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المنامة - بنا

جاء موقف مملكة البحرين على 
والشعبية  الرسمية  المستويات 
واإلعــامــيــة كــافــة مـــؤيـــًدا لحق 
الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية 
ــفــتــاح  ــدال ــيـــس عــب ــرئـ ــادة الـ ــيـ ــقـ بـ
الـــســـيـــســـي فـــــي الــــــدفــــــاع عــن 
القومي؛  أمنها  وحماية  حدودها 
انــطــاًقــا مــن الــعــاقــات األخــويــة 

والمتميزة  الــوطــيــدة  التاريخية 
بــيــن قــيــادتــي وشــعــبــي الــبــلــديــن 
مصر  لقيمة  وتقديًرا  الشقيقين، 
وركيزة  الشامخة  العروبة  قلعة 
أمن واستقرار المنطقة، واعتزاًزا 
بمواقفها التاريخية المشرفة في 
العربية  والقضايا  الحقوق  نصرة 

العادلة.

مصر قلعة العروبة الشامخة 
وركيزة األمن القومي العربي

)٠٢(

الجامعة العربية تطالب بإخراج المرتزقة من ليبيا

األمين العام 
أحمد أبوالغيط 

أثناء اجتماع 
الجامعة 

العربية

القاهرة ـ وكاالت

طالب األمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط بـ “ضرورة 
إخراج المرتزقة والمقاتلين األجانب من ليبيا”.

وأعلن أبوالغيط في االجتماع الوزاري العربي عن ليبيا، أمس، 
أن “تدويل األزمة الليبية مقلق، وليبيا تمر بمنعطف خطير”.

اجتماع  فــي  شــكــري  ســامــح  المصري  الخارجية  وزيـــر  وأكـــد 
أن مصر  العربية  الــدول  لمجلس جامعة  العادية  الــدورة غير 
لن تتهاون مع اإلرهــاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل 
تحت  الكريم  األبــي  وشعبها  ليبيا  وقــوع  بمنع  كفيل  إجــراء 

)١٢(سيطرة الجماعات اإلرهابية والميليشيات المسلحة.

الملكي  السمو  الوزراء صاحب  استقبل رئيس 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بقصر سموه 
في الرفاع أمس، سفيرة الجمهورية اإليطالية 
باوال  البحرين  مملكة  لدى  المعتمدة  الصديقة 
تعيينها  بمناسبة  سموه  على  للسام  ــادي؛  أمـ

سفيرة لبادها في المملكة.

اإليطالية  السفيرة  سموه  هنأ  اللقاء،  وأثــنــاء 
النجاح  كــل  لها  ســمــوه  متمنيا  التعيين،  على 
الدبلوماسي  عملها  مهام  أداء  في  والتوفيق 
بين  الثنائية  الــعــاقــات  تعزيز  فــي  يسهم  بما 
البلدين الصديقين، مؤكدا سموه حرص مملكة 
ــتــعــاون مع  الــبــحــريــن عــلــى تــوطــيــد أواصــــر ال

الجمهورية اإليطالية في مختلف المجاالت.
مــن جــانــبــهــا، أعــربــت الــســفــيــرة اإليــطــالــيــة عن 
خــالــص شــكــرهــا وتــقــديــرهــا لــصــاحــب السمو 
ــوزراء عــلــى دعـــم واهــتــمــام  ــ الـ الملكي رئــيــس 
بين  الثنائي  بالتعاون  يرتقي  مــا  بكل  سموه 

البلدين الصديقين في شتى القطاعات.

توطيد التعـاون مـع إيطاليــا
ســمو رئيــس الــوزراء يهنــئ أمــادي بتعيينهــا ســفيرة

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفيرة اإليطالية
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المنامة - وزارة الخارجيةإبـــــرام نحــــــو 5 آالف عقـــــد زواج فـــي 2019 

0413

أحمد بن علي يترشح لرئاسة المحرقالنعيمي: النتائج على “البوابة”
أكد وزير التربية والتعليم  «

ماجد النعيمي أنه بعد 
اعتماد النتائج في األيام 

المقبلة، باإلمكان االطالع 
عليها إلكترونًيا عبر البوابة 

 )edunet.bh( التعليمية
لجميع الصفوف الدراسية.

أعلن الشيخ أحمد بن  «
علي آل خليفة ترشحه 
رسميا لرئاسة مجلس 

إدارة نادي المحرق 
أمس لوالية جديد تمتد 

لـ 4 سنوات )2020 - 
.)2024

08

تضاعف التمويالت المطلوبة للبحرين
توقعت وكالة التصنيف االئتماني  «

العالمي “فيتش” أن نحو 26 دولة 
تغطيها الوكالة في الشرق األوسط 

- ومن بينها البحرين - قد تحتاج 
لمضاعفة احتياجاتها التمويلية 

الخارجية في العامين 2020 و2021؛ 
لدعم المالية العامة لديها.

ترأس ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
عقد  الذي   ، 327 التنسيقية  اللجنة  اجتماع 

مستجدات  آخر  اللجنة  وناقشت  بعد.  عن 
 COVID( ــا  ــورونـ كـ فـــيـــروس  مـــع  الــتــعــامــل 
التنسيقية  اللجنة  اســتــعــرضــت  كــمــا   ،)19
الـــمـــوضـــوعـــات الــمــتــصــلــة بــتــطــويــر قــطــاع 

المواصات واالتصاالت في البحرين.

“التنسيقية” تناقش تطوير المواصالت واالتصاالت
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مشروع قرار أميركي لتمديد حظر السالح على إيران

)١٢(

مــمــلــكــة  خـــارجـــيـــة  وزارة  أدانــــــــت 
البحرين محاولة ميليشيات الحوثي 
ــهــداف  الـــمـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران اســت
العربية  المملكة  فــي  مدنية  مناطق 
السعودية الشقيقة من خال عدد من 
الصواريخ الباليستية والطائرات من 

دون طيار )المفخخة(.
بيان  في  الخارجية  وزارة  وأشـــادت 
أمــــس، بــبــســالــة قــــوات تــحــالــف دعــم 
اعترضت  التي  اليمن  فــي  الشرعية 
أن  قبل  والــطــائــرات  الصواريخ  هــذه 

تصل إلى أهدافها.

البحرين تدين استهداف 
ميليشيات الحوثي للسعودية

المنامة - بورصة البحرين

ارتــفــعــت بـــورصـــة الــبــحــريــن في 
محققة  الثاثاء،  أمــس  تعامات 
دينار،  مليون   20 قدرها  مكاسب 

بفضل أسهم البنوك والصناعة.
ــام تــعــامــات الــجــلــســة،  ومـــع خــت
صعد المؤشر العام للبورصة بنحو 
 1280.33 مستوى  إلى   ،%  0.14

نقطة، رابًحا 1.18 نقطة.

“البورصة” تربح 
20 مليون دينار

)٠٨( )07(

)02(

)07(

واشنطن تعتقد أن تمديد حظر األسلحة على إيران يجب أن يكون ألجل غير مسمى

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

مهر أكثر البحرينيات أقل من ألفي دينار

“#اكثرهن_بركه_ايسرهن_ وسم 
مهر” يصبح “ترند” سعودي، وتأتي 
فكرة الهاشتاغ للبدء بتقليل المهر 
بين  أصــبــح  إذ  الــســعــوديــة،  فـــي 

مؤيد ومعارض للفكرة.
ــة حــديــثــة  ــيـ ــائـ ــرت إحـــصـ ــ ــهـ ــ وأظـ
صادرة عن وزارة العدل والشؤون 
عــقــود  إجـــمـــالـــي  أن  ــة  ــيـ ــامـ اإلسـ
 2019 الماضي  العام  في  الـــزواج 

بلغت نحو 5 آالف و542 زواًجا.
 196 أن  ــيــة  اإلحــصــائ وذكـــــرت 
بحرينًيا دفعوا مهًرا يبلغ 9 آالف 
عــدد  بــلــغ  فيما  أكــثــر،  أو  ــار  ديــن

ــواتــي حصلن  ــل ال الــبــحــريــنــيــات 
آالف   9 يـــتـــجـــاوز  ــر  ــهـ مـ ــلـــى  عـ
 1550 وافقت  فيما   ،205 دينار 
)المتعارف  المهر  على  بحرينية 

 1000 بين  يتراوح  الــذي  عليه( 
و1900 دينار، بينما وافقت 260 
بحرينية على مهر يبلغ أقل من 

1000 دينار.

أميني: العقوبات البديلة إلصالح المحكومين

قال مدير إدارة الوقاية من الجريمة 
إن  أميني  علي  الداخلية  ــــوزارة  ب
البديلة  والتدابير  العقوبات  قانون 
ــة  ــارطـ ــلـــى خـ ــريـــن عـ ــبـــحـ وضـــــع الـ

في  والمتقدمة  المتطورة  الـــدول 
أميني  وأوضــح  القضائي.  النظام 
القانون  أن  “الــبــاد”  لـــ  حديثه  فــي 
المحكومين  إصــــاح  إلـــى  يــهــدف 

ــز تــفــاعــلــهــم اإليـــجـــابـــي مع  ــعــزي وت
محيطهم المجتمعي، مبينا أن عدد 
اللحظة  حتى  منهم  المستفيدين 

بلغ 2699 نزيا.

زينب العكري

إبراهيم النهام
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اســـتقبل رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة بقصر ســـموه 
فـــي الرفاع امس، ســـفيرة الجمهوريـــة اإليطالية 
الصديقـــة المعتمـــدة لـــدى مملكة البحريـــن باوال 
أمادي، وذلك للسالم على سموه بمناسبة تعيينها 

سفيرة لبالدها في المملكة.
وأثناء اللقاء، هنأ ســـموه السفيرة اإليطالية على 
التعيين، متمنيا ســـموه لها كل النجاح والتوفيق 
في أداء مهام عملها الدبلوماســـي بما يســـهم في 
تعزيز العالقـــات الثنائية بين البلدين الصديقين، 
مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على توطيد 
أواصـــر التعـــاون مـــع الجمهوريـــة اإليطاليـــة في 

مختلف المجاالت.
من جانبها، أعربت السفيرة اإليطالية عن خالص 
شـــكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء على دعم واهتمام ســـموه بكل ما يرتقي 
بالتعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن الصديقيـــن في 
شـــتى القطاعـــات. ونقلـــت الســـفيرة إلى ســـموه 
تحيات وتقدير حكومة بالدها على جهود سموه 
فـــي ســـبيل االرتقـــاء بمســـتويات التعـــاون بيـــن 

البلدين الصديقين.

ــا ــه ــام ــه ــوه تـــمـــنـــى لـــلـــســـفـــيـــرة بـــــــاوال أمــــــــادي الـــنـــجـــاح بــــــــأداء م ــ ــم ــ س

سمو رئيس الوزراء: توطيد أواصر التعاون مع إيطاليا
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خالد بن عبداهلل: التعاون مع “التشريعية” يصب بصالح المواطنين
زينـــل: مواصلـــة التنســـيق منهـــج فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية

ه نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء الشـــيخ  نـــوَّ
خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، بمبـــدأ التعاون 
القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
لمـــا فيه خيـــر وصالـــح الوطـــن والمواطنين، 
الخدمـــات  ومســـتوى  بجـــودة  واالرتقـــاء 
المقدمة، بما يضمن تحقيق تجربة تشريعية 
ناجحـــة وفق ما أراد لها عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة. 
جـــاء ذلك لـــدى لقائـــه صبـــاح أمـــس بمكتبه 
في قصـــر القضيبية، رئيســـة مجلس النواب 

فوزية زينل.
وخـــالل اللقاء، أكد الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  حـــرص  
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
مـــع مجلـــس  التعـــاون  تعزيـــز  أهميـــة  علـــى 
النـــواب، خصوصا وأن ســـموه ال يدخر جهدًا 
في ســـبيل توجيه الوزراء والمسؤولين، كل 

بحســـب موقعه، للتواصل الفاعل واإليجابي 
مع مجلس النواب؛ إليمان سموه الراسخ بأن 

المجلس بيت الشعب وصوته المسموع.
كمـــا أشـــار إلـــى اهتمـــام وتفاعل ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة مع كل ما يطرحه 
مجلس النواب من قضايا مؤثرة تهم الشـــأن 

المحلي على مختلف الصعد.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت زينـــل عـــن بالـــغ اعتزاز 
مجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية 
والدعـــم الالمحدود من لدن صاحب الجاللة 
بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون  وتعزيـــز  الملـــك، 
كافة الســـلطات في مملكـــة البحرين لخدمة 
العمـــل  ومواصلـــة  والمواطنيـــن،  الوطـــن 
ومضاعفـــة اإلنجـــاز فـــي مختلـــف المجاالت 

في ظل المسيرة التنموية الشاملة. وأشادت 
النـــواب  مجلـــس  بيـــن  الفاعـــل  بالتعـــاون 
والحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء، ودعم صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزرا، والجهـــود المتميزة 
فـــي فريق البحرين التخـــاذ كافة اإلجراءات 
لمـــرض  للتصـــدي  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد – 19(. وأشـــارت 
والتشـــاور  التباحـــث  اســـتمرار  أهميـــة  إلـــى 
مواصلـــة  وجعـــل  التنفيذيـــة،  الســـلطة  مـــع 
التنســـيق منهجا ترتكز عليـــه العالقة القائمة 
بيـــن الســـلطتين، الســـيما في ظـــل الظروف 
االســـتثنائية التـــي تشـــهدها المملكة وســـائر 
دول العالـــم لمواجهة تفشـــي مرض فيروس 
المقـــدرة  والجهـــود   )19  – )كوفيـــد  كورونـــا 

المبذولة من قبل الحكومة لمنع انتشاره.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكة 
البحريـــن محاولة ميليشـــيات 
الحوثي المدعومـــة من إيران 
اســـتهداف مناطـــق مدنية في 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
عـــدد  خـــالل  مـــن  الشـــقيقة 
الباليســـتية  الصواريـــخ  مـــن 
طيـــار  دون  مـــن  والطائـــرات 

)المفخخة(.
الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
في بيان أمس، ببســـالة قوات 
فـــي  الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف 
اليمـــن التـــي اعترضـــت هـــذه 
الصواريـــخ والطائرات قبل أن 
تصـــل إلـــى أهدافهـــا، مشـــددًة 
على موقـــف مملكـــة البحرين 
الثابـــت ووقوفهـــا فـــي صـــف 

المملكـــة  جانـــب  إلـــى  واحـــد 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
ضـــد كل من يحاول المســـاس 
بأمنهـــا، ودعمها لكل ما تتخذه 
عـــن  للدفـــاع  إجـــراءات  مـــن 

مصالحها.
أن  الخارجيـــة  وأكـــدت وزارة 
هـــذه األعمـــال اإلرهابيـــة مـــن 
الحوثـــي  ميليشـــيات  قبـــل 
المدعومـــة مـــن إيران تشـــكل 
تهديدا ألمـــن المنطقة والعالم 
ككل، داعًيـــة المجتمع الدولي 
إلـــى االضطـــالع بمســـؤولياته 
هـــذه  وجـــه  فـــي  والوقـــوف 
الميليشـــيات التـــي تســـتهدف 
والســـلم  األمـــن  زعزعـــة 

اإلقليمي.

البحرين تدين استهداف السعودية 
بصواريخ باليستية حوثية

مصر قلعة العروبة الشامخة وركيزة األمن القومي العربي
ألمنها الــضــامــنــة  اإلجــــــراءات  لجميع  ــل  ــام ك بــحــريــنــي  تــأيــيــد 

علـــى  البحريـــن  مملكـــة  الموقـــف  جـــاء 
والشـــعبية  الرســـمية  المســـتويات 
واإلعالميـــة كافـــة مؤيًدا لحـــق جمهورية 
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة بقيـــادة الرئيس 
عبـــد الفتـــاح السيســـي فـــي الدفـــاع عـــن 
حدودهـــا وحماية أمنهـــا القومي، انطالًقا 
التاريخيـــة  األخويـــة  العالقـــات  مـــن 
الوطيدة والمتميزة بين قيادتي وشـــعبي 
البلدين الشـــقيقين، وتقديـــًرا لقيمة مصر 
أمـــن  الشـــامخة وركيـــزة  العروبـــة  قلعـــة 
واســـتقرار المنطقـــة، واعتـــزاًزا بمواقفهـــا 
التاريخيـــة المشـــرفة في نصـــرة الحقوق 
والقضايـــا العربيـــة العادلـــة. وإيماًنـــا بـــأن 
أمن مصر واســـتقرارها جزء ال يتجزأ من 

األمـــن القومـــي العربـــي، وما تشـــكله من 
عمق حيوي واستراتيجي ألمتها العربية، 
أعربـــت مملكـــة البحريـــن بقيـــادة عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة عن تضامنها وتأييدها 
الكامـــل لـــكل ما تتخـــذه جمهوريـــة مصر 
الشـــقيقة من إجراءات مشروعة لحماية 
حدودهـــا  وتأميـــن  واســـتقرارها  أمنهـــا 
وأراضيهـــا وســـالمة شـــعبها الشـــقيق، بما 
في ذلك تدعيم مبادرتها الهادفة لتحقيق 
األمـــن واالســـتقرار واالزدهـــار فـــي ليبيا، 
علـــى حدودها الغربيـــة، وتوحيد الموقف 
العربـــي في محاربة التنظيمات اإلرهابية 
المتطرفـــة ورفض التدخـــالت الخارجية 
في الشـــؤون الليبيـــة والعربية. وتجســـد 
هـــذا التطابـــق فـــي الموقفيـــن البحرينـــي 

والمصـــري لحل األزمـــة الليبية في البيان 
الخارجيـــة  وزراء  لمجلـــس  الختامـــي 
العـــرب لـــدى اجتماعه االســـتثنائي )امس 
الثالثـــاء( بدعـــوة مـــن القاهـــرة، وتأكيده 
االلتـــزام العربـــي بوحـــدة وســـيادة ليبيـــا 
وســـالمة أراضيها واســـتقرارها ورفاهية 
شعبها ومستقبلها الديمقراطي، وضرورة 
العمـــل علـــى اســـتعادة الدولـــة الوطنيـــة 
ومؤسســـاتها لدورهـــا في خدمة الشـــعب 
الليبـــي بعيـــًدا عن أي تدخـــالت خارجية، 
والمجتمـــع  المتحـــدة  األمـــم  وقيـــام 
الدولـــي بإلـــزام كافـــة الجهـــات الخارجية 
المرتزقـــة مـــن كافـــة األراضـــي  بإخـــراج 
الليبية، والعمل على توحيد المؤسســـات 
العســـكرية واألمنية في ليبيا ضمن مسار 

الحل السياسي.

إن مملكـــة البحريـــن، وإذ تؤكـــد تقديرهـــا 
لمكانـــة جمهوريـــة مصـــر الراســـخة فـــي 
قلب أمتها العربية واإلسالمية، وامتنانها 
لتضحياتهـــا المخلصة فـــي الذود عن أمن 
الخليـــج العربي، ومواقفها اإلنســـانية في 
والتعليميـــة  التنمويـــة  نهضتهـــا  تدعيـــم 
ســـتظل  الماضـــي،  القـــرن  بدايـــات  منـــذ 
دائًمـــا وفيـــة لمصـــر العروبة قلـــب العرب 
النابـــض، وقبلـــة العلـــم واألزهر الشـــريف، 
وصمـــام أمـــان الوطـــن العربـــي بجيشـــها 
العظيم، وسياســـتها المعتدلـــة والملتزمة 
دائًما بوحـــدة الصف العربي، ودعم األمن 
والســـالم العادل والشـــامل فـــي المنطقة، 
ومحاربة التطـــرف واإلرهاب، ومســـاندة 
حقـــوق الشـــعوب العربيـــة الشـــقيقة فـــي 

األمن واالستقرار والتنمية واالزدهار.

المنامة - بنا

الرفاع - قوة دفاع البحرين

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمد آل خليفة بالقيادة 
العامـــة صبـــاح أمس،  وزيـــر المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 

بن خليفة آل خليفة.
وخـــالل اللقـــاء رحـــب القائـــد العام 

لقـــوة دفـــاع البحرين بوزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي، حيـــث جـــرى 
الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  بحـــث 
التعـــاون  بمجـــاالت  المتعلقـــة 
والتنســـيق القائـــم بيـــن قـــوة دفاع 
البحريـــن ووزارة المالية واالقتصاد 

الوطني.

تعزيز التعاون بين قوة الدفاع و“المالية”



المنامة - بنا

استقبل مستشـــار جاللة الملك للشؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد 
بمكتبـــه بقصـــر  بـــن محمـــد آل خليفـــة 
الواليـــات  ســـفير  امـــس،  القضيبيـــة 
المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين 
جستن هيكس سيبيريل وذلك بمناسبة 

انتهاء فترة عمله.
وأثنـــاء اللقـــاء، أشـــاد الشـــيخ خالـــد بن 
بجهـــود  خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن  أحمـــد 

جســـتن هيكـــس ســـيبيريل فـــي تعزيـــز 
عالقات الصداقة التاريخية التي تربط 
بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
كافـــة،  المســـتويات  علـــى  األميركيـــة 

متمنيا له دوام التوفيق.
من جانبه، أعرب السفير جستن هيكس 
ســـيبيريل عن تقديره لمـــا حظي به من 
دعـــم أثناء فتـــرة عمله، متمنيـــا لمملكة 

البحرين كل التقدم واالزدهار.

... ويثني على جهود سيبيريل بتعزيز العالقات

local@albiladpress.com03

رفض أي مساس بحقوق مصر والسودان بمياه النيل
الزيانـــي: ســـد النهضـــة األثيوبـــي يمثـــل تحديـــا كبيـــرا لألمـــن المائـــي العربـــي

شارك وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
امـــس، عبر االتصـــال المرئـــي اإللكتروني، 
في اجتمـــاع الدورة غيـــر العادية لمجلس 
جامعة الدول العربية بشـــأن ســـد النهضة 
األثيوبـــي، برئاســـة الوزيـــر المســـؤول عن 
الشـــؤون الخارجيـــة فـــي ســـلطنة عمـــان 
يوســـف عبدهللا، وبمشـــاركة األميـــن العام 

لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ووجـــه وزيـــر الخارجيـــة أمـــام االجتمـــاع 
كلمـــة أكـــد فيهـــا أن موضوع ســـد النهضة 
األثيوبي يمثـــل تحدًيا كبيًرا لألمن المائي 
العربـــي، الـــذي يعتبر من أساســـيات األمن 
القومـــي العربـــي، مـــا يســـتلزم منـــا وحدة 
اإلرادة والتصميـــم على توحيـــد المواقف 
والتضامـــن مـــع الجهـــد المصـــري الهـــادف 
إلـــى تحقيـــق الســـالم واألمن واالســـتقرار 
شـــعوب  لخيـــر  اإلفريقـــي  الشـــرق  فـــي 

وأشـــار  وتقدمهـــا.  وازدهارهـــا  المنطقـــة 
وزيـــر الخارجيـــة في كلمته إلـــى المخاطر 
والتأثيـــرات المحتملـــة من جراء تشـــغيل 
ســـد النهضـــة دون التوصل مـــع جمهورية 
إلـــى  الديمقراطيـــة  الفيدراليـــة  إثيوبيـــا 
اتفاق عـــادل ومتوازن حـــول قواعد ملء 
وتشغيل ســـد النهضة، بما يحفظ الحقوق 
التاريخيـــة لـــدول مصـــب نهر النيـــل، التي 

يرعاها القانون الدولي والمواثيق الدولية، 
األطـــراف،  جميـــع  مصالـــح  يحقـــق  وبمـــا 
ويضمـــن  واالســـتقرار،  األمـــن  ويحفـــظ 
ســـالمة الســـكان والمجتمعـــات العمرانية. 
وأكـــد رفـــض مملكة البحرين ألي مســـاس 
مصـــر  لجمهوريـــة  التاريخيـــة  بالحقـــوق 
العربيـــة وجمهوريـــة الســـودان فـــي ميـــاه 
نهـــر النيـــل، ودعوتهـــا الـــدول العربية إلى 

موقـــف تضامني ثابت تجـــاه هذا التحدي 
للشـــعبين  الحيـــاة  عصـــب  يمـــس  الـــذي 
العربيين في مصر والســـودان. وصدر عن 
مجلـــس الجامعة قـــرار أكد فيـــه أن األمن 
المائـــي لـــكل مـــن جمهورية مصـــر العربية 
وجمهورية السودان هو جزء ال يتجزأ من 
األمـــن القومي العربي، ورفض أي عمل أو 
إجـــراء يمـــس بحقوق كافـــة األطراف في 
ميـــاه النيل. وأعـــرب المجلس عن التقدير 
لمبادرة جمهورية الســـودان بالدعوة لعقد 
جـــوالت المفاوضـــات التـــي أجريت خالل 
الفتـــرة مـــن 25 مايو إلـــى 17 يونيو 2020 
مـــن أجل التوصل إلـــى اتفاق حول قواعد 
ملء وتشغيل سد النهضة، ورحب بدعوة 
األميـــن العام لألمم المتحـــدة لحث الدول 
الثالث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة 
لجهـــود  ومســـاندته  المفاوضـــات،  عبـــر 

السودان في هذا الصدد.

عبداللطيف الزياني

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك 
الزيانـــي، امـــس، عبـــر االتصـــال المرئي 
اإللكترونـــي، فـــي المؤتمر االســـتثنائي 
للمانحيـــن  الـــوزاري  المســـتوى  علـــى 
لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشـــغيل 
الالجئيـــن الفلســـطينيين برئاســـة وزير 
األردنيـــة  المملكـــة  فـــي  الخارجيـــة 
ووزيـــر  الصفـــدي،  أيمـــن  الهاشـــمية 
التنميـــة الدوليـــة فـــي مملكـــة الســـويد 
المفـــوض  أركســـون، وبمشـــاركة  بيتـــر 
العـــام لوكالـــة األمـــم المتحـــدة إلغاثـــة 
الفلســـطينيين  الالجئيـــن  وتشـــغيل 

فيليب الزريني.
ووجـــه وزير الخارجيـــة أمام االجتماع 
كلمـــة أكد فيهـــا تقدير مملكـــة البحرين 

لـــدور وكالة األونروا فـــي خدمة ودعم 
وتوفيـــر  الفلســـطينيين،  الالجئيـــن 
لحوالـــي  التنميـــة  ودعـــم  اإلغاثـــة 
األراضـــي  فـــي  شـــخص  مالييـــن   5

الفلسطينية واألردن وسوريا ولبنان.
كانـــت  البحريـــن  مملكـــة  “إن  وقـــال 
الداعميـــن  المؤيديـــن  مـــن  ومازالـــت 
وحقوقـــه  الفلســـطيني  للشـــعب 
المشـــروعة في إقامة دولته المســـتقلة 
على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية 
اســـتناًدا إلـــى مبـــادرة الســـالم العربيـــة 
والقرارات األممية ذات الصلة، وكذلك 
مواصلـــة دعـــم االقتصـــاد الفلســـطيني 
والمتعـــدد  الثنائـــي  المســـتوى  علـــى 

األطراف”

وزير الخارجية: نقدر دور األونروا في خدمة الالجئين الفلسطينيين

المنامة- بنا

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ خالد 
بـــن أحمد بن محمد آل خليفة بمكتبه 
بقصـــر القضيبية امس، عميد الســـلك 
الدبلوماســـي، ســـفير ســـلطنة عمـــان 
لدى مملكة البحرين عبدهللا بن راشد 

المديلوي.
وأثناء اللقاء، أشـــاد الشـــيخ خالد بن 
أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة بعمـــق 
وقوة العالقـــات األخوية والتاريخية 
بين البلدين الشـــقيقين، بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 

بن عيســـى آل خليفة وأخيه صاحب 
الجاللـــة الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق 
المعظم سلطان عمان وما تشهده من 
ازدهـــار على األصعدة كافة ســـيكون 
لها آفاق مستقبلية واعدة وبما يخدم 
مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
مـــن جانبه، أعرب الســـفير عبدهللا بن 
راشـــد المديلـــوي عـــن خالـــص تهنئته 
للشـــيخ خالـــد بن أحمد بـــن محمد آل 
تعيينـــه مستشـــارا  بمناســـبة  خليفـــة 
لجاللة الملك للشـــؤون الدبلوماسية، 

متمنًيا له كل التوفيق والسداد.

خالد بن أحمد يشيد بقوة العالقات مع عمان

وزير الخارجية: موقفنا ثابت تجاه األزمة في ليبيا
يجـــب التصـــدي لإلرهـــاب والتخلـــص مـــن الجماعـــات اإلرهابيـــة

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك 
الزيانـــي أمـــس، عبـــر االتصـــال المرئي 
اإللكترونـــي، فـــي اجتماع الـــدورة غير 
العادية لمجلـــس جامعة الدول العربية 
بشـــأن ليبيا، برئاســـة الوزير المســـؤول 
عـــن الشـــؤون الخارجيـــة فـــي ســـلطنة 
وبمشـــاركة  عبـــدهللا،  يوســـف  عمـــان 
األميـــن العـــام لجامعـــة الـــدول العربية 

أحمد أبوالغيط.
ووجـــه وزير الخارجيـــة أمام االجتماع 
كلمـــة أكد فيهـــا أن األوضـــاع في دولة 
األســـف  علـــى  تبعـــث  الشـــقيقة  ليبيـــا 
االنقســـام  حالـــة  وتعكـــس  والقلـــق، 
التـــي يعيشـــه الوطـــن العربـــي، وحالـــة 
اإلقليمـــي  والصـــراع  االســـتقطاب 
والدولي، األمر الذي انعكس ســـلًبا على 
ليبيـــا وشـــعبها الشـــقيق ودول الجـــوار 
والمنطقـــة  العربـــي  القومـــي  واألمـــن 
بأســـرها، خصوصـــا فـــي ظل اســـتمرار 
تدفق األسلحة والميليشيات المسلحة 
الليبيـــة،  األراضـــي  إلـــى  والمرتزقـــة 
واســـتمرار التمويـــل المالـــي مـــن بعض 
الـــدول، والدعم اإلعالمي الواضح، مما 
أدى إلـــى زيادة االنقســـام بيـــن أطراف 
الصـــراع فـــي ليبيـــا واشـــتداد المعـــارك 
وإراقة المزيد من دماء الشـــعب الليبي 

العزيز.
مـــا  أن  إلـــى  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــار 
يجـــري فـــي ليبيا الشـــقيقة يضـــع أمام 
ينبغـــي  كبيـــرا  تحديـــا  العربيـــة  دولنـــا 
التعامل معه بكل حكمة ووعي وإدراك 
لمهـــددات أمننـــا القومـــي، وهـــو اختبار 
إلرادة دولنـــا وقرارهـــا المســـتقل النابع 
مـــن المصالـــح العليـــا لدولنا وشـــعوبنا، 
وقـــد آن األوان لدولنـــا العربية أن تقف 
وقفـــة صدق مع النفس لتؤكد تضامنها 
تحقيـــق  علـــى  تعمـــل  وأن  وتكاتفهـــا، 
الشـــعوب لألمـــن والســـالم  طموحـــات 

واالزدهار.
وجـــدد وزيـــر الخارجيـــة تأكيـــد مملكة 
البحرين على ضـــرورة االلتزام بوحدة 

أراضيهـــا  وســـالمة  ليبيـــا  وســـيادة 
واســـتقرارها، وموقفها الثابت والداعم 
للجهود الرامية كافة إلعادة بناء الدولة 
الليبية، والتصدي لكل أشكال اإلرهاب 
والتخلص من الجماعات اإلرهابية، بما 
يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق 
في التنمية والتقـــدم والعيش في أمن 

واستقرار.
مملكـــة  دعـــم  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
القاهـــرة  إعـــالن  لمبـــادرة  البحريـــن 
التـــي أطلقهـــا رئيـــس جمهوريـــة مصـــر 
لحـــل  السيســـي  عبدالفتـــاح  العربيـــة 
األزمـــة الليبية، ودعوتها جميع أطراف 
الصـــراع إلى وقف إطالق النار الفوري، 
المبـــادرة  هـــذه  مـــع  التجـــاوب  وإلـــى 
وتغليب الصالح الوطني ضماًنا لوحدة 
وســـالمة األراضي الليبيـــة، إضافة إلى 
دعـــوة الدول العربية إلى دعم المبادرة 
طريـــق  خارطـــة  باعتبارهـــا  المصريـــة 
لتأكيد التضامن العربي إلرساء السالم 

والوئام في ليبيا الشقيقة.
وتبنى مجلـــس جامعة الـــدول العربية 
قراًرا مقدما من جمهورية مصر العربية 
حـــول تطورات الوضع فـــي ليبيا، وأكد 
القـــرار علـــى االلتـــزام بوحدة وســـيادة 
ولحمتهـــا  أراضيهـــا  وســـالمة  ليبيـــا 
الوطنية واســـتقرارها ورفاهية شـــعبها 
ومســـتقبله الديمقراطي والتأكيد على 
ضـــرورة العمـــل علـــى اســـتعادة الدولة 
الليبيـــة الوطنيـــة ومؤسســـاتها لدورها 

في خدمة الشعب الليبي بعيًدا عن أية 
تدخالت خارجية.

وأكـــد القـــرار أهميـــة الحـــل السياســـي 
الشـــامل لألزمـــة الليبيـــة، وعلـــى دعـــم 
لالتفـــاق  الكامـــل  للتنفيـــذ  المجلـــس 
السياســـي الليبـــي الموقـــع فـــي مدينة 
الصخيرات بتاريخ 17 ديســـمبر 2015، 
والتأكيد على دور المؤسسات الشرعية 
المنبثقـــة عن االتفاق السياســـي الليبي 
كافـــة، ومخرجـــات مختلف المســـارات 
مؤتمـــر  وآخرهـــا  واإلقليميـــة  الدوليـــة 

برلين.
المحـــوري  الـــدور  علـــى  القـــرار  وأكـــد 
واألســـاس لـــدول جـــوار ليبيـــا وأهمية 
التنســـيق في ما بينهـــا في جهود إنهاء 
بالبيـــان  والترحيـــب  الليبيـــة  األزمـــة 
الختامـــي الصـــادر عـــن اجتمـــاع وزراء 
الـــذي  ليبيـــا،  جـــوار  دول  خارجيـــة 
عقـــد فـــي الجزائـــر برعايـــة كريمـــة من 
فخامـــة الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون بتاريـــخ 23 يناير 2020، وشـــدد 
على رفـــض وضـــرورة منـــع التدخالت 
الخارجيـــة أي كان نوعهـــا ومصدرهـــا 
التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين 
المتطرفيـــن اإلرهابيـــن األجانـــب إلـــى 
ليبيا، وكذلك انتهـــاك القرارات الدولية 
المعنية بحظر توريد الســـالح بما يهدد 

أمن دوار الجوار الليبي والمنطقة.
التســـوية  أن  علـــى  القـــرار  وأكـــد 
السياسية بين جميع الليبيين بمختلف 

انتماءاتهـــم هـــي الحل الوحيـــد لعودة 
األمن واالســـتقرار إليهـــا والقضاء على 
اإلرهـــاب، واإلعراب عن القلق الشـــديد 
مـــن أن التصعيـــد العســـكري الخارجي 
يفاقـــم الوضع المتأزم فـــي ليبيا ويهدد 
أمن واســـتقرار المنطقـــة ككل بما فيها 
المتوســـط، ويؤكد على ضـــرورة وقف 

الصراع العسكري.
ورحـــب المجلس بالمبـــادرات والجهود 
الجـــوار  دول  وجهـــود  كافـــة  الدوليـــة 
الرامية إلى وقف العمليات العســـكرية 
فـــي  السياســـية  العمليـــة  واســـتئناف 
ليبيـــا برعايـــة األمـــم المتحـــدة، وفـــي 
هذا الســـياق الترحيـــب بإعالن القاهرة 
بشأن ليبيا الصادر يوم 6 يونيو 2020، 
الـــذي يرتكـــز علـــى أن الحـــل فـــي ليبيا 
يجب أن يســـتند إلى االتفاق السياسي 
الليبـــي وقـــرارات مجلـــس األمـــن ذات 
الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم 
والجهود الدولية األممية السابقة التي 
نتـــج عنهـــا طرح لحل سياســـي شـــامل 
تنفيذيـــة واضحـــة  يتضمـــن خطـــوات 
واألمنيـــة  السياســـية  المســـارات  فـــي 
واالقتصادية واحترام حقوق اإلنســـان 
والقانـــون اإلنســـاني الدولـــي والطلـــب 
مـــن كافـــة األطـــراف الليبيـــة والدولية 

التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.
وأكـــد المجلـــس على ضـــرورة التوصل 
الفـــوري إلى وقـــف دائم إلطـــالق النار، 
واالتفاق على ترتيبات دائمة وشـــاملة 
بـــه  االلتـــزام  مـــن  والتحقـــق  لتنفيـــذه 
مســـار  أعمـــال  اســـتكمال  خـــالل  مـــن 
المباحثـــات الدائـــرة فـــي إطـــار اللجنة 
بجنيـــف   )5x5( المشـــتركة  العســـكرية 
والعـــودة  المتحـــدة،  األمـــم  برعايـــة 
الســـريعة لمفاوضـــات الحل السياســـي 
واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين 
فـــي جانبيهـــا السياســـي واالقتصـــادي 
لتحقيق تســـوية شاملة لألزمة، تمهيًدا 
الفرصـــة  لتتـــاح  االنتخابـــات  إلجـــراء 
للشـــعب الليبي الختيار ممثليه بحرية، 
واالنتقـــال إلـــى بنـــاء الدولـــة المدنيـــة 

الديمقراطية.

وزير الخارجية يشارك في االجتماع

المنامة - وزارة الخارجية
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الجنبية - بلدية الشمالية

الشـــمالية  المنطقـــة  بلديـــة  دشـــنت 
وبالتعـــاون مع المجلس البلدي وشـــركة 
النظافة أورباسير خدمة “كلمنا والباقي 
علينـــا”؛ إلزالة ورفع المخلفات الحجمية 
كبيـــرة  ومعـــدات  وأجهـــزة  أثـــاث  مـــن 

الحجم من أمام المنازل.  
مـــن جهتهـــا، قالـــت المدير العـــام لبلدية 
المنطقـــة الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة إن 
البلديـــة قـــد خصصـــت أرقـــام تواصـــل 
تســـتقبل مـــن خاللهـــا طلبات رفـــع هذه 
المخّلفـــات مجاًنـــا على الخط الســـاخن 

80070000 لتحديد وقت إخراجها. 
وأوضحت الفضالـــة: تأتي هذه الخدمة 
البصـــري  المشـــهد  إطـــار تحســـين  فـــي 
فـــي المحافظـــة الشـــمالية، وللحـــد مـــن 
الطـــرق الخاطئة التي يقـــوم بها البعض 
بالتخلص مـــن األثاث المنزلي عبر رميه 
في األحياء الســـكنية أو الطرق، مشيرة 
إلـــى أن هـــذه الخدمة تأتي متســـقة مع 

قانـــون النظافة الذي يحضـــر رمي هذه 
المخلفـــات فـــي الطريق. وصـــرح رئيس 
المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أحمد 
الكوهجي بـــأن هذه الخدمة من شـــأنها 
أن ترتقي بالواقـــع البيئي والنظافة في 
المحافظة الشـــمالية بالتقليل من نســـبة 
المخلفـــات ذات الحجم الكبير من أثاث 
وغيرها التي ترمى بشكل عشوائي في 

الطرقات. 

االستثمار بالتعليم أمثل الحلول لمواجهة آثار “كورونا”“الشمالية”: كلمنا والباقي علينا
ـــة ـــات االقتصادي ـــر القطاع ـــاهمون بتطوي ـــاء يس ـــون األكف ـــواج: الخريج الح

أكـــد الرئيس المؤســـس للجامعة األهلية 
التعليـــم  أن قطاعـــي  الحـــواج  عبـــدهللا 
والصحـــة يمكن أن يســـهما بشـــكل كبير 
في مواجهة التحديات االقتصادية التي 
تواجههـــا مملكة البحريـــن جراء جائحة 
كورونـــا، داعيـــا إلى تضافـــر الجهود؛ من 
أجـــل أن تكـــون المملكة دولـــة الخدمات 
أســـس  وفـــق  والعالجيـــة  التعليميـــة 
ومعايير الجودة العالمية، وهو ما يلتقي 
مع رؤيـــة مملكـــة البحريـــن االقتصادية 
فـــي أن تكـــون مملكـــة البحريـــن دولـــة 

الخدمات الممتازة.
مـــع  مباشـــر  لقـــاء  فـــي  الحـــواج  وقـــال 
اإلعالمي المتميـــز إبراهيم التميمي عبر 

حســـابه في االنســـتغرام بأن االســـتثمار 
في قطاعي التعليم والصحة من أســـمى 
االستثمارات، ويشـــكالن في العديد من 
الـــدول الغربية مصـــدرا مهما من مصادر 

الناتج اإلجمالي في تلك البلدان.

ونـــوه إلـــى أن العوائـــد الماليـــة الجانـــب 
األدنى من ثمرات التعليم، حيث يشـــكل 
إذ  الثمـــرة األهـــم،  الخريجـــون األكفـــاء 
يســـهم هؤالء بطبيعة الحال في تطوير 
والصناعـــات  والمؤسســـات  الشـــركات 

فـــي القطاعـــات المختلفـــة، ممـــا يجعـــل 
التعليم استثمارا متعدد الثمار والنتائج، 
ويجعل منه االســـتثمار األسمى واألكثر 

أمانا لمواجهة تحديات المستقبل.
وفي مناقشـــة مشـــوقة جمعـــت الحواج 
تـــم  التميمـــي  إبراهيـــم  اإلعالمـــي  مـــع 
التطـــرق لتجـــارب عـــدد من الـــدول في 
االرتقاء بناتجها القومي واقتصادها من 
خالل تطوير قطاعاتهـــا التعليمية مثل: 
األردن، وأســـتراليا، والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، نـــوه فيهـــا الحـــواج إلـــى أن 
مملكـــة البحريـــن قادرة على اســـتقطاب 
20 إلـــى 30 ألـــف طالـــب خليجـــي فـــي 
مرحلـــة التعليم الجامعي من خالل أكثر 
مـــن 10 جامعـــات خاصـــة منتشـــرة فـــي 

المملكة.

إبراهيم التميمي

لمياء الفضالة

عبدالله الحواج

المنامة- الجامعة األهلية



النعيمي: النتائج في البوابة والشهادات على البريد اإللكتروني
أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمي أنـــه في ضوء حرص الوزارة 
علـــى تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية 
للوقاية من فيروس كورونا، وللحفاظ 
علـــى التباعد االجتماعـــي، وفي إطار 
تحســـين الخدمات المقدمة بتحويلها 
للصيغـــة اإللكترونية، فقـــد تم توجيه 
باالســـتعاضة  بالـــوزارة  المختصيـــن 
عـــن توزيـــع النتائـــج الدراســـية ورقًيا 
بالمدارس كما كان يجري في الظروف 
العادية، إلى الصيغة اإللكترونية، بعد 
اعتمـــاد النتائج في األيـــام المقبلة، إذ 
باإلمكان االطالع عليها إلكترونًيا عبر 

البوابة التعليمية )edunet.bh( لجميع 
إلـــى  إضافـــًة  الدراســـية،  الصفـــوف 
اســـتحداث خدمة جديدة ُتمكن طلبة 
الثالـــث اإلعـــدادي والمرحلـــة الثانوية 
مـــن اســـتالم شـــهاداتهم معتمـــدة عبر 
حســـاب  علـــى  اإللكترونـــي  بريدهـــم 
“Mirosoft365”، الذي تم اســـتخدامه 
في عملية شرح الدروس في الفصول 
جانـــب  إلـــى  المركزيـــة،  االفتراضيـــة 
إرســـال إفـــادة التخرج وإفادة حســـن 
الســـيرة والســـلوك لخريجـــي المرحلة 

الثانوية.
وفـــي هذا الســـياق، أوضحـــت الوكيل 

والمعلومـــات  للتخطيـــط  المســـاعد 
نـــوال الخاطـــر أنـــه وفـــي حـــال وجد 
الطالـــب أي صعوبـــة فيمكنه التواصل 
مـــع خدمـــة الدعـــم الفني بـــإدارة نظم 
المعلومـــات على الرقـــم )17278777( 
فـــي فتـــرة الـــدوام الرســـمي للـــوزارة، 
االستفســـارات  اســـتقبال  يمكـــن  كمـــا 
Mi� “الخاصة بحســـابات الطلبـــة على 

crosoft365” من خالل التقدم بطلب 
خدمة الدعـــم الفني عبر زيارة الرابط 
 )https://yalla365.net/yalla�form(

أو إرســـال الطلب مباشـــرة عبر البريد 
o365support@moe.( اإللكترونـــي 

.)bh
ظـــل  وفـــي  أنـــه  الخاطـــر  وأضافـــت 
الجهود المشـــتركة بيـــن وزارة التربية 
والتعليم وهيئة المعلومات والحكومة 
الخدمـــات  لتطويـــر  اإللكترونيـــة، 
اإللكترونيـــة، فإنه بإمـــكان الطلبة من 
الصـــف الثالـــث اإلعـــدادي إلـــى الصف 
الثالث الثانوي االطالع على نتائجهم 
عبر الخدمة اإللكترونية لعرض نتائج 
الطلبة الدراسية على البوابة الوطنية 
)Bahrain.bh(، أو مـــن خـــالل تحميل 
تطبيق عرض نتائج الطلبة الدراســـية 

تطبيقـــات  متجـــر  عبـــر  المتوافـــر 
bahrain.bh/( اإللكترونيـــة  الحكومة 
األجهـــزة  تطبيقـــات  ومتجـــر   ،)apps
الذكيـــة، واالســـتفادة مـــن الخدمـــات 

التي يوفرها التطبيق.
خريجـــي  مـــن  للطلبـــة  يمكـــن  كمـــا 
الثانويـــة العامة والشـــهادة اإلعدادية 
التقـــدم بطلـــب الحصـــول على نســـخ 
مـــن الشـــهادات واإلفـــادات عن طريق 
خدمة إصدار نســـخ اإلفادات وكشف 
الدرجـــات لطلبة المـــدارس الموجودة 
على البوابة الوطنية، وســـيتم إرسال 
النسخ إلى العنوان المزّود عند تقديم 

الطلب.

وزير التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
ال استالم ورقي 

من المدارس في 
ظل “كورونا”
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زينب العكري

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة 

مواطن: إيجار الشقة يلتهم نصف راتبي التقاعدي
سنة  17 ــذ  ــن م ســكــنــيــة  وحــــدة  ويــنــتــظــر  الــمــقــعــد  والـــــده  يــرعــى 

ناشـــد مواطن وزير اإلســـكان باسم الحمر النظر 
فـــي طلبـــه بتخصيـــص وحـــدة له في مشـــروع 
اإلســـكانية  المشـــاريع  أو  ســـند  هـــورة  إســـكان 
القريبـــة منهـــا؛ نظـــرا للظـــروف الخاصـــة التـــي 

يعانيها. 
وقـــال المواطـــن لـ “البـــالد” إن طلبه يعـــود للعام 
2003 وطوال ســـنوات االنتظار يتنقل وأســـرته 
المكونة من 4 أشخاص بين شقق اإليجار، الفتا 
إلـــى أنه متقاعد ال يتجاوز راتبه التقاعدي 300 
دينار، وإن اإليجار الشهري يلتهم نصف الراتب.
وناشـــد المواطن وزير اإلســـكان للنظر في طلبه 
خاصـــة، وأنه قدم توصيـــة من النائب علي زايد 
الخاصـــة، حيـــث  بخصـــوص ظروفـــه  للـــوزارة 
إنـــه يرعى والديـــه الكبيرين في الســـن، فوالده 
مقعـــد ويحتاج رعاية مســـتمرة، ووالدته كبيرة 
في الســـن، وهو المتكفـــل برعايتها وأنه بحاجة 
ملحة وحدة سكنية قريبة من سكن والديه في 

الدائرة الرابعة في المحافظة الجنوبية.
وذكـــر المواطن أنه يعـــول الحصول على وحدة 
سكنية في إحدى المشـــاريع القريبة مثل هورة 

ســـند أو إســـكان ســـند أو غيرهـــا من المشـــاريع 
القريبة من سكن والديه التي تخصص للحاالت 

الخاصة واإلنسانية كحالته.

وزارة اإلسكان

ــبـــحـــريـــن  ــة الـ ــعــ ــامــ قــــالــــت جــ
الــشــعــب  طـــــرح  زادت  إنـــهـــا 
والـــمـــقـــررات وتـــمـــديـــد فــتــرة 
نفسها  بالمواعيد  التسجيل 
يونيو   25 الخميس  يــوم  إلــى 
ــاد  ــ ــ الزدي اســـتـــجـــابـــة   ،2020
الطلب للتسجيل في البرنامج 

الصيفي.
الـــجـــامـــعـــة أن  ــت  ــ ــحــ ــ وأوضــ
األولوية ستكون للطلبة الذين 
ــي الــفــصــل  ســـيـــتـــخـــرجـــون فــ

الصيفي. 
وقالت: سيتم طرح المقررات 
ــي ال تــتــطــلــب  ــتـ الـ ــعـــب  والـــشـ
كالمقررات  للجامعة  الحضور 
الـــتـــي تــتــضــمــن الــمــخــتــبــرات 

والورش العملية.
إدارة  كـــلـــيـــة  مـــمـــثـــل  وكـــــــان 
البحرين  جامعة  في  األعمال 
عــــلــــي قــــصــــي قــــــد قــــــــال لـــ 
الصيفي  الفصل  إن  ــبــالد”   “ال
مــرحــلــة اخــتــيــاريــة ولــيــســت 
واألســاتــذة  للطلبة  إجــبــاريــة 

لها  البحرين  أن  مبيًنا  أيــضــا، 
جميع  في  استثنائية  ظــروف 
ــقــطــاعــات والـــفـــئـــات ســـواء  ال

تعليمية أو تجارية وغيرها.
ــمــواد الــتــي تم  وأوضـــح أن ال
مشتركة  ــواد  مــ هــي  طــرحــهــا 
وليست تخصصية في كليات 
هناك  أن  إلــى  مشيًرا  معينة، 
مواد تلزم الحضور في مواقع 
إتمامها  يمكن  وال  المختبرات 
بالدراسة الصيفية أو عن بعد 
فقط، فهي تحتاج لتعليم أكثر 
من أن تكون مادة تم االنتهاء 

من دراستها بصورة سريعة.
ــتــواصــل  ــه ســيــتــم ال ــ ــد أن ــ وأكـ
فــي  الـــجـــامـــعـــة  إدارة  مـــــع 
عــدد  لـــزيـــادة  المقبلة  الــفــتــرة 
المواد  في  الدراسية  المقاعد 
الصيفية،  للدراسة  المطروحة 
الفًتا إلى أن الدراسة ستكون 
ُبــعــد، مــا يعني أن األمــور  عــن 
سهلة  تــكــون  أن  الممكن  مــن 

وسلسة للتغيير.

 جامعة البحرين تزيد 
استيعابية البرنامج الصيفي

بيوت تتخلص من مخلفات زراعتها ونفايات الحظائر بالطريق
رغـــم تطبيق قانـــون النظافـــة ال تزال 
تعانـــي مجمعـــات ســـكنية مـــن تراكم 
المخلفات الزراعية ومخلفات حظائر 
الحيوانـــات التـــي عـــادة تلقـــى علـــى 
جوانـــب الطريـــق أو حـــول حاويـــات 
القمامـــة، فتحـــول المواقع الـــى ملجأ 
للحشرات والقوارض والكالب، فضال 

عن انبعاث الروائح المزعجة.
البيئـــي  الناشـــط  ذكـــر  جانبـــه،  مـــن 
والعضـــو البلـــدي ســـيد شـــبر الوداعي 
فـــي  الزراعيـــة  المخلفـــات  تراكـــم  أن 
الطرقات وتتطاير أوراقها في المكان 
هو تشويه للمظهر الحضاري للمناطق 

والطرقات. 
وقـــال شـــبر إنـــه تقـــدم بمقتـــرح رفـــع 
توصيـــة إلى وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني بالعمل 

بشـــأن  تنظيمـــي  قـــرار  إصـــدار  علـــى 
المخلفـــات  مـــن  للتخلـــص  التدابيـــر؛ 
الزراعية للمجمعات السكنية الخاصة 

ومخلفات الحظائر.

شبر الوداعي

الوداعي: تتسبب 
في انبعاث روائح 
كريهة وتبعثرها 

الكالب الضالة

 إلصدار قرار تنظيمي 
لتدابير التخلص من 
المخلفات الزراعية 

بالمنازل
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20 سنة انتظاًرا لبيت اإلسكان لمواطن بـ “الشمالية”
الحالية ــات  ــع ــوزي ــت ال ضــمــن  طــلــبــه  تلبية  ــة  ــرع س ــوزارة  ــ ــ ال ــد  ــاش ن

ناشــد مواطن من أهالي مدينة حمد وزارة اإلســكان سرعة تلبية طلبه 
اإلسكاني الذي يعود للعام 2000 أي قبل ما يقارب 20 عاما.

لــــ  فـــي رســـالته  المواطـــن  وأشـــار 
“البـــالد” إلـــى أنـــه متـــزوج ويعيش 
مع أبنائه الثالثـــة في منزل العائلة 
الذي آلـــت ملكيته إلى أخته، ومنذ 

العام 2000 تقدم لوزارة اإلســـكان 
بطلـــب وحدة ســـكنية، فيما مازال 
الطلـــب قائمـــا ومفعـــال علـــى نظام 

الوزارة.

وقال: لقـــد تجاوز عمـــري 53 عاما 
ومازلـــت ال أملـــك منـــزال خاصا لي 
وألســـرتي التـــي تتكـــون مـــن ولـــد 
وابنتيـــن إلـــى جانـــب زوجتـــي، إذ 
إننـــا في أمس الحاجة لتلبية طلبنا 
اإلســـكاني دون تأخير، الســـيما أن 
األخيـــرة  اإلســـكانية  التوزيعـــات 
شـــملت مـــن هـــم فـــي مثـــل دفعتنا 

والدفعات الالحقة لنا.
ولفت إلى أن المحافظة الشـــمالية 
المشـــروعات  مـــن  بالعديـــد  تزخـــر 
اإلســـكانية الكبيـــرة، والتـــي تســـع 
ممـــا  اإلســـكانية،  الطلبـــات  آالف 
يجعـــل تلبية طلبه اإلســـكاني أمرا 
متيسرا، خصوصا إذا تم األخذ في 

االعتبار سنوات انتظاره الطويلة.

ليلى مال اهلل
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القوارب أمام بيوت قاللي... “جراد كبير” يحجز “الباركات”
رئيس جمعية الخالدية لـ“^”: بلدية المحرق تتراخى في إزالتها والمخالفات “ذابت”

زحفــت القــوارب فــي قاللــي مــن البحــر إلــى البــر. وأصبحــت تزاحــم مواقــف 
ســيارات البيوت، وشــكلها يشــبه الجراد بحجم كبير، واقفة ومتأهبة لقطرها 

إلى الفرضة )المرفأ( بأي وقت.

ركـــن القـــوارب أمـــام البيـــوت مخالفة 
بلديـــة يســـتوجب إزالة مالـــك القارب 
بعد إخطـــار األخير. وفـــي حال امتنع 
عـــن ذلـــك يتعيـــن علـــى البلديـــة إزالة 

القارب المخالف بعد انتهاء المهلة.
وقال رئيس جمعية الخالدية الشبابية 
إبراهيـــم راشـــد لــــ “البالد” بـــإ القوارب 
المخالفة غزت منطقة قاللي، ويشكو 
الســـكان مـــن شـــح مواقف الســـيارات 

بسببها.
وعبـــر عـــن أســـفه مـــن تراخـــي بلدية 
المحـــرق في إخطـــار المخالفين إلزالة 

القوارب أو إزالتها بقوة القانون.
وبيـــن أن بعـــض القوارب جـــرى لصق 
إخطـــارات بالمخالفـــة لهـــا، وذابت من 
حرارة الجو، وكذلك إجراءات البلدية 

ذابت دون تنفيذ.
وأضـــاف: مـــكان القارب فـــي البحر أو 

الفرضة )المرفأ( وليس أمام البيوت.
بلديـــة  مديـــر  مـــع  تواصلـــت  وتابـــع: 
بشـــأن  الجـــودر  إبراهيـــم  المحـــرق 
بيننـــا  والمحادثـــات  الموضـــوع،  هـــذا 
موثقة، ولكن لألســـف لم يتخذ األخير 

إجراءاته ضد المخالفين.

إبراهيم راشدإبراهيم الجودر

مخلفات البناء والمنازل ثلثا نفايات مدفن عسكر... وربعها للمحالت

أكـــد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي المهنـــدس عصـــام بـــن عبـــدهللا خلـــف أن 
الوزارة تولي وبدعم من الحكومة الرشـــيدة اهتمامًا 
كبيرًا بقطـــاع النظافة العامة من خالل صدور قانون 
النظافة رقم 10 لســـنة 2019 وتنفيذ االســـتراتيجية 

الوطنيـــة إلدارة المخلفات وكذلك من خالل التعامل 
اليومي مع مختلف أنواع المخلفات بما يحافظ على 
التنمية المســـتدامة ويســـهم في إيجـــاد بيئة صحية 
وآمنـــة. وبيـــن الوزير أن مـــن أهم التحديـــات القائمة 
أمـــام الـــوزارة هـــو التعامـــل مـــع المخلفـــات واتســـاع 
الرقعة العمرانية في البالد ما يستلزم دخول مناطق 

جديدة في عمليات التنظيف واإلزالة.

وأشـــار الوزيـــر إلى أنه مـــن المتوقـــع أن يهبط معدل 
المخلفات بشـــكل ملحـــوظ خالل الســـنوات القادمة، 
ويرجـــع ذلك لبدء تنفيذ هذه المبادرات بدءا بمبادرة 
إعـــادة تدويـــر مخلفات البنـــاء، األمر الذي من شـــأنه 
تقليل كمية المخلفات الواردة إلى مدفن عســـكر إلى 
مليـــون طـــن مقارنـــة بالحجم الكلـــي للمخلفـــات في 

العام 2019 الذي بلغ 1.8 مليون طن.

حجم النفايات
الصلبة والمنزلية
والتجارية الواردة

لمدفن عسكر 

1,8
مليون طن

2019

677
ألف طن

566
ألف طن

424
ألف طن

126
ألف طن

مخلفات الهدم والبناء
بنسبة 38 %

المخلفات المنزلية
بنسبة 32 %

المخلفات الزراعية
بنسبة 7 %

مخلفات المحالت التجارية 
والصناعية بنسبة 24 %
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شكرا لجاللة الملك على قانون العقوبات البديلة
Û  كتبت مقالي والبحُر جالس على ذراعي يقرأ ما أكتب، والشــمس تشــرق على أصابعي

وتأمرني أن أسهب، أما الضوُء، فكان يقبل شفتي الكلمات، ويصرخ فّي: اكتْب اكتب. 
عندمــا يضيــق بــي الخنــاق ألتجــئ للطبيعــة كمــا كان يفعل بيتهوفــن. عندمــا يخنقني 
الدمــُع ألتجــئ إلــى البحــر، أجلس أمــام عينيه، أســكب دمعي أمامــه، يحضنني، يخرج 
منديــال مــن جيبــه كشــراع، ويكفكف كل الدمــع، مع البحر مــا أجمل هذا الجمــع. طالما 
احتضنتنــا األرصفــُة بأذرعهــا تكفكــف دمعنا، وتوســد ركبها لرؤوســنا، تحجب الضوء، 

وتصرخ في الريح أال تأتي بضجيج. 
Û  كــم رصيــف يحــن وعلــى وجع حبيــب يئــن. تغرقني أصــوات األمهــات العازفــات لحن

الوجــع.. يأســرني صــوت أٍب متهــدج عبر الهاتف، وهــو ينثف وجعه: ســيد، اكتب عنا، 
نحن المثقلين أطناَن دموٍع وصناديَق شــموع، وأوصل صوتنا بأننا أهالي المحكومين 
فــي الســجن نجــد في قانــون العقوبات البديــل أمال للخالص... هاتفني والدمع يســبق 
قوله: يا سيد، والدة ابني تقول: “كل خوفي أن أركن ذات يوم للنوم، واستسلم للغياب 
بــال رجــوع، فــال أحظى بلقاء ولدي مرة أخرى”. وعلى شــارع البديــع، رحت أفتش عن 

جرح يتحدث عن ألم ينسج منتهاه..
Û  عــن دمعــة ال تخشــى جلــد الفتــاوى النائمــة فــي أكيــاس الخيال، عــن أفئدة تنــام على

الطرقــات، تســتجدي هطــول المطر.. وتفكر في حمائم تطير مــع الفرح. طرقت الباب، 
دلفت إلى بيت قديم متهالك كمواطن آيل للســقوط. اســتقبلتني أم وقســمات الحزن 
علــى وجههــا أرشــيف خطــوط لحكاية قديمة جديــدة، دلفت معها إلى مكان اســتقبال 
الضيوف مع صديقي.. رأيته متكوما على كتابه، شــاب في نهاية العشــرين خرج قبل 
أشهر من السجن عبر قانون العقوبات البديلة بعد أن قضى ستة أعوام.. شاب يحمل 
بداخلــه قلــب طفــل ونهم معرفة الحياة. راح يقص علــيَّ الحكاية. كان قد حصل على 

شهادة التفوق في الثانوية. جلسنا على األرض كما هي مجالس البحرين القديمة.
Û  :ســألته عــن أصدقائــه فــي الســجن، فــراح يرتــل علــيَّ مزاميــر الوجــع ويقــول متأوهــا

“كلهــم يريــدون الخروج بقانون العقوبــات البديلة”. لمحت بين يديه كتابا علميا باللغة 
اإلنجليزيــة، ســالته مــا هــذا الكتــاب؟ فأجــاب: أنــا أدرس اآلن تخصصــا علميا لشــهادة 
مرتقبــة أطمــح الحصــول عليهــا بعــد انتهائــي مــن العقوبة. أريــد أن أشــق طريقي في 
الحيــاة، وأرتــب أثــاث مســتقبلي، وأتــزوج وأعيــش كبقيــة النــاس. قلــت لــه: طــر مــع 
النــوارس.. عــش ثقافة الحياة، أكمل الجامعة، البس أجمل اللباس، تأنق ككرســتيانو.. 
تعلــم بيانــو كموزارت.. اســمع موســيقى بيتهوفن.. ســافر ألوروبا، واذهــب بأبنائك إذا 
وفقك هللا إلى حديقة “ديزني الند” في باريس.. ارقص مع الطبيعة... خذ بيد زوجتك 
المســتقبلية، واحجزوا لكم غرفة ولو ليومين في “ســانتوريني” في اليونان، أو كومو 

في ميالنو، المهم أن تعيشوا... يا ولدي، ليس مكتوبا عليكم الشقاء.
Û  )إن شــعار “القتــل لنــا عــادة وكرامتنــا مــن هللا الشــهادة” هــذه مقولــة قالتهــا زينــب )ع

فــي ظــرف زمنــي خــاص. ال عليــك مــن السياســيين، إنهــم ال يفهمــون التاريــخ أو إنهم 
يعبثــون بمقوالتــه لصالــح دكاكين إقليمية. يــا ولدي “الحياة لكم عــادة، وكرامتكم من 
هللا الســعادة”. ارفع شــعار “انا الدكتور التالي”، وليس “الشــهيد التالي”، استبدل شهادة 
الوفاة بالشــهادة الجامعية، أبناء السياســيين ليسوا أفضل منكم... ليس مكتوبا عليك 
المــوت، ولســت منــذورا للعــذاب، مــن يحــب كربــالء البــد أن يعيــش، ال أن يمــوت فــي 

مطاحن الحروب. 
Û  مــن قــال لكــم إن الحيــاة تكمــن إما في ســجن أو مقبرة أو منفى علــى طريقة البيانات

القادمــة مــن إيــران ولنــدن وبيــروت؟ يــا ولدي من قــال إن محبــة اإلمام الحســين )ع( 
أن أواجــه كل العالم بشــعارات ثورية..؟ اثنا عشــر إماما، كلهــم كانوا يتعاطون بحكمة 
وعقل مع حكوماتهم، واإلمام الحسين )ع( كان يقول لو وجد مندوحة من عدم الموت 
أو لــو تركــوه لذهــب إلى اليمن. أنا على اســتعداد مناقشــة علية القوم فقهيا وسياســيا 

وتاريخيا وأنثربولجيا وفلسفيا؛ ألثبت خطأهم في ذلك. 
Û  هل سمعت يا ولدي إمام جمعة أو خطيبا حثكم عن أهمية االقتصاد أو ثقافة الحياة

أو طــرق الســعادة أو كيــف تتأنــق أو كيــف تشــذب لحيتــك أو تضــع عطــرا أو طيــب 
الحديث؟ يا صغيري أنا أفهم أهل البيت )ع( وعليا والحسين سعادة وحضارة وعقال. 

مفهوم األئمة )ع( أن توزع الحب، أن تكره الكراهية. 
Û  .اإلمام علي سيد الحكمة والمنطق صوت اإلنسانية
Û  ..أن تحب أهل البيت أن تكون قريبا من هللا أخالقا، وأن تحمل أوسع ثقافة متنوعة

أن تكــون فــي قمــة األناقــة، وأن تقــدس الجمــال والفــن والموســيقى والطبيعــة وأن 
تتحــدث بلباقــة مــع الناس. يا ولدي، اإلمام علــي )ع( عنده أحاديث يركز فيها على فن 

اإلتكيت والخلق في مخاطبة الملوك وعلية القوم.
Û  عــش حياتــك، كــن رياضيا ال تتــرك “الجم(”، واخــرج أمام العالم بأجمــل هندام، والبس

أجمــل األلــوان وِق نفســك اقتصاديــا، وســافر أجمــل البلــدان، وفوق كل ذلــك كن أمينا 
وصادقــا، وكــن اإلنســان، ال تتعصــب لمذهــب، وال لعقيــدة، وال للــون.. أحبــب المســلم 
لقيادتــك، ولوطنــك  والمســيحي واليهــودي، ورســخ مملكــة اإلنســان، وكــن مخلصــا 
ولشعبك ومهما حاول السياسيون، دوال أو سفارات أو زعماء اللعب على أوتار الجوع 
لالقتــراب مــن خــدش وطنيتــك أو ضرب ســيادة وطنــك أو اللعب بالــوالء لقيادتك أو 

استغالل مشاكلك االقتصادية كن لهم بالمرصاد. 
Û  يــا عزيــزي، ســافر لزيارة الحســين )ع(، وقّبــل ضريح إمامنا العظيم اإلمــام علي، وحج

بيــت هللا، وأيضــا ســافر باريــس، وتنعــم بطبيعــة أوروبــا، واذهــب لشــواطئ إيطاليــا، 
واذهب للنوم في عين “زالمسي”، ال يوجد تناقض بينهما. 

Û  يا ولدي، يقول محمود درويش: على هذه األرض ما يستحق الحياة.. البس أي لباس
تحبــه.. وال تلتفــت لرضــا أو غضــب اآلخريــن.. قص شــعر رأســك بــأي طريقــة تحبها.. 
اذهب إلى الســينما، تمتع بأفالم براد بيت أو شــاروخان.. ارتد أي “جينز”.. اذهب إلى 
الســاحل، هــذه حياتــك، ولــن تعيشــها مرتيــن، وليــس فيها مــا يغضــب هللا. ومهما كان 

الحزن، تجاوزه، “إن اإلنسان بال حزن ذكرى إنسان”.
Û  .ال عليك من هوس الفتاوى، فهذا ليس حراما... ال أحد له والية على حياتك الخاصة

من أعطاهم الوصاية علينا لكي يخربوا الذوق العام..؟ ليست مشكلتنا، إنها مشكلتهم 
إذا كان بعضهــم يعانــي مــن وســواس قهــري، ومــرض ســيكولوجي إلى درجــة يقولون 
لك: “إذا جلســت امراة على كرســي، وذهبت، وجئت أنت لتجلس على ذات الكرســي، 
فال تجلس؛ ألن حرارة جلوسها ما زالت عالقة”، هؤالء يعانون من عقدة اسمها المرأة 

ووسواسيون إلى درجة الغثيان والشفقة. 
Û  أنــا درســت إلــى مرحلــة البحــث الخــارج فقهيــا.. هــذا هــراء يفضحــه الدليــل العقلــي

والنقلــي. الحــرام أن تقــود النــاس لمحرقة الموت، وتجعل آباءهــم وأمهاتهم يتعذبون 
طيلة عمرهم بسبب فقدانهم فلذات أكبادهم نتيجة سياسة غير مدروسة، وشعارات 

غير واقعية تقوم على المراهقة السياسية. 
Û  شــكرا لجاللة الملك على قانون العقوبات البديلة.. شــكرا لك أبا ســلمان، فكل الشــعب

يقــدم لــك فائــض العرفــان علــى هــذا القانــون، وأنــا تصلني يوميــا عشــرات االتصاالت 
يقدمــون الشــكر لجاللــة الملــك على هذا الموقــف النبيل، وكلنا تطلع وأمل بأن تســتمر 
هذه اإلفراجات، ونرى أبناءنا هانئين، ويشــقون طريقهم للحياة. ذات يوم ســننثر كل 
الورد والياسمين، ونصدح باألهازيج، ونحن نرى عناق األم لالبن، وجلوس الولد على 
مائدة رمضان مع أهله، ونزفه عريسا مع بقية األعراس، ويكبر في أعيننا، وهو يحمل 
كتبه الجامعية ذاهبا إلى الجامعة. مهما كانت البيانات التي تأتي من إيران أو لندن أو 
بيروت وتسعى لقتل أي بارقة أمل لخروج أبنائنا حاربوها. ارفعوا صوتكم، ال تخافوا 
أحــدا. هــؤالء هم الذين يؤخرون خروج أبنائكم من الســجن، فهــم منعمون مع أبنائهم 

في لندن وإيران وبيروت، ويعيشون بأفضل األماكن.
Û  اقــرأوا قصــة عظيــم األدب الحيــاة.  فــي  إنســان  الســجن قاتــل، والحريــة حلــم كل 

دوستويفيســكي وهو في الســجن، أو مذكرات األديب الفرنســي جان جنيه أو ما حل 
باألديب األيرلندي اوســكار وايلد، أو بودلير في محكمة باريس، أو غوســتاف فلوبير؛ 
بسبب رواية مدام بوفاري، أو ماركيز دي ساد، كلهم كرهوا السجن، ويفضلون الحرية. 

Û  أقــول: الذيــن يرفضــون القانون نقول لهم ماذا لو تحــول القانون من العقوبات البديلة
إلــى الزعامــات البديلــة، والعوائــل البديلــة؟ فهــل ســيقبلون أن يدخلــوا الســجن مــكان 
الســجناء، ويســتبدلوا أبناءهــم الموجوديــن فــي بيــروت ولنــدن وإيــران مــكان هؤالء 

األبناء السجناء؟
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كشفت وزارة اإلسكان عن أنها قامت بمبادرات لتنفيذ مشروعات إسكانية مع القطاع الخاص وفرت من خاللها 8518 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 698 مليون دينار لتنفيذ 
أربعة مشروعات بعضها نفذ والبعض منها ينتظر التنفيذ. جاء ذلك في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات اإلسكانية، والذي تنفرد “البالد” بنشر 

أبرز مضامينه. وترأس اللجنة النائب زينب عبداألمير.

وأوضحـــت الـــوزارة أنـــه تـــم التعـــاون فـــي 
بنـــاء 700 وحدة فـــي اللـــوزي بالتعاون مع 
القطـــاع الخاص بـــدأ العمل فيهـــا في العام 
بقيمـــة   2018 العـــام  فـــي  وانتهـــى   2013
إجماليـــة بلغـــت 49 مليـــون دينـــار تـــم دفع 
المبلـــغ بالكامل، وفي الســـنوات ذاتها أيًضا 
قامت الوزارة بتنفيذ 1618 وحدة ســـكنية 
فـــي مدينـــة ســـلمان بقيمـــة إجماليـــة بلغت 
113,377 مليـــون دينار، وقد تم دفع المبلغ 

كله للمتعهد بالبناء بالقطاع الخاص.
وأفـــادت أنه في المدة مـــا بين 2016 حتى 
2019 تم التعاون أيًضا مع القطاع الخاص 
فـــي تنفيـــذ 3043 منـــزل في ديـــرة العيون 
مليـــون   276,057 بلغـــت  إجماليـــة  بقيمـــة 
دينـــار، منوًهـــة أن لـــم يتـــم اســـتكمال كل 

الدفعات المالية للمتعهد.
وأوضح أنها وقعت مع أحد المتعهدين في 
القطاع الخاص ببناء 3157 وحدة ســـكنية 
فـــي مدينـــة شـــرق ســـترة بقيمـــة إجماليـــة 
العمـــل  دينـــار، وســـيبدأ  مليـــون   259,727
فـــي عمليات البناء فـــي 2022 وينتهي في 
2024، الفًتـــة أنـــه لـــم يتم البدء فـــي الدفع 

للمقاول المتعهد للبناء لحد اآلن.
وقالـــت الـــوزارة: “المشـــروعات اإلســـكانية 
مشـــروعات مدعومـــة مـــن الدولـــة لتوفيـــر 
ســـكن لمالئـــم لـــذوي الدخـــل المحـــدود ال 
يتم احتســـاب تكلفـــة األرض ســـواء كانت 
اســـتمالك  أو  دفـــان  أو  حكوميـــة  أراٍض 
البنية التحتية الرئيســـة وأجزاء من البنية 
التحتيـــة الثانوية، فتتكفل الدولة بدعم ما 
يتجاوز 60 % من تكلفة الوحدة الســـكنية 
علـــى  اإلســـكانية  المشـــروعات  تعتمـــد 

عنصرين أساسيين”.
وأفـــادت الوزارة أن العنصرين األساســـيين 
همـــا األرض وتكـــون أمـــا أراٍض حكوميـــة 
أو  اإلســـكانية  للمشـــروعات  مخصصـــة 
باستمالك أراٍض خاصة. أما العنصر الثاني، 
فهـــو الميزانية وتعمد وزارة اإلســـكان متى 
توفـــرت الميزانيـــة علـــى بنـــاء مشـــروعات 
إســـكانية في األراضي المتوفرة والصالحة 
لذلـــك، وقـــد وضعـــت الـــوزارة خطـــة فـــي 
الســـنوات العشر الســـابقة هدفت من خللها 
إلـــى تنفيذ مشـــروعات إســـكانية في أغلب 
امتدادات المـــدن والقرى التي تتوافر فيها 

أراٍض حكومية صالحة إلقامة مشـــروعات 
إســـكانية، إضافة إلى تنفيذ 5 مدن شـــملت 

المحافظات كافة.
المستشـــار  رأى  ذاتـــه  الصعيـــد  وعلـــى 
القانونـــي للجنة التحقيق البرلمانية بشـــأن 
عدالـــة معايير التوزيع للطلبات اإلســـكانية 
أن الـــوزارة أفـــادت بقيادمهـــا بتنفيـــذ عدد 
مـــن المشـــروعات بمناطق اللـــوزي ومدينة 
ســـلمان وديرة العيون وشرق سترة اعتباًرا 
مـــن العـــام 2013 وحتى العـــام 2022، وقد 
لوحـــظ قيام الوزارة بدفع مبالغ العقود في 
مشـــروعي اللـــوزي ومدينة ســـلمان والذين 
صـــادف تواريخ االنتهاء منهـــا العام 2018 

بمدة تنفيذ بلغت 5 سنوات.
شـــركات  أســـماء  أن  المستشـــار  والحـــظ 
بتنفيـــذ  اضطلعـــت  التـــي  المقـــاوالت 
البـــدء  المتوقـــع  أو  الســـابقة  المشـــروعات 
فـــي تنفيذهـــا وما إذا كانت لهذه الشـــركات 
اســـتمرار  تبـــرر  محمـــودة  أعمـــال  ســـابقة 

التعاون معها.
وطرح عدة أسئلة: هل تم توزيع الوحدات 
التـــي نفـــذت فعـــال بمـــدن اللوزي وســـلمان 

وديـــرة العيـــون وفقـــا ألي معايير؟ وهل 
ســـاهم ذلك فـــي تخفيف حـــدة االنتظار 
وهـــل  اإلســـكانية؟  الوحـــدات  لطالبـــي 
تقلصـــت بناء على ذلـــك قوائم االنتظار 
بهـــذه  المقيميـــن  للمواطنيـــن  بالنســـبة 
المناطـــق، إذا كان لهـــم ثمـــة أولوية في 
الحصـــول عليها؟ وهل وجهت تظلمات 

من المواطنين بشأن توزيع الوحدات 
أو ما وجه الرد عليها؟ وهل 
وردت شـــكاوى بخصوص 
تنفيذهـــا أو المرافـــق التي 

تخدمها؟
أنه  المستشار  وأشـــار 
“يتـــرك للجنة الموقرة 

تقديـــر كفايـــة المبالـــغ 
إليهـــا كإجمالي  المشـــار 

المشـــروعات،  لتنفيـــذ 
واالســـتعانة بالمختصيـــن 

الوحـــدات  تكلفـــة  لحســـاب 
المشـــار إليها ومدى كونهـــا مبررة مع 

األخـــذ فـــي االعتبـــار تباين أماكـــن التنفيذ 
واختالفها الزمني في التنفيذ واالستالم”.

ربـــع مليـــار دينـــار لتنفيـــذ 3157 بيتـــا فـــي شـــرق ســـترة
ــخــاص ال ــاع  ــط ــق ال مـــع  ــاون  ــع ــت ــال ب ــزل  ــن م  8500 لتنفيذ  ديـــنـــار  ــون  ــي مــل  698

االستشارية نضال: الرجال يلجأون “للبوتكس”... والنحت للنساء
أكدت استشارية األمراض الجلدية وطب الجلد التجميلي والليزر والتجميل الطبيبة بعيادة 
)ديرما وان( نضال خليفة أن هناك  إقباال كبيرا من فئة الرجال على إجراء البوتكس والفيلر؛ 
لتخفيف التجاعيد وعالمات التقدم في السن، وكذلك لتخفيف الترهل بسبب التقدم في العمر 
أو فقــد الــوزن، كما يســعى الرجال اآلن إلى اختيار االمثل للحفاظ على مظهرهم كاســتخدام 

جهاز الليزر لتحديد اللحية، مؤكدة أن النحت أكثر عملية تجميلية تلجأ لها النساء.

وأوضحـــت خـــالل حوارهـــا بانســـتقرام اليـــف 
إجـــراءات  تعتبـــر  الحقـــن  تلـــك  أن  “البـــالد” 
تجميلية وليســـت عمليات، ولذلك فإن االقبال 
عليهـــا أكثر مـــن العمليـــات الجراحيـــة، وكذلك 
هناك إقبال على عالجات شـــد البشرة وأجهزة 
النحت وتذويب الدهـــون وذلك للحاالت التي 

ال تتطلب تدخال جراحيا.
وبينـــت بأن هناك كثيرا من األجهزة والتقنيات 
الحديثة التـــي أصبحت الخيار المفضل لمن ال 
يريـــد أن يجري جراحة، ولكـــن يبقى للجراحة 
موقعهـــا، حيـــث إن االجهـــزة ال تفيـــد بجميـــع 
الحـــاالت باألخـــص لمـــن يعاني مـــن ترهل في 

الجلد بعد فقدان وزنه أو بعد الوالدة.

وأشارت إلى أن أكثر األمراض الجلدية شيوعا 
فـــي البحرين في فصل الصيف هي الفطريات 
الجلديـــة بأنواعهـــا نتيجـــة الرطوبـــة وارتفـــاع 
درجـــات الحرارة تتبعها االلتهابـــات البكتيرية، 
فيمـــا توجد أمـــراض جلدية أخـــرى كالصدفية 
وغيرهـــا تتحســـن مـــع دخـــول فصـــل الصيـــف 

بسبب فوائد أشعة الشمس لهذه األمراض.
وقالت: إن هناك إقباال جيدا من نساء البحرين 
هـــو  والســـبب  التجميليـــة،  اإلجـــراءات  علـــى 
ازديـــاد الوعي بمثل هذه العالجـــات، وتوفرها 
كما أن أســـعارها مناســـبة  ألغلـــب الناس، علما 
أن السوشـــيال ميديـــا تلعـــب دورا كبيـــرا فـــي 
التشجيع على مثل هذه العالجات، ولكن يبقى 

مـــن المهـــم التوجـــه للطبيـــب المختـــص وأخذ 
النصيحـــة واالستشـــارة الكاملـــة قبـــل اللجوء 
لمثـــل هذه العالجات واألمان يبقى أهم ما في 

الموضوع”.
ولفتـــت مع دخـــول فصل الصيف وتـــردد كثير 
من الناس على البحر مهم جدا استخدام واقي 
الشـــمس خـــالل الصيـــف؛ لتفـــادي التصبغـــات 
وعالمات الشـــيخوخة المبكرة، والبد أن يكون 

عامل الحماية بين ٣٠ إلى ٥٠.
ومـــن الضروري إعادة اســـتعماله كل ســـاعتين 
فـــور الخروج مـــن المنزل وال يشـــترط الوجود 
على البحر فقط، وهذا ينطبق على الجنسين.

استفسارات المتابعين

وفـــي بنـــد فتـــح بـــاب األســـئلة لمتابعـــي اليف 

“انســـتقرام البالد” تســـاءل أحـــد المتابعين عن 
مـــرض االرتكاريـــا، حيث بينـــت الطبيبة نضال 
خليفة بأن سببها زيادة إفراز مادة الهيستامين 
فـــي الجلـــد وأســـبابها متعـــددة مثـــل الدويـــة 
وااللتهابـــات وأيضا عوامـــل فيزيولوجية مثل 

انخفاض درجة الحرارة وارتفاعها، وغيرها.
كمـــا أجابت علـــى أحد المتابعين بشـــأن وجود 
لـــدى طفلـــة، موضحـــة أن  األكزيمـــا الجلديـــة 
ممـــا  الجلـــد  فـــي  األكزيمـــا يصاحبهـــا جفـــاف 
يسبب الحكة، فمن المهم استخدام المرطبات 

والملينات الجلدية بانتظام.
وحـــول تســـاءل كثيريـــن عن تســـاقط الشـــعر 
لـــدى البحرينييـــن، أفـــادت خليفـــة فـــي ختـــام 
الحـــوار: “بـــأن لـــه أســـبابا كثيـــرة مثـــل العامل 
الوراثـــي، أو نقـــص الحديـــد ونقـــص فيتاميـــن 
دال واضطرابات الغدة الدرقية واالضطرابات 
الهرمونيـــة، كما أن العامل النفســـي يلعب دورا 
بتســـاقط الشـــعر، مؤكـــدة مـــن المهـــم تحديـــد 

السبب قبل تقديم العالج.

الدمســـتاني: إلعـــادة جدولـــة األقســـاط لجميـــع المنتفعيـــن
اإلســــكــــان” “تـــحـــقـــيـــق  لـــجـــنـــة  ــر  ــريـ ــقـ تـ مـــضـــامـــيـــن  أبـــــــرز  ــر  ــشـ نـ تــــواصــــل   ”^“

أكـــد عضو لجنـــة التحقيـــق البرلمانية 
بشـــأن عدالة معايير التوزيع للطلبات 
اإلســـكانية النائـــب أحمد الدمســـتاني 
لــــ “البـــالد” أن تم رفـــع توصيات مهمة 
إلـــى وزارة اإلســـكان يقف علـــى أولها 
إلـــزام الـــوزارة بتلبيـــة كافـــة الطلبات 
المحافظـــات  جميـــع  فـــي  اإلســـكانية 
إلـــى العـــام 2012، تنفيذا لمـــا ورد في 

برنامج عمل الحكومة 2019-2022.
ونـــوه أن اللجنة أصرت علـــى الوزارة 
بااللتزام بمعيار األقدمية بين الطلبات 
لتوزيـــع  وحيـــًدا  أساًســـا  اإلســـكانية 
الخدمات اإلسكانية، وما يترتب على 
ذلـــك مـــن توزيعهـــا بحســـبان تراكمها 
واســـتطالة مـــدد االنتظـــار، وأن تقوم 
الـــوزارة في اســـتمارة تقديم الطلبات 
الحالـــة  إدراج  بضـــرورة  اإلســـكانية 
الصحية والمرفقـــات بها لدى صاحب 

الطلب.
كذلـــك  توصيـــة  تمـــت  أنـــه  وبيـــن 
مـــن  متنوعـــة  بخبـــرات  باالســـتعانة 
الـــوزارات المعنية األخـــرى غير وزارة 
اإلســـكان لدراســـة الحـــاالت المرضية 
للخدمـــات  المســـتحقة  واإلنســـانية 

قبلهـــا  مـــن  والتوصيـــة  اإلســـكانية، 
اســـتحقاقها  تقريـــر  فـــي  باإلســـراع 
الخدمة اإلســـكانية، وتطويـــر برنامج 
مزايا لتشـــمل مظلته قاعـــدة أكبر من 
المواطنين وتيسير الشروط المتعلقة 
بالدخـــل والســـن والســـماح للمنتفعين 
باختيـــار المطور، وكذلـــك وضع خطة 
تســـتهدف  وملزمـــة  محـــددة  زمنيـــة 
الحـــد مـــن فتـــرات االنتظـــار لمختلف 
الخدمات اإلســـكانية المختلفة، وعلى 
األخص ما يتعلق بالقســـائم الســـكنية 
حـــال إعـــادة تنظيـــم العمـــل بهـــا على 
نحو قانوني صحيح. ونوه أن اللجنة 
توافقـــت أيًضـــا علـــى إعـــادة تنظيـــم 
اإلســـكانية  الخدمـــات  مـــن  الحرمـــان 
على نحو موضوعي وعادل، ســـيما ما 
يتعلـــق بســـحب الخدمات اإلســـكانية 
للمحكـــوم عليهم فـــي قضايـــا جنائية 
وعلـــى المحـــو الـــذي تفـــادى األضـــرار 

التـــي تلحـــق أســـرهم، وتحديد حجم 
الوحـــدة الســـكنية وقت االســـتحقاق 
بنـــاء على عدد أفـــراد األســـرة حينها، 
على أال تقل مســـاحة األرض عن 250 
متـــًرا، ووضـــع خطـــة واضحـــة بشـــأن 
توزيـــع  اإلســـكانية وكذلـــك  الطلبـــات 
الوحـــدات اإلســـكانية وفـــق الطلبـــات 
المقدمـــة بتواريخ محددة بالســـنوات 

وربطها ببرنامج عمل الحكومة.
وأشار إلى توافق بأجل ضرورة تنظيم 
شروط اســـتحقاق الخدمة اإلسكانية 
المتعلقة بالسن والدخل، بحيث ال يتم 
إلغـــاء طلبـــات من تجـــاوزت أعمارهم 
تجـــاوزت  مـــن  أو  عاًمـــا،  الخمســـين 
رواتبهم السقف المحدد والتأكيد على 
اعتمـــاد الراتـــب والســـن حـــال تقديم 
الطلب، والتخطيط المسبق للوحدات 
بحيـــث  اإلعاقـــة  لـــذوي  المخصصـــة 
تتناســـب مع عـــدد الطلبـــات المقدمة، 

والتنسيق بين اإلسكان ووزارة العمل 
والتنمية االجتماعية؛ لتســـريع توفير 
الوحدات اإلسكانية لذوي اإلعاقة مع 

ما يتناسب مع ظروفهم.
وقـــال: “كذلـــك أوصينـــا فـــي اللجنـــة 
التعاقديـــة  البنـــود  فكـــرة  مـــن  الحـــد 
النموذجية وما يقوم عليه من إذعان، 
وذلـــك إلتاحـــة الفرصة لقـــدر أكبر من 
التفـــاوض في شـــأن بنود العقد ســـيما 
فـــي الجوانـــب الماليـــة التـــي تتبايـــن 
فيها ظروف المنتفعين، واعتماد سنة 

الطلب األولى عند تغيير نوع الخدمة 
ســـنوات  إلغـــاء  وعـــدم  اإلســـكانية، 
االنتظـــار، وإيجاد آليـــات لقياس رضا 
المنتفعين بالخدمات اإلســـكانية عنها 
سيما فيما يتعلق بتناسب الخدمة من 

عدد أفراد األسرة”.
المعاييـــر  ضبـــط  “وكذلـــك  وتابـــع: 
لحســـاب  واالقتصاديـــة  المحاســـبية 
تكلفـــة الوحـــدات علـــى نحـــو يقلـــص 
التفـــاوت فـــي قيمـــة البنـــاء وتكلفـــة 
تجهيز الوحدات اإلســـكانية من مكان 

إلـــى آخر، وإلغـــاء النســـبة المخصصة 
بواقـــع 3 % كخدمـــات إداريـــة لجميع 
جدولـــة  وإعـــادة  المنتفعيـــن،  شـــرائع 
األقساط المستحقة لجميع المنتفعين 
االقتصاديـــة  المتغيـــرات  ضـــوء  فـــي 
مفهومـــي  وتعديـــل  واالجتماعيـــة، 
األســـرة ورب األســـرة بحيـــث يمكـــن 
اعتماد طلب رســـمي باســـم المطلقات 
واألرامـــل لمن يتجاوز عمرها 50 عاًما 
عنـــد تقديمها خدمة إســـكانية، وليس 

بأسماء أحد أبنائها”.
وأضـــاف: “إلغاء شـــرط االعتداد بعقد 
الـــزواج في حال طـــالق مقدم الطلب 
حـــال  فـــي  أو  اإلســـكانية  للخدمـــة 
وفـــاة الزوجة، وتوفير شـــقة للمطلقة 
البحرينيـــة من أجنبـــي ولديهـــا أبناء، 
بتبنـــي  اإلســـكان  وزارة  تقـــوم  وأن 
أســـاليب تعاقدية تتســـم بالتنافســـية 
شـــركات  اختيـــار  فـــي  والتعدديـــة 
التطويـــر العقاري بدال من اللجوء إلى 
اسلوب التفاوض التنافسي الذي تلجأ 
إليـــه الوزارة كثيًرا في اآلونة األخيرة 
ســـيما فيمـــا يتعلـــق بعقـــود الصيانـــة 
للوحدة اإلسكانية والخدمات الالزمة 

لها”.

أحمد الدمستاني

الفطريات أكثر األمراض 
شيوًعا في الصيف
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مروة خميس

علوي الموسوي

علوي الموسوي

عدم إلغاء سنوات 
االنتظار عند تغيير 

نوع الخدمة

إلزام اإلسكان 
بتلبية الطلبات حتى 

2012 خالل سنتين

زينب عبداألمير



مهــر أكــثر البحــرينيــات أقــل مــن ألفــي ديــنـار

وســـم “#اكثرهن_بركه_ايسرهن_مهر”، يصبح 
“ترند” ســـعودي، وتأتي فكرة “الهاشتاغ” للبدء 
بتقليـــل المهـــر فـــي الســـعودية، إذ أصبـــح بين 

مؤيد ومعارض للفكرة.

إحصائية بحرينية

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة العدل 
الـــزواج  والشـــؤون اإلســـامية أن إجمالـــي عقـــود 
خـــال العـــام الماضـــي 2019 بلغـــت نحـــو 5 آالف 
و542 زواًجـــا. وذكـــرت اإلحصائية أن 196 بحرينًيا 
دفعوا مهًرا يبلغ 9 آالف دينار أو أكثر، فيما بلغ عدد 

البحرينيـــات اللواتـــي حصلـــن علـــى مهـــر يتجاوز 9 
آالف دينـــار 205، فيما وافقت 1550 بحرينية على 
المهـــر )المتعـــارف عليـــه( الـــذي يتراوح بيـــن 1000 
و1900 دينار، ووافقت 260 بحرينية على مهر يبلغ 

أقل من 1000 دينار.

تغريدات

وبـــدأت نـــور )@AaAllah( الحملـــة بتغريـــدة كتبـــت 
فيهـــا “أنـــا أختكم نور أنشـــأت هذا الحســـاب ألحث 
العاقـــات  عـــن  والنهـــي  الحجـــاب  وجـــوب  علـــى 
المحرمة وعملت على رفع هاشـــتاقات ترند أُلزاحم 
أهل الباطل ألنشـــر تاقات الفضيلة ترند هذا الوسم 

هو تعريف بســـنة الرســـول في المهور.. أحيوا سنة 
الرسول وبلغوها.. تفاعلوا مع أختكم وأعينوها”.

ومن التغريدات تبين أن مبلغ المهور في السعودية 
يتـــراوح بيـــن 40 ألـــف ريال حتـــى 100 ألـــف ريال، 

وهناك فئات تطالب بمهر أكثر.
وأيـــدت أمل )@n_11_4( الفكـــرة بقولها “اللي تقلل 
المهر على عريسها تكسب رواقانه بعد الزواج فرق 
فرق شاســـع بين اللي ينام وعليه ديون شايل همها 
وفـــرق بين اللـــي ينام وماعليـــه ديـــن وراتبه يجيه 
آخر الشـــهر كامل حتى انتي رح تروقين اذا شفتي 

زوجك رايق بالبيت ومرتاح”.
فيمـــا رفضت رنيـــم )@raneeeem111111( الفكرة 
وغـــردت “اوك ابحـــث عن وحـــده تناســـبك على قد 

فلوســـك، أمـــا تعيـــش دور أنـــك مرغـــوب والبنـــات 
ماعندهم شغله غيرك، ال استريح.. “.

وبرر ســـراج الغامدي )@SerajAlghamdi( إيجابية 
الموضوع بـ “تخفيض المهر ألقل درجة بإمكانه حل 
ورطتيـــن: 1. تقلل فرصة التـــورط في الديون التي 
ستضر األســـرة الصغيرة في مقتبلها ولمدة طويلة. 
2. التســـهيل لطالبـــة الخلع في حال عـــدم التوافق؛ 
لكـــي ال تتورط في رد مبلغ هائل غالبًا لن يكون في 

حوزتها ذلك الوقت”.
واكتفـــت وجـــدان )@Wej_89( بتغريـــدة “خدعوها 

فقالوا #اكثرهن_بركه_ايسرهن_مهر”.
 )lllooo0099@( عبـــدهللا  أم  ابـــة  الخطَّ أن  ويبـــدو 
رافضة للفكرة بشـــدة بعد أن غردت برموز إشـــارات 

حمراء ما تعني المنع وعدم الموافقة.
ومـــن أكثـــر المؤيديـــن كان الرجـــال، والـــذي يصـــب 
الموضـــوع لصالحهـــم بشـــكل كبيـــر، وغـــرد مرشـــد 
ِحًبا بالفكرة “المفروض يتم تخفيض  )@a_gr58( مرَّ
المهور، وهذي من مصلحة المجتمع؛ ألن ذلك يعني 
إقبال الشـــباب على الزواج... وهذا معناه انخفاض 

معدل العنوسة والعاقات المحرمة”.
وبالمثـــل كان مشـــعل )@plur_0( وكتـــب “من يســـر 
فيه، ييســـر حياة ابنته، ومن عســـر فيه عســـر حياة 
ابنتـــه، بمعنـــى تضغـــط على الـــزوج بمهر عـــاٍل أنت 
تضغـــط على ابنتـــك؛ ألنها بتعيش فـــي وضع مادي 
ســـيئ ســـببته أنت يا أبو البنت فـــي المهر وتكاليف 

الزواج”.
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المنامة - وزارة الداخلية

تنفيذا لتعليمات رئاسة األمن العام فيما يتعلق بتعزيز االلتزام باإلجراءات 
االحترازيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا، نفـــذت مديريـــة شـــرطة 
محافظـــة المحرق حملة توعوية بلغات عدة في جزر أمواج وديار المحرق 
والمنشآت السياحية والشواطئ، تتضمن توعية أفراد المجتمع والجاليات 
األجنبية بأهمية اتباع اإلجراءات واإلرشـــادات، وتجنب التجمعات واتباع 

التعليمات من أجل سامتهم واآلخرين.
ومن المقرر اســـتمرار مثل هذه الحمات في إطار العمل على ســـامة أفراد 

المجتمع كافة؛ ودعما للجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا.

 حملة توعوية بلغات 
عدة للحث على منع التجمعات

أميني: العقوبات البديلة وضعت البحرين على خارطة الدول المتقدمة قضائيا

قــال مديــر إدارة الوقايــة مــن الجريمــة بــوزارة الداخلية علي أمينــي إن قانون العقوبــات والتدابير 
البديلــة وضــع البحريــن علــى خارطــة الــدول المتطــورة والمتقدمــة فــي النظــام القضائــي. وأوضح 
أمينــي فــي حديثــه لـ “البالد” أن القانون يهدف إلى إصالح المحكومين وتعزيز تفاعلهم اإليجابي مع 

محيطهم المجتمعي، موضحًا أن عدد المستفيدين منهم حتى اللحظة بلغ 2699 نزيال.

صدر قانون العقوبات والتدابير البديلة في  «
العام 2017 بمرسوم ملكي عن جاللة 
العاهل، فماذا يعكس هذا القانون من 

الجانب الحضاري لمملكة البحرين؟ 

شـــهدت مملكـــة البحريـــن نقلة نوعية فـــي مجال 
حقوق اإلنسان منذ أن أصدر عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، القانون 
رقـــم 18 لســـنة 2017 بشـــأن العقوبـــات والتدابير 

البديلة.
ووضعـــت هـــذه الخطـــوة مملكـــة البحريـــن علـــى 
خارطـــة الـــدول المتطورة والمتقدمـــة في النظام 
القضائـــي وأبرزت نماذج رائـــدة في نقل الخبرات 
واالرتقـــاء بمنظومـــة العدالـــة الجنائيـــة وحمايـــة 
أفـــراد المجتمـــع بمختلـــف الوســـائل والمجـــاالت، 
الســـميا فيمـــا يعـــزز حمايـــة أركان دولـــة القانـــون 
وإرساء سيادة مؤسســـات العدالة في تشريعاتها 

وخدماتها.

 ما أهداف قانون العقوبات والتدابير  «
البديلة؟ وعلى ماذا تشتمل من تدابير؟

 يهـــدف القانون إلى إصـــاح المحكومين وتعزيز 
تفاعلهـــم اإليجابي مع محيطهم المجتمعي ليعود 
بالنفـــع العـــام علـــى المجتمـــع والوطـــن. ويشـــمل 
مجموعـــة مـــن التدابيـــر وهـــي العمل فـــي خدمة 
د،  المجتمـــع، اإلقامـــة الجبريـــة فـــي مـــكان محـــدَّ
د بعدم  دة، التعهُّ حْظـــر ارتياد مكان أو أماكن محدَّ
نة،  التعـــرُّض أو االتصال بأشـــخاص أو جهات معيَّ
الخضـــوع للمراقبـــة اإللكترونيـــة، حضـــور برامج 
رر الناشـــئ عن  التأهيـــل والتدريـــب، إصـــاح الضَّ

الجريمة.

 ما أبرز برامج التدريب والتأهيل التي  «
تنفذها وزارة الداخلية؟ 

قامـــت إدارة الوقاية من الجريمـــة بإعداد وتنفيذ 
حضـــور  يخـــص  فيمـــا  متخصصيـــن  برنامجيـــن 

برامـــج التدريـــب والتأهيل. وهمـــا برنامج تأهيل 
المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع )تمام( 
وبرنامـــج ســـاعي أعمـــال المنفعـــة )ســـامع( اللذان 
يحققـــان مجموعة مـــن االهداف ويســـاهمان في 
غـــرس قيـــم الـــوالء واالنتمـــاء الوطنـــي والعمـــل 
والحـــس  االجتماعيـــة  والمســـؤولية  التطوعـــي 

االمني الواعي في نفوس المحكومين.
 باإلضافة الى تزويدهم بمهارات مهنية تساعدهم 
علـــى العـــودة لاندمـــاج فـــي بيئتهـــم االجتماعية 
المـــادي  والنفـــع  الكريمـــة  الحيـــاة  لهـــم  وتوفـــر 
والمعنوي وألسرهم باإلضافة الى تقوية الروابط 
االســـرية، بحيـــث يكـــون المحكوم موجـــودا فيها 
باإلضافـــة الـــى حصوله علـــى البرامـــج التدريبية 

خال فترة زمنية محددة. 
كمـــا يتضمـــن هـــذان البرنامجـــان علومـــًا نظريـــة 
وعمليـــة )مهنيـــة( بحيـــث يشـــكل برنامـــج تأهيل 
المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع )تمام( 
مجموعـــة مـــن ورش العمـــل المبنيـــة على أســـس 
علمية تســـهم في تعزيز الوالء واالنتماء الوطني 
وتنميـــة الحـــس األمنـــي والوعـــي بالمســـؤوليات 

والوجبات تجاه الوطن والمجتمع.
واألمـــن  الصحـــة  بإجـــراءات  تزويدهـــم  ويتـــم 
والســـامة والتعامـــل مـــع الحريـــق واإلســـعافات 
األولية ومحاضرات عن قانون العقوبات والوقاية 
مـــن الجريمـــة واإلدمـــان ومهـــارات فـــن التواصل 
مـــع اآلخريـــن والتحكم بالغضب ومهـــارات ضبط 

النفس والواجبات األسرية والتفكير اإليجابي.
 أمـــا برنامج ســـاعي أعمـــال المنفعة )ســـامع( فهو 
عبارة عـــن مجموعة مـــن العلوم والمهـــام العملية 
التـــي يتـــم تدريـــب المحكوميـــن عليهـــا بحيـــث 
تســـهم في تزويدهم بمهـــارات مهنية تمكنهم من 
االســـتفادة منهـــا في تطويـــر حياتهم الشـــخصية 
والبـــدء بصـــورة فاعلـــة فـــي المجتمع، ومـــن أبرز 
هـــذه المهـــن أعمـــال البســـتنة وتطويـــر الحدائـــق 

والسواحل والصباغة والتنظيف والصيانة. 

 هل لنا أن نستعرض عدد المستفيدين من  «
العقوبات والتدابير البديلة؟ 

يرتكز هذا القانون على مبادئ إنسانية تتمثل في 
االحتـــواء ومراعـــاة الحـــاالت االنســـانية الخاصة 
للمحكـــوم مـــن خـــال الحفـــاظ على جميـــع أعلى 
معايير اإلصاح والتهذيب النفســـي واالجتماعي 
التـــي ينتـــج عنهـــا الحـــد مـــن معـــدالت الجريمـــة 
وضبط نســـب العـــود للجريمـــة من منطلـــق القيم 
التـــي يعززهـــا فـــي نفـــوس المحكومين بـــه ليعود 

عنصًرا فاعاً منتًجا لمجتمعه ووطنه. 
كمـــا يحافـــظ علـــى التركيبـــة األســـرية والنســـيج 
االجتماعي بجميع مقوماته وأساســـياته ليحميها 
مـــن التفـــكك واالنفـــات ويحافظ علـــى مقدراتها 
التـــي تعتبـــر المـــورد الرئيس للتنمية المســـتدامة، 

فاألسرة هي نواة المجتمع. 
وبلغـــت أعـــداد المســـتفيدين منـــذ تنفيـــذ القانون 
على أرض الواقع 2699 شخصا من الحاالت التي 
تتوافـــق مـــع شـــروط وأحـــكام القانـــون وتتطابق 
ظروفهم الشخصية مع شـــروط االستحقاق لنيل 

هذه العقوبة.

 هل تتناسب برامج التدريب والتأهيل مع  «
خصائص المرأة في مجتمعنا البحريني؟ 

 اعتمـــدت وزارة الداخليـــة برنامجـــي “تمـــام  و” 
ســـامع” لتنفيذ قانون العقوبـــات والتدابير البديلة 
لمـــا يتضمنه هـــذان البرنامجان من أســـس علمية 
مبنية على نظريات التطور المعرفي والخصائص 
العمريـــة لمختلف فئـــات المجتمـــع، إذ ترتكز على 
أعلـــى معايير التدريب والتأهيل العالمية في هذا 

المجال.
وأسســـت بمحتوى يتوافق يتماشـــى مع القدرات 
الخاصة للمرأة ومواصفتها النفســـية والجســـدية 
ويتوافـــق مع حقوقهـــا وواجباتها كونهـــا جزءا ال 

يتجزأ من المجتمع الناجح.

حقق برنامج سامع في الفترة األخيرة  «
 ROI المركز األول في جائزة معهد

العالمية، كيف كانت االستعدادت التي 
أدت لهذا الفوز؟ 

مـــع رؤيـــة وأهـــداف وزارة  البرنامـــج   يتماشـــى 
الداخلية واالســـتراتيجية األمنيـــة التي تعتمدها 
الـــوزارة لتحقيـــق األمن واالســـتقرار لجميع فئات 

المجتمع. 
وتمثـــل الجائزة اعترافا للممارســـات الدولية التي 
تنفذ حســـب معايير جائزة معهد ROI والنظريات 
التي أسســـها مؤســـس المعهد جاك فيليبس، التي 
تتضمـــن المقاييـــس والمعـــادالت وآليـــة التنفيـــذ 
ومعاييـــر التطبيـــق واالداء، وتماشـــت مع تطبيق 
برنامـــج ســـاعي أعمـــال المنفعـــة العامة )ســـامع(، 
إذ تعتمـــد النظريـــة على التوســـع لتقييم البرنامج 
باســـتخدام نمـــاذج عمليـــة في إطار مكـــون من ٥ 
مســـتويات ومعاييـــر تشـــغيل لتحديـــد مقاييـــس 
األداء مـــن درجـــات الرضـــا البســـيطة إلـــى قياس 
األثر وتتيح إمكان جمع البيانات المناسبة لإلباغ 
عـــن أداء مجموعة متنوعة من المبادرات وأنواع 

البرامج. 
كما أنها تبني بيانات نوعية وكمية وتوفر تقنيات 
لعزل آثار البرنامج عن التأثيرات األخرى ما يؤدي 

إلـــى مقاييس موثوقة وتقارير دقيقة تســـهم في 
اتخاذ القرارات ورسم الخطط المستقبلية. 

وتـــم إعـــداد دراســـة األثـــر بالمقارنـــة بيـــن تنفيـــذ 
العقوبـــات األصلية والعقوبـــات البديلة إذ أظهرت 
الدراســـة التـــي تـــم تطبيقها علـــى برنامج ســـامع 
أهميـــة تنفيـــذ البرنامـــج للحـــد مـــن نســـب العودة 

للجريمة.

 ما ابرز المشروعات التي نفذت من خالل  «
برنامجي التأهيل والتدريب )تمام وسامع( 

حتى اآلن؟

 تم إعداد دورات تدريبية واستفاد منها مجموعة 
من المحكومين وقلل نسبة العودة للجريمة لتبلغ 
1 % من مجموع المســـتفيدين، وإعـــداد مدربين 
مؤهلين واعتمادهم ضمـــن فريق التدريب القائم 

على تنفيذ البرامج.
ومـــن خـــال الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع الجهـــات 
الداعمة تمكنا من تطوير العديد من السواحل في 
جميع محافظات المملكة والقيام بأعمال الزراعة 
والبســـتنة في الحدائق والمشـــاتل، كما اســـتطاع 
المحكومـــون الملحقـــون بالبرامـــج  صناعـــة مواد 
أســـمدة طبيعية من خال إعادة تدوير المخلفات 

والمساهمة في إنشاء سوق للمزارعين.

كيف يتوافق القانون مع مبادئ حقوق  «
االنسان والمعاهدات الدولية في هذا 

الشأن؟ 

قانـــون العقوبات والتدابير البديلة ركن من أركان 
الدولـــة المدنيـــة الحديثـــة ويتوافـــق مـــع مبـــادئ 
حقـــوق االنســـان التـــي نفـــذت منـــذ العـــام 1976 
والمتمثـــل فـــي العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقوق 
الخاصـــة  والبروتوكـــوالت  والسياســـية  المدنيـــة 
بقواعد األمـــم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير 

غير االحتجازية.
وقدم هذا التشريع تغييرًا جذريًا في الهدف العام 
من تنفيذ العقوبة بمفهومها الحديث، إذ أصبحت 
تهـــدف اليوم إلـــى تأهيل المحكوميـــن وتدريبهم، 
وتعزيـــز الســـلوك اإليجابي لـــدى المحكوم وإعادة 
إدماجه في المجتمع بشكل فاعل على الصعيدين 

الشخصي والمجتمعي.

علي أميني  في حديثه لـ “البالد” 
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رفض دعوى بـ 95 ألف دينار لوفاة كويتي على يد بحريني
المحكمـــة أكـــدت أن الحكـــم األجنبـــي لـــم يثبـــت اكتســـابه الدرجـــة القطعيـــة

قــال المحامــي محمــد صالــح إن المحكمــة الكبــرى المدنيــة قررت عــدم جواز 
تنفيذ حكم أجنبي، صادر من المحاكم الكويتية، ضد بحريني تســبب بحادث 
مــروري فــي دولة الكويت وتوفــي على إثره مواطن كويتي الجنســية وصدر 
ضــده حكــم بدفــع 78 ألــف دينــار كويتــي، مــا يعــادل أكثــر مــن 95 ألــف دينــار 
بحريني، لصالح ورثة المتوفى؛ وذلك لعدم اكتســاب الحكم المذكور الدرجة 

القطعية باعتباره نهائيا وباتا.

وذكـــر أن وقائـــع الدعـــوى تتمثـــل في 
أن موكلـــه -مواطن بحريني- تســـبب 
بحـــادث مـــروري قبـــل عـــدة ســـنوات 
فـــي دولة الكويـــت، مـــا أدى إلى وفاة 
مواطـــن كويتي الجنســـية، وقد صدر 
باإلدانـــة  موكلـــه  حكـــم جنائـــي ضـــد 
حينها، األمر الـــذي دعا ورثة المتوفى 
10- أبناء وزوجة المتوفى- للمطالبة، 
أمـــام المحاكم المدنيـــة المختصة في 

بادهـــم، بالدية الشـــرعية والتعويض 
األدبـــي عن األضرار النفســـية الناجمة 
تداولـــت  وقـــد  والدهـــم،  وفـــاة  عـــن 
هـــذه القضيـــة أمـــام المحكمـــة الكلية 

الكويتية ومحكمة االستئناف هناك.
وعقـــب صـــدور الحكـــم لصالحهم في 
للبحريـــن ورفعـــوا  بادهـــم، حضـــروا 
دعوى أمـــام المحكمة الكبرى المدنية؛ 
األجنبـــي  الحكـــم  بتنفيـــذ  للمطالبـــة 

الصـــادر عـــن محاكـــم بادهـــم، كونهـــا 
المختصة في تنفيذ األحكام األجنبية 
بمملكة البحرين، ولكنه دفع أمام هذه 
المحكمة بعدم اكتساب الحكم سالف 
البيان للدرجة القطعية باعتباره نهائيا 

وباتا وغير قابل للطعن عليه.

وبالفعل صـــدر حكـــم المحكمة مؤيدا 
لدفوعـــه، إذ بينت في أســـباب حكمها 
بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها 
وألزمت المدعين بالمصروفات؛ وذلك 
ألنه ثبـــت لديها عدم إرفـــاق المدعين 
العشـــرة ما يفيد أن الحكم الصادر من 
المحاكم الكويتية حصل على الدرجة 
موضـــوع  الحكـــم  ونهائيـــة  القطعيـــة 

الدعوى.
وجديـــر بالذكـــر أن قانـــون المرافعات 
المدنيـــة والتجاريـــة البحرينـــي يجيز 
تنفيـــذ األحـــكام األجنبيـــة -الصـــادرة 
خـــارج مملكـــة البحريـــن- فـــي مملكة 
البحريـــن بشـــروط، ومنهـــا أن يكـــون 
الحكـــم أو األمـــر األجنبي قد اكتســـب 
لقانـــون  طبقـــا  القطعيـــة  الدرجـــة 

المحكمة التي أصدرته بتلك الدولة.

محمد صالح

عباس إبراهيم

زينب العكري

إبراهيم النهام
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“البورصة” تربح 20 مليون دينار بختام التعامالت

فخرو: إدخال شركات بحرينية للتجارة اإللكترونية مجانا

ــل أســـــــهـــــــم الـــــــبـــــــنـــــــوك والـــــصـــــنـــــاعـــــة ــ ــضـ ــ ــفـ ــ بـ

بالتعـــاون بيـــن منصـــة “دكاكيـــن” و“مركـــز الصـــادرات” و“تمكيـــن”

ارتفعـــت بورصة البحرين في تعامالت 
أمس الثالثاء، محققة مكاســـب قدرها 
20 مليـــون دينـــار، بفضل أســـهم البنوك 

والصناعة.
ومـــع ختـــام تعامـــالت الجلســـة، صعـــد 
المؤشـــر العام للبورصة بنحو 0.14 %، 
إلـــى مســـتوى 1280.33 نقطـــة، رابحـــًا 

1.18 نقطة.
وجـــرت تعامـــالت بحجـــم 5.67 مليون 
ســـهم، محققـــًا ســـيولة قدرهـــا 546.92 

ألف دينار عند إقفال الجلسة.
وبلغت القيمة السوقية ألسهم البحرين 
7.95 مليـــار دينـــار، مقابـــل أمس األول 

عنـــد 7.93 مليار دينـــار، بربحية قيمتها 
20 مليون دينار.

 ،%  0.13 البنـــوك  قطـــاع  وصعـــد 
والصناعـــة 0.89 %، واالســـتثمار 0.09 

.%
وانتعش سهم “البحرين الوطني” 0.16 
%، و”األهلـــي المتحـــد” 0.17 %، فضالً 
عـــن ســـهم “ألبـــا” 0.92 %، و”جـــي اف 

اتش” 1.32 %.
بورصـــة  فـــي  المســـتثمرون  وتـــداول 
بقيمـــة  ســـهم  مليـــون   5.67 البحريـــن 
قدرهـــا 546.93 ألف دينـــار تم تنفيذها 
من خالل 41 صفقة، وركز المستثمرون 
تعامالتهم على أســـهم قطاع االستثمار 
والتـــي بلغـــت قيمـــة أســـهمه المتداولة 

291.56 ألف دينار أي ما نسبته 48.31 
% من القيمة اإلجمالية لألوراق المالية 
المتداولـــة وبكمية قدرهـــا 5.04 مليون 
سهم، تم تنفيذها من خالل 16 صفقة.

ووفقـــا لبيـــان لبورصـــة البحريـــن فقـــد 
اتـــش  اف  “جـــي  مجموعـــة  جـــاءت 
المالية” في المركز األول إذ بلغت قيمة 
أســـهمها المتداولـــة 287.09 ألـــف دينار 
أي مـــا نســـبته 47.57 % مـــن إجمالـــي 
قيمة األوراق المالية المتداولة وبكمية 
قدرها 5 ماليين سهم، تــــم تنفيذها من 

خالل 13 صفقة.
أما المركز الثاني فكان لشركة البحرين 
قدرهـــا  بقيمـــة  “بتلكـــو”  لالتصـــاالت 
125.99 ألف دينار أي ما نسبته 20.88 

% مـــن إجمالـــي قيمـــة األوراق المالية 
المتداولة وبكميـــة قدرها 329.83 ألف 
سهم، تم تنفيذها من خالل 7 صفقات.
وجـــاء بنـــك البحريـــن الوطنـــي بقيمـــة 
قدرهـــا 54.53 ألف دينار أي ما نســـبته 
األوراق  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   % 9.04
المالية المتداولة وبكمية قدرها 86.82 
ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذهـــا من خـــالل 5 

صفقات.
وتم يوم أمس تداول أسهم 12 شركة، 
وارتفعت أســـعار أســـهم 5 شركات، في 
حين انخفضت أســـعار أسهم شركتين، 
وحافظـــت بقية الشـــركات على أســـعار 

إقفاالتها السابقة.

قــال مالــك مجموعــة محمــد بــن عــادل فخــرو، محمــد فخــرو “إنــه يجــري 
التحضير إلطالق مبادرة بحرينية تستهدف مساعدة الشركات البحرينية، 
خصوصــا تلــك التــي تصــدر منتجاتهــا للخــارج إلــى التحول إلى التســويق 
اإللكتروني، وذلك في خضم التحديات التي تواجه قطاع األعمال بسبب 

تداعيات جائحة كورونا”.

وأبلـــغ رجـــل األعمـــال الشـــاب، الذي 
التقنيـــة  المشـــروعات  فـــي  ينشـــط 
الرائدة ومنصات التســـويق، “البالد” 
أن التحول نحو السوق اإللكترونية 
بـــات يكتســـب أهمية متزايـــدة أكبر 
مـــن أي وقـــت مضـــى، وأن الوقـــت 
حان على أصحـــاب األعمال للتفكير 

بجدية في هذا الموضوع.

وأشـــار فخرو إلـــى أن المبادرة تقوم 
علـــى دعم إدراج عدد من المنتجات 
فـــي  بحرينيـــة  بشـــركات  الخاصـــة 
منصـــة “دكاكين”، التي تعرض حاليا 
أكثـــر مـــن مليـــون منتـــج وتكتســـب 
المنطقـــة،  فـــي  واســـعا  حضـــورا 

خصوصا في دول الخليج.
وأشـــار إلى أن دخول هذه الشركات 

ســـيكون بشـــكل مجانـــي، باعتبـــاره 
جـــزًءا مـــن المســـؤولية االجتماعية 
تجـــاه قطـــاع األعمال فـــي ظل هذه 

الظروف الصعبة.
وأوضح فخرو إلى أن شركته تنشط 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، خصوصـــا 
تلك المتعلقة بالتسويق اإللكتروني، 
أحـــدث  علـــى  حاليـــا  تعمـــل  إذ 
مشاريعها المتمثلة في توفير منصة 
لتســـويق منتجـــات مالبس النســـاء 
باســـم “نفانيفي”، إذ ستشكل منصة 
لمحالت البوتيـــك ورائدات األعمال 
والعالمـــات  المحـــالت  ومختلـــف 
مثـــل  منتجـــات  لعـــرض  التجاريـــة 
الفســـاتين، ما يســـهل االطـــالع على 
الخيـــارات  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 

وسرعة في تسويق المنتجات.

المنامة - بورصة البحرين

المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي أنـــه 
 ISIN( 70 تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم
BH0005135973( من أذونات الخزانة 
يصدرهـــا  التـــي  الشـــهرية  الحكوميـــة 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي نيابـــة عن 

حكومة البحرين.
وتبلـــغ قيمة هـــذا اإلصـــدار 100 مليون 
دينـــار لفتـــرة اســـتحقاق 12 شـــهًرا تبدأ 
فـــي 25 يونيـــو 2020 وتنتهـــي في 24 
يونيـــو 2021، وبلغ معدل ســـعر الفائدة 

علـــى هـــذه األذونـــات 2.79 % مقارنـــة 
بســـعر الفائدة 2.74 % لإلصدار السابق 

بتاريخ 28 مايو 2020.
 97.253 الخصـــم  ســـعر  معـــدل  وبلـــغ 
للمشـــاركة  أقـــل ســـعر  قبـــول  % وتـــم 
بواقـــع97.100 %، علًمـــا أنـــه قـــد تمت 

تغطية اإلصدار بنسبة 104 %.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة 
مـــع هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار 

دينار.

100 مليون دينار ألذونات الخزانة الشهرية

“فيتش”: 2.7 مليار دوالر ســندات مستحقة للعامين 2020 و2021

مع وجود مشروعات عدة قيد التنفيذ في المملكة

تضاعف التمويالت المطلوبة للبحرين لـ 3.4 مليار دوالر

“الغرفة الفرنسية”: مستقبل أكثر إشراقا بالبحرين 2021

العالميـــة  “فيتـــش”  وكالـــة  توقعـــت   
للتصنيف االئتمانـــي، أن نحو 26 دولة 
العائـــد  ذات  ضمـــن  الوكالـــة  تغطيهـــا 
الســـيادية فـــي  الديـــون  المرتفـــع مـــن 
الشـــرق األوســـط، ومن بينهـــا البحرين 
احتياجاتهـــا  لمضاعفـــة  تحتـــاج  قـــد 
العاميـــن  فـــي  الخارجيـــة  التمويليـــة 
العامـــة  الماليـــة  2020 و2021، لدعـــم 
لديها بسبب جائحة كورونا التي أثرت 

على اقتصاديات العالم.
 وأشارت الوكالة إلى أن االحتياطيات 
األجنبيـــة لـــدى البحريـــن بغلـــت 3.62 
مليـــار دوالر بنهايـــة العـــام الماضي، إال 
أن المنامـــة ســـتحتاج إلـــى تمويـــالت 
خارجيـــة بقيمة 3.36 مليار دوالر وهو 
ما تمثل احتياجات تمويلية بنحو 9.6 

% من حجم االقتصاد الوطني. 
 وقدرت الوكالة أن البحرين قد تحتاج 
إلى زيـــادة احتياطياتهـــا األجنبية في 

حـــدود الــــ 100 % فـــي العـــام الجـــاري 
2020 والعـــام المقبـــل وذلـــك مقارنـــة 

برصيد االحتياطي بنهاية 2019.
 وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى 
أن هـــذا التوجـــه قـــد يخلق زيـــادة في 

عجز الحساب الجاري مستقبالً.
االحتياجـــات  إن  “فيتـــش”  وقالـــت 
التمويليـــة المتزايـــدة ســـيضغط علـــى 
أن  مـــن  وحـــذرت  االحتياطيـــات، 
انخفـــاض االحتياطيات األجنبية لهذه 
الدول قد يدفعها لتخقيض تصنيفاتها 

االئتمانية.
 وأشـــارت أن البحريـــن إلى جانب عدد 

من الدول في قائمة الـ 26، التي تعتمد 
على تصدير النفط ستشهد اتساع في 

عجز الحساب الجاري لديها.
المملكـــة تواجـــه  الوكالـــة أن  وذكـــرت 
اســـتحقاق ســـندات بقيمـــة 2.7 مليـــار 
دوالر واألردن مليـــار دوالر فـــي 2020 
وناميبيا 500 مليـــون دوالر في 2021  
 2020 فـــي  دوالر  مليـــار   1.5 وعمـــان 
وتونـــس 700 مليـــون دوالر في 2020 

و2021.
وأشـــارت إلى تحسن شروط اإلقراض 
التجاريـــة لعـــدد مـــن الـــدول كمـــا ظهر 

فـــي حاالت حديثـــة لكل مـــن البحرين 
ومصـــر، وهو ما يعطـــي هامش أفضل 
مـــع  بالتعامـــل  يتلـــق  فيمـــا  للحركـــة 
استحقاقات السندات. ولكن رغم هذه 
التحسنات إال أن اإلصدارات الجديدة 
قـــد تأتـــي بتكلفـــة أعلـــى خصوًصا مع 

انخفاض شهية المستثمرين. 
واختتمـــت الوكالـــة علـــى أنـــه رغم أن 
لـــدى  الدوليـــة  االحتياطيـــات  ضعـــف 
البحرين لم يكون وليد اللحظة إال أنها 
تتمتـــع باســـتمرار بدعم شـــقيقاتها من 

دول مجلس التعاون الخليجي.

والصناعـــة  التجـــارة  غرفـــة  نظمـــت 
الفرنسية في البحرين “FCCIB”، ندوة 
عبر اإلنترنـــت بحضور وزيـــر الصناعة 
الزيانـــي،  زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة 
كمتحـــدث رئيـــس، بمناســـبة االجتماع 
الســـنوي الخامـــس للغرفـــة وذلـــك في 

يوم االثنين 22 يونيو 2020.
وشـــارك في هذا االجتماع أكثر من 60 

.”FCCIB“ عضوا لـ
وأثنـــاء النـــدوة، التـــي أدارهـــا رئيـــس 
دورانـــد،  كريســـتوف  جـــان   ”FCCIB“
أشـــاد الوزيـــر بالعالقـــات القويـــة بيـــن 
البحريـــن وجمهورية فرنســـا والجهود 
إطـــار  لتطويـــر  المبذولـــة  المشـــتركة 

تعاون اقتصادي ناجـــح، وأكد ضرورة 
تمكين القطاع الخـــاص من لعب دوره 

في تعزيز التبادل بين الدولتين.
باألعضـــاء  الغرفـــة  رئيـــس  ورحـــب 
المشـــاركين وقـــام بفتـــح بـــاب النقاش 
بالـــرد  الوزيـــر  قـــام  التـــي  واألســـئلة، 
عليهـــا، وكانت معظم األســـئلة متعلقة 
اتخذتهـــا  التـــي  القـــرارات  بمجموعـــة 
البحريـــن لتخفيف آثـــار الجائحة على 

القطاع التجاري.
 ”FCCIB“ وقدمـــت المدير التنفيذي لــــ
ريـــم جاللـــي، عرضـــا شـــامال ألنشـــطة 
الغرفـــة وإنجازاتهـــا فـــي العـــام 2019 

وإلى النصف األول من 2020. 

العـــام  كان  “إن  جاللـــي  وقالـــت 
 ،”FCCIB“ لــــ  مثمـــًرا  عاًمـــا   2019
وعلـــى الرغم مـــن الصعوبات التي 
واجهتهـــا الغرفة فـــي العام 2020، 

تتطلـــع  الفرنســـية  الغرفـــة  أن  إال 
لمســـتقبل أكثر إشـــراقا فـــي العام 
2021 مـــع وجـــود مشـــاريع عـــدة 

بقيد التنفيذ”.

المنامة - الغرفة الفرنسية بالبحرين

لندن - رويترز

اليورو يرتفع فوق 
1.13 دوالر

بعد  أمس  أخرى  اليورو وعمالت  ارتفع 
أن قال مستشار البيت األبيض للتجارة 
بيتر نافارو “إن تصريحاته بأن االتفاق 
التجاري مع الصين ”انتهى“ ُاجتزأت من 

سياقها”.
وارتفع اليورو 0.3 % إلى 1.1306 دوالر.

ــقــت الــعــمــلــة الـــمـــوحـــدة دفـــعـــة من  ــل وت
الفرنسية  الــشــركــات  أنشطة  انــتــعــاش 
أكــثــر مــن الــمــتــوقــع فــي يــونــيــو، لتعاود 
 3 استمر  غير مسبوق  تراجع  بعد  النمو 

أشهر.
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السمات الشخصية للموظفين المتميزين
 هنــاك بعــض الصفــات التــي يوليها المــدراء التنفيذيــون اهتماًما أكبــر عند اتخاذ 
قــرارات التوظيــف أو تقييــم إمكانيــات موظفيهــم اســتناًدا إلــى األداء والنتائــج 
بتحقيــق  والمعنييــن  والمؤهليــن  الطموحيــن  الموظفيــن  إن  مؤخــًرا،  المحققــة 
األهــداف هــم دوًمــا نظام دعم رائع يضم نجاح المؤسســة التــي يعملون بها، ومع 
ذلــك لقــد تــم التأكــد من خــالل أبحــاث تبين وجــود العوامــل والســمات التي من 
شــأنها أن تســهم بشــكل فعال في تحقيق النمو واالســتقرار لصاحب العمل على 
غرار المنافسين اآلخرين. إن امتالك شخصية شاملة في مكان العمل يلعب دورًا 
حيويــًا لضمــان تحقيق األهــداف الموكلة إليه، وهذه بعض الســمات والخصائص 

التي يجب أن يتميز بها الموظفون األكفاء: 
Û  كن شــخصًا فاعاًل: التراخي ليس مؤشــرا جيدا بالنســبة للموظف الواعد  

بل في واقع األمر يشير إلى عكس ذلك فالكل يريد موظف يثبت قدراته 
كموظف محترف مفعم بالحيوية.

Û  كــن شــخصًا مســتقاًل: ال ترغــب اإلدارات بــأن تنفق قــدرًا كبيرًا مــن وقتها
الثميــن فــي تقديــم التوجيهات المتواصلــة إلى موظفيهــا، فمن الضروري 
أن تكون مســتقاًل بذاتك في اتخاذ القرارات الخاصة بك وكن ســباقًا في 

إيجاد الحلول للمشاكل دون الحاجة إلى الدعم المستمر مع اآلخرين.
Û  كــن شــخصًا طموحــًا: ال ينبغــي أن تنظــر إلــى عملــك علــى أنــه إكــراه أو 

عقوبــة مملــة فرضت عليك يجب أن تظهر شــغفًا واهتمامــًا حقيقيًا تجاه 
المهــام المنوطــة إليــك وكن طموحــًا نحو تحقيــق النتائج الباهــرة وواثقًا 

من كفاءتك.
Û  كــن واثقــًا مــن نفســك: التزامــك فــي تحقيــق القيــم المهنيــة والمؤسســية

يعــد مصــدرًا لالحتــرام واالعتــراف لآلخرين بــك، إن الشــخصية الجاذبة، 
والتفــاؤل والشــغف للنجاح ســوف يضعــك محل اهتمــام اآلخرين، عكس 
الموظفين الخجولين الذين يترددون دائمًا في اظهار طاقاتهم، كن مثاليًا 
في عملك على الرغم من التنوع الثقافي أو الفورقات العامة لكي تتمكن 

من لفت نظر صاحب العمل.
Û  كــن صادقــًا: بقــدر مــا نرغب بشــدة فــي تحقيق النجــاح فإنه ليــس مبررًا 

نســيان القيم واألخالق أو التضحية في النزاهة المهنية ودائمًا ما يبحث 
أصحاب األعمال عن األشخاص الصادقين واألمينين.

Û  كــن محــاورًا رائعــًا: إن احتماليــة قــدرة الفــرد علــى االزدهــار فــي العمــل 
تتطلــب امتــالك مهــارات االتصــال القويــة، كمــا يجــب أن تكــون حســن 
المظهر أمام العمالء وتمتلك سلوكيات متميزة وقادرًا على إشراك جميع 
المعنييــن وبنــاء روابــط يمكــن االعتماد عليهــا بحيث يكــون الجميع على 

ويئام وتنسيق معك.
Û  كــن مصــدرًا حقيقيــًا للمســاعدة: عندمــا تثبــت نفســك كموظــف ثميــن 

ستكتســب ثقة مرؤســيك في العمل وبمجرد قيامك بتأســيس هذه الثقة 
ســيطلبون مســاعدتك عندما يحتاجون إليك، فاالهتمام الحقيقي لكونك 
تقــدم خدمة لآلخرين ســيؤتي ثماره عشــرة أضعــاف عندما يحين الوقت 

للترقية أو رفع األجور والحوافز.
Û  وفــي النهايــة يجــب أن تدعــم نفســك بنفســك لكــي تجعــل منــك موظفــًا 

موهوبــًا وذا كفــاءة اليحتــاج إلــى توجيــه فــي كل مرحلــة مــن عملــه و ال 
يمتلك جميع أصحاب األعمال الموارد المالية الالزمة لتطوير موظفينهم 
لخلق الســمات أو الصفات الالزمة بحيث ال يمكن ألي أحد كان أن يشــك 
في قدراتك نحو اتخاذ مبادرات إضافية واالندفاع نحو معرفة كل ما هو 
يخص مهنتك مما يشكل مصدرًا دائمًا للتفوق وتحقيق الطموح والعطاء 

المنشود.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

علي الفردان
 التمويل المطلوب 

يساوي 100 % 
من االحتياطيات 

األجنبية للمملكة

االجتماع السنوي للغرفة الفرنسية بالبحرين 

علي الفردان

محمد فخرو
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مدرسة المبادرات، هي مدرسة سمو رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان 
حفظه هللا ورعاه، وهذه المدرســـة والنهج الذي تســـير عليه، والنموذج الذي 
تؤسســـه في إطـــاق المبادرات ســـواء على المســـتوى الوطنـــي أو العالمي، 
هـــو النهج الـــذي يضع قواعد بنـــاء مجتمعات متقدمة، تقـــوم على الحيوية 
والمنافسة، فبعد يوم الصحافة البحرينية الذي أصبح يوما يكرس لاحتفال 
بـــدور ومكانـــة الصحافة والصحافـــي، بعد عقود من اإلهمـــال والتجاهل، ها 
نحـــن اليـــوم أمام مبادرة أخـــرى وطنية، تضع الطبيب في مكانة يســـتحقها 
من خال تكريس يوم له يتم االحتفال فيه وتكريم هذا اإلنسان الذي يقف 
في هذا الظرف الطارئ بالخط األول للدفاع عن المجتمع وسامته، كما هو 

حال صاحب القلم الذي يجسد الدفاع عن استقرار البلد.
هذا األســـلوب في خلق وإطاق المبـــادرات، كان قمتُه يوم الضمير العالمي، 
الـــذي أقرتـــه األمم المتحـــدة يوًما عالميًا رفع شـــعار واســـم البحريـــن عالًيا، 
وتأتي دائًما المبادرات لسموه من خال نظرة عميقة تعكس رؤية تقوم على 
تشجيع ومكافأة الذين يسهمون بإحداث تغيير في الواقع، فالوقت اآلن هو 
للعمـــل واإلنجاز وتجاوز العثـــرات والعقبات مهما كثرت وتعقدت التحديات 
فالعالـــم لـــم يتغير ولم يتطـــور على مدى العقود المنصرمـــة في كل الحقول 
والمجاالت إال من خال العمل وقت األزمات، فعندما يواجه المجتمع برمته 

تحدًيـــا في ســـياق أزمـــة، يبدأ أفـــراده التحرك ضمـــن تحد حقيقـــي لألزمة، 
وقـــد نهضت مجتمعات عالمية، من خـــال مواجهة التحديات، واليوم نحن 
فـــي بادنـــا أمام اختبـــار في مواجهة هـــذه التحديات، وأمامنـــا نهج اختطه 
ســـمو رئيس الوزراء متمثاً في روح المبادرات التي تؤســـس لحراك وطني 
يدفع باتجاه خلق الفرص والمســـابقات للمنافســـات العملية التي هي أساس 

التطور.
عندما أقول مدرســـة المبادرات، والتي أنتجت خال المراحل المتعاقبة كل 
اإلنجازات والمكاســـب، فإني أيًضا ألمح إلى ضرورة أن ينتهج المســـؤولون 
النهـــج فـــي إطـــاق المبـــادرات التشـــجيعية بوزاراتهـــم  فـــي الدولـــة ذات 
ومؤسســـاتهم وحتى بالقطاع الخاص، يمكن العمل بهذا النهج الذي يشـــجع 
التنافسية في المجتمع، وثبت ذلك منذ أمد بعيد في المجتمعات الصناعية 
المتطورة التي قامت على مواجهة التحديات بالمبادرات، ال بردود األفعال 
التي ال تحدث عادة فرقًا. أمامنا مدرســـة خليفة بن ســـلمان رعاه هللا تقدم 
النموذج الذي نحتاجه في هذا الوقت بالذات بدالً من الشعارات والخطابات 

الرنانة.
تنويرة: األحالم ال تصبح وقائع إن لم تصنع لها قواعد. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

مدرسة المبادرات والتحديات

كلنـــا نذكر االنتقاد الحاّد الذي تعّرض له اإلنترنت في بدايات ظهوره، وتلك 
األلقـــاب الشـــيطانية التي ُوِصـــم بها، فهو آفة العصر، ووجه للشـــّر، وأن على 
أمـــة محمد )ص( تحديًدا اليقظة؛ فهو ضمـــن المخططات الغربية؛ للنيل من 
الروح اإليمانية. وسواء خرجت هذه التحذيرات من رجال دين أم غيرهم؛ 
فـــإن الجميـــع قـــد تفّتحت أعينهـــم – فجأة - علـــى عوالم جديـــدة، ومناطق، 
وأشـــخاص، وعـــادات، وســـلوكيات غيـــر مألوفـــة، بل غيـــر مقبولـــة، ويدخل 
كثيـــر منهـــا في دائـــرة الممنوع أو المحرم؛ ما يفســـر رفضه فـــي مجتمعاتنا، 

واستنكاره.
وال عجب؛ فكل جديد؛ محل شـــك، وموضوع مقاومة، فمادامت العقول لم 
تستوعبه جيًدا – وقتها – فا ريب أنها ستتخذ جانب المنافح ضده، وِقس 
علـــى ذلـــك كثيًرا مـــن االختراعات القديمـــة، أو تلك التي تســـتجد بين فترة 
وأخرى، وهذه شـــريحة الـ 5G التي يدور حولها جدل كبير هذه األيام مثاٌل 
بارز. وأكاد – شخصًيا – أن أجزم أنها سترى النور – شئنا أم أبينا – وما هي 
إال مســـألة وقـــت؛ حتى يتحـــول هجومنا عليها إلى دفاع عنها! وســـتصبح – 
تدريجًيا – من المسلمات. ألم يتحول اإلنترنت إلى ُمسلَّمة لدينا، وتحصيل 

حاصل؟ أفا يكون الواحد منا ُمتخلًفا – حتى النخاع – ما لْم يدخل عالمه؟ 
أفـــا يكون وحيـــًدا، غريًبا، ُمنعزاًل، غير اجتماعي، ما لـــم ُيوِجد له محطة أو 

نافذة ينفذ بواسطتها إلى المجتمع، والناس، والعالم؟!
أصبحنـــا ُنثبـــت وجودنا عبر شاشـــات اإلنترنـــت؛ حضورنا فـــي كل المواقع؛ 
فـــي العمل، والعلـــم، والعاقات االجتماعية، بل؛ وُنشـــبع معدتنـــا، وأهواءنا، 
وهواياتنا عبره؛ ويا سبحان هللا؛ فبقدر سخطنا السابق واستهجاننا؛ تحول 
اإلنترنت اآلن – وخصوًصا هذه الفترة الكورونية – إلى طوق نجاتنا األول؛ 
فبقـــدر ما يتحـــدث العالم عن الخســـائر االقتصادية وغيرهـــا؛ فإنه لوال هذه 
التكنولوجيـــا الذكية؛ اإلنترنت وتطبيقاتـــه ومنصاته الرقمية المختلفة؛ لكّنا 
رجعنا إلى عهود بدائية، ونكصنا نحو الوراء، وهذا خارج عن ُســـّنة الحياة، 

التي تتحرك نحو األمام ال الخلف! 
تخيلوا لو لم نكن موصولين باإلنترنت، وفي هذه األيام تحديدا؛ حيث الحجر  «

الصحي في كل بقعة عالمية، وفي ظل قوانين احترازية أو وقائية تمنع أو ُتقنن 
الحركة!؟ الشك أن سيل الخسائر سيندفع نحونا بشكل مرعب؛ يبدأ بأرزاقنا... 

وأترك لكم تخيل الباقي؛ لوال اإلنترنت – يا سادة - لكّنا في حيص بيص.

د. زهرة حرم 

لو لم نكن موصولين باإلنترنت!

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

للتواصل: 17111483

نجاح العام الدراسي ومسيرة التعليم بامتياز
أيـــام قليلـــة تفصلنـــا عـــن إعان نتائـــج الفصـــل الدراســـي الثانـــي وانتهاء 
العام الدراســـي وســـط ظروف اســـتثنائية ال أحد يســـتطيع القفز فوقها أو 
يتغاضـــى عنهـــا، لكـــن الوقائع والحقائـــق تعطينا صـــورة عن نجـــاح وزارة 
التربيـــة والتعليـــم فـــي تنظيم العمل والدراســـة على أحســـن وجه، وســـير 
العمليـــة التعليميـــة بـــكل أقســـامها بنجـــاح مشـــرف، وكأحد أوليـــاء األمور 
شاهدت أبنائي يتفاعلون إلى درجة كبيرة مع نظام التعلم عن بعد “التعلم 
اإللكترونـــي” الـــذي تـــم إرســـاؤه عبـــر مشـــروع ســـيدي جالة الملـــك حمد 
لمدارس المستقبل، واستفادوا كثيرا من الحصص التعليمية عبر تلفزيون 
البحريـــن وفـــي الصفوف االفتراضيـــة في “التييمز”، وقنـــوات “اليوتيوب” 
التعليميـــة، ومختلـــف التطبيقات الذكية والخيـــارات األخرى، التي وفرت 

كل ما من شأنه أن يرتقي بالطالب وبناء قدراته العلمية والعملية.
بعـــد أن تـــم تعليق الدراســـة في معظم دول العالم نتيجـــة جائحة كورونا، 
التفتـــت الكثيـــر مـــن دول المنطقـــة إلـــى “التعلـــم اإللكترونـــي” والعمليـــة 
التعليمية بمملكة البحرين لاســـتفادة منها خصوصا في تقنية المعلومات 
والبرامج، كيف ال، وحكومة البحرين برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه، تولي اهتماما خاصا 
بالمنظومـــة التعليمية وهيأت كل الســـبل والظروف لضمان جودة التعليم، 

واإلبداع في مدارج كسب المعرفة والخطط الطموحة. 
إذا كان لألهل دور كبير في تنظيم الجهود وخطوات األبناء إلنجاح عملية 
التعلـــم عن بعد، فإن للنظام التعليمي وأدائه وكل اإلمكانيات التي وفرتها 
وزارة التربية والتعليم كالخطوط الهاتفية للرد على أســـئلة واستفسارات 
الطلبـــة، وتغطيـــة أهـــم الدروس المقـــررة، وفريق العمل الجبـــار الذي عمل 
بجهد مضاعف، كل ذلك ســـاهم في نجاح العام الدراسي ومسيرة التعليم 
بكفـــاءة وخطـــوات راســـخة ومتقدمـــة، وتأكيـــدا على أن مملكـــة البحرين 
بقيادة ســـيدي جالة الملك تعيش الحاضر المزدهر والمســـتقبل المشـــرق، 
وكما قال ســـيدي جالة الملك المفدى )يحق لنا جميعا أن نفخر بمنجزات 
مؤسساتنا التعليمية والعلمية والتربوية التي تسير مع أبنائنا بكل إخاص 
واقتـــدار، إلعداد أجيال ناضجة مخلصة تحمل رايات المســـتقبل وتحقق 
لهذا الوطن العزيز كل الطموحات، في االزدهار واألمن والسام والرفاه(.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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العقوبة البديلة وإصالح المجتمع
“العقوبـــة البديلـــة” تعبير جميـــل ومفهوم أجمل، وهو مـــن المصطلحات 
القانونية الجديدة في البحرين حيث أطلق على قانون جديد صدر في 
العـــام ٢٠١٧ وتـــم تطبيقه في ٢٠١٨، هذا القانون يعد من أهم ما تفضل 
به عاهل الباد المفدى جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مجال 
تطويـــر القوانيـــن كجزء أصيل من المشـــروع اإلصاحي لجالته والذي 
يهدف إلى االرتقاء باإلنســـان والعمل على جعل العقوبة القانونية ســـببا 
لمنفعـــة المجتمـــع ومنفعـــة الذي تقع عليه العقوبة نفســـه دونما مســـاس 
بحق أي طرف ســـواء كان شـــخصا مجنيا عليه في القضية أو المجتمع 

ككل.
أمـــا مفهـــوم العقوبة البديلة فهو اســـتخدام األشـــخاص الذيـــن يقضون 
عقوبـــات معينـــة فيمـــا يفيدهم ويفيـــد المجتمع من أعمـــال دونما إهانة 
أو تحقيـــر من شـــأن اإلنســـان الـــذي يقوم بتنفيـــذ هذه العقوبـــة البديلة، 
وال عيـــب علـــى اإلطـــاق فـــي أن يكون العمـــل الذي يكلف به الشـــخص 
أو مجموعـــة األشـــخاص عما يدويـــا يعود بالخير علـــى المجتمع وعلى 
الشـــخص الذي يقضي العقوبة ويخرج وقد تعلم شـــيئا جديدا يساعده 

على كسب الرزق.
العقوبـــة إذا ال تهدف إلى تدمير الشـــخص المعاقـــب وتحويله إلى كائن 
غيـــر قـــادر علـــى رعايـــة نفســـه أو ذويه، لكـــن العقوبـــة هدفهـــا التهذيب 

واإلصاح إلى جانب التأديب بطبيعة الحال.
وبذلك تكون البحرين دائما سباقة في كل ما يتعلق ببناء اإلنسان الذي 
هـــو الغاية للمشـــروع اإلصاحـــي لجالة الملك المفدى وتحقيق الســـبق 
في احترام مبادئ حقوق اإلنســـان التـــي تنادي بها المنظمات الحقوقية 
فـــي أنحـــاء العالـــم، فدخـــول اإلنســـان الســـجن ال يجب أن يكـــون نهاية 
حياتـــه، لكـــن يمكن أن تأتي بعده بداية حياة جديدة طيبة خصوصا إذا 
كان هذا اإلنســـان قد أخطأ للمرة األولى أو أن الظروف كانت أقوى منه 

في لحظة ما.
وكم من أناس أخطأوا ودخلوا السجن وخرجوا منه مواطنين صالحين  «

ودعاة خير وإصالح للمجتمع بعد أن قضوا مدة العقوبة في بناء أنفسهم 
بشكل جديد.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

األمن القومي المصري
ذهـــب العديد في تفســـير ُحلم ورشـــد القيادة المصريـــة إزاء التطورات 
واالنتهـــاكات الجارية على حدودها الغربية مع ليبيا على أنها خوف من 
مواجهـــة عســـكرية مع الطرف التركـــي الداعم لحكومة الوفـــاق الليبية، 
وأن مصر أضعف من أن تشتبك ميدانيًا بقواتها المسلحة ذلك ما دفعها 
لعـــرض مبـــادرة القاهرة التـــي تعتمد فـــي مضمونها على الحل الســـلمي 
السياســـي القائم على التفاهمات واالتفـــاق بين األطراف المتحاربة في 

الشأن الليبي.
خطـــاب الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي أمـــام قـــوات المنطقـــة 
الغربية يوم الســـبت الماضي كان واضحًا وحاســـمًا كحد الســـيف وحمل 
في مضمونه ردا صريحًا على كل المشككين في جاهزية وقوة الجيش 
المصري، فالرئيس المصري صرح بكل وضوح بأن جيش مصر من أقوى 
جنـــود المنطقة وأن القوات المســـلحة على أهبة االســـتعداد للقيام بأية 

مهمة سواء داخل أو خارج مصر.
ِفكـــر الرئيس السيســـي وعقيـــدة الجيش المصـــري القائمـــة على حماية 
المصالـــح القوميـــة عقيـــدة يصعب علـــى من يقـــوم بعبور البحار ســـعيًا 
لاحتال واإلرهاب واالعتداء، على الدول األخرى استيعابها، فالجيش 
المصري أسمى من أن يقوم بالتدخل العسكري في سبيل نهب الخيرات 
واســـتغال المـــوارد لدولـــة شـــقيقة، فمصـــر تحتـــرم المواثيـــق الدوليـــة 
القائمة على حســـن الجوار وعدم التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول 
األخـــرى، تلك المبـــادئ التي رمتهـــا دول أخرى عـــرض الحائط وأوغلت 
في االعتداء واحتال ما يحلو لها حتى اعتقدت أنها تســـتطيع أن تبلغ 

الحدود المصرية.
رســـالة الرئيس المصري كانت واضحة وضوح الشـــمس فحكمة القيادة 
المصريـــة وإيثارهـــا الحلـــول السياســـية ال يعنـــي أنهـــا غيـــر قـــادرة على 
اللجوء للحلول العســـكرية متى ما اســـتدعى األمـــر، خصوصًا أنه إذا ما 
أقدمت عليه مصر في حينها ســـيكون تحت القانون الدولي الذي يكفل 

لها حماية أمنها ومقدراتها.
أدعو كل من سولت له نفسه للحظة الشك بقدرات الجيش المصري أن  «

يستذكر حرب 73 وكيف استطاعت مصر وجنود مصر كسر شوكة إسرائيل 
والدول الكبرى، وإذا ما اعتقد بأن السنين الماضية غيرت من شيء فليعلم 

أن جنود مصر اليوم هم أحفاد أبطال األمس.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com
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القيد: ١٠٣٨٢٨ - التاريخ:  ١٠-2020-5
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم )68574( لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة اللمسه السريعة لتخليص المعامالت والخدمات العقارية  ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســادة اصحاب شــركة اللمسه الســريعة لتخليص المعامالت والخدمات العقارية  

ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم ١٠٣٨٢٨، طالبين تغيير االسم التجاري
من:

اللمسه السريعة لتخليص المعامالت والخدمات العقارية ذ.م.م
speed touch Documents clearance and real Estate Services W.L.L

الى:
شركة اللمسه السريعة لتخليص vul hghulhg ذ.م.م

speed touch business support Services Company W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

)CR2020- 88732( إعالن رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : ندى سعيد عبدالنبي ضيف
 االسم التجاري الحالي : خدمات ندى تايم كوتشنغ
االســـــم التجـــاري الجديد : مينا ديوان لالستشارات

قيد رقم 126355-1

التاريخ 18 يونيو 2020  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل من فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
تقدم إلى إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة السيد علي سلمان 
حســن شــهابي مالــك المؤسســة الفردية المســماة مطعــم ترنج والمســجلة بموجب 
القيــد رقــم 130625 الفــرع رقــم 1 بطلب تحويل الفرع إلى شــركة ذات مســؤولية 
محــدودة برأســمال وقــدره 1000 ألــف دينــار بحرينــي وذلك بإدخال الســيد ســالم 

محمد سالم سعود كشريك معه في السجل.
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

القيد : 117684 التاريخ : 21/06/20
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن رقم )90852( لسنة 2020 
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا مالــك شــركة كوفيا كافيــه ش.ش.و لمالكتها شــركة بيناكلز القابضة 
الشــكل  تحويــل  طالبــا   ،117684 رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة  ذ.م.م 
القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال 
وقــدره 200,000.00 دينــار مائتــان الــف دينــار بحرينــي، بيــن كل مــن: 1. 

شركة بيناكلز القابضة ذ.م.م. 2. حمد عبد العزيز الحمد الصقر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2020 - 90948 ( إعالن رقم 
 تسجيــــل اســــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن بكتاب مرفقــا به ما يعزز 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : معصومه السيدعلي علوي عبداالثناعشر 

االسم التجاري الحالي : مطعم وادي الخير
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم سيد البرياني

قيد رقم 2-33455

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة و الســياحة بأنــه قد 
تقــدم إليهــا الســادة / الشــركاء فــي شــركة اتــش دبليــو انترناشــيونال 

بيزنس ذ.م.م  

 والمســجلة بموجــب القيــد رقــم -80768  1  طالبيــن تحويــل الشــكل 
القانوني للشركة المذكورة إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 
20000 عشــرون ألــف دينــار بحرينــي لتصبــح مملوكــة مــن ليلــى علــي 
إبراهيــم علــي بعــد تنــازل الشــريك عبد الكريــم عبد الرضــا علي محمد 

عن كامل حصصه بالشركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2020 م

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة الشخص الواحد

قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
تقــدم إليهــا مينــا ميدكل ســنتر للرجــال ش.ش.و لمالكها كابيتــال إمباكت 
ش.ش.و ، والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 92354، طالبيــن إشــهار انتهاء 

أعمال تصفية

الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001
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تظليل مسبح عين أم شعوم.. وخصخصة بعض مرافق المتنزه
عدسـة “^”: ملعبان لكرة القدم والطائرة واسـتمرار رعاية الحديقة بفترة اإلغالق

افتتح متنزه عين أم الشعوم في أكتوبر 2005، وتحمل الحديقة ذاكرة العين 
التــي تحمــل اســم الحديقــة. ويتميــز متنزه عين أم شــعوم بوجود مســبحين، 

األول للكبار واآلخر للصغار.

وجالـــت عدســـة “البـــاد” بأرجـــاء المتنـــزه 
والـــذي لوحظ اســـتمرار صيانته ورعايته. 
ويضـــم المتنـــزه ملعبـــا لكـــرة القـــدم وكرة 
الطائـــرة وجلســـات ومرافق ومســـطحات 
ألمانـــة  العـــام  المديـــر  وقالـــت  خضـــراء. 
العاصمـــة شـــوقية حميـــدان لـ “البـــاد” إن 
األمانـــة وضعـــت خطـــة للصيانـــة الدورية 

للمرافـــق والمزروعـــات، وطرحت مناقصة 
الســـباحة  بركـــة  لتظليـــل  داخليـــة أخيـــرا 
للكبار؛ تماشـــيا مـــع توجه أمانـــة العاصمة 
للســـعي لخدمة الـــزوار بأفضـــل الخدمات 
المقدمـــة للمواطنين والمقيميـــن. وذكرت 
أنـــه تمـــت دراســـة خطـــط لاســـتثمار من 
خـــال التعاون مع القطـــاع الخاص بطرح 

المتنـــزه بمزايـــدة عامـــة لخصخصة بعض 
الخدمـــات مقابل تحمل المســـتثمر أعمال 

التشغيل والصيانة الدورية للحديقة.

شوقية حميدان

تقدم أخيرا عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن تطوير 
البحيــرة الواقعــة بيــن منطقتــي قاللــي والحــد، وتحويلهــا إلــى محميــة 

طبيعية كدوحة ومتنزه عام.

اإليضاحيـــة  المذكـــرة  وأشـــارت 
للمقتـــرح إلـــى أنـــه ووفقـــا لجهـــود 
إطـــار  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
االســـتراتيجية البيئيـــة التي يتبعها 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة مـــن أجل 
إحيـــاء وتأهيـــل المواقـــع الطبيعية 
البيئيـــة  الســـياحة  وتشـــجيع 
والترويـــج لهـــا، والتـــي منهـــا دوحة 

عراد.
وتابعت المذكرة: ونظًرا لوضع عقار 
البحيـــرة الواقعة بين منطقة قالي 
والحـــد، والمطار وجزيـــرة دلمونيا، 
“دوحـــة”  شـــكل  علـــى  هـــي  التـــي 
قالـــي،  دوحـــة  علـــى  للمحافظـــة 
وتطويرها، كمحمية طبيعية إضافة 
إلى تأهيلها كمنطقة ترفيهية إسوة 
بدوحة عـــراد، خصوصا أنها بحيرة 
تحتـــوي العديـــد مـــن طيـــور البحر 
نـــادرة وفيهـــا  المتنوعـــة، وبعضهـــا 
عـــدد مـــن أشـــجار القـــرم، خصوصا 
المجـــاورة  المنطقـــة والمناطـــق  أن 
تحتـــاج إلـــى مثـــل هـــذه الخدمـــات 
مقارنـــة بحجـــم المناطـــق والكثافة 
أن  كمـــا  تقطنهـــا،  التـــي  الســـكانية 
األرض المقصودة يوجد بها العديد 
النـــادرة،  ومنهـــا  البحريـــة  الطيـــور 
كذلـــك األمر الـــذي يمكن اســـتغاله 
إلنشـــاء دوحة كدوحـــة عراد، وهي 
التـــي تقع أمام مـــدرج المطار، األمر 
الذي ال يمكن استغاله لبناء بيوت، 
مع إمـــكان اســـتغال الجـــزء اآلخر 
منطقـــة  مـــن  القريبـــة  األرض  مـــن 
قالـــي، والتـــي تبعـــد عـــن المـــدرج 
إلنشاء مشـــروعات إسكانية، وبناء 
أهالـــي  منهـــا كل  يســـتفيد  قســـائم 
محافظـــة المحـــرق”. وأوردت “كمـــا 
أنه ومن ضمن مقترحات المشروع 
أن يشـــمل إنشـــاء محميـــة بحريـــة 
مؤطرة بممشى رياضي وتتوسطها 

حديقة نوعية لألسماك، تعد األولى 
مـــن نوعهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن، 
محميـــة  الدوحـــة  هـــذه  وتمثـــل 
للطيـــور، حيـــث تزورهـــا العديد من 
الطيـــور في الفتـــرة الحاليـــة، ويعد 
تطويرهـــا إضافـــة ســـياحية هامـــة 
تتوســـط  إذ  والمملكـــة،  للمحـــرق 
الدوحة طريق الطائـــرات من والى 
مطـــار البحرين، خصوصا أن مملكة 
المجـــال،  بهـــذا  اهتمـــت  البحريـــن 
وتعتبـــر المحميـــات الطبيعيـــة مـــن 
تســـتخدمها  التـــي  الوســـائل  أهـــم 
البلـــدان؛ مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى 
فـــي  الفطريـــة  الحيـــاة  مكونـــات 
مواقعها الطبيعية. وتعد قالي من 
المناطـــق التـــي اشـــتهرت بالتصاق 
أهلها بالبحر، وهي منطقة ساحلية، 
األســـر  مـــن  العديـــد  ويرتادهـــا 
البحرينية لاســـتمتاع بالبحر الذي 
يشـــكل جزءا مـــن اإلرث التاريخي 
للمنطقة، إضافة إلى نوع من أنواع 
الحياة الفطريـــة والبيئية التي البد 
مـــن المحافظـــة عليهـــا، لذلـــك يأتي 
االقتراح برغبة الماثل بشأن إنشاء 
عرفـــت  التـــي  البحيـــرة  وتطويـــر 
ببحيـــرة قالـــي، كدوحـــة ومحمية 
ومقدمـــو  عـــام.  ومتنـــزه  طبيعيـــة 
المقتـــرح هم النـــواب: خالد بوعنق، 
إبراهيـــم النفيعي، محمـــد بوحمود، 
عادل العسومي، أحمد الدمستاني.

مقترح لتطوير بحيرة قاللي وتحويلها لمحمية طبيعية

فاتورة ما بعد أشهر اإلعفاء ستكون “نار”.. ابنتا علي تتقاسمان المكيف و”البليستيشن” يوميا
مواطنون: اخفضوا التعرفة.. سوســـن: مع الترشـــيد واإلعفاء.. كلثم: لتخفيف األعباء

طالـــب مواطنون عبر “الباد” بتخفيض 
تعرفة اســـتهاك الكهرباء بأشـــهر العزل 
الثاثـــة  انتهـــاء األشـــهر  بعـــد  المنزلـــي 
المعفـــاة مـــن ســـداد فاتـــورة الكهربـــاء 
والمـــاء، ولفتـــوا إلـــى أن فاتـــورة شـــهر 
يوليـــو ســـتكون مرتفعـــة بســـبب كثـــرة 

استهاك الطاقة بالبيت الواحد.
مـــا  المنـــزل  العـــزل  أجـــواء  إن  وقالـــوا 
زالـــت مســـتمرة، وفصـــل الصيـــف يزيد 
والتلفزيـــون  المكيفـــات  اســـتخدام 
وغيرهـــا إضافة إلى عدم اســـتطاعتهم 
اعتادوهـــا  التـــي  حياتهـــم  ممارســـة 
فـــي الصيـــف مثـــل الســـفر والتجمعات 
والرحات فضا عن اســـتخدام األبناء 
طاقـــة  تســـتنزف  إلكترونيـــة  أللعـــاب 

كهربائية كبيرة.

تأييد نيابي

وأكدت النائب سوســـن كمـــال لـ “الباد” 
المواطنيـــن  مطالبـــات  مـــع  وقوفهـــا 
خفـــض  بخصـــوص 

بســـبب  الكهربـــاء،  اســـتهاك  تعرفـــة 
األوضـــاع الراهنة التي تلزم المواطنين 
يعنـــي  مـــا  المنـــزل،  فـــي  بالجلـــوس 
اســـتهاكًا أكبر للكهرباء والماء، بل إنها 
أوضحـــت دعوتهـــا لإلعفـــاء تمامـــًا من 
رســـوم الشـــريحة األولـــى، وأن يجـــري 
الثانيـــة  الشـــريحة  علـــى  التخفيـــض 
والثالثة، وذلك سيشـــجع المواطن على 
تحديد االســـتهاك ومحاولـــة االقتصار 

على الشريحة األولى.
وقالت: “نحن ندعم كل المســـاعي التي 
تهـــدف إلـــى رفـــع المســـتوى المعيشـــي 
للمواطـــن البحرينـــي والتخفيـــف عليه، 
وفـــي نفـــس الوقـــت، البـــد مـــن تدابيـــر 
للطاقـــة،  األمثـــل  االســـتخدام  تضمـــن 
مجتمعيـــة  وتوعيـــة  إهدارهـــا،  وعـــدم 
شـــاملة لترشـــيد االســـتهاك، فـــي ظـــل 

وضع اقتصادي استثنائي”.

األولى مجانية

بدورهـــا، قالـــت النائـــب كلثـــم الحايكي 
“لـــو أننـــا نقـــارب األمـــور بمـــا يســـتحقه 
المواطـــن، القترحنا أن تكـــون الكهرباء 
مجانيـــة مـــن الوحـــدة األولـــى ولغايـــة 
5000 وحـــدة، إال أننا نقارب األمور من 
منظـــور واقعـــي، فالدولـــة ملزمـــة بدفع 
تكاليـــف الكهربـــاء للشـــركات المنتجـــة 
وفق اتفاقيات مبرمة والتعرفة الحالية 
مدعومـــة وال تعكـــس التكلفـــة الفعليـــة 

لإلنتاج”.
وأضافـــت: “لـــو أننـــا طالبنا بخفض 
التعرفـــة فـــإن ذلـــك ســـيزيد مـــن 
األعبـــاء الماليـــة علـــى الدولـــة 
الديـــن  مـــن  ســـتزيد  والتـــي 
ينعكـــس  أمـــر  وهـــو  العـــام 
علـــى المواطـــن بشـــكل 
مباشـــر، إذ إن العجز 
فـــي ميزانية الدولة 
سيتحمل المواطن 
منـــه  جـــزءا 
ســـواء  مســـتقبا 
أوجـــه  بتخفيـــض 
زيـــادة  أو  الدعـــم 

الضرائب”.
تكـــون  أن  يجـــب  “لذلـــك  وأوضحـــت: 
وتلحـــظ  موضوعيـــة  االقتراحـــات 
زيـــادة  فـــي  تتســـبب  وال  المســـتقبل 
أعباء علـــى المواطنيـــن، فالبعض يلجأ 
القتراحـــات في ظاهرهـــا تخفف قليا 
من األعباء المالية ولكنها ترتب الكثير 
من اآلثار السلبية على المواطنين على 

المدى المتوسط وليس البعيد حتى”.
وأكـــدت: “نعم لدراســـة آثـــار أي خطوة 
وال  المواطنيـــن  أعبـــاء  مـــن  تخفـــف 
تحملهم أعباء مضاعفة في المســـتقبل 
ومـــن واجبنا أن نلفت نظـــر المواطنين 
لهذه الحقيقة، فالعجوزات الكبيرة في 
ميزانية الدولة ستنعكس بالتأكيد على 
التســـهيات واالمتيـــازات التي يحصل 

عليها المواطنون”.

مكيف ولعب

قال المواطن علي عيســـى إن الشـــعب 
البحريني يأمـــل أن تكون هناك مرحلة 
ثانيـــة لدعـــم المواطنيـــن فـــي فاتـــورة 
الكهربـــاء بعـــد أن انتهت فترة األشـــهر 
الحكومـــة  بهـــا  تكفلـــت  التـــي  الثاثـــة 
بدفـــع نفس المبلغ لفاتورة نظير الشـــهر 

المدعوم في السنة الماضية.
وأضاف أن ظروف هـــذا العام مختلفة 

عن العام الماضي والسنوات الماضية 
التباعـــد  بســـبب  أنـــه  إذ  عموًمـــا 
االجتماعي فإن األجواء أصبحت 
دائما فـــي المنزل، مبيًنـــا أن لديه 
ابنتيـــن لـــكل واحدة منهـــم وقت 
فاألولـــى تبقى طـــوال النهار في 
مشـــاهدة  مـــع  مكيفـــة  أجـــواء 

التلفزيـــون، إما الثانية فتكون 
بورديـــة ليلية بأجواء مكيفة 
مـــا  “البليستيشـــن”،  ولعـــب 
يعنـــي أن الكهربـــاء تكـــون 

علـــى مـــدار الوقـــت كلـــه، 
وأوضح أنه ال يوجد ناٍد 

أو دورة تدريبيـــة آمنة 
لألطفال فـــي الصيف 
إقناعهـــم  يمكـــن  وال 

بإيقـــاف تشـــغيل أجهـــزة التلفزيـــون و 
“البليستيشن” فا مهرب لهم من العزل 

المنزلي الذي سببته جائحة كورونا.

تراجع الدخل

مـــن جانبـــه، قال المواطن حســـن ناصر 
إن فاتورة هذا العـــام تغيرت وارتفعت 
بعض الشيء مع ظروف العزل المنزلي 
لـــكل العوائـــل فـــي البحريـــن، الفًتا إلى 
أن الحكومـــة تكفلت بفاتورة 3 شـــهور 
ولكـــن أزمة كورونا لـــم تنته حتى اآلن، 
مـــا يعنـــي أننـــا ســـنضطر لدفـــع فاتورة 
الشـــهور القادمة والتي ستســـبب كاهل 
كبيـــر علـــى رب األســـرة. وأضـــاف أنـــه 
حتـــى لو اســـتطاع دفع فاتـــورة المنزل 
إال أنـــه ســـيكون هناك نقص فـــي تلبية 
صاحـــب  فأنـــا  األســـرة،  احتياجـــات 
مشـــروع تجاري وبســـبب أزمة كورونا 
فقـــد تراجع الدخل بصورة كبيرة تصل 
إلى 90 % تقريبا ال أستطيع من خاله 
برواتـــب  فكيـــف  اإليجـــارات  تســـديد 
مـــن  وغيرهـــا  والرســـوم  الموظفيـــن 

التزامات.
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مصر لن تسمح بســيطرة اإلرهابيين.. والعراق يدين التدخل الخارجي في الشأن العربي

الجامعة العربية تطالب بإخراج المرتزقة من ليبيا

طالـــب أميـــن عـــام الجامعـــة العربيـــة 
إخـــراج  “بضـــرورة  أبوالغيـــط  أحمـــد 
مـــن  األجانـــب  المرتزقـــة والمقاتليـــن 

ليبيا”.
االجتمـــاع  فـــي  الغيـــط  أبـــو  وأعلـــن 
الـــوزاري العربـــي حـــول ليبيـــا، أمـــس 
الثالثـــاء، أن “تدويـــل األزمـــة الليبيـــة 

مقلق، وليبيا تمر بمنعطف خطير”.
وأكـــد علـــى رفـــض الجامعـــة العربيـــة 
ليبيـــا  علـــى  الســـالح  حظـــر  “خـــرق 

وإرسال المرتزقة”.
وقـــال “نرفـــض التدخالت العســـكرية 

األجنبية المكشوفة في ليبيا”.
“الحـــل  أن  العـــام  األميـــن  وأوضـــح 
الوحيـــد  الســـبيل  هـــو  السياســـي 
الستقرار ليبيا”، مشدًدا على “التمسك 
واســـتقالل  وحـــدة  علـــى  بالحفـــاظ 

البالد”.
الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
المصري ســـامح شـــكري فـــي اجتماع 
الـــدورة غيـــر العادية لمجلـــس جامعة 
لـــن  مصـــر  أن  علـــى  العربيـــة  الـــدول 
تتهـــاون مـــع اإلرهـــاب وداعميـــه، ولن 
تتوانـــى عـــن اتخـــاذ كل إجـــراء كفيل 
بمنع وقوع ليبيا وشعبها األبي الكريم 
تحـــت ســـيطرة الجماعـــات اإلرهابية 

والميليشيات المسلحة.
وقـــال “إن مصـــر دأبت علـــى التحذير 
فـــي  اإلرهـــاب  انتشـــار  مـــن خطـــورة 
ليبيـــا”. وشـــدد شـــكري علـــى اهتمـــام 
مصـــر البالـــغ بإنجـــاح مســـارات برلين 
كافة السياسية واالقتصادية لتسوية 
أزمة ليبيا، فضاًل عن مسار )5 5(، الذي 
سيضع الترتيبات األمنية والعسكرية 

المتوافق عليها.
وأعرب الوزير المصري عن دعم بالده 
بقوة لهذا المســـار بالتنسيق مع جهود 

األمم المتحدة.
الخارجيـــة  وزيـــر  طالـــب  ذلـــك،  إلـــى 
العراقي فؤاد حســـين في كلمته بحل 
الخالفـــات بالطرق الســـلمية وتوحيد 

الكلمة لمنع التدخـــالت الخارجّية في 
الشـــأن العربي. وذكر أن العراق يدعم 
جميـــع المبادرات اإلقليميـــة والدولية 
األمـــن  تعزيـــز  فـــي  تســـاعد  التـــي 

واالستقرار في ليبيا.
وأوضـــح أن بغداد ترفـــض التدخالت 
الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي  الخارجّيـــة 
الليبيـــة، وتدعـــو للحفـــاظ على وحدة 

ليبيا حكومة وشعبا.
وفي هـــذا اإلطار، ذكرت وكالة األنباء 
العمانيـــة علـــى تويتر نقال عـــن الوزير 
الخارجيـــة  الشـــؤون  عـــن  المســـؤول 
يوســـف بن علوي في اجتمـــاع وزراء 
الخارجية العرب قوله “نشـــعر باألسى 
ليبيـــا ونســـعى  فـــي  الحالـــي  للوضـــع 
الســـلمية”،  بالوســـائل  معالجتـــه  إلـــى 
وأعـــرب عن أمله في تحقيق اإلجماع 
والتوافـــق حـــول القضايـــا المطروحة 

كافة.
وعقدت جامعـــة الدول العربية، أمس 
لـــوزراء  طارئـــا  اجتماعـــا  الثالثـــاء، 
الخارجيـــة العـــرب حول ليبيـــا لبحث 

تطـــورات األوضـــاع فـــي ليبيـــا وأزمة 
ســـد النهضـــة، وذلـــك بناء علـــى طلب 
مصر. ويأتـــي قرار عقد االجتماع بعد 
إعـــالن الرئيـــس المصري عبـــد الفتاح 
السيســـي أن أي تدخـــل مباشـــر لمصر 
فـــي ليبيـــا باتـــت لـــه شـــرعية دوليـــة، 
موجها الجيش باالســـتعداد ألي عمل 

عسكري داخل البالد أو خارجها.
وفيما التحركات العربية قائمة لوقف 
النار فـــي ليبيا، وصواًل لحل سياســـي 
ومنـــع التدخـــالت الخارجيـــة، رفضت 
حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة دعـــوة مصر 
لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية.

أن  الوفـــاق  خارجيـــة  واعتبـــرت 
ال  الفيديـــو  عبـــر  المغلـــق  االجتمـــاع 
يصلح لمناقشة ملفات شائكة تحتاج 

إلى مداوالت ونقاشات معمقة.
النهضـــة،  ســـد  بأزمـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
دعـــت األمـــم المتحـــدة كال مـــن مصر 
وإثيوبيـــا والســـودان إلـــى العمـــل معا 
لحل الخالف بين الدول الثالث حول 

سد النهضة.

وأحالـــت مصـــر الملـــف إلـــى مجلـــس 
األمن في خطوة القت رفًضا وتنديًدا 

من الجانب اإلثيوبي.
يذكـــر أن الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســـي، أكـــد أن الجيـــش المصـــري 
قـــادر علـــى الدفـــاع عـــن بـــالده داخل 
وخـــارج حدودهـــا، محذًرا مـــن أنه لن 
يســـمح بـــأي تهديد ألمن حـــدود مصر 
الغربيـــة، الفًتا إلى أن مدينتي ســـرت 
والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنســـبة 

لمصر.
وشـــدد السيســـي في خطاب، السبت، 
علـــى أن أي تدخل مصري مباشـــر في 
ليبيا بات شرعًيا في إطار حق الدفاع 
عن النفـــس، معبًرا عـــن جاهزية مصر 
لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها 

من الميليشيات والمتطرفين.
وكانـــت مصر قد طلبـــت عقد اجتماع 
طارئ لمجلس الجامعة على مســـتوى 
وزراء الخارجيـــة عبر تقنيـــة الفيديو 
“كونفرانس”؛ من أجل بحث تطورات 

األوضاع ليبيا.

القاهرة ـ وكاالت

األمين العام أحمد أبو الغيط أثناء اجتماع الجامعة العربية

الرياض ـ وكاالت

أكـــد وزيـــر الصحة الســـعودي توفيق الربيعـــة أن قرار الحج مـــن الداخل هذا 
العام جاء للحفاظ على سالمة المسلمين.

وقـــال فـــي مؤتمر صحافي مشـــترك، أمس الثالثـــاء، مع وزير الحـــج والعمرة 
الســـعودي محمد صالح، إن الحج هذا العام ســـيكون لمن هم أقل من 65 عاًما 

وال يعانون من أي أمراض مزمنة.
وأوضح وزير الصحة أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الفريضة، 

وبعد الحج سيلتزمون بحجر صحي منزلي لمدة 14 يوما.
وذكـــر أن فيـــروس كورونـــا يواصل التفشـــي، وبلغ عدد المصابيـــن أكثر من 8 

ماليين على مستوى العالم في ظل غياب أي لقاح.
وشـــدد وزيـــر الصحة الســـعودي عن وضـــع “خطة صحية وإجراءات مشـــددة 
لحجـــاج هـــذا العـــام”. وأفـــاد أن العاملين بالحج ســـيخضعون أيضـــا لفحوص 

كورونا، وستجري متابعتهم أثناء المناسك.
من جانبه، قال وزير الحج والعمرة السعودي “لدينا خطط تنفيذية استثنائية 

لحج هذا العام”.

الحج لألشخاص دون 65 عاًما

بكين ـ وكاالت

هـــددت الصيـــن، أمـــس الثالثـــاء، بالرد 
علـــى قـــرار الواليات المتحـــدة تصنيف 
“بعثـــات  صينيـــة  إعـــالم  وســـائل   4
دبلوماســـية أجنبيـــة” متهمـــًة إياها أنها 
“أجهـــزة دعاية” لبكيـــن. وقال متحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الصينية تجاو 
ليجيان: إن هذا القرار “يفضح كل نفاق 
مـــا يســـمى بحريـــة التعبيـــر والصحافة 

التي تتباهى بها الواليات المتحدة”.
ودعا تجاو واشنطن إلى العودة “فوًرا” 
عـــن قرارها “وإال فـــإن الصين لن يكون 
لديها خيار آخر سوى تبني رد مناسب”.

وأعلـــن وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيـــو، االثنيـــن، أنـــه طلـــب “تصنيف 
4 أجهـــزة دعائيـــة إضافيـــة لجمهوريـــة 
دبلوماســـية  بعثـــات  الشـــعبية  الصيـــن 

أجنبية”.
وبموجب التصنيف الجديد 

المؤسســـات  هـــذه  باتـــت 

اإلعالمية الصينية بحاجة إلى موافقة 
مســـبقة مـــن الـــوزارة لشـــراء أي عقـــار 
فـــي الواليـــات المتحدة، وباتـــت ملزمة 
الموظفيـــن  بجميـــع  قوائـــم  بتقديـــم 
العامليـــن لديها، بمن فيهـــم المواطنون 
األميركيـــون. والمؤسســـات اإلعالميـــة 
األربع المشمولة بالقرار هي “التلفزيون 
“خدمـــة  ووكالـــة  الصينـــي”  المركـــزي 
األنبـــاء الصينيـــة” و”صحيفـــة الشـــعب 

اليومية” و”غلوبال تايمز”.
وُيضـــاف هـــذا القـــرار إلـــى آخـــر مماثل 
اُتخذ في فبراير الماضي بحق 5 وسائل 
إعالم صينية رسمية أخرى، هي: وكالة 
“شـــينخوا”،  لألنبـــاء  الجديـــدة  الصيـــن 
الصينيـــة  العالميـــة  التلفزيـــون  شـــبكة 
“ســـي جـــي تـــي أن”، “إذاعـــة الصين 
الدولية” والموزعون األميركيون 
لجريدتـــي “صحيفة الشـــعب” 

و”تشاينا ديلي”.

الصين تهدد بالرد على العقوبات األميركية

دبي ـ العربية.نت

أوردت وكالـــة “فرانـــس بـــرس” تقريرا 
مفاده أن واشـــنطن ســـلمت شـــركاءها 
في مجلس األمن تمديد حظر األسلحة 
على إيران المتورطة في الهجوم على 

شركة أرامكو السعودية.
وبحســـب الوكالة، دعا مشـــروع القرار 
األميركـــي إلـــى حظـــر األســـلحة علـــى 

إيران اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.
القـــرار  مشـــروع  مســـودة  وســـتناقش 
فـــي اجتمـــاع غير رســـمي ومغلق، يوم 
األربعـــاء المقبـــل، بيـــن ســـفراء الـــدول 

األعضاء في مجلس األمن.
المتوقـــع  مـــن  لدبلوماســـيين،  ووفًقـــا 
عـــرض مشـــروع القـــرار فـــي الجلســـة 
المخصصـــة عـــن إيران فـــي 30 يونيو، 
إال أنـــه لم يتم تحديد موعد للتصويت 

على مشروع القرار حتى اآلن.
وتخضـــع إيـــران لغايـــة أكتوبـــر لحظـــر 

األسلحة المرتبط بالقرار 2231 بعد أن 
صادقـــت على االتفاق النـــووي الدولي 

المبرم معها في 2015.
ومنـــذ بدايـــة العـــام، تحـــث واشـــنطن 
أعضاء مجلس األمن على دعم تمديد 
الحظر، عبر منح بعضهم مشـــروع قرار 

بهذا االتجاه.

ويحظـــى مشـــروع القـــرار بدعـــم مـــن 
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ومن 

المتوقع أن تعارضه روسيا والصين.
وفرنســـا  ألمانيـــا  مـــن  كل  وكانـــت 
وبريطانيا أعربـــت، الجمعة، عن دعمها 
لتمديـــد حظر الســـالح المفـــروض على 

إيران.

واشنطن تعتقد أن تمديد حظر األسلحة على إيران يجب أن يكون ألجل غير مسمى

وبريطانيــا وألمانيــا  فرنســا  بدعــم  ويحظــى  “أرامكــو”  علــى  الهجــوم  يديــن 
مشروع قرار أميركي يدعو لتمديد حظر السالح على إيران

عواصم ـ وكاالت

أعلـــن تحالـــف دعم الشـــرعية فـــي اليمن، 
أمس الثالثـــاء، اعتراض وتدمير صاروخ 
الحوثـــي  ميليشـــيات  أطلقتـــه  بالســـتي 
اإليرانيـــة مـــن األراضـــي اليمنيـــة صـــوب 
محاولـــة  علـــى  ســـاعات  بعـــد  الريـــاض، 
مســـيرة  طائـــرات  إطـــالق  الميليشـــيات 
تمكـــن  بالســـتية،  وصواريـــخ  مفخخـــة 

التحالف أيضا من التصدي لها.
وقـــال المتحـــدث باســـم التحالـــف العقيد 
تركـــي المالكـــي، في بيـــان نشـــرته وكالة 
“قـــوات  إن  )واس(،  الســـعودية  األنبـــاء 
التحالف المشتركة تمكنت صباح الثالثاء 
مـــن اعتـــراض وتدميـــر صاروخ بالســـتي 
أطلقتـــه الميليشـــيات الحوثيـــة اإلرهابية 
الريـــاض،  مدينـــة  باتجـــاه  صنعـــاء  مـــن 
فـــي عمليـــة عدائيـــة متعمـــدة وممنهجـــة 

الستهداف األعيان المدنية والمدنيين”.
وأشـــار البيـــان إلـــى “اســـتمرار محـــاوالت 

اإلرهابيـــة  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
الفاشـــلة في اســـتهداف األعيـــان المدنية 
والمدنييـــن، والمحميـــة بموجـــب القانون 
الصواريـــخ  بإطـــالق  اإلنســـاني،  الدولـــي 
البالســـتية والطائرات دون طيار بطريقة 

متعمدة وممنهجة”.
وأكـــد أن “هذا االعتـــداء اآلثم هو امتداد 

للمحاوالت العدائية واإلرهابية المستمرة 
التـــي كان آخرهـــا مســـاء االثنيـــن، وفجر 
الثالثـــاء بإطـــالق 8 طائـــرات دون طيـــار 
مفخخـــة و3 صواريـــخ بالســـتية باتجـــاه 
المملكـــة الســـتهداف المدنييـــن واألعيان 
المدنيـــة، التي تـــم التصدي لها وإفشـــالها 

من قبل القوات المشتركة للتحالف”.

الدفاع الجوي السعودي اعترض غالبية الصواريخ الحوثية

بعد ساعات على إحباط محاولة للميليشيات إطالق مسيرة مفخخة
التحالف يعترض “بالستيا حوثيا” أطلق باتجاه الرياض

دمشق ـ أ ف ب

قـــال وزيـــر الخارجية الســـوري وليد 
المعلم، أمس الثالثاء، إن األميركيين 
ســـوريا  “ترضـــخ”  أن  “يحلمـــون” 
لشـــروطهم عبـــر قانـــون قيصـــر الذي 
بدأ تطبيقه منتصف الشـــهر الجاري، 
معتبـــًرا أن الهـــدف منـــه التأثير على 

االنتخابات الرئاسية المقبلة.
وتعـــّد العقوبات، التـــي طالت الرزمة 
كياًنـــا  أو  شـــخصَا   39 منهـــا  األولـــى 
بينهم الرئيس بشـــار األســـد وزوجته 

أسماء األكثر قساوة على سوريا.
ويقول مســـؤولون أميركيون إن من 
أهدافها دفع األســـد لاللتزام بالعملية 
السياســـية فـــي جنيـــف وفـــق القرار 
2254، الـــذي يدعو إلى وقف إطالق 
النـــار وإجـــراء انتخابـــات وتحقيـــق 

انتقال سياسي في سوريا.
واعتبر المعلم في مؤتمر 

فـــي  عقـــده  صحافـــي 

مقر وزارة الخارجية في دمشـــق أنه 
“إذا كانوا يحلمون بأن ترضخ سوريا 
وشـــعبها لشـــروطهم، فأقـــول دعمهم 

يحلمون، لن يحدث ذلك”.
وشـــّدد علـــى أن هدف القانـــون الذي 
وصفـــه بـ “آخـــر األســـلحة األميركية” 
علـــى  التأثيـــر  “هـــو  بـــالده  ضـــد 

االنتخابات الرئاسية القادمة”. 
ذلـــك  غيـــر  يقـــول  “مـــن  وأضـــاف 
يخطئ”، مؤكـــًدا أن “الرئيس األســـد 
ســـيبقى )في منصبه( طالما الشـــعب 

السوري يريده أن يبقى”. 
االنتخابـــات  إجـــراء  ويفتـــرض 
الرئاســـية المقبلة صيف العام 2021، 
كل  البـــالد  تشـــهده  اســـتحقاق  فـــي 
7 ســـنوات، فيمـــا لـــم تثمـــر جوالت 
األمـــم  قادتهـــا  مفاوضـــات 
المتحدة إلى تســـوية سلمية 

للنزاع.

المعلم: “قيصر” لن يحقق حلم أميركا
موسكو ـ وكاالت

الروســـي  الخارجيـــة  دعـــا وزيـــر 
ســـيرجي الفروف أمس الثالثاء 
لوقـــف فـــوري إلطـــالق النـــار في 
ليبيـــا، مشـــدًدا على أنـــه ال يوجد 

حل عسكري للصراع في ليبيا.
الفـــروف،  تصريحـــات  وجـــاءت 
وزراء  اجتمـــاع  افتتـــاح  أثنـــاء 
خارجيـــة روســـيا والهند والصين 
عبر اإلنترنت، التي أكد فيها على 
أن االســـتخدام الالحق إلمكاناتنا 
وإمكانات دولنا الثالث سيســـتمر 
فـــي لعـــب دور مهم فـــي تحقيق 
االستقرار في الشـــؤون العالمية، 
وسيظل يساعد المجتمع الدولي 
بأســـره فـــي الحل الفعـــال للعديد 

من المشاكل الملحة في عصرنا.
طالـــب  فيمـــا  ذلـــك  يأتـــي 

الجامعـــة  عـــام  أميـــن 
أحمـــد  العربيـــة 

إخـــراج  “بضـــرورة  أبوالغيـــط، 
المرتزقة والمقاتلين األجانب من 

ليبيا”.
وأعلـــن أبـــو الغيط فـــي االجتماع 
ليبيـــا،  حـــول  العربـــي  الـــوزاري 
األزمـــة  “تدويـــل  أن  الثالثـــاء، 
الليبية مقلق، وليبيا تمر بمنعطف 

خطير”.
وأكد على رفض الجامعة العربية 
“خـــرق حظـــر الســـالح علـــى ليبيا 

وإرسال المرتزقة”.
التدخـــالت  “نرفـــض  وقـــال 
العســـكرية األجنبيـــة المكشـــوفة 

في ليبيا”.
وأوضـــح األمين العـــام أن “الحل 
السياســـي هـــو الســـبيل الوحيد 
الســـتقرار ليبيا”، مشدًدا على 
علـــى  بالحفـــاظ  “التمســـك 
وحدة واستقالل البالد”.

روسيا تدعو لوقف إطالق النار في ليبيا

السودان: نتفق مع 
مصر بشأن سد النهضة

ــة بـــــــوزارة الــخــارجــيــة  ــ ــدول ــ قــــال وزيـــــر ال
السودانية عمر إسماعيل، أمس، إن هناك 
مشروع  على  ومصر  السودان  بين  توافقا 
الــقــرار الــعــربــي بــشــأن ســد الــنــهــضــة، “بعد 
أن  مــؤكــدا  الــبــلــديــن”،  بين  الــتــام  التنسيق 
الـــســـودان “طـــرف أصــيــل” فــي مــفــاوضــات 
الــســد. وقــال إسماعيل “هــنــاك تــوافــق بين 
الـــســـودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا عــلــى 90 % 
النهضة،  ســد  بشأن  الخالفية  النقاط  مــن 
لتقريب  ــام  تـ والـــســـودان عــلــى اســتــعــداد 

وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر”.
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الخرطوم ـ وكاالت



البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  وقعـــت 
العقـــاري  لالســـتثمار  البحريـــن  وشـــركة 
“إدامـــة” مذكـــرة تفاهـــم إلقامـــة “مجمـــع 

مائي” ببالج الجزائر.
اللجنـــة  جانـــب  مـــن  المذكـــرة  ووقـــع 
األولمبيـــة البحرينية األمين العام محمد 
“إدامـــة”  شـــركة  جانـــب  ومـــن  النصـــف، 
الرئيس التنفيذي للشركة أمين العريض، 
وجـــرى التوقيـــع بمقـــر اللجنـــة األولمبية 
بضاحية السيف بحضور ممثلين عن كال 

الجانبين.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم شركة 
“إدامـــة” بتوفيـــر المســـاحة التي ســـينفذ 
عليها المشـــروع، الذي يقـــام بمبادرة من 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة وفق بنود 
اتفاقيـــة  تضمنتهـــا  عـــدة  واشـــتراطات 
التفاهم. وبهذه المناســـبة، أعرب األمين 

العـــام للجنة األولمبيـــة البحرينية محمد 
النصـــف عـــن ســـعادته الكبيـــرة بالتعاون 
مع شـــركة “إدامة” لتنفيذ هذا المشـــروع 
الـــذي يتوافـــق مـــع رؤيـــة ممثـــل جاللـــة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب، مستشـــار األمن الوطني، رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتحويل 
الرياضـــة إلى صناعة واحتـــراف، ويأتي 
تنفيذا لتوجيهات ســـمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية بإقامة 
هـــذا المشـــروع لمـــا لـــه مـــن انعكاســـات 
إيجابية على رياضة الســـباحة خصوصا 
والرياضـــات المائيـــة كافة عمومـــا، وهو 
يترجم حرص ســـموه على تبني مختلف 

المبـــادرات والمشـــاريع التـــي تعزز مكانة 
البحرين على الســـاحة الرياضية إقليميا 

ودوليا. 
وأكد النصف أن هذا المشروع الذي يقام 
ألول مـــرة فـــي مملكة البحرين والشـــرق 
مجمـــع  عـــن  عبـــارة  ســـيكون  األوســـط 
مائـــي متكامل باســـتخدام أدوات وقطع 
قابلة إلعادة التركيب والنقل، وســـيكون 
مختلـــف  الحتضـــان  مهيًئـــا  المجمـــع 
والســـباحة  المائيـــة  الرياضـــات  أنشـــطة 

وســـيكون مرفقـــا مهمـــا علـــى مســـتوى 
المملكة وســـيفتح فرصا واعـــدة لمحبي 
رياضة الســـباحة مـــن العبيـــن ومدربين 
البطـــوالت  مـــن  العديـــد  وسيســـتقطب 
للمقاييـــس  نظـــرا  والدوليـــة؛  اإلقليميـــة 
والمواصفـــات الدوليـــة المعتمـــدة التـــي 
ســـينفذ بهـــا المشـــروع، كمـــا أنه ســـيمثل 
بيئـــة مثاليـــة لتدريبـــات العبـــي النخبـــة 

وتنظيم منافسات رسمية.

وأضاف النصف أن المشروع يتكون من 
مســـبح أولمبـــي بمياه البحـــر المفتوحة 
 25X ”10 حـــارات ومنصـــات انطالقـــة“
50 متـــًرا، ومســـبح نصـــف أولمبـــي “8 
 25X21 انطالقـــة”  ومنصـــات  حـــارات 
متـــًرا، والعديـــد مـــن المرافـــق األخـــرى، 
مؤكـــدا على أهمية المشـــروع في دعم 

الرياضات المائية بمختلف أنواعها.
التنفيـــذي  الرئيـــس  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 

لشـــركة البحرين لالســـتثمارات العقارية 
اعتـــزازه  عـــن  العريـــض  أميـــن  “إدامـــة” 
الكبيـــر بالتعـــاون مـــع اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينية في توفير المســـاحة المناسبة 
لتنفيذ المشـــروع على الساحل الجنوبي 
الغربـــي لمملكـــة البحريـــن بمنطقـــة بالج 
الجزائـــر ليشـــكل مرفقـــا حيويـــا رياضيا 
وســـياحيا مهمـــا، مؤكـــدا حـــرص “إدامة” 
على توفير مختلف التســـهيالت الالزمة 
إلقامـــة المشـــروع بأفضـــل المواصفـــات 
التي تجعل منـــه بيئة جاذبة لكل محبي 
بعدمـــا  عمومـــا،  والمواطنيـــن  الســـباحة 
تم اســـتغالل المســـاحة البحرية بصورة 
جيـــدة، متمنيا أن يثمر هـــذا التعاون مع 
اللجنة األولمبية نحو إنشـــاء العديد من 
المشـــاريع الرياضيـــة مســـتقبال بمنطقـــة 
بـــالج الجزائر، التي تســـهم فـــي االرتقاء 

بالرياضة البحرينية.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

تشييد مجمع مائي ببالج الجزائر يدعم تحول الرياضة إلى صناعة

النصف مع العريض أثناء توقيع االتفاق
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أشـــار العب كرة اليد فاضل البدر إلى 
أنـــه تلقى عرضين جديدين للموســـم 

الرياضي المقبل.
وقـــال البـــدر فـــي تصريـــح لــــ “البـــالد 
األيـــام  فـــي  تلقـــى  إنـــه  ســـبورت”: 
الماضيـــة علـــى عرضيـــن جاديـــن من 
ِقبل نادييـــن محليين، أبديا رغبتيهما 
الجـــادة فـــي التعاقـــد معـــه وتمثيـــل 

صفوفهما للموسم الجديد.
وأضاف أن نـــادي البحرين الذي مثل 
صفوفه في الموســـم الجـــاري، يعتبر 

أحـــد األنديـــة التي فتحـــت معه باب 
المفاوضـــات لتجديـــد العقـــد والبقاء 
معه لموســـم آخر، والنـــادي الثاني )لم 
يفصـــح عـــن اســـمه( هو اآلخـــر جلس 
معـــه علـــى طاولة المناقشـــات واطلع 

على صيغة وبنود العقد.
اللذيـــن  العرضيـــن  أن  البـــدر  وبيـــن 
جيديـــن  يعتبـــران  عليهمـــا  تحصـــل 
للغاية، إال أنه متريث في اتخاذ قراره 
النهائي لتحديد وجهته المقبلة؛ كونه 
ينتظر معرفة مصير الموسم الجاري.

فاضل البدر بين “البحرين” والرحيل

أعلـــن الشـــيخ أحمـــد بـــن علي آل 
خليفة ترشـــحه رســـميا لرئاســـة 
المحـــرق  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
أمـــس الثالثـــاء لواليـــة جديـــد 
 -  2020 4 ســـنوات  لــــ  تمتـــد 

.2024
لــــ  خـــاص  تصريـــح  وفـــي 
أعـــرب  ســـبورت”،  “البـــالد 
الشـــيخ أحمـــد بن علـــي آل 
خليفة عـــن اعتـــزازه الكبير 
بإعادة ترشـــحه لرئاسة نادي 
مســـيرة  لمواصلـــة  المحـــرق 
لهـــذا  والمكتســـبات  النجاحـــات 
النـــادي العريـــق، والوصـــول بالنادي 
إلـــى أعلى المســـتويات فـــي المجال 

الشبابي والرياضي، وكذلك في مجال 
تطوير االستثمارات من خالل السعي 
لزيـــادة إيـــرادات النادي التي تســـاهم 

في تنفيذ خطط وبرامج النادي.
بـــأوراق  تقدمـــت  “لقـــد  وأضـــاف 
رســـميا  النـــادي  لرئاســـة  ترشـــحي 
حرصـــا منـــي علـــى مواصلـــة خدمـــة 
القطـــاع  خـــالل  مـــن  العزيـــز  الوطـــن 
هـــذا  وخدمـــة  والرياضـــة  الشـــبابي 
النـــادي العريق وشـــباب النـــادي الذين 
نفخـــر بهم، فاإلنجازات والمكتســـبات 

التـــي حققهـــا النـــادي من خـــالل فوزه 
بمختلف األلقـــاب والبطوالت خليجيا 
وعربيـــا، وفـــوز المحـــرق بأكثـــر نـــادي 
مســـتوى  علـــى  وجماهيريـــة  شـــعبية 
مملكـــة البحرين في االســـتفتاء الذي 
أجـــراه االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
تفـــرض علينـــا مســـؤولية العمـــل بكل 
جـــد واجتهـــاد فـــي المرحلـــة المقبلـــة؛ 
الســـتمرار العطـــاء والعمـــل فـــي ظـــل 
البحريـــن  مملكـــة  ملـــك  توجيهـــات 
المحـــرق  لنـــادي  الفخـــري  الرئيـــس 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة من أجل الوصول إلى أعلى 
المســـتويات باعتبار نادي المحرق من 

أهـــم األندية المحلية التي تســـتقطب 
الوطـــن  أبنـــاء  مـــن  شـــريحة واســـعة 

الغالي”.
آل  علـــي  بـــن  أحمـــد  الشـــيخ  وأكـــد 
خليفة أنه رهن إشـــارة نـــادي المحرق 
وأن النادي يســـعى ألن يكـــون مواكبا 
التطويـــر وأن يكـــون فاعـــال  لخطـــط 
الشـــبابي  العمـــل  مســـيرة  دعـــم  فـــي 
والرياضي ورفع راية الوطن بمختلف 

المحافل الخارجية.
فتـــح  المحـــرق  نـــادي  أن  إلـــى  يشـــار 
باب الترشـــح لرئاســـة وعضوية نادي 
المحـــرق اعتبارا من الســـاعة 9 صباح 
يـــوم األربعـــاء 17 يونيـــو 2020، على 
أن يغلق باب الترشح الساعة 7 مساء 

يوم الخميس 25 يونيو 2020.

الملــك جاللــة  توجيهــات  وفــق  والعمــل  والرياضيــة  الشــبابية  الحركــة  بخدمــة  أعتــز 

أحمــد بــن علــي يتـرشــح لرئـاســة المحــرق رسمًيــا

ويؤكد لـ “البالد سبورت”: تطوير االستثمار 
وتعزيز إيرادات النادي أهم أهدافي

فاضل البدر

رضـــا علـــي: تأثـــرت لخســـارة الـــدوري وتلقيـــت عروضـــا محليـــة

إبراهيـــم ســـلمان مدرًبـــا للطائـــرة... ومشـــروع اســـتثماري جديد

االنتقال للقادسية الكويتي بقناعة

الدير يطلب االنضمام التحاد كرة الطاولة

أكـــد المـــدرب الوطنـــي للكـــرة الطائرة 
رضـــا علـــي أن قـــرار انتقاله إلـــى نادي 
القادســـية الكويتـــي جـــاء عـــن قناعة 
تامـــة بهـــدف التغيير وخـــوض تجربة 
جديدة بعدما عمل لثالث ســـنوات مع 

طائرة األهلي.
وأضـــاف علي الـــذي ســـيواصل قيادة 
األهلـــي ضمن منافســـات الـــدور نصف 
النهائـــي مـــن كأس ســـمو ولـــي العهـــد 
الجـــاري  الموســـم  مـــن  تبقـــى  فيمـــا 
2019 -  2020 أن التغييـــر هو لصالحه 
ولصالـــح الالعبين فـــي آن واحد، فهو 
بحاجة إلى التغيير والالعبون بحاجة 
إلى مـــدرب جديد وأســـلوب آخر وهو 
اتخذ قرار الرحيل بكل قناعة، مشيدا 
بالدعـــم الـــذي لقيـــه مـــن إدارة النـــادي 

وجهاز اللعبة والالعبين والجمهور.
وذكر علـــي أنه تأثر كثيـــرا لعدم قدرة 
الفريـــق على الفوز ببطولة الدوري في 
النهائـــي أمـــام المحـــرق وحمل نفســـه 

المسئولية مضيفا “ال شك أن مسئولية 
خسارة الدوري تعتبر مشتركة ولكنني 
أحمـــل نفســـي ألن المـــدرب دائمـــا مـــا 
يكون كبش الفـــداء ولقد تأثرت كثيرا 

من وراء فقدان اللقب ..”.
وأوضح أن ســـبب تذبـــذب األداء في 
بدايـــة الموســـم تعـــود إلـــى اإلصابات 
التـــي داهمـــت بعـــض الالعبيـــن وفـــي 
مقدمتهـــم محمـــد عنـــان والتـــي أثرت 
الفريـــق ولكـــن  كثيـــرا علـــى مســـتوى 
جوني اســـتعاد مســـتواه فـــي البطولة 

العربية لألندية وكان عالمة فارقة.
ولد ســـؤاله عمـــا إذا كان تلقى عروضا 
محليـــة أجـــاب “هناك عـــروض محلية 
ولكـــن مـــن الصعوبة أن تعمـــل في ناد 
غيـــر منافـــس .. فاألهلـــي مثـــال يضـــم 
مـــن  بـــارزة والعبيـــن  دوليـــة  عناصـــر 
أن  يجـــب  وبالتالـــي  الرفيـــع،  الطـــراز 
يكـــون المـــدرب دقيقـــا فـــي خياراتـــه 
.. ولذلـــك اختـــرت  القادمـــة  المحليـــة 

العمل خارج البحرين”.

أكد رئيس نادي الدير علي الماضي التوصل التفاق مبدئي مع المدرب ابراهيم 
علي سلمان لقيادة الفريق األول خالل الموسم المقبل 2020 -  2021.

وأضاف الماضي لـ “البالد ســـبورت” أن 
مجلـــس اإلدارة تواصـــل مـــع المـــدرب 
وتم االتفاق على تعيينه مدربا للرجال 
وفئة الشباب بانتظار التوقيع الرسمي 
بين الطرفين، مؤكـــدا أن كال الجانبين 
توصـــال إلـــى اتفاق علـــى كافـــة األمور 
ولكـــن المدرب فضل التريث قليال قبل 

التوقيع الرسمي.
باقـــي  تعييـــن  أن  الماضـــي  وأوضـــح 
مدربي الفئات العمريـــة بالنادي يعتمد 
حيـــث  نفســـه  المـــدرب  رؤيـــة  علـــى 

االنتظـــار  ارتـــأى  اإلدارة  مجلـــس  إن 
لحيـــن مناقشـــة المـــدرب ابراهيم علي 
قبـــل  نظـــره  وجهـــة  علـــى  والتعـــرف 
التوقيـــع مع أي مـــدرب للفئات الختيار 
أنســـب المدربين الذيـــن يتوافقون مع 

رؤيته وعمله خالل الفترة القادمة.
وعلـــى صعيد آخر، كشـــف الماضي عن 
رغبـــة ناديه فـــي االنضمام إلـــى اتحاد 
كـــرة الطاولـــة بعدمـــا تمـــت مخاطبـــة 
الجهات المعنية بهذا الشأن إلى جانب 
كال مـــن لعبة كرة اليد والكـــرة الطائرة 

ورفـــع األثقال متمنيـــا أن يوفق النادي 
في الحصول على الموافقة الرسمية.

وأوضـــح الماضـــي أن النـــادي يســـعى 
للبـــدء في مشـــروع اســـتثماري جديد 

بالتنســـيق مـــع وزارة شـــئون الشـــباب 
والرياضـــة عبـــر إقامـــة مجموعـــة مـــن 
المحـــالت التجاريـــة لتعزيـــز اإليرادات 
النـــادي  إن  حيـــث  للنـــادي،  الذاتيـــة 
اســـتكمل جميع الخرائط والرســـومات 
وتنفيـــذ  التمويـــل  عمليـــة  وتبقـــت 

المشروع.
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ــيــن  ــان ــن ــف ــة مــــن ال ــوعـ ــجـ ــدم مـ ــ ــ ق
أســتــكــش فــنــيــا قــصــيــرا بــعــنــوان 
تأليف  مــن  واعـــي”  مجتمع  “كلنا 
وإخراج حسن اإلسكافي وتمثيل 
حــســن مــحــمــد ســـامـــي رشـــــدان، 
البسام علي، جعفر الساري، خليل 
ــم عــــرض وإهــــداء  ــ الـــمـــطـــوع، وت
الــعــمــل لــلــصــفــوف األمــامــيــة من 
الــمــتــطــوعــيــن فـــي مــحــجــر الــحــد 
الطبي، وكذلك في محجر الجفير 
الطبي، ويطرح األسكتش الواقع 
الذي نعيشه حاليا مع كورونا، من 
خالل تسليط الضوء على بعض 
مع  تعاملهم  وطبيعة  الشخوص 
الـــوضـــع، مــنــهــم الــشــخــص الـــذي 
ــا ويــعــتــبــرهــا  ــكــورون ــال ال يــؤمــن ب

التاجر  الشخص  ومنهم  مؤامرة، 
ــزيــادة  ــذي اســتــغــل الـــظـــروف ل ــ ال
ومنهم  المواطنين،  على  األسعار 
زيادة عن  “الوسواسي”  الشخص 

اللزوم. 
ـــ “الـــبـــالد” أوضــح  وفـــي حــديــثــه ل
العمل  أن  مــحــمــد  حــســن  الــفــنــان 
كوميدي  بشكل  “مــســج”  أوصـــل 
ــوف يـــتـــم تــصــويــر  ــ هـــــــادف، وســ
األستكش فيديو؛ ليتنسى لجميع 

المواطنين مشاهدته قريبا.

خالص  أحمد  باسل  القدير  المطرب  رفــع 
الــشــكــر والــتــقــديــر إلـــى كــل مــن ســـأل عنه 
ــا، خــالل  ــهـ ــارجـ ــبــحــريــن وخـ ــل ال ــ مـــن داخـ
إثرها  على  أدخــل  صحية  لوعكة  تعرضه 
الجامعي  حمد  بمستشفى  اإلنعاش  غرفة 
الطيبة  المشاعر  مثمنا  الماضي،  األسبوع 
مــغــادرتــه  حــتــى  الجميع  مــن  لمسها  الــتــي 
ــاش إلـــى غــرفــة خــاصــة بعد  ــعـ غــرفــة اإلنـ
للعالج  وخضوعه  الصحية  حالته  تحسن 
ــبــالد” قــال  ـــ”ال والــمــتــابــعــة. وفـــي تــصــريــح ل
شــقــيــق الــمــطــرب بـــاســـل الــفــنــان الــقــديــر 
دخول  خبر  إعــالن  منذ  أنــه  أحمد،  حسام 
شقيقه إلــى غــرفــة اإلنــعــاش واالتــصــاالت 
لم  والمتابعين  والجمهور  األصــدقــاء  مــن 
والسؤال  حالته  على  لالطمئنان  تتوقف؛ 
ــعــافــيــة،  ــه بــالــصــحــة وال ــه والــــدعــــاء لـ عــن

وأضـــــــاف: هــــذا لــيــس غــريــبــا عــلــى أهــل 
يساندون  تراهم  الذين  األوفياء  البحرين 

بعضهم البعض في السراء والضراء.
المعروف أن المطرب باسل أحمد يعد من 
أهم األصوات في الساحة الفنية ويمتلك 
الفنية  مسيرته  وقدم خالل  مميزا،  صوتا 
أغاني  منها  األغــانــي،  من  العديد  الطويلة 
ــالـــدة، كــالــبــيــت الــعــود،  الــمــســلــســالت الـــخـ
األيــاويــد، وحــزاوي  لــول، وملفى  وفرجان 

ــدار، كــمــا شـــارك فــي الــنــســخــة األصلية  ــ الـ
من  نـــورك”  أنطفا  وال  العالي  “فــي  ألغنية 
وألــحــان  الــشــرقــاوي،  علي  الــشــاعــر  تأليف 
الــفــنــان خــالــد الــشــيــخ، والــتــي قــدمــت في 
مــهــرجــان األغــنــيــة الــعــربــيــة فــي منتصف 
ــى جـــانـــب مــجــمــوعــة من  ــ الــتــســعــيــنــات إل
خالد  أحمد،  حسام  شقيقه  وهم  الفنانين، 
زويد  خميس  عبدالرحيم،  محمد  الشيخ، 

وخالد فارس.

وقت خروج الفنان باسل أحمد من اإلنعاش المطرب باسل أحمد في لقاء سابق مع “^”

ــن الــمــتــطــوعــيــن ــوف األمـــامـــيـــة مـ ــف ــص ــل ــداء ل ــ ــ إه السؤال ليس غريبا على أهل البحرين األوفياء

“مجتمع واعي”... “سكتش” فني عن “كورونا” باسل أحمد بعد خروجه من اإلنعاش... أشكر كل من سأل عني

أنت على أعتاب تحقيق حلمك بفتح مشروع 
عمل خاص.

عليك بالصبر واالستفادة من التجارب السابقة 
واالستشارة. 

صحتك جيدة ومستقرة، ال داعي ألن تعيش 
في الوهم. 

تشعر اليوم والعزلة والوحدة، وقد تحتاج 
المساعدة. 

أحياًنا تكون الدبلوماسية واللباقة من ضرورات 
التعامل.

حدد أهدافك وأولوياتك الصحية، وكن دقيقا 
في تنفيذ التمارين.

تناول المياه بشكل منتظم يساعدك على 
الحيوية والنشاط.

كن حريًصا على إنجاز عملك في أقل وقت 
ممكن.

حاول أن تتخذ بعض القرارات اليوم، وال تؤجلها 
للغد.

حاول أن تضبط مواعيد نومك؛ لتستطيع 
التركيز واالجتهاد.

ال تفرط في تناول األمالح، واحرص على شرب 
الماء.

تغيرات إيجابية في حياتك الصحية نتيجة 
التزامك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

يشارك الفنانان ســامي مغاوري وصبري عبدالمنعم في 
حكاية “أمل حياتي” الذي تلعــب بطولتها الفنانة حنان 
مطــاوع، ضمن أحداث مسلســل “إال أنا”، الذي يتضمن 
10 حلقــات في كل حكاية، حيث من المقرر أن يبدأ فريق 

العمل التصوير خالل الفترة المقبلة، والحكاية من تأليف 
أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن.

وتشــرع حالًيا شــركة اإلنتاج في التعاقد مع باقي الفنانيــن؛ تمهيًدا للبدء في 
تصوير المسلسل، بعدما تعاقدت مع كل من حنان مطاوع.

أبــدى رامي عز الدين بــركات، الوريث الشــرعي للفنان 
هيثم أحمد زكي،  موافقته على االســتعانة بمقتنيات 
اإلمبراطور في مسلسل محمد  رمضان الذي يجسد 
فيــه قصة حياة الفتى األســمر، وذلك شــرط  االطالع 

على السيناريو والموافقة عليه. 
وقــال رامــي، في رســالة نقلهــا محاميه المستشــار بالل 

 عبدالغني، أن وكيله يوافق على االســتعانة بمقتنيات أحمد زكي  شــرط أن 
يكون العمل يليق بتاريخ وشعبية النجم الراحل.

حرصــت النجمة القديرة شــريهان على دعــم صديقتها 
الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد تدهور صحتها بسبب 
محاربتهــا فيروس كورونا من خالل رســالة كتبتها عبر 
حسابها الشخصي على موقع التدوينات “تويتر”، قائلة، 

رّبِ إن رجاء مســها الضر وأنت أرحــم الراحمين يا مغيث 
أغثهــا يا مغيــث أغثها يا مغيث أغثها.. رجــاء الجداوي. وكان 

مصدر طبي أكــد أن الحالة الصحية للفنانة الكبيــرة رجاء الجداوي تدهورت، 
واحتاجت إلى جهاز تنفس اصطناعي اختراقي.

يا مغيثاإلمبراطورأمل حياتي

24 يونيو

 1839
 نـــشـــوب مــعــركــة نــســيــب بين 
مصر  ووالــي  العثمانية  الــدولــة 
محمد علي باشا، والتي انتهت 
وفتحت  العثمانيين  بــهــزيــمــة 
ــطــريــق أمــــام إبــراهــيــم بــاشــا  ال
ــى عــاصــمــة دولـــة  ــ لــلــوصــول إل
ــدول  ــ ــوال تـــدخـــل ال ــ الـــخـــالفـــة ل
األوروبية الذي حال دون ذلك.

 1859
معركة سولفرينو بين فرنسا والنمسا والتي كانت السبب لتأسيس الصليب األحمر.

 1926
إجهاض محاولة انقالب في إسبانيا ضد الدكتاتور بريمو دي ريفيرا.

1963
زنجبار تنال الحكم الذاتي تحت الوصاية اإلنجليزية.

 1977
انتخاب حسن جوليد رئيًسا لجمهورية جيبوتي ليكون أول رئيس لها.

 1985
مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق وعلى متنها األمير سلطان بن سلمان.

ذكرت تقارير إعالمية أن الممثلة 
والمغنية والكاتبة الكندية جيسيكا 

لونديس، تستعد لعدد 
من األعمال الجديدة، 

حيث اشتهرت 
 Adrianna بشخصية

 Tate-Duncan
كبطلة في 

مسلسل 90210 
الشهير، 

إضافة إلى 
ظهورها 

في العديد 
من أفالم 

 Hallmark
.Channel
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“بحريننا” تعلن عن الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو
الوطنية  للخطة  الــتــنــفــيــذي  الــمــكــتــب  أعــلــن 
ــوطــنــي وتــرســيــخ قيم  لــتــعــزيــز االنـــتـــمـــاء ال
الفائزين  أســمــاء  “بــحــريــنــنــا”، عــن  الــمــواطــنــة 
للتصوير  عيوننا”  في  “بحريننا  مسابقة  في 
في  انطلقت  التي  والفيديو،  الفوتوغرافي 
كامل،  شهر  ــدار  مـ على  واســتــمــرت  يناير   8
 500 نــحــو  بلغت  مــشــاركــة  أعــمــال  بحصيلة 
210 مشاركين في  من  أكثر  من  ُمقدم  عمل 

المسابقة.
ــمــشــاركــة إلــى  ــال ال ــمـ وخــضــعــت جــمــيــع األعـ
التصويت  إلى  التحكيم، إضافة  تقييم لجنة 
عدد  بلغ  إذ  الجمهور،  قبل  مــن  اإللــكــتــرونــي 
األصوات أكثر من 3670 صوت خالل مرحلة 
التصويت التي استمرت من 16 فبراير حتى 

31 مارس. 
جــاءت  الــفــوتــوغــرافــي،  التصوير  فئة  وفــي 

النتائج كالتالي وفًقا لتقييم لجنة التحكيم:
- المركز األول )جائزة خليفة شاهين للتصوير 
بحريني:  دينار   500 وجائزته  الفوتوغرافي( 

سناء هللا محمد علي.
- المركز الثاني وجائزته 300 دينار بحريني: 

عيسى صالح عيسى آل طريف.
- المركز الثالث وجائزته 200 دينار بحريني: 

أحمد يوسف أحمد سيار. 
وحصلت المشاركة فاطمة فوزي أحمد خلف 
على جائزة أعلى نسبة تصويت من الجمهور 

الوطنية  للخطة  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  عــبــر 
“بحريننا”، وقيمتها 300 دينار بحريني.

أما في فئة تصوير الفيديو، فقد حقق العمل 
الفني للمتسابق محمد صادق العصفور أعلى 
بجائزة  وفاز  التحكيم،  لجنة  قبل  تقييم من 
بينما  بــحــريــنــي،  ديــنــار   300 قيمتها  نــقــديــة 
حصد العمل الفني للمتسابق بيتر أنثوني لي 
أعلى نسبة تصويت من الجمهور عبر الموقع 
اإللكتروني للخطة الوطنية “بحريننا”، وقيمة 

الجائزة 300 دينار بحريني.
رائــد  مــن  الــمــســابــقــة  تحكيم  لجنة  وتــألــفــت 
والمصور  البحرين  في  السينمائي  التصوير 
ــفــوتــوغــرافــي خــلــيــفــة شــاهــيــن، والــوكــيــل  ال
بــوزارة  والخدمات  المالية  للموارد  المساعد 

الفوتوغرافي  والــمــصــور  والتعليم  التربية 
خالد غريب، ومدير دائرة اإلعالم والعالقات 
ــجــامــعــيــة بــجــامــعــة الــبــحــريــن والــكــاتــب  ال
المكتب  وعضو  الشهابي،  غسان  الصحافي 
ــفــيــذي لــلــخــطــة الـــوطـــنـــيـــة “بــحــريــنــنــا”  ــن ــت ال
ــعــالقــات الــعــامــة والــتــســويــق  واســتــشــاري ال
سامية حسين، ومدير إدارة االتصال بوزارة 
المكتب  وعضو  االجتماعية  والتنمية  العمل 
ابتهال  ”بحريننا”  الوطنية  للخطة  التنفيذي 

الطواش. 
ــقــة، قـــالـــت مـــديـــر الــمــكــتــب  ــمــســاب وحـــــول ال
هالة  “بحريننا”  الوطنية  للخطة  التنفيذي 
سليمان “جاءت مسابقة “بحريننا في عيوننا” 
نظمها  التي  والفعاليات  األنشطة  إطــار  في 

المكتب التنفيذي للخطة الوطنية )بحريننا(؛ 
الوطنية،  القيم  حــول  الــوعــي  وتعزيز  لنشر 
باإلضافة إلى خلق تفاعل جماهيري من قبل 
البحرين،  مملكة  في  والمقيمين  المواطنين 
المكتب  ينظمها  التي  الثانية  المسابقة  وهي 
على  مسابقة  السابق  في  نّظم  إذ  التنفيذي، 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي )إنــســتــغــرام(  مــنــصــة ال

وحظيت بتفاعل كبير”.
التصوير  مسابقة  إلــى  “وبــالــعــودة  وأضــافــت 
الفوتوغرافي والفيديو، فقد سعدنا جدا بعدد 
أن  تؤكد  التي  المشاركة،  األعــمــال  ونوعية 
مملكة البحرين تزخر بمواهب فنية تستحق 
مزيد  تنظيم  إلى  ونتطلع  والتقدير.  اإلشــادة 

من المسابقات في المستقبل”.

سناء الله محمد علي ٔاحمد يوسف سيارعيسى صالح عيسى ال طريف

فاطمة فوزي ٔاحمد خلف



أعلنت شـــركة الزياني للســـيارات، الموّزع 
 ”MG”الحصري لسيارات “ميتسوبيشي” و
و”ميتسوبيشـــي فوسو” في البحرين، عن 
تمديدهـــا لعروض شـــهر رمضـــان الفضيل 
حتـــى نهاية شـــهر يونيـــو الجـــاري، وذلك 
العـــروض  أفضـــل  بتقديـــم  منهـــا  التزاًمـــا 

لعمالئها.
 ويتـــم إطـــالق الحملـــة الترويجيـــة التـــي 
تحمل عنوان “الكل رابح” في شهر رمضان 
من كل ســـنة ضمـــن العـــروض الترويجية 
التـــي تطلقها الشـــركة بشـــكل دوري طيلة 
أيـــام العـــام؛ بهـــدف تمكيـــن عمالئهـــا مـــن 
االســـتفادة مـــن أفضـــل العـــروض عند كل 
عملية شراء من ســـيارات “ميتسوبيشي” 

أو “MG” أو السيارات المستعملة.
ويقـــدم العـــرض باقـــات خدمـــات مجانية 
عديدة، منها التأمين والتسجيل المجاني 

ومقاومة الصدأ، كما تقدم شـــركة الزياني 
للســـيارات أيًضـــا صفقـــات رائعـــة وحلول 
تمويل ميســـرة على السيارات المستعملة 

من خالل هذا العرض.
جميـــع  ســـيضمن  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
الزبائـــن عنـــد شـــراء أي ســـيارة جديـــدة 
مـــن “ميتسوبيشـــي” أو “MG” حصولهـــم 

علـــى العـــرض الحصـــري لخدمـــة وصيانة 
سياراتهم مجاًنا لمدة 3 سنوات أو لمسافة 
60 ألـــف كيلومتر )أيهما يأتي أواًل(، عالوة 
الذيـــن يشـــترون  الزبائـــن  علـــى حصـــول 
ســـيارات “ميتسوبيشي” أو “MG” جديدة 
على تظليـــل النوافذ العازل للحرارة عالي 

الجودة “Huper Optik” مجاًنا.

ســـلمت شـــركة الحداد للســـيارات مؤخًرا 
المســـتعملة  الشـــاحنات  مـــن  أســـطواًل 
المعتمـــدة من مرســـيدس-بنز إلى شـــركة 
عمـــالء  خدمـــة  مركـــز  فـــي   Ameenco
مرســـيدس-بنز الواقع في سلماباد. حضر 
مراســـم التســـليم عبـــد هللا أميـــن، رئيس 
مجلس إدارة شـــركة Ameenco، والسيد 
العـــام  والمديـــر  المالـــي،  المديـــر  كارون، 
لشـــركة الحداد للسيارات، وارن هدسون، 
التجاريـــة،  المركبـــات  مبيعـــات  ومديـــر 

محمد شريف.
مـــن  واحـــدة   Ameenco شـــركة  تعتبـــر 
أقدم شـــركات النقل البـــارزة في البحرين 
وتقـــدم حلـــول النقل لمختلـــف القطاعات 
فـــي الصناعـــة. توظـــف Ameenco حالًيا 
أســـطواًل مـــن أكثـــر من 100 شـــاحنة وقد 
 5 عـــززت أســـطولها مـــن خـــالل إضافـــة 

شـــاحنات أخرى معتمدة من مرســـيدس-
بنـــز إلـــى أســـطولها الحالي من شـــاحنات 
الحـــداد  شـــركة  بـــدأت  مرســـيدس-بنز. 
للســـيارات عمليات الشاحنات المستعملة 
لتلبيـــة احتياجات عمالئنا الذين يبحثون 
عـــن حلول نقل موثوقة وفعالة من حيث 
التكلفـــة. تخضـــع الشـــاحنات المســـتعملة 
المعتمدة من مرســـيدس-بنز للفحوصات 

التفتيـــش متعـــددة  الصارمـــة وعمليـــات 
النقاط لضمان استيفائها لمعايير الجودة 
العاليـــة التـــي وضعتهـــا مرســـيدس بنـــز. 
تـــم تخفيـــض تصنيـــف جميع الشـــاحنات 
إلـــى Euro 3 لجعلهـــا متوافقة مع الديزل 
الشـــاحنات  البحريـــن.  فـــي  المتوفـــر 
المملوكة من قبل مرسيدس-بنز هي أقل 

من 5 سنوات وال تتجاوز 500000 كم.

ــاري ــ ــجـ ــ ــو الـ ــ ــي ــ ــون ــ ــر ي ــ ــه ــ ــة ش ــ ــاي ــ ــه ــ ــى ن ــ ــت ــ ح ــدس بــنــز ــيـ ــرسـ ــن مـ ــ ــة ومـــعـــتـــمـــدة م ــل ــم ــع ــت ــس م
“الزياني للسيارات” تمدد عروض رمضان“الحداد” تسلم “AMEENCO” أسطواًل من الشاحنات

“stc pay” و“النقل العام” تعززان الدفع الرقمي
وقعــت stc pay اتفاقيــة شــراكة مــع شــركة البحريــن للنقــل العــام 
مــن أجــل توســيع خدمــات الدفــع الرقمية عبــر الموبايل فــي قطاع 
النقــل والمواصــات. كمــا تمكن هذه االتفاقية األفــراد في المجتمع 
المحلي من إعادة شحن بطاقات GO الخاصة بهم والحصول على 
اســترداد نقدي فوري بنســبة 50 %، من خال استخدامهم لتطبيق 
stc pay علــى هواتفهــم الذكيــة اعتبارًا من تاريــخ 21 يونيو إلى 5 

يوليو 2020.

ومع طـــرح الخدمات الرقمية 
شـــركة  قبـــل  مـــن  الجديـــدة 
البحريـــن للنقـــل، توفـــر هـــذه 
الشـــراكة للركاب حال مناســـبا 
خاللـــه  مـــن  يمكنهـــم  وآمنـــا 
 GO إعـــادة شـــحن بطاقاتهم
واســـتخدامها فـــي رحالتهـــم 
مـــن  أي  علـــى  اليوميـــة 
الحافالت التـــي يصل عددها 
الى 140 حافلة والتي تجوب 

فـــي 25 مســـارا مختلفـــًا فـــي 
المملكة.

 stc pay كمـــا يوفـــر تطبيـــق
أســـلوبًا فوريـــًا وآمنـــًا للدفـــع 
خـــالل  خصوصـــًا  بعـــد  عـــن 
هذه الظـــروف الراهنة. وتبدأ 
العروض إلعادة شحن بطاقة 
Go باســـتخدام stc pay مـــن 
خالل شـــحن البطاقة بمبلغ 3 
د.ب للحصول على اســـترداد 

نقـــدي فوري والذي يصل إلى 
كمـــا  أقصـــى.  كحـــد  د.ب.   3
ســـيحصل العمالء على أعلى 
مبلغ لالســـترداد ان كان هناك 
عرضـــان أو أكثـــر فـــي الوقت 

ذاته.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
نـــزار  البحريـــن،   stc لشـــركة 
الـــذي  الوقـــت  “فـــي  بانبيلـــه 
تواصل فيه البحرين خطواتها 
مـــع  الرقمـــي  التحـــول  نحـــو 

لحلول  المضطرد  االستخدام 
اإلنترنـــت مـــن قبـــل المجتمع 
المحلـــي، فإننا نـــدرك الحاجة 
خدمـــات  إلنشـــاء  المتزايـــدة 
تســـاعدهم  متكاملـــة  رقميـــة 
فـــي تســـهيل أنمـــاط حياتهم 
اليومية سواء كانت للتسوق 
أو السفر أو الترفيه. كما تؤكد 
شـــراكتنا مع شـــركة البحرين 
حوزتنـــا  علـــى  العـــام  للنقـــل 
للعديد من الحلول في مجال 
ممـــا  الماليـــة،  التكنولوجيـــا 
يمكننا من الوصول إلى كافة 
لتزويدهـــم  المجتمـــع  أفـــراد 
بحلول دفع آمنة وذات كفاءة 
أكبـــر لتلبيـــة احتياجاتهم في 

.”stc pay التنقل مع

 ”GO“ اعادة شحن
واسترداد نقدي 

فوري بـ 50 %
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

العالقـــات  أوضحـــت مستشـــارة 
العامـــة والتســـويق اإللكترونـــي، 
أمـــل المـــرزوق، أن أزمـــة كورونا 
الشـــركات  علـــى  بعاتقهـــا  ألقـــت 
وأصحـــاب األعمال حـــول العالم، 
مـــن   %  89 نحـــو  أوقفـــت  إذ 
حمالتهـــم  الكبـــرى  الشـــركات 
حـــول  التقليديـــة  التســـويقية 

العالم. 
التجاريـــة  “األعمـــال  وأضافـــت: 
علـــى  القـــادرة  هـــي  الناجحـــة، 
لذلـــك  الظـــروف.  مـــع  التكيـــف 
فإنـــه علـــى الشـــركات وأصحاب 
األعمـــال االنتقال إلى التســـويق 
أقـــل  يعـــد  والـــذي  االلكترونـــّي، 
تكلفة وأكثر سرعة في الوصول 
إلى الجمهور المستهدف. ال سيما 
مـــع تغيـــر أنماط الشـــراء واتجاه 

الجمهور للتسوق عن بعد”. 
“اســـتقبلت  المـــرزوق:  وقالـــت 
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة العديـــد 
مـــن رّواد األعمـــال فـــي قطاعات 
التعليـــم والبيـــع بالتجزئة، حيث 
تـــم تقديـــم استشـــارات مجانية 

التســـويق  مجـــال  فـــي  لهـــم 
االلكترونـــي، وذلـــك دعمـــًا منـــي 
التجاريـــة  األعمـــال  ألصحـــاب 
للظـــروف  نظـــرًا  المتضـــررة، 
الراهنـــة التـــي تمر بهـــا قطاعات 
األعمال بسبب أزمة كورونا، وما 
فرضتـــه من قيود على ممارســـة 

النشاطات التجارية”.

المستشارة المرزوق توصي بالتسويق اإللكتروني

17 117 117
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ــة لــلــمــجــتــمــع ــ ــم ــ ــداع ــ ــوده ال ــ ــه ــ ــج ــ ــراًرا ل ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

الصرافـــة شـــركة  فـــروع  بجميـــع   ”BenefitPay“ عبـــر 

“الوطني” يجدد مساهمته لـ“إنجاز” و“المبرة”

“بنفت و “إن إي سي” تتيحان الدفع إلكترونيا

بـــادر بنـــك البحريـــن الوطنـــي، مؤخًرا، 
الوطنيـــة  مســـؤوليته  مـــن  انطالًقـــا 
وجهوده الساعية إلثراء حياة األجيال 
بالمملكة، بتجديد مســـاهمته لمؤسسة 
المبـــرة  ومؤسســـة  البحريـــن  إنجـــاز 

الخليفية.
تأتـــي هـــذه المبادرة فـــي إطـــار التزام 
تنميـــة  بدعـــم  الوطنـــي”  “البحريـــن 
الشـــباب في المملكة، حيث قدم البنك 
لمؤسســـة  جديـــدة  ماليـــة  مســـاهمة 
إنجـــاز البحريـــن، التي تهـــدف لتحفيز 
وإلهـــام الشـــباب البحرينـــي وتمكينهم 
اســـتعداًدا  أكثـــر  ليكونـــوا  اقتصادًيـــا  
وقـــام  األعمـــال.  تحديـــات  لمواكبـــة 
البنـــك أيًضـــا بتقديـــم الدعم لمؤسســـة 
المبـــرة الخليفيـــة، التي تشـــتهر بكونها 

مؤسســـة غير ربحية تهتم بإحداث أثر 
اجتماعي إيجابي فـــي مجال التعليم، 
البحرينـــي  الشـــباب  جهـــود  وُتعـــزز 
لتقديـــم أفضـــل اإلمكانيـــات. وتـــؤدي 
كال المؤسســـتين دوًرا فعااًل في تمكين 
الشـــباب وإعدادهم ليصبحوا من قادة 

الغد.
وفـــي حديثها حول أحدث مســـاهمات 
البنـــك، قالت الرئيس التنفيذي للموارد 
البشـــرية فـــي بنـــك البحريـــن الوطني، 
دانـــة بوحجـــي “نعتـــز جـــًدا فـــي بنـــك 
البحريـــن الوطنـــي بتجديد مســـاهمتنا 

البحريـــن  إنجـــاز  مؤسســـة  مـــن  لـــكل 
حيـــث  الخليفيـــة،  المبـــرة  ومؤسســـة 
توّضـــح ِحرصنـــا علـــى دعـــم المجتمـــع 
بتعزيـــز  التزامنـــا  وكذلـــك  البحرينـــي، 
مكانـــة المملكة ورؤية 2030. وبصفتنا 
“وجهة العمل المفضلة” لدى الكثيرين، 
ُنـــدرك جيـــًدا أهمية توفر جيـــل قيادي 
علـــى جاهزيـــة لتلبية الطلـــب المتزايد 
على الكفاءات العاملة، وهو ما يحفزنا 
للســـعي لدعم الشـــباب للحصـــول على 
التعليـــم واألدوات والمهـــارات الالزمة 
لالزدهار في سوق العمل. وبالنظر إلى 
الســـجل الحافـــل لهاتين المؤسســـتين، 
إننـــا على ثقة راســـخة بفعالية دورهما 
التطويـــر  مســـيرة  دعـــم  بمواصلـــة 

الوظيفي للشباب في المملكة”.

أطلقـــت شـــركة بنفـــت، خدمـــة جديـــدة 
لمســـتخدمي تطبيق “بنفت بـــي”، ُتتيح 
فـــي  األمـــوال  أو تحويـــل  لهـــم صـــرف 
مراكـــز الصرافة من خالل التطبيق دون 

الحاجة إلى استخدام النقود الورقية.
وتأتـــي الخدمة الجديـــدة ضمن اتفاقية 
وقعتهـــا شـــركة بنفت مع شـــركة “إن إي 
ســـي”، الرائـــدة فـــي خدمـــات الصرافـــة 
وتقديـــم المنتجـــات والخدمات الرقمية 

على مستوى المملكة.
وتعد هذه االتفاقية واحدة من سلســـلة 
اتفاقيات التعاون بين “بنفت” وشركات 

الصرافة األخرى في البحرين.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة بنفت 
عبـــد الواحد الجناحي “يســـرنا عقد هذا 
التعاون مع شـــركة إن إي ســـي للصرافة 

إلطالق أحـــدث خدمـــات تطبيق “بنفت 
بـــي” للهواتـــف الذكيـــة، التـــي ســـتكون 
إضافـــة مهمـــة على خدماتنـــا المتنامية. 
ســـعينا  الشـــراكة  هـــذه  وتســـتعرض 
المتواصـــل للتحـــول الرقمـــي بمختلـــف 
أنواع المعامـــالت المالية، حيث نحرص 

نقدمهـــا  التـــي  الحلـــول  لتنويـــع  دائًمـــا 
بالتطبيـــق لخدمـــة مجموعة أوســـع من 
العمـــالء. وتأتي هذه الجهـــود بالتوافق 
مع التوجه الوطني وتوجيهات مصرف 
وتشـــجيع  لتحفيـــز  المركـــزي  البحريـــن 
التعامالت المالية غير النقدية بالمجتمع، 

وذلك بتدشـــين مجموعة أوسع من هذه 
الخدمات لمختلف القطاعات بالمملكة”.

ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
فـــؤاد  للصرافـــة  ســـي  إي  إن  لشـــركة 
نونـــو “يتركـــز حرصنـــا فـــي هـــذه الفترة 
االستثنائية، على ضمان صحة وسالمة 
عمالئنـــا وموظفينـــا مًعـــا، ولـــذا، إنه لمن 
دواعـــي ســـرورنا أن نتعـــاون مع شـــركة 
اســـتخدام  بخفـــض  للمســـاهمة  بنفـــت 
العتمـــاد  والتوجـــه  النقديـــة  األوراق 
الوســـائل الرقمية. وتسهم هذه الخطوة 
بمنـــح العمـــالء األعـــزاء خيـــارات دفـــع 
أكثر تنوًعا من خـــالل الخدمة الجديدة 
والمبتكـــرة الُمقدمـــة لهـــم فـــي تطبيـــق 
هواتفهـــم  مـــن  مباشـــرة  بـــي”  “بنفـــت 

الذكية”.
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أمل المرزوق

فؤاد نونو عبدالواحد الجناحي

89 % من الشركات 
الكبرى أوقفت 

حمالتها التقليدية
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دراسة: شمس الصيف تقتل “كورونا” في 30 دقيقة
أشــعة  أن  جديــدة  دراســة  كشــفت 
الشــمس القويــة تتســبب فــي انحــال 
فيروس كورونا خال 30 دقيقة فقط. 
الحــارة  الموجــة  أن  الخبــراء  ويدعــي 
الحارقة هذا األســبوع يمكن أن تساعد 
فــي خفــض معــدالت انتقــال الفيروس 
التاجي ألن أشعة الشمس القوية يمكن 

أن تقتل الفيروس في 30 دقيقة.
وعلى الرغم من أن التجمعات ارتبطت 
إال  العــدوى،  انتقــال  معــدل  بارتفــاع 
علمــاء  أجراهــا  التــي  الدراســة  أن 
الفيروســات المتقاعــدون مــن الجيــش 
والــدواء  الغــذاء  وإدارة  األميركــي 
األميركيــة، أظهــرت أن أشــعة الشــمس 
الهــواء  فــي  بســرعة  الفيــروس  تقتــل 
الطلق، ما يعني أن الناس من المحتمل 

أن يكونوا أكثر أمانا في الخارج.
30 دقيقــة مــن  الدراســة أن  ووجــدت 
أشــعة الشمس المباشــرة كافية للقضاء 
وهــذا   .% 90 بنســبة  الفيــروس  علــى 

أطلــق شــخص مريــض  إذا  أنــه  يعنــي 
قطــرات حاملــة للفيروس عند الســعال 
علــى ســطح خارجــي، فســوف يتحلــل 
بســرعة نسبيا، وسيكون الفيروس غير 
ضــار إلــى حــد كبير فــي غضــون نصف 
ســاعة. وجــاء فــي الدراســة أن تأثيــر 
أكبــر  الفيــروس  علــى  الشــمس  ضــوء 
بكثيــر في هذا الوقت مــن العام، حيث 
أننــا نشــهد ذروة أشــعة الشــمس علــى 
خطــوط العــرض، التــي تحــدث خــال 

االنقاب الصيفي.
الدكتــور  الدراســة،  مؤلفــو  ويقــول 
خوســيه لويس ســاغريبانتي والدكتور 
اإلغــاق  إجــراءات  إن  ليتــل،  ديفيــد 

يمكــن أن تضــر بالفعــل بالنــاس وتزيــد 
من انتشار فيروس كورونا.

وكتبــوا في الورقة البحثيــة: “ربما كان 
إجبــار النــاس علــى البقاء فــي منازلهم 
هو ما زاد أو أكد عدوى كوفيد19- بين 
ســكان المنــازل نفســها وبيــن المرضــى 
أو  المستشــفى  نفــس  داخــل  واألفــراد 

مرافق الشيخوخة”.
أن  يمكــن  المقابــل،  “فــي  وأضافــوا: 
فــي  األصحــاء  األشــخاص  يتعــرض 
أشــعة  يتلقــون  الذيــن  الطلــق  الهــواء 
مــع  أقــل  فيروســية  لجرعــة  الشــمس 
فــرص أكبــر لتكويــن اســتجابة مناعيــة 

فعالة”.
ويشــمل ضــوء الشــمس األشــعة فــوق 
البنفسجية التي تتلف الحمض النووي 
للفيروســات. وتميل الفيروسات للبقاء 
علــى قيــد الحيــاة بشــكل أفضــل فــي 
واقيــة  طبقــة  لهــا  ألن  البــارد  الطقــس 

دهنية تتحلل عندما تكون دافئة.

الــذي  اللعــاب  بمســح  األم  تســارع 
فــي  رغبــة  طفلهــا  فــم  مــن  يســيل 
الحفاظ على نظافته، لكنها ال تدرك 

أن لهذا اللعاب فوائد كثيرة.
وبحسب ما قاله الدكتور محمد أبو 
داوود، إختصاصــي طــب األطفــال 
وحديثي الوالدة، لقناة “السومرية”، 
النحــو  علــى  اللعــاب  فوائــد  تأتــي 

التالي.
يفيــد اللعــاب في طــرد الميكروبات 

والجراثيم من فم وحلق المولود.
يســهل اللعاب من بلع الطعام عندما 
يتم إدخال الطعام الصلب للرضيع.

الجهــاز  تطــور  علــى  اللعــاب  يــدل 
الهضمي للمولود.

أن  علــى  مؤشــرا  يكــون  اللعــاب 
المولود قد أصبح مستعدا للتسنين.

يبــدأ اللعــاب فــي الزيادة مع الشــهر 
ولذلــك  المولــود،  عمــر  مــن  الثالــث 
يجــب أال تنزعــج األم مــن زيادتــه 
ألنه يدل على النمو السليم لطفلها.

ال ينبغي مسحه..
حررت الشرطة الســورية فتاة احتجزها 5 فوائد للعاب الطفل

أهلهــا وذووهــا فــي غرفــة منفصلــة فوق 
الســطح منذ أكثر من 5 ســنوات، بســبب 
عقمهــا وعــدم إنجابهــا، وطاقهــا مرتيــن 

من أزواجها بسبب ذلك. 
ووردت معلومات إلى قســم شرطة برزة 
بوجــود فتــاة محتجــزة على ســطح أحد 
المنازل بمحلة مســاكن برزة في العمالي، 
فتــم إرســال دوريــة إلى المــكان المذكور 
وبتحــري المنــزل شــوهدت غرفــة مبنية 

على الســطح مقابل باب الدرج ذات باب 
حديدي موصد بجنزير معدني وقفلين.

وبفتــح البــاب ودخول الغرفــة تم العثور 
ضمنهــا على فتاة بالعقــد الرابع من العمر 
نحيلة البنية وبحالة صحية سيئة وتبين 
أنها محتجزة منذ حوالي خمس سنوات 
وبالتحقيــق  بالغرفــة،  ذويهــا  قبــل  مــن 
مــع المذكــورة تبيــن أنهــا خريجــة كليــة 
التربيــة معلم صف وأنها تزوجت مرتين 

وتطلقت لكونها ال تنجب أطفاال.

وصــف موقع اليانصيب فــي مقاطعة 
بــأن  ميشــيغان،  واليــة  فــي  مونــرو 
صاحب الخمســين عاما، مارك كارك، 
ربمــا يعتبــر األكثــر نجاحــا وحظــا في 
المقاطعــة بعــد فــوزه بأربعــة ماييــن 

دوالر مرتين خال ثاث سنوات.
 3 مــن  أقــل  وفــي  كارك  األميركــي 
ســنوات فاز بجائزة الـ 4 مايين للمرة 
الثانيــة. فبعد العــام 2017، عاد ليربح 

هــذه الجائــزة، وبنفــس الطريقــة مــن 
خال شرائه للبطاقة الرابحة من أحد 

المحال المحلية.
علــى  كارك  كلمــات  نقــل  الموقــع 
صفحتــه والتــي قــال فيهــا: “ال تعتقــد 
أنــك ســتربح عــدة ماييــن مــن مــرة 
واحــدة، وأكثــر مــن ذلــك ال تعتقــد أن 
مــن  مرتيــن.  يحــدث  أن  يمكــن  هــذا 

الصعب التعبير عما أشعر به”.

سوريا.. تحرير فتاة حبسها ذووها 5 سنوات

األكثر حًظا...أميركي يفوز باليانصيب مرتين

الفرقة الموسيقية للشرطة، وهي تعزف مقطوعة 
موسيقية في إحدى المناسبات الوطنية، في 

السبعينيات من القرن الماضي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

“تيــك  تطبيــق  مســتخدمو  شــاهد 
تــوك” لحظــة مخيفــة عثــر فيها شــاب 
وأصدقــاؤه علــى جثــة داخــل حقيبة، 
على شاطئ بمدينة سياتل األميركية.
صــادم  “شــيء  بعنــوان  فيديــو  وفــي 
مــن  عثــرت مجموعــة  غيــر حياتــي”، 
بيــن  ملقــاة  حقيبــة  علــى  المراهقيــن 
الصخور على الشاطئ، بداخلها كيس 

أسود اتضح أنه يحتوي على جثة.
نشــر  الــذي  هنــري،  الشــاب  وقــال 
الفيديــو، إن رائحــة “مريعــة” خرجــت 
مــن الكيــس عنــد فتحــه، األمــر الــذي 
دفعهم لاتصال بالشرطة على الفور.

فتحــت  “ميتــرو”،  لموقــع  ووفقــا 
ســياتل  فــي  تحقيقــا  الســلطات 
الجثــة  صاحــب  هويــة  الكتشــاف 
فيديــو  وحصــل  الوفــاة.  ومابســات 
العثــور علــى الجثــة على أكثــر من 16 
مليــون مشــاهدة علــى تطبيــق “تيــك 
مليــون   3.5 قرابــة  نــال  كمــا  تــوك”، 

“إعجاب”.

أعلن مطورون يابانيون، أن الحاسوب 
بنــاؤه  تــم  الــذي  “فوجاكــو”،  العمــاق 
بدعــم مــن الحكومــة واســتخدم فــي 
مكافحــة فيــروس كورونــا المســتجد، 
العالــم. فــي  األســرع  اآلن  أصبــح 

وبحســب وكالــة “فرانــس بــرس”، قــال 
إن  “ريكــن”  العالمــي  البحــث  مركــز 
 500 أســرع  قائمــة  الحاســوب تصــدر 
التــي يصدرهــا  العالــم،  فــي  حاســوب 
موقــع “توب 500” الــذي يتعقب تطور 
منــذ  الحواســيب  فــي  المعالجــة  قــوة 

أكثر من عقدين. 
ســنوًيا،  مرتيــن  التصنيــف  يعــدل 
الفائقــة  الكمبيوتــر  أجهــزة  وتصنــف 
اســتناًدا إلــى ســرعتها فــي اختبــارات 
ألمانيــا  مــن  خبــراء  يعدهــا  قياســية 
تــم  األميركيــة.  المتحــدة  والواليــات 
تطويــر “فوجاكــو” بشــكل مشــترك من 
“فوجيتســو”،  وشــركة  “ريكــن”  قبــل 
وتصل سرعته إلى 415.53 بيتافلوب.

“جثة في حقيبة”.. مراهقون 
يصورون لحظة مريعة

اليابان تطور أسرع 
حاسوب في العالم

أمــس  “غوغــل”،  البحــث  محــرك  احتفــل 
شــعراوي  هــدى  ميــاد  بذكــرى  الثاثــاء، 
رائــدة الحركــة النســائية فــي مصــر، التــي 

تحل اليوم 23 يونيو.
الواجهــة  صــورة  الشــهير  الموقــع  وبــدل 
تجمــع  مرســومة  صــورة  لينشــر  الرئيســة 
عددا من النســاء ينتميــن لبيئات مختلفة، 
يعبــرن عــن خــوض هــدى شــعراوي كفاحا 
مشــهودا لتحرير المرأة، ومنع حرمانها من 

التعليم والرياضة والفنون.
ســلطان  محمــد  الهــدى  نــور  وولــدت 

الشــعراوي، في مدينــة المنيا بصعيد مصر 
فــي 23 يونيــو 1879، وهــي تنتمــي إلــى 
النســويات  الناشــطات  مــن  األول  الجيــل 
المصريــات الاتــي شــكلن تاريــخ الحركــة 
القــرن  نهايــات  فــي  مصــر  فــي  النســوية 
القــرن  منتصــف  وحتــى  عشــر  التاســع 

العشرين.
شــعراوي  هــدى  خاضــت  حياتهــا،  وفــي 
المــرأة،  تحريــر  ســبيل  فــي  عــدة  معــارك 
أكثــر  حيــاة  إلــى  مــرارا  ودعــت  وكتبــت 

انفتاحا للمرأة تتجاوز نطاق األسرة.

“غوغل” يحتفي بذكرى “رائدة تحرير المرأة” في مصر

قوارب ترفيهية تشارك في عرض على نهر موسكفا، احتفااًل ببداية موسم 
الماحة في موسكو الذي تم تأجيله بسبب جائحة “كوفيد 19” )أ ف ب(

وترأست شعراوي العديد من الجمعيات واالتحادات النسائية وواصلت عملها حتى وفاتها في 12 ديسمبر 1947.

تحيــي مجموعــة مــن نجــوم الموســيقى والســينما والرياضــة والسياســة وعــروض 
األزيــاء حفــا خيريــا ضخمــا “أونايــن”، الســبت المقبــل، الموافق 27 يونيــو الجاري، 

لدعم البحث عن لقاح لفيروس “كورونا” المستجد.
ومــن أبــرز المشــاهير المشــاركين فــي الحــدث الضخــم فريــق “كولدبــاي” الغنائــي 
والمطربــة  حايــك  ســلمى  المكســيكية  والممثلــة  بيبــر  جاســتن  الكنــدي  والمطــرب 
األميركيــة مايلــي ســايرس والممثلــة األميركيــة جينيفــر هدســون ونجم كــرة القدم 
البريطانــي ديفيــد بيكهــام والنجم الســينمائي دواين جونســون الشــهير بـ”الصخرة”، 
والممثــان تشــارليز ثيــرون وهيــو جاكمــان، ورئيســة المفوضية األوروبية أورســوال 

فون دير لين، بحسب وكالة “فرانس برس”.
ويقام الحفل باالشتراك بين منظمة “غلوبال سيتزن” والمفوضية األوروبية.

ويهــدف الحفــل الخيري الذي يحمل اســم “غلوبال جول: يونايت فور أور فيوتشــر” 
إلى جمع مليارات الدوالرات في شكل تبرعات خاصة وعامة لإلسهام في الحد من 

تأثير الجائحة على المجتمعات المهمشة. 
وتقــول فــون دير لين إن أموال الحفل ستســاعد في تطوير لقــاح لفيروس “كورونا” 
المســتجد، وتســاعد على التأكد من مشــاركته مع الســكان الفقراء والمهمشــين وهم 

األشد تضررا من الجائحة.

نجوم يجتمعون السبت “أونالين” لمكافحة “كورونا”

ألقــت الســلطات األيرلنديــة، القبض على 
سائق تاكسي بتهمة قتل زوجته بطريقة 
بشــعة، دون أن يعرف السبب الذي دفعه 

إلى ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء.
وقتلــت جيــن إيغــرز، 57 عامــا، بعدما تم 
اختــراق جســدها باســتخدام ســيف مــن 

طراز سيوف الساموراي اليابانية العتيقة، وساطور لتقطيع اللحوم. ووقع الحادث 
المأساوي، األحد، في منزل الضحية الكائن خارج مدينة دبلن.

ووصفــت جيــن، وهــي أم لديهــا طفــان، أنهــا ســيدة ودودة واجتماعيــة، بينما قال 
أحــد جيرانهــا لصحيفة “إيريــش إندبندنت”: “كانت جين امــرأة جميلة )..( ما حدث 
أمــر يصعــب فهمــه”. وقــال زميــل عمــل لجيــن “إن الضحية كانــت تتطلع إلــى زيارة 
مصفــف شــعر ألول مــرة منــذ شــهور بعدمــا تم إغــاق صالونات الشــعر فــي أيرلندا 
بســبب فيــروس كورونــا، فيمــا لــم تتضــح أي أســباب محتملــة إلقــدام الــزوج علــى 

ارتكاب فعلته”.

بسيف وساطور.. قتل زوجته الجميلة بطريقة بشعة الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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