكوف.
وأشـــار أمر اإلحالة إلى أن الواقعة الثامنة 
إلـــى أنهما تدربا على اســـتعمال األســـلحة 
إيرانيـــة،  معســـكرات  فـــي  والمتفجـــرات 
لوحـــات  األخيـــرة  الواقعـــة  فـــي  وســـرقا 

معدنية لمركبات تابعة لوزارة الداخلية.
أول  محكمـــة  حكمـــت  األســـباب  فلهـــذه 
درجة فـــي وقت ســـابق بالســـجن المؤبد 
بحـــق المتهـــم األول وبتغريمـــه مبلغ 500 
دينار، وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث 
كل  وبتغريـــم  باإلعـــدام  اآلراء  بإجمـــاع 
منهما مبلغ 500 دينار، كما سجنت المتهم 
الرابع لمدة 10 سنوات والمتهم الخامس 
لمدة 7 ســـنوات، وبإلـــزام المتهمين األول 
والثانـــي “الطاعـــن” والثالـــث متضامنيـــن 
تتســـببوا  التـــي  التلفيـــات  قيمـــة  بدفـــع 
كمـــا  القتـــل،  واقعـــة  فـــي  بالحافلـــة  بهـــا 
قضت بإســـقاط جنســـية جميع المتهمين 

وبمصادرة المضبوطات.

الحافلة بعد واقعة التفجير

عباس إبراهيم

 نواف حمزة 

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة 
شـــرطة  أن  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
والتنســـيق  وبالتعـــاون  المديريـــة 
مـــع اإلدارتيـــن المعنيتيـــن بوزارتـــي 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
اإلجـــراءات  اتخـــذت  والصحـــة، 
صالـــون  حيـــال  المقـــررة،  القانونيـــة 
الرفـــاع  بمنطقـــة  مخالـــف  رجالـــي 
لالشـــتراطات بتقديم خدمة المساج 
وأهمية اتباع االشـــتراطات الصحية 
المشـــار إليها في قرار وزيرة الصحة 
رقـــم )32( لســـنة 2020، بعد الســـماح 
بإعـــادة فتـــح الصالونـــات ومحـــالت 

الحالقـــة من 27 مايـــو 2020، منوها 
إلـــى القبض على عامل آســـيوي، في 
حالة تلبس بممارسة المساج. وأشار 
إلـــى أن المديريـــة، تلقـــت معلومـــات 
حـــول الواقعـــة، وعليـــه تم مباشـــرة 
التـــي  والتحـــري،  البحـــث  عمليـــات 
أســـفرت عن ضبط المذكور متلبًســـا، 
مضيًفـــا أنـــه تـــم اســـتدعاء صاحـــب 
المحل واتخـــاذ اإلجراءات القانونية 
بحقه. وأكد مدير عام مديرية شرطة 
المحافظة الجنوبية أنه تم استكمال 
اإلجراءات القانونية الالزمة، وإحالة 

القضية للنيابة العامة.

القبض على آسيوي متلبسا بممارسة المساج
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“ستاندرد تشارترد” يبرم صفقة تمويل بـ 3 ماليين دوالر
بالبحريـــن “كورونـــا”  فـــي مكافحـــة  للمســـاهمة  “كفالنـــي”  لصالـــح 

أعلـــن بنك ســـتاندرد تشـــارترد عن إتمام 
صفقـــة تمويـــل لشـــركة كفالنـــي وأوالده 
لالســـتيراد والتصدير ومقرهـــا البحرين، 
كجزء مـــن برنامج البنك العالمي لتوفير 
عالميـــا؛  دوالر  مليـــار  بمقـــدار  تمويـــل 
لمســـاعدة الشـــركات التـــي تســـاهم فـــي 

الحد من انتشار “كوفيد - 19”. 
ويعمـــل التمويـــل على مســـاعدة شـــركة 
المعـــدات  فـــي توفيـــر  كفالنـــي وأوالده 
الطبيـــة والصحيـــة، ما يشـــمل الكمامات 

واألجهزة الوقائية للبحرين عموما. 
وتعتبـــر شـــركة كفالنـــي وأوالده، التـــي 
اتخـــذت مـــن البحرين مقر لهـــا منذ أكثر 
من 100 عام، إحدى شـــركات االســـتيراد 
والتوزيـــع الرائـــدة فـــي المملكـــة وتعنـــي 
بتوفيـــر األجهـــزة البحريـــة والكهربائيـــة 
والصيانـــة واألجهـــزة الوقائيـــة الصحية 

تجاريـــة  علـــى عالمـــات  تشـــتمل  التـــي 
عالمية. 

وأطلق بنك ســـتاندرد تشارترد برنامجه 
العالمـــي غيـــر الربحـــي لتوفيـــر تمويـــل 
مـــارس   31 فـــي  دوالر  مليـــار  بمقـــدار 
2020؛ بهـــدف مســـاعدة الشـــركات التي 

تســـاهم في توفير الخدمات والمنتجات 
الطبيـــة والصحيـــة لمكافحـــة الفيـــروس 

وتداعياته. 
للخدمـــات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
التجـــاري  القطـــاع  فـــي  المصرفيـــة 
تشـــارترد،  ســـتاندرد  بنـــك  بمجموعـــة 
ســـايمون كوبـــر “تنصـــب أولوياتنـــا فـــي 
توفير كل ما يلزم من خدمات ومنتجات 
للصفـــوف األمامية، وكلي فخر أننا بدأنا 
برنامجنا العالمي في البحرين مع شركة 
كفالنـــي وأوالده حيـــث تعتبـــر البحرين 
مـــن ضمـــن  األوســـط  الشـــرق  ومنطقـــة 

أسواقنا االستراتيجية”. 
وقال الرئيـــس التنفيذي لبنك ســـتاندرد 
تشارترد البحرين عبدهللا بوخوة “نلتزم 
بدورنـــا فـــي مكافحـــة انتشـــار “كوفيد - 
19” والعمـــل علـــى دعم عمالئنـــا في هذا 
المجال، ويؤكد هذا جذورنا العميقة في 

المنطقـــة، خصوصا في مملكـــة البحرين 
التي يمتد وجودنا فيها منذ 100 عام”.

لشـــركة  العـــام  المديـــر  قـــال  وبـــدوره، 
كفالني وأوالده موكيـــش غاندي، “نقوم 
الصحيـــة  واألجهـــزة  المـــواد  بتوفيـــر 
والطبية فـــي البحرين على مر الســـنين. 
ســـيوفر التمويـــل بــــ 3 مليـــون دوالر من 
بنـــك ســـتاندرد تشـــارترد فرصة ســـرعة 
توفيـــر األجهـــزة الوقائيـــة التـــي تعتبـــر 
مـــن األساســـيات للحفـــاظ علـــى الصحة 

والسالمة مع الوباء”.
وقـــال مديـــر المبيعـــات لشـــركة كفالنـــي 
وأوالده، براشـــانت غانـــدي “لقـــد ســـاهم 
“كوفيد - 19” في إرباك شـــبكة الموردين 
عمومـــا. ومع ذلك، ســـيعمل هذا التمويل 
علـــى  تشـــارترد  ســـتاندرد  بنـــك  مـــن 
مســـاعدتنا في توفير األجهـــزة الوقائية 

الصحية للبحرين”.

عبدالله بوخوة 

المنامة - ستاندرد تشارترد

إصدار قانون لتنظيم “الفرانشايز”
البحريـــن تحتل موقعـــا رائدا في مجال التجارة العالمية واإلقليمية في 

النشاطات كافة.
وعقـــود “الفرانشـــايز” مـــن العقود الحديثـــة زمنيا، وعلـــى الرغم من هذا 
إال أنها انتشـــرت وســـاهمت في توفيـــر العمالة ونقل المعرفـــة التجارية 
والخبـــرات التكنولوجيـــة فـــي المجـــاالت كافـــة في مختلف النشـــاطات 

التجارية.
وعلـــى الرغم من االنتشـــار إال أن عقـــود “الفرانشـــايز” تكتنفها صعوبات 

عدة خاصة القانونية.
وللداللـــة نذكر، أن معظم الدول ومن ضمنها البحرين ليس فيها قوانين 
تنظـــم “الفرانشـــايز” بين مانـــح االمتيـــاز “فرانشايســـور” والحاصل على 

االمتياز “فرانشايسي” على الرغم من أهمية هذا األمر. 
وعقـــود “الفرانشـــايز” تمثل ثقافة حديثة، وإذا نظرنـــا ألميركا حيث بدأ 
نشاط “الفرانشايز”، تم إصدار قانون فدرالي في 1979 وقامت الواليات 

بإصدار قوانين “والئية”.
وهـــذه القوانيـــن لتقنيـــن أمور “الفرانشـــايز” مـــع التركيز علـــى الضوابط 
القانونيـــة الالزمـــة لإلفصـــاح عـــن كل مـــا يتعلـــق بعقـــد “الفرانشـــايز”، 
تقديم البيانات والمســـتندات الكاملة خالل فتـــرات زمنية محددة، منع 
الممارســـات غير السليمة وسوء النية أو ســـوء االستغالل والخداع من 
مانح االمتياز، مع مراعاة األصول للمنافســـة المشـــروعة واإلفصاح عند 
اإليجاب والقبول. وهناك ضوابط لتســـجيل عقود “الفرانشايز” وتنظيم 
التســـويق وعالقـــة “ما بعـــد البيع” بيـــن الطرفين وغيره مـــن المتطلبات 
كالتدريب والدعاية واإلعالن وتقديم المســـاعدات اللوجســـتية لضمان 
حســـن األداء وفـــق المعاييـــر المطلوبـــة، وتحديـــد االلتزامـــات المتعلقة 
بالمـــاركات والعالمـــات التجاريـــة المســـجلة أو غيـــر المســـجلة، والمـــدة 
الزمنيـــة للتعاقد وحدوده الجغرافية، وبيـــان التفاصيل المالية المتعلقة 
بحقوق ومستحقات صاحب االمتياز في بداية االتفاق وأثناء مدة سير 

العقد.
وهـــذه الضوابـــط فـــي القوانيـــن تتوســـع لتشـــمل كل مـــن لـــه عالقـــة بــــ 
“الفرانشـــايز” كالسماســـرة ووســـطاء البيـــع بيـــن مانح االمتيـــاز “المورد” 
والحاصـــل عليـــه “الموزع”. وبفضل هذا النســـيج التشـــريعي، نالحظ أن 
نشاط “الفرانشايز” انتشر في أميركا ألن النسيج يشكل “حاضنة” تمنح 
األطراف القوة الدافعة لالنطالق واإلنتاج تحت رعاية وحماية القانون. 
يجب العمل السريع لسد الفراغ التشريعي في هذا المجال في البحرين، 

لتظل في الريادة وبابا مفتوحا للتجارة الدولية.
وأهميـــة وجود التشـــريعات تنبـــع من ضـــرورة توفر الحمايـــة القانونية 
للنشـــاط و لألطـــراف المتعاقـــدة و كذلـــك للمســـتهلك. ونـــرى أن تتناول 
التشريعات أمورا هامة، منها مدة سريان العقد أو تجديد العقد أو فسخ 
العقـــد ألن هـــذا النوع من النشـــاط يحتاج إلى مجهـــودات من الطرفين، 
وهـــذا بـــدوره يتطلب جهودا ومصروفات وتكاليف وفجأة يظهر فســـخ 

العقد ألي سبب.
ولضمـــان هذا فإن القوانين تضع فترة زمنية يلتزم بها األطراف. وهناك 
حقوق أخرى، كالسرية المهنية وعدم كشف األسرار خاصة وأن للسرية 
وضع آخر مع “الفرانشـــايز”، فمثال كم تدفع شـــركة منافسة لـ “كوكاكوال” 
لمعرفة مزج تركيبة المشـــروب أو تفاصيل “الريســـبي” لـ “كنتاكي جكن” 
أو “تحميص” البن إلعداد فنجان قهوة “كوستا كوفي”، والقائمة تطول. 
لكل هذا نرى ضرورة اإلسراع بإصدار القانون المنظم لـ “الفرانشايز” في 

البحرين، حتى نجني ثماره وفوائده. 

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

تركيب محول كهربائي بمحطة أم الحصم بـ 7.3 مليون دينار

لتشغيل مركز المعارض الجديد

تنافســـت 3 شـــركات في جلســـة مجلـــس المناقصات 
والمزايـــدات، أمـــس، علـــى مزايـــدة لهيئـــة البحريـــن 
للســـياحة والمعارض إلدارة وتشـــغيل مركز البحرين 
الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديـــد بالصخيـــر، 
Pico Venue Ser�( 14.1 مليون دينار لشـــركة  بقيمة

vices Ltd(، تم تعليق عطاءين منها.
وتســـعى الهيئـــة للتعاقد مع شـــركة إلدارة وتشـــغيل، 
تســـويق وترويـــج مركـــز البحريـــن الدولـــي للمعارض 
والمؤتمـــرات الجديـــد إضافة إلى تدريـــب الموظفين 
وتنظيـــم الفعاليات المؤتمرات والمعارض، وســـتكون 
مـــدة االتفاقية مبدئًيا لمدة 5 ســـنوات قابلة للتجديد 

نفس الفترة بناء على موافقة الطرفين.
كما تقدمت شـــركة “ســـيمنز” فـــي الجلســـة، لمناقصة 
إلدارة التخطيط والدراســـات بهيئـــة الكهرباء والماء 
مـــن أجـــل القيـــام بأعمـــال المفاتيـــح الكهربائية جهد 
400 كيلوفولـــت واألعمال المدنيـــة لتركيب المحول 
الرابع في محطة أم الحصم لنقل الكهرباء جهد 400 

كيلوفولت بنحو 7.3 مليون دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصة، أظهـــرت الدراســـات الفنية 
التـــي أجرتها الهيئة مؤخًرا بـــأن هناك حاجة لتركيب 
محـــول رابع للطاقة الكهربائية في محطة أم الحصم 

األحمـــال  لمواجهـــة  كيلوفولـــت   )220  /  400 )جهـــد 
الكهربائيـــة المتزايدة وتوفيـــر الطاقة الكهربائية لهذا 
الجزء من الشبكة بعد إخراج محطتي سترة والرفاع 
إلنتـــاج الكهربـــاء مـــن الخدمـــة نهائًيـــا إلنتهـــاء العمر 
اإلفتراضي لهاتين المحطتين. ويتضمن نطاق العمل 
لهذه الحزمة توســـعة المفاتيـــح الكهربائية جهد 400 
كيلوفولـــت وجهـــد 220 كيلوفولـــت ونظـــام التحكـــم 
والحماية في المحطة وكذلك تنفيذ األعمال المدنية 

المصاحبة.
وأظهرت أحدث بيانات نشـــرت على موقع المجلس، 
أمـــس، فتـــح 5 مناقصـــات ومزايـــدات )4 مناقصـــات 
ومزايـــدة واحـــدة( بإجمالـــي 16 عطـــاء علـــق 3 منهـــا 
تابعة لمناقصة ومزايدة. وبلغ مجموع أقل العطاءات 

المقدمة نحو 21.92 مليون دينار.
وفتح المجلس مناقصة لشركة نفط البحرين )بابكو( 
لتوقيع اتفاقية طويلة األمد لتوفير وإدارة المخزون 
للصمامـــات، الفلنجـــات والتركيبـــات، تنافســـت عليها 
4 شـــركات أقلها لشـــركة يوســـف بن أحمد كانو بنحو 
99.7 ألـــف دينار )ولـــم يتم تحديد نوعيـــة العطاء ما 
إذا كان شـــهري أو ســـنوي كمـــا لـــم يتـــم تحديـــد مدة 
االتفاقيـــة في وصف المناقصـــة(، وأكبرها بقرابة 7.7 

مليون دينار.
كمـــا فتح المجلس مناقصة لشـــركة “تطوير” للبترول 
لتوفيـــر خدمـــات ســـائقين وحافـــالت نقـــل تنافســـت 
عليهـــا 5 شـــركات علق عطاء منها وأقـــل عطاء بنحو 

20.5 ألف دينار وأكبرها بقرابة 78.7 ألف دينار.
ووفـــق وصف المناقصـــة، فإن قســـم إدارة الخدمات 
في شـــركة تطوير للبترول بحاجة إلى سائقين اثنين 
بـــدون مركبـــات؛ وخدمات نقـــل بالحافـــالت من قبل 
المقاول لمدة 3 سنوات؛ ابتداًء من األول من نوفمبر 

2020 وحتى نهاية )31( أكتوبر 2023.
وكذلك فتح المجلس مناقصة لشـــركة مطار البحرين 
لتصميـــم، توريـــد، وتركيـــب خيـــام لمطـــار البحريـــن 
الدولي )شراء / إيجار( تنافست عليها 3 شركات، كان 
أقـــل عطاء بقيمـــة 417.9 ألف دينـــار، وأكبرها بقرابة 

1.6 مليون دينار.

المنامة - المصرف المركزي

43 مليون دينار لصكوك 
السلم قصيرة األجل

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي بأنه 
 ISIN(  230 رقــم  اإلصـــدار  تغطية  تمت 
السلم  صكوك  مــن   )BH000T8898W9
األجــل.  قصيرة  الحكومية  اإلســامــيــة 
تبلغ قيمة اإلصدار 43 مليون دينار لفترة 
يونيو  فــي17   تبدأ  يومًا   91 استحقاق 
2020 إلى 16 سبتمبر 2020. ويبلغ العائد 
 %  2.40 بسعر  مقارنة   %  2.32 عليها  
لإلصدار السابق بتاريخ 20 مايو 2020، 

وتمت تغطية اإلصدار بنسبة 246 %.

* مستشار وخبير قانوني

أمل الحامد

14.1
مليـون دينــار

أكثــر مــن 160 صـالــة رياضيــة تـواجــه شبــح اإلغـــالق
واصل مالك الصاالت الرياضية واألندية 
الصحية تحركاتهم مع الجهات الرسمية 
للحصول على حزمة إنقاذ للحفاظ على 
مـــا تبقى من رمق حياة بعـــد نحو ثالثة 
أشهر من اإلغالق وألجل غير مسمى في 
ظل االحتـــرازات التي اتخذتها البحرين 

لمواجهة وباء “كورونا” المستجد.
وابلـــغ المتحدث باســـم رابطـــة أصحاب 
الصـــاالت الرياضيـــة واألنديـــة الصحية، 
عبدهللا المرباطي، أن قرابة 40 من مالك 
الصـــاالت الرياضية، جمعوا تواقيع لرفع 
المناشـــدات للجهات المعنية، كما عقدوا 
عـــددا من االجتماعـــات آخرها مع غرفة 
تجـــارة وصناعة البحرين وبالتحديد مع 
رئيسها التنفيذي شاكر الشتر الذي أبدى 

تفهمهم لمعاناة أصحاب هذه الصاالت.
وأشـــار المرباطي أن هناك أكثر من 160 

صالـــة رياضية توظف في المتوســـط 6 
أفراد فيها، تواجه شـــيح اإلفالس إذا ما 
استمر الوضع الراهن دون تقديم حزمة 
مســـاعدات في الوقت الـــذي توقف فيه 
الدخل الرئيسي من هذه الصاالت وهي 

االشتراكات.
غرفـــة  الصـــاالت  أصحـــاب  وطالـــب   
فـــي  رئيســـية  نقـــاط  بأربـــع  التجـــارة 
مخاطبـــة  وهـــي  االخيـــر،  االجتمـــاع 
علـــى  وحثهـــم  العقـــارات  أصحـــاب 
التوجيهـــات الحكوميـــة بوقف تحصيل 
خـــالل  المســـتأجرين  مـــن  اإليجـــارات 

فترة الوقف اإللزامي ألنشـــطة الصاالت 
الرياضيـــة، ومخاطبـــة “تمكيـــن” بشـــأن 
إعـــادة النظر في آلية صرف الدعم الذي 
تقدمه للمؤسســـات الصغيـــرة، مخاطبة 
أصحـــاب  رواتـــب  بشـــأن  الحكومـــة 
المؤسســـات الذيـــن لـــم يشـــملهم الدعم 
أســـوة كباقـــي الموظفيـــن العامليـــن في 
المؤسسة، ألن صاحب السجل يتقاضى 
راتبـــا كباقي الموظفين، ومســـجل أيضًا 
وأخيـــرا  االجتماعيـــة،  التأمينـــات  فـــي 
دعمهـــا  بتمديـــد  الحكومـــة  مخاطبـــة 
ألنشـــطة الصـــاالت الرياضيـــة واألنديـــة 

الصحيـــة حتى بعد الســـماح لهـــا بإعادة 
مزاولة النشاط لمدة عام كأقل تقدير.

الصـــاالت  وضـــع  أن  المرباطـــي  وأكـــد 
الرياضيـــة لـــن يكـــون أفضل بعـــد إعادة 
افتتاحهـــا مـــع وجـــود حالة مـــن الخوف 
مـــن الوبـــاء وهـــو مـــا حصـــل مثـــال لدى 
“الصالونات”، متوقعًا أن تعاني الصاالت 
الرياضيـــة، شـــهورا طويلـــة حتـــى بعـــد 

اعـــادة االفتتـــاح، مـــا يســـتدعي تقديـــم 
الدعم العاجل لها.

مـــن  عـــددا  أن  إلـــى  المرباطـــي  وأشـــار 
الصـــاالت الرياضيـــة أغلقـــت أو متجهـــة 
لإلغالق مع عدم القدرة على االســـتمرار 
وهو مايعني تســـريح الوظائف وفقدان 
لهذه المرافـــق الرياضية، متســـائالً لماذا 
ال ينظـــر إلـــى مالـــك الصالـــة الرياضيـــة 

واحتياجاتـــه العائليـــة وتقديـــم دعـــم له 
علـــى غـــرار الذيـــن حصلـــوا علـــى الدعم 
مثل أصحاب ســـيارات األجـــرة ومدربو 

السياقة.
وأوضـــح أن أكثر التكاليف تتعلق بأجور 
الموظفين فـــي الصـــاالت الرياضية إلى 
جانـــب فواتيـــر الكهربـــاء والتـــي تصـــل 

لنحو 700 دينار.
فـــي  ســـؤال  علـــى  رده  معـــرض  وفـــي 
حال الســـماح مجددا بافتتـــاح الصاالت 
المتحـــدث  أشـــار  المغلقـــة،  الرياضيـــة 
باســـم رابطـــة األندية الصحيـــة أن مالك 
الصـــاالت مســـتعدون لتوفيـــر الشـــروط 
الصحيـــة ومـــن بينها المعقمـــات وتعقيم 
األلعـــاب وغيرهـــا مـــن اإلجـــراءات مثل 
وضـــع الحواجـــز، مشـــيرا إلـــى أن بعض 
الصـــاالت طبقت هذه األمـــور قبل فترة 

اإلغالق.

علي الفردان
المالك يواصلون 

مساعيهم للحصول 
على الدعم

بعض المرافق 
ُأغلقت واألخرى في 

طريقها لإلفالس

المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام أمـــس عنـــد مســـتوى 
1,275.15 بارتفاع وقدره 0.91 نقطة مقارنة بإقفاله 
يوم األحد. وتداول المســـتثمرون 2.96 مليون ســـهم 
بقيمة إجمالية قدرها 256.15 ألف دينار، تم تنفيذها 
مـــن خالل 48 صفقـــة. وركز المســـتثمرون تعامالتهم 
على أســـهم قطاع االستثمار، التي بلغت قيمة أسهمه 
المتداولة 153.22 ألف دينار أي ما نســـبته 59.82 % 
مـــن القيمة اإلجماليـــة للتداول وبكميـــة قدرها 2.62 

مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 22 صفقة.
وجـــاءت مجموعة “جي اف اتش المالية” في المركز 

األول إذ بلغـــت قيمة أســـهمها المتداولة 138.63 ألف 
دينـــار أي مـــا نســـبته 54.12 % مـــن إجمالـــي قيمـــة 

األسهم المتداولة وبكمية قدرها 2.48 مليون سهم.
أمـــا المركـــز الثاني فكان للبنك األهلـــي المتحد بقيمة 
قدرهـــا 37.81 ألف دينار أي ما نســـبته 14.76 % من 
إجمالي قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 170 
ألف ســـهم، ثم جاءت “إي بـــي إم تيرمينالز البحرين” 
بقيمـــة قدرهـــا 35.15 ألف دينار أي ما نســـبته 13.72 
% من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 

31 ألف سهم.

ــار ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ ــاع االس ــ ــطـ ــ ــى قـ ــ ــل ــ ــز الــــتــــعــــامــــات ع ــ ــي ــ ــرك ــ ت
“البورصة”: تداول 2.9 مليون سهم بـ 256 ألف دينار
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

األمير خليفة بن سلمان يعطي العالم صورا مدهشة في الزعامة
عندما يتدحرج المواطن بمحنته وتلتف حول عنقه المشـــاكل ويكون 
قـــاب قوســـين أو أدنى مـــن اإلحباط واالنكســـار والســـقوط، يجد لغة 
االنتصـــار والخالص تأتيه من صوت أمير اإلنســـانية ومدخل األفراح 
والســـرور في القلوب ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رئيـــس الوزراء الموقر حفظـــه هللا ورعاه الذي يمد 
جناح الحنان والمحبة ليحتضن كل الوطن وأبنائه المواطنين، األمير 
الـــذي ببركتـــه تهطـــل أمطـــار االطمئنـــان وتزهر فـــي حدائـــق كل بيت 
بحرينـــي وتفـــوح منها رياحيـــن األفـــراح، وهاهو المواطـــن البحريني 
صالح علي سيف يعود ألرض الوطن من الجمهورية اليمنية الشقيقة، 
وذلـــك اســـتجابة مـــن ســـموه أيـــده هللا لمناشـــدة ذوي المواطـــن عبـــر 
وســـائل التواصل االجتماعي بعد تعرضه ألزمة صحية خالل تواجده 
فـــي اليمـــن، حيـــث تم اســـتئجار طائرة لتأميـــن عـــودة المواطنين من 
الجمهوريـــة اليمنية من مطار عدن الدولـــي إلى مطار مملكة البحرين 

الدولي.
مـــن مميزات الزعيم أن يكون صانعا للدول أو التاريخ، وســـمو رئيس 

الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه وفوق ذلك كله، شـــغل مســـاحة كبيرة من 
العظمـــة فـــي قلـــوب شـــعبه وقلـــوب النـــاس فـــي كل مـــكان، وتخطى 
بمواقفـــه اإلنســـانية وأبوته المعنـــى المتعارف عليـــه للزعامة، فيعطي 
المواطـــن أكثـــر ممـــا يترقب، ويزيـــح عنه جبـــال الهمـــوم ويكون معه 
مطلعـــا ومســـتمعا وعلـــى مقربـــة منه دائمـــا. لقد حـــرك ســـموه الجهاز 
الحكومـــي بأكملـــه بمباشـــرة اإلجـــراءات الالزمة مع الجهـــات المعنية 
والتواصـــل مع ذوي المواطـــن، إلعاده مواطن واحد إلى أرض الوطن، 
فـــي حيـــن أن دوال تخلت عـــن مئات مـــن مواطنيها وتركتهـــم عالقين 
لعدة أشهر يصارعون المجهول، بينما أميرنا خليفة بن سلمان يلف كل 
مواطـــن ومواطنة بعطفه وحنانـــه وأبوته، ويجعله يحمل أفراحه في 

الطرقات الوردية وينشر أشعة النور في دروبه.
سيدي سمو رئيس الوزراء يعطي العالم صورا مدهشة في الزعامة  «

ومحبة أبناء شعبه والسهر على راحتهم أيا كانت الظروف، وكما قلناها 
من قبل نقولها اليوم، عند األلم والرياح العاتية، ال خيار لنا في هذا 

الوطن إال األمير خليفة بن سلمان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يرتبـــط وجـــود المـــاء بوجـــود الحيـــاة بشـــكل عـــام، فهـــو عصـــب 
الحيـــاة وأحـــد أهـــم العناصـــر وجودًا علـــى اإلطالق، وقد نشـــرت 
جريـــدة “البالد” بتاريخ ١٢ يونيو الجاري عن أن مجلس األوقاف 
الجعفريـــة يـــروي بالميـــاه العذبـــة طـــوال ٢٠ عاما مـــزارع ال تمت 
بأيـــة صلـــة لألوقاف! كما ذكر التقريـــر أن تكلفة الصهريج تبلغ ٥٠ 
ديناًرا، ويتم نقل الماء بشـــكل يومي بمعدل ١٠ مرات في اليوم! 
“والحســـابة تحســـب”، أال يعتبـــر هذا هـــدرا للمال العـــام ومن حق 
الدولـــة أن تضـــرب بيـــد من حديد كل من تســـول له نفســـه اللعب 

بأمالك الغير.
خطـــاب رئيس المجلـــس البلدي الشـــمالي المؤرخ فـــي ٢٠ فبراير 
المنصرم إلى رئيس مجلس األوقاف الجعفرية، طلب فيه التحقق 
في األمر وال أعلم إذا كانت قد ظهرت نتائج التحقيق أم كعادتنا!

إذا ثبتـــت صحـــة التقريـــر، هل ألحـــد أن يصدق ذلـــك؟! ٣ ماليين 
دينـــار مبلـــغ ضخم، بل ضخم جدا، وال أســـتطيع أن أســـتوعب أن 

ذلك يحدث في بلدنا، لقد مرت على األوقاف الكثير من مجالس 
اإلدارات طـــوال عشـــرين عاًما، كيـــف لم يتم ضبط هـــذا االنتهاك 
الصـــارخ؟ قبل أيام كنت أقرأ ألحد كتـــاب األعمدة في “البالد” أن 
الرئيس الســـابق لمجلس األوقاف الجعفرية منح شقيقه صفقات 

بيع وشراء بقيمة ٤٠٠ ألف دينار!
كل هذه التجاوزات ال يمكن البتة السكوت عنها، بل البد من اتخاذ 
إجـــراءات قانونية ســـريعة وعادلة بالطبع إلنقـــاذ ما يمكن إنقاذه، 
ليس في هذه المؤسسة فحسب، بل في جميع المؤسسات، فهذه 
األمـــوال والثـــروات ال يملكها المســـؤولون، بل هم مســـؤولون عن 

المحافظة عليها، وزيادة مواردها من صميم عملهم.
الحكومة الرشيدة تبذل قصارى جهدها لتوفير العيش الكريم  «

للجميع، لذا من صميم عمل المسؤول المحافظة على المال العام 
والعمل على زيادته، حيث إن الحكومة بأمس الحاجة ألي مصدر 

مالي يضاف إلى خزينة الدولة. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

٣ ماليين دينار فقط ال غير!

“يا بختي أنا بحريني”
فـــي مشـــهد لـــم أتمكن من االبتعـــاد عن التأمـــل في تفاصيلـــه، خصوصا 
عندمـــا ســـمعت حديثـــا بيـــن موظـــف االســـتقبال وشـــابين، أخ وأختـــه 
يتقدمـــان برغبتهمـــا بالتبرع بالدم، حينها ســـألهما الموظـــف: هل لديكما 
مريض معين؟ أجابا: ال، بعدها استلم كل منهما استمارة البيانات وبادرا 
بملئها، فالتفتت عيناي يميًنا وشماالً لتنقلني إلى مشهد آخر حيث وجود 
أعداد من المنتظرين ألدوارهم بالتبرع، علني أحصل على مقعد مناسب 
ونحن في ظل تطبيق إجراءات التباعد فلم يتوافر لي، فقررت االنتظار 
خـــارج القاعـــة، إال أنني انتقلت إلى مشـــهد ثالث وبـــدأت التأمل الواعي 
لحصر أعداد المنتظرين في الخارج، لم أتردد في دراسة الموقف حيث 
بـــدأت بالعـــد مـــن اليميـــن وأنـــا أرمق عين كل شـــخص كي أقيـــس كمية 
الســـعادة التي تجعلهم وقوفا لفترات قد تطول، كل تلك المشاهد كانت 
لمدة ال تزيد عن النصف ساعة وتزامنت مع وجود أكثر من ٢٠ شخصا، 
حينها لم أستطع التغلب على مشاعري إال بعد أن فتحت مفكرة هاتفي 
ألكتـــب هذا المقال وبدأت الكلمات تســـابقني وفي داخلي غبطة وعزة، 
تصـــوروا معـــي أن هذه المشـــاهد تحصـــل يومًيا دون إعـــالن أو حمالت 

خاصة بالتبرع.
المغـــزى ليس في التبـــرع ذاته وما يترتب عليه من نفـــع للمتبرع وإنقاذ 
ألرواح المرضـــى، المغـــزى هنـــا كبيـــر، وجديـــر بتلـــك الوقفـــة والتأمـــل 
والكتابة، وأن تقفوا معي لحظة بلحظة كي تشـــاركوني المشـــاعر ذاتها، 
ارجعوا معي إلى المشاهد التي حصلت ومعها دوافع كل شخص أخذته 
الرغبة في هذا العمل اإلنساني، إنها أرفع قيم اإلنسانية عندما تبادر من 
نفســـك كـــي تهدي أخاك قطرة دم تنقذ بهـــا حياته، لم أغلق مفكرتي في 

تلك اللحظات إال وأنا أردد “يا بختي يا بختي”.
فعال، هذا الموقف انعكاس كبير لثقافة المواطن البحريني في حب الخير  «

حتى في ظل األزمات، هذا الدرس الذي تعلمته كان من موقع مركز التبرع 
بالدم بمستشفى الملك حمد الجامعي الذي يعتبر صرًحا رائًدا بخدماته 

المتميزة، ومعكم نرسل أغلى تحية تقدير للطاقم الطبي واإلداري في هذا 
المستشفى، ولجميع الشباب المتواجدين لحظتها باعتبارهم مصدر إلهام 

وقدوة لنا جميًعا.

B7747@hotmail.com

د. حورية الديري

مـــرت مشـــاركة المـــرأة فـــي النشـــاط االقتصـــادي فـــي المملكـــة، بمراحل 
عديـــدة، عبر مســـاهمتها فـــي الموارد البشـــرية العاملة في ســـوق العمل، 
وعكســـت هذه المشـــاركة التحاق اإلناث بالتعليم قرب ختام عشـــرينات 
القرن الســـابق، وظهرت نتائجه ألول مرة قبل ستة عقود، وتحديدًا منذ 
نشـــر نتائـــج التعداد الســـكاني الثالث الـــذي أجري في نهاية خمســـينات 
القـــرن الماضي، حيث كانت مســـاهمة المرأة البحرينيـــة منخفضة كونها 
بداية االنطالق لدخولها معترك الحياة العملية، والتي لم تتجاوز نسبته 
1,6 %، تضاعف بنحو مرتين ونصف مع التعداد الرابع بعد ست سنوات، 
ليبلـــغ أربعـــة بالمئة، والمس حوالي ألف نســـمة من اإلنـــاث العامالت في 

مهن تصنف باالقتصادية، خارج المنزل.
وأظهـــرت نتائـــج التعداد الرابـــع، لعـــام 1965م، أن النســـاء فضلن العمل 
بالمجال اإلداري والمكتبي، خصوصا في القطاع الحكومي ومؤسســـات 
القطـــاع الخـــاص وقطاع المال واألعمال، ومن الالفت اســـتقطاب قطاع 
الخدمات التعليمية والقطاعات الطبية والصحية والتمريض والصيدلة، 
عددا كبيرا منهن، وكان عددهن آنذاك 37 امرأة بحرينية، مقارنة بهيمنة 
العنصـــر النســـائي غير البحريني الـــذي كان 253. إال أن الوضع تغير بنمو 

فـــاق تســـع مـــرات في التعداد الســـادس فـــي 1981م، ليصل إلـــى 9250، 
وبهذا كانت حصة المرأة في إجمالي قوة العمل الوطنية 15 %، ولتفوق 
مساهمتها، الربع بعد عقدين من الزمان، في مستهل األلفية الثالثة، وإلى 

قرابة 40 % في السنوات األخيرة.
ويعـــزى هـــذا النمـــو الـــذي تـــم تحقيقـــه مـــن قبـــل المـــرأة البحرينية في 
مســـاهمتها في الموارد البشـــرية الوطنية إلى تقدمها في جميع المراحل 
التعليميـــة وانفتـــاح فـــرص وظيفية فـــي مختلف القطاعـــات الحكومية 
والماليـــة والمصرفيـــة والصناعيـــة والخدماتية. فنجدهـــا تمثل أكثر من 
نصف القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتجاوزت هذا المستوى في 
قطاعـــات أخرى مثل قطـــاع التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشـــرية 

والقطاع الصحي، كما أشرنا سابقًا، ليصير 80 %.

إن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجموع قوة العمل المحلية بالفترة من  «
1959 إلى 2019م من أقل من 2 % إلى أكثر من 20 ضعفًا، ترجمة للتطور 

الكبير في تمكينها من خالل التعليم والقوانين والتشريعات الرافدة 
لتعزيز مكانتها في دعم النمو والتنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة 

والمستدامة.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

أرقام َتصنُع البحرين... المرأة وسوق العمل

إذا زاَل الخطر
مازاَل اإلنســـاُن في بحٍث حثيٍث عن الســـعادِة منُذ الِقَدم؛ فتراُه يبذُل 
ِفكـــرُه ومالـــُه في ســـبيِل الوصوِل إليها، لكنهـــا تبقى ســـرًا ال ُيْدركُه إال 

ُف السعادة؟ السعداُء حقًا؛ فكيف ُنعرِّ
الســـعادُة مفهوٌم يختلُف في تعريفِه الفالســـفُة والمفكروَن والبسطاُء 
مـــن النـــاس؛ فبينما يظُن البعـــُض أنَّها الغنى والثـــراء وامتالك األمواِل 
الطائلة، يرى الفالســـفُة والمفكرون أنها شعوٌر مرتبٌط بالغياِب الواعي 
لأللِم واإلزعاج. يقول الفيلســـوف “نيكوال شامفور” إنَّ السعادَة ليست 
باألمِر الهين، فمن الصعِب أْن نعُثَر عليها في دواخِلنا، ومن المستحيِل 
أْن نعُثـــَر عليها فـــي الخارج، بذلك نرى أنَّ مفهوَم الســـعادِة هو مفهوٌم 
نسبٌي يختلُف من شخٍص آلخر، وال ينحصر بنطاق حسي وال عقالني، 
بل يتجاوُز ذلك كله إلى ما هو خيالٌي كذلك، وال عجَب إذًا أْن يصُعَب 

حصرُه وضبطُه في كلماٍت قليلٍة تصفُه.
أقـــول، إنَّ بـــذوَر الســـعادِة تكُمـــُن فـــي دواخِلنـــا إال أننا دائمـــي البحِث 
عنهـــا خارَج أرواِحنا وأنفِســـنا؛ فنســـتنزف طاقاِتنا في العمـــِل والعائلِة 
صنا كوامـــَن ذواِتنا للبحِث عن  واألمـــواِل وصناعِة األطعمة، ولـــو تفحَّ
الســـعادِة الحقيقيـــِة لوجدناهـــا مختبئـــًة في اإليمـــاِن والعمـــِل الصالِح 
الســـليِم والبّنـــاِء الذي ترقـــى به األمُم وُيْنتُج الرضا والســـالم الداخلي 
لدينـــا. ونحـــُن كأمٍة مســـلمٍة نرى أنَّ الســـعادة فـــي هذه الدنيـــا الفانيِة 
تكُمـــُن في اتخاذهـــا معبرًا لآلخرِة، بدون االكتـــراِث، اختياريًا، بالمحِن 
التـــي نتعـــرُض لها في هـــذا المعبر؛ فالســـعادُة الحقة األبديـــة تنتظُرنا 

هناَك في اآلخرة.
السعادُة إذاً ليسْت قدراً وليس الحزُن قدراً هو اآلخر، وبإمكاِن المرِء  «

أْن ُيقرَر أْن يكوَن سعيداً بإرادتِه وصبرِه ورغبته، وما إْن ُيقرر ذلك حتى 
يشعَر بالفرِح ألبسِط األشياِء وأصغِرها وينظَر إليها بعيِن الرضا والحب 

ال الُسخط والكره. اإلنساُن الذي اختاَر أْن يكوَن سعيداً، يدفُع عنه كلَّ 
ُص عليه فرحتُه وسعادتُه بيومه، وال ينظُر في شريِط ذكرياتِه  ما ُينِغّ

المحزنة وال يشعُر بالقلِق من الغد. ورُغَم أنَّ البالءات والهموم والمتاعب 
تحوم حوله، إال أنه ال يسمُح لها بالتغلِل إلى ِفكرِه وروحِه ألنَّه قرََّر بوعٍي 

أْن يكوَن سعيداً. السعادُة خيار، والحزُن والتعاسُة خيار؛ فاختاروا ما 
تستحقونُه ألنفِسكم.

هدى حرم
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مشاريع
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لشراء العقارات
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لالسـتــفــســار

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم )CR2020-85412( لسنة 2020 
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدمــت 
إليها الســيدة ريم بنت فائق بوقري المالكه لـ مركز دينتا ديرما بوقري )مؤسســة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم 92754 طالبا تحويل المؤسســة الفردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره
200,000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 

1. ريم بنت فائق بوقري 
2. رانيه بنت فائق بن احمد بوقري

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 92754

التاريخ: 2020/6/15

القيد : 64162

التاريخ : 14/6/2020

القيد : 92515-1 

التاريخ : 14 يونيو 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن رقم )86820( لسنة 2020
بشأن تغيير اسم المجموعة لشركة جورني للتجارة العامة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة اصحاب شــركة جورني للتجارة  العامة المســجلة بموجب القيد رقم 

64162، طالبين تغيير اسم المجموعة للشركة ليكون:
من جورني للتجارة العامة

JOURNEY GENERAL TRADING 
إلى مجموعة جورني ذ.م.م 

JOURNEY GROUP W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) CR2020-86862 ( لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة جية تي جية للتجارة ذ م م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة اصحاب شــركة جية تي جية للتجارة ذ م م المســجلة بموجب القيد 
رقــم 92515 - 1، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة جيــة تــي جيــة 

للتجارة ذ م م الى شركة جية تي جية للتجارة والمقاوالت ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة ايكواليزر لإلستشارات اإلدارية شركة تضامن بحرينية 
سجل تجاري رقم 130854

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارةبأنــه تقدم إليها شــركة ايكواليزر 
لإلستشــارات اإلداريــة شــركة تضامــن بحرينيــة  والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 
MOSHARAF HOS- 130854، بطلــب تصفية الشــركة تصفيةاختيارية وتعييــن

SAIN ABUL HASHEM كمصفي للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، 
وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
MOSHARAF HOSSAIN ABUL HASHEM :المصفي 

+973 39792187
omaima_bd@yahoo.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020 -  71495 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : فضه حبيب حسن عباس

االسم التجاري الحالي : ميركافا لتركيب وسائل الري
االسم التجاري الجديد : ميركافا ألنشطة الديكور الداخلي

القيد رقم : 86948 – 3

التاريخ 14/06/2020

38344464
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“العمل” لـ “المفصولين”: اشتكوا وحقوقكم مضمونة 100 %
أكــد وكيــل العمــل بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة صبــاح الدوســري أن 
القانــون يقــف مــع العامــل البحريني فــي حــال أرادت المؤسســة التخلص من 
بعــض موظفيهــا، وذلك أن يكون التخلص من العمال البحرينيين كخيار أخير 

بعد األجنبي والعربي.

وقـــال فـــي تصريح خـــاص لــــ “البالد”: 
إن الـــوزارة لـــم تســـجل أكثـــر مـــن 30 
حالة فصل تعســـفي منـــذ بداية األزمة 
الراهنة في مـــارس وحتى اآلن، إذ إن 
الـــوزارة تعتمـــد فـــي إحصاءاتها على 

الشكاوى المسجلة لديها.
وأشـــار إلى أن الوزارة تتابـــع باهتمام 
بالغ مع االتحادات العمالية وما ينشـــر 

في الصحافة حول وجود تســـريحات 
الوطنيـــة  العمالـــة  مـــن  أكبـــر  ألعـــداد 
حيـــث  القطاعـــات،  مـــن  عـــدد  فـــي 
تبيـــن للـــوزارة أن العديـــد مـــن هؤالء 
المســـرحين ال يلجـــأون إلـــى الـــوزارة 

لتقديم شكواهم.
وقـــال: نناشـــد جميع العمالـــة الوطنية 
التـــي تعرضـــت للفصـــل التعســـفي أو 

تهديـــد فـــي رزقهـــا أو انتهـــاك حق من 
حقوقهـــا العمالية الحضـــور لدى وزارة 
العمل لتسجيل شـــكواها لدى األقسام 

المعنيـــة؛ من أجل الوقـــوف على واقع 
األمر، واالنتصاف لحقوقهم.

وبيـــن أن الـــوزارة توفـــر للعامـــل كافة 
الضمانـــات التي تؤمن لـــه عدم ضياع 
أي مـــن حقوقه، وعودته إلى عمله في 
حـــال لم يكن الفصل ناتج عن اإلغالق 

الجزئي أو الكلي للمؤسسة، وذلك بعد 
الجلـــوس مع صاحـــب العمل والتحقق 
من أوضاع المؤسسة ودواعي الفصل.

وأكـــد أن إعـــادة المواطـــن إلـــى عملـــه 
مضمـــون مئـــة بالمئـــة، فـــي حـــال كان 
التخلـــص منـــه بشـــكل ال ينســـجم مـــع 

اإلجـــراءات واالشـــتراطات القانونيـــة 
المتبعة في هذا الشـــأن، من عدم كون 
التسريح ناتج عن إغالق كل أو جزئي 
للمؤسســـة، وأن ال يكون البحريني هو 
الخيـــار األول فـــي التســـريحات قبـــل 

األجنبي والعربي.

صباح الدوسري

“المهاجرين العرب” تحت مرمى نيران رئيس “سوق العمل”
احتضنهـــم الـــذي  البلـــد  بسياســـات  وتدخلهـــم”  “تفلســـفهم  ينتقـــد  العبســـي 

شن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي هجومَا الذعا بحسابه 
الرسمي بتويتر على ما أسماهم المهاجرين العرب، مطالبًا إياهم – دون أن يحددهم- 

بالتوقف عن “التفلسف” والتدخل في سياساته الداخلية للبلد التي احتضنتهم.

“أعجـــب  التغريـــدة  فـــي  العبســـي  وقـــال 
مـــن المهاجرين العرب، ســـواء لجـــأوا إلى 
العربـــي، أول  المحيـــط  أو ضمـــن  الغـــرب 
شـــيء يقومون به من بعد أن يستتب لهم 

األمـــر هو انتقـــاد األوضاع فـــي البلد الذي 
اســـتقبلهم، و”التفلســـف” حـــول سياســـته 
الداخليـــة، والدعـــوة لتغييرهـــا. لـــو كنـــت 
تريد اإلصالح ألم يكن مسقط رأسك الذي 

هربت من أوضاعه أولى بجهودك؟”.
ولم يشـــر العبســـي فـــي تغريدة ســـابقة أو 
الحقـــة لهـــذه إلـــى األســـباب الفعليـــة التي 
دفعتـــه لكتابتهـــا، ولكنهـــا وبـــكل األحـــوال 
عـــدد  مـــن  واستحســـانًا  تجاوبـــًا  القـــت 
واســـع مـــن المغردين، ســـواء بـ)الاليك(، أو 

بـ)الرتويت(.
ورد المغـــرد الدكتور علـــي التغريدة بقوله 

“تغريدة جميلة يا أستاذنا الكريم، وأصبت 
فـــي وصفـــك لبعـــض المهاجريـــن العـــرب، 
وليتـــك شـــملت المهاجريـــن غيـــر العـــرب 
بلداننـــا  آوتهـــم وأكرمتهـــم  الذيـــن  أيضـــًا، 
وتمكنـــوا،  اســـتقروا  ان  وبعدمـــا  واهلنـــا، 

عاثوا في األرض فسادًا”.
وقـــال المغـــرد عبـــدهللا “يـــا ريـــت ينتقـــد 
الوضع في البلد الي عايش فيها، يل يمتد 

نقـــده الى جيـــران البلد الـــذي عايش فيها، 
ويشـــعل الفتـــن بين شـــعوبها، اللهم احفظ 

بلداننا من شرورهم اللئيمة”.
بدورهـــا، علقـــت بنـــت الصديقـــي بالقـــول 
عبـــدهللا،  بـــو  فيـــك  بـــارك هللا  “بالضبـــط، 
ورحـــم هللا والديك، فعالً عقب ما يحصل 
الل يبيه، يقلب على الديرة اللي سهلت له 

وعطته”. أسامة العبسي

الدوسري لـ”البالد”: 
30 حالة فصل 
فقط سجلتها 

الوزارة منذ مارس

 ال تسريحات 
مشروعة دون 
إغالق كلي أو 

جزئي للمؤسسات

 البحريني آخر 
خيارات التسريحات 

بعد األجنبي 
والعربي

local@albiladpress.com
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“العلوم التطبيقية” تسجل إنجازا عالميا جديدا
تصنيف “كيو إس QS” العالمي يظهرها من بين أفضل الجامعات على مستوى العالم

تبنــت جامعــة العلــوم التطبيقيــة رؤيتهــا الخاصة عاقدة العزم علــى أن تكون جامعة عالمية متميزة في جودة التدريــس، والبحث العلمي، والتميز 
األكاديمي، لتتوج هذه الرؤية بالعديد من اإلنجازات الكبيرة على المستوى المحلي والعربي والعالمي، كان آخرها المركز المتقدم الذي حققته في 
تصنيف كيو إس العالمي QS World University Rankings 2021، بحلولها في المرتبة 651-700 ضمن قائمة أفضل 1000جامعة على مســتوى 
العالم، من أصل 5500 جامعة شــملها التقييم، وبذلك تكون أول جامعة خاصة في البحرين تحقق هذا المركز المتقدم، ما يجعلها واحدة من بين 

أفضل الجامعات على مستوى العالم.

أول  التطبيقيـــة  العلـــوم  وتعتبـــر جامعـــة 
جامعـــة خاصـــة فـــي البحريـــن تدخل هذا 
التصنيف العالمي إلـــى جانب نخبة كبيرة 
مـــن الجامعـــات العالميـــة العريقـــة، حيـــث 
يعتبـــر تصنيـــف الكيـــو إس QS أحـــد أكثر 
تميـــزا،  للجامعـــات  العالميـــة  التصنيفـــات 
كمـــا أنـــه واحدًا مـــن أهم ثالثـــة تصنيفات 
للجامعات حول العالم، ويصدر سنويًا عن 
مؤسســـة كواكاريلي سيموندس التي تعد 
إحـــدى أكبر ثـــالث جهات تعنـــى بتصنيف 
الجامعـــات على مســـتوى العالم من حيث 

األهمية والتأثير.
وهذه ليســـت المرة األولـــى التي تتبوأ بها 
 ،QS الجامعـــة مراكز متقدمة في تصنيف
حيـــث ظهـــرت فـــي مراكـــز متقدمـــة على 

 QS مســـتوى الجامعات العربية  بتصنيف
الخاص بجامعات الوطن العربي على مدار 
العاميـــن الماضييـــن، ففـــي تصنيـــف العام 
2019-2018، حصدت الجامعة المركز 45 
على مســـتوى الجامعات العربيـــة، لتتقدم 
إلـــى   2019-2020 العـــام  تصنيـــف  فـــي 
المركـــز ال 37، وتحصـــل علـــى أربع نجوم 
فـــي تصنيف QS Stars، وتصبح الجامعة 
الوحيـــدة في البحرين التـــي تحصل على 
أربعة نجـــوم، كما أن المســـيرة األكاديمية 
واإلنجـــازات  بالتميـــز  حافلـــة  للجامعـــة 
علـــى  الحصـــول  أهمهـــا  لعـــل  المتنوعـــة، 
االعتمـــاد المؤسســـي من مجلـــس التعليم 
العالـــي، واســـتيفاء المراجعة المؤسســـية 
مـــن قبل هيئة جـــودة التعليـــم والتدريب، 

حيـــث يعتبـــر هـــذان اإلنجـــازان األهم في 
مسيرة الجامعة منذ تأسيسها.

وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس األمناء 
وهيـــب الخاجـــة أن الجامعـــة عازمة على 
فيـــهzا،  األكاديميـــة  المنظومـــة  تطويـــر 
وتحســـين األداء، واالرتقـــاء بالمخرجـــات 
التي تمد القطاعـــات الحكومية والخاصة 
بالكوادر المؤهلة، كما تقدم بخالص الشكر 
والتقدير إلى وزير التربية والتعليم ماجد 
بن علي النعيمي، وأعضاء مجلس التعليم 
العالـــي واألمانـــة العامـــة لمجلـــس التعليم 
العالـــي على جهودهم الحثيثة في تطوير 
التعليم بالبحرين ودأبهم الدائم على دعم 
المنظومـــة التعليميـــة بمـــا يحقـــق الرؤيـــة 
لجعـــل البحريـــن مركـــزًا معرفيـــًا وواحـــة 

للتعليم على مستوى المنطقة. 
وفـــي معـــرض حديثـــه عـــن هـــذا اإلنجـــاز 
الذي يعتبر إضافة مهمة لمســـيرة الجامعة 
المتميـــزة أوضـــح رئيـــس الجامعة غســـان 
عـــواد، أن هذا التميز المســـتحق للجامعة، 
والـــذي جعلهـــا ضمـــن أفضـــل الجامعـــات 
العالميـــة جـــاء من خـــالل مراحـــل تطوير 
برامج واســـتراتيجيات الجامعة المواكبة 
للمتغيـــرات البحثيـــة والعلميـــة المتالحقة 

هـــذا  مثـــل  أن  إلـــى  مشـــيرًا  العالـــم،  فـــي 
العالميـــة  المراكـــز  قبـــل  مـــن  التصنيـــف 
المتخصصـــة بتصنيـــف الجامعـــات يجعل 
من جامعة العلوم التطبيقية جامعة تتميز 
بقـــدرة وكفـــاءة المنافســـة مـــع نظيراتهـــا 

العالمية.
 QS ونـــوه رئيـــس الجامعـــة أن تصنيـــف 
العالمي يعتمد على مجموعة من المعايير 
لتقييم الجامعات المشاركة  من الجوانب 

الجامعـــة  وتأثيـــر  والبحثيـــة  التعليميـــة 
فـــي الحيز المحلـــي والعالمـــي، من ضمنها 
وســـمعة  للجامعـــة،  األكاديميـــة  الســـمعة 
ونســـبة  العمـــل،  ســـوق  فـــي  الخريجيـــن 
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس للطالب، مشـــيرًا 
إلـــى أن الجامعة حققـــت نتائج مبهرة في 
كافـــة المعاييـــر التي تقيس قـــوة الجامعة 
وســـمعتها األكاديمية المتميـــزة، ما جعلها 
تحتل هذا المركز المتقدم على المســـتوى 

العالمي.
مـــن جانبه صـــرح  نائـــب رئيـــس الجامعة 
وخدمـــة  والماليـــة  اإلداريـــة  للشـــؤون 
المجتمـــع محمد أحمـــد أن التقدير الدولي 
المتميـــز يؤكـــد علـــى جـــودة المخرجـــات 
التعليمية للجامعة ويعكس صورة مشرقة 
عـــن التعليـــم بالبحريـــن، معربًا عـــن فخره 
بحصـــول الجامعـــة علـــى هـــذا التصنيـــف 
المتقـــدم والتقديـــر الدولـــي المتميـــز فـــي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، خاصـــة فـــي مجال 

ضمان جودة التعليم.

جامعة العلوم التطبيقية

رئيس مجلس األمناء وهيب الخاجة

أول جامعة خاصة 
في البحرين 

تنافس جامعات 
عالمية عريقة
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تركيا تســعى الســتخدام قاعدتي الوطيــة ومصراتة البحرية

المسماري: أردوغان يريد نفط وغاز ليبيا

اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تركيا، بالسعي للسيطرة على موارد النفط والغاز في بالده. وأوضح المسماري في 
مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، أمس االثنين، أن رفض أنقرة والميليشيات الموالية لها في طرابلس لوقف إطالق النار “نابع من هذه النوايا”.

وتابع “من خالل الرصد واالستطالع 
وكذلـــك  واألرضـــي  اإللكترونـــي 
اإلعالمي، أصبح واضحا أن الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان يريد 
الوصـــول إلى منطقة الهالل النفطي 
ومنطقـــة اإلنتـــاج والتصديـــر، يعني 

الحقول والموانئ”.
لـــدى  “الهـــدف واضـــح اآلن  وأردف 
أردوغان فـــي كل خطاباته األخيرة. 
لم يظهر مســـؤول تركي إال وتحدث 
نواياهـــم  إذن  والغـــاز.  النفـــط  عـــن 
واضحـــة. ومن أجل ذلـــك يرفضون 
وفـــق  النـــار  إطـــالق  وقـــف  حتـــى 
المبـــادرة الليبيـــة التـــي أعلنـــت فـــي 

القاهرة”.
ومـــن جهـــة أخـــرى، أكـــد المتحـــدث 
باســـم الجيـــش الوطنـــي الليبـــي أن 
40 % مـــن أهالـــي ترهونـــة أصبحوا 
مهجرين بعد ســـيطرة الميليشـــيات 

المتطرفة على المدينة.
كما طالب المســـماري بتحقيق دولي 
فـــي االنتهـــاكات التـــي وقعـــت فـــي 
ترهونة، قائال “بعثـــة األمم المتحدة 
واحـــدا،  ملفـــا  أمســـكت  ليبيـــا  فـــي 
وتحدثت عـــن المقابر الجماعية في 

ترهونة ودعت إلى التحقيق”.
وأضـــاف “نحـــن نطالـــب بالتحقيـــق 
غيـــر  التحقيـــق  يكـــون  أن  ونأمـــل 
ليبـــي حتـــى تكـــون هنـــاك شـــفافية 
ومصداقية. نريد أن يكون التحقيق 
غير ليبي وأن يكون تحقيقا شـــامال 

لما حصل في ترهونة”.
واألحـــد، ندد المســـماري بــــ “تعذيب 
عمـــال مصرييـــن” في ترهونـــة على 
“هـــذه  علـــى  مشـــددا  مرتزقـــة،  يـــد 

االنتهاكات ال تمثل الشعب الليبي”.
وأبـــرز أن “هؤالء ال يمثلون الشـــعب 
الليبي وال العرب، بل يمثلون الرئيس 

التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان، ألن 
هذا األخير هو من أدخلهم. وبالتالي 
فإن أردوغان هو المســـؤول المباشر 

عن هذه الجريمة”.
من جانب آخر، كشـــف مصدر تركي 
الســـتخدام  بـــالده  مســـاعي  عـــن 
قاعدتيـــن عســـكريتين فـــي ليبيا، ما 
يعنـــي تثبيتا لوجـــود أنقرة في البلد 
الـــذي تمزقه الحرب، ويضع قدما لها 

في منطقة جنوبي المتوسط.
وذكـــر المصدر فـــي تصريـــح لوكالة 
“رويتـــرز”، أمـــس االثنين، مشـــترطا 
عدم ذكر هويته، إن تركيا تبحث مع 
حكومة طرابلس إمكانية استخدام 
قاعدتـــي الوطيـــة الجوية ومصراتة 

البحرية.
لقاعـــدة  تركيـــا  “اســـتخدام  وقـــال: 
األعمـــال”،  جـــدول  علـــى  الوطيـــة 
متحدثـــا عـــن أنـــه “مـــن المحتمل أن 

تستخدم بالده أيضا قاعدة مصراتة 
البحرية”.

بعـــد  نهائيـــة  قـــرارات  تتخـــذ  ولـــم 
بشأن االســـتخدام التركي العسكري 
بحســـب  للقاعدتيـــن،  المحتمـــل 
“رويترز”، كما لـــم يتضح رد حكومة 
الوفـــاق التـــي تتلقى والميليشـــيات 

الموالية لها دعما كبيرا من أنقرة.
لحكومـــة  التركـــي  الدعـــم  وســـاهم 
أو  عســـكريا  ســـواء  طرابلـــس، 
بإرســـال مرتزقـــة مـــن ســـوريا، فـــي 
ســـيطرة الميليشيات المتطرفة على 
القاعدتيـــن في اآلونـــة األخيرة بعد 

معارك مع الجيش الوطني الليبي.
وقالت تركيا األســـبوع الماضي “إنها 
قد توسع تعاونها في ليبيا بصفقات 
فـــي مجالـــي الطاقـــة والبنـــاء فـــور 

انتهاء الصراع”.
وكان الرئيـــس التركـــي رجب طيب 

أردوغان ورئيـــس حكومة طرابلس 
اتفاقيتيـــن  أبرمـــا  الســـراج،  فايـــز 
فـــي أواخـــر نوفمبـــر 2019، واحـــدة 
بيـــن  البحريـــة  الحـــدود  لترســـيم 
الدولتيـــن وأخـــرى لتعزيـــز التعـــاون 

العسكري واألمني بين الطرفين.
وفـــي حين لقيـــت االتفاقيـــة األولى 
تنديدا إقليميا ودوليا، أعلن الجيش 
النـــواب  الليبـــي ومجلـــس  الوطنـــي 
التعـــاون  التفـــاق  رفضهمـــا  الليبـــي 
العســـكري، الـــذي يكشـــف عمليا عن 
أطمـــاع تركيـــا فـــي الســـيطرة علـــى 

البالد وثرواتها الطبيعية.
فعليـــا  بـــدأ  أردوغـــان  أن  ويبـــدو 
فـــي اســـتخدام االتفاقيـــة مـــن أجل 
تعزيـــز وجـــوده فـــي ليبيـــا وجنـــوب 
البحـــر المتوســـط، إذ تســـعى تركيـــا 
لمـــد نفوذها في المنطقـــة طمعا في 

حقول النفط والغاز.

عواصم ـ وكاالت

دعم عسكري تركي في ليبيا بغية أهداف توسعية

دبي ـ العربية نت

صرح المتحدث الرســـمي باســـم 
قـــوات التحالـــف “تحالـــف دعـــم 
العقيـــد  اليمـــن”  فـــي  الشـــرعية 
الركـــن تركي المالكـــي بأن قوات 
مـــن  أمـــس  تمكنـــت  التحالـــف 
اعتـــراض وإســـقاط طائـــرة مـــن 
أطلقتهـــا  )مفخخـــة(  طيـــار  دون 
اإلرهابيـــة  الحوثيـــة  الميليشـــيا 
باتجـــاه  إيـــران  مـــن  المدعومـــة 
مشـــيط(  )خميـــس  مدينـــة 
الســـتهداف المدنييـــن واألعيـــان 
المدنية بطريقة متعمدة.وأوضح 
العمليـــة  هـــذه  أن  المالكـــي  العقيـــد 

للعمليـــات  امتـــداد  هـــي  اإلرهابيـــة 
الميليشـــيا  قبـــل  مـــن  اإلرهابيـــة 
الســـتهداف  اإلرهابيـــة  الحوثيـــة 
المدنيين األبرياء واألعيان المدنية، 
والتي كان آخرها محاولة استهداف 

المدنيين.
أضاف المالكي أن استمرار الميليشيا 
اإلرهابيـــة  أعمالهـــا  فـــي  الحوثيـــة 
الطائـــرات  باســـتخدام  والعدائيـــة 
مـــن دون طيار والتـــي تحمل المواد 
المدنييـــن  الســـتهداف  المتفجـــرة 
األبرياء يعـــد انتهاكا صارخا للقانون 
الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.

إسقاط مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

القاهرة ـ وكاالت

المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن 
ســـامح شـــكري، أمس، أن بالده قد 
تلجـــأ إلـــى مجلـــس األمـــن الدولـــي 
التابـــع لألمـــم المتحـــدة، “للحيلولة 
دون اتخـــاذ إثيوبيا إجـــراء أحاديا 
مصـــر  حقـــوق  علـــى  ســـلبا  يؤثـــر 
المائية”.وحذر من أن مصر “ســـتضطر 
إلـــى بحـــث خيـــارات سياســـية أخـــرى، 
فـــي حال تعنـــت إثيوبيا في أزمة ســـد 

النهضة”.
بعنـــوان  نـــدوة  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
“الدبلوماســـية المصريـــة: التعامـــل مـــع 
التحديات الراهنة”، التي نظمها مجلس 

األعمال المصري للتعاون الدولي.
وقـــال المتحدث الرســـمي باســـم وزارة 

الخارجية المصرية، المستشـــار أحمد 
التـــزام  “أكـــد  الوزيـــر  أن  حافـــظ، 

مصـــر بنهج التفـــاوض على 
الماضية،  الســـنوات  مـــدار 

وتحليهـــا بنوايا صادقة تجـــاه التوصل 
إلى اتفاق منصـــف وعادل لهذه األزمة، 
على نحو يحقق مصالح الدول الثالث”. 
وأضـــاف: “إال أن الموقـــف التفاوضـــي 
األخير ال يبشـــر بحدوث نتائج إيجابية 
مـــع اســـتمرارية نهج التعنـــت اإلثيوبي 
علـــى نحـــو ســـتضطر مصر معـــه لبحث 
خيـــارات أخـــرى، كاللجـــوء إلى مجلس 
األمـــن الدولـــي، للحيلولـــة دون اتخـــاذ 
إثيوبيا إجـــراء أحادي يؤثر ســـلبا على 

حقوق مصر المائية”.
وتأتـــي تصريحات ســـامح شـــكري بعد 
إعـــالن وزارة الـــري اإلثيوبيـــة، رفضهـــا 
“الرضوخ للضغـــط عليها عبر معاهدات 
االســـتعمار  لحقبـــة  تعـــود  قديمـــة 
لـــم تكـــن طرفـــا فيهـــا”، معتبرة 
باتفاقيـــة  تتمســـك  مصـــر  أن 
وصفتهـــا بأنها “غيـــر عادلة 

في توزيع المياه”.

مصر قد تلجأ لمجلس األمن بشأن سد النهضة

بغداد ـ وكاالت

المشـــتركة  العمليـــات  قيـــادة  اســـتنكرت 
العراقيـــة، أمس االثنين، اختراق األجواء 
تركيـــة  مقاتـــالت  قبـــل  مـــن  العراقيـــة 
مســـاء األحـــد، واصفة إيـــاه بــــ “التصرف 

االستفزازي”.
وقالـــت قيـــادة العمليـــات المشـــتركة في 
بيـــان، إن “هـــذا التصـــرف االســـتفزازي ال 
ينســـجم مع التزامات حسن الجوار وفق 
االتفاقيات الدوليـــة ويعد انتهاكا صارخا 

للسيادة العراقية”.
هـــذه  إيقـــاف  يجـــب  “وعليـــه  وأضافـــت 
االنتهـــاكات احترامـــا والتزامـــا بالمصالح 

المشتركة بين البلدين”.
“عـــدم  إلـــى  العمليـــات  قيـــادة  ودعـــت 
تكرارهـــا”، مشـــيرة إلـــى أن “العـــراق على 
البلديـــن  بيـــن  للتعـــاون  االســـتعداد  أتـــم 
وضبـــط األوضـــاع األمنيـــة علـــى الحدود 

المشتركة”.
وكانـــت مقاتـــالت حربيـــة تركيـــة شـــنت 

غـــارات عنيفة علـــى مواقـــع تابعة لحزب 
العمال الكردســـتاني شـــمالي العراق، بعد 
منتصف ليل األحد. واســـتهدفت الغارات 
مواقع لحـــزب العمال الكردســـتاني، الذي 
تصنفـــه أنقـــرة تنظيما إرهابيـــا، في جبال 
بيـــن  الحـــدودي  المثلـــث  ضمـــن  قنديـــل 
العراق وإيـــران وتركيا. وطالـــت الغارات 

جبـــال ســـنجار غربـــي محافظـــة نينـــوى، 
فـــي  الواقعـــة  مخمـــور  منطقـــة  وكذلـــك 
منتصـــف المســـافة بيـــن مدينتـــي أربيـــل 
والموصـــل. ولم يعلن حـــزب العمال حتى 
اآلن عـــن حصيلـــة الخســـائر الناجمـــة عن 
الغـــارات، كمـــا لـــم يصـــدر أي تعليـــق مـــن 

سلطات إقليم كردستان العراق.

الكردســتاني العمــال  لحــزب  تابعــة  مواقــع  تضــرب  أردوغــان  مقاتــات 
العراق يستنكر اختراق طائرات تركية ألجوائه

القدس المحتلة ـ وكاالت

بـــدأت إســـرائيل عمليـــة شـــق طريق 
ســـيربط  جديـــد،  رئيســـي  دائـــري 
المســـتوطنات اليهوديـــة فـــي الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة، التـــي تقع شـــمالي 
وجنوبي القدس، مما سيشـــكل عقبة 
أخـــرى أمام آمـــال الفلســـطينيين في 
جعل القدس الشـــرقية عاصمة لدولة 
لهم في المســـتقبل.وقال مســـؤول في 
بلدية القدس مشـــترطا عدم نشـــر اسمه، 
إنه يجري بالفعل شـــق األجزاء الوســـطى 
والجنوبيـــة مـــن الطريـــق، الذي سيســـمى 
“الطريـــق األميركي”، الفتا إلى أنه ســـيتم 
طرح مناقصات للجزء الواقع في أقصى 
الشمال، بتكلفة متوقعة تبلغ 187 مليون 
دوالر، قرب نهاية العام. ومن المتوقع أن 
يكلف المشـــروع، الـــذي ســـيمتد بمحاذاة 
للقـــدس  الخارجيـــة  األطـــراف  قـــرب  أو 

الشرقية، أكثر من ربع مليار دوالر.
وقـــال أرييـــه كينـــغ، وهـــو نائـــب لرئيـــس 

بلديـــة القـــدس وشـــخصية قياديـــة فـــي 
يوحـــد  ال  “الطريـــق  االســـتيطان:  حركـــة 
بتوحيـــد  يتعلـــق  ال  إنـــه  المســـتوطنات. 
الحدود أو الخطوط البلدية، لكنه يربطها 
أكثـــر على المســـتوى اليومي، ســـواء كان 
ذلك في الدراسة أو السياحة أو التجارة. 
ثـــم فـــي الممارســـة العملية، فإنك تشـــيد 

عاصمة كبيرة في القدس”.
لبـــدء  اإلســـرائيلية  الحكومـــة  وتســـتعد 
مناقشات على مســـتوى مجلس الوزراء، 
اعتبارا من األول من يوليو، بشـــأن تنفيذ 
الوعد االنتخابي لرئيس الوزراء بنيامين 
نتانياهو بضم المستوطنات اليهودية في 

الضفة الغربية.

عقبة أخرى أمام آمال الفلســطينيين في القدس الشــرقية
إسرائيل تشق “الطريق األميركي” لربط مستوطنات

تونس ـ وكاالت

مجلـــس  فـــي  العضـــوة  طالبـــت 
النـــواب التونســـي عبيـــر موســـي، 
أمـــس، المجلـــس بالتصويت على 
مشـــروع الئحـــة تصنيـــف جماعة 
اإلخوان في البالد، وذراعها حركة 
النهضة، “تنظيما إرهابيا”، مشـــيرة 
إلى ورود معلومات تفيد بتواصل 
داخـــل  إرهابييـــن  مـــع  الحركـــة 
الســـجون، مســـتغلة نفوذهـــا على 
موســـي،  العدل.وأوضحـــت  وزارة 
رئيســـة الحـــزب الدســـتوري الحر في 
النهضـــة  حركـــة  “نـــواب  أن  تونـــس، 
)اإلخوانيـــة( يتنقلـــون بيـــن الســـجون 
للتواصـــل مـــع إرهابييـــن، ووعدوهـــم 

بتحسين أحوالهم”.
ويواجه تنظيم اإلخوان ضغوطا 

شـــعبية وسياسية في تونس، 
خصوصا مع الكشف في 

اآلونـــة األخيـــرة عـــن 

تهديـــدات لمســـؤولين تونســـيين، من 
بينهم موسي، بالتصفية واالغتيال.

وكشـــفت موسي عن أن حزبها يمتلك 
مـــن  أفـــراد  “تواصـــل  عـــن  معلومـــات 
اإلخـــوان، مع إرهابيين في الســـجون” 
التونســـية، مشـــيرة إلـــى أن الجماعـــة 

تعهدت بتحسين ظروف اعتقالهم.
ودعت موسي وزارة العدل التونسية 
إلـــى التحقيـــق فـــي “نشـــاطات نـــواب 
مـــن حركـــة النهضـــة وعالقاتهـــم مـــع 
اإلرهابيين”، وجددت المطالبة بسحب 
النهضـــة”،  حركـــة  زعيـــم  مـــن  “الثقـــة 

رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
“التونســـيين  أن  موســـي  وأكـــدت 
يعيشـــون وضعا صعبا بســـبب سياسة 
الحكومة”، وأشارت إلى أن هناك 
العـــدل  وزارة  يضـــرب  “فســـادا 
التي تســـيطر عليهـــا حركة 

النهضة” اإلخوانية.

عبير موسي: “النهضة” تنظيم إرهابي
واشنطن ـ وكاالت

دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  قـــال 
ترامـــب، أمـــس االثنيـــن، إن نائـــب 
الرئيس األميركي السابق والمرشح 
الرئاســـي عن الحـــزب الديمقراطي 

جو بايدن ضعيف ويفتقر للقيادة.
وأضـــاف مـــن خـــالل تغريـــدة على 
حســـابه فـــي “تويتر” إنـــه أنجز في 
4 ســـنوات مـــا لم ينجـــزه بايدن في 
40 عاما، مشـــيرًا إلى أن بايدن كان 
جزءا مـــن الصفقات والحروب غير 

المنتهية الفاشلة.
وغـــّرد ترامـــب قائـــال “أنجـــزت في 
4 ســـنوات ما لم ينجـــزه بايدن في 
40 عاما، بما فيها أميركا الســـوداء. 

كل  مـــن  جـــزءا  كان  بايـــدن 
لعقـــود.  الفاشـــلة  القـــرارات 

صفقات التجارة السيئة 
والحروب غير المنتهية 
أظهـــر  وقـــد  وغيرهـــا، 

افتقاره للقيادة. إنه ضعيف”. 
وانتقـــد الرئيـــس األميركـــي مؤخرا 
موقف جـــو بايدن، معتبرًا أنه ركب 
قطـــار تدميـــر إدارات الشـــرطة في 

البالد.
وكتـــب فـــي تغريـــدة نشـــرها علـــى 
حســـابه في “تويتر”، “إنهم يريدون 
تدميـــر إدارات الشـــرطة العظيمـــة 
بالكامـــل في البـــالد”، مضيفـــًا “هذا 
غير معقول”، في إشـــارة إلى أنه لن 

يسمح بذلك.
جاء ذلك بعد إعادة مشاركة ترامب 
فريقـــه  حســـاب  نشـــرها  لتغريـــدة 
االنتخابـــي علـــى تويتـــر، كاتبا “جو 
بايـــدن يؤيد إجـــراء إصالحات 
داخل جهـــاز الشـــرطة، ويؤيد 
النظـــر  بغـــض  اليســـاريين 
هـــذا  مـــدى خطـــورة  عـــن 

االقتراح وجذريته”.

ترامب: بايدن ضعيف ويفتقر للقيادة

السودان: اكتشاف مقبرة 
جماعية لمجندين

القاهرة - أ ف ب

أعلن النائب العام السوداني، تاج السر 
ــر، أمــــس، اكــتــشــاف مقبرة  ــحــب ال عــلــى 
جماعية لمجندين بالقرب من الخرطوم 
في  العام  النائب  1998.وقـــال  للعام  تعود 
مؤتمر صحافي إن إجنة تحقيق من جهات 
عدة عثرت على المقبرة الجماعية، من دون 
وجودها  يتوقع  التي  الجثث  عدد  يذكر  أن 

فيها.
وقتل عشرات المجندين، وفق شهود، أثناء 
محاولتهم الفرار من معسكر تدريب للجيش 
العيلفون )جنوب شرقي الخرطوم( في  في 
العام 1998، غير أن النظام السوداني أعلن 

آنذاك أن 55 شابا توفوا غرقا في النيل.

طالت الغارات جبال سنجار غربي محافظة نينوى صورة أرشيفية لمدينة القدس



حدد االتحاد اآلسيوي لكرة اليد لنظرائه االتحادات األهلية إجراءات خاصة تحت مسمى “البروتوكول الصحي” وذلك في حال 
عودة النشاط إلى مالعب كرة اليد بعد التوقف االحترازي لوباء كورونا، حيث طالب االتحاد اآلسيوي باقتصار دخول الملعب 
علــى العامليــن الضرورييــن ســواء للتدريــب أو المباريات مــع فحص جميع الالعبين بقيــاس الحرارة لكافــة الالعبين والجهازين 
الفني واإلداري، واســتخدام الصاالت الكبيرة للمباريات؛ لضمان التباعد االجتماعي مع الحرص على التباعد في غرف المالبس 

ووضع بوابات تعقيم عند مدخل الصاالت وتزويد األشخاص بالمطهر اليدوي.

كمـــا أبـــدى “اآلســـيوي” بعـــض االشـــتراطات داخـــل 
الملعـــب، ومنهـــا عـــدم لمـــس الوجه بعـــد التعامل 

مـــع الكـــرة، أو أي معـــدات أخـــرى، إضافـــة إلى 
توفيـــر وســـائل تعقيم مقاعـــد البدالء، وأشـــار 
لتجنـــب تنـــاول الطعـــام فـــي غـــرف المالبـــس، 
وتجنـــب مشـــاركة األطعمـــة أو المشـــروبات أو 

المناشـــف، فيما صنف فئـــة للممنوعين من اللعب، 
وهـــم الالعبون المصابون بأمراض الضغط والســـكري 

والسمنة والربو واألمراض التنفسية.
كمـــا ألغى “اآلســـيوي” عـــددا مـــن األمور منهـــا، التقـــاط الصور 
الجماعيـــة قبل المباريات ومراســـم االفتتـــاح التي تحدث في 

البطـــوالت، والمصافحـــة بيـــن الالعبيـــن واألجهزة 
الصحافيـــة  والمؤتمـــرات  واإلداريـــة،  الفنيـــة 
تقليـــل  مـــع  لإلعـــالم  المختلطـــة  والمنطقـــة 
المقابـــالت بعـــد المباريـــات، مـــع تحديد عدد 
يتـــراوح بيـــن 250 إلى 300 شـــخص لحضور 
ومتابعـــة المبـــاراة بمـــا فيهـــم وســـائل اإلعالم 

وطاقم النقل التلفزيوني.
“البروتوكـــول  تطبيـــق  فـــي  “اآلســـيوي”  وركـــز 
الصحي” بدءا من بطولة آســـيا للناشئين 9 والمقرر إقامتها 
في كازاخســـتان أواخر أكتوبر المقبل وبطولة الشـــباب 17 

في مدينة شيراز اإليرانية بداية أكتوبر المقبل.

“اآلســيوي” يوجــه االتحــادات األهلية لتطبيــق اإلجراءات
ما هو “البروتوكول الصحي” لكرة اليد؟

طالـــب رئيس نـــادي داركليب محفوظ 
ثامـــر االتحاد البحرينـــي للكرة الطائرة 
إلـــى إلغاء مشـــاركة المحترف األجنبي 
لمـــدة موســـم واحـــد مراعـــاة للظروف 

المالية الصعبة لألندية.
مشـــاركة  إيقـــاف  إلـــى  ثامـــر  ودعـــا 
المحتـــرف األجنبي لمدة موســـم واحد 
النواحـــي  ودراســـة  للتجربـــة  فقـــط 
اإليجابيـــة والســـلبية، مشـــيرا إلـــى أن 
العبـــي  بـــروز  فـــي  سيســـاهم  القـــرار 
األنديـــة المحليين والصاعدين من فئة 
الشـــباب وســـيمنحهم الفرصـــة للظهور 

مع الفريق األول.
وذكر ثامر أن تكلفة المحترف األجنبي 
تســـتنزف ميزانيات األندية وباألخص 
إن  حيـــث  المحـــدودة،  المـــوارد  ذات 
ميزانيـــة الالعب تقدر بــــ 12 ألف دينار 

فـــي الموســـم الواحـــد، ويرى بـــأن تلك 
األمـــوال يجـــب أن تنفق علـــى الالعب 

المحلي بدال من األجنبي.
ولدى سؤالنا إياه عن موقف النادي في 
اجتماعـــات الجمعيـــة العمومية، أجاب 
“الغالبيـــة العظمى مـــن األندية تصوت 
لصالـــح القـــرار ونحـــن نكـــون مجبرين 
باستقطاب العب أجنبي لدعم صفوف 
البطـــوالت  علـــى  والمنافســـة  فريقنـــا 

المحلية.. خصوصا وأننا نضطر إلعارة 
بعـــض العبينا ســـنويا إلتاحـــة الفرصة 
أمامهـــم لإلحتـــراف وبالتالـــي تعويض 

غيابهم بالعب محترف ..”.
علـــى  اعتـــاد  “داركليـــب  وأضـــاف 
المنافســـة وحصـــد األلقـــاب والتواجـــد 
في المربع الذهبي.. ال نتحمل أن يكون 
فريقنـــا في مركز متأخـــر كالخامس أو 

السادس..”.

جانب من دوري الطائرة محفوظ ثامر

لمــدة موســم واحــد للتجربــة مراعــاة لظــروف األنديــة
ثامر يطالب بإلغاء المحترف
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من المؤمل أن تستضيف الصين البطولة اآلسيوية الـ 24 أللعاب القوى، وذلك في 
الفترة 20 حتى 23 مايو من العام المقبل )2021(.

ويأتـــي ذلـــك في ظـــل ما كشـــفه االتحاد 
اآلســـيوي أللعـــاب القـــوى عـــن البرمجـــة 
المقبلـــة لبطوالتـــه التـــي تأجلـــت؛ نظـــًرا 
لتفشـــي جائحة فيـــروس كورونـــا، األمر 

الذي علق أنشطة رياضية مختلفة.
الــــ  اآلســـيوية  البطولـــة  هامـــش  وعلـــى 
24 ســـيقام اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية 
لالتحـــاد القاري. وتعتبـــر مملكة البحرين 
بطلـــة النســـخة الماضيـــة )23( للبطولـــة، 
إذ تمكـــن عـــداؤو البحريـــن مـــن تحقيـــق 
إنجاز تاريخي وفريد من نوعه، بتربعهم 
علـــى رأس ترتيب القارة اآلســـيوية بكل 

جـــدارة واســـتحقاق، إذ حققـــت المملكة 
22 ميداليـــة ملونـــة بينهـــا 11 ذهبية و7 

فضيات، إضافة إلى 4 برونزيات.
إلى ذلك، اعتمد االتحاد اآلســـيوي إقامة 
ماراثـــون آســـيا يـــوم 28 فبرايـــر المقبل، 
فيما ســـتقام بطولة الناشـــئين اآلسيوية 
بضيافـــة الكويـــت في الفتـــرة 11 وحتى 
14 مارس. وستســـتضيف مدينة “نومي” 
فـــي  للمشـــي  كـــم   20 ســـباق  اليابانيـــة 
مارس المقبل، فيما سيقام سباق التتابع 

اآلسيوي في ذات الشهر في تايلند.
ومنـــح االتحاد اآلســـيوي أللعـــاب القوى، 

البطولـــة  اســـتضافة  حـــق  كازاخســـتان، 
اآلســـيوية داخل الصاالت، التي ســـتقام 
فـــي الفتـــرة 11 حتـــى 13 فبرايـــر 2022، 
كما ستستضيف مدينة كاتمندو النيبالية 
بطولـــة اختراق الضاحية اآلســـيوية في 
فبراير 2022. وستقام البطولة اآلسيوية 
للشباب في كوريا الجنوبية في الفترة 6 

حتى 9 يونيو 2022.

قال رئيس نادي سار عباس عبدالوهاب 
أن انتخابـــات النـــادي ســـتقام في 2022 
وأن ناديـــه كان في طليعـــة األندية التي 
بادرت بعقد اجتمـــاع الجمعية العمومية 

العادية السنوية بشهر فبراير الماضي.
وأوضـــح عبدالوهاب لـ “البالد ســـبورت” 
أن النـــادي يتجـــه لتجديـــد التعاقـــد مـــع 
المـــدرب المصري محمد صبري الذي قاد 
الفريـــق هذا الموســـم، مع إجـــراء هيكلة 
جديـــدة علـــى األطقـــم الفنيـــة بإضافـــة 
مدرب محلي مســـاعد مع الســـعي الجاد 
لالهتمـــام بفـــرق القاعـــدة بصـــورة أكبـــر 
واختيار افضل الكـــوادر الفنية لتأهيلهم 
وإعدادهـــم. وذكـــر عبدالوهـــاب أن نادي 
اللعبـــة  أركان  مـــن  واحـــد  يعتبـــر  ســـار 

ومـــن أبـــرز األنديـــة التي تخـــرج العبين 
للمنتخبات الوطنية وهو ما يفرض على 
النـــادي بـــذل المزيـــد من الجهـــد في هذا 

اإلطار.
انتقـــاالت  حركـــة  عـــن  ســـؤالنا  ولـــدى 
العبيـــه  المقدمـــة  والعـــروض  الالعبيـــن 
التـــي  المحليـــة  الفنيـــة  وأبـــرز األجهـــزة 
سيســـتعين بها النـــادي الموســـم المقبل، 
أجـــاب “ ال نســـتطيع اآلن اتخاذ أي قرار، 

خصوصا مع توقف المنافسات الرياضية 
بســـبب وبـــاء كورونـــا والغمـــوض الـــذي 
يكتنـــف اســـتمرار المســـابقات المحليـــة، 
فحتـــى هـــذه اللحظـــة نحـــن ال نعلـــم إن 
كان الدوري ســـيتواصل أم يلغى، وعلى 
هذا األســـاس، فإن تلك القرارات تتوقف 
على هـــذا الموضوع بنســـبة كبيرة، وأما 
بالنســـبة للعروض، فإنهـــا غالبا تصل قبل 

شهر من انطالق الموسم الرياضي..”.

تقام في مايو 2021... واالتحاد القاري يكشف برمجته المقبلة انتخابات النادي ســتجرى في 2022 والعمومية أقيمت

الصين تستضيف النسخة 24 لـ “آسيوية القوى” طاولة سار تجدد للمدرب صبري

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

شارك رئيس قسم شؤون الحكام باالتحاد 
في  محمود  جاسم  الــقــدم  لكرة  البحريني 
وأقسام  إدارات  ورؤســاء  مديري  اجتماع 
الحكام باتحادات منطقة غرب آسيا، والذي 
اآلسيوي  باالتحاد  التحكيم  إدارة  نظمته 
الــجــاري،  يونيو   11 الخميس  الــقــدم،  لكرة 
بتقنية التواصل المرئي عن ُبعد. وخصص 
ــحــكــام  ــمــنــاقــشــة جـــاهـــزيـــة ال االجـــتـــمـــاع ل
المستويين  عــلــى  اآلســيــويــيــن  الــدولــيــيــن 
الحالي،  التوقف  ظــل  فــي  والفني  البدني 
ــالوة عــلــى الـــوقـــت الــمــتــوقــع الســتــئــنــاف  عــ
وقيود  المحلية،  أو  اآلسيوية  المسابقات 

السفر المرتبطة بالفيروس العالمي.
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بنجاح مشــاركتهم في ســباق لومــان 24 ســاعة االفتراضي

عدنان إبراهيم: العودة للتدريبات بناًء على موعد استئناف المسابقات

سلمان بن عيسى يهنئ فريق “تو سيز موتورسبورت”

توصية بمحترفين يشكلون إضافة لكرة “الغزال”

تقدم الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين 
الدولية الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل 
خليفـــة بخالـــص التهانـــي إلـــى الممثل 
الشـــخصي لجاللة الملك ســـمو الشيخ 
عبدهللا بن حمد آل خليفة وإلى ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل خليفة 
علـــى النجاح المبهر الـــذي حققه فريق 
“تـــو ســـيز موتورســـبورت” في ســـباق 

لومان 24 ساعة االفتراضي 2020.
وبقيـــادة من ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبدهللا ومشاركة بقية السائقين، أنهى 
فريق “تو سيز موتورســـبورت” المركز 
الرابـــع في الترتيب العام بعد منافســـة 
فريـــق   49 مشـــاركة  شـــهدت  شرســـة 
يتنافسون في سباق ممتد لـ24 ساعة.

قويـــة  قائمـــة  المنافســـات  وشـــهدت 
دولـــة   37 مـــن  متســـابق   200 ضمـــت 
أفضـــل  مـــن  بعـــض  مختلفـــة، شـــملت 

العالـــم،  فـــي  المحترفيـــن  الســـائقين 
بمـــا فيهـــم بطـــال العالـــم الســـابقان في 
الفورموال 1 فرناندو ألونسو وجنسون 
باتون، إلـــى جانب نجـــوم الفورموال 1 
الحالييـــن ماكس فيرســـتابن وتشـــارلز 
لوكلير والندو نوريس وبيير جاســـلي، 
وعدد مـــن المواهب الرائدة في بطولة 

العالم للتحمل. 
كمـــا انضـــم إليهم نخبـــة مـــن محترفو 

الســـباقات االفتراضية الذين تنافسوا 
عبر 170 جهاز محاكاة مختلفا.

وشارك سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
زمـــالءه الثالثـــة فـــي فريـــق “تو ســـيز 
موتورســـبورت”، الســـائقين البريطاني 
أوليفـــر روالنـــد المنافس في ســـباقات 
الفورمـــوال إي، ومحترفـــي الســـباقات 
االفتراضيـــة روري ماكـــدوف وديفيـــن 

براون.
وأشاد الشيخ سلمان بن عيسى بالدور 
الرائد لســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن حمد 
ونجله ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
في إبـــراز القدرات البحرينية في عالم 
المســـتوى  علـــى  الســـيارات  ســـباقات 
الدولـــي متمنيًا لهم مزيـــدا من النجاح 

والتوفيق في األحداث المستقبلية.

قــدم الجهــاز الفنــي للفريــق األول لكــرة القــدم بنــادي البحريــن بقيــادة 
المدرب الوطني عدنان إبراهيم توصيته إلدارة النادي بشــأن الالعبين 

المحترفين للموسم الرياضي المقبل 2020-2021.

وقـــال المدرب عدنـــان إبراهيم لـ”البالد 
سبورت” إنه عقد سلسلة اجتماعات مع 
إدارة النادي بهدف وضع التصور العام 
للفريـــق الكروي للفترة المقبلة، مشـــيًرا 
إلى أهمية استقطاب المحترفين الذي 
يشكلون إضافة فنية لـ”الغزال”. وأشار 
إلـــى أن الالعـــب المحترف في حال لم 
يشـــكل إضافة تفوق ما يقدمه الالعب 
المواطـــن بنســـبة 30 %، فـــإن وجوده 

ليـــس مهمـــا وال يقـــدم مســـاهمة فنيـــة 
داخل المستطيل األخضر.

وأوضـــح “القنـــاص” أن اقتـــراب فريقه 
مـــن الصعود إلـــى دوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز والعودة إلى األضـــواء مجدًدا 
يحتـــم تواجـــد المحترفيـــن النوعيين، 
مبيًنـــا أن تواجـــد محترفيـــن فـــي خط 
الهجوم بالتحديـــد ومركز قلب الدفاع 
ســـيكون الخيـــار األول بالنســـبة إليـــه؛ 

خاصـــة للحاجة في هـــذه المراكز على 
وجه التحديد.

وبشـــأن عودة تدريبات فريقه في ظل 
الوضـــع الحالـــي، أكـــد عدنـــان إبراهيم 
إدارة  مـــع  وبالتوافـــق  يفضـــل  أنـــه 

النـــادي التريـــث خالل هـــذه الفترة في 
انتظـــار القـــرار الرســـمي حـــول مصيـــر 
المســـابقات، مشـــيًرا إلـــى أنـــه متـــى ما 
تأكدت عودة المنافســـات فـــإن الفريق 
ســـيعاود التدريب؛ اســـتعداًدا لما تبقى 
مـــن موســـم الدرجـــة الثانيـــة، إذ ظـــل 
لقـــاءان للبحريـــن ضمن القســـم الثاني 
الثالـــث.  القســـم  ضمـــن  لقـــاءات   5 و 
ويحتـــل “الغـــزال” المركـــز الثانـــي على 
ســـلم الترتيب برصيـــد 31 نقطة خلف 
المالكيـــة المتصـــدر ويملـــك 37 نقطـــة، 
علًمـــا أن الفريقيـــن قريبـــان مـــن الظفر 

ببطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

سلمان بن عيسى

عدنان إبراهيم

اجتماع آسيوي

أحمد مهدي

كيف يطبق قانون ال ُتعرف تفاصيله؟!
استبشــر الشــارع الرياضــي خيــرا بإصــدار مجلس الــوزراء الموقر قانــون تحويل األندية 
المحلية إلى شــركات اســتثمارية قبل نحو أســبوعين في خطوة كانت منتظرة منذ فترة 
طويلــة، غيــر أن الحلــو مــا يكملــش، وبقي الغمــوض يغلف القانــون منذ ذلــك الحين، ولم 
يخرج حتى كتابة هذه السطور مسؤول في وزارة الشباب والرياضة ليشرح آلية تطبيق 
القانــون، أو يفســر تفاصيلــه المهمــة؛ لتكــون واضحة للعيــان، اللهم تصريحــا يتيم للوزير 

السيد أيمن المؤيد تحدث فيه عن عموميات المشروع.
ومــن هنــا، تســرب اإلحبــاط إلــى الكثير مــن الرياضيين، ويبــدو أن الغالبيــة أصبحت غير 
واثقــة فــي إمــكان تحــول القانــون إلــى واقع؛ بســبب عدم وضــوح الرؤية، فــال يعلم أحد 

كيف سيتم التنفيذ ومتى!!
ورغم أننا نعيش في فترة اســتثنائية بســبب جائحة كورونا والنشــاط الرياضي متوقف 
بأكمله، ما يعطينا فرصة للتخطيط ورســم السياســات المســتقبلية، إال أن األمور ال تســير 
بهــذه الطريقــة، وكل مــا هــو حاصل اآلن هو عبارة عن صمت رســمي واجتهــادات فردية 

لتفسير القانون وتنبؤ بما يمكن أن يكون عليه في الواقع. 
لذلك، فإن وزارة الشــباب والرياضة، مطالبة بأن تكون أكثر شــفافية فيما يتعلق بقانون 
تحويل األندية إلى شركات، وعليها أن تنظر بعين االعتبار إلى مختلف اآلراء تماشيا مع 
الروح الديمقراطية التي أشــاعتها في الورشــة الرياضية التي تمخضت عن 212 توصية 

قبل عدة أشهر. 
إن الرياضــة، وكمــا نعرفهــا منــذ األزل تقــوم على مبدأ األســرة الواحــدة، وكل الرياضيين 
ينضوون تحت مظلتها، فما بالنا في مملكتنا الغالية أصبحنا كما لو أننا في ظالم دامس 

ال نرى منه حتى أصابع أيدينا؟!
لمــاذا تتــرك األمــور غامضــة حــول مشــروع أقــر بالفعل مــن الســلطة التنفيذيــة، برغم أن 
المعرفــة شــرط مــن شــروط تنفيــذه، فكيــف لألنديــة أن تبدأ فــي تطبيق شــيء ال تعرف 

تفاصيله حتى اللحظة؟!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

حسن عليعلي مجيد

حسن علي

عباس عبدالوهابمحمد صبري

أحمد مهدي
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إقبال كبير على عربات الطعام في البحرين رغم عشوائيتها
يالحــظ المــارة فــي طريــق 4103 المقابــل لشــارع االســتقالل في مدينة عيســى 
عربــات الطعــام التــي انتشــرت هنــاك حديثــا بكثــرة وســط حضــور كبيــر وســط 
انتشــار هــذه األنــواع مــن المطاعــم المتنقلة فــي المملكة وتشــهد رواجــا وإقباال 
مــن الشــباب خصوصــا لما تقدمــه من وجبات ومشــروبات خفيفة بأيــد بحرينية 
تســتحق التشــجيع، على الرغم من المالحظات بشأن األمور التنظيمية في صف 

السيارات وعشوائية ذلك وبعض األسعار التي يبالغ فيها بعض البائعين.
ويجتمـــع عـــدد من هـــذه العربـــات التي 
مـــن  خفيفـــة  ســـريعة  وجبـــات  تقـــدم 
الحلويـــات والكوفـــي بأشـــكال متنوعة 
مـــن الشـــكل الخارجـــي، وتقدم نفســـها 
هذه العربات تصاميم جميلة ويصطف 
أمامها الزبائن بمختلف األذواق لتجربة 
مـــا يقدمونـــه مـــن ”المنيـــو“ البحرينـــي 

واألوروبي واألميركي طبعا.
ومـــن أجمل ما بهذه العربات المنتشـــرة 
مـــن  فيهـــا  يعمـــل  مـــن  معظـــم  هـــي 
البحرينييـــن مـــن الجنســـين، ويتفننون 
فـــي تقديـــم هـــذه الوجبات وهـــذا دليل 
نجاحهـــا، واإلقبـــال الكبيـــر مـــن النـــاس 
عليهـــا خصوصـــا فـــي الليـــل، إذ يجتمع 
النـــاس عليهـــا أكثر بعـــد صالة العشـــاء 
وفي فترة العشـــاء وهذه جولة سريعة 
هـــذا  علـــى  الكبيـــر  لإلقبـــال  بالصـــور 

الشارع...

حاول أن تتعاون مع زمالئك في التخطيط. 

تشعر بالسعادة والثقة في النفس في الفترة 
المقبلة.

ال تسير وراء المظاهر الخداعة وتجري مسرعا.

تبدأ عالقة جديدة تشعر فيها بالسعادة وراحة 
البال. 

ابتعد عن الضوضاء ومارس تمارين اليوغا.

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك المهنية.

تخطط لمشروعات جديدة لجلب مزيد من المال.

تعامل مع األدلة والحقائق وال تسر وراء 
إحساسك. 

يجب أن تقدر مجهود صديقك وسعيه إلسعادك.

تحاول أن تقلل من السكريات وتمارس التمارين.

ينبغي عليك أن تأخذ قسطا من الراحة خالل 
العمل.

تخلص من الالمباالة حتى تستطيع مواجهة 
مشكالتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قالت الفنانة ناهد رشــدي إنها سعيدة بردود الفعل على 
مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” رغم مرور 24 عاما 
علــى إنتاجه، خصوصا مشــهد فرح ســنية الــذي تصدر 

التريند بعد عرضها على مؤخرا. دراما 
صرحت رشــدى أنها تعاقــدت على المشــاركة في األجزاء 

المقبلة مــن “حكايات بنات” و”اآلنســة فرح”، لكــن التصوير 
متوقف اآلن بسبب انتشار جائحة كورونا، متمنية أن تنتهى تلك األزمة سريعا 

وتعود تلك األعمال لمواقع التصوير.

يعود النجم أحمد الســقا لموقع فيلمه “العنكبوت” الذى 
يعود به إلى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم 
“هروب اضطراري” مع المخرج أحمد خالد موســى العام 
2017، بعد أسبوعين في الديكور الخاص بالعمل، ويتبقى 

لفريق العمل 5 أيام تصوير، ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج 
اســتعدادا لطرحه في السينمات بعد االنتهاء من أزمة فيروس 

كورونا وقرار الحكومة المصرية بفتح السينمات.  فيلم “العنكبوت” تدور أحداثه 
في إطار من اإلثارة والتشويق، وهي عادة السقا في أفالمه.

أوشــك الفنان نضال الشــافعي علــى االنتهاء مــن تصوير 
مشاهده في فيلم “خان تيوال” الذي يشارك في بطولته مع 
كل من الفنانة وفاء عامر ومحمود البزاوي وراندا البحيري، 
حيث يتبقــى له نحو يومي تصوير، ومن المقرر اســتئناف 

التصويــر خالل األيــام المقبلة بعــد القضاء علــى فيروس 
كورونا المســتجد. يذكر أن الفنان الشافعي يشارك في بطولة 

مسلســل “هجمة مرتدة”، ويقدم شــخصية ضابــط مخابرات، حيــث انتهى من 
تصوير عدد من مشاهده ضمن العمل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

خان تيوالعودة أحمدناهد سعيدة

“قطار عام 2000” أول عمل درامي في تلفزيون البحرين العام 1977
عرض تلفزيون البحرين مســـاء الجمعة 
الماضـــي، برنامجـــا أكثر مـــن رائع يوثق 
تاريـــخ الدراما البحرينية بعنوان “دراما 
بحرينية”، فكرة وإعداد مبارك خميس، 
وتقديـــم وإعداد مشـــارك عصـــام ناصر 
وإخـــراج عبـــدهللا الخاتم، وســـاعد في 
والموســـيقى  شـــرفي  منـــال  اإلعـــداد 

التصويرية جمال القائد.
حلقاتـــه  عبـــر  البرنامـــج  ويســـتعرض 
األســـبوعية مواقـــف طريقة وإنســـانية 
وتحديات، وأسرار ارتبطت في األعمال 
البدايـــات  منـــذ  البحرينيـــة  الدراميـــة 
وأن  الســـيما  الحاضـــر،  وقتنـــا  وحتـــى 
األعمـــال الدراميـــة البحرينيـــة تمكنـــت 
من االستحواذ على متابعة البحرينيين 
بســـبب  الخليـــج؛  دول  فـــي  واألشـــقاء 
محاكاتها لواقع البيئة والمجتمع، وتميز 

الكاتب والفنان والمخرج.

والحلقـــة األولـــى مـــن البرنامـــج دخلت 
فـــي دهاليـــز البدايات، ومـــا واكب ذلك 
وقصـــص  وتفاعـــالت  إرهاصـــات  مـــن 
تحدي ونجـــاح، إذ اســـتضاف البرنامج 
فـــي حلقتـــه األولـــى عـــدد مـــن الفنانين 
واإلعالميـــن والمهتمين وطـــرح عليهم 
سؤال هو: متى بدأت الدراما البحرينية، 
وما العمل الذي شـــكل اللبنة األولى في 

جسد الدراما البحرينية؟
صعبـــا  ســـؤال  كان  الحـــال،  وبطبيعـــة 

نوعـــا ما علـــى اعتبار شـــحة المعلومات 
بما فيها محرك البحث “غوغل” الذي لم 
يســـجل المعلومة، ولكن من كانت لديه 
خلفيـــة تاريخيـــة واطلـــع على مســـيرة 
الفـــن الدرامـــي في الخليـــج اقترب من 
اإلجابـــة “ككاتب هـــذه الســـطور”، الذي 
قـــال إن أول إنتـــاج درامـــي لتلفزيـــون 
البحرين كان في منتصف الســـبعينات، 
ولم يكـــن العمل بحرينيـــا خالصا، وإنما 
كانـــت هنـــاك مشـــاركة من االخـــوة في 

بالد الشام، وكانت هذه االنطالقة.
وهـــذا مـــا أكـــده البرنامـــج، فـــأول عمل 
كان  البحريـــن  تلفزيـــون  فـــي  درامـــي 
فـــي العـــام 1977، وهـــو العام الـــذي تم 
االتفـــاق فيـــه بيـــن وزارة اإلعـــالم مـــع 
المنتـــج األردني عدنـــان عوامله إلنتاج 
مسلســـلين، وكل مسلسل مكون من 15 

حلقة.
والمسلســـل األول كان بعنـــوان “ قطـــار 
عام 200 “، من تأليف وسيناريو وحوار 

الكاتـــب األردنـــي يوســـف أبـــو ريشـــة، 
والثانـــي كان بعنـــوان “مهنـــة المتاعب”، 
مـــن تأليـــف وســـيناريو وحـــوار المؤلف 

والمنتج اللبناني مروان نجار.
والعمـــالن من إخـــراج اللبنانـــي أنطوان 

ريمي. 
وتنـــاول البرنامـــج فـــي حلقتـــه األولـــى 
 ،”200 عـــام  قطـــار  األول”  المسلســـل 
عبـــدهللا  القديـــر  الفنـــان  تحـــدث  إذ 
يوســـف عـــن العمـــل الـــذي تم تســـجيله 

فـــي “اســـتوديو 1” بتلفزيـــون البحرين، 
باعتباره أحد المشـــاركين في العمل مع 
الفنـــان الراحـــل جاســـم شـــريدة، كذلك 
الكاتب راشـــد الجودر الذي قام بعملية 
مونتـــاج المسلســـل مع نفيســـة الخاطر، 

وتم عرض لقطات من المسلسل.
مـــن  الثانيـــة  الحلقـــة  وســـتخصص 
البرنامج األسبوع المقبل عن المسلسل 
ولقـــاءات  المتاعـــب”  “مهنـــة  الثانـــي 

منوعة.
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1940
الجنرال فيليب بيتان يتولى 

رئاسة وزراء الدولة الفرنسية 
الموالية لالحتالل النازي، وقد 
واجهه الجنرال شارل ديغول 

بإنشاء حكومة فرنسا الحرة في 
الخارج بمساندة الحلفاء.

1949
الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن إطالق رحالت كل ساعة بين باريس ولندن.

1949
سلطة االحتالل “اإلسرائيلية” تطرد المواطنين الفلسطينيين من قرى حسام وقطية.

1952
طائرة القوات الجوية السوفيتية ميج 15 تسقط طائرة سي47- داكوتا.

1963
رائدة الفضاء السوفيتية فالنتينا فال ديميروفنا تريشكوفا، تطير إلى الفضاء.

 
 1974

ريتشارد نيكسون يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس أميركي إلى سوريا.

أسامة الماجد

طالبت مايلي سايروس 
القادة األوروبيين 
بضمان المساواة 

في الحصول على 
العالج الطبي 

لجميع السكان 
في ظل أزمة 

كورونا، وقالت: 
“علينا أن نستمر معًا 
ضد كورونا وتأثيره 

بشكل أكبر على 
المجتمعات 

المهمشة، 
خاصة 

بين 
السود”.

راهنت الفنانة شـــمس الكويتية على نجاح ألبومها الجديد “شـــيزوفرينيا”، 
الذي ســـيطرح في الفترة المقبلة، مؤكدة أنها ســـتترك الفن وتعمل “حفافة” 
إذا لـــم ينجـــح وتغيـــر المعنـــى األدبي لألغنية فـــي الوطن العربـــي على حد 

قولها. وقالت شـــمس في بث مباشر عبر “إنستغرام”: 
أنـــا مـــا راح أكـــون متواضعـــة هـــذا المـــرة في 

الحديـــث عـــن ألبـــوم شـــيزوفرينا، ال مـــن 
ناحيـــة الكلمـــات وال من ناحيـــة التصوير، 
هذا األلبوم ســـيكون نقلة لألغنية العربية 

ويؤكد المعنى األدبي لألغنية.
وأضافـــت شـــمس “أنـــا أراهـــن إذا مـــا نجح 

األغنيـــة  وخاصـــة  شـــيزوفرينا  ألبـــوم 
راح اشـــتغل حفافة شـــنو بقول انا 
شمس الكويتية بقول إذا ماحقق 
شـــيزوفرينيا نجاح كبيـــر مثل ما 

أنا بريد راح أشتغل حفافة”.
هاجمـــت  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
الفنانة الكويتية الرجل المتزوج 

الذي يحـــب أخرى واصفة إياه 
بالكـــذاب، قائلـــة “أنـــت راجل 
كذاب اللي يحب على زوجته 

ويدعي أنهـــا مفروضة عليه 
ألنهـــا بنـــت عمـــه رغـــم أنه 
مخلف منهـــا 12 قرًدا هذا 
ومنافـــق  كـــذاب  راجـــل 
إشـــلون مـــا تحبهـــا وآخـــر 

الليل تنام معها”.

شمس تهاجم الرجال المتزوجين

طارق البحار

المذيع الفنان عصام ناصرالبداية..قطار عام 2000. أول عمل درامي بتلفزيون البحرينالفنان والمخرج عبدالله يوسف



هنـــأت عائلة المغربي ابنتهم كنز ياســـر 
الســـنة  فـــي  تفوقهـــا  علـــى  المغربـــي، 
واإلعـــام  الصحافـــة  بكليـــة  األولـــى 

بالجامعة األميركية.
وتسلمت كنز خطاب تهنئة من إدارة 
الجامعـــة لحصولهـــا علـــى المعـــدل 
3,8، الـــذي يؤهلها للعمل في إحدى 

الشركات الدولية.

“األميركية بالبحرين”: دورة تدريبية في الحوسبة السحابية
AWS Acade�  أطلقت الجامعة األميركية بالبحرين دورة تدريبية عن بعد حول الحوسبة السحابية ضمن برنام ج
my لخدمات شركة أمازون لالنترنت، استجابة للطلب على هذه الدورة في ظل انتشار كوفيد19�. وتشكل الدورة 
التدريبيــة حــول أساســيات الخدمــات الســحابية مــن AWS Academy مقدمــة تعليميــة حــول مفاهيــم الحوســبة 
الســحابية يمكــن تطبيقهــا فــي العديــد مــن المجاالت، وهي مناســبة لألفــراد الذين يرغبــون في رفع مســتواهم في 
المهارات التقنية، حيث ســيتعلم المشــاركون في الدورة الخدمات الســحابية األساســية، األمن، البنية الهندســية، 
التســعير، الدعــم مــن خــالل مختبــرات عمليــة، محتوى للفيديــو، وتدريب مقدم مــن مدربين متخصصيــن. والدورة 

.AWS Academy مفتوحة لطالب الجامعة والجمهور ويقدمها مدربون معتمدون في برنام ج

وأصبحـــت الجامعـــة األميركيـــة 
برنامـــج  فـــي  عضـــوًا  بالبحريـــن 
ينايـــر  فـــي   AWS Academy
2020. ويوفـــر البرنامـــج منهـــاج 
الحوســـبة الســـحابية الذي يزود 
معتمـــدة  بشـــهادات  الطـــاب 
فـــي مجـــال  ووظائـــف مطلوبـــة 

الخدمات السحابية.

و قالـــت مديرة تقنية المعلومات 
األميركيـــة  الجامعـــة  فـــي 
بالبحريـــن، ســـميرة العطاوي “إن 
الدورات التدريبيـــة المقدمة من 
برامـــج  هـــي   AWS Academy
معتمـــدة عالميـــًا. نحـــن ســـعداء 
AWS Acad�  جـــدًا بالتعاون مـــع
دوراتهـــم  نقـــدم  بحيـــث   emy

إلعدادهـــم  لطابنـــا  التدريبيـــة 
لســـوق العمـــل، ولألفـــراد الذيـــن 
مهاراتهـــم  تعزيـــز  فـــي  يرغبـــون 
وشـــهاداتهم. وبعـــد أن يســـتكمل 
التدريبيـــة  الـــدورة  الطـــاب 
ســـيكون بإمكانهم إجراء اختبار 
الســـحابة  خدمـــات  ممارســـة 
AWS Acad� مـــن  اإللكترونيـــة 

ميـــزة  بذلـــك  ويمتلكـــون   ،emy
تنافســـية فـــي ســـوق الوظائـــف 

المعتمدة على التكنولوجيا”.
أساســـيات  دورة  طـــرح  وجـــاء 
الخدمـــة الســـحابية مـــن برنامج 
AWS Academy بعـــد أن أعلنت 
بالبحريـــن  األميركيـــة  الجامعـــة 
بأنهـــا فتحـــت عملية التســـجيل، 

وتعمل كالمعتاد اســـتعدادًا للعام 
الدراســـي 2021�2020. وأعلنت 
الجامعة أيضـــًا أنها اتخذت كافة 
لمســـاعدة  الازمـــة  اإلجـــراءات 

التعـــاون  مجلـــس  دول  طـــاب 
عـــدم  قـــرروا  الذيـــن  الخليجـــي 
اســـتئناف دراســـتهم في الخارج 
بســـبب جائحة كوفيد19�، حيث 
أعلنت ســـابقًا أنها ستقوم بإلغاء 
رســـوم حجـــز المقعـــد الدراســـي 
لهم. وفي ضـــوء الوضع الحالي، 
ســـتقوم الجامعة بتقييم طلبات 
التســـجيل لكل حالـــة على حدة. 
عمليـــة  بـــدء  للطـــاب  ويمكـــن 
تقديـــم طلبـــات التســـجيل حتى 
لـــو كان هنـــاك تأخير فـــي تقديم 
الازمـــة  والمســـتندات  الوثائـــق 
ســـيتم  التـــي  الطلبـــات  إلكمـــال 

قبولها عندما تصبح جاهزة.

سميرة العطاوي 

“عن بعد”... ضمن 
 AWS برنامج

Academy
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هذه الصفحة برعاية

أطلقـــت شـــركة إل جـــي إلكترونيكـــس )إل جـــي(، كجـــزء مـــن التزامهـــا بدعم 
االبتـــكار وتصميـــم تجـــارب أكثـــر ذكاًء للمســـتهلكين، مجموعـــة جديـــدة مـــن 

الغساالت الذكية في منطقة الخليج.
وتتميز أحدث غساالت “إل جي” بـ 5 تقنيات شائعة، ُصممت كل منها لتحسين 
جودة العناية بالمابس وتخفيض اســـتهاك الطاقة وتزويد أصحاب المنازل 
بمزيد من الراحة، والتقنيات هي: “العناية الفائقة مع تقنية )AI DD( لتحسين 
كفاءة دورة الغسيل”، “نتائج أسرع مع TurboWash 360”،”سعة أكبر وراحة 

.”LG ThinQ لراحة البال” و “حياة أذكى مع Steam“ ،”إضافية
وزودت الغســـاالت الجديـــدة مـــن “إل جـــي” أيًضـــا بالتقنيـــة الرائـــدة وتطبيق 
الهاتـــف الذكـــي “LG ThinQ”. وتعمـــل غســـاالت “إل جـــي” بساســـة مـــع هـــذا 
التطبيق لُتمّكن تشـــغيل الغســـالة عن ُبعد، وتنزيل دورات الغســـيل اإلضافية 
وفحص مســـتويات اســـتهاك الطاقـــة. وتتوافر سلســـلة الغســـاالت الجديدة 
ضمـــن مجموعة متنوعة من التصاميـــم و األحجام في دولة اإلمارات وُعمان 
والبحريـــن، وتمنح المســـتخدم الرعاية الشـــاملة للمابـــس والراحة ألصحاب 

المنازل في المنطقة.

“إل جي” تطلق مجموعة غساالت جديدة
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عائلـة المغـربـي تهنـئ كـنــز بتفـوقهــا
في السنة األولى بالجامعة األميركية

أوصـــت دراســـة جديدة تصميـــم بيئة للتعلـــم اإللكتروني التعاوني وأثـــره في تنمية 
كفايـــات مادة الحاســـوب للصف الســـابع المتوســـط بدولة الكويـــت، إذ قالت الباحثة 
ياســـمين ســـليمان المطاوعة التي ناقشـــت أطروحتها المقدمة كجـــزء من متطلبات 
الحصـــول علـــى درجة الماجســـتير فـــي تخصـــص التعليـــم والتدريب “عن بعـــد”، إن 
البحـــث اهتـــم بتصميم بيئـــة للتعلـــم اإللكتروني التعاونـــي وتقصي أثـــره في تنمية 

كفايات مادة الحاسوب لطالبات الصف السابع المتوسط بدولة الكويت.
واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي بتصميم شبه تجريبي لمجموعة واحدة، كما 
تـــم تطبيـــق تجربة البحث فـــي الفصل الدراســـي األول من العام الدراســـي )2020 � 
2019(.  وتكونـــت عينـــة البحـــث مـــن )25( طالبة من الصف الســـابع متوســـط بدولة 
الكويت تراوحت أعمارهن ما بين )11 – 13 ســـنة(. وللحصول على البيانات الازمة 
للبحـــث أعدت الباحثة المطاوعة 3 أدوات للقيـــاس، تمثلت في االختبار التحصيلي 
لقياس الكفايات لمقرر مادة الحاسوب وبطاقة تقييم منتج لألداء المهاري ومقياس 
لدرجة الرضا للطالبات عن بيئة التعلم اإللكتروني التعاوني التي تم تطبيقها عليهن.

دراسة تناقش “التعلم اإللكتروني التعاوني”
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ــاري ــجـ ــتـ ــن الـــقـــطـــاع الـ ــ ــائ ــ ــل زب ــ ــواص ــ لـــتـــعـــزيـــز ت

“بتلكو” تدشن الحلول السحابية الموحدة

المـــزود  بتلكـــو،  شـــركة  أعلنـــت 
الرائد لحلول االتصاالت الرقمية 
تدشـــين  عـــن  البحريـــن،  فـــي 
أحدث الحلول الرقمية الُمقدمة 
للشـــركات والمؤسســـات، وهـــي 
الســـحابية  االتصـــاالت  حلـــول 
لتمكيـــن  الُمصممـــة  الموحـــدة 
زبائن القطاع التجاري من تعزيز 
التواصـــل والتعـــاون واإلنتاجية 
لتركيـــب  الحاجـــة  دون  مـــن 

معدات وأجهزة ُمكِلفة.
االتصـــاالت  حلـــول  وتمنـــح 
المقدمـــة  الموحـــدة  الســـحابية 
االســـتفادة  فرصـــة  بتلكـــو  مـــن 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  مـــن 
الميزات، كتوفر خدمة الرســـائل 
والمكالمـــات  لألعمـــال  الفوريـــة 
الصوتيـــة والمرئية والمحادثات 
الجماعيـــة، وغيرها من األدوات 
العمليـــة. إضافة إلى ذلك، يتميز 
هذا الحل بالسهولة واالعتمادية 
تجربـــة  يقـــدم  مـــا  والمرونـــة، 
احتياجـــات  تواكـــب  اتصـــاالت 
وتطلعـــات الزبائـــن. أيًضا، تتيح 
الســـحابية  االتصـــاالت  خدمـــة 
إمكانيـــة  للزبائـــن  الموحـــدة 
االنتقـــال المباشـــر بيـــن أجهـــزة 

مختلقة ومن أي موقع. 
وبمناســـبة إطاق هذه الخدمة، 
قال مدير عـــام القطاع التجاري 
لـــدى شـــركة بتلكـــو عبدالرحمن 
منيـــر “يســـعدنا جًدا في شـــركة 
هـــذا  لزبائننـــا  نقـــدم  أن  بتلكـــو 
الحـــل الجديـــد والمبتكـــر الـــذي 
نســـعى عبـــره لدعـــم نمـــو قطاع 
االتصـــاالت فـــي المملكـــة. تعـــد 
الســـحابية  االتصـــاالت  حلـــول 
قائمـــة  مـــن  جـــزًءا  الموحـــدة 
متكاملة من خدمات االتصاالت 
لزبائـــن  نقدمهـــا  التـــي  الرقميـــة 
قطـــاع الشـــركات والمؤسســـات 
رحلـــة  مواصلـــة  فـــي  لدعمهـــم 

التحول الرقمي الخاصة بهم”.
فـــي  “نحـــرص  منيـــر  وأضـــاف 
األدوات  تقديـــم  علـــى  “بتلكـــو” 
مـــع  تتماشـــى  التـــي  والحلـــول 
نمط الحيـــاة العصري والســـريع 
تواكـــب  والتـــي  العمـــل،  فـــي 
الذيـــن  الموظفيـــن  احتياجـــات 
يتنقلون باستمرار ويعملون عن 
ُبعد، ليصبح عملهم أكثر ســـهولة 
أداء  مـــن  وليتمكنـــوا  ومرونـــة 
مهامهم الوظيفية من أي موقع. 
ولـــذا، نثـــق أن اآلن هـــو الوقـــت 
األمثل لتدشـــين هذا الحل الذي 
تتوافـــق إمكانياته مع كافة هذه 

المتطلبات”.

وســـيتم اســـتضافة هـــذا النظام 
على الســـحابة الخاصة بشـــركة 
بتلكـــو، التـــي يمكـــن للزبائن من 
خالهـــا الوصول لجميع مميزات 
الســـحابية  االتصـــاالت  حلـــول 
الموحـــدة، وبالتالـــي المســـاهمة 
التكاليـــف  تخفيـــض  فـــي 
الصيانـــة  وتكاليـــف  التشـــغيلية 

وتعزيز الكفاءة لزبائن “بتلكو”.
وتواصل شـــركة بتلكـــو حرصها 
حلـــول  أحـــدث  طـــرح  علـــى 
الرقميـــة  والحلـــول  االتصـــاالت 
في البحرين، التي تسهم بتعزيز 
للزبائـــن  االتصـــاالت  تجربـــة 

وُتحّسن كفاءة أعمالهم مًعا.

عبد الرحمن منير

لنـا بنـت دعيـج تنال 
شهـادة “األي بـي”

تخرجت الشيخة لنا بنت دعيج بن خليفة آل خليفة، بشهادة “األي 
بي” بتقدير ممتاز 98 % من مدارس المعارف الحديثة.
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تحذير من وباء جديد بسبب “عظام األسود”
كورونــا  فيــروس  أزمــة  مــن  بعــد  العالــم  يســتفق  لــم  بينمــا 
المســتجد، حذر خبراء من أن التجارة في عظام األســود من 
أجــل اســتخدامها في صناعة األدوية والنبيــذ والمجوهرات، 
يمكــن أن تتســبب فــي جائحة جديدة على غــرار الوباء الذي 

أربك العالم على مدار األشهر الماضية.
وتوجــد في جنــوب إفريقيا 333 مزرعة مســيجة تضم آالف 
األســود، التــي تقتــل مــن أجــل عظامها، بحســب كتــاب يوثق 
حــزب  رئيــس  نائــب  أشــكروفت،  لــورد  ألفــه  التجــارة  هــذه 

المحافظين البريطاني السابق.
ويكشــف الكتــاب كيــف أن التجــارة المزدهــرة فــي الهيــاكل 
الــدوالرات  بمالييــن  تقــدر  التــي  المربــاة،  لألســود  العظميــة 
سنويا، يغذيها الطلب على األدوية التقليدية وصناعة النبيذ 

والحلي في الصين ودول جنوب شرق آسيا.
وبحســب صحيفــة “ديلي ميــل” البريطانية، فــإن األمر األكثر 
رعبا هو أن كتاب أشكروفت يكشف أن هذه األسود يمكن أن 
تنقل أمراضا قاتلة إلى البشــر، بما في ذلك الســل أو التســمم 

الغذائي، كما يمكن أن تكون شرارة لجائحة جديدة.
وتجــري هــذه التجــارة غيــر القانونيــة عالنية في ســوق عام 
فــي جوهانســبرغ، حيــث تبــاع جماجــم وجلود األســود جنبا 
إلى جنب مع جلود حيوان البنغول المهددة باالنقراض، الذي 

تم الربط بينه وبين انتقال فيروس كورونا للبشر.
وحــذر الدكتــور بيتــر كالدويــل، الــذي يديــر عيــادة بيطريــة 
للحيــاة البريــة فــي بريتوريا بجنوب إفريقيا، من أن التســمم 
الغذائي، وهو عدوى قاتلة تهاجم الجهاز العصبي، شــائع في 
األســود المرباة بســبب عدم اتباع معايير النظافة، ويمكن أن 

ينتقل إلى البشر عن طريق العظام أو الجلد المصاب.
وأكد أن تجارة األســود المنتشــرة في آسيا، يمكن أن تتسبب 
في أزمة صحية مدمرة أخرى في العقد المقبل، قائال: “إذا لم 

يكن مرض السل، فسيكون مرض البروسيال”.

بيــد هللا  األعمــار ومقاديرهــا  أن  مــع 
وحــده، إال أن علمــاء جامعــة هارفارد 
دقــة  األكثــر  بيــن  وهــم  األميركيــة، 
الخيــر  فعــل  أن  اكتشــفوا  وجديــة، 
ومساعدة اآلخرين “تبعد اإلنسان عن 
المــوت المبكر” وتطيــل األعمار، لذلك 
اقترحــوا “جرعــة” اعتبروهــا مثاليــة: 
االنخــراط فــي أنشــطة “ال أنانية” ولو 
وجــدوا،  فقــط.  باألســبوع  لســاعتين 
وفق بحثهم المنشــور حاليا بصحيفة 
“المجلــة األميركيــة للطــب الوقائــي”، 
أن مــن يتطوعــون بانتظام لمســاعدة 
للوفــاة  عرضــة  أقــل  “هــم  اآلخريــن 
المبكــرة واألكثر حظا الكتســاب نظرة 
إيجابيــة عــن الحيــاة ممــن يمتنعــون 
عن الشــيء نفسه” شارحين أن البشر 
بطبيعتهــا،  اجتماعيــة  “مخلوقــات 
وربمــا هــذا هــو ســبب مكافــأة عقولنا 

وأجسادنا عندما نخدم اآلخرين”.

التطوع لمساعدة 
اآلخرين يطيل 

األعمار
نوبــل  جائــزة  ميداليــة  تعــرض 
الممنوحــة لعالم األحيــاء البريطاني 
روبــرت إدواردز، مخترع اإلخصاب 
فــي المختبــر )IVF(، قبــل 3 ســنوات 
مــن وفاته، للبيع في المزاد. واشــتهر 
العالــم البريطانــي في العــام 1978، بعد 
تطويــر عمليــة اإلخصاب خــارج الرحم، 
والتــي نتــج عنهــا والدة نحــو 8 مالييــن 

طفل حول العالم.

وحصــل إدواردز علــى ميداليــة ذهبيــة 
عيار 18 قيراطا العام 2010، وأصبحت 
الجائــزة اآلن مطروحــة للبيع في المزاد 
العلنــي مــن قبل أحفــاده، ومــن المتوقع 
أن تحصــل علــى مبلــغ 800 ألــف جنيــه 

إسترليني، أي نحو مليون دوالر.
وتعــرض دار مــزادات كريســتي الجائزة 
فــي  ســيعقد  اإلنترنــت  عبــر  مــزاد  فــي 

الفترة بين 24 يونيو إلى 16 يوليو.

تــبــحــث الــســلــطــات فــي ســويــســرا 
عـــن شــخــص نــســي حــقــيــبــة في 
كمية  على  تحتوي  قــطــار،  عــربــة 
ـــ 3  ــ ــا ل ــ ــه ــ ــذهــــب يـــصـــل وزن ــ ــن ال مــ
 152 تبلغ  وبقيمة  كيلوغرامات 
ــــف جــنــيــه اســتــرلــيــنــي.ووقــعــت  أل
الحادثة في أكتوبر من العام الماضي، 
وبعد أن عجزت السلطات عن العثور 
إعالنا  نشرت  الحقيبة  صاحب  على 

بحسب  الذهب،  صاحب  عن  للبحث 
مـــا نـــشـــرت صــحــيــفــة “ديـــلـــي مــيــل” 

البريطانية.
ولم تذكر السلطات المحلية الطريقة 
التي سيتم بها التعرف على صاحب 
يــزال  ال  الـــذي  الــوقــت  فــي  الحقيبة، 
أمــــام صــاحــب الــحــقــيــبــة 5 ســنــوات 
القانون  بحسب  بإرجاعها  للمطالبة 

السويسري.

بيع جائزة نوبل للتلقيح الصناعي في مزاد

البحث عن مسافر نسي حقيبة من الذهب في قطار

بريطانيون يرتدون أقنعة واقية للوجه يتسوقون 
في متجر للزهور في شارع أكسفورد في لندن، 

إذ أعيد فتح متاجر بعض تجار التجزئة غير 
الضروريين بعد إغالق كورونا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

صمــم باحثــون فــي جامعــة ديوك 
في ســاوث كارولينــا في الواليات 
علــى  قائًمــا  برنامًجــا  المتحــدة 
بإمكانــه  االصطناعــي  الــذكاء 
تحويل الصور الضبابية إلى صور 
والوضوح.واعتمــد  الدقــة  فائقــة 
التــي  أداتهــم  فــي تطويــر  الباحثــون 
أطلقوا عليها “PULSE” على شبكتين 
 16x16 صــورة  لتحويــل  عصبيتيــن، 
بكســل لوجه إلى 1024x1024 بكسل 
فــي بضــع ثــواٍن، مــا يعنــي دقــة أعلى 
64 مرة. ويقوم النظام بإنشاء العديد 
مــن وحدات البكســل لتصميــم وجوه 
واقعيــة المظهــر مــع ميــزات التصوير 
والرمــوش  الدقيقــة  الخطــوط  مثــل 
التــي لــم تكــن موجــودة فــي المقــام 
األصليــة  الباهتــة  الصــور  فــي  األول 
التــي يتــم تحويلهــا إلــى صــور أكثــر 

وضوحا.

يعاني الكثير من الناس مع ارتفاع 
فتــرات  خــالل  الحــرارة  درجــات 
الصيــف، ما يجعلهــم يلجأون إلى 
وبعضهــم  البــاردة  المشــروبات 
يلجأ إلى المشــروبات الغازية غير 
لمشــاكل  يعرضهــم  مــا  الصحيــة، 
صحيــة عديدة.ولكن شــبكة “إن دي 
تي في” كشــفت عمــا وصفته بالبديل 
الغازيــة، خــالل  للمشــروبات  المثالــي 
فترة الصيــف، أال وهو عصير البطيخ 

البارد.
وقال الخبراء إن عصير البطيخ يعتبر 
ارتفــاع  علــى  للتغلــب  ســحريا،  حــال 
درجات الحرارة والبقاء رطبا لفترات 
الجســم  وظائــف  يدعــم  مــا  طويلــة، 

ويحافظ على صحة األعضاء.
ويمكــن للبطيــخ أن يعزز صحة القلب 
والتحكم في ضغط الدم ومســتويات 
أن  كمــا  الــدم.  فــي  الكوليســترول 
البطيخ يحتوي على فيتامين “ســي”، 

وهو مفيد للجهاز المناعي والجلد.

الذكاء االصطناعي 
ينقي الصور 

الضبابية

فوائد سحرية 
لعصير البطيخ

إذا مــا ذكــرت سويســرا تتبــادر لألذهــان 
فــورا حالــة الرخــاء التــي يعيش الشــعب 
هنــاك، لكــن حقيقــة األمــر ليســت كذلــك، 
على األقل بالنســبة للنساء الالتي يعانين 
التمييــز والعنــف. وشــاركت آالف النســاء 
احتجاجيــة،  حركــة  فــي  سويســرا،  فــي 
للمطالبــة بمعاملــة متســاوية مــع الرجــال 
فــي  بحقهــن  الممــارس  العنــف  وإنهــاء 
المنــازل. وخالل االحتجاج الذي شــهدته 
أكثر من مدينة، صرخت النســاء لمدة 60 

ثانية، حســبما أوردت “سكاي نيوز”، وفي 
هذا الوقت من اليوم تبدأ النساء حسابيا 
في العمل بال مقابل، بسبب فجوة األجور 

مقارنة بالرجال.
صمــت،  دقيقــة  أيضــا  النســاء  ووقفــت   
تكريمــا لذكــرى نســاء قتلــن علــى أيــدي 

أزواجهن أو أصدقائهن.
بنســبة  أقــل  راتبــا  النســاء  وتتقاضــى 
الخمس مقارنة بما يتحصل عليه الرجال، 

بحسب بيانات حكومية سويسرية.

سويسرا.. آالف النساء يصرخن ضد “العنف واإلجحاف”

أطفال من حي فقير يقفون في طابور للحصول على طعام مجاني بعد أن 
خففت الحكومة عملية اإلغالق على الصعيد الوطني كإجراء وقائي ضد 

فيروس كورونا، في نيودلهي )أ ف ب(.
شاركت آالف النساء في التظاهرة التي خرجت في زيورخ

المالييــن عبــر  فــي ظــل تشــوق 
العالم للســفر الممنوع بفعل وباء 
كورونــا، ابتكــر مطار فــي تايوان 
حــال فريــدا لمــن يريــدون تذكــر 
طويــل  انقطــاع  بعــد  التجربــة 
عــن الرحــالت. وســيعطي مطــار 
سونغشــان فــي العاصمــة تايبيــه 

فرصــة “للتظاهــر بالســفر”، من خــالل القيام بجولة داخــل مرافقه واســتعادة تجربة 
المــرور عبــر ضبــاط الهجــرة والســوق الحرة والصعود علــى متن الطائــرة، ثم النزول 
والعــودة إلــى المنــزل. وجاء في منشــور على موقــع المطار في اإلنترنــت “ال يمكنك 
مغــادرة تايــوان. تظاهــر بالســفر إلــى الخــارج فــي سونغشــان”، المطــار األصغــر بيــن 
مطارين دوليين في تايبيه. وتوقفت الســياحة الدولية بشــكل شــبه كلي في معظم 
أنحــاء العالــم، حيــث أغلقــت البلــدان حدودهــا في محاولــة لتجنب تفشــي فيروس 

كورونا الذي أصاب حتى اآلن نحو 8 ماليين شخص في العالم.

مطار يبتكر أحدث صيحات كسر اإلغالق

األسود تتعرض للقتل من أجل عظامها في دول إفريقية
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