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الماليين بعشرات  أرض   200 من  أكثر  تقسيم  تعطل 

أزمة “فرز األراضي” تتفاقم... والحل “تصنيف واضح”

ال تـــزال قضيـــة وقف تقســـيم االراضـــي تتصاعد لتؤرق 
القطـــاع العقاري بعـــد أنباء عن خطوات تقـــوم بها هيئة 
التخطيـــط العمرانـــي ضد عشـــرات من عمليـــات فرز أو 
تقســـيم األراضي والتي أصدرت فيهـــا المحكمة أحكاما 

بالفرز دون أن تنفذ من الجهات الرسمية.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن هنـــاك أكثر مـــن 200 قطعة 
أرض على األقل تعطلت عملية تقســـيمها بقيمة إجمالي 
تقدر بعشرات الماليين من الدنانير، في ظل حديث من 
أن الهيئـــة بدأت تحـــركات لوقف تنفيذ أحـــكام قضائية 
صادرة لتقســـيم األراضي عن طريق الفـــرز، رغم تمثيل 
الهيئـــة فـــي لجنـــة حكوميـــة أعطـــت الضـــوء األخضـــر 

لتقسيم األراضي قبل صدور حكم المحكمة.
أشـــار عقاريـــون أن القضيـــة الحاصلة حاليـــا هي نتيجة 
خلـــل بيـــن حاجـــة الســـوق الفعليـــة وقـــدرة المواطنيـــن 
محـــدودي الدخـــل وبيـــن أنظمـــة التخطيـــط والتصنيف 
الحاليـــة غير الواضحة أو التي ال تطبق بشـــكل متســـاٍو 

صورة إلحدى خرائط التصنيف بالمحافظة الشماليةعلى الجميع.

المنامة - بنا، سكاي نيوز عربية

أعربت مملكة البحرين عن تضامنها 
خطـــاب   تضمنـــه  لمـــا  وتأييدهـــا 
العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  رئيـــس 
عبدالفتـــاح السيســـي لـــدى تفقـــده 
للمنطقة الغربية العســـكرية، بشـــأن 
حـــق مصـــر فـــي الدفـــاع عـــن أمنها 
القومـــي تجـــاه تطـــورات األحداث 
فـــي دولـــة ليبيا الشـــقيقة. وأعربت 
وزارة الخارجية عـــن تقدير مملكة 
تضمنـــه  لمـــا  وتأييدهـــا  البحريـــن 
خطـــاب الرئيس المصري من تأكيد 
عـــزم مصر وتصميمهـــا على حماية 
وتأميـــن الحـــدود الغربيـــة للدولـــة 
المصرية بعمقها االســـتراتيجي من 
اإلرهابيـــة  المليشـــيات  تهديـــدات 
والمرتزقة، وســـرعة دعم اســـتعادة 
األمـــن واالســـتقرار علـــى الســـاحة 

الليبية باعتباره جزءا ال يتجزأ من 
أمن واستقرار مصر واألمن القومي 
العربـــي، وحقـــن دماء األشـــقاء من 

أبناء الشعب الليبي.
وقـــال الرئيس المصـــري، أمس، إن 
أي تدخـــل مصري مباشـــر في ليبيا 
بـــات شـــرعيا، مؤكـــدا أن “جاهزيـــة 
القـــوات المصريـــة للقتـــال صـــارت 

أمرا ضروريا”.

البحرين تتضامن مع مصر وحقها 
في الدفاع عن األمن القومي

)١٢(
)١٠(

من المقرر أن يرفع وزير اإلسكان  «
باسم الحمر تقريًرا عن المشروع 

اإلسكاني لقرية الصالحية إلى 
رئيس الوزراء صاحب السمو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة في جلسة مجلس 

الوزراء غدا.

دعا رئيس القسم العقاري  «
بمجموعة يوسف بن أحمد كانو، 

فيصل خالد كانو، إلى بحث 
آلية عمل بين القطاعين العام 

والخاص من أجل المحافظة 
على تنشيط وتحفيز القطاع 

العقاري.

صرح مصدر مسؤول في وزارة  «
الداخلية أنه صدرت موافقة الملك 

سلمان على رفع منع التجول 
بشكل كامل، ابتداء من صباح 
اليوم، والسماح بعودة جميع 

األنشطة االقتصادية والتجارية، مع 
مراعاة عدد من التعليمات.

بعد العديد من التأجيالت،  «
تم تغيير تاريخ عرض فيلم 

الجاسوس البريطاني المحبوب 
 ”NO Time To Die“ جيمس بوند
)ال وقت للموت( إلى 25 نوفمبر 

المقبل بحسب الحساب الرسمي 
ألفالم “جيمس بوند“.

كشفت تقارير إعالمية عدة  «
عن عدم تسلم المنتخبات 

المشاركة في دورة كأس 
الخليج العربي بنسختها 

األخيرة 24 مكافآتها التي تم 
اإلعالن عنها خالل مراسم 

القرعة رغم مرور 6 أشهر عن انتهاء تلك المنافسات.

0710121513

هل تسلمت المنتخبات مكافآت خليجي 24؟تأجيل موعد “Time To Die”السعودية ترفع منع التجولدعوة لتحفيز “العقاري”رفع تقرير “الصالحية اإلسكاني” غًدا

لطالما كان بنك البحرين الوطني 
تمويليـــة  حلـــوال  يوفـــر   )NBB(
لكافة احتياجات العمالء باسعار 
الســـياق،  هـــذا  وفـــي  تنافســـية، 
الزبائـــن  عالقـــات  رئيـــس  بـــدأ 
بالخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد، 
الوطنـــي،  البحريـــن  بنـــك  فـــي 
محمـــد صالح رئيس، حديثه مع 
“البالد”، في لقاء خاص، متحدًثا 

عن مشـــروع ديرة العيون بديار 
المحرق ومشروع مزايا للتمويل 
العقـــاري الحكومي، وقرار البنك 
فـــي  للتملـــك  األفـــراد  بتمويـــل 

المشروع.

“الوطني”: عروض تمويلية لـ “ديرة العيون”

)04(

األوروبيون يصعدون لهجتهم حيال إيران

اجتماع الوكالة 
الدولية 

للطاقة الذرية 
في فيينا يوم 
الجمعة 19 

يونيو الجاري )أ 
ف ب(

فيينا - أ ف ب

صعـــد األوروبيـــون لهجتهـــم حيال إيـــران وجعلوا 
قـــرارا  تتبنـــى  الذريـــة  للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة 
يحـــذر البلد الرافض إلخضاع موقعين مشـــبوهين 
للتفتيـــش، فـــي آخـــر خـــالف فـــي الملـــف النـــووي 
اإليرانـــي الـــذي تدعـــو واشـــنطن فيـــه إلـــى انتهاج 
موقف أكثر تشـــددا. وتبنى مجلـــس حكام الوكالة 
الجمعة قرارا ينتقد إيران بشـــأن برنامجها النووي، 
هو األول الذي تصـــوت عليه الوكالة التابعة لألمم 

)12(المتحدة منذ 2012.

ــو رئـــيـــس الــــــــوزراء ــمـ مـــديـــر الــمــنــظــمــة يــهــنــئ سـ

“الصحة العالمية” تشيد باعتماد البحرين يوم الطبيب

المنامة - بنا

هنـــأ المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة 
أدهانـــوم  تيـــدروس  العالميـــة 
غيبرييسوس رئيس الوزراء صاحب 
بـــن  خليفـــة  االميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان ال خليفـــة، بمناســـبة اعتماد 
مجلس الوزراء بمملكة البحرين يوًما 
للطبيب البحريني في أول أربعاء من 
شهر نوفمبر من كل عام، وتخصيص 
جائزة باســـم ســـموه لتكريم األطباء 
البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي البحث 

العالجي والطبي.
 ورحـــب المدير العـــام للمنظمة بهذه 
الخطوة التي تجســـد معاني التقدير 
القطـــاع  فـــي  للعامليـــن  والتكريـــم 
الصحـــي، ومـــا يبذلونـــه مـــن جهـــود 
في محاربـــة جائحة فيروس كورونا 
المســـتجد كوفيـــد 19. واعـــرب عـــن 
مملكـــة  بمشـــاركة  وفخـــره  اعتـــزازه 
البحريـــن في االحتفاء بالعاملين في 
القطـــاع الصحـــي، تقديـــرا لجهودهم 
مـــن أجـــل عالم افضـــل للبشـــرية في 

مختلـــف انحـــاء العالم. وأشـــاد مدير 
منظمة الصحة العالمية إلقليم شرق 
المتوســـط أحمـــد المنظـــري، بمباركة 
رئيـــس  برئاســـة  الـــوزراء  مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، العتماد 
يوم الطبيـــب البحريني، وتخصيص 
جائزة باســـم صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 

البحرينييـــن  األطبـــاء  لتكريـــم 
البحـــث  مجـــال  فـــي  المتميزيـــن 
العالجـــي والطبـــي. ورأى أن اللفتـــة 
الكريمـــة مـــن صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الوزراء تعكس تقدير ســـموه 
البالغ لجهود األطباء وسائر العاملين 
فـــي المجـــال الصحـــي وتضحياتهـــم 
في خدمة البشرية في مختلف دول 

)03(العالم ومجتمعاته.

العربية” األسرة  رعاية  في  “التميز  جائزة  األعلى”  “المجلس  منح 

العاهل: دور بناء للمرأة بقيادة األميرة سبيكة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، برقيـــة شـــكر جوابية 
رئيســـة  العاهـــل  قرينـــة  إلـــى 
المجلـــس االعلى للمـــرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
عّبـــر  إبراهيـــم آل خليفـــة،  بنـــت 
فيهـــا جاللته عن اعتـــزازه بتهنئة 
سموها بمناسبة اختيار المجلس 
“الجائـــزة  لنيـــل  للمـــرأة  األعلـــى 
الفخرية للتميز في مجال رعاية 
األسرة العربية 2020”، والمقدمة 
من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 

االجتماعية.
وأكد جاللة الملك أن الدور البناء 
للمـــرأة البحرينية بقيادة صاحبة 
الســـمو محـــل فخـــر وطنـــي فـــي 
والمســـتقبل،  والحاضر  الماضـــي 
بما يسهم في إعالء شأن الوطن 

وتحقيق نهضته وازدهاره.
ضمـــن  خاصـــة  احتفاليـــة  وفـــي 

المســـؤولية  “ملتقـــى  أعمـــال 
المجتمعية لألسرة العربية” الذي 
يعقـــد هـــذا العـــام تحـــت عنـــوان 
األســـرة  اســـتقرار  “مســـؤولية 
العربية في مرحلة ما بعد جائحة 
بتنظيـــم  وأدوار”،  أطـــر  كورونـــا 
مشترك من قبل الشبكة اإلقليمية 
للمســـؤولية  الدولـــي  واالتحـــاد 
األســـرة  ومنظمـــة  االجتماعيـــة 

العربيـــة، تم اإلعالن عـــن اختيار 
المجلس األعلى للمرأة المؤسسة 
الفائزة بـ “الجائزة الفخرية للتميز 
في مجال رعاية األســـرة العربية 
للعام 2020”، والممنوحة من قبل 
للمســـؤولية  اإلقليميـــة  الشـــبكة 
االجتماعيـــة، وبتزكيـــة جماعيـــة 
من قبل الجهات المعنية بتنظيم 

)٠٢(الملتقى.

سمو رئيس الوزراءجاللة الملك المدير العام لمنظمة الصحة العالميةسمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم

ياسر المغربي
2٥ عاما في صناعة 

األكياس الورقية

)١٤(

أمل الحامد

المديـــر  يتمتـــع  رجـــل األعمـــال، 
العـــام لشـــركة “اليســـر” لألكيـــاس 
الورقية )YMG(، ياســـر المغربي، 
صناعـــة  فـــي  طويلـــة  بخبـــرة 
األكيـــاس الورقيـــة والكرتونيات 
والبالســـتيك تجـــاوزت 25 عاًما، 
وقد اكتسب هذه الخبرة الطويلة 
باألســـواق  عملـــه   خـــالل  مـــن 

الخليجية وفي البحرين.
عبدالفتاح السيسي

علي الفردان

هبة محسن من المنامة
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ســمو األميرة سبيكة تهنئ جاللته لَنيل “األعلى للمرأة” جائزة التميز

نعتز بمواقف جاللة الملك المؤازرة للمجلس

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة برقية تهنئة من قرينة 
العاهل رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة بمناسبة اختيار المجلس 
األعلـــى للمـــرأة لنيـــل “الجائـــزة 
مجـــال  فـــي  للتميـــز  الفخريـــة 
رعاية األســـرة العربيـــة 2020”، 
المقدمـــة من الشـــبكة اإلقليمية 

للمسؤولية االجتماعية.
 ورفعـــت ســـموها فـــي البرقيـــة 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى جالة الملك بهذه المناسبة، 
معربـــة عن تقديرهـــا واعتزازها 
المـــؤازرة  جالتـــه  بمواقـــف 
المجلـــس  ألعمـــال  والداعمـــة 
قبـــل  بإنشـــائه،  وجـــه  أن  منـــذ 
عشـــرين عاما، وحـــرص جالته 
علـــى أن تكـــون تبعيتـــه تحـــت 
رعايتـــه الســـامية، فانطلق بكل 
أمانة وعزم متوليا مســـؤولياته 
لتطلعـــات  وملبيـــا  الوطنيـــة 

جالته الرحبـــة لارتقاء بمكانة 
المرأة واألســـرة البحرينية التي 
تعد في رفعتها مصدرا لتماسك 

واستقرار وطننا العزيز.
وأشـــارت ســـموها إلـــى أنـــه من 
هـــذه  تأتـــي  أن  الطالـــع  حســـن 
لمملكـــة  التقديريـــة  اللفتـــة 
كافـــة  تســـّخر  البحريـــن، وهـــي 
توجيهـــات  بحســـب  إمكاناتهـــا، 
جالتـــه؛ للتغلب علـــى تحديات 
هـــذه الفتـــرة الصعبـــة باحتـــواء 

الصحيـــة  األزمـــة  تداعيـــات 
الطارئـــة وتحييد تأثيراتها على 
البحرينيـــة،  األســـرة  اســـتقرار 
ومشـــكورة  مقـــدّرة  وبجهـــود 
الوطنـــي  البحريـــن  لفريـــق 
بقيـــادة ولـــي العهد نائـــب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
بصحـــة  للعنايـــة  خليفـــة؛  آل 
وســـامة المواطنين والمقيمين 

علـــى أرضهـــا المباركـــة، ولعودة 
عاجلـــة وميمونة تتســـارع فيها 
عجلـــة البنـــاء والتطويـــر تحت 
قيـــادة  جالتـــه، ســـائلة المولى 
عـــز وجـــل أن يديـــم نجاحـــات 
الشـــامخة،  البحريـــن  مملكـــة 
وأن يســـدد علـــى درب الرفعـــة 
والرخاء خطـــى جالته الواثقة 
بمعية ومساندة الشعب الوفي، 
وأن يديـــم على جالتـــه موفور 

الصحة والعافية وطول العمر.

المنامة - بنا

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيمجاللة الملك

ضمير عالمي

يقولــون إن الضميــر يتحــدث بجميع اللغــات، وإن لغة 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان حفظــه هللا ورعــاه في مخاطبة أهــل الحكمة، 
تتسم بالشفافية والصدق ودماثة الروح ودقة الكلمة.

من هنا كان للضمير الحي من لدن سموه فعل التحقق 
وهــو يناشــد العالم بــأن يعم الســام أرجــاءه، والوئام 
مناطقه المشتعلة، واالزدهار باده التي تسامح اآلخر 

وتقبل به.
مؤخــًرا وليــس آخًرا وبالتحديد يــوم الجمعة الماضية 
التنفيــذي  للمجلــس  التحضيريــة  اللجنــة  اعتمــدت 
لـ”اليونيســكو” يــوم الضميــر العالمي الــذي أطلقه األب 
الرئيــس، والــدور الــذي تقــوم بــه مملكــة البحريــن في 
إرســاء قواعد األمن واالســتقرار والدعــوة المتواصلة 
لهــا حتــى تتعايــش كل األمــم فــي تعــاون وتســامح 

وتكاتف وسام؛ من أجل عالم أفضل، وأيام أجمل.
عالــم اليــوم غيــره باألمــس يكابــد، ويعانــي مــن أجــل 
االنتصار على الطبيعة، وعلى جائحة كورونا، اإلنسان 
أي إنسان ال يجب أن يميز بين وطن وآخر، أو بين عرق 

ولون وأصل وفئة على أساس الجذور واالمتدادات.
الجائحــة هجمــت علــى اإلنســانية جمعــاء، مــن دون 
تفرقــة أو اســتثناء، لــم تســتثِن أحــًدا، ولــم تميــز ضــد 
أحــد، ولــم تنحــز إلى جانــب أحــد، الكل سواســية في 
الكــوارث، والكل متســاوون في التعــدي من المجهول 

على أمان ووحدة وإنسانية اإلنسان.
تختــار،  لــم  الغاضبــة  واألعاصيــر  يفــرق،  لــم  كورونــا 
والعواصف والزالزل والبراكين لم تبِد إعجابها بمنطقة 

أو قارة بمعزل عن منطقة أو بلد أو قارة أخرى.
جميعنــا تحــت وطــأة الطبيعــة معلقــون مــن رقابنــا، 
وجميعنــا فــي جائحــة كورونــا تحديــًدا مرتهنيــن فــي 
قبضة حديدية لفيروس ال نراه لكنه يرانا، ال نشاكسه، 
لكنــه يشاكســنا، ولــم نعتــِد عليــه أو نهاجمــه أو نــؤرق 
مخدعــه، لكنــه يعتــدي علينا ويهــدد حياتنــا، ويضربنا 

بكل قوة وكل شراسة وكل انتقام.
مــن هنــا كان الضميــر اليقــظ لإلنســانية جمعــاء هــو 
مطلــب خليفــة بــن ســلمان، تماًمــا مثلمــا هــو مطلبنــا 
للبشــرية المعذبــة بالجوائــح والمحبوســة فــي خنادق 

المعاناة.
المجتمــع الدولــي يفهم جيًدا في رســائل ســمو رئيس 
الــوزراء، يؤيدهــا عن ظهــر قلب؛ كونهــا ترتبط برخاء 
وســام اإلنســانية، وكونها ال تفهم لغــة أخرى غير لغة 
التعايش والتسامح والنزول إلى رغبة اآلخر ومحاولة 
فهــم مقصــده واإليمــان بمبــدأه أو القبول بــه، ومن ثم 
وضع اليد على اليد من أجل عالم أكثر حفاوة ببعضه 
البعــض، وأكثــر نقاوة مع بعضه البعــض، وأكثر مثالية 
لخيــر اإلنســان عندمــا تشــتد الجوائــح فينكفــئ فــوق 

بعضه البعض.
يوم الضمير العالمي هو يوم خاص لخليفة بن سلمان، 
علــى  ليصبــح مرســوًما  باســم ســموه،  يــوم مكتــوب 
الفتــات األمــم، وأعــام المؤسســات، ونقــود وطوابــع 

بريد الدول.
يــوم الضميــر هــو يــوم البحرين وهــي فــي أوج تألقها 
بحاضــر،  وغائًبــا  بمعلــوم،  مجهــواًل  تصــارع  عندمــا 
وماضًيــا بمســتقبل، إنهــا حالــة جديــدة لدولــة يانعــة 
شــربت مــن شــاالت الخبرة مــا يكفي لكي تقــود، وما 
يؤهل لكي تواصل، وما يهدد لكي يزول، إنها البحرين 
دائًمــا وأبًدا في نصب أعيــن قادتها، وفي عمق أعماق 
أبنائها، دولة مستعدة فوق العادة يحركها ضمير حي، 

وتدفعها روح تعشق الحياة.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

جاللة الملك يشيد بجهود سمو األميرة 
سبيكة في تعزيز إسهامات المرأة

البـــاد صاحـــب  عاهـــل  بعـــث 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، برقية شكر جوابية 
رئيســـة  العاهـــل  قرينـــة  إلـــى 
المجلس االعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفـــة، عّبر 
اعتـــزازه  عـــن  جالتـــه  فيهـــا 
بمناســـبة  ســـموها  بتهنئـــة 
اختيار المجلس األعلى للمرأة 
لنيل “الجائـــزة الفخرية للتميز 
األســـرة  رعايـــة  مجـــال  فـــي 
العربيـــة 2020”، والمقدمة من 
للمسؤولية  اإلقليمية  الشـــبكة 

االجتماعية.

بـــدور  الملـــك  جالـــة  وأشـــاد 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة، وجهودها المقدرة 
فـــي تعزيـــز إســـهامات المـــرأة 
مـــن  العديـــد  فـــي  البحرينيـــة 
مجـــاالت العمل الوطني، األمر 
الـــذي له أعمـــق األثر في تقدم 
ونهضتهـــا  البحريـــن  مملكـــة 
المباركـــة، وفـــي الوقـــت ذاتـــه 
تعزيـــز مكانتهـــا وريادتها على 
الســـاحة الدوليـــة فـــي ظل ما 
تتمتـــع بـــه المـــرأة البحرينيـــة 
مـــن حقـــوق ومـــا أنجزتـــه من 

بـــأدوار  للقيـــام  أّهلهـــا  تقـــدم، 
ومسؤوليات متميزة.

الملـــك أن هـــذا  وأكـــد جالـــة 
الدور البناء للمـــرأة البحرينية 
بقيـــادة صاحبـــة الســـمو محل 
الماضـــي  فـــي  وطنـــي  فخـــر 
بمـــا  والمســـتقبل،  والحاضـــر 
يســـهم في إعاء شأن الوطن 

وتحقيق نهضته وازدهاره.
بعثهـــا  التـــي  البرقيـــة  وفـــي 
جالتـــه إلـــى صاحبـــة الســـمو 
قال جالته “من حسن الطالع، 
أن يتزامن هذا التقدير العربي 
للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة فـــي 
مملكـــة  فيـــه  تواصـــل  وقـــت 

البحريـــن جهودهـــا وإصرارها 
فيـــروس  مكافحـــة  علـــى 

كورونا”.
وأشـــاد جالته في هذا الشأن 
لفريـــق  المشـــكورة  بالجهـــود 
بقيـــادة  الوطنـــي  البحريـــن 
الملكـــي  الســـمو  “صاحـــب 
آل  بـــن حمـــد  ســـلمان  األميـــر 
الكبيـــرة  والجهـــود  خليفـــة، 
التـــي يبذلها ســـموه ومتابعته 
الناجحـــة  وإدارتـــه  الحثيثـــة 
لفريـــق البحريـــن فـــي التعامل 
مـــع متطلبـــات الوضـــع الراهن 
للحفـــاظ على صحة وســـامة 

المواطنين والمقيمين”.

المنامة - بنا

منح “األعلى للمرأة” جائزة “التميز في رعاية األسرة العربية”
العائلي االســتــقــرار  بحماية  الملك  جــالــة  قرينة  لجهود  تــقــديــًرا 

فــي احتفاليــة خاصــة ضمن أعمــال “ملتقى المســؤولية المجتمعية لألســرة 
العربيــة” الــذي يعقــد هــذا العــام تحــت عنوان “مســؤولية اســتقرار األســرة 
العربية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا أطر وأدوار”، بتنظيم مشترك من 
قبــل الشــبكة اإلقليمية واالتحــاد الدولي للمســؤولية االجتماعيــة ومنظمة 
األســرة العربيــة، تــم اإلعالن عن اختيــار المجلس األعلى للمرأة المؤسســة 
الفائــزة بـــ “الجائــزة الفخريــة للتميز في مجــال رعاية األســرة العربية للعام 
2020”، والممنوحــة مــن قبــل الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة، 

وبتزكية جماعية من قبل الجهات المعنية بتنظيم الملتقى.

اســـتام  حفـــل  مراســـم  وخـــال 
الجائزة التي أشـــار االعان عنها عن 
تقدير المانحيـــن للجهود المتواصلة 
والنوعية لخطط المجلس وبرامجه 
وآليات تعاونه وهو يحظى بالقيادة 
العاهـــل صاحبـــة  لقرينـــة  المتميـــزة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، أعربـــت األمين 
العـــام للمجلـــس األعلى للمـــرأة هالة 
الجزيـــل  الشـــكر  عـــن  األنصـــاري، 
واالمتنان العميق لهذا القرار الكريم 
الجائـــزة  لنيـــل  المجلـــس  باختيـــار 
الفخريـــة للتمّيـــز فـــي مجـــال رعاية 
األســـرة العربية للعام الحالي، وذلك 
أثناء مشـــاركتها في أعمال الجلسة 
االفتتاحيـــة للملتقـــى الذي أقيم عن 

بعد صباح أمس )السبت(.
 وقالت االنصاري “إن هذا التكريم لهو 
مناسبة ســـعيدة نتوجه فيها لمملكة 
البحريـــن، بالتهاني والتبريكات على 
هـــذا التكريـــم العربـــي الـــذي يأتـــي 
معبـــًرا عـــن نجـــاح الجهـــود الوطنية 
التشـــاركية في حفظ حقوق األسرة 
البحرينية واالرتقاء بشـــأنها، والتي 
يعمل المجلـــس األعلى للمـــرأة على 

رعايتها ومســـاندتها ومتابعتها، منذ 
ســـامية  ملكيـــة  بـــإرادة  تأســـس  أن 
وإشـــراف  بقيـــادة  عامـــا،   20 قبـــل 
صاحبة الســـمو الملكي، وفي ســـياق 
خطة شـــاملة استشـــعرت التطلعات 
الوطنيـــة، ووضعـــت نصـــب عينيها، 
ترجمة التزامات الدولة الدســـتورية 
تجاه األســـرة البحرينية، بما يحفظ 
كيانهـــا الشـــرعي ويعـــزز مـــن مكانة 
الترابـــط  مـــن  إطـــار  فـــي  أفرادهـــا، 

العائلي واالستقرار المجتمعي”.
المجلـــس  حـــرص  إلـــى  وأشـــارت 
األعلـــى للمـــرأة عبـــر مســـيرة عملـــه 
علـــى تبني قضايا المـــرأة البحرينية 
والدفاع عـــن مصالحها والتعبير عن 
تطلعاتها، في سياق عمٍل مؤسسي، 
يطمح على الدوام، بأن تكون مملكة 
البحريـــن مركـــًزا للخبرة فـــي مجال 
تقدم المرأة واســـتدامة مســـاهماتها 
فـــي البنـــاء الوطنـــي، وعلـــى قاعدة 
صلبـــة قوامها عدالـــة إتاحة الفرص 
وبيـــن  بينهـــا  المتكافئـــة  والشـــراكة 

الرجل البحريني.
هـــذا  “مـــن  األنصـــاري  وأضافـــت 
المنطلـــق، هـــب المجلـــس ومنـــذ أن 

اجتاحـــت منطقتنـــا العربية جائحة” 
كوفيـــد 19”، فـــي إطار مســـؤولياته 
الدولـــة  جهـــود  بدعـــم  الوطنيـــة، 
المكثفـــة والمتنوعة فـــي إدارة هذه 
األزمـــة الطارئـــة، مـــن أجـــل احتواء 
التداعيـــات  جميـــع  واســـتيعاب 
للجائحة  االجتماعيـــة واالقتصادية 
علـــى األســـرة البحرينيـــة، بالوقوف 
بجانبهـــا فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف 
التأقلـــم  مـــن  وتمكينهـــا  الصعبـــة، 
والتكّيـــف مع التحوالت المســـتجدة 
على أنماط حياتها، واالســـتعداد لما 
بعـــد هـــذه المرحلـــة الصعبـــة لتأمين 
عبورنـــا نحـــو العالـــم الجديـــد، الذي 
تتشـــكل مامحـــه بشـــكل متســـارع، 
غيـــر  إيقاعـــه  ضبـــط  مـــن  لنتمكـــن 
المألوف وترويض تحدياته، لننطلق 
مجـــدًدا بقوة وثبات، نحو مســـتقبل 

أكثر إشراًقا”.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وكان  هـــذا 
للمســـؤولية  اإلقليميـــة  الشـــبكة 
عبدالغفـــار  يوســـف  االجتماعيـــة 
خـــال  مـــن  نـــوه  كلمـــة  ألقـــى  قـــد 

بجهـــود قرينة عاهل البـــاد صاحبة 
ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة من خال 
رئاســـتها للمجلس األعلى للمرأة في 
خدمـــة المـــرأة واألســـرة البحرينية، 
مشـــيًرا إلـــى قـــدرة المجلـــس علـــى 
تســـخير إمكاناته ومواءمة برامجه 
وخدماتـــه بســـرعة ومرونـــة كبيـــرة 
مـــن أجل دعـــم االســـتقرار األســـري 
الســـلبية  التداعيـــات  وتخفيـــف 
لجائحـــة “كوفيـــد 19” على المجتمع 

ككل. 
فيمـــا لفـــت إلـــى أن فـــوز المجلـــس 
األعلـــى للمرأة بــــ “الجائـــزة الفخرية 
للتميـــز فـــي مجـــال رعايـــة األســـرة 
العربيـــة للعـــام 2020م” يبـــرز جانب 
لـــدى  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
اســـتقرار  تعزيـــز  تجـــاه  المجلـــس 

المجتمع البحرين.
 وشـــاركت القائـــم بأعمـــال مســـاعد 
األميـــن العام للمجلس األعلى للمرأة 
الشـــيخة دينا بنت راشـــد آل خليفة 
في جلسة العمل األولى للملتقى، إذ 
قدمت عرًضا مرئًيا استعرضت دور 
المجلس بمساندة االستقرار األسري 
واالقتصـــادي للمـــرأة البحرينية في 

مواجهة جائحة “كوفيد 19”.

هالة األنصاري

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األنصاري: حفظ 
حقوق النساء 

ومساندتهن بظل 
أزمة “كورونا”
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سمو رئيس الوزراء

تفاعـــل النـــواب والشـــوريون مـــع قـــرارات رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، الخاصة باعتماد 
يـــوم للطبيـــب البحريني فـــي أول أربعاء من شـــهر نوفمبـــر كل عام، 
وتخصيص جائزة باسم سموه لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين 
فـــي البحـــث العالجي والطبي، واجمعوا على أن هـــذه القرارات تنبع 
من إيمان سموه بأهمية الرسالة النبيلة والدور الذي يقوم به االطباء 
البحرينيين في الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيميين 

من أجل بناء وطن متطور.
وشـــددوا على أن ســـموه في نهجه إلى بالقطاع الصحي يهدف إلى 
ترســـيخ أسس مستقبلية لتطوير هذه المهنة وتحفيز المنتمين إليها 
لمواصلـــة العطاء والجهد وتكريمهم بالشـــكل الالئـــق نظير جهودهم 
المتميـــزة، والجهـــود المضنية التـــي يبذلونها من أجـــل الحفاظ على 
الصحة العامة فى البالد، خاصة منذ بداية أزمة فيروس  “كورونا”.

ونوهوا إلى أن أطباء البحرين تعاملوا مع أزمة “كورونا” بكل كفــاءة 
واقتـــــدار، وكانـــوا فـــي مقدمـــة الصفـــوف فـــي تلبية لنـــداء الواجب 
والتزمـــوا بأعلى مســـتويات المهنيـــة من خالل االضطـــالع بمهامهم 
والقيـــام بعملهم على أكمل وجه فى مواجهة الفيروس والتصدي له 

والحد من انتشاره. 
 وقالـــوا: “إن مملكـــة البحريـــن برؤيـــة صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، حققـــت العديـــد مـــن اإلنجـــازات  العالميـــة والتنمويـــة فـــي 
المجال الصحي”، وأشـــادوا فـــي هذا الصدد بحكمة ســـموه المتمثلة 
إطـــالق جائـــزة لتكريم األطبـــاء البحرينييـــن المتميزيـــن في البحث 
العالجي والطبي والتى من شأنها اإلرتقاء بالبحوث الطبية ما يسهم  
فـــي تعزيز المنظومة الصحية للتعامل بكفاءة عالية مع كل األزمات 
والظـــروف الطارئة، بما يســـهم في دعم مســـيرة اإلنجازات التنموية 
والحضارية  في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 
  ومن جانبه أشاد النائب األول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، 
بقـــرار صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء الخـــاص باعتماد يوم 
للطبيـــب البحريني وتخصيص جائزة باســـم ســـموه لتكريم األطباء 
البحرينيين المتميزين مشيرا إلى أن هذه المبادرة من سموه ليست 

بالغريبة فسموه دائم التكريم للمهنيين البحرينيين. 
 وقال: “إن صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء منذ بداية رئاســـته 
للحكومـــة وهو يضـــع الصحة واألمـــن ركيزتين أساســـيتين لتحقيق 
التنمية والنماء فى مملكة البحرين”، مشـــيرا إلى أن الجميع يعلم ما 
بذله ســـموه فى هذا المجال وأن كل من عمل بقطاع الصحة وتولي 
مســـؤلياتها يعلم أن سموه كرس وقت وجهده لدعم القطاع الصحة 

ودعم برامجه وميزانيته.
 وأكـــد أنـــه ليس من المســـتغرب على ســـموه هـــذه المبـــادرة الكريمة 
لتكريـــم  فئة األطباء الذين بذلوا الغالـــي والنفيس من أجل الحفاظ 
علـــى الوطـــن مـــن تداعيـــات انتشـــار جائحـــة كورونـــا، ممـــا يجعلهم 
يســـتحقون هـــذا التكريـــم المشـــرف مـــن رجـــل دولة بحجـــم وقيمة 
“خليفـــة بـــن ســـلمان”، وأكـــد أن القراريـــن جاءا فـــي محلهمـــا تقديًرا 
لألطباء، بما يدل على ما يتمتع به سموه من بعد نظر وإلمام باألمور 

القيادية. 
وبدوره، قال نائب رئيس البرلمان العربي النائب عادل العسومي إن 
بادرة ســـموه بتخصيـــص يوم للطبيب البحرينـــي وتخصيص جائزة 
باســـم ســـموه لتكريم األطبـــاء البحرينيين المتميزيـــن يعكس حجم 
تقدير سموه للعاملين بالقطاع الصحي وتضحياتهم للحد من انتشار 
األوبئـــة والحفـــاظ على الصحة العامـــة في البحرين، وأشـــار إلى أن 
األطبـــاء البحرينييـــن يملكون من المقومات العلميـــة ما يجعلهم في 
مصاف دول المنطقة في مجال الطب، وأن تخصيص سموه لجائزة 
متخصصة في مجاالت الطب من شـــأنه االرتقاء بالمجاالت العلمية 

والطبية في البحرين. 
 وأكـــد العســـومي دعم الســـلطة التنفيذيـــة لمبادرات ســـموه الهادفة 
لتطويـــر كافة القطاعات بالمملكة خاصة القطاع الصحي الذي شـــهد 
بفضل دعم سموه تطورا كبيرا على مختلف المستويات، وأعرب عن 
خالص شـــكره وتقديره لســـموه على بادرته الكريمـــة ودعمه للقطاع 
الصحي، كما توجه بالشـــكر والتقدير  لألطباء والعاملين في القطاع 
الصحي وكل الصفوف األولى التي تعمل على التصدي ومنع انتشار 

فيروس كورونا. 
 فيمـــا أكـــدت عضـــو مجلـــس الشـــورى دالل الزايـــد أن اعتمـــاد يـــوم 
للطبيـــب البحرينـــي، خطـــوة هامة تعكـــس تقدير الحكومة برئاســـة 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لألطباء البحرينيين وجهودهم 
الوطنية ضمن فريق البحرين برئاســـة صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.
 وقالـــت إن تخصيـــص جائزة باســـم رئيس الـــوزراء لتكريم األطباء 
البحرينييـــن المتميزيـــن مـــن شـــأنه أن يســـاهم فـــي تطويـــر البحث 

العلمي وتشـــجيع الكفاءات الوطنية لالستمرار في التميز وتوظيف 
الخبرات والدراسات العلمية فيما يصب في مصلحة الوطن.

ونوهـــت إلـــى أن األطباء يبذلون جهودًا كبيرة وهي محل تقدير من 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمجتمع كافة من مواطنين 
ومقيميـــن بمقابل ما يقدمونه من تضحيـــات كبيرة لمواجهة جائحة 

كورونا كونهم خط الدفاع األول عن الصحة العامة.
 وبـــدوره، أكـــد عضـــو مجلـــس النـــواب إبراهيـــم النفيعـــي أن اعـــالن 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء عن تخصيص أول اربعاء من 
شـــهر نوفمبر لكل عام كيوم للطبيب البحريني هو تقدير من ســـموه 
لجهود الكوادر الطبية ومخاطرتهم بأنفسهم من أجل معالجة الناس 

وحمايتهم.
 وأكـــد أن اإلعـــالن الكريـــم القـــى صـــدى إيجابيـــا قويـــا في أوســـاط 
المجتمـــع البحرينـــي، خصوصـــًا األطبـــاء وذويهـــم، تقديـــرا وعرفانا 
لمـــا يقدمـــه هـــؤالء األبطال مـــن بطـــوالت وتضحيات فـــي الصفوف 
االماميـــة وفـــي األجنحـــة والغـــرف المغلقة، وقـــال إنهم يســـتحقون 

بجدارة االحتفاء بهم كل عام، واستذكار مآثرهم ومواقفهم.
 ولفـــت الـــى أن وصـــول الطبيـــب البحريني الـــى العالميـــة، وحصده 
للجوائز والشهادات التقديرية، وتفوقه بالعديد من التخصصات، من 
األرضيات الخصبة التي أسهمت بتحقيق مثل هذه المبادرة النوعية 
من لدن ســـمو رئيس مجلس الوزراء والتي تشـــير الى التقدير الجم 
من ســـموه الكريم لكفاءاتهم العالية وخبراتهـــم وابداعهم الوظيفي 

لتكون عامل تحفيز لخلق أجواء تنافسية متعددة.
 وبيـــن النفيعـــي أن ما قدمـــه ويقدمه الكادر الطبي من شـــجاعة في 
مكافحة فيروس كورونا المستجد، هو مثال حي على جهود الدولة 
الكبيـــرة في تغذيـــة القطاع الصحـــي وتقوية اواصره، وهـــو ما نراه 

جليا اليوم.
 من جهته، أشاد العضو الشوري فؤاد أحمد الحاجى بمبادرة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيـــس الوزراء، 
بتخصيص يوم للطبيب البحريني في نوفمبر من كل عام، ما يعكس 
الجهـــود التي يضطلع بهـــا األطباء في الحفاظ على ســـالمة وصحة 
المجتمـــع ودفعهـــم لمزيد مـــن البذل والعطـــاء واالرتقـــاء بالخدمات 

الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.
ونوه إلى أن تخصيص جائزة لألطباء باســـم ســـموه هو مصدر فخر 
وإعـــزاز، لما لتلـــك الجائزة من عوامـــل إيجابية فى تنميـــة  القدرات 
البحثيـــة لتطويـــر المســـيرة العلمية في مجال الطب، مشـــيرًا إلى أن 
ســـموه يقود القطاع الصحـــى إلى أعلى المســـتويات ويوليه اهتمام 
خـــاص حتـــى بات القطـــاع الصحـــى فى البحريـــن واحدا مـــن أقوى 

القطاعات الصحية فى منطقة. 
 ومـــن ناحيتـــه، أشـــاد  نائـــب رئيـــس اللجنـــة التشـــريعية والقانونية 
النائـــب علـــي النعيمي بمباركة صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
باعتماد يوم للطبيب البحريني في أول أربعاء من شـــهر نوفمبر كل 
عـــام، وتخصيص جائزة باســـم ســـموه لتكريـــم األطبـــاء البحرينيين 
المتميزين في البحث العالجي والطبي، وأكد بأن مبادرة ســـموه من 
شـــأنها اإلســـهام في رفع معنويات األطباء فـــي البحرين وتحفيزهم 
على بذل كل ما في وسعهم لالرتقاء بالقطاع الصحي في المملكة و 

الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين. 
 وأضـــاف النعيمـــي أن المبـــادرة الكريمـــة مـــن لدن ســـموه عبرت عن 
مـــدى تقديره لهـــذه المهنة النبيلة وتأتي اســـتكماالً لمبادرات ســـموه 
اإلنســـانية فـــي مختلـــف المجـــاالت، مشـــيرًا إلـــى أن إطـــالق جائـــزة 
لالطباء تحمل اسم خليفة بن سلمان محل فخر وإعزاز لجميع أبناء 

الوطن من مختلف الفئات.
 وتقـــدم النائب بخالص الشـــكر والتقدير للـــكادر الطبي في البحرين 
الـــذي يتصـــدر الصفـــوف األمامية فـــي مواجهة جائحـــة كورونا وما 
يبذلونـــه مـــن مجهودات وتضحيـــات عظيمة كان لها األثـــر البالغ في 
المحافظـــة علـــى الوضـــع الصحـــي فـــي البـــالد والوصـــول بالبحرين 
إلـــى معـــدالت األمان لتكون بذلـــك موضع تقدير وإعجـــاب من كافة 

المنظمات اإلقليمية والدولية.
 ومـــن ناحيته، أكـــد رئيس اللجنـــة النوعية الدائمة لحقوق االنســـان 
بمجلس النواب النائب عمار البناي أن اعتماد رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أول أربعاء من شهر 
نوفمبر من كل عام يوم للطبيب البحريني، وتخصيص جائزة باســـم 
ســـمّوه لتكريم األطبـــاء البحرينيين المتميزين فـــي البحث العالجي 
والطبي،  يبرهن الدعم والرعاية المتميزة الالمحدودة التي يحضى 
بها الكادر الطبي البحريني العظيم صاحب التضحيات واإلنجازات.
 وأشـــار إلـــى أن الجائزة تمثل تكريما جديدا للكـــوادر الطبية، ودليل 
واضـــح علـــى مكانة هـــذه الفئة فـــي المجتمـــع ، وهو ما برهنه ســـمو 
رئيس الـــوزراء من خالل اعتماد يوم للطبيب البحريني وتخصيص 

الجائزة خاصة بهم في مجال البحث العالجي والطبي.
وقـــال إن اهتمام ســـمو رئيس الوزراء في ظـــل العهد الزاهر لحضرة 

صاحـــب الجاللة عاهـــل البالد بالقطاع الصحـــي بمملكة البحرين من 
خـــالل توفير المرافـــق والمعدات الطبية المتطـــورة وتجهيز الكوادر 
الطبيـــة على أعلى مســـتوى جعل مملكة البحريـــن رائدة في القطاع 
الطبـــي على المســـتوى العالمي وهو ما جعل مـــن الطبيب البحريني 
محل فخر واعتزاز محليا وعالميا، وأكد أن هذه الجائزة من شـــائنها 

أن تدفع بعجلة البحث العلمي إلى األمام. 
 وأكـــد أن الجائـــرة بمثابـــة رد الجميل للتضحيـــات الوطنية العظيمة 
والعطاء المستمر الذي تقدمة الكوادر الطبية من أجل توفير الرعاية 
الصحية، والحفاظ على صحة وســـالمة المواطنين والمقيمين، وهو 
ما شـــاهدناه من تصدي وأضح ومباشر في وجه فيروس كورونا، إذ 
اســـتطاعت البحرين أن تلفت أنظار العالم لها من خالل ألية تعاملها 
االخيرة مع جائحة كورنا وهو ما جعل البحرين محل إشادة دولية.
 ومـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجية النائـــب محمد 
السيســـي البوعينيـــن أن تخصيـــص صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الوزراء يوم للطبيب البحريني وجائزة باســـم سموه لتكريم األطباء 
البحرينييـــن المتميزيـــن في البحـــث العالجي والطبي، يجســـد مدى 
اهتمـــام ســـموه الالمحدود بالكادر الطبي فـــى مملكة البحرين ودعم 
ســـموه المتواصـــل لألطباء البحرينييـــن نظير تضحياتهـــم  الوطنية 
المســـتمرة لتوفيـــر الرعاية الصحيـــة والحفاظ على صحة وســـالمة 

المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وأشـــار إلـــى أن ما يقـــوم بـــه األطبـــاء البحرينيين من جهـــود كبيرة، 
وتفـــاٍن كبيـــٍر في تطبيق أعلى مســـتويات الرعاية الصحية هو محل 
إشـــادة وتقدير، مؤكـــًدا أن تخصيص هاتين المبادرتيـــن يعد عرفانًا 
بكل ما يقدمه األطباء من عمل وجهود للحفاظ على معدالت األمان 

الصحى للبالد. 
وشـــدد السيســـي على مســـاندة الســـلطة التشـــريعية للقطـــاع الطبي 
وتقديـــم كافة أوجـــه الدعم الالزمة من خالل التشـــريعات القانونية 
التي تســـهم فى تطوير وتنمية هذه المهنة االنسانية النبيلة فى ظل 
العهـــد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة. 
وبـــدوره، رفـــع النائـــب عبـــدهللا الدوســـري خالـــص الشـــكر والتقديـــر 
لصاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء بمناســـبة اعتماد يوم للطبيب 
البحرينـــي فـــي أول أربعـــاء من شـــهر نوفمبـــر كل عـــام، وتخصيص 
جائـــزة باســـم ســـموه لتكريـــم األطبـــاء البحرينييـــن المتميزيـــن في 
البحـــث العالجي والطبـــي، والتي أوجدت حالة مـــن الفرحة الغامرة 

في كافة األوساط الطبية.
 وأكـــد أن تخصيـــص هـــذا اليوم لالحتفـــال بالطبيـــب البحريني أكبر 
حافـــز لألســـرة الطبية في البحرين و يأتي فـــي إطار دفعها لبذل كل 
ما في وســـعها للحصول على شـــرف الفوز بهذه الجائزة التي تحمل 
اســـم ســـموه وتهدف إلى تكريم األطباء البحرينييـــن المتميزين في 
الوقـــت الذي تحرص فيه الحكومة لتقديم الدعم الالمحدود لجميع 
القطاعـــات في مملكة البحرين وخاصة القطاع الصحي الذي يشـــهد 
اهتمام كبير من قبل قيادة جاللة الملك التي تحرص على توفير كل 
اإلمكانيات في ســـبيل دعم هذا القطاع المهم، خصوصا ان البحرين 

كانت من الدول السابقة في الرعاية الصحية. 
 ورأى الدوســـري أنه في ظل ما تمر به البحرين و العالم من جائحة 
كورونـــا، فـــإن اإلعـــالن عـــن  تخصيـــص يـــوم  للطبيـــب البحرينـــي 
وتخصيص جائزة باســـم ســـموه يعـــّد بمثابة الحافز لبـــذل مزيد من 
الجهد والعطاء والتنافس الشـــريف بين الجميع في تطوير األبحاث 

الطبية التي تشجعها.
 وقـــال: ”نحـــن في مجلس النواب ندعم مثل هذا التوجه لما يشـــكله 
مـــن  تأثيـــر إيجابي على تطوير القطاع الصحي واالرتقاء بمســـتوى 
العامليـــن فـــي مهنـــة الطـــب بمـــا يعـــود بالنفع علـــى مملكـــة البحرين 

وشعبها”.
 وأكد أن التوجيهات تعكس مدى حرص و اهتمام الحكومة الموقرة 
برئاســـة ســـمو رئيـــس الـــوزراء برعاية القطـــاع الصحـــي و تكريمهم 
مـــن خالل هـــذه اللفتـــة الكريمة في ظل مـــا يقدمه هـــذا القطاع من 

تضحيات كبيرة خصوصا خالل فترة انتشار جائحة كورونا.
مـــن ناحيتهـــا، عبـــرت النائـــب فاطمـــة القطـــري عـــن جزيـــل شـــكرها 
وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمباركته اعتماد أول 
يـــوم أربعاء من نوفمبر كل عام يوما للطبيب البحريني، وتخصيص 
جائـــزة باســـم ســـموه لتكريـــم األطبـــاء البحرينييـــن المتميزيـــن في 
البحـــث العالجـــي والطبـــي، ولفتـــت إلـــى أن هـــذه المبـــادرة الكريمة 
جـــاءت فـــي وقتها؛ وذلـــك تقديرًا للجهـــود الكبيرة التـــي يضطلع بها 
األطبـــاء في رعاية الصحـــة العامة للمجتمع، وتحفيـــزا للعاملين في 
هـــذا القطـــاع نحو بـــذل المزيد لالرتقـــاء بجودة الخدمـــات الصحية 

المقدمة للمواطن والمقيم.
وذكـــرت أن التقديـــر يأتي كإضافة نوعية للســـجل الحافل لمبادرات 
ســـموه الوطنيـــة الداعمـــة لنمـــو القطـــاع الصحـــي، وتحســـين جودة 

الخدمات الصحية في المملكة، وأشارت إلى أن أهمية هذه المبادرة 
الكريمـــة تكمـــن فـــي دورها الكبير فـــي الدفع بعجلة البحـــث العلمي، 
وتحفيـــز الكـــوادر الوطنيـــة نحـــو صناعـــة المزيـــد مـــن اإلنجـــازات، 
والســـعي المســـتمر والعمـــل الدؤوب الذي من شـــأنه أن يســـاهم في 

االرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.
فيما أعربت نائب رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة حقوق اإلنســـان 
النائب سوســـن كمـــال عن بالغ اعتزازها والمواطنيـــن جميعًا بمباركة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء لتخصيص يـــوم لالحتفال 
بالطبيـــب البحرينـــي، وقالت: إن يـــوم الطبيب البحرينـــي أكبر دافع 
مشـــجع للطواقـــم الطبيـــة المجتهـــدة فـــي مملكـــة البحريـــن لتقويـــة 
عزيمتها لالستمرار في العطاء، وذلك  للظفر  بتكريم سموه الذي لم 
يتوان يومًا عن تقدير ذوي التميز واإلصرار، والمساهمين في نهضة 

المملكة في شتى المجاالت.
وقالـــت: ”إننـــا نيابًة عن جميـــع العاملين في الحقـــل الطبي، نقّدر كل 
األفضال ومظاهر الدعم والمساندة من قبل قيادة جاللة الملك  في 
تعزيز القطاع الطبي، واالســـتثمار في العنصر البشـــري، مما أنتج لنا 
اليـــوم كـــوادر متميزة يفخر الجميـــع بها في مواجهـــة كل التحديات 
الصحية، ورفع اســـم المملكة عاليًا، وســـيظل صاحب الســـمو الملكي 
أبـــًا كريمـــًا يغـــدق بالخيـــر على أبنائـــه وبناتـــه، ليزهوا بثـــوب الرخاء 

واالزدهار”.
ومن جانبه، أشاد النائب عبدهللا الذوادي بتخصيص صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الوزراء ليـــوم الطبيب البحريني خالل شـــهر نوفمبر 
من كل عام في خطوة تؤكد أهمية الكوادر الطبية الوطنية ودعمها 
فـــي ظل ما يقدمونه من عطاء وتضحيات وإثباتهم المســـتمر بأنهم 
يتولون المسؤلية في أعمالهم خاصة مع جائحة كورونا “كوفيد - 19” 
ومـــا يلقاه الطبيـــب البحريني من احترام وتقديـــر كبير من المجتمع 
لعنايتهـــم ورعايتهـــم المصابين بفيروس كورونا مع اســـتمرارهم في 

عالج المرضى إضافة إلى أعمالهم اإلدارية دون كلل أو تقاعس.
وقال إن قرار مجلس الوزراء برئاســـة صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء وبحضـــور صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء باعتمـــاد يوم للطبيب 
البحرينـــي وتخصيـــص جائزة باســـم صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء ســـوف تكون خطوة لدعم البحث العلمي في المجال الطبي 
خاصة بأن البحرين مقبلة على مشروع ضخم لمدينة الملك عبدهللا 
الطبيـــة ومشـــاريع أخـــرى وهـــذه الجائـــزة تعتبـــر حجـــر أســـاس في 
االســـتثمار فـــي القطاع الصحي ودعم المجـــال الطبي وتوظيفه في 
موازنـــة الدولـــة كحال كثيـــر من الدول التي اعتمدت على الســـياحة 
العالجيـــة، وهـــذا يتطلب وجود حافز بدعم المجـــال الطبي من قبل 

الحكومة.
وحيـــا عبدهللا الذوادي جميع األطباء والعاملين في القطاع الصحي 
وكل الصفوف األولى التي تعمل على التصدي ومنع انتشار فيروس 
كورونـــا ضمـــن فريق البحرين برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد الـــذي قـــدم الدعـــم الكامـــل للكـــوادر الوطنية لوضـــع الخطط 
الوطنيـــة الالزمة لتتخطـــى البحرين المرحلة الحالية في ظل تعاون 

الجميع.
من جانبه، قال النائب بدر الدوسري إن المباركة الكبيرة من صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء باعتمـــاد يـــوم للطبيـــب البحرينـــي 
البحرينييـــن  األطبـــاء  لتكريـــم  ســـموه  باســـم  جائـــزة  وتخصيـــص 
المتميزين في البحث العالجي والطبي، يعكس الدعم والرعاية التي 
يحظى بها الكادر وهو ما  يؤكد أن قيادة جاللة الملك الحكيمة تقدر 
مـــا يقوم بـــه الطبيب البحريني مـــن جهود جبارة تبعـــث على الفخر 
واالعتـــزاز نظيـــر عطائهـــم اإلنســـاني الكبيـــر، والتضحيـــات الوطنية 
المســـتمرة لتوفير الرعاية الصحية وعـــالج المرضى، والحفاظ على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وأشـــاد بالجهـــود المخلصـــة التـــي يقـــوم بهـــا األطبـــاء البحرينييـــن 
وتفاٍنهـــم الكبيـــٍر فـــي تطبيـــق أعلـــى مســـتويات الرعايـــة الصحيـــة 
بمختلـــف مســـتوياتها ومراحلهـــا، وحرصهـــم علـــى تطبيـــق الخطـــط 

واإلستراتيجيات الصحية التي تضعها الحكومة.
وأشـــار الـــى أن تخصيـــص يـــوٍم للطبيـــب البحريني ســـيمثل محطة 
وطنية لالحتفاء بكل ما يقدمه األطباء من عمٍل وجهود في مختلف 
الظـــروف والتحديات، وقـــال إن وقفة األطباء البحرينيين مشـــرفة 
خـــالل الظروف الصحية االســـتثنائية التي تعيشـــها مملكة البحرين 
ودول العالـــم بســـبب جائحة فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، وتعكس 
أســـمى معاني البذل والتفاني والحرص على ســـالمة الجميع، حيث 
إنهم شـــكلوا خـــط  الدفاع األول عـــن صحة المواطنيـــن والمقيمين، 

ويواصلون الليل بالنهار لخدمة مملكة البحرين في هذه الظروف.

ترحيب نيابي وشوري واسع بمبادرة سموه باعتماد يوم للطبيب وتخصيص جائزة لتكريم األطباء

هنـــأ المدير العام لمنظمة الصحـــة العالمية تيدروس 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  غيبرييســـوس  أدهانـــوم 
الســـمو الملكـــي االميـــر خليفة بن ســـلمان ال خليفة، 
بمناســـبة اعتمـــاد مجلس الـــوزراء بمملكـــة البحرين 
يوًمـــا للطبيـــب البحرينـــي فـــي أول أربعاء من شـــهر 
نوفمبر من كل عام، وتخصيص جائزة باســـم سموه 
لتكريم األطبـــاء البحرينييـــن المتميزين في البحث 
العالجـــي والطبـــي. ورحـــب المديـــر العـــام للمنظمـــة 
بهذه الخطوة التي تجســـد معاني التقدير والتكريم 
للعامليـــن فـــي القطـــاع الصحـــي، ومـــا يبذلونـــه مـــن 
جهود في محاربةجائحة فيروس كورونا المستجد 
كوفيـــد 19.  واعرب عـــن اعتزازه وفخره بمشـــاركة 
مملكة البحرين فـــي االحتفاء بالعاملين في القطاع 
الصحـــي، تقديـــرا لجهودهـــم مـــن أجل عالـــم افضل 

للبشرية في مختلف انحاء العالم.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أشـــاد مديـــر منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة إلقليـــم شـــرق المتوســـط أحمـــد المنظري، 
بمباركـــة مجلس الـــوزراء بمملكة البحرين، برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء، العتمـــاد يـــوم الطبيـــب 

البحريني الذي ســـُيحَتَفل به يوم األربعاء األول من 
نوفمبـــر كل عـــام، وتخصيـــص جائزة باســـم صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
لتكريـــم األطبـــاء البحرينيين المتميزيـــن في مجال 

البحث العالجي والطبي.
 ورأى  المنظري أن اللفتة الكريمة من صاحب السمو 

الملكـــي رئيـــس الوزراء تعكـــس تقدير ســـموه البالغ 
لجهود األطباء وســـائر العاملين في المجال الصحي 
وتضحياتهم في خدمة البشـــرية فـــي مختلف دول 
ه إلـــى أن مثل هذه الخطوة  العالـــم ومجتمعاته.  ونوَّ
لتقديـــر وتكريـــم األطبـــاء والعامليـــن فـــي القطـــاع 
هات اإليجابية التي  الصحي تحمل العديد من التوجُّ
ســـتجني منظمة الصحة العالميـــة ثمارها عما قريب 
ليس في مملكة البحرين فحسب، وإنما على مستوى 
اإلقليـــم كلـــه، مؤكـــًدا أثرهـــا وصداهـــا اإليجابييـــن 
فـــي تحفيـــز مختلـــف دول اإلقليم كي تحـــذو حذو 
مملكـــة البحرين في تكريم األطباء وســـائر العاملين 
فـــي المجـــال الصحي وتقدير جهودهـــم الكبيرة في 

الحفاظ على صحة البشر والمجتمعات.
ـــد المنظـــري أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة تدعم   وأكَّ

ه الذي ينعكس بدوره على تشـــجيع  مثـــل هذا التوجُّ

وتحفيـــز القطاعـــات الطبيـــة والصحيـــة وتطويرها، 
وتصب في تنمية مجاالت البحث العالجي والطبي، 
بمـــا ُيســـِهم فـــي تحقيـــق أهـــداف المنظمة مـــن أجل 

االرتقاء بمعايير الصحة ألفضل المستويات. 
 وأفاد على أن مباركة صاحب الســـمو الملكي رئيس 

الـــوزراء لهـــذه الخطوة تكتســـب أهميـــة خاصة في 

ظـــل هذه األوقـــات الصعبة التي يواجـــه العالم فيها 
جائحة فيروس كورونا المســـتجد )كوفيد 19(، التي 
يبذل فيها األطباء وبقية العاملين الصحيين جهوًدا 
كبيـــرة ويقدمـــون عطـــاءات مضاعفـــة فـــي التعامل 
مـــع المرضـــى والمخالطيـــن لهم رغـــم كل التحديات 
والمخاطـــر التي تواجههم.  وأثنى على جهود مملكة 

البحريـــن الداعمة لـــدور منظمة الصحـــة العالمية، ال 
ه إلـــى أن مملكة  ســـيما فـــي مواجهـــة الجائحة.  ونـــوَّ
البحريـــن معروفـــة بنجاحاتهـــا فـــي المجـــال الطبي 
والرعايـــة الصحيـــة نتيجـــة جهـــوٍد مشـــكورة وعمٍل 
دؤوب تقـــوم به الحكومـــة من أجل تعزيز المنظومة 

الصحية والعالجية.



لطالما كان بنك البحرين الوطني )NBB(  يوفر حلوال  تمويلية  لكافة احتياجات العمالء باســعار تنافســية، وفي هذا 
الســياق، بــدأ رئيــس عالقــات الزبائــن بالخدمــات المصرفيــة لألفراد، فــي بنك البحريــن الوطني، محمد صــالح رئيس، 
حديثه مع “البالد”، في لقاء خاص، متحدًثا عن مشــروع ديرة العيون بديار المحرق ومشــروع مزايا للتمويل العقاري 

الحكومي، وقرار البنك بتمويل األفراد للتملك في المشروع.

 وقـــال رئيـــس “مع إســـتراتجية وشـــعار 
بنـــك البحرين الوطنـــي )أن يكون أقرب 
لكم(،  بحثنا ودرســـنا لفترة المشروعات 
المعروضـــة في الســـوق العقاريـــة، لنجد 
أن أفضـــل مـــا يالئم إســـتراتيجية البنك 
هـــو مشـــاركتنا لـــوزارة اإلســـكان لتقديم 

تسهيالت تمويلية للمواطنين”.
وتابـــع “بـــدأ مزايـــا فـــي بنـــك البحريـــن 
الجـــاري،  العـــام  بدايـــة  مـــع  الوطنـــي 
وكنـــا حريصيـــن أن نكـــون ســـباقين في 
المشـــاركة مـــع وزارة اإلســـكان لتســـهيل 
الحلـــول التمويليـــة للمواطنيـــن وبالفعل 
منبع فخر لنا أن نكون مع البنوك األخرى 

.
خـــالل  مـــن  “نســـعى  رئيـــس  ويضيـــف 
مشـــاركتنا فـــي مشـــروع ديـــرة العيـــون 
عبر مزايا وبنك اإلســـكان إلى وضع بنك 
البحريـــن الوطنـــي في المـــكان الطبيعي 
في مجال التمويل العقاري في البحرين، 
كما أن رؤيتنا الدائمة هو االســـتثمار في 
البشـــر قبـــل األمـــوال، إذ ســـيتيح لنا من 
خالل هذه المشـــاركة عالقـــة مع العميل 
تســـتمر لمدة تزيد عـــن ٢٠ عاما وتنتقل 
بيـــن األبناء واألحفـــاد نتيجة الثقة التي 

نجحنا أن نضعها بيننا وبين العميل”.
واســـتطرد بالقول “قررنا أن يكون بداية 
التمويل العقاري لإلسكان الحكومي في 
مشـــروع ديـــرة العيـــون بديـــار المحرق، 
وأن تكـــون المعاملـــة في الفـــرع الرئيس 
للبنـــك”، موضحـــا “لدينـــا فريـــق يتكـــون 

أعلـــى  علـــى  مدربيـــن  موظفـــا   13 مـــن 
طلبـــات  تلبيـــة  فـــي  الكفـــاءة  درجـــات 
العمـــالء التمويليـــة لإلســـكان وتســـهيل 
الموافقـــات، إذ تتم الموافقـــة في أقصر 
فتـــرة تنافســـية مـــع البنوك األخـــرى 24 
ســـاعة فقط، فموظفينا ال ينتظر العميل 
أن يأتـــي إلى الفـــرع الرئيس ولكن يبادر 

بالذهـــاب إليـــه إلنهـــاء المعاملـــة وتوفير 
الوقت والجهد عليه “.

وأوضح رئيس “جاء اختيارنا لمشـــروع 
ديـــرة العيـــون بديـــار المحرق الـــذي يعد 
مـــن أكبر المـــدن الســـكنية المتكاملة في 
البحرين، حيث يمتاز المشـــروع بمحيط 
عائلـــي متكامـــل وصمـــم ليلبـــي جميـــع 
األربـــع  خـــالل  مـــن  البحرينيـــة  األذواق 
نمـــاذج التـــي يطرحها المشـــروع، كما أن 
ديـــار المحـــرق تزخـــر بجميـــع الخدمات 
والمرافق ســـواء الترفيهية أو التعليمية 
أو التجارية لتصبـــح مدينة متكاملة مع 
اختـــالف مراحلها، وبالرغم من الظروف 
الحاليـــة إال أن العمـــل يـــدور علـــى قـــدم 
وســـاق في المشـــروع لتنفيذه واالنتهاء 

منه في المواعيد المقررة”.
وأكـــد “مشـــروع الديـــار هو نقلـــة نوعية 
فـــي مشـــروعات اإلســـكان التـــي تقدمها 
ســـواء فـــي طريقـــة الطـــرح أو نوعيـــة 
المساكن المتاحة، وطريقة التقديم فيها 
احترافية واحترام للمواطن مع جهوزية 
الموقع للسكن، وهذا جانب مهم شجعنا 

في المشاركة”.
واختتـــم رئيس بالقـــول “إن البنك يعتبر 
هـــذا المشـــروع هو نقطـــة البدايـــة التي 
ســـينطلق منهـــا الـــى مشـــروعات أخـــرى 
فـــي  أو غيـــر مزايـــا ولكنهـــا  مـــع مزايـــا 
طريـــق القـــروض العقارية للمشـــروعات 
اإلســـكانية التي ســـتطرح فـــي البحرين 

في الفترة المقبلة”.

رئيس متحدثا لـ “البالد”

“الوطني” يقدم عروضا تمويلية لـ “ديرة العيون”
ــعــمــاء ــع ال ــال الــعــاقــة مـ ــ ــن خ ــر مـ ــش ــب ــي ال ــس: رؤيــتــنــا االســتــثــمــار فـ ــيـ رئـ

تتم الموافقة 
في أقصر فترة 

تنافسية خالل 24 
ساعة فقط

يمتاز المشروع 
بمحيط عائلي 

يلبي جميع 
األذواق البحرينية

نبادر بالذهاب 
للعميل إلنهاء 

المعاملة وتوفير 
الجهد عليه
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هبة محسن من المنامة

“NBB” يتكفـل برسـوم التسجيـل العـقـاري البالـغـة 1.7 %
نيابـــة عـــن مســـتفيدي “ ديـــرة العيـــون” ألول مـــرة بالبحريـــن

 يقدم بنك البحرين الوطن، وألول مرة 
في البحرين، خـــالل حملة “خلها علينا” 
لمســـتفيدي  اســـتثنائي  بتوفيرعـــرض 
االجتماعـــي  للســـكن  مزايـــا  برنامـــج 
الراغبيـــن في اقتنـــاء منـــازل أحالمهم 
في مشروع “ديرة العيون” التابع لوزارة 
اإلســـكان والكائـــن فـــي ديـــار المحـــرق، 
حيـــث ســـيتكفل البنـــك بســـداد تكلفـــة 
رسوم التسجيل العقاري البالغة 1.7 % 

من قيمة العقار نيابة عن العميل. 
أقـــرب  ليكـــون  التزامـــه  مـــع  وتماشـــيا 
لعمالئـــه، وإضافـــة إلـــى ســـداد رســـوم 
البنـــك  ســـيقوم  العقـــاري،  التســـجيل 
أيضا بإســـقاط رســـوم معاملة التمويل، 
واشـــتراط الدفعة المقدمة، إضافة إلى 
رســـوم التثمين العقاري. ويتعهد البنك 

بتســـهيل عملية الموافقة على التمويل 
بشـــكل ســـريع وســـلس خالل يوم عمل 
واحـــد. وبإمكان العميل االســـتفادة من 
فترة ســـداد تصل إلى 25 سنة إلجمالي 

قيمة العقار وبنسبة ربح تنافسية.
أعلـــن  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  وكان   
عـــن توســـيع نطـــاق عـــروض القـــروض 
اإلســـكانية، التـــي يقدمها للمســـتفيدين 
مـــن برنامـــج مزايـــا، لتشـــمل مشـــروع 

“ديرة العيون” .
للخدمـــات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بنـــك البحرين 
الوطنـــي، صبـــاح عبداللطيـــف الزيانـــي 
توجهـــات  دعـــم  أولياتنـــا  مـــن  “إنـــه 
حكومتنا الرشـــيدة بالمســـاهمة بتوفير 
وبصفتنـــا  الكـــرام،  لمواطنينـــا  الســـكن 

البنـــك الوطنـــي حرصنـــا علـــى تمكيـــن 
العميـــل باقتنـــاء الســـكن المناســـب في 
طريـــق  عـــن  العيـــون  ديـــرة  مشـــروع 
توفيرعـــرض اســـتثنائي ويطلـــق ألول 
مرة لمســـتفيدي برنامج مزايا. ومبادرة 
منا، ســـنقوم بتحمل تكاليف التســـجيل 

العقـــاري والتي تصل الـــى 2000 دينار، 
إضافـــة إلى التنازل عن جميع الرســـوم 
اإلداريـــة اإلضافيـــة المتعلقـــة بالتمويل 
العقاري شـــاملة رســـوم التثمين، والتي 
يبلغ مجموعها ثالثمئة دينار. وســـيقوم 
البنـــك بمواصلـــة التزامه ليكـــون أقرب 
الحلـــول  توفيـــر  خـــالل  مـــن  لعمالئـــه 

المناسبة القتناء منازل أحالمهم”.
يتميـــز مشـــروع ديـــرة العيـــون بموقعه 
اإلســـتراتيجي في قلب ديـــار المحرق، 
وهـــو يحتضـــن منـــازل مثاليـــة تتالءم 
البحرينيـــة،  العوائـــل  نمـــط حيـــاة  مـــع 
وتتوفـــر بأســـعار معقولـــة، كما ســـيقدم 
للســـكان مجموعة واســـعة من المرافق 

المتكاملة.
البحريـــن  بنـــك  عمـــالء  إعفـــاء  ســـيتم 
الوطنـــي الراغبيـــن بشـــراء منـــزل فـــي 
ديـــرة العيـــون، من دفـــع رســـوم إدارية 
علـــى التمويـــل، ومنحهم أســـعار فائدة 
العقـــاري  الرهـــن  قـــرض  علـــى  خاصـــة 

ل. الثاني المكمِّ

صباح الزياني

المنامة - بنك البحرين الوطني

الشيخ: مبادرة ناصر بن حمد لـ “دعم الغارمين” إنسانية
المتضرريـــن لمســـاندة  الخيـــر”  “فينـــا  مـــن  االســـتفادة  تعظيـــم 

أكد رجل األعمال مالك شـــركة “مونتريال 
للســـيارات” إبراهيـــم الشـــيخ أن “مبـــادرة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيـــس مجلس أمنـــاء المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وتوجيهات ســـموه 
الكريمة للجنة التنســـيق والمتابعة لحملة 
)فينـــا خير( المعنيـــة بتوزيع المســـاعدات 
لدعم الغارمين ممـــن صدر بحقهم أحكام 
والمتعثريـــن،  المعســـرين  مـــن  قضائيـــة 
ضمن مشـــروع )فاعل خيـــر( بالتعاون مع 
وزارة الداخليـــة ووزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقاف، تعد لفتة إنســـانية 
كريمـــة وتؤكـــد الدور اإلنســـاني والقيادي 

تجـــاه  ســـموه  بـــه  يقـــوم  الـــذي  الكبيـــر 
المجتمع”.

وشـــدد الشـــيخ علـــى أن “تلـــك المبـــادرة 
اإلنســـانية  القيمـــة  بوضـــوح  تكشـــف 
والحضارية لحملة )فينا خير( التي أطلقها 
وتجاوبـــًا  تقديـــرًا  تلقـــى  والتـــي  ســـموه، 
مجتمعيًا كبيرًا، الســـيما أنهـــا تعد امتدادًا 
لسلسلة المبادرات الخيرية والمشروعات 
اإلنسانية لسموه في خدمة مختلف فئات 
المجتمـــع البحرينـــي ومراعـــاة ظروفهـــم 

االجتماعية واالقتصادية”.
ورأى أن “المبـــادرة تســـاهم في اســـتقرار 
األســـر البحرينيـــة ورفـــع المعانـــاة عنهـــم 
وإعادة شملهم بفضل التوجيهات الكريمة 
علـــى  كبيـــر  بشـــكل  إذ يحـــرص  لســـموه، 

تعظيـــم االســـتفادة من حملـــة )فينا خير( 
وتوجيه المبالغ والمساعدات للمتضررين 

بشكل مباشر”.
وأردف الشـــيخ أن “المبادرة تعكس الدور 

اإلنساني الكبير الذي يقوم به سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة انطالقـــًا مـــن 
المهام التي يضطلع بها سموه كونه ممثل 
صاحب الجاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
ورئيس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية التـــي يقودها ســـموه 
بـــكل كفاءة واقتـــدار، وتجســـيدا لحرص 
ســـموه المخلـــص علـــى ضـــرورة توجيـــه 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  مســـاهمات 
حملة )فينا خير( لمساندة المستحقين من 
أصحاب الحاالت اإلنســـانية والمتضررين 
جـــراء األوضـــاع الراهنـــة والعاجلـــة فـــي 
ظـــل ما يمـــر به العالـــم أجمع مـــن ظروف 
اســـتثنائية غيـــر مســـبوقة نتيجـــة أزمـــة 

كورونا )كوفيد 19(”.

 إبراهيم الشيخ

المنامة - مكتب رجل األعمال إبراهيم الشيخ

المنامة - وزارة الداخلية

دعـــا رئيس شـــعبة الفحص الفني بـــاإلدارة العامة للمـــرور الرائد حمد 
ناصـــر الدوخـــي ســـائقي المركبـــات إلـــى االنتبـــاه للوحـــة المؤشـــرات 
التنبيهية بالمركبة، والتي قد تدل على وجود مشـــكلة ما، مثل نقص 
في الســـوائل بنظام التبريد، أو البطارية، أو اإلطارات وغيرها؛ وذلك 
مـــن أجل حلها بشـــكل مبكر وتالفي أي خطـــر، موضحا أنه مع دخول 
فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، تزداد حوادث المركبات بسبب 
األعطـــال التـــي قد تحدث، ولذلك يجب صيانة المركبة بشـــكل دوري 

للوقاية من الحوادث.
وأضاف في برنامج “األمن” اإلذاعي الذي تعده وتقدمه اإلدارة العامة 
لإلعـــالم والثقافة األمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين أن من أســـباب 
حوادث المركبات في الصيف تســـرب الوقـــود والزيوت، التوصيالت 
الكهربائية غير الســـليمة، نقص مياه التبريد، انتهاء العمر االفتراضي 

لإلطارات والمكابح.
وأشار الرائد حمد الدوخي إلى أنه في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية 
بيـــن المواطنين والمقيمين ورجـــال المرور على أولياء األمور مراقبة 
أبنائهـــم خاصة في فصل الصيف، حيث تكثر مخالفات القيادة بدون 

رخصة، متمنيا للجميع السالمة على الطريق.

صيانة المركبة دورًيا
 تقي من الحوادث
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المنامة - وزارة الداخلية

لتكافـــؤ  الدائمـــة  اللجنـــة  عقـــدت 
الفرص بـــوزارة الداخلية برئاســـة 
للتخطيـــط  المســـاعد  الوكيـــل 
والتنظيـــم العميـــد محمد عبدهللا 
الحـــرم  اجتماعـــا )عـــن ُبعـــد( عبـــر 
تقنيـــة االتصال المرئي بمشـــاركة  
آمـــر األكاديمية الملكية للشـــرطة 
رئيس لجنة دراســـة الوضع القائم 
بمكاتـــب حمايـــة األســـرة والطفل 
بالمديريـــات األمنيـــة العميد فواز 

حسن الحسن.
وخالل االجتماع، جرى استعراض 
مســـتجدات العمل، ومـــا توصلت 
إليه الدراسة المقارنة بين مكاتب 
حماية األسرة بالمديريات األمنية 
العمـــل علـــى توحيـــد  إطـــار  فـــي 
السياسات المتبعة لمنهجية عمل 
األداء  ومعاييـــر  المكاتـــب  هـــذه 
الدعـــم  وأوجـــه  واالختصـــاص 

والرعاية.

بحث آلية لتوحيد العمل 
بمكاتب حماية األسرة

مع شيخ اإلخوان واإلصالح وقوانين العمل
Û  فكرت في أن أضع لهذا المقال عنوان “كدت أن

أصبــح إخوانًيا”، لكنني عدلت عن هذه الفكرة 
تجنًبــا لمــا قــد أتعــرض لــه مــن تهجــم وتهكــم 

وتندر، خصوًصا من جانب من يعرفني.
Û  ولنبــدأ مــن البداية، فمــع فارق الســن والمكانة

والمقــام نَمــت عالقــة وثيقة بينــي وبين رجل 
األعمال المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، ذلــك اإلنســان المفعــم 
والمفرط في الطيبة والتواضع ودماثة الخلق، 
بعــد أن أسســنا مًعــا فــي بدايــة الثمانينات من 
القرن الماضي “شــركة دلمون الخليج لإلنشــاء 
بالتعــاون والشــراكة مــع شــركة  والمقــاوالت” 
مقــاوالت هنديــة كبــرى وأحــد رجــال األعمال 
فــي البحرين، ومن خالل هذه العالقة تعرفت 
على شقيقه المرحوم الشيخ عيسى بن محمد 
آل خليفة، الذي كان في ذلك الوقت قد أنهى، 
والشــؤون  للعمــل  كوزيــر  مهمتــه  فتــرة،  منــذ 
حتــى   1975 مــن  دامــت  التــي  االجتماعيــة 
1980، وقــد جمعتنــي بــه بعــد ذلــك الكثير من 
اللقــاءات، وحضــرت لــه العديــد مــن النــدوات 

والمحاضرات.
Û  وقد وجدته ورأيته، رحمه هللا، شديد التمسك

وااللتزام بروح وقيم الدين اإلسالمي الحنيف 
من غير تعصب أو تشنج، وكان واثقا منفتحا، 
والتطــور،  الحداثــة  تجليــات  مــع  ومتصالًحــا 
ومتحلًيا بفكر وسطي معتدل متسامح، مؤمنا 
والعيــش  واالختــالف  باآلخــر  القبــول  بقيــم 
المشــترك، مقتنًعــا بضــرورة احتــرام مختلــف 
وحريًصــا  والفكريــة،  المذهبيــة  االجتهــادات 
والوحــدة  اللحمــة  وتوطيــد  لدعــم  وســاعًيا 

الوطنية بين مختلف أطياف المجتمع.
Û  كان رحمه هللا، كما هو معروف، إخوانًيا، وقد

كنت وقتها وربما ما أزال، أجهل فكر وفلســفة 

اإلخــوان المســلمين، ولكنني أصبــت بنوع من 
التعاطــف والتفهــم لذلــك الفكــر، عندمــا كنــت 
أسمع الشيخ عيسى وهو يطرحه ويستعرضه 
ويتحــدث عنــه بأســلوب شــائق مقنــع واضــح 

سلس رصين متزن.
Û  وقــد ُعرف المرحــوم أيًضا بمواقفه اإلنســانية

الدســتوري  للعمــل  الداعمــة  والوطنيــة 
المتعــددة،  وقدراتــه  وإمكاناتــه  والمؤسســي، 
وشــكلت شــخصيته ظاهــرة فريدة مــن نوعها 
وخصائــص  وخصــال  مواقــف  بيــن  جمعــت 
بالــغ  كان  فقــد  أحياًنــا،  ومتناقضــة  متنوعــة 
وينحــدر  السياســي،  ونظامــه  لوطنــه  الــوالء 
من قمة هرم األســرة الحاكمــة المعتزة بتراثها 
وجذورهــا، والمتمســكة بقيــم وأنظمــة الحكم 
الملكيــة المدنية، في الوقــت الذي أصبح فيه، 
كمــا ذكرنــا إخوانًيــا معتنًقــا لعقيــدة اإلخــوان 
المســلمين المرتكــزة علــى قاعدة أن “اإلســالم 
دين ودولة، ومصحف وســيف” ال ينفك واحد 
مــن هذين عن اآلخر، ومبنية على الدعوة إلى 
مناوئــة ومنازعة والة األمر واألنظمة الحاكمة 
واإلطاحة بها بالقوة والعنف، إن اقتضى األمر 
ذلــك، واالســتيالء على الســلطة، كمــا أكد ذلك 
 :)1451/3( القــرآن”  “ظــالل  فــي  قطــب  ســيد 
الحــزب  أعضــاء  أو  للمســلمين  مندوحــة  “ال 
اإلســالمي عن الشــروع فــي مهمتهــم بإحداث 
االنقــالب المنشــود والســعي وراء تغييــر نظم 

الحكم في بالدهم”.
Û  المرحــوم علــى حركــة اإلخــوان وقــد تعــرف 

وتأثــر  صفوفهــم  فــي  وانخــرط  المســلمين 
بمبادئهــم، التــي ســاهمت فــي تكويــن وعيــه 
السياســي والفكري عندما كان طالًبا في مصر 
خالل خمسينات وستينات القرن الماضي، كما 
شهد احتدام الصراع والمواجهة بين اإلخوان 

وقادة انقالب يوليو 1952.
Û  ولما انتهت فترة دراسته عاد إلى البحرين في

بداية الستينات كناشط سياسي إخواني بارز، 
إال أنــه لم يكن يؤمن باســتعمال القوة والعنف 
واإلصــالح؛  التغييــر  كأداة ووســيلة إلحــداث 
ولذلــك لــم تخلق عودته أي تحد أو إشــكال أو 
تعقيد ال بالنســبة إليه وال بالنســبة للســلطة أو 
النظــام، فالخطــوط والحــدود كانــت واضحة، 
وكانــت المعادلــة مبنيــة على االنتمــاء والوالء 
مــن جهــة والتقديــر واالحتضــان مــن الجهــة 

األخرى.
Û  وفــور عودتــه باشــر الشــيخ عيســى واندمــج

بكل همة وإخالص في أداء المهام والوظائف 
الحكومية التي أسندت إليه، وتدرج على سلم 
المســؤولية والخدمــة الوطنيــة إلــى أن تقلــد 
منصب وزير العمل والشــؤون االجتماعية في 
العــام 1975؛ عندهــا بــرزت وتألقــت إمكاناتــه 
والتنظيميــة  اإلداريــة  وكفاءاتــه  العلميــة 
والقانونيــة،  التشــريعية  وخبراتــه  والعمليــة 
وراء  المســؤولية  تلــك  توليــه  خــالل  فــكان 
إصــدار ثالثــة قوانيــن أساســية أصبحــت منذ 
ذلــك التاريخ القاعدة التــي بنيت عليها عملية 
تنظيــم ســوق العمــل وإدارة العالقــة العماليــة 
بين أطراف اإلنتاج وحفظ وضمان حقوقهم.

Û  لقــد كانت البحرين ســباقة في إصــدار “قانون
قانــون  كأول   ”1957 لعــام  البحرينــي  العمــل 
مــن نوعه يصــدر في منطقــة الخليــج العربي، 
والــذي نظــم عالقة العمــل في القطــاع األهلي 
لمدة 35 سنة. ثم استبدل بـ “قانون العمل في 
القطــاع األهلــي البحريني رقم 23 لعام 1976” 
في الفترة التي كان الشــيخ عيســى بن محمد 
وزيًرا للعمل والشــؤون االجتماعية، وظل هذا 
القانــون ســارًيا لمــدة 33 عاًمــا، إلــى أن ُعــدل 

وُطور وصدر في شكل قانون جديد في العام 
2012 باســم “قانــون العمل في القطاع األهلي 

رقم 36 لسنة 2012”.
Û  وعندمــا كان الشــيخ عيســى علــى رأس وزارة

“قانــون  صــدر  االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 
 ،”1976 لســنة   24 رقــم  االجتماعــي  التأميــن 
المجلــس  “بإنشــاء   20 رقــم  القانــون  وكان 
األعلــى للتدريــب المهنــي” قــد صــدر في ســنة 
1975، الذي ألحق هذا المجلس بشــكل مباشر 
بمجلــس الــوزراء تأكيــًدا على القناعــة بأهمية 
وتســهيل  العاملــة  القــوى  لتنميــة  التدريــب 

اندماجها في سوق العمل.
Û  لقــد كان إصــدار تلك القوانيــن بمثابة التتويج

لعطــاء الشــيخ عيســى وإنجازاتــه فــي العمــل 
الحكومــي، وفي العام 1980 قرر الرضوخ إلى 
نزعتــه للعمــل الخــاص كحــال شــقيقه الشــيخ 
عبدالرحمن، وإلى حنينه وحبه للقانون ومهنة 
المحامــاة؛ ففتــح مكتًبــا خاًصــا بــه للمحامــاة 
واالستشــارات القانونيــة الــذي أصبح من أكبر 

وأشهر المكاتب في البحرين.
Û  ويعتبــر الشــيخ عيســى األب الروحي لجمعية

الجمعيــات  أولــى  أصبحــت  التــي  اإلصــالح، 
اإلســالمية في البحرين، وإلى أن وافاه األجل 
المحتــوم ظــل مترئًســا لهــا، مؤسًســا وحارًســا 
ومحافًظا على تراث الفكر الوسطي المستنير 
الذي بقيت الجمعية متمســكة به رغم انتمائها 

إلى تيار اإلخوان المسلمين.
Û  وقــد اســتخار البــاري عــز وجــل عبــده الصالح

المرحوم الشيخ عيسى في يوم 13 أغسطس 
2015، مختتًما ســيرة عطــرة حافلة بالمواقف 
هللا  رحمــه  البــارزة،  واإلنجــازات  المشــرفة 

وأسكنه فسيح جناته.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

البحرين... استجابة فعالة لجائحة عالمية
باغت التفّشـــي المتســـارع لجائحة فيروس 
غالبيـــة  )كوفيـــد19-(  المســـتجد  “كورونـــا” 
المجتمـــع الدولي علـــى حين غـــّرة. وأخذنا 
نتابع عن كثب أخبار الفيروس، وهو ينتقل 
من مكان آلخر من آسيا إلى أوروبا، ثم إلى 
منطقتنـــا. ورغـــم أن مملكـــة البحريـــن دولة 
صغيرة المســـاحة، فإن المملكة هي سادس 
دولـــة عالمًيـــا من حيـــث الكثافة الســـكانية، 
وكان هناك خشـــية أن ينتشر الوباء بسرعة 

وبال هوادة.
إن التـــزام مملكة البحرين بصحة وســـالمة 
مواطنيهـــا، يحتـــل أولويـــة مطلقـــة، فعلـــى 
الفـــور دخلـــت خطـــة العمـــل حّيـــز التنفيـــذ، 
أعلنـــت  الماضـــي،  ينايـــر   22 مـــن  وبـــدًءا 
وزارة الصحـــة أنهـــا ســـوف تّتبـــع تعليمـــات 
منظمـــة الصحة العالمية، في تطبيق الرصد 
الوبائـــي، واتخـــاذ التدابير االســـتباقية في 

مطار البحرين الدولي.
وبتوجيـــه كريـــم مـــن عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
قـــام ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة باإلشراف على إعداد واعتماد خطة 
لمساعدة جميع المواطنين والمقيمين على 

قدم المساواة.
وفـــي خطـــوة مهمـــة لمنـــع الفيـــروس مـــن 
الوصول إلى المملكة، وّجه سمو ولي العهد، 
وزارة الصحـــة، باســـتخدام أجهزة الفحص 
المبّكـــر في مطار المملكـــة، ومنافذ الدخول 
األخرى، فقـــد تطّلب األمر المبادرة والرؤية 
بعيـــدة المـــدى، حيث لـــم يكن هناك مؤشـــر 
واضـــح حـــول طبيعة انتشـــار الفيروس، أو 
حجم الضرر الذي يســـّببه؛ لذا أصبح شـــعار 
العمل عدم ترك أي شيء للصدفة. وبالفعل 
احترازيـــة،  تدابيـــر  الصحـــة  وزارة  أقـــرت 
وتعزيز القدرات الوطنية المطلوبة؛ إلجراء 
فحوصـــات واســـعة النطـــاق. وخـــالل تلـــك 
الفترة لم تشـــهد المملكة أّيـــة إصابات فيما 
أودت الجائحـــة بحيـــاة 170 شـــخصا حول 
العالـــم، وكانـــت 82 حالـــة قائمـــة فقط، من 

أصل 7818 حالة مسجلة، خارج الصين. 
المرحلـــة األولـــى –  فـــي  العمـــل  مـــع ســـير 
الخطـــوة  كانـــت   – واالســـتعداد  الوقايـــة 
التاليـــة، كما فـــي أي حالة طوارئ وشـــيكة، 
هـــي إعداد قـــوة عمـــل متخصصـــة، لغرض 
للوضـــع  والفّعالـــة  الســـريعة  االســـتجابة 
المتطّور. فكان اإلعالن عن تشـــكيل الفريق 

الوطني للتصـــّدي لفيروس “كورونا”، بمركز 
عمليـــات موّحد، كامـــل التجهيزات ومتعدد 
المستويات، وبحلول 13 فبراير كان جاهزا 

ويزاول عمله. 
لقـــد ُعقـــدت اجتماعـــات مكثفـــة للتنســـيق 
من أجل تعزيز مســـتوى التعـــاون والتكافل 
بين المؤسســـات الصحية العامة والخاصة، 
وضمـــان تطبيـــق تعليمـــات وزارة الصحـــة. 
وبدا جلّيًا أن مفتاح النجاح ســـيكون العمل 
بـــروح الفريق، ليس بيـــن الحكومة وقطاع 
الرعايـــة الصحيـــة فحســـب، وإنمـــا من قبل 
كافـــة شـــرائح المجتمـــع. كان ذلـــك كفاحـــا 

يتطّلب مشاركًة من الجميع.
وانعكـــس عمـــل الفريـــق جّيـــدا فـــي وســـم 
#فريق_البحرين، الذي قـــام بزيادة الوعي، 
الواقعيـــة  الجماعيـــة  الجهـــود  وتنميـــة 
المنّصـــات  عبـــر  والتواصـــل  والعمليـــة، 
تدّفـــق  اســـتمرار  وضمـــان  االجتماعيـــة، 
مؤثـــرة  كتدابيـــر  الصحيحـــة،  المعلومـــات 
مـــن أجل التصـــدي للجائحة. فقد ســـاهمت 
رســـائل وســـم #فريق_البحرين على تويتر 
وإنســـتغرام فـــي إنقـــاذ األرواح، وســـاعدت 
النـــاس على تبديـــد المخاوف، واســـتيعاب 
أبـــرزت  كمـــا  لهـــا،  واالســـتجابة  األخطـــار 
شـــهدتها  التـــي  العديـــدة  النجـــاح  قصـــص 
البحريـــن. وفـــي هـــذا الصـــدد، يقـــول وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفة آل خليفة: “إننا نفخر دوما بنهج 
)فريـــق البحرين(، الذي ُيعد اندماجا سلســـا 
بين المشاريع الخاصة للكيانات الحكومية، 
للمضـــّي ُقُدمـــا فـــي تحقيق رؤيـــة موجودة 
تنويـــع  مجـــال  فـــي  عامـــا   20 مـــن  ألكثـــر 

االقتصاد، والدفع باألمور إلى األمام”. 
في يوم 24 فبراير، سّجلت مملكة البحرين 
أولى الحاالت المصابة، وكان أحد العائدين 
مـــن إيـــران. وبذلـــك تحولـــت خطـــة العمـــل 
لتبّنـــي كال األمريـــن؛ المزيـــد مـــن الوقايـــة، 
وكشـــف واحتواء الفيروس. كما تم تفعيل 
البروتوكـــول الطبـــي، والبـــدء فـــي فحـــص 
األشـــخاص العائديـــن من إيـــران على مدى 
األيام الثالثين الســـابقة. ورافق ذلك توفير 
مراكـــز العـــزل والعـــالج لمئـــات األشـــخاص 
الذيـــن خضعوا للفحـــص، وإيقاف الرحالت 
مـــن وإلى إيران، وإغالق كافة المؤسســـات 
التعليميـــة، مع تأجيل كل الفعاليات العامة. 
الفحـــص  إطـــالق  تـــم  مســـاند  وكإجـــراٍء 
المتنقل بتاريـــخ 29 فبراير، وأصبح الحجر 
الذاتي إلزاميا للقادمين من وجهاٍت شهدت 

تسجيل إصابات كثيرة. وبحلول 9 مارس، 
كان بمقـــدور الجهـــات المعنية إجراء 3500 

فحص في اليوم. 
ســـامية،  ملكيـــة  توجيهـــات  صـــدرت  كمـــا 
بتوفير الفحص والعالج المجاني للمصابين 
بكوفيد19- من المواطنين والمقيمين على 
حـــٍد ســـواء، وبتشـــييد ثالثـــة مستشـــفيات 
ميدانيـــة، ومضاعفة عدد األســـّرة المتوفرة 

في حال ازدادت األوضاع سوًءا.
فـــي خضـــّم ذلـــك، كان ســـمو ولـــي العهـــد، 
حريصا على متابعة كافة األمور، والتفاعل 
مع التطـــورات الجاريـــة، وأصبحت زيارات 
سموه لفريق العمل الوطني حدثًا أسبوعيًا، 
ومراجعـــة  المعنويـــات،  رفـــع  فـــي  ســـاهم 
الخطط وتقييم اآلليات، لمواجهة الجائحة. 
وســـاهمت حملـــة #كن_واعيـــا عبـــر بوابـــة 
الثـــالث:  باللغـــات  اإللكترونيـــة  الحكومـــة 
العربيـــة واإلنجليزية والهنديـــة، في تعميم 
نصائـــح منظمـــة الصحـــة العالميـــة، ونشـــر 
المســـتجدات المهمة، وعملـــت بالتوازي مع 
إيصـــال  لضمـــان  #فريق_البحريـــن؛  وســـم 

واستالم الرسائل. 
وتـــم تخصيـــص خـــط ســـاخن لالتصـــاالت 
على مدى 24 ســـاعة بسبع لغات، مع وجود 
أطبـــاء علـــى مـــدار الســـاعة؛ لإلجابـــة عـــن 
االستفســـارات، وتقييم أعـــراض المتصلين 
عـــن بعد، وإذا دعـــت الحاجة يجري ترتيب 
المواصالت للمرضـــى إلى المرافق الصحية 
المناســـبة. وهنـــاك أيضـــا تطبيـــق للهواتـــف 
إطـــالع  علـــى  الجمهـــور  إلبقـــاء  الجوالـــة؛ 
ودرايـــة بالتطـــورات، ويحذرهـــم فـــي حال 

خالطوا حاالت إيجابية من المصابين.
 ونجـــح برنامـــج المتطوعيـــن في تســـجيل 
30 ألـــف طلب، بما يبرهن على تمتع شـــعب 
البحريـــن بقدٍر عـــاٍل من الوعـــي والتفاعل، 
وإن كانـــت هذه األزمة قـــد أكدت أمرا، فهو 

توّحدنا في وجه الشدائد.
ولألســـف ُســـّجلت وفّيات محدودة متعلقة 
بالجائحـــة فـــي المملكـــة، وهـــو أمـــر مؤلـــم 
يذكرنـــا بأن هذه الجائحة ال تفّرق بين أحد، 
وال يوجـــد مالذ آمن تماما عنها. لكن الوضع 
مســـتقر في ظل تدابيـــر احترازية محكمة، 
إذ بفضـــل المبـــادرة الســـريعة واالحترافيـــة 
لســـمو ولي العهـــد، أصبحـــت البحرين مثاال 
في مواجهة الجائحة، واحتواء تداعياتها. 
وإجمـــاال، فقـــد أنقـــذت االســـتجابة المرنـــة 
ســـيناريو  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  المبّكـــرة، 
مرعب شـــهدته دول أخـــرى، ونتيجًة لذلك، 
أصبحت المملكـــة يوم 19 مارس أول دولة 
عربية تنضـــم لبرنامج اختبـــارات التضامن 
التجريبية الموحدة للقاح كوفيد19-، التابع 
لمنظمة الصحة العالمية، والذي يعد إشـــادة 

دولية بجهود البحرين في هذا المضمار.
تـــم  أمـــا علـــى الصعيـــد االقتصـــادي، فقـــد 
تخصيـــص حزمة إنعـــاش اقتصـــادي بمبلغ 
4.3 مليـــارات دينـــار بحرينـــي )11.4 مليـــار 
دوالر أمريكـــي( للمواطنين واألعمال، تمثل 
30 % من إجمالي الناتج المحلي للبحرين، 
وإتخاذ إجراءات أخـــرى لدعم المواطنين. 
وهذا التزام ضخـــم للتخفيف من تداعيات 
التكلفـــة االقتصاديـــة التـــي تســـببت فيهـــا 

الجائحة.  
وأخيـــًرا، مـــن المهـــم أال ننســـى أن مملكـــة 
البحريـــن هـــي صـــورة مصغـــرة جـــدا مـــن 
كل  تحتضـــن  حيـــث  الدولـــي،  المجتمـــع 
الثقافات واألجنـــاس، والمملكة قادرة على 
أن تقدم مســـاهمات ملهمة في هذا الشـــأن، 
ودرايتهـــا  تجربتهـــا  مشـــاركة  خـــالل  مـــن 
بالتعامـــل مـــع الجائحـــة، والمحافظـــة على 
نهج الشـــفافية في التصـــدي لها، فضال عن 
فتـــح خطـــوط االتصـــال لمشـــاركة بياناتها 
وخبراتها، وضمان التدفق الحر للمعلومات. 
والمؤكـــد أننـــا ســـوف نســـتمر فـــي مملكـــة 
إنقـــاذ  معركـــة  فـــي  األثـــر  بتـــرك  البحريـــن 

األرواح، ودحر جائحة كوفيد19-.

بقلم:  الشيخ عبدهللا بن أحمد

رئيس مجلس األمناء
مركـــز البحريـــن للدراســـات اإلســـتراتيجية 

والدولية والطاقة )دراسات(
نشـــر المقـــال فـــي مجلـــة )عالمنـــا( الدوليـــة 

الصادرة في بروكسل

 الشيخ عبدالله بن أحمد

المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك 30 مـــن منتســـبي مركـــز 
اإلســـعاف الوطنـــي مـــن ضباط 
ومدنييـــن  صـــف  وضبـــاط 
تتعلـــق  تخصصيـــة  دورة  فـــي 
بهـــا. المعمـــول  باإلجـــراءات 

وأكـــد مديـــر إدارة العمليـــات بمركز 
اإلســـعاف الوطنـــي أن هذه الدورة، 
اســـتثنائية  ظـــروف  فـــي  عقـــدت 
اإلجـــراءات  مراعـــاة  خاللهـــا  تـــم 
االحترازيـــة، ومنهـــا تطبيق التباعد 
االحتياطـــات  وأخـــذ  االجتماعـــي 
الالزمة التي تكفل ســـالمة الجميع، 

المشـــاركين  تقســـيم  إلـــى  منوهـــا 
إلـــى مجموعـــات وعقد الـــدورة في 

أوقات مختلفة لكل مجموعة.
هـــذه  مثـــل  تنظيـــم  أن  وأضـــاف 
الـــدورات، يهـــدف إلـــى رفـــع كفاءة 
وقـــدرات العامليـــن بالمركـــز وفـــق 
أعلـــى معاييـــر االنضبـــاط والكفاءة 
االســـتجابة  وتحقيـــق  األداء  فـــي 
الســـريعة لحاالت الطوارئ الطبية، 
كمـــا تأتـــي في إطـــار جهـــود المركز 
اإلســـعاف  بخدمـــات  لالرتقـــاء 

والمسعفين.

30 مسعًفا يخضعون لدورة 
عن اإلجراءات ضد “كورونا”



فاضل السواد
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المنامة - بنا

عقد  وزير اإلســـكان باسم الحمر اجتماع 
عمـــل بتقنية االتصال عن بعد مع الســـيد 
 CMEC وانـــغ ليويـــن مديـــر عـــام شـــركة
الصينية المكلفة بتنفيذ مشـــروع مدينة 
شـــرق سترة وعدد من مســـئولي الشركة 
الصينيـــة، لبحـــث مســـتجدات الجـــدول 
الزمني لتنفيذ مراحل المشروع في ظل 

تداعيات فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وتطرق االجتماع إلـــى ما تم اتخاذه من 
خطوات تحضيريـــة لبدء تنفيذ المرحلة 
األولـــى للمدينـــة الجديـــدة، والمتضمنـــة 
تنفيـــذ 1055 وحدة ســـكنية، حيث تمت 
اإلشـــارة إلى أنه على الرغم من الظروف 
االســـتثنائية الحالية جراء الفيروس، إال 
أنه قد تم إحراز تقدٍم على صعيد تجهيز 
الموقـــع لبـــدء األعمال اإلنشـــائية، والتي 
من المتوقع وفقًا للتقديرات المبدئية أن 
تبدأ خالل الربع األخير من العام الجاري.
وأشاد وزير اإلســـكان بمستوى التنسيق 
والتعاون بين وزارة اإلســـكان والشـــركة 
الصينية باإلضافة إلى ســـفارة جمهورية 
األمـــر  المملكـــة،  لـــدى  الشـــعبية  الصيـــن 
الذي يبشـــر بنجاح تلك الشـــراكة وإنجاز 
المشـــروع في المواعيد المحددة، ســـعيًا 
نحـــو تنفيـــذ توجيهـــات صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا 
خـــالل الملتقـــى الحكومـــي 2019 بشـــأن 
تنفيـــذ أكثـــر مـــن 3000 وحـــدة ســـكنية 

بمدينة شرق سترة.
 وأكد الحمـــر أن حكومة مملكة البحرين 
تضـــع تنفيـــذ مدينـــة شـــرق ســـترة فـــي 
مقدمـــة أولوياتهـــا، الســـيما وأنهـــا تمثـــل 
األمـــر  لتنفيـــذ  األساســـية  الركائـــز  أحـــد 
الســـامي لحضـــرة صاحـــب الجاللة ملك 
البـــالد المفـــدى حفظه هللا ورعاه بشـــأن 

تنفيـــذ 40 ألف وحدة ســـكنية، باإلضافة 
إلى االلتزام اإلسكاني الوارد في برنامج 
الحكومة بشأن العمل على تنفيذ 25 ألف 
وحدة ســـكنية. كمـــا بين حـــرص الوزارة 
علـــى تســـريع وتيـــرة العمـــل في إنشـــاء 
المرحلـــة  والســـيما  المشـــروع  مراحـــل 
األولى ليتسنى تشغيل المدينة وتسكين 
المواطنيـــن المســـتفيدين مـــن وحداتها، 
لتكـــون الـــوزارة بذلك قد أتمت تشـــغيل 
بعـــد  الجديـــدة،  البحريـــن  مـــدن  جميـــع 
تشـــغيل وتســـكين المراحل األولى لمدن 
ســـلمان وخليفة وشـــرق الحـــد وضاحية 
الرملـــي. مـــن جانبـــه أشـــاد المديـــر العام 
بالدعـــم  ليـــون  وانـــغ  الصينيـــة  للشـــركة 
الكبيـــر الذي تحظى به الشـــركة من قبل 
حكومـــة مملكـــة البحرين ممثلـــة بوزارة 
اإلســـكان باإلضافـــة إلـــى ســـفارة الصين 
لـــدى المملكـــة، والـــذي ينـــم عمـــا يحظى 
به ملـــف الســـكن االجتماعي فـــي مملكة 
البحريـــن مـــن اهتمام حكومـــي كبير في 
خططهـــا وبرامجهـــا التنمويـــة، معربا عن 
تطلعـــه لنجـــاح تلـــك الشـــراكة، وتجـــاوز 
تنفيـــذ  فـــي  والبـــدء  الحاليـــة  الظـــروف 

مراحل المشروع بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن وزارة اإلسكان كانت قد أبرمت 
عقود تنفيذ مدينة شـــرق سترة بالتعاون 
مع الجانب الصيني خالل شـــهر ديسمبر 
الماضـــي والـــذي بموجبـــه ســـيتم تنفيـــذ 
أكثر من 3000 وحدة وقســـيمة ســـكنية، 
اإلســـكان  وزارة  قيـــام  ذلـــك  وأعقـــب 
بعقـــد اجتماعـــات تنســـيقية بالتعاون مع 
الـــوزارات والجهـــات الخدميـــة بالمملكة 
للتنســـيق بشـــأن توفيـــر خدمـــات البنيـــة 
التحتيـــة والمرافق بالمدينـــة، بما يضمن 
ســـير تلك األعمال بالتـــوازي مع األعمال 
اإلنشـــائية، ويســـهم فـــي ســـرعة إنجـــاز 
مراحل المشـــروع وفق الجـــدول الزمني 
الخاص بكل مرحلة من مراحله الثالث.

“اإلسكان” تبحث مستجدات الجدول الزمني مع الشركة المَكلفة بتنفيذ “شرق سترة”

إلغاء التفرغ النقابي... والمنظمة العمالية تدفع راتب رئيسها
الدمستاني لـ “^”: المرحلة االقتصادية الراهنة تقتضي ترشيد التفرغ

كشـــف النائب أحمد الدمستاني لـ “البالد” 
عن أنه بصدد بلورة اقتراح بقانون إللغاء 
التوسع في التفرغ النقابي؛ بسبب ما آلت 
إليه الحركة النقابية من تشتت وتشرذم، 
يتابعهـــا  وانقســـامات،  لخالفـــات  وأدت 
الجميـــع، وهـــدف معظمهـــم الســـباق نحو 
نيـــل التفرغ، بـــدال عن تحقيق المكاســـب 

للعمال.
وقـــال إن المرحلـــة االقتصاديـــة الراهنـــة 
تقتضـــي ترشـــيد التفـــرغ النقابـــي ليكون 
فـــي أضيق الحـــدود، وللقيـــادات النقابية 
التفـــرغ  جـــواز  مـــع  الكبـــرى،  بالشـــركات 

للقيادات بالنقابات غير الكبيرة.
المـــادة  ســـيطول  التعديـــل  أن  وبيـــن 
النقابـــات  بقانـــون  بالتفـــرغ  المخصصـــة 
العماليـــة، بمـــا ال ينـــال مـــن جوهـــر هـــذا 
الحـــق، ولكـــن يجـــري تعديله بمـــا يراعي 
وأوضاعهـــا  البحريـــن  خصوصيـــة 

االقتصادية والتداعيات التي أفرزتها.
وبين أن التعديـــل المقترح للمادة 19 من 
قانون النقابات العمالية سيلغي التفويض 
التشـــريعي لوزيـــر العمل بتحديـــد قواعد 
وشـــروط التفـــرغ وبحيث ينـــص القانون 

على هذه الضوابط.
ولفـــت إلى أن من أبرز األفكار المطروحة 
إلغـــاء التفـــرغ عن جميع أعضـــاء مجلس 
إدارة االتحـــاد العمالـــي عدا عـــن الرئيس، 
واشـــتراط أن يحصل رئيس النقابة على 
تفـــرغ في حـــال كان عدد أعضـــاء النقابة 

600 عضو فأكثر.

ضوابط التفرغ الجزئي

وواصـــل الدمســـتاني: أمـــا فيمـــا يتعلـــق 
بالتفرغ الجزئي فسيجري االستفادة من 
النص بالقانون الكويتي، إذ يجيز القانون 
لـــرب العمل أن يفـــرغ عضوا مـــن أعضاء 
شـــؤون  لمتابعـــة  النقابـــة  إدارة  مجلـــس 

النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية 
بالدولة.

ـــل  ُيحمِّ المقتـــرح  التعديـــل  أن  وبيـــن 
أو  العمالـــي  )االتحـــاد  النقابيـــة  المنظمـــة 
النقابـــة العماليـــة( ســـداد الراتب الشـــهري 
من ميزانيتهـــا للقيادي النقابـــي المتفرغ؛ 
أســـوة بتجارب نقابية، بمـــا يحقق مزيدا 
من االســـتقاللية واالســـتقرار االقتصادي 
للقيـــادي النقابـــي، وعدم تحميل الشـــركة 
التي يعمل بها القيادي النقابي كلفة راتبه 
يأتـــي انطالقا من قاعدة أن “األجر مقابل 
العمـــل” خصوصـــا أن القيـــادي النقابـــي ال 

يعمل بالشركة.

مراجعة تشريعية

االقتـــراح  فكـــرة  إن  الدمســـتاني  وقـــال 
البحريـــن  التزامـــات  تمـــس  ال  بقانـــون 
لـــكل  النقابيـــة؛ ألن  المتعلقـــة بالحريـــات 
بلـــد خصوصيتـــه فـــي اختيـــار النمـــوذج 
المناســـب لـــه، وأن المراجعة التشـــريعية 
المستمرة تســـهم في تجويد التشريعات 
بما يحقق المصلحـــة العليا، وبالتالي فإن 
قواعـــد التفـــرغ النقابـــي ليســـت نصوصا 
قرآنيـــة، وإنما يجـــري تنقيحها في ضوء 

المستجدات والظروف. 

وتحدث عن وجود نماذج لقيادات نقابية 
تولوا رئاســـة النقابات ولم يقبلوا بالتفرغ 
النقابي، واستمروا على رأس العمل، وهو 
ما يدل على أن بإمكان النقابي أن يباشـــر 
نشاطه العمالي إلى جانب التزامه المهني 
أكمـــل  علـــى  الوظيفيـــة  بـــأداء واجباتـــه 
وجـــه، وهو بذلـــك يكون نموذجـــا للعامل 

المخلص والمتفاني.
وأكد الدمستاني أن أنظمة منظمة العمل 
الدوليـــة ال تنـــص علـــى قواعـــد محـــددة 
للتفرغ النقابي، وتركـــت تحديد معاييره 

لكل بلد.
المفرغيـــن  النقابييـــن  معظـــم  أن  وقـــال 
أســـاءوا لحـــق التفريـــغ النقابـــي، بدال من 
مباشرة مهامهم النقابية، وتمثيل الحركة 

النقابية.

قرار التفرغ

ونـــص قانـــون النقابـــات العماليـــة الصادر 
التفـــرغ  2002 علـــى حـــق  فـــي ســـبتمبر 

النقابي بالمادة 19.
وجـــاء فـــي المـــادة “يصـــدر بشـــأن تفـــرغ 
المنظمـــات  إدارات  مجالـــس  أعضـــاء 
النقابيـــة للعمـــل النقابي قرار مـــن الوزير، 
بالتشـــاور مـــع ممثلـــي أصحـــاب األعمال، 

واالتحـــاد العـــام لنقابات عمـــال البحرين، 
يتضمـــن قواعـــد وشـــروط هـــذا التفـــرغ 
المتفـــرغ،  للعضـــو  الماليـــة  والمعاملـــة 
والمهـــام النقابية وقواعد التفرغ الخاصة 

بها”.
وصدر قرار وزاري بشـــأن التفرغ النقابي 
فـــي مايو 2005 بعد تشـــاور مـــع االتحاد 

العام.
ونص على التفرغ بالنحو اآلتي:

- جميـــع أعضـــاء مجلـــس إدارة االتحـــاد 
العام لنقابات عمال البحرين )وشمل ذلك 
االتحاد الحـــر لنقابات عمال البحرين بعد 

إنشائه(.
- رئيس مجلـــس إدارة النقابة ونائبه، إذا 
كان عدد أعضاء النقابة ألف عضو فأكثر، 
والرئيـــس فقط إذا كان العـــدد يزيد على 
ثالثمئـــة ويقل عـــن األلف عضـــو، ويجوز 
نائـــب  اســـتبدال  النقابـــة  إدارة  لمجلـــس 
الرئيس بعضـــو آخر يفرغه للعمل النقابي 

إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
- ال يجـــوز أن يزيـــد عـــدد المتفرغين في 

المنشأة الواحدة على اثنين.
- يتفـــرغ رئيـــس مجلـــس النقابـــة بمعدل 
يومين في األســـبوع إذا كان عدد أعضاء 
النقابة يزيد على المئة ويقل عن ثالثمئة 

عضو.
- يتفـــرغ رئيـــس مجلـــس النقابـــة بمعدل 
يـــوم واحـــد فـــي األســـبوع إذا كان عـــدد 
أعضاء النقابة يزيد على ٥٠ عضوًا ويقل 

عن مئة عضو.
- يســـتحق العضـــو المتفـــرغ طـــوال مدة 
تفرغـــه راتبه شـــامالً العـــالوات والبدالت 
والمزايـــا  اإلنتـــاج،  وحوافـــز  والمكافـــآت 
عليهـــا  يحصـــل  التـــي  األخـــرى  الماليـــة 
زمـــالؤه مـــن نفـــس المســـتوى الوظيفي. 
ويســـتحق الترقيـــة إذا حـــل عليـــه الدور 
االختيـــار.  نســـبة  ضمـــن  كان  أو  فيهـــا، 
وتحســـب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة 

الفعلية للمتفرغ.

أحمد الدمستاني

أكثر مـن 12 خدمــة حكوميــة غائبــة عــن “النبيــه صالــح”
لــلــجــزيــرة الـــخـــدمـــات  وزراء  نــــزول  الـــــــوزراء  رئــيــس  ــو  ــم س  ”^“ ــر  ــب ع ــد  ــاش ــن ي الـــســـواد 

أكثـــر مـــن 12 خدمـــة حكوميـــة غائبـــة عـــن 
جزيرة النبيه صالح، من أبرزها عدم اعتماد 
مخطط الجزيرة، وشـــوارعها غير مرصوفة، 
وتعطيل رخص البناء، وال حديقة عامة، وال 
مركز للتسوق، وال مركز طبي، وال محل لبيع 

الخضروات والفواكه.
فقديمتـــان  االبتدائيتـــان،  المدرســـتان  أمـــا 
جـــدا، والمخصصـــة للبنيـــن تســـتقبل الطلبة 
للصف الرابع االبتدائي، ثم ينتقلون لمدرسة 

بمنطقة سترة.
وناشـــد النائـــب فاضل الســـواد عبـــر “البالد” 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة نـــزول وزراء 
الخدمات لميدان الجزيرة، واســـتطالع آراء 
األهالـــي بشـــأن نقـــص الخدمـــات بالجزيرة، 
ووضع الخطط الكفيلة بإنجاز المشـــروعات 

الخدمية األساسية لألهالي.
ودعا السواد لضرورة اإلسراع في استكمال 
المخططات التفصيلية لجزيرة النبيه صالح 
باعتبـــار أن مشـــكلة تخطيـــط الجزيـــرة هي 
أســـاس لكل المشكالت الموجودة، وال يمكن 
حلهـــا من دون أن يتم إعداد وإقرار مخطط 
عمرانـــي تفصيلـــي، والـــذي تعطـــل إمضاؤه 

لقرابـــة 40 عامـــا. وقـــال إنـــه تقـــدم باقتراح 
التنظيمـــي  الهيـــكل  إقـــرار  بســـرعة  برغبـــة 
للتخطيط العمراني في جزيرة النبيه صالح.
وأضاف: معاناة األهالي اســـتمرت لعشـــرات 
الهيـــكل  إقـــرار  تعطيـــل  بســـبب  الســـنين 
عشـــرات  هنـــاك  تـــزال  ال  فيمـــا  التنظيمـــي، 

األمـــالك والمشـــروعات الخدمية وشـــبكات 
الطـــرق المعطلة بالكامل بســـبب تأخر وزارة 
شـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني في 
اســـتكمال المخطـــط للجزيـــرة منـــذ نحو 40 
عاما، مما أّثر ســـلبا علـــى المنطقة من ناحية 
توفيـــر المرافق الشـــبابية والحدائـــق العامة 

والمالعب الشـــعبية وتصنيف المناطق وفق 
منهجية مدروسة. 

وتابـــع: المخطـــط الهيكلـــي لجزيـــرة النبيـــه 
فـــي  صالـــح كان ومـــازال متعطـــال وعالقـــا 
األدراج دون حـــراك يذكر، وضـــرورة إقراره 
عمليـــة  لمعالجـــة  ملحـــة  حاجـــة  أصبحـــت 

الخدمـــات،  وتقديـــم  األراضـــي  اســـتخدام 
حيث ســـيكون المخطـــط قادرا على الســـير 
باالتجاه اإلنمائـــي المركز والمتكامل، والذي 
ســـوف يكون له دور حاســـم فـــي نجاح عام 

للمخطط الوطني للمملكة.
النمـــو  معـــدل  ارتفـــاع  إلـــى  النائـــب  وينبـــه 
السكاني بشكل عام في العقود األخيرة في 
أعقـــاب التوســـع االقتصادي، متوقعـــا ارتفع 
عدد ســـكان الجزيرة بعـــد تعداد العام 2001 
من نحو 2058 نســـمة إلى 7000 نســـمه في 
العـــام 2009 كأقـــل تقدير، وفـــي مقابل ذلك 
تأتـــي المعضلة األكبـــر التي تكمن في تعطل 
إصـــدار رخـــص البنـــاء لكثيـــر مـــن العائالت 
التي تمتلك عقارات )أراٍض أو منازل(؛ نظرا 
لعـــدم وجـــود تخطيـــط للجزيـــرة، وبالتالـــي 
عـــدم تمكنهم من اســـتخراج رخـــص البناء، 
إضافة إلى تعطل تسجيل األراضي الفضاء 
وتقســـيمها وفرزهـــا للمـــالك علـــى الشـــيوع 
وانتفـــاع الفـــرد بملكـــه، وهـــو خالفـــا لمبـــدأ 
تأكيد الشـــعور باالنتمـــاء للعائلـــة والمجتمع 
المحلي، وبناء مجتمعات محلية متماســـكة 
وتقريب المسافات بين األهالي كما جاء في 

المخطط الهيكلي 2030.

محرر الشؤون المحلية

1. غالبية الشوارع والطرق غير المخططة ترابية.

2. بعض الطرق المعبدة تتداخل مع أمالك خاصة وعامة.

3. تعطل إصدار رخص البناء بسبب عدم تصنيف الطرق.

4. ال تطور عمراني بالجزيرة منذ سنوات طويلة.

5. ال توجد حديقة عامة بالجزيرة.

6. ال يوجد مركز للتسوق بالجزيرة.

7. ال يوجد مركز طبي بالجزيرة.

8. ال يوجد محل لبيع الفواكه والخضروات بالجزيرة.

9. المدرستان الموجودتان قديمتان وال تصلحان للدراسة.

10. المدرسة االبتدائية للبنين تستقبل الطلبة للصف الرابع فقط.

11.  أرض المدرسة االبتدائية للبنات تابعة لألوقاف الجعفرية.

12. ضرورة تأهيل ساحل الجزيرة ليشمل مرفأ للصيادين.

راشد الغائب

ذا كان عدد أعضاء النقابة 
أكثر من 600 يحصل 
رئيسها على التفرغ

الحركة النقابية تعاني 
من تشتت وتشرذم 

بسبب الخالفات

إلغاء تفرغ أعضاء إدارة 
االتحادين العام والحر 

واستثناء الرئيسين

تحميل االتحاد أو النقابة 
راتب القيادي ألن “األجر 

مقابل العمل”

جواز التفرغ الجزئي 
للنقابات غير الكبيرة 

بعد موافقة رب العمل

معظم النقابيين 
المفرغين أساءوا 

لحق التفرغ



تقرير مشروع الصالحية يرفع غًدا إلى سمو رئيس الوزراء
مــن المقــرر أن يرفــع وزيــر اإلســكان باســم الحمــر تقريــًرا حــول المشــروع اإلســكاني لقريــة 
الصالحيــة إلــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بــن ســلمان آل خليفة 
فــي جلســة مجلــس الــوزراء غــدا اإلثنيــن 22 يونيــو الجــاري، بناًء علــى زيارة الوزيــر وعدد 
من المســؤولين إلى القرية يوم األربعاء 17 يونيو وااللتقاء باألهالي وفق توجيهات ســمو 

الرئيس.

وأزالـــت هـــذه الزيـــارة الكثيـــر مـــن القلق لدى 
األهالـــي بالنســـبة للمشـــروع اإلســـكاني الـــذي 
يخدم أهالي القرية من ذوي الطلبات القديمة 
خصوًصا وأن الوزير الحمر قالها صريحة أمام 
األهالي حينما طالب رئيس اللجنة اإلسكانية 
علي  السابودي بوجود حلقة وصل أو منسق 
بينهم وبين األهالي بالقول: “أنا سأكون حلقة 
الوصـــل معكـــم إلـــى حيـــن تنفيذ المشـــروع”، 

وكان الوزيـــر يشـــير مـــن خـــال هـــذه العبارة 
إلـــى أن توجيهات ســـمو الرئيـــس ركزت على 
أساس اإلسراع في تنفيذ المشروع بل األكثر 
مـــن ذلـــك، أن الوزير وعـــد األهالي “بجلســـة” 
في مكتبه مســـتقبًا للوقوف على سير العمل 

وتفاصيل المشروع.
وكان الفًتـــا أن األهالـــي نقلـــوا كافـــة صـــور 
المعانـــاة فـــي تلـــك القريـــة الصغيـــرة التي ال 

يتجاوز عدد طلبات اإلســـكان فيهـــا 92 طلًبا 
منهـــا 35 طلًبـــا قديًمـــا تعود إلى العـــام 2002 
:”ابغيكـــم  لألهالـــي  قـــال  الوزيـــر  أن  حتـــى 
تســـولفون لي عن الصالحية من كنتو صغار”، 
فيمـــا عبـــر الوزير عـــن اإلصرار فـــي أن تكون 
هـــذه الزيـــارة هـــي األولـــى لوضـــع خطـــوات 
العمل في المشروع لألهالي الذين لهم مكانة 
خاصة لدى ســـمو رئيس الـــوزراء وفق تعبير 

الوزير.
وفـــي شـــأن الحديـــث عـــن األراضـــي الوقفية 
الكبيـــرة فـــي القرية، ومـــدى االســـتفادة منها 

فـــي المشـــروع اإلســـكاني، أكد الوزيـــر أن كل 
الخيـــارات مطروحة، إال أن األراضي الوقفية 
ال يمكـــن التصـــرف فيهـــا إال مـــن خـــال حكم 

أن  إال  تطـــول،  هنـــا  واإلجـــراءات  محكمـــة 
مهندســـي الـــوزارة لديهـــم الكثير مـــن األفكار 

التي يمكن طرحها لتنفيذ المشروع.

من زيارة الوزير للصالحية قبل أيام

الحمر وعد األهالي 
بجلسة لبحث التفاصيل

local@albiladpress.com
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سعيد محمد

7 سنوات واإلبعاد لـ 6 وافدين سرقوا امرأة
ــا ــهـ ــوالـ ــوا عـــلـــى ذهـــبـــهـــا وأمـ ــ ــول ــ ــت ــ ــا بـــالـــحـــبـــال واس ــوهـ ــطـ ربـ

سجنت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 6 عمال وافدين، لمدة 7 سنوات لكل منهم؛ 
إلدانتهــم بســرقة وافــدة من جنســية أخرى حــال تواجدها في شــقتها بعدما خططوا 
جميعا لسرقة ما تملكه من مصوغات ذهبية وهواتف نقالة، كما أمرت بحبس 6 منهم 
لمــدة 10 أيــام عــن تهمة اإلقامة غير المشــروعة في البالد، فضال عــن إبعادهم جميعا 

نهائيا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة.

وذكـــرت المحكمـــة أن تفاصيـــل الواقعـــة 
تتمثـــل فـــي أن المتهميـــن جميعـــا اتفقـــوا 
علـــى ســـرقة المجني عليها وأعـــدوا العدة 
وقاموا بتغطية وجوههم ثم توجهوا لمقر 
ســـكنها بمنطقة القضيبيـــة، وما إن فتحت 
لهـــم الباب حتـــى انقضوا عليهـــا وقيدوها 
بواســـطة حبال، وفتشـــوا شـــقتها بالكامل 
وســـرقوا منهـــا مبالـــغ نقديـــة ومصوغـــات 
ذهبيـــة وهواتف نقالـــه، ومن ثم هربوا من 

المكان.

وبعـــد أن تمكنـــت المجنـــي عليهـــا من فك 
ربطـــة الحبال عنهـــا أبلغت الشـــرطة، وتم 

تحويلها للمستشفى لتتلقى العاج.
وبإجـــراء التحريات تم التوصل للمتهمين 
والقبـــض عليهـــم جميعـــا -عـــدا الخامس- 
بارتكابهـــم  التحقيقـــات  أثنـــاء  وأقـــروا 
للواقعـــة واعتـــرف كل منهـــم علـــى اآلخر، 
كمـــا ثبت بأن إقامـــات المتهمين من األول 
وحتـــى الخامـــس منتهية وأنهـــم يقيمون 

في الباد بطريقة غير مشروعة.

وكانت أوضحت المجني عليها في باغها 
أنهـــا تعرضت للســـرقة من قبـــل المدانين، 
حيـــث هاجموهـــا فـــي شـــقتها وربطوهـــا 
بالحبـــال، وعندمـــا شـــاهدها أحدهم وهي 
تحاول فـــك الرباط اعتدوا عليها بالضرب 
على رأسها وذراعها ورجلها والذوا بالفرار 
بعدما ســـرقوا منها 3 خواتـــم ومضعد من 
الذهـــب فضـــا عن سلســـلة ذهـــب قيمتها 
650 دينارا ومبلغ نقدي 60 دينارا وهاتفين 
نقاليـــن، وأن مجمـــوع قيمـــة المســـروقات 
تبلغ 910 دنانير، وتمكنت لوحدها من فك 

الحبال بعد عدة محاوالت.
واعترف أحد المتهمين أن متهما آخر كان 
قد اتصـــل بهم هاتفيـــا ودعاهم لممارســـة 
الجنس مـــع المجني عليهـــا، فيما ذكر آخر 
أن المتهـــم الســـادس أعطاهـــم فـــي اليوم 
التالي للســـرقة مبلغ 20 دينـــارا لكل واحد 

منهم.
وثبـــت للمحكمـــة أن المتهميـــن بتاريخ 13 

مارس 2020، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمون جميعا: ســـرقوا المنقوالت 
المبينـــة الوصف والنـــوع والقـــدر والقيمة 
بـــاألوراق والمملوكة للمجنـــي عليها وكان 
ذلـــك بطريـــق اإلكـــراه الواقـــع عليهـــا بـــأن 
قامـــوا باالعتداء عليها بالضرب وتقييدها 
الموصوفـــة  اإلصابـــات  بهـــا  وأحدثـــوا 
بالتقرير الطبي وتمكنوا بتلك الوسيلة من 
شل مقاومتها واالستياء على المنقوالت 

والفرار.
وحتـــى  األول  مـــن  المتهمـــون  ثانيـــا: 
الخامـــس: أقامـــوا في البـــاد بطريقة غير 
مشـــروعة بأن انتهت تأشيرة إقامتهم ولم 

يقوموا بتجديدها.

رفضــت محكمــة التمييــز طعــن مــدان بواقعــة حــرق دوريــة أمنيــة 
والشــروع فــي قتــل عــدد مــن أفــراد الشــرطة المتمركزيــن بمدخــل 
منطقــة الــدراز بواســطة عبــوات “المولوتــوف”، إذ تســبب وآخــرون 
ألحدهــم بحــروق وإصابــات بليغــة، وأيــدت معاقبتــه بالســجن لمدة 
7 ســنوات المحكــوم بهــا مــع آخَريــن لــم يطعنــا علــى الحكــم، نظــرا 
لصغــر ســنهم وعــدم بلوغهــم الثامنــة عشــرة بعد، مــع إلزامهــم بمبلغ 
19 ألفــا و238 دينــارا و670 فلســا قيمة الدوريــة األمنية وبمصادرة 

المضبوطات.

وتتمثـــل تفاصيـــل القضيـــة فـــي 
بإعـــداد  قـــام  الثالـــث  المتهـــم  أن 
مـــن  أي  الســـتهداف  الترتيبـــات 
دوريـــة  وحـــرق  الشـــرطة  أفـــراد 
بالمدخـــل  المتمركـــزة  الشـــرطة 
الخـــاص بمنطقـــة الـــدراز؛ بهـــدف 
والمتمركزيـــن  مســـتقليها  قتـــل 
حولهـــا مـــن أفـــراد الشـــرطة عـــن 
طريق ســـكب البترول عليها بناء 
علـــى رصـــد ســـابق، كمـــا تواصـــل 
مع المتهم الثانـــي وكلفه باختيار 

المشاركين.
الثانـــي  المتهـــم  علـــى  وبالقبـــض 
اعتـــرف أنـــه تواصـــل مـــع المتهم 
دوريـــة  مهاجمـــة  وقـــررا  األول، 
مـــن  عـــدد  إعـــداد  بعـــد  الشـــرطة 
الزجاجات الحارقة “المولوتوف”.
وثبت للمحكمـــة من تقرير فحص 
أحـــد  تطابـــق بصمـــات  البصمـــات 
عامـــة   12 مـــن  بأكثـــر  المدانيـــن 
مميزة على الســـطح الباســـتيكي 
الـــذي عثـــر عليـــه بجـــوار الدورية 
المحترقـــة بمـــكان الحـــادث، كمـــا 
ثبـــت مـــن تقريـــر الطبي الشـــرعي 
أن اإلصابات الموجودة بالشرطي 
حدثـــت نتيجـــة مامســـة جســـده 

للنار.
وكانـــت النيابة العامـــة قد أحالت 
المدانيـــن الثاثـــة للمحاكمة على 
اعتبـــار أنهـــم بتاريـــخ 21 مـــارس 

2018، ارتكبوا اآلتي:
أوال: شـــرعوا وآخرون مجهولون 
فـــي قتل شـــرطي عمدا مع ســـبق 
بيتـــوا  بـــأن  والترصـــد  اإلصـــرار 
النيـــة وعقـــدوا العـــزم علـــى قتل 
أي مـــن رجـــال الشـــرطة وأعـــدوا 

الغـــرض زجاجـــات حارقـــة  لهـــذا 
بالهجـــوم  وقامـــوا  “مولوتـــوف” 
علـــى دوريـــة الشـــرطة المتمركزة 
عند مدخل منطقـــة الدراز ورموا 
الزجاجـــات الحارقة قاصدين من 
ذلك قتلـــه، فأحدثوا به اإلصابات 
الموصوفـــة بالتقريـــر الطبي وقد 
خاب أثر الجريمة لســـبب ال دخل 
لهـــم فيـــه وهـــو مداركـــة المجني 
عليـــه بالعاج حال كونـــه موظفا 

عاما.
وآخـــرون  عمـــدا  أشـــعلوا  ثانيـــا: 
فـــي  أحـــداث مجهولـــون حريقـــا 
دورية شـــرطة بواسطة زجاجات 
شـــأنه  مـــن  ذلـــك  وكان  حارقـــة 
تعريـــض حيـــاة النـــاس وأموالهم 

للخطر تنفيذا لغرض إرهابي.
ثالثا: اشتركوا وآخرون مجهولون 
في تجمهر مكـــون من أكثر من 5 
أشـــخاص في مكان عـــام الغرض 
منـــه ارتـــكاب الجرائـــم واإلخال 
باألمـــن العام واســـتخدموا العنف 
لتحقيـــق الغايـــة التـــي اجتمعـــوا 
مـــن أجلهـــا بـــأن رمـــوا الزجاجات 

الحارقة على دورية الشرطة.
رابعـــا: حـــازوا وأحـــرزوا وآخرون 
مجهولون زجاجـــات “مولوتوف” 
بقصـــد اســـتخدامها فـــي تعريض 
العامـــة  النـــاس وأموالهـــم  حيـــاة 

والخاصة للخطر.
خامســـا: أتلفـــوا عمـــدا وآخـــرون 
مجهولون ملكا عاما وهو الدورية 
المبينة فـــي البند ثانيا والمملوكة 
بواســـطة  الداخليـــة  لـــوزارة 
الزجاجات الحارقة “المولوتوف”.

سجن مدان شرع بقتل شرطة بالدراز

محكوم بـ15 عاًما و “التمييز” تقضي بعدم جواز طعنه
قضــت محكمــة التمييــز بعــدم جــواز النظــر في طعن متهم بقضية جماعة إرهابية تابعة لتنظيم ســرايا األشــتر اإلرهابــي والتدريب على صنع 
األسلحة والمتفجرات، والذين ارتكبوا عددا من عمليات التفجير بمناطق مختلفة من البالد وأتلفوا ممتلكات خاصة بالغير؛ وذلك ألن الحكم 
المطعون فيه والذي خفف عقوبته من الســجن المؤبد إلى 15 عاما وغرامة 100 ألف دينار قد صدر غيابيا بحقه؛ كما خلت األوراق مما يفيد 

إعالنه به، ومن ثم فإن باب المعارضة له يظل مفتوحا ويكون الطعن فيه بطريق التمييز غير جائز.

فـــي حين قبلت طعون 4 مدانين آخرين 
شـــكا وأيـــدت عقوبـــة الســـجن المؤبـــد 
وذات الغرامة المذكورة بحقهم، واكتفت 
بتصحيـــح الحكـــم المطعون فيـــه بإلغاء 
عقوبـــة إســـقاط الجنســـية المحكـــوم بها 
على الطاعنين والطاعن المحكوم غيابيا 
المذكور وكذلك محكـــوم عليهم آخرين، 
الخصومـــة  فـــي  طرفـــا  كانـــوا  والذيـــن 

االستئنافية.
العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  وكانـــت 
 10 عقوبـــة  خففـــت  األولـــى  الجنائيـــة 
مســـتأنفين مـــن أصـــل 13 مدانـــا -بينهم 
آسيوي- بتشكيل جماعة إرهابية، غيابيا 

ألحدهم؛ وذلك باالكتفاء بسجن 7 منهم 
لمـــدة 15 عامـــا بدال مـــن الســـجن المؤبد 
المحكـــوم بهـــا علـــى جميـــع المواطنيـــن، 
وبتخفيـــف عقوبـــة اثنيـــن آخريـــن إلـــى 
عقوبـــة  جعلـــت  كمـــا  فقـــط،  ســـنوات   7
اآلســـيوي لمدة 3 سنوات بدال من سجنه 
10 ســـنوات واإلبعـــاد نهائيـــا عـــن الباد، 
الشتراكه وآخر في نقل أجهزة وأغراض 
ألحد أعضاء الجماعة الهارب في إيران، 
كمـــا أيدت إســـقاط الجنســـية، وتغريم 7 
مدانيـــن مبلغ 100 ألـــف دينار لكل منهم، 

وغرامة 500 دينار آلخر.
مدانيـــن   4 درجـــة  أول  ألزمـــت  كمـــا 

التلفيـــات  قيمـــة  بدفـــع  متضامنيـــن 
الحاصلـــة في شـــاحنة وســـيارة تضررتا 
من تفجيـــر، وكذلك مبلـــغ 1551 تلفيات 
أخرى فـــي منقوالت ألشـــخاص بمحيط 

تفجير آخر، وبمصادرة المضبوطات.
وكانـــت النيابـــة العامة أحالـــت 15 متهما 
بالجماعة اإلرهابية، منهم 9 محبوســـين، 
وأسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة 
إرهابيـــة علـــى خـــاف أحـــكام القانـــون 
واالنضمـــام إليهـــا، والتدريـــب على صنع 
األســـلحة والمتفجـــرات، وصنـــع وحيازة 
ونقل أسلحة ومتفجرات، وإحداث عدة 
تفجيـــرات أدى إحداها إلـــى إصابة رجل 

أمـــن ومواطنـــة صـــادف مرورهـــا بمكان 
التفجيـــر، ونقـــل أموال خصصـــت لدعم 

وتمويل الجماعة اإلرهابية.
حيث تلقت باغا بتاريخ 5 يوليو 2017 
واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  مـــن 
العناصـــر  بعـــض  قيـــام  عـــن  الجنائيـــة، 
اإلرهابية بتشكيل خليتين تتبعان سرايا 
األشـــتر اإلرهابـــي، إذ توصلت تحرياتهم 
إلـــى قيـــام المتهـــم األول باالتفـــاق مـــع 
كل مـــن 4 متهميـــن هاربيـــن مـــن مملكـــة 
البحريـــن علـــى أن يتولـــى المتهـــم األول 

قيادة هاتين الخليتين.

وتمكنوا من ضم مجموعة من المتهمين 
وتســـفيرهم لتلقي التدريبات العسكرية 
فـــي الخـــارج مـــن أجـــل القيـــام بعمليات 
إرهابيـــة فـــي مملكة البحريـــن، حيث تم 
إخضاعهـــم لتدريبـــات عســـكرية داخـــل 
معســـكرات معدة لهـــذا الغـــرض على يد 
كـــوادر أجنبيـــة محترفـــة علـــى صناعـــة 
المتفجـــرات وزراعتهـــا وطـــرق إخفائهـــا 
وتفجيرهـــا عـــن بعد واســـتخدام القنابل 
اليدويـــة والرمايـــة بمختلـــف األســـلحة، 
واســـتهداف  وتتبـــع  رصـــد  وطـــرق 

الشخصيات الهامة ورجال األمن.
كما تـــم تكليـــف مجموعة مـــن المتهمين 
الذيـــن لـــم يســـافروا للتدريبات، بإنشـــاء 
مخازن تســـتخدم فـــي إخفاء األســـلحة 
فـــي  الداخلـــة  والمـــواد  والمتفجـــرات 
صناعتها، فيما تم ضبط كمية كبيرة من 
تلك األســـلحة والمتفجـــرات، في مخزن 
بمنطقـــة الدير عثر فيه علـــى 400 طلقة 

ناريـــة و76 صاعق، وعبـــوات تلفزيونية 
بداخلهـــا عجينـــة C4 المتفجـــرة يخـــرج 
منها أســـاك وقطع إلكترونية وبطاريات 
سيارات ومجموعة من الكرات المعدنية 

وطفاية حريق ومواد متفجرة.
وقـــد قـــام أعضاء تلـــك الجماعـــة بتنفيذ 
عدد مـــن العمليات اإلرهابيـــة خال عام 
2017 وهـــي واقعة تفجيـــر عبوة محلية 
فـــي   2017 فبرايـــر   4 بتاريـــخ  الصنـــع 
منطقـــة أبوصيبع وقد أســـفر عنها تضرر 
مجموعـــة من الســـيارات وواقعة تفجير 
عبـــوه محلية الصنـــع بتاريـــخ 23 فبراير 
2017 في منطقة الســـنابس والتي أسفر 
عنها إصابة رجل أمن ومواطنة تصادف 
مرورهـــا في موقع التفجير، كما تضررت 
والمبانـــي  الســـيارات  مـــن  مجموعـــة 
المجـــاورة فضـــا عن واقعة إلقـــاء قنبلة 
علـــى   2017 فبرايـــر   8 بتاريـــخ  يدويـــة 

رجال األمن بمنطقة سماهيج.

عضو بجماعة 
إرهابية تابعة لـ 

“سرايا األشتر”

وافد يتسبب بوفاة عامل بعد سقوط رافعة آلية عليه
للمتهم أصـــلـــح  ــون  ــانـ قـ لـــتـــوافـــر  ــســه  حــب ــقــضــت  ن ــز”  ــي ــي ــم ــت “ال

نقضــت محكمــة التمييــز حكمــا صــادرا علــى وافــد -مشــرف عّمــال- مــدان بالتســبب 
فــي وفــاة أحــد عمــال الشــركة التــي يعملون بهــا إثر ســقوط رافعة من نوع )هوســت( 
عليــه، والمحكــوم عليــه بالحبس لمدة شــهر فيمــا تمت تبرأت متهميــن آخرين من ذات 
التهــم؛ وذلــك إلخالله بإجراءات األمن والســالمة المهنيــة وعدم فحص المعدات قبل 
استعمالها، وأمرت بإعادة الحكم للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد؛ وذلك 
لتنفذ القانون األصلح للمتهم عقب صدور تعديالت على قانون اإلجراءات الجنائية.

وكانـــت أحالتـــه النيابـــة العامـــة ومتهمين 
آخرين للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 

29 أغسطس 2016، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهون جميعا:

1 - تســـبب كل منهـــم بخطئـــه فـــي وفـــاة 
العامل نتيجـــة إخالهم بما تفرضه عليهم 
أصـــول مهنتهـــم بعدم مراعاة اشـــتراطات 
الســـامة المهنيـــة، والتـــي أدت إلـــى وفاة 

العامل.
والصحـــة  الســـامة  شـــروط  خالفـــوا   -  2

المهنيـــة بعـــدم مراعاتهم توفير اإلشـــراف 
المناســـب والمائم لجميـــع العمليات التي 

تنفذها المنشأة.
ثانيا: المتهم األول: خالف شروط السامة 
المهنيـــة والصحـــة المهنيـــة بعـــدم مراعاة 
فحص جميع عدد ومعدات الرفع من قبل 

الجهة المعتمدة.
خالفـــا  والثانـــي:  األول  المتهمـــان  ثالثـــا: 
المهنيـــة  والصحـــة  الســـامة  شـــروط 
بعـــدم مراعاتهمـــا أن تكـــون اآللـــة الرافعة 

“الهوســـت” مـــزودة بأجهـــزة أوتوماتيكية 
فعالة للحيلولة دون سقوط الرافعة.

وكانـــت المحكمة الصغرى الجنائية انتهت 
الثانـــي  المتهميـــن  ببـــراءة  القضـــاء  إلـــى 
والثالـــث مما نســـب إليهمـــا مـــن اتهامات، 
في حيـــن عاقبت المتهـــم األول “الطاعن” 
بالحبـــس لمـــدة شـــهر عمـــا أســـند إليه من 
اتهامـــات لارتبـــاط، وقـــدرت كفالـــة 100 
دينار لوقف التنفيذ لحين االستئناف، فلم 
يقبل بهذا الحكم وطعن عليه باالستئناف، 
والتـــي حكمـــت بقبول االســـتئناف شـــكا 
وفـــي الموضـــوع برفضـــه وتأييـــد الحكـــم 

المستأنف.
وأوضحـــت محكمـــة التمييـــز في أســـباب 
حكمهـــا أنـــه لمـــا كان قد صدر بعـــد الحكم 
لســـنة   )7( رقـــم  القانـــون  فيـــه  المطعـــون 
بتعديـــل   2020 أبريـــل   2 بتاريـــخ   2020
بعض أحـــكام قانون اإلجـــراءات الجنائية 
الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 46 لســـنة 

2002، ونـــص فـــي المـــادة )5( منـــه علـــى 
العمـــل بأحكامـــه من اليـــوم التالي لنشـــره 
في الجريدة الرســـمية، والـــذي تم بتاريخ 
3 أبريـــل 2020، ونـــص في المـــادة )4( منه 
علـــى إضافة مواد جديـــدة منها 21 مكررا 
)أ( و )ب( إلـــى قانون اإلجراءات الجنائية، 
واللتيـــن نص فيهما على أنه للمجني عليه 
أو وكيلـــه الخـــاص أو لورثتـــه أو وكيلهـــم 
الخاص مجتمعين في الجنحة المنصوص 
عليهـــا في المادة )343( عقوبات أن يطلب 
مـــن النيابـــة العامـــة أو المحكمـــة بحســـب 
األحـــوال إثبات صلحه مع المتهم بموجب 
محضـــر صلح كتابي موقـــع منهما في أية 

حالة كانت عليها الدعوى.
باتـــا  الحكـــم  صيـــرورة  وبعـــد  وتابعـــت: 
ويترتب على التصالـــح أو الصلح انقضاء 
محـــل  الجريمـــة  فـــي  الجنائيـــة  الدعـــوى 
األخـــرى  والجرائـــم  الصلـــح  أو  التصالـــح 

المرتبطة بها ارتباطا ال يقل التجزئة.

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم
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ـــرق ـــوية الط ـــا تس ـــة وقريًب ـــة حديث ـــع 1027 منطق ـــغال”: مجم “األش
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  ذكـــرت 
نشـــر  مـــا  علـــى  تعقيبـــا   - العمرانـــي  والتخطيـــط 
بصحيفة )البالد( يوم )الخميس( الموافق 18 يونيو 
2020، بشـــأن طلـــب رصـــف الطـــرق بمجمع 1027 
في منطقة كرزكان، بأن مهندســـي الـــوزارة قاموا 
بزيـــارة ميدانيـــة لمنطقة كـــرزكان، حيـــث تفقدوا 
خـــالل الزيـــارة احتياجـــات المنطقـــة مـــن الطـــرق 
والصـــرف الصحـــي واحتياجـــات البلديـــة، مؤكدة 
بـــأن مجمـــع 1027 منطقـــة جديدة غيـــر مخططة 
وتبلغ مســـاحتها 70 هكتار، كما أن نســـبه العمران 
فيهـــا 18 %. وأوضحت في بيان أمس: بانه نظرا 
لعـــدم توافـــر شـــبكة الصـــرف الصحـــي بالمنطقة، 
فـــإن الـــوزارة ســـتقوم بأعمـــال التســـوية الترابية 
المؤقتـــة فـــي المجمـــع المذكور، حيث ســـيتم نقل 

مواد الدفان للمنطقة لتمهيد الطرق بشكل مؤقت 
لتحســـين مســـتوى الطرق في المنطقة والتخلص 
من التفاوت في مستويات الطرق وصيانة الحفر؛ 
وذلـــك للتخفيف من معاناة قاطني المنطقة. ومن 
المؤمل البدء بأعمال هذا المجمع بعد االنتهاء من 
أعمال تســـوية الطرق القائمة حاليا بمجمع 1028 

في المنطقة ذاتها. 
وتابعـــت األشـــغال بأنـــه تـــم تقســـيم العمـــل إلـــى 
مرحلتيـــن، األول تم االنتهاء من إعداد التصاميم 
التفصيلية لتســـوية الطرق والذي يبلغ طولها 2.7 
كيلومتـــر ونســـبه العمران ال يتجـــاوز 25 %  فيها 
وسيتم العمل عليها بعد االنتهاء من مجمع 1028. 
أمـــا الجزء الثانـــي، فمدرج ضمن برنامج تســـوية 
الطرق الترابية والذي يبغ أطوال الطرق فيها 3.2 

كليومتر ونســـبه العمران ال يتجاوز 10 % وسيتم 
التنفيذ بعد االنتهاء مـــن إعداد التصاميم الالزمة 
والحصول علـــى موافقة جميع اإلدارات الخدمية 

األخرى وتوفر الميزانية الالزمة للتنفيذ.
علمـــا بأن إســـتراتيجية عمـــل الـــوزارة تتمثل في 
أعمـــال البنيـــة التحتيـــة بعد االنتهاء من مشـــاريع 
شـــبكة الصـــرف الصحـــي ومن، ثـــم البـــدء بأعمال 
رصـــف الطرق الترابية وذلـــك تفاديا لتكرار أعمال 

الحفر في المنطقة ذاتها. 
وأفـــادت الـــوزارة بأن مجمـــع 1027 مـــدرج ضمن 

مشـــاريع رصـــف الطـــرق الترابيـــة، ضمـــن خطـــط 
الـــوزارة المســـتقبلية لرصـــف الطـــرق فيهـــا وذلك 
حـــال االنتهاء من توفير شـــبكة الصـــرف الصحي 
ميـــاه،  )كهربـــاء،  األخـــرى  الخدمـــات  وشـــبكات 
اتصاالت..(.  وفيما يتعلق بمشروع شبكة الصرف 
الصحي، ذكرت بأن لديها مشروعا لتوصيل مجمع 
1027 بمنطقـــة كرزكان بشـــبكة الصـــرف الصحي، 
علما بأن المشـــروع قيـــد مرحلـــة التخطيط حاليا 
وســـيتم إدراجه ضمن برنامج الوزارة المستقبلي 
إلنشـــاء شـــبكات الصرف الصحي وفقًا لألولويات 

وبناًء لما يرصد للمشاريع من ميزانية.  
وبشـــأن تواجد مخلفات وحشائش وطلب تزويد 
المنطقة بالحاويات، فإن بلدية المنطقة الشـــمالية 
قـــد وضعـــت فـــي وقـــت ســـابق خططـــا تنفيذيـــة 
لحمالت النظافة تشمل المناطق الواقعة جغرافيا 

ضمن المحافظة الشـــمالية، وقد تم إدراج المجمع 
المذكور ضمن البرنامج الخاص بحمالت النظافة، 
حيـــث تعـــد من المناطـــق الجديـــدة الواقعة تحت 
مســـمى مناطـــق قيـــد اإلنشـــاء ممـــا يعنـــي فرصة 

عالية لتكرار تواجد المخلفات.
وجـــددت الدعـــوة لألهالـــي للتعـــاون مع الـــوزارة، 
لتحســـين البيئـــة المحيطة بهم وتحســـين المنظر 
البلديـــة،  بالقوانيـــن  االلتـــزام  خـــالل  مـــن  العـــام، 
والتخلـــص مـــن المخلفـــات بالطـــرق الصحيحـــة، 
وأشـــارت  العامـــة.  المنفعـــة  تحقيـــق  يكفـــل  بمـــا 
الـــوزارة إلى إنها حريصـــة على متابعة احتياجات 
المواطنيـــن وتلبية تطلعاتهـــم من مختلف مناطق 
المملكة عبر التواصل والتنسيق الدائم مع أعضاء 
المجالـــس البلديـــة إلشـــراكهم وأخـــذ آرائهـــم عند 

تنفيذ المشروع لتقديم أفضل الخدمات لهم.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

مخطط لشبكة الصرف الصحي 
وحمالت نظافة مرتقبة

كشـــف مصدر رســـمي في وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، 
جميـــع  باتخـــاذ  قامـــت  الـــوزارة  أن  عـــن 
التدابير والشـــروط الوقائية واالحترازية 
المطلوبة للحد من انتقال فيروس كورونا 
19”، وذلـــك مـــن خـــالل اللجنـــة  “كوفيـــد 
العليـــا للطوارئ، مبينـــا أن الوزارة اتخذت 
جميـــع  داخـــل  اإلجـــراءات  مـــن  العديـــد 
المبانـــي التابعة لها، عبـــر توزيع المعقمات 
والمطهـــرات علـــى جميـــع مواقع الـــوزارة، 
كما يتم تعقيم مبنى الوزارة بشكل يومي 
وذلـــك  التنظيفـــات  شـــركة  مـــع  بالتعاقـــد 
باســـتخدام المـــواد المســـموح بهـــا، كما تم 
العامليـــن  الموظفيـــن  فتـــرة دوام  تغييـــر 
فـــي شـــركة التنظيفـــات بحضورهـــم بعـــد 
ساعات الدوام الرســـمي؛ لتفادي مخالطة 
الموظفين. وأشار المصدر في تصريحات 
خاصـــة لــــ “البالد” إلـــى أن وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
أوقفـــت دخـــول جميع المراجعيـــن لمباني 
الوزارة واالعتماد بشكل كبير على استالم 
طلباتهـــم مـــن خـــالل مكاتـــب االســـتقبال 

الموجودة بالطابق األرضي، والتنسيق مع 
اإلدارة العامة للدفاع المدني لتعقيم مبنى 
الـــوزارة ألكثر من مـــرة، إضافة إلى تزويد 
جميع مواقع العمل بأجهزة كاشف للحرارة 
للتأكـــد من ســـالمة جميـــع الموظفين، في 
حين تـــم إغـــالق المصليـــات والكافتيريا، 
وإصدار تعميم لجميع الموظفين بااللتزام 
بالكمامات خالل فترة الدوام الرســـمي، إذ 
يتم بشكل يومي إرسال إيميالت توعوية 
بشـــأن  بالـــوزارة  الموظفيـــن  جميـــع  إلـــى 
الوقاية من فيـــروس كورونا “كوفيد 19”، 
كما أصـــدر تعميم لجميـــع اإلدارات بوقف 
المراسالت الورقية واالعتماد على البريد 

اإللكتروني. 
شـــؤون  الـــوزارة  إجـــراءات  أن  وذكـــر 
البلديـــات اتخذت العديد مـــن اإلجراءات 
االحترازية لحماية المواطنين والمقيمين 
وكذلك توفيـــر الوقاية لموظفـــي الوزارة، 
وتضمنت هذه اإلجراءات تفعيل منظومة 
العمـــل اإللكتروني داخل وخـــارج الوزارة 
إلـــى جانب تعقيـــم جميع المبانـــي التابعة 
للوزارة وكذلك تنظيـــف وتعقيم الحدائق 
والمتنزهـــات فـــي مختلـــف المحافظـــات، 
مـــع االهتمـــام في نفـــس الوقـــت بالجانب 

التوعـــوي مـــن خالل سلســـلة اإلجـــراءات 
طريـــق  عـــن  اتبعتهـــا  التـــي  التوعويـــة 
مجموعة كبيرة من المحاضرات الداخلية 
أو اإلعالنـــات الخارجية وكذلك اإلعالنات 

اإلرشادية للموظفين والمراجعين. 
ولفـــت إلى أن الـــوزارة عمدت إلـــى اتخاذ 
ظهـــور  بدايـــة  منـــذ  متعـــددة  إجـــراءات 
توعويـــة  بمحاضـــرة  بدأتهـــا  المـــرض، 
لموظفـــي ديـــوان الـــوزارة بالتنســـيق مـــع 
الصحـــة  بـــوزارة  الصحـــة  تعزيـــز  إدارة 
بتاريـــخ 3 مارس 2020، كما حرصت على 
تطبيق جميع القرارات الصادرة من خالل 
تنفيـــذ قرار العمل عـــن بعد بما ال يزيد عن 
نســـبة 50 % مـــن الموظفين في كل إدارة 
أو قســـم وتنفيـــذ القـــرار الملكـــي بتطبيق 
قرار العمل من المنزل لألم العاملة، وإلغاء 
العمـــل بنظـــام البصمة لتســـجيل الحضور 
واالنصـــراف للموظفيـــن واعتماد الكشـــف 
الورقي. وأردف المصدر أنه وحفاظا على 
صحـــة الجميـــع بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 
وزارة الصحـــة، وزعت الـــوزارة المعقمات 
والقفازات على العاملين في مركز خدمات 
العمـــالء، إضافـــة لتعليـــق أجهـــزة التعقيم 
فـــي ممـــرات المبانـــي التابعـــة للبلديـــات، 

والتأكـــد من ســـالمة المراجعين من خالل 
اســـتخدام جهاز قياس الحـــرارة، وتفعيل 
خدمة الدفع االلكتروني للخدمات البلدية 
عـــن طريق أجهزة ســـداد وتفعيـــل خدمة 
“الواتساب” الســـتقبال مراجعات ومتابعة 
طلبـــات مركـــز خدمـــات المراجعين بهدف 
واســـتقبال  الشـــخصي،  الحضـــور  تقليـــل 
طريـــق  عـــن  واالستفســـارات  الشـــكاوى 
خدمـــة “الواتســـاب” عوضـــا عـــن الحضور 
الشـــخصي، باإلضافـــة الـــى نظـــام تواصل 
واالتصـــال الهاتفـــي، وخضـــوع فريـــق من 
أمانـــة العاصمـــة لـــدورة تدريبيـــة معنيـــة 
بالطرق الصحيحة لتحضير مواد التعقيم 

بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني.

تدشين 18 خدمة إلكترونية

األشـــغال  وزارة  أن  المصـــدر  وأوضـــح 
أعلنـــت عـــن تحويل 18 خدمـــة بلدية إلى 
بعـــد أن كان يتطلـــب  خدمـــة إلكترونيـــة 
مـــن المراجعين الحضور شـــخصيًا لمراكز 
خدمـــة العمـــالء إلتمـــام هـــذه الخدمـــات، 
وقـــد انطلقـــت المرحلـــة األولـــى لتحويـــل 
الخدمات إلكترونيًا في 23 مارس الماضي 
إذ تم تحويل خدمتي إفادة السكن وفتح 

الحســـاب البلدي إلى خدمـــات إلكترونية، 
ويســـتفيد مـــن الخدمتيـــن عـــدد كبير من 
ســـابقًا  منهـــم  يتطلـــب  وكان  المراجعيـــن 

الحضور شخصيًا لمركز العمالء. 
وفـــي المرحلـــة الثانية تـــم تحويل خدمة 
شاشـــة الدخـــول الموحـــدة، فـــي حين تم 
اإلعـــالن فـــي المرحلـــة الثالثـــة عـــن الدفع 
مبالـــغ  واســـترجاع  المباشـــر  اإللكترونـــي 
التأمين، إذ إن الوزارة توقفت عن استالم 
أية مبالـــغ نقدية بالطريقـــة اليدوية نظير 
المعامـــالت أو الرســـوم البلديـــة بـــدءا من 
15 أبريـــل، وقد اكتفت باســـتالم الرســـوم 
البلديـــة عـــن طريـــق منصة الدفع “ســـداد” 
أو الدفع اإللكتروني باستخدام اإلنترنت.

واســـتكمل “أما فـــي المرحلـــة الرابعة فتم 
إتاحـــة عـــدد مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة 
ومنها خدمة إتمـــام البناء وتوصيل التيار 
الكهربائـــي، ورخصـــة الترميـــم، ورخصـــة 

بناء جديد ألقـــل من 50 مترا، إضافة إلى 
إتاحـــة خدمة رخصة الهـــدم، والهدم ألقل 
والحفريـــات،  والتحويـــط  متـــرا   50 مـــن 
وفي المرحلة الخامسة تم تحويل خدمة 
تسجيل عنوان، طلب لوحة عنوان، خدمة 
بلـــدي،  حســـاب  غلـــق  الطـــرق،  أشـــغاالت 
تحديـــث بيانـــات حســـاب بلـــدي، وخدمة 
استعالمات أخرى إلى خدمات إلكترونية.

تخصيص حاويات للكمامات والقفازات

وتابـــع: عملـــت وحرصـــت وزارة األشـــغال 
مخصصـــة  حاويـــات  تخصيـــص  علـــى 
فـــي  المســـتخدمة  والقفـــازات  للكمامـــات 
مكافحة انتشـــار مرض كورونا المســـتجد 
عبـــر توزيعهـــا في مختلـــف مناطق مملكة 
البحريـــن خصوصـــا في األســـواق وأماكن 

التجمع.

انتشـــار “كورونـــا” لجنـــة عليـــا للطـــوارئ للحـــد مـــن 

“األشغال”: مركبات تقصد المسنين وذوي الهمم إلنجاز معامالتهم

بدور المالكي

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قـــال وكيل الـــوزارة لشـــؤون البلديات 
في وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن 
أحمـــد آل خليفـــة أن شـــؤون البلديات 
ومالحظـــة  شـــكوى   1537 تلقـــت 
ومقتـــرح خـــالل الربع األول مـــن العام 
ينايـــر   1 مـــن  للفتـــرة  وذلـــك  الجـــاري 
وحتـــى 31 مـــارس 2020 وذلـــك عبـــر 
النظام الوطني للمقترحات والشكاوى 

)تواصل(.
الشـــكاوى  عـــدد  “بلـــغ  أنـــه  وأوضـــح 
والمالحظات في أمانـــة العاصمة 366 
شـــكوى وبلديـــة المحـــرق 193 وبلدية 
المنطقة الشمالية 727 وبلدية المنطقة 
الجنوبية 251، مشيرا إلى أن البلديات 
قامـــت بمعالجة معظم هذه الشـــكاوى 

باســـتثناء   %  90 تفـــوق  وبنســـبة 
الشكاوى التي ليس لها عالقة مباشرة 
بالبلدية أو الشكاوى المرتبطة بجهات 

خدمية أخرى”.

“البلديات”: 1537 شكوى عبر “تواصل”

حظر العمل وقت الظهيرة مطلع يوليو المقبل
الــمــاضــيــة الـــســـنـــوات  ــي  فـ ــزام  ــ ــت ــ االل نــســبــة  ــط  ــوس ــت م  %  98

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  اســـتكملت 
لإلشـــراف  اســـتعداداتها  االجتماعيـــة 
علـــى تطبيـــق القـــرار الـــوزاري رقـــم )39( 
لســـنة 2013، بشـــأن حظـــر العمـــل تحـــت 
أشـــعة الشـــمس واألماكن المكشـــوفة في 
12 ظهـــرا  الســـاعة  مـــن  الظهيـــرة  فتـــرة 
وحتى الســـاعة الرابعة عصـــرا في يوليو 
وأغســـطس، والـــذي يهـــدف إلـــى حمايـــة 
العمـــال وتأميـــن ســـالمتهم مـــن مخاطـــر 
الشـــمس  وضربـــات  الحـــراري  اإلجهـــاد 
ومختلـــف أمـــراض الصيـــف والحـــد مـــن 
الحـــوادث المهنيـــة. وبـــدأت وزارة العمل 
توعيـــة  بحملـــة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
اســـتهدفت أصحاب العمـــل والعمال على 
أهميـــة االلتزام بالقرار، تمثلت في تزويد 

أصحاب العمل بنشرات إرشادية، إضافة 
إلـــى إعـــداد مطويـــات وإعالنـــات بلغـــات 
متعـــددة لتكون مفهومة من قبل مختلف 
الجنســـيات العاملة في مملكـــة البحرين، 
حيـــث تتضمن إرشـــادات ومعلومات عن 
تأثيـــر درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة علـــى 
صحة وسالمة العمال، وضمان أداء عمل 
المؤسســـات والشـــركات في ظروف آمنة 
مع عـــدم المســـاس باإلنتاجيـــة المطلوبة 
من العمال، فضـــالً عن تقديم ورش عمل 
افتراضيـــة؛ نظـــرا للظـــروف االســـتثنائية 
الحالية، تســـتهدف مختلف فئات العمال 
لتعزيز ثقافة الســـالمة الصحة في مواقع 
العمـــل خصوصا في فتـــرة الصيف. وفي 
تصريح له بهذه المناسبة، أكد وزير العمل 
والتنمية االجتماعيـــة جميل حميدان أن 

مملكـــة البحريـــن تعد من الدول الســـباقة 
في تأميـــن بيئة العمل اآلمنة والســـلمية، 
وذلـــك حرصـــا علـــى ســـالمة العمـــال في 

مختلـــف المواقـــع اإلنتاجية، مشـــيرا إلى 
أن تطبيق القرار يعد من القرارات الفعالة 
الذي ســـاهم في الحد مـــن مخاطر العمل 
أوقـــات فصـــل الصيـــف، وجعـــل ســـالمة 
العمال أولوية قصوى بالنســـبة ألصحاب 
العمل لما لها من بعد إنســـاني وما شـــكله 
مـــن حافز علـــى مزيد مـــن اإلنتاجية عبر 
إعادة توزيع الجهد البشـــري، واالستفادة 
من إعـــادة جدولة ســـاعات العمـــل، األمر 
إنتاجيـــة  علـــى  إيجابيـــا  انعكـــس  الـــذي 
المنشـــآت وعدم تأثير ســـير عمل وتنفيذ 

المشاريع.
 وأشـــاد الوزيـــر بالتـــزام منشـــآت القطاع 
الخاص خـــالل الســـنوات الماضيـــة بهذه 
القرار، حيث بلغ متوســـط نســـبة االلتزام 
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جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

نظـــم مركز االتصال الوطنـــي يوم الخميس 
الماضـــي زيـــارة ميدانية لإلعـــالم الخارجي 
إلـــى مركز ولـــي العهـــد للتدريـــب والبحوث 
الطبيـــة، بالتنســـيق بيـــن الجانبيـــن، حيـــث 
جاءت هذه الزيارة ضمن سلســـلة الجوالت 
اإلعالميـــة والزيـــارات الميدانيـــة الدوريـــة 
التـــي يعقدهـــا مركـــز االتصـــال، والتـــي تـــم 
خاللهـــا اطـــالع اإلعالمييـــن والصحافييـــن 
علـــى أحـــدث طـــرق التدريـــب، والبحـــوث، 
والخدمـــات في المجال الطبي التي ينفذها 
مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، 
وفـــق أعلـــى معاييـــر الجـــودة فـــي التعليـــم 
الطبـــي القائـــم علـــى المحـــاكاة، باســـتخدام 
أحـــدث التقنيات وأفضل الطـــرق التعليمية 

في المنطقة.
وبـــدأ برنامج الزيـــارة بعرض فيلـــم وثائقي 
حول مركـــز ولي العهد للتدريـــب والبحوث 
الطبيـــة، ثم قـــام الحضـــور بزيـــارة ميدانية 
لمرافق وإدارات المركز، حيث تم اطالعهم 

على طـــرق التدريب للطواقـــم الطبية التي 
تتـــم عبر غرف المحاكاة، بما في ذلك غرفة 
محاكاة سيارة اإلســـعاف، وغرفة الطوارئ، 
وغرفة اإلصابـــات وغرفة العمليات ووحدة 
واألطفـــال  والـــوالدة  المركـــزة  العنايـــة 

والباطنية وأجنحة الجراحة.

كمـــا زار الحضور مختبرات المحـــاكاة التي 
يتـــدرب عليهـــا الطبيب المســـتجد لمدة 50 
ســـاعة قبـــل أن يـــؤدي العمليـــة علـــى أرض 
الغـــرف  جميـــع  تجهيـــز  تـــم  وقـــد  الواقـــع، 
بالكاميـــرات واألجهزة الســـمعية، وإمكانية 
اســـتخدام تقنيـــة البث المباشـــر لهـــا في أي 

مـــكان فـــي العالـــم، واســـتخدامها للمراجعة 
الطبيـــة أيضـــًا، كمـــا تـــم تجهيزهـــا بأحـــدث 
معـــدات المستشـــفيات والدمـــى الطبية مع 
الشاشـــات الحديثـــة التي تعـــرض تخطيط 
“كهربيـــة” القلـــب، وتقيـــس تأكســـج النبض، 
وضغط الدم، وموجات الشرايين، وموجات 

شريان الرئوي، وغاز التخدير.
وفـــي ختام الزيارة، أشـــاد مديـــر مركز ولي 
العهد للتدريب والبحوث الطبية، استشاري 
تخديـــر والعنايـــة القصـــوى  العميـــد طبيب 
خالد عبدهللا، بـــدور مركز االتصال الوطني 
فـــي تقديـــم الدعم اإلعالمي إلبـــراز الجهود 

المبذولـــة للحد من انتشـــار فيروس كورونا 
المســـتجد )COVID-19(، فضـــالً عن تعاونه 
المســـتمر مـــع مركـــز ولـــي العهـــد للتدريـــب 
للحضـــور  وتنســـيقه  الطبيـــة،  والبحـــوث 
اإلعالمـــي فـــي هذه الزيـــارة، مؤكـــدًا أهمية 
إبراز جهود مركز ولي العهد وتعريف الدول 
المجـــاورة ودول العالـــم بـــدوره ومســـتواه 
للتدريـــب  مركـــز  أول  يعـــد  الـــذي  العالـــي، 

بالمحاكاة في مملكة البحرين.
ومـــن جانبه أكد مدير المركز بأن رؤية قائد 
الخدمات الطبية الملكية اللواء الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة باتت واضحة مضيفا أن 
التدريـــب هو االســـاس لكل مؤسســـة طبية 
تطمح بالتميز المســـتمر فـــي المجال الطبي 
عـــن طريـــق توفيـــر التكنولوجيـــا الحديثـــة 
عاليـــة الجـــودة فـــي التعليـــم الطبـــي القائم 
على المحاكاة بهدف رفع مســـتوى المعرفة 
و المهـــارات للعامليـــن في مجـــاالت الرعاية 

الصحية.

المنامة - مركز االتصال الوطني

التميز فـــي  تــطــمــح  مــؤســســة طــبــيــة  ــكــل  ل ــاس  ــ األسـ الــتــدريــب  الــمــركــز:  ــر  ــدي م

“االتصال الوطني” ينظم زيارة لإلعالم الخارجي لـ “ولي العهد للبحوث”

الشيخ محمد بن أحمد

جانب من الزيارة
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خالـــف تذكـــر، هذا هـــو الهدف من إثـــارة الفقاعات فـــي الهواء، هنـــاك بالعالم 
أشـــخاص تتـــاح لهم الفرصـــة مرة واحـــدة في الحيـــاة، فيحدثـــون فرقا في 
عالمهـــم ويغيـــرون إلـــى األفضـــل، وهنـــاك أفـــراد تتاح لهـــم عشـــرات الفرص 
إلحـــداث فـــرق في بلدهم فقط ومع ذلك يفقـــدون الفرص وتفقدهم الفرص، 
وال يتركون ال بصمة وال أثرا ســـوى قبـــض الريح... هذا ما ينطبق على نواب 
بالبرلمـــان منـــذ 2002 وحتى 2020، يفكـــرون مثل دواليب الهـــواء، يدورون 
حول أنفســـهم ويضيعون الوقت، ويشغلون الدولة والمجتمع في وقت كهذا 

الذي يمر به العالم والبحرين.
نامـــوا واســـتيقظوا علـــى نفـــس الصورة، مثـــل أهـــل الكهف، صحـــوا على ما 
ُيســـمى رغبة برلمانية حول الحشمة! منع الغزل، منع اللباس، منع الفرح، منع 
التنفس... ال تتعجبوا فاليوم الذي ســـيكون فيـــه قانون منع الضحك والفرح 
ســـيأتي وال شـــك، وكأنهـــم لم يتعلمـــوا أو يتفكروا من كل العقـــود التي مرت 
وفيهـــا البحرين وشـــعبها، نمـــوذج الوســـطية واالعتدال والتـــوازن واالنفتاح 
الطبيعـــي مثـــل كل دول المنطقـــة، لكـــن يبـــدو أن نواب الغفلـــة ال يفكرون إال 

بعقلية تورا بورا!
فبينمـــا نرى دولنـــا الخليجيـــة كالمملكة العربيـــة الســـعودية، تخطو خطوات 

لألمـــام، وتنفتـــح علـــى العالـــم وتحدث تغييًرا يشـــهد لـــه العالـــم، ويرحب به 
المجتمع، نرى عربة بعض النواب بال عجالت، ال يتعدون أصابع اليد الواحدة 
وفـــي ظـــرف معقد كهـــذا الظرف اليـــوم، وضمن توتـــر وقلق واحتقان، أشـــد 
مـــا نكون فيـــه بحاجة للتفـــاؤل والحيوية ونفض الغبار عن الركود والكســـاد 
واإلحبـــاط، يأتـــي ثالثـــة أو أربعة هامشـــيون يعكرون مـــزاج المجتمع برمته 
ويوقـــدون التوتـــر ويحدثون االنزعـــاج وكأنهم مندوبون للكآبـــة. منذ 2002 
وحتـــى 2020 ظّل المجتمع البحريني يعيش في ظّل التســـامح والوســـطية 
واالعتدال ورفض على مدى كل الفصول النيابية اآليديولوجيات المتطرفة 
والمتزمتـــة والغريبـــة عـــن مجتمعنا المدنـــي الطبيعي، ورغم كل هذا الفشـــل 
المتوالـــي الـــذي لـــم يلـــَق ال من الدولـــة وال مـــن المجتمع وال حتى مـــن أهالي 
هـــؤالء النـــواب صـــدى، يظـــل عـــدد محدود منهـــم يزايـــد ويراهـــن على فتح 
دواليـــب الهـــواء وتعكيـــر صفـــو المجتمع، ال مـــن أجل هدف ســـوى الفوضى 
وإضاعة الوقت والجهد، فلو كان مجتمعنا متطرفا ومتزمتا الستمع لهم منذ 
عشـــرين ســـنة ولكن ال أفهم إصرار، ثالثة نواب في كل فصل على إثارة هذه 

الزوبعة فليس القصد منها سوى خالف ُتذكر!
تنويرة: ال تحبس امرأة خشية عليها، بل أطلق سراحها خشية على نفسك. «

يوم الطبيب البحريني
مبادرة صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الـــوزراء الموقر بتخصيص يوم للطبيـــب البحريني تعكس المكانة التي 
يحظـــى بهـــا الطبيب في مملكتنا الغالية والرســـالة التـــي ينهض بها هذا 
اإلنسان، ذلك أّن مهنة الطب ليست وظيفة كسائر المهن لكنها من أنبلها 
وأقدسها على اإلطالق، وال يمكن تصور السعادة التي تغمر الطبيب إذا 
كان النجاح ثمرة جهده وتماثل المريض للشفاء، من هنا فإّن كل عبارات 

الشكر والتقدير ال تفيهم حقهم نظير جهودهم وتفانيهم للبشرية. 
لســـنا بحاجـــة إلـــى القول إّن يـــوم الطبيـــب البحريني المقتـــرح في أول 
أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام وتخصيص جائزة باسم سمو رئيس 
الوزراء لتكريم األطباء المتميزين ال شك أنها تمثل دافعا للكوادر الطبية 
للمزيـــد من العطـــاء على الصعيديـــن النظري والعملّي، وغنـــّي عن الذكر 
أّن األعوام األخيرة شـــهدت العديد من اإلنجازات الطبية داخل المملكة 
وخارجها. ال يجب أن يغيب عن الذهن أّن مهنة الطب مهنة إنسانية في 
المقـــام األول ولعل الكثيرين يتذكـــرون باإلكبار والفخر أطباء يتمتعون 
بالحس اإلنساني تفانوا في أداء رسالتهم اإلنسانية إلى أقصى الحدود. 
وال يفوتنـــي أن أشـــيد بما اتصفت به فئة من الكـــوادر الطبية البحرينية 
من حس إنســـاني كبير وروح طيبة تســـامت على كل الغايات الصغيرة، 
فلـــم تكـــن األهـــداف الماديـــة األهم بالنســـبة لهـــم والمواقف تســـتعصي 
علـــى الحصر، وتنازل بعض هؤالء األطباء عن الرســـوم وأجرة الكشـــف 
بـــل العـــالج المجاني كامـــال حقيقة مؤكدة لمســـها البعض منـــا عن قرب 
أو اســـتمع إليهـــا مـــن اآلخرين. إضافة إلى ما أســـلفنا فإّن هـــذا النفر من 
األطبـــاء ال تفارقهم االبتســـامة طـــوال الوقت إدراكا بـــأّن مهنة الطبيب 

إنسانية قبل أي شيء.

إّن قصة الطبيبين البحرينيين اللذين يقيمان في بريطانيا ويعمالن في  «
مستشفياتها واللذين أصرّا على البقاء بعد شفائهما من فيروس كورونا 

تقدم الدليل الساطع على مدى التضحيات التي يتمتع بها الطبيب 
واإلنسان البحرينّي.. وهناك المئات من الكوادر الطبية البحرينية التي تعد 

نماذج مضيئة في تاريخ الطب، وهم موضع فخرنا وإعجابنا.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

نواب الكآبة

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

للتواصل: 17111483

خطوة نوعية في مسيرة الحكومة
لقـــد مثـــل االجتمـــاع البرلمانـــي الحكومـــي لبحـــث آخـــر المســـتجدات 
وتطـــورات األوضـــاع االقتصادية، خطـــوة نوعية في مســـيرة الحكومة 
ونشـــاطها الواســـع الفعال فـــي كل المجاالت وبـــذل كل المجهودات في 
كل ما يصب في مصلحة المواطن وتعزيز دور االقتصاد وتنشيطه عبر 
حزمـــة ماليـــة واقتصاديـــة بقيمة 4.3 مليـــارات دينار، والتـــي تعادل كما 
ذكر وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
32.2 % من حجم الناتج المحلي القتصاد المملكة، واألرقام التي تمت 
اإلشـــارة إليهـــا في االجتمـــاع تبين بوضـــوح نجاح الحكومـــة في تنفيذ 
الخطط ومواجهة التحديات ونالت هذه السياســـة ثناء دوليا، وعكست 
مـــا تتمتع بـــه الحكومـــة من رؤيـــة متكاملـــة ومتابعـــة األداء واألهداف 
والسياســـات واالســـتراتيجيات لتحقيق رؤى وتطلعات ســـيدي صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
لقـــد عملت الحكومة على نحو يتفق والمعطيات الجديدة جراء جائحة 
كورونـــا، ولعـــل أهمهـــا الحفـــاظ علـــى وظائـــف البحرينييـــن، وهـــذا مـــن 

أولويـــات الحكومة، ثم الخطط الوطنية المتمثلة في “إســـناد القطاعات 
األكثـــر تضـــررا مـــن األزمة، والمتابعـــة المســـتمرة، وأيضا اســـتفادة أكثر 
مـــن 90 ألف موظف بحريني و11 ألف شـــركة من مبـــادرة دفع الرواتب 
لشـــهري أبريـــل ومايو، و أكثر من 380 ألف مشـــترك اســـتفاد من مبادرة 
دفع مبالغ فواتير الكهرباء والماء واإلعفاء من رسوم البلدية، وأكثر من 
280 منشـــأة ومرفقا ســـياحيا استفادت من اإلعفاء من رسوم السياحة” 
وغيرها من المبادرات التي تم ذكرها في االجتماع الحكومي البرلماني 

والتي تزرع التفاؤل بالمستقبل المشرق.

إن حكومة مملكة البحرين بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي األمير  «
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، تدفع 

االقتصاد الوطني خطوات متقدمة، وترسم طريق المستقبل بنجاح 
كبير، والمرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الجهد والمسؤولية المشتركة 

والحس الوطني واإلرادة القوية والعزيمة الصادقة لمواجهة التحديات 
والعقبات، والعمل بإخالص وتفان، وأهل البحرين قادرون دائما وعلى مر 

التاريخ على صيانة المنجزات والحفاظ عليها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ال لهفة حقيقية لبدء موســـم الصيف مع األوضاع الحالية، فال تغيير واضح 
فـــي خارطـــة اليـــوم ومـــا نقوم بـــه خصوصا مـــع جلـــوس األغلبيـــة بالمنزل، 
وأخص بالذكر هنا الطلبة الذين أمضوا فصلهم الدراسي األخير بين جدران 
المنزل، ال بأس، فالعالم بأسره يعيش تراجيديا كورونا، ولسنا متخلفين عن 
ركـــب قطار التجربة، إال أن الواقع يحتم علينا إيجاد متنفس لصغارنا الذين 
أمضـــوا أيامـــا طويلـــة في غرفهم دون أي نـــوع من أنواع المتعـــة الخارجية 

سوى قليل من األلعاب واألفكار المنزلية التي بهتت مع مرور الوقت.
وبـــرز للتلفـــاز دور جبـــار خصوصـــا مـــع إقبـــال الصغار علـــى أفـــالم الكارتون 
وبعض المقاطع المعروضة في القنوات الفضائية التي يتابعها صغار الســـن، 
وتواصلـــت األفكار في مخيلتي واألســـئلة المتكـــررة حول ضرورة أن تكون 
للطفـــل البحرينـــي قنـــاة خاصـــة بـــه. ال أعلم ما ســـبب عزوفنا عـــن أن تكون 
لألطفال قناة تحمل شـــعار الوطن، وتتبنى الهويـــة البحرينية، أين المعضلة 
فـــي ذلك؟ لمـــاذا يتابع أطفالنـــا جل البرامـــج والمقاطع الكارتونيـــة من قناة 
ألخـــرى دون أن تكـــون لدينـــا قنـــاة بحرينية تقدم له ما لذ وطـــاب من أفكار 

بشكل مختلف، وأنا على يقين بقدرتنا على ذلك.
فنحن نملك جيال يستطيع العمل على األنيميشن والرسوم المتحركة، ال بل 
للتأكيـــد نحن نملك تخصصا أساســـيا بالجامعة لتدريـــس هذه العلوم وهناك 
خريجون على استعداد تام لإلبداع في هذا المجال، وبعيدا عن ذلك، هناك 
عدد من البرامج التي أنتجت في الماضي من قبل شاشـــتنا الوطنية تحمل 
الكثير من القيم للنشء وتســـهم في تربيته، المقصد أننا لســـنا بعيدين أبدا 

عن وجود قناة أطفال حقيقية تحمل شعار تلفزيون البحرين.

ومضة:

في رمضان كنت أتابع مسلسال كارتونيا بعنوان “قنديل الحكايات” من إنتاج  «
وإخراج الزميلة إيناس يعقوب، عمل يحمل أسماء كوادر بحرينية جمه على 

شاشة زميلة، وتمنيت لو أن هذا العمل كان ضمن باقة مخصصة للطفل على 
قناته في تلفزيونه الرسمي، لما حمله من أفكار ومعلومات استفدت منها 
شخصيا، ال تزال الظروف ممكنة لتكون لدينا قناة أطفال متخصصة ضمن 

باقة تلفزيون البحرين، أتمنى أن يلقى طلبي آذانا صاغية.

سمر األبيوكي

قناة أطفال بهوية بحرينية

بحرنة الوظائف... قصور أم تقصير؟
عـــاود خمســـة وعشـــرون نائبـــا الَكّرة مرة أخـــرى مع الحكومـــة للنظر 
فـــي التوصيـــات النهائية تلك التـــي تضمنها تقرير بحرنـــة الوظائف، 
وأصدروا بيانًا مســـاء األحد الموافق الرابع عشـــر من الشـــهر الحالي، 
مطالبيـــن فيـــه الحكومة بســـرعة تنفيـــذ توصيات اللجنـــة البرلمانية 
للبحرنـــة، والتي أقرها المجلس النيابي في فبراير الماضي، وقد برر 
النـــواب مقدمـــو البيان أن الوقـــت الحالي الذي يعيشـــه العالم مالئم 
للغايـــة “لتصحيح ســـوق العمـــل البحريني بقطاعيه العـــام والخاص” 

كما جاء في بيانهم.
ســـت وثالثـــون توصيـــة ثمـــرة تقريـــر بحرنـــة الوظائـــف، الـــذي أخذ 
مـــن الوقـــت إلنجازه مـــا يقارب الســـنة، حيث كثفت اللجنـــة زياراتها 
الميدانية لجميع الجهات الرســـمية؛ الوزارات والهيئات والمؤسسات 
الحكوميـــة، وجمعت من وثائقها جداول وبيانـــات وأرقامًا وحقائق، 
وقامـــت بتلخيصهـــا ونشـــرها فـــي تقريـــر قـــارب خمســـمئة صفحـــة. 
فـــي تقديري الشـــخصي، إن هـــذا التقرير المفصل الـــذي جاء بجهود 
نيابيـــة مشـــكورة ينبغي التعامـــل معه بجدية بالغـــة، ويمكن اعتباره 
ســـة لرسم سياســـات ضرورية ومؤثرة في السوق  وثيقة مهمة مؤسَّ

البحريني.
وفي حديث لي مع رجل أعمال ومستثمر يمتلك مكتبا لالستشارات 
اإلداريـــة، بادرته بســـؤال: كم فـــي تقديرك - بحكم الخبرة- ســـتكون 
تكلفـــة مثـــل هذا التقرير لـــو أوكل إعداده لمكتب استشـــاري خاص؟ 
أجابنـــي برقـــم أتحفـــظ علـــى ذكره. نحـــن أمـــام تقرير مميز شـــامل، 
يحتوي علـــى توصيات جاهزة للتطبيق، فلمـــاذا التخوف واإلحجام 
عـــن تنفيذهـــا أو مناقشـــتها؟ لماذا الوسوســـة في تناول هـــذا الملف 
طالمـــا يتضمـــن أرقامـــا حقيقية تكشـــف عـــن حاجتنـــا الفعلية لوضع 

جدول زمني لبحرنة كل الوظائف الحكومية بكل مستوياتها؟

وسؤال آخر كثير الحضور في عقلي متشبث فيه بقوة: ما الذي يمنع  «
من العمل بهذه التوصيات؟ هل هو قصور في هذا الملف؟ أم تقصير 

في تنفيذه؟ هذا ما ستجيب عنه األيام القادمة إن شاء الله.

عباس ناصر
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“إي بي إم تيرمينالز “ تعين رئيسا تنفيذيا للعمليات
الشـــامي يمتلـــك خبـــرة واســـعة اكتســـبها خـــال مســـيرته بالشـــركة

أعلنـــت شـــركة “إي بـــي إم تيرمينالـــز البحريـــن” 
عـــن تعيين عبدالرحمن الشـــامي، رئيـــس االمتياز 
فـــي “إي بـــي إم تيرمينالز البحريـــن”، في منصب 
الرئيـــس التنفيـــذي للعمليات ابتداًء مـــن 1 يوليو 

المقبل.
القيـــادة  عـــن  مســـؤوالً  الشـــامي  وســـيكون 
االســـتراتيجية وتقديـــم التوجيـــه للعمليـــات في 
ميناء خليفة بن ســـلمان، إضافة إلى التركيز على 
تحقيق أعلى مستويات اإلنتاجية ورضا العمالء، 
في حين سيبقى االمتياز ضمن نطاق عمله أيضًا. 
وقالـــت الرئيـــس التنفيـــذي والمدير العام لشـــركة 
البحريـــن، ســـوازن هانتـــر  تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي 
“نحن ســـعداء بتعيين عبد الرحمن الشامي رئيسًا 
للعمليـــات، فهـــو يعـــزز ثقافتنـــا التـــي تركـــز علـــى 
األداء، كمـــا أننـــا واثقـــون بأنـــه الخيـــار الصحيـــح 
لقيادة عملياتنا. واســـتنادًا إلـــى خبرته الثرية في 
القطـــاع، فإننا نعول على االســـتفادة مـــن خبراته 

في تشغيل وتطوير أعمالنا”. 
يذكـــر أن الشـــامي يمتلك خبرة واســـعة اكتســـبها 
خالل مسيرته المهنية في إي بي إم تيرمينالز، إذ 
انضم الشـــركة في العام 2005 مساعدا لتخطيط 
العمليات في شـــركة قناة السويس للحاويات في 
مصر، وعمل لنحو 8 سنوات في مناصب متعددة، 
قبل االنضمام إلى “دامكو” في العام 2012 مديرا 

لتحسين العمليات.
فـــي العـــام 2013، انتقـــل الشـــامي إلـــى البحريـــن 
ليلتحـــق بمينـــاء خليفة بن ســـلمان مديـــرا للتميز 
فـــي إجراء العمليـــات، ومن ثم تمـــت ترقيته إلى 
منصـــب مديـــر عـــام اإلجـــراءت، ومـــن ثـــم رئيس 
االمتيـــاز قبـــل تعيينه فـــي منصبه الحالي رئيســـا 
تنفيذيـــا للعمليـــات، وهو حاصل على شـــهادة في 
القانون من جامعة االسكندرية، ومؤهل بمستوى 
الحزام األســـود فـــي منهج إدارة الجـــودة العالمي 

.LSSعبدالرحمن الشامي

المنامة - إي بي إم تيرمينالز البحرين

المنامة - مجموعة يوسف كانو

دعا رئيس القســـم العقاري بمجموعة 
يوســـف بـــن أحمد كانـــو، فيصل خالد 
بيـــن  عمـــل  آليـــة  بحـــث  إلـــى  كانـــو، 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص من أجل 
وتحفيـــز  تنشـــيط  علـــى  المحافظـــة 
القطاع العقاري، وبحث سبل التعاون 
المشترك وتخفيف اآلثار االقتصادية 
علـــى القطـــاع العقاري في ظـــل أزمة 
كورونـــا، انطالًقـــا مـــن مبدأ الشـــراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
وأوضـــح أن الظـــروف الحالية طارئة 
وجديـــدة على القطـــاع العقاري، ومن 
الضـــروري إعـــداد بروتوكـــول تعاون 
بيـــن الدولة والقطـــاع العقاري ووضع 
خطة لتحفيز نشاطه وإعطائه الزخم 

الالزم. 
يتطلـــب  الحالـــي  الوضـــع  إن  وقـــال 
مـــن الحكومة اتخاذ بعـــض القرارات 
الســـوق  تحفيـــز  شـــأنها  مـــن  التـــي 

أو  تجميـــد  يخـــص  فيمـــا  العقاريـــة 
والضرائـــب  الرســـوم  بعـــض  خفـــض 
كاهـــل  تثقـــل  التـــي  تلـــك  خصوصـــا 
المطوريـــن العقارييـــن وأهمها قانون 
تحصيـــل كلفة البنيـــة التحتيـــة، كما 
يمكن للمصـــارف إنعاش القطاع، عبر 
تطبيـــق معـــدالت فائـــدة تفضيليـــة، 
وتبنـــي نوع مـــن المرونة من معالجة 
ملفات التمويل، واالستثمار أكثر في 

تمويل السكن االجتماعي.

كانو يدعو اليجاد آلية لتحفيز “العقاري”

”AWS Marketplace“ بتلكو” تطلق مشاركتها في“

أعلنت شـــركة بتلكو، عن تعاونها مع أمازون 
 AWS لتقديم منصة )AWS( ويب سيرفيسز
Marketplace الذي يستعرض مجموعة من 
البرمجيات التي تساعد الزبائن على تحفيز 
االبتـــكار وتعزيز نجاح مشـــروعاتهم، كجزء 
 Consulting Partner( من إطـــالق برنامـــج
Private Offer( في البحرين.  ستقدم بتلكو 
لزبائن أمازون ويب سيرفيســـز )AWS( في 

البحريـــن إمـــكان شـــراء الحلـــول البرمجية 
AWS Market� منصـــة عبـــر   المتوافـــرة 

place، إذ ســـيقوم فريق بتلكو المتخصص 
سيرفيســـز  ويـــب  أمـــازون  مـــن  والمعتمـــد 
)AWS( علـــى اقتـــراح الحلـــول والمنتجـــات 
األنســـب الحتياجـــات الزبائن.  كما ســـتقدم 
بتلكو الخدمات السحابية والرقمية وحلول 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمختلف 
القطاعـــات مـــع الحرص علـــى توفير تجربة 
تســـوق سلســـة وفعالة مما ســـيتيح للزبائن 

توفير الوقت والمال.
وقـــال المديـــر العـــام للقطـــاع التجـــاري في 
بتلكو عبدالرحمن منير “نحن سعداء للغاية 
بتوســـيع شـــراكتنا المثمرة مع أمازون ويب 
سيرفيســـز )AWS(. من خالل هذه الشراكة، 
ســـنتمكن من تقديم خدمـــات أمازون ويب 
سيرفيسز لزبائننا في البحرين والذي بدوره 
سيســـهم في منحهم الدعم الفني واألدوات 
الالزمة لالرتقاء بأعمالهم باستخدام أفضل 

الوسائل ”.

الهملة - شركة بتلكو

الرياض - مباشر

130 مليار دوالر خسائر 
القطاع السياحي عربيا

ــيــــس الـــمـــنـــظـــمـــة الــعــربــيــة  ــ ــال رئ ــ ــ ق
تقارير  إن  فهيد،  آل  بندر  للسياحة 
أوضـــحـــت حــجــم خسائر  الــمــنــظــمــة 
العربي  بالعالم  السياحي  الــقــطــاع 
منذ بداية أزمة كورونا والتي تقدر 
مقارنة  تقريبا،  دوالر  مليار   130 بـــ 

بمستويات العام 2019.
وأوضح أن خسائر القطاع ستؤدي 
ــع مــســاهــمــة الــســيــاحــة  ــراجــ ــ ــى ت ــ إلـ
والسفر في الناتج المحلي اإلجمالي 

بالعالم العربي بنسبة 51.2 %.

ما تزال قضية وقف تقسيم االراضي تتصاعد  لتؤرق القطاع العقاري بعد أنباء عن خطوات 
تقوم بها هيئة التخطيط العمراني ضد عشــرات من عمليات فرز أو تقســيم األراضي والتي 

أصدرت فيها المحكمة أحكاما بالفرز دون أن يتم تنفيذها من قبل الجهات الرسمية.

وقالـــت مصـــادر مطلعـــة  إن هنـــاك أكثـــر من 
200 قطعـــة أرض على األقـــل تعطلت عملية 
بعشـــرات  تقـــدر  إجمالـــي  بقيمـــة  تقســـيمها 
المالييـــن مـــن الدنانيـــر، في ظـــل حديث من 
أن هيئـــة التخطيط العمراني بدأت تحركات 
لوقف تنفيذ أحكام قضائية صادرة لتقســـيم 
هـــذه األراضي عن طريق الفـــرز، رغم تمثيل 
الهيئـــة فـــي لجنـــة حكوميـــة أعطـــت الضوء 
األخضر لتقســـيم هذه األراضـــي قبل صدور 
حكـــم المحكمـــة، األمر الذي يطـــرح عالمات 
اإلجـــراءات  وضـــوح  مـــدى  عـــن  اســـتفهام 

المتخذة.
ولم يتسن لـ”البالد” الحصول على تعليق من 
الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير 
العمرانـــي، نـــوف عبدالرحمـــن جمشـــير، عبر 
االتصـــال على الخط الســـاخن للهيئة وطلب 

التواصل مع مكتبها لذلك.
وحـــذر عقاريـــون مـــن “كارثـــة” قد تقـــع على 
مواطنيـــن ومســـتثمرين فـــي العقـــارات فـــي 
الفترة المقبلـــة إذا لم يحل هذا الملف العالق 
بعـــض  أن  خصوصـــا  المطلوبـــة،  بالســـرعة 
العقـــارات التـــي تـــم وقـــف تقســـيمها قـــد تم 
بناؤها أصال والبعض تخص مواطنين دفعوا 
مبلـــغ مقـــدم تمهيدا للســـكن فيهـــا عن طريق 
الحصـــول على قـــروض الســـكن اإلجتماعي 

من وزارة اإلسكان.

 * خلل في السوق
 وأشـــار عقاريـــون أن القضية الحاصلة حاليا 
هـــي نتيجة وجـــود خلل بين حاجة الســـوق 
الفعلية وقـــدرة المواطنين محدودي الدخل 
وبين أنظمـــة التخطيط والتصنيـــف الحالية 
الغير واضحة أو التي ال تطبق بشكل متساٍو 
علـــى الجميـــع، ممـــا أضطـــر المواطنيـــن إلى 
اللجـــوء إلى عمليـــة الفرز كبديـــل عن غياب 
رؤيـــة واضحـــة لعمليـــة تخطيـــط وتصنيـــف 

األراضي.
واقتـــرح عقاريـــون أن تعمـــل الحكومة على 
وضـــع إجراءات واضحة وســـهلة ومشـــجعة 
أراضـــي  مخططـــات  تتيـــح  للمســـتثمرين 
صغيـــرة بمســـاحات 200 متـــرا، وأال تكـــون 
هناك شـــروط تعجيزيـــة فيما يتعلـــق بالبنية 
التحتيـــة أو شـــروط تطبق بصـــورة انتقائية 

على المخططات.

 ضغط على البنية التحتية

 وعلـــى الرغـــم من أن مـــالك القســـائم المراد 
تقســـيمها، لهم الحق في تنفيذ األحكام التي 
حصلـــوا عليها مـــن المحكمـــة، إال أن الجهات 
الخدمية تواجه مشـــكلة فيمـــا يتعلق بتزايد 
المخطـــط  فـــي  األراضـــي  تقســـيم  عمليـــات 
الواحـــد، اذ يقوم البعـــض بدمج عدة أراضي 
بمســـاحات 300 متـــر مثال ثم يتم تقســـيمها 

لمســـاحات صغيـــرة قـــد تقـــل عـــن 200 متر، 
األمـــر  الـــذي يزيد عـــدد المنـــازل والوحدات 
الســـكنية في المخطط الواحد بنســـبة كبيرة 
مـــا يشـــكل ضغـــط علـــى البنيـــة التحتية من 
شـــوارع وكهربـــاء ومجـــاري وغيرهـــا، وهـــو 
التخطيـــط   هيئـــة  دفـــع  الـــذي  ذاتـــه   األمـــر 
للتحـــرك، ليأتي اصالح  الخلـــل ربما بطريقة 
غير مناســـبة بحسب البعض، ويحتاج لوضع 

آليات واضحة تطبق بعدالة على الجميع.

 الحاجة ألراضي أصغر يضطر 
الناس لـ “الفرز”

وقـــال المدير العام لشـــركة االتحاد العقارية، 
أحمـــد منصـــور، إن ما حصل فـــي قضية فرز 
األراضـــي يتمثـــل فـــي وجـــود حاجـــة للناس 
أصغـــر  بمســـاحات  ألراضـــي  والمواطنيـــن 
تتناســـب مـــع ميزانياتهـــم، ومع عـــدم وجود 
عرض كافي من المخططات لهذه المساحات 
يضطـــر الكثيـــرون للمشـــاركة فـــي األراضـــي 
ومـــن بينهم أفراد وعوائل لكي يســـتطيعون 

السكن.
ويـــرى منصـــور أن القضيـــة تأخذ عـــدة أبعاد 
ويمكن حلها بالتشاور ما بين الجهات المعنية 

خصوصـــا هيئـــة التخطيط العمرانـــي لوضع 
حلـــول دائمـــة بحيـــث ال يتضـــرر المواطنون 
وتمثل ركيزة اســـتقرار للســـوق الذي يحتاج 
إلـــى حلـــول دائمة، مـــع وجـــود 55 ألف طلب 
إســـكاني معظمها يعتمد على وجود مخزون 
مـــن األراضي بأحجام مقبولـــة، وقال  “هناك 
عقاريون مخضرمون في السوق على دراية 
باحتياجات الســـوق، ال بد مـــن األخذ برأيهم 
لوضـــع الحلول التي يتطلبهـــا الوضع الحالي 

ولكي ال يتأثر قطاع السكن”.
ويشير منصور إلى أنه اذا توفرت مخططات 
بمســـاحات صغيرة فلن تطفو هذه المشـــكلة 
الحكومـــة  أن  مـــن  الرغـــم  فعلـــى  للســـطح، 
اســـتحدثت مشكورة تصنيف )RHA( لتوفير 
معـــروض مـــن األراضي الصغيـــرة في حدود 
200 إلى 250 مترا، تتناســـب مع احتياجات 

الســـوق، إال أن هناك شـــروط صعبـــة منها أن 
يوفـــر مالـــك المخطـــط البنيـــة التحتيـــة من 

شوارع وطرق وكهرباء وغيرها.

مشيمع: ال تقارنوا بدول الخليج

 أمـــا مدير مجموعة غرناطة العقارية حســـن 
مشـــيمع فيقـــول إنـــه مـــن اإلجحـــاف أن يتم 
التعامـــل مـــع موضـــوع تحميل المســـتثمر أو 
المالـــك مخططـــات األراضـــي الســـكنية كلفة 
البنيـــة التحتية كاملة، ومقارنة ذلك مع بقية 

دول الخليج.
واشـــار إلـــى أن األراضـــي الخـــام فـــي دول 
الخليـــج رخيصـــة جـــدا تصـــل لدينـــار ومـــع 
إضافة البنية التحتيـــة والتكاليف كلها يظل  
هنـــاك هامش ربـــح كبير للمســـتثمر، والوضع 

ليس كذلك فـــي البحرين فهامش الربح أقل 
 ) RA( بكثيـــر فـــي المخططـــات ذات تصنيف
وهي لالراضي المتوسطة في السوق ) عادة 
بمســـاحات 300 متر وتبدأ أسعارها بنحو 60 

ألف دينار بالمتوسط(.
ويضيـــف أن تحميل المســـتثمر في تصنيف 
)RHA (، الـــذي يتيح أراضـــي صغيرة، تكلفة 
البنيـــة التحتيـــة حتـــى قبـــل أن يســـكن فيها 
أحد، ال يشـــجع على طرح مخططات أراضي 
فـــي هـــذا التصنيف المرغوب من قبل نســـبة 
كبيـــرة مـــن المواطنيـــن، والتـــي مـــن شـــأنها 
المســـاهمة في حل المشـــكلة الحالية بلجوء 
الكثيريـــن إلـــى عمليـــة الفرز لتوفيـــر أراضي 
صغيـــرة. واقتـــرح مشـــيمع  أن  يتم تقســـيم 
البنية التحتية في هذه المخططات السكنية 
علـــى ثالثـــة أطـــراف، وهـــم المســـتثمر الذي 
يطرح المخطط، واألفراد أو مالك القســـيمة، 
وأخيرا الحكومة، كحل وســـط، مشددا على 
أهميـــة أن يكـــون هنـــاك نظـــام وإجـــراءات 
تصنيـــف وتخطيـــط واضحـــة لألراضـــي في 
الجميـــع  علـــى  تطبـــق  التصنيفـــات  جميـــع 
دون اســـتثناء بعـــدل، وأن تكـــون هنـــاك آلية 
وقانون واضح يراعي حاجة الناس لتقسيم 
أراضيهم. كما أكد مشـــيمع على حفظ حقوق 
مشـــتري العقـــارات من خالل االســـتفادة من 
التجربـــة العمانية، حيث يتـــم وضع تصنيف 
العقار داخل وثيقـــة األرض، لضمان حقوقه، 
وتالفـــي الســـلبيات التـــي تظهـــر حاليـــا مـــن 
األراضـــي  تصنيـــف  فـــي  المفاجـــئ  التغيـــر 

والخسارة التي يتعرض لها المشترون.

فيصل كانو

أزمة “فرز األراضي” تتفاقم... والحل بنظام تصنيف واضح وعادل
مــتــرا  220 بـــحـــدود  ــمــســاحــات  ل ــة  ــاج ــح ال تـــواكـــب  ال  ــتــخــطــيــط”  “ال اشـــتـــراطـــات 

علي الفردان

حسن مشيمع:
ال يمكن مقارنتنا 
بدول الخليج في 

تحمل البنية التحتية 

أحمد منصور:
ألغوا اشتراطات 

البنية التحتية عن 
)RHA( مخططات

تحذير من تبعات وقف 
تقسيم األراضي... 

ومواطنون مهددون 
بالسجن

“بيتك” يطلق عرضا ترويجيا حصريا لعمالء “مزايا”

أطلق بيت التمويل الكويتي –البحرين “بيتك”، عرضا حصريا خاصا ولفترة محدودة 
لجميع المنتفعين من تمويل مزايا العقاري للسكن االجتماعي.

وتأتي هـــذه الخطوة تزامًنا مع البدء في 
عرض 515 منزال جديدا في مشروع ديرة 
العيـــون بديـــار المحـــرق، وذلـــك بالتعاون 
مع بنك اإلســـكان ووزارة اإلســـكان ضمن 

التحالف االستراتيجي بينهم. 
وســـيقدم “بيتـــك” تمويـــاًل متوافًقـــا مـــع 
الشـــريعة اإلســـالمية بمعدل ربح ســـنوي 

مخفـــض كجـــزء مـــن الحلـــول التمويلية 
المبتكـــرة لزبائـــن البنـــك الُمدرجين ضمن 
وزارة  تقدمـــه  الـــذي  “مزايـــا”  برنامـــج 
يتضمـــن  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة  اإلســـكان. 
العـــرض الخـــاص اإلعفاء من أية رســـوم 
إداريـــة أو رســـوم لتثميـــن العقـــار، فتـــرة 
ســـماح تصل حتى 6 أشـــهر مع احتســـاب 

األربـــاح وإعفـــاء العميل من دفـــع الدفعة 
المقدمـــة للتمويـــل اإلضافـــي الزائـــد عـــن 
مـــن  المدعومـــة  المعاملـــة  تمويـــل  مبلـــغ 
برنامـــج مزايـــا. يحصـــل المنتفعـــون مـــن 
خـــالل هـــذا العـــرض علـــى فرصـــة تملـــك 
منـــزل أحالمهم عبر الحصـــول على دعم 

مباشـــر مقدم من وزارة اإلسكان وخدمة 
مميزة لجميع عمالء البنك.

وقـــال المدير التنفيذي رئيـــس الخدمات 
المصرفية لألفـــراد والخدمات المصرفية 
خالـــد  البحريـــن  “بيتـــك”  فـــي  الخاصـــة 
التحالـــف  شـــأن  مـــن  “إن  المعرفـــي 
أن  اإلســـكان  بنـــك  مـــع  اإلســـتراتيجي 
ُيعزز من الشـــراكة التـــي تجمع القطاعين 
الخـــاص والعـــام، والـــذي يصـــب لصالـــح 
خدمـــة المجتمـــع المحلـــي، ودفـــع عجلـــة 
النمـــو ُقدًما. كما أننا نســـعى دوًما لتوفير 
مـــن  خاصـــة  وعـــروض  مبتكـــرة  حلـــول 

شـــأنها أن ُتيســـر من عملية امتالك العقار 
المناســـب لمستفيدي برنامج مزايا، لذلك 
فـــإن البنـــك يعتبـــر الخيار المناســـب أمام 
العمـــالء لتلبيـــة احتياجاتهـــم التمويلية. 
مناســـًبا،  يعتبـــر  الجديـــد  العـــرض  هـــذا 
مـــن  مســـبوقة  غيـــر  مفاجـــآت  وترقبـــوا 

البنك!”.
وبإمـــكان العمالء الراغبين بامتالك منزل 
أحالمهم في المشـــروع الذي تم االنتهاء 
مـــن بنـــاء أول مراحلـــه االســـتفادة مـــن 
العـــروض الخاصـــة التي تشـــمل معدالت 
ربح تنافسية مع فترة سماح تصل إلى 6 

أشهر للتمويل اإلضافي. كما يستفيد من 
برنامج “مزايا” جميع العمالء البحرينيين 
المتزوجيـــن الذين تتـــراوح أعمارهم بين 
35 عاًمـــا والذيـــن تنطبـــق عليهـــم  21 و 

شروط وزارة اإلسكان.

المنامة - بيتك البحرين

التمويل يصل 120 
ألف دينار وبمعدل 

ربح مخفض
خالد المعرفي

عبدالرحمن منير
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األمــور مســار  تغييــر  شــأنها  مــن  الخطــوة  واشــنطن: 

األوروبيون يصعدون لهجتهم حيال إيران

حيال  لهجتهم  األوروبــيــون  صعد 
إيــــران وجــعــلــوا الــوكــالــة الــدولــيــة 
يحذر  قــرارا  تتبنى  الذرية  للطاقة 
موقعين  إلخــضــاع  الــرافــض  البلد 
مــشــبــوهــيــن لــلــتــفــتــيــش، فـــي آخــر 
خالف في الملف النووي اإليراني 
ــطــن فــيــه إلــى  الــــذي تــدعــو واشــن

انتهاج موقف أكثر تشددا.
وتــبــنــى مــجــلــس حـــكـــام الــوكــالــة 
بشأن  إيــران  ينتقد  قــرارا  الجمعة 
الذي  األول  هو  النووي،  برنامجها 
تصوت عليه الوكالة التابعة لألمم 

المتحدة منذ 2012.
المرحلة له  هذه  في  النص  وتبني 
داللة رمزية في المقام األول لكنه 
الــخــالف  تــمــهــيــدا لنقل  قــد يــكــون 
إلى مجلس األمن الدولي المخول 

فرض عقوبات.
توتر  أجواء  التصويت في  ويأتي 
علما  النووي  إيــران  برنامج  بشأن 
أن إيـــــران تــخــلــت خــــالل األشــهــر 
التزامات  عــدة  عن  الماضية  ـــ12  ال
واشنطن  فـــرض  ــادة  إعــ عــلــى  ردا 

عقوبات عليها.
ــــص الـــــــــذي وضـــعـــتـــه  ــنـ ــ وذكـــــــــر الـ
ــا وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا،  ــيـ ــانـ ــمـ ألـ
مع  التعاون  في  بواجباتها  إيــران 

ــيــيــن فـــي حين  ــدول الــمــفــتــشــيــن ال
السماح  يناير  منذ  طهران  ترفض 
في  يشتبه  موقعين  بــدخــول  لهم 
قيامهما بأنشطة نووية غير معلنة 

قبل أكثر من 15 عاما.
ــمــتــحــدة من  ــات ال ــ ــوالي ــ رحـــبـــت ال
“مــن  الــتــي  الــخــطــوة  بــهــذه  جهتها 
رغم  األمــــور”،  مسار  تغيير  شأنها 
اإلعراب عن رغبتها في نص أكثر 

تــشــددا، وفــق مــا أعــلــن للصحافة 
كريستوفر  األميركي  الدبلوماسي 
انتشار  منع  مسألة  المكلف  فــورد 

األسلحة النووية.   
وقالت بدورها السفيرة األميركية 
فــي وكــالــة الــطــاقــة الــذريــة جاكي 
وولكوت إن الكرة اآلن في ملعب 
احتمال  إلــى  بذلك  ملمحًة  إيــران، 
إضافية  مماثلة  بخطوات  القيام 

ــران رفــض  فـــي حـــال واصـــلـــت إيـــ
مطالب الوكالة.  

35 دولـــــة عــضــو في  بــيــن  ومــــن 
المجتمع  الــوكــالــة  حــكــام  مجلس 
في مقرها في فيينا، كانت روسيا 
اللذان  الوحيدان  البلدان  والصين 
صــوتــا ضــد الـــقـــرار، خــالفــا لــلــدول 
أيضا  الموقعة  الــثــالث  ــيــة  األوروب

على اتفاق العام 2015. 

فيينا - أ ف ب

اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا يوم الجمعة 19 يونيو الجاري )أ ف ب(
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نفذ المشروع السعودي لنزع األلغام في اليمن )مسام( عملية إتالف وتفجير 
لـــ1013 لغمــا وقذيفــة غيــر منفجــرة وعبوة ناســفة، مــن مخلفات ميليشــيا 

الحوثي االنقالبية، في منطقة باب المندب بالساحل الغربي اليمني.

ونقل المركز اإلعالمي لـ “مسام”، 
فــي بــيــان لـــه، أمــــس، عــن مدير 
القصيبي،  أسامة  المشروع  عام 
اإلتــالف شملت  إن عملية  قوله، 
قذيفة  و646  أرضــيــا،  لغما   340

وذخيرة غير منفجرة.
عملية  أن  الــقــصــيــبــي  وأضـــــاف 
اإلتـــــالف الـــتـــي نــفــذهــا الــفــريــق 
تعد  القذائف  بجمع  الخاص   30
إجمالي  ليصل   19 رقــم  العملية 
نفذها  ــتــي  ال ــــالف  اإلتـ عــمــلــيــات 

63 عملية  إلـــى  مــســام  مــشــروع 
إتالف، وتفجير في اليمن.

وأوضـــح أن فــرق مــســام نزعت 
الــمــشــروع وحتى  انــطــالقــة  منذ 
اآلن نحو 170 ألف لغم وذخيرة 
القصيبي  وأشـــار  منفجرة.  غير 
إلى أن مساحة األراضي اليمنية 
ــرق الـــمـــشـــروع  ــ ــت فـ ــامـ ــي قـ ــتـ الـ
يونيو  منذ  وتأمينها  بتطهيرها 
2018 ولغاية اآلن 10.648.279 

مترا مربعا.

إتالف 1013 لغما حوثيا في باب المندب

عواصم - وكاالت

الليبي  الجيش  مــن  تعليق  أول  فــي 
على خطاب السيسي، قال مدير إدارة 
التوجيه المعنوي في الجيش الوطني 
في  المحجوب،  خالد  العميد  الليبي 
نيوز  “ســكــاي  ـــ  ل هاتفية  تــصــريــحــات 
عربية”، أمس، إن “مصر هي الشريك 
ليبيا،  فــي  األمـــن  لتحقيق  الحقيقي 
تركيا  أن  المحجوب  تــركــيــا”.وأضــاف  ال 
من  اقتصادية  أهـــداف  لتحقيق  “تسعى 
تدخلها في ليبيا”، فيما أكد على أن “مصر 
الخارجية في  التدخالت  واعية لخطورة 

ليبيا والتهديدات اإلرهابية”.
ــارز أن  ــب وأوضــــح الــمــســؤول الــعــســكــري ال
تزايدت بشكل  ليبيا  المرتزقة في  “أعداد 
إشــارة  في  اإلخـــوان”،  تنظيم  لدعم  كبير 
إلى المسلحين الذين ترسلهم أنقرة لدعم 

ميليشيات طرابلس المتطرفة.
مصر  ن  أمـــس،  الليبية،  القبائل  وطلبت 

حــمــايــة لــيــبــيــا والــحــفــاظ عــلــى ســيــادتــهــا 
وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبي.

ممثل  بسيسي،  منصور  الــعــمــدة  ونــاشــد 
وجامعة  المتحدة  األمــم  الليبية،  القبائل 
المجتمع  ومـــؤســـســـات  الــعــربــيــة  الـــــدول 
ضد  الليبي  الشعب  مع  بالوقوف  المدني 

المعتدين على أراضيه.
إلى ذلك وضعت تركيا، أمس، شرطا من 
أجــل الــتــوصــل إلــى تــوقــف دائـــم إلطــالق 
النار في ليبيا، حسبما أكد المتحدث باسم 

الرئاسة التركية إبراهيم كالين.
وقال كالين في مقابلة مع “فرانس برس”، 
ليبيا  في  النار  إطــالق  لوقف  التوصل  إن 
الوطني  الجيش  قوات  انسحاب  يتطلب 

الليبي من مدينة سرت اإلستراتيجية.
تــدعــم  تـــركـــيـــا  الـــمـــتـــحـــدث أن  ــاف  وأضـــــ
العودة  بــضــرورة  الــوفــاق  حكومة  مطلب 
يمر  مـــا  وهـــو   ،2015 عـــام  إلـــى خــطــوط 

ــوات الــجــيــش مــن ســرت  ب”انــســحــاب قــ
)شماال( والجفرة )في الجنوب(”.

ومـــن جــهــة أخــــرى، اتــهــمــت تــركــيــا فرنسا 
بـــ “تــعــريــض أمـــن حــلــف شــمــال األطلسي 
الليبي  للجيش  “دعمها”  بـ  وذلــك  للخطر”، 

في النزاع الدائر.
الدعم “يعرض أمن  واعتبر كالين أن هذا 
ــن فـــي الــمــتــوســط واألمـــن  ــ الــحــلــف واألمـ
ليبيا  في  واالستقرار  إفريقيا  شمال  في 

لــلــخــطــر”. وســــرت مــســقــط رأس الــزعــيــم 
كلم   450 وتبعد  القذافي،  معمر  الــراحــل 
لتنظيم  معقال  وكــانــت  طــرابــلــس،  شـــرق 
“داعش” قبل أن تسيطر عليها ميليشيات 
قوات  لكن   ،2016 العام  الــوفــاق  حكومة 

الجيش الوطني استعادتها قبل أشهر.
كبرى،  إستراتيجية  أهمية  سرت  وتحمل 
إذ تعد بوابة منطقة الهالل النفطي الغنية 

بمصادر الطاقة.

سرت شهدت معارك ضارية على مدار السنوات األخيرة

النــار إطــاق  لوقــف  ســرت  مــن  الوطنــي  الجيــش  انســحاب  تشــترط  تركيــا 
أعداد المرتزقة في ليبيا تزايدت لدعم “اإلخوان”

دبي - العربية.نت

أعلنت وزراة الداخلية السعودية، أمس، السماح بعودة جميع األنشطة 
االقتصادية، مع رفع منع التجول بدءا من اليوم األحد.

ــاء عـــلـــى وكـــالـــة  ــ ــا جـ وبـــحـــســـب مــ
فقد  “واس”،  الــســعــوديــة  األنـــبـــاء 
فــي وزارة  صــرح مصدر مــســؤول 
الداخلية أنه صدرت موافقة الملك 
أوال: رفع منع  اآلتــي:  سلمان على 
من  ابــتــداء  كامل،  بشكل  التجول 
اليوم  السادسة من صباح  الساعة 
األحـــد فــي جميع مــنــاطــق ومــدن 
جميع  بــعــودة  والــســمــاح  المملكة، 
والتجارية،  االقتصادية  األنشطة 

مع مراعاة ما يلي: 
ــتـــزام الــكــامــل  - الــتــأكــيــد عــلــى االلـ
بــتــطــبــيــق جــمــيــع الـــبـــروتـــوكـــوالت 
الوقائية المعتمدة لجميع األنشطة.
ــتـــزام بــالــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي  - االلـ
األنــف  تغطية  أو  الكمامة  ولــبــس 

والفم من الجميع.
البشرية  التجمعات  تتجاوز  أال   -

)50( شخصا كحد أقصى.
اآلنف  اإلجـــراءات  جميع  -تخضع 
ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية 

من وزارة الصحة.
ثــانــيــا: اســـتـــمـــرار تــعــلــيــق الــعــمــرة 
ــارة، وســتــتــم مــراجــعــة ذلــك  ــزيـ والـ
المعطيات  بشكل دوري في ضوء 

الصحية.
الــرحــالت  تعليق  اســتــمــرار  ثــالــثــا: 
الدولية، وكذلك الدخول والخروج 
عــبــر الـــحـــدود الــبــريــة والــبــحــريــة، 

حتى إشعار آخر.
رابًعا: التأكيد على إيقاع العقوبات 
والمنشآت  ــراد  األفــ على  الــمــقــررة 
والتعليمات  ــلــقــرارات  ل المخالفة 
ـــراءات الــحــد من  ــإجـ ــ الــمــتــعــلــقــة ب
المستجد  كورونا  فيروس  انتشار 

)كوفيد 19(.

السعودية: عودة جميع األنشطة ورفع منع التجول

طعن رئيس بلدية 
مدينة بروج البلجيكية

ــة الـــعـــامـــة فــــي بــــروج  ــابـ ــيـ ــنـ ذكـــــــرت الـ
البلجيكية لوكالة فرانس برس أن رجال 
رقبته  فــي  المدينة  بلدية  رئــيــس  طعن 
أمس وتم اعتقاله بسرعة، مؤكدة بذلك 

معلومات أوردها اإلعالم المحلي.
سيلين  النيابة  باسم  المتحدثة  وقالت 
فو  دي  ديــرك  البلدية  رئيس  إن  دهافي 
)62 عاما( نقل إلى المستشفى للخضوع 
وأكــدت  “مستقرة”.   وحالته  عملية  إلــى 
“مــحــاولــة  بتهمة  تحقيق  فــتــح  تــم  ــه  أنـ

القتل” وأوكلت إلى قاضي تحقيق. 

واشنطن - العربية.نت: كشف  «
 Free Beacon Washington موقع

المتخصص باألمن القومي، أن 
إيران انخرطت في أنشطة نووية 

سرية تعتبر خرقا لالتفاقات الدولية 
حتى العام 2019، وفًقا للمفتشين 
النوويين الذين منعوا من الوصول 

إلى هذه المواقع العسكرية 
المتنازع عليها.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو  «
إن سلوك إيران دليل على أنها 

ما زالت تكذب على العالم بشأن 
تطويرها لألسلحة النووية وليس 

لديها نية للحد من برنامجها 
النووي.

وقال بومبيو في بيان “إن رفض  «
إيران وصول مفتشي الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية ورفض 
التعاون مع تحقيقات الوكالة أمر 

مثير للقلق ويثير تساؤالت خطيرة 
بشأن ما تحاول إيران إخفاءه”.

في غضون ذلك، أعلن قادة  «
عسكريون إيرانيون يوم الخميس 
عن تجارب ناجحة إلطالق صواريخ 

كروز قصيرة وطويلة المدى، 

والتي يمكن استخدامها في صراع 
مع الواليات المتحدة والشركاء 

المتحالفين في المنطقة. 
ويتعارض إطالق هذه الصواريخ مع 
القيود التي تفرضها األمم المتحدة 

على برنامج الصواريخ اإليراني.

وقال محلل إيراني إن تحركات  «
طهران األخيرة هي خدعة لدرء 

التدقيق الدولي. وقال بهنام بن 
طالبلو كبير زمالء مؤسسة الدفاع 
عن الديموقراطية “يجب أن تتجه 

كل األنظار إلى إيران اآلن لترى كيف 
ستستفيد من تهديداتها التي كانت 

تهدف إلى تخويف ومنع التصويت 
على هذا القرار الحاسم للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية”.

وأضاف بن طالبلو أن دوال مثل  «
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 

يجب أن تكون أكثر صرامة مع إيران 
إذا أرادت تغيير سلوكها.

وعلى الرغم من دعمهم الموقف  «
األخير للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، فقد عملت هذه الدول أيًضا 
على منع إعادة فرض عقوبات كبيرة 

على طهران.

تقرير: إيران انخرطت بأنشطة نووية سرية خطيرة

بروكسل - أ ف ب

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قــال الرئيــس المصــري عبدالفتــاح السيســي، أمــس، إن أي تدخــل مصــري 
مباشــر فــي ليبيــا بات شــرعيا، مؤكــدا أن “جاهزية القــوات المصرية للقتال 

صارت أمرا ضروريا”.

وتـــحـــدث الــســيــســي أثـــنـــاء تــفــقــده 
العسكرية  الغربية  المنطقة  عناصر 
بحضور  الليبية،  للحدود  المحاذية 
القائد العام للقوات المسلحة ورئيس 
أركان القوات المسلحة وقادة األفرع 

الرئيسية للقوات المسلحة.
وقال إن “أي تدخل مباشر في ليبيا 
ــحـــدود ووقـــف  ســيــهــدف لــتــأمــيــن الـ

إطالق النار. مصر لم تكن يوما 
لكنها  ــدوان  ــعــ ــ ال ــاة  ــ دعـ ــن  مـ
كـــانـــت تــعــمــل عــلــى تــأمــيــن 
حدودها ومجالها الحيوي”.

وأشــــــــــــــار الــــرئــــيــــس 
الـــــمـــــصـــــري 

أن  إلــــــــــــى 

للتدخالت  حد  لوضع  “تسعى  مصر 
األجــنــبــيــة فــي لــيــبــيــا”، مــوضــحــا أن 
اإلرهاب  بؤر  “تغذي  التدخالت  هذه 
“جاهزية  أن  السيسي  وذكــر  هناك”. 
للقتال صارت أمرا  القوات المصرية 
“مصر  أن  عــلــى  مــشــددا  ضـــروريـــا”، 
تسوية  إلــى  التوصل  على  حريصة 
حريصة  أنها  كما  ليبيا”،  في  شاملة 
“على ســيــادة ووحـــدة األراضــي 
ــال الــســيــســي  ــ ــ الـــلـــيـــبـــيـــة”. وق
خط  ــرة  ــفـ ــجـ والـ “ســـــرت  إن 
لن  “ليبيا  أن  مــؤكــدا  أحــمــر”، 

أهـــلـــهـــا، يدافع  إال  عـــنـــهـــا 
وسنساعدهم في 

ذلك”.

السيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا
دبي - العربية.نت

قــال وزيــر الدولــة اإلماراتــي للشــؤون الخارجية أنور قرقــاش، أمس، 
إن تركيــا تــرى في العالــم العربي فضاء اســتراتيجيا ألحالم تاريخية، 

مشددا على أن تركيا بدلت سياسة حسن الجوار ببرنامج توسع.

ــي “تـــويـــتـــر”:  ــه فـ وقـــــال عــلــى حــســاب
الجيرة  عالقات  عــززت  سنوات  “عبر 
ــمــشــاكــل”  ــرام و “تــصــفــيــر ال ــ ــتـ ــ واالحـ
بين  والسياسية  االقتصادية  الروابط 
بكل  وحــل،  العربي،  ومحيطها  تركيا 
وزعامة  توسع  برنامج  محلها  أســف، 
يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا 
لألحالم التاريخية، سياسة بعيدة عن 
الحكمة ستورط أنقرة ومصالحها في 

المرحلة القادمة”.
وأضــاف قــرقــاش: “تصريح 
عمرو موسى حول الخطر 
االستراتيجي التركي على 

من  يــأِت  لــم  العربي  العالم 
ــراغ بـــل يــشــّخــص تــغــّول  ــ فـ
سياسة أنقرة تجاه محيطها 

ــعــربــي، تــصــريــح مــهــم فــي توقيته  ال
وتسليطه الضوء على التمدد التركي 
واستغالله لحالة الضعف التي يمر بها 

النظام اإلقليمي العربي”.
الــرئــاســة  الــمــتــحــدث بــاســم  فيما أكـــد 
التوصل  أن  كالين  إبراهيم  التركية 
ــم إلطـــالق الــنــار فــي ليبيا  لــوقــف دائـ
انسحاب قوات خليفة حفتر  يتطلب 

من مدينة سرت االستراتيجية.
ــذي تــعــد بـــالده  ــ ــال كــالــيــن، الـ ــ وقـ
لحكومة  الرئيسي  الــداعــم 
ــاق فـــي طــرابــلــس  ــوفــ ــ ال
مطلب  تدعم  تركيا  إن 
حـــــكـــــومـــــة الــــــوفــــــاق 
بـــضـــرورة الـــعـــودة إلــى 

خطوط العام 2015.

قرقاش: تركيا بّدلت حسن الجوار ببرنامج توسع
بغداد - وكاالت

ــا نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــنــواب  دعــ
العراقي الدكتور بشير خليل الحداد، 
ــســبــت، الــحــكــومــة الــتــركــيــة  أمــــس ال
ــمــنــاطــق  ــاف الـــقـــصـــف عـــلـــى ال ــقـ ــإيـ بـ
الحدودية في إقليم كردستان العراق 
ــذي تــســبــب بـــأضـــرار جــســيــمــة في  ــ ال
األرواح والممتلكات، وأدى إلى الذعر 
المدنيين  المواطنين  بين  والــخــوف 
معتبرا  المناطق،  تلك  في  الساكنين 
العسكرية  العمليات  هـــذه  ســيــادتــه 
ــل أراضــــي  ــ ــزب الــعــمــال داخـ ضـــد حــ
اإلقليم انتهاكا للسيادة وتجاوزا على 

االتفاقيات والمواثيق الدولية بين 
دول الجوار.

ــداد فـــي الــبــيــان  ــحـ ــاف الـ ــ وأضـ
اإلعــالمــي  مــن مكتبه  الــصــادر 
بــالــقــول: اســتــمــرار الــتــدخــالت 

الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
ــيـــم  ــلـ أراضـــــــــــي إقـ

كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق ســـيـــزيـــد مــن 
على  سلبا  ويــؤثــر  المنطقة  تــوتــرات 
ــجــاريــن،  ــبــلــديــن ال الـــعـــالقـــات بــيــن ال
إلى  العراقية  الحكومة  ندعو  لذلك 
لمنع  ــة  ــالزمــ ــ ال اإلجـــــــــراءات  اتـــخـــاذ 
الحدود  وحماية  االعــتــداءات،  تكرار 

والسيادة العراقية.
إيقاف  إلــى  التركي  الجانب  دعــا  كما 
جميع العمليات العسكرية فورا، وحل 
مشاكلها مع معارضيها بالحوار الجاد 
المنطقة  فــي  االســتــقــرار  يــؤمــن  بــمــا 
المدنيين  بــأرواح  االستخفاف  وعدم 
األبــــريــــاء واحــــتــــرام الــســيــادة 

العراقية.
كما دعت لجنة األمن والدفاع 
أمس،  العراقي،  البرلمان  في 
ــــدى  ــم شــــكــــوى ل ــديــ ــقــ ــ إلـــــــى ت
األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة ضــد 
االعتداءات التركية.

برلمان العراق يطالب بوقف اعتداءات تركيا



أكـــد الالعـــب الدولي ونجـــم الكرة 
الطائـــرة النجماويـــة ســـابقا هشـــام 
داود رغبتـــه بالعـــودة إلـــى مالعب 
الكـــرة الطائـــرة، ولكـــن مـــن بوابـــة 
العمـــل اإلداري لخدمـــة ناديـــه األم 
النجمـــة ابتداء من الفتـــرة المقبلة 
اإلداري  المنصـــب  يحـــدد  أن  دون 

الذي سيتواله.
وأضـــاف داود لــــ “البـــالد ســـبورت” 
بأنـــه اجتمع مع إدارة النادي واتفق 
على العـــودة مجددا للعمل في في 
الجهاز اإلداري للعبة الكرة الطائرة، 
لكنـــه لم يحـــدد مـــع اإلدارة المهمة 

التي سيتوالها.
وتابع “كانت جلســـة وديـــة وضعنا 
مـــن خاللهـــا النقاط علـــى الحروف 
حـــول بعض النواحـــي التي تخص 
اللعبـــة، وأنـــا شـــخصيا أرغـــب في 
مـــع  أتوصـــل  لـــم  لكننـــي  العـــودة، 
اتفـــاق  إلـــى  اآلن  لغايـــة  اإلدارة 

رســـمي. وعلـــى أيـــة حـــال، النجمة 
بيتي ولـــن نختلف كثيـــرا، وأتمنى 

العودة لخدمة هذا الكيان”.
ورفـــض داود رئاســـة جهـــاز لعبـــة 
“يوســـف  الطائـــرة، مضيفـــا  الكـــرة 
الحالـــي  الجهـــاز  رئيـــس  الزيانـــي 
يرغـــب فـــي االبتعـــاد عـــن رئاســـة 
الجهـــاز وأنـــا بـــدوري أرفـــض ذلك 
وأرغـــب فـــي تواجـــده إلـــى جانبي 
في قيادة اللعبة، ال أود تقلد رئاسة 
الجهـــاز في أول مهمة إدارية وإنما 

خبـــرة  صاحـــب  وهـــو  بالتدريـــج، 
ووجـــوده معـــي أمـــر مهـــم خـــالل 
الفتـــرة األولـــى؛ ألنـــه األكثـــر علمـــا 
ودرايـــة بالنواحـــي اإلداريـــة، كمـــا 
أن وجـــوده كعضـــو مجلـــس إدارة 

سيخدمنا كثيرا ..”.
كان  إذا  عمـــا  داود  يكشـــف  ولـــم 
الفريـــق  مديـــر  منصـــب  سيتســـلم 
الجهـــاز،  رئيـــس  نائـــب  أو  األول، 
مؤكدا تقبله للعمل في أي منصب؛ 

خدمة للنادي العريق.

يوسف الزيانيهشام داود

الجهــاز رئاســة  عــن  الزيانــي  ابتعــاد  رفــض 
هشام داود يقترب من النجمة

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

نظـــم االتحـــاد البحرينـــي للكيك بوكســـينغ بالتعاون مـــع االتحاد 
العربـــي للكيـــك بوكســـينغ دورة الحـــكام التأهيليـــة، عبـــر تقنيـــة 

االتصال المرئي من خالل تطبيق “زووم”.
 وشـــهدت الـــدورة مشـــاركة 55 مشـــاركا مـــن الجنســـين حرصوا 
على التســـجيل في هذه الدورة التأسيســـية في مجال التحكيم 

برياضة الكيك بوكسينغ.
 وحاضـــر في هذه الـــدورة رئيس لجنة الحـــكام باالتحاد العربي 
لرياضات الكيك بوكسينغ الحكم الدولي زياد حماد، ومقرر لجنة 
الحكام باالتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ الحكم الدولي 
جهاد عشـــا، وعضـــو لجنة المدربيـــن في االتحـــاد الدولي رئيس 
لجنـــة المدربين والفحوصـــات في االتحاد العربـــي المدير الفني 
فـــي االتحاد األردني للكيك بوكســـينغ عيســـى ابونصار، ورئيس 

اللجنة الفنية باالتحاد العربي للكيك بوكسينغنزار طالب.
 وبـــدأت الـــدورة بكلمـــة ترحيبيـــة لرئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
للكيك بوكســـينغ أحمد الوزان نقـــل فيها تحيات رئيس المجلس 
البحرينـــي لأللعاب القتالية ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد آل 

خليفة، وتمنيات سموه للجميع التوفيق والنجاح.
 وخـــالل الكلمـــة، أشـــار الـــوزان إلى أن هـــذه الدورة تمثـــل بداية 
للتعاون والشـــراكة مع االتحـــاد العربي للعبة في مجال التدريب 
وتطويـــر الكـــوادر في مختلف المجاالت الســـيما التحكيمية، بما 
يتناســـب مع تطلعات االتحادين في تشـــكيل قاعدة من الحكام 
على المستوى العربي، على الشكل الذي يساهم في تطوير هذه 
الرياضـــة، ويدعم حضـــور الحكم العربي فـــي مختلف البطوالت 

القارية والدولية.
 بعدهـــا، ألقـــى رئيـــس االتحـــاد العربـــي للكيك بوكســـينغ باســـل 
الشـــاعر بجميـــع المشـــاركين، متمنيا لهـــم التوفيـــق والنجاح في 

هذه الدورة.

جانب من دورة الحكام التأهيلية للكيك بوكسينغ

ختام دورة “الحكام التأهيلية” للكيك بوكسينغ
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كشفت تقارير إعالمية عدة عن عدم تسلم المنتخبات المشاركة في دورة 
كأس الخليج العربي بنســختها األخيرة 24 مكافآتها التي تم اإلعالن عنها 

خالل مراسم القرعة رغم مرور 6 أشهر عن انتهاء تلك المنافسات.

وبينـــت صحيفـــة “االقتصاديـــة” 
في عددها الصادر أمس السبت، 
أن االتحـــاد القطـــري لكـــرة القدم 
لم يف بســـداد مكافآت المشاركة 
11 مليـــون دوالر، منهـــا  البالغـــة 
مليونا دوالر للمنتخب السعودي 
وصيف البطولـــة، ومليون دوالر 
اليمـــن،  الكويـــت،  التحـــادات 
العراق، اإلمـــارات، وعمان، فضالً 
للمنتخـــب  البطـــل  مكافـــأة  عـــن 

البحريني “حامل اللقب”.
وذكرت “االقتصادية” في خبرها، 

أن هنـــاك مســـؤولين باالتحادات 
الخليجية أكدو أنهم لم يتسلموا 
بهـــا  مكافآتهـــم رغـــم مطالبتهـــم 
وتحويلها في حساباتهم البنيكة 

إال أنهم لم يتحصلوا على الرد.
يذكـــر أن منتخبنـــا الوطنـــي قد 
حقـــق لقـــب دورة الخليج للمرة 
األولـــى فـــي تاريـــخ مشـــاركاته 
بعد فوزه في المباراة الختامية 
التي جمعته باألخضر السعودي 
محمـــد  أقـــدام  مـــن  بهـــدف 

الرميحي.

هل تسلمت المنتخبات مكافآت خليجي 24؟
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أشاد بتوجيهات ناصر بن حمد باختيارية تحول األندية لشركات تجارية

ــال ــب ــأش ــد وعـــبـــاس ل ــيـ مــــدن مـــســـاعـــدا لـــرجـــال الـ

سلمان بن إبراهيم: القرارات تعزز التحول للصناعة الرياضية

إبراهيم علي مدربا لطائرة الدير

أكد األمين العام للمجلس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيــم آل خليفــة أن الرياضــة البحرينيــة دخلت حقبــة جديدة قائمة 
علــى التحــول المتنامــي؛ لتصبــح صناعــة قائمــة بحــد ذاتهــا تســهم في 
رفــد اإلقتصــاد الوطنــي وتعزز مكانــة المملكة على الخارطــة الرياضية 

الدولية.

 واعتبر الشـــيخ سلمان بن إبراهيم 
األعلـــى  المجلـــس  أن  خليفـــة  آل 
للشـــباب والرياضـــة برئاســـة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
يحرص دوًما على ترجمة توجهات 
القيادة الرشـــيدة بتعزيز إسهامات 
التنميـــة  فـــي  الرياضـــة  الحركـــة 
الوطنـــي،  لالقتصـــاد  المســـتدامة 
اإلجتمـــاع  مخرجـــات  أن  مبيًنـــا 
األخيـــر للمجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة تركزت على دعم وإقرار 
عديـــد الخطـــوات التـــي تصب في 
المشـــرق  المســـتقبل  رســـم  خانـــة 

للرياضة البحرينية. 

 وأشـــاد الشيخ ســـلمان بن ابراهيم 
آل خليفة بتوجيهات ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بأن يكون 
مشروع بتحويل األندية الرياضية 
اختياريـــا  تجاريـــة  شـــركات  إلـــى 
وليـــس إجباريـــا؛ بناًء على دراســـة 
الرياضيـــة،  األنديـــة  مـــن  مقدمـــة 
مبينـــا أن هـــذا المشـــروع الحيـــوي 
ســـيفتح آفاًقا جديدة أمام األندية 
الوطنيـــة لالســـتفادة مـــن الفـــرص 
االســـتثمارية مـــع القطـــاع الخاص 
وتعزيـــز مواردهـــا الماليـــة وزيـــادة 
تأثيرهـــا اإليجابـــي فـــي منظومـــة 

الحركة الرياضية.

 ونوه الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيم 
آل خليفـــة بإقـــرار المجلس األعلى 
خطـــة  وضـــع  والرياضـــة  للشـــباب 
البحريـــن  مملكـــة  لتصبـــح  عمـــل 
مركـــزا إقليميا للســـياحة العالجية 
الرياضيـــة مبيًنا أن تلك التوجهات 
تنسجم مع الخطط االستراتيجية 
وجهـــة  إلـــى  البحريـــن  لتحويـــل 

مفضلة الستقطاب الرياضيين من 
مختلف أنحاء العالم.

وأشـــار إلى أن مباركة سمو الشيخ 
جمعيـــة  إنشـــاء  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
بحرينية للطـــب والعلوم الرياضية 
تعبـــر عن حرص ســـموه على إيالء 
أهميـــة  الرياضـــي  الطـــب  قطـــاع 
مضاعفة تعزز من دوره في تطوير 

مخرجات الحركة الرياضية.
 ونوه الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم 
آل خليفـــة بقـــرار المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة باعتماد برنامج 
“المع” للشـــباب الذي يعـــد برنامًجا 
طموًحا يســـهم في صناعة قيادات 
شـــبابية بحرينية واعدة باإلضافة 
إلـــى صقـــل وابراز قدرات الشـــباب 
أدوارهـــم  وتفعيـــل  البحرينـــي، 
مملكـــة  خدمـــة  فـــي  المحوريـــة 

البحرين على مختلف األصعدة.

أعلــن نــادي الدير عن توصــل النادي التفاق مبدئي مــع المدرب الوطني 
إبراهيــم علــي ســلمان لقيادة الفريق األول للكــرة الطائرة دون اإلعالن 
عــن المزيــد مــن التفاصيل، األمــر الذي يعني عدم التوقيع الرســمي بين 

الطرفين.

وكان نادي الدير تعاقد مع المدرب 
الوطني محمد جالل في الموســـم 
الطرفـــان  يقـــرر  أن  قبـــل  الحالـــي 

فسخ العقد بالتراضي.
وأجـــرى “البـــالد ســـبورت” اتصـــاال 
الماضـــي  علـــي  النـــادي  برئيـــس 

صفقـــة  حـــول  أكثـــر  لالستفســـار 
مدرب فريـــق الطائرة وتحضيرات 
النادي، إال أن محاوالتنا لم يحالفها 

النجاح.
وعلى صعيد كـــرة اليد، أعلن نادي 
المـــدرب  مـــع  تعاقـــده  عـــن  الديـــر 

الوطني خليل مدن للعمل مساعدا 
والشـــباب  األول  الفريـــق  لمـــدرب 
وقيـــادة فريـــق الناشـــئين، فيما تم 
اإلعـــالن عـــن التعاقـــد مـــع المدرب 

الوطنـــي علي عبـــاس كمدرب لفئة 
األشـــبال والتجمع للموســـم الثاني 

على التوالي.
تعاقـــده  أعلـــن  الديـــر  نـــادي  وكان 
الرســـمي كذلك مع المدرب يســـري 
األول  الفريـــق  لقيـــادة  جـــواد 
والشـــباب لمـــدة موســـمين؛ بهدف 
االســـتقرار الفني والمحافظة على 
معظـــم العناصـــر بمـــا ينعكس على 

نتائج الفريق بصورة إيجابية.

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

األندية البحرينية.. إما شركات أو “كشكات”!
قبــل نحو 20 ســنة، كان الحديث يدور 
فــي كواليــس الرياضــة البحرينية، عن 
مــن  الرياضيــة  المنشــآت  بنــاء  أهميــة 
مالعــب وصاالت فــي محاولة متأخرة 
لمجــاراة التطــور الســريع الــذي شــهده 

هذا القطاع على المستوى العالمي.
البحريــن  أصبحــت  أن  بعــد  اليــوم،   
تمتلــك منشــآت وصــاالت قــادرة علــى 
بطريقــة  المحليــة  المنافســات  تنظيــم 
مريحة، فضال عن استضافة البطوالت 
نســمع  بدأنــا  الخارجيــة،  واألحــداث 
أحاديــث جديــة لالنتقــال إلــى مرحلــة 

االحتــراف  فــي  والمتمثلــة  جديــدة 
الرياضي وصناعة الرياضة!

الــذي طرحــه  الطمــوح  العنــوان  هــذا   
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
أثناء ترؤســه اجتمــاع المجلس األعلى 
ســياق  فــي  جــاء  والرياضــة،  للشــباب 
تحويــل  عــن مشــروع  ســموه  حديــث 
شــركات  إلــى  البحرينيــة  األنديــة 
اســتثمارية، وهــو مشــروع غايــة فــي 
األهميــة إذا مــا أردنــا الحديــث بجديــة 

عن الواقع الرياضي في البحرين.
 وال يخفى على أحد أن أكثر المشــاكل 

واألزمــات الرياضيــة تتمثل في ضعف 
حيــث  األنديــة،  فــي  الماليــة  اإلدارة 
تتســبب في تراكم الديون والعجوزات 
في الميزانية، ما يفضي بشكل طبيعي 
إلــى التوقــف عــن النمــو وعــدم القــدرة 
علــى االرتقاء بالعمل االحترافي داخل 

األندية.
 وفي حديث جمعني مع عضو مجلس 
النــواب الدكتــور علــي ماجــد النعيمــي 
أكد لي أن المشــكلة في البحرين تكمن 
في الجانب اإلداري أكثر من أي شــيء 
والكــوادر  موجــودة،  فالمواهــب  آخــر، 

الفنيــة متوافرة، والمالعــب والصاالت 
جاهزة، لكن األندية تعاني من مشــكلة 
شــؤونها  إدارة  طريقــة  فــي  كبيــرة 
المالية، وكونها أســاس الرياضة ومنبع 
كل شيء في هذا القطاع فإن الرياضة 
البحرينيــة ال تحقق مــا تتطلع إليه في 

هذا المجال.
 وهنــاك جانــب آخــر، ال يجــب أن نغفله 
وهــو  األنديــة،  عــن  نتحــدث  ونحــن 
عــدم وجود أنديــة بحرينيــة متجاوزة 
بدرجــة  اآلســيوي  االتحــاد  لمعاييــر 
كاملــة، وهذا األمر يجعلها متخلفة عن 

أقرانهــا فــي دول الخليــج، فحتى هذه 
اللحظة ليس لدينا دوري محترفين!

 إن الرياضــة، وكمــا اتضــح في األشــهر 
الثالثــة الماضيــة، عصبهــا الرئيــس هو 
الجانب المالي، ومن المؤكد أن نشاطها 
يعتمــد بالكامــل علــى مداخيــل نقديــة 
مقابــل النقل التلفزيونــي وبيع التذاكر، 
ولهذا الســبب شــاهدنا كيف أن األندية 
األوروبيــة أصبحــت في حالة يرثى لها 
جراء نزيفها المالي من توقف النشــاط 

بسبب جائحة كورونا المدمرة.
 صحيــح أن المــال ليس كل شــيء في 

الدنيــا، لكنه وقود يحــرك الحياة، وفي 
الرياضــة كمــا هــو الحــال فــي مختلــف 
القطاعــات، البــد وأن تكــون المكاســب 
الماليــة تــوازي المصروفــات وبالتالــي، 
األمثــل  الحــل  هــو  االســتثمار  فــإن 
والمطلب الملح، وعلى األندية أن تفكر 
بشــكل جــدي فــي الدخــول إلــى عالــم 
المــال واألعمــال، ألن بقاءهــا على هذا 
الحــال يعنــي تجمدها عــن التطور، فال 
يعنــي أن يكــون مشــروع التحــول إلى 
شــركات اســتثمارية اختياريا أن يبقى 

الحال على ما هو عليه!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

حسن علي

سبورت

سبورت

إنهاء عقد 
عبدالغني

أعــلــن نـــادي نـــادي االتــفــاق عــن فك 
ــفــريــق األول  ــدرب ال تــعــاقــده مـــع مــ
عبدالغني  الشاب محمد  القدم  لكرة 

بالتراضي.
ــودة الــنــشــاط  ــ ــرار عـ ــ ــم قـ وعـــلـــى رغــ
ــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن في  ــاضـ ــريـ الـ
أن  إال  الـــمـــقـــبـــل،  يـــولـــيـــو  مــنــتــصــف 
االتفاق قرر إنهاء عقد المدرب الذي 
يلعب في  الــذي  الفريق  قيادة  تولى 

دوري الدرجة الثانية.

سلمان بن ابراهيم 

إبراهيم علي سلمان

البالد سبورت
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“اليسر لألكياس 
الورقية” تستحوذ على 
حصة 70 % من السوق

تقديم منتجات التعبئة 
والتغليف ألصحاب 

المشروعات المنزلية 

يؤمن بالحديث الشريف “هللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”، ويسعى لمساعدة من حوله قدر استطاعته، لثقته 
بأنــه عندمــا يســاعد كل شــخص آخــر فلــن يكــون هنالك أحــد محتاج للمســاعدة، ويطبــق هذا األمر فــي مجال عملــه خصوًصا 
أنه يســاعد المشــروعات المنزلية ويزودها بالمنتجات بأســعار رمزية تصل إلى نصف الســعر، إضافة إلى المرونة في الســداد 
للعمالء، كما أنهم ساهموا بعمل جليل تمثل في التبرع بنحو 10 آالف كمامة طبية للمحتاجين لها في البحرين في بداية انتشار 

جائحــة “كورونــا”. ويمتلــك ضيفنــا هــذه المرة، خبرة طويلــة في صناعة األكيــاس الورقية والكرتونيات والبالســتيك 
تجــاوزت 25 عاًمــا، وقــد اكتســب هــذه الخبــرة الطويلــة عبــر عملــه فــي األســواق الخليجيــة، وترقي في 

المناصــب مــن مســؤول عن فــرع الرياض بالشــركة التي كان يعمل بها ثم مســؤوال بالمنطقة الشــرقية، 
قبــل أن تتــم ترقيتــه وينتقــل للعمــل مديًرا لفــرع ذات الشــركة بالبحريــن.  وبعدها اتخذ قرار تأســيس 
شــركة في البحرين مع شــريك بحريني، وهي شــركة “اليســر” لألكياس الورقية، التي تســتحوذ حالًيا 
على حصة ال تقل عن 70 % من سوق صناعة األكياس الورقية والبالستيكية والكرتونية، خصوًصا 

أنــه وظــف الخبــرة المهنية التي اكتســبها في تأســيس شــركته.  كما أن لديه خططا توســعية في 
الســوق الخليجيــة بعد انتهاء جائحة كورونا )كوفيــد 19(. “البالد” التقت رجل األعمال المدير 

العام لشركة “اليسر” لألكياس الورقية )YMG( ياسر المغربي، إذ شاركنا ذكريات حياته 
العائلية والمهنية، وفيما يلي نص اللقاء:

أمل الحامد   تصوير: رسول الحجيري

ياسر المغريب

قــريــبــا ــد  ــزيـ ــمـ والـ ــا”  ــ ــورونـ ــ “كـ لــمــواجــهــة  ــة  ــي ــب ط كــمــامــة  آالف   10 تـــوزيـــع 
النشأة والدراسة «

- ولـــدت فـــي القاهرة في العـــام 1969، 
وأنـــا االبـــن الثانـــي فـــي العائلة. نشـــأت 
ودرســـت  القاهـــرة  فـــي  وترعرعـــت 
بمدارســـها جميـــع المراحـــل الدراســـية، 
ثـــم التحقـــت بالجامعـــة وحصلت على 
شـــهادة بكالوريـــوس هندســـة تصميـــم 

مكائن.
فـــي  وظيفـــة  علـــى  حصلـــت  وبعدهـــا 
المملكة العربية السعودية في مجموعة 
نابكو وعملت لمدة 3 ســـنوات في قسم 
المبيعات بالمملكة، حيث كنت مسؤوال 
عـــن فرع الرياض ثم مســـؤوال عن فرع 
الدمـــام والمنطقـــة الشـــرقية عموًما، ثم 
تمـــت ترقيتـــي ألصبـــح مديـــًرا لفرعـــي 
البحريـــن وقطـــر، وعملت مـــن البحرين 
لمـــدة 15 عاًما، ثم حصلـــت على ترقية 
للعمـــل  العـــودة  وتضمنـــت  جديـــدة 
بالســـعودية، إال أننـــي فضلـــت وآثـــرت 

البقاء والعمل في البحرين.

 االنتقال للعمل في البحرين «

عندمـــا قدمُت إلى البحرين مع زوجتي 
منـــذ قرابة 22 عاًما كانـــت حامال بابني 
فـــي  ســـكنت  حيـــث  )إســـالم(،  األكبـــر 
المحـــرق لمـــدة 9 ســـنوات ثـــم انتقلـــت 
للعيـــش فـــي مدينـــة حمـــد حتـــى اآلن 
)قرابة 13 عاًما(. استقررت في البحرين 
مـــع زوجتـــي وأبنائـــي الثالثة )إســـالم، 
كنـــز، جنة( وعملت فـــي مجموعة نابكو 
حتى استقلت منها في العام 2013 بعد 

فترة عمل لمدة 15 عاًما في البحرين.
بعدما اســـتقلت من المجموعة أسســـت 
شـــركة اليســـر لألكيـــاس الورقيـــة فـــي 
2013 مع شـــريك بحريني يمتلك نسبة 
51 % من الشركة، و49 % نسبتي فيها 
وفًقا لنظام الســـجالت التجارية وقتها، 
كمـــا أننـــي المديـــر العام ومســـؤول عن 

اإلدارة.

 تأسيس المشروع الخاص «

بدأت شـــركة “اليســـر” لألكياس الورقية 
 ،2013 العـــام  فـــي  نشـــاطها  تـــزاول 
وتوســـعت فـــي خطـــوط إنتاجهـــا مـــن 
خـــط واحد حتى أصبـــح لديها خطوط 
إنتـــاج متنوعـــة وتســـتحوذ حالًيـــا على 
حصـــة جيدة من الســـوق ال تقل عن 70 
%، وذلـــك عائد إلى أن المجموعة التي 
كنت أعمل فيها سابًقا - تعمل في نفس 
مجال شـــركة اليســـر لألكياس الورقية 
- وحصتهـــا الســـوقية كانـــت تمثـــل 70 
% ولكـــن بعـــد تأســـيس شـــركة اليســـر 
انتقل عمالئي بعملي السابق وأصبحوا 
زبائن بشركتي الجديدة، ولذا أصبحت 
حصتي السوقية في السوق ال تقل عن 

.% 70
وكانـــت المجموعـــة التـــي عملـــت فيهـــا 
كل  شـــركات  مجموعـــة  لديهـــا  ســـابًقا 
منهـــا لهـــا نشـــاط مختلـــف عـــن األخرى 
األطفـــال  لحفاضـــات  شـــركة  فهنالـــك 
وثالثـــة  الورقيـــة  للمناديـــل  وشـــركة 
لألكيـــاس الورقيـــة، وقـــد كنـــت مديـــًرا 
فـــي  أمـــا  الورقيـــة.  األكيـــاس  لشـــركة 
شـــركة “اليســـر” لألكيـــاس الورقية فقد 
تـــم ضـــم 4 مجاالت تحت ســـقف واحد 
إال وهي المنتجات الورقية والكرتونية 

والبالســـتيكية، وهـــذا مـــا ســـاهم فـــي 
زيادة حصتنا السوقية.

وتضـــم قائمـــة عمالئنا مجموعـــة كبيرة 
مـــن المتاجر والمطاعـــم والفنادق منها: 
الحواج، األبراج، جسميز، مالكدونالدز، 
كنتاكي، مطاعم الشعلة، أشرف، إضافة 
إلـــى البـــرادات الصغيـــرة، وهـــذا دليـــل 
علـــى وجود منتجات كثيـــرة لدينا منها 
منتجـــات جاهزة وأخـــرى تعد خصيًصا 
للعميـــل، وهذا ما ســـاعدنا على احتكار 
الســـوق، كما أننا نتعامـــل مع 90 % من 
محالت المطاعـــم والحلويات والعطور 

واألحذية.

 المنتجات مستوفية شروط  «
“األعلى للبيئة”

لدينـــا منتجـــات متنوعة منهـــا األكياس 
الكرتونيـــة وورق  الورقيـــة واألكيـــاس 
لـــف الهدايـــا وورق لـــف السندوتشـــات. 
كما ننتج األكياس البالســـتيكية القابلة 
للتحلل، وقد تمت إضافة المادة القابلة 
شـــهادة  علـــى  فيهـــا وحصلنـــا  للتحلـــل 
اعتمـــاد مـــن المجلـــس األعلـــى للبيئـــة. 
كمـــا تقدمنـــا الســـتيفاء شـــروط الهيئة 

لمنتجات بالستيكية.
نأمـــل في تغطيـــة شـــركتنا الحتياجات 
لجلـــب  نســـعى  كمـــا  بالكامـــل،  الســـوق 
تعاقـــدات  ولدينـــا  جديـــدة.  منتجـــات 
مـــع مصانـــع فـــي الكويـــت والســـعودية 
ومصر والصين الستيراد المواد األولية 
ولدينـــا  الجاهـــزة.  والمنتجـــات  الخـــام 
عمل جيـــد، وحجم مبيعاتنـــا ممتاز في 
الســـوق. ونأمل مســـتقبال بالتوســـع في 
السوق وجلب منتجات جديدة لتغطية 

السوق.

التوسع خليجًيا بعد انتهاء  «
الجائحة

ويشير المغربي إلى تأثر أعماله بجائحة 
كورونـــا، إال أنه في ذات الوقت، أكد أن 
فريـــق المبيعات بالشـــركة الذي يرأســـه 
أخـــوه األصغـــر محمـــد يعمـــل، يتواصل 
مـــع العمـــالء، ويجتمـــع معـــه لمواصلـــة 

سير العمل محلًيا، كما يتم التواصل مع 
العمـــالء في الخارج؛ من أجل اســـتمرار 

العمل خالل الفترة المقبلة.
وأكـــد أيضـــا أن عمليـــة اســـتيراد المواد 
األوليـــة والمنتجـــات الجاهزة لـــم تتأثر 
وذك عائـــد للتعامل مع مصانع في دول 
عدة هي الســـعودية والكويت والصين 
ومصـــر، مشـــيًرا إلى تأثر حجم الســـوق 
االعتمـــاد  يتـــم  حيـــث  البحريـــن،  فـــي 
علـــى الطلبـــات والتوصيل، وقـــد كانت 
المطاعـــم والمحـــالت والفنـــادق تعتمد 
على منتجات التغليف والتعبئة لتغطية 
األســـبوعية،  العطلـــة  خـــالل  الطلـــب 
إضافة إلـــى طلبات التوصيل، أما حالًيا 
فاالعتماد علـــى طلبات التوصيل فقط، 
موضًحـــا أن المبيعـــات إذا كانت تعادل 
قبـــل الجائحـــة 100 % فإنها انخفضت 
خـــالل الجائحة إلـــى 30 % قبل تقديم 

خدمـــة إيصال الطلبات ثم بعد تقديمها 
ارتفعت إلى 60 %، إال أنها لم ترجع إلى 
ما كانت عليه قبل “كورونا”، ما يعني أن 
المبيعات ارتفعت بنسبة تتجاوز 60 % 
وســـتواصل الصعود، وهذا عائد لتنويع 

المنتجات وخدمة قطاعات مختلفة.
ويضيف أن 99 % من الشـــركات حالًيا 
لســـداد  تعمـــل علـــى تحصيـــل ديونهـــا 
وللـــه  “ولكننـــا  واإليجـــارات،  الرواتـــب 
الحمـــد ال نواجـــه هذه المشـــكلة، ولدينا 
خدمـــة دفـــع ميســـرة ومريحـــة للعمالء 
وبالتقســـيط، كمـــا لدينـــا فتـــرة انتظـــار 

لتحصيل الديون”.
الجائحـــة  أن  “رغـــم  المغربـــي  وتابـــع 
كان  إذ  التوســـعية،  أعمالنـــا  حجمـــت 

لدينا خطط توســـعية الفتتاح فرع في 
الســـعودية وآخـــر فـــي ســـلطنة عمـــان، 
حيث كنت مسؤوال عن فرع بالسعودية 
ســـابًقا ولـــدّي خبـــرة فـــي هـــذا الســـوق 
افتتـــاح  المؤمـــل  ومـــن  زبائـــن،  ولـــدّي 
فـــرع مســـتقبال بعـــد انتهـــاء الجائحـــة 
بالســـعودية، وكذلك ســـنفتتح فرع في 
ســـلطنة عمـــان لكونه ســـوق واعد وقد 
كنـــت أعـــددت دراســـة عن هذا الســـوق 
خـــالل عملـــي الســـابق. كمـــا يتـــم حالًيا 
تصدير منتجاتنا إلى الســـعودية ولدينا 

زبائن في كل من الدمام والرياض”.

مبيعات صناعة الورقيات تضاعفت  «
10 مرات

صناعـــة  قطـــاع  لتطـــور  رؤيتـــه  وعـــن 
الورقيات والكرتونيات والبالستيكيات 
فـــي البحرين على مدى 22 عاًما، يقول 
المغربـــي: إن العمل في القطـــاع تطوًرا 
كثيـــًرا منذ قدومي إلـــى البحرين، إذ لم 
يكـــن هنالـــك كيس ورقي فـــي البحرين 
سوى كيس ورقي بني للسمبوسة فقط 
وكان يباع في ســـوق المنامة المركزي، 
وبالتدريـــج دخلـــت األكيـــاس الورقيـــة 
المطبـــوع عليهـــا، وتم التوســـع ودخول 
منتجـــات جديـــدة لـــم تكـــن ســـابًقا في 
الســـوق، منهـــا ورق لـــف السندوتشـــات 
التـــي كانـــت بـــدأت تنتشـــر فـــي العالـــم 
منـــذ 20 عاًمـــا، كمـــا أن مـــن المنتجـــات 
التـــي دخلت األكيـــاس القابلـــة للتحلل، 
إلعـــادة  القابلـــة  والمنتجـــات  والعلـــب، 
شـــهدت  الســـوق  أن  مؤكـــًدا  التدويـــر، 
تطـــوًرا كبيـــًرا خـــالل فترة وجـــوده في 
البحريـــن، فعلى ســـبيل المثـــال المملكة 
كان بهـــا مجمع يتيم فقط أما اآلن فإنه 
يوجـــد بكل منطقة مجمع واحد أو أكثر 

وهذا دليل على التطور.
ويضيـــف أن االقتصـــاد فـــي البحريـــن 

بثبـــات،  وصعـــوده  باســـتقراره  يمتـــاز 
واالقتصـــاد ثابت، وقـــد تضاعف حجم 
مبيعاتنا خالل العشـــرين عاما الماضية، 
علـــى أقل تقدير بنحـــو 10 أضعاف عما 
كان عليـــه قبل 20 عاًما؛ بســـبب التنوع 
فـــي المنتجـــات، مؤكًدا أن الســـوق في 
البحريـــن واعـــد وبه فرص اســـتثمارية 

كثيرة.

 دراسة الدكتوراه مستقبال «

عندمـــا جئت إلى البحرين وعملت فيها 
كان الذيـــن مـــن حولـــي حاصليـــن على 
شـــهادات ماجســـتير ودكتوراه، فقررت 
بكالوريـــوس  شـــهادة  علـــى  الحصـــول 
باالنتســـاب  عملـــي  مجـــال  فـــي  ثانيـــة 
وهـــو بكالوريـــوس المعامـــالت الماليـــة 
والتجاريـــة بنظام التعليـــم المفتوح من 
جامعـــة القاهـــرة، ثـــم أكملـــت دراســـتي 
وحصلت على شـــهادة ماجســـتير إدارة 
أعمـــال من جامعة ويلز في لندن، وهذا 
ســـاعدني كثيـــًرا في مجـــال عملي. كما 
أسعى إلكمال دراستي والحصول على 

الدكتوراه في الفترة المقبلة.

 زوجتي داعمة لي وشريكتي  «
في الكفاح

عملـــت  شـــوقي  عبيـــر  هـــي  زوجتـــي 
مدرســـة في مدارس عدة في البحرين 
منها مدرســـة المعارف ومدرسة تالنت، 
وهـــي حالًيـــا تعمل مدير موارد بشـــرية 
فـــي شـــركة خاصـــة. وقـــد بـــدأت معي 
رحلـــة كفاحي قبل 25 عاًما منذ البداية 

في الدمام ثم البحرين.
ويعمـــل ابنـــي إســـالم طياًرا في شـــركة 
منـــذ  بالشـــارقة  للطيـــران  العربيـــة 
عاميـــن، كما تـــدرس ابنتـــي الثانية كنز 
بكالوريـــوس صحافة وإعـــالم في فرع 
الجامعة األميركية بالبحرين، والصغرى 
جنـــة تدرس في مدرســـة النور العالمية 

وهي بالصف السادس.
فـــي  يعمـــالن  إخـــوان  لـــدي  أن  كمـــا 
البحريـــن، أحدهما يعمل معي بالشـــركة 
وهو محمـــد الذي يشـــغل منصب مدير 
المبيعات، واألخ اآلخر كمال وهو مدير 
الحســـابات فـــي شـــركة حســـن وحبيب 
أبناء محمـــود ويعيش في البحرين مع 

عائلته.

 مبادرات إنسانية «

يؤمن ياســـر المغربي بأهمية مســـاعدة 
أســـلفنا  كمـــا  يقتـــدي  إذ  اآلخريـــن، 
بالحديـــث الشـــريف )أحـــب النـــاس إلى 
هللا أنفعهـــم للناس(. ومـــن بين األعمال 
اإلنســـانية التي أنجزتها الشـــركة خالل 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا هـــي توزيـــع 
10 آالف كمامـــة طبيـــة علـــى الراغبيـــن 
في الحصول علـــى كمامات أثناء فترة 
شـــح الكمامات الطبية فـــي الصيدليات 
بالبحريـــن، كما ســـيتم توزيـــع 10 آالف 
كمامـــة طبية جديدة فـــي أقرب فرصة 
مـــن  أن  كمـــا  وصولهـــا.  لـــدى  ســـانحة 
مبـــادرات الشـــركة لمســـاعدة أصحـــاب 
المشـــروعات المنزليـــة، تقديم منتجات 
التعبئة والتغليف لهم بنصف الســـعر مع 
الســـماح لهم بالدفع الحًقا وبالتقســـيط، 

مع إيصالها لهم إلى المنازل.

ياسر المغربي متحدثا لـ “البالد”

25 عاًما خبرة مهنية في صناعة األكياس الورقية

الشركة البحرينية 
تسعى للتوسع 

خليجًيا بعد 
تالشي “كورونا”

زوجتي شريكتي 
في رحلة الكفاح 

منذ بدايتها

تضاعف مبيعات 
سوق الورقيات 
والكرتونيات 10 

مرات

ــن الـــــعـــــودة لــلــســعــوديــة ــ ــي الـــبـــحـــريـــن عـ ــ ــل فـ ــ ــم ــ ــع ــ ــاء وال ــ ــق ــ ــب ــ آثــــــر ال

الشركة تنتج 
األكياس 

البالستيكية 
القابلة للتحلل

التكريم في صحيفة األهرام في مصر
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كيــف تبتعــد عــن “كورونــا” فــي المصاعــد؟
مــع إعــادة فتح العديد من المباني والمؤسســات، تبرز الحاجة إلــى اتخاذ إجراءات إضافية خاصة لمنع 
انتشــار فيــروس كورونــا بيــن الموظفيــن. وفــي بعــض المكاتــب أو مراكــز التســوق، تســتخدم المصاعــد 
للوصــول إلــى الطوابــق العليــا، ويتــم اتخــاذ تدابيــر مثــل الحــد من عــدد األشــخاص الذين يســتخدمون 

المصعد، ومع ذلك يتساءل البعض فيما إذا كان من الحكمة استخدام الدرج بدال من المصاعد.

وقـــد تختلـــف اإلجابـــة علـــى ذلـــك بحســـاب ارتفـــاع 
الطابق الذي ترغب بالصعود إليه، فاألشخاص الذين 
يرغبـــون بالوصـــول إلـــى الطوابـــق العليـــا يحتاجون 
إلـــى اســـتخدام المصاعـــد، ولكـــن إذا كان مقصدهـــم 
الطوابـــق األولـــى، فربما يكون صعـــود الدرج أفضل، 
فذلـــك ال يمنع العـــدوى بالفيروس فقط، بل يســـاعد 

على خسارة الوزن في الوقت نفسه.
وتظهر إحدى الدراســـات انخفـــاض احتمال اإلصابة 
بفيروس كورونا عند استخدام المصعد، فعلى سبيل 
المثال عندما انتشر فيروس كورونا على نحو واسع 
خالل شهر مارس )آذار( في عاصمة كوريا الجنوبية 
ســـيؤول اقتصر االنتشـــار في المباني على العاملين 
في الطابق الواحد، ولم يكون هناك انتشـــار شاقولي 
بين الطوابق المتعددة، وهذا يشير إلى أن استخدام 

المصعد لم يساهم بنشر الفيروس.
ورغـــم انخفـــاض احتمـــال التقـــاط فيـــروس كورونا 
في المصعـــد، إال أن من الضـــروري اتباع اإلجراءات 

األساســـية، مثل ارتداء الكمامـــات، والتقيد بالتباعد 
االجتماعـــي قـــدر اإلمـــكان، وعـــدم لمـــس األســـطح 
العامـــة، واســـتخدام أداة ما كالمفاتيـــح أو رأس قلم 

للضغط على أزرار المصعد.
األمـــراض  اختصاصـــي  وايلـــدز،  ســـيمون  ويقـــول 
المعدية في ساوث شور هيلث “هناك أمران رئيسيان 
يجب مالحظتهمـــا: ارتداء الكمامـــات والوقت الذي 
تقضيـــه فـــي المصعد. إن ارتـــداء الكمامات هو جزء 
مـــن الوضع الطبيعي الجديد، وهـــو أمر اعتاد معظم 
النـــاس عليـــه. ويفضـــل الحفـــاظ علـــى الوقـــت الذي 

تقضيه في المصعد في الحد األدنى”.
المعديـــة  األمـــراض  مديـــر  إليريـــن،  تـــود  وأوضـــح 
في ســـاوث شـــور هيلـــث، ماساتشوســـتس، أن هذه 
اإلجـــراءات ضروريـــة، وتقلـــل مـــن إمـــكان اإلصابـــة 

بالفيروس.
وبصرف النظر عن ذلك، سيكون هناك أوقات تصبح 
فيهـــا المصاعد مزدحمة، بالرغم من القيود مفروضة 

على عـــدد الركاب المســـموح اســـتخدامهم للمصعد، 
وفي هـــذه الحالة يجب تجنـــب المصاعد المزدحمة 
والبقـــاء بعيـــدا عن باقـــي مســـتخدمي المصعد قدر 

اإلمكان في الداخل، بحسب موقع ميديكال ديلي.

ترجمة طارق البحار

صّرح طبيب اسمه بروس إيتنجر في وقٍت سابٍق عن الطريقة التي  «
جعلت المغنية العالمية بيونسيه تخسر 15 كيلوغراما بعد والدة 
توأمها رومي وسير بثالثة أسابيع فقط. واعتبر بروس أن السبب 

الرئيس الذي أتاح لها أن تخسر هذه الكميات الكبيرة من الوزن 
هو ممارستها اليومية للتمارين الرياضية مستعينة بمدرب خاص 

يساعدها ويوّجهها أكثر.
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بعــد العديــد مــن التأجيــات، تــم تغييــر تاريخ عرض فيلــم الجاســوس البريطاني المحبــوب جيمس 
بوند NO Time To Die أو ال وقت للموت إلى 25 نوفمبر المقبل من العام الجاري بحسب الحساب 

الرسمي ألفام “جيمس بوند“.

و يعـــد الفيلـــم الجديـــد الجزء الـ 25 من السلســـلة 
الشـــهيرة ألفـــالم جيمـــس بوند، ومـــن المتوقع أن 
يصبح األطـــول مقارنة باألجزاء الســـابقة التي ال 
تتجاوز مـــدة كل منها الســـاعتين، وأمضى النجم 
البريطاني الكبير دانيل كريغ ما يقرب من عشـــرة 
أعوام في تصوير أشـــهر جاســـوس على مســـتوى 
العالم، ولكن هناك عالقة بالغة التعقيد بينه وبين 
جيمس بوند صرح بذلك في لقاء طويل معه عبر 

موقـــع dujour.com والـــذي تحدث معهم عن كل 
شيء وهذه أهمها:

صرحت بأنك ال تبالي من سيقدم الدور بعدك؟ «

نعـــم أنـــا شـــخصيا ال أبالي مـــن ســـيقدم دور بوند 
بعـــدي، وأذكـــر عندما بدأت أول مـــرة أقدم الدور، 
قدمـــوا لـــي صفحة فارغة، ما يعني هو أنه ُســـمح 
لـــي بإضافـــة ما أريـــده في الـــدور. كنـــت أريد أن 
يكون هنـــاك مواقف كوميديـــة؛ لتخفيف أحداث 

الفيلم!
هل تشعر بالتوتر عند القيام بالمشاهد الخطرة؟ «

إنه أمر مؤكد جدا، خصوصا عندما أجرح نفســـي 
بنفسي مثل مشهد إطالق النار عليَّ وحك ركبتي 
باألرض مثال، األمر الـــذي أدى إلى تقليص الكثير 
مـــن األعمـــال الخطيـــرة. أنا أجـــد في ذلـــك متعة 
كبيـــرة وأنـــا أقوم بتصويـــر هذه المشـــاهد وأبذل 
كل ما بوســـعي مـــن الجهد، وأســـأل نفســـي دائما 
عن “ماذا أستطيع أن أفعل، وماذا ال أستطيع أن 

أفعل؟”.
ما مدى مشاركتك في النص السينمائي؟ «

األمـــور معقدة وأحيانا تخرج عن الســـيطرة، 
فـــي الحقيقـــة كنت أتمنى أن يقـــدم المخرج 
ســـام منديس بإخراج الفيلـــم، ولكنه رفض 

بحجة انشغاله.
هنـــاك أســـئلة تـــدور دائمـــا حـــول مـــا الذي 
ســـنقدمه، و”مـــاذا ســـتفعل اآلن؟”يتعين 
علينـــا أن نصنـــع فيلمـــا أفضـــل، وهذا ما 

سوف نفعله اآلن!

ما مدى تركيزك على األرباح من وراء الفيلم؟ «

ليـــس بالنســـبة لي شـــخصيا، لكن فكـــرة الحصول 
علـــى الكثيـــر مـــن المـــال مـــن وراء هـــذا الفيلـــم 
ليـــس باألمـــر الخاطئ ولكن جـــل اهتمامي هو أن 
ينجـــح الفيلـــم، وأن أجد الناس يدخلون الســـينما 

ويعجبهم الفيلم.
الوضع في هوليوود مختلف تماما، فهم يعتمدون 

على السينما كصناعة.
عندما بدأت تقديم شخصية جيمس بوند هل  «

كنت تعرف بأنك ستكون في تايلند والمغرب؟

ال بالتأكيد، وهذا أمر مفرح جدا وأحببت تواجدي 
في المكسيك، فهي من المدن المفضلة التي سبق 
زيارتهـــا، ويجـــب أن تكـــون حريصـــا جدا بســـبب 

كثرة المشكالت هناك!
يربط البعض اسمك بجيمس بوند فقط؟ «

قدمت العديد من األفالم واألعمال قبل السلسلة، 
وأذكـــر بأنـــي كنـــت أمثـــل فـــي البيت قبـــل تقديم 
الهواتف ذات الكاميرات، ولو كانت موجودة أيام 
تمثيلـــي لكنت أشـــهر بكثيـــر من الكثيريـــن اليوم! 
ولكانت زوجتي ”راشـــيل وايز“ أكثر إنســـان تلقط 

لي الصور!
كيف الحياة اليوم وأنت نجم مشهور مع  «

زوجتك؟

نشـــتكي قليـــال! أحـــب تجربـــة المشـــروبات فـــي 

المطاعم والحانات، وأحب البحث عنها واكتشاف 
أماكـــن جديدة أينما حللت، ومخالطة الناس، لكن 

كل ذلك صعب أحيانا اليوم.
هل كنت تريد دخول هذا المجال منذ صغرك؟ «

أذكـــر عندمـــا تخرجـــت مـــن مدرســـة الدراما قلت 
لنفســـي إن لم تســـتطع الكسب كممثل، فلن أحرج 
نفســـي لمدة طويلة حتى تأتي الفرصة المناســـبة 

التي تخرج ما عندي من طاقات.
من هو البطل بالنسبة إليك؟ «

في إحـــدى الرحالت إلى نيويـــورك مؤخرا، كانت 
المطربة ”أليشـــيا كيز“ وديسموند توتو“ على متن 
نفـــس الطائـــرة معـــي، لـــم أزعجهم أبـــدا والذهاب 
والسالم عليهم مثال، ابتسمت للنجمة أليشيا كيز، 
ولكني لم اســـتطع مواجهـــة ديزموند توتو، أردت 
أن أســـقط نفســـي على قدميه، كانـــت إحدى تلك 
الحاالت التي لم اســـتطع تمالك نفسي وأنا بقرب 

هذا االسم الكبير.
 كان من المفترض أن تخرج هاتفك وتصور معه! «

نعـــم، بينما كانـــوا نائمين! وهذا يحـــدث لي كثيرا 
عندمـــا أنـــام فـــي الطائـــرة وحيـــن اســـتيقظ أجد 
هاتـــف أحدهم في وجهي يريـــد أن يلتقط صورة 

سلفي معي!
ما خططك للعامين المقبلين؟ «

ال شـــيء في الواقـــع. أود أن أقدم بعض العروض 
المســـرحية فـــي نيويـــورك، قدمـــت ســـابقا أعماال 
مســـرحية في ”برودواي: وكنـــت راضيا عن ذلك، 
ولكننـــي ال أريـــد أن أفعـــل ذلـــك بعـــد اآلن بســـبب 
أن عـــدد الجمهـــور اليـــوم ال يتعدى الـ 50 شـــخصا 
عمومـــا، وأعتقـــد أن الوجـــوه الجديـــدة والتذاكـــر 
األرخـــص هي الطريقة الوحيدة لجذب المزيد مع 

أني لست متفائل بذلك!
هل بدأت الكتابة؟ «

أحاول إعادة كتابة المشـــاهد، ولكنني ال أعتقد أن 
ذلك يصنف على أنه كتابة ال يطلق على هذا األمر 
إعارة خصوصا وإني اســـتخدم كاتبا آخر كمنصة 

لتدمير كتابتهم!
الـــذي  كريـــغ  دانيـــال  البريطانـــي  الممثـــل  كان 
يجســـد شـــخصية “جيمـــس بوند”منـــذ 2006، أكد 
أنـــه ســـيلعب دور العميـــل الســـري الشـــهير للمـــرة 
األخيـــرة فـــي الفيلم الجديد من السلســـلة بعنوان 
“ال وقـــت للمـــوت“ والـــذي يحمـــل مفاجـــأة تكســـر 
االحتكار الذكوري للشـــخصية في السلســـلة، وهو 
اختيار الممثلة البريطانية الســـمراء الشـــانا لينش 
ألداء شـــخصية جيمس بوند بعد رحيله بحســـب 

الشائعات غير الرسمية.
ومـــن المقـــرر أن تبـــدأ أحـــداث الفيلـــم مـــع كريـــغ 
“جيمـــس بونـــد” الذي تقاعـــد في جامايـــكا، ويتم 
اســـتدعاؤه للعمل مجـــددا لمحاربة شـــرير جديد، 
وضمـــن مشـــهد محـــوري فـــي بداية الفيلـــم تقول 
رئيســـته القويـــة )إم( في مكتب الخدمة الســـرية: 

ادخل أيها العميل 007، فتدخل الشانا.
وتحمـــل النســـخة القادمة تفاصيـــل عن اختطاف 
عالم شهير من قبل شرير يؤدي شخصيته الممثل 
من أصول مصرية رامي مالك، وتكشف األحداث 
عن المزيد من المغامرات إلنقاذ العالم، ثم البحث 

عن حياة هادئة للعميل السري.

النجم البريطاني الكبير دانيل كريغ: 

بعد بوند سأتفرغ للمسارح قليال
في    NO Time To Die ــرح  ط مــوعــد  تأجيل 
“كـــورونـــا” بــســبــب  ــرى  ــ أخ مـــــــــــرة  الــعــرض  دور 
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لو اختفت الفيروسات “سنموت بعد يوم ونصف”
الــفــيــروســات شــر مطلق، وجــدت  أن  الــمــرء  قــد يظن 
خصيصا لتجلب المعاناة والشقاء للبشر. فقد حصدت 
على مدى آالف السنين أرواحا ال تعد وال تحصى، ففي 
القرن العشرين وحده، أودت اإلنفلونزا اإلسبانية العام 
1918 بحياة ما يتراوح بين 50 و100 مليون شخص. 
وقتل وباء الجدري ما يقدر بنحو 200 مليون شخص. 
ال  مجموعة  من  واحــدة  إال  الحالية  الجائحة  وليست 

تنتهي من الجوائح الفيروسية الفتاكة.
الفيروسات من على  بين محو جميع  لو خّيرنا  وربما 
وجه األرض بعصا سحرية وبين اإلبقاء عليها، الختار 
معظم الناس التخلص منها دون تردد، وخاصة اآلن. 

لكننا نكون بذلك قد ارتكبنا خطأ قاتال.
ــم وبــائــيــات بجامعة  ــي غـــولـــدبـــرغ، عــال ــون ويـــقـــول ت
ويسكونسين ماديسون: “لو اختفت الفيروسات فجأة 
يوم  لنحو  رائــعــة  بحياة  الــعــالــم  سينعم  الــوجــود  مــن 
الفيروسات  أن  إذ  جميعا،  سنموت  وبعدها  ونــصــف، 

تؤدي أدوارا مهمة للعالم تفوق ضررها بمراحل”.
أمراضا  الفيروسات  من  العظمى  الغالبية  تسبب  ال  إذ 
البيئية،  األنظمة  دعم  في  منها  الكثير  ويسهم  للبشر، 
ويــحــافــظ الــبــعــض عــلــى صــحــة الــكــائــنــات الــحــيــة، من 

الفطريات والنباتات إلى الحشرات والبشر.
فيروسات  عالمة  شــاريــتــون،  لوبيز  ــا  ســوزان وتــقــول 
بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة: “نحن نعيش في 
توازن بيئي محكم”، وتمثل الفيروسات جزءا من هذا 
الفيروسات  اختفت  لو  أنه  شاريتون  وتــرى  الــتــوازن. 

سيكون مصيرنا الفناء.
ــك، تــنــتــج الــجــراثــيــم نــحــو نصف  ــ ــالوة عــلــى ذلـ ــ وعــ
األكسجين على كوكب األرض، بمساعدة الفيروسات.

إداريــة  محكمة  أعلى  أيــدت 
فــي فــرنــســا، الــجــمــعــة، قـــرارا 
بقيمة  مالية  غــرامــة  بــفــرض 
مليون   56( يــورو  مليون   50
الماضي  الــعــام  صــدر  دوالر( 
التابعة  غــوغــل  شــركــة  عــلــى 
لخرقها  )ألــفــابــت(،  لمجموعة 
قـــواعـــد االتـــحـــاد األوروبـــــي 
ــلــخــصــوصــيــة عـــلـــى شــبــكــة  ل

اإلنترنت.
وبــالــرغــم مــن أن الــعــقــوبــة ال 
تمثل ســوى جــزء ضئيل من 
الموارد المالية لشركة غوغل، 
إال أنه كان لها وقع مؤثر في 
تــزال  وال  السيليكون  وادي 
أجل  من  تفرض  غرامة  أكبر 

انتهاك كهذا.
وقالت متحدثة باسم الشركة 
ــي بـــيـــان مـــكـــتـــوب الـــيـــوم  فــ
ستراجع  الشركة  إن  الجمعة 

التغييرات المحتملة.

“غوغل” تتعرض 
لـ “أكبر غرامة”

لقي 4 أطفال سوريين أشقاء حتفهم بعد اندالع حريق في خيمتهم داخل أحدى 
بأسم  المتحدث  أردنـــي.  وقــال  أمني  أفــاد مصدر  ما  عــّمــان، على  الــمــزارع جنوب 
مديرية األمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان إن “فرق اإلطفاء واإلسعاف 
في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت صباح أمس مع حريق نشب في ست 
خيم داخل احدى المزارع الواقعة على طريق المطار )جنوب عمان(”. وأوضح إنه 
“نتج عن الحريق وفاة أربعة أطفال أشقاء يحملون الجنسية السورية تبلغ أعمارهم 

عام و3 أعوام و8 أعوام و10 أعوام إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم”. 

يستجيب عدد كبير من الشباب المجريين المتضررين من األثر االقتصادي 
ألزمة فيروس كورونا المستجد إلى دعوات التجنيد في الجيش، المؤسسة 
إحدى  لجعلها  وتسعى  كبرى  أهمية  ــان  أورب فيكتور  حكومة  توليها  التي 

ركائز المجتمع. 
 وقال مسؤول التجنيد على المستوى الوطنياللواء تاماس دورغو “تضاعف 

عدد المرشحين لالنضمام )إلى الجيش( منذ بداية األزمة”. 
مقدم   2500“ عن  الماضي  األسبوع  الدفاع  وزارة  في  مسؤول  وتحدث 
للطلب، بينهم 900 بدؤوا بالفعل تدريبهم”، وذلك بفضل تسهيل الحكومة 

مؤخرًا لعملية االنضمام للجيش بهدف تسريع التجنيد. 
ماليين   10 نحو  سكانه  عدد  البالغ  للبلد  االقتصادية  التوقعات  تبّشر  وال 

نسمة بالخير، كما هو الحال في جميع دول االتحاد األوروبي.

مصرع 4 أطفال سوريين بحريق في األردن

الجيش المجري مالذ العاطلين بسبب “كورونا”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أصــــــدر أســــطــــورة مــوســيــقــى 
بوب  األميركي  الــروك  الفولك 
ديالن ألبومه األول منذ ثماني 
“راف  بعنوان  الجمعة  سنوات 

أند راودي ويز”.
ويــضــم ألــبــوم ديــــالن الــتــاســع 
 58 بعد  يأتي  الــذي  والثالثون 
عاما من إطالق أول ألبوم له، 
حول  دقيقة   17 مدتها  أغنية 
اغــتــيــال جـــون إف كــيــنــيــدي، 
تكريمية  أغنية  إلى  باإلضافة 
األميركي جيمي  البلوز  لمغني 

ريد.
ــوم الـــجـــديـــد هو  ــ ــب ــ وهـــــذا األل
الحائز  لــديــالن  مجموعة  أول 
ألبوم  منذ  نــوبــل  جــائــزة  على 
“تــامــبــســت” فــي الــعــام 2012 
ــه أصــــــدر عــــــددا مــن  ــ ــمــا أنـ عــل
أغنيات  تضم  التي  األلبومات 

سابقة بعده.

أطــلــقــت شــرطــة مــديــنــة نــيــويــورك، 
عن  بحثا  أمــنــيــة،  عملية  الــجــمــعــة، 
عمره  مسن  رجــل  على  اعتدى  لص 
يسلبه  أن  قبل  و”ســحــلــه”  عــامــا   80
أظــهــرت تسجيالت  كــمــا  أغـــراضـــه، 

كاميرا مراقبة بموقع الحادث.
“فوكس  شبكة  أوردت  ما  وبحسب 
ــاريــة األمــيــركــيــة، فــإن  ــيــوز” اإلخــب ن
السطو وقع في 7 يونيو الجاري في 

حي برونكس بمدينة نيويورك.
وقـــالـــت الــســلــطــات األمــيــركــيــة إن 
بركبته  لحقت  عانى جروحا  الرجل 
الــيــمــنــى مـــن جــــراء ســقــوطــه على 
عن  تــبــحــث  أنــهــا  وأعــلــنــت  األرض، 

الجاني.
ولقيت الجريمة التي نشرت الشرطة 
ــهــا عــلــى أحــد  األمــيــركــيــة فــيــديــو ل
استنكارا  “تويتر”،  بموقع  حساباتها 
من جانب عدد من المغردين، الذين 
نددوا بلص ارتكب جريمة “شديدة 

القسوة”.

بوب ديالن يطلق 
ألبوما جديدا

لص يسحل مسنا 
ويسرق حقيبته

أحيا آالف األميركيين الذكرى 155 إلنهاء العبودية عبر تظاهرات حملت طابعا احتفاليا 
في بعض األحيان، أسقط خاللها التمثال الوحيد في واشنطن لجنرال كونفدرالي. 

لفظهما  وفــق  و19  يونيو  )دمــج  بـ”جونتينث”  تعرف  التي  الــذكــرى  احتفاالت  وعمت 
باإلنجليزية(، وهو “يوم التحرير” الذي أدرك خالله “العبيد” في غالفستون في تكساس 
الجمعة  ليل  البالد كافة.  في واشنطن، أسقط متظاهرون  أّنهم صاروا أحرارا، مناطق 
لشخصية  الوحيد  التمثال  وهــو  بــايــك،  ألــبــرت  الكونفدرالي  الــجــنــرال  تمثال  السبت 
وعنف  والقمع  بـ”العنصرية  المنددة  التظاهرات  العاصمة. وتركزت  فــي  كونفدرالية 
المحلية لكرة السلة في محيط النصب  النوادي  التي تم تنظيمها بدعوة من  الشرطة” 

التذكاري لمارتن لوثر كينغ في العاصمة الجمعة. 

اآلالف في أميركا يحيون ذكرى انتهاء العبودية

مغنية الجاز والموسيقة األميركية ميلودي غاردوت خالل جلسة تصوير 
في باريس 17 يونيو الجاري )أ ف ب( متظاهرون يرفعون قبضتهم خالل احتجاج بمناسبة ذكرى “جونتينث” في مدينة أتالنتا بوالية 

جورجيا األميركية )أ ف ب(

العربية  المملكة  فــي  غضبا  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  اشتعلت 
توك،  تيك  انتشار فيديوهات ألحد مشاهير تطبيق  بعد  السعودية، 

وهو يقوم بتقبيل فتيات قاصرات موثقا ذلك بكاميرا هاتفه.
#مشهور_ وســم  المملكة  في  التواصل  مواقع  مستخدمو  وأطلق 

يستغل_القاصرات والذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا 
تغريدة، طالبوا من خاللها  ألف   23 أكثر من  السعودية حاصدا  في 

السطات المختصة بإلقاء القبض عليه ومعاقبته.
في  ظهرن  الالتي  الفتيات  بمحاسبة  آخــرون  طالب  المقابل  وفــي 

المقاطع المصورة.
متابعتهن  في  القاصرات  أسر  دور  غياب  عن  مغردون  تساءل  كما 

وحمايتهن.
في  توك  تيك  تطبيق  بحجب  المختصة  السلطات  كثيرون  وطالب 

السعودية، وذلك لمدى خطورته على األطفال.
وفي وقت الحق أعلنت شرطة منطقة مكة في تغريدة توقيف مقيم 

من “جنسية عربية” الستدراجه قاصرات واستغاللهن.

سعوديون يطالبون بحجب “تيك توك”

جنوب  أقصى  مناطق  تشهد 
ــد 21  الــســعــوديــة الــيــوم األحـ
كسوفا شمسيا حلقيا، يتزامن 
ــرة فــلــكــيــة ســنــويــة  ــاهـ ــع ظـ مـ
وهـــي تــعــامــد الــشــمــس الــتــام 
فــوق مـــدار الــســرطــان إيــذانــا 
ببدء  فصل الصيف في نصف 

الكرة األرضية الشمالي. 
الكسوف  أن  المسند  عبدهللا  القصيم  جامعة  في  الجغرافيا  أستاذ  وذكــر 
وسلطنة  اليمن  وفي  السعودية  جنوب  في  أقصى  ُيشاهد  سوف  الحلقي 
عمان. وفي قارة إفريقيا، سُيشاهد الكسوف الحلقي في الكونغو وإفريقيا 
فسيشاهده  آسيا  في  أما  وإريتريا،  وإثيوبيا  السودان  وجنوب   الوسطى 
المحيط  الظاهرة في  تنتهي  باكستان والهند والصين وتايوان، ثم  سكان 

الهادئ، حيث سيحجب القمر قرص الشمس بنسبة 99 %.

اليوم كسوف حلقي للشمس... في هذه المناطق الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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06:33
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بعض الفيروسات تحافظ على صحة الفطريات والنباتات

حلوة؟عندك    صورة 
أرسلها والنشر علينا

عبر  المشاركات  ترسل 
best-photo@albiladpress.com حلقات تحفيظ القرآن الكريم في قلعة نزوى بسلطنة عمان )تصوير أحمد السعيدي(


