البحرين تنفرد بصدارة الدول المتصدية لالتجار باألشخاص بالمنطقة

لـــلـــعـــام الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي فــــي تـــقـــريـــر “الـــخـــارجـــيـــة” األمــيــركــيــة

السنابس  -هيئة تنظيم سوق العمل

رفـــع الرئيـــس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق

العمـــل أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات
إلى ملك البـــاد صاحب الجاللة الملك حمد
بـــن عيســـى آل خليفـــة ،بمـــا حققتـــه مملكة

البحرين مـــن مكانة دولية عاليـــة بتحقيقها
الفئـــة األولـــى للعـــام الثالـــث علـــى التوالـــي

جاللة الملك

بتقريـــر وزارة الخارجيـــة األميركية المعني

القاطنين على أرضها .وقال الرئيس التنفيذي

وأشـــار إلـــى أن اإلنجازات المتحققة تســـتند إلى

بتصنيف الدول في مجال مكافحة االتجار

لهيئة تنظيم ســـوق العمل رئيس اللجنة الوطنية

ثقافة أرساها المشروع اإلصالحي لجاللة الملك،

باألشخاص وهو أعلى تصنيف دولي سنوي

لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص أســـامة العبســـي

والذي كان اللبنة األساسية للعديد من اإلنجازات

فـــي هـــذا المجـــال اإلنســـاني ،مشـــيرًا إلـــى

أن انفـــراد مملكة البحرين بتحقيـــق الفئة األولى

على المحلية والدولية ،والذي أسهم في تسليط

أن توجيهـــات جاللتـــه وإرشـــاداته ورؤيتـــه
ّ
الثاقبة بعيـــدة المدى بجعل مملكة البحرين
منـــارة فـــي احتـــرام وصيانة حقـــوق جميع

على مستوى دول المنطقة يمثل انجا ًزا حضاريًا
ً
وتحقيقا لرؤية جاللة الملك الثاقبة للمكانة
مهمً ا،

تزال محط استقطاب الجميع بمختلف مشاربهم

الدولية واإلنسانية لمملكة البحرين.

وأجناسهم ودياناتهم.

الضـــوء علـــى الحضـــارة العميقة التـــي كانت وال
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ـســا الــلــجــنــة التنسيقية
ســمــو ولـــي الــعــهــد مــتــرئـ ً

المنامة  -بنا

فـــي االنتهاء من تنفيذ المرحلـــة األولى من الخطة

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد

الوطنيـــة لمكافحـــة المخدرات والمؤثـــرات العقلية

آل خليفـــة اجتمـــاع اللجنة

“ 2015ـــــــــ  ”2019بنســـبة إنجـــاز تصل إلـــى ،% 97

التنسيقية  328والذي عقد

مؤكدا في هذا الشأن الشراكات الفاعلة بين شركاء

عن بعد.

التنفيـــذ من الـــوزارات والمؤسســـات المختلفة ،بما

اللجنـــة

يسهم في رفع الوعي بمخاطر المخدرات.

التنسيقية آخر المستجدات

واطلعت اللجنة على إيجاز ،قدمته إدارة األشـــغال

بشـــأن التعامل مع فيروس

بـــوزارة الداخليـــة ،بشـــأن موقـــع األرض المقتـــرح

كورونـــا كوفيـــد ،19كمـــا

إلقامـــة المستشـــفى المتخصـــص لعـــاج اإلدمـــان

اطلعـــت اللجنة التنســـيقية

وإعـــادة التأهيـــل ،متضمنـــا الدراســـة التشـــغيلية

الخطـــة

والرسوم الهندسية ،مع بحث آلية تمويل المشروع.

الوطنيـــة للتشـــجير بمملكة
البحرين.

وزير اإلعالم :السعودية اتخذت القرار

الصائب بشأن أداء مناسك الحج
أكـــد وزيـــر شـــؤون اإلعـــام

تنظيـــم فريضـــة الحـــج لهذا

علـــي الرميحـــي أن المملكـــة

العـــام بأعـــداد محـــدودة من

العربية الســـعودية الشقيقة،

والمقيميـــن

المواطنيـــن

خدماتهـــا

بالمملكـــة؛ باعتبـــاره قـــرارا
النهـــج

المثاليـــة لمالييـــن الحجـــاج

مســـؤوال

والمعتمريـــن مـــن مختلـــف

اإلنســـاني الحكيـــم لخـــادم

أنحاء العالم سنويا ،اتخذت

الحرميـــن الشـــريفين الملك

القـــرار الصائـــب بشـــأن أداء

ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل

مناســـك الحـــج لهـــذا العـــام

ســـعود ،وولـــي العهـــد األمير

فـــي أجـــواء تضمـــن األمـــان

محمـــد بـــن ســـلمان ،فـــي

والســـامة

تحقيـــق مقاصـــد الشـــريعة

والطمأنينـــة
للحجاج.
وأشـــاد

يعكـــس

اإلســـامية باســـتمرار أداء
الرميحـــي

فـــي

الفريضة وعـــدم تعطلها ،مع

تصريـــح لصحيفـــة “عـــكاظ”

الحفـــاظ علـــى أمـــن حجـــاج

بقـــرار

بيـــت هللا الحـــرام وصحتهم

الســـعودية

أمـــس

المملكـــة العربية الســـعودية

وسالمتهم.
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للمشروع .نتائج المرجوة.

وزير الداخلية يترأس االجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

واشنطن :إيران راعية اإلرهاب األولى في العالم
جولة جديدة من العقوبات ...أميركا تحاصر  8شركات إيرانية

المنامة  -بنا

وهـــي

وفي هذا الســـياق ،أقـــرت اللجنة ،الموقـــع المقترح

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

تقـــدم

ترأس وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل

المكافحـــة أو التوعية ،األمر الـــذي كان له بالغ األثر

صاحـــب الســـمو الملكـــي

علـــى

المنامة  -وزارة الداخلية

المبذولـــة لمكافحـــة المخدرات ،ســـواء فـــي مجال

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

مقتـــرح

وزيــر الداخليــة % 97 :اإلنجاز بخطة “مكافحــة المخدرات”

الوطنية لمكافحة المخدرات .وثمن الوزير ،الجهود

القائد األعلـــى النائب األول

وقـــد

موقع إلنشاء مستشفى لعالج اإلدمان
خليفـــة ،صباح أمس ،االجتماع الثالث عشـــر للجنة

تـــرأس ولـــي العهـــد نائـــب

ناقشـــت

e-mail: local@albiladpress.com
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واشنطن ـ وكاالت

الماليـــة

حزمـــة عقوبـــات جديـــدة ضـــد إيـــران

لــــ “القيمـــة المضافـــة” حاليـــا ،وأن

الصلب والمعادن األخرى.

األولويـــة في توجه الحكومة لصحة

وأصدرت وزارة الخزانـــة األميركية قرارا

المواطـــن دون إضافـــة أعبـــاء مالية

بفـــرض العقوبـــات علـــى  8شـــركات ،قالت

عليه.

“إنها على صلة بمجموعة “مباركة” للصلب

جاء ذلك في حديثه بندوة لجمعية

اإليرانيـــة ،التـــي تـــم إدراجها فـــي القائمة

المنبـــر اإلســـامي عـــن مســـتقبل

الســـوداء عـــام  2018صالتهـــا بالحـــرس

االقتصـــاد الوطنـــي في ظـــل جائحة

الثوري اإليراني”.

كورونـــا عبـــر حســـاب الجمعيـــة فـــي

وقـــال وزيـــر الخزانـــة األميركـــي ســـتيفن

إنتاج المعـــادن ووكالء المبيعات األجانب
لتمويـــل األنشـــطة الراميـــة إلـــى زعزعـــة
االستقرار في أنحاء العالم”.

واالقتصاديـــة

بمجلـــس

الشـــورى عبد العزيـــز أبل أنه ال زيادة

تستهدف  8شركات تعمل في قطاع إنتاج

يواصـــل االســـتفادة مـــن أربـــاح مصانـــع

ليلى مال اهلل

أكـــد نائـــب رئيـــس لجنـــة الشـــؤون

أعلنـــت الواليـــات المتحـــدة ،أمـــس ،فرض

منوتشين ،في البيان ،إن “النظام اإليراني

أبل :ال زيادة
بـ “القيمة
المضافة” حاليا

منصة “انستغرام”.
وفرضت الواليات المتحدة مجموعات من

وصنفت وزارة الخارجية األميركية إيران

العقوبـــات القاســـية على إيران تســـتهدف

علـــى أنها “الدولة األولى الراعية لإلرهاب”

أهـــم قطاعات اقتصادهـــا ،خصوصا إنتاج

فـــي العالـــم ،فـــي تقريرهـــا الســـنوي عـــن

النفط.
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اإلرهاب.

األنصاري :تخطيط إستراتيجي من “األعلى للمرأة” للتكيف مع الوضع الراهن

وقال أبل إن وباء كورونا سريع جدا
وانتشاره أكبر مما هو متوقع وضرب
في عصب االقتصاد ،وضرب طرفي
االقتصـــاد اإلنتاجـــي واالســـتهالكي

والمتمثل في المورد البشري)11( .

السماح برخصة السياقة لمن دون سن الـ 18بشهرين
المنامة  -وزارة الداخلية

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

فـــي تحمـــل أدوارهـــا المتعـــددة والمتجـــددة

أعلنـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور أنه ضمن

ضمن اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار

كشـــفت األمين العـــام للمجلس األعلـــى للمرأة

لخدمة بالدها وحماية مكتسباتها مهما صعبت

جهودهـــا فـــي تســـهيل الخدمـــات علـــى

فيروس كورونا وتقليل عدد المراجعين

هالـــة األنصاري أن المجلـــس يعمل في الوقت

الظروف .جاء ذلك في تقديم األنصاري ندوة

المراجعيـــن ،فإنـــه باإلمـــكان اســـتخراج

في اإلدارة ،فإن األمر يتطلب أخذ موعد

الحاضر على التخطيط اإلستراتيجي للتكيف

مرئية بعنوان “المرأة البحرينية في األزمات..

رخصـــة تعلـــم الســـياقة قبـــل بلوغ ســـن

للحصـــول علـــى الخدمـــة عبـــر تطبيـــق

والتعايـــش مع الوضع الراهن والتخطيط لرفع

قصة للتأمـــل والتقييم” ،نظمها معهد البحرين

الثامنة عشـــرة ســـنة بفترة شـــهرين على

 skiplinoوذلك للحضور وإجراء فحص

الجاهزيـــة المســـتقبلية واالســـتعداد لمـــا هـــو

للتنميـــة السياســـية بالتعـــاون مـــع المجلـــس

أن يكـــون موعـــد امتحـــان الســـياقة بعد

النظـــر ومـــن بعدهـــا البـــدء فـــي تدريـــب

قـــادم ،مؤكدة أن المـــرأة البحرينية ستســـتمر
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بلوغ السن القانونية .ونوهت اإلدارة أنه

القيادة واكتساب المهارات الالزمة.

حل وتصفية “النبأ”

06

» »ق ّر المساهمون بشركة دار النبأ
للصحافة والنشر ،والتي تصدر
صحيفة النبأ األسبوعية ،حل
وتصفية الشركة .وأعلن المصفي
عن انتهاء سلطة مديري الشركة،
وطلب من الدائنين تقديم
مطالباتهم إليه خالل  15يومً ا.

األعلى للمرأة.

تعين مديرا تنفيذيا إلستراتيجيتها
“طيران الخليج” ّ

08

» »عيّنت طيران الخليج الشيخ علي بن
محمد آل خليفة في منصب المدير
التنفيذي لإلستراتيجية والتخطيط
إلدارة إحدى أهم الوحدات في
الناقلة؛ لوضع اإلستراتيجيات بعيدة
المدى للشركة ،إضافة إلى تأمين
نمو شبكة وجهاتها.

تركيا تشترط انسحاب حفتر للهدنة

12

» »أكدت حكومة الوفاق في
تصريحات ،أمس ،تمسكها بالتقدم
نحو مدينة سرت االستراتيجية.
وكررت أنقرة اشتراطها انسحاب
الجيش بقيادة خليفة حفتر من
سرت والجفرة من أجل التوصل
إلى وقف إلطالق النار.

زويد ..وتر البحرين األصيل

14

» »تكريما لمشوار المطرب الشعبي
الكبير محمد زويد ،أصدر نادي
الحالة كتابا توثيقيا بعنوان
“المطرب محمد زويد ..وتر
البحرين األصيل” من إعداد
وبحث الفنان إبراهيم راشد
الدوسري.

عبداهلل يوسف أول خليجي يفوز بدوري أوروبي
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» »دون العب منتخبنا الوطني لكرة القدم
المحترف في نادي سالفيا براغ التشيكي
اسمه في سجالت التاريخ كأول العب خليجي
يفوز ببطولة دوري مع فريق أوروبي (الدوري
الممتاز) بعدما فاز ناديه سالفيا براغ ببطولة
الدوري التشيكي اثر فوزه األربعاء  25يونيو
 2010على فريق “فيكتوريا بلزن” بهدف وحيد.

البحرين منارة ُيشار لها بالبنان
وينظر لها كنموذج عالمي

جاللة العاهل

يهنّئ رئيس
مدغشقر
المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

بعث عــاهــل الــبــاد صاحب
ال ــج ــال ــة ال ــم ــل ــك ح ــم ــد بــن

تلقى عاهل الب ــاد صاحب الجاللة الملك

تهنئة إلى رئيس جمهورية

من الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم س ــوق

عيسى آل خــلــيــفــة ،برقية

حم ــد بن عيس ــى آل خليفة برقي ــة تهنئة

مدغشقر أندريه راجولينا،،

العم ــل رئيس اللجن ــة الوطني ــة لمكافحة

وذلــــــــك ب ــم ــن ــاس ــب ــة ذك ـ ــرى

االتج ــار باألش ــخاص أس ــامة العبس ــي
بمناس ــبة تحقيق مملكة البحري ــن إنجا ًزا

استقالل بالده.

حضاري ــا دولي ــا رفيع المس ــتوى بالحفاظ

على الفئة األولى بتقرير وزارة الخارجية
األمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال
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مكافحة االتجار باألشخاص للعام الثالث
على التوالي .وأعرب العبسي في برقيته

جاللة الملك

عن خالص آيات الش ــكر والعرفان لجاللة
المل ــك عل ــى الثق ــة الغالي ــة ف ــي تعيين ــه
باألش ــخاص ،والت ــي اعتبره ــا العبس ــي

وساما على صدره.

وعاه ــد الرئي ــس التنفي ــذي لهيئ ــة تنظيم

س ــوق العم ــل جالل ــة المل ــك عل ــى ب ــذل

أقصى الجهد في تنفيذ الرؤية الس ــديدة
والتوجيه ــات الحكيم ــة لجاللت ــه ل ــكل ما
في ــه خي ــر ونم ــاء وازده ــار له ــذا الوط ــن

العزي ــز .وأك ــد العبس ــي أن رؤي ــة جالل ــة

المنامة  -بنا

المل ــك الثاقب ــة وتوجيهات ــه الحكيم ــة

بعـــث رئيس الـــوزراء صاحب

فـــي برقيتيهمـــا عـــن خالـــص

رس ــخت مكان ــة المملك ــة ف ــي مج ــال

ســـلمان آل خليفة وولي العهد

وللشـــعب الصديـــق بـــدوام

مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي

ســـموهما بمـــا يربـــط بيـــن

ال ــذي يض ــاف إل ــى سلس ــلة اإلنج ــازات

روسيا االتحادية من عالقات

عه ــد جاللت ــه الزاه ــر ،والت ــي انعكس ــت

التعـــاون المشـــترك بينهما من

جمي ــع األصعدة الس ــيما المتعلقة بحقوق

كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو

خاصا ومتابعة حثيثة.
ً

وصاحب الســـمو الملكي ولي

والح ــرص الدائ ــم عل ــى االرتق ــاء بجهود

وعبـــر صاحب الســـمو الملكي
ّ

النائـــب األول لرئيـــس مجلس

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد

مماثلتيـــن إلـــى رئيـــس وزراء

المملك ــة من ــارة يش ــار له ــا بالبن ــان دوليا،
وينظر له ــا كنموذج عالم ــي ُتدعى الدول

روســـيا االتحاديـــة الصديقـــة

لالقتداء به.

ميخائيل ميشوستين.

ودع ــا الرئي ــس التنفي ــذي لهيئ ــة تنظي ــم

أن يديم على
س ــوق العمل المولى القدير ْ

السمو الملكي األمير خليفة بن
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب

األول لرئيس مجلس الوزراء
صاحب الســـمو الملكي األمير
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة
برقيتـــي تهنئـــة إلـــى رئيـــس

روســـيا االتحاديــــة الصديقـــة

فالديميـــر بوتيـــن؛ بمناســـبة
الذكرى الـ  75النتصار الحلفاء
فـــي الحـــرب العالميـــة الثانية

وانتصـــار االتحاد الســـوفيتي

في الحرب الوطنية العظمى.

رئيـــس الـــوزراء وصاحـــب
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب

األول لرئيس مجلس الوزراء

تهانيهمـــا للرئيـــس الروســـي

مكافح ــة االتج ــار باألش ــخاص ،ونجحت

الرفعـــة واالزدهـــار ،مشـــيدين

في اإلنج ــاز الحض ــاري والتاريخي المهم

مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة

المتصل ــة الت ــي تنع ــم به ــا المملك ــة ف ــي

الصداقة القوية ،وما يشـــهده

عل ــى الوط ــن والمواط ــن والمقي ــم ف ــي

اطراد التقدم والنماء.

اإلنسان التي يوليها جاللة الملك اهتمامً ا

الملكـــي

الـــوزراء

وأوض ــح أن اهتم ــام جالل ــة المل ــك البالغ

العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى

المملك ــة وإظهاره ــا إل ــى العال ــم جعل من

الـــوزراء

رئيـــس

سمو رئيس الوزراء

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد
يتلقون تهاني الرئيس التنفيذي لـ “سوق العمل”

رئيس ــا للجن ــة الوطنية لمكافح ــة االتجار

سمــو رئيـس الوزراء
وسمو ولي العهد يهنئان
روسيا بـ“انتصار الحلفاء”

سمو ولي العهد

برقيتـــي

تهنئـــة

جالل ــة الملك الذخر والس ــند له ــذا الوطن

بقي ــادة ،واش ــراف س ــموه لحف ــظ مكان ــة

األولى بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية

المعط ــاء وش ــعب البحري ــن الوف ــي ،وأن

المملكة الدولية وخلق آليات اإلس ــتدامة

األمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال

يمت ــع جاللت ــه بموف ــور الصح ــة والعافية

للمنج ــزات في ظل حكوم ــة العهد الزاهر

مكافح ــة االتج ــار باألش ــخاص ما يضاف

والعمر المديد لمواصلة مسيرة الخير.

لصاحب الجاللة عاهل البالد .

إل ــى س ــجل إنج ــازات المملكة ف ــي العهد

كما تلق ــى رئيس الوزراء صاحب الس ــمو

وأع ــرب الرئي ــس التنفيذي لهيئ ــة تنظيم

الزاهر لصاحب الجاللة الملك.

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

س ــوق العم ــل رئي ــس اللجن ــة الوطني ــة

ورف ــع العبس ــي أس ــمى آي ــات الش ــكر

 ،برقي ــة تهنئ ــة م ــن الرئي ــس التنفي ــذي

لمكافح ــة االتج ــار باألش ــخاص ع ــن

والعرف ــان لصاح ــب الس ــمو الملك ــي ولي

لهيئة تنظيم س ــوق العم ــل رئيس اللجنة

خال ــص ش ــكره وتقديره لصاحب الس ــمو

العه ــد نائ ــب القائ ــد األعلى النائ ــب األول

الوطني ــة لمكافح ــة االتجار باألش ــخاص،

الملك ــي رئي ــس ال ــوزراء عل ــى توجيهات

لرئي ــس مجل ــس ال ــوزراء على م ــا يبديه

بمناس ــبة تحقي ــق مملك ــة البحري ــن الفئة

ودعم س ــموه واهتمامه البالغ بهذا الملف

س ــموه من ح ــرص واهتم ــام بتهيئة كافة

األول ــى للع ــام الثال ــث عل ــى التوال ــي في

الحقوق ــي ال ــذي حقق ــت في ــه المملك ــة

الظروف لعمل اللجن ــة الوطنية لمكافحة

تقري ــر وزارة الخارجية األمريكية المعني

إنجازات تاريخية ،داعيا المولى عز وجل

االتجار باألشخاص وإطالق المشروعات

بتصنيف الدول بمج ــال مكافحة اإلتجار

أن يمتع س ــموه بموفور الصحة والعافية

المع ــززة إلج ــراءات اللجنة وخل ــق آليات

باألش ــخاص ،وذل ــك ف ــي إنج ــاز حضاري

وط ــول العم ــر لمواصل ــة مس ــيرة العطاء

االس ــتدامة الفعال ــة وال ــذي كان ل ــه األث ــر

جديد يسجل في تاريخ المملكة المشرق.

واإلنج ــاز ،لرفع ــة الوط ــن عل ــي جمي ــع

الكبي ــر ف ــي تحقيق ه ــذا اإلنج ــاز الدولي

وق ــال العبس ــي ف ــي برقيت ــه إن اإلنج ــاز

األصعدة.

والحفاظ عليه لسنوات ثالث متتالية.

الدول ــي الكبي ــر وف ــوز المملكة ب ــه لثالث

كما تلق ــى ولي العهد نائ ــب القائد األعلى

وعاهد العبسي سموه على استمرار العمل

س ــنوات متتالي ــة كدول ــة وحي ــدة ف ــي

النائ ــب األول لرئي ــس مجل ــس ال ــوزراء

بثب ــات وع ــزم كبيري ــن لمواصل ــة تحقيق

منطقة الش ــرق األوسط وش ــمال أفريقيا

صاحب الس ــمو الملكي األمير س ــلمان بن

اإلنج ــازات الت ــي تلبي تطلعات المس ــيرة

يمث ــل انج ــازا حضاري ــا مش ــرفا ،م ــا كان

حم ــد آل خليفة برقي ــة تهنئة من الرئيس

التنموي ــة الش ــاملة للمملك ــة ويع ــود على

ليتحق ــق ل ــوال توجيهات صاحب الس ــمو

التنفي ــذي لهيئ ــة تنظي ــم س ــوق العم ــل

رفع ــة ونماء الوطن على جميع األصعدة،

الملك ــي رئيس ال ــوزراء الحثيثة ،وتعاون

رئيس اللجنة الوطني ــة لمكافحة االتجار

وتكام ــل جمي ــع األجه ــزة الحكومي ــة في

باألش ــخاص بمناس ــبة تحقي ــق مملك ــة

داعيا هللا أن يمتع س ــموه بموفور الصحة
ً

والعافية وط ــول العمر لمواصلة مس ــيرة

أداء أعماله ــا وفق منظومة عمل متكاملة

البحرين وللعام الثالث على التوالي الفئة

اإلنجازات في كافة المجاالت.

البحرين تنفرد بصدارة الدول المتصدية لجريمة االتجار باألشخاص بالمنطقة

العبســي :رؤيــة جاللــة الملــك بتحويــل المملكــة منــارة فــي احتــرام الحقــوق ..تتحقــق

السنابس  -هيئة تنظيم سوق العمل

رفــع الرئيــس التنفيــذي لهيئة تنظيم ســوق العمل أســمى آيات التهانــي والتبريكات

إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،بما حققته مملكة
البحريــن مــن مكانــة دولية عاليــة بتحقيقها الفئة األولــى للعام الثالــث على التوالي
بتقريــر وزارة الخارجيــة األميركيــة المعنــي بتصنيــف الــدول فــي مجــال مكافحــة
االتجــار باألشــخاص ،وهــو أعلــى تصنيــف دولي ســنوي في هــذا المجال اإلنســاني،
أن توجيهات جاللة الملك وإرشاداته ورؤيته الثاقبة بعيدة المدى جعلت
مشيرًا إلى ّ

مملكة البحرين منارة في احترام وصيانة حقوق جميع القاطنين على أرضها.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيم

الدائـــم علـــى خلـــق اآلليـــات التـــي تضـــم

لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص أســـامة

وفـــر األرضية المناســـبة لجميـــع الجهات

ســـوق العمـــل رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة
العبســـي إن انفـــراد مملكـــة البحريـــن

االســـتدامة للمنجـــزات المتحققـــة ،مـــا

المتصدية لمكافحة االتجار باألشـــخاص
للقيام بالدور المنوط بها.

بتحقيق الفئة األولى على مســـتوى دول
المنطقـــة يمثـــل إنجـــا ًزا حضاريًـــا مهمً ـــا،

وأشـــاد الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة تنظيم

للمكانـــة الدوليـــة واإلنســـانية لمملكـــة

الحكومية التي شـــكلت بعملها المتكامل

ً
وتحقيقـــا لرؤيـــة جاللـــة الملـــك الثاقبـــة

البحرين.

ســـوق العمـــل بجهـــود جميـــع األجهـــزة

ترجمـــة واقعيـــة لفريق البحريـــن ،منو ًها

الذي لعبه مستشار جاللة الملك للشؤون

وأكـــد العبســـي أن تحقيـــق الفئـــة األولى

كما أشـــاد العبســـي بتعـــاون وزارة العدل

التوالـــي يرســـخ مكانـــة مملكـــة البحرين

الخطـــوات التـــي اتخذتهـــا المملكـــة فـــي

خاصـــا بالذكر اإلدارة
ً
إلـــى النيابة العامة،

الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة فـــي

دوليـــا مهمً ا
باألشـــخاص ،ويمثـــل إقـــرارًا
ً

وأعـــرب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة

الســـتقبال العمّ ـــال واســـتالم دعاواهـــم

والثنـــاء لوزارة الخارجيـــة بقيادة الوزير

الئحـــة الدعـــاوى العماليـــة وإدخالهـــا في

تبذلهـــا وزارة الداخليـــة بقيـــادة الفريـــق
خليفة ،في ســـرعة االســـتجابة ومباشرة

ومتابعـــة البالغات ،وتحريرهـــا وإحالتها

الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بـــن أحمد آل
خليفـــة ،فـــي دعم جهود اللجنـــة على مر

السنوات الماضية.

والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف بقيادة

العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة

إنشاء مكاتب تســـجيل الدعوى العمالية
ً
تفويضا هيئة
لـــدى الهيئة ،ومنح الهيئـــة

كمـــا رفـــع التهانـــي إلـــى رئيـــس الـــوزراء

االتجار باألشـــخاص عـــن خالص التقدير

وتزويدهـــم بالبيانات المطلوبة وصياغة

عبداللطيـــف الزيانـــي؛ علـــى الجهـــود

نظام الوزارة.

إدارتها ملف حقوق اإلنســـان ،وتشـــكيلها

بقيـــادة النائـــب العـــام علـــي البوعينيـــن،

لمكافحـــة اإلتجـــار باألشـــخاص ،منو ًهـــا

ومحاســـبة المذنبيـــن ،والتنفيـــذ الفعلـــي

فـــي مخاطبة دول العالم بما يتحقق في

القضايـــا ،ودورهـــا الكبيـــر وتفاعلهـــا مـــع

وأشـــار العبســـي إلى أن وزارة الخارجية

الضحايا ومحاكمة الجناة داخل وخارج

التـــي كانـــت وال تـــزال محط اســـتقطاب

الجميـــع بمختلف مشـــاربهم وأجناســـهم

ودياناتهم.

صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن

مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص والجهود

يعـــد منحصرًا فـــي داخل المملكـــة وإنما

اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك ،والـــذي كان

تســـليط الضوء علـــى الحضـــارة العميقة

مثنيا في ذات الوقـــت على الدور الكبير
ً

الجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا المملكـــة فـــي

العابرة للحدود.

إلى ظاهرة سنوية إقليمية ،إذ من المقرر

الثانية من المنتدى.

أول ركـــن الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل

علـــى المحليـــة والدوليـــة ،وأســـهم فـــي

اإلنســـان ومكافحة االتجار باألشـــخاص،

فـــي تعزيز آليات التصـــدي لهذه الجريمة

للهجرة ،وقد نجـــح المنتدى في التحول

وتابـــع رئيـــس اللجنة الوطنيـــة لمكافحة

وأشـــار إلـــى أن اإلنجـــازات المتحققـــة

اللبنـــة األســـاس للعديـــد مـــن اإلنجـــازات

المشـــرقة للمملكـــة فـــي احتـــرام حقـــوق

عـــاوة علـــى دور مؤسســـات المجتمـــع
المدنـــي التـــي لم تدخـــر جه ًدا فـــي دعم

المملكـــة دورا دوليـــا ومســـؤولية كبيـــرة

دول مجلس التعـــاون والمنظمة الدولية

أن تســـتضيف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة

بالجهـــود الكبيـــرة واالســـتثنائية التـــي

تســـتند إلـــى ثقافـــة أرســـاها المشـــروع

المنتدى الحكومي األول لمكافحة االتجار باألشخاص في منطقة الشرق األوسط الذي استضافته المملكة في فبراير 2019

وتحدي ًدا إدارة مكافحة االتجار بالبشر.

التوعوية للعمالة الوافدة في المملكة.

فـــي مكافحـــة االتجار للعـــام الثالث على
الدوليـــة فـــي مجـــال مكافحـــة االتجـــار
بمـــدى ترســـخ ثقافـــة مكافحـــة اإلتجـــار

باألشـــخاص في البنية األساسية للدولة،
كمـــا يدلـــل علـــى أن قناعـــة دوليـــة بـــأن

جزءا
ً
مكافحة االتجار باألشخاص باتت
ال يتجـــزأ مـــن بيئـــة العمـــل فـــي مملكـــة

االتجـــار باألشـــخاص أن دور البحرين لم
دوليـــا ،مشـــيرًا إلـــى أن إحدى
بـــات دورًا
ً
نشـــر ثقافة مكافحة االتجار باألشخاص
دوليـــا هـــي تعميـــم تجاربهـــا وخطواتهـــا
ً
وتقديمهـــا إلـــى منظمات األمـــم المتحدة

والمنظمـــات الدوليـــة األخـــرى بمـــا يتيح
لبقيـــة الدول االســـتفادة منهـــا وتطبيقه،

ومـــن بينها تصريـــح العمل المـــرن ،نظام
اإلحالـــة الوطنـــي لضحايـــا االتجـــار

المتحـــدة خـــال العـــام الجاري النســـخة

وأشـــار العبســـي إلـــى تأســـيس أول بيت
خبـــرة فـــي مجـــال مكافحـــة االتجـــار

باألشـــخاص فـــي المنطقـــة بالتعـــاون
مـــع مكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــي

بالمخـــدرات والجريمـــة في دول مجلس
التعـــاون والمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة،
يعمـــل علـــى صياغـــة منهـــج خـــاص

بمكافحة االتجار باألشـــخاص يتناســـب

مع خصوصيـــة وطبيعة حـــاالت اإلتجار

أن
ســـلمان آل خليفـــة ،إذ أكـــد العبســـي َّ
تكاتف وتعاون جميع األجهزة الحكومية

الحثيثـــة التـــي بذلتها الـــوزارة من خالل

كما أثنى على الدور الكبير للنيابة العامة

أن هـــذا اإلنجـــاز يعكس صورة
وأضـــاف َّ

اإلتجار باألشخاص ،ومركز دعم وحماية

محـــدد أســـهم فـــي ترجمة جهـــود مملكة

وإشـــرافها علـــى عمـــل اللجنـــة الوطنيـــة

في دعم وترســـيخ مبدأ حماية المجتمع

تضمن المســـاواة واالحترام للجميع دون

ومـــن بيـــن الخطـــوات التـــي اتخذتهـــا

ووضـــع التعريفـــات واألدلـــة وآليـــات

دوليا والحث على اعتماده وتطبيقه.
به
ً
وأعرب عن شـــكره وتقديـــره لولي العهد

بالـــدور الفعّ ـــال للـــوزارة ودورهـــا المؤثر

لمبـــدأ العدالـــة الناجـــزة فـــي مثـــل هـــذه

االتجـــار باألشـــخاص مبادرتهـــا بإطـــاق

بالتركيبـــة الديموغرافيـــة واالقتصاديـــة

المملكة من إنجازات.

قضايـــا االتجـــار باألشـــخاص إلنصـــاف

مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي

قامت ،عن طريق ســـفاراتها حول العالم

المملكة.

المتحـــدة والواليات المتحـــدة األميركية

أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار

بجهـــود مميـــزة فـــي إظهـــار الصـــورة

المملكـــة ومكافحة االتجار باألشـــخاص،

وعملها ضمن خطة اســـتراتيجية وهدف
البحريـــن وإظهارهـــا إلـــى العالـــم بهـــذا

ً
نموذجا يتم اإلشادة
المستوى ،ما جعلها

نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة؛

لمتابعتـــه الحثيثـــة ،وتقديم التســـهيالت
كافـــة والدعم الشـــامل من خـــال اللجنة

التنســـيقية برئاســـة ســـموه ،وحرصهـــم

البحرين.

واقعيـــة لمـــا آلت إليـــه لبيئة العمـــل التي

تمييـــز لجنس أو عـــرق أو لون ،مع خلقها
جميع اآلليات التي تســـهم في محاســـبة

كل مـــن يخالـــف القانـــون ويمـــارس هذه
ً
وصول إلى المحاكمة واإلدانة.
الجريمة،

باألشـــخاص ،صنـــدوق دعـــم ضحايـــا

العمالة الوافدة وغيرها.

المملكـــة فـــي إطار نشـــر ثقافـــة مكافحة
المنتـــدى الحكومـــي لمكافحـــة االتجـــار

باألشـــخاص في منطقة الشـــرق األوسط

أن اســـتمرار مملكـــة البحرين
وأشـــار إلى َّ

بمشـــاركة العديـــد مـــن دول المنطقة إلى

الســـيما ســـفارتي البحريـــن فـــي المملكة

وأثنى العبسي على الجهود التي قام بها

األولـــى فـــي مجـــال مكافحـــة االتجـــار

والمملكة المتحدة.

بإشـــراف ســـفيري المملكـــة فـــي البلدين،

باألشـــخاص لتعزيـــز بيئـــة العمـــل فـــي

المرتبة على مستوى دول منطقة الشرق

للعـــام الثالـــث علـــى التوالي فـــي المرتبة
باألشـــخاص ،كدولـــة وحيـــدة فـــي هـــذه

األوســـط وشـــمال إفريقيا ،يفـــرض على

جانـــب الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة،

فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال

إفريقيا ،كما ســـيعمل علـــى وضع معايير
نموذجيـــة لخدمـــات رعايـــة الضحايـــا

مكافحـــة االتجـــار تكـــون ذات عالقـــة

واالجتماعية في المنطقة.

وقـــال العبســـي فـــي ختـــام تصريحه إنه

علـــى ثقة بأن مملكة البحرين لن تتوقف

في تطوير إمكاناتها وقدراتها واالرتقاء
بيئة العمل ومكافحة اإلتجار باألشخاص

أمـــا على صعيـــد المنظمـــات الدولية فقد

ســـواء على المســـتوى الوطنـــي المحلي

لمكافحـــة المخـــدرات والجريمـــة فـــي

الجريمة الدولية.

شارك في المنتدى مكتب األمم المتحدة

أو المســـاهمة الدولية فـــي التصدي لهذه

local@albiladpress.com
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نموذجا إلدارة األزمة يرتقي لمستوى الحدث
البحرين وضعت
ً

األنصـــاري :نعمـــل علـــى التخطيـــط اإلســـتراتيجي للتكيــــــف مـــع الوضـــــع الراهـــن

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

 % 70نسبة
المرأة من
القوى
العاملة..
وقيادات
“الصحــــة”
% 73

كشـــفت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى

للمـــرأة هالـــة األنصـــاري أن المجلس يعمل
فـــي الوقـــت الحاضـــر علـــى التخطيـــط

اإلســـتراتيجي للتكيـــف والتعايـــش مـــع

الوضـــع الراهن والتخطيط لرفع الجاهزية
المســـتقبلية واالســـتعداد لمـــا هـــو قـــادم،
مؤكـــدة أن المـــرأة البحرينيـــة ستســـتمر

فـــي تحمل أدوارها المتعـــددة والمتجددة
لخدمـــة بالدهـــا وحماية مكتســـباتها مهما
صعبت الظروف.

جـــاء ذلك خـــال تقديـــم األنصـــاري ندوة

مرئيـــة بعنـــوان “المـــرأة البحرينيـــة فـــي

األزمـــات ..قصة للتأمـــل والتقييم” ،نظمها

ندوة مرئية بعنوان المرأة البحرينية في األزمات ...قصة للتأمل والتقييم

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة

معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون

إشادة أممية رفيعة المستوى

مـــع المجلـــس األعلى للمـــرأة ،شـــارك فيها
ممثلـــون عـــن األمـــم المتحـــدة ومنظمـــات

» »أعرب القائم بأعمال المدير اإلقليمي
لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول
العربية معز دريد عن إعجابه الشديد
بنموذج المجلس األعلى للمرأة في
مملكة البحرين؛ للحد من التداعيات
السلبية لجائحة “كوفيد  ”19على
المرأة البحرينية ،وقال “نعرف من
المنظورين اإلقليمي والدولي أن مملكة
البحرين تتميز في كثير من مجاالت
تقدم وتمكين المرأة ،لذلك عندما بدأت
الجائحة بدأنا بمتابعة ورصد المبادرات
والبرامج ذات الصلة التي يقوم بها
المجلس األعلى للمرأة برئاسة قرينة
العاهل صاحبة السمو الملكي األميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،وجهود
األمين العام هالة األنصاري”.

عربيـــة وإقليميـــة ودوليـــة إضافـــة إلـــى

مسؤولين بحرينيين وأعضاء في السلطة
التشـــريعية ،وحضرهـــا نحـــو  714مـــن

المتابعيـــن والمهتميـــن بقضايـــا المرأة من
داخل البحرين وخارجها على مراحل.

واســـتعرضت األنصـــاري خـــال النـــدوة
ّ
شكل
جوانب من الســـياق التاريخي الذي
شـــخصية المرأة البحرينية وأنضج دورها

الوطني على مر التاريخ ،وكيف استجابت
للتحديـــات واألزمـــات وتطـــور دورهـــا

فـــي تحمـــل المســـؤولية بشـــكل تصاعدي
يتناســـب مـــع تطـــور المجتمـــع ،وتحدثت

عن حضور المرأة الدائم لمواجهة األزمات
الصحية بجانب أخيها الرجل.

» »وأضاف دريد “نجد هناك فرصة كبيرة
أمام خطط التعافي الوطنية في دول
العالم لالسترشاد بالخطة الوطنية
لنهوض المرأة البحرينية ،السيما في
تركيز هذه الخطة على تكافؤ الفرص
والخدمة المجتمعية وجودة الحياة
وتقلُّد المرأة المراكز القيادية في الحياة
العامة” ،وأضاف “عند النظر إلى وضع
المرأة حول العالم بسبب جائحة كورونا
يجب التركيز على ما لدى البحرين من
خبرات يمكن تبادلها مع دول العالم
أجمع”.

ولفتت األنصاري إلى أن المرأة البحرينية

أدارت شـــؤون أســـرتها ومجتمعها بحسب
مـــا يحتمـــه الظـــرف الوطني ،مشـــيرة إلى

الدور المسؤول والفاعل للمرأة البحرينية
الـــذي تمـــت بلورتـــه فـــي ســـياق حركـــة

المجتمـــع وتنظيمـــه لنفســـه ،وبالتالي فإن

المـــرأة البحرينيـــة “بشـــخصيتها الجمعية”

لـــم يتم التعامل معها ولم تتصرف كمكوّ ن

مغيب أو مهمّ ـــش ،ولديها قدرة فائقة في
ّ
التأقلـــم والتكيف مع األولويـــات الوطنية

» »وتابع في سياق ذي صلة “المجال اآلخر
الذي يمكن للعالم أن يستفيد منه
هو الخطوات المهمة التي قامت بها
البحرين للتصدي للعنف ضد المرأة،
والمبادرات النوعية التي اتخذتها مثل
اإلستراتيجية الوطنية لحماية المرأة
من العنف األسري ،وإصدار القانون
رقم ( )17لسنة  2015بشأن الحماية من
العنف األسري ،وإطالق قاعدة البيانات
واإلحصاءات الوطنية للعنف األسري
(تكاتف)” ،مشيرا إلى أن ثمار تلك
المبادرات تظهر جلية في الوقت الحالي
في ظل العزل المنزلي بسبب جائحة
“كوفيد  ،”19حيث باتت الكثير من الدول
تعاني من ارتفاع ظاهرة العنف األسري.

فـــي أوقـــات الشـــدة أو الرخـــاء علـــى حـــد

سواء.

وأكدت فـــي اللقـــاء الـــذي أداره اإلعالمي

إبراهيـــم التميمـــي أن أحـــد أهـــم العوامل
التي مكنّت المرأة من مباشرة مسؤولياتها
بنـــوع مـــن األريحيـــة ســـواء بتشـــجيعها
ومســـاندتها ،هـــي فـــي الواقـــع مواقـــف

الرجـــل البحرينـــي ،الذي لم يتـــردد في أن

يكون للمرأة موقعها الطبيعي في السياق
التنموي.

وقالت األنصاري في حديثها خالل الندوة
إن فيـــروس “كوفيـــد ”19الـــذي اجتـــاح
العالـــم لـــم يفاجـــئ مملكـــة البحريـــن ولـــم

تقـــف بدورهـــا موقف المتفـــرج من األزمة
وتمكنـــت خـــال فترة قياســـية مـــن وضع

وتنفيـــذ نموذجـــا متكامـــا إلدارة األزمـــة

الصحية يرتقي لمســـتوى الحدث ،ويرتكز

على أسس االستشـــراف العلمي واستباق
األحـــداث وســـرعة القرار وطـــرح الحلول،
مســـتند فـــي ذلـــك علـــى فعاليـــة العمـــل

الحكومي والمؤسســـي ،وســـرعة التحول

الرقمي في العمليات والخدمات ،وصالبة
النظـــام الصحي ،مع التـــزام واضح بتدفق

المعلومات ونشـــر اإلحصاءات ومصارحة

الرأي العام بالواقع دون تجميل أو تهويل.
وبينت األنصاري أن المجلس وبتوجيهات

كريمة من رئيســـته ،صاحبة السمو الملكي
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة
قرينـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظها هللا،

اســـتنفر كل جهـــوده وخبراتـــه لمســـاندة

أعمـــال فريـــق البحرين في خدمـــة المرأة

البحرينية وأسرتها في ظل هذه الظروف،
وبصورة تضمن أقصى درجات االســـتقرار

العائلـــي والوظيفـــي ،ويتواصـــل العمـــل

حاليـــا لمتابعة ما يلـــزم ضمن اختصاصات
ومسؤوليات المجلس.

وعرضـــت األنصـــاري عـــددا مـــن األرقـــام

واإلحصـــاءات التي تثبـــت حجم وطبيعة

مشـــاركة المـــرأة البحرينيـــة فـــي مختلف

المرأة واألســـرة البحرينيـــة ،وقالت “هناك

خليفـــة أن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة أثبت

الفاعلة في إدارة أزمة جائحة “كوفيد،”19

األزمـــة ،ويجب علينـــا أن نرفع لياقتنا في

باالحتـــرام فـــي مجـــال عملـــه علـــى توفير

أوجـــه الحيـــاة العامـــة ،وكذلك مشـــاركتها

وقدمت للمشاركين تصورا مبدئيا لطبيعة
الـــدروس المســـتفادة من األزمـــة ،وكيفية
األخـــذ بهـــا ضمن أعمـــال الخطـــة الوطنية
لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة التـــي ال تـــزال

بحســـب محاورها وتوجهاتهـــا قادرة على
اســـتيعاب التحديـــات المســـتجدة أمـــام

دور دبلوماسي بارز
» »تحدثت وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت
عيسى بن دعيج آل خليفة عن الجهود التي
تقوم بها المرأة العاملة في وزارة الخارجية
في إرجاع أكثر من  6آالف بحريني حتى اآلن
من خارج البحرين إلى وطنهم ،إضافة إلى
عمل عدد من الدبلوماسيات البحرينيات في
عدد من العواصم على توفير كل ما يلزم
للجاليات البحرينية في الخارج وتحقيق
الهدف السامي الذي ينص على سالمة أي
بحريني في أي دولة في العالم.

الكثيـــر من الدروس والعبـــر التي تأتي بها
اســـتباق المخاطر ونبقي على مرونتنا في

التخطيط والتنفيذ لمعالجة األمر الواقع”.

شجاعة في الصفوف األمامية
وفي مداخلة له خالل الندوة ،أكد محافظ

العاصمة الشـــيخ هشام بن عبدالرحمن آل

ال زيادة بحاالت العنف األسري في البحرين
» »نوه رئيس المعهد الدولي للسالم بالشرق األوسط وشمال إفريقيا نجيب فريجي
بكفاءة المرأة البحرينية في مواجهة جائحة “كوفيد ،”19وقال “فيما تترك الجائحة
الكثير من الدول والمجتمعات في حالة يرثى لها ،نرى أن المجتمع البحريني
هادئ ومستقر ،ولم نشهد عنف أسري في البحرين ،كما تمكن الطلبة والطالبات
من مواصلة حصولهن على التعليم عن بعد”.
» »وأضاف فريجي “لقد ارتقى المجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي
قرينة جاللة الملك إلى مستوى التطلعات ،وما قام به المجلس من مبادرات
يتعدى الجانب اإلنساني واالجتماعي إلى الجانب التنموي ككل ،حيث حافظت
المرأة البحرينية على قدرتها على العودة لحياتها الطبيعية والمساهمة في
التنمية بعد الجائحة”.

خـــال جائحة “كوفيـــد  ”19مقدرة جديرة

دعـــم لألســـرة والمـــرأة البحرينيـــة ،وذلـــك

التـــي نفذتها محافظة العاصمة بمســـاهمة
فاعلة من  44امرأة متطوعة.

جهود دعم المرأة برزت خالل الجائحة

مـــن خـــال تقديم خدمـــات واستشـــارات

كمـــا اعتبر رئيس شـــركة الخليـــج لصناعة

البحرينيـــة خاصة في الصفـــوف األمامية

أن المـــرأة البحرينية في كافـــة القطاعات

ومســـاعدات نوعية .ولفت إلـــى أن المرأة

البتروكيماويـــات عبدالرحمـــن جواهـــري

أظهرت شـــجاعة كبيـــرة في التصدي لهذه

والمجـــاالت وبشـــكل واضـــح فـــي القطاع

الجائحة ،وتحدث عـــن الحمالت الخيرية

الخـــاص لـــم تكـــن لتتمكـــن مـــن مواصلـــة

حضور بارز في القطاع الصحي
» »وتحدثت عضو مجلس الشورى
وعضو معهد البحرين للتنمية
السياسية ابتسام الدالل عن الحضور
الكمي والنوعي للمرأة البحرينية
في القطاع الصحي ،وعرضت عددا
من األرقام ذات الصلة ،من بينها أن
نسبة المرأة وصلت إلى  % 70من
القوى العاملة في القطاع الصحي،
فيما بلغت نسبة النساء القيادات
في وزارة الصحة .% 73

العطـــاء والعمـــل واإلنتـــاج كمـــا هـــي اآلن

لـــوال جهـــود الدعـــم والتأهيل والتشـــجيع
والتهيئـــة التـــي بذلتهـــا مملكـــة البحريـــن

ممثلـــة بمؤسســـة المجلس األعلـــى للمرأة
طـــوال الســـنوات الســـابقة ،وأضـــاف “ال

يمكـــن النجاح فـــي تجاوز أي أزمـــة إال إذا
كان هنـــاك اســـتعداد وجاهزيـــة مســـبقة،

لذلك تمكنا مـــن التعامل مع هذه الجائحة
بنجاح وأريحية”.

اهتمام عربي بتجربة “األعلى للمرأة”
» »فيما استهلت المستشارة ندى دروزه رئيسة قطاع العدالة
والمساواة بين الجنسين بمركز المرأة في لجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا) حديثها خالل
الندوة بالتأكيد على أهمية هذه الندوة التي يحضرها جمهور
عربي واسع إضافة الى الجمهور البحريني ،وقالت إن األزمات
تمثل اختبارا للنظم والمؤسسات ،مشيرة إلى أن المجلس
األعلى للمرأة أبلى بالء حسنا خالل جائحة كوفيد 19ويؤكد
الخبرة الذي اكتسبها من واقع عمله والذي ظهر جليا أثناء
التعامل مع هذه األزمة ،مبدية إعجابها بتعامل البحرين مع
الحدث والقيام بما يلزم للحد من األضرار االقتصادية واألسرية.
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سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ أحمد بن علي

المنامة  -وزارة الداخلية

بـــن عبدهللا آل خليفـــة ،صباح أمس،

هنـــأ رئيـــس الحـــرس الوطنـــي

االجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية

الفريق أول الركن ســـمو الشـــيخ

لمكافحـــة المخـــدرات ،بحضور وزير

محمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،

التربيـــة والتعليـــم ،ووزيـــر العـــدل

الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا
ً
رئيســـا
آل خليفـــة بتزكيتـــه

والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف،
ووزيـــر شـــؤون اإلعـــام ،ووزيـــرة

لمجلـــس إدارة نـــادي المحـــرق

الصحـــة ،ووزيـــر شـــؤون الشـــباب

للدورة اإلداريـــة الجديدة 2020

والرياضـــة ،ومحافـــظ العاصمـــة،

  .2024وأشـــاد ســـمو رئيـــسالـــذي قدمـــه الشـــيخ أحمـــد بـــن

وزيــر الداخليــة“ :معً ــا” يخفــض الســلوكيات الســلبية فــي المــدارس % 46

ترأس وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد

المنامة  -بنا

الحـــرس الوطني بالـــدور الكبير

 % 97اإلنجاز بخطة “مكافحة المخدرات”

والمفتـــش العـــام بـــوزارة الداخليـــة،

سمو الشيخ محمد بن عيسى

ومديـــر عام اإلدارة العامـــة للمباحث

واألدلة الجنائية ،وأعضاء اللجنة من

علي بن عبـــدهللا آل خليفة لرفع

سموه أن المســـاهمات الرياضية

ممثلي المؤسسات الحكومية.

المنضويـــة تحـــت مظلـــة النادي،

نـــادي المحـــرق أيقونـــة رياضية

بأعضـــاء اللجنة ،منوها إلى الظروف

مســـتوى كل الفـــرق الرياضيـــة

الواسعة التي قدمها ،جعلت من

وفـــي بداية االجتمـــاع ،رحب الوزير

مـــا أســـهم فـــي تهيئـــة وإعـــداد

فـــي تاريخ الرياضـــة البحرينية،
ً
متمنيـــا لـــه المزيـــد مـــن التقـــدم

الراهنة والتي تتطلب تعزيز االلتزام

المراكـــز المتقدمـــة ،طـــوال أكثر

الجديـــدة ،ومواصلـــة حصـــد

ملزمـــون بالتعايـــش مـــع األمـــر ،وفي

لنـــادي المحـــرق العريـــق .وأكـــد

وللرياضة البحرينية.

الوقائية.

أجيـــال متعاقبـــة مـــن األبطـــال

باإلجـــراءات االحترازيـــة لمكافحـــة

الرياضييـــن الذيـــن حصـــدوا

والنجـــاح فـــي الـــدورة اإلداريـــة

فيـــروس كورونـــا ،خاصـــة وأننـــا

مـــن عقدين مـــن تـــرؤس معاليه

المزيـــد مـــن اإلنجـــازات للنـــادي

الوقـــت ذاتـــه اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر
وزير الداخلية يترأس االجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

وثمـــن الوزيـــر ،الجهـــود المبذولـــة

خالد بن أحمد :البحرين تقف صفا واحدا مع مصر
المنامة  -بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللـــة الملـــك

ركائز صلبة ودعائـــم قوية وتواصل
مســـتمر بينهمـــا ،مجـــد ًدا موقـــف

بمكتبه بقصر القضيبية أمس ،سفير

مع جمهورية مصر العربية الشـــقيقة

للشـــؤون الدبلوماســـية الشيخ خالد
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة

جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى
مملكة البحرين ياسر محمد شعبان.

وخالل اللقاء ،رحب الشيخ خالد بن

مملكـــة البحريـــن الراســـخ ووقوفها
فـــي صـــف واحـــد فيمـــا تتخـــذه من

إجـــراءات لحفظ أمنها واســـتقرارها

وما تبذله من جهود ألجل اســـتتباب

أحمد بـــن محمد آل خليفة بالســـفير
ياســـر محمـــد شـــعبان ،مشـــي ًدا بمـــا

بأسرها.

بين مملكة البحرين وجمهورية مصر

محمـــد شـــعبان ،عـــن اعتـــزازه بلقاء

تتســـم به العالقات األخوية الوثيقة
العربيـــة من تقـــدم وازدهـــار دائمين
فـــي جميـــع المجـــاالت بفضـــل مـــا

تحظى به من أولوية كبرى واهتمام
دائـــم من لـــدن عاهل البـــاد صاحب
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل

خليفـــة ،وأخيـــه رئيـــس جمهوريـــة
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة عبدالفتـــاح
السيســـي ،ومـــا تســـتند إليـــه مـــن

الســـلم وتحقيق الرخاء في المنطقة
مـــن جانبـــه ،أعـــرب الســـفير ياســـر

الشـــيخ خالد بن أحمـــد بن محمد آل

خليفة ،مؤكدا تقدير جمهورية مصر
العربيـــة للمواقـــف األخويـــة الثابتـــة
لمملكـــة البحريـــن الداعمـــة لمصـــر

والتـــي تجســـد مـــدى قـــوة العالقات

بيـــن البلديـــن الشـــقيقين ،منوها بما

يشـــهده التعـــاون الثنائي مـــن تطور

مستمر في شتى األصعدة.

لمكافحـــة المخـــدرات ،ســـواء فـــي

أســـاليب الوقاية والتوعيـــة والعالج

قانـــون ،يجرم تعاطي المواد الطيارة

الـــذي كان لـــه بالغ األثر فـــي االنتهاء

المجتمعي.وخـــال االجتمـــاع ،تـــم

المواد وخطـــورة تعاطيها وأضرارها

الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

“معـــا” لمكافحـــة العنـــف واإلدمـــان،

بنسبة إنجاز تصل إلى  ،% 97مؤكدا

المـــدارس الحكومية مع إعداد خطة

بيـــن شـــركاء التنفيـــذ مـــن الـــوزارات

عدد المدربين فـــي البرنامج لتغطية

في رفع الوعي بمخاطر المخدرات.

اإلحصائيـــات ،التـــي أشـــارت إلـــى

مجـــال المكافحـــة أو التوعيـــة ،األمر

وإعـــادة التأهيـــل وإعـــادة الدمـــج

مـــن تنفيـــذ المرحلـــة األولـــى مـــن

االطـــاع علـــى إيجـــاز حـــول برنامج

والمؤثـــرات العقليـــة “”2019 - 2015

والـــذي تســـتفيد منـــه  % 82مـــن

فـــي هـــذا الشـــأن الشـــراكات الفاعلة

للتوســـع في تطبيقـــه ،تتضمن زيادة

والمؤسســـات المختلفـــة ،بمـــا يســـهم

باقي المـــدارس .كما تم عرض بعض

بعـــد ذلـــك ،بـــدأت اللجنـــة ،بحـــث

انخفـــاض الســـلوكيات الســـلبية فـــي

جـــدول األعمـــال ،حيـــث اطلعـــت

فعاليـــة البرنامـــج ومناهجـــه العلمية

الموضوعـــات

الصحيـــة وانعكاســـاتها علـــى المظهر

الســـلوكي للحـــدث ،منوهـــة إلـــى
أهميـــة وضع قانـــون ،يحظر بيع هذه

المـــواد لألحداث .وفي هذا الســـياق،
تـــم االتفـــاق علـــى تشـــكيل لجنـــة
مـــن الجهـــات المعنيـــة إلعـــداد تقرير

متكامل حـــول الموضـــوع ،يتم على

ضوئه اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

وفيمـــا أكد وزيـــر الداخلية اتخاذ كل

علـــى

المـــدارس بنســـبة  ،% 46مـــا يعكس

علـــى إيجاز ،قدمتـــه إدارة األشـــغال

المدروســـة ،وقدرتـــه علـــى تحقيـــق

األرض المقتـــرح إلقامة المستشـــفى

وأعـــرب وزيـــر الداخلية عـــن تهانيه

أوليـــاء األمـــور ،وعـــرض المفتـــش

التأهيل ،متضمنا الدراسة التشغيلية

والتعليم على الجوائـــز التي أحرزها

المعمـــول بهـــا فـــي مراكـــز الشـــرطة

تمويل المشروع.

بالمدربيـــن الذين يعملـــون بالبرنامج

بـــوزارة الداخليـــة ،بشـــأن موقـــع

المتخصـــص لعـــاج اإلدمـــان وإعادة
والرســـوم الهندســـية ،مع بحـــث آلية
وفـــي هـــذا الســـياق ،أقـــرت اللجنـــة،

األهداف المرجوة.

لبرنامـــج “معـــا” ووزارة التربيـــة

البرنامج في الفترة األخيرة ،مشـــيدا

والذيـــن صـــارت لديهـــم خبـــرة فـــي

مـــا من شـــأنه حماية ســـامة األبناء،

أوضح وزير شـــؤون اإلعـــام ،أهمية
التوعيـــة الالزمة ،وأكد وزير شـــؤون
الشـــباب والرياضـــة علـــى مســـؤولية
العـــام بـــوزارة الداخليـــة ،اإلجراءات
فـــي هذا المجال .وفي هذا الســـياق،

أشـــاد وزير التربيـــة والتعليم بجهود
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات،

الموقع المقترح للمشـــروع .وأشارت

تقديـــم التدريـــب والمحاضـــرات،

مختلف البرامـــج الهادفة والطموحة

بالبرنامـــج ،خاصـــة وأن “معـــا” قـــدم

للوقايـــة مـــن المخـــدرات ،موضحـــة

فـــي هـــذا الســـياق ،أكد وزير شـــؤون

جهود المؤسسات التربوية على هذا

المبـــادرات مـــن خـــال خبـــرات ذوي

المحاضـــرات فـــي المراكـــز الشـــبابية

فـــي ســـياق متصـــل ،قدمـــت وزارة

وضع السياســـات والخطط والبرامج

وهـــو مـــا أشـــاد بـــه وزيـــر الداخليـــة،

وزيـــرة الصحـــة إلـــى اســـتمرار دعـــم

والتي تســـتهدف الشـــباب البحريني
أن الـــوزارة ،ســـتكون رافـــدا لهـــذه
االختصـــاص بمختلـــف المجاالت من

المختلفـــة

 ...ويودع الشرقاوي النتهاء فترة عمله

المدرجـــة

للحـــدث ،مشـــيرة إلـــى ماهيـــة هـــذه

لمكافحـــة

المخـــدرات

وحماية أفـــراد المجتمـــع ،إلى جانب
تقويـــة ســـبل المكافحة ،عبـــر تقوية

معربا عن أمله في مشـــاركة الشـــباب
هوية خاصة بالبحرين.

الشباب والرياضة ،العمل على تقديم
وتأهيـــل عدد من الشـــباب كمدربين،
باعتبار ذلك جهدا مؤسسيا مقدرا.

مـــن جهتهـــا ،أكـــدت وزارة التربيـــة

والتعليـــم ،أهميـــة العمـــل علـــى ســـن

وتميز مخرجات عملها في المجاالت
كافـــة ،مشـــيرا إلـــى أهميـــة التعـــاون

وتكامـــل األدوار في مجـــال التوعية
بمخاطـــر المخـــدرات ،والفتـــا إلـــى

الصعيد.

شـــؤون الشـــباب والرياضـــة ،عرضـــا
حـــول النســـخة الثانيـــة مـــن برنامج
الشـــباب البحرينـــي للوقايـــة مـــن

المخـــدرات “تكاتف” في إطار تفعيل

دور الشـــباب مـــن خـــال تمكينهـــم

لتنفيـــذ برامـــج وأنظمـــة متنوعة في
الوقاية من المخـــدرات ،موضحة أن
البرنامـــج ســـيقام “عـــن بعد” بســـبب
جائحـــة كورونـــا وبمشـــاركة ممثلين
عن كل مركز شبابي.
من جهته ،أكد وزير العدل والشؤون
اإلســـامية واألوقـــاف أن التنســـيق
القائـــم

بيـــن

مختلـــف

الجهـــات

المختصـــة ،يشـــكل عامـــا جوهريـــا
في تعزيز فاعلية إجراءات مكافحة
المخـــدرات على جميع المســـتويات،
مشيرًا إلى أهمية الشراكة المجتمعية
في تنمية الوعي بمخاطر المخدرات،
الفتا في هذا اإلطار إلى التعاون بين
مملكة البحريـــن والمنظمات الدولية
لتبادل الخبـــرات في مجال مكافحة
المخـــدرات ،وفـــي مقدمتهـــا مكتـــب
األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالمخدرات
والجريمة.وفـــي نهايـــة االجتمـــاع،
أكـــد وزيـــر الداخليـــة ،رئيـــس اللجنة
الوطنيـــة لمكافحـــة المخـــدرات أن
مكافحـــة المخـــدرات ،مســـؤولية
مجتمعيـــة ،تتطلـــب تضافـــر جهـــود
الجهـــات الحكوميـــة والمجتمعيـــة،
مثمنـــا الجهـــود التـــي تنهـــض بهـــا
المؤسســـات والفعاليـــات المجتمعية
في مجال مكافحة المخدرات.
وأعـــرب الوزيـــر عـــن خالـــص شـــكره
وتقديره ألعضاء اللجنة على الجهود
القيمـــة التـــي يقومـــون بها فـــي إطار
مواجهة خطر المخدرات والتنســـيق
بين كافـــة الجهود الوطنيـــة في هذا
السياق لتحقيق النتائج المرجوة.

المنامة  -بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللـــة الملـــك

به الســـيد أمين الشرقاوي في تعزيز

بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة

بين مملكة البحرين واألمم المتحدة

للشـــؤون الدبلوماســـية الشيخ خالد
بمكتبـــه بقصـــر القضيبيـــة أمـــس،

المنســـق المقيـــم ألنشـــطة األمـــم

المتحـــدة لدى مملكة البحرين ،أمين
الشـــرقاوي ،وذلـــك بمناســـبة انتهـــاء

فترة عملـــه لدى المملكة .وقد أعرب

الشـــيخ خالد بن أحمـــد بن محمد آل
خليفـــة عـــن خالص تقديـــره للجهود

الملموســـة والـــدور المهـــم الـــذي قام

كافة أوجه الشراكة والتعاون المثمر
بمختلف وكاالتهـــا وأجهزتها ،متمنيا
لـــه دوام التوفيـــق .مـــن جانبـــه ،عبر

أمين الشـــرقاوي عن عميـــق تقديره
لمـــا حظـــي بـــه من دعـــم ســـاهم في

إرســـاء نمـــوذج متميـــز مـــن العمـــل

المشترك بين مملكة البحرين واألمم
المتحـــدة ،متمنيـــا لمملكـــة البحريـــن

دوام التقدم واالزدهار.

“التربية” تدعو الراغبين في التحويل للمدارس الحكومية الستكمال المستندات
المنامة  -بنا

دعـــت إدارة التعليم الخاص بوزارة

لعمليـــة التحويل ،وذلـــك قبل نهاية

وولـــي أمـــره ،والشـــهادة النهائيـــة

الحكومـــي ،فـــي حـــدود الشـــواغر

حاليـــا فـــي المـــدارس الخاصـــة في
ً

اإلعـــان فـــي األيـــام المقبلـــة عـــن

وإفادة بإخالء طرف من المدرســـة

التحويل إليها.

التربيـــة والتعليم الطلبة الدارســـين

الصفوف من الثانـــي االبتدائي إلى
الثالـــث الثانـــوي ،والراغبيـــن فـــي

التحويـــل إلى المـــدارس الحكومية
التابعـــة لمجمعاتهـــم الســـكنية ،إلى
اســـتكمال المســـتندات الالزمـــة

العـــام الدراســـي الحالـــي ،إذ ســـيتم

موعـــد فتح باب التســـجيل كما هو
متبع سنويً ا.

للعـــام الدراســـي 2020 - 2019م،

الخاصة “رسالة انسحاب” ،ويضاف
إليهـــا نســـخة مـــن تأشـــيرة اإلقامة

وأوضحـــت اإلدارة أن المســـتندات

للطالب وولي أمره سارية المفعول

مـــن قـــارئ البطاقة الذكيـــة للطالب

أبناء الوافدين العاملين في القطاع

المطلوبـــة ،هـــي :نســـخة مأخـــوذة

بالنســـبة للراغبين في التحويل من

المتوافـــرة في المـــدارس المطلوب
وقالـــت “إنـــه ســـيتم قبـــول طلبات

التحويـــل للطلبـــة الذيـــن ســـتصدر

شـــهاداتهم فـــي شـــهري يوليـــو
وأغســـطس فـــي وقـــت الحـــق يتم

اإلعالن عنه في حينه”.

سمو محافظ الجنوبية يرعى الملتقى األمني االفتراضي

المنامة  -وزارة الداخلية

تحــت رعاية محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بــن خليفة آل خليفة،

الجهـــود األمنيـــة فـــي مكافحـــة الجريمـــة

عموما وقضايا المخدرات خصوصا ،مشـــي ًدا

نظمــت المحافظــة الملتقــى األمنــي االفتراضــي بعنــوان “أمــن ووعــي”؛ بمناســبة

باهتمام سمو محافظ الجنوبية في التصدي

االحتفــال باليــوم العالمــي لمكافحة المخدرات ،بمشــاركة نائــب محافظ الجنوبية

لمختلـــف أنـــواع القضايـــا وحـــرص ســـموه

العميد عيسى ثامر الدوسري والمسؤولين والضباط في عدد من اإلدارات األمنية

علـــى دعم البرامـــج والمبـــادرات األمنية في

بوزارة الداخلية.

مختلف مناطق المحافظة.

وأشـــاد ســـمو محافظ الجنوبيـــة بتوجيهات

من جانبـــه ،اســـتعرض مديـــر إدارة مكافحة

وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد

المخـــدرات العقيـــد محمـــد النعيمـــي الجهود

وفي ختـــام الملتقى ،عبـــر محافظ الجنوبية

بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ،الهادفة إلـــى تفعيل

التـــي تبذلهـــا اإلدارة فـــي مجـــال مكافحـــة

ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بـــن خليفة آل

األمن والشـــراكة المجتمعية عبر اســـتحداث

جرائم االتجـــار وتعاطي المخـــدرات ،مؤكدا

خليفـــة عـــن شـــكره وتقديـــره للتعـــاون الذي

البرامـــج األمنيـــة والخطـــط التوعويـــة

حـــرص اإلدارة علـــى دعم التعاون المشـــترك

تبديـــه كل مـــن مديريـــة شـــرطة المحافظـــة

والمبادرات بالتعاون مع مؤسســـات المجتمع

مع المحافظـــة الجنوبية لمواجهة هذه اآلفة

الجنوبيـــة واإلدارة العامـــة للمباحث واألدلة

المدنـــي ،مشـــيدا ســـموه بجهـــود اإلدارات

وإقامة المعارض التوعوية.

الجنائيـــة وبرنامـــج “معً ـــا” لمكافحـــة العنـــف

األمنيـــة والجهـــات المعنيـــة فـــي مكافحـــة

واســـتعرض مديـــر برنامـــج “معً ـــا” لمكافحـــة

آفـــة المخـــدرات وتعزيـــز الوعـــي األمني عبر

العنـــف واإلدمان علي أميني اإلنجازات التي

واإلدمـــان ،ودورهـــم الفعـــال فـــي مجـــال

ضـــد آفـــة المخـــدرات ،مؤكدا اســـتعداده في

المجتمـــع وتســـعى إلـــى تعزيز أمن وســـامة

اســـتمرار التعـــاون مـــع المحافظـــة الجنوبية

المجتمع.

تعزيـــز الوعـــي األمني عنـــد األهالـــي ،معتبرا

إبـــراز دور المســـؤولية األمنيـــة واإلجراءات

حققهـــا البرنامـــج الـــذي تم تعميمـــه على 45

خصوصـــا فـــي تطويـــر البرامـــج وإقامـــة

واســـتعرض رئيـــس مركـــز شـــرطة الرفـــاع

والتدابير التي يتم تنفيذها.

مدرسة ،من خالل تقديم محاضرات توعوية

المعـــارض التـــي تســـتهدف جميـــع شـــرائح

المقدم الشـــيخ ســـلمان بن أحمـــد آل خليفة،

والتعـــاون المشـــترك فـــي كل مـــا فيـــه خيـــر

اللقـــاء فرصـــة جيدة لتعزيز آليـــات التواصل

وصالح مملكة البحرين وشعبها الوفي.
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السعودية اتخذت القرار الصائب بشأن أداء مناسك الحج

وزيــر اإلعــام فــي لـــ “عــكاظ” :البحريــن تدعــم إجــراءات الشــقيقة لحمايــة أمنهــا واســتقرارها
وتوجـــه الرميحـــي بالشـــكر والتقدير إلى

المنامة  -بنا

الســـلطات الســـعودية بجميـــع أجهزتهـــا

أكد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي أن

والمقيميـــن بالمملكـــة؛ باعتبـــاره قـــرارا

الخامـــس مـــن أركان اإلســـام مـــع اتخـــاذ

المملكة العربية السعودية الشقيقة ،وهي

مســـؤوال يعكس النهج اإلنســـاني الحكيم

التدابير الوقائيـــة الضرورية في مواجهة

تقـــدم خدماتها المثاليـــة لماليين الحجاج

لخادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان

التحديـــات المرتبطـــة بتفشـــي جائحـــة

والمعتمريـــن مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم

بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ،وولـــي العهـــد

فيـــروس كورونـــا ،وانتشـــاره عالميـــا،

سنويا ،اتخذت القرار الصائب بشأن أداء

األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان ،فـــي تحقيـــق

حظـــي بمباركة عربية وإســـامية ودولية

مناسك الحج لهذا العام في أجواء تضمن

مقاصد الشريعة اإلسالمية باستمرار أداء

واسعة ،وإشادة بارزة من األزهر الشريف

األمان والطمأنينة والسالمة للحجاج.

الفريضة وعـــدم تعطلها ،مع الحفاظ على

والمؤسســـات الدينيـــة والصحيـــة ،وتفهم

وأشـــاد الرميحـــي فـــي تصريـــح لصحيفة

أمـــن حجاج بيـــت هللا الحـــرام وصحتهم

كبيـــر مـــن الشـــعوب اإلســـامية لحـــرص

“عـــكاظ” الســـعودية أمـــس بقـــرار المملكة

وسالمتهم.

القيـــادة الســـعودية الحكيمـــة على حماية

والمقيمين على أرضها الطيبة ،واعتزازها

العربية الســـعودية تنظيـــم فريضة الحج

وأكـــد وزيـــر اإلعـــام ،أن قـــرار المملكـــة

أرواح الحجـــاج والمعتمريـــن وســـامة

بقيادتهـــا الحكيمـــة للعالـــم العربـــي

لهذا العام بأعداد محدودة من المواطنين

الواعـــي والمـــدروس بإقامـــة الركـــن

النفس البشرية.

واإلســـامي على طريـــق األمن والســـام

والتنمية واالزدهار.

وكوادرهـــا األمنية والعســـكرية والصحية
واإلعالميـــة على مـــا تقدمه مـــن خدمات

جليلـــة ورعايـــة كريمـــة دائمـــة للحجـــاج

والمعتمريـــن وزوار الحرميـــن الشـــريفين،
مؤكـــدا دعـــم مملكـــة البحريـــن لـــكل مـــا

تتخذه الســـعودية من إجـــراءات لحماية
أمنهـــا واســـتقرارها وســـامة المواطنيـــن

وزير شؤون اإلعالم

 750ألــف دينــار كلفــة شبــكة الصــرف الصحــي بسماهيــج

خـــلـــف :الـــعـــمـــل جــــــا ٍر عـــلـــى الـــخـــط الـــرئـــيـــس الـــنـــاقـــل لـــشـــمـــال شـــــرق الــمــحــرق
سيدعلي المحافظة

قال وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات

الصـــرف الصحي الناقل لشـــمال شـــرق

إن التكلفـــة التقديريـــة األوليـــة لتنفيذ

طاقـــة اســـتيعابية تمكـــن مـــن توصيل

والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف،

مشـــروع إنشاء شبكة الصرف الصحي
بمجمع  234في منطقة سماهيج ،تبلغ

المحـــرق ،والـــذي ســـينتج عنـــه توفير
عـــدد مـــن المناطـــق مثـــل منطقـــة

ســـماهيج وواحات المحرق ومشـــروع

حوالي  750ألف دينار.
وأشـــار فـــي ِّ
رده علـــى طلـــب مجلـــس

حاليا التحضير لطرح
وبيـــن أنه يجري
ًّ
ّ

مســـتجدات مشـــروع إنشـــاء شـــبكة

لتصميـــم عـــدد مـــن شـــبكات الصـــرف

عصام خلف

مناقشتها وجدولتها حسب األولويات.

لمنطقـــة ســـماهيج ،علـــى أن يتـــم
إدراج أعمـــال التنفيـــذ مســـتقبالً فـــي

بلـــدي المحـــرق بشـــأن تزويدهـــم بآخر

الصرف الصحي بمجمع  234بسماهيج،
إلى أنه ســـيتم تزويـــد المجلس البلدي

بالتقرير الفني للمشروع بعد البدء في

مرحلة التصاميم التفصيلية.

جـــار علـــى
وذكـــر خلـــف أن العمـــل
ٍ
تنفيذ مشـــروع الخط الرئيسي لشبكة

قاللي اإلسكاني.

مناقصة أعمال الخدمات االستشارية،
الصحـــي ،لبعـــض المشـــاريع التي تمت
ولفـــت إلـــى أنـــه وبعـــد الحصـــول على

موافقـــة وزارة الماليـــة االقتصـــاد
الوطنـــي ،ســـيتم بـــدء هـــذه األعمـــال

ومنها مشـــروع شبكة الصرف الصحي

ً
وفقا
برنامـــج قطاع الصـــرف الصحي،

لألولويات وحســـب توفـــر االعتمادات
المالية.

جانب من إحدى أعمال شبكات الصرف الصحي

البلديات تنجز  4آالف معاملة إلكترونية في شهرين
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

كشف وكيل شؤون البلديات بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيطالعمرانــي الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفــة عــن إنجــاز  4028معاملــة
إلكترونيــة فــي “البلديــات” منــذ تحويــل إجــراءات تقديــم عــدد مــن خدمات
ً
ابتداء من شــهر أبريــل الماضي ،وذلك من خالل
إلكترونيا
شــؤون البلديــات
ًّ

تدشين مركز خدمات العمالء اإللكتروني.
أن أكثر
وأوضح وكيل البلديـــات إلى َّ
مـــن  20خدمـــة بلديـــة تـــم تحويلهـــا

ً
موضحا
والمراجعة للخدمات البلدية،
أن “التحوُّ ل اإللكتروني يُ عد مشروعً ا
َّ

مؤخرًا إلى خدمات إلكترونية بعد أن
كان يتطلب مـــن المراجعين الحضور

استراتيجيا يتماشى مع رؤية مملكة
ًّ
البحريـــن  2030ويرتكـــز على برنامج

شخصيا لمراكز خدمة العمالء التابعة
ًّ

عمل الحكومة الموقرة ،2019-2022

الشيخ محمد بن أحمد

ألمانـــة العاصمـــة والبلديـــات الثالثـــة

ُّ
توجهات هيئة
كمـــا يتوافق تمامً ا مـــع

لتقديـــم أو مراجعة الطلبات المتعلقة

المعلومات والحكومة اإللكترونية”.
وأوضح الشيخ محمد أ ُّنه تم تحويل

مركـــز خدمـــات العمـــاء االلكتروني،

أن ذلـــك جـــاء فـــي إطار
مشـــيرًا إلـــى َّ

عـــدد من المعامالت التي كان يتطلب

وقـــال“ :تأتـــي شـــهادة إثبات الســـكن

والمقيمين والمســـتثمرين في مملكة

شـــخصيا إلى
علـــى صاحبها الحضور
ًّ

فـــي المرتبة األولى من بين الخدمات

مراكز خدمات العمالء بأمانة العاصمة

بواقـــع  1751معاملة إلكترونية ،فيما

البحرين وتســـهيل إجراءات التقديم

والبلديـــات الثالثـــة إلـــى معامـــات

تأتي في المرتبة الثانية معاملة فتح
الحســـاب البلدي بواقـــع  550معاملة،

بهذه الخدمات.
ســـعي الـــوزارة لخدمـــة المواطنيـــن

إلكترونيـــة يمكـــن تقديمهـــا من خالل

وفـــي المرتبـــة الثالثة جـــاءت طلبات

اإللكترونيـــة على تحويـــل المزيد من

استرجاع التأمين بواقع  453معاملة،

الخدمـــات البلديـــة لتكـــون إلكترونية

يليها طلبـــات رخص الحفريات بواقع

في المستقبل”.

 284معاملـــة ،ومـــن ثم شـــهادة إتمام

وأضـــاف “هـــذه الخطـــوة قللـــت مـــن

بناء بواقع  250معاملة”.

حاجـــة حضـــور المراجعيـــن إلـــى

أبوحســـان
المعلومـــات ،محمـــد عادل
َّ

وتابـــع “مـــن منطلـــق حرصنـــا علـــى

المكاتـــب األمامية للبلديـــة ،إذ أصبح

أن عمليـــة تحويـــل تقديـــم
إلـــى
َّ
الطلبـــات بشـــكل إلكترونـــي لعـــدد 20

تطويـــر الخدمات البلديـــة فقد قامت

بإمكانهـــم اســـتخدام موقـــع الـــوزارة

خدمـــة مـــن خـــال مركـــز خدمـــات

الـــوزارة بوضع خطة وتشـــكيل فريق

اإللكترونـــي

المعامـــات

العمـــاء اإللكترونـــي قـــد تمـــت مـــن

عمـــل تقنـــي مختـــص مـــن إدارة نظم

والوثائـــق الالزمة ،إضافة إلى متابعة
ً
إلكترونيا ومعرفة ما إذا تم
طلباتهـــم

خـــال خطـــوات مدروســـة ،إذ كانـــت
الخطوة األولى هي لتحويل خدمتي

البلدية إلى خدمات الكترونية ،حيث

قبـــول الطلـــب أو رفضـــه ،إضافة إلى

إفادة الســـكن وفتح الحســـاب البلدي

اســـتطاع فريـــق العمـــل منـــذ شـــهر

إمكانيـــة االستفســـار والمتابعـــة فـــي

إلـــى خدمـــات إلكترونيـــة حيـــث عدد

مـــارس الماضـــي تحويـــل إجـــراءات

حالة الرفض”.

المراجعين والمســـتفيدين من هاتين

تقديـــم  20خدمـــة بلديـــة وتوفيرهـــا

وأوضـــح الشـــيخ محمد “بـــأن الفريق

عبر الموقـــع اإللكتروني للـــوزارة ،كما

المختص في الوزارة ممثل في إدارة

الخدمتيـــن هـــو األكبـــر ،وكان يتطلب
ً
ســـابقا
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن

أن إدارة نظـــم المعلومـــات بالـــوزارة
َّ
تعمـــل جاهـــدة وبالتنســـيق المســـتمر

نظـــم المعلومـــات قـــام بإتاحـــة أكبـــر
عدد مـــن الخدمات عن طريق الموقع

شـــخصيا لمراكـــز العمـــاء
الحضـــور
ًّ

التابعة لشـــؤون البلديات لتقديم هذا

مـــع هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة

االلكترونـــي الخـــاص بالـــوزارة والذي

النوع من الطلبات.

المعلومات بالوزارة لتحويل الخدمات

ضاحية السيف  -المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

أعلنـــت المؤسســـة الملكيـــة
فتـــرة التســـجيل لخدمـــة

تلقـــي طلبـــات الدعـــم للفئات

حملـــة “فينا خيـــر” ،وذلك من
إلكترونيـــا
خـــال التســـجيل
ً

الهاجـــري أن اإلدارة قامـــت

البوابـــة

فيـــروس كورونـــا ضمـــن
مصطفى السيد

عبـــر البوابـــة الوطنيـــة لهيئة

على مساجد “السنية”

األوقـــاف الســـنية راشـــد

وذلـــك مـــن خـــال التســـجيل

مـــن المتضرريـــن مـــن آثـــار

توزيع المعقمات والمنظفات

أكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة

المستحقة من حملة فينا خير

دعـــم الفئـــات المســـتحقة

لتقديـــم

سيدعلي المحافظة

بطلباتهـــم ،فقـــد تقـــرر تمديد

لألعمال اإلنسانية عن تمديد

جرى تنفيذها على ع َّدة خطوات.

وبـــدوره ،أشـــار مديـــر إدارة نظـــم

“فينا خير” مستمرة بدعم المتضررين حتى  9يوليو
منـــح الوقـــت الكافـــي للتقدم

ً
حاليـــا أكثر من  20خدمة بلدية
يضم

إلكترونيـــا عبـــر
ً
الوطنيـــة لهيئـــة المعلومـــات

بتوزيـــع مـــواد التنظيـــف

والتعقيـــم الالزمـــة علـــى

والحكومة اإللكترونية ،حتى

والمســـاجد
الجوامـــع
التابعـــة لها .وأشـــار في ردهِّ

المعلومات واالستفسار بشأن الخدمة إلى

المحـــرق بشـــأن توفير مواد

يوم األحـــد إلى يوم الخميس من الســـاعة

والمســـاجد ،إلـــى أنه في حين إعـــادة افتتاح المســـاجد فإن اإلدارة

الرقـــم ( )38104444أو على (.)38284444

الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد .)19

داعيا جميع
تاريـــخ  9يوليـــو،
ً

المعلومــ�ات والحكومــ�ة اإللكترونية( )�bah

الراغبيـــن فـــي الحصـــول علـــى المزيـــد من

علـــى طلـــب مجلـــس بلـــدي

المناســـبة بيـــن األميـــن العـــام للمؤسســـة

التواصــــل معها خالل أوقــــات العـــــمل ،من

التنظيف والتعقيم للجوامع

ً
صباحـــا وحتـــى الســـاعة  1مســـاءً  ،علـــى
8

ســـتقوم بعملية التعقيم الشـــاملة حسب االشـــتراطات التي حددها

وأوضـــح الســـيد أن المؤسســـة الملكيـــة

ولفـــت إلـــى أن هذه اإلجـــراءات تأتي بهـــدف ضمان أمن وســـامة

 )rain.bhحتـــى تاريـــخ  9يوليـــو .وبهـــذه
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية ،رئيـــس لجنة
تنســـيق الجهـــود بالحملـــة الوطنيـــة “فينـــا

خيـــر” المعنيـــة بتوزيـــع المســـاعدات،
مصطفـــى الســـيد ،أنـــه نظـــرًا للعـــدد الكبير

مـــن الطلبـــات التي يتقدم بهـــا المحتاجون

مـــن المتضررين ورغبة من المؤسســـة في

لألعمـــال اإلنســـانية ســـتعمل على دراســـة
جميـــع الطلبـــات بالتعـــاون مـــع الجهـــات

المختصة؛ للتأكد من اســـتيفائها الشـــروط
حســـب المعايير المطلوبة ،تمهي ًدا إلقرارها

وتقديـــم الدعم الالزم للحاالت المســـتحقة
ً
وفقا للنظام واإلجراءات المعتمدة.

راشد الهاجري

المصلين لتأدية الصلوات المكتوبة بكل يسر وأمان وسهولة.
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انطالق مؤتمر “الصغيرة والمتوسطة” عن بعد األحد
اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ  -جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تنطلــق يــوم األحــد المقبل أعمــال المؤتمر الســنوي الثامن لليوم العالمي للمؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة برعايــة وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي
ومشــاركة وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة األســبق عبدالنبــي الشــعلة كمتحــدث

رئيس وســط مشــاركات خليجية ودولية واســعة وذلك عن طريق وســائل التواصل
عن بعد عبر تطبيق زووم؛ نظرا لما يمر به العالم أجمع من ظروف استثنائية بسبب
جائحة كورونا التي ال تزال آثارها ممتدة إلى يومنا هذا.

برعاية وزير الصناعة
ومشاركة الشعلة
كمتحدث رئيسي
عبـــر الســـنين في دعم قطاع المؤسســـات

الصغيـــرة والمتوســـطة وريـــادة األعمـــال

يمتـــد ألكثر من عقدين من الزمن ،وخالل

ويأتي تنظيم المؤتمر السنوي الثامن هذا

البحرينيـــة علـــى تنظيـــم هـــذا المؤتمـــر

الســـنوات القليلـــة المقبلـــة ســـتحتفل

للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة خالل

بالغة عبر الســـنين والســـيما بعـــد اعتماده

 25عامـــا علـــى إنشـــائها وســـط إنجـــازات

للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة يتـــم

والدولي.

عام بحســـب القرار األممـــي رقم /71279

العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المتحدة المنعقدة في العام  .2017وبهذه

علـــى تنظيمـــه منذ العـــام  2010وســـعت

البحرينيـــة

البحرين ليكون عالميا وعلى أجندة هيئة

نمتلك رصيدا ثريا من الخبرات المتراكمة

هـــذا العـــام يحمـــل شـــكال مغايرا بســـبب

العـــام بعنوان “دعـــم اســـتمرارية األعمال
وبعـــد جائحـــة كورونـــا” ،حيث ســـيناقش

الملتقى عدة محاور مهمة تســـلط الضوء

على أفضل األساليب والممارسات الدولية
المتبعـــة فـــي مجـــال دعـــم المؤسســـات

والصناعـــات الصغيـــرة والمتوســـطة بغية
ضمـــان اســـتمرارية األعمـــال ونجاحهـــا
بالرغـــم مـــن األضـــرار الســـلبية الناتجـــة

عن جائحـــة كورونا واألزمـــة االقتصادية

العالمية التي ســـبقتها .وقد دأبت جمعية
المؤسســـات

الصغيـــرة

والمتوســـطة

الســـنوي منذ العام  2010واكتسب أهمية

الجمعية ياليوبيل الفضي بمناســـبة مرور

من قبل هيئة األمم المتحدة كيوم عالمي

نوعية على المســـتوى المحلي واإلقليمي

االحتفال به ســـنويا في  27يونيو من كل

وأضـــاف الديـــري بـــأن االحتفـــال باليـــوم

الصـــادر عـــن الجمعيـــة العموميـــة لألمـــم

هـــو حـــدث ســـنوي اعتـــادت الجمعيـــة

المناسبة ،صرح رئيس جمعية المؤسسات

بالتنســـيق مع مكتب األمـــم المتحدة في

عبدالحسن الديري قائال إننا في البحرين

األمـــم المتحدة ،مشـــيرا إلى أن االحتفال

الصغيـــرة

والمتوســـطة

زايد الزياني

عبدالنبي الشعلة

عبدالحسن الديري

تداعيـــات جائحـــة كورونـــا علـــى جميـــع

وينســـجم مع توجهـــات مملكـــة البحرين

المنظمـــة للمؤتمـــر عبدالرحيـــم فخـــرو

مفاصل الحياة االجتماعية واالقتصادية

وشـــتى دول العالم نحو دعم اســـتمرارية

أن المؤتمـــر هـــذا العام يحظى بمشـــاركة

وتأثيـــره البالـــغ علـــى مختلـــف قطاعـــات

األعمـــال وتوفيـــر البيئـــة الداعمـــة لتطور

متحدثيـــن من االتحـــاد الخليجـــي لرواد

األعمـــال والســـيما المؤسســـات الصغيرة

األعمـــال وازدهارهـــا فـــي مواجهة األزمة

األعمال وذلـــك لطـــرح تجـــارب خليجيـــة

والمتوســـطة ،ولـــذا فقـــد ارتـــأت اللجنـــة

الناتجـــة عـــن وبـــاء كورونـــا والمســـاعدة

في دعم اســـتمرارية األعمال خالل وبعد

المنظمة للمؤتمر أن يكون عنوان المؤتمر

في عـــودة الحياة إلى طبيعتها اقتصاديا

الجائحة وكذلـــك مشـــاركين مـــن ثـــاث

هـــذا العـــام “دعـــم اســـتمرارية األعمـــال

بيـــن نائـــب
واجتماعيـــا .ومـــن جهتـــهّ ،

قارات مثل قارة آســـيا وإفريقيا وأوروبا،

للمؤسســـات الصغيرة والمتوسطة خالل

رئيـــس جمعيـــة المؤسســـات الصغيـــرة

إضافـــة إلـــى المتحدثيـــن مـــن الجهـــات

وبعـــد جائحـــة كورونا” ،وهو ما يتماشـــى

والمتوســـطة البحرينيـــة ورئيـــس اللجنة

المشاركة من داخل البحرين.

مقترح لتوفير خدمة مواصالت مجانية للمسنين

يــتــخــلــفــون عــــن مـــواعـــيـــدهـــم لـــعـــدم تــــوافــــر مـــواصـــات
لهـــم ،فلإلســـام نظـــرة خاصـــة فـــي رعاية

مروة خميس

كبار الســـن بـــدءا من التخفيـــف عليهم في

رفـــع خمســـة أعضـــاء مـــن مجلـــس النواب

بعـــض االلتزامـــات الشـــرعية وانتهاء ببث

مقترحـــا برغبـــة بشـــأن توفيـــر خدمـــة

األمل في نفوسهم ومراعاة حقوقهم ،وقد

مواصـــات مجانيـــة لكبار الســـن مـــن قبل

أصبحـــت الدول تتميـــز حضاريا فيما بينها

وزارة الصحة في أوقات مواعيدهم.

في حماية حقوق كبار السن.

وأوضـــح مقدمـــو المقتـــرح فـــي المذكـــرة

وقالـــوا إن االقتـــراح برغبـــة بشـــأن توفيـــر

يتمحـــور حـــول توفيـــر خدمـــة مواصالت

قبل وزارة الصحة فـــي أوقات مواعيدهم

في أوقات مواعيدهم وهو اعتبار للمصلحة

الصحيـــة للمواطنين بتقديم خدمة نوعية

اإليضـــاح بـــأن موضـــوع االقتـــراح برغبـــة

خدمـــة مواصالت مجانية لكبار الســـن من

مجانية لكبار الســـن من قبل وزارة الصحة

مـــن شـــأنه أن يوســـع مـــن نطـــاق الرعايـــة

العامـــة المبـــررة لموضوع االقتـــراح ،حيث

العامـــة ،وتكفـــل وســـائل الوقايـــة والعالج

الصحيـــة للمواطـــن بمـــا يكفـــل لـــه الصحة

وضروريـــة لهم ،بعـــد أن لوحظ احتياجات

المـــادة ( )8على أن“ :لكل مواطن الحق في

والمؤسســـات الصحيـــة” .ونوهـــوا بـــأن

من األجدر أن تهتم الدولة بكبار الســـن في

حضورهـــم لمواعيدهـــم ،ولكـــن ال تتوفـــر

نص دســـتور مملكـــة البحريـــن المعدل في

بإنشـــاء مختلـــف أنـــواع المستشـــفيات

الرعايـــة الصحية ،وتعنـــي الدولة بالصحة

دســـتور مملكـــة البحريـــن أكـــد أن الرعايـــة

والحماية من األمراض والوقاية منها ،فإن
توفيـــر اقصـــی درجـــات الرعايـــة الصحية

إلزام تسجيل قاطني السكن المشترك في “اإلحصاء”

المرباطــي :لخفــض أعدادهــم وضمــان ســامتهم

بعض الحاالت غير الطارئة التي تستدعي

لديهم مواصالت.

فـــي الحصول على مقعد لدراســـة الفصل

الصيفي مســـتمرة منذ يوم الثالثاء حتى

كتابـــة الموضوع ،ولم تهـــدأ كتاباتهم عن
شـــعورهم بالخيبـــة وعـــدم تمكنهـــم مـــن

سيدعلي المحافظة

مرّر مجلس بلدي المحرق خالل اجتماعه
ً
مقترحـــا يقضـــي بتقييد عدد
االعتيـــادي
أفـــراد الســـكن المشـــترك من قبـــل الجهاز
المركزي لإلحصاء.

حجـــز مقاعد لهم ،فـــي “تويتر” على مدى

 3أيـــام ،إذ مـــا زال وســـم جامعة البحرين

لإلحصـــاء ،بحيث ال يمكن تســـجيل عدد

خرائط تبين مساحات الغرف المخصصة

متصدرا في “الترند”.

أبـــدى مجلـــس بلـــدي المحـــرق عـــدم

لصالـــح إعـــادة رصف الطرق ،وإنشـــاء

مســـار خاص مـــن اإلســـفلت للدراجات

وأكـــدت ضـــرورة زيـــادة مســـتوى

موافقتـــه على مقتـــرح برلمانـــي بعمل
الهوائية في شوارع مملكة البحرين.

الطرق في المناطق الجديدة.

التنســـيق بيـــن لجنـــة المرافـــق العامـــة

واقتـــرح أعضاء المجلـــس على اللجنة

البرلمانية مـــع المجالـــس البلدية لبناء

توجيـــه ميزانيـــات الشـــوارع والطـــرق

المقبلة.

البرلمانيـــة أن تضـــع فـــي أولوياتهـــا

برنامج عملها خالل األدوار التشريعية

به وفق المساحات المحددة.

عـــدد األفراد المســـموح ســـكنهم في هذا

زيـــادة عدد المقاعـــد والمـــواد المطروحة

سيســـاهم في خفـــض األعداد في ســـكن

أصيبـــوا بخيبـــة واعتبـــروا الخطـــوة غير

الذي يفتـــرض أن يكون أكثـــر من الفصل

كـــون أولوية التســـجيل لطـــاب التخرج،

الصف اإللكتروني.

المـــواد التي تم طرحها ،ومـــن الالفت أن

بمبنى الجامعة ،ويكفي إلى عدد أكبر في

مـــا حرمهـــم من الحصول علـــى مقعد في

ومن أكثر المقررات طل ًبا هي مادة العربي

بعـــض الطـــاب أصبحـــوا يطلبون شـــراء

عبـــر طالب الســـنة األولى عن اســـتيائهم؛

عليه.

 110والعربـــي  210وأيضـــا التاريخ ،فيما

مقعـــد في بعـــض المواد ويتم المســـاومة

جامعة البحرين تنفي وجود “سوق سوداء” لمقاعد “الصيفي”
الصخير  -جامعة البحرين

لســـكن العمـــال ،وبنـــاءً عليه يتـــم تحديد

وعلـــى الرغـــم مـــن إعـــان إدارة الجامعة

نفـــت جامعـــة البحرين قطعيـــا ما أورده موقـــع إلكتروني إلحـــدى الصحف

وبيـــن أن المقترح نص على قيام البلدية

العقـــار .ولفت إلـــى أن تنفيذ هذا المقترح

للدراســـة الصيفيـــة إال أن بعـــض الطالب

مقاعـــد في الفصل الدراســـي الصيفـــي .وأكدت الجامعة فـــي تعقيبها على

لســـكن أفـــراد الســـكن المشـــترك وهي 40

العمـــال ،بمـــا يســـاهم فـــي تنظيـــم هـــذه

إضافي من العمال بأكثر مما هو مســـموح

المختصة بتحديد المساحات المخصصة

ودعـــا مقـــدم المقتـــرح رئيـــس المجلـــس

قدمً ـــا مربعً ـــا للفـــرد الواحـــد ،إلـــى جانـــب

الســـكن المشـــترك لـــدى الجهـــاز المركـــزي

عند تســـجيله عقاره لـــدى بلدية المنطقة

البلدي غازي المرباطي إلى تسجيل عمال

محرر الشؤون المحلية

طلبــا
العربــي  110و 210والتاريــخ أكثــر المقــررات
ً

ما زالت مشـــكلة طالب جامعـــة البحرين

غازي المرباطي

“السياكل” في ميزانيات الشوارع

معضلة الطالب مع “صيفي” جامعة البحرين مستمرة
زينب العكري

من داخل أحد المساكن المشتركة (ارشيفية)

بلديو المحرق :السيارات أولى من

إلزاميـــة إرفـــاق مالـــك الســـكن المشـــترك

المســـاكن ،ويحقق اشـــتراطات الســـامة

فيها بشـــكل أفضل ،السيما في ظل فترة

انتشار وباء كورونا (كوفيد .)19

كافيـــة ،إذ لم يســـتطع كثيـــرون الحصول

خصوصا
ً
ولو على مقعد في مادة واحدة،
أن الدراســـة ســـتكون عـــن بعد ،مـــا يعني
ســـهولة ومرونـــة وجـــود الطـــاب ،األمـــر

المحليـــة مـــن مزاعـــم بوجود “ســـوق ســـوداء” بيـــن الطلبة للحصـــول على
الشائعة ،أن القوانين والنظم المعمول بها منذ أن تأسست جامعة البحرين،
هـــي وحدهـــا التي تحكم اإلجـــراءات كافة ،التي تقوم علـــى تكافؤ الفرص

واإلنصاف بين جميع الطلبة ،وعليه من غير المنطقي وال الواقعي الحديث
عن “بيع مقاعد” وكأنه في سوق.

بحريني عالق في الفلبين مع زوجتيه ..ويسكن في غرفة بحي فقير

األبـــنـــاء بــا تــعــلــيــم ...ويــنــاشــد إرجـــاعـــه لــلــوطــن وتــصــفــيــر ديــونــه
إبراهيم النهام

ناشـــد المواطـــن م.ع.ر ( 45ســـنة) عبـــر
“البـــاد” إرجاعـــه للبحريـــن بعـــد أن غـــرق

بالديـــون وباألزمات الخانقـــة في الفلبين،

حل وتصفية صحيفة النبأ ..و15

الفتا بأن لديه زوجتين وخمسة وأوالد.

وأوضـــح بأنـــه كان يعمل بمكتـــب لتوريد

يوما لتقديم الدائنين مطالباتهم
ً

األيـــدي العاملـــة ،قبـــل أن تنشـــب بعـــض
الخالفـــات أدت إلـــى إنـــكار حقـــه بعـــد

راشد الغائب

اســـتالمه النصف األول مـــن مبلغ االتفاق

وكذلك أحد مكاتب االستقدام بالبحرين.

قـــرّ المســـاهمون بشـــركة دار النبـــأ

وهنـــا كانـــت القشـــة التـــي قصمـــت ظهـــر

وأردف “ظننـــت طـــوال الســـنوات الثالث

وواصـــل “أنـــا اآلن مكبـــل األيـــدي ،وإذا

إعـــادة الحياة الكريمة لـــي ولعائلتي ،فقد

للصحافـــة والنشـــر ،والتـــي تصـــدر

وبعـــد تخلفه بدفـــع إيجار الشـــقة وطرده

نوفمبـــر  2017ولغايـــة يونيـــو  2020بلـــغ

تنتظرنـــي ،والتي ولســـببها صدرت ضدي

مـــدارس لـــأوالد ،وال أكل يومي أو حتى

وتصفية الشركة.

ال تتعـــدى العشـــرين مترا مربعـــا في أحد

الطامـــة أن أوالدي شـــملتهم الغرامـــات،

الـــذي ال يتوقـــف؛ ألن المـــاء يســـكن معنـــا

مصفيا للشركة.
نبيل الساعي
ً

ونخاف أن يسقط علينا بأي لحظة”.

مديري الشركة ،وطلب من الدائنين

البعيـــر ،حيث ســـاء وضعـــه بالفلبين جدا،

الفائتـــة أن الغرامـــة علـــي وحـــدي ،فمـــن

منهـــا مع عائلته ،اضطر للســـكن في غرفة

مجمـــوع الغرامـــات  750دينـــارا ،ولكـــن

أحيـــاء الفلبيـــن الفقيـــرة ،والتـــي تعـــود

بنســـبة  750دينـــارا لكل منهـــم ،مما جعل

ملكيتها إلحدى زوجتيه.

خروجنا أصعب لكبر المبلغ المطلوب”.

رجعـــت البحريـــن فهنالـــك ديـــون أخـــرى

أوامـــر القبـــض وغيرهـــا مـــن القضايـــا
المرفوعـــة ضـــدي وكذلـــك مـــن النيابـــة

العامة”.

وتابـــع “إننـــي أللتمـــس مســـاعدتي فـــي

بتنا شـــبه مشـــردين ال مأوى يســـترنا ،وال

صحيفـــة النبـــأ األســـبوعية ،حـــل

شـــرب ماء نظيف ،وبتنا نخاف من المطر

وقـــرّ ر المســـاهمون تعييـــن مكتـــب

داخـــل الغرفـــة ،حيـــث الســـقف متهالـــك

وأعلـــن المصفـــي عن انتهاء ســـلطة

تقديـــم مطالباتهـــم إليـــه خـــال 15
يومً ا.
وكانـــت الصحيفة قد أعلنت توقفها
عن الصدور المؤقت في  26نوفمبر
 2019إلعادة هيكلة الشركة.
وصـــدرت الصحيفـــة فـــي يونيـــو
 .2008وتوقفـــت النســـخة الورقيـــة
عـــن الطباعة منـــذ  ،2016واعتمدت
على النسخة اإللكترونية.
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المباني “الدايخة” بالعاصمة تنتظر الجرافات لهدمها

ٍ
مــبــان فــقــط فــي عــامــيــن ..والــفــئــران تسكن المتعثرة
“الــبــلــديــات” هــدمــت 4

النائب سوسن كمال

محرر الشؤون المحلية

خلصت النائب سوسن كمال إلى أن وزارة

األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط

العمراني وعدت بهدم مبان آيلة للســـقوط
ولكن لم تف بوعدها.

وقالـــت في حديث مع “البـــاد” إنها التقت

مازالت قائمة.

موضوعـــات عديدة مـــن بينها الموقف من

مخالفتهـــا وخطورتهـــا ،ومظهرهـــا غيـــر

مـــع الوزيـــر فـــي  18يوليـــو  2019لبحـــث

إنشـــائيا بالعاصمة ،ورد
المبانـــي الضعيفة
ًّ

الوزيـــر برســـالة رســـمية فـــي  17ســـبتمبر
ً
كشـــفا باإلجـــراءات التـــي
 2019تتضمـــن

اتخذتها أمانة العاصمة بشأن هذه المباني
واآلليـــة الخاصـــة في التعامل مـــع المباني

الحضـــاري ،ســـيجد مالكـــو تلـــك المبانـــي

ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ،للمســـاهمة

الفرصة السانحة لتأجيرها على المقيمين
بأســـعار منخفضـــة جـــ ًّدا ،ولـــن يلجـــأ أحـــد
لصيانتهـــا دام أن هنالـــك مـــن يطلبهـــا

للســـكن برضاه ،في حيـــن أن معالجة تلك

تصريح سوسن

فيهـــا ،وإلظهارها بالشـــكل التراثي الراقي

تضمنه:

ذكـــرت الـــوزارة أنهـــا تقـــوم بهـــدم المباني

بناءً على معاييـــر محددة يتم التأكد منها
عـــن طريق الكشـــف الميدانـــي ،وعلى هذا

الصعيـــد يردنـــا مـــن المواطنين الكـــرام أن

هنالك مباني في الدائرة الثانية بمحافظة
العاصمـــة تتضـــح عليهـــا آثـــار االســـتهالك
والقِ ـــدم ،وتتســـاقط منهـــا بعـــض القطـــع،
وتشـــكل خطـــورة علـــى المـــارة ،إال أنهـــا

مـــع وزارة الصحـــة لحصـــر المبانـــي التـــي

الدائـــرة ،لـــذا فإننـــا نأمـــل تكثيف المســـح

وفِ ـــي حال تـــرك هذه المبانـــي قائمة رغم

اآليلة للسقوط.

بتصريـــح مكتـــوب .وفيمـــا يأتـــي أبـــرز ما

األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ

القوارض ،رغم عدم قدرتها على السيطرة

مستشـــار األمـــن الوطني رئيـــس المجلس

المشـــكالت تعـــد أولويـــة علـــى مســـتوى

وعلقت النائب سوســـن على تأخر الوزارة

الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب

المبانـــي ،فيجد المواطنـــون أن الكثير من

مبان
بمحافظـــة العاصمـــة يبلـــغ عددهـــا 3
ٍ
فقـــط في عـــام  ،2018ومبنـــى واحد فقط
فـــي عـــام  ،2019وهـــذا عـــدد قليـــل جـــ ًّدا

المملكـــة ،لحمايـــة المواطنيـــن والمقيمين
الـــذي عُ رفـــت بـــه البحريـــن منـــذ القِ ـــدم،

فكيـــف بعاصمتهـــا التي مـــن المفترض أن
ً
نموذجا للسياحة واإلعالم وتصوير
تكون
األفـــام والمسلســـات الشـــعبية المحليـــة
والخليجيـــة ،وتطـــل بعـــض هـــذه المباني

على شـــوارع اســـتراتيجية مســـماة باسم
كبـــار شـــيوخ المملكـــة تخليـــ ًدا لذكراهـــم،
وافتخـــارًا بعطاءاتهـــم ،فيجـــب إعطـــاء

الموضوع االهتمام الالزم.

ّ
تشـــجعه الخطـــوات الرائـــدة
وهـــذا مـــا

والمتقدمـــة التـــي اتخذهـــا ممثـــل جاللـــة

بصـــورة واضحـــة فـــي المحافظـــة علـــى

المـــوروث الشـــعبي البحريني ونشـــره بين

أوســـاط فئـــات المجتمـــع ،وتعزيـــز قيـــم
الموروث باعتباره جزءً ا أصيالً من تاريخ
المملكـــة ،فهـــل تنتظـــر الـــوزارة وصـــول
بالغـــات المواطنيـــن عـــن تلـــك المباني أم

أن الكشـــف الميدانـــي يكفي للشـــروع في
هدمها؟

ومـــع تكـــرار حـــوادث ســـقوط المبانـــي

فـــي الدائـــرة الثانيـــة بمحافظـــة العاصمة،

يُ فضل أن يكون هنالك إلزام بهدم المباني
ً
وخاصـــة المباني
غيـــر الصالحـــة للســـكن،

المصممـــة بغير الطابـــع التراثـــي ،والتي ال

العوائل ال تبلغ عن تلك المشكالت وظهور
عليهـــا ،لذلك فإننـــا نفضل التنســـيق الجاد

تعاني من هـــذه الظواهر المزعجة ،فحتى
لـــو لم تكن المشـــكلة في صالحيـــة المبنى

مـــن الناحيـــة اإلنشـــائية ،ولـــم يكـــن آيـــاً

للســـقوط ،إال أن وجـــود القوارض في تلك
المبانـــي يحتـــاج للتصحيـــح والمعالجـــة،
حتـــى باللجـــوء للهـــدم أحيا ًنـــا ،وفِ ـــي هذا

الموضـــوع ،يُ فضـــل اإللـــزام بأخـــذ موافقة

ســـنوية من قبـــل المســـتأجر لتجديد عقد
اإليجـــار ،وذلك بشـــكل دوري ومنتظم من

قبل لجنة وزارية يتم تشكيلها من وزارتي

األشغال والصحة لمعاينة المباني القديمة
مـــن ناحية صالحيتها للســـكن وســـامتها

تحتاج إلى معاينة من قبل هيئة البحرين
ً
حفاظا على ســـامة
للثقافة واآلثار ،وذلك

خصوصا في
ً
الذي يجري لمساكن العمال،

أما على صعيد المشـــكالت الصحية لتلك

المباني التي تم هدمها في الدائرة الثانية

القاطنيـــن أو المـــارة ،وحمايـــة للمظهـــر

الحضاري للعاصمة المنامة.

للقاطنيـــن ونظافتهـــا ،على غـــرار الفحص

الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة.
وذكـــرت الـــوزارة فـــي ِّ
ردها المشـــكور أن

بالنســـبة للظواهر التي تعانـــي منها مباني
بانتظـــام ،وزيادة التدقيق ،وزيارة اللجان،
والتنســـيق المضاعـــف للنهـــوض بالمظهـــر

الحضاري للعاصمة المنامة.
وذكـــرت الـــوزارة فـــي ر ّدهـــا أنـــه ال توجد
مهلـــة معينـــة للشـــروع فـــي هـــدم المباني
الحرجـــة ،حيـــث إنهـــا تطلـــب مـــن المالـــك

القيـــام بهدمها فـــورًا ،إال أن هنالك ضرورة
للحـــزم فـــي تنفيذ الهـــدم ،فمنـــازل الورثة

يتأخر فيها الهدم الختالفات الورثة.

نود االســـتيضاح بشـــأن المباني التي هي

قيـــد اإلنشـــاء والمتروكـــة بســـبب التعثـــر

المالـــي من دون إنجازها ،فمـــا اآللية التي
تتبعهـــا الـــوزارة الموقـــرة للتعامـــل معهـــا،
مبان مهجورة ،بقيت هياكل تعصف
وهي
ٍ

بها الرياح ،وتسرح بها القوارض والفئران،
ليســـت مســـكونة وال مهدومـــة ،تشـــوه

المنظر الجمالي للمنطقة ،وتشكل خطورة

على القاطنين والمارة.
وذكرت الوزارة أنه في حال تواجد العقار
في مجمـــع تراثي يتوجـــب مراجعة هيئة
البحريـــن للثقافـــة واآلثار للتأكـــد من عدم
رصـــد العقار كعقار تراثي ،إال أنه اختصارًا
للوقـــت ،يفضل أن تبادر الهيئة في معاينة
خصوصا في محافظتي
ً
العقارات التراثية
المنامة والمحرق وتزويد الوزارة الموقرة
بقائمـــة دقيقـــة عنها ،لمباشـــرة الهـــدم من

دون الرجـــوع مجد ًدا للهيئة ،ونحن بصدد
تقديم مقترح برلماني لوضع آلية واضحة
تسهل هذه العملية من قبل هيئة البحرين
للثقافة واآلثار.
وعـــاوة علـــى ذلـــك ،ينبغـــي أن توضـــع
اشتراطات معينة لترميم المباني أو بنائها
بعد الهدم ،كأن تكون التصاميم تراثية في
الواجهـــة الخارجيـــة على األقـــل ،للحفاظ
علـــى هوية المنطقة ،خاصة أن المشـــاريع
اإلســـكانية تلتزم بالصورة التراثية للمنزل
فـــي حيـــن أن منـــازل العاصمـــة تفقد مثل
هذه الصورة المطلوبة.

كميـــن للشرطـــة يطيـــح بشبكــــة تهريــــب

ٍ
مــتــخــف
ضـــبـــطـــت بـــعـــد تــســلــيــمــهــا الـــحـــشـــيـــش لـــمـــخـــبـــر
“تــــــاجــــــرة” ُ
ارتكبوا اآلتي:

ثالثـــا :المتهـــم الثالـــث :حـــاز وأحـــرز مادة

وعنـــوان مســـكنها ،واســـتصدر إذنـــا مـــن

أنها تتحصـــل على المخـــدرات من المتهم

يشـــتري منـــه كيلو جـــرام حشـــيش بقيمة

أوال :المتهم األول:

الكوكاييـــن المخـــدرة بقصـــد التعاطـــي

النيابـــة العامـــة لضبطهـــا وإحضارهـــا

الثانـــي ،وأبـــدت اســـتعدادها للتعـــاون في

 3800دينار ،وبعد انتهاء الكمين تم القبض

 - 1جلـــب وحـــاز وبـــاع مـــادة الحشـــيش

واالستعمال الشخصي.

وتفتيش شخصها ومسكنها.

القبـــض عليـــه ،وتواصلـــت معـــه هاتفيـــا

على األخير ،الـــذي تبين أنه يتحصل على

المخدرة بقصد االتجار.

رابعـــا :المتهمـــان الرابعـــة والخامس :حازا

واســـتعان الضابط بأحد مصادره السرية،

وطلبـــت منـــه شـــراء كميـــة مـــن المخـــدر

المخـــدر من المتهـــم األول ،خليجي أيضا،

 - 2حـــاز ذات المـــادة المخـــدرة بقصـــد

وأحـــرزا مادة الحشـــيش المخـــدرة بقصد

الذي وطد عالقته بالمتحرى عنها ،وطلب

المذكـــور بقيمـــة  300دينار ،وبعـــد لقائهما

إذ كان موجودا برفقة الثالث في مســـكنه

التعاطي واالستعمال الشخصي.

التعاطي.

منهـــا شـــراء كميـــة مـــن الحشـــيش بقيمـــة

في منطقة توبلي تم القبض على الثاني.

حينها وبرفقتهم الخامس ،واعترف األول

ثانيـــا :المتهمان الثاني والثالـــث والرابعة:

وتتمثـــل تفاصيـــل القضيـــة فـــي أن مالزم

 100دينار ،واتفقا تحت مســـمع وإشـــراف

وبســـؤال المتهـــم الثانـــي حـــول مصـــدر

بأنـــه تمكـــن مـــن تهريـــب ما يصـــل إلى 30

حـــازوا وباعـــوا مـــادة الحشـــيش المخدرة

بإدارة مكافحة المخدرات تلقى معلومات

المـــازم علـــى أن يكون اللقـــاء في منطقة

المخـــدرات ،أفـــاد أنـــه يتحصـــل عليها من

كيلوجـــرام من الحشـــيش ،وفـــي آخر مرة

بقصد االتجار.

ســـرية مفادها حيازة وإحراز امرأة للمواد

كرانة بالقرب من مسكنها.

المتهـــم الثالـــث ،خليجي الجنســـية ؛ كونه

فقط هرّب  12كيلوجرام عبر جســـر الملك

وكانـــت أحالتهـــم النيابة العامـــة للمحكمة

ثالثـــا :المتهـــم الثانـــي :حـــاز وأحـــرز مادة

المخـــدرة بقصـــد البيـــع والتعاطـــي ،وبعـــد

وبالفعـــل شـــوهدت المتهمـــة تخـــرج مـــن

يبيـــع المخـــدرات لصالحـــه مقابـــل عمولة،

فهـــد ،وأنه يبيع الكيلو فـــي المملكة بقيمة

الحشيش والمؤثر العقلي الميتامفيتامين

التأكـــد مـــن مصداقيـــة تلـــك المعلومـــات

مســـكنها وبعـــد انتهـــاء عمليـــة االســـتالم

وتعاون هو اآلخر مع الشـــرطة في القبض

 3500دينـــار ،إذ يقدم للثالث عموالت بين

على اعتبار أنهم بتاريخ  21فبراير ،2020

والديازيبام وبقصد التعاطي.

والتحري عنها توصل إلى اســـمها الرباعي

والتســـليم تـــم القبـــض عليهـــا ،إذ أقـــرت

عليـــه بعدمـــا اتفق مـــع الخليجـــي على أن

 100إلى  300دينار عن كل كيلوجرام.

عباس إبراهيم

تنظـــر المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة الرابعة
فـــي قضية جلب مواد مخدرة من الخارج
وبيعهـــا فـــي المملكـــة ،تضـــم  5متهميـــن
بينهم امرأة أربعينية وخليجيين ،وقررت
تأجيـــل القضيـــة حتـــى جلســـة  8يوليـــو
المقبـــل؛ وذلـــك للمرافعـــة مـــع التصريـــح
للدفاع بنسخة من أقوال شاهدي اإلثبات
مع األمر باستمرار حبس المتهمين.

إلغاء إسقاط الجنسية عن محكوم خطط وآخرين الستهداف ضابط
محرر الشؤون المحلية

ألغت محكمة التمييز عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية المحكوم بها على
مُ ــدان باالنضمــام إلــى جماعة إرهابية تابعة لما يســمى بـ “ســرايا المقاومة

الشــعبية” وحيازتهــم أســلحة ناريــة ومتفجــرات والتدرب على اســتعمالها

نشـــاط مخل باألمن العـــام وكان ذلك

تورط مع جماعة
إرهابية سعت
لزعزعة األمن

تنفيذ لغرض إرهابي.

 - 3حـــاز وأحـــرز ســـاحا ناريـــا بغيـــر

ترخيص بقصد استخدامه في نشاط
يخل باألمن العام.

تنفيــذا ألغــراض إرهابيــة ،إذ خططــوا الســتهداف أحــد ضبــاط الشــرطة،

وأيدت معاقبته بالسجن لمدة  10سنوات ،وتغريمه  600دينار.
وكانـــت قضـــت محكمـــة أول درجـــة

حيـــث ســـافر إلـــى جمهوريـــة العـــراق

هاربـــون ،بســـجن األول لمدة  15عاما

العســـكرية علـــى صناعة واســـتخدام

على  3متهميـــن بالقضية ،اثنان منهم
وبتغريمه  600دينار وبســـجن الثاني
لمدة  7ســـنوات ،وبسجن الثالث لمدة
 10ســـنوات وبتغريمـــه  500دينـــار،

وأمرت بإسقاط الجنســـية البحرينية

عنهم جميعا وبمصادرة المضبوطات.

فـــي العـــام  2017وتلقـــى التدريبـــات

المتفجرات واألسلحة النارية على يد
المتهـــم الثاني الهارب إلـــى جمهورية
العـــراق والذي يتبـــع ســـرايا المقاومة
الشـــعبية ،وقـــام األخير بضـــم المتهم
األول إلـــى تلـــك الجماعـــة اإلرهابيـــة؛

وتشـــير تفاصيل الواقعة إلى إن قيام

وذلـــك مـــن أجـــل تجهيـــزه لعمليـــات

عناصر إرهابية داخـــل وخارج البالد،

كمـــا تلقـــى المتهـــم األول تدريبـــات

المتهـــم األول “الطاعن” بالتواصل مع

إرهابية بداخل مملكة البحرين.

 - 4حـــاز وأحرز ذخائـــر بغير ترخيص
الستخدامها في نشاط إرهابي.

أخـــرى على صناعـــة المتفجرات على

 - 5حـــاز مواد إباحية بداخل وســـيلة

يـــد المتهـــم الثالـــث الهـــارب خـــارج
البحريـــن ،كمـــا ثبـــت قيـــام المتهـــم

األول بنقـــل مـــواد داخلة فـــي صناعة

المتفجرات من منطقة بني جمرة إلى
منطقـــة مدينـــة حمد ورصـــد ومتابعة
أحـــد ضبـــاط وزارة الداخليـــة أثنـــاء

خروجه من عمله الستهدافه.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين
الثالثـــة للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار أنهم

ارتكبـــوا بداخـــل وخـــارج مملكـــة

البحرين فـــي غضـــون العامين 2017

تقنية المعلومات.

و ،2018الجرائم التالية:

هـــذه األغراض مـــع علمهـــم بأغراضها

أوال :المتهمـــون األول والثاني :انضما

اإلرهابية على النحو المبين باألوراق.

وآخرون مجهولون على خالف أحكام

ثانيا :المتهم األول:

القانـــون إلـــى جماعـــة الغـــرض منهـــا

 - 1تـــدرب علـــى اســـتعمال وصناعـــة

الدعوة إلـــى تعطيل أحكام الدســـتور

األســـلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب

ومنـــع مؤسســـات الدولـــة وســـلطاتها

الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي.

رابعـــا :المتهـــم الثالـــث :حـــاز وأحـــرز

العامة من ممارســـة أعمالها واإلضرار

 - 2حـــاز وأحـــرز وصنـــع ونقـــل بغيـــر

بوحدتها الوطنيـــة وكان اإلرهاب من

ترخيـــص أجـــزاء تدخـــل فـــي صناعة

صناعة المتفجرات بقصد اســـتعمالها

الوســـائل التي تســـتخدم في تحقيق

المتفجـــرات بقصـــد اســـتعمالها فـــي

لغرض إرهابي.

ثالثـــا :المتهمان الثانـــي والثالث :دربا
المتهم األول على اســـتعمال وصناعة
األســـلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب
جرائم إرهابية.

بغيـــر ترخيـــص أجـــزاء تدخـــل فـــي

في نشـــاط مخل باألمـــن العام تنفيذا

 609لصيانة وحدات “اإلسكان” بمختلف المناطق

اإلمارات تسحب سيولة
فائضة من السوق

آالف ديـــــنــــار

مزايـــدة الســـتثمار جـــزء مـــن عقـــار ممشـــى االســـتقالل

أبوظبي  -أ ف ب

بلغت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها
مصرف اإلمارات المركزي من السوق نحو

 34.15مليار درهم ( 8.2مليار دوالر) في

أغســـطس  ،2021تنافســـت عليهـــا 4

أمل الحامد

األشهر الخمسة األولــى من العام .2020

تنافســـت  10شـــركات علـــى مناقصـــة

وتعكس الزيادة الكبيرة في السيولة التي

جرى سحبها “استمرار المصرف المركزي

لـــوزارة اإلســـكان لتوقيع عقـــد لصيانة

السيولة في السوق وتوجيهها على النحو

والخدمـــات ذات الصلـــة ،واألعمـــال

فـ ــي ســيــاســتــه ال ــه ــادف ــة لــضــبــط حــجــم

دينار وأكبرها بقرابة  49.1ألف دينار.

وكذلك فتـــح المجلس مزايـــدة لبلدية

الوحـــدات الســـكنية التابعـــة للـــوزارة،

الــذي يخدم االقتصاد الوطني” ،بحسب

المنطقـــة الجنوبية الســـتثمار جزء من
عقـــار ممشـــى االســـتقالل ،تقـــدم إليها

المرتبطـــة بهـــا فـــي مواقـــع مختلفـــة

بيان للمصرف.

عطـــاء فنـــي وحيـــد لشـــركة (Haven

فـــي البحريـــن ،تـــم تعليق عطـــاء أحد
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المنامة  -بورصة البحرين

أقفل مؤشــر البحرين العام أمس عند مســتوى  1,279.38بانخفاض
وقدره  1.45نقطة مقارنة بإقفاله يوم األربعاء.

وتـــداول

المســـتثمرون

 5.33مليون ســـهم ،بقيمة
إجماليـــة قدرهـــا 532.31

الشركات ،وكان أقلها بقيمة  609آالف

ودعـــت بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة

 ،)DAD CONT.S.P.Cوأكبرهـــا بقيمة

ممشـــى االســـتقالل بمســـاحة إجمالية

دينــ�ار لشــ�ركة( )�LOQMAN AL HAD

المؤسســـات الســـتثمار جزء مـــن عقار

 963.9ألف دينار.

قدرها  5آالف متر مربع لمدة  30ســـنة

أثناء انعقاد جلسة المناقصات أمس

ميالدية وفترة سماح مدتها  24شهرًا،

متكاملـــة لخدمـــة صيانـــة الوحـــدات

 5مناقصـــات ومزايـــدات ( 4مناقصات

عطـــاءات ،علـــق أحدها ،وبلـــغ مجموع

على أن يقـــوم المســـتثمر وعلى نفقته

ذلـــك عمليـــات التفتيـــش االعتياديـــة،

حكومية بإجمالي  21عطاء ،في حين

نحو  986.7ألف دينار.

وتشـــغيلها طـــوال مدة العقد وتســـتلم

واألعمـــال التصحيحيـــة ،وخدمـــة

ومزايدة .وبلغ مجموع أقل العطاءات

إلى ذلك لمدة  24شهرًا.

وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لشـــركة

الســـكنية التابعـــة للـــوزارة ،بمـــا فـــي

ومزايـــدة واحـــدة) تابعـــة لــــ  4جهـــات

والتصليحـــات ،والصيانـــة الوقائيـــة،

تم تعليق  3عطاءات تابعة لمناقصتين

الطـــوارئ أو العمل خـــارج الخدمة وما

المقدمة نحو  1.64مليون دينار.

وأظهـــرت البيانـــات أنه تـــم أمس فتح

تطويـــر للبتـــرول ،تقدمـــت إليهـــا 6

863
ألــــف ديـنــــار

ألـــف دينـــار ،تـــم تنفيذهـــا

أقـــل العطـــاءات المقدمـــة لمناقصتين

الخاصـــة بتطوير األرض واســـتثمارها

كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة للهيئـــة

الوزارة بدل انتفاع عن أرض المشروع.

تراخيـــص برامـــج األوراكل وتقديـــم

المزايد في المرحلة األولى عرض فني

العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي لتحديث

وتكـــون المزايدة على مرحلتين :يقدم

الدعـــم الفنـــي للهيئـــة لمدة عـــام واحد

متكامل وفي المرحلـــة الثانية العرض

مـــن مطلع ســـبتمبر المقبـــل وحتى 31

المالي.

لزيادة حجم التخزين والدعم الشامل لـ “تطوير”

دراســة جــدوى حقــن ثانــي أكســيد الكربــون فــي المكامــن النفطيــة

مـــن خـــال  58صفقـــة،
حيـــث ركـــز المســـتثمرون

تعامالتهـــم علـــى أســـهم

أمل الحامد

قطـــاع االســـتثمار والتـــي
قيمـــة

 )Real Estate W.L.Lوتم تعليقه.

ويتكون العقد المحدد بمدة من حزمة

تداول  5.3مليون سهم بـ  532.3ألف دينار

بلغـــت

شـــركات ،أقل عطـــاء بنحـــو  45.2ألف

شـــركتان علـــق عطـــاء إحداهـــا ،وأقـــل

عطاء بقيمة  329ألف دوالر (ما يعادل

طرحـــت شـــركة تطويـــر للبتـــرول فـــي

أســـهمه

 123.77ألـــف دينـــار) لشـــركة (�Interna

جلسة مجلس المناقصات والمزايدات

المتداولـــة  269.69ألـــف

،)tional Reservoir Technologies

أمس مناقصتين لدراســـة جدوى حقن

دينار أي ما نســـبته 50.66

 %من القيـمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها  4.69مليون سهم ،تم

ثانـــي أكســـيد الكربـــون فـــي المكامـــن

جـــاءت مجموعـــة جـــي اف اتـــش الماليـــة فـــي المركـــز األول إذ بلغت

لنظام  NatAppوتوفيـــر الدعم الفني،

تنفيذها من خالل  23صفقة.

قيمـــة أســـهمها المتداولـــة  255.10ألـــف دينار أي ما نســـبته % 47.92

من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها  4.56مليون سهم.
» »أما المركز الثاني فكان لبنك البحرين الوطني بقيمة قدرها  81.90ألف
دينار أي ما نسبته  % 15.39من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية
قدرها  130ألف سهم.ثم جاءت شركة البحرين لالتصاالت (بتلكو) بقيمة
قدرها  70.15ألف دينار أي ما نسبته  % 13.18من إجمالي قيمة األسهم
المتداولة وبكمية قدرها  183.64ألف سهم.

وأكبرهـــا بنحـــو  410.1ألـــف دوالر (مـــا

يعادل  154.2ألف دينار) .ووفق وصف

النفطية ،ولزيادة قدرة حجم التخزين
بنحو  986.7ألف دينار.

المناقصـــة ،فإن طـــرح هـــذه المناقصة

بقرابة  1.1مليون دينار.

التخزيـــن للملفـــات لتكويـــن وتشـــكيل

وفتـــح المجلس مناقصـــة لزيادة قدرة

وتهـــدف المناقصـــة لتوســـعة حجـــم

نظـــام األوراكل ويعمـــل علـــى بُعـــد

وتوفيـــر الدعـــم الفنـــي الشـــامل حتـــى

مع الدعم الشامل حتى ديسمبر 2022

على ملفات احتياطية.

حجـــم التخزيـــن لنظـــام NatApp

ديســـمبر  ،2022تنافســـت عليهـــا 4
شـــركات ،أقـــل عطـــاء بنحـــو  863ألف

دينار لشـــركة ( )ISIT AE WLLوأكبرها

التخزين بما فـــي ذلك جميع المميزات
إلضافتها لشبكة اإلنتاج ،وهذا يعد من
ضمن نظام تخزيـــن البيانات المركزية
والنســـخ المتماثلـــة ،ويســـتخدم هـــذا

ارتفاع حركة مناولة الحاويات في مايو % 14.3

لتوفير خدمات استشـــارية متخصصة
في مجال النفط والغاز ،تشـــمل أعمال
الخدمـــات االستشـــارية علـــى تجميـــع

المسافة للمواقع الخارجية لالستحواذ

المعلومـــات الجيولوجيـــة والهندســـية

والجوفيزيائيـــة

كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصة لدراســـة

لتقييم إمكان تطوير المكامن النفطية

جـــدوى حقـــن ثانـــي أكســـيد الكربـــون

عن طريق حقن ثاني أكسيد الكربون.

فـــي المكامـــن النفطية تنافســـت عليها

تعين مديرا تنفيذيا إلستراتيجيتها
“طيران الخليج” ّ
المحرق  -طيران الخليج

عينت طيران الخليج الشيخ علي بن
ّ

عبـــــور  185ألــــف حــاويــــة بمينـــــاء خليفــــة منــــذ بدايـــة العــــام

محمد آل خليفة في منصب المدير

واتخـــذت الســـلطات المالحيـــة فـــي

إلدارة إحـــدى أهـــم الوحـــدات فـــي

علي الفردان

البحريـــن عددا من اإلجراءات للتعامل

أظهـــرت بيانـــات مالحيـــة أن حركـــة

مـــع جائحـــة “كورونـــا” ،التـــي أثـــرت

التصدير واالستيراد في ميناء خليفة

علـــى مختلـــف األنشـــطة االقتصاديـــة،

بـــن ســـلمان ،وهـــو المينـــاء الرئيســـي

إذ تضمنـــت هـــذه اإلجـــراءات ســـامة

للبـــاد ،الـــذي تمر عبـــره غالبيـــة حركة

وسالسة العمليات في ميناء خليفة.

الـــواردات والصـــادرات ،تســـير وفـــق

وشـــملت اإلجـــراءات إطـــاق بوابـــة

سياقها المعتاد.

إلكترونيـــة

لتخليـــص

مختلـــف

وتمـــر عبر األرصفـــة البحرية قرابة 90

اإلجراءات ألصحاب الســـفن والوكالء

البحرين.

الزيارة الشـــخصية لتخليص المعاملة،

 %من الســـلع الـــواردة والمصـــدرة من

التجارييـــن لهـــم دون الحاجـــة إلـــى

وأشـــارت األرقام إلى أن حركة مناولة

كمـــا تـــم إصـــدار تعميـــم بالســـماح

الحاويـــات النمطيـــة في مينـــاء خليفة

بالتجديد التلقائـــي للترخيص للبحارة

بن ســـلمان بلغت  185ألف حاوية منذ

فقـــط نحـــو  43.8ألـــف حاويـــة نمطية

فقط تـــم اســـتيراد بضائـــع بقيمة 360

العامليـــن علـــى الســـفن البحرينيـــة

الماضـــي مقارنـــة مع  171ألـــف حاوية

ألـــف حاوية في ذات الفتـــرة من العام

تصديـــر بضائـــع بقيمـــة  186مليـــون

لمدة  3أشـــهر؛ لضمان أكبـــر قدر ممكن

بلغـــت حركة الحاويات في شـــهر مايو

وبحسب مسؤولين ،فإنه في شهر مايو

بداية العام الجاري ،وحتى شـــهر مايو

من مختلـــف األحجام مقارنة مع 38.3

أي بنسبة نمو بلغت  ،% 14.3في حين

الماضي.

مليـــون دينـــار عبـــر الميناء إلـــى جانب

دينـــار ،وهـــو ما يظهـــر أهميـــة المرافق

البحرية في التجارة واالقتصاد.

واألجنبيـــة المشـــغلة بالمملكـــة وذلـــك
مـــن عـــزل العامليـــن فـــي الســـفن عـــن

مرافق الموانئ.

والبتروفيزيائيـــة؛

التنفيذي لإلستراتيجية والتخطيط
الناقلـــة؛ لوضـــع اإلســـتراتيجيات
بعيـــدة المـــدى للشـــركة ،إضافة إلى

تأميـــن نمو شـــبكة وجهاتهـــا؛ وذلك
مـــن خـــال منصـــب يتبـــع مكتـــب

الرئيـــس التنفيـــذي مباشـــرة .وكان
الشـــيخ علي آل خليفة قد اكتســـب
خبرة واســـعة فـــي مجـــال الطيران
منـــذ انضمامـــه إلـــى إدارة العائدات

بطيران الخليج في العام  2005في
منصب محلل الوجهات ،وقد تدرج
منـــذ ذلك الحيـــن ليصل إلى منصب

مديـــر أول إدارة العائدات في العام

 .2013واحتفظ بهذا المنصب لمدة
أربع ســـنوات حتى انتقل إلى إدارة
تخطيـــط الوجهـــات بمنصـــب مدير

أول تخطيـــط الوجهـــات في فبراير
 2017حتـــى تعيينـــه بالمنصـــب

الشيخ علي بن محمد

الجديد.

ويحمـــل الشـــيخ علـــي درجـــة

البكالوريـــوس في أنظمة الهندســـة
والتحليـــل مـــن جامعـــة جـــورج
واشـــنطن فـــي العاصمـــة األميركية
واشـــنطن .كمـــا حـــاز علـــى شـــهادة

الماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال من
جامعة ديبول وشـــهادة الماجســـتير
فـــي إدارة النقل الجـــوي من جامعة

سيتي بلندن.

بوراشد تحث المؤسسات الصغيرة على “التسويق بالتوصية”
المنامة  -تنمية الصغيرة والمتوسطة

نظمـــت جمعيـــة البحريـــن لتنميـــة

المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة
ثالـــث محاضرتهـــا لهـــذاالشـــهر تحـــت

عنوان “الشـــراكات اإلســـتراتيجية في

زمن الكورونا” ،ألقتها خبيرة التســـويق

واستشـــارات التدريب إيمان بوراشـــد،

أثناء محاضرة
“الشراكات
اإلستراتيجية في
زمن الكورونا”

مما ســـيؤدي إلى زيادة فـــي اإليرادات

مع التوصيات
تنخفض كلفة
المبيعات وهي
مربحة للجميع

بالنســـبةلـــكال الطرفين عامً ـــا بعد عام،

والحصـــول على عمالء يتـــم خدمتهم

بشكل أفضل بسببعالقات التوصية.
واســـتطردت قائلـــة “رؤيتـــي لبرنامـــج

التسويق بالتوصية هي الحصول على
 12شريكتوصية خالل  5سنوات من

خالل المشـــاركة والتعـــاون وتوليد 36

حيـــث أقيمت المحاضرة عـــن بعد عبر
تطبيق”زووم” وحضرها عدد كبير من

العميـــل وصاحـــب المؤسســـة الصغيرة

وقالـــت بوراشـــد خـــال المحاضرة ،إن
العمل على خلق “شراكات إستراتيجية”

 وشـــرحت بوراشـــد هذا المفهوم قائلة

مثالـــي؛ ألنـــهيأتـــي إليـــك فـــي اللحظة
التـــي يواجـــه فيهامشـــكلة يوجد ُّ
حلها

”هـــي عملية تمـــت عن طريق شـــخص
(شـــريك ال َّتوصيـــة) ،يعرفـــك ويعـــرف
مـــا ُت ِّ
قدمه منخدمات أو ســـلع لعمالء

عنـــدك ،يجـــب عليـــك كصاحب شـــركة
إثبات جدارتك؛ ألنالعميل قد يتحول

“التســـويق بالتوصية” واعتبرته واحدا

ســـوف يميـــل العميـــل المحتمـــل إلـــى

جديد يرشح آخرين”.

العديد من الخطـــوات ويخلق ثقة بين

وغالبـــا ما تتم هذه العملية في توقيت

األعضاء.

خـــالأوقـــات األزمـــات أمر فـــي غاية

األهمية للشركات الصغيرة على الرغم

عبر”وسيط” يقوم بالتوصية.

مـــن صعوبتـــه ،كماركزت علـــى مفهوم

من أصدقائـــه أو معارفهيطلبون رأيه،

من أبـــرز عمليات التســـويق؛ ألنهيوفر

الثقـــة بك؛ ألنه يثق بشـــخص يثق بك،

لديـــك ،أو خدمـــة أو ســـلعة موجـــودة

صغيـــرة أن تســـتغل هـــذه الفرصة في
مســـتقبال مـــن تلقـــاء نفســـه لوســـيط

وقالـــت بوراشـــد إن مـــن فوائـــد هـــذه
العمليـــة أن مبيعـــات ال َّتوصيـــة تتحرك

فرصة في السنة”.

وتناولت المحاضرة محاور عدة أخرى
المحاضرة أقيمت “عن بعد”

شـــملت دور الشـــراكات اإلســـتراتيجية
فـــي

تنميـــة األعمـــال،

مشـــكالت

ُ
وصيـــة تجعلـــك في
بشـــكل أســـرع،ال َّت
وضـــع تنافســـي أفضل ،مـــع ال َّتوصيات

يجـــب أن يربح العميل ،يجب أن تربح

العمل ،اإلعداد الجيـــد لتجربةناجحة،

تكون التوصيات مربحة للجميع بحيث

من هـــذه الخطط هو تطوير شـــراكات

كيـــف تبحـــث عـــن شـــركاء التوصيـــة،

تنخفض تكلفة المبيعات ،كمايجب أن

تكون أنت أيضا أهال لثقة الوســـيط أو

الصديـــق الـــذي رشـــحك ،وفـــي النهاية

يجـــب أن يربـــح شـــريك ال َّتوصيـــة،

أنـــت .وأضافـــت بوراشـــد أن الهـــدف
قويـــة وطويلـــة األمـــد مـــعمحترفيـــن

آخريـــن يخدمـــون عمالئـــي المثالييـــن

الشـــراكات اإلســـتراتيجية ،رسم خطة
مشـــكالت الشـــراكات اإلســـتراتيجية،
والمشـــكالت التـــي تواجـــه التســـويق

بالتوصية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“التواضع” يافطة تالمس الشمس بصدفة مرصعة بالعظمة
كلنا كبشـــر تطعمنا شـــجرة الحياة ،وتدفئنا شمس واحدة ،وحكاية

الخطورة حين اللزوم إليها.

أو مـــن اختنـــق من هواء المكيفـــات في المكاتـــب أو قفص الراحة،

ال تحتقـــر وضیـــع القوم وال تهـــب رفيعهم ،ما دمـــت أنت على حق،

كل واحد منا بســـيطة مركبة ،من ســـلخت بشـــرته أشـــعة الظهيرة،

فالماليين من البشـــر تشقى صباحا ومساء ،تزرع وتنتظر الحصاد،
ومنـــذ بدء الخليقة “والناس لبعضهـــا البعض” مهما اختلفت المراكز

واألشكال ،والشخص المتواضع يقطن في محراب السماء ،وتسقط
عليه أوراق الجنة والرضى الرباني.

فحاول أن تكـــون اجتماعيا ،وعامل الناس على اختالف طبقاتهم،
حاول أن تكون اجتماعيا تكســـب محبة الناس وترضى عن نفسك
ويرضى عنك الناس.

بعض األشخاص يعتقدون أنهم زيادة في هذا المجتمع وأنهم عالة

عش متواضعا ومحبا للناس ســـتكون في قصور السعادة ،وحياتك
النفـــس ،إن كنت يا صاح تظن أنـــك أرفع مرتبة من الناس اآلخرين

تميزهم ،ومجمال األشـــخاص الذين ينعزلون عن الناس ويعيشـــون

فهـــذا رأي مغلـــوط ،عليـــك أن تبادر إلـــى تغييره وإزالتـــه من فكرك
كليـــا ،وإن كنت تعتقد أنك لســـت بحاجة إلـــى اآلخرين ،فال يمكنك

االستمرار على هذا المنوال مهما كان مركزك االجتماعي أو المادي،
ألنك إذا لم تحتج إلى الناس ماديا أو معنويا البد أن تحتاج إليهم
في أمور أخرى ،لعلك تعدها تافهة بســـيطة ولكنها تصبح في غاية

للتواصل17111483 :

علـــى غيرهـــم ،وأنهم ال يصلحون لعمل ما ،لذلك يشـــعرون بالوحدة
فـــي هـــذا الكون ويحاولـــون االبتعاد عـــن اآلخرين ما أمكن بســـبب

مفعمة بالنور وأناشيد الورد وعطور القرنفل ،وكما يقول أحد علماء

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

اعتقادهـــم الســـابق بأنهـــم أقـــل مرتبـــة مـــن غيرهم علـــى الرغم من

وحيديـــن بعيديـــن عنهـــم يعانـــون كثيـــرا مـــن التعاســـة والهمـــوم
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» »إذا أذكر نفسي وأذكرك عزيزي القارئ ...إن هذه األرض خلقت ليمشي
عليها اإلنسان ،ويعمر ويبني ،والتواضع والتعاون يافطة تالمس
الشمس بألف صدفة مرصعة بالعظمة.

عبدعلي الغسرة

خدمات عظيمة تفتخر بها البحرين
تقـــدم مختلف الـــدول خدمات عامة لمواطنيها من أجل تســـهيل حياتهم
ومنحهـــم نوعً ـــا مـــن الرفاهيـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة فـــي مختلـــف

المجاالت من كهرباء ومياه وطرق وجسور وصحة وتعليم وإسكان وأمن
وغير ذلك ،وذلك ضمن حدود ســـلطتها وقدرتها المادية وبما يتوافق مع
ً
أيضـــا الخدمات
القوانيـــن المحليـــة والدولية ،وتشـــمل الخدمـــات العامة
التطوعيـــة التي يقوم بها المواطنون لبالدهم وشـــعبهم والمقيمين بقصد
تقديـــم المعونـــة للفئـــات التـــي تحتاج إليهـــا ،فالكثيـــر من أبنـــاء المجتمع

البحرينـــي يُ قدمـــون خدمـــات عظيمة فـــي كل المجاالت لخدمـــة بالدهم

وشعبهم ،وجميعنا مدينون لهؤالء لما يُ قدمونه من أعمال رائعة.

لقـــد تســـبب وبـــاء كورونـــا بتعطيل معالـــم الحياة فـــي بلـــدان العالم ،لكن

قامـــت الحكومة البحرينية بتوفير حزمة من القـــرارات المالية واإلدارية
والوقائيـــة واإلجـــراءات االحترازية وتوفيـــر ما يلزم لمعالجـــة المصابين
ووقايـــة اآلخريـــن ،وهـــي من الخدمـــات الجليلـــة التي قدمتهـــا الحكومة

ألبنائها بجميع فئاتهم لمســـاعدتهم على التخلـــص من تداعيات الكوفيد،
ويقـــف أبنـــاء الوطـــن الذيـــن تفتخـــر بهـــم البحريـــن بمختلـــف أعمارهـــم

وأجناســـهم مـــن معلمين وأطبـــاء وممرضين وطلبـــة وموظفين وغيرهم
فـــي الخط األمامي متســـلحين بإيمانهم الوطني وحِ ســـهم اإلنســـاني من

أجـــل احتـــواء تداعيات هذا الوباء ،وهذه الوقفة الشـــامخة تؤكد وعيهم

المجتمعي وإيمانهم بواجبهم الوطني والسيما في أوقات األزمات.

إن يوم الخدمة العامة الذي حددته األمم المتحدة هدفه االحتفاء بالقيمة
األخالقيـــة واإلنســـانية بتأدية هـــذه الخدمة للمجتمع وأفراده ،وتســـليط

الضوء على هذه الخدمات ودورها في التنمية الوطنية وتشـــجيع جميع
األفـــراد الذيـــن يُ ســـاهمون فيهـــا في مختلـــف القطاعـــات ،وتعزيـــ ًزا لذلك

أنشأت األمم المتحدة برنامج “جوائز األمم المتحدة للخدمة العامة” في

2003م بهدف مكافأة االبتكار والتميز في الخدمات العامة.

د .جاسم حاجي

دمج الذكاء االصطناعي في أدوات التعرف على الوجه
التعـــرف علـــى الوجـــه ليـــس أمـــرا جديـــدا ،لكـــن التكنولوجيـــا المتقدمـــة

كل من الحكومة األميركية لتقنية التعرف على الوجه ،وذلك لتتبع مرضى

تســـاءلت يومً ا كيف تعمل فالتر “ســـناب شـــات” و”إنســـتغرام” وغيرها من

بمســـاهمة لمواجهـــة الجائحة ،حيـــث قامت أكاديمية دامو التابعة للشـــركة

خريطـــة هندســـية لوجهك بدقة؟ التقدم فـــي التكنولوجيا جعل من الذكاء

يقـــوم بمقارنة صورة األشـــعة مع مئـــات الصور لمرضـــى مصابين بفيروس

بســـبب الـــذكاء االصطناعي خلقـــت نظامً ا ثوريًـــا للتعرف علـــى الوجه .هل

التطبيقات بشـــكل مثالي على وجهك؟ كيف تكون لديها القدرة على رســـم
االصطناعـــي جـــزءا ال يتجزأ منه إلنشـــاء نظام ذكي قـــادر على القيام بهذه

تلقائيا مع التغييرات في مظهرك ،من النظارات إلى مستحضرات
األشياء.
ً
التجميـــل أو حتـــى شـــعر الوجـــه المتزايـــد ،إنـــه مصمـــم للعمل فـــي الداخل

والخارج وحتى في الظالم الدامس.

فيـــروس كورونـــا ،ومعرفـــة من كانـــوا على اتصـــال بهم ،كما قامـــت الصين

العمالقـــة علي بابـــا بتطوير برنامج تشـــخيص يعتمد الـــذكاء االصطناعي،

كورونا المستجد ،ويشخص حالة المريض من خالل  20ثانية فقط.

المرتفعـــة هـــي مـــن أبرز عوارض فيـــروس كورونا المســـتجد ،هـــذه التقنية

المرئية ،وهذا هو ما كانت تفتقر إليه أنظمة التعرف على الوجوه القديمة،

الوراثيـــة أن تؤثـــر علـــى القـــدرات المعرفيـــة للشـــخص وعلى القلـــب ،لذلك

وأصبح التعرف على الوجه أسرع وأكثر دقة في جميع الظروف ومن زوايا
مختلفة.

كيف يمكن اســـتخدام خاصية التعرف علـــى الوجوه في كورونا؟ تتواصل

Raja.marhoon@gmail.com

اســـتخدام كاميـــرات حرارية يمكنها الكشـــف عن حرارة الجســـد ،فالحرارة

عندمـــا تـــم دمج الـــذكاء االصطناعـــي فـــي أدوات التعرف علـــى الوجه ،تم

لذلـــك لـــم تكـــن هنـــاك “كاميـــرات مراقبة ذكيـــة” قبـــل الـــذكاء االصطناعي،

رجاء مرهون

ومن التقنيات األخرى المســـتخدمة ،التعـــرف على مالمح الوجه من خالل

يطورهـــا عمـــاق تقنـــي صينـــي آخـــر هـــي شـــركة  Baïduوهـــذه الكاميـــرا

إنشاء محرك ذكي أظهر لنا أهمية المحتوى المرئي وصعود برامج البيانات

» »إن الخدمة العامة ليست مجرد تقديم خدمات معينة للناس ،بل إنها إحدى
وسائل تطوير آليات العمل واألداء في كل القطاعات ،وتعمل على تحقيق
مستقبل أفضل للجميع من خالل تحسين أساليب العمل وتحقيق رفاهية
المجتمع االجتماعية واالقتصادية وتعزيز العمل التطوعي االجتماعي
المساند للعمل الحكومي في جميع القطاعات العامة والخاصة.

ال للوصاية!

الحرارية يمكنها فحص  20شـــخصا في الدقيقة .ويمكن لهذه االضطرابات
بمجرد تحديد المرض يمكن أن يتخذ اإلجراء الالزم مباشـــرة دون إضاعة
الوقت أو المال للمريض.

» »التعرف على الوجه يقوم بتوليد “البيانات الكبيرة” ومن خالل تحليل البيانات
نحن قادرون على إعطاء معنى لهذه البيانات التي تم جمعها.

فـــي خطوة ال تتناســـب مع الظـــروف الراهنة وما أفرزتـــه من تبعات
اجتماعيـــة واقتصاديـــة أدت إلـــى إغـــاق كلـــي وجزئـــي لقطاعـــات
ونشـــاطات كاملـــة ،تقـــدم  4نـــواب قبل أيـــام بمقترح بقانـــون يحمل

عنـــوان “قانون الســـلوك العـــام” .وتوجـــب المادة األولى مـــن القانون
المقترح “ارتداء اللباس المحتشـــم” وكذلك “ارتداء اللباس المناسب
فـــي الشـــواطئ واألماكـــن العامة” ،بينمـــا توجب المـــادة الثانية على

“أولياء األمور مراقبة أبنائهم وشغل أوقات فراغهم.”...

قبل أن أناقش أهداف المشروع وغايته ،أود التنويه إلى إشكاليتين

ztawfeeqi
@gmail.com

القوانيـــن ســـتنبه مجلـــس النـــواب إليها فـــي مرئيات رســـمية عندما

زهير توفيقي

في ظل عدم وضوح السلوك المجرم ،فما هو اللبس غير المحتشم؟

سارة ...برافو
نشـــرت الصحـــف المحلية خبر فـــوز الطالبة البحرينيـــة الموهوبة
ســـارة سيد عباس ذات العشر ســـنوات بالمركز األول في مسابقة
كتابة القصة على مســـتوى الوطن العربي ،وذلك برعاية المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب في دولة الكويت الشقيقة.
مـــن وجهـــة نظري الشـــخصية ،هـــذا الخبـــر ال يجب أن يمـــر مرور
تماما،
ً
الكـــرام ،ولـــو دقـــق القارئ فـــي مضمونه لعـــرف ما أقصـــده
تخيلـــوا أن هذه الطالبة البحرينية المتألقة تفوقت على نظيراتها
مـــن المشـــاركين مـــن األردن وتونـــس والعراق وفلســـطين ولبنان
واليمـــن ،أعتبـــر هذا اإلنجـــاز ليس للطالبة فحســـب ،بـــل لمملكتنا
الغالية ،إذا أخذنا بعين االعتبار أن المشـــاركين ينتمون إلى أعرق
الدول العربية من حيث التفوق في هذا الجانب الثقافي ،إضافة
إلى أسبقيتها في التعليم النظامي.
ومـــن هـــذا المنبر أدعـــو كل الجهات الرســـمية إلـــى احتضان هذه
الموهبة الفذة وإبرازها بالشـــكل المطلوب والعادل ،فهي مواطنة

فنيتين تعتريان القانون ،وأعتقد أن الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ

بحرينية ثابرت واجتهدت ورفعت رأسنا.

يطلب منها ذلك .اإلشكالية األولى تتمثل بصعوبة تنفيذ هذه المواد
ومـــا هـــو اللباس غير المناســـب فـــي المجمعات والشـــواطئ؟ عندما
يكون األمر مرتبطا بفعل مجرم ،البد أن الجنحة أو الجناية واضحة

ودقيقة .اإلشكالية الثانية مرتبطة بالعقوبة التي ينص عليها القانون
وهي توقيع “تعهد” ،فال يمكن أن يكون “التعهد” عقوبة تحقق الردع
ألي ســـلوك غيـــر مرغـــوب ،وأعتقـــد أن الجهات المعنية ســـتنبه لذلك

“شـــوون اإلعـــام” لهـــا دور مهم في إبراز هذا اإلنجـــاز إعالميا من

أيضا.

لهـــا دور رئيـــس ومحـــوري ويجب أن تكـــون لها كلمـــة ،إذ إن ذلك

شعبنا الكريم انتخب هذه المجموعة من النواب سعيا وراء مكاسب

لها أهم دور في اكتشاف واحتضان هؤالء الموهوبين من الطلبة

تطلعات وأولويات األغلبية الكاسحة من البحرينيين.

خالل وسائلها المختلفة ،والجمعيات والمراكز التي تعنى بالطفولة
يصب في صلب عملهم ورسالتهم ،كما أن وزارة التربية والتعليم
فـــي شـــتى المجاالت ،حيث تملـــك الوزارة مركـــزا للموهوبين يقع

في المحرق ...لكنه غير مفعل كما هو مطلوب!

» »أقولها بكل صراحة ،يجب أن نبرز الحس الذي يفرض علينا احترام

وتقبل تلك اإلنجازات التي يحققها أبناء هذا الوطن ،نحتاج إلى جهة

فعالة وجادة ومتخصصة تقوم باحتضان هذه المواهب والكفاءات،
باإلضافة إلى أصحاب اإلنجازات في شتى المجاالت ،فهم ثروة

يجب استغاللها بالشكل الصحيح وعلى أسس علمية تعود بالنفع

والفائدة على الجميع .أنا على ثقة بأننا نملك مواهب مدفونة في
وطننا وينقصنا من يكتشفها ويطورها .والله من وراء القصد.

وبالعـــودة ألهـــداف التشـــريع الذي ال يـــزال مقترحا ،فـــأرى أن عموم

خدماتيـــة واقتصاديـــة وأن هـــذا المقتـــرح القانوني حلـــق بعيدا عن
» »وتظهر المتابعة لمواقف البحرينيين وردود أفعالهم في أكثر من حدث
ومناسبة مشابهة رفضهم هذه النوعية من الوصاية على أخالقهم
وسلوكهم ،فال يحق ألحد أن يفرض علينا مفهومه الخاص للحشمة
“نقاب” أو “حجاب” أو أي نمط آخر من طريقة الملبس .ويدرك أغلبنا
أن شعبنا الواعي المتدين المحافظ بطبيعته ال يقبل أن تفرض عليه
طريقة تربية أبنائه أو أخذهم إلى المساجد ودور العبادة ،وأعتقد جازمة
أن هذا المقترح القانوني سيتعثر وسيسقط ،لكن ال أعرف حتى اللحظة
في أي منعطف.
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عرض وطلب
17111504

+973

38344464

+973

17580939

إعالن بإغالق وإلغاء ترخيص

إعالن بإغالق وإلغاء ترخيص

جميع السجالت التجارية التالية

السجالت التجارية التالية

تقدمــت لدينــا الســيدة شــيخه عبــد اإلله محمد احمد البســتكي رقم الشــخصي
 840205384بإلغــاء جميــع الســجالت التجاريــة التالية والمســجلة لدى وزارة

+973

تقدم لدينا السيد سلمان علي محمد رفيع العوضي رقم الشخصي 860803759

الصناعــة والتجــارة والســياحة فــي مملكــة البحريــن تحــت القيــد تجــاري رقــم
.. 87588

والسياحة في مملكة البحرين تحت القيد تجاري رقم .. 83556

رقم القيد 1 – 87588
االسم التجاري  :شيخه البستكي للنجارة

رقم القيد 2 – 87588

االسم التجاري  :شيخه البستكي للهواتف

رقم القيد 3 – 87588

االسم التجاري  :شيخه للقومسيون

االسم التجاري  :دانية لأللمنيوم

يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تسجيل اسم تجاري

قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر  :فوزيه جعفر زينل فيوزات

االسم التجاري الحالي  :كفتريا كابرون

االسم التجاري الجديد  :مطعم كابرون
قيد رقم 54648 - 8 :

االسم التجاري  :ورشة دانية لتصليح المكيفات رقم القيد 4 – 83556

24/06/2020

االسم التجاري  :سلمان علي محمد رفيع العوضي رقم القيد 5 - 83556

أي استحقاقات أو التزامات على المكتب خالل فترة زمنية أقصاها خمسة عشر

التجاري التالي إلى السيد علي حسين مجيد ابراهيم العالي

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

نرجوا مراجعة السيد /علي العوضي
رقم االتصال36617007 :

رقم االتصال36617007 :

رقم السجل التجاري 5 – 37645 :

إدارة التسجيل
تنازل – عن المحل التجاري

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

الفرع

52424

1

االسم التجاري
سوادي للمواد الغذائية

تضامــن بحرينيــة بموجــب القيد رقــم  ،130174طالبا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية
الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

رقم القيد

قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا
به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر :عبدهللا علي عبدهللا العسبول

االسم التجاري الحالي :األصايل لالنشطة انتاج األفالم والفيديو والبرامج
االســـــم التجـــاري الجديد :األصايل للتجارة العامة

رقم القيد44182-20:

مقهى سوندر

التاريخ 22/06/2020 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم CR 2020-91864

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم التجاري ،فعلــى كل من لديــه أي اعتراض

االسم التجاري

94811-2

إعالن رقم CR 2020-91992

شركة ماسيف بيرفورمانس شركة تضامن بحرينية

بيرفورمانس شركة تضامن بحرينية  ،المسجلة كشركة

خليفة
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر

إدارة السجل التجاري

إعالن رقم ( )75234لسنة 2020

 ، 370006160بتحويل المحل التجاري التالي إلى السادة  /بتشرين سومي يانغ

بطلــب تحويــل المحــل التجــاري التالي إلى الشــيخة لطيفة خليفــة محمد آل

التاريخ 24/06/2020 :

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

 /حســام جعفــر خلــف محســن طــراده باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ماســيف

تقدم إلينا المعلن أدناه  :الشيخة منيرة خالد خليفة دعيج آل خليفة خطاب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد

بومي الرقم الشخصي 710112378

اسم الفرع (عربي )  :كيوت للحالقة الرجالية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تقــدم إلينــا الســادة  /ورثــة مريــم عبدالواحــد جاســم قراطــة الرقــم الشــخصي

تنازل – عن المحل التجاري

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

نرجوا مراجعة السيد /علي العوضي

إعالن رقم CR 2020-93293

إعالن رقم ( )CR2020-91872

تقدمــت إلينــا المعلــن أدنــاه :كريــم ســلمان عبــد الكريم ســلمان بطلب تحويــل المحل

اسم الفرع (انجليزي )Cute Gentlmens Hairdressin Salon :

التاريخ 24/06/2020 :

إدارة التسجيل

تنازل  -عن المحل التجاري

تحديث االسم N/A :

يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن رقم () CR2020-93557

تاريخ االنتهاء 28/09/2020 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

التاريخ 22/6/2020 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

رقم القيد 4 – 87588

أي استحقاقات أو التزامات على المكتب خالل فترة زمنية أقصاها خمسة عشر

إعالن رقم ( ) CR2020-92757

رقم القيد 2 – 83556

عليــه يتقــدم المعلــن إلى جميع المراجعين والمتعامليــن بالتأكد من عدم وجود
عليــه يتقــدم المعلــن إلى جميع المراجعين والمتعامليــن بالتأكد من عدم وجود

إدارة التسجيل

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري  ،فعلى كل من لديه أي اعتراض
بإلغاء جميع السجالت التجارية التالية والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة

االسم التجاري  :مؤسسة شيخه البستكي للمقاوالت الكهربائية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه  /الســيد ســامي أحمــد ضيــف علي بطلــب تحويــل المحل

التجاري التالي إلى السيدة  /كوكب أحمد ضيف علي

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد

47808-03

االسم التجاري

قصر الكواكب للخياطة
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حديقة مرفأ الزالق منبوذة ...زجاج مهشم ومظالت ممزقة
تـــوصـــيـــة مـــــن الـــمـــجـــلـــس الــــبــــلــــدي بـــتـــحـــويـــلـــهـــا لــــســــوق مـــركـــزيـــة
راشد الغائب | تصوير :خليل ابراهيم

بلدية الجنوبية :صيانة
سور حديقة إسكان الزالق
وألعابها ومظالتها

أغفلـــت عيـــون بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة عـــن

اإلهمـــال بحديقـــة مرفـــأ الـــزالق .زجـــاج مهشـــم

ومظـــات ممزقـــة .هـــذه الحديقة جـــاءت ضمن

مشروع المرفأ .وما يميزها أنها تربط بين المرفأ

والبيوت وذات اطاللة على البحر.

وعن السبب ،قال البلدي طالل عتيق أن منطقة

مســـاحة الحديقـــة تبلغ حوالـــي  2700متر مربع

الـــزالق تفتقـــر لوجـــود ســـوق مركزيـــة متكاملة،

وأوصـــى مجلس بلدي الجنوبيـــة باجتماع عقد

أبرزهـــا أن بعـــض مرتاديهـــا يتعمـــدون إحـــداث

وتصميمها بسيط وعدد المرافق بها أبسط.

قبل أشهر بتغيير تخصيص الحديقة ،وتحويلها

لسوق مركزية.

والحديقـــة تعانـــي مـــن مشـــكالت عديـــدة ،ومن

األزعـــاج والفوضـــى وتخريـــب مرافـــق الحديقة
مما َّ
ولد انزعاجا لدى األهالي.

موقف البلدية
» »وفي موضوع آخر ،أفادت بلدية الجنوبية بأنها ستقوم بصيانة وتطوير حديقة إسكان الزالق بمجمع
 1056طريق .5629
» »وذكرت أن البلدية ستقوم بصيانة السور الخارجي للحديقة وجميع األلعاب والمظالت والمسطحات
الخضراء.
» »وقالت :جميع المرافق العامة تخضع للصيانة الدورية باستمرار بوجود عمال الصيانة والمزارعين
لالهتمام بها ،من دون توقف في ظل األوضاع الراهنة النتشار فيروس كورونا (.)...

نقابة “بابكو” تذهب النتخابات تكميلية ...ومستقيلون يحتكمون للقضاء

دع ــوة القت ــراع  5مقاع ــد ...والنقاب ــي الموس ــوي :كل ق ــرارات مجل ــس اإلدارة باطل ــة
راشد الغائب

الحكومـــة لصحـــة المواطـــن دون

إضافة أعباء مالية عليه.

ودائــرة ســترة (مقعديــن) ،ودائــرة العوالــي (مقعــد واحــد) .وتقــرر إغــاق بــاب إيــداع

جاء ذلك في حديثه خالل ندوة

الترشيحات في  29يونيو .2020

لجمعيـــة المنبـــر اإلســـامي حول

اعتذار

غير قانونية

وتواصلـــت “البـــاد” مـــع لجنـــة اإلشـــراف

وعلـــق األميـــن العـــام المســـاعد األســـبق

المترشـــحين ومسار جولة االقتراع ،ولكن

النقابي ســـيد هاشـــم الموسوي على دعوة

عن ذلك.

مجلـــس إدارة نقابـــة “بابكـــو” النتخابـــات

تكميليـــة بأنهـــا “مخالفـــة صريحـــة لـــكل

القوانين واألعراف النقابية”.

لمجلـــس إدارة النقابـــة هـــو (النصـــف زائد

وقال اإلداري المستقيل من مجلس ادارة
نقابـــة “بابكـــو” علـــي غنـــام للصحيفـــة بأن

دعوة مجلـــس اإلدارة غير صحيحة وغير
قانونية.

وذكـــر أن استشـــارة وزارة العمل والتنمية
االجتماعية بشـــأن وضع مجلـــس االدارة،
والتـــي نشـــرتها صحيفـــة البـــاد ،واضحة
فيمـــا ذهبـــت إليـــه بعـــدم قانونيـــة وضـــع

مجلس االدارة الحالي.

وأعلن عن مشاورات جدية فيما بين عدد
من األعضاء لرفـــع الموضوع؛ للقضاء من

أجل حسم ذلك.

واحد) ،وطالما أصبح عدد أعضاء مجلس
اإلدارة  7أشـــخاص مـــن أصـــل  15عضوا،
فإن المجلس افتقد نصابه القانوني.

وأضاف :كل قرارات مجلس اإلدارة تعتبر
باطلـــة ،وألنـــه في حكـــم المنحـــل ،ويجب

الدعـــوة لعقـــد جمعيـــة عموميـــة النتخاب
مجلـــس إدارة جديـــد ،وليـــس الذهـــاب

النتخابات تكميلية.

38344464
17580939

+973

محمد شهاب

تحـــت مظلـــة االتحاد العـــام لنقابات عمال
البحرين.
وتعاني النقابة من صداع بســـبب استقالة
أكثـــر مـــن نصـــف عـــدد أعضـــاء مجلـــس
االدارة.
ويـــدور خـــاف قانونـــي بيـــن فريقيـــن
بالنقابـــة .الفريـــق األول يقـــول إن مجلس
االدارة ســـقط الفتقاده النصـــاب القانوني
(مغـــادرة  8مـــن المجلس مـــن أصل  15أي
بنسبة  % 53غير موجودين).
أمـــا الفريـــق اآلخـــر ،فيعتصـــم باستشـــارة
قانونيـــة تســـلمها من قيادة االتحـــاد العام
تفيـــد بأن نصابه يُ حتســـب مـــن  13عضوا
بمجلـــس االدارة ،وليس  ،15وبالتالي فإن
الحـــد األدنى لعقد اجتمـــاع صحيح يجب

تعتبـــر نقابـــة “بابكـــو” ثانـــي أكبـــر نقابـــة

أال يقـــل عن  7أشـــخاص ،وهو نفس العدد

عماليـــة بالبحريـــن ،وأكبـــر نقابـــة منضوية

+973

+973

ظـــل جائحة كورونا عبر حســـاب

ملخص المشكلة

عرض وطلب
17111504

مســـتقبل االقتصـــاد الوطنـــي في

باالتحـــاد العـــام لنقابـــات عمـــال البحريـــن

وقـــال للصحيفـــة إن النصـــاب القانونـــي

الذهاب للقضاء

الماليـــة واالقتصاديـــة بمجلـــس

حاليـــا ،وأن األولويـــة فـــي توجه

بــاب الترشــح لعضويــة مجلس اإلدارة فــي  3دوائر ،وهي :دائــرة المصفاة (مقعدين)،

وأبلغ منـــدوب الصحيفـــة اللجنة بتحفظه

أكـــد نائـــب رئيس لجنة الشـــؤون

زيـــادة لضريبـــة القيمـــة المضافة

 5مقاعد بمجلس اإلدارة الذي عانى من اســتقالة أكثر من نصف عدد أعضائه .وفتح

اعتذرت اللجنة عن االنفتاح مع الصحافة.

ليلى مال اهلل

الشـــورى عبـــد العزيـــز أبـــل أنه ال

أعلــن مجلس إدارة نقابة شــركة نفط البحريــن (بابكو) عن انتخابات تكميلية القتراع

علـــى االنتخابـــات؛ للوقـــوف علـــى عـــدد

أبل :ال زيادة بضريبة القيمة المضافة حاليا

38344464

الحالي ألعضاء مجلس اإلدارة.

سيد هاشم الموسوي

دوائر النقابة
انتخـــب مجلـــس االدارة الحالـــي فـــي 24
أبريل  ،2018وتنتهي واليته في  24أبريل
 .2021والنظـــام االنتخابـــي للنقابـــة يقيـــد
وجود  5دوائر ،وهي:
 دائرة المصفاة 8 :مقاعد. دائرة العوالي 3 :مقاعد. دائرة سترة :عضوان. دائرة الجبل :عضو. دائرة المرفأ :عضو.وأعلن مجلس االدارة عن شغور  5مقاعد.

الجمعية في منصة انستقرام.

وقـــال أبل إن وباء كورونا ســـريع

جدا وانتشاره أكبر مما هو متوقع
وضـــرب فـــي عصـــب االقتصـــاد،
وضـــرب

طرفـــي

االقتصـــاد

اإلنتاجي واالستهالكي والمتمثل
في المورد البشري.

وأوضـــح أن كل القطاعـــات
تأثـــرت بالوبـــاء أبرزهـــا الخدمية

واإلنتاجيـــة ،إذ فتأثـــر قطـــاع
الطيـــران بنســـبة  % 50كمـــا تأثر

قطاع النقل بســـبب غلـــق المعابر
الحدوديـــة وبـــرزت التداعيـــات
خصوصـــا علـــى القطـــاع الطبـــي؛

ألن الطواقـــم تعمل فـــوق طاقتها
االستيعابية.

عبد العزيز أبل

بالنســـبة القتصـــاد البحرين لدعم

القطـــاع اإلنتاجي واالســـتهالكي،
إال أن التطبيـــق تفـــاوت ألن هناك
فئات متضـــررة لم يصلهـــا الدعم

المطلـــوب لخلـــل فـــي الممارســـة

العمليـــة واإلجـــراءات ،وليـــس

لقصور الهدف أو التوجه.

وبيـــن أن الحكومـــة تبحـــث
َّ

مـــع الســـلطة التشـــريعية كافـــة

المالحظـــات حـــول الدعـــم الـــذي
قـــدم وتـــم نقـــل الهواجـــس مـــن

تضـــرر قطاعـــات التي لـــم يصلها
الدعـــم

خاصـــة

المؤسســـات

الصغيرة والمتوسطة ،منوها بأن
الضـــرر لم يطـــل كافة الشـــركات،

فالبنـــوك ومؤسســـات التمويل لم

تتأثر ولم يتوقف عملها.

ونوه أبـــل إلى أن برنامج التوازن

وألغيـــت دائرة الجبل بعد انتقالها لشـــركة

وذكـــر أن الحكومـــة رصـــدت مـــا

يجـــب أن يســـتهدف صحـــة

األساسي إللغاء الدائرة ومندوبها بمجلس

لدعـــم االقتصاد ،وهـــو مبلغ كبير

القيادة.

“تطويـــر للبتـــرول” ،ولكن لم يعـــدل النظام
اإلدارة.

يفوق  4مليـــارات للحزمة المالية

المواطنيـــن أوال وهـــو توجـــه

واشنطن :إيران راعية اإلرهاب األولى في العالم

 1.8مليار دوالر لدعم

االنتقال في السودان
برلين/القاهرة ـ وكاالت

جولة جديدة من العقوبات ..أميركا تحاصر  8شــركات إيرانية

أعلن وزير الخارجية األلماني هايكو
أن ال ــس ــودان ســيــتــلــقــى ،من
م ــاس ّ

مؤتمر للمانحين ،مساعدات بقيمة

واشنطن ـ وكاالت

 1.8مــلــيــار دوالر .وقـــال فــي ختام

المؤتمر المنظم عبر االنترنت برعاية

أعلنــت الواليــات المتحــدة ،أمــس الخميــس ،فــرض حزمــة عقوبــات

ألمانيا واالتــحــاد األوروب ــي واألمــم

جديــدة ضــد إيران تســتهدف  8شــركات تعمل في قطــاع إنتاج الصلب

المتحدة والسودان ،إن “هذا المؤتمر

والمعــادن األخــرى .وأصــدرت وزارة الخزانــة األميركيــة قــرارا بفرض

يفتح فصال جديدا من التعاون بين

العقوبــات علــى  8شــركات ،قالــت “إنهــا علــى صلــة بمجموعــة “مباركــة”

السودان والمجتمع الدولي إلعادة

للصلــب اإليرانيــة ،التــي تــم إدراجهــا فــي القائمــة الســوداء عــام 2018

بناء” هذه الدولة.

صالتها بالحرس الثوري اإليراني”.
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وقال وزير الخزانة األميركي ستيفن

الماضي على أنهم “جماعات إرهابية

اإلي ـ ــران ـ ــي يـ ــواصـ ــل االسـ ــتـ ــفـ ــادة مــن

وأكـ ــد الــتــقــريــر عــلــى اع ــت ــراف إي ــران

مــنــوتــشــيــن ،فــي الــبــيــان ،إن “الــنــظــام

international@albiladpress.com

أربــاح مصانع إنتاج المعادن ووكــاء

المبيعات األجــانــب لتمويل األنشطة
الــرامــيــة إل ــى زعــزعــة االســتــقــرار في

أنحاء العالم”.

أجنبية”.

بتورط ميليشيا فيلق القدس في نزاع
العراق وسوريا.

دول أخرى تتدخل

وفرضت الواليات المتحدة مجموعات

وأشـــــــار ال ــت ــق ــري ــر ال ــس ــن ــوي لـ ـ ــوزارة
ً
دول في
الخارجية األميركية إلى أن

خصوصا إنتاج النفط.

كــانــت ق ــررت مــواجــهــة وكــيــل النظام

راعية اإلرهاب األولى

هللا” الــلــبــنــانــي ،الــعــام الــمــاضــي ،حين

مــن الــعــقــوبــات الــقــاســيــة عــلــى إي ــران

تستهدف أهــم قــطــاعــات اقتصادها،

اإليــرانــي وأذرعـ ــه أي جماعة “حــزب

صنفت وزارة الــخــارجــيــة األميركية

إيران على أنها “الدولة األولى الراعية
لإلرهاب” في العالم ،وذلك في تقريرها
السنوي حول اإلرهاب.

األوروبي :ندين اعتداءات الحوثي على مدن سعودية

وأشــــــار الــتــقــريــر الـــــذي نــشــر مــســاء

دبي -العربية.نت

بمختلف أنواعه بما في ذلك التمويل

األرب ــع ــاء إل ــى أن إيـ ــران تــقــدم دعــمً ــا

جدد االتحاد األوروبي دعوته إلى استئناف المفاوضات برعاية األمم المتحدة

والــتــدريــب والــتــزويــد بــالــمــعــدات ،إلى

اعتداءات ميليشيات الحوثي العشوائية التي طالت مدنا في السعودية عبر

خصوصا ميليشيا حزب هللا.

كما أكد أن تلك الهجمات تتعارض مع جهود المبعوث األممي الخاص إلى

النظام اإليــرانــي على أنــه أكــبــر دولــة

السياسية .إلى ذلك ،كرر االتحاد األوروبي دعوته جميع األطراف للدخول

التقرير الــجــديــد إلــى “حملة الضغط

دعمه الكامل لجهود المبعوث األممي مارتمن غريفيثس.

األميركي دونالد ترامب على طهران

بين األطراف اليمنية .ودان المتحدث باسم االتحاد في بيان أمس الخميس

الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة ح ــول الــعــالــم،

عدة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في وقت سابق من هذا األسبوع.

وعلى الرغم من أن واشنطن تصنف

اليمن؛ مــن أجــل التوصل إلــى وقــف إلطــاق الــنــار واستئناف المفاوضات

راعية لإلرهاب منذ العام  ،1984لفت

في محادثات سياسية تحت رعاية األمــم المتحدة مشددا على مواصلة

األقصى” ،التي تمارسها إدارة الرئيس

وكــان تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن أعلن الــثــاثــاء ،اعــتــراض وتدمير

قد أثرت كثيرًا ،وأدت العقوبات على

أطلق من صنعاء باتجاه الرياض .أتى ذلك ،بعد سلسلة هجمات نفذتها تلك

 ،2019خصوصا بعد تصنيف قــوات

التحالف من اعتراضها وتدميرها.

فيلق ال ــق ــدس ،فــي أبــريــل مــن الــعــام

صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية ،مؤكدا أنه

انحسار اإلره ــاب اإليــرانــي فــي العام

الميليشيات بطائرات مفخخة ،يوم اإلثنين الماضي أيضا ،وقد تمكنت قوات

الحرس الثوري وذراعها خارج الحدود

اشتباك كردي إيراني على األراضي العراقية

طهران تهدد بقصف مقرات األكــراد بوابل من الصواريخ

أوروبـ ــا الــغــربــيــة ،وأمــيــركــا الجنوبية

أعلنتها جماعات إرهابية.

فــي السياق أيــضــا ،كشف التقرير أن
الحكومة اإليرانية كانت تنفق سابقا
أكــثــر مــن  700مــلــيــون دوالر سنويًا

لدعم الجماعات اإلرهابية ،مثل “حزب

هللا “ في لبنان ،و”حــمــاس” في غزة،
ولــكــن فــي ظــل عــقــوبــات شــديــدة في

العام  ،2019انخفضت قــدرة طهران

على تقديم الدعم بشكل كبير.

وتــطــرقــت الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة إلى

العمليات اإلرهــابــيــة الــتــي قــامــت بها

إيران في أميركا الشمالية والجنوبية،
وأوروبـ ـ ــا ،وال ــش ــرق األوس ـ ــط ،وآســيــا

وإفريقيا ،مؤكدة أن الحرس الثوري
اإليراني ووزارة المخابرات اإليرانية
كانتا وراء هذه العمليات.

إيواء عناصر القاعدة
من جهة أخــرى ،لفت التقرير إلــى أن
إيـ ــران بقيت غــيــر راغــبــة فــي تقديم
كــبــار أعــضــاء الــقــاعــدة المقيمين في

أكــــدت هــيــئــة األركـ ـ ــان الــعــامــة لــلــقــوات

عــلــى الــرغــم مــن ال ــدع ــوات الــدولــيــة من

الــكــردســتــانــي اإلي ــران ــي وقـ ــوع اشــتــبــاك

المفاوضات السياسية ،ومبادرة القاهرة،

الثوري اإليراني في منطقة تسمى “دولة
ميدان وخولسر” في مرتفعات هلجورد.

أما “الجاش” فهو لقب لدى األكراد يطلق
على المتعاونين منهم مع الحكومات التي

وسوريا.

اغتيال المعارضين
وتطرق التقرير السنوي إلى دور عمالء

النظام اإليراني في قتل المعارضين

اإليرانيين في الخارج ،قائال “كما في
السنوات الماضية ،واصلت الحكومة
اإليــرانــيــة دعــم الــمــؤامــرات اإلرهابية

لمهاجمة المعارضين اإليرانيين في
عدة دول في أوروبا”.

وف ــي الــســنــوات األخ ــي ــرة ،قــامــت كل

من هولندا ،وبلجيكا ،وألبانيا باعتقال

وطــرد مسؤولين حكوميين إيرانيين
متورطين في مؤامرات مختلفة في
أراضيهم.

يشار إلى أن التقرير ّ
سلط الضوء على

زيادة التوترات بين طهران وواشنطن
خالل العام  ،2019التي وصلت ذروتها
فــي  3يناير  ،2020عندما ُقتل قائد

فيلق الــقــدس التابع للحرس الثوري

اإليــرانــي ،قاسم سليماني ،فــي غــارة

أميركية بطائرة من دون طيار دفعت
البلدين على شفا مواجهة عسكرية.

تتضمن عمليات اغتيال وتفجيرات
وهجمات فــي أكــثــر مــن  40دول ــة ،إذ
وثقت فــي تقرير لها ،تلك العمليات
ضمن “حملة اإلرهــاب العالمية” التي
ق ــام بــهــا الــنــظــام اإلي ــران ــي وتضمنت
مــا يصل إلــى  360اغتياال مستهدفا
فــي دول أخ ــرى ،وكــذلــك التفجيرات
الجماعية التي قتلت وجرحت المئات.
ً
ووفقا لورقة الحقائق المنشورة التي
نشرت حينها ،تعتقد الواليات المتحدة
أن عمليات االغتيال هــذه قد نفذتها
ف ــي األســـــاس قـ ــوة ال ــق ــدس الــتــابــعــة
للحرس الــثــوري ووزارة المخابرات،
ولكن ً
أيضا عبر أطراف ثالثة ووكالء
مثل ميليشيات “حزب هللا” اللبناني.
إلى ذلك ذكرت أن من بين أشهر تلك
الــهــجــمــات اغــتــيــال زعــيــم الــمــعــارضــة
الــكــرديــة اإليــرانــيــة صــادق شرفكندي
و 3آخرين في مطعم “ميكونوس” في
برلين في العام  1992وتفجير مبنى
“آميا” اليهودي في بوينس آيرس العام
 ،1994هي الحاالت التاريخية األكثر
شهرة العمليات اإليرانية في الخارج.

الجيش الليبي التخلي عنها أو االنسحاب

البرية اإليرانية بقصف مقرات األكــراد

مــع مــجــمــوعــة مــن “ال ــج ــاش” والــحــرس

األمــوال والمقاتلين إلــى جنوب آسيا

أكثر من  360عملية إرهابية دولية،

مدينة سرت االستراتيجية ،التي يرفض

إقليم كــردســتــان ،فيما هــدد قائد القوة

اإليراني (حدكا) اشتبكت يوم األربعاء،

على األقــل ،وتمكين القاعدة من نقل

النظام اإليراني منذ توليه السلطة في

أمــس الخميس ،تمسكها بالتقدم نحو

منطقة تقع على األراضي العراقية ضمن

ل ــل ــح ــزب ال ــدي ــم ــق ــراط ــي الــكــردســتــانــي

النقل عبر أراضيها منذ الــعــام 2009

أكــدت فــي مايو الماضي على تــورط

أكــدت حكومة الــوفــاق فــي تصريحات،

(الــبــيــشــمــركــة) وال ــح ــرس الـ ــثـ ــوري ،في

الخميس ،أن قــوات البيشمركة التابعة

خــط م ــرور رئيسي لتيسير عمليات

وكانت وزارة الخارجية األميركية قد

أجــل وقــف النار في ليبيا ،والــعــودة إلى

بــيــن الــقــوات المسلحة الــتــابــعــة للحزب

وجــاء في بيان صــدر عن الهيئة ،أمس

وسمحت لقادة تنظيم القاعدة بإنشاء

“الوفاق” تتمســك بسرت رغم الدعوات الدولية لوقف النار

دبي ـ وكاالت

بوابل من الصواريخ.

األعضاء المحتجزين لديها.

دولية

تركيا تشترط انسحاب حفتر للهدنة في ليبيا
عواصم ـ وكاالت

الــعــســكــريــة ف ــي ال ــح ــزب الــديــمــقــراطــي

البالد للعدالة ،ورفضت تحديد هوية

أكثر من  360عملية إرهابية

الحزب الديمقراطي الكردستاني يقاتل من أجل إقامة نظام فدرالي

منها .فــي حين كــررت أنــقــرة اشتراطها

انسحاب الجيش بقيادة خليفة حفتر

يعارضونها ،خصوصا المسلحين الذين

 3607أمــتــار ف ــوق ســطــح الــبــحــر ،وهــو

من سرت والجفرة من أجل التوصل إلى

الحدودي بين تركيا والعراق وإيران.

ومتحدثا باسم حكومة الوفاق المدعومة

إال أن البيان لم يحدد إحداثيات المكان
الـ ــذي وقــعــت فــيــه االشــتــبــاكــات تــمــامـ ًـا،

يجاور كردستان إيــران ،ويجتاز المثلث

وقف إلطالق النار.

والـ ــثـ ــاثـ ــاء ،هـ ــدد ق ــائ ــد ال ــق ــوة الــبــريــة

من أنقرة ،قال المتحدث باسم الرئاسة

بأنه يقع جبل “هلجورد” على األراضــي

الــديــمــوقــراطــي الــكــردســتــانــي اإليــرانــي

سـ ـ ــي.إن.إن ت ــرك :إن “حــكــومــة الــوفــاق

معاقلها “بوابل من الصواريخ” على حد

سرت والجفرة للتوصل لوقف للنار”.

يرفعون السالح ضد أبناء منطقتهم.

لكن مــن خــال مراجعة الخرائط يظهر

العراقية.

ويعد جبل هلجورد ثاني أعلى جبل في

العراق بعد جبل شيخا ،حيث تبلغ قمته

للحرس الــثــوري محمد بــاكــبــور الحزب

التركية ابراهيك كالين ،في مقابلة مع”

وسائر األحزاب الكردية اإليرانية بقصف

الليبية تطالب بانسحاب قوات حفتر من

وصفه.

من جهتها ،أعربت وزارة الدفاع التابعة

حكومة أردوغان تتحدث باسم حكومة السراج في األزمة الليبية

لــحــكــومــة ال ــوف ــاق عــن عــزمــهــا مــواصــلــة

التقدم نحو مدينة ســرت ،رغــم تحذير

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

مــن أن هــذه المدينة تمثل خطا أحمر

بالنسبة لبالده .وقال وكيل وزارة الدفاع
صــاح الــديــن الــنــمــروش ،فــي مقابلة مع

وكالة “األناضول” التركية أمس الخميس
“ليست هــنــاك أي خــطــوط حــمــراء أمــام

تقدم قواتنا نحو سرت”.

وأش ــار إلــى أن هــدف الــوفــاق يكمن في
دح ــر ق ــوات “الــجــيــش الــوطــنــي الليبي”
وبــســط سيطرتها عــلــى كــامــل المدينة

الواقعة على بعد  450كيلومترا شرقي
العاصمة طــرابــلــس ،التي تعتبر منطقة
استراتيجية.

إلى ذلك ،جدد رفض طرابلس التفاوض
مع حفتر ،محمالً الجيش مسؤولية فشل

المفاوضات السابقة.

قيس سعيد :سلطة طرابلس ال يمكن أن تستمر

األدوية األوروبية“ :رمديسيفير” لعالج “كورونا”

ميشال عون يحذر من الحرب األهلية

باريس ـ وكاالت

أمستردام ـ رويترز

بيروت  -رويترز

قـ ــال الــرئــيــس الــتــونــســي قيس

يسمح بتنظيم السلطات العامة،

أوص ــت وكــالــة األدويـــة األوروبــيــة،

وبريطانيا واليابان .وأجريت حتى

فــي وقــت تمر الــبــاد بــواحــدة من

دارت رحاها بين  1975و.1990

ال ــع ــاص ــم ــة ال ــل ــي ــب ــي ــة ط ــراب ــل ــس

الليبيين”.

مشروط” لعقار رمديسيفير المضاد

استخدام “رمديسيفير” في عالج

تــاريــخــهــا ،ح ــذر الــرئــيــس اللبناني

اللبنانية بنسبة  % 75منذ أكتوبر

ســعــيــد إن الــســلــطــة الــقــائــمــة في

“مــؤقــتــة” ،وال يمكن أن تستمر،

داعيا إلى صياغة دستور جديد
في ليبيا.

ثم إعداد دستور جديد يقبله كل

واستطرد “لكنني أصر على نقطة
واحــــــدة :تــونــس ل ــن تــقــبــل أب ــدا

تقسيم ليبيا”.

وفي حوار مع صحيفة “لوموند”

وتــابــع “لــقــد دفــعــت تــونــس ثمنا

الليبية تهم الليبيين ،لكن حصلت

ماليا وأمنيا وحتى داخل طبقتها

الفرنسية ،قال سعيد إن “المشكلة
تدخالت أجنبية جعلت من هذه

األزمة دولية”.

باهظا لهذه الحرب التي ال تنتهي:

السياسية ،كما لــو أن المشكلة
الليبية كانت تونسية  -تونسية،

وأض ــاف أن “السلطة الموجودة

فــقــد دعـــم الــبــعــض الــمــخــيــم في

يمكن أن تستمر”.

الــغــرب” وأضــــاف“ :هـــذا األمـــر ال

في طرابلس حاليا ،مؤقتة ،وال
وأوضـ ــح الــرئــيــس الــتــونــســي أنــه
اقــتــرح ع ــددا مــن الــحــلــول ،من
بينها “عقد لقاء بين جميع

ممثلي القبائل؛ بهدف

صياغة دستور مؤقت

الــــشــــرق ،وال ــب ــع ــض اآلخــــــر فــي

يساهم سوى في تفاقم الوضع.
الــمــطــلــوب هــو تنسيق مــواقــف
الــجــزائــر وتــونــس لمساعدة
الليبيين على الوصول إلى
حل”.

أمس الخميس ،السماح بـ “تسويق
للفيروسات في االتحاد األوروبــي

لمعالجة المصابين بفيروس كورونا
الــمــســتــجــد .وف ــي بــيــان لــهــا ،قالت

الوكالة التي يوجد مقرها في الهاي
إن “رمديسيفير هو أول دواء ضد
“كــوفــيــد  ”19 -يــوصــى بــالــســمــاح

باستعماله في االتحاد األوروبي”.

وأش ــارت ،فــي البيان ،إلــى أن هذه

التوصية يجب أن تحظى بموافقة

المفوضية األوروبية.

اآلن تــجــربــتــان إكلينيكيتان على
الــمــرضــى الــمــصــابــيــن بــالــفــيــروس،
وكــانــت نتائج كــاً منهما إيجابية،
مـ ــا أســـهـــم فـ ــي ســـرعـــة الــتــعــافــي

للمرضى المصابين بفيروس كورونا
الــمــســتــجــد ،ع ــل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن

الفعالية الكاملة والسالمة الخاصة
بــالــعــاج ال تــــزال قــيــد الــتــحــقــيــق.

وكانت “غيلياد ساينسز” قد بدأت
اخــتــبــار هــذا الــعــقــار ،بعد أن أظهر

نجاحا في مواجهة النسخة السابقة

و”رمديسيفير” ،دواء ابتكرته شركة

م ــن ف ــي ــروس كـ ــورونـ ــا الــمــعــروفــة

على ترخيص استخدام الــطــوارئ

ســـــارس .وذكـــــرت أي ــض ــا أن هــذا

“غيلياد ساينسز” العالمية ،وحصل
ل ـ ــع ـ ــاج م ـ ــرض ـ ــى فـ ــيـ ــروس
كــــــــورونــــــــا ال ــم ــس ــت ــج ــد

بــمــســتــشــفــيــات أمــيــركــا

بمتالزمة الشرق األوسط ،وفيروس
الــعــقــار اســتــخــدم ف ــي ح ــاالت
الطوارئ إبان تفشي فيروس
إيبوال في إفريقيا.

أسـ ــوأ األزمـــــات االقــتــصــاديــة في

مــيــشــال ع ـ ــون ،أمـ ــس الــخــمــيــس،

من “أجــواء الحرب األهلية” التي
ظهرت خــال اضطرابات اندلعت
في اآلونــة األخــيــرة ،كما حــذر مما

وصفها بــمــحــاوالت إلثـــارة التوتر
الطائفي.

وكان عون يتحدث أثناء اجتماع
قـــــال “إنـــــــه ت ــم ــت ال ـ ــدع ـ ــوة إلــيــه

لحماية السلم األهلي ،لكن قاطعه
مـ ــعـ ــارضـ ــون مــــن بــيــنــهــم رئــيــس

الحكومة السابق سعد الحريري،
ورؤسـ ــاء وزراء ســابــقــون آخــرون

قالوا إنه إهدار للوقت”.

وتعتبر األزمـ ــة أكــبــر تهديد
السـ ــتـ ــقـ ــرار ل ــب ــن ــان مــنــذ

ال ــح ــرب األهــلــيــة الــتــي

وأدى انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــلــيــرة

إلــى ارتــفــاع كبير في األســعــار كما
وجــد أصحاب المدخرات أنفسهم

عاجزين عن السحب من ودائعهم.

إلــى ذل ــك ،كــانــت تصريحات عون

تشير في جانب منها إلى مواجهات
دارت في بيروت هذا الشهر ونكأت

شقاقات طائفية قديمة.

وقــال “لقد المسنا أج ــواء الحرب
ُ
األهــلــيــة بــشــكــل مــقــلــق ،وأطــلــقــت
بــشــكــل مــشــبــوه تــحــركــات مشبعة

بالنعرات الطائفية والمذهبية”.

يــذكــر أن ــه بــمــوجــب نــظــام تقسيم
السلطة الطائفي في لبنان ،يتعين
أن يــكــون الــرئــيــس مــارونـ ًـيــا
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء ســنـ ًـيــا
شيعيا.
ورئيس البرلمان
ً

إلغاء خليجية

يسري :ال أملك عقدين ...و “االتحاد” :سنأخذ حقنا

األندية

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

بعــد توقيعــه عقــدا غيــر مــؤرخ مــع نــادي الديــر

ق ــرّ رت اللجنة التنظيمية الخليجية

لكرة السلة إلغاء البطولة الخليجية

األربعين لكرة السلة والمقرر إقامتها
في العاصمة القطرية الــدوحــة ،على

علي مجيد

علـــى خلفيـــة الموضـــوع الـــذي نشـــره
“البالد سبورت” يوم أمس بعنوان “هل
وقع الدير ويسري في الفخ؟” ،تواصل
المـــدرب يســـري مـــع القســـم الرياضي

المقبلة يتقدم فيه بشـــكوى رسمية مع

لــاتــحــادات بسبب األوض ــاع الحالية

يســـتند لبنـــد التحكيـــم ما بيـــن النادي

موســـم واحـــد ،وأن تعاقـــده مـــع الدير

انتظارا لروزنامة اتحاد اليد.

خطاب التحاد اللعبة في األيام القليلة

التنظيمية الخليجية فــي خطاباتها

المـــدرب ،وأن النـــادي بصـــدد إرســـال

هذا اإللغاء وبحسب ما ذكرته اللجنة

والمـــدرب ،وبمـــا أن األخيـــر قـــد أخلى
بالعقـــد ،فـــإن النـــادي يطالـــب بتفعيـــل

المدرب يسري جواد

ً
موضحا
التحكيم للبت في الموضوع.

التفـــاوض مع األندية الراغبة في إبرام

فعليا ألخذ
أن نادي االتحـــاد قد تحرك
ً

(الدير واالتحاد) أنه في حال هناك قرار

أشـــهر ،ورغم ذلـــك أنا لـــم أتفاوض مع

االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليـــد اتجـــاه

نفسه ،سيكون مع فريقه االتحاد حتى

مع نـــادي االتحاد احترامـــا لهذا الكيان

وأكد يســـري أن “القانون الدولي يجيز

وأكد مصدر موثوق لـ “البالد ســـبورت”

وبين يسري أن هناك علما من الطرفين

عقـــود للموســـم الجديـــد عنـــد تبقي 4

الســـتكمال الموســـم الجـــاري بالفريـــق

أي نـــادٍ إال بعـــد أن تم عمـــل المخالصة

انتهاء الموسم .2020 - 2019

الكبير وعالقتي به إدارة والعبين”.

موقف يســـتعيد به حقـــه القانوني عبر

المدرب يسري جواد.

وقـــال المصدر إن نادي االتحاد قد قام
بالتواصـــل مع المعنييـــن باتحاد اللعبة

لالستفسار عن اآللية التي يستطيع بها

مـــا يعنـــي أن المـــدرب يســـري ال يـــزال

على ذمـــة االتحاد ،ومن هـــذا المنطلق
سيســـعى النادي فـــي موقفـــه للحفاظ

على حقوقه.

المطلـــوب لرئاســـة وعضويـــة مجلـــس
اإلدارة ،وســـوف يتـــم تزكيتهـــم فـــي

بعـــد إلغـــاق بـــاب الترشـــح للرئاســـة

االجتمـــاع القـــادم للجمعيـــة العمومية

والعضويـــة يـــوم الخميـــس  25يونيـــو

بعـــد اســـتكمال جميـــع اإلجـــراءات

 ،2020ليواصـــل مســـيرة العطـــاء فـــي

المتبعـــة لـــدى إدارة الرقابـــة والتدقيق

خدمة “ شـــيخ األنديـــة الخليجية” لـ 4

بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

ســـنوات مقبلة .وكان الشـــيخ أحمد بن

هـــذا وقد أجريـــت االنتخابات بحضور

علي آل خليفة قد ترأس نادي المحرق

إدارة النـــادي بالتزكيـــة ،هـــم :الشـــيخ
راشـــد بـــن عبدالرحمـــن بـــن محمـــد آل

خليفـــة ،غـــازي عبـــدهللا أحمـــد نـــاس،
محمـــد بـــن محمـــد راشـــد بـــن دينـــة،

ممثل وزارة شـــؤون الشباب والرياضة

الشيخ أحمد بن علي

عبدالرحمن جمعة ســـالم بالل ،الشـــيخ

طـــال عارف إبراهيم العريفي ،حســـن

علي العيناتي

alaynati82@gmail.com

تقنية معطلة والرئيس في سبات عميق!

وبذلـــك يكون قد تقدم للترشـــح العدد

خليفة رئاســـة نادي المحـــرق بالتزكية،

Sports@albiladpress.com
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ألغي،
عقـــده المبرم بينهما قد انتهى أو
ّ

حسن علي

حســـم الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي آل

الجمعة  26يونيو  4 - 2020ذو القعدة  - 1441العدد 4273

مالية ،ولكن هذه المخالصة ال تعني أن

تـــزكـــيـــة مــجــلــس اإلدارة لـــــ  4ســــنــــوات مــقــبــلــة

وفـــاز المرشـــحون بعضويـــة مجلـــس

فيروس كورونا.

أن نـــادي االتحـــاد قـــد أجـــرى مخالصة

رئيسا للمحرق
أحمد بن علي
ً

ألول مرة في العام .1989

التي تمر بها المنطقة بسبب انتشار

إليهـــا .وبيـــن المصدر أن نـــادي االتحاد

الوطنـــي إلى أنـــه ال يملـــك عقدين في

 2021 - 2020ولـــم يتـــم كتابة التاريخ

اســـتعادة حقه القانوني حيال تصرف

الدورة في العام القادم  ،2021ويأتي

وجـــود بعـــض اإلفـــادات التـــي يســـتند

لتوضيـــح األمـــر ،إذ أشـــار المـــدرب

لموســـمين بدءا من الموســـم الرياضي

أن تحتفظ قطر بأحقية استضافة

صديـــق أحمـــد مطـــر ،وذلـــك تمهيـــ ًدا

الجتمـــاع العـــادي للجمعيـــة العموميـــة

عبدالرحمـــن بن ناصر بـــن عبدالرحمن

ريـــاض عطيـــة هللا الزيانـــي ،نـــواف

آل خليفـــة ،عصـــام محمـــد أحمد مطر،

حســـين ســـلطان الغانـــم وعبدالناصـــر

بالتنســـيق مـــع إدارة الرقابة والتدقيق

إبراهيـــم عبـــدهللا يوســـف آل الشـــيخ،

أحمد عبدهللا الريس.

بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

جدل الليغا اإلسبانية
الجميــع كان يعتقــد ويؤمــن إلــى حــد كبير أن تقنيــة الحكم
المساعد والمعروفة بالـ ( )VARجاءت لتحقق العدالة وترفع
الظلم في مباريات كرة القدم بعد كثرة األخطاء التحكيمية
الســابقة ،بيــد أنــه وعلى ما يبــدو أن هذا االعتقــاد لن يكون
ســاريا فــي الليغا اإلســبانية علــى وجه التحديــد في الوقت
الراهن!
فمــا حــدث فــي مبــاراة ريــال مدريــد وريال سوســيداد وما
صاحبهــا مــن قــرارات تحكيميــة أثــارت الجــدل الكبيــر مــا
هــي إال مثــال صريــح على صحة أن تقنيــة ال VARلن تغير
مــن واقــع الليغا الســابق ،والــذي كان مميزا بكثــرة األخطاء
التحكيمية الجدلية ،فحكم المباراة قد احتسب ركلة جزاء
ليســت صحيحــة لريال مدريــد وألغى هدفــا صحيحا لريال
سوســيداد ممــا تســببت هــذه القــرارات الخاطئــة فــي منــح
ريــال مدريــد ثــاث نقاط مهمة جدا قد تلعــب دورا مفصليا
في صراع المنافسة على لقب الليغا!

للنـــادي ،الـــذي ســـيتم تحديـــد موعـــده

ضياع يوفنتوس
اتفــق كل مــن المهاجــم اإليطالــي الســابق لــوكا تونــي

والمايســترو بيرلــو أن يوفنتــوس ومنــذ ان اســتلم ســاري

ســار يؤجــل االنضمـــام التحـــاد الكـــرة
بســبب الكلفة المالية وعدم التأثيــر على كرة الطاولة

إن ناديـــه يتطلـــع لالنضمـــام إلـــى عضويـــة
االتحـــاد البحرينـــي لكرة القدم باالنتســـاب،
لكنـــه لم يتقدم بطلب رســـمي على غرار كال
مـــن أندية عالي وبوري وأم الحصم واتحاد
الريـــف .وأوضـــح عباس لـ “البالد ســـبورت”
أن ســـار من المحتمل أن يشارك في الدوري
المفتوح الذي تم اإلعالن عنه .وأرجع سبب
عـــدم تقدم ســـار بطلـــب االنضمام الرســـمي
التحـــاد الكـــرة إلـــى دراســـة الجـــدوى التـــي

من قوته!

ال يكاد يوجد مشجع أو متابع حقيقي لمباريات يوفنتوس

فــي كافــة اقطــار الكــرة االرضيــة ال يعتقــد بصحة مــا ادعاه

تونــي وبيرلــو حــول ســوء إدارة ســاري للفريــق إال رئيــس

النادي انيلي الذي مازال مقتنعا بما قدمه ساري بل ،ومازال
يمنحــه الفرصــة تلــو األخــرى رغــم أن كل المؤشــرات تدعو

إلى عدم قدرة ســاري على تغيير شــكل الفريق في المرحلة

حسن علي

قـــال رئيس نـــادي ســـار عبـــاس عبدالوهاب

زمــام األمــور الفنيــة ال يلعــب بهويــة واضحة ،وفقــد الكثير

القادمة!

بالتزامات لعبة كرة القدم بالشكل المطلوب

مــا يثيــر االســتغراب أكثــر أن انيلي لديه هــدف واضح منذ

من الناحية المادية.

ســنوات ،وهــو تحقيــق يوفنتوس لدوري أبطــال أوروبا بأي

وأوضـــح عبدالوهـــاب “تأســـيس كـــرة القدم

ثمن كان ،بينما المنطق يقول إن البيانكونيري ،وبهذا األداء

فـــي النـــادي بحاجة إلى طاقـــم فني وإداري
وشـــبكة مواصـــات ال تقـــل عـــن  4حافالت
عالوة على المصروفـــات والتكاليف المالية
األخـــرى للتجهيزات والرواتب واســـتقطاب
المحترفيـــن والتعاقـــدات و..إلـــخ والتـــي
تقـــارب تكلفتهـــا حوالي  60ألـــف دينار على
أقـــل تقدير ،واتضح منها عـــدم قدرتنا على

أعدتهـــا لجنـــة منبثقـــة مـــن مجلـــس اإلدارة

حاليـــا ،ويجب أن يكـــون الهدف
المشـــاركة
ًّ

والتي كشـــفت عن عدم قدرة النادي للوفاء

مـــن المشـــاركة المنافســـة وإبـــراز الطاقـــات

الباهــت الــذي يقدمــه مع ســاري لن يســتطيع الذهــاب بعيدا

عباس عبدالوهاب

والمواهـــب وليـــس مـــن أجـــل المشـــاركة

واإليجابيات.

فقط .”...وأكد أن قرية ســـار تعج بالمواهب

وذكر عباس أن ضم نشـــاط كرة القدم ربما

الكرويـــة وهنـــاك رغبـــة كبيـــرة مـــن قبـــل
شـــباب المنطقة بالمشـــاركة في نشـــاط كرة
القـــدم ولكن مجلـــس اإلدارة ارتـــأى التريث
واالنتظـــار لحيـــن اكتمـــال تجربـــة باقـــي
األنديـــة األربعـــة والتعـــرف على الســـلبيات

حتــى لــو تجــاوز عقبــة ليــون التــي كانت مــن المفتــرض أن

تكون في المتناول!

علمــا أن يوفنتــوس خســر لقبين حتى اآلن مع ســاري وبات

يؤثـــر علـــى لعبة كـــرة الطاولة والتـــي تعتبر

مهــددا بتوديــع دوري األبطــال .وال أحد يعلــم حتى اللحظة

ســـار والتي حصدت العديد مـــن اإلنجازات

منه اإلفادة!

من األلعاب الرئيســـية والشعبية في منطقة
المحليـــة والخليجية والعربية لكرة الطاولة

ســبب تمســك انيلــي بــه ،وإن كان هنــاك من يعــرف ،فنرجو

البحرينية.

عبداهلل يوسف أول خليجي يفوز بدوري أوروبي
حسن علي

دون العـــب منتخبنـــا الوطنـــي لكرة

القـــدم المحتـــرف في نادي ســـافيا
براغ التشـــيكي اســـمه في ســـجالت

التاريـــخ كأول العـــب خليجي يفوز
ببطولـــة دوري مـــع فريـــق أوروبـــي

بعد تتويج سالفيا
براغ بالدوري
التشيكي وتأهله
لدوري األبطال

(الـــدوري الممتـــاز) بعدمـــا فـــاز ناديه
ســـافيا بـــراغ ببطولـــة الـــدوري

التشـــيكي اثـــر فـــوزه األربعـــاء 25

يونيـــو  2010على فريـــق فيكتوريا
بلزن بهدف وحيد.

وبهـــذا الفـــوز رفـــع ســـافيا بـــراغ

التشـــيكي رصيده إلى  75نقطة في

الترتيـــب العام متفوقا على مطارده

“فيكتوريا بلزن” الوصيف  66نقطة،

كما ضمن الفريق المشاركة بالنسخة
المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا اإلنجاز الجديد سجل عبدهللا
يوســـف اســـمه فـــي التاريـــخ للمـــرة
الثانيـــة بعدمـــا احتـــرف مـــع النـــادي

التشـــيكي وخاض النســـخة الحالية
لـــدوري أبطـــال أوروبـــا وأصبح أول

العـــب خليجـــي يشـــارك فـــي هـــذه
البطولة القارية.
وفـــي تصريـــح خـــاص لــــ “البـــاد
ســـبورت” عبـــر الالعـــب عبـــدهللا
يوســـف عـــن ســـعادته الكبيـــر بهـــذا

عبدالله يوسف حامال قميص سالفيا براغ التشيكي

اإلنجاز الـــذي اعتبره انجاز للبحرين
وليس له شـــخصيا ،مضيفـــا “ نحمد
هللا علـــى اإلنجـــاز الـــذي حققنـــاه
فـــي هـــذا الموســـم حيث فزنـــا على
صاحـــب المركـــز الثاني الـــذي كانت
تفصلنا عنـــه  6نقاط واآلن اصبحت
 9نقـــاط مع تبقي ثالث جوالت على
انتهـــاء الـــدوري ولكـــن بحكـــم فرق
المواجهـــات فإننـــا حســـمنا اللقـــب

الفريق ِ
ضمن
المشاركة في
دوري أبطال أوروبا

يوسف لـ “^
سبورت” :اإلنجاز
يسجل باسم البحرين

عبدالله يوسف في إحدى المباريات بدوري األبطال األوروبي (ارشيفية)

خليجـــي ينـــال هـــذا اإلنجـــاز ،فأنـــا

المحتمل أن يتأهل الفريق مباشـــرة

أتطلع دائما لألفضل واألهم تشريف

لـــدوري المجموعـــات أو أن يخوض

بلدي مملكة البحرين .”..

مبـــاراة ملحـــق وفي حال الخســـارة

لصالحنا.”..

الفـــوز ،أجـــاب “ إنه شـــعور ورائع أن

وذكـــر يوســـف أن الصـــورة غيـــر
ً
حاليـــا بخصـــوص التأهـــل
واضحـــة

يلعـــب فـــي الـــدوري األوروبـــي ،إذ
أن ذلـــك يعتمـــد على نظـــام االتحاد

ولدى سؤالنا عن شعوره بعد تحقيق

تحقـــق اللقـــب وأن تكون أول العب

لـــدوري أبطـــال أوروبـــا حيـــث مـــن

األوروبي لكرة القدم.

الدوسري :لدي مسلسل تلفزيوني عن مشوار المطربين الشعبيين

صرحت النجمة
تارا عماد في

إحدى المقابالت
بأنها تفكر

جيــل اليــوم أثبــت شــغفه واهتمامــه بتــراث الوطــن

في مشروع
خاص بها،

لكنه سيكون
فنيا عبارة

أسامة الماجد

عن شركة

اســتطاع الفنــان والباحــث إبراهيــم راشــد الدوســري عبر إصداراتــه المتعــددة أن يكون

إنتاج تقوم

معبــرا فصيحــا وصريحــا وأصيــا عن التراث الشــعبي البحريني وأصالتــه ،حيث يعد من

من خاللها

أغزر الكتاب والفنانين الذي وثقوا للغناء الشعبي ورواده ،عبر سلسلة كتب تقدم للقارئ

باإلنتاج

إضــاءات ومعلومــات عــن عمــق ذاكرة األغنيــة البحرينيــة“ .البالد” التقت الفنــان الباحث

للفنانين

الشباب.

إبراهيم راشد الدوسري في هذا اللقاء:

»»
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حدثنا عن مشروعك وهو المسلسل

البحريـــن ،وقـــد كتبـــت المسلســـل قبل

في البحرين؟

ولكـــن حتـــى اآلن لم يتخـــذ القرار في

الدرامي التراثي عن رواد الطرب

عـــدة ســـنوات وقدمتـــه للتلفزيـــون،

المسلســـل يشـــتمل علـــى  30حلقـــة

إنتاجـــه مـــن قبـــل تلفزيـــون البحريـــن،

إبراهيم الدوسري

مشوار العديد من المطربين الشعبيين

العناية واالهتمام من قبل وزير شؤون

الشـــعبيين منهـــم ،واجهتنـــي مشـــكلة

يوســـف فونـــي ،والمطرب علـــي خالد،

فـــي عهـــده توجيهاتـــه ببنـــاء القريـــة

والفنـــان جاســـم العمـــران ،والفنانـــة

التراثـــي المهـــم النور لتصويـــر حلقاته

الشـــعبية فاطمـــة لخضـــاري ،والفنانـــة

المقبل.

دراميـــة تراثيـــة تســـلط الضـــوء علـــى

ولكن أرجو من هللا أن يجد المسلســـل

والفنانـــات الشـــعبيات مثـــل ،المطـــرب

اإلعالم علي الرميحي الذي تجســـدت

والمطـــرب محمـــد عيســـى عاليـــة،

التراثيـــة المميـــزة ليرى هذا المسلســـل

الشعبية خميسة بنت ريحان ،والفنانة

الثالثيـــن في جنباتها لموســـم رمضان

الشـــعبية طيبـــة الفيـــروز ،وغيرهـــم

وإســـهاماتهم في نشـــر تراث البحرين

الغنائي وظروفهم االجتماعية.

وتـــدور أحداث المسلســـل منـــذ أواخر

“نتفليكس” تطلق روائع األفالم
الكالسيكية والمعاصرة

عقـــد العشـــرينات حتـــى منتصـــف

عقـــد الســـتينات ،حيـــث يرصـــد

المسلســـل التطـــورات الحضاريـــة في

»»

كيف ترى اهتمام جيل اليوم بتراثنا

الشعبي الغني؟

لقـــد أثبـــت جيـــل اليـــوم مـــن الشـــباب

وحتـــى األطفـــال شـــغفهم واهتمامهم
بتـــراث وطنهـــم البحريـــن مـــن خـــال

متابعتهـــم واهتمامهـــم لمـــا تعرضـــه

قنـــاة “البحريـــن لول “التي تعـــد إنجازا
متميـــزا لـــوزارة شـــؤون االعالم

عدم وجـــود المصادر من كتب تحتوي
على ســـير المطربين ،فلم يوجد ســـوى
لقـــاءات متفرقـــة للمطربيـــن في بعض

الجرائـــد والمجالت البحرينية القديمة

أمـــا مـــن توفاهـــم هللا ،فاســـتقيت

من قبـــل الجهـــات الرســـمية واألهلية،

بتســـجيل لقـــاءت للمطربيـــن األحياء.
المعلومات حول سيرهم من عائالتهم

فاإلصـــدارات مـــن الكتـــب المتعلقـــة

علـــى هذا المنـــوال حتى أنجـــزت عدة

المحافظـــة علـــى هويـــة البحريـــن في

الشـــعبيين واســـتكملت المشـــروع

العزيـــزان فـــي كتابهـــم الجديـــد حـــول

البحرينيـــة مـــن العـــام .)2011 1895-

قدمتـــه ســـابقا فـــي كتابـــي ،خصوصـــا

فهـــي تكاليـــف الطباعة ،حيـــث العديد

وأســـماء العائالت التـــي قطنت البديع

وأصدقائهـــم المقربيـــن واســـتمررت

بتـــراث وتاريـــخ البحريـــن هدفهـــا

كتب حول سير المطربين البحرينيين

كافـــة المجـــاالت ،وما قام بـــه األخوان

بكتابـــي الموســـوعة (ذاكـــرة األغنيـــة

تاريـــخ البديـــع يعـــد إضافـــة مهمـــة لما

أمـــا أهـــم التحديـــات التـــي واجهتهـــا،

مـــا يتعلـــق بالمعلومـــات التاريخيـــة

كافة المجاالت الفنية والثقافية

يوســـف شاهين ،ويســـري نصر هللا ،ونادين لبكي ،ومصطفى العقاد،

»»

» »وقالت نهى الطيب رئيسة االستحواذ وترخيص المحتوى لمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى نتفليكس في بيان لها:
“نريد لعدد أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم أن يشاهدوا أفالما
رائعة وأن تتاح لهم الفرصة لرؤية أعمال تعكس حياتهم على الشاشة،
كما نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان ،وأن تصل
إلى كل مكان وأن تنال إعجاب المشاهدين أينما كانوا“.

رحلتك الطويلة مع تدوين سير

جديـــدان األول“ :البحريـــن فـــي زمـــن

منذ بـــدأت رحلتي مـــع البحث

الغناء الشـــعبي النسائي في البحرين”،

البحرينييـــن وخاصـــة

ســـوف يصدر لي كتـــاب جديد بعنوان

الكالسيكية والمعاصرة ،بما في ذلك أعمال مخرجين بارزين أمثال
وآن ماري جاسر ،وليلى المراكشي ،وكثيرون غيرهم.

ما أكثر األخطاء التاريخية

خطورة وشيوعا وجدتها في
المطربين؟

والتنقيب حول سير المطربين

اعتزال إنجي

انضــم الفنان بيومي فؤاد لفريق عمــل فيلم “مش أنا”؛
للمشاركة كضيف شــرف في أحداث العمل ،الذي يقوم
ببطولته النجم تامر حســني .ويصــور بيومي دوره في
مطلــع الشــهر المقبل ،إذ يشــارك المشــاهد مع تامر
حســني وسوســن بدر .ويعــود فريق العمل الســتئناف
تصوير الفيلم في األيام المقبلة ،حسب تصريحات مخرجة
الفيلم سارة وفيق ،إذ تم تصوير ما يقرب من  % 40من أحداثه،
الــذي يعد مختلفً ا عما قدمــه تامر من قبل ،خصوصا أن تامر هو صاحب فكرة
الفيلم والسيناريو والحوار.

بموقع “فيسبوك” .وكتبت “بعد تفكير طويل أوي قررت

اعتــزال مهنة التمثيــل قالو عليا موهوبة بس لألســف

الموهبة وحدها ال تكفي ،مع أني ضاع عمري فيه ســنين

دراســة بكالوريــوس تمثيــل وإخــراج وبعدهــا دبلوم في

اإلخراج غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطه”.

يذكــر أن آخــر أعمال إنجي كان مسلســل “كلبش  ،”2من بطولــة النجم أمير

كرارة ،روجينا ،محمود البزاوى ،هالة فاخر وأحمد حسني.

من كتبي قمت بطباعتها على حسابي
الخاص.

»»

مشاريعك الحالية ؟

فـــي العـــام الماضـــي صـــدر لـــي كتابان

جمال عبدالناصر” ،والثاني“ :من أعالم
وفـــي هذا العـــام أو بداية العـــام القادم

منـــذ تأسيســـها ،حيث اشـــتمل الكتاب

علـــى معلومات مهمة في هذا الجانب.
وأتمنـــى أن يـــزداد اهتمـــام الكتـــاب

المهتميـــن بكتابـــة تاريخ وتـــراث مدن
وقـــرى البحريـــن ،والجميـــل أن عـــددا

من اإلصـــدارات الخاصة ببعض المدن

والقرى انتشرت في السنوات األخيرة
وهـــذا دليل على وعي كتـــاب البحرين

بأهمية مثل هذه اإلصدارات.

والد أصالة

“مش أنا”

أعلنت الفنانة إنجي خطاب اعتزال التمثيل ،عبر حسابها

مدن وقرى البحرين؟

جهـــاز التســـجيل الخـــاص بـــي وقمـــت

المجموعـــة الجديـــدة تضم  44فيلما عربيا تمـــزج بين روائع األفالم

والدرامية والرياضية.

إلى إصدارات مماثلة توثق تاريخ

يســـتحق العنايـــة واالهتمـــام والدعـــم

جدولها الحالي والقادم بعد زيادة الطلب عليها ،وحالة الجلوس في

البيت طبعا بسبب الفايروس وإغالق السينماءات!

آخر عن البديع ،إال ترى أننا في حاجة

تـــراث وتاريـــخ وطننا العزيـــز البحرين

بـــه أرشـــيف تلفزيـــون البحرين

مـــن مـــواد تراثيـــة أصيلـــة في

واألستاذ عبداللطيف المداوي كتابا

فـــي بدايـــة الثمانينـــات أن اســـتخدم

مجـــددا علـــى منصاتهـــا ،وهذا مـــا فعلتـــه نتفلكس مؤخـــرا وإعالنها

عرض عدد من أهم األفالم الكالســـيكية العربية ألكبر األســـماء في

بعد كتابك “البديع حبيبة الشمس”

أصدر الباحثان الشاعر خليفة اللحدان

أكثـــر مـــن المعلومـــات ،فقـــررت حينها

لمطالـــب الجمهـــور البحرينـــي

والخليجي لمشـــاهدة ما يزخر

»»

والتلفزيـــون ،وكان يغلـــب عليها الغناء

وسط حالة اإلغالق التي تعيشـــها االستديوهات العالمية والعربية،

اتجهـــت بعـــض المنصـــات إلى األفـــام القديمـــة الناجحـــة وعرضها

 ..شهادات وإنجازات”.

وكذلـــك فـــي أرشـــيف إذاعـــة البحرين

بتوجيهـــات ســـديدة مـــن وزير

شـــؤون اإلعـــام ،وتلبيتـــه

“تاريخ نادي البديع الرياضي والثقافي

احتفلت الفنانة أصالة باليوم العالمي لألب عبر حسابها
في “االنستغرام”.

وشــاركت متابعيها وجمهورها بصورة لوالدها معلقة

عليهــا قائلــة“ :كل عام وأنــت أغلى وأغلــى وال يزيدني
إل شوقا”.
الفراق ّ

“كل عام وأنــت صديقي الّذي يحيا بي ..هو ضميري
ّ
وأضافت

مــن آباءكم ..وحفظ األحياء
ّ
من رحل
وكل ّ
ّ
وهــو أصل عاطفتي ..رحم الله أبي
وكل آباء العالم بخير”.
ّ
كل عام
ذخرًا ألبنائهم وأمنًا وأمانّ ..

“المطرب محمد زويد ...وتر البحرين األصيل”
أسامة الماجد

تكريمـــا لمشـــوار المطـــرب الشـــعبي
الكبيـــر محمـــد زويـــد ،أصـــدر نـــادي

الحالـــة كتابـــا توثيقيـــا بعنـــوان

“المطرب محمد زويد ..وتر البحرين
األصيـــل” مـــن إعـــداد وبحـــث الفنان

بغداد في العام .1929

أول مطرب بحريني
يسجل أصواته
على أسطوانات
بالعام 1929

ومنـــذ ذلـــك العـــام انطلـــق المطـــرب
محمـــد زويـــد فـــي مشـــواره الفنـــي
األصيل بـــكل عزم وإصرار وشـــغف،
محلقـــا فـــي ســـماء الطـــرب ،يحتفى
بـــه فـــي كل مـــكان يحـــل فيـــه ،فـــي
وطنـــه البحرين ،والـــدول الخليجية

إبراهيم راشد الدوسري .يقع الكتاب
 159صفحـــة من الحجم المتوســـط،

وضـــم ثمانية فصـــول وملحق صور
وأرشـــيف أغانـــي محمـــد زويـــد في

إذاعة البحرين.

الفصـــل األول “المولـــد والنشـــأة،
الفصـــل الثانـــي “اإلصـــرار علـــى تعلم

العـــود” الفصـــل الثالث “اللقـــاء األول
مـــع أســـتاذه المطـــرب محمـــد بـــن

فـــارس” ،الفصل الرابـــع “أول مطرب
بحرينـــي يســـجل أصواتـــه علـــى

أســـطوانات في بغداد العـــام ،”1929
الفصـــل الخامـــس “نجـــم الحفـــات

والعربيـــة ،يغـــرد بصوتـــه الشـــجي
واألسطوانات والتسجيالت اإلذاعية

الصـــوت البحرينـــي عاليـــة خفاقـــة،

واســـتمر نهـــر عطائـــه العـــذب فـــي

وقـــد أضـــاف إلـــى فن غنـــاء الصوت

التدفـــق حتـــى وفاتـــه رحمـــه هللا

مـــن مشـــاعره وأحاسيســـه وروحـــه

فـــي عـــام 1982م ،مخلفـــا تراثا غنيا

العديـــد مـــن المقامـــات واأللحـــان،

وغزيـــرا مـــن األصـــوات البحرينيـــة

بعـــد وفاة معلمة وأســـتاذه المطرب

حملـــت بصمـــات موهبتـــه األصيلـــة،

واألغانـــي المنوعـــة والتـــي ســـتظل

محمد بن فارس العام  ،1947ووفاة

حتـــى صـــار له أســـلوبه الخـــاص في

شـــاهدا علـــى وفائـــه وإخالصـــه في

بدال عنه ليكون أول مطرب بحريني

رفيق دربة المطرب ضاحي بن وليد

العـــزف والغناء الذي تأثربـــه العديد

حفظ األمانـــة الفنية الوطنية ،وكان

العـــام  ،1941حمـــل راية فن الصوت

من المطربين في البحرين والخليج،

جديرا بثقة أستاذه ومعلمه المطرب

يسجل أصواته على أسطوانات في

البحرينـــي بـــكل وفـــاء وإخـــاص،

فـــكان لهـــم القـــدوة والمرجـــع فـــي

الراحل محمد بن فارس.

وأغانيـــه فـــي مجالـــس الطـــرب
والحفـــات العامـــة ،وعلـــى أثيـــر

“مرحلـــة المـــرض والرحيـــل” ،الفصل

اإلذاعـــات وشاشـــات التلفزيون وقد

الســـابع “شـــهادات وذكريـــات حـــول

بـــرع فـــي غنـــاء العديـــد مـــن ألـــوان

مســـيرته” ،والفصـــل الثامـــن قصائـــد

الغناء العربية.

مغناه بصوت محمد بن فارس.
وجـــاء فـــي تقديـــم الكتـــاب بقلـــم

المطرب محمد زويد

كانت ثقة المطرب البحريني رائد فن

المطـــرب محمد زويد ،حين رشـــحه

الباحث والفنان إبراهيم الدوسري:
الصوت فـــي البحريـــن الفنان محمد
بن فارس كبيرة في تلميذه النجيب

الحمل

الميزان

قد تحدث بعض المشكالت في محيط عملك.

العقرب

الثور
عليك أن تكتسب الخبرات وفن اإلدارة؛ لتنجح

أصبحت تعاني من بعض اآلالم في الفترة

وتواصل التقدم.

أمامك فرصة لتصلح خطأك في حق زميلك في

األخيرة.

القوس
مفاجآت سارة في محيطك األسرى والعملي

العمل.

السرطان

واالجتماعي.

بصدق وإخالص.

حالتك الصحية مستقرة ،لكنك تحتاج ممارسة

الجدي
أحالمك.

الدلو
ينبغي أن تأخذ احتياطاتك لتحافظ على قوتك

الرياضة.

العذراء

الذهنية.

الحوت
ابتعد عن الوجبات السريعة واحرص على أكل
البيت.

 26يونيو
1097
الحملة الصليبية األولى اآلتية
من أوروبا تدخل األراضي
اآلسيوية عبر القسطنطينية

لديك القدرة على العمل ووضع خطط من أجل

ال تفوت الفرصة؛ حتى ال تخسر من يحبك

األسد

وناضـــل علـــى أن تكـــون رايـــة فـــن

أصـــول غناء فن الصـــوت البحريني،

والتلفزيونيـــة” ،الفصـــل الســـادس

أنت على وشك تحقيق حلمك وطموحك المهني.

الجوزاء

وأنغـــام أوتـــار عـــوده وأصواتـــه

اجعل من نفسك شخصا صائدا للفرص حتى ال
تتأسف.

وتجبر حامية السالجقة في
نيقيا على االستسالم.

1791
عمر مكرم يصل إلى القاهرة ألول مرة قادمً ا من الصعيد.

1819
تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية.

1853
معاهدة المقطع بين الفرنسيين واألمير عبدالقادر الجزائري.

1862
حرب األيام السبعة أثناء الحرب األهلية األميركية في عهد لينكولن.

1892
مولد بيرل بوك ،أديبة أميركية حاصلة على جائزة نوبل في األدب.

tariq_albahhar
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جديد منصة “او اس ان” ...فيلم ديزني “”Artemis Fowl
طارق البحار

عشـــاق متابعـــة المسلســـات التركية على
موعد مع العمـــل الكوميدي الجميل الحب

تقدم منصة او اس ان الترفيهية الجديدة

ورطـــة (المعـــروف باســـم العشـــق الفاخر)،

عـــددا مـــن االفـــام الحصريـــة الجديـــدة

مـــن بطولـــة تشـــاغالر آرطغـــول وبورجـــو

والمسلســـات التـــي تعـــرض حاليـــا بنجاح

اوزبيرك وبنيان دونميز ،يُ عرض أيام األحد

ضمـــن جدولهـــا الجديـــد ،ومـــن أهـــم أفالم

والخميس الساعة السابعة مساء بتوقيت

ديزني التي كانت المخطط أن تعرض في

البحريـــن ،وهـــو حول حـــب كرم وعائشـــة

الســـينما ،اســـتحوذت ديزنـــي بـــاس على

والـــذي يواجـــه الكثيـــر مـــن التحديـــات

فيلم األكشـــن والمغامرة العائلي Artemis

والمعوقـــات بعـــد أن ترفـــض عائلتهمـــا

 ،Fowlبـــدال مـــن طرحـــه يوم  9أغســـطس

زواجهمـــا المزيف! وعائشـــة فتاة بســـيطة،

من العام الجارى  2020بالواليات المتحدة
األمريكيـــة ،وعـــدد من ســـينماءات أوروبا،
حيث

أكدت شـــركة ديزنـــي أنها ســـتطرح الفيلم

» »كشفت تقارير إعالمية أن النجمة أريانا غراندي حصلت على منزل
فخم كهدية ،ثمنه  13مليون دوالر ،إال أنه لم يتم الكشف عن هوية
الشخص الذي أهداها هذا المنزل ،كما أن غراندي لم تع ّلِق بعد على
الخبر.
» »وتعمل غراندي على تطوير نشاطها الفني دائما ،رغم أن العام الماضي
كان األسوأ لها على صعيد الجوائز؛ بسبب المنافسة القوية والسيطرة
المطلقة للمغنية بيلي ايليش التي حصدت معظمها.

علـــى منصة البث بســـبب تفشـــي فيروس

كورونا!

تـــدور االحـــداث حـــول شـــاب أيرلنـــدي

”أرتميس فـــاول الثاني“ ،والذي لديه عقل
إجرامـــي ،ويختطـــف الضابـــط ليبريكـــون

“هولي شـــورت”؛ مـــن أجل الحصـــول على

فديـــة لتمويـــل البحث عن والـــده المفقود،
الفيلـــم بـــأداء كل مـــن :ميرانـــدا رايســـن،

تعيـــش برفقة عائلتها وتعانـــي من صرامة
هونج تشـــاو ،جـــودي دينش ،جـــوش جاد،

تألـــق في األوســـكار العـــام الماضـــي ،وفاز

نونســـو أنـــوزي ،أدريان ســـكاربورو ،فردية

جائـــزة أفضل فيلـــم ،ويعتبر أول عمل غير

شـــو ،الرا ماكدونيـــل ،جوشـــوا ماكجوايـــر،

منجز باللغة اإلنجليزية يفوز بهذه الجائزة

ســـيمون كيربي ،برناردو سانتوس ،نيكش

الرفيعـــة منـــذ انطالق هـــذه المســـابقة في

شقيقها رضا بعد وفاة والدها.
أما كرم ،فهو االبن األصغر إلحدى العائالت
الغنية ،شـــخصية مســـتهترة وله مغامرات
مـــع الفتيـــات .يلتقي كرم مع عائشـــة للمرة
األولـــى في ورشـــة أبيـــه ويحـــاول اإليقاع

باتل ،روث هورروكس.

العام .1929

الفيلـــم مـــن إخـــراج كينيـــث برانـــاج ،ومن

وتدور حـــول عائلة كوريـــة جنوبية فقيرة

بها من خالل اســـتخدام طرقـــه المعروفة،

تأليف ايون كولفير ،مايكل جولدنبرج ،آدم

تحتـــال لضمـــان عمـــل ألفرادها فـــي إدارة

ولكنه يفشـــل ويتراجع بعدما يكتشف أنها

كالين ،كونور ماكفرسون.

أســـرة غنيـــة ،ومـــن مـــن بطولـــة كانج-هـــو

علـــى عالقة بشـــخص آخر .هذا الشـــخص

ومـــن األفـــام الجديـــرة بالمشـــاهدة ايضا

ســـونج وهيـــا جيـــن تشـــانج ،ومـــن إخراج

يقوم بخيانة عائشـــة مـــع أقرب صديقاتها،

الفيلـــم الكـــوري الجنوبـــي  Parasiteالـــذي

بونج جون هو.

وهي تكتشف ذلك.

لماذا يفضل الشباب “نتفلكس” و” ”OSNو “يوتيوب” أكثر من التلفاز؟

مــنــصــات رائــــدة تــوفــر الــوقــت وتــقــدم الــجــديــد والــمــمــتــع دون تقييد فــي الــطــرح
وديعة الوداعي

فــي عصرنا الحالي تــعــددت قــنــوات الــعــرض واختلفت طــرق الــوصــول إلــى المادة
اإلعالمية بمختلف أشكالها ،ما أدى نوعً ا ما إلى تراجع نسب المشاهدة في التلفاز

إذا استبعدنا شهر رمضان ،فقد ظهرت لنا منصات جديدة كـ “نتفلكس” و “”OSN
و ”ديزني بــاس“ و ”يوتيوب” والعديد من المواقع اإللكترونية التي تقوم بعرض
جميع المسلسالت واألفالم بطريقة استباقية قبل عرضها على إحدى القنوات أو في
ً
سؤال لماذا الشباب اليوم يفضل “نتفلكس” و
دور السينما ،مسافات البالد طرحت
“يوتيوب” أكثر من التلفاز وكان هذا االستطالع:

توفير الوقت

حاجة للتلفزيون .تلك الثقافات الجديدة

ترى عائشة الكواري أن رغم ظهور وسائل

لذلك معظم الناس اتجهوا للتكنولوجيا

خلقت آفــاقــا عصرية بديلة للتلفزيون؛

التواصل االجتماعي وانتشارها ،إال أن

المتطورة.

يبقى التلفزيون هو األساسي؛ ألنه يعرض

منصات رائدة

التلفزيون هو “الدائم” في كل بيت سواء،
جميع البرامج التي يرغب بها المشاهد،
بــوجــهــة نــظــري أن الــمــشــاهــديــن مــن عمر

الـــ  ٦٠عــامــا فما فــوق هــم مــن يعتمدون

مشاهدة التلفاز اكثر أمــا الجيل الحالي
فائض بالتكنولوجيا ،فجميع مــا يرغب

به من برامج أو أفالم أو أيا كان ال يجده
في التلفاز ،هذا الجيل ال يحتمل االنتظار
س ــاع ــات عـ ــدة حــتــى يــشــاهــد مسلسله

أو بــرامــجــه ،فاستخدام “الــيــوتــيــوب” أو

“النتفلكس” يوفر على هذا الجيل انتظار
مــســلــســاتــهــم خــصــوصــا أن بــإمــكــانــهــم

مشاهدة برامجهم إذا كانوا بالخارج ،فال

عائشة الكواري

زينب فيصل

أي وقــت يــريــد ومــتــوفــرة على الهواتف

دون فواصل إعالنية كثيرة.

الجميع وإن لم تكن مجانية على اإلطالق.

ومــشــوق ومــتــواجــدة على م ــدار الساعة

الــمــتــنــقــلــة وبــأســعــار ف ــي مــتــنــاول أي ــدي
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ج ــودة
المشاهدة ومن

ومن وجهة نظر زينب فيصل أصبحت
ال ــت ــط ــب ــي ــق ــات ك “ن ــت ــف ــل ــك ــس” و

رائــدة لمعظم شباب

دون الحاجة النتظار موعد العرض على

ولمحبي االستفادة.

عكس التلفاز.

متابعي منصة اليوتيوب بشكل

الكثير عــلــى التلفاز

أك ــب ــر ،هـــذه الــمــنــصــة تــقــدم كل

وذلك يعزى إلى عدة

خصوصا
ً
مــا هــو جــديــد وممتع

أســبــاب ،مــن أبــرزهــا

أن الــشــبــاب الــيــوم لــديــهــم حب

أن ه ـ ــذه ال ــب ــرام ــج

ال ــف ــض ــول واك ــت ــش ــاف األش ــي ــاء

تــتــيــح لــلــمــســتــخــدم

ال ــج ــدي ــدة ،فــفــي ال ــف ــت ــرة األخ ــي ــرة

ال ــخ ــص ــوص ــي ــة فــي

أصبح المشاهير وأصحاب المدونات

مشاهدة ما يريد وفي

اليوتيوب مجمعا لهواة االطالع والمتعة

نواح أهمها:
بكثير من التلفزيون من عدة
ٍ

على الجانب اآلخر المحتوى غير مستهلك

أم ــا عــلــيــاء ال ــح ــداد ،فــتــقــول :أن ــا من

هذه األيــام ويفضلها

عــلــيــهــا ،ويــقــدمــون نــصــائــح مختلفة من

موقع وتطبيق “نتفلكس” و ”يوتيوب”

عناية بالبشرة والشعر والسفر ،فأصبح

تقديم الجديد والممتع

“يـ ــوتـ ــيـ ــوب” مــنــصــة

علياء الحداد

إيمان إسماعيل

يــعــرضــون ج ـ ــزءا كــبــيــرا م ــن حــيــاتــهــم

أما النتفلكس ،فقد أصبح البديل للسينما،
فهو يــقــدم كــل مــاهــو حــصــري حتى قبل
ع ــرض ــه ال ــرس ــم ــي ،ال ــش ــب ــاب ف ــي وقــتــنــا

الحاضر يقضي معظم وقته على الشاشة،
فــالــتــلــفــاز يــقــدم الــمــســلــســات واألفــــام

والــبــرامــج المعتادة الــتــي ال يــوجــد فيها

شيء جديد ويستهوي المشاهد .الشباب
يريدون الخروج عن النمطية في الطرح

من ناحية األفكار والقصص.

حرية الطرح والعرض
وقالت إيمان إسماعيل :يعتبر

وغيرهما من المنصات اإللكترونية أفضل
إتاحتهم الفرصة إلعادة األفالم والبرامج
ف ــي أي وقـ ــت وعــلــى مـ ــدار  24ســاعــة،

ناهيك عن توافر الكم الهائل من البرامج

المتنوعة وبجودة مضمونة ،إضافة إلى

البرامج العالمية الجديدة والحصرية ،كما

ويمكن مشاهدة “نتفلكس” و ”يوتيوب”
ف ــي أوق ـ ــات ال ــف ــراغ ،الــعــمــل ،الــجــامــعــة،
وأوق ـ ــات االنــتــظــار وعــلــى الــســريــر قبل
النوم ً
أيضا .كما أن لحرية الطرح الكبيرة

في المنصات اإللكترونية دور كبير في
جذب الجمهور الذي سئم قيود البرامج
الــتــلــفــزيــونــيــة وتــظــلــيــل ج ــزء كــبــيــر منها

والتي تفرضه عليها رقابات عدة.

ما قصة “شوكوالتة كورونا” التي أنتجت قبل  100عام؟
عثــر باحــث تراثــي أثنــاء فعاليات الحجر المنزلي في متحفه على علبة شــوكوالتة صنعت في مدينة اإلســكندرية بمصر
تحمل اســم “كورونا” ،كان قد اشــتراها ضمن مجموعة من القطع األثرية الســتكمال قســم البقالة التراثية بمتحفه ،فيما
يقول“ :شتان ما بينها وبين كورونا الذي اقترن بالفيروس الذي قتل مئات اآلالف من البشر ،وال تزال البشرية تعانيه”.

وهي شركة تأسســـت العام 1919
علـــى يد رجل أعمـــال يوناني قبل

أن تؤممهـــا الحكومـــة المصريـــة
العـــام  ،1963وتســـتمر الشـــركة

وروى الباحـــث مرضـــي عطـــا هللا

اشـــتريت منـــه عـــدة قطـــع تراثية

عثـــرت عليهـــا فـــي المخـــزن ،ولقد

جلباخ ،مالك متحف أبو عطا هللا،

مـــن ضمنهـــا قطعـــة الشـــوكوالتة،

لفـــت االســـم انتباهـــي؛ الرتباطهـــا

حتى اليوم في إنتاج الشوكوالتة؛

لموقـــع ســـبق قائـــا“ :عندمـــا زرت

ولـــم أعرهـــا اهتمامً ـــا ،ووضعتهـــا

باسم كورونا”.

وذلـــك عقـــب تخصيصهـــا وبيعهـــا

أحـــد الزمالء قبل خمس ســـنوات

بالمخـــزن ،وحيـــن بـــدأت فـــي

وتنتج شوكوالتة كورونا المصرية

للقطاع الخاص العام .2000

فـــي منزلـــه بالمدينـــة المنـــورة؛

اســـتكمال قســـم البقالـــة التراثيـــة

شـــركة كورونا إلنتاج الشوكوالتة،

(عربيا:
ويشتق اسم “”coronavirus
ً

فيروس كورونا ،اختصارًا  )CoVمن

(الفريونـــات) ،والـــذي يظهـــر عبـــر
(الالتينيـــة )corona :وتعني التاج
أو الهالة ،حيث يشـــير االســـم إلى
المظهر المميز لجزيئات الفيروس

المجهـــر اإللكتروني ،حيث تمتلك
خمالً من البروزات السطحية ،مما
يظهرها على شـــكل تـــاج الملك أو
الهالة الشمسية.
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وقــررت البلديــة توفيــر 40
إقامــة أســبوعية فــي بعــض المنــازل الفارغة فــي المنطقة غير المعروفــة في جنوب
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الجمعة

albiladpress.com

الصغيــرة

فــي

إيطاليــا ،والتــي يقطنهــا

إيطاليــا .ويمكــن للــزوار بذلــك ،البقــاء لمــدة ســبع ليــال مجانا فــي المنــازل المتاحة،
مــا يوفــر المزيــد مــن المال لالســتمتاع بالمطاعــم في القريــة ذات الطبيعــة الخالبة،

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

والواقعة على بعد ساعتين فقط من روما ،كما تبعد  40ميال فقط عن الساحل.
وتشــمل شــروط االســتمتاع بهذه العطلة المجانية عدم اإلقامة بالفعل في المنطقة
وعدم امتالك منزل فيها أو إقامة أي من أفراد العائلة هناك.

صياد سمك يلقي بشبكته عند الغروب في مياه نهر
شط العرب في مدينة البصرة ،العراق (أ ف ب)

بهلواني معصوب العينين

على ارتفاع  3000متر
مشــى البهلوان السويســري فريدي

وكتبــت القنــاة أن نــوك حطم ثالثة

دراجــة علــى ارتفــاع  3000متــر

 40متــرا علــى منحــدر يزيــد عــن

نــوك معصــوب العينيــن وركــب
كجــزء مــن عــرض قدمــه الفنانــون

يوم الثالثاء الماضي.

وبحســب مــا نشــرته قنــاة “نيوزي”
علــى يوتيــوب ،جــاء العــرض فــي

 23يونيــو ،لتســليط الضــوء علــى
الصراعــات وســط أزمــة انتشــار

كورونــا المســبب لمــرض “كوفيــد

.”19

العراق ..كمين

أرقــام قياســية :موازنــة لمســافة
 39.1درجــة ،وركــوب دراجــة على
التلفريــك لمســافة  367متــرا،
والمشــي معصــوب العينيــن علــى

نفــس الكابــل لمســافة  151.1متــر،
ً
وفقا للمنظمين.
تــم تنظيــم المعــرض الجــوي لدعم

الفنانيــن الذيــن تأثــروا بأزمــة

كورونا ،في جميع أنحاء العالم.

خرائط جديدة تكشف أسرار “القارة الثامنة”

يطيح بعصابة
تتاجر بالبشر

على عمــق يبلغ نحو  3500قدم (1066

أعلنــت مديريــة مكافحــة إجــرام

الهادئ تســتقر القارة الثامنة المفقودة،

القبــض علــى عصابــة لإلتجــار

الحجــم ،المســماة زيالنديــا ،التــي كان

العصابــة “بيــع” فتــاة بمبلــغ أربعــة

 ،2017لكنهــم لــم يتمكنــوا وقتهــا مــن

وقالــت المديريــة فــي بيــان نقلته

ولطالمــا عــرف أي مهتــم بالجغرافيا أن

الكــرخ لمكافحــة اإلتجــار بالبشــر

آســيا ،وإفريقيــا ،وأميــركا الشــمالية،

لإلتجــار بالبشــر مكونــة مــن ثالثة

القطبية الجنوبية) ،وأوروبا ،وأستراليا،

فعليا .وتقع زيالنديا تحت مياه
القــارة
ً

محاولــة بيع إحــدى الفتيات بمبلغ

اكتشاف “زيالنديا”.

الغربــي ،ويبــدو أن نيوزلنــدا الحاليــة

متــرا) تحــت أمــواج جنــوب المحيــط

بغــداد ،أمــس الخميــس ،إلقــاء

تلــك الكتلــة األرضيــة المغمــورة هائلــة

بالبشــر أثنــاء محاولــة أفــراد تلــك

العلمــاء أكــدوا أنهــا قــارة بحالهــا العــام

آالف دوالر غربي العاصمة.

رسم خريطة توضح كامل اتساعها.

“الســومرية نيــوز” إن “مكتــب

عــدد القــارات  7هــي بترتيب المســاحة

بيانــات  13611بالغــا أميركيــا تتــراوح

أعمارهــم مــن  50عامــا وما فــوق ،حول

حياتهــم علــى مــدار الســنوات الســت
عشــرة الســابقة ،كمــا تــم جمــع بيانــات

خريطة تحدد مساحة وموقع القارة المفقودة تتوسطها نيوزلندا

تمكن من متابعة واختراق عصابة

وأميــركا الجنوبيــة ،وأنتاركتيكا (القارة

متهميــن (رجــان وامــرأة) ،خــال

لكــن األمــر اختلف منذ ذلــك الحين بعد

المحيــط الهــادئ ،فــي الجــزء الجنوبي

إنسايدر”.

أربعــة اآلف دوالر غربــي العاصمة

واإلثنيــن أعلــن باحثــون فــي نيوزلنــدا

كانت مجرد جزء منها.

وأوضحت ،أن “عملية القبض تمت

لشــكل وحجــم القــارة بتفاصيــل غيــر

العمــل “صنعنــا هــذه الخرائــط لتقديــم

الحديثــة ونصــب كميــن محكــم

موقــع تفاعلــي علــى اإلنترنــت؛ حتــى

والقبض عليهم بالجرم المشهود.

تحــول عامــل بســيط فــي تنزانيــا إلى

مليونيــر عقــب عثــوره علــى كنــز نادر

سيعينه على تربية أبنائه الـ .30
وبحســب

صحيفــة

مســبوقة .ونشــروا خرائطهــم علــى

صــورة دقيقــة وكاملــة وحديثــة

زيالنديــا الدقيــق ،عبر حــدود الصفائح

فــي شــمال تنزانيا .والحجــران اللذان

عثــر عليهمــا العامــل همــا األكبــر مــن

نوعيهمــا حتــى اآلن ،ويبلــغ وزنهمــا

لجيولوجيــا نيوزيلنــدا وجنــوب غــرب

التكتونية.

ســانينيو اليــزر على حجريــن كريمين

 3.3مليون دوالر) ،بعد أن اشترى بنك

التباعد االجتماعي .وقالت الشــرطة

شــيك بقيمــة  7.74مليــار شــلن (نحــو

الدخول في جدال مع والدتها بشــأن

تنزانيا الحجرين الكريمين.

في ســان خوســيه بوالية كاليفورنيا

المرتبــة الثانيــة ،ثــم تعاطــي الكحــول،

والصعوبات المالية والبطالة.

مالــح يضــج بالحيــاة علــى قمــر

نتائــج مبهــرة حــول وجــود محيــط

يــدور حول أحــد كواكب المجموعة

الشمســية .قــام باحثون مــن مختبر
الدفــع النفــاث التابع لوكالــة الفضاء

األميركيــة “ناســا” فــي كاليفورنيــا،
بإجــراء محــاكاة علــى الكمبيوتــر
للخزانــات الجيوكيميائيــة التي تقع

“أوروبــا” .وتوصــل الباحثــون إلــى
مالــح شاســع داخــل قمــر “أوروبــا”،

الذي يدور حول المشــتري “يحتوي
علــى جميــع مكونــات الحيــاة” ،مــا

يشــير إلــى أن “حضــارة ذكيــة قــد

تكــون موجــودة داخــل قشــرته

الجليدية” ،بحسب “ديلي ميل”.

العثور على أصغر

بيضة ديناصور
في العالم

أعلنــت جامعة تســوكوبا اليابانية
عــن عثــور العلمــاء علــى أصغــر

بيضــة ديناصــور متحجــرة تــم

اكتشافها إلى اآلن.

وأصــدرت الجامعــة بيانــا أشــارت
فيــه إلــى أن الباحثيــن عثــروا

فــي بيــان صحافــي “إن الحادث وقع

علــى هــذه البيضــة المتحجــرة

فــي يوغورتالنــد قبــل أيــام ،بينمــا

فــي ترســبات العصــر الطباشــيري

كانــت المتهمــة ،التي لم يتــم تحديد

فــي ضواحــي مدينــة تامبــا غربي

هويتهــا علنــا  ،تقــف أمــام المــرأة

اليابــان .وبحســب صحيفة “يابان

األخــرى ،وطفلها الــذي كان في عربة

تايمــز” ،يبلــغ عمــر البيضــة 110

أطفال”.

ماليين سنة وطولها  4.5سنتيمتر

وأوضحــت الشــرطة أن “تحقيقــا

وعرضها سنتيمتران.

انزعاجهــا ألن األم لــم تكــن تحتفــظ

اســم “هيميوليثــوس موراكامي”،

أوليــا” كشــف أن المتهمــة أبــدت

وأطلــق العلمــاء علــى البيضــة

بمســافة مناســبة بعيــدة عنهــا ،وفــق
قواعــد “التباعــد االجتماعــي” التــي

تفرضهــا اإلجــراءات االحترازيــة

يذكر أن العامل البسيط تلقى اتصاال هاتفيا على الهواء من الرئيس جون ماغوفولي لتهنئته.

هــو

التدخيــن،

واحتــل

الطــاق

نتائــج مبهــرة تؤكــد وجــود محيــط

تبحــث الشــرطة فــي إحــدى مــدن

 3.3مليــون دوالر .ونقــل التلفزيــون

بحسب موقع “نيو ساينتست”.

جــاء الســبب األول للوفــاة المبكــرة

كشــفت دراســة علميــة حديثــة عــن

رضيعتها

واليــة كاليفورنيــا عن امــرأة ارتكبت

اســتبعاد التدابير الطبيــة والبيولوجية،

أســفل القشــرة الجليديــة فــي قمــر

فانتقمت من

فعــا “شــريرا” بحــق رضيعــة؛ إثــر

و ”تنزانيــت” حجر كريم موجود فقط

بياناتهــا التكتونيــة ،كشــفت عــن موقع

المشــاركين حــول  57مــن العوامــل

محيط مالح يضج بالحياة على قمر “أوروبا”

اختلفت مع األم

التنزاني مشهد اليزر وهو يحصل على

األزرق والبنفسجي الداكنين.

لقيــاس األعمــاق المحيطــة بزيالنديــا،

أنهــم تمكنــوا مــن رســم خريطــة

“غارديــان”

مــن نــوع “تنزانيت” النــادر ذي اللونين

ورســم مورتيمــر وزمــاؤه خريطــة

وقــال نيــك مورتيمــر ،الــذي قــاد فريــق

 15كيلوغرامــا ،وتقــدر قيمتهمــا بنحو

البريطانيــة ،عثــر عامــل المناجــم

مــن قبــل” ،وفق مــا نقل موقــع “بيزنس

شــكل وعمق قاع المحيــط ،إضافة إلى

عامل عثر على كنز أدخله عالم المليونيرات

الذيــن يدمنــون المشــروبات الكحوليــة

االجتماعيــة واالقتصاديــة ،كمــا تــم

المنفصليــن أكثــر عرضــة للمــوت مــن

واعتمــدت الدراســة علــى تحليــل

يتمكــن المســتخدمون مــن استكشــاف

باســتخدام التقنيــة اإللكترونيــة

كشــفت دراســة حديثــة عــن أن األزواج

أولئــك الذين ماتوا .واســتجوب الفريق

ويعانون مشكالت مالية.

المحيــط الهــادئ  -أفضل مما كان لدينا

بغداد”.

دراسة :الطالق خطر على حياة المنفصلين

الخاصة بفيروس كورونا.

ويعنــي المقطــع األول “بيضــة

من عروض مهرجان “التانغو” الدولي في كولومبيا (أ ف ب)

متحجــرة صغيــرة” ،والثاني يعود

إلى اســم العالم الياباني شيجيرو

موراكامي الذي اكتشفها.

