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ــاء فــــي تــصــريــحــات  ــ ــب ــع أطــ ــمـ أجـ
صحافية لـ “البالد” على أن مباركة 
السمو  الــــــوزراء صــاحــب  رئــيــس 
سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
مجلس  جلسة  خــالل  خليفة،  آل 
للطبيب  ــوم  يـ بــاعــتــمــاد  ــوزراء  ــ ــ ال
البحريني في أول أربعاء من شهر 
وتخصيص  عــام،  كل  من  نوفمبر 

ــزة بـــاســـم ســـمـــوه لــتــكــريــم  ــ ــائ جــ
المتميزين  البحرينيين  األطــبــاء 
في البحث العالجي والطبي، هي 
المتميزة  المكانة  يعكس  تشريف 
التي يحظى بها الكادر الطبي لدى 
تكريم سموه  أن  مؤكدين  سموه، 
توجيهات  وأن  بــالــغــريــب،  لــيــس 

سموه أثلجت صدورهم.

أطباء: توجيهات سمو رئيس 
الوزراء أثلجت صدورنا

)04(

)08(

العاهل يؤكد موقف البحرين 
الداعم لمبادرة مصر بشأن ليبيا

المنامة - بنا

آل  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  البالد صاحب  عاهل  أجــرى 
العربية  مصر  رئيس جمهورية  مع  أمس  هاتفًيا  اتصاًل  خليفة 
العالقات  اســتــعــراض  فيه  تــم  السيسي،  عبدالفتاح  الشقيقة 
الشقيقين،  البلدين  تجمع  التي  الراسخة  التاريخية  األخوية 
وسبل  بينهما  المشترك  والتنسيق  التعاون  جوانب  ومختلف 
دعمه على المستويات كافة. كما جرى بحث القضايا والتطورات 
على الساحتين العربية واإلقليمية، إذ أكد جاللة الملك موقف 
مملكة البحرين الداعم لمبادرة جمهورية مصر العربية الشقيقة 

الهادفة لتحقيق األمن والستقرار والزدهار في ليبيا، وتأكيد 
الموقف الموحد للدول العربية في هذا الشأن برفض التدخالت 
ومساندة  لدعم  الــدولــي  المجتمع  ودعــوة  ليبيا،  في  األجنبية 
المبادرة المصرية للحفاظ على األمن والستقرار والسالم في 
الشقيقة  لمصر  الخالصة  تمنياته  عن  وأعرب جاللته  المنطقة. 
قيادة  ظــل  فــي  والــتــقــدم  والــرفــعــة  الخير  كــل  العزيز  وشعبها 
الرئيس المصري. وأعرب السيسي عن الشكر والتقدير لجاللة 
تجاه  والمشرفة  األصيلة  البحرين  مملكة  مواقف  على  الملك 
مصر وشعبها، ودورها المشرف في دعم العمل العربي المشترك.

0608121413

من يستضيف آسيوية اليد لألندية 23؟“ دراما بحرينية” يجذب المشاهدينتركيا وإيران تذكيان الفتنةبنوك إماراتية ترتب قرضا لمصر“اإلسكان”: لم نحجب المعلومات
أوضحت وزارة اإلسكان في  «

اللقاء الذي عقد صباح أمس مع 
لجنة التحقق البرلمانية بشأن 
عدالة معايير التوزيع للطلبات 
اإلسكانية أن هناك معلومات 

سبق أن طلبت من الوزارة، وأنه 
تم الرد عليها فعليا كتابة.

قال مصدران مطلعان “إن  «
الحكومة المصرية تتطلع إلى 

تدبير قرض بأكثر من مليار دوالر، 
وإنها خاطبت بنوكا باإلمارات 

العربية المتحدة لترتيب التمويل”. 
وتتزامن خطة التمويل مع 

تداعيات تفشي فيروس كورونا.

أكد األمين العام المساعد  «
لجامعة الدول العربية حسام 

زكي أن على تركيا إيقاف تدخالتها 
في دول المنطقة، قائال “تركيا 
وإيران ال تراعيان مبادئ حسن 

الجوار مع الدول العربية، 
وتذكيان نار الفتنة والخالف”.

تفاعل عدد كبير من  «
المشاهدين من داخل 

البحرين وخارجها مع الحلقة 
األولى من برنامج “دراما 

بحرينية” الذي عرضه تلفزيون 
البحرين الجمعة الماضي، 

وهو من إعداد مبارك خميس.

فتح االتحاد اآلسيوي لكرة اليد باب  «
المجال لالتحادات األعضاء الراغبة 

في طلب استضافة البطولة 
اآلسيوية 23 لألندية أبطال الدوري 

للرجال، والمؤهلة لبطولة السوبر 
جلوب بالسعودية 2021 لتقديم 

طلباتهم في ذلك.

األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  تــرأس 
الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
اللجنة  اجــتــمــاع  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
التنسيقية 326 ، الذي عقد عن بعد، إذ 
ناقشت اللجنة آخر مستجدات التعامل 

.)COVID 19( مع فيروس كورونا
شــــؤون  وزارة  ــرض  ــ عـ عـــلـــى  وبــــنــــاًء 
الفريق  وتوصيات  والرياضة  الشباب 
ــوطــنــي الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس  ال
كورونا، وافقت اللجنة التنسيقية على 
السماح بالتدريب الداخلي والخارجي 
والمنتخبات  المحترفين  للرياضيين 
المعتمدة،  التعليمات  وفــق  الوطنية 
والسماح باستئناف الدوريات المحلية 

بحلول منتصف يوليو دون جمهور.
كما استعرضت اللجنة التنسيقية عددا 

من القوانين التي تتابعها اللجنة.

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

المنامة - بنا

على  بــحــريــنــيــون  عـــقـــاريـــون  رأى 
“فــرز”  تجميد  عــن  أثــيــر  مــا  خلفية 
األراضي أو تقسيمها عبر المحاكم، 
الــتــخــطــيــط  إلدارة  ــغــي  ــب ــن ي أنـــــه 
واضحة  معايير  تطبيق  العمراني 
المخططات  بتصنيف  يتعلق  فيما 
فــيــمــا يتعلق  ــجــديــدة، خــصــوصــا  ال
بتصنيف “RHA”، الذي يتيح أراضي 
 160 بـــمـــســـاحـــات صـــغـــيـــرة حـــتـــى 
التصنيف.  هــذا  في  والتوسع  مترا 
وليست هذه المرة األولى التي يتم 

فيها تجميد طلبات الفرز.

اقترحتــه “األصالــة”... ويلــزم أولياء األمور بحــث األطفال على تجنب التســكع

قانون االحتشام: لبس الئق وال “مغازلة” وال خلوة

وقــعــت كتلة األصــالــة اإلســالمــيــة اقــتــراحــا 
ــعـــام”، ويــهــدف  بــقــانــون أســمــتــه “الــســلــوك الـ

لفرض الحتشام بالمجتمع.
وأوجــــــب القــــتــــراح عــلــى جــمــيــع األفـــــراد 
العام  السلوك  بضوابط  اللــتــزام  بالبحرين 
خصوصا  الــبــالد،  وتــقــالــيــد  آداب  واحـــتـــرام 
المساجد  وارتياد  المحتشم،  الالئق  اللباس 
بالمالبس الالئقة بقدسيتها، وارتياد حمامات 
ــعــامــة بــالــمــالبــس  الــســبــاحــة والـــشـــواطـــئ ال
المخصصة  األماكن  ارتياد  وعدم  المناسبة، 
إل  القتراب منها  والفتيات وتجنب  للنساء 
في ظروف مبررة تتفق مع عادات وتقاليد 
المشروعة  غير  الخلوة  وتجنب  المجتمع، 
ــال التي  ــعـ وغــيــرهــا مــن الــســلــوكــيــات واألفـ
العام.  الحياء  وتخدش  المألوف  عن  تخرج 
وألزم اقتراح القانون أولياء األمور بوجوب 
ــداث  ــ ــال واألحـ ــفـ ــاء مـــن األطـ ــنـ مــراقــبــة األبـ

وحثهم على السلوك القويم وتجنب التسكع 
ــالــطــرقــات، ووجــــوب شــغــل أوقــــات فــراغ  ب
األبـــنـــاء الــشــبــاب بــالســتــفــادة مــن خــدمــات 
والثقافية،  والرياضية  الدينية  المؤسسات 

ومــــراعــــاة حــريــة 
ــن بــعــدم  ــ ــري اآلخــ
الــــتــــســــبــــب فـــي 
أو  إزعـــــاجـــــهـــــم 
مـــضـــايـــقـــتـــهـــم، 
وعــــــــــدم إتــــيــــان 

مـــن  فــــــعــــــل  أي 
المعاكسة  أفــعــال 
)الــمــغــازلــة( الــتــي 

تخدش الحياء العام.
ويــشــمــل ســريــان الــقــانــون 

واألماكن  الرسمية  الجهات  على 
ــة واألســـــــــواق  ــيــ ــدمــ ــخــ ــ ــة وال ــامــ ــعــ ــ ال

ومناطق  السياحية  واألماكن  والمتاحف 
الترفيه والمؤسسات التعليمية.

الموقعون  الــنــواب  ــاز  أجـ الــعــقــوبــات،  وعـــن 
المختصة  الجهات  تلفت  أن  القتراح  على 
المخالفين شفاهة أو خطيا بحسب مقتضى 
ــتــوعــيــة وإزالــــــة أســبــاب  الـــحـــال؛ بـــهـــدف ال

المخالفة.

ضاحية السيف - وزارة الشباب والرياضة

 ،326 الـ  اجتماعها  في  التنسيقية  اللجنة  لقرارات  متابعة 
النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  برئاسة  عقد  الــذي 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ممثل  توجيهات  على  وبناء  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الوطني  األمن 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، تقرر عقد اجتماعات 
اليوم األربعاء وغدا الخميس بين المسؤولين في المجلس 
األعلى للشباب والرياضة ووزارة شؤون الشباب والرياضة 
الحــتــرازات  اتخاذ  بهدف  البحرينية؛  األولمبية  واللجنة 
ــتــي تضمن سالمة  الـــشـــأن، وال بــهــذا  الـــالزمـــة  والــتــدابــيــر 
المحلية  الــدوريــات  استئناف  عند  والالعبين  الرياضيين 

إضافة إلى اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية.
كما سيتم توفير منصة اتصال مرئي وتحديد اجتماعات؛ 
بهدف الرد على استفسارات األندية الوطنية والتحادات 

الرياضية وجميع المعنيين بهذه القرارات.

اجتماعات التخاذ احترازات 
استئناف الدوريات

مطالب بمعايير 
واضحة في 

مخططات األراضي

)٠٨(
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جاللة الملك

بدور المالكي

علي الفردان

راشد الغائب

المنامة - البركة اإلسالمي

وقع بنك البركة اإلسالمي وبورصة البحرين اتفاقية تسمح بموجبها 
عبر  الشريعة  مع  المتوافقة  اإلجــارة  صكوك  بشراء  بالقيام  للبنك 
منصة بورصة البحرين ثم بيعها إلى العمالء، ما يسهم في تسهيل 

عمليات التمويل التي يقدمها البنك للعمالء.

“البركة” يقدم تمويالت 
مرابحة الصكوك

اجتماع للسلطتين الخميس لـ “تداول الرأي” عن األوضاع المالية

علمت “البالد” أن السلطتين التنفيذية 
ــتــشــريــعــيــة ســتــعــقــدان اجــتــمــاعــا  وال
ــاع  مــشــتــركــا عـــن مــســتــجــدات األوضــ
ــوء تــنــفــيــذ الــحــزمــة  ــيــة فـــي ضــ ــمــال ال
القتصادية، وذلك نهار يوم الخميس 

18 يونيو.

غاية  إن  للصحيفة  الــمــصــادر  وقــالــت 
الـــرأي” بشأن هذا  الجــتــمــاع “تـــداول 
نهاية  قــرب  مــع  الــمــوضــوع؛ خصوصا 
ــة الــتــي  ــاديـ ــصـ ــتـ ــل الـــحـــزمـــة القـ ــ أجـ

استمرت لمدة 3 أشهر.
وبينت المصادر أن الجتماع سيقتصر 
على  البرلمانية  المؤسسة  جانب  من 
النواب  مجلس  مكتب  هيئة  أعضاء 

وأعضاء هيئة مكتب مجلس الشورى.
بـ  ستمثل  الحكومة  أن  ــى  إل ولفتت 
والقــتــصــاد  المالية  ــم:  وهـ وزراء،   4
مجلسي  ــؤون  ــ شـ ــر  ــ ــ ووزي الـــوطـــنـــي، 
الصناعة  ــر  ووزيــ والـــنـــواب،  ــشــورى  ال
ــر العمل  والــتــجــارة والــســيــاحــة، ووزيـ
أن  إلى  الجتماعية، مشيرة  والتنمية 

الجتماع سيعقد عن ُبعد.

راشد الغائب

بمشـــاركة 
هيئــة مكتــب 
المجلسيــن       

و4 وزراء

“التنســيقية”: التدريب الداخلي والخارجي للمحترفيــن والمنتخبات وفق التعليمات

السماح باستئناف الدوريات دون جمهور مسؤولون: سمو األمير خليفة بن 
سلمان عزز مكانة البحرين عالمًيا

)٠٢(

المنامة- بنا

صاحب  الـــــوزراء  رئــيــس  تلقى 
األمــيــر خليفة  الــمــلــكــي  الــســمــو 
ــًدا  بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة مــزي
كبار  مــن  التهنئة  بــرقــيــات  مــن 
والسفراء  والــوزراء  المسؤولين 
بمناسبة  البحرين؛  مملكة  فــي 
التحضيري  العمل  فريق  إقــرار 
لمنظمة  ــتــنــفــيــذي  ال لــلــمــجــلــس 
األمم المتحدة والعلوم والثقافة 
بمبادرة  الحــتــفــاء  )اليونسكو( 
الدولي  باليوم  الخاصة  سموه 

للضمير.
بجهود  برقياتهم  في  ــادوا  وأشـ
في  الـــوزراء  رئيس  سمو  ودور 
تعزيز أسس السالم والستقرار، 
التضامن  توطيد  على  وحرصه 

ــتــفــاهــم بــيــن مــخــتــلــف دول  وال
ــوا عـــن خــالــص  ــ ــرب الـــعـــالـــم. وأعــ
تهانيهم وأطيب تبريكاتهم إلى 

رئيس  الملكي  السمو  صــاحــب 
الوزراء بهذه المناسبة، مؤكدين 
أن إسهامات سموه في مساندة 
عــززت  العالمي  الــســالم  قضايا 
المكانة الدولية لمملكة البحرين.

الحـــتـــفـــاء  إقـــــــرار  إن  وقــــالــــوا 
ــن قــبــل  ــ ــوه مــ ــ ــمـ ــ بـــــمـــــبـــــادرة سـ
المكانة  على  دليل  “اليونسكو” 
بها سموه  التي يحظى  الرفيعة 
تقديرا  الــدولــيــة؛  المحافل  فــي 
التنمية  مــجــال  فــي  إلنــجــازاتــه 
له  كان  ما  والتقدم،  المستدامة 
ازدهــار مملكة  األثــر في  أطيب 
تعالى  هللا  ســائــلــيــن  الــبــحــريــن، 
ــرا وعــزا  أن يــحــفــظ ســمــوه ذخــ

للجميع.

سمو رئيس الوزراء

اللـجـنــة التـنـسـيـقيـــة تستـعـــرض     
عـــددا مـن القـوانـيـــن



المنامة- بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة مزيًدا من برقيات التهنئة من كبار المســؤولين والوزراء والســفراء في مملكة 
البحريــن؛ بمناســبة إقــرار فريــق العمــل التحضيري للمجلس التنفيذي لمنظمــة األمم المتحدة والعلوم والثقافة )اليونســكو( االحتفاء بمبادرة ســموه الخاصة 
باليوم الدولي للضمير، وأشــادوا في برقياتهم المهنئة بجهود ودور ســموه في تعزيز أســس الســام واالســتقرار، وحرصه على توطيد التضامن والتفاهم بين 

مختلف دول العالم.

وأعربـــوا عـــن خالـــص تهانيهـــم وأطيـــب تبريكاتهم 
إلـــى صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الـــوزراء بهذه 
المناســـبة، مؤكدين أن إسهامات سموه في مساندة 
قضايـــا الســـام العالمـــي عـــززت المكانـــة الدوليـــة 
لمملكـــة البحرين، ســـائلين المولى عز وجل أن ينعم 
علـــى ســـموه بموفـــور الصحـــة والعافيـــة لمواصلـــة 
مســـيرة اإلنجـــازات التي تشـــهدها مملكـــة البحرين 

في شتى المجاالت.

 سموه يحظى بمكانة رفيعة  

 في المحافل الدولية 

مـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي عـــن أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء بمناســـبة 
موافقـــة فريق العمل التحضيري للمجلس التنفيذي 
لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة 
)اليونســـكو( باإلجماع على االحتفـــال بيوم الضمير 
العالمـــي، الـــذي يأتـــي اســـتجابًة للمبـــادرة الكريمـــة 
التي أطلقها سموه، والتي كان لها أطيب األثر على 

الصعيد الدولي.
 وقـــال إن إقـــرار االحتفـــاء بمبادرة ســـموه من قبل 
“اليونسكو” دليل على المكانة الرفيعة التي يحظى 
بهـــا ســـموه رفيعـــة فـــي المحافـــل الدوليـــة تقديـــًرا 
إلنجازاته فـــي مجال التنمية المســـتدامة والتقدم، 
مـــا كان له أطيب األثر في ازدهـــار مملكة البحرين، 

ســـائًا هللا تعالـــى أن يحفـــظ ســـموه ذخـــًرا وعـــًزا 
للجميع.

 ورفع وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمن المؤيد 
أطيب التهاني وأخلص التبريكات لصاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء بمناســـبة إقـــرار فريق العمل 
األمـــم  لمنظمـــة  التنفيـــذي  للمجلـــس  التحضيـــري 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة )اليونســـكو( 
مبـــادرة ســـموه لاحتفـــاء باليـــوم الدولـــي للضمير، 
مضيًفـــا أن إقـــرار مبادرة ســـموه جـــاء بمثابة إنجاز 
دولي جديد يضاف لسجل إنجازات سموه وتقديًرا 
دولًيـــا رفيًعـــا، وتقديـــرا مـــن األمم المتحـــدة لجهود 

سموه الحثيثة لدعم مبادرات الضمير العالمي.
 وقـــال إن مبادرة ســـموه ترســـخ بـــكل وضوح نهج 
ســـموه في دعـــم الســـام العالمي وقيم اإلنســـانية، 
العالمـــي  الســـام  لتعزيـــز  الجهـــود  كل  ومســـاندة 
وتحقيق مبادئ العدل والمســـاواة بين الجميع؛ من 
أجل تعزيز المســـيرة اإلنســـانية، ومساندة المجتمع 
الدولي لتحقيق الســـام، داعًيا هللا العلي القدير أن 
يديـــم على ســـموه الكريم موفور الصحـــة والعافية 

وطول العمر.

 العالم يقف احتراًما لفكرة سموه

وأكـــدت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
الشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفة بمناســـبة إقرار 
“اليونيســـكو”  الثقافيـــة  والعلـــوم  التربيـــة  منظمـــة 
مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باليوم 

الدولـــي للضميـــر، أن هيئـــة الثقافـــة واآلثار ســـوف 
تحرص على إدراج هذا اليوم ضمن المبادرات التي 
تقـــوم باالحتفـــاء بها وتعمـــل على تكريس أنشـــطة 

خاصة بها سنوًيا.
العالـــم يقـــف احتراًمـــا لفكـــرة ســـموه   وقالـــت إن 
بتخصيـــص يـــوم عالمي للضميـــر، وإن الفخر بإقرار 
هـــذه المبادرة يعم القلوب التي تدرك جهود ســـموه 
الدؤوبة للعمل المســـتمر فـــي نهضة مملكة البحرين 

وتعزيز اسمها على خارطة النجاحات الدولية.

سموه رسخ نهًجا لدعم   

السالم وقيم اإلنسانية 

 كمـــا تقـــدم رئيـــس جهـــاز األمـــن الوطنـــي الفريـــق 
عـــادل الفاضـــل، إلى صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء باألصالـــة عـــن نفســـه وبالنيابة عـــن جميع 
منتســـبي جهاز األمن الوطني بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات على هذا اإلنجـــاز الدولي الجديد الذي 
يضاف إلى سلسلة إنجازات سموه، مؤكدا أن سموه 
رســـخ نهجا لدعم السام وقيم اإلنسانية ومساندة 
الجهود لتعزيز حقوق اإلنسان لجميع شعوب العالم 

وفق مبادئ العدل والمساواة بين الجميع.

 تعزيز الروابط بين مختلف شعوب 

 وهنـــأ وكيـــل وزارة الداخليـــة لشـــؤون الجنســـية 
والجـــوازات واإلقامة الشـــيخ راشـــد بـــن خليفة آل 

خليفـــة، صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء؛ 
لليونســـكو  التحضيـــري  الفريـــق  إقـــرار  بمناســـبة 
االحتفـــاء بمبـــادرة ســـموه ليـــوم الضميـــر الدولـــي؛ 
تأكيـــًدا لـــدور ســـموه الواضـــح فـــي مجـــال العمـــل 
اإلنســـاني لتعزيـــز الروابـــط بيـــن مختلـــف شـــعوب 

وبلدان العالم.
 وأضاف أن مبادرات ســـموه الرامية إلى نبذ العنف 
والتطـــرف ونشـــر ثقافة الحوار وتبـــادل األفكار من 
تعايـــش ســـلمي، دائًما ما تلقى قبـــول إجماع الدول 
كافة، الفًتا إلى أن هذا اإلنجاز الدولي الجديد يأتي 
اســـتمرارا لمبادرات ســـموه الرائدة على الصعيدين 
اإلقليمـــي والدولي ويعكس ما يتمتع به ســـموه من 

تقدير لدى مختلف أوساط المجتمع الدولي.

 إضافة مهمة لسجل إنجازات سموه الكبيرة 

 وفـــي ذات الســـياق، أكـــد األميـــن العـــام للمجلـــس 
األعلى للشباب والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم 
بن حمد آل خليفة، أن إقرار فريق العمل التحضيري 

للمجلـــس التنفيذي لمنظمة األمـــم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة “اليونسكو” لمبادرة صاحب السمو 
رئيـــس الـــوزراء الخاصـــة باليـــوم الدولـــي للضمير، 
إضافـــة مهمة لســـجل إنجازات ســـموه الكبيرة على 
الســـاحة الدوليـــة واعتراًفـــا بمكانة ســـموه الرفيعة 
وإســـهاماته الواضحـــة في بلـــورة مفاهيـــم جديدة 
تخاطـــب الضمير العالمي وتوجه نحو قضايا األمن 
والســـام التي تحتل قمـــة أولويات قضايا المجتمع 
الدولـــي، رافًعا خالـــص التهاني والتبريكات لســـموه 
على هـــذا اإلنجاز الدولـــي، داعيـــا هللا العلي القدير 
أن يحفظ ســـموه ويمده بالصحـــة والعافية لخدمة 

مملكة البحرين وشعبها الكريم.

خلق عالم خال من الصراعات والحروب

فيما أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى األمم 
المتحـــدة جمال فارس الرويعي، أن إقرار االحتفال 
بمبـــادرة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، 
الخاصـــة بيـــوم الضميـــر الدولي يعـــد تقديـــًرا أممًيا 
إضافًيا لجهود سموه الدؤوبة الرامية لدعم السام 

واألمن واالستقرار العالمي.
وقـــال إن هـــذه المناســـبة الرفيعة لاحتفـــاء باليوم 
الدولـــي للضميـــر، الذي يؤكد مبـــادئ احترام حقوق 
اإلنســـان والحريـــات األساســـية بـــا تمييـــز، تتـــوج 
جهود ســـموه لتعزيز للسام والتســـامح بين الدول 
والشعوب وتعزيز التضامن والتعاون الدولي لخلق 
عالـــم خـــال مـــن الصراعـــات والحـــروب ينعـــم فيـــه 
الجميـــع باالزدهار والرخاء، داعيـــا المولى عز وجل 
أن يحفـــظ ســـموه وأن يســـدد علـــى طريـــق الخيـــر 

خطاه لمواصلة مسيرة التنمية والعطاء.

ســمو رئيــس الــوزراء يتلقــى مزيــًدا مــن التهانــي بمناســبة إقــرار اليــوم الدولــي للضمير

إسهامات األمير خليفة بن سلمان في السالم عززت مكانة البحرين عالمًيا
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الـــوزراء  اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل خليفة 
بمكتبـــه بقصـــر القضيبيـــة وزيـــرة الصحة 
فائقة الصالح، إذ جرى استعراض أوضاع 
طلبة مملكة البحرين الدارسين في مجال 
الطـــب فـــي جامعـــات جمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية.  وأكـــد ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
مبارك آل خليفة اهتمام الحكومة بأوضاع 

هـــؤالء الطلبة واســـتكمال دراســـتهم على 
الوجـــه الـــذي يؤهلهـــم للعمل فـــي المجال 

الطبي في مملكة البحرين.
مـــن جانبهـــا، شـــكرت وزيرة الصحة ســـمو 
خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
اهتمامـــه بهـــذا الموضوع ومتابعة ســـموه 
ألوضاع هؤالء الدارسين والخريجين في 

هذا المجال الحيوي المهم.
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جاللة الملك يهنئ 
بذكرى تأسيس 

جمهورية آيسلندا

بعث عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
آيــســلــنــدا جـــودنـــي يــوهــانــســون، 
تأسيس  ذكــــرى  بمناسبة  ــــك  وذل

جمهورية آيسلندا.

البحرين تتلقى شكر العاهل األردني
تلقى عاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ورئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، وولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
برقيات شكر جوابية من عاهل المملكة األردنية 
الشـــقيقة أخيهـــم صاحـــب الجالـــة  الهاشـــمية 

الهاشمية الملك عبدهللا الثاني بن الحسين؛ رًدا 
علـــى البرقيـــات المهنئة له بذكـــرى توليه مقاليد 

الحكم في المملكة.
وأعرب العاهل األردني عن بالغ شكره وتقديره 
األخويـــة  مشـــاعرهم  علـــى  الرشـــيدة  للقيـــادة 
النبيلـــة، متمنيا لهـــم موفور الصحة والســـعادة، 
ولمملكـــة البحريـــن وشـــعبها الشـــقيق مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا
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جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

الســـمو  صاحـــب  مستشـــار  اســـتقبل 
الملكي رئيس الوزراء الشـــيخ خليفة 
بن راشـــد آل خليفـــة بمكتبه في قصر 
القضيبيـــة أمـــس اإلعامـــي إبراهيـــم 
التميمـــي، إذ جرى الحديث عن أهمية 
وتأثير الرســـالة اإلعاميـــة في تنمية 
القضايـــا  تجـــاه  المجتمعـــي  الوعـــي 
الوطنية.وأشـــاد الشـــيخ خليفة بن راشد 
آل خليفـــة بالـــدور التنويـــري للتميمي عبر 
وســـائل اإلعـــام المختلفـــة، عبـــر تقديمـــه 
لمـــواد ومضامين إعاميـــة تتميز بالغزارة 
الفكريـــة. وأكد أن رئيـــس الوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة حريـــص دائمـــا على تأكيـــد أهمية 
تأثير اإلعام في دعم مسيرة نماء الوطن 
وتقدمه، وأن ســـموه يحمـــل تقديرا كبيرا 
للصحافييـــن واإلعاميين على إســـهامهم 

البارز في االرتقاء بالمجتمع.
وأعـــرب اإلعامـــي إبراهيـــم التميمي عن 
خالص شـــكره وتقديره للشـــيخ خليفة بن 
راشـــد آل خليفة، مؤكدا أن دعم ومساندة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
لإلعاميين تشـــكل دافعا لهـــم لبذل مزيد 

من الجهد.

خليفة بن راشد يشيد بجهود التميمي

الرفاع - قوة دفاع البحرين

اســـتقبل القائد العام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة بمكتبه فـــي القيـــادة العامة أمس، 
رئيس الحرس الوطني ســـمو الفريق أول 
ركن الشـــيخ محمد بن عيســـى بن سلمان 

عاقـــات  اســـتعراض  وتـــم  خليفـــة.  آل 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بيـــن قـــوة 
دفاع البحرين والحـــرس الوطني، كما تم 
بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

تأكيد االهتمام بأوضاع طلبة الطب بالصينتنسيق التعاون بين “الدفاع” والحرس والوطني

المنامة - وزارة الخارجية

شـــاركت وكيل وزارة الخارجية عضو 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة رئيـــس لجنة 
الخارجيـــة  بـــوزارة  الفـــرص  تكافـــؤ 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيج 
التركيـــز  مجموعـــة  فـــي  خليفـــة،  آل 
عـــن فاعلية تطبيـــق ”نظـــام العمل عن 
بعـــد” التـــي نظمهـــا المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة، أمـــس، عبـــر االتصـــال المرئـــي 
الضـــوء  والتـــي ســـلطت  اإللكترونـــي، 
على الممارســـات المتميزة والتحديات 
التـــي صاحبت العمل عن بعـــد، إضافًة 
إلى اآلثار المتحققة من تطبيق النظام 
على مستوى األداء المؤسسي والرضا 
الوظيفي، ســـعًيا إلى تطوير الخدمات 
المســـاندة والمبـــادرات الداعمة لتقدم 
المـــرأة ورفـــع مســـتوى مشـــاركتها في 
التنميـــة الوطنيـــة، وبمـــا يســـاهم فـــي 
ضمـــان مبدأ تكافـــؤ الفـــرص والتوازن 

بين الجنسين.
وأكـــدت الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى أن 
انتشـــار جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19( 
فـــي العالـــم فـــرض علينـــا التعامـــل مع 
ظروف وتحديات اســـتثنائية، وكانت 
مملكـــة البحريـــن مثاال يحتـــذى به في 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة للحد 
تعطيـــل  دون  الفيـــروس  تفشـــي  مـــن 
عجلة اإلنتاج، فلـــم يتوقف العمل ولم 
تنقطـــع الخدمـــات مـــن خـــال االلتزام 

باإلجراءات االحترازية والوقائية.

وأشادت بالتوجيهات الملكية السامية 
من لـــدن عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
المنـــزل  مـــن  العمـــل  نظـــام  بتطبيـــق 
لـــأم العاملة فـــي الـــوزارات والهيئات 
مـــارس   22 مـــن  اعتبـــاًرا  الحكوميـــة، 
اللجنـــة  قـــرار  إلـــى  مشـــيرة   ،2020
التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 

بالحـــث على تطبيـــق العمل من المنزل 
في المؤسســـات العامـــة متى ما توافر 
اإلمكان، اعتبـــارا من تاريخ 22 مارس 
 % 50 2020 علـــى أن تكـــون بنســـبة 
كحـــد أقصى من عدد الموظفين، وفي 
تاريخ 2 أبريل 2020 تم الســـماح برفع 
نســـبة العمل من المنزل فـــي الوزارات 
والهيئات والمؤسســـات الحكومية إلى 

.% 70
وأكدت أن وزارة الخارجية تعاملت مع 
التحديـــات بعدد من الطرق، وأشـــارت 
إلـــى أن تطبيـــق نظـــام العمل عـــن بعد 
لم يؤثر ســـلًبا على قـــدرة الوزارة على 
أداء جميـــع مهامهـــا وواجباتهـــا تجـــاه 
المواطنيـــن البحرينييـــن فـــي الخارج، 
بـــل اســـتطاعت الـــوزارة إنجـــاز مهمـــة 
إعـــادة المواطنيـــن الراغبيـــن بالعـــودة 
إلـــى أرض الوطن والذيـــن بلغ عددهم 

6300 مواطن.

رنــا بنت عيســى: البحرين مثال يحتذى في تطبيق اإلجــراءات االحترازية

الجائحة العالمية فرضت علينا التعامل مع تحديات استثنائية
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المنامة - وزارة األشغال

ـــب وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحرية  رحَّ
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
أبوالفتـــح  نبيـــل  العمرانـــي  والتخطيـــط 
االســـتهالكية  المؤسســـة  برغبـــة 
واالقتصاديـــة العســـكرية التابعـــة لقـــوة 
دفـــاع البحريـــن باالســـتثمار فـــي مجـــال 

االستزراع السمكي.
وخالل لقائه في مكتبه بالبديع مع مدير 
واالقتصاديـــة  االســـتهالكية  المؤسســـة 
العســـكرية العميـــد الركـــن بحـــري ســـمير 
جاســـم شـــويطر، والعميـــد الركـــن بحري 
نعمـــان راشـــد الحســـن، والنقيـــب خليفة 
الســـالم، بحث أبوالفتح توجه المؤسسة 
التابعـــة لقـــوة دفاع البحرين باالســـتثمار 

في مجال االســـتزراع السمكي؛ من أجل 
المساهمة في األمن الغذائي.

وقال أبوالفتح إن الوكالة لن تدخر جهدا 
فـــي ســـبيل توفيـــر مختلف ســـبل الدعم 
المتاحة مـــن أجل إنجاح التوجه المبارك 

لما يحقق المصلحة الوطنية.

وأكـــد الحـــرص علـــى تعزيز الشـــراكة مع 
مشـــروعات  إلطـــالق  الجهـــات  مختلـــف 
االســـتزراع  مجـــاالت  فـــي  اســـتثمارية 
السمكي الذي يشكل قطاعا واعدا، ويعد 
رافـــدا مهمـــا فـــي المســـاهمة فـــي األمـــن 

الغذائي الوطني.

أبوالفتح: توفير مختلف سبل الدعم المتاحة إلنجاح التوجه
“االستهالكية العسكرية” ترغب في االستثمار باالستزراع السمكي

موظفات: إنتاجيتنا زادت بعد السماح لنا بالعمل عن ُبعد
ممثلـــون عـــن جهـــات حكومية: المرأة تواجه تحدًيا مع المســـؤولين فـــي عصر الجائحة

عقـــد المجلـــس األعلـــى للمـــرأة مجموعة 
“العمـــل  نظـــام  فاعليـــة  حـــول  تركيـــز 
عـــن ُبعـــد”، جـــرى خاللهـــا الوقـــوف على 
الممارســـات المتميـــزة والتحديـــات التي 
وطبيعـــة  ُبعـــد،  عـــن  العمـــل  صاحبـــت 
النتائـــج المتحققـــة مـــن تطبيـــق النظـــام 
على مســـتوى األداء المؤسســـي وفعالية 
مجـــاالت  مناقشـــة  تمـــت  كمـــا  العمـــل. 
التطويـــر المقترحـــة الســـتدامة وتنويـــع 
الخدمـــات المســـاندة لتقدم المـــرأة ورفع 
مستوى مشـــاركتها في التنمية الوطنية؛ 
تحقيقـــا لمبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص والتوازن 

بين الجنسين.
وشـــارك فـــي النـــدوة ممثليـــن عـــن لجان 
مـــن  جهـــة   17 فـــي  الفـــرص  تكافـــؤ 
بينهـــا  مـــن  العـــام  القطـــاع  مؤسســـات 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  مكتـــب 
الـــوزراء، وزارات الخارجيـــة، والصحـــة، 
والعدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف، 
والعمـــل  والتعليـــم،  والتربيـــة  والماليـــة، 
والتنمية االجتماعيـــة وهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية، ومجلس التنمية 
االقتصادية ومصـــرف البحرين المركزي 
وديـــوان الخدمة المدنية، ومعهد اإلدارة 

العامة وغيرها.
مـــن جانبهم، تحـــدث ممثلو المؤسســـات 
النـــدوة  فـــي  المشـــاركون  الرســـمية 
جميـــع  علـــى  النظـــام  تطبيـــق  أثـــر  عـــن 
موظفـــي الجهـــات الحكوميـــة وفقـــا لمـــا 
 70 بنســـبة  العمـــل  مصلحـــة  تقتضيـــه 
% كحـــد اقصـــى مـــن عـــدد الموظفيـــن، 
وإعطـــاء األولويـــة للموظفـــات الحوامل 
لســـاعتي  المســـتحقات  والموظفـــات 
الرعايـــة والموظفيـــن كبـــار الســـن ومـــن 
يعانـــون مـــن أمـــراض مزمنـــة وظـــروف 
صحيـــة كامنـــة، وتطبيق سياســـة العمل 
مـــن المنـــزل لـــأم العاملـــة في الـــوزارات 
والهيئات والمؤسسات الحكومية وحتى 

إشعار آخر.
خـــالل  لهـــم  مداخـــالت  فـــي  وأكـــدوا 
مجموعـــة التركيـــز أن جهـــود المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة في دعم المـــرأة بمختلف 
المجـــاالت أســـهمت إلـــى حـــد كبيـــر فـــي 
الكبيـــرة  ومســـاهمتها  طاقتهـــا  تفعيـــل 

في قصـــة النجـــاح التي تســـجلها مملكة 
البحريـــن بمواجهـــة جائحـــة “كوفيد19”، 
الفتيـــن إلـــى أن المرأة الموظفـــة تمكنت 
عن كفاءة وجدارة من مواكبة متطلبات 
االنتقال للعمل عن ُبعد في ظل الظروف 
االســـتثنائية الراهنـــة، وهـــو مـــا زاد مـــن 
إنتاجيتهـــا وعطائها وقدرتهـــا على تلبية 

متطلبات أسرتها في الوقت ذاته.
وأشـــاروا إلـــى أن االنتقـــال للعمـــل عـــن 
ُبعـــد في مملكة البحرين اتســـم بالمرونة 
والسالســـة إلى حـــد كبير، وذلـــك نتيجة 
لمهـــارة الموظفين رجاال ونســـاء بشـــكل 
التكنولوجيـــا  مـــع  التعامـــل  فـــي  عـــام 
الحديثـــة، إضافـــة إلـــى البنيـــة التحتيـــة 
القوية في مختلف الدوائر والمؤسسات 

الحكومية والخاصة.
الحكوميـــة  الجهـــات  ممثلـــو  وأوضـــح 
المشـــاركة أن استمرارية عمل مؤسسات 
حصـــول  وضمـــان  الحكومـــي  القطـــاع 
المراجعيـــن علـــى الخدمـــات الحكوميـــة 
مـــا كانت لتنجـــح بهذا الشـــكل لوال قدرة 
العمـــل  متطلبـــات  تلبيـــة  علـــى  المـــرأة 
عـــن ُبعـــد، خصوصـــا وأن المـــرأة تشـــكل 
نحـــو نصـــف إجمالـــي عـــدد العاملين في 
القطاع العام، وقالـــوا إن قطاعات العمل 
الحكومـــي فـــي البحريـــن مثـــل المحاكم 
والمـــدارس وغيرهـــا لـــم تتوقـــف خالفـــا 
لمـــا جرى فـــي كثير مـــن دول العالم التي 
فرضـــت الحظر الكامـــل أو أوقفت العمل 

في كثير من أجهزتها الحكومية.
وقالـــوا إنـــه كمـــا أثبتـــت المـــرأة جدارتها 
وكفاءتها في العمـــل بالصفوف األمامية 
لمواجهـــة فيـــروس “كوفيـــد19”، كذلـــك 
حافظـــت المرأة العاملة مـــن المنزل على 
ســـير العمل في مؤسســـتها، بل وأسهمت 

فـــي تطويـــر مفاهيـــم وثقافـــة العمل عن 
ُبعـــد ككل، ولفتـــوا إلى أن المـــرأة تمكنت 
بســـرعة من اتقان المتطلبات المستجدة 
للعمـــل عن ُبعد، وهو مـــا يندرج في إطار 
حرصها على ما يسمى بالتعليم الذاتي أو 
التعلم مدى الحياة. لكنهم أشاروا إلى أن 
مـــن بين التحديات التـــي تواجهها المرأة 
التي تعمل مـــن المنزل هي اعتقاد بعض 
مديريها والمســـؤولين عنها أنها ســـتكون 
متوفـــرة لتأديـــة مهامهـــا الوظيفية على 
مدار الســـاعة، إضافة إلى أهمية صياغة 
برامـــج تدريب وتأهيل تواكب متطلبات 
العمل عن ُبعد، ولفتوا إلى أهمية ترسيخ 
مبـــادئ التـــوازن بيـــن الجنســـين في ظل 

عمل المرأة عن ُبعد.
وأكـــدت القائـــم بأعمـــال مســـاعد األمين 
العام للمجلس الشـــيخة دينا بنت راشـــد 
آل خليفة بأن االجتماع يأتي في ســـياق 
حـــرص المجلـــس بالتعـــاون مـــع ديـــوان 
الخدمـــة المدنيـــة؛ لضمان حســـن تطبيق 
نظام العمل عن ُبعد، والخروج بتوصيات 
يمكـــن االســـتفادة منهـــا وتطبيقهـــا علـــى 
المستوى الوطني لضمان أقصى درجات 
وذلـــك  والوظيفـــي  األســـري  االســـتقرار 
في إطـــار الجهود الوطنيـــة واإلجراءات 
االحترازيـــة المنفـــذة لمواجهـــة فيروس 

“كوفيد 19”.
راشـــد  بنـــت  دينـــا  الشـــيخة  وعرضـــت 
جوانـــب مـــن تجربـــة المجلـــس األعلـــى 
ُبعـــد،  عـــن  العمـــل  مجـــال  فـــي  للمـــرأة 
موضحـــة أن المجلـــس بـــدأ بتطبيق هذا 
النهـــج منـــذ العـــام 2012 علـــى عـــدد من 
موظفي األمانة العامة بحســـب ظروفهم 
وطبيعـــة العمـــل، وبالتدرج بـــدأ المجلس 
بالتوســـع فـــي تطبيقـــات العمل عـــن بعد 

من خـــالل نظـــام العمل المرن وســـاعات 
الـــدوام المرنـــة، وهو مـــا انعكـــس إيجابا 
على األداء وعطـــاء الموظفين ورضاهم 
الوظيفي. وأشارت إلى أن كل ذلك جعل 
مـــن اســـتجابة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
للتحديـــات االســـتثنائية التـــي فرضتهـــا 
جائحة “كوفيد19” سريعة وفاعلة، حيث 
جـــرى تفعيـــل نظـــام العمـــل عـــن ُبعد في 
المجلـــس لجميع موظفـــي األمانة العامة 
وذلك بناء على توجيهات صاحبة السمو 
الملكي رئيسة المجلس األعلى للمرأة مع 
الحفاظ في الوقت ذاته على سير األداء 
والتحـــول  والبرامـــج،  الخطـــط  وتنفيـــذ 
الرقمـــي الفـــوري بنســـبة 100 % ألوجـــه 
الدعم المقدم للمرأة البحرينية واألســـرة 
من خالل المراكز التابعـــة لأمانة العامة 

وغيره.
وأوضحت مستشار التخطيط والتطوير 
األعلـــى  المجلـــس  فـــي  اإلســـتراتيجي 
للمـــرأة دنيا أحمـــد أن مجموعـــة التركيز 
هـــذه ســـترصد متطلبات تطويـــر تجربة 
العمـــل عن ُبعـــد عموما، وبالنســـبة للمرأة 
البحرينيـــة خصوصا، وذلـــك على صعيد 
التشريعات ولوائح العمل، ووضع معايير 
وتحديـــد  للنظـــام،  المســـتحقة  للفئـــات 
قبـــل  مـــن  للتطبيـــق  القابلـــة  الوظائـــف 
المؤسســـات )العمل الجزئـــي والعمل عن 
بعـــد(، ومراجعـــة نظام الجـــزاءات ونظم 
الحمايـــة في نشـــر الوثائـــق والمعلومات 
الســـرية وإفشـــائها. إضافـــة إلـــى قيـــاس 
تقبـــل المؤسســـات لنظـــام العمـــل المرن، 
ووضـــع آليـــة للتقييـــم الـــدوري للعاملين 
بنظـــام العمـــل المـــرن، مـــع التركيـــز على 
الـــذي  والتكنولوجيـــا  التدريـــب  جانـــب 
يتضمن إشـــراك المســـؤولين فـــي دورات 
التواصـــل  بعمليـــات  متعلقـــة  تدريبيـــة 
والتقييـــم،  المباشـــر  غيـــر  واإلشـــراف 
وتقديم ورش عمل تستهدف الموظفين 
مفاهيـــم  حـــول  المنـــزل  مـــن  العامليـــن 
العمـــل المـــرن والمهـــارات والســـلوكيات 
التـــي يجـــب أن يتحلـــى بهـــا الموظـــف، 
وتدريـــب الموظفيـــن العامليـــن عـــن ُبعد 
على حل بعض المشـــكالت المتوقعة في 

البرمجيات واألجهزة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
بســـفير  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة لـــدى 

مملكة البحرين كاي ثامو بوكمان. 
وأثنـــاء االجتمـــاع، تـــم اســـتعراض 
العالقـــات الثنائيـــة المشـــتركة التي 
تربـــط مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
ألمانيا، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات 
التعـــاون بينهما في المجاالت كافة، 
االقتصاديـــة  المجـــاالت  خصوًصـــا 

واالستثمارية والسياحية.
وأشاد الوزير بالجهود الحثيثة التي 
يبذلهـــا الســـفير األلماني فـــي مملكة 

البحريـــن، وســـعيه المســـتمر لتعزيز 
الـــذي  بالشـــكل  الثنائيـــة  العالقـــات 
يصـــب فـــي صالـــح شـــعبي البلدين، 
مؤكـــًدا حـــرص الـــوزارة الدائم على 
تقويـــة  شـــأنه  مـــن  مـــا  كل  تقديـــم 

العالقات المشتركة وتطويرها. 
ولفت إلى أهمية الزيارات المتبادلة 
بين أقطاب القطاع الخاص في كال 
البلدين لآلخر والتشـــجيع المســـتمر 
من لدن قيادتي البلدين الستحداث 
وتطويـــر  المشـــتركة  المشـــروعات 
القائمـــة منهـــا بمـــا يحقـــق األهداف 

المشتركة.

استحداث مشروعات مشتركة مع ألمانيا

سمو محافظ الجنوبية: إلقامة حملة توعوية عن مخاطر الحريق
توجـــه لتشـــكيل فريـــق مشـــترك لتعزيـــز الســـامة فـــي المســـتودعات

ترأس  محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة 
ُبعـــد”،  “عـــن  األمنيـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع 
بحضور نائب المحافظ  العميد عيســـى 
الضبـــاط  مـــن  وعـــدد  الدوســـري،  ثامـــر 
األعضـــاء مـــن ممثلي مختلـــف األجهزة 
األمنية. وفي مســـتهل االجتماع، رحب 
ســـموه بالحضور، مشـــيدا بالـــدور الرائد 
الـــذي تقوم به اللجنة األمنية في اتخاذ 
واالحترازيـــة  الوقائيـــة  اإلجـــراءات 
المحافظـــة  بيـــن  والشـــراكة  بالتعـــاون 
الجنوبيـــة ومديريـــة الشـــرطة؛ تنفيـــذا 
لتوجيهات وزير الداخلية الشـــيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة بترســـيخ دعائم 
األمـــن والســـالمة، فـــي مختلـــف أرجاء 
المحافـــظ  ســـمو  وبحـــث  المحافظـــة. 
خـــالل االجتمـــاع إقامة حملـــة توعوية 
فصـــل  خـــالل  الحريـــق  مخاطـــر  عـــن 
الصيـــف بالتعاون والتنســـيق مع اإلدارة 

العامة للدفاع المدني ومديرية شـــرطة 
المحافظـــة الجنوبيـــة؛ تعزيـــزا للتوعية 
حول طرق ومتطلبات األمن والســـالمة 

في مختلف المرافق.
ومـــن جهته، قدم رئيـــس مركز الدفاع 
المدني بالرفاع النقيـــب وليد الذوادي 
شـــرحا مفصـــال حـــول الحريـــق الـــذي 
اندلـــع فـــي مســـتودع للمـــواد الغذائية 

بتاريـــخ 11 يونيـــو بمنطقـــة المعامير، 
وقد أشـــاد ســـمو المحافـــظ بالجاهزية 
األمنيـــة التي يتمتع بها رجـــال الدفاع 
واألداء  االســـتجابة  وســـرعة  المدنـــي 
المتميـــز في إخمـــاد الحريق من خالل 
40 ضابطـــا وضابـــط صف وفـــردا و13 
آلية، مشيرا سموه إلى ضرورة تشكيل 
اشـــتراطات  لتعزيـــز  مشـــترك؛  فريـــق 

الســـالمة فـــي المســـتودعات التي تقع 
في نطاق المحافظة، فيما آشار رئيس 
مركـــز الدفـــاع المدنـــي خـــالل االيجاز 
إلى جهـــود إخماد الحريـــق الذي اندلع 
في سكن خاص ألسرة بمنطقة البحير 

وضمان سالمة أفراد األسرة.
ســـمو  أكـــد  االجتمـــاع،  وفـــي ختـــام 
المحافـــظ على أهمية تعزيـــز الرقابة 
كافـــة  تنفيـــذ  خـــالل  مـــن  األمنيـــة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة في مختلف 
مناطق المحافظـــة، وبذل المزيد من 
الجهـــود التي توفر األمن والســـالمة 

لأهالي.
من جهتهم، أشـــاد الحضـــور بالدور التي 
تقـــوم به المحافظة من اهتمام ومتابعة 
حثيثـــة ألبـــرز القضايـــا فـــي المحافظة، 
الشـــراكة  لمفهـــوم  تحقيقهـــا  ومـــدى 
المجتمعية وإبـــراز الجانب األمني وفق 

أعلى المستويات.

المنامة - وزارة الداخلية
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السنابس - الغرفة

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  أشـــادت 
رئيـــس  بتوجيهـــات  البحريـــن 
الـــوزراء، صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
أثناء ترؤس سموه لجلسة مجلس 
الوزراء األخيرة بحضور ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، بمتابعة المبادرات 
والمرئيات والدراسات المقدمة من 
الغرفـــة لمعالجـــة التحديـــات التـــي 
تواجه قطاعـــات األعمال وتمكينها 
من تجاوز اآلثـــار والتداعيات التي 
خلقتها جائحة كورونا على القطاع 

الخاص. 
وأعـــرب رئيس الغرفة ســـمير ناس 
والتقديـــر  االمتنـــان  خالـــص  عـــن 
التجاريـــة  واألســـرة  الغرفـــة 

لتوجيهـــات  بالمملكـــة  والصناعيـــة 
ســـموه الكريمة، التي تؤكد حرصه 
على تعميق مبدأ الشراكة في صنع 
القـــرار االقتصـــادي، فســـمو رئيـــس 
الـــوزراء كمـــا عهدنـــاه حريص على 
وعلـــى  الخـــاص  القطـــاع  مصالـــح 
الحفـــاظ علـــى المكتســـبات، وعلى 
متابعـــة المشـــاكل والمعوقات التي 
بمتابعـــة  التوجيـــه  عبـــر  تواجهـــه 
مرئيات الغرفة حيال ســـبل تجاوز 
التداعيـــات التي أفرزتهـــا الظروف 

المستجدة محلًيا وعالمًيا.

“الغرفة” تقدر عالًيا توجيهات 
الحكومة بمتابعة مرئياتها

سمير ناس

إيمان جناحي

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

تعزيز  على  حرصهما  مــن  انطالًقا 
مختلف  ــع  مـ ــمــشــتــرك  ال الـــتـــعـــاون 
الـــقـــطـــاعـــات الــمــجــتــمــعــيــة، وقـــع 
السياسية  للتنمية  البحرين  معهد 
)BIPD( ومعهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية )BIBF( اتفاقية 
ــــى نــشــر ثــقــافــة  تـــعـــاون، تــهــدف إل
ــي الــمــجــتــمــع،  ــي الـــوطـــنـــي فـ ــوعـ الـ
لتعزيز  ســعــيــا  ــتــدريــب  ال وتــقــديــم 
السياسية  الــتــنــمــيــة  بــيــن  الــعــالقــة 

واالقتصادية.
للتنمية  الــبــحــريــن  مــعــهــد  ومــثــل   
الــســيــاســيــة فــي تــوقــيــع االتــفــاقــيــة 
جناحي،  إيــمــان  التنفيذي  الــمــديــر 
ــب مـــعـــهـــد الـــبـــحـــريـــن  ــ ــان ومــــــن جــ
في  والمالية  المصرفية  للدراسات 
توقيع االتفاقية المدير العام أحمد 
الــشــيــخ. وأكــــدت جــنــاحــي حــرص 
االتفاقية،  هــذه  دعــم  على  المعهد 

التي تأتي تماشًيا مع أهداف المعهد 
الرامية إلى تعزيز الوعي السياسي 
السليمة  الديمقراطية  ثقافة  ونشر 

بين مختلف فئات المجتمع.
المعهد  حــــرص  جــنــاحــي  وأكـــــدت 
على تفعيل فكرة الشراكة الوطنية 
مـــن خـــالل إطــــالق مــجــمــوعــة من 
إلى  الــهــادفــة  الوطنية  الــمــبــادرات 
وتحقيًقا  المعهد،  أهــداف  تحقيق 
ــبــالد  ــعــاهــل ال ــســامــيــة ل لـــلـــرؤيـــة ال
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 

عيسى آل خليفة.

نشر ثقافة الديمقراطية 
السليمة في أوساط المجتمع

 المنامة - وزارة الداخلية

ترأس رئيس األمـــن العام رئيس المجلس 
العلمي لأكاديمية الملكية للشرطة الفريق 
طارق الحسن، االجتماع الثامن واألربعين 
للمجلـــس الذي عقـــد )عن بعد( عبـــر تقنية 

االتصال المرئي.
وشـــدد رئيس المجلس على المضي قدما 
بتنفيـــذ توجيهـــات وزيـــر الداخلية، رئيس 
مجلس أمناء األكاديمية الملكية للشـــرطة 
والمتمثلة في التركيز على جودة البرامج 
التعليميـــة والتدريبية والتطوير المســـتمر 
للمناهـــج بمـــا يواكـــب المتغيـــرات األمنية 
والتحديـــات المتزايـــدة. وتـــم اســـتعراض 
علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 
جدول األعمال، ومنها مناقشـــة التصاميم 

والمتطلبـــات المقترحـــة لتدشـــين القريـــة 
التدريبيـــة النموذجيـــة باألكاديمية والتي 
جاءت بناء على توجيهات مجلس األمناء 
في اجتماعه برئاســـة وزيـــر الداخلية، كما 
تم استعراض البرنامج التدريبي المقترح 

للمتطوعيـــن لخدمة األمن العـــام. وناقش 
مقترحـــًا  لأكاديميـــة،  العلمـــي  المجلـــس 
بإنشـــاء مركز ضمان الجودة واالعتمادات 
االكاديميـــة لحوكمـــة مهمـــات االكاديميـــة 

وإداراتها وفقًا إلدارة ممنهجة.

رئيــس األمن العام يترأس اجتمــاع المجلس العلمي لـ “أكاديمية الشــرطة”
قرية تدريبية نموذجية ومركز لضمان الجودة



وأعربـــوا فـــي تصريحـــات صحافيـــة لـ 
“البالد” عن خالص شكرهم وتقديرهم 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
الـــوزراء علـــى هـــذه البـــادرة والتكريم 
يـــوم  بتخصيـــص  ســـموه  لـــدن  مـــن 
تكريـــم  وجائـــزة  البحرينـــي  للطبيـــب 
األطبـــاء البحرينيين، مشـــيدين بدعم 
ســـموه غير المحـــدود للقطاع الصحي 
وحرصـــه على االرتقاء به من مختلف 
الجوانـــب؛ إيماًنا من ســـموه بما يمثله 
هذا القطاع مـــن دور رئيس في تطور 

ونماء المجتمع البحريني.

الهاجري: انعكاسات إيجابية 
كبيرة 

أشادت الوكيل المساعد للصحة العامة 
بوزارة الصحة مريـــم الهاجري باللفتة 
الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو  مـــن  الكريمـــة 
باعتمـــاد يـــوم للطبيـــب البحريني في 
أول أربعـــاء من شـــهر نوفمبـــر من كل 
عام، وتخصيص جائزة باســـم ســـموه 
الكريـــم لتكريـــم األطبـــاء البحرينيين 
المتميزيـــن، تقديرا من ســـموه للجهود 
الكبيـــرة التي يقدمهـــا أطباء البحرين، 
هـــذه  لتحفيـــز  ســـموه  مـــن  وحرًصـــا 
الشـــريحة المهمـــة فـــي بـــذل مزيد من 
الخدمـــات  بجـــودة  لالرتقـــاء  الجهـــد 

الصحية.
وأكدت الهاجري أن “لفتة ســـمو رئيس 
الوزراء لجميـــع أطباء مملكة البحرين 
ليســـت غريبة على سموه، فهو الداعم 
الطبيـــة  الخدمـــات  تطويـــر  لمســـيرة 
والصحية في مملكتنا العزيزة منذ أن 
تولى ســـموه رئاســـة مجلس الوزراء”، 
مشيرة إلى أن تخصيص يوم لألطباء 
وتخصيص جائزة باسم سموه الكريم 
ســـيكون له انعكاســـات إيجابية كبيرة 
جـــدا فـــي االرتقـــاء بمجـــال الخدمات 
الصحية التي تقدمهـــا الكوادر الطبية 
فـــي البحريـــن للمواطنيـــن والمقيمين، 
دائمـــا  البحريـــن  أطبـــاء  أن  موضحـــة 
وأبـــدا كانـــوا يحملـــون علـــى عاتقهـــم 
مســـؤولية خدمة المجتمع مهما كانت 
الظـــروف المحيطـــة بهـــم وأن يكونوا 

دائما أهال للثقة.
وأوضحـــت أن “هـــذا القـــرار قـــد أثلـــج 
صدرونا جميعا، فـــي هذا الوقت الذي 
يعمـــل فيـــه أطبـــاء البحريـــن في خط 
تفـــان وإخـــالص  بـــكل  األول  الدفـــاع 
ومنـــع  كورونـــا  فيـــروس  لمجابهـــة 

انتشاره”.

قائد مستشفى حمد: حدث 
تاريخي وفريد

مـــن جانبه، أكد قائد مستشـــفى الملك 
حمـــد الجامعـــي اللواء طبيب الشـــيخ 
ســـلمان بـــن عطيـــة هللا آل خليفـــة أن 
تخصيص جائزة تحمل اســـم صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء لتكريم 
األطبـــاء البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي 
البحث العالجـــي والطبي، تعتبر حدثا 
تاريخيـــا فريد له أهميـــة بالغة الداللة، 
فجائزة ســـموه بادرة طيبة عبرت عن 
فكـــر ســـموه اإلنســـاني الرفيـــع ووعيه 
الحضـــاري البالغ الحكمـــة الذي أعطى 
بيـــن  خاصـــة  أولويـــة  الطبـــي  الشـــأن 
اهتماماتـــه؛ إدراكا مـــن ســـموه بأهمية 
فـــي تحقيـــق  األمـــن الصحـــي ودوره 

االستدامة والتنمية.
الحكومـــة  أن  ســـلمان  الشـــيخ  وأكـــد 
برئاســـة ســـمو رئيـــس الـــوزراء طالمـــا 
أولت القطاع الصحـــي مكانة متقدمة 
فـــي أولويات العمل الحكومي وأمدته 
بمختلف العوامـــل التي تضمن تطوره 
في مختلف األوقات والظروف بما في 
ذلك تأهيـــل الكوادر الطبية البحرينية 

وإتاحة المجال أمامها لصقل مهاراتها 
وخبراتها العلمية، ما ســـاهم في تعزيز 
المنظومـــة الصحيـــة وأهلهـــا للتعامـــل 

بكفاءة عالية مع الظروف كافة.
ونـــوه قائد مستشـــفى الملك حمد إلى 
أن تخصيـــص يوم الطبيـــب البحريني 
فـــي هـــذا التوقيـــت المهـــم هـــو أفضل 
تكريم للـــكادر الطبـــي البحريني نظير 
جهـــوده الكبيرة فـــي التصدي لجائحة 
فيروس كورونا “كوفيد 19”، والتزامه 
المهنـــي بتقديـــم الراعيـــة الطبية بكل 
تفـــان وإنـــكار للـــذات من أجـــل حماية 
وصـــون المجتمع البحرينـــي من خطر 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 

وتداعياته على مختلف القطاعات.

القحطاني: سموه أدخل على 
قلوبنا الفرحة 

وبـــدوره، أكـــد عضـــو الفريـــق الوطني 
“كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري   ”19
المقـــدم  العســـكري  المستشـــفى  فـــي 
طبيـــب منـــاف القحطانـــي أن اعتمـــاد 
يـــوم للطبيـــب البحرينـــي وتخصيص 
جائـــزة باســـم صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء حظـــي بثنـــاء جميـــع 
علـــى  وأدخـــل  البحرينييـــن  األطبـــاء 
قلوبهـــم الفرحـــة والبهجة علـــى الرغم 
مـــن الظـــروف الصحيـــة المحيطة في 
مواجهـــة تداعيـــات فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد، الفًتا إلى أن تلـــك المبادرة 
الكريمـــة مـــن لدن ســـموه هـــي امتداد 
لعطـــاء ســـموه الكبير وتتويـــج لجهود 
األطباء الذين يبذلون ما في وســـعهم 
جهودهم لالرتقاء بتلك المهنة النبيلة.
وأكد القحطاني “إننا في البحرين نعتز 
ونفخـــر بتخصيـــص هـــذا اليـــوم وتلك 
الجائـــزة التـــي قدمت لألســـرة الطبية 
البحرينيـــة مثاال يحتذى به في أهمية 
تضافـــر الجهـــود تجـــاه حمايـــة الوضع 
الصحي فـــي البالد”، الفًتا إلى أن هذه 
الجائـــزة تأتـــي انطالقـــا مـــن المبـــادئ 
التي أرســـاها ســـموه؛ من أجل ترسيخ 
االهتمـــام بالبنية الصحيـــة في مملكة 
البحريـــن بمختلـــف أدواتهـــا باعتبارها 

جزءا مهما من عملية التنمية”.
وأضاف “إذا كان اعتماد يوما للطبيب 
البحرينـــي يمثـــل تكريما لـــكل الكوادر 
لتكريـــم  فـــإن جائـــزة ســـموه  الطبيـــة 
األطبـــاء البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي 
البحـــث العالجي تمثل دعوة متجددة 
لبذل مزيد مـــن الجهد والعمل الخالق 
جمعـــاء،  اإلنســـانية  خيـــر  لتحقيـــق 
نفخـــر جميعـــا في الجســـد الطبي بهذا 
التكريم من لدن ســـمو رئيس الوزراء، 
وهـــو تكريم يدفعنـــا لمزيد من التطور 
واالرتقـــاء بالخدمة والرعاية الصحية 
ألفضـــل المســـتويات، هـــو فخـــر لـــكل 
العمـــل  لمواصلـــة  وتأكيـــد  األطبـــاء 

والتفاني”. 

 محمد: ستحفز األطباء على بذل 
قصارى جهدهم

وبـــدوره أعـــرب، رئيس مجلـــس أمناء 
الرعاية الصحية األولية رئيس جمعية 
المستشـــفيات الخاصة استشاري أول 
الجراحـــة العامـــة وجراحـــة المناظيـــر 
ســـعادته  عـــن  محمـــد،  عبدالوهـــاب 
بمباركة ســـمو رئيـــس الـــوزراء، خالل 
جلســـة مجلس الـــوزراء باعتمـــاد يوم 
للطبيـــب البحرينـــي فـــي أول أربعـــاء 
من شـــهر نوفمبـــر كل عام، وتخصيص 
جائـــزة باســـم ســـموه لتكريـــم األطباء 
البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي البحـــث 
هـــذه  العالجـــي والطبـــي، مضيًفـــا أن 
الجائـــزة ســـتحفز األطبـــاء علـــى بـــذل 
أجـــل تطويـــر  مـــن  قصـــارى جهدهـــم 
البحث العلمي في مملكة البحرين، ما 
ســـيكون له أثر بالغ في تحقيق العديد 

من المكاسب للقطاع الصحي.
وأوضـــح أن تخصيـــص يـــوم للطبيب 
يعطـــي  المتميزيـــن  لتكريـــم  وجائـــزة 
داللـــة واضحـــة علـــى مـــدى االهتمـــام 
الـــذي يبديـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيس الوزراء على األصعدة كافة بما 
يصب لتحقيـــق المصلحة العليا للبالد، 
معرًبـــا عـــن ثقتـــه الكبيرة فـــي تحقيق 
أكبـــر قدر من المكاســـب اإليجابية من 
وراء هـــذه اللفتـــة اإلنســـانية العظيمة 

من لدن سمو.
وأشـــار إلى إن صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء هدف مـــن خالل هذه 
الجائـــزة وكذلك التكريـــم إلى االرتقاء 
بالقطـــاع الصحي في المملكة، مشـــيًرا 
إلى أن الجائزة ســـتدفع جميع األطباء 
للعمل علـــى تطوير البحث العلمي في 
مجـــال الطب بما ينعكـــس على صحة 
وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين على 

أرض هذا الوطن الغالي.

الجودر: األمير خليفة قائد 
استثنائي

من جانبها، أكدت خبيرة تعزيز الصحة 
استشـــارية طـــب العائلة أمـــل الجودر 
“مـــرة تلو المـــرة يثبـــت أميرنا صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة أنـــه قائـــد اســـتثنائي يبادر 
بتقديـــر مـــن يقـــدم للبحريـــن خدمات 
القـــوى  أظهـــرت  والجائحـــة  نوعيـــة، 
الكامنة عند الطبيب البحريني بجميع 
التخصصات بل حتى من طلبة الطب، 
فأبدعـــوا وتفوقـــوا علـــى أنفســـهم في 
التصـــدي لهـــذه الجائحـــة، كمـــا أنه من 
المؤكد ومما ال شك فيك أن تخصيص 
البحرينـــي  للطبيـــب  لتكريـــم  يـــوم 
واعتماد جائزة من سمو رئيس الوزراء 
ســـيلهم كثيرا مـــن األطبـــاء بمزيد من 
التميـــز واإلبـــداع، وإننـــا نلتمـــس مـــن 

سموه أن يتم تخصيص يوم للممرض 
البحريني وللعامل الصحي بشكل عام 
يشـــمل الفنييـــن واالختصاصيـــن على 
اختـــالف تخصصاتهم، فكلهـــم قدموا 
الغالـــي والنفيـــس فـــي هـــذه الجائحة، 
كمـــا أقتـــرح أن يشـــمل مـــن يعمل في 

الجانب الوقائي”. 

السلمان: دعم سموه ارتقى 
بالخدمات الصحية

الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو  وأعربـــت 
استشاري األمراض المعدية في مجمع 
الســـلمان  جميلـــة  الطبـــي  الســـلمانية 
عـــن جـــل شـــكرها وامتنانهـــا تقديرها 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  الكبيريـــن 
رئيـــس الـــوزراء علـــى مكرمـــة ســـموه 
باعتمـــاد أول يـــوم أربعاء مـــن نوفمبر 
البحرينـــي،  للطبيـــب  يومـــا  عـــام  كل 
وتخصيص جائزة باسم سموه الكريم 
لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين 

في البحث العالجي والطبي.
وأكـــدت الســـلمان أن “ســـموه حريـــص 
علـــى أن يكـــون التكريـــم فـــي وقتـــه 
المناســـب، وهـــو الوقـــت الـــذي تقـــف 
فيـــه كوادرنـــا فـــي الصفـــوف األولـــى 
تقديـــًرا  كورونـــا؛  لفيـــروس  للتصـــدي 
للجهـــود الكبيـــرة والعمـــل المتواصـــل 
لجميـــع الكوادر الطبية من أجل صحة 
وســـالمة الجميـــع فـــي بلدنـــا البحرين 
الغالـــي”، مؤكـــدة أنـــه ســـيكون لليـــوم 
وللجائـــزة دور كبيـــر في دعـــم الكوادر 
الطبيـــة فـــي مختلـــف مواقـــع العمـــل 
وتحفيزهـــا للعاملين من األطباء لبذل 
مزيـــد مـــن الجهـــد للعمل علـــى تطوير 
الطبيـــة  والرعايـــة  الخدمـــات  جـــودة 
واالرتقاء بها إلى المســـتويات، مؤكدة 
أن الخدمـــات الطبيـــة بالبحرين كانت 
مـــن الخدمـــات التـــي يشـــهد لهـــا فـــي 
والريـــادة،  بالتميـــز  والعالـــم  المنطقـــة 
وهـــذا ما كان ليكـــون حقيقة لوال دعم 

صاحب السمو لهذا القطاع.

عبداهلل: دمعت عيناي فرحا 

ورفعـــت رئيس رابطة العلوم العصبية 
البحرينيـــة استشـــاري طـــب األعصاب 
في مجمـــع الســـلمانية الطبـــي فاطمة 
عبدهللا أســـمى آيات الشـــكر والعرفان 
لســـمو رئيس الـــوزراء، قائلـــة “انتابني 
شـــعور غريـــب ال يمكن وصفـــه لحظة 
قـــراءة الخبـــر ودمعـــت عينـــاي فرحا. 
عمـــا  تعبـــر  أن  الكلمـــات  تســـتطيع  ال 
فـــي قلبي مـــن شـــعور الفرحـــة والعزة 
والشـــموخ وبحريننـــا الغاليـــة تحتفـــل 
واألنظـــار  البحرينـــي  للطبيـــب  بيـــوم 
تتوجه لكل طبيـــب في ذلك اليوم، ما 
أعظمهـــا من فرحة! ووســـام علق على 

صدر كل طبيب بحريني”.
وأكدت “هذا ليس بغريب على سموكم 
جميـــع  لتطويـــر  الدائـــم  وحرصكـــم 

الخدمات وباألخص القطاع الصحي”، 
“العالـــم يمـــر بوقـــت  إلـــى أن  منوهـــة 
عصيب بســـبب جائحـــة الكورونا، لكن 
تعلمنـــا منها الكثيـــر وأظهرت للمجتمع 
البحريني الـــدور الفعلي للطبيب، على 
الرغم مـــن أن دور الطبيب دائما وأبدا 
هـــو الحفاظ علـــى صحة األفـــراد، لقد 
مـــرت علينـــا أشـــهر عصيبـــة ولكنها لن 
تمحى من ذاكـــرة كل طبيب بحريني، 
باعتمـــاد  حظينـــا  أننـــا  فخـــرا  يكفينـــا 
يـــوم لالحتفـــال بالطبيـــب البحرينـــي، 
هـــذا االحتفـــال ســـيكون حافـــزا لـــكل 
طبيـــب للعطـــاء والتطويـــر فـــي جميع 
التخصصـــات؛ لمـــا لـــه من أثـــر إيجابي 
لتحســـين الخدمـــات الطبيـــة المقدمة 

للمرضى”.
وأعربـــت عن ســـعادتها بالقول “أفتخر 
ابنـــة  بحرينيـــة،  طبيبـــة  أكـــون  بـــأن 
مملكتنـــا الغالية البحريـــن وتحت ظل 

قيادتنا الرشيدة”.

الريفي: مبادرة غير مسبوقة 
عالميا

وعبرت استشارية جراحة أورام الثدي 
والترميـــم ســـارة الريفي عـــن فرحتها 
الســـمو  صاحـــب  بمبـــادرة  وســـعادتها 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة؛ ألن هذا التكريم سيضيف لكل 
الكـــوادر الطبية البحرينيـــة مزيدا من 
الفخر بعملهم وعطائهم اإلنســـاني من 
خالل تقدير باني نهضة البحرين ومن 
أرسى دعائم رفعتها وتطورها، مؤكدة 
أن “هذه البادرة اإلنسانية الجميلة من 
ســـموه وهذا التقدير يأتي في إضافة 
بالبحريـــن  مســـبوقة  غيـــر  ومبـــادرة 
بمـــاء  والمنطقـــة والعالـــم وستســـجل 
مـــن ذهب فـــي ســـجل ســـموه الحافل 
واالجتماعيـــة  الوطنيـــة  بالمبـــادرات 
مـــن جهة، وضمـــن المبـــادرات الداعمة 
لتطوير ورفعة القطاع الصحي القطاع 
الصحـــي وتحســـين جـــودة الخدمـــات 
والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين 

والمقيمين في مملكتنا الغالية”.
وقالـــت الريفي “تابع ســـموه عن كثب 
والمســـؤول  األب  وبعيـــن  واهتمـــام 
الطبيـــة  الكـــوادر  جهـــود  والمطلـــع 
عملهـــا  ونجـــاح  وقدرتهـــا  البحرينيـــة 
وإدارتها خـــالل أزمة فيروس كورونا، 
التي أثبتت خاللهـــا مهنيتها وكفاءتها 
وتالحمهـــا  العالـــي  الوطنـــي  وحســـها 
والشـــعب  والحكومـــة  القيـــادة  مـــع 
وبمـــا يصـــب فـــي ســـالمة المواطنيـــن 

والمقيمين”.
وأكـــدت الريفي “البد من اإلشـــارة إلى 
ما ســـتتركه هـــذه المبادرة فـــي قلوب 
جميـــع األطباء من ســـعادة وســـتكون 
حافـــزا وغطـــاء للدفـــع بعجلـــة البحث 
العلمي وتطويرها فـــي بلدنا البحرين، 
وستســـهم بتطور البحوث والدراسات 

الطبيـــة  المجـــاالت  جميـــع  فـــي 
وتخصصاتهـــا، وبما يصـــب في ارتقاء 
البحرين بالمؤشـــرات العالمية في هذا 

الجانب”.

عبدالرحيم: عرس سنوي للكوادر 

الطبية

وأكـــدت رئيـــس وحـــدة المؤيـــد لعالج 
المخـــدرات  إدمـــان  مرضـــى  وتأهيـــل 
والكحول ســـابقا عضو مجلس النواب 
عبدالرحيـــم،  معصومـــة  االستشـــارية 
بمباركـــة  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار  أن 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
البحرينـــي  للطبيـــب  يـــوم  اعتمـــاد 
صاحـــب  باســـم  جائـــزة  وتخصيـــص 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء، أدخل 
البهجة والســـعادة على قلوب ونفوس 
العاملين بالقطاع الصحي من الكوادر 
الطبية من األطباء والطبيبات، منوهة 
إلـــى أن هـــذا التكريـــم اإلنســـاني هـــو 
بمثابـــة تتويج من لدن ســـموه لجهود 
الكادر الطبي طيلة السنوات الماضية.

وشـــددت علـــى أن هـــذا القـــرار األهـــم 
يشـــكل  كونـــه  المهنـــة؛  تاريـــخ  فـــي 
عرســـا ســـنويا يتم من خالله تســـليط 
الضـــوء على مجهـــودات الكادر الطبي 
هنـــاك  أن  إلـــى  مشـــيرة  البحرينـــي، 
مســـاحة كبيـــرة الحـــب والمـــودة التي 
تجمع األطباء بقائدهـــم األمير خليفة 
بن ســـلمان الذي يولي القطاع الصحي 

جل اهتمامه ورعايته.
جائـــزة  تخصيـــص  أن  إلـــى  ونوهـــت 
لألطباء باســـم ســـموه هو مصدر فخر 
وإعـــزاز للجميع وحلم وأمنية ومطلب 
األطبـــاء مـــن ســـنوات، وهو مـــا يؤكد 
اهتمـــام وتكريـــم ســـموه لمـــن يـــؤدي 
دوره فـــي خدمة الوطـــن، ورفع رايته، 
كمـــا أن الجائـــزة تحفـــز الـــكادر الطبي 
علـــى تنمية قدراتهـــم البحثية لتطوير 

المسيرة العلمية في مجال الطب.
وأكـــدت أن هـــذه المبـــادرة والتكريـــم 
ســـيكون لهـــا دورهـــا الكبيـــر فـــي دعم 
وتطوير واالرتقـــاء بالخدمات والراية 
الصحية في مملكة البحرين والمقدمة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن، وهـــي تمثـــل 
دعمـــا كبيرا للكـــوادر الطبيـــة الوطنية 
القطـــاع  فـــي  اإلنجـــازات  مـــن  لمزيـــد 
التخصصـــات  جميـــع  وفـــي  الصحـــي 
الطبية، وزيـــادة البحوث والدراســـات 
وبما يصب بتطور المؤشرات الصحية 
واالرتقـــاء بهـــا لألفضـــل ومـــن خـــالل 
دعـــم حكومـــي من لدن ســـموه الكريم 
الـــذي يقـــف شـــامخا وراء مـــا وصلـــت 
إليـــه البحريـــن مـــن إنجـــازات بالقطاع 

الصحي.

سارة الريفي أمل الجودر معصومة عبدالرحيمعبدالوهاب محمد

المواطنون مقبلون على رفاهية طبية بعد مبادرة سمو رئيس الوزراء
ـــا ـــت صدورن ـــموه أثلج ـــات س ـــى لــــ “^”: توجيه ـــوف األول ـــي الصف ـــون ف ـــاء العامل األطب

نلتمس من سموه تخصيص يوم للممرض البحريني والعامل الصحي
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جميلة السلمان

فاطمة عبدالله

مناف القحطاني مريم الهاجريالشيخ سلمان بن عطية الله

أجمــع أطبــاء علــى أن مباركــة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، خــال جلســة مجلــس الــوزراء 
باعتمــاد يــوم للطبيــب البحرينــي فــي أول أربعاء من شــهر نوفمبر كل 
عــام، وتخصيــص جائــزة باســم ســموه لتكريــم األطبــاء البحرينييــن 
المتميزيــن فــي البحث العاجــي والطبي، هي تشــريف يعكس المكانة 
المتميزة التي يحظى بها الكادر الطبي لدى سموه، مؤكدين أن تكريم 
ســموه ليس بالغريب، فســموه دائًما مقدًرا وداعًما لتلك المهنة النبيلة 
السيما خال المرحلة الراهنة التي تشهد تضحيات األطباء البحريين 

في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
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قانون االحتشام: لبس الئق وال “مغازلة” وال خلوة.. والعقوبة تعهد
اقترحتـــه كتلـــة األصالـــة.. ويلـــزم أوليـــاء األمـــور بحـــث األطفـــال علـــى تجنـــب التســـكع

وقعت كتلة األصالة اإلسالمية اقتراحا 
بقانون أســـمته “الســـلوك العام”، ويهدف 

لفرض االحتشام بالمجتمع.
وأوجـــب االقتـــراح علـــى جميـــع األفراد 
بالبحريـــن “االلتـــزام بضوابـــط الســـلوك 
البـــالد  وتقاليـــد  آداب  واحتـــرام  العـــام 
وعلـــى وجه الخصـــوص اللبـــاس الالئق 
المحتشـــم، وارتياد المســـاجد بالمالبس 
وارتيـــاد حمامـــات  بقدســـيتها،  الالئقـــة 
الســـباحة والشـــواطئ العامة بالمالبس 
األماكـــن  ارتيـــاد  وعـــدم  المناســـبة، 
المخصصـــة للنســـاء والفتيـــات وتجنب 
االقتـــراب منهـــا إال فـــي ظـــروف مبـــررة 
تتفـــق مـــع عـــادات وتقاليـــد المجتمـــع، 
وتجنب الخلوة غير المشروعة وغيرها 
مـــن الســـلوكيات واألفعال التـــي تخرج 

عن المألوف وتخدش الحياء العام”.

الصياح والمعاكسة

وألـــزم اقتـــراح القانـــون أوليـــاء األمـــور 
بينهـــا وجـــوب  مـــن  مـــن األمـــور  بعـــدد 
مراقبـــة األبناء من األطفـــال واألحداث 

وحثهـــم علـــى الســـلوك القويـــم وتجنب 
شـــغل  ووجـــوب  بالطرقـــات،  التســـكع 
أوقات فراغ األبناء الشـــباب باالستفادة 
الدينيـــة  المؤسســـات  خدمـــات  مـــن 
والرياضيـــة والثقافيـــة، ومراعـــاة حرية 
اآلخرين بعدم التســـبب في ازعاجهم أو 
مضايقتهـــم بأي صورة مـــن الصور مثل 
الصيـــاح الشـــديد واســـتخدام األلفـــاظ 
البذيئـــة، وعدم إتيان أي فعل من أفعال 
تخـــدش  والتـــي  )المغازلـــة(  المعاكســـة 

الحياء العام.
علـــى  القانـــون  ســـريان  ويشـــمل 
العامـــة  واألماكـــن  الرســـمية  الجهـــات 
والمتاحـــف  واألســـواق  والخدميـــة 
واألماكـــن الســـياحية ومناطـــق الترفيه 

والمؤسسات التعليمية.

العقوبات

النـــواب  أجـــاز  فقـــد  العقوبـــات،  وعـــن 

تلفـــت  أن  االقتـــراح  علـــى  الموقعـــون 
الجهـــات المختصـــة المخالفين شـــفاهة 
أو خطيا بحســـب مقتضى الحال وذلك 
بهدف التوعية وازالة أسباب المخالفة.

ونـــص االقتـــراح علـــى تزويـــد األفـــراد 
المخالفيـــن بــــ “حســـن نيـــة” بالكتيبـــات 
حـــال  وفـــي  االرشـــادية،  والمطبوعـــات 
أخـــذ  فيجـــري  المخالفـــة  تكـــرار  تعمـــد 

التعهدات الخطية.
عـــدم  علـــى  االقتـــراح  نـــص  كمـــا 
الســـماح للمخالـــف مـــن دخـــول الدوائـــر 
الحكوميـــة  والهيئـــات  والمؤسســـات 
واألماكـــن الخدميـــة األخرى مـــا لم يقم 
مراعـــاة  مـــع  المخالفـــة  أســـباب  بإزالـــة 

الحاالت التي تقتضيها الضرورة.

الموقعون

ووقـــع علـــى االقتـــراح بقانـــون 4 نواب، 
و3 منهـــم من كتلة األصالـــة وهم: أحمد 
وعبدالـــرزاق  زايـــد  وعلـــي  األنصـــاري 
محمـــد  هـــو  الرابـــع  والنائـــب  حطـــاب. 

بوحمود.

األنصاري منتظرا دوره لدخول قاعة التسجيل للترشح )ارشيفية(
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آل عباس لـ “^”: إيقاف آالف البحارة غير المتفرغين
ــذ ــي ــف ــن ــت ــاذف الـــمـــســـؤولـــيـــة والــــــقــــــرار دخــــــل حـــيـــز ال ــ ــق ــ ــت ــ ــة ت ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ ــات الـ ــ ــه ــ ــج ــ ال

أعلــن النائــب عمــار آل عباس لـ ”البــاد” أن قراًرا صدر بإيقــاف آالف البحارة غير 
المتفرغين عن العمل في ســابقة بتاريخ البحرين، مشــيًرا إلى أن القرار مصدره 
مجهول وأن كل جهة من جهات االختصاص تنفي معرفتها أو علمها بهذا القرار.

صـــدر  القـــرار  بـــأن  عبـــاس  آل  وأفـــاد 
وتعمـــل بـــه جميـــع الجهـــات خصوًصـــا 
خفـــر الســـواحل، إذ تمنع البحـــارة )غير 
المتفرغين( عن اإلبحار وممارسة مهنة 
الصيـــد بقواربهم، مؤكـــًدا أنه اجتمع مع 
الجهـــات المعنيـــة فـــي خفـــر الســـواحل 

وأطلعتـــه بأنهـــا ليـــس الجهـــة صاحبـــة 
القرار.

وبيـــن أن معظـــم هـــؤالء البحـــارة كبـــار 
في الســـن ويعانون من ظروف صحية، 
وقد تم اعتماد آلية لهم بمسمى “بحارة 
غير متفرغين” وهم مجموعة من أبناء 

وأقرباء البحارة المحترفين، ويقومون 
أجـــل  مـــن  البحـــارة  هـــؤالء  بمســـاعدة 

الصيد وتوفير لقمة عيشهم.
وذكر أن هـــؤالء الممنوعين من اإلبحار 
آليـــة  وأن  البحـــر،  غيـــر  لديهـــم  ليـــس 
دخولهـــم للبحـــر معتمـــدة منذ ســـنوات 
طويلـــة، وهي تســـاعد في تعليـــم أبناء 
البحـــارة أوصـــل المهنة مما يســـهم في 

توارث هذه المهنة جيال بعد جيل.
وقـــال: “إيقـــاف الترخيص جاء بشـــكل 
مفاجئ، بدون أي إعالم مســـبق وبدون 

أســـباب واضحة، وخالل متابعتنا لألمر 
علـــى  المســـؤولية  تتقـــاذف  جهـــة  كل 
األخرى خفر السواحل يحّول الموضوع 
على الثروة السمكية وبدورها تقول إن 
الموضوع ليـــس من اختصاصها بل من 
اختصـــاص هيئـــة تنظيم ســـوق العمل، 
واألمر واقف على ما هو عليه والبحارة 
غير المتفرغين موقوفين عن اإلبحار”.

الصياديـــن  مـــن  مجموعـــة  إن  وتابـــع: 
المتفرغين تقدموا بشـــكوى جماعية له 
حـــول إيقـــاف التصاريـــح للبحـــارة غير 

المتفرغيـــن، حيث إن الصياد المحترف 
يعتبـــر بحاًرا متفرًغا، وأما المســـاعدون 
من المواطنين فيسمون قانونًيا )بحارة 

غير متفرغين(.
وأضـــاف: “إن هـــذه المهنـــة هـــي مهنـــة 
اآلباء واألجداد وأن العديد من العوائل 
البحرينيـــة تتـــوارث هـــذه المهنـــة جيال 
بعـــد جيـــل، حيـــث يصطحـــب الصيـــاد 
المتفـــرغ أبنـــاءه أو أقرباءه لمســـاعدته 
بالصيـــد في بعـــض األحيان، الكتســـاب 
الخبـــرة والتعلـــم وقضـــاء الوقـــت، وأن 

مداخيـــل هـــؤالء غيـــر المتفرغيـــن مـــع 
البحار المتفرغ يســـتلزم إصدار تصريح 
باســـمهم كبحـــار غير متفـــرغ، وأن هذه 

األمور معمول بها منذ سنوات طويلة.
ونوه أن وجود بحار غير متفرغ بجانب 
البحـــار المتفرغ يعتبر ضرورًيـــا ومهًما، 
حيث إن العديد من البحارة كبار بالسن 
يعتاشـــون وعوائلهم عـــن طريق العمل 

بمهنة الصيد ضمن هذه التصاريح.

الخبز الحافي
Û  عندمــا أبــدأ فــي النزف تجلــس باريس على ورق الكتابة مســتلقية بوشــاحها

األبيــض، تمســح دمــع الخــد تــارة وتــارة تكفكــف دمــع الحــروف، تشــعل لــي 
السجارة بيمينها، وبيسارها تسقيني فنجان قهوتي الحزين. 

Û  هي باريس ال تنسى عشاقها. كثيرون هم الذين عشقوا باريس، لكنهم عشاق
مزيفــون، فعنــد محنــة باريس لم تجد أحدا، ســقطوا واحدا تلو اآلخر. وقفت 
باريس تنشد لي، وهي ترقص على أصابعها مع برج إيفل، كارهة غدر العشاق 
الطارئيــن، مــرددة شــعر نــزار قبانــي فــي تعريفه للحــب: “هو هذه الكــُف التي 

تغتالنا.. ونّقبُل الكف التي تغتاُل”. 
Û  يسألونني عن حياتي... حياتي حقيبة سفر، وكتاب وبحر. بقيت سنينا أحمل

وجعي على ظهري، أجرُّ خلفي كتبا مقيدة بسالسل الحزن، وجسدا متشظيا، 
وحبــا يتيمــا كطفل شــريد، حين ال يجد هذا الحب وســادته ينــام على الحجر 
أو يفتــرش لــه رصيفــا حنونا على محطة غربــة. كل حبيب مغدور، وليس كل 
مغــدور حبيبــا. يقول الشــاعر العظيم الفرنســي بودلير: “أنا الطعنة والســكين! 
أنــا الصفعــة والخــدان! أنــا العجلــة والعضوان! أنــا الضحيــة والجالد!”.وحدها 
األديبة غادة السمان فهمت عالقة السكين والذاكرة قائلة: “إن الذاكرة واأللم 
توأمــان، ال تســتطيع قتــل األلــم دون ســحق الذاكــرة”. يقــال إن الحــب يعطي 
للســاهرين أجفانــا، لكنــه يهــب المغدوريــن رصاصــة ذكــرى )لقلب لــم يعد فيه 

مكان لرصاصة جديدة(. 
Û  قناعتــي أن الحــزن نبيــل وكريــم؛ ألنــه يدخلــك فــي غمــار تســاؤالت وجودية

مــن قبيــل جدليــة متالزمة األلم والمتعة أو هل قــدرك أن تكون عبدا لجبة أو 
نكتــاي لترضــي اآللهــة، أن تكون حرا، أن تعيد تفســيرك لــكل صناديق األفكار 
المتكدســة أمــام بــاب دمــاغ الحيــاة، أن تشــكك في دمــوع وزير ما لــم تر في 
عينيــة دمــع الخبــز وبــكاء األرغفــة؟ كم مــن تاجــر بحريني ينام علــى صخرة 
القــروض المتراكمــة، ثــم هنــاك مــن ينبــري يريــد إقناعنــا أن “العبقريــة” تكمن 
فــي توزيــع الحنــان الوظيفــي لألجانــب فــي ســالل اإلنســانية المثقوبــة التي 
تــوزع عبــر نظرية )المنصات اإلكترونية(، فــي حين يتكدس أبناؤنا من أطباء 

ومهندسين و طيارين في زوايا غرف النسيان!
Û  هذه األفكار في إغراق السوق لم يصل إليها ال  آدم سميث وال جون كينز وال

ميلتــون فريدمــان وال حتــى ديفيــد ريكاردو، وهــم أباطرة الفكــر االقتصادي. 
قــرأت كتــاب “المــال إتقان اللعبــة” ألنتوني روبينز وبه أبعــاد اقتصادية كبيرة 
تحــول دون إصابــة التجــارة بذبحــة صدريــة أو تراكــم الخيبــات. نتمنــى مــن 
حنــان الــوزارات، حيث يكثر توظيف األجانب، خصوصا وزارة العمل وديوان 
الخدمة المدنية، أن يصل حنانهما إلى المواطنين العاطلين أوال قبل األجانب، 
فــإن كل عاطــل هــو عبــارة عــن خبز حــاٍف. يقول جــالل عامر عــن وضع حال 
الخريــج الجامعــي العاطــل: “بعــد أن حصــل علــى الليســانس بدأ فــي تحضير 
الماجستير، وبعد أن حصل على الماجستير بدأ في تحضير الشاي للزبائن”. 

Û  ”أمــا بالنســبة لــردي علــى بيــان رئيس مجلــس األوقاف الســابق عــن “األهمية
فــي حفــظ الوقــف، فســؤالي أوال: لمــاذا هذا الهوس بشــراء الــدروع لألوقاف 
والحــب المفرط لمناقصة الشــقيق واألقارب؟ فقــد مرر رئيس مجلس اإلدارة 
صفقــة لتزويــد اإلدارة بـــ 500 درع بقيمــة إجمالية 14 ألــف دينار، أي أن قيمة 
الــدرع 28 دينــارا، وصفقــة أخــرى لتزويــد اإلدارة بـــ 80 درعا أخرى بـــ 12 ألف 
دينــار، أي أن قيمــة الــدرع الواحــد 150 دينــارا... 26 ألف دينــار ألجل دروع؟! 
ولماذا؟ لماذا كل هذه الدروع؟ فلو أردنا أن نكرم كرستيانو وميسي ومايكل 
جــوردن أو روجــر فيدريــر أو ملك كرة اليد إيفانو باليتش لما احتجنا إلى كل 

هذه الدروع. 
Û  ثانيــا: تمــت صفقــات بيــع وشــراء لـ 4 أراٍض، ســوف أكتب عن ســعرها وســعر

الشــراء في وقت البيع، لنرى حجم كارثية المبالغة في البيع. وللدولة الحكم 
والتحقيق في ذلك. أي بيع أو شراء فيه ُغبن ألحد األطراف يمكن أن يسقط 

قانونيا وهذا ما يجب البحث عنه حقوق الوقف. 
Û  إلصــالح األوقــاف: أتمنى من اإلدارة الجديدة إعادة النظر في أخطاء اإلدارة

السابقة من االستغناء عن 124 مؤذنا يتسلمون رواتب تصل إلى 370 دينارا 
ورميهــم علــى أرصفة البطالة بحجة الحفاظ علــى المال واألوقاف، خصوصا 
من هم من كبار الســن. فهل هؤالء هم من يتســببون في إهدار المال؟ وأيضا 
بالنســبة ألئمــة المســاجد والقيميــن ممــن منعــت رواتبهــم، اطلبــوا مــن هؤالء 
وضع األسماء من المتضررين في قائمة وإرسالها على إيميلي، وسوف أقوم 

بالكتابة عنهم والمتابعة عبر الصحافة.

رسائل بال تشفير

Û  .1. أهالــي ســار محرومــون مــن “جوكلــت” حفــالت زفــاف إنجــازات الدولــة
أحالمهم بســيطة كفالح يحلم بشــمس وأرض وحب، يطمحون بممشــى عابر 
وحديقــة غيــر مكتئبة، ال كحديقة وســاحل أبوصبح المصاب باالكتئاب. ســار 
بحاجــة إلــى مشــروع إســكاني يســتجمع المتكدســين فــي زوايا بيــوت اآلباء 
ومركــز صحــي ومدرســة إعداديــة للبنــات! فســار عرفــت باألراضــي الكبيــرة، 
واإلنجازات الصغيرة... مجتمع منذور لالنتظار واألحالم المؤجلة والمختومة 

بمنطق األبدية. 
Û .2. معظم قرارات اإلدارة السابقة في ترتيب إدارات المآتم تحتاج إلى إعادة
Û  3. موضــوع جنوســان وعالقــة األوقــاف ملف يحتاج دراســة دقيقــة لترتيب

الوقف واألوراق. 
Û  شــكرا ألهالــي رأس الرمــان، وســوف أكتــب عن همــوم منطقتكــم، وأهمية أن

يكون مأتم رأس الرمان لكل رأس الرمان، وأن تعود المنطقة قلبا واحدا ويدا 
واحدة في صناعة الجمال.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

راشد الغائب

علوي الموسوي

“وقفات ومواقف.. 
وتجربتي مع القلم”... 

كتاب جديد للشعلة

صــدر حديًثــا للكاتــب البحرينــي عبدالنبــي الشــعلة كتابــه الجديد )وقفــات ومواقف.. 
وتجربتــي مــع القلــم(، ضمن إصــدارات الدار العربية للعلوم “ناشــرون” في بيروت، إذ 
يوثــق فيــه مســيرة 5 عقود من ممارســة الكتابة الصحافية، بــدأت بوادرها في العام 

1971 وهي مستمرة حتى اليوم.

وقال الشعلة في مقدمة الكتاب إن الدافع 
األبـــرز إلصـــدار الكتـــاب يكمن فـــي توثيق 
أحداث وتجارب هذه المسيرة إليمانه بأن 
التجارب اإلنســـانية ال تخلـــو من الدروس 
والعبـــر مـــن جهة، وفي مســـار يوفـــر مادة 
جيدة تســـتحق القـــراءة والتأمل من جهة 
أخرى، وهناك دافع آخر، إذ قد يســـتخلص 
منهـــا أو يجد فيهـــا فائدة أكبـــر من يرغب 
في االنخراط في الكتابة كمهنة أساســـية 
أو كشـــغف أو كهوايـــة، أو تكـــون حافـــًزا 
يســـاهم في تشـــجيع األقالم الشـــابة على 
اإلنتـــاج والمســـاهمة فـــي تراكـــم المعرفة 

والثقافة.
ووفق تبويب المؤلف، تم تقســـيم الكتاب 
الذي يحوي 724 صفحة إلى قسمين، ضم 
القســـم األول مقدمـــة مســـهبة تســـتعرض 
تجربـــة الكاتب ودوافـــع انخراطه في هذا 
المجـــال وتتطـــرق إلى جوانب مـــن تطور 
الصحافة في البحريـــن والرجال واألقالم 
التـــي وقفـــت وراء هـــذا التطـــور والنمـــو، 
كمـــا يشـــمل القســـم األول المقـــاالت التـــي 

كتبهـــا ونشـــرها خـــالل العـــام 2019 ومـــا 
قبلـــه بانتظـــام ودون انقطاع بمعدل مقال 
فـــي األســـبوع، وهـــذا الجـــزء يتفـــرع في 
تنـــوع مضاميـــن المقـــاالت، فمنهـــا كتابات 
فـــي الشـــأن الوطنـــي، ومنهـــا مقـــاالت في 
الخليجـــي والعربـــي واإلســـالمي،  الشـــأن 
ومنهـــا كتابات فـــي قضايا عالميـــة، ومنها 
المقـــاالت التـــي تناولـــت قضايا فـــي الفكر 
والتاريـــخ والفـــن والوقائـــع، ويبـــدو جلًيـــا 
أن المؤلـــف حرص أشـــد الحـــرص على أن 
يكون العنصر األساس في هذا التنوع، هو 
التنـــاول العميق والمعالجة غير التقليدية، 
مـــا يجعـــل سلســـلة المقـــاالت ذات قيمـــة 

معرفية نافعة.
وأدرج المؤلف القســـم الثانـــي من الكتاب 
تحت عنوان “تجربتي مع القلم”، ويحتوي 
علـــى المقـــاالت والمقابـــالت والتحقيقات 
التي أجراهـــا في بداية انشـــغاله أو تعلقه 
بالصحافة، والتي بدأ في كتابتها منذ العام 
1971، وشـــملت القضايا المحلية والعربية 
والعالميـــة المهمة التـــي تناولتها الصحافة 

في حقب الســـبعينات والثمانينات وحتى 
التسعينات، وفي هذا الشأن يذكر الشعلة: 
“من المهم اإلشارة هنا إلى أن محتوى هذا 
الجـــزء يضم نماذج مما توافـــر بين أيدينا 
باألرشـــفة  مـــواد صحافيـــة حظيـــت  مـــن 
ممـــا كتبته في تلك الفتـــرة، حيث لم يكن 
الوضـــع آنـــذاك كمـــا هو اليـــوم مـــن ناحية 
الحفظ باســـتخدام التقنيـــات اإللكترونية 
الحديثـــة، ومـــع ذلك فإن القارئ يســـتطيع 
أن يتتبع بسهولة تسلسل األحداث وتطور 

األسلوب وتنوع المواضيع”.

 عبدالنبي الشعلة

يوثـــق مســـيرة نصـــف قـــرن مـــن الزمـــن فـــي مجـــال الكتابـــة منـــذ بدايـــة الســـبعينات



مصنــع غيــر قانونــي لغســيل وتدويــر الرمــال موجود فــي قلب مزرعــة بقرية 
الصالحية ومشــاهد من العشــوائيات وســكن العمال بمواقع بعيدة عن أعين 
الجهــات المعنيــة. عدســة “البــاد” جالت برفقــة عضو مجلس أمانــة العاصمة 
عبدالواحــد النــكال لقريــة الصالحيــة تزامنــا مــع توجيهــات رئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة لوزيــر اإلســكان 

باسم الحمر لزيارة المنطقة. 

إن  “البـــاد”  لــــ  القريـــة  أهالـــي  وقـــال 
منطقـــة األعمـــال غيـــر المرخصـــة هي 
من بين المواقع المرشـــحة للمشـــروع 
اإلســـكاني الموعـــود الذي لـــم يتحرك 

الوزير لتنفيذه سابقا.
لجنـــة  رئيـــس  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن 
الخدمات والمرافـــق العامة بالمجلس 
عبدالواحـــد النـــكال أنـــه زار مـــع وفـــد 
أهلي القريـــة بالفترة الماضية، ووقف 
على حجم االحتياجات التي تتطلبها 

التحتيـــة  بنيتهـــا  لترتيـــب  المنطقـــة 
وتلبية احتياجاتها الخدمية.

وأضـــاف بجولته مع “الباد” أنه الحظ 
وجود أنشـــطة غيـــر مرخصـــة بمزارع 
فـــي القرية، وتوجـــد شـــبهة مخالفات 
كوجـــود ســـكن للعمـــال وأنشـــطة غير 
مرخصـــة بهـــذه المـــزارع. ونقـــل عـــن 
األهالـــي تســـاؤلهم عـــن ميعـــاد الوفاء 
بوعود تحسين البنية التحتية وتوفير 

الخدمات التي تأخرت عن القرية.

مصنع غير قانوني لغسيل الرمال بقلب مزرعة في “الصالحية”
ـــكاني ـــروع اإلس ـــح للمش ـــع المرش ـــال والموق ـــكنا للعم ـــوائيات وس ـــد عش ـــة “^” ترص عدس
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“اإلسكان”: لم نحجب المعلومات وطلبنا من النواب مخاطبتنا رسميا
أوضحــت وزارة اإلســكان أن اللقــاء الــذي عقــد صبــاح أمــس مــع لجنــة 
للطلبــات اإلســكانية  التوزيــع  البرلمانيــة بشــأن عدالــة معاييــر  التحقــق 
وتكلفــة بنــاء الوحدات اإلســكانية ومراعاة الشــروط الفنيــة في تصميم 
الوحــدات اإلســكانية بمجلــس النــواب قد جرى وفقا لطلب اللجنة بشــأن 
القيام بزيارة مقر الوزارة، وهو األمر الذي تم الترحيب به على الرغم من 
الظــروف الراهنــة، والتي تتطلــب اتخاذ أقصى درجــات الوقاية؛ حفاظا 
علــى ســامة الموظفيــن والمراجعيــن، وبالفعــل تــم االســتقبال بحضــور 
الوزير ووكيل وزارة اإلســكان “رئيس لجنة اإلســكان” وكبار المســؤولين 

بالوزارة، إضافة إلى ممثلي الشؤون القانونية.

وأشـــارت الوزارة إلـــى أنها لم تمتنع 
عـــن تقديـــم المعلومات التـــي تقدم 
الحصـــول  بطلـــب  اللجنـــة  أعضـــاء 
عليهـــا، وإنمـــا طلبـــت مـــن  النـــواب 
مخاطبـــة الـــوزارة بصـــورة رســـمية 
علـــى  المتبعـــة  اإلجـــراءات  وفـــق 
الـــوزارة بتزويـــد اللجنـــة  أن تقـــوم 

بالمعلومات وطلبات اللجنة بصورة 
رسمية أيضا.

كمـــا أفـــادت الـــوزارة أنهـــا ال تمتنـــع 
علـــى اإلطـــاق عـــن إطـــاع اللجنة 
على المعلومات اإلســـكانية شريطة 
الحفـــاظ علـــى خصوصيـــة البيانات 
أن  كمـــا  للمواطنيـــن،  الشـــخصية 

يمكـــن  ال  المطلوبـــة  المعلومـــات 
الـــرد عليهـــا بصـــورة آنية وشـــفاهة 
دون الرجـــوع إلـــى قاعـــدة البيانات 

واستخراج المعلومات بدقة.
هنـــاك  أن  أيضـــا  الـــوزارة  وبينـــت 
معلومـــات طلبت من الوزارة ســـبق، 
وأن تـــم الرد عليها فعليـــا كتابة في 
ردود الـــوزارة علـــى أســـئلة اللجنـــة 
مشـــيرة  الماضيـــة،  الفتـــرة  خـــال 
إلـــى أن مـــا تم تزويـــد اللجنة به من 

معلومات وبيانات وإحصاءات يدل 
على مدى التعاون مع النواب.

وقالت الوزارة إنها أكدت في بداية 
اللقـــاء أن أبـــواب الـــوزارة مفتوحة 
أمام الســـادة النواب للقيام بالزيارة 
الميدانية واالطـــاع على آلية عمل 
الـــوزارة، وتـــم تقديـــم شـــرح حـــول 

اإلدارات ومواقـــع وجودها بالوزارة 
لتســـهيل وصـــول اللجنـــة للحصول 
علي جميـــع االستفســـارات دون أي 
تدخـــل مـــن اإلدارة العليـــا بالوزارة، 
إال أن األســـئلة التـــي وردت يتطلب 
الرد عليهـــا كتابة وبصورة رســـمية، 
مبينـــة أن هناك عدد مـــن المواضيع 

الواردة  والطلبـــات واالستفســـارات 
مـــن اللجنـــة كان يتطلـــب فـــي الـــرد 
عليها االســـتعانة بالشئون القانونية 
للتأكـــد من مـــدى مطابقتهـــا لمحاور 
لجنة التحقيق واألنظمة اإلسكانية، 
وأن الوزارة وفـــور انتهاء االجتماع 
االســـتعداد  فـــي  بالفعـــل  شـــرعت 
والبيانـــات  المعلومـــات  علـــى  للـــرد 

المطلوبة.
وجددت وزارة اإلسكان استعدادها 
التـــام لمواصلـــة التعـــاون مـــع لجنة 
التحقيـــق لمـــا فـــي ذلك مـــن اثر في 
وصالـــح  العـــام  الصالـــح  تحقيـــق 
التجربـــة  ويعـــزز  المواطنيـــن، 
الديمقراطيـــة بالمملكـــة، معربة عن 
تقديرهـــا الكامـــل لـــدور اللجنة وما 
ســـيصدر عنها من توصيات تســـهم 

في إثراء الملف اإلسكاني.

المنامة - وزارة اإلسكان

إظهار البيانات 
تتطلب الحفاظ 
على خصوصية 

المواطنين
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كشفت وزارة اإلسكان أن الوزارة قامت بحرمان 575 من االنتفاع بالخدمات 
اإلسكانية تطبيًقا للضوابط المتعلقة بشرط ملكية العقارات، مشيرة إلى أن 
أصحاب هذه الطلبات يحق لها أن تتقدم بطلب تمويل البناء وفًقا للشروط.

وفي التفاصيل أن الوزارة قامت بحرمان 
21 طلبـــا ممن يملكون عقارا يقل عن 200 
متـــر مربـــع، وحرمان 94 طلبـــا ممن لديهم 
عقـــارات يصـــل حجمها مـــا بيـــن 200 إلى 
300 متـــر مربـــع، وحرمـــان 178 طلبا ممن 
لديهـــم عقـــار يقـــع ما بيـــن 300 إلـــى 400 
متر مربـــع، وحرمان 282 طلبا ممن لديهم 

عقارات مساحاتها تفوق 400 متر مربع.
البحريـــن  مملكـــة  “دســـتور  أن  وبينـــت 
حفـــظ للمواطنين العديـــد من الحقوق من 
ضمنهـــا الســـكن، فقد نصت المـــادة 9 على 
أن تعمـــل الدولة على توفير الســـكن لذوي 
الدخـــل المحـــدود من المواطنين، تماشـــًيا 
مـــع االعتراف بهـــذا الحق فـــي المعاهدات 

والمواثيـــق الدوليـــة التـــي اعتبـــرت حـــق 
الســـكن حقا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا 
ومن مقومات المستوى المعيشي الائق”.

أولـــى  قـــد  المشـــرع  “إن  الـــوزارة  وقالـــت 
اهتماًمـــا بالًغـــا بتوفير الســـكن للمواطنين 
من خال إصدار المرسوم بقانون رقم 10 
لسنة 1976 بشأن اإلسكان والذي حدد به 
الخدمـــات اإلســـكانية التي تفرهـــا الدولة 
للمواطنين، وهي: خدمة التمليك وخدمة 

التأجير وخدمات التمويل بأنواعها”.
وأضافـــت “وتـــم تنظيـــم تلـــك الخدمـــات 
اإلســـكانية مـــن خـــال القـــرارات الوزارية 
كان  والتـــي  اإلســـكاني  للشـــأن  المنظمـــة 
آخرهـــا القـــرار الـــوزاري 909 لســـنة 2015 

بشـــأن نظـــام اإلســـكان، والذي حـــدد فيها 
الخاصـــة  واالشـــتراطات  المعاييـــر  كافـــة 
بكافـــة الخدمـــات اإلســـكانية مـــن قبـــول 
الطلـــب وحتـــى تملـــك الوحـــدة الســـكنية، 

ومعاييـــر  شـــروط  تحديـــد  إلـــى  إضافـــة 
كخدمـــة  الثانويـــة  اإلســـكانية  الخدمـــات 

السكن المؤقت وخدمة تمويل الترميم”.
وأشـــارت إلى أن هذه االشـــتراطات تحدد 

الفئـــة المســـتحقة لـــكل خدمـــة إســـكانية، 
يعنـــي  ال  الشـــروط  مـــن  شـــرط  وفقـــدان 
حرمـــان المتقـــدم للحصول علـــى الخدمة 

اإلسكانية بل تعني عدم استحقاقه لها.
بينـــت  الملكيـــة،  بشـــرط  يتعلـــق  وفيمـــا 
بالضـــرورة  يعنـــي  ال  التملـــك  أن  الـــوزارة 
عـــدم إمكان التقدم بالحصول على خدمة 
إسكانية، فإن تملك أرض يسمح للمواطن 
بالتقـــدم للحصول على قـــرض بناء، لذلك 
فإنـــه وجـــب التنويـــه بـــأن األرقـــام التـــي 
ســـيتم عرضها فـــي الجـــدول توضح عدم 
استحقاق المتقدم لاستفادة من خدمتي 
التمليك والقسائم، ولكن قد يكون استفاد 
أو بإمكانـــه االســـتفادة من خدمـــة تمويل 

البناء.
وقالـــت الـــوزارة إنهـــا ال تحـــرم المواطـــن 
من الخدمة اإلســـكانية، بـــل تقوم بتطبيق 
لضمـــان  اإلســـكانية  والقوانيـــن  األنظمـــة 
تحقيق العدالـــة، وال يتم حرمان المواطن 
الـــذي عليـــه حكـــم جنائـــي مـــن الخدمات 

اإلســـكانية، بل يتم وقـــف إجراءات قبول 
أو اســـتمرارية الطلب، فيحال التحقق من 
قيـــام المواطـــن بـــاإلدالء بمعلومـــات غيـــر 

صحيحة لدى تقديم الطلب.
وأشـــارت الوزارة إلى أنـــه هذا ما توضحه 
 909 القـــرار  مـــن   68 رقـــم  المـــادة  نـــص 
للعـــام 2015 علـــى أنـــه “مع عـــدم اإلخال 
بالمسؤولية الجنائية، يعتبر الطلب المقدم 
للحصول على خدمة إسكانية كأن لم يكن 
ويحـــرم مقدمـــه مـــن تقديم طلـــب جديد 
لمـــدة ســـنة وذلك في حـــال تضمن الطلب 
أو  غيـــر صحيحـــة  بيانـــات  أو  معلومـــات 
مستندات مزورة أو إخفاء مقدمه بيانات 
وكانـــت ســـببا في قبول طلبـــه. وبينت أنه 
لتفـــادي قبول طلبـــات تتضمـــن معلومات 
غيـــر صحيحة فـــي مرحلة قبـــول الطلب، 
فقـــد قامـــت الـــوزارة بالربـــط اإللكترونـــي 
لقاعـــدة البيانـــات مـــع الجهـــات الحكومية 
ذات الصلة، وبيان جميع المعلومات الدالة 
على صحة البيانات المقدمة من المواطن.

“اإلسكان”: حرمان 575 طلبا إسكانيا من االنتفاع اإلسكاني
علوي الموسوي

تفاصيل قوائم الحرمان
مساحة العقارعدد الطلبات الملغيةالرقم

أقل من 200 متر مربع121
من 200 إلى 300 متر مربع94 2
من 300 إلى 400 متر مربع178 3
أكثر من 400 متر مربع282 4

إيقاف التقديم 
للحصول على 

الخدمات اإلسكانية 
سنة للمزورين

ال توقيف 
للخدمات 
للمواطن 

المحكوم جنائًيا

لخص أهالي قرية الصالحية مشكالتهم برسالة رفعوها لمجلس أمانة العاصمة.
وبحثت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس برئاسة عبدالواحد النكال 

المشكالت وسبل عالجها.
وأبرز مشكالت األهالي، وهي:

- مشكلة الحظائر والمخازن العشوائية والورش.
- مشكلة دخول الشاحنات القرية.

- غلق مواقع بيع الرمال الموجودة داخل القرية.

أبرز مشكالت أهالي قرية الصالحية



أكد مســـاعد رئيس األمن العام لشؤون 
الركـــن  العميـــد  والتدريـــب  العمليـــات 
الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
مواصلـــة تنفيذ تعليمات رئاســـة األمن 
العـــام، فيما يتعلق باتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة الهادفـــة إلى تعزيـــز االلتزام 
بالحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا، 
مشـــيرًا في هـــذا الصدد، إلى تســـجيل 
كمامـــة  ارتـــداء  عـــدم  مخالفـــة   4735
الوجـــه فـــي األماكن العامـــة وذلك منذ 

بدء تطبيق القرار.
وأضاف أن اإلجراءات وغيرها، تهدف 
للحفاظ على ســـامة المجتمع وأفراده 
من التعرض لإلصابة بفيروس كورونا، 
المواطنيـــن  التـــزام  أهميـــة  مؤكـــدًا 
والمقيميـــن باإلرشـــادات الصـــادرة عن 

تحقيـــق  وضـــرورة  المعنيـــة  الجهـــات 
األســـواق  فـــي  االجتماعـــي  التباعـــد 
والمنتزهـــات  التجاريـــة  والمحـــال 
والتقيـــد بعـــدم التجمـــع ألكثـــر مـــن 5 
أشـــخاص مـــع ضـــرورة االلتـــزام بلبس 

الكمامات في األماكن العامة.

وأضـــاف مســـاعد رئيـــس األمـــن العام 
أنـــه  والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون 
بجانـــب تطبيق القانـــون على مخالفي 
االجراءات االحترازيـــة، فإن الحمات 
التوعوية مستمرة وتستهدف مختلف 
شـــرائح المجتمـــع لتعزيـــز الوعـــي لدى 

المواطنيـــن والمقيمين بأهمية االلتزام 
ومســـاندة جهـــود الدولـــة للقضاء على 

الفيروس.
ووفـــق االحصـــاءات المســـجلة بشـــأن 
مخالفـــات ارتـــداء كمامـــة الوجـــه منذ 
مديريـــة  فـــإن  القـــرار،  تطبيـــق  بـــدء 
شـــرطة المحافظـــة الشـــمالية ســـجلت 
مديريـــة  وســـجلت  مخالفـــة،   1579
 1166 العاصمـــة  محافظـــة  شـــرطة 
مخالفة، بينما ســـجلت مديرية شرطة 
محافظة المحرق 958 مخالفة، و 803 
مخالفة تم تســـجيلها بواســـطة شرطة 
ســـجلت  كمـــا  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
إدارة العمليـــات برئاســـة األمـــن العـــام 
167 مخالفة، في حين سجلت اإلدارة 

العامة ألمن المنافذ 62 مخالفة.

مـــن المقـــرر أن تنظر المحكمة الصغـــرى الجنائية، اليوم األربعـــاء، في معارضة 
طبيبـــة معروفـــة، والمتهمة حســـبما ورد لـ “الباد” من معلومات بممارســـة مهنة 
الطب أو إدارة عيادة من دون ترخيص وعدد من االتهامات األخرى، والمحكوم 
عليها، غيابيا، بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمها مبلغ 2000 دينار عن جميع 
التهم لارتباط وبكفالة 200 دينار لوقف التنفيذ - لحين االســـتئناف - في هذه 

القضية، حيث ستعيد المحكمة فتح ملف القضية وإعادة محاكمتها مجددا.

إعادة محاكمة طبيبة متهمة بإدارة عيادة غير مرخصة

local@albiladpress.com07

يجـب تحديد الئحـة ألجـور الموثقيـن
ــق  ــة للموثـ ــرار المديونيـ ــة إقـ ــاء صالحيـ ــى إعطـ ــون علـ ــون يثنـ محامـ

أثنــى محامــون لـــ “البــاد” علــى قــرار وزارة العــدل حــول إصــدار 
تعميــم رقــم 4 لســنة 2020 يســمح بموجبــه لكاتب العــدل الخاص 
المرخــص لهــم، القيــام بأعمــال توثيــق إقــرارات المديونية، حيث 
اســتثنت عقــود التوثيــق التــي يكــون طرفهــا ضمــن قائمــة أفــراد 
وشــركات بينت أســماءهم وبياناتهم في الكشــف المرفق للتعميم 

أو بواسطة وكاء عنهم. 

وأشـــارت المحاميـــة فاطمـــة بن 
الموثـــق  نظـــام  أن  إلـــى  رجـــب 
الخـــاص الـــذي انتهجتـــه وزارة 
العدل في اآلونة االخيرة خفف 
من االزدحام عن مكتب التوثيق 
الســـيما في ظل احتياج األفراد 
الخدمـــات الســـريعة مـــن حيث 
علـــى  والعمـــل  طلباتهـــم  تلبيـــة 

راحتهـــم وخاصة أن 
وزارة العـــدل 

توســـعت في إعطاء الصاحية 
بعـــض  فـــي  الخـــاص  للموثـــق 
الخدمات، ومنها سند المديونية 
بالتالي ســـوف يحد من ازدحام 

قضايا في المحاكم.
اما فيما يتعلق برسوم التوثيق 
تتدخـــل  أن  فابـــد  الخـــاص، 
وزارة العدل بمرســـوم أو الئحة 
يـــد  لتحد

أجـــور الموثقين حتـــى ال يقوم 
البعـــض بتحديـــد أتعـــاب عالية 
الثمـــن ال تتناســـب مـــع جميـــع 
وبالتالـــي  الفئـــات،  أغلـــب  أو 
فـــإن تحديـــد ســـعر الخدمة من 
قبـــل وزارة العدل ســـوف يعود 
بالنفع على األفراد الســـيما وأنه 
عندما قامت وزارة العدل بفتح 
خدمة الموثق الخاص كانت 
تهـــدف في المقـــام األول 
إلـــى العمل علـــى راحة 

أفراد المجتمع.
بــــــــــــــــــــدوره، قــــــال 
محمد  الــمــحــامــي 
ــه  ــ الـــــــــــــذوادي إن
قــــــرار مــحــمــود 
ويــــــــــــهــــــــــــدف 
ــر  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـ
ادارة  خدمات 
الــــــتــــــوثــــــيــــــق 
ــل  ــ ــ ــي ــ ــ ــه ــ ــســ ــ ــ وت
اإلجـــــــــــــــراءات 
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
الــــمــــراجــــعــــيــــن، 
حيث إن معامات 
إقــــــرار الــمــديــونــيــة 
ــا مـــا  ــ ــوعــ ــ ــ ــرة ن ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
شديدا  زحــامــا  وتسبب 
الــتــوثــيــق  إدارة  عـــلـــى 
وتــــــــــــؤدي إلــــــــى بــــطء 
ــتــالــي  ــال الـــمـــعـــامـــات، وب

ــة لـــدى  ــدمــ ــخــ ــ إقـــــــــرار هــــــذه ال
سيقلل  الــخــاصــيــن  الــمــوثــقــيــن 
الــتــوثــيــق  إدارة  عــلــى  الــضــغــط 
ويساهم في سرعة اإلجراءات.

وقـــال: “أما قرار اســـتبعاد بعض 
األشخاص والمؤسســـات، فأرى 
أنـــه خاضـــع للســـلطة التقديرية 
وأن  خصوصـــا  اإلدارة،  لجهـــة 
األشـــخاص  هـــؤالء  بعـــض 
عنهـــم  اشـــتهر  والمؤسســـات 
اســـتغال حاجة الناس وإساءة 
وعليـــه  اإلقـــرارات،  اســـتعمال 
مـــن األفضل اســـتبعاد معامات 
أجـــل  مـــن  األشـــخاص  هـــؤالء 

التدقيق عليها بشكل أفضل”.
وأضاف أن رسوم الموثق الخاص 
تتكون من جزأين، فالجزء األول 
هـــو رســـوم إدارة التوثيـــق، وهي 
رســـوم ثابتـــة ومحـــددة بحســـب 
نـــوع المعاملـــة ســـواء كانـــت في 
الموثـــق  لـــدى  أو  التوثيـــق  إدارة 
الخـــاص، فيما الجـــزء الثاني هي 
ومـــن  الخاصـــة  الموثـــق  أتعـــاب 
المفترض يقدرها بحســـب الحالة 
والجهد المبـــذول إذا كان يتطلب 
العميـــل  أن  أو  للعميـــل  االنتقـــال 
مكتبـــه،  فـــي  للموثـــق  ســـيذهب 
وأرى بانه ال يوجد ما يمنع قانونا 
من أن يتفق الطرفان مسبقا على 
تحديـــد قيمة األتعاب قبل إجراء 

المعاملة.

 فاطمة بن رجبمحمد الذوادي

تأييد عقوبات بين المؤبد و3 سنوات لـ 13 شرعوا بقتل 7 شرطيين
رفضــت محكمــة التمييــز طعــون 13 مدانا من أصل 25 متهما، بقضية إنشــاء وإدارة جماعــة إرهابية واالنضمام إليها، 
والتــدرب فــي إيــران والعــراق على األســلحة والمتفجرات، إذ شــرع اثنان منهــم بقتل 7 أفراد شــرطة كانوا في طريق 
عودتهــم مــن إدارة اإلصــاح والتأهيــل “ســجن جــو” عقب انتهــاء نوبة عملهــم، عبر تفجيــر عبوة محليــة الصنع بجوار 
الحافلة التي كانت تقلهم، واستثمروا أمواال كانت بحوزتهم في شركة يملكها والد أحد المدانين، وخصصوا نسبة 5 
% من أرباحها لإلنفاق على الجماعة، وأقّرت عقوبة الســجن المؤبد بحق 4 طاعنين، والســجن 10 ســنوات لـ 8 آخرين، 

فضا عن الحبس 3 سنوات على طاعن آخر.

وألغـــت محكمة التمييـــز في ذات 
الحكـــم عقوبة إســـقاط الجنســـية 
علـــى  بهـــا  المحكـــوم  البحرينيـــة 
الطاعنيـــن وكذا المحكـــوم عليهم 
الذيـــن كانوا طرفـــا في الخصومة 
االســـتئنافية وهـــم 3 آخريـــن لـــم 

يطعنوا بالتمييز.
وكانـــت محكمـــة أول درجة دانت 
 10 وعاقبـــت  منهـــم،  متهمـــا   24
مدانين بالســـجن المؤبد، وبسجن 

 10 لمـــدة  آخريـــن  مدانيـــن   10
لمـــدة   3 ســـجنت  كمـــا  ســـنوات، 
مـــدان  حبســـت  فيمـــا  ســـنين،   5
واحـــد لمدة 3 ســـنوات عـــن تهمة 
المذكـــورة  للجماعـــة  االنضمـــام 
وبرأتـــه من تهمة حيازة األســـلحة 

محلية الصنع.
بإســـقاط  المحكمـــة  وأمـــرت 
الجنســـية البحرينية عن المدانين 
جميـــع  وبمصـــادرة  جميعـــا 

المضبوطـــات، فيمـــا بـــرأت متهما 
آخر من جميع االتهامات.

وأوضحت المحكمـــة أن تفاصيل 
الواقعـــة تتحصـــل فـــي إنشـــاء 4 
متهميـــن جماعة إرهابيـــة غرضها 
اســـتهداف أفراد الشرطة وقتلهم 
عـــن طريـــق اســـتخدام العبـــوات 
مـــن  تمكنـــوا  وقـــد  المتفجـــرة 
إليهـــا،  المدانيـــن  المتهميـــن  ضـــم 
والمشـــاركة في أنشـــطتها والعمل 

علـــى تحقيـــق أهدافها، كما ســـهل 
األربعة المذكورين للمتهمين من 7 
وحتى 21 السفر لتلقي التدريبات 

العسكرية في العراق وإيران.
ونقل عـــدد من المتهميـــن عبوات 
متفجرة ومواد تدخـــل بصناعتها 
وكذلـــك األســـلحة، وتقديـــم مبلغ 
5750 للمتهم 12 الستثماره بأحد 
المشـــاريع التجاريـــة في حســـاب 
حجـــم  لتوســـيع  والـــده،  شـــركة 

العمـــل بهـــا، وخصـــص نســـبة مـــن 
أرباحهـــا تقدر بـ 5 % لإلنفاق منها 
علـــى الجماعـــة اإلرهابيـــة لتوفير 

مدخول دائم لهم.
في حين استهدف المتهمين 6 و7 
حافلـــة ألفـــراد الشـــرطة وحاولوا 

قتلهـــم حـــال قدومها من “ســـجن 
جـــو” بعـــد انتهـــاء نوبـــة عملهـــم، 
عبـــوة  وزرعـــا  رصداهـــا  حيـــث 
متفجـــرة، وتســـبب االنفجـــار في 
إصابـــة 7 من أفراد الشـــرطة، وتم 

مداركتهم بالعاج.

أسسوا خلية 
إرهابية وتدربوا 

بإيران والعراق على 
األسلحة والمتفجرات
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“الداخلية”: الحمالت التوعوية مســتمرة وتســتهدف مختلف شرائح المجتمع

4735 مخالفة عدم ارتداء كمامـة منذ بدء تطبيــق القــرار

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

العقوبات البديلة و“صدق النوايا”
Û  فــي العــام 1999 كان عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن

عيسى آل خليفة على موعد مع الشعب البحريني في رؤية مشروع 
إصاحــي ناهــض وطمــوح، يعبــر فــي كل خلجاتــه عــن طمــوح ملــك 
وإرادة شعب نحو حياة عصرية زاهية وجديدة، يكون فيها المواطن 

على رأس أولويات الدولة واهتماماتها، ورعايتها.
Û  بــكل النــاس،  التــي طالــت حيــاة  األخــاذة  المتغيــرات  ســياق  وفــي 

يومياتهم ويوميات أبنائهم، وانعكست بوضوح وأثر في رغد الحياة 
الكريمة بشــتى حقولها وتدرجاتها، كانت مملكة البحرين على موعد 
مــع مرســوم جالتــه للعقوبــات البديلــة، والتي تعبر عن صــدق النوايا 
لبناء مجتمع متاحم ومتراحم، ساسه األول فتح األبواب الموصدة، 
ومنح الفرصة للفرد لكي يكون جزءا أصيا منه، وإن أخطأ أو أجرم.

Û  وأحكام العقوبات البديلة وببساطة هي إسقاط ما تبقى من العقوبات
الســالبة للحريــة وعقوبات الغرامــة، مراعاة لظــروف المحكوم عليهم 
الشخصية واألسرية واإلنسانية، واستبدالها متى ما توفرت الشروط 
والضوابط القانونية بعقوبات بديلة تساهم في خدمة المجتمع، عبر 

االلتحاق ببرامج التأهيل والتدريب المخصصة لذلك.
Û  هــذا النتــاج العصــري الرائــع والذي تبنتــه المملكة وتقدمــت ونجحت

بــه علــى مســتويات مختلفــة، أخــذ اخيرا مســارا جديدا أكثر توســعا، 
لتطــال عــدد أكبــر مــن المحكوميــن، دون االخــال بحقــوق المجنــي 

عليهم والمتضررين من الجريمة.
Û  مــا يحــدث ببســاطة، هــو تعبيــر عــن صــدق نوايــا الدولــة، فــي منــح

المحكوم ألن يكون فردا فاعا بالمجتمع، يقضي يوميات حياته بين 
أفراد أسرته وذويه وأصدقائه، وهو يؤدي محكوميته برؤية جديدة 
تخــدم البلــد، مســتذكرا بــذات الوقــت األخطــاء الماضيــة وواجبــات 
المستقبل وأولوياتها، فشكرا لجالة الملك وشكرا لمن يسطر قصص 

النجاح هذه بعمل مخلص ووفي.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مروة خميس

المنامة - وزارة الداخلية
المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام مديرية شـــرطة 
المحافظة الشـــمالية العميد عيسى 
القطان أنه تنفيذا لتعليمات رئاســـة 
االمـــن العام في إطار تعزيز االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد من 
انتشـــار فيروس كورونا، تم تدريب 
عمليـــات  علـــى  المديريـــة  أفـــراد 
التطهيـــر والتعقيـــم، بالتعـــاون مـــع 
الدفـــاع المدنـــي، كمـــا تـــم تشـــكيل 

فريق للتعامل مع قضايا الجائحة.
برنامـــج  مـــع  مقابلـــة  فـــي  وشـــدد 
“مجتمع واعـــي” بتلفزيون البحرين 
على ضرورة االلتزام بارتداء كمامة 
الوجـــه عنـــد الخـــروج مـــن المنـــزل 
بالطريقـــة الصحيحة وهـــي تغطية 

األنف والفم. وأضاف أن فريق رصد 
المخالفات، لمس ارتفاعا في معدل 
تحرير المخالفات، في شهر رمضان 
وعيـــد الفطـــر؛ لخـــروج النـــاس إلى 
األســـواق، مشـــيرا إلى أن المديرية، 
نظمت حمـــات توعوية عن ارتداء 
الكمامـــات قبل صدور قـــرار تحرير 
المخالفـــات. وفيمـــا يتعلـــق بتطبيق 
مبـــدأ التباعـــد االجتماعـــي، أوضـــح 
أنـــه يتم فـــض أي تجمع ألكثر من 5 
اشخاص وفقًا للقانون، والعمل على 
عـــن طريـــق مطبوعـــات  توعيتهـــم 
بلغـــات مختلفـــة لتوضيـــح خطورة 
األمـــر، وضـــرورة االلتـــزام بتطبيـــق 

االجراءات الوقائية.

ارتفاع معدل المخالفات في رمضان والعيد
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ــا لــلــعــمــاء ــه ــع ــي ــم ب ــ ــة” ث ــ ــورص ــ ــب ــ ــة “ال ــص ــن عـــبـــر م

2019 نــهــايــة  دوالر  مــلــيــار   22 تــجــاوزت  الــمــجــمــوعــة  ــع  ــ ودائ

“البركة” يقدم تمويالت المرابحة القائمة على الصكوك

يوسف: راضون عن أداء “البركة” في ظروف “كورونا”

اإلســـامي  البركـــة  بنـــك  وقـــع 
اتفاقيـــة  البحريـــن  وبورصـــة 
تســـمح بموجبهـــا للبنـــك القيـــام 
بشراء صكوك اإلجارة المتوافقة 
مع الشـــريعة عبر منصة بورصة 
البحريـــن ثم بيعهـــا إلى العماء، 
تســـهيل  فـــي  ستســـاهم  التـــي 
عمليـــات التمويـــل التـــي يقدمها 

البنك للعماء. 
إلـــى  االتفاقيـــة  هـــذه  وتهـــدف 
تنويـــع الســـلع المتاحـــة للعمـــاء 
عنـــد إجـــراء صفقـــات المرابحة 
القائمة على الســـلع لكي تتضمن 
الصكـــوك الحكوميـــة )الصـــادرة 
عن مصـــرف البحرين المركزي(. 
وتهـــدف هـــذه الخدمـــة لتقليـــل 
بشـــكل  الصفقـــات  إتمـــام  مـــدة 
كبيـــرة للبنك، وتلعب دورًا كبيرا 
في تعزيز مكانة البحرين كمركز 

للتمويل اإلسامي.
وأعـــرب المدير العـــام لمجموعة 
البركـــة  بنـــك  فـــي  األعمـــال 

اإلســـامي طارق كاظم عن بالغ 
سروره بتوقيع اتفاقية التعاون 
بهـــدف  البحريـــن؛  بورصـــة  مـــع 
تعزيز دور البنك في االســـتثمار 
في صكوك اإلجـــارة الحكومية، 
ما يوسع قاعدة المستثمرين في 
هـــذه الصكوك من جهـــة، وينوع 
مصادر تمويـــل هذه اإلصدارات 

من جهة أخرى. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لبورصة البحرين الشـــيخ خليفة 

بن إبراهيم آل خليفة “يسرنا أن 
نرحـــب ببنـــك البركة اإلســـامي 
المرابحـــة،  منصـــة  باســـتخدام 
إذ سيســـاعد ذلـــك البنـــك علـــى 
توســـيع نطاق حلولـــه المتوافقة 
مع الشـــريعة اإلســـامية وتنويع 
الخدمـــات التـــي تقدمها بورصة 

البحرين.
عاوة على ذلك، تهدف الخدمة 
إلـــى تقديـــم مزايـــا فريـــدة لبنك 
البركـــة اإلســـامي وعمائه عبر 

تزويدهـــم بالحلـــول المتوافقـــة 
مع الشريعة اإلســـامية وفرص 
احتياجاتهـــم  لتلبيـــة  التـــداول 
مكانـــة  وتعزيـــز  المتزايـــدة، 
للمعامـــات  كمركـــز  البحريـــن 

المتوافقة مع الشريعة.
ووقع نيابة عن مصرف البحرين 
التنفيـــذي  المديـــر  المركـــزي، 
للعمليات المصرفية، في مصرف 
البحرين المركزي الشيخ سلمان 

بن عيسى آل خليفة.

أكــد الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة البركــة المصرفية عدنان يوســف أن 
“وحــدات المجموعــة تتمتــع بقاعــدة عمالء عريضة وواســعة ومتنوعة 
تتكون من العمالء األفراد والمؤسســات، وهي تشــهد على الدوام نموا 
مضطردا نتيجة ثقة العمالء في وحدات المجموعة والتوسع في شبكة 
الفروع والخدمات، إذ تجاوزت قيمة هذه الودائع 22 مليار دوالر نهاية 
العام الماضي”، متوقعا “وجود بعض الضغوط على الســحوبات بســبب 
احتياجات العمالء األفراد للنقد لمواجهة الوضع المستجد. ولكن جميع 

هذه األمور نعتبرها مؤقتة وطبيعية”.

وقال يوســـف عن مـــدى رضاه عن 
لمجموعـــة  التابعـــة  البنـــوك  أداء 
البركة المصرفية في ظل استمرار 
تداعيـــات كورونـــا “بطبيعـــة الحال 
مثـــل  عالميـــة  أزمـــة  ظـــل  فـــي 
تفشـــي وبـــاء كورونا تقـــوم جميع 
المؤسســـات بمـــا فـــي ذلـــك البنوك 
بتغييـــر أولوياتهـــا بحيـــث ينصـــب 
اهتمامهـــا علـــى حمايـــة الموظفين 
والعمـــاء وضمـــان مواصلة تقديم 

الخدمات المصرفية لهم”.
المجموعـــة  لـــدى  “يوجـــد  وأردف 
تمويـــات  المصرفيـــة  ووحداتهـــا 

والشـــركات  اإلفـــراد  مـــن  لعمـــاء 
أزمـــة  بســـبب  إلضـــرار  تعرضـــوا 
ووحداتهـــا  المجموعـــة  كورونـــا. 
حريصة علـــى أن تكون إلى جانب 
هـــؤالء العمـــاء في هـــذه المرحلة 
والمســـاندة  الدعـــم  كل  لتقديـــم 
لهـــم لتجـــاوز هـــذه الظـــروف. بـــل 
باالتصـــال  باشـــرت  وحداتنـــا  إن 
بالكثيـــر مـــن العمـــاء المحتمليـــن 
فـــي العديد مـــن البلـــدان وعرضت 
عليهم خدمات تقديم التســـهيات 
االئتمانية لمساعدتهم على تجاوز 

األزمة الراهنة”. 

األداء  تراجـــع  تأثيـــرات  وعـــن 
علـــى  العالمـــي  لاقتصـــاد  العـــام 
التوســـعية  االســـتراتيجيات 
الخليجيـــة  والبنـــوك  للمجموعـــة 
والعربيـــة، من حيث عـــدد الفروع، 
الموظفين، المنتجات، قال يوسف 
إعـــادة  األزمـــة  طبيعـــة  “تفـــرض 
جدولـــة األولويـــات، بحيث تنصب 
المطلـــوب  العاجلـــة  المهـــام  علـــى 

اتخاذها حاال”. 
الخليجيـــة  للبنـــوك  بالنســـبة  أمـــا 

تأثيـــر  إشـــكال  فـــإن  والعربيـــة، 
الجائحة عليها سواء بشكل مباشر 
أو غيـــر مباشـــر تتعـــدد بشـــكل أو 
بآخر، فمعظم البنـــوك في المنطقة 
ترى في توســـع اإلنفـــاق الحكومي 
فرصا لخلق فـــرص تمويلية كبيرة 
بســـبب اإلنفـــاق على المشـــروعات 
الصناعـــات  وتحريـــك  الضخمـــة 
وبالتالـــي  الرئيســـة،  واألنشـــطة 
القطـــاع  نشـــاطات  تتأثـــر  ســـوف 
الخاص مباشـــرة بمستويات حجم 
اإلنفاق الحكومي وبالتالي ســـيؤثر 
علـــى حجم الفرص التمويلية التي 
ســـوف يولدهـــا هـــذا اإلنفـــاق لدى 

القطاع الخاص”.
 وأضـــاف “نتوقـــع أن تتأثـــر أربـــاح 
العمليـــات  تقلـــص  بســـبب  البنـــوك 
لعـــدة  توقفهـــا  وشـــبه  التمويليـــة 
شـــهور ولحـــذر البنوك فـــي الوقت 
علـــى  البنـــوك  وســـتركز  الحاضـــر، 
المحافظـــة علـــى مؤشـــرات جودة 

أصولها عن مستوى مرتفع”.

المنامة - البركة اإلسالمي

المنامة - البركة المصرفية

دبي - رويترز

بنوك إماراتية ترتب 
قرضا لمصر بمليار دوالر

الحكومة  “إن  قال مصدران مطلعان 
قــرض  تــدبــيــر  ــى  إلـ تتطلع  الــمــصــريــة 
خاطبت  وإنها  دوالر  مليار  من  بأكثر 
المتحدة  الــعــربــيــة  بـــاإلمـــارات  بــنــوكــا 

لترتيب التمويل”.
ــارات  “إن بنك اإلمـ الــمــصــادر  وقــالــت 
دبــي الــوطــنــي وبــنــك أبــوظــبــي األول 
وإنهما  القرض  ترتيب  في  يساعدان 

تواصال مع بنوك أخرى”.
وتتزامن خطة التمويل مع تداعيات 
تفشي فيروس كورونا على االقتصاد 

المصري.
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مبادرة “صنع في البحرين”
تتقدم الدول من خال تقدم اقتصادها في مختلف األصعدة، كاالعتماد على التصنيع 
وتحســـين ميزانيتهـــا التجاريـــة المتمثلة بالتنويـــع في مصادر دخلها وزيـــادة صادراتها 

وتخفيض وارداتها وتحسين الناتج المحلي وتحقيق النمو.
إن القرارات الصادرة عن ســـمو ولي العهد المتعلقة بعدة مشـــاريع ومبادرات اقتصادية 
علـــى الصعيـــد المحلـــي منها إطاق مبادرة صـــادرات البحرين ودعم صندوق الســـيولة 
المقـــدر بــــ 200 مليـــون دينـــار وخاصـــة بعد جائحـــة “كورونـــا”، الـــذي يعتبر أكبـــر حافز 

للمؤسسات والشركات المتعثرة.
فالبحريـــن تخطـــو خطـــوات جريئـــة نحـــو تصديـــر المنتجـــات الوطنيـــة إلى األســـواق 
اإلقليميـــة والدوليـــة وعن طريـــق مبادرة “صنع في البحرين، وهي أحـــد أبرز المبادرات 
التـــي يشـــرف عليها مجلـــس تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة مـــن أجل تعزيز 
قدرات التنافســـية للمؤسسات والشـــركات، وذلك من خال المساهمة في دعم المصنع 
البحريني إلنتاج سلع وخدمات وطنية بتمويل من “تمكين”، إذ تتعلق المبادرة بتمكين 
المصانـــع البحرينية لكي تطـــرح منتجاتها الغذائية وغيرها من خال تســـجيل العامة 
التجاريـــة )صنـــع في البحرين( في قســـم التنميـــة الصناعية بوزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة، ومن ثم تتضمن المرحلة األولى لعرض المنتجات بعد فحصها والتأكد من 
االشتراطات في األسواق المحلية الحاضنة للمنتج قبل تصديره المتمثلة في )أسواق 
الحلي – ميدوي- الجزيرة - ولولو هايبر ماركت( لمدة 3 أشهر من أجل تسويق المنتج 
الوطنـــي ليتعرف عليها المســـتهلك المحلي وتحقيق االكتفـــاء الذاتي ومن ثم االنتقال 
إلـــى المعـــارض الدوليـــة. وقبـــل التصديـــر ال بـــد أن ترتقـــي المملكة بقطاعـــات التصنيع 
والزراعـــة والصيـــد وهـــذا هو صلب النهضـــة االقتصادية المرجـــوة. إن خلق منتج قادر 
على التحليق بعيًدا يتطلب التنسيق والمتابعة من مختلف الجهات ذات العاقة وعلى 
رأســـها قســـم التنمية الصناعية بالوزارة لتحقيق الجودة وتســـكينه في الســـوق ليكون 
بيـــن المنتجـــات المختلفة مع تميز العامة، كمـــا تلعب الناقلة الوطنيـــة طيران الخليج 

دورا بارزا في تدعم المبادرة عن طريق نقل المنتج البحريني للخارج. 
وتهدف المبادرة لتصدير خدمات وســـلع منتجة في البحرين تقدر بأكثر من 32 مليون 
دوالر تكون الشـــركات المتوسطة والمؤسسات الصغيرة محور صادراتها مع حزمة من 

اإلعفاءات الجمركية الميسرة للوصول لألسواق الخارجية وعلى الضفة األخرى.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة الوطنية للمهن الصحية جاهزية أول مصنعين بحرينيين 
هما “فارما”، و”جلف بايوتك”، ينتجان الوصفات الدوائية مثل الفيتامينات، إضافة إلى 
الكبســـوالت الرخوية الدوائية والمســـتحضرات الصيدلية بالتعاون مع مســـتثمرين من 

البحرين والسعودية.
إن كسر الصورة النمطية القديمة المتعلقة بصادرات البحرين من )نفط وألمنيوم( التي 
رســـخت في أذهان المواطن البحريني لفترات ليســـت بالقصيرة، أصبح ضرورة بحيث 
تتحـــول المملكة نحو تســـويق العامـــة التجارية “صنع في البحريـــن” من خال المنتج 
الغذائي أو المســـتحضر الصحي والدوائي البحريني الذي بدأ يشـــق طريقه نحو إثبات 
مكانـــه بين المنتجات األخرى وتصديره من األســـواق المحلية إلى األســـواق اإلقليمية 

ومن ثم االنتقال إلى األسواق الدولية.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

 طارق كاظمالشيخ خليفة بن إبراهيم الشيخ سلمان بن عيسى

هل وصلت قضية تقسيم األراضي لطريق مسدود؟
علــى خلفيــة مــا أثيــر عــن تجميــد “فــرز” األراضــي أو تقســيمها عبــر المحاكــم، رأى 
عقاريــون بحرينيــون أنــه ينبغــي علــى إدارة التخطيــط العمرانــي تطبيــق معاييــر 
يتعلــق  فيمــا  الجديــدة، خصوصــا  المخططــات  بتصنيــف  يتعلــق  فيمــا  واضحــة 
بتصنيف “RHA”، الذي يتيح أراضي بمســاحات صغيرة حتى 160 مترًا والتوســع 
في هذا التصنيف، وقد أقر قبل سنوات عدة ضمن مساعي زيادة المعروض الذي 

يتناسب مع مستوى دخل البحرينيين.

وعملية “الفرز” هي أن يقوم شخصان أو 
أكثـــر يمتلكان قطعة أرض بتقديم طلب 
لهيئة “الفرز” أو دعوى للمحكمة لتقسيم 
األرض بيـــن المتخاصميـــن، إذ تســـتقبل 
لجنـــة “فـــرز” مكونـــة مـــن ممثليـــن مـــن 
جهـــات حكومية خدمية مثل التخطيط 
علـــى  للموافقـــة  والكهربـــاء  واألشـــغال 

الطلب، ثم تقسيم األرض وتسجيلها.
وتنظـــر المحكمة إلى هـــذه القضية على 
أنهـــا قضيـــة خـــاف بيـــن شـــركاء، لكـــن 
غالبية القضايا التي ترد في هذا السياق 
تستخدم كوســـيلة للتحايل أو االلتفاف 
لتقســـيم األراضـــي من قبل مســـتثمرين 

أو ماك.
ووضعت هذه الطريقة باألساس للورثة 
أو الشـــركاء في األراضي، غير المتفقين 
من أجل تقسيم األرض بينهم، ولكن لجأ 
بعـــض المواطنيـــن والمســـتثمرين لهـــذه 
الطريقـــة كبوابـــة خلفيـــة لالتفاف على 
نظـــام تصنيـــف األراضـــي الذي لـــم يكن 
يســـمح في الماضي بإصـــدار مخططات 
نســـبيا  صغيـــرة  أراضـــي  بمســـاحات 
خصوصـــا مـــع ارتفـــاع أســـعار العقارات 

خال العقدين األخرين.

عملـــت  الماضيـــة،  الســـنوات  وفـــي 
الخلـــل  هـــذا  معالجـــة  علـــى  الحكومـــة 
بطـــرح تصانيف جديـــدة تلبي متطلبات 
المرحلة ومن بينها تصنيف RHA والذي 
ســـمح نظريـــا بوجود مســـاحات صغيرة 
وهو يشـــكل اســـتجابة للســـوق ويساعد 
مـــاك األراضي على تســـويق المعروض 
لديهم لشـــريحة واسعة من ذوي الدخل 
المحدود بحيث تكون هناك أراضي في 
حـــدود 200 متـــر مربع، وهي مســـاحات 
مناسبة لمعظم البحرينيين ذوي الدخل 

المحدود حاليًا.

توفير بنية تحتية للقسائم 

صغيرة المساحة

ولكـــن كان هنـــاك شـــروط للحكومة بأن 
للقســـائم  التحتيـــة  البنيـــة  يتـــم توفيـــر 
مـــاك  قبـــل  مـــن  المســـاحة  الصغيـــرة 
المخطـــط بحيـــث يتـــم توفيـــر خدمات 

جاهـــزة مثـــل الشـــوارع والكهرباء إال أن 
هـــذا لم يطبق علـــى أرض الواقـــع دائما، 
إذ لـــم يطبيق وضـــع هـــذا التصنيف كما 
ينبغـــي لـــه أن يكـــون بحســـب مـــا يـــرى 

عقاريون وسط غياب الوضوح.
إدارة  رفعـــت  الفتـــرة  هـــذه  وخـــال 
التخطيط العمراني نسبة االستقطاعات 
فـــي المخططـــات الجديـــدة والتـــي يتم 
أجـــل  مـــن  نســـبة  اســـتقطاع  بموجبهـــا 
المرافـــق والخدمات لنحو 40 % مقارنة 
مع 25 % في الســـنوات الماضية، حيث 
تم فرض شروط جديدة وزيادة أعراض 
الشـــوارع من 12.5 متر ســـابق حتى 15 

مترا وفي الفترة األخيرة 20 مترا.
االشـــتراطات  هـــذه  جميـــع  ومقابـــل 
وااللتزامـــات المتزايـــدة علـــى أصحـــاب 
المخططات وماك القسائم، ال يوجد في 
المقابل تغيير أو حافز للمســـتثمر يجعله 
يقبل بخســـارة 40 % من من أرضه الذي 

يريـــد أن يحولهـــا لمخطـــط ســـكني، مـــا 
يجعـــل الكثيرين يلتفون علـــى القرارات 
ويحولون مثا  مخطط من 50 قســـيمة 
إلـــى 100 قســـيمة عن طريق اســـتخدام 
الجهـــات الخدميـــة  مـــا يجعـــل  “الفـــرز”، 
الرســـمية فـــي تحـــدي لتوفيـــر خدمـــات 
وطـــرق وكهربـــاء ومجـــاري لمنطقـــة تم 
تخطيط الشـــوارع والطرق وتيار الطاقة 
لتســـتوعب عدد محدد من الســـكان قبل 

أن يتضاعف هذا العدد بفعل الفرز.
وليســـت هـــذه المـــرة األولـــى التـــي يتـــم 
فيهـــا تجميـــد طلبـــات الفـــرز، ولكـــن ربما 
تكـــون المـــرة األولـــى التـــي ســـتقوم بهـــا 
القائمـــة  والجهـــات  التخطيـــط  إدارة 
علـــى موضـــوع “الفـــرز” بوضـــع معاييـــر 

واضحـــة، إلى جانب إيجاد حلول ناجعة 
ومستمرة.

ومن الحلول الممكنة، إتاحة المخططات 
الجديدة بمســـاحات تتـــراوح بنحو 200 
متـــر مـــع فـــرض عمـــل البنيـــة التحتيـــة 
مـــن شـــوارع وطـــرق لجميـــع الطلبات أو 
اســـتثناء الجميـــع مـــن هـــذه التكاليـــف.

علـــى  العقارييـــن  جميـــع  يتفـــق  ويـــكاد 
أهميـــة وجود معايير واضحة للتخطيط 
احتياجـــات  تلبـــي  بحيـــث  العمرانـــي 
المواطنين من األراضي وفق ميزانيتهم 
وقدراتهم المالية ومن جانب آخر تصنف 
المســـتثمرين وماك االراضـــي مع زيادة 
المخططـــات  وتكاليـــف  االســـتقطاعات 

الجديدة بالشروط اآلخذه في التزايد.

معظم قضايا الفرز “صورية”

معظـــم  إن  العقارييـــن  أحـــد  ويقـــول   
قضايـــا الفرز هي “صورية” وتســـتخدم 
للتحايـــل، والحـــل يمكن في  بالســـماح 
بوجـــود مســـاحات صغيرة مـــع تحميل 
مـــاك المخططـــات الذين يريـــدون بيع 
األراضـــي وتحقيق مكاســـب من توفير 

البنية التحتية في مخططاتهم.
وأشـــار إلـــى أن الكثيريـــن “يتكســـبون” 
مـــن وراء تصغيـــر مســـاحات األراضي، 
حيث يتـــم تصغير مســـاحات األراضي 
في المقابل تكون األسعار مرتفعة على 
حســـاب المواطن وعلى حســـاب البنية 
التحتيـــة للدولـــة، وأن هناك مجموعات 
تعمـــل علـــى تملـــك األراضـــي وفرزهـــا 
وبيعهـــا فـــي الســـوق بأســـعار مرتفعـــة 
وعـــادة مـــا يقـــوم بهـــا أفـــراد وليســـت 
تعمـــل  معروفـــة  شـــركات  أو  مكاتـــب 

بالطرق التقليدية المعروفة.

استغالل “فرز” األراضي يستوجب وضع معايير واضحة

استغالل 
عملية “الفرز” 

للتحايل وتصغير 
المساحات

علي الفردان

مطلوب معايير 
واضحة لتالفي 

الضغط على الخدمات

 ارتفاع نسب 
استقطاع المخططات 

40 % يشجع التالعب

دعوة لفرض البنية التحتية 
على مالك المخططات 

أسوة بـ “الجوار”

طريقة “الفرز” جاءت 
لحل قضايا الورثة أو 

الشركاء المختلفين

عدنان يوسف



opinions@albiladpress.com09

كثيرة هي المناســـبات العالمية التي زخرت بها مواقف ســـمو رئيس الوزراء 
األميـــر خليفة بن ســـلمان حفظه هللا ورعـــاه، لتذكرنا بـــأن الزعامة الحكيمة 
لكل قائد ال تتشكل إال من خالل البعدين المحلي والعالمي، وقد عرف العالم 
خـــالل العصـــر الحديـــث قيادات أمميـــة اســـتطاعت أن تتبوأ مكانـــة عالمية 
عندمـــا ربطت بالدها بالعالم وجعلت مصير العالم جزءا من اهتمامها، وهذا 
مـــا بلغـــه ســـمو رئيـــس وزرائنا وفقـــه هللا عندما جعـــل رؤيته الثاقبـــة للعالم 
منطلقـــًا الهتمامه بالقضايا األممية المتعلقة بالســـالم والتنمية المســـتدامة، 
وقد أخذ ســـموه على عاتقه التركيز على هذه القضايا المصيرية التي تعزز 
عمـــق العالقـــات الدولية فـــي زمن التحديـــات والصعاب المختلفـــة على كل 

األصعدة.
لقـــد جـــاء إقرار فريق العمـــل التحضيـــري للمجلس التنفيـــذي لمنظمة األمم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة )اليونســـكو( باليـــوم الدولـــي للضمير، 
باعتبـــاره وســـيلة لحشـــد جهـــود المجتمـــع الدولـــي لتدعيم وتعزيز الســـالم 
واالندمـــاج والتضامـــن والتفاهـــم من أجل بناء عالم مســـتدام، هـــذا اإلنجاز 
الـــذي يضـــاف إلى إنجازات ســـموه ليعكس ما يحظى به مـــن مكانة وتقدير 
عالمييـــن تمثال من قبل في احتفال العالـــم بيوم الضمير العالمي وهو اليوم 
الذي شـــكل انطالقة وعالمة مضيئة ورمزا دوليا للســـلم والتسامح، وتعزيز 
التضامن والتعاون ودعم جهود التنمية المسـتدامة في عالم خال من األوبئة 

والحروب والصراعات، وتأتي مثل هذه المناسبة وما أحوجنا إلى المواقف 
اإلنســـانية والحضاريـــة، حيث تشـــهد الكرة األرضية ألول مـــرة في تاريخها 
المعاصـــر تحديـــا عالميا حقيقيا تمثل في هذا الوباء الذي اجتاح العالم، كما 
لو كان حرًبا على الكون والبشـــرية، في هذا الوقت بالذات، تتجســـد مبادرة 
ســـمو رئيـــس الوزراء فيمـــا يتعلق باليـــوم العالمي للضمير، وهـــو احتفال له 
مغزى أممي وإنســـاني وحضاري، من شـــأنه أن يعزز عالقات شعوب األرض 
بعضها بعًضا بدل االقتتال والصراعات، لتجتمع هذه الشـــعوب على مختلف 

توجهاتها للتصدي للتحديات الكبيرة.
إن اعتمـــاد منظمـــة األمـــم المتحدة، هـــذا اليـــوم التاريخي، يمثل اســـتجابة 
لمبادرة ســـموه بهدف تحفيز المجتمع الدولي لحل النزاعات بطريقة سلمية 
وإشـــاعة المحبة والتســـامح، تأتي هذا المناســـبة في وقت يشهد فيه العالم 
محنـــة عالميـــة تكاتفت فيها األمم والشـــعوب في واحدة مـــن أهم المواقف 
الدولية التي شهدها العالم، توحدت كل هذه األمم لمواجهة شر الوباء. من 
هنـــا يأتـــي القادة األمميون، من مواقف إنســـانية وحضارية جســـدها خليفة 

بن سلمان.

تنويرة: 

الشمس ال تحجبها الغيوم بل تجملها، كذلك الحقيقة. «

بين الثقافة واإلبداع
في خضم ما نشـــهده في العصر الحالي من نتاج إنســـاني مبدع 
للمعلومات، البد لنا أن نمّيز بذهن متيقظ الفرق بين أن نســـعى 
إلى معرفة كل شـــيء بدافع الحصول على لقب “مثّقفين”، وأن 
نســـعى إلـــى اإلدراك العميـــق لما يهّمنا ذاتيا مـــن تلك المعلومات 
فنكـــون “مبدعيـــن”. والحقيقـــة أن المبدعيـــن هم مـــن أدركوا ما 
يمت بفكر عميق في مجال إبداعهم، ولم يتشتتوا في المعرفة. 
واإلنســـان بطبيعـــة الحـــال عندمـــا يســـعى للمعرفـــة والحصول 
علـــى معلومـــات فـــي مجـــاالت متعددة فهـــو بحد ذاتـــه دمار له 
وليـــس بناء، ألنـــه يفقد التركيز فـــي القيمة العليـــا الذاتية التي 
هـــي بوصلتـــه الربانيـــة، فالقيمـــة العليـــا الذاتية رســـالة ضمنية 
معلوماتية تشـــكل الطاقة الداخلية المحركة ألجسادنا، لذا فإن 
ممارســـتها بتناوب التحـــدي واإلنجاز يشـــعرنا بالحب الحقيقي 
المتـــوازن، وكلما أدركنـــا قيمتنا العليا بالتركيـــز في المعرفة في 
المعلومـــات المرتبطـــة بها ومارســـناها فـــي رحلـــة الوصول إلى 
تحقيق الهدف، فإننا بذلك نرتقي بوعينا الكوني، ونفّعل توازننا 
الفســـيولوجي لتفعيـــل أداء أعضاء أجســـامنا. فبهـــذا نكون قد 

حققنا معادلة الحياة المعنّية بالحب الواعي.
أيضا نجد أن العقل حلقة الوصل بين الجسد والروح، أي الوعي  «

الجسدي والوعي الروحي الذي هو األصل، لذا فإن توجيه لجام 
العقل للمزيد من إدراك القيمة العليا يلهم للمزيد من العطاء 

لإلنسانية، وكذلك يفّعل الصحة التكاملية النفسية والجسدية، أما 
أن نطلق لجام العقل للتخّبط بين أشكال اإلدمان المتنّوعة على 

الملذات وقيم اآلخرين وثقافتهم، فهو استنزاف لطاقاتنا، ألنها 
عقيمة تفتقر التركيز على اإلنتاج الجديد واإلبداع. إّن ذلك التباهي 
بالمعلومات المختزنة تحت مسّمى “مثقف” يجلب األمراض ألن 

في تحصيل المعلومات المشتتة تشتيت لألفكار المفّعلة في 
الدماغ بتشتت المسارات العصبية، وبطبيعة الحال، يبدأ االتساق 
مع االنبعاث الكوني عن طريق التسليم للقيمة العليا الذاتية التي 

مكمنها القلب والذي بدوره يتسق مع الفص األمامي من الدماغ 
اللتقاط أفكار نتخيلها ونحيى بها فتحيى بنا وتخّلد، بذلك يكون 
إدراك العقل بتلك القيمة الكونية، بعيدا عن التشتت والبرمجة، 

وبهذا نصبح “مبدعين” بدل أن نكون “مثقفين” غير منتجين، 
دعوة إلى التأمل في الذات.

د. ندى الحساوي

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

المكانة األممية للقائد

ها هو الصيف حّل، وســـبقه هذه المـــرة إعصار كورونا، الذي أكل األخضر 
واليابس من ُمتع هذه الحياة، طوال فترة الشـــتاء، ونزل كرزّية كان أبرز 
صورها الُمبكرة: منع السفر! في قرار دولي سيادي حظر على األفراد كل 
ا، فـــي الوقت الذي تعالـــت فيه األصوات  أنواع الســـفر: بـــًرا، وبحًرا، وجوًّ

الرسمية، بالتزام المنازل، وعدم الخروج منها، إال للضرورة.
قـــرارات تصـــب في الصالـــح العام وال ريب فـــي ذلك؛ غير أنهـــا تضافرت 
جميعهـــا؛ لُتحكـــم الســـياج على كثيـــر من األفـــراد الذين اعتـــادوا التنقل، 
والسفر المتكرر، أو على األقل، من كانوا يجدون فيه؛ تسلية، وتغييًرا، أو 
حتى هواية؛ تخرجهم من المألوف والروتين الحياتي، إلى الجديد الذي 

يستشعرون من خالله تجديًدا لطاقاتهم التي أثقلتها متاعب الحياة.
َمـــن ُيتابـــع أخبار الســـفر فتـــرة هذه الجائحـــة أو توقعات مـــا بعدها؛ يجد 
أنهـــا ُتركز على اإلجـــراءات الوقائية المكثفة، وهي في ُمجملها إجراءات 
طويلـــة، وتعليمـــات ُمعقـــدة نســـبًيا، تبدأ مع قـــرار الفرد بالســـفر، وال تكاد 
تنتهي بســـهولة مع قرار العودة! وكأن الســـفر رحلة مغامرة، بل مخاطرة، 

محفوفة بالمفاجآت!
يبـــدو أن “الســـفر” في طريقه لخســـارة بريقـــه، وفقدان معانيـــه الجميلة؛ 
فبـــداًل مـــن أن يكون ترويًحـــا؛ يصبح تضييًقا! بدال مـــن أن يكون تخفيًفا؛ 
يصبـــح عبًئـــا، بل نافـــذة تأخذنا إلـــى المجهـــول! وعلى الرغم مـــن إصرار 
شـــركات النقل والســـفريات أو الطيران على التزام معايير السالمة كافة، 
بكل حيثياتها وجزئياتها؛ ما إن ُيفتح المجال للســـفر؛ فإن مجرد التفكير 

بالسفر؛ سيحتاج إلى تخطيط مرير، وتدبيِر فرٍد قادٍر ُمَحّنٍك وحكيم.

هذا الصيف الذي ُيلزمك منزلك، من الحرّي به، والطبيعي جًدا؛ أن يكون بال  «
سفر، وأيًّا يكن الضيق أو االنزعاج؛ إنه ال يساوي ما قد تتجشمه من عناء، 

لو تخيلَت – مجرد التخيل – أنه مسموح لك أن َتسيح في البلدان، كيفما 
تشاء، على أن تتحمل المسؤولية كاملة، وأنت تتوجس من كل شيء حولك: 

المطار مثال، والطائرة، ثم التاكسي، والفندق، وقس عليها تحركاتك كلها، 
هل تخيلت؟ ال شك أن البيت راحة بال، والوطن دوحة أمان. صيف بال سفر، 

وال صيف مع خطر!

د. زهرة حرم 

صيف بال سفر!

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

للتواصل: 17111483

الطبيب البحريني.. نهر متدفق من األمل والحنان
إن تعبئـــة الطاقـــات لبعـــث روح الخلق واإلبداع في شـــتى المجاالت 
والدفـــع بمســـتوى طموحاتنـــا وآمالنـــا، اإلشـــعاع الـــذي تســـير عليـــه 
الحكومـــة برئاســـة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رئيس الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، وكم من 
المشـــاريع واإلنجازات التي مكنت البحرين من التمسك بالريادة في 
مســـيرة التنميـــة الشـــاملة وكل ما يهم مصلحة الوطـــن والمواطنين، 
وفـــي جلســـة مجلس الـــوزراء االثنين الماضي “قـــرر مجلس الوزراء 
اعتمـــاد يـــوم للطبيـــب البحرينـــي فـــي أول أربعـــاء من شـــهر نوفمبر 
من كل عام، وتخصيص جائزة باســـم صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس الوزراء الموقـــر لتكريم األطباء 
البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي البحـــث العالجي والطبـــي، ويأتي ذلك 
تقديـــرًا للجهـــود التي يضطلع بهـــا األطباء في الحفاظ على ســـالمة 
وصحـــة المجتمـــع وحرصـــًا علـــى تحفيزهم لبـــذل المزيد مـــن الجهد 

لالرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم”.
الصحافـــة  بيـــوم  أســـوة  البحرينـــي،  للطبيـــب  يـــوم  تخصيـــص  إن 

البحرينيـــة، ويـــوم المرأة البحرينية، ويوم الشـــرطة، ويوم الشـــهيد، 
ويـــوم المهندس والكثير مـــن االحتفاالت والبرامـــج الوطنية، تأكيد 
علـــى تقويـــة ملكات اإلبـــداع واإلنتـــاج واالجتهاد وزيادة المشـــاركة 
في مســـيرة التنمية الشـــاملة والتقدم والتطور الذي تعيشه البحرين 
فـــي كل الميادين، ولبلوغ أرفع وأرقـــى المراتب، فأي مراقب ومتابع 
لحركـــة الحيـــاة في مختلـــف جوانبهـــا بمجتمعنا البحريني، ســـيدرك 
الرؤيـــة الباهـــرة للحكومة وتحقيق القفزات الرائـــدة في كل مضمار، 
علـــى اعتبـــار أن المواطن البحرينـــي ركيزة التنمية ومحـــور العجلة، 
ودائما يؤكد ســـمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه أن المواطن كان 

وسيظل محور عملية التنمية وغايتها األولى.

وعودة إلى تفاني الطبيب البحريني وعزيمته الفوالذية وتميزه وإخالصه  «
الذي تجاوز كل الحدود، فال يسعنا إال القول.. إنه صنع مجد الحياة 

بأبجدية الوفاء، وكان بحق مثاال رائعا للتضحية من أجل اآلخرين وقدم 
للعالم مفاهيم أخالقية وعملية تعكس معدنه األصيل، وكان محاربا 

على جميع الجبهات ونهرا متدفقا من األمل والحنان لكل المرضى.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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مات األب
رغم أنه كان هاجًســـا مؤرًقا لحياتي ومنغًصا لراحتي وأوقاتي، إال 
أننـــي لم أكـــن أتخيل أن يكون وقع ســـماع خبر وفـــاة والدي بمثل 
هذه القسوة واأللم وأن يسبب كل هذا الحزن والوجع، وأدعو هللا 

أن يلهمني الصبر على هذا الفراق الصعب.
ورغـــم إيمانـــي بـــأن الموت حـــق وأن لكل إنســـان وقتـــا حدده هللا 
لـــه وأجـــل قـــدره، إال أنني كنـــت أدعـــو هللا أن يطيل فـــي عمر أبي 
ألظـــل إلى جواره أســـعد بحبه وأنهـــل من عطفه وحنانه وأســـتمد 
مـــن عونه ما يعينني فـــي حياتي، ويحفزني على تحقيق نجاحات 
لكي أســـردها وأقصها عليه كل يوم وليلة ألنني أعرف أنه يشـــتاق 
لســـماعها ويـــزداد ســـعادة وبهجة وهو يـــرى ثمرة من ثمـــار تربيته 

وحصاًدا لما زرع في من صفات.
ورغم أنه اإلنسان األعز إلى نفسي واألقرب إلى روحي وقلبي، إال 
أننـــي لـــم أكن أتخيـــل أن ال أكون بجواره عند موتـــه، بل وال أحضر 
جنازتـــه في ظروف لم نشـــهدها ولم نعهدها مـــن قبل، لكنني أصبر 
نفســـي وأهـــون عليهـــا بمحاولتـــي إقناعها بـــأن هذا البعـــد خير لي 
وألبي ألن الفراق حتما سيكون أصعب وأشق إن كنا بجوار بعضنا.
ورغـــم أننـــي رأيت ولله الحمـــد من مظاهر الصبر والثبات وحســـن 
الخاتمـــة ألبـــي ما يســـعد قلبي ويطمئن نفســـي ويخفف من حزني 
على الفراق، إال أن غيابه يفجر كل مشـــاعر الحزن واألســـى ويولد 
ألما شـــديدا وينثر في أيامي قســـوة كنت فيما مضى أتغلب عليها 

بقوة وجود أبي في حياتي.
ومن كرم الله تعالى علينا أن جعل الباب مفتوًحا ألن نبر آباءنا بعد  «

موتهم، وأن جعل من أهم أعمال البّر التي ال تزال تزيد من حسناتهم 
بعد وفاتهم، الولد الصالح الذي يدعو له، فاللهم ارحم روحًا صعدت 

إليك ولم يعد بيننا وبينها إال الدعاء، وأكرم نزله ووسع مدخله وارفع 
درجته وأفسح له في قبره ونوره، وأبدله دارًا خيًرا من داره وأهاًل خيًرا 

من أهله.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي



38344464

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

TRA

RO
AD

 15.00 m

RO
AD

 15.00 m

ROAD 15.00 m

ROAD 15.00 m

RO
AD

 15.00 m

RO
AD

 15.00 m

ROAD 15.00 m

300.2

300.2

300.2

300.2

300.2

300.2

300.2

300.2

300.2

358.1

360.5

468.3

403.3

300.3

300.3

300.3

300.3

300.3

300.3

300.3

300.3

429.5

478.9

300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3360.0

306.0 309.4309.4309.5309.4 309.5309.4309.4309.5 309.5309.4309.4309.4 309.5309.4309.4

300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.3300.2300.3

319.0319.0319.0319.0319.0319.0319.0319.0319.0319.0319.0315.6

429.5

409.9

365.7

593.5

384.9

454.0

380.0380.0380.0380.0

547.0
476.0

404.9333.9

300.2300.2 300.2 300.2300.2300.2368.9

403.2302.4300.2300.2300.2300.2300.2363.0

362.7

304.0

366.6

467.7

455.5

508.6

448.5

403.7394.3

735.3

505.6

515.2

585.6

390.4

390.4

390.4

390.4

586.4

462.2

390.2

390.3

390.2

390.3

532.9

375 

338 

338 

402.5

361.7
300.3

300.3
436 

418.3
356.6

300.1300.3

300.2300.3

300.1300.3

300.1300.3

300.2300.3

300.1300.3

300.1300.3

300.2300.3

300.1300.3

300.1300.3

360.3366.4

1516

17
18 19
20

21
22

23
24

25
26 27
28

29
30

31
32

33
34 35

363738394041424344454647484950515253

6160595857565554 6968676665646362 70

7172737475767778798081828384

97969594939291908988878685

9899100101102103104105106107108109

110 114112111
121120119118 122

123

117116115

124
125

126127128129

130 131 132 133
134

135

136

137

138

139

140

141

178
176

172 174
173 175 177 179

147

146

145

144

143

142

162

165

166

168169

163

164

167

170171

160

158159

161

156157

154155

152153

150151

148149

113

الفـُرصــة

األخيرة

سكنـي
RA

تحـديث
Update

��
محجوز

Booking

متاح
Available

مباع
sold

المساحات
تــبـدأ مــــــن

الـقــــــــدمـ

شــارعين

ســـــــــــــــــــعر

ســـــــــــــــــــعر

448.5m2

BD 19

BD 20

مدينة حمد (دوار 13) مخطط ضيف

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

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

Broker's license No. 3
Property Manager's license No. 23

رقم القيد

الفرعرقم القيد

كافيه نيتد

األنبار للخياطة الرجالية

االسم التجاري

االسم التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2020- 68757( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقدمــت إلينــا المعلــن ادنــاه:  مــي عيســى احمــد الغتــم  بطلــب تحويــل المحــل 
التجاري التالي إلى السيد ة :مريم ثابت راشد جابر راشد الغتم

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحةالتاريخ :11/6/2020
إدارة السجل التجاري

) CR2020-25043 ) إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقدمــت إلينــا المعلن ادنــاه: رحاب عبدالغفور محمد شــريف بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد ة عائشه فهد جاسم الشماع

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
مــن تاريــخ اإلعــالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه. رقم القيد االســم التجاري: 

نيلز فيلج

رقم القيد :   90460 – 1
12- 39163

165711

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

)CR2020-87478( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : خلود ناصر محمد الطيري
االسم التجاري الحالي : اسواق ايلفن ايلفن

االسم التجاري الجديد : تصميمي بوتيك

قيد رقم : 69429 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2020-إعالن رقم )٨٨٧٩٠
معاملة مشتركة

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : شوقي احمد حسن الذواذي
االسم التجاري الحالي : استار وان للخياطه

االسم التجاري : ستار ون لأللعاب

قيد رقم : 32325-15

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2020 

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة جهاد وعائلته للمقاوالت تضامن 

ألصحابها جهاد علي حسن يوسف يتيم وشريكه

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســيد / عهــود علــي حســن يوســف يتيــم باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 
جهــاد وعائلتــه للمقــاوالت تضامــن ألصحابهــا جهــاد علــي حســن يوســف يتيــم 
وشريكه،المسجلة كشركة تضامن بحرينيه بموجب القيد رقم 114889-1 طالبا 
إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها من الســجل 
التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
إعالن رقم )---( لسنة 2020 

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بوابة المرج للمقاوالت تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا عهــود علي حســن يوســف يتيــم باعتبارهــا المصفي القانوني لشــركة 
بوابة المرج للمقاوالت تضامن بحرينية ،المسجلة كشركة تضامن بحرينية 
بموجــب القيــد رقــم 121001 -، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة 
تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ : 15/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR 2020-86934 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السادة / ورثة المرحوم منصور أحمد حسن محمد الرقم الشخصي 
510111700  بتحويل المحل التجاري التالي إلى السادة / أحمد منصور أحمد 

حسن محمد 820700495
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

   38344464
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“جهاز المساحة” ليس جاهًزا إلصدار شهادات بيع الشقق
قــال رئيــس مجلــس بلــدي المحــرق غــازي المرباطــي إن تقــاذف مســؤولية إصــدار 
شــهادة بيــع الشــقق والطبقــات بيــن شــؤون البلديات وجهاز المســاحة والتســجيل 
العقــاري أضــاع حقــوق المطوريــن العقارييــن والمنتفعيــن، وسيســاهم فــي عرقلــة 

حركة االستثمار العقاري في البحرين.

وذكر لـ”البالد” أن قانون التنظيم العقاري 
ألزم المطورين العقاريين الذين يرغبون 
فـــي البيع على الخارطـــة، أو في المباني 
السكنية إصدار شهادة بيع؛ للمضي قدما 
فـــي عمليـــة البيع بعـــد جهوزيـــة المبنى، 
حيـــث ال تتم عملية البيـــع إال بعد إصدار 

هذه الشهادة.
وبيـــن أنـــه نظـــرًا لحداثـــة صـــدور قانون 
تكليـــف  جـــرى  فإنـــه  العقـــاري  التنظيـــم 

مســـؤولية  بتحمـــل  البلديـــات  شـــؤون 
إصدار الشهادات المتعلقة ببيع الشقق أو 
الطبقات سواء على الخارطة أو المباني 
الجاهزة، وهو ما تعارف عليه المطورون 

خالل الفترة الماضية.
العقارييـــن  المطوريـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
فـــي  صعوبـــة  اليـــوم  يواجهـــون  باتـــوا 
إصـــدار هـــذه الشـــهادة، نتيجـــة تقـــاذف 
مســـؤولية إصدارها بين الهيئات البلدية 

وجهـــاز المســـاحة، مما أدى إلـــى تحميل 
المطوريـــن والمنتفعيـــن تكاليـــف وأعباء 

تأخر اإلجراءات وتعقدها.
ورأى أن عرقلـــة إصـــدار هـــذه الشـــهادة 
عبـــر تقاذف المســـؤوليات ال ينســـجم مع 
توجهـــات الدولـــة نحـــو دعـــم وتنشـــيط 
التســـهيالت  العقـــاري، وتوفيـــر  القطـــاع 

المعززة لنموه.
وقـــال: ندعـــو إلـــى ضـــرورة إيجـــاد حـــل 
عاجـــل ينصـــف المطوريـــن والمنتفعيـــن، 
إلـــى  المهمـــة  إعـــادة  مـــن خـــالل  وذلـــك 

حيـــن  إلـــى  مؤقـــت،  بشـــكل  البلديـــات 
توفيـــر الجهـــة المعنية اآلليات المناســـبة 

والحديثة إلصدارها.  
تقـــاذف  اســـتمرار  أن  إلـــى  ولفـــت 
المســـؤوليات ســـيضعف قدرة المطورين 

عن الوفاء بالتزاماتهم، فضالً عن تحميل 
بـــادروا بحجـــز هـــذه  الذيـــن  المنتفعيـــن 
الشـــقق أو الطبقات تكاليف اســـتئجار لم 
تكن في الحســـبان، نتيجـــة تأخر إصدار 

الشهادة عن وقتها المقدر لها.

غازي المرباطي 

14 يوًما “حاسمة” ستزيح الستار عن حزمة الدعم المقبلة
ــم ــ ــدع ــ ال اســـــتـــــمـــــرار  ــد  ــ ــؤكـ ــ تـ الـــمـــعـــطـــيـــات  كـــــل   :”^“ لــــــ  الــــــــــــــذوادي 

أكــد النائــب عبــدهللا الــذوادي أن كل المعطيات الراهنة تشــير إلى وجود حاجة ملحة الســتمرار الدعم الحكومي 
لالقتصاد في أزمة كورونا )كوفيد 19(، وطرح حزمة جديدة “ذكية” سيتم اإلعالن عنها في 14 يوًما المقبلة.

وقـــال الذوادي في حديثه لـ “البالد”: 
إن مسببات استمرار الدعم الحكومي 
لالقتصاد، هي ذاتها المســـببات التي 
الماليـــة  الحزمـــة  طـــرح  إلـــى  أدت 
الحالية، التي شـــارفت على انقضاء 
فترتهـــا المحـــددة لهـــا مطلـــع يوليـــو 

المقبل.
وأشـــار إلـــى أن الحاجـــة إلـــى تمديد 
فتـــرة الدعـــم الحكومـــي نابعـــة مـــن 
علـــى  األزمـــة  تأثيـــرات  اســـتمرار 

االقتصـــاد، التي تتزامن مـــع الزيادة 
اإلصابـــات  أعـــداد  فـــي  المضطـــردة 
والوفيـــات بفعـــل فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد 19(، األمـــر الـــذي قـــد يدفع 
الدولـــة التخـــاذ إجـــراءات احترازية 

أكثر صرامة.
وذكر أن قـــرب موعد انتهاء الحزمة 
الحاليـــة، مـــع وجـــود مخـــاوف مـــن 
قـــدرة  وعـــدم  تســـريحات،  موجـــة 
بعـــض القطاعـــات على دفـــع رواتب 

الموظفيـــن، بات يمثـــل تحدًيا كبيًرا 
أمام الدولة، األمر الذي سيشكل في 
حال حصوله عبًئـــا آخر على الدولة، 
البطالـــة  معـــدالت  مضاعفـــة  عبـــر 

وتحمل كلفة التعويض.
ولفـــت إلى أن أمـــام الدولـــة خياران 
للدعم، هو إما استمرار الدعم بشكله 
الحالـــي، أو عبـــر تقنينـــه وتوجيهـــه 
للقطاعات واألفراد األكثر استحقاًقا، 
وهو التوجه األمثل، الذي سيخفض 

أعباء الدعم على الدولة.
يبـــدو  الدعـــم  تقنيـــن  أن  وأوضـــح 

خيـــاًرا منطقًيـــا، إذا تـــم األخـــذ بعين 
االعتبـــار الفرصة التـــي أتيحت أمام 
الســـوق  أوضـــاع  لدراســـة  الدولـــة 
الدعـــم،  مـــن  األولـــى  الحزمـــة  فـــي 
التـــي كشـــفت عـــن وجـــود عـــدد من 
القطاعـــات التـــي لـــم تتأثـــر باألزمة، 
بل شـــهد بعضهـــا ازدهـــاًرا كقطاعات 
االتصاالت والغـــذاء، والتعرف بدقة 
على القطاعـــات التي تضررت كثيًرا 
بفعل هذه األزمة كقطاعات الفندقة 

والسفر والسياحة وغيرها.
وبيـــن أنـــه بنـــاء علـــى ذلـــك يتضـــح 
المقصـــود من الحزمـــة الذكية، وهي 
تلـــك الحزمـــة التـــي يتـــم توجيههـــا 

للقطاعـــات واألفـــراد األكثـــر تضـــرًرا 
بنـــاء علـــى دراســـة دقيقـــة للســـوق، 
التي من شأنها أن ترشد من تكاليف 
الدعم، وتوجهها في االتجاه الداعم 

الستمرار حركة االقتصاد والسوق.
الحزمـــة  اقتصـــار  ينبغـــي  “ال  وقـــال 
الجديدة من الدعم على المؤسسات 
المتضررة، وإنما ينبغي لها أن تشمل 
بشـــكل  ســـيعود  مـــا  وهـــو  األفـــراد، 
وآخـــر علـــى رفـــع القـــدرة الشـــرائية 
لـــدى المواطنين، ما ســـينعكس ذلك 
وتحقيـــق  الســـوق،  تنشـــيط  علـــى 
الدولـــة لمعـــدالت أكبر مـــن العائدات 

الضريبية”.

عبدالله الذوادي

المرباطي لـ “البالد”: 
تقاذف المسؤوليات 

أضاع حقوق 
المطورين والمنتفعين
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“الزراعة”: ال مخالفات قرب مرفأ عسكر... و“^” تعقب بالصور
أفـــادت وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحرية 
بأنهـــا تابعـــت موضوعـــا نشـــرته صحيفـــة 
مرفـــأ  مـــن  قريبـــة  منطقـــة  عـــن  “البـــالد” 
عســـكر للصياديـــن؛ للتأكد مـــن المعلومات 

المنشورة.
وقالـــت “تبين من خالل زيارة فريق إدارة 
الرقابـــة البحريـــة عـــدم وجـــود مخالفات، 
زيـــارات  بعمـــل  تقـــوم  التفتيـــش  وفـــرق 
ميدانيـــة دورية”. وذكرت أن مرفأ عســـكر 
للصيادين الذي يســـتفيد منه 175 صيادا، 

تـــم االنتهـــاء مـــن تنظيمـــه خـــالل الفتـــرة 
الماضية ضمن الخطة المعدة مسبقا، التي 
أثبتـــت نجاحهـــا فـــي القضاء علـــى جميع 
الصياديـــن  المخالفـــات وتهيئتـــه لخدمـــة 
المســـجلين واالرتقاء بالخدمات المقدمة. 
ونشـــرت “البـــالد” نص رد الوكالـــة بالموقع 

اإللكتروني.

ويعقب المحرر على رد وكالة الزراعة والثروة البحرية بإعادة نشر بعض  «
الصور الملتقطة بعدسة مصور “البالد” التي تثبت وجود مخالفات وإهمال 

بالمنطقة القريبة من مرفأ عسكر للصيادين، من بينها عدم ارتداء بعض 
العمال للكمامات ووجود قوارب مهملة ومخلفات بناء وغيرها من المشاهد 

غير الحضارية وغير البيئية.

تعقيب المحرر

175 صيادا يستفيدون 
من “الفرضة”
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لتنصل الدوحة من االتفاقات وعدم تخليها عن دعم اإلرهاب والتطرف

“التجارة العالمية”: قطع السعودية عالقاتها مع قطر مبرر

اعتبرت منظمة التجارة العالمية، أمس الثالثاء، أن إجراءات السعودية ضد قطر كانت ضرورية لحماية أمنها، مضيفة أن قطع الرياض 
عالقتها مع قطر كان بسبب تنصلها من االتفاقات. كما أشارت إلى أن السعودية سعت من خالل قطع العالقات إلى الحماية من اإلرهاب 

الذي تثيره قطر.

منازعات  تحكيم  فــريــق  ــدر  وأصـ
أمــس  العالمية  الــتــجــارة  منظمة 
رفعته  نــزاع  بشأن  بيانا  الثالثاء 
ــيــق اتــفــاقــيــة  قـــطـــر حـــيـــال تــطــب
المتعلقة بجوانب حقوق  التجارة 
حكما  )تريبس(  الفكرية  الملكية 
الــمــمــلــكــة  إلــــى أن مـــوقـــف  أشـــــار 
تــجــاه قــطــر لــه مــا يــبــرره لحماية 
مــصــالــحــهــا األمـــنـــيـــة األســـاســـيـــة، 
حسب مادة االستثناءات األمنية 
في اتفاقية المنظمة والتي تنص 
على “إمكانية اتخاذ الدولة العضو 
ــة  ــروريـ إجـــــــــراءات تــعــتــبــرهــا ضـ
ــيـــة  ــنـ ــة مـــصـــالـــحـــهـــا األمـ ــايـ ــمـ ــحـ لـ
حالة  وجــود  حالة  في  األساسية 
ــعــالقــات الــدولــيــة  ــوارئ فـــي ال ــ طـ

بينهما”.
إلــى  التحكيم  فــريــق  خــلــص  كــمــا 
ــــى حــمــايــة  أن الــمــمــلــكــة ســعــت إل
وأراضيها  ومؤسساتها  مواطنيها 
والتطرف  اإلرهــاب  تهديدات  من 
المنطقة.  فــي  قطر  تثيرها  الــتــي 
اإلجـــــــــراءات  أن  أيـــضـــا  ووجــــــد 
الشاملة التي اتخذتها المملكة قد 
تمت في وقت وجود حالة طوارئ 
في العالقات الدولية وتستند إلى 
المملكة  قدمتها  مستفيضة  أدلــة 
االتفاقات  قطر  انتهاكات  بــشــأن 
بالتخلي  وااللــتــزامــات  اإلقليمية 
عن دعم العنف واالضطرابات في 

المنطقة.
إلـــى ذلـــك، لــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن 
المملكة  قــطــع  أن  يـــدرك  الــفــريــق 
للعالقات الدبلوماسية والقنصلية 
مع قطر كان ألسباب تنصل قطر 
اإلقليمية  الــريــاض  اتــفــاقــات  مــن 

الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  لمجلس 
ــقــة بــمــعــالــجــة  ــل ــع ــمــت ــة ال ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــن  ــاألمـ اهـــتـــمـــامـــات الـــمـــنـــطـــقـــة بـ
الدوحة  تخلي  وعدم  واالستقرار 
ــم اإلرهــــــــاب والـــتـــطـــرف  ــ عــــن دعـ
الداخلية  الــشــؤون  في  والتدخل 

للدول األخرى.

وثائق مهمة من السعودية

وقـــدمـــت الــمــمــلــكــة تــوضــيــحــات 
بحماية  تــتــعــلــق  مــهــمــة  ووثـــائـــق 
مصالح المملكة األمنية األساسية 

من أخطار سياسات قطر.
المنظمة  تحكيم  فــريــق  واعــتــبــر 
صلة  ذات  التوضيحات  هــذه  أن 
بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي 
قرر الفريق أن ال يقبل وجهة نظر 

قطر بهذا الشأن.
ادعــاءات   5 التحكيم  أسقط  كما 
االدعـــاءات  تضمنتها   6 أصــل  من 
نهاية  في  توصل  فيما  القطرية، 

ــد  ــى اســـتـــنـــتـــاج واحــ ــ ــره إلـ ــريـ ــقـ تـ
ــراءات  اإلجـ بتقديم  يتعلق  فقط 
ــيــة الـــخـــاصـــة بــالــمــلــكــيــة  ــقــضــائ ال
توصية  تــتــطــلــب  ولـــم  ــفــكــريــة،  ال
ــفــريــق أي إجـــــراء مـــحـــدد، في  ال
وقـــت ال يــعــتــبــر هـــذا االســتــنــتــاج 
نافًذا في ظل تقديم المملكة طعنا 

واستئنافا بشأنه.

قرصنة حقوق البث

ــى الـــرغـــم مـــن أن عــــددا من  وعــل
االدعـــــــــــاءات الـــقـــطـــريـــة يــتــعــلــق 
بـ”قرصنة حقوق البث”، فإن فريق 
ــا مـــن تلك  ــ الــتــحــكــيــم لـــم يــجــد أًي
ــاءات تقع داخل  الــحــاالت واالدعــ
ــعـــوديـــة. ورفـــض  األراضـــــــي الـــسـ
ــأن الــمــمــلــكــة تدعم  االدعــــــاءات بـ

القرصنة المزعومة لحقوق البث.
لفريق  المملكة  أكــدت  جهتها،  من 
قوية  حماية  توفر  أنها  التحكيم 
في  بما  الفكرية،  الملكية  لحقوق 

ذلـــك اإلجــــــراءات الــقــضــائــيــة في 
أدلــة  فيها  تتوفر  الــتــي  ــحــاالت  ال
ــراءات،  اإلجــ بــدء  لــدعــم  موثوقة 
مــوضــحــًة أنـــه لــم يــتــم تــقــديــم أي 
النشر  انــتــهــاك حــقــوق  دلــيــل على 
الفكرية  للملكية  السعودية  للهيئة 
ــاذ حــقــوق  ــفـ الــمــعــنــيــة بــضــمــان إنـ

الملكية الفكرية في المملكة.
ــســعــودي  ــدد الـــمـــنـــدوب ال كــمــا شــ
ــدى الــمــنــظــمــة عــلــى أن  ــ الـــدائـــم ل
ــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة  ــمــمــل ال
حماية  فــي  قـــوي  بــســجــل  تتمتع 
مستمرة  وهــي  الفكرية،  الملكية 
وإجراءاتها  أنظمتها  تطبيق  في 
الوطنية بما يتفق كلًيا مع قواعد 
وأن  الــعــالــمــيــة،  الــتــجــارة  منظمة 
عازمة  الوقت  نفس  في  المملكة 
في مواصلة جهودها للتغلب على 
ــتــطــرف،  ــاب وال ــ تــهــديــدات اإلرهــ
حقوق  التحكيم  فريق  أدرك  وقد 
المملكة السيادية في هذا الصدد.

دبي - العربية.نت

منظمة التجارة العالمية 

سيول ـ وكاالت

ذكـــرت وكالـــة يونهـــاب الكوريـــة 
الجنوبية لألنباء، أمس، نقال عن 
مصدر عسكري كوري جنوبي، أن 
كوريا الشمالية نسفت فيما يبدو 
مكتب اتصـــال بيـــن البلدين يقع 
فـــي مدينة كايســـونغ بالشـــمال.

وكانت كوريا الشـــمالية وجهت عدة 
إنذارات للجنوب في األيام األخيرة، 
وهـــددت بتدميـــر مكتـــب االتصـــال 

الذي أنشئ العام 2018.
إعـــالم حكوميـــة،  وســـائل  وذكـــرت 
االثنيـــن، أن جيـــش كوريا الشـــمالية 
إذا  إجـــراء  اســـتعداد التخـــاذ  علـــى 

مضت الجماعات المنشـــقة قدما في 
حملتهـــا إلرســـال منشـــورات دعائية 

إلى كوريا الشمالية.
وقالـــت هيئة األركان العامة للجيش 
الشعبي الكوري الشمالي إنها تدرس 
“خطة عمـــل” إلعادة دخول المناطق 
التـــي أخليـــت مـــن الســـالح بموجب 
اتفاقيـــة بيـــن الكوريتيـــن و “تحويل 

الخط األمامي إلى حصن”.
الشـــمالي  الكـــوري  الجيـــش  وقـــال 
وبشـــكل  بســـرعة  ســـينفذ  “جيشـــنا 
للحـــزب  وأوامـــر  قـــرارات  أي  تـــام 

والحكومة”.

كوريا الشمالية “تنسف” مكتب االتصال مع الجنوبية

القاهرة ـ وكاالت

وســـط اســـتمرار االنتهـــاكات التركيـــة 
الســـيما فـــي ليبيـــا، أكـــد األميـــن العام 
المساعد لجامعة الدول العربية حسام 
زكـــي أن علـــى تركيا إيقـــاف تدخالتها 
في دول المنطقة، قائال “تركيا وإيران 
ال تراعيـــان مبـــادئ حســـن الجـــوار مع 
الـــدول العربيـــة، وتذكيـــان نـــار الفتنة 
والخـــالف”. كمـــا شـــدد فـــي حـــوار مع 
وكالـــة األنبـــاء المصرية الرســـمة على 
أن تدخـــل تركيـــا وإيـــران فـــي الشـــأن 
العربـــي يجـــب أن يتوقـــف. إلـــى ذلك، 
ليبيـــا  فـــي  التركـــي  التدخـــل  أن  أكـــد 
وسوريا والعراق واستجالبها مقاتلين 
وإرهابيين أجانب إلى األرضي الليبية 

مرفوض ومدان عربيا.
وراء  تختبـــئ  تركيـــا  أن  واعتبـــر 

اتفاقهـــا مع حكومة الوفاق الليبية 
لتحقيـــق مصالـــح اقتصاديـــة 

وعســـكرية،  وسياســـية 

مضيفـــا أن طهـــران وأنقـــرة تســـتغالن 
األزمات لدعم الميليشيات.

بـــدوره، ناشـــد رئيـــس مجلـــس النواب 
الجامعـــة  عبدالعـــال  علـــي  المصـــري 
العربيـــة أن تتخذ موقفا واضحا تجاه 
حكومة الوفـــاق الليبية التي “يعتبرها 
البعض شـــرعية ألنها فقدت شـــرعيتها 
الصخيـــرات،  باتفاقيـــة  تلتـــزم  ولـــم 
واستقال منها وزراء”، بحسب تعبيره.
كمـــا أكـــد أن القاهـــرة منفتحـــة علـــى 
األولـــى  والمصلحـــة  األطـــراف  كل 
واألساســـية لمصـــر هـــي حل المســـألة 
الليبيـــة لتعـــود ليبيا واحـــدة وموحدة 
ومســـتقرة؛ ألنهـــا تمثـــل عمـــق األمـــن 
القومي المصـــري. يأتي هذا في وقت 
تتصاعد المواقف الدولية المطالبة 
الخارجيـــة  التدخـــالت  بوقـــف 
فـــي ليبيـــا ونقـــل الســـالح 

والمرتزقة.

تركيا وإيران تذكيان نار الفتنة

الرياض ـ وكاالت

استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية 
في اليمن بسلسلة غارات مواقع عسكرية 
إلطـــالق  ومنصـــات  أســـلحة  ومخـــازن 
الصواريخ الباليستية والمسيرات التابعة 
لميليشـــيات الحوثي في منطقة النهدين 
وجبـــل عطـــان ومناطـــق أخـــرى جنـــوب 
وغرب صنعاء.كما أكد شهود عيان سماع 
دوي انفجـــارات هـــزت العاصمـــة اليمنية 
صباحا، إثـــر عملية القصـــف التي تركزت 
علـــى معســـكرات الميليشـــيات ومخابـــئ 

األسلحة.
دعـــم  تحالـــف  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الشـــرعية في اليمن، العقيـــد الركن تركي 
المالكـــي، أمس الثالثـــاء، اعتراض قوات 
التحالف وتدمير صاروخ بالستي أطلقته 
ميليشـــيات الحوثي من محافظة صعدة 

باتجاه نجران في السعودية.
وأوضـــح المالكـــي أن إطالق ميليشـــيات 

الحوثـــي للصاروخ يمثل محاولة متعمدة 
الســـتهداف األعيـــان المدنيـــة والمدنيين 
األنبـــاء  نقلـــت وكالـــة  األبريـــاء، حســـبما 

السعودية “واس”.
وأشـــار المتحدث باســـم قـــوات التحالف 
إلـــى “اســـتمرار المحـــاوالت الهمجيـــة من 
قبـــل المليشـــيا الحوثيـــة اإلرهابيـــة فـــي 

اســـتهداف األعيـــان المدنيـــة والمدنييـــن 
الدولـــي  القانـــون  بموجـــب  والمحميـــة 
الباليســـتية  بالصواريـــخ  اإلنســـاني 
والطائرات من دون طيار، إذ بلغ مجموع 
الصواريـــخ البالســـتية التـــي تـــم إطالقها 
 313 اعتراضهـــا  وتـــم  المملكـــة  باتجـــاه 

صاروخا بالستيا”.

الحوثيون يواصلون استهداف المدنيين

نجــران باتجــاه  التمــرد  ميليشــيات  أطلقتــه  بالســتي  صــاروخ  تدميــر 
صنعاء.. غارات للتحالف تستهدف مخازن الحوثي

عواصم ـ وكاالت

أمـــس  تركيـــة،  حربيـــة  طائـــرات  شـــنت 
الثالثـــاء، للمرة األولى، غارات على القرى 
والسالســـل الجبليـــة الحدوديـــة الواقعة 
بالقـــرب من بلـــدة حاجي عمـــران التابعة 
لمحافظة أربيل في شمال العراق، تزامنا 
مع قصـــف مدفعي مكثف لقوات الحرس 

الثوري اإليراني.
أرعبـــت  الغـــارات  بـــأن  مســـؤول  وأفـــاد 
ســـكان 10 قـــرى، ودفعتهـــم إلـــى مغادرة 
منازلهـــم نحـــو الوديـــان المجـــاورة، كمـــا 
ألحقت خســـائر مادية جسيمة بمزارعهم 

ومناحلهم.
وأضـــاف أن القصـــف اإليراني يســـتهدف 
الكردييـــن  للفصيليـــن  تابعـــة  مقـــار 
المعارضين للنظام اإليراني، وهما الحزب 
الديمقراطي الكردستاني وحزب الكومله 
الثوري، فيما تســـتهدف الغـــارات الجوية 
التركيـــة مواقـــع منســـوبة لحـــزب العمال 

الكردستاني.
ولـــم يعلن أي من تلك األحزاب عن حجم 
الخســـائر الناجمـــة عـــن الغـــارات، كمـــا لم 
يصـــدر أي موقـــف رســـمي مـــن ســـلطات 

إقليم كردستان العراق بهذا الصدد.
وكانت المقاتالت التركية قد اســـتهدفت 

مقار الحزب ومواقعه، االثنين، في معقله 
بمنطقـــة قنديل، قرب الحـــدود اإليرانية، 
وجبل ســـنجار وبلـــدة مخمـــور بمحافظة 
نينـــوى، إضافة إلـــى مواقعه فـــي منطقة 
الـــزاب الكبير بمحافظة دهوك في أقصى 

شمال شرق إقليم كردستان.

ضربت طائرات تركية أهدافا لألكراد في شمال العراق

خسائر مادية جسيمة.. والغارات أجبرت السكان على النزوح
هجوم تركي إيراني على قرى سكنية شمال العراق

واشنطن ـ وكاالت

فـــي  التظاهـــرات  مـــن  أســـابيع  بعـــد 
الواليـــات المتحـــدة؛ احتجاجـــا علـــى 
مقتـــل المواطـــن األميركي من أصول 
إفريقية، جـــورج فلويد، على يد أحد 
أعضـــاء الشـــرطة فـــي مينيابوليـــس، 
وتزايـــد المطالبـــات بتعديـــل قوانيـــن 
األميركـــي،  الرئيـــس  وقـــع  الشـــرطة، 
الثالثـــاء،  أمـــس  ترامـــب،  دونالـــد 
مرسوما يأمر بإجراء إصالح محدود 

في جهاز الشرطة.
وأوضـــح ترامـــب، بعـــد لقائـــه عائالت 
أفـــراد ســـقطوا ضحيـــة عنـــف قـــوات 
األمـــن، أن القرار يشـــمل منـــع اللجوء 
كانـــت  إذا  “إال  الخنـــق  إلـــى وضعيـــة 

حياة الشـــرطي في خطر”، مضيفًا 
أنـــه “يشـــجع” آالفـــا مـــن وحدات 

الشرطة األميركية على التزام 
“أرقى المعايير المهنية”.

مؤتمـــر  خـــالل  قـــال  كمـــا 

صحافي في واشـــنطن: “نتعاطف مع 
ذوي الضحايـــا الذين قتلوا على أيدي 
الشـــرطة”. وأوضـــح: “وفرنا الوظائف 
وخفضنـــا مـــن البطالـــة فـــي صفـــوف 

السود”.
وأضاف: “بالشـــرطة حققنـــا انخفاضا 
في معدل الجريمة”، مؤكدا: “نعارض 
بشدة خفض تمويل قطاع الشرطة”.

اســـتعادة  “يجـــب  تابـــع:  ذلـــك  إلـــى 
النظام فـــي كافة الواليات األميركية. 
النظـــام  يريـــدون  األميركيـــون 

والعدالة”.
وشـــدد ترامـــب: “ال نريـــد مزيـــدا مـــن 
األميركـــي،  المجتمـــع  فـــي  االنقســـام 
وســـنعمل على استعادة األمن في 

سياتل وبسرعة”.
كمـــا لفـــت إلـــى أن “أوبامـــا 
وبايدن لم يعمال أي شيء 

إلصالح الشرطة”.

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا إلصالح الشرطة
فيينا ـ وكاالت

الوكالـــة  بيـــن  وســـط توتـــر العالقـــات 
وطهـــران،  الذريـــة  للطاقـــة  الدوليـــة 
مـــن  الثالثـــاء،  أمـــس  إيـــران،  حـــذرت 
يتوقـــع  لقـــرار  العكســـية”  “النتائـــج 
اقتراحه خالل اجتماع مرتقب للوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة يحض طهران 
علـــى الســـماح بوصـــول مفتشـــين إلى 
موقعين يشتبه بأنهما كانا يؤويان في 

الماضي أنشطة نووية غير معلنة.
وفـــي رد فعله على القـــرار الذي يتوقع 
خـــالل  أوروبيـــة  دول  تقترحـــه  أن 
اجتمـــاع مجلس حـــكام وكالـــة الطاقة 
الذريـــة، قال مندوب إيـــران لدى األمم 
غريـــب  كاظـــم  فيينـــا،  فـــي  المتحـــدة 

القـــرار  هـــذا  “اقتـــراح  إن  آبـــادي، 
الهـــادف لدعـــوة إيـــران للتعاون 
لآلمـــال  مخيـــب  الوكالـــة  مـــع 

عكســـية  نتائـــج  ويحمـــل 
تماما”.

يشـــار إلـــى أن المتحـــدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة اإليرانيـــة عبـــاس موســـوي 
اتخـــذت  “إذا  أنـــه  اإلثنيـــن  أعلـــن  كان 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذريـــة قرارا 
غيـــر بناء بشـــأن إيران، فمـــن المحتمل 
بمـــا  الوكالـــة  مهـــددا  إيـــران”،  تـــرد  أن 
وصفـــه بــــ “رد متقابـــل”. ولـــم يوضـــح 
موســـوي، طبيعـــة الـــرد اإليرانـــي، لكنه 
لفت إلى أن أعضاء الوكالة “سيخمنون 
ماذا ســـيكون القرار”. من جانبه، اعتبر 
وزيـــر الخارجيـــة اإليراني محمد جواد 
ظريـــف أن “تطـــورات خطيـــرة” تحدق 
باالتفـــاق النـــووي الـــذي انســـحبت منه 
واشـــنطن في 2018. يذكـــر أن الوكالة 
الدولية للطاقـــة الذرية تدرس حاليا 
تقارير تفيد على وجه الخصوص 
تقديـــم  رفضـــت  إيـــران  بـــأن 
بعـــض  حـــول  شـــروحات 

أنشطتها النووية.

إيران تهدد الوكالة الذرية

الجيش اإلسرائيلي 
يقتحم رام اهلل

إسرائيلية  عسكرية  سيارات  اقتحمت 
فــي  هللا  رام  مـــديـــنـــة  الـــثـــالثـــاء  فـــجـــر 
للسيطرة  تخضع  التي  الغربية  الضفة 
منذ  األولى  للمرة  الفلسطينية،  األمنية 
إعالن الرئيس الفلسطيني وقف العمل 
إسرائيل  مــع  واالتــفــاقــات  بالتفاهمات 
ــك، أتلفت  والـــواليـــات الــمــتــحــدة. قــبــل ذلـ
سرية  ــائــق  وث الفلسطينية  األمـــن  أجــهــزة 
تحسبا الجتياحات إسرائيلية على غرار تلك 
الغربية  للضفة  العام 2000  نفذت في  التي 

المحتلة، وفق ما ذكرت مصادر أمنية.
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رام اهلل ـ أ ف ب



لســنا بصــدد الحديــث عن حــارس فريق النجمة ومنتخبنــا الوطني األول لكرة اليد محمد عبدالحســين، فهو 
غني عن التعريف بقوته ونجوميته الفذة في الذوذ عن الخشبات الثالث، واألرقام تشهد له بذلك من خالل 

اإلنجازات التي حصدها من خالل تمثيله للقميصين األزرق واألحمر.

ولكن الحديث ســـينصب على 
اإلصابـــة التي يعانـــي منها في 
الفتـــرة األخيـــرة وتحدث عنها 
النجـــم الدولي علـــى المأل عبر 
حســـاب “بـــي اس اكشـــن” في 
االجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع 
مـــدى  ووضـــح  االنســـتغرام، 
حجـــم المعانـــاة التـــي يعانيهـــا 
منـــذ ذلـــك الوقت حتـــى يومنا 
هـــذا، دون أن يجـــد حـــًا لهذه 
تجمـــد  قـــد  التـــي  المســـألة 
الناصعـــة  الرياضيـــة  مســـيرته 
يشـــعر  كونـــه  وقـــت،  أي  فـــي 

باآلالم بصورة مســـتمرة وغير 
طبيعية.

محمـــد  بقيمـــة  حـــارس 
عبدالحســـين الـــذي يعتبر رقم 
الخليـــج  مســـتوى  علـــى   )1(
واآلســـيوي  العربـــي  والوطـــن 
بدليل اختيـــاره أفضل حارس 
في البطولة اآلســـيوية للرجال 
لكـــرة اليد 19 التي أقيمت في 
األخيـــرة  بنســـختها  الكويـــت 
وحينها احتـــل منتخبنا المركز 
الرابـــع وتأهـــل لمونديال مصر 
2021، كمـــا أنه ســـاهم بخبرته 

وحنكته في تحقيق الميدالية 
التاريخـــي  والتأهـــل  الذهبيـــة 
ألولمبياد طوكيو رغم اإلصابة 
الملمة به، يحتـــاج إليجاد حل 
قـــدم  الـــذي  لاعـــب  حقيقـــي 
والنفيـــس  بالغالـــي  وضحـــى 
الرياضـــة  خدمـــة  أجـــل  مـــن 
الســـنوات  طيلـــة  البحرينيـــة 
الحلـــول  مـــن  بـــدالً  الماضيـــة 
المؤقتة كاالبـــر واألدوية التي 
من شـــأنها أن تؤثـــر وتضاعف 

من حجم اإلصابة مستقبا.
النجمـــة  لنـــادي  تطرقنـــا  إذا 

فإمكاناتـــه تبـــدو محدودة في 
توفيـــر العـــاج لاعبـــه، ولكـــن 
مـــن ممثـــل جالـــة  ننشـــد كل 
الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــئون 
األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  ورئيـــس 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
ووزيـــر  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــئون 
أيمـــن المؤيد ورئيـــس االتحاد 

البحرينـــي لكـــرة اليـــد النائـــب 
بالتدخـــل  إســـحاقي،  علـــي 
خلـــف  والوقـــوف  المباشـــر 
الاعب ودعمه ومساندته في 
محنتـــه هـــذه، حتى يســـتطيع 
الاعـــب مـــن العـــودة لحياتـــه 
مـــن  واالســـتفادة  الطبيعيـــة 
خدماته في الجانب الرياضي، 
وخصوصـــًا أنـــه يمثـــل ركيـــزة 
أساســـية في صفوف منتخبنا 
كـــرة  واســـتحقاقات  الوطنـــي 
اليـــد البحرينية مســـتمرة على 

الصعيد اآلسيوي والعالمي.

من ينصر الدولي محمد عبدالحسين في محنته؟

الحارس محمد عبدالحسين

Sports@albiladpress.com13

أكد مدرب فئة الناشئين لكرة القدم بنادي 
البديع ســـامي عبـــدهللا أن الفئات العمرية 
بحاجـــة للمزيـــد من االهتمـــام نحو عملية 
التطوير المنشـــود لكرة القـــدم في مملكة 

البحرين.
مـــع  اتصـــال هاتفـــي  فـــي  وقـــال ســـامي 
“الباد ســـبورت”: إن العديد من المواهب 
موجـــودة فـــي األنديـــة البحرينيـــة، الفًتا 
إلـــى ضرورة احتوائهـــا وتطويرها وصقل 
إمكاناتهـــا بمـــا يهيـــئ األرضيـــة المثاليـــة 
لارتقاء بمستويات المنتخبات الوطنية.

وأشـــار المـــدرب الوطني إلـــى أنه في هذا 
الموســـم نجح في تقديم موســـم جيد مع 
فريـــق الناشـــئين بنـــادي البديـــع، إذ تصدر 
الـــدور  فـــي  الثانيـــة  المجموعـــة  الفريـــق 
الثانـــي من دوري تحت 18 ســـنة، قبل أن 
تتوقف المنافســـات وتلغى الحًقا بســـبب 

فيروس كورونا المستجد.

وأشـــار إلـــى أن وجـــوده في نـــادي البديع 
ورغـــم الصعوبات من عـــدم وجود ملعب 
صالح للتدريب وغيرها من المعوقات، إال 
أنـــه تمكن من خلق توليفة مناســـبة أشـــاد 
بهـــا الجميـــع وقدمـــت مســـتويات جيـــدة 

طوال منافسات الدوري.
وبيـــن أن البديـــع نـــاد يملـــك العديـــد مـــن 
االهتمـــام  تســـتحق  التـــي  المواهـــب 
واالنضمـــام للمنتخبات الوطنية شـــريطة 
وجـــود الكـــوادر الفنيـــة واإلداريـــة، التـــي 
تحتوي هذه المواهب وتشجعها وتحفزها 
لاســـتمرار فـــي اللعب، وهـــو العامل الذي 

عمـــل علـــى تحقيقه عبر وجوده للموســـم 
األول مع البديع.

وقـــال “زرعت فـــي الاعبيـــن االنضباطية 
وحـــب النادي وحـــب البديـــع، إضافة إلى 
وضع هدف ســـام يتمثل في الوصول إلى 
تمثيل المنتخبات الوطنية وهو ما يسعى 

إليه كل العب بطبيعة الحال”.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، قـــدم ســـامي شـــكره 
لمجلس إدارة نادي البديع برئاســـة رئيس 

النـــادي علـــي الدوســـري، األميـــن المالـــي 
أنـــور الدوســـري، رئيـــس جهاز كـــرة القدم 
الـــذي يواصـــل ويحضـــر  ناصـــر خميـــس 
اإلداري  علـــى  عـــاوة  المباريـــات،  فـــي 
أحمـــد ســـليمان ودوره في نجـــاح الفريق 
ودور  بالاعبيـــن،  واهتمامـــه  بمتابعتـــه 
مســـاعد المدرب خالد أيًضـــا ووقفته معه 
شـــخصًيا، معرًبـــا عن فخـــره بالعمل معهم 
وما تحقق للبديع من تطور على مســـتوى 

فئة الناشئين.
وأعرب المدرب سامي عن شكره لاعبين، 
داعًيـــا إدارة نادي البديـــع للمحافظة على 
هـــذا الجيـــل الـــذي يعـــد مســـتقبل الفريق 

األول بنادي البديع.
وسبق لسامي أن أشرف على فرق الفئات 
العمريـــة بأنديـــة مختلفة منهـــا ناديه األم 
االتحـــاد  االتفـــاق،  التضامـــن،  )الشـــباب(، 

والنجمة والمنامة.

ويملك سامي عبدهللا الشهير بـ”أبو كفاح” 
سيرة تدريبية حافلة في دوريات الفئات 
العمريـــة، إذ درب الفئات العمرية باألندية 
أكثر من 18 عاًما عبر مشـــواره في العديد 

من األندية التي أشرف عليها.
لمســـابقات  العـــام  المســـتوى  وحـــول 
الفئـــات الســـنية ذكـــر ســـامي أهمية وضع 
خطـــة متكاملـــة من قبـــل األجهـــزة الفنية 
للمنتخبـــات الوطنيـــة تقوم في األســـاس 
األول على المتابعة والوجود المســـتمرين 
فـــي تدريبات ومباريـــات الفئات، مشـــيًرا 
إلـــى وجود العديد مـــن الاعبين أصحاب 
القـــدرات المميـــزة لكنهـــا مهملـــة ألســـباب 

مختلفة.
ولفـــت “أبو كفاح” إلى مشـــواره التدريبي 
في الفئات العمرية، مقدًما شكره لصديقه 
العزيز المدرب الســـابق بنـــادي الحد خالد 
المالكـــي الـــذي ســـانده ووقـــف معـــه فـــي 
تلقـــي  إلـــى  إضافـــة  التدريبيـــة،  خططـــه 

النصائح والتواصل معه على استمرار.

سامي عبداهلل: نجاحي يعود إلى زميلي المدرب خالد المالكي

الفردان: نتطلع إلقامة دوري الناشئين رغم تأجيل العربية والخليجية

انطالق موسم الشواطئ مرهون بعودة النشاط

قال عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني للكرة الطائرة رئيس مجلس 
الشــواطئ محمــد الفــردان “إن اإلعــالن عــن خطــة المســابقات المحليــة 
وبدء إعداد منتخب الشواطئ للرجال تعتمد على قرار عودة المنافسات 

الرياضية بعد توقفها؛ بسبب وباء كورونا العالمي )كوفيد - 19(.
االنطاقـــة  أن  الفـــردان  وأضـــاف 
المقـــررة لبـــدء موســـم الشـــواطئ 
كانت مبرمجـــة لتنطلق في يونيو 
الجاري، لكن بسبب توقف النشاط 
فإنـــه ربما تنطلـــق بشـــهر يوليو أو 
أغســـطس المقبليـــن، وفقـــا لقـــرار 
عودة النشـــاط الرياضي وبما يراه 

مجلس إدارة االتحاد.
المجلـــس  أن  الفـــردان  وأوضـــح 
الناشـــئين  دوري  إقامـــة  يعتـــزم 
مـــع الرجـــال رغـــم إلغـــاء النســـخة 

الخليجية األولى لبطولة الناشئين 
والنســـخة العربيـــة الثانيـــة لـــذات 
الفئة؛ بهدف اســـتمرار نشـــاط فئة 
اللعبـــة  ثقافـــة  وزرع  الناشـــئين 
بداخلهـــم، واكتشـــاف المزيـــد مـــن 
العناصـــر وخلـــق أجواء تنافســـية 
لـــدى األندية المشـــاركة، أما دوري 
الرجـــال فينبغي أن يقـــام الختيار 
قائمة المنتخب للبطولتين العربية 

والخليجية.
وأوضح أن خطة االتحاد الســـابقة 

مـــع  التعاقـــد  إلـــى  تهـــدف  كانـــت 
مدربيـــن اثنيـــن، أحدهمـــا لقيـــادة 
الرجـــال واآلخـــر للناشـــئين، ومـــع 
تأجيل بطوالت الناشئين ربما يتم 

التعاقـــد مع مـــدرب للرجـــال فقط 
وأن القرار مرهـــون برؤية مجلس 

اإلدارة.
وذكر الفـــردان أن االعتماد الدولي 
للشـــواطئ  العربيـــة  للبطـــوالت 
من قبـــل االتحـــاد الدولـــي يفرض 
باللعبـــة بصـــورة  زيـــادة االهتمـــام 
أكبر وتوفيـــر مختلف احتياجاتها، 
لكـــن ذلـــك يجـــب أن يتواكـــب مع 
المتاحـــة،  والمـــوارد  اإلمكانـــات 
مؤكـــدا أن المجلـــس خطـــا خطوة 
الرجـــال  دوري  بانطـــاق  كبيـــرة 
الماضـــي،  الموســـم  والناشـــئين 
الـــذي حقـــق نجاحـــا كبيـــرا وأتـــت 
الناشـــئين  منتخـــب  بفـــوز  ثمـــاره 
بلقب النســـخة األولى من البطولة 

العربية ومركز الوصافة.

محمد الفردان 
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التمسـك بفـاضـل عبـاس وكـودي
جمعـــة: طائـــرة المحـــرق تســـعى الســـتعادة اللقـــب الخليجـــي

أكد عضو مجلس إدارة نادي المحرق 
ورئيـــس جهـــاز لعبـــة الكـــرة الطائـــرة 
النـــادي  حـــرص  جمعـــة  عبدالرحمـــن 
للمحافظـــة على كافـــة عناصر الفريق 
األول بطل دوري الدرجة األولى بهذا 
لمواصلـــة  2020؛   -  2019 الموســـم 
مسيرة النجاحات التي حققها النادي.

وأضـــاف جمعة لـ “الباد ســـبورت” أن 
توافقـــا مبدئيـــا لتجديد عقـــد الاعب 
الكاميرونـــي “كـــودي”، الـــذي ال يـــزال 
ولـــم  المملكـــة  أرض  علـــى  موجـــودا 
يغادر إلى باده؛ بســـبب تفشـــي وباء 
كورونـــا )كوفيـــد - 19(، لكن النادي لم 

يحسم المسألة رسميا.
وتابـــع جمعـــة “لقـــد أخبرنـــاه شـــفهيا 

برغبتنـــا فـــي تجديـــد التعاقـــد معـــه 
بعد أن قـــدم عروضا متميزة وشـــكل 
عامة فارقة مـــع الفريق، وللعلم فإن 
الاعب تلقى عرضا )خرافيا( من أحد 

األنديـــة الكوريـــة للعب معه الموســـم 
المقبل 2020 - 2021 لكنه لم يحســـم 
أمـــره، ومع تفشـــي وبـــاء كورونا ربما 
فضل البقاء في البحرين حفاظا على 

سامته وصحته..”.
كافـــة  المرتبطـــة  األمـــور  أن  وذكـــر 
بخطـــة اإلعـــداد والتعاقـــدات معلقـــة 
لحين معرفة موعد انطاقة الموســـم 

الجديد واستكمال الموسم الجاري.
ولدى سؤالنا إياه عن استمرار فاضل 
عبـــاس مع طائـــرة األحام بعـــد تردد 
قـــال  االعتـــزال  فـــي  برغبتـــه  أنبـــاء 
“فاضـــل عباس )ماله بـــد( من المحرق 
ونحن متمسكون به..”، مؤكدا حاجة 
الفريـــق لعناصـــره كافـــة ومـــن بينهـــم 
فاضـــل عبـــاس العـــب الخبـــرة وأحد 
أعمـــدة الفريـــق، لرغبـــة النـــادي فـــي 
المنافســـة بقـــوة على بطولـــة األندية 
الخليجية التي سيشارك فيها بصفته 

بطل الدوري الموسم الجاري.

حسن علي

فاضل عباس عبدالرحمن جمعة

فريق البديع لفئة الناشئين لكرة القدم سامي عبدالله مع خالد المالكي

فتــح االتحاد اآلســيوي لكرة اليد باب المجــال لالتحادات األعضاء 
الراغبــة في طلب اســتضافة البطولة اآلســيوية 23 لألندية أبطال 
الدوري للرجال، والمؤهلة لبطولة الســوبر جلوب بالســعودية 2021 

لتقديم طلباتهم في ذلك.

االتحـــاد  خطـــاب  فـــي  وجـــاء 
اآلســـيوي، الـــذي تحصـــل عليـــه 
موعـــد  أن  ســـبورت”،  “البـــاد 
إقامة البطولة اآلسيوية لألندية 
سيكون بين الفترة من 10 حتى 
أن  علـــى  المقبـــل،  نوفمبـــر   22
يكون آخـــر موعـــد لتقديم طلب 
استضافة البطولة المذكورة في 

موعد أقصاه 20 يوليو المقبل.
وحث “اآلسيوي” من االتحادات 

وشـــروط  عقـــد  علـــى  االطـــاع 
اآلســـيوية  البطوالت  اســـتضافة 
لوائـــح  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
اليـــد،  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد 
ومـــن ثـــم سيباشـــر االتحـــاد عبر 
اللجنـــة التنفيذيـــة فـــي الطلبات 
كلهـــا الختيـــار أفضـــل العـــروض 

المقدمة.
للفـــرق  مشـــاركة  آخـــر  أن  كمـــا   
البطولـــة ذاتهـــا  فـــي  البحرينيـــة 
كانت عبر فريق باربار بنســـختها 
األخيـــرة التي أقيمـــت في كوريا 
البنفســـج  احتـــل  إذ  الجنوبيـــة، 
تعتبـــر  فيمـــا  الســـابع،  المركـــز 
مشـــاركة النجمـــة قبل موســـمين 
هـــي األبرز علـــى صعيـــد األندية 
البحرينيـــة حينمـــا حقـــق المركز 

األول.

من يستضيف آسيوية اليد لألندية 23؟
علي مجيد

الفئات العمرية أحمد مهدي
تحتاج لالهتمام 

والمتابعة.. وفخور 
بما قدمته للبديع

علي مجيد
اإلصابة خطيرة وتحتاج تدخال ودعما 

من ِقبل مسؤولي الرياضة
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الذهاب إلى السينما مجددا في زمن الفيروس التاجي

المكان  السينمات  كــانــت  الــمــاضــي،  فــي 
مسرح  في  جميلة  ليلة  لقضاء  المفضل 
أفــام  ومشاهدة  الليل  بمنصف  مكيف 
فــصــل الــصــيــف الــجــمــيــلــة، والـــيـــوم هــذا 
الـــشـــيء ســيــتــأجــل عــلــى األقـــــل لــمــدة 
من  جديد  بنوع  يبشر  ما  وهــو  شهرين، 
بحسب  األفــام  لعشاق  بالنسبة  المعتاد 
www.cnbc.“ مــوقــع  فــي  جــديــد  مــقــال 

com” الذي جاء فيه:
منذ  العالم  السينما حول  دور  إغاق  تم 
مارس في محاولة لوقف انتشار “كوفيد 
األســتــوديــوهــات  مــعــظــم  أن  كــمــا   ،”19
أفامها حتى  إصـــدارات  أعــادت جدولة 

إلى تاريخ إعادة االفتتاح.
وعــلــى الــرغــم مــن إعـــادة فتح عــدد من 
ساسل األفام األصغر حجًما في بعض 
الواليات، فإن معظم دور السينما الكبيرة 
أواخر  في  أبوابها  فتح  إعادة  ينتظرون 

الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل. 
التاريخ إلى جدول إصدار  ويستند هذا 
عرض  المؤمل  ومن  الحالي،  األستوديو 
إلى  قد وصــل  كــان  الــذي  “تينيت”  فيلم 
السينمات في السابع عشر من يوليو، و 
“مــوالن” الذي كان قد وصل إلى ديزني 

في الرابع والعشرين من يوليو.
رئيس قسم تطوير  نائب  قــال  ذلــك  عن 
ستار  مسرح  فــي  الطعام  تــنــاول  خدمة 
جايسون  تــكــســاس،  فــي  جــريــل  سينما 
أوسترو: كان علينا حًقا أن نغير الطريقة 

التي ندير بها أعمالنا.
من المؤكد أن تجربة الذهاب إلى السينما 
الــشــيء،  بــعــض  مختلفة  تــكــون  ــوف  سـ
وسوف تكون هناك استراتيجيات معينة 
جـــديـــدة ســيــطــّبــقــهــا مــالــكــو الــســيــنــمــات؛ 
فــتــح دور  ــادة  إعــ التمكن مــن  مــن أجـــل 
السينما بأمان، وذلك سيغير الشكل العام 

للسينما.
ــداء  ــ ــتــغــيــيــرات هـــي ارتـ ــن أوائـــــل ال ومــ
ــادات  ــ ــ ــتـــاف اإلرشـ ــع اخـ الـــكـــمـــامـــات، مـ
تضمنت  فقد  ــواليــة،  ال حسب  الصحية 
اإلجـــــــــــراءات الـــشـــائـــعـــة ارتــــــــداء هـــذه 

مع  والموظفين،  العماء  عند  الكمامات 
عند  منها  للتخلص  خاصة  أماكن  توافر 
الــبــاب األمــامــي، ولــكــن مــن الــمــرجــح أن 

ُينتظر منك إحضار القناع الخاص بك.

ــن اإلجـــــــــــراءات الــمــحــتــمــلــة  ــا مــ ــضــ ــ وأي
أساس  الحرارة كجزء  درجة  فحوصات 
ورغم  السينما،  إلــى  الدخول  عملية  من 
ــفــحــوصــات لــيــســت مــثــالــيــة،  أن هـــذه ال
الحاالت  من  التخلص  على  قــادرة  فإنها 

الواضحة لفيروس كورونا. 
واختارت بعض األماكن استخدام قارئ 
يدوًيا  به  الذي يحتفظ  الحرارة  درجات 
لفحص العاملين ورعاة المسح الضوئي، 
ــحــشــود أكـــبـــر حــجــًمــا  ولـــكـــن بــالــنــســبــة ل
تــكــون ممكنة  ال  قــد  الطريقة  هــذه  فــإن 
اســتــخــدام  بــاالعــتــبــار  األخـــذ  مــع  عمليا، 
 IntradEdge“ جهاز  مثل  التكنولوجيا 
and Pyramid Computer”، وهو عبارة 
ــراف تــامــس،  ــ عـــن كــشــك مـــن دون أطـ
يستخدم تقنية التصوير الحراري ويقدم 

قراءات ذكية.

تواجه ضغوطات في العمل بسبب األوضاع العامة.

عودة شخص مهم لحياتك بعد أن ابتعد عنها لفترة.

حاول قضاء أطول وقت ممكن مع العائلة.

احرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

التوتر بدأ يسيطر على عالقاتك بزمالئك في العمل.

حاول أن تستشير أهل الخبرة في أعمالك المقبلة.

تمر بحالة من التوتر بسبب بعض المشكالت.

التعامل بطيبة معظم الوقت قد يوقع بك في مشكالت.

تحظى بتقدير زمالئك ورئيسك في العمل أخيًرا.

يحاول زميل التقرب منك لشدة إعجابه بك.

تواصل العمل يؤدي إلى بعض اإلرهاق والقلق.

تشعر بحالة من الرضا على أدائك اليوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

القحطانــي عبــر حســابه فــي  الفنــان قحطــان  قــال 
“االنســتغرام”، إنه تلقى مالحظــات إيجابية عدة تتعلق 
بتعليقــه ونقــده على بعــض األعمال الفنيــة ومتابعة 
ورصد األنشــطة الثقافية والفنية والتعليق عليها، وبما 

أن المتابعــة في ازدياد، قرر فتح حســاب خاص للتعليق 
على األعمال الفنية والنقد، مرحبا بالمشــاركات في الحســاب 

وإثرائه بالمداخالت الراقية والمفيدة للمنفعة العامة ولكل ما يخدم الســاحة 
.)qahtaniat( الفنية الخليجية والعربية، وعنوان الحساب

أكد الفنان عبدالله ســويد أن الســاحة الفنية ستشــهد في 
العام 2021 نشاطا كبيرا وأعماال متميزة، وستعوض الركود 

الذي حصل في العام 2020؛ بسبب جائحة كورونا.
وأضاف في تصريح لـ “البالد” أن عددا من الفنانين قد بدأوا 

بالفعل في رســم خريطة العام المقبل، وبعضهم ألمح إلى 
تقديــم أعماال درامية ســتناقش أزمــة كورونا، وجــار التعاقد مع 

بعض الكتاب. وفايروس كورونا أصبح قضية الساعة، وسيكون من الخطأ أن ال يتم 
استغالله فنيا وتسليط الضوء على معاناة المجتمعات أثناء الجائحة.

ظهــرت النجمــة ناديــة الجندي فــي لوك جديد، ونشــرت 
صورا لها بالمالبس الرياضية داخل منزلها عبر حســابها 

الشخصي على “إنستغرام”.
وتفاعلــت النجمــة الكبيرة مــع جمهورهــا بصورها التي 

تعكس السعادة والبهجة على وجهها، وكتبت في تعليقها 
عليها: “يا رب التوفيق والنجاح في كل اللي جاي”.

ونالت صور الجندي إعجاب عدد كبير من أصدقائها وجمهورها ومتابعيها، الذين 
تفاعلوا معها بالتعليقات وعالمات اإلعجاب عبر موقع التواصل االجتماعي.

صورة ناديةسويد متفائلحساب القحطاني

“ دراما بحرينية”... برنامج جذب المشاهدين وحقق نجاحا من أول حلقة
من  المشاهدين  مــن  كبير  عــدد  تفاعل 
الــبــحــريــن وخــارجــهــا مــع الحلقة  داخـــل 
بحرينية”  ــا  ــ “درامـ بــرنــامــج  مــن  ـــى  األولـ
ــذي عــرضــه تــلــفــزيــون الــبــحــريــن يــوم  ــ ال
مبارك  إعــداد  الماضي، وهو من  الجمعة 
عصام  مشارك  وإعـــداد  تقديم  خميس، 
وساعد  الخاتم،  عبدهللا  وإخــراج  ناصر 
والموسيقى  شرفي،  منال  اإلعـــداد  في 
ويستعرض  الــقــائــد،  جــمــال  التصويرية 
البرنامج عبر حلقاته األسبوعية مواقف 
وأســـرار  وتــحــديــات،  وإنــســانــيــة  طريقة 
ارتبطت في األعمال الدرامية البحرينية 
ــبــدايــات وحــتــى وقــتــنــا الــحــاضــر،  مــنــذ ال
حيث وصلت تعليقات كثيرة عبر وسائل 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي تــشــيــد بــفــكــرة 
يمثل  كــونــه  الــطــاقــم؛  وجــهــود  البرنامج 
الدراما  لتاريخ  أساسيا  ورافــدا  أرشيفا 
المشاهد  تضع  مهمة  وقــراءة  البحرينية 

بشكل  ساهمت  شخصيات  أمام  النقدي 
األولــى  المامح  فــي رســم  كبير وجــدي 
لــلــدرامــا الــبــحــريــنــيــة، وشــكــلــت نــواتــهــا 

األولى. 
لقد استعرض البرنامج في حلقته األولى 
أول عمل درامي في تلفزيون البحرين، 
“مسلسل”   1977 العام  كــان  في  والــذي 
وسيناريو  تــألــيــف   ”2000 ــعــام  ال قــطــار 
ــكــاتــب األردنــــــي يــوســف أبــو  وحـــــوار ال
ريشة، ومن بطولة عبدالمجيد مجذوب 
وإخراج اللبناني أنطوان ريمي، ويتكون 
البرنامج  15 حلقة، حيث استضاف  من 
راشد  والكاتب  يوسف،  عبدهللا  الفنان 
إضــافــة  الــعــمــل،  عــن  للتحدث  الـــجـــودر؛ 
إلـــى عـــدد مـــن الــفــنــانــيــن واإلعــامــيــيــن 
ردود  نستعرض  يلي  وفيا  والمهتمين.  

فعل المشاهدين وتعليقاتهم: 
جميل  “البرنامج  كتب  إبراهيم  بن  فهد 
ــو تــم عــرضــه عــلــى قناة  ورائــــع، ولــكــن ل

“البحرين لول” لكان أفضل؛ ألن البرنامج 
ــى  األولـ للحلقة  مــشــاهــدتــي  ــال  خـ مــن 
الــدرامــا  أرشــفــة  حـــول  فــكــرتــه  تتمحور 
القناة  تلك  تناسب  وصبغته  البحرينية، 
ــر قــال  لــيــكــون “ قــديــمــا جـــديـــدا” . وآخــ
نستمتع  اللي  البرامج  هذي  فعا  “هللا.. 
يــوم  خــصــوصــا  ونحتاجها  بمشاهدتها 
يــكــون فــريــق الــعــمــل كــامــل مــكــمــل من 

وباقي  والمذيع  والمعد  الفكرة  صاحب 
الطاقم. شكرا للجوكر مبارك خميس”.

وجاء في رسالة وصلت عبر “الواتساب” 
للمذيع عصام ناصر:

“وايد حبيت البرنامج وفكرته وتفاصيله، 
وبيكون مصدر  للتاريخ  يعد عمل  وهذا 
ما  كل  توثيق  في  األجيال  عليه  يعتمد 
مدة  تمنيت  البحرينية.  الــدرامــا  يعني 

أكثر من محور.  وتتناول  أطول  الحلقة 
البرامج تستحق يكون مدتها  مثل هذه 
يملون.  المتابعين  ومستحيل  ساعتين 
تمنيت المداخات مع الشخصيات اللي 
انطرحت عليهم االسئلة وقالوا ما نعرف 
أو ما تذكر، تمنيت تبتر مداخاتهم؛ ألنها 
ما فيها اضافات تثري، مداخلة عبدهللا 
غاية  في  كانت  الجودر  وراشــد  يوسف 

األهمية، مثل هالشخصيات مهم التركيز 
عليها؛ ألنهم عاصروا تلك المرحلة”.

17 يونيو

 1579
 البحار البريطاني فرنسيس دريك 
يرسو في ميناء شمال مدينة سان 
كاليفورنيا،  بــواليــة  فرانسيسكو 
وذلــك أثــنــاء دورانـــه على األرض، 
وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي 

الملكة إليزابيث األولى.

 1795
 القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على باده احتال مصر عسكرًيا.

 1800
الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر.

 1940
المملكة المتحدة وقوات الحلفاء يضطرون لانسحاب من فرنسا.

 1972
إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت األبيض لتورطهم في فضيحة ووترغيت.

 1994
انطاق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الواليات المتحدة.

أسامة الماجد

مداخلة الكاتب راشد الجودرمداخلة الفنان الراحل علي الغرير

قررت أكاديمية الفنون 
والعلوم األميركية إجراء 
تغييرات كبيرة على 

جوائز األوسكار، 
منها تحديد عدد 

المرشحين ألفضل 
فيلم ووضع معايير 
تحدد الحقًا للتمثيل 

والتضمين لتأهل 
األفام. كما أعلنت أيضا 

أنه سيكون هناك 10 
مرشحين ألفضل فيلم 

بدءا من الحفل الرابع 
والتسعين لجوائز 

األكاديمية العام 
.2022

يحتــاج المــرء إلــى شــرب ما ال يقل عــن 7 إلى 8 أكــواب من الماء 
يومًيا لترطيب الجســم، وتعد المياه مســؤولة عن األداء الســليم 

لجميع األعضاء، إلى جانب زيادة الدورة الدموية.

الماء بشكل منتظم على تحسين  أن يساعد شرب  ويمكن 
خايا  إلى  األكسجين  حمل  على  الماء  يساعد  إذ  مناعتك، 
بأكمله  النظام  عمل  تعزيز  على  بــدوره  يساعد  ما  الجسم، 

بكامل طاقته.
- يزيل السموم: من الفوائد المعروفة لمياه الشرب المساعدة 

على طرد السموم من جسمك ومنع تراكمها.
- يعزز النوم: من الفوائد الصحية لمياه الشرب تعزيز جودة 
المنتظم  الــتــرطــيــب  يــعــزز  فــهــو  نـــومـــك، 
ــاج مـــا يـــســـاعـــدك على  ــ ــت ــ وإن
بــدوره  يساعد  مما  الــنــوم، 
في الحفاظ على نظام 

المناعة الصحي.
مـــــــنـــــــحـــــــك   -
شرب  الترطيب: 
من  مناسبة  كمية 
الماء يمكن أن يساعد 
ــاج رطـــوبـــة  ــ ــت ــ عـــلـــى إن
يساعد  مــا  والــفــم،  العين  فــي 
المهيجات  دخــــول  مــنــع  عــلــى 
الجهاز  تهاجم  أن  يمكن  التي 

المناعي.

مياه الشرب لتحسين نظام المناعة

ترجمة طارق البحار
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ترعى stc البحرين، األســـبوع الدولي 
 ،stc لالتصـــاالت كجزء مـــن مجموعة
حيث ستقوم الشـــركة بالمشاركة في 
حلقـــة النقـــاش “االتصـــال في الشـــرق 
األوســـط”. وســـتعقد فعاليات اســـبوع 
االتصـــاالت الدولـــي لمـــدة أربعـــة أيام 
ابتداًء من 15 وحتى 18 يونيو 2020.
كما ستعرض الشـــركة أحدث تقنياتها 
المدعومة ببنيـــة اتصاالت تحتية من 
الطـــراز العالمـــي، ممـــا يجعلهـــا احدى 
الشركات الرائدة في عالم التكنولوجيا 
فـــي المنطقة. وستشـــمل أيضـــا عرضًا 
بالتجزئـــة  البيـــع  لمجموعـــة خدمـــات 
االتصـــال  خدمـــات  مـــن  المتوفـــرة 
والصـــوت والتجـــوال والمراســـلة إلى 

تقنيات المحتوى ومركز البيانات.
كما يقدم األسبوع الدولي لالتصاالت 

العالمييـــن  الصناعـــة  لقـــادة  الفرصـــة 
لتبـــادل األفـــكار حول أحـــدث الفرص 
المتاحـــة فـــي ســـوق العمـــل، بمـــا فـــي 
والشـــراكات  الصناعـــة  أخبـــار  ذلـــك 
المحتملـــة. وســـيتم تنظيم النقاشـــات 
حســـب المواضيع منها محور النقاش 
الـــذي بدأ في يـــوم االثنيـــن 15 يونيو 
والـــذي يركز على إبقـــاء العالم متصالً 
من خـــالل التكنولوجيا، يليه موضوع 
النقـــاش يـــوم أمـــس الثالثـــاء والـــذي 
يناقش المســـتقبل التطبيقي، ويسلط 

الضوء اليوم األربعاء على االتصاالت 
حـــول العالـــم، وتتمحـــور أجنـــدة غـــد 
الخميـــس حـــول كيفية الحفـــاظ على 

المجتمع معا خالل هذه الجائحة.
 stc وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة
البحريـــن نزار بانبيله “نحن فخورون 
بكوننا أول شـــركة اتصاالت إقليمية 
تشـــارك وترعـــى هـــذا المؤتمـــر الذي 
يقام عـــن بعد والـــذي يناقش العديد 
مـــن المواضيع التي تهم هذا القطاع. 
كمـــا يتيـــح لنـــا التواصـــل مـــع قـــادة 
احتياجـــات  وفهـــم  الصناعـــة  هـــذه 
عمالئنـــا بشـــكل أفضـــل والمشـــاركة 
في تبـــادل األفـــكار والمعلومات. كل 
ذلـــك ســـيؤدي إلـــى طـــرح المزيد من 
االبتـــكارات وتحديـــث خدماتنا بكل 

ما هو جديد”.

أطلقـــت شـــركة إبراهيم خليـــل كانو، الوكيل الحصري لســـيارات 
تويوتـــا فـــي البحريـــن، موديـــل تويوتـــا “Highlander” هايبـــرد 

الجديدة كلًيا وذلك في معرض تويوتا بسترة.
وتوفـــر “Highlander”، وهـــي أحدث ســـيارة “هايبـــرد” كهربائية 
ضمن مجموعة ســـيارات تويوتا، مستويات جديدة من الكفاءة 
فـــي فئـــة المركبات الرياضيـــة متعددة االســـتخدامات SUV في 

البحرين. 
 ،”Highlander“ فـــي تطويـــر طـــراز  واســـتندت شـــركة تويوتـــا 
“هايبـــرد” الكهربائيـــة الجديـــدة كلًيا إلـــى معرفتهـــا المتعمقة في 
تطويـــر ســـيارات الــــ “هايبـــرد” الكهربائيـــة، وخبرتهـــا الواســـعة 
فـــي الســـيارات الرياضية متعـــددة االســـتخدامات SUV، توفير 
مســـتويات عالية من الجـــودة وقوة التحمـــل واالعتمادية، إرث 
الشـــركة العريـــق والممتـــد ألكثر مـــن 23 عاًما في مجـــال تطوير 
التقنيـــات الصديقة للبيئة بجانب تصنيع الشـــركة ألكبر عدد من 

طرازات سيارات “هايبرد” الكهربائية في المنطقة.
وتمتـــاز تويوتـــا “Highlander” بـــأداء ديناميكي متقـــدم، وذلك 
بفضـــل نظـــام دفـــع “هايبرد” الكهربائـــي الجديد الـــذي يجمع بين 

مصدريـــن للطاقـــة، ويتألف من محرك بنزين ســـعة 2.5 لتر يولد 
قوة 183 حصاًنا، وموتورين كهربائيين يولدان قوة 191 حصاًنا، 
مع قوة إجمالية تبلغ 240 حصاًنا، وعزم دوران يبلغ 231 نيوتن-

 CVT متـــر. ويقترن هذا النظـــام بناقل الحركة المتغير المســـتمر
بخاصية التبديل المباشـــر، والذي يساهم في تحقيق كفاءة في 

استهالك الوقود تبلغ 20.0 كم/ لتر.
ويمكن أيًضا االختيار بين 3 أنماط للقيادة، والتي تشـــمل النمط 
والنمـــط   ،”NORMAL“ العـــادي  والنمـــط   ،”ECO“ االقتصـــادي 

.”SPORT“ الرياضي

الشـــركة ســـتعرض أحـــدث تقنياتهـــا فـــي الفعاليـــة ســـترة فـــي  بمعرضهـــا  كلًيـــا  الجديـــدة  “هايبـــرد” 
”Highlander“ البحرين” ترعى األسبوع الدولي لالتصاالت“إبراهيم كانو” تطلق تويوتا stc“

“لندن لجراحة الثدي” يطرح قياس المؤشرات الحيوية
طــرح مركــز لنــدن لجراحــة الثــدي خدمــة جديدة تتيــح للعمــاء الحصول 
علــى فحوصــات المؤّشــرات الحيوّيــة ونســب الفيتامينــات في المنــزل. إذ 
تستهدف هذه الخدمة المرضى غير القادرين على زيارة المستشفيات، أو 

من يفضلون عدم زيارتها في ظل ظروف الجائحة الحالّية.

وأعلـــن المركـــز أن هـــذه الزيـــارات 
المنزلّيـــة ســـيقوم بهـــا استشـــاري 
طب عام، والذي ســـيلتزم بأفضل 
وتدابيـــر  التعقيـــم  ممارســـات 
وتضـــم  الصارمـــة،  النظافـــة 
نســـب  قيـــاس  الخدمـــات  باقـــة 
الفيتامينـــات والمعادن األساســـّية 
 )12 و)ب  )د(  فيتاميـــن  مثـــل 
ضغـــط  وفحوصـــات  والحديـــد، 
التنفـــس  والنبـــض ومعـــدل  الـــدم 
البيضـــاء  الـــدم  خاليـــا  وتعـــداد 
وخاليا الـــدم الحمراء، كما تتوافر 
أيًضـــا فحوصـــات متخصصة مثل 

السكري والغدة الدرقّية واإلماهة 
)نسبة السوائل بالجسم( ووظائف 

الكبد.
وقالت مالـــك ورئيـــس الجراحين 
بمركز لندن لجراحة الثدي، ســـارة 
الريفـــي “يشـــتهر المركـــز بحمالته 
عـــن  المبكـــر  للكشـــف  المكثفـــة 
سرطان الثدي، فضاًل عن امتالكه 
أجهـــزة  أحـــدث  مـــن  لمجموعـــة 
فوق  الماموغراموالموجات  أشعة 
الصوتية لتشخيص المرض بدقة. 
ومـــع ذلـــك، وفـــي ظـــل الظـــروف 
الحالّيـــة، فقـــد قررنـــا إضافة هذه 

الرعايـــة  خيـــارات  مـــن  الباقـــة 
لخدمـــة  األساســـّية  الصحّيـــة 
األشـــخاص الذين لم يعـــد الُمحّبذ 
زيارتهـــم المستشـــفيات، ويشـــمل 
ذلك من يعانون من ضعف المناعة 
وكبـــار الســـن وطريحـــي الفـــراش 
ومـــن يعانـــون مـــن صعوبـــات في 
الحركة، أو من يرغبون في تجنب 

الزحام”.
الفحوصـــات  “تمثـــل  وأضافـــت 
الدورّية أحد أهم التدابير الصحّية 
الوقائّية، إذ تســـاعد على مكافحة 
األمراض في بدايتها. فعلى سبيل 

المثـــال، يمكـــن أن تكـــون النتائـــج 
غيـــر الطبيعّية لتعـــداد خاليا الدم 
البيضاء دلياًل على نقص المناعة، 

وإذا تم تشخيص ذلك مبكًرا، فإنه 
يمكننا تجنب اإلصابة بالعديد من 

األمراض”.

وحذرت الريفي من حاالت نقص 
ألننـــا  “نظـــًرا  قائلـــة  )د(  فيتاميـــن 
نعيش في منطقة ذات مناخ حار، 
فإننـــا نميل إلـــى تجنـــب التعرض 
ظـــل  وفـــي  الشـــمس.  ألشـــعة 
األوضـــاع الحالّية، لم يعد بمقدور 
العديـــد مـــن األشـــخاص مغـــادرة 
منازلهـــم كثيـــًرا كمـــا كان يحـــدث 
مـــن قبل، ومـــن ثم فقـــد أّدى ذلك 
علـــى األرجـــح إلى تفاقـــم حاالت 
نقـــص فيتاميـــن )د(. وعالوة على 
ذلـــك، فإنه عادًة ما تعاني النســـاء 
مـــن نقص فيتاميـــن )ب 12(، وهو 
ما قـــد يؤدي إلى حـــدوث تقلبات 
مزاجّيـــة. ويمكـــن بالطبـــع عـــالج 
حـــاالت نقـــص هـــذه الفيتامينات 
تـــم  إذا  بســـهولة  الضرورّيـــة 

اكتشافها مبكًرا”.

سارة الريفي
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هذه الصفحة برعاية

لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  كـــرم 
الشـــرق األوســـط علـــي  “رينـــرز” 
خلف، الشركة البلجيكية الرائدة 
األلمنيـــوم  أنظمـــة  مجـــال  فـــي 
بالبحريـــن،  اإلقليمـــي  ومقرهـــا 
أخيًرا، مســـؤول قســـم التسويق 
فـــي الشـــركة هينـــا خـــان، وذلك 
بمناســـبة إتمامهـــا لــــ 10 ســـنوات 
الشـــرق  “رينـــرز  شـــركة  فـــي 
األوســـط”، ســـاهمت عبرهـــا فـــي 

تحقيق العديد من اإلنجازات. 
وانضمـــت هينـــا خان إلـــى عائلة 
فـــي  األوســـط”  الشـــرق  “رينـــرز 
العـــام 2010، إذ شـــغلت منصـــب 
منســـق تســـويق لمدة 3 سنوات، 
ومـــن ثـــم تدرجـــت عبـــر تطويـــر 
مستواها لتشغل منصب مشرف 
االتصاالت التســـويقية في العام 

.2013
ونظـــًرا للتقدم الذي أظهرته هينا 
خـــان في منصبهـــا، تمت ترقيتها 
إلـــى منصبهـــا   2016 العـــام  فـــي 
الحالي كمسؤول لقسم التسويق 

في الشركة.

خلـــف  عبـــر  المناســـبة،  وبهـــذه 
عـــن تقديـــره لخـــان لمســـاهمتها 
وتعاونها مع الفريق لتطوير عمل 
الشـــركة فـــي البحريـــن ومنطقة 
الشـــرق األوسط، مشـــيًدا بوالئها 
الوظيفيـــة  مهامهـــا  أداء  فـــي 
لتصبـــح جـــزًءا مهًمـــا مـــن فريق 
“رينـــرز الشـــرق األوســـط”، الـــذي 
تعتمد عليه الشـــركة في تحقيق 

المزيد من اإلنجازات.

“رينرز” تكرم إحدى موظفاتها
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الــعــمــاء ــاجــات  احــتــي لتلبية  ــة  ــاص خ فــائــدة  بــنــســب 

“الوطني” يدشن ماراثون عروض القروض الشخصية

الوطنـــي،  البحريـــن  بنـــك  دشـــن 
القـــروض  عـــروض  ماراثـــون 
الشـــخصية الُمقدمـــة بنســـب فائـــدة 
خاصـــة، والتـــي ســـتتوفر للجمهـــور 
لمدة محدودة وســـُتطرح في فروع 
البنـــك على فتـــرات مختلفـــة، وذلك 
اســـتمراًرا لمســـاعيه الراميـــة لمنـــح 
مصرفيـــة  تجربـــة  الكـــرام  العمـــالء 

معززة تلبي كافة احتياجاتهم. 
ُتقـــدم الحملـــة الترويجيـــة الجديدة 
القـــروض  علـــى  مميـــزة  عروًضـــا 
الشـــخصية، التـــي ســـيتم توفيرهـــا 
بشـــكل منفصـــل فـــي شـــبكة فـــروع 
“البحريـــن الوطنـــي” المنتشـــرة فـــي 
أنحـــاء المملكـــة. وانطلـــق ماراثـــون 
العـــروض فـــي فـــرع البنـــك الكائـــن 
بمدينـــة عيســـى، الـــذي تـــم تجديده 
فـــي  العـــروض  مؤخـــًرا، وستســـتمر 
هـــذا الفرع حتـــى تاريـــخ 20 يونيو، 
وســـيتم انتقـــال العـــروض فـــي فرع 
آخر للبنك. وُيمكن للعمالء الراغبين 

بالتعـــرف أكثر على الحملة الجديدة 
وعن الفرع التالي الذي سيستضيف 
العروض المقبلة، بزيارة منصة البنك 
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي 

وزيارة الموقع اإللكتروني للبنك.
األفـــراد  للعمـــالء  البنـــك  يخصـــص 
الراغبيـــن باالســـتفادة مـــن عـــروض 
هذه الحملة، إجراءات سهلة لتقديم 
القـــروض،  علـــى  الحصـــول  طلبـــات 
وإلتاحـــة  ســـريعة.  موافقـــات  مـــع 
عـــروض الحملـــة على نطاق أوســـع، 
يقـــدم البنـــك نســـب فوائد ورســـوم 
تنافســـية باإلضافة إلى فترة سماح 
ُممددة. ويحافـــظ البنك على جودة 

الخدمـــات المقدمـــة لـــزوار الفـــروع، 
فًضـــال عن التزامه بكافة اإلجراءات 
الوقائيـــة التي تتماشـــى مـــع معايير 

ومتطلبات وزارة الصحة.
وقـــال رئيـــس إدارة واســـتراتيجية 
الفـــروع لدى بنـــك البحرين الوطني، 
هـــذه  “تســـتعرض  مصطفـــى  نبيـــل 
الحملـــة حرصنـــا فـــي بنـــك البحرين 
الوطني على اســـتمرار منح العمالء 
األعزاء عروًضا اســـتثنائية وتجربة 
مصرفيـــة مميـــزة. ســـيقوم العـــرض 
الحصـــري بالتنقـــل بين أفـــرع البنك، 
الفـــرع  زيـــارة  العميـــل  يســـتطيع  و 
القائم بالعرض فـــي الفترة المحددة 

للحصـــول علـــى العـــرض التنافســـي 
الشـــخصية  بالقـــروض  الخـــاص 
نولـــي  إننـــا  ممكـــن.  وقـــت  بأســـرع 
اهتماًمـــا  الوطنـــي”  “البحريـــن  فـــي 
خاًصـــا بجودة الخدمـــات ونيل رضا 
العمالء، ونستمر في ترقية خدماتنا 
المصرفيـــة فـــي الفـــروع ومواصلـــة 
اســـتراتيجيتنا  ضمـــن  تطويرهـــا 
المتمحـــورة حـــول تعزيـــز التجربـــة 

المصرفية للعمالء”.
ومـــن جانبـــه، قال رئيـــس المنتجات 
المصرفيـــة بالبنك، أحمد المســـقطي 
“يســـرنا جًدا أن ندّشـــن هذه الحملة 
التي تمتاز بالتشـــويق و تقدم نسب 
فائـــدة منخفضة ورســـوم تنافســـية 
باإلضافـــة إلى فتـــرة ســـماح مطّولة 
تصل حتى 4 أشهر وتأجيل األقساط 
خـــالل أشـــهر رمضان وأعيـــاد الفطر 
واألضحـــى. كمـــا نســـعى أن تســـهم 
هذه العروض فـــي تلبية احتياجات 

الجمهور وخططهم المالية”.
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هينا خان

إلتمامها 10 
سنوات مع الشركة
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السجن لعجوز ظل يغتصب بناته وشقيقته 23 عاًما
حكمــت محكمــة الجنايــات المركزية في أيرلندا بالســجن 20 
عامــا علــى عجــوز يبلــغ من العمــر 75 عامــا؛ إلدانتــه بارتكاب 
جرائم اغتصاب واعتداءات جنســية متكررة على بناته الـ 7 

وشقيقته الصغرى، على مدار 23 عاما.
وذكــرت صحيفــة “ذا أيريــش تايمــز” األيرلنديــة أن المحكمة 
دانــت جيمــس أورايلــي باالعتــداء بالضــرب علــى ضحايــاه، 

وإخضاعهن للتجويع واإلذالل.
وبحسب االدعاء، فقد أنجبت إحدى بنات أورايلي طفال منه 
بعــد أن اغتصبهــا. وقــال القاضي “إنه لوال ســن المدان، لحكم 

عليه بالسجن المؤبد”.
وأضــاف أنــه أخــذ فــي االعتبــار أثنــاء الحكــم عليــه إســاءة 
استغالل مكانته بين الضحايا، والفترة التي استمرت خاللها 
االعتــداءات، واأللــم والضــرر الــذي ال يحصــى، الــذي ســببه 

لضحاياه، مشيدا بـ “شجاعة وشرف وصمود” الضحايا.
وبعد النطق بالحكم، تســاءل الضحايا عن ســبب عدم تدخل 
الســلطات لحمايتهــن مبكــرا، وهل كان الســبب هــو انتماؤهم 

ألقلية األيرلنديين الرحل.
أيرلنــدي،  أصــل  مــن  رحــل  قــوم  هــم  األيرلنديــون  والرحــل 
والواليــات  بريطانيــا  فــي  وبعضهــم  أيرلنــدا  فــي  يعيشــون 
المتحدة، وأكثرهم انتقل إلى الواليات المتحدة أيام مجاعة 

أيرلندا الكبرى بين العام 1845 و1860.
وفــي تصريحــات أمــام المحكمــة بعــد النطــق بالحكــم حثــت 
هيلين، االبنة الكبرى ألورايلي، ضحايا االعتداءات الجنسية 

على مقاومة ذلك “والمضي قدما” نحو محاسبة الجناة.
وقالــت هيليــن “تعرضــت لالعتداءات الجنســية منذ أن كنت 
فــي الرابعــة مــن عمري، لذلــك أود أن أقول إن جميع النســاء، 
بصرف النظر عن نســاء أسر الرحل الالتي انتهكت حقوقهن، 
عليهــن أن يرفعــن الصــوت”. وأضافــت “ال تخفــن كمــا فعلنــا 
نحــن. فلــم نكــن نعلــم إلــى مــن نلجــأ أو إلــى أيــن نذهــب. لــم 
نحصل على تعليم، لم نحصل على أي شــيء. أنا اآلن لســت 

خائفة. سوف يلقى عقاب ما فعله لسنوات”.

أقــدم مصاب بفيــروس كورونا، أمس 
مــن  قفــزا  االنتحــار  علــى  الثالثــاء، 
الطابق الثالث في مقر العزل الصحي 

بمستشفى الحميات في قنا بمصر.
قــام  “مصــراوي”،  موقــع  وبحســب 
صاحــب الـ 58 عامــا باالنتحار لمروره 
إصابتــه  نفســية ســيئة عقــب  بحالــة 

بفيروس كورونا المستجد.
فــي  حجــزه  تــم  قــد  المنتحــر  وكان 
أمــس  ظهــر  قنــا  حميــات  مستشــفى 
االثنيــن، بعــد ظهور أعــراض فيروس 
لتلقــي  نقلــه  وأثنــاء  عليــه.  كورونــا 
نافــذة  إلــى  المريــض  أســرع  العــالج، 
بالطابــق الثالث في المستشــفى وقفز 
وزارة  أن  يذكــر  منهيــا حياتــه.  منهــا 
االثنيــن،  أعلنــت  المصريــة  الصحــة 
تســجيل 1691 حالــة إصابــة جديــدة 
 97 بفيــروس كورونــا، بجانــب وفــاة 
حالــة، ليبلــغ إجمالــي عــدد المصابيــن 

46289 حالة و1672 حالة وفاة.

انتحار مريض “كورونا” 
بمستشفى العزل

دفعــت فتــاة صينيــة طائــرة مــن طــراز 
للخطــوط  تابعــة   ،٣٢٠ إي  “إيربــاص 
هبــوط  لتنفيــذ  الصينيــة  الجويــة 
اضطــراري، بعدمــا حّطمت إحدى نوافذ 
“ميــرور”  صحيفــة  وذكــرت  الطائــرة. 
البريطانيــة، أن فتــاة ُتدعــى لــي، ُيعتقد 
أنهــا كانــت مســتاءة بســبب عالقة حب 
فاشــلة وتخلــي عشــيقها عنها، وشــربت 
كميات كبيرة من مشروب كحولي مركز، 
عواطفهــا.  علــى  الســيطرة  فقــدت  ثــم 
وأظهــرت مشــاهد مصــّورة الفتــاة وهي 
والغضــب،  الهســتيريا  مــن  حالــة  فــي 
بينمــا يحــاول طاقــم الطائــرة والــركاب 

تهدئتهــا، حيث ظهــرت المضيفات وهن 
ُيحاولــن نقلهــا مــن مقعدهــا، بينما كانت 
تبكــي وتلكــم النافــذة المجــاورة لهــا، ما 
أدى لكســرها وفتــح الجزء العلوي منها. 
الهبــوط  إلــى  الطّيــار  دفــع  الــذي  األمــر 
االضطراري، بدون أية مشكلة أخرى، إذ 
لــم يصب أحــد بــأذى، أثناء حالــة الفزع 

في منتصف الرحلة الجوية.
وبّينــت الشــرطة أنها ألقــت القبض على 
الفتــاة بتهمــة مخالفة النظــام العام، كما 
تــم قيــاس مســتوى الكحــول فــي دمهــا 
وقــت الحــادث، الذي بلغت نســبته 160 

مليغرام/ 100 مل.

فتاة تحطم نافذة طائرة وتضطرها للهبوط

6007 أحذية لألطفال في ساحة إيدسفولس خارج مبنى البرلمان النرويجي في أوسلو؛ لتسليط الضوء على وضع األطفال الذين ما زالوا محاصرين في مخيم موريا لالجئين )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

والعلــوم  الفنــون  أكاديميــة  قــررت 
الســينمائية تأجيــل موعــد حفــل توزيع 
جوائــز األوســكار لمــدة شــهرين بســبب 

جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
أبريــل   25 فــي  الـــ93  الحفــل  وســيقام 
 28 الثابــث  موعــده  مــن  بــدال   2021

فبراير، بحسب موقع “ذا فيرج”.
كمــا أعلنــت األكاديميــة عــن أن تأهيــل 
األفالم للمنافسة في الحفل سيمتد إلى 
مــا بعــد تاريــخ 31 ديســمبر النموذجي، 
بحيث تكون األفالم بين 1 يناير 2020 
و28 فبراير 2021 مؤهلة للمنافسة. وال 
يــزال غيــر واضــح كيــف ســيتم تقديــم 
حفــل جوائز األوســكار الـ93 مع انتشــار 
عقــد  وســط  وذلــك  “كورونــا”،  جائحــة 
واالتفاقيــات  المؤتمــرات  مــن  العديــد 
“أوناليــن” عبــر اإلنترنــت، ولكن أخبرت 
شــبكة “إيــه بــي ســي” األميركيــة مجلة 
“فارايتــي” أن اتخــاذ ذلــك النهــج غيــر 

واضح في الوقت الحالي.

أقــدم شــاب إيراني علــى قتل زوجته 
ثــم قطع رأســها وألقاه فــي النهر، قبل 
أن يتوجــه إلى قســم الشــرطة ويقوم 

بتسليم نفسه للسلطات.
وبحسب موقع “إيران إنترناشيونال”، 
قال الزوج “إنه قتل زوجته وهي ابنة 
عمــه، ألنها هربت من المنزل مع رجل 
آخــر بعــد يوميــن فقــط مــن زواجهمــا 

القسري العام الماضي”.
وبعــد عــام من البحث، عثــر عليها في 
مدينــة مشــهد وأخبرهــا أنــه ســامحها 
المنــزل،  إلــى  العــودة  منهــا  وطلــب 

وعندما وصال إلى مدينتهما قتلها.
وينــص قانــون العقوبــات فــي إيــران 
و10   3 بيــن  الســجن  عقوبــة  علــى 
ســنوات، بــدال مــن اإلعــدام أو المؤبــد 
إيــذاء  أو  قتــل  يرتكــب جرائــم  لمــن 
جســدي فــي إطــار العنــف المنزلــي أو 

جرائم الشرف.

تغيير في موعد حفل 
جوائز األوسكار 2021

إيراني يقطع رأس 
زوجته ويلقيه في النهر

تحريــر  مــن  الصينيــة  الســلطات  تمكنــت 
واحد من أغنى الرجال في البالد وعائلته، 
وذلــك بعــد أن أخذوهــم كرهائــن مــن قبل 

مجموعة مسلحة.
ووفــق مــا ذكــرت وســائل إعــالم صينيــة 
محليــة، فقد تم إطالق ســراح هي شــيانغ 
المشــارك  المؤســس  المليارديــر  جيــان، 
فــي “ميديــا”، التــي تعــد واحــدة مــن أكبــر 

الشركات المصّنعة لألجهزة االستهالكية.
الصينيــة  الشــرطة  قــوات  واســتطاعت 

تحريــر جيــان بعــد أن تمكــن االبــن الــذي 
كان محتجــزا مــع األب مــن الهــروب ممــن 
بمــكان  الســلطات  وإعــالم  اختطفوهــم، 

األسرة المختطفة.
وبحســب بيان شــرطة فوشان، فقد نفذت 
عمليــة أمنيــة أســفرت عــن تحريــر جيــان، 
وإلقــاء القبــض على 5 أشــخاص، في تمام 
الســاعة 5 مــن صبــاح االثنيــن بالتوقيــت 
العمليــة عــن أي  المحلــي، دون أن تســفر 

إصابات.

الشرطة الصينية تحرر مليارديرا من أيدي مختطفيه

طاووس في قلعة كوجان في مورفيل ليه بيزييه، بالقرب من بيزيرز 
الفرنسية )أ ف ب(. تم تصنيف شيانغ جيان في مؤشر هورون للثروة للعام 2020، في المركز 41 ضمن قائمة أثرياء 

العالم، بثروة تقّدر قيمتها بـ25.70 مليار دوالر.

عبــد  المصــري  الرئيــس  توقــف 
الفتــاح السيســي، االثنين، بســيارته 
مــن  لعــدد  التفقديــة  جولتــه  أثنــاء 
المشــروعات اإلنشــائية؛ لالطمئنــان 
علــى شــاب أصيــب في حادث ســير 

بدراجة نارية.
وتصــدر هاشــتاغ “السيســي”، موقع 
التواصــل االجتماعــي “تويتــر”، بعــد 
نشــر فيديــو يظهر الرئيــس المصري 

وهو يطمئن على الشاب المصاب.
وقال السيسي للشاب “مش البسين 
خــوز ليــه؟.. المهــم طمنــي عليــك.. 
أنــت كويــس؟ فين زميلــك اللي كان 
ســايق، خلو بالكم من نفسكم”، فيما 
توجــه الشــاب بالشــكر للرئيس على 
توقفــه لالطمئنــان عليــه، كمــا قــدم 

العــالج واإلســعافات  األطبــاء  أحــد 
األولية للشاب.

وســائل  فــي  المتابعــون  وعلــق 
التواصــل االجتماعــي علــى الفيديو 
بالقــول “مصــر فيهــا حاجــات كتيــر 
الجدعنــة  الطيبــة،  النــاس  حلــوة، 
االجتماعــي،  التكافــل  والشــهامة، 
الجيــش  بســيطة،  أحالمــه  شــعب 
مصــر  تاريــخ  العظيــم،  المصــري 
الــذي ال مثيــل لــه في العالــم، وكمان 
الرئيس عبدالفتاح السيســي، أجدع 

وأنظف زعيم في العالم”.
هللا  المحتــرم  “الريــس  آخــر  وقــال 
يحافــظ عليــه، ويبــارك فــي صحتــه 
هــذا الرجــل أكــرم شــعبه جــدا حتى 
اللي في الخارج أتى بهم إلى مصر”.

وسم “السيسي” يتصدر “تويتر”

خضعت عارضة األزياء وملكة جمال 
كولومبيا العــام 2011 دانييال ألفاريز، 

لجراحة بتر ساقها اليسرى.
ونشــرت ألفاريــز صاحبــة الـــ 32 عاما، 
صورا لها وهي تبتســم برفقة أســرتها 

وأصدقائها، رغم خسارتها لساقها.
واضطرت ألفاريز لبتر ســاقها اليسرى 
عقــب اكتشــاف خلــل فــي الشــرايين 
بطريقــة  اســتخدامها  مــن  تمنعهــا 

طبيعية.
وقالــت دانييــال ألفاريــز بحســب صحيفــة “ديلــي ميــل” اإلنجليزيــة “تــم بتر 
ســاقي اليســرى مــع أخــذ مقاســات لتركيــب ســاق اصطناعيــة لــي”. وأتمــت 
دانييال ألفاريز “اتخذت قراري بين وجود ساق ال تعمل أو طرف اصطناعي 

يسمح لي بالرقص مرة أخرى والركض وركوب الدراجة والسباحة”.

بتر ساق ملكة جمال كولومبيا

أورايلي مدان باالعتداء بالضرب على ضحاياه وإخضاعهن للتجويع
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