
صرح رئيس النيابة عدنان الوداعي  «
بأن النيابة العامة عدة بالغات من 

إدارة الصحة العامة مخالفة 23 
متهمًا االشتراطات الصحية الواجب 

توافرها في صالونات الحالقة 
والتجميل، إذ تم ضبط المخالفين 

وإغالق المحاالت المخالفة إداريًا.

تراجعت حيازة البحرين من  «
السندات األميركية بنسبة 

قدرها 17 %، في أبريل 2020، 
على أساس شهري. وتراجعت 

استثمارات المملكة إلى نحو 
1.22 مليار دوالر في أبريل 

الماضي.

قال المستشار السابق للرئيس  «
األميركي لشؤون األمن القومي، 

جون بولتون، أمس، إن دونالد 
ترامب “غير مؤهل لمنصب” 

الرئاسة، وذلك قبل صدور كتابه 
بشأن مهامه في البيت األبيض 

األسبوع المقبل.

طور باحثون في جامعة الملك  «
عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في 

السعودية تقنية جديدة تعمل 
بمثابة معزز لتقنية “واي فاي” 

الالسلكية تحت سطح الماء، 
تساعد الغواصين في أعماق البحار 

والمحيطات على مشاركة الصور.

كشف نجم منتخبنا الوطني ونادي  «
البحرين لكرة الطاولة محمد عباس 

عن تلقيه عرضا احترافيا من نادي 
)STK Banat( الصربي للعب في 

صفوفه الموسم المقبل، بعد أن 
خاض معه تجربة احترافية قبل 

مواسم عدة.

قضـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 
لبنـــك  قضايـــا   10 فـــي  الرابعـــة 
مـــع  فيهـــا  والمتهـــم  المســـتقبل، 
)ملـــي(،  وبنـــك  فيـــه  مســـؤولين   3
إضافـــة إلـــى بنـــك صـــادرات إيـــران 
وفـــرع لبنـــك صـــادرات فـــي إحـــدى 
الـــدول الخليجيـــة، إذ أجـــروا آالف 
العمليـــات لتحويـــات ماليـــة دولية 
العالمـــي  النظـــام  فـــي  بتمريرهـــا 
األساســـية  المعلومـــات  دون وضـــع 
عليهـــا، تجنبا للتدقيـــق عليها؛ وذلك 
بمعاقبة المتهمين الثاثة اإليرانيين 
الجنســـية بســـجنهم لمدة 5 سنوات 
فـــي كل قضية أي بإجمالي 50 عاما 

في القضايا العشر المذكورة.
المتهميـــن  بتغريـــم  أيضـــا  وأمـــرت 
الســـبعة 10 مليون دينـــار لكل منهم 

 70 بإجمالـــي  القضايـــا  جميـــع  فـــي 
مليون دينار، كما صادرت من أموال 
كل مـــن المتهميـــن الســـبعة أكثر من 
بإجمالـــي  أي  دوالر  مليـــون   2.627

أكثر من 18 مليون دوالر.

محرر الشؤون المحلية

أجرى عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، اتصاال هاتفيا 
أمـــس مـــع أخيـــه جالـــة الملـــك عبـــدهللا 
الثانـــي ملـــك المملكة األردنية الهاشـــمية 
العاقـــات  بحـــث  خالـــه  تـــم  الشـــقيقة، 
األخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع 
علـــى  والتطـــورات  الشـــقيقين،  البلديـــن 
الســـاحتين العربيـــة واإلقليميـــة الراهنة.  
وأكـــد جالة الملـــك وجالة ملـــك األردن 
خـــال االتصـــال الهاتفـــي أهميـــة إدامـــة 

التنســـيق والتشاور بين المملكتين حيال 
مختلف القضايا ذات االهتمام المشـــترك، 
ومستجدات األوضاع في المنطقة وعلى 
رأســـها القضيـــة الفلســـطينية، وضـــرورة 
إيجاد حلول سياســـية ألزمـــات المنطقة، 
وشـــددا على رفضهمـــا القاطع ألي إجراء 
إســـرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة 
الغربية، والذي من شـــأنه تقويض فرص 
تحقيق الســـام واالســـتقرار في الشـــرق 
األوســـط.  وشـــدد جالـــة الملـــك وقـــوف 
مملكـــة البحرين ضمـــن اإلجمـــاع العربي 

ضد هذه الخطوة غير المشـــروعة والتي 
تقّوض فرص األمن والسام واالستقرار 
فـــي المنطقة، مؤكـــدا جالته دعم مملكة 
المملكـــة  لمواقـــف  الكامـــل  البحريـــن 
األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة والوقـــوف 
إلـــى جانبها. وأشـــاد جالة الملـــك بالدور 
التاريخـــي لـــأردن بقيـــادة جالـــة الملك 
القضايـــا  فـــي مســـاندة  الثانـــي  عبـــدهللا 
العربيـــة العادلـــة وفـــي مقدمتهـــا القضية 
الفلســـطينية وجهودها في دعم مســـيرة 

العمل العربي المشترك.
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أكد سياسيون وحقوقيون لـ”الباد” 
على الدور المهـــم لقانون العقوبات 
البديلـــة فـــي تعزيـــز انتمـــاء الفـــرد 
أداء  مـــن  وتمكينـــه  بالمجتمـــع، 

واجبه.
وأوضحـــوا أن هذا المشـــروع يقدم 
صـــورة موجـــزة للمنطقـــة والعالـــم، 
عـــن المآثر الطولى لمشـــروع جالة 
رســـخ  والـــذي  اإلصاحـــي  الملـــك 

لمفاهيـــم عالمية في بناء االنســـان 
البحريني.

وقالوا إن تطبيق العقوبات البديلة 
عوًضـــا عـــن عقوبـــة الســـجن علـــى 
المحكوميـــن في القضايـــا الجنائية 
يعكس نهج التســـامح الذي أرســـاه 
عاهـــل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، منـــذ 

تولي جالته مقاليد الحكم.

العقوبات البديلة أكبر إنجاز للنزالء والمحكومين

)07(

دبي ـ العربية نت

طالبـــت جمعية الخالدية الشـــبابية 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة بإعـــادة 
النظـــر فـــي معاييـــر تقييـــم الطلبـــة 
التخصصات  البحرينيين خريجـــي 
الطبية من بعض مؤسسات التعليم 
تتـــم  لـــم  الذيـــن  الصينيـــة  العالـــي 

معادلة شهاداتهم بعد.

إبراهيـــم  الجمعيـــة  رئيـــس  وبيـــن 
راشـــد أن هنـــاك أكثر مـــن 55 طبيبا 
من خريجي الصيـــن يعملون اليوم 
كمتطوعيـــن فـــي المحاجـــر الطبية 
ضمن الصفوف األمامية ويتصدون 
يمارســـون  كبـــرى،  وطنيـــة  لمهمـــة 
وليســـوا  كأطبـــاء  مهامهـــم  كامـــل 
كمتدربيـــن، وكجـــزء ال يتجـــزأ مـــن 

فريق البحرين.

جلســـة  فـــي  شـــركات   8 تنافســـت 
والمزايـــدات،  المناقصـــات  مجلـــس 
أمـــس، علـــى مناقصـــة لشـــركة نفـــط 
فنييـــن  لتوفيـــر  “بابكـــو”  البحريـــن 
ميكانيكييـــن لقســـم الصيانـــة، علقت 
لشـــركة  عطـــاء  وأقـــل  عطـــاءات،   3
“باور تك للتطويـــر” بنحو 1.1 مليون 

دينـــار، وأكبرهـــا بقرابـــة 2.1 مليـــون 
دينـــار. ويشـــمل نطـــاق العمـــل توفير 
فنيي الصيانـــة الميكانيكية للمعدات 
تقديـــم  يمكنهـــم  الذيـــن  الـــدوارة، 
خدمة مختصـــة وماهرة وذات خبرة 
وصمامـــات  الـــدوارة  المعـــدات  فـــي 
فـــي  األمـــان  وصمامـــات  العمليـــات 
المصفاة والمناطق المرتبطة بها وفًقا 

للمحتوى الوظيفي المحدد.

قدمت الســـعودية، أمس، مقترحا إلنهاء 
الخاف بين الحكومة اليمنية الشـــرعية 
وكالـــة  بحســـب  االنتقالـــي،  والمجلـــس 
المقتـــرح  الوكالـــة أن  رويتـــرز. وذكـــرت 
التصعيـــد  وقـــف  يتضمـــن  الســـعودي 
المجلـــس  وإلغـــاء  أبيـــن،  فـــي  والقتـــال 

االنتقالي لإلدارة الذاتية.

كمـــا يشـــمل المقتـــرح الســـعودي تعييـــن 
الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في 
عـــدن. وتضمـــن المقتـــرح أيضا تشـــكيل 
حكومة يمنية جديدة بعد إعادة انتشـــار 
قوات الطرفين. وحسب رويترز، كشفت 
3 مصـــادر أن الســـعودية اقترحـــت إطار 
فـــي  األخيـــرة  المواجهـــة  إلنهـــاء  عمـــل 
جنـــوب اليمن تحت مظلة التحالف الذي 

تقوده المملكة.

مقترح سعودي إلنهاء الخالف بين حكومة اليمن و “االنتقالي”لتوفير فنيين ميكانيكيين لـ “بابكو”55 طبيبا متطوعا من خريجي الصين يتطوعون بالمحاجر

المنامة - بنا
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عرض صربي لمحمد عباس“واي فاي” تحت الماءبولتون: ترامب غير مؤهل للرئاسةخفض حيازة السندات األميركية 17 %إغالق 23 صالوًنا مخالًفا

عقـــدت الســـلطتان التنفيذية والتشـــريعية امس 
اجتماًعـــا مشـــترًكا عـــن بعـــد فـــي إطار التنســـيق 
والتعاون بين السلطتين. واستعرض وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفـــة آخـــر مســـتجدات اآلثـــار االقتصادية في 
ظل انتشار فيروس كورونا )كوفيد - 19(، وما تم 
اتخاذه من مبادرات وتسهيات تصب في صالح 
المواطنيـــن والقطاع الخاص وتنشـــيط االقتصاد 
والحركـــة التجاريـــة، خصوصـــا الحزمـــة الماليـــة 
تنفيـــًذا  دينـــار  مليـــار   4.3 بقيمـــة  واالقتصاديـــة 
للتوجيهات الملكية السامية لعاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، التي 
تعادل 32.2 % من حجم الناتج المحلي للمملكة.
وشـــدد الوزير على الحرص علـــى مواصلة تنفيذ 
مـــا تبقـــى مـــن الخطـــة التنفيذيـــة للمبـــادرات بما 
يصـــب فـــي صالـــح المواطنين والقطـــاع الخاص 

واالقتصاد.

الحزمة المالية تفوق 30 % من الناتج المحلي
االجتمــاع البرلماني الحكومي: ال مســاس بمصالــح المواطنين

المنامة - بنا

كشـــف وزارة اإلســـكان أن مجموع 
 11 خـــال  الســـكن  عـــاوة  صـــرف 
عاًمـــا مـــن )2007 حتـــى 2018( بلغ 
474,712,900 دينار، مشـــيًرة أنه ال 
يوجد مـــدة قصوى لصرف العاوة، 
حيـــث إن الصـــرف يســـتمر لحيـــن 

استام الخدمة اإلسكانية.
ولفتـــت الـــوزارة أن إجمالـــي أعداد 
الخدمـــات اإلســـكانية التـــي قامـــت 
الـــوزارة بتنفيذهـــا بجميـــع أنواعها 
وتفاصيلهـــا خـــال 8 ســـنوات مـــن 
 47297 2019 كانـــت  2011 حتـــى 

حالة.
بتوزيـــع  أنهـــا قامـــت  إلـــى  ولفتـــت 
شـــقة،  و8558  منـــزل،   19772
و3725 قســـيمة ســـكنية، وأمـــا مـــا 
يتعلق بالتمويات السكنية، فقامت 
و2751  شـــراء،  تمويـــل   3977 بــــ 

تمويل بناء و3732 تمويل ترميم.
وعلى صعيـــد متصل أكدت الوزارة 

أنها تقوم بدراسات سابقة لتصاميم 
وضـــع  وتـــم  الســـكنية،  الوحـــدات 
مواصفـــات ومعايير عامـــة للوحدة 
الســـكنية تتناســـب مـــع التصاميـــم 

المعتمدة من الوزارة.
المعاييـــر  أهـــم  مـــن  أن  وأفـــادت 
لمســـاحة  األدنـــى  الحـــد  وجـــود 
باالشـــتراطات  وااللتـــزام  األرض، 
التنظيميـــة والتعميريـــة المقرة من 
الـــوزارة المعنيـــة بشـــؤون البلديات 
وتحديـــد  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
للوحـــدة  األساســـية  المكونـــات 
الســـكنية مثـــل الحـــد األدنـــى لعدد 

الغرف والمرافق.

اإلسكان: صرف نصف مليار دينار عالوة سكن للمواطنين

)03(

استدعاء سفيري أنقرة وطهران... والكاظمي يتعهد بحماية السيادة

البحرين والسعودية تدينان العدوان التركي واإليراني على العراق

عواصم ـ وكاالت

أدانت مملكة البحرين بشـــدة االعتداءات 
العسكرية التركية واإليرانية على مناطق 
فـــي شـــمال جمهوريـــة العـــراق الشـــقيقة، 
باعتبارهـــا انتهـــاًكا صارًخا لســـيادة العراق 
وتدخـــاً ســـافًرا ومرفوًضـــا فـــي شـــؤونه 

الداخلية.
شـــجبها  البحريـــن  مملكـــة  وأكـــدت 
واستنكارها التام لتلك االعتداءات اآلثمة 
واألعـــراف  القوانيـــن  مـــع  تتنافـــى  التـــي 
واالســـتقرار  األمـــن  وتهـــدد  الدوليـــة، 
اإلقليمـــي، داعيـــًة المجتمـــع الدولـــي إلـــى 
إدانة تلك االعتداءات، ومساندة الحكومة 
العراقية فـــي جهودها الوطنية للمحافظة 

على أمن واستقرار العراق الشقيق. 
كمـــا أدانـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
أمس، وشجبت العدوان اإليراني - التركي 

على األراضي العراقية.

العراقيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  واســـتدعت 
لـــدى  اإليرانـــي  الســـفير  أمـــس،  صبـــاح 
جمهورية العراق وسّلمته مذكرة احتجاج.

العراقيـــة  الخارجيـــة  اســـتدعت  كمـــا 
الســـفير التركي في العـــراق ُمجّددا أمس، 
وســـلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، 

داعيـــة إلـــى الكف عـــن مثل هـــذه األفعال 
االستفزازية.

وفـــي تغريـــدة لـــه، قـــال رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمي: “ ماضون في 
عهدنـــا لشـــعبنا بحمايـــة الســـيادة، وإعاء 

كرامة الوطن والمواطن”.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

السجن 50 عاًما لمسؤولي “المستقبل” 
و70 مليون دينار غرامات

قـــال فاضـــل العـــود ممثـــل الدائرة 
المحـــرق  السادســـة فـــي مجلـــس 
البلدي إنه مرت عشر سنوات على 
التوجيـــه الكريـــم بإنشـــاء ســـاحل 
لســـماهيج والديـــر ولكـــن إلى حد 

اللحظة لم تصدر وثيقة األرض.
وقال العود: أرســـلت إلـــى الوزارة 
خطاًبـــا رســـمّيا بهـــذا الشـــأن فـــي 
21 مايـــو 2020 وجـــاء الـــرد مـــن 
الوزير كالتالي: تـــم إحالة توصية 
مجلســـكم إلى الوكالة المســـاعدة 
المشـــتركة  البلديـــة  للخدمـــات 
إلبـــداء الرأي في هـــذا الخصوص 
وسيتم موافاتكم بما يستجد في 

هذا الشأن.
وتســـاءل: كيف لتوجيه صدر من 
10 ســـنوات أن تحيطـــه البلديات 

بكل هذا الغموض.

10 سنوات إلصدار 
وثيقة ساحل الدير 

وسماهيج

)04(
)07(

جاللة الملك: ضم أراض بالضفة الغربية يقوض فرص السالم

جاللة الملك

)06(

علوي الموسوي

تنفيذ 47 ألف 
خدمة إسكانية 
في 8 سنوات

محرر الشؤون المحلية

المحكمة تصادر 18 مليون 
دوالر من أموال المتهمين 

السبعة

)12(

أمل الحامدمحرر الشؤون المحلية

1.1
مليون دينار

)07()08()12(

محرر الشؤون المحلية



المنامة- بنا

تســـلم وزير الديـــوان الملكي الشـــيخ خالد 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، مـــن رئيـــس ديـــوان 
الرقابـــة المالية واإلدارية الشـــيخ أحمد بن 
محمـــد آل خليفة، البيانات المالية المدققة 
لحســـابات الديوان للســـنة المالية المنتهية 
فـــي 31 ديســـمبر 2019، لترفـــع إلى عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.
 وأشاد وزير الديوان الملكي بالجهود التي 
يبذلهـــا ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية، 
المشـــروع  ثمـــرات  إحـــدى  يعتبـــر  والـــذي 
اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك، منوهـــا بأدائـــه 
المتميـــز فـــي المحافظـــة على المـــال العام 
والتحقـــق مـــن ســـالمة ومشـــروعية أوجه 
إنفاقـــه مـــع الحـــرص علـــى تطبيـــق أعلـــى 

درجات النزاهة والمهنية والشفافية.
 وأثنـــى على الدور المهم الـــذي يضطلع به 
في تنفيـــذ المهـــام والمســـؤوليات الموكلة 
إليـــه علـــى الوجـــه األكمـــل بمـــا يســـهم في 
تحســـين أداء وزارات الدولة ومؤسســـاتها 
وضمـــان الوصـــول إلـــى أعلـــى مســـتويات 
اإلنتاجيـــة والكفـــاءة والتوظيـــف األمثـــل 

لكافة الموارد تحقيقا للمصلحة العامة.
 وأشـــار وزيـــر الديـــوان الملكـــي إلـــى تبني 
ديوان الرقابة ألفضل الممارســـات المهنية 
مـــع األخذ بكافة المســـتجدات والتطورات 
واإلقليمـــي  المحلـــي  المســـتوى  علـــى 
تعزيـــز  أهميـــة  علـــى  مركـــزا  والعالمـــي، 
الجهـــات  وقـــدرات  إمكانيـــات  وتحســـين 
المشـــمولة برقابته لما يصب في المصلحة 
الوطنية ويضمن حماية وإدارة المال العام 

وحفظ مقدرات البحرين.
 مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس ديـــوان الرقابـــة 
الماليـــة واإلدارية الشـــيخ أحمـــد بن محمد 
آل خليفة إن بيانات الديوان المالية ترسخ 
مســـتقل،  رقابـــي  كجهـــاز  الديـــوان  رؤيـــة 
مؤكـــدا أن مـــا تحقـــق للديـــوان مـــن تطور 
ونماء منذ إنشـــائه، يعود إلى االســـتقاللية 
الســـديد  والتوجيـــه  المتواصـــل  والدعـــم 
والرعاية الكريمة التي يحظى بها من قبل 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى، حفظه هللا 
ورعـــاه، مقـــدرا ومثمنـــا الدعـــم الالمحدود 
من لدن جاللته، األمر الذي يسهل المهمات 

ويرفع من مستوى وجودة العمل.
 ووجه الشـــكر إلى رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 

آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهد، نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى، 
الـــوزراء، صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، علـــى دعمهما 
المتواصـــل، منوها إلى التنســـيق والتعاون 
المثمـــر بيـــن الديوان والـــوزارات والجهات 

الحكومية المشمولة برقابته.
 وأشـــار إلـــى أهميـــة تعزيـــز مبدأ الشـــراكة 

ورفع مســـتوى التعـــاون مع كافـــة الجهات 
المشـــمولة برقابـــة الديـــوان، ومســـاعدتها 
على تحســـين أدائها وفقا للمعايير العالمية 
المعتمدة للحفاظ على المال العام وضمان 
حسن إدارته.  وبين معالي الشيخ أحمد، أن 
الديوان سيواصل االرتقاء بقيمه المتمثلة 
في االستقاللية والنزاهة والمهنية والنهج 
اإليجابـــي، والتي تعتبر منارات يسترشـــد 
بهـــا فـــي االضطـــالع بمهامـــه، مؤكـــدًا على 
المواصلة في االســـتثمار بالعنصر البشـــري 
والكفـــاءات  الكـــوادر  وتدريـــب  وتطويـــر 
الحقيقـــي  المـــال  رأس  کونهـــا  الوطنيـــة 
ألي مؤسســـة ناجحـــة، حيـــث يشـــمل ذلك 
المشـــمولة  الجهـــات  وموظفـــي  موظفيـــه 
برقابتـــه.  وأضـــاف “يســـعى الديـــوان إلـــى 
تعزيز أنظمته لتؤدي مهامها بكفاءة أعلى، 

حيـــث قطـــع شـــوطا فـــي خطـــط التطوير 
والتحديـــث بمـــا يواكـــب المســـتقبل، يأتي 
القانونـــي  الجانـــب  تقويـــة  رأســـها  علـــى 
وضمـــان الجاهزية التكنولوجية”.  وأشـــار 
الشيخ أحمد إلى المستجدات التي حدثت 
في الديوان خالل الفترة الماضية، کإنشاء 
قســـم التدقيـــق الداخلي وضمـــان الجودة، 
ووحـــدة لرقابة نظـــم المعلومـــات، وأخرى 
للمعلومـــات والمتابعة، باإلضافة إلى تعزيز 
قســـم الشـــؤون القانونيـــة.  وتابـــع “كما تم 
تأســـيس دائرة تعنى باالتصال المؤسســـي 
التواصـــل  لتعزيـــز  الدولـــي  والتعـــاون 
والتعـــاون الثنائـــي وتبـــادل الخبـــرات مـــع 
المنظمـــات  الســـيما  المصلحـــة  أصحـــاب 
المهنيـــة والمحاســـبية الدوليـــة، واألجهزة 

المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة”.

الرقابــة ديــوان  لحســابات  المدققــة  الماليــة  البيانــات  الملكــي يتســلم  الديــوان  وزيــر 

تحسين أداء الوزارات للوصول إلى أعلى مستويات اإلنتاجية
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جاللة الملك وسمو ولي العهد 
يتلقيان شكر إمبراطور اليابان

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى  ــ وول
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
شكر  برقيتي  خليفة،  آل  حــمــد  بــن 
اإلمــبــراطــور  جــاللــة  مــن  جوابيتين 
وذلك  اليابان،  أمبراطور  ناروهيتو 
ردا على برقية جاللة العاهل وسمو 
عيد  بمناسبة  المهنئتين  العهد  ولــي 

ميالد إمبراطور اليابان .

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم وزارة العمل
صـــدر عن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )37( لسنة 2020 بإعادة 

تنظيم وزارة العمل والتنمية االجتماعية، جاء فيه:
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  تنظيـــم  ُيعـــاد  األولـــى:  المـــادة 

االجتماعية، وذلك على النحو اآلتي:
وزير العمل والتنمية االجتماعية، ويتبعه:

أواًل: إدارة االتصال.
ثانًيا: إدارة ُنظم المعلومات.

ثالًثا: وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ويتبعه:
1 - إدارة الموارد البشرية والمالية.

2 - إدارة شؤون المعاهد المهنية.
3 - الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، وتتبعه:

أ- إدارة مراكز التنمية االجتماعية.
ب- إدارة تنمية األسرة والطفولة.
ج- إدارة دعم المنظمات األهلية.

4 - الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي، وتتبعه:
أ- إدارة الرعاية االجتماعية.

ب- إدارة التأهيل االجتماعي.
ج- إدارة المساعدات االجتماعية.

5 - الوكيل المساعد لشؤون العمل، وتتبعه:

أ- إدارة التوظيف.
ب- إدارة العالقات العمالية.

ج- إدارة التفتيش والسالمة المهنية.
د- إدارة التعويضات ودعم التعطل.

هـ - إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة.
المـــادة الثانيـــة: ُيلغـــى المرســـوم رقـــم )73( لســـنة 2016 

بإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 المـــادة الثالثـــة: على وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل بـــه مـــن تاريخ صـــدروه، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
 )36( رقـــم  مرســـوم  خليفـــة،  آل 
لســـنة 2020 بإعادة تنظيم األمانة 
العامة لمجلس الوزراء، جاء فيه:

المـــادة األولى: ُيعاد تنظيم األمانة 
الـــوزراء، وذلـــك  العامـــة لمجلـــس 

على النحو اآلتي:
الـــوزراء  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 

)بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:
1 - إدارة الموارد البشرية والمالية.

2 - إدارة اإلعداد والمتابعة.
3 - إدارة شؤون اللجان.

المعلومـــات  نظـــم  إدارة   -  4
والوثائق.

نـــص  ُيلغـــى كل  الثانيـــة:  المـــادة   
ُيخالف أحكام هذا المرسوم.

المـــادة الثالثـــة: على وزير شـــؤون 
هـــذا  تنفيـــذ  الـــوزراء  مجلـــس 
المرســـوم، وُيعمـــل بـــه مـــن تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدروه، 

الرسمية.

صـــدر عـــن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقـــم )38( 
لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة شؤون مجلسي 

الشورى والنواب، جاء فيه:
المادة األولى: ُيعاد تنظيم وزارة شؤون مجلسي 

الشورى والنواب، وذلك على النحو اآلتي:
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ويتبعه:

أواًل: الوكيل المســـاعد لشـــؤون مجلسي الشورى 
والنواب، وتتبعه:

1 - إدارة متابعة الشؤون التشريعية.
2 - إدارة متابعة الشؤون الرقابية والمالية.

والمـــوارد،  للبحـــوث  المســـاعد  الوكيـــل  ثانًيـــا: 
وتتبعه:

1 - إدارة البحوث والدراسات القانونية.
-2 إدارة الموارد البشرية والمالية.

المـــادة الثانيـــة: ُيلغى المرســـوم رقم )42( لســـنة 
مجلســـي  شـــؤون  وزارة  تنظيـــم  بشـــأن   2004

الشورى والنواب.
 المـــادة الثالثـــة: علـــى وزيـــر شـــؤون مجلســـي 
الشـــورى والنواب تنفيـــذ هذا المرســـوم، وُيعمل 
بـــه مـــن تاريـــخ صـــدروه، وُينشـــر فـــي الجريـــدة 

الرسمية.

جاللة الملك يعيد تنظيم وزارة “الشورى والنواب”مرسوم ملكي بإعادة تنظيم “أمانة مجلس الوزراء”

المنامة - بنا

صـــادق عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
وأصدر مرســـوما رقم )40( لســـنة 2020 
بالتصديـــق علـــى االتفاق بشـــأن إنشـــاء 
لجنـــة مشـــتركة للتعـــاون الثنائـــي بيـــن 
وحكومـــة  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 

جمهورية إندونيسيا.
ونصـــت المـــادة األولـــى مـــن المرســـوم 
علـــى أنـــه: ُصودق علـــى االتفاق بشـــأن 

إنشـــاء لجنة مشـــتركة للتعاون الثنائي 
بيـــن حكومة مملكـــة البحرين وحكومة 
جمهورية إندونيسيا الموقع في مدينة 
 ،2019 ســـبتمبر   25 بتاريـــخ  نيويـــورك 
والمرافـــق لهـــذا المرســـوم. وجـــاء فـــي 
المـــادة الثانية أن علـــى وزير الخارجية 
تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل بـــه مـــن 
اليوم التالي لتاريخ نشـــره في الجريدة 

الرسمية.

مرسوم ملكي بإنشاء لجنة مشتركة 
للتعاون مع إندونيسيا

صـــادق عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
وأصدر مرســـوما رقم )41( لســـنة 2020 
بالتصديـــق علـــى االتفـــاق بيـــن حكومة 
مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهوريـــة 
مشـــتركة  لجنـــة  إنشـــاء  بشـــأن  كينيـــا 

للتعاون الثنائي.
ونصت المادة األولى من المرسوم على 
أنـــه: ُصـــودق على االتفـــاق بين حكومة 

مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهوريـــة 
مشـــتركة  لجنـــة  إنشـــاء  بشـــأن  كينيـــا 
الثنائـــي الموقـــع فـــي مدينـــة  للتعـــاون 
 ،2019 ســـبتمبر   26 بتاريـــخ  نيويـــورك 
والمرافـــق لهـــذا المرســـوم. وجـــاء فـــي 
المـــادة الثانية أن على وزيـــر الخارجية 
تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل بـــه مـــن 
اليوم التالي لتاريخ نشـــره في الجريدة 

الرسمية.

مرسوم ملكي بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون مع كينيا

مرسوم ملكي بتنظيم هيئة الكهرباء والماء
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  عـــن  صـــدر 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، مرسوم رقم )39( لسنة 2020 
بتنظيـــم هيئة الكهربـــاء والماء، جاء 

فيه:
المـــادة األولـــى: ُتنظم هيئـــة الكهرباء 

والماء، وذلك على النحو اآلتي:
وكيـــل  )بدرجـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

وزارة(، ويتبعه:
الصناعـــي  األمـــن  إدارة  أواًل: 

والسالمة.
ثانًيا: إدارة نظم المعلومات.

ثالًثا: نائب الرئيس التنفيذي للموارد 
والخدمـــات )بدرجـــة وكيل مســـاعد(، 

وتتبعه:
1 - إدارة الموارد البشرية.

2 - إدارة الموارد المالية والخدمات.
3 - إدارة المشتريات والتجهيزات.

4 - إدارة المخازن المركزية.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  رابًعـــا: 
للتخطيط والمشـــاريع )بدرجة وكيل 

مساعد(، وتتبعه:
1 - إدارة المشاريع.

2 - إدارة التخطيط والدراسات.
3 - إدارة ترشيد الكهرباء والماء.

التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  خامًســـا: 
المشـــتركين  وخدمـــات  للتوزيعـــات 

)بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:
1 - إدارة توزيع الكهرباء.

2 - إدارة توزيع المياه.

3 - إدارة خدمات المشتركين.
4 - إدارة حسابات المشتركين.

التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  سادًســـا: 
لنقـــل الكهرباء والمـــاء )بدرجة وكيل 

مساعد(، وتتبعه:
1 - إدارة نقل الكهرباء.

2 - إدارة نقل المياه.
المـــادة الثانيـــة: ُيلغى المرســـوم رقم 
)18( لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة 
الكهربـــاء والمـــاء، كمـــا ُيلغى كل نص 

يخالف أحكام هذا المرسوم.
المـــادة الثالثـــة: علـــى وزيـــر شـــؤون 
الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرســـوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدروه، وُينشـــر 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

جاللة الملك

أحمد بن محمد: 
تقوية الجانب 

القانوني وضمان 
الجاهزية التكنولوجية

الرفاع - قوة دفاع البحرين

المنامة - بنا

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  زيـــر  اســـتقبل 
بالديـــوان  بمكتبـــه  أمـــس،  الزيانـــي، 
 ،Hae Kwan Chung للـــوزارة،  العـــام 
اعتمـــاده  أوراق  مـــن  نســـخة  تســـلم  إذ 
ســـفيرًا لجمهوريـــة كوريـــا المعيـــن لدى 
مملكة البحريـــن، بحضور وكيل الوزارة 
عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة  للشـــؤون 
وزارة  ووكيـــل  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
الخارجية الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 

دعيج آل خليفة.
 Hae بــــ  الخارجيـــة  وزيـــر  ورحـــب 
العالقـــات  مســـتعرضا   ،Kwan Chung
الثنائيـــة المتميـــزة بين مملكـــة البحرين 

وجمهورية كوريا، مؤكدا اهتمام مملكة 
البحريـــن بتنمية وتطوير هذه العالقات 
علـــى مختلف األصعدة، متمنيا للســـفير 
كل التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء مهـــام 

عمله الدبلوماسي في مملكة البحرين.
 Hae Kwan Chung مـــن جانبـــه، أشـــاد
إليـــه  الـــذي وصلـــت  المتقـــدم  بالمســـار 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  العالقـــات 
وجمهوريـــة كوريـــا، معبرا عن ســـعادته 
بتعيينـــه ســـفيرا لجمهوريـــة كوريـــا في 
مملكـــة البحريـــن، مؤكـــًدا أنـــه ســـيبذل 
قصـــارى جهـــده لتعزيـــز هـــذه العالقات 

على المستويات كافة.

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الكوري

أطلـــع القائد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفـــة صبـــاح امـــس على مســـتوى 
واالســـتعدادات  القتاليـــة  الجاهزيـــة 
اإلداريـــة بإحـــدى وحـــدات قـــوة دفـــاع 
البحرين، وذلك ضمن متابعته الميدانية 
المستمرة ألســـلحة ووحدات قوة دفاع 

البحرين كافة.
وبعـــد أن أســـتمع لقائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن أثنـــاء الزيـــارة التفقديـــة إلـــى 
إيجاز عن مراحل سير العمل ومستويات 
واإلداريـــة  القتاليـــة  والجاهزيـــة  األداء 
بتلك الوحدة، حـــث القائد العام الجميع 
علـــى بـــذل المزيـــد مـــن التفانـــي وجعل 
الكفاءة والمقدرة العاليتين دائًما نصب 
أعينهم تجســـيًدا لرؤى وتطلعات عاهل 

البـــالد القائـــد األعلـــى صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكًدا 
أن الدفـــاع عـــن الوطـــن أمانـــة مقدســـة 
ومســـؤولية عظيمة ال يتوالها إال رجال 
نذروا أنفسهم وضحوا بالغالي والنفيس 
لحمـــل أمانـــة الـــذود عـــن تراب وســـماء 

ومياه هذا الوطن العزيز.
وأوضح القائد العام لقوة دفاع البحرين 

أن الجهود مســـخرة دائًما لتوفير جميع 
اإلمكانات العســـكرية واإلدارية تحقيًقا 
لألهداف المنشودة كافة التي من شأنها 
االرتقاء بمختلف أسلحة ووحدات قوة 
دفـــاع البحريـــن، معرًبا عن بالغ ســـروره 
لما لمسه من روح معنوية عالية وبسالة 
كبيرة في تنفيذ المهام المناطة بهم بكل 

عزيمة وإخالص.

القائد العام: نلمس روًحا معنوية عالية بين صفوف البواسل

الدفاع عن الوطن ال يتواله إال رجال نذروا أنفسهم لحمايته
المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  تلقـــى 
الزياني، أمـــس، اتصااًل هاتفًيا من وزيرة 
ريتشـــيل  كينيـــا  جمهوريـــة  خارجيـــة 
االتصـــال  خـــالل  تـــم  وقـــد  أومامـــو. 
التـــي  الثنائيـــة  العالقـــات  اســـتعراض 
تجمـــع بين مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
كينيـــا، وما وصلت إليه مـــن تقدم ونماء 
والتأكيد على أهميـــة المضي قدًما بهذه 
العالقـــات في مختلـــف المجاالت خدمة 
خـــالل  تـــم  كمـــا  المشـــتركة.  للمصالـــح 
االتصال التباحـــث بين الجانبين وتبادل 
وجهـــات النظر حول تطـــورات األوضاع 
فـــي العالم، وســـبل تعزيز األمن والســـلم 
الدوليين، إضافة إلى التطورات المتعلقة 
بجائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
وسبل التعاون المشترك بين البلدين في 

مكافحة انتشار هذا الفيروس.

تعاون بحريني - كيني 
لمكافحة الفيروس
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ملتزمون بتوجيهات رئيس الوزراء لالرتقاء بالقطاع الصحي
ـــب ـــوم الطبي ـــاد ي ـــة باعتم ـــى للصح ـــس األعل ـــس المجل ـــكر رئي ـــى ش ـــموه يتلق س

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة برقيــة تهنئة من 
رئيــس المجلــس األعلــى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، وذلك بمناســبة 
تفضل ســموه باعتماد يوم للطبيب البحريني في أول أربعاء من شــهر نوفمبر كل عام، وتخصيص 

جائزة باسم سموه لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين في البحث العالجي والطبي.

 وعبـــر فـــي برقيته، عن بالـــغ االعتزاز بمـــا يلقاه 
القطـــاع الصحـــي مـــن دعـــم واهتمـــام كبيـــر من 
صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الـــوزراء، والذى 
يأتـــي تقديـــرًا للجهود التـــي يبذلهـــا األطباء في 
الحفـــاظ علـــى صحة وســـامة المجتمع وحرصًا 
من ســـموه على دفعهـــم وتحفيزهم لبذل المزيد 
من الجهد واالرتقاء بجـــودة الخدمات الصحية 

المقدمة للمواطن والمقيم.
 وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة علـــى 
مواصلة االلتزام بتوجيهات سموه السديدة في 

أداء الـــدور والواجب الوطنـــي لارتقاء بالقطاع 
الصحـــي بـــكل جد وكفاءة، وتطويـــره بما يخدم 
المصلحـــة العليـــا للوطـــن ويبـــرز إنجازاتـــه على 
الســـاحتين المحليـــة والخليجية وفـــي مختلف 
أن  هللا  داعيـــًا  والدوليـــة،  اإلقليميـــة  المحافـــل 
يحفـــظ ســـموه عـــزا وذخـــرا وفخـــرا للبحريـــن، 
والســـعادة،  الصحـــة  بموفـــور  عليـــه  ينعـــم  وأن 
لمواصلة مسيرة البناء والخير والعطاء والتقدم 
واالزدهار في ظل العهد الزاهر لصاحب الجالة 

سمو رئيس الوزراءعاهل الباد.

المنامة- بنا

صــرف 474 مـلـيــون ديـنـــار عـــالوة سـكــن فــي 11 عـامــا
ــل ــوائ ــع ــل ــب ل ــ ــس ــ “اإلســــــكــــــان”: نـــحـــن الـــجـــهـــة األجـــــــدر بــتــحــديــد الـــنـــمـــوذج األن

كشـــف وزارة اإلســـكان أن مجمـــوع 
 11 خـــال  الســـكن  عـــاوة  صـــرف 
عاًمـــا مـــن )2007 حتـــى 2018( بلـــغ 
474,712,900 دينـــار، مشـــيًرة الـــى 
أنـــه ال يوجـــد مـــدة قصـــوى لصـــرف 
العـــاوة، حيـــث إن الصرف يســـتمر 
لحيـــن اســـتام الخدمة اإلســـكانية.

وعلـــى صعيـــد متصـــل أكـــدت الـــوزارة 
أنهـــا تقـــوم بدراســـات ســـابقة لتصاميم 
الوحدات السكنية، وتم وضع مواصفات 
ومعايير عامة للوحدة السكنية تتناسب 

مع التصاميم المعتمدة من الوزارة.
وأفـــادت أن مـــن أهـــم المعاييـــر وجـــود 
الحد األدنى لمســـاحة األرض، وااللتزام 
والتعميريـــة  التنظيميـــة  باالشـــتراطات 
المعنيـــة بشـــؤون  الـــوزارة  مـــن  المقـــرة 
البلديات والتخطيط العمراني، وتحديد 
المكونـــات األساســـية للوحدة الســـكنية 

مثل الحد األدنى لعدد الغرف والمرافق.
وبينـــت الوزارة أنها تقـــوم بالتأكيد على 
البنـــاء  بمواصفـــات  االلتـــزام  ضـــرورة 
الجهـــات  أمـــن  المحـــددة  والمكونـــات 
المعنيـــة مثـــل وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي وهيئة 
الكهربـــاء والمـــاء، وغيرها مـــن الجهات 
الحكومية المعنية، ويقوم االستشاريون 
في الوزارة بالتفتيش؛ للتأكد من جودة 

المنتج بعد االنتهاء.
وقالـــت: “تلقت الوزارة شـــكوى تنحصر 
في مشـــروع اللـــوزي الذي تـــم بالتعاون 
مع المطورين العقاريين، وتحديًدا فيما 
يتعلـــق بارتفاع ســـور الوحدة الســـكنية 
لعـــدد محـــدود من الوحـــدات عددها 18 
من أصل 700 وحدة إســـكانية، حيث لم 
يتم األخذ في االعتبار مراعاة مســـتوى 
مناسيب الشوارع الخارجية بدقة، وقد 
تم معالجة األمر من خال زيادة ارتفاع 

السور الخاص بتلك الوحدات”.

الوحـــدة  تصميـــم  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
الســـكنية الحالية يتاءم مع المتطلبات 
الدخـــل  ذوي  مـــن  للمنتفعيـــن  العامـــة 
المحـــدود، حيـــث حرصت الـــوزارة على 
أال يقل عدد الغرف في الوحدة السكنية 
عن 3 أو 4 غرف مع إمكان إضافة غرف 
جديـــدة حســـب الحاجـــة، إضافـــة إلـــى 
المرافـــق األساســـية. وأفـــادت “بالرغـــم 
مـــن زيـــادة المســـاحة البنائيـــة للوحـــدة 
الســـكنية فـــي الفتـــرة األخيـــرة، تســـمح 
والتعميريـــة  التنظيميـــة  االشـــتراطات 
للمـــدن اإلســـكانية والصـــادرة بقـــرار من 
الوزيـــر المعني بشـــؤون البلديات بزيادة 

إضافيـــة تتـــراوح مـــا بيـــن 180 % إلـــى 
260 % من مســـاحة األرض حسب نوع 
الوحدة، وتوفر الوزارة خرائط هندسية 
جاهـــزة تســـلم للمواطـــن فـــور توقيعـــه 
العقـــد لتمكنـــه من اإلضافـــة دون تحمل 
مصاريف هذه الخرائط”. ولفتت الوزارة 
“إن هـــدم جـــزء من الوحدة الســـكنية أو 
لاشـــتراطات  عليهـــا يخضـــع  اإلضافـــة 
للمناطـــق  والتعميريـــة  التنظيميـــة 
مـــن  بقـــرار  تصـــدر  والتـــي  اإلســـكانية 
الوزيـــر المعني بشـــؤون البلديات، حيث 
يقـــوم المواطن بالتقدم برخـــص البناء/  
الهـــدم للبلديـــة المعنيـــة، وهـــي الجهـــة 

المخولـــة بالموافقة أو الرفض بناء على 
االشـــتراطات والمعاييـــر المحـــددة فـــي 
القـــرارات واألنظمـــة واللوائح”. ونوهت 
“على الجميع التفرقة بين المنتفع خال 
فترة ســـداده لألقساط وفي هذه الحالة 
ال يسمح بهدم الوحدة السكنية بالكامل 
وإعادة بنائها، وبين المالك للعقار والذي 
انتهي من ســـداد قيمة الوحدة السكنية 
الملكيـــة، حيـــث  وثيقـــة  لـــه  وأصـــدرت 
وردتنـــا طلبات هـــدم وإعادة بنـــاء لعدد 
12 وحدة ســـكنية فـــي الفترة من 2014 
إلـــى 2019، حيث ال تمانـــع الوزارة على 
ذلـــك في حال حصولهـــم على موافقات 
الجهات المعنية وتناسب مخطط البناء 
مع االشـــتراطات التنظيمية والتعميرية 

وبما يتناسب مع تصنيف المنطقة”.
وذكرت “قامت الوزارة وعلى مدى أكثر 
مـــن 4 عقود بتصميم وتطويـــر أكثر من 
الســـكنية  الوحـــدات  مـــن  نمـــوذج   100
وذلـــك باالســـتعانة بـــذوي االختصـــاص 

والخبرة في هذا المجال؛ لضمان توافق 
تصاميم هذه الوحدات مع االحتياجات 
األساســـية لألســـرة البحرينيـــة من ذوي 
الدخـــل المحـــدود بمـــا يحفـــظ للمواطن 

كرامته بالحصول على مسكن مائم”.
وتابعـــت: “وبالرغم من زيادة المســـاحة 
البنائية للوحدة السكنية خال السنوات 
العشـــر األخيـــرة إال أن الـــوزارة حرصت 
كذلـــك علـــى أن يتـــم الســـماح بالتوســـع 
في الوحدات الســـكنية خال الســـنوات 
العشـــر األخيـــرة، إال أن الـــوزرة حرصت 
كذلـــك علـــى أن يتـــم الســـماح بالتوســـع 
فـــي الوحـــدات الســـكنية بنســـبة تصـــل 
مـــن 180 % إلـــى 260 % مـــن مســـاحة 
األرض حســـب االشـــتراطات التنظيمية 
بعـــض  لظـــروف  مراعـــاة  والتعميريـــة 
األســـر، وتوفر الوزارة خرائط هندســـية 
جاهـــزة تســـلم للمواطـــن فـــور توقيعـــه 
العقـــد لتمكنـــه مـــن اإلضافة بمـــا يضمن 

التوسعة بأقل تكلفة”.

تـنـفـيــذ 47 ألــف خـدمــة إسكـانيــة خـــالل 8 ســنــوات

أكـــدت وزارة اإلســـكان أن إجمالـــي 
أعـــداد الخدمـــات اإلســـكانية التـــي 
بجميـــع  بتنفيذهـــا  الـــوزارة  قامـــت 
أنواعها وتفاصيلها خال 8 سنوات 
كانـــت   2019 حتـــى   2011 مـــن 

47297 حالة.
بتوزيـــع  قامـــت  أنهـــا  إلـــى  ولفتـــت 
شـــقة،  و8558  منـــزل،   19772
و3725 قســـيمة ســـكنية، وأمـــا مـــا 
يتعلق بالتمويات السكنية فقامت 
و2751  شـــراء،  تمويـــل   3977 بــــ 

تمويل بناء و3732 تمويل ترميم.

وقالت الوزارة إن لديها خطة تقوم 
على عـــدة محـــاور لتلبيـــة الطلبات 
اإلسكانية للمواطنين، أولها مشاريع 
مـــدن البحريـــن الجديـــدة، إذ تعتبر 
هـــذه المدن ركيزة فـــي خطة وزارة 
اإلســـكان لتلبية الطلبات اإلسكانية 
للمواطنيـــن، حيـــث قامـــت الـــوزارة 
بتخطيـــط وتنفيذ 5 مدن إســـكانية 
الوحـــدات  آالف  توفـــر  متكاملـــة 
الســـكنية للمواطنيـــن، وهي: مدينة 
ومدينـــة  خليفـــة  ومدينـــة  ســـلمان 
شـــرق الحـــد، ومدينة شـــرق ســـترة 

وإسكان ضاحية الرملي.
فـــي  الـــوزارة  “ارتكـــزت  وتابعـــت: 

تنفيـــذ األمـــر الملكي الســـامي ببناء 
40 ألف وحدة ســـكنية علـــى تنفيذ 
الـــوزارة  وتمكنـــت  المـــدن،  هـــذه 
فعلًيا من تشـــغيل 4 مدن وتســـكين 
المواطنين بهـــا، فيما قامت الوزارة 
مؤخـــرا بتوقيع عقـــود تنفيذ مدينة 
شـــرق سترة مع إحدى أكبر شركات 
المقـــاوالت فـــي جمهوريـــة الصين، 
وقد ســـاهمت هذه المدن في إنجاز 
االلتزام اإلسكاني الوارد في برنامج 
الحكومـــة الســـابق من خـــال تلبية 
25 ألـــف طلًبا إســـكانًيا وستســـاهم 
أيًضا فـــي تلبية االلتزام اإلســـكاني 
الحالي بالعمل علـــى توفير 25 ألف 

وحدة سكنية أخرى”.
أمـــا فيما يتعلق بمبادرات الشـــراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص، فقـــد قامـــت 
الوزارة وفي إطار مساعيها لتسريع 
وتنويـــع  للمواطنيـــن  الخدمـــات 
اإلســـكانية، وفـــي ظـــل  الخيـــارات 
مـــن  الخـــاص  القطـــاع  مـــا يمتلكـــه 
إمكانـــات قـــادرة على دعـــم الجهود 
الخدمـــات  لتوفيـــر  الحكوميـــة 
اإلســـكانية، قامت الـــوزارة بإطاق 
القطـــاع  للشـــراكة مـــع  4 مبـــادرات 
الخـــاص؛ بهـــدف زيـــادة المعـــروض 
مـــن الوحـــدات الســـكنية وتقليـــص 
قوائـــم االنتظار، فتم إطاق مبادرة 

تشـــييد وحـــدات ســـكنية مـــن قبل 
إحـــدى شـــركات التطويـــر العقـــاري 
في مدينة ســـلمان وإسكان ضاحية 
المبـــادرة  هـــذه  ووفـــرت  اللـــوزي، 
2450 وحـــدة ســـكنية، ثـــم أطلقـــت 
الـــوزارة برنامـــج مزايـــا الـــذي وفـــر 
حلوال تمويلية للمواطنين للحصول 
منـــح  إلـــى  إضافـــة  الســـكن،  علـــى 
المواطـــن حرية اختيار نوع وموقع 
ومســـاحة وحدتـــه، وقـــد تمكن هذا 
البرنامـــج حتـــى اآلن بتلبيـــة 4783 
وحدة ســـكنية بمتوســـط سنوي بلغ 
أكثر من 1000 وحدة سكنية خال 

السنوات األخيرة.

علوي الموسوي

علوي الموسوي

إجمالي الخدمات 
المخصصة خالل 8 

سنوات 47297

19772البيوت

8558شقق التمليك

3725القسائم السكنية

4782برنامج مزايا

3977تمويل شراء

2751تمويل بناء

3732تمويل ترميم

السماح بزيادة 
البناء 260 % من 

مساحة األرض

 الوزارة توفر 
خرائط جاهزة 

لإلضافة بالمجان

المنامة - بنا

أعرب وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، عـــن تقدير 
واعتـــزاز وزارة الداخليـــة بالتوجيهـــات 
الكريمـــة لممثـــل جالـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، مستشـــار 
األمـــن الوطنـــي، رئيـــس مجلـــس أمناء 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
للجنة التنســـيق والمتابعـــة لحملة “فينا 
خير” المعنية بتوزيع المســـاعدات لدعم 
الغارميـــن، ممـــن صـــدر بحقهـــم أحـــكام 
قضائيـــة مـــن المعســـرين والمتعثريـــن، 
ضمن القوائم المنشـــورة من قبل وزارة 
الداخليـــة علـــى تطبيـــق “فاعـــل خيـــر”.

وأشار إلى أن هذه التوجيهات الكريمة، 
تعكـــس القيمـــة اإلنســـانية والحضاريـــة 
لحملـــة “فينـــا خيـــر”، التي أطلقها ســـمو 

الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وتلقى 
تقديـــًرا وتجاوًبا مجتمعًيـــا كبيًرا، وتعد 
الخيـــرة  المبـــادرات  لسلســـلة  امتـــداًدا 
والمشـــاريع اإلنسانية لسموه في خدمة 
فئات المجتمع البحريني كافة ومراعاة 

ظروفهم االجتماعية واالقتصادية.
أن  الداخليـــة،  وزارة  وكيـــل  وأوضـــح 
جملـــة المبالـــغ المتبـــرع بهـــا فـــي خدمة 
“فاعـــل خير”، التي دشـــنتها إدارة تنفيذ 
الداخليـــة،  وزيـــر  برعايـــة  األحـــكام، 
بلغـــت أكثر من 413 ألـــف دينار، مضيفا 
تطبيقـــي  عبـــر  متوافـــرة  الخدمـــة  أن 
وباإلمـــكان  و”ســـداد”  “إســـاميات” 
تحميلهما والتبرع بأي مبلغ دون تحديد 
تفاصيـــل الشـــخص المتبـــرع، كمـــا توفر 
الخدمة التبرع بالمبالغ بناًء على حاالت 

حرجة يتم إدراجها في التطبيق.

413 ألف دينار إجمالي تبرعات “فاعل خير”

المنامة - وزارة الداخلية

العاصمـــة  محافظـــة  محافـــظ  اســـتقبل 
الشيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة، 
رئيس مجموعـــة العريض القابضة ناصر 
العريض، حيث بحث معه ســـبل التعاون 
المشـــترك لدعـــم جهـــود المحافظـــة فـــي 
مشـــيدا  كورونـــا،  تداعيـــات  مـــن  الحـــد 
بدعم مؤسســـة محمد جميل بن منصور 
العريض للمســـئولية االجتماعية وجهود 
المحافظـــة في مكافحـــة كورونا، وتبرع 
ورثـــة محمد جميل بـــن منصور العريض 
بقطعـــة أرض فـــي المحافظة إلقامة مقر 
مؤقت للعمالة الوافدة في إطار مشروع 
المحافظة لتخفيف الكثافة العددية في 

مباني السكن الجماعي المشترك.

وأكد المحافـــظ خال اللقاء دور القطاع 
الخـــاص في دعم هذه الجهود وما تلقته 
المحافظـــة من ردود فعل إيجابية حيث 
يشـــجع ذلك جميع الفاعلين على إيصال 
ينـــدرج  بمـــا  للمحتاجيـــن  المســـاعدات 
ضمـــن جهـــود مملكـــة البحريـــن وتكاتف 
جميـــع الجهـــات لتخطـــي هـــذه األوضاع 
الممكنـــة،  الخســـائر  بأقـــل  االســـتثنائية 
معربـــا عن شـــكره وتقديره للســـيد ناصر 
بـــن محمد جميـــل العريض علـــى تعاونه 

المستمر مع محافظة العاصمة.
من جهته، أشاد العريض بالمبادرات التي 
تقوم بها محافظة العاصمة دعما للحملة 

الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

ورثة محمد العريض يتبرعون بأرض في المنامة

إخطار أصحاب 388 سكنا مشتركا لتصحيح األوضاع
ـــدة ـــة الواف ـــة العمال ـــف كثاف ـــراءات تخفي ـــع إج ـــة يتاب ـــظ الجنوبي ـــمو محاف س

تـــرأس محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي “عـــن بعـــد” 
بمشـــاركة األعضـــاء مـــن ممثلـــي الجهـــات 

المختلفة.
دور  مؤكـــدا  باألعضـــاء،  ســـموه  ورحـــب 
احتياجـــات  متابعـــة  فـــي  المجلـــس 
مشـــيدا  تطلعاتهـــم،  وتلبيـــة  المواطنيـــن 
ســـموه في الوقت نفسه بالجهود المبذولة 
فـــي تحقيـــق التعـــاون والتنســـيق لتنفيـــذ 

المشاريع بمختلف مناطق المحافظة.
واستعرض سموه، اإلجراءات االحترازية 
المتخـــذة بشـــأن تخفيـــف كثافـــة العمالـــة 
حيـــث  الســـكنية،  األحيـــاء  فـــي  الوافـــدة 
اطلـــع ســـموه علـــى ما قـــام به فريـــق عمل 
مـــن مديرية شـــرطة المحافظـــة والبلدية، 
حيث تم رصد 691 ســـكنا مشتركا بنطاق 

المحافظـــة، وإخطـــار أصحاب 388 ســـكنا 
مشـــتركا لتصحيح األوضـــاع، ورصد 203 
األوضـــاع،  طـــور تصحيـــح  فـــي  مســـاكن 
وتصحيح أوضاع بعض المســـاكن، إضافة 
إلـــى إحالـــة أصحـــاب 15 مســـكنا للجهات 

المعنية.
وتابـــع ســـمو المحافـــظ آخر المســـتجدات 
الخدميـــة فـــي مدينـــة خليفـــة والتـــي تـــم 

رصدهـــا خال الزيـــارات الميدانية، منوها 
ســـموه إلى ضـــرورة إعادة تأهيـــل الطرق، 
وإنشـــاء مدخل يحمل اسم مدينة خليفة 
شـــارع  علـــى  إرشـــادية  لوحـــات  وتوفيـــر 
الملـــك حمد لتصـــل إلى 26 لوحـــة لمدينة 
خليفـــة والمناطـــق المجاورة، مشـــيرا إلى 
ضرورة متابعة المشـــاريع التنموية لمدينة 
خليفـــة وتوفيـــر الخدمـــات واالحتياجات 

للمواطنين. كما بحث ســـموه تطوير مرفأ 
وســـاحل عسكر، مشـــيرا إلى أهمية تنمية 
وتطوير المرافـــق الخدمية بما يرتقي إلى 
تطلعات ورؤى األهالي ويتماشى مع النمو 
العمراني الذي تشهده المنطقة، وذلك في 
ســـياق اهتمـــام المحافظـــة بالمشـــروعات 

التي تعكس الصورة الحضارية.
وفـــي نهايـــة االجتمـــاع، اســـتعرض ســـمو 
المحافـــظ الوضع الحالـــي لمجمع 903 في 
الرفـــاع، منوهـــا إلـــى أهميـــة تهيئـــة البنية 
التحتية للمنطقة من خال تحسين جودة 

اإلنارة في األحياء السكنية.
فـــي  المشـــاركون  أشـــاد   ، جهتهـــم  ومـــن 
االجتمـــاع بالـــدور البـــارز للمحافظـــة فـــي 
التعـــاون والتنســـيق مع مختلـــف الجهات؛ 
مـــن أجـــل تحقيـــق التنميـــة الشـــاملة فـــي 

مختلف مناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية



رفع التجميد عن عقار عين الحنينية
مـــرر مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة فـــي 
اجتماعه االعتيادي األربعاء الماضي 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مســـعى 
البلديات والتخطيـــط العمراني لرفع 
التجميـــد عـــن عقـــار عيـــن الحنينية، 
وتغييـــر تصنيفهـــا؛ بهـــدف اســـتغالل 
جـــزء من العقار لصالح تنفيذ مبادرة 
جاللـــة الملك لألمن الغذائي، والجزء 
اآلخـــر الســـتكمال مشـــروع حديقـــة 
عيـــن الحنينيـــة، والـــذي يقـــع ضمـــن 

الحزمة األولى للمشاريع التنموية.
وبينت الدراســـة الفنيـــة التي أعدتها 
الـــوزارة أن العقـــار البالغـــة مســـاحته 
نحـــو 220 ألـــف متـــر مربـــع، يحمـــل 
تصنيف المناطق المحمية التي يمنع 
تقديـــم طلـــب ترخيـــص للبنـــاء على 
العقـــار؛ نظـــرا لكونـــه مجمـــدا بنظـــام 

المعلومات الجغرافية.

العقـــار  أن  إلـــى  الدراســـة  وأشـــارت 
المذكـــور يقـــع فـــي منطقـــة الحنينية 
ســـويفرة  ومنطقـــة   903 مجمـــع 
ملكيتـــه  تعـــود  حيـــث   ،942 مجمـــع 
لصالـــح  البحريـــن  مملكـــة  لحكومـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 

والتخطيط العمراني.
ويطـــل العقار من جهة الشـــمال على 
يحمـــل  االســـتعماالت  متعـــدد  ممـــر 
 )REC( تصنيـــف المناطـــق الترفيهية

وشـــارع الحنينية ويجاوره من جهة 
الشمال تصنيف مناطق المقابر، ومن 
الشـــرق والجنوب تصنيـــف المناطق 

تصنيـــف  الغـــرب  ومـــن  المحميـــة، 
المناطق المحمية ومناطق المشاريع 

ذات الطبيعة الخاصة.

وحددت الدراســـة اآللية المستهدفة 
الســـتعمال العقار مـــن خالل تصنيف 
بالجهـــة  مربـــع  متـــر  ألـــف   108.1

الشـــمالية مـــن العقار ضمـــن المناطق 
 112.4 نحـــو  وتصنيـــف  الترفيهيـــة، 
ألـــف متـــر مربـــع بالجهـــة الجنوبيـــة 
مـــن العقـــار ضمـــن مناطـــق األراضي 

الزراعية.
ســـيجري  أنـــه  الدراســـة  وأوضحـــت 
تخصيص الجزء الجنوبي من العقار 
لصالح مشـــروع األمن الغذائي وذلك 
بنـــاء علـــى توجيهـــات جاللـــة الملك 
بشأن إطالق مبادرته الخاصة باألمن 
الغذائـــي، كما ســـيتم تطويـــر حديقة 

عين الحنينية على الجزء الشمالي.
وبين الوزير عصام خلف في خطابه 
للمجلـــس البلـــدي أنـــه وبعـــد موافقة 
اللجنـــة العليـــا للتخطيـــط العمرانـــي 
فـــي  االســـتعمال  تغييـــر  ســـيجري 
المخطط اإلستراتيجي من استعمال 
إلـــى  وحدائـــق  ترفيهيـــة  مناطـــق 
اســـتعمال مناطـــق ترفيهية وحدائق 

ومناطق األراضي الزراعية.

موقع عين الحنينية )أرشيفية(

لتنفيذ مبادرة 
جاللة الملك 

لألمن الغذائي 
واستكمال 

مشروع الحديقة
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سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة األشغال

أوضحت وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي - 
تعقيبا على ما نشر بصحيفة “البالد” 
يـــوم “اإلثنيـــن” الموافـــق 15 يونيو 
2020، بشـــأن طلـــب رصـــف الطرق 
بمجمـــع 1038 فـــي منطقـــة صـــدد، 
أنهـــا قامـــت بتنفيذ أعمال مشـــروع 
المرحلـــة الثانية من إنشـــاء شـــبكة 
الصرف الصحـــي بمجمع 1038 في 
منطقة صدد )المحافظة الشمالية(، 
وذلك حسب أولوية الخدمات التي 
تســـبق رصـــف الطـــرق. وعليـــه تـــم 
توصيل 231 منـــزال وعقارا بخدمة 
الصرف الصحي، كما تم تمديد 4.7 
كـــم مـــن الخطـــوط الرئيســـة، و5.3 
كـــم من الخطـــوط الفرعيـــة، كما تم 
االنتهاء من بناء 360 غرفة تفتيش 

لخدمة سكان قرية صدد 1038.
علمـــا أن المشـــروع ينـــدرج ضمـــن 
للـــوزارة  اإلســـتراتيجية  الرؤيـــة 
لتطويـــر خدمـــات الصـــرف الصحي 
في المحافظة الشمالية؛ سعيا منها 
التحتيـــة  البنيـــة  لتوفيـــر خدمـــات 
ضمـــن األولويات الوطنيـــة بتغطية 
جميـــع مناطـــق البحريـــن المأهولـــة 
بخدمـــة الصرف الصحـــي المطورة 
آمنـــة  بيئـــة  توفيـــر  يضمـــن  بمـــا 
وصحيـــة للمواطنيـــن مـــن منطلـــق 
علـــى  الرشـــيدة  الحكومـــة  حـــرص 

توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
يذكر أنه تم تنفيذ أعمال المشـــروع 
من جانب شـــركة البحرين لألنابيب 
والمقاوالت بتكلفـــة بلغت 831 ألفا 

و814 دينارا.

وفيمـــا يتعلق بطلب رصـــف الطرق 
ذكـــرت  المذكـــورة،  المنطقـــة  فـــي 
الـــوزارة أنهـــا قامـــت بإنجـــاز أعمال 
الدفـــان  مســـتوى  إلـــى  التســـوية 
ورصف الطرق باألســـفلت المقشور 
كحـــل مؤقـــت - وكان آخرهـــا قبـــل 
 - و3895   3842 للطريقيـــن  شـــهر 
لحيـــن اســـتكمال إعـــداد التصاميم 
التفصيلية، ومن ثم تنفيذ مشـــروع 
رصف الطـــرق الترابية في المنطقة 

المذكورة. 
أدرجـــت مجمـــع  الـــوزارة  أن  علمـــا 
رصـــف  مشـــروعات  ضمـــن   1038
الطـــرق الترابيـــة، وســـيتم التنفيـــذ 
الميزانيـــة  تخصيـــص  علـــى  بنـــاًء 

الالزمة لذلك. 
وأشـــارت الوزارة إلـــى أنها حريصة 
علـــى متابعة احتياجات المواطنين 
مختلـــف  مـــن  تطلعاتهـــم  وتلبيـــة 
التواصـــل  عبـــر  المملكـــة  مناطـــق 
أعضـــاء  مـــع  الدائـــم  والتنســـيق 
المجالس البلدية؛ إلشـــراكهم وأخذ 
آرائهم عند تنفيذ المشـــروع لتقديم 

أفضل الخدمات لهم. 
يذكـــر أن الوزارة ملتزمـــة بوعودها 
البينـــة  مشـــروعات  تنفيـــذ  فـــي 
التحتية حســـب توفيـــر الميزانيات 

األولويات.

إدراج مجمع 1038 بصدد ضمن 
مشروعات رصف الطرق الترابية

“األشغال”: نلتزم 
بالوعود “حسب 

توافر الميزانيات”

10 سنوات انتظار لوثيقة ساحل الدير وسماهيج
ــلـــم ــحـ ــة الـ ــ ــاب ــ ــث ــ ــم ــ ــح ب ــ ــبـ ــ الـــــــعـــــــود: الـــــمـــــشـــــروع أصـ

قـــال ممثـــل الدائـــرة السادســـة في 
فاضـــل  البلـــدي  المحـــرق  مجلـــس 
العـــود إنـــه مـــرت 10 ســـنوات على 
التوجيـــه الكريـــم بإنشـــاء ســـاحل 
لســـماهيج والديـــر ولكـــن إلـــى حد 

اللحظة لم تصدر وثيقة األرض.
وقـــال العود: أرســـلت إلـــى الوزارة 
فـــي  الشـــأن  بهـــذا  رســـمّيا  خطاًبـــا 
مـــن  الـــرد  2020 وجـــاء  21 مايـــو 
الوزيـــر كالتالي: تـــم إحالة توصية 
مجلســـكم إلـــى الوكالة المســـاعدة 
للخدمات البلدية المشتركة إلبداء 
الـــرأي في هذا الخصوص وســـيتم 
موافاتكـــم بمـــا يســـتجد فـــي هـــذا 

الشأن.
وتســـاءل: كيـــف لتوجيـــه تـــم مـــن 
10 ســـنوات أن تحيطـــه البلديـــات 
بـــكل هـــذا الغمـــوض؟ ففـــي حيـــن 
والمحـــرق  المنطقـــة  أهالـــي  أن 
الكريمـــة  بالمكرمـــة  استبشـــروا 
الســـامية مـــن لـــدن جاللـــة الملـــك، 
إلـــى  المســـؤولية  تحولـــت  فقـــد 
الجهـــات التنفيذيـــة، التي يتوجب 
وأولهـــا  اإلجـــراءات  اتبـــاع  عليهـــا 
وأهمها اســـتخراج وثيقـــة األرض؛ 
ليتسنى المضي قدًما في تخطيط 
الموضـــوع وتجهيز موازناته وبدء 
العمل ليرى النور في فترة معقولة 

من الزمان.
معروفـــة  المنطقـــة  أن  وواصـــل 
بكونها ســـاحلية وأهلهـــا مرتبطون 
بالبحـــر، وهـــو حـــال أكثـــر مناطـــق 
البحرين التي يرتبط سكانها بالبحر 
وجدانًيا فهو مصدر رزق أجدادهم 
ومصـــدر الخير لهم وألبنائهم، وكل 
ما يتمنونه هو وجود ساحل مهيئ 
لممارســـة المشي والتنزه وممارسة 
الســـباحة وقضاء وقت جميل في 
أجـــواء عائلية بعيًدا عن مســـببات 

التلوث والضوضاء.

وثيقـــة  إصـــدار  عـــدم  إن  وقـــال 
األرض يعـــد عائًقـــا أمام اســـتكمال 
هذا المشـــروع الذي أصبـــح بمثابة 

الحلـــم، ونحـــن فـــي غبطـــة وفـــرح 
فـــي  البلديـــات  لنجـــاح  عظيميـــن 
تنفيـــذ مشـــروع واحـــد مـــن أصـــل 

الثالثـــة التـــي أمر بهـــا جاللة الملك 
مًعا في توجيهـــه المبارك، ونطالب 
أن يكـــون االهتمـــام بالمنطقة على 
قدر من المســـاواة مع بقية مناطق 
المملكـــة التـــي كلهـــا عزيـــزة علـــى 
قلوبنا وأي مشـــروع فـــي أي مكان 
فـــي المحـــرق هو مكســـب للمحرق 

جميعها.
وطالـــب العـــود مـــن البلديـــات “أن 
توضح مسببات التأخير في تنفيذ 
ســـاحل ســـماهيج والديـــر لتضعنـــا 
فـــي الصـــورة الكاملة ونكـــون على 
فـــي  المتخـــذة  باإلجـــراءات  علـــم 
هـــذا الشـــأن، وإذا وجدت تحديات 
عنهـــا  المســـؤولة  الجهـــات  فمـــا 
ومـــاذا فعلـــت إلـــى هـــذا الحين من 
العقبـــات وتحقيـــق  أجـــل تخطـــي 

المشروع؟”.

محرر الشؤون المحلية

منطقة الساحل

طريق بمجمع 1038 بصدد

محرر الشؤون المحلية

ممدوح الصالح

 المنطقة معروفة بكونها ساحلية 

ناشـــد أهالي الديه رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة؛ لتلبية الطلبات اإلسكانية القديمة 
مـــن  الثالثـــة  الدائـــرة  فـــي  والمتراكمـــة 
محافظـــة العاصمة، والتي يبلـــغ مقدارها 
2031 طلبا إســـكانيا.وقال النائب ممدوح 
الصالح إن هناك طلبات بأعداد كبيرة جدا 
نســـبة لدوائر أخرى، فقد مازالت الطلبات 
اإلســـكانية بالدائـــرة الثالثـــة وقرية الديه 
مـــن ضمنهـــم ترجـــع لســـنة 2000 و2001 
ومازالت تـــراوح مكانها وينتظر أصحابها 
لســـنوات طويلـــة ويعانـــي أصحابهـــا مـــن 
التعـــب والضيـــق والمشـــقة وكلهـــم أمـــل 
وثقـــة باهتمـــام ســـمو رئيس الـــوزراء في 
تســـريع منحهم هذه الوحدات اإلسكانية، 
فهناك دوائـــر وقرى في محافظات أخرى 
وصلوا في طلباتهم للعام 2008 أو أكثر.

 - زار  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو  أن  وأشـــار 
بمحافظـــة  الثالثـــة  الدائـــرة   - مشـــكورا 
العاصمـــة العـــام الماضـــي 2019 بمنطقـــة 
الســـنابس، والتقـــى األهالـــي واطلـــع على 
أوضاعهم وكان مهتما جدا لالستماع لهم، 
ووجه ســـموه إلى إقامة مشـــاريع جديدة 
فـــي الدائرة الثالثة، وأن األهالي على ثقة 

بـــأن توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة هي 
األمل فـــي تحقيق المزيد مـــن اإلنجازات 

الخدمية واإلسكانية للمواطنين.
وشـــدد النائب ممدوح الصالح أن اعتماد 
معيـــار األقدميـــة فـــي توزيـــع الوحـــدات 
هـــو المعيـــار المنصـــف والمحقـــق للعدالة 

والمساواة بين المواطنين.

الصالح: 2031 طلبا إسكانيا ومشروع االمتدادات ُيقدِّم الطلبات الحديثة على القديمة
أهالي الديه يناشدون لتوفير بيت العمر

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المجلـــس  فـــي  الشـــباب  لجنـــة  واصـــل 
األعلى للمرأة )SCW شـــباب( نشـــاطاتها 
بما ينســـجم مع ظـــروف األزمة الصحية 
الطارئـــة التـــي تتطلـــب اســـتثمار الوقت 
بشـــكل مجـــٍد وآمـــن مـــن خـــالل تقنيات 
واالســـتمرار  االجتماعـــي،  التواصـــل 
فـــي التفاعـــل المعرفـــي كمصـــدر لألمـــل 
والتفـــاؤل والتكاتـــف في هـــذه الظروف 
االســـتثنائية، ومـــن خـــالل األبحـــار فـــي 
القراءة الهادفة والملهمة الموسعة لألفق 
الفكـــري للشـــباب ولكونهـــا وســـيلة مـــن 

وسائل التشافي واالستعداد للمستقبل،
حيـــث قامـــت اللجنـــة مؤخرا بعقـــد أول 
جلســـة مرئيـــة للنشـــاط، تحـــت عنـــوان 
“قراءة في كتاب”؛ بهدف االســـتمرار في 
تنويـــر الشـــباب بأهمية وكيفيـــة تحقيق 
التوازن بين الجنسين على أسس العدالة 
وتكافؤ الفـــرص بين الرجل والمرأة وبما 

يســـهم في اســـتقرارهم علـــى الصعيدين 
األسري والمهني واالجتماعي، وللتعرف 
كذلـــك علـــى وجهـــات النظـــر المختلفـــة 
لقضايـــا المـــرأة في كافة مناحـــي الحياة 

لنقدها والبناء عليها.
وتقـــوم فكـــرة النشـــاط علـــى “مناقشـــة 
لكتـــاب” يتـــم اختيـــاره من قبـــل أعضاء 
اللجنة وطرحه للمناقشة وتبادل وجهات 
النظـــر المختلفة لمعالجة الكتاب للقضية 

المطروحـــة. وقـــد أقامـــت اللجنـــة أولى 
حلقات النشاط عن طريق تطبيق “زوم”، 
جـــرى خاللهـــا اختيار كتـــاب “الرقص مع 
الحيـــاة” للكاتب مهدي الموســـوي، وذلك 
بمشـــاركة 40 شـــابا وشـــابة مـــن أعضـــاء 
اللجنة، وتركزت المناقشـــة بشكل خاص 
على اســـتعراض تحديـــات وفرص تقدم 

المرأة في المراحل المبكرة من عمرها.

وشــــابــــة شــــــــاب   40 مــــــن  بــــمــــشــــاركــــة 
“قراءة في كتاب” نشاط جديد للجنة شباب “األعلى للمرأة”



استعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة 
الزيـــارة  نتائـــج  العاصمـــة  أمانـــة  بمجلـــس 
الميدانيـــة إلى قرية الصالحيـــة التي قام بها 
رئيـــس اللجنـــة عبدالواحـــد النـــكال؛ لحصـــر 
المشـــكالت التـــي تعانيهـــا المنطقة ودراســـة 
احتياجاتهـــا، والتحقق ممـــا ورد في خطاب 

أهالي القرية لمجلس أمانة العاصمة.
أن  إلـــى  النـــكال  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
المشـــكالت تلخصت في عشـــوائية الحضائر 
غيـــر  واألنشـــطة  والمخـــازن،  والـــورش 
المرخصة خصوصا تلك المواقع التي تتعلق 
بغســـيل الرمـــال وبيعها بجانـــب الحاجة إلى 

منع مرور الشاحنات.
وأقـــرت اللجنـــة المتابعـــة مـــع الجهـــات ذات 
الممكنـــة  الحلـــول  إليجـــاد  االختصـــاص؛ 

للمشكالت التي تمت دراستها.

وعلى صعيد آخر، بين رئيس لجنة الخدمات 
أن اللجنـــة حرصت على دراســـة اآللية التي 
ســـيتم اتباعها من قبل أمانة العاصمة لتنفيذ 
القـــرار الصـــادر عن وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني رقم 38 لسنة 

تقديـــم  خدمـــات  بنشـــاط  والمتعلـــق   2020
األطعمة بالمركبات المتنقلة؛ من أجل التغلب 
على بعـــض الممارســـات العشـــوائية الناتجة 
عـــن عـــدم التقيـــد باالشـــتراطات والضوابط 
الـــواردة في القرار المذكور، وتم اســـتعراض 

رد المديـــر العام ألمانة العاصمة على خطاب 
المجلس بشأن تلك اآللية.

وقـــال “كما تناولت اللجنة رد وزير األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على 
قـــرار المجلـــس بالموافقـــة علـــى التصاميـــم 

األوليـــة لحديقـــة جدعلـــي مجمـــع )721( مع 
األخـــذ فـــي االعتبـــار المرئيـــات المقدمة من 
عـــن  االســـتغناء  فـــي  والمتمثلـــة  المجلـــس 
الملعـــب المتعـــدد األغـــراض لصالح توســـعة 
المســـاحة  واســـتغالل  القـــدم،  كـــرة  ملعـــب 

المتبقيـــة فـــي توفير أجهزة ألعـــاب رياضية، 
وتوسعة منطقة ألعاب األطفال”.

اللجنـــة  درســـت  االجتمـــاع  نهايـــة  وفـــي 
مســـتجدات تطويـــر حديقة أبـــو العيش في 
منطقة ســـترة، حيث سيتم اســـتئناف تنفيذ 
األعمـــال التطويريـــة للحديقـــة فـــي الفتـــرة 
المقبلـــة، والتـــي توقفـــت بســـبب اإلجراءات 

االحترازية في ظل جائحة كورونا.
والتقديـــر  بالشـــكر  اللجنـــة  أعضـــاء  وتقـــدم 
للجمعيـــة البحرينية للمســـؤولية االجتماعية 
على تبنيهـــا وحرصها على اســـتكمال أعمال 
التطوير بالحديقة ضمن شراكتها المجتمعية 
العاصمـــة،  أمانـــة  مجلـــس  مـــع  وتعاونهـــا 
مشيدين بدور الجمعية في العمل التطوعي 
والوطني ودعم المشروعات المجتمعية في 

نطاق مسؤوليتها االجتماعية.

حديقة أبو العيش في سترة اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة النكال

الزنج - مجلس أمانة العاصمة

موضوعات “^” محور اجتماع “خدمات العاصمة”
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ليلى مال اهلل

المطاوعة لعاطل: اإلعانة ال تلغى إذا درست بمعهد البحرين للتدريب
”BTI“ تغطيـــة “^” الستفســـارات خريجـــي الثانويـــة باللقاء التعريفـــي عن

نظـــم معهـــد البحريـــن للتدريـــب لقاء 
تعريفيا افتراضيا لخريجي المدارس 
االلتحـــاق  فـــي  والراغبيـــن  الثانويـــة 
يطرحهـــا  التـــي  التدريبيـــة  بالبرامـــج 
المعهـــد فـــي العـــام التدريبـــي المقبـــل 
2020 - 2021، صباح أمس، بمشاركة 
عدد من رؤســـاء األقســـام والمدربين 
برنامـــج  عبـــر  برنامـــج  المعهـــد  فـــي 

“مايكروسوفت تيمز”.
البرامـــج  المنظمـــون  واســـتعرض 
المعهـــد  ســـيطرحها  التـــي  التدريبيـــة 
فـــي العـــام التدريبـــي المقبـــل ونظـــام 
التدريـــب المعمـــول بـــه فـــي المعهـــد، 
وآليـــة التســـجيل ومتطلبـــات القبـــول 

في البرامج التدريبية.

لقاء ثان

وذكـــرت المدير العام لمعهـــد البحرين 
للتدريـــب سمــــاح العجـــاوي أن هنـــاك 
لقاء تعريفيا افتراضيا ثاني األســـبوع 
التســـجيل  يبـــدأ  أن  علـــى  المقبـــل، 
اإللكترونـــي األحـــد المقبـــل 21 يونيو 
مؤكـــدة  يونيـــو،   23 الثالثـــاء  حتـــى 
ســـيكون  المتطلبـــات  اســـتكمال  أن 
مفتوحا شـــهرا كامال أمام المســـجلين 
للعـــام التدريبـــي المقبل، مشـــيرة إلى 
أن أبواب التوظيـــف واعدة لخريجي 

البرامج التدريبية لمعد البحرين.
وعلـــق رئيـــس قســـم اإلرشـــاد المهني 
علـــى  المطاوعـــة  حســـن  والتوجيـــه 
استفســـارات الطلبـــة والراغبيـــن فـــي 
االلتحـــاق بالمعهـــد، مبينـــا أنـــه يمكـــن 
البريـــد  عبـــر  والتواصـــل  االستفســـار 
الخاصـــة  واألرقـــام  اإللكترونـــي 

باالستفسار.
واستفســـر مجتبـــى محمد عـــن إتاحة 
تخصـــص الصحـــة والســـالمة المهنية 
المـــدرب  أكـــد  بينمـــا  المقبـــل،  للعـــام 

علي بورشـــيد أنـــه تم إلغـــاء البرنامج 
التدريبـــي للصحـــة والســـالمة، إال أن 
التدريـــب متـــاح للمؤسســـات الراغبة 
بـــدورات قصيـــرة في مجـــال الصحة 

والسالمة المهنية.

شهادة الدبلوم

عـــن  نجـــم  عبـــدهللا  الطالـــب  وســـأل 
إمـــكان أن تؤهلـــه شـــهادة الدبلوم من 
معهـــد البحريـــن ليصبـــح معلمـــا فـــي 
لـــوزارة  التابعـــة  التدريبيـــة  المعاهـــد 
التربية والتعليم، وأجابه رئيس قسم 
التوجيه حســـن المطاوعة بأن التأهل 
لوظيفـــة معلـــم يحتـــاج إلـــى دراســـة 
أكاديمية ودبلوم تربية من الجامعات.

يوســـف  ليلـــى  الطالبـــة  واستفســـرت 
عـــن الوثاق المطلوبة للتســـجيل ومن 
ضمنها الفحص الطبي وشهادة حسن 
سيرة وســـلوك التي يتطلب الحصول 
وأجابهـــا  األســـبوعين،  قرابـــة  عليهـــا 
رئيس قســـم التوجيـــه بأنـــه باإلمكان 
إضافة المستندات المطلوبة بعد فترة 

التســـجيل والتـــي ســـتكون مفتوحـــة 
لشهر كامل.

ال معادلة

وجاء ســـؤال الطالبة حنان عن إمكان 
مـــن معهـــد  الدبلـــوم  معادلـــة شـــهادة 
البحريـــن فـــي الجامعـــات فـــي حـــال 
رغبـــت بمتابعـــة الدراســـة األكاديمية، 
وأجاب المطاعـــة أن المواد التدريبية 
ال يمكـــن معادلتها بالمـــواد األكاديمية 
في الجامعة إال في المواد األساســـية 
المشـــتركة منها فقط، مؤكدا أن موقع 
المعهـــد اإللكتروني يحـــوي الجامعات 
الشـــهادات  تعـــادل  أن  يمكـــن  التـــي 

التدريبية في آسيا وأوروبا.
وفـــي مداخلتهـــا ســـالت شـــيخة بـــدر 
عـــن إمـــكان انضمامهـــا ألحـــد البرامج 
التدريبيـــة في المعهـــد؛ كونها موظفة 
في إحدى الـــوزارات وما يترتب على 
التدريب العملي، وأكـــد المطاوعة أنه 
يمكنهـــا االنضمـــام ألي برنامج ويمكن 
إعفاؤها من البرنامج العملي أو يمكن 

ضمن نطاق عملها الحالي.

ال يتناسب

 واستفســـر خريـــج توحيد المســـارات 
عـــن  عـــالء علـــي  التجـــاري  القســـم   -
إمـــكان انضمامـــه للبرنامـــج التدريبي 
في الكهربـــاء، وأجابـــه المطاوعة بأن 
تخصصـــه ال يتناســـب مـــع البرنامـــج 
التدريبي الذي يرغب فيه؛ كونه يفتقر 

إلى األساسيات في هذا البرنامج.
إمـــكان  عـــن  ســـلمان  الطالـــب  وعلـــق 
خســـرانه إعانـــة التعطل التـــي تقدمها 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
فـــي حال انضـــم ألي برنامـــج تدريبي 
والحاجـــة لتســـجيله كطالـــب بدال من 
عاطل في الجهات الرسمية والبطاقة 
الذكيـــة، أكـــد المطاوعـــة أن تســـجيله 
مـــع  يتعـــارض  ال  المعهـــد  فـــي  طالبـــا 
حصولـــه على اإلعانـــة إال أنه في حال 
بالحضـــور  ملـــزم  فإنـــه  توظيفـــه  تـــم 

وتقديم االختبارات.

تطبيـــق  مجموعـــات  تناقلـــت 
الدردشة “واتساب” رسالة لصاحب 
ورشـــة تكييف وصيانة يدعى أنور 
العليوي يوضح فيها ما يتم تداوله 
مـــن مقطـــع فيديـــو ترويجـــي عبـــر 
مواقع التواصـــل االجتماعي لنظام 
تبريد زعم أنه “خارق”، لقدرته على 
تشـــغيل 5 مكيفات )ســـبيليت( عبر 

وحدة تبريد واحدة صغيرة فقط.
وقال العليوي إن ما يتم تداوله من 
صورة ومقطع فيديو لمكيف يعمل 
بوحـــدة خارجية واحـــدة ووحدات 
داخليـــة متعـــددة ومـــا رافقهـــا مـــن 
تعليق، شـــابته المبالغة والتوصيف 
هـــذا  لطبيعـــة عمـــل  الدقيـــق  غيـــر 
التبريـــد  نظـــام  أن  وبيـــن  النظـــام. 
 ”VRV“ المتداول والمعروف باســـم
أو “VRF” ليـــس جديًدا، ومن أطلق 
هذه التكنولوجيا هي شركة دايكن 
بالعـــام 1982، ثـــم قامـــت شـــركات 

أخرى بتطوير هذا النظام.
ولفت إلى أن هذا النظام يســـتخدم 
غالًبـــا في الفنادق واألبـــراج العالية 
والمجمعـــات  الكبيـــرة  والقاعـــات 
التجاريـــة. وبين أن حجـــم الوحدة 
الظاهـــرة فـــي الفيديـــو ال يتناســـب 

مع دولنا، بل هـــي مخصصة للدول 
تتعـــدى  ال  حيـــث  نســـبًيا،  البـــاردة 
الـــدول  ســـعتها طنيـــن، إذ درجـــت 
البـــاردة علـــى اســـتخدام وحـــدات 
بنصـــف طـــن أو طن واحـــد وهي ال 
تناســـبنا إال فـــي الغـــرف الصغيـــرة 
جـــدا. وذكـــر أن شـــيوع اســـتعمال 
هذه الوحدات فـــي األبراج العالية؛ 
ألنها قد تبنى على مســـاحة صغيرة 
مـــا  وترتفـــع عاليـــا لطوابـــق عـــدة، 
يتطلـــب منهـــا توفيـــر أعـــداد كبيرة 
من الوحدات التي ال تملك مساحة 

كافية لها على سطحها.
المكيفـــات  أنابيـــب  أن  وأضـــاف 
المنفصلـــة لهـــا طول محـــدد لتعمل 
امتـــداد  يناســـبها  وال  بكفـــاءة، 

األنابيب لمسافات طويلة.
مـــن  النـــوع  هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــار 
األنظمـــة مكلف كنظام وكتأســـيس 
كلفـــة  انخفـــاض  رغـــم  وصيانـــة، 
اســـتهالكها. ولفت إلـــى أن من أبرز 
عيـــوب هـــذا النظـــام هـــو فـــي حال 
تعطلـــت الوحـــدة الخارجيـــة فإنهـــا 
تتعطل جميع الوحـــدات الداخلية، 
تتطلـــب  صيانتهـــا  أن  عـــن  فضـــال 

عمالة ماهرة ومتخصصة.

“المكيف الخارق” قديم وال يصلح لبيوتنا

النكال يروي قصة حديقة أبو العيش: ال عمال لدى المقاول بسبب “كورونا”
لتطويرهـــا االجتماعيـــة”  “المســـؤولية  مـــع  وتعـــاون  “الوســـطى”..  تركـــة  مـــن 

حديقـــة أبـــو العيـــش هي إحـــدى الحدائـــق التي 
كانـــت تابعـــة لبلديـــة المنطقة الوســـطى ســـابًقا، 
وأصبحت تابعة ألمانة العاصمة الحًقا منذ العام 
2015 بحالـــة أســـوأ مما هي عليه اليـــوم؛ نتيجة 
تعرضها ألعمال التخريب أثناء مراحل إنشائها.

وانتقـــال عـــدد كبيـــر مـــن الحدائـــق إلـــى أمانـــة 
العاصمـــة مـــع بقـــاء الميزانيـــة المخصصـــة دون 
تغييـــر، كان أبـــرز التحديـــات لألمانـــة والمجلس 
في تلك الفترة، وكان التركيز أساًسا على ضمان 
تسيير أعمال الصيانة بالحد األدنى، الذي يضمن 
استمرارية استخدام الحدائق من قبل مرتاديها، 
النســـبية لحدائـــق دون  لـــذا أعطيـــت األولويـــة 

أخرى.
وحاول مجلس أمانة العاصمة في الدورة البلدية 
الســـابقة منذ العام 2017 وبالتنســـيق مع الجهاز 
التنفيـــذي باألمانـــة، إلعـــادة تطويـــر حديقـــة أبو 

العيش من جديد، ووضعـــت األفكار والمرئيات، 
غيـــر أن ذلـــك اصطدم بعـــدد مـــن المعوقات، من 
بينها غياب الحراســـة عن الحديقة، إذ اتضح أن 
األعمـــال التطويريـــة تحتاج إلى حراســـة أمنية؛ 
لضمـــان عـــدم التخريـــب والمحافظة على ســـير 
األعمال اإلنشـــائية، في مقابل أنه ال يمكن توفير 
الحراســـة دون وجـــود مرفـــق خدمـــي وغرفـــة 
حراســـة بالحديقـــة، إضافة إلى عـــدم تخصيص 

الميزانية الالزمة.
وحـــاول مجلـــس األمانـــة فـــي الـــدورة الحاليـــة 
اســـتكمال جهـــود المجلـــس الســـابق، ونجح عبر 
الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع الجمعيـــة البحرينيـــة 
للمســـؤولية االجتماعية في إيجاد طريق إلعادة 
إحيـــاء الحديقـــة من جديد بالتعاون والتنســـيق 
مـــع الجهاز التنفيـــذي لألمانـــة، إذ تمخضت هذه 
الشـــراكة عن تكّفل الجمعيـــة بصيانة وتطوير 3 

حدائـــق تابعة ألمانة العاصمة، هـــي: حديقتا أبو 
العيش والقرية في سترة وحديقة المعامير.

وفـــي نوفمبـــر 2019، بـــدأت أعمـــال الصيانة في 
الحديقـــة عبـــر فعاليـــة مجتمعيـــة نظمها مجلس 
البحرينيـــة  الجمعيـــة  مـــع  بالتعـــاون  األمانـــة 
التنفيـــذي  والجهـــاز  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 
باألمانة، وبمشاركة متطوعين من الجمعية ومن 
مؤسسات المجتمع المدني واألهالي في منطقة 
ســـترة، وقـــام المتطوعون والمشـــاركون بأعمال 
إزالة الحشـــائش وصباغة السور الخارجي، وتبع 
ذلـــك في األيام الالحقة قيـــام المقاول المختص 
بالبدء في أعمال الصيانة األولية، على أن يعاود 
المقـــاول نفســـه اســـتكمال األعمـــال بعـــد انتهاء 
مـــن  الكهربائيـــة  باألعمـــال  المختـــص  المقـــاول 

أعماله.
األعمـــال  تبـــدأ  لـــم  كورونـــا،  جائحـــة  وبســـبب 

الكهربائيـــة فـــي الحديقـــة، واعتـــذر المقاول عن 
عـــدم تمكنه مـــن إنجاز عمله؛ بســـبب عدم توافر 

العمالة لديه في هذا الوقت.
وألن المقاوليـــن المنـــاط بهـــم إنجـــاز األعمال قد 
تـــم التعاقـــد معهم مـــن قبل الجمعيـــة البحرينية 
للمســـؤولية االجتماعيـــة أصبحـــوا غيـــر قادرين 
على القيام بها، فبادرت لجنة الخدمات والمرافق 
العامة بالمجلس بالتنســـيق مع الجمعية والجهاز 
التنفيذي باألمانة لالستعانة بمقاولين معتمدين 
مـــن قبـــل أمانـــة العاصمـــة الســـتكمال األعمـــال 
بالحديقة، وهو ما تم التوافق عليه عبر االجتماع 
الـــذي عقـــد في الحديقة نفســـها بداية األســـبوع 
الجـــاري، وضّم رئيس لجنـــة الخدمات بالمجلس 

ورئيس الجمعية واثنين من المقاولين.
ونأمـــل أن تســـير األمـــور بشـــكل يســـمح بإنجاز 

األعمال في الحديقة في الفترة المقبلة.

للمســـؤولية  البحرينيـــة  الجمعيـــة  دور  ونثّمـــن 
االجتماعيـــة حرصهـــا علـــى إنجـــاز العمـــل فـــي 

الحديقة.
والحديقة كانت ضمن مبادرة طرحها لالستثمار، 
غيـــر أن مبادرة مجلـــس األمانة إلحياء الحديقة 
ضمـــن الشـــراكة المجتمعيـــة نتـــج عنهـــا تجميـــد 

فكرة طرحها لالستثمار.

عبدالواحد النكال

سيدعلي المحافظة

نموذج لنظام مكيفات 
)سبيليت( متعدد 

الوحدات

بقلم: د. عبدالواحد النكال
العامـــة  والمرافـــق  الخدمـــات  لجنـــة  رئيـــس 

بمجلس أمانة العاصمة

رئيس قسم اإلرشاد المهني والتوجيه حسن المطاوعة المدير العام لمعهد البحرين للتدريب سمـاح العجاوي



عقدت الســلطتان التنفيذية والتشــريعية امس اجتماًعا مشــترًكا عن بعد وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك 
بين الســلطتين، بحضور رئيســة مجلس النواب فوزية زينل ورئيس مجلس الشــورى علي الصالح، فيما مّثل الفريق 
الحكومــي وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطني الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفة، وزيــر العمل والتنميــة االجتماعية 
جميــل حميــدان، وزير شــؤون مجلســي الشــورى والنواب غانــم البوعينين ووزيــر الصناعة والتجارة والســياحة زايد 

الزياني، فيما مثل السلطة التشريعية أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب.

وفــي بدايــة االجتمــاع، اســتعرض وزيــر الماليــة آخر مســتجدات اآلثــار االقتصادية في ظل انتشــار فيــروس كورونا 
)كوفيــد - 19( وتأثيراتهــا علــى القطاعيــن المالــي واالقتصــادي فــي المملكة، وما تــم اتخاذه من مبادرات وتســهيالت 
تصــب فــي صالــح المواطنيــن والقطــاع الخــاص وتنشــيط االقتصــاد والحركــة التجاريــة، خصوصــا الحزمــة الماليــة 
واالقتصاديــة بقيمــة 4.3 مليــار دينار تنفيًذا للتوجيهات الملكية الســامية لعاهل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة، التي تعادل 32.2 % من حجم الناتج المحلي القتصاد المملكة.

المنامة - بنا

وزير المالية: الحزمة المالية تفوق 30 % من الناتج المحلي
ــاس بــمــصــالــح الــمــواطــنــيــن ــس ــم ــدم ال ــد عـ ــؤك ــبــرلــمــانــي الــحــكــومــي ي ــاع ال ــم ــت االج
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الفاضل: البحرين لم تواجه نقصا في الغذاء خالل “كورونا”
أكـــدت رئيـــس لجنة الخدمـــات بمجلس 
الشـــورى نائب رئيس الشـــبكة البرلمانية 
والعالـــم  إفريقيـــا  فـــي  الغذائـــي  لألمـــن 
العربي جهاد الفاضل، أن مملكة البحرين 
لـــم تواجه أي نقص فـــي توفير التموين 
والمـــواد الغذائيـــة أثناء تنفيـــذ الخطط 
للتصـــدي لجائحـــة  والبرامـــج الوطنيـــة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، مشيرة إلى 
أنَّ البحرين تعاملت وفق قيم اإلنسانية 
مـــع جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن، مع 
تأكيد توافر مخزون غذائي يكفي لنحو 

6 أشهر.
جـــاء ذلـــك فـــي مداخلـــة للفاضـــل أثناء 
للشـــبكة  التنفيـــذي  المكتـــب  اجتمـــاع 
العربيـــة البرلمانيـــة لألمـــن الغذائـــي في 
إفريقيـــا والعالـــم العربي، الـــذي ُعقد عن 
أنظمـــة  باســـتخدام  أمـــس  مســـاء  ُبعـــد 

االتصال المرئـــي، وتمت إدارته من قبل 
رئيس مجلس المستشارين في المملكة 
الشـــبكة عبدالحكيـــم  رئيـــس  المغربيـــة 
بـــن شـــماش، وبمشـــاركة مســـؤولية من 
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
مـــن  برلمانييـــن  جانـــب  إلـــى  )الفـــاو(، 
مختلـــف المجالـــس التشـــريعية العربية 

واإلفريقية. 
وتـــم التركيـــز في االجتماع علـــى “تأثير 
الغذائـــي  جائحـــة كورونـــا علـــى األمـــن 

بالمنطقتين اإلفريقية والعربية”.
الجهـــود  حـــول  الفاضـــل  وتحدثـــت 
مملكـــة  اتخذتهـــا  التـــي  واإلجـــراءات 
الســـلطتين  بيـــن  بتعـــاون  البحريـــن 
أجـــل  مـــن  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
تحقيـــق األمـــن الغذائـــي قبـــل حـــدوث 

أزمـــة فيـــروس كورونـــا، إذ يحظـــى هذا 
الموضـــوع باهتمـــام مـــن عاهـــل البـــاد، 
ووجـــه جالتـــه فـــي شـــهر أكتوبـــر العام 
2019 أثناء افتتـــاح دور االنعقاد الثاني 
مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامس لوضع 
مشـــروع اســـتراتيجي لإلنتـــاج الوطني 

للغذاء ليشمل تخصيص مواقع متعددة 
لاستزراع السمكي واإلنتاج النباتي.

الســـلطة  أنَّ  إلـــى  الفاضـــل  وأشـــارت 
التشـــريعية حرصت في فتـــرة التصدي 
لفيـــروس كورونـــا علـــى ســـد أي فـــراغ 
تشـــريعي يعالج مشـــكلة طرأت بســـبب 
األزمة، مبينة أن مجلس الشـــورى وافق 
علـــى اقتـــراح بقانـــون قدمـــه عـــدد مـــن 
أعضـــاء مجلس الشـــورى بشـــأن تجريم 
حـــاالت حبـــس الســـلع ســـواء بإخفائهـــا 
االمتنـــاع  أو  للبيـــع  طرحهـــا  عـــدم  أو 
عـــن بيعهـــا ورفع أســـعارها بصـــورة غير 
المســـتهلك  لحمايـــة  وذلـــك  طبيعيـــة، 
وصحتـــه خصوًصا فـــي فتـــرة األزمات، 
إذ إن االقتـــراح بقانـــون جـــاء علـــى إثـــر 
مـــا رصدتـــه الجهات المعنيـــة من حجب 
بعـــض التجـــار للســـلع بمســـتودعات من 

أجل المضاربة باألسعار.

ولفتت إلى أن مجلس الشـــورى كان من 
بيـــن المســـاهمين بمبلغ 100 ألـــف دينار 
فـــي دعم الجهـــود المجتمعيـــة لمواجهة 
تحـــدي الجائحة، وتمثل ذلـــك بالتفاعل 
مـــع حملة “فينـــا خيـــر” لجمـــع التبرعات 

إلنجاز المشروعات اإلنسانية.
وأوضحـــت فـــي مداخلتهـــا أن الســـلطة 
العامـــة  الميزانيـــة  أقـــرت  التشـــريعية 
 –  2019( الماليتيـــن  للســـنتين  للدولـــة 
2020(، متضمنة خطط الحكومة لتنفيذ 
مشـــروعات األمـــن الغذائـــي، مـــن بينهـــا 
مركـــز الحاضنـــات الزراعيـــة المخصص 
للكـــوادر  تدريبيـــة  دورات  لتقديـــم 
البحرينية الشابة المهتمة بالزراعة على 
أحدث التقنيات واألنظمة الزراعية، إلى 
جانـــب مركـــز المختبـــرات الذي يســـاهم 
فـــي مجال الزراعة النســـيجية ويحافظ 

على األصول الوراثية النباتية.

المنامة - بنا

المملكة تعاملت 
وفق قيم اإلنسانية 
مع جميع المواطنين 

والمقيمين

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الوطنـــي حـــرص الحكومـــة علـــى 
تنفيـــذ المبـــادرات كافـــة وفـــق مـــا 
هـــو مخطط وذلـــك لمواصلة ضخ 
الســـيولة فـــي األســـواق المحليـــة 
القطاعـــات  مختلـــف  ودعـــم 
االقتصادية المتأثرة من تداعيات 
جائحة فيروس كورونا بما يسهم 
في تعزيـــز االســـتقرار االقتصادي 

واالستدامة المالية.
التنفيـــذ  تفاصيـــل  واســـتعرض 
الماليـــة  الحزمـــة  مبـــادرات  ل 
واالقتصاديـــة كافـــة البالـــغ عددها 
أن  إلـــى  وأشـــار  مبـــادرات،   8
علـــى  الحفـــاظ  تضـــع  الحكومـــة 
وظائـــف البحرينييـــن علـــى رأس 
أولوياتها، إذ قام صندوق التأمين 
برواتـــب  بالتكفـــل  التعطـــل  ضـــد 
البحرينييـــن فـــي القطـــاع الخاص 
مايـــو،  )أبريـــل،  الثاثـــة  لألشـــهر 
يونيـــو( مـــن العـــام 2020، وقد تم 
دفـــع رواتـــب البحرينييـــن المؤمن 
عليهم في القطاع الخاص لشهري 
اآلن  حتـــى   2020 ومايـــو  أبريـــل 
واستفاد من ذلك أكثر من 90 ألف 
موظف بحريني و11 ألف شركة. 

وأشار إلى أنه تم دفع مبالغ فواتير 
للمشـــتركين  والمـــاء  الكهربـــاء 
المســـتحقين كافـــة، وتـــم إعفائهم 
مـــن دفـــع رســـوم البلدية لشـــهري 
أبريـــل ومايـــو واســـتفاد مـــن ذلك 

أكثر من 380 ألف حساب. 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  ونـــوه 
الصناعـــة  وزارة  أن  الوطنـــي 
والتجارة والســـياحة مستمرة في 
تنفيذ قرار اإلعفاء من دفع إيجار 
األراضـــي الصناعـــة الحكومية، إذ 
استفاد أكثر من 730 مستأجرا من 
ذلـــك، في حين أن هيئـــة البحرين 
مســـتمرة  والمعـــارض  للســـياحة 
فـــي تنفيـــذ قـــرار إعفاء المنشـــآت 
والمرافـــق الســـياحية مـــن رســـوم 
الســـياحة وقد اســـتفادت أكثر من 
280 منشـــأة ومرفق ســـياحي من 

هذا القرار.
وأوضـــح وزير الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي أنـــه وفـــي إطـــار تنفيـــذ 
مبـــادرة مضاعفـــة حجـــم صندوق 
الســـيولة بقيمة 100 مليون دينار 
دينـــار،  مليـــون   200 إلـــى  ليصـــل 
مســـتمرة  الوطنيـــة  البنـــوك  فـــإن 
فـــي مراجعـــة طلبـــات الدعـــم من 
الشـــركات والمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة، إذ اســـتفادت حتـــى 
شـــركة   440 مـــن  أكثـــر  اليـــوم 
ومؤسســـة صغيرة ومتوسطة، أما 
بخصوص تنفيذ المبادرة المتعلقة 

عـــن  الصـــادرة  القـــرارات  بحزمـــة 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي لرفع 
قـــدرة اإلقراض للبنـــوك بما يعادل 
فقـــد  بحرينـــي  دينـــار  مليـــار   3.7
تضمنـــت تخفيض نســـبة التمويل 
وتخفيـــض   ،)LTV( القيمـــة  إلـــى 
االحتياطـــي  نســـبة  متطلبـــات 
النقـــدي، وتابـــع المصـــرف عمليـــة 
لألفـــراد  القـــروض  تأجيـــل 

والشركات.
فـــي حيـــن أن المبـــادرة األخيـــرة 

توجيـــه  إعـــادة  فـــي  والمتمثلـــة 
برامـــج صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” 
الشـــركات  لدعـــم  وتوجيههـــا 
المتأثرة )برنامج دعم اســـتمرارية 
األعمـــال( فـــإن “تمكين” مســـتمرة 
فـــي مراجعـــة طلبـــات االســـتفادة 
اســـتمرارية  دعـــم  برنامـــج  مـــن 
األعمال، وقوائم المســـتحقين من 
سائقي األجرة والنقل والحافات 
ومدربـــي الســـياقة والعامات في 
ريـــاض األطفـــال ودور الحضانـــة، 

واستفاد من ذلك حتى اليوم أكثر 
من 13200 شركة و900 فرد.

وشدد على الحرص على مواصلة 
الخطـــة  مـــن  تبقـــى  مـــا  تنفيـــذ 
بمـــا  المبـــادرات  لهـــذه  التنفيذيـــة 
المواطنيـــن  صالـــح  فـــي  يصـــب 

والقطاع الخاص واالقتصاد.
وبيـــن أن هنـــاك مبـــادرات أخـــرى 
تـــم اتخاذهـــا فـــي ســـبيل تحقيق 
التطلعـــات المنشـــودة للمواطنيـــن 
وأصحـــاب األعمـــال، هـــي: تأجيل 

قـــروض اإلســـكان، وقـــف رســـوم 
إيجـــارات  مـــن  واإلعفـــاء  العمـــل 
عدد مـــن المباني التابعـــة للجهات 

الحكومية.
ونـــوه الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
قامـــت  الحكومـــة  أن  خليفـــة  آل 
الحيويـــة  المؤشـــرات  بمتابعـــة 
كافـــة للقطاعـــات االقتصادية منذ 
ينايـــر وحتـــى أبريـــل 2020، التي 
شـــهدت تراجعـــا فـــي هـــذه الفترة 
جـــراء تداعيات االنتشـــار العالمي 

 )19  - لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
ومـــا تم اتخاذه مـــن إجراءات في 
دول العالـــم كافـــة وكذلـــك مملكة 
البحرين، ونوه بتأثر عدة قطاعات 
تداعيـــات  جـــراء  اقتصاديـــة 
تركيـــز  أهميـــة  مؤكـــًدا  الجائحـــة، 
القطاعـــات  إســـناد  الجهـــود علـــى 
األكثـــر تضرًرا للتصـــدي لتداعيات 

انتشار الفيروس.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الوطني أن المســـؤولية مشـــتركة 
بيـــن الجميـــع كل من موقعـــه عبر 
المختلفـــة  وأدواره  إســـهاماته 
المنشـــودة  األهـــداف  لتحقيـــق 
بمـــا فيه خيـــر ويصب فـــي صالح 
مصالـــح  وحمايـــة  الوطـــن  نمـــاء 
وعلـــى  المواطنيـــن،  ومكتســـبات 
مســـتعدين  يكونـــوا  أن  الجميـــع 
المقبلـــة  المرحلـــة  مـــع  للتعامـــل 
وتحدياتها التي ســـتتطلب تعاوًنا 
بنجـــاح،  لتجاوزهـــا  الجميـــع  مـــن 
مشيًرا إلى أن الحكومة قد قامت 
بهـــدف  مهمـــة؛  خطـــوات  باتخـــاذ 
التشـــغيلية  مصروفاتهـــا  تقليـــص 
ورفـــع كفاءتهـــا، مـــع التركيز على 
أن  يجـــب  التـــي  المســـؤوليات 
لمواجهـــة  الجميـــع  بهـــا  يتشـــارك 

التحديات في المرحلة المقبلة.
مجلـــس  رئيســـة  أكـــدت  فيمـــا 
النـــواب فوزية زينـــل دعم مجلس 
والمبـــادرات  لاجـــراءات  النـــواب 
كافـــة، التي تتخذهـــا الدولة لدعم 
المواطنيـــن ومختلـــف القطاعات، 
تعزيـــز  أهميـــة  إلـــى  مشـــيرة 
ومواجهـــة  والتعاضـــد،  التكاتـــف 
المســـئولية  بـــروح  التحديـــات 
والتفهـــم  والتعـــاون  الوطنيـــة، 
وإعـــاء المصلحة الوطنيـــة العليا 
للمرحلـــة المقبلة، وما تقتضيه من 
قـــرارات وإجـــراءات الهـــدف منها 
مصلحـــة الجميع، وعـــدم اإلضرار 
ودعـــم  المواطنيـــن،  بمصالـــح 
القطاع االقتصادي، وتخفيف آثار 

تداعيات جائحة كورونا.
مـــن جهتـــه، أشـــاد رئيـــس مجلس 
الشـــورى علي الصالح، بما ســـيتم 
اتخـــاذه من خطـــوات ومبـــادرات 
مـــن قبل الحكومة نحـــو مزيد من 
االقتصاديـــة  للقطاعـــات  الدعـــم 
تداعيـــات جائحـــة  مـــن  المتأثـــرة 
فيـــروس كورونـــا، وبمـــا ينســـجم 
مع التوجيهـــات الملكية الســـامية 
بشـــأن تســـخير اإلمكانـــات كافـــة 
لمواجهة هذه التداعيات، التي بدأ 
ترجمتهـــا في إطـــاق حزمة مالية 
واقتصاديـــة لمعالجة اآلثـــار التي 

تسببت بها هذه الجائحة.

االجتماع البرلماني الحكومي المشترك 

الحكومة اتخذت 
خطوات مهمة بهدف 

تقليص مصروفاتها 
التشغيلية

90 ألف بحريني 
و11 ألف شركة 

استفادوا من 
الرواتب الثالثة

تراجع في مؤشرات 
القطاعات 

االقتصادية منذ 
يناير حتى أبريل

استهداف القطاعات 
األكثر تضرًرا 

لمساندتها في 
التصدي للجائحة

... ورئيس مجلس الشورى خالل االجتماع  رئيسة مجلس النواب خالل االجتماع البرلماني الحكومي المشترك



السجن 50 عاًما لمسؤولي “المستقبل” و70 مليون دينار غرامات
الــســبــعــة الــمــتــهــمــيــن  أمـــــوال  ــن  مـ دوالر  ــون  ــي ــل م  18 مــجــمــوعــه  ــا  مـ ــادر  ــصـ تـ الــمــحــكــمــة 

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في 10 قضايا لبنك المســتقبل، والمتهم فيها مع 3 مســؤولين فيه 
وبنــك )ملــي(، إضافــة إلــى بنك صــادرات إيران وفرع لبنك صــادرات في إحدى الــدول الخليجية، إذ أجروا 
آالف العمليات لتحويالت مالية دولية بتمريرها في النظام العالمي دون وضع المعلومات األساسية عليها، 
تجنبا للتدقيق عليها؛ وذلك بمعاقبة المتهمين الثالثة اإليرانيين الجنســية بســجنهم لمدة 5 ســنوات في كل 

قضية أي بإجمالي 50 عاما في القضايا العشر المذكورة.

وأمـــرت أيضـــا بتغريـــم المتهميـــن 
لـــكل  دينـــار  مليـــون   10 الســـبعة 
منهـــم في جميـــع القضايا بإجمالي 
70 مليون دينـــار، كما صادرت من 
أمـــوال كل مـــن المتهمين الســـبعة 
أكثـــر مـــن 2.627 مليـــون دوالر أي 
بإجمالي أكثر من 18 مليون دوالر.

صـــرح  الحكـــم،  صـــدور  وعقـــب 
رئيس النيابة محمد جمال سلطان 
الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  أن 
أصدرت اليـــوم أحكامـــا حضورية 
اعتباريـــة فـــي 10 قضايـــا خاصـــة 
بغســـل األمـــوال والمتهـــم فيهـــا 3 

مســـؤولين ببنك المســـتقبل، فضًل 
عن ذلك البنك و3 بنوك إيرانية، إذ 
بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 
70 مليـــون دينار ومصـــادرة مبالغ 
التحويلت التي تجاوزت مليونين 
ونصـــف دوالر، وقضـــت المحكمـــة 
فـــي كل قضيـــة بإدانـــة المتهميـــن 
جميًعـــا، وبمعاقبـــة مســـؤولي بنك 
المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات 
مليـــون  مبلـــغ  منهـــم  وتغريـــم كل 
دينـــار، وكذا بتغريم كل من البنوك 
المتورطـــة مبلـــغ مليـــون دينار، مع 
مصادرة مبالـــغ التحويلت المالية 

موضوع الجريمة.
وكانـــت النيابـــة العامة قـــد أعلنت 
ســـابًقا أن تحقيقاتهـــا كشـــفت عن 
مخطـــط مكـــن مختلـــف الكيانـــات 
اإليرانيـــة بما فيها تلـــك المتورطة 
فـــي تمويل اإلرهـــاب أو الخاضعة 
تنفيـــذ  مـــن  الدوليـــة  للعقوبـــات 
تجنـــب  مـــع  الدوليـــة  المعامـــلت 
التدقيق التنظيمـــي، إذ تبين قيام 
بنك المســـتقبل الـــذي يعمل تحت 
إشـــراف البنـــك الوطنـــي اإليرانـــي 
إيـــران  صـــادرات  وبنـــك  )ملـــي( 
الماليـــة  المعامـــلت  آالف  بتمريـــر 

غطـــاءات  توفيـــر  مـــع  الدوليـــة 
للكيانات اإليرانية فيها، وذلك من 
خـــلل اإلخفاء واإلزالـــة المتعمدة 

للمعلومات األساســـية عند تحويل 
األمـــوال عبـــر شـــبكة “الســـويفت”، 
إذ أحالت النيابة العامة مســـؤولي 

بنك المســـتقبل والبنوك المتورطة 
عـــن  الجنائيـــة  للمحاكمـــة  معـــه 
جرائـــم متعـــددة بموجـــب قانـــون 
حظـــر ومكافحـــة غســـل األمـــوال 
وتمويل اإلرهـــاب وكذلك بموجب 
واألنظمـــة  للقوانيـــن  انتهاكاتهـــم 
فـــي  بهـــا  المعمـــول  المصرفيـــة 

المملكة.
وأضاف أن النيابـــة العامة ماضية 
فـــي تحقيقاتهـــا فـــي شـــأن باقـــي 
الوقائـــع، التـــي تضمنـــت قيام بنك 
اإليرانيـــة  والبنـــوك  المســـتقبل 
ولذات األغراض بتنفيذ المعاملت 
الدوليـــة بالمخالفـــة لقانـــون حظـــر 
ومكافحة غســـل األموال وتمويل 
واألنظمـــة  والقوانيـــن  اإلرهـــاب، 
المصرفية المعمول بها في المملكة 
وذلك تمهيًدا إلحالـــة تلك القضايا 

إلى المحاكمة الجنائية.
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الشـــبابية  الخالديـــة  جمعيـــة  طالبـــت 
المجلـــس األعلى للصحـــة بإعادة النظر 
في معاييـــر تقييم الطلبـــة البحرينيين 
خريجي التخصصات الطبية من بعض 
الصينيـــة  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات 

الذين لم تتم معادلة شهاداتهم بعد.
وأوضحـــت الجمعيـــة: ســـيجري إعادة 
أولئـــك الخريجين إلى مقاعد الدراســـة 
لمـــدد  العربـــي  الخليـــج  جامعـــة  فـــي 
تتـــراوح بين عام وحتـــى ثلثة أعوام، 
وذلـــك بنـــاء علـــى نتائـــج االختبـــارات 
التي فرض عليهـــم تقديمها على عجل 
ودون منحهـــم فترة مســـبقة للتحضير 
الرغـــم مـــن  واالســـتذكار وذلـــك علـــى 
مضي فترات تتراوح بين ســـتة أشـــهر 
إلى عام وأكثر على تخرجهم وعودتهم 

إلى البلد.
وبين رئيـــس الجمعية إبراهيم راشـــد: 
قـــد  التقييميـــة  االختبـــارات  هـــذه  أن 
أجريـــت لهـــم علـــى اســـتعجال خـــلل 
يـــوم أو يومين من إعلمهم بها، ودون 
منحهم أية فرصة للســـتعداد المسبق، 
األمـــر الـــذي أثـــر بالطبع علـــى نتائجهم 
فيهـــا، بينما كان مـــن المفترض منحهم 
أســـبوعا أو أســـبوعين للتحضيـــر لهذه 

االختبارات.
وأضـــاف: هنـــاك أكثـــر مـــن 55 طبيبـــا 
مـــن خريجـــي الصيـــن يعملـــون اليـــوم 
كمتطوعين في المحاجر الطبية ضمن 
الصفـــوف األماميـــة ويتصـــدون لمهمة 
وطنية كبرى، يمارســـون كامل مهامهم 
كأطبـــاء وليســـوا كمتدربين، وكجزء ال 
يتجـــزأ من فريق البحريـــن الذي أنجح 

إحـــراز  مـــن  البحريـــن  ومكـــن  الفريـــق 
النتائـــج الطبية المتميـــزة التي بفضلها 

تتصدر اليوم المراتب األولى عالميا.
وشـــدد على وجوب تقدير تلك الجهود 
وأن يكون لها وزن على ميزان التقييم 
الفعلي، ال أن يتم الحط من معنوياتهم 
عبـــر إجبارهم على العـــودة إلى مقاعد 
الدراســـة، وهم الذين يمارسون عملهم 
اليـــوم كأطبـــاء دون أجـــر أو شـــكر أو 

مكافأة.
الخريجيـــن  هـــؤالء  أن  إلـــى  وأشـــار 
المتطوعين يعملون حاليا بدوام كامل 
وساعات إضافية مجانا دون أجر، فهل 
وزارة الصحـــة تمتلـــك البديل عنهم إن 
هـــم عادوا إلى مقاعد الدراســـة اعتبارا 
مـــن شـــهر ســـبتمبر المقبـــل كمـــا طلـــب 

منهم؟
وطالبـــت الجمعيـــة بلفتـــة تقديـــر إلـــى 
هـــؤالء األطباء مقترحـــة أن يتم إعادة 
االختبـــارات التقييمية لهـــم مع منحهم 
الـــدروس  لمراجعـــة  مناســـبة  فتـــرة 
واالســـتذكار، واحتساب ساعات العمل 
المحتســـب  الوقـــت  ضمـــن  التطوعـــي 
الســـنوات  عـــدد  تقليـــل  أو  للدراســـة 

المطلوب منهم إعادتها.

55 طبيبا من خريجي الصين يتطوعون بالمحاجر

المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيــس النيابــة عدنــان الوداعــي بأنه نفاذا لتعليمات ســعادة النائب العام للتصدي الفوري وبصورة حاســمة لمن 
يخالــف اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة لمكافحة فيــروس الكورونا )كوفيــد 19( ومنع انتشــاره، لما يمثله 
ذلــك مــن انتهــاك ألحكام قانون الصحة العامة، وإجراءات حماية صحة وســالمة المجتمع على حد ســواء، فقد تلقت 
النيابة العامة عدة بالغات من إدارة الصحة العامة حول قيام ثالثة وعشــرين متهمًا بمخالفة االشــتراطات الصحية 
الواجب توافرها في صالونات الحالقة والتجميل، والتي فرضتها الســلطات الصحية بالمملكة الحتواء ومنع انتشــار 

فيروس كورونا المستجد.

المخالفيـــن  ضبـــط  تـــم  حيـــث   
الحلقـــة  صالونـــات  وإغـــلق 
والتجميـــل المخالفة إداريًا، فضلً 
عن بلغـــات أخرى تلقتهـــا النيابة 
العامة بشـــأن مخالفة اربعة عشـــر 
متهمـــًا إلجـــراءات الحجر المنزلي 
وقـــد  هـــذا  عليهـــم،  المفـــروض 
باشـــرت النيابة العامة تحقيقاتها 
فـــور تلقيهـــا تلك البلغـــات حيث 
اســـتجوبت عـــدد ســـبعة وثلثين 
متهمـــًا، وأمرت بإخلء ســـبيل كل 

منهم بكفاالت ماليه.
حيث تعكـــف النيابـــة العامة على 
تمهيـــدًا  التحقيقـــات  إســـتكمال 
للتصـــرف فيهـــا وإحالـــة المتهمين 
الذين ثبت ارتكابهم للوقائع محل 

البلغات للمحاكمة الجنائية.
أصـــدرت  آخـــر،  صعيـــد  علـــى  و 
الجنائيـــة  الصغـــرى  المحكمـــة 

متهميـــن  تســـعة  بإدانـــة  أحكامـــًا 
بالغرامـــة ألـــف دينـــار لـــكل متهـــم 
ممـــن ثبت مخالفتهـــم لإلجراءات 
االحترازيـــة  والتدابيـــر  الصحيـــة 
فيـــروس  لمكافحـــة  المفروضـــة 
ولغـــرض  المســـتجد  كورونـــا 
هـــذا  انتشـــاره  دون  الحيلولـــة 
وتباشـــر النيابة العامـــة إجراءاتها 
لتنفيذ تلك األحكام، فيما رفضت 
االســـتئنافية  الكبـــرى  المحكمـــة 
اســـتئناف متهم خالـــف إجراءات 
الحجـــر المنزلـــي وأيـــدت الحكـــم 
الصـــادر بحقـــه بإلزامـــه باإلقامـــة 
أشـــهر  ثلثـــة  لمـــدة  الجبريـــة 

والخضوع للرقابة اإللكترونية.

اإلقامة الجبرية 3 شــهور لمخالف للحجر و1000 دينار لـ9 آخرين

إغالق 23 صالوًنا مخالًفا لالشتراطات الصحية

عاقبـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة الرابعـــة وافـــدا 
بالســـجن 3 ســـنوات مـــع األمـــر بإبعـــاده نهائيـــا عـــن 
البـــلد؛ إثـــر اعتدائـــه بالضـــرب علـــى ممرضـــة عائدة 
من مقر عملها بمجمع الســـلمانية الطبي إلى مســـكنها 
أثنـــاء ســـيرها على األقدام، في محاولة منه لســـرقة 
حقيبتهـــا، وثبتت الواقعة بحقـــه خصوصا مع وجود 
تســـجيل فيديو للواقعة تم بثه عبر وسائل التواصل 
االجتماعـــي حينهـــا، والذي حـــاول تبريـــر فعلته بعد 
القبض عليه أنه كان في حالة ســـكر بذلك الوقت وال 

يعلم لماذا قرر سرقة المجني عليها.
كان ورد بـــلغ إلدارة المباحـــث الجنائيـــة عن فيديو 
انتشـــر بوســـائل التواصل االجتماعي، مفاده اعتداء 
شـــخص مجهـــول الهويـــة علـــى امـــرأة، حيـــث قـــام 
بالترصـــد وتتبـــع المجنـــي عليهـــا، وقد اعتـــدى عليها 
بالضـــرب بمختلـــف أنحـــاء جســـدها محـــاوال ســـرقة 
حقيبتها وأغراضها األخرى، والذ بالفرار بعدما حضر 

بجوارها شخصين.
وعلـــى إثـــر ذلك، تم عمـــل التحريات عـــن مواصفات 
المعتـــدي، وتـــم االشـــتباه فـــي المتهـــم -فـــي أواخـــر 
العشرينات من عمره- كون أنه يحمل ذات مواصفات 

المتحرى عنه فتم استدعاؤه وتوقيفه.

ســرقتها محــاوال  ضربهــا  أثنــاء  الكاميــرا  صورتــه 

3 سنوات للمعتدي على “ممرضة السلمانية”

العقوبات البديلة أكبر إنجاز للنزالء والمحكومين
سياســـيون وحقوقيـــون لــــ “^”: القانـــون يعـــزز انتمـــاء الفـــرد للمجتمـــع

أكد سياسيون وحقوقيون لـ”البلد” 
علـــى الدور المهم لقانـــون العقوبات 
الفـــرد  البديلـــة فـــي تعزيـــز انتمـــاء 
بالمجتمع، وتمكينه من أداء واجبه.

وأوضحـــوا أن هذا المشـــروع يقدم 
صورة موجزة للمنطقة والعالم، عن 
المآثر الطولى لمشروع جللة الملك 
اإلصلحـــي والـــذي رســـخ لمفاهيـــم 
عالمية في بناء االنسان البحريني.

إتاحة الفرصة

وقالت عضو مجلـــس النواب زينب 
عبداألميـــر بـــأن تطبيـــق العقوبـــات 
البديلـــة عوًضـــا عن عقوبة الســـجن 
القضايـــا  فـــي  المحكوميـــن  علـــى 
الجنائية يعكس نهج التسامح الذي 
أرســـاه عاهل البلد صاحب الجللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 

منذ تولي جللته مقاليد الحكم. 
أن  إلـــى  األميـــر  عبـــد  وأشـــارت 
ُيتيـــح  الـــذي  الرائـــد  القانـــون  هـــذا 
للمحكوميـــن فرصة إصـــلح النفس 
مـــن خـــلل خدمـــة الُمجتمـــع عوًضا 
عـــن البقـــاء خلـــف الُقضبان ُيجســـد 
الحـــس األبـــوي لجللة الملـــك تجاه 
شعبه، ويؤكد أن العقوبة عند الخطأ 
ليســـت الغاية بل الهـــدف هو إتاحة 
الـــذي يســـتحق  الفرصـــة للمخطـــئ 
االندمـــاج للمجتمـــع الفرصـــة بذلـــك 
عبر العمـــل لخدمته بـــداًل من البقاء 
في الســـجن، كما يفيـــد المحكومين 

من تعلم خبرات جديدة.
وأضافـــت “إن مثـــل هـــذه القوانيـــن 
البحريـــن  مملكـــة  أن  علـــى  تـــدل 
ســـباقة في جميع المجـــاالت بفضل 
وجـــود قيادة حكيمة ورشـــيدة ترى 
المســـتقبل بعيون الحاضر من أجل 

ما هو خير وصلح للمواطنين”.

مفاهيم متطورة

مجلـــس  عضـــوة  أكـــدت  باألثنـــاء، 
الشـــورى هالـــه رمـــزي علـــى أهميـــة 
قانـــون العقوبـــات البديلـــة فـــي ظل 
الظـــروف الحاليـــة لتفشـــي جائحـــة 
بتعزيـــز  االســـتمرار  وفـــي  كورونـــا، 
والتـــي  االنســـان  حقـــوق  مفاهيـــم 
تعتبر في البحرين ســـباقة ومتميزة 
منذ بدايات التأســـيس األول للدولة 

الحديثة.
التوجيهـــات  أن  رمـــزي  وأوضحـــت 
الملكية الزاهرة في تطوير وتحديث 

كافة القوانين والتشريعات اللزمة 
والضروريـــة لتوطيـــد انتمـــاء الفرد 
بالمجتمـــع، وتمكينـــه مـــن أن يؤدي 
صـــورة  يقـــدم  يجـــب،  كمـــا  دوره 
موجـــزة للمنطقة والعالم، عن المآثر 
الملـــك  جللـــة  لمشـــروع  الطولـــى 
اإلصلحـــي والـــذي رســـخ لمفاهيـــم 
عالمية في بناء االنسان البحريني.

أحـــكام  قانـــون  أن  وبينـــت 
العقوبـــات البديلة يرفع من نفســـية 
علـــى  ويســـاعدهم  المحكوميـــن، 
بدايـــة حياة جديـــدة تكون ذات اثر 
إيجابـــي علـــى عوائلهـــم ومحيطهم 
البديلـــة  فالعقوبـــات  االجتماعـــي، 
-والحديث لرمزي- بها مراعاه تامة 
للفرد وللمجتمـــع، بمبدأ تبناه الكثير 

من الدول، البحرين على رأسها.

صورة طيبة

مـــن جهتـــه، قـــال عضـــو مفوضيـــة 

والمحتجزيـــن  الســـجناء  حقـــوق 
هنالـــك  إن  روحانـــي  هللا  عطيـــة 
تواصـــل مفتوحـــا مـــا بيـــن أجهـــزة 
بيـــن  ومـــا  المختصـــة  الدولـــة 
المختلفـــة  الحقوقيـــة  المؤسســـات 
بصورة تكاملية وإيجابية تصب في 
صالح النزيل، وتمكنه من االنخراط 
بالمجتمع مجددًا، وعليه فإن قانون 
العقوبات البديلة من أهم اإلنجازات 
وبوظائـــف  والمعتقليـــن،  للســـجناء 
تفاوتـــت مـــا بيـــن أعمـــال التنظيف، 
والزراعـــة، والســـكرتارية، وصيانـــة 

المباني، والمراسلة، والصباغة.
وأكد روحاني أن هذا القانون، يقدم 
صورة طيبة لمســـار مملكة البحرين 
الحقوقـــي، المتفهم والواعي، معززًا 
جميع مظاهر اإلنسانية واألحتواء، 
آن  فـــي  والتعلـــق  الـــردع  ومحققـــًا 
واحـــد بحـــب الوطن، وخلـــق الدافع 
مجـــددًا  العـــودة  لعـــدم  المطلـــوب 

للجرم المرتكب، أو لغيره.

عطية الله روحانيهاله رمزيزينب عبداألمير

ابراهيم النهام

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
جمعية الخالدية 

تناشد إعادة النظر 
بعودتهم لمقاعد 

الدراسة في 
سبتمبر

صورة أرشيفية

عدنان الوداعي
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الرياض - العربية نت

دعــا المجلــس الــوزاري العربــي للســياحة، أمــس األول األربعــاء، الدول 
األعضاء لتنســيق الجهود لرفع قيود الســفر تدريجيا، وتوفير بيئة ســفر 

آمنة إلعادة الثقة لدى السياح.

وترأســـت الســـعودية، وفقا لوزارة 
االجتمـــاع  الســـعودية،  الســـياحة 
الطـــارئ لـــوزراء الســـياحة العرب؛ 
تمـــر  التـــي  التحديـــات  لمناقشـــة 
بهـــا المنطقـــة العربيـــة فـــي القطاع 
السياحي في ظل جائحة كورونا.

وطالـــب وزير الســـياحة الســـعودي 
أحمـــد الخطيـــب التنســـيق العربي 
المشترك لمعالجة النتائج المباشرة 
ألزمـــة كورونـــا وضمـــان اســـتعادة 

الثقة بالقطاع السياحي.
الســـعودية  “إن  الخطيـــب  وقـــال 
ســـعت أثنـــاء رئاســـتها لمجموعـــة 
العشرين إلى تعزيز الجهود الدولية 
لدعم السياحة ووضع خطة عاجلة 

إلنعاش القطاع االقتصادي”.
حكومـــة  أن  الخطيـــب،  وأضـــاف 
المملكـــة دعمت القطـــاع االقتصادي 
بمحفـــزات بقيمـــة 61 مليـــار دوالر؛ 
لحماية الوظائف واألعمال وتخفيف 
العـــبء االقتصادي لجائحة كورونا. 
الـــوزاري  المجلـــس  بيـــان  وحـــدد 
العربـــي للســـياحة توصيـــات عـــدة؛ 
الســـتكمال الجهود العربية لمواجهة 
اآلثار الســـلبية المترتبة على انتشار 
الجائحـــة، منها: التعـــاون بين الدول 
العربيـــة األعضـــاء لتنســـيق الجهود 
ورفع قيود السفر على عدة مراحل، 
مع األخذ فـــي االعتبار االحتياطات 

الالزمة.

وأكدت التوصيات أهمية تنسيق الجهود لدعم الوصول إلى التعافي  «
الشامل للقطاع السياحي، كذلك توفير بيئة سفر آمنة تساعد على 

إعادة بناء الثقة لدى السائح وتشجيع السياحة، والعمل على استقطاب 
السياح الدوليين فور انتهاء أزمة فيروس كورونا.

“العربي للسياحة”: رفع قيود السفر تدريجيًا

أمل الحامد

وســيط “البورصــة” عاصر ســوق المنــاخ وخســائر “الهوامير”

أقدم سمسار: نتداول األسهم بجوار سوق الخضرة

اضطر ناصر خســرو )مواليد 1951(، وهو أقدم وســيط لألســهم في بورصة البحرين، إلى ترك وظيفته التي عمل فيها منذ أن كان عمره 20 ســنة، 
كوســيط وسمســار لألســهم في الشــركات البحرينية قبل أن يبدأ التداول بالبورصة رســميا في 1989، وذلك بعد متطلبات جديدة فرضها مصرف 

البحرين المركزي لمواكبة المرحلة.

ويقول خســـرو لــــ “البـــالد”: إن مصرف 
البحرين المركزي أبلغ الوسطاء األفراد 
أن عليهم توظيف شـــخص متخصص 
لمراقبـــة ومكافحـــة غســـيل األمـــوال، 
وبمـــا أن أعماله ال تكاد تغطي تكاليفه، 
ودفع أجر موظـــف إضافي يكلفه 500 
دينار شهرًيا، إلى جانب إيجار المكتب 
بالبورصـــة بنحـــو 250 دينـــارا و20 % 
رسوم من قيمة أتعاب أي صفقة، فإنه 
فضـــل توديـــع وظيفتـــه علـــى مضض، 
ليترك وراءه ذكريات المهنة التي أفنى 

فيها زهرة شبابه.
ويضيف خسرو، أنه ال يتذكر بالتحديد 
متى بدأ نشـــاط وســـاطة األسهم، لكنه 
أشـــار إلـــى أنه بـــدأ هذه المهنـــة منذ أن 
تأســـيس  وقبـــل  ســـنة   25 عمـــره  كان 
مكاتـــب  كانـــت  إذ  البحريـــن،  بورصـــة 
المركزيـــة  الســـوق  مقابـــل  السماســـرة 
بورصـــة  هنـــاك  تكـــن  ولـــم  بالمنامـــة، 
لتحديـــد األســـعار، بـــل ولم تكـــن هناك 
حتـــى رخصة رســـمية لمزاولـــة المهنة، 
إذ كان الوسطاء يقيمون األسعار على 
غـــرار مـــا يحصل فـــي ســـوق العقارات 

اليوم.
ورغم أن خسرو عمل في بداية حياته 
كسائق أجرة في شركة “ألبا” وعدد من 
الوظائـــف، واســـتقر فـــي مهنة وســـيط 
بمحطـــات  لتحتفـــظ ذكرياتـــه  أســـهم، 

رافقت الصعود االقتصادي للبنوك.
ويتذكر خسرو جيدا أنه عمل في سوق 
اكتتـــاب األســـهم، إذ كان الخليجيـــون 
“يشـــترون  لــــ  البحريـــن  إلـــى  يأتـــون 
الجوازات”، ويقصد بها شـــراء األســـهم 
بأســـماء بحرينيـــة ولكـــن فـــي الباطـــن 
لصالـــح المســـتثمر الخليجـــي، ليحصل 
علـــى نســـبة تخصيـــص أعلـــى إذ كان 

يصل “سعر الجواز” نحو 25 دينارا.

ويقـــول خســـرو “إن أيـــام األســـهم في 
الســـبعينات والثمانينـــات كانـــت بخير، 
فمثـــال كان ســـعر ســـهم بنـــك البحريـــن 
والكويـــت يصل إلـــى 30 دينار تقريبا”، 
إذ عاصر خســـرو فتـــرات االكتتاب في 

البنوك.
ويتذكر الوســـيط كذلك، أزمة ما يطلق 
عليه حينها “ســـوق المناخ”، وهو سوق 
الكويـــت لألوراق المالية غير الرســـمي 
حتـــى العـــام 1983، إذ كان يتم تداول 

األسهم دون الخضوع لرقابة أو أنظمة 
الكثيـــرون  تعـــرض  حتـــى  حكوميـــة، 

لخسائر من بينهم بحرينيون.
ويشير خســـرو إلى أنه حينما انطلقت 
بورصة البحرين للعمل الرســـمي نهاية 
لـــم يكـــن هنـــاك ســـوى 3  الثمانينـــات، 
وســـطاء أفـــراد ومؤسســـة واحدة هي 
“الخليـــج”، لكن بدأ األفراد االنســـحاب 
شـــيًئا فشـــيًئا، ويتوقـــع أن يغـــادر آخر 
وســـيط الســـوق نهاية هـــذا العـــام بعد 
انســـحاب أحد الوسطاء قبل نحو عام 

وهو قبل شهر.
ويقـــول خســـرو: إن “جيـــل الطيبيـــن” 
بدأ يستســـلم للزمن، فعصر من شهدوا 
الطباشـــير واألقـــالم واللوحـــات التـــي 
فـــي  الصفقـــات  عليهـــا  تـــدون  كانـــت 
بدايـــات البورصـــة، وواكبـــوا اللوحات 
اإللكترونيـــة الحديثـــة، تشـــارف علـــى 
النهاية في هذا العـــام، متوقعا مغادرة 
آخر الوســـطاء األفراد الذيـــن عاصروا 
الفتـــرات التاريخيـــة لتطـــور البورصـــة 

نهاية هذا العام.
البحريـــن  بورصـــة  إدارة  وكرمـــت 
الوســـيط خســـرو بتذكار زجاجي، في 
حين ال يمتلك أي مصدر رزق أو راتب 
تقاعدي يغطي تكاليـــف حياته، إال أنه 
رغـــم ذلـــك يحمـــد هللا أنـــه عـــاش هذه 
الســـنوات واستطاع في تكوين أسرته 

من “خير األسهم”.

طوكيو - رويترز

الدوالر والين يرتفعان

ارتفع الدوالر والين أمس مع دعم تنامي 
ــاوف بـــشـــأن زيــــــادة عــــدد حـــاالت  ــخـ ــمـ الـ
للطلب على  ــا  كــورون بــفــيــروس  اإلصــابــة 
األميركية  العملتين  في  اآلمنة  المالذات 
ــدوالر عند  ــ والــيــابــانــيــة. وجـــرى تـــداول ال
 0.2 صعد  أن  بعد  الــيــورو  أمـــام   1.1256
الدوالر  وسجل  السابقة.  الجلسة  في   %
0.9493 فرنك سويسري متمسكا بمكاسب 
بلغت 0.3 % حققها األربعاء. وارتفع الين 

أمام الدوالر مسجال 106.86.

تم تكريم خسرو بدرع تذكاريناصر خسرو

سعر سهم البنك 
كان يصل 30 

دينارا والخليجيون 
يشترون

“البورصة” تكرم 
الوسيط خسرو 

تقديرا لما قدمه 
للسوق 

معايير “المركزي” 
أجبرته على ترك 
وظيفته بعد 40 

سنة

علي الفردان

تنافســت 8 شــركات فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات، أمــس، علــى مناقصــة لشــركة نفــط 
البحرين “بابكو” لتوفير فنيين ميكانيكيين لقسم الصيانة، علقت 3 عطاءات، وأقل عطاء لشركة “باور 

تك للتطوير” بنحو 1.1 مليون دينار، وأكبرها بقرابة 2.1 مليون دينار.

الصيانـــة  فنيـــي  توفيـــر  العمـــل  نطـــاق  ويشـــمل 
الميكانيكية للمعدات الدوارة، الذين يمكنهم تقديم 
خدمـــة مختصة وماهرة وذات خبـــرة في المعدات 
الدوارة وصمامـــات العمليات وصمامات األمان في 
المصفـــاة والمناطـــق المرتبطـــة بهـــا وفًقـــا للمحتوى 

الوظيفي المحدد.
ويشـــمل نطـــاق العمـــل هـــذا أيًضـــا خدمـــات صيانة 

المعدات الدوارة الرئيسة وإصالحها وتشغيلها.
ويجـــب على فنـــي الصيانـــة الميكانيكية مســـاعدة 
مشـــرف الشـــركة فـــي ضمـــان تنفيذ جميـــع األعمال 
وفًقـــا لمعاييـــر الســـالمة والجـــودة الخاصة بشـــركة 

“بابكو” وفي الوقت المناسب.
وتنافســـت 8 شـــركات علـــى مناقصة ثانية لشـــركة 
بابكو لتوقيع اتفاقية لمدة 3 ســـنوات لتزويد بابكو 
بمضافـــات تزييـــت أحاديـــة لمنتجات الديـــزل، علق 
عطاء إحداها، ولصعوبة تحصيل المعلومات الفنية 
علـــى الموقـــع لهـــذه العطـــاءات تـــم اســـتثناؤها من 

مجموع أقل العطاءات.
واجمـــاال، تـــم فتـــح  6 مناقصـــات تابعة لــــ 4 جهات 
حكومية بإجمالـــي 45 عطاء، في حين تم تعليق 6 

عطاءات تابعة لـ4 مناقصات.
وبلـــغ مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمة نحـــو 1.6 

مليـــون دينار لــــ 37 عطاء، في حين تم اســـتثناء 8 
عطـــاءات لصعوبة تحصيـــل المعلومات الفنية على 

موقع المجلس.
وطرحـــت شـــؤون األشـــغال، مناقصتيـــن للصيانـــة 
الشاملة والصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية 
 22 إليهمـــا  تقـــدم  وثانويـــة،  إعداديـــة  لمدرســـتين 
عطـــاء علق أحدها، ومجموع أقـــل العطاءات بنحو 
329.2 ألـــف دينـــار، وكانـــت أول هـــذه المناقصتين 
للقيـــام بأعمـــال الصيانة الشـــاملة والصيانة المدنية 

والميكانيكيـــة والكهربائيـــة لمدرســـة الرفاع الغربي 
الثانويـــة للبنـــات لمدة 4 أشـــهر، تنافســـت عليها 12 
شـــركة أقل عطـــاء بنحـــو 198.6 ألف دينار لشـــركة 
المؤيد للمقاوالت، وأكبرها بقرابة 354.6 ألف دينار، 
والثانيـــة للقيام بأعمال الصيانة الشـــاملة والصيانة 
المدنيـــة والميكانيكيـــة والكهربائية لمدرســـة الدراز 
اإلعدادية للبنين لمدة 3 أشـــهر، تنافســـت عليها 10 
شـــركات علق أحدها، وأقل عطاء بنحو 139.6 ألف 
دينـــار لمؤسســـة رؤوف للمقـــاوالت، وأكبرها بقرابة 

174.6 ألف دينار.
وطرحـــت هيئة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
مناقصـــة لشـــراء نظـــام )Camunda( أو مـــا يعادلـــه 
تقـــدم إليهـــا عطـــاء وحيد بنحـــو 160.3 ألـــف دينار 

لشركة المؤيد للكمبيوتر الشرق األوسط.
ومن أجـــل برمجة آليـــات ذكية وفعالة، تـــم اختيار 
تطبيـــق )Camunda(، إذ إنه يحتـــوي على مميزات 

وعوامل تدعم احتياجات البرمجة.
وطرحت شـــركة البحرين للمقاصة مناقصة لتوفير 
منصـــة توزيـــع األربـــاح النقدية وتســـوية الصفقات 
الماليـــة للشـــركة تنافـــس عليهـــا 6 عطـــاءات، علـــق 
أحدهـــا، وأقل عطاء بقيمة 48.9 ألف دينار لشـــركة 

)Cutwatr(، وأكبرها بقرابة 488.4 ألف دينار.
والهدف من المشـــروع هو توفيـــر منصة إلكترونية 
فعالـــة ومبتكـــرة لخدمـــات توزيـــع األربـــاح النقدية 
عبـــر بوابة الدفـــع اإللكترونية، التـــي تتضمن خدمة 
توزيع الشـــيكات وخدمة نظام التحويـــالت المالية 

اإللكتروني.

“األشــغال”: صيانــة مدرســتين إعداديــة وثانوية بـــ 329.2 ألــف دينار

لتـوفيــر فنييــن ميكــانيكييــن لـ “بـابـكــو”

البحـريــن تخفــض حيــازتهــا للسنــدات األميــركيــة 17 %
تراجعـــت حيـــازة البحرين من الســـندات 
فـــي   ،% 17 قدرهـــا  بنســـبة  األميركيـــة 
شـــهر أبريل من العام 2020، على أساس 
الحديثـــة  البيانـــات  وبحســـب  شـــهري. 
الصـــادرة عـــن وزارة الخزانـــة األميركية، 
تراجعـــت اســـتثمارات المملكـــة إلى نحو 
1.22 مليـــار دوالر فـــي تلـــك الفتـــرة مـــن 
العام الجاري، مقارنة بــ 1.47 مليار دوالر 

قيمتها في مارس من العام 2020.
وانخفضت حيازة البحرين من السندات 
األميركية بقيمة 250 مليون دوالر خالل 
شـــهر أبريل الماضي، مقابل قيمتها بشهر 

مارس المنتهي من العام ذاته.
وســـنويًا، صعـــدت حيازتهـــا بقيمـــة 489 
مليـــون دوالر فـــي أبريـــل 2020، بعد أن 
كانـــت 731 مليـــون دوالر فـــي أبريل من 

العام 2019.

وتصدرت اســـتثمارات الســـعودية - أكبر 
الدول الخليجية المســـتثمرة في األذون 
والسندات األميركية بقيمة 125.3 مليار 

دوالر في شهر أبريل الماضي.
وحققت دولة الكويت استثماراتها بتلك 
القائمة عند مســـتويات 44.5 مليار دوالر 

في شهر أبريل من العام 2020.
فيمـــا خرجـــت اإلمـــارات من قائمـــة كبار 
مالك القائمة للشـــهر الثاني على التوالي، 
بعـــد تخفيـــض االســـتثمارات بالســـندات 

دوالر. مليـــار   26.28 إلـــى  األميركيـــة 
وســـبقت اإلمـــارات على مســـتوى الدول 
وصلـــت  التـــي  العـــراق  دولـــة  العربيـــة، 
حيازتهـــا مـــن الســـندات األميركيـــة إلـــى 
32.5 مليـــار دوالر، لتدخـــل فـــي قائمـــة 
الكبار، بعـــد أن كانت في مارس الماضي 

عند 30.7 مليار دوالر.

عالميًا

وكشفت بيانات وزارة الخزانة األميركية، 

أن اليابان خفضت حيازتها من الســـندات 
إلـــى  الماضـــي  أبريـــل  األميركيـــة خـــالل 
مســـتوى 1.266 تريليـــون دوالر، مقابـــل 
1.272 تريليـــون دوالر فـــي مارس2020. 
كما خفضت الصين صاحبة المركز الثاني 
حيازتهـــا مـــن الديـــون األميركيـــة خـــالل 
تريليـــون   1.072 مســـتوى  عنـــد  أبريـــل 
دوالر مقارنـــة مـــع 1.082 تريليـــون دوالر 
بالشـــهر الســـابق لـــه، وذلـــك بالتزامـــن مع 
استمرار تفشـــي فيروس “كورونا” وآثاره 
االقتصادية الســـلبية التي ظهرت ببعض 
يشـــار  لـ”بكيـــن”.  االقتصاديـــة  البيانـــات 
إلـــى أن ما تعلنـــه الخزانـــة األميركية في 
بياناتهـــا الشـــهرية، هـــو اســـتثمارات دول 
الخزانـــة  وســـندات  أذون  فـــي  الخليـــج 
األميركية فقط، وال تشـــمل االستثمارات 
األخـــرى فـــي الواليـــات المتحدة، ســـواء 

كانت حكومية أو خاصة.

المنامة - مباشر

تراجعت 
استثماراتها لـ 1.2 

مليار دوالر في 
أبريل

1.47 مليار 
دوالر استثمارات 

المملكة بالسندات 
األميركية بمارس

شركة المقاصة: توفير 
منصة لتوزيع األرباح 

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

للتواصل: 17111483

كل األلوان تذوب ولون السعادة واألمل باق
فـــي بعـــض األحيان تكـــون المشـــاكل التـــي نصادفها فـــي حياتنا 
أشبه بالذئب الجاثم عند أبوابنا، تمنعنا من الخروج واالستمتاع 
بالحياة واالنزواء خلف مدارات الرؤى، لكن حين يشـــتعل القلب 
بالحـــزن ويعتصـــر الجســـد المنهـــك ورياح الســـأم والضيـــاع تئن، 
ســـنصحوا من ســـباتنا وســـيتغير الميعاد واألحـــوال إذا عرفنا أن 
التفكيـــر بالمشـــكلة هـــو الخبز واألكل لـــكل آالمنا وتعاســـتنا، فإذا 
تطلعنا من حولنا ســـنجد أن األرصفة مليئة باألمل وكل ما علينا 

هو المشي.
ومـــن أروع مـــا قيل فـــي كيفية التغلـــب على المشـــاكل، دع كلمة 
مســـتحيل من رأســـك وانظر لكل صعوبة تواجهها نظرة بســـيطة 
خاليـــة مـــن االشـــمئزاز أو الخـــوف، فـــإن الخـــوف مـــن المشـــكلة 

المصيبة الكبرى، وهو العقدة التي ال يمكن حلها إال بعد جهد.
هنـــاك مثـــل يقـــول “إن الخـــوف مـــن المصائب أشـــد مـــن الخوف 
حين وقوعها”، وســـبب ذلك أن اإلنسان يبقی منتظرا أو باألحرى 
متوقعـــا حـــدوث شـــر له، لكنه ال يـــدري ماذا يكون ذلك الشـــر وال 

كيف يكون. 
يجلـــس اإلنســـان وحده في كثيـــر من األحيان ويفكـــر في بعض 
المشـــاكل التـــي يمكن أن تقع له أو التي وقعـــت له بالفعل، وعلى 
الشـــكل أو المقـــدار الـــذي يصـــوره تفكيـــره لتلك المشـــكلة تكون 
النتيجـــة، وبمعنـــى آخـــر، إن التفكيـــر وحده هو الـــذي يلبس تلك 
المشـــكلة لبـــاس الصعوبة أو الســـهولة، حاول دائمـــا أن تنظر إلى 
مشـــاكلك نظـــرة ملؤها االرتياح التـــام، فإنك تجد تلك المشـــاكل 
مهمـــا كانـــت عويصة وصعبـــة الحـــل، تجدها في غاية البســـاطة 
والسهولة، لكن إذا نظرت إلى تلك المشاكل نظرة غضب واهتمام 
زائد ووضعت في مخيلتك أن هذه المشاكل ال يمكن حلها، فإنها 
مهمـــا تكـــن بســـيطة، تظهر لـــك كأنها لغز مـــن األلغاز أو طلســـم ال 

يمكن فهمه أو تفسيره.
كل األلوان تذوب ولون السعادة واألمل باق، وكل ما علينا المضي  «

في رحلتنا إلى اآلخر بدون التفكير في المشاكل وتقبيل مناقير 
عصافير الحب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الصياد يعيش مع ذاته... والفالح كذلك!
في كل مرة عندما ينهزم تجار الفشل العنصريون والطائفيون، أو الذين 
يكونون في موقع المســـؤولية فاشـــلين ويبررون فشلهم بحجة تناسب 
الوضع الذي هم فيه، أول ما يدعون به يكون ضد البســـطاء كالفالحين 
والصيادين والطبقات الفقيرة غير القادرة على الطائفيين والعنصريين.
وعلى مر التاريخ بقي المزارع – والصياد - مع ذاته ال ينقلب على نظام 
أو سياســـة بل يقلب التربة، والصياد يقلبه الموج، بينما معظم الثورات 
في العالم كانت تحت قيادة الطبقة الوسطى وكل ما فعلته تلك الطبقة 
تأســـيس أنظمة رأسمالية وطبقيات سمعتها مشوهة حتى في األسواق 
العالميـــة، وهنـــا يتوجـــب قول كلمـــة عن الفـــالح والصيـــاد، وأن نعرفهم 
للعالـــم والمجتمـــع.. منـــذ خلـــق الكون بـــدأ عصر الصيـــد والزراعـــة، قبل 
آالف الســـنين، هم من أسســـوا للعالم دولهم الرأســـمالية أو االشـــتراكية، 
ولـــم يحصـــل الفقـــر بالعالـــم ويتكاثـــر إال بعد دخـــول طبقـــات مجتمعية 
أخـــرى أحيانا تســـمى طبقة وســـطى وأحيـــان طبقة برجوازيـــة وأحيانا 

أرستقراطية... إلخ.
لـــم يكـــن الصيـــاد والمـــزارع الداعـــم األول للعيش والتقدم فقـــط، بل إن 
الغالبية العظمى من سكان األرض من الفالحين والصيادين، وقد رفعت 
باســـمهم الكثيـــر من الثورات فـــي العالم، رغم أنهم لـــم يخططوا لها ولم 
يطمعوا في شـــيء إال إنتاج أرضهم أو صيدهم، لكن اســـتغلت السياسة 
اســـم الفالح والصياد مثل جيوش “بانشـــو فيلـــال” و”إيمليانو زاباتا” في 
الثورة المكســـيكية، وأيضا مع مـــاو األحمر قائد الثورة الصينية، وحرب 

العصابات بقيادة فيديل كاسترو في كوبا وجيفارا.
الجميـــل في طبقة الصيادين والمزارعين أنهـــم يعرفون أنهم ال يمكنهم 
التحكم في المجتمع الجديد الذي يظهر وال حتى الســـابق وهذا شـــيء 
ال عالقـــة لـــه بنقص القدرات أو اإلمكانيات أو الـــذكاء، بل له كل العالقة 
بطيبـــة األرض وصفـــاء البحر وظـــروف حياتهم البســـيطة، ونالحظ أن 
كل الثورات والصراعات تكون دائما بين مجموعة من الطبقة الوسطى 
وبيـــن الرأســـمالية، بينمـــا يعـــود الصيـــادون والفالحون فـــي نهاية األمر 
أدراجهـــم إلـــى الريف والبحر تاركين كل شـــيء ألنهـــم ال يؤمنون بإدارة 

المدن أبدا. 
الفالحون والصيادون أهم أركان الوجود وأهم المخلصين ألوطانهم  «

وأرضهم وبحرهم.

فرات البسام

التجني على “الفنتازيا”
في غابر األزمنة، كانت من أكثر األعمال الدرامية تفردًا أعمال “الفنتازيا”، 
وكان مقبوالً - إلى حد ما - بعض التواضع في تقديمها، وفقًا لإلمكانيات 
المتوفـــرة آنـــذاك، لكننا اليـــوم، وبعد المضـــي قدمًا في إمكانات تســـخير 
تكنولوجيا جديرة تجاوزت الحدود والخيال، وأصبحت عامالً مســـاعدًا 
جـــدًا فـــي تقديم غيـــر المألوف، لم يعـــد الجمهور متقبالً مشـــاهدة أعمال 

تشبه “الفنتازيا”، ساخرة بذلك من عقليته الواعية.
إن أكثر ما يميز المنصات الخاصة باألفالم والمسلسالت التلفزيونية مثل 
“نتفلكـــس” وغيرهـــا من المنصـــات الرائجة والناجحة هـــو احترام عقلية 
المشـــاهد، فال تجـــد - في الغالب - أعمـــاالً تتجاوز بعدم احتـــرام العقلية 
المتطـــورة والمتجـــددة، والتـــي تعبـــر عن نضـــوج الجمهـــور المتابع جيالً 
بعـــد جيل، وذلك بالتوازي مـــع التقدم الفكـــري والتكنولوجي، ما يمنحها 
إعجاب مختلف المشاهدين حول العالم، فلم يعد واردًا والمشاهد مطلع 
علـــى أبرز وأهـــم األعمال في العالم، وعلى آخر النتاجات الفنية المبدعة، 

أن يتقبل ما دون المستوى.
وعنـــد النظـــر إلـــى أفالم البدايـــات األولى لهوليـــوود، تجد الجـــواب على 
سؤال قد يعد حائرًا لدى الكثيرين، لماذا هوليوود بالذات؟! لماذا تميزت 
صناعـــة الســـينما هنـــاك، وانطلقـــت بقوة، حتى غـــدت األولـــى عالميًا إلى 
وقتنا الحاضر؟! ستجد الجواب بكل بساطة أنه رغم تواضع اإلمكانيات 
فـــي ذاك الزمـــن، إال أن الصناع احترموا عقلية المشـــاهد، وبذلوا قصارى 
جهدهم في إقناعه، وهذا االحترام المتبادل ما بين صناع الفن والجمهور، 

لهو المعادلة الحقيقية التي ضمنت لهوليوود النجاح واالستمرار.
في بداياتي مع كتابة السيناريو التلفزيوني، كنت متحمسًا لتقديم أعمال  «

تندرج تحت إطار “الفنتازيا”، لما يمكن أن تتخطاه معها من حدود بعيدة 
جداً عن الواقع الرتيب، لكن القامع األول لهذا الحماس كان جهات اإلنتاج 

التي تفضل األسهل، واألكثر نفعًا ماديًا، دون اعتبارات التفرد، على أي حال، 
مهما اختلفنا في الرأي، تبقى مهمة تقديم “الفنتازيا” بمعناها األصلي، 

والطرق الجديدة إلبرازها وتوظيفها، عصية على متبني “فنتازيا” العصور 
البائدة.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

باتـــت اإلجراءات الصحية االحترازية )التعقيم، ارتداء الكمامات، مســـافات 
األمـــان والنظافـــة العامـــة والحجـــر المنزلـــي االختيـــاري وعدم الخـــروج إال 
للحـــاالت الضروريـــة( قواعد اعتاد عليها البحريني، فعالقة اإلنســـان بالرغم 
مـــن تباعدهـــا إال أنهـــا تؤكـــد ُعمقهـــا وأهميتها مســـتخدًما وســـائل التواصل 

االجتماعي في الِعلم والعمل وفي جميع المناسبات.
وفـــي ظل هـــذه الظروف تعمل مملكـــة البحرين على إعادة هندســـة حياتها 
بتقريـــر مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات وااللتـــزام بالحـــذر وبتعليمـــات شـــديدة 
ألجـــل العـــودة للحياة ما قبل تفشـــي كورونـــا، والعودة إلى عالمنا اإلنســـاني 
واالجتماعي واالقتصادي، ويعيش اإلنســـان مع هذه التعليمات بطعم األمل 
وعيـــن الفـــرح والتفـــاؤل بابتعـــاد هـــذا الوبـــاء المـــؤذي ليعيش الحيـــاة التي 
اعتادها لنفسه وأهله ومجتمعه، وليتحقق له التقارب مع األقارب والتواصل 
مع األصدقاء، والخروج من البيت إلى األماكن العامة من أسواق ومجمعات 

تجارية ومنتزهات ومطاعم وتحقيق رغبته في السفر.
وقـــد اتخـــذت دول العالـــم أجمـــع مجموعة من اإلجـــراءات مـــن أجل عودة 
مواطنيهـــا ومقيميهـــا إلـــى الوضـــع االجتماعـــي واالقتصـــادي الـــذي اعتادوا 

عليه، لتمتلئ شوارعها بكثرة الناس وزحمة السيارات وليلعب في طرقاتها 
وحدائقها األطفال وتعلو ضحكاتهم فيها. إنها إجراءات لعودة الحياة، حياة 
ترفـــل بالصحة والعافيـــة في أحضان العائلـــة والوطن بمضمونهـــا ومعانيها 

وقيمها النبيلة.
وتمثـــل هذه اإلجراءات دعـــوة للتعايش مع هذا الوباء الذي بدأت تداعياته 
تنخفـــض فـــي عدد من الـــدول، التعايش مع التزام الحـــذر وبكل اإلجراءات 
االحترازيـــة الصحية، فهـــذا التعايش جعل اإلجـــراءات الصحية االحترازية 
بطعـــم األمل وبداية لحياة جديدة بكل وعي وثقة. إن االلتزام الفعلي بهذه 
اإلجراءات يجعل من هذا الوباء ضعيًفا وغير قادر على االنتشـــار الســـريع، 
ويزداد ضعًفا كلما تعزز العمل بهذه اإلجراءات التي هي بمثابة غشـــاء منيع 
يحمينا من هذا الفيروس ويمنعه من التكاثر، وُكلنا أمل بأن تتحقق مساعي 

الدول وطاقمها الطبي بالتوصل إلى لقاحات مناسبة ورادعة وقاتلة له.
إن إرادة اإلنسان ورغبته في الحياة تجعله يتقبل ما يحدث له من تغيرات  «

صحية واجتماعية واقتصادية، وبهذه اإلرادة فإنه يعمل على تطوير إمكانياته 
وقدراته المختلفة لتحقيق حياة أفضل له ولمجتمعه ووطنه.

عبدعلي الغسرة

إجراءات بطعم األمل

تكتســـب المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات أهميـــة متزايـــدة في عالـــم األعمال، 
فالشـــركات التـــي تتبع هـــذه االســـتراتيجية تكون لديهـــا ميزة تنافســـية متميزة، 
حيث يفضل المستهلكون المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمات المسؤولة 
اجتماعًيا حتى لو كانت بسعر أعلى. وبدأت الشركات في الحصول على ميزانيات 
المســـؤولية االجتماعية للشـــركات لالستفادة من هذا االتجاه، ومع ذلك، في كثير 
مـــن األحيـــان ال يصل التأثير الناتج عن برامج المســـؤولية االجتماعية للشـــركات 
إلـــى إمكاناتـــه بســـبب العديد من مواطن الخلل، واســـتخدام الـــذكاء االصطناعي 

لهذه االستراتيجية يمكن أن يحسن الكفاءة ويقلل من هذه الثغرات.
تســـببت هـــذه الثغـــرات فـــي الفشـــل أو األداء غيـــر الســـليم لبرامـــج المســـؤولية 
االجتماعية للشـــركات بســـبب ثالثة عوامل - عدم الدقة في عملية قياس التأثير، 
وموقف وســـلوك اإلدارة تجاه برنامج المســـؤولية االجتماعية للشركات، والدمج 

غير السليم لمبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات مع استراتيجيات العمل.
يفهـــم الـــذكاء االصطناعـــي الدوافـــع القيمة لألعمال للشـــركة وكذلـــك قدرته على 
توليد نتائج إيجابية ألصحاب المصلحة المتعددين. مع أخذ أهداف استراتيجية 
المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات فـــي االعتبـــار، يمكـــن لنظـــام ذكـــي أن يوصي 
باســـتراتيجية وخريطة البرنامج التي أيضا تســـاعد في تكوين وتحسين برنامج 

المسؤولية االجتماعية للشركات.
يمكـــن لتقنيـــة الـــذكاء االصطناعي القضـــاء أو تقليـــل التحيز البشـــري في قياس 
القيمـــة وتقييـــم األهميـــة المادية، ورصـــد وتتبع االتجاهـــات الناشـــئة والتغيرات 
العالميـــة بشـــكل حيـــوي ويمكن أن يوفـــر مقاييـــس أداء دقيقة ومتعـــددة األبعاد 

لبرنامج المسؤولية االجتماعية للشركات مقابل المعايير العالمية.
ويمكـــن للتكنولوجيـــا الذكية أيًضا تحديـــد التحيز اإلداري، عـــدم اإلخالص، عدم 
األمانـــة، الخدمـــة الذاتيـــة باإلضافة إلى قضايـــا اإلدارة األخـــرى، ويمكن أن تقدم 

توصيات لمعالجتها.
بصـــرف النظر عن كل هـــذه التطبيقات، يمكن أن تســـاعد التكنولوجيا الذكية في 
تحديد نقاط التكامل في اســـتراتيجية الشـــركة وبرنامج المسؤولية االجتماعية 
للشـــركات، وبهذه الطريقة، يمكن للشـــركات بدء دمج اســـتراتيجيات المســـؤولية 

االجتماعية للشركات في العمليات التجارية الشاملة.

تقييم األهمية النسبية: األهمية النسبية هي مفهوم رئيسي للمسؤولية  «
االجتماعية للشركات، وبمساعدة الذكاء االصطناعي، يمكن للشركات استخدام 

كميات كبيرة من البيانات العامة والداخلية للحصول على أولوية قوية 
للموضوعات ذات الصلة، مما يوفر الوقت والموارد.

 

د. جاسم حاجي

مفهوم الذكاء االصطناعي في المسؤولية االجتماعية للشركات
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-  إدارة التسجيل
لينجل للتجارة ذ.م.م

 سجل تجاري رقم 132814

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنهــا تقدم إليها 
لينجــل للتجارة ذ.م.م والمســجلة بموجب القيــد رقم 132814 بطلب تصفية 
الشــركة تصفيــة اختياريــة وتعييــن الســيد شــبر علــي خلــف شــبر كمصفــي 

للشركة.
بهــذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، 
خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــان، وذلــك علــى العنــوان التالــي: 

المصفي: السيد شبر علي خلف شبر
رقم الهواتف: 66644435 

 sayed080@hotmail.com :البريد اإللكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة انتركس للمقاوالت ذ.م.م
 سجل تجاري رقم ١١٠٥٤٩

بنــاء علــى حكــم المحكمــة الكبــرى الدائــرة الخامســة - التجاريــة في الدعــوى رقم 
ذ.م.م  للمقــاوالت  انتركــس  شــركة  بتصفيــة  قضــى  والــذي   02/2019/7020/5
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١١٠٥٤٩ وتــم بموجبــه تعيين الســيد/ نبيل عبدهللا 
احمد الساعي - مكتب نبيل الساعي - محاسبون قانونيون مصفيًا قضائيًا للشركة.

بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
 عنوان المصفي:

 nabilsai@batelco.com.bh :البريد اإللكتروني
رقم الهواتف: 33009518 

التاريخ 16 يونيو 2020  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل من مؤسسة فردية
 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة المحامية هدى 
محمد علي حميد محمد احمد يوسف نيابة عن المؤسسة الفردية المسماة مركز 
الجنــان الطبــي لمالكهــا الســيد حســن ســعيد محفــوظ حســن ابراهيم والمســجلة 
بموجب القيد رقم 116835 بطلب تحويلها إلى شــركة ذات مســؤولية محدودة 
برأسمال وقدره 10000 عشرة آالف دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المؤسسة 

عنها لكل من الشركاء التالية أسماؤهم: 
1. إيدوكتيتشون باس لألستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 134921 

2. هدى موسى عمران الدبيسي 
3. جليل حسن سلمان محسن طاق 

4. نعيمه سلمان مبارك حسن
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكــورة خال مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان.

القيد : 1 – 70638
التاريخ :2020/06/10

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   لسنة  2020

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة كيرال بحرين هومز ماركتنغ ذ.م.م تعلن إدارة 
التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شركة كيرال بحرين هومز ماركتنغ ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم -1 70638، 
طالبين تغيير االسم التجاري من كيرال بحرين هومز ماركتنغ ذ.م.م م الى هوس 

اند هوم فيرنشينقس  ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكــورة خال مدة 
خمسة عشر يوم يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان

وزارة العدل والشؤون االسالمية - إدارة المحاكم
CS 3002479862: رقم الدعوى :02/2018/00681/2 - رقم الكتاب
التاريخ :01/06/2020 - المحكمة : المحكمة الكبرى الدائرة الثانية

 تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية بأن المدعين :زهير حســن عيســى الشــيخ وغيره  وكيلهم المحامي 
حسن عباس جعفر محمد قد اقاموا هذه  الدعوىضدد مدعى عليها :   جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
طالبين فيها اثبات ملكية المدعين )الدالية (الكائنة في المعامير من المنامة بتملك المدعين على الشيوع 
من المرحوم ابتهم 3931200 سهم باالضافة الى مستحقه من اخته خديجة 196560 سهم بما مجموعة 
4127760 ســهم من عامة 129729600 ســهم الدالية الواقعة ضمن منطقة المعامير من المنامة والمقدره 
مساحتها 650000 قدم ويحدها من الشمال الشارع ثم بيت عيسى عبد هللا علي ومن الشرق بيت حجي 
محمد هال وبيت حاجي علي حســين عاشــور ومن الجنوب بيت حاجي حســن دهوم وبيت حاجي عبد 
هللا الحمادي ومن الغرب بيت منصور محمد عبد الحسين وبيت سيد جعفر وذلك بما ال اليهم عن طريق 
االرث الشــرعي من مورثهم حســن عيســى الشيخ حسن الشــيخ احمد المتوفي بتاريخ 2013/9/14 وذلك 

بحصص محددة بموجب الفريضة الشرعية رقم 1126/2016
لــذا فــان كل مــن لديــه اعتــراض علــى طلــب المدعييــن ان يتقــدم لهــذه المحكمــة بطلــب مشــفوع باوجــه 

اعتراضه وقد حددت المحكمة جلسة   2020 /06/22  لنظر الدعوى

القيد : 1-50368
التاريخ : 17/06/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )CR2020-87724( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

  تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد/ حســين الكعبــي مــن مكتــب كــرو بــي إج شــركة تضامــن مهنيــة نيابة عن 

المالك ل سوق السفريات )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم

 50368-1يطلب تحويل المؤسســة المذكورة إلى شــركة الشــخص الواحد وذلك 
بعد تنازل مالكها الســيد / ابراهيم داود ابراهيم نونو إلى المالك الجديد الســيد / 

فؤاد داود ابراهيم نونو ، برأس مال وقدره 10000 دينار بحريني.

القيد : 1-103758
التاريخ : 17/06/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )0000( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيدة / جنــان عبدالرحمــن أحمــد الشــتر المالــك ل أريــا للتجــارة والمقاوالت 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 103758-1 يطلــب تحويــل 
المؤسســة المذكورة إلى شــركة الشــخص الواحد ، برأس مال وقدره 100000 

مائة ألف دينار لتصبح مملوكة إلى السيد طال عادل محمد أحمدي. 

القيد:  63564
التاريخ : 18/06/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )89469( لسنة 2020
بشأن  تغيير اإلسم التجاري لشركة انسايكلو ميديا لإلعالن ذ.م.م

  تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
أنــس العــدوي نيابــة عن الســادة أصحاب شــركة انســايكلو ميديا لإلعــان ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم 63564، طالبين تغييراإلسم التجاري
من :  شركة انسايكلو ميديا لإلعان ذ.م.م

ENCYCLOMEDIA ADVERTISING CO W.L.L
إلى: رود سايد بوردز ادفيرتايزينغ ذ.م.م

ROADSIDE BOARDS ADVERTISING W.L.L    
فعلــى كل مــن لديه اعتــراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة الشــركاء فــي شــركة إم تــي فــود ذ.م.م ، المســجلة بموجــب القيد رقم 
103506-1، طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة 
تضامن بحرينية برأس مال وقدره عشــرون ألف دينار بحريني )20000 دينار 

بحريني(، بين كل من:

1.   توفيق عبدهللا ذياب العامري

2.    مسعود سعيد سعد معيض       

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-82654 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:  مهجة سعد يوسف الخشرم 

االسم التجاري الحالي: روزايت للرخام

االســـــم التجـــاري الجديد: روزايت هوم لألثاث المنزلي

قيد رقم: 29106-3
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حزام أخضر ثعباني يرتوي بماء المجاري... خايس!
مـــــرتـــــع لــــلــــحــــشــــرات والـــــــــروائـــــــــح الــــكــــريــــهــــة تــــــــــــزداد لــيــا

مواطن لـ “^”: ألغوا طلبي بحجة امتالكي لتمويل عقاري
ــه ــ ــب ــ ــل ــ آمــــــــــــــــاً مــــــــــن وزيــــــــــــــــر اإلســــــــــــكــــــــــــان الـــــــنـــــــظـــــــر فــــــــــي ط

ناشــد مواطــن بحرينــي وزيــر اإلســكان ووزارة اإلســكان بالنظــر إلــى طلبــه نظرا للظــروف الصعبــة التي يعيشــها هو 
وعائلتــه ومنــذ فتــرة طويلــة، مــا أثــر على حياتهــم ونفســيتهم، راجيا النظــر إلى طلبه، بعــد أن عجز مــن التواصل مع 
مســؤول بالوزارة لحل ما وقع عليه من ظلم وإجحاف بحقه وحق عائلته وأوالده، ويقول في مناشــدته: “أنا مواطن 
بحريني أعيش مع عائلتي المكونة من 5 أشــخاص في شــقة صغيرة، ويرجع أول طلب إســكاني لي إلى العام 2005 
ونتيجة الحتساب راتب الزوج والزوجة اضطررت لتغيير الطلب أكثر من مرة آخرها طلب لتمويل بناء أرض ورقمه 
2020l00084، أرجــو مــن وزارة اإلســكان إزالــة المعوقات وتســريع منحــي تمويل البناء خاصة مع تعــذر التواصل مع 

المسؤولين في الوزارة بسبب جائحة كورونا”.

لـــي  طلـــب  “أول  المواطـــن  ويوضـــح 
فـــي وزارة اإلســـكان كان العام 2005، 
وعائلتـــي  أنـــا  النتظـــاري  ونتيجـــة 
لســـنوات عديدة وعدم توزيع الوزارة 
لقســـائم سكنية لجأت بعد 10 سنوات 

إلـــى شـــراء أرض العـــام 2015م مـــن 
العقاريـــة،  القـــروض  خـــال خدمـــات 
وبفضل مـــن هللا وبركاته فقد تمكنت 
مـــن االنتهـــاء مـــن القـــرض فـــي العام 
جميـــع  علـــى  الحصـــول  مـــع  2019م 

المستندات التي تؤكد ذلك”.
وتابـــع “مـــع نهاية العـــام 2019م وعند 
التقدم بطلب تغيير الطلب االســـكاني 
إلـــى طلـــب تمويـــل بنـــاء، طلـــب مني 
ضـــرورة  اإلســـكان  وزارة  موظفـــو 

إعداد الخرائط الهندســـية واستخراج 
 )NC/853/2019( رخصة بناء ورقمها
وأصدار عنوان األمر الذي كلفني مبلغ 
ألف دينار تقريبا، وذلك لكي أســـتطيع 

تغيير الطلب االسكاني”.
ويـــردف “وعنـــد االنتهـــاء مـــن جميـــع 
المتطلبات واالنتظار طويا للحصول 
علـــى موعد لمقابلة موظفي اإلســـكان 
طلبـــوا منـــي توقيـــع اســـتمارة طلـــب 
إلغاء خدمة إســـكانية ســـابقة ألتمكن 
مـــن التقـــدم لطلب تمويل بنـــاء وذلك 
فـــي تاريـــخ 5 مـــارس 2020م، ورقـــم 

.”)2020L00084( الطلب الجديد هو

ويمضـــي قائا “بعـــد مراجعـــة الطلب 
يخبرنـــي  وهـــو  بالموظـــف  تفاجـــأت 
اإلســـكاني  طلبـــي  رفـــض  تـــم  بأنـــه 
عقـــاري  لقـــرض  اســـتماكي  بحجـــة 
ســـابق، وأخبرته بـــأن القـــرض متعلق 
بنفـــس األرض التي أرغـــب بالحصول 
علـــى تمويـــل البنـــاء لها، ولـــدي جميع 
اإلثباتـــات المطلوبـــة، ولكن ولألســـف 
لم أتمكن من الحديث مع أي مسؤول 
في الـــوزارة على الرغم من اتصاالتي 
ومراجعتي للوزارة في الوقت الراهن 
بسبب ظروف فيروس كورونا حفظنا 

هللا وإياكم منها”.

ويختتـــم وبمعانـــاة وغصة ألـــم كبيرة 
“أرجـــو مـــن جريدتكـــم الغـــراء، نشـــر 
علـــى  الضـــوء  وتســـليط  مناشـــدتي 
مشـــكلتي والحالـــة المأوســـاوية التي 
نعيشـــها أنا وأســـرتي حاليـــا، لعل هذه 
المناشـــدة تصـــل إلـــى وزير االســـكان 
أو المســـؤولين بالـــوزارة لمـــا تعودنـــا 
مـــن دعم من جريدتكم ومســـاندة كل 
المواطنين وتقديم يد المســـاعدة لكل 
محتـــاج في هـــذا الوطن، وأنـــا أنتظر 
رد المســـؤولين علنـــي أجـــد الحل من 

خالكم”.
البيانات كاملة لدى المحرر

local@albiladpress.com
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إبراهيم النهام

بدور المالكي

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

رصدت عدســة “البالد” شــريطا أخضر من الحشــائش الطويلة واألعشــاب 
بشــكل أقــرب للثعبانــي بمدينــة حمــد )مجمــع 1215( بالقــرب مــن الشــارع 
الرئيــس المفضــي إلــى الزالق، وهي تغرق بكميــات كبيرة من مياه الصرف 

الصحي وعلى مسافة تصل إلى مئات األمتار.

وأخـــذت هـــذه المياه اآلســـنة شـــكل 
التجمعـــات الراكـــدة فـــي كثيـــر مـــن 
أطراف هذا الشـــريط، مخلفة أنواعا 
مختلفـــة مـــن الفطريـــات والطحالب 
المقـــززة، كما وتنبعـــث منها ليا، كما 
ذكـــر مواطنـــون، بين الحيـــن واآلخر 
روائـــح كريهـــة ومقـــززة ومزعجـــة، 

تزداد بشهور الصيف.
ولوحـــظ أيضـــا أنهـــا أصبحـــت مكبـــا 

والشـــخصية،  المنزليـــة  للنفايـــات 
التـــي نمـــت عليها الطحالـــب الداكنة 
والحشـــرات، بغيـــاب أي حاجـــز آمن 
المنطقـــة  عـــن  القنـــاة  هـــذه  يفصـــل 
ســـلم  باســـتثناء  بهـــا،  المحيطـــة 
بـــاألرض  يربطهـــا  قديـــم  حديـــدي 
الفضاء المقابلة التي تفضي للشارع 
الرئيـــس، ولمعلـــب ترابـــي مخصص 

لكرة القدم.
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بإســناد من مدفعيــة التحالــف... ميليشــيات الحوثي تتكبد خســائر كبيــرة في صعدة

مقترح سعودي إلنهاء الخالف بين حكومة اليمن و”االنتقالي”

قدمــت الســعودية، أمــس الخميــس، مقترحــا إلنهــاء الخالف بين الحكومــة اليمنية الشــرعية والمجلس االنتقالي، بحســب وكالــة رويترز. وذكرت 
الوكالة أن المقترح الســعودي يتضمن وقف التصعيد والقتال في أبين، وإلغاء المجلس االنتقالي لإلدارة الذاتية. كما يشــمل المقترح الســعودي 

تعيين الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في عدن.

تشـــكيل  أيضـــا  المقتـــرح  وتضمـــن 
حكومـــة يمنيـــة جديـــدة بعـــد إعـــادة 

انتشار قوات الطرفين.
وحسب رويترز، كشفت 3 مصادر أن 
السعودية اقترحت إطار عمل إلنهاء 
المواجهة األخيرة فـــي جنوب اليمن 
تحـــت مظلـــة التحالـــف الـــذي تقوده 

المملكة.
بيـــن  ســـابقة  اشـــتباكات  وكانـــت 
الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس 
إلـــى  أدت  قـــد  الجنوبـــي  االنتقالـــي 
تعقيد مساعي األمم المتحدة إلنهاء 
الصـــراع المدمـــر الذي يشـــهده اليمن 
وحمايـــة قطـــاع الصحـــة المتعثر من 
وباء كوفيـــد19- الناجم عن فيروس 

كورونا.
وفي أبريل أعلـــن المجلس االنتقالي 
الجنوبـــي الحكـــم الذاتـــي فـــي عدن، 
اليمنيـــة  للحكومـــة  المؤقـــت  المقـــر 
الشـــرعية، وفـــي مناطـــق أخـــرى في 
الجنوب، األمر الذي يفتح الباب أمام 

تجدد العنف.
علـــم  علـــى  مصـــادر   3 وأفـــادت 
قدمـــت  الريـــاض  أن  بالتطـــورات 
القتســـام  اتفـــاق  لتنفيـــذ  اقتراحـــا 
الســـلطة توســـطت فيـــه الرياض في 

نوفمبر الماضي، لكن تنفيذه تعثر.
ويدعـــو االقتـــراح إلى وقـــف إطالق 
وإلـــى  أبيـــن  محافظـــة  فـــي  النـــار 
إلغـــاء المجلـــس االنتقالـــي الجنوبـــي 
ذلـــك يعيـــن  الطـــوارئ. وبعـــد  حالـــة 
الرئيـــس اليمنـــي عبـــد ربـــه منصـــور 
هـــادي محافظـــا ورئيســـا لألمـــن في 
للـــوزراء؛  رئيســـا  ويختـــار  عـــدن، 
بهدف تشـــكيل حكومة يشـــارك فيها 
يســـحب  ثـــم  االنتقالـــي،  المجلـــس 
المجلـــس االنتقالـــي قواتـــه من عدن 

ويعيد نشـــرها في أبيـــن على أن يتم 
تشكيل الحكومة بعد ذلك.

وقـــال اثنـــان مـــن المصـــادر لرويتـــرز 
إن المجلـــس االنتقالي يريد تشـــكيل 

الحكومة قبل نقل قواته.
وكان الحوثيـــون قـــد اســـتولوا علـــى 
الحكم في صنعاء وأخرجوا حكومة 
هـــادي الشـــرعية فـــي أواخـــر 2014، 

األمر الذي دفع التحالف للتدخل.
الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد  والثالثـــاء، 
علـــى  الحضرمـــي،  محمـــد  اليمنـــي، 
ضرورة اتخـــاذ إجراءات من مجلس 
الحوثييـــن،  علـــى  للضغـــط  األمـــن 
األنبـــاء  وكالـــة  نقلتـــه  مـــا  بحســـب 

اليمنية.
وقال في لقاء عبر الفيديو مع سفراء 
الـــدول الخمس الدائمة العضوية في 
وبريطانيـــا  )أميـــركا  األمـــن  مجلـــس 

إن  وفرنســـا(،  والصيـــن  وروســـيا 
الســـفراء شـــددوا على ضرورة تنفيذ 
اتفـــاق الريـــاض وبذل كافـــة الجهود 
مـــن أجـــل عـــودة األمـــن واالســـتقرار 

للعاصمة المؤقتة عدن.
قـــوات  أعلنـــت  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
الخميـــس،  أمـــس  اليمنـــي،  الجيـــش 
أنهـــا، وبإســـناد مـــن مدفعيـــة تحالف 
دعـــم الشـــرعية، كبـــدت ميليشـــيات 
كبيـــرة  االنقالبيـــة خســـائر  الحوثـــي 
وأحبطـــت  واألرواح،  العتـــاد  فـــي 
عمليـــة تســـلل والتفـــاف قامـــت بهـــا 
الميليشـــيات فـــي مديريـــة الصفـــراء 
بمحافظـــة صعـــدة، المعقـــل الرئيـــس 
للحوثيين أقصى شمالي البالد. وأكد 
قائـــد “لـــواء حـــرب 1” فـــي الجيـــش 
اليمنـــي، العميـــد محمـــد الغنيمي، أنه 
تـــم محاصـــرة ميليشـــيات الحوثـــي 

االنقالبية من ثالثة محاور في جبال 
الغرابة والجربة والمقصوص ومثلث 
الصفـــراء مـــن اتجـــاه تبـــاب الكازمي 
وعارف ومن اتجاه مســـطرة مكحله، 
بعـــد محاولتهـــم التســـلل وااللتفـــاف 
على مواقع الجيش الوطني. وأشـــار 
الغنيمـــي إلـــى أن مروحيـــات تحالف 
دعـــم الشـــرعية اســـتهدفت تعزيزات 
قادمـــة من جبـــل رهـــوان ووادي عار 
كانت تحاول استقدام عناصر إلسناد 
الميليشـــيات، بحســـب مـــا نقلته عنه 

وكالة األنباء اليمنية الرسمية.
يذكـــر أن الجيـــش اليمنـــي، مدعومـــًا 
الشـــرعية،  دعـــم  تحالـــف  بقـــوات 
يخـــوض عمليات عســـكرية في أكثر 
معقـــل  فـــي  قتاليـــة  محـــاور   8 مـــن 
محافظـــة  بمديريـــات  الحوثييـــن 

صعدة.

دبي ـ العربية نت

من جبهة صعدة

واشنطن، سيول - رويترز

وزارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول  قـــال 
الدفاع األميركية )البنتاغون(، أمس 
الخميس، إن أنشطة كوريا الشمالية 
فـــي األيـــام القليلـــة الماضيـــة تظهـــر 
أن بيونـــغ يانغ ال تـــزال تمثل تهديدا 
“غير عادي” لمنطقة آســـيا والمحيط 
الهادي. وأضاف ديفيد هيلفي القائم 
بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون 
الهنـــدي  المحيطيـــن  منطقـــة  أمـــن 
والهادي في تصريحات للصحافيين: 
“كما جرى تذكيرنا بشـــكل صارخ في 
األيام القليلة الماضية، ال تزال كوريا 
الشـــمالية تمثـــل تهديـــدا غيـــر عادي 

للمنطقة يتطلب حذرنا المستمر”.
وُيجـــري كبير المفاوضيـــن النوويين 
فـــي كوريـــا الجنوبيـــة محادثات مع 
أمـــس  واشـــنطن،  فـــي  مســـؤولين 
الخميس، وســـط احتـــدام التوتر مع 
كوريا الشـــمالية بعدما نسفت مكتب 
وهـــددت  الكوريتيـــن  بيـــن  اتصـــال 
بتحرك عســـكري. وتأتـــي زيارة كبير 
المفاوضيـــن لـــي دو-هـــون بعـــد أيام 
مـــن تفجيـــر كوريا الشـــمالية لمكتب 
االتصال الواقع في كايســـونج قرب 
الحدود مع كوريا الجنوبية وإعالنها 

نهاية الحوار مع الجنوب.

البنتاغون: كوريا الشمالية تمثل تهديدا “غير عادي”

القاهرة - وكاالت

أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة المصـــري 
سامح شكري، أمس الخميس، أن 
األمـــور فـــي قضية “ســـد النهضة” 
مع إثيوبيا تأزمت بســـبب التعنت 

اإلثيوبي. 
وقال فـــي تصريحات خالل لقائه 
“األمـــور  إن:  اليونانـــي  نظيـــره 
تأزمـــت نتيجة التعنـــت اإلثيوبي 
علـــى الرغم مما أبدته القاهرة من 
جديـــة للتوصل إلى اتفـــاق عادل 
ومتـــوازن يراعي مصالـــح الدول 

الثالث”.
وحذر الوزير المصري من خطورة 
أي تحـــرك أحـــادي قبـــل التوصـــل 

إلى اتفاق بين الدول الثالث.
وكانـــت وزارة الري والموارد 

المائيـــة الســـودانية قـــد 
أعلنت أن اللجان الفنية 

بين مصر  والقانونيـــة 

اجتمعـــت  وإثيوبيـــا  والســـودان 
ســـعيا للتوصـــل لحلـــول مرضيـــة 

وعادلة حول القضايا الخالفية.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنـــه “رغم 
التقـــدم المعتبر الـــذي تم تحقيقه 
المتعلقـــة  الفنيـــة  الجوانـــب  فـــي 
بملء وتشغيل سد النهضة، إال أن 
الخالفات في الجوانب القانونية 
كشـــفت عـــن خالفـــات مفاهيمية 
حقيقيـــة بيـــن األطـــراف الثالثـــة 
حول عدد من القضايا على رأسها 
مـــدى إلزاميـــة االتفـــاق وآلية حل 
النزاعـــات وعدم ربط االتفاق بأي 
اتفاقات أخرى باعتبار أن االتفاق 
يتعلـــق  أن  يفتـــرض  الحالـــي 
بملء وتشغيل السد وليس 
الميـــاه  بتقاســـم حصـــص 

بين الدول الثالث”.

مصر تحذر من أي تحرك أحادي حول “سد النهضة”

عواصم ـ وكاالت

دفـــع “الجيـــش الوطنـــي الليبـــي” بقيـــادة 
المشـــير خليفة حفتر بتعزيزات عسكرية 
نحو محور شـــرق مدينـــة مصراتة، تحت 
إشـــراف ونيـــس بوخمـــادة، آمـــر القـــوات 
“الجيـــش  وكان  “الصاعقـــة”.   الخاصـــة 
الوطنـــي الليبي” أعلن أمـــس، أن المنطقة 
الممتـــدة مـــن وادي جـــارف إلـــى منطقـــة 
الوشـــكة غربـــا تعتبـــر “منطقـــة عمليـــات 
عســـكرية”. ودعا الجيـــش في بيان جميع 
المواطنيـــن إلـــى عـــدم التواجـــد في هذه 
المنطقـــة مع أخذ الحيطة والحذر. وتأتي 
تحـــركات “الجيـــش الليبي” فـــي ظل دفع 
قوات حكومة الوفاق بتعزيزات عسكرية 
إلى منطقة الهالل النفطي شـــرق ســـرت. 
من جانـــب آخر، أعلنـــت وزارة الخارجية 
المصريـــة، أن الجهـــود المصريـــة نجحت 
فـــي اإلفـــراج عـــن 23 عامـــال مصريـــا تـــم 
احتجازهم من جانب إحدى المليشـــيات 

ليبيـــا.  غـــرب  الشـــرعية  غيـــر  المســـلحة 
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وصـــرح 
المصريـــة أحمـــد حافـــظ، بـــأن االتصاالت 
أسفرت عن سرعة اإلفراج عن المواطنين 
المصريين المحتجزيـــن وتأمين عودتهم 
إلى أرض الوطن، وذلك في إطار التعاون 
مع األشقاء في ليبيا وانطالقا من حرص 

وســـالمة  أمـــن  علـــى  المصريـــة  الدولـــة 
مواطنيها في الداخل والخارج.

وناشـــد المصريين المتواجدين باألراضي 
الليبيـــة توخـــي أقصـــى درجـــات الحيطة 
والحـــذر، واالبتعـــاد عـــن مناطـــق التوتـــر 
ســـالمتهم  علـــى  حرصـــا  واالشـــتباكات 

وذويهم.

القاهرة تحذر المصريين فــي ليبيا بعد تحرير 23 محتجزا
“الجيش الليبي” يرسل تعزيزات عسكرية قرب مصراتة

عواصم ـ وكاالت

أدانـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية، أمـــس الخميس، وشـــجبت 
العدوان اإليراني - التركي على األراضي العراقية.

ووصـــف بيـــان صـــادر عـــن وزارة الخارجيـــة الســـعودية التدخل 
اإليراني - التركي في العراق بأنه “انتهاك سافر”.

وأضـــاف البيـــان أن “الســـعودية تؤكد وقوفها إلـــى جانب العراق 
لحفظ سيادته وأمنه”.

مـــن جانبهـــا، اســـتدعت وزارة الخارجية العراقيـــة، صباح أمس، 
الســـفير اإليراني لدى جمهورية العراق وسّلمته مذكرة احتجاج، 
علـــى القصف المدفعي اإليراني الـــذي تعّرضت له قرى حدودّية 
في )مرتفعات آالنة( التابعة لمدينة حاج عمران بمحافظة أربيل 
يوم الثالثاء الماضي وما تســـّبب به من خســـائر مادية، وأضرار 
بالممتلكات، عالوة على بث الخوف بين اآلمنين من ُسّكان تلك 
المناطق. كما استنكرت وزارة الخارجية العراقية بأشد العبارات 
معـــاودة تركيا انتهاك حرمـــة البالد وســـيادتها بقصف ومهاجمة 

أهداف داخل حدود البالد.
كمـــا اســـتدعت الخارجيـــة العراقية الســـفير التركي فـــي العراق 
ُمجّددا أمس الخميس، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، 

داعية إلى الكف عن مثل هذه األفعال االستفزازية.

وفـــي تغريدة له، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
إن “الصواريـــخ التـــي اســـتهدفت )الجندي المجهـــول( في بغداد، 
تســـعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمٌر ال تهاون فيه”. 
 وأضـــاف “لـــن أســـمَح لجهـــاٍت خارجـــة علـــى القانـــون باختطاف 
العراق مـــن أجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع إلدامة مصالحها. 
و ماضـــون فـــي عهدنـــا لشـــعبنا بحماية الســـيادة، وإعـــالء كرامة 

الوطن والمواطن”.

اســتدعاء ســفيري أنقرة وطهــران... والكاظمي يتعهد بحماية الســيادة
السعودية تدين “العدوان التركي واإليراني” على العراق

واشنطن ـ وكاالت

للرئيـــس  الســـابق  المستشـــار  قـــال 
األميركـــي لشـــؤون األمـــن القومي، 
جون بولتـــون، أمـــس الخميس، إن 
دونالد ترامب “غير مؤهل لمنصب” 
الرئاســـة، وذلـــك قبل صـــدور كتابه 
بشـــأن مهامـــه فـــي البيـــت األبيـــض 
بولتـــون  وقـــال  المقبـــل.  األســـبوع 
فـــي معـــرض حديثـــه عـــن ترامـــب، 
فـــي مقابلة مـــع قناة “إيه بي ســـي” 
أنـــه مؤهـــل  أعتقـــد  “ال  اإلخباريـــة: 
للمنصـــب. ال أعتقد أن لديه الكفاءة 
وتســـعى  المنصـــب”.  هـــذا  لتولـــي 
إدارة ترامـــب جاهـــدة لوقـــف نشـــر 
مذكـــرات “ذا رووم ويـــر إت هابنـــد: 
وايت هاوس ميموار” )المكان الذي 
حـــدث فيه ذلـــك: مذكـــرات البيت 

الكتـــاب  أن  مؤكـــدة  األبيـــض(، 
معلومـــات  يتضمـــن 

مصنفة سرية للغاية.

ومن المقرر نشـــر كتاب بولتون في 
23 يونيو الجاري.

آنـــد  ســـايمون  نشـــر   دار  وذكـــرت 
أن  صحفـــي،  بيـــان  فـــي  شوســـتر، 
كتاب بولتون يقدم شـــهادة مطلعة 
غيـــر  القـــرار  صنـــع  “عمليـــة  عـــن 
للرئيـــس  والمتخبطـــة”  المتســـقة 

دونالد ترامب.
وفي الكتاب الذي ُنشرت مقتطفات 
منـــه فـــي ثـــالث صحـــف، األربعاء، 
كتـــب بولتون أن ترامـــب طلب من 
الرئيـــس الصينـــي شـــي جيـــن بينغ 

المساعدة في إعادة انتخابه.
وأعـــرب ترامب عن دعمه لسياســـة 
بكيـــن القاضيـــة بالســـجن الجماعي 
لمســـلمي األويغـــور واألقليـــات 
أن  إلـــى  مشـــيرا  األخـــرى، 
الرئيس يظهر جهال كبيرا 

لمسائل العالم.

بولتون: ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة
بروكسل ـ رويترز

أعلن أمين عام حلف شـــمال األطلسي 
)الناتـــو( أمس الخميـــس، فتح تحقيق 
بشـــأن الحادثة التي نددت بها فرنســـا 
مـــع ســـفن تركية خالل عمليـــة تدقيق 
بموجـــب حظر تســـليم األســـلحة الذي 

تفرضه األمم المتحدة على ليبيا.
ينـــس  للحلـــف  العـــام  األميـــن  وقـــال 
لـــوزراء  اجتمـــاع  بعـــد  ســـتولتنبرغ 
دفـــاع دول األطلســـي، إن “الســـلطات 
العســـكرية لحلف األطلســـي ســـتحقق 
بهـــدف توضيـــح الوضع” فيمـــا يخّص 

هذه الحادثة.
وأضـــاف ســـتولتنبرغ أن حلـــف الناتو 
“يدعـــم قـــرارات مجلس األمن بشـــأن 

السياســـي  المســـار  ليبيـــا ويســـاند 
لحـــل األزمة تحت إشـــراف األمم 

المتحدة”.
اجتمـــاع  وخـــالل 

الناتو اليوم عّطلت 

تركيا التوافق حول مخططات الحلف 
للدفاع عن أوروبا الشرقية.

يذكر أن لحلف الناتو مخططات يجري 
تحديثها اآلن، تســـمى “مخططات الرد 
التدريجـــي” وتهدف للدفـــاع عن دول 
شـــرق أوروبـــا األعضـــاء بالحلـــف، في 

مواجهة الخطر الروسي.
هـــذه  علـــى  المصادقـــة  وتقتضـــي 
الـــدول  بيـــن  التوافـــق  المخططـــات 
األعضـــاء الــــ30 فـــي الناتـــو. وتعّطـــل 

تركيا منذ مدة هذا التوافق.
فـــي ســـياق آخر، قـــال ســـتولتنبرغ إن 
وزير الدفاع األميركي مارك اسبر أبلغ 
حلف الناتو أن الواليات المتحدة تنوي 

خفض عدد قواتها في ألمانيا.
وتنوي الواليات المتحدة ســـحب 
10 آالف جنـــدي مـــن قواتهـــا في 
ألمانيـــا وزيادة أعـــداد قواتها 

المتمركزة في بولندا.

األطلسي سيحقق مع تركيا بشأن واقعة المتوسط

الكويت تسمح بدخول سفينة 
إيرانية بحًثا عن مفقودين

الكويت ـ كونا

ـــول ســفــيــنــة  ــدخـ ــ ســمــحــت الـــكـــويـــت ب
إيرانية لمياه البالد الدولية للبحث عن 

مفقودين إيرانيين.
وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية 
ــة األنـــبـــاء  ــالـ ــن وكـ ــقــال عـ ــكــويــتــيــة، ن ال
ــأتــي ضمن  ت الــخــطــوة  أن  الــكــويــتــيــة، 
ــكــويــت بــالــقــوانــيــن الــدولــيــة  ــزام ال ــتـ الـ

والتعاون في عمليات اإلنقاذ.
السفينة  أن دخول  المسؤول  وأوضــح 
القوة  من  كامل  وإشـــراف  برفقة  جــاء 
الـــبـــحـــريـــة وقـــــــوات خـــفـــر الـــســـواحـــل 

الكويتية.

عودة المصريين المحتجزين في ليبيا
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي



ومنتخبنـــا  النجمـــة  العـــب  تلقـــى 
الوطني لكرة اليد علي ميرزا عرضين 
خليجيين يبديان رغبتيهما في ضمه 

لصفوفهما للموسم الرياضي المقبل.
أن  ســـبورت”  “البـــاد  مصـــدر  وأكـــد 
نادي الشـــارقة اإلماراتي أبدى رغبته 
الجادة فـــي تجديد التعاقد مع ميرزا 
بعدما مثل صفوفه بالموســـم الجاري 
حتـــى ما قبل التوقف لوبـــاء كورونا، 
خصوًصا أن الاعب قدم مســـتويات 
أكثـــر مـــن رائعـــة، ســـاهم مـــن خالها 
بجانب زمائـــه الاعبين في تحقيق 
علـــى  المتقدمـــة  والمراكـــز  األلقـــاب 

الصعيد المحلي والخارجي.
وبيـــن المصـــدر أن ميرزا الـــذي الزال 
علـــى ذمـــة عقـــد الشـــارقة باعتبار أن 
الموســـم لم ينته حتى اآلن، سيدافع 

عـــن ألـــوان الفريـــق اإلماراتـــي فيمـــا 
تبقـــى مـــن منافســـات الـــدوري الـــذي 
ظفـــر بـــه “الملك” قبل جوالت ســـابقة 
من انتهائه، إضافة لبطولة الكأس، إذ 
من المقرر اســـتئناف المســـابقات في 

شهر سبتمبر المقبل.
وأشـــار مصدرنا إلى أن نادي الشارقة 

قد يجـــد صعوبة كبيرة فـــي الحفاظ 
النـــادي  كـــون  ميـــرزا؛  علـــي  علـــى 
الخليجـــي هـــو اآلخر يســـعى لخطف 
توقيعـــه واالســـتفادة مـــن خدماتـــه، 
وتحرك فعلًيـــا بفتح باب المفاوضات 
الفتـــرة  فـــي  مباشـــرة  الاعـــب  مـــع 

الماضية.

علي ميرزا

الالعب مستمر مع “الشارقة اإلماراتي” حتى انتهاء عقده
علي ميرزا يتلقى عرضين خليجيين

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

بترشـــيح مـــن االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
مباريـــات  مراقبـــي   3 شـــارك  القـــدم، 
بحرينيين في ورشة عمل )معايير اإلدارة 
نظمهـــا  التـــي  للمباريـــات(،  االحترافيـــة 
االتحـــاد الكويتي لكرة القدم عبر وســـائل 

االتصال المرئية عن بعد.
المراقبـــون  الورشـــة  فـــي  وشـــارك   
البحرينيون: وليد عصام، ســـعد العيســـى 

ومحمد الظاعن.
يومـــي  مـــدار  علـــى  الورشـــة  وأقيمـــت 
16 و17  الموافقيـــن  الثاثـــاء واألربعـــاء 
يونيـــو الجـــاري، وحاضـــر فيهـــا المحاضر 

اآلسيوي، السعودي سلمان النمشان.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من قبل 
مرشـــحي اتحـــادات الكويـــت والبحريـــن 
ولبنـــان وعمـــان والســـعودية واإلمـــارات 
العـــام  األميـــن  قـــال  بـــدوره،  والعـــراق.  
لاتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم إبراهيم 

البوعينين “إن مشاركة المراقبين الثاثة 
إطـــار  ضمـــن  تأتـــي  العمـــل  ورشـــة  فـــي 
التعـــاون الوثيـــق مـــع االتحـــاد الكويتـــي 
لكرة القدم”، مشيًرا إلى تفعيل توجيهات 
رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن خليفة بن 
أحمـــد آل خليفة فـــي االهتمام بالعنصري 
البشري على المســـتويين اإلداري والفني 
بتســـخير أشـــكال الدعـــم والســـبل كافـــة 

الكفيلة بتطور ورقي العمل باالتحاد. 

العيســـى  وســـعد  عصـــام  وليـــد  وقـــدم   
ومحمد الظاعن شكرهم لرئيس وأعضاء 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم؛ علـــى منحهـــم الفرصة للمشـــاركة 
فـــي مثل هـــذه الـــورش، التي تعـــد عاماً 
مساهًما في تطوير الكوادر البشرية على 
مستوى إدارة المباريات بصفة احترافية، 
كما قدموا شـــكرهم لألمين العام لاتحاد 
البحريني لكـــرة القدم على دعمه للكوادر 

اإلدارية.

وليد عصام محمد الظاعنسعد العيسى

نظمها االتحاد الكويتي لكرة القدم عبر وسائل االتصال المرئية عن بعد
مشاركة بحرينية بورشة معايير اإلدارة االحترافية للمباريات
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يــود “البــاد ســبورت” توضيــح جزئيــة فــي الموضــوع الــذي 
نشــره قبــل أيام، المتمثل في الحديــث المصور لحارس فريق 
النجمة ومنتخبنا الوطني لكرة اليد محمد عبدالحسين حول 

اإلصابة الملمة به.

إذ إن الحـــارس عبدالحســـين 
القـــى كل الدعـــم المعنوي من 
فـــي  المعنيـــة  الجهـــات  قبـــل 
الســـلك الرياضـــي فـــي الفترة 
الماضيـــة، وتـــم عرضـــه علـــى 
أطبـــاء وأكثر من بروفيســـور 
مختـــص مـــن داخـــل وخـــارج 
البحرين وعلى أعلى مستوى 
فـــي اإلصابـــة الحاصلـــة فـــي 
دون  لكـــن  الحـــارس،  رجـــل 
جـــدوى؛ كونها صعبة ومعقدة 

للغاية.
قبـــل  مـــن  إجماعـــا  أن  كمـــا 
الجانب  فـــي  االختصاصييـــن 
الطبـــي الذيـــن اطلعـــوا علـــى 
إصابـــة عبدالحســـين، ذكـــروا 
مـــن  الجراحـــي  التدخـــل  أن 
شـــأنه أن يمنـــع الحـــارس من 

االســـتمرار فـــي الرياضة، وأن 
االســـتمرار بهذه الوضعية مع 
أخذ “اإلبر” واألدوية هو الحل 

المتوافر حالًيا.

الحارس عبدالحسين القى الدعم إلصابته

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية:

عقـــدت اللجنـــة المنظمة لـــدورة األلعاب 
 )2020 طوكيـــو  )أولمبيـــاد  األولمبيـــة 
 ،2020 يونيـــو   17 األربعـــاء  صبـــاح 
اجتماعا تنســـيقيا مع اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة عبر تقنية االتصـــال المرئي، 
العـــام محمـــد حســـن  بحضـــور األميـــن 
النصـــف، مديـــر دائرة العاقـــات العربية 
دائـــرة  مديـــر  جاســـم،  فجـــر  والدوليـــة 
تطويـــر األداء الرياضي مـــادن الوناس، 
مدير البعثة حمد بوحجي ورئيس قسم 

التضامن األولمبي مريم مردانه.
وتطـــرق االجتماع إلى شـــرح موجز عن 
أهـــم العوامـــل التـــي أدت إلـــى تأجيـــل 
أولمبيـــاد طوكيـــو 2020 للعـــام المقبـــل 
2021، ومـــدى تأثيـــر ذلـــك القـــرار علـــى 
اللجـــان األولمبيـــة الوطنية في مختلف 

اســـتعدادات  حيـــث  مـــن  العالـــم  دول 
اللجان والمعسكرات التدريبية الخاصة 
التأهيليـــة  والتصفيـــات  بالاعبيـــن 
والنواحي األخرى كافة. وأشـــاد األمين 
قبـــل  مـــن  المبذولـــة  بالجهـــود  العـــام 
اللجنـــة المنظمـــة، مبديا تفهمـــه الكامل 
لقـــرار التأجيـــل الذي يهـــدف إلى صحة 
وســـامة جميـــع الرياضيين فـــي العالم؛ 
بســـبب تفشـــي وبـــاء كورونـــا العالمـــي 
)كوفيـــد - 19(. وتطرق ألهم اإلجراءات 
التي اتخذتها مملكـــة البحرين للتصدي 
لهذا الوبـــاء والحد من جائحـــة كورونا، 
وإلـــى جانـــب ذلـــك تم طـــرح مبـــادرات 
اللجنة األولمبيـــة واإلجراءات المتخذة 
واألنشـــطة  الرياضيـــة  االتحـــادات  مـــع 
للتصـــدي  الصـــدد  هـــذا  فـــي  الرياضيـــة 

لجائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19(.
وناقـــش المجتمعون نقاطـــا عدة تتعلق 
بأولمبيـــاد طوكيـــو 2020، مثـــل ســـكن 
األولمبيـــة  بالقريـــة  الرياضيـــة  الوفـــود 

وكيفية توزيعها بالطريقة المثلى.
وأكـــدت اللجنـــة المنظمة علـــى جاهزية 
جميـــع المرافـــق والماعـــب والمنشـــآت 

الرياضية بنسبة 80 %.
اإلجـــراءات  حـــول  الحديـــث  وتـــم 
والتدابيـــر الوقائيـــة واالحترازيـــة التي 
عنـــد  المطـــارات  فـــي  اتخاذهـــا  ســـيتم 
وصـــول الوفـــود إلـــى اليابـــان للحـــد من 
فايروس كورونا، واستعراض الخدمات 
الطبيـــة كافـــة التـــي ســـتقدمها اللجنـــة 
المنظمـــة، عـــاوة علـــى بعـــض تفاصيل 

حفلي االفتتاح والختام.

استعرضت التدابير الصحية وآخر التحضيرات عبر االتصال المرئي

منظمة أولمبياد طوكيو 2020 تجتمع باللجنة األولمبية
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بالوظيفة ــون  ــره م الــبــحــريــن  ــة  ــاول ط ــع  م ــرار  ــم ــت االس

عرض صــربي لمحمـــد عبـــاس

كشـــف نجـــم منتخبنـــا الوطنـــي ونادي 
البحريـــن لكـــرة الطاولة محمـــد عباس 
عـــن تلقيـــه عرضـــا احترافيا مـــن نادي 
فـــي  للعـــب  الصربـــي   )STK Banat(
صفوفه الموسم المقبل، بعد أن خاض 
معـــه تجربـــة احترافيـــة قبـــل مواســـم 

عدة.
وأضاف عبـــاس لـ “الباد ســـبورت” أنه 
مازال يدرس العرض المقدم له، إذ إنه 
ينتظر قرار عودة المنافســـات ليواصل 
تمثيـــل نـــادي البحرين بعـــد انتقاله من 
ســـار ابتداء من الموسم الجاري 2019 
- 2020، إذ تبقت للفريق مباراة واحدة 
أمـــام ســـار الفائز فيها ســـيتوج ببطولة 

الدوري.
ولـــدى ســـؤالنا إيـــاه عـــن مـــدى رغبتـــه 
في االســـتمرار مع البحريـــن أو العودة 
لســـار أو اللعـــب للنـــادي الصربـــي فـــي 
الموســـم المقبـــل 2020 - 2021، أجاب 

“الزلـــت فـــي مرحلة التفكيـــر، فالعرض 
الصربـــي ال يمنع من مشـــاركتي مع أي 

ناد محلي، إذ يمكنني اللعب مع النادي 
الصربـــي لمدة شـــهرين أو أقل ومن ثم 

العـــودة إلى ارض الوطـــن، واللعب ألي 
نـــاد محلي يعتمد علـــى العرض المقدم 

لي..”.
وذكـــر عبـــاس أن اســـتمراره مـــع نـــادي 
البحريـــن لموســـم إضافـــي ربمـــا يكون 
مرتبـــط بتوفيـــر الوظيفة المناســـبة له 
بعـــد أن حصـــل على قيمة مســـتحقاته 
الموســـم الجـــاري )المقـــدم والرواتـــب 
جهـــود  تتكلـــل  أن  متمنيـــا  الشـــهرية(، 
البحريـــن فـــي حصولـــه علـــى وظيفـــة 
تؤمـــن مســـتقبله، الفتـــا النظـــر إلى أنه 
يملك اســـتغنائه بيده وأن العودة لسار 

واردة كذلك..”.
وأشـــاد عبـــاس بالفترة القصيـــرة التي 
قضاهـــا مع نـــادي البحريـــن، متمنيا أن 
يوفـــق فـــي الحصـــول علـــى الوظيفـــة 
ليســـتمر مع النادي، معربـــا عن اعتزازه 
كذلك بناديه األم سار، الذي ساهم في 
بروزه وتألقه في ماعب كرة الطاولة.

حسن علي

نــادي البديــع علــي حســين الدوســري تمســك ناديــه بالمرشــحين  أكــد رئيــس 
الحالييــن فــي االتحــادات الرياضية المنضوي النادي تحــت مظلتها دون وجود 

أي تغييرات تذكر حتى هذه اللحظة.

وأضـــاف الدوســـري أن النـــادي يمتلـــك 
المناعـــي  عـــارف  هـــم:  مرشـــحين،   3
فـــي اتحـــاد كـــرة القـــدم، طه الشـــمان 
فـــي اتحـــاد الدراجـــات الهوائية وخالد 

الدوسري في اتحاد ألعاب القوى.
ولحيـــن اإلعان عن موعـــد االنتخابات 
مـــن المرجـــح أن يتـــم التمســـك بنفـــس 
بمرشـــحين  الدخـــول  أو  المرشـــحين 
األعضـــاء  لرغبـــة  وفقـــا  وذلـــك  جـــدد 

والمســـتجدات التـــي قـــد تطـــرأ حينها، 
بممثلـــي  وتقديـــره  ثقتـــه  عـــن  معربـــا 
النادي فـــي الفترة الماضيـــة. ولم يعلن 
الدوســـري عما إذا كان النادي ســـيدخل 
رفـــع  اتحـــاد  لـــدى  جديـــد  بمرشـــحين 
األثقـــال واتحاد كـــرة الطاولة. وأوضح 
الدوسري حرص النادي على المشاركة 
بفعالية في برامج االتحادات الرياضية 
مشـــيدا بفـــرق النـــادي كافـــة وتميزهـــا 

الافـــت في بعض األلعـــاب ككرة القدم 
وألعـــاب القوى وكـــرة الطاولة، مشـــيرا 
إلـــى أن عـــدم بـــروز البديـــع فـــي باقـــي 
األلعاب يعود إلى عدم وجود مسابقات 
منتظمة، موضحـــا أن اتحاد الدراجات 

بانتظـــام  دوري  يقيـــم  كان  الهوائيـــة 
ولكـــن المســـابقات توقفـــت منـــذ فتـــرة 
بعـــد أن قـــدم البديع نتائـــج الفتة على 
مســـتوى الفئـــات بالدراجـــات الهوائية. 
البديـــع  تمســـك  النـــادي  رئيـــس  وأكـــد 
بجميع العبي كرة القدم لغاية الموســـم 
الماضي، بعـــد أن وقعت عقودهم لمدة 
ســـنتين، مشيرا إلى أن النادي تعلم من 
التجربـــة الســـابقة، بعدما قامـــت أندية 
عـــدة بالتفـــاوض مـــع العبيـــه بالقســـم 
الثانـــي، عندمـــا كان يلعـــب فـــي دوري 
ناصـــر بن حمد الممتـــاز وكان قريبا من 

الهبوط فخسر عددا من العبيه.

علي حسين الدوسري
الحارس محمد عبدالحسين

ــن ــي ــم ــوس ــم ــم العــــبــــي الـــــكـــــرة ل ــظـ ــعـ الـــتـــوقـــيـــع مـــــع مـ
“البديع” يتمسك بممثليه في االتحادات

البالد سبورت

علي مجيد

محمد عباس

علي مجيد

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي:

عقد مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للجوجيتســـو اجتماعا برئاســـة رضا 
إبراهيـــم منفردي، وذلـــك عبر تقنية 

االتصال المرئي.
الموضوعـــات  االجتمـــاع  ناقـــش  و 
المدرجة على جدول األعمال، إذ تم 
مناقشـــة البرنامج التدريبي لاعبي 
المنتخـــب فـــي الفتـــرة الحالية؛ من 
الجاهزيـــة،  المحافظـــة علـــى  أجـــل 
وذلك عبر التمارين الفردية وتمارين 
اللياقة البدنية، مع خضوع الاعبين 
المصابيـــن للبرامـــج التأهيلية، وتم 
مناقشـــة وســـائل التثقيف الرياضي 
لاعبي المنتخـــب، وكيفية تعاملهم 
مـــع جائحة كورونا “كوفيد 19”، من 
خال اتخاذ اإلجراءات االحترازية 

وصحـــة  ســـامة  علـــى  للمحافظـــة 
الجميع.

 وناقش االجتماع كيفية االستفادة 

مـــن المواقـــع اإللكترونيـــة، من أجل 
الســـابقة  النـــزاالت  علـــى  اإلطـــاع 

للبطوالت المعتمدة.

جانب من االجتماع المرئي

االستفادة من المواقع اإللكترونية لإلطالع على النزاالت السابقة

“الجوجيتسو” يبحث خطة عودة التدريبات والمشاركات
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توقعت شركة يونيفرسال ستوديوز، 
استئناف إنتاج فيلم “جوراسيك 

وورلد: دومينيون” في أوائل يوليو 
)تموز( المقبل، مع استئناف هوليوود 

نشاطها بعد إجراءات عزل عام دامت 
ثالثة أشهر؛ بسبب تفشي فيروس 

الناقــدة ديبــورا يانــغ تتولــى مهمات مديــرة جوائــز النقادكورونا.

ريا تكشف عن ترشيحات جوائز النقاد لألفالم العربية

قائمـــة  عـــن  راشـــد  أبـــي  ريـــا  اإلعالميـــة  أعلنـــت 
لألفـــالم  النقـــاد  لجوائـــز  النهائيـــة  الترشـــيحات 
العربية، الحدث الفريد من نوعه في العالم العربي 
الـــذي ينظمـــه مركز الســـينما العربية ويشـــارك في 
لجنة التحكيم الخاصة به 141 ناقدًا من 57 دولة 
يشـــاهدون األفالم العربيـــة التي تم إنتاجها خالل 
ويقومـــون   Festival Scope موقـــع  عبـــر   2019
بالتصويت لألفضل في فئات الجوائز، ومن المقرر 
اإلعـــالن عـــن الفائزيـــن بالجوائـــز خـــالل النســـخة 
المقبلة من سوق مهرجان كان االفتراضي )من 22 

إلى 26 يونيو(.
هـــذا العـــام اتفق مركز الســـينما العربية مع الناقدة 
واإلعالميـــة ديبـــورا يانغ )هوليـــوود ريبورتر( على 
أن تتولـــى منصـــب مديـــرة جوائـــز النقـــاد لألفالم 
العربيـــة، وهي ناقدة ومؤلفـــة ومديرة مهرجانات 
أميركيـــة تعيش فـــي إيطاليا. تخرجـــت مع مرتبة 
علـــى  وحصلـــت  ويليزلـــي،  كليـــة  فـــي  الشـــرف 
الماجســـتير في الدراسات السينمائية. عملت يانغ 
كمديـــر فني لمهرجان تاورمينا الســـينمائي لمدة 5 
سنوات، قبل أن تصبح ناقدة سينمائية دولية في 

هوليـــوود ريبورتـــر، وقد كرمها مركز الســـينما 
العربيـــة العـــام الماضي بمنحهـــا جائزة 

اإلنجاز النقدي.
وماهـــر  كركوتـــي  عـــالء  ويقـــول 
دياب الشـــريكان المؤسســـان في 
مركز الســـينما العربية “فخورون 
باســـتمرار جوائز النقـــاد لألفالم 

العربيـــة للســـنة الرابعـــة، 
لـــن  أننـــا  مـــن  بالرغـــم 
نتمكـــن مـــن إقامتهـــا 
في مدينـــة كان مثل 

علـــى  ولكـــن  عـــام،  كل 
الرغم من ذلك ســـتكون 
الفعاليات ضمن أنشطة 
كان  مهرجـــان  ســـوق 

االفتراضي”.
وقالـــت الناقـــدة ديبورا 
يانغ مديرة جوائز النقاد 
“شـــرف  العربية  لألفالم 
لـــي أن يتـــم ترشـــيحي 

ضمـــن  دورا  أللعـــب 
جوائز النقاد لألفالم 

العربيـــة، وبدايـــة العمل تبدو قوية مـــع 141 ناقدا 
يقومـــون بالتصويـــت؛ مـــن أجـــل تســـليط الضـــوء 
للجمهـــور والمحترفين فـــي كل أنحاء العالم، على 
أهـــم وأفضـــل األفـــالم العربيـــة فـــي العـــام. أتمنى 
أن أســـاهم في أن تـــؤدي الجوائـــز المرموقة التي 

يقدمها مركز السينما العربية، دورها كما يجب”
وجاءت الترشيحات كالتالي:

أفضل فيلم وثائقي

143 طريـــق الصحـــراء إخـــراج: حســـن فرحانـــي 
الجزائر،

الحديـــث عـــن األشـــجار” إخراج: صهيب قســـم 
الباري  السودان”.

“مـــن أجـــل ســـما “ إخـــراج: وعـــد الخطيب 
وإدوارد واتس  سوري.

أفضل ممثلة

لبنى عزبال “آدم” المغرب.
نسرين الراضي “آدم” المغرب.

هند صبري “نورا تحلم” تونس

أفضل ممثل

إيليا ســـليمان “إن شـــئت كما في 
السماء” فلسطين.

ســـامي بو عجيلة “بيـــك نعيش” 
تونس.

منيـــاوي “طالمـــس”  عبـــد هللا 
مصر.

أفضل سيناريو

أمجـــد أبـــو العالء ويوســـف 
فـــي  “ســـتموت  إبراهيـــم 

العشرين” السودان.
إيليا سليمان “إن شئت كما في السماء” فلسطين.

مهدي البرصاوي “بيك نعيش” تونس.

أفضل مخرج

إيليا سليمان “إن شئت كما في السماء” فلسطين.
عالء الدين سليم “طالمس” تونس.

مريم توزاني “آدم” المغرب.

أفضل فيلم روائي

“آدم” إخراج: مريم توزاني المغرب.
“إن شـــئت كما في الســـماء” إخراج: إيليا ســـليمان 

فلسطين
“ســـتموت في العشـــرين” إخراج: أمجد أبو العالء 

السودان.
جوائز النقاد لألفالم العربية انطلقت في نســـختها 
األولـــى علـــى هامـــش فاعليات الـــدورة الــــ 70 من 
مهرجان كان الســـينمائي، وتمنـــح الجوائز ألفضل 
إنجازات الســـينما العربية ســـنويا في فئات أفضل 
فيلـــم روائـــي ووثائقي ومخـــرج ومؤلـــف وممثلة 
وممثـــل، وتضـــم لجنة تحكيـــم الجوائز هـــذا العام 
142 مـــن أبرز النقاد العـــرب واألجانب ينتمون إلى 
57 دولـــة بأنحاء العالم، وهـــو ما يحدث ألول مرة 

في تاريخ السينما العربية.
وقد وقع االختيار على القائمة النهائية المرشـــحة 
للجوائز وفًقا لمعايير تضمنت أن تكون األفالم قد 
عرضت ألول مرة دوليا في مهرجانات ســـينمائية 
دولية خارج العالم العربي خالل العام 2019، وأن 
تكون إحدى جهات اإلنتاج عربية )أيا كانت نســـبة 
وشـــكل مشـــاركتها بالفيلم(، إضافة إلـــى أن تكون 

األفالم طويلة )روائية أو وثائقية(.

ستموت في العشريننورا تحلم

انتظامك في عملك يساعدك على التقدم.

تحتاج الكتساب مهارات جديدة في الرياضة.

يجب أن تفكر قبل اتخاذ أي قرار في حياتك.

 يجب أن تفهم رسائل جسمك غير المباشرة.

تمر بحالة من التوتر في العمل بسبب الضغوطات.

حاول أن تنظم أفكارك ووقتك من خالل خطة.

تعيش حالة من الرومانسية مع شريكك اليوم.

حاول أن تقوم بزيارة عاجلة للطبيب المختص.

تتألق في عملك منذ فترة، وهذا أصابك بالغرور.

تعاني من بعض االلتهابات الجلدية بسبب الحر.

يجب أن تعبر عن رأيك بمنتهى الوضوح في العمل.

يجب أن تمارس تمارين اليوجا حتى تهدأ وتسترخي.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أعربــت الفنانة ســلوى محمد عبر صفحتهــا على موقع 
التواصل االجتماعي “فيسبوك”، عن رغبتها في تجسيد 
شــخصية خادمة أحمد زكي، الذي قــد حكى عنها الفنان 
الراحل أحمد زكي من قبل أثناء عمله معها في مسلسل 

إذاعي.
وأعلن الفنان محمد رمضان منذ أيام عن تجسيده حياة النمر 

األســود للفنان الراحل، عبر حســابه الشخصي بـ “انســتغرام”، عبر مسلسل 
اإلمبراطور أحمد زكي.

“التهويــدة”  المصــري  الرعــب  الفيلــم  تصويــر  ينطلــق 
للنجــم عمرو يوســف مطلع ســبتمبر المقبــل في إحدى 
االســتوديوهات التي يقوم بمعاينتها مخرج العمل طارق 
العريــان، ويواصل األخير في ترشــيح النجوم المشــاركين 

في بطولــة العمل للوقــوف أمام عمرو يوســف بعد تعاقد 
النجمة دينا الشربينى لتجســد دور البطولة النسائية أمام بطل 

العمل. ومن المقرر عرض فيلم “التهويدة” في السينمات الفترة المقبلة. وكشفت 
الشركة المنتجة للفيلم عن االسم ومشاركة “المونتير” ياسر النجار في إخراجه.

يســتأنف النجم كريم محمود تصوير مشاهده في فيلم 
“موسى”، بمدينة اإلنتاج اإلعالمي األسبوع المقبل بعد 
توقف 3 أشهر من التصوير؛ بسبب أزمة فيروس كورونا 
المســتجد. وقرر صناع العمل عودة استكمال التصوير 

مــرة أخرى مع أخذ الوقاية والحمايــة وإجراءات التعقيم 
من هذا الفيروس.

ويظهر كريم ألول مرة في دور “روبوت”، بعد معاناته من مرض نفســي، جراء 
تعرضه للظلم من بعض األشخاص.

فيلم “موسى”التهويدةشخصية خادمة

“تعال الى حيث النكهة.. رؤى نقدية في السينما” لحسن حداد
البحريـــن  “كتـــاب  مشـــروع  إصـــدارات  أهـــم  مـــن 
الثقافية” والذي يرتفع بالذوق الســـينمائي ويكسبه 
بريقـــا مميـــزا، كتاب “تعـــال إلى حيـــث النكهة. رؤى 
نقدية في الســـينما” للناقد الســـينمائي القدير حسن 
حـــداد، والـــذي يضـــم دراســـات وبحـــوث ونـــدوات 

اســـتعرضها بالطريقة المثلى على الخط السينمائي 
الواضح في التوعية. 

يقـــع الكتـــاب فـــي 265 صفحة مـــن الحجـــم الكبير، 
وينقســـم إلـــى ســـتة أبواب، البـــاب األول دراســـات، 
وفيه نقرأ: مايكل كليتون، وفي وادي إياله، وحرب 
والســـينما  تحلـــم،  والســـينما  ويســـلون،  تشـــالرلي 

والصحافة، والسينما الهندية. 
الباب الثاني بعنوان” نجوم” وفيه ..”شادي ..اليوبيل 
الذهبي”، “سامبين..عبقري السينما”،”روكي العائد”، 
“أســـماء  الذهـــاب”،  فـــي  “شـــاهين  خميـــر”،  “ناصـــر 
البكـــري”، “ظاهرة مارلـــون براندز”، “تاركوفســـكي..

فلســـفة اكثر”، “ســـينما بـــدون أحمد زكـــي”، “توفيق 
يذهـــب  مرســـي  التمرد”،”محمـــود  درس  صالـــح.. 
الكاميرا”،”مصطفى  “بونتيكورفو..ســـالح  بهـــدوء”، 

العقاد.. أمير األحالم”. 
أمـــا الباب الثالث، فخصصـــه الناقد لألفالم وعددها 
23 فيلمـــا بالنقـــد والتحليـــل، والبـــاب الرابـــع حمـــل 
عنـــوان “مهرجانـــات”، والخامـــس “قـــراءات”، ومنها 
“رؤيـــة فـــي خصوصيـــة الســـرد الســـينمائي”، “أدباء 

العالـــم والســـينما”، “جاذبيـــة الصـــورة الســـينمائية”، 
“الخليـــج  الزمـــن”،  فـــي  الســـينما”،”النحت  “ســـحر 
والتلفزيـــون”، “وكتابـــة النقـــد الســـينمائي”. والبـــاب 

السادس “رؤى وحكايات”، 
فـــي تقديمه للكتاب يقـــول حداد: ننتخب الســـينما 
ألن تكـــون العامل المهم الذي يســـاهم في تشـــكيل 
الوجـــدان الشـــعبي وصياغتـــه، وأهميـــة هـــذا الدور 
ينبـــع دوما من واقـــع المجتمع الثقافي واالجتماعي 

نفســـه، بمعنى فقدان التأثير المهم للكلمة المكتوبة 
علـــى الجماهير التي تعاني مـــن األمية. لذلك تبقى 
الغلبة لإلذاعة المسموعة )الراديو( والمرئية السينما 
والتليفزيون. والســـينما ليســـت فكرا وفنا فحسب، 
بـــل هي بالدرجة األولى صناعـــة وتجارة، فهي منذ 
بدايتهـــا لم تأخـــذ على عاتقها مهمـــة القيام بتوعية 
الجماهيـــر ورفـــع مســـتواها الفكـــري والثقافي، ولم 
يأخـــذ هـــذا الهـــدف حيـــزا مـــن أجنـــدة المنتجيـــن. 

فالســـينما كانت وال تزال لـــدى الغالبية منهم تجارة 
تدر عليهم الكثير من األرباح.

 إذن ، فاإلنتـــاج هـــو الحجـــر األســـاس الـــذي تقـــوم 
عليه صناعة السينما والمسيطر على عملية اإلنتاج 
هـــو الذي يحـــدد هوية هذه الســـينما، لكن يجب أن 
نعتـــرف من كل هـــذه المعطيات بـــأن عملية اإلنتاج 
ليســـت عملية ســـهلة، بل هي محكومة بشـــبكة من 

العالقات.
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ملك فرنسا لويس التاسع يصدر 
قانوًنا بتغريم كل يهودي ال يضع 

الشعار األصفر على ثيابه بدفع 
غرامة قدرها 10 فرنكات فضية 

أو السجن.

 1862
الكونغرس األميركي يمنع الرق في جميع أنحاء الواليات المتحدة.

 1885
وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب األميركي.

 1940
معركة دنكرك، والقوات الفرنسية تستسلم لجيش إرفين رومل.

 1944
القوات البحرية األميركية تهاجم األسطول الياباني في معركة بحر الفلبين.

 1976
ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف يتزوج من األلمانية سيلفيا سومرالث.

أسامة الماجد

نشـــرت الفنانة البحرينية هيفـــاء حســـين عـــدة صـــور لهـــا عبـــر حســـابها علـــى 
“انســـتغرام”، ظهرت فيها ترتدي عبـــاءة وحجابا، لتفاجـــئ جمهورها ومتابعيها 

بهذا الظهور، ليتساءل الكثيرون عن نيتها في ارتداء الحجاب. 
وكانت هيفاء حســـين، أعلنت قبل أشهر، عبر “إنستغرام” أنها رزقت بـ توأم من 

زوجها الفنان حبيب غلوم، وأطلقت عليهما اسم “سلطان” و ”جواهر”.
وقام زوجها الفنان حبيب غلوم أيضا بنشر فيديو له على “انستغرام” من داخل 

المستشفى، أعلن فيه استقباله طفليه التوأم من زوجته هيفاء حسين.
وقال حبيب غلوم في الفيديو: اللهم لك الحمد والشكر دائًما وأبدا.. أول شيء 
قولوا ما شـــاء هللا.. رزقنا أنا وأختكم هيفاء حســـين بتوأم.. اســـميناه ســـلطان 
وجواهـــر تيمًنـــا بســـيدي صاحب الســـمو الشـــيخ ســـلطان بـــن محمد القاســـمي، 
وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لما لهما من فضل على حياتنا 

االجتماعية واإلبداعية.

أندريه تاركوفسكيعثمان سامبين..األب الروحي للسينما اإلفريقيةالناقد حسن حداد

حجاب هيفاء حسين يثير التساؤالت
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اختراع سعودي: “واي فاي” تحت الماء لمشاركة اللقطات
طور باحثون في جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية تقنية جديدة تعمل بمثابة معزز لتقنية “واي فاي” الالسلكية تحت سطح الماء، تساعد 

الغواصين في أعماق البحار والمحيطات على مشاركة الصور واللقطات في الوقت الفعلي على أجهزة الكمبيوتر موجودة فوق سطح الماء.

 ”Aqua-Fi“ وأطلـــق الباحثـــون علـــى هـــذه التقنيـــة
وتعتمـــد علـــى الموجـــات الالســـلكية لنقـــل البيانات 
مـــن الهاتف الذكـــي المرافـــق للغواصين إلـــى أجهزة 
كمبيوتـــر “Raspberry Pi” متصلـــة بمعدات الغوص 
تحـــت الماء ثم إلـــى أجهزة كمبيوتـــر موجودة فوق 

سطح الماء.
وقال الباحث باسم شحادة من الجامعة: “إن الناس 

من األوســـاط األكاديميـــة والصناعيـــة يرغبون 
فـــي مراقبة واستكشـــاف البيئات تحـــت الماء 
بالتفصيل”، مشـــيرا إلى أنها “المرة األولى التي 
يســـتخدم فيها أي شـــخص اإلنترنت الالسلكي 
تحت الماء”، حســـب ما ورد في صحيفة دايلي 

ميل البريطانية.
وعلـــى غـــرار الجهـــاز الموجه الـــذي يزيد ويعزز 

مـــن نطاق WiFi لجهاز توجيه اإلنترنت المنزلي، 
باســـتخدام  البيانـــات   ”Aqua-Fi“ جهـــاز  يرســـل 

شـــعاع ضوئـــي إلـــى كمبيوتـــر على الســـطح متصل 
باإلنترنت عبر األقمار االصطناعية.

ويرسل النموذج األولي لجهاز أكوا فاي البيانات من 

كمبيوتر صغير وبســـيط إلى حساس ضوئي متصل 
بكمبيوتـــر آخـــر، إذ يحـــول  الكمبيوتـــر األول الصور 

والبيانـــات  الفيديـــو  ومقاطـــع 
إلـــى  األخـــرى 

سلســـلة من 0 و1. وُتترجم هذه السلســـلة إلى أشعة 
ضوئيـــة تضـــيء وتنطفـــئ بســـرعات عاليـــة جـــًدا. 
يستشـــعر حســـاس الضوء هـــذا االختـــالف ويحوله 
مجـــدًدا إلى سلســـلة مـــن 0 و1، ليحولها الحاســـوب 
المســـتقبل إلـــى بيانـــات مطابقـــة للبيانات المرســـلة 
بحسب موقع ٢٤ اإللكتروني. واختبر الفريق النظام 
عـــن طريق تحميـــل وتنزيـــل المحتوى بيـــن جهازي 
كمبيوتـــر علـــى بعـــد بضعة أقـــدام في المـــاء الثابت، 
وتوصلوا إلى سرعة نقل بيانات قصوى تبلغ 2.11 
ميغابايـــت فـــي الثانيـــة ومتوســـط تأخيـــر قدره 

1.00 مللي ثانية لرحلة ذهاب وإياب.
ولـــن يتوفر الجهاز فـــي الوقت الحالي تجاريا، 
قبـــل أن إجـــراء تعديالت عليـــه والتغلب على 

مشكالت وعقبات موجودة فيه حاليا.
وختـــم شـــحادة “ابتكرنـــا طريقـــة رخيصـــة الثمن 
ومرنة نســـبيا لربـــط البيئات تحت الماء بشـــبكة 
أكـــوا  باســـتخدام  ونأمـــل  العالميـــة.  اإلنترنـــت 
فـــاي يوما علـــى نطاق واســـع تحت المـــاء مثلما 

نستخدم شبكات واي فاي فوق سطح الماء”.

وقعت داكوتا جونسون عقدا جديدا على مسلسل جديد كبطلة  «
وكمنتج تنفيذي لمسلسل تلفزيوني جديد على منصة روديو كوينز 

الستوديوهات أمازون. الممثلة البالغة من العمر 30 عاًما تشارك 
كمنتج تنفيذي من خالل شركتها TeaTime Picturesمع كريستي هال 

.Deadline منتج )أنا لست بخير مع هذا(، وفقا لـ Christy Hall

١٥

tariq_albahhar

وجدت أسفار عبدهللا نفسها في عالم الكاميرا واإلضاءات لتحول حلم الطفولة 
إلى واقع الصبا، لم تتخل عن شــغفها بالصورة، بل ســعت واجتهدت ألن تدخل 

عالم الفيديو أيًضا، إبداعها جعل مسافات البالد تجري معها هذا الحوار: 

بدايتك كانت في التطوع أخبرينا عن  «
هذه المرحلة؟ 

التطوع كان رغبـــة فطرية داخلية فّي، 
ممـــا جعلنـــي أواجـــه بعـــض الصعوبات 
العالقـــات  وتكويـــن  االختـــالط  فـــي 
االجتماعيـــة، ولكـــن شـــغفي بالتصويـــر 
فـــي  أعمالـــي  أنشـــر  أن  يدفعنـــي  كان 
اإلنســـتغرام،  منصـــة  علـــى  حســـابي 
وبســـبب بعـــض المتابعيـــن مـــن فريـــق 
التطوع “ألجلكـــم”، وإعجابهـــم بالصور 
األمـــر  هـــذا  دفعهـــم  والمنشـــورات 
لترشـــيحي ألن أكون )مصـــورة الفريق( 
عنـــد رئيـــس اللجنة اإلعالميـــة للفريق: 

األخ/ فيصـــل الخالصي، والـــذي بدوره 
رحب بالفكـــرة ونقلني للجنة اإلعالمية 
فـــي الفريق كمصـــورة، وبتشـــجيع منه 
انتقلت من مصورة إلى رئيســـة اللجنة 
اإلعالميـــة، وكان تشـــجيعه وتشـــجيع 
األعضـــاء حافـــزا كبيرا لـــي ألتقدم بهذا 
أتعـــدى  وبـــدأت  التطوعـــي،  المجـــال 
وتعلمـــت  واإلحـــراج،  الخجـــل  مرحلـــة 
معنـــى العطـــاء الحقيقـــي الـــذي اعتبره 

أحد مبادئي في الحياة والعمل. 
كفتاة تعمل في مجال التصوير ما  «

الصعوبات التي تواجهينها؟

أنا فتاة من أســـرة محافظة، وبحســـب 
أرفضهـــا  ال  التـــي  والتقاليـــد  العـــادات 
واجهـــت بعـــض الصعوبـــات مـــع األهل، 
وأمـــا في مجال التصويـــر، فالصعوبات 
التـــي واجهتهـــا هي أني لـــم أكن أمتلك 
التصويـــر  أدوات  حتـــى  أو  كاميـــرا 
بهاتفـــي  تصويـــري  وكان  الكاملـــة، 
الشـــخصي، مما كان يـــؤدي إلى الرفض 
أحياًنا، وتقليلهم من شـــأني دون النظر 
إلـــى النتائج، وكنت أكتفي دائما بجملة 

“أنت عليك من النتيجة اللي بقدمها”.
فيديـــو  تصويـــر  تجربـــة  أول  كانـــت 
بهاتفي الشخصي في )سباق الدراجات 
بالتعـــاون مـــع اتحـــاد الترايثلون( تحت 
رعايـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، مستشار 
األمن الوطنـــي، رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، وبحكم أنهـــا تجربتي 
األولـــى وبدايـــة لتحقيـــق حلمـــي كانت 
شـــيئا مبهـــرا بالنســـبة لي وأفخـــر فيها، 
رغـــم شـــعوري بالتوتـــر والخـــوف مـــن 
النتائج وردود الفعل التي كانت خالف 

مـــا توقعـــت والقـــت إعجـــاب كثير من 
المحيطين حولي.

من وجهة نظرِك ماذا يحتاج المصور  «
لتنمية مهاراته في هذا المجال؟

المصـــور يجـــب عليـــه أن يكون إنســـانا 
متجـــددا، ويبحـــث عـــن اإلبـــداع، كمـــا 
يجـــب أن يعـــرف كيفيـــة صنـــع اللقطـــة 
الزاويـــة  اختيـــار  وكيفيـــة  الجميلـــة، 
نظـــرة  وخلـــق  واالتجـــاه  واإلضـــاءة 
جديـــدة للمشـــاهد، لكنه بحاجة ماســـة 
إلـــى التركيز وتكريس وقته لعدة أمور، 
والتجربـــة   - البصريـــة  )التغذيـــة  منهـــا 
والتكرار بشـــكل مستمر - والسؤال عن 
المعلومـــات التـــي يحتاجهـــا(، ويحتاج 
لديـــه حـــب لبصمتـــه  أيضـــا أن يكـــون 

وحســـه اإلبداعي في التصوير، واألهم 
مـــن هـــذا يحتاج المصـــور إلـــى التركيز 
على الـــذات والعناية بما يقوم بإنتاجه، 
وتقديـــر محاولتـــه وتجاهل المنافســـة 
نـــوع  الســـلبية، والحـــرص علـــى خلـــق 
من المنافســـة اإليجابيـــة ليعطيه دافعا 

الستكمال المشوار.
هل مجال التصوير متعب ومكلف  «

مادًيا؟ ولماذا؟

مجـــال التصويـــر متعـــب وممتـــع فـــي 
الوقت نفســـه، ماديا، فمجـــال التصوير 
مكلف بشـــكل كبير؛ بســـبب التنافســـية 
فـــي األدوات المناســـبة والمتقنـــة ذات 
الجودة العالية، وليبدع المصور بأعماله 
يســـعى لتجديـــد األدوات لكـــي يواكب 

التقنيـــات الحديثة، حيـــث إنه متجدد. 
وعلى الصعيد الشخصي أنا ال أستطيع 
بشـــكل  للتصويـــر  أدوات  أي  شـــراء 
مســـتمر، لذلك أنا أســـعى دائمـــا لتطوير 
عملي من خالل المعدات الممتازة ذات 
القيمـــة العالية، والتـــي تعطيني أفضل 
النتائـــج بجودة ودقـــة عاليتين ألطول 
يجعلنـــي  األمـــر  وهـــذا  ممكنـــة،  فتـــرة 
أضغـــط االلتزامـــات الماديـــة لفتـــرة من 
الزمـــن؛ لجمع المبلغ المناســـب وشـــراء 

عدسة الكاميرا فقط مثاال. 
التصوير بالنسبة لك شغف أم مصدر  «

رزق أم كالهما؟

كل إنســـان لديـــه شـــغف فـــي الحيـــاة، 
وبحكم حبي وشغفي بالتصوير، أصبح 

هذا المجال هو مصدر رزقي األساســـي 
والوحيـــد، والجديـــر بالذكـــر أن مجـــال 
التصويـــر يحتـــاج جهـــدا كبيـــرا عموما، 
وإذا كان مصـــدر رزق خصوصـــا، وفـــي 
نهايـــة األمـــر شـــغفي وإبداعـــي أصبحا 
طريقـــا لـــي فـــي هـــذه الحيـــاة ومصدر 
رزق جيـــد، وليصبح حلمي أكبر أســـعى 
ألن أكـــون يومـــا مـــا صاحبـــة مؤسســـة 
تساهم في عجلة التنمية واألعمال في 
مملكتنا الحبيبة، فالعطاء الحقيقي هو 
أال تقتصر الخير لنفسك حتى وإن كان 

مجرد شغف وإبداع.
رسالة من القلب: «

فـــي نهاية األمـــر لدي رســـالة من القلب 
أوجهها لكل شاب وشابة ولكل شخص 
يقـــرأ، أبحـــث عـــن الشـــغف الـــذي فـــي 
داخلـــك، والشـــغف الحقيقـــي هو حبك 
للعطاء في أي مجـــال تجد ذاتك العليا 
فيـــه، طـــور مـــن نفســـك وأمنح نفســـك 
فرصة لتحقيق األفضل، وأن ينظر إلى 
نفســـه نظـــرة فخـــر واعتـــزاز بمجهوده 
وبذله، وبحكم أنني فتاة أوجه رسالتي 
أن  مـــن  تخجلـــي  ال  للفتيـــات،  خاصـــة 
تمارسي شغفِك ومجالِك الذي تبدعين 

فيه، وكوني قوية ومعطاء دائما.

أصعــب فتــاة  وكونــي  التنافســية  بســبب  ومكلــف  متعــب  التصويــر 

أسفار: “المصور شخص متجدد ويبحث عن اإلبداع دائًما”

وديعة الوداعي
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دول عربية تشهد ظاهرة “حلقة النار” الفلكية للشمس
يتزامــن حــدوث نــادر لكســوف الشــمس، يــوم األحــد المقبل، 
مــع حــدث فلكي آخر وهو يوم االنقالب الصيفي، الذي يعتبر 
أطــول يــوم في الســنة، وهي المرة األولى التــي يتزامن فيها 
الكسوف مع االنقالب منذ عام 2001، ولن يحدث مرة أخرى 
حتى عام 2039. وستشهد العديد من دول العالم إما كسوفا 
جزئيا أو حلقيا مع ظهور القمر أمام الشــمس بالنســبة لألرض 
الشــمالي  القطــب  يكــون  أي عندمــا  القــادم،  يونيــو   21 فــي 
لألرض موجها نحو الشمس. ويكون القمر في أقصى مرحلة 
من مداره حول األرض، والذي يعرف فلكيا بـ”أوج القمر”، مما 
يعني أنه لن يستطيع حجب الشمس كليا في بعض المناطق.

وسيبدو القمر في أوجه أصغر قليال في السماء مما يعني أنه 
لن يكون قادرا على حجب الشمس تماما، وبالتالي ستتشكل 

ظاهرة فلكية يطلق عليها علماء الفلك اسم “حلقة النار”.
ففي أقصى نقطة لحدوث الكسوف الكلي للشمس، سيحجب 
القمــر مــا يقرب من 99.4 % من الشــمس، علــى الرغم من أن 
هــذا لــن يــدوم إال لجزء من الثانية. وقد رســمت ناســا مســار 
كســوف الشــمس الحلقــي، الــذي يشــهد مــرور مســاره فــوق 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية وجنوب الســودان وإثيوبيا 
وإريتريا والسعودية واليمن وعمان وباكستان والهند ونيبال 

والصين وتايوان وغوام.

وقــال المهنــدس محمــد شــوكت عــودة مركــز الفلــك الدولــي 
ومقــره أبوظبــي إن الكســوف الجزئــي للشــمس يشــاهد مــن 
جميــع الــدول العربية ما عدا معظم المملكة المغربية ومعظم 
موريتانيا ويشــاهد ككســوف حلقي في أجزاء من الســودان 

واليمن والسعودية وسلطنة عمان.
ولفــت إلــى أن الكســوف الحلقي للشــمس يحــدث عندما يقع 
القمر بين األرض والشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من 
قطــر الشــمس الظاهري بقليل فيحجب الشــمس ويبقى منها 
قطعة محيطة بالقمر على شــكل حلقة مضيئة ولذلك يســمي 

بالكسوف الحلقي.

التواصــل  مواقــع  رواد  تــداول 
لرجــل  فيديــو  مقطــع  االجتماعــي 
صدمتــه حافلــة مــن ظهره وأســقطته 
أرضــا، إال أن ما حــدث عقب ذلك كان 
مفاجــأة. وســقط الرجــل أرضــا جــراء 
االصطــدام العنيــف وظــن الكثيــرون 
المفاجــأة  أن  إال  مصرعــه،  لقــي  أنــه 
كانــت فــي أنــه نهــض وأكمــل الســير 

وكأن شيئا لم يحدث.
ووصــف الكثيــرون مــن رواد مواقــع 
بأنــه  الشــاب  االجتماعــي،  التواصــل 
“ســوبرمان الحقيقــي”، إذ لــم يتعرض 
أليــة إصابــات رغــم قــوة االصطــدام 

وعنفه.

“سوبرمان حقيقي” 
صدمته حافلة.. 

كأن شيئا لم يكن
الجــدل مــازال قائمــا حــول إمكانيــة وجــود مناعــة ذاتيــة ضــد اإلصابــة بمرض 
كوفيــد19- بيــن أصحــاب فصيلــة دم بعينها دون األخرى، ولكن تشــير البيانات 
األولية، الصادرة عن شــركة أميركية متخصصة في األبحاث الوراثية، إلى أنه 
يبدو أن أصحاب فصيلة الدم O يتمتعون بشكل أكبر من الحماية ضد فيروس 
كورونــا الُمســتجد مقارنــًة باآلخرين، بحســب صحيفة “إندبندنــت” البريطانية. 
وشارك أكثر من 750 ألف شخص حتى اآلن في دراسة أظهرت بياناتها األولية، 
التــي لــم تتــم مناظرتهــا بعــد، أن األشــخاص مــن أصحــاب فصيلــة دم O، كانوا 
أقــل احتمــاال بنســبة 14 % مــن فصائــل الــدم األخــرى لإلصابة بالعــدوى، وتقل 
احتمــاالت اضطرارهــم لتلقــي العالج بالمستشــفى بنســبة 19 %، بعد اســتبعاد 

عوامل العمر والجنس والعرق واألمراض المصاحبة.

أعلنــت وزارة الزراعــة اليونانيــة، أن أثينــا فوضــت االتحــاد األوروبــي لبــدء إجــراءات 
قانونيــة ضــد الدنمارك بســبب مزاعم تخصيصها جبن الفيتا. وقالــت الوزارة اليونانية، 
فــي بيــان: “وافــق وزيــر الزراعــة علــى تفعيــل اإلجــراءات القانونيــة التــي اتخذتهــا 
المفوضية األوروبية ضد الدنمارك النتهاكها قوانين متعلقة ببلد المنشــأ” لمنتج معين. 
وتعد جبنة”فيتا” منتجا يونانيا “رمزيا”، وفق الوزارة التي أضافت أن الدنمارك “رفضت 
التعــاون” مــع قوانين االتحاد األوروبي في هذا الشــأن. وقالت أثينا إنها ســمحت أيضا 
للمنتجين الدنماركيين بتصنيع “جبن مماثل للفيتا”، وتصديرها إلى دول خارج االتحاد 
األوروبي. وجبن الفيتا من بين عدد من األطعمة والمشروبات الخاصة بمناطق معينة 

والتي تحاول الدول األوروبية الحفاظ على أصل المنشأ.

أصحاب فصيلة الدم “O” قد ال يصابون بكورونا!

“فيتا” تشعل فتيل النزاع بين اليونان والدنمارك

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي 
فالديميــر بوتين، إن الحكومة أقامت 
ممرات تعقيم خاصة لحماية الرئيس 
مــن فيــروس كورونــا المســتجد فــي 

المنزل والعمل.
وظهــرت تقاريــر فــي وســائل اإلعالم 
يتــم  حيــث  الممــرات،  عــن  الروســية 
رش أي شــخص يمــر بمطهــرات قاتلة 

للجراثيم والفيروسات.
فالديميــر  باســم  المتحــدث  وذكــر 
تــم  إنــه  بيســكوف،  ديمتــري  بوتيــن، 
تثبيــت ممــر في منــزل الرئيس خارج 

موسكو واثنين في الكرملين.
يتعلــق  “عندمــا  بيســكوف:  وأضــاف 
األمــر برئيــس الدولــة، هنــاك مــا يبــرر 
اتخــاذ إجــراءات احترازيــة إضافية”، 
بينمــا  الممــرات،  إقامــة  إلــى  مشــيرا 
يتفشــى كورونــا فــي روســيا، حســبما 

ذكرت “األسوشيتد برس”.

قــرر رجــل أعمــال لبنانــي، إنشــاء 
أول مطعم “دون اللمس” في كندا، 
يســاعد الزبائــن علــى االســتمتاع 
بالمأكــوالت العربيــة، مــع تطبيــق 

التباعد االجتماعي بحذافيره.
مطعــم  أول  “بوكســد”  وأصبــح 
إذ  كنــدا،  فــي  بالكامــل  “ذاتــي” 
يســتطيع الزبــون طلب الطعام ثم 
أخذه، من دون لمس أي شــيء أو 
التعامل مع أي شخص في تجربة 

فريدة من نوعها.
وقــرر رجــل األعمــال ذو األصــول 
اللبنانيــة، محمــد الفقيــه، افتتــاح 
مدينــة  فــي  الجديــد  المطعــم 
تورونتــو، أمس الخميس، ليصبح 
فــي  بالكامــل  ذاتــي  مطعــم  أول 
الزبائــن  يشــجع  قــد  مــا  كنــدا، 
الرتياده في زمن تفشــي فيروس 

كورونا.

روسيا.. بوابات 
تعقيم لحماية 

الرئيس من كورونا

افتتاح أول مطعم 
عربي “دون اللمس” 

في كندا
كريســتين  األميركيــة  النجمــة  تســتعد 
األميــرة  شــخصية  لتجســيد  ســتيوارت، 

البريطانية الراحلة ديانا في فيلم جديد.
وبحســب مــا نشــرته هيئــة “بــي بي ســي”، 
الفيلــم  إنتــاج  فــي  البــدء  المتوقــع  مــن 
بحلــول العــام 2021. واشــتهرت كريســتن 
أفــالم  سلســلة  فــي  بدورهــا  ســتيوارت، 
فــي  أفالمهــا  أول  صــدر  التــي  “الشــفق”، 
2008، وتــروي قصــة العالقة الرومانســية 

بين فتاة بشرية ومصاص دماء.

ويتنــاول الفيلــم فتــرة مــن حيــاة األميــرة 
ديانــا، عندمــا قررت الطالق من ولي العهد 
البريطانــي األميــر تشــارلز، مــا جعــل مــن 
المســتحيل بالنســبة لهــا أن تصبــح ملكــة 

بريطانيا.
تقــرر  “عندمــا  الرايــن  المخــرج  ويقــول 
ملكــة،  تكــون  أن  عــن  التخلــي  شــخصية 
هــذا قــرار كبير جــدا. هذه قصــة خرافية”، 
وســيطلق على الفيلم اســم “سبنسر”، وهو 

اسم عائلة األميرة ديانا.

كريستين ستيوارت تجسد شخصية األميرة ديانا

أعلن الشاعر اإلماراتي أنور المشيري البدء في صناعة أوبريت جديد عن 
دولة اإلمارات، يشهد مشاركة كوكبة من نجوم الخليج والعرب والعالم. وقال 

المشيري: “سيكون هناك العديد من النجوم الذين شاركونا في األوبريت 
السابق. هناك أسماء عالمية في األوبريت الجديد مثل ريهانا وأديل”. وأضاف 

“العمل قيد التنفيذ اآلن، وسيرى النور خالل األشهر المقبلة”. يذكر أن األميرة ديانا تطلقت من األمير تشارلز في عام 1996، قبل أن تلقى مصرعها عام 1997 في 
حادث مروري بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 36 عاما.

قـــــام رجـــــل بـــتـــســـديـــد 4 
ــاء  ــ ــن ــ ــات آلخـــــــر أث ــ ــن ــعــ طــ
داخــل  الظهر  صــالة  أداء 
ــودان؛  ــســ ــ مــســجــد فـــي ال
بين  فقهي  بسبب خــالف 

الثنائي.
“آخــر  صحيفة  وبــحــســب 
توفي  السودانية،  لحظة” 

الحاج إبراهيم بابكر عقب تلقيه طعنات قاتلة في القلب أثناء الصالة داخل 
مسجد العبدالب في قرية البركل. وذكر شهود عيان أن السبب هو خالفات 

ونقاشات محتدمة دارت بين االثنين في قضايا تخص الدين والشريعة.
وأفاد شهود العيان أن القاتل ود عوض مدني، معروف عنه التشدد الديني.
وعقب ارتكابه الجريمة، سلم القاتل نفسه للمصلين تاركا ضحيته مضرجة 

بالدماء وسط المسجد.

بسبب خالف فقهي.. رجل يقتل آخر داخل مسجد

دول عربية ستشهد حلقة النار األحد المقبل

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:12

 11:40 

03:05 

06:33

 08:03 

ناصر بن حمد: حلمي تحقق... جاللة الملك وأنا وعيالي نركب الخيل

وكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد، 
تعليقــا علــى هــذه الصــور: “حلمــي 
تحقــق، جاللــة الملك وأنــا وعيالي 
نركب سوى”، في إشارة من سموه 
مــع  الخيــل  ركــوب  ممارســة  إلــى 
جاللــة الملــك المفــدى حفظــه هللا 

ورعاه وأنجال سموه الكرام.
وبهذه المناســبة، أكد ســمو الشيخ 
ناصر بن حمد أن هذه الصور كانت 
بمثابــة حلــم بالنســبة لــه وتحقــق، 
حيث قال ســموه: “كنــت دائًما أود 
أن أمــارس رياضــة ركــوب الخيــل 
مــع جاللة الملك حفظه هللا ورعاه 
وأبنائي، حيث تحقق هذا الحلم”.

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
عــن شــكره وتقديــره إلــى حضــرة 
المفــدى  الملــك  الجاللــة  صاحــب 

حفظه هللا ورعاه.
وتفاعــل العديــد مــن المتابعيــن 
مــع هــذه الصــور التــي تناقلتهــا 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

بشكل كبير جدا.

 نشــر  ممثل جاللة الملك لألعمل اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، صورا منوعة مع حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه وأنجال سموه الكرام أثناء ممارسة رياضة ركوب الخيل.


