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أشـــادت لجنة التحقيق النيابية بشـــأن عدالة معايير التوزيع للطلبات اإلسكانية 
بتوجيهـــات رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة فـــي الجلســـة االعتياديـــة األســـبوعية لمجلس الـــوزراء لتلبيـــة الطلبات 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  الوثيـــق  بالتعـــاون  منوهـــًة  القديمـــة،  اإلســـكانية 
والتشـــريعية لتلبية طموحات المواطن والحفاظ على ما تحقق من مكتســـبات 
معيشـــية، خصوًصا في الملف اإلســـكاني الذي تأسســـت اللجنة مـــن أجله لغاية 
تأكيد ضرورة حصول أصحاب الطلبات اإلســـكانية القديمة على حقوقهم، وهو 

ما يتماشى مع التوجيهات الصادرة من سموه.

برلمانية التحقيق في اإلسكان تشيد 
بتوجيهات سمو رئيس الوزراء
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السعودية: إقامة الحج بأعداد محدودة للموجودين بالداخل

دبي - العربية نت

أعلنـــت وزارة الحج الســـعودية، أمس، إقامة حج 
هذا العـــام 1441هـ بأعداد محدودة جًدا للراغبين 
في أداء مناســـك الحـــج لمختلف الجنســـيات من 

الموجودين داخل السعودية.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان لهـــا، أنـــه تقـــرر إقامـــة 
حـــج هذا العـــام بأعـــداد محـــدودة جـــًدا للراغبين 

في أداء مناســـك الحـــج لمختلف الجنســـيات من 
الموجوديـــن داخـــل المملكـــة، حرًصـــا علـــى إقامة 
الشعيرة بشـــكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات 
الوقاية والتباعد االجتماعي الالزم لضمان سالمة 
اإلنســـان وحمايتـــه مـــن مهـــددات هـــذه الجائحة، 
وتحقيًقـــا لمقاصد الشـــريعة اإلســـالمية في حفظ 

النفس البشرية.
وتابع البيان “إن حكومة خادم الحرمين الشريفين، 
تتشـــرف بخدمة ماليين الحجاج والمعتمرين في 
كل عـــام، لتؤكـــد أن هـــذا القرار يأتـــي من حرصها 
الدائـــم علـــى أمـــن قاصـــدي الحرميـــن الشـــريفين 

وسالمتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم”.
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دعم أستراليا ونيوزلندا الستضافة مونديال السيدات 2023أسكتش فني عن “كورونا”قتيالن بإطالق نار في كارولينا4.6 مليون دينار لصيانة “تطوير” مزيد من اإلجراءات االحترازية بالمطار
أعلنت شركة مطار البحرين عن  «

تطبيق مزيد من إجراءات السالمة 
والتدابير االحترازية للحفاظ على 

سالمة الركاب وكوادر العمل بمبنى 
المسافرين في مطار البحرين 

الدولي، امتثااًل للتعميم االستشاري 
الصادر عن شؤون الطيران المدني.

طرحت شركة “تطوير” للبترول  «
مناقصة إليقاف المصانع 

الرئيسة للنفط والغاز للفحص 
الدوري وأعمال الصيانة الرئيسة 

والخدمات األخرى، تنافست 
عليها 8 شركات وأقل العطاءات 

بنحو 4.6 مليون دينار.

قالت الشرطة إن شخصين قتال  «
وأصيب سبعة آخرون في إطالق 

نار في أكبر مدينة في والية 
كارولينا الشمالية صباح االثنين. 

وأشارت الشرطة إلى أن إطالق 
النار وقع في طريق بيتس فورد 

في شمالي شارلوت.

قدم مجوعة من الفنانين  «
أستكش فنيا قصيرا بعنوان 

“كلنا مجتمع واعي”. وتم عرض 
وإهداء العمل للصفوف األمامية 
من المتطوعين في محجر الحد 

الطبي، وكذلك في محجر الجفير 
الطبي.

أعلن رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة  «
القدم، النائب األول لرئيس االتحاد 
الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة دعم الملف 

المقدم من أستراليا ونيوزلندا 
من أجل استضافة كأس العالم 

للسيدات 2023.

الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  وّجـــه 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان ال خليفة 
إلـــى النظر فـــي اإلســـراع بتلبيـــة الطلبات 
اإلســـكانية القديمـــة والمتأخـــرة لألهالـــي 

ومـــدن  قـــرى  فـــي  المختلفـــة  بالمناطـــق 
البحريـــن خصوصـــا تلك التـــي يتعذر فيها 
إنشـــاء مشـــاريع إســـكانية، ووّجـــه ســـموه 
وزارة اإلســـكان باتخـــاذ مـــا يلـــزم لحصـــر 
ضمـــن  أصحابهـــا  وإدراج  الطلبـــات  تلـــك 

اإلســـكانية  المشـــاريع  مـــن  المســـتفيدين 
الجديدة والمستقبلية.

رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  ورأس  صاحـــب 
الوزراء، وبحضور ولـــي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، االجتمـــاع  ســـلمان 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء 
الـــذي عقـــد عن بعـــد عبـــر تقنيـــة االتصال 
المرئي. وأعرب مجلس الوزراء عن تأييد 

مملكـــة البحرين ودعمهـــا لجمهورية مصر 
العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي في كل مـــا تتخذه من إجراءات 
وحمايـــة  القومـــي  أمنهـــا  عـــن  للدفـــاع 
األوضـــاع  تطـــورات  تجـــاه  اســـتقرارها 

واألحـــداث على حدودهـــا الغربية، مؤكًدا 
المجلـــس أن أمن جمهوريـــة مصر العربية 
كٌل ال يتجـــزأ مـــن األمـــن القومـــي العربي، 
فأمن مصر هو أمٌن للعرب واستقرارها هو 

استقرار للوطن العربي.

سمو رئيس الوزراء يوّجه لتلبية الطلبات اإلسكانية القديمة
ــي ــوم ــق ــن أمـــنـــهـــا ال ــ ــم إجـــــــــراءات الــــدفــــاع ع ــ ــدع ــ ــد مـــصـــر وت ــؤيـ الـــبـــحـــريـــن تـ

سمو رئيس الوزراء، وبحضور سمو ولي العهد، يترأس جلسة مجلس الوزراء 

المنامة- بنا
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القذافي والمطيري هدفا إلى نشر العنف عبر اللعب على وتر الطائفية

تسجيالت تكشف مؤامرة إخوانية ضد الخليج

دبي - العربية.نت

كشـــفت تســـجيالت مســـّربة للقاء بين 
الكويتـــي التكفيري الهـــارب إلى تركيا 
حاكم المطيري والزعيم الليبي الراحل 
أجنـــدة  وجـــود  عـــن  القذافـــي،  معمـــر 
إخوانية مشتركة عمل عليها الطرفان، 
بهدف نشر الفوضى في الدول العربية 
بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة.

وفي التســـجيل الذي نشـــره المعارض 
القطري خالد الهيل يوم السبت، والذي 
يوثـــق علـــى ما يبـــدو أول لقـــاء يجمع 
الطرفيـــن، ظهر أن هناك طرفا تنظيميا 

ثالثا رشح حاكم المطيري للقذافي.
وعـــرض الكويتـــي التكفيـــري الهـــارب 
إلـــى تركيا، خـــالل اللقاء مـــع القذافي، 
لهـــذا  لالنضمـــام  ووالءه  أجندتـــه 

التنظيم.
فـــي حين طلب القذافـــي من المطيري 
بحســـب التســـجيل، اســـتغالل الوضـــع 

القائـــم فـــي العـــراق لنشـــر العنـــف فـــي 
السعودية والكويت والبحرين، والعمل 

سرًا مع شبان عراقيين وقبيلة مطير.
كمـــا طلـــب اللعب علـــى وتـــر الطائفية 
باســـتخدام ورقة الشـــيعة لبـــث العنف 

في المملكة.

يشـــار إلـــى أن المطيـــري يتبنـــى أفكار 
جماعـــة اإلخـــوان، ويعـــد أحـــد داعمي 
اإلرهـــاب الذي ورد اســـمه ضمن قائمة 
مصـــر  عنهـــا  أعلنـــت  التـــي  اإلرهـــاب 
والســـعودية واإلمارات والبحرين عام 

.2017

تسريب للقذافي والمطيري يكشف مؤامرة إخوانية ضد الخليج

أظهـــرت البيانـــات اإلحصائيـــة التابعـــة للهيئـــة العامـــة للتأمينـــات 
االجتماعيـــة أن أكثـــر من ثلثـــي البحرينيين العامليـــن في الوظائف 
ذات الرواتب الدنيا والمحددة بأجر 200 دينار وأقل هم من اإلناث.
وأشـــارت اإلحصـــاءات إلـــى أن إجمالـــي عـــدد البحرينييـــن المؤمن 

عليهم ممن يتقاضون 200 دينار بلغ 2926 شخصا.
وبلغ عدد الذكور ال تزيد أجورهم عن 200 دينار 666 موظفا بمعدل 
22.7 % من إجمالي من يتقاضون هذا المعدل من األجور، فيما بلغ 

عدد اإلناث 2260 موظفة بمعدل 77.3 %.

ثلثا رواتب البحرينيين الدنيا من نصيب اإلناث

أصـــدر رئيس محكمـــة التمييـــز نائب 
للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
المستشـــار عبدهللا حســـن البوعينين، 
قـــراًرا بتشـــكيل المحاكـــم فـــي العـــام 
 ،2021 /2020 المقبـــل  القضائـــي 
والذي يبـــدأ العمل به اعتباًرا من يوم 
الخميـــس الموافق 16 يوليـــو المقبل؛ 
بعـــد إلغاء اإلجـــازة القضائيـــة لجميع 
ا في قرار سابق، والتي  المحاكم نهائيًّ
كانـــت مدتها ال تقل عن شـــهر ونصف 

سنويا.
هـــي  التعديـــالت  أبـــرز  بيـــن  ومـــن 
مدنيـــة  كبـــرى  محكمـــة  تخصيـــص 
وأخرى اســـتئنافية فضال عن التمييز، 
لنظـــر المنازعـــات اإليجاريـــة بدال من 
لجنتـــي المنازعـــات اإليجارية الملغى 
تشكيلهما وفق قانون إيجار العقارات 

الجديد.

إنشاء محكمة 
للدعاوى اإليجارية
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محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

المنامة - بنا

وقعـــت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن وجمعيـــة 
التطويـــر العقـــاري البحرينيـــة أمـــس مذكـــرة تفاهـــم 
للتحديـــات  شـــاملة  دراســـة  تنفيـــذ  إلـــى  تهـــدف 
والصعوبات والمحفزات للقطاع العقاري في المرحلة 
الراهنـــة، ووضـــع خريطـــة طريـــق للســـوق العقـــاري 

بعـــد جائحة )كوفيـــد19-(، تمهيدا لرفع الدراســـة إلى 
الجهات المعنية، بمقر بيت التجار. وقع االتفاقية من 
جانب الغرفة رئيســـها سمير ناس ومن جانب جمعية 
التطويـــر العقاري البحرينية رئيســـها عارف هجرس، 
وبحضـــور نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للغرفـــة عبدهللا 

السادة وعدد من المسؤولين بالجانبين.

خريطة طريق للسوق العقارية هل تنجح فكرة “صندوق ادخار األجانب”؟

ليـــس على مســـتوى مملكة البحرين فحســـب، بل 
فـــي إطـــار دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربـــي، تتصاعـــد مخاطـــر التعامـــل مـــع العمالـــة 
الوافدة من عدة اجتماعات، سياسية واقتصادية 
واجتماعيـــة أيًضـــا، فتعـــداد تلك العمالـــة في دول 

الخليج يقدر بنحو 25 مليون شـــخص مع ذويهم، 
ومـــع ارتفاع أصوات تطالـــب بترحيل تلك العمالة 
علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة أو إعـــادة تنظيـــم 
االســـتقدام، ازدادت اإلشـــكالية تعقيًدا مع انتشار 
فيـــروس كورونـــا كوفيـــد 19، وتبيـــن أن ترحيـــل 
العمالة السيما اآلسيوية ليس باألمر الهين، ويبدو 
الجـــزء األصعـــب منـــه سياســـًيا، فدولهـــم ترفـــض 

إعادتهم ولو خالل جائحة كورونا على األقل.
الترحيـــل ليس أمًرا هيًنا بجـــرة قلم! يتطلب األمر 
الكثير من التخطيط واالســـتعداد مسنوًدا بأنظمة 
وتشـــريعات، ومن بين تلك األفكار ما طرحه عدد 
من النواب، كاقتراح برغبة بشـــأن إنشـــاء صندوق 
األجانـــب  أجـــور  اقتطاعـــات  مـــن  يمـــول  ادخـــار 

وكضمان لتغطية نفقات ترحيلهم.

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

الحكومـــة حريصـــة علـــى أمـــن قاصـــدي الحرميـــن الشـــريفين وســـامتهم



المنامة- بنا

الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  هنـــأ 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة قرينـــة العاهـــل 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
علـــى اختيار المجلس األعلى للمـــرأة لنيل الجائزة 
الفخريـــة للتميـــز في مجال رعاية األســـرة العربية 
2020 المقدمـــة من الشـــبكة اإلقليمية للمســـؤولية 
االجتماعية، مشـــيًدا ســـموه بالدور المشـــهود الذي 
يضطلـــع بـــه المجلـــس األعلـــى للمـــرأة فـــي تعزيـــز 
اســـهامات المرأة البحرينية وتمكينها وبما انعكس 

ا على تطور المجتمع وتقدمه. إيجابيًّ
  بعـــد ذلك، أعرب مجلس الوزراء عن تأييد مملكة 
البحرين ودعمها لجمهورية مصر العربية الشقيقة 
بقيـــادة الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي فـــي كل ما 
تتخـــذه مـــن إجـــراءات للدفاع عـــن أمنهـــا القومي 
األوضـــاع  تطـــورات  تجـــاه  اســـتقرارها  وحمايـــة 
واألحداث على حدودهـــا الغربية، مؤكًدا المجلس 
أن أمـــن جمهورية مصـــر العربيـــة كٌل ال يتجزأ من 
األمـــن القومي العربي، فأمن مصـــر هو أمٌن للعرب 

واستقرارها هو استقرار للوطن العربي. 
  بعدها، وّجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
إلى النظر في اإلســـراع بتلبية الطلبات اإلســـكانية 
القديمـــة والمتأخـــرة لألهالـــي بالمناطـــق المختلفة 
في قرى ومدن البحرين خصوصا تلك التي يتعذر 
فيها إنشاء مشاريع إســـكانية، ووّجه سموه وزارة 
اإلســـكان باتخـــاذ مـــا يلـــزم لحصـــر تلـــك الطلبـــات 
وإدراج أصحابها ضمن المســـتفيدين من المشاريع 

اإلسكانية الجديدة والمستقبلية.

سمــو رئيـــس الــوزراء يوجــه لتلبـيــة الطلـبــات اإلسكانيــة القديمــة في القــرى والـمــدن

البحرين تؤيد مصر وتدعم إجراءات الدفاع عن أمنها القومي

دور مشهود
لـ “األعلى” للمـرأة 

في تعزيز إسهامات 
المرأة البحرينية

بحث مجلس الوزراء 
تعديل النصوص القانونية 

القائمة بما يتيح الفصل 
في المنازعات الرياضية

االستعاضة بالقانون 
الموحد لمكافحة اإلغراق 

أو التدابير التعويضية 
لدول التعاون

استعراض خطة 
“األشغال” لحل 

أسباب تلوث خليج 
توبلي

متابعة الحلول الكفيلة 
بتطبيق التدابير 

االحترازية بمساكن 
العمال

بعـــد ذلك، نظر المجلـــس في المذكرات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه واتخذ 

بشأنها من القرارات ما يلي:

 أوالً: فـــي ضـــوء اســـتعراض المجلس 
لخطة تحسين الوضع البيئي في خليج 
توبلـــي ومنطقـــة المعاميـــر، فقـــد أحال 
مجلس الوزراء إلى اللجنة التنســـيقية 
دراســـة إمكانيـــة تقليـــص فتـــرة تنفيذ 
هذه الخطة، واستعرض وزير األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
خطة الوزارة لحل أسباب تلوث خليج 
توبلـــي الناجم عن مركـــز معالجة مياه 
الصـــرف الصحـــي عبـــر تنفيـــذ المرحلة 
الثانيـــة مـــن مشـــروع هايبكـــس لوقف 
تدفقات تصريف مياه الصرف الصحي 
ـــا إلـــى الخليـــج وتنفيذ  المعالجـــة ثنائيًّ
المائيـــة  للقنـــوات  3 مشـــاريع توســـعة 
لخليج توبلـــي بمنطقة المعامير لزيادة 
ا، األول  حركة المياه فيه وتنظيفه ذاتيًّ
لتعديـــل معبر قنـــاة المعامير الشـــمالية 
أســـفل شـــارع الشـــيخ جابـــر األحمـــد، 
والثاني لتعديل الجســـر البحري الواقع 

جنـــوب قنـــاة المعاميـــر )جســـر بابكـــو(، 
والثالـــث توســـعة وحفر قنـــاة المعامير 
االســـتعانة  إلـــى  باإلضافـــة  الجنوبيـــة 
بالخبرات العالمية لتنظيف الخليج من 

الملوثات الموجودة.
 ثانًيـــا: واصل مجلس الـــوزراء متابعة 
المبـــادرات والحلول الفّعالة التي تكفل 
والمواصفـــات  باالشـــتراطات  االلتـــزام 
الصادرة بشأن مساكن العمال، وناقش 
المجلس استحداث آلية جديدة إلنفاذ 
فـــي  العمـــال  بســـكن  الخاصـــة  المـــواد 
القـــرار الوزاري ذي الصلة باشـــتراطات 
ومنـــح  العمـــال  مســـاكن  ومواصفـــات 
صالحيـــة أكبر لـــوزارة العمـــل والتنمية 
خـــالل  وذلـــك  للتنفيـــذ،  واالجتماعيـــة 
لهـــذا  اســـتعراضه للمذكـــرة المرفوعـــة 
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  مـــن  الغـــرض 
االجتماعية، حيث قّرر المجلس تكليف 
اللجنـــة المعنيـــة بدراســـة اإلجـــراءات 
والضوابـــط االحترازية للعمالة الوافدة 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد 
المرئيـــات  ورفـــع  المذكـــرة  بدراســـة 

بخصوصها إلى اللجنة التنسيقية. 

  ثالًثا: وافق مجلس الوزراء على تعزيز 
المســـاعي لدعـــم الصناعـــات الوطنيـــة 
الممارســـات  مـــن  منتجاتهـــا  وحمايـــة 
الضارة في التجـــارة الدولية كاإلغراق 
وتحقيق الضرر المادي بإشـــباع السوق 
بالمنتجات المشـــابهة لها، وقّرر مجلس 
الوزراء االســـتعاضة بالقانـــون )النظام( 
الموحـــد لمكافحـــة اإلغـــراق والتدابير 
التعويضيـــة والوقائيـــة لـــدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية والئحته 
التنفيذيـــة، وذلـــك دعًمـــا مـــن المجلس 
للصناعـــات الوطنيـــة، وكلـــف المجلس 
القانونيـــة  للشـــئون  الوزاريـــة  اللجنـــة 
اإلجـــراءات  باتخـــاذ  والتشـــريعية 
الالزمـــة في ضـــوء المذكـــرة المرفوعة 
لهذا الغرض من ســـعادة وزير الصناعة 

والتجارة والسياحة.
 رابًعـــا: بحـــث مجلس الـــوزراء تعديل 
النصـــوص القانونيـــة القائمـــة بما يتيح 
الرياضيـــة  المنازعـــات  فـــي  الفصـــل 
بالرياضييـــن  الخاصـــة  والمنازعـــات 
والطواقم الفنية واإلدارية والتحكيمية 
باألنديـــة والهيئـــات الرياضيـــة وجعـــل 

مـــع  ومتوافقـــة  ممتثلـــة  أحكامهـــا 
الميثـــاق األولمبـــي وقوانيـــن االتحـــاد 
الدولي، وقرر المجلـــس إحالة المذكرة 
المرفوعة لهذا الشـــأن من وزير شؤون 
الشـــباب والرياضة إلى اللجنة الوزارية 

للشئون القانونية والتشريعية.
 خامًســـا: أحـــال مجلـــس الـــوزراء إلى 
مجلس النواب مشروع قانون بإضافة 
مادة جديدة برقم 11 مكرر إلى قانون 
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
)35( لســـنة 2001 والذي تمت صياغته 

فـــي ضـــوء اقتـــراح بقانون مقـــدم من 
مجلس النواب، مشـــفوًعا بمذكرة برأي 
الحكومة بشـــأنه والتـــي عرضها معالي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيس 
القانونيـــة  للشـــئون  الوزاريـــة  اللجنـــة 

والتشريعية.
 سادًســـا: وافـــق مجلس الـــوزراء على 
تتخـــذه  بمـــا  يتعلـــق  برغبـــة  اقتـــراح 
الحكومـــة من إجراءات عاجلة لحماية 
المجتمـــع مـــن خطـــر انتشـــار فيـــروس 
كورونـــا، حيـــث كانت هـــذه اإلجراءات 
الحكومية المبكرة المتمثلة في تطوير 
وتنفيـــذ اســـتراتيجية وطنيـــة شـــاملة 
الحتـــواء ومنـــع ومكافحـــة الفيـــروس 
الصحـــة  منظمـــة  مـــن  إشـــادة  موضـــع 

العالمية.
 ســـابًعا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء على 
اقتـــراح  علـــى  الحكومـــة  رد  مســـودة 
برغبة يتعلق بالمتدربين ضمن برنامج 

عدالة.
 ثامًنـــا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
اقتـــراح  علـــى  الحكومـــة  رد  مســـودة 
برغبة مقدم من مجلس النواب بشـــأن 

لألســـر  االجتماعيـــة  الشـــئون  إعانـــة 
المستحقة.

وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة، أخـــذ 
وزيـــر  خـــالل  مـــن  علًمـــا  المجلـــس 
التربيـــة والتعليـــم بنتائج المشـــاركة 
فـــي االجتمـــاع االســـتثنائي للمؤتمـــر 
العـــام لـــوزراء التربيـــة والتعليـــم في 
التربيـــة  بمكتـــب  األعضـــاء  الـــدول 
أخـــذ  كمـــا  الخليـــج،  لـــدول  العربـــي 
المجلس علًما مـــن خالل وزير النفط 
بنتائـــج االجتمـــاع الـــوزاري الحـــادي 
عشـــر )االفتراضـــي( لمجموعـــة أوبك 
+ والـــدول األخـــرى المشـــاركة معها، 
فيمـــا أخـــذ المجلـــس علًمـــا من خالل 
التقريـــر المرفوع من وزيـــرة الصحة 
بنتائج االجتماع االســـتثنائي الثالث 
لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون 
حـــول فيروس كوفيـــد – 19، وأخيًرا 
أخذ المجلس علًما من خالل ســـعادة 
وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة 
بنتائج المشاركة في الجلسة الطارئة 
االفتراضية للمجلس الوزاري العربي 

للسياحة.

قرارات المجلس
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جاللة الملك 
يهنئ دوق 

لكسمبورغ الكبرى

ــاد صــاحــب  ــ ــب ــ بـــعـــث عـــاهـــل ال
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خليفة،  آل 
الــدوق  الملكي  السمو  صاحب 
ــنـــري، الـــــدوق األكــبــر  ــبـــر هـ األكـ
لــدوقــيــة لــكــســمــبــورغ الــكــبــرى، 
ــرى الــيــوم  ــك بــمــنــاســبــة ذكــ ــ وذل

الوطني لباده.

ياسر الناصر

تــرأس رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، وبحضــور ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، 
االجتمــاع االعتيــادي األســبوعي لمجلس الــوزراء الذي عقد عــن بعد عبر 
تقنيــة االتصــال المرئــي، وقــد أدلــى األميــن العام لمجلــس الوزراء ياســر 

الناصر عقب االجتماع بالتصريح التالي:



local@albiladpress.com
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دعم كبير من الحكومة لمسيرة أعمال “األعلى للمرأة”
ــوزراء  ــ ــس الـ ــي ــكــريــمــة مـــن ســمــو رئ ــب بـــاإلشـــادة ال ــرح الــمــجــلــس ي

رحـــب المجلس األعلـــى للمرأة برئاســـة قرينة عاهل 
البـــاد صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة بما جاء من تهان وإشـــادة كريمة 
مـــن رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، ضمـــن البيان 
الرســـمي الجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء الصـــادر أمـــس 
)اإلثنيـــن(، بمناســـبة اختيـــار المجلس األعلـــى للمرأة 
لنيـــل الجائـــزة الفخريـــة للتميـــز فـــي مجـــال رعايـــة 
األســـرة العربية 2020 المقدمة من الشبكة اإلقليمية 

للمسؤولية االجتماعية. 
وأعـــرب المجلـــس األعلـــى للمـــرأة عـــن بالـــغ تقديره 
للدعـــم الكبيـــر والمســـاندة المتواصلـــة التـــي تبديها 
الحكومـــة لمســـيرة أعماله والمتجســـدة فـــي العديد 
البحرينيـــة  للمـــرأة  تســـجل  التـــي  اإلنجـــازات  مـــن 
ومشـــاركتها في التنمية الوطنية على أسس العدالة 
والتنافســـية واالســـتدامة والتي تحـــرص الحكومة، 
بحســـب توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 

مجلـــس الوزراء وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
أن  علـــى  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
تكـــون احتياجات المرأة البحرينية على أعلى قائمة 

األولويات الوطنية. 

كمـــا ثمن المجلس في تصريحه ما تفضل به ســـموه 
من مشاعر فخر واعتزاز بدوره كآلية وطنية رسمية 
تختص بقضايا المرأة وتعمل على االرتقاء بمكانتها، 

وبما انعكس إيجابيا على تطور المجتمع وتقدمه.

 الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل وزير شؤون الدفاع الفريق 
الركـــن عبدهللا النعيمـــي في مكتبه 
بالقيادة العامة صباح أمس، اللواء 
ISHI� ايشـــيماك يبحري يوشياسو 
MAKI YOSHIYASU قائـــد قيادة 
 ،)CTF151( قوة الواجب المشتركة
بمناسبة انتهاء فترة عمله، بحضور 
سفير إمبراطورية اليابان الصديقة 
 Hideki( لدى المملكة هيديكي إيتو
Ito(. ورحـــب وزيـــر شـــؤون الدفاع 
بقائد قيادة قوة الواجب المشتركة 

علـــى  أثنـــى  حيـــث   ،)CTF 151(
الجهود التـــي بذلها في فترة توليه 
المشـــتركة  الواجـــب  قـــوة  قيـــادة 
التوفيـــق  لـــه  متمنيـــا   ،)CTF 151(
والسداد لما ســـيوكل إليه من مهام 

في المستقبل.
التعـــاون  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر 
بحـــري  الركـــن  اللـــواء  العســـكري 
رئيـــس  الســـادة، ومســـاعد  محمـــد 
هيئة األركان للعمليات اللواء الركن 

غانم الفضالة.

وزير الدفاع يودع قائد قوة 
الواجب المشتركة

الرفاع - قوة دفاع البحرين

جرى صباح أمس اتصال هاتفي 
الوطنـــي  األمـــن  بيـــن مستشـــار 
اللـــواء  الملكـــي  الحـــرس  قائـــد 
الركـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة وقائـــد القوات 
المســـلحة بســـلطنة برونـــاي دار 
الســـام الصديقة اللـــواء حاجي 
محمد، حيث نقل سموه تحيات 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
إلى جالة السلطان حسن بلقية 
دار  برونـــاي  ســـلطنة  ســـلطان 
السام وإلى القيادة في سلطنة 
برونـــاي الصديقـــة، وتـــم بحـــث 
ســـبل تعزيز التعاون والتنســـيق 
العســـكري المشـــترك في المجال 

الخبـــرات  وتبـــادل  التدريبـــي 
دفـــاع  قـــوة  بيـــن  المشـــتركة 
المســـلحة  والقـــوات  البحريـــن 

بسلطنة بروناي.

تعزيز التنسيق العسكري مع وبروناي

شخصية سمو رئيس الوزراء تتصف بالحنكة واالقتدار
البحريني الصحي  بالقطاع  االرتقاء  في  سموه  بجهود  يشيد  الحجرف 

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  أعـــرب 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
نايف الحجرف، عن أصدق مشـــاعر 
التهنئة والتبريـــكات رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بمناســـبة  خليفـــة،  ال  ســـلمان  بـــن 
بمملكـــة  الـــوزراء  مجلـــس  اعتمـــاد 
البحريـــن يوًمـــا للطبيـــب البحريني 
في أول أربعاء من شهر نوفمبر من 
كل عـــام، وتخصيـــص جائزة باســـم 
ســـموه لتكريم األطبـــاء البحرينيين 
العاجـــي  البحـــث  فـــي  المتميزيـــن 

والطبي.
وعبر الحجرف في رســـالة بعث بها 
إلـــى صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 

الـــوزراء، عن بالغ إشـــادته واعتزازه 
بمباركـــة ســـموه لهذا القـــرار، مؤكدا 
أنه يعكس ســـمات الحنكة والحكمة 
واالقتدار، التي تتســـم بها شخصية 
ســـموه والتي تقف خلف النجاحات 
وكفـــاءة  الفريـــد  والتميـــز  الهامـــة 
ســـموه  يبذلـــه  بمـــا  مشـــيًدا  االداء، 
مـــن عطـــاء مخلص وجهـــود دؤوبة 
ومتابعة ومســـتمرة لارتقاء باألداء 

الصحي في مملكة البحرين.
وأكـــد أنهـــا مناســـبة تجســـد الـــدور 
الهـــام والحيـــوي واالســـهام الفاعـــل 
والمتميـــز للقطـــاع الصحـــي، ســـائا 
هللا العلـــي القديـــر أن يوفـــق جهود 
ســـموه المخلصـــة وأن يديـــم علـــى 

مملكـــة البحرين وشـــعبها العزيز كل 
الرخـــاء والنماء والتقـــدم واالزدهار 
فـــي ظل القيـــادة الحكيمـــة لحضرة 

صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
مملكـــة  ملـــك  خليفـــة  آل  عيســـى 

البحرين وحكومته الموقرة.

سمو الشيخ ناصر بن حمدسمو رئيس الوزراء نايف الحجرف

المنامة - بنا

“ثانوية الحد للبنات” األولى في مسابقة “اليونيدو”

فـــازت مدرســـة الحـــد الثانويـــة للبنـــات 
أولمبيـــاد  مســـابقة  فـــي  األول  بالمركـــز 
المـــدارس ألهـــداف التنمية المســـتدامة 
لريـــادة األعمال واالبتـــكار، والتي نظمها 
مكتب ترويج االســـتثمار والتكنولوجيا 
للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم  بمنظمـــة 
الصناعيـــة “اليونيـــدو”، والمركـــز العربي 
واالســـتثمار،  األعمـــال  لريـــادة  الدولـــي 
بالتعـــاون مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم، 
وذلـــك عن مشـــروع مـــن تنفيـــذ طالبات 
من المدرســـة تدور فكرته حول تصميم 
غـــاف للهاتف الذكي بـــه معقم لمقاومة 

الفيروسات.
كمســـاهمة  المشـــروع  فكـــرة  وجـــاءت 
وعائشـــة  محمـــد،  ورود  الطالبـــات  مـــن 
قايـــد؛  صالـــح  وطيـــف  عبدالخالـــق، 

لمواجهـــة الظروف التي فرضها تفشـــي 
تتطلـــب  والتـــي  “كورونـــا”،  جائحـــة 
المزيد مـــن االهتمام بالجانـــب الوقائي، 
وبســـبب أهميـــة وجـــود الهاتـــف الذكي، 
واالســـتخدام المســـتمر والمتكرر له من 
قبل الســـواد األعظم مـــن الناس، ودوره 

الكبير في حياتنا اليومية والمهنية.
وتتطلـــع الطالبات الفائزات إلى توســـيع 
مملكـــة  داخـــل  المشـــروع  عمـــل  نطـــاق 
البحرين وخارجها، والتعاقد مع شركات 
إنشـــاء  أو  الفكـــرة،  لدعـــم  عاقـــة  ذات 
شركة خاصة بهن، مع استثمار العائدات 
علـــى  والحصـــول  الفكـــرة  تطويـــر  فـــي 
أفـــكار أخـــرى تســـاعد الناس فـــي جميع 
المجـــاالت. وقـــد كان لـ”البـــاد” اللقاءات 
التاليـــة مع منســـقة البرنامج بالمدرســـة 

منســـقة  قالـــت  الفائـــزات:  والطالبـــات 
البرنامج مريـــم الرميحي: “فـــي البداية 
نهـــدي هذا النجاح إلى القيادة الحكيمة؛ 
لمـــا توليه من اهتمـــام للقطاع التعليمي، 
التربيـــة  لـــوزارة  الجزيـــل  والشـــكر 
والتعليـــم، علـــى دعمهـــا لمشـــاركتنا فـــي 
مختلف األنشـــطة والمســـابقات المعززة 
لقـــدرات الطلبة، والشـــكر موصـــول لمن 
قدم لنا العون والمساعدة من منتسبات 
المدرسة وعلى رأسهن باسمة الصديقي 
مديرة المدرســـة، ومريم شمس المديرة 

المساعدة، فضًا عن أولياء األمور”.

بدورهـــا، أشـــارت الطالبـــة ورود أحمـــد 
إلـــى أن المشـــاركة كانت تجربـــة مميزة 
تعلمت خالها العديد من المهارات، منها 
التصميـــم باألبعـــاد المختلفـــة، وكيفيـــة 
تصميـــم الفيديـــو اإلعانـــي، وكيف أدير 
فريـــق العمل، بحيـــث أقـــود فريقي إلى 
إنجاز العمل بالوقت المطلوب والجودة 
الازمـــة، وكيفيـــة إعداد دراســـة جدوى 

معلومـــات  أيًضـــا  وتعلمـــت  للمشـــروع، 
متصلة بالفيروسات، وفوائد المعقمات، 

وتركيبتها، وخصائصها.
أمـــا الطالبـــة عائشـــة عبدالخالـــق، فقـــد 
عبرت عن ســـعادتها بتحقيق هذا الفوز، 
مشـــيرًة إلـــى أنهـــا اكتســـبت العديـــد من 
المهارات والمعارف، فقد تعلمت مفهوم 
التنميـــة المســـتدامة وأهدافهـــا، وكيـــف 

يمكن ألفكار بسيطة أن تحقق نجاحات 
المصطلحـــات  مـــن  والكثيـــر  كبيـــرة، 
المتصلـــة بريادة األعمال، وتعززت لديها 
مهارة البحث عن المعلومات، واكتسبت 
ثقـــة أكبـــر فـــي إمـــكان تنفيذ مشـــروعها 
الخـــاص، وكيـــف يمكن أن تحـــّول فكرة 
معينـــة إلى مشـــروع متكامل على أرض 

الواقع.

الطالبات صممن 
غالًفا بمعقم 

للموبايل

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

في إطـــار التعاون المشـــترك بين المجلس 
األعلـــى للمـــرأة ومعهـــد البحريـــن للتنميـــة 
السياســـية ضمن برامـــج الطرفين الهادفة 
إللقـــاء الضوء على الـــدور الحيوي والبارز 
الـــذي طالمـــا نهضت بـــه المـــرأة البحرينية 
ضمـــن مســـيرة العمـــل الوطنيـــة، ولبيـــان 
مدى تفاعلها مع مختلف التحديات للقيام 
بواجباتها العامة كشـــريك جدير ومسئول 
فـــي تشـــكيل حاضـــر الوطن واستشـــراف 
مســـتقبله، ينظـــم معهـــد البحريـــن للتنمية 
السياســـية بالتعـــاون مع المجلـــس األعلى 
للمـــرأة نـــدوة جماهيريـــة مرئيـــة بعنـــوان 
“المـــرأة البحرينيـــة فـــي األزمـــات.. قصـــة 
عـــام  أميـــن  تقدمهـــا  والتقييـــم”،  للتأمـــل 
المجلس هالة االنصـــاري، بإدارة اإلعامي 
إبراهيم التميمي، وبمشـــاركة عامة متاحة 
للجمهـــور وعدد مـــن المهتميـــن وأصحاب 
االختصاص وممثلـــي الهيئات والمنظمات 

واللجـــان اإلقليميـــة والدوليـــة، فـــي تمـــام 
الساعة السابعة )مساًء( غًدا )األربعاء(.

وســـتتناول النـــدوة طبيعـــة الـــدور الـــذي 
تتواله المرأة البحرينية في سياق الجهود 
المتواصلـــة لمملكة البحريـــن في مواجهة 
نمـــوذج  ضمـــن  “كوفيـــد19�”  فيـــروس 
وطنـــي متكامل يتميـــز بالشـــمولية وقائم 
علـــى االســـتباقية وســـرعة اتخـــاذ القـــرار. 
وســـترصد الندوة أهم الجوانب التي تجد 

للمرأة البحرينية إسهاًما واضًحا ومنعكًسا 
خطـــط  وجـــدوى  ودقـــة  وجاهـــة  علـــى 
االســـتجابة مـــن أجـــل تحجيـــم والتقليـــل 
من تداعيات هـــذه الجائحة على المجتمع 

البحريني. 
 كما ستركز مناقشات الندوة على الدروس 
المســـتفادة الناتجـــة مـــن التعامـــل مع هذا 
الظرف الصحي الطارئ، وكيفية اســـتثمار 
الفرص المتاحة استعداًدا لما هو قادم من 
أنماط حياة مســـتجدة يجب التأقلم معها 

لتجاوز هذا الحدث وتحييد آثاره.
النـــدوة  فـــي  المشـــاركون  وســـيتمكن 
وتســـاؤالتهم،  مداخاتهـــم  تقديـــم  مـــن 
وللراغبيـــن مـــن الجمهـــور حضـــور النـــدوة 
االفتراضيـــة فعليهم تســـجيل طلبهم على 
موقع معهد البحرين للتنمية السياسية أو 
www.scw. موقع المجلس األعلى للمرأة

www.bipb.bh.أو bh

هالة األنصاري

تسليط الدور على إســهاماتها لتحجيم تداعيات الجائحة
ندوة حوارية عن “المرأة البحرينية في األزمات”

القضيبية - مجلس النواب

أشـــادت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
زينـــل بالدعـــم الكبيـــر غيـــر المحـــدود، من 
لـــدن عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
لألعمـــال  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
اإلنســـانية والخيريـــة، وعبـــر مشـــروعات 
حضارية بارزة، ومبادرات نوعية متميزة، 
والتوجيهات الملكية السامية في التصدي 
لتداعيـــات جائحة كورونا، ولضمان صحة 
وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن جميعـــا، 
والتـــي ســـاهمت فـــي تعزيز مكانـــة مملكة 
البحريـــن إقليميـــا ودوليا، وقدمـــت للعالم 

أجمع نموذجا إنسانيا وطنيا رفيعا.
 وأعربـــت زينـــل عـــن بالغ الشـــكر والتقدير 
والوطنيـــة  اإلنســـانية  لإلســـهامات 
المؤسســـة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  المتواصلـــة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية، برئاسة ممثل 
جالـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيس 

مجلـــس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، وفـــي إطـــاق الحمـــات الخيرية 
األيتـــام  لفئـــة  التنمويـــة،  والمشـــروعات 
واألرامـــل، وزيـــادة مبلـــغ الكفالة الشـــهرية 
للمكفوليـــن لدى المؤسســـة، ودعـــم الفئات 
المستحقة من المتضررين بسبب فيروس 
كورونـــا، مـــن خـــال حملـــة “فينـــا خيـــر”، 
بجانـــب مســـاعدة المعســـرين والغارميـــن، 
ودعم األســـرة البحرينيـــة، وتقديم الدعم 

الـــازم للعمالـــة الوافـــدة عبـــر مشـــروعات 
إنسانية رائدة.

 جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبالها بمكتبها صباح 
الملكيـــة  للمؤسســـة  العـــام  أمـــس األميـــن 
الســـيد،  مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
وبحضـــور النائـــب ممـــدوح الصالح رئيس 
لجنـــة الخدمـــات، ومديـــر تنميـــة المـــوارد 
الخيرية الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
محمـــد  البشـــرية  المـــوارد  إدارة  ومديـــر 

العوضي.

زينل: دعم كبير من جاللة الملك لألعمال اإلنسانية والخيرية
البحرين نموذج يحتذى في التصدي لـ “كورونا”

عائشة عبدالخالقطيف صالحورود أحمد

 محرر الشؤون المحلية



والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أكـــد 
أن  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
لتعزيـــز  دوًمـــا  تســـعى  الـــوزارة 
التجـــاري  القطاعيـــن  واســـتدامة 
والصناعي ونمو إســـهاماتهما في 
الناتج المحلي بما يسهم في دفع 
عجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة فـــي 
البحرين ويرفد المسيرة التنموية 
دعائمهـــا  أرســـى  التـــي  الشـــاملة 
صاحـــب  حضـــرة  البـــاد  عاهـــل 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، منوًهـــا أن تداعيـــات 
لفيـــروس  االســـتثنائي  الظـــرف 
أوجبـــت   )19  - )كوفيـــد  كورونـــا 
علـــى الجميع ضرورة االســـتعداد 
للتعامل مـــع المرحلة المقبلة، وما 
تتضمنه من تحديات عبر تكثيف 
التعاون إليجـــاد الحلول المبتكرة 
مع الجهات المعنيـــة عبر مختلف 

المبـــادرات والبرامـــج التي يمكن 
لها أن تســـهم في نماء القطاعات 
االقتصاديـــة والقيـــام بدورها في 
مواصلة تعزيز النمـــو االقتصادي 

للمملكة.
إســـناد  بأهميـــة  الزيانـــي  ونـــوه 
األكثـــر  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
تأثًرا مـــن جائحة كورونا لتحقيق 
األهـــداف المنشـــودة والمشـــتركة 
وحماية المكتسبات التي حققتها 
البحريـــن، ورســـم مســـتقبل واعد 
يقف على قاعـــدة صلبة لمواجهة 
إلـــى  مشـــيًرا  كافـــة،  التحديـــات 
مـــن  بعـــدد  قامـــت  الحكومـــة  أن 
الخطـــوات الهادفـــة إلـــى تقليص 
ورفـــع  التشـــغيلية  المصروفـــات 
كفاءتها، األمر الذي يدعو الجميع 
للتعاون أمام هذه المرحلة الصعبة 
وتجـــاوز معطياتهـــا تحقيقـــا لمـــا 
فيه خيـــر ونماء الوطـــن وحماية 

بالدرجـــة  المواطنيـــن  مصالـــح 
األولى.

وأشـــار الزيانـــي إلـــى أن الـــوزارة 
قامت بعدد من اإلجراءات تنفيًذا 
الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات 
والقرارات الصادرة عن الحكومة 
برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 

والمتابعـــة  خليفـــة،  آل  ســـلمان 
المســـتمرة مـــن ولـــي العهـــد نائب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، للتخفيـــف مـــن 
اآلثـــار المالية واالقتصادية جراء 
الفيـــروس والمتعلقـــة بالقطاعات 
اختصـــاص  ضمـــن  تقـــع  التـــي 
الـــوزارة، وتـــم توجيـــه المبادرات 
الصناعيـــة  القطاعـــات  لدعـــم 
المتأثرة  والتجاريـــة والســـياحية 
كورونـــا  جائحـــة  تداعيـــات  مـــن 
االقتصـــادي  لاســـتقرار  تعزيـــًزا 
بالتوازي مع إطـــاق حزمة مالية 
للمواطنيـــن  دعًمـــا  واقتصاديـــة 
وللقطاع الخاص بقيمة 4.3 مليار 
دينار، التي ســـاهمت في تخفيف 
تلك اآلثار المترتبة على االقتصاد 

الوطني ونموه.

رفع  وزير الخارجية عبداللطيف 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الزيانـــي 
والتبريـــكات إلـــى قرينـــة جالـــة 
الملـــك رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، بمناسبة اختيار المجلس 
“الجائـــزة  لنيـــل  للمـــرأة  األعلـــى 
مجـــال  فـــي  للتميـــز  الفخريـــة 
رعايـــة األســـرة العربيـــة 2020”، 
المقدمـــة مـــن الشـــبكة اإلقليمية 
للمســـؤولية االجتماعيـــة، والتي 
تجســـد ما توليه صاحبة الســـمو 
الملكي مـــن اهتمام كبير ورعاية 
دائمـــة لارتقـــاء بمكانـــة المـــرأة 
واألســـرة البحرينيـــة التـــي تعـــد 
ركيزة أساسية من ركائز مسيرة 
التنميـــة المســـتدامة فـــي وطننا 

الغالي.

عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
المجلـــس  باختيـــار  اعتـــزازه 
الجائـــزة،  لنيـــل  للمـــرأة  األعلـــى 
التـــام  اإليمـــان  تعكـــس  والتـــي 
والتقديـــر البالغ من المؤسســـات 
اإلقليميـــة لما يقـــوم به المجلس 
األعلى للمرأة من جهود ملموسة 
وعمـــل دؤوب، ودوره الملموس 
في دعم تقـــدم المرأة البحرينية 
وتعزيـــز  كافـــة،  األصعـــدة  علـــى 
إسهاماتها في المسيرة التنموية.
وزارة  حـــرص  الزيانـــي  وأكـــد 
الخارجيـــة علـــى تنميـــة التعاون 
المشـــترك بين الوزارة والمجلس 
األعلـــى للمـــرأة مـــن خـــال دعم 
جهود المجلـــس وإبراز إنجازاته 
في مختلف المحافـــل اإلقليمية 

والدولية.

زايد الزياني

األمير فيصل بن فرحان عبداللطيف الزياني

local@albiladpress.com
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ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المنامة- نادي روتاري سيف البحرين

عقـــد نادي روتـــاري ســـيف البحرين في 
اجتماعه االعتيادي مع الشيخ هشام بن 
محمد آل خليفه، وذلك من خال شاشة 
التواصـــل زوم. حضـــر االجتماع أعضاء 
نـــادي روتاري ســـيف البحرين باإلضافة 
إلى محافـــظ المنطقـــة الروتاريه 2452 
شـــوكت تادرس والمحافظ القادم مازن 
العمران والعديد من الزماء الروتاريين 
إلـــى  باإلضافـــة  البحريـــن  نـــوادي  مـــن 

األردن ولبنان.
مـــا  علـــى  جميًعـــا  المجتمعـــون  وأثنـــى 

سمعوه من الشـــيخ هشام عن األوضاع 
الجائحـــة  ظـــل  فـــي  االقتصاديـــة 
والتحديات التي تواجهها االقتصاديات 
إلـــى  المنطقـــة والعالـــم باإلضافـــة  فـــي 
توقعاته والسبل التي يجب أن تتخذها 
هـــذه  ظـــل  فـــي  واألفـــراد  المؤسســـات 
األوضـــاع لتفـــادي المزيد من الخســـائر. 
كان حديًثـــا صريًحا تبعته مجموعة من 

األسئلة و األجوبة امتد لساعة كاملة.
إلـــى ذلـــك، شـــكر الرئيس أســـامة معين 
الشـــيخ الضيف باســـم النـــادي وضيوفه 

األعزاء، على وعد اللقاء الجديد.

“روتاري السيف” يعقد اجتماعه االعتيادي

وقعـــت وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
ومؤسســـة إنجاز البحريـــن اتفاقية تعاون 
مشـــترك تنص على انتفاع مؤسسة إنجاز 
البحريـــن مـــن مبنـــى مركـــز اإلبـــداع لمدة 
بهـــدف تحقيـــق  خمـــس ســـنوات؛ وذلـــك 
التـــي  والمتطلبـــات  واألهـــداف  المعاييـــر 
تســـعى وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
إلى تحقيقها لارتقاء بالشـــباب البحريني 
فـــي مختلـــف المجـــاالت عبـــر جملـــة مـــن 
البرامـــج والفعاليـــات واألنشـــطة الموجهة 

للقطاع الشبابي.
ووقـــع االتفاقية من جانب وزارة شـــؤون 
المؤيـــد وزيـــر  أيمـــن  والرياضـــة  الشـــباب 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة ومـــن جانـــب 
مؤسســـة إنجـــاز البحريـــن رئيـــس مجلس 
ســـمو  البحريـــن   إنجـــاز  مؤسســـة  إدارة 

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة.
وزارة  بيـــن  الموقعـــة  االتفاقيـــة  وتأتـــي 

شؤون الشباب والرياضة ومؤسسة إنجاز 
البحريـــن رغبـــة من الطرفين فـــي تحقيق 
التكامـــل والتوافـــق وتوحيـــد الجهود؛ من 
أجـــل االرتقاء بالعمل الشـــبابي في مملكة 
البحريـــن وتقديـــم البرامـــج التي تســـاهم 
فـــي تنمية مهارات الشـــباب وتســـعى الى 
اكتشـــاف وصقـــل وإبـــراز المواهـــب فـــي 

مختلف المجاالت.
كمـــا أن االتفاقيـــة تأتـــي فـــي إطـــار رؤيـــة 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة وتوافق 
إنجـــاز  مؤسســـة  وبيـــن  بينهـــا  األهـــداف 
البحريـــن؛ وذلـــك بهـــدف االســـتفادة مـــن 
تنميـــة  مجـــال  فـــي  المؤسســـة  خبـــرات 
الشـــباب وذلك مـــن خال تقديـــم البرامج 
التـــي تتخصص فيهـــا أكاديميـــة البحرين 
للشـــباب بمركـــز اإلبـــداع الشـــبابي، والتي 
تهـــدف إلـــى تمكيـــن الشـــباب البحرينـــي، 
وإيجاد مســـارات للتوظيف، وخلق فرص 

العمـــل والنجـــاح المالـــي من خـــال توفير 
التعلـــم التجريبـــي لمحـــو األميـــة الماليـــة 
واالســـتعداد للعمل وريادة األعمال، فضا 
عـــن تدعيـــم المواهـــب واإلبـــداع؛ وذلـــك 
بغرض خدمة الشباب البحريني والنهوض 

بملكاته وإمكاناته التي ال حدود لها.
البحريـــن  إنجـــاز  مؤسســـة  تســـعى  فيمـــا 
إلـــى التعـــاون مـــع وزارة شـــؤون الشـــباب 
الشـــباب  تنميـــة  أجـــل  مـــن  والرياضـــة؛ 
البحرينـــي مـــن خال تقديـــم برامجها في 
مبنى مركز اإلبـــداع التخصصي؛ من أجل 
إعداد وتهيئة المنتســـبين لمتطلبات سوق 
اســـتهداف جميـــع  ســـيتم  العمـــل، حيـــث 
الشـــباب والعاطلين عن العمل والموظفين 
المهـــارات  اكتســـاب  أجـــل  مـــن  الُجـــدد؛ 
األساســـية للنجـــاح فـــي الســـوق المحليـــة 
األمثـــل  الخيـــار  وليصبحـــوا  والعالميـــة 

ألصحاب العمل.

تنص على انتفاع مؤسسة إنجاز البحرين من مبنى مركز اإلبداع لمدة خمس سنوات
“الشباب والرياضة” و“إنجاز البحرين” يوقعان اتفاقية انتفاع من مركز اإلبداع الشبابي

المنامة - وزارة الداخلية

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
شـــرطة  أن  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
المديرية ألقت القبض على شخصين 
)29 ، 43 عاما(، انتحا شخصية رجال 
األمن وقاما باســـتيقاف شـــخص )33 
عامـــا( أثنـــاء قيادتـــه المركبة وســـرقا 
محفظتـــه وهاتفـــه ومبلغـــا ماليا كان 

بحوزته، وذلك بمنطقة رأس زويد.
وأوضح أنه فور تلقي باغ بالواقعة، 
تم مباشـــرة أعمال البحـــث والتحري، 
والتـــي أســـفرت عـــن تحديـــد هويـــة 
المذكوريـــن والقبـــض عليهمـــا، حيـــث 
فـــي قضيـــة أخـــرى  تبيـــن تورطهمـــا 

مشابهة.
وأشـــار مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة 
المحافظة الجنوبية إلى أنه تم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الازمة، وإحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

القبض على شخصين 
انتحال شخصية رجال 

األمن وسرقا آخر

الزياني: إسناد القطاعات األكثر تأثًرا بـ “كورونا”
المقبلـــة المرحلـــة  مـــع  للتعامـــل  االســـتعداد  تســـتوجب  التداعيـــات 

المنامة - الصناعة والتجارة
المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية يهنئ األميرة سبيكة

المنامة - وزارة الخارجية

تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزياني أمـــس اتصااًل هاتفًيا مـــن وزير خارجية 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة ســـمو األميـــر فيصل بن فرحـــان بن عبدهللا آل 
سعود. وتم في االتصال التأكيد على متانة العاقات األخوية التاريخية بين مملكة 
البحرين والمملكة العربية الســـعودية، وما تســـتند إليه من أسس صلبة من االحترام 

ووشائج القربى ووحدة المصير المشترك.
وجـــرى في االتصال بحث آخر التطورات والمســـتجدات على الســـاحتين اإلقليمية 
والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنســـيق المشـــترك بين البلدين الشقيقين بما 

يخدم المصالح المشتركة.

تعزيز التعاون والتنسيق مع السعودية

ثلثا رواتب البحرينيين الدنيا من نصيب اإلناث
2 % مـــن العمالـــة الوطنيـــة يتقاضـــون أجـــورا أقـــل مـــن 200 دينـــار

أظهـــرت البيانـــات اإلحصائيـــة التابعـــة 
للهيئة العامـــة للتأمينات االجتماعية أن 
أكثـــر من ثلثي البحرينيين العاملين في 
الوظائف ذات الرواتب الدنيا والمحددة 

بأجر 200 دينار وأقل هم من اإلناث.
وأشـــارت اإلحصـــاءات إلـــى أن إجمالي 
عـــدد البحرينييـــن المؤمـــن عليهـــم ممن 
يتقاضون 200 دينار بلغ 2926 شخصا.

وبلـــغ عـــدد الذكور ال تزيـــد أجورهم عن 
200 دينـــار 666 موظفا بمعدل 22.7 % 
مـــن إجمالي من يتقاضـــون هذا المعدل 
من األجور، فيمـــا بلغ عدد اإلناث 2260 

وأظهـــرت   .%  77.3 بمعـــدل  موظفـــة 
البيانـــات الربع ســـنوية عـــن الربع األول 
مـــن العام الجـــاري أن جميـــع الموظفين 
البحرينييـــن المؤمـــن عليهـــم بأجر 200 
دينـــار وأقـــل يعملـــون ضمن مؤسســـات 
القطـــاع الخـــاص، ويبلـــغ معدلهـــم 2 % 
المســـجلين  البحرينييـــن  إجمالـــي  مـــن 
على نظام التأمينات االجتماعية. يشار 
إلى أن مؤسســـات ريـــاض األطفال تعد 
القطـــاع  أبـــرز مؤسســـات  مـــن  واحـــدة 
الخاص التي تســـجل فيها المرأة نســـبة 
مرتفعـــة جدا من عدد عمالتها، وتشـــكو 

رياض األطفال أحد أبرز المؤسسات ذات الرواتب المتدنيةمن تدني متوسط أجورها.

يعانون من نزف البالعات والروائح الكريهة وتجمع الحشرات
ومجمـــع   1032 مجمـــع  ســـكان  يعانـــي 
عـــدم  مـــن  المالكيـــة  بمنطقـــة   ١٠٣٤
األشـــغال  وزارة  بخدمـــات  شـــمولهم 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
بتمديد خدمة الصرف الصحي لألهالي.

 وقـــال المواطـــن جمعـــة عبدالحســـين 
هـــال لــــ “البـــاد” بـــأن بقيـــة المجمعات 
تمديدهـــا  جـــرى  بالمنطقـــة  األحـــدث 
بالمجـــاري ولكـــن مجمعنا مـــا زال قراره 

مؤجا لدى الوزارة.
وذكر أن عدًدا كبيًرا من ســـكان المجمع 
أمضوا قرابة 20 عاًما بالسكن وما زالت 

الـــوزارة تؤخـــر تنفيـــذ تمديـــد الصـــرف 
الصحي للمجمع.

ولفت إلى أن األهالي نشـــروا مطالبتهم 
الباعـــات  نـــزف  عـــن  مـــرة  مـــن  ألكثـــر 
وانبعاث الروائـــح الكريهة والمعاناة من 
تجمـــع الحشـــرات والقـــوارض ولكـــن ال 

صوت لتلبية مطالبات األهالي.

سكان 1032 و١٠٣٤ 
بالمالكية: 20 عاًما 

د “األشغال”  ولم تمّدِ
مجاري للمجمعين

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة
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تبني خطاب متوازن يؤمن بالشفافية في إيصال المعلومة
الرميحـــي: نجحنـــا بالحفـــاظ علـــى الخـــط الفاصـــل بيـــن التهويـــن والتهويـــل

أكـــد وزيـــر اإلعـــام علي الرميحـــي أن أي 
ظـــرف اســـتثنائي تمـــر بـــه دولنـــا يجعـــل 
اإلعـــام فـــي مقدمـــة الصفوف لممارســـة 
دوره المهـــم في التثقيف واإلخبار ونشـــر 
الوعـــي لـــدى جميـــع أفـــراد المجتمـــع، مـــا 
الوطنيـــة  المســـؤولية  جميًعـــا  يحّملنـــا 
علـــى  الـــدور  ممارســـة  فـــي  واإلنســـانية 
هـــذا  ألهـــداف  تحقيًقـــا  األكمـــل  الوجـــه 
القطـــاع الحيـــوي. وشـــدد وزيـــر اإلعـــام 
لـــدى مشـــاركته فـــي الجلســـة االفتتاحية 
للملتقـــى اإلعامـــي العربي تحـــت عنوان 
“اإلعـــام في ظل المتغيـــرات”، الذي يعقد 
ألول مـــرة عـــن بعـــد عبـــر تقنيـــة االتصال 

المرئـــي، علـــى أن اإلعـــام الرســـمي مـــع 
تطـــور وســـائل اإلعام واالتصـــال لم يعد 
كمـــا كان فـــي الســـابق، وأثبتـــت األزمـــات 
والظروف االســـتثنائية التي مر بها العالم 
فـــي الســـنوات الماضيـــة أهميـــة اإلعـــام 
الرســـمي ودوره االســـتراتيجي فـــي نقـــل 
المعلومـــة الصحيحـــة والموثوقة في ظل 
والمعلومـــات  لألخبـــار  الكبيـــر  االنتشـــار 
المغلوطـــة.  وأضـــاف أن األزمـــة العالميـــة 
الحاليـــة المتمثلـــة فـــي انتشـــار فيـــروس 
كورونا جعلت المعادلة الصعبة تتمثل في 
الحفاظ علـــى الخط الفاصل بين التهوين 
والتهويـــل، وهـــو مـــا راهنت عليـــه مملكة 
تبنـــي  عبـــر  الرهـــان،  وكســـبت  البحريـــن 

خطاب إعامي متوازن يؤمن بالشـــفافية 
في إيصال المعلومـــة الصحيحة وإطاع 
الشـــارع علـــى الوضـــع الصحـــي بصـــورة 

متواصلة وشفافة.
 وفـــي ســـؤال عـــن المقارنـــة بيـــن اإلعام 
العربـــي والغربي في التعامل مع األزمات، 
المواقـــف  أن  اإلعـــام  وزيـــر  أوضـــح 
المتتاليـــة أثبتت أن اإلعام الغربي ال ُيعد 
مثـــاالً يحتذى به، بســـبب خضوعه لجملة 
من القوى المؤثرة على خطابه وسياساته 
اإلعامية، مشـــيًرا إلى أن المقارنة ليست 
ســـليمة، خصوًصا فـــي ظل أزمـــة كورونا 
التـــي تأرجـــح فيهـــا اإلعـــام الغربـــي بين 
مفاجئـــة  بصـــورة  والتهويـــل  التهويـــن 

تسببت في خســـائر كبيرة طالت مختلف 
المســـتويات، وهـــو ما لـــم يمر بـــه إعامنا 
والتزامـــه  وعيـــه  أثبـــت  الـــذي  العربـــي، 
وتحمله لمســـؤوليته المهنية بـــكل كفاءة 

واقتدار.  

المنامة - بنا

خسائر “ممتلكات” في 2019 دفترية وليست نقدية
مستحقة لسندات  مبكر  تمويل  ــادة  إلع صكوك  ــدار  إص الرميحي: 

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين، خالد 
الرميحي أن الصكوك التي أصدرتها الشركة بداية هذا 
العام بقيمة 500 مليـــون دوالر تهدف إلعادة التمويل 
المبكر لصكوك ممتلكات المستحقة في نوفمبر 2021. 
علـــى  رده  معـــرض  فـــي  “البـــاد”  الرميحـــي  وأبلـــغ 
استفســـارات بخصـــوص النتائـــج الماليـــة للمجموعـــة 
المعلنـــة أمـــس أنه قد تـــم اســـتخدام العوائـــد بصورة 
جزئيـــة إلعـــادة شـــراء الصكـــوك وتســـديد االعتمـــاد 

.)Revolving Credit Facility RCF( المتجدد الحالي
وعـــن ســـبب تســـجيل خســـارة فـــي 2019 ألول مـــرة 
بعـــد أن حققت الشـــركة أرباًحا ســـابقة قـــال الرميحي 
“الخســـائر كانت دفترية وليست نقدية، حيث أظهرت 
صافـــي نتائج المجموعة خســـارة بقيمـــة 52.8 مليون 
دينـــار خـــال 2019، لكن أســـباب ذلك تعـــود بالدرجة 
األولى إلى خسائر إعادة تقييم شركة ألبا والتي بلغت 
135.7 مليـــون دينـــار، وهي خســـائر دفترية وليســـت 
نقدية. كان العام 2019 عاًما مليًئا بالتحديات لســـوق 
الســـلع، األمـــر الذي أدى بـــدوره إلى إضعـــاف توقعات 

أسعار األلمنيوم العالمية”.
وأضـــاف “في طيـــران الخليـــج مثاً ونتيجـــة للجهود 
فقـــد  التنفيـــذي،  والفريـــق  اإلدارة  لمجلـــس  الجبـــارة 
شهدت الشركة نموا في اإليرادات لتبلغ 412.7 مليون 
دينـــار، أي مـــا يعـــادل نســـبة نمـــو تبلـــغ 13 % مقارنـــة 
بالعام 2018 وهي نتيجة نجاح فريق العمل في إدارة 
التكاليـــف وتجديـــد أســـطول الشـــركة، بينمـــا تواصل 
نمـــو صافـــي أرباح بتلكو بنســـبة 3 % وبنـــك البحرين 
الوطني بمعـــدل 6، وهو ما يعكس مهنية فريق العمل 

في المؤسستين”.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

شـــاركت المديـــر العام للثقافـــة والفنون 
بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة 
أمـــس  خليفـــة  آل  محمـــد  بنـــت  هـــا 
بعـــد  عـــن  االســـتثنائي  االجتمـــاع  فـــي 
للمســـؤولين عـــن التـــراث الثقافـــي غير 
المادي في الـــدول العربية، ممثلة بذلك 

هيئة الثقافة ومملكة البحرين.
للتربيـــة  العربيـــة  المنظمـــة  وعقـــدت 
والثقافة والعلوم )ألكسو( هذا االجتماع 
بهـــدف مناقشـــة ســـبل حمايـــة وصـــون 
التراث الثقافي غيـــر المادي في الوطن 
العربـــي في ظـــل أزمة انتشـــار فيروس 
كورونـــا )كوفيد 19(، إضافة إلى مواكبة 
بهـــذه  المتعلقـــة  العالميـــة  التطـــورات 
األزمة وتأثيرها علـــى هذا القطاع الذي 
يعد من أكثر القطاعات تأثرا بإجراءات 

اإلغاق العامة.
وصّرحت س الشـــيخة هـــا بنت محمد 
آل خليفـــة “فيمـــا نحن نمـــر بواحدة من 
أكثـــر األزمـــات تأثيـــرا علـــى القطاعـــات 
الثقافية حـــول العالم، البد لنا من وقفة 
حقيقـــة مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدرة العمـــل 
الثقافي في عالمنا العربي على الصمود 

في وجه هذا التحدي”. 
وأضافـــت “التراث الثقافـــي غير المادي 
هو جزء أســـاس من هويتنـــا الحضارية 
وفيه من الغنى اإلنساني ما يمّيز وطننا 
العربـــي ويرّوج لصورتـــه األجمل، لذلك 
اهتمامنـــا  نوجـــه  أن  علينـــا  لزامـــا  كان 
إلـــى حفظه وصونـــه، خصوصا في ظل 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا التـــي أثـــرت 
على مختلف قطاعـــات اإلنتاج الثقافي 

واإلبداعي”.
وأكـــدت الشـــيخة هـــا بنـــت محمـــد آل 
وهيئـــة  البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثار تضـــع التراث 

قائمـــة  ضمـــن  المـــادي  غيـــر  الثقافـــي 
المملكـــة  أن  إلـــى  مشـــيرة  أولوياتهـــا، 
تمّكنـــت مـــن االضطـــاع بـــدور مهم في 
حفظ هـــذا الجزء من التراث اإلنســـاني 

على المستويين المحلي واإلقليمي. 
فـــي  شـــاركت  المملكـــة  أن  وأوضحـــت 
تقديم ملفين عربيين إلى قائمة التراث 
الثقافي غير المادي لمنظمة اليونيسكو 
وهمـــا ملفـــا “النخلـــة” و “فنـــون الخـــط 
الثقافـــة  نّظمـــت هيئـــة  العربـــي”.  كمـــا 
الملتقى الوطنـــي األول للتراث الثقافي 
غير المـــادي في مملكـــة البحرين خال 
الربـــع األخير من العـــام الماضي، واليوم 
تعمـــل الهيئـــة علـــى االنتهـــاء مـــن ملف 
“فـــن الفجـــري” ليكـــون أول ملف خاص 
بالمملكة على قائمة اليونيســـكو للتراث 

الثقافي غير المادي. 
ونّوهت إلى أن البحرين انتقلت بالتراث 
الثقافي غير المادي العربي واإلســـامي 
إلـــى العالميـــة حين نجحت فـــي تقديم 
مقتـــرح يوم عالمي للفن اإلســـامي إلى 
منظمة اليونيســـكو حين كانت المحرق 
عاصمة للثقافة اإلســـامية العام 2018، 
الماضـــي  العـــام  المنظمـــة  واعتمدتـــه 

ليوافق يوم 18 نوفمبر من كل عام.

هال بنت محمد: التراث الثقافي غير المادي ضمن األولويات

125 مليون دينار الدخل التشغيلي لـ “ممتلكات” 2019
82.9 مليون دينار أرباح المجموعة وارتفاع باإليرادات التشغيلية واالستثمارات

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة 
“ممتلـــكات”، أمـــس عـــن نتائجهـــا المالية 
الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
المالـــي  األداء  تعكـــس  التـــي   ،2019
والتشـــغيلي القـــوي لعام آخـــر لمجموعة 
التشـــغيلي  الدخـــل  وارتفـــع  شـــركاتها. 
للمجموعـــة بنســـبة 211 % ليصـــل إلـــى 
125 مليـــون دينـــار، وذلـــك مقارنـــة بمـــا 
قيمتـــه 40.2 مليـــون دينـــار فـــي العـــام 
2018؛ نتيجـــة لتركيـــز المجموعـــة على 
تعزيـــز اإليـــرادات وإدارة التكاليف التي 
ســـاهمت بدورها في تحقيـــق زيادة في 
إيـــرادات المجموعة بنســـبة 11 %، التي 
بلغت 2.3 مليار دينار مقارنة بـ 2.1 مليار 

دينار في 2018.
ألصـــول  اإلجماليـــة  القيمـــة  وبلغـــت 
“ممتلكات” في 2019 ما قدره 7.1 مليار 

دينار، أي ما يعادل 18.9 مليار دوالر.

* أبرز نتائج المحفظة االستثمارية

حققـــت شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن “ألبـــا” 
نتائج إيجابية في 2019، على الرغم من 
التحديات التي واجهت ســـوق السلع، إذ 
حققت زيادة في العوائد بنســـبة 13 %. 

وارتفع حجم المبيعات بنسبة 33 %. 
وســـجلت طيـــران الخليـــج زيـــادة فـــي 
 365.1 مـــن   %  13 بنســـبة  اإليـــرادات 

مليـــون دينـــار فـــي العـــام 2018 لتصـــل 
العـــام  فـــي  دينـــار  مليـــون   412.7 إلـــى 
2019، ويرجـــع ذلك بصورة رئيســـة إلى 
تشـــغيل وجهات جديدة وزيـــادة القدرة 
االستيعابية بعد إضافة طائرات “بوينج 
787” و “إيرباص A320Neo” لألسطول. 
مجموعـــة  أربـــاح  صافـــي  ارتفـــع  فيمـــا 
“بتلكو” بنســـبة 3 %. كمـــا أطلقت بتلكو 
العريـــض  للنطـــاق  الوطنيـــة  الشـــبكة 
وهـــي  الماضـــي،  العـــام  فـــي   )BNET(
وحدة البيع بالجملة المســـتقلة الجديدة 
توفيـــر  إلـــى  تهـــدف  التـــي  للمجموعـــة، 
خدمات البرودباند ذات النطاق العريض 
“الفايبـــر” لجميـــع المشـــغلين المرخصين 

في البحرين.
وحققـــت ماكاريـــن نتائـــج جيـــدة فـــي 
العـــام 2019 من ارتفاع إيراداتها بنســـبة 

18 %؛ بســـبب ارتفـــاع حجـــم مبيعـــات 
السيارات.

الـــوزراء،  نائـــب رئيـــس مجلـــس  وقـــال 
رئيس مجلـــس إدارة شـــركة “ممتلكات” 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة 
“علـــى الرغم من التحديـــات االقتصادية 
النتائـــج  أن  إال  واإلقليميـــة،  العالميـــة 
مرونـــة  تعكـــس  ل”ممتلـــكات”  الماليـــة 
التأقلـــم  فـــي  اســـتراتيجيتها  ونجـــاح 
مـــع التقلبـــات االقتصاديـــة، إذ تواصـــل 
“ممتلكات” بالمساهمة بشكل حيوي في 
االقتصاد المحلي من خال متانة األداء 

المالي والتشغيلي للمجموعة”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
“قامـــت  الرميحـــي  خالـــد  لـ”ممتلـــكات” 
“ممتلكات” في العام 2019 باســـتثمارات 
جديـــدة، كما واصلت العمل مع شـــركات 

محفظتهـــا للتركيز على تعزيز اإليرادات 
فـــي  ســـاهم  ممـــا  التكاليـــف،  وإدارة 
تحقيـــق زيـــادة ملحوظة فـــي اإليرادات 
التشـــغيلية، األمـــر الذي يتماشـــى بدوره 
مـــع جهـــود “ممتلـــكات” المســـتمرة فـــي 
اســـتثمارية  محفظـــة  علـــى  الحفـــاظ 

متوازنة ومتنوعة ومستدامة”.
وارتفعت األرباح قبل احتســـاب خســـائر 
 56.4 مـــن   %  47 بنســـبة  االضمحـــال 
مليـــون دينار خـــال العـــام 2018 لتصل 
العـــام  إلـــى 82.9 مليـــون دينـــار خـــال 
بصـــورة  الزيـــادة  تلـــك  تعـــود  إذ   ،2019
رئيســـة إلى ارتفاع اإليرادات التشغيلية 

وارتفاع قيمة االستثمارات.
المجموعـــة  نتائـــج  صافـــي  وأظهـــرت 
خســـارة بقيمـــة 52.8 مليـــون دينـــار في 
العـــام 2019، تعود بالدرجـــة األولى إلى 
خســـائر إعـــادة تقييـــم شـــركة ألمنيـــوم 
البحرين “ألبا” بلغت 135.7 مليون دينار.
وعلى الرغم من أن تلك الخسارة كان لها 
األثـــر على النتائـــج اإلجمالية للمجموعة 
للعـــام 2019، إال أنهـــا خســـائر غير نقدية 

ضمن دفاتر حسابات “ممتلكات”.
ومن منطلق تمســـك “ممتلـــكات” بمبادئ 
الحيطـــة والشـــفافية قامـــت باحتســـاب 
خســـائر من إعادة تقييم شـــركة ألبا غير 
النقدية لتعكس ظروف الســـوق الحالية 

التي تؤثر على القطاع.

المنامة - ممتلكات

ـــن ـــار البحري ـــة بمط ـــراءات االحترازي ـــن اإلج ـــد م ـــق مزي تطبي
التعميـــم  لتوجيهـــات  امتثـــااًل 
شـــؤون  عـــن  الصـــادر  االستشـــاري 
الطيـــران المدنـــي، الجهـــة المختصة 
بتنظيـــم جميـــع الجوانـــب المتعلقـــة 
فـــي  عليهـــا  واإلشـــراف  بالطيـــران 
شـــركة  أعلنـــت  البحريـــن،  مملكـــة 
مطـــار البحرين عـــن تطبيـــق المزيد 
مـــن إجـــراءات الســـامة والتدابيـــر 
االحترازيـــة للحفـــاظ علـــى ســـامة 
بمبنـــى  العمـــل  وكـــوادر  الـــركاب 
البحريـــن  مطـــار  فـــي  المســـافرين 

الدولي.
وتأتـــي إرشـــادات شـــؤون الطيـــران 
المدني تماشـــًيا مع آخر التوجيهات 
الصادرة عن منظمة الطيران المدني 
الدولـــي )اإليـــكاو( لمكافحة فيروس 
ودعًمـــا   )19  - )كوفيـــد  كورونـــا 

لإلجـــراءات الوقائّيـــة الموصـــى بها 
من قبل وزارة الصحة بالمملكة. 

التدابيـــر  هـــذه  تحديـــث  وســـيتم 
بشكل دوري استناًدا إلى ما يستجد 
مـــن اســـتنتاجات علميـــة مـــع تطّور 

األوضاع.
الرئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
البحريـــن  مطـــار  لشـــركة  التنفيـــذي 
مطـــار  شـــركة  أن  البنفـــاح  محمـــد 
بدايـــة  منـــذ  حرصـــت  البحريـــن 
مـــن  عـــدد  تطبيـــق  علـــى  الجائحـــة 
الموصـــى  االحترازّيـــة  اإلجـــراءات 
بهـــا من قبـــل وزارة الصحة، وعملت 
فـــي  شـــركائها  مـــع  وثيـــق  بشـــكل 
المطـــار؛ لضمـــان صحة المســـافرين 
وحمايـــة  وســـامتهم  والموظفيـــن 
الصحـــة العامـــة فـــي المملكـــة، وفي 
حين يقف العالـــم على عتبة مرحلة 

التعافـــي من جائحـــة “كوفيد - 19”، 
فإن شـــركة مطار البحريـــن مصممة 
وقائّيـــة  إجـــراءات  تطبيـــق  علـــى 
ورقابّيـــة فّعالـــة لبـــث االطمئنان في 
والمســـافرين  الموظفيـــن  نفـــوس 
استعداًدا لعودة حركة السفر بأمان، 
مؤكـــًدا أن الشـــركة تتخـــذ خطوات 
تحوطّيـــة لدعم قطـــاع الطيران في 

المملكة أثناء هذه الفترة.
وفـــي ختـــام حديثه، شـــدد البنفاح 
على الدور بالغ األهمية للمســـافرين 

أنفســـهم فـــي هـــذه العمليـــة، مؤكًدا 
أن مـــا يظهرونـــه مـــن التـــزام ودعم 
متواصلين سيســـاهم دون شك في 

نجاح هذه المبادرات.
الصحـــة  إجـــراءات  مـــع  وتماشـــًيا 
والســـامة الجديـــدة، يقتصر دخول 
المطار علـــى المســـافرين والعاملين 
فيه فقط، وُيستثنى من ذلك مرافقو 
ر  المسافرين من ذوي اإلعاقة والقصَّ
غير المصحوبين. كذلك فإن ارتداء 
أقنعـــة الوجـــه إجبـــاري علـــى جميع 
المسافرين والموظفين داخل جميع 
منشآت المطار، التي يمكن الحصول 
عليها من أماكـــن مخصصة لمعدات 
الوقاية الشخصّية وأدوات التعقيم، 
التـــي توفـــر أيًضـــا مطهـــرات األيدي 
والقفـــازات المخصصـــة لاســـتعمال 

مرة واحدة.

ويجب علـــى المســـافرين الحضور 
إلـــى المطـــار قبـــل 3 ســـاعات مـــن 
نتيجـــة  رحاتهـــم؛  إقـــاع  موعـــد 
اإلضافّيـــة  الفحـــص  إلجـــراءات 
المفروضـــة أثناء جائحـــة فيروس 

كورونا )كوفيد - 19(.
وعاوة على ذلك، فإن فحص درجة 
الحـــرارة إجبـــاري عنـــد جميـــع نقاط 
الدخـــول إلـــى المطار وقبـــل بوابات 
الســـفر. ويجب على جميـــع مرتادي 
بإجـــراءات  التـــام  االلتـــزام  المطـــار 
مبنـــى  داخـــل  االجتماعـــي  التباعـــد 
المســـافرين والمكاتـــب، إذ تم وضع 
ملصقـــات على األرضيـــات لتوضيح 
أماكـــن الوقـــوف، وتعليـــق الجلوس 
على مقعدين بين كل مســـافر وآخر، 
إضافة إلى وضع ملصقات شريطية 
لتذكير األشـــخاص بضرورة الحفاظ 

على المسافات بينهم.
التعقيـــم  عمليـــات  إلـــى  وإضافـــة 
الشـــاملة وبرنامج التطهيـــر الُمعتمد، 
يتم تطهير األسطح الُمعرضة لّلمس 
المتكـــرر. أمـــا األوعية الباســـتيكّية 
مناطـــق  مداخـــل  عنـــد  الموجـــودة 
الفحص األمني ومخارجها، فتخضع 

لعملية تطهير مكثفة.
ويشـــمل التعميم االستشاري الصادر 
عـــن شـــؤون الطيـــران المدنـــي أيًضا 
تدابيـــر احترازيـــة موجّهة لمشـــغّلي 
الخطوط الجوية وشـــركات المناولة 
مطـــار  شـــركة  وتؤكـــد  األرضيـــة. 
جهـــود  بدعـــم  التزامهـــا  البحريـــن 
الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونا مع مواصلة العمل وتنســـيق 
خططهـــا مـــع جميـــع شـــركائها فـــي 

المطار.

المنامة - بنا

لضمان صحة 
وسالمة العاملين 

والمسافرين

عاشت مصر
Û  نقــف مــع مصــر العروبــة قلًبــا وقالًبــا، بــكل النــداءات والمواقــف واألحــداث

الجسام، ولذلك أسباب ومسببات يصعب حصرها بمقال أو مقالين أو حتى 
مئة، ألن هذا الوطن الكبير والعريق، ذا اإلرث الحضاري واإلنساني العالمي، 
يظــل دوًمــا األقرب لألفئدة، ثقافة وعلًما وأدًبــا وبطولة، وتكثر الُمفردات ها 

هنا وال تقف.
Û  ،حيــن وّجــه الرئيــس عبدالفتاح السيســي خطابــه األخير عن الملــف الليبي 

وعن ما يحدث من تمزيق في هذا البلد من قبل جماعات إرهابية تحتضنها 
دول، كان خطابــه مؤثــًرا بالشــعوب العربيــة والخليجية كلهــا، ألن الكل يعي 
جيــًدا بــأن األمــن القومــي المصــري هــو خــط أحمــر، ال يتوجــب تجــاوزه، أو 

االقتراب منه.
Û  هــذه القناعــات الصحيحــة، أكدتها بالعلن أحداث )الخــراب العربي(، وأكدها 

التدخات األجنبية في الدول التي سقطت في فخ الثورات، والتي أضحت 
الســراق،  وبالسياســيين  المفخخــة،  بالســيارات  أذنهــا  غارقــة حتــى  اليــوم 

وبملفات التنمية والتعمير والتي تأبى أن تتقدم خطوة واحدة لألمام.
Û  كمــا جــاء انهيار الجيــوش العربية الوطنيــة، وتحولها لمليشــيات متصارعة 

مفككــة، كالجيــش العراقــي، واليمنــي، والســوري، والليبــي، كناقــوس خطــر 
يــرن فــي آذاننا دوًمــا، ومنّبًها باألهــداف القادمة، والتي على رأســها الجيش 
المصــري، والــذي ينظــر إليــه الضبــاع والخنازيــر بعيــون الحقــد والكراهيــة 

والمقت، والخوف.
Û  ولذلــك كلــه، ولثقتنــا المعدومة بمن يتشــدقون بحقوق اإلنســان علينا نحن 

فقط، فإننا نرى بأن أي استهداف معلن ومبطن لمصر، هو لنا جميًعا، وألمننا، 
وألبنائنــا، وألحفادنــا مــن بعــد، وعليــه فإننــا نتخنــدق جميًعــا خلــف الرئيــس 
السيسي، وخلف كل رجاالت مصر األوفياء، تضحية وحب وعرفاًنا. عاشت 

مصر، وشعب مصر.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

خالد الرميحي الشيخ خالد بن عبدالله

علي الرميحي

الشيخة هال بنت محمد

علي الفردان



حصلت “البالد” على نســخة من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في عدالة معايير التوزيع للطلبات اإلســكانية. وتنفرد الصحيفة بنشــره في عددها. 
ومن أبرز المعلومات الواردة بالتقرير ما يأتي:

بلــغ حجــم الموجــودات الماليــة لــدى وزارة اإلســكان من خــالل المخصص المالي فــي الميزانية والتمويــل الخليجي 1,499,662 مليــار دينار، خالل 
السنوات الخمس األخيرة، منها 638 مليون دينار كمجموع ما حصلت عليه الوزارة من خالل الميزانية العامة للدولة من 2015 حتى 2020، فيما 

حصلت على تمويل خليجي بقيمة 861,662 مليون دينار وذلك من الشقيقات السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت.

وبلغ حجـــم التمويات باختـــاف أنواعها 
)شـــراء، بنـــاء، ترميـــم( التـــي قامـــت بهـــا 
العـــام  حتـــى   2011 العـــام  منـــذ  الـــوزارة 
2019 مـــا مجموعه 224,025,185 دينارا، 
لعمليـــات  دينـــارا   143,347,380 منهـــا 
الشـــراء، و57,340,401 لعمليـــات البنـــاء، 

و23,337,046 لعمليات الترميم.
وزارة  أعلنـــت  متصـــل  صعيـــد  وعلـــى 
اإلســـكان أن مجموع صرف عاوة السكن 
خال 11 عاًما من )2007 حتى 2018( بلغ 
474,712,900 دينـــار، مشـــيرًة إلـــى أنه ال 
يوجد مدة قصـــوى لصرف العاوة، حيث 
إن الصرف يســـتمر لحين استام الخدمة 

اإلسكانية.
بدراســـات  تقـــوم  أنهـــا  الـــوزارة   وأكـــدت 
ســـابقة لتصاميم الوحدات الســـكنية، وتم 
وضـــع مواصفـــات ومعايير عامـــة للوحدة 
السكنية تتناســـب مع التصاميم المعتمدة 

من الوزارة.
وجـــود  المعاييـــر  أهـــم  مـــن  أن  وأفـــادت 
الحـــد األدنـــى لمســـاحة األرض، وااللتزام 

التنظيميـــة  باالشـــتراطات 
والتعميرية المقرة من الوزارة 

البلديات  بشـــؤون  المعنية 

والتخطيط العمرانـــي، وتحديد المكونات 
األساســـية للوحـــدة الســـكنية مثـــل الحـــد 

األدنى لعدد الغرف والمرافق.
وبينـــت الـــوزارة أنهـــا تقـــوم بالتأكيد على 
البنـــاء  بمواصفـــات  االلتـــزام  ضـــرورة 
والمكونات المحددة أمن الجهات المعنية 
مثـــل وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
الكهربـــاء  وهيئـــة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
والمـــاء وغيرهـــا مـــن الجهـــات الحكومية 
المعنية، ويقوم االستشاريون في الوزارة 
بالتفتيـــش؛ للتأكـــد من جـــودة المنتج بعد 

االنتهاء.
وقالـــت: “تلقـــت الـــوزارة شـــكوى تنحصر 
فـــي مشـــروع اللـــوزي الـــذي تـــم بالتعاون 
مـــع المطوريـــن العقارييـــن، وتحديًدا فيما 
يتعلق بارتفاع سور الوحدة السكنية لعدد 
محدود من الوحدات عددها 18 من أصل 
700 وحدة إســـكانية، حيث لم يتم األخذ 
فـــي االعتبـــار مراعـــاة مســـتوى مناســـيب 
الشوارع الخارجية بدقة، وقد تم معالجة 
األمر من خال زيادة ارتفاع الســـور 

الخاص بتلك الوحدات”.
تصميـــم  أن  وأكـــدت 
الســـكنية  الوحـــدة 

الحاليـــة يتـــاءم مـــع المتطلبـــات العامـــة 
المحـــدود،  الدخـــل  ذوي  مـــن  للمنتفعيـــن 
حيـــث حرصـــت الوزارة علـــى أال يقل عدد 
الغـــرف فـــي الوحدة الســـكنية عـــن 3 أو 4 
غـــرف مـــع إمـــكان، إضافـــة غـــرف جديدة 
حســـب الحاجـــة باإلضافـــة إلـــى المرافـــق 

األساسية.
زيـــادة  مـــن  “بالرغـــم  الـــوزارة  وأوردت 
المســـاحة البنائية للوحدة الســـكنية خال 
االشـــتراطات  تســـمح  األخيـــرة،  الفتـــرة 
التنظيميـــة والتعميريـــة للمدن اإلســـكانية 
والصادرة بقرار من الوزير المعني بشؤون 
البلديـــات بزيـــادة إضافية تتـــراوح ما بين 
180 % إلـــى 260 % من مســـاحة األرض 
الـــوزارة  وتوفـــر  الوحـــدة،  نـــوع  حســـب 
خرائـــط هندســـية جاهزة تســـلم للمواطن 
فـــور توقيعـــه العقـــد لتمكنه مـــن اإلضافة 

دون تحمل مصاريف هذه الخرائط”.
ولفتـــت الـــوزارة “إلـــى أن هـــدم جـــزء من 
الوحدة السكنية أو اإلضافة عليها يخضع 
والتعميريـــة  التنظيميـــة  لاشـــتراطات 
للمناطـــق اإلســـكانية والتـــي تصـــدر بقرار 
البلديـــات،  بشـــؤون  المعنـــي  الوزيـــر  مـــن 
حيـــث يقـــوم المواطـــن بالتقـــدم برخـــص 

البنـــاء/ الهدم للبلدية المعنية، وهي الجهة 
المخولـــة بالموافقـــة أو الرفـــض بناء على 
فـــي  المحـــددة  والمعاييـــر  االشـــتراطات 

القرارات واألنظمة واللوائح”.
ونوهت “على الجميع التفرقة بين المنتفع 
خـــال فتـــرة ســـداده لألقســـاط وفي هذه 
الحالـــة ال يســـمح بهـــدم الوحدة الســـكنية 
بالكامل وإعادة بنائها، وبين المالك للعقار، 
والـــذي انتهـــي مـــن ســـداد قيمـــة الوحـــدة 
السكنية وأصدرت له وثيقة الملكية، حيث 
وردتنـــا طلبات هدم وإعـــادة بناء لعدد 12 
وحدة ســـكنية فـــي الفترة مـــن 2014 إلى 
2019، حيـــث ال تمانـــع الـــوزارة علـــى ذلك 
في حال حصولهم على موافقات الجهات 
مـــع  البنـــاء  مخطـــط  وتناســـب  المعنيـــة 
االشـــتراطات التنظيميـــة والتعميرية وبما 

يتناسب مع تصنيف المنطقة”.
المخولـــة  الجهـــة  أنهـــا  اإلســـكان  وأكـــدت 
النمـــاذج  وتحديـــد  بتصميـــم  والمعنيـــة 
األخـــذ  مـــع  البحرينيـــة  لألســـرة  األنســـب 
ليتـــم  الطلـــب  حجـــم  اآلتيـــة:  بالعوامـــل 

االســـتفادة مـــن األرض لتغطيـــة أكبر عدد 
ممكـــن مـــن الطلبات على قوائـــم االنتظار، 
والخبـــرة التراكمية في الوزارة في مجال 
التصميم، ومدى تناســـب الوحدة السكنية 
ومرافقهـــا األساســـية مـــع متوســـط حجم 
األســـرة وفقا لإلحصاءات المعتمدة، وهو 
مـــن 5 إلـــى 6 أشـــخاص، وبالتالي حرصت 
الـــوزارة أال يقـــل عدد الغرف عـــن 3 إلى 4 

غرف.
وذكرت “بأنها قامـــت وعلى مدى أكثر من 
أربعـــة عقـــود بتصميـــم وتطويـــر أكثر من 
100 نموذج من الوحدات الســـكنية وذلك 
باالســـتعانة بـــذوي االختصـــاص والخبـــرة 
في هـــذا المجال؛ لضمـــان توافق تصاميم 
هذه الوحدات مع االحتياجات األساســـية 
الدخـــل  ذوي  مـــن  البحرينيـــة  لألســـرة 
المحـــدود بمـــا يحفـــظ للمواطـــن كرامتـــه 

بالحصول على مسكن مائم”.
وتابعـــت: “وبالرغـــم مـــن زيـــادة المســـاحة 
البنائية للوحدة الســـكنية خال الســـنوات 
العشـــر األخيـــرة إال أن الـــوزارة حرصـــت 

بالتوســـع  الســـماح  يتـــم  أن  علـــى  كذلـــك 
فـــي الوحـــدات الســـكنية خال الســـنوات 
العشـــر األخيـــرة، إال أن الـــوزارة حرصـــت 
كذلـــك على أن يتم الســـماح بالتوســـع في 
الوحدات الســـكنية بنســـبة تصل من 180 
% إلى 260 % من مساحة األرض حسب 
والتعميريـــة  التنظيميـــة  االشـــتراطات 
وتوفـــر  األســـر،  بعـــض  لظـــروف  مراعـــاة 
الـــوزارة خرائـــط هندســـية جاهـــزة تســـلم 
للمواطـــن فـــور توقيعه العقـــد؛ لتمكنه من 
اإلضافة بما يضمن التوسعة بأقل تكلفة”.

ونوهـــت الوزراة إلـــى أن المتوســـط العام 
الوحـــدات  لنمـــاذج  البنائيـــة  للمســـاحات 
الســـكنية يبلـــغ 220 مترا مربعـــا، فيما تبلغ 
المخصصـــة  األرض  مســـاحة  متوســـط 

للوحدة نحو 180 مترا مربعا. 
يذكـــر أن تلـــك المســـاحات تتماشـــى، بـــل 
وتتجاوز فـــي بعض الحاالت متوســـطات 
لـــدى  واألراضـــي  البنائيـــة  المســـاحات 
تنفـــذه  التـــي  الخـــاص  القطـــاع  مشـــاريع 

شركات التطوير العقاري.

“^” تنشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في اإلسكان
الــــــــوزارة ــدى  ــ ــ ل ــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـ ــودات  ــ ــوجـ ــ ــمـ ــ الـ ــم  ــجـ حـ ديــــنــــار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  1.5
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علوي الموسوي

التفاصيل                   2015     2016           2017          2018      2019         2020

الميزانية بالمليون      145           145              100        100        78             70

حجم التمويل الخليجي:
المملكة العربية السعودية 441 مليون دوالر
اإلمارات العربية المتحدة 842 مليون دوالر

الكويت 996 مليون دوالر

النيابيـــة  التحقيـــق  لجنـــة  أشـــادت 
بشـــأن عدالـــة معاييـــر التوزيـــع للطلبات 
اإلســـكانية بتوجيهـــات رئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
الجلســـة  فـــي  خليفـــة   آل  ســـلمان  بـــن 
االعتيادية األســـبوعية لمجلس الوزراء 
القديمـــة،  اإلســـكانية  الطلبـــات  لتلبيـــة 
منوهًة بالتعاون الوثيق بين الســـلطتين 
التنفيذية والتشـــريعية لتلبية طموحات 
المواطـــن والحفـــاظ علـــى مـــا تحقـــق له 
مـــن مكتســـبات معيشـــية، خصوًصا في 
الملـــف اإلســـكاني الذي تأسســـت اللجنة 
مـــن أجلـــه لغايـــة التأكيـــد علـــى ضرورة 
حصـــول أصحـــاب الطلبـــات اإلســـكانية 

القديمة على حقوقهم، وهو ما يتماشى 
مع التوجيهات الصادرة من لدن صاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء.
إن  لهـــا:  بيـــان  فـــي  اللجنـــة  وقالـــت 
كريمـــة  أبويـــة  لفتـــه  ســـموه  توجيهـــات 
ودليل قرب ســـموه مـــن المواطنين، وأن 
اللجنـــة تتوافق مع ســـمو رئيس الوزراء 
وبتوجيهاتـــه الكريمـــة فـــي هـــذا الملـــف 
المهم الذي يتصـــدر تطلعات وطموحات 
المواطن البحريني، وأن مناشدات شعب 
البحرين األخيرة للقيادة الحكيمة للنظر 
فـــي ملف اإلســـكان ما هـــي إال دليل على 
ثقة الشـــعب في قيادتـــه إلحقاق العدالة 

واالنتهاء من الطلبات القديمة.
النيابيـــة  التحقيـــق  لجنـــة  أعربـــت  كمـــا 
بشـــأن عدالـــة معاييـــر التوزيـــع للطلبات 

الوحـــدات  بنـــاء  وتكلفـــة  اإلســـكانية 
اإلســـكانية ومراعاة الشـــروط الفنية في 
تصميم الوحدات اإلســـكانية عن خالص 
االمتنـــان للمشـــروع اإلصاحـــي لعاهـــل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، الذي منح النواب حق 
الرقابـــة على أداء الحكومة، ومكنهم من 
تشـــكيل لجـــان التحقيق خصوصـــا فيما 

يتعلق بملف مهم كاإلسكان.

الملـــك  ثقـــة جالـــة  أن  اللجنـــة  وبينـــت 
أدواٍت  ومنحهـــم  الشـــعب  بممثلـــي 
دســـتورية للرقابـــة والتشـــريع تضع على 
عاتـــق جميـــع النـــواب مســـؤولية وطنية 
كبيـــرة؛ للحفـــاظ علـــى مصلحـــة الوطـــن 

والمواطن. 
يشـــار إلى أن لجنـــة التحقيـــق البرلمانية 
بشـــأن عدالـــة معاييـــر التوزيـــع للطلبات 
الوحـــدات  بنـــاء  وتكلفـــة  اإلســـكانية 
الفنيـــة  الشـــروط  ومراعـــاة  اإلســـكانية 
فـــي تصميـــم الوحدات اإلســـكانية كانت 
قـــد بـــدأت عملها في ديســـمبر مـــن العام 
الماضي. وبحثت اللجنة في فترة عملها 
خمســـة محـــاور هـــي: التأكـــد مـــن عدالة 
اإلســـكانية،  للطلبـــات  التوزيـــع  معاييـــر 
الوحـــدات  تكاليـــف  حســـاب  وطريقـــة 

قيمـــة  مـــع  تناســـبها  ومـــدى  اإلســـكانية 
هـــذه الوحـــدات، إضافًة إلـــى البحث في 
تصاميم الوحدات اإلســـكانية المختلفة، 
الفنيـــة  الشـــروط  توافـــر  مـــن  والتأكـــد 
فـــي هـــذه التصاميـــم ومراعـــاة تناســـبها 

مـــع الحاجـــات الحقيقيـــة للمســـتفيدين، 
إلـــى جانـــب دراســـة طريقـــة التعاقد مع 
المقاوليـــن والمنفذيـــن للوحـــدات ومدى 
توافر شـــروط الشـــفافية والمنافسة بين 

المقاولين.

توجيهات سموه لفته 
أبوية كريمة ودليل قرب 

سموه من المواطنين

برلمانية التحقيق في اإلسكان تشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتلبية الطلبات القديمة
محرر الشؤون المحلية

)بعدسة: رسول الحجيري(

بــــ 10 توصيـــات التحقيـــق تخـــرج  لجنـــة 
ـــرة ـــراد األس ـــدد أف ـــى ع ـــاء عل ـــتحقاق بن ـــت االس ـــدة وق ـــم الوح ـــد حج  تحدي

أكـــدت لجنـــة التحقيـــق البرلمانية في عدالـــة معايير التوزيـــع للطلبات 
اإلســـكانية أن وزارة اإلســـكان ذكـــرت أن هنـــاك أعـــدادا مـــن الطلبات 
التي تعود إلى العام 2000 ولم تحصل على وحدات إسكانية ويبلغ 
إجمالي عددها 325 طلبا، أغلبها في المحافظة الشـــمالية بنصيب 
219 طلبـــا، فيمـــا بلغ مجموع طلبات ســـنة 2000 التي لم تحصل 
على وحدة إســـكانية حتى اآلن في جميـــع المحافظات األخرى 
106 طلبـــات. وعلـــى صعيـــد آخـــر، أعلنـــت الـــوزارة أن الدعـــم 
الحكومي للوحدات اإلســـكانية يختلـــف باختاف الخدمة أو 
اختاف دخل المنتفع، مشيرًة إلى أن الوزارة تقوم بتحديد 
القســـط المســـتقطع مـــن المواطـــن بعـــد المقارنـــة مـــا بيـــن 
القســـط المســـتحق في العقد وربع دخـــل المواطن، وذلك 
االســـتقطاع األقـــل بينهما كدعم ثاٍن للقســـط المحتســـب 
فـــي العقـــد بحيـــث ال يتحمـــل المواطن القســـط إذا كان 
متجاوًزا لـ 25 % من دخله وتكتفي الوزارة بهذا القدر.

وأوضحـــت أنه كلمـــا قل دخـــل المواطن ارتفـــع مقدار 
الدعم الحكومي، منوًهة بأن هناك نســـبة 3 % رسوم 
تحتســـب علـــى كافـــة الخدمـــات اإلســـكانية مـــا عدا 

خدمة مزايا؛ ألنها مرتبطة بالبنوك المشاركة.
بـــأن  التحقيـــق  للجنـــة  القانونـــي  المستشـــار  ورد 
إجابة وزارة اإلســـكان لم تبرر ســـبب فرض 3 % 
كرسوم على كافة الخدمات اإلسكانية سيما ما 
يتعلـــق بفرضها علـــى المواطنيـــن ذوي الدخل 
المحدود، إذ كانوا أحق باإلعفاء منها لو وجد 

سبب قانوني لفرضها.
أمـــا لجنـــة التحقيق، فســـجلت ماحظاتهـــا بعدة 
استفسارات من جملتها، لماذا لم يتم تبرير نسبة 
3 % كرســـوم؟ حيـــث ال يوجد ســـند قانوني في 
القرار 909 يفيد بذلك؟ وأوصت تعديل الشـــرائح 

بشأن القسط للوحدة السكنية.

- االلتزام بمعيار األقدمية بين الطلبات اإلسكانية أساًسا لتوزيع الخدمات.
- أن تقـــوم الـــوزارة فـــي اســـتمارة تقديم الطلبات اإلســـكانية بضـــرورة إدراج الحالة الصحية 

والمرفقات بها لدى صاحب الطلب.
- االســـتعانة بخبـــرات متنوعـــة مـــن الـــوزارات المعنيـــة األخرى غير وزارة اإلســـكان لدراســـة 
الحاالت المرضية واإلنســـانية المســـتحقة للخدمات اإلسكانية، والتوصية من قبلها باإلسراع 

في تقرير استحقاقها للخدمة اإلسكانية.
- تطوير برنامج مزايا 2 لتشـــمل مظلته قاعدة أكبر من المواطنين وتيســـير الشروط المتعلقة 

بالدخل والسن.
- وضع معايير الئحة محددة إلعادة العمل بالقسائم السكنية مجدًدا وتافي الفراغ القانوني 

الناجم من إعادة العمل بها دون سند واضح.
- وضـــع خطة زمنية محددة وملزمة تســـتهدف الحد من فتـــرات االنتظار لمختلف الخدمات 
اإلســـكانية المختلفة وعلى األخص ما يتعلق بالقســـائم الســـكنية حال إعادة تنظيم العمل بها 

على نحو قانوني صحيح.
- إعادة تنظيم الحرمان من الخدمات اإلسكانية على نحو موضوعي وعادل، سيما ما يتعلق 
بســـحب الخدمـــات اإلســـكانية للمحكوم عليهم في قضايـــا جنائية، وعلى النحـــو الذي تفادى 
األضرار التي تلحق أســـرهم تأسيســـا على أن المسؤولية الجنائية ذات طابع شخصي، وعدم 

جواز تكرار العقاب عن فعل واحد أكثر من مرة أو امتداده إلى غير المحكوم عليهم.
- إعـــادة النظـــر في إلغاء الخدمات اإلســـكانية أو الحرمان منها، والناجم عن االعتداد بشـــرط 
عدم ملكية عقار لتكون ضوابط الشـــرط المانع أكثر منطقية وعدالة، ســـيما ما يتعلق بأيلولة 

الملكية من غير طريق التصرفات اإلدارية كالميراث أو الوصية.
- إعادة النظر في سياســـة إنشـــاء المســـاكن والشـــقق وتوفير األراضي المخصصة لها لتكون 
أكثـــر مرونـــة وماءمة لظـــروف المنتفعين وعلى النحو الذي يتوخى توفير مســـاحة متنوعة 
وبدائل إســـكانية متعددة تتراوح مســـاحتها من مئتي متر إلى مئتين وخمسين متًرا؛ ليتمكن 
المنتفعـــون من االختيار بينها وفًقا لظروفهم االجتماعية واألســـرية والصحية وقت اســـتام 

المسكن.
- تحديد حجم الوحدة الســـكنية وقت االســـتحقاق بناء على عدد أفراد األسرة حينها، بغض 

النظر عن عددها وقت تقديم الطلب.

توصيات اللجنة

زينب عبداألمير

علوي الموسوي
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ال تصور “واضًحا” من “العمل” لمواجهة التسريحات

هل تنجح فكرة “صندوق ادخار األجانب”؟

ســـيدفالح بنـــدوة “التقدمـــي” اإللكترونيـــة: لمعالجة اختالالت الســـوق وتصحيح وضـــع الوافدين

اإلشـــكالية ازدادت تعقيـــًدا مـــع انتشـــار “كورونـــا” و”الترحيـــل” ليـــس هيًنـــا

أقامــت جمعيــة المنبر التقدمي مســاء األحــد ندوًة تم بثها عــن طريق برامج 
التواصــل االجتماعــي بعنوان ســوق العمل ودروس من الجائحة اســتضافت 

فيها النائب سيد فالح هاشم.

اســـتهل النائـــب هاشـــم الندوة باإلشـــادة 
بجهود الفريق الوطني لمواجهة فيروس 
كورونـــا وذلـــك علـــى كافـــة المســـتويات 
ســـواء الصحيـــة والعالجيـــة أو الحفـــاظ 
على استقرار سوق العمل والحفاظ على 
العمالـــة الوطنيـــة من خـــالل الدعم الذي 
تـــم توجيهـــه إلـــى القطـــاع الخـــاص عـــن 

طريق الحزم المالية.
وقـــال فـــالح إن العنصـــر الوطنـــي أبلـــى 
بالًء حســـنا في القطاع الطبي على نحو 
يؤكد أهمية إحـــالل العمالة الوطنية في 

مؤسســـات ووزارات الدولة خصوصا مع 
وجودة وفرة في الخريجين الجامعيين 

في مختلف التخصصات والمجاالت.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أن  وأضـــاف 
االجتماعيـــة لـــم تقـــدم تصـــورا واضحـــا 
تحـــدث  قـــد  تســـريحات  أي  لمواجهـــة 
فـــي القطـــاع الخـــاص إذا اســـتمر الوضع 
الصحـــي وقتـــا أطـــول، وإذا مـــا شـــهدت 
بعـــض مواقع العمل تســـريحات الســـيما 
وأن فترة دعـــم أجور البحرينيين تنتهي 

في شهر يونيو الجاري.

وأشـــار إلى التقرير الثالـــث لغرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين عن اآلثار االقتصادية 
لجائحـــة كورونـــا الـــذي بّيـــن مـــن خـــالل 

االســـتبانات أن بعض القطاعات ستشهد 
انحســـارا وتقلصـــا فـــي النشـــاط، حيـــث 
قطـــاع  منشـــآت  مـــن   %  43 توقعـــت 
الســـياحة والضيافة اإلغـــالق واإلفالس، 
وأنـــه وفيمـــا يتعلـــق بتوقعـــات أصحاب 
حـــال  فـــي  إيراداتهـــم  حـــول  األعمـــال 
استمرار انتشـــار “كورونا”، فتوقع 67 % 
من المشاركين في االستبانة أن يسجلوا 
انخفاضا كبيرا فـــي إيراداتهم. أما 32% 
إغـــالق  فيتوقعـــون  المشـــاركين،  مـــن 

وإفالس منشآتهم.
اختتم فـــالح النـــدوة بالمطالبة بالتوقف 
بشـــكل جدي أمام اختالالت سوق العمل 

وتصحيح وضع العمالة الوافدة.

ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب، 
بـــل فـــي إطـــار دول مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربـــي، تتصاعد مخاطـــر التعامل 
مـــع العمالـــة الوافـــدة مـــن عـــدة اجتماعات، 
أيًضـــا،  واجتماعيـــة  واقتصاديـــة  سياســـية 
فتعـــداد تلك العمالة فـــي دول الخليج يقدر 
بنحـــو 25 مليـــون شـــخص مع ذويهـــم، ومع 
ارتفـــاع أصوات تطالب بترحيل تلك العمالة 
إعـــادة  أو  الماضيـــة  الســـنوات  مـــدى  علـــى 
تنظيم االستقدام، ازدادت اإلشكالية تعقيًدا 
 ،19 انتشـــار فيـــروس كورونـــا كوفيـــد  مـــع 
وتبين أن ترحيل العمالة الســـيما اآلســـيوية 
ليـــس باألمر الهيـــن، ويبدو الجـــزء األصعب 
منه سياســـًيا، فدولهم ترفـــض إعادتهم ولو 

خالل جائحة كورونا على األقل.
وفـــي البحرين، يزيد تعـــداد العمالة الوافدة 
علـــى 600 ألـــف نســـمة، فيمـــا تبلـــغ العمالـــة 
غيـــر النظامية ما يقارب مـــن 60 ألف عامل، 

وبالطبـــع، هناك العديد مـــن المعضالت التي 
تواجـــه ســـوق العمـــل المحـــدود، والـــذي ال 
يســـتوعب هـــذا العـــدد الهائـــل، بمـــا في ذلك 
المشـــكالت التـــي تواجـــه أربـــاب العمـــل مع 
هـــؤالء العمـــال، بـــدًءا مـــن الهـــروب انتهـــاًء 
عنـــد ارتكابهـــم الجرائـــم والجنـــح، وبـــرزت 
مخاوف من مخاطر هذه العمالة مع انتشـــار 
“كورونـــا” ووجـــود هـــذا العـــدد الهائـــل الذي 
توقـــف اآلالف منهـــم عـــن العمـــل وأصبحوا 
بال لقمة عيـــش، مما أطلق بعض المحاوالت 
“الترقيعيـــة”، ومنها تصحيح أوضاع العمالة 
المخالفة للحد من اآلثار الســـلبية “اإلنسانية 
واالقتصادية” في ظل الظروف االستثنائية 

للجائحة.
بجـــرة  هيًنـــا  أمـــًرا  ليـــس  الترحيـــل  إذن، 
قلـــم! يتطلـــب األمـــر الكثيـــر مـــن التخطيط 
واالســـتعداد مســـنوًدا بأنظمـــة وتشـــريعات، 
ومـــن بين تلـــك األفـــكار ما طرحـــه عدد من 

النـــواب، وهـــم: عمار قمبر، محمد العباســـي، 
الكوهجـــي، علـــي إســـحاقي وأحمـــد  حمـــد 
العامر، كاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق 
ادخـــار يمول من اقتطاعـــات أجور األجانب 
وكضمان لتغطيـــة نفقات ترحيلهم، والفكرة 
ببساطة هي اقتطاع نسبة من أجور العمالة، 
وتغطيـــة نفقات عودتهم إلـــى بلدانهم، ومن 
ثـــم، يتم إعادة المبالـــغ المتبقية من مجموع 
المبالغ المقتطعة بعد خصم نفقات عودتهم.
هذا الصندوق ســـيوفر فرصـــة كبيرة للعمال 
األجانـــب لتوفيـــر مبالـــغ مـــن المـــال، وذلـــك 
لتأميـــن عودتهـــم إلـــى بالدهم، عـــالوة على 
المبالـــغ اإلضافيـــة التـــي ســـيحصلون عليها 
مـــن خـــالل اســـتثمار الدولـــة ألمـــوال هـــذا 
الصنـــدوق، كمـــا أن هذا الصندوق ســـيضمن 
لصالـــح العمـــل عـــدم تحمـــل نفقـــات ترحيل 
العمـــال الـــذي يعملـــون لديـــه، خصوًصـــا في 
حـــال مخالفتهم شـــروط تصريـــح العمل من 

خـــالل هروبهـــم أو غيرهـــا مـــن المخالفـــات، 
وســـيكون أحـــد إيـــرادات الدولـــة، حيث إن 
ريع استثماره ســـينصب في ميزانية الدولة 
وذلك بعد منح المشـــتركين جزًءا من أرباح 

هذه االستثمارات.
وتتفاوت اآلراء بشـــأن التعامل مع استقدام 
هـــذه العمالـــة من جهـــة وترحيلهـــا من جهة 
أخـــرى، علـــى أن بعـــض األصـــوات تـــرى أنه 
مـــن األهميـــة بمكان دراســـة كافـــة الجوانب 
المتعلقـــة بهـــذه العمالـــة فـــي غمـــرة جائحة 
كورونا، واســـتخالص، ليس فقـــط الدروس 
والعبـــر مـــن إغـــراق البلد بتلـــك العمالـــة، بل 
بكيفية إيجاد اآلليات التي تنظم االستقدام 
مـــن جهـــة، وإنهـــاء العقـــود والترحيـــل مـــن 
جهـــة أخـــرى، وبينهمـــا، كيفية إيجـــاد كوادر 
مـــن العمالـــة الوطنيـــة لتطبيـــق “االنحـــالل 
ومهـــن  وظائـــف  قائمـــة  ضمـــن  واإلحـــالل” 

مناسبة.

مباركة القرار السعودي باقتصار الحج على الموجودين في الداخل
ـــاء ـــة الوب ـــة لمكافح ـــات الدولي ـــم المتطلب ـــرعية ويدع ـــرورة الش ـــات الض ـــي مقتضي ـــراء يلب ـــدل: اإلج ـــر الع وزي

أكــد وزيــر العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف  الشــيخ خالــد بن علــي آل خليفــة تأييد مملكــة البحرين التــام للقرار 
الــذي اتخذتــه المملكــة العربية الســعودية باقتصار موســم حج هذا العــام على مواطني الدول اإلســالمية المتواجدين 
فــي المملكــة العربية الســعودية، وذلك في إطــار اإلجراءات االحترازية النوعية التي تقــوم بها حكومة خادم الحرمين 
الشــريفين للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونا )كوفيــد19(، الفتا إلى أن هــذا القرار المبــارك جاء حافظا لشــعيرة الحج، 
وملبيــا لمقتضيــات الضــرورة الشــرعية التي تحفظ النفس البشــرية، وداعا للمتطلبات والمعاييــر الدولية لمكافحة هذا 

الوباء العالمي.

وقال “إن مملكة البحرين إذ تؤكد 
وقوفهـــا ودعمها للمملكـــة العربية 
الســـعودية الشقيقة في كل ما من 
قرارات وإجراءات تضمن سالمة 
وأمن الجميع بشـــكل عام وحجاج 
وجـــه  علـــى  الحـــرام  هللا  بيـــت 
الخصـــوص، فإنها تقـــدر عاليا هذا 
القرار الذي يأتي متوافقا مع جوهر 

الديـــن اإلســـالمي الحنيـــف الـــذي 
جـــاء بحفـــظ الضـــرورات الخمس 
والعقـــل  والنفـــس  الديـــن  وهـــي 
والعـــرض والمال”، مشـــيرا إلى أن 
الحفاظ على تلـــك الضرورات من 
أســـباب اســـتقامة المصالح، ويتم 
أي  ودفـــع  أركانهـــا  بإقامـــة  ذلـــك 
ضـــرر يمســـها أو أي خلـــل يطالهـــا، 

مطمئنـــا،  آمنـــا  المســـلم  ليعيـــش 
وتعيش المجتمعات المســـلمة أمة 
واحـــدة متماســـكة كالبنيان يشـــد 
بعضه بعضا وكالجســـد الواحد إذا 
اشـــتكى منه عضو تداعى له سائر 

الجسد بالسهر والحمى.
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  ورفـــع 
شـــكره  واألوقـــاف  اإلســـالمية 

خـــادم  إلـــى  وامتنانـــه  وتقديـــره 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وولـــي 
العهـــد األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود على اإلجراء 
االحتـــرازي الحيوي الـــذي يحفظ 
علـــى ضيـــوف الرحمن ســـالمتهم 
حكومـــة  جهـــود  مثمنـــا  وأمنهـــم، 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 
خدمـــة حجـــاج بيـــت هللا الحرام، 
والعنايـــة بهم علـــى األصعدة كافة 
بمـــا يمكنهـــم مـــن أداء مناســـكهم 
بيســـر وســـهولة فـــي أجـــواء آمنة 

ومطمئنة.

اآلسيويون دمروا البحر والحل بقانون “النوخذة البحريني”
أكــد بحــارة لـ “البــالد” أن أهم التجاوزات التي يتعرض لها البحر 
هي بسبب العمالة اآلسيوية والذين يحرثون األخضر واليابس 
منــذ الصبــاح الباكــر، ســواء بالنســبة للقباقــب أو األســماك أو 

الشعب المرجانية التي تتغذى عليها األسماك.

وأوضحـــوا بـــأن أغلـــب )حظور 
مدينـــة الحد( أصبحـــت عاجزة 
واحـــد،  )قبقـــب(  صيـــد  عـــن 
مؤكديـــن بـــأن هنالـــك فوضـــى 
المملكـــة،  بحـــار  تعـــم  عارمـــة 
العمالـــة  أن  إلـــى  مشـــيرين 
اآلسيوية تنصب )غزول( صيد 
األســـماك فـــي شـــمال البحرين 
بمســـافات شاســـعة جـــدا، تبدأ 
مـــن البســـيتين وتنتهـــي حتـــى 
البديـــع، المســـموح منهـــا وغير 

المسموح.

وبينوا بأن الغزول المستخدمة 
-بالمجمـــل- هـــي مـــن النايلون، 
والغزول المســـماة باإلسرائيلية 
والتي يعرف عنها بأن فتحاتها 
صغيرة جـــدا، حيث ال تترك أي 
شـــاردة أو واردة مـــن الســـمك 
دون رحمـــة، وبأنهـــم يحرمـــون 

البحر من األسماك الصغيرة.
ولفتـــوا إلـــى أن هنالـــك طرقـــا 
مبتكـــرة مـــن قبلهـــم فـــي صيد 
الروبيـــان على ذات النهج، منها 
وضع )بلـــود حديد( في أطراف 

الغزل من أســـفل، بحيث يتركز 
الغزل في األرض، ثم يسحبونه 
جارفيـــن  الكـــراف،  بطريقـــة 
الروبيـــان واألســـماك الصغيـــرة 
واألعشاب، وكل ما هو أمامهم.
مـــن  الفئـــة  هـــذه  أن  وأكـــدوا 
أي  عليهـــم  ليســـت  البحـــارة 
ســـيطرة تذكر؛ ألنهم يختارون 
بشـــكل  المســـتهدفة  األماكـــن 
مبكـــر جـــدا، أو األماكـــن القليلة 

الرقابـــة، حيث يعـــودون بعدها 
للشاطئ بخيرات وثروات البلد 

بأسلوب أقرب للقرصنة.
المقاســـات  أن  إلـــى  ولفتـــوا 
األســـماك  لصيـــد  المحـــددة 
والمحددة من قبل إدارة الثروة 
الســـمكية والسماح بها بالصيد، 
ال يطبـــق عليهـــا وال 10 % ممـــا 
هـــو موجـــود بالســـوق المحلية 
وما يصيده اآلسيويون، خالفا 

للقوانين المعلنـــة والموضوعة، 
يصيـــدون  أنهـــم  عـــن  ناهيـــك 
بأوقـــات  والروبيـــان  األســـماك 

تكاثرها.
وأشـــار البحـــارة إلـــى أن أغلب 
يتـــم  التـــي  القباقـــب  مخـــزون 
عـــن  تصديرهـــا  يتـــم  صيدهـــا 
الشـــركات  إحـــدى  طريـــق 
إلـــى  المعروفـــة  التجاريـــة 
الخـــارج، بـــل إنـــه يتـــم تغليفها 
علـــى الشـــاطئ نفســـه، وعليـــه 
يصـــل  ســـعرها  متوســـط  فـــإن 
إلـــى دينارين للكيلـــو، في حين 
أن الســـعر الطبيعـــي يجـــب أال 

يتجاوز النصف دينار فقط.
صياديـــن  هنالـــك  إن  وقالـــوا 
رخصـــة   15 مـــن  أكثـــر  لديهـــم 

يتم إدارتهـــا عبر طريق العمالة 
الســـائبة بنظـــام التأجيـــر، وهو 
أمر ال يقل ضررا عن سلوكيات 
البحـــر،  فـــي  العمالـــة  هـــذه 
مشـــيرين إلى أن الحل الوحيد 
النوخـــذة  قانـــون  هـــو تطبيـــق 
البحرينـــي، شـــريطة أن يكـــون 
صاحـــب الرخصـــة نفســـه على 
الطراد نفســـه، أســـوة بالتجربة 

العمانية.
البحـــارة  عـــدد  أن  وبينـــوا 
األجانـــب الذيـــن يعملـــون فـــي 
البحر يصلـــون ألكثر من 6400 
اإلحصائيـــة  آخـــر  وفـــق  بحـــار 
الرســـمية، موضحيـــن بأنه رقم 

مخيف ويثير القلق.

بحارة لـ “البالد”: 
تأجير رخص الصيد 

للعمالة السائبة أضرَّ 
بالمخزون الوطني

ُشْكًرا َلُكم

لكم  ُشـــكًرا  لكم  شـــكًرا 

فـــي  اهلِل  ُجنـــوُد  َأنُتـــم 

ِبالِدنـــا  َأهـــَل  َتحُمـــوَن 

الَوَطـــْن ُحـــبَّ  مُتـــُم  َقدَّ

ِفي ُكلِّ َيـــوٍم ِفي الَعَمل 

الَعِزيِز  الَوَطِن  َفَســـالَمُة 

َســـِبيُلُكم َفالتَّضِحياُت 

إذ  اُس  الَنّ اطَمـــَأنَّ  َفَقـــد 

ِفـــي َوجـــِه َجاِئَحـــٍة َغَدا 

َأخَلَصـــْت ُجُنـــوٌد  َلـــوال 

َبدا  َمعَدِنُكـــم  وثِميـــُن 

َينَثِنـــي  ال  َتصِميُمُكـــم 

نـــا ِمـــن َفـــرِط َفخـــٍر َعمَّ

َتُخوُنِنـــي َفالُمفـــَرَداُت 

َأن  َيســـِطيُع  ال  َفالنَّثـــُر 

ـــعُر َمهمـــا َقد َعال َوالشِّ

َلَنـــا  َفخـــٌر  َفَنجاُحكـــم 

ِبُشـــكِرَنا َلن َنســـَتطيَع 

الَبـــالِء َخيـــَر  َأبَليُتُمـــو 

اهلِل  َبعـــَد  َوالَفضـــُل 

اإِلراَدُة  َســـَتنَتِصُر  َوَغًدا 

ُمـــؤزًَّرا  َيُكـــوُن  َنصـــٌر 

َأن الَكـــوِن  إلـــَه  َأدُعـــو 

َعـــال  َأجـــًرا  َوُيِثيَبُكـــم 

َأجَر المَحـــاِرِب في الَوَغى

َســـعَيُكم َيجـــِزي  واهلل 

َحـــرٍب ِلحفـــِظ ِبالِدُكـــم

َوِبُجهِدُكم َوقِتُكـــم  ِمن 

أرَواِحُكـــم َعلـــى  ـــى  َْحتَّ

َحَياَتُكم َتخَســـُروَن  َقد   

ُكـــم َهمُّ ُهـــَو  َوَأهِلـــِه 

َدأُبُكـــم ــِة  الَمَحبَـّ َنْشـــُر 

ِبَفضِلُكم األَماَن  َشَعُروا   

 ُحصًنـــا َمِنيًعـــا ِفعُلُكم

 َلَطَغـــى الَوباُء ِبنـــا َوَعّمْ

َبأِسُكم في  َعزِمُكم  في   

 َمـــن َذا ِليكِســـَر َعزَمِكم

 َلِهـــَج اللِّســـاُن ِبِذكِرُكم

ُكـــم َحقَّ ـــَي  ُأَوفِّ أن  فـــي 

ُيبـــِدي َجاَلَلـــَة َقدِرُكـــم

ِلَســـَماِئُكم َيرَتِقي  َلـــن 

َوَلنـــا الِوَقـــاُء َنَجاُحُكـــم

 َأن َنجِز َبعَض َصِنيِعُكم

َدوَرُكم ُنعِظـــُم  َوَنحـــُن 

في هـــذا َيُعـــوُد ِلُنبِلُكم

إصـــــــَراُرُكم َزيُتهـــــــا 

َصبَرُكـــم ُج  ُيَتـــوَّ َوِبـــِه 

َيحَفْظُكـــُم َوَيُصوَنُكـــم

ِبِجَهاِدُكـــم ُكـــم  َكُعُلوِّ

َثَواُبُكم ـــِهيِد  الشَّ َمثُل   

إهداء مع خالص التحية والتقدير إلى فريق 
البحرين لمكافحة فيروس كورونا، خصوصا 

أولئك الذين يقفون في الصفوف األمامية من 
أفراد الطواقم الطبية في حربنا ضد الوباء

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

مخزون الصيد من 
“القباقب” يصدر للخارج 

والسعر السوقي 4 
أضعاف الحقيقي

النائب سيد فالح هاشم متحدثا بالندوة اإللكترونية

د. عبداهلل أحمد منصور آل رضي

المنامة - بنا
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المنامة - المصرف المركزي

أنـــه  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
 ISIN( 1813 تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم
BH0001925M62( مـــن أذونـــات الخزانة 
يصدرهـــا  التـــي  األســـبوعية  الحكوميـــة 

المصرف نيابة عن حكومة البحرين.
وتبلغ قيمة هـــذا اإلصدار 70 مليون دينار 
لفتـــرة اســـتحقاق 91 يوًمـــا، تبدأ فــــي 24 
ســـبتمبر   23 فـــي  وتنتهـــي   2020 يونيـــو 

.2020

وبلـــغ معـــدل ســـعر الفائدة عليهـــا 2.32 % 
الفائـــدة ألذونـــات  لمعـــدل ســـعر  مســـاوًيا 

اإلصدار السابق بتاريخ 10 يونيو 2020.
وبلغ معدل ســـعر الخصم 99.416 % وتم 
قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 99.398 
%، علًمـــا أنـــه قـــد تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار 

بنسبة 100 %.
وبلـــغ الرصيـــد القائم ألذونـــات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

“Flat6Labs البحرين” تطلق دورتها الخامسة لـ “مسرعة األعمال”
ـــف دوالر ـــتثمارا بــــ 32 أل ـــا اس ـــى كل منه ـــئة تتلق ـــركات ناش ـــار 8 ش اختي

رســـمًيا  البحريـــن”   Flat6Labs“ بـــدأت 
دورتهـــا الخامســـة مـــن برنامـــج مســـرعة 
 8 اختيـــار  وتـــم  المملكـــة،  فـــي  األعمـــال 
شـــركات ناشـــئة لتتلقـــى كل واحدة منهم 
اســـتثمار بقيمـــة 32 ألـــف دوالر، وتخضع 
لبرنامج مدته 4 أشـــهر، إذ ستســـتفيد من 
جلســـات تدريب وتوجيه وإرشـــاد عالية 
الكفـــاءة، إضافـــة إلـــى امتيـــازات فعالـــة 

أخرى لمواصلة تطوير وتنمية أعمالها.
وتـــم اختيار 8 شـــركات ناشـــئة من ضمن 
20 شـــركة شـــاركت فـــي معســـكر تدريب 
صـــارم فـــي أبريـــل الماضـــي، بعـــد أن تـــم 
إدراجهـــم على قائمة المرشـــحين، إذ كان 
عـــدد المتقدمين يفوق الـ 200 متقدم من 

البحرين وجميع أنحاء العالم.
وتتألـــف الدورة الخامســـة من الشـــركات 
مبتكـــرة  حلـــواًل  تقـــدم  التـــي  الناشـــئة 
للمشـــكالت التي يشهدها ســـوق المنطقة 
التشـــييد،  مثـــل  قطاعـــات  وتغطـــي 
وتكنولوجيا التعليم، والواقع االفتراضي، 
والترفيـــه، ورعايـــة الحيوانـــات األليفـــة، 

وشـــبكات التواصـــل االجتماعي، واللياقة 
البدنية والمزيد.

وُعقـــدت فعاليـــة إطـــالق الـــدورة رقمًيـــا 
حضرهـــا العديد من األعضاء الرئيســـيين 
البحرينـــي  اإليكولوجـــي  النظـــام  فـــي 

للشركات الناشئة.
Flat� ”وقـــال مديـــر البرامـــج األول فـــي 
6Labs البحريـــن” صالـــح عبـــاس “خـــالل 
أكثر من عامين، اســـتثمرنا في 36 شركة 
ناشـــئة، مـــا أدى إلى توفيـــر أكثر من 100 

وظيفة بـــدوام كامـــل. كما أننـــا ملتزمون 
بمواصلـــة دعم نمـــو النظـــام اإليكولوجي 
البحرينـــي للشـــركات الناشـــئة مـــع ضمان 
اســـتمرار دعـــم رواد أعمالنـــا مـــن خـــالل 
استخدام المنصات الرقمية ألول مرة في 
هذه الدورة. اســـتخدام المنصات الرقمية 
له فوائده الخاصة، مثل إمكانية الوصول 
إلـــى المزيـــد من المدربين على المســـتوى 
العالمـــي، والمرونـــة في تنظيـــم مجموعة 
متنوعة من الدورات التدريبية، والسماح 

لشـــركاتنا الدولية الناشـــئة بالمشاركة من 
أي مكان في العالم”.

وســـتتمكن الشـــركات من الحصـــول على 
المزايـــا التـــي يقدمهـــا العديد من شـــركاء 
وشـــبكات “Flat6Labs” في جميع أنحاء 
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا، 
مثل: التوجيه، فرص التواصل مع شـــبكة 
موسعة من المستثمرين، الدعم القانوني، 
اعتمادات خدمات “أمازون ويب”، الدعم 

مع متابعة التمويل وما إلى ذلك.

مشاركون في دورة Flat6Labs البحرين صالح عباس

المنامة - Flat6Labs البحرين

378 مليون دينار قيمة الواردات بانخفاض 10 % على أساس سنوي

الصادرات السلعية وطنية المنشأ في مايو

أصـــدرت هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة 
تقريرهـــا األولي إلحصاءات التجارة الخارجية لشـــهر 
مايـــو من العام 2020، إذ يشـــتمل التقرير على بيانات 
عـــن الـــواردات والصـــادرات )وطنيـــة المنشـــأ( وإعادة 

التصدير، إضافة إلى الميزان التجاري.
وذكـــر التقرير أنه في شـــهر مايو الماضي، بلغت قيمة 
إجمالـــي الـــواردات الســـلعية نحـــو 378 مليـــون دينار 
مقابل 419 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق 
واردات  مجمـــوع  ويمثـــل   ،% 10 انخفـــاض  بنســـبة 
أهـــم عشـــر دول مـــا نســـبته 67 % من حجـــم إجمالي 
الـــواردات، أمـــا الـــواردات من باقي الـــدول فهي تمثل 

نسبة 33 %.
وبحســـب التقريـــر، تحتـــل الصين المرتبـــة األولى في 
حجـــم الـــواردات التـــي بلغـــت 67 مليون دينـــار، تليها 
اســـتراليا بقيمة 38 مليون دينـــار، بينما تأتي البرازيل 
فـــي المرتبـــة الثالثة من حيـــث حجم الـــواردات التي 

بلغت 23 مليون دينار.
ويعتبـــر أوكســـيد األلمنيوم أكثر الســـلع اســـتيرادًا 43 
مليـــون دينـــار، ثـــم خامـــات الحديـــد ومركزاتهـــا غيـــر 
مكتلة ثانيا 26 مليون دينار وتليهما ســـيارات الجيب 
14 مليـــون دينـــار. ومن جانـــب آخـــر، انخفضت قيمة 
الصادرات وطنية المنشـــأ بنسبة 16 %، إذ بلغت 176 
مليون دينار مقابل 210 مليون دينار لنفس الشهر من 
العام الســـابق، ويمثل مجمـــوع صادرات أهم 10 دول 
مـــا نســـبته 76 % من إجمالي حجم الصـــادرات، بينما 

مجموع بقية الدول ال تتجاوز نسبتها 24 %.
واحتلـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية المرتبة األولى 
مـــن حيث حجم الصادرات وطنية المنشـــأ البالغة 34 
مليـــون دينـــار وتليها هولنـــدا بقيمة 18 مليـــون دينار، 
بينمـــا تأتـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحدة فـــي المرتبة 
الثالثـــة مـــن حيث حجم الصـــادرات البالغة 14 مليون 
دينار. وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشـــأ حســـب 
الســـلع، األلمنيـــوم خـــام )غيـــر مخلـــوط( أكثـــر الســـلع 
تصديـــرًا في شـــهر مايو مـــن العـــام 2020، التي بلغت 
قيمتهـــا 36 مليـــون دينـــار، ويأتي في المرتبـــة الثانية 
خالئط من المنيوم خام، الذي بلغت قيمته 31 مليون 
دينـــار وتليهمـــا فـــي المرتبـــة الثالثـــة خامـــات الحديد 

ومركزاتها مكتلة التي بلغت قيمتها 25 مليون دينار. 

انخفاض قيمة إعادة التصدير

أما فيما يخص إعادة التصدير، انخفضت قيمة إعادة 
التصديـــر بنســـبة 40 %، إذ بلغـــت 40 مليـــون دينـــار 
مقابل 66 مليون دينار لنفس الشـــهر من العام السابق، 
ويمثـــل مجمـــوع أهـــم 10 دول مـــا تتجاوز نســـبته 95 
% مـــن إجمالي حجم إعـــادة التصدير، أما بقية الدول 
فنصيبهـــا 5 % فقط مـــن حجم إعادة التصدير. وتأتي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي المرتبـــة األولـــى من 
حيـــث حجـــم إعـــادة التصدير الـــذي بلغـــت قيمته 15 
مليون دينار وتليها الصين بقيمة 7مليون دينار(، ومن 

ثـــم تأتي اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة 
التي بلغت قيمة إعادة تصدير لها )5 مليون دينار(.

وتعتبـــر ســـيارات الجيب أكثر الســـلع مـــن حيث إعادة 
التصديـــر، وبلغـــت قيمتهـــا )8 مليون دينـــار(، تليها في 
المرتبة الثانية أجزاء الطائرات التي تصل قيمتها إلى 
2.4 مليون دينار، وتحتل لفائف عاديه سجائر محتويه 
على تبغ المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، التي 
بلغـــت قيمتهـــا 2.2 مليون دينار. أما الميـــزان التجاري 
الـــذي يمثل الفرق بين الصادرات والـــواردات، فقد بلغ 
162 مليـــون دينار مســـجال انخفاض فـــي قيمة العجز 
في مايو من العام 2020 عما عليه في نفس الشهر من 

العام السابق 143 مليون دينار بنسبة 13 %.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

دبي - مباشر

أسعــار الذهــب 
ترتفع عالمًيا

ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــــذهــــب خـــال 
تعامات أمس االثنين، بدعم ارتفاع 
ــة الــيــومــي  ــابـ قــيــاســي لــمــعــدل اإلصـ

بالفيروس العالمي حول العالم.
صــبــاحــًا   8:00 الـــســـاعـــة  وبـــحـــلـــول 
بــتــوقــيــت جــريــنــتــش، ارتـــفـــع سعر 
العقود اآلجلة لمعدن الذهب تسليم 
إلى  ليصل   %  0.2 بنسبة  أغسطس 

1756.70 دوالر لألوقية.
وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن 
مــمــاثــلــة، مسجا  بــنــســبــة  األصـــفـــر 

1747.93 دوالر لألوقية.

تحذير من مخاطر التصيد اإللكتروني بالبحرين
 البحريـــن تقّدمت كثيـــًرا في مجال التقنيـــة اإللكترونية وثـــورة المعلومات، وأصبحت 
مـــن الـــدول الرائدة في هـــذا المجال الخصب. وكل مـــن في المملكة، اســـتفاد كثيًرا من 
ا بل على رأس كل ســـاعة. والثـــورة التقنية من  هـــذا التقـــدم المضطرد والمتطـــور يوميًّ
“النعم” التي يجب أن نشكر هللا جل جالله عليها وأن نحافظ عليها ونحسن استخدامها 
لتأتـــي لنـــا بنعيمها. ولكن، هناك مـــن يعمل على النقيض ويجتهـــد لتحويل هذه “النعمة” 
الـــى “نقمـــة” وبالتالي قتل الفائدة المتوقعة من التقنيـــة االلكترونية. وينطبق على مثل 
هـــؤالء قـــول الشـــاعر العظيم أبو الطيب المتنبي:  “كلما أنبـــت الزمان قناة – ركب المرء 

في القناة سنانا”.
 مـــن أخطـــر مـــا يتـــم تداوله عبـــر التقنيـــة اإللكترونيـــة، ما يعـــرف بالتصيـــد اإللكتروني 
“فشـــنق”، حيـــث هنـــاك من يضـــع “طعم” في بريـــدك اإللكترونـــي ليقوم باصطيـــادك عبر 
هذا الطعم الســـام. ويســـمي هذا االصطياد اإللكتروني “فشنق” ألنه فعالً يشبه اصطياد 
الســـمك فـــي عـــرض البحر، وشـــتان مـــا بينهما من فـــرق في الفكـــر والعمل. ومـــا دعاني 
اآلن للتطـــرق لهـــذا الموضوع الحســـاس، مـــا تمت مالحظته من وجود رســـائل اصطياد 
إلكترونية موجهة للبحرينيين والمقيمين، تتحدث عن مساعدة المحتاجين والمتأثرين 
بســـبب جائحة كورونافيروس. والخطورة تأتي من أن هذه الرسائل اإللكترونية “تبدو 
حقيقية لكن أريد بها باطل”، وتطلب منك تقديم معلومات شـــخصية كاالســـم بالكامل 
ورقـــم الحســـاب البنكي والموبايل وغيره. ولســـوء الحظ، هناك مـــن ينجرف خلف هذه 
الرســـائل بكل ثقله ويقدم البيانات ويكشـــف المســـتور، وبكل حســـن نية، يذهب لحتفه 
بنفســـه. وبتتبع هذه الرســـائل، يتضح أنها من مصادر وهمية غير معروفة أي هناك من 
وضع هذا الطعم الصطياد المعلومات بغرض اســـتخدامها ألغراض اجرامية. االصطياد 
االلكتروني، أصبح أمًرا معروًفا ويمكن للمتعاملين الحريصين اكتشافه وعدم التجاوب 

معه، ولكن هؤالء قلة.
وخطورة ما حدث، تكمن في أن هذا العمل غير القانوني وعملية “االصطياد” هذه تأتي 
مستخدمة موقع الفيسبوك الذي يحترمه الجميع ويتم التعامل معه بكل ثقة واطمئنان 
تـــام، ألنـــه يفحص ويدقق ويتمعن ويدرس كل ما يصدر عنه لتأكيد المصداقية المهنية 
واتبـــاع المعاييـــر الفنية الســـليمة. ولقد تفتق الذهـــن اإلجرامي باســـتخدام هذا الموقع 
المعروف إلبعاد الشبهة عنه وهو يصطاد في المياه العكرة الستقطاب العدد األكبر لبلع 

“الطعم” وتعريض أنفسهم للمخاطر االجرامية السبرانية اإللكترونية.
ا من  نقول الحذر ثم الحذر خاصة وأن استخدام التقنية أصبح أمًرا دائًما وجزًءا أساسيًّ
الحياة اليومية العامة والخاصة. والخطر يأتي من حيث ال نحتســـب وقد ال نكتشـــفه، 
كمـــا يقولـــون، إال بعـــد وقـــوع “الفـــأس فـــي الـــرأس” وحينهـــا ال ينفـــع النـــدم ألن المجرم 
اإللكترونـــي أكمـــل جريمتـــه وفّر بالغنيمة. قـــد تكون أنت المســـتهدف وعليك الحذر مع 

ضرورة التلبيغ عن هذه المحاوالت اإلجرامية السبرانية ألن مخاطرها تضر بالجميع.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* الخبير والمستشار القانوني

176
مليون دينار

إليقاف مصانع “تطوير” وإجراء صيانة دورية
طرحـــت شـــركة “تطويـــر” للبتـــرول فـــي 
جلســـة مجلس المناقصـــات والمزايدات 
أمـــس 5 مناقصـــات، كان أبرزها مناقصة 
إليقـــاف المصانع الرئيســـة للنفـــط والغاز 
الصيانـــة  وأعمـــال  الـــدوري  للفحـــص 
الرئيســـة والخدمـــات األخـــرى المرتبطة 
بها، تنافســـت عليها 8 شـــركات علق أحد 
العطاءات وأقلها بنحو 4.6 مليون دينار 
Raffa Construction & Main� )لشركة 

بقرابـــة  وأكبرهـــا   )tenance Co.W.L.L
10.2 مليون دينار.

ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فإنها تشـــمل 
والمـــواد  المعـــدات  توريـــد  كذلـــك 
أو  و/  اإلغـــالق  لخدمـــات  والموظفيـــن 
العمل على أســـاس النـــداء، ويتعين على 
المقـــاول علـــى هـــذا النحـــو أن يكـــون ذا 
مســـتوى عاٍل في توفير تلـــك الخدمات 

و/ أو العمل للشركة بموجب هذا العقد.

“تطويـــر”،  لــــ  الثانيـــة  المناقصـــة  أمـــا 
فتنافست عليها 8 شركات لتوفير صيانة 
وتركيب وحدات مضخات الشـــعاع، في 
مناطـــق الشـــركة فـــي البحريـــن، حســـب 
متطلبات قســـم الصيانة الميدانية، أقلها 
 MAKTOOM TRADING &( لشـــركة 
CONTRACTING CO LLC( بنحو 6.1 
مليون دوالر )ما يعادل 2.3 مليون دينار( 
فـــي حيـــن أكبرهـــا بقرابـــة 34.7 مليـــون 

دوالر )ما يعادل 13.1 مليون دينار(. 
عليهـــا  تنافســـت  الثالثـــة  والمناقصـــة 
وتصنيـــع  وشـــراء  لتصميـــم  شـــركات   6
قبـــل  مـــا  ومرحلـــة  واختبـــار  وتركيـــب 

التشغيل وبدء تشغيل نقطتين من نقاط 
تجمـــع اآلبـــار الجديـــدة، وقدمـــت هـــذه 

الشركات عطاءات فنية علق أحدها.
وتهـــدف المناقصـــة للتعامل مـــع اإلنتاج 
مـــن آبار جديدة، إذ من المخطط تركيب 

منشأتين جديدتين لبؤر اآلبار.
ويجـــب أن تصمـــم كل منشـــأة للتعامـــل 
مـــع 35 آالف برميـــل فـــي اليـــوم و4000 
برميل في اليوم و75 مليون متر مكعب 

في الدقيقة، وســـتكون مجهزة بفواصل 
ووحـــدات رأس اختبار واختبار وفاصل 
اختبار وخزانات عازلة ومضخات سائلة 

والمرافق المرتبطة بها. 
 6 والمناقصـــة الرابعـــة تنافســـت عليهـــا 
مـــن  التحقـــق  خدمـــة  لتوفيـــر  شـــركات 
األصـــول الثابتة ووضـــع العالمات عليها 
ســـجالت  صحـــة  مـــن  التحقـــق  بهـــدف 
األصـــول الثابتة المحتفظ بها وتوفيقها، 

دينـــار،  ألـــف   28.9 بقيمـــة  عطـــاء  أقـــل 
خطـــوط  تركيبـــات  لتوريـــد  واألخيـــرة 
ضروريـــة  التركيبـــات  وهـــذه  األنابيـــب، 
لعـــدد كبيـــر مـــن المشـــاريع الحيوية في 
حقل البحرين تنافســـت عليها 11 شركة 
علـــق عطـــاء أحدهـــا وأقـــل عطـــاء بنحو 

99.3 ألف دينار.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 6 مناقصـــات تابعـــة 
لجهتيـــن حكوميتين بإجمالي 50 عطاء، 
فـــي حين تـــم تعليق 6 عطـــاءات تابعة لـ 

4 مناقصات.

وبلـــغ مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمة 
نحو 7.93 مليون دينار.

ومـــن بيـــن المناقصـــات، فتـــح المجلـــس 
مناقصـــة لهيئـــة الكهرباء والمـــاء لتزويد 
ســـواق المركبـــات الثقيلـــة والعمـــال غير 
المهـــرة لمدة 3 ســـنوات، تنافســـت عليها 
11 شـــركة علـــق 3 عطاءات منهـــا، وأقل 
عطـــاء بنحـــو 909.99 ألف دينار لشـــركة 
 )Madaris Contracting Co. SPC(

وأكبرها بقرابة 1.92 مليون دينار.

جانب من جلسة “المناقصات”

“الكهرباء”: تزويد 
سواق مركبات ثقيلة 

وعمالة غير مهرة

أمل الحامد

4.6
مليون دينار

تطوير”: تركيب 
وحدات مضخات 

الشعاع بـ 2.3 
مليون دينار

عطاءات فنية 
لتصميم وتركيب وبدء 

تشغيل 2 من نقاط 
تجمع اآلبار الجديدة 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مصر... مصدر اعتزاز كل عربي ومبعث فخره
كانت وال تزال جمهورية مصر العربية الشـــقيقة تعمل بجهود مســـتمرة 
من أجل شـــرف اإلنســـان العربـــي وكرامته، مصر العظيمـــة التي صنعت 
الحضـــارات المبدعـــة في الماضي والتـــي تقف في الحاضـــر على جبهة 
قتال عريضـــة وعميقة لتحقيق النصر لألمة العربيـــة وتقدمها ورخائها، 
وذكرنا في مناســـبات ســـابقة أن مصر الشامخة بجيشها الباسل العظيم 
الضمان الحقيقي بعد هللا ســـبحانه وتعالى لقوة العرب وتماســـك أركان 
بيـــت كل الناطقيـــن بالضاد، وســـتعمل بكل إمكانياتهـــا لحماية األراضي 
العربيـــة والتصـــدي للمؤامـــرات والمنـــاورات الرامية إلـــى تفتيت العرب 

وضربهم.. مصر العظيمة هي السياج المنيع لكل العرب.
وزارة الخارجية “أشـــادت بمضامين خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي باعتباره رسالة بالغة الداللة والوضوح لكل من ينوي المساس 
بأمـــن مصـــر واألمـــن القومـــي العربـــي، وفـــاء من مصـــر العروبـــة لقيمها 
ومبادئهـــا ومواقفها المعهـــودة في الدفاع عن الحـــق والكرامة العربية”، 
ورئيـــس أركان القـــوات البحريـــة بالجيـــش الليبي اللواء فـــرج المهدوي 
قـــال “إن أي تدخل عســـكري محتمـــل لمصر في ليبيا مســـموح ومرحب 

به، طالما أنها دولة جارة ليســـت لها أية أطماع اســـتعمارية، وستســـاعد 
البالد علـــى التصدي للغزو التركي ومحاوالت أنقرة احتالل ليبيا ونهب 

مقدراتها”.
لقـــد باتت واضحـــة األطماع التركيـــة وعمق النزعة العنصريـــة المعادية 
للعروبـــة، وتصاعـــد التدخل التركي في ليبيا وصـــل إلى مراحل ال يمكن 
الســـكوت عليها، فاألتـــراك اســـتعانوا بالمرتزقة الســـوريين كرأس حربة 
لتهديـــد األمـــن العربـــي، والتصرفـــات الحمقـــاء التـــي تطلقهـــا القيادات 

التركية تكشف الحقد على كل ما هو عربي عبر السنين والدهور.
بالدم العربي ارتوت األرض التي انتشر عليها اإلسالم، وباإلنسان العربي 
ســـتبقى األمة العربية شـــامخة عالية الهمة، وسيضرب الجيش المصري 
بأقـــوى المطارق وأصلبهـــا على رؤوس المرتزقة ومن يحركهم ويرســـم 
لهـــم المواقـــع، وقصـــص التاريـــخ تحدثنا عـــن أن أذناب التوســـع القديم 
والحديـــث ومعهـــم الحاقديـــن تخيفهـــم قـــوة مصـــر وجيشـــها وتحبس 

أنفاسهم.
أخيرا نقول... إن مصر مصدر اعتزاز كل عربي ومبعث فخره. «

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مـــاذا يعنـــي أن تأخـــذ فترة طويلة مـــن الراحة في حياتك؟ وفـــي فترة غير 
محددة بزمن، وتقتصر معها ممارســـاتك على أعمال روتينية تعتاد إنجازها 
بال توتر أو خوف، فيتولد لديك إيحاء بالبقاء فترة أطول طالما أنك بخير، 
من هنا يبدأ التحدي الكبير، إن فعلت ذلك فأنت داخل منطقة الراحة وهي 
كمـــا يعرفهـــا الكثير مـــن العلماء منطقة وهمية تســـتخدم للداللـــة على حالة 

نفسية يعيشها الفرد.
فـــي رأيي الشـــخصي إن منطقة الراحـــة )comfort zone( هي حالة طبيعية 
يمر بها أي فرد ما لم يتجاوز الحد في ذلك، بحيث يســـتغلها الفرد لمراجعة 
وتقييـــم حياته ليعرف نســـبة رضاه عنها، ثم يعـــاود االنطالق بصورة أقوى، 
لذلك يمكنني القول إن أكبر التحديات التي يواجهها اإلنسان في حياته هي 

ذاته نفسها عندما ترفض التغيير والتجديد. 
ونـــرى الفـــرد الـــذي يدخل منطقة الراحـــة يعيش حالة رضا تامة عن نفســـه، 
ومـــن هنـــا تتجلـــى الخطـــورة عندما ينتبـــه الفرد فجـــأة ويصـــاب بحالة من 
الذعر لعدم تمكنه من اللحاق بركب الحياة، بسبب توقفه عن تنمية خبراته 

لفترات طويلة، وهذه منطقة أخرى أيًضا تسمى منطقة الذعر.

أعلـــم بـــأن لكل منا دواعـــي للراحـــة، طالما أننا بشـــر ولنا طاقـــة وإمكانيات، 
كمـــا نمـــر بظروف متباينة غالًبـــا، لكن لنعي ذلك تماًما، فإن اســـتمعت خاللها 
ألجـــراس إنـــذار فانهض ســـريًعا، فقـــد حان وقـــت التعلم كي تلحـــق بالركب 

الجميل وتواصل مشوارك في الحياة.
لذلك انظروا الحكمة في مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ يقول: 
“علمتنـــي الحيـــاة أن الحياة ال تتوقف، تنتهـــي مرحلة لتبدأ أخرى، وينقضي 
أمر ليأتي آخر، كما يتعاقب الليل والنهار تتعاقب األحداث، وتتجدد الحياة 
ويعود اإلنسان دائًما لحركته التي أرادها هللا، ال ييأس، وال يفتر، بل ينطلق 

في إصرار دائم لصناعة الحياة”.
والصـــوت الذي أســـمعه اآلن لمن يرغبـــون االنطالق يقـــول: نعتزم االنطالق 
ولكن ماذا نفعل؟ جميل فعقلك اآلن يبحث عن التغيير والتطوير، والفرص 
كثيرة ومتعددة تجدها في تعلم شـــيء جديد أو قراءة مفيدة أو ممارســـة 

عمل تطوعي أو ممارسة رياضة معينة.
لذلك والحديث هنا مقصود لمن يحبون الحياة بأن يرفعوا شعارهم كي يكونوا  «

في منطقة التعلم دائًما حيث اإلنجاز واإلبداع والتقدم.

تتنوع الســـرقات من ســـرقة األمـــوال إلى األراضي إلـــى الممتلكات 
إلى ســـرقة األنســـاب، لكن ما قام به العثمانيون لم يســـبق ألحد من 
العالميـــن القيـــام بـــه، فهـــؤالء قاموا بأكبر ســـرقة منذ بـــدء الخليقة 
إلـــى أن يـــرث هللا األرض ومن عليها، أي ســـرقة التاريخ، ولنا األدلة 

والحجج في ذلك من خالل سرد وقائع وحيثيات هذه السرقة.
وأول هذه السرقات أصل ومنبع من يطلقون على أنفسهم مصطلح 
“العثمانييـــن”، فهؤالء ال تعرف لهم أصـــال وال منبعا حقيقيا كعرقية 
معروفة عكس العرب المسلمين، فبنظرة بسيطة على نسل الرسول 
الكريم وآل بيته األطهار، نســـتطيع أن نتتبع منبع العرب المســـلمين 
إلـــى ســـيدنا نوح عليه الســـالم، وهكذا بقية العرب، أمـــا العثمانيون 
فقد اختلف حتى المؤرخون بأصلهم ومنبعهم، وال يوجد لهم نسب 
عرقي يتفق عليه المؤرخون، بل هم أنفســـهم ال يســـتطيعون إثبات 

أصلهم بشكل قاطع.
لهـــذا، ونظرا لعـــدم وجود أصل ومنبع عرقـــي للعثمانيين لجأوا إلى 
تناســـي أصل عرقهم وقاموا بتســـمية أنفسهم بالعثمانيين، أي أنهم 

انتسبوا إلى قائد جيش اسمه عثمان بن أرطغرل ليبنوا لهم عرقية 
ويبـــدأوا معهـــا تاريخهم قبـــل 500 عام، وحاولوا طمـــس أي تاريخ 
ألصل عرقيتهم قبل أن ينتســـبوا للمدعو عثمـــان، بمعنى أدق هناك 
مجموعـــة ال تعـــرف لها أصال ومنبعـــا بما فيها قائدهـــم عثمان الذي 
انتســـبوا إليـــه والتفوا حولـــه، قاموا بتســـمية أنفســـهم بالعثمانيين 
وبـــدأوا بتاريخ عرقهم وأنفســـهم، وقاموا بضـــم كل من يصادفونه 
أمامهـــم لهـــذا العـــرق المزيـــف. لهـــذا، فـــإن مـــن يســـمون أنفســـهم 
بالعثمانيين وأحفادهم، هم في الحقيقة خليط من أعراق ال تعرف 
لهـــا أصـــال وال منبعا، وانضم إليهم أرمن وبلغار ويونانيون وســـالف 
وصـــرب وبقايـــا رومـــان، وبمعنى أدق هـــؤالء قاموا بســـرقة أعراق 
وأصول عرقية وادعوا أنهم عرق وشعب له أصل وتاريخ، وأطلقوا 
علـــى أنفســـهم “العثمانيين”، أما القول بأن مصطلـــح العثمانيين هو 
نفسه مصطلح األمويين والفاطميين والعباسيين، فالرد بالقول إن 
هؤالء عرب معروف منبعهم وتاريخهم ونســـبهم، وللســـرقات بقية 

سنكشفها.

د. حورية الديري

د. طارق آل شيخان

ال تطل الراحة أبًدا

سارقوا التاريخ... سرقة األعراق

أرقام َتصنُع الَبحرين... النشاط مع تقدم العمر
المغفـــور له بإذن هللا ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن خالد آل خليفـــة رئيس المجلس 
األعلى للشـــؤون اإلسالمية، رعى وشارك في المسيرة العالمية للنشاط مع تقدم 
العمـــر فـــي األول مـــن أكتوبـــر، 1999م، وال شـــك أن مثل هذه المشـــاركة تعكس 
اهتمام البحرين وسمو المغفور له بإذن هللا، بالمتقدمين في العمر، منذ سنوات 
طويلـــة، حتى تأســـيس اللجنة الوطنية للمســـنين في منتصـــف ثمانينات القرن 

الماضي، 1984م.
وتزداد معدالت المتقدمين في الســـن إلى إجمالي الســـكان، بشكل مضطرد منذ 
منتصف ســـتينات القرن الماضي حتى وقتنا، مع توقعات مســـتقبلية، باستمرار 
هـــذا االتجاه، وبصورة أكبر وأســـرع، فبينما لم تتعد نســـبة المتقدمين في العمر 
3.3 % في عام 1965م، ارتفعت إلى 4.9 % بعد 16 عامًا، ثم بلغت 6.3 % في 
ختـــام العقد األول من األلفية الثالثة. وتشـــير التوقعـــات إلى تضاعف النمو إلى 
14.2 % بعد خمس ســـنوات، بل ســـيكون نصيب المتقدمين في العمر زهاء ربع 

مجموع سكان البحرين في عام 2050م.
ويعـــزى النمـــو فـــي نصيـــب المتقدميـــن فـــي العمر، إلـــى زيـــادة نســـبة المواليد، 
حيـــث احتلـــت البحريـــن خـــالل الفتـــرة مـــن 2010 – 2015م، الترتيـــب 42 على 
مســـتوى العالـــم، والثامـــن على مســـتوى العالم العربـــي، من ناحيـــة، وإلى تقدم 
جـــودة الخدمات الصحية والطبية عموما، والخدمـــات الحياتية التي يتمتع بها 
المتقدمون في العمر، خصوصا، من ناحية أخرى. حيث نشـــير هنا إلى أن نسب 

الزيادة السكانية في البحرين تعتبر من أسرع المعدالت في العالم.
ومـــن ضمـــن الخدمات لتشـــجيع النشـــاط مـــع تقدم العمر، تم إنشـــاء وتأســـيس 
دور وأنديـــة المتقدميـــن فـــي العمر، مع تســـهيالتها الشـــاملة والمتكاملة للرعاية 
اإليوائيـــة، مثـــل دار بنـــك البحرين الوطنـــي للمســـنين، ومركز المحـــرق للرعاية 
االجتماعيـــة، وتقـــوم الدور بمهمة الرعاية المنزلية مـــن خالل الوحدات المتنقلة 

للمتقدمين في العمر منذ منتصف تسعينات القرن العشرين. 
إن االهتمام والعناية بالمتقدمين في العمر للمحافظة على نشاطهم نحو  «

االستفادة من خبراتهم وتجاربهم المفيدة للمجتمع ولهم، انعكس على المؤشرات 
التي ظهرت من خالل تحقيق معدالت مستدامة في نصيب هذه الشريحة إلى 

مجموع سكان مملكة البحرين، بلغت الضعف، خالل نصف قرن من عام 1965م، 
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في األعوام القادمة.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

يوم الطبيب البحريني
بمبـــادرة وطنيـــة وإنســـانية من صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر ســـتحتفل البحريـــن وشـــعبها وأطباؤها في 
أول أربعـــاء مـــن شـــهر نوفمبر من كل عـــام بيوم الطبيـــب البحريني وتخصيص 
جائزة باســـم ســـموه لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين في البحث العالجي 
والطبـــي، ويأتـــي ذلك اعتراًفا بفضـــل األطباء وتقديًرا لجهودهـــم للحفاظ على 

سالمة البحرينيين وصحة مجتمعهم.
والعديـــد من األقطـــار العربية واألجنبيـــة تحتفل بيوم الطبيب الـــذي أدى دوره 
بكل أمانة وإخالص نظير مساهمته في عالج اإلنسان وتطوير وسائله وأدواته، 
ويتجلـــى دورهم فـــي أبحاثهـــم العلمية والدوائيـــة والوقائية التي ســـكنت آالم 
الكثيريـــن وأنقذتهـــم مـــن المـــوت. الكثير مـــن األطبـــاء ُوضعت أســـماؤهم على 
لوائح الشرف في بالدهم تكريًما لهم ولدورهم اإلنساني في حياة مجتمعاتهم، 
والبحريـــن تعتـــز باالحتفـــاء بأطبائهـــا الذيـــن حققـــوا إنجازات صحيـــة ووقائية 

وعالجية عديدة للبحرين وشعبها.
إن األطبـــاء بمختلـــف تخصصاتهم قدموا الكثير للبشـــرية حيـــث أنقذوا العديد 
من األرواح، وُيقدمون خدماتهم لإلنســـان بغض النظر عن جنســـه ولون بشـــرته 
وهـــو مـــا ُيمثل جوهر العطاء اإلنســـاني، واالحتفاء به وتخصيص جائزة باســـم 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه ســـيكون له انعكاســـات إيجابية 
كبيـــرة جًدا في االرتقاء بمجال الخدمـــات الصحية التي تقدمها الكوادر الطبية 

والعاملون في المجال الصحي.
إن دور األطبـــاء ال يكمـــن في تقديم العالج فقط، بل مـــا يقومون به من بحوث 
والعمل على متابعة ومناقشـــة الكثير من القضايا الصحية من وقائية وعالجية 
فـــي المؤتمرات والندوات والورشـــات، واســـتعراض ما يتم ابتـــكاره من معدات 
وأدويـــة وتقنيـــات طبيـــة حديثة، كمـــا يتم دورهم فـــي التعليـــم والتدريس في 
المؤسســـات التعليميـــة الطبية والصحيـــة والوقائية، وبين فتـــرة وأخرى تتزين 
جرائدنـــا البحرينية بإنجازات أطباء البحرين في مختلف المستشـــفيات العامة 

والخاصة.
إن تحديد يوم للطبيب البحريني يعد تكريًما لكل األطباء وتكريًما لمهنة تعد من  «

المهن اإلنسانية القديمة والنبيلة التي تحقق لإلنسان سعادة الشفاء ونعيم 
العافية، واالحتفاء بيوم الطبيب يمثل دفعة كبيرة لجميع األطباء والطاقم 

الصحي في بذل جهودهم من أجل البحرين وشعبها، وهاهم يعملون جاهدين في 
الصف األول لمكافحة جائحة كورونا وتساندهم ما تمتلكه البحرين من بنية تحتية 

صحية قوية ومتطورة عملت على تعزيز مكانة البحرين ورؤيتها المستقبلية في 
سبيل االرتقاء بالمنظومة الصحية.

عبدعلي الغسرة

tariq@cogir.org 
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القيد: ١٢٤٦٣١ - التاريخ:  ٢٢-2020-06
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن  وقم )٩٠٣٧٦(لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ساتون سيرفيزس إنترناشونال ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســيد 
ماهــر محمــد علــي ســلمان شــهاب نيابــة عــن الســادة اصحــاب شــركة ســاتون ســيرفيزس 
إنترناشونال ذ.م.م ، المسجلة بموجب القيد رقم ١٢٤٦٣١، طالبين تغيير اإلسم التجاري 

من شركة ساتون سيرفيزس إنترناشونال ذ.م.م
SUTTON SERVICES INTERNATIONAL COMPANY WLL

الى شركة آركاي أم إنتجريند سيرفيرس ذ.م.م
RKM INTEGRATED SERVICES COMPANY W.L.L

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 
عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ: 18 /يونيو/ 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
) CR2020-87992 ) طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم السجل : 63958-1

اسم التاجر : فاطمه علي منصور حسن ناصر

االسم التجاري الحالي: دانات لمقاوالت الديكور

االسم التجاري المطلوب : آي دو للمقاوالت

التاريخ: 21 /يونيو/ 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
) CR2020-91512 ) طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم السجل : 124826 - 2
اسم التاجر :  السيد هاشم امين حسين محمد شبر

االسم التجاري الحالي: بو امين لخدمات الدعم لالعمال  
االسم التجاري المطلوب: مغسلة ابو امين لتغسيل وتلميع السيارات

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة دار النبأ للصحافة والنشر ش.م.ب مقفلة

سجل تجاري رقم 64574

بناء على قرار المســاهمين في شــركة دار النبأ للصحافة والنشــر ش.م.ب مقفلة  
المســجلة علــى قيــد رقــم 64574 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد 
/ نبيــل الســاعي محاســبون قانونيــون  مصفيــا للشــركة. بهــذا يعلــن المصفي أن 
ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية 
البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم ) 21 ( لعــام 2001 ، وعمال بنص المادة 
335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، وذلك على اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: نبيل الساعي محاسبون قانونيون  

  NABILSAI@BATELCO.COM.BH )973 +(  :تلفون

القيد: 132888 التاريخ: 21/6/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة التسجيل
إعالن رقم )111( لسنة 2020 

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد/ عبــد هللا عبــد القــادر مالك شــركة صالون أحمد ســتار للرجــال ش.ش.و 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 132888، طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة 

المذكورة إلى شركة تضامن برأسمال
وقدره 2500 دينار، بين كل من:

1. عبد هللا عبد القادر. 
2. يونس مياه رب مياه. 

3. علم مجفور. 
4. جبل احمد سراج الدين.

التاريخ : 18/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
إعالن رقم  ) 2020-90431(
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدناه : حبصة حبيب هللا عطا الفضيل  بتحويل المحل التجاري 
التالي إلى  سلمى خلف هللا قسم هللا محمود شيخ  

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

38344464
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 أصدر رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء المستشار عبدهللا حسن البوعينين، قراًرا بتشكيل المحاكم خالل العام القضائي 
المقبل 2020 - 2021، والذي يبدأ العمل به اعتباًرا من يوم الخميس الموافق 16 يوليو المقبل؛ وذلك بعد إلغاء اإلجازة القضائية لجميع المحاكم 
ــا فــي قــرار ســابق، والتــي كانــت مدتهــا ال تقل عن شــهر ونصف ســنويا، ومن بين أبــرز التعديالت هي تخصيــص محكمة كبــرى مدنية وأخرى  نهائيًّ
استئنافية فضال عن التمييز، لنظر المنازعات اإليجارية بدال من لجنتي المنازعات اإليجارية الملغى تشكيلهما وفق قانون إيجار العقارات الجديد، 

فضال عن استمرار غياب العنصر النسائي ضمن تشكيل محاكم االستئناف العليا المدنية والكبرى االستئنافية.

 ويتبيـــن مـــن خالل القرار رقم )15( لســـنة 
التعديـــالت  أبـــرز  ضمـــن  مـــن  أن   2020
بتشـــكيل المحاكـــم هو اســـتحداث مكتب 
فنـــي مخصـــص لمكتـــب رئيـــس محكمـــة 
أحمـــد  برئاســـة  قاضييـــن  يضـــم  التمييـــز 
القاضي وعضوية جواهر العبدالرحمن، إذ 
اختص القرار دائرة رئيس محكمة التمييز 
)الدائـــرة األولـــى( بنظر الطعـــون التجارية 
واإلدارية واإليجارية تقاسمهم مع الدائرة 
لذلـــك  باإلضافـــة  تنظـــر  التـــي  السادســـة 
فـــي الطعـــون التجاريـــة، فضالً عـــن زيادة 
أعضـــاء المكتـــب الفنـــي التابـــع لمحكمـــة 
التمييز بشـــكل عام مـــن 10 إلى 14 عضًوا 
بينهـــم رئيس المكتب القاضـــي عبدالعزيز 

فرحات.

 فيما تم إضافة عضوين جديدين لمكتب 
اإلشـــراف القضائي، والمالحـــظ بينهما هو 
إضافـــة القاضي الشـــيخ د. فريـــد المفتاح 
لعضويـــة المكتـــب، فيمـــا لـــم يكـــن يوجـــد 
ســـابًقا أي تمثيـــل للقضاء الشـــرعي ضمن 
مكتب اإلشراف القضائي، واحتفظ وكيل 
محكمـــة التمييـــز المستشـــار عبدالرحمـــن 
الســـيد برئاســـة إدارة التفتيـــش القضائي 

والتي تضم عدد 4 أعضاء آخرين.
وأضـــاف القـــرار محكمـــة اســـتئناف عليـــا 
السادســـة،  الدائـــرة  مدنيـــة جديـــدة هـــي 
برئاســـة القاضـــي صالح القطان، تتقاســـم 
نظـــر  فـــي  الثانيـــة  الدائـــرة  مـــع  عملهـــا 
الدعـــاوى المدنية والتجاريـــة المحالة من 
محكمـــة التمييـــز مناصفـــة بينهمـــا، فضال 

جميـــع  اســـتئناف  فـــي  اختصاصهـــا  عـــن 
األحـــكام اإليجارية الصـــادرة عن المحاكم 
الكبـــرى المدنيـــة، بعد أن تـــم إلغاء لجنتي 
المنازعـــات اإليجاريـــة وفق قانـــون إيجار 

العقارات رقم 13 لسنة 2020.
وأنشـــأ القرار أيًضـــا محكمة كبـــرى مدنية 
بالمنازعـــات  مختصـــة  جديـــدة،  تاســـعة 
الناشـــئة عـــن تطبيـــق قانـــون  اإليجاريـــة 
إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم )27( 
لســـنة 2014 وتعديالته، برئاســـة القاضي 
حســـين عبـــاس األمـــر وعضويـــة 3 قضاة 
آخريـــن، إذ نص القرار في مادته العاشـــرة 
المنازعـــات  لجنتـــي  قضايـــا  تحـــال  بـــأن 
االيجاريـــة الـــى المحكمة الكبـــرى المدنية 

التاسعة المستحدثة.

كمـــا تـــم زيـــادة عمـــل االســـتئناف العليـــا 
الثانيـــة بنســـبة 10 % فقـــط، لتنظـــر فـــي 
وباقـــي  االســـتئناف  دعـــاوى  مـــن   %  40
الدعـــاوى تنظرها الدائـــرة الثالثة التي تم 
تخفيـــض نســـبة عملها بهذا الشـــأن، فضال 
عن اختصاص األخيرة بجميع استئنافات 
األحـــكام اإليجاريـــة المحالـــة مـــن محاكم 

التمييز.
ويالحـــظ كذلـــك أنـــه تـــم تخفيـــض عـــدد 

دوائـــر المحاكـــم الكبـــرى االســـتئنافية من 
ثالث إلى اثنتين فقط، تتقاسمان األعمال 
كل حســـب اختصاصـــه الوارد فـــي المادة 

السابعة.
وحـــدد البوعينيـــن عمل المحكمـــة الكبرى 
بـــأن  )الدائـــرة اإلداريـــة(  المدنيـــة األولـــى 
مـــن   %  30 بنظـــر  مختصـــة  أصبحـــت 
الدعـــاوى التي تفوق قيمتها 30 ألف دينار 
فـــي  القيمـــة،  الدعـــاوى غيـــر معلومـــة  أو 
حيـــن كانـــت تنظـــر ســـابقا فـــي 20 % من 
جميع أنـــواع القضايـــا المدنيـــة، باإلضافة 
إلـــى اختصاصهـــا المعتـــاد بقضايـــا الدولة 
بمختلـــف وزاراتها ومؤسســـاتها وهيئاتها 
العامـــة وإداراتهـــا، واختصاصـــات أخـــرى 

سابقة.
وُعّين القاضي عبدالعزيز شـــويطر رئيًســـا 
خلفـــا  التجاريـــة  الدعـــوى  إدارة  لمكتـــب 
تـــم  العبدرحمـــن، فيمـــا  للقاضـــي جواهـــر 
زيـــادة عـــدد المحاكـــم الصغـــرى المدنيـــة 
مـــن 7 إلـــى 9 محاكـــم، وأصبحـــت الدائرة 
األولـــى فيهـــم مختصـــة بدعـــاوى هيئـــات 
الفـــرز أو التـــي يكـــون أحد طرفيهـــا جهاز 

فضـــالً  العقـــاري،  والتســـجيل  المســـاحة 
عـــن 40 % مـــن الدعـــاوى المدنيـــة، والتي 
تتقاســـمها مع الدائرتين الثالثة بنســـبة 20 
% والثامنة بنسبة 40 %، وباقي المحاكم 
لها اختصاصات مختلفة في نظر الدعاوى 

المدنية والتجارية وكذلك المستعجلة.
الجدير بالذكر أن المجلس األعلى للقضاء 
التعديـــالت  مـــن  الحزمـــة  هـــذه  أجـــرى 
فـــي المحاكـــم؛ وذلـــك لتســـريع إجـــراءات 
التقاضـــي وتحقيق العدالـــة الناجزة، منها 
الفصـــل في الدعـــاوى في مـــدة ال تتجاوز 
القضائيـــة  اإلجـــازة  أشـــهر، وإلغـــاء  ســـتة 
بدرجاتهـــا  المحاكـــم  لجميـــع  الســـنوية 
واالســـتمرار في العمل في المحاكم طوال 
العـــام كمبـــادرة تطويريـــة لعمـــل المحاكم 

وإعادة تنظيمها.
وبنـــاًء علـــى صـــدور تعديل قانـــون إيجار 
تـــم   ،2020 لســـنة   13 رقـــم  العقـــارات 
تخصيص محكمة كبـــرى مدنية ومحكمة 
االســـتئناف العليا ومحكمـــة التمييز للنظر 

في الدعاوى اإليجارية.

عبدالله البوعينين

إصدار تشكيل المحاكم الجديد والعمل به منتصف يوليو
ــزة ــاجـ ــنـ ــة الـ ــ ــدال ــ ــع ــ ــق ال ــيـ ــقـ ــحـ ــي وتـ ــاضـ ــقـ ــتـ ــع بــــــإجــــــراءات الـ ــريـ ــسـ ــتـ الـ

يوسف محمد: حاصرنا إساءات وسائل التواصل في أزمة “كورونا”
ــف” ــيـ ــلـ والـ ــر  ــضـ ــخـ الـ وأم  فـــــــأرة  “نــــقــــرة  ــن  ــيـ بـ ــي”  ــ ــم ــ ــرق ــ ال “اإلعــــــــــام  مــلــتــقــى 

وضع مدير إدارة وســـائل التواصل بوزارة 
شـــؤون اإلعـــالم يوســـف محمـــد تصـــّوًرا 
جمياًل ومختصًرا عن المســـؤولية المهنية 
والوطنيـــة لإلعـــالم الرقمي باإلشـــارة إلى 
كلمات الســـالم الملكـــي البحريني بثالثية 
والشـــريعة  العروبـــة  نهـــج  علـــى  ”قامـــت 
نطاقـــان  والشـــريعة  فالعروبـــة  والقيـــم”، 
معروفـــان، لكـــن “مفـــردة القيم” هـــي قيم 
اإلنســـان البحرينـــي اإلنســـانية والدينيـــة 
والوطنية، وهي قيم منهاج حياة المواطن 
البحرينـــي وهي ذات الســـمات التي تربط 
“المواطـــن التقليـــدي والمواطـــن الرقمي”، 
ليتميز على صعيد حـــب الوطن والحفاظ 
عليه واحترام القوانين واألنظمة والناس 

والوقت والعمل وكل قيمة وطنية.

التحول الرقمي الدراماتيكي

والوطنيـــة  المهنيـــة  “المســـؤولية  محـــور 
لإلعالم الرقمي” هـــو المحور الذي تحدث 
فيه يوسف محمد ظهر أمس االثنين  في 
ملتقـــى الجامعـــة الخليجيـــة االفتراضـــي 
أدارتـــه  والـــذي  الرقمـــي،  اإلعـــالم  حـــول 
ايناس الســـلطي وتحدث فيه المتخصص 

فـــي التقنيـــات الســـمعية والبصريـــة مـــن 
الجزائـــر حميد بـــن عطية فـــي محور “فن 
كتابـــة المحتـــوى فـــي اإلعـــالم الرقمـــي”، 
فيمـــا تحدثت المحاضرة والمدربة بســـمة 
البنـــاء فـــي محـــور “التســـويق الذاتي عن 
طريق اإلعالم الرقمـــي”. وفي كلمته، قال 
رئيـــس الجامعة مهند المشـــهداني إن هذا 
الملتقى يأتي في ظرف اســـتثنائي نتيجة 
الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة 
يخاطـــب  كونـــه  مهـــم  أنـــه  إال  “كورونـــا”، 
الرقمـــي،  لإلعـــالم  المتحمســـين  الشـــباب 
كما يخاطـــب المهتمين بعمليـــات التحول 

الدراماتيكية في هذا المجال.

أم الخضر والليف وبابا دريا

 ولفت يوسف محمد إلى السؤال المطروح 
انتشـــار وســـائل  “فـــي ظـــل  دائًمـــا وهـــو: 
التواصل االجتماعي وتدفـــق المعلومات، 
بالمســـؤولية؟”،  لاللتـــزام  المطلـــوب  مـــا 
فالنـــاس اليوم تعيش فـــي هاتفها الجوال 
وأصبحـــت حياتنـــا مرهونـــة فـــي الدقيقة 
الواحدة التـــي ننتقل فيها من الواتس أب 
إلـــى تويتر إلى انســـتغرام، ومـــن الصعوبة 

وقـــال  ذلـــك،  كل  عـــن  االســـتغناء  اليـــوم 
مازًحا: في الســـابق، كان تخويف األطفال 
يتم عن طريق تهديدهم ببعض األساطير 
مـــن قبـــل أم الخضـــر والليف أو بابـــا دريا، 
أما اليـــوم، فـــإذا أردت أن “تخوف الطفل” 
قل له بأنك ســـتأخذ هاتفه أو ستقطع عنه 

االنترنت”.
أزمـــة  خـــالل  مهـــم  جانـــب  إلـــى  وذهـــب 
كورونـــا، إذ أشـــار إلـــى أن اإلعـــالم لعـــب 
دوًرا كبيًرا في ســـرعة التعامل والتواصل 
وتوفير المعلومات ومواكبة األحداث أواًل 
بأول وهو ما أســـهم في محاصرة إســـاءة 
اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 
ونشـــر المعلومات المغلوطـــة، وهذا درس 

وتجربـــة علمتنـــا أننـــا كلما كنـــا بالقرب من 
النـــاس وبشـــفافية، كلمـــا قلـــت الشـــائعات 

والتكهنات.

نقرة فأرة ويغادر..

 مـــن جانبه، قدم أســـتاذ اإلعـــالم بالجزائر 
حميد بن عطية في ورقته حول فن كتابة 
محتوى اإلعالم الرقمي، شـــروًحا شـــملت 
الحديث عن الفرق بيـــن اإلعالم التقليدي 
متنوعـــة،  مهنيـــة  وتعريفـــات  والرقمـــي 
ناصًحـــا بأهميـــة االبتـــكار فـــي اســـتخدام 
التقنيات لتقديم محتوى متميز واالبتعاد 
عن الحشو، فمستخدمو النت يتابعون أي 

محتـــوى لمدة تتـــرواح بيـــن 8 و10 ثوان، 
وإن لم تعجبه المادة غادروا “بنقرة فأرة”، 
مشـــيًرا إلـــى أن اإلعـــالم الرقمـــي باندماج 
والصـــوت  والفيديـــو  والصـــورة  النـــص 
يتطلب تبســـيط المعلومات لتصل إلى كل 
مســـتويات المتلقيـــن، مـــن المتعلمين إلى 

غير المتعلمين.

وجود بالعالم االفتراضي

ونصحت المحاضرة بســـمة البنـــاء بالنظر 
إلـــى البحـــث عن التســـويق الذاتـــي، فعلى 
الكبيـــرة  واالهتمامـــات  األولويـــات  قمـــة 
للجمهور في مواقـــع التواصل االجتماعي 

هـــي البحـــث عن متابعيـــن بأعـــداد كبيرة، 
لكـــن مـــن األهمية بمـــكان كتابـــة األهداف 
وتعلـــم  مميـــز  رقمـــي  محتـــوى  وإعـــداد 
أركان التســـويق الذاتي، وقالت: “وجودك 
فـــي العالـــم االفتراضي مهم، فـــإذا بحثت 
عـــن نفســـك فـــي غوغـــل ولم تجد نفســـك 
موجـــوًدا، فهذا يعنـــي أنه ليس لك حضور 

ولن تتمكن من إثبات نفسك”.
وركـــزت البنـــاء علـــى أســـاليب التســـويق 
لجذب المتابعين ومنها تخصيص ميزانية 
األنشـــطة  ونشـــر  الترويجيـــة  لإلعالنـــات 
والسلع والمنتجات في المواقع ذات العدد 
الكبير من المتابعين واالهتمام باستقطاب 

الجمهور من خالل المسابقات والجوائز.
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“األوروبي”: تركيا تستقوي وترسل آالف المقاتلين إلى طرابلس

واشنطن تحث على استئناف “المفاوضات الليبية” فوًرا

اعــتــبــر االتـــحـــاد األوروبــــــــي، أمــس 
االثنين، أن تركيا تستخدم لغة القوة 
المقاتلين  آالف  إرســال  وتستمر في 

إلى ليبيا.
في حين أكد مجلس األمن القومي 
المتحدة  الـــواليـــات  أن  األمــيــركــي، 
العسكري  التصعيد  بــشــدة  تــعــارض 

في ليبيا من جميع األطراف.
ــر الــمــجــلــس فــي تــغــريــدة على  وذكــ
الليبية  األطــــراف  “نــحــث  “تــويــتــر”: 
ــتـــزام بــوقــف إطــــاق الــنــار  عــلــى االلـ

واستئناف المفاوضات على الفور”.
وأضاف “يجب أن نبني على التقدم 
الذي تم إحرازه من خال محادثات 
ومـــبـــادرة   )5   5( الــمــتــحــدة  األمــــم 

القاهرة وعملية برلين”.
ــد مــجــلــس  ــ ــــق، أكـ ــاب ــت ســ ــ ــي وقـ ــ وفـ
يأمل  أنــه  األمــيــركــي  القومي  األمــن 
المصرية  الــســام  مــبــادرة  تــؤدي  أن 
النار  إطــاق  وقــف  إلــى  ليبيا  بشأن 
وعودة  األجنبية  القوات  وانسحاب 
تقودها  التي  السياسية  المفاوضات 

األمم المتحدة.
وذكر بيان بعثة األمم المتحدة للدعم 
هناك  يكون  أن  يمكن  “ال  ليبيا:  في 
منتصر حقيقي، فقط خسائر فادحة 
بالفعل  عانوا  الذين  وشعبها،  للدولة 
9 سنوات.  بسبب الصراع ألكثر من 
من أجل استئناف المحادثات بشكل 

جدي، يجب إسكات المدافع”.
وحــــث الـــبـــيـــان األطـــــــراف الــلــيــبــيــة 
ــراط بــســرعــة وبــصــورة  ــخـ عــلــى “االنـ
العسكرية  الــمــحــادثــات  فــي  ــنــاءة”  ب
المتحدة  األمــم  فيها  توسطت  التي 
دائم  التفاق  التوصل  إلــى  والرامية 
ــاق الــــنــــار، “مــصــحــوبــا  ــ ــوقـــف إطــ لـ
لحظر  واالحــتــرام  الــصــارم  بالتنفيذ 
األسلحة الذي جددته األمم المتحدة 

أخيرا على ليبيا”.
الــمــتــحــدة “إن أكــثــر  ــم  وقـــالـــت األمــ
األيــام  نزحوا في  ليبي  ألــف   16 من 

األخــيــرة مــن جـــراء أحـــدث جــوالت 
ــي بــلــدة  ــعــاصــمــة وفــ الــقــتــال فـــي ال
تــرهــونــة الــواقــعــة عــلــى مــســافــة 72 

كيلومترا جنوب شرق العاصمة”.
ــد عـــبـــرت عن  ــت واشـــنـــطـــن قـ ــانـ وكـ
التي  المصرية  بــالــمــبــادرة  ترحيبها 
تـــهـــدف إلـــــى وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار 
العملية  ــــاق  إطـ فـــي  والـــمـــســـاعـــدة 

السياسية.
األعلى  الممثل  دعا  آخــر،  جانب  من 
في  واألمــنــيــة  الــخــارجــيــة  للسياسة 
بوريل،  جوزيف  ــي  األوروبـ االتــحــاد 
للتوصل إلى وقف للنار بين األطراف 
 ،5  5 محادثات  واستئناف  الليبية، 
مسار  يواجه  االتحاد  أن  اعتبر  كما 
وتركيا  روســيــا  بين  جــديــدا  أســتــانــا 
في ليبيا هذه المرة إذ تشتركان في 

المصالح، وفق تعبيره.
إلى ذلك، شدد االتحاد على ضرورة 
األوروبــي  العسكري  الــوجــود  تعزيز 
أمن  لحماية  اإلفريقي  الساحل  في 

أوروبا.
ــمــتــحــدث الــرســمــي  ــال ال بــــــدوره، قــ
مؤتمر  فــي  ســتــانــو  بيتر  ــي  ــ األوروبـ

األطـــراف  “نــدعــو  تفاعلي  صحافي 
الليبية  األزمة  في  الفعالة  اإلقليمية 
إلى خفض التصعيد وتشجيع جهود 

المفاوضات”.
وأضــــاف “لــيــبــيــا لــيــســت فــي حاجة 
والــتــدخــات  التصعيد  مــن  لــلــمــزيــد 

الخارجية تؤجج النزاع”.
ــر  ــ ــد وزي عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أكـــ
خارجية ألمانيا هايكو ماس، لنظيره 
ــي، فــي زيــــارة لــمــقــر عملية  اإليــطــال
السفن  )لــمــراقــبــة حــركــة  “ايــريــنــي” 
الــمــتــوســط( بحسب  والـــســـاح فـــي 
االثنين،  أمــس  الخارجية  أفــادت  ما 
مهم  لليبيا  الــســاح  وصــول  منع  أن 
أللمانيا وإيطاليا، مضيًفا “لهذا نحتاج 
المزيد من المساهمات الطموحة من 

جانب دول االتحاد األوروبي”.
الليبي،  الملف  جانب  إلــى  أنــه  يذكر 
تتعدد الملفات والقضايا التي تصعد 
الــخــاف بــيــن أنــقــرة واالتـــحـــاد، من 
المتوسط  فــي  النفط  عــن  التنقيب 
ملف  إلى  وقبرص،  اليونان  ومسألة 
ــذي وتـــر لــســنــوات تلك  الــاجــئــيــن الـ

العاقات.

واألســبــوع الــمــاضــي، اتــهــم االتــحــاد 
األوروبـــــــــي تـــركـــيـــا بــعــرقــلــة عــمــلــة 

“إيرني”.
في  ومسؤولون  دبلوماسيون  وأكــد 
ــاء الــمــاضــي قبيل  ــعـ بــروكــســل األربـ
اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو أن 
تركيا تعرقل مساعي االتحاد لتأمين 
مـــســـاعـــدة حــلــف شـــمـــال األطــلــســي 
البحر  األوروبــي في  االتحاد  لعملية 
لفرض  الرامية  )إيــرنــي(،  المتوسط 
التي  ليبيا  على  أممي  أسلحة  حظر 

مزقها الصراع.
امتعاضها  في حينه،  فرنسا  وأبــدت 
من التصرفات التركية التي وصفتها 
الــمــتــوســط، داعية  بــالــعــدوانــيــة فــي 
“األطلسي” إلى التحرك من أجل صد 

تلك األفعال.
الفرنسية  الجيوش  وزارة  وأعلنت 
أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة 
للحلف األطلسي في البحر المتوسط 
ــي  ــدوانـ ــًرا لــعــمــل “عـ ــيــ تــعــرضــت أخــ
للغاية” من قبل زوارق تركية، منددة 
شريك  مع  الخطورة”  “بالغة  بمسألة 

أطلسي.

عواصم ـ وكاالت

أنقرة ـ وكاالت

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها، في مواجهات مع متمردين 
أكراد شمالي العراق، بعد أن شنت أنقرة األسبوع الماضي هجوما بريا أطلقت 

عليه اسم “عملية مخلب النمر” ضد حزب العمال الكردستاني.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن “جنديا جرح خال مواجهات في منطقة 

عملية مخلب النمر” وقضى الحقا في المستشفى.
ولم تحّدد الوزارة موقع المواجهة، في حين أن الجندي هو الثاني الذي يقتل 

بعد مصرع جندي أول الجمعة.
العمال  حــزب  مخابئ  تستهدف  عمليات  باستمرار  التركية  الــقــوات  وتشّن 

الكردستاني جنوب شرقي تركيا وقواعده الخلفية في العراق.
أنقرة  وتصنفه   ،1984 منذ  التركية  الــدولــة  ضــد  تــمــردا  الــحــزب  ويــخــوض 

وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. 
في هذا الوقت، قتل 5 مدنيين في غارات جوية تركية شمال العراق، وفق ما 

أفاد مسؤولون محليون، الجمعة، وتقدمت بغداد باحتجاج رسمي.

عملية “مخلب النمر”.. مقتل جندي تركي في العراق

رام اهلل ـ أ ف ب

ــر  ــتــحــري ــظــمــة ال أعـــلـــن أمـــيـــن ســــر مــن
الــفــلــســطــيــنــيــة صــائــب عــريــقــات أمــس 
ائتافا  الفلسطينيين  لــدى  أن  االثنين 
ــد خــطــة  192 دولــــــة ضــ يـــضـــم  ــا  ــ ــي ــ دول
اسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية 
لدينا  “أصبح  عريقات  وقــال  المحتلة.  
ــرار  ــد قـ ــاف دولـــــي كــبــيــر ضـ ــتـ ائـ االن 
اســرائــيــل بــضــم مــنــاطــق فــي االراضـــي 
ــة، وخــصــوصــا  ــل ــمــحــت الــفــلــســطــيــنــيــة ال
الغربية  الضفة  شــرق  االردن  غــور  فــي 
الفاصل  لــلــجــدار  الــمــحــاذيــة  والــمــنــاطــق 
أن  عريقات  وأوضــح  الغرب”.  جهة  من 
أوالً  العربية  المجموعة  “االئتاف يضم 
والمجموعة  االنحياز  عــدم  ومجموعة 

ويتخوف  ــة”.  ــيــ ــ واالوروب االفــريــقــيــة 
الفلسطينيون من تنفيذ رئيس 

ــي  ــلـ ــيـ ــرائـ الـــــــــــوزراء اإلسـ
خطة  نتنياهو  بنيامين 
ضـــــم الـــمـــســـتـــوطـــنـــات 

اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة 
ومنطقة غور األردن االستراتيجية التي 
الغربية.  الــضــفــة  مــســاحــة  ثــلــث  تشكل 
المتوقع أن تقوم إسرائيل بتنفيذ  ومن 
يوليو  بــدًءا من األول من  الضم  عملية 
“ال أحد ضد  المقبل.  وأضــاف عريقات 
إسرائيل  إال  الضم  مع  أو  االئتاف  هذا 
والفلسطينيون  الــمــتــحــدة.  والـــواليـــات 
ــدول  ــ ــذه ال ــع هــ ــاورات مـ ــشــ ــرون مــ ــجـ يـ
والــمــجــمــوعــات لــعــقــد اجــتــمــاع لــهــا في 
في  الــمــتــحــدة  لــامــم  الــعــامــة  الجمعية 
مجلس  “أن  إلى  ولفت  المقبلة”.  األيــام 
األمن الدولي سينعقد غدا االربعاء في 
فلسطين  دولـــة  مــن  بطلب  يــونــيــو،   24
لمناقشة قرار إسرائيل بالضم”. واعتبر 
للقانون  الضم هو ضرب  قــرار  “أن 
عدا  الدولية  وللشرعية  الدولي 
ممنهج من  تــدمــيــر  أنـــه  عــن 

اسرائيل لعملية السام”.

عريقات: 192 دولة ضد قرار الضم اإلسرائيلي

دبي - العربية.نت

كــشــفــت تــســجــيــات مــســّربــة لــلــقــاء بين 
تركيا  إلــى  ــهــارب  ال التكفيري  الكويتي 
الراحل  الليبي  والزعيم  المطيري  حاكم 
معمر القذافي، عن وجود أجندة إخوانية 
مشتركة عمل عليها الطرفان، بهدف نشر 
العربية بصفة عامة  الدول  الفوضى في 
والخليجية بصفة خاصة. وفي التسجيل 
الذي نشره المعارض القطري خالد الهيل 
يبدو  ما  يوثق على  والــذي  السبت،  يــوم 
هناك  أن  الطرفين، ظهر  لقاء يجمع  أول 
طرفا تنظيميا ثالثا رشح حاكم المطيري 
التكفيري  الــكــويــتــي  وعـــرض  لــلــقــذافــي. 
ــقــاء مع  ــل ــا، خــــال ال ــركــي ــــى ت الـــهـــارب إل
لهذا  لانضمام  ووالءه  أجندته  القذافي، 
من  الــقــذافــي  طلب  حين  فــي  التنظيم. 
استغال  التسجيل،  بحسب  المطيري 
الوضع القائم في العراق لنشر العنف في 
والعمل  والبحرين،  والكويت  السعودية 

سرًا مع شبان عراقيين وقبيلة مطير.
كــمــا طــلــب الــلــعــب عــلــى وتـــر الــطــائــفــيــة 
بــاســتــخــدام ورقـــة الــشــيــعــة لــبــث العنف 
فـــي الــمــمــلــكــة. يــشــار إلـــى أن الــمــطــيــري 
يتبنى أفكار جماعة اإلخوان، ويعد أحد 
ــذي ورد اسمه ضمن  ال ــاب  داعــمــي اإلرهـ
مصر  عنها  أعلنت  التي  ــاب  اإلرهـ قائمة 

عام  والبحرين  واإلمــــارات  والــســعــوديــة 
األمين  بأنه  نفسه  ُيعرف عن  كما   .2017
العام لمؤتمر األمة ومقره تركيا، ورئيس 
حزب األمة غير المعترف به في الكويت 
منذ عام 2005. ويسير على نهج جماعة 
اإلخوان، وال يفوت فرصة إال ويستشهد 
بكتابات عرابيه حسن البنا وسيد قطب.

القذافــي والمطيري هدفا لنشــر العنــف عبر اللعــب بالطائفية
تسجيالت مسربة تكشف مؤامرة إخوانية ضد الخليج

دبي ـ وكاالت

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
تــيــدروس أدهـــانـــوم غــبــريــســوس، أمــس 
اإلثنين، من أن فيروس كورونا المستجد 
ال يزال يتسارع حول العالم، متوقعا أن 
واالجتماعية  واالقتصادية  آثــاره  تــدوم 

لعقود.
نظمته  الفيديو  عبر  منتدى  فــي  وقـــال 
ــلـــى الــصــعــيــد  حــكــومــة مــديــنــة دبــــي “عـ
ــاء يــتــســارع. لقد  ــوب ــزال ال الــعــالــمــي، ال يـ
حالة  مليون  أول  عــن  ــاغ  اإلبـ اســتــغــرق 
3 أشهر، لكن جــرى اإلبــاغ عن  أكثر من 
أيام   8 األخير في غضون  المليون حالة 

فقط”.
وتابع “لكننا نعلم أن الوباء أكثر بكثير من 
أزمة  عبارة عن  انه  أزمــة صحية،  مجرد 
اقتصادية وأزمة اجتماعية، وفي العديد 
من البلدان أزمة سياسية، وستظهر آثاره 
لعقود قادمة”. واعتبر أن وباء “كوفيد - 

19” أثر على كل قطاع، لذا فإن استجابة 
أمر  ككل  والمجتمع  بــأســرهــا  الحكومة 
ولكن  الوباء  لهزيمة  فقط  ليس  أساسي 
للتعافي. وخلفت الجائحة 465,300 وفاة 
على األقل في أنحاء العالم منذ أن ظهر 
ديسمبر  في  المستجد  كــورونــا  فيروس 
إلى  استنادا  تعداد  بحسب  الصين،  في 
مصادر رسمية.  ويتصدر رفع إجراءات 
والمتاجر  المطارات  أغلقت  التي  الحجر 

أعمال دول  والــمــدارس وغيرها، جــدول 
عــــدة مـــتـــضـــررة مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 
العالمية  الصحة  منظمة  لكن  المستجد، 
حـــذرت مــن أن ذلـــك يــدخــل الــعــالــم في 
إلى  غبريسوس  ودعــا  خطيرة”.  “مرحلة 
مع  للتعامل  ومــوحــدة  سريعة  استجابة 
لمواجهة  أكبر  بشكل  واالستعداد  الوباء 
أمراض أخرى قد تهدد مايين البشر في 

المستقبل.

متوقعــة أن تدوم آثاره واالقتصاديــة واالجتماعية لعقود
“الصحة العالمية” تحذر: فيروس كورونا في تسارع

القاهرة ـ وكاالت

المصرية،  الــخــارجــيــة  وزارة  علقت 
أمـــس االثــنــيــن، عــلــى حــديــث وزيـــر 
الخارجية اإلثيوبي غيدو أندارغاشو 
بشأن دوافع لجوء مصر إلى مجلس 
التفاوض  من  هروبا  باعتباره  األمــن 

بشأن سد النهضة اإلثيوبي.
ــمــصــري  ــر الـــخـــارجـــيـــة ال ــ ــ ــد وزي ــ ــ وأك
الدائم  بــاده  استعداد  شكري  سامح 
ــل الــتــوصــل إلــى  ــتــفــاوض مـــن أجــ ــل ل
اتفاق يحقق مصالح الجميع، متحديا 
فورا  المفاوضات  باستئناف  إثيوبيا 
ــزام بــتــعــهــداتــهــا  ــ ــت ــ ــال إعــانــهــا االل حــ
للسد  ــادي  اأُلحـ الملء  بعدم  الدولية 

الضخم.
انخرطت  مصر  إن  شــكــري:  ــال  وقـ

نية  بحسن  المفاوضات  فــي 
ــدار عــقــد كــامــل،  عــلــى مــ

“مــوضــحــا االســتــعــداد 
ــتـــفـــاوض  ــلـ الــــــدائــــــم لـ

يحقق  اتفاق  إلــى  التوصل  أجــل  من 
مصالح الجميع”.

ــه شـــكـــري “الـــتـــحـــدي إلثــيــوبــيــا  ــ ووجـ
بــاســتــئــنــاف الــمــفــاوضــات فـــورا حــال 
الدولية  بتعهداتها  االلــتــزام  إعانها 
ــعــــدم الــــمــــلء اأُلحـــــــــــــادي”، وذلــــك  ــ ب
الرسمية  الصفحة  على  جاء  حسبما 

للخارجية المصرية.
مرة  النهضة  سد  محادثات  وتوقفت 
أخـــرى، األربــعــاء الــمــاضــي، لكن هذه 
من  فقط  أسبوعين  نحو  قبل  الــمــرة 
ــزان السد  ــمــلء خــ الــبــدء الــمــتــوقــع ل
مليارات   4 تكلفته  تبلغ  الــذي  الكبير 
دوالر ويتم بناؤه قرب حدود إثيوبيا 

مع السودان.
وهذا السد هو المحور الرئيس 
ــي مــســعــى إثـــيـــوبـــيـــا ألن  فــ
ــلــد مــصــّدر  تـــكـــون أكـــبـــر ب

للطاقة في إفريقيا.

مصر ترد على إثيوبيا وتؤكد استعدادها للتفاوض
كارولينا الشمالية ـ أ ب

قتا  شــخــصــيــن  إن  الـــشـــرطـــة  قـــالـــت 
نار  وأصيب سبعة آخــرون في إطاق 
ــة كارولينا  أكــبــر مــديــنــة فــي واليـ فــي 
صباح  مــن  مبكر  وقــت  فــي  الشمالية 

االثنين.
وكــانــت شــرطــة مدينة شــارلــوت، في 
على  غــردت  الشمالية،  كارولينا  واليــة 
مكان  فــي  شخص  بمقتل  أوال  تويتر 
الحادث، وإصابة عدد آخر في إطاق 
نـــار، لكن نــائــب قــائــد شــرطــة شــارلــوت 
ــبــورغ، جـــونـــي جــيــنــيــنــغــز، قــال  ــن مــكــل
للصحفيين فيما بعد إنه تم التأكد من 

مقتل شخصين.
ســيــارات  أن  أيــًضــا  جينينغز  وأضـــاف 

آخرين  أشخاص  بخمسة  اصطدمت 
بـــعـــد إطــــــــاق الـــــنـــــار، وفـــقـــا 

لألسوشيتد برس.
إلى  الشرطة  وأشـــارت 
الـــنـــار وقــع  ــاق  أن إطــ

فــي شمالي  فـــورد  بيتس  طــريــق  فــي 
شارلوت.

ــة أســوشــيــيــتــد بـــرس أن  ــرت وكــال وذكــ
على  شخص  أي  تحتجز  لم  السلطات 
صلة بواقعة إطاق النار حتى الساعة.

وليس هناك دالئل على أن إطاق النار 
اليوم له صلة باالحتجاجات المستمرة 
ــركـــي األعــــــزل من  ــيـ عــلــى مــقــتــل األمـ
رهن  وهو  فلويد  إفريقي جورج  أصل 
مينيابوليس  مدينة  شــرطــة  احــتــجــاز 

الشهر الماضي.
األحــد،  منيابوليس،  مدينة  وشــهــدت 
إطاق  في   11 وإصابة  شخص  مقتل 
ــك بــيــوم، ُقــتــل شخص  ــار. وقــبــل ذلـ ــ ن
ــر بــجــروح  بـــالـــرصـــاص وأصـــيـــب آخــ
خطير في منطقة “بدون شرطة” 
مدينة  في  متظاهرون  أقامها 
ــاد  ــا أفـ ســـيـــاتـــل، بــحــســب مـ

مسؤولون.

قتيالن وجرحى بإطالق نار في نورث كارولينا

فرنسا تعيد 10 
أطفال من سوريا

باريس ـ أ ف ب

أنه تمت إعادة  أعلنت فرنسا، أمس اإلثنين، 
10 أطفال من أبناء الفرنسيين الذين التحقوا 
مخيمات  فــي  والمحتجزين  داعــش  بتنظيم 
للسيطرة  الخاضعة  الــمــواقــع  فــي  للنازحين 
ــت وزارة  ــحــ ــا. وأوضــ ــ ــوري فـــي ســ ــة  ــرديـ ــكـ الـ
الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أن األطفال 
العشرة أعيدوا إلى فرنسا ليل األحد االثنين. 
ــرت فــي الــبــيــان “قــامــت فــرنــســا بــإعــادة  وذكــ
أو  أيتام  أو  قصر  هم  فرنسيين  أبناء  عشرة 
يعيشون  كانوا  إنسانية  حــاالت  من  يعانون 

في مخيمات في شمال شرقي سوريا”.

تسريب للقذافي والمطيري يكشف مؤامرة إخوانية ضد الخليج

الواليات المتحدة تعارض بشدة التصعيد العسكري في ليبيا

الصحة العالمية مجددا: ال تنخدعوا.. كورونا مازال خطرا



فريق  قيادة  تولى  الــذي  المراغي  خالد  الوطني  المدرب  أشــار 
الدير األول لكرة اليد حتى ما قبل توقف األنشطة لوباء كورونا، 
الوجيزة  الفترة  خالل  قدمه  عما  سعيدة  كانت  اإلدارة  أن  إلى 

التي قضاها.
 وقال المراغي في تصريح لـ “البالد سبورت” لقد دّربت الفريق 
الدرجة  لــدوري  التمهيدي  للدور  مباريات  ثالث  آخر  في  األول 
األولى، فزنا في واحدة وخسرنا في مثلها وتعادلنا في واحدة، 
وبحسب الكالم الذي سمعته فإن الدير أبدى سعادته للعمل الذي 

ُقدم في تلك الفترة.
 وحول المرحلة المقبلة الستئناف مسابقات اليد، بين المراغي 
في  الدير  من سيقود  هو  كــان  ما  إذا  تماًما  يجهل مصيره  أنــه 
المباريات المقبلة لالستئناف أم المدرب الجديد الذي تم التعاقد 
إدارة  ِقبل  من  اتصال  أي  على  يتحصل  لم  كونه  مــؤخــًرا،  معه 
نادي الدير خالل الفترة الماضية. موضًحا أن تجربته مع الدير 
تعتبر مفيدة له وتعزز من خبرته في مجال التدريب رغم قصر 
أكد  الــجــديــد،  للموسم  عـــروض  على  تحصل  إذ  وعــمــا  عمرها. 

المراغي إلى أنه لم يتحصل على أي عرض حتى هذه اللحظة.

أكــد أنه لــم يتحصل علــى أية عــروض للموســم الجديد
المراغي: االتصاالت مقطوعة مع نادي الدير

قال رئيس نادي النبيه صالح صادق 
درويش إن انتخابات النادي ستجرى 
ــعــام الــقــادم  فــي شــهــر أكــتــوبــر مــن ال

2021 ولن تقام هذا العام.
وأضــاف درويــش لـ “الــبــالد سبورت” 
عمومية  جمعية  سيعقد  الــنــادي  أن 
عادية سنوية بشهر أغسطس المقبل 
مــن الــعــام الـــجـــاري بــنــاء عــلــى قــرار 
ولن  والرياضة  الشباب  وزارة شئون 

يصاحبها إجراء انتخابات إطالًقا.
يسعى  صالح  النبيه  نــادي  أن  وأكــد 
ــن أجــل  ــاد مـ ــجـ ــعــمــل الـ ــة ال ــمــواصــل ل
ــرة الـــطـــائـــرة  ــكــ ــ االرتـــــقـــــاء بـــفـــرق ال
باعتبارها اللعبة األساسية في النادي 
الحالية  االنتخابية  الـــدورة  وإكــمــال 
ــازات  ــجــ ــ بــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مـــن اإلن
بعدما  العمرية  الفئات  مستوى  على 

ــالل الــمــوســم الــحــالــي  تــراجــعــت خــ
مقارنة بالموسم الماضي.

 وأضاف درويش أن الميزانية تشكل 
تحّدًيا كبيًرا بالنسبة لمجلس اإلدارة 
وتسيير  اللعبة  بمتطلبات  لــلــوفــاء 
ــهــا مـــن رواتــــــب وتــجــهــيــزات  شــئــون

ومــصــروفــات أخــــرى، ولــكــن الــنــادي 
مع  التكيف  أجل  من  جاهدا  سيعمل 
أن  إلــى  النظر  الفــًتــا  الحالي،  الــواقــع 
الماضي  الموسم  فــي  حصل  الــنــادي 
الــتــفــوق والتي  كــأس  مــكــافــآت  على 
ببعض  للوفاء  كثيًرا  النادي  خدمت 
ا  التزاماته وأن غياب ذلك المبلغ حاليًّ
سيضاعف من حجم المسئولية على 

النادي.
 ولدى سؤالنا إياه عما إذا كان النادي 
ــا، أوضــح  يملك مــشــروًعــا اســتــثــمــاريًّ
درويش أن النادي ليس لديه مساحة 
استثماري  مشروع  إلقامة  أمــالك  أو 
الرياضية  الصالة  بتأجير  يقوم  وهو 
ــرى لــلــعــبــة الــتــايــكــونــدو  ــ ــة أخـ ــاعـ وقـ
التشغيلية  النفقات  بعض  وهي تسد 

البسيطة.

درويش: ال نملــك اســتثمارات والميزانية تشــكل تحديا
انتخابات النبيه صالح في 2021
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أعلــن نــادي المالكيــة عن عــودة التدريبــات الرياضيــة للفريق 
األول لكــرة القــدم؛ الســتئناف مــا تبقــى مــن منافســات علــى 

صعيد الموسم الرياضي الجاري.

وصــــــــــرح رئـــيـــس 
جـــــــهـــــــاز كــــــرة 

بالنادي  القدم 
أمير  ســلــمــان 
عــــــــودة  أن 
الـــتـــدريـــبـــات 

لـــقـــطـــاع كـــرة 
ــقــــدم ســتــعــود  ــ ال

يـــــــــــوم األربــــــــعــــــــاء 
الموافق 24 يونيو الجاري، 
ــن  ــاريـ ــمـ ــتـ الـ ــكــــون  ــتــ ســ إذ 
الحضور  دون  ومــن  مغلقة 
ــري؛ مــــراعــــاة  ــ ــي ــاهــ ــ ــم ــجــ ــ ال
لــــإجــــراءات االحـــتـــرازيـــة 

وسالمة الجميع.
التدريبات  أن  أمــيــر  وبــيــن 
ــة  ــاعـ ــسـ ــيــــن الـ ــ ــكــــون ب ــتــ ســ
ــرًا حــتــى  ــصــ الـــخـــامـــســـة عــ
الــثــامــنــة والــنــصــف مــســاًء، 

يــقــســم  أن  عــــلــــى 
ــون إلـــى  ــ ــب ــالعــ ــ ال
مــجــمــوعــات؛   6
لضمان تطبيق 
اإلجـــــــــــــراءات 
االحـــــتـــــرازيـــــة 
الـــمـــرســـلـــة مــن 
ــل وزارتـــــــــــي  ــ ــبـ ــ قـ
ــة وشـــــــــؤون  ــ ــحـ ــ ــصـ ــ الـ

الشباب والرياضة.
المالكية  فــريــق  أن  يــذكــر 
الــدرجــة  دوري  فــي  يلعب 
ترتيب  ويــتــصــدر  الــثــانــيــة، 
الفرق برصيد 37 نقطة من 
أصل 14 مباراة لعبها حتى 
مـــا قــبــل تــوقــف األنــشــطــة 
لوباء كورونا، وحقق الفوز 
في 12 مناسبة وتعادل في 

واحدة وخسر في مثلها.

24 يونيو عودة تدريبات المالكية
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ســلمان بن إبراهيم: أهمية وحدة الموقف اآلسيوي في مساندة الملف المشترك

جابر: 55 السن القانوني للتوقف عن التحكيم

دعم ملف أستراليا ونيوزلندا الستضافة مونديال السيدات 2023

17 َحكمة باتحاد الطائرة

أعــلــن رئــيــس االتــحــاد اآلســيــوي لكرة 
االتحاد  لرئيس  األول  النائب  الــقــدم، 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم الــشــيــخ سلمان 
الملف  دعـــم  خليفة  آل  إبــراهــيــم  ــن  ب
الــمــقــدم مــن أســتــرالــيــا ونــيــوزلــنــدا من 
للسيدات  العالم  كأس  استضافة  أجل 

 .2023
الدولي  االتحاد  يقوم مجلس  وسوف 
المضيفة  الــدولــة  باختيار  القدم  لكرة 
في   2023 لــلــســيــدات  ــم  ــعــال ال ــكــأس  ل
يونيو   25 يــوم  يعقد  ــذي  ال االجتماع 
ترشيح  مــلــف  يــتــنــافــس  إذ  الـــجـــاري، 
أستراليا ونيوزلندا مع ملف كولومبيا، 
ــانــي لــكــرة  ــيــاب ــاد ال ــحـ فــيــمــا أعــلــن االتـ
أجل  من  الترشيح  ملف  القدم سحب 

استضافة البطولة.
ــن إبــراهــيــم  ــمــان بـ ــال الــشــيــخ ســل ــ وقـ
اآلســيــوي  االتــحــاد  بــاســم  خليفة:  آل 
ــرة الــقــدم في  ــكــرة الــقــدم وأســــرة كـ ل
ــارة آســيــا، ســوف أقـــوم بــدعــم ملف  قـ
أجل  من  ونيوزيلندا  أستراليا  ترشيح 
استضافة كأس العالم للسيدات 2023، 
دعم  على  أنــنــي سأحصل  واثـــق  وأنـــا 

مجلس  فــي  آسيا  قــارة  ممثلي  جميع 
االتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف: هذا الترشيح يعتبر تاريخًيا؛ 
دولــتــيــن  يــجــمــع  ــذي  ــ الـ األول  ــكــونــه  ل
ــن قـــاريـــيـــن مــخــتــلــفــيــن،  ــاديـ ــحـ مـــن اتـ
ــك مـــع أصــدقــائــنــا وجــيــرانــنــا في  ــ وذل
ملف  فإن  وكذلك  أوقيانوسيا،  اتحاد 
الناحية  مــن  األفــضــل  هــو  الــتــرشــيــح 
ستعرض  التي  الملفات  ضمن  الفنية 
 25 يوم  الدولي  االتحاد  مجلس  على 
يونيو، ويجب أن نعتمد على توصيات 

الخبراء في هذا المجال.
وأوضـــــح أن تــقــريــر تــقــيــيــم االتــحــاد 
الــدولــي لكرة الــقــدم كــان واضــًحــا من 
الرياضية  التحتية  البنية  تميز  خالل 
التي ستسمح لالعبات بتقديم أفضل 
مــســتــوى فــنــي، وتـــتـــوافـــق مـــع قيمة 

البطولة وأهميتها.
 وأكــد رئيس االتــحــاد اآلســيــوي لكرة 
أظهر  الدولي  االتحاد  تقرير  أن  القدم 
البنية التحتية المميزة في كال  جودة 
التجارية  القيمة  إلى  إضافة  البلدين، 

المميزة التي يمكن تحقيقها، وااللتزام 
الذي أكدته حكومتا البلدين في تهيئة 

الظروف المثالية إلنجاح الملف. 
اآلسيوي  االتــحــاد  رئيس  واستعرض 
في  مضيئة  جوانب  عــدة  القدم  لكرة 
بالقول  النيوزلندي   - الملف االسترالي 
الذي  الملف  لهذا  الفريدة  الطبيعة  “إن 
يــجــمــع اتـــحـــاديـــن قـــاريـــيـــن، كــمــا أنــهــا 
فيها  تقام  التي  األولــى  المرة  ستكون 
الكرة  من  الجنوبي  بالنصف  البطولة 
البطولة  هـــذه  مــثــل  إن  إذ  األرضـــيـــة، 
سيكون لها تأثيرا كبيرا بتطوير اللعبة 
في منطقة آسيا والباسيفيك، وبالتالي 
الخيار  يعتبر  الملف  هــذا  اختيار  فــإن 

الوحيد”.
آل  إبراهيم  بــن  سلمان  الشيخ  وأكــد   
خــلــيــفــة أن قــــارة آســيــا أظـــهـــرت في 
الوحدة  روح  الماضية   6 الـــ  السنوات 
الروح  أن تلك  والتضامن، مبدًيا ثقته 
القارة  ممثلي  وحــدة  عبر  ستتواصل 
الدولي  االتحاد  اآلسيوية في مجلس 
ــيــا  ــم مـــلـــف تـــرشـــيـــح أســتــرال ــ فــــي دعـ

ونيوزلندا.

االتـــحـــاد  إدارة  مــجــلــس  عــضــو  أكــــد 
لجنة  رئيس  الطائرة،  للكرة  البحريني 
المسابقات راشد جابر حرص االتحاد 
من  النسائي  بالعنصر  االهــتــمــام  على 
الحكمات واستقطاب أكبر عدد ممكن 

منهن واالهتمام بهن أسوة بالحكام.
بأن   “ “البالد سبورت  لـ  جابر  وأضــاف 

لدى  ا  رسميًّ معتمدة  حكمة   17 هناك 
ــاد مـــا بــيــن مــســتــجــدة ودرجــــة  ــحـ االتـ
بــــإدارة مــبــاريــات  ثــانــيــة وأنــهــن يقمن 
الصغار واألشبال، وأن االتحاد يسعى 
يكفل  بما  منهن  عدد  أكبر  الستقطاب 
تعزيز قاعدته من الحكمات وذلك عبر 
الجديدة  الـــدورات  من  سلسلة  إقامة 
الحكمات  بعض  وترفيع  للمستجدين 
كــورونــا  جائحة  زوال  بعد  الحاليات 

بــالــحــكــمــات  مــشــيــًدا   ،)-19 )كــوفــيــد 
إدارة  فـــي  والـــتـــزامـــهـــن  ــمــعــتــمــدات  ال
المباريات وتطوير قدراتهن باستمرار.

الذين  الحكام  إيــاه عن  ولــدى سؤالنا   
القانوني،  الــســن  تــجــاوز  مــن  اقــتــربــوا 
أوضح جابر بأن آخر حكم وصل سن الـ 
55 وال يمكنه إدارة المباريات الدولية 
حسين  الحكم  هــو  والعالمية  القارية 
الكعبي، وبإمكان األخير إدارة مباريات 

الدوري المحلي والبطوالت الخليجية 
بسن  محكومة  ليست  ألنها  والعربية 
محدد، فيما الزال الحكم الدولي جعفر 
المنافسات  إدارة  على  قــادرا  ابراهيم 
إلى  يصل  لــم  ألنــه  والــقــاريــة  العالمية 

السن القانوني.

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

حسن علي

راشد جابر

 سلمان بن إبراهيم 

حسن عليعلي مجيد

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

شارك عضو المجلس البحريني لأللعاب القتالية رئيس اتحاد 
الجوجيتسو رضا منفردي في ثاني ورشات العمل التثقيفية 
المنشطات  لجنة مكافحة  تنظمها  التي  المنشطات،  لمكافحة 
االتحاد  مــع  مــع  بالتعاون  للجوجيتسو،  اآلســيــوي  بــاالتــحــاد 

البحريني للجوجيتسو عن طريق تقنية االتصال المرئي.
باالتحاد  الطبية  اللجنة  رئــيــس  الــورشــة  هــذه  فــي  وحــاضــر 
لجنة  ورئيسة  بــيــزروكــوف،  رســـالن  للجوجيستو  االســيــوي 
ليلى  للجوجيتسو  االســيــوي  باالتحاد  المنشطات  مكافحة 
كولييفا. وشهدت الورشة مشاركة أعضاء االتحاد البحريني 
والمنتخب  األنـــديـــة  فـــرق  والعـــبـــات  والعــبــي  للجوجيتسو 
والنصف،  الساعة  قرابة  الورشة  مــدة  واستغرقت  الوطني. 
االتحاد  يبذلها  التي  والجهود  المنشطات  مخاطر  وناقشت 
وبيان  التثقيفية  العمل  الـــورش  تنفيذ  فــي  للعبة  اآلســيــوي 
االتحاد  وأنظمة  ولــوائــح  يتناسب  بما  المتبعة،  ــراءات  اإلجــ
الدولي، على الشكل الذي يحافظ على سالمة العبي والعبات 
الجوجيتسو من هذه اآلفة، التي قد تتسبب في مضار صحية 

وتؤثر سلبا على عطائهم واستمرارهم في ممارسة اللعبة.
هذه  مثل  إقــامــة  استمرار  أن  منفردي  رضــا  أكــد  جانبه،  مــن 
والالعبين  االتــحــاد  منتسبي  تثقيف  فــي  تــســاهــم  ــورش  ــ ال
األداء  مستويات  من  يحسن  الــذي  الشكل  على  والالعبات، 
لـــدى الــجــمــيــع، مــا سينعكس بــصــورة واضــحــة على  والــفــهــم 
على  الرياضة،  في  السلبية  الظاهرة  هذه  لمحاربة  توعيتهم 

الشكل الذي يساهم في تركيزهم لرفع المستوى العام.

الــروح   - تــو دور  ــادي “ســبــورت  نـ حقق 
الــمــركــزيــن األول والــثــالــث في  الــحــرة” 
المفتوحة  االفتراضية  العربية  البطولة 
للبارابومسي “بومسي ذوي العزيمة” في 
مجلس  نظمها  والتي  التيكواندو،  لعبة 
أصحاب الهمم بشرطة دبي بالتعاون مع 
وتحت  للتيكواندو،  اإلمــاراتــي  االتــحــاد 
للتيكواندو،  الــعــربــي  االتــحــاد  ــراف  إشــ
يوسف  ــورة  نـ الــالعــبــة  حصلت  أن  بــعــد 
والالعبة  الذهبية  الميدالية  على  زينل 
الميدالية  على  السعد  إسماعيل  روان 

البرونزية. 
نــادي  رئيسة  رفــعــت  المناسبة،  وبــهــذه   
سبورت تو دور - الروح الحرة، المدربة 
ادارة  مجلس  عضو  البنعلي،  علي  فجر 

القتالية  لــأللــعــاب  البحريني  المجلس 
الشيخ  سمو  إلــى  والتبريكات  التهاني 
ســلــمــان بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة رئــيــس 
المجلس البحريني لأللعاب القتالية على 
هذه النتيجة التي حققتها الالعبتان في 
المشاركة  تعتبر  والتي  المشاركة،  هــذه 
األلعاب  في  االولــى  الدولية  البحرينية 
ــعــزيــمــة، مـــؤكـــدة أن  الــقــتــالــيــة لــــذوي ال
البحرينية  القتالية  ــعــاب  االل ريــاضــات 
الدعم  خالل  من  ملحوًظا  تطوًرا  تشهد 
ــريــاضــات  ــيــه ســمــوه لــهــذه ال الــــذي يــول
الالعبين  جميع  بدعم  سموه  واهــتــمــام 
في مختلف الفئات، والذي يشكل دفعة 
والظهور  األفــضــل  لتقديم  لهم  معنوية 
بصورة مشرفة في مختلف المشاركات 

العربية واآلسيوية والدولية.
الالعبتين  بمستوى  البنعلي  ــادت  وأشـ  
في  نجحتا  واللتين  المشاركة  هذه  في 
تحقيق هذه النتيجة المميزة على صعيد 
هـــذه الــبــطــولــة، الــتــي شــهــدت مــشــاركــة 
واسعة من قبل الالعبين والالعبات على 

مستوى الوطن العربي.

بمشاركة أعضاء اتحاد الجوجيتسو والعبي األندية والمنتخب البطولة العربية المفتوحة “االفتراضية” لـ ”البارابومســي” للتيكواندو

منفردي يشارك في الورشة اآلسيوية لمكافحة المنشطات “سبورت تو دور - الروح الحرة” يحقق المركزين األول والثالث

جانب من ورشة العمل عبر االتصال المرئي فجر البنعلي

خالد المراغي

صادق درويش

سبورت



tariq.albahar@albiladpress.com 14
الثالثاء 23 يونيو 2020 - غرة ذي القعدة 1441 - العدد 4270

tariq_albahhar

المدير التنفيذي لـ “إم بي سي” مارك أنطوان دالوين: الفيروس خدمنا
بـــدأ مـــارك أنطـــوان داليويـــن مســـيرته 
 Sony Pictures“ المهنيـــة فـــي شـــركة
 2016 منـــذ  Entertainment”، وشـــغل 
إلـــى 2019، منصـــب الرئيـــس التنفيذي 
لمجلـــس إدارة »مجموعـــة إم 7«، التـــي 
تتخذ من »لوكسمبورغ« مقرًا رئيسًا لها، 
وتقـــع تحـــت مظلتها باقة مـــن القنوات 

التلفزيونية المشفرة.
وأعلـــن رئيس مجلـــس إدارة مجموعة 
“MBC” الشـــيخ وليـــد بـــن إبراهيـــم آل 
أنطـــوان  مـــارك  إبراهيـــم، عـــن تعييـــن 
جديـــدًا  تنفيذيـــًا  رئيســـًا  داليويـــن 
الماضـــي،  ينايـــر   5 منـــذ  للمجموعـــة 
وتحـــدث فـــي حـــوار خـــاص مـــع مجلة 
“فرايتـــي الســـينمائية العالميـــة”، وهذا 

أهم ما جاء فيه:
»  ”VIP منذ شهر رمضان، أصبح “شاهد

من المنصات المتداولة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

مقابل مبلغ معين يدفعه المشترك 
لمشاهدة المحتوى.. حدثنا عن ذلك؟

ال شـــك أن التركيـــز والهـــدف كله يدور 
أول  وأنـــت  الجيـــد،  المحتـــوى  حـــول 
صحافي أتحدث إليه في هذه األشـــهر 
الخمســـة األولـــى مـــن واليتـــي كمديـــر 

تنفيذي لمجموعة MBC، أشعر وكأنني 
أصبحت المدير التنفيذي لهذه الشركة 
منـــذ عاميـــن، لقـــد مررنا جميعـــًا ببعض 
الجنونيـــة  والهبـــوط  الصعـــود  حـــاالت 
مـــع كل هذا الحجـــر بســـبب الفايروس 
 ،”VIP التاجي. لقد شـــهد موقع “شـــاهد
البـــث  لخدمـــة  الجديـــد  االســـم  وهـــو 
المباشـــر )VOD(، زيادة مذهلة في عدد 
المشـــتركين بطريقـــة مجنونـــة خـــال 
األشـــهر الثاثة الماضية وال أجد وصفا 
افضـــل من ذلك في الحقيقة، لقد مررنا 
بنمو بشكل أســـاس بالمحتوى، وقد تم 
إطاقـــه مـــن جديـــد فـــي 15 ينايـــر مع 
خدمـــة جديدة من “SVOD” تشـــبه إلى 

 ”SVOD“ حد كبير متجهـــات أخرى من
حول العالم. وهذا يفسر لنا لماذا ذهبنا 
مـــن مائة ألف إلـــى 1,4 مليون )أو أكثر( 
في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة.

بالطبع لشهر رمضان وقوانين  «
التباعد والجلوس في البيت اثر كبير 

على ذلك؟

بفضـــل ذلـــك ضحك لنـــا الحـــظ؛ مع ان 
مـــن الصعب أن نعتـــرف بهذا، وال نحب 
أن نقـــول إن الفايروس ســـاعدنا، ولكن 
فـــي اعتقادي أن كل المنصات بمختلف 
أنحـــاء العالم وجدوا أنفســـهم في هذا 
البعـــد الفريد من نوعه الذي يتمثل في 
احتجاز الناس في منازلهم واســـتهاك 

المزيـــد مـــن المحتوى، ثم بعـــد رمضان 
ال يـــزال الفايروس موجـــودا، وإلى حد 
كبيـــر مـــع قـــدوم فصـــل الصيـــف، ومع 
عدم ســـفر النـــاس، هناك فرصـــة كبيرة 
ربمـــا طويلة لاســـتفادة أكثـــر من هذه 

المنصات. 
مشتركو المنصة عندكم من هم؟ «

في المقام األول هم من الشباب، الذين 
يعشـــقون التقنيـــات والطـــرق الجديدة 
للمشـــاهدة، و70 % مما تتم مشـــاهدته 
علـــى “شـــاهد VIP” تتم مشـــاهدته عبر 
األجهـــزة المحمولـــة، وهـــذه مجموعـــة 
فريدة للمشاهدة بالمقارنة مع المنصات 

األخرى.

يجب أن تنظم مواعيد عملك؛ حتى تستطيع 
التركيز.

احذر من التعرض لإلرهاق واإلجهاد وفقدان 
الشغف.

افتح صفحة جديدة معهم معه في الفترة 
المقبلة.

يجب أن تتوقف عن ممارسة العادات غير 
الصحية.

تشعر بالملل تجاه عملك الحالي، وهذا مصدر 
القلق.

حاول أال تنظر إلى الماضي؛ حتى ال تتعب 
نفسك.

أنت صاحب قرار، فتحمل مسؤولية قرارتك وال 
تندم.

حالتك الصحية مستقرة تماما، فقط العب 
رياضة.

حاول أن تكون أكثر هدوءا في التعامل مع 
زمالئك.

 أعراض اإلنفلونزا التي تشعر بها تحتاج شرب 
العصائر.

اذهب في نزهة مع أهلك، وال تنَس رياضة 
المساء.

ال تتعب عينك بمشاهدة التلفزيون في أوقات 
كثيرة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

اســتطاعت أغنية “غيب” التي طرحها النجم فضل شــاكر 
تحقيق نحو 5 ماليين مشــاهدة في أســبوعين من ألحان 
وليد ســعد، وكلمات محمد رفاعي، وتوزيع أحمد ابراهيم، 
وحــازت علــى إعجــاب محبي فضل فــي مصــر والوطن 

العربي.
 وأعرب الفنان فضل شــاكر مؤخرا عن ســعادته بالعمل الجديد 

“غيــب”، متمنيا أن  ينال إعجــاب جمهوره على امتداد العالــم العربي، مؤكدا أن 
األعمال  القادمة تتميز بالتنوع واالبتكار واالرتقاء بالذائقة الفنية الغنائية.

دخل النجم محمد هنيدي ومنة شلبي في معسكر مغلق 
بأستوديو شريف عرفة؛ لتصوير فيلم “النمس واإلنس”، 
حيث يســتمر التصوير داخل األســتوديو لمــدة 15 يوما 
متصلــة لالنتهاء من المشــاهد الداخليــة ضمن أحداث 

الفيلــم. وبــدأ الفيلم بمشــاهد فالش باك لبطــل العمل 
محمد هنيدي في فترة الخمســينات داخل ديكور منزل قديم، 

ويقدم دور رجل يدعى “النمس”، خالل األحداث وتجمع المشــاهد بينه وبين منة 
شلبي والفنان عمرو عبدالجليل.

قال الفنان يوســف شــعبان إنــه يرفض تجســيد حياة 
الفنــان الراحل أحمــد زكي في عمل درامــي في الوقت 
الحالــي، بعدمــا أعلن النجــم محمد  رمضان تجســيد 

شخصية زكي في عمل يحمل اسم “اإلمبراطور”.  
وأضاف الفنان القدير يوســف شــعبان خالل تصريحات 

إعالمية إن تحويل قصة حياة أحمد زكي لمسلسل تلفزيوني 
 جاءت في وقت مبكر جًدا، واألجيال الموجودة حاليا عايشــت الفتى األســمر 

وأخشى أال يكون العمل محل اهتمام المشاهدين في الوقت  الحالي.

يوسف يرفضفي معسكر5 ماليين

“مهنة المتاعب”... أول فرصة لممثلين بحرينيين في عمل درامي تلفزيوني
عرض تلفزيون البحرين يوم الجمعة الماضي ثاني 
حلقـــات برنامـــج “ درامـــا بحرينيـــة” فكـــرة وإعـــداد 
مبارك خميس، تقديم وإعداد مشـــارك عصام ناصر، 
وإخـــراج عبدهللا الخاتم، وســـاعد فـــي اإلعداد منار 
القائـــد،  جمـــال  التصويريـــة  والموســـيقى  شـــرفي، 
الجرافيك محمد عيســـى، ويســـتعرض عبر حلقاته 
األســـبوعية مواقـــف طريقـــة وإنســـانية وتحديات، 
وأســـرار ارتبطت فـــي األعمال الدراميـــة البحرينية 

منذ البدايات وحتى وقتنا الحاضر.
تناولـــت الحلقة الثانية من البرنامج ثاني مسلســـل 
درامـــي في تلفزيـــون البحرين العام، وهو مسلســـل 
“مهنة المتاعب” من إنتاج أردني، ومن تمثيل أحمد 
الزيـــن، ليلـــى كرم، شـــفيق حســـن، عبدهللا يوســـف، 
جاســـم شريدة، زياد مكوك، قصة وسيناريو وحوار 

مروان نجار، وإخراج اللبناني أنطوان ريمي.
وتـــدور قصـــة المسلســـل حـــول مهنـــة الصحافة أو 
مهنـــة المتاعـــب كمـــا يطلـــق عليهـــا، حيـــث يتعرض 
أحـــد الصحفييـــن وهـــو بطل العمـــل إلـــى جملة من 

متاعـــب الصحافة التي تقوده في حلقة من حلقات 
المسلسل المنفصلة المتصلة إلى مركز الشرطة.

ســـجل مسلســـل “مهنـــة المتاعـــب” حضـــورًا للمثـــل 
البحريني من خال إشـــراك الفنان عبدهللا يوســـف 
والفنان جاســـم شـــريدة فـــي أدوار ثانويـــة، وكانت 
المـــرة األولـــى التـــي تتـــاح فيهـــا الفرصـــة لممثليـــن 
بحرينييـــن للمشـــاركة فـــي عمـــل درامـــي تلفزيوني 
علـــى قناة تلفزيون البحرين، مـــع ممثلين عرب لهم 
بـــاع طويل في هـــذا المجال، وكان واضحا حســـب 
البرنامـــج أن بداية الدرامـــا البحرينية في تلفزيون 

البحريـــن لم تكن بحرينية تمامـــا، ولكنها كانت لبنة 
أولى من لبنات الدراما البحرينية وإشارة االنطاق 
لفناني البحرين والمهتمين بالدراما التلفزيونية ألن 
يشمروا عن سواعدهم ويبدأوا بمواكبة هذه الفترة 
خصوصـــا وأن تلفزيـــون دولة الكويت الشـــقيقة قد 
ســـبقنا بمراحل، وأصبح لديهم خبرة بمجال الدراما 
والفنييـــن،  الممثليـــن والمخرجيـــن  علـــى مســـتوى 
ُتعـــرض علـــى شاشـــات  أعمـــاال  وأصبحنـــا نشـــاهد 
التلفزيونـــات العربية، فصار لزاما أن يكون لنا دراما 
محليـــة تحكـــي تفاصيـــل بيئتنـــا وقيمنا اإلنســـانية 

وخصوصيـــة مجتمعنـــا البحريني، مســـتغلين بذلك 
كل الفـــرص المتاحة بما فيها من ديكورات األعمال 
األخـــرى التـــي تـــم تنفيذها فـــي تلفزيـــون البحرين 

ومناشدة كتاب الدراما بالمساهمة في ذلك.

مداخلة عبداهلل يوسف

فـــي مسلســـل مهنـــة المتاعـــب، والـــذي كان باللغـــة 
العربية الفصيحة اســـتعانوا بنا فـــي الجانب الفني، 
وكذلـــك لتأديـــة أدوار قصيرة، فتم ترشـــح جاســـم 

شـــريدة ومحمـــد البوســـطة وأنـــا فـــي دور ضابـــط 
ومحقق.

مداخلة محمد الجزاف

تـــم تصويـــر مسلســـل كويتـــي فـــي البحريـــن داخل 
األستوديو اسمه “في منتصف الليل” من 15 حلقة، 
بطولة خالد النفيسي وجاسم النبهان، وكان مطعما 
ببعـــض الفنانين البحرينيين، وبعـــد انتهاء التصوير 
ظـــل الديكور موجـــودا، ومن ثم طلبنـــا من اإلعام 

أن نستغل الديكور؛ لتصوير عمل محلي تجريبي.
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ملك إنجلترا هنري الثامن وملك 

فرنسا فرانسوا األول يوقعان 
معاهدة سرية ضد إمبراطور 

اإلمبراطورية الرومانية المقدسة 
وملك إسبانيا كارلوس الخامس.

 1724
اتفاقية إسطانبول بين الدولة العثمانية واإلمبراطورية الروسية ضد الدولة الصفوية.

 1941
ألمانيا النازية تبدأ بغزو االتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

 1985
انفجار طائرة “ أير أنديا “على ارتفاع 31000 قدم قبالة السواحل األيرلندية.

 2016
مصرع 26 شخصا وتضرر مئات المنازل جراء فيضان بوالية فيرجينيا الغربية.

 1907
مولد جيمس ميد، اقتصادي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في العلوم االقتصادية.

أسامة الماجد

عصام ناصر عبدالله يوسف في دور محقق الفنان جاسم شريدة في مشهد من المسلسل الفنان محمد الجزاف

احتلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي 
جينر المركز األول في 

قائمة مجلة “فوربس” 
السنوية، ألشهر 

100 شخصية 
األعلى أجًرا في 
العام 2020، إذ 
انها استطاعت 

أن تحصد 
590 مليون 

دوالر لتكون 
الشخصية 

األعلى 
أجًرا هذه 

السنة.

فاجأت الفنانة البحرينية هيفاء حســـين جمهورها بالظهور مع ابنها “سعد”، 
من زوجها األول الذي انفصلت عنه منذ سنوات، قبل أن تتزوج من الممثل 

اإلماراتي حبيب غلوم.
وظهرت حســـين في الصورة التي نشـــرتها عبر حســـابها بـ “انستغرام” بسن 

مقارب البنها وعلقت عليها قائلة “مشتاقة لك قد الصحاري والبحر”.
وأبـــدى الجمهـــور اندهاشـــه مـــن كبـــر عمر ابنهـــا، وطولـــه الذي فـــاق والدته 
بشـــكل جعل بعض المتابعين يسأل “من ذلك الشاب الذي يظهر مع فنانتهم 
المفضلـــة؟”. وتفاعل الكثير من متابعي الفنانة مع الصورة ودعا بعضهم أن 

“يحفظه هللا لها ويجمع شملهما”.
وكانت الفنانة البحرينية حريصة على الرد على كل من ســـألها عليه بقولها 
“إنه ابني سعد”. وتزوجت هيفاء حسين مرتين وكان زوجها األول هو والد 

ابنها “سعد” من خارج الوسط الفني، لكنهما انفصا بعد ذلك.
وفي العام 2010 أعلنت عن زواجها من الفنان حبيب غلوم.

هيفاء تفاجئ جمهورها بنشر صورة البنها سعد

ترجمة طارق البحار



أعلنـــت مجموعـــة “زيـــن” أن فعاليـــات النســـخة الــــ 13 لمســـابقة 
منتدى MITEF ألفضل األعمال الناشئة في العالم العربي ستقام 
بآلية المضمار االفتراضي، وذلك بســـبب التحديات اللوجســـتية 
التي تســـببت فيها جائحة كوفيد 19-، وصعوبة التنقل في هذه 

الظروف الصعبة.
 وأوضحت “زين” الشـــريك الرقمي ألعمال المنتدى، أن فعاليات 
المســـابقة مســـتمرة رغـــم هـــذه األوضـــاع االســـتثنائية، حيـــث 
ســـتتنافس الفرق المشاركة على منصة رقمية، وسيكون بإمكان 
رواد األعمـــال مـــن الشـــباب العربـــي مـــن اســـتعراض أفكارهـــم 

المبتكرة، في هذا الحدث السنوي.
 وأفادت المجموعة أن قرار استمرار فعاليات المسابقة اإلقليمية 
لألعمـــال العربيـــة الناشـــئة وجد ترحيًبـــا من الجميـــع، ودعًما من 
الشـــركاء االســـتراتيجيين مجتمـــع جميل )الشـــريك الرئيســـي(، 

وجامعة الملك عبدهللا للعلوم والتكنولوجيا )شريك االبتكار(.
يذكر أن شـــراكة زين والشركاء االستراتيجيين ألعمال المنتدى 
أثمـــرت عـــن وجـــود العديد مـــن الكيانـــات العربيـــة الناجحة في 
األعمال الناشئة في أسواق المنطقة على مدار السنوات األخيرة، 

ا لمنتدى  وتمثل فعاليات المنتدى واحدة من بين 28 فرًعا عالميًّ
MIT العالمـــي الـــذي يعمـــل جاهـــًدا علـــى تشـــجيع اإلبـــداع علـــى 
مســـتوى العالـــم من خالل إشـــراك رواد األعمـــال الطموحين في 

مبادرات تعتمد على الرعاية والتواصل.

أحـــرز بنك الخليـــج الدولي ثـــالث جوائز 
عالميـــة تقديـــًرا لمـــا يتمتـــع به مـــن قيادة 
وابتـــكار في إدارة التجـــارة والنقد؛ حيث 
نال البنك لقب “رائد المعامالت التجارية 
2020 مـــن جوائـــز  لعـــام  فـــي البحريـــن” 
“رواد المعامالت التجارية” الممنوحة من 
قبـــل مجلة جلوبـــال تريد ريفيـــو. وتؤكد 
هـــذه الجوائـــز علـــى مكانـــة بنـــك الخليج 
الدولـــي باعتبـــاره البنـــك األكثـــر ابتـــكاًرا 
فـــي البحريـــن بمجـــال منتجـــات تمويـــل 
التجـــارة وخدماتها المقدمـــة للعمالء في 
دول مجلس التعـــاون الخليجي ومنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
إضافـــًة إلى ذلـــك؛ حصد البنـــك جائزتين 
2020م  لعـــام  المبتكريـــن  جوائـــز  مـــن 
الممنوحـــة مـــن مجلـــة جلوبـــال فاينانس 
اعترافـــًا بقدراتـــه وإمكانياتـــه في تمويل 

سلســـة التوريـــد. فقـــد فـــاز البنـــك، تحت 
“أفضـــل  بجائـــزة  التجـــارة،  تمويـــل  فئـــة 
ممول إلكتروني لتمويل سلســـلة التوريد 
“، بمـــا يؤكـــد ريـــادة البنـــك بســـوق مجال 
تمويل سلسلة التوريد ، وترسيخ مكانته 
بيـــن مجموعـــة من أكبـــر البنـــوك العالمية 
واإلقليمية في مجال تمويل التجارة. أما 

الجائزة الثانية فكانت ضمن فئة التمويل 
اإلســـالمي؛ حيث تم تكريـــم بنك الخليج 
الدولـــي البتكاراتـــه فـــي مجـــال “رقمنـــة 
مدفوعـــات المعتمريـــن” لمؤسســـة كبيرة 
فـــي القطـــاع العـــام فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعة بنك الخليج الدولي، 
عبد العزيز الحليسي “يسعدني بكل فخر 
أن أعلن عن إحرازنا ثالث جوائز مرموقة 
من مجلـــة “جلوبال تريـــد ريفيو” ومجلة 
“جلوبال فاينانس” تقديرًا لقيادة وابتكار 
البنـــك في مجـــال إدارة التجـــارة والنقد؛ 
اعتـــراف  الجوائـــز  هـــذه  تعكـــس  حيـــث 
بقـــدرات  المســـتمر  المصرفـــي  القطـــاع 
التمويـــل التجاري التي يتمتـــع بها البنك، 
فضـــالً عـــن الطبيعـــة المبتكـــرة لمنتجاتنا 

وخدماتنا وحلولنا.

عبدالعزيز الحليسي

“كورونـــا” لجائحـــة  اللوجســـتية  التحديـــات  بســـبب  تـقــديــًرا البتكـــاره بمــجــــال إدارة التـجـــارة والنـقــــد
”MITEF“ زين”: مضمار افتراضي لمسابقة“ “الخليج الدولي” يحصد 3 جوائز عالمية
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هذه الصفحة برعاية

MG Mo- )تتابع “إم جي موتور” 
tor( التوســـعة الســـريعة لشبكتها 
في الشرق األوسط عبر تأكيدها 
على الشـــراكة مع وكيلها المحّلي 
فـــي المملكـــة األردنية الهاشـــمية 
والمتمّثل بشركة “إم جي األردن” 
لتزويـــد  المعاصـــرة  )الشـــركة 
المعـــّدات - MESC(. ويأتي هذا 
اإلعـــالن الرســـمي بعـــد مباشـــرة 
وكيـــل ’إم جي موتـــور‘ الحصري 
في األردن لعملياته المبدئية من 
صالة العرض المتميزة الموجودة 
علـــى شـــارع مّكـــة المجّمـــع 139 
فـــي العاصمة عّمان، وذلك خالل 
النصف الثاني من العام الماضي.
بـــدأ  األّولـــي،  االفتتـــاح  وبعـــد 
وبشـــكل  األردن  فـــي  العمـــالء 

بمجموعـــة  االســـتمتاع  متزايـــد 
المنتجـــات والخدمـــات الحائـــزة 
علـــى جوائـــز بـــارزة مـــن العالمة 
المنشـــأ.  بريطانيـــة  التجاريـــة 
وتتمّيـــز ’إم جي موتـــور المكتب 
اإلقليمي للشرق األوسط‘ بتوفير 
أفضـــل المســـتويات مـــن خدمـــة 
العمـــالء لصالـــح مالكـــي ’إم جي‘ 
فـــي المنطقـــة. ويتمّتـــع العمـــالء 
بإمكانية االستفادة من الخدمات 
االحترافيـــة التـــي يقّدمها فريق 
’إم جـــي‘ المتخّصـــص بمجـــاالت 
المبيعات وخدمات ما بعد البيع، 
إلـــى جانب الحصول على ضمان 
’إم جـــي‘ األفضـــل فـــي المنطقـــة 
لمـــّدة ســـت ســـنوات أو مســـافة 

200,000 كيلومتر.

“إم جي موتور” توسع شبكتها اإلقليمية

17 117 117
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كشفت مبادرة “ابتسامة”؛ التابعة 
الشـــبابية  المســـتقبل  لجمعيـــة 
والمعنيـــة بتقديم الدعم النفســـي 
وأهاليهـــم  المرضـــى  لألطفـــال 
هويتهـــا  عـــن  البحريـــن؛  فـــي 
البصريـــة الجديـــدة التـــي تتضمن 
تطويـــًرا شـــامالً لشـــعار المبـــادرة 
علـــى  وحســـابتها  ومطبوعاتهـــا 
مواقع التواصل االجتماعي، وبما 
يواكب النقلة النوعية الكبيرة في 
عمل المبـــادرة بعد انتقالها لمقرها 
الجديـــد المجهـــز فـــي منطقـــة أم 

الحصم.
الجمعيـــة صبـــاح   رئيـــس  وقـــال   
البصريـــة  الهويـــة  إن  الزيانـــي 
الجديدة للمبادرة تعكس تطورات 
كثيـــرة طرأت على عمـــل المبادرة 

منـــذ إطالقها قبل نحـــو 12 عاًما، 
األطفـــال  مـــن  أقـــرب  وتجعلنـــا 
مرضى الســـرطان الذين نخدمهم 
مـــن  طابًعـــا  وتضفـــي  وأهاليهـــم، 
المرح على المقر الجديد للمبادرة.

 وأشـــار الزيانـــي إلـــى أن المبادرة 
البصريـــة  الهويـــة  مـــع  طرحـــت 
الجديدة شـــعاًرا جديـــًدا هو “كلنا 
نبدو أجمل عندما نبتسم”، مضيًفا 
“أردنـــا مـــن هـــذا الشـــعار أن يدرك 
والمســـاهمين  الشـــركاء  جميـــع 
والداعميـــن وكذلك مختلف أفراد 
الـــذي  الجمـــال  مـــدى  المجتمـــع 
نحظـــى بـــه جميعا عندما نســـاهم 
فـــي تقديـــم الدعـــم وزرع األمـــل 

للطفل مريض السرطان”.
البصريـــة  الهويـــة  أن  وأوضـــح   
الجديدة للمبادرة انعكســـت أيضا 
داخـــل المقر الجديـــد، حيث جرى 
تسمية كل قاعة ومكان فيه باسم 
يرمز إلى الفرح واألمل والطفولة 

والشجاعة.

ــة تـــــواصـــــل مــتــكــامــلــة ــ ــط ــ فـــــي إطــــــــار خ
“ابتسامة” تكشف عن هويتها الجديدة

أعلنت شركة ”دي إتش ال“ إكسبرس 
مؤخًرا عن إضافة طائرتين جديدتين 
مـــن طـــراز بوينـــج 300Fs-767 إلـــى 
أســـطولها الجـــوي في منطقة الشـــرق 
يأتـــي  إفريقيـــا.  وشـــمال  األوســـط 
ذلـــك ضمـــن إطـــار مســـاعيها لتعزيـــز 
شـــبكة الطيـــران اإلقليمـــي التابعة لها 
وتحســـين قدراتهـــا الجويـــة لتتمكـــن 
من دعـــم المتطلبات اللوجســـتية في 
المنطقة بشكل أفضل. ومن شأن هذه 
ـــا والموفرة  الطائـــرات المتطـــورة تقنيًّ
للطاقة، والتي ســـتتواجد بمقر شركة 
الرئيســـي  إكســـبرس  ال”  إتـــش  “دي 
للطيـــران اإلقليمـــي فـــي البحرين، أن 
ُتعـــزز مـــن كفـــاءة الشـــركة وقدراتهـــا 
التشـــغيلية بشـــكل أكبـــر وأفضل، مما 
ُيمكنهـــا من تلبية الزيـــادة الكبيرة في 

متطلبـــات العمـــالء، نظًرا إلـــى ارتفاع 
حركـــة البضائع ضمن شـــحنات معينة 

خالل هذه الفترة.
وستعمل الطائرة الجديدة على زيادة 
حمولـــة “دي إتـــش ال” بنســـبة تفـــوق 
ذلـــك أن يخـــدم  25 %، ومـــن شـــأن 

الممرات الحالية عالية الطلب في كل 
مـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
ومنطقة الشـــرق األوســـط، وأفريقيا، 
وشـــبه القـــارة الهنديـــة، حيـــث تضـــم 
هـــذه المناطـــق العديـــد مـــن الشـــركاء 

التجاريين الرئيسيين للشركة.

767-300Fs بــويــنــج  طــائــرتــيــن  إضــافــة  عــبــر 
“دي إتش ال” إكسبرس توسع أسطولها الجوي

التأجير لــصــكــوك  ــزي”  ــرك ــم ال ــرف  ــص ــم “ال ــد  ــزوي ت ــع  م

“ اإلسالمي” و“البورصة” يدشنان تمويل المرابحة الرقمية

وقـــع بنـــك البحرين اإلســـالمي 
بورصـــة  مـــع  اتفاقيـــة   )BisB(
البحرين تهدف إلى وضع إطار 
للعمـــل بنظام تمويـــل المرابحة 
إقـــراض  خدمـــة  باســـتخدام 
متوافقـــة مـــع أحكام الشـــريعة 
صكـــوك  أساســـها  اإلســـالمية 
التأجيـــر الصـــادرة عـــن مصرف 
البحريـــن المركـــزي. جـــاء ذلـــك 
والتـــزام  توجـــه  منطلـــق  مـــن 
البنـــك بوضـــع البحريـــن كمركز 
الماليـــة  للتكنولوجيـــا  إقليمـــي 
وكمركـــز لالقتصـــاد اإلســـالمي 
هـــذه  أبرمـــت  العالمـــي، حيـــث 
االتفاقية خالل االجتماع الذي 
عقـــد عن بعـــد، بحضـــور رئيس 
تنفيـــذي للخدمـــات المصرفيـــة 
لـــدى  والشـــركات  للمؤسســـات 
اإلســـالمي،  البحريـــن  بنـــك 
وسام باقر، والرئيس التنفيذي 
البحريـــن،  لبورصـــة  للعمليـــات 

نرجس فّروخ جمال.
نحـــو  المتنامـــي  التوجـــه  أدى 

تبنـــي بدائـــل وحلـــول تمويلية 
إصـــدارات  الرتفـــاع  إســـالمية 
خدمـــة  تدشـــين  الصكـــوك، 
طرحهـــا  تـــم  التـــي  المرابحـــة 
مؤخـــًرا لتلبية الطلـــب المتزايد 
في الســـوق، وذلك مـــن منطلق 
االســـتمرار بتطوير سوق رأس 
المـــال في البحرين. ومن شـــأن 
باســـتقطاب  ُيســـاهم  أن  ذلـــك 
اســـتثمارية  لفـــرص  المملكـــة 

إضافية.
 وتأتي خدمة المرابحة الرقمية 
في الوقت الحالي، لتقدم أصالً 
هيـــكل  إلـــى  جديـــًدا  ا  أساســـيًّ
تسهيالت البنك لمرابحة السلع 
المتوفرة، الذي يتم تنفيذه عبر 
وسطاء محليين ودوليين، مما 
يـــؤدي لتنـــوع الهيـــكل وتعزيـــز 
إطـــار عمله كونه يتم عبر نظام 
رقمـــي ُيســـاهم بتقليـــل وقـــت 

المعالجة بشكل كبير.
 وقـــال وســـام باقـــر “ســـنتمكن 
مـــن خـــالل هـــذه االتفاقية، من 
المساهمة في رفع مكانة مملكة 
البحرين والحفاظ على قدرتها 
خريطـــة  ضمـــن  التنافســـية 
التمويـــل اإلســـالمي، التـــي مـــا 
زالـــت تتضمـــن إمكانيـــات نمـــو 
كبيـــرة. وبعـــد إطالقنـــا ألحدث 
خدماتنـــا المصرفية المفتوحة، 
أصبحت خدمة اإلقراض ُتمثل 
ـــا، كونهـــا  ا رقميًّ عرًضـــا إســـالميًّ
تتماشـــى مـــع جهودنـــا لتعزيـــز 
وتوســـيع التكنولوجيـــا الماليـــة 

في المملكة”.
 ومـــن جانبهـــا، قالـــت نرجـــس 
جمـــال “يهـــدف إطـــالق خدمـــة 
مرابحـــة للصكـــوك إلـــى تعزيـــز 
تنـــوع الخدمـــات التـــي تقدمها 
خـــالل  مـــن  البحريـــن  بورصـــة 
توفير حلول تمويلية متوافقة 
مع الشـــريعة للبنوك المشـــاركة 

وعمالء هذه البنوك”.
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نرجس جمالوسام باقر

 ،)The One Show( شـــو”  ون  “ذا  منحـــت 
أبـــرز الجوائز العالميـــة في مجاالت اإلعالن 
والتصميـــم والتســـويق اإللكتروني، شـــركة 
“أوجلفـــي” لقـــب “أفضـــل شـــبكة فـــي العام 
عـــدة  فـــي  المميـــز  لعملهـــا  تكريًمـــا   ”2020
مجـــاالت لصالـــح عمالئهـــا، كمـــا أدى تركيز 
“أوجلفي” علـــى التعاون واألفكار اإلبداعية 
الكبـــرى في أي صيغـــة ممكنة – من األلعاب 
والمبيعات إلى الهواتف المحمولة ووسائل 
التواصـــل االجتماعي – إلى حصول “ديفيد 
ميامـــي” )DAVID Miami(، إحدى شـــركاتها 

المختصـــة بالعالمـــات التجاريـــة، على لقب 
“أفضل وكالة في العام 2020”.

 وُيمنـــح لقـــب “أفضـــل شـــبكة فـــي العـــام” 
للشبكات التي تحقق وكاالتها أكبر عدد من 
 The( ”النقاط ضمن جوائز “أقالم ذا ون شو
المجـــاالت  One Show Pencils( فـــي كل 
علـــى مـــدار العام، وقد ســـاهم أكثـــر من 24 
مكتًبـــا ضمن شـــبكة “أوجلفي” حـــول العالم 
في الحصـــول على هـــذا التكريم من خالل 
فوزهـــا بــــ25 جائـــزة ذهبيـــة، و17 فضيـــة، 
بمـــا  و25 برونزيـــة، و73 تكريمـــًا لعمالئهـــا 

فيهـــم “برغـــر كينغ” و”كوكا كوال” و”الســـكك 
 )IBM( ”الحديديـــة األلمانيـــة” و”آي بـــي إم
و”جيمي ديـــن”، و”دجاج كنتاكي” و”كرافت 
هاينز” و”بيرنو ريكار” و”إس سي جونسون” 
)S.C Johnson( و”ســـيب ســـميث”، ضمـــن 

العديد من العمالء اآلخرين.

ضـــمــــــن أبــــــرز جـــــوائــــــز “ذا َون شــــو”
“أوجلفــي” تفــوز بلقــب “أفضــل شبكــة 2020”
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طالب يتسلق الجبال كل يوم ليلتقط إشارة اإلنترنت
تســببت أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد، الــذي تحــول إلــى 
وبــاء عالمــي )جائحــة(، فــي توقف الدراســة فــي غالبية دول 
العالــم، لكــن بعــض المــدارس والجامعــات بــدأت تبحــث عــن 

حلول بديلة بينها التعليم اإللكتروني. 
ورغــم أن التعليــم اإللكترونــي )أون الين( يســاهم في حماية 
لمــرض  المســبب  المســتجد،  كورونــا  فيــروس  مــن  الطــاب 
“كوفيــد - 19”، إال أنــه ال يمكــن الوصــول إليــه إال عبــر شــبكة 

اإلنترنت، التي يجب أن تكون متوفرة وسريعة.
 ويمثــل هــذا األمر تحّدًيا كبيًرا للطاب فــي المناطق النائية، 
التي ال يتوافر فيها تغطية تسمح ألجهزة االتصاالت بالتقاط 
األلمانيــة  اإلذاعــة  هيئــة  موقــع  بحســب  اإلنترنــت،  إشــارة 
“دويتشه فيله”، الذي أشار إلى أن أحد الطاب الباكستانيين 
يتســلق الجبــال كل يــوم ليســتطيع التقــاط إشــارة اإلنترنــت 

على حاسوبه المحمول.
 ويقــول الموقــع: “رغــم أن توفيــر الوقــت والجهــد واحًدا من 
أهــم مميــزات التعليــم “أون اليــن”، إال أن عــدم توافــر خدمــة 
اإلنترنت يجعل الطالب الباكســتاني، ســيف هللا، مجبًرا على 
قطع مسافات طويلة كل يوم لالتحاق بفصله التعليمي عبر 
اإلنترنت”.  ويقول ســيف هللا، الذي يدرس العلوم السياســية 
التعليــم  أطلقــت خدمــة  إن جامعتــه  بيشــاور،  فــي جامعــة 

اإللكتروني عبر اإلنترنت بسبب أزمة كورونا، مشيًرا إلى أنه 
يقيــم فــي منطقــة نائيــة في باكســتان وأن تســلق الجبال هو 

الطريقة الوحيدة اللتقاط إشارة اإلنترنت.
وتجــاوز عــدد المصابيــن بفيــروس كورونــا المســتجد، الــذي 
تحــول إلــى وباء عالمــي )جائحة( 8.8 ماييــن مصاب، بينهم 
أكثــر مــن 464 ألــف حالــة وفــاة، بينمــا كانــت بدايــة ظهــور 

الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي.

قضــاء  غــرب  بديــا  بلــدة  شــهدت 
الغربيــة  الضفــة  فــي  ســلفيت 
محــل  علــى  مســلح  ســطو  عمليــة 

للمجوهرات. 
وقالــت الشــرطة أمــس االثنيــن في 
لغرفــة  وصــل  باًغــا  إن  لهــا،  بيــان 
العمليات في شــرطة سلفيت، حول 
قيــام 4 أشــخاص ملثميــن بالســطو 

المسلح على محل للمجوهرات.
المســلحين  أن  البيــان  وأوضــح 
علــى  واعتــدوا  المحــل  اقتحمــوا 
مــن  محتوياتــه  ونهبــوا  صاحبــه 

مجوهرات، ثم الذوا بالفرار.
وأضاف أن قوة من شرطة مركز  «

بديا تحركت على الفور، وأمنت 
مسرح الجريمة لحين وصول قوة 

من فرع المباحث العامة واألدلة 
الجنائية، حيث فتحت الشرطة 
تحقيقا بالجريمة للوقوف على 

مالبساتها.

سطو مسلح على 
محل مجوهرات 
بالضفة الغربية

أرجنتينــي  بحــار  تمّكــن 
المحيــط  عبــور  مــن 
مســتخدًما  األطلســي 
وذلــك  صغيــًرا،  مركًبــا 
عقــب  والديــه،  لرؤيــة 
توقــف حركــة الرحــات 
الجوية، بســبب اإلغاق 
فيــروس  تفشــي  إثــر 

كورونا المستجد.
 وعّبر البحار األرجنتيني 

خــوان مانويــل باييســتيرو عن فرحتــه بعدما نجح في عبور المحيط األطلســي في 
مركــب صغيــر بمفــرده، لرؤيــة والديــه المســنين إثــر عجزه عن اســتقال طائــرة إلى 

دياره بسبب جائحة كوفيد19-. 
وأمضــى الرجــل البالــغ 47 عامــا 85 يوًمــا منهــًكا علــى مركبــه الصغيــر البالــغ طولــه 
تســعة أمتــار، حتــى وصــل أخيــًرا إلــى مرســى في مســقط رأســه مــار ديــا باتا في 
األرجنتيــن، بعدمــا قطــع مســافة 12 ألــف كيلومتر. وخضع باييســتيرو لــدى وصوله 
لفحــص كوفيــد19- وجــاءت نتيجته ســلبية، فتمكن مــن النزول إلى اليابســة لرؤية 
والدته نيلدا البالغة 82 عاما، ووالده كارلوس ابن التســعين. وكان باييســتيرو يأمل 
بالوصول إلى األرجنتين في 15 مايو تزامنا مع بلوغ والده التسعين، لكنه عجز عن 

ذلك إال أنه تمكن من االحتفال بعيد األب مع عائلته.
وخطط باييستيرو الذي يعمل في إسبانيا لرحلته الطموحة بمفرده بعدما  «

ألغيت الرحالت الجوية إلى األرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

بعد توقف الطيران.. يعبر المحيط في مركب للقاء والديه

كسوف الشمس الجزئي كما بدا في سماء البحرين 
يوم أمس األول )تصوير عبدالجليل الشاخوري(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تحقيًقــا،  الكنديــة  الســلطات  فتحــت 
وذلــك عقــب عثورهــا علــى 500 جــرو، 
38 منهــا نافقة، علــى متن طائرة تابعة 
للخطــوط الجوية األوكرانية في مطار 

تورونتو.
لفحــص  الكنديــة  الوكالــة  وأشــارت   
األغذيــة إلــى أن الــكاب الناجية وهي 
تعانــي  كانــت  “بولــدوغ”،  مــن فصيلــة 
مــن أعراض تشــمل الجفــاف والضعف 
والتقيــؤ، بعدمــا عثــر عليها فــي طائرة 
كانت قادمة من أوكرانيا، وهبطت في 

مطار تورونتو بيرسون.
“ســنتخذ  بيــان:  فــي  الوكالــة  وقالــت 
مزيــًدا مــن الخطــوات بمجــرد اكتمــال 
بالواقعــة”،  الخاصــة  التحقيقــات 
حســبما نقلــت صحيفــة “ذا غارديــان” 
أن  كثيــرون  ويعتقــد  البريطانيــة. 
عمليــات  إطــار  فــي  تنــدرج  الحادثــة 
تهريــب حيوانــات، حيــث تعــد تجــارة 
الــكاب مــن األعمــال المربحة، حســبما 
ذكر “سكوت وايز” من جامعة غويلف.

عــة وغيــر مســبوقة  فــي جريمــة مروِّ
أثــارت فــزع األهالــي، أقــدم أٌب يمني 
العمــر  مــن  البالــغ  طفلــه  رمــي  علــى 
عقــب  ميــاه،  بئــر  فــي  فقــط  عاميــن 
ناشــطون  وأفــاد  أســرية.    خافــات 
يمنيــون ومواقــع إخباريــة محلية، أن 
مواطنــا من أبنــاء منطقة الجليلة في 
محافظــة الضالــع، رمــى ابنــه الوحيد، 
البالــغ من العمــر عامين، في بئر مليئة 
بالمياه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

طفلــه  األب  حمــل  التفاصيــل،  وفــي 
علــى كتفيــه حتــى وصــل به إلــى واٍد 
فــي شــمال منطقــة الجليلــة ورمى به 
داخــل بئــر ارتوازيــة للميــاه، لينتشــل 
األهالــي جثــة الطفل، وســط حالة من 
الصدمــة والذهــول شــهدتها المنطقة. 
وفــي حيــن أوضحت مصــادر محلية، 
حالــة  مــن  يعانــي  الطفــل  والــد  أن 
بعــض  أشــار  ســنوات،  منــذ  نفســية 
أهالــي المنطقة إلى أنه يعيش أجواء 

خافات أسرية.

نفوق عشرات الجراء 
المهّربة.. وكندا تحقق

أب يمني يرمي بوحيده 
ذي العامين في بئر

الحــرة  المصارعــة  “أســطورة”  أعلــن 
األميركي، أندرتيكر، أمس االثنين، اعتزاله 
بالبطــوالت  حافــل  مشــوار  بعــد  الحلبــة، 
امتــد إلــى 30 عامــا. وأكد نجــم المصارعة 
الشهير البالغ من العمر 55 عاًما على قراره 
بإنهاء مســيرته داخل الحلبة خال الجزء 
الخامــس واألخيــر مــن برنامجــه الوثائقي 
“أندرتيكــر: الجولــة األخيــرة” المــذاع على 

شبكة “دبليو دبليو إي”.
مــن  مصــوًرا  مقطًعــا  أندرتيكــر  وشــارك 

الحلقــة عبــر حســابه الرســمي علــى موقــع 
“”ال  للجمهــور:  فيــه  يقــول  الــذي  “تويتــر” 
يمكنــك أبــًدا تقديــر طــول الطريــق حتــى 

تقود سيارتك حتى النهاية”.
التــي  “بونيــارد”  مبــاراة  أن  إلــى  وأشــار 
خاضهــا ضــد المصــارع األميركــي إيه جي 
ســتايلز في مهرجان “ريســيلمانيا 36” في 
شهر أبريل، هي “النهاية المثالية” لمسيرته 
الرائعة. وتابع أنه ليس لديه رغبة لدخول 

حلبة المصارعة مرة أخرى.

أسطورة المصارعة الحرة أندرتيكر يعلن اعتزاله

فتاة تركب سكوتر بالقرب من نصب الكولوسيوم في روما، بعد أن خففت 
السلطات اإليطالية من اإلغاق للحد من انتشار فيروس كورونا )أ ف ب(  بمجرد بث الحلقة األخيرة من الوثائقي في جميع أنحاء العالم، انتقلت “دبليو دبليو إي” إلى 

وسائل التواصل االجتماعي لتكريم أندرتيكر، مؤكدة تقاعده، وطلبت من الجمهور الحديث عن 
.Thankyoutaker# ذكرياتهم معه عبر هاشتاغ

نعــت وســائل اإلعــام العالميــة بجعة فارقــت الحياة “مكســورة القلــب” حزًنا 
على صغارها الذين قتلوا داخل بيوضها بسبب بعض المراهقين.

 وكانــت وســائل اإلعــام قد نقلت مشــاهد وصــور لحزن البجعة الشــديد بعد 
قيام مجموعة من المراهقين برمي الحجارة على بيضها ما تسبب بتكسرها 

وفقدانها صغارها.
وتظهــر الصــور حــزن زوج البجع العميق، وخصوصــا األم، حيث تقف البجعة 
بطريقة حزينة تدلى رأســها إلى األســفل بحركة تشير إلى حزن عميق وكبير 
تعانــي منــه بعــد مشــاهدتها لبيوضهــا مكســرة فــي عشــها. ونقلــت صحيفــة 
“مانشســتر إيفننج نيوز” المحلية، عن نشــطاء في الحياة البرية، عملوا على 
مراقبة البجعة، قولهم “غادر أب البجع عشه خوًفا بسبب التوتر الشديد، منذ 
أســبوعين، علــى خلفيــة اســتهداف العــش من قبــل المراهقين بشــكل متكرر، 

وخال األسبوع الماضي وجدت األم ميته في عشها”. 
وبحسب مجلة “Swan Lifeline”، يعرف عن طيور البجع موتها بسبب فراق 

أبنائها أو زوجها، حيث تتزاوج طيور البجع لمرة واحدة مدى الحياة.
ونعــت أغلــب وســائل اإلعام البريطانيــة والعالمية البجعة “مكســورة القلب” 

بعد انتشار صورها الحزينة بشكل واسع على وسائل التواصل االجتماعي.

وسائل إعالم تنعى بجعة توفيت “مكسورة القلب”

قالــت فتــاة مصريــة، تدعــى مهــا أســامة، 
عبــر صفحتها الخاصة على فيســبوك، إنها 
أقيلت من عملها بعدما أعلنت أنها تعرض 
طلــب الــزواج، وتبحث عن عريس لها عبر 

منصات التواصل االجتماعي.
الخاصــة  الســابع  اليــوم  ونقلــت صحيفــة 
عن مها أســامة )32 عاما(، قولها: “خســرت 
شغلي، بس إن شاء هللا اللي جاي أحسن”.

وكانت الفتاة ظهرت في بث مباشر عبر حسابها الشخصي قالت فيه: “أنا مها أسامة 
عندي 32 ســنة، وعارضة نفســي للجواز على فيســبوك، وعارفة أنا القرار مش ســهل 

وهيجيبلي مشاكل كتير”.
وأضافــت “مفيــش خــروج ومفيش كافيهات ومفيش جيمات والدولة شــايفه أن ده 
الصح عشان تحافظ على صحة مواطنيها.. زي ما الدولة عملت وخدت اإلجراءات 

عشان تحافظ علينا كل واحد يعمل اللي شايفه صح اللي يحافظ على سامته”.

بحثت في “فيسبوك” عن زواج فُأقيلت من عملها

سيف الله مجبر على قطع مسافات طويلة كل يوم لاللتحاق 
بفصله التعليمي عبر اإلنترنت 
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