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عناصر من جهاز مكافحة اإلرهاب في العراق

.S-مثال ساطع للفخامة ، الفئة

اتصل بنا ١٧٧٨٥٤٥٤ أو قم بزيارة موقعنا االفتراضي، ملزيد من املعلومات.

تتميز الفئة-S بكل شيء: تصميم سلس ومميزات مخصصة وراحة استثنائية وأداء ال يتزعزع.
لفترة محدودة فقط عند شرائك الفئة-S موديل ٢٠٢٠ ، ستقدم لك شركة الحداد للسيارات عرض� 

استثنائي�  إلعادة شراء مقابل الفئة-S الجديدة كلي� لعام ٢٠٢١،  مما يمنحك فرصة توفير رائعه*.

Solidarity
1713 0000

مرحبا

التجديد السريع .1

أمن خالل ٥دقائق .2

المطالبة السريعة .3

احصل على وثيقة التأمين .4

التأمين عبر الفيديو .5

اكتشف أقرب فرع .6

خدمات التأمين .7

أوقات عمل الفروع .8

طلب معاودة ا�تصال .9

معلومات ا�تصال .10

إنهاء المحادثة .11

  10:07 PM

16 صفحة - 210 فلوس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Dhul Qadah 1441 66 ذو القعدة
Jun 2020 2828 يونيو

Year: 12السنة
No:4275العدد
SUNاألحد

للدســتور وفقــا  الدولــة  هيبــة  فــرض  علــى  تعمــل  األمنيــة  القــوى 

الجيش العراقي: عناصر “حزب اهلل” ما زالوا معتقلين

دبي - العربية.نت

أكـــد الناطـــق باســـم القوات المســـلحة 
العراقيـــة العميد يحيى رســـول أمس، 
أن عناصـــر حـــزب هللا مـــا زالـــوا قيـــد 

التوقيف.
وشـــدد علـــى أن القـــوى األمنيـــة تعمل 
على فرض هيبة الدولة وفقا للدستور.

واعتقـــل عناصر مـــن كتائب حزب هللا 
ليـــل الخميس )الجمعة(، من قوة تابعة 

لجهاز مكافحة اإلرهاب.

الماليـــة  التحويـــات  تراجعـــت 
الســـنوية للعمالـــة األجنبيـــة، الذين 
ألـــف   595 بقرابـــة  عددهـــم  يقـــدر 
عامل في البحرين، بنحو 11.4 %، 
تزامًنـــا مـــع انخفـــاض فـــي عددهم 
وتوجههم إلرســـال أفراد عائاتهم 
لبلدانهم للســـيطرة علـــى التكاليف 

في ظل ارتفاع النفقات.

11.4 % تراجع 
تحويالت األجانب 

بالبحرين
“السياحة” تدشن “#إهني_في_البحرين”

)10()12(
)10(

0310121513

علي عبدالمجيد يلتحق باالتفاق السعوديإنتاجات ضخمة لـ “هوليوود”تهديد بعزل روحانيموقع إلكتروني لـ “ديرة العيون”رئيسة “النواب”... سالمات
علمت “البالد” أن رئيسة مجلس  «

النواب فوزية بنت عبدالله زينل 
تعرضت لوعكة صحية مساء أمس 

األول )الجمعة( أثناء وجودها في 
درة البحرين. وعلى إثر العارض 

الصحي، نقلت زينل إلى المستشفى 
العسكري بالرفاع.

دشن بنك اإلسكان الموقع  «
اإللكتروني الخاص بمشروع ديرة 
www.deerat-aloyoun.( العيون

com(، والذي طرحت وزارة اإلسكان 
المرحلة األولى من وحداته 

للمواطنين الراغبين في االستفادة 
منه عن طريق برنامج “مزايا”.

في أحدث تطورات اشتداد  «
صراع األجنحة داخل النظام، 

يستمر المتشددون بالبرلمان 
اإليراني في التصعيد ضد 

الرئيس حسن روحاني منذ 
تشكيل مجلس الشورى 

الجديد، حيث هددوا بعزله.

ذكرت تقارير إعالمية أن عشاق  «
السينما العالمية ينتظرون 

اإلنتاجات الضخمة لـ “هوليوود”، 
على الرغم من اإلغالق، إذ بدأت 

الشركات المنتجة لعدد من 
األفالم األكثر مشاهدة، في 

استئناف التصوير.

التحق المدرب الوطني علي  «
عبدالمجيد )مساعد مدرب 
الفريق األول بنادي االتفاق 
السعودي( بصفوف ناديه؛ 

تمهيًدا الستئناف المسابقات 
الكروية السعودية بدًءا من 5 

أغسطس المقبل.

حققـــت وزارة اإلســـكان تقدمـــا كبيرا 
الملكـــي  األمـــر  تنفيـــذ  صعيـــد  علـــى 
الســـامي لعاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن 
تنفيـــذ 40 ألف وحدة ســـكنية، بفضل 
الدعـــم غير المحدود مـــن لُدن القيادة 
الحكومـــة  وتوجيهـــات  الرشـــيدة، 
برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
لولـــي  المســـتمرة  والمتابعـــة  خليفـــة، 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
المشـــروعات  وأســـفرت  خليفـــة.  آل 
والمبادرات عن تلبية أكثر من 47 ألف 
خدمـــة إســـكانية للمواطنيـــن حســـب 
الجهـــود  أن  كمـــا  الطلبـــات.  أقدميـــة 

وتنويـــع  المـــدن  لبنـــاء  الحكوميـــة 
مبادرات الشـــراكة مع القطاع الخاص 
تعكس الرؤية الشـــمولية لملف السكن 
االجتماعي بالمملكـــة على الصعيدين 
الحالـــي والمســـتقبلي، وستســـهم تلك 
الجهـــود في اســـتمرار نهـــج الحكومة 
الطلبـــات  مـــن  المتبقـــي  تلبيـــة  فـــي 
المدرجة على قوائم االنتظار وتأمين 
حق األجيال الجديدة في االســـتفادة 
من خدمات إسكانية فورية ومتعددة 
الخيـــارات دون الحاجـــة إلى االنتظار 
مـــن خـــال الخدمـــات الفوريـــة التـــي 
أنتجتهـــا الوزارة وال تزال تســـعى إلى 
تعـــدد تلك المبـــادرات في المســـتقبل 
 2021 المقبـــل  العـــام  إن  إذ  القريـــب، 
سيشهد تسارعا أكبر في وتيرة خطط 

وبرامج الوزارة.  

“اإلسكان”: 2021 سيشهد تسارعا أكبر بوتيرة البرامج
ــرة أسـ ــف  ــ أل ــنــحــو 47  ل ــة  ــي ــان ــك إس ــات  ــدمـ ــم خـ ــدي ــق ت

المنامة - بنا

)٠٤(

مدينة عيسى - وزارة العمل

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميدان حرص الـــوزارة على 
الوطنيـــة  العمالـــة  أوضـــاع  اســـتقرار 
لحركـــة  كثـــب  عـــن  مراقبتهـــا  عبـــر 
ســـوق العمـــل، وهي تقـــوم بالتواصل 
المباشر والفوري مع إدارات المنشآت 
لتحقيـــق هذا الغرض، مســـتدركا بأن 

حاالت التسريح ال تزال محدودة.
رئيـــس  لقائـــه  لـــدى  الوزيـــر،  وقـــال 
الحـــر  لاتحـــاد  التنفيـــذي  المجلـــس 

يعقـــوب  البحريـــن  عمـــال  لنقابـــات 
إن  بالـــوزارة،  مكتبـــه  فـــي  محمـــد، 
تعزيـــز التعـــاون بين أطـــراف اإلنتاج 
االســـتثنائية  الظـــروف  فـــي  الثاثـــة 
التي تشهدها مملكة البحرين والعالم 
بســـبب جائحـــة كورونـــا )كوفيد 19(، 
سيســـهم دون شـــك فـــي المحافظـــة 
علـــى اســـتقرار العمالـــة الوطنيـــة في 
بهـــا  اإلضـــرار  وعـــدم  العمـــل  ســـوق 

وحفظ حقوقها.

حميدان: حاالت التسريح ال تزال محدودة

)٠٢(

مدير بـ “التخطيط” يرأس “الفرز”... والهيئة تطعن بتقريره

الئحة 
االعتراض خارج 

الخصومة

تســـلم مواطنـــون ومطـــورون عقاريـــون طعونـــا قضائية 
جديـــدة من هيئـــة التخطيـــط والتطوير العمراني بشـــأن 
فـــرز أماكهـــم، بما يعيد أحكاما قضائية ســـابقة بتقســـيم 
األراضـــي للمربع األول، ويفتح الباب أمام خافات مالية 
فيمـــا بيـــن المطوريـــن الذين يلجـــأون لتقســـيم العقارات 
وبناء بيوت ثم بيعها. والافت في هذه القضايا أن هيئة 
التخطيـــط تطعن بتقرير لجنة فرز األماك، التي يرأســـها 

)٠٨(قائم بأعمال مدير إدارة بالهيئة.

راشد الغائب

علي الفردان

“السياحة” تواصل حمالتها التسويقية بتدشين “#”إهني_في_البحرين”

أعلـــن حرس الحدود الســـعودي، أمس الســـبت، أنه أجبر 3 قـــوارب إيرانية على 
العودة بعدما دخلت إلى المياه السعودية، يوم الخميس الماضي.

وبحســـب مـــا نقلـــت وكالـــة األنبـــاء الســـعودية “واس”، أن رصـــد هـــذه القوارب 
اإليرانية، جرى يوم الخميس الماضي، على الساعة السادسة والنصف مساًء.

وأورد المتحـــدث باســـم حـــرس الحـــدود الســـعودي، أنـــه بعـــد رصـــد القـــوارب 
اإليرانيـــة، جرت متابعتهـــا على الفور ووجهت إليها إنـــذارات متكررة بالتوقف، 
لكنهـــا رفضت التجاوب. وأضاف أنه وفقا لإلجراءات المتبعة في هذه الحاالت 
التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، بإطاق طلقات 
تحذيريـــة، وهـــو مـــا أجبرها علـــى أن تعود أدراجهـــا. وأكد المتحـــدث أن حرس 
الحدود السعودي لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة العربية السعودية.

حرس الحدود السعودي 
يتصدى لـ 3 قوارب إيرانية

الرياض - وكاالت
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الوطنيـــة العمالـــة  اســـتقرار  لضمـــان  الجهـــود  تعزيـــز 

حميدان: حاالت التسريح ال تزال محدودة

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، لـــدى لقائـــه رئيس 
الحـــر  لالتحـــاد  التنفيـــذي  المجلـــس 
يعقـــوب  البحريـــن  عمـــال  لنقابـــات 
محمد، في مكتبه بالوزارة، أن تعزيز 
التعـــاون بين أطـــراف اإلنتاج الثالثة 
االســـتثنائية  الظـــروف  هـــذه  خـــالل 
التي تشهدها مملكة البحرين والعالم 
بســـبب جائحـــة كورونـــا )كوفيد 19(، 
سيســـهم دون شـــك فـــي المحافظـــة 
علـــى اســـتقرار العمالـــة الوطنية في 
بهـــا  اإلضـــرار  وعـــدم  العمـــل  ســـوق 
وحفـــظ حقوقهـــا وتأميـــن اســـتمرار 
عطائهـــا بمـــا يعـــزز اســـتدامة دوران 
عجلـــة اإلنتـــاج في مختلف منشـــآت 

القطاع الخاص.
واتفق الجانبان على استمرار وتعزيز 
الجهـــود المبذولة مـــن كافة األطراف 
فـــي ظـــل الظـــروف الحاليـــة؛ لضمان 
الوطنيـــة،  العاملـــة  القـــوى  اســـتقرار 
ودعـــم العامـــل البحرينـــي بفضـــل ما 
بـــه مـــن إخـــالص وانضبـــاط  يتميـــز 
وظيفـــي وحـــرص دائم علـــى تطوير 
إنتاجيـــة  بمســـتوى  لالرتقـــاء  ذاتـــه 

المنشأة التي يعمل بها. 
المجلـــس  رئيـــس  اســـتعرض  كمـــا   
التنفيـــذي ما قام به االتحاد الحر من 
إبـــراز لتجربة البحرين فـــي التصدي 
لجائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19(، لـــدى 
منظمـــة العمـــل العربيـــة، ومـــن ذلـــك 
حزمـــة الدعـــم المالـــي الـــذي قدمتـــه 
الحكومـــة للقطاع الخـــاص؛ من أجل 
المحافظة على استقرار سوق العمل، 
وذلـــك خالل مشـــاركة االتحـــاد الحر 
فـــي الملتقـــى الـــذي عقدتـــه مؤخـــرا 
منظمـــة العمـــل العربيـــة عـــن طريـــق 
االتصال المرئـــي، حيث حظيت هذه 
التجربـــة بإعجـــاب مـــن قبـــل الـــدول 

العربية المشاركة في الملتقى.
حميـــدان  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه 
بالـــدور الذي يقـــوم به االتحـــاد الحر 
لنقابات عمـــال البحرين وجهوده في 

دعم استقرار العمالة الوطنية، مؤكدا 
في هـــذا اإلطار حرص الـــوزارة على 
الوطنيـــة  العمالـــة  اســـتقرار أوضـــاع 
عبر مراقبتها عن كثب لحركة ســـوق 
العمل، وهي تقوم بالتواصل المباشر 
والفوري مع إدارات المنشآت لتحقيق 
هـــذا الغـــرض، مســـتدركا أن حـــاالت 
التسريح ال تزال محدودة، مؤكدا أن 
التعـــاون الثالثي بين أطراف االنتاج 
العمـــل  يســـهم فـــي اســـتقرار ســـوق 
ويدعم الموارد البشـــرية الوطنية بما 
يخـــدم الصالـــح العـــام، الفتـــا إلى أن 
ســـوق العمل مازال مولـــدا للوظائف، 
وأن عملية التوظيف مستمرة بنسب 
معقولـــة بالرغـــم مـــن هـــذه األوضاع 
الطارئـــة، داعيـــا الجميع إلـــى التحلي 
بالمســـؤولية الوطنيـــة الجتيـــاز هذه 
المرحلة بكل ثقة بما يعكس الحيوية 

التـــي تتمتـــع بها مملكـــة البحرين في 
مواجهة مختلف التحديات.

مـــن جانبـــه، أشـــاد رئيـــس المجلـــس 
التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات عمال 
البحرين بالجهود التـــي تبذلها وزارة 
العمل والتنميـــة االجتماعية ودورها 
في اســـتقرار القوى العاملة الوطنية، 
منوها بسياســـة الـــوزارة القائمة على 
تفعيل الحـــوار االجتماعي؛ لمواجهة 
التحديات التي تواجه ســـوق العمل، 
الفتـــا إلـــى أن هـــذه السياســـة أثبتت 
نجاحهـــا فـــي العديـــد مـــن المحطات 
الوطنيـــة، مشـــددا فـــي الوقـــت ذاته 
علـــى أهميـــة الحفـــاظ علـــى وظائف 
الخـــاص  القطـــاع  فـــي  المواطنيـــن 
العماليـــة،  حقوقهـــم  كافـــة  وتأميـــن 
معربا عن وقوف واســـتعداد االتحاد 
الحر الدائم لمساندة الجهود الوطنية 
الداعمـــة الســـتقرار العمالـــة الوطنية 
وتعزيـــز نمـــو ســـوق العمـــل المحلـــي 
في ظـــل هذه الظروف االســـتثنائية، 
والشـــركات  بالمؤسســـات  مشـــيدا 
بالمواطـــن  تتمســـك  التـــي  الوطنيـــة 
لشـــغل  أفضـــل  كخيـــار  البحرينـــي 
فـــي  الوظيفيـــة  الشـــواغر  مختلـــف 

مواقع اإلنتاج.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

من اللقاء

يوم الطبيب

كان التوجيــه واضًحــا مــن األميــر خليفــة، اعتمــدوا يــا 
جماعــة الخيــر يوًمــا للطبيــب، انشــروا االعتمــاد فــي كل 
مــكان، واذهبــوا إلــى نهايــة العالم؛ حتى تشــعر الجيوش 
البيضــاء أنهــا ُمقدرة، وأنها خط الدفــاع األول في الدنيا 
أمام عدوان كورونا الرهيب، وبالفعل وصل االعتماد إلى 
منظمــة الصحــة العالميــة التي بادرت من خــالل مديرها 
العــام تيــدروس أدهانوم غيبرييســوس بإرســال خطاب 
شــكر وتقدير إلــى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا ورعــاه بمناســبة 
ليكــون  أربعــاء مــن شــهر نوفمبــر  يــوم  تخصيــص أول 
يوًمــا للطبيــب البحرينــي؛ نظــًرا لما قدمه مــن تضحيات 
والوقــوف صًفــا واحًدا قوًيــا لمواجهة الفيــروس اللعين، 
الناجعــة  الوقائيــة  والبروتوكــوالت  العالجــات  وتقديــم 
للتصدي إلى الجائحة الكونية الُمريعة التي راح ضحيتها 

حتى اآلن ما يقرب من النصف مليون نسمة.
اإلشــارة األولــى تأتــي دائًما مــن رئيس الوزراء، وتتســق 
تماًمــا مــع توجه المملكة وتســاهم بكل كفــاءة في تنفيذ 
خطــط ُمحكمــة إلعطــاء كل ذي حــق حقــه، حتــى ذلــك 
المرتبــط بتمديــد حزمة اإلســناد للقطاعــات االقتصادية 
المتضــررة مــن الجائحة، وحتى ذلــك المدى الذي يرتبط 
بالتفاصيــل اإلنســانية البســيطة ومــا يؤثر فــي منظومة 

الحياة بمملكتنا الحبيبة البحرين.
وزيــر الماليــة لم يتأخر في اإلعالن المشــترك مع مجلس 
النواب عن بث تمديد حزمة المساعدة للشعب البحريني 
عيــن  داخــل  تئــن  مازالــت  التــي  وللمؤسســات  الكريــم 
الجائحــة، وفــق عمــق العواصــف المتاخمة لهــا والمؤثرة 
فيهــا، إنهــا منظومة دولة تفهم في فنون التحكم باألداء 
اإلداري؛ لكــي يتــواءم ويتواكــب مــع متطلبــات العصــر 
وكل عصــر، وهــي النظــرة الثاقبــة مــن حضــرة صاحــب 
الجاللــة الملــك حفظــه هللا ورعاه وتلك التــي يتبع أرقى 
خطاهــا ويؤمــن بــأدق مالمحهــا، ويترجــم الســامي مــن 
معانيها إلى قرارات حكومية فاعلة، وتوجيهات شــعبية 
مؤثــرة، هــي اللجنــة التنســيقية أيًضا برئاســة ســمو ولي 
العهد حفظه هللا ورعاه، ومنظومة الدولة الحديثة التي 
أرســى قواعدهــا منــذ المهد من منتصف القرن العشــرين 
األمير الراحل الشــيخ عيســى بن ســلمان طيب هللا ثراه 
ورفيــق دربــه الرئيس القائد خليفة بن ســلمان أطال هللا 
عمــره؛ لكــي يصنعا من هذا الوطــن واحة لألمن واألمان، 
عــن  والــذود  التحــدي،  لقبــول  واالزدهــار،  لالســتقرار 

مقدرات الوطن.
يــوم الطبيــب، التقدير الدولي، حزمة اإلســناد للقطاعات 
الطلبــات  تنفيــذ  فــي  اإلســراع  كورونــا،  مــن  المتضــررة 
اإلســكانية القديمة، والنــزول إلى رغبة المواطن، لتوفير 
احتياجاته، والقبول بمتطلباته، والتعامل مع أدق وأرقى 
طموحاتــه، جميعهــا، جميعهــا تأتــي دائًما فــي مواعيدها 
المحــددة، حتــى المتأخــر منها، أو المتراجــع وفق أجندة 
أولويــات أخــرى، تصــب فــي مصلحة الوطــن والمواطن، 
وتدفع باتجاه تلك التوأمة التي ال تخطئ مقصدها بين 
توجه القيادة وقرارات الحكومة وأهداف األمة، المصب 
محدد المســار، والمنبع مســتند ال يمكن العبث بمقدراته. 
أما الوطن المترامي بين هذا وذاك، فيعيش حالة توافق 
مستدام بين ما كان وما هو في اإلمكان، بين الرغبة في 
اإلنجــاز، والقــدرة علــى بلــوغ األماني وفــرز الطموحات، 
وإعادة النظر في األولويات، إنها قدرة قائد على تسيير 
مسيرة، وملمح محمود من مالمح أخرى كثيرة، طريقها 
علــى طريق اإلنماء والنمــاء، التضحية واإلباء، والوفاء، 

وأي وفاء.

الرميحي: مصر عمق إستراتيجي وثقل أمني لكل عربيبقلم: د. عبداهلل الحواج
ــمــشــتــرك ــا والــمــصــيــر ال ــبــعــضــن ــاء ل ــ ــوف ــ مــواقــفــنــا أســـاســـهـــا ال

أكــد وزيــر اإلعــام علــي الرميحــي أن مــا يربــط مملكــة البحريــن وشــقيقتها 
جمهوريــة مصــر العربيــة من عاقات أخوية وثيقة فــي ظل القيادة الحكيمة 
لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي هــو نتــاج لعاقــة حضارتيــن عريقتيــن وتاريخ مشــرف 

للبلدين وما يربط الشعبين الكريمين من احترام متبادل.

وقـــال الرميحي فـــي مداخلـــة هاتفية مع 
 MBC اإلعالمـــي عمـــرو أديـــب على قنـــاة
مصـــر: “نحن في البحريـــن ارتباطنا بمصر 
ومواقفنا مع مصـــر، كما هي مواقف مصر 
معنـــا دائما مواقف وفـــاء، ونؤكد دائما أن 
حبنـــا لمصـــر بالفطـــرة، حيـــث كانـــت مصر 
ومازالت لها الريادة في الدفاع عن الوطن 
فـــي  ألشـــقائها  الدعـــم  وتقديـــم  العربـــي، 

التعليم والطب والثقافة”.
وحول موقف مملكـــة البحرين المتضامن 
مع مصر بشأن الحفاظ على أمنها القومي 

تجـــاه التطورات في ليبيـــا، قال الوزير إن 
هذا هـــو الموقـــف الطبيعي بين األشـــقاء، 
ودائمـــا مـــا نؤكـــد أن الحكمة التـــي تحلت 
بها القيادة المصرية في السنوات األخيرة 
هي امتداد لسياســـة مصرية ثابتة ال يعكر 
صفوهـــا طموحات مدفوعـــة من متآمرين 
علـــى أوطانهم أو منتســـبين للعرب اســـما 
وأغلبيتهـــم مرجعياتهـــم خـــارج أوطانهم، 
وعلى ســـبيل المثال، المؤامـــرة اإلعالمية 
ومحاولة تهميش الثقل األمني لمصر عبر 
قنوات كالجزيرة القطرية، لم يأت بنتيجة 

طوال 25 سنة وظلت مصر كما هي، عمقا 
إستراتيجيا وثقال أمنيا لكل عربي”.

وقـــال إن مـــا تتعـــرض لـــه جمهورية مصر 
أو حمـــالت  ارهابيـــة  أعمـــال  مـــن  ســـواًء 
إعالميـــة تســـتهدف أمنهـــا القومـــي ليـــس 

وليد اليوم؛ ألن اليوم من يريد اســـتهداف 
الوطـــن العربي يســـتهدف جمهورية مصر 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، خصوصـــا 
ونحـــن نرى أن هنـــاك دوال عربية أصبحت 
بقايا دول وتالشـــت الدولة الوطنية فيها، 
ومن يرى أن ما يحدث اليوم من تطورات 
هـــي أحداث غيـــر متوقعـــة، فهـــو يناقض 
نفســـه، ولذلـــك نؤكـــد أن مصـــر هـــي عمق 
إســـتراتيجي وظهـــر لـــكل الـــدول العربية 
وال ينكـــر دورهـــا فـــي خدمة قضايـــا األمة 

العربية إال جاحد”.
وتابـــع قائـــال: “نؤكـــد هـــذا الموقـــف دائمـــا 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  العالقـــة  وأبـــدا، 
وجمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة عالقة 
متميـــزة تحملنـــا نحن كمســـؤولين خاصة 
فـــي اإلعالم، دور إبرازها وتعزيز الثقة من 

خالل اإلعالم”.

المنامة - بنا

“الداخلية”: تنظيم ورش عن األنظمة والبرامج اإللكترونية

ضبط محالت مخالفة لإلجراءات الوقائية

فئاتهم بمختلف  بالوزارة  الموظفين  وتدريب  بعد  عن  العمل  نظام  تفعيل 

المعلومـــات  تكنولوجيـــا  إدارة  نظمـــت 
وزارة  بديـــوان  اإللكترونـــي  واإلبـــداع 
الداخلية عددا من ورش العمل عبر تقنية 
االتصـــال المرئـــي شـــارك فيهـــا عـــدد مـــن 
اإلدارات بالـــوزارة، عـــن األنظمة والبرامج 
لالرتقـــاء  جهودهـــا  ضمـــن  اإللكترونيـــة، 
بالمهام واإلجـــراءات اإلدارية لدى إدارات 
الـــوزارة من خـــالل توظيـــف التكنولوجيا 
في االرتقاء بمخرجات التدريب وعمليات 
التطويـــر المســـتمرة واســـتجابًة للتغيرات 

الدائمة في مجال تقنية المعلومات.
واشتملت ورش العمل على التعريف بعدد 
من األنظمة والبرامـــج اإللكترونية كنظام 
المراســـالت واألرشـــيف اإللكترونـــي الذي 

تم إعـــداده من قبل كوادر اإلدارة الذاتية، 
وهـــو اليـــوم فـــي إصـــداره الخامـــس بعـــد 
مضي ما يقـــارب 16 عاما على ابتكاره تم 
فيها إجراء العديد من مراحل التطوير، ما 
أسهم في ســـرعة المعلومات ودقة تبادلها 

بين جميع قطاعات وزارة الداخلية.
وأثبت هذا النظام بمســـاندة باقي األنظمة 
فاعليتـــه، خصوصا أثناء جائحـــة كورونا، 
نقـــل  فـــي  والوقـــت  الجهـــد  توفيـــر  عبـــر 
المعامالت وتبادلها بين األفراد واإلدارات 

بمـــا يتوافق مـــع التوجه العـــام بالعمل عن 
بعد وخفض نســـبة القوى البشرية ليضمن 
بذلك اســـتمرارية العمل بالكفـــاءة والدقة 

المطلوبة في مختلف الظروف.
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  إدارة  وتواصـــل 
العامـــة  بـــاإلدارة  اإللكترونـــي  واإلبـــداع 
لديوان وزارة الداخلية جهودها في إعداد 
وتصميم البرامـــج والخدمات اإللكترونية 
التـــي مـــن شـــأنها تفعيـــل نظـــام العمل عن 
بعد وتدريب الموظفين بالوزارة بمختلف 
هـــذه  علـــى  والفنيـــة  اإلداريـــة  فئاتهـــم 
األنظمة؛ لضمان اســـتمرار عمل المنظومة 
اإلداريـــة والتقنيـــة بالـــوزارة فـــي مختلف 
الظـــروف ومواكبة للتنميـــة المتجددة في 

قطاع تكنولوجيا المعلومات.

صـــرح المديـــر العـــام لمديرية شـــرطة 
محافظة العاصمة بأنه في إطار تنفيذ 
تعليمـــات رئاســـة األمـــن العـــام، فيمـــا 
يتعلـــق باتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 
الهادفـــة إلـــى تعزيـــز االلتـــزام بالحـــد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا، قامت 
تفتيشـــية  بحملـــة  المديريـــة  شـــرطة 
علـــى األســـواق والمحـــالت التجاريـــة 
مفتشـــين  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
مـــن وزارة الصحـــة ووزارة الصناعـــة 
والتجارة والسياحة وأمانة العاصمة.

وأشـــار المديـــر العام لمديرية شـــرطة 

هـــذه  أن  إلـــى  العاصمـــة  محافظـــة 
الحمـــالت التفتيشـــية تأتـــي في إطار 
الحرص على رصد المخالفات واتخاذ 
اإلجراءات القانونيـــة بحق مرتكبيها؛ 
بهـــدف الحفاظ على ســـالمة المجتمع 
ودعما للجهـــود الوطنية في مكافحة 
فيـــروس كورونا، مضيفا أنه تم ضبط 
عـــدد من المحـــالت المخالفـــة واتخاذ 
اإلجراءات القانونيـــة المقررة حيالها، 
كما تم خالل الحملة تحرير مخالفات 
حيـــال  الوجـــه  كمامـــة  ارتـــداء  عـــدم 

مرتكبيها.

علي الرميحي

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية



local@albiladpress.com

األحد 28 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 - العدد 4275
03

خبراء لـ “^”: “نفايات كورونا” قنابل موقوتة
العـــدوى واستشـــراء  النظافـــة  لعمـــال  المـــرض  لنقـــل  وســـيلة 

حذر أطباء وخبـــراء في المجال الصحي 
والطبـــي مـــن الخطـــر الكبيـــر الـــذي تمثله 
الواقيـــات الطبيـــة مـــن كمامـــات وأقنعـــة 

وقفازات وغيرها.
وأكدوا أنها قد تتحول من وسيلة للحماية 
مـــن العـــدوى إلـــى خطـــر لتفشـــي ونقـــل 
الوبـــاء. وطالبـــوا بمزيـــد مـــن المســـؤولية 
المجتمعيـــة والفردية أثنـــاء التخلص من 
هذه الواقيات الطبية وعدم رميها بشكل 
عشـــوائي، الـــذي قـــد يجعلها تشـــكل بؤرة 
لتكـــون  الفيروســـات والجراثيـــم  لتجمـــع 
قنابـــل موقوتـــة لنشـــر الوبـــاء، خصوصـــا 
للفئات األكثر عرضة للمرض وكبار الســـن 

واألطفال.
وقالـــت رئيســـة جمعية أصدقـــاء الصحة، 
استشـــارية الصحـــة العامـــة كوثـــر العيـــد 
“نالحـــظ ولألســـف ظاهـــرة غيـــر صحيـــة 
ومقلقـــة، وهـــي تخلص بعـــض المواطنين 
والقفـــازات  الكمامـــات  مـــن  والمقيميـــن 
المســـتخدمة في غير األماكن المخصصة 
لهـــا، كصناديـــق القمامـــة التـــي خصصـــت 
فـــي  أو  التجاريـــة  المجمعـــات  فـــي  لهـــا 
األماكـــن العامـــة، وبطريقـــة تنـــم عن عدم 
الوعي والمســـؤولية بكارثية هذا السلوك 
جائحـــة  ظـــل  فـــي  الصحيـــة  وعواقبـــه 

كورونا”.
وأكـــدت أن علينـــا أن نحافـــظ على صحة 
اآلخرين، وليس نقل العدوى لهم، مشيدة 
بـــدور “البـــالد” كأول منبـــر إعالمـــي حـــذر 

وألقى الضوء على هذه الظاهرة.

وأكـــدت العيـــد فـــي تصريحات لــــ “البالد” 
الكمامـــات والقفـــازات  إلقـــاء  أن ظاهـــرة 
بالشـــوارع ومواقف الســـيارات وكابينات 
الصـــراف اآللـــي، مصـــدر لنشـــر األمراض، 
ومنها مرض “كوفيد - 19”، وأن الكمامات 
علـــى  والملقـــاة  المســـتخدمة  والقفـــازات 
األرض يمكن أن تنقـــل العدوى، خصوًصا 
إذا كانـــت ملوثـــة، وهـــي مصـــدر خطورة 
علـــى النـــاس فـــي الشـــوارع وعلـــى عمال 
النظافة الذين يقومـــون بجمعها. ونوهت 

بأن هـــذه الظاهرة تتزايد فـــي العديد من 
فـــي  بالمملكـــة، كمـــا نشـــاهدها  المناطـــق 
وسائل التواصل االجتماعي بمشاهد غير 

حضارية.
وذكـــرت العيد، أن اســـتمرار هذه الظاهرة 
يســـبب انتشـــار الفيـــروس، ويتعارض مع 
جهـــود البحريـــن فـــي محاصـــرة انتشـــار 
فيـــروس كورونا المســـتجد “كوفيد - 19” 
وحمايـــة كل أفـــراد المجتمـــع، مبينـــة أن 
الحل بتغليظ العقوبة على من يقوم بهذه 

األفعال المشينة وتكثيف حمالت التوعية 
عبـــر وســـائل اإلعـــالم ومواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي؛ للتحذيـــر من خطـــورة رمي 
الكمامـــة أو القفـــاز فـــي الشـــارع، وأهمية 
تجـــاه  بالمســـؤولية  المخالفيـــن  تحلـــي 
أنفســـهم وحياة اآلخرين، خصوًصا عمال 
النظافـــة الذين يجمعون هـــذه المخلفات، 
الشـــوارع  فـــي  الملقـــاة  الكمامـــات  وأن 
تتطايـــر علـــى المـــارة بفعـــل الريـــاح، مـــا 
يعرضهـــم لنقل العدوى وانتشـــار فيروس 

كورونا في المجتمع.
الباحثيـــن  “أن  بالقـــول  العيـــد  وختمـــت 
تحـــول  إمـــكان  إلـــى  توصلـــوا  واألطبـــاء 
تلـــك النفايـــات إلـــى مصنـــع للميكروبـــات، 
كمـــا قـــد تتطايـــر الفيروســـات الملتصقـــة 
بهـــا فـــي الهـــواء، وتتســـبب فـــي إصابـــة 
المزيـــد من النـــاس بالمرض، الســـيما وأن 
الكمامـــات تحتفـــظ بلعاب صاحبهـــا لمدة 
3 ســـاعات تقريبا، ويجب أال تتجاوز مدة 
4 ســـاعات، إن كان مـــن  الــــ  اســـتخدامها 
يرتديها مصابا، إذ ســـيتحول قناع وجهه 
ال محال إلى وســـيلة فتاكة لنقل فيروس 
كورونا، وأولى الضحايا هم عمال النظافة 
الذيـــن يقومـــون بجمـــع النفايـــات يوميـــا 
الكيميائيـــة  بالمعقمـــات  الشـــوارع  ورش 
على مدار الســـاعة”ـ مؤكدًة دور مسؤولي 
البيئـــة فـــي توعيـــة المجتمـــع فـــي كيفية 
التخلـــص منهـــا والتأكيـــد علـــى خطـــورة 
هذه النفايات الطبيـــة على الصحة وعلى 

البيئة.

رئيســـة  أن  “البـــالد”  علمـــت 
بنـــت  فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس 
عبدهللا زينـــل تعرضـــت لوعكة 
األول  أمـــس  مســـاء  صحيـــة 
)الجمعة( أثناء وجودها في درة 

البحرين.
وعلـــى إثـــر العـــارض الصحـــي، 
المستشـــفى  إلـــى  زينـــل  نقلـــت 
ووضعـــت  بالرفـــاع،  العســـكري 

تحت المالحظة.
وبعـــد تلقـــي الرعايـــة الصحيـــة 
الالزمة، غادرت رئيســـة مجلس 
النواب، المستشـــفى فجر أمس 

)السبت(.
يشـــار إلـــى أن وعكـــة الرئيســـة 
زينـــل ال عالقة لها بما نشـــر عن 
خضوع نـــواب للحجـــر المنزلي 
مخالطتهـــم  بعـــد  اإلجبـــاري 

موظفا باألمانة العامة.

رئيسة “النواب”... سالمات

الجفير - جمعية األطباء البحرينية

دعـــت جمعيـــة األطبـــاء البحرينية 
إلى إعفاء األطباء والكوادر الطبية 
والصحيـــة مـــن الذيـــن لـــم يتمكنوا 
من تجديـــد تراخيصهم منذ فبراير 
2020 وحتـــى نهايـــة أزمـــة جائحة 
“كوفيـــد 19” مـــن أيـــة عقوبـــات أو 

غرامات مالية صدرت في حقهم.
غـــادة  الجمعيـــة  رئيســـة  وقالـــت 
خصوصـــا  “األطبـــاء  إن  القاســـم 
والطاقـــم الطبـــي والصحـــي عموما 
بأعبـــاء جســـمية  اليـــوم  ينهضـــون 
كمـــا تعلمـــون مـــن أجـــل مكافحـــة 
19(، ويصمـــدون  )كوفيـــد  جائحـــة 
فـــي الصفـــوف األماميـــة بشـــجاعة 
وتفان؛ من أجـــل تقليل أخطار هذا 
الفيـــروس علـــى المواطـــن والمقيم 
فـــي البحرين، لذلك حري بنا جميعا 
وأن  الصعبـــة،  ظروفهـــم  نقـــّدر  أن 
نقدم الشـــكر لهم بحســـب إمكاناتنا 

واستطاعتنا”.
“كمـــا أن هنـــاك  القاســـم  وأضافـــت 
أطبـــاء - كمـــا تعلمـــون - يضطرون 
بيـــن  المنزلـــي  العـــزل  فـــي  للبقـــاء 
الفترة واألخرى؛ بسبب مخالطتهم 
مصابين بالفيروس، إضافة إلى أن 

ظـــروف الجائحة صرفـــت تفكيرنا 
واهتمامنـــا جميعـــا نحـــن األطبـــاء 
عـــن أعمالنـــا االعتيادية األساســـية 
وحياتنا الطبيعية، وبتنا مشـــغولين 

بهاجس هذا الفيروس ليل نهار”.
وتابعـــت رئيســـة الجمعيـــة بالقـــول 
البحريـــن  مملكـــة  قدمـــت  “لقـــد 
ســـخية  دعـــم  حزمـــة  مشـــكورة 
للمواطنين، من ضمنها تأجيل سداد 
فواتيـــر  مـــن  واإلعفـــاء  القـــروض، 
المـــاء والكهرباء، وغير ذلك، ونحن 
نطلـــع إلى الموافقة على توفير هذا 
الدعـــم لألطبـــاء والطواقـــم الطبية 
والصحية أســـوًة بالدعم الحكومي 
ر من جهة، ونظرا لما يقوم به  الُمقدَّ
األطبـــاء من جهود فـــي هذا الوقت 

بالذات من جهة أخرى”.

القاسم: إلعفاء األطباء من غرامة 
التأخير بتجديد التراخيص

أين المشروع الخليجي لمواجهة التهديدات التركية واإليرانية؟
Û  علــى ضــوء التصعيد والتأزم الذي تشــهده

اآلن العالقــات بيننــا وبيــن جارتينــا تركيــا 
وإيــران، وتغــول أطماعهمــا التوســعية في 
لدينــا  يكــون  أو  يوجــد  لمــاذا ال  منطقتنــا؛ 
عربــي  أو  خليجــي  اســتراتيجي  مشــروع 
واضــح لمواجهــة هــذا التحــدي، والتصــدي 
ألطمــاع هاتيــن الدولتيــن اللتيــن تحلمــان 
بإســتعادة أمجادهمــا الســالفة التــي ترتكــز 
علــى أبعــاد وجــذور تاريخيــة غابــرة؟ فكل 
األتــراك  مشــروع:  لديهــا  منهمــا  واحــدة 
الخالفــة  إحيــاء  إلــى  يهــدف  مشــروعهم 
والهيمنــة العثمانيــة، واإليرانيــون يســعون 

إلى استنهاض المشروع الكسروي.
Û  القوتيــن هاتيــن  أن  تاريخًيــا  والمعــروف 

اإلقليميتيــن كانتــا تتنافســان وتتصارعــان 
علــى  ونفوذهمــا  ســيطرتهما  بســط  علــى 
الــدول العربيــة فــي المنطقــة، ثــم تحــول 
التناحــر بينهمــا بعــد انهيــار اإلمبراطوريــة 
العثمانية إلى حالة من التوافق في المرحلة 
أن  إلــى  األتاتوركيــة،   - الشاهنشــاهية 
انتقلت هذه الحالة اآلن لتقف على أرضية 
مشــتركة ومرحلــة متقدمــة مــن التنســيق 
والتعــاون بينهمــا، وتوظيــف البعــد الديني 
للتمــدد  التاريخــي  والهــوس  والمذهبــي 
وتقاســم الســيطرة والنفــوذ علــى المنطقة، 
وأصبــح لديهمــا مصالــح متقاطعــة وهدف 
أساســي وهو، ال ســمح هللا، تدمير المملكة 
العربية الســعودية الشقيقة؛ القلب النابض 
للمنظومة الخليجية والعربية، وذلك ضمن 
سعيهما القديم المتجدد لنقل أو استقطاب 
“الثقل اإلسالمي” إلى أراضيهما واختطافه 
من أرض الجزيرة العربية التي شــرفها هللا 
نبيــه  فيهــا  فبعــث  الــدور؛  لهــذا  واختارهــا 

وأنزل رسالته فوق ترابها. 
Û  ،وإلــى جانــب تقاســم األدوار فــي ســوريا

وفــي هذا الوقت بالذات، يتجلى التنســيق 
شــمال  فــي  بينهمــا  العســكري  والتعــاون 
التركيــة  القــوات  تتوغــل  حيــث  العــراق؛ 
داخــل األراضي العراقية، وتواصل غاراتها 
العراقيــة  والبلــدات  القــرى  علــى  الجويــة 
المتاخمــة لحدودهــا، في تزامــن مع قصف 
الثــوري  الحــرس  لقــوات  مكثــف  مدفعــي 
اإليرانــي علــى المناطــق العراقيــة القريبــة 
مــن الحــدود اإليرانيــة، فــي انتهــاك صــارخ 

من الطرفين للسيادة العراقية.
Û  لقــد بــدأت بــوادر ومؤشــرات هــذا التعاون

 ،2017 العــام  منــذ  الواضــح  الظهــور  فــي 
ففــي شــهر أغســطس مــن ذلــك العــام أعلن 
الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان عن 
إمكانيــة تنفيذ عمليات عســكرية مشــتركة 
ضــد مــا وصفهــا بالمنظمــات اإلرهابيــة في 
التصريــح علــى  البلديــن، وقــد جــاء ذلــك 
أثــر الزيــارة التي قــام بها إلى أنقــرة رئيس 
األركان اإليرانــي اللــواء محمــد باقــري في 
تلــك الفترة علــى رأس وفد عســكري عالي 
المســتوى مكــون من تســعة أشــخاص ضم 
فــي  المخابــرات  وضبــاط  الخبــراء  كبــار 
الزيــارة  تلــك  وكانــت  اإليرانــي،  الجيــش 
األولى من نوعها بعد انقطاع دام ألكثر من 

28 سنة.
Û  هــذا التعــاون والتنســيق تــم تحقيقــه على

الرغم من حدة وشدة الخالفات التي كانت 
قائمــة بيــن الطرفيــن فــي قضايــا ومســائل 
الســاحتين  علــى  لهمــا  بالنســبة  جوهريــة 
العراقية والســورية؛ وبشكل خاص موقف 
المليشــيات  تجــاه  المتناقــض  البلديــن 

الشــيعية العاملــة فــي ســوريا ومليشــيات 
الحشــد الشــعبي العراقــي، فقــد كان هنــاك 
تقــارب فــي المصالــح ممــا يقتضي تناســي 
وتجــاوز الخالفــات والقفــز فوقهــا والتقيد 

بقواعد اللعبة. 
Û  إن هــذا التعــاون بــدأ يأخــذ أبعــاًدا مختلفة

علــى  التركيــة  الشــهية  انفتحــت  عندمــا 
المصــادر النفطية الخليجية وحقول النفط 
والغــاز فــي شــرق حــوض البحــر األبيــض 
ولبنــان  ســوريا  ســواحل  قبالــة  المتوســط 
تقــدر  والتــي  وقبــرص،  وغــزة  وإســرائيل 
كميتها بما يقارب 122 تريليون متر مكعب 
من الغاز، و107 مليارات برميل من النفط، 
تركيا التي تســتورد %90 مــن احتياجاتها 
مــن النفــط والغــاز تريــد حصــة مــن هــذه 
الثــروة رغــم انها تقــع بعيدة عن شــواطئها 
وال تدخــل ضمــن حدودهــا البحريــة؛ ومــن 

هنا تبرز أهمية ليبيا بالنسبة ألردوغان.
Û  وإيــران تركيــا  بيــن  التعــاون  إن مجــاالت 

بدأت اآلن تثير المزيد من القلق والمخاوف 
وتســتدعي  المفرطــة  بالخطــورة  وتتســم 
التصــدي الحازم لها؛ فقــد بدأت تتجه نحو 
وتوحيــد  العســكري  والتنســيق  التعــاون 
الجهــود وتبــادل المنافــع فــي اليمــن وليبيا 
ضمــن صيغــة أو صفقــة مــن المحاصصــة 

والمقايضة واقتسام الغنائم.
Û  وبهذا الصدد فقد صرح مؤخًرا جواد ظريف

وزيــر خارجيــة إيــران قائــاًل بــكل وضــوح: 
“لدينــا وجهــات نظر متقاربة ومشــتركة مع 
تركيــا، وتبادلنــا الــرؤى بالنســبة لألزمة فى 
اليمــن ومعاناة الشــعب اليمنــى، ونحن منذ 
سنوات نريد أن تتحسن األوضاع فى ليبيا 
واليمــن، ولدينــا رؤى مشــتركة مــع تركيــا، 

ونحــن ندعــم الحكومة الشــرعية فــى ليبيا 
)يقصد حكومة الســراج( ونعتقد أنها قادرة 
علــى إنهــاء األزمة، لذلك نــرى أننا يمكن أن 
نتعــاون فــى رؤيتنــا المشــتركة فــى اليمــن 

وفى ليبيا على حد سواء«.
Û  تركيــا مــن  كل  لــدى  فــإن  ذكرنــا  وكمــا 

واضحــا  بهــا؛  خاصــا  مشــروعا  وإيــران 
علــى  ويرتكــز  وممنهجــا،  ومكشــوفا 
معطيــات وفرضيــات تاريخيــة وعاطفيــة 
وايديولوجية، ويســتهدف الــدول العربية، 
وقد نجحتا في المضي قدًما في تنفيذهما 
كل علــى حــدة، بحيــث أصبحــت طهــران 
علــى  وتســيطر  متواجــدة  بأنهــا  تتفاخــر 
مــن  شــبكة  وتديــر  عربيــة،  عواصــم  أربــع 
المليشــيات والحشــود المســلحًة فــي عــدد 
مــن دولنــا العربيــة، وأصبــح لتركيــا تغلغــل 
العربــي،  التــراب  علــى  عســكرية  وقواعــد 
وأذرع حزبيــة بأجنــدات إرهابيــة متطرفة 
تتحكــم  أنقــرة  وصــارت  لحســابها،  تعمــل 
فــي ســبيل  ليبيــا، والدولتيــن  فــي مصيــر 
االستمرار في تنفيذ مشاريعهما ال تترددان 
عــن التدخل في الشــؤون الداخليــة للدول 
العربية، وتســتثمران الخالفــات الخليجية 
والعربيــة، وتدعمان التيارات الثيوقراطية 
والحركات اإلرهابيــة المتطرفة، وتحاربان 
والقوميــة  الوطنيــة  والتوجهــات  األفــكار 
العربية، وغيرها من الممارســات العدوانية 
التي تتنافى مع القوانين واألعراف الدولية 
ومبــادئ حســن الجــوار، وحيــال ذلــك كلــه 
يبقــى الســؤال مطروًحا بكل قــوة وإلحاح؛ 
الخليجــي  االســتراتيجي  المشــروع  أيــن 
تهديــدات  لمواجهــة  المعــد  العربــي  أو 

واعتداءات وأطماع هاتين الدولتين؟
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حققـــت وزارة اإلســـكان تقدمـــا كبيرا 
الملكـــي  األمـــر  تنفيـــذ  صعيـــد  علـــى 
السامي لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
بشـــأن تنفيـــذ 40 ألف وحدة ســـكنية، 
مـــن  المحـــدود  غيـــر  الدعـــم  بفضـــل 
لـــُدن القيـــادة الرشـــيدة، وتوجيهـــات 
الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  الحكومـــة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
والمتابعـــة  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن 
المســـتمرة لولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة. 
فقـــد قامت الـــوزارة بتنفيـــذ المراحل 
األولـــى بمشـــروعات مـــدن البحريـــن 
الجديدة، وهي مدن ســـلمان وخليفة 
الرملـــي،  وضاحيـــة  الحـــد  وشـــرق 
المواطنيـــن  تســـكين  فـــي  والشـــروع 
بهـــا، إضافـــة إلى تنفيذ العشـــرات من 
مشـــروعات المجمعـــات الســـكنية في 
مختلـــف محافظـــات وقـــرى المملكة، 
فضـــال عـــن نجاح مبـــادرات الشـــراكة 
مـــع القطـــاع الخاص الذي ســـاهم في 
بلوغ نســـب اإلنجاز في خطة الوزارة 
لتنفيذ األمر السامي لعاهل البالد إلى 
مراحـــل متقدمـــة للغايـــة، فضـــال عن 
تلبية أكثر من 47 ألف طلب إسكاني.

وتمكنـــت وزارة اإلســـكان مـــن تنفيـــذ 
االلتزام اإلســـكاني الوارد في برنامج 
 ”2018  -  2015“ الماضـــي  الحكومـــة 
بشـــأن اســـتيفاء تنفيذ 25 ألف وحدة 
ســـكنية، فضال عن إطالق العديد من 
مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، 
إضافـــة إلـــى الجهـــود الحاليـــة لتنفيذ 
االلتزامـــات اإلســـكانية الـــواردة فـــي 
برنامـــج الحكومـــة الحالـــي “2019 - 
2022” يعكس إرادة وجدية الحكومة 
الطلبـــات  تلبيـــة  فـــي  اإلســـراع  فـــي 
اإلســـكانية للمواطنين وفقـــا للخطط 

والبرامج الموضوعة لهذا األمر.
وتفعيـــال لمحور الشـــراكة مـــع القطاع 
مـــن  العديـــد  إطـــالق  تـــم  الخـــاص، 
المبادرات للخدمات اإلســـكانية، التي 
تســـريع  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  ســـاهمت 
وتيرة تلبية الطلبات اإلسكانية، األمر 
الـــذي انعكس على إحراز تقدما كبيرا 
على صعيد ســـنوات االنتظار، وإنهاء 
جميع الطلبات اإلســـكانية التي تعود 

أقدميتها إلى حقبة التسعينات.

أكثر من 47 ألف أسرة مستفيدة 
من خدمات اإلسكان

التـــي  والمبـــادرات  المشـــروعات  إن 
تضمنتها الخطة اإلسكانية على مدار 
السنوات الماضية لتنفيذ األمر الملكي 
الســـامي وااللتزامات اإلســـكانية في 
برنامـــج الحكومة، أســـفرت عن تلبية 
أكثـــر مـــن 47 ألـــف خدمـــة إســـكانية 
للمواطنين حســـب أقدميـــة الطلبات، 
وإن تلـــك الخدمـــات تنوعـــت مـــا بين 
تمليـــك  وشـــقق  ســـكنية  وحـــدات 
وقســـائم ســـكنية وتمويالت إسكانية 
متنوعة، إضافة إلى المستفيدين من 

برنامج مزايا.
فقد بينت اإلحصـــاءات الخاصة بكل 
خدمـــة، أن الـــوزارة قامـــت بتلبية 19 
ألفا و772 وحدة ســـكنية، إضافة إلى 

8558 شـــقة تمليـــك، و3725 قســـيمة 
تمويـــال  و460  آالف  و10  ســـكنية، 
إسكانيا بأنواعها الثالثة “شراء، بناء، 
ترميم”، إضافة إلى المســـتفيدين من 
برنامج مزايا والذيـــن تجاوز عددهم 

5000 مستفيد.
وإن الطفرة التي شـــهدتها التوزيعات 
الثالثـــة  األعـــوام  خـــالل  اإلســـكانية 
غيـــر  للدعـــم  نتاجـــا  تعـــد  الماضيـــة 
قطـــاع  بـــه  الـــذي يحظـــى  المحـــدود 
اإلســـكان ولتوجيهات صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء المستمرة لتلبية 
احتياجات المواطنيـــن من الخدمات 
اإلســـكانية، وتنفيـــذا ألوامـــر صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، بتوزيع الوحدات اإلســـكانية 
فـــي مختلـــف محافظـــات المملكة، إذ 
أســـهم ذلـــك الدعـــم الكبير فـــي تنفيذ 
5 مدن إســـكانية، إضافة إلى عشرات 
المشـــروعات في المجمعات السكنية 
محافظـــات  جميـــع  شـــملت  التـــي 
لبنـــاء  األراضـــي  وتوفيـــر  المملكـــة، 
المـــدن الجديدة، إضافـــة إلى أراضي 
امتـــدادات القـــرى، فضـــال عـــن توافر 
الدعـــم المالي متمثال فـــي الميزانيات 
الحكومية وحصة وزارة اإلسكان في 
برنامـــج التنميـــة الخليجـــي، يؤكد أن 
هذا القطاع يأتي في مقدمة أولويات 

الحكومة برامج الحكومة. 

أكثر من 5000 مستفيد من “مزايا”

وبلغ عـــدد المســـتفيدين مـــن برنامج 
 ،2020 الجـــاري  العـــام  حتـــى  مزايـــا 
5539 مســـتفيدا فعليا من المواطنين 
قوائـــم  علـــى  طلباتهـــم  المدرجـــة 
االنتظار، ووفقا إلحصـــاءات الوزارة، 
ارتفعـــت معـــدالت تخصيص خدمات 
برنامـــج مزايا ســـنويا خـــالل األعوام 
الماضيـــة، إلـــى جانـــب ارتفـــاع العدد 
من 745 مستفيدا سنويا في العامين 
 1358 إلـــى  ليصـــل  و2015،   2014
فـــي إشـــارة   ،2019 العـــام  مســـتفيدا 
إلى زيـــادة ملحوظة في اإلقبال على 
االستفادة من البرنامج؛ لما يوفره من 
مميزات، أبرزها فورية الحصول على 
خدمة فورية، ومنح المواطن المرونة 
فـــي اختيار موقع ونوع الوحدة التي 

تناسب احتياجات أسرته.
إن وزارة اإلسكان تولي برنامج مزايا 
اهتمامـــا خاصا لما يحققـــه من نجاح 
كبيـــر، خصوصـــا علـــى صعيـــد تلبيـــة 
الطلبـــات اإلســـكانية بصـــورة فورية، 
إذ تقـــوم الـــوزارة بالتعـــاون مـــع بنـــك 
اإلســـكان دوريـــا بمراجعة إجـــراءات 
ذلـــك  وأســـفر  وتطويرهـــا،  البرنامـــج 
أخيـــرا عـــن اختصـــار المـــدة الزمنيـــة 
للـــدورة اإلجرائية للبرنامـــج من 105 

أيام إلـــى 15 يوما للطلبـــات الجديدة 
فـــي حـــال توفير جميـــع المســـتندات 
والمتطلبات لدى المتقدم، كما أن هذا 
اإلجـــراء يأتـــي تماشـــيا مـــع االرتفاع 
الملحـــوظ فـــي معـــدل الطلبـــات بمـــا 
يتطلـــب تطويـــر اإلجـــراءات؛ لضمان 
الحفاظ علـــى الطابع الفوري للخدمة، 
علـــى  المواطنيـــن  وتســـريع حصـــول 

السكن.
كمـــا أن نجاح برنامج مزايا لم يقتصر 
تأثيـــره علـــى ســـرعة تلبيـــة الطلبـــات 
اإلســـكانية فحســـب، بـــل امتـــد ذلـــك 
اقتصاديـــة  آثـــار  تحقيـــق  ليشـــمل 
وأن  العالقـــة،  ذات  القطاعـــات  علـــى 
إجمالـــي حجـــم اإلنفـــاق الـــذي وفـــره 
برنامـــج مزايا في القطاعات العقارية 
المقـــاوالت  وقطاعـــات  والتمويليـــة 
واالستشـــارات الهندســـية والتجزئـــة 
قـــد بلغ 837 مليـــون دينـــار، بما يؤكد 
فائدة هذا البرنامج في رفد االقتصاد 

الوطني بالمملكة.
أمـــا بالنســـبة لحجم التمويـــالت التي 
قامـــت البنـــوك والمصـــارف التجارية 
بمنحهـــا للمواطنيـــن للحصـــول علـــى 
وحـــدات مـــن القطـــاع العقـــاري، فقـــد 
بلغـــت 481 مليـــون دينـــار، فيمـــا بلـــغ 
حجـــم العوائد على البنوك المشـــاركة 
فـــي تمويـــل البرنامج مـــا يقارب 100 
مليون دينار، كما ســـاهم البرنامج في 

رفد قطاع المقاوالت واالستشارات بـ 
252 مليون دينار، واستفادة أكثر من 
5000 منتفـــع من البرنامـــج على رفد 
قطاعات التجزئة واألثاث بـ 4 ماليين 

دينار. 

شراكة صينية لتنفيذ مدينة 

شرق سترة

القطـــاع  مـــع  الشـــراكة  مبـــادرات  إن 
الخاص بلغت مســـتويات أكبر توسعا 
مـــن خـــالل إبـــرام اتفاقية مـــع إحدى 
كبريات شـــركات المقـــاوالت الصينية 
لتوفيـــر أكثـــر مـــن 3000 وحـــدة فـــي 
مدينة شـــرق ســـترة، األمر الذي يؤكد 
فاعليـــة التوجه نحـــو القطاع الخاص 
لبنـــاء مشـــروعات تســـهم فـــي تلبيـــة 
آالف الطلبـــات المدرجـــة علـــى قوائم 
االنتظـــار، قياســـا بالنجـــاح المتحقـــق 
علـــى صعيـــد مبـــادرة توفيـــر وحدات 
ســـكنية بمشـــروع ديرة العيون بديار 
المحـــرق، والتـــي تســـاهم فـــي توفير 
3300 وحدة ســـكنية تخـــدم الطلبات 

اإلسكانية المدرجة لدى الوزارة.

مبادرة تطوير الوحدات السكنية 

على األراضي الحكومية

إن مبادرة تطوير الوحدات الســـكنية 
علـــى األراضـــي الحكوميـــة المملوكة 

للدولة من خالل القطاع الخاص التي 
أطلقتهـــا الـــوزارة بالتعـــاون مـــع بنـــك 
اإلسكان في أكتوبر الماضي، ستسهم 
فـــي توفيـــر 15 ألـــف وحـــدة ســـكنية 
المقبلـــة،  العشـــرة  الســـنوات  خـــالل 
وهـــو مـــا يعكـــس الرؤية المســـتقبلية 
للحكومـــة فـــي اســـتمرار نهـــج توفير 
للمواطنيـــن  اإلســـكانية  الخدمـــات 

واستدامتها.
لبنـــاء  الحكوميـــة  الجهـــود  أن  كمـــا 
الشـــراكة  مبـــادرات  وتنويـــع  المـــدن 
مـــع القطـــاع الخـــاص، تعكـــس الرؤية 
الشـــمولية لملـــف الســـكن االجتماعي 
الحالـــي  الصعيديـــن  علـــى  بالمملكـــة 
والمســـتقبلي، وستســـهم تلك الجهود 
في اســـتمرار نهج الحكومة في تلبية 
المتبقـــي مـــن الطلبـــات المدرجة على 
قوائم االنتظـــار وتأمين حق األجيال 
الجديـــدة في االســـتفادة من خدمات 
إســـكانية فورية ومتعـــددة الخيارات 
دون الحاجـــة إلـــى االنتظار من خالل 
أنتجتهـــا  التـــي  الفوريـــة  الخدمـــات 
الـــوزارة وال تـــزال تســـعى إلـــى تعـــدد 
تلك المبادرات في المستقبل القريب، 
حيث إن العام المقبل 2021 سيشـــهد 
تسارعا أكبر في وتيرة خطط وبرامج 

الوزارة.

المنامة - بنا

“اإلسكان”: خدمات إسكانية ألكثر من 47 ألف أسرة في السنوات األخيرة
الــدراســة قــيــد  جــديــدة  تــمــويــلــيــة  ــارات  ــيـ وخـ “مــــزايــــا”...  مــن  مستفيد   5000

837 مليون دينار 
إجمالي حجم 
اإلنفاق الذي 

وفره برنامج 
مزايا

التوزيعات شملت 
جميع المحافظات 

والقرى ولبت 
طلبات التسعينات 

وما يليها

طفرة بالتوزيعات 
نتاج الدعم غير 

المحدود للقطاع 
وتوجيهات سمو 

رئيس الوزراء

481 مليون دينار 
حجم التمويالت 

الممنوحة 
للمواطنين من 

قبل البنوك

الشراكة مع 
“الخاص” ساهمت 

في تنويع 
الخيارات وإيجاد 

خدمات فورية

 4 مدن جديدة 
والشروع في 

“شرق سترة” يترجم 
جهود الحكومة 
لتلبية الطلبات 
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بحث تعزيز االستثمار في االستزراع السمكي مع الحرس الوطني
“الثـــروة البحريـــة: فتـــح شـــراكات مـــع مختلـــف الجهـــات المهتمـــة

بحـــث وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمراني نبيل أبوالفتح، لدى 
اســـتقباله في مكتبه بالبديع مســـاعد قائد 
المؤسســـة االســـتهالكية برئاســـة الحرس 
مبـــارك  محمـــد  الركـــن  المقـــدم  الوطنـــي 
الرميثي، ُسبل تعزيز االستثمار في مجال 

االستزراع السمكي.
وقـــال أبوالفتـــح إن هـــذا االجتمـــاع جـــاء 
بغـــرض بحـــث اإلمكانـــات التـــي يمكن أن 
توفرهـــا وكالـــة الزراعة والثـــروة البحرية 
لدعـــم توجهـــات الحرس الوطنـــي الرامية 
لتعزيز االستثمار في االستزراع السمكي، 

والتي تتســـق مع توجيهات وزير األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
عصـــام خلـــف، فـــي ضـــوء مبـــادرة جاللة 

الملك لمشروع األمن الغذائي المستدام.
وكيـــل  اســـتعرض  االجتمـــاع،  وخـــالل 

الجهـــود  البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة 
القطـــاع، ومـــن  بهـــذا  للنهـــوض  المبذولـــة 
بينها تخصيص أراٍض في المركز الوطني 
لالستزراع البحري في رأس حيان إلطالق 
مشروعات في االستزراع السمكي، عالوة 

علـــى بـــدء التعـــاون مـــع شـــركات القطـــاع 
الخاص لمنحها فرصة إطالق مشـــروعات 

استثمارية في هذا المجال.
وأكـــد أن وكالـــة الزراعة والثـــروة البحرية 
شـــراكات  لفتـــح  جهودهـــا  فـــي  ماضيـــة 
بمجـــال  المهتمـــة  الجهـــات  مختلـــف  مـــع 
االســـتزراع الســـمكي؛ انطالًقا من األهمية 
التي يمثلها هذا القطاع سواء على صعيد 
علـــى  أو  االقتصاديـــة،  التنميـــة  تحقيـــق 
مســـتوى تحقيـــق االكتفاء الذاتـــي لمملكة 
البحرين من الثروة الســـمكية التي تشكل 
مصدًرا مهًما للغذاء للمواطنين والمقيمين 

في المملكة.

من اجتماع الوكيل مع الحرس الوطني

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البسيتين - بلدية المحرق

كشـــف المديـــر العام لبلدية المحـــرق إبراهيم الجودر عن زراعة 8630 شـــجرة على 
شـــارع الغـــوص وشـــارع خليفـــة الكبير وشـــارع المحـــرق الدائـــري منذ بدايـــة العام 

الجاري.
وقـــال المديـــر العـــام إن البلديـــة قامـــت بزراعـــة 2900 متـــر مربـــع من المســـطحات 
الخضراء شـــملت مســـاحة 1250 متر من تقاطع جسر الشـــيخ خليفة بن سلمان مع 
شـــارع الحوض الجاف ومســـاحة 900 متر من تقاطع بوابة البحرين االســـتثمارية 

ومساحة 750 متر من تقاطع أمواج.
وأشـــار إلـــى أن البلدية انتهجت برنامجا خاصا للتشـــجير وزيـــادة الرقعة الخضراء 
فـــي مناطـــق محافظـــة المحرق، مـــن خالل وضع خطـــة زمنية يراعى فيهـــا اختيار 
أنواع النباتات المزروعة التي تتوافق مع الطبيعة البيئية للمحافظة، والتي بدورها 
تســـاهم بتقليـــل كميـــة المياه المســـتهلكة، وكلفـــة الصيانـــة وزيادة التنـــوع النباتي، 
إضافـــة إلـــى إعـــادة تأهيل بعـــض المواقع إليجـــاد نوع مـــن التجديـــد والتنويع في 

المظهر العام بحلول مستدامة.
وأوضـــح أن المشـــروعات التـــي تنفذها البلدية للتشـــجير تتنوع بين إعـــادة تأهيل 
لمشـــاريع قائمة وأخرى لمشـــروعات جديـــدة ضمن خطة البلديـــة وأولوياتها، إذ تّم 
االنتهاء من إنجاز 45 % من المشروعات المعتمدة لخطة البلدية هذا العام وجاري 

العمل على تنفيذ باقي المشروعات المدرجة في هذا المجال.
وذكـــر القائـــم بأعمال رئيس قســـم المتنزهات والحدائق بالبلدية حســـن رمضان أن 
البلديـــة حرصـــت على زراعة أنواع متعـــددة من النباتات التي تتميـــز بقدرتها على 
تحمـــل الظـــروف البيئيـــة فـــي المنطقـــة ومحدوديـــة احتياجاتهـــا المائية للـــري، إذ 
شـــملت هذه األنواع أشـــجار “الجهنمية”، وهي أشـــجار مزهرة بصورة دائمة ُتحّوط 
بها الشـــوارع الرئيســـة كحزام أخضر، أشـــجار “الياســـمين الهندي” وهي شجرة ذات 
زهور بيضاء ورائحة عطرية مميزة يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار، إضافة إلى أشـــجار 
“الواشـــنطونيا”، وتســـتخدم على ســـواحل البحار لتحملها لملوحة المياه والتيارات 

الهوائية البحرية.

الجـــــودر: زراعــــة 8 آالف شجـــرة

خلف: تبني المبادرات الرامية للتسهيل على المواطنين
ــة” ــل 20 لــــ “إلكترونيـ ــم وتحويـ ــن وذوي الهمـ ــار السـ ــة لكبـ 16 خدمـ

اتخــذت مراكــز خدمة العمــالء في أمانة العاصمة والبلديــات الثالث منذ فترة 
عددا من المبادرات في تقديم خدمات بلدية متميزة تخدم شــريحة مهمة من 
المواطنيــن، وعلى رأســها كبار الســن وذوي الهمم، وتميــزت هذه الخدمات في 
أنهــا ترتكــز على تقديــم الخدمة الى المواطنين من خــالل الذهاب الى منازلهم 

ومحل إقامتهم بدال من ذهاب المواطن إلى مقر البلدية إلنجاز معاملته.

وتأتـــي مبـــادرات البلديـــات فـــي تطوير 
خدماتهـــا ضمن اهتمام وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
بتقديـــم أفضـــل الخدمـــات لكبار الســـن 
وذوي الهمـــم وبصـــورة متميـــزة، حيـــث 
يتم إنجـــاز المعامالت عن طريق مركبة 
مجهـــزة بالكامـــل تحتـــوي علـــى جهـــاز 
كمبيوتـــر مرتبـــط بأنظمة البلديـــة، وبها 
موظـــف علـــى اطـــالع وإلمـــام بجميـــع 
تزويـــد  تـــم  كمـــا  المقدمـــة،  الخدمـــات 
تســـاعد  رســـمية  اســـتمارات  المركبـــة 
المراجعيـــن بمـــلء البيانـــات المطلوبـــة 
منهم للحصـــول على الخدمة وذلك كله 

أمام منزل طالب الخدمة.
وفـــي تصريـــح لـــه قـــال وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصـــام خلـــف إن الـــوزارة تســـعى دائما 
شـــأنها  مـــن  التـــي  المبـــادرات  لتبنـــي 
تقديم أفضل الخدمات بســـهولة ويســـر 

للمواطنين والمقيمين.
وأشـــاد خلـــف بجهـــود هيئـــة الحكومـــة 
“البلديـــات”  دعـــم  فـــي  اإللكترونيـــة 
والخدمـــات البلديـــة في مجـــال تحويل 

الخدمات الى”إلكترونية” .
وأضاف “تقدم أمانة العاصمة والبلديات 
الثـــالث أكثـــر من 16 خدمة لكبار الســـن 
وذوي الهمـــم عبـــر الذهاب مباشـــرة إلى 
معامالتهـــم  وتســـهيل  إقامتهـــم  مقـــر 
وإنجازهـــا مثل اســـترجاع تأمين البناء 
والتراخيص، إصدار إفادة سكن، إصدار 
بطاقـــة عنـــوان، إصـــدار لوحـــة عنـــوان، 
وتراخيص البناء أقل من 50 مترا مربعا 
بجميع أنواعه وتوزيع أكياس القمامة”، 
مشـــيرا إلى أنه قـــد تم “تخصيص أرقام 
جميـــع  إلنهـــاء  موعـــد  لحجـــز  اتصـــال، 
الخدمـــات التـــي يحتاجونهـــا، إذ يقـــوم 
الموظـــف بالوصـــول المواطـــن وتقديم 
المساعدة له وخدمته وإنجاز معاملته.

هـــذه  الـــوزارة  تبـــي  أن  خلـــف  وأكـــد 

مـــن  “انطالقـــا  الخدميـــة  المبـــادرات 
كبـــار  تجـــاه  االجتماعيـــة  مســـؤوليتها 
الســـن وذوي الهمـــم ومـــن حرصها على 
تقديـــم خدمـــات نوعيـــة وتحقيـــق رضا 
المســـتفيدين، والتـــي تعد مـــن أولويات 
علـــى تحســـين  تعمـــل  التـــي  اهتمامهـــا 
جـــودة العمـــل وتطويـــره، والعمـــل على 
تســـهيل طـــرق تقـــدم الخدمـــات لكبـــار 

السن وذوي الهمم”.
وتابـــع خلف “قمنا في الـــوزارة بتحويل 
أكثـــر مـــن 20 خدمة بلدية تـــم تحويلها 
مؤخرا إلـــى خدمـــات إلكترونية بعد أن 
كان يتطلـــب مـــن المراجعيـــن الحضـــور 
شـــخصيا لمراكز خدمة العمـــالء التابعة 
الثـــالث  والبلديـــات  العاصمـــة  ألمانـــة 
لتقديـــم أو مراجعـــة الطلبـــات المتعلقـــة 

بهذه الخدمات”.
وأوضـــح “تحويـــل عدد مـــن المعامالت 
ضمن تسهيل اإلجراءات وتيسيرها كان 
يتطلب على صاحبها الحضور شخصيا، 
ل اإللكتروني،  وذلـــك جـــزء مـــن التحـــوُّ
إســـتراتيجي  مشـــروع  ُيعـــد  والـــذي 
البحريـــن  مملكـــة  رؤيـــة  مـــع  يتماشـــى 
عمـــل  برنامـــج  علـــى  ويرتكـــز   ،2030
يتوافـــق  كمـــا   ،2019-2022 الحكومـــة 
هـــات هيئـــة المعلومـــات  تمامـــا مـــع توجُّ

والحكومة اإللكترونية”.

طرادة: صدى إيجابي لمبادرات 
“البلديات” 

مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس أمانة 
العاصمة صالح طاهر طرادة “إن مبادرة 
وذوي  الســـن  لكبـــار  الخدمـــات  تقديـــم 
الهمم كان لها صدى إيجابي بين الفئات 
المســـتهدفة؛ لمـــا لهـــا دور فـــي ســـهولة 

تقديم الخدمات البلدية”.
وأوضـــح أن “مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
مـــع  تتفاعـــل  التـــي  التوجهـــات  يدعـــم 
احتياجـــات المواطنيـــن، مشـــيدا بـــدور 

وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات في 
تفعيل مبادرة تقديـــم الخدمات البلدية 
مـــن المنـــازل، مؤكـــدا أن هـــذه المبـــادرة 
رفعت من مستوى جودة وسرعة إنهاء 

الخدمات والمعامالت.
وتابع طـــرادة “مجلـــس أمانـــة العاصمة 
فـــي  اإللكترونـــي  بالتحـــول  يشـــيد 
الخدمـــات البلديـــة، وهذا ما ســـاهم في 
خلـــق مبـــادرات فـــي خدمـــة كبار الســـن 
وذوي الهمم من منازلهم، مؤكدا الجهود 
المبذولـــة من وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني في هذا 

المجال”.

التميمي: التحويل اإللكتروني 

ساهم بخلق المبادرات

إلـــى ذلـــك، أكـــد رئيـــس مجلـــس بلـــدي 
أن  التميمـــي  بـــدر  الجنوبيـــة  المنطقـــة 
كبار الســـن قدموا مســـاهمات كبيرة في 
خدمة الوطن، وجـــاء الوقت لكي نبذل 
فيه الجهد في تسهيل تقديم الخدمات 
التي يحتاجونها، مشـــيرا إلى أن مبادرة 
تقديم الخدمة لكبار الســـن وذوي الهمم 
اإلجـــراءات  تأتـــي ضمـــن  المنـــزل  مـــن 
التـــي اتخذتهـــا البلديـــة لتقديـــم أفضل 

الخدمات.
وأوضح التميمي أن تحويل العديد من 
الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية 
ما هو إالَّ بهدف تسهيل اإلجراءات على 
والمســـتثمرين  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
في مملكة البحرين، وهذا ما ســـاهم في 
خلق المبادرات وتقديـــم الخدمات عند 

أبواب منازل المراجعين”.

المرباطي: االستثمار بتقديم 

الخدمات اإللكترونية

مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس بلدي 
المحـــرق غـــازي المرباطـــي أن المجلس 
البلـــدي يضـــع ضمـــن أولوياتـــه تســـهيل 
الهمـــم،  وذوي  الســـن  لكبـــار  الخدمـــات 
مشـــيرا إلـــى أن مجلـــس بلـــدي المحرق 
وبالشـــراكة مـــع الجهاز التنفيـــذي وضع 
عدد من اإلجراءات لتســـهيل واإلسراع 
في تقديم الخدمات لكبار الســـن وذوي 

الهمم.
تحويـــل  “أن  المرباطـــي:  وأوضـــح 
خدمـــات  إلـــى  البلديـــة  الخدمـــات 
إلكترونية ساهم في تسهيل اإلجراءات 
علـــى المراجعيـــن، إضافـــة إلـــى ســـرعة 
إنجـــاز المعاملة ومتابعتها إلكترونيا في 
أي وقـــت ومـــن أي مـــكان دون الحاجـــة 

إلى مراجعة مركز خدمة العمالء”.
وأكد أن “مجلس بلدي المحرق اســـتثمر 
تقديم الخدمات إلكترونيا في تســـهيل 
وذوي  الســـن  لكبـــار  الخدمـــات  تقديـــم 
الهمـــم وذلك طريق تقديم عدة خدمات 
مبنـــى  إلـــى  للحضـــور  الحاجـــة  دون 

البلدية”.
مـــن جهتـــه، أشـــاد عضـــو مجلـــس بلدي 
بســـهولة  القبيســـي  عبـــدهللا  الشـــمالية 
تقديـــم الخدمـــات البلديـــة لكبـــار الســـن 
بالخدمـــات  واالرتقـــاء  الهمهـــم،  وذوي 
المقدمة لهم عن طريق وزارة األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وقـــال: “كأعضـــاء مجالـــس بلدية ندعم 
هذا التوجه مـــن األجهزة التنفيذية في 
خلـــق المبـــادرات التي تســـاهم في رفع 
من مستوى جودة الخدمات التي تقدم 
لكبار السن؛ وذلك تقديرا لدورهم الكبير 

في خدمة الوطن”.
وأضاف “نحن في مجلس بلدي المنطقة 
الشـــمالية طرحنـــا عـــددا مـــن المبادرات 
انطالقا من تلمســـنا لحاجـــات المجتمع، 
وفهمنـــا للعمـــل البلـــدي بإعتبـــاره عمـــال 
خدماتيـــا فـــي الدرجـــة األولى، ونشـــيد 
بالجهاز التنفيذي عبر تبنيه المقترحات 
والمبـــادرات التـــي مـــن شـــأنها تســـهيل 

المعامالت على المواطنين والمقيمين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قوة الدفاع ودروس التضحية والفداء
Û  جمــع الرحيــل الُمبكــر للشــاب جمعــة مبــارك ســالم، وهــو أحــد منتســبي

قــوة دفــاع البحريــن الباســلة، أبنــاء الوطــن بلقــب واحــد وروح واحــدة، 
مســتذكرين التضحيات الذي يقدمها منتســبو القوات المسلحة في الحد 
الجنوبــي بالمملكــة العربيــة الســعودية، بواجب ديني وأخالقي وشــرعي 
هدفــه الرئيــس إعــادة الشــرعية لهذا البلــد العربي األصيــل، وحمايته من 

التغلغل الفارس الصفوي الخميني المجرم.
Û  وكمــا هــي حكايــة األبطــال دائًما، فــإن قصصهــم ال يعرفها العامــة إال بعد

رحيلهم بالفعل، بعمل صامت منهم، يغرق بالشــجاعة والبســالة والبطولة 
والفــداء، وال يتنظــر فــي المقابل إال مرضاة هللا عــز وجل، وأداء الواجب 

نفسه.
Û  ،هــؤالء األبطــال، الشــهداء، يباغتوننــا دوًمــا بخبــر الرحيــل علــى غفلــة

حارميــن مــن يحبهــم فرصــة الحديث معهــم وتأمالت قســمات وجوههم 
مرة أخيرة، لكنها األقدار، وكيف ال تكون؟ 

Û  التضحية والفداء ألجل الوطن، هي نعمة سماوية عظيمة ال يوفق لها إال
من هو أهلها، وركب الشهادة والتسابق عليها، وااللتحاق بها هي لمن أراد 
له رب العزة أن يكون في طليعة من يحصد الغنائم الحقيقية وينعم بها، 
فهنيًئا للفائزين، وحفظ هللا قادتنا وأبطال قوة دفاع البحرين فرًدا فرًدا، 
ممن يقدمون لنا وألوالدنا وألحفادنا من بعد، دروس التضحية والفداء.

Û  ،نســأل هللا عز وجل أن يتغمد الوكيل جمعة مبارك ســالم بواســع رحمته
وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب الدعوات، وإنا لله وإنا 

إليه راجعون.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عصام خلف

العاصمـــة  ألمانـــة  العـــام  المديـــر  أعلنـــت 
إطـــالق  عـــن  إبراهيـــم حميـــدان  شـــوقية 
خدمة جديدة تمّكن المواطنين من التقدم 
مـــن مخلفـــات  التخلـــص  بطلـــب  لألمانـــة 
األثـــاث والمقتنيـــات المنزليـــة الكبيرة وما 
فـــي حكمهـــا، مؤكـــدًة حـــرص األمانة على 
توســـعة خدماتهـــا وإيجـــاد الحلـــول التي 
تســـهم في الحفاظ على مســـتوى النظافة 

والواجهة الحضارية للمناطق.
وقالت حميدان إن “األمانة أعدت للخدمة 
الجديـــدة تجاوًبـــا مـــع معطيـــات البيانات 
واإلحصـــاءات الشـــهرية ألعمـــال النظافة، 
وبناًء على الرصد والمتابعة اليومية التي 
يقوم بها مفتشـــو األمانة، واستجابًة أيًضا 
لبعـــض لمقترحـــات والمالحظـــات الواردة 
“كميـــات  أن  مضيفـــًة  المواطنيـــن”،  مـــن 
كبيرة من المخلفـــات المنزلية والمقتنيات 
الكبيرة يتم التخلص منها بشكل عشوائي 

في األماكن العامة، وهو ما يؤثر سلًبا على 
جهـــود خدمات النظافـــة اليومية ويخالف 
 2019 لســـنة   )10( رقـــم  النظافـــة  قانـــون 
الـــذي دخل حيز التنفيذ ويتضمن غرامات 

مشددة على المخالفين”.
وأشـــارت حميـــدان إلـــى التعـــاون الكبيـــر 
الـــذي يوليه مجلس أمانة العاصمة بجميع 
لهـــا،  والترويـــج  المبـــادرة  لهـــذه  أعضائـــه 
الســـيما أنها تصب فـــي التوجه العام الذي 
يســـعى إليه المجلس وهو تقديم خدمات 
أفضـــل لعمـــوم المواطنيـــن واالرتقـــاء في 
الوقـــت ذاتـــه بمســـتوى النظافـــة العامـــة، 
مشـــيدة بالمتابعة الحثيثة من قبل رئيس 
األمانـــة وبحـــث  مـــع  المجلـــس  وأعضـــاء 
جميع المقترحات واألفكار التي من شأنها 

تحقيق قيمة مضافة في العمل البلدي.
وفـــي تفاصيـــل أكثـــر، ذكرت المديـــر العام 
ألمانة العاصمـــة أن “فكرة الخدمة جاءت 
انطالًقا من مســـاعي األمانـــة إلنفاذ قانون 
النظافـــة رقـــم )10( لســـنة 2019، وإيجـــاد 

الوســـائل البديلة في الوقت ذاته للتعاون 
مع المواطنين والمقيمين؛ من أجل تقديم 
أفضل خدمات النظافة بمختلف المناطق، 
وتفادًيـــا للمخلفات فوق العـــادة )مخلفات 
األثـــاث المنزلـــي والمقتنيـــات الكبيرة غير 
المرغـــوب فيها( التـــي يتـــم التخلص منها 
عشـــوائًيا وتتســـبب فـــي تشـــويه المنظـــر 

العام والواجهة الحضارية.
وتطبيًقـــا للمبادرة، أوضحـــت حميدان أن 
“األمانة أعدت آلية لتنفيذ المبادرة بحيث 
تجعلهـــا أكثـــر تنظيًمـــا لتحقيـــق األهـــداف 

المرجـــوة منهـــا وضمـــان اســـتدامتها، عبر 
البـــدء التدريجـــي فـــي بعـــض المجمعـــات 
الســـكنية في محافظة العاصمة بالتنسيق 
مـــع شـــركة النظافـــة، ويمكـــن لمـــن يرغب 
فـــي االســـتفادة من هـــذه الخدمـــة التقدم 
أواًل بطلـــب عبر قنـــوات التواصل المتاحة 
أو   ،80001111 علـــى  )االتصـــال  لألمانـــة 

علـــى  الواتســـاب  خدمـــة  عبـــر  المراســـلة 
17729151(؛ حتى يتم تلبية هذه الطلبات 
بموجب التوزيع المقرر لكل منطقة حسب 
أيـــام األســـبوع، وال تشـــمل هـــذه الخدمـــة 
المحال التجارية وأي مخلفات ناجمة عن 

أعمال استثمارية وصناعية”.
وفـــي تفاصيـــل أكثر، بينـــت المديـــر العام 

أن “الخدمـــة المقدمـــة ســـتالزمها عمليـــة 
رصد ومتابعة مستمرة من قبل المفتشين 
فـــي األمانـــة؛ لضمـــان عـــدم قيـــام البعض 
بالتخلص من المخلفات فوق العادة بشكل 
عشـــوائي فـــي مواقـــع حاويـــات القمامـــة 
أو الســـاحات المفتوحـــة وغيرهـــا، آمليـــن 
عـــدم حاجـــة أمانـــة العاصمـــة إلـــى إيقـــاع 
المخالفـــات والغرامـــات علـــى المخالفيـــن 
مســـتوى  أجـــل  مـــن  يتعاونـــون  ال  الـــذي 

خدمات نظافة أفضل للجميع”.
وأثنـــت المدير العـــام على االهتمـــام البالغ 
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  يوليـــه  الـــذي 
عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
خلـــف بالمبـــادرات التـــي تطرحهـــا أمانـــة 
نحـــو  المســـتمرة  وتوجيهاتـــه  العاصمـــة، 
إدارة  فـــي  الحديثـــة  المفاهيـــم  تطبيـــق 
خـــالل  مـــن  تدويرهـــا  وإعـــادة  النفايـــات 
تحقيق الشراكة المجتمعية، وجعل جميع 
فئات المجتمع عنصًرا فعااًل ومساعًدا في 

استراتيجية االستدامة.

المنامة - أمانة العاصمة

شوقية حميدان: إطالق خدمة جديدة للتخلص من مخلفات األثاث

أمانة العاصمة تخلصكم من مخلفات األثاث والمقتنيات الكبيرة
التفاعل مع 

المبادرة مهم 
لتفادي غرامات 

قانون النظافة
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العقوبات البديلة نهج المسيرة المباركة في اإلصالح
محافظ الشمالية: مباشرة الخطوات األولى لعقد ورشة تأسيس نادي التطوع

أشـــار محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفور 
إلـــى أن توجيهـــات عاهل البـــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بشـــأن تطبيـــق أحـــكام قانـــون العقوبـــات 
والتدابيـــر البديلـــة، الـــذي يعـــد ثمـــرة من 
ثمـــار النهج اإلصاحـــي لجالته، تنعكس 
إيجابـــا على حفـــظ الفرد واألســـرة وأمن 
وســـامة المجتمـــع مـــن الجريمـــة، منوها 
بتوجيهـــات وزير الداخليـــة ووزير العدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف بشـــأن 
فـــي  للعمـــل  عليهـــم  المحكـــوم  تطبيـــق 
خدمة المجتمع وحضـــور برامج التأهيل 
والتدريب من قانون العقوبات والتدابير 
مـــا  الشـــمالية،  المحافظـــة  فـــي  البديلـــة 
يعكس الحرص على تنفيذ أحكام القانون 

بالتعـــاون مـــع مديرية شـــرطة المحافظة 
الشـــمالية وإدارة تنفيـــذ األحـــكام وإدارة 
الوقايـــة مـــن الجريمـــة بـــوزارة الداخلية 

والجهات ذات العاقة.
وأوضح المحافظ حجم تفاعل المحافظة 
الشـــمالية في إنفاذ وتطبيق هذا القانون 
اســـتضافة جلســـة حواريـــة  مـــن خـــال 
القانـــون  ومحتـــوى  أهـــداف  لتوضيـــح 
خـــال المجلـــس األســـبوعي للمحافظـــة 
بمشـــاركة المحامـــي فريـــد غـــازي، إذ تـــم 
تنفيـــذ عدد مـــن المحكـــوم عليهم ألعمال 
إدارات  مختلـــف  فـــي  المجتمـــع  خدمـــة 
وأقسام المحافظة، كما قامت المحافظة 
بتنفيذ المبادرة األولى في حضور برامج 
التأهيـــل والتدريـــب لــــ 85 مـــن المحكوم 
عليهـــم ضمن القانون، والتـــي تمثلت في 

أعمال تحســـين ســـاحل ومشتل أبوصبح 
بالتعـــاون مع عدد من الجهات الحكومية 
ذات العاقـــة، في صـــورة تعكس التغيير 
اإليجابـــي فـــي ســـلوك المحكـــوم عليهـــم 

وتعزز المواطنة لديهم، األمر الذي يسهم 
فـــي تحقيـــق أهـــداف قانـــون العقوبـــات 

البديلة.
وأضـــاف العصفور أن المحافظة باشـــرت 
عمـــل  ورشـــة  لعقـــد  األولـــى  الخطـــوات 
تأســـيس نادي التطـــوع؛ للنظر في إمكان 
التحـــاق المحكـــوم عليهـــم بـــه مـــن أجـــل 
اســـتدامة العضوية لخدمـــة المجتمع بعد 

انقضاء جائحة كورونا بإذن هللا.
التقـــى  قـــد  الشـــمالية  محافـــظ  وكان 
البديلـــة  بالعقوبـــات  عليهـــم  المحكـــوم 
االســـتفادة  لهـــم  تمنياتـــه  عـــن  وأعـــرب 
القصـــوى مـــن برامـــج وفعاليـــات العقوبة 
البديلـــة، التـــي تعتبر فرصـــة ثمينة لتبني 
التفكيـــر اإليجابـــي المفيـــد والرجوع إلى 

المجتمع والمساهمة في بنائه ورفعته.

علي العصفور

المنامة - وزارة الداخلية

سترة - جامعة العلوم التطبيقية

للتنميـــة  البحريـــن  معهـــد  مـــن  كل  وقـــع 
التطبيقيـــة  العلـــوم  السياســـية وجامعـــة 
اتفـــاق تعاون مشـــترك تهدف إلـــى تبادل 
والدراســـات  والخبـــرات  المعلومـــات 
يخـــدم  بمـــا  الطرفيـــن  بيـــن  واألبحـــاث 
المصلحـــة العامـــة، إضافـــة لتنفيـــذ باقـــة 
متنوعة من الـــدورات التدريبية والورش 
المتخصصة والمحاضرات والندوات في 
مختلـــف المجـــاالت المشـــتركة؛ خصوصا 
تعتبـــر  التطبيقيـــة  العلـــوم  جامعـــة  أن 
الجامعـــة الوحيـــدة فـــي مملكـــة البحرين 
التي تطـــرح تخصـــص البكالوريوس في 
العلوم السياسية، ما يشكل فرصة لتعزيز 
التعـــاون بيـــن الطرفين وتبـــادل الخبرات 
توقيـــع  فـــي  المعهـــد  ومّثـــل  المشـــتركة. 
االتفـــاق المدير التنفيـــذي إيمان جناحي، 
ومـــن الجامعـــة رئيـــس الجامعـــة غســـان 
عـــواد، إذ أكـــد الطرفـــان أهميـــة التعـــاون 

البحثـــي بين الجامعـــة والمعهد من خال 
البرامـــج األكاديميـــة المشـــتركة والعمـــل 
علـــى مضاعفة مخرجاتها من الدراســـات 
والبحوث، مؤكدين أهمية العمل البحثي 
في إثراء المعرفة السياسية والدستورية 

والقانونية لدى مختلف فئات المجتمع.
وأكـــدت إيمـــان جناحي ضـــرورة التعاون 
األكاديمـــي بيـــن المعهـــد والجامعـــة، فـــي 

مجـــال البحـــوث والدراســـات السياســـية 
والقانونيـــة. ونوه رئيس الجامعة غســـان 
عـــواد إلـــى أن االتفـــاق يفتح آفاقـــًا رحبة 
لتطويـــر مهـــارات طلبـــة برنامـــج العلـــوم 
السياســـية، مـــن خـــال العمـــل المشـــترك 
بيـــن المعهـــد والجامعـــة إلشـــراك الطلبـــة 
فـــي البرامج والمشـــروعات التـــي ينفذها 

المعهد.

غسان عواد إيمان جناحي

تعاون بحثي بين الجامعة والمعهد بالبرامج األكاديمية المشتركة
اتفاق بين “التنمية السياسية” و “العلوم التطبيقية”

البسيتين - محافظة المحرق

افتتـــح محافـــظ المحرق ســـلمان بن 
هنـــدي المناعي المجلس التنســـيقي، 
المحـــرق  محافظـــة  عقدتـــه  والـــذي 
عـــن ُبعـــد برفـــع أســـمى آيـــات الشـــكر 
واالمتنان إلى المقام الســـامي لعاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة على الحزمة المالية 
التي أمر بها جالته، والتي تفوق 30 
% من الناتج المحلي، والتي ساهمت 
في تنفيذ كل المبادرات، وعملت على 
ضخ الســـيولة في األسواق المحلية، 
وســـاهمت أيضـــا علـــى الحفـــاظ على 
فـــي  خاصـــة  البحرينييـــن  وظائـــف 
القطاع الخاص والتي تكفلت الدولة 
بدفع رواتبهم، وتحمل الدولة فواتير 
الكهرباء والماء واإلعفاء من الرسوم 
البلدية، وتأجيل األقســـاط الشـــهرية 

لـــدى كافة البنـــوك التجاريـــة، وكذلك 
ووقـــف  اإلســـكان  قـــروض  تأجيـــل 
رســـوم العمـــل وغيرهـــا العديـــد مـــن 
القـــرارات التي انفردت بهـــا البحرين 

عن العالم أجمع.
واســـتمع المجلـــس لشـــرح موجز من 
مدير عـــام مديرية شـــرطة محافظة 
المحرق العميد صالح راشد الدوسري 

عـــن الـــدور األمنـــي للمديريـــة خاصة 
شـــرطة المجتمع، مؤكدا أن المديرية 
الداخليـــة  وزيـــر  توجيهـــات  ووفـــق 
ســـيرت العديد من الدوريات األمنية 
والراجلـــة دعمت مـــن خالها الجهود 
الوطنيـــة وعملت كذلـــك على توجيه 
لمرتـــادي  والنصائـــح  اإلرشـــادات 

األسواق ومراقبة ارتداء الكمامات.

الكمامــات وارتــداء  األســواق  لمراقبــة  أمنيــة  دوريــات 
بن هندي: تصحيح وضع العمالة الوافدة مستمر

القبيسي: البلديات تسقط 70 بيتا من مشروع الترميم للشمالية
ــل ــ ــدخ ــ ــت ــ مـــــنـــــاشـــــدا ســــمــــو رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء ال

كشـــف رئيس اللجنـــة الفنية بمجلس 
عبـــدهللا  الشـــمالية  المنطقـــة  بلديـــة 
القبيســـي عـــن قيـــام وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني بإســـقاط 70 بيتـــا من أصل 
117 بيتـــا لمشـــروع الترميـــم التابـــع 
لمشـــروع تنميـــة المـــدن والقـــرى في 

المحافظة الشمالية.
وقال القبيســـي لـ “البـــاد” إن الوزارة 
اجتماعـــه  قبيـــل  المجلـــس  فاجـــأت 
األخير األســـبوع الماضي بتحديد 47 
بيتا لمشروع الترميم فقط في عموم 
المحافظـــة بعـــد أن كان العدد المتفق 
عليـــه 117 بيتـــا لجميـــع الدوائر، وتم 
إنهاء جميع اإلجـــراءات والتراخيص 
والخرائط الخاصة بها حسب المتفق 

عليه مع الوزارة.
وتابـــع القبيســـي أن المجلـــس عكـــف 
علـــى ملـــف ترميـــم 117 بيتـــا عامـــا 
كاما، وتـــم ترحيل هـــذه البيوت من 
المجلس الســـابق، وتعود معظم هذه 
الطلبـــات إلـــى 13 عاما ومنها ما يعود 
للعـــام 2007 و2008 لمواطنيـــن مـــن 

الدخل المحدود.
وذكـــر أن الوزارة قامت بهذه الخطوة 
المجلـــس  ألعضـــاء  الرجـــوع  دون 
وخافـــا للمتفـــق عليـــه خـــال أشـــهر 
طويلـــة مـــن العمـــل، وهـــو مـــا تثبتـــه 
المراســـات بين البلديـــات والمجلس 
أن  إلـــى  الفتـــا  الســـبب،  ذكـــر  ودون 
الترميم من المشروعات الرائدة التي 
خدمـــة فئة كبيرة من المواطنين، في 
حين األعداد كبيرة ضمن قائمة بيوت 

الترميم وهي في ازدياد كل عام.

وناشـــد القبيسي سمو رئيس الوزراء 
وســـمو ولي العهد عبر “الباد” توجيه 
وزارة األشـــغال وشؤون البلديات من 
أجل إتمـــام مشـــروع بيـــوت الترميم 
حسب المتفق عليه وحسب الميزانية 
المرصودة، والتي تشـــمل 117 لجميع 

دوائر المحافظة الشـــمالية؛ للنظر في 
الطلبـــات األخـــرى التـــي علـــى قائمـــة 
االنتظـــار الطويلـــة التـــي تعـــود لفئـــة 

الدخل المحدود من المواطنين.
ميزانيـــة  بزيـــادة  القبيســـي  وطالـــب 
المجلس البلدي للمحافظة الشـــمالية، 
الـــذي أضيفـــت إليـــه 3 دوائـــر إضافة 
إلـــى 9 دوائـــر فـــي 2014 بعـــد تعديل 

الدوائر.
مـــن  الشـــمالية  المحافظـــة  أن  وذكـــر 
أكبـــر المحافظـــة من حيث المســـاحة 
والكثافة الســـكانية وعدد الدوائر، إال 
أنها تتساوى في الميزانية في الوقت 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  تضـــم  التـــي 
 10 المحـــرق  ومحافظـــة  دوائـــر   10
دوائـــر، مبينا أن الميزانية المخصصة 
للمشـــروعات البلديـــة هـــي ذاتها منذ 

2014 رغم إضافة الدوائر الجديدة.

عبدالله القبيسي

إهداء لألطباء والقلوب الرحيمة
ــدا وشـــــــدوا الــّلــثــامــا ــ ــاع ــ ــــروا س شــــمِّ

الّنشامى  مشي  الــصــفــوف..  فــي  ــوا  ــش وام
ــا ــ ــا وزرقـ ــض ــي واكـــتـــســـوا بـــــالـــــدُّروع ب

ــا ــ ــدامـ ــ ــم أقـ ــهـ ــّثـ ــحـ ــتـ ــسـ بـــخـــطـــى تـ
ــان ــدة عـ ــجـ ــنـ ــاح الــــوغــــى لـ ــ ــس ــ هــــم ب

ــقــامــا ــّس ــد جــرَّعــتــه ال ــن “كــــورونــــا” قـ مـ
ــرى الــخــصــم ــ ــن ت ــي ــال ح ــ ــط ــ ــرور األب ــ ــ وس

ــا ــ ــام ــ ــط ــ صــــريــــعــــا مـــــضـــــّرجـــــا وح
ــيء ــب خ الـــعـــنـــيـــد  ــم  ــصـ ــخـ الـ أّن  ــر  ــيـ غـ

حــــوامــــا وال  ســــاكــــنــــا  يــــــــرى  ال 
ــي غـــيـــاهـــب الـــلـــيـــل أبـــطـــال ــ ــُم ف ــهـ فـ

ــم تـــــشـــــّق الـــظـــامـــا ــ ــهـ ــ ــافـ ــ ــيـ ــ وأسـ
رحـــيـــمـــا يـــصـــيـــر  أن  اهلل  ــب  ــ ــت ــ ك

ــا ــ ــامـ ــ ــن يـــحـــفـــظ األرحـ ــ كـــــمـــــاك.. مـ
اء يــعــديــهــم ــاء، والــــــــدَّ ــوبـ ــلـ صـــمـــدوا لـ

وبــــعــــض الــــّصــــمــــود كــــــان غـــرامـــا
ــعــيــش ــن ورائــــهــــم مـــتـــع ال ــ ــوا م ــ ــرك ــ ت

ــا ــ ــ ــرامـ ــ ــ وبـــــــــاتـــــــــوا أعـــــــــــــــزَّة وكـ
ــم الــشــكــر ــك ــزي ــج أّيـــهـــا الـــمـــنـــقـــذون ن

يـــتـــســـامـــى أجــــــركــــــم  اهلل  وفــــــــي 
داء ــة”  ــ ــرونـ ــ ــكـ ــ “الـ ــا  ــنـ بـ ألــــّمــــت  قــــد 

ـــا قـــــد تـــنـــامـــى ـــنـ ـــوفـ ــا وخـ ــنـ ــزعـ ــجـ فـ
فـــأتـــيـــتـــم كـــمـــنـــقـــذيـــن، فـــشـــكـــرا

ــّز مـــقـــامـــا ــ ــعـ ــ ــدا يـ ــ ــهـ ــ وبــــذلــــتــــم جـ
قــلــيــا فـــيـــكـــم  ــم  ــريـ ــكـ ــتـ الـ ــس  ــيـ لـ أو 

ــع الـــجـــمـــيـــل أبـــقـــى دوامـــــا ــيـ ــنـ والـــصـ
ــت ــام ــس ت ــود  ــ ــه ــ ج ــي  ــ فـ اهلل  بـــــــارك 

ــا وأرســـــــــت نــظــامــا ــ ــن ــ ــادات ــ ــي ــ ــن ق ــ مـ
ــن ــك ــوب ول ــلـ ــقـ ــي الـ ــ بـــرعـــم الـــحـــب ف

ـــح األكـــمـــامـــا ــي الـــــــرَّزايـــــــا يـــفـــتِّ ــ فـ
ــب يـــســـمـــع أنَّــــــات ــحـ ــمـ ــب الـ ــ ــح ــ ــم ــ وال

ــامـــى ــعـ ــتـ يـ وال  ــى  ــ ــل ــ ــك ــ ث قـــــلـــــوب 
الـــجـــهـــد يــــكــــرم  أن  حــــّقــــا  كـــــــان 

ــا ــ ــزام ــ ــا ل ــ ــّنـ ــ ــم مـ ــ ــري ــ ــك ــ ــت ــ وصـــــــــار ال

شعر: تقي محمد البحارنة

ليلى مال اهلل

سمو األمير خليفة بن سلمان... جائزة ويوم الطبيب البحريني
Û  فــي الرابع مــن نوفمبر القادم ســتحتفل

للطبيــب  يــوم  بــأول  البحريــن  مملكــة 
البحرينــي الــذي أقــره مجلــس الــوزراء 
الملكــي  الســمو  صاحــب  مــن  بمباركــة 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
رئيــس الــوزراء الموقــر؛ تقديــرا للجهود 
التــي يضطلــع بهــا األطبــاء فــي الحفاظ 
علــى ســامة وصحــة المجتمــع وحرصا 
علــى تحفيزهــم لبذل المزيــد من الجهد 
الصحيــة  الخدمــات  بجــودة  لارتقــاء 

المقدمة للمواطن والمقيم.
Û  المباركة ليســت بعيدة عن اهتمام ســمو

األميــر بالقطــاع الصحــي الــذي يشــمله 
بعنايــة فائقــة ومتابعــة تطوراتــه، فنــال 
بذلــك التكريــم العالمي مــن قبل منظمة 

العــام  العالميــة فــي مايــو مــن  الصحــة 
عالمًيــا  قائــًدا  نصبتــه  حيــث  الماضــي 
للصحة في سابقة هي األولى من نوعها 

في تاريخ المنظمة.
Û  بقيــادة اإلحاطــة  جــًدا  الصعــب  مــن 

وإنجــازات األمير خليفة بن ســلمان في 
القطاع الصحي في هذه السطور، ولكن 
ذلــك ال يمنع من اإلشــارة لهذه المســيرة 

المستمرة والمتجددة والمتطورة.
Û  بصمات رئيس الوزراء واضحة جًدا في

تأســيس القطاع الصحــي الحديث على 
مســتويين متوازييــن األول فــي بحرنة 
العامليــن فــي القطــاع، فشــجع وابتعــث 
الخــارج  فــي  للدراســة  البحرينييــن 
ليعــودوا أطبــاء - وقــد أفاض أســاتذتنا 

مــن األطبــاء فــي ذكــر مــا شــهدوه مــن 
تشــجيع ورعاية ســمو األميــر - والثاني 
وتجيهزهــا  الصحيــة  المنشــآت  بنــاء 
فــي  االســتمرار  مــع  الطبيــة  باألجهــزة 

تزويدها بكل حديث.
Û  رئيــس لســمو  اإلســتراتيجية  النظــرة 

الــوزراء جعلت البحرين ســباقة ورائدة 
فــي مجــاالت صحيــة عديــدة وخاليــة 
األطفــال  كشــلل  األمــراض  بعــض  مــن 
منــذ مــا يقــارب 25 عاًما بفضــل برنامج 
التحصين، وارتفع متوسط عمر اإلنسان 
فــي المملكــة بفضــل الرعايــة الصحيــة 

ليبلغ 78 عاًما.
Û  سلســة النجاحــات التــي يقودهــا ســمو

األميــر تقــود لتحديــات جديــدة تتــوج 

ارتفــاع  بحرينــي،  وســبق  بإنجــازات 
متوســط عمــر البحريني رفــع من أعداد 
لرعايــة  يحتاجــون  الذيــن  المســنين 
صحيــة خاصــة تقيهــم العجــز، وتســند 

ضعفهم.
Û  ويقــود األميــر خليفــة بــن ســلمان هــذا

الملف بنفســه من خال اللجنة الوطنية 
للمســنين التي تأسست في العام 1984 
لتســجل للبحرين ريــادة صحية جديدة 
بفضل النظرة المستقبلية لسمو األمير.

Û  يصعــب اإلحاطــة باإلنجــازات الصحيــة
كــوادر  أنتجــت  التــي  المملكــة  فــي 
أظهــرت  قويــة  صحيــة  ومؤسســات 
التصــدي  فــي  إخــاص وكفــاءة عاليــة 
لوبــاء كورونــا “كوفيد 19” الــذي اجتاح 

العالم.
Û  اإلعان عن يوم الطبيب البحريني حمل

اســتدامة وســام  األول  معــه عنوانيــن، 
والثانــي  البحرينــي،  للطبيــب  التكريــم 
عنــوان مســتقبلي عبــر تشــجيع وحــث 
للفــوز بجائــزة  التنافــس  األطبــاء علــى 
المتميزيــن  البحرينييــن  لألطبــاء  ســمو 

في البحث العاجي والطبي.
Û  أجــد صعوبــة فــي التعبيــر عن ســعادتي

بهذا التكريم لي ولزمائي من قبل سمو 
األميــر، وأتحــرق شــوًقا لاحتفــال بيوم 
والمباركــة  األول  البحرينــي  الطبيــب 

لألطباء الفائزين بجائزة سمو األمير.

د. محمود كاظم السعيد*

*عضو اللجنة الوطنية للمسنين
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محرر الشؤون المحلية

زينل: متوسط انتظار الحصول على بيت 18 سنة
و2001  2000 للعاميـــن  تعـــود  االنتظـــار  قيـــد  طلبـــا   12 تلقـــى 

قـــال النائـــب يوســـف زينـــل لــــ “البـــاد” إن 
متوســـط االنتظار للحصول على خدمات 
اإلســـكان مـــن نوع وحدة ســـكنية بشـــكل 
خـــاص يصل إلى أكثر من 18 عاما وســـتة 
أشـــهر، منوها إلى أن نســـبة هذه المدة من 
أعمار أصحاب الطلبات يصل إلى نحو 44 

 .%
التـــي  البيانـــات  تحليـــل  أن  زينـــل  وبيـــن 
المراجعيـــن  قبـــل  مـــن  مكتبـــه  يتســـلمها 
وأصحـــاب الطلبات اإلســـكانية في دائرته 
تشـــير إلـــى أن ما ينجز من واقـــع الطلبات 
ال يتعدى الـ8.69 % فقط، مشـــيرا إلى أنه 
قـــام بمعالجـــة بيانات شـــريحة عشـــوائية 
مـــن الطلبـــات المقدمة له تشـــمل 46 طلبا 
ُأنجـــز منها حتى اآلن أربعة فقط، وتتوزع 
 1998 أعـــوام  بيـــن  الشـــريحة  بيانـــات 
و2016، وبفئـــة عمريـــة أكبرهـــا 54 عامـــا 

وأصغرها 31 عاما.
وأضـــاف زينل أنه من الماحظ عشـــوائية 
المعيـــار وعدم صحـــة التعويل على معيار 
األقدميـــة، إذ إن الطلبات األربعة المنجزة 
تعود إلى السنوات؛ 1998 و2002 و2005 
و2007، علمـــا أن هناك طلبا آخر يعود إلى 
العـــام 1998 علقت عليه الوزارة بناًء على 
المراســـات الخاصـــة مع مكتـــب النائب بـ 
“من الطلبات المؤمل تلبيتها في المشاريع 

المستقبلية”. 
وواصـــل بقولـــه إن هنـــاك 12 طلبـــا قيـــد 
و2001،   2000 للعاميـــن  تعـــود  االنتظـــار 
وأيضـــا ســـبعة طلبـــات أخـــرى تعـــود إلـــى 
وســـتة  و2004،  و2003   2002 أعـــوام 
طلبات آخـــرى للعاميـــن 2005 و2006، ما 
نسبته نحو 56.5 % من إجمالي الشريحة، 

وهو بالتالي مؤشر على أن المعيار المعول 
عليه فـــي أقدمية الطلبات ضبابي باعتبار 
أن هناك طلبات ُأنجزت في ســـنة وطلبات 
أخرى قيد االنتظار، رغم أنها تنتمي لذات 
الســـنة أو تســـبقها حتى. مع الماحظة أن 
البيانات تمثل في مجملها دائرة انتخابية 
واحـــدة أي ال مجـــال هنـــا للدفـــع بمعيـــار 
امتـــداد القـــرى المعمـــول بـــه في عـــدد من 
المناطـــق، للقول بأن هنـــاك طلبات ُقدمت 

على أخرى بسبب هذا المعيار. 
األربعـــة  الطلبـــات  أن  إلـــى  زينـــل  وأشـــار 
الحصـــول  انتظـــار  مـــدة  بلغـــت  المنجـــزة 
علـــى  عامـــا  و22  و18  و15   13 عليهـــا، 
التوالـــي، مؤكـــدا أن مراســـات مكتبـــه مع 
وزارة اإلســـكان تبيـــن أن الطلب الحديث 
هـــو الطلـــب الذي لـــم يتجاوز 10 ســـنوات 
انتظـــار، مدلا على ذلك بـــرد الوزارة على 
أحـــد الطلبـــات المعني بتخصيـــص وحدة 
ســـكنية بتاريـــخ طلـــب 15 يوليـــو 2010، 
ســـيتم  حديـــث،  “الطلـــب  إن  فيـــه  جـــاء 

إدراجه ضمن القوائم المستقبلية”.  
وأكـــد زينـــل أن هـــذه البيانـــات تأتـــي مـــن 

تحليل شـــريحة بســـيطة قد تعكس جانبا 
واحـــدا مـــن الصحـــة، ولذلـــك علـــى وزارة 
اإلســـكان أن تقدم بياناتها بشـــكل شـــفاف 
وواضـــح بحيـــث تحلل فيه مـــدد االنتظار 
الخدمـــات  علـــى  الحصـــول  ومعاييـــر 
موضوعيًة كانت أو شخصية، إضافة إلى 
قواعد االستثناء في هذه المعايير، وبيان 
الـــوزارة  القصـــور وخطـــط  أوجـــه  كذلـــك 
لتافـــي هـــذا القصـــور، وذلـــك كلـــه يكون 
باالبتعاد عن اإلشـــادات اإلنشائية والكام 
وبيانـــات  أرقـــام  أي  مـــن  الخالـــي  العـــام 
واضحـــة يمكن للـــوزارة أن تدلـــل بها على 
ما تدعيه من قيامها بمهامها على أحســـن 

وجه.  
ولفـــت زينل إلى أنه صحيـــح أن جل هذه 
الطلبـــات تعـــود إلـــى حقبة وزارية ســـابقة 
عـــن الحقبة الحالية إال أن المســـؤولية في 
إصـــاح اإلعوجـــاج والخلل ال تســـقط من 
مهـــام الوزارة الحالية ومســـؤولية قياديها 
وفـــي مقدمتهـــم وزيـــر اإلســـكان، وهذا ما 
ُيفهـــم مـــن توجيـــه ســـمو رئيـــس الـــوزراء 
اإلســـكانية  الطلبـــات  تلبيـــة  فـــي  األخيـــر 

القديمة. 
إلـــى أن مـــا يســـتنتج مـــن تحليـــل  ونبـــه 
البيانـــات أن الوزارة ال تعمل ضمن الخطة 
المرسومة في برنامج عمل الحكومة لملف 
اإلســـكان، إذ ينص البرنامـــج على “تطوير 
السياســـات اإلســـكانية لضمـــان اســـتدامة 
حلـــول  تقديـــم   ... اإلســـكانية  الخدمـــات 
إســـكانية مبتكـــرة ومتنوعـــة للمواطنين”، 
فأيـــن هـــذا التطويـــر أو الحلـــول المبتكرة 
مـــع وجود فترات انتظـــار تصل إلى نصف 
أعمار طالبي الخدمة في أحسن األحوال؟ 
واســـتطرد بـــأن الخـــط الـــذي تســـير عليه 
الـــوزارة ال يتوافق كذلك مـــع المنهج الذي 
اختطته رؤية مملكة البحرين 2030 التي 
تنص بخصوص )الطموحات على مستوى 
المجتمـــع( أنـــه “... ســـيتم تأميـــن الرعايـــة 
القـــدرات،  عـــن  النظـــر  بغـــض  األساســـية 
وســـوف يتـــم تأميـــن المســـاواة، وإعطـــاء 
جميـــع البحرينييـــن فرصـــا متكافئة. ومن 
األمثلة على المبادرات الضرورية لتحقيق 
ذلك ... تقديم الدعم اإلسكاني واإلعانات 
لمـــن هـــم فـــي أمـــس الحاجـــة إليهـــا ...”، 
والشـــاهد أن المعاييـــر الضبابيـــة وطـــول 
فتـــرات االنتظـــار ال تحقق أيا مـــن تكافئ 
الفـــرص والضـــرورة الملحـــة التـــي تمثلهـــا 

الخدمة اإلسكانية.

وزير اإلسكان مستقبال زينل )أرشيفية(

ناشـــدت مواطنـــة وزارة اإلســـكان النظـــر في طلب 
زوجها اإلســـكاني؛ للظروف اإلنســـانية التي تعيشها 

في بيت والد زوجها الذي يضم 5 عوائل.
وقالـــت المواطنـــة لــــ “البـــاد” إن زوجهـــا تأخـــر في 
تقديم طلبه اإلســـكاني لظـــروف خاصة، وإن طلبها 

اإلسكاني يعود لسنة 2002 بدال من 1999. 
وتابعت “مر على طلبي اإلسكاني ما يقارب 18 سنة 
ولدي من األبناء ثاثة، ولدان في العشرين أكبرهما 
مواليـــد 2000 والثاني مواليـــد 2001، وابنة عمرها 
10 ســـنوات من مواليـــد 2010، وأعاني من ظروف 
صعبـــة جـــدا؛ إذ إن زوجـــي متقاعد حاليـــا وما نزال 
نسكن بمنزل والده مع 5 عوائل”. وتذكر أن نصيبهم 

مـــن بيت العائلة التي يغص بســـاكنيه غرفتان فقط 
مـــع حمـــام واحد مشـــترك، “وهو غيـــر كاف طبعا لنا 
وأبنائـــي الشـــباب الذين يتشـــاركون وأختهم بغرفة 
واحد ال تكاد تســـعهم؛ فهي صغيرة ال تكفي لهم وال 
ألغراضهـــم، وال يمكننا حتى أن نفتـــح الباب عندما 
يكونـــون نائميـــن”. وتكمل “وما يزيد الوضع ســـوءا 
أن المـــكان غير الئق صحيا، حيث تكثر فيه الفئران 
والحشـــرات، فنحـــن فعليـــا نعيـــش تحـــت تهديـــد 
تعـــدي الفئران علـــى المأكوالت وأغراضنـــا المنزلية، 
والحشرات كثيرة ونضطر إلحضار شركات تنظيف 
لـــرش الشـــقة”. وتقـــول “نعانـــي من أمـــراض جلدية 
تســـببت بهـــا الحشـــرات التـــي لـــم تكتـــف بإتـــاف 
األثـــاث، فاعتدت على أجســـادنا، وأخيـــرا اضطررنا 
لرش المكان ضد حشـــرة بـــق الفراش، ومصدر هذه 

الحشرات والفئران هو أن المنزل قديم وبه تكدس 
ألغـــراض ومعدات من داخل وخـــارج المنزل فضا 
عن بيت الجيران الذي يقطنه آسيويون، وال يخفى 

على أحد وضعهم في السكن الجماعي”.
وختمـــت بقولها “التمس من وزير اإلســـكان توجيه 
قائمـــة  فـــي  اســـمنا  إلدراج  بالـــوزارة  المختصيـــن 
الطلبـــات المســـتعجلة؛ إذ إن لنا األحقيـــة واألولوية 
نظرا لقدم طلبنا وظروفنا اإلنسانية الصعبة وكوننا 
أبنـــاء قريـــة عالـــي، الذيـــن أوصـــى رئيس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة بمتابعة طلباتهم، وأنا بانتظار تواصل وزارة 
اإلســـكان، فـــكل أملـــي تخصيص وحدة ســـكنية لي 
ولعائلتي، إذ لم يشـــملنا التوزيع األخير في إســـكان 

الرملي”.

مواطنة: طلبنا اإلسكاني عمره 18 سنة

مصانع تستغل “الويكند” وترمي مخلفاتها بساحل العكر
ــازات ــ اإلجـ ــرة  ــت ف فـــي  رقـــابـــة  ال  عـــبـــاس:  آل 

ـــن النائب عمار آل عباس أن العديد  بيَّ
تســـتغل  والمصانـــع  الشـــركات  مـــن 
انعـــدام الرقابة خـــال فترة اإلجازات 
االســـبوعية والعطل الرســـمية، لتزيد 
مخالفاتهـــا  ممارســـة  وتيـــرة  مـــن 
تجـــاه البشـــر والبيئة البحريـــة، ورغم 
الشـــكاوى المســـتمرة مـــن األهالي في 
المســـتمرة  ومطالبتنـــا  الشـــأن،  هـــذا 
بعمليات الرقابة والتشديد، ومحاسبة 
كل المخالفيـــن، إال أننـــا نجـــد الصمت 

المطبق واأليدي المكتوفة هي الرد.

هـــذا  اســـتمرار  أن  ولفـــت آل عبـــاس 
ومخالفاتهـــا  المصانـــع  مـــن  النهـــج 
فـــي محيـــط كل مـــن قريتـــي العكـــر 
جـــادة  وقفـــة  يســـتدعي  والمعاميـــر 
ومحاســـبة شـــديدة، فنحـــن هنـــا فـــي 
دولـــة قانـــون، وال شـــخص أعلـــى من 
المحاسبة القانونية إن تجاوز وخالف 

وأخطأ.
المســـؤولين  كافـــة  عبـــاس  آل  ودعـــا 
المعنييـــن من المجلـــس األعلى للبيئة 
ووزارة األشـــغال والبلديـــات وأمانـــة 
العاصمة لضرورة إبداء وقفة صارمة 

تجاه هذه المصانع المخالفة.
يشار إلى أن الجلسة األخيرة لمجلس 
الوزراء شـــهدت اســـتعراض المجلس 
لخطـــة تحســـين الوضـــع البيئـــي فـــي 
مجلـــس  وأحـــال  المعاميـــر.  منطقـــة 
الوزراء إلى اللجنة التنســـيقية دراسة 
هـــذه  تنفيـــذ  فتـــرة  تقليـــص  إمـــكان 

الخطة.
واســـتعرض وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف خطة الوزارة لتعديل معبر قناة 
المعامير الشمالية أسفل شارع الشيخ 

جابر األحمد، وتعديل الجسر البحري 
الواقـــع جنـــوب قنـــاة المعامير )جســـر 
بابكو(، وتوســـعة وحفر قناة المعامير 
االســـتعانة  إلـــى  إضافـــة  الجنوبيـــة، 
بالخبـــرات العالميـــة لتنظيـــف الخليج 

من الملوثات الموجودة.

عمار آل عباس

محرر الشؤون المحلية

ضريبة التسريحات
Û  العمــل صبــاح وزارة  لوكيــل  نشــرُت تصريحــا  الجــاري،  الشــهر  منتصــف  فــي 

الدوســري، أكد فيه إحصاء الوزارة 30 حالة فصل تعســفي منذ مارس الماضي 
وحتى منتصف يونيو.

Û  توضيح الوزارة لحيثيات دعوى “توجه شركة اتصال كبرى للقيام بتسريحات
جماعية لعمالة وطنية”، كشف عن أرقام مهمة.

Û  ،حوا من أعمالهم خال النصف األول من العام الجاري 270 عاما بحرينيا ُســرِّ
112 منهم خال األشهر الثاثة األخيرة، أي ما يعادل 41 % من إجمالي حاالت 

الفصل.
Û  الوزارة - لألسف الشديد - استغرقت كثيرا في التبرير لحاالت الفصل، ووسمها

بـــ “االعتياديــة”، وأجهــدت نفســها فــي عمــل المقارنــات اإلحصائيــة، حتــى أنهــا 
حرصت على عدم إهمال حاالت “االستقالة الطوعية” من المؤسسات الُمعِسرة!

Û  ،وما أثار إعجابي أكثر هو التبدل السريع في لهجة االتحاد العام لنقابات العمال
والــذي فاق بســرعته تبدل طقس البحرين، وأشــكرهم علــى تطمين العمال من 

أهداف عملية التقييم التي وصفوها سابقا بـ “غير المشروعة”.
Û  إن للتســريحات ضريبــة، لــن يتحملها العامــل وحده، فالتكلفة التي ســتقع على

كاهــل الدولــة باهظــة الثمــن، وهو ما أدركته باكــرا، وأطلقت بإزائــه حزم الدعم 
الشاملة واالستثنائية.

Û  التســريحات تعني مضاعفة معدالت البطالة، وإرهاق صندوق التعطل بالمزيد
مــن تعويضــات المفصوليــن وإعانات الباحثين عن العمــل، وزيادة تكاليف دعم 
الضمان االجتماعي ألســر المفصولين، وإضعاف القدرة الشــرائية للمســتهلكين، 

وغيرها من التداعيات الكبيرة على المجتمع واالقتصاد بشكل عام.
Û  وللعلــم: إن القطــاع الخــاص يضــم قرابــة 98 ألفــا مــن العمالة الوطنيــة، ال تزيد

رواتب نصفهم عن 550 ديناًرا، فضا عن أكثر من 475 ألفا من العمالة األجنبية، 
وتعويضــات التعطــل التــي تعــادل 60 % من أجر المفصول وفقــا لقانون العمل 

تشمل الجميع.
Û  ال للتســريحات، وال للدعــم غيــر المــدروس، ونعــم للتعديــات التشــريعية التــي

تدعم استقرار سوق العمل، وتمنع التحايل على القانون.

ali.almahafdha@albiladpress.com

سيد علي المحافظة

الطلبات    
المنجزة ال تتعدى 

8.69 % من 
اإلجمالي

ليلى مال اهلل

نعــي

بمزيد من الحزن واألسى ينعى

 مجلس اإلدارة ومجلس األمناء ومجلس الجامعة وأعضاء 

الهيئتين األكاديمية واإلدارية وجميع طلبة ومنتسبي

الفقيد الغالي 

الطالب عدنان صالح أحمد قائد
كلية العلوم اإلدارية والمالية 

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على أهله 

وذويه بالصبر والسلوان .

رئيس “األهلية”: االختيار الصحيح سر النجاح بالمرحلة الجامعية
ــي ــرون ــت ــك ــم اإلل ــعــل ــت ــن ال ــى مـ ــل ــث ــم ــادة ال ــفـ ــتـ تــحــقــيــق االسـ

منصـــور  األهليـــة  الجامعـــة  رئيـــس  دعـــا 
العالـــي الخريجين الجدد وأولياء أمورهم 
الجامعيـــة  للمرحلـــة  المســـبق  لاســـتعداد 
والتعـــرف الدقيق على الخيارات المتاحة، 
الدراســـي  التخصـــص  جهـــة  مـــن  ســـواء 
األمثـــل  االختيـــار  جهـــة  مـــن  أو  المائـــم 

للجامعة المناسبة.
جـــاء ذلـــك فـــي لقـــاء “جمعـــة خيـــر” على 
فـــي  العمانـــي  عبـــاس  الناشـــط  حســـاب 
االنســـتغرام، الـــذي اســـتضاف العالـــي في 
نـــدوة حواريـــة تحـــت عنـــوان “الدراســـة 

الجامعيـــة والتصورات الخاطئـــة”، إذ فند 
العالـــي خـــال اللقاء عددا مـــن التصورات 
تخصصـــات  هنـــاك  أن  كفكـــرة  الخاطئـــة، 
صعبـــة وأخـــرى ســـهلة أو تصـــور أن بعض 

التخصصات جيدة واألخرى سيئة.
وأكـــد رئيس الجامعة األهلية أهمية تأقلم 
الطالـــب مـــع الحيـــاة الجامعيـــة الجديـــدة 
وشـــهورها باالنتمـــاء للمؤسســـة الجامعية 
التـــي يلتحـــق بهـــا والفخـــر واالعتـــزاز بها، 
مشـــيرا إلـــى أن المرحلة الجامعية ليســـت 
مجـــرد مرحلـــة تلـــٍق للمعـــارف والمهارات 

والتخصـــص فـــي أحـــد مجـــاالت المعرفة، 
بـــل هـــي أكثر مـــن ذلك؛ إذ تســـهم بشـــكل 
الطالـــب  شـــخصية  صياغـــة  فـــي  كبيـــر 
وتكويـــن اتجاهاته واهتماماته إلى جانب 
مســـاعدتها لـــه علـــى استكشـــاف قدراتـــه 
ومواهبه. وشـــدد على أن انسجام الطالب 
مع التخصص الذي قام باختيار والجامعة 
التي قرر االلتحاق بها يرتبط بشكل وثيق 
بمـــدى صحة اختيـــاره، ودرجة اســـتقراره 
النفســـي والعائلي، بمـــا يمكنه من مواجهة 
االجتماعيـــة  المشـــكات  أو  التحديـــات 

والشـــعور بمحبة جامعتـــه واالنتماء إليها، 
اختيـــار  يكـــون  أال  أهميـــة  علـــى  مشـــددا 
التخصص الدراســـي أو الجامعة المناسبة 
موضوع توتر لألسرة، وأن يخضع للحوار 
الهادئ واإليجابـــي، مبينا أهمية أن يتقبل 
أولياء األمور أيضا فكرة تغيير التخصص 
الدراسي أو الجامعة حين ال يشعر الطالب 

باالرتياح أو الجامعة التي التحق بها.
وتطرق العالي إلى تجربة الجامعة األهلية 
فـــي مســـاعدة الطلبـــة علـــى كســـر حاجـــز 
الخجـــل والرهبـــة مـــن الســـؤال أو طلـــب 

المســـاعدة، ســـواء تعلـــق األمـــر بوضعهـــم 
الدراســـي أو إرشـــادهم األكاديمـــي أو أي 

عوائق أخرى قد يواجهونها.
وأشـــار إلـــى أن الجامعـــة األهليـــة تحرص 
على أن تكون بمثابة البيت الثاني لطلبتها 
مـــن خـــال إضفـــاء روح العائلـــة الواحدة 

على أجواء الدراسة فيها، ما يجعل الكثير 
مـــن خريجي الجامعة علـــى ارتباط وثيق 
بهـــا بعـــد تخرجهم، إذ يترددون باســـتمرار 
على أســـاتذتها ويشـــاركون بشكل منتظم 
في المؤتمرات والـــورش والفعاليات التي 

تقيمها الجامعة.

المنامة - الجامعة األهلية

عباس العمانيمنصور العالي



تســلم مواطنــون ومطــورون عقاريــون طعونــا قضائيــة جديــدة مــن هيئــة التخطيــط والتطويــر العمراني بشــأن فرز 
أمالكهم، بما يعيد أحكاما قضائية سابقة بتقسيم األراضي للمربع األول، ويفتح الباب أمام خالفات مالية فيما بين 
المطورين الذين يلجأون لتقسيم العقارات وبناء بيوت ثم بيعها. والالفت في هذه القضايا أن هيئة التخطيط تطعن 

بتقرير لجنة فرز األمالك، التي يرأسها قائم بأعمال مدير إدارة بالهيئة.

اعتراض الهيئة

مـــن  نمـــوذج  نســـخة  “البـــاد”  تســـلمت 
الئحة دعوى مرفوعة من وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمراني 
عصام خلف بصفته المسؤول عن أعمال 

هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
ومدخل هيئة التخطيط القضائي إللغاء 
هـــو  األرض  بتقســـيم  الســـابق  الحكـــم 
تقديم مـــا ينص عليه قانـــون المرافعات 
المدنية والتجارية بائحة اسمها “الئحة 
االعتراض خارج الخصومة”، وهي تعني 
تقديـــم المعتـــرض الئحة دعـــوى بقضية 
أســـفرت عـــن حكم ضده ولـــم يكن طرفا 

فيها.
وجـــاء فـــي الئحـــة الدعـــوى المرفوعـــة 
لـــدى المحكمـــة الصغرى المدنيـــة األولى 
بـــأن المعتـــرض )وزيـــر األشـــغال ممثـــا 
صاحـــب  هـــو  التخطيـــط(  هيئـــة  عـــن 
االختصاص األصيل في ضرورة حصول 
هيئـــة الفـــرز علـــى موافقتـــه قبـــل إجراء 
الفـــرز وقبل رفع تقريرهـــا للمحكمة، ولم 
يســـبق اختصامـــه أو إدخالـــه أو تدخلـــه 
فـــي الدعوى فضـــا عن جهوزيـــة الحكم 
للتنفيـــذ، ما يؤدي إلى اإلخـــال بالعملية 
يراهـــا  التـــي  والتخطيطيـــة  التنظيميـــة 
المعتـــرض دون غيـــره الختصاصه بذلك 
وفقا للقانون، وهي المصلحة التي يرمى 

إليها المعترض لحمايتها.
الثالثـــة  للمـــادة  الـــوزارة  واســـتندت 
هيئـــة  تنظيـــم  بشـــأن  الـــوزاري  بالقـــرار 
فـــرز األمـــاك بأنها تنص على أن “تباشـــر 
الهيئـــة اختصاصها بنـــاء على تكليف من 
القســـمة  بدعـــاوى  المختصـــة  المحكمـــة 
مـــن  إليهـــا  يحـــال  مـــا  وكذلـــك  العينيـــة 
الـــوزارة. وتلتـــزم قبل رفـــع تقريرها إلى 
المحكمـــة المختصـــة أو الوزيـــر بحســـب 
األحوال بالحصـــول على موافقة اإلدارة 
بشـــؤون  المعنيـــة  بالـــوزارة  المختصـــة 
البلديات والتخطيـــط العمراني قبل فرز 
العقـــارات طبقـــا لنظـــام تمليـــك الطبقات 
والشـــقق وقبـــل فـــرز األراضـــي المعـــدة 
للتعميـــر والتطويـــر وذلـــك للتحقـــق مـــن 
التنظيميـــة  االشـــتراطات  اســـتيفاء 

والتخطيطية ذات الصلة”.
وجـــاء فـــي المذكـــرة أن النـــص الماثـــل 
يتضمـــن ضـــرورة حصـــول هيئـــة الفـــرز 
علـــى موافقة اإلدارة المختصة بشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي بوزارة 
وقبـــل  العقـــارات  فـــرز  قبـــل  األشـــغال 
رفـــع تقريرهـــا للمحكمـــة، وجـــاء النـــص 
بصيغـــة الوجوب وليـــس مجرد أخذ رأي 
استشـــاري وبصفة جوازية مما يعني أن 
عـــدم العـــرض على هـــذه اإلدارة من قبل 
هيئـــة الفرز يجعـــل تقريرها باطا بطانا 

مطلقا لمخالفته القانون.

وأشـــارت الائحـــة إلـــى أن المعترضيـــن 
لـــم يتقدموا بطلبات إلـــى اإلدارة المعنية 
علـــى  للحصـــول  العمرانـــي  بالتخطيـــط 
التقســـيم  بمشـــروع  والقيـــام  موافقتهـــا 
بـــل قامـــوا برفـــع الدعـــوى إلـــى المحكمة 
مباشـــرة دون اتباع اإلجراءات القانونية 
المنظمـــة  بالقـــرارات  عليهـــا  المنصـــوص 
وحتـــى بعد رفع دعواهم أمـــام المحكمة 
بعدهـــا  ومـــن  الفـــرز  لجنـــة  تلتـــزم  فلـــم 
المحكمـــة فـــي ضـــرورة عـــرض مشـــروع 
التقســـيم على هيئـــة التخطيـــط تطبيقا 

لحكم القانون.

وخلصـــت الـــوزارة إلـــى أن تقريـــر هيئـــة 
الفـــرز جـــاء مخالفـــا للقـــرارات الوزارية، 
وأن مـــا بنـــي على باطل فهـــو باطل، فإن 
بطـــان التقريـــر الصـــادر من هيئـــة الفرز 
يترتب عليه بصفة مطلقة بطان الحكم 

المعترض عليه.
وطلبت الوزارة من المحكمة وقف تنفيذ 
حكم تقســـيم األرض؛ ألنـــه يلحق الضرر 

البالغ بالمجتمع.
كمـــا طلبت إلغاء الحكـــم المعترض عليه 

والقضاء مجددا برفع الدعوى.

موقف المواطن

مـــن جهتـــه، ناشـــد مواطـــن متضـــرر عبر 
“البـــاد” رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
النظر في موضوع تضرر شـــريحة كبيرة 
مـــن المواطنيـــن والمطوريـــن العقاريين؛ 
بســـبب رفـــع وزارة األشـــغال دعاوى ضد 

أحكام قضائية بتقسيم األراضي.
وقـــال إن فتـــح هيئـــة التخطيـــط قضية 
جديـــدة ســـيكون لـــه آثـــار ســـلبية علـــى 
شرائح اجتماعية واسعة؛ ألن الكثير من 

المتضررين هم من أسر واحدة يشترون 
أراض بمساحات كبيرة وبأسعار مناسبة 
ثم يلجأون لتقســـيمها لبناء بيوت ألفراد 
العائلـــة وبحيـــث يكون كل بيت مســـجا 

باسم مالكه.
وواصـــل: فـــي ظل توجه الهيئـــة الجديد 
فـــإن ذلك ســـيعطل قـــرار االنتقـــال لبيت 
العمـــر وتحديـــد ماكـــه بشـــكل واضـــح 

ومحدد.
وســـجل اســـتغرابه من طعـــن الهيئة في 
تقريـــر هيئة الفرز، وكأنها لـــم تطلع عليه 
ســـابقا أو يؤخـــذ رأيهـــا قبـــل إيداعه لدى 

المحكمة.
وأوضـــح أن الهيئـــة مؤلفة مـــن مندوبين 
عـــن الجهـــات المعنيـــة بموضوع تقســـيم 
األراضـــي، ومـــن بينهم هيئـــة التخطيط، 
ووقع مندوب الهيئة على التقرير المودع 
لـــدى المحكمـــة، ولـــم يســـجل تحفظه أو 
اعتراضـــه على تقرير اللجنة، وهو ما قاد 
المحكمـــة التخـــاذ قرارها بتأييد تقســـيم 

األرض.
وأشـــار إلـــى أن رئيـــس هيئة الفـــرز التي 
وضعـــت التقرير المـــودع لـــدى المحكمة 
بأعمـــال  قائـــم  وهـــو  الحســـيني  محمـــد 

مديـــر إدارة بهيئـــة التخطيـــط والتطوير 
العمرانـــي وتضـــم الهيئـــة مندوبيـــن مـــن 
وزارة  مثـــل  األخـــرى  المعنيـــة  الجهـــات 

األشغال وأمانة العاصمة وغيرها.
وبيـــن أن مـــن الغريـــب أن تطعـــن هيئـــة 
التخطيط في تقرير هيئة الفرز، ورئيس 
األخيـــرة التي نظـــرت الموضوع موظف 
بهيئـــة التخطيـــط، ويشـــغل منصب قائم 

بأعمال مدير إدارة بهيئة التخطيط.
وتساءل “ما ذنب المواطنين من تعطيل 
أحكام قضائية باتة إذا كانت هيئة الفرز 
لـــم تقـــم بالـــازم..؟ ولماذا يقـــع المواطن 
الـــذي اقتـــرض المـــال مـــن أجـــل توفيـــر 
السكن أو االســـتثمار ضحية بسبب عدم 
كفـــاءة تقرير هيئـــة الفـــرز..؟ وأين هيئة 
التخطيط من األحكام القضائية السابقة 
والصـــادرة بموافقة هيئة الفرز منذ العام 
2015 ولـــم تعترض عليهـــا الهيئة، فلماذا 

قررت اليوم االعتراض؟”.
ولفـــت إلـــى أن المواطنيـــن المتضرريـــن 
يحاولـــون التواصـــل مع المعنييـــن بهيئة 
التخطيـــط العمرانـــي، ولكـــن األخيـــرة ال 
تلتقـــي بالمواطنيـــن أو تتواصـــل معهـــم 

بشأن هذا الموضوع.

موقف نيابي

وأكـــد النائـــب أحمد الدمســـتاني ضرورة 
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتيعاب 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام 
خلـــف لما يولده قرار هيئة التخطيط من 

إرباك في السوق العقارية.
وأشـــار إلـــى أن تقديـــم هيئـــة التخطيط 
لطعون قضائية بأحكام تقسيم األراضي 
ســـيقود إلـــى منازعات جديـــدة فيما بين 
التـــداوالت  بمســـتوى  وهبـــوط  األهـــل 
العقاريـــة؛ بســـبب رفض قرارات تقســـيم 

األراضي.
وطالب الدمســـتاني الوزيـــر عصام خلف 
التخطيـــط  لهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
جمشـــير  نـــوف  العمرانـــي  والتطويـــر 
بالتراجـــع عـــن خطوة رفـــع الدعاوى ضد 
العقارييـــن،  والمطوريـــن  المواطنيـــن 

وسحب الدعاوى المرفوعة.

وزير األشغال مستقبال الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط أحمد الدمستاني

مدير بـ “التخطيط” يرأس “فرز األمالك”... والهيئة تطعن بتقريره
العقارات سوق  إلرباك  ال  والدمستاني:  الهيئة...  قضايا  سحب  الوزراء  رئيس  سمو  مناشدة 

تقرير هيئة فرز األمالك

الئحة االعتراض خارج الخصومة

حكم قضائي اعترضت عليه هيئة التخطيط

local@albiladpress.com
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ألـعــاب جـديــدة بحـديـقــة البـوكــوراة

والواقعـــة  البوكـــوراة،  حديقـــة  تتميـــز 
الجنوبيـــة،  بالمحافظـــة   913 بمجمـــع 
ومســـاحات  جديـــدة  ألعـــاب  بتركيـــب 

واسعة من العشب االصطناعي.
ونفـــذت بلدية المنطقة الجنوبية خطة 
تطوير بالحديقة شملت تركيب العديد 
من النخيل واألشجار، ووضع أرضيات 
مطاطية بمنطقة ألعاب األطفال، فضا 

عن تظليل مناطق االستراحة.
وعمـــال البلدية مســـتمرون فـــي أعمال 

التقليم والصيانة الدورية للحديقة.
الطاقـــة  بتشـــغيل  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا 
الشمســـية بالحديقة فقـــد جرى تطوير 

أعمدة اإلنارة وتركيب األلواح بها.
يشـــار إلـــى أن مســـاحة الحديقة 4228 

ألوان متنوعة بالحديقةمترا مربعا.

الهتمام بالمزروعات على يد فريق من العمال األرضية المطاطية توفر األمن والسالمة لألطفال

األرجوحة ذات المقعد الشبكي محببة لألطفال

استخدام المغرس الدائري للنخيل واألشجار

يثار تساؤل عن طعن هيئة التخطيط والتطوير  «
العمراني بقرارات هيئة فرز األمالك واألخيرة مشكلة 

برئاسة مندوب من الهيئة نفسها.
ومن أمثلة ذلك أن الدائرة األولى التي نظرت  «

موضوع المتضرر بقصة “البالد” المنشورة اليوم 
تتألف من اآلتيين:

رئيس اللجنة محمد الحسيني يعمل قائم بأعمال  «
مدير إدارة بهيئة التخطيط والتطوير العمراني، 

ومركزه األساس رئيس قسم بالهيئة.
نائب رئيس اللجنة كاظم علي عبداللطيف يعمل  «

مديرا إلدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

محمد إبراهيم العماري مندوبا عن جهاز المساحة  «
والتسجيل العقاري.

عمار ياسر عبدالكريم رئيس قسم الرقابة  «
والتفتيش بأمانة العاصمة.

يوسف علي جناحي يعمل مهندسا لتراخيص البناء  «
ببلدية الجنوبية.

من هم أعضاء هيئة فرز األمالك؟

راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية
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لـــو عادت بنـــا األيام للوراء، وعـــادت معها خياراتنـــا لنحددها من جديد 
وبصـــورة مختلفـــة، هـــل كنا سنســـير على نفـــس الخط؟ أم ننـــدم ونغير 
مسارنا؟ هذا السؤال ينطبق على الدول والحكام والمؤسسات واألفراد، 
وهذا ما يســـمى بعودة قراءة التاريخ واستخالص العبر والدروس منه 
وفهم الوقائع ومعرفة الصواب من الخطأ، فعلى مستوى الدول ال سبب 
يمنع تقييم أداء دولة من الدول ومعرفة أين أخطأت وأين أصابت، وال 
يوجد ســـبب يعترض تســـاؤل رئيس أو زعيم: أيـــن أخطأ وأين أصاب؟ 
وكذلـــك الفـــرد العـــادي في المجتمـــع البد له مـــن التوقف ورؤيـــة نتائج 
الخيـــارات التـــي تـــم اتخاذها وهـــل هي الخيـــارات التي تلبـــي الطموح 
وتحقـــق األحـــالم؟ أم هي خيارات فرضت علينـــا وكان البد من التكيف 

معها؟
لماذا أكتب هذا الموضوع اليوم وفي هذا الوقت؟ ال شـــك أننا في زمن 
وحقبـــة وتحد عالمي يتطلب منا الحكمة والحنكـــة والقرارات الصائبة، 
ومـــا فات أو مضى أو حدث، قـــد حدث وال يمكن العودة إليه وااللتفات 
نحـــوه وإال توقفنـــا مكاننا ومضـــى القطار عنا، فالبد مـــن المضي لألمام 
والبحـــث عـــن وســـائل مبتكـــرة وأدوات خالقـــة، ألن المرحلـــة تتطلـــب 
دوالً اســـتثنائية وزعماء اســـتثنائيين وأفرادا خارقين للعادة ليتماشـــوا 

ويتناغموا مع هذه الحقبة المعقدة التي يمر بها العالم وتتطلب أشـــكاال 
استثنائية من كل شيء، هذا إذا أردنا التكيف ليس مع المرحلة الحالية 
التـــي نمر بها بـــل مع المرحلة القادمة ما بعد هـــذه الحقبة وهذه الحرب 
العالميـــة التـــي وقعت تحـــت عنوان وبـــاء دولي غير مســـبوق بالتاريخ 

الحديث.
نحـــن اليوم نقرأ خياراتنـــا في الماضي التي أخذناهـــا، ربما نرضى عنها 
وربمـــا ال، لعلنـــا ندمنا عليها وربما ســـعدنا واحتفلنا بهـــا، لكن ما فات قد 
مضـــى والقادم هـــو األهم، وقد تعلمنا من القواعد الراســـخة التي بنيت 
عليها األوطان أن أساس الثوابت في البناء القواعد وأي عمل يخلو من 
القواعـــد أو بقواعـــد واهنة ال يمكنه الصمود بوجـــه العواصف والزالزل، 
لذلـــك مهمـــا تعرضنـــا اليـــوم للتحديات، لننظـــر لقواعدنا، هـــل هي ثابتة 
صلبة؟ نعم، إذا قلنا ذلك علينا بالمضي دون قلق ودون شـــكوك. لنتأمل 
كل مـــا نقـــوم بـــه ونعملـــه ونتأكـــد منـــه تماًما ونؤمـــن به قبـــل أن نقدمه 
للعالم حتى نضمن نجاحنا ونجاح دولتنا ومجتمعنا وأفرادنا... هذا هو 

التحدي اليوم.
 
تنويرة: سياسة القطيع ال ترى الحقيقة إال في الراعي وحده. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

لو عادت بنا األيام

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

للتواصل: 17111483

البحرين... واحة اإلنجازات الملهمة
لهـــذا البلـــد العزيـــز إرادة قويـــة وعزيمـــة صادقة في تحقيـــق الخطوات 
المتقدمـــة والمراتـــب األولى فـــي جميع المجـــاالت والقطاعـــات، ودائما 
ترتكز مسيرة البناء والتنمية على رؤية شاملة وإدراك عميق لمتطلبات 
الحاضـــر واحتياجات المســـتقبل، وأصبحـــت اليوم التجربـــة البحرينية 
ودورها الفاعل والنشط في مختلف المجاالت نموذجا ومدرسة يحتذى 
بها على المســـتوى الدولي، ألنها تجربة نابعة من وعي عميق وفكر رائع 
يديره سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظه هللا ورعاه، وبمؤازرة سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، وســـيدي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس الـــوزراء حفظه هللا ورعاه، 
ويأتـــي “تحقيـــق مملكة البحرين الفئة األولى للعـــام الثالث على التوالي 
فـــي تقريـــر وزارة الخارجيـــة األميركية المعني بتصنيـــف الدول بمجال 
مكافحة االتجار باألشخاص، كدولة وحيدة في منطقة الشرق األوسط 
وشـــمال أفريقيـــا” تأكيـــدا علـــى المســـتوى الرفيـــع فـــي منظومـــة العمل 

الحكومي بغية الوصول إلى أعلى المستويات بالشكل األمثل وااللتزام 
باألهداف والسياسات المرسومة.

إن النجاحات العديدة التي تحققها البحرين في تعزيز حقوق اإلنســـان 
واحتـــرام الحريات، نابعة من تاريخهـــا الطويل وعملها الجاد والمخلص 
من أجل إشـــاعة السالم واألمن ليشمل كل الشعوب واألمم، والمستقبل 
األفضـــل لغـــد اإلنســـان، وكذلك تميـــز المجتمـــع البحريني بســـمة فريدة 
جعلته بحق يمثل واحة سالم وقدوة للمجتمعات، حيث يجمع مختلف 
األجنـــاس واألديـــان والثقافات واألعراق والطوائف، وال شـــك أن قضية 
االتجار باألشـــخاص قضية عالمية مؤرقة راح ضحيتها ماليين البشـــر، 
وهناك دول كبرى تلبســـها هذه الجريمة المخزية وحفر اليأس والضياع 
تغرز أنيابها في أجســـاد البشـــر، وال تعرف التعامل بالصدق واإلخالص، 
دول تقوم على المآســـي والفواجع واإلنســـان عندها رخيص إلى درجة 

ال توصف.
فمبروك للبحرين هذا التميز... أرض كعطاء النهر الصافي وواحة اإلنجازات  «

الملهمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هنيًئا لإلسالم قيادة خادم الحرمين
قررت الســـعودية إقامة الحج هذا العام “بأعداد محدودة جدا” للراغبين 
من شـــتى الجنســـيات من الموجودين بالمملكة، وذلك مع اســـتمرار وباء 
فيـــروس كورونا فـــي أنحـــاء العالم، حرصا علـــى المصلحـــة العامة نظرًا 
لخطـــورة تفشـــي العدوى في التجمعات والحشـــود البشـــرية، والتنقالت 

بين دول العالم، وازدياد معدالت اإلصابات عالميا.
وبـــررت القـــرار بالحـــرص على “إقامة الشـــعيرة بشـــكل آمـــن صحيا وبما 

يحقق متطلبات الوقاية والتباعد االجتماعي الالزم”.
لله در الشقيقة السعودية، فالله أعلم أين يضع رسالته، أبت إال أن يسير 
موســـم الحـــج حتى في حده األدنى، حتى ال يحـــزن المؤمنون وتكتحل 

عيونهم بتلك المشاهد التي ألفوا رؤيتها كل عام منذ أن أبصروا النور.
لو كان األمر بيد الغير وأقصد أولئك الذين يشككون في قدرة السعودية 
علـــى إدارة الحـــج، لما ترددوا لحظة واحدة في إمضائه كســـائر الســـنين 
وعينهم على الدخل الذي يحققه لهم دون أدنى اكتراث لخطورة الوضع 
في ظل جائحة كورونا، لكنها السعودية التي آثرت صحة الناس والعالم 
كلـــه، ألنهـــا تعلـــم أن المكســـب الحقيقـــي هو تقديـــم الصالـــح العالم على 

المصالح الضيقة وهذا هو لب مقاصد الشريعة السمحاء.
وأعلـــم يقينـــًا أن هؤالء الذيـــن يدعون الحرص على الدين ويســـتنكرون 
تقليـــص موســـم الحج، هم ذاتهم الذين ينتظرون أن تســـمح الســـعودية 
بموســـم الحج بشـــكله الطبيعـــي حتى يحرضوا عليها العالـــم بأنها ال تأبه 
بانتشـــار كورونا مـــع مجيء الحجـــاج وعودتهم ومن بعـــده يعم المرض 

أرجاء العالم.
ولعـــل المضحـــك أن أمثـــال هـــؤالء لـــم يحجـــوا في حياتهـــم أبـــدًا، لكنها 

الضغائن التي يحملونها لبالد الوحي والحرمين.

فهنيئًا لإلسالم خادم الحرمين وعلماء المملكة العربية السعودية. «

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

نحـــن ننتصـــر في كلماتنـــا أو خيالنا أكثر ممـــا ننتصر في الواقـــع، لذا تجد 
مـــن الُكتـــاب من يكتب ما ال يفعل، ومن الشـــعراء من يتغنـــى بما ال يعهد، 
وقـــس علـــى ذلك الكثير إال من رحم ربي وهم قلة، وليســـت العلة في من 
كتـــب دون أن يفعـــل لكن العلة في أن تكتب دون أن تصل لوجدان اآلخر 
ومشـــاعره، وآثـــرت أن أبدأ بســـلبيات الكتاب حتى ال يظـــن البعض أن في 
مقالـــي تمجيدا لزمالء المهنة، رغم أن في الكتابة متنفســـا رائعا ألحالمنا 
وأفكارنـــا ورؤى المســـتقبل المشـــرق، قليـــل منـــا يرجع للكتب ليستشـــرف 
المســـتقبل، فأفـــكار الخلـــق فـــي فتـــرة معينة تحكـــي لنا صعوبـــات الفترة 

ومزاياها وتقص علينا ما لم نعشه أبدا.
لذلـــك كانـــت لكتـــب قدمـــاء علمـــاء العـــرب أهميـــة بالغة وخارطـــة طريق 
وتفاصيل تحكى بأقالمهم في كتبهم من علوم وأدب وحضارة، وياليتني 
عشـــت بينهـــم، فـــكل المدنيـــة التي حولنـــا أنســـتنا القـــراءة وفضلها وبات 
الجميـــع يكتـــب فـــي كل واد، دون أن يقرأ لـــه أحد، أنا أرثي حـــال الكتابة 

كما أرثي حال القراءة، كالهما ضاع وســـط فوضى من قبل الجميع، الكل 
يكتب والكل ال يقرأ، فال نعلم نحن نكتب لمن وال من يقرأ لنا.

أية حسرة تلك التي خلفتها حياتنا المدنية الحديثة وسهولة الضغط على  «
لوحة المفاتيح، واألدهى الزخم اإلعالمي الموجود عبر وسائل التواصل 

االجتماعي، فالكل اآلن َكتبة ومفكرون وحاملو أقالم دون ذائقة تذكر! نعم 
وال أستثني نفسي أو غيري لكنني غالبا أتساءل أهناك من يقرأ؟ وسط كم 

المواضيع والمشاكل والحلول أهناك من يعي؟ يبدو لي أن واقع الحال تبدل 
كثيرا عما تربينا عليه، مازالت كتب العقاد والمنفلوطي ورحلة ابن بطوطة 

في مكتبتي، مازلت أذكر أول رواية قرأتها، مازالت مشاهد وفصول نجيب 
محفوظ تمر أمامي، ابن رشد وعلومه، وغيرهم الكثير، أين كل ذلك التراث 

العربي الجم؟ وسط إصدارات بعضها يعتمد على تغريدات في الفضاء 
اإللكتروني، إنني أرثي حال الكتابة والقراءة معا في عصر بات الكل يكتب دون 

أن يقرأ له أحد.

سمر األبيوكي

في رثاء الكتابة

البحث عن وظيفة
القـــراءة األولى إلعالن الشـــاب الذي يحمل شـــهادة الماجســـتير والذي 
يعرض فيه تقديم 1500 دينار لمن يساعده في الحصول على وظيفة 
ُيذكرنا بالمقولة الساخرة للكاتب جالل عامر بأّن الطالب بعد أن يحّضر 
الماجســـتير أصبح يحضر القهوة للزبائن، حالة هذا المواطن تؤكد أوال 
أّن فئـــة العاطليـــن عن العمل ليســـت محصورة فقـــط بالجامعيين على 
اختـــالف تخصصاتهـــم حتى التخصصـــات المطلوبة في ســـوق العمل 
كالمحاســـبة وغيرهـــا، لكنهـــا اليـــوم أصبحـــت تشـــمل الحاصليـــن على 
الماجســـتير، وهـــذا يدق جرس اإلنذار بأننا نعيـــش أزمة في التوظيف 
وفـــي ذات الوقـــت تدحـــض كل التصريحات بأّن المواطـــن له األولوية 

في التوظيف.
وكان من البديهي أن تثير حالة المواطن االســـتغراب والدهشـــة لعدم 
وجـــود وظيفة لعاطل عن العمـــل ويحمل الماجســـتير، اإلعالن أحدث 
ردود فعل لدى عدد من المعلقين، لعل أهمها أّن عرض مبلغ مالي ليس 
أمـــرا يدعـــو إلـــى الغرابة، فهو الســـبيل األنجـــح للفوز بوظيفـــة، وطبقا 
ألحدهـــم فـــإّن “معظـــم شـــركات التوظيف تتقاضـــى مثل هـــذه المبالغ 
لتوفيـــر فـــرص عمـــل أو تزويد شـــركات بموظفيـــن”، والدليـــل أّن هناك 

أجانب يلجأون إلى شركات التوظيف! 
في ظل هذا الوضع، أال يمثل هذا اإلعالن فشال في عمليات التوظيف؟ 
ثـــم أال تبـــدو الحاجة ملحة إلى وضـــع اســـتراتيجية للتوظيف والعمل 
بجدية لتكون األولوية فيها للمواطن البحريني؟ إّن معارض التوظيف 
التـــي تقـــام بيـــن آونـــة وأخـــرى ويقبـــل عليهـــا آالف مـــن العاطلين من 
الوســـائل لحلحلة قضية الباحثين عن عمل، لكن المؤســـف والذي تأكد 
في الواقع أّن الشركات المعلنة للوظائف لم تكن جادة أبدا، ببساطة إّنه 
بمجرد اإلعالن عن أي معرض للتوظيف فإّن آالفا من حملة المؤهالت 
الجامعيـــة يقبلون بحمـــاس منقطع النظير ونشـــهد القاعات تكتظ بهم 
وتتم عمليات التسجيل وفي ظنهم أن الوظيفة قاب قوسين أو أدنى، 
لكـــن مـــا يجري عكس توقعاتهم تماما، إذ إّن األيام تمر بهم وال يتلقون 

اتصاال من أية جهة تقدموا إليها. 

لسنا بحاجة إلى القول إّن أغلبية الخريجين لم يعودوا يعلقون اآلمال  «
على هذه المعارض نظرا لكونها أصبحت بال قيمة بعدما تحولت إلى 

لعبة يمارسها أصحاب الشركات، وكنا قد طالبنا الجهة المسؤولة 
غير مرة بفرض رقابة على المعارض، لكن المحزن أّن شيئا من هذا لم 

يتحقق.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ
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المنامة - البحرين للسياحة والمعارض

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أعلنـــت 
جهودهـــا  إطـــار  ضمـــن  والمعـــارض، 
وجهـــة  بوصفهـــا  للبحريـــن  للترويـــج 
ســـياحية رائدة ومتميزة، عن تدشين 
حملة جديـــدة بعنـــوان “#إهني_في_

البحريـــن”، والتـــي تتزامـــن مـــع حملة 
“#ولهنه_عليكـــم”، التـــي تـــم إطالقها 
مؤخـــرا وتمثـــل 3 مراحـــل علـــى مدار 
العـــام، األولى مرحلة “اإللهام” المعنية 
رقمًيـــا،  المتابعيـــن  مـــع  بالتواصـــل 
التفاعليـــة  المنشـــورات  طريـــق  عـــن 
والجلســـات الحيـــة. والثانيـــة مرحلة 
“التشـــجيع” التي تركز علـــى الترويج 
لألنشـــطة الُمقامـــة، وانتهـــاًء بمرحلـــة 
التفاعـــل  تتضمـــن   التـــي  “التحـــول” 
الحي مع الزوار بشـــكل مباشـــر حالما 
يتـــم الســـماح بعقـــد الفعاليـــات مـــرة 

أخرى.

وتأتي حملـــة “#إهني_في_البحرين”، 
ضمـــن المرحلـــة الثانيـــة “التشـــجيع”، 
وهـــي مســـتوحاة مـــن أغنيـــة الفنـــان 
البحرينـــي أحمد الجميـــري “يا مرحبا 
فيكـــم” وكتب كلماتهـــا الفقيد الراحل 
الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل خليفة 
دورة  البحريـــن  اســـتضافة  بمناســـبة 
الخليج في العـــام 1986. وتم إطالق 
الحملـــة عبـــر حســـابات الهيئـــة علـــى 
منصات التواصل االجتماعي، وسيتم 
إنتـــاج مجموعـــة مـــن األعمـــال الفنية 
األغنيـــة وكلماتهـــا؛  مـــن  المســـتوحاة 
بهدف الترويج للسياحة في البحرين. 
ويعود ســـبب اختيار األغنية كأساس 
للحملة لما تحملـــه كلمات األغنية من 
مشـــاعر الحنين واالشـــتياق للبحرين 
الوطـــن  لمالمـــح  الجميـــل  والوصـــف 

وشعبها المضياف.

“السياحة” تدشن “#إهني_في_البحرين”

ميزانيـة “المركـزي” بنهـايـة مايـو

ارتفعـــت ميزانيـــة المصـــرف المركـــزي 
“الموجودات/    المطلوبات” بنهاية شـــهر 
مايو الماضي 41.6 مليون دينار، أي ما 

نسبته %1.3، على أساس سنوي.
وأظهـــرت أحـــدث بيانـــات رســـمية أن 
 3.15 تجـــاوزت  “المركـــزي”  ميزانيـــة 
مليـــار دينـــار فـــي شـــهر مايـــو الماضي، 
قياًســـا بقرابـــة 3.11 مليـــار دينـــار فـــي 
الفتـــرة المماثلـــة بالعـــام الماضـــي، فـــي 
حين تراجعـــت الميزانيـــة 93.3 مليون 
دينار، أي ما نسبته 2.9 %، قياًسا بنحو 
3.2 مليـــار دينار. وتوزعت الموجودات 
للمصـــرف فـــي شـــهر مايـــو الماضـــي ما 
تمثـــل 2.48  بيـــن موجـــودات محليـــة 

مليـــار دينـــار أي مـــا نســـبته 78.5 %، 
 677.4 تمثـــل  أجنبيـــة  وموجـــودات 
مليون دينار أي ما نســـبته 21.5 % من 

إجمالي الموجودات.

المحليـــة  الموجـــودات  أن  واتضـــح 
توزعـــت ما بين مطالـــب على الحكومة 
بقيمة 1.6 مليـــار دينار تقريًبا، و455.1 
مليـــون دينـــار مطالـــب علـــى المصارف 

دينـــار  مليـــون  و424.6  المحليـــة، 
للموجـــودات األخرى. أمـــا الموجودات 
األجنبيـــة فإنها توزعت مـــا بين 674.9 
مليون دينـــار للعمـــالت األجنبية، و2.5 

مليون دينار للذهب. 
أمـــا المطلوبات المحليـــة على المصرف 
فـــي شـــهر مايـــو الماضي فبلغـــت 3.15 
مليـــار دينـــار، توزعـــت بيـــن 1.5 مليـــار 
للمصـــارف  مطلوبـــات  تقريًبـــا  دينـــار 
المحليـــة، و798.3 مليـــون دينـــار للنقد 
رأس  دينـــار  مليـــون  المتـــداول، و598 
المـــال واالحتياطي، و0.4 مليون دينار 
لودائـــع الحكومة، و248.2 مليون دينار 

للمطلوبات األخرى.

خدمة تفاعلية متبادلة لتســهيل وتســريع معامالت العمالء

“سوليدرتي” تطلق “ChatBot” عبر “الواتساب”

البحريـــن،  ســـوليدرتي  أطلقـــت 
إحـــدى كبريـــات شـــركات التأميـــن في 
البحريـــن والشـــركة التابعـــة لمجموعة 
سوليدرتي القابضة، خدمة شات بوت 
)الدردشـــة االَلية المعتمدة على الذكاء 
االصطناعـــي AI( علـــى رقم الواتســـاب 
الخاص بالشـــركة، وذلـــك لطرح خدمة 
لتســـهيل  للعمـــالء؛  متبادلـــة  تفاعليـــة 

وتسريع إجراء معامالتهم. 
إن هـــذه اإلنجـــازات المتتاليـــة لشـــركة 
سوليدرتي البحرين تؤكد إستراتيجية 
التحـــول  حـــول  المتمحـــورة  الشـــركة 
لتقديـــم  المســـتمر  والتزامهـــا  الرقمـــي 
الدعم لعمالئها من خالل طرح سلسلة 
من المبـــادرات والحلـــول الرقمية. كما 
ريـــادة  فـــي  الشـــركة ســـعيها  تواصـــل 

المبـــادرات الرقمية في قطاع التأمين، 
والتـــي يتـــم تطويرها وبنائهـــا بالكامل 
مـــن قبل جيـــل الشـــباب البحريني في 

قسم تقنية المعلومات.
إن خدمـــة شـــات بـــوت متاحـــة لعمالء 
ســـوليدرتي البحريـــن؛ وذلـــك لتقديـــم 
خدمـــات رقميـــة ســـريعة وآليـــة مثـــل 
إصـــدار تأميـــن جديـــد، تجديـــد وثيقة 
التأمين، تسجيل المطالبات، الحصول 
على وثائـــق البوليصة، إجـــراء مكالمة 
تأميـــن عبـــر الفيديـــو، الحصـــول علـــى 
أوقـــات عمـــل الفـــروع وتحديـــد أقرب 
فرع عن طريق مشاركة الموقع الحالي 

للعميل.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
محمـــد   جـــواد  البحريـــن  ســـوليدرتي 

“يســـعدنا أن ندشـــن خدمة شات بوت، 
علـــى  بنـــا  الخاصـــة  اآلليـــة  الدردشـــة 
خدمة الواتســـاب، حيث إننا نؤمن بأن 
هـــذه الخدمـــة المتطـــورة ســـتعزز مـــن 

قنواتنـــا الرقميـــة للتواصل مع عمالئنا. 
ممـــا يثبـــت ريـــادة شـــركة ســـوليدرتي 
البحريـــن فـــي االبتـــكار فـــي خدمـــات 
التأميـــن”. كما وأضاف “أن ذلك يمنحنا 
فخًرا كبيًرا بااللتزام بوعودنا وتسخير 
التقنيـــات الحديثة في رحلتنا للتحول 
الرقمي، وذلك لتوفير أفضل الخدمات 
والحلـــول الرقميـــة لعمالئنـــا بكل راحة 

وهم في منازلهم”.
البحريـــن  ســـوليدرتي  لعمـــالء  يمكـــن 
بـــوت  شـــات  خدمـــة  مـــن  االســـتفادة 
المبسطة واآلمنة، كما أن هذه الخدمة 
متوافـــرة على مدار الســـاعة وذلك من 
خـــالل التواصل علـــى رقم الواتســـاب 

.)17130000(

المنامة - سوليدرتي البحرين

جواد محمد

المنامة - بنك اإلسكان

إطالق الموقع اإللكتروني 
لـ “ديرة العيون”

اإللكتروني  الموقع  اإلسكان  بنك  دشــن 
www.( العيون  ديــرة  بمشروع  الخاص 

قامت  والذي   ،)deerat-aloyoun.com
األولــى  المرحلة  بطرح  اإلســكــان  وزارة 
في  الــراغــبــيــن  للمواطنين  وحــداتــه  مــن 
برنامج  مــن  عــن طريق  منه  االســتــفــادة 
إلكتروني  الموقع  “مزايا”. ويأتي إطالق 
بالتعرف  الراغبين  المواطنين  لتمكين 
ــحـــصـــول عــلــى  ــن الـ عـــلـــى الـــمـــشـــروع مــ
حول  الــوافــيــة  والتفاصيل  المعلومات 

مكونات ومرافق المشروع.

إعالن هام من شركة البحرين لسحب األلمنيوم )بلكسكو( ش.م.ب )مقفلة(

تلفت  أن  )مقفلة(  ش.م.ب  )بلكسكو(  األملنيوم  لسحب  البحرين  شركة  تود 
وكافة  واملطورين  واملقاولني  واإلستشاريني  الشركة  زبائن  جميع  عناية 
مستخدمي أنظمة بلكسكو، بأنه مازال هناك بعض محالت بيع األملنيوم يف 
على  ويبيعونها  بلكسكو  ألنظمة  مقلدة  مقاطع  يستوردون  البحرينية  السوق 

أنها أنظمة بلكسكو.
وعليه، أرتأينا بأن من الواجب علينا وإلى حني إستكمال اإلجراءات القانونية 
من  بلكسكو  أنظمة  مستخدمي  جميع  نحذر  أن  املقلدة،  اجلهات  هذه  ضد 
التعامل مع هذه املقاطع املقلدة، لعدم توفر املواصفات واملميزات والضمانات 

التي تتمتع بها أنظمة بلكسكو األصلية.
الشركة  ستصدر  بلكسكو  أنظمة  مستخدمي  مصالح  حماية  أجل  ومن 
الشركة  تزودهم  الذين  لديها،  املعتمدين  املوزعني  بأسماء  شهرية  قائمة 
مبنتجاتها األصلية، وميكن اإلطالع على هذه القائمة من خالل زيارة موقع 
على  املبيعات  فريق  مع  التواصل  أو   ،www.balexco.com.bh:الشركة

األرقام التالية: 17734356 ،17734452 ، 17734357.

األصيلة مبملكة  بلكسكو  أنظمة  بتوزيع  وامللتزمني  املعتمدين  املوزعني  قائمة 
البحرين وحتى اشعار آخر هم:

مجموعة محمـد محمود الكوهجي1
شركة الومايرو ذ.م.م.2
شركة أبراج المدينة للتجارة3

595 ألف أجنبي بالبحرين يحولون مليار دينار للخارج

تراجعـــت التحويالت المالية الســـنوية 
للعمالـــة األجنبيـــة والتي يقـــدر عددها 
بنحـــو 595 ألـــف عامـــل فـــي البحرين، 
بالتزامـــن مـــع انخفـــاض فـــي عددهـــا 
عائالتهـــا  أفـــراد  إلرســـال  وتوجههـــا 
التكاليـــف  علـــى  للســـيطرة  لبلدانهـــم 
في ظـــل ارتفاع النفقـــات. وانخفضت 
التحويـــالت الســـنوية للعمالة األجنبية 

بنحو 11.4 %.
وبلغـــت التحويـــالت األجنبيـــة بنهايـــة 
العـــام 2019 نحـــو 1.09 مليـــار دينـــار 
مقارنـــة بــــ 1.23 مليار دينار فـــي العام 

السابق له.
وتعتبـــر تحويـــالت العمالـــة األجنبيـــة 
مـــن أكبـــر عناصـــر اســـتنزاف االقتصاد 
البحريني مـــن العمالت الصعبة، والتي 
تضغـــط بشـــكل كبيـــر علـــى الحســـاب 

الجاري للبالد.
وتزيـــد التحويـــالت الخارجيـــة العبء 
علـــى البـــالد للحصـــول علـــى تدفقـــات 
نقدية من أجل دعم مســـتويات العملة 
التجـــاري  الحســـاب  ودعـــم  الوطنيـــة 
العمـــالت  مـــن  االحتياطـــات  ودعـــم 

الصعبة في خزينة الدولة.

وبحســـب بيانـــات هيئـــة تنظيم ســـوق 
العمـــل األخيـــرة بنهايـــة الربـــع الثانـــي 
مـــن العـــام الماضي، فـــإن عـــدد العمالة 
األجنبيـــة فـــي المملكـــة قـــد انخفـــض 
فـــي  التراجـــع  مـــع   %  1.1 بنســـبة 
األنشـــطة التجارية وتوجـــه الكثير من 
للخـــارج  العامليـــن إلرســـال عائالتهـــم 
للسيطرة على ارتفاع تكاليف المعيشة 
وخصوصـــا الكهربـــاء ممـــا أثـــر بـــدوره 

على قطاع العقارات.
فـــي  العاملـــة  القـــوى  إجمالـــي  ويبلـــغ 
البحريـــن نحـــو 748 ألف عامل يشـــكل 

األجانب منهم نحو 79.5 %.
وســـاهم تراجـــع التحويـــالت األجنبية 
للبالد في خفض العجز على الحســـاب 
الجـــاري  ليبلـــغ 298 مليـــون دينـــار في 
العـــام الماضـــي مقارنـــة بــــ 915 مليون 
دينار في العام الســـابق لـــه على الرغم 
من تراجـــع الصادرات النفطية للمملكة 
خـــالل العـــام الماضـــي إلـــى 3.7 مليـــار 
دينـــار، إذ حصلـــت المملكـــة علـــى دعم 
غيـــر  الـــواردات  تراجـــع  مـــن  إضافـــي 
النفطيـــة إلـــى 4.4 مليـــار دينـــار وذلـــك 

بانخفاض يناهز 600 مليون دينار.

 علي الفردان

وزير “المواصالت” يتفقد األعمال اإلنشائية لـ “الطيران الخاص”
اطــــــلــــــع عـــــلـــــى بــــــرنــــــامــــــج ومــــــــراحــــــــل ســـــيـــــر الـــــعـــــمـــــل بـــالـــمـــبـــنـــى

واالتصـــاالت،  المواصـــالت  وزيـــر  تفقـــد 
مطـــار  شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
البحرين، كمال بن أحمد محمد، مشـــروع 
مبنـــى الطيران الخاص بعـــد إعادة ترميم 
وتجديـــد مباني شـــؤون الطيـــران المدني 
الواقعـــة غـــرب مطـــار البحريـــن الدولـــي 
وذلـــك بنـــاء علـــى توجيهـــات ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء، صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، حيث 
رافـــق الوزير ممثلـــي شـــركة “دار الخليج 

للهندســـة” الشـــركة المســـؤولة عن أعمال 
وشـــركة  للمشـــروع  الهندســـي  التصميـــم 
الرئيـــس  المقـــاول  للمقـــاوالت”  “حفيـــرة 
للمشروع وعدد من المسؤولين من شركة 

مطار البحرين.
واســـتمع الوزير إلى شـــرح من شركة “دار 
والمشـــرف  المصمـــم  للهندســـة”  الخليـــج 
الرئيـــس للمشـــروع عن برنامـــج ومراحل 
ســـير العمل في المشـــروع وما تم إنجازه 
إلـــى اآلن والمراحل التـــي قطعها المقاول 
الرئيســـي للمشروع منذ بدء العمل به في 

أكتوبـــر مـــن العـــام الماضـــي، إضافـــة إلى 
التحديـــات التي تم التغلب عليها؛ لضمان 
بالبرنامـــج  واإليفـــاء  العمـــل  انســـيابية 
الزمنـــي للمشـــروع كمـــا تم االطـــالع على 
أهـــم تطورات عمليات هـــدم بعض أجزاء 
المبنـــى واألعمـــال الفوالذيـــة وغيرها من 

األعمال المرتبطة بها.
الطيـــران  مبنـــى  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
الرئيســـة  المكونـــات  أحـــد  يعـــد  الخـــاص 
لمشـــروع تحديـــث المطـــار الـــذي يشـــكل 
خطوة مهمة نحـــو تحقيق رؤية البحرين 

إلـــى  يهـــدف  كمـــا   2030 االقتصاديـــة 
مـــن  للمســـافرين  جديـــدة  بوابـــة  إنشـــاء 
كبـــار الشـــخصيات عبـــر مطـــار البحريـــن 
المبنـــى  يقدمـــه  مـــا  مـــن خـــالل  الدولـــي 
مـــن أعلـــى مســـتويات الخدمـــة ودرجات 
األمن والســـالمة والخصوصيـــة المطابقة 
ألعلـــى المعاييـــر الدوليـــة بمـــا يمنـــح كبار 
الشـــخصيات مـــن حريـــة وســـهولة أكبـــر 
في الســـفر ويســـهم فـــي االرتقـــاء بقطاع 
الطيـــران عمومـــا، ويدعـــم مكانـــة مملكـــة 

البحرين في قطاع الطيران الخاص.

المنامة - المواصالت واالتصاالت

الوزير أثناء تفقده المشروع 

مليار دينار
3.15

أمل الحامد

المنامة - المناقصات والمزايدات

أكـــد رئيس مجلـــس المناقصات 
نايـــف  الشـــيخ  والمزايـــدات 
أهميـــة  خليفـــة  آل  خالـــد  بـــن 
الصغيـــرة  المؤسســـات  دور 
والمتوســـطة فـــي تنميـــة ودفـــع 
الوطنـــي؛  االقتصـــاد  عجلـــة 
باليـــوم  االحتفـــال  بمناســـبة 
العالمـــي المخصـــص لها. وأشـــاد 

بقـــرار مجلـــس الـــوزراء بخصـــوص 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  األفضليـــة 
المناقصـــات  فـــي  والمتوســـطة 
والمشـــتريات  والمزايـــدات 
مـــن  بمـــا  الحكوميـــة  والمبيعـــات 
شـــأنه اتســـاع فرص االســـتفادة من 
تلـــك األفضليـــة، إذ يقضـــي القـــرار 
بمنـــح نســـبة األفضلية للمؤسســـات 

 10 بنســـبة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
والمزايـــدات  المناقصـــات  فـــي   %

الحكومية. 
كمـــا أكـــد الشـــيخ نايـــف أن التحول 
عمليـــات  دورة  فـــي  الرقمـــي 
تقديـــم  مـــن  بـــدًءا  المناقصـــات، 
طلبـــات الجهـــات المتصرفة وطرح 
المناقصـــات والمزايدات عبر منصة 

موحـــدة لإلعـــالن المركـــزي، مـــروًرا 
إلكترونًيـــا،  العطـــاءات  بإيـــداع 
وفتحها من قبـــل اللجنة المختصة، 
ومن ثـــم تقييم العطـــاءات وإعالن 
نتائج الترســـية علـــى المنصة ذاتها، 
ســـيمكنها من المشـــاركة الصحيحة 
إلكترونيـــا وتوفيـــر كثير من الوقت 

والجهد لها.

“المناقصات” يؤكد أهمية “الصغيرة” في تنمية االقتصاد
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القوى األمنية تعمــل على فرض هيبة الدولة وفقا للدســتور
الجيش العراقي: عناصر “حزب اهلل” ما زالوا معتقلين

بريطانيا: ال ازدهار بوجود الجماعات المسلحة في العراق

ال تزال أنظار الشارع العراقي مشدودة 
ــتـــطـــورات قــضــيــة اعـــتـــقـــال عــنــاصــر  لـ
لــيــل الخميس  مــن كــتــائــب حـــزب هللا 
الــجــمــعــة، مــن قــبــل قـــوة تــابــعــة لجهاز 
مكافحة اإلرهاب، على خلفية إطالق 
ــاتــجــاه قـــواعـــد أمــيــركــيــة  ــخ ب ــواريـ صـ

ومرافئ حكومية.
ــاع أصــــــوات الــتــهــديــد  ــ ــف ــ ووســـــط ارت
والـــوعـــيـــد مـــن قــبــل بــعــض الــفــصــائــل 
الموالية إليران، ال سيما حركة النجباء 
عن  مــعــلــومــات  وورود  أمـــس،  مــســاء 
ضــغــوطــات ومــســاع مــن أجـــل إطــالق 
الناطق  أكــد   ،14 الـــ  المعتقلين  ســراح 
بـــاســـم الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــعــراقــيــة 
“العربية”  لقناتي  العميد يحيى رسول 
و”الحدث” أمس، أن عناصر حزب هللا 

ما زالوا قيد التوقيف.
تعمل  األمنية  الــقــوى  أن  على  وشـــدد 
على فرض هيبة الدولة وفقا للدستور.
تعاملت  األمنية  القوى  أن  أوضح  كما 
المسلحين  سيارات  مع  األصــول  وفق 
الجمعة،  فجر  بغداد  في  ظهرت  التي 
وهي تجوب حول مقرات في المنطقة 

الخضراء.
كتائب  باسم  األمني  المتحدث  وكــان 
حــــزب هللا الــــعــــراق، أحــــد الــفــصــائــل 
ــران  ــ ــيــة بــشــدة إلي ــمــوال الــعــســكــريــة ال
رئيس  على  عنيفا  هجوما  أمــس  شن 
الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، 
ــا إيــــــاه بــعــمــيــل األمــيــركــيــيــن  ــ ــف واصــ

بالعقاب  إياه  مهددا  الغادر”،  و”المسخ 
و”العذاب”، قائالً: “نتربص لكم”.

كما زعم أن أنصار الميليشيات، الذين 
جابوا شوارع العاصمة في وقت سابق 
فجرا، مستعرضين قوتهم وسالحهم، 
ضد  ووعيد  تهديد  رسائل  وموجهين 
كل من يمسهم، إطالق سراح العناصر 
ــيــل الــخــمــيــس إثــر  ــوا ل ــن اعــتــقــل ــذيـ الـ

مداهمة قوة من مكافحة اإلرهاب.
إلــــى ذلـــــك، أشـــــار أبــــو عــلــي إلــــى أن 
حـــاصـــرت  هللا،  حـــــزب  ــيــشــيــات  ــل مــي
سيما  ال  العاصمة،  في  المناطق  بعض 
ــتــي تضم  ــخــضــراء ال فــي الــمــنــطــقــة ال
ومراكز  وســفــارات،  عــامــة،  مؤسسات 
لمسؤولين  مساكن  عن  فضالً  رسمية، 

عراقيين في الدولة.
ــدد مـــن الــعــراقــيــيــن  فـــي حــيــن نــشــر عـ
مــقــاطــع مـــصـــورة تــظــهــر تــجــول عــدة 
مسلحين،  بعناصر  محملة  ــارات  ســي
ــوارع الــعــاصــمــة الســيــمــا في  وســـط شــ
رسالة  في  الخضراء،  المنطقة  محيط 
األمنية  لــلــقــوات  مــبــاشــرة  غير  تهديد 
خاصة “جهاز مكافحة اإلرهاب”، الذي 
والكاظمي على  الليلية،  المداهمة  نفذ 

السواء.
اإلرهــاب  مكافحة  أن جهاز  إلــى  يشار 
النخبة يعد األفضل  الذي يضم قوات 
أنشأه  وقــد  البالد،  في  وتدريبًا  عتادا 
 ،2003 العام  الغزو  بعيد  األميركيون 
ــه الــمــهــمــات األكــثــر  ــادة مــا تــنــاط ب وعــ

صعوبة.
وأتى تصعيد المتحدث باسم الكتائب، 
على خلفية مداهمة مكافحة اإلرهاب 
ليل الخميس مقرا لحزب هللا واعتقال 
ــور على  ــثـ ــعـ عــــدد مـــن الـــعـــنـــاصـــر، والـ
مــنــصــات صــــواريــــخ مـــعـــدة لــإطــالق 
العراقية  الــحــكــومــة  رئــيــس  أن  يــذكــر 
كـــان أكـــد ســابــقــا أنـــه ســيــكــون صــارمــا 
تستهدف  التي  المسلحة  الفصائل  مع 
المداهمة  منشآت أميركية. ولعل تلك 
تنفيذ  الكاظمي  إشــارة على عزم  أول 
وعوده، لكنها تسلط الضوء أيضا على 
مدى صعوبة مواجهة بعض الفصائل، 
ــي الـــبـــالد  الســـيـــمـــا الـــتـــي تـــوصـــف فــ

بال”والئية” أي الموالية إليران.

فــي خــضــم الــوضــع الــمــتــوتــر الــذي 
ــعــــراقــــي، بــيــن  ــ ــارع ال ــشــ ــ ــده ال ــهـ شـ
وفصائل  ــاب  اإلرهــ مكافحة  قــوة 
مــنــضــويــة فـــي الــحــشــد الــشــعــبــي 
خلفية  ــى  عــل إليـــــــران،  ــيـــة  ــوالـ ومـ
ــة الـــتـــي حــصــلــت لــيــل  ــمـ ـــداهـ ــم الـ
الــخــمــيــس الــجــمــعــة لــمــقــر كــتــائــب 

ــداد، دعــت  ــغـ حــــزب هللا جــنــوب بـ
المشاكل  معالجة  إلـــى  بريطانيا 
ال  أنــه  معتبرة  الــبــالد،  في  األمنية 
ــارا  ازدهــ ــعــراق  ال يشهد  أن  يمكن 
بقاء  ظــل  فــي  وتنمويا  اقتصاديا 
الجماعات المسلحة خارج سيطرة 

الدولة.

ــســفــيــر الــبــريــطــانــي في  وقـــــال ال
تغريدة  العراق ستيفن هيكي في 
السبت،  تويتر  على  حسابه  على 
على  مباشر  غير  تعليق  أول  فــي 
التغلب  يمكن  ال  بــغــداد:  مــداهــمــة 
التي  االقتصادية  التحديات  على 
مــعــالــجــة  دون  ــة  ــ دولـ أي  ــه  ــواجـ تـ

المشاكل األمنية أيضا”.
وأضاف: “طالما هناك انعدام لألمن 
التي  المسلحة  للجماعات  وتواجد 
لن  الــدولــة،  سيطرة  خـــارج  تعمل 
العمل  فرص  وال  االستثمار  يتوفر 
الذي  المستدام  االقتصادي  والنمو 

يستحقه العراقيون”.

دبي - العربية.نت

عناصر من جهاز مكافحة اإلرهاب في العراق

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

رحبت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، أمس، بنتائج مؤتمر 
شركاء السودان االفتراضي الذي أكد دعم الفترة االنتقالية في البالد 

ألجل مواجهة تحديات السالم والتنمية.
من  والعشرين  الخامس  فــي  ألمانيا  نظمته  الــذي  المؤتمر  وانعقد 
الديمقراطي  التحول  لدعم  يونيو، وشهد حضورا كبيرا، في مسعى 

واالستقرار االقتصادي في السودان.
وأشادت األمانة العامة بالدعم الذي قدمته الدول األعضاء؛ وخاصة 
دولة المقر المملكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة 

للحكومة االنتقالية في السودان.
التمويل االسالمية في دعم السودان  كما أشادت بجهود مؤسسات 

وخاصة البنك االسالمي للتنمية وصندوق التضامن االسالمي.
وأكدت األمانة العامة التزام المنظمة بتسخير جميع امكانياتها لدعم 
الحكومة االنتقالية في السودان انسجاما مع قرارت القمة االسالمية 
شركاء  مؤتمر  فــي  مــشــاركــون  وتعهد  الــخــارجــيــة.  وزراء  ومجلس 
السودان، يوم الخميس، بتقديم أكثر من 3 مليارات دوالر، منها 1.28 

مليار دعم مباشر للمرحلة االنتقالية.

“التعاون اإلسالمي” تشيد بنتائج “شركاء السودان”
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ــورات اشـــتـــداد  ــطــ ــ فـــي أحـــــدث ت
ــل الــنــظــام،  ــراع األجــنــحــة داخـ صـ
بــالــبــرلــمــان  ــمــتــشــددون  ال يستمر 
ــي الــتــصــعــيــد ضــد  اإليـــــرانـــــي فــ
ــي منذ  ــ ــان الـــرئـــيـــس حــســن روحــ
الجديد،  الشورى  تشكيل مجلس 

حيث هددوا بعزله.
ــاســـة  وهـــــــدد عـــضـــو مـــجـــلـــس رئـ
ــان وعـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة  ــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ الـ
االقــتــصــاديــة، أحــمــد أمــيــر آبــادي 
تــغــريــدة، السبت،  فــراهــانــي، فــي 
المشاكل  “لتركه  روحــانــي  بعزل 
االقتصادية وأزمات غالء األسعار 
إلى  والدعوة  والمعيشة  والسكن 
المتحدة”،  الواليات  التفاوض مع 

وفق تعبيره.
في غضون ذلك، وجه 

لــجــنــة   12 رؤســـــــاء 
تـــابـــعـــة لــلــبــرلــمــان 

رســالــة إلــى روحــانــي دعــوه فيها 
ــه  ــ ــى “تــغــيــيــر ســيــاســات إدارتـ ــ إل
فــوات  قــبــل  فعاليتها  وتحسين 

األوان”.
وذّكـــر رؤســـاء الــلــجــان روحــانــي، 
وكالة  نشرتها  التي  الرسالة  في 
“فارس” الجمعة، بأنه أقسم “على 
الــذي  الــدســتــور  وتنفيذ  حــراســة 
ــق وفــرصــة  ــى ســكــن الئـ يــدعــو إلـ
ــكــل مــــواطــــن”، وذّكــــــروه  عــمــل ل
الوطنية  األهــداف  بين  بـ”الفجوة 
به  القيام  الرئيس  استطاع  ومــا 

خالل السنوات السبع الماضية”.
يشنها  الــتــي  الهجمات  وتكثفت 
ــي  ــانـ ــددون عـــلـــى روحـ ــشـ ــتـ ــمـ الـ
ــد انـــســـحـــاب الــــواليــــات  ــعـ بـ
ــتـــحـــدة مــــن االتـــفـــاق  ــمـ الـ
الوضع  وتدهور  النووي 

االقتصادي للبالد.

صراع األجنحة بإيران... تهديد بعزل روحاني
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مسيرة  أمـــس،  اليمني،  الجيش  أســقــط 
ــنـــوب مــحــافــظــة  اســـتـــطـــالع حـــوثـــيـــة جـ

الحديدة.
العمالقة”،  لـ”ألوية  المركز اإلعالمي  وقال 
الــقــوات المشتركة  ــراد  “أفـ بــيــان، إن  فــي 
أسقطوا مسيرة حوثية بعد أن شاهدوها 
تحلق في سماء جنوب الحديدة وتمكنوا 

من إسقاطها بنجاح”.
اليمني،  إلــى ذلــك صــدت قــوات الجيش 
السبت، هجوما شنته ميليشيات الحوثي 
مــواقــع شمال  مــن  عـــددًا  كــان يستهدف 

غربي مدينة تعز.
ــاء  ــب ــة األن ــوكــال ــر مــصــدر عــســكــري ل ــ وذك
الــيــمــنــيــة، ســبــأ، أن “قـــــوات مـــن الــلــواء 
17 مــشــاة تــمــكــنــت مـــن إفـــشـــال هــجــوم 
للحوثيين مصحوب بقصف مدفعي في 
الجوي، وأسفرت  الدفاع  محيط معسكر 
ــى في  ــرحـ ــن قــتــلــى وجـ الـــمـــواجـــهـــات عـ

صفوف الميليشيات”.
 3 أنه في وقت سابق، أصيب  إلى  يشار 
أشخاص جراء سقوط قذيفتين أطلقتها 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي عــلــى مــبــنــى تــابــع 
لمستشفى األمراض الجلدية والتناسلية 
بتعز، وفق ما أفادت معلومات لـ”العربية/

الحدث”.
ــزاء مـــن مــبــنــى مخصص  ــ وتـــضـــررت أجـ
نتيجة  بالهلع  المرضى  وأصيب  للرجال، 

المستشفى  عــلــى  الــقــذيــفــتــيــن  ســقــوط 
الواقع بمدينة النور شمال غربي مديرية 
 100 يتواجد  حيث  تعز،  بمدينة  المظفر 
من  غالبيتهم  والرجال،  النساء  من  نزيل 

كبار السن.
فــي الــســيــاق، أكـــدت مــصــادر محلية أن 
القذائف  من  عــددا  أطلقت  الميليشيات 
المدينة،  غرب  السكنية  المناطق  باتجاه 

بينها قذائف ُأطلقت باتجاه المستشفى.

الجيش اليمني )أرشيفية(

المواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات
إسقاط مسيرة حوثية بالحديدة وصد هجوم بتعز

أديس أبابا - رويترز

قال زعماء السودان وإثيوبيا ومصر 
االتحاد  يتمكن  أن  في  يأملون  إنهم 
ــن مــســاعــدتــهــم عــلــى  اإلفـــريـــقـــي مــ
التوصل التفاق في غضون أسبوعين 
إلى 3 أسابيع إلنهاء خالف قائم على 

إمدادات المياه منذ 10 سنوات.
ــت إثــيــوبــيــا، الـــتـــي تــبــنــى سد  ــالـ وقـ
دولتي  قلق  يثير  بما  الكبير  النهضة 
والــســودان،  مصر  الجارتين  المصب 
بضعة  السد خالل  إنها ستمأل خزان 
أســابــيــع كــمــا هــو مــزمــع، األمـــر الــذي 

يوفر وقتا كافيا إلتمام المحادثات.
المتقطعة  الــمــفــاوضــات  تسفر  ولـــم 
وإثيوبيا  مصر  بين  السنين  مر  على 
والسودان عن اتفاق لتنظيم تشغيل 
إثيوبيا للسد وملء خزانه مع حماية 
المياه الشحيحة في مصر  إمــدادات 

من نهر النيل.

والطاقة  والـــري  المياه  وزيــر  وكتب 
اإلثــيــوبــي ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي على 
تويتر ”تم التوصل إلى توافق لوضع 
الــلــمــســات األخــيــرة عــلــى اتــفــاق سد 
غضون  في  الكبير  اإلثيوبي  النهضة 

أسبوعين إلى 3 أسابيع“.
ــد مــن قمة  جـــاء ذلـــك بــعــد يـــوم واحـ
افــتــراضــيــة لــزعــمــاء الــــدول الــثــالث 
ــيـــس جـــنـــوب إفــريــقــيــا ســيــريــل  ورئـ

ــا، الـــــذي يـــــرأس االتـــحـــاد  ــــوســ ــاب رامــ
اإلفريقي.

وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء 
الجمعة ال  يــوم  اتــفــاق  اإلثــيــوبــي إن 
يتضمن ”أي تغيير في موقف إثيوبيا 

األصلي المتعلق بملء السد“.
بيان  في  المصرية  الرئاسة  وذكــرت 
بعد القمة أن إثيوبيا لن تقوم بملء 

السد في تحرك أحادي الجانب.

جزء من سد النهضة اإلثيوبي على النيل األزرق في صورة من أرشيف رويترز.

القاهرة:  أديس أبابا لن تمأل السد في تحرك أحادي الجانب
اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن “النهضة” خالل أسابيع

كوااللمبور - رويترز

مــالــيــزيــا  وزراء  ــيــس  رئ ــن  أعــل
أمــس،  محمد،  مهاتير  السابق 
وزراء  لرئيس  دعمه  بيان  في 
بورنيو  بجزيرة  صــبــاح  واليـــة 

مرشحا لقيادة البالد.
مــؤيــديــن  إن  ــيــر  مــهــات وقـــــال 
في  باإلجماع  اتفقوا  وحلفاء 
ــوم الــخــمــيــس على  اجــتــمــاع يـ
تــرشــيــح مــحــمــد شــفــيــع فضل 
الذي كان من بين أوائل القادة 
نجيب  عارضوا حكومة  الذين 
ــاح بها  ــتــي أطــ عــبــد الـــــرزاق ال

مهاتير في عام 2018.
”أؤيــد تماما هذا  وقــال مهاتير 
االقتراح... الشيء المهم هو أن 

لدينا موقفا ثابتا وللشعب 
أن يعرف موقفنا“.

ومن المقرر إجراء 
ماليزيا  انتخابات 

أيلول  سبتمبر  بحلول  المقبلة 
تــكــهــنــات  هـــنـــاك  لـــكـــن   2023
في  مبكرة  انتخابات  بــإجــراء 

وقت أسبق من ذلك.
وفــــي االجـــتـــمـــاع تـــم االتــفــاق 
بترشيح  اقـــتـــراح  عــلــى  أيــضــا 
ــور  نـــائـــب مــهــاتــيــر الـــســـابـــق أنـ
ــول إلـــى  ــحـ ــذي تـ ــ ــ إبـــراهـــيـــم ال
مخرز  مهاتير  وابن  له  منافس 

نائبين لرئيس الوزراء.
وضغط مهاتير من أجل اقتراع 
بــحــجــب الــثــقــة عـــن حــكــومــة 
مــحــيــي الـــديـــن فـــي الــبــرلــمــان 
وقال إنه سيسعى لإطاحة به 
ألنــه أعــاد إلــى الحكم حزبا 
الناخبون  رفضه  فاسدا 
في انتخابات تاريخية 

قبل عامين.

مهاتير محمد يدعم فضل لرئاسة الوزراء
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دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
المصلحة  تغليب  إلى  هــادي، أمس، 
ــهــات بين  ــجــب الـــعـــامـــة وتـــوحـــيـــد ال

اليمنيين ضد االنقالب الحوثي.
ــدد خـــالل اجــتــمــاع مــع أعــضــاء  وشـ
ــواب،  ــ ــن ــ ــة مــجــلــس ال ــاســ ــ هــيــئــة رئ
الـــــــوزراء، لبحث  بــحــضــور رئــيــس 
على  والميداني،  السياسي  الوضع 
المخرج  يمثل  ــريــاض  ال اتــفــاق  أن 
المجلس  مع  األزمــة  إلنهاء  الوحيد 
ووقــف  لتنفيذه  داعــيــًا  االنــتــقــالــي، 

نزيف الدم.
ــه لــاللــتــزام  ــه وجـ ــى أنـ ــار إلـ كــمــا أشــ
بــوقــف الـــنـــار فـــي أبــيــن اســتــجــابــة 

لجهود السعودية.
ــاق  ــفـ “اتـ إن  ــال  ــائـ قـ وأضـــــــاف 

المخرج  يمثل  الــريــاض 
أسباب  إلنهاء  اآلمــن 
وتداعيات  ومظاهر 

التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة 
عدن، وبعض المناطق المحررة، بما 
العليا،  الــوطــنــيــة  المصلحة  يغلب 
االنقالب  لمواجهة  الجهود  ويوحد 
ــاب الــجــمــيــع  ــعـ ــيـ ــتـ ــوثــــي، واسـ ــــحــ ال
ــار الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا  ــ فــــي إطــ
لكن  والمدنية،  واألمنية  العسكرية 
نتيجة  طويلة  لفترة  تعثر  تنفيذه 
ــات الــتــصــعــيــديــة  ــارسـ ــمـ ــمـ بـــعـــض الـ
ــالن مــا يسمى  ــان مــنــهــا إعــ ــتــي كـ ال
مــحــافــظــة  فـــي  ــيـــة(  الـــذاتـ )االدارة 
يتعلق  ما  وفــي  سقطرى”.  أرخبيل 
الرئيس  أكــد  الحوثي،  بميليشيات 
نكث  إلــى  دائــمــا  تلجأ  أنــهــا  اليمني 
الشرعية  حــرص  وتقابل  تعهداتها، 
ورأى  بالتصعيد.  الــســالم  على 
اليمن  من  اتخذ  الحوثي  أن 
قاعدة الستهداف األشقاء 

بالصواريخ اإليرانية.

هادي: اتفاق الرياض كفيل بإنهاء األزمة مع “االنتقالي”

“النواب األميركي” يقر 
تحويل العاصمة لوالية

واشنطن - أ ف ب

ــنــواب األمــيــركــي في  ال أقـــّر مجلس 
مشروع  الجمعة  تاريخي  تصويت 
العاصمة  تحويل  على  ينص  قانون 
ــة فـــي ســابــقــة  ــ ــى واليـ ــ واشــنــطــن إل

تاريخية رحب بها
منح  إلى  يهدف  الــذي  القانون،  لكن 
حــقــوق تصويت  الــعــاصــمــة  ســكــان 
لن  األميركيين،  بقية  مع  متساوية 
الشيوخ  مجلس  فــي  بالتأكيد  يمر 
بشكل  الجمهوريون  يعارضه  حيث 

كبير. 



3 استادات الستكمال دوري ناصر بن حمد الممتاز
التعاقــد إلنهــاء  التنقــل  وصعوبــة  “كورونــا”  بســبب 
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اتخـــذ اتحـــاد غرب آســـيا لكرة القدم قـــراًرا بتأجيـــل البطوالت النســـائية المقرر 
إقامتها العام الجاري )2020(؛ بســـبب تفشـــي انتشار فيروس كورونا، واستمرار 
قيود السفر حتى اآلن، باإلضافة إلى المحافظة على سالمة الالعبين والمدربين 
واإلداريين. وبناء على ذلك، فإن االتحاد اإلقليمي أجل بطولة الناشئات الثالثة 
التـــي كانـــت مقـــررة فـــي نوفمبر المقبـــل بضيافة دولـــة الكويت، كما تـــم تأجيل 

بطولة الشابات الثالثة المقرر إقامتها في اإلمارات في ديسمبر.
على صعيد متصل، فإن بطولة األندية في نسختها الثانية المقررة في ديسمبر 
لـــم يطـــرأ عليها أي تغيير، مـــع انتظار تطورات الوضع الراهـــن لتحديد مصيرها، 

علًما أن نادي الرفاع مثل البحرين في النسخة األولى العام الماضي.

“كورونا” يؤجل بطوالت “غرب آسيا” النسائية

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  إعـــالن  مـــع 
القدم عـــن عـــودة المنافســـات المحلية 
في األســـبوع األول من شهر أغسطس 
)مدينـــة  اســـتادات  ســـتكون  المقبـــل، 
بـــن  علـــي  الشـــيخ  الرياضيـــة،  خليفـــة 
محمـــد آل خليفـــة، النـــادي األهلي( هي 
مـــن  تبقـــى  مـــا  الحتضـــان  المرشـــحة 
الجوالت الســـبع لـــدوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز، إضافة إلى توفر ملعب مدينة 
حمـــد لمباريـــات دوري الدرجـــة الثانية 
أيًضا، والذي تبقت فيه جولتان للقســـم 

الثاني وخمس جوالت للقسم الثالث.
يأتـــي ذلـــك في ظـــل ارتبـــاط االســـتاد 
الدوريـــة  الصيانـــة  بعمليـــة  الوطنـــي 
التـــي تقـــوم بها وزارة شـــؤون الشـــباب 
فتـــرات  خـــالل  للمالعـــب  والرياضـــة 
مختلفـــة من العـــام، إذ مـــن المتوقع أن 
يكون االستاد الوطني جاهًزا مع حلول 
شـــهر أكتوبـــر المقبـــل، والذي سيشـــهد 

الوطنـــي  لمنتخبنـــا  وديـــة  مباريـــات 
األول، إضافـــة إلـــى لقاء رســـمي ضمن 
إلـــى  المؤهلـــة  المزدوجـــة  التصفيـــات 
كأس العالـــم 2022 وكأس آســـيا 2023 

أمام كمبوديا.
وســـيعمم االتحاد البحريني لكرة القدم 
الجـــدول الخـــاص بالجـــوالت المتبقية 
بعد اعتماد المالعب التي ستســـتضيف 
المباريات بالتنســـيق مع وزارة شـــؤون 

الشـــباب والرياضـــة. وينتظـــر الجميـــع 
الكشـــف عـــن هوية الجـــدول، خصوًصا 
حمـــد  بـــن  ناصـــر  دوري  اســـتئناف  أن 
الممتاز ســـيكون بلقاء القمـــة بين الحد 
)المتصـــدر( والمحـــرق )الوصيـــف(، في 
مواجهـــة قد تحدد بشـــكل كبير مالمح 
بطل المســـابقة للموسم الحالي -2019
2020، إذ يتصـــدر الحـــد ســـلم الترتيب 

بفارق نقطتين عن المحرق.

أشـــار نادي الشارقة اإلماراتي إلى أن ملف الالعب المقيم 
لصفـــوف فريقه األول لكرة اليد للموســـم الرياضي المقبل 

ما زال معلًقا بسبب جائحة كورونا.
ويعتبـــر نجـــم منتخبنا األول علي ميرزا هـــو الالعب الذي 
مثـــل صفوف الشـــارقة اإلماراتي بالـــدوري اإلماراتي لهذا 

الموسم بصفة “الالعب المقيم”.
وبعـــد ضمـــان النادي بتجديد التعاقد مـــع الالعب المصري 
علي زين للموســـم الثالث على التوالي، أشـــار عضو إدارة 
األلعاب الجماعية مشـــرف كرة اليد بنادي الشارقة جاسم 
محمـــد، إلـــى أن ملف الالعـــب المقيم مازال معلًقا بســـبب 
فيـــروس كورونـــا وصعوبـــة التنقـــل إلنهـــاء التعاقـــد على 
الرغـــم من وجود المفاوضات مع الالعب الذي لم يكشـــف 

عن هويته.
وعلـــى الرغـــم من أن نادي الشـــارقة لم يكشـــف عن هوية 
الالعـــب المقيـــم الـــذي يتفـــاوض معـــه، إال أن المؤشـــرات 
تتجـــه نحو نجمنـــا علي ميـــرزا الذي أكد في وقت ســـابق 
عبـــر “البـــالد ســـبورت” أن نـــادي الشـــارقة فتـــح معـــه باب 

المفاوضـــات للتجديـــد عطفـــًا علـــى المســـتويات المميـــزة 
التي قدمها مع “الملك الشـــارقاوي” في مختلف البطوالت 
المحليـــة والخارجية والتي أثمرت عن تحقيق اإلنجازات 

والمراكز المتقدمة.

المالكية يطلب ضم كرة الطاولة رسميا
ــار ــن دي ألــــف   35 ـــ  بـ يـــقـــدر  ســـنـــوي  ــراد  ــ ــإي ــ ب ــا  ــح م  27 بـــنـــاء 

ناديه بطلب  تقدم  الشاخوري  المالكية محمود  نادي  أمين سر  أكد 
واستحداث  الطاولة  لكرة  البحريني  االتحاد  إلى  لالنضمام  رسمي 
القدم بعد دراسة مستفيضة قام بها  اللعبة إلى جانب كرة  نشاط 

مجلس اإلدارة.

وأضاف الشاخوري 
لـ “البالد سبورت” 
الـــــــنـــــــادي  أن 
تـــــــــــدارس ضــم 
كـــــل مـــــن لــعــبــة 

كــــــــــــرة الــــســــلــــة 
والـــــــــــــدراجـــــــــــــات 

األثقال  ورفع  الهوائية 
الدراسة  ولكن  الطاولة،  وكــرة 

ــكــــان ضــــم لــعــبــة  ــى إمــ ــ خــلــصــت إلـ
المقبلة  الــفــتــرة  الــطــاولــة فــي  كـــرة 

ــاســــب  ــ ــن ــ ــت ــ وبـــــــمـــــــا ي
ــات  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ مــــــع اإلمـ
ــمــتــاحــة لــلــنــادي  ال
ــقــــدرات  ــ ــواء ال ــ ســ
توفير  أو  المالية 
ــيــئــة الــمــنــاســبــة  ــب ال
مــن مــرافــق ومالعب 
ــر  ــ ــي ــ ــوف ــ ــب وت ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ

تجهيزات الالعبين.
وأوضح الشاخوري أن النادي قادر 
الطاولة؛  لكرة  فــرق  تأسيس  على 

ألن اللعبة غير مكلفة كثيرا كما أن 
النادي وبعد افتتاح المبنى الجديد 
ــاالت عـــدة من  ــديــه صــ أصــبــحــت ل
بينها واحدة سوف تهيأ لتدريبات 
النادي  شجع  ما  وهو  الطاولة  كرة 
متمنيا  اللعبة،  في  االنخراط  على 

على  بالموافقة  النادي  يحظى  أن 
الــمــقــدم فــي ظل  الــرســمــي  الطلب 
وجــود عــدد ال بــأس بــه مــن شباب 
ــقــريــة الــراغــبــيــن فـــي االنــضــمــام  ال

لنشاط كرة الطاولة.
ــح  وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أوضــ
ــشــاخــوري أن الــمــالــكــيــة بـــدأ في  ال
ــثــمــاري  تــشــيــيــد الـــمـــشـــروع االســت
الجديد عبر وضع اساسات المبنى 
الــمــرحــلــة  27 مــحــال فـــي  ويـــضـــم 
 54 األولــى من المشروع من أصل 
المرحلة  في  بناؤها  النادي  يعتزم 
وراء  العائد من  أن  مؤكدا  الثانية، 
المشروع يقدر بـ 35 ألف دينار في 
قابل ألن يكون  الواحد وهو  العام 
أقل أو أكثر بحسب تقلبات السوق 

واألوضاع الراهنة.

محمود الشاخوري
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ــن الـــفـــوز ــ ــم م ــ ــة الـــاعـــبـــيـــن أهـ ــامـ الـــعـــبـــاســـي: سـ

للمحترفين سلمان  بن  محمد  األمير  كأس  بدوري  المنافسات  الستئناف  تمهيًدا 

البسيتين يتحضر لنهائي الدرجة الثانية

علي عبدالمجيد يلتحق باالتفاق السعودي

أكد عضو مجلس إدارة نادي البسيتين 
إحســـان  الرياضـــي  النشـــاط  ورئيـــس 
العباســـي أن ناديه بالتنسيق مع رئيس 
جهاز لعبة الكرة الطائرة محمد الشيخ 
والتحضيـــر الســـتئناف  باإلعـــداد  بـــدأ 
التدريبات استعدادا للمواجهة النهائية 
والتضامـــن  البســـيتين  بيـــن  الثانيـــة 
بالنهائي الثاني لدوري الدرجة األولى، 

والذي سيقام 21 يوليو 2020.
وأوضح العباسي لـ “البالد سبورت” أن 
النادي بصدد التنســـيق مع اتحاد الكرة 
الطائـــرة لتوفيـــر مختلـــف المتطلبـــات 
اإلجـــراءات  وتطبيـــق  االحترازيـــة 
الوقائيـــة في صالـــة التدريبات والعمل 
وفـــق دليـــل اإلرشـــادات الصـــادر عـــن 
والرياضـــة،  الشـــباب  شـــؤون  وزارة 
مؤكـــدا بـــأن مدير النـــادي على تواصل 
مع الشـــيخ لتوفير مختلف المتطلبات 

التي مـــن المؤمل أن تكون اســـتكملت 
مؤكـــدا  يوميـــن،  أو  ليـــوم  بحاجـــة  أو 
حـــرص نـــادي البســـيتين على ســـالمة 
العبيـــه، والتـــي تعتبـــر أهـــم مـــن الفوز 

بالمباراة واللقب.
وعبـــر العباســـي عـــن أملـــه فـــي قـــدرة 
النادي علـــى الفوز في المباراة النهائية 

 ،3/0 األول  النهائـــي  فـــي  فـــاز  بعدمـــا 
مضيفـــا “ثقتنا كبيرة فـــي العبينا وهم 
قدرون على تحقيق الفوز ونأمل منهم 
تقديـــم المســـتوى المطلـــوب، وأال تأثر 
فترة التوقف على مستوياتهم بصورة 
كبيـــرة لتحقيق الفوز والعـــودة لدوري 

الدرجة األولى من جديد..”.

وكان االتحـــاد البحريني للكرة الطائرة 
أصدر جدول المباراة التي ســـتقام 21 
يوليو 2020 وفي حال فوز البســـيتين 
ســـيتوج بطال لدوري الدرجـــة الثانية، 
وفـــي حـــال فـــوز التضامـــن ســـيؤجل 
الحسم إلى مباراة فاصلة بين الطرفين 

حدد لها أن تقام 26 يوليو 2020.

التحــق المــدرب الوطنــي علي عبدالمجيد )مســاعد مدرب الفريــق األول بنادي االتفاق الســعودي( بصفوف 
ناديه؛ تمهيًدا الستئناف  المسابقات الكروية السعودية بدًءا من 5 أغسطس المقبل.

وعـــاد علـــي عبدالمجيـــد بًرا عـــن طريق جســـر الملك 
فهـــد إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وانتظـــم في 
مهامه الفنية مع نادي االتفاق الذي يستعد الستكمال 
مشـــواره فـــي دوري كأس األميـــر محمـــد بن ســـلمان 

للمحترفين.
يأتـــي ذلـــك بعدمـــا توقفـــت المنافســـات واألنشـــطة 
الرياضيـــة عموًما وكرة القـــدم خصوصا بدول العالم؛ 
نظـــًرا النتشـــار جائحـــة كورونـــا، قبل أن يصـــدر قرار 
أغســـطس  لشـــهر  األول  األســـبوع  فـــي  االســـتئناف 

المقبـــل. وباشـــر علي عبدالمجيد مهامـــه فور وصوله 
أمس مع ناديه عبر الحصة التدريبية المســـائية التي 
أقيمـــت بتواجد مجموعة الالعبيـــن كاملة، إذ جاءت 
عودتـــه مـــرة أخـــرى بعـــد جملة مـــن الترتيبـــات التي 
عكفـــت عليها اإلدارة بنادي االتفاق لعودته، خصوًصا 
مع إجراء فحص كورونا االعتيادي قبل الدخول مرة 

أخرى إلى المملكة العربية السعودية.
ويحتل نادي االتفاق المركز العاشر في سلم الترتيب 
مـــن 22 مباراة، وســـيكون لقاؤه المقبل أمـــام العدالة 

إما يوم 5 أو 6 أغسطس. ويشرف على تدريب نادي 
االتفاق المدرب السعودي خالد العطوي.

حسن علي

أحمد مهدي

سبورت

علي مجيد

أحمد مهدي

إحسان العباسي

علي عبدالمجيد

فريق البسيتين

حسن علي

كيف احتفل “الليفربوليون” باللقب؟!
نحــن فــي زمــن يحدث فيه كل شــيء، حتــى أن ليفربول اســتطاع أن يفك النحس 

الذي الزمه لمدة 30 عاما وتوج بطال للدوري اإلنجليزي!
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يبدو األمــر أقل وطأة مما حــدث في العــام الماضي 2019، 
عندما توج منتخبنا الوطني ببطولة كأس الخليج بعد انتظار دام 50 ســنة.. أليس 

كذلك؟
أتذكــر الحالــة التي عاشــتها البحرين، يوم خرج الناس من بيوتهم يهنئون أنفســهم 
باإلنجــاز الــذي حلمــوا بــه طــوال ســنوات. كانت القــرى والمــدن مســرحا لالحتفال، 

وغصت الشوارع بالمسيرات الستقبال األبطال من المحرق وحتى الصخير!
وفي خضم هذه الذكريات والمشــاعر تســاءلت بحيرة: كيف احتفل “الليفربوليون” 
بالفــوز التاريخــي بلقب الدوري اإلنجليزي فــي الوقت الذي تعيش فيه الناس أزمة 

طاحنة مع فيروس كورونا؟
ال شك أنهم انفجروا فرحا، لكنهم كتموا احتفاالتهم في بيوتهم خوفا من الفيروس 

المتربص بالناس في الشوارع والطرقات!
لــو كانــت الظــروف طبيعيــة لغصت الشــوارع في المــدن والقرى المؤيــدة لليفربول 
بالمحتفلين. لو كانت كذلك الحتضن معقل النادي اإلنجليزي انفيلد احتفالية ليس 

لها مثيل، لكن األحوال ليست على ما يرام مع بالغ األسف!
كيف يمكن أن يكون احتفال أحد أكبر األندية شعبية في العالم بإنجاز ظل طويال 

يعانده، على الرغم من اقترابه من اللقب اإلنجليزي أكثر من مرة؟
إنــه الســؤال الــذي تبــادر إلــى ذهني وأنــا أشــاهد فرحــة الجماهيــر الليفربولية على 
وســائل التواصــل االجتماعــي، وكأن العالــم االفتراضــي أصبــح المتنفــس الوحيــد 

للناس في هذا الزمن ليعبروا عن مشاعرهم، سواء كانت فرحا، أو حزنا.
البــد أن هــذا الوضــع يقــود المشــجعين إلــى حافــة الجنــون، فليســت الرياضــة مــن 
تــواري انفعاالتهــا فــي الخفــاء، لقد تعــود الرياضيــون أن يصرخوا بأعلــى أصواتهم 
طوال العقود الماضية، إال أنهم وبســبب فيروس غير مرئي يحبســون أنفاســهم في 

منازلهم.
إنهــا كارثــة بشــرية نتمنــى مــن هللا أن يخلصنــا منهــا ســريعا، فاألحــداث الرياضيــة 
المقبلــة ال تقبــل االســتمرار على هــذا المنوال، وكما تؤكد النصائــح الطبية الموصى 

بها لمكافحة كورونا “نبتعد اليوم لنلتقي غدا”.
مبــارك لــكل مشــجع ليفربولــي هــذا الفــوز الرائــع بعــد ســنوات طويلة مــن االنتظار، 

وعسى أن تكون الفرحة في المستقبل القريب في ظروف أفضل بإذن هللا.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

العب الشارقة علي ميرزا
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مجموعــة  تنظيــم  إعــادة  صعيــد  علــى  أخــرى  خطــوة  كاديــاك  ترتقــي 
ســيارات الســيدان التــي تنتجهــا مــن خــال طرحهــا ألول ســيارة ســيدان 
رياضيــة مــن طراز CT4 فــي البحرين والشــرق األوســط. ومــن المتوقع أن 

تجذب CT4 2020 جيًا جديًدا من عماء سيارات السيدان الفاخرة.

وفـــي معـــرض تعليقـــه علـــى وصول 
قـــال  المنطقـــة،  كاديالك CT4 إلـــى 
اإلداري  ســـومر، المدير  كريســـتيان 
لكاديـــالك الشـــرق األوســـط: “جـــرى 
األنظـــار  تصميم CT4 لتلفـــت 
وتأســـر القلوب، بحيـــث يجذب أول 
طـــراز مـــن نوعـــه من هـــذه الســـيارة 
عـــن  بالتعبيـــر  الراغبيـــن  المشـــترين 
األصغـــر  العمـــالء  أنفســـهم، الســـيما 
ســـًنا في ســـوق الســـيارات الفاخرة، 

بأهميـــة خاصـــة  والذيـــن يتمتعـــون 
بالنســـبة لنا. وبفضـــل تجربة القيادة 
الرياضية ولمســـة كاديـــالك الفاخرة 
التـــي توفرهـــا، تجمـــع هذه الســـيارة 
بيـــن نســـب القيادة المذهلـــة ومظهر 
بـــارز وجـــريء، إلى جانـــب التقنيات 
نحـــن  المتفـــوق.  واألداء  المتقدمـــة 
ســـعداء بوصول هـــذه الســـيارة إلى 
المنطقـــة ونتطلـــع لرؤيـــة حيويتهـــا 

وقوتها على الطرقات”.

كاديالك تطرح الفاخرة CT4 في البحرين

كشفت شركة هوندا النقاب عن الجيل الجديد من Jazz الصغيرة بموديلين 
مختلفين يعتمد كاهما على نظام الدفع الهجين.

وأوضحـــت الشـــركة أن نظـــام الدفـــع 
Jazz Cross� فـــي ســـواء   الهجيـــن 

tar أو العاديـــة يتألـــف مـــن محركيـــن 
كهربائييـــن مـــع محـــرك بنزيـــن ســـعة 
 80 قـــوة  النظـــام  ويولـــد  لتـــر.   1.5

كيلووات/109 أحصنة.

وبفضل هـــذه القوة الكبيرة تتســـارع 
الســـيارة من الثبات إلى 100 كلم/س 
في غضون 9.4 ثانية، في حين تصل 

السرعة القصوى إلى 175 كلم/س.
ويبلغ معدل اســـتهالك Jazz الجديدة 
نحو 4.5 لتـــر/100 كلم، وهو ما ينتج 
عنه 102 غرام/كلم من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.
حصلـــت مرســـيدس AMG E 63 علـــى نفـــس التحديثـــات التـــي رأيناهـــا 
فـــي E�Class األساســـية مؤخرًا، لكن تتمتـــع E63 بواجهة مختلفة قليال 
 LED الجديـــدة، حيـــث حصلـــت على نفـــس األضـــواء الـ E53 مقارنـــًة بــــ
األماميـــة الجديـــدة والتي يتوســـطها شـــبك تهوية جديد، لكـــن بتصميم 
الرياضيـــة  الســـيارة  وتتميـــز   ،AMG بقســـم  الخـــاص   Panamericana
بصدام جديد يندمج مع فتحات جانبية أكبر مع فتحة ثالثة ضيقة بين 

الشبك األمامي وفتحات التهوية السفلية.
أمـــا في الخلف، حصلت AMG E 63 على أضـــواء خلفية جديدة مماثلة 
للطراز األساســـي مع صـــدام خلفي جديد، ونالحظ أيضًا مشـــتت الهواء 

الذي حصل على تعديالت بسيطة وكذلك نظام العادم ذي 4 فوهات.

وصلت هيونداي فيلوستر 2020 إلى المنطقة مع العديد من التجهيزات 
القياسية وبعض التغييرات الطفيفة على تصميمها الخارجي.

تأتي فيلوستر، بشبك أمامي أوسع، 
ليـــد،  بإضـــاءة  أماميـــة  ومصابيـــح 
ومـــن الجانب حصلت على خطوط 
انســـيابية والمرايـــا الخارجية تأتي 
ســـقف  وفتحـــة  ليـــد،  مؤشـــر  مـــع 
حصلـــت  الخلـــف  ومـــن  عريضـــة، 
علـــى مصابيح خلفيـــة بإضاءة ليد، 
وطـــرف كاتـــم للصوت مـــزدوج في 

الوســـط، في حين تتوفـــر بإطارات 
تأتـــي  كمـــا  18 بوصـــة،  أو   17 إمـــا 
 1.73 عـــرض  متـــر،   4.44 بطـــول 
متـــر وارتفـــاع 1.46 متـــر مع قاعدة 

عجالت طولها 2.6 متر.
تتاح فيلوستر بمحرك بنزين توربو 
تـــي – جـــي دي أي 1.6، بقـــوة 204 

أحصنة.

Jazz هوندا تكشف عن الجيل الجديد من AMG E 63 مرسيدس تقدم الرائعة فيلوستر 2020... امتيازات تصميمة رائعة

جــدا فاخــرة  وداخليــة  الطرقــات  لجميــع  قويــة  قــدرات 

جيب رانجلر الجديدة... استمرار األسطورة

رانجلـــر  جيـــب  ســـيارة  تجديـــد  تـــم 
األيقونيـــة بالكامـــل مـــع الحفـــاظ على 
المعروفـــة  الكالســـيكية  شـــخصيتها 
عند عشـــاقها والنتيجة عودة للرانجلر 
وقـــت  أي  عـــن  قـــدرة  أكثـــر  بقـــدرات 
مضـــى، ومحتويـــات فنيـــة ال تضاهـــى 
تتضمن اعتمادا على مســـتوى الطراز، 
ونظاميـــن متطوريـــن ونشـــطين وكل 
الوقـــت عنـــد الطلـــب للدفـــع الرباعـــي 
  Selec�Trac تـــراك  ســـيليك  وهمـــا   ،
وروك تراك Rock Trac ، باإلضافة إلى 
أقفال محاور أمامية وخلفية كهربائية 
ودفرنـــش   ،  Tru�Lock لـــوك   – تـــرو 
Trac�Lok محـــدود االنزالق وقضيب 
تأرجـــح أمامـــي إلكترونـــي ينفصل مع 
قدرات أســـطورية على الطرق الوعرة 

وتصميم جيب األصلي.
شـــكليا من الخارج ال تغييـــرات كثيرة 
ربما ستالحظها من الوهلة األولى، لكن 
الوضع مختلف تماما عند النظر أقربها 
الخارجـــي  التصميـــم  بـــأن  ســـتالحظ 
بمختلـــف  رانجلـــر  لســـيارة  الجديـــد 
جـــريء  بتصميـــم  يتميـــز  األنـــواع 
وقـــوي وبشـــكل عريض وخط وســـط 
منخفـــض مـــع نوافـــذ أكبـــر للحصـــول 
علـــى رؤية خارجية أفضـــل، خصوًصا 
الوعـــورة،  شـــديدة  الســـيارات  علـــى 
حيث تبنـــى رانجلر الجديـــدة بالكامل 
علـــى تصميم كالســـيكي منحوت ومع 
بالطبع الواجهة الخاصة لها ذات السبع 
فتحـــات األبـــواب القابلـــة لإلزالـــة مـــع 

سقف صلب أو لين.
الجديـــدة  رانجلـــر  جيـــب  وتنطلـــق 
علـــى  ســـواء  تامـــة،  براحـــة  بالكامـــل 
شـــوارع  فـــي  أو  التضاريـــس  أصعـــب 
المدينـــة، وتمتاز بتصميم أكثر حداثة، 
يظـــل متوافقا مـــع التصميـــم األصلي، 
إضافة إلـــى تحقيق المزيـــد من حرية 
الهـــواء الطلـــق وميـــزات التكنولوجيـــا 
المتقدمة من حيث األمان والتواصل.
وألنهـــا ســـيارة رباعيـــة الدفـــع لجميع 

الطرق متميزة باختيار أنماط 
الســـقف والوحيدة  فتح 

اليوم التي تقدم سقف 
كهربائـــي  مكشـــوف 
بالكامل سهل  جديد 
وأخـــف  االســـتخدام 
االســـتخدام  وســـهل 

ألـــواح  ثالثـــة  مـــن 
قابل لإلزالة.

طـــرازات  وتحقـــق 
روبيكـــون  رانجلـــر  جيـــب 

براعـــة إضافيـــة علـــى الطـــرق الوعرة، 
 ،Rock�Trac 4x4 وهي مجهزة بنظام
مـــع علبة نقـــل ذات ســـرعتين ونســـبة 
والجيـــل    4.0:1 منخفضـــة  تـــروس 
التالـــي مـــن محـــاور Dana 44 أمامية 
األشـــغال  تتحمـــل  متينـــة  وخلفيـــة 
الشاقة، وأقفال محاور أمامية وخلفية 
كهربائيـــة Tru�Lok  للتعامـــل مع أكثر 
الطـــرق وعـــورة. وتحصـــل كل ســـيارة 
رانجلـــر علـــى شـــارة تريل رايتـــد التي 
تثبت قدراتها األســـطورية على الدفع 
الرباعـــي، وال تعطـــى هـــذه العالمـــة إال 
بعد سلســـلة من االختبـــارات الخاصة، 
وهـــي الوضعيات التالية: الجر، اجتياز 
المياه، القـــدرة على المنـــاورة، الحركة 

المفصلية، واالرتفاع عن األرض.
فـــي الحديـــث عـــن داخليـــة الســـياراة 
بصـــورة  تغيـــرت  والتـــي  الجديـــدة 
جماليـــة كثيرا عن الموديالت الســـابقة 
وأصبحـــت اليوم أشـــبه بســـيارة القمة 
جراند شـــيروكي الرائعـــة، حيث تجمع 
التصميـــم  بيـــن  الجديـــدة  المقصـــورة 
والســـهولة وتنـــوع االســـتخدامات مع 
المعـــاد  المركزيـــة  الكونســـول  وحـــدة 
تصميمهـــا بالكامل، والتي تحتوي على 
عصـــا ناقل الحركة، وعلبة نقل الحركة 
وفرملة صف الســـيارة. وتشتمل ألول 
مرة رانجلر الجديدة على زر لتشـــغيل 
الســـيارة ”ســـتارت اينجن“، مع المقاعد 
المنجـــدة مـــن القمـــاش أو الجلـــد التي 
تتميـــز بحرفنـــة عاليـــة مـــع تعديـــالت 
تناســـب الجســـم بحســـب الموديـــالت 

بنعومـــة لـــأذرع وراحة أفضل بســـبب 
اعتمـــاد الشـــركة علـــى جـــودة المـــواد 
المســـتخدمة. الشاشـــة الوســـطية في 
الرانجلـــر الجديـــدة والتـــي هـــي أكبـــر 
شاشـــة متقدمة فـــي التكنلوجيا تقدم 
في هـــذا الموديـــل حتـــى اآلن، وتقدم 
الشاشـــة التي تعمـــل باللمس مباشـــرة 
ميـــزات وظيفيـــة مثـــل أزرار التحكـــم 
في المناخ ومســـتوى الصـــوت ومنافذ 
التواصل بالوســـائط، كمـــا يقدم الجيل 
الجديـــد من نظـــام يوكونكـــت ميزات 
أبل كاربـــالي وأندرويد أوتو؛ من أجل 
اســـتخدام الهاتف والمالحة والرسائل 
الصوتيـــة مـــن دون اســـتخدام اليدين 

والمزيد.
 وبالخروج من الداخلية الى الخارجية 
يجب علينـــا أن الحديث عن محركات 
الرانجلر الجديـــدة 2020  والتي تأتي 
بصـــورة مطورة وموفرة للوقود ســـعة 
6ر3 لتر قوة حصانية تبلغ 285 حصانا 
عنـــد 6400 دورة فـــي الدقيقـــة و347 
نيوتـــن/ متـــر مـــن عـــزم الـــدوران عند 
الدقيقـــة، ويشـــتمل  فـــي  4100 دورة 
 )ESS( اآلن على زر للتوقف والتشغيل
محـــرك  بقـــوة  قياســـية  كأداة  يأتـــي 
بنتاســـتار المطـــور V6 مـــع عـــزم أكبـــر 
منخفض النهاية، ويتناســـب ذلك ناقل 
ذي  الجديـــد  األوتوماتيكـــي  الحركـــة 
الثمانـــي ســـرعات، والذي مـــع المحرك 
الجديـــد يعطـــي سالســـة كبيـــرة علـــى 

الطرقات الوعر الى جانب المدن.
مجموعـــة  الجديـــدة  رانجلـــر  تقـــدم 
حلـــول  مـــن 
التخزين، 

وجيـــوب شـــبكية متينـــة تعمـــل علـــى 
وحامـــالت  األبـــواب،  طـــول  زيـــادة 
أكـــواب، والعديـــد مـــن أماكـــن تخزيـــن 
الهواتف. ويمكـــن اآلن إغالق صندوق 
القفـــازات، مثلـــه مثـــل وحـــدة التحكم 
األشـــياء  ســـالمة  لضمـــان  المركزيـــة؛ 
الثمينة عندما يكون الســـقف مفتوحا. 
وتوفـــر منطقة تخزيـــن تحت األرضية 
وراء المقعـــد الخلفـــي مســـاحة إلبقاء 

األشياء الصغيرة بعيدا عن األنظار.
وللحديـــث عـــن الســـالمة فـــي ســـيارة 
الرانجلر المتوافـــرة اليوم في موديلها 
الجديـــد نالحـــظ العديـــد مـــن العناصر 
الرئيسة فيها مثل رصد البقعة العمياء 
والكشف عن المسار الخلفي المتعامد، 
والمســـاعدة فـــي صـــف الســـيارة مـــن 
الخلـــف، وكاميـــرا احتياطيـــة خلفيـــة 
للرؤيـــة الخلفيـــة مـــع خطوط شـــبكية 
ديناميكية، ونظام التحكم اإللكتروني 
بالثبـــات )ESC( مع )تخفيف إلكتروني 
لحـــدة االنقـــالب )ERM( وأربع وســـائد 

هوائية قياسية.
وتتوفر جيب رانجلر الجديدة بالكامل 
بعشـــرة ألوان خارجية مختلفة: أسود، 
أحمـــر، فضـــي معدنـــي، أبيـــض المـــع، 
كريســـتال جرانيتـــي معدنـــي، أصفـــر، 
أزرق محيطي، برتقالي معدني، أخضر 

ورمادي.
وبحســـب بيان رســـمي تقدمـــت موبار 
- العالمـــة التجاريـــة لمجموعـــة فيات 
كرايســـلر أوتوموبيلز FCA المســـؤولة 
عـــن خدمـــات ومنتجـــات ما بعـــد البيع 
الصفوف لتؤكد عالقتها القوية بعالمة 
جيـــب في استكشـــاف عالـــم المركبات 
المعدلـــة. وســـيتمكن مالكـــو ســـيارات 
جيـــب رانجلر الجديـــدة من االختيار 
مـــن بيـــن أكثـــر مـــن 180 من 
الملحقـــات األصليـــة التـــي 
وتـــم  “موبـــار”  طورتهـــا 
وهندســـتها  تصميمهـــا 
خصيصـــا لتوفيـــر إمكانات 
شـــموال  األكثـــر  التعديـــل 
مختلـــف  لتناســـب  وتعـــددا 

أنماط حياة عمالء رانجلر.

كشفت بي إم دبليو عن سيارتها 
عالية األداء M5 بتحديثات 

منتصف العمر لموديل 2021.
تأتي بي إم دبليو M5 المحدثة 

بواجهة محسنة تشمل شبك 
أمامي معاد التصميم وصدامات 

ومشتتات هواء رياضية في 
األمام والخلف مع مصابيح 

خلفية ثالثية األبعاد.

أعلنت الشركة اليابانية العمالقة 
نظـــام  إضافـــة  “تويوتا” عـــن 
تشـــغيل الهاتف الذكيـــة “آبل كار 
بالي” إلى النســـخة الجديدة من 
الجديـــد،  طراز ســـوبارو  2020 
ســـتكون  الخدمـــة  أن  وأكـــدت 
لمـــدة  لعمالئهـــا،  مجانـــا  متاحـــة 

تصل إلى 4 أعوام.
وتعتبـــر أنظمـــة الهواتـــف الذكية 
و”أندرويـــد”  بـــالي”  كار  “آبـــل 
واحـــدة من خصائص الســـيارات 
المتطورة، وتقوم بعض شـــركات 
صناعة الســـيارات بفرض رسوم 
ســـنوية علـــى العمـــالء الراغبين 
في هذه استخدام هذه البرامج.

فعلى سبيل المثال، تقوم الشركة 
صناعـــة  فـــي  الرائـــدة  األلمانيـــة 
الســـيارات “بـــي إم دبليو” بفرض 
رســـوم سنوية على هذه الخدمة 
80 دوالرا أمريكيـــا،  إلـــى  تصـــل 
ولكن في نفس الوقت توفر “بي 
إم دبليو” نظـــام “آبـــل كار بـــالي” 
مجانـــًا للعـــام األول بعـــد شـــراء 

السيارة.
يأتـــي الطـــراز الجديـــد كليـــا مـــن 
والـــذي  مركبة تويوتا”ســـوبرا”، 
يعـــد الجيـــل الخامس منهـــا، بعد 
توقـــف طويـــل اســـتمر قرابة 17 
عامـــا منـــذ إيقـــاف إنتـــاج الجيل 

السابق في العام 2002.

إدخال نظام آبل كار بالي في تويوتا سوبرا

طارق البحار
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إنتاجات ضخمة لـ “هوليوود” بعد اإلغالق الطويل
ذكــرت تقاريــر إعالمية أن عشــاق الســينما العالميــة ينتظرون اإلنتاجات الضخمــة لـ “هوليوود”، علــى الرغم من اإلغالق 

الــذي تســبب فيــه فيــروس كورونــا، حيث بدأت الشــركات المنتجــة لعدد من األفالم األكثر مشــاهدة في اســتئناف 
التصوير.

ومن األفالم تلـــك فيلم “أفاتار 2”، وبعد أكثر 
مـــن 10 أعوام على إخراجه الجزء األول من 
فيلـــم الخيال العلمـــي أفاتار، تمّكـــن المخرج 
جيمس كاميرون من استئناف تصوير الجزء 
الثاني من الفيلم في نيوزيلندا، التي أمســـت 
خاليـــة تقريبا من فيـــروس كورونا الذي كان 

قد تسبب في توقف التصوير.
وسيضيف الفيلم المزيد من األسماء الكبيرة 
فـــي عالم الســـينما، بما فيها كيت وينســـليت 
وفيـــن ديـــزل، إلى الئحـــة النجـــوم األصليين 
للفيلـــم مثل زوي ســـالدانا وســـيغورني ويفر 

وسام ورثينغتون.
مـــن جهته، ســـيكون فيلم العالم الجوراســـي 
دومينيـــون، جاهزا لتصوير الجزء الســـادس 
كأول  الديناصـــورات  أفـــالم  سلســـلة  ضمـــن 
إنتـــاج كبيـــر يتـــم اســـتئنافه فـــي بريطانيـــا 
الشهر المقبل، بعد اتباع بروتوكوالت سالمة 

صارمة جديدة في مواقع التصوير.
بـــدوره، توم هانكس ســـيقوم بأداء دوره في 

فيلم عن إلفيس بريســـلي، ومـــن المتوقع أن 
يستأنف المخرج باز لوهرمان، تصوير الفيلم 
الذي يتناول السيرة الذاتية الخاصة بالمغني 

إلفيس بريسلي قريبًا في أستراليا.
وتوّقـــف تصوير الفيلم بعـــد أن ثبتت إصابة 
كل من النجم تـــوم هانكس وزوجته الممثلة 

ريتا ويلسون، بـ “كوفيد19-”، لكنهما تعافيا.
ويلعب هانكس في الفيلم، الذي ال يحمل اسما 
حتى اآلن، دور مدير أعمال بريســـلي الشهير 
بقســـوته، العقيـــد تـــوم باركـــر ومـــن المتوقع 
المقبـــل.  العـــام  أن يعـــرض بحلـــول نوفمبـــر 
مـــن جانبـــه، شـــهد فيلـــم المهمة المســـتحيلة 
فـــي الجزء الســـابع تصوير آخر أجـــزاء فيلم 
الحركـــة واإلثـــارة الـــذي يقـــوم ببطولته توم 
مـــن عمليـــات  الكثيـــر  كـــروز، حيـــث طالتـــه 
اإلرجـــاء والتأخير، لعل أهمها وقف التصوير 
فـــي إيطاليـــا فـــي أواخـــر فبرايـــر الماضـــي، 
ومع ذلك قال مســـاعد المخـــرج األول تومي 
غورملـــي إنهم يأملـــون أن يواصلوا التصوير 

في سبتمبر المقبل، كما 
تسعى الشركة المنتجة 
إلـــى أن يعرض الفيلم 
في دور الســـينما في 

نوفمبر العام المقبل.
تلـــك،  وآخـــر األفـــالم 

قالـــت التقارير، إنه بدأ 
تصويـــر فيلـــم “باتمان” 
الجديـــد فـــي غالســـكو 

فبرايـــر  فـــي  بأســـكتلندا 
الماضـــي، حيـــث شـــوهد 
باتمان وهو يركب دراجة 
ناريـــة فـــي المدينـــة، ومع 

الرجـــل  أّن  يعتقـــد  ذلـــك 
الـــذي ظهـــر فـــي ذي باتمان 

كان الممثـــل البديل عن نجم 
الفيلم روبرت باتينسون. ومن 

المقرر صدور الفيلم في أكتوبر 
من العام المقبل.

طارق البحار

تقدم الممثلة الهوليوودية إيميلي بالنت أداء مدهشا في فيلمها  «
الجديد “sicario 3” )القاتل المأجور( باإلسبانية.

والفيلم مزيج من اإلثارة والحركة، من إخراج ستيفانو سوليما،  «
وكتبه تايلور شيريدان، ويشارك بالنت في البطولة بينيسيو ديل 

تورو وجوش برولين وجيفري دونوفان وايزابيال مونر ومانويل 
غارسيا وكاثرين كينر.
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تحدث أستاذ هندسة الصوت في بوليوود الهندي رسول بوكتي عن ولعه ورحلته 
مع موســيقى األفالم ضمن مهرجان الجونة الســينمائي في الدورة األخيرة، ويعد 
أحــد أروع مهندســي الصــوت فــي الهنــد، فقد تمكن من االســتحواذ علــى الجماهير 
ورســم صــورة لمومبــاي، بصخبهــا وفقرها وجمالها ليشــعرنا وكأننــا بداخل الحدث 

من خالل فيلمه Slumdog Millionaire من إنتاج سنة ٢٠٠٨.

حاز رسول على األوسكار وصاحب أكثر 
مـــن ٩٨ فيلًمـــا، وقـــدم خـــالل محاضرته 
“جماليـــات الصوت في الســـينما“ قصصا 
جميلـــة عن بداياته بحضـــور نجوم الفن 
في مصر والعالم العربي، إلى جانب عدد 

من صناع السينما حول العالم.
ولد فـــي إحدى القرى البعيـــدة عن كيرال 
بالهنـــد. وكان أصغر عشـــرة إخوان، عمل 
والـــده مدقـــق تذاكـــر حافـــالت خـــاص، 
وكان رســـول يضطـــر للســـير مســـافة 6 
كيلومتـــرات إلـــى أقـــرب مدرســـة، وكان 
مصبـــاح  ضـــوء  فـــي  دروســـه  يذاكـــر 
الكيروســـين، حيث إن قريته لم تكن بها 

كهرباء!
حصـــل علـــى درجـــة البكالوريـــوس فـــي 
الحقـــوق  كليـــة  فـــي  وُقبـــل  الفيزيـــاء 
مـــن  يتمكـــن  لـــم  ولكنـــه  الحكوميـــة، 
اســـتكمالها. وفي العام 1995، تخرج من 
معهد الســـينما والتلفزيون في الهند في 

بون.
ما الموسيقى بالنســـبة للمهندس بوكتي 
يقـــول إنهـــا ”تعبيـــر عـــن مشـــاعري، أنهـــا 
تحـــرك كل ما بداخلي عندما أســـتمع إلى 
الموسيقى أتعرف إلى نفسي من الداخل 
أكثر، هناك شيء يســـاعد على التواصل 
النفســـي الداخلي، لقد اســـتمعت للكثير 

صغـــري  منـــذ  الموســـيقى  مـــن 
وكنـــت  بهـــا،  مولـــع  وأنـــا 

متشـــوقا لتعلم أصول 
عندمـــا  الموســـيقى 
كنت طفـــال، بالرغم 
التي  من ظروفـــي 

لم تسمح بذلك“!

”أتذكـــر المـــكان الذي ولدت فيـــه بالقرب 
الموســـيقى  أكاديميـــات  إحـــدى  مـــن 
”أجانتـــا“، كنـــت أذهب هناك مـــن الخارج 
واســـتمع للموســـيقى وألصـــوات آالالت 
مثـــل ”التانبـــورا“، كانت روحـــي تنجذب 
إلـــى ذلـــك المـــكان بالرغـــم مـــن صعوبـــة 
الدخـــول إليها بســـبب ظروفـــي المادية، 
وكان ترفا ولم يكن بوســـعنا تحمل ذلك، 
بـــدأت أســـتمع إلـــى الموســـيقى بجديـــة 
بالغة عندما جئت إلى معهد األفالم، كان 
والدي عاشـــق الموســـيقى الكالســـيكية، 
وكان يســـتمع إليهـــا مـــن الراديـــو، وكان 
يختار الحفالت الليلة لالســـتماع، وأذكر 
بـــأن أمي كانـــت تكره ذلـــك، المعبد الذي 

الترفيـــه  مصـــدر  كان  بقربنـــا  كان 
الوحيـــد لي، إضافـــة إلى عروض 
السيرك أثناء حضورهم لقريتنا“.

”كان كل احتفـــال فـــي المعبد يشـــمل إما 
درامـــا أو محـــاكاة مـــع الجمهـــور، وقبـــل 
ذلـــك كان هنـــاك العـــروض الكالســـيكية 
ســـلطات  تتمكـــن  ولـــم  والشـــعبية، 
المعبـــد مـــن إبعـــاد هـــذه العـــروض عـــن 
جدولهـــا، وأتذكـــر أنـــا وأبي كنا نســـتمتع 
العروض  لهذه  باالستمتاع 
وكنـــت  الكالســـيكية، 
أشـــارك فـــي بعضهـــا 

بأدوار بسيطة. 
ثـــم عندمـــا جئت 
مدرســـة  إلـــى 
بـــدأت  الفيلـــم، 
إلى  أستمع 

”رافي شـــانكار“ وغيره من الموســـيقيين 
الكالســـيكيين فـــي غرفة االســـتماع في 
المعهد. وبتوجيهات من أساتذتي بدأت 
التعلـــق اكثر مع آالالت الموســـيقية مثل 
السيتار وربما كانت هذه أول مبادرة لي 
نحو الموســـيقى الكالســـيكية، ورســـمت 
الموســـيقى  أن  بســـبب  الطريـــق؛  لـــي 
الكالسيكية الهندوستانية تسمح لي بأن 
اقدم أكثر، ومن حســـن حظـــي أن أكون 
جزًءا من أعظم التقاليد الموسيقية في 

هذا البلد“.
”ثـــم كجـــزء مـــن دراســـتي، كان يحتـــم 
علـــى االســـتماع لـــكل موســـيقى حولي، 
مـــن  كانـــت  ســـواء  العالـــم  موســـيقى 
أو  الغربـــي،  البـــوب  أو  روك  الكالســـيك 
األوبرالية، كل التجارب ساعدتني أن 
اقدم اليوم الموسيقى في األفالم 

الناجحة“.
”الموسيقار هو شخص لديه 
موسيقى خاصة بداخله 
يريـــد أن يســـمعها كل 
مـــن حولـــه، وهذا ما 
أحس به، يستخدم 
آلـــة  موســـيقي 
للتعبير،  موسيقية 

أنا أســـتخدم الميكروفونـــات للتعبير عن 
نفســـي بالطريقـــة نفســـها، وهكـــذا تصنع 

الموسيقى سواء لألفالم أو لالستماع“.
هـــو  الصـــوت  مهنـــدس  عمـــل  ووصـــف 
تســـجيل الموســـيقى واألصوات وإنتاج 
الموســـيقى والمؤثـــرات الصوتيـــة. كمـــا 
ق التزامن والتوازن بين الموســـيقى  ُيحقِّ
وال  الصوتيـــة.  والمؤثـــرات  واألصـــوات 
لمهنـــدس  الرئيســـة  األعمـــال  تقتصـــر 
الصوت على هندســـة الصـــوت فقط، بل 
يمكـــن أن يلعب في الكثيـــر من األحيان 
تقنـــي  أو  الصـــوت  هندســـة  تقنـــي  دور 

صيانة أجهزة الصوت.
انتقـــل بوكتي إلى مومبـــاي بعد تخرجه، 
طبيعيـــة  “هجـــرة  بأنـــه  ذلـــك  ووصـــف 
كخريج المعهد”، وكان أول ظهور له في 
تصميـــم الصـــوت مـــع فيلم العـــام 1997 
”المفتش الخـــاص: اثنان زائد اثنين زائد 
 Private Detective: Two أو  واحـــد“ 
Plus Two Plus One، والـــذي أخرجـــه 
راجت كابور. حصل على إشارات كثيرة 
 Black مع فيلم العام 2005 “األســـود“ أو
الـــذي أخرجه ســـانجاي ليـــال بهانالي، ثم 
قام بعـــد ذلك بهندســـة الصـــوت لإلنتاج 
الرئيـــس مثل موســـافير )2004(، وزيندا 

)2006(، إشـــارة المرور )2007(، وغاندي، 
وأبي )2007(، وساواريا )2007(، ودوس 
كاهانيـــان، وكيـــراال فارما بازهاســـي رجا 
وغيرهـــا   )2010( وإنثيـــروان   ،)2009(
مـــن األفـــالم فـــي بوليـــوود وماليالليـــم 

والتاميل.

Slumdog Millionaire

 ”Slumdog Millionaire“ فيلـــم  حقـــق 
أو )المليونيـــر المتشـــرد( جائـــزة أوســـكار 
أفضل فيلم خالل حفل توزيع األوسكار 
فـــي ٢٠٠٨، فضال عن ســـبع جوائز أخرى 
منهـــا جائـــزة أفضـــل مخـــرج للبريطانـــي 

داني بويل.
وكان “ســـالمدوغ مليونيـــر” الفيلم الذي 
أنتـــج بميزانية محدودة مع ممثلين غير 
معروفيـــن ولـــم يكن مـــن المقـــرر عرضه 
فـــي الصـــاالت، حديـــث الجميـــع، حيـــث 
شاهدته شـــخصيا أوال في مهرجان دبي 
الســـينمائي الموقـــع األول لعـــرض الفيلم 
دوليـــا، ومنـــه ترشـــح لألوســـكار، ويروي 
قصـــة يتيـــم يقيـــم فـــي مدينـــة صفيـــح 
فـــي بومبـــاي ويفـــوز ببرنامج مســـابقات 
تلفزيونـــي علـــى جائـــزة أفضـــل مخـــرج 

للبريطاني داني بويل.

رسول بوكتي: لدي موسيقى بداخلي أريد أن يسمعها الجميع

 Slumdog Millionaire الموسيقى تعرفني إلى نفسيفوز

Slumdog Millionaire أحــد أروع مهندســي الصــوت فــي الهنــد ومــن أســرار فيلــم

“مسافات البالد” 
مع رسول بوكتي 
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اكتشاف مثير عن الحياة خارج األرض
أمكــن رصــد مــا يصــل إلــى 3 كواكــب - 
ربما كانت صخرية مثل األرض - حول 
نجم قريب نسبيا من نظامنا الشمسي، 
وهــو مــا يفتح أمــام علماء الفلــك آفاقا 
مثيــرة فــي مجــال البحــث عــن دالئــل 

للحياة خارج كوكب األرض.
وقــال الباحثــون يــوم الجمعــة إن هــذه 
“جليــزا  النجــم  حــول  تــدور  الكواكــب 
887”، وهــو نجــم مــن تلــك التــي يطلق 
عليهــا النجــوم األقــزام الحمــراء وتبلــغ 
كتلتــه نصــف كتلة الشــمس ويقــع على 
األرض.  عــن  ضوئيــة  ســنة   11 بعــد 
وهنــاك 12 نجمــا آخــر فقــط أقــرب منه 

إلى نظامنا الشمسي.
قاطــع،  بشــكل  كوكبيــن  تحديــد  وتــم 
أحدهمــا يــدور حــول “جليــزا 887” كل 
ويقــع  يومــا.   21 كل  واآلخــر  أيــام   9
بالمنطقــة  يســمى  مــا  داخــل  أحدهمــا 
الصالحــة للســكنى، والتي تعرف باســم 
النجــم،  حــول  جولديلوكــس،  منطقــة 

وهــي منطقــة ليســت شــديدة الحــرارة 
قــادرة علــى  البــرودة وربمــا  بالغــة  وال 
االحتفــاظ بميــاه ســائلة علــى الســطح 

وإيواء حياة.
وهنــاك كوكــب ثالــث محتمل يــدور كل 
50 يومــا ويقــع فــي المنطقــة الصالحــة 
للسكنى، لكن األمر يستدعي مزيدا من 

التأكد.
وقالــت عالمة الفلك ســاندرا جيفرز من 
والتــي  ألمانيــا  فــي  جوتنجــن  جامعــة 

تضطلــع بــدور رئيــس فــي هــذا البحث 
”إنهــا  ســاينس  مجلــة  فــي  ُنشــر  الــذي 

كواكب أشبه بأرض عمالقة”. 
وأضافــت ”الكواكــب المكتشــفة حديثا 
لديهــا أفضــل االحتمــاالت بيــن جميــع 
الكواكــب المعــروف أنهــا علــى مســافة 
قريبــة مــن الشــمس لبحــث مــا إذا كان 
لها غالف جوي ودراســة هــذه األجواء 
كانــت  إذا  مــا  لمعرفــة  بالتفصيــل“، 

ظروفها ”تسمح بالحياة“.

أمــس،  الجــراد،  أســراب  اجتاحــت 
المتاخمــة  جوروجــرام  مدينــة 
للعاصمــة الهنديــة نيودلهي، مما دفع 
الســلطات لحث الســكان علــى إبقاء 
األوانــي  وطــرق  مغلقــة  نوافذهــم 
إلبعاد األسراب التي تنتشر بسرعة.

وتواجه الهند أسوأ اجتياح ألسراب 
الجراد للبالد في عقود.

وذكــرت وكالــة أنبــاء آســيا الدوليــة 
أن  رويتــرز  شــريكة  )إيــه.إن.آي( 
المحــاذي  الدولــي،  نيودلهــي  مطــار 
الطياريــن  مــن  طلــب  لجوروجــرام، 
واتخــاذ  الحــذر  مــن  مزيــدا  توخــي 
لــدى  إضافيــة  احترازيــة  إجــراءات 
الجــراد.  بســبب  والهبــوط  اإلقــالع 
لبعــض  وتضــم جوروجــرام مقــرات 

أبرز الشركات في العالم.
علــى  للجــراد  صــورا  أفــراد  ونشــر 
الحكومــة  البعــض  وانتقــد  “تويتــر” 
االنتشــار  لذلــك  احتوائهــا  لعــدم 

الواسع.

الجراد يغزو مدينة 
متاخمة لنيودلهي

تفتتــح الســلطات اليونانيــة أول مســجد فــي العاصمــة أثينــا فــي وقــت الحــق هــذا 
العــام، فــي مشــروع تأّجــل طويــال وعرقــل تفشــي “كوفيــد 19” التحضيــر لــه، وفــق 
مــا أفــاد مســؤولون هذا األســبوع. وبدأ مشــروع بناء المســجد العــام 2007 في ظل 
معارضــة شــديدة من الكنيســة اليونانية األرثوذكســية والمشــاعر القوميــة المعادية 
لتركيــا المجاورة. وأفادت وزارة التعليم والشــؤون الدينيــة بأن “اإلجراءات تأخّرت 
إلــى حــد مــا خالل فتــرة الوباء، لكننا نســّرع العمل ونهدف الفتتاح المســجد بحلول 
نهايــة الخريــف”. وأشــار مصــدر حكومي آخر إلــى أن نهاية أكتوبر هــدف واقعي “ما 
لم يفرض إغالق آخر”. ومّولت الدولة مســجد أثينا الذي يتســع لنحو 350 شــخصا، 

واسُتكمل بناؤه العام 2019.

لــن يتمكــن المســافرون المتوجهــون من أو إلــى إيطاليا جوا من اســتخدام مقصورة 
األمتعــة فــوق مقاعدهــم فــي الطائــرات بعدمــا اعتبــرت ســلطة الطيــران المدنــي 
اإليطالية أنها تشكل خطرا على الصحة. وجاء القرار بموجب مرسوم حكومي نجم 
عــن مخاوف من انتشــار اوســع لفيــروس كورونا المســتجد، يلزم المســافرين بحمل 
حقيبة صغيرة يمكن وضعها تحت المقعد المقابل. والهدف من القرار منع التالمس 
بيــن الــركاب والحــد مــن الحركــة داخــل الطائــرات. وأكــدت ســلطة الطيــران المدني 

اإليطالية عدم إلزام الركاب بدفع مبلغ إضافي لتسجيل حقائبهم.
ورحبت جمعية كوداكونز اإليطالية لحماية المستهلك بالقرار الجمعة معتبرة أن من 

شأنه “منع الفوضى” التي تحدث أحيانا في الطائرة.

“كورونا” يؤخر افتتاح أول مسجد بأثينا

إيطاليا تحظر استخدام مقصورة األمتعة بالطائرات

عازفو اآلالت الوترية األربعة يعزفون مقطوعة “األقحوان” للموسيقار 
اإليطالي الراحل جاكومو بوتشيني لجمهور يتكون من 2292 نبتة. 

وسيتم إهداء النباتات الحقا إلى 2292 متخصًصا في الرعاية 
الصحية من العاملين بمستشفى عيادة برشلونة، مصحوبة بشهادة من 

مصمم العرض الفنان اإلسباني أوخينيو أمبوديا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أمــس،  مصريــة،  محكمــة  أدانــت 
 4 بالســجن  المصــري  ســما  الراقصــة 
جنيــه  ٔالــف   300 وتغريمهــا  ســنوات 
بتهمــة  أميركــي(،  دوالر   18500(

التحريض على الفسق والفجور.
كمــا قــررت المحكمــة وضــع المتهمــة 
عبدالرحمــن،  عطيــة  أحمــد  ســامية 
تحــت  المصــري،  ســما  وشــهرتها 
المراقبــة الشــرطية لمــدة 3 ســنوات. 

وفقا لوسائل إعالم محلية.
وكانــت المصــري محبوســة على ذمة 
التحقيقــات بعدمــا نســبت لهــا النيابة 
صــور  نشــر  جرائــم  ارتــكاب  العامــة 
ومقاطــع مصــورة لها خادشــة للحياء 
العام عبر حســابات خاصة بها بمواقع 
و”ٕاتيانهــا  االجتماعــي،  للتواصــل 
عالنيــة ٔافعاال فاضحــة مخلة، ودعوة 
تتضمن ٕاغراء بالدعارة ولفت األنظار 
ٕاليهــا”. كمــا اتهمتهــا النيابــة بالتعــدي 
على مبادئ وقيم ٔاسرية في المجتمع 

المصري.

أعلنت الســلطات المكســيكية الجمعة 
العثــور على 14 جثــة على طريق في 
شــمال البــالد حيــث تنشــط عصابــات 

الجريمة المنّظمة.
زاكاتيــكاس  واليــة  حكومــة  وقالــت 
فــي بيان إّن “النيابــة العامة أّكدت أّن 
عدد الجثث التي تم اكتشافها )صباح 

أمس( يبلغ 14 جثة”.
عثــروا  ســائقين  أّن  البيــان  وأوضــح 
على الجثث فجر الجمعة على طريق 
في بلدة فريسنيلو وقد كانت ملفوفة 

ببطانيات.
مــن جهته قال المّدعــي العام المحّلي 
الســلطات  إّن  موريللــو  فرانشيســكو 
أصحــاب  مــن   4 هويــات  حــّددت 
رجــال   4 أّنهــم  إلــى  مشــيرًا  الجثــث، 
يتحــّدرون مــن منطقــة تقع علــى بعد 
150 كيلومترا من فريسنيلو وقد “تم 
التبليغ عن فقدانهم قبل بضعة أيام”.

سجن وتغريم 
سما المصري

العثور على 14 جثة 
على طريق في 

المكسيك
ألقــي  إنــه  أمــس،  قضائــي،  مصــدر  قــال 
القبــض علــى 6 أشــخاص في فرنســا فيما 
يتعلــق بســرقة عمــل فنــي لفنــان الشــارع 
البريطانــي مجهــول الهويــة بانكســي مــن 

مسرح باتاكالن في باريس.
وعثــر علــى الجداريــة، التــي تصور ســيدة 
تغطي غاللة رقيقة وجهها وتطرق حزينة 
بعينيهــا إلــى األرض، فــي منــزل بمزرعــة 
بوســط إيطاليا في وقت ســابق من الشهر 
الجــاري، وذلــك بعد نحو عام ونصف العام 

من اختفائها.
وقــال المصــدر إن تحقيقــا رســميا يجــري 
مــع اثنيــن مــن المعتقلين الســتة لالشــتباه 
بســرقتهما الجداريــة في حين يشــتبه بأن 
األربعــة الباقيــن عمــدوا إلــى إخفــاء آثــار 

السرقة.
ويعتقــد أن اللصوص اســتخدموا مناشــير 
محمولــة لخلــع بــاب طــوارئ الحريق الذي 
أن  قبــل  عليــه  الجداريــة  بانكســي  رســم 

يجري نقلها في شاحنة.

فرنسا تعتقل 6 أشخاص بشأن سرقة جدارية لبانكسي

المدونة الفرنسية 
والمؤثرة على شبكات 

التواصل االجتماعي لينا 
محفوف، والمعروفة باسم 

“لينا ستويشن” خالل 
جلسة تصوير في العاصمة 

الفرنسية باريس يوم 24 
يونيو الجاري )أ ف ب(

فردان من الشرطة العسكرية اإليطالية يقفان بجوار جدارية بانكسي التي سرقت من مسرح 
باتاكالن في باريس بعد العثور عليها في مزرعة بوسط إيطاليا يوم 11 يونيو الجاري )رويترز(

أعلنت “كوكا كوال”، الشــركة العالمية 
التــي تنفــق مبالــغ طائلــة  العمالقــة 
الجمعــة  واإلعــالن،  التســويق  علــى 
علــى  يومــا   30 لمــدة  ســتعّلق  أّنهــا 
األقــّل كّل إعالناتها على كّل وســائل 
مســعى  فــي  االجتماعــي  التواصــل 
علــى  العنصريــة  لمحاربــة  منهــا 

الشبكات االفتراضية.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة شــركة 
بيــان  فــي  الغازيــة  المشــروبات 
مــكان  “ال  إّن  للغايــة  مقتضــب 
مــكان  وال  العالــم  فــي  للعنصريــة 
التواصــل  شــبكات  علــى  للعنصريــة 

االجتماعي”.
وأوضح أّن الهدف من هذه الخطوة 

هو دفع مواقع التواصل االجتماعي 
“الشــفافية  مــن  مزيــد  اعتمــاد  إلــى 
تواجــه  وقــت  فــي  والمســؤولية”، 
فيــه هــذه الشــبكات حملــة مقاطعة، 
عديــدة،  مــاركات  إليهــا  انضّمــت 
لحرمــان هــذه المواقع مــن العائدات 
اإلعالنية كوسيلة للضغط عليها كي 
تحــارب بقوة أكبــر المحتويات التي 

تنّم عن عنصرية أو كراهية.
هــذا  أّن  الشــركة  أعلنــت  والحقــا 
“التوقــف” ال يعنــي أّن “كــوكا كــوال” 
انضّمــت إلــى الحملــة التــي أطلقتهــا 
األســبوع الماضــي منظمــات للدفاع 
مــن  وأخــرى  الســود  حقــوق  عــن 

المجتمع المدني.

“كوكا كوال” تحارب العنصرية

الطبيعة،  أحـــب  ســعــودي 
العسل  على  يعيش  حيث 
ورغيف خبز البر والمزارع 
الـــخـــضـــراء الـــتـــي تــجــاور 

مسكنه.
ــذي  حــســن الـــودعـــانـــي، الـ
يسكن في منطقة العارضة 
ــنـــوب غــربــي  بــــجــــازان، جـ

لمسافة  مرتفعة  منطقة  في  الواقع  منزله  إلى  المياه  إيصال  استطاع  السعودية، 
تزيد عن كيلومترين، من باطن الوادي بطريقة طبيعية دون االستعانة بالمواطير 
واألدوات الحديثة. وفي حديثه مع “العربية.نت” قال الودعاني “تعلمت من والدي 
وأجدادي طريقة إيصال المياه إلى المناطق المرتفعة بشكل طبيعي، والتي تعتمد 
على األنابيب الضيقة.. استطعت أن أجلب الماء إلى قمة الجبل لكميات تصل 200 

غالون من المياه يوميا”.
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