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القاهرة ـ أ ش أ

أكـــد رئيـــس مجلس النـــواب الليبي المستشـــار عقيلـــة صالح أن الشـــعب الليبي 
سيطلب رسمًيا من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ 
علـــى األمن القومـــي الليبي واألمـــن القومي المصـــري؛ وذلك دفاعا شـــرعًيا عن 
النفس حال قيام الميليشـــيات اإلرهابية والمســـلحة بتجاوز الخط األحمر الذي 

تحدث عنه الرئيس السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة.
وقـــال في مقابلة مع وكالة “أنباء الشـــرق األوســـط” الرســـمية المصرية، إنه في 
حال اختراق ســـرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش 

الليبي، حينها سيكون التدخل المصري لحماية حقوقها.

الشعب الليبي يطلب رسمًيا 
من مصر التدخل العسكري

)12(

المانع: التزموا وسنجتاز “كورونا” بنجاح

المؤتمر 
الصحافي 
الذي عقده 

الفريق الوطني 
للتصدي 
لفيروس 

كورونا )كوفيد 
19( ظهر أمس

قـــال وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة إن أولويـــات التعامـــل مـــع التحديـــات 
االقتصاديـــة هـــي الحفاظ على العمالة الوطنية، وإســـناد 
القطاعات االقتصادية األكثر تأثًرا من تداعيات فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(. جاء ذلك في االجتمـــاع الذي عقد 
أمس عن بعد بين الفريق الحكومي مع رئيســـي وأعضاء 
اللجنة المالية واالقتصادية بمجلســـي الشـــورى والنواب 
الماليـــة  والمبـــادرات  المســـتجدات  أبـــرز  الســـتعراض 
واالقتصاديـــة. وأوضح أن االســـتمرار في ضخ الســـيولة 
في االقتصاد الوطني ساهم في مضاعفة حجم صندوق 
الســـيولة مـــن 100 مليـــون ليصل إلى 200 مليـــون دينار، 
إلـــى جانب إعادة توجيه برامـــج صندوق العمل “تمكين” 
اســـتمرارية  دعـــم  )برنامـــج  المتأثـــرة  الشـــركات  لدعـــم 
األعمـــال( بمـــا يدعـــم اســـتمرار الشـــركات والمؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة واألفراد ويســـهم فـــي نمو القطاع 

الخاص بالمملكة.

الحفاظ على العمالة الوطنية وإسناد القطاعات األكثر تضرًرا
المؤسســات إعــادة توجيــه “تمكيــن” لدعــم  الماليــة:  وزيــر 
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“خزعبالت” وصفات قاتلة لـ “كورونا” تطرح على فراش المرض

تعرضـــت صحـــة أحـــد المواطنيـــن للخطـــر ونقـــل إلـــى 
قســـم الطـــوارئ والحـــوادث بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
لتلقـــي العـــاج؛ بعد إصابته بتســـمم فيتامينات أدى إلى 
شـــعوره بـــآالم فـــي المعـــدة وتقيـــؤ الســـتخدامه أنواعـــا 
مـــن الفيتامينـــات دون استشـــارة طبية أمـــًا في تقوية 
مناعتـــه ضد فيروس “كورونا”، فيما أصيب آخر بحروق 

في األنف ومجرى التنفس بسبب تكرار استنشاق الماء 
المغلي لقتل الفيروس في الحلق. وبشكل مستمر، ومنذ 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، أصبـــح األطباء 
فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي ومختلف المستشـــفيات 
والعيـــادات، يســـتقبلون حاالت مرضية متعددة بســـبب 
اتباع الوصفات الشـــعبية التي انتشـــرت بشكل كبير في 
وسائل التواصل االجتماعي وبعض قنوات “اليوتيوب”، 

وتنوعـــت بين خلطات الثوم والبصـــل والليمون ومغلي 
األعشاب و “الفيكس” وقائمة طويلة من الوصفات التي 
تنتشـــر كل يـــوم، فيما يؤكـــد كل من استشـــاري أمراض 
وجراحـــة األنـــف واألذن والحنجرة أحمد جمال وطبيبة 
األنـــف واألذن الحنجرة هالة رضي لـ “الباد” أن كل تلك 
وصفات “غير علمية”، وبعضها خزعبات وبعضها اآلخر 

يمثل خطورة بالغة على صحة اإلنسان.

جانب من زيارة مجلس بلدي الشمالية للمشروع 
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حــديـًثا صــدر 
"وقفات ومواقف .. وجتربتي مع القلم"

كشـــف الشـــريك فـــي الشـــركة المتحدة 
الســـتزراع األحيـــاء المائيـــة علي كمال 
الدين، عن أول مشروع بحريني ينجح 
في االســـتزراع الســـمكي وإنتاج سمك 
البلطي بنوعيه األســـود واألحمر محلًيا 

بالكامـــل، في أحـــواض شـــبه مفتوحة، 
إذ يعتبـــر مشـــروعا ســـياحيا وتعليميـــا 
وترفيهيا، يستمتع فيه مرتادوه بجولة 
تعليمية وتثقيفية بالمزرعة إلى جانب 

صيد األسماك.

أول مشروع لالستزراع السمكي 
بأحواض شبه مفتوحة
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قالـــت الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
“إن  الجاهمـــة  مريـــم  الصحيـــة 
مصنـــع  فـــي  التشـــييد  أعمـــال 

للكمامات الطبية، تجري على قدم 
وســـاق، وإن الهيئة تدرس طلبين 
آخريـــن؛ من أجل إنشـــاء مصنعين 

للكمامات إضافيين”.

3 طلبات إلقامة مصانع كمامات

تسليم “غولدن 
غيت” أبريل 

2022
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74.66 % المتعافون 
والوفيات 0.29 %  من 

الحاالت القائمة

117 مريًضا يتلقون 
العالج منهم 36 حالة 

)05(تحت العناية

علي الفردان

سعيد محمد من السلمانية



الرفاع - القيادة العامة لقوة الدفاع

اســتقبل رئيــس هيئــة األركان الفريــق الركــن ذيــاب بــن صقــر 
النعيمــي بمكتبــه فــي القيــادة العامــة أمــس الملحــق العســكري 
بسفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المملكة العميد 

الركن فهد بن إبراهيم الثنيان.

اللقـــاء رحـــب رئيـــس  وخـــال 
هيئة األركان بالملحق العسكري 
معـــه  واســـتعرض  الســـعودي، 

العاقـــات األخويـــة والتعـــاون 
المستمر بين البلدين الشقيقين 

في المجال العسكري.

بحث العالقات العسكرية بين 
البحرين والسعودية
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العاهل يهنئ رئيسي 
سلوفينيا وموزمبيق

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
بمناسبة  بــاهــور؛  بـــوروت  سلوفينيا 
ــرى الــســنــويــة لــلــعــيــد الــوطــنــي  ــذكـ الـ
لبالده، كما بعث جاللة العاهل برقية 
تهنئة إلى رئيس جمهورية موزمبيق 
بمناسبة  نيوسي؛  جاسينتو  فيليب 

ذكرى استقالل بالده.

جاللة العاهل يهنئ الرئيس الروسي بذكرى “انتصار الحلفاء”
بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة برقية تهنئة إلى  رئيس جمهورية 
روســـيا االتحاديــــة الصديقة  فاديمير بوتين  وذلك 
بمناســـبة الذكرى الـ 75 النتصـــار الحلفاء في الحرب 
العالميـــة الثانيـــة وانتصـــار االتحـــاد الســـوفيتي في 

الحرب الوطنية العظمى.
وقـــد أعـــرب جالـــة الملـــك فـــي البرقية عـــن أطيب 
وخالـــص تهانيـــه للرئيـــس الروســـي بهـــذه المناســـبة 
والرفعـــة  التقـــدم  الصديقـــة دوام  لروســـيا  ،متمنيـــا 
واالزدهار في ظل قيادة الرئيس الروســـي الحكيمة. 
وأشاد جالته بعمق العاقات الطيبة التي تربط بين 
البلدين والشـــعبين الصديقين وما تشـــهده من تطور 

ونمو.
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أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفــة مواصلة 
التنســيق والتعاون المشــترك بين الســلطتين التنفيذية والتشريعية؛ من أجل تحقيق 
التطلعــات المنشــودة للحــد مــن آثــار وتداعيــات فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( علــى 

االقتصاد، تحقيقا للتنمية المستدامة بما يصب في صالح الوطن والمواطن.

ونوه علـــى أهمية تكاتـــف الجميع والعمل 
بـــروح الفريـــق الواحـــد لتخطـــي المرحلـــة 
المقبلـــة بكل نجـــاح، تنفيـــًذا لـــرؤى عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
لقـــرارات  ومواصلـــًة  خليفـــة،  آل  عيســـى 
الحكومة برئاســـة رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، ودعًمـــا للجهـــود الوطنيـــة بقيادة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
جـــاء ذلك فـــي االجتماع الـــذي عقد امس 
عـــن بعـــد، فـــي إطـــار اســـتمرار التنســـيق 
الســـلطتين  بيـــن  المشـــترك  والتعـــاون 
الفريـــق  بيـــن  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
الماليـــة  وزيـــر  فـــي  متمثـــًا  الحكومـــي، 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
خليفـــة آل خليفة، ووزيـــر العمل والتنمية 
االجتماعية جميل حميدان، ووزير شؤون 
مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  ووزيـــر 
زايـــد الزياني مع رئيســـي وأعضاء اللجنة 
الماليـــة واالقتصادية بمجلســـي الشـــورى 
والنـــواب؛ الســـتعراض أبـــرز المســـتجدات 

والمبادرات المالية واالقتصادية لمواجهة 
اآلثار االقتصادية الناتجة جراء تداعيات 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وقـــال وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
“إن مملكـــة البحريـــن تعمل وفـــق منهجية 
مستمرة قائمة على دراسة السيناريوهات 
كافـــة ووضعهـــا محـــل التنفيـــذ متـــى مـــا 
اقتضت الحاجة، ضمن خطوات استباقية 
وإجـــراءات شـــاملة تعمل قدر المســـتطاع 
على تخفيـــف اآلثـــار االقتصادية لجائحة 
كورونـــا علـــى االقتصـــاد العالمـــي بأكملـــه، 
متطرًقـــا إلـــى المبـــادرات المختلفـــة التـــي 
اإلجـــراءات  ضمـــن  الحكومـــة  اتخذتهـــا 
لهـــا  االســـتباقية والتـــي كان  االحترازيـــة 

الدور البارز في دعم االقتصاد الوطني”.
وأضـــاف أنـــه فـــي ظـــل الظـــروف الراهنة 
ســـيتم   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
توجيه المبادرات كافة إلســـناد القطاعات 
االقتصاديـــة األكثـــر تضرًرا مـــن تداعيات 
الجائحـــة، تعزيـــًزا لاســـتقرار االقتصادي 
واســـتمراًرا لمساعي االستدامة المالية بما 
يسهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية.

ونوه الوزير أن مساعي التصدي لفيروس 
كورونـــا لمملكـــة البحريـــن وضعـــت صحة 
وضعـــه  واســـتقرار  المواطـــن  وســـامة 

االقتصـــادي أولويـــة قصـــوى، وعليـــه تـــم 
المختلفـــة  والمبـــادرات  الخطـــط  وضـــع 
للحزمـــة  المنشـــودة  األهـــداف  لتحقيـــق 
الماليـــة واالقتصاديـــة التـــي تـــم إطاقهـــا 
تنفيًذا للتوجيهات الملكية السامية بقيمة 

4.3 مليار دينار.
تفاصيـــل  الماليـــة  وزيـــر  واســـتعرض 
مبـــادرات الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة، 
التـــي بلغـــت 32.2 % مـــن حجـــم اقتصاد 
مملكـــة البحريـــن وانعكاســـاتها اإليجابيـــة 
علـــى الحركـــة االقتصادية في شـــهر مايو 
المصـــارف،  مـــن  النقـــدي  الســـحب  فـــي 
والمبيعـــات عنـــد نقـــاط البيع، والـــواردات 
أولويـــات  أن  إلـــى  مشـــيًرا  والصـــادرات، 
التعامـــل مـــع التحديـــات االقتصادية هي 
الحفـــاظ علـــى العمالـــة الوطنية، وإســـناد 
القطاعـــات االقتصاديـــة األكثـــر تأثـــًرا من 

تداعيـــات فيروس كورونـــا )كوفيد - 19(، 
ووضـــع مملكـــة البحرين بالموقع األنســـب 
لاســـتفادة مـــن التعافـــي االقتصـــادي في 
ظل ما شهدته المالية العامة من انخفاض 
في اإليـــرادات العامة، والزيـــادة في عجز 
الميزانيـــة العامـــة والزيادة فـــي الحاجات 

التمويلية.
وأوضح أن االســـتمرار في ضخ الســـيولة 
في االقتصاد الوطني ساهم في مضاعفة 
حجـــم صندوق الســـيولة مـــن 100 مليون 
ليصـــل إلـــى 200 مليـــون دينـــار بحرينـــي، 
إلـــى جانب إعادة توجيـــه برامج صندوق 
العمـــل “تمكين” لدعـــم الشـــركات المتأثرة 
)برنامـــج دعـــم اســـتمرارية األعمـــال(، بمـــا 
يدعم اســـتمرارية الشـــركات والمؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة واألفـــراد ويســـهم 
فـــي نمو القطاع الخـــاص بالمملكة، مؤكًدا 

مواصلـــة تنفيـــذ هـــذه المبـــادرات لتحقيق 
التطلعات المنشودة.

وأكـــد أن العمـــل والتعـــاون المشـــترك بين 
الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية هدفه 
مصلحـــة الوطـــن والمواطـــن فـــي المقـــام 
األول، وهـــو ما نعول عليـــه دوًما لتحقيق 
المزيـــد مـــن المشـــاريع واإلنجـــازات التـــي 
تصب في صالـــح الجميع وتدعم مواصلة 

النمو االقتصادي للمملكة.
مـــن جانبـــه، أكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان أن الحزمـــة 

تتضمنـــه  ومـــا  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
مـــن مبـــادرات تعكـــس حـــرص الحكومـــة 
واهتمامها بالمواطن من خال االســـتثمار 
فيـــه ووضعـــه نصـــب عينهـــا فـــي خططها 
ومبادراتهـــا المتنوعة كافة، إذ تم توســـعة 
نطاق الحزمة لتسهم في إسناد القطاعات 
األكثـــر تضـــرًرا جـــراء تداعيـــات فيـــروس 
كورونا وهو ما تسعى إليه الحكومة لدعم 

اقتصادها الوطني.
وأعـــرب وزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى 
شـــكره  عـــن  البوعينيـــن  غانـــم  والنـــواب 
الشـــورى  مجلســـي  لرئيســـي  وتقديـــره 
والنواب وأعضاء السلطة التشريعية على 
ما يبدونه من اهتمام وتعاون مســـتمر مع 
الســـلطة التنفيذية في مختلف المجاالت، 
بما يصب في صالـــح الوطن والمواطنين، 
مشـــيًدا بالتعاون الـــذي تبديه الســـلطتين 
كافـــة  فـــي  أولويـــة  المواطـــن  وجعلهـــا 

مساعيها.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايـــد الزياني أن المبـــادرات في القطاعين 
لتجـــاوز  مســـتمرة  والصناعـــي  التجـــاري 
التحديـــات كافـــة، بالتعـــاون المشـــترك مع 
غرفة تجارة وصناعـــة البحرين والجهات 
ذات العاقـــة بمـــا يســـهم فـــي دفـــع عجلة 
التنمية االقتصادية ونمو القطاعات كافة، 
واســـتعادتها لحيويتها ونشـــاطها بما يعزز 

دورها في نماء وازدهار البحرين.

مضاعفــة صنــدوق الســيولة إلــى 200 مليون دينــار وإعادة توجيــه “تمكين” لدعم المؤسســات

وزير المالية: مواصلة الجهود التنسيقية لتخطي المرحلة المقبلة بكل نجاح

أثناء االجتماع “عن بعد”

 القضيبية - مجلس النواب

أكدت هيئة مكتب مجلس النواب 
الدعم والتأييد النيابي في مملكة 
البحرين لجمهوريـــة مصر العربية 
الشـــقيقة فـــي كل مـــا تتخـــذه من 
إجراءات للدفاع عن أمنها القومي 
واألمـــن القومـــي العربـــي، وحقهـــا 

المشروع في حماية استقرارها.
وعقـــدت الهيئـــة اجتماعهـــا أمس، 
الذي عقد “عن بعد” برئاسة رئيسة 

مجلس النواب فوزية زينل. 

أكـــدت إدانتهـــا واســـتنكارها  كمـــا 
الحوثـــي  ميليشـــيات  لمحاولـــة 
المدعومـــة مـــن إيـــران اســـتهداف 
مناطق مدنية في المملكة العربية 
والوقـــوف  الشـــقيقة،  الســـعودية 
صفـــا واحـــدا إلـــى جانـــب المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة ضد 
كل مـــن يحـــاول المســـاس بأمنها، 
مـــن  تتخـــذه  مـــا  لـــكل  ودعمهـــا 

إجراءات للدفاع عن مصالحها.

تأييد نيابي إلجراءات مصر في الدفاع عن األمن العربي

المنامة - وزارة الداخلية

تلقــى وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس، اتصاال هاتفيا من 
وزير خارجية جمهورية أذربيجان  إلمار محمدياروف.

وخال االتصـــال الهاتفي، أعرب 
الجانبان عن اعتزازهما بعاقات 
الصداقة التـــي تجمع بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة أذربيجان، 
مؤكدين حرصهمـــا على االرتقاء 
بمســـتويات التعـــاون إلـــى آفـــاق 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  أوســـع 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعة على 

البلدين والشعبين الصديقين.
الجهـــود  اســـتعراض  تـــم  كمـــا 
المبذولـــة فـــي التصـــدي لجائحة 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
إضافـــة إلى بحـــث أبـــرز القضايا 
االهتمـــام  ذات  والموضوعـــات 
الســـاحتين  علـــى  المشـــترك 

اإلقليمية والدولية.

االرتقاء بالتعاون مع أذربيجان إلى آفاق أوسع

المنامة - بنا

أكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة 
بمجلـــس النـــواب النائـــب أحمـــد الســـلوم أن اللجنة 
عقـــدت اجتماعا )عن ُبعد( مع وفـــد حكومي مكون 
ووزيـــر  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  مـــن 
الصناعـــة  ووزيـــر  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
مجلســـي  شـــؤون  ووزيـــر  والســـياحة  والتجـــارة 
الشـــورى والنواب، بمشاركة لجنة الشـــؤون المالية 
واالقتصادية بمجلس الشورى، إذ تم تداول اآلراء 
حول مســـتجدات األوضـــاع االقتصادية في ضوء 

تنفيذ الحزمة االقتصادية.
وفـــي االجتمـــاع، أشـــاد الســـلوم بالرؤيـــة الحكيمة 
لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، والتوجيهات الســـامية من لدن جالته، 
والتي أثمرت عن خطوات استباقية كان لها عظيم 
األثر في تقليل اآلثار المترتبة على تفشـــي جائحة 
كورونا )كوفيد 19(.  وأعرب عن الدور المميز الذي 
قدمتـــه الحكومـــة برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
والدعـــم واالهتمـــام الكبيريـــن من قبل ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، الذي جعل مملكـــة البحرين محل 
إشـــادة دولية في التعامل مع األزمة الراهنة، وعبر 
مبـــادرات خاقـــة وخطـــوات متقدمـــة.  وذكـــر أن 
الحزمـــة االقتصادية التي أطلقت لدعم المواطنين 
والقطاع الخاص، كان لها األثر اإليجابي في الفترة 
الماضيـــة، األمر الـــذي حدا بمجلس النـــواب تقديم 
طلب لتقديم حزمـــة اقتصادية ثانية، تحقق دفعة 
أكبر للقطاع التجاري، وتحقق االســـتقرار المعيشي 
للمواطنيـــن، وتعـــزز الســـعي للخـــروج مـــن األزمـــة 

الراهنة في ظل تكاتف الجهود الوطنية.

 وأشـــار الســـلوم إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة 
مقبلـــة،  أشـــهر   3 لــــ  اقتصاديـــة  حزمـــة  تقديـــم 
يتـــم توجيههـــا للقطاعـــات األكثـــر تضـــرًرا، لدعـــم 
االســـتراتيجية القائمـــة فـــي تقليل اآلثـــار المترتبة 

على القطاع االقتصادي الوطني.
 وذكـــر أن االجتمـــاع تنـــاول التأكيـــد علـــى ضرورة 
أن ال يفقـــد المواطنـــون وظائفهـــم، والعمـــل علـــى 
مواصلـــة دعـــم رواتـــب البحرينيين فـــي القطاعات 
األكثر تضرًرا، ضمن آلية جديدة تضمن عدم تضرر 
صندوق بدل التعطـــل، وضمان قدرته على اإليفاء 

بالغايات التي تأسس من أجلها.

مطالبة نيابية بتقديم حزمة اقتصادية جديدة على 3 أشهر

الرئيس الروسي جاللة الملك



نظّم مركز االتصال الوطني أمس ندوة عن تطور وسائل اإلعالم في البحرين كأولى 
فعاليــات المجلــس اإلعالمــي ألعضاء شــبكة االتصــال الحكومي، عبــر تقنية االتصال 
المرئــي، حيــث قدمهــا مديــر إدارة وســائل اإلعــالم بــوزارة شــؤون اإلعــالم يوســف 

إسماعيل، بمشاركة 150 عضوًا بشبكة االتصال الحكومي. 

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصال 
الوطنـــي أحمد المناعـــي إنَّ المبـــادرة تعد 
المعرفيـــة  النـــدوات  لسلســـلة  االنطالقـــة 
وورش العمـــل والـــدورات التدريبية التي 
ســـيعقدها المركز دوريًا بالتوازي وأهدافه 
االســـتراتيجية، وضمـــن إطـــار دوره فـــي 
التعـــاون بالتطويـــر المهني وبنـــاء قدرات 
موظفي وفرق عمل االتصال واإلعالم في 

جميـــع الجهات الحكوميـــة وتقديم الدعم 
لهم حســـب الحاجـــة، وذلك بالتنســـيق مع 

الجهات المعنية.
وأشـــار إلى أن المركز ســـيعقد فـــي الفترة 
المقبلـــة ندوات تتناول موضوعات هادفة 
إلـــى جانـــب ورش عمـــل وبرامـــج تدريب 
ستشـــمل تخصصات متنوعـــة كالتخطيط 
والتحليـــل،  والرصـــد  االســـتراتيجي، 

والعالقـــات  االتصـــال  مهـــارات  وتعزيـــز 
اإلعالميـــة، وإنتـــاج المحتـــوى اإلعالمـــي 
التقليدي والرقمـــي، منوهًا بحرص المركز 
فـــي تحقيـــق أقصـــى درجات التعـــاون مع 
أعضـــاء الشـــبكة وبما يتوافق مـــع أهدافه 
في توحيـــد الخطاب اإلعالمي الحكومي، 
وتعزيز منظومة االتصال الحكومي بشكل 
اســـتراتيجي  وبنهـــج  ومســـتدام،  فاعـــل 
مميز، من أجل تعزيز جسور التواصل بين 
الجهات الحكوميـــة وجمهورها الخارجي، 
بما يضمن التفـــاف الجميع حول المصالح 

الوطنية.
ومـــن جانبـــه، أشـــاد مديـــر إدارة وســـائل 
اإلعـــالم بـــوزارة شـــؤون اإلعـــالم يوســـف 

إســـماعيل بجهود مركز االتصال الوطني، 
ودوره فـــي تنظيـــم هـــذه المبـــادرة التـــي 
تســـهم في صقل الفكر الثقافي والمهارات 
االتصاليـــة  القـــدرات  وتعـــزز  اإلعالميـــة 
للمختصيـــن بالجهـــات الحكومية، مشـــيرًا 
إلـــى أن انتقـــاء موضوع النـــدوة للحديث 
عـــن تطور وســـائل اإلعـــالم فـــي البحرين 
والتعريـــف بالمســـيرة التاريخيـــة يشـــكل 
أهميـــة للتعريـــف بالمســـيرة اإلعالمية في 
المملكـــة وأبـــرز محطاتها، وانعـــكاس ذلك 
ما  على مختلف المجاالت واألصعدة الســـيَّ
فـــي تنمية الحركـــة الثقافية واالقتصادية 

واالجتماعية.

المنامة - مركز االتصال الوطني

“االتصال الوطني” يطلق مجلسا إعالميا ألعضاء شبكة االتصال الحكومي
المناعـــي: المبـــادرة انطالقـــة لسلســـلة النـــدوات المعرفيـــة وورش العمـــل والـــدورات التدريبيـــة

5 أيام وينتهي عمر فواتير الكهرباء المعفاة... وأسر ستدفع 5 دنانير “زيادة”

حمزة: إلغاء الدراسة بالخارج يزيد المستجدين بجامعة البحرين

النـــائــب الـذوادي لـ “^”: 150 مليــــون ديــنـــــار كلفــــة األشهـــــر الثــــالثـــة

تغطيــــــة “^” لمنتـــــــدى التعليـــــــم.. العتيبــــــي: الرياضيــــــات أصعـــب المقــــــررات عـــن ُبعــــد

5 أيــام تفصلنــا عــن انتهــاء الفتــرة التــي تكفلــت فيهــا حكومــة البحريــن بفاتــورة 
الكهرباء لألفراد والمؤسسات خالل األشهر أبريل ومايو ويونيو 2020.

العوائـــل  مـــن  عـــددا  “البـــالد”  وســـألت 
البحرينية عن مبالغ الفواتير في األشـــهر 
الثالثـــة )أبريـــل، مايـــو، يونيـــو( مقارنـــة 
بنفس األشـــهر في السنة الماضية 2019، 
وكان األغلـــب ال يعرفـــون إذا كان هنـــاك 
الفاتـــورة،  يســـتلمون  فهـــم  ال،  أم  فـــرق 
وبالتالي يقومون بدفع المبلغ المطلوب.

كما أن البعض كانت األسعار متقاربة مع 
أســـعار العام الماضي دون أن يروا الفرق 
في كميـــة الكهربـــاء المســـتهلكة، ومنهم 
من الحظ تغيرا في مبلغ الفاتورة بزيادة 
تتـــراوح بيـــن 3 و5 دنانيـــر خـــالل العـــام 
الجاري بســـبب الحجـــر المنزلي والتباعد 

االجتماعي.

وقـــال النائـــب عبـــدهللا الـــذوادي “كلفـــة 
تحمل فواتير الكهربـــاء للمواطنين لمدة 
 ،2020 مايـــو، ويونيـــو  أبريـــل،  أشـــهر   3
بتكلفة مقدارها 150 مليون دينار تقريبا 
ضمـــن الحزمـــة الماليـــة والتنمويـــة التي 
تـــم إطالقها مـــن جانب الحكومـــة لدعم 
المواطنيـــن ومواصلًة تحقيـــق األهداف 
التنمويـــة المنشـــودة فـــي ظـــل الظروف 
المملكـــة  تواجههـــا  التـــي  االســـتثنائية 
والعالـــم للتصدي لخطر تفشـــي فيروس 

كورونا )كوفيد 19(”.

وأوضـــح الـــذوادي “نعتقـــد مـــن أســـباب 
تحديـــد قيمـــة الفاتـــورة بمـــا ال يتجـــاوز 
قيمـــة الفاتـــورة لنفـــس الشـــهر مـــن العام 
الماضـــي، أنـــه بســـبب عمـــل تنظيمـــي له 
عالقـــة بتحديـــد الميزانيـــة، وهـــي 150 
تحديـــد  وأيضـــا  تقريبـــا،  دينـــار  مليـــون 
اســـتخدام لمـــوارد الطاقـــة مـــن مولدات 
وغيرهـــا  تحليـــة  ومحطـــات  كهربـــاء 

والتأثير على البيئة”.
وتابـــع “أيضـــا تعتبـــر مســـاهمة مـــن قبل 
المســـتهلك نفسه في ترشـــيد االستهالك 

وعـــدم ســـوء اســـتخدام المـــوارد وهـــدر 
للطاقـــة والميـــاه، ولكـــن نأمـــل إذا مـــا تم 
تمديـــد الحزمـــة االقتصادية إلـــى حزمة 
ذكية ومقننة، أن يتم رفع سقف الفاتورة 
لألفراد واألســـر والمؤسســـات المتضررة 

من جائحة كورونا”.
وأضـــاف “بخصـــوص قطاعـــات األعمال 
الكبيـــرة غير متضررة، فإما أن يتم إبقاء 
الســـقف أو إلغـــاء الدعـــم عنهـــا وفـــق مـــا 
يتـــم التوافـــق عليـــه في دراســـة الحزمة 

الذكية”.

عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب، 
فـــي  “التعليـــم  اإللكترونـــي  المنتـــدى 
جائحـــة  ظـــل  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
كورونـــا “كوفيـــد 19 ومـــا بعدهـــا” من 
ُبْعـــد،  عـــن  التواصـــل  منصـــة  خـــالل 
لتسليط الضوء على جهود مؤسسات 
مملكـــة  فـــي  والتدريـــب  التعليـــم 
البحرين، خـــالل الفترة الحالية، ومنذ 

بدء جائحة كورونا.
وســـجل لحضـــور المنتـــدى ما يقـــارب من 
700 مشـــارك من المختصيـــن، والمعنيين، 
التعليمـــي،  المجـــال  فـــي  والمهتميـــن 
والتدريبي، والتربوي على مستوى العالم. 
 وتوقـــع رئيـــس جامعـــة البحريـــن ريـــاض 
حمـــزة زيـــادة عـــدد الطلبـــة المســـتجدين 
المســـجلين للعام الدراســـي 2020 - 2021 
نظًرا لظروف الدراسة في الخارج، مؤكًدا 
البنيـــة التحتية مهمة والخيارات مفتوحة 
التســـجيل  للصفـــوف اإللكترونيـــة وبـــاب 
ســـيفتح فـــور اإلعـــالن عـــن نتائـــج الطلبة 
لحصـــر أعـــداد المتقدميـــن، مؤكـــًدا وجود 
الخطـــط للتعامـــل مـــع هـــذا الوضـــع بدون 

مشاكل.
 واســـتعرض تجربة الجامعـــة خالل فترة 
تعليـــق الدراســـة واالنتقـــال إلـــى مرحلـــة 

التعليم اإللكتروني والتي شملت أكثر من 
22 ألف طالب و868 من الطاقم األكاديمي 
موزعين على 9 كليات في الفصل الثاني.

 وذكـــر حمـــزة الجامعـــة كانـــت مســـتعدة 
لالنتقـــال إلـــى التعليمـــي الرقمـــي، وذلـــك 
التعليـــم  مركـــز  إن  حيـــت  لجاهزيتهـــا 
اإللكترونـــي فـــي الجامعـــة بدأ فـــي 2006 
ويعتمد علـــى منصات التعلـــم اإللكتروني 
الطلبـــة  جميـــع  الحتـــواء  الجاهـــزة 

والمقررات.
وأشـــار حمزة إلى مجموعة من التحديات 

التي واجهت الدراســـة منها تدريب الهيئة 
األكاديميـــة فـــي وقت قصيـــر والتحديات 
والقـــدرة  التحتيـــة  والبنيـــة  التقنيـــة 
االستيعابية للمقررات وطرق تقييم فضالً 
عـــن تكيف الطلبة لالنتقال إلى هذه النوع 

من التعليم.
وعن خطة العودة للدراســـة العـــام المقبل 
ذكر أن جميع االحتماالت مدروســـة سواء 
بالحـــرم الجامعي بشـــكل كامـــل أو جزئي 
أو العـــودة للدراســـة عـــن بعـــد باســـتخدام 
التعليم اإللكتروني. مؤكًدا الجامعة تتجه 

لخطة ترقية النظام واالنتقال المستخدم 
النســـخة  توفـــره  لمـــا  التـــرا”  “بالكبوريـــد 
المحدثـــة مـــن مميـــزات ستســـهل العملية 
التعليمية ولالرتباط بالحوســـبة السحابية 

.)SAAS(

العتيبي: لتوفير األجهزة لكل المواطنين 

 نقلـــت رئيس مجلس أمناء مدرســـة بيان 
البحريـــن الشـــيخة مـــي العتيبـــي تجربتها 
فـــي االنتقال إلى التعليم الرقمي، مشـــيرة 
إلـــى عدد مـــن التحديـــات التـــي واجهتهم 
علـــى الرغم من جاهزية المدرســـة وتوافر 
البنيـــة التحتية القوية للتعلم عن بعد منذ 

6 سنوات.
الصفـــوف  طلبـــة  تقويـــم  أن  وأوضـــح   
األولـــى مـــن المرحلـــة االبتدائيـــة كان من 
التحديات التي واجهتهم خاصة في مادة 
الرياضيـــات التي كانـــت من أصعب المواد 
فـــي التعليم عن بعد. وبينت أن المدرســـة 
مـــا تزال تقيـــس تحليـــل أداء الطلبة الذي 
أثبـــت أن كثيـــًرا مـــن الطلبـــة توافقـــوا مع 
التعليـــم عـــن بعد وهنـــاك من لم يتناســـب 

معهم هذا التطبيق. 
وتوفيـــر  بضـــرورة  العتبيـــي  وأوصـــت 
األجهـــزة اإللكترونيـــة لـــكل الطـــالب فـــي 
المـــدارس لتســـهيل التعليـــم عـــن بعد عبر 
تأجيرهـــا وامتالكهـــا بعد تقســـيط قيمتها 

علـــى ســـنوات فضـــالً عـــن ضـــرورة إلغـــاء 
المواد غير األساســـية كي يتسنى التركيز 
على دعم المواد األساســـية، مشـــددة على 

التنفيذ المحلي للتعليم العالمي. 
 وفـــي مداخلتـــه، أشـــار مديـــر أول ضمان 
الجـــودة فـــي معهـــد البحريـــن للدراســـات 
المصرفيـــة والماليـــة ميثـــم العريبـــي إلـــى 
انتقـــال المعهـــد كان أســـهل، إذ إن المنصة 
اإللكترونيـــة مضى عليه عامان في التعلم 

اإللكتروني.
 وبين أنه تم نقل جميع الدورات وإنشـــاء 
 ،BIBF PLUS إلكترونيـــة  أخـــرى  منصـــة 
فعقد المعهد 330 دورة ســـجل فيها 6005 
مســـجلين، وتـــم توفيـــر دورات مجانيـــة 
وكان اإلقبـــال فيهـــا كبيًرا. وأدار جلســـات 
الوطنـــي  العـــام لإلطـــار  المديـــر  المنتـــدى 
للمؤهالت واالمتحانات الوطنية في هيئة 

جودة التعليم والتدريب طارق السندي.
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شــددت الرئيــس التنفيــذي لهيئة جــودة والتعليــم والتدريب جواهر 
الجــدي  التعليــم  ضمــان  ضــرورة  علــى  مداخلتهــا  فــي  المضحكــي 
والمنصــف والشــامل وتعزيــز فــرص التعليــم للجميــع موضحــة أن 

التعليم عن بعد من اآلليات المهمة للتعليم مدى الحياة.

هنـــاك  يكـــون  أن  “نأمـــل  وقالـــت 
تنظيم للتعليم عن بعد واالعتراف 
بـــه ووضع إســـتراتيجية واضحة 
له، مؤكدة  أنه بات ضرورة وعلينا 

اإلعداد له للمستقبل دائما.
ذكـــرت أن التقييم الذي قامت به 
الهيئـــة فـــي الفتـــرة الســـابقة كان 
يهدف للنظر في اإلجراءات التي 
تقوم بها الهيئة ومراجعة اآلليات 
واألطر لتكـــون جاهزة قبل بداية 
العـــام الدراســـي القـــادم، متوقعة 

أن  تكـــون جاهـــزة في أغســـطس 
المقبل. 

وضعـــت  الهيئـــة  أن  وبينـــت 
التـــي  القـــرار  حســـب  التكهنـــات 
ستتخذ بشـــأن التعليم، مستبعدة 
التقليـــدي،  التعليـــم  يعـــود  أن 
مشـــيرة إلـــى مراعـــاة التعليم عن 
اإلجـــراءات  موضـــوع  فـــي  بعـــد 
طـــور  فـــي  وهـــي  واألحـــكام 
المناقشة والحصول على التغذية 

الراجحة.

وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم للمــوارد والخدمــات محمد مبارك جمعــة أن جائحة 
كورونــا ضربــت معظــم نظريــات التقييــم والتي اســتندت لنظريــات واعتبرتها كتبا 
مقدســة في تقييم الطلبة على أشــكاله التشــخيصي والتكويني والمســتمر، فكانت 

الحاجة ملحة إلعادة النظر في تقييم الطلبة وطرائق التدريس.

 وقـــال إنـــه مع قرار التحـــول إلى التعليم 
مـــن  عـــددا  الـــوزارة  وقدمـــت  الرقمـــي، 
يمكـــن  التـــي  والبدائـــل  االختيـــارات 
اســـتخدامها مـــع الطلبـــة الذيـــن يقدرون 
150 ألـــف طالب في القطـــاع الحكومي، 

و80 ألف طالب في القطاع الخاص. 
الفصـــول  تطبيـــق  الـــوزارة  واتجهـــت   
الـــدروس  عبـــر  االفتراضيـــة  المركزيـــة 
المكثفـــة التي غطت كل مقـــررات المواد 
للثالـــث  األساســـية  والمـــواد  الثانويـــة 

اإلعدادي خالل شهرين.

 وأشـــار إلى أن عدد الحصص المباشـــرة 
بلـــع 1162 حصـــة وتم تغطيـــة 92 مادة 
اإلعـــدادي  والثالـــث  للثانويـــة  دراســـية 
بمعـــدل مشـــاركة لطلبة يومـــي بلغ أكثر 
إجمالـــي  أمـــا  مشـــاركة.  ألـــف   32 مـــن 
عـــدد المشـــاركات فقـــد وصـــل 400 ألف 

مشاركة.
وأشـــار أن مـــن التحديـــات كانـــت قصـــر 
الوقت المتاح لالستعداد لالنتقال للتعلم 
اإللكترونـــي، حيـــث اســـتغرق الفريق 10 

أيام إلطالق العملية بأكملها.

جمعة: “كورونا” ضرب معظم نظريات التقييمالمضحكي: لالعتراف بالتعليم عن بعد

زينب العكري

ليلى مال اهلل

النائب عبدالله الذوادي

المتحدثون الرئيسون بالمنتدى

جانب من الندوة



أكــد الرئيــس التنفيــذي لشــركة غولدن غيت، إحدى الشــركات الرائدة في مجــال التطوير العقاري 
فــي البحريــن، وهــو البــرج الســكني األطــول للتملك الحر فــي المملكة، أنــس الكوهجي، أن تســليم 

المشروع سيتم في شهر أبريل 2022. 

وأوضــح أنــه فــي شــهر يوليــو المقبــل ســيتم االنتهاء مــن بنــاء منصة مواقف الســيارات، وســيتم 
تشــييد األعمــدة الرئيســة للمبنى في شــهر أغســطس المقبــل، متوقًعا أن  يعانق بــرج غولدن غيت 

عنان السماء مع نهاية العام الجاري.  فيما يلي نص لقاء أجرته “البالد” مع الكوهجي: 

الكوهجي: تسليم مشروع “غولدن غيت” في أبريل 2022
ــو الــمــقــبــل ــي ــول ــارات ي ــيـ ــسـ ــف الـ ــواقـ ــة مـ ــص ــن ــدود.. وم ــ ــح ــ ــة م ــح ــائ ــج ــر ال ــي ــأث ت
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أمل الحامد

ما نظرتكم للسوق العقارية في الفترة الحالية  «
والمقبلة في ظل الجائحة؟

-  عندمـــا بـــدأ فيـــروس كورونا باالنتشـــار في شـــهر فبراير 
الماضي، كانت نظرتنا األولية بوضع أسوأ االحتماالت بأنه 
لن يكون هنالك مبيعات حتى نهاية العام الجاري، ولم يكن 
هنالـــك مبيعات في شـــهر مارس وأبريل ومايـــو، ولكن في 
شـــهر يونيو الجاري بدأت الســـوق تتحسن، وشـــهدنا تغيًرا 

مع فتح بعض الدول وإنهاء العزل الصحي.
كانـــت لدينـــا نظـــرة أســـوأ لألوضـــاع، ولكـــن الواقـــع أفضل 
ممـــا توقعنا، والبحريـــن بهذه األعمال الجبـــارة التي قامت 
بهـــا الحكومـــة الرشـــيدة، فتمكنا مـــن تخفيف حـــدة األزمة 

بتكاتفنا في جميع المراحل االجتماعية والطبية.
أمـــا من الناحيـــة العقارية، فإننا دائًما نطمـــح في الحصول 
علـــى المزيـــد من الدعـــم عبر برامـــج وغيرهـــا. ونحن على 
درايـــة بـــأن األولويـــة التـــي تســـبق القطـــاع العقـــاري هـــي 
موضوع الصحة، ولكن الشك أن االقتصاد بحاجة إلنعاش 
ودعـــم أكبر من القطـــاع الحكومي على غرار ما تتبعه كثير 
مـــن الـــدول ســـواء كانت من خـــال حزمـــات اقتصادية أو 

غيرها من البرامج.
الشـــك أن االنخفاض في المبيعات سيؤثر على االنخفاض 
في اإليـــرادات واالنخفاض في الطلب والذي ســـوف يؤثر 
علـــى المصاريـــف وبذلـــك يضغط علـــى الشـــركات لتقليص 
العمالـــة لديهـــا. بالنســـبة لنا في غولـــدن غيت، فـــإن األمور 
تسير على ما يرام، خصوًصا أننا وضعنا جميع االحتماالت 
ووضعنـــا خارطة خطط األعمال؛ لذا لم نتأثر بشـــكل كبير، 
إذ تـــم توزيـــع الحوافز على الموظفين خال شـــهري أبريل 
ومايـــو، خصوًصـــا أنـــه تتـــم لدينا عمليـــة التقييم كل ســـتة 

أشهر.
أما بالنسبة لنظرتنا المستقبلية للسوق، فإن فيها إيجابيات 
وسلبيات والسوق به فرص ويجب اغتنامها، ففي األزمات 
تســـنح الفرص، والشـــك أن السوق ســـتكون أصعب، ولكن 
النجاح ســـيكون حليـــف األكفأ واألقـــوى بخططه وفعاليته 
فـــي العملية التطويرية وتعدد أســـاليبه التطويرية، ووضع 
أفـــكار إبداعيـــة. كمـــا أن البقـــاء فـــي الســـوق ســـوف يكون 
لألساســـيات مثـــل العقـــار، أمـــا الكماليـــات، فإنه ســـيضعف 

الطلب عليها كما حدث في األشهر الماضية. 
لذلك نظرتنا المســـتقبلية متفائلـــة بوجود فرص كثيرة في 
السوق، ستتخلص السوق من الشوائب بحيث إن الشركات 
القويـــة ســـتصبح أقـــوى، أمـــا الضعيفة، فإنها ســـتخرج عن 
الســـوق، والبقاء ســـوق يكون لألكفأ، والكفاءة ستكون من 
جميع النواحي التي تشـــمل التعامل مع الزبائن والموردين 
وجميعها ستؤثر على نسبة النجاح، فهي عوامل مشتركة.

كمـــا تتمتع البحرين بميزة فريدة جـــًدا متمثلة في موقعها 
اإلســـتراتيجي، وأتمنى أن يتم االســـتفادة منه، وقد كانت 
المملكة واإلمارات من الدول السباقة في محاربة “كورونا”، 

ولكـــن كأرقـــام، فـــإن نســـبة عمليـــة إجـــراء الفحوصات في 
البحريـــن كبيـــرة قياًســـا بنســـبة التعـــداد الســـكاني وتدني 
نســـبة اإلصابات مقارنة بدول العالم، وهذا يعطي طمأنينة 
للســـوق والمســـتثمرين مـــن خـــارج البحريـــن. وأتمنـــى في 
الفتـــرة المقبلـــة أن يتـــم تقديم دعم للنواحي االســـتثمارية 
عبـــر حلحلة القوانين التـــي أدرجت. نحن نســـاند القوانين 
التـــي تدعم الســـوق وتحافظ على كفاءتهـــا، هذه القوانين 
تعـــزز ثقة المســـتثمرين في الســـوق، ولكننـــا نتمنى تطبيق 
روح القانـــون وليس نـــص القانون، إذ عادة القوانين تدخل 
فـــي عـــدة تفســـيرات من عـــدة أطـــراف وتحـــدث نوعا من 
المعوقات للمستثمرين ليأتوا إلى البحرين، فأتمنى تنقيتها 

وتنقيحها في خدمة الوطن، وهذا أمر مهم جًدا. 
وكذلـــك عامـــل دعـــم القطـــاع المصرفـــي لاقتصاد بشـــكل 
كبيـــر، والبحريـــن شـــهدت الكثير مـــن األزمات ومـــن المهم 
أن يكـــون أحد العوامل الثانيـــة المهمة لاقتصاد هو الدعم 
المصرفي للقطاع خصوًصا القطاع العقاري، وهنالك حاجة 
كبيرة للقطـــاع العقاري، تكمن في الحاجة األساســـية التي 
تســـاعد المطوريـــن، ومنهـــا  الضوابـــط العمليـــة والتجارية 
واألربـــاح كون التاجر يبحث دائًما عـــن أرباح كثيرة، وربما 
تكـــون األرباح القليلة، كما قال الرســـول صلى عليه وســـلم 
فـــي الحديـــث “قليـــل دائم خيـــر من كثيـــر منقطـــع”، وفيها 
ســـد لحاجة الناس ونحن كمطورين يجب أن نتبع الرسالة 
التطويريـــة للمطـــور، وهي أن نعمر األرض ونســـاعد الناس 
وجزء منها لفعل الخير على األرض وتعميرها، فهي رسالة 
أكثر منها تجارة، والمســـقبل لهـــذا النوع من العقارات التي 

تعتبر هي الحاجة األساسية.

يعتبر برج غولدن غيت أعلى برج سكني في البحرين،  «
احتفل في العام الماضي باستكمال عام على البدء 
في تنفيذ المشروع، إلى أين وصلت مراحل تشييده؟ 

- وصلنـــا إلى هـــدف قريب كنا نطمح إليه وهو االنتهاء من 
الهـــدف الثانـــي، وهـــو االنتهاء مـــن منصة المواقـــف. وكان 

الهـــدف األول هـــو وضـــع القواعـــد كـــون المشـــروع أبراجه 
طويلة وهو أطول برج سكني في البحرين؛ لذا فإن القواعد 
مكثفة وعلى أعلى المســـتويات وتتطلب كثيرا من الوقت 
والجهـــد لتحقيـــق الحلـــم ببناء أطـــول برج ســـكني يتكون 
مـــن 53 دوًرا، إضافة إلى برج ثـــاٍن يتكون 45 دوًرا بالقرب 
منه وعلى منصـــة واحدة، وهذا يمثل كثيرا من التحديات 
للبنيـــة التحتية والركائز للمشـــروع. وقـــد تمكنا من تركيب 

أكثر من 800 ركيزة أفقية وعرضية في المشروع. 
كما تم بناء مواقف سيارات وتتكون من 10 طوابق، 3 منها 
تحت األرض، و7 منها فوق األرض؛ بهدف توفير أكبر عدد 
من المواقف. وحرصنا في غولدن غيت أن نكون ســـباقين 
في جميع النواحي، حيث لدينا فائض في المواقف بنسبة 
تقـــدر بنحو 20 % عن الحاجة المطلوبة من قبل القوانين؛ 
ألننـــا نؤمـــن أن المواقـــف تمثـــل حاجـــة أساســـية وإحـــدى 

الميزات المهمة لنجاح المشروع في المستقبل القريب.  
ونحـــن ننتظـــر المرحلـــة الثالثـــة وهـــي االنطاق إلـــى عنان  
الســـماء بتشييد الـ 53 دوًرا. وفي شهر يوليو المقبل سيتم 
االنتهـــاء مـــن بناء المنصة للمواقف. وفي شـــهر أغســـطس 
المقبـــل ســـترتفع األعمـــدة الرئيســـة للمبنـــى وتصـــل عنـــان 
الســـماء، ومع نهاية العام الجاري سوف يعانق البرج سماء 

البحرين.

متى تتوقع االنتهاء من تشييد البرج؟ وهل تأثرت  «
عملية تشييده وإنشائه بتداعيات جائحة كورونا 

)كوفيد19(؟

- تنفيـــذ أعمـــال المشـــروع تســـير وفـــق الجـــدول الزمنـــي 
لتســـليمه في شـــهر أبريل 2022. والتأثيـــرات من الجائحة 
ال نســـتطيع الحكـــم عليها؛ ألننـــا ال نزال فـــي بدايتها، ولكن 
التأثيرات التي جاءتنا خفيفة ونستطيع التغلب عليها في 
المستقبل، وتأثير الجائحة بسيط جًدا وباإلمكان تعويضه 

في العامين المقبلين.
ولألمانـــة يجـــب أن نكـــون صادقيـــن أن العوامـــل المكتملة 

للجائحـــة لم نرها حتى اآلن، والبد أن نلمســـها في الفترات 
المقبلـــة وحتـــى نهايـــة العـــام الجاري ســـيكون لدينـــا رؤية 
أوضـــح عـــن تأثيـــر الجائحـــة علينـــا، ولكن بشـــكل عـــام أنا 
متفاؤل؛ ألنني كنت متوقًعا أســـوأ من هذا بكثير في شـــهر 
فبرايـــر، ونحـــن اآلن فـــي شـــهر يونيـــو، فإن الوضـــع أفضل 
بكثيـــر عن توقعاتنا الســـابقة، فقد بـــدأت المبيعات تنتعش 
فـــي شـــهر يونيـــو الجاري، كمـــا أن الناس بـــدأوا البحث عن 
فرص، وبدأت الســـوق ترجع لطبيعتها، لكن عموما، وضعنا 
فـــي اعتبارنا أن الســـوق لن تعود كالســـابق، ونتوقع تقلص 
المبيعـــات لدينـــا بنســـبة تتـــراوح مـــا بيـــن 20 و30 % فـــي 
األعـــوام المقبلـــة على أســـوا احتمـــال، واالنســـان يجب أن 

يخطط لألسوا ويطمح لألفضل.

ذكرتم في وقت سابق أن المجموعة استخدمت  «
تقنية بناء فريدة من نوعها، هل باإلمكان الحديث 

عنها؟

- غولـــدن غيـــت دائًما منـــذ أن بدأ المشـــروع بمرحلة الحفر 
التـــي كانـــت بعمـــق 3 طوابق اســـتخدمت تقنيـــات حديثة 
فـــي البنـــاء، كمـــا تم اســـتخدام تقنيـــات حديثـــة ومتقدمة 
فـــي التطويـــر في مرحلة تجفيف األرض عـــن الماء بحيث 
أن المـــاء الذي تم اســـتخراجه كان بنقاء يفـــوق المقاييس 
المحـــدد عالمًيا في مرحلة بناء طوابق مواقف الســـيارات، 
إضافة إلى الســـعي إلدماج التقنيات الحديثة واإللكترونية 
في الشـــقق مســـتقبا. وكل ما يتم اســـتخدامه من وسائل 
للتطوير والبناء في هيكلة وتشـــكيل مشروع غولدن غيت 
هـــي فـــي المراكز األولـــى عالمًيا مختلفـــة ومتطورة بحيث 
تضمن الجودة العالية واألسعار المدروسة لكافة الخطوات 

التي توضع في المشروع.

تشييد األعمدة الرئيسة 
للمبنى في شهر أغسطس 

المقبل

أطول برج سكني يتكون من 
53 دوًرا وآخر توأم يحتوي 

45 دوًرا

البحرين تتمتع بميزة فريدة 
متمثلة في موقعها 

اإلستراتيجي

مواقف سيارات تتكون من 
10 طوابق 3 تحت األرض و7 

فوقها

أكدت نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في شركة غولدن غيت، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير 
العقــاري فــي البحريــن، إيمــان المناعي، أن مبيعات الوحدات الســكنية في المشــروع وصلت إلى نســب عالية 
تصــل إلــى 80 %، وهــذا ما مكن المشــروع من الصمود في وجه جائحة فيروس كورونــا )كوفيد 19(. “البالد” 

أجرت حوارا مع المناعي فيما يلي نصه: 

* يعد مشروع غولدن غيت من المشروعات  «
العقارية التي تمتاز بإطاللة مميزة في خليج 

البحرين. إلى أين وصلت مرحلة مبيعات الوحدات 
السكنية؟

- وللـــه الحمد وصلـــت مبيعات الوحدات الســـكنية في 
مشروع غولدن غيت إلى نسبة عالية تصل إلى 80 %، 
وهذا ســـاعد المشـــروع على الصمود فـــي وجه جائحة 
فيـــروس كورونـــا الحالية بســـبب النســـبة الكبيرة التي 
حققناهـــا في العام الماضي، فعلى الرغم من أن نســـبة 
المبيعات في هذا العام قليلة إال أن العمل الذي قام به 
فريـــق غولدن غيت في العام الماضي مكنه من تغطية 
مبيعـــات هـــذا العام، والحمد لله أننا اســـتفدنا من فترة 
الطفـــرة العقاريـــة بشـــكل صحيح، مـــا أدى إلـــى تأمين 

نسبة المبيعات لهذا العام.

واجهت العديد من الشركات والمشروعات  «
في البحرين ودول العالم تداعيات جمة لجائحة 

كورونا )كوفيد 19(، فكيف تمكنت شركة غولدن 
غيت من مواصلة مبيعات الوحدات السكنية 

في وقت الجميع متخوف من االستثمار في 
العقارات؟

- با شـــك أن تداعيات جائحة فيـــروس كورونا كبيرة 

وتأثرت بها شـــركات كثيرة ســـواء الكبرى أو الصغيرة، 
كذلـــك ال نغفـــل أن هنـــاك دوال تأثـــرت بها، لـــذا فإن من 
الطبيعـــي أن تتأثر الشـــركات، ولكننا فـــي غولدن غيت 
تمكنـــا مـــن مواصلـــة مبيعـــات الوحـــدات الســـكنية في 
وقت كان فيه الناس متخوفين من االستثمار العقاري، 
خصوًصـــا أننـــا حرصنـــا علـــى وضـــع الفـــرص العقاريـــة 
والخطط لدخول هذه الســـوق التي يعاني فيها الناس 
ذ، عبر طمأنتهم وتســـهيل دفعاتهم، إذ لجأنا إلى طرق 
كثيرة منها إعطاء مهلة بين وقت تسديد الدفعة والتي 
تليهـــا، تقليل مبلغ الدفعـــة الواحدة بحيث يصل إلى 9 
% فقـــط، وكذلك تقديم أســـعار خاصـــة، لذلك نجد أن 
كمية الشـــقق المتبقية التي لم يتم بيعها قليل، إضافة 
إلـــى إعطاء حلول من ناحية العائد واألرباح والتثقيف 
العقـــاري، واســـتخدمنا وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 
كوني مؤثرة فيها لتثقيف الناس وتقديم االستشارات 

لهم لطمأنتهم وجعلهم يعودون لهذه السوق وبقوة.

برج غولدن غيت يعتبرا صرحا عقاريا ومثاال  «
للمشروعات السكنية المقبلة في البحرين، ما 

المعالم الرئيسة للمشروع والخدمات؟

- برج غولدن غيت ســـيكون صرحا عقاريا ومعلما في 
خليـــج البحرين؛ كونه أعلى برج ســـكني فـــي المنطقة 

زيـــادة مميـــزات  53 دوًرا، ومـــن أجـــل  مـــن  ويتكـــون 
هـــذا المعلم وزيـــادة ثقله وقـــوة في مـــردوده لألموال 
المستثمرة فيه، سعينا على مدى الفترات جميعها على 
تطوير الخدمات لتخدم جميع أفراد العائلة. وســـيضم 
المشروع أكبر بركة سباحة على البحر وامتدادها كبير، 
ومســـبحا لألطفال، وناديا رياضيا )جيم( خارجيا مطا 

على البحر ويحوي جميع الخدمات، وغالبية الخدمات 
داخلية وخارجية مثل حائط التســـلق، كما لدينا ملعب 
لمختلـــف الرياضـــات بمقاييـــس عالمية. وكذلـــك لدينا 
ممشـــى وجلسات خارجية للباربيكيو، ومصلى للرجال 

والنساء.
وأيًضـــا لدينـــا قســـم للنســـاء المحجبـــات يضـــم بركـــة 
ســـباحة داخليـــة، وقســـم أللعـــاب األطفـــال وجاكـــوزي 

ونادي رياضي صحي.
والمشـــروع يضـــم خدمـــات متميزة، إضافـــة إلى صالة 
متعـــددة  األعمـــال وصالـــة  للســـينما ومكتبـــة ومركـــز 
االســـتخدامات والمحـــات التي توفـــر الخدمات التي 
يحتـــاج إليهـــا القاطنـــون بشـــكل يومـــي، منهـــا مطعم، 
صالون، وسوبرماركت وغيرها من الخدمات الداخلية، 
حيث يوجد قرابة 27 خدمة وأكثر. أما خارج المشروع 
فإنـــه من ضمن منظومة ترفيهية فـــي خليج البحرين، 
منهـــا ركـــوب القارب للتنقـــل بحرا عبر القنـــاة والذهاب 
ألرقى المطاعم والمقاهـــي العالمية وكذلك التنقل إلى 
مجمع االفنيوز وفندق الفورســـيزن والشـــاطئ، وأيًضا 
منطقـــة ذا ووك التـــي تحـــوي ألعاًبا لألطفال وممشـــى 
خارجيـــا في خليـــج البحرين، لذا فإن وســـائل الترفيه 
ليست في غولدن غيت فحسب ولكن من حوله كذلك. 

هل باإلمكان الحديث عن مشتري الوحدات  «
السكنية وما جنسياتهم؟

- الجنســـيات في المشروع كثيرة، أكثر من 19 جنسية 
مختلفة.

80 % مبيعات الوحدات السكنية في “غولدن غيت”
ــد ــ ــرائ ــ ال ــاري  ــ ــق ــ ــع ــ ال بـــالـــمـــشـــروع  ــر  ــم ــث ــت ــس ت ــة  ــف ــل ــت ــخ م ــة  ــي ــس ــن ج  19

أمل الحامد

إيمان المناعي

أنس الكوهجي



 أكــد وكيــل وزارة الصحــة عضــو الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيروس 
كورونــا )كوفيــد 19( وليــد المانــع أن اجتيــاز تحــدي فيــروس كورونــا بنجــاح 
يتطلــب التــزام الفــرد بمســؤوليته واتباعه اإلجــراءات االحترازيــة والتدابير 
الوقائيــة، منّوًها باســتمرار جهــود كافة أعضاء فريق البحرين كٌل في موقعه 
لتحقيق هدف واحد وهو الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين 

في مملكة البحرين.

وســـامة  صحـــة  إن  المانـــع  وقـــال   
العاملين في الصفوف األولى وجميع 
الطواقـــم الطبيـــة أولوية لـــدى وزارة 
الصحـــة فهم خـــط الدفـــاع األول في 
التصـــدي للفيـــروس، موّجًهـــا لهم بالغ 
جهودهـــم  لكافـــة  والعرفـــان  الشـــكر 
أو  ملـــل  دون  نهـــار  ليـــل  المســـتمرة 
كلـــل لضمـــان صحـــة الجميـــع، مجدًدا 
الدعوة بضـــرورة االلتزام بمســـؤولية 
لحمايـــة أبطالنـــا في الصـــف األمامي 
فهـــذا أقل مـــا يمكن تقديمـــه في هذا 
الظرف االســـتثنائي. جاء ذلك، خال 
المؤتمر الصحفـــي الذي عقده الفريق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد 19( ظهـــر اليـــوم فـــي مركـــز 
ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب 
بالمستشـــفى العســـكري للحديث عن 

آخر مستجدات فيروس كورونا. 
المهـــم  مـــن  أنـــه  المانـــع  وأوضـــح   
مكافحـــة العدوى في مجـــال الرعاية 
الصحية عبر تحقيـــق أقصى درجات 
الســـامة واألمـــن بتوفيـــر بيئـــة عمل 
آمنـــة للعامليـــن في القطـــاع الصحي، 
ملتزمـــة  الصحـــة  وزارة  أن  مؤكـــًدا 
بتطبيـــق التوصيـــات العالمية للوقاية 
مـــن األمراض المعديـــة من خال رفع 
مســـتوى التـــزام العامليـــن الصحيين 
بتطبيق اشـــتراطات مكافحة العدوى 
العـــدوى  نســـبة  خفـــض  أجـــل  مـــن 
الصحيـــة.  المنشـــآت  فـــي  المكتســـبة 
مســـتمر  العمـــل  أن  المانـــع  وأضـــاف 
علـــى رفع معايير الســـامة في مجال 
المعديـــة  األمـــراض  مـــن  الوقايـــة 
الصحيـــة  المراكـــز  داخـــل  والوبائيـــة 
والمستشـــفيات الحكوميـــة، وأهميـــة 
بشـــكل  الصحييـــن  العامليـــن  التـــزام 
دوري بقواعد مكافحـــة العدوى التي 
أصدرتها منظمة الصحة العالمية بهذا 
الخصوص، مع إطاع جميع العاملين 
الوبائـــي  الوضـــع  علـــى  الصحييـــن 

ا.  ا ومحليًّ ا وإقليميًّ للمرض عالميًّ
اتخـــاذ  تـــم  أنـــه  إلـــى  المانـــع  وأشـــار 
إجراءات وقائية عبر تنفيذ إجراءات 
هندســـية تتعلق بسامة أماكن العمل 
مثـــل توفير مدخـــل منفصل للعاملين 
الصحييـــن ومرافـــق صحيـــة منفصلة 
وغـــرف منفصلة، كما تـــم توفير كافة 
أدوات الحمايـــة والوقاية الشـــخصية 
لضمـــان حصولهم علـــى أعلى درجات 
الحمايـــة لمنـــع وصول الفيـــروس من 
القائمـــة،  بالحـــاالت  االتصـــال  خـــال 
إضافـــة إلـــى نشـــر األدلـــة اإلرشـــادية 
ومتطلباتـــه  العمـــل  مواقـــع  بحســـب 
للتعامـــل مع الحاالت التي تتردد على 

المرافق الصحية. 

دورات  تخصيـــص  تـــم  بأنـــه  ونـــّوه   
وســـائل  علـــى  التدريـــب  وبرامـــج 
ومعايير مكافحة العـــدوى التي تزيد 
مـــن كفـــاءة العمل وتســـهم في توفير 
أعلـــى معايير الحمايـــة من الفيروس، 
العامليـــن  كافـــة  توجيـــه  يتـــم  كمـــا 
الصحييـــن باالســـتمرار فـــي عمليـــات 
التنظيف والتطهير والتعقيم المستمر 
حفاًظـــا على ســـامتهم وســـامة من 

حولهم.
 وقال المانع إننا ال نغفل عن التأكد من 
ســـامة جميع العاملين عبـــر مواصلة 
المختبريـــة  الفحوصـــات  إجـــراء 
الدوريـــة لهـــم وضمـــان عـــدم انتقـــال 
الفيروس بين الموظفين العاملين في 
مكان واحد فـــي حال إصابة أحدهم، 
وفـــي حال ظهـــور حاالت مشـــتبه بها 
بين الصفوف العاملة يتم فوًرا عزلهم 
واتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة لضمان 

عدم انتقال الفيروس.
 وحول نســـب المتعافيـــن والوفيات، 
أوضح المانع أن نســـبة المتعافين من 
إجمالي الحاالت القائمة بلغت 74.66 
%، فـــي حيـــن بلغـــت نســـبة الوفيات 

0.29 % من الحاالت القائمة.
 وتطـــّرق المانـــع إلـــى إجمالـــي أعداد 
اإلشـــغال في مراكـــز العـــزل والعاج، 
حيث أشار إلى أن الطاقة االستيعابية 
 8303 تبلـــغ  والعـــاج  العـــزل  لمراكـــز 
أســـرة، اإلشـــغال منهـــا 3811 ســـريًرا، 
كمـــا أن 1734 مـــن الحـــاالت القائمـــة 
تـــم تطبيـــق العـــزل الصحـــي المنزلي 
االختيـــاري عليها، وذلـــك لعدم ظهور 
األعراض عليها وتطابقها مع الشروط 

المحددة لهذا النوع من العزل. 

 من جانبـــه، أكد استشـــاري األمراض 
العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  وعضـــو 
لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف 
الجهـــود  كافـــة  مواصلـــة  القحطانـــي 
الوطنيـــة لضمـــان الحفاظ على صحة 
وســـامة الجميـــع، منّوًها بـــأن تعاون 
بشـــكل  يســـهم  وتكاتفهـــم  الجميـــع 
كبيـــر في إنجاح ســـير كافـــة الخطط 

والعمليات الموضوعة. 
عـــن  للحديـــث  القحطانـــي  وتطـــّرق   
مـــن  اتباعهـــا  الواجـــب  التعليمـــات 
قبـــل الحـــاالت التـــي ظهـــرت نتائجها 
ظهـــور  فبعـــد  إيجابيـــة،  المختبريـــة 
نتيجة الفحص اإليجابية فإنه سيتم 
التواصـــل مع الحالة خال 48 ســـاعة 
مـــن قبل ممثـــل وزارة الصحـــة، وفي 
حال لم يتم التواصل خال 48 ساعة 

يرجـــى االتصـــال بالرقـــم 444. ونـــّوه 
القحطانـــي بضرورة تجنـــب مخالطة 
اآلخريـــن وقيـــام الحالة بعزل نفســـها 
المعتمـــدة  التعليمـــات  حســـب  فـــوًرا 
وعـــدم مخالطة اآلخريـــن والعزل في 
غرفـــة معينـــة واســـتخدم دورة مياه 
منفصلـــة، وعنـــد الضـــرورة القصـــوى 
لمخالطة اآلخرين يجب ارتداء قناع 
الوجـــه والقفازات وترك أكبر مســـافة 

ممكنة عن اآلخرين. 
 وشـــّدد القحطانـــي علـــى أهمية عدم 
األدوات  القائمـــة  الحالـــة  مشـــاركة 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الشـــخصية  المنزليـــة 
والمناشـــف  واألكـــواب  األطبـــاق 
آخريـــن،  أشـــخاص  مـــع  والمفـــارش 
وتغطيـــة الفم عند الســـعال والعطس 
بمنديـــل والتأكـــد مـــن التخلـــص مـــن 
ســـلة  فـــي  المســـتخدمة  المناديـــل 

مهمـــات مغلقـــة مـــع غســـل اليديـــن 
بانتظـــام بالمـــاء والصابـــون لمـــدة 20 
ثانية على األقل، وضرورة تخصيص 
ســـلة مهمـــات محـــددة، والتأكـــد من 
اســـتخدام أكيـــاس مزدوجـــة لمنع أي 

تسرب.
 وأشـــار القحطانـــي إلى أنـــه في حال 
ظهـــور األعـــراض التاليـــة كالحمى أو 
الســـعال أو ضيـــق فـــي التنفس خال 
14 يوًمـــا التالية يجـــب االتصال فوًرا 
بالخـــط الســـاخن 444 وطلب الرعاية 
الطبيـــة، مع ضرورة إبـــاغ جميع من 
تمت مخالطتهم بأهمية قيامهم بعزل 
أنفســـهم أيًضا حيث ســـيتم التواصل 
معهم إلجراء الفحص المختبري لهم. 
استشـــارية  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن   
األمراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق 

كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيد19-( جميلة السلمان أن وزارة 
الصحة تواصل توسيع نطاق وأعداد 
الفحوصات اليوميـــة للوصول المبكر 
للحـــاالت القائمـــة، حيـــث إن ســـرعة 
الوصـــول لهـــذه الحـــاالت يســـهم فـــي 
ســـرعة العمل على عاج مـــن يحتاج 
منهـــا للعـــاج بما يســـهم بالتعافي في 
وقت أســـرع، منوهًة إلـــى أن إجمالي 
الفحوصـــات المختبريـــة وصـــل إلـــى 

أكثر من 494 ألف فحص مختبري. 
الوضـــع  الســـلمان  اســـتعرضت  كمـــا   
الصحـــي للحـــاالت القائمـــة بفيـــروس 
كورونا )كوفيد 19(، حيث وصل عدد 
الحـــاالت القائمة التي يتطلب وضعها 
الصحي تلقي العاج 117حالة قائمة، 
منهـــا 36 حالـــة تحت العنايـــة، كما أن 
مـــن  5508 حـــاالت وضعهـــا مســـتقر 
العدد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي 
بلـــغ 5544 حالـــة قائمة، فـــي حين تم 
تعافـــي 17450 حالـــة وخروجهـــا من 

مراكز العزل والعاج. 
 ونّوهـــت الســـلمان بضـــرورة مواصلة 
االلتـــزام بمعايير التباعـــد االجتماعي 
وتجنب التجمعات العائلية، وإلزامية 
ارتـــداء الكمامـــات خـــارج المنزل في 
كل األماكـــن واألوقـــات ما عـــدا أثناء 
قيـــادة الســـيارة، وارتدائهـــا أيًضا عند 
ممارســـة رياضـــة المشـــي واســـتثناء 
ا  الرياضـــات التـــي تتطلب جهـــًدا بدنيًّ
والســـباحة  الجـــري  مثـــل  شـــديًدا 
وركوب الدراجات الهوائية. وأضافت 
أنـــه من المهـــم ارتـــداء الكمامات عند 
أمـــراض  لديهـــم  أشـــخاص  مقابلـــة 
وظـــروف صحيـــة كامنة أو مـــن كبار 
الســـن المعرضيـــن أكثـــر للخطر داخل 
مؤكـــدة  الواحـــدة،  األســـرة  إطـــار 
ضرورة االســـتمرار في االلتزام بغسل 
اليدين بالماء والصابون جيًدا بشـــكل 
دوري، مـــع الحـــرص علـــى اســـتخدام 
معقـــم اليديـــن. وأشـــارت إلـــى أهمية 
تنظيف األســـطح واألشياء التي يتم 
اســـتخدامها بشـــكل متكرر وتعقيمها 
جيـــًدا بصـــورة دورية، وتغطيـــة الفم 
عند الســـعال، والتخلص من المناديل 
الصحيحـــة،  بالطريقـــة  المســـتخدمة 
وتجنـــب لمس أي شـــخص يعاني من 
الحمى أو الســـعال، وفي حال ظهرت 
عليـــه  شـــخص  أي  علـــى  األعـــراض 
االتصال علـــى 444 واتباع التعليمات 
التي ســـوف تعطى إليه، مشددة على 
عدم التهاون بالقـــرارات الصادرة من 
الجهات المعنية من أجل حفظ صحة 

وسامة الجميع.

المنامة - بنا
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المانع لـ “^”: البحرين سباقة في شراء لقاح “أكسفورد”
أكد وكيل وزارة الصحة وليد المانع، في رده على سؤال لـ “البالد” بشأن خطة الحكومة البحرينية لشراء اللقاح 
الجديد لفيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(، الذي تنتجه جامعة أكسفورد البريطانية ويتوقع أن يكون جاهزا 
لالستخدام في أوائل سبتمبر المقبل، واالجراءات التي تم اتخاذها لشراء اللقاح لحد آالن، وكم ستكلف فاتورة 
هــذا اللقــاح الحكومــة البحرينيــة، أن لقاح جامعة اكســفورد مازال تحــت التجربة، ومن المتوقــع أن يكون جاهزا 
خــالل شــهر ســبتمبر المقبــل، موضحــا أن البحريــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي عقــدت اتفاقا لحجــز اللقاح، 
موضحــا أن هنــاك تنســيقا مــع دول مجلــس التعاون لحجز كمية كبيــرة من اللقاح في الفتــرة المقبلة بعد اعتماده 

لتوزيعه لالستخدام.

وشـــدد علـــى أن البحريـــن ســـتكون 
ســـباقة فـــي حجـــز كميـــات كبيـــرة 
منـــه لاســـتخدام وكما كانـــت دوما 
الســـباقة فـــي كثير مـــن اإلجراءات 
االحترازيـــة والوقائيـــة فـــي الفترة 
الماضيـــة، مطمئنـــا كل المواطنيـــن 
الكميـــة  كل  بتوفيـــر  والمقيميـــن 
المطلوبـــة مـــن هـــذا اللقاح، مشـــيرا 
إلـــى أن الكلفة “المادية” الزالت غير 
معروفة لحد اآلن، ولكن اإلجراءات 
لتوفيـــر الكمية المطلوبـــة والكبيرة 
قبـــل طرحهـــا قد تمـــت، وســـيكون 

اللقاح عند طرحه في البحرين.
وفـــي ذات الســـياق أكـــد المانـــع أن 
الحيـــاة طبيعيـــة فـــي البحرين، مع 
االحترازيـــة  االجـــراءات  فـــرض 
منـــع  يوجـــد  ال  وأنـــه  والوقائيـــة، 
للتجـــول أو توقـــف لألعمـــال، الفتا 
الـــى وجـــود معاييـــر واشـــتراطات 
الكامـــل  االنفتـــاح  شـــروط  تحـــدد 
ومنهـــا الطاقـــة االســـتيعابية وعدد 
الحـــاالت، والفحوصـــات المختبرية 
والتزام الناس بااللتزامات الوقائية 
الفتـــرة  أن  موضحـــا  والصحيـــة، 

الحالية والســـابقة شـــهدت تخفيف 
متمنيـــا  اإلجـــراءات،  مـــن  العديـــد 
العودة الكاملة للحياة في البحرين 

في أقرب وقت.
وأشـــار المانـــع في رده على ســـؤال 
بشـــأن االتصال برقم 444، أن هناك 
ضغطـــا كبيـــرا علـــى الرقـــم، مبينـــا 
أنهم يتلقون استفســـارات ليس لها 
عاقة بالفيروس، مردفا أن تطويرا 
مستمرا يشهده الرقم وآليات عمله، 
المتعـــددة  الخيـــارات  اآلن  ومنهـــا 
التـــي أضيفت أخيـــرا، والعمل على 

الـــردود، ولتفـــادي  زيـــادة خطـــوط 
إشـــير  األســـئلة،  وتكـــرار  الضغـــط 
إلـــى أن المعلومـــات موجـــودة على 
موقـــع الصحـــة أو تطبيـــق “مجتمع 
واعي” وعلى صفحة الوزارة، لذلك 
مـــن الممكـــن االطاع عليهـــا مؤكدا 
جهوزية المراكز الصحية والطوارئ 
مـــن  تعانـــي  أو  طارئـــة  حالـــة  ألي 
أعراض كورونا كضيق النفس وألم 
الصدر والتـــي التحتـــاج االتصال بـ 
444، وإنمـــا التوجـــه ألقـــرب مركـــز 

صحي.
من جانبه، أكد استشـــاري األمراض 
العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
وعضـــو الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا المقـــدم طبيـــب 
علـــى  رده  فـــي  القحطانـــي  منـــاف 
ســـؤال بشـــأن الزيـــادة فـــي أعـــداد 
معرفـــة  وكيفيـــة  المخالطيـــن، 
المخالطـــة، أن هنـــاك فريقا مختصا 
المخالطيـــن ويصنـــف  ملـــف  يديـــر 
الحـــاالت حســـب األولويـــة، إذ يتم 
التعامـــل مع الحالـــة األخطر فاألقل 
هنـــاك  أن  الـــى  مشـــيرا  خطـــورة، 
تعريفات واضحة للتعامل المباشر، 
بحيـــث يتـــم التعامـــل بســـرعة مـــع 
بحالـــة  مقارنـــة  الخطيـــرة  الحالـــة 
المخالطـــة العاديـــة، داعيـــا إلـــى أنه 
يجـــب أخـــذ االحتـــرازات المطلوبة 
هاجـــس  لديـــه  شـــخص  أي  عنـــد 

بشـــأن االصابـــة بالمـــرض من خال 
المخالطـــة، من خـــال التواصل مع 
444، والعزل لمدة 14 يوما، واتباع 

التوصيات المطلوبة.
مـــن جهـــة أخـــرى، أوضحـــت عضو 
الفريـــق الوطنـــي لمكافحة فيروس 
استشـــاري   ،”19 “كوفيـــد  كورونـــا 
مجمـــع  فـــي  المعديـــة  األمـــراض 
الســـلمانية الطبـــي جميلة الســـلمان 
أنه ســـيتم اســـتخدام دواء “ديكسا 
حيـــث  البحريـــن،  فـــي  ميثـــازون” 
أثبت نتائج فعالة في عاج حاالت 
المصابيـــن بكورونـــا فـــي بريطانيا، 
وهـــو مـــن األدويـــة القديمـــة التـــي 
تســـتخدم لعاج االلتهابـــات عموما 
أنـــه  الـــى  باإلضافـــة  الجســـم،  فـــي 
واســـعة  فـــي مجموعـــة  يســـتخدم 
مـــن الحـــاالت المرضيـــة مثـــل الربو 

والحساسية واألمراض الجلدية.

استخدام “ديكسا 
ميثازون” ضمن 

البرتوكول العالجي 
لمرضى “كوفيد 

”١٩

المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( ظهر أمس

بدور المالكي



6 سنوات لم تسع “التخطيط” لتصنيف 30 بيتا في باربار
ــة ــق ــط ــن ــم ــة تـــصـــنـــيـــف ال ــ ــرع ــ ــس الــــــــــــوزراء س ــ ــي ــ األهـــــالـــــي يــــنــــاشــــدون ســـمـــو رئ

لعـــل الوقت لـــن يســـعف األبناء لنحـــت ذكرياتهم 
على جدران غرفهم الخاصة في بيت العائلة، بعد 
أن أصبـــح حلما بعيد المنال؛ نتيجة غياب الخطة 

الواضحة لدى هيئة التخطيط.
أكثر مـــن 6 أعوام مضت على شـــرائهم عقاراتهم 
الواقعـــة فـــي قلـــب القريـــة القديمـــة، وكان األمل 
والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  تنتهـــي  أن  حينهـــا 
العمرانـــي مـــن تخطيـــط المنطقـــة غيـــر المصنفة 
في غضون 6 أشـــهر على األكثر، حسب تقديرات 
ذلـــك  فـــي  العقـــارات  لمشـــتري  الهيئـــة  موظفـــي 

الوقت.
ما كان مالك العقارات الموزعة على 3 مخططات، 
وتضم نحو 30 أرضا يعلمون حينها أن 6 أشهر من 
االنتظـــار قد تتحول إلى 6 ســـنوات، بل ربما أكثر 
من ذلك، في ظل غياب الخطة الزمنية الواضحة 

لموعد إتمام إجراءات تصنيف المخطط، وتعقيد 
اإلجـــراءات إلـــى حـــد ال يطـــاق احتمالـــه؛ إلنهـــاء 
معانـــاة األهالي الذيـــن ضحوا بكل ما يملكون من 
أمـــوال من أجـــل أن يؤمنوا لعائالتهم االســـتقرار 

والسكينة.
منذ العام 2015 وحتى اليوم، لم يتغير رد الهيئة 
علـــى مالك األراضـــي الذين يراجعونها باســـتمرار 
طـــوال هـــذه الفتـــرة، فضـــال عـــن ردودهـــا علـــى 

استفسارات الممثل البلدي للمنطقة.
ففـــي نوفمبر 2015  صدر خطاب عن مدير إدارة 
تخطيـــط المـــدن والقـــرى بشـــأن أحـــد العقـــارات 
بالمخطـــط الواقع بمجمع 518 بقريـــة باربار، ذكر 
فيـــه أن “العقار واقع ضمـــن منطقة غير مخططة 

)UP( حسب خرائط التصنيف المعتمدة”.
ولفت إلى أن “العقار ناتج عن تقسيم لهيئة الفرز 
وغيـــر ناتج عـــن تصنيف معتمد من قبـــل اإلدارة 

العامة للتخطيط العمراني”.

وبيـــن أن “تخطيـــط المنطقة مـــدرج على جدول 
بالوضعيـــة  موافاتهـــم  وســـيتم  اإلدارة،  أعمـــال 
الجديـــدة فـــور الحصول علـــى جميـــع الموافقات 

الرسمية واعتماد المخطط التفصيلي”.
يمر عامان على ذلـــك الخطاب، ويأتي الرد اآلخر 
من مدير عام التخطيط العمراني الســـابق الشيخ 
حمـــد بن محمـــد آل خليفـــة على طلـــب المجلس 
البلـــدي الشـــمالي ليؤكـــد فيـــه أن أحـــد العقـــارات 
مازالـــت تقع ضمن المناطـــق غير المصنفة، والذي 
تقـــوم اإلدارة حينهـــا بإعداد المخطـــط التفصيلي 

لتلك المنطقة.
وبيـــن أنه ســـيتم موافـــاة مالك العقـــار بالوضعية 
الجديدة للعقار والتصنيف المعتمد فور الحصول 
علـــى الحصـــول على جميـــع الموافقات الرســـمية 
وفـــق  للمنطقـــة  التفصيلـــي  المخطـــط  واعتمـــاد 

اإلجراءات المتبعة في هذا الشأن.
األهالي بثوا شـــكواهم هذه عبر “البالد” وناشدوا 

فيها رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة بتوجيـــه المعنيين 
في هيئـــة التخطيط والتطوير العمراني لســـرعة 
االســـتجابة لطلبهم بتخطيط المنطقة وتصنيفها؛ 
إلنهـــاء معاناتهـــم التي دامت لســـنوات عدة دون 

بارقة أمل.
ولفتـــوا إلـــى أنه لـــم يعـــد لديهم أي حلـــول أخرى 
للحصـــول علـــى الســـكن الالئـــق بهـــم ســـوى عبـــر 
تصنيـــف المنطقـــة؛ مـــن أجـــل الســـماح لهـــم فـــي 
الشـــروع في بناء مســـاكنهم، الســـيما بعد سقوط 
حقهم في االستفادة من الخدمات اإلسكانية بعد 

امتالكهم العقارات.
وبينـــوا أن موقـــع المخطـــط متوســـط لبيوتـــات 
القريـــة القديمـــة، وهـــو مـــا يعـــد عامـــال إيجابيـــا 
لتســـهيل عملية توصيل الخدمات، وسرعة إنجاز 
المخطـــط، بدال من تأجيل هـــذا المخطط الصغير 

نسخة من خطاب المدير العام للتخطيط العمراني السابقلسنوات.
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سيدعلي المحافظة

مروة خميس

سيدعلي المحافظة

أصـــدرت وزارة الصحـــة تعيًما يلزم 
فيـــه جميـــع زوار مجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي والطب النفســـي بـــأن تكون 
أيـــام   3 خـــالل  للمرضـــى  الزيـــارة 
فقـــط وهي يـــوم اإلثنيـــن واألربعاء 
والجمعـــة من الســـاعة 5 مســـاء إلى 

7 مساًء.

إدارة  مـــن  الصـــادر  التعميـــم  ونـــّوه 
والمـــوارد  اإلداريـــة  الخدمـــات 
والـــذي  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
حصلـــت “البـــالد” علـــى نســـخة منه 
بـــأن ال يكـــون عـــدد الـــزوار أكثر من 
شـــخصين من أفراد أسرة المريض، 
سياســـات  مـــع  تماشـــًيا  وذلـــك 
مـــن  والحـــد  الوقايـــة  وإجـــراءات 

انتشار فيروس كورونا المستجد.

زائران لكل مريض

عبر رئيـــس مجلس بلـــدي المحرق 
اســـتيائه  عـــن  المرباطـــي  غـــازي 
الشـــديد من تأخر وزارة المالية في 
توقيع عقود تنظيف مبنى البلدية، 
األمـــر الـــذي أدى إلـــى بقـــاء المبنى 

دون عمال نظافة ألكثر من شهر.
تتحمـــل  الماليـــة  “وزارة  إن  وقـــال 
بلديـــة  مبنـــى  وضـــع  مســـؤولية 
المحـــرق بموظفيه ومراجعيه ٔامام 
بســـبب  وبيئيـــة  صحيـــة  مخاطـــر 
المبنـــى،  تنظيـــف  عقـــود  عرقلـــة 
السيما خالل فترة انتشار فيروس 
كورونـــا )كوفيد 19(، والتي تتطلب 
النظافـــة  مســـتوى  فـــي  التشـــديد 

والتعقيم”.
وذكـــر أن الوزارة طلبـــت في وقت 
ســـابق خفض عـــدد عمـــال النظافة 
عمـــال،   6 إلـــى  عامـــل   12 مـــن 
واســـتجابت البلديـــة لهـــذا الطلب، 
إال أن عرقلة الوزارة عملية إمضاء 
إفـــراغ  إلـــى  أدى  النظافـــة  عقـــود 
البلديـــة من عمـــال النظافة بشـــكل 

كامل منذ أكثر من شهر.
وأشـــار إلـــى أن الوضـــع فـــي مبنـــى 
البلدية يزداد سوءًا، إذ إنه ال يوجد 
مـــن ينظف ويعقـــم مرافـــق المبنى 
المكـــون من ثالثـــة أدوار، بدءا من 
المرافق الصحيـــة التي تحتاج إلى 
العنايـــة على مدار الســـاعة، وصوالً 

والتـــي  الموظفيـــن،  مكاتـــب  إلـــى 
تتطلـــب عمليات المســـح والتعقيم 
وهـــو ما ال يتوفـــر عليه الموظفون، 
انتهـــاًء بصالة المراجعين واألبواب 
والساللم والمصاعد التي تعد بيئة 

خصبة النتشار الفيروس.
ولفـــت إلى فشـــل جميـــع محاوالته 
للتواصل مع مســـؤولي الوزارة؛ من 
أجـــل العمل على تســـريع إجراءات 
إمضـــاء عقـــود النظافـــة الجديـــدة، 
العـــام  والمقـــدرة حســـب ميزانيـــة 

2020 بمبلغ 20 ألفا و193 دينارا.
وتساءل عن أسباب تأخير إمضاء 
العقد حتى منتصف العام، ومشددا 
علـــى أهميـــة عـــدم المســـاس بهـــذا 
النفقـــات؛  خفـــض  لدواعـــي  البنـــد 
نظرا الرتباطـــه بالجوانب الصحية 
والبيئيـــة، وهـــي أمـــور غيـــر قابلـــة 

للتعويض.

بلدية المحرق بال منظفين للشهر الثاني

مجلس العاصمة يفرض رسوما على منشآت تصل إلى ألف دينار
ـــررة ـــر مب ـــاف غي ـــوم 6 أضع ـــادة الرس ـــكال: زي ـــادة.. الن ـــمح بالزي ـــروف ال تس ـــدان: الظ حمي

وافق مجلـــس أمانـــة العاصمة على 
نصـــوص  بعـــض  تعديـــل  مقتـــرح 
مـــن  الســـادس  الفصـــل  وأحـــكام 
الالئحة التنفيذيـــة لقانون البلديات 
والقرار الوزاري لسنة 2005، لتعديل 
فئات الرســـوم البلدية على المواقع 
الســـكنية والتجاريـــة بما يتالءم مع 
ما استجد عليها من تعديالت ونوع 

األنشطة.
وحددت في المادة 50 من الرســـوم 
البلديـــة علـــى المبانـــي التـــي تؤجـــر 
بواقـــع  )الخانـــات(  الغـــرف  بنظـــام 
رســـم بلـــدي قـــدره 5 دنانير شـــهريًا 
عـــن كل غرفة ســـواء كانت شـــاغرة 
القيمـــة  كانـــت  أيـــا  أو  مشـــغولة  أو 
اإليجارية في عقد اإليجار ويتحمل 
جميـــع  فـــي  الرســـم  هـــذا  المالـــك 
الحـــاالت، فيمـــا بالجـــدول المرافـــق 
للقرار الوزاري يتم احتســـاب رسوم 
التـــي تؤجـــر  المبانـــي  بلديـــة علـــى 
بنظـــام الخانـــات بواقـــع رســـم بلدي 

ثابت مقداره 30 دينارا.
الماليـــة  اللجنـــة  رئيســـة  وبينـــت 
والقانونيـــة خلـــود القطان أنه يجب 
تحديث األحكام المتعلقة بالرســـوم 
البلدية لتتواكب مع العصر الحديث، 
إذ إن فئـــات الرســـوم الحالية مضى 

عليها فترة طويلة دون تعديل.
وقالت المدير العام ألمانة العاصمة 
شـــوقية حميدان: “يجب أال نرفض 
التجـــار حاليـــًا فـــي  الرســـوم علـــى 
الظـــروف الحاليـــة، إذ كان التوجـــه 
أن  فيجـــب  الظـــروف،  هـــذه  قبـــل 
يكون هناك تحليل أكثر للرسومات 

البلدية”. 
أمانـــة  مجلـــس  عضـــو  وتســـاءلت 
العاصمة مها آل شهاب عن الرسوم 
األنشـــطة  ذات  للمـــزارع  البلديـــة 
المـــزارع  أن  ذكـــرت  إذ  التجاريـــة، 
تقوم ببيـــع الروب واأللبان وغيرها، 
فهل لديها ترخيص تجاري أو يرفق 

لها رسوم بلدية؟ 
ولفتـــت إلـــى أننـــا كخدمـــات بلدية 
أعتقد أن اإلنتـــاج الزراعي تحديدًا 
بإعطاء الخبـــراء خدمتهم باقتراح 
الرســـوم، فالبـــد أن نكـــون حنونين 

وأكثر رأفة على القطاع الزراعي.
وعقبـــت العضو خلود القطان: نحن 
مع دعم المزارع البحريني من األلف 
إلـــى الياء وهذا القرار اســـتغرق 15 
ســـنة لتغييره. حديثنا اليوم يخص 
الكبيـــرة،  التجاريـــة  المشـــروعات 
لماذا نغلق على أنفسنا في حين أن 
هنـــاك مـــزارع تصـــدر 200 إلى 300 
ألف دينار قيمـــة منتوجاتها، فلماذا 
ال تقـــوم بدفـــع 1000 دينار رســـوما 

بلدية؟

ودعت عضو مجلس أمانة العاصمة 
هدى ســـلطان أن يتم وضع التقدير 
علـــى حســـب نوع النشـــاط حســـب 

إنتاجه ودخله.
فيمـــا أشـــار العضـــو محمـــد هنـــدي 
إلـــى أن ال يوجـــد ما يســـمى بمزارع 
تجارية وأخرى ال، إنما هناك مزارع 
منتجة ومزارع غير منتجة، فيجب 
أن يتـــم دارســـة الرســـوم البلديـــة، 
فهنـــاك مـــزارع موســـمية ال تنتـــج، 
فيجـــب أال نعامـــل المـــزارع معاملة 
التجاريـــة،  كالمنشـــآت  الرســـوم 

وأعتقد أن الرسوم جدًا عالية.
النـــكال  العضـــو عبدالواحـــد  وبيـــن 
أن هنـــاك دعمـــا للمـــزارع البحريني 
باألســـاس، وأنـــه برفـــع الرســـم فـــي 

القطـــاع كأننـــا نســـير عكـــس التيار، 
وتساءل: لماذا ال يجب أن نزيد من 
الرســـوم البلديـــة 6 أضعاف في 15 

سنة؟
وقالـــت نائـــب رئيس مجلـــس أمانة 
العاصمـــة عزيزة كمال: “نحن لســـنا 
ورســـوما  ضرائـــب  تفـــرض  جهـــة 
بلديـــة، وإنما جهة توفـــر الخدمات، 
فـــال يجـــب أن نعتمـــد علـــى دخـــل 
المـــكان وأعتقـــد أن الرســـوم غيـــر 

مناسبة.
كمـــا وافق مجلـــس أمانـــة العاصمة 
لجنـــة  مـــن  المعـــد  المقتـــرح  علـــى 
األمن والســـالمة والحماية الخاص 
بتطبيق اشتراطات األمن والسالمة 
والحماية في أعمال الهدم أو البناء 
أو الترميم في المباني والمنشـــآت، 
علـــى أن تنـــدرج هذه االشـــتراطات 
ضمـــن الدليل الموحد الشـــتراطات 

تراخيص البناء.
الفنيـــة  اللجنـــة  رئيســـة  وبينـــت 
هدى ســـلطان أن المقتـــرح يختص 
واالشـــتراطات  اإلجـــراءات  بـــكل 
وغيرهـــا مـــن األمـــور ذات الصالـــة 
وتهيئتـــه  العمـــل  وموقـــع  بالعمالـــة 
اتخاذهـــا  الواجـــب  واالحتياطـــات 
خـــالل  مـــن  الوقائيـــة  للســـالمة 
اســـتخدام أحدث الطرق والمعدات 
فـــي عمليـــة الهـــدم أو الترميـــم أو 

البناء.
وفـــي بند الرســـائل الـــواردة، أشـــار 
وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف 
بشأن قرار المجلس بالموافقة على 
التصاميـــم األولية لحديقة جدعلي 
بجمع 721 مع االستغناء عن الملعب 
المتعـــدد رياضية وتوســـعة منطقة 
ألعـــاب األطفال، إلـــى أنه تم توجيه 
المعنييـــن فـــي الوكالـــة المســـاعدة 
لخدمـــات البلدية المشـــتركة بالبدء 

بالرسومات التفصيلية للمشروع.

وصفات مكافحة “كورونا”... بين الوهم والخزعبالت
تعرضت صحـــة أحـــد المواطنين للخطر 
ونقـــل إلـــى قســـم الطـــوارئ والحـــوادث 
بمجمـــع الســـلمانية الطبي لتلقـــي العالج 
بعد إصابته بتســـمم فيتامينات، أدى إلى 
شـــعوره بآالم فـــي المعدة وتقيؤ بســـبب 
اســـتخدام أنـــواع مـــن الفيتامينات دون 
استشـــارة طبية، أماًل في تقوية مناعته 
ضد فيـــروس “كورونا”، فيما أصيب آخر 
بحـــروق فـــي األنـــف ومجـــرى التنفـــس 
بســـبب تكـــرار استنشـــاق المـــاء المغلـــي 

لقتل الفيروس في الحلق.
 وبشـــكل مســـتمر، ومنذ انتشار فيروس 
األطبـــاء  أصبـــح   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
في مجمـــع الســـلمانية الطبـــي ومختلف 
يســـتقبلون  والعيـــادات،  المستشـــفيات 
حـــاالت مرضيـــة متعـــددة بســـبب اتبـــاع 
الوصفات الشـــعبية التي انتشرت بشكل 

كبيـــر في وســـائل التواصـــل االجتماعي 
وبعض قنـــوات اليوتيوب، وتنوعت بين 
خلطات الثوم والبصل والليمون ومغلي 
األعشـــاب والفيكس وقائمـــة طويلة من 
الوصفـــات التـــي تنتشـــر كل يـــوم، فيمـــا 
يؤكد كل من استشاري أمراض وجراحة 
األنـــف واألذن والحنجـــرة أحمـــد جمـــال 
وطبيبـــة األنـــف واألذن الحنجـــرة هالـــة 
رضي حميد لـ”البالد” أن كل تلك وصفات 
“غير علمية”، وبعضها خزعبالت وبعضها 
اآلخـــر يمثـــل خطـــورة بالغـــة على صحة 
بتســـممات  بالفعـــل  وتســـبب  اإلنســـان، 

وحروق في األنف ومجرى التنفس.
وجراحـــة  أمـــراض  استشـــاري  ويلفـــت 
األنـــف واألذن والحنجـــرة أحمـــد جمـــال 
إلـــى أن هنـــاك كثيًرا مـــن الوصفات التي 
تبادلهـــا النـــاس ربمـــا مـــن بـــاب الوقايـــة 

النفـــس أو اتقـــاء اإلصابـــة وهـــي مجـــرد 
وغيـــر  علميـــة  غيـــر  لكنهـــا  محـــاوالت، 
صحيحة في مجملها، وأود التأكيد على 
أنـــه ليـــس هنـــاك حتـــى اآلن دواء ناجـــع 
لعـــالج اإلصابة بهذا الفيروس أو التمنيع 
“التحصين” ضـــده، وكما يعرف كثيرون، 

ســـواء مـــن األطباء أم من عامـــة الناس، 
فهـــذا الفيـــروس ليـــس له تكويـــن محدد 
يهاجمـــه،  دواء  هنـــاك  ليـــس  وبالتالـــي 
فالفيـــروس يدخل إلـــى الخلية ويدمرها 

من الداخل.
ماذا عن الديكساميثازون؟

ا على سؤال يتعلق بما أعلنته منظمة   وردًّ
الصحـــة العالميـــة عـــن نتائـــج التجـــارب 
الســـريرية األوليـــة الـــواردة مـــن المملكة 
المتحـــدة حول عقار كورتيكوســـتيرويد 
الديكســـاميثازون، قـــال دكتور جمال إن 
هذا الدواء يســـتخدم منذ ســـنين لعالج 
مشـــاكل صحية وهو عالج غير مباشـــر! 
أي أنه يســـتخدم في حالة وجود انتفاخ 
في الصدر أو وجود خاليا ال تعمل بشكل 
جيـــد أو لتخفيـــف الماء في الرئـــة مثاًل، 
لكـــن البعـــض يعتقد أنـــه عـــالج للكورونا 
والصحيـــح أنـــه يخفـــف مضـــار االلتهاب 
وتجمع الســـوائل أو انتفاخ األنسجة، إال 

أنه “أكرر” ليس عالًجا للكورونا.
لك أن تتخيل الخطر!

 مـــن جهتها، أوضحـــت طبيبة أنف وأذن 
وحنجرة هالة رضي حميد أن الوصفات 

التي انتشرت منذ بداية فيروس كورونا 
ا وبعضهـــا قـــد يكـــون مقنًعـــا  كثيـــرة جـــدًّ
بالنســـبة للناس، فيمـــا بعضها اآلخر بعيد 
عـــن القناعـــة تماًمـــا، ومـــن أشـــهر هـــذه 
الخزعبالت التي انتشـــرت هو استنشاق 
الهواء الســـاخن باعتقاد المستنشـــق أنه 
يقتـــل الفيروس في المجاري التنفســـية، 
الحـــروق  فـــي  حـــاالت  إلـــى  أدى  وهـــذا 
وقـــد  األســـف،  شـــديد  مـــع  األنـــف  فـــي 
ســـجلنا حـــاالت في الطـــوارئ لدى بعض 
األشخاص بســـبب استنشاق الماء الحار 
ولـــك أن تتخيـــل الحـــروق فـــي مجـــرى 

التنفس واألنف.
وتابعـــت أن البعـــض يعتقد أنـــه من أجل 
التغلـــب علـــى “فيـــروس كورونـــا”، يلـــزم 
الفيتامينـــات  مـــن  خلطـــات  اســـتخدام 

والمكمالت الغذائية لرفع المناعة.

أحمد جمال

غازي المرباطي

سعيد محمد من السلمانية

هالة رضي

مروة خميس



المؤبد واإلبعاد لخليجيين هربا الحشيش للمملكة
ــرام مــــخــــبــــأ فـــــــي “فـــــلـــــتـــــر هــــــــــــــواء” الـــــســـــيـــــارة ــ ــ ــوغ ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ ــ ضـــــبـــــط ك

الرابعة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أدانــت 
مادة  وتهريب  بجلب  خليجيين  متهمين 
الحشيش المخدرة عبر جسر الملك فهد، 
بعد أكثر من كمين للقبض للوصول إليهما، 
بصمة  من  أحدهما  على  التعرف  تم  فيما 
يـــده الــمــرفــوعــة مــن عــلــى الــمــضــبــوطــات، 
كل  وبتغريم  المؤبد  بالسجن  وعاقبتهما 
حبست  حين  في  ديــنــار،  آالف   10 منهما 
أحــدهــمــا خليجي وهــو  آخـــريـــن،  شــابــيــن 
سنوات   3 لمدة  المخدرة،  للمواد  الناقل 
1000 دينار عن تهمة  وبتغريم كل منهما 
آخــر  ومــتــهــم  أعفتهما  بــعــدمــا  الــتــعــاطــي، 
مــمــا نــســب إلــيــهــم مــن اتــهــام بجلب تلك 
المخدرات لمعاونتهم الشرطة في الكشف 
بإبعاد  المواد، كما أمرت  على مصدر تلك 

عن  نهائيا  الخليجيين  الثالثة  المتهمين 
مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة.

ــالزم أول  ــى أن مــ الــتــفــاصــيــل إلـ وتــشــيــر 
بإدارة مكافحة المخدرات أفاد أنه وردت 
المتهم  أن  تحرياته،  أكدتها  معلومات  له 
البيع  بقصد  المخدرة  المواد  يحرز  األول 
والــتــعــاطــي، وبــمــزيــد مــن الــتــحــري وبعد 
الــتــأكــد مـــن صــحــتــهــا، تـــم إعـــــداد كمين 
المتهم  لضبط  ســري  بمصدر  باالستعانة 

األول متلبسا ببيع المواد المخدرة.
وأضاف أنهما اتفقا تحت مسمع الشرطة 
ــمـــصـــدر كــمــيــة مــن  عـــلـــى أن يـــشـــتـــري الـ
انتهاء  وبعد  دينار،   300 بمبلغ  الحشيش 
ــذي  ال الــمــتــهــم األول،  الــكــمــيــن تــم ضــبــط 
بـــــدوره قـــرر أنـــه يــســتــلــم الــحــشــيــش من 
التحريات  وبإجراء  إنه  إذ  الثاني،  المتهم 
به  االتصال  تم  لبياناته  والتوصل  بشأنه 

تحت  األول  المتهم  طــريــق  عــن  هاتفيا 
واتفق معه  إليه،  المشار  الضابط  إشــراف 
على أن يسلمه الثاني كمية من الحشيش 

بمبلغ 3900 دينار.
وفي الوقت المحدد تم رصد المتهم الثاني 
وتم استغالل فرصة وقوفه بسيارته وتم 
التوجه للقبض عليه، لكنه تمكن من الفرار 
القبض  اإلدارة  شرطة  ألقت  حتى  لبرهة 
العثور  تــم  مركبته  تفتيش  وعــنــد  عليه، 
فــيــهــا عــلــى كــمــيــة مـــن مــخــدر الحشيش 

المتفق عليه بين المتهمين.
ــثــانــي بـــــاإلدارة  وإبـــــان وجــــود الــمــتــهــم ال
األمنية، ورد له اتصال عبر الـ “سناب شات” 
من المتهم الثالث، الذي أفاد له بأنه تلقى 
لتسليمه كيلوغرام  الرابع  المتهم  أمرا من 
من الحشيش، واتفقا تحت مسمع المالزم 
على مكان التسليم، وبالفعل حضر المتهم 

سؤاله  عند  الــذي  استيقافه،  وتــم  الثالث 
ــه في  عــن سبب وجـــوده قــرر مــبــاشــرة أن
كيلوغرام  لتسليمه  الثاني  المتهم  انتظار 
على  العثور  تــم  وبالفعل  الحشيش،  مــن 
تــلــك الــكــمــيــة مــخــبــأة فـــي فــلــتــر الــهــواء 

بسيارته.
جلبها  أنه  اعترف  األخير،  مع  وبالتحقيق 
ــأمــر من  عـــن طــريــق جــســر الــمــلــك فــهــد ب
توصلت  مــا  وهــو  للثاني،  ليسلمها  الــرابــع 
الــرابــع  الــتــحــريــات، إذ دلــت على أن  إلــيــه 
لينقلها  لــلــثــالــث  ــمــخــدرة  ال الـــمـــواد  يــوفــر 
والترويج  االتجار  بقصد  وبيعها  للبحرين 

باالستعانة بالمتهم الثاني.
وخالل رفع البصمات عن تلك الكمية تم 
ضبط بصمة إصبع ثبت أنها تعود للمتهم 
بتغليف  يقوم  أنــه  تبين  الــذي  الــخــامــس، 
تهريبها  على  يعمل  التي  المخدرة  المواد 

المتهم الثالث.
للمحاكمة  العامة  النيابة  أحالتهم  وكانت 
على اعتبار أنهم في غضون العام 2019، 

ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهم األول:

ــاع بــقــصــد االتـــجـــار مــادتــيــن  ــ ــاز وب 1 - حـ
ــيـــش ونـــبـــات  ــشـ ــحـ مـــخـــدرتـــيـــن هـــمـــا الـ
المرخص  األحـــوال  غير  في  الماريجوانا 

بها قانونا.
ــاز وأحــــرز بــقــصــد الــتــعــاطــي مــادة  2 - حـ

الحشيش المخدرة.
بقصد  وبـــاع  حــاز  الــثــانــي:  المتهم  ثــانــيــا: 

االتجار مادة الحشيش المخدرة.
ثالثا: المتهم الثالث:

1 - جلب بقصد االتجار مادتين مخدرتين 
الحشيش ونبات الماريجوانا.

مخدر  التعاطي  بقصد  وأحـــرز  حــاز   -  2

المورفين والمؤثر العقلي الميتامفيتامين.
اشتركا  والخامس:  الرابع  المتهمان  رابعا: 
والمساعدة  واالتــفــاق  التحريض  بطريق 
ــث فـــي جــلــب مــادتــيــن  ــثــال مـــع الــمــتــهــم ال
في  والماريجوانا  )الحشيش  مخدرتين 
بأن  قــانــونــا،  بها  الــمــرخــص  األحــــوال  غير 
جلب  على  الثالث  المتهم  الــرابــع  حــرض 
المواد المخدرة إلى مملكة البحرين بقصد 
وساعده  ذلــك  على  معه  واتفق  االتــجــار، 
بتوفير وتجهيز تلك المادتين المخدرتين 
ليتمكن من  فــي ســيــارتــه؛  ــه وإخــفــائــهــا  ل
جــلــبــهــا إلـــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وســاعــده 
المتهم الخامس في تجهيز تلك المادتين 
لجلبها،  تمهيدا  الثالث،  للمتهم  وتغليفها 
فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض 

واالتفاق والمساعدة.
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تأييد السجن المؤبد و15 عاما لـ 3 مدانين باإلرهاب
 3 طعن  بقبول  التمييز  محكمة  قضت 
بتأسيس  متهما   17 أصــل  مــن  مــدانــيــن 
ارتكبوا  إرهابية  جماعة  إلى  واالنضمام 
فــي عدة  واقــعــة مختلفة   16 مــن  أكــثــر 
منها  الــُقــَرّيــة  بمنطقة  غالبيتها  مناطق 

نارية  إحــداث تفجيرات وإطــالق أعيرة 
والــشــروع فــي قتل شــرطــي، فضال عن 
تصنيع العبوات المتفجرة وحيازة سالح 
معاقبة  وأيــدت  وذخيرته،  كالشينكوف 
15 عاما، وبالسجن  اثنين بالسجن لمدة 
محكمة  خففته  بــعــدمــا  لــثــالــث  الــمــؤبــد 
الصادرة  اإلعــدام  االستئناف عن عقوبة 

بحقه من قبل محكمة أول درجة.
وكـــانـــت مــحــكــمــة أول درجــــة دانــــت 3 
وقضت  الــجــمــاعــة،  بــتــأســيــس  متهمين 
جــمــيــعــا،  بـــإعـــدامـــهـــم  اآلراء  ــمـــاع  بـــإجـ
والسجن  متهمين   4 لـ  المؤبد  وبالسجن 
اثنين  وبمعاقبة  متهمين،   8 لـ  عاما   15
وبــإلــزام  ســنــوات،   10 بالسجن  آخــريــن 

مــدرعــة  تــلــفــيــات  بقيمة  فــقــط  متهمين 
ديــنــارا   1541 بــمــبــلــغ  لــلــشــرطــة،  تــابــعــة 
االســتــئــنــاف  فـــي  أنـــه  إال  ــًســا،  فــل و350 
أحــد  عــقــوبــة  بتعديل  المحكمة  قــضــت 
المحكومين باإلعدام -الطاعن- واكتفت 
بالسجن المؤبد له وأيدت عقوبات باقي 

المستأنفين.

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مــديــر عــام مــديــريــة شرطة 
ــــأن شــرطــة  مــحــافــظــة الــعــاصــمــة ب
ــن الــقــبــض  الـــمـــديـــريـــة، تــمــكــنــت مـ
قــامــت  ــًا(  ــ ــام عــ  34( ــرأة  ــ ــ امـ عـــلـــى 
بــاالحــتــيــال عــلــى عـــدد مــن الباعة 
ــواق، مــن خــالل أخذ  بــإحــدى األســ
بدفع  تقوم  أن  على  غذائية  مــواد 
ــيــة عــبــر أحــد  ــمــال مــســتــحــقــاتــهــم ال

التطبيقات االلكترونية الحقًا.
وأشار إلى أنه فور تلقي البالغات 

في هذا الشأن، تم مباشرة عمليات 
أسفرت  والــتــي  والــتــحــري  البحث 
ــن تـــحـــديـــد هـــويـــة الـــمـــذكـــورة  عــ
والقبض عليها، حيث تبين تورطها 

في قضايا أخرى مشابهة.
ــد مــديــر عـــام مــديــريــة شرطة  وأكـ
جــار  أنـــه  إلـــى  الــعــاصــمــة  محافظة 
ــيــة  ــون ــقــان ــاذ اإلجــــــــــراءات ال ــخــ ــ ات
الالزمة، إلحالة القضية إلى النيابة 

العامة.

القبض على امرأة احتالت على باعة

“االستئناف” تنتظر تقريرا طبيا لقاتل محكوم باإلعدام
أرجــأت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة الخامســة النظــر فــي اســتئناف مقيم 
أربعينــي محكوم عليه باإلعدام لقتله آســيويا في شــقته بمنطقــة الحورة دون أية 
مبررات أو خالفات شــخصية بينهما، بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم للقصور 
في التسبيب؛ وذلك حتى جلسة 8 يوليو المقبل، حيث ال يزال تقرير اللجنة الطبية 

الثالثية بشأن المتهم لم يرد للمحكمة.

وكان القاتل قد اعترف أنه قتل متعمدا 
لمجرد  المنامة  بمنطقة  اآلسيوي  الوافد 
بــحــالــة ســكــر، فلحق  أن شـــاهـــده وهـــو 
إلى  وصــل  حتى  قتله  على  مصمما  بــه 
مسكنه، إذ تعدى عليه بالضرب والخنق 
حتى لفظ المجني عليه أنفاسه األخيرة 
بين يديه حال كونه مربوطا من اليدين 

والرجلين.

القتيل  ــدان حــرمــة جــثــة  ــمـ الـ ــتــهــك  وان
بمحاولته إخفاء آثار جريمته باستعمال 
مواد كيميائية اعترف أنه تعلمها من أحد 
األفالم التلفزيونية، كما ظلل المحققين، 
لــعــبــارات عنصرية  كــتــابــتــه  مـــن خـــالل 
ودينية على جدار مسكن المجني عليه، 
ليوحي لهم بأن دوافع ارتكاب الجريمة 

دينية وطائفية، خالفا للحقيقة.

السابقة  االستئناف  محكمة  ألغت  فيما 
عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات المحكوم 
في  يفلح  لــم  والـــذي  الــجــانــي،  على  بها 
ــحــصــول عــلــى وظــيــفــة طــــوال فــتــرة  ال
 5 تتجاوز  لم  التي  المملكة  تواجده في 
وذلك  الواقعة؛  ارتكابه  قبل  فقط  أشهر 
كما  الــقــتــيــل،  ممتلكات  بــعــض  لسرقته 
أيدت أيضا األمر بإبعاده نهائيا عن البالد 

عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.
الطب  بمستشفى  األطباء  أكد  وكان قد 
النفسي من خالل كتاب أرسل للمحكمة، 

ــه أعـــراض  أن الـــمـــدان ال يــعــانــي مــن أيـ
كان مدركا  وأنه  الواقعة،  ارتكابه  خالل 

التمييز ما بين  لما يقوم به وقــادر على 
الصواب والخطأ.

نية  أن  درجـــة  أول  محكمة  وأضــافــت 
وذلك  القاتل  لدى  متوافرة  كانت  القتل 
بالمظاهر الخارجية، إذ تمكن من تقييد 
الــمــجــنــي عــلــيــه، مــســتــغــال عــجــزه كــونــه 
يده  بواسطة  خنقه  ثــم  سكر  حالة  فــي 
وجلوسه على ظهره ولم يقم إال بعد أن 
تأكد أن روح المجني عليه أزهقت، مما 
إزهــاق  نية  بتوافر  للشك  يــدع مجاال  ال 
الجاني ال حد  روحــه وينم عن وحشية 
في  اإلثبات  ألدلة  اطمئنانها  مؤكدة  لها، 
الدعوى وال مجال للتشكيك في صحتها 

من قبل وكيل المتهم.

صمم على قتل 
آسيوي سكران خنًقا 

حتى الموت

قضت محكمة التمييز بتأييد معاقبة 
ونقلها  ــوال  أمــ تسلم  بــوقــائــع  مـــدان 
ــارســـون أنــشــطــة  ــمـ لــصــالــح أفــــــراد يـ
إرهابية بداخل المملكة، بعدما جنده 
إيــران؛  متهم آخــر هــارب ومقيم في 
10 ســنــوات  لـــمـــدة  وذلـــــك بــســجــنــه 
وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، فيما لم 
يطعن متهم آخر -هارب- والمحكوم 
مالية  وبغرامة  المؤبد  بالسجن  عليه 
تقدر بنصف مليون دينار، وبمصادرة 

المضبوطات.
بالغا  أن  إلــى  القضية  أوراق  وتشير 
إدارة  العامة من  للنيابة  كان قد ورد 
في  أنــه  تضمن  الجنائية،  المباحث 
األمن  على  للمحافظة  الجهود  إطــار 
العام وتجفيف مصادر ومنابع تمويل 
العناصر اإلرهابية المطلوبة أمنيا في 
مملكة البحرين، فقد وردت معلومات 
من  مجموعة  قيام  عــن  أول  لــمــالزم 
ــخــــاص بــنــقــل األمـــــــوال بــهــدف  األشــ
ــعــنــاصــر اإلرهــابــيــة  ــى ال ــ ــهــا إل إيــصــال
استمرار  لضمان  أمــنــيــا؛  المطلوبين 
في  والتخريبي  اإلرهــابــي  نشاطهم 

مملكة البحرين.
وبــــإجــــراء الـــتـــحـــريـــات تــبــيــن قــيــام 
تنظيم  فــي  الــقــيــادي  األول  المتهم 
ــي والــمــوجــود  ــوفــاء” اإلرهــاب “تــيــار ال
الــثــانــي  الــمــتــهــم  بتجنيد  إيــــران  فــي 
باستالم  األخــيــر  لــيــقــوم  “الــطــاعــن”؛ 
أمــــوال بــحــوزتــه فــي مــنــزلــه بــداخــل 

بنقلها  ويـــقـــوم  الـــبـــحـــريـــن،  مــمــلــكــة 
باسمه  خــاص  حــســاب  فــي  ووضعها 
ميتة،  نــقــاط  فــي  آلخــريــن  ليسلمها 
على  توزيعها  ذلــك  بعد  يتم  أن  على 
بداخل  الــهــاربــة  اإلرهــابــيــة  العناصر 
ــة  مــزاول ــل  أجـ مــن  الــبــحــريــن  مملكة 

عملهم اإلرهابي التخريبي.
وأسفرت التحريات أن الدعم المقدم 
استمرارهم  بهدف  هو  العناصر  لهذه 
ــة نــشــاطــهــم اإلرهـــابـــي  عــلــى مــواصــل
والـــتـــخـــريـــبـــي، مــــن خـــــالل تــأمــيــن 
ــواد الــالزمــة  ــمـ تــنــقــالتــهــم وشـــــراء الـ
بأعمال  والقيام  اإلرهابية  إلعمالهم 
غير  والمسيرات  والتخريب  الشغب 
ــك لــزعــزعــة األمـــن  ــ الــمــرخــصــة؛ وذلـ
ــحــاق  واالســـتـــقـــرار فـــي الــمــمــلــكــة وإل
ومؤسسات  األمــن  برجال  ضرر  أكبر 
المواطنين  وترويع  الحيوية  المملكة 
والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم.
ونظرا إلى أن المتهم الثاني موقوف 
ــة قــضــيــة أخـــــرى، فــقــد تم  عــلــى ذمــ
استدعائه والتحقيق معه حول تلك 
قرر  الــذي  بها،  فاعترف  المعلومات، 
العام  منذ  األعــمــال  تلك  مـــارس  ــه  أن
2015 وحتى 2019، وقد قام بإيداع 
100 دينار في حساب شقيقته  مبلغ 
باعتبار أنه سيسلمه ألحد المطلوبين 
والخارجين عن القانون وتسلم مبلغ 
آخر في وقت الحق من إحدى النقاط 
الميتة بغرض توصيله لمطلوب آخر.

تأييد معاقبة مدان بنقل أموال لإلرهاب
محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

مـنـاقـشــة تطـويــر اإلدارات األمـنـيــة
والتأهيل التدريب  في  المتحدة  المملكة  مع  التعاون  استمرار  الحسن: 

ــي  ــ عــقــد فــريــق الــعــمــل األمـــنـــي الــمــشــتــرك بــيــن وزارت
المتحدة،  والمملكة  البحرين  مملكة  فــي  الــداخــلــيــة 
اجتماعه التاسع عن بعد برئاسة الفريق طارق الحسن 
رئيس األمن العام ومارك تشالين رئيس فريق التعاون 
ممثلي  بحضور  البريطانية،  الداخلية  بــوزارة  الدولي 

عدد من الجهات األمنية في البلدين.
بالحضور  العام  األمــن  رئيس  رحــب  االجتماع،  وفــي  
تعاون  مــن  البريطاني  الجانب  يبديه  مــا  على  مثنيًا 
الجانبان  يشهده  وما  البحرينية،  األمنية  الجهات  مع 
البلدين  بين  القائمة  الثنائية  العالقات  في  تطور  من 
المجاالت األمنية، معربًا عن  الصديقين خصوصا في 
خالص تعازيه ومواساته لضحايا العمل اإلرهابي الذي 
وقع أخيرا بمنطقة “ريدينغ” بالمملكة المتحدة، متمنيًا 

للمصابين الشفاء العاجل.
العام إيجازا عن  وخالل االجتماع، قّدم رئيس األمن 
كورونا  فيروس  مكافحة  في  الداخلية  وزارة  جهود 
والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية في إطار 
قرارات اللجنة التنسيقية، حيث قامت الوزارة بالعمل 
على تكثيف الحمالت التوعوية للمواطنين والمقيمين 
وذلك من خالل التأكيد على أهمية إتباع اإلجراءات 
التجمعات  وتجنب  االحــتــرازيــة  والتدابير  الوقائية 
العمل  تم  كما  العامة،  السالمة  الحفاظ على  أجل  من 
على تخفيف كثافة العمالة الوافدة في أماكن سكنهم 
المديريات  باشرت  فيما  االجتماعي،  للتباعد  تحقيقًا 
األمــنــيــة وشــرطــة الــنــجــدة وشــرطــة خــدمــة المجتمع 
بتنفيذ القانون والتأكيد على ارتداء كمامة الوجه في 
البدء  منذ  وذلك  التجارية  والمحالت  العامة  األماكن 

في تطبيق القرار اإللزامي الصادر في هذا الشأن.
ــاد رئــيــس األمـــن الــعــام فــي هــذا الــصــدد بالحملة  وأشـ
الوطنية “فينا خير”، التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
ــن الــوطــنــي رئــيــس  ــؤون الــشــبــاب مــســتــشــار األمــ ــ وشـ
مجلس  رئــيــس  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى  المجلس 

لدعم  اإلنــســانــيــة،  لألعمال  الملكية  المؤسسة  أمــنــاء 
والتي  كــورونــا  فــيــروس  لمكافحة  الوطنية  الــجــهــود 
تعكس ما يتميز به المجتمع البحريني األصيل من قيم 
إنسانية نبيلة في الخير والعطاء والتكافل والتالحم.

للدفاع  العامة  اإلدارة  أن  العام  األمن  رئيس  وأوضــح 
المدني قامت بالعديد من عمليات التطهير في األماكن 
والــمــيــاديــن الــعــامــة والــمــبــانــي والــمــنــشــآت، بــاإلضــافــة 
والشركات  األمنية  المديريات  منتسبي  تدريب  إلــى 
الصحيحة  الطرق  المتطوعين على  الخاصة واألفــراد 
للتطهير، منوها سعادته بالدورات التدريبية المشتركة 
الصديقين،  البلدين  في  الداخلية  وزارتــا  تقيمها  التي 
وما حققته من نجاحات بارزة خصوصا في مواجهة 
التعاون في  استمرار  مؤكدًا  كورونا،  فيروس  جائحة 
مجال التدريب وتأهيل رجال األمن للقيام بواجباتهم 
ــوقــت ذاتـــه بجهود  عــلــى أكــمــل وجـــه، مــشــيــدًا فــي ال
جامعة هادرسفيلد وشرطة دور هام في عقد الدورات 
إلى  تطلعه  عــن  معربًا  األكاديمية،  البرامج  وتقديم 
األكاديمية  برامج  في  التخصصات  من  مزيد  إضافة 
الملكية للشرطة. وتم في االجتماع، مناقشة عدد من 
بما  األمنية  اإلدارات  بتطوير  المتعلقة  الموضوعات 

يتفق مع استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز األمن 
السيبراني واالرتقاء بكل األجهزة والقطاعات بالوزارة 
كما  األداء،  في  للتميز  تحقيقا  المستويات  أعلى  إلى 
تم استعراض آخر تطورات المراحل اإلنشائية لمطار 
البحرين الدولي الجديد والدورات التدريبية الخاصة 
والتقنيات  المعدات  أحــدث  واستخدام  المطار،  بأمن 
أكد حرص  الطيران، حيث  أمن  مجال  في  المتطورة 
وزارة الداخلية على تعزيز أمن مطار البحرين الدولي 
تحقيقًا للمتطلبات األمنية الالزمة لتأمين هذا المرفق 

الحيوي.
كما جرى خالل االجتماع استعراض النتائج االيجابية 
التي حققها تنفيذ قانون العقوبات البديلة في مملكة 
حيث  محكوما،   2701 منها  استفاد  والتي  البحرين 
هذا  تطبيق  في  التوسع  على  الداخلية  وزارة  تعمل 
القانون في مجال البدائل التي يستفيد منها المحكوم 

ومنها الخضوع في برامج التأهيل والتدريب.
وفي ختام االجتماع، تقدم رئيس األمن العام بالشكر 
من  يبدونه  ما  على  البريطانية  الداخلية  وزارة  إلــى 
الــتــعــاون األمــنــي بين  جــهــود تسهم فــي تعزيز أوجـــه 

البلدين الصديقين.

رئيس األمن العام يترأس الجانب البحريني في اجتماع فريق العمل األمني المشترك

المنامة - وزارة الداخلية



business@albiladpress.com 08
الخميس 25 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 - العدد 4272

انتهاء تفتيش “بحرين فارما” لصناعة األدوية والتشغيل قريبا

إلقامة مصانع كمامات أحدها قيد اإلنشاء

ألذونـات الخزانـة الشهريـة

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قالـــت 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية مريم الجالهمة إن أعمال 
للكمامـــات  مصنـــع  فـــي  التشـــييد 
الطبيـــة، تجـــري على قدم وســـاق، 
وإن الهيئة تـــدرس طلبين آخرين؛ 
من أجل إنشاء مصنعين للكمامات 

إضافيين.
فـــي تصريـــح  الجالهمـــة  وأكـــدت 
انتهـــت  الهيئـــة  أن  “البـــالد”  لــــ 
مؤخـــرا مـــن أعمـــال التفتيش على 
مصنـــع “ البحريـــن فارمـــا” لصناعة 
الصيدالنيـــة  المســـتحضرات 
طـــور  فـــي  وأنهـــا   والطبيـــة، 
اإلجراءات النهائية إلصدار شهادة 
تشـــغيل المصنـــع والتـــي ستســـمح 
األوليـــة؛  المـــواد  اســـتيراد  لـــه 
واإلنتـــاج  التشـــغيل  فـــي  للبـــدء 
التجريبي للدواء والمســـتحضرات 

الصيدالنية.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمصنـــع الثاني 
لألدويـــة، وهـــو “غلـــف بايوتيـــك”، 
فإنـــه ال يـــزال فـــي طـــور اإلنشـــاء 

حاليا.
وبخصوص توقعاتها لبدء تشغيل 
المصنع الذي تمت أعمال التفتيش 
أنـــه  الجالهمـــة  أشـــارت  عليـــه، 

ســـيكون مـــا بيـــن ثالثة إلـــى أربعة 
أشهر تقريبا.

وبشأن ما إذا كان المصنعان اللذان 
يشيدان في البحرين باستثمارات 
خليجيـــة كبيـــرة، سيســـاهمان في 
فـــي  الخليـــج  دول  جهـــود  دعـــم 
كورونـــا،  وبـــاء  انتشـــار  مكافحـــة 
بتوفيـــر  يتعلـــق  فيمـــا  وخصوصـــا 
خصوصـــا  والكمامـــات  المعقمـــات 
مـــن نـــوع N95، أشـــارت الجالهمة 
أن مصنـــع “بحرين فارما” ســـيقوم 

والمســـتحضرات  األدويـــة  بإنتـــاج 
الصيدالنية فقط.

المعقمـــات  إن  بالقـــول  وأردفـــت 
للتصنيـــف  ســـتخضع  والكمامـــات 
كجهـــاز طبـــي، وهـــي ليســـت مـــن 
اختصاص المصنـــع. أما المعقمات، 
فهنـــاك عدد من الشـــركات المحلية 
الصناعـــة  وزراة  مـــن  المرخصـــة 
والتجارة والسياحة تقوم بإنتاجها 
بناء على اإلرشادات التي وضعتها 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة 

والخدمات الصحية.
ترخيـــص  علـــى  الحصـــول  وبعـــد 
اســـتيراد المواد األولية والتشغيل 
التجريبـــي من المفتـــرض أن تقوم 
الهيئـــة بالتفتيـــش والمراقبـــة على 
وعمليـــات  التجريبيـــة  المنتجـــات 

المصنـــع قبل البـــدء فـــي العمليات 
التجارية.

المســـتثمرين  مـــن  عـــدد  وكان 
البحرينييـــن أعلنـــوا عـــن رغبتهـــم 
في تشـــييد مصانـــع خاصة لتوفير 
الطلـــب  ارتفـــع  التـــي  الكمامـــات 
العالمي عليها بشـــدة بسبب تفشي 
وباء كورونا، والذي دفع أســـعارها 
إلـــى ارتفـــاع جنونـــي، حيـــث مـــن 
المصانـــع  هـــذه  توفـــر  أن  المؤمـــل 
احتياجـــات دول المنطقة من هذه 
الكمامات الطبية التي تدعم جهود 
المملكة فـــي التغلب على الجائحة 
خصوصـــا أنـــه بحســـب التعلميات، 
فإنه يجب على جميـــع المواطنين 
والمقيمين ارتداء الكمامات الطبية 

في األماكن العامة والتجمعات.

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
بأنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم 
 ISIN BH0003764C31(  1814
( مـــن أذونـــات الخزانـــة الحكومية 
الشـــهرية التـــي يصدرهـــا مصـــرف 
عـــن  نيابـــة  المركـــزي  البحريـــن 

حكومـــة البحرين.تبلـــغ قيمـــة هذا 
اإلصـــدار 35 مليـــون دينـــار لفتـــرة 
فــــي  تبـــدأ  يومـــًا   182 اســـتحقاق 
28 يونيـــو 2020 وتنتهـــي فـــي 27 
ديسمبر 2020 ، كما بلغ معدل سعر 
الفائـــدة على هذه األذونـــات 2.58 

% مقارنـــة بمعـــدل ســـعر الفائـــدة 
ألذونـــات اإلصدار الســـابق بتاريخ 
31 مايـــو 2020 حيـــث بلغت 2.62 

%
الخصـــم  ســـعر  معـــدل  بلـــغ  وقـــد 
98.711 %وتـــم قبـــول أقـــل ســـعر 

للمشـــاركة بواقـــع 98.678 % علمًا 
اإلصـــدار  تغطيـــة  تمـــت  قـــد  بأنـــه 

بنسبة 137 %.
كمـــا بلـــغ الرصيـــد القائـــم ألذونات 
الخزانـــة مع هذا اإلصدار ما قيمته 

2.110 مليار دينار بحريني.

المنامة - المصرف المركزي

لندن - رويترز

الذهب يصعد قرب أعلى 
مستوى في 8 سنوات

في  مستوياته  ألعلى  الذهب  صعد 
ثماني سنوات تقريبا أمس، إذ ارتفع 
الــمــعــدن الــنــفــيــس فـــي الــمــعــامــات 
 1767.93 إلــــى    %  0.1 الـــفـــوريـــة 
بحلول  )األونـــصـــة(  لــأوقــيــة  دوالر 
جرينتش  بتوقيت   06:45 الــســاعــة 
وهو  دوالرا،   1773 المــس  أن  بعد 
 2012 أكتوبر  منذ  مستوياته  أعلى 
آسيا.  فــي  المبكرة  الــتــعــامــات  فــي 
اآلجلة  األميركية  العقود  وصعدت 

للذهب 0.2 % إلى 1785.80 دوالر.

رحلتك الرقمية عبر هاتفك الذكي
هكـــذا بدأت رحلة االنطالقة الرقمية كأول تطبيق في مجال الخدمات المصرفية 
الرقميـــة المتوفرة عبـــر الهاتف الذكي فقـــط، وبكل فخر واعتـــزاز بصناعة محلية 
بالطاقـــات الشـــبابية ممزوجـــة بالخبـــرات البحرينيـــة مـــن أبائنـــا في هـــذا المجال 

والهدف هو الوصول للعالمية، إنه يا سادة بنك “إلى”.
فـــي العام الماضـــي، اطلق بنك ABC بالتحديد في شـــهر نوفمبر 2019، االنطالقة 
األولـــى فـــي مجال صيرفـــة التجزئـــة الرقمية في البحريـــن وذلك بتدشـــينه بنكه 
الرقمـــي “إلى”. ويتمثـــل هذا النموذج بـــدءا من البحرين ووصـــوال للعالمية، حيث 

.”Google Play”و ”Apple“ يتوفر التطبيق عبر متجري
يتصدر رســـميا التطبيق المصرفي البحريني “إلى” منذ األيام القليلة الماضية في 
متجـــر “آبـــل” محققا المركـــز األول لألكثر تحميال ضمن التطبيقـــات المصرفية في 
المملكـــة، وبيـــن أكثر مـــن 50 تطبيقا مصرفيا توفر خدماتها عبـــر التطبيق الرقمي 

محليا. 
وفـــر التطبيـــق أفضل مفهـــوم للتجربـــة الحقيقية للواقـــع االفتراضي فـــي القطاع 
المصرفـــي بأحـــداث التقنيـــات والتكنلوجيـــا الحديثـــة. ابتداء من فتح الحســـاب 
الذي تقوم بإجراءاته الرقمية وأنت تبدأ رحلتك الرقمية من خالل هاتفك الذكي 
وخالل دقائق يوفر لك بطاقتك االفتراضية لتعيش عالمك في الحياة المصرفية 

عبر بنك رقمي يلبي احتياجاتك.
دائمًا نشـــيد ونشـــجع على دعم “صنع في البحرين” خصوصا في مجال التســـويق 
الرقمـــي والتجارة اإللكترونية، هنا المســـتقبل الواعد بتطبيق التكنولوجيا لخدمة 
البشـــرية وتســـهيل األمور في تلبيـــة االحتياجات وتوفير أفضـــل الحلول حتى لو 
كنا في زمن فيروس كورونا. بنك “إلى” رحلة “صنع في البحرين” لحياة مصرفية 

رقمية أكثر ذكاًء.

hamed.almahari@albiladpress.com

حامد المحاري

المنامة - بنك “إلى”

دشـــن بنـــك “إلـــى”، وهـــو البنـــك الرقمـــي األســـرع نمـــوا فـــي 
البحريـــن، برنامـــج التوفير “الحّصالة”؛ بهـــدف تمكين العمالء 
مـــن االدخار ومســـاعدتهم فـــي تحقيق تطلعاتهـــم وأهدافهم 
القصيـــرة والطويلـــة األجـــل. ويأتي إطـــالق الحّصالـــة تعبيرا 
عن شـــعار بنك “إلى”، بنك يعّبر عنك، واســـتجابة الحتياجات 
العمـــالء لفتـــح حســـابات إضافية. وتعتبـــر الحّصالـــة طريقة 
ذكية وبســـيطة تشـــجع العمالء من خـــالل تطبيق البنك على 
اقتطـــاع جـــزء مـــن أموالهـــم وتخصيصهـــا ألهم األمـــور التي 
يســـعون لتحقيقهـــا أو لألهداف التـــي تأخـــر تحقيقها نتيجة 

محدودية التخطيط المالي المتاح لديهم.
ووفاًء بوعد البنك بتحويل الخدمات المصرفية عند إطالقها 
نوفمبـــر الماضـــي، تأتي خدمـــة الحّصالة كجزء مـــن المرحلة 
الثانيـــة لتدشـــين “إلـــى”، والتي ستشـــهد إطالق حلـــول مالية 
ذكية تعزز التغيير السلوكي اإليجابي لتحسين نمط الحياة.

و قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك “إلى” فـــي البحريـــن، محمد 

المعراج “إن هذه الخطوة األولية المتمثلة في تصميم وطرح 
الحّصالـــة ُتمكـــن عمالءنـــا مـــن الوصـــول إلى غاياتهم بشـــكل 
أسرع من أي وقت مضى. وتمثل الحّصالة مجرد البداية في 
رحلتنا إلحداث تطوير جذري في الخدمات المصرفية والتي 
سيتم تصميمها، واضعين في االعتبار الطموح واالحتياجات 

الحديثة لعمالئنا”.

األجــل والطويلــة  القصيــرة  التطلعــات  لتحقيــق 
“إلى” يطلق التوفير الذكي “الحّصالة”

الجفير - المهندسين البحرينية

البحرينيـــة  المهندســـين  تعتـــزم جمعيـــة 
عقـــد اجتمـــاع جمعيتهـــا العموميـــة “عن 
ُبعد”، عبر وســـائل التواصل المرئي وذلك 
حرًصـــا منهـــا االلتـــزام بأقصـــى التدابيـــر 
الوقائيـــة واإلجـــراءات االحترازيـــة التي 
لفيـــروس  للتصـــدي  الجمعيـــة  اتخذتهـــا 

كورونا منذ بداية الجائحة.
 وقـــد دعـــت الجمعية أعضائهـــا الراغبين 
في الترشـــح لمنصب الرئيـــس وعضوية 
الجديـــدة  دورتـــه  فـــي  اإلدارة  مجلـــس 
عبـــر  الترشـــيح وذلـــك  بتقديـــم طلبـــات 
تعبئة االســـتمارة المعدة لذلك وإرســـالها 
عبـــر البريـــد اإللكترونـــي المخصص لهذا 
الغـــرض، علما بأن باب الترشـــح ســـيظل 
مفتوحـــا حتى يـــوم الثالثـــاء الموافق 1 

يوليـــو 2020 وينتهـــي مـــع نهايـــة الدوام 
الرسمي للجمعية لهذا اليوم. 

 وعليـــه، قـــّررت الجمعية عقـــد اجتماعها 
7 يوليـــو  األول يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 
2020، في تمام الســـاعة الســـابعة مساء، 
إذ ســـيكون االجتماع عن ُبعـــد وبحضور 
عـــدم  حـــال  وفـــي  المطلقـــة.  األغلبيـــة 
اكتمال النصاب القانوني للتصويت، فإن 
االجتماع سيؤجل ليوم األربعاء الموافق 
22 مـــن الشـــهر ذاتـــه و يكـــون االجتمـــاع 

قائما بحضور ثلث أعضاء الجمعية ممن 
يحـــق لهـــم التصويـــت. وإذا لـــم يكتمـــل 
النصـــاب يؤجـــل االجتمـــاع إلـــى جلســـة 
أخرى تعقد خـــالل مدة ال تقل عن نصف 
ساعة حيث يكون اإلجتماع صحيحا إذا 

حضره 10 % من األعضاء.
اجتمـــاع  أعمـــال  جـــدول  وســـيتضمن 
علـــى  المصادقـــة  العموميـــة  الجمعيـــة 
جدول األعمال، والمصادقة على محضر 
الســـابق،  العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
عـــن  اإلدارة  مجلـــس  تقريـــر  ومناقشـــة 
أعمـــال الدورة المنتهيـــة، والتقرير المالي 
للجمعيـــة، وتعييـــن مدققـــي الحســـابات، 
باإلضافة إلى تشـــكيل لجنة االنتخابات، 

ومن ثم االنتخابات.

الجمعيــة تعتــزم عقــد عموميتهــا عــن ُبعــد 7 يوليــو
“المهندسين”: فتح باب الترشح لمجلس إدارة جديد

محمد المعراج

علي الفردان
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مريم الجالهمة

بدء تشغيل أول 
مصنع بحريني 

لألدوية خالل 4 أشهر 

المتحـــدة  شـــركة  فـــي  الشـــريك  كشـــف 
الســـتزراع األحيـــاء المائيـــة، علـــي كمـــال 
الديـــن، عـــن أول مشـــروع بحريني ينجح 
فـــي االســـتزراع الســـمكي وإنتـــاج ســـمك 
البلطـــي بنوعيـــه األســـود واألحمـــر محلًيا 
ســـياحًيا  مشـــروًعا  يعتبـــر  اذ  بالكامـــل، 
تعليميـــا وترفيهيا يســـتمتع فيـــه مرتادوه 
بجولـــة تعليميـــة وتثقيفيـــة بالمزرعة إلى 
جانب صيد األســـماك، كما يعمل المشروع 
على التأمين الغذائي لمدينة حمد والقرى 

المجاورة لها.
وقال كمـــال الدين لـ”البالد” “إن المشـــروع 
ينتـــج ســـنوًيا بمعـــدل يتراوح مـــا بين 25 
و30 طنـــا، ممـــا يعنـــي نحـــو 1.5 طنـــا إلى 
طنيـــن شـــهرًيا إال أن المعـــدل يختلـــف من 

موســـم إلى آخـــر، كما أنه فيبعـــض أحيان 
يرتفـــع معـــدل الشـــراء ليكـــون أســـرع من 
عمليـــة نمو األســـماك فيتم اإلغـــالق فترة 
حتى يصل السمك إلى وزن معين ثم يتم 

الفتح مرة أخرى”.
وأوضـــح “إننا أول مشـــروع فـــي البحرين 
يتمكـــن مـــن تنفيـــذ االســـتزراع الســـمكي 
بأحـــواض شـــبه مفتوحـــة، وتـــم تصميـــم 
المزرعـــة بالكامل محلًيـــا وبأيدي بحرينية 
بمـــا فـــي ذلـــك التمديـــدات والفالتـــر، وتم 
اســـتخدام أجهـــزة قليلـــة بالمزرعـــة وهذه 
األجهزة تم تصميمها محلًيا بأقل التكاليف 
وأبســـط األدوات، كمـــا تـــم االعتمـــاد على 
إعـــادة تدويـــر المـــواد، وذلـــك بعـــد رؤيـــة 

طريقة صناعة األجهزة”.
وأشـــار إلـــى أن المزرعـــة متميـــزة بإنتـــاج 

اســـتيراد  يتـــم  كان  إذ  البلطـــي،  ســـمك 
األســـماك من الخارج في بداية المشروع، 
ولكننا نجحنا فـــي تكاثره محلًيا. وأضاف 
أن كيلـــو ســـمك البلطي األســـود يتم بيعه 
بســـعر ثابـــت مناســـب ألصحـــاب الدخـــل 
المحـــدود وهـــو 2.5 دينار، كمـــا لدينا نوع 
حصـــري يتـــم إنتاجـــه لدينـــا وهـــو البلطي 

األحمر ويباع الكيلو بسعر 4.5 دنانير.
وتابـــع كمـــال الديـــن “المشـــروع بدأتـــه مع 
شريكي البحريني قبل 4 أعوام في مزرعة 
مساحتها 7 آالف متر مربع، مشيًرا إلى أن 
 Edutainment( فكـــرة المشـــروع جديـــدة
Fish Farm(، فالمزرعة تجمع بين الترفيه 
والتعليـــم  للمرتاديـــن مـــع رؤيـــة مراحـــل 
االســـتزراع الســـمكي، اذ  باســـتطاعة مـــن 
يزور المزرعة لشـــراء األســـماك االستفادة 

من المعلومـــات، كما يتم الســـماح للعوائل 
بصيد األســـماك عـــن طريق الشـــبك، وهي 

طريقة آمنة للعوائل. 
وأوضـــح كمـــال الديـــن أنـــه تـــم الســـماح 
بالحضـــور  )األربعـــاء(  أمـــس  يـــوم  منـــذ 

إلـــى المزرعـــة بالمواعيـــد لصيـــد األســـماك 
وشـــرائها، إال أنـــه غير مســـموح بالجلوس 
بالمزرعـــة وفًقـــا للقوانيـــن، وذلك للظروف 
االســـتثنائية لجائحة كورونـــا. وعن فكرة 
االســـتزراع الســـمكي، أوضح كمـــال الدين 

أن االستزراع السمكي يواجه في األجواء 
الخارجيـــة صعوبـــة حيـــث يعتبـــر مناخنـــا  
شـــبه اســـتوائي لـــذا نجـــد االســـتزراع في 
دول الخليج يكـــون في مناطق مغطاة أو 

في أحواض داخل البحر.

أول مشروع بحريني لالستزراع السمكي بأحواض شبه مفتوحة
طنا  30 سنوًيا  تنتج  المائية”  لألحياء  “المتحدة  لـــ“^”:  الدين  كمال 

أمل الحامد

جانب من زيارة مجلس بلدي الشمالية للمشروع 
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عندمـــا قدم العالـــم الفيزيائي ألبرت آينشـــتاين للعالم معادلته الشـــهيرة “الطاقة 
تساوي الكتلة ضرب مربع سرعة الضوء”، كان بهذا أول من وّضح عالقة الطاقة 
بالمادة بشـــكل رياضي، حيث إّن تلك المعادلة تعني أن المادة المنطلقة بســـرعة 
هي مربع سرعة الضوء تجتاز السقف المادي لتعود إلى األصل الذي هو الطاقة 
التـــي ظهـــرت على شـــكل تلك المـــادة، وكأن ســـرعة الضوء الحـــد الفاصل لذلك 
االجتيـــاز من عالم المادة المرئي إلى حقل الطاقـــة المعلوماتي الالمرئي، والذي 
يطلـــق عليـــه “الفيزيـــاء الكمية”، أي أّن فـــي دخول طاقة معلومـــات مادة ما إلى 
حّيز التجسيد المادي تكثيفا تدريجيا لتلك الطاقة لتظهر في النهاية على شكل 
مـــادة وفق المعلومـــات الخاصة بها، وعلى نظم وقوانيـــن الطبيعة الكامنة أيضا 

في الحقل المعلوماتي الكوني.
تلك المادة هي ما يجسده خيال اإلنسان المعّمر عندما يكتشف دوره في تعمير 
األرض، ذلـــك االكتشـــاف يكون عن طريق االنتباه لما يحيط به من أشـــياء ولما 
يجلـــب اهتمامـــه دون إكراه أو تصّنع، وبعد هذا عليـــه أن يدير عقله ليكون ذلك 
العقـــل خادما أمينا وقرينا مطيعا من أجـــل تفعيل ذلك الدور المعني بخلق ذلك 

اإلنسان، أي القيمة العليا الذاتية غير المشروطة برضا اآلخرين.
بممارســـة القيمـــة العليا يحيى اإلنســـان بيـــن التحدي واإلنجاز، فيكـــون متوازنا 

في الطاقة، وبالتالي يكون متوازيا شعوريا أو انفعاليا، وبالنسبة لسرعة الضوء 
التـــي ذكرناهـــا أعاله، بما أن الســـرعة هي حاصل قســـمة المســـافة علـــى الزمن، 
والتـــي هي للضـــوء 299,792,458 مترا فـــي الثانية الواحدة، يـــكاد يكون هناك 
ال زمن بالنســـبة لتلك المســـافة العالية جدا، وحيث إن ذلك الالزمن يكون عنده 
اإلنســـان في حالـــة تجل وانطالق وإبداع فـــي قيمته العليا الذاتيـــة، ألنه يكون 
محّلقـــا في عالم الطاقة وحقل المعلومات المفتوح، يلتقط ذلك اإلنســـان إحدى 
تلك المعلومات أو األفكار المقرونة بقيمته العليا، فيحيل ذلم لعمل مخّلد صالح 

لخدمة البشرية.

إّن ما يرّكز عليه معظم البشر في حياتهم يستهلك كل طاقتهم وهم ال يشعرون!  «
فتضيع طاقاتهم هباء، لكن عندما يفّعل اإلنسان ما يحيى ألجله، فإنّه يجتاز تلك 

المشاعر المادية المدّمرة إلى المشاعر السامية المرتبطة بالحياة والنماء والتطّور، 
تلك المشاعر تكون تحقيقا للسالم المفّعل لإلنسانية... ذلك االجتياز للمشاعر 

المادية ينطلق نحو النعيم والتكامل، الذي يتحقق فقط باتساق القلب الذي هو 
مكمن القيمة العليا بالفص األمامي من الدماغ، الذي يكّون الروابط العصبية 

للعقل الجديد، المربوط بخير ونماء وصحة ذلك اإلنسان، وبهذا تكون القيمة العليا 
هي الشفرة الربانية الرحيمة. دعوة إلى التأّمل في الذات.

د. ندى الحساوي

شفرة الخالص... طرح علمي

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

للتواصل: 17111483

العقلية األميركية ال تزال تعيش رشاقة العنصرية
من يطلع على كتاب “لماذا نفد صبرنا” لمارتن لوثر كنج سيتعرف 
على االضطهاد العنصري الفظ الذي مارسته أميركا ضد اإلنسان 
الزنجـــي وتعـــدد إيقاعاته حتى يومنا هـــذا، فبالرغم من أن عمر 
الكتاب ســـنوات طويلة إال أن العقليـــة األميركية ال تزال تعيش 
رشـــاقة اضطهاد السود، وآخرها حادثة قتل المواطن األميركي 

جورج فلويد على يد أفراد الشرطة.
مارتـــن لوثر كان يشـــعر بمـــرارة عندما يرى أن بـــالده تدافع عن 
الحرية في بالد أجنبية وتفشل في ضمان تلك الحرية لعشرين 
مليـــون نســـمة مـــن مواطنيهـــا، وما من شـــك فـــي أن أميـــركا ال 
تدافع في الخارج عن الحرية بدالالتها اإلنســـانية واالجتماعية 
واالقتصاديـــة كمـــا نفهمها نحـــن، إنما تدافع عـــن حرية من نوع 
جديد هـــي حرية مصالحها. ويعرج الكتـــاب إلى تصوير اليأس 
العميـــق الـــذي أصاب الســـود نتيجـــة اإلبطاء في إلغـــاء التفرقة 
العنصريـــة فـــي المدارس، فعلـــى الرغم من أن محكمـــة القضاء 
العالـــي أصـــدرت عام 1954 قرارا يقضـــي بالقضاء على التفرقة 

العنصريـــة علـــى وجـــه الســـرعة، إال أن تنفيـــذ هـــذا القـــرار يتـــم 
ببطء شـــديد، ففي بدايـــة عام 1963 كان عدد التالميذ الســـود 
الملحقيـــن بالمـــدارس المختلطـــة ال يتعـــدى 9 % مـــن مجمـــوع 
الطـــالب، ومعنى هذا كما يقول مارتن لوثر كنج أنه “إذا ســـارت 
األمـــور على هذا المنوال، فلن يتحقـــق االندماج بالمدارس قبل 

عام 2054”.
وقبل أيام شاهدت عبر منصة “نتفليكس” برنامجا وثائقيا يتحدث  «

عن السجون األميركية ونصيب السود منها، حيث يشرح عدد 
من الخبراء واألساتذة الظلم الذي يتعرض له المواطن األميركي 
األسود ونظرة الشك التي تالحقه من قبل رجال الشرطة، ونسبة 

السود في السجون األميركية مرتفعة جدا نسبة إلى البيض، 
فالشرطة اعتادت إلقاء القبض على السود المسالمين والزج 

بهم في السجون ومعاملتهم معاملة فظة قاسية أثارت استياء 
العالم وال تزال، وكل رئيس يصل إلى البيت األبيض يحمل ملفا 
عن هذه القضية ولكن هناك قاعدة أميركية عنصرية تقول “إن 

األسود آخر من يعمل، وأول من يطرد من العمل”!.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الزواج في زمن كورونا
االجتماعيـــة  حياتنـــا  علـــى  يؤثـــر  أن  كورونـــا  اســـتطاع 
واالقتصادية بخسائر بشرية ومادية في جميع بلدان العالم، 
إال أنه لم يقف حائال بين عقود االقتران والزواج، وقد أصبح 
الـــزواج مختلًفـــا كثيـــًرا فـــي زمـــن كورونـــا فـــي كل تفاصيله 
اتباًعا لضرورة التباعد االجتماعي وتجنب أماكن التجمعات 

وااللتزام بالبقاء في المنزل.
فقد قرر العديد من الشـــباب سواء عقد قرانهم في ظل هذه 
الظروف مع األخذ بجميـــع اإلجراءات الوقائية واالحترازية 
ســـواء في المنزل أو في مكتب المأذون الشـــرعي، وتوجب 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية أثناء عقـــده كتنظيم العقد 
بحضـــور أســـرة العروســـين والمـــأذون الشـــرعي مـــع ارتـــداء 
الكمامـــات والتعقيـــم وترك مســـافة بيـــن الحاضريـــن، وعدم 
دعـــوة األصدقـــاء واألقربـــاء ألجـــل الحفـــاظ علـــى ســـالمة 

العروسين وأسرتهما وعليهم أيًضا.
آخرون عقدوا قرانهم بدعوة األقارب واألصدقاء لمشاركتهم 
ـ )مراسم  فرحة الزواج عبر البث المباشـــر على “اإلنســـتغرام”ـ 
زواج افتراضي( ــ وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة بدون حضور 
المدعوين وذلك بهدف تطبيق مبدأ التباعد االجتماعي، وقد 
تلقى العرســـان التهاني والتبريكات عبر رابط “اإلنســـتغرام”، 
وبذلـــك اكتملـــت فرحـــة المتزوجين وأســـرتهما بهـــذا الزواج 

المختصر حضوًرا وتكلفة. 
الـــزواج في عصـــر كورونا ليـــس ُمكلًفا مادًيا، فهـــو ال يحتاج 
إلـــى قاعة احتفـــال للرجال وأخـــرى للنســـاء، وال يحتاج إلى 
والئم وال بطاقات للدعوة، ويمكن أن تحضر وتشـــاهد حفلة 
الزواج المختصرة وأنت جالس في بيتك، والمرأة لن تحتاج 
إلى فســـتان جديد وزينة وغير ذلك كونها ستشـــاهد تنظيم 
الـــزواج وهـــي في بيتها، بجانب أن عـــدد الحضور لن يتعدى 

أسرة العروسين ال أكثر.

لم يستطع كورونا القاسي أن يوقف مجرى الزواج، ففي عصر  «
التقنيات واإللكترونيات كل شيء ممكن، حتى الزواج اإللكتروني 

الذي يتم بقيام العروسين بتعبئة بياناتهما بالحاسب اآللي 
وبعد أن يتأكد المأذون من شروط عقد الزواج يرفعه إلى 

المحكمة اإللكترونية ليتم التصديق على العقد.

عبدعلي الغسرة

عقليات سائدة
كان األولـــون يرتحلـــون لصيـــد اللؤلـــؤ، وهو مـــا يتفق علـــى أنها 
مهنة الغالبية العظمى من ســـكان الخليج قديمًا، ويتكفل النساء 
حينهـــا بإتمام كل األعمال لحين عودتهم، وهو ما يعتبر أنموذجًا 
للشـــراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة، ولم تكن النســـوة وقتئذ 
تمتهـــن الوظائـــف علـــى اختالفهـــا كما هـــو حاصل اليـــوم، وربما 
نستثني القليل من المهن والحرف النسائية المناسبة لطبيعتهن، 

حتى ال نمنح طرحنا هذا صفة اإلطالق.
وقد ســـيرت ســـلطة البيت في ظل تلك األوضاع لصالح الرجل، 
كونـــه مصـــدر الرزق للعائلـــة، ناهيك عما منحه الديـــن والمجتمع 
والثقافة من متســـع على مســـتوى الحرية الشخصية والحضور، 
وربمـــا اســـتغل بعض الرجال هذه الســـلطة اســـتغالالً ســـيئًا، في 
حيـــن أن المرأة مارســـت دورهـــا الطبيعي في اإلنجـــاب، وتربية 
األبنـــاء، إلـــى جانب أعمـــال البيت، لكن مع بدء المرأة المشـــاركة 
فـــي كل نواحـــي الحيـــاة العمليـــة باســـتقاللية تامـــة، والتـــي قد 
تتناســـب أو ال تتناسب مع طبيعتها الجسمانية والسيكولوجية، 
اختلفـــت المعادلـــة، بعدما تبدلـــت المعطيات، لتصبـــح المحصلة 

مغايرة تمامًا.
وال تكمن المسألة في امتهان المرأة كل األعمال، بل ببقاء العقلية  «

القديمة حاضرة إلى يومنا هذا رغم التغير الذي حصل؛ فمازال 
ينظر إلى المرأة على أنها اإلنسانة الضعيفة المغلوب على أمرها، 
رغم االستقاللية والحرية والقوانين الداعمة التي تتمتع بها اليوم، 

ناهيك عن استغالل البعض لهذه النظرة في تعزيز انطباع سوء 
الرجال، واستئثارهم، وهيمنتهم، في حين أنه ال يوجد رجل سيئ، 
وال حتى امرأة سيئة، بل يوجد إنسان سيئ، من الممكن أن يصدر 

منه أو تصدر منها أية أخطاء، وعليه، ال يمكن تقبل إسقاط سيئات 
بعض رجال األمس على رجال اليوم.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

كان وجهـــه يحكـــي ألف قصة ألم وهو يهم بإزالة “بســـطته” في إحدى األســـواق 
المتنقلة، رجل ســـتيني يعيل أكثر من ســـبعة أبناء، وال معاش تقاعدي لديه، وال 
مصـــدر رزق آخـــر لـــه غير “بســـطة” يقتات منها قـــوت يومه. أصحاب الفرشـــات 
والبســـطات فـــي األســـواق المتنقلـــة بيـــن القرى، مـــن الفئـــات األكثر تضـــررًا من 
تداعيـــات جائحـــة كورونـــا، التزمـــوا منازلهـــم ألكثـــر مـــن ثالثـــة أشـــهر تنفيـــذا 
لإلجراءات االحترازية للتصدي للجائحة، وقبل أســـابيع فقط، اســـتأنفوا عملهم، 

إال أن الجهات المعنية رفضت تواجدهم في األماكن العامة.
ما يجب أن يكون في الُحسبان، أن هؤالء محدودو الدخل أو دونه، وال يملكون 
أي مصدٍر للرزق غير ما يتحصلون عليه من بيعهم بعض المنتوجات المتواضعة 
ذات الربح اليســـير، وأنهم تكبدوا خســـائر كبيرة جراء توقفهم عن العمل ألشهر 
دون مصـــدر للدخـــل، ودون أيـــة إعانـــة مـــن أية جهة أخـــرى تســـندهم في هذه 
الضائقـــة، وأنهـــم علـــى الرغم مـــن كل ذلك لم يســـتأنفوا عملهم إال مـــع التزامهم 
بكل االشـــتراطات االحترازية، والتي منها لبســـهم الكمامـــات والقفازات، ووضع 
معقم اليدين الســـتخدام المتسوقين، بل إنهم وضعوا الفتات إرشادية بضرورة 

االلتزام بلبس الكمام والقفاز لمرتادي بسطاتهم من الزبائن. 
مـــا يجـــب أن يقـــال، إن المحـــالت فـــي المجمعـــات التجاريـــة والتـــي ُســـمح لهـــا 
باســـتئناف العمل تقع في حيز مغلق، عكس البسطات التي تتواجد في األماكن 
المفتوحـــة والهـــواء الطلَّق، وأن المتســـوقين في تلك المجمعـــات أعدادهم أكثر 
بكثيـــر مـــن مرتادي البســـطات التي ُيقســـم أصحابها أنه خالل الســـاعة الواحدة 

يستقبلون زبونة أو زبونتين فقط!
ما نطلبه التفاتة لهذه الطبقة المطحونة من المواطنين، الذين يكســـبون قوتهم 
بعـــرق جبينهم، والســـماح لهـــم بمزاولة عملهـــم، ضمن االشـــتراطات االحترازية، 
ومخالفـــة مـــن يشـــق عنهـــا، ليقيننـــا بأنهـــم ملتزمـــون بها، والســـماح لهـــم بفرش 
بســـطاتهم بمســـافة ال تقـــل عن متريـــن بين كل بســـطة وأخرى تحقيقـــًا للتباعد 
االجتماعـــي، ويمكـــن ألفراد شـــرطة المجتمع المـــرور عليهم بيـــن الحين واآلخر 

للتأكد من مدى التزامهم بتلك االشتراطات. 
ياسمينة:

هذه البسطات مصدر الرزق الوحيد ألكثر من 100 عائلة. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

األسواق المتنقلة وأصحاب “البسطات”



رقم القيد

سوبر ستايل بوتيك
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 تبدأ األســــعار 

53,148 
BDRA

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

تبـــــدأ المسـاحات

 للبناء والتطوير 

المباع
Already sold

المحجوز
Booking 08تحديث

 بما يرغب الزبون

مع االستعداد

القيد : 3 - 61063 - التاريخ  2020-6-21 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )---( لسنة 2020

بشــأن تغيير االســم التجاري للفرع الثالث من شــركة اف كي لتطوير المشــاريع 
االقتصادية ش.ش.و ومالكها فادي فوزي قبالوي تعلن إدارة التســجيل بوزارة 
الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســادة أصحاب شــركة شــركة 
اف كــي لتطويــر المشــاريع االقتصاديــة ش.ش.و ومالكهــا فــادي فــوزي قبالوي 
المســجلة بموجب القيد رقم 61063 طالبين تغيير االســم التجاري للفرع الثالث 
مــن - شــركة إيكوبليريــوم للياقة البدنيــة ذ.م.م - أمواج  الى شــركه ايكويلبريم 

للياقه البدنيه - سار ش.ش.و لمالكها فادي فوزي قبالوي

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

 23/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
) CR2020-89314 ) إعالن رقم

تنازل  - عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا المعلــن أدناه: أميــره عبدالرســول كاظم إبراهيــم بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيدة ازهار سلمان احمد سلمان محمد

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

لقيد :71608 - التاريخ : 23/6/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )---( لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة و الســياحة بأنه قــد تقدمت 
إليهــا الســيدة إيمــان فيصــل ضيــف محمــد ضيــف المالكــة  ل أالء الجزيــرة 
للمقــاوالت )مؤسســة فرديــة ( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 71608  طالبــا 
تحويــل المؤسســة الفرديــة بكامل فروعها الى شــركة ذات مســئولية محدودة  
برأســمال وقــدره 25000   دينــار بحرينــي لتصبح  الشــركة مملوكة من الســادة 

التالية اسمائهم :

1—ايمان فيصل ضيف محمد ضيف

2—علي سلمان حسن سلمان خلف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

) CR2020- 84213( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : منى محمد علي الصوراني
االسم التجاري الحالي : بروستد عاصي

االسم التجاري الجديد : مطعم مستر فود غرافر

قيد رقم : 58128 - 5        

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة أمواج لبرك السباحة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 70355

بناء على قرار الشــركاء في شــركة أمواج لبرك الســباحة ذ.م.م ، المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 70355، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة مكتــب / تســوية 

للمحاسبة واالستشارات ) مريم عبدهللا علي أحمد مكي ( مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

مكتب / تسوية للمحاسبة واالستشارات ) مريم عبدهللا علي أحمد مكي (
38004003 +973

sijilat@taswya.net

التاريخ : 21/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم  ) 2020-91333(
تنازل – عن المحل التجاري 

تقــدم إلينــا المعلن أدناه : الســيد يحيى خليفة محمــد المهيزع بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيدة إيمان يوسف عبدهللا يوسف

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

التاريخ : 23/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
إعالن رقم  ) 2020-92401(
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة المعلن أدناه / راشــد يوســف راشــد  بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى السيد /  أحمد راشد يوسف راشد الخشرم  

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

.CR No
 Branch Name

Arabic

4-7111كراج الخشرم

7111-5 كراج راشد يوسف راشد

 Branch Name
English

 ALKASHRAM
GARAGE

 RASHID YOUSIF
RASHID GARAGE

Expiration Date

06/02/2021

04/07/2020

Name UpdateStatus

N/AACTIVE

ACTIVE N/A
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قـــررت هيئـــة مكتـــب مجلـــس النواب 
الحكومـــة  مـــن  وارد  طلـــب  تأييـــد 
والـــرأي  التشـــريع  لهيئـــة  باالحتـــكام 
القانوني بشأن اختالف بين الجهتين 
عن تحديد ضوابط طلبات المناقشـــة 
العامة تحت قبة المجلس التشـــريعي 

المنتخب.
لتقنيـــن  الحكومـــي  الموقـــف  وتبلـــور 
طلبات المناقشـــة العامـــة بعد تحويل 
جلسة مناقشـــة سياسة وزارة التربية 
والتعليم الستجواب مبطن، إذ شهدت 
الجلســـة حضـــور 30 مســـؤوال بقطاع 

التعليم وامتدت قرابة 6 ساعات.
 – الحكومـــي  الخـــالف  ويتلخـــص 
النيابـــي بشـــأن عـــدد المتحدثين عند 
فتح باب المناقشـــة العامة، إذ تطالب 
الحكومـــة بتحديـــد العـــدد، بينما يرى 
المنتخبـــون بـــأن ذلـــك ال ينـــص عليـــه 

الدستور أو الالئحة الداخلية.
اجتمـــاع  عـــن  رســـمي  بيـــان  وصـــدر 
مكتـــب المجلـــس المنعقد نهـــار أمس، 
ولكن لم يتضمـــن البيان ذكرا أهم بند 
بجدول األعمال، وهو مناقشة الطلب 

الحكومي وما أسفر عنه من قرار.

الموقف الحكومي

وكانـــت جلســـة مجلـــس الـــوزراء في 
18 نوفمبـــر 2019 قـــد بحثـــت مذكرة 
مـــن وزير شـــؤون مجلســـي الشـــورى 
والنواب غانم البوعينين بشأن طلبات 

المناقشة العامة.
هـــذه  أن  الجلســـة  بيـــان  فـــي  وجـــاء 
المذكرة جـــاءت “حرصا من الحكومة 
علـــى تعزيـــز التعـــاون وتكريســـه مـــع 
مجلس النواب في األطر التي حددها 

الدستور واللوائح المنظمة )...(”.

الموقف النيابي

من جهتـــه، قال النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس النـــواب عبدالنبـــي ســـلمان لــــ 
“البـــالد” إن مكتـــب المجلـــس اجتمـــع 
الطلـــب  لمناقشـــة  )األربعـــاء(؛  أمـــس 
الحكومـــي باالحتـــكام لهيئة التشـــريع 

والرأي القانوني.
وأضاف أن المكتـــب وافق على طلب 
ينـــص عليـــه  لمـــا  االحتـــكام اســـتنادا 
قانـــون الهيئـــة بأنهـــا المعنيـــة بالفصل 
فـــي أي خالف حول تفســـير نص في 
القوانيـــن أو المراســـيم بقوانيـــن بيـــن 

الحكومـــة ممثلة في مجلـــس الوزراء 
أو  والنـــواب  الشـــورى  ومجلســـي 
أحدهمـــا، أو بيـــن المجلســـين ويكون 
القرار الصادر مسببا وملزما لألطراف 

إذا كان قد صدر بناًء على طلبهم.
وبيـــن ســـلمان أن الموقـــف الحكومي 
النـــواب  مجلـــس  التـــزام  عـــدم  يـــرى 
بضوابـــط المناقشـــة العامـــة، بينمـــا ال 
أتفـــق مع ذلك، خصوصا أن الدســـتور 
ال ينـــص علـــى تحديد عـــدد معين من 

المتحدثين بطلبات المناقشة العامة.
وأشـــار الـــى أن الموقـــف النيابي الذي 

قانونيـــة  بمذكـــرة  تأصيلـــه  ســـيجري 
تحال لهيئة التشـــريع والرأي القانوني 
عند تقديم الحكومـــة لطلب التحكيم 
أنـــه في حـــال المضـــي بفكـــرة تحديد 
المناقشـــة  بطلـــب  المتحدثيـــن  عـــدد 
العامـــة، فيتعيـــن أن ُيحـــدد بقـــرار من 

مجلس النواب، وليس من الحكومة.

مادة الدستور

وتنظـــم المناقشـــة العامة بالمـــادة 68 
بالدستور. وتنص على اآلتي:

)...( ب- يجـــوز بناًء علـــى طلب موقع 
مـــن خمســـة أعضـــاء علـــى األقـــل من 
موضـــوع  طـــرح  النـــواب،  مجلـــس 
للمناقشـــة الســـتيضاح سياســـة  عـــام 
الحكومـــة فـــي شـــأنه، وتبـــادل الـــرأي 
بصـــدده، وفقًا للضوابط التي تحددها 

الالئحة الداخلية للمجلس.
طلـــب  المجلـــس  مكتـــب  ويـــدرج 
المناقشـــة العامـــة فـــي جـــدول أعمال 
أول جلســـة تالية لتقديمـــه، ليبت فيه 

المجلس دون مناقشة.

الحكومة والبرلمان يحتكمان لـ“التشريع” لضبط المناقشات
ســـلمان لــــ “^”: الدســـتور ال ينـــص علـــى عـــدد المتحدثيـــن

الباعة الجائلون صداع البلديات... والخضروات بال كمامات
صـــداع مســـتمر تعانيـــه البلديات 
بســـبب الباعـــة الجائليـــن. عدســـة 
حـــواري  فـــي  جالـــت  “البـــالد” 
أن  وتبيـــن  القديمـــة،  العاصمـــة 
الوافديـــن  مـــن  العظمـــي  النســـبة 
بعصـــا  يمســـكون  اآلســـيويين 
التعليمـــات الصحية من الوســـط: 
أغلبهـــم يرتـــدي الكمامات ولكن ال 

يراعون نظافة مبيعاتهم.
أغلـــب المنتجـــات معروضـــة على 
قارعة الطريـــق، وبخاصة الفواكه 

والخضروات وبعض األلعاب.
والتقطت عدســـة المصور مشاهد 
ببعـــض  للعمالـــة  تجمعـــات  مـــن 
المحـــالت دون مراعـــاة لتعليمات 

التباعد االجتماعي.
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تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
المصفــي  باعتبــاره    MAIN UDDIN ATIQUR RAHMAN الســيد  إليهــا 
بحرينيــة،  تضامــن  شــركة  والترويــج  للتســويق  لشــركةترامكو  القانونــي 
المســجلة كشــركة تضامــن بخرينيــة بموجب القيــد رقــم 131988-1 ، طالبا 
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل 
التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركةترامكو للتسويق والترويج شركة تضامن بحرينية

القيد : 119080-1 - التاريخ : 23-06-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020
بشأن  تغيير اإلسم التجاري

 لشركة سيد رامشاندير بيرفورمنج ارتس ش.ش.و. لمالكها سيد رامشاندير

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدم 
إليها الســادة أصحاب شــركة ســيد رامشــاندير بيرفورمنج ارتس ش.ش.و. 
لمالكهــا ســيد رامشــاندير، المســجلة بموجــب القيــد رقــم  9080-1، طالبيــن 
تغييراإلســم التجــاري مــن ســيد رامشــاندير بيرفورمنــج ارتــس ش.ش.و. 
لمالكهــا ســيد رامشــاندير إلــى مشــروع البحريــن للفنانيين المهــرة ش.ش.و 

لمالكها كرستين رامشندر  
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

راشد الغائب

اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس غانم البوعينيننواف حمزة
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أكد دعمه لجهود السيسي في تنفيذ مبادرة “إعالن القاهرة” لوقف إطالق النار

الشعب الليبي يطلب رسمًيا من مصر التدخل العسكري

الليبي  الــنــواب  مجلس  رئــيــس  أكـــد 
الشعب  أن  صالح  عقيلة  المستشار 
ــا مـــن مصر  الــلــيــبــي ســيــطــلــب رســمــًي
التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت 
ضرورات الحفاظ على األمن القومي 
الليبي واألمن القومي المصري، وذلك 
قيام  حــال  النفس  عن  شرعًيا  دفاعا 
والمسلحة  اإلرهــابــيــة  الميليشيات 
تحدث  الــذي  األحــمــر  الخط  بتجاوز 
عــنــه الــرئــيــس الــســيــســي ومــحــاولــة 

تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة.
“أنــبــاء  ــال فــي مقابلة مــع وكــالــة  وقـ
المصرية،  الرسمية  األوســط”  الشرق 
اختراق سرت سنطلب  إنه في حال 
المصرية  المسلحة  ــقــوات  ال تــدخــل 
حينها  ــلــيــبــي،  ال الــجــيــش  لــمــســانــدة 
لحماية  الــمــصــري  الــتــدخــل  ســيــكــون 
قيام  حال  في  أنه  موضًحا  حقوقها، 
األحمر  الــخــط  بتجاوز  الميليشيات 
ليبيا  فــي  المصري  التدخل  سيكون 
ــفــويــض من  ــى ت ــاء عــل ــنـ شـــرعـــًيـــا وبـ
تحمي  مــصــر  ألن  ــلــيــبــي؛  ال الــشــعــب 
ــقــومــي الــلــيــبــي وفــــي ذات  األمــــن ال
الوقت تحمي أمنها القومي من خالل 
تقدم  ومنع  الغربية  حدودها  تأمين 
مناطق  على  لتسيطر  الميليشيات 

تمثل تهديًدا ألمن مصر.
وحول تحرك الجيش الوطني الليبي 
العاصمة  فــي  سيطرته  مناطق  مــن 
ــح “إنـــه  ــلــس، قـــال عــقــيــلــة صــال طــراب
حينما تحرك الجيش الوطني الليبي 
قدرته  في  واثقين  كنا  طرابلس  إلى 
عــلــى تــحــريــر الــعــاصــمــة مـــن قبضة 
على  مشددا  اإلرهابية”،  الميليشيات 
طامًعا  يــكــن  لــم  الليبي  الــجــيــش  أن 
لتخليص  إال  يهدف  ولم  السلطة  في 

الليبيين من الميليشيات.
وأضاف أن تحرك الجيش الليبي من 
العاصمة طرابلس كان صحيًحا بعدما 
قــامــت تــركــيــا بــإحــضــار أكــثــر مــن 15 
العاصمة، وهو  إلى  المرتزقة  ألفا من 

مــا كــان يــدعــو الســتــخــدام قــوة أكبر 
فكان  األبرياء،  بالمواطنين  تضر  قد 
للمطالب  اســتــجــابــة  الــجــيــش  تــحــرك 
واتساًقا  النار  إطــالق  بوقف  الدولية 
التي  الــدولــي،  المجتمع  مــبــادرات  مع 
القاهرة  إعــالن  مــبــادرة  فــي  تبلورت 
ــن يــونــيــو  الــمــعــلــنــة فـــي الـــســـادس مـ

برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح صالح أن الركن األساس في 
وهو  النار،  إطالق  هو وقف  المبادرة 
تطالب  دائــمــا  ومــصــر  دولـــي  مطلب 
ــــى طــاولــة  ــن ثـــم الـــذهـــاب إل ــه، ومــ ــ ب
المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه 
الليبيين  وبعض  االستعمارية  القوى 

أصحاب المصالح.
الليبي  النواب  مجلس  رئيس  وشــدد 
يــكــون فيه  أال  ــد  الــحــوار الب أن  على 
أن  عــلــى  ألحـــد  إقــصــاء  وال  تهميش 
في  شــركــاء  الليبيين  جميع  يــكــون 
أن  بــد  ال  إذ  درجــاتــهــا،  بكل  السلطة 
ُيَمثل كل إقليم في الرئاسة، وجميع 
ــهــا، ألن  ــات الــســلــطــات بــكــل مــســتــوي
الوطن  فــي  شــركــاء  جميًعا  الليبيين 
تهميش  وال  إقــصــاء  فــال  والــســلــطــة 

ألحد.
وأضاف قائال “لن نختلف على الثروة 
ــا قــاعــدة  ــن ــدي وال عــلــى الــســلــطــة، ول
لــلــحــكــم فـــي لــيــبــيــا، ونـــحـــن شــركــاء 
فــي كــل شـــيء، كــمــا أن الــنــفــط لكل 

الليبيين”.
وأوضح صالح أن كل من ال يريد وقف 
إطالق النار في ليبيا هو مستفيد من 
هذه  استمرار  ويريد  الفوضى  حالة 
الخاصة،  مصالحه  لتحقيق  الحالة 
مشدًدا على أن الميليشيات اإلرهابية 
والمسلحة والمرتزقة يريدون القتال 
والسيطرة  الليبيين  ثـــروات  ونــهــب 
على المنشآت النفطية التي هي حق 
والــغــرب  ــشــرق  ال فــي  الليبيين  لــكــل 
تلك  أن  عــلــى  مـــشـــدًدا  ــنـــوب،  ــجـ والـ
المسلحة  والــجــمــاعــات  الميليشيات 
في العاصمة ال بد من حلها طوعا أو 
كرها وتسليم المسؤولية للمؤسسات 

األمنية.
من  الــدولــي  المجتمع  موقف  وحــول 
ــاع فــي لــيــبــيــا، قــال  ــ تـــطـــورات األوضـ
“إن  الليبي  الــنــواب  مجلس  رئــيــس 
ــيــن الــمــجــتــمــع  ــاع ب ــمـ هـــنـــاك شــبــه إجـ

المصرية  الــمــبــادرة  أن  على  الــدولــي 
إذ  الليبية،  األزمـــة  إلنــهــاء  الحل  هــي 
واســعــة  فــعــل  ردود  الــمــجــلــس  تلقى 
روسيا  مثل  القاهرة،  إلعــالن  مؤيدة 
والواليات المتحدة وعدد من الدول 
بعد  خصوصا  والــعــربــيــة،  األوروبــيــة 
الجماعات  من  وقعت  التي  المجازر 
اإلرهـــابـــيـــة فـــي تــرهــونــة ومــصــراتــة 

وغرب ليبيا”.
وحــول تنفيذ قــرارات حظر السالح، 
ــال صــالــح: إنــهــا لــم تــنــفــذ إال على  قـ
الليبي، ولكنه يصل  الوطني  الجيش 
جهارا نهارا إلى الميليشيات المسلحة 
رغم أن المجتمع الدولي يستطيع أن 
والعتاد  السالح  وصول  تماما  يوقف 

والمرتزقة إلى األراضي الليبية.
على  صالح  عقيلة  المستشار  وشــدد 
أن لــيــبــيــا دولــــة تــحــتــرم اتــفــاقــاتــهــا، 
بجميع  متكفل  الليبي  الشعب  وأن 
بها  تلتزم  التي  الدولية  االلــتــزامــات 
الحقوق  للقانون، ويضمن  ليبيا وفقا 
ويجب  بالجميع  ويرحب  ألصحابها 
أن تــكــون هــنــاك ســلــطــة مــعــبــرة عن 

الشعب الليبي.

القاهرة ـ أ ش أ

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح

دمشق ـ رويترز

أعلن الجيش السوري أن الدفاعات الجوية اعترضت ضربات إسرائيلية على 
مصادر  قالت  فيما  جنديين،  مقتل  إلــى  أدت  البالد،  وشــرق  ووســط  جنوب 

مخابراتية إنها موجة غارات استهدفت قواعد إيرانية.
وقال الجيش “نفذ العدو اإلسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه مواقع 
المعادية  الصواريخ  اكتشاف  وفور  حماة،  بريف  والصبورة  السلمية  في  لنا 
واستهدافها  مالحقتها  على  وعملت  معها  الجوي  دفاعنا  وسائط  تعاملت 
وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت األضرار 
على الماديات”، وفق ما نقلت “رويترز”. وجاء ذلك بعد ساعات من استهداف 
مع  الحدود  الــزور على  دير  أخــرى في محافظة  صواريخ منشآت عسكرية 
العراق، وفي جنوب سوريا قرب الحدود مع األردن. واستهدف هجوم ثالث 
البالد، وأودى  موقعا عسكريا في صلخد قرب مدينة السويداء في جنوب 
4. وتقع القواعد في مناطق بشرق وجنوب سوريا  بحياة جنديين وأصاب 
بها وجودا  أن  المعتقد  الماضية ومن  القليلة  الشهور  إسرائيل في  هاجمتها 
قويا لجماعات مسلحة مدعومة من إيران. وامتنع الجيش اإلسرائيلي عن 

التعليق.

الجيش السوري: إسرائيل ضربت قواعد بأنحاء البالد

دبي ـ وكاالت

اليمن  في  الشرعية  دعم  تحالف  أعلن 
بــدء نشر مراقبين  أمــس األربــعــاء عن 
لوقف إطالق النار الشامل في محافظة 
اليمنية  الــحــكــومــة  ــوات  قــ بــيــن  ــيــن  أب

وقوات المجلس االنتقالي الجنوبي.
السعودية  تقوده  الذي  التحالف  وكان 
أعــلــن فــي وقــت ســابــق، عــن استجابة 
االنتقالي،  والمجلس  اليمنية  الحكومة 
النار الشامل، على  لطلب وقف إطالق 
جزيرة  في  األحــداث  تطورات  خلفية 
ــال الــمــتــحــدث الــرســمــي  ســقــطــرى. وقــ
الــركــن  العقيد  الــتــحــالــف  ــوات  قـ بــاســم 
التطورات  ضــوء  “فــي  المالكي  تركي 
األخيرة في جزيرة سقطرى ومحافظة 
أبين، يرحب التحالف باستجابة كل من 
االنتقالي  والمجلس  اليمنية  الحكومة 

لطلبه بوقف إطالق النار الشامل 
ووقـــــــف الــتــصــعــيــد وعــقــد 

اجــتــمــاع فـــي الــســعــوديــة 

للمضي قدًما في تنفيذ اتفاق الرياض، 
ــرق الــســيــاســيــة  ــفـ ــجــان والـ ــل وعـــــودة ال
والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل 
عاجل”. وبين المتحدث الرسمي باسم 
يرفض  التحالف  أن  التحالف  قـــوات 
واالستقرار  باألمن  تضر  ممارسات  أي 
وتــخــالــف اتــفــاق الــريــاض فــي أي من 
التحالف  أن  مؤكًدا  المحررة،  المناطق 
وشعبه  اليمن  جــانــب  إلــى  دائــًمــا  يقف 
لتوحيد  جهوده  في  ومستمر  الشقيق 
الصدع  ورأب  اليمني  الشعب  صفوف 
بين مكوناته ودعم مسيرته؛ الستعادة 
ــراره وســالمــة  ــقـ ــتـ ــنـــه واسـ دولـــتـــه وأمـ

ووحدة أراضيه.
ــح الــعــقــيــد الــمــالــكــي أن قــيــادة  ــ وأوضـ
ستقوم  للتحالف  المشتركة  الــقــوات 
في  األرض  عــلــى  مــراقــبــيــن  بنشر 
)أبـــيـــن( لــمــراقــبــة وقـــف إطــالق 
النار الشامل وفصل القوات.

التحالف ينشر قوات لمراقبة وقف النار في أبين

األمم المتحدة ـ أ ف ب

ــدول  ــم الــمــتــحــدة وجــامــعــة الـ ــت األمــ دعـ
الــعــربــيــة بــصــوت واحــــد أمـــس األربـــعـــاء 
ضم  خططها  عــن  التخلي  ــى  إل إســرائــيــل 
أجزاء من الضفة الغربية، التي من شأنها 
لقيام  الداعمة  الدولية  للجهود  “وضع حد 

دولة فلسطينية قابلة للحياة”. 
الــدعــوة خــالل مؤتمر عبر  هــذه  وصيغت 
الـــدولـــي، شــارك  الــفــيــديــو لمجلس األمـــن 
الدولي  اللقاء  ــوزراء، وهــو  الـ به عــدد من 
األخير قبل الموعد الذي حددته إسرائيل 
في  الضم  لخطط  المحتمل  التنفيذ  لبدء 
وزير  أعلن  جانبه،  من  يوليو.   من  األول 
أن  بومبيو  مــايــك  األمــيــركــي  الــخــارجــيــة 
سيادتهم  بتوسيع  اإلسرائيليين  “قــرارات 
هي قرارات ترجع لإلسرائيليين أنفسهم”.

الى ذلك،حض أكثر من ألف نائب أوروبي 
على  األربعاء  أمس  قادتهم  دولــة   25 من 
التدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أجزاء 

من الضفة الغربية المحتلة. وينوي رئيس 
نتانياهو  بنيامين  اإلســرائــيــلــي  ــوزراء  ــ الـ
المقبل.  األســبــوع  اآللــيــة  هــذه  يطلق  أن 
بين  الحكومي  االئتالف  صفقة  وبموجب 
غانتس،  بيني  السابق  ومنافسه  نتنياهو 
إسرائيلي  ضم  مخطط  تنفيذ  بدء  يمكن 
لمستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة 
من  األول  في  اإلستراتيجية  األردن  غور 
يوليو. وفي رسالة نشرت في عدة صحف 

وأرسلت الى وزراء الخارجية األوروبيين 
“يشعرون  إنــهــم  أوروبـــا  نائبا   1080 قــال 
سيخلقها  التي  السابقة  مــن  عميق  بقلق 

هذا األمر في العالقات الدولية”.
الــرســالــة “مــثــل هـــذه الخطوة  وأضـــافـــت 
ــيــة الـــســـالم  ســتــقــضــي عـــلـــى آفــــــاق عــمــل
المعايير  وتهدد  الفلسطينية  اإلسرائيلية 
الدولية  الــعــالقــات  تدير  التي  األســاســيــة 

وبينها ميثاق األمم المتحدة”.

دعوات تطالب إسرائيل التخلي عن خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية

أكثر من ألف نائب أوروبي من 25 دولة يطالبون بوقف المخطط
دعوات “بصوت واحد” تحث إسرائيل على منع الضم

عواصم ـ وكاالت

روحــانــي  حسن  اإليــرانــي  الرئيس  قــال 
أمس األربعاء إن بالده ستكون منفتحة 
ــراء مــحــادثــات مـــع الـــواليـــات  ــ عــلــى إجـ
اعـــتـــذرت واشــنــطــن عن  إذا  الــمــتــحــدة 
المبرم  الــنــووي  االتــفــاق  مــن  االنسحاب 

العام 2015 وقدمت تعويضا لطهران. 
وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون 
ــي إجـــــراء  ”لـــيـــســـت لـــديـــنـــا مـــشـــاكـــل فــ
ولكن  المتحدة،  الواليات  مع  محادثات 
بالتزاماتها  واشــنــطــن  أوفـــت  إذا  فــقــط 
ــووي واعـــتـــذرت  ــنـ ــاق الـ ــفـ بــمــوجــب االتـ
وعـــوضـــت طـــهـــران عـــن انــســحــابــهــا من 
أن  نعلم  ”لكننا  وأضـــاف   .“2015 اتــفــاق 
دعـــوات الــحــوار مــع طــهــران مــا هــي إال 

أقوال وأكاذيب“. 
بالمقابل، حذر وزير الخارجية األميركي، 
مايك بومبيو، من المخاطر المرتبة على 
رفـــع حــظــر تــوريــد الــســالح إلـــى إيـــران، 

قائال إن األمر، إن حصل، سيشكل خطرا 
على دول أوروبية عديدة، منها إيطاليا 

وألمانيا.
ونــشــر بــومــبــيــو عــلــى حــســابــه الــرســمــي 
بــمــوقــع “تــويــتــر” تــغــريــدة تــتــحــدث عن 
مرفقة  إيــران  إلــى  السالح  توريد  حظر 
ستلحق  التي  األخــطــار  تظهر  بخريطة 
بــدول عــديــدة، بينها أوروبــيــة في حال 

إنهاء الحظر.

وكتب بومبيو في تغريدته إنه إذا انتهى 
أكتوبر  فــي  إيـــران  على  األسلحة  حظر 
شراء  على  قــادر  ستكون  فإنها  المقبل، 
مقاتالت روسية حديثة مثل “سوخوي 
30” وأخرى روسية من طراز “جي10-”.

وأضاف أنه بهذه الطائرات المميتة، فإن 
أوروبا وآسيا ستكون في مرمى النيران 
تسمح  لن  المتحدة  الواليات  اإليرانية. 

بحدوث ذلك.

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو

روحاني: مســتعدون للمحادثات إذا اعتذرت واشــنطن وعوضتنا
حظر السالح على إيران.. بومبيو يحذر أوروبا

نيويورك ـ أ ف ب

ــلــرئــيــس األمــيــركــي  ــّدم شــقــيــق ل ــ قـ
كتاب  صــدور  لمنع  ا  قضائيًّ مسعى 
جديد، من تأليف ماري ترامب ابنة 
الشقيق األكبر لدونالد ترامب، يهدد 

بفضح أسرار عائلية.
 ومن المقّرر صدور الكتاب بعنوان 
ــًدا:  أب كــاف  وغير  ينبغي  مما  “أكــثــر 
كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في 
وفق  المقبل،  يوليو   28 في  العالم” 

ما أوردت وكالة “فرانس برس”.
من محكمة  ترامب  روبــرت  وطلب 
نــيــويــورك منع  فــي حــي كوينز فــي 
“مــاري  أن  باعتبار  الــكــتــاب،  صــدور 
يقول  ا  سريًّ اتفاًقا  انتهكت  ترامب 
إنها وقعته على ارتباط بإرث جدها 

فرد ترامب”.
وقال روبرت ترامب في بيان 

“نيويورك  صحيفة  نقلته 
“محاولتها  إن  تايمز”، 

كل  بعد  العائلية  عالقاتنا  لتشويه 
هذه السنوات لجني أرباح مالية هي 
لذكرى  واحــد  آن  في  وظلم  مهزلة 
أنا  “نعتز  وتابع:  العزيزين”.  والدينا 
وباقي العائلة كثيًرا بشقيقي الرائع 
بنظرنا  هي  مــاري  وأعمال  الرئيس، 

عار حقيقي”.
 وأوضحت دار النشر “سايمون أند 
هذا  المذكرات  كتاب  أن  شوستر”، 
الــتــاريــخ  ــا عــلــى  ــوًءا فــجًّ ــ يلقي “ضـ

القاتم” لعائلة الرئيس األميركي.
وتـــروي مـــاري تــرامــب فــي الكتاب 
240 صــفــحــة أحـــداًثـــا  الـــواقـــع فـــي 
ــزل جـــديـــهـــا فــي  ــنـ ــهــا فــــي مـ شــهــدت
النشر  دار  وأوضـــحـــت  نـــيـــويـــورك، 
الصدمات  من  كابوًسا  “تقص  أنها 
ــعــالقــات الــمــدمــرة ومــزيــًجــا  وال
ــال  ــ ــمـ ــ ـــــا مـــــن اإلهـ مـــــأســـــاويًّ

والتجاوزات”.

كتاب “عائلي” يهّدد ترامب ومحاوالت لمنعه
بيونغ يانغ ـ وكاالت

عــّلــق الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
جونغ أون خطط القيام بعمل عسكري 
أفــادت  حسبما  الجنوبية،  كــوريــا  ضــد 
ــالم الــرســمــيــة فــي بيونغ  وســائــل اإلعــ
يانغ بعد أيام من التوتر المتصاعد بين 

الكوريتين.
ــكــوري الــشــمــالــي في  وكــثــف الــنــظــام ال
الشفهية  الــهــجــمــات  األخـــيـــرة  اآلونــــة 
ــول، مــنــتــقــدا بــشــكــل خــاص  ــيـ ــد سـ ضـ
في  شماليين  كوريين  منشقين  قيام 
الجنوب بإرسال منشورات دعائية إلى 
البالونات. وبعدما قطعت  الشمال عبر 
قنوات االتصال الرسمية، دمرت كوريا 
الــشــمــالــيــة األســـبـــوع الــمــاضــي مكتب 
االرتباط الذي فتح في سبتمبر 2018 
السالح،  المنزوعة  المنطقة  شمال  إلى 

التي  التهدئة  إلــى  يــرمــز  ــان  وكـ
ــكــوريــتــيــن  ــادت بـــيـــن ال ــ ســ

فــي تــلــك الــســنــة. وأعــلــن 

سيقوم  أنــه  الشمالي  الــكــوري  الجيش 
الجنوب تشمل احتالل  بتحركات ضد 
مواقع التعاون بين الكوريتين المجمد 
حاليا، وإعادة نصب مراكز مراقبة في 
حتى  أو  الــســالح  الــمــنــزوعــة  المنطقة 
لكن  الــعــســكــريــة.  الـــمـــنـــاورات  تكثيف 
وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية 
أفادت األربعاء أن كيم ترأس اجتماعا 
للجنة العسكرية المركزية التي “علقت 
خطط التحرك العسكري ضد الجنوب”، 
ــافـــي لــهــذا  ــم تــعــط أي تــفــســيــر إضـ ــ ول
التغيير في اإلستراتيجية. وكان بعض 
األخيرة  اآلونـــة  فــي  اعتبروا  الخبراء 
أن كــوريــا الــشــمــالــيــة تــتــذرع بــإرســال 
الــدعــائــيــة الفتعال  الــمــنــشــورات  هـــذه 
تــنــازالت،  على  الحصول  بهدف  أزمـــة؛ 
المفاوضات  فيه  في وقت وصلت 
طريق  إلى  النووي  الملف  حول 

مسدود.

بيونغ يانغ تعلق خطط “التحرك العسكري” ضد الجنوب

مقتل جندي تركي بإطالق 
نار عبر الحدود مع إيران

أمــس  الــتــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة  أعــلــنــت 
األربعاء مقتل جندي تركي بعد تعرضه 

إلطالق نار عبر الحدود مع إيران.
بــيــان “إّن 3 جنود  الــــوزارة فــي  وقــالــت 
ــنــيــران أطــلــقــت مـــن الــجــانــب  أصــيــبــوا ب
ــثــالثــاء أثــنــاء  ــي مــن الـــحـــدود ال ــرانـ اإليـ
في  ومراقبة  استطالع  بدورية  قيامهم 

بلدة يوكساك أوفا الحدودية”.
نقله  بعد  توفي  أحــدهــم  أّن  وأوضــحــت 
ــوزارة  ــ ــم تــحــدد الـ ــى الــمــســتــشــفــى. ولـ إلـ

المسؤول عن مقتله. 

أنقرة ـ أ ف ب



فـــي حادثة غريبـــة تحدث فـــي لعبة 
البحرينيـــة علـــى صعيـــد  اليـــد  كـــرة 
األنديـــة المحليـــة، وقـــّع نـــادي الديـــر 
عقـــدا تدريبيـــا مـــع المـــدرب يســـري 
جواد وهو لديه عقد ساٍر مع المدرب 
خالد المراغي، واألمر نفســـه ليســـري 
الذي لديه عقد مع االتحاد وأبرم آخر 

مع الدير وذلك في موسم واحد!
األمـــور تبدو ملخبطة تماًمـــا، ولكنها 
تثيـــر الشـــكوك حـــول صحـــة العقود 
لكل من نادي الدير والمدرب يســـري 
مـــع  عقـــوًدا  لديهمـــا  أن  وخصوصـــا 
أطـــراف أخرى والموســـم الجاري لم 
ينتـــه أو لـــم يكشـــف عنه رســـمًيا من 
ِقبـــل االتحاد البحرينـــي لكرة اليد ما 

إذا سيتم إلغاؤه من عدمه.

الديـــر يقوده المـــدرب خالد المراغي 
عقـــًدا  الطرفيـــن  لـــدى  شـــك  ودون 
ينتهـــي مـــع نهايـــة الموســـم كمـــا هو 
مـــع  جـــواد  يســـري  المـــدرب  حـــال 
األنشـــطة  وتوقـــف  االتحـــاد،  نـــادي 
حالًيـــا بســـبب وبـــاء كورونـــا مـــا هي 
إال اســـتراحة محارب كمـــا ُيقال، وال 
تعنـــي عـــن انتهـــاء الموســـم بـــل وال 
تجيـــز لألنديـــة والمدربيـــن إحـــداث 
هـــذه  فـــي  حـــدث  كمـــا  التعاقـــدات 

النقطة.
االتحـــاد  مـــن  المقربـــة  األخبـــار 
البحرينـــي لكـــرة اليـــد تفيـــد بعـــودة 
نشـــاط اللعبة وبالكشـــوفات المقيدة 
ومتـــى  إضافـــة،  أيـــة  دون  لديهـــم 
مـــا حصـــل ذلـــك رســـمًيا، فـــإن الدير 

والمدرب يســـري سيكونان مخالفين 
ألنظمة العقود وفي موقف محرج ال 
ُيحســـد عليهما، كون المدرب يســـري 
يجب أن يعود لناديه االتحاد بعد أن 
ودعهم الستكمال مرحلة السداسي، 
والمراغـــي يجب أن يباشـــر عمله مع 

الديـــر فـــي كأس الرئيـــس، وبعدهـــا 
يعـــاود الديـــر ويســـري إلبـــرام عقود 

جديدة للموسم الجديد!
الجميـــع ينتظر قـــرارات اتحـــاد اليد 
حول مصير اللعبة للموسم العصيب، 
ولكن “البالد ســـبورت” يطرح تساؤال 

واحدا فـــي ظل هـــذه الوضعية: هل 
وقـــع نـــادي الديـــر والمـــدرب يســـري 
في فـــخ المخالفـــة ألنظمـــة وقواعد 
العقـــود، ومـــا موقـــف نـــادي االتحاد 
تجاه مدربه يســـري، وما نطق اتحاد 

كرة اليد في تلك العقود؟!

هل وقع الدير ويسري بفخ مخالفة األنظمة؟

المدرب يسري جوادالمدرب خالد المراغي
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ومدربونـــا  العبونـــا  ســـيكون 
البحرينيـــون علـــى موعـــد لشـــد 
للمملكـــة  والرحيـــل  أحزمتهـــم 
أجـــل  مـــن  الســـعودية  العربيـــة 
االنضمـــام إلى أنديتهـــم وتجهيز 
أنفسهم الستئناف مسابقات كرة 

اليد للموسم الرياضي الجاري.
حيـــث أعلـــن االتحـــاد الســـعودي 
لكرة اليد عن اســـتئناف بطوالته 
األنشـــطة  تعليـــق  رفـــع  بعـــد 
الرياضيـــة بســـبب وبـــاء كورونا، 
وحـــدد يـــوم الســـبت الموافـــق 8 
أغســـطس المقبل موعـــًدا لعودة 
المنافســـات والتـــي توقفـــت منذ 

شهر مارس الماضي.
أنـــه  الســـعودي  االتحـــاد  وبيـــن 
ينتظر موافقة الجهات المختصة 
علـــى الجـــدول الزمنـــي المقترح 
ســـيحدد  ثـــم  ومـــن  للمباريـــات، 
عـــن مواعيـــد المباريـــات لكافـــة 

البطوالت المتبقية.
الســـعودي  الـــدوري  ويحظـــى 

لكـــرة اليد بتواجـــد قائد منتخبنا 
الوطني لكرة اليد حسين الصياد 
الـــذي يلعـــب فـــي صفـــوف نادي 
الوحدة، كما يلعب أحمد موســـى 
وجاســـم  االبتســـام،  نـــادي  مـــع 
الســـالطمة يمثّل نادي االبتســـام 
ويقـــود مدربنـــا الوطنـــي القديـــر 

محمد المراغي نادي القادسية.

8 أغسطس عودة كرة اليد السعودية

الـتـضــامـــن يـنـتــظـــر شـــارة الــبـــدء
ــف سلبي ــوق ــت ــة.. وال ــي ــائ ــوق ال ــأمــل تــوفــيــر االحـــتـــرازات  الـــهـــدار: ن

قال مدرب فريـــق التضامن للكرة الطائرة 
يونـــس الهدار بأنه ينتظـــر الضوء األخضر 
الســـتئناف  النـــادي  إدارة  مجلـــس  مـــن 
الحصـــص التدريبية اســـتعداًدا للمواجهة 
النهائيـــة أمـــام البســـيتين بـــدوري الدرجة 
الفريـــق  فيهـــا  ســـيتحدد  والتـــي  الثانيـــة 

الصاعد لدوري الدرجة األولى.
وكان البســـيتين فـــاز علـــى التضامـــن في 
المبـــاراة األولـــى بنتيجـــة 3/0 وفـــي حال 
فوزه بالمواجهة الثانية سيضمن الصعود، 
وأمـــا فـــوز التضامن وخســـارة البســـيتين 

سيؤجل الحسم لمباراة فاصلة أخرى.
 وأضـــاف الهـــدار لــــ “البـــالد ســـبورت” بأنه 
رغبتـــه  بخصـــوص  اإلدارة  مـــع  تواصـــل 
بـــدء التدريبـــات بعـــد قـــرار اللجنـــة  فـــي 
التنســـيقية الســـماح  بالتدريبـــات وعـــودة 

المنافســـات الرياضية ابتداء من منتصف 
كمـــا  الـــرد،  ينتظـــر  وهـــو  المقبـــل  الشـــهر 
أوضـــح بـــأن العـــودة للحصـــص التدريبية 
فـــي الصالـــة الرياضيـــة تســـتوجب توفير 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االشـــتراطات  كافـــة 
واإلحترازية ضد فايروس كورونا )كوفيد 
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وتابـــع “العـــودة للتدريبـــات تتضمن توفير 
تعقيـــم  مثـــل  االشـــتراطات  مـــن  سلســـلة 
الصالـــة والتجهيـــزات واألدوات وعمليـــة 
فحـــص الالعبين وتوفير معـــدات الوقاية 
األخرى.. وااللتزام بالتعليمات الموضوعة 

من قبل الجهات المسئولة..”.
وأكد الهدار أن ناديه لم يتسلم أي خطاب 
رسمي من اتحاد الكرة الطائرة بخصوص 
موعـــد المبـــاراة، ولكـــن االتحـــاد ذكـــر في 

وقت سابق بأنه سيشعر األندية قبل شهر 
تقريًبا من موعد المنافســـات ليتسنى لهم 

التدرب والتحضير.
 ولدى سؤاله عن مدى تأثير فترة التوقف 
الحاليـــة علـــى العبيـــه، أجـــاب “ال شـــك أن 
التوقف ســـلبي على جميـــع الفرق.. وهناك 
إيجابيـــات وســـلبيات، فالعبـــو التضامـــن 
عناصر شـــابة وكما هو معروف أن الالعب 
الشـــاب لديـــه كفـــاءة بدنيـــة عاليـــة وقادر 
علـــى اســـتعادة لياقته بســـرعة، وبالنســـبة 

للبسيتين فإنه يضم العبي خبرة يعرفون 
كيف يتعاملون مع مثل هذا الوضع..”.

وعبـــر عن ارتياحه للمســـتوى الـــذي قدمه 
فريقـــه فـــي المبـــاراة األولـــى بعدمـــا كان 
نـــدا للبســـيتين، متمّنًيـــا أن يقـــدم العبـــوه 
المســـتوى المؤمل منهم، فالهدف على حد 
قوله ليـــس الفوز فقط وإنمـــا اللعب بأداء 
رجولي وعدم تعرض الالعبين ألي إصابة.

فريق التضامن للكرة الطائرة

يونس الهدار

قرر مجلس إدارة نادي داركليب تأجيل فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية 
مجلس إدارة النادي للدورة االنتخابية المقبلة 2020 - 2024 بعد الحصول 

على الموافقة الرسمية من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة.

ويأتي التأجيل بســـبب قلة 
التســـجيل  اإلقبال على 

وتجديد العضوية من 
قبل أعضـــاء الجمعية 
العموميـــة، ولـــذا فقـــد 

اإلدارة  مجلـــس  قـــرر 
أســـبوع  لمـــدة  التأجيـــل 

واحـــد على أن يفتح باب الترشـــح 
بتاريـــخ 1 يوليـــو 2020 ويغلق في 
يكـــون  أن  علـــى   2020 يوليـــو   15
باب التســـجيل والتجديد لعضوية 
الجمعيـــة العموميـــة مفتـــوح حتى 
إغالق باب الترشح في 15 يوليو.

ودعا مجلـــس إدارة نادي داركليب 
جميع منتسبي النادي 

بالتســـجيل  المبـــادرة 
لعضويـــة النـــادي وحث 
جميـــع مـــن يـــرى فـــي 
علـــى  القـــدرة  نفســـه 
مـــن  القريـــة  خدمـــة 
خالل هذا الصرح ملء 
اســـتمارة الترشح لعضوية 

مجلس اإلدارة.
للنـــادي  الحالـــي  الرئيـــس  وكان 
محفـــوظ ثامـــر أكـــد فـــي تصريـــح 
سابق لـ “البالد سبورت” عدم رغبته 
فـــي إعـــادة الترشـــح مـــرة أخـــرى، 
مشـــيرا إلـــى أن قـــراره نهائـــي وال 
رجعـــة فيه رغبـــة منه فـــي الخلود 

للراحة.

داركليب يؤجل الترشح النتخاباته إلى 1 يوليو
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شارك في مؤتمر االتحاد اإلماراتي عن تداعيات “كورونا” على كرة القدم

عزا أسباب عزوفه عن األندية بسبب مشاركات الشواطئ

سلمان بن إبراهيم: تضامن األسرة اآلسيوية يبدد التأثيرات السلبية

جعفر ال يفّضل تدريب الرجال

شارك رئيس االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم النائب األول 
لرئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة فـــي المؤتمـــر الرياضـــي الدولي 
تحت عنـــوان “كوفيد19- وكرة القدم. كيف تغير شـــكل 
المســـتقبل؟”، والـــذي أقيـــم عبـــر تقنية االتصـــال المرئي 
ونظمه االتحاد اإلماراتي لكرة القدم بالشراكة مع رابطة 

المحترفين اإلماراتية.
وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة حرص االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم على تقديـــم كافة أشـــكال الدعم 
والمســـاندة لالتحـــادات الوطنيـــة فـــي القارة اآلســـيوية 
لتجـــاوز تداعيـــات جائحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد، 
مشـــددا علـــى حـــرص االتحاد اآلســـيوي على اســـتكمال 
متطلبـــات  تراعـــي  أســـس  علـــى  المختلفـــة  مســـابقاته 
بعـــودة  وتســـمح  الكرويـــة  المنظومـــة  الســـالمة ألركان 

النشاط التدريجي إلى المالعب الكروية اآلسيوية. 
 وأشـــاد الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم آل خليفـــة بـــروح 
الوحـــدة والتضامـــن التـــي أظهرتهـــا أســـرة كـــرة القـــدم 
اآلســـيوية خـــالل أزمـــة كورونـــا، مبينـــا أن اإلحســـاس 
العميـــق بالمســـؤولية لـــدى أفـــراد المنظومـــة اآلســـيوية 
ســـاعد في تبديد المخاوف من تداعيات األزمة وتمهيد 

الطريق النطالقة واعدة للنشـــاط، مؤكدا حرص االتحاد 
اآلســـيوي على تبني ودعم العديد من المبادرات الرامية 

لبناء مستقبل أكثر إشراقا للعبة في القارة اآلسيوية. 
ونـــوه الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة بمبـــادرة 
االتحـــاد اإلماراتـــي لكـــرة القـــدم فـــي تنظيـــم المؤتمـــر 
الدولي للرياضة، معتبرا أن تنظيم هذا المؤتمر جاء في 
التوقيـــت المناســـب قائال إن توقيـــت المؤتمر ومحاوره 
المتميزة يســـهمان في دفع الجهود المبذولة لتجاوز آثار 
أزمة كورونا واســـتخالص العبر والدروس المفيدة منها؛ 

من أجل مستقبل اللعبة. 
 وتابـــع: بدأنـــا نشـــاهد المزيد مـــن المؤتمـــرات التي تقام 
بطريقة مشـــابهة، وحتى اجتماعـــات االتحادين الدولي 

واآلسيوي، واجتماعات الجمعيات العمومية ستقام عبر 
اإلنترنت مثلما هـــو الحال هنا، وهذه مبادرة ممتازة من 
االتحـــاد اإلماراتي لكرة القدم، حيـــث أثبت االتحاد عبر 
قيادتـــه الجديـــدة على دور رائـــد في االبتكار.  وكشـــف 
رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم الذي شـــارك في 
المؤتمر بمرافقة داتو ويندســـور جون أمين عام االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم: هـــذه أوقـــات حافلـــة بالظروف 
االســـتثنائية وعدم الوضوح، ليس فقط بالنســـبة للعبتنا 

الرائعة، بل للعالم الحديث ككل.
 وأردف بالقول: شـــهدنا العالم وهو يعيش اإلغالق، وقد 
توقفـــت فعاليـــات لعبتنا التي تمنح المتعـــة واإلثارة في 
كافـــة أرجـــاء العالم، حيـــث قمنا بمنح األولوية لســـالمة 
كافـــة أطراف اللعبة، لكن اآلن نحن بدأنا نشـــهد بصيص 
األمـــل، حيث إن فرقنـــا تعود للتدريبات، وتم اســـتئناف 

العديد من بطوالت الدوري.
رغـــم  الـــدوري  مواســـم  بعـــض  إلغـــاء  تـــم  واســـتدرك:   
بعـــض  المباريـــات، وفـــي  الجـــادة لخـــوض  المحـــاوالت 
الحاالت تم اختصار أو تأجيل مواســـم بطوالت الدوري، 
وفي أغلب الحاالت سوف تقام المباريات دون جماهير، 
نحن جميعا نتفق على أن هذا الوضع لن يســـتمر طويال، 
بل ســـيكون فقد مرحلـــة انتقالية حتى نتمكن من إقامة 

المباريات بأمان وسط حضور الجماهير.

قـــال المـــدرب الوطنـــي للكـــرة الطائرة 
العـــودة  يفضـــل  ال  إنـــه  جعفـــر  علـــي 
لتدريـــب فرق الرجال داخـــل الصاالت 
نـــادي  مـــع  بعـــد آخـــر تجربـــة قضاهـــا 

الشباب قبل عدة مواسم.
وقضى جعفر آخر 8-6 مواســـم تقريبا 
مدرًبـــا لمنتخب الشـــواطئ مع االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة.
وأضاف لـ “البالد سبورت” أنه لم يحصر 
نفســـه فـــي الشـــواطئ وهـــو ال يرفض 

المحليـــة، ولكنـــه  األنديـــة  مـــع  العمـــل 
يفّضل قيادة فرق الفئات الســـنية ألنه 
يجد في نفســـه القـــدرة والكفاءة على 
التعامـــل مع هذه الفئة العمرية بصورة 

أفضل من الالعبين الكبار.
وأوضـــح جعفر “لقـــد كانت لدي تجربة 
جيدة بنـــادي داركليب مع فرق الفئات 
العمريـــة اســـتمتعت بهـــا كثيـــًرا، وكان 
هنـــاك ارتياح كبير مـــن أولياء األمور.. 
فتدريـــب فـــرق القاعدة أمر فـــي غاية 
األهميـــة ألنـــك تجـــد ثمـــار عملـــك في 

األطفال، وأنا أفّضـــل العمل مع الفئات 
على الفريق األول ألنني أجيد التعامل 
معهـــم، فالمـــدرب هنا يجـــب أن يكون 

مرّبًيا وليس مدرًبا فحسب.. “.
وأشـــار جعفر أن ابتعـــاده عن التدريب 
خـــالل  عامـــة  بصـــورة  األنديـــة  فـــي 
الســـنوات الماضية يعود إلـــى ارتباطه 
“فـــي  مضيفـــا  الشـــواطئ،  بمنتخـــب 
الســـابق كان عقدي مع االتحاد ســـنوي 
مـــع  مرتبًطـــا  أكـــون  فإننـــي  وبالتالـــي 
فتـــرة  خـــالل  وباألخـــص  المنتخـــب 

الصيف بشهر يونيو ويوليو وأغسطس 
للمشـــاركات  والتحضيـــر  لإلعـــداد 
الخارجية للشواطئ وهي الفترة التي 

تتعاقد فيها األندية مع مدربين..”.
وأكد استعداده لخوض تجربة جديدة 
القاعـــدة  فـــرق  لتدريـــب  األنديـــة  مـــع 
متى ما ســـنحت الفرصـــة لذلك ووجد 

العرض المناسب.

دبي - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

جانب من مشاركة سلمان بن إبراهيم في المؤتمر

سبورت

علي جعفر

العب الوحدة حسين الصياد

علي مجيد

حسن علي

البالد سبورت

علي مجيد
النادي يمتلك 

عقدين ومثلهما 
للمدرب في 
موسم واحد



قال ماجد المصري إن صفحات مفبركة تســتغل اسمه  إلطالق 
شائعات عن زمالئه الفنانين وتحديدا شائعة وفاة  الفنانة رجاء 
الجــداوي على غيــر الحقيقة، مؤكدا أن ليس له  أي حســابات 
صفحات الفيس بوك إطالقا. وأضاف المصري، إنه ســيقاضي 

 المســؤول عن تلك الصفحات ولن يتركه يعبث باسمه وبحياة 
 زمالئــه.   مــن ناحيــة أخــرى، يناقش المصــري قضيــة مهمة  في 

المجتمــع المصري بمسلســله الجديــد “الوجه اآلخر”، وهو  صراع األمــوال بطرق غير 
مشروعة، والذي ينطلق تصويره  خالل األسابيع القليلة المقبلة.

روجــت الفنانة ريــم مصطفى لمسلســلها الجديد “شــديد 
الخطورة” وذلــك قبل أيام قليلة مــن انطالق عرضه على 
منصــة: “وتش إن” الرقمية التي تبدأ عرض أولى الحلقات 
األسبوع الجاري، حيث كشفت ريم عن بوستر جديد للعمل 

تتصدره بمفردها على صفحاتها بفيس بوك وانستجرام.
“شــديد الخطــورة” مقرر تقديمــه على أكثر من جــزء، كل جزء 

7 حلقــات  وبطولــة أحمد العوضى وريــم مصطفى ورياض الخولي، هــادي الجيار، 
محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال.

تتعــاون النجمــة الكبيــرة إنعام سالوســة مع النجــم محمد 
هنيدى في فيلمه الجديد “النمس واإلنس” للمخرج شــريف 
عرفــة، والذى انطلــق تصويره األســبوع الماضي فــي ديكور 
منزل بأستوديو شريف عرفة، حيث تجسد سالوسة دور مهم 

ومحــوري خــالل األحداث بجانــب هنيدى، وذلك بعــد مرور 21 
عاما من لقائهما في فيلم “همام في أمســتردام، الذي عرض في 

الســينماءات العام 1999 . ومــن المقرر أن ينتقل فريق العمل األســبوع المقبل إلى 
مدينة اإلنتاج اإلعالمي لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك.

سالوسة وهنيديشديد الخطورةصفحات مفبركة
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العقال الهارب.. قصة جديدة للكاتب إبراهيم سند
يواصــل الكاتــب إبراهيــم ســند إصداراتــه القصصيــة فــي مجــال أدب األطفــال، 
محــاوال استكشــاف عوالــم جديدة وموضوعات شــائقة تهدف إلــى إدخال البهجة 

الحس والذوق الفني لدى الصغار. فــي نفــوس األطفــال، وتنميــة 

واإلصدار الجديد عبارة عن قصة بعنوان 
“العقـــال الهـــارب”، موجهـــة لألطفال من 
ســـن الســـابعة فما فوق، وتـــدور أحداثها 
ضمـــن سلســـلة مترابطـــة مـــن المواقف، 
حيث يبدأ المشـــهد األول بمحاولة بطل 
القصـــة )جابر( ارتداء العقـــال ألول مرة، 
لكنه يفشـــل في هـــذه التجربـــة، فيهرب 
منـــه وتبـــدأ مغامراته من أجل اإلمســـاك 
مـــن حولـــه  العالـــم  واكتشـــاف  بالعقـــال 
وصـــوال للخاتمـــة، حيـــث يتـــم التصالـــح 
بيـــن البطـــل والعقـــال. وتهـــدف القصـــة 
إلى التأمل والتفكير واســـتخالص العبر 
والرموز المخبأة في داخل بنية القصة.

وقد قام بتنفيذ رسوم القصة وإخراجها 
الحمـــد  ياســـر  البحرينـــي  الفنـــان  فنيـــا، 

الـــذي اســـتطاع بموهبته الفنيـــة المميزة 
القصـــة،  شـــخوص  وتجســـيد  تشـــكيل 
وكأنهـــا شـــخصيات تتحـــرك فـــي فيلـــم 
بالحيويـــة  ينبـــض  مصـــور  ســـينمائي 
واإليقاع والديناميكية، بحيث اســـتطاع 
إيجاد التناغم الفني المتوازن بين النص 
األدبي والرســـوم التعبيرية، وهذه ميزة 
نـــادرة مـــن الفنانيـــن  ال يتقنهـــا إال فئـــة 

التشـــكيليين المتعامليـــن  مـــع النصوص 
اإلبداعية في أدب الطفل. 

وبهـــذا اإلصدار يضيـــف الكاتب إبراهيم 
ســـند إلـــى مســـيرته األدبيـــة فـــي عالـــم 
الطفولـــة بعـــدا فنيا ثقافيـــا جديدا ينحو 
باتجاه تحفيز واستثارة الطاقة الذهنية 
النصـــوص  لتـــذوق  والناشـــئة  لألطفـــال 
األدبيـــة المرتكـــزة علـــى تنميـــة التفكير، 
واالســـتمتاع الفني والجمالي، بأســـلوب 

بسيط ومشوق.
يذكـــر أن للكاتـــب إبراهيـــم ســـند العديد 
مـــن قصص األطفـــال منها وطـــن النخلة 
“مجموعة قصصية”، “مـــاذا تمنت النملة 
الخضـــراء”،  “الجزيـــرة  تكـــون؟”،  أن 
“لصوص األوطـــان”، “مدينة أهل الخرز”، 
“ما الذي يجعل ســـامي يجـــري؟”، “الولد 
الـــذي قـــال مـــن أنـــا”، “الطيـــور الزرقاء”، 
“ البطيخـــة القويـــة”، “أجمـــل إحســـاس”، 
وأنـــت”،  “أنـــا  الجنـــوب”،  إلـــى  “الرحيـــل 

واألشـــباح”،  ســـعد   “ وأقـــزام”،  “عمالقـــة 
“يـــوم واحـــد فقـــط”، “أســـعد هامـــور في 
العالـــم”، “ذات الريـــش الناعـــم”، و”الكلمة 
الســـحرية”، كما نال العديد مـــن الجوائز 
منها، الجائزة األولى لمسابقة الملكة نور 
الحســـين ألدب األطفـــال العـــام  1998، 
جائـــزة الشـــيخة فاطمـــة بنت هـــزاع آل 
نهيان لقصـــة الطفل العربي العام 1999، 
الجائزة التقديرية للرواد والمبدعين من 
أهل المحرق العام 2000، جائزة الكتاب 
المتميز ألدب األطفال في البحرين العام 
2003، الجائزة األولى لمســـابقة الشيخة 
فاطمة بنت هزاع آل نهيان لقصة الطفل 
األولـــى  الجائـــزة   ،2002 العـــام  العربـــي 
في مســـابقة المؤسســـة العامة للشـــباب 
والرياضـــة فـــي كتابـــة قصـــص األطفال 
األولـــى العـــام 2005، جائـــزة المؤسســـة 
العامـــة للشـــباب والرياضة في مســـابقة 

قصة الطفل العام 2006.

إبراهيم سند

طارق البحار

أكدت كارولين دريس 
 Kate Kane المرشحة ألداء

في الموسم الثاني من مسلسل 
Batwoman أنها لن تعيد أداء 
الشخصية، وأنها اتخذت 

القرار احتراًما 
لكل ما صنعته 

روبي روز.

tariq_albahhar

الفنانة بشرى لـ “^”: سأقدم شخصية الراحلة “داليدا” بعد “كورونا”

أكدت النجمة المصرية الجميلة بشــرى أحمد أن تحويل حياة الفنانة الراحلة داليدا 
إلى مسلسل من بطولتها متجمد منذ خمسة أعوام تقريًبا، نافية ما تردد بشأن خروج 

هذا العمل للنور خالل الفترة المقبلة، مؤكدة أّن هذا الكالم عاٍر تماًما عن الصحة.

وقالـــت مـــن خـــالل مكالمـــة هاتفيـــة مع 
اإلعالميـــة قصواء الخاللـــي في برنامج 

 TeN المســـاء مـــع قصـــواء“ عبر قنـــاة“
العـــام  نوايـــا  هنـــاك  كانـــت  إنـــه 

2015، بتحويـــل حيـــاة داليدا 
تـــم  لكـــن  ســـينمائي،  لفيلـــم 
تطوير الفكرة إلى مسلسل 
بعـــد  وذلـــك  تلفزيونـــي، 

إطالق فيلم فرنسي 
عنهـــا قبـــل عاميـــن 
تقريًبـــا، الفتـــة إلى 
أنها أجـــرت بالفعل 
للشخصية  بروفات 

أعـــوام،  عـــّدة  قبـــل 
انتشرت  التي  والصور 

الماضيـــة  األيـــام  خـــالل 
وعملـــت  جـــًدا،  قديمـــة 
كـــون  لـــوك؛  مـــن  أكثـــر 

الشـــخصية ســـتظهر في 
مراحل عمرية مختلفة”.

وفـــي تعليـــق علـــى الخبـــر قالـــت الفنانة 
المصريـــة لمســـافات البـــالد فـــي تصريح 
خـــاص أن ما ذكر فـــي البرنامج هو فقط 
٨٠ % هـــذا ما قلتـــه، وأن النية في 
هـــذا المشـــروع قائمة منـــذ العام 
٢٠١٥، ولكن لصعوبة التنســـيق 
بين عدة دول وجهات إنتاجية 
تنفيذيـــة متعـــددة، وألنـــه في 
مشـــروعا  كان  األســـاس 
حلقـــات  وليـــس  لفيلـــم، 
أدى  للتليفزيـــون،  
لتوقـــف  ذلـــك  كل 
فـــي  المشـــروع 
األولـــى  المـــرة 
النظـــر  وإعـــادة 
من  كتابتـــه  فـــي 
جديـــد كحلقـــات 
 ، نيـــة يو تليفز
بشـــرى:  وضافـــت 
إعـــادة  أردت  ”عندمـــا 

إحيـــاء الموضـــوع هـــذا العـــام وتحدثت 
بالفعـــل مـــع الكاتبـــة مريم نعـــوم تفاجئنا 
بجائحة كورونا الذي أوقف الحياة، ولكن 
شـــرعنا معا في تجميـــع المراجع الخاصة 
بالشـــخصية الســـتغالل هـــذه الفترة فى 
التحضير لحين االســـتقرار على الجهات 
اإلنتاجيـــة المختلفـــة التي ستشـــارك في 
هذا المشـــروع ســـواء من داخـــل الوطن 
العربي أو خارجه؛ ألنه لم يتم االســـتقرار 
عـــن الجهـــة اإلنتاجية األنســـب لنقل هذا 

المشروع على الشاشة بعد“.
وقالت الفنانـــة المصرية فـــي تصريحها: 
”كانـــت النيـــة  فـــي الماضـــي أن يتولـــى 
شـــوقي  الراحـــل  المخـــرج  إخراجـــه 

الماجـــري، لكـــن لألســـف كان للقـــدر رأي 
آخـــر، وحاليـــا المشـــروع مؤجـــل لحيـــن 
مـــرور األزمـــة، ولكننـــي بـــدوري كممثلـــة 
أعمـــل علـــى أن أقـــرب شـــكلي من شـــكل 
الشخصية وأتحدث مع مريم في تجميع 
المـــادة التي قمت بنفســـي بتجميع جزء 
كبيـــر منها لحين االســـتقرار علـــى الجهة 
اإلنتاجية العربية والمخرج الذي سيقود 
هـــذا المشـــروع واختيـــار تفاصيله، وفى 
تقديـــري أن هذا مشـــروعي للعام ٢٠٢٢، 
المعالجـــات  مـــن  العديـــد  اقـــرأ  وحاليـــا 
الدراميـــة الختيار مشـــروعي القـــادم إذا 
منهـــا  بســـالم وخرجنـــا  الجائحـــة  مـــرت 

سالمين“.

تم طمس الفترة التي عاشتها داليدا في مصر

أعلنت مؤسسة نقش لألفالم عن انضمام منظمة األمم المتحدة كشريك 
للمســؤولية االجتماعيــة ضمــن شــركاء مســابقة مســافة لألفــالم، والتــي 
أطلقتهــا فــي أبريــل الماضــي ضمــن مبــادرة تعــزز مســؤولية البقــاء فــي 
المنــزل فــي ظل انتشــار جائحة كوفيــد 19- في العالم. وتدفع المســابقة 
الدوليــة صنــاع ومنتجــي األفــالم للدخــول فــي خــط تنافســي؛ مــن أجل 

 .360production تعزيز اإلبداع واالبتكار، وذلك بدعم من
وانضــم للمســابقة مــا يفوق 700 فيلم من أكثر مــن 70 دولة حول العالم، 
إذ تتنافــس كل منهــا فــي مجــاالت األفــالم “الوثائقيــة، الروائيــة، وأفالم 

التحريك”.
وتأتــي شــراكة منظمــة األمــم المتحــدة مع مســابقة مســافة لألفالم؛ من 
أجــل جــذب المجتمــع اإلبداعــي لالنخــراط ضمــن مبــادرة UN75 التــي 
أطلقتهــا المنظمــة هــذا العــام، ضمــن إطــار احتفالهــا بالذكــرى الخامســة 
والســبعين إلنشــاء األمــم المتحــدة. تســعى المبــادرة إلــى رفــع حجــم 
المشــاركة ضمن أكبر حوار عالمي حول مســتقبل العالم وجذب الشــباب 

لمواجهة الجائحة .

وأثنى المدير العام لمؤسسة نقش لألفالم، محمد المسقطي على  «
دخول منظمة األمم المتحدة كشريك، مؤكدا أن شراكة منظمة 

األمم المتحدة تؤكد حجم االنتشار الواسع للمسابقة وتأثيرها 
اإليجابي في تعزيز المسؤولية المجتمعية.

الحظ حليفك اليوم واأليام المقبلة، فكن سعيدا.

تعامل بإيجابية مع المحيطين بك خصوصا 
المقربين.

ستحظى بحظ وفير وقبول خاص من قبل 
رؤسائك.

الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك.

رياضة المشي تزيد من نسبة تركيزك.

حافظ على الرياضة التي ستغير مسار حياتك 
لألفضل.

حاول وضع خطة الستعادة أحوالك الصحية.

اسمع نصائح الطبيب وال تتهاون وتتكاسل أبدا.

توقف عن حساب كل األمور بالماديات.

حاول أن تتخذ اإلجراءات الوقائية الالزمة 
اليوم.

أحداث صعبة ستتمكن من الخروج منها بشكل 
أقوى.

استقرار نسبي في حياتك العملية وهذا جيد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

25 يونيو

 1985
 القبض على 13 شخصا لالشتباه 
في تورطهم في عملية تفجيرات 
اإليرلنـــدي  الجمهـــوري  للجيـــش 
التـــي وقعـــت قبل يوميـــن، وبعد 
التحقيقـــات مـــع الموقوفيـــن تـــم 
إحبـــاط قنبلة كانـــت بأحد فنادق 

لندن.

 1988
منتخب هولندا لكرة القدم يفوز بكأس األمم األوروبية لكرة القدم.

 1991

كرواتيا وسلوفينيا تعلنان استقاللهما عن يوغوسالفيا.

 1950

 بدء الصدام المسلح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

 1788

 فيرجينيا تصبح عاشر والية تنضم إلى الواليات المتحدة.

 1920

 اختيار الهاي مقًرا دائًما لمحكمة العدل الدولية.

“األمم المتحدة” شريك لمسابقة مسافة لألفالم
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هذه الصفحة برعاية

عـــن  أمـــس  سيســـكو  أعلنـــت 
إطالق عروض جديـــدة مصممة 
الصغيـــرة،  للشـــركات  خصيصـــًا 
فـــي خطـــوة تســـرع مـــن وتيـــرة 
تركيزها على خدمات الشـــركات 
الصغيـــرة. وكانـــت الشـــركة قـــد 
قدمـــت في شـــهر نوفمبـــر 2019 
مجموعتهـــا الجديـــدة “خدمـــات 
للشـــركات”  المصممـــة  سيســـكو 
وتواصـــل  الشـــركاء.  قمـــة  فـــي 
المحفظة نموهـــا اآلن مع إضافة 
تقنية سيســـكو التي كانت تدعم 
فـــي األصـــل شـــركات “فورتشـــن 
100” ويمكنها اآلن تسخير نفس 
لتلبيـــة  التكنولوجـــي  االبتـــكار 

احتياجات الشركات الصغيرة.
ويعـــد قطاع الشـــركات الصغيرة 
هـــي قطاعـــات األعمـــال الكبيرة 
وتمثـــل نحو 44 % مـــن إجمالي 
تكنولوجيـــا  علـــى  اإلنفـــاق 
المعلومـــات، باعتبارهـــا شـــريحة 
تنمـــو بشـــكل أســـرع مـــن قطـــاع 
أي  مـــن  أكثـــر  اآلن  الشـــركات 
وقـــت مضى، وتحتاج الشـــركات 

الصغيرة إلى المرونة عند تحويل 
نماذج أعمالها رقميًا. وفي نهاية 
التكنولوجيـــا  تعـــد  المطـــاف، 
علـــى  لمســـاعدتهم  ضروريـــة 
وتحســـين  عائداتهـــم،  زيـــادة 
وتحقيـــق  عمالئهـــم  تجـــارب 
لمواصلـــة  ألنفســـهم،  التميـــز 
قدرتهم على المنافسة. وتحتاج 
الشـــركات الصغيرة إلى االتصال 
حمايـــة  علـــى  والتركيـــز  اآلمـــن 
مستخدميها وبياناتها وأجهزتها 

في جميع األوقات.

“سيسكو” توسع خدماتها البسيطة واآلمنة

17 117 117
c r e d i m a x . c o m . b h

الفــروع بمراجعــة  للراغبيــن  نصيــة  رســائل  بعــث 

“BBK” يطلق خدمة إلكترونية لتقليل االنتظار

“RCSI البحرين” تعلن جائزة “طبيب االمتياز”

قام بنك البحرين والكويت بتطبيق خدمة إلكترونية تهدف إلى تقليل صفوف 
االنتظار بالفروع والمجمعات المالية، وذلك عبر خدمة إرسال الرسائل النصية 
القصيــرة للعمــاء الراغبيــن بمراجعة الفروع، إذ يتــم إدراج رقم هاتف العميل 
لتصلــه رســالة نصيــة تشــعره بقــرب دوره فــي صــف الخدمــة، وذلــك فــي إطار 
نهجــه الــدؤوب والمتواصــل لمكافحة فيــروس كورنا وأخذ أقصــى اإلجراءات 
االحترازية والوقائية للحد من انتشاره والحرص على مبدأ التباعد االجتماعي. 

وخصـــص البنك قاعـــات انتظار مكيفة 
لعمالئه بجميع مجمعاته المالية، البالغ 
عددها 7 والمنتشرة في جميع مناطق 
المملكـــة، إذ يتســـنى للعميـــل االنتظـــار 
إلى حين وصـــول دوره وذلك لتحقيق 
أهـــداف التصـــدي والحـــد مـــن انتشـــار 
الفيـــروس ولضمـــان ســـالمة مواطنـــي 

المملكة وعمالئنا الكرام.

وأعرب مدير عام الخدمات المصرفية 
لألفـــراد للبنـــك عـــادل ســـالم، عـــن بالغ 
شـــكره وتقديـــره للحكومـــة الرشـــيدة 
وفريـــق البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهـــد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، على 
جميع الجهـــود المبذولة والمتميزة في 

ســـبيل الحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة 
شـــعب البحريـــن فـــي مكافحة انتشـــار 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

كمـــا يؤكد على التـــزام البنك التام بكل 
الســـبل واإلجـــراءات المســـاندة لهـــذه 
الجهود الوطنية عن طريق مســـاهمته 
فـــي كل مـــا يحفـــظ ويضمـــن ســـالمة 
المواطن والعميـــل، مضيفا “إن جائحة 
كورونـــا فرضـــت علـــى العالـــم أجمعـــه 
وعلـــى نمـــط حياتنـــا تغييـــرا جذريـــا، 
ونحـــن فـــي بنـــك البحريـــن والكويـــت 
وبما تقتضيـــه الظروف إلدارة األعمال 
واألزمات كان للريادة واالبتكار نصيب 
إذ  واإلنتاجيـــة،  العمـــل  الســـتمرارية 
قمنـــا بـــكل ما يســـهل ويضمن سالســـة 
العمليـــات المصرفيـــة والبنكية بما فيه 

لخدمة ومصلحة عمالئنا الكرام”.

أعلنت الكليـــة الملكيـــة للجراحين في 
الطبيـــة  البحريـــن  جامعـــة   – آيرلنـــدا 
)RCSI البحريـــن( عـــن الفائـــز بجائـــزه 
العـــام،  لهـــذا  طبيـــب االمتيـــاز المميـــز 
والتي يتم تقديمها لطبيب متدرب من 
)RCSI البحرين( الذي أظهر التميز في 
االحتراف ومهارات االتصال والتعاون 

خالل سنة االمتياز.
الفائز بجائـــزه طبيب االمتيـــاز المميز، 
مناف يوســـف هو طبيـــب متدرب في 
مجمع الســـلمانية الطبي )SMC( وكان 
أيًضـــا يعمل فـــي مركز الخط الســـاخن  

)444( لطلب الرعاية الطبية.
بعـــد فـــوزه بالجائـــزة لهـــذا العـــام، قال 
لفـــوزي  باالمتنـــان  “أشـــعر  يوســـف 
بالجائزة وتحيطني أسرتي وأصدقائي 
وزمالئـــي، حيث لم يكن فـــوزي ممكنا 
مـــن دونهم. لقـــد أعطانـــي تعليمي في 
الممارســـة  فـــي  متيًنـــا  أساًســـا   RCSI
الســـريرية ، باإلضافة إلى األساســـيات 
فيما يتعلـــق باألخالقيات، وقد مكنني 
ذلك من تطبيقها فـــي مناطق مختلفة 

في تدريبي”. 
وعندمـــا ُســـئل عـــن تجربته فـــي كونه 

 COVID-19 جائحـــة  خـــالل  متدرًبـــا 
الحاليـــة وإهـــداء نصيحـــة للمتدربيـــن 
المســـتقبليين، قال يوســـف “أعتقد أننا 
محظوظـــون ألن لدينـــا هـــذه الفرصـــة 
لمســـاعدة النـــاس والبالد علـــى اجتياز 
هـــذا الوقت العصيب. لقـــد كنت جزًءا 
الـــذي اشـــتمل علـــى   444 مـــن فريـــق 
العمل مع أشـــخاص ليسوا من خلفيات 
مختلفة فحســـب، ولكن أيًضا من مهن 
المختلفة، وقد ساهم ذلك بالتأكيد في 
مهاراتي وخبرتي وثقتي في التواصل 

مع اآلخرين.

الخميس 25 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 - العدد 4272

هاني رعد

عادل سالم

مناف يوسف

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

NewsPaperPrint_30x24cm.pdf   1   24/06/2020   16:25

“الزين للمجوهرات” تطلق التسوق “أون الين”
الزيـــن عمالءهـــا  تدعـــو مجوهـــرات 
لبوتيـــك الذهـــب المقـــام فـــي مجمـــع 
السيف، الذي يعرض أحدث تصاميم 

لمجموعـــات تجســـد كنـــوز البحرين، 
مجموعة التراث والمجموعة الملكية 
لتمثـــل  وتراثيـــة  عصريـــة  بلمســـات 

الماضـــي والحاضـــر فـــي أروع حلله، 
وتقـــدم “الزين” دعوة للتســـوق “أون 

الين”.

من مهرجان الذهب 
بمجمع السيف
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جريمة هزت درعا.. خيانة وقتل وسرقة
كشــفت السلطات السورية مالبسات جريمة “مركبة” في درعا 
جنوبــي البــالد، أدت إلــى مقتــل رجــل مســن وزوجته المســنة، 

وطفلة في الثامنة من عمرها.
وذكــرت وزارة الداخليــة الســورية عبــر موقعهــا الرســمي، يوم 
الثالثــاء، أن شــرطة منطقــة الصنميــن فــي درعــا، تمكنــت مــن 
كشــف جريمــة قتــل بشــعة، راح ضحيتها 3 أشــخاص في بلدة 
أنخــل، إذ تلقــت الشــرطة معلومــات بوقوع جريمــة قتل رجل 

مسن وزوجته المسنة وطفلة عمرها 8 أعوام.
ولــدى التحقيــق مــع زوجة ابــن القتيلين، زعمــت المتهمة أن 4 
أشــخاص مســلحين وملثميــن اقتحموا منزلهــا منتحلين صفة 
رجــال أمــن وقتلــوا والــد زوجهــا ووالدتــه وابنــة زوجهــا خنقا، 
وحاولــوا خنقهــا إال أنهــا، بحســب كالمهــا، قاومتهــم وأصيبــت 
بخدوش في رقبتها، كما ادعت أنهم وضعوا جرعات من السم 
لقتــل أطفالهــا الثالثــة”. لكــن مــن خــالل التحري وجمــع األدلة، 
تبيــن أن األوالد الثالثــة لــم يتعرضــوا للتســمم، وأن الخــدوش 
الموجــودة علــى رقبتهــا مصطنعــة، فتــم االشــتباه بهــا وإلقــاء 

القبض عليها، وفق بيان الوزارة.
وبالتحقيــق معهــا اعترفــت بوجــود عالقة مع شــخص تعرفت 
عليــه عــن طريــق أحــد مواقــع التواصــل االجتماعــي، ويــوم 
الحــادث جــاء المذكــور إلــى منزلهــا بســاعة متأخــرة مــن الليل 

وبرفقتــه 3 أشــخاص، وأثنــاء ذلــك اســتيقظت والــدة زوجهــا 
لتكشف أمرهما. وقالت المتهمة “إنها هي من أقدمت على قتل 
الثالثة بمفردها بعد التخطيط المسبق من قبلها”، إذ “استغلت 
غيــاب زوجهــا عــن منزلــه أثنــاء عملــه فــي الزراعــة وخنقــت 
والدتــه المغــدورة بيديهــا بعــد عــراك دام حوالي نصف ســاعة، 
وعندما اســتيقظت ابنة زوجها وبدأت بالصراخ قتلتها أيضا”، 
وفقــا لروايتهــا. وعقب خروج والد زوجها المســن المريض من 
الحمــام دفعتــه، مــا أدى الرتطــام رأســه بالجدار وســقط فاقدا 
الوعي، وسرقت مبلغا ماليا من المنزل وغسلت يداها ونظفت 
شــعرها مــن الدمــاء وأزالــت اآلثــار التــي تــدل علــى جريمتهــا، 
ثــم عــادت لتخنــق والــد زوجهــا بيديهــا. وبحســب بيــان وزارة 
الداخليــة، فقــد بعثــرت القاتلة أغراض المنزل لتوهم الشــرطة 

أن المسلحين األربعة قاموا بذلك بقصد السرقة.

أعــرب علمــاء عــن قلقهم الشــديد من 
جــراء ارتفاع درجات الحرارة بشــكل 
كبيــر في القطب الشــمالي، وما يمثله 
ذلــك مــن أخطــار جديــدة علــى بقيــة 

كوكب األرض.
رقمــا  الحــرارة  مقيــاس  ســجل  فقــد 
قياسيا محتمال قدره 38 درجة مئوية 
الروســية  فيرخويانســك  بلــدة  فــي 
بالقطب الشــمالي، وهي درجة حرارة 
قــد تســبب حمى لشــخص مــا، ناهيك 
عن أن ذلك في سيبيريا، التي تشتهر 
العالميــة  المنظمــة  وقالــت  بالجليــد. 
لألرصــاد الجويــة إنها تتطلــع للتحقق 
من درجة الحرارة تلك، التي ســتكون 
غيــر مســبوقة فــي المنطقــة الواقعــة 

شمال الدائرة القطبية الشمالية.
وقــال جوناثان أوفربيــك عالم المناخ 
وعميد كلية البيئة بجامعة ميشيغان، 
إن “القطــب الشــمالي يحتــرق حرفيا، 
أســرع  بشــكل  ترتفــع  هنــاك  الحــرارة 

بكثير مما كنا نعتقد”.

الحرارة 38 درجة.. القطب 
الشمالي “يحترق”

طالــب أكثر مــن 300 ممثل ومخرج 
بينهــم  مــن  إفريقيــة،  أصــول  مــن 
إدريــس إلبــا وكويــن لطيفــة وبيلــي 
بورتر، هوليوود بالتوقف عن تمويل 
أفــالم عن الشــرطة واالســتثمار في 

المحتوى المناهض للعنصرية.
مــن  “هوليــوود  جماعــة  وهاجمــت 
رســالة  فــي  الســود”،  حيــاة  أجــل 
مفتوحة إلى “حلفائنا في هوليوود” 

ما وصفته أنه “إرث ســيادة البيض” 
إن  وقالــت:  الســينما،  صناعــة  فــي 
هوليوود “تشجع وباء عنف الشرطة 

والثقافة المناهضة للسود”.
ومــن بيــن المطالــب المحــددة فــي 
الرسالة، إلغاء تشغيل ضباط شرطة 
فــي مواقــع التصوير، والضغط على 
أنجليــس  لــوس  مدينــة  ســلطات 

لتقليص ميزانية الشرطة.

أعلنــت وكالــة الفضــاء األمريكيــة “ناســا” 
عن نيتها تنفيذ أول حرف مقصود بشــري 
لمســار كويكــب مــن خــالل صدمه بمســبار 
فضائــي بشــكل مخطــط في العــام 2022. 
وبحســب موقع “ناســا” الرســمي، سترســل 
كويكــب  علــى  للتحطــم  فضائيــة  مركبــة 
يحمــل اســم “ديمورفــوس”، وهــو بحجــم 
هــرم خوفــو المصــري، واســتمد الكويكــب 
هــذا االســم مــن طبيعــة التجربــة والــذي 

يعني “وجود حالتين”، قبل التحطيم وبعد 
التحطيم. وتقوم الوكالة بتنفيذ اختبارات 
إلعادة توجيه الكويكبات، كدليل لدراســة 
المصمــم  الكويكبــات  مســار  حــرف  نظــام 
الكويكبــات  أو  الصخــور  توجيــه  إلعــادة 
الفضائيــة بعيــًدا عــن األرض. وتــم وضــع 
لهــذا  كهــدف  “ديمورفــوس”  كويكــب 
التمريــن، وهــو عبارة عــن كويكب صخري 

بحجم هرم خوفو المصري.

فنانون يطالبون بـ “هوليوود من أجل حياة السود”

“ناسا” تعلن نيتها تحطيم مسبار بـحجم “هرم خوفو”

فنان يرتدي زًيا يمثل فيروس كورونا، كجزء من 
حملة توعية لوقف انتشار مرض “كوفيد ـ 19” في 

ميديلين الكولومبية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يبدو الســؤال منطقيا ومثيرا في عام 
المطــار  مــا  االســتثنائي..  الفيــروس 

األكثر ازدحاما في إسبانيا؟
أســماء  ســريعا  للذهــن  ســيتبادر 
مطــارات فــي العاصمة مدريــد أو في 
برشــلونة، ربمــا يكــون األمــر صحيحا 
فــي الظــروف العاديــة، لكنــه يختلــف 
كورونــا  وبــاء  أزمــة  فــي ظــل  تمامــا 
أن  “ســي  شــبكة  وبحســب  حاليــا. 
“أراغــون  فــإن مطــار  أن” األميركيــة، 
طرويل” احتل قائمة المطارات األكثر 

نشاطا في إسبانيا.
قــرب  طرويــل  أراغــون  مطــار  ويقــع 

مدينة طرويل، شرقي البالد.
ونــادرا مــا كانــت هــذه المنطقــة تقــع 
مــن  المالييــن  ضمــن مســار عشــرات 
السياح الذين يزورون إسبانيا سنويا، 
أو حتــى مــن مــن اإلســبان أنفســهم؛ 

بسبب مناخها غير المشجع.

كشــف كبيــر المهندســين فــي شــركة 
لوكالــة  الرقمــي  لألمــن   ”Avast“
علــى  يجــب  لمــاذا  “ســبوتنيك”، 
األشــخاص إيقاف عمل البلوتوث في 

الهواتف الذكية.
وقــال فويتيــخ بوتشــيك إن تشــغيل 
الهواتــف  فــي  باســتمرار  البلوتــوث 
الذكيــة، يجعلها أكثر عرضة للهجمات 
السيبرانية، ويقلل من عمر البطارية.

ووفقــا للخبيــر، فإن تقنيــة البلوتوث، 
تنتقــل بشــكل آلي، إلى وضع الكشــف 
يمكــن  الــذي  األمــر  قصيــرة،  لفتــرة 
إلــى تلقــي إشــعارات غيــر  أن يــؤدي 
مرغــوب بهــا حــول االتصــال بهاتــف 
ذلــك عمليــة  كمــا يســهل  آخــر،  ذكــي 

اختراق الجهاز من قبل القراصنة.
ونصح الخبير بإيقاف عمل البلوتوث، 
عــن  الهاتــف  إلــى  الوصــول  وإيقــاف 

طريقه في حال عدم استخدامه.

المطار الوحيد 
“المحظوظ”.. زحام 

شديد في عام “كورونا”

لماذا يجب عليك 
إيقاف “البلوتوث” 

في هاتفك؟
كان األطبــاء فــي حيــرة مــن أمرهــم بعــد 
فــي  لهــا  حصــر  ال  اختبــارات  فشــلت  أن 
تفســير لماذا فقدت الشــابة إميلي إيجان، 
31 عامــا، القــدرة علــى التحدث فــي يناير 
الماضي. وبحســب صحيفة “الديلي ميل”، 
التكلــم  علــى  قدرتهــا  إميلــي  اســتعادت 
بعــد شــهرين مــن إصابــة غامضــة بالدماغ 
بفضــل جهود األطباء، لكن صوتها ال يبدو 
تتحــدث  باتــت  أنهــا  واألغــرب  كالمعتــاد، 
لهــا  يســبق  لــم  مختلفــة  لهجــات  بأربــع 

دراســتها. تم تشــخيص الشابة في النهاية 
بمتالزمــة اللكنة األجنبيــة، وهو اضطراب 
نــادر ناجــم عــن تلف الدمــاغ، حيــث باتت 
والروســية  البولنديــة  بلهجــات؛  تتحــدث 
والفرنســية واإليطاليــة. وكشــفت إميلــي 
بســبب  وظيفتهــا  لتــرك  اضطرارهــا  عــن 
إن  قائلــة  اإلنجليزيــة،  لهجتهــا  تدهــور 
“الغربــاء العنصريين وصفوهــا باألجنبية”، 
مــن  هــم  أمثالهــا  األشــخاص  إن  وقالــوا 

أحضروا فيروس كورونا إلى البالد.

أصيبت في الدماغ.. فتحدثت 4 لهجات أجنبية دون دراسة

ممرضة متقاعدة ترتدي مجسما من الكرتون على شكل منزل؛ لحماية 
نفسها من المرض الفيروسي )كوفيد 19( في العاصمة الكوبية، هافانا 

)أ ف ب( اشتبه األطباء في البداية بسكتة دماغية، ولكن تم استبعادها بعد ذلك، ويعتقدون أن اضطراب 
الكالم سببه كان تلًفا في الدماغ - لكنهم ال يعرفون حتى اآلن لماذا حدث.

لقيت إحدى نجمات تطبيق “إنستغرام” حتفها في جزيرة بالي اإلندونيسية، 
وهي لم تتجاوز بعد عامها الثامن العشر.

أناستاســيا  الروســية  الفتــاة  أن  البريطانيــة  “ذا صــن”  وأوضحــت صحيفــة 
تروبيتســيل قضــت مــن جــراء إصابــات خطيــرة في الــرأس، عقــب اصطدام 
بالــي  جزيــرة  فــي  الطــرق  إحــدى  جانــب  علــى  بســياج،  الناريــة  دراجتهــا 
اإلندونيســية الشــهيرة. وكانت تروبيســتيل تقضي إجازتها في تلك الجزيرة 
الخالبــة قبــل أن تضطــر للبقــاء فيها؛ بســبب إجراءات اإلغــالق التي فرضت 

بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
واشــتهرت تروبيســتيل أنهــا كانــت مجــرد فتــاة عاديــة، قبــل أن تجمــع ثروة 
ضخمة وهي دون الخامســة العشــرة من عمرها؛ بســبب الشهرة الكبيرة التي 
حققتها عبر تطبيق “إنستغرام”. وقبل وقوع الحادث المأساوي كان صديقها 
فيكتــور ميدانانوفيتــش، 30 ســنة، يقــود دراجتــه الناريــة بجوارهــا، قبــل أن 
تفقد تروبيســتيل ســيطرتها على دراجتها، وهي تقودها بسرعة 60 ميل في 
الســاعة، لترتطم بســياج مقام على إحدى الطرق. وطلب صديقها األوكراني 
مــن معجبيهــا الترحم عليها والصــالة لها، قائال “فتاتي الحبيبة رحلت.. أرجو 
منكم أن تصلوا لها وتودعوها بأجمل األفكار والتأمالت.. هذا أمر مهم جدا”.

جمعت ثروة طائلة.. وماتت بعمر 18 عاًما

أرغــم قــرار قضائــي الرئيــس 
البرازيلــي جاييــر بولســونارو 
علــى وضع كمامــة “في جميع 
األماكــن العامــة”، بعدمــا كان 
يمتنــع عــن ذلــك رغــم تفشــي 

فيروس كورونا المستجد.
وقرر القاضــي ريناتو بوريلي 

في قرار أصدره مســاء االثنين فرض غرامة بقيمة ألفي ريال )حوالي 340 
يورو( على بولسونارو، إن ظهر علنا دون الكمامة التي يفرضها مرسوم سار 
في منطقة برازيليا. وأوضح القاضي مبررا قراره أن الرئيس “ملزم احترام 
القوانيــن الســارية، وضمان رفاه الشــعب، وبالتالي اعتمــاد التدابير الصحية 

لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد”.
وينطبــق هــذا القــرار علــى جميــع معاونــي الرئيــس، علمــا أن وضــع الكمامة 

إلزامي منذ أسابيع في معظم المناطق البرازيلية.

بأمر القضاء.. الرئيس البرازيلي “لن يفلت” من الكمامة

جريمة قتل مروعة ترتكبها امرأة تهز محافظة درعا جنوب غرب سوريا
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