سمو رئيس الوزراء أوجد حالة

مستقبل واعد لصناعة
الهويات البصرية

من الفرحة الغامرة في أوساطنا
المنامة  -بنا

أكدت رئيس جمعية األطباء البحرينية غادة القاسم،
أن مباركـــة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة ،اعتمـــاد يـــوم
للطبيب البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر كل
عام ،وتخصيص جائزة باســـم ســـموه لتكريم األطباء
البحرينيين المتميزين فـــي البحث العالجي والطبي،
أوجدت حالة من الفرحة الغامرة في جميع األوســـاط

سمو رئيس الوزراء

أمل الحامد

األطباء :جائزة سموه

خلصت فعالية عن “مكانة الحرف

حافز لتطوير األبحاث

البصريـــة” بعنـــوان “التحديـــات

العربـــي فـــي صناعـــة الهويـــات

والتطوير لتأصيل الحرف العربي
في خطابنا البصري والتسويقي”،
إلـــى التأكيـــد علـــى أن مســـتقبل

الطبيـــة ،وذلك في مداخلة لها على تلفزيون البحرين
في برنامج “مجتمع واعي”.
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الهويـــات البصريـــة العربية واعد،

جعفر حمزة

وسام شوكت

كما أنه تطور كثيرًا في الســـنوات
األخيرة.
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انتشار متسارع لـ“كورونا” بين المواطنين

ناصر بن حمد يوجه بدعم الغارمين

ممن صدرت بحقهم أحكام

المانع :أهمية التزام الفرد بمســؤوليته لحفظ نفسه وكل أفراد المجتمع

ضاحية السيف  -المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

أصـــدر ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال

اقتـــداء وتقديـــرا واعتـــزازا بالمواقـــف

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو

األمـــن الوطنـــي رئيـــس مجلـــس أمناء

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

(كوفيـــد)-19

سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة،

بمســـؤوليته لحفـــظ نفســـه وجميـــع

التنســـيق والمتابعة لحملـــة (فينا خير)

الصـــد األول ضـــد الفيـــروس عبـــر

الغارميـــن ممن صـــدرت بحقهم أحكام

جانبـــه ،أكد مدير مشـــروع التســـيير

ضمـــن مشـــروع فاعـــل خيـــر بالتعـــاون

بالمجلـــس األعلـــى للصحـــة المقـــدم

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

مـــدة الوقـــت المســـتغرق لمضاعفـــة

خليفـــة بأنـــه يأتي هـــذا التوجيه لدعم

المنامة  -بنا

اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب مستشار

والمبـــادرات اإلنســـانية لعاهـــل البـــاد

الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي

المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية

وليـــد المانـــع أهميـــة التـــزام الفـــرد

توجيهـــات ســـموه الكريمـــة للجنـــة

أفـــراد المجتمـــع؛ كونه يمثـــل حائط

المعنيـــة بتوزيـــع المســـاعدات لدعـــم

اتباعـــه اإلجـــراءات الوقائية.مـــن

قضائيـــة مـــن المعســـرين والمتعثريـــن

الذاتـــي للمستشـــفيات الحكوميـــة

مـــع وزراة الداخليـــة ووزارة العـــدل

طبيـــب أحمـــد محمـــد األنصـــاري أن

وصرح سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل

للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا،

المواطنيـــن البحرينييـــن الغارميـــن

الوطنيـــة “فينا خير” ومراعاة للظروف

لفيـــروس

كورونـــا

الحـــاالت بيـــن المواطنيـــن خـــال

المؤتمر الصحافي للفريق الوطني للتصدي للكورونا

الشـــهرين الماضييـــن تراوحـــت بين
 27يومـــا إلـــى  11يوما ،مشـــيرا إلى

أنه في  13يونيو الماضي بلغ الوقت

المســـتغرق لتضاعـــف الحـــاالت 11

يومـــا ممـــا يعكس انتشـــار متســـارع

الزياني رئيسا
للمجلس التنفيذي
للسياحة العربية

للفيـــروس بيـــن المواطنيـــن ،ويعزى
ذلـــك إلـــى عـــدم التقيـــد بالتدابيـــر

أكثر من  57مليون دينار كلفة
استقدام األجانب بالتربية سنويا

ممن صـــدرت بحقهـــم أحـــكام قضائية

الوقائيـــة واإلرشـــادات الموضوعـــة
لحفظ سالمة الجميع.

الـــدول العربيـــة فـــي ظـــل الرعاية

خليفـــة ،والتـــي تلقى تقديـــرا وتجاوبا

مجتمعيا كبيـــرا ،ضمن الجهود الكبيرة
والنجـــاح الباهر الـــذي حققتـــه الحملة

اإلنســـانية للمواطنيـــن البحرينييـــن
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الغارمين.
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الوزير ينزل الميدان تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء :خطوات عملية للمشروع اإلسكاني

األربعـــاء  17يونيـــو  2020بـــأن تقريـــرًا

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

حـــول هـــذه الزيـــارة وأولوية المشـــروع

مروة خميس

رئيـــس مجلـــس إدارة هيئـــة

اإلســـكاني ســـيرفعه إلى رئيس الوزراء

البحرين للسياحة والمعارض زايد

أشار عضو مجلس النواب ممدوح الصالح إلى أن عدد الموظفين األجانب

صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن

للمنظمـــة العربيـــة للســـياحة لمـــدة

فيمـــا يبلـــغ عـــدد الموظفين األجانـــب المنهيـــة عقودهم نحـــو  370موظفا،

يوم االثنين المقبل.

اختيـــار الوزيـــر فـــي إطـــار ســـعي

برلماني نشـــرته “البـــاد” أن المجموع الكلـــي لتكاليف اســـتقدام الموظفين

المكتسبات الســـياحية الرائدة في

من رواتب وتذاكر ســـفر ورســـوم عمل وعالوات على أقل تقدير 57مليون

الزياني لرئاسة المجلس التنفيذي

الذيـــن ما يزالون يشـــغلون وظائف في الوزارة يبلـــغ عددهم  3716موظفا،

ســـلمان آل خليفة في اجتماع المجلس

 4ســـنوات قابلـــة لتجديد.ويأتـــي

وأوضـــح الصالـــح فـــي تعيقبه علـــى رد وزيـــر التربية والتعليم على ســـؤال

وتطـــرق الوزيـــر إلـــى أن زيارتـــه التـــي

مملكـــة البحريـــن الدائـــم لتحقيـــق

األجانـــب فـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم ( 3716موظفا أجنبيا) مـــع عوائلهم

قطـــاع الســـياحة علـــى المســـتوى
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و 694ألفا و 616دينارا سنويا.

تمـــت قبـــل عاميـــن للقريـــة ركـــزت على
النظـــر فـــي خيـــار تحديـــد األرض التـــي

سيقام عليها المشـــروع ،فالقرية ،ورغم

صغـــر مســـاحتها ،إال أنـــه تعتبـــر منطقة

متشابكة بين السكنية والحزام األخضر

 2700نزيل إجمالي المستفيدين من “العقوبات البديلة”
ابراهيم النهام

هذه الزيارة هي األولى ونركز على تنفيذ المشروع

واالســـتخدامات األخرى ،واعـــ ًدا الحمر

االعتبار للطلبات القديمة إال أنها ليســـت

المنطلـــق األول وقال“ :حصرنا طلباتكم

مـــن رب العالميـــن فهذه الطلبـــات يمكن

األهالي بأن هذه الزيارة يمكن اعتبارها
والتي بلغت حتى هذا العام  92طل ًبا ،مع

كثيـــرة ..إذا تيســـرت األمـــور وبتوفيـــق
استيعابها في المشروع.

“كريدي مكس” و“بنفت” توفران الدفع في “لولو”
المنامة  -شركة كريدي مكس

قالـــت رئيســـة المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق

جاء ذلك على هامش الندوة النقاشية المعنونة

فـــي تطبيـــق قانـــون العقوبـــات البديلـــة ،ألثرها

أعلنت كل من شركة كريدي مكس وشركة

قانـــون العقوبـــات البديلـــة بلـــغ  2700نزيل من

والـــذي نظمه مجلـــس النائب إبراهيـــم النفيعي

العالقـــات االســـرية ،ونيـــل الحقـــوق المختلفـــة

عبـــر المحفظة اإللكترونيـــة “”MaxWallet

بقية الروافد التي تعزز حقول حقوق اإلنســـان

“لولو هايبر ماركت”.
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الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل

األهالي فـــي زيارة قام بها للقرية صباح

بـــن عيســـى آل خليفة ،تـــم اختيار

» »كشف وزير األشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني
عصام خلف عن إنجاز  % 80من
مشروع تطوير حديقة المحرق
الكبرى وذلك تمهيدا الفتتاحها
في النصف الثاني من العام
الجاري.

لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو

األولى للمشروع ،وفي الوقت ذاته ،أبلغ

البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد

تطوير حديقة المحرق الكبرى

العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول

خطوات عملية ستبدأ لوضع التصورات

الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن عاهل

الفترة االستثنائية.

الوطنية لـ “فريق البحرين” بقيادة ولي

يعقـــوب الحمـــر أهالـــي الصالحية حول
مشـــروعهم اإلســـكاني مؤكـــ ًدا علـــى أن

المنظمة العربية للسياحة بجامعة

بتخفيـــف االكتظـــاظ بالســـجون ،خاصـــة بهذه

ســـلمان آل خليفة ،وتماشيا مع الجهود

طمـــأن وزيـــر اإلســـكان المهندس باســـم

البحرين في دعـــم ورعاية لبرامج

كال الجنســـين ،موضحـــة أنـــه عدد كبير ســـاهم

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن

سعيد محمد من الصالحية | تصوير :رسول الحجيري

تقديـــرا للمكانـــة ودور مملكـــة

االنســـان ماريا خوري بأن عدد المستفيدين من

قبـــل الحكومـــة بقيادة رئيـــس الوزراء

الحمر ألهالي الصالحية 92 :طلبا إسكانيا لكم

المنامة  -وزارة الصناعة والتجارة

العربي والعالمي.

مـــن المعســـرين والمتعثريـــن ،وذلـــك

آل خليفـــة والجهـــود الكريمـــة مـــن

بـ”جائحـــة كورونـــا وحقوق االنســـان بالبحرين”

عبر تطبيق (زوم) ،بمشـــاركة النائب عمار البناي

وعدد من النشطاء السياسيين واإلعالميين.

ورأت خـــوري أن البحريـــن تتجـــه الى التوســـع

ركائز برج “سبايرال أوركيد”
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» »أعلنت شركة البالد العقارية
لالستثمار عن االنتهاء من
مرحلة وضع األساسات
والركائز الرئيسة في مشروع
البرج المميز “سبايرال أوركيد
السكني” الواقع في مشروع
“واتر جاردن سيتي”.

إيجابـــي مـــن تعزيز لحقـــوق االنســـان وتوطيد

بنفت عن توفيـــر خدمة الدفع اإللكتروني

كالصحيـــة واالجتماعية وغيرهـــا ،يضاف إليها

و”( ”BenefitPayبنفـــت بي) في مجموعة

المختلفة.

تفعيل قانون قيصر
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» »فرضت الواليات المتحدة أمس
األربعاء عقوبات على الرئيس السوري
بشار األسد وزوجته أسماء من ضمن
المرتبطين بالنظام السوري ،متوعدة
بمواصلة حملتها الواسعة للضغط
على دمشق في إطار ما يعرف بـ
“قانون قيصر”.
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الكاريكاتير شغف الطفولة
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» »يقال :قد ال توجد أي طريقة أخرى
لفهم اإلنسان إال من خالل الفن”
وربما الفنانة هاجر الفضالة
منهجا من
ً
اتخذت هذه العبارة
خالل الرسم الكاريكتوري الذي
تجد بأنه شغف الطفولة ومصدر
اإلبداع.

أحمد سيادي

عبدالواحد الجناحي

جوزير روباواال

قرعة بطولتي آسيا للناشئين والشباب ...اليوم
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» »تقام اليوم (الخميس) مراسم
سحب قرعة بطولة آسيا
للناشئين (تحت  16عامً ا) وبطولة
آسيا للشباب (تحت  19عامً ا)
 ،2020وذلك في مقر االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم ،وستبث
باالتصال المرئي عن بعد.

()03

البحرين تهنئ سيشل بالعيد الوطني

أمر ملكي بتعيين ممثلي البحرين

المنامة  -بنا

في “استشارية التعاون”

بعث عــاهــل الــبــاد صــاحــب الجاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء
صــاحــب السمو الملكي األمــيــر خليفة بن

سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد

المنامة  -بنا

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
صــاحــب السمو الملكي األمــيــر سلمان بن

صـــدر عن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد

العربية كل من :الشـــيخة مريم بنت حسن آل خليفة،

 2020بشـــأن تعييـــن ممثلـــي مملكـــة البحريـــن فـــي

الدكتـــور عبـــدهللا خليفـــة الـــذوادي وأحمـــد صبـــاح

بـــن عيســـى آل خليفـــة أمـــر ملكـــي رقـــم ( )23لســـنة

حمد آل خليفة ،برقيات تهنئة إلــى رئيس
جمهورية سيشـل داني فور ،وذلك بمناسبة

الهيئة االستشـــارية للمجلس األعلى لمجلس التعاون

ذكــرى العيد الوطني لبالده .وبعث رئيس

لـــدول الخليـــج العربيـــة .ونصـــت المـــادة األولى من

الـــــوزراء وســمــو ول ــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

األمـــر الملكي :يعيـــن أعضاء في الهيئة االستشـــارية

برقيتي تهنئتين مماثلتين إلى نائب رئيس

للمجلـــس األعلـــى لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج

جمهورية سيشل فينسنت ميريتون.

ناصر يوســـف العمادي ،الســـيد علي عبدهللا العرادي،

السلوم .وتكون مدة عضويتهم في الهيئة  3سنوات.

وجاء في المادة الثانية من األمر الملكي :على رئيس
مجلـــس الوزراء تنفيـــذ أمرنا هذا ،ويعمـــل به اعتبارا

من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

جاللة الملك
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يوم الطبيب البحريني أوجد حالة من الفرحة الغامرة في أوساطنا

رئيس األطباء :جائزة ســمو رئيس الوزراء حافز للتنافس الشــريف فى تطوير األبحاث الطبية

المنامة  -بنا

الزياني :الجميع
يجتهدون لتقديم
خدمات جليلة تسهم
فى االرتقاء بالوطن

أكـــدت رئيـــس جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة غـــادة

القاســـم ،أن مباركـــة رئيس الوزراء صاحب الســـمو

الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة ،اعتماد
يـــوم للطبيـــب البحريني فـــي أول أربعاء من شـــهر

نوفمبـــر كل عـــام ،وتخصيص جائزة باســـم ســـموه

لتكريم األطبـــاء البحرينيين المتميزين في البحث

العالجي والطبي ،أوجدت حالة من الفرحة الغامرة
فى كافة األوساط الطبية.

وأضافـــت أن تخصيـــص يـــوم لالحتفـــال بالطبيب

وتخصيـــص جائـــزة تحمـــل اســـم ســـموه لتكريـــم

ودفعهـــا لبـــذل كل مـــا فـــى وســـعها للحصـــول على

العالجـــي والطبـــي ،وأضـــاف فـــى مداخلـــة “فـــى

البحرينـــي أكبر حافز لألســـرة الطبيـــة فى البحرين

للقيادة الرشـــيدة وعلى رأسها عاهل البالد صاحب

شرف الفوز بهذه الجائزة التي تحمل اسم صاحب

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ،ورئيس
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن
ســـلمان آل خليفة ،وولي العهـــد نائب القائد األعلى
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة
علـــى دعمهـــم الكبيـــر للقطـــاع الصحي فـــي مملكة

البحرين.

الدالل :تأثير معنوى
كبير على نفوس
األطباء وبمثابة رد
الجميل لهم

الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء وتهـــدف إلى تكريم

فيـــروس كورونـــا وذلك ليـــس بجديد علـــى الكادر
الطبـــي فـــي البحريـــن المعـــروف بمواقفـــه وتميزه

األطباء البحرينيين المتميزين.

ونوهـــت بـــأن تخصيـــص جائزة باســـم ســـموه تعد

كان البـــد منهـــا لمـــا يقدمـــوه األطبـــاء مـــن خدمات

والتنافس الشريف بين الجميع فى تطوير األبحاث

وقال“ :إن الجميع فـــى البحرين يجتهدون لتقديم

بمثابـــة الحافـــز لبـــذل المزيد مـــن الجهـــد والعطاء

الطبية التى تشـــجعها وتدعمها جمعية األطباء لما
لهـــا من تأثير إيجابي علـــى تطوير القطاع الصحي

جليلة.

خدمـــات جليلـــة تســـهم فـــى االرتقـــاء بالوطـــن،

والبحريـــن تقدر دائمـــا أبناءها من خالل تخصيص

الـــوزراء صاحب الدعم األكبـــر والالمحدود لجميع

الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة ،على

بالنهـــار مـــن أجـــل ســـامة المجتمـــع ،وقـــال إنهـــم

يعود بالنفع على مملكة البحرين وشعبها.

بالشـــكر والتقديـــر لرئيـــس الوزراء صاحب الســـمو
مباركـــة ســـموه باعتمـــاد يـــوم للطبيـــب البحرينـــي

صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء ،والتى تمثل

رؤية ثاقبة للحكومة الموقرة برئاسة سموه.

وقالـــت “ :تعجز الكلمات عن شـــكر صاحب الســـمو
الملكـــي رئيس الـــوزراء على هـــذه المبـــادرة وتلك

الجائـــزة التى جاءت فى وقـــت بالغ األهمية لما لها
سمو رئيس الوزراء

مـــن تأثير معنـــوى كبير على نفـــوس األطباء وهى

الجليلـــة مـــن أجل الوصـــول بالبحرين إلـــى منطقة

بأنفســـهم ويتصـــدرون الصفوف دفاعً ا عن ســـامة

العامليـــن فى هـــذا القطـــاع الحيوي ،وأنهـــا مبادرة

ومن جانبه ،توجه الكاتب الصحفى هشـــام الزياني

تحقق لألطباء من تكريم وتقدير مجتمعي.

كانـــوا فـــى الصفـــوف األماميـــة لمواجهـــة جائحـــة

لدن ســـموه تأتي تجســـيدا لمشـــاعر المجتمع تجاه

وأعرب عن شـــكره للطواقم الطبيـــة الذين يعملون

الصحـــي ،وأكـــدت أن لســـموه دورا كبيرا فى كل ما

ونوهت “فى البرنامج “ إلى أن األطباء البحرينيين

البرنامـــج التلفزيوني” أن تلك المبادرة الكريمة من

وقالـــت إن جميـــع األطبـــاء البحرينييـــن كانـــوا في

القطاعـــات فـــى مملكـــة البحريـــن خاصـــة القطـــاع

استثنائي فى جميع المؤسسات الطبية.

األطبـــاء البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي البحـــث

واالرتقـــاء بمســـتوى العامليـــن في مهنـــة الطب بما

انتظـــار مبـــادرة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

الماضـــي مع بداية انتشـــار فيروس كورونا بشـــكل

المهني ،وأكدت أن األطباء كانوا فى حاجة لمبادرة

وأعربـــت فـــى مداخلة لها لبرنامـــج “مجتمع واعي”
علـــى تلفزيـــون البحرين مســـاء أمس ،عن شـــكرها

لتقدير وتكريم الكادر الطبي الذي عمل منذ فبراير

الجوائز التقديرية والتشجيعية بما يسهم فى بذل
مزيد من الجهد والعطاء العمل”.

فـــى ظل أزمـــة فيـــروس كورونا ويواصلـــون الليل
يســـتحقون كل التقديـــر واإلمتنان علـــى خدماتهم

األمان الصحي.

وبدورهـــا ،قالـــت عضـــو مجلـــس الشـــورى طبيبـــة

بمثابـــة رد الجميل لهؤالء األطبـــاء الذين يضحون
الجميـــع” ،وأضافـــت“ :إن ثقافـــة التكريـــم ليســـت

بغريبـــة على صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء

األســـنان ابتســـام الدالل إن مباركة صاحب الســـمو

الـــذى دومـــا يحرص علـــى تكريم أبنائـــه وبناته من

أول أربعـــاء مـــن شـــهر نوفمبـــر كل عـــام كيـــوم

ورأت أن جائـــزة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

باســـم سموه لتكريم األطباء المتميزين في البحث

تطويـــر منظومة البحـــث العلمـــي بالمملكة وتوفير

الطبـــي ،وأكـــدت أنهـــا بمثابة وقفة وطنيـــة بامتياز

يعزز من قدرات البحرين صحيا.

الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة اعتماد

المواطنين فى مختلف المجاالت. :

مخصـــص للطبيـــب البحرينـــي وتخصيـــص جائزة

الوزراء لألطبـــاء البحرينيين المتميزين تصب فى

العلمـــي العالجـــي والطبـــي ،أثلجـــت صـــدور الكادر

بيئـــة بحثيـــة مناســـبة لتطوير القطـــاع الصحي بما

دعم الغارمين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية
ناصــر بــن حمد يوجه لتنســيق التعــاون بين “فينا خيــر” و“الداخليــة” و“العدل”
في حملة فينا خير إلى مســـتحقيها من أصحاب الحاالت

ضاحية السيف  -المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

اإلنســـانية والمتضررين جراء األوضـــاع الراهنة والعاجلة

أصـــدر ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس مجلـــس أمناء

محمد بن مبارك يشيد بكتاب المحامي حاتم الزعبي

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن

المنامة  -بنا

والمتابعـــة لحملـــة فينا خيـــر المعنية بتوزيع المســـاعدات

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس

والتقديـــر للبحريـــن ،ولمـــا لقيه

بـــن مبـــارك آل خليفـــة بمكتبـــه

حفـــاوة وترحاب جعلت منها له
ً
ً
ومركزا
موطنا إلقامته
ولعائلته

الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمـــد
بقصـــر القضيبيـــة ،المحامـــي

حاتم الزعبي الذي أهدى سموه
نســـخة من مذكراته في الكتاب

الذي أعده تحـــت عنوان “قصة

إرادة وعزم وأمل” والذي يروي
فيـــه قصـــة حياتـــه ومراحلهـــا

المختلفـــة

الخاصـــة

منهـــا

والمهنية ،وتجاربه وخبراته في
مزاولة المحاماة واالستشارات

القانونيـــة،

والقطاعيـــن

االقتصادي والمالي.

وخالل اللقاء ،أعـــرب المحامي
حاتـــم الزعبـــي عـــن الشـــكر

مـــن قيادتهـــا وشـــعبها مـــن

لممارســـته أعماله االستشـــارية

والقانونية.

وفـــي معـــرض ترحيبـــه هنـــأ

ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك
ال خليفـــة المحامـــي حاتـــم
الزعبـــي علـــى ما تضمنـــه كتاب
ً
معربـــا عـــن تقديـــره
مذكراتـــه

لمســـيرة حياتـــه ومـــا حققـــه
ً
مشـــيدا
خاللهـــا مـــن نجاحـــات،

ســـموه بإســـهاماته فـــي تطويـــر
مهنـــة المحاماة واالستشـــارات

القانونية.

مسبوقة.

وبيـــن الســـيد أنه بناء علـــى هذه التوجيهـــات الكريمة من
َّ

حمد آل خليفة ،توجيهات ســـموه الكريمة للجنة التنسيق

قبل ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،تم التنســـيق
مـــع وزراة الداخليـــة ووزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية

لدعـــم الغارمين ممـــن صدرت بحقهم أحـــكام قضائية من

واألوقاف ،حيث تم تخصيص مبلغ وقدره  330ألف دينار

المعسرين والمتعثرين ضمن مشروع فاعل خير بالتعاون

من مساهمات الحملة الوطنية “فينا خير” لصالح مشروع

مـــع وزراة الداخليـــة ووزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية

فاعل خير الـــذي أطلقته وزارة الداخلية لتمكين أصحاب

واألوقاف.

األيادي البيضاء من التبرع بمبالغ مالية لصالح المعسرين

وصرح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفـــة بأنه يأتي

والمتعثريـــن ،ممـــن صـــدرت بحقهـــم أحـــكام قضائية بعد

هـــذا التوجيه لدعم المواطنين البحرينيين الغارمين ممن

صدرت بحقهم أحكام قضائية من المعسرين والمتعثرين،

سمو الشيخ ناصر بن حمد

اإلنســـانية لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن

مـــن جانبه ،تقدم األمين العام للمؤسســـة الملكية لألعمال

وذلـــك اقتـــداء وتقديـــرا واعتـــزازا بالمواقـــف والمبادرات
عيســـى آل خليفـــة والجهـــود الكريمـــة من قبـــل الحكومة
بقيـــادة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

خليفة بن سلمان آل خليفة ،وتماشيا مع الجهود الوطنية
لــــ “فريق البحريـــن” بقيادة ولي العهد نائـــب القائد األعلى
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ،والتـــي تلقى

تقديـــرا وتجاوبـــا مجتمعيا كبيـــرا ،ضمن الجهـــود الكبيرة
للحـــد من انتشـــار فيروس كورونـــا ،والنجـــاح الباهر الذي
حققتـــه الحملـــة الوطنيـــة “فينا خيـــر” ومراعـــاة للظروف

اإلنســـانية للمواطنيـــن البحرينييـــن الغارميـــن الذيـــن

مباحثات بحرينية مصرية بشأن تطورات األوضاع

في ظل ما يمر به العالم أجمع من ظروف استثنائية غير

اضطرتهـــم الظـــروف للوصـــول إلـــى وضـــع مؤســـف رغما

عـــن إرادتهم ،ومن منطلق الحـــرص المخلص على إدخال

الفرحة والبهجة على قلوبهم وقلوب أسرهم.

اإلنســـانية رئيس لجنة تنســـيق الجهود والمتابعة المعنية
مصطفى الســـيد بتوزيع المســـاعدات في الحملة الوطنية

فينا خير بخالص الشـــكر والتقدير إلى ســـمو الشيخ ناصر
بـــن حمـــد آل خليفة علـــى هذه اللفتـــة اإلنســـانية الكريمة

مـــن ســـموه تجاه فئـــة مهمة مـــن المواطنيـــن البحرينيين
الغارميـــن ممـــن صـــدرت بحقهـــم أحـــكام قضائيـــة مـــن

المعســـرين والمتعثريـــن ،حيـــث تعكس هـــذه التوجيهات
الـــدور اإلنســـاني الكبير الذي يقوم به ســـمو الشـــيخ ناصر
انطالقـــا مـــن المهـــام التـــي يضطلـــع بهـــا ســـموه كممثـــل

لجاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وكرئيس لمجلس أمناء

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية ،والتي يقودها سموه
بـــكل كفـــاءة واقتدار ،ولتجســـد حـــرص ســـموه المخلص

على ضـــرورة توجيـــه مســـاهمات المواطنيـــن والمقيمين

دراســـة أوضـــاع المحكوميـــن المعســـرين والمتعثريـــن
وإدراجهم في البرنامج بحســـب الضوابط واالشـــتراطات
لمســـتحقيها بعـــد التدقيق على هذه الحـــاالت والتأكد من

توافر االشتراطات الالزمة في هذا الشأن.

وقال السيد إن هذا الدعم يأتي ضمن المرحلة الثالثة من
لجنة التنســـيق والمتابعة لحملة فينا خير المعنية بتوزيع
المســـاعدات ،حيـــث اعتمـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد

آل خليفـــة حزمـــة من المشـــاريع التي تصـــب في مصلحة
المواطنيـــن والمتضرريـــن مـــن جائحـــة كورنـــا بميزانيـــة
قدرهـــا  17,43مليون دينار تشـــمل دعم الفئات المحتاجة

واألســـر المنتجـــة وأصحـــاب األعمال غير المســـجلين في
نظـــام التأمينـــات وتوفيـــر حواســـيب آليـــة للطـــاب مـــن

األســـر المحتاجة ،والمســـاهمة في تعقيـــم وتطهير المدن

والقرى ،وتوفير ســـال غذائية ضمن مشروع غذاؤك في
بيتك ،ودراســـة إنشاء مركز لدراسة وعالج األوبئة ودعم
البرمجيات وتقنيات التعلم عن بُعد ودعم الغارمين.

المنامة  -وزارة الخارجية

ً
هاتفيا من
اتصال
تلقى وزير الخارجية عبداللطيف الزياني ،أمس،
ً

وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

وتم أثناء االتصال اســـتعراض مســـار العالقـــات األخوية الوطيدة

بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ،مشـــيدين بالمستوى
المتميـــز الذي تشـــهده تلـــك العالقات بيـــن البلدين والشـــعبين من

تطور ونماء على مختلف المســـتويات ،في ظل توجيهات قيادتي
البلدين.

توسيع قنوات التواصل بين “العمل” و“النواب”
مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقى وزير العمل والتنميـــة االجتماعية ،جميل حميدان،
عضو مجلس النواب هشـــام العشـــيري ،وذلـــك في مكتبه

وجـــرى أثنـــاء االتصال ،تبادل وجهات النظر حـــول آخر التطورات

بالـــوزارة ،وبحـــث معـــه عـــددا مـــن المواضيـــع المتصلـــة

االهتمـــام المشـــترك ،وســـبل تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق المشـــترك

في تعزيـــز القوانين والتشـــريعات العماليـــة واالجتماعية

والمســـتجدات اإلقليميـــة ،والتباحـــث حـــول أبـــرز القضايـــا ذات

في كل ما من شـــأنه خدمـــة المصالح المشـــتركة وتعزيز التضامن
العربي.

بالخدمات التي تقدمها الوزارة ،ودور الســـلطة التشريعية
الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات وشرائح
المجتمع.

وأشاد حميدان بمستوى التعاون بين السلطتين التنفيذية
ً
مشـــيرا فـــي هذا الســـياق إلى أهميـــة تعزيز
والتشـــريعية،

العمل.

والتنميـــة االجتماعيـــة ،في ظل حرص الـــوزارة على فتح
ً
مؤكدا في
أبوابهـــا لبحـــث القضايا التـــي تهم المواطنيـــن،

ً
ايجابا على التشـــريعات الوطنية والقوانين
ذلك انعكـــس

التي تتخذها الوزارة بكل شفافية في هذا الظرف الراهن

تنفيذ خطـــط ومبادرات توظيف المواطنين في منشـــآت

قنوات التواصل بين أعضاء مجلس النواب ووزارة العمل

الوقـــت ذاته على أهميـــة اطالع النواب علـــى االجراءات

التي يعيشـــه العالم بسبب انتشـــار مرض فيروس كورونا

(كوفيد  ،)-19ومواجهة التحديات الناجمة عنه في سوق

من جانبه ،نوه النائب العشيري بالتعاون القائم بين وزارة
ً
الفتا إلى أن
العمل والتنمية االجتماعية ومجلس النواب،

التـــي يصدرهـــا المجلس بما يســـهل من مهـــام الوزارة في
القطاع الخاص وتعزيز برامج الرعاية االجتماعية>

local@albiladpress.com
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الحمر ألهالي الصالحية 92 :طلبا إسكانيا لكم و“ال تحاتون”
الوزير ينزل الميدان تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء :خطوات عملية للمشروع اإلسكاني
سعيد محمد من الصالحية | تصوير رسول الحجيري

طمــأن وزيــر اإلســكان المهندس باســم يعقــوب الحمر أهالــي الصالحية حول

مشروعهم اإلسكاني مؤك ًدا على أن خطوات عملية ستبدأ لوضع التصورات
األولــى للمشــروع ،وفــي الوقــت ذاتــه ،أبلــغ األهالي في زيــارة قام بهــا للقرية
صبــاح األربعــاء  17يونيــو  2020بــأن تقريــرًا حــول هــذه الزيــارة وأولويــة

المشــروع اإلســكاني ســيرفعه إلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن
ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر فــي اجتمــاع المجلس يــوم االثنين

المقبل.

مكانة خاصة
وخـــال الزيـــارة التـــي قام بـــه الوزير
ً
تنفيـــذا لتوجيـــه مـــن ســـمو رئيـــس
الـــوزراء للوقـــوف عـــن كثـــب علـــى

احتياجـــات األهالـــي اإلســـكانية بعـــد
أن نشـــرت “البـــاد” يـــوم األحـــد 14

ميدانيـــا حـــول
يونيـــو  2020تقريـــرًا
ً

الوزير :أهالي
“الصالحية” لهم
مكانة خاصة لدى
سمو رئيس الوزراء

مصيـــر المشـــروع اإلســـكاني للقريـــة،

األمـــور وبتوفيـــق مـــن رب العالميـــن

فيهـــا األهالـــي الوزير بحضـــور النائب

المشـــروع ،وهـــذا يســـعدنا ألن نعالج

بالوزارة في مجلس عائلة السابودي،

الفرج”.

وفي مســـتهل الزيارة التي استضاف

فهـــذه الطلبـــات يمكن اســـتيعابها في

سوســـن كمال وعـــدد من المســـئولين

الكثير من الطلبات ،وما بعد الصبر إال

نقـــل الحمـــر تحيـــات ســـمو رئيـــس
ً
قائل“ :كلفني ســـموه
الوزراء لألهالي

األراضي واسعة

شـــخصيا بزيارتكم ومتابعـــة أموركم
ً

واالطمئنـــان عليكـــم ،وبالتأكيـــد ،هذا
يعكـــس مكانـــة أهالـــي الصالحية لدى

سموه وهذا ليس بالغريب على سموه
حيث يتابع أمور وشـــئون المواطنين

ويوجهنا للتواصل واالطالع عن قرب
على طلبات المواطنين ،فسموه يولي
اهتمامً ـــا كبيـــرًا لموضـــوع الخدمـــات
بشـــكل عـــام والخدمـــات اإلســـكانية

بشكل خاص”.

استيعاب كل الطلبات
وتطـــرق الوزير إلـــى أن زيارتـــه التي

تمت قبـــل عامين للقريـــة ركزت على
النظـــر في خيار تحديـــد األرض التي
ســـيقام عليهـــا المشـــروع ،فالقريـــة،

ورغـــم صغر مســـاحتها ،إال أنـــه تعتبر
منطقـــة متشـــابكة بيـــن الســـكنية

والحـــزام األخضـــر واالســـتخدامات
األخـــرى ،واعـــ ًدا الحمـــر األهالـــي بأن

هذه الزيارة يمكـــن اعتبارها المنطلق
األول وقـــال“ :حصرنـــا طلباتكـــم

والتـــي بلغـــت حتـــى هـــذا العـــام 92
طل ًبـــا ،مع االعتبـــار للطلبـــات القديمة

إال أنهـــا ليســـت كثيـــرة ..إذا تيســـرت

الوزير للحضور :خطوات عملية ستبدأ لوضع التصورات األولى للمشروع

ومـــن جانبهـــا ،تحدث عضـــو مجلس

النواب ممثل الدائرة النائب سوســـن
كمـــال فأثنت علـــى توجيهات ســـمو
رئيـــس الـــوزراء ووجهـــت التقديـــر
ً
مشـــيرة إلـــى أنه
إلـــى الوزيـــر الحمر

مـــن خـــال لقاءاتها مـــع المواطنين،
ً
تركيـــزا علـــى البقـــاء فـــي
وجـــدت

مناطقهـــم وال يحبـــون االنتقـــال
إلـــى المـــدن الجديـــدة ،ولهـــذا فهـــم

يواصلـــون المطالبـــة بمشـــروعهم
ً
مثـــا
اإلســـكاني كأهالـــي الصالحيـــة
لكـــي يكونـــوا بالقـــرب مـــن ذويهـــم،

والجانـــب اآلخر هـــو أن حول القرية

العديد مـــن األراضي الواســـعة التي

النائب سوسن والوكيل المساعد خالد الحيدان

يمكـــن إنشـــاء المشـــروع اإلســـكاني

عليها”.

األولوية لألهالي
وتمنـــى األهالـــي ،ومنهـــم الحـــاج

عبدالكريـــم شـــاهين والحـــاج عباس

الســـابودي أن تكـــون هـــذه الزيـــارة
الطيبـــة ممهـــدة ألن يـــرى المشـــروع
اإلســـكاني النـــور ،فيمـــا قـــال رئيـــس

اللجنـــة اإلســـكانية علـــي الســـابودي

الوزير :العمل سيبدأ بعد تخصيص األرض واستمالكها

الحمر :هذه الزيارة هي األولى ونركز على تنفيذ المشروع

إن األهالـــي يتطلعـــون ألن يكـــون

من جانب أبنائهم ،كما أن تصريحات

أن العمـــل ســـيبدأ بعـــد تخصيـــص

القرار فـــي تخطيطها لتكـــون مهيأة

القريـــة وتكـــون األولويـــة لهـــم إذ أن

الجديدة في الفترة األخيرة لم تشـــر

إلـــى عهـــدة وزارة اإلســـكان ،وتقوم

واليـــوم نأمل خيـــرً ا واعتبـــروا هذه

مخصصـــا لطلبـــات أهالـــي
ً
المشـــروع

المشـــروع لن يحوي مئـــات الوحدات
حتى يســـتفيد منها أصحاب الطلبات
مـــن المناطـــق األخـــرى ،وحتى يكون
أهالـــي الصالحيـــة في قريتهـــم قري ًبا

مـــن كبار الســـن من اآلبـــاء واألمهات

الذين مـــن األهميـــة بمـــكان رعايتهم

الوزيـــر

بخصـــوص

المشـــروعات

إلى مشروع بالصالحية”.

حلقة الوصل

األرض واســـتمالكها ،وما أن تتحول
بتصميمها ،ســـتضع الوزارة الجدول
مخاطبـــا
وانتهـــاء
ً
ابتـــداء
ً
الزمنـــي
ً

األهالـــي“ :ال تحاتـــون ..بينـــت لكـــم

وفـــي هـــذا الصـــدد ،أعـــاد الوزيـــر

أن موضـــوع األرض متشـــابك بيـــن

ســـمو رئيـــس الـــوزراء واضـــح ،إال

فـــي وزارة اإلســـكان ال نملك ســـلطة

الحمـــر التأكيـــد علـــى أن توجيـــه

 ..ويقول :ستضع الوزارة الجدول الزمني للمشروع االسكاني

الســـكني والحـــزام األخضـــر ونحـــن

للمشـــاريع اإلسكانية ..أمس انتهى..
الزيـــارة هـــي األولـــى ونركـــز علـــى

تنفيذ المشـــروع ومتى ما توضحت

مالمحـــه أنا ســـأكون حلقـــة الوصل
وسأحرص على أن تكون توجيهات
ســـموه تجـــد طريقها للتنفيـــذ وأنتم

راضون”.

مخصصا للصالحية فقط
ً
األهالي :ليكن المشروع

تفاعال مع “^” ...أمانة العاصمة لمصنع الرمل بـ “الصالحية””STOP“ :
أمانة العاصمة

أفــادت أمانــة العاصمــة أنهــا حــررت مخالفــة لموقــع غســيل الرمــال
بقريــة الصالحيــة وذلــك تفاعــا مــع مــا نشــرته صحيفــة البــاد مــن

شــكوى لألهالــي أثنــاء جولتهــا الميدانيــة رفقة عضو مجلــس أمانة

حررت مخالفة لموقع الشكوى ...والحظائر
المخالفة من اختصاص “الصحة”

العاصمة عبدالواحد النكال.

وقالـــت األمانـــة :ســـبق رصـــد عدد

علـــى الفـــور لموقـــع الشـــكوى وقـــد

ذات الموقـــع وتمـــت اإلفـــادة بـــأن

العمل ومراجعة األمانة ،حيث جار

مـــن الحظائـــر المخالفـــة أيضـــا في

الموضـــوع مـــن اختصـــاص وزارة

الصحة .وفيما يأتي نص الرد:

تـــم اخطـــاره بضـــرورة التوقف عن
التنســـيق مـــع الجهـــات الحكوميـــة

ذات العالقـــة و اتخـــاذ اإلجـــراءات

تعقيبا على ما نشـــر في صحيفتكم

الالزمة حســـب األنظمـــة القانونية

يونيو ( 2020العدد  )4264بعنوان:

عدد مـــن الحظائـــر المخالفـــة أيضا

الغـــراء يـــوم االربعـــاء الموافق 17
مصنـــع غير قانوني لغســـيل الرمال
بقلـــب مزرعـــة فـــي “الصالحيـــة”..

فيسعدنا توضيح ما يلي:

قامـــت أمانـــة العاصمـــة بالكشـــف

المعمول بها ،علما أنه قد سبق رصد
فـــي ذات الموقع وتمت اإلفادة بأن
الموضـــوع خـــارج عـــن اختصـــاص

األمانة كونه مـــن اختصاص وزارة
الصحـــة حســـب المـــادة رقـــم 107

من القانون  34لســـنة  2018بشـــأن

الجهات القضائية المختصة.

كما تبين أمانة العاصمة مشـــاركتها

فـــي لجنـــة البيـــوت العشـــوائية

برئاســـة محافظ العاصمة وتعاونها

المســـتمر مـــع الجهـــات الحكوميـــة

الصحة العامة.

فـــي لجنـــة البيـــوت العشـــوائية

المســـتمر مـــع الجهـــات الحكوميـــة

ذات العالقـــة بالكشـــف علـــى اغلب

العقارات التي تتواجد بها مســـاكن
الســـكن الجماعـــي المشـــترك وذلك
لضمـــان ســـامة العقـــار حســـب

القوانيـــن واالشـــتراطات المعمـــول

بها ،حيث يتم إحالة المخالفين الى

كما تبين أمانة العاصمة مشـــاركتها
برئاســـة محافظ العاصمة وتعاونها
ذات العالقـــة بالكشـــف علـــى أغلب

العقارات التي تتواجد بها مســـاكن
الســـكن الجماعـــي المشـــترك وذلك
لضمـــان ســـامة العقـــار حســـب

القوانيـــن واالشـــتراطات المعمـــول

بها ،حيث يتم إحالة المخالفين إلى
الجهات القضائية المختصة.

إشعار المخالفة
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انتشار متسارع لـ “كورونا” بين المواطنين لعدم التقيد باإلجراءات
نــســبــة عــالــيــة لــلــفــحــوصــات اإليــجــابــيــة  ...% 9وجــاهــزيــة تــامــة إلدارة األزمـــة
المنامة  -بنا

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق الوطنـــي

الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا (كوفيد )-19وليد

المانع أهمية التزام الفرد بمســـؤوليته لحفظ نفســـه

وكافة أفراد المجتمع؛ كونه يمثل حائط الصد األول
ضد الفيروس عبر اتباعه اإلجراءات الوقائية.

وأشـــار المانـــع إلـــى أن وزارة الصحـــة تتابـــع كافـــة

المؤشـــرات ذات العالقـــة بالفيـــروس ،والتـــي علـــى

إثرهـــا يتم اتخـــاذ ما يلزم من إجـــراءات احترازية،
مؤكـــ ًدا أن الجهات المختصة لـــن تتوانى في اتخاذ
اإلجـــراءات القانونيـــة حيـــال المحـــات المخالفـــة

لإلجراءات االحترازية الصادرة.

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد)-19
ظهـــر أمـــس في مركـــز ولي العهـــد للبحـــوث الطبية

والتدريب بالمستشـــفى العسكري للحديث عن آخر
مستجدات فيروس كورونا.

ونـــوه المانع بوجـــود العديد من النمـــاذج والقصص
الناجحـــة مـــن (فريـــق البحرين) ممن حولـــوا تحدي

الفيروس إلى فرصة للتطوير والتحســـين ،وأطلقوا
العديد من المبادرات واألفكار اإلبداعية التي تصب
في سياق دعم الجهود الوطنية ،متمنيا من الجميع
االلتـــزام بالمســـؤولية وعدم التهاون في استشـــعار
خطر الفيروس.

وحـــول مـــا تـــم اإلعالن عنـــه بشـــأن مراســـم العزاء
وتشـــييع الجنائـــز وذلـــك اســـتنادا لإلجـــراءات

االحترازيـــة الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي

للتصـــدي لفيروس كورونا ،لفـــت المانع إلى ضرورة

اقتصار تشـــييع الجنائز على األقارب فقط ،واتخاذ

االحتياطـــات الوقائية المتمثلـــة في لبس الكمامات
والقفـــازات ،وتـــرك مســـافة آمنـــة بيـــن المشـــيعين،

وعدم المصافحة أو المعانقة ،واستقبال العزاء عبر

وسائل التواصل االجتماعي.

وأضـــاف وكيـــل وزارة الصحة أنه بنـــاءً على عرض

وزارة شؤون الشـــباب والرياضة وتوصيات الفريق

وأشـــار المانع إلى أن نســـبة المتعافين بلغت 70.45

وعالجها ومتابعتها.

الوفيـــات  % 0.24مـــن الحاالت القائمـــة ،كما بلغت

إجـــراءات مســـتقبلية قد تتخذ بنـــاء على الظروف

 %مـــن الحـــاالت القائمـــة ،فـــي حيـــن بلغـــت نســـبة

الطاقـــة االســـتيعابية لمراكـــز العزل والعـــاج 8170

والمســـتجدات وأعداد الحاالت مســـتقبال ،إذ يمكن

ســـريرًا يبلـــغ اإلشـــغال ،منهـــا  3922ســـريرًا ،كما أن

التعامل مع  10,000حالة قائمة في اليوم بناء على

 1718مـــن الحـــاالت القائمـــة يتـــم تطبيـــق العـــزل

الجاهزية التي تم الوصول إليها.

وقـــال األنصاري إننـــا نمر بمرحلة مهمـــة ج ًدا ،ولكن

الصحي المنزلي االختياري عليها وذلك لعدم ظهور

األعراض عليها وتطابقها مع الشروط المحددة لهذا

بوعـــي المواطنين والمقيمين يمكن الســـيطرة على

النوع من العزل ،في حين تبلغ الطاقة االســـتيعابية

هـــذه الجائحـــة وذلك مـــن خالل االلتزام المســـؤول

لمراكز الحجر الصحي.

مـــن جهتـــه ،أكـــد استشـــاري األمـــراض المعديـــة

بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو الفريـــق الوطنـــي

والجـــاد وتحمل جزء مـــن المســـؤولية الملقاة على
للتبـــرع بالـــدم ،واالنتهـــاء مـــن الحجـــر الصحـــي

عاتقنا تجاه الوطن وأهله.

الموضوعة لحفظ سالمة الجميع.

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا المقـــدم طبيـــب منـــاف

االحترازي من مدة ال تقل عن أسبوعين ،وأن تكون
نتيجـــة آخـــر مســـحة أنفية ســـلبية للفيـــروسّ ،
وأل

ولفـــت إلـــى أن المؤشـــر الثانـــي هـــو لقيـــاس نســـبة
ً
مقارنـــة بالحـــاالت
الحـــاالت القائمـــة الجديـــدة

أفراد المجتمع.

كما يمكن للرجال التبرع وكذلك النســـاء بشـــرط أن

لواحـــد .أما فـــي حالة تزايد أعداد الحـــاالت القائمة

المختبريـــة ،ازدادت أعـــداد المخالطيـــن حتـــى تـــم

وزن المتبـــرع أكثر من  50كـــج وعمره بين  21و60

لواحد ،فإن ذلك يعكس االنتشار األوسع للفيروس،

بمخالطتهـــم لحـــاالت قائمـــة إلـــى اليـــوم ،معربًـــا

وأضـــاف القحطانـــي بـــأن التبـــرع بالـــدم واجـــب

الماضـــي بالنســـبة للحـــاالت المتعافيـــة مـــا بين 0.8

المخالطيـــن علـــى جهودهم التـــي لهـــا دور بارز في

ومقيمين؛ للمســـاهمة في هـــذا الواجب ،كما وندعو

والحيطة والحذر واتباع جميع اإلجراءات الوقائية

وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن كبقيـــة الـــدول بدأت

بالخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة لمزيد مـــن المعلومات،

مدة ممكنة.

سنتمكن من التصدي للفيروس.

النتائـــج اإليجابيـــة مـــن إجمالـــي عـــدد الفحوصات

القحطاني أهمية االلتزام بكافة التعليمات الصادرة
من الجهات المعنية بما يحفظ صحة وسالمة كافة

يعانـــي المتبرع من أي أعراض فـــي الوقت الحالي،

المتعافية ،حيث من الممكن أن تكون بدرجة واحدٍ

وأشـــار القحطاني إلـــى أنه ومع زيـــادة الفحوصات

لم يســـبق لها الحمل قبـــل ذلك ،إلى جانب أن يكون

بالنســـبة للحاالت المتعافية وتجاوزهـــا لعدد واحد

فحـــص أكثـــر مـــن  60ألـــف شـــخص تـــم االشـــتباه

عاما.

حيث تراوحت نســـبة الحاالت القائمة في األسبوع

عـــن شـــكره للفريـــق القائـــم علـــى آلية تفاصيـــل أثر

وطنـــي ،ونعول على كافـــة المتعافين من مواطنين

الحد من انتشار الفيروس.

الراغبيـــن بالتبرع التواصل مع قســـم التبـــرع بالدم

للتصـــدي لهـــذا الفيـــروس والتغلب عليه في أســـرع

وأنه بتكاتف الجميع ودعمهم والتزامهم بمسؤولية

ونـــوه األنصـــاري بـــأن المؤشـــر الثالـــث هـــو معـــدل

مـــن جانبـــه ،أعـــرب مدير مشـــروع التســـيير الذاتي

اليوميـــة ،والذي يعد أحد المعايير األساســـية أيضا

المقـــدم طبيـــب أحمد محمـــد األنصاري عن شـــكره

مـــن إجمالـــي عـــدد الفحوصـــات ،حيـــث يجـــب أال

باإلجـــراءات االحترازيـــة والتقيـــد بالســـلوكيات

من العدد الكلي للفحوصات ،حيث تراوحت نســـبة

العاملـــة فـــي المياديـــن الســـيما الصحيـــة واألمنيـــة

العـــدد الكلـــي للفحوصات فـــي المملكة مـــا بين 5.7

الساعة لخدمة الوطن والمواطنين والمُ قيمين.

ويذكرنـــا بمســـؤوليتنا الفرديـــة وأهميـــة االلتـــزام

مبكـــرًا تجاربهـــا الســـريرية للقضاء علـــى الفيروس

الـــذي اجتـــاح العالـــم ،وأن المملكـــة مســـتمرة فـــي

مواصلـــة جهودهـــا لتطويـــر بروتوكولهـــا العالجـــي،
وبـــدأت العـــاج ببالزمـــا المتعافيـــن ،حيـــث بيـــن

القحطاني أنه في أبريل الماضي تم تشـــكيل فريق

لتنفيذ البحوث السريرية المتعلقة بفيروس كورونا
برئاســـة قائد الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى
العســـكري اللـــواء الشـــيخ خالد بن علـــي آل خليفة،
وتـــم فتـــح بـــاب التبـــرع بالبالزمـــا فـــي بنـــك الـــدم

بالمستشفى العســـكري ،حيث تم استقبال أكثر من
متعاف ممن تنطبق عليهم الشروط.
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وقـــال القحطاني إن فلســـفة العالج تقـــوم على أنه

الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيـــروس كورونا وافقت

عندما يصاب جســـم اإلنســـان بأي مرض فيروســـي

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

في الجســـم يقوم بتكوين أجســـام مضادة للمرض،

خليفة على الســـماح بالتدريب الداخلي والخارجي

الفيـــروس والتعافـــي مـــن المـــرض ،وتتواجـــد هذه

التعليمـــات المعتمـــدة ،والســـماح أيضـــا باســـتئناف

ويســـمى البالزمـــا وذلـــك خـــال فتـــرة التعافي من

الجماهير ،مؤك ًدا المساعي الحثيثة المبذولة ضمن

وحـــول آليـــة التبـــرع ببالزمـــا النقاهـــة ،أوضـــح

الوعـــي بين أفـــراد المجتمع جميعا ،وترســـيخ طرق

للدم ،والذي يســـتغرق نحـــو  10دقائق ،ويتم بعدها

اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ولي العهد نائـــب القائد

ومن ضمنهـــا فيروس كورونا ،فـــإن الجهاز المناعي

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

والتـــي بدورهـــا تســـاعد الجســـم فـــي التغلـــب على

للرياضيين المحترفيـــن والمنتخبات الوطنية وفق

األجســـام المضادة في أحد مكونات الدم األساسية

الدوريات المحليـــة بحلول منتصف يوليو من دون

المرض ولذلك يطلق عليها بالزما النقاهة.

الحملـــة الوطنيـــة لمكافحة فيـــروس كورونا لزيادة

القحطانـــي أن المتعافـــي يقـــوم بالتبـــرع االعتيادي

وسبل الوقاية من الفيروس.

وأعـــرب المانـــع عـــن شـــكره لـــوزارة الخارجية على

توزيع بالزمـــا النقاهة المتبرع بها على جميع مراكز
العـــزل والعالج للحـــاالت القائمة ،مؤكـــ ًدا أن التبرع

في مملكة البحرين ،حيث أبدت الســـفارات تجاوبا

مـــن المناعة الشـــخصية ضد الفيروس ،الســـيما في

والتدابيـــر الوقائيـــة الصـــادرة بالتعاون مـــع الحملة

المضادة المتكونة.

كافـــة الجهـــود الوطنية مســـتمرة للتصدي لفيروس

ببالزمـــا النقاهـــة ،فأوضـــح القحطاني أن الشـــروط

مختلف المستجدات.

بفيـــروس كورونـــا ،وأن يتمتع بصحـــة جيدة تؤهله

جهودها وتنسيقها المستمر مع السفارات المختلفة

بالـــدم أو البالزمـــا ال يقلـــل بأي شـــكل من األشـــكال

فعاال فـــي توعية جالياتها باإلجـــراءات االحترازية

احتفـــاظ الجســـم على نســـبة جيـــدة من األجســـام

الوطنيـــة لمكافحة فيروس كورونا ،مشـــيرًا إلى أن

أما بالنســـبة للشـــروط الواجب توافرها في المتبرع

كورونـــا والتعامـــل بكفـــاءة ومرونـــة عاليتيـــن مـــع

تتمثـــل فـــي أن المتبـــرع بالـــدم قـــد ســـبق إصابتـــه

 33حالة تتطلب
عالجا و 27في
العناية و5613
وضعهم مستقر

وأكد األنصاري أن الجميع على أتم االســـتعداد ألية

استئناف الدوريات
المحلية بحلول
منتصف يوليو من
دون جمهور

 %إلـــى  ،% 1.6وبنـــاءً علـــى ذلـــك يُ نصـــح بااللتزام

للمستشـــفيات الحكومية بالمجلـــس األعلى للصحة

هي نســـبة النتائـــج اإليجابية (أي الحـــاالت القائمة)

للمواطنيـــن والمقيميـــن علـــى ما يبدونه مـــن التزام

تتجاوز نســـبة الفحوصات اإليجابية أكثر من % 5

الصحية خالل الفتـــرة الماضية ،وإلى كافة الكوادر

الفحوصات اإليجابية خالل األســـابيع الماضية من

والخدميـــة والصحافـــة والتـــي تعمـــل علـــى مـــدار

 %إلـــى  ،% 9وهو ما يدل على ثبات في االنتشـــار

وأكـــد األنصـــاري أهميـــة التقيـــد بتدابيـــر التباعـــد

الكامـــل بالتعليمات لنتمكن مـــن التصدي للفيروس

عـــن متريـــن بين كل شـــخص وآخـــر ،والتقيد بكافة

وأضاف األنصاري أن المؤشر الرابع هو رقم التكاثر

المملكة ليعود الوضع كما كان عليه وأفضل.

بعدد األشـــخاص الذين يمكن أن يتعرضوا لإلصابة

االجتماعي بالوقت الحالي عبر ترك مســـافة ال تقل

والحد من انتشاره.

التعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات الرســـمية فـــي

الفـــوري التقديـــري ،مجتمـــع ( ،R (tوالـــذي يعـــرف

واســـتعرض األنصاري المؤشـــرات المتعلقة بقياس

بالفيـــروس من حالة قائمة واحدة والعدد R 1يعني

من جانب آخر ،أكدت استشـــارية األمراض المعدية
واألمراض الباطنية بمجمع الســـلمانية الطبي عضو
الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا
(كوفيـــد )-19جميلـــة الســـلمان ،ضـــرورة االلتـــزام

بالمسؤولية الفردية والتقيد بالقرارات واإلجراءات
االحترازية والتدابير الوقائية.

وأشـــارت إلـــى أن وزارة الصحـــة تواصـــل توســـيع

نطاق وأعداد الفحوصـــات اليومية للوصول المبكر

للحاالت القائمة ،والعمل على عالج من يحتاج منها
للعالج بما يســـهم بالتعافي في وقت أســـرع ،حيث
تـــم حتـــى اليـــوم إجراء أكثـــر مـــن  438ألف فحص

مختبري.

ونوهـــت الســـلمان بـــأن تعافـــي الكثير مـــن الحاالت

القائمـــة بالفيـــروس يعـــود إلى تطبيـــق البروتوكول
العالجـــي المتبـــع فـــي معالجـــة هـــذه الحـــاالت إلى

جانـــب الرعايـــة الصحيـــة المســـتمرة التـــي تتلقاها
الحـــاالت القائمـــة مـــا أدى إلـــى ســـرعة تعافيهـــا من

الفيروس وخروجها من مراكز العزل والعالج.

واســـتعرضت الســـلمان الوضـــع الصحـــي للحـــاالت

القائمـــة لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  ،)19حيـــث بلغ

عدد الحـــاالت القائمة التي يتطلب وضعها الصحي
تلقـــي العالج  133حالة قائمـــة ،منها  27حالة تحت

العنايـــة ،و 5613حالـــة وضعهـــا مســـتقر مـــن العـــدد
اإلجمالـــي للحـــاالت القائمـــة الـــذي بلـــغ  5640حالة

قائمة ،في حيـــن تم تعافي  13866حالة وخروجها

من مراكز العزل والعالج.

وجـــددت الســـلمان التأكيـــد علـــى إلزاميـــة ارتـــداء

الكمامـــات خارج المنزل فـــي كل األماكن واألوقات
مـــا عدا أثنـــاء قيادة الســـيارة ،وارتدائهـــا أيضا عند

ممارســـة رياضة المشي واســـتثناء الرياضات التي
بدنيا شـــدي ًدا مثل الجري والســـباحة
تتطلـــب جه ًدا
ً

انتشـــار الفيروس في المجتمع ،إذ إن هناك خمســـة

أن الشـــخص ينقـــل الفيـــروس لشـــخص آخـــر فقط،

لمضاعفـــة إجمالـــي الحـــاالت ،حيـــث إن المعاييـــر

األســـبوع الماضي فـــي المملكة ما بيـــن  % 1.3إلى

وظروف صحية كامنة أو من كبار السن المعرضين

القائمـــة خـــال مدة تســـتغرق أقـــل من أســـبوعين،

تجـــاوز هذا التحـــدي بنجاح ،ولـــن يتحقق ذلك إلى

بمعايير التباعد االجتماعي.

يعد أمرا ســـلبيا ،وأن انتشـــار فيروس كورونا أسرع

وأوضـــح األنصـــاري أن المؤشـــر الخامـــس يتعلـــق

االلتزام بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا بشكل

اإلجـــراءات االســـتباقية لفريـــق البحريـــن بقيـــادة

وتنظيف األســـطح واألشـــياء التي يتم استخدامها
ً
جيـــدا بصـــورة دوريـــة،
بشـــكل متكـــرر وتعقيمهـــا

مؤشرات يتم االعتماد عليها أولها الوقت المستغرق

وركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة ،إلـــى جانـــب ارتـــداء

حيـــث تراوحـــت نســـبة معـــدل التكاثر الفـــوري في

الكمامـــات عنـــد مقابلـــة أشـــخاص لديهـــم أمـــراض

الدوليـــة أكدت أهمية عـــدم تضاعف أعداد الحاالت

 ،% 1.8إذ إن النسبة يجب أن تكون أقل من  1ليتم

أكثر للخطر داخل إطار األســـرة الواحدة ،وااللتزام

إذ إنـــه عندمـــا تكون المـــدة أقل من ذلـــك ،فإن ذلك

من خالل التزام الجميع بالمسؤولية.

وأشـــارت الســـلمان إلـــى ضـــرورة االســـتمرار فـــي

مـــن المتوســـط الطبيعـــي الـــذي يبلغ أســـبوعين في

بالطاقـــة االســـتيعابية والطاقـــم الطبـــي ،إذ إنـــه مع

لمضاعفـــة الحاالت بين المواطنين خالل الشـــهرين

ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

مشـــيرا إلـــى أنه فـــي  13يونيو الماضـــي بلغ الوقت

كاف في المستشـــفيات للعناية
توفير أســـرّة بعـــدد
ٍ

المستخدمة بالطريقة الصحيحة ،وتجنب لمس أي

تجهيز الطاقة االســـتيعابية بالتـــوازي مع عدد كاف

األعراض على أي شـــخص عليه االتصال على 444

مضاعفـــة الحاالت ،كمـــا أن مدة الوقت المســـتغرق
الماضييـــن تراوحـــت بيـــن  27يومـــا إلـــى  11يوما،

دوري ،مـــع الحـــرص على اســـتخدام معقـــم اليدين،

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي بأنـــه تم

وتغطيـــة الفم عند الســـعال ،والتخلص من المناديل

المســـتغرق لتضاعف الحـــاالت  11يوما مما يعكس

وكذلـــك الســـتقبال الحـــاالت القائمـــة ،حيـــث تـــم

شخص يعاني الحمى أو السعال ،وفي حال ظهرت

ذلك إلى عدم التقيد بالتدابير الوقائية واإلرشادات

مـــن القـــوى العاملـــة المؤهلـــة إلدارة كافـــة الحاالت

واتباع التعليمات التي سوف تعطى إليه.

انتشـــار متســـارع للفيروس بين المواطنين ،ويعزى

اقتصار تشييع
الجنائز على
األقارب وفق
التدابير االحترازية

 % 70.45نسبة
المتعافين
والوفيات بلغت
% 0.24

فحص أكثر
من  60ألف
شخص مشتبه
بمخالطتهم

استقبال أكثر
من  200شخص
ٍ
متعاف للتبرع
بالبالزما

المانع لـ “^” :نشكر سمو رئيس الوزراء لتكريمه الكوادر الطبية
االستيعابية ،وســـيتم تفعيلها وقت الحاجة ،حيث يتم تدريب

من التكدس الحاصل في أماكن سكنهم مشددا بأنه ال توجد أي

لهذه األدوية وشـــراء األدوية فأن البحرين بصدد شراء الدواء

فـــي رده علـــى ســـؤال لــــ “البالد“ حـــول تكريـــم رئيس الـــوزراء

هناك أي زيادة في أعداد اإلصابات ،مبينا تفاوت أعداد الكوادر

مردفـــا أن وزارة الخارجيـــة بالبحريـــن تتواصـــل مع الســـفارات

فـــي المراحـــل األوليـــة للمـــرض للتقليل مـــن تطـــوره أو حدوث

األطبـــاء البحرينييـــن ،واعتمـــاد يـــوم للطبيـــب البحرينـــي

وحول الســـفر أشـــار وكيـــل وزارة الصحة إلى ان هنـــاك معايير

صحتهـــم وتوفير العالج لهم وحل أي مشـــكلة مباشـــرة ،وعادة

الموجوديـــن فـــي البحرين ،مشـــيرا إلى أن مطـــار البحرين يعد

على أوضاعهم.

بدور المالكي

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة
وتخصيص جائزة باســـمه ،وتخصيص جائزة تميز لكل الكوادر
الطبيـــة البحرينية ،وألول مرة على مســـتوى الخليج والمنطقة
والعالـــم ،رفـــع وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانع أســـمى آيات

الشـــكر والتقديـــر والعرفان إلـــى صاحب الســـمو الملكي رئيس
الـــوزراء بمناســـبة مبادرتـــه الكريمـــة التـــي قدمها لـــكل الكوادر

الطبية البحرينية ،معلنا أن  4أطباء من المشاركين في المؤتمر

الصحفي تملؤهم الفرحة والســـعادة بهذه المبادرة الكريمة من
لـــدن ســـموه وبالجائـــزة المخصصة ،مؤكـــدا أن جميـــع األطباء

الزمالء ،وفي مختلف مواقع العمل عبروا عن الســـعادة والفرح
بهذه المكرمة السامية.

وتوزيـــع الكـــوادر علـــى أماكن العـــزل والحجر والعـــاج إذا كان

بين أماكن العزل والحجر والعالج.

ومقيـــاس رئيســـي لفتـــح مطـــار البحريـــن وهـــو ضمان ســـامة
مـــن المطـــارات القليلـــة فـــي العالـــم التـــي اســـتمرت فـــي العمل

فـــي الحـــاالت الطارئة ،و وضعـــت بروتوكوالت لعـــزل الحاالت

المصابة من القادمين ،ومازالت تلك البروتوكوالت مطبقة .

تتناســـب عامـــة مـــع فتـــح المطـــار  ،مشـــددا على أن إجـــراءات

الفحص والعزل الزالت تطبق في المطار .

للعمالـــة الوافدة  ،شـــدد المانع على أن مملكـــة البحرين تتعامل

أماكـــن مزدحمة قـــال يجب التفريق بين أماكـــن العالج والعزل
والحجـــر ،مؤكدا ان كل هـــذه الخدمات الطبية من عالج وعزل

وحجـــر تتطابق مع المعايير واالشـــتراطات الصحية  ،وتخفف

الوفيات  ،مســـتعرضة تطور الفيروســـات بشـــكل عـــام  ،منوهة
أن التغيـــرات التـــي تمـــر بهـــا الفيروســـات وتـــؤدي الـــى حدوث
بعـــض الطفـــرات عنـــد تكاثرهـــا وتلـــك الطفـــرات بعضهـــا كبيرة

وبعضهـــا صغيـــرة  ،مردفـــة  ،وال يشـــترط في تلـــك الطفرات أن
تكـــون أضعـــف فـــي نقل العـــدوى أو أكثـــر خطورة وتـــؤدي الى

حصول وفيات  ،موضحة  ،إن الدراسات أثبتت وجود طفرات

وأشار  ،مدير التدريب والتخطيط في المجلس االعلى للصحة

وتغيـــرات فـــي الفيروس لكنها لم تؤكـــد أن تلك الطفرات كانت

بيـــن تزايد حاالت الوفيـــات في البحرين وبـــدء موجة جديدة

القحطاني :فصيلة الدم “ أو” األكثر حماية

وزارة الداخليـــة وجميـــع المعنييـــن لكيفية وضـــع بروتوكوالت

المســـاندة األخـــرى ،والتـــي ال تقـــل أهمية عـــن الكـــوادر الطبية

 3500كادر ،منوهـــا إلى وجود خطط مســـتقبلية لزيادة الطاقة

األنصاري  :البحرين األقل بالوفيات

مـــن الفيـــروس فـــي العاصمة الصينيـــة  ،إلى أن نســـبة الوفيات

بـــوزارة المواصالت ومطـــار البحرين وطيـــران الخليج وكذلك

مع العمالة الوافدة تعامال إنسانيا،وحول االدعاء بوضعهم في

التنظيف ومقدمي الوجبات الذين ويبلغ عددهم كامال أكثر من

ما تقوم الســـفارات بمرافقة المعنيين بزيارة جالياتها واإلطالع

وذكر المانع  ،أن دراســـة تجرى بين الفريق الطبي مع المعنيين

وأوضـــح المانع أن العامليـــن في الصفوف األوليـــة من الكوادر

والتمريضيـــة في الصفوف األولى مثل الصيدلة واألمن وعمال

األجنبيـــة لتوفير التواصل المباشـــر مع مواطنيهـــم والتأكد من

 ،الدكتـــور أحمـــد االنصاري  ،في رده على ســـؤال حول العالقة

وفـــي رده على ســـؤال حول وجـــود تفرقة في العالج بالنســـبة

الطبيـــة والتمريضيـــة بلـــغ  2000كادر ،مؤكدا أهميـــة الخدمات

تفرقة بين أي إنســـان يحتاج للرعاية والعالج بمملكة البحرين،

الروسي واستخدامه  ،مؤكدة أن الدواء الروسي يكمن مفعوله

في البحرين تعتبر األقل مقارنة مع الدول المجاورة والعالمية،
نافيا وجود عالقة مع ما حدث في الصين .

االستشارية السلمان :الطفرات قد ال تسبب الوفيات

سببا في زيادة الوفيات بسبب هذا التحور .

بـــدوره ،أكـــد  ،عضـــو الفريـــق الوطنـــي منـــاف القحطانـــي أن

الدراســـات العالميـــة أكدت أن مـــن يحملون فصيلة الـــدم “ أو “

هـــم أقل عرضـــة لإلصابة بفيروس كورونـــا “كوفيد  ،“19مؤكدا

أن البحـــث ال يـــزال جاريا حول تأكيد العالقة أو عدم تأكيدها ،

مؤكدا أن العالج واحد لكل فصائل الدم.

وقالـــت استشـــارية االمـــراض المعديـــة فـــي مجمـــع الســـلمانية

وأشـــار القحطانـــي  ،في رده عـــن مركز االتصـــاالت بالقول  ،أن

جامعـــة أكســـفورد  ،بالنســـبة للعقارين الروســـي وعقـــار جامعة

يتم الرد على  % 90منها فورا،ويتم تحويل  % 9فقط للجهات

الطبـــي  ،فـــي ردهـــا على ســـؤال حول العقـــار الروســـي  ،وعقار

أوكسفورد وخطة البحرين في االستفادة من الصفقات الطبية

مركـــز االتصـــاالت  444يتلقى عـــددا كبيرا جدا مـــن االتصاالت

المختصة للرد السريع.

تبريد شوارع المحافظة الجنوبية

جناحــي يقترح إنشــاء مطبــات تولد الطاقــة الكهربائية
سيدعلي المحافظة

جناحي باستعمال الرصف البارد لشوارع المحافظة الجنوبية.

وأشـــار جناحي إلـــى أن درجات الحـــرارة في البحريـــن ومنطقة
ً
جـــدا ،مما تؤثـــر على االســـفلت المســـتخدم في
الخليـــج عاليـــة

حاليا ،وبالتالي الحفاظ على إطارات السيارات لعمر أطول.

ولفت إلى أن هذا المشـــروع تم تطبيقه في عدة دول أوروربية
كبريطانيا وأســـبانيا وهولندا ،إلى جانب عدد من الدول العربية

كدولة اإلمارات العربية المتحدة ولبنان.

ضوابـــط في محـــات الخياطة النســـائية ومحالت بيـــع المالبس

خالد جناحي

طريق الهندسة الديناميكية لتوليد الكهرباء.

الشـــخصية النســـائية (المســـتلزمات الخاصـــة) بوجـــود امـــرأة في

المحل ألخذ القياسات؛ للحفاظ على خصوصية المرأة.

وأشـــارت مقدمـــة المقتـــرح البلديـــة إيمـــان القـــاف إلـــى أن ذلـــك

وذكر أن توليد الطاقة عبر هذه اآللية يعتمد على ثقل السيارات

يأتـــي لمنع التحرشـــات مـــن قبل أصحـــاب النفـــوس الضعيفة من

الهيدروليكية الموجودة داخل الخراطيم ،وضخها بفعل الضغط

للعنصر النسائي ،وتعزيز ثقة المرأة .وذكرت أن هذا المقترح يأتي

التي تعبر من فوق المطبات ،حيث يشـــكل الضغط على الزيوت

الحاصل إلى المحركات التي تولد بدورها الطاقة الكهربائية.

ولفـــت إلـــى أن هـــذا المقتـــرح سيســـاهم فـــي تقليـــل مصروفات

وفـــي ســـياق ذي صلة ،وافـــق المجلس على مقتـــرح آخر للبلدي

الكهربـــاء ،ويدعـــم توجـــه المملكـــة فـــي توفيـــر مصـــادر جديدة

الطاقة الكهربائية على الشوارع بالمحافظة الجنوبية ،وذلك عن

من عوائد اللوحات اإلعالنية التي يمكن إنشاؤها بالقرب منها.

خالـــد جناحـــي يقضي بدراســـة إمكانيـــة عمل مرتفعـــات لتوليد

قصر باعة محالت مستلزمات النساء على النساء
وافـــق مجلس بلدي الجنوبيـــة على مقترح يقضي بتنظيم ووضع

بالحرارة لساعات أطول ،ويتسبب في إطالق انبعاثات كربونية

االســـفلت يحتفظ بالحرارة بشـــكل أقل من االســـفلت المستعمل
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سيدعلي المحافظة

الطـــرق ،وتتســـبب في تـــآكل إطارات الســـيارات بشـــكل أســـرع
ً
حاليا
مـــن المعـــدل الطبيعـــي ،إذ يحتفـــظ االســـفلت المســـتخدم

سيساهم في خفض درجة حرارة االسفلت بشكل كبير ،إذ تجعل

local@albiladpress.com

ٍ
مقاه ومحالت “الكرك” بشارع ماجد النعيمي يزعجون األهالي

ً
مقترحا مقدمً ـــا من البلـــدي خالد
مـــرر مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة

ملوثة للبيئة .وبين أن اســـتخدام تقنية الرصف البارد للشـــوارع

05

للطاقة البديلة ،كما سيتم استرداد تكلفة إنشاء هذه المرتفعات

العامليـــن فـــي هـــذه المحـــات مـــن الرجـــال ،وتوفير فـــرص عمل

أســـوة بما قامت به المملكة العربية السعودية بإلزام جميع محال
بيع المســـتلزمات النســـائية بمـــا فيها أدوات التجميـــل عام ،2011

بتشغيل النساء وإحاللهن مكان العمالة الوافدة من الرجال.
ً
مقترحا آخر مقدم من البلدي عبدهللا
من جانب آخر ،مرر المجلس
بوبشيت يقضي بوقف نشاط المقاهي ومحالت بيع الكرك بشارع

عبدالله بوبشيت

ماجد بن ناصر النعيمي بالرفاع الغربي.

ً
عددا من الشـــكاوي مـــن أهالي
وأشـــار مقـــدم المقتـــرح إلـــى تلقيه

المنطقة؛ لما تســـببه هذه المحالت من ازدحام شـــديد بالقرب من

مناطقهـــم الســـكنية .ولفت إلى أن مرتادي أحـــد المحالت الواقعة
علـــى ذات الشـــارع يتســـببون بمضايقة أهالـــي المنطقة ويقومون

بسلوكيات غير أخالقية تتنافى مع عادات وتقاليد أهل المنطقة.

“الكراجات” غير المزعجة بعراد لن تنام مبك ًرا

تمديــد وقــت إغــاق محالت تبديــل الزيــوت و”التايــرات” من  8إلى  11مســاء

محرر الشؤون المحلية | تصوير رسول الحجيري

بعض “كراجات” المنطقة الصناعية بعراد لن تنام مبكرا قريبا ،وطلبت من العضو

رذاذ مائي بممشى قلعة عراد

البلدي أحمد المقهوي تمديد ميعاد إغالقها من الساعة  8مساء ليكون  11مساء،
وحاز طلبها على موافقة بلدية.

المجلـــس البلـــدي قـــرر فـــي اجتماعـــه

األخيـــر الموافقـــة علـــى هـــذه التوصية،

بلدية المحرق

دشــنت بلدية المحرق نظاما مزودا بالرذاذ والضباب المائي في ممشــى
قلعــة عــراد؛ لترطيــب األجــواء الحــارة وتشــجيع مرتــادي الممشــى مــن
المواطنيــن والمقيميــن علــى ممارســة هواياتهــم فــي أجــواء مناخيــة

والشـــرط أال تكـــون المحـــات المجـــاز
فتحهـــا بالفترة الجديـــدة “غير مزعجة”

للجيران.

فسيســـتمر ميعـــاد عملهـــا من الســـاعة 6

صباحا ولغاية  8مساء.

وجالـــت عدســـة “البـــاد” بالمنطقـــة

الصناعيـــة بعد غروب أحد األيام وتبين

استمرار بعض األنشطة غير المزعجة.

وتشـــمل القائمـــة الخضـــراء للمحـــات

مـــن جهته ،قـــال المقهوي لــــ “البالد” :إن

وذكـــرت البلديـــة أنهـــا بـــدأت فـــي

المشـــاكل البيئية المتعلقـــة بحرارة

األنشـــطة الكهربائية للســـيارات وتبديل

واإلطـــارات تشـــهد إقبـــاال مـــن الزبائـــن

لتلطيـــف األجواء في ممشـــى قلعة

تأثير على خفض درجات الحرارة،

أمـــا المحـــات والكراجـــات المزعجـــة

مناسبة.

تشـــغيل نظـــام الـــرذاذ الضبابـــي

عـــراد ،إذ تعتبر أنظمة الرذاذ المائي
من الطرق التي تســـتخدم لتلطيف

األجـــواء فـــي األماكن المكشـــوفة،
واســـتخدمت فـــي الســـابق بطـــرق

بدائيـــة من خـــال رش ماء بالقرب
مـــن أماكـــن الجلـــوس والســـاحات

العامـــة باســـتخدام نوافيـــر الميـــاه
إال أن الطـــرق الحديثـــة لهـــا كفـــاءة

أعلـــى؛ ألنها تعتمد على اســـتخدام
مضخـــات ومرشـــات ذات تدفـــق
قليـــل وضغـــط مائـــي عـــال ،وهـــذه

وجفـــاف الجو لما لهذه األنظمة من
إال أن ذلـــك يعتمد على عدة عوامل

بتركيـــب النظـــام في ممشـــى قلعة

حاليا كفترة تجريبية ،وسيتم
عراد
ً
دراســـة ومراقبـــة النظـــام وأخـــذ

قـــراءات درجة الحرارة في الموقع
ليتـــم التوســـع فـــي اســـتخدامها
فـــي المماشـــي والحدائـــق األخـــرى
بعـــد التأكـــد مـــن نجـــاح التجربـــة.

الناعـــم بتنقيـــة األجواء مـــن الغبار

الحرارة.

خصيصـــا لحـــل كثير من
ً
تســـتخدم

الساعة  11مساء.

على الموضوع.

قسم المتنزهات والحدائق بالبلدية

بما يخدم متطلباتهم ويتناسب مع

وأشـــارت إلـــى أن هـــذه التقنيـــة

مـــن المواطنيـــن أو المقيميـــن أو زوار

الخدميـــة ،لتمنـــح فتـــرة ســـماح حتـــى

العـــام إبراهيـــم الجودر ســـجل موافقته

الجويـــة وســـرعة الريـــاح ،وقد قام

متواصلة من أجل تأمين مساحات

وتخفيـــف الروائح وخفـــض درجة

الزيوت واإلطارات.

بأوقـــات متأخـــرة مـــن الليـــل ،ســـواء

تمديـــد ميعاد فترة عمـــل هذه المحالت

تنفيذهـــا التوصية ،خصوصا أن مديرها

أخرى منها درجة الحرارة والرطوبة

الطريقـــة تجعل مـــن حجم قطرات
المـــاء صغيـــرة جـــ ًدا ،بحيـــث يقوم
النظـــام وباســـتخدام رذاذ المـــاء

المجاز فتحها بالفترة الجديدة كراجات

بعـــض األنشـــطة مثـــل تبديـــل الزيـــوت

البحريـــن ،وســـيكون مـــن المناســـب

وطالب المقهوي بلدية المحرق بســـرعة

وبينـــت البلديـــة أنهـــا تبـــذل جهودا

ترفيهيـــة مناســـبة لألســـر واألفـــراد

ســـعيا منها
احتياجاتهـــم المرجوة؛
ً
لتهيئـــة جميـــع الســـبل التـــي تهدف

إلـــى راحـــة ورفاهيـــة المواطنيـــن

والمقيمين.

أكثر من  57مليون دينار كلفة استقدام الموظفين األجانب سنويا
مروة خميس

أشــار عضــو مجلس النواب ممــدوح الصالح إلى أن عــدد الموظفين األجانب الذين
ال يزالــون يشــغلون وظائــف فــي الوزارة يبلغ عددهــم  3716موظفا ،فيمــا يبلغ عدد

الموظفين األجانب المنهية عقودهم نحو  370موظفا ،وهو عدد قليل بالنسبة للعدد

الكلي للموظفين األجانب ،في حين يوجد جزء كبير من العاطلين البحرينيين كانوا
مبتعثين في مختلف التخصصات ،وتقدر تكلفة الطلبة المبتعثين  12مليون دينار.

األجانب 3716
موظفا370 ...
منتهية عقودهم

الصالح“ :التربية”
ابتعثت طالبا بـ
 12مليون دينار
ومازالوا عاطلين

وأوضـــح الصالـــح فـــي تعيقبـــه على رد

مـــع عائالتهم بافتراض أربعة أشـــخاص

برلمانـــي نشـــرته “البـــاد” أن المجمـــوع

لرواتـــب الموظفيـــن األجانب  21مليونا

مالييـــن و 202ألف و 400دينار ســـنويا،

وبيـــن أن تكاليـــف اإلقامـــة (الفيـــزا)

للموظفيـــن األجانـــب ســـنويا  28مليونا

مليـــون و 642ألفا و 472دينارا ســـنويا،

عـــاوة مجانيـــة الخدمـــات الصحيـــة

للموظفيـــن األجانـــب 222ألفـــا و960

وقال :كشـــفت وزارة التربيـــة والتعليم

تقاعدوا اختياريا.

وأردف أن المجمـــوع الكلـــي لتذاكـــر

بالمـــدارس الحكومية كبير جـــدا ،إذ تم

المـــادة ( )11مـــن الفصـــل الثانـــي ينـــص

وزيـــر التربيـــة والتعليـــم علـــى ســـؤال

الكلـــي لتكاليـــف اســـتقدام الموظفيـــن

األجانـــب فـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم
( 3716موظفـــا أجنبيـــا) مـــع عوائلهـــم

مـــن رواتب وتذاكر ســـفر ورســـوم عمل
وعـــاوات علـــى أقـــل تقديـــر 57مليون

و 694ألفا و 616دينارا سنويا.

وأشـــار إلى أن متوسط المجموع الكلي
الســـتقدام الموظفين األجانـــب ()3716

لعائلـــة الموظف الواحد المجموع الكلي

الموظفيـــن األجانـــب مـــع عائالتهـــم 5

و 641ألفا و 984دينارا سنويا.

فيمـــا المجموع الكلـــي لتكلفة العالوات

للموظفيـــن األجانـــب مـــع عائالتهم تبلغ

و 984ألفـــا و 800دينـــار بحرينـــي مـــع

فيمـــا المجمـــوع الكلـــي لرســـوم العمـــل

سنويا.

دينارا سنويا.

أن عـــدد المتقدميـــن لشـــغل الوظائـــف

توظيـــف  900معلم بحريني فقط العام

 ،2019في حين عدد المتقاعدين ضمن
برنامـــج التقاعـــد االختيـــاري فـــي العام
نفســـه يبلـــغ نحـــو  3700معلـــم ومعلمة

وبين أن حسب قانون الخدمة المدنية،

األجنبي 448
دينارا

علـــى أن توظيـــف المعلميـــن األجانـــب

اإلنجليزيـــة ،التاريـــخ واالجتماعيـــات،

الحصـــول على المرشـــحين البحرينيين

التربيـــة األســـرية ،التربيـــة اإلســـامية،

المطلوبة.

إرشـــاد وتربية ،علم النفس ،الرياضيات

بطريـــق التعاقـــد ،فـــي حـــال تعـــذر
ممدوح الصالح

متوسط راتب

التربيـــة الرياضيـــة ،التربيـــة الفنيـــة،

الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة

الخدمـــة االجتماعيـــة ،علـــم االجتمـــاع،

ولفت إلى أن أعدادا كبيرة من المعلمين

واإلحصاء ،العلـــوم (الكيمياء والفيزياء

فـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم ،وبعضهم

الحقـــوق

المؤهليـــن الجامعيين لم يتم توظيفهم

واألحيـــاء)،

الحاســـوب،

التكنولوجيـــا
المحاســـبة،

وعلـــوم

ألكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات ظـــل عاطـــا

والقانـــون ،الهندســـة ،نظـــم المعلومـــات

ومنهـــا تخصصـــات اللغة العربيـــة ،اللغة

والمصرفية ،اإلعالم والسياحة.

عـــن العمـــل رغـــم تنـــوع تخصصاتهـــم

اإلدارية ،إدارة األعمـــال ،اإلدارة المالية
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فواتير الكهرباء مرتفعة ...والمالكي :الستمرار اإلعفاء
محرر الشؤون المحلية

طالــب مواطنــون عبــر “البــاد” وزارة شــؤون الكهربــاء والمــاء بضــرورة تعديــل

احتساب فاتورة األشهر الثالثة المعفاة بحيث يعتمد المعيار العادل والمناسب
لالستهالك مراعاة لظروف المرحلة الراهنة.

وقـــال المواطنـــون إن اشـــتراط الوزارة

بالمنـــزل الواحـــد ،وبالتالـــي ازديـــاد

الشـــهر المماثـــل بالعـــام الماضـــي يعتبر

بالبيت.

أال يزيـــد معدل االســـتهالك عـــن فاتورة
معيـــارا غيـــر عـــادل؛ ألن احتماليـــات

زيادة فاتورة األشـــهر الثالثة المدعومة
ســـتكون أرفـــع مـــن نظيرتهـــا بالعـــام
الماضـــي ،وذلـــك لعـــدة أســـباب أبرزهـــا

وجـــود الموظفيـــن والطلبـــة بالبيـــوت
بســـبب أجـــواء الحجر المنزلـــي والعمل
عـــن بعد وتحقيـــق التباعـــد االجتماعي

مطالبات بتعديل
معيار اإلعفاء
وسداد فارق
االستهالك

معـــدالت اســـتهالك الكهربـــاء والمـــاء
أشـــهر أخـــرى ســـواء مـــن دعـــم رواتب

وطالبـــوا بضـــرورة تعديـــل طريقـــة

العاملين بالقطاع الخاص لثالثة أشـــهر،

الثـــاث ،وأي أشـــهر مقبلـــة ســـتكون

والماء ،وتوفير منح مالية للمؤسســـات

مـــن جهتـــه ،قـــال النائب باســـم المالكي

وأكـــد أن عوامـــل الدفع بدفعـــة جديدة

الحزمـــة االقتصاديـــة والماليـــة لثالثـــة

وذلـــك لكـــون األزمة لـــم تنته إلـــى اآلن

احتســـاب معـــدل االســـتهالك بالفواتير

وإعفاء المشتركين من فواتير الكهرباء

خاضعة للدعم.

المتضررة ،وإيقاف قروض االستبدال.

إن اســـتمرار األزمـــة يتطلـــب اســـتمرار

وحزمـــة دعـــم أخـــرى مازالـــت باقيـــة

وزير الكهرباء مستقبال النائبين الذوادي والمالكي قبل أيام

والتداعيات السلبية مستمرة.

والحزمـــة الماليـــة القادمـــة مقننـــة

وأشـــار إلى أنه قد كان ضمن الموقعين

وبضوابـــط بحيـــث تشـــمل المتضررين

االقتصادية المالية لثالثة أشهر أخرى.

وأشـــار المالكـــي إلـــى أن دعـــم الرواتب

علـــى اقتـــراح برغبـــة؛ لتمديـــد الحزمـــة

وشـــدد المالكـــي على أن تكـــون الدفعة

واألكثر استحقاقا.

لألشـــهر المقبلـــة يجـــب أن يكـــون

للمؤسســـات والشـــركات التـــي تضررت

بفعـــل األزمـــة؛ لكون بعض المؤسســـات
لـــم تتضرر ولم يشـــهد عملهـــا أي تراجع

واستمرت في عملها بشكل طبيعي ولم

تتأثر إال بشكل بسيط أو ال يذكر.

أول حجر صحي بالقضيبية بـ  5آالف روبية ...و“القار” لمواجهة المالريا
الـــطـــبـــيـــب جــــوهــــر بـــمـــحـــاضـــرة عـــــن تـــــاريـــــخ مـــكـــافـــحـــة األوبـــــئـــــة بــالــبــحــريــن
ليلى مال اهلل

 3000لقاح
مجاني لمواجهة
طاعون 1924

أقــام مركز عيســى الثقافي محاضرة بعنــوان “قراءة في تاريخ مكافحة األوبئة في

البحرين” وذلك خالل محاضرة إلكترونية على منصة .zoom
تناولـــت المحاضرة جهود مملكة البحرين

للمســـاهمة فـــي رعايـــة وعـــاج المصابين

األوبئـــة ،والتـــي تميزت بتراكـــم الخبرات

مستشفى فكتوريا التذكاري في .1905

الرائـــدة تاريخيـــا فـــي مكافحـــة انتشـــار

الصحية عبر السنين في مواجهة موجات
الجائحات الوبائيـــة ومكافحتها والقضاء

عليها حتى جائجة كورونا .2020

بالطاعـــون فـــي  1903ودعـــم إنشـــاء
واســـتعرض أبـــرز التدابيـــر الصحيـــة فـــي

والفكيـــن فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي

بالمنامـــة العـــام  ،1910حيـــث كلف بناؤه

البحريـــن عـــددا مـــن الوثائـــق البحرينيـــة

التاريخيـــة التـــي تســـلط الضـــوء علـــى

اهتمام ومتابعـــة وتوجيه حكام البحرين
للحكومـــات المتعاقبـــة ،وســـبل تذليـــل

العقبـــات وتهيئـــة الظـــروف التنظيميـــة

وتعزيـــز كفـــاءة المؤسســـات المعنيـــة؛

لضمان الحفاظ على صحة المجتمع.

التشغيلية له.

والتطعيمـــات مجانـــا ضـــد الطاعـــون

والجـــدري والكوليـــرا ،حيـــث تـــم توفيـــر

نحـــو  3000لقاح مجانـــي في العام 1924
ضـــد الطاعـــون وفتـــح المجالـــس لتلقـــي

اللقاحات.

خليفـــة؛ لتعزيـــز البنية التحتيـــة الصحية

مـــن انتشـــار األوبئـــة هـــو منـــع قـــدوم

الكوليـــرا ،وحظـــر اســـتيراد البضائـــع

االســـتهالكية كالخضروات والفواكه منه

المصنفين
السماح للبحرينيين ُ
بـ “بحار غير متفرغ” بالصيد
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعلـــن وزيـــر األشـــغال وشـــؤون
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي
ً
فـــورا لـــكل
عصـــام خلـــف ،الســـماح

البحرينييـــن الذين لديهم تراخيص
صيـــد بحـــري والمعروفـــة بــــ “بحار
ً
وفقا
غيـــر متفرغ”بممارســـة الصيد
للضوابـــط واالنظمـــة المعمـــول بهـــا
في هذا الخصوص”.
وقـــال خلـــف انـــه “وفـــي إطـــار
التنســـيق المســـتمر بيـــن الـــوزارة
ممثلة فـــي وكالة الزراعـــة والثروة
البحريـــة وقيـــادة خفـــر الســـواحل
بوزارة الداخلية بشأن إنفاذ أحكام
القوانيـــن واألنظمـــة المعمـــول بهـــا
بشـــأن تنظيم الصيد البحري داخل
الميـــاه اإلقليمية لمملكـــة البحرين،
ً
فـــورا لممارســـة
تقـــرر الســـماح لهم
الصيد.
واشـــار الى ان القـــرار جاء بعد عقد
اجتماع تنســـيقي بهـــذا الخصوص
بيـــن وكيل الوزارة للزراعة والثروة
البحرية نبيل أبوالفتح وقائد خفر
الســـواحل اللواء ركـــن بحري عالء
سيادي.
وفيمـــا يتعلـــق بتراخيـــص الصيـــد
المســـماة بـ “بحار غيـــر متفرغ” ،أكد
الوزير أن هذا النوع من التراخيص
يتـــم منحـــه للبحرينييـــن لممارســـة
ً
وفقا الشـــتراطات
الصيـــد البحـــري
وضوابـــط معينـــة ،أهمها مســـاعدة
الصياديـــن المحترفيـــن مـــن كبـــار
الســـن أو ممن لديهم ظروف تحتم
عليهم أن يكون معهم أقاربهم على
ظهر الســـفينة أثناء ممارسة الصيد
البحـــري ،باإلضافـــة إلـــى البحـــارة
المحترفين حاملـــي الرخص الذين

من جانبه ،شـــكر رئيـــس المجلس األعلى

ليس لديهم عمالة أجنبية.
وأكـــد أنـــه فـــي إطـــار تحقيـــق
اســـتراتيجية الـــوزارة نحـــو تقليل
جهد الصيـــد للمحافظة على البيئة
ً
وفقا لتوجه الحكومة في
البحريـــة
هـــذا الخصـــوص ،فقـــد تـــم االتفاق
خـــال االجتمـــاع مـــع قيـــادة خفـــر
الســـواحل علـــى وضع آليـــة جديدة
إلصـــدار هذا النوع مـــن التراخيص
ً
وفقا الشـــتراطات وضوابط معينة
وبمـــا ال يخالف أحكام القانون وبما
يحقق المصلحة العامة.
وأوضـــح خلـــف أن الخطـــوات
التنســـيقية تأتـــي فـــي إطـــار
اســـتراتيجية الوزارة نحو تشـــجيع
البحرينييـــن للدخـــول فـــي مجـــال
الصيـــد البحـــري ،والـــذي يعتبر من
القطاعات الحيوية المهمة لتحقيق
اســـتراتيجية الـــوزارة للمســـاهمة
فـــي األمـــن الغذائـــي الوطنـــي
المســـتدام لمملكـــة البحريـــن فـــي
ضـــوء مبـــادرة جاللة الملـــك لألمن
الغذائـــي الوطنـــي ،فضالً عـــن بذل
الجهود المســـتمرة في سبيل وضع
الترتيبـــات الالزمـــة لتفعيل برنامج
“النوخـــذة البحرينـــي” الـــذي وجـــه
ً
طبقـــا
مجلـــس الـــوزراء لتنفيـــذه
للقوانيـــن واألنظمـــة ،وبخاصـــة
أحكام المرســـوم بقانـــون رقم ()20
لســـنة  2002بشـــأن تنظيـــم صيـــد
واستغالل وحماية الثروة البحرية.
وتقـــدم الوزير خلف بجزيل الشـــكر
والتقديـــر لقيـــادة خفـــر الســـواحل
لتعاونها المستمر مع وكالة الزراعة
والثـــروة البحرية لمـــا فيه مصلحة
هذا الوطن.

للصحـــة رئيس الفريـــق الوطني للتصدي

صورة من الندوة عن بُعد

ومـــن بيـــن التدابيـــر توفيـــر اللقاحـــات

القادميـــن مـــن المدن المنتشـــر بهـــا وباء

ماســـون التذكاري (اإلرســـالية األميركية)؛

توثيق التاريخ

 5آالف روبيـــة ،و 3آالف روبيـــة القيمـــة

وأشـــار إلى دعـــم حاكم البحرين األســـبق

منهـــا تســـهيل دعـــم إقامـــة مستشـــفى

فبراير .2020

صحي في البحرين في منطقة القضيبية

مـــن اإلجـــراءات التي كانـــت تتخذ للحد

المرحـــوم الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل

المتالحقـــة حتـــى جائحـــة كورونـــا فـــي

والـــذي تؤكـــده المراســـلة األولـــى فـــي 8

واســـتعرض محمـــد جوهـــر ،وهـــو طبيب

والباحـــث فـــي التاريـــخ الصحـــي لمملكة

والتدابيـــر الصحيـــة في الفتـــرات الزمنية

عهد الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة،
أكتوبـــر مـــن العـــام  1910بنـــاء أول حجر

مقيم أول في قســـم جراحة الفم والوجه

واســـتعرض جوهـــر أبـــرز اإلجـــراءات

لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )19 -الفريق
الدكتـــور محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة

في العام .1927

برك المياه الراكدة والمســـتنقعات وتوفير

كـــي افريـــدي” فـــي  1937وتشـــكيل لجنة

وذكـــر أن الحجـــر الصحـــي الجديـــد

المـــواد الالزمـــة كالنفـــط الخـــام “القـــار”

الصحة العامة في .1939

“الكرنتينه” أنشـــئ في حالـــة بو ماهر في

والمبيدات الحشرية مجانا ،إنشاء مزارع

ومـــن بيـــن اإلجـــراءات رصـــد اإلصابـــات

المحرق سنة 1913؛ وذلك النتشار مرض

سمكية إلنتاج أسماك تتغذى على يرقات

الجديـــدة وتطبيـــق التباعـــد االجتماعـــي،

الجـــدري فـــي جزيـــرة المحـــرق ،وكلـــف

البعـــوض (ســـمكة جـــرو العربيـــة) ،البـــدء

حيـــث تثبـــت المراســـات الحكوميـــة

يوم بفضل توجيهات القيادة الحكيمة.

إنشـــاؤه  9آالف روبيـــة ،والـــذي يتكفـــل

فـــي التخطيط وتنفيذ مشـــاريع شـــبكات

وإعالنـــات حكومـــة البحريـــن أنـــه تـــم

ودعا نائب رئيس مجلـــس األمناء المدير

بتفتيـــش الســـفن وفحـــص المســـافرين

توصيـــل المياه والصـــرف الصحي ورصد

التحذيـــر من انتشـــار الجـــدري في 1940

التنفيـــذي لمركز عيســـى الثقافي الشـــيخ

وإصدار الشهادات الطبية.

الميزانيـــات لهـــا فـــي  ،1935واســـتقدام

وضـــرورة اإلبـــاغ عـــن الحـــاالت المصابة

خالـــد بن خليفة آل خليفـــة في كلمته كل

مـــن أوجه مكافحة المالريا ردم ومعالجة

خبيـــر فـــي مكافحة المـــا ريـــا الميجر ام

بالمرض وضرورة البقاء في المنازل.

المتخصصيـــن والباحثيـــن؛ للســـعي نحـــو

توثيق تاريخ المملكة في كل المجاالت.

جهـــود الكوادر الطبيـــة والمتطوعين في

الصفوف األولى لمواجهة جائحة كورونا
واســـتمرارهم في العطاء ألكثر من 100

حديقة أبو العيش ...محمية الحشائش الضارة

بــــا روح ...ومـــبـــانـــيـــهـــا تـــعـــانـــي مــــن عـــــدم االهـــتـــمـــام
راشد الغائب | تصوير :رسول الحجيري

تعتبر حديقة أبو العيش في سترة من حدائق األحياء السكنية ومساحتها نحو 756
متــرا مربعــا .ويوجــد بالحديقة منطقة للعب األطفال ،وعدة جلســات عائلية ،وزرعت
فيها العديد من األشجار والنخيل.

الجمـــل الســـابقة هي شـــرح عـــن الحديقة
بالموقـــع اإللكترونـــي بـــوزارة األشـــغال

وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني،

ولكن عدســـة “البالد” سجلت واقعا مغايرا
عن الحديقة.

الحديقـــة عبـــارة عـــن هيكل بـــا روح .وال

يبدو مشهد صورة افتتاح الحديقة مقاربا
لمـــا رصدتـــه العدســـة بجولتهـــا الجديدة.

أصبحت حديقة مليئة بالحشائش الضارة
والمزعجـــة ،ومبانيهـــا تعانـــي مـــن عـــدم

االهتمـــام و”شـــخابيط” المراهقيـــن ،الذين

ال يدركـــون أهمية صيانـــة المرافق البلدية
العامـــة .تحـــرك مجلـــس أمانـــة العاصمـــة

وأمانـــة العاصمة إلعـــادة الـــروح للحدائق

قبل فترة ،ومن بينها حديقة أبو العيش.

أجـــزاء من بعض الحدائـــق (مثل المالعب

وكانـــت مدير عام أمانة العاصمة شـــوقية

أو المقاهي أو الخدمات العامة) ،ومن بين

توجـــه لطـــرح مزايـــدات عامـــة الســـتثمار

العيش.

حميـــدان قـــد أعلنت في أبريـــل  2019عن

الحدائـــق المشـــمولة بالخطـــة حديقـــة أبو
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ع ّراب قانون االحتشام يشرحه :ال فرض للحجاب
زينب العكري

قال النائب أحمد األنصاري لـ “البالد” إن فكرة االقتراح بقانون السلوك العام،
الــذي يفــرض االحتشــام بالمجمــع ،يأتــي بعــد أن لوحــظ عــدم أخــذ الوافدين

عادات وتقاليد البحرين.

وأوضـــح أن األجانب بدأوا بممارســـة

رأي شـــخصي وال يقصـــد منـــع حريـــة

الرياضيـــة في الشـــارع ،وهي مالبس

المالبس المحتشـــمة والســـاترة سواء

الرياضـــة بمالبـــس خاصـــة للصالـــة
دون أكمـــام وتظهـــر البطـــن والســـرة
و”شـــورت” لفـــوق الركبـــة وضاغـــط،
ممـــا يظهـــر أن التعـــري أمر عـــادي في
البحريـــن ،وهو أســـلوب خاطئ والبد

أن نتصدى لها.

وأضاف أن القانون ال يجبر فيه الناس
على لبـــس العبـــاءة أو الحجاب ،فهذا

الناس بهـــذا القانون ،ولكـــن المهم هو
للمســـلمة وغيـــر المســـلمة ،الفتـــا إلـــى

أن البحريـــن دولـــة إســـامية وترحب
بجميع الوافدين واألجانب والســـياح،

ونطالب باحترامهم العادات والتقاليد
مثلمـــا يكـــون البحرينـــي عنـــد الســـفر
محترمً ـــا ألســـلوب وحيـــاة وقوانيـــن

البلد المسافر له.

منتقدا رجاال
يلبسون مالبس
ضاغطة تبرز الجسم
وفانيلة دون أكمام

ال مالبس ضاغطة
أو فوق الركبة
محتشـــم إلـــى المجمعـــات التجاريـــة

واألماكن العامة.

وقال إن أسلوب حياتنا ال تقتصر على

وأشـــار إلـــى أن القانـــون ليـــس للمرأة

دور العبادة والصالة في المساجد ،بل

يلبسون مالبس ضاغطة تبرز الجسم
وفانيلـــة بـــدون أكمـــام ،الف ًتـــا إلـــى أن

فكيـــف يمكـــن ألوليـــاء األمـــور تربيـــة

فقط ،فهناك مـــن الرجال من أصبحوا

الكويـــت واإلمارات لديها هذا القانون
ويمنـــع دخول أي شـــخص بلباس غير

لدينـــا عـــادات وتقاليـــد وديـــن يلزمنا،
أبنائهـــم مع هـــذه القيم ،وفـــي الوقت

نفســـه يرون عدم ممانعـــة التعري في

الشـــوارع واألماكـــن العامـــة ،وال ذنب

 2700نزيل إجمالي المستفيدين من “العقوبات البديلة”

خــوري :توجــه للتوســع فــي تطبيــق القانــون لمســاهمته فــي تخفيــف اكتظــاظ النزالء
ابراهيم النهام

قالــت رئيســة المؤسســة الوطنيــة لحقــوق االنســان ماريــا خــوري بأن

عــدد المســتفيدين من قانون العقوبــات البديلة بلغ  2700نزيل من كال

الجنسين ،موضحة أنه عدد كبير ساهم بتخفيف االكتظاظ بالسجون،
خاصة بهذه الفترة االستثنائية.

جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش النـــدوة

مجلس النـــواب بما يتعلق بحقوق

كورونا وحقوق االنسان بالبحرين”

مـــع المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق

النقاشـــية

بـ”جائحـــة

المعنونـــة

والـــذي نظمـــه مجلـــس النائـــب
إبراهيـــم النفيعـــي عبـــر تطبيـــق

(زوم) ،بمشاركة النائب عمار البناي
وعـــدد مـــن النشـــطاء السياســـيين
واإلعالميين.

ورأت خـــوري أن البحريـــن تتجـــه

الـــى التوســـع فـــي تطبيـــق قانـــون
العقوبـــات البديلـــة ،ألثرها إيجابي

من تعزيز لحقوق االنسان وتوطيد
العالقات االســـرية ،ونيل الحقوق
المختلفة كالصحيـــة واالجتماعية

وغيرها ،يضاف إليها بقية الروافد
التـــي تعزز حقول حقوق اإلنســـان

المختلفة.

االنســـان فنحن نتواصـــل باهتمام

االنســـان للتباحـــث والتناقـــش،
والنظر في القوانيـــن والمعاهدات
التـــي أمضـــت عليهـــا البحريـــن،

وحق االنســـان في التمتع بحقوقه

المكفولـــة دوليا ،وقيـــاس ذلك مع
ً
خصوصا
مـــا حققته الدولة للفـــرد،
مع تفشـــي الفيـــروس والتـــي منها

مجانية العـــاج والرعاية الصحية
وللجميع”.
وأردف

“شـــاهدنا

مستشـــفيات

ميدانية ،ومحاجر صحية ،أنشئت

بوقـــت قياســـي وبأعلـــى درجـــات
الجـــودة والكفـــاءات الطبيـــة مـــن

حيث الرعايـــة والخدمات الالزمة

وفـــي تعليق لـــه ،أكد النائـــب عمار

للمصابين”.

البحريـــن متأصـــل منـــذ البدايات،

الـــذي قامـــت بهـــا وزارة العمـــل

البنـــاي أن حقـــوق االنســـان فـــي

دون أي تمييـــز لطائفـــة أو لـــون أو
عـــرق أو ديـــن أو مذهـــب ،بقولـــه”
الحقـــوق هنا غيـــر قابلـــة للتجزئة،

ومنـــذ ظهـــور الفيروس قبـــل عدة

شـــهور ،بـــادرت المملكـــة فـــي أخذ

االحتياطات ورفـــع درجة التأهب
الالزمـــة لمكافحـــة كورونـــا ،بمـــا

ولفـــت البنـــاي إلـــى الـــدور المهـــم
والشـــئون االجتماعيـــة لحمايـــة

العمالة الوافدة ،منها تقديم الدولة
بشـــهر رمضـــان ألكثـــر مـــن مليون

وســـبعمائة الف وجبه لهم ،وزعت

بجميـــع المناطق ،بمبـــادرة وطنية
تجســـد روح التعـــاون والتالحـــم،
ونشـــهد اليـــوم أكثـــر من  30ســـلة

ً
دائمـــا
والمتمدنـــة والتـــي تتشـــدق

برعاية حقوق االنسان.

وأضاف روحانـــي” تصدر البحرين

المراكز المتقدمة في رعاية حقوق
ً
خصوصـــا علـــى الصعيـــد
االنســـان

العربي والخليجـــي ،يعكس جدية

الدولة واهتمامها الصادق في هذا

الحقل الحيوي المهم”.

وفـــي تعليـــق لخـــوري عمـــا يتواتر
مـــن حديـــث فـــي الشـــارع عـــن

وجـــود تأخيـــرات فـــي دفـــع بعض
الشـــركات والمؤسســـات لرواتـــب

العمالة الوافدة في مرحلة كورونا
ً
تحديـــدا ،قالـــت “هنالـــك قنـــوات
قائمـــة منهـــا المؤسســـة الوطنيـــة
لحقـــوق اإلنســـان لتلقي الشـــكاوي

الالزمـــة ،وللتواصـــل مـــع الجهـــة
المعنيـــة بذلـــك ،يواكبهـــا جهـــود

رسمية ونيابية لضمان نيل العمالة
لرواتبهم المستحقة”.

وبينت أن المؤسســـة كونت فريق
قابـــل عـــن طريـــق لجنـــة لزيـــارة

وتابع البناي “كل ما يصل إلينا في

نمـــوذج يحتـــذى بتوفيـــر الرعايـــة

يحصل على العالج الالزم ،علما بأنه مريض سكلر.
وقـــال جعفر “قضيت خمس
ســـاعات في قسم الحوادث
الســـلمانية دون أن أتلقى أي
عـــاج ،دخلـــت صبـــاح أمس

أماكـــن العـــزل ،والحجـــر ،لالطالع
الصحـــي

واللوجســـتي،

الـــذي

االربعاء وامضيت قرابة 50

ماريا خوري

ً
جاهـــزا للعرض
وســـيكون تقريرنا
علـــى الجهـــات المختصـــة قريبـــاً،
يعطـــي البحريـــن وهـــذه المراكـــز

عالمة مميزة للتعامل مع الجائحة
والمصابين منها.
ً
وقالت”أيضـــا قمنـــا بزيـــارة مركـــز
اإلصـــاح

والتأهيـــل

بمنطقـــة

لحمايـــة

االفـــراد

جـــو ،لكـــي نقـــف على اإلجـــراءات

االحترازيـــة

والنـــزالء ،وخرجنـــا بتقرير مصور
بتلفزيـــون البحريـــن عـــن ذلـــك،

وحصـــول البحريـــن علـــى عالمـــة

مميزة من األفراد والنزالء”.

وزادت خـــوري “أكثـــر مـــن مئـــة
استشـــارة طبيـــة مرئيـــة حصـــل

عليها النـــزالء هنالـــك ،للتقليل من

خروجهـــم ودخولهـــم ،حماية لهم،
ناهيك عن االتصال المرئي والذي
فعـــل مـــع تعليـــق الزيارات بســـبب

الفيـــروس ،وهـــي خطـــوة مميـــزة
بمجال حقوق االنســـان ،باإلضافة

الـــى توصيـــل األدويـــة للخـــارج،

والعودة من الخـــارج والتعليم من
بعد ،كلها إنجازات مميزة يجب أن
تذكر”.

إعادة محاكمة متهم باختالس أموال سيدة و 8أشقاء
عباس إبراهيم

المبينة قـــدرا بـــاألوراق والمملوكة
للمجني عليهم ( 8أشـــقاء وســـيدة

أخرى) والمســـلمة إليه على ســـبيل
الوكالـــة اضـــرارا بأصحـــاب الحـــق
عليـــه ،كمـــا طالـــب المتضرريـــن
فـــي دعوى مدنيـــة أمـــام المحكمة

الجنائيـــة بتعويض مؤقـــت مداره
 1000دينـــار نتيجـــة لمـــا ارتكبـــه

المتهـــم واألضرار التي تســـبب لهم
بها.

أبريـــل  2020بتعديل بعض أحكام

قانون اإلجراءات الجنائية الصادر
بالمرســـوم بقانـــون رقـــم  46لســـنة
 ،2002ونـــص فـــي المـــادة ( )5منـــه
علـــى العمـــل بأحكامـــه مـــن اليـــوم

التالي لنشره في الجريدة الرسمية،

وعاقبتـــه محكمـــة أول درجـــة

والـــذي تم بتاريـــخ  3أبريل ،2020

مبلـــغ  100دينـــار لوقـــف التنفيـــذ

إضافة مواد جديدة منها  21مكررا

بالحبـــس لمـــد  3أشـــهر وقـــدرت

وأمـــرت بإحالـــة الدعـــوى المدنيـــة

للمحكمـــة

المدنيـــة

المختصـــة،

وتقـــدم باســـتئناف لهـــذا الحكـــم،

حيث انتهت المحكمة إلى القضاء

ونـــص فـــي المـــادة ( )4منـــه علـــى

(أ) و (ب) إلـــى قانـــون اإلجـــراءات

الجنائيـــة ،واللتين نص فيهما على
أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص
أو لورثتـــه أو وكيلهـــم الخـــاص

ســـريرا دون أن يكتـــرث بي

ســـاعات انتظـــار حاولـــت
مع األطبـــاء الحصـــول على
إبـــرة لتهدئـــة األلـــم الحـــاد
لكنهـــم رفضـــوا ذلـــك بحجة

البروتوكـــول الطبـــي الـــذي

يســـتوجب الحصـــول علـــى

أي مـــن الطاقم الطبي حيث

ســـرير اوال ثـــم البـــدء فـــي

الصـــدر نتيجـــة نوبـــة ســـكلر

المستشـــفى بآالمـــي دون

وتابع “تبدل (الشفت) وتغير

علما بأنني مريض سكلر ،وال

أحصـــل علـــى أدنـــى اهتمام

بشـــكل دائـــم إال فـــي حـــال

الموعـــد التقريبـــي للحصول

يذكر أن مركـــز أمراض الدم

كنـــت أشـــعر بألم مبـــرح في
حادة”.
الطاقـــم الطبـــي دون أن

العـــاج ،مـــا جعلنـــي أغـــادر

الحصول على العالج الالزم.
اتكرر على زيارة المستشفى

وحتى في حال السؤال عن

الحاجة الملحة”.

على ســـرير ،ال أحـــد يعيرني

الوراثيـــة ال يســـتقبل حاالت

وزاد جعفـــر “بعـــد خمـــس

لمركز عزل لمصابي كورونا.

اهتماما”.

الســـكلر حاليـــا بعـــد تحويله

جامعيون بالماحوز يسكنون مع
والديهم في غرفة ببيت أجدادهم
محرر الشؤون المحلية

ناشــدت لجنــة أهالــي الماحوز اإلســكانية رئيس الــوزراء صاحب

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا
ورعاه بإعطاء طلبات أهالي الماحوز القديمة األولوية في خطة
توزيع الوحدات السكنية القادمة.

لجنة األهالي
اإلسكانية تناشد سمو
رئيس الوزراء بتلبية
الطلبات القديمة

( )334بمحافظـــة العاصمـــة،
والمتكدســـة طلباتهم منذ ســـنة
 2000وما بعدها على الرغم من

وأوضحـــت محكمـــة التمييـــز فـــي

رقـــم ( )7لســـنة  2020بتاريـــخ 2

 4ســـاعات إضافيـــة انتظـــر

بأهالـــي منطقة الماحـــوز مجمع

الحكم.

بعـــد الحكم المطعـــون فيه القانون

ممـــرات المستشـــفى لمـــدة

في طلباتنا اإلســـكانية الخاصة

أمرت بذات الوقـــت بوقف تنفيذه

أسباب حكمها أنه لما كان قد صدر

المعالجـــة  Aبقيـــت فـــي

الكريـــم مناشـــدتنا راجين النظر

اإلجراءات الجنائية الصادرة في شهر أبريل الماضي ،كونها أصلح للمتهم.

عام  ،2018اختلس المبالغ النقدية

وأضاف”بعد تحويلي لغرفة

يطيب لنا أن نرفع إلى ســـموكم

وقــف التنفيــذ لتحكم فيها من جديد وفقا للتعديالت الجديدة على قانون

فـــي غضـــون العـــام  2015وحتـــى

للدخول على الطبيب”.

لصحيفة البالد:

بإعــادة القضيــة للمحكمــة التــي أصــدرت حكمها بحبســه لمدة  3أشــهر مع

لمـــدة  3ســـنوات تبـــدأ مـــن تاريـــخ

فقـــط ثـــم نحـــو  20دقيقـــة

بيـــان اللجنـــة الـــذي أرســـل

أشقاء وسيدة أخرى ،والذين سلموه أموالهم على سبيل الوكالة ،وأمرت

الطاعـــن للمحاكمة علـــى اعتبار أنه

دقيقـــة في انتظار التصنيف

غادر المستشفى
بآالمه ناقما على
تجاهل نداءات
“األبرة المهدئة”

وفيمـــا يأتـــي أبـــرز مـــا ورد فـــي

نقضــت محكمــة التمييــز حكمً ــا يقضــي بحبــس متهــم باختــاس أمــوال 8

وكانـــت النيابـــة العامـــة أحالـــت

إبراهيم النهام

الســلمانية الطبــي أمــس ،والذي تخطى الخمس ســاعات دون أن

فـــي هـــذه المرحلـــة االســـتثنائية
ً
خالفـــا لبعـــض الـــدول المتحضـــرة

يقـــدم للمعزوليـــن والمحجوريـــن،

بتأييـــد الحكـــم المســـتأنف ولكنهـــا

مريض سكلر يترنح في ممرات
السلمانية  5ساعات دون عالج

اإلهمــال الــذي تعــرض له بقســم الحــوادث والطوارئ بمستشــفى

الصحيـــة والتـــي ينالهـــا الجميـــع

يخـــدم المواطـــن والمقيـــم والزائر
ً
دوليا
والوافـــد ،وهي جهود قدرت
وأمميا”.

تكـــون بناتـــه فكيـــف يســـتطيع إقناع

يشاهدون المجتمع بدأ يتغير أسلوبه.

والطوارئ التابع لمستشـــفى

بـــدوره ،أوضـــح الناشـــط العمالـــي

عطيـــة هللا روحاني بـــأن البحرين

لولـــي األمـــر إذا كان يريد ألســـرته أن

بناتـــه بالســـتر وفـــي الوقـــت ذاتـــه

تلقت “البالد” شكوى من الزميل اإلعالمي أحمد جعفر على خلفية

البناي :حقوق
اإلنسان متأصلة منذ
البدايات دون أي
تمييز لطائفة أو عرق

عن قرب على التســـهيالت والدعم

غذائية ناشفة.

أحمد األنصاري

كبر حجم المشـــاريع اإلســـكانية
مجتمعيـــن في الجنحة المنصوص

من عقوبة الجريمة محل التصالح

أن يطلـــب مـــن النيابـــة العامـــة أو

الصلـــح علـــى حقوق المضـــرور من

عليهـــا فـــي المـــادة ( )343عقوبات

المحكمة بحســـب األحـــوال إثبات

صلحه مـــع المتهم بموجب محضر
صلـــح كتابـــي موقع منهمـــا في أية

حالة كانت عليها الدعوى.

أو الصلـــح ،وال أثـــر للتصالـــح أو

الجريمة وإن كانـــت كل من المادة
 21مكـــررا (أ) و(ب) ســـالفتي الذكر
ظاهرهـــا إجرائيـــا ،إال أن حكمهـــا

يقـــرر قاعدة موضوعيـــة ألنه يقيد

وتابعـــت :وبعـــد صيـــرورة الحكـــم

حـــق الدولـــة فـــي العقـــاب بتقريـــر

الصلـــح انقضاء الدعـــوى الجنائية

بـــدال من معاقبـــة المتهـــم ،ومن ثم

باتـــا ويترتـــب علـــى التصالـــح أو
فـــي الجريمـــة محـــل التصالـــح أو

الصلح والجرائم األخرى المرتبطة

بهـــا ارتباطا ال يقل التجزئة بجميع

أوصافهـــا وكيفياتهـــا القانونية إذا
كانـــت العقوبـــة المقـــررة لهـــا أخف

انقضاء الدعـــوى الجنائية بالصلح
فـــإن هذا القانون يســـري من اليوم
التالـــي لنشـــره بالجريدة الرســـمية
باعتبـــاره القانـــون األصلـــح للمتهم
وفقـــا للفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة

األولى من قانون العقوبات.

التي أقيمت علـــى أراض قريبة
من منطقتنا وتـــم توزيعها على
ً
جدا.
طلبات حديثة
ونـــود إحاطة ســـموكم حفظكم
هللا بـــأن الطلبـــات اإلســـكانية
فـــي القـــرى المجـــاورة لمنطقـــة
الماحـــوز ،والتـــي أقيمـــت فيهـــا

بمنطقـــة الماحوز مجمـــع ()334
ً
ظروفـــا صعبـــة في ظل
نعانـــي
الظـــروف االقتصاديـــة ،وبعض
اآلبـــاء تقدم بهـــم العمر وأصبح

األبناء في الجامعات وفي سن
الزواج وهم يقطنون في غرفة
واحـــدة في بيـــوت أجدادهم أو
مســـكن مؤجـــر يفتقـــر ألبســـط

حقـــوق المواطـــن فـــي العيـــش

الكريـــم ،آمليـــن مـــن ســـموكم

مشـــاريع إســـكانية قـــد غطـــت

التكـــرم

وأكثـــر ،علـــى الرغـــم بأننـــا قمنا

اإلســـكان لتغطية طلباتنا ضمن

متطلبات الوزارة.

بالحصـــول علـــى المنـــازل فـــي

طلباتهـــا لغايـــة العـــام 2006
بتحديـــث

بياناتنـــا

وتوفيـــر

وال يخفـــى علـــى ســـموكم بأننـــا
أصحـــاب الطلبـــات القديمـــة

بإصـــدار

أوامركـــم

الســـامية للمعنييـــن فـــي وزارة

المشـــاريع اإلســـكانية القادمـــة،
أقـــرب فرصـــة ممكنـــة أســـوة

بالمناطق المجاورة لنا.

“كريدي مكس” و “بنفت” توفران الدفع اإللكتروني في “لولو”

أسهم أوروبا ترتفع
وآمال التعافي قوية
فرانكفورت  -رويترز

مستخدمو “ ”MaxWalletو “ ”BenefitPayسيتمكنون من إتمام الشراء

فتحت األسهم األوروبــيــة على ارتفاع

أمس ،فيما تكسب اآلمال بتعاف سريع
من تراجع اقتصادي مدفوع بفيروس
كورونا زخما.

المنامة  -شركة كريدي مكس

وارتفع المؤشر ستوكس  600األوروبي

أعلنـــت كل مـــن شـــركة كريـــدي مكس

 % 0.4بعد أن حقق أفضل أداء يومي

وشـــركة بنفت عن توفير خدمة الدفع

في نحو شهر.

وظلت أسهم شركات الرعاية الصحية

اإللكتروني عبر المحفظة اإللكترونية

المؤشر ستوكس  600بالقدر األكبر.

بي) في مجموعة “لولو هايبر ماركت”.

محل تركيز من المستثمرين ،مما دعم

“ ”MaxWalletو “( ”BenefitPayبنفت

وارتفع سهم لوفتهانزا .% 4.1

وسيتمكن مســ�تخدمو تطبيق“ “�Max
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 ”Walletومســـتخدمو “بنفـــت بي” من
إتمـــام عمليـــة الشـــراء عبـــر خطـــوات

أحمد سيادي

عبدالواحد الجناحي

جوزير روباواال

الخاصة باألمن والســـامة عند عملية

مميـــزة ومرنـــة لعمالئهـــا .كمـــا اننـــا

ومـــن هـــذا المنطلـــق ،نعتـــز جـــدا بهذا

و”بنفت” ستمنح ميزة كبيرة لعمالئنا.

وتـــم اإلعـــان عـــن االتفاقيـــة أثنـــاء

بـــاألدوات والحلـــول المبتكـــرة لتقليل

هايبـــر ماركت وفق شـــراكتنا المتميزة

مدفوعـــات ســـريعة وآمنـــة ،بـــدون

التنفيـــذي لشـــركة “كريـــدي مكـــس”

وقـــال عبدالواحـــد الجناحـــي “يســـرنا

الدفع في “بنفت بي” و”ماكس والت”،

لشـــركة بنفـــت عبدالواحـــد الجناحـــي،

“بنفـــت بـــي” عـــن توفـــر خيـــار الدفـــع

الكـــرام حلـــوال عمليـــة وســـهلة للدفـــع

روباوال.

متاجـــر اللولو هايبـــر ماركت .وتعكس

بســـيطة مـــع االحتفـــاظ بالمعاييـــر

الدفع كافة.

االجتماع االفتراضي بحضور الرئيس

حامد المحاري

hamed.almahari@albiladpress.com

ســـنواصل تزويـــد تجارنـــا وعمالئنـــا

اعتمادهم على المعامالت النقدية”.

أحمـــد ســـيادي ،الرئيـــس التنفيـــذي

أن نعلـــن لجمهور مســـتخدمي تطبيق

ومديـــر مجموعة لولو الدولية ،جوزير

باســـتخدام التطبيـــق لـــدى سلســـلة

برنامج “مستشاري الرقمي” لدعم الشركات

وقـــال أحمـــد ســـيادي “تلتـــزم شـــركة
كريـــدي مكـــس فـــي دفـــع عجلـــة نمـــو

هذه الخدمة حرصنا في شـــركة بنفت

اقتـــرح “برغبة” إنشـــاء برنامج (مستشـــارو التحول الرقمي) لتحويل الشـــركات
ً
رقميـــا وتعزيز
المتوســـطة إلـــى التجـــارة اإللكترونية بحيث يســـاهم في نموها

قطـــاع المدفوعـــات اإللكترونيـــة فـــي

على تعزيـــز تجربة الدفـــع بين األفراد

المملكـــة مـــن خـــال تقديـــم الحلـــول

والمتاجـــر والشـــركات ،مـــع تحفيـــز

وعقـــد الشـــراكات التـــي مـــن شـــأنها

اعتمـــاد التعامالت المالية غير النقدية

تســـهيل تطبيق حلول الدفع المبتكرة

فـــي المجتمـــع ،وعلى الخصـــوص في

للمســـاعدة فـــي توفيـــر تجربـــة دفـــع

ظل االنتشار العالمي لفيروس كورونا
“كوفيد .”19 -

اســـتمراريتها ومســـاهمتها باالقتصـــاد الوطني .لقد بدأت البحريـــن التركيز على
أهميـــة التجـــارة اإللكترونيـــة وتكنولوجيـــا المعلومات منـــذ  ،1999ولعل نقطة
االنطـــاق كانـــت بإنشـــاء إدارة التجـــارة اإللكترونيـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــات

بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة فـــي  .2004وال تزال الـــوزارة و”تمكين”

التعـــاون مـــع سلســـلة متاجـــر اللولـــو

مع “كريدي ماكـــس” لتبادل قبول رمز
ونتطلع قدما الســـتمرار منـــح العمالء

الرقمي”.

وقـــال جوزيـــر روبـــاواال “المعامـــات
الرقميـــة هـــي طريقـــة الدفـــع األكثـــر

مالءمة اليوم ،ســـواء عبر اإلنترنت أو

عبر عداد الدفع (الكاونتر) وكمؤسســـة
مســـؤولة نســـعى دومـــا أن نكـــون في
الصـــدارة والمقدمـــة باالبتـــكارات
والتغييـــرات لصالـــح عمالئنـــا ،وهـــذه

الشـــراكة بين “لولو”“ ،كريـــدي مكس”،

وأضـــاف “يحظـــى المســـتهلكون اآلن
مخاطـــر ،ومـــن دون رســـوم .وطـــرق
الدفـــع الجديـــدة تقودهـــا التجـــارة

اإللكترونيـــة والمحمولـــة للمدفوعات،

وتحتـــل “لولـــو هايبـــر ماركـــت” دور

الريادة في هذا المجال”.

إضافة الى الدفع بخدمة ()QR Code

ســـيتكمن صاحب البطاقـــة من إجراء

المعامالت بســـهولة عـــن طريق خدمة
( ،)Tap & Goســـواء كانـــت البطاقـــة

مفعلـــة بخدمـــة الدفع الالتالمســـية أو

أي جهاز مزود بتقنية ( )NFCللتواصل
الالتالمســـي قريب المدى على أجهزة

نقاط البيع التابعة لـ “كريدي مكس”.

تقدمـــان الدعـــم الكامل والمســـاندة للشـــركات التجارية والمؤسســـات الصغيرة

“بنفت” و “ ”BFCتدشنان الدفع اإللكتروني عبر BenefitPay

نموها ،وتعزيز تنافسيتها .فكرة البرنامج المقترح أن يقدم الدعم الفني والتقني

المنامة  -شركة «بنفت

والمتوسطة .ومن هنا أقدم اقتراحا بأن يتم تحويل األنشطة التجارية الحالية
إلـــى مجـــال التجـــارة اإللكترونيـــة لفئـــة الشـــركات المتوســـطة .يهـــدف برنامج

مستشـــاري الرقمي إلى تمكين الشـــركات من التحول للتجارة اإللكترونية لدفع
الالزم للشـــركات المشـــاركة فيه من خالل ورش عمل تفاعلية مرئية وجلســـات

استشـــارية شخصية مع مستشاري التســـويق الرقمي ومتخصصين في تطوير

المشاريع التقنية والتجارة اإللكترونية لمساعدتهم على إعداد خطة نمو خاصة
بالتجـــارة اإللكترونيـــة ومتابعـــة تطويرهـــا ،وأن تكـــون الفئات المســـتهدفة من

البرنامج تتمثل في الشركات المتوسطة التي لديها ما بين  50إلى  249موظفا.

أن المشكلة تكمن في عدم أهلية أغلب الشركات المسجلة للتجارة اإللكترونية
حيث ليس لديها خاصية الدفع اإللكتروني عند الشـــراء كإحدى وســـائل الدفع،

باإلضافة إلى عدم توفر خدمة توصيل البضائع للعمالء.

لذلك من أجل اســـتدامة ودعم اســـتمرارية الشركات ،يجب تقديم الدعم الفني

والتقني لها بهدف مساعدتها بالتحول الرقمي.

أعلنت شـــركة «بنفت» عن شراكتها

وتشـــمل بقيـــة شـــركات الصرافـــة

“نحـــن ســـعداء جـــ ًدا بالتعـــاون

لتدشـــين خدمـــة جديـــدة فـــي

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة

الخدمـــة الجديـــدة والتـــي ســـتعزز

أن نتعـــاون مع ( )BFCإلطالق هذه

توفرهـــا الشـــركة بهـــذا الخصوص

مع شـــركة البحريـــن المالية ()BFC
البحرين ،تمكن الزبائن من إرســـال

أو تحويـــل األمـــوال فـــي مكاتـــب
الصرافـــة عبـــر إتمام عمليـــة الدفع

مـــن خـــال المحفظـــة الوطنيـــة
االلكترونية “بنفت بي” ،عِ ً
وضا عن

اســـتخدام األوراق النقديـــة وذلك

ضمن خطـــط التحـــول اإللكتروني

العاملة بالبحرين تباعا.

مـــع شـــركة بنفـــت لتقديـــم هـــذه

بنفت ،عبدالواحد الجناحي “يسرنا

مـــن خيـــارات الدفع المتاحـــة التي

الخدمـــة الجديـــدة ،والتـــي تؤكـــد

الســـيما بأن تطبيق بنفـــت بي يعد

علـــى تنامي عدد خدماتنا المقدمة

بشـــكل متزايد ،ومســـاعينا الرامية
نحـــو رقمنـــة جميـــع المعامـــات

المالية بمختلف أنواعها”.

راجيش جياروال

مـــن جانبه ،قال الرئيـــس التنفيذي

لشـــركة ( ،)BFCراجيـــش جيـــاروال

ضمن أهـــم األدوات المبتكرة التي
تتيـــح عمليـــات الدفـــع اإللكتروني
ممـــا سيســـمح لزبائننـــا بمزيـــد من

الخيارات اإللكترونية “.

مستقبل واعد لصناعة الهويات البصرية
أمل الحامد

 % 90مساهمة
“التواصل
االجتماعي” بنشر
الخط العربي

خلصــت فعاليــة عــن “مكانــة الحــرف العربــي فــي صناعــة الهويــات البصرية”

بعنــوان “التحديــات والتطويــر لتأصيــل الحــرف العربــي في خطابنــا البصري

والتسويقي” في بث مباشر عبر حساب (@ )jaafar_hamzaعلى االنستغرام
اليــف إلــى التأكيد على أن مســتقبل الهويات البصرية العربيــة واعد ،كما أنه
تطور كثيرًا في الســنوات األخيرة ،ومســتقبل هذه البراندات العربية مشــرق

وذكر المتحدثون في الفعالية إلى

جعفـــر حمـــزة ،وشـــاركه المهندس

جـــ ً
خصوصـــا أن هنالـــك توجها
ً
دا،

شـــوكت ،مســـاء أمـــس األول ،إذ

تنظيـــم اللقـــاء هـــو التركيـــز علـــى

شـــوكت في بث مباشر اليف على

البصريـــة ألن الكثيرين في الفترة

العربيـــة األصيلـــة فيمـــا يتعلـــق

خاصـــة مـــن خـــال الخـــط العربي

القواعـــد فـــي صناعـــة الهويـــات

الخط العربي التلغرافي ،من خالل

على حســـابه على االنســـتغرام (@

ولكـــن وصلنا لمرحلـــة نوعً ا ما من

مـــن الحكومـــات ،ومـــن الشـــركات

العالمية التي تريد دخول الســـوق
العربـــي لالهتمام بالخـــط العربي،

الفتين إلى أن أتمتة الخط العربي
مســـتقبال لن يكون له تأثير سلبي
عليه.

والفنـــان والخطاط العربي وســـام

تعـــد هذه المشـــاركة األولى للفنان

صناعة الـــروح العربية في الهوية

االنستغرام ،وهو خطاط له الروح

األخيرة حاولوا أن تكون لهم لمسة

بالقواعـــد فضال عـــن توظيف هذه

سواء الخط العربي الكليغرفي أو

وقـــدم الفعاليـــة المديـــر اإلبداعي

البصـــري فـــي التســـويق المهندس

.)wissamshawkat

ومؤســـس ( )BOXOBIAلإلبـــداع

جعفر حمزة

وأوضـــح حمـــزة أن الغـــرض مـــن

البصريـــة ولـــه الكثير مـــن األعمال

التصميـــم ،وقلـــة مـــن الخطاطين
يعملون في مجال التصميم.
ورأى أن الخط العربي يعيش عصرً ا
ذهبـــا وهنالـــك بعـــض البرانـــدات
ً

العالميـــة بـــدأت مـــن الخطاطيـــن

لوجود اهتمام كبير بالتصماميم العربية باستخدام الخط العربي.
أن مســـتقبل الخـــط العربـــي واعد

ليســـوا ممـــن يعمـــل فـــي مجـــال

وضع بصمـــة في صناعة الهويات،

التشبع بصري فيما يتعلق بنوعية

ج ً
دا.

وسام شوكت

من جهته ،أوضح شـــوكت أن هذه

العرض المقدم.

وأشـــار حمزة إلى أننا نريد صناعة
حضـــور بصري قـــوي جـــ ً
دا للهوية

العربية بحيث يشـــار إليـــه بالبنان
فـــي محافل أكثـــر ما تكـــون فقط

محافـــل عربيـــة ،وإنمـــا تكـــون
ً
مســـتعرضا كتابًا
محافـــل عالمية،
بعنـــوان ( )Logo Typeيســـتعرض

فيـــه وجـــود حضور بصـــري للخط

العربي ،مؤك ً
دا أن االســـتعراضات

تبيـــن حاجتنا لحضور بصري مهم

الهبـــة فـــي توظيف الخـــط العربي
فـــي صناعـــة الهويـــات عمرهـــا
يتـــراوح مـــا بيـــن  15و 18عامً ـــا
وقبلهـــا لم تكن موجودة ،وســـببها
هي وســـائل التواصل االجتماعي
التـــي ســـاهمت بنســـبة تتـــراوح
خصوصـــا
ً
مـــا بيـــن  80إلـــى % 90
أن الجميـــع يحـــب الخـــط العربـــي
وأشـــكال الحـــروف واللغـــة ،ولكن
اإلشكالية الحاصلة أن الخطاطين

العـــرب المســـاهمة بتصاميم وهذا
لـــم يكن موجـــو ًدا فـــي الثمانينات

والســـبعين آت .وأكـــد أن أتمتتـــة
الخـــط العربي مســـتقبال لـــن تؤثر
علـــى الخط والتصميم ،نظرً ا لعدم
إمكانية اســـتبدال عقلية الخطاط
وإمكانياتـــه ،الن كل خطـــاط
يفكـــر بشـــكل آخـــر ،والخطاطيـــن
باإلمـــكان أن يصممـــوا تصاميـــم
مختلفة لنفس العبارة ،مشيرً ا إلى
أن األتمتـــة ســـتكون بشـــكل مواز
للخطاطين ولن تؤثر عليها.

إنجاز الركائز الرئيسة لبرج “سبايرال أوركيد السكني”
المنامة  -البالد العقارية لالستثمار

أعلنت شركة البالد العقارية لالستثمار ،إحدى أكبر شركات التطوير العقاري
فــي البحريــن والمطــور الرئيــس لمشــروع “واتــر جــاردن ســيتي” الواقع على

الواجهة البحرية بضاحية السيف وشركة أوركيد للتطوير واإلنشاء المطور

لمشروع “سبايرال أوركيد السكني” ،عن االنتهاء من مرحلة وضع األساسات

والركائز الرئيسة في مشروع البرج المميز “سبايرال أوركيد السكني”.
ويمتـــاز المشـــروع بإطاللـــة رائعـــة علـــى

عددهـــا  220ركيـــزة بعمـــق  27متـــرا،

فاخرة ،الذي يتم إنشـــاءه على مســـاحة

إلى مليون دينـــار ،ومن المتوقع االنتهاء

البحـــر ومدينـــة المنامـــة ،ويضـــم شـــققا

 3857مترا وبتكلفة تصل إلى  25مليون
دينار.

وتصل التكلفة الكلية ألعمال األساسات
من أعمال التشييد والبناء بالربع األخير
من  ،2022على أن يتم تسليم الوحدات

وانطلقـــت أعمال البنـــاء الرئيســـة للبرج

للمستثمرين في نهاية ديسمبر .2022

والمصمـــم علـــى شـــكل حلزونـــي مبتكر،

لالســـتثمار زيـــاد جناحـــي “يســـعدنا أن

الواقع في مشروع “واتر جاردن سيتي”
ومكـــون مـــن  41طابقـــا وذلك في شـــهر
نوفمبـــر  2019عبـــر وضـــع الدعامـــات

واألساســـات العميقة والســـطحية ،البالغ

وقال المدير العام لشركة البالد العقارية
نشـــهد انطـــاق أعمـــال التشـــييد والبناء

ألحـــد أهم المشـــاريع الســـكنية في “واتر
جـــاردن ســـيتي” ،وهـــو بـــرج “ســـبايرال

واقع بمشروع “واتر
جاردن سيتي”
ومصمم حلزونيا

للمبنى ما يقارب  12شهرا.

ونحن نسير وفق الجدول الزمني المقرر
للمشـــروع ،إذ ســـيتم إنشـــاء طابقيـــن

شـــهريا لغايـــة أغســـطس  ،2022ومـــن
ثـــم  3طوابق كل شـــهر ونحـــن حاليا في

أوركيـــد الســـكني” ،وعلـــى الرغـــم مـــن

الطابـــق األول ،ونتوقع االنتهـــاء منه مع

ظـــروف جائحة وبـــاء كورونا ،تأتي هذه

نهايـــة الشـــهر الجـــاري .وســـيتم افتتـــاح

االنطالقـــة لتأكـــد أن االســـتثمار العقاري

بهـــو المبنى الســـتقبال المســـتثمرين في

اســـتثمار طويل المدى ال يتأثر بالظروف
الصعبة قصيرة المدى”.
ومـــن جانبه ،قال المدير اإلداري لشـــركة

ســـبتمبر  .”2022وأفـــاد مديـــر التطويـــر

االنتهاء من وضع أساسات البرج

بشـــركة “البالد” عـــادل ســـلمان أن العمل
جـــار علـــى توصيـــل المرافـــق مـــن ميـــاه

أوركيد للتطوير واالنشـــاء بشار أحمدي

الصعبـــة الراهنـــة ،وتأكـــد علـــى ثقتنا أن

مربع واســـتغرقت عملية صب الخرسانة

“تشـــكل انطالقة أعمال البناء والتشييد

البحرين لديها إمكانات كبيرة في جذب

لألساســـات الســـطحية  22ســـاعة عمـــل

وصـــرف صحـــي وكهربـــاء واتصـــاالت

لبرج” ســـبايرال أوركيد الســـكني” الواقع

الســـياح والـــزوار ،كما أنها تتمتـــع بمكانة

متواصلـــة ،تـــم خاللهـــا صـــب مـــا يقارب

للمشـــروع بالتزامـــن مـــع تقـــدم األعمال،

على الواجهة البحرية في مشروع “واتر

تجعلهـــا األفضل واألكثر أمنا لالســـتثمار

الــــ  5000متـــر مكعـــب مـــن الخرســـانة،

إذ إن البنيـــة التحتيـــة قـــد تـــم تجهيزها

جـــاردن ســـيتي” ،خطـــوة إيجابية تبعث

العقـــاري طويـــل األمد” .وأضـــاف “بلغت

واســـتخدم  1500طـــن مـــن الصلـــب،

بالتعاون مع كبرى الشركات االستشارية

علـــى التفاؤل علـــى الرغم مـــن الظروف

المســـاحة اإلجمالية للبنـــاء  64,000متر

وسيســـتغرق بنـــاء الهيـــكل اإلنشـــائي

العالميـــة وشـــركات المقـــاوالت المحليـــة

إلى حدود أراضي “واتر جاردن سيتي”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

العقوبات البديلة وواجب البناء والتعمير
تتبـــع مملكـــة البحرين بقيادة ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل

التســـهيالت الالزمة لمساعدتهم على االســـتقرار النفسي واالجتماعي

اإلصالح والتأهيل ومنهجـــا إلعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع

ورفـــع الكفـــاءة اإلنتاجيـــة ،واألرقام تتحـــدث عن النجـــاح الكبير الذي

خليفـــة عاهـــل البـــاد المفدى حفظـــه هللا ورعـــاه ،فلســـفة متميزة في

والمشـــاركة الفعالة في البناء والتنمية ،ومثلت العقوبات البديلة التي
أمر بها جاللته أيده هللا إضافة إلى ســـجل البحرين الناصع في حقوق
اإلنســـان ،والتي اســـتفاد منها  2699من الرجال والنساء وصغار السن
من  16إلى  21عاما ،منذ أن بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ العقوبات

البديلة في  16مايو من العام .2018

والمعيشـــي ،وإتاحة مزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل
حققـــه قانـــون العقوبات البديلـــة وبرامجه المطروحة التي تســـهم في

بنـــاء المحكـــوم عليهم لالنخراط في ســـوق العمل والمســـاهمة الفاعلة
في بناء المجتمع.

والتأهيـــل ،وعمـــل محكم بفضـــل جهود القيـــادة وقيم التســـامح التي

إن إيجابيـــات العقوبـــات البديلة واســـعة ومتعددة ،وأهمهـــا االنخراط

واإلصـــاح وإعطاء الفرصة للتغير ،ولها تأثير إيجابي كبير على األهل

فـــوالذ “إن تطبيـــق القانـــون خطوة مهمة مـــن البحريـــن لتعزيز حقوق

واألقـــارب ،وقد أشـــاد الجميع بالتوجيهات الملكية الســـامية بالتوســـع

في تطبيق قانون العقوبات البديلة ،وإتاحة فرص التدريب والتأهيل،
وهـــذا تأكيـــد على االهتمـــام الالمحـــدود الـــذي توليه مملكـــة البحرين

للمحكوميـــن والتوجـــه نحـــو توفيـــر الحيـــاة الكريمة لهـــم وتقديم كل

للتواصل17111483 :

إننـــا أمام نص كامل لتميز بحريني ومشـــروع رائد في مجال اإلصالح
يتحلـــى بهـــا المجتمع البحريني ،واألســـس الثابتة من الـــود والتعاضد،

فـــي المجتمـــع مـــن جديـــد ،وفتـــح صفحـــة بيضـــاء للعـــودة واالندماج

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

وكما قال األمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق اإلنسان فيصل
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اإلنسان والتي تعتبر رائدة في المنطقة”.
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» »كل من استفاد ومن سيستفيد من قانون العقوبات البديلة سيتحمل

أعباء المسؤولية والقيام بواجب البناء والتعمير والدخول إلى المستقبل

الزاهر ،وليس هناك أجمل من بناء الوطن في جميع المجاالت.

بدور عدنان

bedoor.articles@gmail.com

هل تتداعى الهدنة الروسية  -التركية
مـــن المســـتبعد أن يكون تأجيل زيـــارة وزيري الخارجية والدفاع الروســـيين

لتركيـــا والتي كانت من المفتـــرض أن تتم األحد الماضي نتيجة ظرف طارئ
أو محـــض ترتيبـــات لوجســـتية ،بل إنه أقرب من أن يفســـر بأنه نتيجة تفاقم

شقاق بين الجانب الروسي والتركي واستفحال الخالف في المواقف بينهما.
فمـــن المعروف أن الحليفين تارة والخصمين تارة أخرى يلتقيان في مواقف
ً
خصوصا عندما يكونان فاعلين أساسيين ومن
ويختلفان في مواقف أخرى،
األطـــراف المهمة في هـــذه الملفات ،ولربمـــا يعد الملف الســـوري والليبي أهم

ملفيـــن يختلفـــان فيهما ،حيث يلعب الروس واألتراك دور الحليف األساســـي

والعراب ألطراف الخالف الرئيسية في كل من سوريا وليبيا.
ً
دعما منقطع النظير وتؤكد شـــرعيته في ســـوريا
فروســـيا التي تدعم األســـد
تخالفهـــا فـــي ذلـــك تركيـــا التي ترغب فـــي اإلطاحة باألســـد ،حيـــث إن تركيا

توغلـــت واحتلت أراض ســـورية عديـــدة بحجة األمن القومـــي التركي حيث
ً
حاليـــا محور
تتاخـــم تركيـــا ســـوريا فـــي الحدود علـــى إدلـــب وهي بالضبـــط
الخالف في سوريا.

مـــن الواضـــح أن الهدنة التي تم التوقيع عليها في شـــهر مـــارس الماضي بين

كل من روســـيا وتركيا توشك على التداعي حيث قامت روسيا بشن ضربات

جوية على إدلب ذلك إثر استقدام تركيا تعزيزات عسكرية في إدلب.

علـــى الطـــرف اآلخـــر وفي ليبيا يبدو أن تركيا انتشـــت بالتقـــدم المحدود في
غـــرب ليبيـــا حيـــث إن انســـحاب الجيـــش الوطنـــي مـــن محيـــط طرابلس إثر

تفاهمات دولية مع المشـــير خليفة حفتر خلق لدى تركيا تصورا بأنها تمســـك
زمـــام األمـــور وأنهـــا تمكنت من فـــرض نفوذها علـــى األرض رغما عـــن الدول
ً
أيضا
األوروبيـــة الداعمـــة للجيش الوطني ،وبالتأكيد روســـيا الداعمـــة لحفتر

وفي ضوء ذلك من الواضح أن الخالف اســـتفحل بين روسيا وتركيا وزادت
الهوة فيما بينهما.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

» »ال أعتقد أن العالقة الروسية التركية ستشهد انقالب ًا وتغيراً دراماتيكي ًا
حيث إن المصالح التي تجمع بينهما أكبر من الخالف ،حيث سيتم تغليب
المصالح الكبرى على زوايا الخالف وسيتم تقسيم األراضي العربية مجدداً
في سبيل الصلح بين الدولتين.

لهذا أفتخر ببلدي
المحنـــة فـــي حياة البشـــر وفي تاريـــخ الدول المحك األساســـي الـــذي يبين
معـــدن الرجال وقدرتهم على مواجهة هذه المحـــن ،وعندما تتعرض الدولة
لكارثـــة أو خطـــر من أي نوع يتضـــح المكون األخالقي والقيمي واإلنســـاني
لهذه الدولة.
وعندما جاء فيروس كورونا اهتزت القيم اإلنسانية بشدة وتراجعت داخل
الشـــعب الواحد كما رأينا في بعض الدول ،لكن في بلدي البحرين كان األمر
مختلفـــا تمامـــا لدرجـــة أنني فكـــرت مرارا أن أوثـــق التجربـــة البحرينية في
مواجهة فيروس كورونا ألفتخر بأداء المســـؤولين البحرينيين ،لذلك كانت
ســـعادتي بالغـــة عندما علمت أن هناك فريقا قـــام بتوثيق هذه التجربة التي
أراها ملحمة من مالحم الكفاح البحريني خالل التاريخ المعاصر.
علمـــت أن جمعيـــة المرصـــد لحقوق اإلنســـان قامـــت بتوثيق هـــذه التجربة
الصعبة التي أدارها بشـــكل مباشـــر صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن
حمـــد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء وجعلت البحرين محل احترام الجميع.

إننـــا نملك ما هـــو أهم بكثير في مواجهة محنة من هـــذا النوع ،فنحن نملك

اإلنســـانية ونملـــك منظومة قيم رســـخها في نفوســـنا وعقولنـــا جاللة الملك
المفـــدى حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــاد ،هذه المنظومـــة هي التي

ياسمين خلف

yasmeeniat@yasmeeniat.com

جعلتنا محل احترام العالم وجعلتنا ال نفرق بين مواطن ووافد في مواجهة

هذه النازلة الكبرى.

وبجانـــب الفلســـفة اإلنســـانية الرفيعـــة التـــي تبنتهـــا البحرين فـــي مواجهة
هـــذا الفيـــروس ،هناك عقيدة الســـبق واحترام اإلنســـان وتكريمه ،فقد كانت

البحريـــن بقيادتها الحكيمة في مقدمة الـــدول التي اتخذت من اإلجراءات

الحمائية ما يدل على مدى تقديسها اإلنسان وكرامته وحياته.

» »ال تتسع زاويتي هنا ألسرد تفاصيل الخطة التي وضعتها البحرين بقيادة سمو
األمير سلمان بن حمد وشاركت فيها بإخالص وإبداع كل الجهات الصحية

واألمنية واإلعالمية والثقافية واألهلية باقتدار ،لكن يمكنني أن أشد على أيدي

فريق جمعية المرصد الوطني الذين أعدوا تقريرهم الموثق العلمي حول هذه

التجربة ألنها بالفعل تجربة تستحق التوثيق وتستحق أن يقرأها أبناؤنا ويقرأها

العالم.

والحل مع المدارس الخاصة؟
ً
طبعـــا
خـــال تســـوقي برفقـــة شـــقيقاتي فـــي إحـــدى البلـــدان العربيـــة -

قبـــل زمـــن كورونا -حاولت إحـــدى البائعات جذبنا إلـــى محلها ،ونجحت

فـــي ذلـــك ،لم ترق لنـــا بضاعتها فشـــكرناها وهممنا بالخـــروج من محلها،
ً
شيئا منذ الصباح،
فاعترضتنا ومنعتنا بالقوة ،متداركة بقولها“ :أنا لم أبع

ولن تخرجن إال بعد أن تشترين مني”! وكأننا مسؤوالت عن مدى ربحها
أو خسارتها في تجارتها.

مـــرت بخاطـــري هـــذه الحادثة ،وأنا أســـتمع لشـــكاوى أولياء أمـــور طلبة

المـــدارس الخاصـــة المتكررة منذ أن بدأ التعليم عـــن بُعد ،بعد أن أغلقت

المدارس ،مطالبين بتخفيض الرســـوم الدراســـية ،حيث استجابت بعض
المـــدارس على مضض بتخفيضها  ،% 10 - 5فيما كانت أغلب المدارس

“عمـــك أصمـــخ” واكتفـــت بإعـــادة جدولة الرســـوم “يعني بتدفـــع بتدفع”،

عبدعلي الغسرة

دور الصحافة في ملحمة كورونا
كان للصحافـــة البحرينية دور كبير فـــي التوعية بمخاطر “كوفيد  ،”19فمنذ

تحمل مسؤوليته الوطنية ،وقد كشفت هذه األزمة حقيقة موقف صحافتنا

مواجهتـــه ومواجهة محاوالت التشـــكيك وصد اإلشـــاعات بشـــأنه ،وأبرزت

المواطنيـــن ،فأصبحت صحافتنا من أهم مرتكـــزات إدارة مكافحة الكوفيد

أن اســـتوطن هـــذا الوباء أرضنا قامـــت الصحافة البحرينية بـــأداء رائع في
الصحافة بكل اقتدار وببســـالة منتسبيها دور وتوجيهات القيادة السياسية

وأجهزة الدولة وقطاعاتها التي ارتقت بحس المسؤولية الوطنية وبمستوى

التحديات التي تواجهها البحرين وجهودها في التصدي لهذه التحديات.

ودورهـــا الوطنـــي فـــي دعم جهـــود الدولـــة والقطاعـــات المختلفـــة وخدمة
والعمـــل على طمأنة المجتمـــع الحتواء التداعيات المترتبـــة عليه ،وتصدت
بحزم للشائعات المرتبطة بكل شفافية استنا ًدا إلى المعلومات التي توفرها

الجهات الحكومية ونقلها إلى أفراد المجتمع في رســـالة واضحة وبســـيطة

وال يختلـــف دور الصحافة المحلية عن باقي القطاعات األخرى في مختلف

ومفهومة.

ذلـــك بتحمل مســـؤوليتها المهنية واألخالقية والمجتمعيـــة ،فهاهي جرائدنا

المسؤولية المجتمعية في أية أزمة ،وذلك من خالل اللقاءات الصحافية مع

والتعريـــف بكل اإلجراءات الوقائية ونشـــر التعليمـــات االحترازية ،كما جند
ُكتابهـــا أقالمهم لتأدية رســـالتهم النبيلـــة بتقديم المعلومـــة الصحيحة التي

والمؤسسات المجتمعية وتسليط الضوء على آرائهم في كيفية التعامل مع

األزمـــات ،بـــل أصبحت ركنا أساســـيا مـــن أركان مواجهة األزمات ،وتجســـد

واســـتطاعت صحافتنـــا الوطنيـــة توعيـــة المواطنيـــن وتعزيز فكـــرة تكامل

البحرينية تســـعى جاهـــدة في التوعيـــة والتحذير والتنبيـــه بخطورة الداء

مختلف األطباء والخبـــراء والمتخصصين والفعاليات المحلية والمواطنين

تجمـــع مـــا بين التوجيـــه والتعبئة فـــي مواجهة هـــذا الوباء ،والـــرد على كل

الشائعات ودحضها بالحقائق والمعلومات من مصدرها الرسمي الموثوق.

فـــي كل أزمـــة تمر بهـــا البحرين يتبيـــن الموقف الحقيقـــي لصحافتها ،حيث

تتضاعف مسؤوليتها الفاعلة والمؤثرة ،فاإلعالم الجاد والمسؤول قادر على

هذا الوباء الذي ساهم كثيرًا في وقاية الناس.

دائما في متابعة ما يحدث في البحرين
ً
» »ستكون الصحافة البحرينية حاضرة
ورصد تطورات أية أزمة ،فالصحافة أداة مشاركة وفاعلة في إدارة األزمات

متحلية بالمسؤولية الوطنية ورسالتها الحضارية واإلنسانية واألداء المهني
الصادق.

كتلـــك البائعـــة التي ترغم الزبائن على الشـــراء وإن لم تعجبهم البضاعة!
ً
بتاتا مع إغالق المدارس،
رغم أنها لم تقدم خدمات يستفيد منها الطلبة

كالمواصالت ،والتغذية واألنشطة والرحالت وغيرها.

بعض تلك المدارس لم تكتف بذلك ،بل رغم كل هذه الظروف االستثنائية،

إال أنها ترهق طلبتها بمشاريع ،وليتها أية مشاريع ،وفي حدود إمكانيات
وقـــدرات الطلبة ،بل هي تتجاوزهـــا ،ليضطر األهالي تحت الضغوط إلى

اللجوء إلى المكاتب المتخصصة كمكاتب االستشارات الهندسية ،والتي

يعترف المهندسون فيها أنها مشاريع تفوق مستوى طلبة المدارس ،ولم
يتعلمها المهندســـون أنفســـهم إال في المرحلة الجامعية ،فيتكبد األهالي
ً
ً
وطبعا كل
دينارا لكل مشـــروع من تلك المشـــاريع،
كلفـــا مادية أقلهـــا 50
مدرس يطلب من طلبته مشروع “فنتك” غير!

مـــاذا اســـتفاد الطالب بعدها؟ هو لم ينجز مشـــروعه بنفســـه ،وحده ولي
األمـــر من تكبد عنـــاء البحث عن منقذ يخلصهم من محنتهم ،وهو اآلخر

من ســـيدفع ،جشـــع بعض تلك المدارس كما يبدو ســـيدفع الكثيرين إلى
تحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية كما صرح بذلك ُكثر ،ما ســـيفقد

ً
هامشـــا من ربحها ،وربما ســـيدفعها إلى رفع رســـومها
المدارس الخاصة

ويتضرر أهالي الباقين في تلك المدارس ،ما سيشـــكل عبئا إضافيا على
خدمات التعليم الحكومي الذي يعاني هو اآلخر من الضغط.

ياسمينة:
» »ما الحل يا وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة؟.
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عرض وطلب
17111504

+973

38344464

+973

17580939

التاريخ /١٦ :بيونيو٢٠٢٠/

إعالن بحل و تصفية شركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

شركة تشارتس تكافل عناية ش م ب مقفلة

إدارة التسجيل

سجل تجاري رقم 61589

إعالن رقم ( )CR 2020-٨٩١٦٥
تنازل – عن المحل التجاري

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة -تشــارتس تكافــل عنايــة ش م ب مقفلــة

تقــدم إلينــا الســادة  /عبــدهللا ابراهيــم يوســف الجاســم الرقــم الشــخصي
 570٠01048بتحويــل المحــل التجــاري التالــي إلــى الســادة /يوســف ابراهيم
يوسف الجاسم 480000395
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد
33686

+973

الفرع
2
٤

مغسلة الجاسم

 ، 2001و عمال بنص المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمســتندات الالزمة ،خالل  15يوم
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،و ذلك على العنوان التالي:

االسم التجاري
مغسلة الجاسم

 Grant Thornton .. Abdulaal/مصفيا للشركة.
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم (  ) 21لعام

عنوان المصفي:

إدارة التسجيل

إدارة السجل التجاري

إعالن رقم (  ) 111لسنة 2020

إعالن رقم ()CR2020-66849

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تسجيل اسم تجاري

شركة لينك  36ش.ش.و

المسجلة بموجب القيد رقم  ، 61589 -بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325من

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري  ،فعلى كل من لديه أي اعتراض

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها
الساده  /شركة ذ.م.م سيدني لالستشارات والتطو ير ذ.م.م باعتبارهم المصفين
القانون ين لشركة لينك  36ش.ش .و المسجلة كشركة الشخص الواحد بموجب
القيد رقم  ، 131242طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية
و شــطبها من الســجل التجاري ،و ذلك وفقا ألحكام  .قانون الشــركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة

قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعــالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر  :منار سنه محمد علي القطان
االسم التجاري الحالي  :عبايات مس مون
االسم التجاري الجديد  :عبايات السعيد مس مون

Grant Thornton - Abdulaal

قيد رقم 1 – 69767 :

. 17500188
qassim.mohamed@gt.bh.com

التاريخ 14/06/2020 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تاريخ 0202/6/9:

إعالن رقم ()CR2020-78794

إدارة التسجيل

إعالن رقم ()CR2020 -85005

تسجيل اسم تجاري

إعالن رقم ( )2020-86993

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري  ،فعلى كل من لديه أي اعتراض
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا
به ما يعزز اعتراضه .

تقدمــت إلينا المعلنة ادناه  :الســيدة فاطمــه عبدالعزيز احمد االنصاري بطلب
تحويــل المحــل التجــاري التالــي إلــى الســيد مصطفــى فــؤاد عبــدهللا عزيــز
العــزاوي عبــدهللا فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقــدم إلى اإلدارة
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر  :محمد بن احمد بن عبد هللا السعيد

.

االسم التجاري الحالي  :ليلك ليدي للعبايات
االسم التجاري الجديد  :عبايات السعيد محمد السعيد

االسم التجاري
صالون تقسيم

88388-1

اﻟﻤﺒﻨـﻰ ﺟﺪﻳـﺪ
New building

ﻏﺮﻓﺔ

تقــدم إلينــا ورثــة المعلن أدناه  /الســيد عبدالرحيم محمد الهاشــمي بتحويل
المحل التجاري التالي إلى السيد  /حسن السيد عبدالرحيم محمد الهاشمي
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

قيد رقم 2 – 39552 :

تنازل – عن المحل التجاري

رقم القيد
14562-2

38344464

االسم التجاري
مؤسسة عبدالرحيم الهاشمي للمقاوالت والتجارة

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻺﻳﺠﺎر
Oﬃce for Rent

اﻟﺴﻴﻒ

Seef

أو ﻏـﺮﻓــﺘﻴﻦ )(BD 470

Room

ﺻﺎﻟﺔ
Hall

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ

ﻣـﻄـﺒـﺦ

81

m2

or 2 Rooms

ﺗﺸﻄﻴﺒﺎت راﻗﻴﺔ ،ﻋﻮازل ﺣﺮارﻳﺔ

Kitchen

High quality of ﬁnishing
Thermal insulation

ﺣﻤﺎﻣﻴﻦ

2 Bathrooms

وﺣﺮاﺳﺔ  24ﺳﺎﻋﺔ

ﺗﻜـﻴـﻴـﻒ

24 hour security

Air Condition

36184000
ﺑﺎراث

www.grnata.com

39696598
ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﻞ

Call.

17555593
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

Property Manager's license No. 23

Broker's license No. 3

38344464

ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ
BD

350

.000

local@albiladpress.com
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إنجــاز  % 80مــن تطويــر حديـقــة المـحــرق الكـبــرى

بــكــلــفــــة  3مــاليــيــــن ديــنــــار و % 37نــســبــــة الــمــســطــحـــــات الخــضــــــراء

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

مربع”.

كشــف وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف عــن إنجــاز 80

وأشـــار إلى أن الحديقة تحتوي على ممشـــى يمتد
علـــى طـــول الحديقـــة في تمـــوج فريد يربـــط بين

 %مــن مشــروع تطويــر حديقــة المحــرق الكبــرى وذلــك تمهيــدا الفتتاحها في النصــف الثاني

مختلـــف مكونـــات الحديقـــة يبلغ عرضـــه حوالي 8

مــن العــام الجــاري .وأشــار فــي الوقت ذاته إلــى اعتماد الوزارة الســتراتيجية تكثيف أشــجار

متر.

الظل الصديقة للبيئة واألشجار البحرينية المثمرة بنسب أعلى مما كانت عليه في السنوات

وأضـــاف “إلى جانب وجـــود االســـتراحات العائلية

السابقة في الحدائق والمتنزهات والميادين.
وبيـــن الوزيـــر خلـــف أن الحديقـــة ســـتضيف معلما

بلدي المحرق باســـم المجدمي وعدد من مسؤولي

جديدا لمحافظة المحرق من خالل موقعها الحيوي

الوزارة.

لوقوعهـــا بالقرب مـــن مطار البحريـــن الدولي ،على

وأشـــار الوزير خلف إلى أن مشروع تطوير حديقة

مســـاحة إجمالية بلغت حوالـــي  90,692متر مربع،

المحرق الكبرى ،تعد إحدى المشـــروعات الرئيســـة

بكلفة إنشائية بلغت أكثر من  3مليون دينار.

بالنســـبة لشـــؤون البلديات بالوزارة ،ويتم تنفيذها

جـــاء ذلـــك أثنـــاء الزيـــارة التفقديـــة التـــي قـــام بها

بتوجيـــه مـــن الحكومـــة برئاســـة رئيـــس الـــوزراء

لالطـــاع علـــى ما تم من إنجازه مـــن أعمال تطوير

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان

الحديقة بحضـــور وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات

آل خليفـــة ومتابعـــة واهتمـــام ولـــي العهـــد نائـــب

الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة ،مديـــر عـــام

القائـــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

بلديـــة المحـــرق إبراهيـــم الجـــودر ،ورئيس مجلس

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

بلـــدي المحـــرق غـــازي المرباطي ،الوكيل المســـاعد

خليفة وبالتنســـيق مع مجلس بلدي المحرق.وقال

للزراعة عبدالعزيز محمد عبدالكريم ،القائم بأعمال

“إن كلفـــة إنشـــاء الحديقـــة بلغـــت حوالـــي 3,180

المظللـــة الموزعة في مختلـــف أنحاء الحديقة ،كما
تـــم إنشـــاء بعـــض المبانـــي االســـتثمارية والمرافق
العامـــة بمـــا فيهـــا مواقـــف الســـيارات والتـــي يبلـــغ
عددهـــا  525موقـــف حيـــث بلغـــت نســـبة إنجازهـــا
حوالي .“ % 90
كمـــا أن المشـــروع يتميز بنافورة جدارية تتوســـط
المشـــروع كعنصر اســـتراتيجي في الحديقة وذلك
مـــن منطلق إضافـــة عنصر يميز مشـــروع الحديقة
الجمالـــي والمحافظـــة على التنـــوع الحيوي لبعض

وتابع “يتضمن المشـــروع منطقتي ألعاب مظللتين

األشـــجار والشـــجيرات المحليـــة و لتتناســـب

لفئـــة األطفـــال تحوي أنواعـــا مختلفة مـــن األلعاب

احتياجـــات مختلـــف الفئـــات العمريـــة “موجهـــا

التـــي تم توزيعها وفقا لشـــروط الســـامة العالمية،

المعنيين بإدارة المشروع إلى تكثيف وزيادة أعداد

الوكيـــل المســـاعد للخدمـــات البلديـــة المشـــتركة

مليون دينار”.

األشـــجار البحرينيـــة المثمرة وأشـــجار الظل ،التي

كمـــا تـــم مراعـــاة دمـــج ألعـــاب ذوي االحتياجـــات
ً
انطالقـــا من خـــال مراعـــاة حقوقهم في
الخاصـــة

راويـــة المناعي ،عضـــو الدائرة الثالثـــة في مجلس

وتابع “تم تصميم الحديقة لتجمع ما بين التصميم

تتناسب مع البيئة البحرينية والمناخ البحريني.

مجتمعيا ،تبلغ مساحتها حوالي  1,987متر
الدمج
ً

ويهـــدف كذلـــك إلـــى تلطيـــف األجـــواء لمرتـــادي
الحديقة.
واردف “تبلـــغ نســـبة المســـطحات الخضـــراء إلـــى
حوالي  % 37من مجمل مساحة الحديقة”.
واختتـــم خلف تصريحه قائـــا “كما يحتوي الموقع
على صيانة المســـجد الواقع فـــي الحديقة وتوفير
مواقف السيارات لخدمة الزوار”.

متر يفصل بين شارع مخطط الساحل و“الطبيالت” بسبب عدم الرصف

طـــالـــبـــوا وزارة الـــبـــلـــديـــات بـــتـــزويـــد الــمــنــطــقــة بـــالـــحـــاويـــات وإزالــــــــة الــحــشــائــش
محرر الشؤون المحلية

المشهد غير ســـار بمجمع  1027بمنطقة كرزكان
المعروفـــة بمنطقـــة “مخطط الســـاحل” .تتحول
ســـيارات الســـكان إلـــى أرجوحـــة بســـبب كثـــرة

الحفر والصخور واألرض الطينية بالمنطقة.

طالب السكان وزارة األشغال وشؤون البلديات
والتخطيـــط العمرانـــي برصـــف المنطقـــة ،ولكن

الرد في كل مرة غير إيجابي.

وتواصـــل األهالـــي مـــع “البـــاد” إثـــر صـــدور

توجيهـــات مـــن رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة

بتطويـــر البنيـــة التحتية بمنطقة كـــرزكان بعدما

نشرت الصحيفة عن معاناة سكان مجمع .1028
وفيمـــا يأتـــي أبـــرز مـــا ورد فـــي رســـالة األهالي:
يطالب قاطنو مجمـــع  1027من المعنيين زيارة

المجمـــع واالطـــاع عن كثب لما نواجهه بشـــكل

يومي؛ نظرا لتأخر تهيئة تطوير البنية التحتية،
ويواجه بعض أصحاب المنازل الجاهزة للســـكن
صعوبـــة في الدخـــول والخروج مـــن المنزل وال

يتمكنـــون من إدخال ســـياراتهم الخاصة لمرآب
المنـــزل (الطبيلة)؛ نظرا لالختـــاف الكبير -الذي

يصـــل عنـــد البعـــض لمـــا يزيـــد عـــن المتـــر -فـــي
ً
جميعا في
منسوب مستوى الشـــارع ،كما نعاني

المخطط من عدم رصف الشوارع خصوصا في

األيام الماطرة ،حيث تصبح األرض طينية.
ورغبـــة منا في الحفـــاظ على جماليـــة المنطقة،
ونظافتهـــا ،نلتمـــس مـــن وزيـــر األشـــغال تطوير
الســـاحل بما يلـــزم ليكون متنفســـا يخدم جميع
أهالـــي المنطقة ،كما نرجو تزويدنـــا بالحاويات،
وإزالـــة الحشـــائش التـــي أصبحـــت همـــا إضافيا
لقاطني المجمع؛ نظرا لكونها تمثل أوكارا مثالية
للقوارض والحيات وغيرها.

عرض وطلب
17111504

+973

38344464

+973

17580939

+973

المبوبة

إيران مصممة على الوصول إلى األسلحة األكثر دما ًرا

حادث مروري لرئيس
وزراء بريطانيا

لندن ـ وكاالت

تقرير صادر عن وكالة المخابرات األلمانية يكشف النوايا الدموية

اصـ ــطـ ــدمـ ــت س ـ ــي ـ ــارة رئـ ــيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
الــبــريــطــانــي ب ــوري ــس ج ــون ــس ــون ،أم ــس،

بــدراجــة نــاريــة مرافقة لــه ،بعد مغادرته

للبرلمان البريطاني .وتسبب متظاهر توجه

دبي  -العربية.نت

راكضا نحو السيارة في إرباك المرافقين
لجونسون ،األمــر الــذي استوجب توقف

إيـــران مصممـــة علـــى الوصـــول إلـــى

يغطـــي بادن-فورتمبرغ جنوب ألمانيا،

الخالصـــات التـــي وردت فـــي تقريـــر

الحتوائهـــا علـــى العديـــد مـــن شـــركات

األســـلحة األكثـــر دمـــارا هـــذه إحـــدى

قــائــد دراجـ ــة نــاريــة فــي مــقــدمــة الموكب

فجأة ،ما دفع سيارة جونسون لالصطدام
بها مــن الخلف .وارتــطــمــت ســيــارة كبيرة

صادر عن وكالة المخابرات الحكومية

الخلف ،متسببة بأضرار لسيارة جونسون.

صفحة.

من نوع رانج روفر بسيارة جونسون من

الهندســـة المتقدمـــة والتكنولوجيـــا

فـــي بادن-فورتمبيرغ المكون من 181
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وهي منطقة تنشـــط فيها شبكة إيران؛

المتطـــورة إلـــى وجود بيانـــات محددة
حـــول محـــاوالت غيـــر مشـــروعة

فقـــد أشـــار التقريـــر المذكـــور إلـــى أن

للحصـــول علـــى تكنولوجيـــا تتعلـــق

للحصـــول علـــى معدات لصنع أســـلحة

إلى حصول محاوالت شـــراء مشبوهة

النظـــام اإليرانـــي ال يـــزال يســـعى

international@albiladpress.com

بأســـلحة الدمـــار الشـــامل .كمـــا تطـــرق

دوليـــا) ،وقـــد
غيـــر تقليديـــة (محرمـــة
ًّ

حـــاول العـــام الماضـــي شـــراء معـــدات

من شـــركات بواليـــة بادن-فورتمبيرغ

العـــام  ،2019أثرت على الشـــركات في

مخابرات ألمانيا تكشف :إيران تسعى ألكثر األسلحة دمارا

بادن-فورتمبيرغ.

شـــبكة “فوكـــس نيـــوز” األميركيـــة إلى

كمـــا أوضـــح التقريـــر المخابراتي الذي

إلـــى ذلـــك ،نصـــح التقريـــر الشـــركات

وفي قســـم بعنوان “االنتشـــار” ،أكد أن

وســـوريا “ال تـــزال تتابع” تلـــك الجهود،

الحصـــول علـــى المنتجـــات الضرورية

الوضـــع القانونـــي الحالـــي أي مشـــتر

أكثـــر األســـلحة دمويـــة علـــى كوكـــب

اســـتكمال الترســـانات الموجودة لديها

جنوب ألمانيا.

طهـــران مازالـــت مصممة علـــى تطوير

األرض.

إلى ذلك ،أشارت وثيقة المخابرات في
بادن-فورتمبيـــرغ ،بحســـب مـــا أفادت

أن إيران وباكســـتان وكوريا الشـــمالية
قائلـــة “إن تلـــك البلـــدان تهـــدف إلـــى

وتحســـين نطـــاق أســـلحتها وإمـــكان

تطبيقهـــا وفعاليتهـــا وتطويـــر أنظمـــة

أسلحة جديدة”.

نشـــر قبـــل يوميـــن أن إيـــران تحـــاول

عبر عمليات شـــراء غيـــر القانونية في

ألمانيا.

“بالحصول على معلومات دقيقة حول
قبـــل إجراء التســـليم .وأشـــارت وكالة
االســـتخبارات فـــي بادن-فورتمبيـــرغ

ومن دون الكشف عن أسماء الشركات

إلى أن “هدفها هو منع الدول الخطيرة

عمليـــات البيع تلك ،أشـــار التقرير الذي

الشامل وأنظمة توصيلها”.

التـــي قـــد تكـــون متورطـــة فـــي مثـــل

مـــن بنـــاء وتطويـــر أســـلحة الدمـــار

على خطى تركيا ...إيران تقصف لليوم الثاني شمال العراق

ميليشيات الحوثي تحتجز مساعدات ضد الوباء

عواصم ـ وكاالت

دبي ـ العربية .نت

قصفت إيران من جديد قرى حدودية

وقالـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة فـــي

بحســـب مـــا أفـــادت وكالـــة األنبـــاء

واستهدف القصف المدفعي بلدة حاج

“عملية مخلب النمر بدأت” ،مضيفة أن

إلى ذلك ،اعتبر تصرف الميليشيات

في حين أفادت شبكة “روداو” الكردية

في منطقـــة هفتانين” من دون تحديد

المحليـــة

معانـــاة الســـكان فـــي ظـــل الجائحة

تزامـــن مع تحليـــق للطائـــرات التركية،

وأضافـــت أن “عناصـــر مـــن وحـــدات

اليمـــن عبدالرقيـــب فتـــح ،األربعاء،

وأضـــاف المســـؤول اليمنـــي”أن

الكردييـــن المعارضين للنظام اإليراني،

شـــركات تابعـــة لهـــا للتعاقـــد مـــع

وحزب الكومله الثوري.

والمعـــدات الخاصـــة ،والتحكـــم

صبـــاح الثالثـــاء اســـتطالع الوضع في

أمـــس ،أن مواقـــع تنظيمـــات كرديـــة

لصالـــح

مدفعـــي إيرانـــي اســـتهدف أطـــراف

آالنـــة بمنطقـــة حـــاج عمـــران العراقية

احتجـــزت ميليشـــيات الحوثـــي

مـــن شـــهر ،وترفـــض اإلفـــراج عنها”،

شـــمال محافظة إربيل ،أمس األربعاء،

غربـــي اليمـــن ،شـــحنات أدويـــة

اليمنية الرسمية.

عمران الحدودية.

االنقالبيـــة ،فـــي مينـــاء الحديـــدة،

مخصصـــة لمواجهـــة وبـــاء كورونا،

وتابعة لمنظمة الصحة العالمية.
ودان

وزيـــر

اإلدارة

رئيـــس اللجنـــة العليـــا لإلغاثـــة فـــي

احتجـــاز الميليشـــيات عـــددا مـــن

“المســـتوعبات” تصل إلى ما يقارب
األلف (كونتينر) في ميناء الحديدة،
وتحمل معظمها مســـاعدات صحية

خاصة بمكافحـــة فيروس “كوفيد -

 .”19وأكد “أن الميليشيات الحوثية
تحتجـــز الكونتينـــرات منـــذ أكثـــر

جريمـــة إنســـانية تســـتهدف زيـــادة

العراقيـــة ،أن القصـــف اإليرانـــي الـــذي

التي يعيشها اليمن.

اســـتهدف مقـــار تابعـــة للفصيليـــن

تغريـــدة على تويتر أمـــس األربعاء إن

عناصر من القوات الخاصة موجودون
عدد العسكريين الذين نشروا.
عناصر من الكوماندوز التركي على الحدود العراقية التركية

ميليشـــيات الحوثـــي تقـــوم بفـــرض

وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني

المنظمات األممية لنقل المساعدات

وكانـــت طائـــرات مســـيرة بـــدأت منـــذ

فـــي تلـــك المســـاعدات بطـــرق غيـــر

المنطقـــة الحدوديـــة ،أعقبهـــا قصـــف

إيرانيـــة وتركيـــة فـــي مرتفعـــات

الميليشيات”.

القريـــة الزراعيـــة ،ما دفع الســـكان إلى

تعرضـــت لقصـــف مدفعي مشـــترك من

مشـــروعة

وتجييرهـــا

واشنطن تفعل “قانون قيصر” على بشار األسد وزوجته

المجموعة األولى من العقوبات تســتهدف  39شــخصا أو كيانا داعما للنظام

الهـــروب من منازلهـــم والتوجه باتجاه
جنوبي المنطقة.

فـــي حيـــن أفـــاد مصـــدر كـــردي مطلـــع

فرضـــت الواليات المتحدة أمس األربعاء

في اســـتمرار للتوتر المتصاعد بين عدد

األســـد وزوجته أسماء من ضمن عشرات

خلفيـــة الملـــف الليبـــي وعمليـــات أنقـــرة

العائـــدات والدعم الذي يســـتخدمه لشـــن

الحـــرب وارتـــكاب فظائع واســـعة النطاق

العراقية.

االتحـــاد األوروبـــي لتأميـــن مســـاعدة

بومبيـــو فـــي بيـــان “نتوقـــع العديـــد مـــن

والسياســـية لحرمـــان نظـــام األســـد مـــن

بمؤازرة من سالحي الجو والمدفعية.

العســـكرية” الواقعـــة قـــرب الحـــدود

دول الناتـــو أن تركيـــا تعرقـــل مســـاعي

وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي مايك

حملة متواصلة من الضغوط االقتصادية

ضد متمرّدي حزب العمال الكردستاني

األخيرة ضد مراكز الشـــرطة وقواعدنا

األربعـــاء ،قبيـــل اجتمـــاع لـــوزراء دفـــاع

يعرف بـ “قانون قيصر”.

ووصف العقوبات أنها “بداية ما ســـيكون

شـــمال العـــراق في إطـــار عمليـــة برية

إلـــى “تزايـــد الهجمـــات فـــي اآلونـــة

ومســـؤولون فـــي بروكســـل ،أمـــس

الواسعة للضغط على دمشق في إطار ما

السوري”.

أيضـــا أنهـــا نشـــرت قـــوات خاصـــة في

عـــزت وزارة الدفـــاع التركيـــة العمليـــة

في البحر المتوســـط ،أكد دبلوماســـيون

الســـوري ،متوعـــدة بمواصلـــة حملتهـــا

الوحشـــية غيـــر المبـــررة ضـــد الشـــعب

اإليراني المتجدد أمـــس ،أعلنت تركيا

وعلـــى الرغم مـــن االســـتنكار العراقي،

مـــن دول االتحـــاد األوروبي وتركيا على

األشـــخاص والكيانات المرتبطـــة بالنظام

حيـــن توقف األســـد ونظامه عـــن حربهما

الجوية التركية .وبالتزامن مع القصف

تم نقلهم بواسطة قواتنا الجوية”.

انزعاج أوروبي ...وفرنسا تندد بتصرفات أنقرة “العدوانية”

عواصم ـ وكاالت

العقوبـــات اإلضافيـــة ولـــن نتوقـــف إلـــى

قبل الحـــرس الثوري اإليرانـــي والقوة

مســـيرة،
مروحيـــات قتاليـــة وطائرات
ّ

تركيا تعرقل جهود حظر األسلحة إلى ليبيا
بروكسل ـ وكاالت

عقوبـــات علـــى الرئيـــس الســـوري بشـــار

الكومانـــدوس

الذيـــن

تؤازرهـــم

حلـــف شـــمال األطلســـي لعمليـــة االتحاد

بشار األسد وزوجته مشموالن بالعقوبات

بحق الشعب السوري”.

األوروبي في البحر المتوســـط (إيريني)،

العقوبات  39شـــخصا أو كيانا ،بمن فيهم

الراميـــة لفرض حظر أســـلحة أممي على

وهـــذه المـــرة األولـــى التـــي يتـــم فيهـــا

وشـــدد المجلس األوروبـــي على ضرورة

أميركية.

األساســـية ،التـــي انطلقـــت فـــي األول

وجـــاءت تصريحـــات بومبيـــو فـــي إطـــار

الرئيس السوري نفسه وزوجته أسماء.

يفرض عقوبات على أي شـــركات تتعامل
حيز التنفيذ.
مع األسدّ ،
ويذكـــر أن القانون ه ّز االقتصاد الســـوري

اســـتهداف أســـماء األســـد بعقوبـــات

االســـتمرار فـــي تطبيـــق “مهمـــة إيريني”

وينـــص القانـــون علـــى تجميـــد أي أصول

مـــن أبريـــل الماضـــي ،التـــي تكمـــن فـــي

وتســـتهدف المجموعـــة األولـــى مـــن

المتحدة.

األمـــم المتحـــدة ،عبر اســـتخدام أصولها

إعالنـــه دخـــول “قانـــون قيصـــر” ،الـــذي

الهش أصال حتى قبل بدء تطبيقه.

للشـــخصيات المســـتهدفة فـــي الواليـــات

ليبيا التي مزقها الصراع.

تنفيـــذ حظر األســـلحة الـــذي فرضه قرار

تركيا تدعم الميليشيات في ليبيا

الجوية والبحريـــة و(اتصاالتها) باألقمار

في وقـــت يعقد وزراء الدفـــاع في دول

إلـــى ذلـــك ،أبـــدت فرنســـا أمـــس أيضـــا

المغلقـــة ،أن ســـفينة فرنســـية تشـــارك

وصفتهـــا بالعدوانيـــة فـــي المتوســـط،

المتوسط تعرضت أخيرا لعمل “عدواني

الصناعية”.

امتعاضهـــا من التصرفـــات التركية ،التي
داعية الحلف األطلســـي إلى التحرك من
أجل صد تلك األفعال.

وأعلنـــت وزارة الجيـــوش الفرنســـية،

الحلـــف اجتماعـــا عبـــر دائـــرة الفيديـــو

فـــي مهمـــة للحلف األطلســـي فـــي البحر

للغايـــة” مـــن قبـــل زوارق تركيـــة ،منددة
بمســـألة “بالغـــة الخطـــورة” مـــع شـــريك

أطلسي.

السجن  4سنوات ومصادرة أمالك رفعت األسد

العاهل األردني يحذر من “خطوة الضم اإلسرائيلية”

مودي متوع ًدا الصين :دماء جنودنا لن تنزف هد ًرا

باريس ـ وكاالت

عمان ـ وكاالت

نيودلهي ـ وكاالت

حكـــم القضـــاء الفرنســـي بالســـجن

وتركـــزت التهـــم باألســـاس علـــى

حـــذر عاهـــل األردن الملـــك عبـــدهللا

إســـرائيل فـــي حـــرب  1967ويســـعى

توعـــد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا

يـــزال علـــى رأس أولويـــات حكومـــة

السوري رفعت األســـد ،بتهم تتعلق

الضريبـــي

لضـــم أجـــزاء مـــن الضفـــة الغربيـــة

ومن المقرر أن تبدأ حكومة نتانياهو

أي اســـتفزاز” ،علـــى خلفية االشـــتباك

تتطلع إلى الســـام ،لكننا سنرد بحزم

األول مـــن يوليـــو ،ولكن لـــم يتضح

عسكريا هنديا على األقل في منطقة

 4ســـنوات علـــى عـــم الرئيـــس
باالحتيـــال عبر شـــراء عقـــارات في

فرنسا باستخدام أموال محولة من

الدولة السورية.

“تبييـــض أمـــوال في إطـــار عصابة
منظمـــة”

لالحتيـــال

المشـــدد ،واختـــاس أمـــوال عامـــة

سورية بين العامين  1984و،2016

وبحســـب تقاريـــر ،يملـــك رفعـــت

عبـــر الفيديو مـــع لجان وقيـــادات في

األخضر لتلك الخطوة.

أربعين شـــقة في أحيـــاء راقية من

إجراء إســـرائيلي أحـــادي لضم أراض

وهي اتهامات يرفضها رفعت جملة

األســـد في فرنســـا ،وصـــادرت أحد

األســـد فـــي فرنســـا قصريـــن ونحو

لنـــدن ،الـــذي تبلغ قيمتـــه  29مليون

يورو.

وكان قـــد أمـــر القضـــاء الفرنســـي
بمحاكمـــة األســـد بتهمـــة غســـيل
األمـــوال عـــن طريـــق بنـــاء

امبراطوريـــة

عقاريـــة

بقيمـــة  90مليـــون

يـــورو ( 99,55مليون

دوالر) في فرنسا.

االستقرار في الشرق األوسط.

وقـــال بيان صـــادر عن القصـــر الملكي

وقضت محكمة فرنســـية بمصادرة

األصـــول العقاريـــة المملوكة له في

المحتلـــة الشـــهر المقبـــل ســـيهدد

الجديـــدة بحـــث الضـــم الفعلـــي في

إن كانت الواليات المتحدة الحليف

وتفصيال.

جميـــع األصـــول العقاريـــة لرفعـــت

الثاني ،من أن تحرك إســـرائيل المزمع

الفلسطينيون إلقامة دولتهم عليها.

العاصمـــة ،إضافـــة إلـــى قصـــر مـــع
مزرعـــة خيول في فـــال دواز قرب

باريس ومكاتب في ليون وغيرها.

يذكـــر أن رفعـــت األســـد ،الـــذي
يبلـــغ من العمـــر  83عاما ،يقيم
حاليا في المملكة المتحدة،
ولـــم يتمكـــن مـــن حضور
جلســـات

المحكمـــة

ألسباب صحية.

“إن العاهـــل األردنـــي حذر فـــي مؤتمر
الكونغـــرس األميركـــي مـــن أن أي
فـــي الضفـــة الغربية هو أمـــر مرفوض

ويقـــوض فـــرص الســـام واالســـتقرار

في المنطقة”.

وتعهـــد رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي،
بنياميـــن نتانياهـــو ،ببســـط

الســـيادة

علـــى

المستوطنات اليهودية
وغـــور األردن وهـــي

أراض

احتلتهـــا

الرئيس إلســـرائيل ســـتعطي الضوء

مـــودي ،الصيـــن بــــ “رد حاســـم علـــى

الدمـــوي الـــذي أودى بـــأرواح 20

حدودية غرب جبال الهيمااليا.

نيودلهي ،وتابع متوعدا الصين “الهند
على أي استفزاز”.

وأعلـــن الجيـــش الهنـــدي عـــن مقتـــل

 20علـــى األقل من عســـكرييه ،بينهم

وخاطب مودي في كلمة ألقاها أمس

ضابـــط برتبة عقيد ،جراء االشـــتباك،

وأبلـــغ العاهـــل األردنـــي المشـــرعين

الـــوزراء الكبار فـــي  15والية هندية،

خســـائر أيضا ،لكن بكين لم تعلن عنها

إال بإقامـــة “الدولـــة الفلســـطينية

راحـــوا ضحيـــة االشـــتباك الـــذي وقع

األميركييـــن بأن الســـام لن يتحقق

المســـتقلة ذات الســـيادة والقابلـــة
للحيـــاة علـــى خطـــوط الرابـــع مـــن
يونيـــو العـــام  ”1967وعاصمتهـــا
القدس الشرقية.

وأضـــاف أن إســـرائيل يجب
أن تنسحب من األراضي
التـــي ضمتها في حرب
.1967

األربعـــاء أثنـــاء اجتمـــاع عقـــده مـــع

عوائـــل العســـكريين الهنـــود الذيـــن
االثنيـــن الماضـــي فـــي وادي غلـــوان
بمنطقـــة لـــداخ الحدوديـــة ،بالقـــول

“الدولـــة بأكملهـــا تقـــف معكـــم اليوم،

وتضحيات شهدائنا لن تذهب
هدرا”.

وشـــدد رئيـــس الوزراء
علـــى أن ضمان وحدة

البـــاد وســـيادتها ال

مؤكـــدا أن الجيـــش الصينـــي تكبـــد

بعد.

وأجـــرى وزيرا خارجية الهند والصين
ســـبرحمانيام جيشـــنكار ووانـــغ يـــي،

أمس مكالمة هاتفيـــة اتفقا فيها على
االلتزام باالتفاقات السابقة المبرمة
بين الطرفين؛ بغية منع استمرار
التصعيـــد ،لكن ذلـــك جرى مع
تحميـــل الطرفيـــن أحدهما
اآلخر مجددا المسؤولية
عن الحادث الدموي.

بارالمبية الشباب

رئيس نادي الشباب :األهالي رفضوا عودة أبنائهم للمالعب!

اللجنة البارالمبية البحرينية

أعــــــــــرب رئـــيـــس
اللجنة البارالمبية

البحرينية الشيخ

تساءل عن الجهة التي ستتكلف بتطبيق البروتوكول الصحي

محمد بــن دعيج
آل خــلــيــفــة عــن

ســعــادتــه البالغة

أحمد كريم

بفور مملكة البحرين باستضافة

في أول رد فعل على قرار إعادة النشاط الرياضي في مملكة البحرين الذي صدر
عن االجتماع المشــترك بين اللجنة األولمبية ووزارة شــؤون الشــباب والرياضة،
أكــد رئيــس نــادي الشــباب األســتاذ ميــرزا أحمــد أنــه تلقــى اتصــاالت مــن أهالــي

الالعبين تفيد بامتناعهم عن ابتعاث أبنائهم إلى النادي لالنتظام في التدريبات.
ويأتـــي هـــذا التطـــور بعـــد أن وافقـــت

بقرار عـــودة الحياة إلـــى المالعب ،من

كورونـــا المســـتجد برئاســـة ســـمو ولي

التواصـــل االجتماعـــي ،أعـــرب رئيـــس

المتوقـــف منـــذ شـــهر مـــارس الماضي،

بهـــذا القـــرار الـــذي يعيـــد الحيـــاة إلـــى

بحلـــول منتصف يوليو بـــدون جمهور،

الطويـــل ،لكنـــه اســـتطرد قائـــا“ :تبقى

الشـــباب والرياضة وتوصيـــات الفريق

عليها ،فما زالت األمور غامضة”؟

كورونا.

الالعبيـــن بقـــرار اســـتئناف النشـــاط،

أسئلة تحتاج إلى إجابات؟

تبـــدي خشـــيتها علـــى أبنائهـــم مـــن

اللجنـــة التنســـيقية لمكافحة فايروس
العهـــد ،علـــى عـــودة النشـــاط الرياضي
والسماح باستئناف الدوريات المحلية

المالعب بشـــكل تدريجـــي بعد توقفها

وذلـــك بنـــاء على عرض وزارة شـــؤون

هنـــاك عـــدة أســـئلة يتوجـــب اإلجابـــة

الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفايـــروس

وذكـــر ميـــرزا أنـــه فـــور معرفـــة أهالـــي

واالتحـــادات الوطنيـــة عـــن ســـعادتها

البروتوكـــول ومنهـــا فحـــص الالعبيـــن

البارالمبية للشباب والتي ستقام

بشـــكل دوري ،مضيفـــا أن هـــذه األمور

االستضافة األول ــى لهذا الحدث

وتعقيم المنشآت والمالعب في النادي

في ديسمبر  ،2021إذ تعتبر هذه

تحتـــاج إلـــى مبالـــغ ماليـــة ضخمـــة ال

الرياضي الكبير.

بســـبب عدم دخول مبالغ علـــى النادي
ميرزا أحمد

المصابيـــن يوما بعـــد آخـــر ،مضيفا أنه
حـــاول تطميـــن األهالي بـــأن األمور لن
تكـــون عشـــوائية وأن ثمـــة إجـــراءات
احترازية ووقائية ســـيتم اتباعها وفق
البروتوكـــول الصحـــي الموصى به من
قبل اللجنة التنسيقية.

مبالغ مالية ضخمة

تلقـــى عدة اتصـــاالت من أوليـــاء أمور

ولكن رئيس نادي الشباب ،تساءل عن
الجهـــة التـــي ســـتتكفل بدفـــع تكاليف

العودة إلـــى النادي فـــي الوقت الراهن
بســـبب اســـتمرار الجائحة وزيادة عدد

تطبيـــق اإلجـــراءات الموجـــودة فـــي

من المشـــاريع االســـتثمارية منذ ثالثة
أشهر فضال عن عدم تسلم مخصصات
النادي من قبل الوزارة المعنية.
بـــأن تكـــون هنـــاك مســـاهمة مـــن قبـــل
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة لسد
العجز فـــي الميزانية التـــي تعاني منها
األنديـــة ،من خـــال تقديم دعـــم لدفع
تطبيـــق البروتوكـــول الصحـــي لعـــودة
ً
مجـــددا ،فضال
الالعبيـــن إلى المالعب
عـــن توفيـــر مختصيـــن لمراقبـــة آليـــة
التطبيق بالشكل الصحيح.

تقام اليوم (الخميس) مراســـم ســـحب

قرعة بطولة آســـيا للناشئين (تحت 16
عامً ا) وبطولة آســـيا للشباب (تحت 19
عامً ـــا)  ،2020وذلـــك فـــي مقـــر االتحاد

اآلسيوي لكرة القدم.

وســـيقوم االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة
القـــدم ببـــث مراســـم القرعـــة التـــي

ســـتجرى بمقره في العاصمة الماليزية
 كوااللمبـــور ،عبـــر تقنيـــة االتصـــالالمرئـــي عن بُعد في منصاته بالتواصل

االجتماعي وفي قنوات شـــركاء النقل

اإلعالمي .وستســـحب قرعة الناشئين

التي ســـيواجهها منتخبنا الناشـــئ في

المســـتوى الثالـــث :إندونيســـيا ،اليمن،

ً
صباحا قرعة الشباب.
ثم عند 11.30

الشـــاب فـــي بطولـــة (تحـــت  19عامً ا).

الصين ،أوزبكستان ،قطر واإلمارات.

ً
صباحـــا بتوقيـــت البحرين،
عنـــد 9.30
وبســـبب فيـــروس كورونـــا ،لـــن تشـــهد

وبحســـب مســـتويات القرعـــة التي تم

كمـــا أنهـــا مغلقة أمـــام وســـائل اإلعالم

لكـــرة القـــدم ،فـــإن “أحمـــر الناشـــئين”

القرعـــة حضـــور ممثلـــي أي منتخـــب،

المختلفة.

وستســـتضيف

البحريـــن

اعتمادهـــا مـــن قبـــل االتحاد اآلســـيوي
ســـيكون فـــي المســـتوى األول؛ كونـــه

بطولـــة

مســـتضيف المنافســـات وإلـــى جانبـــه

أو ديسمبر ،فيما ستقام بطولة الشباب

طاجيكســـتان وكوريـــا الجنوبيـــة .أمـــا

الناشئين على األرجح في شهر نوفمبر

في ذات المســـتوى منتخبات :اليابان،

في أوزبكستان خالل شهر أكتوبر.

المســـتوى الثانـــي ،فيضـــم :أســـتراليا،

وستكشـــف القرعـــة هويـــة المنتخبات

كوريـــا الشـــمالية ،الهنـــد وعمـــان،

Sports@albiladpress.com
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المســـتحقات الماليـــة التي ســـيتطلبها

تبــث عبــر التواصل المرئــي عن ُبعــد وتقام فــي كوااللمبور
بطولـــة (تحـــت  16عامً ـــا) ومنتخبنـــا

الخميس  18يونيو  26 - 2020شوال  - 1441العدد 4265

وأشـــار ميـــرزا إلـــى أن األمـــل يحـــذوه

قرعة بطولتي آسيا للناشئين والشباب ...اليوم
أحمد مهدي

دورة األلـــــــعـــــــاب اآلســــيــــويــــة

يستطيع ناد تحملها في الوقت الراهن

خـــال تفاعلهـــا الواضـــح على وســـائل

نـــادي الشـــباب عن ســـعادته هـــو اآلخر

وفي الوقـــت الذي عبرت فيـــه األندية

محمد بن دعيج

إيران والســـعودية ،والمســـتوى الرابع:
أمـــا بطولـــة الشـــباب ،فـــإن “أحمـــر

الشـــباب” سيكون في المســـتوى الرابع
إلـــى جانـــب منتخبـــات :إيـــران ،اليمـــن

والوس ،المســـتوى األول ســـيضم:

أوزبكســـتان ،الســـعودية ،قطـــر وكوريا
الجنوبيـــة ،المســـتوى الثانـــي :اليابان،

طاجيكســـتان ،إندونيســـيا وأســـتراليا،

والمســـتوى الثالث ،وســـيضم :العراق،

كمبوديا ،فيتنام وماليزيا.

ما قبل بودابست ليس كما بعده!
العاصمــة المجريــة بودابســت هــي الحــدث ،كيــف ال وقــد أضحــت
عاصمــة لإلعــام الرياضــي العالمــي باحتضانهــا المؤتمــر الســنوي
الثالــث والثمانيــن لالتحــاد الدولــي للصحافــة الرياضيــة بتنظيــم
وضيافة مميزين.
كان لشــهر فبراير الماضي في بودابســت ســحر خــاص ،فالتواصل
مــع الزمــاء اإلعالمييــن مــن كل أنحــاء العالــم أشــعرنا بحميميــة
الزمالة الصحافية ،ودفء العالقة الوجدانية التي تجمع المنتمين
للســلطة الرابعــة علــى الرغم من برودة الطقــس حينها في جوهرة
الدانوب.
جدول أعمال مكثف ،ومنتج تُ وج بنقاش عميق مع رئيس االتحاد
الدولي لكرة القدم الســيد جيانــي انفانتينو تناول هموم الصحافة
الرياضيــة وتحدياتهــا ،وكان لكــرة القــدم ومســتقبلها فــي ضــوء
التحديات التي تواجهها حصة األسد في النقاشات.
كانت بودابســت الفرصة األمثل لي كوني رئيســا لالتحاد اآلسيوي
للصحافة الرياضية إلعادة لم شــمل عائلة االتحاد ،وإطالق عجلة
العمــل مــن جديــد علــى قاعــدة الوحــدة والتضامــن بيــن أعضائــه؛
خصوصــا بعــد فترة عانينا فيها من وجــود عراقيل بعضها معلومة
ً
وأســبابها مبــررة ،وبعضهــا اآلخــر مفتعلــة مــن أصحــاب العقــول
الضيقة ،والمصالح الخاصة.
ال غضاضــة أن أعتــرف أنــي تأخــرت ســتة أشــهر لطــرح مشــروع
االتحاد اآلسيوي التطويري وخطته المستقبلية ،فالمكان الطبيعي
لمناقشــة هــذا المشــروع كان فــي كونغــرس االتحــاد اآلســيوي
للصحافة الرياضية في العاصمة الماليزية كواللمبور في أغسطس

رضا علي يوقع مع القادسية الكويتي
ســـيـــرحـــل عــــن طــــائــــرة األهــــلــــي بـــعـــد مـــســـيـــرة حــافــلــة
حسن علي

مــن العــام الماضــي ولكــن أصحــاب الــرؤوس الحاميــة واألحــداث
التخريبيــة التــي رافقــت المؤتمــر دفعتنــي لتأجيــل طرحــه؛ كي ال
تضيع هذه الفرصة التطويرية في خضم الصراعات العبثية.
فرؤيتنــا كانــت تهدف إلى تحقيق االســتقاللية المالية لالتحاد من
خــال إيجــاد مــوارد ثابتة ،وهــذا ما نجحنا فيه إلى حــد بعيد منذ
العــام الماضــي باعتماد خطة تســويقية للتحفيز ،كمــا حرصنا على
إيجاد شركاء يؤمنون بأهمية اإلعالم الرياضي ودوره في تطوير
الرياضة ،األمر الذي انعكس إيجابًا على صندوق االتحاد.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،كان همنا األكبر خالل الفترة الماضية الســعي

تعاقد المدرب الوطني رضا علي مع نادي القادســية الكويتي رســميا لقيادة الفريق

نحــو تأميــن مقــر دائم لالتحــاد ،بعيدً ا عــن الحســابات والمتغيرات

األول للكــرة الطائــرة فــي الموســم الرياضــي المقبــل  2020/2021ليخــوض تجربته

االنتخابية ،فعملنا على دراســة هذا المشــروع وفق معايير تراعي

االحترافيــة الخارجيــة الثالثة بعدما قاد كال من أندية الجزيرة وبني ياس وشــباب

الجوانــب الجغرافيــة والتســويقية وســهولة إصــدار التأشــيرات

أهلي دبي بالدوري اإلماراتي.

وإقامة الفعاليات ،وخلصنا لتصور واضح سنعرضه على األعضاء
في أقرب فرصة ممكنة.

وأكـــد رضـــا علـــي فـــي تصريـــح خـــاص لـ

فتـــرة عملـــي بالنـــادي األهلـــي وشـــهدت

“البـــاد ســـبورت” تعاقـــده مـــع القادســـية

تلـــك الفتـــرة سلســـلة مـــن النجاحـــات

الكويتـــي بعد مفاوضات بـــدأت معه منذ

واإلخفاقـــات ،ولكننـــي فضلـــت التغييـــر؛

أكثـــر مـــن شـــهر ونصـــف الشـــهر تقريبـــا،

ألنه أفضل لي وللفريق بشـــكل عام .ولقد

مشـــيرا إلـــى أن القادســـية الكويتـــي كان

تأثـــرت كثيـــرا بعـــد فقـــدان الـــدوري فـــي

يرغـــب فـــي التعاقـــد معـــه منـــذ ثـــاث

الموســـم الحالي ورأيت بأنه يجب اتخاذ

ســـنوات ،ولكنه فضل البقـــاء في األهلي

قرار الرحيل ،شـــاكرا ومقـــدرا دعم إدارة

عـــن اعتـــزازه بالعمل في نادي القادســـية

خـــال المواســـم الثالثـــة الماضيـــة حتى

النـــادي وجهـــاز اللعبـــة وكافـــة الجماهير

الكويتـــي ،والذي يعتبر أحـــد أبرز األندية

اتخذ قرار الرحيل في ظل تمسك النادي

والالعبين وتعاونهم.”..

العريقـــة وذات الجماهيريـــة الكبيرة في

الكويتي بخدماته.

وأكـــد بأن الدوري الكويتـــي يمثل تجربة

دولة الكويت ،حيث يحتل الفريق المركز

وأضاف “لقد أعطيت كل ما عندي خالل

جديـــدة فـــي مســـيرته التدريبيـــة ،معربا

الثالـــث ،وهو نـــاد منافس علـــى بطوالت

وألننــا نؤمــن بأهمية التضامن بين أعضاء االتحاد اآلســيوي كانت

والعربي وكاظمة.
رضا علي

الكرة الطائرة المحلية إلى جانب الكويت

وعبـــر علي عـــن أمله بالتوفيـــق والنجاح
فـــي تجربتـــه الجديـــدة ،مشـــيرا إلـــى أن
االتحاد الكويتي لم يعتمد بشـــكل رسمي
مشـــاركة المحترف األجنبي على أمل أن
يتـــم إلغـــاء القـــرار أو اســـتمرار العمل به،
مشـــيرا إلـــى معرفتـــه بمســـتويات بعض
الالعبيـــن ،ومن بينهـــم صانع األلعاب زيد
الكاظمي.

الفكــرة بإنشــاء صنــدوق تضامن مهمته مســاعدة االتحادات ماديً ا
ولوجستيً ا على تطوير قطاع اإلعالم الرياضي في بالدها وتفعيل
أنشــطتها ،ونحــن بصدد االنتهاء من صياغة هذا المشــروع وطرح
طــرق تمويلــه والمعاييــر التــي علــى أساســها ســتقدم المســاعدات
لالتحادات.
ال شــك بــأن مفتــاح النجــاح ألي مشــروع هــو العمــل الجماعــي،
ومــن هــذا المنطلــق كان التركيــز على تطوير وتفعيــل عمل اللجان
المنبثقــة عــن االتحــاد ،وزيــادة صالحياتهــا وإعطائهــا هامش أكبر
مــن االســتقاللية لزيــادة اإلنتاجيــة وتعديــل مــا يتطلــب مــن مواد
من النظام األساســي لالتحاد ليتواءم مع الدور الذي ســتلعبه هذه
اللجان في المستقبل على أن يلعب المكتب التنفيذي لالتحاد دور

لدي  3عروض إماراتية
عيدّ :

األيـــــام الــمــقــبــلــة ســتــكــشــف وجــهــتــه المقبلة

استخدام التقنية
اتحاد الكرة -المركز اإلعالمي

يواصل االتحاد البحريني لكرة القدم،

يتولى نشــر أخبار ونشــاطات االتحاد القاري ،ويســهم في توســيع

دورة المســـتوى اآلسيوي  Cللمدربين،
بعـــد ،وذلك تزامنًا مع الظروف الراهنة

كشـــف العـــب فريـــق النجمـــة ومنتخبنـــا

بسبب فيروس كورونا المستجد.

أنـــه تحصـــل علـــى عرضيـــن إماراتييـــن

جلســـات مرئيـــة خاصـــة لكيفيـــة

الوطنـــي األول لكـــرة اليـــد علـــي عيـــد

ويحضـــر المشـــاركون فـــي الـــدورة

باإلضافـــة لعـــرض فريـــق النصـــر وذلـــك

اســـتخدام الوســـائل التقنيـــة فـــي

وقال عيد في تصريح لـ “البالد ســـبورت”
فضـــاً عـــن العـــرض النصـــراوي لتجديـــد

األعمـــال التي يحتاج إليهـــا المدربون،

للموسم الرياضي المقبل.

وضـــع الخطـــط والتدريبـــات وكافـــة

وذلـــك بناءً علـــى النتائج التـــي حققها

الدارســـون فـــي االختبـــارات النظريـــة

العقـــد معه بعدما مثله بالموســـم الجاري

والتقنيـــة التي أقيمت قبل أســـبوعين
بنظام التواصل المرئي عن بعد ً
أيضا.

حتى ما قبـــل التوقف لوباء كورونا ،فقد

تحصل فـــي األيام األخيرة على عرضين
من ناديين إماراتيين ً
أيضا.

ويعتبـــر االتحاد البحريني لكرة القدم

وأضـــاف عيد “تلقيت اتصـــاالت الناديين

علي عيد

ّ
مثـــل فريق
الجديـــر ذكـــره ،أن علـــي عيد

اإلماراتييـــن فـــي األيـــام الماضيـــة وذلك

األنديـــة كلها مع ناديـــه النجمة حتى يتم
ً
مشـــيرا إلـــى أن األيـــام
التوافـــق الكلـــي”.

النصـــر فـــي الموســـم الحالـــي وقـــدم

ولكن حتى اآلن لم ترتق هذه المفاوضات

النهائيـــة حـــول وجهتـــه المقبلـــة ســـواء

األيـــام الماضيـــة وقع على عقـــد التجديد

لمناقشـــة بنود وصيغة العقد من الناحية
الماديـــة ،والحال نفســـه معه نادي النصر،

المقبلـــة مـــن شـــأنها أن تكشـــف الصـــورة

للقنـــوات الرســـمية والتـــي تحتم تواصل

باللعب داخل أو خارج البحرين.

مســـتويات عاليـــة بدولة اإلمـــارات ،وفي
مع نادي النجمة لثالثة مواسم.

هــو الســبيل الوحيــد للنهــوض والنجــاح ،فالعمل اإلعالمــي يوازيه
أهمية ،من هنا كانت الفكرة بإنشاء فريق عمل إعالمي متخصص

والتي تقام بنظام التواصل المرئي عن

علي مجيد

المراقب والمحاسب في آن.
مخطئ من يعتقد أن العمل اإلداري في منظمة كاالتحاد اآلسيوي

من أوائل االتحادات اآلســـيوية الذين
دشـــنوا تجربـــة اســـتخدام التقنيـــة

فـــي تقديـــم دورات المدربيـــن ،بمـــا

يتوافق مع متطلبـــات اتفاقية التعليم
االســـيوية الجديـــدة التي انضـــم إليها

االتحاد البحريني.

مســاحة انتشــار أخبــار ونشــاطات االتحــادات الوطنيــة المنضوية
تحــت عضويتــه ،فــي وســائل اإلعــام التقليديــة وعلــى منصــات
وســائل التواصــل االجتماعــي والســعي إلــى الحفــاظ علــى صــورة
االتحــاد وأهميته ،والتعامل معها على أســس تســويقية ،باإلضافة
الــى المســاهمة بفعاليــة بتغطيــة النشــاطات الرياضيــة اآلســيوية
والعالمية عمومً ا.
فــي الختــام أديــن لجميع زمالئــي باالعتذار للتأخر بطــرح المرحلة
األولى من هذا المشــروع ،ولكنني أيضا أدين لجميع الزمالء بقول
الحقيقــة ،فأعــداء النجــاح يتربصــون باالتحــاد اآلســيوي عنــد كل
وصول لبودابست
ً
بدءا من كونغرس كوااللمبور اآلسيوي،
ً
المفارق
التــي شــهدت غــداء عمــل مشــبوه توهم مــن خطط له علــى قلتهم
أنهــم يملكون الكون ،فيوزعون المناصب متجاوزين دور الجمعية
العموميــة لالتحــاد التــي لهــا وحدهــا الحــق بتقريــر مــن يمثلهــا،
وذلــك فــي ســابقة خطيــرة بعيدة كل البعــد عن القوانيــن المرعية،
ال عن شــرف االنتماء
والعالقات المحترمة ،والتقاليد المتبعة ،فض ً
لمهنة الصحافة ،وأصول الزمالة فيها.
أعتــذر نيابــة عــن الجميع من بودابســت ألنهم لم يحترمــوا المكان
الذي أحســن ضيافتهم وأشــكرها ألنها أزالت الغشــاوة عن أبصارنا
وجعلتنا نعيد حساباتنا ..ببساطة ما قبل بوادبست ليس كما بعده.

ماجدة :أمنيتي أن يسطع اسمي مع ألمع خبراء التجميل

الصفحة الرسمية لفيلم “جيمس
بوند” تكشف عبر تويتر موعد

طرح الجزء الجديد ،والذي يحمل
عنوان “ال وقت للموت” وذلك

مواصفات النجاح ...تنظيم الوقت والحرص على إرضاء الزبائن

في  20نوفمبر  2020في
الواليات المتحدة.

يذكر أن الفيلم تأجل
أكثر من مرة ألسباب

محرر مسافات

عدة وآخرها ظهور

فيروس كورونا!

ترى خبيـــرة التجميل والمكياج ماجدة
عبـــدهللا أن الســـيدة التـــي تبحـــث عن

الجمـــال ،عليهـــا االهتمـــام والعنايـــة

الدائمـــة بالبشـــرة ،وأن تكـــون العنايـــة
ليســـت مـــن الخـــارج فقط ،بـــل داخلية

كشـــرب كمية كبيـــره من المـــاء والنوم

لساعات كافية واألكل الصحي..

“البـــاد” التقـــت خبيرة ماجـــدة عبدهللا
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الجمـــال ،االهتمـــام والعنايـــة الدائمـــة

متواجد.

مـــن الخارج فقـــط ،بل داخليه كشـــرب

ال نســـتطيع القول ان هناك وجه صعب

هواية ،وحبي للرسم واأللوان ساعدني

كافيـــة واألكل الصحـــي ..كلهـــا أشـــياء

التجميـــل المحترف يســـتطيع التعامل

بتطبيـــق المكياج على بعض األصدقاء

ذلـــك تأتي العنايـــة الخارجية كتنظيف

معرفة الشـــيء المناســـب لكل شـــخص

نفســـي عاشـــقة لهـــذه المهنـــة وقـــررت

مرطب للبشـــرة لحمايتها مـــن الجفاف

بعـــض األشـــياء التـــي مـــن الممكـــن ان

في هذا اللقاء:

بالبشـــرة وان تكـــون العنايـــة ليســـت

»»

 -كيف كانت البداية؟

بدايتي في مجال المكياج كانت مجرد

كميـــة كبيره من الماء والنوم لســـاعات

او مالمـــح صعبه لعمـــل المكياج ،خبير

علـــى تطويـــر هـــذه الهوايـــة ،ثـــم بدأت

تســـاعد على ابقاء البشرة صافيه ،بعد

مع كل المالمـــح ،ولكن اهم خطوه هي

والمقربيـــن من العائلـــة ،إال أنى وجدت

البشـــرة قبـــل النـــوم واســـتخدام كريم

ونـــوع المكيـــاج الـــذي يناســـبه  ،هنـــاك

االحتـــراف عـــن طريـــق أخـــد دورات

واعتماد بعض الماسكات الطبيعية.

نقـــول عنهـــا صعبـــة ،مثـــا التعامـــل مع

تدريبية ،ثم حصلت بعدها على شهادة

»»

ماهي اخر صيحات المكياج التي قد

واحترفت مجال التجميل.

»»

كل صغير وكبير.

غيرها؟

ال يمكـــن القول إن هنـــاك اختالفا كبيرا
عـــن باقي خبراء التجميـــل ،لكن أعتقد

أن الشـــيء الذي أتميز به هو الدقة في
إبـــراز مالمح المـــرأة بطريقة غير مبالغ

» »يعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تمديد موعد التقديم للدورة الرابعة من
منطلق الجونة السينمائي ،حيث يمكن لصناع األفالم التقدم بالمشاريع في
مرحلة التطوير حتى  25يونيو  ،2020بينما يظل الموعد النهائي لألفالم في
مرحلة ما بعد اإلنتاج كما هو في الـ  10من يوليو  2020وسيتم إعالن النتائج
النهائية في موعد أقصاه  1أغسطس.

فيهـــا ،مـــع اعتماد ألوان هادئـــة وأحيانا
اعتمد ألـــوان جريئة للتنـــوع من مظهر
إلـــى أخـــر ويبقـــى الهـــدف واحـــد ،وهو

إظهـــار جمـــال المـــرأة وتعزيـــز ثقتهـــا

َتفحص المشـــاريع المُ ختارة للمشاركة في منطلق الجونة السينمائي ،لجنة

بنفسها.

خاصـــة مُ كونـــة من خبـــراء الصناعـــة مُ عينة من قبـــل المهرجـــان ،بناء على

نشاهدها في2021

ماجدة عبدالله

ما الذي يميز طريقة ماجدة عن

تمديد موعد التقديم لمنطلق
الجونة السينمائي

مـــن الممكـــن اننـــي لـــم أقلد شـــخصيته
بطريقـــه دقيقـــه جـــدا ،لكـــن محاولتـــي
ماهـــي اال تعبيـــر عـــن حبنـــا واحترامنا
لهـــذه الشـــخصية المحبوبـــة ،التـــي
ستبقى في قلوبنا إلى االبد

»»

نصيحة تقدمينها لكل سيدة تبحث
عن الجمال؟

التجميـــل علـــى ألـــوان جريئـــة كاللـــون

والتعامـــل مـــع هـــذه الصعوبات شـــيء

فـــي مجال المكيـــاج اعتمد فيها خبراء
األزرق والبنفســـجي والـــوردي واعتماد

“الهاياليتـــر ورســـمة “الكـــت كريـــس”
بطرق مختلفة للعيون ،اعتقد ان ســـنه
 2021لـــن تخلـــو كذلك مـــن اإلطالالت

المتجـــددة فـــي عالم المكيـــاج واعتماد
األلـــوان والتجديـــد مـــن مظهـــر آلخـــر

فـــي هـــذا المجـــال وان يســـطع اســـمي

مـــع المـــع خبـــراء التجميـــل .ســـأجتهد

بصمتهـــا في قلوبنا وزرعت االبتســـامة

وأواصل ولكل مجتهد نصيب.

والحـــب واألخـــاق الحميـــدة في قلب

عتاوية الفريج

نهال و “كورونا”

إليسا تطير

تواصل قناة “البحرين لول” عرض اشهر وأجمل األعمال الدرامية

الخليجية ،والتي كانت وال تزال مطلبا لدى المشاهدين ،وبدأت

شــاركت النجمــة اللبنانية إليســا بصورة قديمــة لها وهي

أجرت المطربة نهال نبيل المصابة بفيروس كورونا المســحة

معلقة عليها  ”:آمل أن أطير مرة أخرى وأغني لكم جميعً ا”،

الصحي ،وجاء نتيجة المســحة الثانية ايجابية لتستمر نهال

تستقل طائرة هليكوبتر ،عبر حسابها بموقع “انستجرام”،

القناة ابتدأ من الثالثاء  16يونيو في عرض المسلســل الكويتي

الكوميدي “عتاوية الفريج” في تمام الساعة العاشرة والنصف

الثانية بعد  16يوما من تواجدها في أحد مستشــفيات العزل

وذلك بعــد توقف جميع األنشــطة الفنيــة وتوقف رحالت

مساء ،وسيعاد في السادســة والنصف من صباح اليوم التالي،

فــي العزل بالمستشــفى حتى تتحــول نتيجــة تحاليلها إلى

الطيران نتيجة تفشي فيروس كورونا بالعالم ،متمنية عودة

وفــي الثانيــة والنصف ظهرا .المسلســل من بطولة الفنــان القدير

الراحــل عبدالحســين عبدالرضــا .تدور أحــداث المسلســل حول “عتيــج” الذي يعمل

مساعدا عند محامي اسمه “أحمد يكيكي”.

الوقت والحـــرص على ارضـــاء الزبائن

امنيتي هي ان انفرد ببصمتي الخاصة

العربـــي ،ومن الشـــخصيات التي تركت

وحتى  1أكتوبر .2020

هـــي أوال أخالقيـــات العمـــل كتنظيـــم

»»

محبوبـــة ومشـــهوره جـــدا فـــي الخليج

ســـتقام فعاليات منصـــة الجونة الســـينمائية في الفترة ما بين  26ســـبتمبر

تســـاهم فـــي نجـــاح اي خبيـــر تجميـــل

امنياتك وطموحك؟

كثيـــرا فـــي تقليـــد شـــخصيته ،ألنهـــا

الســـينمائي فـــي الفتـــرة ما بين  24ســـبتمبر وحتـــى  2أكتوبـــر  .2020بينما

بالنســـبة لـــي من اهـــم المواصفـــات الي

هذا المجال.

والمتابعيـــن ،حيث تـــرددت في البداية

بأكثر من  240ألف دوالر أمريكي .ســـتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة

مجالكم؟

التجميل يصـــل إلى مرحلة النجاح في

هللا كان بطلـــب بعـــض االصدقـــاء

جوائز ومنح أخرى مُ قدمة من رعاة المهرجان وشركائه .يذكر أن المشاريع
الفائـــزة في الـــدورة الثالثـــة للمنطلق قد حصلـــت على جوائز ُتقـــدر قيمتها

»»

ماهي مواصفات النجاح في

الموضـــة ،كلها مواصفـــات تجعل خبير

كان تقليـــدي للفنـــان القديـــر رحمـــة

الســـينمائية .عـــاوة علـــى ذلك ،يمكن للمشـــاريع المشـــاركة أن تحصل على

ممكن.

واالطـــاع الدائـــم علـــى أخـــر صيحات

رحمه هللا؟

ماليـــة قدرهـــا  15ألـــف دوالر أمريكـــي ،إضافـــة إلى شـــهادة منصـــة الجونة

االن مـــع مـــواد التجميل صـــار اخفاءها

والمصداقيـــة واالحترافية فـــي العمل،

»»

فـــي مرحلـــة التطويـــر وأفضل فيلم فـــي مرحلة ما بعد اإلنتـــاج على جائزة

من حساســـيه أو بثور في الوجه ...من

الحظنـــا هذه الســـنة صيحـــات صارخة

خطـــوات جريئـــة ،ســـيكون التنوع في

نصيحتـــي لـــكل ســـيده تبحـــث عـــن

شـــخص لديه تشـــوهات أو من يعانون

الممكن ان نقول انها أشـــياء صعبة لكن

ما قصة تقليدك للفنان على الغرير

ماليا .يحصل أفضل مشـــروع
مضمونهـــا ،ورؤيتهـــا الفنية ،وإمكان تنفيذها ً

أصعب الوجوه بالنسبة لعمل المكياج؟

إيجابيــة .ومــن جانبــه ،أكد الموزع الموســيقى خالــد نبيل أن

الحفــات وتواصلها مــع الجمهور مرة أخرى .و تســتعد النجمة

اللبنانية إليسا إلى طرح ألبومها الجديد الذي كان من المقرر طرحه في موسم عيد
الفطر ،إال أنه تقرر تأجيله بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا.

الحالــة الصحية لشــقيقته نهال نبيل مســتقرة وفى تحســن رغم

ايجابية المســحة الثانية لفيروس كورونا ،مضيفا أن والدته هي األخرى مازالت تتلقى

العالج داخل المستشفى بعد إصابتها أيضا بفيروس كورونا.

مـروة محمــد :زاد وزنــي  3كيلــو خــالل الحجــر المنزلــي
قالت الفنانة الســعودية مروة محمد إنها تعرضت لزيادة في وزنها؛ بســبب إجراءات الحجر
المنزلي المتبعة في بالدها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وظروف الحظر واإلغالق،
ً
تساؤل حول زيادة وزنهم في الحجر.
حيث شاركت متابعيها عبر موقع “تويتر”

وأكـــدت مـــروة محمـــد أن

واصفـــة إياها بالبطلـــة؛ ألنها تعمل

في فترة الحجـــر المنزلي،

وكتبـــت مـــروة محمـــد فـــي ردهـــا

وزنهـــا زاد  3كيلوغرامـــات
حيـــث دونـــت تغريـــدة لها

جـــاء فيهـــا“ :زاد وزنـــي

ثالثـــة كيلـــو وأنتـــم كم زاد

وزنكم؟؟

وحاليا
لهـــا أن وزنهـــا زاد كثيـــرًا
ً

تعمـــل علـــى إنقـــاص وزنهـــا،
فكتبـــت“ :آه يـــا قلبـــي وأنا وش
أقـــول بـــس الحمدللـــه قاعـــدة

أنزلهـــم” ،لترد عليها مروة محمد

الســـعودية عـــن اســـتيائها مـــن
مشـــهد جسدته في الحلقة األولى
مـــن مسلســـلها “ضـــرب الرمـــل”

معانـــا متابعـــة عشـــان نتحمـــس

الـــذي تقـــوم ببطولته أمـــام الفنان

معـــك” ،بينمـــا تفاعـــل العديـــد من

مواطنتهـــا الفنانـــة ريمـــاس

منصور التي أكـــدت في تعليق

وكانـــت قـــد ع ّبـــرت الفنانـــة

تنزليـــن طمنينـــا عليـــك وكونـــي

عدم تعرضهم لزيادة وسط تفاعل

المغرديـــن ،كان مـــن بينهـــم

الســـعودي خالـــد عبدالرحمـــن في

أولى تجاربه التمثيلية ،مؤكدة أن

عـــن زيـــادة الوزن وآخـــرون أكدوا

إصـــرار المخرج على هذا المشـــهد

هو ما جعلها تجسده.

مروة محمد بالرد عليهم.

وكان المشـــهد مـــن لحظـــة ضـــرب

وشـــاركت مروة محمـــد في دراما

مـــروة محمـــد بالكف وبقـــوة على

رمضان الماضي من خالل مسلسل
“ضـــرب الرمل” الـــذي يحكي قصة

ســـنين الغربة في القصيم ،ويسرد
المسلســـل حيـــاة “شـــقير” مـــن

الحمل

الطفولة وحتى فترة الشـــباب إلى
أن يصبح مـــن أهم رجال األعمال

الميزان
اإلطراء يرفع من معنوياتك لتُ قبل على األعمال بحماسة.

ال تخجل من قراراتك التي اتخذتها بناءً على صوت القلب.

العقرب

الثور
تكون موضع ثناء في األيام المقبلة من قبل المدير الجديد.

ابحث عن طريقة لتدريب نفسك على الهدوء في التفكير.

القوس

الجوزاء
انتشار الفيروس يؤدي للوفاة .حافظ على صحتك وصحة أسرتك.

السرطان

األسد

الجدي
اإلنجازات قد تتطلب بعض الوقت ،فال تتسرّ ع حتى ال تدفع الثمن.

العذراء

لديك القدرة على تحمل المسؤولية والمهمات المطلوبة منك.

كالميـــة بينهمـــا وهـــي تقـــول لهـــا

عملت في الصغر من أجل تربيتها.
وقالـــت مـــروة محمـــد“ :مـــا كنـــت

أتمنـــى أســـوي هـــذا المشـــهد مـــع

الزميلة فوزالعبدهللا ،ولكن إصرار
المخـــرج عليـــه كل شـــوي أعيـــد
المشـــهد وفـــوز تقـــول أبـــي كـــف

حقيقي.

وتعرض مسلســـل “ضـــرب الرمل”
للعديـــد مـــن االنتقـــادات وحديث

بعض الفنانين عن تعرضهم للظلم
فـــي هـــذا العمـــل وكان مـــن بينهم
الفنانـــة الســـعودية مـــروة محمـــد
التـــي أكـــدت خـــال ظهورها على

إحـــدى اإلذاعـــات الســـعودية أنهـــا

لن تشـــارك في عمـــل آخر يخرجه

ماجد الربيعان.

 18يونيو
1264

ألول مـــرة فـــي تاريخـــه فـــي
كاســـلدرموت بمقاطعة كيلدير،

فيمـــا عـــرف بأنـــه أول اجتمـــاع
عقدتـــه الســـلطة التشـــريعية

1429
القوات الفرنسية بقيادة جان دارك تهزم الجيش اإلنجليزي بقيادة السير جون.

1757
معركة كولين بين القوات البروسية بقيادة فريدرخ الثاني والجيش النمساوي.

1767
المستكشف اإلنجليزي صامويل واليس يصل إلى تاهيتي ليكون أول أوروبي يصل.

1778
القوات البريطانية بقيادة السير كلينتون تغادر فيالدلفيا بعد  9أشهر من احتاللها.

1815

الحوت
تنجح مساعيك اليوم وتسترجع نشاطك الذهني من جديد.

رصـــد المشـــهد خـــال مشـــاجرة

بحديـــث النـــاس وذكرتهـــا بأنهـــا

األيرلندية في تاريخها.

الدلو
تواجه المزيد من التعقيدات غير المتوقعة ،لكن إياك االستسالم.

وجه الفنانة فـــوز العبدهللا ،حيث

بســـببهم ،مؤكـــدة أنهـــا ال تعبـــأ

البرلمـــان األيرلنـــدي يجتمـــع

تفضل البقاء في مكان هادئ بعيدا عن الناس والفوضى.
ّ

تحتاج لمزيد من االحتياطات؛ لكي تحافظ على صحتك.

إبراهيـــم الحربـــي ،وليلى ســـلمان،

مجموعة من فناني الصف الثاني.

قائلـــة“ :وهللا إنك بطلـــة تحاولين

وتفاعـــل معهـــا العديـــد مـــن

خالـــد عبدالرحمـــن كل مـــن الفنان
ومحمـــد الطويـــان ،إلـــى جانـــب

على إنقاص ما زادته.

المغرديـــن معهـــا ،فالبعض تحدث

فـــي الرياض ،ويشـــارك إلى جانب

“اســـتحي” ،وأنها لم تتزوج ســـوى

عدم االلتزام بتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسك هي مشكلة.

اندالع معركة واترلو والتي خسر فيها نابليون بونابرت أمام اإلنجليز.

tariq_albahhar
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“نتفليكس” تعرض عددا من أهم البرامج عن العنصرية
وأحداث الشغب بعد عفو المحكمة

طارق البحار

عن الضباط المسؤولين.

قدمـــت منصـــة نتفليكـــس ضمـــن باقتهـــا

AMERICAN SON

مـــن األفـــام المختـــارة للمشـــاهدة حول

العالم مؤخرا ،عدد من أكبر المسلســـات

فيلـــم مقتبـــس مـــن مســـرحية بنفـــس

واألفالم والوثائقيـــات التي تتحدث عن

العنـــوان ،وتبـــدأ األحـــداث مـــع تواجـــد

العنصريـــة الممنهجـــة المتوفـــرة حاليـــا

أم مذعـــورة في قســـم شـــرطة تبدأ في

علـــى هـــذه المـــواد مؤخـــرا في عـــدد من

أحـــداث التحقيق يســـرد الفيلم جوانب

للمشاهدة في البيت ضمن زيادة اإلقبال

التســـاؤل عن ابنهـــا المفقود ،ومن خالل

الدول بحسب مؤشرات المنصة الكبيرة:

مهمة من العنصرية الممنهجة وعالقات

األعراق المختلفة في الواليات المتحدة،

WHEN THEY SEE US

وهو من بطولة كيري واشنطن.

فـــي هذا المسلســـل القصير نتعرف على

قصة حقيقية لخمســـة شباب من مدينة
نيويـــورك ُ
اتهمـــوا زورا باالعتـــداء علـــى
ســـيدة بيضـــاء فـــي حديقـــة ”ســـنترال

» »استقبلت الفنانة إيغي أزاليا طفلها األول ،من دون أن تكشف
متى ،وفق ما دونت في حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل
االجتماعي .وكتبت مغنية الراب األسترالية ”:لدي ابن وانتظرت الوقت
المناسب ألقول شيئ ًا عن األمر ،لكني أشعر أنه كلما مر الوقت أدركت
أنني سأشعر دائما بالقلق من مشاركة أخبار مهمة مع العالم“.

LA92

على قصـــة كاليف بـــراود ،المراهق
األمريكـــي مـــن البرونكـــس والـــذي

فيلـــم وثائقـــي يســـتعرض أحـــداث

بارك“ ،المسلســـل يســـرد أحداث إدانتهم

ســـجن مـــن غيـــر أي إدانـــة لمـــدة
ُ

المظاهـــرات العارمة التي اجتاحت
رودنـــي كينـــغ والـــذي تعـــرّ ض

زورًا والمحاكمـــة العلنيـــة التـــي انتهـــت

بسجنهم ،وهو من أعمال إيفا دوفيرناي.

ثالث ســـنوات (اثنـــان منها كان في
الحبـــس االنفـــرادي) .تهمـــة كاليـــف

مدينـــة لوس أنجلـــوس بعد حادثة

TIME: THE KALEF

المزعومة كانت سرقة حقيبة ،لكنه
ُ
انتحر بعد أن أطلق سراحه؛ بسبب

للضـــرب العنيـــف علـــى يـــد ضبـــاط

معاناتـــه النفســـية من آثار ســـنوات

الموثـــق للحادثـــة ،والـــذي ســـجله

BROWDER STORY
في هذه السلسلة الوثائقية نتعرّ ف

سجنه!

شـــرطة ،انتشـــر المقطـــع المصـــوّ ر
أحد المدنيين ،وبـــدأت المظاهرات

13TH
فيلـــم وثائقـــي يكشـــف لنا فيـــه المخرج

المرشح لألوسكار إيفا دوفيرناي يعرفنا
علـــى سياســـة الســـجن الجماعـــي فـــي

الواليات المتحدة ،وكيف أن السياسات
الممنهجـــة فـــي اضطهـــاد المواطنيـــن

الســـود تلعـــب دور رئيس في سياســـات
الســـجن .الفيلـــم يقدم منظـــور تاريخي

للتعديل الدســـتوري الثالث عشر ،والذي

أنهى العبودية في أمريكا.

الفنانة هاجر الفضالة :الكاركتير يخاطب جميع العقول واللغات والتوجهات
وديعة الوداعي

يقــال :قــد ال توجــد أي طريقــة أخــرى لفهــم اإلنســان إال مــن خالل الفــن” وربما

ً
منهجا لنشر السعادة واإليجابية من
الفنانة هاجر الفضالة اتخذت هذه العبارة

خالل الرســم الكاريكتوري أو الكرتوني الذي تجد بأنه شــغف الطفولة ومصدر

اإلبداع ،مسافات البالد كانت برفقة ريشة هاجر الفضالة في هذا اللقاء:

»»

* لماذا فن الكارتون بالتحديد؟

شـــغف طفولتي ومصدر إبداعي هو رسم
الكاريكاتيـــر ،أشـــعر عنـــد رســـم الكارتـــون

والكاريكاتير بالفرح والتفاؤل والســـعادة.
كنـــت أتابـــع كل أفـــام الكارتـــون وأحاول

إعادة رســـمهم مع وضع لمســـاتي الخاصة
عليهـــم .وأوجـــه الشـــكر للداعـــم األول لي
علـــى الـــدوام والدتـــي الغاليـــة ،فهـــي لهـــا

الفضل في كل ما أنا عليه اآلن.

»»

* ماذا يحتاج الرسام الكرتوني لتنمية
مهاراته؟

الموهبة في المقام األول ،اإليمان بقدراته

وموهبتـــه واالســـتمرارية فـــي المحاولـــة،

فكلما تمرن أكثر على الرسم أتقنه وتمكن
من اإلبـــداع والتميز ،إضافة إلى أن يكون
لـــه خطـــه الخـــاص بـــه ،واالطـــاع علـــى

هاجر الفضالة

من الخبـــرات والتعـــرف علـــى االتجاهات

موهبتـــي في فن الكاريكاتيـــر والكارتون.

تجـــارب فنانيين عالميين الكتســـاب مزيد
المختلفـــة لرســـم الكاريكاتيـــر واخيـــرًا
اإلصـــرار علـــى إثبـــات نفســـه فـــي عالـــم

الكاريكاتير.

باإلضافـــة إلـــى مشـــاركتي بالعديـــد مـــن
الـــدورات اإللكترونيـــة وحصولـــي مؤخرا
على لقب استشـــارية السعادة واإليجابية

»»

منحتك جائحة كورونا؟
ِ
* ماذا

جائحـــة الفيروس التاجـــي منحة ايجابية

لي ،حيث تمكنت من خاللها صقل وتطوير

مـــن البـــورد األلمانـــي ،وحاليـــا ملتحقـــة
بكـــورس إلكتروني تدريبـــي مكثف بدولة
أجنبيـــة ســـأعلن عنه فـــور حصولـــي على
الشـــهادة .كورونـــا فرصـــة ذهبيـــة لتطوير
الـــذات ،وهنـــاك مقولـــة أومـــن بهـــا في كل
محطات حياتي “تفاءل بما تهوى يكن”.

»»

* كيف يمكن للرسام الكرتوني إيصال
رسالته من خالل فنه؟

يمكـــن لشـــركة كاريكاتيريـــة ذات عمـــق
بالمحتـــوى وتفـــرد فـــي الفكـــرة أن توصل
رســـالة يعجـــز عـــن إيصالهـــا مقـــال مكون
مـــن عشـــرات الكلمـــات .والســـبب بمنتهى
البســـاطة أن اللوحـــة تخاطـــب جميـــع
العقليات بجميع اللغات بجميع التوجهات،
فهـــي ال تحتاج إلى كالم منمق لوصفها أو

لغة معينة لفهمها.

»»

* أخبرينا عن مبادرة إبداعك من بيتك؟

مبـــادرة تطوعية تظم نخبة من التربويين

الزميـــل ســـمير نـــور الديـــن علـــى اليـــف
لنشـــر محتـــوى متنـــوع خدمـــة لمملكتنـــا

لديك؟
ِ
تنمية موهبة الرسم

خـــال هـــذه الجائحـــة ولنبيـــن للجميع أنه
بإمكانهم اإلبداع والتميز خالل تواجدهم

كشـــف موقـــع ســـكرين ديلي عـــن موعد فتح الســـينمات

 ١يوليو أما الصين فبعدما أعيد فتح  500دار سينما تم

الموقـــع عـــن أن دور العـــرض ســـيعاد افتتاحهـــا يـــوم 22

يتم اإلعـــان عن موعد إعادة االفتتـــاح ،وقامت قبرص

يونيـــو الجـــاري ،وذلك بعدمـــا قامت فرنســـا بغلق 6000

دور ســـينما ،وهو ما تســـبب في عدم قدرة مهرجان كان
الســـينمائي على إقامته دورته الجديدة ،فيما من المقرر

عودة السينما في كاليفورنيا يوم  ١٢يونيو الجاري.

مـــن المرحلـــة الثالثـــة لفتح البـــاد خالل يونيـــو الجاري،

بينمـــا قامـــت جمهوريـــة التشـــيك بفتـــح دور العرض مع

اقتصار التجمعات على ما يصل إلى  100شخص.

»»

االنســـتقرام واليوتيـــوب ،تطـــوع كل منـــا

المســـتفيدين المطلوبيـــن لمســـافة  1.5ومـــن المقـــرر أن

باإلعـــان عن فتح دور الســـينما فى الهواء الطلق كجزء

كل ثالثـــاء للتحاور مـــع فناني الكاريكاتير
خبراتك السابقة في
ِ
* كيف ساهمت

مع اســـتمرار إغـــاق الســـينماءات في البحرين بحســـب

بعـــدد مـــن الدول حـــول العالم ومنها فرنســـا ،حيث أعلن

برنامـــج كاريكاتيـــرك مـــع هاجـــر ،إضافـــة

حول هذا الفن الجميل.

البحريـــن والخليج بقيـــادة صاحب الفكرة

بينما تفتح النمسا دور العرض بداية من منتصف يونيو

إغالقهـــا مرة أخرى بأمر مـــن مكتب األفالم الوطنى ولم

أساســـيات رســـم الكارتـــون مـــن خـــال

والمدربيـــن واختصاصيـــي الســـعادة مـــن

بينمـــا قامت ألمانيا بفتـــح دور العرض فى بعد المدن مع

فريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا ”كوفيد،19

عبر االنســـتقرام كل أحد لتعليم المهتمين

إلـــى برنامـــج هاجـــر مـــع فنـــان كاريكاتيـــر

جدول إعادة فتح دور العرض السينمائي حول العالم
الجاري أي قبل الموعد لمقترح للفتح من األســـاس وهو

بالمنزل وساهمت بالمبادرة ببث أسبوعي

اشـــتراط مســـافة تصل إلى متر ونصف بين األشـــخاص
تفتـــح دور العرض فى برلين فـــى  ٣٠يونيو الجاري .أما

أيرلنـــدا ،فوضعت الدولة دور الســـينما في الجزء األخير
مـــن المرحلة النهائية لخطة الفتح في بداية اغســـطس،
فيمـــا قامـــت إيطاليـــا بالســـماح بفتـــح دور العـــرض بحد

أقصى  200شخص قاعة مع االلتزام بالكمامات وتدابير

التباعد االجتماعي.

أنـــا تربويـــة ســـابقة ألكثـــر مـــن  ٢١ســـنة،

مـــررت بمحطـــات بمشـــواري العملـــي

كانـــت غنيـــة بالخبـــرات اإلداريـــة والمالية
والتربويـــة .خالطت عقليـــات مختلفة من
حيث الثقافة واالتجاهات مما ســـاهم في
تفـــرد رســـوماتي وعمـــق أفكارهـــا ،إضافة
إلـــى حرصـــي الدائـــم علـــى دمـــج خبراتي
التربوية الســـابقة مع خبراتي الحالية في
مجال الســـعادة وموهبتي في الكاريكاتير
لنشـــر الســـعادة واإليجابيـــة لرســـوماتي
الكاريكاتيرية ليكون لي خط مختلف في
الرسم.
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المصريــة عــن خــروج أكبــر
معمــرة دخلــت مستشــفيات

“كوفيــد-

.”19

وذكــرت

مــن مستشــفى الســعديين للعــزل بمحافظة الشــرقية بعد شــفائها من مرض
“كوفيــد .”19 -وفــي وقــت ســابق ،أعلنــت وزيــرة الصحــة المصريــة ،هالــة
زايــد ،أنــه جرى رصد  1567إصابــة بفيروس كورونا المســتجد “كوفيد”-19
وتســجيل  94وفــاة ،ليصــل بذلــك إجمالــي اإلصابــات إلــى  47856إصابــة

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

أعلنــت

وزارة

الصحــة

الوزارة على صفحتها الرســمية على فيســبوك أن فتحية ( 96عاما) خرجت
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مصرية تهزم “كورونا” ...بعمر  96عاما

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

و 1766وفــاة .وأشــارت في مؤتمر صحفــي إلى خروج  401من المتعافيين
مــن الفيروس من مستشــفيات العــزل والحجر الصحي بعــد تلقيهم الرعاية
الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى .12730

سائحة تزور قصر الحمراء في غرناطة ،إذ
أعادت السلطات اإلسبانية فتح القصر التاريخي
للجمهور بعد  3أشهر من اإلغالق بسبب جائحة
كورونا (أ ف ب)

عملية إنقاذ فاشلة تحبس األنفاس لقرش هائل
صور غواصون فــي تايلند لقطات

يــؤذي البشــر ،ويحــاول عبثــا قطع

قــرش حــوت ضخمــة عالقــة فــي

وأســماك قــرش الحــوت أو القرش

مثيــرة لمحاولتهــم تحريــر ســمكة
حبــل مــن النايلــون يلتــف علــى

ذيلها.

الحبل قبل أن يسبح بعيدا.

الحوتــي مــن أكبــر األســماك فــي

البحــر ،وعــادة مــا يبلــغ طولها بين

وحســب “رويتــرز” ،فقــد رصــدت

 5.5متــر وعشــرة أمتــار تقريبــا

الضخمة قبالة جزيرة كوه تاو في

ســاراكورن

مجموعــة مــن الغواصين الســمكة

تايلند يوم الســبت ،وحاولت دون
جــدوى اســتخدام ســكين صغيــر

فــي قطــع الحبــل الذي تســبب في

جــرح ذيل الســمكة التي لم يُ عرف
كيف علقت في الحبل.

وأظهــر مقطــع فيديــو للواقعــة
ُنشــر علــى اإلنترنــت ،معلم غوص
مخضــرم يتبــع القــرش ،الــذي ال

قلة الحركة ...خطر يهدد

حياتك أثناء النوم

وتزن نحو  20طنا.
وقــال

الغــواص

بوكابــراكان ،الــذي ســجل الفيديو،

لـ”رويتــرز” ،إن ســمكة القــرش
الحوتــي لن تنجو من الجرح ومن
المؤســف أنــه لــم يكــن بحوزتهــم

سكين أكبر عندما رصدوها.
وتبــذل

الســلطات

البحريــة

وغواصون جهــودا؛ لتحديد مكان
سمكة القرش الحوت العالقة.

رغم الهلع ...السلمون بريء حتى تثبت إدانته

حــذرت طبيبــة تركيــة مــن أن قلــة

كل الفرضيــات كانــت مطروحــة علــى

فــي الكثيــر مــن المشــاكل الصحيــة،

ســاعد حتى في عودة تفشــي فيروس

حركــة اإلنســان يمكــن أن تكون ســببا
أبرزهــا الشــخير وانقطــاع التنفــس

أثنــاء النوم ،مشــيرة إلــى أنها تضعف

المناعة وتمثل خطرا على الحياة.

طاولــة الخبــراء؛ إليجــاد ســبب أدى أو

يالتشــين ،المتخصصــة فــي جراحــة

التركية ،مشيرة إلى أن الطبيبة أسين
األنــف واألذن والحنجــرة ،حــذرت
مــن خطــورة الشــخير ،ألنــه يزيــد
فتــرة انقطــاع التنفــس أثنــاء النــوم

وربما يســبب الوفــاة .ولفتت الطبيبة

التركيــة إلى أن تغيــر نمط الناس في
الحجــر ،الــذي تفرضــه أزمــة كورونــا،

جعل حركتهم أقل ،وبالتالي تعرضهم
لمخاطــر صحية منها انقطاع التنفس
أثنــاء النــوم ،مشــيرة إلى أن الشــخير
بصــوت مرتفــع والنــوم المتقطــع مــن

أبرز األعراض ،التي تدل على اإلصابة
بمتالزمة انقطاع التنفس أثناء النوم.

شركة صوت القاهرة.
وقضــت

فــي عــدد مــن المناطق فــي بلــد المليار

وقــال مســؤولون فــي منظمــة الصحــة

التي ظهرت غير مؤكد أو واضح بعد.

واجــب النفــاذ ،وال يجــوز الطعــن

أي انتقال للعدوى له صلة بالسلمون قد يكون نتيجة تلوث ما لسطح معين

وعلــى الرغــم مــن أن تقاريــر غريبــة

ســمك الســلمون من جرم نقــل العدوى،
ً
مثبتــا حتــى
حيــث قالــت إنــه ال دليــل

تكــون اإلصابــات الجديدة قــد أتت من

إلــى البشــر من خالل الطعــام أو تغليف

العلماء الفرضية دون أن يلغوها.

فيمــا أتــى هــذا اإلعالن بعــد أن توقفت

كانــت أشــارت إلــى ضلــوع ســمك

الســلمون باألمــر ،حيــث مــن الممكن أن

اآلن يشــير إلــى أن كوفيــد  19ينتقــل

اســتيراد أو تعبئــة هــذا النوع ،اســتبعد

المواد الغذائية أو المعدات.

وبعــد أبحــاث ،دخلت وكالة ســنغافورة

أســواق بكيــن عــن بيــع الســلمون بعــد

فيســبوك كالمــا بــرأت فيــه ولــو مؤقتــا

تقطيع للسمك المستورد.

لألغذية على خط األزمة ،ونشــرت عبر

عقار “رخيص الثمن” يخفض معدل وفيات “كورونا”

محكمــة

القاهــرة

االقتصادية ،االثنين الماضي ،حكما

أمميون بالتحقيق.

العالميــة إن أصــل العــدوى الجديــدة

الشــرق ،رغــم حســم القضــاء النزاع

كلثــوم ،وفقــا للعقــود المبرمــة معهــا

فــي مصر على حقوق صوت كوكب

اســتغالل صــوت أم كلثــوم لصالــح

جديــدة للوبــاء خــال األيــام الماضيــة

ذكــرت ذلــك وكالــة “األناضــول”

يتواصــل صــراع الشــركات الفنيــة

بالنقــض عليه ،لصالح شــركة صوت

علــى المالــك الحقيقــي لحقــوق

كورونــا فــي الصيــن .فمع ظهــور طفرة

علــى رأســها العاصمة بكيــن ،بدأ خبراء

صراع على صوت “كوكب الشرق” في مصر

اكتشــاف وجــود كوفيــد  19علــى لــوح

وأضافــت الوكالــة أنهــا تراقــب الوضــع
عــن كثــب ،وأنها تجــري أبحاثــا لمعرفة

األوســاط العلميــة التــي يتنشــر فيهــا

الفيروس بشكل كامل.

الصحــة العالمية نفســها كانت حســمت
الجــدل الشــهر الماضــي ،حــول هــذا

الموضوع وقالت إنهال يوجد حاليا أي

دليــل يثبت أن الوباء ينتقل عن طريق

المواد الغذائية أو أغلفتها.

القاهــرة بملكيــة تســجيالت أم
فــي حياتهــا ،وعدم االعتــداد بعقود

وقعها بعض ورثتها مؤخرا.

ويؤكــد الحكــم أن رصيــد مصــر
الغنائــي الــذي تملكــه شــركة صــوت

القاهــرة ،التابعــة للدولــة ،لها ،وليس

ألحد أن يدعي غير ذلك.

أب انتحاري يختار المحيط إلنهاء حياته وطفليه
قــام أب انتحــاري بقيــادة ســيارته
بســرعة عاليــة وطفليــه فــي حضنه
نحــو المحيــط الهــادئ فــي مدينــة

سان دييغو األميركية.

وغــرق الرجــل قبالــة منحــدر مــع

ابنتيــه التوأم البالغتين عامين فقط
صبــاح يــوم الســبت الماضــي بعــد

أن هــدد زوجتــه بأنــه ســيفعل ذلك،

بحسب ما نقلته صحيفة محلية.

غرامة وال أغرب...

ويظهــر فــي مقطــع الفيديــو الــذي
نشــره مراســل شــبكة “ســي بي إس

نيوز  ”8آبي ألفورد على “فيســبوك”،

كيــف تغــرق شــاحنة “بيــك أب” فــي

الماء على عمق  10أمتار تقريبا.

وأخــرج ضابــط الشــرطة الغارقيــن
مــن المــاء ووضعهــم علــى صخــرة

قريبــة ،وعانى األب وإحــدى ابنتيه

من إصابات طفيفة.

مدفوع األجر ...الدنمارك

وموجة انتقادات

تشرع الحق بـ”الحزن” رسم ًّيا

غرّمت الشــرطة النمساوية رجال 500

تمنــح الكثيــر مــن دول العالم إجازات

فعاال في مكافحة فيروس كورونا المســتجد ،المســبب لمرض “كوفيد  ،”19 -الذي أصاب

بعدمــا أوقفــه شــرطيون فــي وقــت

فــي حــال فقــدان أحــد أفــراد العائلــة،

جــاء ذلــك فــي تقريــر لموقــع “أوربيــون فارماســيوتيكل ريفيو” ،الــذي أوضــح أن العلماء

هويته .ودافعت الشــرطة عن قرارها

معدل الوفيات بواقع الثلث وسط مرضى تم وضعهم تحت جهاز التنفس االصطناعي.

الريــح” .واشــتكى المتهــم ممــا وصفه

ومنحــت القوانيــن الســابقة الوالديــن

الوفيات بمعدل  % 20وسط مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى األوكسجين ،مشيرين

نســخته من الرواية التي حصلت في

عمــره يزيــد عــن ســبعة أشــهر حــق

في مرحلة مبكرة من انتشار الوباء.

ور ًدا علــى تعليقــات وســائل التواصل

األجر لمدة  14يومً ا.

الشــرطة فــي العاصمة النمســاوية رد

عدلــت هــذا النــص ،حيــث تــم تمديــد

كشــفت دراســة جديدة أن اســتخدام عقار “ديكسا ميســازون” ،رخيص التكلفة ،يمكن أن
يخفض معدل وفيات مرضى فيروس كورونا المستجد ،بمعدل الثلث.

ويراهن علماء بريطانيون على اســتخدام عالج من “الســتيرويد” ،ويقولون إنه ســيكون
نحو  8ماليين شخص ،وتحول إلى وباء عالمي (جائحة).

يــورو إلطالقــه ً
ريحــا بصــوت مرتفع،

مدفوعة لفترات محددة قصيرة جدا

لكن الدنمارك فعلت شــيئا مختلفا في

ســابق مــن هــذا الشــهر للتحقــق مــن

يراهنون على اســتخدام العقار الذي يحمل اســم “ديكساميثازون” والذي أدى إلى خفض

فــرض الغرامة قائلة “إنه تعمّ د إطالق

وبحسب التقرير ،فإن هذا الدواء ،الذي سيكون رخيص التكلفة ،أدى إلى انخفاض نسبة

بالغرامــة غيــر المبــررة عندمــا قــدم

إلــى أنــه يمكــن أن ينقــذ ما بين  4آالف و 5آالف شــخص في بريطانيا ،إذا تم اســتخدامه

 5يونيو لموقع “أو  ”24اإلخباري.

حال كان الشــخص المتوفى هو االبن
المباشر.

الدنماركييــن اللذيــن يفقــدان طفــا
الحصول على إجازة “حزن” مدفوعة
لكــن القوانيــن الدنماركيــة الجديــدة

االجتماعــي التــي أعقبت ذلــك ،بررت

“إجــازة الحــزن” إلــى ســتة أشــهر،
وتنطبــق ً
أيضــا على جميــع اآلباء في

فعلهــا علــى “تويتــر” ،قائلــة “بالطبع ال

تفــرض غرامة على أي شــخص يطلق
ً
ريحــا عــن غيــر قصــد” .لكن فــي هذه

حــال فقــدان أطفــال تصــل أعمارهــم

إلى  18عامً ا.

الحالــة ،اعتبرت الشــرطة أن “الشــاب
بــدا اســتفزازيًا وغير متعــاون عمومً ا،
ً
قليل عــن المقعد ونظر
ثم رفع نفســه

إلــى الشــرطيين ،وبطريقــة مدروســة
أشادت منظمة الصحة العالمية بتحقيق “اختراق علمي” في إنقاذ حياة مرضى كوفيد 19

تمامً ا ،أصدر ً
ريحا هائلة قربهم”.

واعتبــر وزيــر العمــل الدنماركــي ،بيتر

القوارب تبحر عبر نهر شط العرب في مدينة البصرة الساحلية بجنوب
العراق (أ ف ب)

هاملجــارد ،فــي بيــان لــه أن “فقــدان
طفــل أمــر مــروع بغــض النظــر عــن

عمره ،هو حزن هائل”.

