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أكـثــر مــن 26 ألــف مشـاهــدة 
)02(لحفل تخرج “بيان البحريـن”

“تحيا مصر” على 
“انستغرام” ناصر بن حمد

المنامة - بنا

نشـــر ممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب مستشـــار األمن 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة على حســـاب ســـموه الشـــخصي بتطبيق “االنســـتغرام”، صورة لعاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس جمهورية مصر 
العربية عبد الفتاح السيســـي. وعلق ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
الصورة “تحيا مصر”، في إشـــارة من سموه على عمق العالقات التاريخية التي 

تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية على مر التاريخ.

0708121413

رئيس اآلسيوي ينعى “أيقونة” الكرة العراقيةالسينما التونسية على “نتفليكس”العراق يلوح بمجلس األمناستثمارات بـ 942 مليون دوالر85 % البحرنة بـ “اإلفتاء”
قال رئيس هيئة التشريع والرأي  «

القانوني المستشار نواف حمزة أن 
85 % من الكوادر بالهيئة بحرينيون 

وأن هناك أولوية لهم في تقديم 
المحاضرات القانونية وإعدادها، 

مع إمكان االستعانة مستقباًل 
بالقانونيين في الهيئات األخرى.

استقطبت البحرين استثمارات  «
مباشرة بقيمة 942 مليون دوالر 

في العام 2019، وذلك بحسب 
النسخة األحدث من تقرير 

االستثمار العالمي الصادر عن 
منظمة األمم المتحدة للتجارة 

والتنمية )األونكتاد(.

مع استمرار العملية العسكرية  «
التركية جّوا وبرًّا شمال العراق، 
قّدمت وزارة الخارجية العراقية 
أمس، مذكرة احتجاج تسلمها 

السفير التركي في البالد، وذلك 
بحسب ما أفادت وكالة األنباء 

العراقية.

في أول تعاون بين مخرجين  «
تونسيين وخدمة “نتفليكس” 

للبث التدفقي، ستعرض المنصة 
األميركية العمالقة أعماال 

سينمائية من تونس. ويتوقع بث 
الفيلم الروائي “نورا تحلم” اعتبارا 

من 25 يونيو.

نعى رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة  «
القدم النائب األول لرئيس االتحاد 
الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان 

بن إبراهيم آل خليفة أسطورة كرة 
القدم العراقية أحمد راضي، الذي 

توفي أمس  عن عمر ناهز 56 عاًما 
عقب إصابته بفيروس كورونا.

الميت يحظى بالغسل والتكفين والتجهيز والمواراة والصالة على الجنازة

عمليات دفن موتى “كورونا” شرعية وسليمة

اإلجـــراءات التـــي تقوم بها الســـلطات 
الميـــت  فـــي عمليـــات تجهيـــز ودفـــن 
ســـليمة وشـــرعية، هكـــذا خلـــص ذوو 
ضحايـــا كورونا القول في حديثهم مع 
“البالد” بعد أ ن اطلعت الصحيفة على 
كافـــة التفاصيـــل واإلجـــراءات موثقة 

من عوائلهم.
اتخـــذت  كورونـــا  جائحـــة  بـــدء  منـــذ 
علـــى  كثيـــرة  احتـــرازات  الســـلطات 
مســـتويات عـــدة وكان مـــن بيـــن هذه 
ودفـــن  تجهيـــز  طريقـــة  اإلحتـــرازات 
ضحايا كورونـــا، وأعلنت عن تعليمات 
مغايـــرة عما كان معمول به في ســـابًقا 
فـــي عمليـــات تجهيـــز ودفـــن الموتـــى 

ومآتم العزاء.
مآتـــم  إقامـــة  بمنـــع  الســـلطات  بـــدأت 

العـــزاء ودفـــن الميـــت وفـــق ضوابـــط 
عديـــدة منهـــا تشـــييع الفقيـــد وســـط 
حضـــور 20 فردا من أهاليه مع الفريق 
المخصـــص الذي أســـندت لـــه عمليات 

دفن موتى كورونا.
ونظًرا الحتمالية انتقال العدوى أثناء 

التعامل مع الجثمان خرجت السلطات 
بقـــرارات خاصـــة بعملية المـــواراة من 
ضمنها أن يجهز الميت ويغسل ويدفن 
بقبـــر على عمق نحو مترين أمام مرأى 
من فريق فني صحي وتقني وشرعي 

مع عدد من أهالي الفقيد.

 تعليمات مغايرة عن السابق في عمليات تجهيز ودفن الموتى ومآتم العزاء )أرشيفية(
شهدت سماء البحرين صباح أمس كسوفا جزئيا للشمس بدأ الساعة 7:16 
دقيقة وبلغت ذروته في الســـاعة 8:30، حيث حجب القمر ضوء الشـــمس 

بنسبة تصل إلى 75 % وانتهى الكسوف في تمام الساعة العاشرة.
وفـــي هذا الصـــدد، قال الباحث الفلكي علي الحجري، إن ظاهرة الكســـوف 
الجزئـــي للشـــمس لن تتكـــرر مجددا في هذا العقد ســـوى 3 مرات فقط كان 
اولهـــا أمـــس بتاريخ 21 يونيو 2020، وســـيكون الثاني بتاريـــخ )25 أكتوبر 

2022( والثالث بتاريخ )2 أغسطس 2027(.

شمس البحرين تنكسف 
جراء االنقالب الصيفي

بـــرك  مـــالك  مـــن  عـــدد  طالـــب 
السباحة السماح بإعادة افتتاح 
أنشـــطتها ولو بصورة محدودة، 
إثـــر الخســـائر المتفاقمـــة التـــي 
يتعـــرض لهـــا هـــذا القطـــاع مـــع 
بدء الموسم من أبريل الماضي 

ووصول ذروته هذا الشهر.
بـــرك  مـــالك  مـــن  عـــدد  ودعـــا 
الســـباحة أن يتـــم الســـماح لهم 
بتأجيـــر البـــرك لعـــدد مـــا بين 5 
أو 6 أشـــخاص يمثلـــون أفـــراد 
عائلـــة صغيـــرة كمرحلـــة أولية، 
األمـــر الـــذي يمنـــح مـــالك هـــذه 
البـــرك رمقـــا ضئيال مـــن الدخل 
قيمـــة  وتســـديد  لالســـتمرار 
الطاقـــة  وتكاليـــف  اإليجـــارات 

والحراسات والصيانة.

مطالبة بإعادة فتح 
“برك السباحة”

لـ 6 أشخاص
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)٠٦(

شكري ينتقد الدور التركي ويؤكد سعى بالده للتوافق عبر “إعالن القاهرة”

ا حازًما  أي تهديد لألمن القومي المصري والعربي سيلقى ردًّ

القاهرة ـ وكاالت

أعلن وزير خارجية مصر ســامح شــكري، أن بالده تســعى للتوافق الليبي- الليبي، من خالل “إعالن القاهرة”، لكن أي 
تهديد لألمن القومي المصري والعربي، “سيجد رد الفعل المناسب والحزم المناسب”.

فـــي  المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
تصريحـــات صحافيـــة أمـــس أن أي تهديد 
لألمـــن القومي المصري أو العربي ســـيلقى 
ردا مناســـبا، وذلـــك تعليقا علـــى التطورات 
التركـــي  والـــدور  الليبيـــة  األراضـــي  علـــى 
الداعم لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس. 
وقـــال شـــكري فـــي تصريحـــات صحافية، 
أمـــس: “أي تهديد لألمـــن المصري والعربي 
سيلقى ردا مناسبا”، مؤكًدا في الوقت ذاته 

أن الرئيـــس المصري عبد الفتاح السيســـي 
كان واضًحـــا فـــي حديثـــه حـــول ليبيا وأن 
“الخيـــار العســـكري هو الملجـــأ األخير حال 
تهديـــد األمن القومي المصـــري أو العربي”   
. وقـــال شـــكري “إن قـــراءة الوفـــاق لكلمـــة 
الرئيـــس )عبـــد الفتـــاح السيســـي( خاطئة، 
ونرجـــو أن تتحلـــى الوفـــاق بواليتهـــا فـــي 
اتفـــاق الصخيرات وعـــدم التجـــاوز... هي 

وزير خارجية مصرليست منزهة عن المساءلة”.

اعتماد يوم الطبيب يرتقي بالخدمات الصحية
الصحة في  للحكومة  الرائد  للدور  امتداد  المبادرة  الدخيل: 

المنامة - بنا

أشـــاد المديـــر العـــام لمجلـــس الصحـــة لـــدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة ســـليمان الدخيـــل، 
بقرار مجلس الوزراء برئاســـة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
باعتمـــاد يـــوم الطبيب البحريني فـــي أول أربعاء من 
شـــهر نوفمبر كل عام وتخصيص جائزة باســـم سموه 
لتكريـــم األطبـــاء البحرينيين المتميزيـــن في البحث 

العالجي والطبي.
وقـــال فـــي برقيـــة بعث بهـــا لصاحـــب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء بهـــذه المناســـبة “إننـــا فـــي مجلـــس 
الصحـــة لدول مجلس التعاون نقدر لســـموكم الكريم 
هـــذه المبادرة تأكيدا على أهمية الـــدور العظيم الذي 
يقـــوم به األطباء البحرينيين مـــن أجل صحة الوطن 

والمجتمع”.
وأكـــد أن المبادرة تأتـــي امتدادا للدور الرائد لحكومة 
والرعايـــة  الطبـــي  المجـــال  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
الصحيـــة، وأضاف “أن اعتمـــاد هذا اليوم وتخصيص 

الجائزة ســـيكون لهما األثر كبير بالمســـاهمة في ُرقي 
الخدمات الصحية ليس فقط في مملكة البحرين بل 
علـــى مســـتوى دول الخليـــج كافة”، داعيـــا هللا تعالى 
أن يحفـــظ ســـموه لمواصلـــة مســـيرة البنـــاء والتقدم 

واالزدهار.

)١٢(

أعلنت االمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم االحد أن  «
مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيعقد 

دورة غير عادية اليوم لبحث تطورات األوضاع في ليبيا.  

وأوضحت االمانة في بيان أن االجتماع الذي جاء بناء على طلب 
من مصر سيكون برئاسة المسؤول عن الشؤون الخارجية 

بسلطنة عمان وعبر تقنية االتصال المرئي.

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم لبحث التطورات في ليبيا

)١٢(
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 علي الفردان

ليلى مال اهلل | تصوير رسول الحجيري

 علوي الموسوي

أعلـــن الرئيـــس التنفيـــذي للمؤسســـة العامة 
لجســـر الملـــك فهـــد عمـــاد المحيســـن، عـــن 
للدفـــع اإللكترونـــي عـــن  التحـــول  مشـــروع 
طريـــق بطاقات البنـــوك وغيرها بـــدل الدفع 
نقًدا عند عبور الجسر، مشيًرا إلى أنه سيتم 

االنتهـــاء مـــن المرحلـــة األولـــى فـــي الشـــهر 
المقبل.

وشـــهدت مرافق جســـر الملك فهد تعديالت 
أزمـــة  بســـبب  الســـفر  تعليـــق  فتـــرة  أثنـــاء 
فيـــروس كورونـــا، مـــا ســـهل مـــن عمليـــات 
الصيانة والتحسين التي تقوم بها المؤسسة 

المسؤولة عن الجسر.

التحول للدفع اإللكتروني على جسر الملك فهد
زينب العكري

“لن نغادر”... معلمون ينتفضون أمام برلمان إيران
دبي ـ العربية نت

اجتمـــع معلمـــو صفـــوف محـــو األميـــة والمدارس 
الخاصـــة فـــي إيـــران، صبـــاح األحـــد، أمـــام مبنى 
البرلمـــان في طهران للمطالبة بإلغاء قرار برلماني 
يســـتثنيهم مـــن التعيين ودفع رواتبهـــم المتأخرة 

وشمولهم بالتأمين الصحي.
وتداول ناشـــطون مقاطع تظهر أعداًدا كبيرة من 

المعلميـــن وهـــم يهتفون: “لن نغـــادر حتى نحصل 
على حقوقنا”.

كمـــا قـــال المحتجون إنه بالرغم مـــن نقص الكادر 
وزارة  ترفـــض  البـــالد  مســـتوى  علـــى  التعليمـــي 

التربية والتعليم توظيفهم.
إلـــى ذلـــك اشـــتكوا مـــن ظـــروف عملهم القاســـية 
للغايـــة دون تأميـــن صحـــي واحتســـاب أجورهـــم 

بالســـاعات وبثمن بخس ال يؤمن قـــوت عوائلهم، 
حيـــث وصـــف بعضهم هـــذا الوضع بأنـــه “عبودية 

جديدة”.
فـــي  اتســـعت  االحتجاجـــات  رقعـــة  أن  يذكـــر 
الىونـــة األخيرة في إيران بســـبب تدهـــور الوضع 
االقتصـــادي، حيث لـــم تتمكن الحكومـــة من دفع 

رواتب الموظفين على مدى أشهر.

سمو رئيس الوزراء



الرفاع - القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة في 
القيـــادة العامـــة أمـــس، رئيســـة 
بنـــت  فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس 
عبـــدهللا زينـــل، وذلـــك بحضـــور 
الفريـــق  الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر 
حســـن  بـــن  عبـــدهللا  الركـــن 

النعيمي.
القائـــد  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــال 
البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام 
برئيســـة مجلس النـــواب، حيث 

تـــم اســـتعراض أوجـــه التعـــاون 
والتنســـيق القائم بين قوة دفاع 

البحرين ومجلس النواب.
حضر اللقاء مدير ديوان القيادة 
حســـن  الركـــن  اللـــواء  العامـــة 
محمـــد ســـعد، ومســـاعد رئيـــس 
هيئـــة األركان لإلمداد والتموين 
يوســـف  بحـــري  الركـــن  اللـــواء 
أحمد مـــال هللا، ورئيس القضاء 
العسكري رئيس محكمة التمييز 
حقوقـــي  اللـــواء  العســـكرية 

يوسف راشد فليفل.

بحث التنسيق بين “قوة 
الدفاع” ومجلس النواب

ــط بـــيـــن بــلــديــنــا ــربـ ــدة تـ ــ ــي ــ ــة وط ــ ــوي ــ ــات أخ ــ ــاق ــ ع

“تحيا مصر” على انستغرام ناصر بن حمد

نشـــر ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشـــئون الشباب مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
حســـاب ســـموه الشـــخصي بتطبيق 
“االنســـتغرام”، صـــورة لعاهـــل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة، ورئيس جمهورية 
مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وعلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة على الصـــورة “تحيـــا مصر”، 
فـــي إشـــارة مـــن ســـموه علـــى عمـــق 
تربـــط  التـــي  التاريخيـــة  العاقـــات 
مملكـــة البحريـــن بجمهوريـــة مصـــر 

العربية على مر التاريخ.

 وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة  آل 
ترتبـــط بعاقات أخويـــة وطيدة مع 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة، 
اســـتمرار  أهميـــة  ســـموه  مؤكـــًدا 
التعـــاون المشـــترك بما يعـــود بالخير 
والمنفعـــة علـــى البلديـــن والشـــعبين 

الشقيقين.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة بدور الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي فـــي تقوية العاقـــات بين 
البلديـــن الشـــقيقين بمـــا تصـــب في 
عاقاتهمـــا  وتعـــزز  البلديـــن  صالـــح 
الوثيقـــة معرًبـــا ســـموه عـــن اعتزازه 
بعمق العاقـــات البحرينية المصرية 

في شتى المجاالت.

المنامة- بنا

االثنين 22 يونيو 2020 - 30 شوال 1441 - العدد 4269

أكثر من 26 ألف مشاهدة لحفل تخرج “بيان البحرين”
ــا ــورونـ ــدي فـــيـــروس كـ ــحـ ــهــمــة فـــي ظـــل تـ تــقــديــم صـــــورة مــل

اإلعـــام  وســـائل  مختلـــف  تابعـــت 
تخـــرج  حفـــل  والعالميـــة  المحليـــة 
مدرســـة بيـــان البحريـــن لهـــذا العـــام 
حقـــق  إذ   ،2020  -  2019 الدراســـي 
أعلـــى نســـبة مشـــاهدة وصلـــت إلـــى 

26,670 ألف مشاهدة. 
وكان الحفـــل موضع اهتمـــام عالمي 
واســـع على األصعدة كافة، وأشادت 
وســـائل اإلعـــام المحليـــة والعربيـــة 
والعالميـــة، مثل: “العربيـــة”، “الحرة”، 
“السعودية”، “دير شـــبيغل األلمانية”، 
“فرانـــس برس”، “صحيفـــة الغارديان 
اإللكترونية  “الجريـــدة  البريطانيـــة”، 
والبريطانيـــة”،  الفلبينيـــة  الروســـية، 
وغيرهـــا،  العربيـــة”  إن  إن  “ســـي 
باألســـلوب المنفـــرد الـــذي تميزت به 
مدرســـة بيـــان البحريـــن فـــي حفـــل 

تخرج هذا العام.
وتمكنت المدرسة من تحويل تحدي 
جائحـــة كورونـــا إلـــى فرصـــة نوعية 
إلطـــاق عنـــان اإلبـــداع، عبـــر إقامـــة 
حفـــل تخـــرج مميز التـــزم بإجراءات 
واإلجـــراءات  االجتماعـــي  التباعـــد 
الوقائيـــة، مـــع منح الطلبـــة وأهاليهم 
فرصـــة تاريخيـــة لاحتفـــال بحفـــل 
تخرجهـــم بطريقة حصدت إشـــادات 

واسعة من مختلف أنحاء العالم.

حلبـــة  فـــي  المميـــز  الحفـــل  وأقيـــم 
البحريـــن الدوليـــة للفورمـــوال واحد، 
الفعاليـــات  مـــن  بسلســـلة  وامتـــاز 
التخريـــج  طريقـــة  فـــي  المبتكـــرة 
والتكريـــم، اختتمت بعـــرض لأللعاب 

النارية نال استحسان الجميع.
إن حفل تخرج مدرسة بيان البحرين 
لهذا العام قدم صورة ملهمة في ظل 

تحدي فيروس كورونا، ورســـم آمال 
الخريجيـــن وأحامهم، لهذه اللحظة 
التـــي يترقبهـــا الجميـــع، ليتكلـــل فيه 
نجاحهـــم وتفوقهـــم بعدمـــا تمكنـــت 
التطـــورات  تطويـــع  مـــن  المدرســـة 
التكنولوجيـــة، وآخر مـــا وصلت إليه 
فـــي تخليـــد قصـــة نجـــاح بحرينيـــة 
كورونـــا  جائحـــة  ظـــل  فـــي  أخـــرى 

وانتشارها العالمي.
وسيبقى حفل تخرج مدرسة البيان، 
الـــذي مكـــن عوائـــل وأســـر 82 طالًبـــا 
أبنائهـــم،  بنجاحـــات  االحتفـــال  مـــن 
المزيـــد  تحقيـــق  نحـــو  أكبـــر  دافعـــا 
المســـيرة  لمواصلـــة  المنجـــزات  مـــن 
مملكـــة  فـــي  والتعليميـــة  التربويـــة 

البحرين.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اعتمـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
ماجد النعيمي قراًرا بالترخيص 
للمرحلـــة الثانوية )الصفوف 10، 
 Alia عاليـــة  بمدرســـة   )12  ،11

.School
علـــى  القـــرارات  ونصـــت   
التعليميـــة  المؤسســـات  التـــزام 
المرســـوم  بأحـــكام  الخاصـــة 
بقانـــون رقـــم )25( لســـنة 1998 
التعليميـــة  المؤسســـات  بشـــأن 
والتدريبيـــة الخاصـــة والقرارات 
الصـــادرة تنفيـــًذا لـــه، والقوانين 
الســـارية فـــي مملكـــة البحريـــن، 
وكافـــة القرارات الصادرة تنفيًذا 
لها، والقواعـــد واألنظمة المقررة 
قانونـــًا، بمـــا فـــي ذلـــك الحصول 
قبـــل  الـــوزارة  موافقـــة  علـــى 
تعيين أعضاء الهيئتين اإلدارية 
والتعليميـــة، وااللتـــزام بتطبيـــق 
عليهـــا  وافقـــت  التـــي  المناهـــج 
الـــوزارة، وعدم تغييرهـــا إال بعد 
الحصـــول علـــى موافقـــة كتابية 

منها.
كذلـــك تنفيـــذ برنامـــج تدريبـــي 
للمعلميـــن إلطاعهـــم علـــى أهم 
التربويـــة،  المســـتجدات  وآخـــر 

وااللتـــزام بالطاقة االســـتيعابية 
لمبنـــى المدرســـة وعـــدم رفعهـــا 
إال بعـــد الحصـــول علـــى موافقة 
وتجهيـــز  الـــوزارة،  مـــن  كتابيـــة 
قسم المرحلة الثانوية بما يتفق 
والمتطلبـــات التربويـــة الحديثة 
مـــن المواد واألجهزة والوســـائل 
والكتـــب  المتطـــورة  التعليميـــة 
والتجهيـــزات  والمطبوعـــات 
الرســـوم  واســـتيفاء  األخـــرى، 
الدراســـية المعتمـــدة من الوزارة 
وعـــدم رفعهـــا أو إضافة رســـوم 
أخـــرى إال بعـــد الحصـــول علـــى 
موافقـــة كتابيـــة منهـــا، واتخـــاذ 
كافـــة االحتياطـــات التي تضمن 
أمن وسامة الطلبة والموظفين 

أثناء تواجدهم في المدرسة.

الترخيص للمرحلة الثانوية لـ “عالية الخاصة”

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

جمعيـــة  رئيســـة  هنـــأت 
الصحفييـــن البحرينيـــة عهديـــة 
السيد وأعضاء مجلس اإلدارة، 
قرينـــة العاهل رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
بمناســـبة  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم 
اختيـــار المجلـــس األعلى للمرأة 
لنيـــل )الجائـــزة الفخريـــة للتميز 
األســـرة  رعايـــة  مجـــال  فـــي 
مـــن  المقدمـــة   )2020 العربيـــة 
الشـــبكة اإلقليميـــة للمســـؤولية 

االجتماعية.
فخرهـــا  عـــن  الســـيد  وأعربـــت 
اختيـــار  بمناســـبة  واعتزازهـــا 

المجلـــس األعلـــى للمـــرأة لنيـــل 
هـــذه الجائزة، مشـــيدًة بالجهود 
المبذولـــة في المجلـــس األعلى 
المـــرأة  وتقـــدم  لدعـــم  للمـــرأة 

البحرينية في المجاالت كافة.
مؤشـــًرا  الجائـــزة  هـــذه  وتعـــد 
إيجابيـــا لقياس نتائـــج الخطط 
التـــي  المدروســـة  الوطنيـــة 
اتخذهـــا المجلس األعلى للمرأة 
أن  مؤكـــدة  ســـموها،  بقيـــادة 
تلـــك اإلنجـــازات المتتالية تعود 
بفضـــل دعم وتوجيهـــات قرينة 
العاهـــل صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 

خليفة.

رئيسة “الصحفيين” تهنئ سمو األميرة سبيكة

ماجد النعيمي



منــذ أن تولــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، رئاســة الحكومــة وهو يضع 
المواطنين نصب عينيه، من خالل مرتكزين مهمين في حياتهم، وهما: الصحة واألمن، لذلك كان عمل سموه الدؤوب 
هــو إرســاء قواعــد النهــوض بهمــا وتطويرهما، لتحقيــق الصحة العامــة، واألمن والســالم للجميع مســخرا كل الموارد 
المتاحــة لتحقيقهمــا، مؤطــرا هدفــه لتحقيق التنمية المســتدامة للمجتمع، واالنطالق بها نحو العالميــة، وكلنا يعلم ما 
بذله ســموه لتحقيق هذا المجال، وكيف كرس ســموه وقته وجهده لدعم قطاع الصحة وتطويره واالرتقاء به ودعم 
برامجــه وميزانايتــه فــي التنميــة البشــرية وفي التعليــم العالي المتخصص فــي أرقى جامعات العالــم و في التدريب 
وألتأهيــل والتمكيــن، وهــذا الجيــش األبيــض هو صناعة خاصة عليها بصمة ســموه فقط فــي كل أوجهها، وهو اليوم 
وعندما جاء دوره، قام به على أفضل وجه، فبجهوده وقدرته تمكنت البحرين من التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ولقـــد كان لمباركـــة صاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس الـــوزراء، باعتماد يوم 
للطبيـــب البحرينـــي فـــي أول أربعاء 
من نوفمبر مـــن كل عام، وتخصيص 
جائزة باســـم ســـموه لتكريم األطباء 
البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي البحث 
العالجـــي والطبـــي، يعكس اســـتمرار 
الدعـــم والرعايـــة التـــي يحظـــى بهـــا 
الـــكادر الطبـــي في ظل العهـــد الزاهر 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
يحملـــه  الـــذي  واالعتـــزاز  والفخـــر 
ســـمو رئيس الـــوزراء للكوادر الطبية 
الكبيـــر،  اإلنســـاني  عطائهـــم  نظيـــر 
والتضحيات الوطنية المســـتمرة لهم 
في المرحلـــة الحالية لتوفير الرعاية 
الصحيـــة وعالج المرضـــى والحفاظ 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن 
كورونـــا  فيـــروس  مـــن  وحمايتهـــم 
المســـتجد، والذين أكدوا بدورهم أن 
هذه الخطوة ســـتمثل محطة وطنية 
لالحتفـــاء بكل ما يقدمه األطباء من 
عمٍل وجهـــود في مختلـــف الظروف 

والتحديات.
البحرينييـــن  األطبـــاء  وقفـــة  إن 

المشـــرفة خـــالل الظـــروف الصحيـــة 
مملكـــة  تعيشـــها  التـــي  االســـتثنائية 
البحريـــن بســـبب جائحـــة فيـــروس، 
تعكس أسمى معاني البذل والتفاني 
الجميـــع،  ســـالمة  علـــى  والحـــرص 
إذ إنهـــم شـــكلوا خـــط الدفـــاع األول 
عـــن صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، 
لخدمـــة  بالنهـــار  الليـــل  ويواصلـــون 

مملكة البحرين في هذه الظروف.
العالميـــة  لالشـــادات  كان  ولقـــد 
الرائـــع،  األثـــر  للخطـــوة  والمحليـــة 
وتجلـــى ذلك في موقف المدير العام 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة تيدروس 
رحـــب  إذ  غيبرييســـوس،  أدهانـــوم 
المدير العام للمنظمة بمبادرة ســـموه 
التي تجسد معاني التقدير والتكريم 

للعامليـــن فـــي القطاع الصحـــي، وما 
محاربـــة  فـــي  جهـــود  مـــن  يبذلونـــه 
جائحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد، 
معربـــا عن اعتزازه وفخره بمشـــاركة 
االحتفـــاء  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
الصحـــي،  القطـــاع  فـــي  بالعامليـــن 
تقديـــرا لجهودهـــم مـــن أجـــل عالـــم 
أفضـــل للبشـــرية في مختلـــف أنحاء 

العالم. 
ونزه غيبرييســـوس إلى أن مثل هذه 
لتقديـــر وتكريـــم األطبـــاء  الخطـــوة 
والعاملين في القطاع الصحي تحمل 
هات اإليجابية التي  العديد من التوجُّ
ســـتجني منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
ثمارهـــا عمـــا قريب ليس فـــي مملكة 
البحرين فحسب، وإنما على مستوى 
اإلقليـــم كله، مؤكـــًدا أثرهـــا وصداها 
مختلـــف  تحفيـــز  فـــي  اإليجابييـــن 
دول اإلقليم كي تحـــذو حذو مملكة 
البحريـــن في تكريم األطباء وســـائر 
العاملين في المجال الصحي وتقدير 
جهودهـــم الكبيرة فـــي الحفاظ على 

صحة البشر والمجتمعات.
إن هـــذه القـــرارات تنبـــع مـــن إيمـــان 
سموه بأهمية الرسالة النبيلة والدور 
الـــذي يقوم بـــه االطبـــاء البحرينيون 

فـــي الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة 
المواطنين والمقيميين من أجل بناء 
وطن متطـــور، وتهدف هذه الخطوة 
إلى ترسيخ أسس مستقبلية لتطوير 
هذه المهنـــة وتحفيـــز المنتمين إليها 
لمواصلة العطـــاء والجهد وتكريمهم 
جهودهـــم  نظيـــر  الالئـــق  بالشـــكل 
المتميـــزة، والجهـــود المضنيـــة التـــي 
علـــى  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن  يبذلونهـــا 
البحريـــن،  فـــى  العامـــة  الصحـــة 
خصوصـــا منـــذ بداية أزمـــة فيروس 
كورونا و بما يســـهم في دعم مسيرة 

اإلنجازات التنموية والحضارية. 
ليس من المستغرب على سموه هذه 
المبادرة الكريمة لتكريم فئة األطباء 
الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل 

الحفـــاظ علـــى الوطـــن، مـــا يجعلهـــم 
يستحقون هذا التكريم المشرف من 
رجل دولة بحجم ومقام سمو األمير 
خليفـــة بن ســـلمان، بما يـــدل على ما 
يتمتع به ســـموه مـــن بعد نظر وإلمام 

باألمور القيادية.
الكريـــم  اإلعـــالن  هـــذا  القـــى  كمـــا 
صـــدى إيجابيـــا قويـــا فـــي أوســـاط 
خصوصـــًا  البحرينـــي،  المجتمـــع 
األطباء وذويهم، تقديرا وعرفانا لما 
يقدمه هـــؤالء األبطال مـــن بطوالت 

وتضحيات في الصفوف األمامية. 
البحرينـــي  الطبيـــب  وصـــول  إن 
للجوائـــز  وحصـــده  العالميـــة،  إلـــى 
وتفوقـــه  التقديريـــة،  والشـــهادات 
بالعديـــد مـــن التخصصـــات أســـهمت 

بتحقيق مثل هـــذه المبادرة النوعية 
من لدن ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
والتي تشـــير الـــى التقديـــر الجم من 
العاليـــة  لكفاءاتهـــم  الكريـــم  ســـموه 
الوظيفـــي  وإبداعهـــم  وخبراتهـــم 
لتكـــون عامـــل تحفيـــز لخلـــق أجواء 

تنافسية متعددة.
كمـــا عبرت المبادرة عن مدى تقديره 
لهـــذه المهنة النبيلة وتأتي اســـتكماالً 
فـــي  اإلنســـانية  ســـموه  لمبـــادرات 
اســـتطاعت  إذ  المجـــاالت،  مختلـــف 
البحريـــن أن تلفـــت أنظـــار العالـــم لها 
مـــن خالل أليـــة تعاملهـــا االخيرة مع 
جائحة كورونا وهو ما جعل البحرين 

محل إشادة دولية.
هذا باإلضافة إلى مســـاندة الســـلطة 
التشـــريعية للقطـــاع الطبـــي وتقديم 
مختلـــف أوجـــه الدعـــم الالزمـــة مـــن 
خـــالل التشـــريعات القانونيـــة التـــي 
تسهم فى تطوير وتنمية هذه المهنة 
العهـــد  النبيلـــة فـــي ظـــل  االنســـانية 

الزاهر لصاحب الجاللة الملك.
إن هـــذه التوجيهـــات تعكـــس مـــدى 
حـــرص واهتمـــام الحكومـــة برئاســـة 
ســـمو رئيس الـــوزراء برعاية القطاع 
تكـــون  ولـــن  وتكريمهـــم،  الصحـــي 
المبـــادرة األخيـــرة، فرئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، عودنـــا علـــى 
أن نكـــون مخلصين للمملكـــة وملكها 

وشعبها وما هذا عنه ببعيد.
والدانـــي  القاصـــي  ويقولهـــا  نقـــول 
البحريـــن  شـــعب  كل  لكـــم  ويقولهـــا 
ســـيدي صاحـــب الســـمو ادامـــك هللا 
وحفظك لنا وللمملكة من كل ســـوء، 

ودام عزك يا باني نهضة البحرين.

سمو رئيس الوزراء

قراءة في أبجديات تكريم سمو رئيس الوزراء لألطباء
ــام األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان الكـــوادر الطبيـــة ــا يكـــرم رجـــل دولـــة بحجـــم ومقـ عندمـ

أكبر داللة لما 
يتمتع به سموه 

من استشراف 
للمستقبل وحنكة 

باألمور القيادية

local@albiladpress.com03

دينا بنت راشد تستعرض دور “األعلى للمرأة” بإدارة األزمات
فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  شـــارك 
“ملتقى وجائزة المســـؤولية المجتمعية 
علـــى  أقيـــم  الـــذي  العربيـــة”،  لألســـرة 
مـــدى يوميـــن في الفتـــرة مـــن 20 - 21 
يونيـــو 2020 تحـــت عنوان “مســـؤولية 
اســـتقرار األســـرة العربيـــة فـــي مرحلـــة 
مـــا بعـــد جائحـــة كورونـــا أطـــر وأدوار”، 
منظمـــة  مـــن  كل  الملتقـــى  وبتنظيـــم 
اإلقليميـــة  والشـــبكة  العربيـــة،  األســـرة 
واالتحـــاد  االجتماعيـــة،  للمســـؤولية 

الدولي للمسؤولية المجتمعية.
وأثناء جلسة العمل األولى، استعرضت 
القائـــم بأعمـــال مســـاعد األميـــن العـــام 
للمجلـــس الشـــيخة دينـــا بنت راشـــد آل 
خليفـــة دور المجلـــس األعلى للمرأة في 
سرعة االستجابة لما تمر به المملكة من 
ظروف اســـتثنائية ومواكبـــة لألحداث، 
اختصاصاتـــه  منطلـــق  مـــن  كان  الـــذي 

فـــي  العامـــة  السياســـة  اقتـــراح  فـــي 
مجـــال تنميـــة وتطويـــر شـــؤون المـــرأة 
لنهـــوض  الوطنيـــة  للخطـــة  وتنفيـــًذا 
المـــرأة البحرينيـــة المبنية على أســـاس 
استشـــراف المســـتقبل واالســـتعداد لـــه 
واالســـتباقية والمرونـــة فـــي التخطيط 
والتنفيـــذ وإدارة المخاطـــر والتحديات 
مع االعتماد على آليات مبتكرة مرتبطة 

المعرفـــة  وإدارة  الرقمـــي  بالتحـــول 
والتكنولوجيا.

وأشـــارت أثنـــاء مشـــاركتها عـــن بعد في 
هذا الملتقى إلى دور المجلس في تعزيز 
العمـــل بيـــن فئـــات المجتمع بـــروح فريق 
البحريـــن الواحـــد، بالتعـــاون مـــع العديد 
من مؤسســـات القطاعـــات المختلفة عبر 
إطـــالق حملة “متكاتفين.. ألجل ســـالمة 

البحرين”، كاســـتجابة الحتياجات المرأة 
واألســـرة البحرينيـــة الطارئـــة فـــي رفـــع 
جاهزيـــة األســـر والتأقلـــم مـــع الظـــروف 
الوطنيـــة  للجهـــود  ودعًمـــا  الراهنـــة، 
المتناميـــة علـــى األصعـــدة كافـــة لضمان 
اســـتمرارية وفاعليـــة األداء المؤسســـي 
الرسمي، وبهدف تقديم كل ما يلزم لدعم 
ومســـاندة المـــرأة البحرينيـــة، خصوًصـــا 
االســـتقرار  لتحقيـــق  ألســـرتها  المعيلـــة 
النفسي واالجتماعي لجميع أفراد األسرة 
وتعزيـــز الثقافة المجتمعيـــة الواعية في 
لالرتقـــاء  المتاحـــة  الخيـــارات  توظيـــف 
النفســـية،  الصحيـــة،  الحيـــاة  بجوانـــب 
االجتماعيـــة والبيئيـــة، بمـــا ينعكس على 
األســـرة والمجتمـــع،  رفـــع جـــودة حيـــاة 
معتبـــرة هـــذا التجمـــع االفتراضي فرصة 
للتعريـــف بجهود مملكـــة البحرين عموما 
مواجهـــة  فـــي  خصوصـــا،  والمجلـــس 

الجائحة على المستوى الدولي. 
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المنامة - بنا

عقـــدت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة اجتماعا 
مرئيـــا مع إدارة التقويـــم والرقابة البيئية 
بالمجلـــس األعلـــى للبيئـــة؛ لمناقشـــة عدد 
منـــع  فـــي  المســـتجدة  المواضيـــع  مـــن 
القابلـــة  غيـــر  البالســـتيكية  المنتجـــات 
للتحلـــل؛ لمتابعة تطبيـــق المرحلة الثانية 
مـــن القرار الـــوزاري رقم 11 لســـنة 2019 
الخاص بإصدار الالئحة الفنية للمنتجات 
البالســـتيكية، وهي تطبيـــق الرقابة على 
حزمـــة أخرى مـــن المنتجات تتلخص في 
منـــع اســـتيراد وتصنيـــع منتجات “ســـفرة 
المائدة” البالستيكية غير القابلة للتحلل، 
للحد من التلوث البالســـتيكي وتداعياته 

السلبية على البيئة.
وأوضـــح مدير إدارة الفحص والمقاييس 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
علـــي شـــبر أن انعقـــاد هذا االجتمـــاع عبر 

تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، يأتـــي لمتابعـــة 
مســـتجدات البرنامـــج الرقابي المشـــترك 
بين وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
والمجلـــس األعلى للبيئة علـــى المنتجات 
االجتمـــاع  أجنـــدة  وأن  البالســـتيكية، 
جاهزيـــة  مـــن  التأكـــد  أهميـــة  ناقشـــت 
المـــوردة  والشـــركات  المحليـــة  المصانـــع 
القـــرار  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  لتطبيـــق 
الـــوزاري رقـــم 11 لســـنة 2019، الذي من 

المقـــرر أن يدخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي 25 
يوليو المقبل. 

المحليـــة  المصانـــع  علـــى  وســـيحتم 
والشـــركات المـــوردة فـــي الفتـــرة المقبلة 
تصنيع وتوريد منتجات “مائدة الســـفرة” 
القابلة للتحلـــل، وكذلك تطبيق متطلبات 
نظـــام اإلدارة البيئيـــة “ISO 14001” على 
خطـــوط إنتـــاج المنتجـــات البالســـتيكية 

القابلة للتحلل.

يــولــيــو ــي 25  فـ ــفــيــذ  ــتــن ال ــز  ــي ح ــرار  ــ ــق ــ ال ــول  ــ دخـ
مناقشة مستجدات استخدام البالستيك القابل للتحلل

المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  أعلنـــت 
والسياحة عن تعاونها مع كل من برنامج 
تطوير القانون التجاري “CLDP” التابع 
وجامعـــة  األميركيـــة  التجـــارة  لـــوزارة 
البحريـــن، لتطوير برنامـــج وطني يعزز 
نظـــام االبتـــكار فـــي البحريـــن، ويبنـــي 
قـــدرات المؤسســـات األكاديمية ويرفع 
الناشـــئة  المؤسســـات  تنافســـية  مـــن 
والصغيـــرة والمتوســـطة فـــي األســـواق 
ذلـــك  المحليـــة واإلقليميـــة والعالميـــة، 
بتمويـــل مـــن مبـــادرة الشـــراكة الشـــرق 
الخارجيـــة  لـــوزارة  التابعـــة  أوســـطية 

األميركية. 
ويأتـــي هـــذا التعـــاون فـــي إطـــار إدراج 
مجلـــس تنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة مهمة تعزيز االبتكار ضمن 
خطتـــه الخمســـية الهادفـــة إلـــى تعزيـــز 
بيئـــة ريـــادة األعمـــال، وتنميـــة قطـــاع 

والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
محـــوًرا  لـــه  الـــذي خصـــص  والناشـــئة، 
“البحـــث  مبـــادرة  وضمّنـــه  مســـتقاًل 
والتطوير ودعـــم االبتكار”، مشـــيًرا إلى 
أن هـــذا التعـــاون يعـــد تجســـيًدا لرؤيـــة 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030 فـــي بنـــاء 
اقتصـــاد وطنـــي قائـــم علـــى المعرفـــة، 
ويمتـــد باعتبـــاره واحـــًدا مـــن محركات 
النمـــو االقتصادي، بإســـهامه في توفير 

فـــرص عمـــل نوعيـــة، ورفع الصـــادرات، 
وجذب الشـــركات األجنبية ذات القيمة 
المضافـــة العالية، إضافـــة إلى دوره في 
دعم الشـــباب البحريني الناشئ وتوفير 
بيئـــة جاذبة الحتضان هـــذه االبتكارات 

وترويجها تجارًيا.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وقـــال 
“نطمـــح  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
مـــن خـــالل هـــذا التعـــاون إلـــى الربـــط 
والقطاعـــات  األكاديمـــي  القطـــاع  بيـــن 
فـــي  والخدميـــة  الصناعيـــة  اإلنتاجيـــة 
البحريـــن، وإلـــى بنـــاء عالقـــات قويـــة 
مـــن  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات  بيـــن 
ورواد  الناشـــئة  والمؤسســـات  جهـــٍة، 
األعمـــال المبتكريـــن مـــن جهـــٍة أخـــرى، 
ذلـــك لما يتملكه هذا البرنامج من خبرة 
كبيـــرة فـــي مجـــال دعـــم االبتـــكار إلـــى 
جانـــب مـــوارده األخـــرى مـــن الخبـــراء 

واالستشاريين المتخصصين”.

 زايد الزياني 

التكنولوجيا البحرين لنقل  “الصناعة” تتعاون مع “CLDP” وجامعة 
تطوير برنامج وطني يعزز نظام االبتكار

 بدور المالكي

 المنامة - بنا

أنـــاب قائـــد خفر الســـواحل، آمر الشـــؤون اإلداريـــة بقيادة 
خفر الســـواحل الفتتـــاح دورة األمـــن التخصصي البحري 
الثانية عشـــرة، حيث أوضح أهدافهـــا ومخرجاتها و التي 
تأتي في إطار الخطة الســـنوية لرفع كفاءة منتســـبي خفر 

السواحل.
ومـــن المقـــرر، عقد الدورة علـــى مدى 11 أســـبوعا، بجناح 
التدريـــب البحـــري، حيث تنقســـم إلـــى مرحلتيـــن: األولى 
نظريـــة، وتشـــمل البحث والتحري، الوعي األمني، مســـرح 
الجريمة، قانون اإلجـــراءات الجنائية، قانون قوات األمن 
العام، قانون العقوبات، فيما تتضمن المرحلة الثانية وهي 
عملية، معاينة مســـرح الجريمة، اعتراض وتفتيش السفن 

ومكافحة التهريب، فك وتركيب السالح والرماية.
ويشـــارك في الـــدورة عدد من ضباط الصف من منتســـبي 
قيـــادة خفـــر الســـواحل، حيـــث تـــم األخـــذ فـــي االعتبـــار، 
اإلجـــراءات االحترازية للحد من انتشـــار فيروس كورونا، 
والتأكد من االحتياطـــات الالزمة ومراعاة تطبيق التباعد 
االجتماعي. حضر االفتتاح آمر جناح التدريب البحري مع 

رؤساء فروع التدريب.

بدء دورة األمن التخصصي 
البحري وتستمر 11 أسبوعا



شـــهدت ســـماء البحريـــن صبـــاح أمـــس األحد 
كسوفا جزئيا للشمس بدأ الساعة 7:16 دقيقة 
وبلغت ذروته في الســـاعة 8:30، حيث حجب 
القمر ضوء الشـــمس بنســـبة تصـــل إلى 75 % 

وانتهى الكسوف في تمام الساعة العاشرة.
وفـــي هذا الصـــدد، قـــال الباحـــث الفلكي علي 
الحجري، إن ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس 
لن تتكرر مجددا في هذا العقد ســـوى 3 مرات 
فقـــط كان اولها أمس بتاريخ 21 يونيو 2020، 
وســـيكون الثانـــي بتاريـــخ )25 أكتوبـــر 2022( 

والثالث بتاريخ )2 أغسطس 2027(. 
وذكـــر أن ســـماء البحريـــن شـــهدت والدة قمـــر 
شهر ذي القعدة أثناء مراحل الكسوف الجزئي 

صباح أمـــس وذلك في تمام الســـاعة )08:25( 
صباحـــا، وهـــو مـــن االقترانـــات المرئيـــة للعين 

المزودة النظارات الخاصة بالكسوف.
للعيـــن  القعـــدة ســـهل  هـــال ذو  وأوضـــح أن 

المجـــردة بشـــرط صفـــاء الجـــو مســـاء اليـــوم 
ســـيناريو  ليكـــون   ،2020 يونيـــو   22 االثنيـــن 
غرة شـــهر ذو القعـــدة اليوم للتقاويـــم الفلكية، 
لمعتمـــدي   2020 يونيـــو   23 الثاثـــاء  وغـــدا 

الرؤيـــة العينيـــة. وأشـــار الحجـــري إلـــى أنهـــا 
التجربة األولى لبث كســـوف الشـــمس الجزئي 
فـــي البحرين بســـبب جائحة كورونا من خال 
المختلفـــة،  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

ولتحقيـــق أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن المتابعيـــن 
والمهتميـــن لهـــذه الظاهـــرة وعـــدم حرمانهـــم 
مـــن رصد هذه الظاهرة المميـــزة رغم األجواء 

الحارة.

شـــمس البحريـــن تنكســـف جـــراء االنقـــاب الصيفـــي
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ا  شـــهد أمـــس األحـــد دخـــول فصـــل الصيـــف فلكيًّ
بشـــكل رســـمي، وهو يعـــد األطول نهـــاًرا واألقصر 
لياً خال العام، وسيبدأ الليل يطول على حساب 
النهـــار بشـــكل تدريجـــي، ووصلت ســـاعات النهار 
أمس إلى 13 ساعة و47 دقيقة، أما الليل فبلغ 10 

ساعات و13 دقيقة.
اســـتمرار  الجويـــة  األرصـــاد  مواقـــع  وتوقعـــت 
هبـــوب رياح البوارح الشـــمالية ومـــع دخول فصل 
الصيـــف فلكيـــا واســـتمرارها طيلة أســـبوع وذلك 
لتأثـــر منطقة الخليـــج العربـــي بالمنخفض الجوي 
الصيفـــي في باد الشـــام والعراق، وتســـتمر رياح 
البـــوارح الشـــمالية الملطفـــة للجو طيلة األســـبوع 
فتنشـــط نهاًرا بهبات نشـــطة أحيانا قوية السرعة.  
وحســـب النموذج األوروبـــي لألرصـــاد والتنبؤات 
الجويـــة فان البحرين ستشـــهد انخفـــاض درجات 
الحرارة بدًءا من اليوم االثنين ويســـتمر انخفاض 
درجـــات الحـــرارة عـــدة أيام مـــع اســـتمرار الرياح 

المثير لألتربة والغبار في المناطق المفتوحة.

بدء الصيف والبوارح تلطف 
الحرارة طيلة األسبوع

االثنين 22 يونيو 2020 - 30 شوال 1441 - العدد 4269

تابـــع عشـــرات المهتميـــن مـــن الكـــودار الطبيـــة والنزالء فـــي محجـــر الحد الصحـــي ظاهرة 
الكســـوف الجزئـــي أمـــس الذي بدأ في الســـاعة 7:16 وبلغ ذروته في الســـاعة 8:30 وانتهى 
الكســـوف في تمام الساعة العاشرة. وشهدت ســـماء البحرين صباح أمس ظاهرة الكسوف 
الجزئي للشمس، حيث حجب القمر 75 % من ضوء الشمس. ووزعت المحافظة الشمالية 

نظارات رصد الكسوف على الكوادر الطبية واالمنية و فرق المتطوعين ونزالء المحجر.

الكوادر الطبية ونزالء “محجر الحد” يرصدون ظاهرة كسوف الشمس

ليلى مال اهلل | تصوير عبدالجليل الشاخوري

أيمن يعقوب | تصوير رسول الحجيري

إنا هلل وإنا إليه راجعون

يتقدم  أعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية 

وكافة منتسبي الجمعية

بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى

عائلة الفقيد الوجيه

السيد مهدي السيد كاظم
عميد العقاريين

 وعموم عائلته الكريمة

 سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

الكوادر الطبية ونزالء محجر الحد يرصدون ظاهرة كسوف الشمس
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الدمستاني يناشد سمو رئيس الوزراء تلبية إسكان “القرّية” بمدينة سلمان

“بسطات” أمام البيوت... مجالس للشيشة على الطريق

ــت ــتوعب 700 بيـ ــكاني يسـ ــط إسـ ــن مخطـ ــر “^” عـ ــدث عبـ تحـ

فـــرش المنطقـــة بالســـجاد المســـتعمل وباألثـــاث الثقيـــل والعتيـــق

أن  الدمســـتاني  أحمـــد  النائـــب  قـــال 
حلـــم أهالـــي قريـــة القرّية باالســـتقرار 
في بيت العمر ســـيبصر النـــور فيما لو 
تحركت وزارة اإلســـكان لبناء البيوت 
الواقعـــة  بالقريـــة  ســـكني  بمخطـــط 
بالمحافظة الشـــمالية، الذي يستوعب 

قرابة 700 بيتا.
المخطـــط  أن  الدمســـتاني  وأوضـــح 
اإلســـكاني يســـهم في تلبيـــة كثير من 
األهالـــي  لـــدى  اإلســـكانية  الطلبـــات 

والقرى المجاورة.
وناشـــد الدمستاني عبر “البالد” رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة بتوجيه 

وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر بالنزول 
للميدان، وزيارة قرية القرية، لالطالع 
علـــى احتياجـــات األهالي اإلســـكانية، 
المخطـــط  مشـــروع  علـــى  والوقـــوف 

اإلسكاني المعطل.
وأشار الدمستاني أن قرية القرّية تكن 
كل الحـــب والـــوالء واالعتـــزاز لســـمو 
رئيس الوزراء، وهي تحظى باهتمامه 
مـــن خـــالل توجيهـــه الســـابق للـــوزارة 
بتلبية احتياجـــات أهالي قرية القرية 
مـــن الخدمـــات اإلســـكانية مـــن خالل 
مشـــروع إســـكاني واســـتيفاء طلبات 

األهالي فيها ضمن مدينة سلمان.
وطالـــب الدمســـتاني، الوزيـــر الحمـــر، 
المشـــروع  تنفيـــذ  فـــي  بالشـــروع 
اإلســـكاني واســـتيعاب طلبـــات أهالي 

قريـــة القريـــة ضمـــن مدينـــة ســـلمان، 
الطلبـــات  أصحـــاب  مـــن  كثيـــرا  ألن 
مـــن  محرومـــون  بالقريـــة  اإلســـكانية 
الخدمة اإلسكانية؛ بسبب رفض تلبية 

طلباتهم بمدينة سلمان وتأخر الوزارة 
في إنجاز المشروع اإلسكاني بالقرية.
ســـؤاال  وجـــه  قـــد  الدمســـتاني  وكان 
برلمانيـــا للوزيـــر الحمـــر عـــن الطلبـــات 
اإلســـكانية لدائرته )ســـابعة الشمالية(، 
أســـقط  االنعقـــاد  دور  فـــض  ولكـــن 

السؤال.
مناطـــق  الدمســـتاني  دائـــرة  وتضـــم 
دمســـتان والقريـــة وبـــوري والجنبيـــة 

وجزءا من الهملة.
ويبلغ عدد طلبات المجمعات السكنية 
بمناطـــق الدائرة 2481 طلبـــا، و2314 
و110  بيـــت،  علـــى  للحصـــول  منهـــا 
للحصـــول على قســـيمة ســـكنية، و57 
للحصـــول علـــى شـــقة تمليـــك، وذلـــك 

ضمن إجابة سابقة للوزير الحمر.

تنامـــي  “البـــالد”  عدســـة  رصـــدت 
انتشـــار الجلســـات والكنبات الكبيرة 
في الســـاحات العامة وأمـــام البيوت 
بعـــدد من المناطق، في ظل شـــكاوى 
وعـــدم  االزعـــاج  مـــن  مواطنيـــن 
حتـــى  والضوضـــاء  الخصوصيـــة 

أوقات متأخرة من الليل.
ويعمـــد البعض إلى االســـتحواذ على 
القريبـــة  العامـــة  المســـاحات  بعـــض 
مـــن منزلـــه، أو التي تتوســـط الحي، 
لكي تكـــون أقرب لألمـــالك الخاصة، 
حيـــث يعمـــد على فرشـــها بالســـجاد 
المستعمل وباألثاث الثقيل والعتيق 
والـــذي عـــادة ما يتـــم اســـتبداله في 

المنـــزل بجديـــد، ولكنـــه ال ُيلقـــى، بل 
يستخدم هنا.

واختلفـــت بعض الجلســـات هذه كما 
تنشر صورها “البالد” ما بين جلسات 
أربعـــة  إلـــى  أفـــراد  لثمانيـــة  تصـــل 
وخمسة، وزود البعض منها بطاوالت 

صغيرة وبسجاد متوسط الحجم.
ويهوى البعض الجلـــوس في الهواء 

الطلق وتبادل األحاديث والتســـامر، 
وتوصيـــل  “الشيشـــة”  واســـتخدام 
التلفزيون بشـــكل مؤقـــت باألوضاع 
العاديـــة بالطبـــع، بحريـــات مفتوحة 
تكـــون علـــى حســـاب اآلخريـــن مـــن 
أبنـــاء الحي والذيـــن يرون ذلك نوعا 
خصوصيتهـــم  علـــى  التعـــدي  مـــن 

وخصوصية الحي ككل.

أحمد الدمستاني

لجنة التحقيق النيابية: “مبدأ األقدمية” لحلحلة الملف اإلسكاني
الــمــقــبــل االنـــعـــقـــاد  ــدور  ــ ــ ب تـــوصـــيـــة   40 ــن  ــ ع اإلعـــــــان 

أنهـــت لجنة التحقيق النيابية بشـــأن 
للطلبـــات  التوزيـــع  معاييـــر  عدالـــة 
اإلســـكانية وتكلفـــة بنـــاء الوحـــدات 
اإلســـكانية ومراعاة الشـــروط الفنية 
اإلســـكانية  الوحـــدات  فـــي تصميـــم 
أمـــس،  عملهـــا  النـــواب  بمجلـــس 
وخلصت اللجنة إلى رفع 40 توصية 
ســـيتم اإلعالن عنها في دور االنعقاد 

المقبل.
زينـــب  النائـــب  أكـــدت  مـــن جانبهـــا، 
متمســـكة  اللجنـــة  أن  عبداألميـــر 
بالتأكيـــد على اعتماد اإلســـكان على 
معيـــار األقدمية في توزيع الوحدات 
جميـــع  إلنهـــاء  كحـــل  اإلســـكانية 
الطلبـــات القديمـــة المتراكمـــة، وذلك 
تحقيًقا للعدالة والمســـاواة بين أبناء 
الشـــعب بحسب ما نص عليه دستور 

مملكة البحرين.
وأشـــارت النائـــب عبداألميـــر إلى أن 
مناشـــدات شـــعب البحريـــن األخيرة 
للقيـــادة الحكيمـــة للنظـــر فـــي ملـــف 
اإلســـكان، ما هـــي إال دليـــل على ثقة 
الشـــعب في قيادته إلحقـــاق العدالة 

واالنتهاء من الطلبات القديمة.
وأوضحت رئيسة اللجنة أن الطلبات 

اإلســـكانية القديمـــة والمتراكمة هي 
محور ارتكاز عمل اللجنة في السبعة 
األشـــهر الماضيـــة، ُمشـــددة علـــى أن 
اعتمـــاد معيـــار األقدميـــة هـــو الحـــل 
الوحيـــد النهـــاء معانـــاة المواطنيـــن 

التي امتدت لعشرين عاًما.
فتـــرة عملهـــا  فـــي  اللجنـــة  وبحثـــت 
5 محـــاور، هـــي: التأكـــد مـــن عدالـــة 
معاييـــر التوزيع للطلبات اإلســـكانية، 
وطريقة حســـاب تكاليـــف الوحدات 
اإلســـكانية ومـــدى تناســـبها مع قيمة 
هـــذه الوحـــدات، إضافة إلـــى البحث 
فـــي تصاميـــم الوحـــدات اإلســـكانية 
توافـــر  مـــن  والتأكـــد  المختلفـــة، 

الشـــروط الفنية في هـــذه التصاميم 
الحاجـــات  مـــع  تناســـبها  ومراعـــاة 
الحقيقيـــة للمســـتفيدين، إلـــى جانب 
دراســـة طريقة التعاقد مع المقاولين 
والمنفذيـــن للوحـــدات ومـــدى توافر 
شـــروط الشـــفافية والمنافســـة بيـــن 

المقاولين. 
التحقيـــق  لجنـــة  رئيســـة  وأعربـــت 
النيابية بشـــأن عدالة معايير التوزيع 
بنـــاء  وتكلفـــة  اإلســـكانية  للطلبـــات 
ومراعـــاة  اإلســـكانية  الوحـــدات 
الشروط الفنية في تصميم الوحدات 
للمشـــروع  امتنانهـــا  عـــن  اإلســـكانية 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  اإلصالحـــي 

عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
آل خليفـــة، الـــذي منـــح النـــواب حق 
الرقابـــة على أداء الحكومة، ومكنهم 
من تشكيل لجان التحقيق خصوًصا 

فيما يتعلق بملٍف مهم كاإلسكان.
جاللـــة  ثقـــة  أن  عبداألميـــر  وبينـــت 
ومنحهـــم  الشـــعب  بممثلـــي  الملـــك 
أدوات دســـتورية للرقابة والتشـــريع 
النـــواب  جميـــع  عاتـــق  علـــى  تضـــع 
مسؤولية وطنية كبيرة للحفاظ على 

مصلحة الوطن والمواطن.
التحقيـــق  لجنـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
معاييـــر  عدالـــة  بشـــأن  البرلمانيـــة 
التوزيع للطلبات اإلســـكانية وتكلفة 
بنـــاء الوحـــدات اإلســـكانية ومراعاة 
الشروط الفنية في تصميم الوحدات 
اإلســـكانية كانت قد بدأت عملها في 
ديســـمبر من العام الماضي، وتتكون 
مـــن النـــواب، هـــم: زينـــب عبداألمير 
رئيســـًة للجنة، حمـــد الكوهجي نائًبا 
للرئيـــس، أحمـــد الدمســـتاني، محمد 
بوحمود، السيد فالح هاشم، فاطمة 
عباس، عمار قمبر، عبدهللا الذوادي، 
عبدالـــرزاق حطـــاب، سوســـن كمـــال 

وخالد بوعنق.

االسكان النيابية ترفع تقريرها النهأيي 21-6-2020
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رأيُت كَلّ زهرٍة تناُم عند كتِف الحسين
Û  سالًما على دمائك في الَمْحبرة، وكُل حرف بال حبك نعٌش ومقبرة. سالًما عليك تعزف

على الجرح )بيانو( الخلود ،وترســُم بالقيثارة ســمفونيَة صبر الجدود، حدود حبك بأن 
ليــس فيــه حــدود، مكابًرا تطحُن بالســيوف خــالَص الضمير وترهــُن للنهر بــوح الَنمير، 
وتطعُم شــفاه الوجود خيَر الضحايا من بنيك طعم الهوى المشــتهى والســمير، وتذكي 
بحوافر خيلك جذوة المنتهى. سالًما يعانُق سلَم المجد بخطى الرجا والمرتجي، مرتاًل 
نشيد الخلود على مسامع الدهر قصَة ِشلٍو يعانُق سيًفا وكُفك بين احتراق الخيام ....
ا. عذًرا أبا الطف، لعيٍن طحنوا حمائمها، واغتالوا نوارسها، واستلبوا  كفوٌف تصافح كفًّ
الياقــوت مــن عيونهــا، وصــادروا البحــر وأحرقــوا الموانــئ .... لطفلــٍة صغيــرة تســمى 
كربــالء، لطفلــة قد ســرقوا الخاتم مــن إصبعها، ومّزقوا الورد الذي ينبت في ِوشــاحها، 
وصادروا الشمس التي تطلع من عيونها، وارتهنوا الثوب الذي يلون العرس مع الرياح 
... ويرســم الصبــاح عــذًرا لشــلو يمزق، ودٍم يوزع، وطفلٍة تــروع، ويتيٍم يجوع، ووقف 
مقطع. ســالًما عليك أبا الطف، لخطيئة تســتبيح وقًفا، وتخطف الســنونو من أصابعهم 
خطًفا، تصادر الليمون من مالمح األطفال، وتركل الزهر وتزرع السيفا. عذًرا أبا الطف، 
ليد تبعثر خيمك، وأخرى تســرق غيمك، لتذبح شمســك وتطفئ على المســلخ نجمك. 
بتوُلــك هــي األُم لنــا بتوُل وعلٌي أبونا المطُر الهطول؛ ونحن نردد نشــيد الجمال: نحبك 
عليا يظللنا في الشمس رمش البتول. تقول لنا: أحبوا الحسين وهل غير الحسين في 
الهوى نقول؟ سالًما عليك، وعلى آل هاشٍم، وزينُب تطفئ بالدمع احتراَق الخيام!! هو 
اليتُم يسير بركب الوجود مذ أصبحت كربالء مبرَة ُيتم وعيَن يتامى ال تنام: ))وحينما 

ِت الّرماُح في حشاشِة الحسين استقرَّ
Û وازيّنِت بجسِد الحسين
Û وداسِت الخيوُل كلَّ نقطٍة في جسِد الحسين
Û مْت مالبَس الحسين واستلبْت وقسَّ
Û رأيُت كلَّ حجٍر يحنو على الحسين
Û رأيُت كلَّ زهرٍة تناُم عند كتِف الحسين
Û  ،رأيُت كلَّ نهٍر يسيُر في جنازِة الحسين((. ويمشي التاريُخ مبّضًعا يقص ليالي الوجود

وتبقــى الجمــاَل يغطــي الجمــاُل لــوَن الضميــر، وشــعلَة القلــب النــوار. من أنــت؟ وكيف 
انبثقت؟ وكيف انبعثت؟ ســنونو يقّبل شــفاَه األفق البعيد، ونورُس غربٍة يلملم موانئ 
المغتربيــن الجيــاع. وحيــًدا كمــا القمــُر البعيــد، لكنــه مضــيء، وأجمــل نجــٍم في ســماء 
البتــول لكنــه كســير. وأحلــى فؤاد يقطر عســَل النقاء لكنه ســكيب. وأغلــى أنيس لعلي 
لكنه غريب. تدافع عن الكبرياء وشــبُلك الســجاد في خيمة العِز مستلقًيا كنمٍر مريض، 
يصافح بالعصا كَف الخلوِد وباألخرى يكفكُف دمَعا سخيًنا. سالم عليك شجَر المجتنى 
توزع ثمَر اإلباء للخالدين. تسير بركبك بين الذئاِب بوجه لجين فصرت الخلود، وكنت 
الحسين. تلملم وجه كربالء في سالل من نور، تقطف زهًرا، تنسج عمًرا، تورق صحرا، 
تشــعل بســتاًنا في الليل ..ترمم حزن الليل تصلي فجًرا. وتســتوقفك كربالء ...أطفال 
يسار بهم نحو الركب، غبار يأكل لوحة دامية من صناعة الرب، خيام تشتعل تستجدي 
قلــب االحتــراَق حمامــة رحمة، تفاوض النــار الصمت والتوقف.. أجســاد موزعة تحمل 
ابتســامة محمــد وضــوء علــي ونــور فاطمــة. وعلــى مالمــح األطفــال شــبه مــن محيــا 
فاطمــة.. شــبه فــي العيــن، واألنــف فــي إشــراق الطلعــة، وقســمات الوجع فــي الجبين، 
وخطوط ارشيف الزمن في كل منعطف من شمس الوجه وزمرد المحيا....تخال محيا 
علــي موزًعــا فــي ســلِة كل وجه ويد واصبــع على الرمضاء.. يســتوقفك أطفاٌل جوعى 
صغــار تلمــح فــي كل طفلــة مالمح مــن فاطمة وفــي كل يتيمة زهراء صغيــرة .. وكأن 
التاريخ يضع يده على خده يســكب دمعه متســائاًل: أهؤالء أبناء علي؟ وما بين خيام 
تشتعل، ونار تستعر، وضمير ينتحر، تتعثر زينب بين ركام الوجود تتوسل الشمس أن 
تتدثر في جوف الغياب، وتستعطف الليل البقاء، وأن يتوسد الموُت القمَر. هناك على 
جانب نهر الفرات كفان مبتورتان متعانقتان كصفصافتين كف العباس وكف الحسين 
ليعطيــا لإلنســانية حضارة احتضان قلــب األخ ألخ القلب. وبين بين، ترمق علي االكبر 

مجدال عيُن الحسين مرتاًل: )مكسرة كجفون أبيك هي الكلمات..
Û ومقصوصة، كجناح أبيك، هي المفردات
Û وماذا سأكتب يا بني؟
Û ..وموتك ألغى جميع اللغات
Û 2
Û ألي سماء نمد يدينا؟
Û ..وال أحًدا في شوارع لندن يبكي علينا
Û ..يهاجمنا الموت من كل صوب
Û ويقطعنا مثل صفصافتين
Û فأذكر، حين أراك، عليا
Û وتذكر حين تراني، الحسين
Û 3
Û أشيلك، يا ولدي، فوق ظهري
Û ..كمئذنة كسرت قطعتين
Û ..وشعرك حقل من القمح تحت المطر
Û ورأسك في راحتي وردة دمشقية .. وبقايا قمر
Û ..أواجه موتك وحدي
Û وأجمع كل ثيابك وحدي
Û ..وألثم قمصانك العاطرات
Û ورسمك فوق جواز السفر
Û وأصرخ مثل المجانين وحدي
Û وكل الوجوه أمامي نحاس
Û وكل العيون أمامي حجر
Û فكيف أقاوم سيف الزمان؟
Û  وســيفي انكســر(. أطفال هامت على وجوهها جائعة تبحث عن وجبة رحمة، وســيوف

تطحــن تاريــخ الحــب، ويجــيء علــي يبكــي وجعــا منــذ الكوفة الى هــذا اليوم لــم أهنأ 
نومــا. قمــر ذبيــح على شــفتي شــط الفــرات، ونجــوم مبعثرة محشــوة بالتــراب، واأللم 
أكاليل على خارطة وجع تاريخ طويل، ورياح تعلو للسماء على هيئة كف دعاء، ولبؤة 
تصرخ من الوجع مزامير حزن. يأتي علي وفاطمة يكفكفان دمع زينب، وفي عينيهما 
فاجعــة الســؤال: حبيبتنــا زينــب، أيــن هــو الحســين؟ أجابتــه، وهــي تقــص لــه الروايــة 
ِت الّرماُح في حشاشِة الحسين الحزينة، وهي تحتضن شمس دمعه: ))وحينما استقرَّ

Û وازيّنِت بجسِد الحسين
Û وداسِت الخيوُل كلَّ نقطٍة في جسِد الحسين
Û مْت مالبَس الحسين واستلبْت وقسَّ
Û رأيُت كلَّ حجٍر يحنو على الحسين
Û رأيُت كلَّ زهرٍة تناُم عند كتِف الحسين
Û  رأيــُت كلَّ نهــٍر يســيُر فــي جنازِة الحســين((. وننشــد الحب الــذي رن كنغمتيــن: هذا هو

الحســين، هذا هو الحســين... حضارة تشــرق من حضارتين، وموطن وليس موطنْين، 
ووحدة واحدة وليس وحدتين، وأمة وليس أمتْين، وجعفر يرسم وجه خالٍد

Û  .وخالد ينقش وجه جعفرْين. هذا هو الحسين ...ال سنة ال شيعة، بل وطن يكبر مرتين ٍ
شــعب مــواٍل واحــٌد ووجُه شــمٍس ملــٍك تلك هي البحريــن هذي هي البحرين .. ســالًما 
عليــك أبــا الطف، ونحن نرســم قيمك حضــارَة حرف وإصالَح وقف وعيــَن عدالٍة ترف 
ا بكف فأنت أبونا وأُمنا الطف: من  ا بصف وكفًّ برف نسير إلى شمسك بنغم العروج صفًّ

رآها بكى ومــــن لم يزرها *** حمَل الـريـَح قلُبه تذكاًرا.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام



أكـــدت أمانـــة العاصمـــة أنها تســـعى 
إلـــى تحقيـــق التنميـــة واالســـتدامة 
الحضرية من خالل تنفيذ مشـــاريع 
للحدائـــق  والصيانـــة  التطويـــر 
العامـــة  والمنتزهـــات  والمماشـــي 
زيـــادة  منطلـــق  مـــن  والمياديـــن، 
الرقعـــة الخضـــراء وتعزيـــز التوازن 
البيئـــي، إلى جانب أثرهـــا اإليجابي 
على الجانـــب االجتماعي والجمالي 

والترفيهي للمواطنين والمقيمين.
وأشـــارت فـــي بيـــان ردت فيه على 
الخبر المنشـــور في جريـــدة “البالد” 
يـــوم الخميـــس 18 يونيـــو الجـــاري 
تحـــت عنوان “حديقة أبـــو العيش.. 

محميـــة الحدائـــق الضـــارة”، إلى أن 
حديقـــة أبـــو العيـــش قـــد خضعـــت 
للصيانة مـــرات عدة، وكان الســـبب 
اســـتمرار  دون  الحائـــل  الرئيـــس 
فـــي  الحديقـــة  وتأهيـــل  صيانـــة 
عمليـــات  هـــو  الماضيـــة  الســـنوات 

التخريب المستمرة لها.
وأكـــدت أنها لم تألـــوا جهدا وتابعت 
الحديقـــة  لتأهيـــل  محاوالتهـــا 
آخـــر  وكان  المتاحـــة،  باإلمكانـــات 
جهودهـــا إطـــالق مبـــادرة التأهيـــل 
المجلـــس  مـــع  بالتعـــاون  للحديقـــة 
أمانـــة العاصمـــة وجمعيـــة البحرين 
للشـــراكة المجتمعيـــة “CSR”، وهي 
إحدى مؤسســـات المجتمع المدني، 
التي تبنـــت مبادرة تأهيل الحديقة، 

لكـــن مـــع تفشـــي جائحـــة فيـــروس 
واتخـــاذ   )19  - )كوفيـــد  الكورونـــا 
اإلجـــراءات االحترازية في المملكة 
الصـــادرة مـــن الجهـــات المختصـــة، 
توقفت تلك المبادرة بشـــكل مؤقت 
ألســـباب تتعلق باإلمكانات البشرية 

للمقاول.
وذكـــرت “األمانة” أنها تتابع مواصلة 
جهودهـــا فـــي تنظيـــف الحديقة من 
النخيـــل  وري  الضـــارة  الحشـــائش 
التـــي تمت زراعتها في يناير 2020، 
كمـــا قامـــت بصيانة وأعمـــال مدنية 
للمباني والســـور المحيـــط بالحديقة 
تمهيـــدا للبـــدء باألعمـــال الكهربائية 
المدنيـــة  األعمـــال  واســـتكمال 
والزراعيـــة بعـــد اســـتكمال األعمـــال 

مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك  الكهربائيـــة، 
الجمعية التي تتبنى أعمال التأهيل، 
بعدهـــا ســـيتم إطالق الجـــزء الثاني 
مـــن المبادرة وهـــو تركيـــب األلعاب 

وثـــم صباغة أرضية الملعب بطريقة 
فنية بأيادي فنانين من فئة الشباب 
المدنـــي  العمـــل  فـــي  والمتطوعيـــن 
البحرينيـــة،   ”CSR“ جمعيـــة  لـــدى 

وســـيتم دعوة أهالي المنطقة حينها 
الشـــتالت  زراعـــة  فـــي  للمســـاهمة 
أهميـــة  ونشـــر  التعـــاون  روح  لبـــث 

المحافظة على الممتلكات العامة.
وختم بيـــان الرد أن “أمانة العاصمة 
تعمـــل من خـــالل خططها الســـنوية 
على إشـــراك مختلف فئات المجتمع 
التطويـــر  عمليـــات  تنفيـــذ  فـــي 
الحدائـــق  لمشـــاريع  والصيانـــة 
والمنتزهـــات، عن طريـــق إدماجهم 
فـــي البرامـــج الهادفـــة إلـــى زيـــادة 
الوعـــي البيئـــي بأهميـــة المحافظـــة 
علـــى المرافق العامـــة، وتعزيز روح 
وذلـــك  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
بالتعـــاون مـــع مختلف المؤسســـات 

والهيئات المدنية”.

يصـــوت اليـــوم االثنيـــن مجلـــس بلديـــة 
مقتـــرح  علـــى  الشـــمالية  المنطقـــة 
تخصيـــص أرض إلنشـــاء متحـــف بلدي 
وطنـــي فـــي مملكـــة البحريـــن تقـــدم به 
رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة البلـــدي عبـــدهللا 

القبيسي.
 وقـــال القبيســـي لــــ “البـــالد” إن العمـــل 
البلـــدي فـــي البحريـــن مضى عليـــه مئة 
عـــام وعام مـــن العطـــاء والتطـــور، ومر 
بمراحل 3 هي حكومـــة البحرين ودولة 
البحريـــن ومملكـــة البحريـــن، الفتـــا إلى 
أن مـــن الضـــروري االعتـــزاز واالهتمـــام 
بهـــذا االنجـــاز والمحافظـــة علـــى تـــراث 
هـــذا العمل عبر موقع مرجعي ورســـمي 
الحتضـــان تاريـــخ البلديـــة والمجالـــس 
البلدية.  واعتبر أن إنشـــاء متحف بلدي 

ضرورة وحماية وحفظ هذا التراث من 
بداية نشـــأته ليعرف الجمهور المفردات 
البلدية والوطنيـــة وتاريخها في مملكة 
يعكـــس  المقتـــرح  أن  وذكـــر  البحريـــن، 
المختلفـــة  البلـــدي  التاريـــخ  جوانـــب 
الوطنيـــة  الثقافيـــة  الهويـــة  ويعكـــس 

للجمهور.

عبدالله القبيسي
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الرفاع - بلدية الجنوبية

أطلقـــت بلديـــة الجنوبيـــة بالتعـــاون مع 
أورباســـير  وشـــركة  البلـــدي  المجلـــس 
للنظافة، مبادرة “اتصل ألثاثك”، بحضور 
رئيـــس المجلـــس البلـــدي بـــدر التميمي 
والمديـــر العام لبلدية المنطقة الجنوبية 
عاصـــم عبداللطيـــف والرئيس التنفيذي 
كامبـــو.  دي  لويـــس  النظافـــة  لشـــركة 
وتهـــدف المبادرة للحـــد من رمي األثاث 
المســـتخدم في األماكن المفتوحة وفي 
الشوارع وبالقرب من حاويات القمامة، 
حيث يصعب على شـــركة النظافة نقلها 
بالكابســـات المخصصـــة للتخلـــص مـــن 

القمامة والمخلفات البســـيطة، ما يؤدي 
إلى تشويه الطابع الحضاري والعمراني 

للمناطق.
المنطقـــة  لبلديـــة  العـــام  المديـــر  وقـــال 
الجنوبية عاصـــم عبداللطيف “خصصنا 
خطًا ساخنًا لالتصال من قبل المواطنين 
لطلب الخدمة طوال أيام األسبوع على 
هاتـــف رقـــم: )80070000(، إذ ســـتوجه 
الهمـــم  وذوي  الســـن  لكبـــار  الخدمـــة 
والحـــاالت الخاصة فـــي المرحلة األولى 
التجريبيـــة التـــي ســـتكون علـــى مـــدى 
يومين في األســـبوع )األحد والخميس( 

لتفكيك ونقل األثاث المستخدم”.

بلدية الجنوبية تطلق “اتصل ألثاثك”

القبيسي يقترح تخصيص أرض إلنشاء متحف بلدي

عمليات دفن موتى “كورونا” شرعية وسليمة
الميت يحظى بالغسل والتكفين والتجهيز والمواراة والصالة على الجنازة

 اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا الســلطات في عمليــات تجهيز ودفن الميت ســليمة 
وشــرعية، هكــذا خلــص ذوو ضحايــا كورونا القول في حديثهم مــع “البالد” بعد 

أ ن أطلعت الصحيفة على كافة التفاصيل واإلجراءات موثقة من عوائلهم.

اتخـــذت  كورونـــا  جائحـــة  بـــدء  منـــذ 
علـــى  كثيـــرة  احتـــرازات  الســـلطات 
مســـتويات عـــدة وكان مـــن بيـــن هـــذه 
ودفـــن  تجهيـــز  طريقـــة  اإلحتـــرازات 
ضحايـــا كورونـــا، وأعلنت عـــن تعليمات 
مغايرة عن ما كان معمول به في ســـابًقا 
الموتـــى  ودفـــن  تجهيـــز  عمليـــات  فـــي 

ومآتم العزاء.
بدأت الســـلطات بمنع إقامة مآتم العزاء 
ودفـــن الميت وفق ضوابط عديدة منها 
تشـــييع الفقيـــد وســـط حضـــور 20 فردا 
من أهاليـــه مع الفريـــق المخصص الذي 

أسندت له عمليات دفن موتى كورونا.
ونظـــًرا الحتمالية انتقـــال العدوى أثناء 
التعامل مع الجثمان خرجت الســـلطات 
بقـــرارات خاصـــة بعمليـــة المـــواراة مـــن 
ضمنها أن يجهز الميت ويغســـل ويدفن 
بقبـــر على عمق نحو متريـــن أمام مرأى 
مـــن فريق فني صحي وتقني وشـــرعي 

مع عدد من أهالي الفقيد.
المواطـــن )ح،أ( قـــال لــــ “البـــالد” توفـــى 
مضاعفـــات  نتيجـــة  العائلـــة  مـــن  أحـــد 
مرضـــه بفايـــروس كورونـــا وكونـــي من 
المقربيـــن بالدرجـــة األولـــى مـــن الفقيد 
والتجهيـــز،  الدفـــن  عمليـــات  حضـــرت 
ووقفنـــا على كافـــة التفاصيـــل المتعلقة 
بالغســـل والتجهيز والصالة على الميت 
والمـــواراة وكانت جميعها شـــرعية ولم 
نســـجل أي مخالفـــة أو مالحظـــة علـــى 

الفريق المخصص لدفن الموتى.
وعلـــى ذات الصعيد تحدث لنا المواطن 
مؤخـــًرا  عائلتهـــم  فقـــدت  الـــذي  )ح،ج( 
فايـــروس  مـــع  معاناتـــه  بســـبب  عمهـــم 
كورونـــا وأكد أن اإلجراءات المتبعة من 
قبل الفريـــق المختص بعمليـــات تجهيز 
ودفـــن الموتى ممتازة وليـــس عليها أي 

غبار أو شائبة.

وأضـــاف: “ســـألنا رئيس الفريـــق المعني 
عـــن مـــكان الدفـــن فقلنـــا له فـــي مقبرة 
الحـــورة، وتوجه الفريـــق المختص على 
الفـــور للمقبـــرة وحفـــروا أكثـــر من ثالث 
قبـــور ولكن لم نوفـــق للدفن في المقبرة 
ألن المياه تتواجد في القبر بعد عمليات 
الحفـــر، لذلك اقترح علينا رئيس الفريق 
ســـترة،  مقبـــرة  فـــي  الفقيـــد  ندفـــن  أن 

ووافقنا على اقتراحه”.
وتابـــع: “توجهنا لمقبرة ســـترة أحضرت 
الجنـــازة وكانت مغســـلة، وصلينا عليها 
صالة الميت بإمامة أحد العلماء وكانت 
الجنـــازة فـــي الســـيارة وتوجهنـــا بعدها 
إلـــى القبـــر ورأينـــا الحفـــرة وقـــام فريق 

مختص بعمل الالزم بانزال الفقيد للقبر 
واســـتقبال الجثـــة للقبلة وبعدهـــا انزلوا 
)الفروش( في القبر وجهزوا الطين ســـد 
الفتحات ومن ثم قاموا بإهالة التراب”، 
مؤكًدا أن رئيس الفريق سأل العائلة إن 
كانت تريد دفن أي شـــيء مع الفقيد أو 
تجفينـــه بجفـــن آخـــر، وكان يهتم بكافة 

التفاصيل المتعلقة بعمليات الدفان.
بهـــا  قـــام  التلقيـــن  عمليـــات  أن  وأفـــاد 
الشـــيخ قبـــل عند القبـــر، وكانـــت جميع 
العمليـــات التـــي قام بها الفريق شـــرعية 
وأمـــام أعيننـــا ولم نســـجل وال مالحظة 

أو مخالفة.
المدنـــي ووزارة  الدفـــاع  )ح،ج(  وشـــكر 
الصحة وإدارة األوقاف على مجهودهم 
وســـعة صدرهـــم وتصديهم لهـــذا األمر، 
مشـــيًرا إلـــى أن رئيـــس الفريـــق بمعيـــة 
وصـــدر  عاليـــة  أخـــالق  ذوو  أصحابـــه 
واســـع، وكانـــوا مشـــاركين فـــي العـــزاء 

كأنهم من أصحاب الفقيد.
مصـــدر  أكـــد  متصـــل  صعيـــد  وعلـــى 
الســـنية  األوقـــاف  إدارتـــي  أن  عليـــم 
والجعفريـــة قامتـــا بتخصيـــص فريقين 
وغســـل  المـــواراة  لعمليـــات  مختصيـــن 
الميـــت وتجهيزه، وذلك بإشـــراف طبي 
متخصـــص، وهـــذا الفريـــق أوعـــزت لـــه 
المهـــام الخاصـــة فيـــه بكل حريـــة ولكن 
بأخذ االحترازات مـــن اللباس والتعقيم 
والكمامـــات والقفـــازات ومالبـــس طبية 
وفًقـــا  أنـــه  المصـــادر  وأفـــادت  خاصـــة. 
وزارة  تقـــوم  عالميـــة  طبيـــة  ألنظمـــة 

الصحـــة بوضـــع الجثة فـــي كيس مقفل 
مقاوم، لمنع تسرب السوائل من الجثث 

لكي ال ينتقل الفايروس.
وبيـــن أنـــه فيمـــا يتعلـــق بـــذوي الموتى 
فـــإن وزارة الصحـــة منعـــت أي تالمـــس 
مثـــل  والجثمـــان  المتوفـــي  ذوي  بيـــن 
“التقبيـــل أو لمس الجثمـــان”، الحتمالية 
انتقـــال فيـــروس عالق علـــى الجثة، كما 
أّن إجراءات الُغســـل ســـتكون بواســـطة 
عـــدد محدود مـــن العاملين. وأشـــار إلى 
أن الســـلطات ووفًقا لالحترازات الطبية 
تقـــوم بمنع األهالـــي بالتواجد على القبر 
لمدة 24 ساعة بعد الدفن ومن ثم تسمح 
لهم بزيارة القبل ووضع الشـــواهد عليه، 
مشـــيًرا إلى أن السلطات تقوم بعمليات 
المســـتخدمة  النقـــل  لوســـائل  التطهيـــر 
وتأخذ مســـلتزمات الوقاية الشـــخصية 
الخاصـــة بالقائمين علـــى عمليات الدفن 
فـــي أكياس خاصة ويتعامـــل معها بكل 

احتراف ومعنية.
وأفـــاد بأنـــه قـــد جـــرت لبعـــض حـــاالت 
مـــواراة  األولـــى  األعـــداد  فـــي  الموتـــى 
بتيمم الجثة وهو من الناحية الشـــرعية 
توافـــر  ومـــع  الخطـــر،  لوجـــود  جائـــز 
المعلومـــات الطبية الخاصة تـــم اعتماد 

عمليات التغسيل في الجثث الالحقة.
هـــذا وتواصلـــت “البالد” مع عـــدة علماء 
وطرحت عليهم المسألة وأكدوا سالمة 
عمليـــات الدفن والمـــواراة مـــن الناحية 
عـــدة  علـــى  واطلعـــت  كمـــا  الشـــرعية، 

فيديوهات تفيد بذلك األمر.

إنجاز أول بحث ماجستير مشترك بين البحرين و “سيرن”
بـــدأت نتائـــج ثمار التعـــاون بيـــن مملكة 
“ابحـــث”  مركـــز  فـــي  ممثلـــة  البحريـــن 
لفيزياء الجســـيمات األّولية المتفّرع عن 
مركز الشيخ إبراهيم بن محّمد آل خليفة 
للثقافـــة والبحـــوث، وجامعـــة البحريـــن، 
والمنّظمـــة األوروبيـــة لألبحـــاث النووية 
)ســـيرن(، مـــن خـــالل مناقشـــة أطروحة 
الماجستير في هندســـة البرمجيات عبر 
منصـــة “مايكروســـوفت تيمـــز” للطالـــب 
البحريـــن  مـــن جامعـــة  عبـــدهللا صبـــاح 
الثالثـــاء الماضـــي، التي جاءت رســـالته 
أنظمـــة  أداء  “تحســـين  عنـــوان:  تحـــت 
تجربـــة  فـــي  البيانـــات  علـــى  الحصـــول 
باســـتخدام  العمـــالق  الميـــون  كاشـــف 
أدوات قيـــاس أداء البرمجـــة المتوازيـــة 
عنـــد اســـتخدام المعالجـــات الرســـومية 

متعددة األغراض”.

وأجـــرى الباحث الطالب عبدهللا إبراهيم 
صباح هـــذا البحث كجزء مـــن متطلبات 
المنظمـــة  فـــي  الماجســـتير  شـــهادة 
 CERN النوويـــة  لألبحـــاث  األوروبيـــة 
)ســـيرن( ومقرهـــا فـــي جنيف بسويســـرا 
لعـــام كامـــل وبدعـــم مـــن مركـــز “ابحث” 
المتفـــرع  األوليـــة  الجســـيمات  لفيزيـــاء 
عـــن مركز الشـــيخ إبراهيم بـــن محمد آل 
خليفة للثقافة والبحوث، ضمن مشـــروع 
بحثـــي مشـــترك بيـــن جامعـــة البحريـــن 
ومركـــز ابحث ومجموعة تجربة كاشـــف 

األوروبيـــة  والمنظمـــة  لـــدى  الميـــون 
لألبحـــاث النوويـــة. ويأتـــي تنفيـــذ هـــذا 
النوع من المشروعات في إطار عضوية 
جامعـــة البحريـــن المشـــاركة فـــي تجربة 

كاشف الميون بسيرن.
يعتبر كاشـــف الميون اللولبي CMS أكبر 
جهاز علمي على وجه األرض، إذ يزن 13 
ألـــف طن، ويرصـــد ويقيس الجســـيمات 
التصادمـــات  أثنـــاء  المتحـــررة  األوليـــة 
الهـــادرون  مصـــادم  فـــي  للبروتونـــات 
العمالق )LHC(، يقع هذا الكاشـــف داخل 

مغناطيس عمالق ذي ملف لولبي يمكنه 
توليد حقل مغناطيسي أقوى تقريًبا بمئة 
ألف مرة من حقل األرض المغناطيســـي. 
وقام باإلشـــراف على الرسالة من جامعة 
البحرين كل من األســـتاذ المساعد بقسم 
نظـــم المعلومـــات أحمد زكي، واألســـتاذ 
المســـاعد بقســـم علم الحاسوب عبدهللا 
القدومـــي، وكذلـــك اندريـــا بوشـــي مـــن 
النوويـــة  لألبحـــاث  األوربيـــة  المنظمـــة 
“سيرن”. وتكونت لجنة المناقشة من كل 
من الممتحن الداخلي األســـتاذ المشـــارك 

بقســـم علـــم الحاســـوب مصطفـــى حماد 
والممتحـــن الخارجـــي األســـتاذ بجامعـــة 
المتحـــدة  العربيـــة  باإلمـــارات  خليفـــة 
حســـان بـــرادة. فـــي هـــذا البحـــث تمـــت 
دراسة اســـتخدام معالجات الرسوميات 
)GPGPUs( فـــي تجربة كاشـــف الميون 

العمالق CMS بغرض تحليل البيانات. 
ويهدف البحث إلى اختيار أحد البرامج 
بغـــرض  التجربـــة  فـــي  المســـتخدمة 
إعـــادة هندســـته ليتوافـــق مـــع معالجات 
وزيـــادة  تســـريعه  بهـــدف  الرســـوميات 

إنتاجه للبيانات.
يتطرق البحث إلى كيفية تقييم وقياس 
أداء البرامـــج المتوازية على المعالجات 
الرسومية وكيفية تحسين أدائها لتحقق 
أقصى اســـتغالل لمـــوارد المعالج وتمت 
دراســـة تقنيـــات تحســـين مختلفـــة أدت 
فـــي مجملها إلى زيادة إنتاجية البرنامج 
بمقدار 13 ضعفا عن البرنامج األساسي.
وكان إنجـــاز هذه األطروحة بمثابة جهد 
تعاوني مثمر شـــكل نقطـــة انطالق قوية 
لتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وسيســـتمر 
الجهـــات  بيـــن  العلمـــي  التعـــاون  هـــذا 
الثـــالث: جامعـــة البحريـــن ومركز ابحث 
الجســـيمات  فيزيـــاء  فـــي  المتخصـــص 
األوليـــة مـــن جهـــة والمنظمـــة األوربيـــة 
جهـــة  مـــن  “ســـيرن”  النوويـــة  لألبحـــاث 
أخـــرى، لدعـــم مســـيرة التعليـــم والبحث 
العلمـــي، ما ســـوف يســـاهم فـــي تحقيق 

أهداف ورؤية مملكة البحرين 2030.
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المنظمة تنقل 
المملكة إلى الدول 

المتقدمة في 
األبحاث العلمية
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ــا ــهـ ــفـ ــوقـ إطــــــــــاق مـــــــبـــــــادرة لــــتــــأهــــيــــلــــهــــا... و”كــــــــــورونــــــــــا” تـ

أمانة العاصمة: عمليات التخريب تعوق صيانة حديقة أبو العيش

علوي الموسوي

القبر بعمق مترين 
والزيارة بعد 24 ساعة 
وحضور 20 شخصا من 

ذوي الميت

حضور رجل دين 
وفريق مختص 

للدفن وآخر 
طبي وفني 

األهالي 
يشكرون الجهات 
المسؤولة على 

جهودهم الجبارة

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية



local@albiladpress.com07

إبراهيم النهام

سيدعلي المحافظة

جامعة البحرين وعدت طالبة بتحويل تخصصها... فأخلفت
حلمها ــدد  ــ ب ــســجــيــل”  ــت ال ــام  ــظـ “نـ و  ــاح  ــج ــن ب الـــشـــروط  اجـــتـــازت 

لــم تســعف الدرجــة العاليــة التــي حصدتهــا خريجــة تخصــص العلــوم والرياضيــات فــي المرحلــة الثانويــة العامــة، 
لتســتجيب جامعــة البحريــن لطلبهــا في دراســة تخصص علوم المختبــرات بكلية العلوم الصحيــة، الذي يتوافق مع 

مؤهلها العلمي وشغفها المهني.

ولـــي أمـــر الطالبـــة روى لـ “البـــاد” تفاصيـــل الحكاية التي 
بـــدأت مع إعـــان نتائـــج القبول فـــي الجامعة، إذ شـــكلت 
لهـــا تلـــك النتائج صدمة، وحجر عثرة أمـــام طريق بلوغها 

المستقبل المهني الذي تطمح إليه منذ نعومة أظفارها.
ورغـــم معدلها التراكمي البالـــغ )89.2( في الثانوية العامة، 
وتخصصهـــا العلمـــي، إال أن الجامعة ارتـــأت منحها الرغبة 
المحاســـبة  تخصـــص  دراســـة  فـــي  المتمثلـــة  الخامســـة 
بكليـــة إدارة اإلعمـــال، بدالً من رغباتها األولى في دراســـة 

تخصصات كلية العلوم الصحية.
وتلـــك النتيجـــة دفعـــت الطالبـــة للتوجـــه لعمـــادة القبـــول 
والتســـجيل والتقـــدم بطلـــب تحويلهـــا إلـــى كليـــة العلوم 
الصحية، فتم إباغها أن عليها اجتياز 9 ســـاعات معتمدة 
بمعدل مرتفع ليتم السماح لها بالتحويل إلى دراسة علوم 

المختبرات بكلية العلوم الصحية.
تبـــدد شـــعور اإلحباط، وحل محلـــه اإلصرار علـــى اجتياز 
ذلـــك التحـــدي، كل ذلـــك من أجـــل الظفـــر بحلـــم الطفولة 
والمســـتقبل المهنـــي المنشـــود، ليفاجئها القـــدر مرة أخرى 
برفض النظام اإللكتروني الخاص بالتسجيل في الجامعة 
التحويل من تخصص إدارة األعمال إلى تخصصات كلية 

العلوم الصحية.
حينها قررت الطالبة االستسام لألمر الواقع وترك مقاعد 
الدراســـة، لـــوال جرعـــة األمـــل التـــي منحهـــا إياهـــا والدها 
بمواصلـــة التحـــدي لفصل آخـــر على أمل أن يتم الســـماح 
لهـــا بالتحويل كمـــا وعدتها عمادة التســـجيل لدى دخولها 

الجامعة. 
وللمـــرة الثانية، اجتازت الطالبـــة التحدي بنجاح وبتقدير 
بلغ 3.5 من 4 حسب نظام الدرجات في الجامعة، وبمعدل 
ســـاعات بلغ 26 ســـاعة معتمـــدة، أي نحـــو 3 أضعاف عدد 
الســـاعات التي طلب منهـــا اجتيازها لتتمكن من التحويل 

لكلية العلوم الصحية.
وجـــاء النظـــام اإللكترونـــي ليخذلهـــا مـــرة أخـــرى، ويقف 
حائـــاً أمام تحقيـــق حلمها، ليؤكد لها أنها وقعت في فخه 
الـــذي ال مخـــرج لهـــا منـــه، إذ إن النظـــام ال يقبـــل التحويل 
من تخصصـــات كلية إدارة األعمال إلـــى تخصصات كلية 
العلـــوم الصحيـــة، مـــا يعني أنهـــا حتى لو حصـــدت عامة 

كاملة فإن طلبها لن ينفذ.
ولي أمر الطالبة بث شـــكواه عبر هذه الرســـالة لعلها تصل 
للمعنيين في إدارة الجامعة، لتتخذ على إثرها اإلجراءات 

الازمة لقبول طلب ابنته المتفوقة بالتحويل إلى دراســـة 
علـــوم المختبرات، وفاء للوعـــود التي قطعت البنته حين 

دخولها الجامعة.

مكاتب عمادة القبول والتسجيل بجامعة البحرين )أرشيفية(

مكاتب عمادة القبول والتسجيل بجامعة البحرين )أرشيفية(

نسخة من كشف درجات الطالبة لعامها الجامعي األول

محافظة العاصمة

ســـاهم البنـــك األهلـــي المتحـــد في 
حملـــة )مًعـــا نهتـــم(، التـــي أطلقتهـــا 
توزيـــع  عبـــر  العاصمـــة،  محافظـــة 
العوائـــل  علـــى  الغذائيـــة  المـــواد 
أزمـــة  مـــن  المتضـــررة  البحرينيـــة 
فايروس كورونا المســـتجد )كوفيد 
- 19(. وتأتـــي هـــذه المبـــادرة ضمن 
مســـاعي البنـــك لدعم جهـــود فريق 
البحرين األهداف المنشودة باتخاذ 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر 
اتخذتهـــا  التـــي  كافـــة  الوقائيـــة 
مملكـــة البحريـــن للحد من انتشـــار 

الفايروس.
ونـــوه رئيـــس الخدمـــات المصرفية 
للشركات للمجموعة عثمان حجازي 
تبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة  بالجهـــود 
والمبـــادرات  العاصمـــة  محافظـــة 

العاجلـــة والمتميزة، التي قامت بها 
في االســـتجابة والتصـــدي لجائحة 
كورونـــا، معرًبـــا عـــن ســـعادة البنك 
بالمساهمة في دعم هذه المبادرات 
والجهود الخّيرة، خصوًصا في ظل 
مـــا يجتازه العالم من ظروف تزداد 
فيـــه أهميـــة التكاتـــف االجتماعـــي 
وضـــرورة مـــد يـــّد العون للشـــرائح 
مواطنيـــن  مـــن  كافـــة  المحتاجـــة 

ومقيمين.
لـــن يتوانـــى عـــن  البنـــك  وأكـــد أن 
مواصلـــة النهوض بالدور المشـــهود 
لـــه فـــي خدمـــة مملكـــة البحريـــن، 
كمؤسســـة وطنيـــة مصرفيـــة رائدة 
تحـــرص كل الحـــرص علـــى تحمـــل 
مســـؤولياتها االجتماعية والوطنية 

كاملة تجاه المجتمع البحريني.

“ األهلي المتحد” يدعم “مًعا نهتم”

الصالح: لوضع قيود لمزاولة األجانب للتجارة
مقترًحـــا 350 ألـــف دينـــار لـــرأس مـــال الســـجل المملـــوك بالكامـــل ألجنبـــي

قـــال رئيـــس لجنـــة الخدمـــات النائـــب 
ممـــدوح عبـــاس الصالـــح تعقيبـــا علـــى 
مـــا ورد في )دراســـة الغرفة( بخصوص 
اســـتماك األجانـــب للســـجات بنســـبة 
%100 إنـــه تقّدم مـــع أربعة من النواب 
فـــي العام الماضـــي بتاريـــخ ٢٧ أكتوبر 
٢٠١٩ باقتـــراح بتعديـــل قانـــون المادة 
الشـــركات  قانـــون  أحـــكام  مـــن   )345(
التجاريـــة وقـــد هـــدف هـــذا التعديـــل 
وضـــع قيـــود لمزاولة النشـــاط التجاري 
لألجانـــب في البحريـــن، يشـــترط حّدًا 
أدنـــى لـــرأس المـــال ألي ســـجّل تجاري 
مملـــوك بالكامـــل لألجنبـــي بحيـــث أن 
التجـــاري  النشـــاط  مـــال  يقـــل رأس  ال 

عـــن 350 ألـــف دينار فقد أضـــر القانون 
الحالي التجار البحرينيين.

 وأضـــاف ممـــدوح الصالـــح أن مقترًحا 
بتعديـــل قانون المـــادة 345 من قانون 
الشـــركات التجارية الصادر بالمرســـوم 
بقانـــون رقـــم )21( لســـنة 2001، يهدف 
اإليضاحيـــة  مذكرتـــه  فـــي  ورد  كمـــا 
إلـــى الحفـــاظ علـــى االقتصـــاد الوطني 
والحفاظ على قوة المستثمر البحريني 
الصاحيـــات  تقليـــص  إلـــى  ويســـعى 
الممنوحة للوزير المشرف على التجارة 
في المملكة علـــى صعيد منح تصاريح 

مزاولة النشاط التجاري في المملكة.
أن  الخدمـــات  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال   

خلفيـــة  علـــى  جـــاء  المقتـــرح  تقديـــم 
“اآلثـــار الســـلبية على االقتصاد بســـبب 
قانـــون  علـــى  الجديـــدة  التعديـــات 
الشـــركات، والتي فتحـــت المجال أمام 

النشـــاط  المســـتثمر األجنبـــي لمزاولـــة 
التجـــاري وتملـــك الســـّجات التجارية 
بـــرأس مال زهيد، إضافـــة إلى اإلضرار 
المنافســـة  البحرينـــي بســـبب  بالتاجـــر 

الشديدة من قبل المستثمر األجنبي”.
 كما أشـــار ممـــدوح الصالح إلى أن تلك 
للكثيـــر  إغـــاق  إلـــى  أّدت  التعديـــات 
مـــن الســـجات التجاريـــة التـــي يملكها 
البحرينيـــون وفقـــا إلحصائيـــات وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة، ناهيكـــم عـــن نقل 
هؤالء المســـتثمرين لكثيـــر من رؤوس 
األمـــوال إلى الخـــارج دون االســـتفادة 
منها في الداخل، كما ساهم في إضعاف 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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شاهد على خليفة بن سلمان
صفحات بيضاء مع األطباء طيلة نصف قرن

Û  أولى هذه الصفحات عن تخرجنا في بداية الســبعينات من القرن الماضي
ودعوته لنا لاجتماع معه من أجل السام عليه في زيارة لمصر في فندق 
هيلتون النيل، وتشــرفنا بمقابلته وســمعنا لتوجيهاته لنا بالســعي للنهوض 
بالخدمــات الطبيــة فــي البحرين وأن االعتماد على الــكادر الوطني لتقديم 
هــذه الخدمــات هــو هــدف الحكومــة آنــذاك لبحرنــة الوظائــف فــي القطاع 
الصحــي وكنــا مــا يقــارب األربعيــن طبيًبــا وعامــًا فــي القطــاع الصحــي 
المســاند، واســتمعنا لتوجياتــه باهتمــام وحماس خصوًصا أننــا كنا تواقين 
للرجــوع للبــاد والمشــاركة بعــزم واندفــاع لترجمــة تطالعاتنــا وتطلعــات 

القيادة السياسية على أرض الواقع.
]2[

Û  وبعــد رجوعنــا كان لتوجيهاتــه لوزيــر الصحــة آنــذاك بتوفيــر اإلمكانيــات
اللوجســتية لجميــع البحرينييــن العامليــن فــي القطاع الصحي مــن أطباء 
وممرضيــن، ولــم تدخــر وزارة الصحــة أي جهــد إال وبذلتــه في ســبيل هذا 
المســعى الطموح، حيث وّفرت الســكن لبعض األطباء في مناطق مختلفة 
المبانــي الحكوميــة  البــاد، مثــل: الجفيــر والنعيــم والســلمانية فــي  فــي 
المخصصة لألطباء األجانب ولممن ال يملك مســكًنا مناســًبا من الخريجين 

األطباء البحرينيين.
Û  ،وبدأنا مشوار تقديم الخدمات الطبية بحماس مع زمائنا األطباء األجانب 

الذين استفدنا من خبراتهم الطبية، التي لم يبخلوا بها علينا. وقد واجهت 
الدفعــة األولــى من خريجات الطــب البحرينيات خال مرحلة الســبعينات 
من القرن الماضي جملة من الصعوبات والتحديات التي تجاوزنها بإصرار 
وعزيمــة، فقــد كانت تصرف لهن نصف مــا يتقاضاه الطبيب من أجر، األمر 
الــذي دفعهــن إلــى رفــع مطالبــات لمكتب رئيس الــوزراء الشــيخ خليفة بن 

سلمان لتحسين أوضاعهن ومساواتهن باألطباء.
Û  وفور وصول مطالب الطبيبات لمكتب سموه، وفي غضون أسبوع واحد 

أصــدر ســمو رئيــس الــوزراء توجيهاتــه الرشــيدة بتوحيــد الرواتــب للكادر 
الطبــي فــي جميــع المهــن الصحيــة، وتحقيق مبدأ المســاواة بيــن العاملين 

دونما تمييز بين الرجل والمرأة.
Û  وقد أنصف سموه بهذا القرار الحكيم أخواتنا الطبيبات، وحصلن بموجب

هــذه الخطــوة الجريئــة علــى حقوقهــن الكاملــة فــي االبتعــاث للتدريــب 
وتزايــدت وتيرتــه بشــكل مضطرد، وحصلت الكثيرات مــن الكوادر الطبية 
النسائية على الشهادات العليا في الطب والمهن الطبية المساندة وصرفت 

لهن نفس االستحقاقات والرواتب التي يحصل عليها زمائهن األطباء.

* عضو مجلس الشورى

أحمد العريض *

الجامعة العربية المفتوحة

العربيـــة  الجامعـــة  وقعـــت 
تفاهـــم  اتفاقيـــة  المفتوحـــة 
مشـــترك مـــع شـــركة االتصاالت 
ســـبل  لتعزيـــز  البحريـــن  زيـــن 
التعاون المشترك بين الطرفين.

مـــن  عـــدًدا  االتفاقيـــة  وتتضمـــن 
مجاالت التعاون المشترك كتطوير 
وتنميـــة مهارات طـــاب وخريجي 
الجامعـــة واالســـتفادة مـــن البرامج 
المتنوعة التي تطرحها زين لتنمية 
قدرات الشباب البحريني وتأهليهم 
التعـــاون  وكذلـــك  العمـــل  لســـوق 
المبـــادرات  مـــن  عـــدد  تنفيـــذ  فـــي 
عجلـــة  تعـــزز  التـــي  المجتمعيـــة 

التطوير في المجتمع البحريني.
غـــرم  الجامعـــة  مديـــر  وأكـــد   

هـــذه  مثـــل  أهميـــة  الغامـــدي  هللا 
االتفاقيـــات مع مختلف مؤسســـات 
أجـــل  مـــن  البحرينـــي  المجتمـــع 
واالســـتفادة  الجامعـــة  دور  تعزيـــز 
مـــن إمكاناتهـــا المختلفة في شـــتي 

المجاالت.

تفاهم مشترك بين “العربية المفتوحة” و”زين”

85 % البحرنة بـ “اإلفتاء” وتوجه لالستعانة بالقانونيين من الهيئات األخرى
ــي ــر الوعـ ــدف لنشـ ــة” يهـ ــاءات قانونيـ ــة لــــ “^”: “إضـ ــس الهيئـ رئيـ

قال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني 
مـــن   % 85 إن  نـــواف حمـــزة  المستشـــار 
الكـــوادر بالهيئـــة بحرينيـــون وإن هنالـــك 
المحاضـــرات  تقديـــم  فـــي  لهـــم  أولويـــة 
القانونية وإعدادها، مع إمكان االســـتعانة 
مستقباً بالقانونيين في الهيئات األخرى.

جاء ذلك على هامـــش المؤتمر الصحافي 
الـــذي نظمته الهيئة يوم أمـــس مع ممثلي 
وســـائل اإلعـــام عبـــر تطبق )زوم(، بشـــأن 
تدشـــين الهيئة أخيـــرًا لبرنامـــج “إضاءات 

قانونية”.
وأكـــد حمـــزة بســـياق حديثـــه أن البرنامج 
يهـــدف لنشـــر الوعـــي والثقافـــة القانونية 
كافـــة  القانونيـــة  للشـــرائح  والتدريـــب 
بالقطاعيـــن العـــام الخاص، وطلبـــة كليات 

الحقوق بالجامعات البحرينية.
وأضاف “كما ســـتكون المنصة اإللكترونية 
مســـتمرة فـــي أداء واجبهـــا بنشـــر الثقافة 
مـــن  العديـــد  تتضمـــن  التـــي  القانونيـــة، 
البحريـــن،  بمملكـــة  الصـــادرة  القوانيـــن 
التـــي  القانونيـــة  المكتبـــة  عـــن  ناهيكـــم 
أصـــدرت قبـــل عاميـــن، لتســـهيل الوصول 

للمعلومة من قبل المستفيدين”.
)زوم(  تطبيـــق  عبـــر  “نهتـــم  حمـــزة  وزاد 

لتســـهيل عمليات التســـجيل إلـــى المنصة 
المتخصصـــة  بالمحاضـــرات  والتفاعـــل 
والنافعة، وســـتضخ الهيئة بهـــا في الفترة 
القانونيـــة  البرامـــج  مـــن  المزيـــد  المقبلـــة 
المتخصصـــة، علـــى رأســـها القوانيـــن ذات 
األهمية في المملكـــة، للوصول إلى أفضل 

التشريعات على مستوى المنطقة”.
وقال “ستكون جميع الشرائح المجتمعية 
مرحبة بالمشـــاركة واالستفادة، ولن نقول 
إن )الكورونـــا( هي التي حركت الموضوع، 
ألن هـــذا الـــدور موجود من األصـــل، وإنما 
ســـاهمت الكورونـــا فـــي اختيـــار الوقـــت، 
ولقـــد حققت البحرين بهذا الجانب الكثير 
مـــن النجاحـــات فـــي العديـــد مـــن البرامج 

المختلفة”.
وعن مدى االستجابة مع برنامج “إضاءات 
قانونيـــة” قـــال حمـــزة “أطلقنـــا البرنامـــج 
الثاثاء الماضي، ووصل عدد المســـجلين 
450 شـــخصا للمشاركة في أول محاضرة، 
وعنـــت بالشـــأن القانوني، وهـــو رقم كبير 
يؤكـــد الحاجـــة والتجـــاوب مـــع البرنامج، 

وأننا نسير في االتجاه الصحيح”.
المســـتقبلية  البرامـــج  أهـــم  “مـــن  وتابـــع 
التدريـــب  هـــو  بالبرنامـــج  والمرتبطـــة 

اإللكتروني لطلبـــة الجامعات، فيما يتعلق 
بمتطلبات التخرج أو الحاجة القانونية”.

وقـــال حمـــزة “كمـــا ســـيكون لدينـــا موقـــع 
قانونـــي شـــامل يرتبـــط بالشـــأن القانوني 
وفـــي البحـــث عـــن القوانيـــن، ناهيـــك عن 
مشـــروع المجلة القانونية، التي ســـتصدر 
بالتعـــاون والشـــراكة مع جامعـــة البحرين، 
وستكون مهمة بشكلها الجديد الذي يأتي 

استكماال لوجودها السابق والمثمر”.
وفي ســـؤال لـ “البـــاد” عن نســـبة البحرنة 
فـــي الهيئة، قـــال ”85 % منهم بحرينيون، 
الكـــوادر  علـــى  هـــو  األســـاس  واالعتمـــاد 
مقـــدرة  فـــي  القناعـــة  ولدينـــا  الوطنيـــة، 
البحرينـــي في اإلنجـــاز وتحقيق األهداف 

المطلوبـــة، وال يمنـــع هنـــا أن نســـتفيد من 
الكـــوادر العربيـــة لتوليد الخبـــرات المهمة 

للبحرينيين”.
ســـتقوم  التـــي  القانونيـــة  الكـــوادر  وعـــن 
بعمليات التدريـــب والتأهيل قال لمندوب 
الصحيفة “كلهم بحرينيون، ولدينا الفكرة 
الذيـــن  للمستشـــارين  بالنســـبة  بالتوســـع 
يديرون المحاضرات هذه من قبل الجهات 

األخرى خارج هيئة اإلفتاء والتشريع”.
وعـــن إمكان تحقيـــق األهداف المنشـــودة 
في ظـــل توصيل المعلومة عـــن بعد، لفت 
حمـــزة “يعتمـــد علـــى الجهـــة التـــي ســـتعد 
وتشرف على المحاضرة نفسها، وجهوزية 
المحاضر نفســـه، وبرأيي فإن األمر شـــكل 
الهـــدف  ألن  تحديـــا؛  يشـــكل  ال  الراهـــن 
بنهايـــة المطـــاف هـــو توصيـــل المعلومـــة 
نفســـها للطـــرف اآلخـــر بالشـــكل الصحيح 

والمطلوب”.
وأوضح حمزة إمكان المشـــاركة القانونية 
فـــي فعاليـــات أخـــرى يكـــون بهـــا الجانـــب 
رئيســـا،  وليـــس  منهـــا  جـــزءا  القانونـــي 
أي بصفـــة المشـــاركة، مـــع تأكيـــد أهميـــة 
المشـــاركة في الفعاليات القانونية نفســـها 

بالفترة الراهنة.

 نواف حمزة 

النائب ممدوح الصالح

 محرر الشؤون المحلية
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BIBF - المنامة

البحريـــن  معهـــد  يســـتضيف 
للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة 
“BIBF”، تحـــت رعايـــة مصـــرف 
مـــن  نخبـــة  المركـــزي،  البحريـــن 
المتحدثين الدوليين في منتداه 
االفتراضي األول “تحقيق التمّيز 
في الجائحة”، الذي يعقده اليوم 
مـــن  بدعـــم   2020 يونيـــو   22
بتلكـــو، ليقـــدم نظـــرة مســـتقبلية 
علـــى تداعيات فيروس “كورونا” 
المستجد على المستوى الوطني 
والعالمـــي وتحقيـــق اســـتمرارية 

األعمال.
المتحدثيـــن  ضمـــن  ومـــن 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الرئيســـيين 
والحكومـــة  المعلومـــات  لهيئـــة 
اإللكترونية محمد القائد، رئيس 
برنامـــج النظـــم الدولية وأســـتاذ 
فخـــري للنظـــم الماليـــة الدوليـــة 
بجامعـــة  الحقـــوق  كليـــة  فـــي 
هارفارد، هال ســـكوت، باإلضافة 
إلـــى الخبير الدولي فـــي حوكمة 

المؤســـس  والمديـــر  الشـــركات 
 ،”Value Alpha Limited“ لشركة

سيموس جيلين.
وســـيقدم الخبراء لمحة شـــاملة 
عـــن تأثيـــر الوبـــاء العالمـــي على 
القطاعـــات والوظائـــف، وكيفيـــة 
استجابة المملكة لهذا الفيروس، 
المؤسســـية  الحوكمـــة  وأهميـــة 
خالل هذه األزمة، باإلضافة إلى 
التوقعـــات المســـتقبلية من قادة 

األعمال.
 18 مـــن  أكثـــر  وسيســـتعرض 
متحدثـــا وخبيـــرا آراءهـــم حول 
تذليـــل تحديـــات وبـــاء كورونـــا 
على قطاع األعمال، كما سيسلط 
الضوء علـــى الخطـــوات العملية 
التـــي يمكـــن دمجهـــا فـــي خطط 
وســـيوفر  المســـتقبلية.  العمـــل 
المنتدى تجربة تعليمية تفاعلية 
ومحفزة تتضمن حلقات نقاشية 
ونـــدوات إلكترونية وورش عمل 

متخصصة.

انطالق منتدى “تحقيق 
التمّيز بالجائحة” اليوم

البحرين استقطبت استثمارات بأكثر من 942 مليون دوالر
“األونكتـــاد” عـــن  الصـــادر  العالمـــي  للتقريـــر  وفًقـــا   2019 فـــي 

اســتقطبت البحريــن اســتثمارات مباشــرة بقيمة 942 مليــون دوالر في العام 
2019، وذلــك بحســب النســخة األحدث مــن تقرير االســتثمار العالمي الصادر 

عن منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(.

لتدفقـــات  رصـــدًا  التقريـــر  وشـــمل 
جانـــب  إلـــى  العالميـــة  االســـتثمارات 
ودور  التجـــارة  اتجاهـــات  تحليـــل 
السياســـات التـــي تتبعهـــا الحكومـــات 

في تعزيز التجارة الدولية.
تدفـــق  أن  التقريـــر  رصـــد  عالميـــا، 
االســـتثمار المباشـــر حول العالم بلغت 
يعـــادل  بمـــا  دوالر،  تريليـــون   1.450
1.76 % مـــن الناتج اإلجمالي المحلي 

عالميا. 
المعـــدل  هـــذا  البحريـــن  وتخطـــت 
العالمي، إذ بلغت نســـبة االســـتثمارات 
مـــن   %  2.45 نحـــو  فيهـــا  المباشـــرة 

مجمـــل الناتـــج اإلجمالـــي المحلي في 
العام الماضي.

وهي الســـنة الثالثة على التوالي التي 
تنجـــح فيهـــا البحرين في اســـتقطاب 
اســـتثمارات في محيط المليار دوالر، 
علـــى خـــالف االتجاهـــات والتوقعات 
شـــهدت   2018 ففـــي  العالميـــة 
 ،%  16 بنســـبة  زيـــادة  االســـتثمارات 
رغم انخفاض التدفقات االســـتثمارية 
على مستوى العالم إلى أدنى مستوى 

لها منذ األزمة المالية العالمية.
لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
التنميـــة االقتصاديـــة خالـــد حميـــدان 

“سيواصل مجلس التنمية االقتصادية 
إلـــى  االســـتثمارات  اســـتقطاب  فـــي 
البحريـــن ضمـــن مهامـــه فـــي الترويج 
للمملكـــة والفرص االســـتثمارية فيها، 
التـــي تعـــزز مـــن االســـتدامة والتنويع 
االقتصادي. هذه االستثمارات تساهم 

بشـــكل كبيـــر فـــي خلـــق فـــرص العمل 
فـــي المملكـــة وتعـــزز مـــن دور القطاع 

الخاص في قيادة االقتصاد”.
يذكـــر أن مجلـــس التنمية االقتصادية 
أعلـــن عـــن اجتـــذاب 134 شـــركة إلى 
البحريـــن فـــي 2019، التـــي يتوقع أن 
تنتـــج عنهـــا اســـتثمارات بقيمـــة 835 
مـــن  أكثـــر  وســـتخلق  دوالر،  مليـــون 
6000 وظيفة في السوق المحلية في 

الثالث السنوات المقبلة.

 خالد حميدان 

 خالد حميدان 

المنامة - مجلس التنمية

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشـــر البحرين العام أمس 
عنـــد مســـتوى 1,274.55 بارتفاع 
وقدره 0.25 نقطة مقارنة بإقفاله 

يوم الخميس الماضي.
 2.20 المســـتثمرون  وتـــداول 
إجماليـــة  بقيمـــة  ســـهم،  مليـــون 
قدرهـــا 193.53 ألـــف دينـــار، تـــم 
تنفيذهـــا عبـــر 28 صفقـــة، إذ ركز 
علـــى  تعامالتهـــم  المســـتثمرون 
التـــي  االســـتثمار،  قطـــاع  أســـهم 
المتداولـــة  أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت 
112.07 ألـــف دينار أي ما نســـبته 
57.91 % مـــن القيمـــة اإلجمالية 
 1.99 قدرهـــا  وبكميـــة  للتـــداول 
مليـــون ســـهم، تم تنفيذهـــا عبر 7 

صفقات.
وجاءت مجموعة “جي اف اتش 
المالية” في المركز األول إذ بلغت 
قيمة أســـهمها المتداولة 109.86 

ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 56.77 
األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 1.97 
مليـــون ســـهم، تم تنفيذهـــا عبر 6 

صفقات.
أمـــا المركـــز الثانـــي فكان لشـــركة 
)بتلكـــو(  لالتصـــاالت  البحريـــن 
بقيمة قدرها 55.64 ألف دينار أي 
مـــا نســـبته 28.75 % من إجمالي 
قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية 
قدرهـــا 145.65 ألـــف ســـهم، تـــم 

تنفيذها عبر 8 صفقات.
ثـــم جـــاءت “إي بـــي إم تيرمينالز 
البحريـــن” بقيمـــة قدرهـــا 13.18 
ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 6.81 
% مـــن إجمالـــي قيــــمة األســـهم 
المتداولـــة، وبكمية قدرها 11.17 
ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذهـــا عبـــر 5 

صفقات.ـ

تداول 2.2 مليون سهم بـ 193.5 ألف دينار

مخاوف من خسارة الموسم وطرد المالك المستأجرين بسبب اإلغالق

“برك السباحة” تدعو إلعادة افتتاحها

طالـــب عـــدد مـــن مالك بـــرك الســـباحة 
أنشـــطتها  افتتـــاح  بإعـــادة  الســـماح 
ولـــو بصـــورة محـــدودة، إثـــر الخســـائر 
المتفاقمة التي يتعرض لها هذا القطاع 
وذلك مع بدء الموســـم من شـــهر أبريل 

الماضي ووصول ذروته هذا الشهر.
ودعـــا عدد مـــن مالك برك الســـباحة أن 
يتـــم الســـماح لهـــم بتأجير البـــرك لعدد 
مـــا بين 5 أو 6 أشـــخاص يمثلون أفراد 
عائلـــة صغيـــرة كمرحلـــة أوليـــة، األمـــر 
الـــذي يمنـــح مـــالك هـــذه البـــرك رمقـــا 
ضئيال من الدخل لالســـتمرار وتسديد 
الطاقـــة  وتكاليـــف  اإليجـــارات  قيمـــة 

والحراسات والصيانة.
وقال ســـالم مبـــارك، وهو مـــالك إحدى 
بـــرك الســـباحة فـــي الهملـــة، إن مـــالك 
البرك يواجهون خســـارة الموسم ككل، 
ففي 3 أشـــهر تقريبا يتركز نشـــاط برك 
السباحة في الصيف، بينما تبقى البرك 
دون نشـــاط معظـــم األشـــهر األخـــرى، 
فخســـارة الموســـم تعني خســـارة عام 

كامل أو أكثر.
وأكد مبـــارك أن مالك البرك اســـتثمروا 
مبالغـــًا تصـــل إلـــى 60 ألف في إنشـــاء 
بـــرك ســـباحة متكاملـــة مـــع مرافقهـــا، 
للعوائـــل  ترفيـــه  مشـــاريع  لتشـــكل 

البحرينيـــة فـــي فصل الصيـــف، وأنهم 
معرضـــون لخســـارة اســـتثماراتهم إلى 
اإليجـــارات  تكاليـــف  جانـــب تكبدهـــم 
بعـــض  إن  إذ  التشـــغيلية،  والتكاليـــف 
أصحاب بـــرك الســـباحة المســـتأجرين 
لألراضي معرضون للطرد إن اســـتمروا 

في التوقف عن دفع اإليجارات.
وأوضح مبارك أن نحو 50 من أصحاب 
البرك الذيـــن قام بحصرهم يناشـــدون 
الحكومة الســـماح بإعـــادة افتتاح برك 
السباحة والسماح بدخول أفراد عائلة 

واحدة فقط. 
وفيمـــا يتعلـــق بدعـــم “تمكيـــن”، أشـــار 
مبـــارك إلـــى أنه ال يشـــمل عشـــرات من 
البـــرك الخاصة في المملكـــة، خصوصا 
غيـــر  أراٍض  فـــي  أقيمـــت  التـــي  تلـــك 

مصنفـــة ومـــن دون عناويـــن تجاريـــة، 
لكن تم تشييدها بطريقة غير مخالفة، 
وفقط االشتراطات الصحية واألمنية، 
وهم يرغبـــون أيضا في الحصول على 

سجالت فور وجود العناوين.
وتســـاءل مبارك عن عـــدم معاملة برك 
الســـباحة أســـوة بالفنادق والمنتجعات 
يتـــم  التـــي  والشـــاليهات  الســـياحية 

السماح لها بمرافق السباحة.
من جانبه، قال يوســـف المحميد، وهو 
أحد مالك برك الســـباحة في الهملة، إن 
خسارة كل مستثمر ال تقل عن 7 آالف 
دينار شهريًا، ومع وجود مئات من برك 
الســـباحة حول البحرين فإن الخســـائر 

تصبح بمئات آالف الدنانير.
وأشـــار إلـــى أنـــه يتكبد مصاريـــف تبلغ 

نحـــو 20 دينـــارا يوميـــا لتشـــغيل مولد 
الديـــزل لبركـــة الســـباحة، عـــالوة على 
تكاليـــف صيانة تبلغ 18 دينارا شـــهريًا، 
إلـــى جانـــب 400 دينـــار شـــهريا تمثـــل 

أجور حراسة وإيجار شهري.
وأكـــد المحميد أن برك الســـباحة تطلق 
اشتراطات السالمة والصحة، بما فيها 
توفيـــر “شـــاور” خارجي للســـباحة قبل 
دخـــول البركـــة، إلـــى جانـــب متطلبات 
الدفـــاع المدنـــي، مثـــل توفيـــر معدات 

للحماية واألمن وطفايات للحريق.
البـــرك  مـــالك  اســـتعداد  عـــن  وأعـــرب 
لتوقيع تعهدات بعدم السماح ألكثر من 
6 أشـــخاص من دخول بركة الســـباحة 
فـــي حـــال الســـماح بإعـــادة التشـــغيل 

وتسجيل أسمائهم في سجل خاص.

دبي - رويترز

الرياض تطلق صندوقا للتنمية 
السياحية بـ 4 مليارات دوالر

أمس  السعودية  السياحة  وزارة  قالت 
“إن السعودية تخطط لتدشين صندوق 
 4 مبدئي  بــرأســمــال  السياحية  للتنمية 
تنويع  خطط  إطــار  فــي  دوالر  مليارات 
ــوارد االقــتــصــاد فــي مــواجــهــة جائحة  مـ

كورونا وانخفاض أسعار النفط”.
أوضحت الوزارة في بيان أن الصندوق 
الــديــن  فـــي  اســتــثــمــار  أدوات  ســيــطــلــق 
ــاع الــســيــاحــة  ــتــطــويــر قـــطـ ــم ل ــ ــه واألســ
ــة وبـــنـــوك  ــاصـ ــوك خـ ــنـ ــع بـ ــتـــعـــاون مــ ــالـ بـ

استثمار.
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الصالح: استخدام الذكاء االصطناعي لمواجهة تحديات “كورونا”

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، 
االصطناعـــي  الـــذكاء  ترجمـــة  ضـــرورة 
واالقتصـــاد الذكي، إلى مبادرات وجهود 
ملموسة تحقق تطلعات القيادة وتواكب 

حركة التقدم العالمي في هذا الجانب.
هـــذا أول مؤتمـــر  الصالـــح أن  وأوضـــح 
متعلـــق بالجائحـــة، ويأتـــي بمبـــادرة من 
الـــذكاء االصطناعـــي  مجموعـــة خبـــراء 
فـــي البحريـــن وبالشـــراكة مـــع مجموعة 
جي إي ســـي اإلعالميـــة بدولة اإلمارات، 
مؤكـــًدا أهميـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه هذه 
مجـــال  فـــي  المتخصصـــة  المؤتمـــرات 
أطـــر  وضـــع  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 
وقواعـــد أساســـية يمكن االعتمـــاد عليها 
لالســـتخدام واالســـتثمار األمثـــل لعلـــوم 
األفـــكار  تبـــادل  عـــن  فضـــال  المســـتقبل 

واآلراء بيـــن المختصين في هذا المجال 
والبيانـــات  العلميـــة  الدراســـات  وطـــرح 
الحديثـــة التـــي تتطلـــب االســـتثمار مـــن 
الحكومـــي  بالقطـــاع  األطـــراف  جميـــع 

والخاص والمجتمع المدني.
وأضـــاف أن ما جاء بـــه الخطاب الملكي 
الســـامي الذي تفضل به صاحب الجاللة 
الملك لدى افتتاحه أعمال دوري االنعقاد 
الثانـــي مـــن الفصل التشـــريعي الخامس 
خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بمجـــال الـــذكاء 
االصطناعـــي واالقتصـــاد الذكي البد من 
ترجمته إلـــى مبادرات وجهود ملموســـة 
تحقق تطلعـــات القيـــادة وتواكب حركة 

التقدم العالمي في هذا الجانب.
رئيـــس  المؤتمـــر  رئيـــس  قـــال  بـــدوره، 
مجموعة خبراء الذكاء االصطناعي في 

البحرين جاســـم حاجي، إن الحدث يعد 
أول مؤتمر افتراضـــي في مجال الذكاء 
االصطناعـــي بالمنطقة، ويغطي مجاالت 
وتطبيقـــات عـــدة فـــي هـــذا المجـــال في 
ظل الجائحـــة، وتقديم صورة أخرى من 
التنوع للـــذكاء االصطناعي في األوقات 
الصعبة وســـبل االســـتفادة مـــن التحول 

الرقمي في هذه الظروف.
وشـــارك في الجلســـة االفتراضية األولى 
أمـــس 3 محاضرين معروفيـــن في عالم 
الشـــيخ  ركـــز  إذ  االصطناعـــي،  الـــذكاء 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة مـــن المجلس 
األعلى للصحـــة على الذكاء االصطناعي 
فـــي الصحـــة وكيفيـــة نجاحـــات كورونا 
فـــي الكثير مـــن الدول حالًيا، ومســـتقبال 
االصطناعـــي  الـــذكاء  إلـــى  ســـيتجهون 

خصوصا في طرق المعالجة واكتشـــاف 
تحليـــل  الوقـــت  ذات  وفـــي  الحـــاالت، 
البيانـــات التي يجب أن تكون مشـــتركة 
بيـــن الـــدول، وليس كفايـــة أن تكون كل 
دولـــة لديها ذكاء اصطناعي، ومســـتقبال 

ســـيكون  الـــذي  الجهـــاز  ســـيكون  ربمـــا 
الواجهـــة فـــي الـــذكاء االصطناعـــي هـــو 
الهاتف النقال، ويكـــون متصال باألجهزة 
للتعـــرف على الوجـــوه أو قياس الحرارة 
يتم عبـــر النقال وال يكـــون هنالك حاجة 

ألجهزة كثيرة لالستفادة منها. 
وتحدثت الشـــيخة َفي بنـــت عبدهللا آل 
خليفـــة من جامعة البحرين عن “العمران 
الـــذكاء  اســـتخدام  الذكـــي:  المســـتدام 
العمرانيـــة”،  البيئـــة  فـــي  االصطناعـــي 
وأجـــرت دراســـات عن كيفية اســـتخدام 
الذكاء االصطناعي في األراضي والمدن 
المقبلـــة بعـــد كورونا حيث ســـوف تكون 
يكـــون  ســـوف  إذ  مختلفـــة  بتشـــكيالت 
لديهـــم احتياجـــات واحتياطـــات لكيفية 
والتخطيـــط  األشـــخاص  بيـــن  التفريـــق 

العمراني.
كمـــا تحـــدث أحمـــد ناصـــر مـــن مجلـــس 
الشورى عن دور الذكاء االصطناعي في 
المـــوارد البشـــرية خصوًصا فيمـــا يتعلق 
بالتوظيـــف وتدريـــب الموظفين عن بعد 
واختصـــاص الـــذكاء االصطناعـــي حتى 

لتقييم الموظفين.

“مجلس 
التنمية”: 134 

شركة إلى 
المملكة 2019

إقبال كبير على شراء السيارات في البحرين
شهدت وكاالت السيارات في البحرين 
إقباال كبيرا على شـــراء الســـيارات من 
بعـــد رفـــع نســـبة ضريبـــة  الســـعودية، 
القيمـــة المضافة إلى 15 % على جميع 
الســـيارات الجديدة والمســـتعملة التي 
تباع عن طريـــق الوكاالت أو المعارض 
لــــ  خاصـــة  مصـــادر  وبحســـب  هنـــاك. 

الســـيارات  “البـــالد”، شـــهدت مبيعـــات 
األلمانيـــة زيادة نســـبية لتحتل المرتبة 

األولى وبعدها األميركية.
وجـــاء ذلـــك نتيجة طبيعية مـــع زيادة 
ضريبة القيمة المضافة في الســـعودية 
الـــوكاالت  تقديـــم  مـــن  الرغـــم  علـــى 
الســـعودية العديد من التســـهيالت في 
األســـعار وخدمـــات مـــا بعد البيـــع، فقد 
تـــم حجـــز العديد مـــن هذه الســـيارات 

بالبحريـــن، وفـــي انتظار التســـليم بعد 
مجـــددا،  فهـــد  الملـــك  جســـر  افتتـــاح 
خصوصا بعدما أعلنت وزارة الداخلية 
التجـــول،  حظـــر  إلغـــاء  الســـعودية 
والزيـــارة  العمـــرة  تعليـــق  واســـتمرار 
والرحـــالت الدولية ضمـــن اإلجراءات 

االحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتحســـنت مبيعات الســـيارات بشـــكل 
الجديـــدة  األنـــواع  لمختلـــف  كبيـــر 

والمســـتعملة وبنســـبة ال تقـــل عـــن 50 
ارتفعـــت  وكذلـــك  المعتـــاد،  عـــن   %
المبيعـــات فـــي البحريـــن فـــي الفتـــرة 
األخيرة؛ بسبب العروض الكبيرة التي 
تقدمها الـــوكاالت حاليـــا، وبعد تطبيق 
الســـعودية قـــرار رفع الضريبـــة، يتوقع 
ازديـــاد الحركـــة على الشـــراء في هذه 
الفتـــرة على الرغم من الكســـاد العالمي 

للسيارات.

 طارق البحار

علي الفردان

أمل الحامد
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بين الفينة واألخرى تصُل بين أيدينا ُطَرٌف من هنا وهناك على هيئِة رسائَل 
نصيٍة أو مقاطَع فيديو تهِدُف لرســـِم البســـمِة على وجِه المتلقي، وقد ُتسِهُم 
ِل مزاٍج سيٍء أو يوٍم مشحوٍن بالمصاعِب والمحن. ال بأَس في ذلك  في تبدُّ
طبعًا، وال إشـــكاَل فيه، لكن تحري مادِة اإلضحاِك التي تصُلنا ونقوُم بدوِرنا 
بإعادِة إرســـالها واجٌب وضـــرورة، وليس كُل ما يصُلنا مـــن الُطَرِف يجوُز لنا 
ٍر أو تمحيـــص، كما ال يجـــوُز لنا  تلقيـــه والضحـــك علـــى محتـــواه، دونمـــا تفكُّ
المســـاهمة في نشـــِر هذا النوع من المشـــاهِد المســـيئِة التي ُتؤِســـُس للفساِد 

وغياِب القيم. 
قبـــَل أيـــاٍم تـــداوَل الجميـــُع مقطَع فيديـــو ألبناٍء قامـــوا بخـــداِع والِدهم في 
مقلـــٍب ُمهيـــٍن ال ُيراعـــي ُحرمـــَة الوالدين وقدســـيَة مكانِتهم، هـــؤالء األبناء 
قامـــوا بالضحِك على والِدهم في موقـــٍف غابْت فيه األخالُق وانعدمْت فيه 
المروءة؛ فكيف يتجرُأ أبناُء اليوِم على والَديهم، ال بل ويجعلوَن منهم مادًة 
للضحِك والُسخرية، وكيف يتناقُل الناُس هذا المقطع وكأنه أمٌر ال بأَس فيه 
َد االحتـــراُم والتبجيُل للوالدين  د؟! كيف تبدَّ وال جنايـــة، ال مســـتنكٌر وال ُمنـــدِّ

وَن بآباِئهم قلًة ومحطَّ انتقاٍد من البعض كذلك؟  حتى باَت البارُّ
وال غرَو وال عجَب من تصرفاِت بعِض أبناِء هذا الجيل الذي ابتعَد عن الديِن 
َد أبناؤه من القيِم ونأَوا بأنفِســـهم  الحنيِف والتحلي باألخالِق في وقٍت تجرَّ
عن األعراِف القائمِة والعاداِت والتقاليِد الســـائدِة التي توارثناها أبًا عن جد، 
ُز  وبذلنا في ســـبيِل صيانِتها والحفاِظ عليها الغالي والنفيس. أتى جيٌل يتقزَّ
َل االنســـالَخ من ِجلدِته  مـــن جيِل آبائه وأجداِده ويشـــعر تجاَهُه بالعار؛ ففضَّ

كشجرة فارهة ِاجُتَثْت من ُجذوِرها، فال أصَل له وال بداية. 

ماذا سُيورُِّث هؤالء ألبناِئهم يا ُترى؟ آخَر صيحاِت الموضة، أم أفضَل ألعاِب  «
الفضاِء اإللكتروني التي أتقنوها؟ هؤالء يتزوجوَن وُينِجبون ال لتطبيِق ُسنِة 

اللِه في أرضه، بل من أجِل التوثيِق بالصوِر والفيديو، في وضِع أشبَه ما يكوُن 
باللعبة ال من أجِل التقديِس للحياِة الزوجيِة أو تجربًة لنظرياِت التربية. وإْن 

كان أطفاُل األمِس يكُبروَن لُيدرِكوا قيمَة آباِئهم ومقداِر ما شَقوا في تنشئِتهم، 
فهل يكبُر أطفاُل اليوِم لُيدركوا قيمَة والَديهم بعد كِل ذلك؟ وهل سيتألُم هؤالء 

الذين يسخروَن من آباِئهم اليوَم عندما يسخُر منهم أبناؤهم غدا؟.

هدى حرم

غياب القيم

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

للتواصل: 17111483

“سكن العزاب” والسير نحو تحقيق الهدف بشكل سريع
للمحافظـــة الجنوبيـــة رعايـــة خاصة من ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي آل خليفـــة محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة، للحفـــاظ علـــى 
هويتهـــا ومـــا يتالءم مـــع متطلبات العصـــر من خـــالل العديد من 
المشـــاريع المهمـــة، ومؤخـــرا اســـتعرض ســـموه خـــالل اجتمـــاع 
المجلـــس التنســـيقي الخامـــس للعـــام 2020 عن بعـــد )اإلجراءات 
االحترازيـــة المتخـــذة بشـــأن تخفيـــف كثافة العمالـــة الوافدة في 
األحيـــاء الســـكنية، حيث اطلع ســـموه على ما قـــام به فريق عمل 
من مديرية شرطة المحافظة والبلدية، حيث تم رصد 691 سكنا 
مشـــتركا بنطاق المحافظة وإخطار أصحاب 388 ســـكنا مشـــتركا 
لتصحيـــح األوضـــاع ورصـــد 203 مســـاكن فـــي طـــور تصحيـــح 
األوضـــاع وتصحيـــح أوضاع بعض المســـاكن باإلضافة إلى إحالة 

أصحاب 15 مسكنا للجهات المعنية(.
كما وافق مجلس الوزراء قبل أسبوعين على مقترح برغبة مقدم 
مـــن النائـــب أحمـــد العامر، بوضع الحلول لظاهرة انتشـــار الســـكن 
المشـــترك للعمالـــة األجنبية داخـــل المناطق الســـكنية للمواطنين 

واالقتـــراح برغبـــة بشـــأن إيجـــاد حـــل لمشـــكلة العمالـــة “العـــزاب 
األجانـــب” بالمملكة بشـــكل عام وبالجنوبية بشـــكل خاص، وكلف 

المجلس الجهات الحكومية المختصة بوضعها موضع التنفيذ.

ال شك أن سكن العزاب في “فرجان العوائل” يشكل إزعاجًا وقلقًا  «
لألسر وخصوصا أولياء األمور، وقد طرح هذا الموضوع كثيرا 

بآفاقه وطموحاته، وهناك تواصل بين مختلف وزارات ومؤسسات 
المملكة والبرلمان إلغالق هذا الملف، ووضع الحلول المناسبة 

عبر إيجاد آلية سريعة لسكن العزاب، ونتمنى أن نسير نحو تحقيق 
الهدف بشكل سريع، خصوصا في ظل توفر البيانات واإلحصاءات، 
ونحن على ثقة تامة بأن كل الجهات المختصة ستتخذ اإلجراءات 

المطلوبة بوتيرة أسرع، وإيجاد الحل الجذري والنهائي لهذه 
المشكلة التي باتت تؤرق المواطنين في جميع المحافظات، فال 
يوجد “فريج” في أية محافظة إال ويعاني أهله من سكن العزاب، 

والبلديون والنواب في سجالتهم ملفات كثيرة من الشكاوى وكلها 
على درجة واحدة من الخطورة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االثنين 22 يونيو 2020 - 30 شوال 1441 - العدد 4269

نعم هذه هي البحرين
مع استمرار جائحة كورونا نجد مملكة البحرين تبادر، ضمن استجابتها للظروف 
الحاليـــة، بدعـــم األفراد والشـــركات بحزمة تحفيز اقتصادي شـــاملة قيمتها 4.3 
مليـــارات دينـــار بحريني، تســـتمر لمدة تصل إلى ســـتة أشـــهر، مـــن حيث تمديد 
مبـــادرة صنـــدوق الســـيولة وخفض معـــدالت الفائـــدة، وإعادة هيكلـــة القروض، 
ودعـــم المرتبـــات، وخفض اإليجـــارات، وتوفير المنـــح، وتخفيف أعبـــاء فواتير 
الخدمـــات للمشـــاريع التجارية، وســـيتولى صندوق البطالة دفـــع الرواتب ودفع 
فواتيـــر الكهربـــاء والماء لألفراد والشـــركات لمدة ثالثة أشـــهر، وإعفـــاء األفراد 
والشـــركات التجاريـــة مـــن رســـوم البلدية والرســـوم المســـتحقة على اســـتئجار 
األراضي الصناعية الحكومية، وإعفاء المنشـــآت والمرافق السياحية من رسوم 
الســـياحة لمدة ثالثة أشـــهر، ومضاعفة حجم صندوق الســـيولة ليصل إلى 200 
مليـــون دينـــار بحرينـــي، وزيادة تســـهيالت قروض البنـــك المركـــزي ورفع قدرة 
اإلقـــراض إلـــى ما يعادل 3.7 مليارات دينار بحريني للســـماح بتأجيل األقســـاط 
وتمديـــد التمويل اإلضافي، وإعادة توجيه برامج صندوق العمل “تمكين” لدعم 

الشركات المتأثرة من األوضاع الراهنة.
نحمـــد هللا أننـــا في البحريـــن، أحيانًا يصعب علي أن أســـتوعب األمر وأنا أقارن 
بيننـــا وبقيـــة الدول في مســـألة ردود أفعـــال ونتائج وتداعيات انتشـــار كورونا، 
أرى بـــأم عينـــي دوال كبـــرى واقتصاديـــات ضخمة تكاد تنهار، شـــركات أفلســـت، 
ماليين الموظفين ســـرحوا، قطاعات كبيرة شـــّلت وهي في طريقها إلى االنهيار 
والزوال، وعندما أنظر إلى حالنا ونحن دولة محدودة الموارد كنت أظن أننا لن 
نصمـــد أســـابيع وندخل في نفق مظلم مخيـــف، وإذا بالوضع يختلـــف تمامًا عن 
تلك الصورة الســـوداء التي رســـمها أكثرنا عما ســـيؤول إليه أمرنـــا إذا طال أمد 

هذا المرض.
فأقساطنا أجلت، ورواتبنا ُضمنت، واستهالكنا الزائد للكهرباء دفع عنا، خدمات 
طبية تصل إلى منزلك، ســـيولة نقدية أســـعدت جيوبنا، لم يسرح مواطن واحد 
مـــن عمله، لم تغلق شـــركة، وقائمة طويلة ال تخفى ســـوى عـــن أولئك الراقصين 

على جراحاتنا.
نعم هذه هي البحرين التي حباها الله بحكام يحبوننا ونحبهم، جعلونا  «

ننسى كورونا، وال أجد خيراً هنا من ذكر حديث عوف بن مالك رضي الله 
عنه حينما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيار 

أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

تتحـــدث األدبيات المعاصرة عن أهمية التعليم العالي الخاص باعتباره أحد 
العناصر األساســـية المهمة التي تعمل على ترســـيخ التنمية البشرية والدفع 
بهـــا نحـــو ســـوق العمل بعـــد إخضاعهـــا للتدريب الضـــروري الذي يســـتهدف 
تحســـين القـــدرات وتحليل المهارات فـــي مختلف التخصصـــات العلمية؛ ما 
من شـــأنه الدفع بعجلة االقتصاد المحلي ودعـــم المجتمع المدني في اتخاذ 
القرارات المؤثرة من جانب، ومن جانب آخر التكيف الســـلس مع التحوالت 
المختلفـــة التي تعكس أعلـــى معايير الجودة لمخرجاتها في ظل المنافســـة 

الشرسة.
وعلـــى الرغـــم من األهميـــة التي يحظى بهـــا التعليم العالي الخـــاص إقليميًا 
ودوليـــًا، فضـــالً عـــن الدعم من لـــدن الحكومة الموقـــرة محليـــًا، إال أّن َعِدْيَد 
الُمَتتبعيـــن يتســـاءل عـــن عّلـــة هـــذا التعليـــم وافتقـــار ُجّل خططه لإلشـــارة 
للكفـــاءات البحرينيية الفاعلـــة في نهضة وطنها وتطوره، بعد عّلة انحســـار 
نســـب البحرنـــة فـــي غالبيتها وفق ما أشـــار إليه تســـاؤل عديـــد أولئك! فيما 
االقتراح النيابي الذي اســـتهّله )5( من أعضاء الســـلطة التشـــريعية “االثنين” 
الماضـــي يقضـــي بتوطيـــن مؤسســـات التعليم العالـــي واســـتقطاب الخريج 
البحرينـــي وإحاللـــه مـــكان المتعاقـــد وجعله الخيـــار األول؛ يبـــدو أّنه األمل 

المعقـــود، بعـــد ما بينـــت مذكرتهم اإليضاحية تلـــك الحقيقـــة )المؤلمة( التي 
ُتجابـــه فيهـــا الكفاءات البحرينية من حملة الشـــهادة العلميـــة العليا األبواب 
موصـــدة أمـــام طموحهـــا فـــي خدمـــة بلدهـــا، والـــذي ترجمته فـــي كثير من 
المحافـــل ممزوجـــًا بالتفانـــي البحرينـــي الخالـــص فـــي أبهى صـــوره بمتنوع 

التخصصات.
نافلة: «

أبدى أحد أعضاء الســـلطة التشـــريعية فـــي تغريدة له اســـتغرابه من وجود 
بحرينيين يحملون درجات علمية مثل الماجستير والدكتوراه والبروفيسور 
ُمجمّديـــن، وعّللـــه بغياب مبـــدأ تكافؤ الفـــرص واألفضلية للوافـــد واألجنبي 
رغـــم أعمـــار بعضهم التـــي فاقت )70( عامًا، عالوة على مـــا آلت إليهم عملية 

التوظيف والترقيات وفَق إشاراٍت من تغريدتيه!
إّن الجميع يحدوه األمل في تنفيذ التوجيهات الســـامية، باعتبارها الســـبيل 
الوحيد في إبعاد حجر العثرة أمام شـــريحة تطمح لرّد النزر من جميل هذا 
الوطن الغالي، إذا ما أفســـح لها الســـبيل تحقيق ذلك في قطاٍع حيوي غّص 

بالوافدين واألجانب من كل البقاع.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“العالي الخاص”... افتقاُر التوطين!

مجدداً... العفو الدولية تفتري على البحرين
أقبح ما يمكن أن يفعله اإلنســـان هو اســـتغالل ظرف صحي أو إنســـاني 
فـــي تمريـــر أجندات وأهداف سياســـية يرجو من خاللهـــا طرف تحقيق 
نقـــاط تحســـب له وتدين الطـــرف اآلخر غير آبه بتداعيـــات وعواقب ما 

يفعله حتى لو كان الثمن أرواح وحياة البشر.
منظمـــة العفو الدوليـــة وكعادتها في انتقاد مملكة البحرين بكل شـــاردة 
وواردة تحـــت غطـــاء دفاعهـــا عن حقوق اإلنســـان نشـــرت عبـــر موقعها 
اإللكترونـــي تحذيـــرات من إمكانيـــة انتهاك خصوصيـــة وحرمة األفراد 
المحملين والمشـــتركين في تطبيق “مجتمع واعي” حيث تدعي وتزعم 
المنظمة أنه يمكن لألجهزة الرســـمية اقتفاء ومراقبة األفراد عن طريق 
التطبيـــق فـــي أمور ال تتعلـــق باألهداف الرئيســـية المعلنة مـــن التطبيق 
والمتعلقـــة بمكافحـــة فيروس كورونـــا، داعيًة إلى ضـــرورة وقف العمل 

بهذا التطبيق فورًا.
مـــن الواضح جدًا أن المنظمة تتصيد في الماء العكر وتحاول اإلســـاءة 
لجهود مملكة البحرين التي تمت اإلشادة بها عالميًا في التصدي للوباء، 
وتحاول أن تبحث عن أي شيء للتقليل من حجم ما تقوم به حكومتنا 
الموقـــرة مـــن جهـــود وعندما فشـــلت فـــي ذلـــك اصطنعت وابتكـــرت لها 

قصصا واهية في محاولة منها لضرب سمعة المملكة واإلساءة لها. 
ما تقوم به منظمة العفو الدولية أمر معتاد، فهي دائما ما تفتري وتحاول 
إدانة جهود مملكة البحرين الســـاعية لتعزيز حقوق اإلنسان على جميع 
األصعـــدة حيـــث دأبت على اســـتغالل أية أزمة سياســـية وتحريكها في 
ســـبيل إثبـــات ذلك، لكـــن ما تقوم به اليـــوم من طعن وتشـــويه لما تقوم 
بـــه المملكـــة في ســـبيل التصـــدي واحتـــواء الجائحـــة العالمية أمـــر بالغ 
الخطورة، فالمنظمة آثرت تمرير أجندتها المشبوهة حتى ولو كان على 
حســـاب المواطـــن والمقيـــم الـــذي يمكن أن يقيـــه التطبيق شـــر اإلصابة 

بالمرض وبالتالي المحافظة على حياته وحياة من هم حوله.

أعتقد أنه من األولى لمنظمة العفو الدولية أن تقوم بمراقبة ومتابعة  «
دول أخرى ال ترقى فيها الجهود لمكافحة الوباء لُعشر ما قامت به مملكة 

البحرين فنحن في البحرين آمنون مطمئنون في ظل حكومتنا الرشيدة 
أدامها الله لنا عونًا وسنداً وخير حافظ بعد الله تعالى.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com
Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

لإليجار
 for Rent

Manamaالمنامة

محالت تجارية 

Shops

floors

Offices

 40 to 50 Sqm       Rent price: BD 5 Per Sqm

50 to 90 Sqm       Rent price: BD 4 per Sqm

730 to 830  Sqm     Rent price: BD 4 per Sqm

طوابق مفتوحة
| 730 - 830 متر | بسعر 4 دينار للمتر 

مكاتب تجارية 
| 50 - 90 متر |  بسعر 4 دينار للمتر

| 40 - 50 متر | بسعر 5 دينار للمتر

القيد: 53003-1 - التاريخ: 18/6/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل  
إعالن لسنة 2020 

بشأن تصفية ونقل ملكية الشركة الى شركة قائمة

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه تقدم اليها أصحاب 
شــركة مجموعــة النجــوم ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 53003-1 ، طالبيــن 
تصفيــة الشــركة وحلهــا، ونقل ملكيــة القيد الى فرع من فروع شــركة عبدهللا احمد 

الصيقل واوالده ذ.م.م المقيدة بموجب قيد 1-16281
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم ) 21 ( لعــام 2001 ، و 
عمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: احمد عبدهللا احمد الصيقل

ahmed@stragroupbh.com
0097317210662

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
)CR2020 - 13194( إدارة التسجيل إعالن رقم 

تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : ناديه السيد عبدهللا احمد علي
 االسم التجاري الحالي : تجوال لحجز الفنادق والسيارات

االســـــم التجـــاري الجديد : تجوال للسفريات

قيد رقم: 1-80866

رقم القيد

   ورشه محمد نور للحام

اعزاز لزينة السيارات

االسم التجاري

االسم التجاري

1 – 9760

1 – 75469

تاريخ : 17 / 06 / 2020
CR2020 -  89914   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه ورثــة المرحوم محمــد نــور عبدالرحمن 
الســيد  إلــى  التالــي  التجــاري  المحــل  بطلــب تحويــل  إســماعيل 

اسماعيل محمد نور عبدالرحمن اسماعيل
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 
خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري ل
مركز ماريا الجديد لألزياء ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة /   اصحاب مركز ماريا الجديد لألزياء ذ.م.م، المســجلة بموجب القيد 

رقم  4 -   108591طالبين تغيير االسم التجاري
من:

مركز ماريا الجديد لألزياء ذ.م.م
MARIA NEW FASHIONS CENTRE WLL

الى:
كوتارام للتجارة ذ.م.م

KOTTARAM TRADING W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2020-90550   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : عبد هللا احمد عبد هللا حسن  
االسم التجاري الحالي : مؤسسة المحبة لبيع االدوات الكهربائية  

االسم التجاري الجديد : المحبة للمقاوالت  

القيد رقم : 50616 – 2

التاريخ : 2020 / 6/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

  CR2020-90344   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقــدم إلينــا الســيد المعلن  الســيدة صباح عبد العزيــز علي عباس  
بطلــب تحويــل المحــل التجــاري التالــي : إلــى الســيدة  رملــه عبد 

هللا علي اصديف
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 
خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه

رقم القيد

القيد 97646 - التاريخ118/6/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم (  88672 ) لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة و الســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 
الســادة / مكتب المحامية ليلى عيســى رمضان للمحاماة واالستشــارات القانونية  
نيابة عن مالك ادهم لولو لتصميم صفحات االنترنت ش.ش.و ولمالكها ادهم علي 
محمــد لولــو المســجلة بموجــب القيد رقــم 97646 طالبــا تحويل الشــكل القانوني 
للشركة المذكورة الى شركة ذات مسئولية محدودة برسمال وقدره 10000 دينار 

بين كل من :

ادهم علي محمد لولو

عواطف محمد محمد دروش

القيد: 128722-1 - التاريخ:  2020-06-18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن  لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الجبيل للتجارة العامة شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها الســادة 
أصحاب شــركة الجبيل للتجارة العامة شــركة تضامن بحرينية ، المســجلة بموجب القيد 
رقم 128722-1، طالبين تغيير اإلسم التجاري من الجبيل للتجارة العامة شركة تضامن 

بحرينية الى الجبيل للدمات شركة تضامن بحرينية
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد:128037 - التاريخ :17/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم )111( لسنة 2020
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
مالــك شــركة تيدســيس بلــس لتكنولوجيا المعلومــات ذ.م.م ، المســجلة بموجب 

القيد رقم 128037،طالبا تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة

إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة وزيــادة رأس مال الشــركة مــن 1000 دينار 
بحريني إلى 3000 دينار بحريني ، بين كل من:

1.   زينب علي أحمد مكي
NIMAL PUNNAYATTIAN    .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2020 م

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها فالير 
للمنتجــات الورقيــة ش.ش.و لمالكتهــا مريم ســليم عيســى الســبيعي ، والمســجلة 

بموجب القيد رقم 123651، طالبين إشهار انتهاء أعمال تصفية

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 
الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-86918 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:  جليل حسن سلمان محسن طالق

االسم التجاري الحالي: البوابة الدولية للدراسة في الخارج

االســـــم التجـــاري الجديد: بيرفوإكسل لإلستشارات 

قيد رقم: 116861-2

التاريخ : 18/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة السجل التجاري
CR 2020-90226 طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:  رقية عيسى عبدهللا علي 

االسم التجاري الحالي: مقاوالت التحالف

االســـــم التجـــاري المطلوب: هاردسكيب للمقاوالت 

رقم السجل:64537-2

38344464

االثنين 22 يونيو 2020 - 30 شوال 1441 - العدد 104269



الحبس 3 سنوات لرجل أعمال اختلس مليوًنا و136 ألف دينار
قـــال المحامـــي والمحكـــم الدولـــي محمد 
الصغـــرى  المحكمـــة  “إن  بوحســـّين  رضـــا 
الجنائيـــة الثامنة انتصـــرت لحقوق إحدى 
الشـــركات البحرينية الكبـــرى، بإدانة رجل 
أعمـــال بحرينـــي معروف؛ بحبســـه لمدة 3 
سنوات وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة 
المدنية المختصة بال مصاريف؛ وذلك إثر 
اختالسه مبالغ طائلة من الشركة المجني 
 33.3 نســـبة  فيهـــا  يمتلـــك  الـــذي  عليهـــا، 
% مـــن رأس المـــال، التـــي بلغـــت مليـــون 
و136 ألفـــا و435 دينـــارا، قيمـــة عمـــوالت 
عليهـــا  تحصلـــت  أجنبيـــة  شـــركات  مـــن 
ودونهـــا بشـــكل خاطئ محاســـبيا ومضلال 

فـــي دفاتر الشـــركة، على الرغـــم من كونه 
عضـــوا بمجلس إدارتهـــا وكل ذلك إضرارا 

بأصحاب الحق من الشركاء اآلخرين.
وأضاف وكيل الشـــركة المجنـــي عليها أن 
هـــذا الحكم جاء ليعـــزز االقتصاد الوطني 
لحقـــوق  وانتصـــارا  العاملـــة  للشـــركات 
الشـــركة المجنـــي عليهـــا بعـــد أن ارتكـــب 
الجانـــي جريمتـــه وأســـدل الســـتار عليهـــا 
لســـنوات طويلـــة، إال أن الجهـــود الحثيثة 
والتكييف القانوني السليم للشكوى أسهم 
فـــي تحقيق النتيجة المرجـــوة؛ بإدانة من 
خـــان األمانـــة واختلـــس أمـــوال الشـــركة 
دون وجـــه حق. وكانـــت النيابة العامة قد 
أحالـــت المتهم على اعتبار أنه في غضون 
اختلـــس   ،2010 حتـــى   2004 األعـــوام 

المبالغ المذكورة والمملوكة لشركة خاصة 
والمســـلمة إليـــه علـــى ســـبيل الوكالة حال 
كونـــه عضو مجلـــس إدارة الشـــركة وذلك 

إضرارا بأصحاب الحق عليه.
وأفـــاد أن الواقعة تتحصل فـــي أن المتهم 
اختلس المبالغ المسلمة إليه بناء على عقد 
الوكالة باعتباره شريكا في المال المشترك 

والمملـــوك للشـــركة المجنـــي عليهـــا، التـــي 
تعود ملكيتها إلى شركتين إحداهما يملكها 
المتهـــم، وذلـــك بـــأن اختلـــس تلـــك المبالغ 
باعتبـــاره شـــريكا بالشـــركة وذلـــك بامتالك 

شـــركته لحصة 33.3 % من أسهم الشركة 
المجني عليهـــا، بأن وردت بعض العموالت 
الشـــركة  لصالـــح  أجنبيـــة  شـــركات  مـــن 
المجنـــي عليهـــا ولكـــن تم تقیيدهـــا دفتريا 
بشـــكل خاطئ محاســـبيا ومضلل على أنها 
مبلغ تمويل للشـــركة المجني عليها محول 
من الحســـاب الشـــخصي للمتهـــم وبالتالي 
تحصـــل علـــى تلـــك المبالغ لنفســـه، إضافة 
إلـــى اختـــالس مبالـــغ عـــن طريـــق أوامـــر 
الصرف لمصروفات متنوعة لصالحه أيضا 
ولحســـاب بنكي تابع لشركة أخرى مملوكة 
لـــه، إذ بّيـــن التقرير المحاســـبي جميع تلك 
التفاصيل موضوع الدعوى ليصل إجمالي 
وســـتة  ومائـــة  مليـــون  المختلـــس  المبلـــغ 
وثالثـــون ألفا وأربعمائـــة وخمس وثالثون 

دينـــارا. وأوضح بوحســـّين أنه مـــن المقرر 
قانونـــا أن جريمـــة خيانـــة األمانـــة تتطلب 
تحقـــق جملة أركان لقيـــام بنيانها القانوني 
وهـــي الركـــن المـــادي، الـــذي يتخـــذ صورة 
االختالس أو االستعمال أو التبديد والذي 
يترتب عليه كأثر لذلك الفعل الضار، وركن 
المحل وهـــو المال المنقـــول المملوك للغير 
والذي يتم تســـليمه إلـــى الجاني بناء على 
عقـــد مـــن عقـــود االئتمـــان التـــي حصرهـــا 
لخيانـــة  المجرمـــة  المـــادة  فـــي  المشـــرع 
يتخـــذ  الـــذي  المعنـــوي  والركـــن  األمانـــة، 
صورة القصد الجنائي والذي يتحقق متى 
علم الجانـــي وقت مقارفتـــه للفعل بأركان 
الجريمة ســـالفة البيـــان وانصـــراف إرادته 

إلى الظهور عليه بمظهر المالك.

محمد رضا بوحسّين

7 سنـــوات لُمدانيـــن بحــــرق مدرعـــة في النويــــدرات
%  1 بــــنــــســــبــــة  ــي  ــ ــ ــرط ــ ــ ــش ــ ــ ل ــة  ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ ــة  ــ ــ ــاه ــ ــ ــع ــ ــ ب تـــــســـــبـــــبـــــوا 

طعـــن  التمييـــز  محكمـــة  رفضـــت 
مدانيـــن   8 أصـــل  مـــن  شـــابين 
بقضيـــة تجمهر وشـــغب قرابة 40 
شـــخًصا بالقـــرب من موقـــع تمركز 
بمنطقـــة  مســـلَّحة  أمنيـــة  مركبـــة 
تعّرضـــت  والتـــي  النويـــدرات، 
الحارقـــة  الزجاجـــات  مـــن  لوابـــل 
عبـــوة  فدخلـــت  “المولوتوفـــات”، 
“مولوتـــوف” من فتحـــة بالمدّرعة، 
وأدت إلصابة 3 من أفراد الشرطة، 
وتسببت ألحدهم بعاهة مستديمة 
بنسبة 1 % جّراء احتراقه، وأيدت 
معاقبـــة كل منهمـــا بالســـجن لمدة 
7 ســـنوات بعدمـــا خففـــت محكمة 
االســـتئناف عقوباتهم بدال من 10 
سنين المحكوم عليهم بها من قبل 

محكمة أول درجة.
وأوضحـــت أن الواقعـــة تتحصـــل 
فيما ثبـــت لديها مـــن أن المتهمين 
وآخريـــن مجهولين، والذي يقترب 
قـــد  شـــخصا،   50 مـــن  عددهـــم 
تجمعوا عصر يوم 18 يناير 2017، 
وهـــم حاملين عددا من الزجاجات 
المشـــتعلة “المولوتوف”، وتوجهوا 
إلى المركبـــة المســـّلحة المتمركزة 

بمدخل منطقة النويدرات، وقاموا 
بإلقاء تلك “المولوتوف” عليها.

وأفـــادت بأن أحد المشـــاركين في 
الجريمـــة تمكن من إلقـــاء زجاجة 
“مولوتـــوف” علـــى الفتحـــة أعلـــى 
المدّرعة، والمخصصة للتعامل مع 
المتجمهرين، ممـــا أدى إلى انفجار 
هـــذه الزجاجـــة وتناثـــر محتواهـــا 
داخـــل المســـّلحة محدثـــا إصابات 
لعدد 3 من أفراد الشـــرطة بحروق 
متفرقة، تســـببت بعاهة مستديمة 

ألحدهم.
قبـــل  كمـــن  التحريـــات  وبإجـــراء 
تـــم  والتحـــري  البحـــث  ضابـــط 
التوصل إلى هوية 8 من المشاركين 

في الواقعة، باالســـتعانة بمصادره 
السرية.

وعقـــب القبض علـــى المتهم األول 
معـــه  التحقيـــق  أثنـــاء  اعتـــرف 
بمعرفة النيابة العامة، أنه والمتهم 
الثانـــي عِلمـــا من المتهـــم الخامس 
بحـــدوث ما أســـماه “هجمـــة” على 
برفقـــة  فتوجـــه  الشـــرطة،  أفـــراد 
الثانـــي بالقـــرب مـــن نـــادي منطقة 
النويـــدرات الجديـــد، إذ تقابـــال مع 
10 أشـــخاص ملثميـــن وبحوزتهم 
زجاجـــات  مـــن  عـــدد  بهـــا  “ســـّلة” 

“المولوتوف”.
فحملوا تلك “الســـّلة” وتوجهوا بها 
إلى ناحية تمركز المركبة المسّلحة 

المنطقـــة  مدخـــل  مـــن  بالقـــرب 
المذكورة، فـــي حين حضرت عدة 
نواحـــي  مـــن  أخـــرى  مجموعـــات 
بإلقـــاء  مختلفـــة، وقامـــوا جميعـــا 
عبـــوات “المولوتـــوف” علـــى تلـــك 

المدّرعة.
مـــن جهتـــه، قـــرر المتهـــم الثالـــث 
أنـــه شـــاهد تلـــك المجموعـــة مـــن 
للعمليـــة،  يتجهـــزون  الملثميـــن 
فانضم إليهم وشارك في االعتداء 
علـــى المركبة المســـّلحة بواســـطة 

عبوات “المولوتوف”.
 ولفتـــت المحكمـــة إلـــى أن المتهم 
الرابـــع اعتـــرف بذات مضمـــون ما 
قـــرره المتهـــم الثالـــث، والـــذي زاد 
عليـــه بأنـــه شـــاهد المتهميـــن مـــن 
الخامـــس حتـــى الســـابع من ضمن 

المشاركين في ارتكاب الواقعة.
وجاء فـــي تقرير الطبي الشـــرعي 
الخـــاص بنائـــب العريـــف المجنـــي 
عليه األول، أن إصاباته الموصوفة 
خّلفـــت  قـــد  والوجـــه  بالذراعيـــن 
آثار تشـــوهات جلديـــة مقابل اليد 
والرســـغ األيســـر، وهـــي فـــي حـــد 
ذاتها تعتبر عاهة مســـتديمة تقدر 

بنحو 1 %.

يمتلك ثلث الشركة 
المجني عليها 
وعضو بمجلس 

إدارتها

local@albiladpress.com11

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

سنة لشاب أحرق مع مجهولين إطاًرا و5 كراٍس خشبية
عاقبـــت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شـــابًّا -لم 
يبلـــغ الثامنـــة عشـــر- بالحبـــس لمـــدة ســـنة واحـــدة؛ 
إلدانته بإشـــعال حريق عمًدا في إطار ســـيارة وعدد 
5 كراس خشبية بمدخل منطقة المرخ، بعدما تمكن 

شـــرطي من القبض عليه متلبًســـا قبل فـــراره برفقة 
مجموعـــة مكونـــة مـــن 10 أشـــخاص شـــاركوا فـــي 

الواقعة.
 وقالت المحكمة في أســـباب حكمها المخفف إنه 
ولما كان المتهم قد جاوز سن الخامسة عشر ولم 

يتـــم الثامنة عشـــر وقـــت ارتكابه للواقعـــة، األمر 
الـــذي يتوافر بشـــأنه العذر المخفـــف الوارد بنص 
المـــادة )70( من قانـــون العقوبات، بمـــا تنزل معه 
العقوبـــة إلـــى الحد الـــوارد بمنطـــوق الحكم عمالً 

بالمادة )71( من القانون المذكور.
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عباس إبراهيم

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مديــر عــام مديريــة شــرطة محافظــة العاصمــة، 
أنــه تــم القبــض على آســيويين )39 عامــًا - 40 عامًا(، إثر 

قيامهما ببيع المواد المسكرة بمنطقة الجفير.

ورود  إثـــر  أنـــه  وأوضـــح 
معلومـــات بهذا الشـــأن، تم 
البحـــث  أعمـــال  مباشـــرة 
والتحـــري، والتـــي أســـفرت 
هويتـــي  تحديـــد  عـــن 
والقبـــض  المذكوريـــن 
عليهمـــا، فـــي حالـــة تلبـــس 

وتحريز المواد المضبوطة.
وأشـــار مديـــر عـــام مديرية 
شـــرطة محافظـــة العاصمة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  إلـــى 
القانونيـــة الالزمـــة، وإحالة 
إلـــى  عليهمـــا  المقبـــوض 

النيابة العامة.

صــرح مديــر عــام مديرية شــرطة محافظــة العاصمة بأن 
شــرطة المديريــة، تمكنــت وبالتعــاون مــع اإلدارة العامــة 
للمباحــث واألدلــة الجنائيــة مــن القبــض على 4 أشــخاص 
أثــر  علــى  عامــا(،   30  - عامــا   34  - عامــا   42  - )43عامــا 
اتفاقهــم مــع صديــق للمجنــي عليــه علــى تتبعــه بالشــارع 
العــام واالعتــداء عليــه بالضرب وســرقته باإلكراه، حيث 
تم االســتيالء على مبلغ 2500 دينار، كان بحوزة المجني 

عليه.

وأوضح أنـــه فور تلقـــي البالغ، 
البحـــث  عمليـــات  مباشـــرة  تـــم 
والتحـــري والتـــي أســـفرت عـــن 
المذكوريـــن  هويـــات  تحديـــد 
والقبض عليهـــم وتحريز المبلغ 

المسروق.
وأشار مدير عام مديرية شرطة 
محافظـــة العاصمـــة إلـــى اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة 

وإحالة القضية للنيابة العامة.

القبض على آسيويين يبيعان 
المواد المسكرة بالجفير

4 آسيويين يسرقون من آخر 2500 دينار باإلكراه
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انتقد الدور التركي وأكد سعى بالده للتوافق الليبي- الليبي من خالل “إعالن القاهرة”

أردوغــان يبحث مــع أمير قطــر آخر التطــورات فــي المنطقة

ا حازًما شكري: أي تهديد لألمن القومي المصري والعربي سيلقى ردًّ

الجيش الليبي: مصر تدرك خطورة التدخل التركي

أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري، أن بالده تسعى للتوافق الليبي- الليبي، من خالل “إعالن القاهرة”، لكن أي تهديد لألمن القومي 
المصري والعربي، “سيجد رد الفعل المناسب والحزم المناسب”.   وأكد وزير الخارجية المصري، أن أي تهديد لألمن القومي المصري أو 
العربي سيلقى ردا مناسبا، وذلك تعليقا على التطورات على األراضي الليبية والدور التركي الداعم لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس.

ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــري فـ ــكــ  وقـــــــال شــ
تهديد  “أي  ــد:  األحــ أمـــس  صحفية، 
ردا  سيلقى  والعربي  المصري  لألمن 
أن  ذاتــه  الوقت  في  مؤكًدا  مناسبا”، 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
ليبيا  حــول  حديثه  في  واضًحا  كــان 
الملجأ  هــو  الــعــســكــري  “الــخــيــار  وأن 
ــن القومي  األخــيــر حـــال تــهــديــد األمـ

المصري أو العربي”   .
 وبعد رفض حكومة الوفاق لحديث 
يبيا وإعالنه  ل المصري حول  الرئيس 
ــيــة للتدخل  امــتــالك الــشــرعــيــة الــدول
“إن  قــال شكري  الليبية،  األزمـــة  فــي 

)عبد  الرئيس  لكلمة  الــوفــاق  ــراءة  قـ
أن  ونرجو  خاطئة،  السيسي(  الفتاح 
اتفاق  فــي  بواليتها  الــوفــاق  تتحلى 
ــدم الــتــجــاوز... هي  الــصــخــيــرات وعـ

ليست منزهة عن المساءلة”.
أكد شكري أن “محاوالت تركيا   كما 
تــوســيــع رقــعــة تــواجــدهــا فـــي ليبيا 
ــكــرر بــتــواجــد  ــهــج ت غــيــر مــقــبــولــة ون
مرتزقة  وتوظيف  عسكرية  عناصر 
أو  العراق  أو  سوريا  في  وإرهابيين 

ليبيا
الحل  لتعزيز  تسعى  مصر  أن  وأكــد 

السياسي في ليبيا.

ــاف شــكــري، أن ذلــك ال يحول   وأضـ
األطـــر  فـــي  الــعــمــل  ــرار  ــمـ ــتـ اسـ دون 
مع  االتصال  كانت  ســواء  المختلفة، 
الجامعة  مــن خــالل  أو  الــجــوار  دول 
الــعــربــيــة، أو الــتــواصــل مــع األطــيــاف 
على  لتشجيعها  الليبية  السياسية 
ــحــل “الــلــيــبــي-  الـــوصـــول لــتــوافــق وال
إطالق  مند  أنــه  إلــى  وأشــار  الليبي”. 
بشكل  مصر  تتابع  القاهرة”،  “إعــالن 
العسكرية  الــتــحــركــات  كــافــة  وثــيــق 
في محيط سرت، وتجد هدوءا في 
األعمال العسكرية، ما يبشر باستعداد 
واالنخراط  التصعيد  لعدم  األطــراف 

فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وهــــذا ما 
تــريــده مــصــر. وخــتــم قــائــال: “نــدعــو 
النفس وعدم  جميع األطراف لضبط 
االنــزالق في أي مغامرات، قد تؤدي 

إلى نتائج غير مرغوبة”.

ــيــبــي،  ــل ــي ال ــنـ ــوطـ اعـــتـــبـــر الـــجـــيـــش الـ
تــدرك خطورة  أمــس األحـــد، أن مصر 
أن  مؤكدًا  البالد،  في  التركي  التدخل 
على  للسيطرة  الــســعــي  تــركــيــا  هـــدف 
أهدافها  وتحقيق  طرابلس  العاصمة 
إدارة  مـــديـــر  وقــــــال  ــاديــــة.  ــتــــصــ االقــ
الليبي،  الجيش  في  المعنوي  التوجيه 
خالد المحجوب، إن مصر تدرك جيدا 
خطورة التدخالت الخارجية في ليبيا 

والتهديدات اإلرهابية.
كما أكد أن مصر هي الشريك الحقيقي 
لتحقيق األمن في ليبيا ال تركيا التي 
للسيطرة  السوريين  المرتزقة  ترسل 
ــعــاصــمــة طــرابــلــس وتــحــقــيــق  عــلــى ال

أهدافها االقتصادية، بحسب تعبيره.
أركــان  أفــاد رئيس  أيــضــًا،  السياق  في 
الليبي  بــالــجــيــش  ــبــحــريــة  ال الـــقـــوات 

الــلــواء فــرج الــمــهــدوي، بــأن أي تدخل 
ليبيا  ــي  فـ لــمــصــر  مــحــتــمــل  عــســكــري 
دولة  أنها  طالما  به،  ومرحب  مسموح 
استعمارية،  أطــمــاع  لها  ليست  جــارة 
للغزو  التصدي  على  البالد  وستساعد 
التركي ومحاوالت أنقرة احتالل ليبيا 

ونهب مقدراتها.
ــوم أصــبــحــت  ــيـ ــة الـ ــمــســأل ــد أن ال ــ وأكـ
حــدود،  قضية  وليست  وجــود  قضية 
التركي هي  التواجد  من  والمستهدف 
كل الدول العربية وليست ليبيا فقط، 
قــائــال “الــلــيــبــيــون لــم يــســتــجــدوا مصر 
حتى تتدخل، بل هم طلبوا مساعدتها 
والمرتزقة  ــراك  األتـ وطــرد  قتال  على 
ــن يــخــطــطــون بـــاإلضـــافـــة إلـــى  ــ ــذي ــ ال
األطــمــاع االقــتــصــاديــة واالنــتــشــار في 
إفريقيا، إلى إحداث تغيير ديمغرافي 

ألفا   14 من  أكثر  نقلهم  بعد  ليبيا،  في 
مــن الــمــرتــزقــة مــن ســوريــا الــتــركــمــان 
ــي الــمــنــطــقــة الــغــربــيــة،  لــتــوطــيــنــهــم فـ
تلقى  بحسب تعبيره. من جانب آخر، 
آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  قطر  أمــيــر 
ا مساء السبت، من  ثاني اتصاالً هاتفيًّ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
“قنا”  القطرية  األنــبــاء  وكالة  وأفـــادت 
بـــأنـــه جـــــرى خـــــالل االتــــصــــال بــحــث 
البلدين  بين  االستراتيجية  العالقات 
بدعمها  الكفيلة  والــســبــل  الشقيقين 

عدد  مناقشة  إلــى  إضافة  وتطويرها، 
ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من 
االهتمام المشترك. وجاء االتصال في 
المصري  الرئيس  تصريحات  أعــقــاب 
والتي  السبت،  السيسي  الفتاح  عبد 
من  مباشر  تــدخــل  “أي  إن  فيها،  قــال 
مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية 
الـــقـــوات  ــة  ــزيـ ــاهـ “جـ وأن  ــة”،  ــيــ ــ ــــدول ال
ا  ضروريًّ أمــًرا  صارت  للقتال  المصرية 
فــي ظــل الــتــحــديــات الــتــي تــهــدد أمــن 

مصر القومي”.

القاهرة ـ وكاالت

عواصمـ وكاالت

سامح شكري وزير خارجية مصر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

باريس ـ أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجّد بحياة ما ال يقل عن 464,423 شخًصا حول 
أمس  رسمّية  مصادر  إلى  استناًدا  برس  فرانس  لوكالة  تعداد  وفق  العالم  
ا أكثر من 8,841,680 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ  األحد. وُسّجلت رسميًّ

بدء تفشي الوباء، تعافى منها 4,120,500 حالة على األقل.
ال تعكس األرقام إاّل جزًءا من العدد الحقيقي لإلصابات، إذ إّن دوالً عّدة ال 
تجري فحوصات إالّ للحاالت األكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية 
في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول 
الفقيرة إمكانات فحص محدودة. والواليات المتحدة، التي سجلت أول وفاة 
الوفيات  عدد  حيث  من  تضررًا  األكثر  البلد  هي  فبراير،  مطلع  بكوفيد19- 
واإلصابات مع تسجيلها 119,719 وفاة من أصل 2,255,119 إصابة. وشفي 
الدول  المتحدة،  الواليات  بعد  األقــل.  617,460 شخًصا على  يقل عن  ال  ما 
 1,067,579 أصل  من  وفاة   49,976 مع  البرازيل  هي  بالوباء  تضررًا  األكثر 
 303,110 أصل  من  وفاة   42,589 بتسجيلها  المتحدة  المملكة  تليها  إصابة 
 29,633 )238,275 إصابة(، وفرنسا مع  34,610 وفاة  إصابة ثّم إيطاليا مع 

وفاة )196,594 إصابة(.

465 ألف وفاة حصيلة “كورونا” في العالم

مينيابوليس ـ وكاالت

ــنــت الــشــرطــة األمــيــركــيــة أمــس  أعــل
األحــــد، عــن مــقــتــل شــخــص وإصــابــة 
ــار في  ــ ن ــالق  ــ ــراء إطـ ــ ــن جـ ــريـ 11 آخـ
وأكــدت شرطة  مينيابوليس.   مدينة 
مينيابوليس على حسابها في “تويتر” 
أن الــقــتــيــل قـــاصـــر، مــشــيــرة إلـــى أن 
حياتهم.  تــهــدد  ال  الجرحى  إصــابــات 
ولم تكشف الشرطة حتى اآلن هوية 
قد  كانت  إذا  ومــا  والجرحى،  القتيل 
اعتقلت أي مشتبه فيهم على خلفية 
ــحــادث. وفــي وقــت ســابــق، أفــادت  ال
الشرطة بإطالق الرصاص في منطقة 
هــيــنــيــبــيــن، داعـــيـــة الــمــواطــنــيــن إلــى 

نشطاء  وتداول  عنها.  االبتعاد 
ــتـــواصـــل  فــــي مــــواقــــع الـ

االجــتــمــاعــي لــقــطــات  
الــحــادث،  مــن موقع 
تظهر واجهة مسرح 
النــــــدمــــــارك ومـــحـــل 

تجاري مجاور، وقد تعرضت إلطالق 
ــاص عــلــى مـــا يـــبـــدو. وتــظــهــر  ــرصــ ــ ال
موقع  فــي  للشرطة  عناصر  اللقطات 
مساعدة  بعضهم  ويــحــاول  الــحــادث، 

أحد المصابين.
يوثق  صوتيا  تسجيال  نشطاء  ونشر 
حيث  الشرطة،  ضباط  بين  اتصاالت 
أكدوا أن البحث جار عن مشتبه فيه 
وهو من ذوي البشرة السمراء ولديه 
ا  أسنان ذهبية. وال يزال التوتر مستمرًّ
أبريل  ــر  أواخـ منذ  مينيابوليس  فــي 
إلى  المدينة  تحولت  عندما  الماضي، 
النطاق  واسعة  لالحتجاجات  معقل 
ــي هــــــزت مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء  ــ ــت ــ ال
المتحدة على خلفية  الواليات 
مــــن ذوي  الــــشــــاب  مـــقـــتـــل 
الــبــشــرة الــســمــراء جــورج 
فلويد على يد شرطي 

خالل توقيفه هناك.

قتيل و11 جريًحا جراء إطالق نار في مينيابوليس

بغداد ـ وكاالت

التركية  العسكرية  العملية  استمرار  مع 
وزارة  قّدمت  العراق،  شمال  ا  وبــرًّ جــّوا 
الخارجية العراقية أمس األحد، مذكرة 
في  الــتــركــي  السفير  تسلمها  احــتــجــاج 
الــبــالد، وذلــك بحسب مــا أفـــادت وكالة 
المتحدث  نــقــال عــن  الــعــراقــيــة،  ــاء  ــب األن

باسم الخارجية أحمد الصحاف. 
البنود  إنها ركــزت فــي  ــــوزارة  ال وقــالــت 
لبلدان  المشتركة  التحديات  أن  على 
ــوار ال يــمــكــن مــواجــهــتــهــا بــأعــمــال  ــجـ الـ

أحادية الجانب.
ــثــابــت  ــوقـــف الــــعــــراق ال ــدت مـ ــ ــ كـــمـــا أك
والمبدئي في حقه بالدفاع عن سيادته 
ووحدة أراضيه، وكذلك إمكانية الطلب 
الدولية  والمنظمات  األمــن  مجلس  من 

الوقوف لمناصرته.
الــعــراقــي،  االستنكار  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
أيضا،  أمــس  انتهاكاتها  أنــقــرة  واصــلــت 

منفذة هجمات في المنطقة الشمالية.
وطال القصف التركي الجوي والمدفعي 
ــرى الــحــدوديــة لقضاء  ــد قـ أمـــس األحــ
جبل  على  مواقع  استهدف  كما  زاخــو، 

“خامتير” االستراتيجي الحدودي.
ــعــــراقــــي الــشــعــبــي  ــ ورغــــــم الـــتـــنـــديـــد ال
والـــرســـمـــي، تـــواصـــل الــقــصــف الــتــركــي 
تسبب  وقــد   ، أيــام  منذ  مستمر  بشكل 
بـــأضـــرار مـــاديـــة، وســــط مـــخـــاوف من 

تلك  نتائج  من  الحدودية  القرى  سكان 
الهجمات.

كما استهدف القصف مواقع قريبة من 
مخيمات للنازحين في محافظة دهوك.

كانت  التركية  الــدفــاع  وزارة  أن  يذكر 
أعلنت األسبوع الماضي، إطالق عملية 
عسكرية جديدة شمال العراق، مضيفة 
دخلوا  الكوماندوز  وحــدات  عناصر  أن 

إلى منطقة هفتانين.

مروحية تركية شمال العراق

رغم االستنكار الشعبي والرسمي... أنقرة توغل في انتهاكاتها شماالً
تركيا تواصل عدوانها... والعراق يلوح بمجلس األمن

دبي ـ العربية نت

ــمــع مــعــلــمــو صـــفـــوف مــحــو األمــيــة  اجــت
ــران، صباح  ــ والـــمـــدارس الــخــاصــة فــي إي
طهران  فــي  البرلمان  مبنى  أمــام  األحـــد، 
يستثنيهم  برلماني  قرار  بإلغاء  للمطالبة 
المتأخرة  رواتــبــهــم  ــع  ودفـ التعيين  مــن 

وشمولهم بالتأمين الصحي.
أعــداًدا  تظهر  مقاطع  ناشطون  وتـــداول 
“لن  يهتفون:  وهــم  المعلمين  مــن  كبيرة 

نغادر حتى نحصل على حقوقنا”.
كما قال المحتجون إنه بالرغم من نقص 
الــبــالد  مــســتــوى  عــلــى  التعليمي  الـــكـــادر 
ترفض وزارة التربية والتعليم توظيفهم.

ــروف عملهم  إلـــى ذلـــك اشــتــكــوا مـــن ظــ
صحي  ــأمــيــن  ت دون  ــلــغــايــة  ل ــقــاســيــة  ال
واحــتــســاب أجــورهــم بــالــســاعــات وبثمن 
بــخــس ال يــؤمــن قـــوت عــوائــلــهــم، حيث 
“عبودية  بأنه  الوضع  وصف بعضهم هذا 

جديدة”.

يذكر أن رقعة االحتجاجات اتسعت في 
تدهور  بسبب  إيــران  في  األخيرة  الىونة 
لـــم تتمكن  الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي، حــيــث 
الموظفين  رواتــــب  دفـــع  مــن  الــحــكــومــة 
ذلك، واصل عمال  إلى  أشهر.  على مدى 
السكر،  لقصب  تبه”  “هفت  شركة مصانع 
ــواز، إضــرابــهــم لليوم  ــ شــمــال إقــلــيــم األهـ
السابع، احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم 
ــمــتــأخــرة ومــســتــحــقــاتــهــم الــتــأمــيــنــيــة،  ال

المفصولين  زمــالئــهــم  بـــإعـــادة  وطــالــبــوا 
بسبب التظاهرات إلى العمل. كما استمر 
ــصــرف الصحي  عــمــال شــركــة الــمــيــاه وال
على  احتجاجًا  ــواز  األهــ فــي  والــكــهــربــاء 

عدم تقاضيهم رواتبهم لعدة أشهر.
النظام اإليراني إلى زيادة ميزانية  ولجأ 
ــقــــوات األمـــنـــيـــة ووحـــــــدات مــكــافــحــة  ــ ال
االستجابة  بــدل  القمع  وتصعيد  الشغب 

لمطالب المحتجين.

من أمام البرلمان اإليراني

احتجاجات وإضــراب عن العمل لليوم الســابع في األهواز
“لن نغادر”... معلمون ينتفضون أمام برلمان إيران

رام اهلل ـ أ ف ب

األحد  أمس  فلسطيني  مسؤول  أكد 
القضية  “تصفية”  تريد  إسرائيل  أن 
على  أقــدمــت  حــال  فــي  الفلسطينية 
تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة 
من الضفة الغربية الذي أعلنته، وأنها 
رصاصة  “يطلق  كمن  الخطوة  بهذه 

الرحمة على الشرعية الدولية”. 
وشدد عضو اللجنة المركزية لمنظمة 
ــر حـــركـــة فتح  ــن سـ ــيـ ــتــحــريــر وأمـ ال
الرجوب خالل مؤتمر  اللواء جبريل 
رام هللا على  مــديــنــة  فــي  صــحــافــي 
“الضم  أن  على  تتصرف  الحركة  أن 
الضم”.  نحو  ذاهب  نتنياهو   )...( آت 

نــفــكــر ســيــاســيــا وال  ــاف “ال  ــ وأضـ
أعــلــن  إذا  نــفــهــم ســيــاســيــا، 

الــــضــــم ســـنـــكـــون فــي 
الميدان”.  وأكد عضو 
الـــلـــجـــنـــة الـــمـــركـــزيـــة 
“بالشرعية  التمسك 

إلى  الذهاب  أن  نــرى  ونحن  الدولية 
مربع الدم في هذه المرحلة ال يخدم 
قضيتنا، ألننا نرى أن صراعنا يجري 
في فضاء وطني وإقليمي ودولي”. 
هذه  إلــى  نصل  “عندما  أضــاف  لكنه 
ــمــرحــلــة ســنــتــصــرف عــلــى أســـاس  ال
الرحمة  رصـــاص  أطــلــق  نتنياهو  أن 
واالتفاقيات  الدولية  الشرعية  على 
وبين  وبينه  وبــيــنــه،  بيننا  الموقعة 
قضية  فلسطين  كــانــت  إذا  ــعــرب  ال
الرجوب  وبحسب  للعرب”.  مركزية 
الضم  مخطط  إســرائــيــل  تنفيذ  فــإن 
يعني أيضا “إطالق رصاصة الرحمة 
الفلسطينية  الدولة  إقامة  على 
المتوقع  ومــن  المستقلة”.  
بتنفيذ  إسرائيل  تقوم  أن 
من  ــدًءا  ب الضم  عملية 
ــيــو  يــول مــــن  األول 

المقبل.

الرجوب يحذر من “تصفية” القضية الفلسطينية
لندن ـ وكاالت

أمس  البريطانية،  الشرطة  قالت 
ــيــا مع  األحــــــد، إنـــهـــا تــتــعــامــل حــال
ــادث الــطــعــن فـــي مــتــنــزه ببلدة  حــ
على  إنجلترا  جــنــوب  فــي  ريــديــنــغ 
أنه عمل إرهابي. وفي بيان، قالت 
شــرطــة تــيــمــس فــالــي “أعــلــن ديــن 
الوطنيين  المنسقين  كبير  هايدون 
اإلرهـــاب  مكافحة  شــرطــة  لشبكة 
إرهابي”.  الحادث  أن  الصباح  هذا 
مــكــافــحــة  ــة  ــرطـ شـ أن  ــت  ــافــ وأضــ
ولقي  التحقيق.  اإلرهــاب ستتولى 
3 أشــخــاص حــتــفــهــم، كــمــا أصيب 
ــرون بــجــروح خــطــيــرة، لــدى  3 آخــ

في  عشوائي  بطعن  رجــل  قيام 
ببلدة ريدينغ. وقال  متنزه 

ــدأ  ب رجــــال  “إن  شـــهـــود 
ــاس  ــ ــن ــ ــن ال ــعــ فـــــي طــ
ــــي،  ــوائ ــشــ ــل عــ ــكـ ــشـ بـ
أثناء  السبت،  مــســاء 

في  صيفية،  أمسية  فــي  تجمعهم 
متنزه فوربوري غاردينز في ريدينغ 
التي تبعد نحو 65 كيلومترا غربي 
لندن. وألقت السلطات القبض على 
شاب في الـ 25 من عمره لالشتباه 

بارتكابه جريمة القتل”.
وورت  لورنس  اسمه  شاهد  وقــال 
)بــي. الــبــريــطــانــيــة  اإلذاعـــــة  لهيئة 
بــدأ عندما  الــهــجــوم  “إن  بــي.ســي( 
مجموعة  صوب  فجأة  رجل  اتجه 
وبدأ  أصدقاء،   10 نحو  من  مؤلفة 
المهاجم  أن  وأضــاف  في طعنهم”. 
اتجه بنظره نحوه هو والشخص 
الـــــذي كــــان مــعــه وبـــــدأ في 
لكنهما  صوبهما،  االتــجــاه 
جــريــا إلـــى مــكــان آمــن، 
ــرجــل  ــاد ال عــنــدهــا عــ
لمهاجمة  ــه  ــ أدراجـ

مجموعة أخرى.

بريطانيا: حادثة ريدينغ عمل “إرهابي”

الهند: قتلنا 40 
ا على الحدود صينيًّ

التهدئة  ومــحــاوالت  التصريحات  رغــم 
ــد الـــمـــوقـــف بــيــن  ــيـ مــــــــازال الـــتـــوتـــر سـ
الــجــارتــيــن، فــقــد أعــلــن وزيــــر هــنــدي أن 
جنديًا   40 عن  يقل  ال  ما  فقدت  الصين 
الماضي  األسبوع  بالده  مع  اشتباك  في 
على الحدود المتنازع عليها مع استمرار 

المواجهة بينهما أمس األحد.
ــر الــطــرق والــنــقــل الهندي  ــاف وزيـ وأضــ
في.كيه. سينغ “إذا كان 20 قد ماتوا من 
هذه  مثلي  عن  يقل  ال  ما  فهناك  جانبنا، 

الخسائر من جانبهم”.
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نيودلهي  ـ وكاالت



اللجنة اإلعالمية

أعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة عن ســـعادته بفوز المهـــرة رميثه 
ملك ســـموه بالمركز األول في مشاركتها 
األولى خالل مســـيرتها وذلـــك بتحقيقها 
المركز األول بمضمار رد كارد البريطاني 
العشـــب  علـــى  متـــر   1200 لمســـافة 

الطبيعي.
 وأوضح ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن هـــذا اإلنجـــاز الجديد يجســـد 
بـــه  تحظـــى  الـــذي  الالمحـــدود  الدعـــم 
رياضـــة الفروســـية مـــن حضـــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه 
وحـــرص جاللتـــه أيـــده هللا علـــى تقديم 
كامـــل الدعم للرياضة البحرينية بشـــكل 
خاص ورياضة الفروســـية بشكل خاص 

خالل المشاركات الخارجية.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

حققـــت  الفروســـية  رياضـــة  أن  خليفـــة 
ومازالـــت تحقـــق المزيد مـــن اإلنجازات 
فـــي العهد الزاهـــر لجاللة الملـــك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، مبينًا ســـموه إلى أن 
هـــذا اإلنجـــاز ثمـــرة دعم جاللتـــه حفظه 

هللا ورعاه.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن فريق فيكتوريوس عالمة فارقة في 

المشـــاركات  خـــالل  الفروســـية  رياضـــة 
الخارجيـــة بعـــد أن حصـــد العديـــد مـــن 
اإلنجـــازات فـــي الفتـــرة الماضيـــة، مبينًا 
ســـموه أن الفريـــق ســـيواصل علـــى هذا 
اإلنجـــازات  تحقيـــق  لمواصلـــة  النهـــج 
والتأكيـــد على أن رياضة الفروســـية في 
مملكـــة البحريـــن باتـــت رقمًا صعبـــًا في 

المشاركات الخارجية.

جانب من السباق

حققت المركز األول بمضمار رد كارد البريطاني لمسافة 1200 متر
ناصر بن حمد: تفوق “رميثة” يؤكد استمرار النجاح خارجيا

كوااللمبور - مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

نعى رئيس االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم 
الدولـــي  اإلتحـــاد  لرئيـــس  األول  النائـــب 
لكرة القدم الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد 
راضـــي، الـــذي توفي يوم األحـــد عن عمر 
يناهـــز 56 عاًمـــا عقب إصابتـــه بفايروس 

كورونا.
آل  ابراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وقـــال 
خليفـــة فـــي تصريح عبـــر موقـــع اإلتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القدم: تشـــعر أســـرة كرة 
القدم اآلسيوية بالحزن الكبير لوفاة أحد 
أهـــم رمـــوز كـــرة القـــدم العراقيـــة، ونحن 
نقف إلى جانب أسرة الفقيد أحمد راضي 
واالتحاد العراقـــي لكرة القدم، كان أحمد 
راضي إيقونة للرياضة في بلده، وســـوف 
تبقى مســـاهماته خالدة في أذهان عشاق 
كـــرة القـــدم بقارة آســـيا.  وأضاف: باســـم 
القـــدم، أتقـــدم  االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 

بأعمـــق مشـــاعر التعزيـــة والمواســـاة إلى 
عائلـــة ومحبي الفقيد الكبير، لقد تســـبب 
وفقـــد  كبيـــرة،  بـــآالم  كورونـــا  فايـــروس 
العديد مـــن الناس حياتهم، ونحن نشـــعر 

بحـــزن كبيـــر لفقـــدان شـــخصية رياضيـــة 
ملهمـــة لألجيال المتعاقبـــة في كرة القدم 
العراقيـــة، داعيـــن هللا أن يتغمده بواســـع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

سلمان بن إبراهيم

أكد أن أحمد راضي شخصية رياضية ملهمة لألجيال المتعاقبة
رئيس اآلسيوي ينعى “أيقونة” الكرة العراقية
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تـــرأس النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
لجنـــة  رئيـــس  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
التنسيق والتنفيذ والمتابعة “استجابة” 
بالمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، 
االجتماع األســـبوعي للجنة “استجابة” 
المرئي.وفـــي  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
مســـتهل االجتماع، رحب ســـمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة بالجميع، بعدها 
أشـــاد ســـموه بالقـــرار الذي جـــاء خالل 
جلســـة مجلـــس الـــوزراء التـــي ترأســـها 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، بحضـــور ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
بتحويل األندية إلى شركات.

وقـــال ســـموه “إن قرار تحويـــل األندية 
حزمـــة  ضمـــن  يأتـــي  شـــركات  إلـــى 
ضمنهـــا  التـــي  التنمويـــة  المشـــروعات 
ممثل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة، ببرنامج اســـتجابة 
الذي دشـــنه ســـموه، والـــذي يأتي ضمن 
الخطوات المرسومة لالنتقال بالرياضة 
البحرينيـــة نحـــو الصناعـــة واالحتراف 
الرياضي”، مؤكدا ســـموه أن لهذا القرار 
وقـــع حقيقـــي إلحداث نقلـــة نوعية في 
بشـــكل  وســـتخدم  الوطنيـــة،  األنديـــة 

واضـــح تطويـــر الرياضـــة والرياضييـــن 
بالمملكة.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة بقرار اللجنة التنســـيقية برئاسة 
ســـمو ولي العهـــد باســـتئناف الدوريات 
الرياضيـــة ابتـــداء مـــن منتصـــف يوليو 
المقبـــل، مؤكـــدا ســـموه أن هـــذا القـــرار 
يشـــكل عودة الحياة للنشاط الرياضي، 
بعـــد توقفهـــا كخطـــوة احترازيـــة لمنـــع 

انتشار مرض فيروس كورونا. 
كمـــا وأشـــاد ســـموه بنتائـــج االجتمـــاع 
للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس  األخيـــر 
والرياضـــة الـــذي ترأســـه ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة ممثل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب، مستشار األمن الوطني رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، 

مؤكدا سموه أن نتائج االجتماع تعكس 
بصورة واضحـــة الجهود المتميزة التي 
يبذلها ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بهدف النهوض بقطاع الشـــباب 

والرياضة.
مـــن جانبهـــم، أشـــاد النـــواب ورؤســـاء 
األندية بقرار مجلـــس الوزراء بتحويل 
األنديـــة إلى شـــركات، مؤكديـــن أن هذا 
القرار ســـيدفع بعجلة التنمية لمزيد من 
التقـــدم في القطاع الرياضي، وذلك بما 
يخدم تحقيق األهداف والنجاحات في 
هـــذا القطـــاع الحيوي، مشـــيدين كذلك 
بالجهـــود الكبيـــرة التـــي تبذلهـــا اللجنة 
التنســـيقية برئاسة سمو ولي العهد في 
اتخاذ اإلجـــراءات االحترازية لمواجهة 
جائحة كورونا، ورســـم معالـــم المرحلة 
المقبلـــة وفق القرارات التي ســـتتخذها 

لعـــودة الحيـــاة الطبيعيـــة بالمملكة بعد 
تجاوز هذه الجائحة، مشيدين بالجهود 
الشـــيخ  ســـمو  يبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 

ناصربن حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي خدمة 

الشباب والرياضة البحرينية.

سمو الشيخ خالد بن حمد

ــتجابة” ــة “اسـ ــبوعي للجنـ ــاع األسـ ــموه االجتمـ ــرؤس سـ ــدى تـ لـ

خالد بن حمد: تحويل األندية انتقال نحو الصناعة واالحتراف الرياضي

ــي لــكــرة الــيــد فريقه  ــاراتـ رشـــح االتــحــاد اإلمـ
 23 اآلســيــويــة  البطولة  الستضافة  الــشــارقــة 
ــدوري لــلــرجــال والــمــؤهــلــة  ــ لــأنــديــة أبــطــال الـ
لــبــطــولــة “ســـوبـــر جـــلـــوب” بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية 2021.
 وخــاطــب االتــحــاد اإلمــاراتــي نــادي الشارقة 
البطولة  منافسات  يستضيف  ألن  تــحــديــًدا 
باعتباره بطل الدوري للموسم الجاري، وعطًفا 
على المستويات والنتائج المميزة التي خلفها 
الميدالية  بتحقيق  األخيرتين  النسختين  في 
البرونزية للمركز الثالث بتواجد العب منتخبنا 
الوطني علي ميرزا بجانب “الملك الشرقاوي”.
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علي مجيد

الشارقة وآسيوية اليد

اجتمع ممثل جاللة الملك لأعمال اإلنســانية وشــئون الشباب مستشار االمن الوطني 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة مع 
الجهازيــن الفنــي واإلداري للمنتخــب الوطنــي والعبي المنتخب عبــر االتصال المرئي، 
وذلــك بمشــاركة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفة األميــن العام للمجلــس األعلى 
للشــباب والرياضــة والشــيخ علــي بن خليفــة آل خليفة رئيس االتحــاد البحريني لكرة 

القدم ومحمد بن جالل عضو لجنة المنتخبات.

وفي بداية االجتماع، رّحب ســـمو الشـــيخ 
بالحضـــور  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
مؤكـــًدا ســـموه على أهميـــة الجهـــود التي 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  يبذلهـــا 
الفتـــرة  مـــن أجـــل رعايـــة الالعبيـــن فـــي 
الحساســـة التـــي يمر بها العالم مع انتشـــار 
“نســـعى  ســـموه  وقـــال  كورونـــا  جائحـــة 
جميعـــا إلـــى بنـــاء منظومـــة متكاملـــة من 
أجـــل مواصلـــة الجهازين الفنـــي واإلداري 
والعبـــي المنتخـــب تحضيراتهـــم بصـــورة 
متميزة وســـط ظروف اســـتثنائية تمر بها 
البحرين والعالم مع انتشار جائحة كورونا 

ولكننـــا في الوقـــت ذاته ســـعداء بالجدية 
والحماســـة الكبيرة من قبـــل الالعبين في 
االســـتمرار بالتدريبات اليومية في المنزل 
فـــي  البقـــاء  علـــى  الموصـــول  وحرصهـــم 
جاهزيـــة تامة في حال عودة المســـابقات 

الدولية الى النشاط مرة ثانية”.
 وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
مســـيرة  مـــن  المقبلـــة  “المرحلـــة  خليفـــة 
المنتخـــب الوطنـــي تعتبـــر مرحلـــة مهمـــة 
ا فبعد التوقف لمدة زمنية طويلة عن  جـــدًّ
التدريبـــات والتجمع فـــي الملعب يتوجب 
على الجميع بذل جهود مضاعفة للوصول 

الـــى الجاهزية التامة لخوض المســـابقات 
فـــي المســـتقبل خاصـــة مع اقتـــراب عودة 
النشـــاط الرياضي وذلك بهدف المنافســـة 
التصفيـــات  فيهـــا  بمـــا  المســـابقات  علـــى 
اســـيا  العالـــم وكأس  الـــى كأس  المؤهلـــة 
والثقـــة كبيرة جدا في ابطال البحرين من 

أجل مواصلة مسيرتهم بصورة مثالية”.
 وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“أن التقاريـــر المرفوعـــة مـــن قبـــل االتحاد 
البحرينـــي لكرة القـــدم والجهازيـــن الفني 
واإلداري للمنتخـــب تؤكـــد علـــى أن جميع 
الالعبين حرصوا على استمرار التدريبات 
اليوميـــة للمحافظة علـــى لياقتهم البدنية 
وهـــذا  المقبلـــة  للمباريـــات  واالســـتعداد 
االمر مفرح بالنســـبة لنا ولجميع الجماهير 
البحرينيـــة التـــي تترقب عـــودة المنتخب 
الوطني للمســـابقات ورؤية أبناء البحرين 
وهم ينافســـون المنتخبات االسيوية على 
بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم”.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

خليفـــة “نـــدرك تماًمـــا أن العبـــي المنتخب 
الوطني يدركون حجم المسؤولية الملقاة 
علـــى عاتقهـــم فـــي المرحلـــة المقبلـــة مـــن 
التصفيات المؤهلة الى كأس العالم وكأس 
آسيا فبعد المستويات الكبيرة التي قدمها 
العبـــو المنتخب طيلة المباريات الســـابقة 
هم على موعد مع استمرارا المباريات في 
المرحلـــة القادمـــة والتي نأمـــل أن يواصل 
فيهـــا المنتخـــب الوطنـــي ظهـــوره الفنـــي 
المتميـــز ويحصد المزيد مـــن النقاط التي 
تبقيـــه في دائرة المنافســـة على البطاقات 

المؤهلة”.
 وجـــدد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفـــة ثقته فـــي الجهاز الفنـــي للمنتخب 
المـــدرب  “بـــذل  ســـموه  وقـــال  الوطنـــي 
الفنـــي  المديـــر  ســـوزا  هيليـــوا  البرتغالـــي 
فـــي  كبيـــرة  جهـــودا  البحريـــن  لمنتخـــب 
متابعـــة العبـــي المنتخـــب الوطنـــي خالل 
وكان  الرياضـــي  النشـــاط  توقـــف  فتـــرة 
حريصـــا علـــى توجيـــه الالعبين مـــن أجل 

مواصلة التدريبـــات عن بعد ومراقبة تلك 
التدريبات بصورة دقيقة االمر الذي يؤكد 
اهتمام المدرب بالالعبين وتنفيذ برنامجه 

التدريبي في ظل الظروف االستثنائية”.
 وختـــم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفـــة حديثه بالقول “ســـأقف الى جانب 
المنتخب الوطني وسنعمل جميعا وبروح 
الفريـــق الواحـــد مـــن أجـــل تهيئـــة كافـــة 
األجـــواء المثالية أمـــام المنتخب الوطني 
الســـتمرار األداء المتميـــز فـــي التصفيات 
وبجهـــود الالعبيـــن واالدارييـــن واالتحـــاد 
ســـيتمكن المنتخـــب من الظهور بمســـتوى 

الئق ويواصل مسيرة حصد النقاط”.
الشـــيخ   وخـــالل االجتمـــاع أطلـــع ســـمو 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى الخطـــة 
اإلداريـــة لالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
واســـتراتيجية االتحـــاد الرامية الى إعادة 
الوطنـــي  للمنتخـــب  اليوميـــة  التدريبـــات 
واالحتـــرازات التـــي ســـيتخذها فـــي هـــذا 
الشـــأن باإلضافة الى اإلجـــراءات اإلدارية 

لعـــودة تدريبـــات المنتخـــب  والتنظيميـــة 
عـــالوة على المباريـــات الوديـــة المقترحة 
التـــي ســـيخوضها المنتخـــب فـــي الفتـــرة 

المقبلة.
كمـــا اســـتمع ســـموه الـــى شـــرح مـــن قبـــل 
المدرب هيليوا سوزا عن الخطوات الفنية 
التي سيتخذها في حال عودة التدريبات 
اليوميـــة ورؤيتـــه الفنيـــة فـــي المباريـــات 
المقبلـــة للمنتخـــب الوطنـــي خاصـــة فـــي 
التصفيـــات المؤهلـــة الـــى نهائيـــات كأس 

العالم وكأس اسيا.
المنتخـــب  العبـــو  عاهـــد  جانبهـــم،  ومـــن 
الوطنـــي ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة ببذل المزيد من الجهود في ســـبيل 
مواصلـــة الظهـــور المتميـــز فـــي المباريات 
المقبلـــة للمنتخـــب الوطنـــي مؤكديـــن أن 
متابعة سموه واهتمامه بالعبي المنتخب 
تمثـــل حافًزا لهم مـــن أجل مواصلة طريق 
التدريبـــات اليوميـــة وحصـــد المزيـــد مـــن 

النقاط في المباريات المقبلة.

جانب من االجتماع المرئيسمو الشيخ ناصر بن حمد

اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد يجتمع مرئيا بجهازي المنتخب والالعبين
ثقتنـــا كبيـــرة فـــي مواصلـــة طريـــق االنتصـــار فـــي التصفيـــات المؤهلـــة للمونديـــال
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هبة العالي : المرسم أقرب لي من كونه صديقا مقربا
هبـــه عباس العالي طالبة فنون في ســـنة 
الثالثة دراســـيا بجامعـــة البحرين، بدأت 
شـــغف الرســـم منذ الصغـــر بالتحديد في 
المرحلـــة االبتدائيـــة دائمـــا كانـــت تحمل 
كراســـة الرسم وترســـم الوجوه. تحدثت 
معنـــا فـــي هـــذا اللقـــاء الســـريع عـــن هذا 

الشغف، وكان التالي:
* ما الموضوعات التي تفضلين  «

رسمها؟ 

أفضل رســـم البورتريه، وأحب ممارسته 
وباألخص تأثرت به.

* كيف تمكنت من الحصول على  «
مهارات فنية جديدة في الرسم؟ 

حصلـــت على مهـــارات جديدة من خالل 
المقـــررات الدراســـية وإرشـــاد األســـاتذة 
والدكاترة، إضافة إلى مشاهدتي مقاطع 

تعليميه باليوتيوب واالنستقرام.
* ما الذي تحرصين على توفرة في  «

لوحتك قبل البدء في الرسم؟

احـــرص فـــي اللوحـــة على توفـــر عناصر 
التكويـــن الناجحـــة كالوحـــدة والتـــوازن 
وعلـــى تفريغ مشـــاعري الحقيقيـــة فيها، 

وإيصالها للمتلقي.
* ما الذي تعني لك اللوحة عندما  «

تنتهين من رسمها؟ 

عندما أنتهي مـــن لوحه تعني لي الكثير، 
بمشـــاعر ووقـــت  تذكرنـــي  لوحـــه  فـــكل 

محدد وذكرى خاصة.
* ما عالقتك بالمرسم وما الوقت  «

الذي تقضينه فيه؟ 

عالقتي بالمرســـم أقرب من كونه صديقا 
الصديـــق  إنـــه  القـــول  يمكننـــي  مقربـــا.. 
لـــه دائمـــا  الـــذي ألجـــأ  المقـــرب الوحيـــد 

دون تـــردد. وأقضـــي أغلـــب وقتـــي فيـــه 
وخصوصا أيام الدراسة.

* أي األلوان تفضلين؟  «

أفضل اســـتخدام الفحم أو الرصاص في 
لوحاتي.. )أبيض وأسود(.

*ما عالقتك باأللوان؟  «

عالقتـــي باأللـــوان تطورت كثيـــرا عندما 
أحـــب  وأصبحـــت  التخصـــص،  دخلـــت 

التعرف على الخامة وطريقة تنفيذها.
* ما أهدافك من وراء إبداعك الفني؟  «

المشـــاعر واألحاســـيس  هدفـــي إيصـــال 
للملتقي والتطور الدائم.

* ما أقرب لوحة إلى قلبك؟  «

ليـــس هنـــاك لوحـــة محـــددة قريبـــة مـــن 
قلبـــي، كل اللوحـــات لهـــا مـــكان وذكـــرى 

وموقف خاص.
*هل تلقيت تشجيعًا من المحيطين بك  «

في المجال؟

نعم، تلقيت تشـــجيعا مـــن أصدقائي في 
التخصص وعائلتي خصوصا أبي وأمي، 
فدعمهم لي سبب اســـتمراري واختياري 

التخصص.

لقاء طالب اإلعالم محمد حميدان 
 جامعة البحرين

هبه العالي

حاول أن تلتزم بمواعيدك عملك الرسمية.

ن معاملتك مع زمالئك في الفترة المقبلة. حسِّ

 يجب أن تعيد ترتيب حياتك الزوجية من جديد.

 يجب أن تحرص على شرب الماء طوال اليوم.

قد تحصل على عمل جديد أو ترقية أو مال. 

حاول أن تحصل على نصائح مهنية من ذوى خبرة.

قد تشعر اليوم ببعض االضطراب بسبب األكل.

حالة من الهبوط ستشعر بها بسبب قلة األكل الجيد.

سيكون لك نصيب من الترقيات في عملك قريبا. 

ال تفرط في عملك على حساب صحتك.

استعد نشاطك من جديد وتابع عملك بدقة.

السعادة تنبع من الداخل، وليس من الخارج.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قالــت الفنانة مادليــن طبر إنهــا تحضــر لبرنامج جديد 
بعــد نجــاح  تجربتهــا األولــى في عالــم تقديــم البرامج 
الطابــع  البرنامــج  الجديــد  ويحمــل  التليفزيونيــة، 
االجتماعي، وتتخلله بعض الفقرات الفنية، مضيفة  أنها 

ستصور برومو البرنامج الخميس.   
وكشفت مادلين طبر اختيارها من مهرجان  همسة؛ لتكريمها 

ومنحها جائزة اإلبداع عن مسلســل “القمر آخر  الدنيا”، بعد أن حازت على أكبر 
نسبة تصويت بين منافسيها على  الجائزة.

حذفت شــركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، البرومو 
محمــد  الشــاب  المطــرب  ألغنيــة  األول  الدعائــي 
الشــرنوبي، وهي “قلبي ارتــاح”، والتي كانت قد بدأت 
في توزيعها مؤخــًرا، على أن يتم طرحهــا قريًبا، على 

جميــع الحســابات والقنــوات الخاصة بهــا في مصر 
والعالم العربي.

وجــاء هــذا الحذف بعدما حــذرت المنتجة ســارة الطباخ مــن التعاون مع 
الشــرنوبي، ســواء في التمثيل أو الغناء أو إقامة حفــالت أو حمالت له في 

حساباته على مواقع التواصل االجتماعي؛ بوصفها الوكيل الحصري له.

أنتهى النجم محمد فؤاد من تســجيل أغنية من ألبومه 
الجديد “جاية فــي وقتها”، حيث يتعاون فيها ألول مرة 
مــع الملحن مصطفى شــكرى، وكلمــات وائل توفيق، 
وتوزيــع أحمــد أميــن، ومن المقــرر طرحها فــي األيام 

المقبلة على يوتيوب.
مــن ناحية أخــرى، كان محمد فؤاد قد أعلــن أنه انتهى من 

تصوير كليب بعنوان “شــكوى إلى الله” في مدينة الفيوم، بعد غياب سنوات 
عن  عالم  الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان في العام 2010 بعنوان 

“بين إيديك”.

جاية في وقتهاحذف ارتاحتكريم مادلين

“ شبعنا من عناهم وارتوينا” مشوار المطرب الشعبي بوشيخة
لعـــل من اهـــم الكتب التـــي وثقت للطرب 
البحرينـــي والمطربيـــن ويعتبـــر مرجعا ال 
غنـــى عنـــه للباحثيـــن والدراســـين كتاب” 
مشوار بوشـــيخة..حياته وكفاحه الفني” 
المطـــرب  حيـــاة  مشـــوار  يســـرد  والـــذي 
البحريني الشعبي عبدهللا سالم بوشيخة 
1926 – 1989  للباحـــث والفنان إبراهيم 
راشـــد الدوســـري والـــذي صـــدرت طبعته 

األولى العام 1990 .
ينقســـم الكتاب الى عـــدة فصول، الفصل 
األول مشـــوار حيـــاة بوشـــيخة وكفاحـــه 
مـــن  نصـــوص  الثانـــي  الفصـــل  الفنـــي، 
أغانـــي بوشـــيخة ، الفصـــل الثالـــث اراء 
وشـــهادات، الفصـــل الرابع فهرس يشـــمل 
عناوين أغاني بوشيخة وأسماء الشعراء 
وكتـــاب األغاني ، والفصل الخامس صور 

وذكريات.
يقـــول الباحـــث والفنـــان الدوســـري عـــن 

بوشيخه..
“ شبعنا من عناهم وارتوينا..وعند رسوم 
منزلهم بكينا..وعقب فراقهم شـــنا وحنا..

وحنينا وثم انا هوينا”..
للشـــاعر  قصيـــدة  مـــن  األبيـــات  هـــذه   
الشعبي محمد بن جاسم بن عبد الوهاب 
الفيحانـــي، وهـــي مطلع مـــن أغنية غناها 
المطـــرب الشـــعبي الراحل عبد هللا ســـالم 
بوشـــيخة فـــي منتصف الخمســـينات من 

القـــرن العشـــرين ، ولقـــد اشـــتهرت هـــذه 
األغنيـــة ورددتها الجماهيـــر في البحرين 

والخليج العربي.
وقـــد كانـــت هـــذه األغنيـــة مـــن الناحيـــة 
اللحنية تعتبر مؤشرا من ضمن المؤشرات 
الهامـــة فـــي اللحـــن البحرينـــي الجديـــد ، 
حيث تعتبـــر هذه األغنيـــة محاولة جادة 
ومتميـــزة من ضمن المحـــاوالت الجريئة 
التـــي قام بها بوشـــيخة خاصة من ناحية 

اختيـــار النص واللحن بغيـــة الخروج من 
بوتقـــة المألوف والســـائد فـــي الغناء في 
تلك الفتـــرة ، معبرة تلك التجربة ومعلنة 
عـــن مرحلـــة جديـــدة نوعا ما فـــي تناول 
القصيدة الشـــعبية الخليجية وتجسيدها 
مـــن خـــالل لحـــن ووزن إيقاعـــي يختلف 
عمـــا كان ســـائدا فـــي حقبـــة الثالثينيات 

واألربعينيات <
ثم يعرج الدوســـري عن ســـيرة بوشـــيخة 

ويقـــول انـــه من مواليـــد 1926 في فريج 
بـــن عجـــالن بالمحـــرق، وهـــو مـــن عائلـــة 
متوســـطة الحـــال، كمـــا ان والـــده ادخلـــه 
وكانـــت  العاشـــرة،  الســـن  عنـــد  الغـــوص 
اسرته ترفض عشقه للعود والغناء وكان 
يعـــزف في الســـر، وأول يوم يشـــاهد فيه 
المطـــرب محمـــد بـــن فـــارس كان عمـــره 
15 ســـنة . كمـــا انـــه عمـــل في الســـعودية 
منتصـــف االربعينـــات، وتـــزوج فـــي ســـن 

18 ، وبعدهـــا تعـــرف على الشـــاعر محمد 
الفيحاني كاتب االغنية الشـــهيرة “ شبعنا 
بوشـــيخة،  لحنهـــا  والتـــي  عناهـــم”  مـــن 
وأول مـــرة يصور فيها اغانيـــه بتلفزيون 
البحريـــن كان العـــام 1973 حيث صورت 

على مسرح الجفير . 
ويذكـــر الدوســـري ان بوشـــيخة كان مـــن 
هـــواة صناعـــة نمـــاذج الســـفن الصغيرة ، 

وتوفى في 26 ديسمبر العام 1989 ...

22 يونيو

 1120
قـــوات  بيـــن  كتنـــدة،  معركـــة   
أراغـــون  ملـــك  األول  ألفونســـو 
تحـــت  المرابطـــي  والجيـــش 
قيـــادة إبراهيـــم بن يوســـف بن 

تاشفين.

 1527
فتح هللا طرد البرتغاليين من ميناء سوندا كيالبا “جاكرتا اآلن”.

 1941
بدء الهجوم األلماني على موسكو بمشاركة 4.5 ماليين جندي.

 
1986

مارادونا يحرز هدفا باليد في إنجلترا أثناء كأس العالم في المكسيك.

2002
زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 شخصا.

 2018
افتتاح الدورة الثامنة عشرة من ألعاب البحر األبيض المتوسط.

أسامة الماجد

نشرت الفنانة حال الترك صوًرا جديدة 
لها بإطاللة جريئة، اعتمدت فيها 

فستاًنا باللون األحمر وبخطوط النمر 
السوداء وتصميم الظهر المكشوف.

وشاركت الترك جمهورها الصور 
عبر”انستغرام”، مع إغالقها خاصية 

التعليقات على منشورها.

فـــي أول تعاون بين مخرجين تونســـيين وخدمـــة “نتفليكس” للبث 
التدفقي، ســـتعرض المنصة األميركية العمالقة أعماال سينمائية من 

تونس.
وتقول مديرة قســـم المشتريات في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيـــا وتركيا في “نتفليكس” نهـــى الطيب لوكالة “فرانس برس”: 
“نحن نبحث عن مواضيع تحّفز على اإلبداع والخيال وتثير نقاشـــا 
)…(، واألفـــالم التونســـية تتمتـــع بقـــدرة فائقـــة على معالجـــة قضايا 
جوهرية”، معتبرة الخطوة “منصة للتعبير بين سينمائيين من العالم 

العربي والجمهور العريض”.
ومن المتوقع أن يبث الفيلم الروائي الطويل “نورا تحلم” للمخرجة 

التونسية هند بوجمعة اعتبارا من 25 يونيو.
ويعالج الفيلم، مســـائل حساســـة ومحظورة اجتماعيا، عبر قصة أم 
كادحة من وســـط شعبي تتعرض لعنف مادي ومعنوي، لكنها تستمر 

في الحلم بحياة أفضل مع حبيبها الذي تلتقيه خلسة.
وتقوم الممثلة التونسية هند صبري بدور األم فيه.

السينما التونسية على “نتفليكس”

االثنين 22 يونيو 2020 - 30 شوال 1441 - العدد 4269



اســتضاف نادي روتاري المنامة خالل اجتماعه األســبوعي، مؤخًرا، المحلل 
 ،“‘Angivest Ventures“ لشــركة  التنفيــذي  والرئيــس  المخضــرم  المالــي 
نارايانان غاناباثي، وذلك بحضور رئيس نادي روتاري المنامة، خالد مختار 

ورئيس النادي للدورة القادمة، مرجان مدارا وعدًدا من أعضاء النادي.

 وتم تســـليط الضوء خالل اإلجتماع 
اإلتصـــال  وســـائل  عبـــر  ُعقـــد  الـــذي 
المســـتجدات  آخـــر  علـــى  المرئـــي 
والتوجهات في عالم المال واألعمال، 
خصوًصـــا في ظـــل التفشـــي العالمي 
لوباء كورونا  منذ بداية العام الجاري 
واآلثـــار الكبيـــرة التـــي ترتبـــت عليـــه 
فـــي شـــتى مجـــاالت الحيـــاة، أهمهـــا 

االقتصاد.
 يذكـــر أن  ضيف االجتمـــاع غاناباثي 
هـــو محلـــل مالـــي معتمد لديـــه خبرة 
واسعة في مجال األعمال المصرفية 
والمالية، وقد عمل مسبًقا في العديد 

مـــن المؤسســـات الماليـــة الرائدة في 
جميع أنحاء العالم، منها على ســـبيل 
المثال ال الحصـــر: البنك األلماني في 
وشـــركة   ”GFH“ ومجموعـــة  لنـــدن، 

KPMG في البحرين. 
 وقـــدم غاناباثـــي محاضـــرة بعنـــوان 
الماليـــة:  التكنولوجيـــا  “توجهـــات 
تحـــدث  وغـــًدا”،  واليـــوم  األمـــس، 
الجوانـــب  عـــن  للحضـــور  خاللهـــا 
المختلفـــة للتكنولوجيـــا المالية، أو ما 
يعـــرف اختصـــاًرا بـ”الفنتـــك”، وكيـــف 
ا في  أصبحـــت مؤخـــًرا عاماًل رئيســـيًّ
اإلقتصـــادات حـــول العالـــم، باألخص 

فـــي  وذلـــك  الجـــاري،  العـــام  خـــالل 
خضـــم الجهود الكبيـــرة التـــي تبذلها 
حكومـــات العالم بكل مؤسســـاتها من 
أجـــل تنفيـــذ اإلجـــراءات االحترازية 
لحماية شـــعوبها من وباء كوفيد19-، 
اإلغـــالق  عمليـــات  تشـــمل  والتـــي 
وحظر التجوال والتباعد االجتماعي 
االزدحـــام  مكافحـــة  وإجـــراءات 

والتجمعات في األماكن المغلقة.

حققت شـــركة بنفت، تزايـــًدا مّطرًدا لعدد 
عبـــر  والمدفوعـــات  الماليـــة  المعامـــالت 
تطبيق “بنفت بي – BenefitPay” الشهير 
إقبـــااًل  يشـــهد  الـــذي  الذكيـــة،  للهواتـــف 
متنامًيـــا غير مســـبوق من المســـتخدمين 

منذ بداية العام الجاري.
ويمتاز تطبيق “بنفت بي” بمســـتوى معزز 
مـــن األمـــان وســـهولة االســـتخدام، وهـــو 
يتيـــح للجمهـــور االســـتفادة مـــن خدمات 
إلـــى  إضافـــة  وفواتيـــر،  وفـــوري  فـــوري 
الدفع مـــن خالل بطاقـــات الصراف اآللي 
تمنحهـــم  التـــي  االئتمانيـــة،  والبطاقـــات 
إمكانيـــة دفـــع قيمـــة مشـــترياتهم بشـــكل 
إلكترونـــي لدى أكثر من 3,000 متجر في 

أنحاء المملكة.
وفـــي األشـــهر الخمســـة األولى مـــن العام 
الماليـــة  المدفوعـــات  حققـــت   ،2020
اإللكترونيـــة عبر خدمة “فوري “ ما يقرب 

مـــن 9.9 مليـــون معاملـــة بقيمـــة إجمالية 
تبلغ حوالي 525 مليون دينار.

ومـــن جانـــب آخر، شـــهدت خدمـــة الدفع 
 )QR( باستخدام رمز االستجابة السريعة
في الفترة ذاتها تحقيق 206 ألف معاملة 
بقيمـــة تبلغ 4.1 مليـــون دينار، فيما وصل 
عـــدد المعامالت في خدمـــة “فواتير” إلى 
12.1 مليـــون  ألـــف معاملـــة بقيمـــة   428

دينار.
وقـــال مديـــر أول في شـــركة بنفت أحمد 
المهـــري “يســـرنا جـــًدا فـــي شـــركة بنفـــت 
أن نشـــهد تحقيـــق تزايـــًدا متنامًيـــا لعـــدد 
المعامالت الماليـــة والمدفوعات بتطبيق 
“بنفت بي”، إذ تســـتعرض تميـــز التطبيق 
كوســـيلة دفـــع متكاملة تلبـــي احتياجات 
مختلـــف  مـــن  المســـتخدمين  وتطلعـــات 
الفئـــات، بمـــا فـــي ذلـــك األفـــراد والمتاجر 
والشـــركات. ويعكـــس هذا اإلنجـــاز نجاح 
مســـاعينا لتقديـــم أفضل الحلـــول المالية 
فـــي  للجمهـــور  المبتكـــرة  اإللكترونيـــة 
المملكة. وفي هذا الســـياق، نؤكد مجدًدا 
علـــى التزامنـــا ببـــذل المزيد مـــن الجهود 
لمنـــح العمـــالء الكـــرام خدمـــات وميزات 
عمليـــة جديـــدة فـــي التطبيـــق، بمـــا يعزز 
ســـهولة وســـرعة انجاز المعامالت المالية 

لهم”.

المرئــي” “االتصــال  عبــر  األســبوعي  اجتماعــه  خــال  تقديــم أفضــل الحلــول الماليــة اإللكترونيــة المبتكــرة
“روتاري المنامة” يستعرض مستجدات “الفنتك”تزايد مّطرد للمعامالت والمدفوعات عبر “بنفت بي”

أحمد المهري

“الوطني” يقدم خدمة مرابحة الصكوك
أعلـــن بنك البحرين الوطنـــي )NBB( عن 
اشـــتراكه في خدمـــة مرابحـــة الصكوك، 
التـــي ُأطلقـــت حديًثـــا مـــن قبـــل بورصة 
البحرين، وذلك لتوفير خدمات التمويل 
بالمرابحـــة والســـيولة بطـــرق قائمة على 
اإلســـالمية.  الشـــريعة  ومبـــادئ  أســـس 
وقـــد تـــم اإلعـــالن عـــن االتفاقيـــة خالل 
مراســـم التوقيـــع التـــي ُعقـــدت عـــن ُبعد 
وبشـــكل رقمـــي بيـــن الرئيـــس التنفيذي 
لبنك البحرين الوطني، جان-كريستوف 
لبورصـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس  دورانـــد، 
البحرين، الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة، وذلك يـــوم الثالثـــاء الموافق 9 

يونيو الجاري.
يعـــد بنـــك البحريـــن الوطنـــي مـــن أوائل 
البنـــوك في المملكة التي تباشـــر التعامل 
بالخدمـــة الجديـــدة المتوافقة مع أحكام 
الشـــريعة اإلســـالمية، والتـــي تعتبـــر من 

بورصـــة  بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون  نتـــاج 
البحريـــن ومصـــرف البحريـــن المركـــزي. 
وتعتمـــد هذه الخدمة علـــى نمط صكوك 
اإلجارة اإلســـالمية التـــي تطبقه حكومة 
البحريـــن، بحيث يقـــوم الطرف الُمقرض 
فـــي صفقـــة التمويـــل بشـــراء الصكـــوك 
مـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي، وبعـــد 
انتقـــال ملكيـــة الصكوك له، يقـــوم ببيعها 
للطـــرف المقتـــرض كبيـــع مؤجل لســـلعة 
أساســـية. وســـيتمكن البنـــك عبـــر خدمة 

مرابحـــة الصكوك مـــن تزويد عمالئه من 
المؤسسات المالية بالمنتجات التمويلية 
مـــع  لجنـــب  جنًبـــا  الالزمـــة،  اإلســـالمية 
دعـــم مكانة المملكـــة الرائـــدة في مجال 

الخدمات المصرفية اإلسالمية.
وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم “سيسهم 

صكـــوك  وشـــراء  بيـــع  خدمـــة  إطـــالق 
اإلجارة في تنويع السلع المتاحة لعمالء 
بنـــك البحرين الوطني من األفراد، وذلك 
نظًرا ألهميتها كأســـاس للعمليات القائمة 
علـــى المرابحة. وقد بادرنـــا بتقديم هذه 
الخدمـــة مـــن منطلـــق مســـاعينا الهادفة 

لتعزيز الـــدور الريادي للمملكة في قطاع 
التمويل اإلســـالمي، وكجزء من جهودنا 
االســـتراتيجية لتطوير سوق رأس المال 
وفـــرص االســـتثمار”. ومـــن جانبـــه، قال 
ا بأن  جان-كريســـتوف دوراند “نعتـــز جدًّ
نكون من أولى المؤسســـات المالية التي 

تتعامـــل بخدمـــة مرابحـــة الصكـــوك في 
المملكة. وإننا على ثقة بأن هذه الخدمة 
ســـتتيح لنـــا العديد من الفـــرص الواعدة 
لكونهـــا تتماشـــى مـــع التزامنـــا بالتطوير 
المســـتمر لقائمـــة المنتجـــات والخدمات 

التي نقدمها للعمالء الكرام”.

 الشيخ خليفة بن إبراهيم 

لتوفير التمويل 
المتوافق مع 
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هذه الصفحة برعاية

حصلت شـــركة إبراهيـــم خليل كانو، 
الوكيـــل الحصـــري لســـيارات تويوتا 
في البحرين، متمثلة بقسم الهندسة 
ومناولة المواد على “جائزة الرئيس” 
المرموقـــة، وذلك عـــن أدائها المتميز 

في المبيعات. 
ويعـــد قســـم مناولـــة المـــواد الـــذراع 

الصناعي لشركة تويوتا للسيارات. 
وتم تكريم شركة إبراهيم خليل كانو 
كأفضـــل موزع؛ لتميزهـــا في مجالي 
المبيعـــات ودعـــم العمـــالء خصوصا 
المعـــدات،  مـــن  نمـــو مبيعاتهـــا  بعـــد 
وأدائها المميز في الخدمات وتوفير 
قطـــع الغيـــار، وتحقيقها مســـتويات 

تسويقية عالية.
جائـــزة  علـــى  الشـــركة  وحصلـــت 
النـــادي البالتيني المميزة، وذلك بعد 

تحقيق نســـبة مبيعـــات تجاوزت 25 
% من حصة السوق لمدة 5 سنوات 
علـــى التوالـــي. وحصلـــت أيًضا على 
جائـــزة الرئيس الفضيـــة العام 2019 
لتحقيقها حصة سوقية بلغت 40 % 
مـــن قيمة الســـوق.  وتســـلم الجوائز 
عـــن الشـــركة المدير العـــام التنفيذي 
للمبيعـــات في شـــركة إبراهيم خليل 
كانو، إســـماعيل أكبر برفقة مســـاعد 
المدير العام لقسم الهندسة ومناولة 
المواد هشـــام أندراوس، الذي نســـب 
الفضـــل في تحقيـــق هذا الفـــوز إلى 
مستويات الجودة االستثنائية التي 
تتمتـــع بهـــا منتجات تويوتـــا وكذلك 
إلـــى التفانـــي الكبيـــر الختصاصيـــي 
المبيعات وخدمة العمالء وحرصهم 

على تقديم أفضل الخدمات.

“إبراهيم كانو” تنال جوائز عالمية من “تويوتا”
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ــع أفــضــل ــ ــوق ــ ــى م ــ ــ ــرع الـــهـــمـــلـــة إل ــ ــ ــال ف ــ ــق ــ ــت ــ ان

ضخت ضوابط بيئية أكثر صرامة عبر عملياتها

“اإلثمار” يفتتح فرًعا جديًدا بمدينة حمد

“جارمكو” تتجه لالنتاج األخضر لمستقبل مستدام

التجزئـــة  بنـــك  اإلثمـــار،  بنـــك  أعلـــن 
اإلســـالمي الـــذي يتخـــذ مـــن البحرين 
ا لـــه، عـــن افتتـــاح فرعـــه الجديد  مقـــرًّ
فـــي مدينة حمد، حيث تم انتقال فرع 
الهملـــة إلى موقع أفضل جديد يســـهل 
الوصـــول إليـــه مـــع توفـــر المزيـــد مـــن 

مواقف السيارات. 
الخدمـــات  ذو  الجديـــد  الفـــرع  إن   
يقـــع  حمـــد  مدينـــة  فـــي  المتكاملـــة 
فـــي الـــدوار الثانـــي عشـــر بالقـــرب من 
محطة بترول بيترومـــارت – المالكية، 
وســـيخدم الفـــرع عمالئـــه مـــن األفراد 
واألعمـــال في هذه المنطقـــة التجارية 
والســـكنية متســـارعة النمو. وبافتتاح 
الفـــرع الجديد، فإن شـــبكة فروع بنك 
اإلثمـــار ال تـــزال تتكـــون مـــن 15 فرًعا 
و40 جهـــاز صـــراف آلي، وهـــي واحدة 
مـــن أكبر شـــبكات التجزئـــة المصرفية 

في البحرين.  

وقـــال مديـــر عـــام، مجموعـــة األعمال 
حســـن  محمـــد  لألفـــراد،  المصرفيـــة 
جناحـــي، إن انتقـــال الفـــرع يؤكد على 
التـــزام البنـــك بمواصلة االســـتثمار في 

تحسين الخدمات المقدمة للعمالء. 
وأضـــاف جناحـــي “أننـــا نبـــذل قصارى 
جهدنا لنكـــون قريبين من عمالئنا قدر 
اإلمكان، خاصة في المناطق متسارعة 
النمـــو أو المكتظـــة بالســـكان كمدينـــة 
حمد. وقـــد تم اختيـــار الموقع الجديد 

والتـــي  مفصلـــة  دراســـة  إجـــراء  بعـــد 
كشـــفت عن الحاجـــة المتزايدة لقاعدة 
العمـــالء المتناميـــة فـــي هـــذه المنطقة 
بنـــك  “أن  البنـــك”. وأوضـــح  لخدمـــات 
اإلثمـــار ملتـــزم ليصبـــح بنـــك التجزئـــة 
المفضـــل لـــدى األفـــراد فـــي البحريـــن. 
وأدركنا أنـــه لتحقيق ذلك، يجب علينا 
االستماع باهتمام لعمالئنا والعمل على 
ضمـــان تلبيـــة بـــل وتجـــاوز توقعاتهم. 
وهذا بدوره يتطلب مواصلة االستثمار 
وخدماتنـــا،  منتجاتنـــا  تحســـين  فـــي 

باإلضافـــة إلـــى تطويـــر قنـــوات خدمة 
العمـــالء ســـواء كانـــت عبر الفـــروع أو 

القنوات اإللكترونية”. 
واســـتطرد  بالقـــول “إن بنـــك اإلثمـــار 
الوقـــت  مـــن  الكثيـــر  باســـتثمار  قـــام 
والمال والجهد لتطوير البنية التحتية 
الرقميـــة للبنك وتنفيذ مبادرات رقمية 
البنـــك.  نطـــاق  علـــى  المـــدى  بعيـــدة 
ونتيجـــة لذلـــك، فـــإن ما يقـــارب جميع 
معامـــالت بنـــك اإلثمـــار يمكـــن أن تتم 

عبر اإلنترنت”.

شــرعت الخليج لدرفلة األلمنيوم “جارمكو”، شــركة األلمنيوم الدولية ومقرها البحرين وواحدة من أكبر منشــآت األلمنيوم 
التحويلية في الشرق األوسط، بدور تحويلي في صياغة جدول األعمال الخاص بالمناخ عبر مبادرة “جارمكو” الخضراء، 

التي تمهد الطريق لتوجيه رؤية الشركة باتجاه ملموس لمستقبل مستدام.

وُتعد مبادرة “جارمكو” الخضراء تتويًجا 
فـــي  الممارســـات  أفضـــل  مـــن  لســـنوات 
العمليات الصديقة للبيئة، وتوفر نموذًجا 
للتوجـــه االســـتراتيجي الجديـــد للشـــركة 
للقضايـــا  مناصـــرة  كونهـــا  منطلـــق؛  مـــن 
البيئيـــة.  ونتيجة لذلـــك، كانت “جارمكو” 
فـــي طليعـــة الشـــركات في تطويـــر بعض 
المنتجـــات عاليـــة الجـــودة مـــن األلمنيوم 
المعـــاد تدويـــره، وكذلـــك فـــي ضمـــان أن 
تكون كفاءة استخدام الطاقة في صميم 
الطريقـــة التي تتـــم بها عمليـــات اإلنتاج.  

وتمت اإلشادة بشـــركة “جارمكو” لضخها 
ضوابـــط بيئية أكثر صرامة عبر عملياتها، 
ليـــس فقـــط فـــي اســـتخدام المزيـــد مـــن 
الخـــردة ولكـــن أيًضـــا فـــي تعزيـــز إعـــادة 
التدويـــر كضـــرورة اســـتراتيجية. وتلقت 
مبادرة “جارمكو” الخضراء دفعة إضافية 
في 18 يونيو 2020 عندما نالت الشـــركة 
شـــهادة “آيـــزو 14021:2016” المرموقـــة 
للترويـــج بنجاح ألفضل الممارســـات في 

إدارة البيئة على نطاق الشركة.
 TUV ”وأجـــرت شـــركة “تي يـــو في نـــورد

Nord تقييم االعتمادية للشهادة.
الشـــركة  جهـــود  أيًضـــا  الشـــهادة  وتعـــزز 
المستمرة في تقليل التأثير السلبي لتغير 
العمليـــات الصديقـــة  المنـــاخ مـــن خـــالل 
فـــي  والمطبقـــة  بالفعـــل  القائمـــة  للبيئـــة 
عمليـــات التصنيـــع، ومن خـــالل مجموعة 
واســـعة النطـــاق مـــن المنتجـــات القابلـــة 

للتدوير.
وتعليًقـــا علـــى حصـــول شـــركة “جارمكو” 
علـــى شـــهادة “آيـــزو 14021:2016”، قال 
باســـم  الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 

دائًمـــا  كنـــا  “جارمكـــو”،  “فـــي  الســـاعي 
شـــغوفين بحمايـــة البيئـــة، وبالتالـــي كان 
الحصول على شهادة آيزو 14021:2016 
تطـــوًرا طبيعًيـــا فـــي هـــذا االتجـــاه. نضع 
أولويـــة عالية على الحاجـــة إلى منتجات 
مـــن  كجـــزء  للبيئـــة  صديقـــة  وعمليـــات 
التزامنا تجاه النمو المستدام مع الحفاظ 

على البيئة”.

االثنين 22 يونيو 2020 - 30 شوال 1441 - العدد 4269 محمد جناحي

باسم الساعي



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

“حلقة النار” تجوب سماء أغلب الدول العربية
شــهدت بعض مناطق العالم، ومن بينها 
دول عربيــة، صبــاح أمــس األحــد حدثا 
فلكيــا فريــدا، وهــو الكســوف الحلقــي 
ظواهــر  مــن  ظاهــرة  ثالــث  للشــمس، 
العــام  خــال  والكســوف  الخســوف 

2020، وأول كسوف لهذا العام.
الجزيــرة  وشــاهد معظــم ســكان شــبه 
مــن  نوعيــن  العربيــة  والــدول  العربيــة 
بنســب  والجزئــي،  الحلقــي  الكســوف، 
متفاوتة؛ نظرا ألن الكسوف مر جنوبي 

العالم العربي.
أول  مــع  الكســوف  حــدوث  ويصــادف 
أيــام الصيــف، وأطــول نهــار فــي العام، 
باالنقــاب  يســمى  الــذي  اليــوم  وهــو 
الصيفي، إذ تصل الشمس ألقصى ميل 

لها شماال.
وبدأ مســار الكسوف الحلقي من وسط 
الســودان  جنــوب  عبــر  ومــر  إفريقيــا، 
وجيبوتــي، ثم اليمن فأجــزاء من الربع 
وبعدهــا  عمــان،  ســلطنة  ثــم  الخالــي، 

باكســتان والهنــد والصين، حتى ينتهي 
في المحيط الهادئ.

وأثناء مســاره، شــوهد الكسوف حلقيا 
بنســبة  بهــا  مــر  التــي  المناطــق  فــي 
تصــل إلــى 98 %، بينمــا فــي المناطــق 
كان  المســار  جانبــي  علــى  المجــاورة 

الكسوف جزئيا.
فــي  الثانــي  الكســوف  هــذا  ويعتبــر 
المنطقــة بعــد الكســوف الحلقــي الــذي 
الجزيــرة  شــبه  دول  معظــم  شــهدته 

مــع   ،2019 ديســمبر   26 يــوم  العربيــة 
بالنســبة  الشــمس  أمــام  القمــر  ظهــور 

لألرض.
ويطلق عليه اسم “حلقة النار”، إذ تبدو 
ذهبــي،  بخاتــم  أشــبه  خالــه  الشــمس 
مــن  أجزائهــا  معظــم  القمــر  ويغطــي 

الوسط.
تجدر اإلشارة إلى أن البرلمان اإليراني 
علــق اجتماعه لمدة نصف ســاعة ألداء 

صاة الكسوف.

أثــار زوجــان صينيــان مســنان جــدالً 
واسًعا على اإلنترنت على مدار األيام 
القليلــة الماضيــة، بعــد أن تم الكشــف 
عن أنهما يعيشان حياة غريبة، لكنهما 
سعيدان بها، على الرغم من مرور 30 

عاما على زواجهما.
صينيــة  إعــام  وســائل  وبحســب 
ال  المســنين  الزوجيــن  فــإن  محليــة، 
مــن مواردهمــا  أي  يقتســمان  يــزاالن 
أو حتــى  المنزليــة  الماليــة واألعمــال 
الطعــام فــي ثاجتهمــا، وال يقــوم أي 
منهمــا باألعبــاء الملقــاة علــى اآلخــر. 
ويتقاســم الرجــل ويدعــى تشــن، مــع 
زوجتــه، حتــى الثاجــة، فــكل واحــد 

منهما أغراضه بداخلها.
الزوجيــن ال  أن  األمــر  فــي  والغريــب 
ينامان حتى على الســرير نفســه، منذ 
3 عقود، فالزوج ينام في رواق ضيق 
داخــل البيــت، فــي حيــن أن لزوجتــه 
مهجًعــا آخــر فــي البيــت نفســه تــأوي 

إليه.

30 عاًما من الزواج 
ال يــدرك الكثيــر مــن النــاس انــه يمكــن ويقتسمان كل شيء

للمــرء أن ينقــص  وزنه عن طريق تناول 
الفول السوداني فقط. 

وكشــف تقريــر منشــور فــي شــبكة “زي 
نيــوز” الهنديــة، أنــه يمكن للمــرء  إنقاص 
وزنــه عــن طريــق تنــاول وجبــات غنيــة 
الحراريــة  والكربوهيــدرات  بالســعرات 
الصحية.  وأشــار الخبــراء إلى أن أفضل 
تلــك الخيــارات التــي يمكن لإلنســان أن 
 يلجــأ لهــا فــي قوائــم تلــك األطعمة هي 

أن  الخبــراء  وأكــد  الســوداني”.   “الفــول 
للغايــة  غنــي  منتــج  الســوداني،  الفــول 
بالبروتيــن  والدهون واأللياف والعناصر 
ووفًقــا  األخــرى.    الصحيــة  الغذائيــة 
“جورنــال  مجلــة  فــي  نشــرت  لدراســة، 
أوف نيوتريشــن” العلميــة  المتخصصــة، 
أنــه يمكــن أن يســاعد تنــاول األطعمــة 
“الفــول  خصوصــا  بالبروتيــن،  الغنيــة 
مــن  المزيــد  حــرق  فــي  الســوداني” 

السعرات الحرارية. 

ذكــر موقــع “األول” المغربــي، أن المدونة إيمان بنســمينة )32 عامــا(، توفيت األربعاء 
الماضي، جراء جراحة شفط الدهون، بعيادة مشهورة في مدينة الرباط.

وأشــار الموقــع إلــى أن بنســمينة ابنــة والــي أمــن ســابق فــي الربــاط، وقريبــة الوزير 
الســابق ناصــر حجــي. ونقــل “األول” عــن وفــاء حاجي القياديــة االتحادية ورئيســة 
األممية االشــتراكية للنســاء، قولها في تدوينة “ابنة عمي الصغيرة إيمان.ب، البالغة 

من العمر 32 عاما فقط، توفيت بسبب جراحة تجميلية بسيطة لشفط الدهون”.
وأضافــت حاجــي أن العمليــة أجريت بعيادة مشــهورة بمدينة الربــاط، قائلة “أبقوها 
في غرفة العمليات لمدة 8 ساعات، وأخفوا حالتها لمدة 3 أيام، إذ أخبروا العائلة أنه 

مع “كوفيد - 19”، لن يتمكنوا من الدخول لرؤيتها في غرفتها”.

الفول السوداني... وصفة سحرية إلنقاص الوزن

وفاة مدونة مغربية مشهورة بعملية لشفط الدهون

جانب من العمل اإلداري بالشرطة النسائية، ضمن الجهود المبذولة لحفظ األمن، وذلك في السبعينيات من القرن الماضي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

التغذيــة،  اختصاصيــة  دحضــت 
إيلينــا موتوفا، األســاطير المبالغة 
التــي  الموجــات  تأثيــر  فــي  بهــا 
يطلقها الميكروويف على الطعام.

التــي  األســاطير  إن  الطبيبــة  وقالــت 
تتكلــم عــن أن الطعــام المســخن فــي 
الميكروويــف غيــر صحــي “خاطئــة”، 
مؤكــدة أن ذلــك ال يختلــف أبــًدا عــن 

تسخين الطعام بالطريقة التقليدية.
الطعــام  تســخين  أن  إلــى  وأشــارت 
خــروج  يســبب  ال  بالميكروويــف 
اإللكترونات من الذرات )الشيء الذي 

يتم تداوله كثيًرا بين الناس(.

وحثت موتوفا على عدم الخوف  «
من “تسرب” موجات الميكروويف 
إلى خارجه، مشيرة إلى أن الهيكل 

المصنوع منه تحجب تماما 
تسرب األمواج حتى من خالل 

الزجاج.

وجهــت اتهامــات لوزيــر الصحــة فــي 
زيمبابوي، بإســاءة اســتغال وظيفته 
بماييــن  منــح عقــد  عبــر  الحكوميــة 
فحــص  أجهــزة  لتوريــد  الــدوالرات 
وعقاقيــر ومعــدات حمايــة شــخصية 
شــركة  إلــى   ”19 “كوفيــد  بـــ  تتعلــق 
مكافحــة  وكالــة  مجهولة.وألقــت 
الفســاد في الباد القبض على عوبديا 
الفضيحــة  أثــارت  حيــن  فــي  مويــو، 
الغضــب فــي البــاد وشــغلت وســائل 
التواصل االجتماعي، إذ كشــف بعض 
الصحافييــن المحلييــن عــن الطريقــة 
التي يزعم أن مويو اختار بها الشركة 
للحكومــة  الطبيــة  اإلمــدادات  لبيــع 
بأســعار مبالغ فيهــا بما ذلك 28 دوالرا 

مقابل الكمامة الواحدة.
أو  الغرامــة  الصحــة  وزيــر  ويواجــه 
الســجن لمدة تصل إلى 15 ســنة حال 

إدانته.

اختصاصية تدحض 
األساطير المبالغة بها 

حول الميكروويف

وزير صحة متهم 
بـ”جريمة كورونا”.. 

والسجن ينتظره
اكتشف علماء جامعتي كامبريدج وإدنبره 
أن النشــاط البدنــي المكثــف يخفــض مــن 

خطر الموت المبكر. 
وتفيــد مجلة “النســيت قلوبل هيلث”، بأن 
168 دولــة  الدراســة شــملت ســكان  هــذه 
توصيــات  بتطبيــق  التزمــوا  العالــم،  فــي 
وتعليمــات منظمــة الصحة العالمية بشــأن 
التــي تتضمــن ممارســة  البدنــي،  النشــاط 
)التماريــن  األيروبيــك  رياضــة  تماريــن 
ا،  150 دقيقــة أســبوعيًّ الهوائيــة( بحــدود 
التي تحصل خالها العضات على الطاقة 

من األكسجين.
هــذه  إجــراء  خــال  النبــض  ويتــراوح 
التماريــن الهوائيــة بيــن 120 و150 نبضــة 
فــي الدقيقــة، ولكــن هــذا المؤشــر يمكــن 
أن يختلــف اســتنادا إلــى مســتوى اللياقــة 

البدنية للشخص وحالته الصحية.
وقــد بينــت نتائــج تحليــل البيانــات التــي 
جمعــت، أن النشــاط البدنــي يخفــض عدد 
وهــذا   .%  15 بنســبة  المبكــرة  الوفيــات 
يعــادل إنقــاذ حيــاة حوالــي أربعــة مايين 

شخص في السنة.

كشف الطريقة األساسية إلطالة العمر

بعد مرور 4 سنوات على انفصالهما، كشفت النجمة األميركية أنجلينا جولي، عن 
سبب طاقها من النجم األميركي براد بيت.

وأفصحت أنها اختارت طلب الطاق من براد بيت من أجل أطفالها الستة، بينما 
تواصل التركيز على شفائهم نفسيا من االنفصال.

وقالت الممثلة األميركية لمجلة “فوغ” إنه كان “القرار الصحيح” إلنهاء الزواج.
وفقا لتقديرات العلماء، يموت في العالم أكثر من 3 ماليين شخص سنويا بسبب الخمول البدني

ألقــت الســلطات الصينية القبض 
على زوجين باعا طفلهما المولود 
التواصــل  منصــات  عبــر  حديثــا 
يقــدر  مبلــغ  مقابــل  االجتماعــي 

بحوالي 8 آالف دوالر أميركي.
 وقام الوالــدان بمقايضة طفلهما 

في أكتوبر الماضي بعد إبرام صفقة مع زوجين آخرين واجها صعوبة باإلنجاب عن 
طريق منصات الدردشــة الصينية. وكانت الشــرطة تتبع محادثات الزوجين بســبب 
تاريخهمــا القديــم بالتجــارة والعمــل فــي المخــدرات، وتم القبــض عليهما فــي اليوم 
التالــي داخــل غرفــة فــي أحد الفنــادق. وأفــادت وكالة األنبــاء الصينيــة أن الوالدين 
من مدينة نيجيانج بجنوب غرب الصين حكم عليهما الشهر الماضي بتهمة االتجار 
باألطفال. ووفقا للتقرير الصادر عن الشرطة، كان الزوجان، مدمنين على المخدرات 
منــذ فتــرة طويلة ما أدى لخســائرهم الكبيرة وتراكم الديون، بحســب “الديلي ميل” 

البريطانية. وقرر الزوجان بيع ابنهما الذي لم يولد بعد لسداد ديونهما المتأخرة.

اعتقال زوجين باعا طفلهما في اإلنترنت لسبب غريب
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األسلوب اإلداري المناسب في الوقت المناسب
ربما أســتطيع القول بأن علماء اإلدارة والممارســين للعمل اإلداري من القادة وتأسيًســا 
على الخبرة العملية يتفقون على ضرورة توظيف األسلوب اإلداري المناسب في الوقت 
المناســب وبالمنهجيــة المناســبة التي تحاكي واقع الظــروف المفروضة والمتحكمة في 
بيئــة العمــل والمجتمــع المحيــط بالمؤسســة. فــي هــذا المســار قد تــرى القيــادة اإلدارية 
نفســها ومن أجل المصلحة العامة أن تلجأ إلى اســتخدام أساليب ال تتمتع بقبول حسن 
مــن قبــل العامليــن. واآلن دعنــي ســيدي القــارئ أن أعــرض أمامــك مواقف وممارســات 

حصلت في هذا المساق.
يقــول عــادل الجوجــري، مؤلــف كتاب النمر اآلســيوي مهاتير من شــاب متمــرد إلى بطل 
إســامي: ’’إن مهاتيــر يــرى أن فكــرة المســتبد العــادل ربمــا تكــون هي األنســب بالنســبة 
لبعــض الشــعوب والمجتمعــات خال مراحل معينة من التطور السياســي واالقتصادي‘‘ 
انتهى. ولتنشــيط الذاكرة فإن هذا النمط من القيادة يضع جميع أمور المؤسســة في يد 

شخص واحد واليسمح بالمشاركة في اتخاذ القرارات.
اإلدارة المركزيــة: هــي تــكاد تــدور في فلك اإلدارة المســتبدة حيث إن الســلطة في هذا 
األسلوب اإلداري بيد المستوى اإلداري األعلى، وهذا يمّكنه من التفرد في اتخاذ القرار. 
بدأت بعض المؤسسات في تطبيق هذا األسلوب مؤخًرا كإجراء للتعامل مع الركود في 
األعمال الذي خلقه وباء كورونا وتآكل على أثره حجم الموارد. من مزايا هذا األسلوب 
ســهولة عمليــة الرقابــة والتشــغيل األمثــل للمــوارد المتاحــة وتوفيــر النفقــات والمتابعة 

اللصيقة ألداء األفراد وانضباطهم.
التوجــه نحــو تطبيق الهياكل التنظيمية المســطحة. هذا النمط مــن الهياكل يعتبر الحل 
األمثل في رأيي للحد من البيروقراطية التي أصبحت مثار الجدل والشكوى المستمرة. 
تتميز هذه الهياكل بقلة عدد المســتويات اإلدارية وفيها يتســع نطاق إشــراف المديرين 
وتكون القرارات ال مركزية. هذا النوع من الهياكل قد ال يخدم تلك الفئة من المسئولين 
التــي تصــر علــى وضــع بصمتها على المعامــات تحقيًقا لغرور الـ )أنــا( المفخمة لديها. ما 
رأيــك ســيدي القــارئ أليســت للضــرورة أحكام؟ وهذا مــا تفعله القيــادة اإلداريــة أحياًنا 
للحفاظ على استمرارية المؤسسة وبقائها في دائرة التنافسية رغم عدم رضا البعض؟!
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