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مرسومان بنقل وتعيينات    
في “المواصالت” و“األشغال”

المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة مرســـوم رقم )42( لسنة 
المواصـــالت  وزارة  فـــي  ونقـــل  بتعيينـــات   2020

واالتصاالت.
وجـــاء في المـــادة األولى أنه ُيعّين ســـامي عبدهللا 
أحمـــد بوهزاع وكيـــاًل للوزارة للنقل البـــري والبريد 

في وزارة المواصالت واالتصاالت.

كمـــا جاء في المادة الثانية أنه ينقل حســـين أحمد 
راشـــد آل شـــعيل الوكيـــل المســـاعد للنقـــل الجوي 
وســـالمة وأمـــن الطيـــران فـــي وزارة المواصـــالت 
واالتصاالت، ليكون وكياًل مساعًدا للمالحة الجوية 
وخدمات األرصاد الجوية في ذات الوزارة. وصدر 
عـــن جاللـــة الملك مرســـوم رقـــم )43( لســـنة 2020 
بنقل وتعيين وكالء مســـاعدين في وزارة األشغال 

)02(وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
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الفردان: الفالحي يقود تدريبات “أحمر الشباب”احتفاء إماراتي بـ “خلق آدم”استدعاء السفيرة األميركية ببيروتتراجع حركة الشيكات في البحرين6128 مخالفة كمامة
كشف مساعد رئيس األمن  «

العام لشؤون العمليات 
والتدريب العميد الركن الشيخ 
حمد بن محمد آل خليفة عن 

تسجيل 6128 مخالفة عدم 
ارتداء كمامة منذ بدء تطبيق 

القرار.

شهد معدل حركة إصدار  «
الشيكات المصرفية تراجعا كبيرا 
في الثالثة األشهر الماضية. وبلغ 
عدد الشيكات المتداولة في مايو 

الماضي 153 ألفا بقيمة 470 
مليون دينار، ما يمثل انخفاضا 

بنسبة 37 % على أساس سنوي.

ذكرت وسائل إعالم لبنانية، أمس،  «
أن وزير الخارجية اللبناني ناصيف 

حتي، استدعى رسميا السفيرة 
األميركية لدى بيروت دوروثي شيا. 

وأضافت أن الوزير حتي سيلتقي 
السفيرة؛ إلبالغها بعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للبالد.

جمعت المجلة التفاعلية سكة  «
أعمال 16 فنانا خليجيا شابا في 

معرض افُتتح أخيرا افتراضيا بدعم 
من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة 

في اإلمارات، ومن المشاركين الفنانة 
البحرينية إيناس سيستاني بلوحة 

“خلق آدم: نسخة كورونا المستجد”.

عاد منتخبنا للشباب لكرة  «
اليد لخوض الحصص 

التدريبية استعدادا 
للمشاركة في البطولة 

اآلسيوية 17 للشباب المقرر 
إقامتها في 6 - 15 أكتوبر المقبل في مدينة شيراز اإليرانية 

والمؤهلة لبطولة العالم في المجر 2021.

أشـــادت فعاليـــات نيابيـــة وشـــورية وبلديـــة 
الـــوزراء  بجهـــود الحكومـــة برئاســـة رئيـــس 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
الخدمـــات  توفيـــر  فـــي  خليفـــة،  آل  ســـلمان 
المواطنيـــن  احتياجـــات  وتلبيـــة  اإلســـكانية 
من الســـكن المناســـب، بمـــا يوفر لهـــم الحياة 
وأكـــدوا  االجتماعـــي.  واالســـتقرار  الكريمـــة 
مختلـــف  علـــى  تنوعـــت  الجهـــود  هـــذه  أن 
مناطـــق البحرين، ملبيًة بذلـــك آالف الطلبات 
اإلسكانية؛ ترجمة لتوجيهات سموه بتحقيق 
مزيـــد مـــن ضمانـــات االســـتقرار االجتماعـــي 

وفًقا ألعلى المعايير.
وقالـــوا إن توجيهات وأوامر صاحب الســـمو 
لتلبيـــة  المســـتمرة  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
الخدمـــات  مـــن  المواطنيـــن  احتياجـــات 
اإلســـكانية أســـهمت في تســـريع وتيـــرة تلك 
الخدمات وأحدثت طفرة إسكانية وعمرانية 

غيـــر مســـبوقة، ونوهـــوا إلى أن ســـموه يضع 
المواطنيـــن في صـــدارة اهتمامـــه، ويحرص 
على تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم، وهو نهج 
كريم اعتـــاد عليه المواطنون من ســـموه في 

مختلف األوقات والظروف.
وأكـــدوا أن الحكومـــة برئاســـة ســـموه أولـــت 
اهتماًمـــا كبيـــًرا بملف اإلســـكان واســـتطاعت 
تحقيق إنجازات كبيرة في تنفيذ مشروعات 
برنامج عمل الحكومة ســـواء برنامج “2015 
- 2018” الـــذي أوفـــت الحكومـــة بالتزاماتهـــا 
فيـــه، أو جهودهـــا الحاليـــة لتنفيـــذ برنامجها 
الحالـــي “2019 - 2022”، الـــذي تأتـــي ضمنـــه 
االلتزامـــات اإلســـكانية، مـــا يعكـــس حـــرص 
الحكومـــة علـــى تحقيـــق كل ما يحقـــق راحة 

ورفاهية المواطن.
وشـــددوا علـــى أن اإلنجـــازات التـــي شـــهدها 
قطـــاع اإلســـكان في البحرين جـــاءت نتيجة 
للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، إذ 
شـــهدت المملكة في األعـــوام الماضية طفرة 

على صعيد التنمية العمرانية.

سمو رئيس الوزراء يضع المواطنين بصدارة اهتمامه
فعاليات: البحرين تشهد طفرة إسكانية كبيرة بفضل الجهود الحكومية
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الثامـــن  الســـنوي  المؤتمـــر  خـــرج 
للمؤسســـات  العالمـــي  لليـــوم 
الصغيرة والمتوســـطة بعنوان “دعم 
للمؤسســـات  األعمـــال  اســـتمرارية 
الصغيرة والمتوســـطة خـــالل وبعد 

جائحة كورونا، التحديات والفرص” 
أمـــس، بـ 23 توصية، أبرزها اإلعالن 
الدولـــي  التحالـــف  إطـــالق  عـــن 
للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 

ومقره البحرين.

إطالق التحالف الدولي لـ “الصغيرة” بالبحرين

)08(

)٠٥(

)12(

)٠٣(

سمو رئيس الوزراء

جاللة الملك

واإلعداديـــة الفنـــي  والتعليـــم  الثانويـــة  نتائـــج  يعتمـــد  النعيمـــي 

نجاح العام الدراسي رغم تفشي “كورونا”

التقى ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع عدد من 
الطلبـــة المتفوقيـــن في المـــدارس الحكوميـــة والخاصة عبر 

نظام االتصال المرئي.
وكان وزيـــر التربية والتعليم ماجد النعيمي قد اعتمد نتائج 
المراحل )الثانوية العامة، التعليم الفني والمهني، اإلعدادية(.
وتوجـــه الوزيـــر بالتهانـــي لألبنـــاء الطلبـــة وأوليـــاء أمورهم 
الرغـــم مـــن  الـــذي تحقـــق علـــى  النجـــاح،  بهـــذا  ومعلميهـــم 

التحديات الناجمة عن تفشي وباء كورونا )كوفيد 19(.
وفيما يتعلق بنتائـــج الثانوية العامة واإلعدادية العامة لهذا 
العام الدراســـي 2019 - 2020، أظهرت النتائج في المستوى 
الثالـــث الثانـــوي أن معدل نســـبة النجاح قـــد بلغت 97.9 %، 
وبلـــغ عدد المتفوقين مـــن الطلبة الذين حصلـــوا على تقدير 
95 % فأكثر للعام الدراسي الحالي 783، منهم 551 متفوقة 
و232 متفوقـــا. وبلغـــت نســـبة النجـــاح فـــي التعليـــم الفنـــي 
والمهنـــي 96.5 %، وبلغ عـــدد المتفوقين الذين حصلوا على 

تقدير 95 % فأكثر 15.
أما على مســـتوى المرحلة اإلعدادية العامة، فقد بلغت نسبة 

النجاح العامة 97.8 %.

 سمو الشيخ ناصر بن حمد في لقاء مع الطلبة المتفوقين عبر نظام االتصال المرئي

 النجاح في الثانوية 97.9 %
والتعليم الفني 96.5 % 

واإلعدادية 97.8 %

أمل الحامد

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أعلنـــت 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الجالهمـــة  مريـــم  “نهـــرا”  الصحيـــة 
عـــن منـــح أول ترخيـــص معتمـــد من 
الهيئة لمصنع سعودي )بحرين فارما( 
الصيدليـــة  المســـتحضرات  إلنتـــاج 
مـــن المكمالت على شـــكل شـــراب أو 

كبسوالت رخوية، بالبحرين. 
ويبلـــغ رأس المـــال 5 مالييـــن دينـــار، 

الحـــد  مدينـــة  فـــي  المصنـــع  ويقـــع 
ســـبتمبر  إنتاجـــه  ويبـــدأ  بالمحـــرق، 

المقبل.
وســـلمت الجالهمة شهادة الترخيص 
التنفيـــذي  الرئيـــس  إلـــى  المعتمـــدة 
لمصنعـــي “البحريـــن فارمـــا” و “جلـــف 
بايوتـــك” رياض العشـــبان، في مؤتمر 
صحافي عن بعد نظمته الهيئة صباح 

أمس.

الترخيص ألول مصنع لألدوية بالبحرين
بدور المالكي

محرر الشؤون المحلية

)06(

دبي - العربية نت

قال ممثل الواليات المتحدة الخاص 
إليران براين هوك، إن حظر األسلحة 
الـــذي فرضتـــه األمـــم المتحـــدة على 
إيران يجب أن يظل ســـاريا للحيلولة 
تاجـــر  )طهـــران(  “تصبـــح  أن  دون 
المارقـــة  المفضـــل لألنظمـــة  الســـالح 

والمنظمات اإلرهابية حول العالم”.
وفـــي مقابلـــة مـــع وكالـــة “أسوشـــيتد 
بـــرس”، أمـــس األحـــد، قـــال هـــوك إن 
العالـــم يجـــب أن يتجاهـــل تهديدات 
إيـــران بالثـــأر إذا تقـــرر تمديـــد فرض 
حظـــر األســـلحة الـــذي ينتهـــي العمل 
بـــه في أكتوبـــر المقبـــل، واصفـــًا تلك 
أســـاليب  “أحـــد  بأنهـــا  التهديـــدات 

المافيا”.
القواعـــد  وفـــق  لعبـــت  “إذا  وأضـــاف 
اإليرانية، ســـتفوز إيران.. إنه أسلوب 
مافيـــا، حيـــث يتم ترويـــع المواطنين 

كـــي يجبروا على قبول ســـلوك معين 
مخافة حدوث شيء أسوأ”.

وحظـــر األســـلحة األممي حـــال دون 
شـــراء إيـــران، حتـــى اآلن، مقاتـــالت 
وأســـلحة  حربيـــة  وســـفن  ودبابـــات 
أخرى، لكنه لم يمنع تهريبها األسلحة 

لمناطق الحرب.
ورغـــم ذلـــك، يقـــول هـــوك إن فـــرض 
حظر استيراد وتصدير األسلحة على 
طهران يجـــب أن يظل قائمـــا لتأمين 

منطقة الشرق األوسط.
وقال هوك “إذا سمحنا بانتهاء العمل 
بـــه، يمكنـــك أن تتأكـــد أن مـــا كانـــت 
إيران تفعله في الخفاء، ســـتفعله في 

العلن”.
وأدلـــى هـــوك بتصريحاته فـــي زيارة 
ألبوظبي، في إطار جولة في الشـــرق 

األوسط.

هوك: حظر السالح يمنع إيران من 
التحول لتاجر سالح لإلرهابيين

بغداد ـ وكاالت

نفى مصدر عراقي خاص مشـــاركة 
القـــوات األميركية فـــي عملية دهم 
واعتقـــال عناصـــر مـــن “حـــزب هللا 
العراقـــي”، داخـــل ورشـــة لتصنيـــع 
الـــدورة  منطقـــة  فـــي  الصواريـــخ 
جنوبـــي بغـــداد، كمـــا روجـــت بعض 
مواقع التواصل االجتماعي القريبة 

من الحزب.
وأكـــد المصـــدر أن رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي “لـــم 
ولن يقدم اعتذارا” لحزب هللا، على 
العملية التي تندرج ضمن إجراءات 
برنامجها الحكومي لحصر الســـالح 

بيد الدولة.

بغداد تنفي مشاركة أميركية 
بعملية حزب اهلل
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صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  عـــن  صـــدر 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
لســـنة   )42( رقـــم  مرســـوم  خليفـــة 
فـــي وزارة  2020 بتعيينـــات ونقـــل 

المواصات واالتصاالت، جاء فيه:
 المادة األولى: 

عبـــدهللا  ســـامي  المهنـــدس  ُيعّيـــن 
أحمـــد بوهـــزاع وكيًا للـــوزارة للنقل 
البري والبريد في وزارة المواصات 

واالتصاالت.
 المادة الثانية:

ُينقل الســـيد حســـين أحمد راشد آل 
شعيل الوكيل المساعد للنقل الجوي 
وســـامة وأمـــن الطيران فـــي وزارة 

ليكـــون  واالتصـــاالت،  المواصـــات 
الجويـــة  للماحـــة  مســـاعًدا  وكيـــًا 
وخدمات األرصـــاد الجوية في ذات 

الوزارة.
 المادة الثالثة: 

ُتعّين الســـيدة ابتســـام محمد خليفة 
للنقـــل  مســـاعًدا  وكيـــًا  الشـــمان 
الجوي وســـامة وأمـــن الطيران في 

وزارة المواصات واالتصاالت.
المادة الرابعة:

علـــى وزير المواصـــات واالتصاالت 
تنفيـــذ هذا المرســـوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينشـــر في الجريدة 

الرسمية.

مرسوم ملكي بتعيينات ونقل في “المواصالت”

ثقة دولية بترؤس البحرين اجتماع الدورتين لـ “لجمارك العالمية”
حظيت رئاســـة مملكة البحرين الجتماع 
الدورتيـــن 135 و136 لمجلـــس منظمـــة 
الجمـــارك العالمية بدعم وترحيب دولي، 
بعـــد تزكيـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة رئيســـا للمنظمـــة بالنيابة من قبل 
نواب رئيس المنظمة ونيله ثقة رؤســـاء 

الجمارك األعضاء.
وفـــي بدايـــة االجتماع، الذي شـــارك فيه 
رؤســـاء وفود 130 مـــن إدارات الجمارك 
األعضـــاء مـــن خـــال االتصـــال المرئـــي، 
مجلـــس  رئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  طلـــب 
منظمـــة الجمـــارك العالمية الشـــيخ أحمد 
بن حمـــد آل خليفة دقيقة صمت؛ حداًدا 
الذيـــن  الجمـــارك  ضبـــاط  أرواح  علـــى 
فقـــدوا حياتهم أثنـــاء أداء واجب العمل 
كورونـــا،  فيـــروس  وضحايـــا  الجمركـــي 
بعدها رحب برؤســـاء الوفود المشاركين 

في االجتماع، معربا عن شـــكره وتقديره 
لثقتهـــم في ترشـــيحه في شـــغل منصب 

رئيس مجلس المنظمة بالنيابة.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس منظمـــة الجمارك 
العالمية خال االجتماع أهمية المواصلة 
فـــي هذه المرحلـــة على تحقيـــق أهداف 
المنظمـــة ورفع مســـتوى اســـتراتيجيات 
وتشـــريعات العمـــل الجمركي التي تنظم 
التجـــارة بيـــن بلـــدان العالـــم بمـــا يســـهم 
فـــي رفـــع كفـــاءة أداء العمـــل الجمركـــي 
وتأميـــن  تيســـير  وبالتالـــي  وجودتـــه 
المبـــادالت التجاريـــة بيـــن دول العالـــم، 
عبـــر توحيـــد النظـــم الجمركيـــة وحماية 

المجتمع والصحة العامة.
وناقـــش االجتماع عـــددا مـــن المواضيع 
المدرجـــة على جـــدول األعمال، إذ وافق 
المجلـــس علـــى توصيات اللجنـــة المالية 

واعتمـــاد الميزانية للســـنة المالية 2020 
- 2021 وهـــو القرار الذي يســـمح لألمانة 
العامـــة مـــن متابعـــة دورهـــا فـــي دعـــم 
مجتمـــع الجمـــارك العالمي الســـيما خال 

أزمة جائحة كورونا.
واعتمـــد المجلـــس تعديـــات التصويـــب 
علـــى نســـخة 2022 مـــن النظام المنســـق 
وفًقـــا لتوصية المجلس المؤرخة في 28 
يونيو 2019 بشأن تعديل التسميات في 
النظـــام المنســـق، كمـــا تم االطـــاع على 
مشـــروع إطـــاق الصفحـــة اإللكترونيـــة 
على موقع المنظمة بشأن جائحة كورونا 

لتقديـــم  والمخصـــص   )COVID 19(
أفضـــل الممارســـات لألعضـــاء وأصحاب 
المتعـــدد  التعـــاون  لتعزيـــز  المصلحـــة 
األطراف مع المنظمـــات الدولية األخرى 

والقطاع الخـــاص، إضافة لوضع المبادئ 
التوجيهيـــة لحاالت الطوارئ واســـتمرار 

األعمال.
مـــن جانبه، أشـــاد األميـــن العـــام لمنظمة 

ميكوريـــا  كونيـــو  العالميـــة  الجمـــارك 
بترؤس الشـــيخ أحمد بن حمد آل خليفة 
الجتمـــاع المنظمة وبجهـــوده البارزة في 
دعـــم رؤيـــة وأهـــداف المنظمـــة متمنيـــا 
التوفيق والنجاح، مشـــيرا إلى أن الدورة 
الســـنوية للمجلـــس هـــذا العـــام اتســـمت 
بمناقشـــات هادفة أكـــدت أن الحدود قد 
تنقسم وتتباعد لكن الجمارك ومن خال 
التكنولوجيـــا تتواصـــل وتتحـــد، منوهـــا 
بأن الجمارك أظهـــرت مرونتها وأهميتها 
فـــي ظـــل هـــذه األزمة مـــن خـــال تعزيز 
وتأميـــن سلســـلة التوريـــد العالمية، وأنه 
يجب علـــى الجميع أن يتكاتف لمواجهة 
التحديـــات المقبلـــة، عبر القـــرارات التي 
يتخذهـــا المجلـــس، والتي ستســـهم في 
تعزيـــز الدور القيـــادي للجمارك في إدارة 

الحدود.

المنامة - وزارة الداخلية

ضرورة تكاتف 
الجميع لمواجهة 
التحديات المقبلة

المنامة - بنا

أمر ملكي بتعيين 
نائب لرئيس “األعلى 

للشباب والرياضة”

الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  عن  صــدر 
أمر  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
بتعيين   ،2020 لسنة   )25( رقـــم  ملكي 
للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس  نائب 
ــى:  ــمــادة األولـ ــاء فــي ال ــريــاضــة. وجـ وال
يعين الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد 
األعلى  المجلس  لرئيس  نائًبا  خليفة  آل 
للشباب والرياضة. ونصت المادة الثانية 
ــر مــن تــاريــخ  عــلــى أن يــعــمــل بــهــذا األمــ

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي بنقل وتعيين وكالء 
مساعديــن فــي “األشغــال”

صـــدر عن عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
مرســـوم رقـــم )43( لســـنة 2020 بنقـــل 
وتعييـــن وكاء مســـاعدين فـــي وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني، جاء فيه:
 المادة األولى:

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  فـــي  ُينقـــل 
كل  العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 

من:

علـــي  حســـن  إبراهيـــم  المهنـــدس   .1
الحـــواج الوكيـــل المســـاعد للخدمـــات 
الفنية بشؤون األشـــغال، ليكون وكيًا 

مساعًدا للصرف الصحي.
إبراهيـــم محمـــد  شـــوقية  الســـيدة   .2
حميـــدان مديـــر عـــام أمانـــة العاصمة، 
للخدمـــات  مســـاعًدا  وكيـــًا  لتكـــون 

البلدية المشتركة.
3. الســـيد محمد ســـعد محمد الســـهلي 
الوكيل المســـاعد للموارد والمعلومات، 

ليكون مديًرا عاًما ألمانة العاصمة.
 المادة الثانية:

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  فـــي  ُيعّيـــن 
كل  العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 

من:
1. المهنـــدس كاظـــم علـــي عبداللطيف 

علي وكيًا مساعًدا للخدمات الفنية.
2. السيد محمد عادل محمد أبو حسان 

وكيًا مساعًدا للموارد والمعلومات.
 المادة الثالثة:

على وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
هـــذا  تنفيـــذ  العمرانـــي  والتخطيـــط 
تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل  المرســـوم، 
صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا
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الرفاع - القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

لقـــوة دفـــاع  اســـتقبل القائـــد العـــام 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي القيـــادة 
العامـــة صباح أمس، ضابط االرتباط 
بســـفارة المملكة األردنية الهاشـــمية 
الشـــقيقة في مملكة البحرين العميد 
عبدالرحيـــم  محمـــد  الركـــن حســـان 
عنـــاب، بمناســـبة انتهاء فتـــرة عمله، 
وذلـــك بحضور وزير شـــؤون الدفاع 
النعيمـــي،  عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق 
ورئيس هيئـــة األركان الفريق الركن 

ذياب النعيمي.

العـــام  القائـــد  اللقـــاء، شـــكر  وأثنـــاء 
لقـــوة دفاع البحرين ضابط االرتباط 
بســـفارة المملكة األردنية الهاشـــمية 
الشـــقيقة فـــي مملكـــة البحرين على 
جهـــوده الطيبـــة التـــي بذلهـــا خـــال 
فتـــرة عمله فـــي المملكـــة، متمنيًا له 
دوام التوفيـــق والنجـــاح فـــي كل ما 

يسند إليه من مهام جديدة.
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيادة 
العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمد 
ســـعد، وعـــدد مـــن كبـــار ضبـــاط قوة 

دفاع البحرين.

المشير يلتقي ضابط االرتباط بالسفارة األردنية

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
بالديـــوان  بمكتبـــه  أمـــس،  الزيانـــي 
العام بالوزارة، وزير شؤون الكهرباء 

والماء وائل المبارك.
وأثنـــاء اللقاء، رحب وزير الخارجية 
وزارة  بجهـــود  مشـــيًدا  بالمبـــارك، 
شـــؤون الكهرباء والماء فـــي تقديم 
للمواطنيـــن  الخدمـــات  أفضـــل 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن 

التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل  مســـتعرًضا 
والتنســـيق المشـــترك واالرتقاء بهما 
يحقـــق  بمـــا  المســـتويات  ألفضـــل 

تطلعات المواطن البحريني.
عـــن  المبـــارك  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
اعتزازه بلقاء الزياني، مثمًنا التعاون 
القائـــم مـــع وزارة الخارجيـــة في كل 
ما من شأنه تعزيز المسيرة التنموية 

الشاملة في مملكة البحرين.

بحث التنسيق بين “الخارجية” و“الكهرباء”

جاللة الملك

سمو ولي العهد

سمو ولي العهد يعين مديرين في “األشغال”

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، قرار رقم 
مديريـــن  بتعييـــن   2020 لســـنة   )12(
البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون  بـــوزارة 

والتخطيط العمراني، جاء فيه: 
المادة األولى: 

فـــي وزارة األشـــغال وشـــؤون  ـــن  ُيعيَّ
البلديات والتخطيط العمراني ُكلٌّ من: 

1. الســـيدة مهـــا خليفـــة أحمـــد حماده 
وتصميـــم  تخطيـــط  إلدارة  مديـــًرا 

الطرق.
فـــارع  عبـــدهللا  فتحـــي  الســـيد   .2
تخطيـــط  إلدارة  مديـــًرا  إســـماعيل 

ومشاريع الصرف الصحي.
3. الســـيدة خولـــة خالد محمـــد حيات 

مديًرا إلدارة هندسة التكاليف.
إبراهيـــم  أســـامة  يوســـف  الســـيد   .4

بوحجي مديًرا إلدارة المشاريع.
5. السيد محمود عبدالحميد الشيباني 
وشـــئون  التخطيـــط  إلدارة  مديـــًرا 

المجالس البلدية.
6. السيد إبراهيم يوسف أحمد يوسف 

مديًرا إلدارة الرقابة الحيوانية.
الشـــيراوي  عبـــدهللا  خالـــد  الســـيد   .7

مديًرا إلدارة الرقابة البحرية.
8. الســـيدة فجر صباح الســـلوم مديًرا 

إلدارة الصحة الحيوانية.
 المادة الثانية:

على وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار، 
وُيعمـــل به من تاريخ صدوره، وُينَشـــر 

في الجريدة الرسمية.

المنامة- بنا

صدر عن ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم )13( لسنة 2020 
بتعييـــن مديـــر فـــي وزارة المواصـــات واالتصاالت، 

جاء فيه:
 المادة األولى:

ن السيدة ميسون محمد علي سبكار مديًرا إلدارة  ُتعيَّ
االتصال والتسويق بوزارة المواصات واالتصاالت. 

المادة الثانية:
على وزير المواصات واالتصاالت تنفيذ هذا القرار، 
وُيعمـــل به من تاريـــخ صدوره، وُينَشـــر في الجريدة 

الرسمية.

ميسون سبكار مديًرا لالتصال والتسويق في “المواصالت”

وزراء عرب يشيدون بمبادرات البحرين في التصدي لـ “كورونا”
حميـــدان: برهـــان علـــى اهتمـــام المملكـــة برعايـــة المواطنيـــن والمقيميـــن

أشـــاد وزراء الشـــؤون االجتماعية العرب 
باإلجـــراءات والمبـــادرات التـــي اتخذتهـــا 
تداعيـــات  لمواجهـــة  البحريـــن  مملكـــة 
المجـــاالت  فـــي   ”19 “كوفيـــد  جائحـــة 
الصحيـــة واالقتصاديـــة واالجتماعية بما 
أدى إلـــى تخفيـــف آثارهـــا علـــى المجتمع 
بشـــكل عـــام وعلـــى األخـــص األفـــراد من 
ذوي اإلعاقـــة وكبـــار الســـن واألســـر التي 
تتلقـــى الدعم والمســـاعدات االجتماعية، 
مثمنين فاعلية شـــبكة األمان االجتماعي 
وقدرتها في مواجهة الكوارث واألزمات.

جـــاء ذلك خـــال أعمـــال الـــدورة الطارئة 
التـــي عقدهـــا المجلس، أمـــس األحد، عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئي، بهـــدف الوقوف 
واإلنســـانية  االجتماعيـــة  اآلثـــار  علـــى 
الناتجة جراء تفتشـــي الجائحة في دول 
العالم، والحاجة لتنســـيق الجهود العربية 
الفئـــات  علـــى  الســـلبية  اآلثـــار  الحتـــواء 
واســـتعراض  المجتمـــع،  فـــي  الضعيفـــة 
التدابيـــر الوقائيـــة التـــي تتخذهـــا الدول 
العربيـــة األعضـــاء للحـــد من انتشـــار هذا 

الوباء.
وفي مداخلة له خال االجتماع، استعرض 

االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر 
جميـــل حميدان الخطـــوات التي اتخذتها 
البحريـــن لمواجهـــة اآلثـــار الســـلبية مـــن 
انتشـــار جائحة “كوفيـــد 19”، موضًحا أنه 
وفًقا للتوجيهات الملكية الســـامية لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة، والقرارات الصادرة عن 
الحكومة برئاســـة رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال 
خليفة، والجهود المبذولة من قبل الحملة 
الوطنيـــة لمكافحة فيـــروس “كوفيد 19” 
بقيـــادة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 

الـــوزراء  لرئيـــس مجلـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة، فقد أطلقـــت مملكة 
البحريـــن حزمـــة ماليـــة بقيمـــة 4.3 مليار 
دينـــار لمواجهة االنعكاســـات االقتصادية 
لفيروس كورونا على المســـتوى المحلي، 
وســـامة  صحـــة  اســـتدامة  يحقـــق  بمـــا 
المواطنيـــن والمقيمين واســـتمرار برامج 
الدولة ومســـيرة عملها في مجال التنمية 
الدولـــة  تكفـــل  ذلـــك  ومـــن  المســـتدامة، 
بســـداد أجـــور المواطنيـــن العامليـــن فـــي 
القطـــاع األهلي لمـــدة 3 أشـــهر، باإلضافة 

إلـــى اإلعفـــاء من ســـداد رســـوم عـــدد من 
الفتـــرة،  لنفـــس  األساســـية  الخدمـــات 
متطرًقـــا إلـــى توجيهات مجلـــس الوزراء 
بتوســـيع دائـــرة المســـتفيدين مـــن برامج 
الحزمة المالية ليشمل العاملين لحسابهم 
المتوســـطة  المنشـــآت  ودعـــم  الخـــاص 
والصغيـــرة واألســـر المنتجـــة وأصحـــاب 
األعمال المتعثرين وغيـــر المؤمن عليهم، 
بهـــدف إعانتهم علـــى تجاوز هـــذه الفترة 

االستثنائية، 
وأوضح حميدان أن اإلجراءات المتخذة 
من قبـــل الحكومة تعد برهاًنا وتجســـيًدا 
مواطنيهـــا  برعايـــة  البحريـــن  الهتمـــام 
والمقيميـــن على أراضيهـــا، وقدرتها على 
انطاًقـــا  واألزمـــات؛  الكـــوارث  مواجهـــة 
مـــن إيمانهـــا بأهميـــة الوفـــاء بالتزاماتهـــا 
والمحافظة على سامة وصحة المجتمع.
وزراء  أصـــدر  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الشـــؤون االجتماعيـــة العرب بياًنـــا أكدوا 
مـــن خاله أهمية تعزيز التنســـيق وتبادل 
الخبـــرات الناجحـــة بيـــن الـــدول العربيـــة 
للتخفيف من اآلثار االجتماعية للجائحة.

جانب من مشاركة حميدان في االجتماع

المنامة- بنا



التقـــى ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب مستشار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة مع عدد من الطلبة 
والطالبـــات المتفوقيـــن فـــي المدارس 
الحكوميـــة والخاصة وذلك عبر نظام 

االتصال المرئي.
ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة بالطلبـــة والطالبات المتفوقين 
ومثابرتهـــم  جهودهـــم  عاليـــا  مثمنـــا 
مـــن أجـــل مواصلة التحصيـــل العلمي 
والتفوق الدراســـي، في ظل الظروف 
االســـتثنائية التي مرت بهـــا البحرين؛ 
بســـبب جائحـــة كورونا، وقال ســـموه 

الطلبـــة والطالبـــات  “نـــدرك تمامـــا أن 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــروا بظـــروف 
اســـتثنائية فـــي هـــذا العام الدراســـي، 
تلـــك  تجـــاوز  مـــن  تمكنـــوا  ولكنهـــم 
التحديـــات وتحويلها لنقـــاط انطالقة 
جديدة نحو زيـــادة التحصيل العلمي 
ونهـــل العلـــم والمعرفـــة، وصـــوال إلـــى 
التفوق المنشود وتتويج تلك الجهود 
برســـم الفرحـــة علـــى قلوبهـــم وقلوب 

أولياء أمورهم”.
طـــالب  تمكـــن  “لقـــد  ســـموه  وتابـــع 
مـــن  المتفوقيـــن  البحريـــن  وطالبـــات 
إلـــى جميـــع  توجيـــه رســـالة عظيمـــة 
بلدان العالم أن مملكة البحرين تســـير 
فـــي طريق التقـــدم واالزدهـــار بفضل 

الذيـــن  وطالباتهـــا،  طالبهـــا  إخـــالص 
يعتبرون هم عماد المســـتقبل وقاعدة 
البحريـــن القويـــة فـــي مســـيرة الخير 
والعطاء الذين يقودها سيدي حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظه 
التفـــوق  أن رســـالة  كمـــا  هللا ورعـــاه، 
تؤكد أن البحرين تمتلك عقواًل شـــابة 
ذواقة إلى العلـــم وتحقيق اإلنجازات 

للبحرين”.
وأضـــاف ســـموه “إن مملكـــة البحرين 
وقيادتهـــا تعـــول كثيـــرا عليكـــم فـــي 
واالرتقـــاء  التنميـــة  نحـــو  مســـيرتها 
وتطويـــر  المملكـــة  منظومـــة  بكافـــة 
يجعلهـــا  الـــذي  بالشـــكل  اقتصادهـــا 

فـــي مصاف الـــدول األكثـــر تقدما في 
العالم، كما أننا نعتبركم بناة مســـتقبل 
البحرين وثروتها الحقيقة وقادة الغد 
المشـــرق، واصلـــوا وثابـــروا وتقدمـــوا 
في مسيرتكم العلمية فاألوطان تبنى 
بالشـــباب والمتعلـــم الطمـــوح صاحب 

األفكار واإلبداعات الخالقة”.
مـــن جانبهم، أعـــرب الطلبة والطالبات 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم إلـــى ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
كلماته المشـــجعة لهم وتحفيزهم من 
أجـــل مواصلـــة نهـــل العلـــم والمعرفة، 
مواصلـــة  علـــى  إصرارهـــم  مؤكديـــن 
التعلـــم لالرتقاء بالوطـــن في مختلف 

المجاالت.

المنامة - بنا

أنتم واجهة المستقبل وبوابة تشريـف البحريـن
ناصـر بـن حمـد: طلبة البحرين حولـوا تحديات هذا العـام لنقاط انطالقة نحو زيـادة التحصيل
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“الملكية لألعمال اإلنسانية” ستقدم كل الرعاية ألبناء شهيد الواجب
بتوجيه من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
مجلس األمناء ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة، اســـتقبل األمين العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال مصطفـــى الســـيد أبناء شـــهيد الواجب 
الوكيـــل أول جمعـــة مبـــارك ســـالم مـــن مجموعة 
الواجـــب العملياتي التابعة لقـــوة دفاع البحرين، 
ضمـــن قـــوات التحالـــف العربـــي المشـــترك فـــي 
عمليتـــي عاصفـــة الحزم وإعـــادة األمـــل، بقيادة 
المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة دفاعا عن 
الحق والشـــرعية.وفي بداية اللقاء رحب السيد 
بأبناء شـــهيد الواجب الوطنـــي ونقل لهم خالص 
تعـــازي ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
وتمنيات سموه لهم بالخير والنجاح في حياتهم 
ومســـتقبلهم، ســـائال هللا العلي القديـــر أن يتغمد 
الفقيـــد بواســـع رحمتـــه ويســـكنه فســـيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشـــاد الســـيد بما قام به شهيد الواجب الوطني 
الوكيـــل أول جمعة مبارك ســـالم من دور ســـامي 
مملكتنـــا  ومكتســـبات  منجـــزات  عـــن  للدفـــاع 
الغاليـــة، مؤكدًا أن التضحية الجليلة التي قدمها 
الشـــهيد من أجل ســـيادة وأمن البحرين وأبنائها 
لـــن تنســـى أبـــًدا، وهـــي محـــل تقديـــر واعتـــزاز 
مـــن الجميـــع، لكون ما قـــام به للمملكـــة هو أعلى 
مراتب الوالء واالنتماء لتراب هذا الوطن العزيز 

علـــى قلوبنـــا جميًعا، مشـــيًرا إلى أن أبناء شـــهيد 
الواجـــب الوطني هم أبناء جاللة الملك وجاللته 
والـــد الجميـــع، ويســـعى دوًمـــا مـــن أجـــل توفير 
لتضحيـــات  تقديـــًرا  ومتطلباتهـــم  احتياجاتهـــم 
الشـــهداء المخلصين، وذلك بما يوفر لهم الحياة 

الكريمة.
وتبادل الســـيد األحاديث األبوية مع أبناء شهيد 
الواجـــب الوطنـــي، واطمـــأن عليهـــم، وقـــدم لهم 

النصـــح باالهتمام بدراســـتهم ومســـتقبلهم، وأن 
يتحلـــوا بأخـــالق والدهم البطل الـــذي زرع فيهم 
الحب والوالء لهـــذه األرض الغالية وقدم حياته 

فداء لها.
الواجـــب  شـــهيد  أســـرة  تقدمـــت  جانبهـــم،  مـــن 
الوطنـــي بخالـــص الشـــكر والتقدير إلـــى القيادة 
وإلى شـــعب البحرين الكريـــم الذي أحاطهم بكل 
محبـــة وتقديـــر، مؤكديـــن أنهـــم لـــن ينســـوا هذه 

المواقف الكريمة من قبل الجميع، وعلى رأســـهم 
والـــد الجميـــع عاهـــل البـــالد جاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، ورئيس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وولـــي العهد األمين النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، وســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، وجميـــع أفـــراد شـــعب البحريـــن الكريم، 
الذيـــن أحاطوهـــم بـــكل محبـــة ومـــودة، كان لها 
األثـــر الكبير في قلوبهم، ما خفف عنهم المصاب 
األليم والموقف الصعب الذي مروا به جراء فقد 
العائـــل والوالد، وكان لمثل هذه المواقف األبوية 

والمحبة الكبيرة كالبلسم على قلوبهم.
وفـــي ختـــام اللقاء، أكد الســـيد أن قلوب الجميع 
قبـــل األبواب مفتوحـــة لهم، وأنهـــم أبناء لجاللة 
الملـــك، وســـتعمل المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية علـــى تقديـــم الرعايـــة لهم فـــي جميع 

المجاالت.

المنامة - بنا

السيد: الوكيل أول 
جمعة مبارك قام بدور 

بطولي في الدفاع 
عن منجزات ومكتسبات 

مملكتنا الغالية

االثنين 29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 - العدد 4276

النعيمي يعتمد نتائج الثانوية العامة والتعليم الفني والمهني واإلعدادية
ــام الـــــدراســـــي رغـــــم تــفــشــي “كــــورونــــا” ــ ــع ــ وزيــــــر “الـــتـــربـــيـــة” يـــؤكـــد نـــجـــاح ال

اعتمد وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجد 
)الثانويـــة  النعيمـــي نتائـــج المراحـــل 
والمهنـــي،  الفنـــي  التعليـــم  العامـــة، 
بهـــذه  الوزيـــر  تقـــدم  إذ  اإلعداديـــة(، 
الشـــكر  معانـــي  بخالـــص  المناســـبة 
والتقديـــر إلـــى عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، لدعم جاللته العزيز ومتابعته 
الكريمـــة لشـــؤون التعليـــم، التي كان 
لهـــا أبلـــغ األثـــر فـــي تحقيـــق النجاح، 
مشـــيًدا في هذه اللحظـــة التاريخية، 
وفـــي هذه الظـــروف غير المســـبوقة، 
بمضاميـــن الكلمـــة الملكيـــة الســـامية 
التـــي تفضل بهـــا جاللته، وخّص فيها 
منتســـبين  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة 
وطلبـــة، التـــي كان لهـــا أطيـــب األثـــر 
فـــي تحقيق النتائـــج المثمرة التي تم 
الوصـــول إليهـــا، إذ ألهمـــت منتســـبي 
األمـــور  وأوليـــاء  والطلبـــة  الـــوزارة 
روح الحمـــاس والتعامـــل بمســـؤولية 
كبيرة، وبثت فيهم الطمأنينة وقبول 
التحـــدي، وكان لهـــا الـــدور البـــارز في 
اللحظـــات المصيرية التـــي مّرت فيها 
المســـيرة التعليمية، فجّسدت اهتمام 
القائـــد بشـــعبه الـــذي يبادلـــه التقديـــر 
واالمتنان بهـــذا التواصل الكريم، كما 
تقـــدم الوزير بالتقدير لرئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي العهـــد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، لدعمهم الكريم ولرعايتهم 

المتواصلة للتربية والتعليم.
وتوجه الوزير بالتهاني لألبناء الطلبة 

بهـــذا  ومعلميهـــم  أمورهـــم  وأوليـــاء 
النجـــاح، الذي تحقق علـــى الرغم من 
التحديـــات الناجمة عن تفشـــي وباء 
كورونا كوفيد )19(، مشـــيًدا بالجهود 
التي بذلهـــا أعضاء الهيئـــات اإلدارية 
والتعليمية وكافة العاملين بالوزارة. 

وبعـــث الوزيـــر برســـالة إلـــى الطلبـــة 
خريجي الشـــهادات العامة، هذا نصها 
“أجمـــل التهانـــي والتبريـــكات أتوجه 
بهـــا إليكـــم أيهـــا األبنـــاء، بمناســـبة ما 
حققتموه من نجاح، سائال هللا تعالى 
لكم اســـتمرار التوفيق للمساهمة في 

خدمة #بحريننا العزيزة وتطورها”.
أبـــرز نتائج الثانوية العامـــة والتعليم 

الفني والمهني والشهادة اإلعدادية
وفيمـــا يتعلق بنتائـــج الثانوية العامة 
العـــام  لهـــذا  العامـــة،  واإلعداديـــة 
فقـــد  2020م،   - 2019م  الدراســـي 

أظهرت النتائج في المســـتوى الثالث 
الثانـــوي أّن معـــدل نســـبة النجاح قد 
بلغت )97.9 %(، وبلغ عدد المتفوقين 
من الطلبة الذيـــن حصلوا على تقدير 
95 % فأكثـــر للعام الدراســـي الحالي 
)783( منهـــم )551( متفوقـــة و)232( 

متفوق.
وبلغـــت نســـبة النجـــاح فـــي التعليـــم 
الفنـــي والمهنـــي )96.5 %(، وبلغ عدد 
المتفوقيـــن الذين حصلوا على تقدير 

95 % فأكثر )15(.
أمـــا على مســـتوى المرحلة اإلعدادية 
النجـــاح  نســـبة  بلغـــت  فقـــد  العامـــة، 

العامة )97.8 %(. 
وعلـــى مســـتوى المـــدارس الخاصـــة 
ومؤسسات التعليم العالي، فقد كانت 
هـــذه  إذ خاضـــت  النتائـــج مطمئنـــة، 
المؤسســـات تجربة التعلـــم والتقييم 
عن بعـــد بنجاح، وقد تابعـــت الوزارة 
جهودهـــم أواًل بأول، وقدمت لهم كل 
الدعـــم والمســـاندة المطلوبة في ظل 

هذه األوضاع الصعبة. 

عام دراسي ناجح رغم التحديات

وبهـــذه المناســـبة، أكـــد الوزيـــر نجاح 
 2019 الجـــاري  الدراســـي  العـــام 
ظـــل  فـــي  تحقـــق  الـــذي   ،2020  -
االســـتثنائية  الصحيـــة  التحديـــات 
التـــي لـــم يســـبق للمســـيرة التعليمية 
طـــوال المائة عـــام أن واجهتها، التي 
تـــم تجاوزها بروح المســـؤولية، وبما 
وّفـــره مشـــروع جاللـــة الملـــك حمـــد 
لمدارس المستقبل وبرنامج التمكين 
الرقمـــي في التعليـــم، اللذين نفذتهما 
الوزارة بناًء على التوجيهات الملكية 
الســـامية المباشـــرة من عاهـــل البالد، 

إذ وّفـــر المشـــروعان للـــوزارة البنيـــة 
التحتيـــة وإمكانيات متنوعة وموارد 
فـــي  وســـاهما  المعلميـــن،  لتدريـــب 
إلمـــام الطلبـــة بالتعليـــم اإللكترونـــي، 
مـــا كان لـــه الفضل -بعد هللا ســـبحانه 
وتعالـــى- فـــي أن تتمكن الـــوزارة من 
التحّول الســـريع بيســـر ومرونة، نحو 
التعلـــم عـــن بعـــد فـــي وقت قياســـي، 
بمجـــرد تعليـــق الدراســـة الصفية في 
المـــدارس، وســـاهم هـــذا النجاح في 
نيل مملكة البحرين اإلشادة والتقدير 

من الداخل والخارج.

جهود الوزارة الستمرارية التعليم

وأضـــاف الوزيـــر أن الـــوزارة تمكنـــت 
مـــن تغطيـــة المنهج الدراســـي لجميع 
المراحل الدراســـية، وضمان استمرار 
والمدرســـة  الطلبـــة  بيـــن  العالقـــة 
والمعلميـــن، وتغطيـــة أهـــم الـــدروس 
المقـــررة، والكفايـــات المطلوبـــة فـــي 
الفصل الدراســـي الثاني، باالســـتفادة 

مـــن الخدمـــات المقدمـــة عبـــر البوابة 
التعليمـــي  والمحتـــوى  التعليميـــة، 
الرقمي والـــدروس المركزيـــة والقناة 
التلفزيونية و14 قناة في “اليوتيوب”، 
بمـــا في ذلك قناة خاصـــة بالطلبة من 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، والتـــي 
اســـتدامة  لضمـــان  تســـخيرها  تـــم 
التعّلـــم والتقييم من خالل المالحظة 
المنظمة والتطبيقات والمشـــروعات، 
إمكاناتهـــا  الـــوزارة  ســـّخرت  حيـــث 
مختلـــف  ومراعـــاة  الطلبـــة  لخدمـــة 
ظروفهم، وقامت بتوفير طرق أخرى 
للتواصل بين الطلبة ومدارسهم، عن 
طريـــق تطبيق “الواتـــس أب” والبريد 
اســـتالم  إمكانيـــة  مـــع  اإللكترونـــي، 
وتسليم الواجبات من وإلى المدارس 
وتقييمها وإرجاعهـــا إلى الطلبة وفق 
اشـــتراطات صحيـــة لمـــن كان يرغب 
في ذلك، حتى ال يخسر األبناء الطلبة 
عاًما دراســـًيا في حياتهـــم، خصوًصا 
طلبة الصف الثالث الثانوي، وحتى ال 

تفوتهم فرصة االلتحاق بالمؤسسات 
التعليميـــة الجامعيـــة أو المؤسســـات 
والتدريبيـــة المختلفـــة داخـــل مملكة 
البحريـــن وخارجهـــا، وبذلـــك تمكنت 
التحديـــات  تحويـــل  مـــن  الـــوزارة 
والصعاب إلى فرص لإلنجاز، متوجًها 
بالشـــكر لتعاون الجميع داخل الوزارة 
وخارجهـــا، لمســـاهمتهم إلنجـــاح هذا 
الفصـــل، مـــن منطلق االلتـــزام بتوفير 
التعليـــم كحـــق أصيل لألبنـــاء الطلبة 

في مختلف مراحلهم التعليمية.

االستعداد للعام الدراسي المقبل

للعـــام  االســـتعدادات  إطـــار  وفـــي 
الدراسي المقبل 2020 - 2021، أوضح 
الوزيـــر أن الـــوزارة تعمـــل حالًيـــا على 
توفيـــر متطلبات إنجاح هـــذه العودة، 
ووضـــع الخطـــط والبدائل فـــي ضوء 
مـــع  بالتنســـيق  الالحقـــة،  التطـــورات 
الفريق الوطني الطبي وجميع الجهات 
ذات العالقـــة، لضمـــان االســـتمرار في 
تقديـــم الخدمات التعليميـــة بالصورة 
المطلوبـــة، واالســـتفادة مـــن منظومة 
وآليات التعلـــم عن بعد في المدارس، 
وكذلـــك تنفيـــذ برنامج تدريبـــي لرفع 
كمـــا  للمعلميـــن،  المهنيـــة  الكفـــاءة 
تعمـــل الـــوزارة أيًضـــا، وبالتعـــاون مع 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي، علـــى تطويـــر 
المنشـــآت المدرســـية وزيـــادة عددهـــا 
لتغطيـــة حاجـــات التوّســـع العمرانـــي 
مـــن حيث الفصـــول الدراســـية، ضمن 
الخطة اإلنشـــائية للـــوزارة، التي تمتد 
مـــن 2020 إلـــى 2030، التـــي تراعـــي 
فـــي  كافـــة  المحافظـــات  احتياجـــات 

ضوء المشاريع المختلفة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم يعتمد نتائج الشهادات الثانوية واإلعدادية

نسبة النجاح في 
الثانوية العامة 

% 97.9

نسبة النجاح في 
التعليم الفني 

والمهني 96.5 %

نسبة النجاح في 
اإلعدادية العامة 

% 97.8



أكدت شـــخصيات سياســـية ودبلوماسية 
بـــارزة أن فـــوز المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
بجائـــزة إقليميـــة مرموقـــة هـــي “الجائزة 
الفخريـــة للتميز في مجال رعاية األســـرة 
رفيـــع  إقـــراًرا  يمثـــل   ،”2020 العربيـــة 
المســـتوى علـــى قـــدرة المجلـــس برئاســـة 
الملكـــي  العاهـــل صاحبـــة الســـمو  قرينـــة 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
والتوجيهـــات  التطلعـــات  ترجمـــة  علـــى 
الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ذات 
الصلـــة بتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة وتعزيز 
االســـتقرار األســـري في مملكـــة البحرين، 
كركيزة أساس في مسيرة البناء والتنمية 

واالزدهار الوطني.
المجلـــس  بقـــدرة  الشـــخصيات  ونوهـــت 
اســـتجابة  توفيـــر  علـــى  للمـــرأة  األعلـــى 
الراهنـــة  لالحتياجـــات  وُملبيـــة  ســـريعة 
والمســـتجدة للمـــرأة واألســـرة فـــي إطـــار 
مـــن العمل المؤسســـي والشـــراكة الفاعلة 
واختصاصاتـــه مع مختلـــف الجهات وبما 
يتكامـــل مع الجهـــود التي تقدمهـــا الدولة 
لجميـــع مواطنيها، وذلك بحكـــم ما يتمتع 
اســـتراتيجية  نظـــرة  مـــن  المجلـــس  بـــه 
ومرونـــة وفاعليـــة، وخّصـــوا بالذكر قدرة 
المجلس علـــى تحجيم اآلثار الناجمة عن 
جائحـــة “كوفيد 19” على األســـرة والمرأة 
البحرينيـــة، مـــن خالل إطـــالق حزمة من 
لمواجهـــة  الفاعلـــة  والمبـــادرات  البرامـــج 
االنعكاسات السلبية للجائحة في مختلف 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  المجـــاالت 

والتعليمية.

رئيسة “النواب”: جهود عظيمة 

ومنجزات رفيعة

أكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
بنت عبـــدهللا زينل أن الجهـــود العظيمة 
والمبـــادرات  الرفيعـــة  والمنجـــزات 
المتعاقبة التي أســـهمت في تقدم المرأة 

البحرينية جاءت نتيجة للعمل الدؤوب 
والمثمـــر والمتابعـــة الحثيثـــة واالهتمام 
من قبـــل صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
لتشـــكل واحدة من أهـــم تجليات الرؤى 
اإلصالحـــي  للمشـــروع  االستشـــرافية 

لصاحب الجاللة الملك.
التـــي  األســـاس  اللبنـــات  أن  وذكـــرت 
وضعها جاللة الملك، والمساندة والدعم 
المســـتمر من قبل سيدة البحرين األولى 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األمير ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، فـــي إدخـــال 
المـــرأة  بشـــؤون  المتعلقـــة  المبـــادرات 
ضمـــن إطار مؤسســـي، واســـتراتيجيات 
دقيقـــة وشـــاملة، قبـــل 20 عاًمـــا، كانـــت 
كفيلـــة باســـتظهار الكفـــاءات والقـــدرات 
التي تمتع بها نســـاء البحرين، والنهوض 
وترســـيخ  البحرينيـــة،  المـــرأة  بتجربـــة 
دورها بالمســـاهمة الفاعلة في بناء دولة 

المؤسسات والقانون.
أن  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأشـــارت 
اختيار المجلس األعلـــى للمرأة - بقيادة 
ســـيدة البحريـــن األولى - لنيـــل “الجائزة 
الفخرية للتميز في مجال رعاية األسرة 
العربيـــة للعـــام 2020”، والممنوحـــة مـــن 
للمســـؤولية  اإلقليميـــة  الشـــبكة  قبـــل 
االجتماعيـــة، وبتزكيـــة جماعية من قبل 
الجهات المعنيـــة بتنظيم الملتقى، يمثل 
نتاًجـــا منطقًيا، نظـــًرا للجهـــود المبذولة، 

والسياسات المتكاملة والمدروسة التي 
رســـم طريقهـــا المجلـــس األعلـــى لدعـــم 
تقـــدم المـــرأة، بما جعل مملكـــة البحرين 
فـــي  مثالًيـــا، ومركـــًزا معطـــاء  نموذًجـــا 
مجـــال الـــرؤى المتقدمـــة فـــي مختلـــف 

قضايا المرأة.
وأكـــدت حـــرص المجلـــس النيابـــي على 
مواصلـــة مســـيرة التعاون مـــع المجلس 
األعلى للمـــرأة، ودعم الخطـــط الوطنية 
للمـــرأة  التقـــدم  مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق 
البحرينية، عبر سن القوانين التي تعينها 
والمســـؤوليات  الواجبـــات  أداء  علـــى 
المجتمعية واألســـرية، ومواصلة دورها 
فـــي تحقيـــق المزيـــد مـــن التقـــدم فـــي 

مسيرة البناء والتطوير للوطن.

وزير الخارجية: اعتراف بارز 
بجهود “األعلى للمرأة”

الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
عبداللطيـــف الزيانـــي أن اختيار المجلس 
األعلـــى للمـــرأة لنيـــل “الجائـــزة الفخريـــة 
للتميز فـــي مجال رعاية األســـرة العربية 
2020”، المقدمـــة مـــن الشـــبكة اإلقليميـــة 
إقـــرارا  يمثـــل  االجتماعيـــة،  للمســـؤولية 
إقليميا بارزا بأهميـــة الجهود التي تبذلها 
قرينـــة العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة لالرتقاء 
بمكانـــة المـــرأة واألســـرة البحرينية التي 

تعـــد ركيـــزة أساســـا مـــن ركائـــز مســـيرة 
التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن اعتـــزازه 
باختيـــار المجلـــس األعلـــى للمـــرأة لنيـــل 
هـــذه الجائزة، والتي تعكس اإليمان التام 
والتقدير البالغ من المؤسســـات اإلقليمية 
لمـــا يقوم بـــه المجلس األعلـــى للمرأة من 
ودوره  دؤوب،  وعمـــل  ملموســـة  جهـــود 
الملموس في دعم تقدم المرأة البحرينية 
علـــى األصعدة كافـــة، وتعزيز إســـهاماتها 

في المسيرة التنموية.
وأكـــد الزيانـــي حـــرص وزارة الخارجيـــة 
على تنمية التعاون المشترك بين الوزارة 
والمجلـــس األعلى للمـــرأة من خالل دعم 
فـــي  المجلـــس وإبـــراز إنجازاتـــه  جهـــود 

مختلف المحافل اإلقليمية والدولية.

فريجي: الجائحة عززت من 
تعاضد األسرة البحرينية

بدوره، أعرب مدير المعهد الدولي للسالم 
للشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا نجيب 
فريجـــي عـــن مباركتـــه لمملكـــة البحريـــن 
ممثلًة بالمجلس األعلى للمرأة الفوز بهذه 
الجائـــزة، وقـــال “نحن نعمل مـــع المجلس 
عـــن قـــرب، ونعـــرف اســـتراتيجيته وآليه 
عملـــه، وعلـــى اطـــالع علـــى مـــدى تقـــدم 
وخدماتـــه،  وبرامجـــه  خططـــه  وتطويـــر 
لذلـــك لـــم يكـــن مفاجئـــا لنـــا فـــوزه بهـــذه 

الجائزة اإلقليمية المرموقة”.

الجائـــزة  هـــذه  أن  فريجـــي  وأضـــاف 
تضـــاف إلى الســـجل الحافل مـــن الجوائز 
والتكريمـــات التـــي حظـــي بهـــا المجلـــس 
األعلـــى للمرأة مـــن منظمات ومؤسســـات 
دوليـــة مرموقـــة، وقـــال إن هـــذه الجائزة 
والمجتمـــع  المنطقـــة  دول  انتبـــاه  تلفـــت 
الدولـــي لما تقـــوم به مملكـــة البحرين من 
جهـــود فـــي التعامـــل مـــع أزمـــة جائحـــة 
المـــرأة  دعـــم  علـــى صعيـــد   ”19 “كوفيـــد 
وتعزيـــز االســـتقرار األســـري، كمـــا أن فوز 
المجلـــس بهـــذه الجائـــزة من شـــأنه إثارة 
نقاش إقليمي واســـع حول تلـــك الجهود، 
واالســـتفادة من التجربـــة البحرينية ذات 

الصلة.
وتابع: “لقد شـــكلت الجائحة تحدًيا كبيًرا 
لدول كثيرة حول العالم، وماليين البشـــر 
فقـــدوا أعمالهم، وبعض األســـر تعاني من 
الجـــوع والتشـــرد، فيما نـــرى أن الجائحة 
المجتمـــع  وتالحـــم  تعاضـــد  مـــن  عـــززت 
البحريني، وأبرزت مجدًدا الوجه المشرق 
لمملكـــة البحرين، وهذا الموضوع ال يأتي 
من فراغ، بل اعتماًدا على جهود مخلصة 
للمـــرأة  المجلـــس األعلـــى  كالتـــي يبذلهـــا 
برئاســـة صاحبـــة الســـمو الملكـــي قرينـــة 

جاللة ملك مملكة البحرين”.

عبدالغفار: جائزة مستحقة

مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
الشـــبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 

يوســـف عبدالغفار “نرصـــد خطط وبرامج 
ومبـــادرات المجلـــس منـــذ وقـــت طويـــل 
واألثـــر اإليجابـــي الكبيـــر لهـــا علـــى المرأة 
واألســـرة البحرينية، وأضاف “اليوم يقدم 
لنـــا المجلـــس األعلـــى للمـــرأة فـــي مملكة 
البحريـــن تجربة ثريـــة ناضجة في مجال 
توفيـــر برامـــج نوعيـــة لدعم األســـرة في 
ظـــل جائحـــة “كوفيـــد 19”، وهـــي تجربة 
جديرة بـــأن يتم تعميمها على جميع دول 

المنطقة”.
ونـــوه عبدالغفـــار بقدرة المجلـــس األعلى 
مقدمـــة  فـــي  يكـــون  أن  علـــى  للمـــرأة 
المؤسســـات الوطنيـــة التـــي تمكنـــت مـــن 
خـــالل  مـــن  للجمهـــور  خدماتهـــا  تقديـــم 
برامـــج  وتفعيـــل  اإللكترونيـــة،  القنـــوات 
دعم وإرشـــاد خاصة لهـــذا الغرض تواكب 
المتطلبـــات القائمـــة والمســـتجدة للمـــرأة 
واألســـرة البحرينيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن كل 
ذلـــك جعل فـــوز المجلـــس األعلـــى للمرأة 
بــــ “الجائـــزة الفخريـــة للتميـــز فـــي مجال 
رعاية األســـرة العربية للعام 2020”، فوًزا 

مستحًقا.
وأشـــار في هذا الســـياق إلـــى أن المجلس 
األعلـــى للمـــرأة تمكـــن مـــن القيـــام بـــدور 
رائـــد فـــي إطـــار جهـــود مملكـــة البحريـــن 
لالستجابة لتداعيات جائحة “كوفيد 19” 
علـــى مختلـــف القطاعـــات وفـــي مقدمتها 
واألســـرة  والمـــرأة  والتعليـــم  الصحـــة 

والمجتمع ككل.
واختتـــم حديثـــه بالقـــول “واثقـــون مـــن 
علـــى  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  قـــدرة 
مواصلـــة النهـــوض بهـــذا الـــدور اإليجابي 
البنـــاء حتى في مرحلة مـــا بعد الجائحة، 
ومساعدة األسرة والمرأة البحرينية على 
اســـتعادة حياتهـــا الطبيعيـــة مـــن جديـــد، 
وفًقـــا للدروس المســـتفادة مـــن الجائحة، 
ومقتضيات ومتطلبـــات المرحلة المقبلة، 
خصوصا أن عالم ما بعد كورونا لن يكون 

كما قبله”.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

شخصيات سياسية ودبلوماسية: مبادرات “األعلى للمرأة” رسخت االستقرار األسري
ــدارة ــ ــة” عـــن ج ــي ــرب ــع ــزة رعـــايـــة األســـــرة ال ــائـ ــق الـــفـــوز بــــ “جـ ــح ــت الــمــجــلــس اس
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خلف يبحث مع الصالح االحتياجات الخدمية لـ “ثالثة العاصمة”
ــة ــة للقلعـ ــاء حديقـ ــاد وإنشـ ــاحل كربابـ ــأ سـ ــاءة لمرفـ ــاء وإضـ ــل مـ توصيـ

بحـــث وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف في 
اتصـــال مرئـــي مع رئيس لجنـــة الخدمات 
ممـــدوح  النائـــب  النـــواب  مجلـــس  فـــي 
الصالح ممثل الدائرة الثالثة في محافظة 
العاصمة االحتياجات الخدمية المختلفة 

للدائرة.
اللقـــاء شـــكر  النائـــب فـــي بدايـــة  ونقـــل 
إلـــى  الســـنابس  أهالـــي منطقـــة  وتقديـــر 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة على 
تنفيـــذ مشـــروع تطويـــر قرية الســـنابس، 
إذ  مـــن ســـموه،  الـــذي جـــاء بتوجيهـــات 
عبـــر النائب عـــن تقديره وتقديـــر األهالي 
لألعمـــال التـــي قامـــت بهـــا الـــوزارة فـــي 

المنطقة.
مـــن  عـــدد  بحـــث  المقابلـــة  أثنـــاء  وتـــم 

المواضيـــع الخاصـــة باحتياجـــات الدائرة 
الثالثة في محافظـــة العاصمة، والمتعلقة 
بتصنيـــف بعـــض األراضـــي فـــي منطقـــة 
الصالحيـــة وتوفير خدمـــات توصيل ماء 
وإضـــاءة لمرفـــأ الصياديـــن المؤقـــت فـــي 
ســـاحل كرباباد، إلى جانـــب ترخيص بناء 

مأتم القلعة للرجال واستمالك مبنيين في 
شارع 8 بمنطقة السنابس لتوسعة الشارع 
وتعويض أصحابها وترخيص إنشـــاء مقر 
جمعيـــة خيريـــة ومحالت تجاريـــة لقرية 
القلعـــة، إلـــى جانـــب تخصيـــص ميزانيـــة 
إلنشاء حديقة لقرية القلعة، والبحث في 

إمـــكان توفير أراضي تخدم المشـــروعات 
اإلسكانية المستقبلية في الدائرة وإنشاء 
إشـــارة مروريـــة للســـيارات وللمشـــاة بين 

نادي الشباب ومنطقة السنابس.
وتطرق االجتماع المرئي إلى مشـــروعات 
العامـــة  المخططـــات  ضمـــن  الخدمـــات 
ومشـــروعات البنيـــة التحتيـــة التي تعنى 

بها الوزارة في الدائرة.
وبحـــث النائـــب مـــع الوزيـــر المشـــروعات 
المدرجة ضمن خطة الوزارة للفترة 2020 
- 2021، المقـــرة ضمـــن الميزانيـــة العامـــة 

للدولة لصالح الدائرة الثالثة.
وشـــدد الوزيـــر خلف على حـــرص الوزارة 
علـــى تنفيـــذ توجيهـــات مجلس الـــوزراء 
برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
بالعمل مـــن أجل توفير أفضـــل الخدمات 

للمواطنين والمقيمين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

اســـتقبل وزير شـــؤون الكهرباء والمـــاء وائل المبارك عضـــو مجلس النواب 
للمحافظة الشمالية بالدائرة الرابعة غازي آل رحمة.

وتـــم أثنـــاء اللقاء مناقشـــة عدد من المواضيـــع المتعلقة بقطاعـــي الكهرباء 
والمـــاء، إذ اســـتعرض الوزيـــر خطـــط ومشـــروعات هيئـــة الكهربـــاء والماء 
المســـتقبلية، إضافة إلى اســـتعراضه ألهـــم المنجزات التـــي تحققت أخيًرا 
فـــي الهيئـــة وعوائد هـــذه المنجزات فـــي تقديم خدمـــات الكهربـــاء والماء 

للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وتطّرق اللقاء إلى ســـبل تعزيز التعاون المشـــترك بين هيئة الكهرباء والماء 
ومجلـــس النواب، من خالل دعم خطط الهيئة التي تهدف بشـــكل مســـتمر 
لتحســـين وتطويـــر خدماتهـــا، مشـــيًدا بالجهـــود المخلصـــة التـــي يقـــوم بها 
النواب في طرح ومناقشة القضايا التي تمس مصلحة المواطن وبالتعاون 
المشـــترك بين السلطة التنفيذية والســـلطة التشريعية في تحقيق تطلعات 

المواطنين. واستعرض النائب احتياجات منطقته من الخدمات.

بحث احتياجات الشمالية من خدمات الكهرباء والماء

“األشغال”: مساع دؤوبة إلنشاء مواقف للسيارات بجميع المناطق
أشادت وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني بجميـــع المقترحات 
التي أوردتها النائب سوسن كمال، مؤكدة 
أنها تحرص على توفير مواقف للسيارات 
فـــي جميـــع محافظـــات المملكـــة الســـيما 
فـــي العاصمـــة، إذ قامـــت بإنشـــاء العديـــد 
مـــن مواقـــف الســـيارات كمـــا تـــم تركيـــب 
عدادات الوقوف على الشـــوارع التجارية 
خصوصـــا الدائـــرة الثانيـــة فـــي العاصمة؛ 
بهـــدف الســـماح لعـــدد أكبـــر مـــن مرتـــادي 
الشـــوارع التجاريـــة لالســـتفادة مـــن هذه 
المواقف وعـــدم احتكارها، وزيادة الطاقة 
االســـتيعابية وتنظيم عملية الوقوف على 

هذه الشوارع. 
جـــاء ذلـــك رًدا علـــى مـــا نشـــر بصحيفـــة 

“البـــالد” يـــوم األحد أخيـــًرا، بشـــأن “طلب 
توفيـــر مواقف الســـيارات بالدائرة الثانية 

في محافظة العاصمة”. 
 وأوضحـــت الـــوزارة أنـــه ونظـــًرا للتطـــور 
مملكـــة  تشـــهده  الـــذي  الهائـــل  العمرانـــي 
البحريـــن فـــي الســـنوات األخيـــرة وزيادة 
والتجاريـــة  االســـتثمارية  المشـــاريع 
والســـكنية فيهـــا وهـــو مـــا أدى إلـــى زيادة 
فـــي الكثافة الســـكانية، فقـــد زادت أعداد 
المركبـــات المســـجلة بشـــكل لـــم يســـبق له 
مثيـــل، ما نتج عنـــه زيادة في الطلب على 
مواقـــف الســـيارات، وعليـــه تقـــوم وزارة 
األشـــغال باألخذ باالعتبار جميع متطلبات 
محافظـــات المملكـــة بالنســـبة الحتياجات 
مواقـــف الســـيارات وتقـــوم جاهـــدة فـــي 

جوانـــب  علـــى  المواقـــف  إنشـــاء  دراســـة 
الطريـــق طالما توافرت المســـاحات ضمن 
حرم الطريق أو ضمن األراضي الحكومية 
تقـــوم  كمـــا  الغـــرض،  لهـــذا  المخصصـــة 
الـــوزارة باســـتمالك األراضـــي كلمـــا دعـــت 
الحاجـــة لتوفيـــر مواقف للســـيارات وذلك 
بالتنســـيق مع الجهـــات الخدميـــة األخرى 
ذات العالقـــة فـــي إطـــار خدمـــة المناطـــق 
الســـكنية والتجارية، ما يسهم في تنظيم 

حركـــة المـــرور ومواجهة النقـــص في عدد 
المواقف.

وفيمـــا يتعلـــق بالمالحظـــة بشـــأن إصـــدار 
تصاريح إلعفاء القاطنين من دفع رســـوم 
مواقف الســـيارات، فإن الجهـــود المبذولة 
فـــي التنســـيق مـــع الجهـــات ذات العالقـــة 
عـــدادات  رســـوم  مـــن  القاطنيـــن  إلعفـــاء 
الوقـــوف هـــي عبـــارة عـــن ملصـــق خـــاص 
ألهالـــي المنطقـــة يوضـــع داخل الســـيارة، 
المـــرور  لرجـــال  واضًحـــا  يكـــون  بحيـــث 
يحتوي على رقم السيارة والعنوان ومدة 

صالحية الملصق.
وعـــن إصـــدار تصاريـــح إلعفـــاء مـــن دفع 
للقاطنيـــن  الســـيارات  مواقـــف  رســـوم 
بالدائـــرة الثانيـــة فـــي العاصمـــة، فقـــد تـــم 
إبـــالغ النائب سوســـن كمال، بضـــرورة أن 

يقوم أصحاب قاطنـــي المنطقة بمخاطبة 
أمانـــة العاصمـــة ليتم التنســـيق مـــع قطاع 
الطـــرق لدراســـة جميـــع الحـــاالت وإصدار 
التصاريح لمستحقيها، لذلك تؤكد الوزارة 
مجددا بضـــرورة توجيـــه القاطنين الذين 
تنطبـــق عليهـــم الشـــروط تقديـــم طلباتهم 

لدى أمانة العاصمة. 
تقديـــم  يتـــم  أن  فـــي  الشـــروط  وتتمثـــل 
الطلب عـــن طريق مجلس أمانة العاصمة، 
وأن يكـــون عنـــوان صاحـــب الطلـــب يقـــع 
على شـــارع أو طريق مثبت عليه عدادات 
المواقف، أن تكون الســـيارة باسم صاحب 
الطلب، مدة صالحية الملصق سنة واحدة 
علـــى  الملصـــق  يوضـــع  للتجديـــد،  قابلـــة 
الزجـــاج األمامي للمركبـــة ويكون واضحا 

لرجل المرور. 

وعـــن مالحظـــة بشـــأن مراجعـــة الخطـــط 
والرســـومات الخاصـــة بمســـاحات بعـــض 
األرصفـــة، أفـــادت الـــوزارة بـــأن األرصفـــة 
الموجـــودة حاليـــا هـــي مخصصـــة لحركة 
المشـــاة وتـــم ســـابقا إعـــادة دراســـة هـــذه 
األرصفة وتقليل مســـاحاتها، بما يتناســـب 
علـــى  والمحافظـــة  مواقـــف  توفيـــر  مـــع 
سالمة المشـــاة. أما بشأن وضع الحاويات 
الكبيـــرة، فقـــد أبدت أمانـــة العاصمة كامل 
اســـتعدادها للتنســـيق بشـــأن مواقع وضع 
الحاويـــات الكبيـــرة التـــي تأخـــذ مواقـــف 
لمواقـــع  المقترحـــات  الســـيارات وتقديـــم 
جديـــدة يســـهل على المواطنيـــن الوصول 
إليها واســـتخدام حاويات أصغر حجما أو 
أزالتها مـــن المواقع في حال وجود حلول 

أخرى لجمع المخلفات.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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يوسف عبدالغفار نجيب فريجي عبد اللطيف الزياني فوزية زينل

إعفاء القاطنين بـ 
“ثانية العاصمة” 
من دفع الرسوم



وقالـــوا إن توجيهـــات وأوامـــر صاحـــب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء المستمرة 
مـــن  المواطنيـــن  احتياجـــات  لتلبيـــة 
الخدمات اإلسكانية أسهمت في تسريع 
وتيـــرة تلـــك الخدمـــات وأحدثـــت طفرة 
مســـبوقة،  غيـــر  وعمرانيـــة  إســـكانية 
ونوهوا إلى أن ســـموه يضـــع المواطنين 
في صدارة اهتمامه ويحرص على تلبية 
تطلعاتهـــم واحتياجاتهم وهو نهج كريم 
اعتـــاد عليـــه المواطنـــون من ســـموه في 

مختلف األوقات والظروف.
ســـموه  برئاســـة  الحكومـــة  أن  وأكـــدوا 
اإلســـكان  بملـــف  كبيـــًرا  اهتماًمـــا  أولـــت 
واستطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في 
تنفيذ مشروعات برنامج عمل الحكومة 
الـــذي   ”2018  -  2015“ برنامـــج  ســـواء 
أوفت الحكومة بالتزاماتها خالله، كذلك 
جهودها الحالية لتنفيذ برنامجها الحالي 
“2019 - 2022” والـــذي يأتـــي من ضمنه 
االلتزامات اإلسكانية مما يعكس حرص 
الحكومـــة علـــى تحقيـــق كل مـــا يحقـــق 

راحة ورفاهية المواطن.
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس لجنة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
بمجلـــس النواب النائب محمد السيســـي 
البوعينيـــن أن اإلنجـــازات التي شـــهدها 
قطـــاع اإلســـكان فـــي البحريـــن جـــاءت 
تبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة  للجهـــود  نتيجـــة 
الحكومة برئاســـة صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء، إذ شـــهدت المملكة خالل 
الســـنوات الماضيـــة طفـــرة علـــى صعيد 
التنميـــة العمرانية، وأشـــار إلى أن توفير 
احتياجـــات المواطن الســـكنية أســـهمت 
بفاعلية في تحفيـــز قطاعات اقتصادية 

أخرى.
الوحـــدات  تخصيـــص  أن  وأضـــاف 
المؤهلـــة  التمليـــك  وشـــقق  الســـكنية 
فضـــال عـــن برنامـــج “مزايـــا” ومـــا يوفره 
مـــن خدمات جليلـــة للمواطنيـــن يعكس 
الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة 
واالرتقـــاء  التحتيـــة  بنيتهـــا  لتحســـين 
بالمستويات المعيشية للمواطنين، ونوه 
إلـــى أن هـــذه النجاحـــات تشـــكل جـــزًءا 
مـــن اســـتراتيجية عمـــل الحكومـــة التي 
تهـــدف إلـــى تحقيـــق تخطيـــط حضاري 
متكامـــل يتماشـــى مـــع خطـــط المملكـــة 
التنمويـــة على األصعـــدة كافة ومختلف 

المستويات.
وأوضح السيســـي أن الحكومة في ظل 
العهد الزاهر لصاحب الجاللة تسير على 
خطـــى ثابتـــة نحـــو النمـــو والتطـــور في 
مناطـــق المملكة كافة، كمـــا أن الخدمات 
اإلســـكانية من أولويات عمـــل الحكومة 

وهى محل تقدير واعتزاز من الجميع.
بدورها، قالت الشـــورية هالـــة رمزي، إن 
قطـــاع اإلســـكان أحد أهـــم الملفات التي 
ســـعت الحكومة برئاســـة صاحب السمو 
الملكـــي رئيس الوزراء إلـــى االرتقاء بها 
ســـعًيا لتحقيـــق االســـتقرار االجتماعـــي 
لألســـر، وتوفير مقومات الحياة الكريمة 
وهو ما تعكســـه الوتيرة المتســـارعة في 
تلبية الطلبات اإلســـكانية تحقيًقا للرؤية 
الملكية الســـامية لصاحب الجاللة المل، 
واصلـــت  الحكومـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
مســـيرتها فـــي تنفيـــذ خططهـــا خاصـــة 
اإلســـكانية،  بالمشـــروعات  المتعلقـــة 
واستطاعت إنجاز عدد من المشروعات 
تـــم تســـليمه وأخـــرى يجـــري  مـــا  منهـــا 
تســـليمها حالًيـــا، إضافة إلى مشـــروعات 

أخرى تقترب من اإلنجاز.
علـــى  الحكومـــة عملـــت  أن  وأوضحـــت 
توفيـــر الميزانيـــات واإلمكانيات الالزمة 
اإلســـكانية  النهضـــة  هـــذه  إلحـــداث 
المتطورة فـــي المملكة، وراعت في ذلك 
العديـــد مـــن االعتبـــارات التـــي تناســـب 
المواطنين تحقيًقا لرغباتهم، وأوضحت 
أن المـــرأة البحرينيـــة كان لها نصيب من 
هذه الخدمات حيـــث حرصت الحكومة 
الموقرة علـــى توفير حق الســـكن للمرأة 
الـــذي يعـــد من أهـــم الحقوق التـــي كفله 
لها دســـتور المملكة تدعيًما الســـتقرارها 
األســـري، وبما يكفل حقوقها في العيش 
الكريـــم واآلمـــن، األمـــر الذي أســـهم في 
شـــمول المـــرأة ضمن الفئات المســـتحقة 

للخدمات اإلسكانية.
فيمـــا قالـــت النائبـــة فاطمـــة القطـــري إن 
الطفرة العمرانية التي شـــهدتها البحرين 

طـــوال العقود الماضية والتوســـع الكمي 
والنوعـــي في الخدمات اإلســـكانية التي 
تطرحها وزارة اإلســـكان لـــم تكن بمعزل 
عـــن الحديث عـــن الدور األبـــرز لصاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء ورؤيته 
الثاقبـــة التي عـــززت من مكانـــة المملكة 
كواحـــدة مـــن بيـــن أبـــرز دول المنطقـــة 
المتقدمة على صعيد مؤشـــرات التنمية 

الشاملة.
المواطنيـــن  تمتـــع  ضمـــان  أن  وأكـــدت 
بالحيـــاة الكريمة كانـــت وال تزال تتصدر 
اهتمامـــات ســـموه، فهمـــوم المواطنيـــن 
وقضاياهم هي محور اهتماماته، وهو ال 
يهـــدأ له بـــال دون أن يحقـــق للمواطنين 
عـــن  رضاهـــم  ويتلمـــس  تطلعاتهـــم 
الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الحكومـــة لهم، 
وأشـــارت إلى أن اهتمام ســـموه الخاص 
مـــدى  مـــن  ينطلـــق  اإلســـكاني،  بالملـــف 
إحاطتـــه بحجـــم التحديـــات المرتبطـــة 
مهـــارات  تتطلـــب  والتـــي  الملـــف،  بهـــذا 
اســـتثنائية للتعامل معها، لوضع الخطط 
الراميـــة الســـتدامة  السياســـات  ورســـم 
هـــذه الخدمة، وضمـــان اســـتفادة جميع 
المواطنيـــن واألجيـــال القادمـــة منها في 

الوقت المناسب وبالشكل المناسب.
وأوضحـــت أن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس الـــوزراء لـــه بصماتـــه الواضحـــة 
والخدمـــات  المشـــروعات  جميـــع  علـــى 
بهـــا  وتشـــهد  اإلســـكانية،  والسياســـات 
العديـــد مـــن جلســـات مجلـــس الـــوزراء، 
وتوجيهات ســـموه التي تأتي مستجيبة 
لمطالب المواطنين عبر اللقاءات العامة 
والخاصـــة، والزيـــارات المناطقيـــة التـــي 
دأب عليها سموه، ونوهت إلى أن جهود 
ســـموه في إدارة هذا الملف محل تقدير 

واستحسان.
وفـــى نفس الســـياق، أكد عضـــو مجلس 
الشـــورى بســـام البنمحمـــد أن الحكومـــة 
قدمت نموذجا فريدا للنهضة اإلسكانية، 
ونجحت في تحقيق الكثير من أهدافها 

يؤكـــد  مـــا  الماضيـــة  الســـنوات  خـــالل 
كفاءة الخطـــط وآليات التطبيق المتبعة 
فـــي التعامـــل مـــع المتطلبات اإلســـكانية 
للمواطنين، وملف اإلسكان حقق إنجاًزا 

ا بشهادة الجميع. مشرًفا وواقعيًّ
وأضاف أن الملف اإلسكاني يشهد مزيدا 
من التحوالت اإليجابية على المستويات 
كافـــة؛ ســـواء فـــي أدائـــه أو خططـــه أو 
برامجه أو خدماته المتنوعة للمواطنين 
صاحـــب  ودعـــم  رعايـــة  بفضـــل  وذلـــك 
الجاللة عاهل البالد وتوجيهات صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء، وأكد أن 
الحكومـــة التزمت بمـــا قطعته من وعود 
من خالل برامجها واستطاعت النهوض 
المســـتويات  أعلـــى  إلـــى  القطـــاع  بهـــذا 
تلبيـــة لمطالـــب المواطنين فـــي مختلف 

المناطق.
الدوســـري  بـــدر  النائـــب  أشـــاد  فيمـــا 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بتوجيهـــات 
رئيـــس الوزراء لـــوزارة اإلســـكان بزيادة 
وتيـــرة المشـــروعات اإلســـكانية وتلبيـــة 
الطلبـــات القديمـــة منهـــا، وأشـــار إلى أن 
تلك التوجيهات تعكس حرص الحكومة 
المواطنيـــن  احتياجـــات  تلّمـــس  علـــى 
الطلبـــات  تلبيـــة  وســـرعة  ومتطلباتهـــم 
المناســـبة  الوســـائل  بشـــّتى  اإلســـكانية 

وخصوًصا الطلبات القديمة.
وقـــال إن تلـــك التوجيهـــات تعتبر حافًزا 
لوزارة اإلســـكان لبذل مزيـــد من الجهود 
مـــن أجـــل االنتهاء من الطلبـــات القديمة 
وخصوصا طلبات التســـعينات إلى العام 
2002 والتي أمر سمو رئيس الوزراء في 
وقت ســـابق باالنتهـــاء منها، وهـــو األمر 
الـــذي انتهت وزارة اإلســـكان مـــن إعداد 
كامل مخططاتـــه والبنية التحتية في 4 
مدن إسكانية جديدة ونطالب باإلسراع 
في توزيعهـــا وفق معيـــار األقدمية لكي 
تتحقـــق العدالـــة االجتماعيـــة ويتحقـــق 
للمواطـــن االســـتقرار النفســـي واألســـري 

فيه.
مـــن جانبـــه، أشـــاد  نائـــب رئيـــس اللجنة 
النعيمـــي  علـــي  النائـــب  التشـــريعية 
بتوجيهـــات صاحب الجاللة عاهل البالد 
صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة  وبجهـــود 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء ومتابعة 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الوزراء في تنفيذ المشـــروعات 
اإلســـكانية، وقال إن تلك الجهود شكلت 
إضافة بارزة في المشـــروعات والبرامج 
االلتزامـــات  توفيـــر  إلـــى  تهـــدف  التـــي 
اإلســـكانية المالئمـــة لكثيـــر من شـــرائح 

المجتمع.
وأكد أن الحكومة ال تألو جهًدا في توفير 
الخدمات المتكاملة للمواطنين، وتسعى 
كونهـــم  ورغباتهـــم  تطلعاتهـــم  لتحقيـــق 
الحكومـــة،  وخطـــط  رؤى  فـــي  أولويـــة 
وتجســـد ذلك فى تنفيذ المراحل األولى 
الجديـــدة  البحريـــن  مـــدن  بمشـــروعات 
وهي مدن ســـلمان وخليفة وشرق الحد 
وضاحيـــة الرملـــي، باإلضافة إلـــى تنفيذ 
المجمعـــات  مشـــروعات  مـــن  العشـــرات 
الســـكنية في مختلـــف محافظات وقرى 
المملكة فضاًل عن تلبية أكثر من 47 ألف 

طلب إسكاني.
ونوه النعيمي، إلى أن السلطة التشريعية 
توافقـــت مـــع الســـلطة التنفيذيـــة علـــى 
إنشـــاء 25 ألف وحدة سكنية جديدة تم 
إقرارها في برنامج عمل الحكومة 2019 
- 2022، سوف تسهم أيًضا في استكمال 
الطفرة اإلســـكانية التي تشهدها المملكة 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة، واســـتمراًرا 
للمكتســـبات اإلسكانية التي تحققت في 

العهد الزاهر لعاهل البالد.
وقـــال عضـــو مجلـــس النـــواب إبراهيـــم 
النفيعي إن اســـتمرار الحكومة في ضخ 
بناء المشـــروعات اإلســـكانية والعمرانية 
والمتطـــورة في ســـائر مناطـــق البحرين 
آخرها إعالن الوزير المختص قبل شهور 
عدة عن التوجه ببناء ثمانية مشروعات 
إســـكانية جديدة يؤكد العزيمة الصادقة 
للقيادة الرشـــيدة وللحكومـــة في تقدير 
المواطـــن البحرينـــي وتوفير ســـبل رغد 

العيش الكريم له.
وأوضـــح أن التوجيهـــات المســـتمرة من 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في 
إنفاذ المشـــروعات السكنية في األوقات 
المحددة ســـلًفا، واالهتمام المســـتمر من 
ســـموه للوقـــوف علـــى عمليـــات اإلنجاز 
بتوزيـــع  التوجيـــه  وآخرهـــا  والتوزيـــع 
عـــادل  بشـــكل  اإلســـكانية  الوحـــدات 
وحســـب أقدمية الطلب، يعكس الحكمة 

واالهتمام بالمواطن.
فـــي  الجديـــدة  المشـــروعات  أن  ورأى 
كال مـــن قاللـــي ووادي الســـيل والبحيـــر 
وجنوســـان وهورة ســـند وغيرهـــا، توفر 
المزيد من االطمئنان لألســـرة البحرينية 
وتســـاعد علـــى تقليـــص مـــدة االنتظـــار 
وتخفـــف مـــن حجـــم األعبـــاء علـــى رب 

األسرة.
مـــن جانبـــه، قـــال عضـــو مجلـــس بلـــدي 
حجـــم  إن  الظاعـــن  محمـــد  الشـــمالية 
الحكومـــة  حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الوزراء في الخدمات اإلســـكانية مصدر 
األوســـاط  جميـــع  مـــن  وتقديـــر  فخـــر 
لبرامـــج  ســـموه  دعـــم  وأن  الشـــعبية 
اإلســـكان واالهتمام والمتابعة المباشـــرة 
المالئـــم  الســـكن  توفيـــر  فـــي  أســـهمت 
والبرامـــج المميزة والخيـــارات المتنوعة 

التي تلبي احتياجات المواطنين.
يحظـــى  اإلســـكان  ملـــف  أن  وأضـــاف 
الســـمو  صاحـــب  مـــن  كبيـــر  باهتمـــام 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء؛ لما لـــه من دور 
فـــي تحقيـــق االســـتقرار األســـري، وذلك 
مـــن خـــالل توفيـــر احتياجـــات األهالي، 
وأشـــاد بالجهود الكبيرة والمتسارعة من 
الحكومة لتوفير ســـكن الئقة للمواطنين 
والتـــي تعمل علـــى تعزيزهـــا اإلجراءات 

والخطوات الحكومية المستمرة.
فيما أثنى العضو البلدي محمد الدوسري 
علـــى توجيهـــات صاحب الســـمو الملكي 
بالملـــف  يتعلـــق  فيمـــا  الـــوزراء  رئيـــس 
اإلســـكاني، مشيًرا إلى أن سموه حريص 
المواطنيـــن،  احتياجـــات  تلبيـــة  علـــى 
وأضاف أن توجيهات ســـموه تســـهم في 
تحقيـــق االســـتقرار للمواطنيـــن، وترفـــع 
عن كواهلهم األعباء في توفير المســـكن 
المالئـــم، مـــا يدخل على قلوبهـــم البهجة 
والســـعادة، ويمكنهـــم مـــن المضـــي قدًما 

في عملية بناء الوطن وتقدمه.
البلـــدي  العضـــو  توجـــه  ناحيتـــه،  مـــن 
عبدالعزيز الكعبي، بالشـــكر والتقدير إلى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الوزراء 
والحكومة على النجاحـــات واإلنجازات 
التي تحققت في مشـــروعات اإلســـكان، 
وأكد أن ســـموه صاحب األيادي البيضاء 
ال يتوانـــى عـــن تقديـــم الدعـــم لـــكل مـــا 
مـــن شـــأنه االرتقـــاء بحيـــاة المواطنين، 
تعمـــل  اإلســـكان  وزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
علـــى تنفيـــذ أوامـــر وتوجيهـــات ســـموه 
الراميـــة إلـــى تطويـــر منظومـــة إســـكان 
عصريـــة مســـتدامة تســـهم فـــي توفيـــر 
الســـكن المناســـب للمواطنيـــن بما يخدم 
أهـــداف وخطـــط المملكـــة نحـــو التنمية 

واالستدامة في مختلف القطاعات.

وأشـــاد رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة الدائمة 
لحقوق اإلنســـان بمجلس النواب النائب 
عمار البناي بدور صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء في دعم الملف اإلسكاني 
بالمملكـــة، والنجـــاح فـــي إنجـــاز العديـــد 
من المشروعات اإلســـكانية في مختلف 

محافظات البحرين.
وأضاف أن الملف اإلســـكاني شهد تقدما 
ملحوظا في ســـرعة إنجاز المشـــروعات 
فـــي الفتـــرة األخيـــرة، باعتبـــاره من أهم 
المحـــاور التـــي تتصـــدر ســـلم أولويـــات 
الحكومـــة، إذ أكدت وزارة اإلســـكان أنها 
قامت بتوفير الخدمات اإلسكانية ألكثر 
من 47 ألف أسرة في السنوات األخيرة، 

بجميع محافظات وقرى البحرين.
وأكـــد البنـــاي أن إنجـــازات ســـمو رئيـــس 
الوزراء في مجال اإلســـكان كانت محط 
أنظار العالم، إذ تســـلم ســـموه في 2006 
رف لإلنجاز المتميز في مجال  جائزة الشَّ
التنمية الحضرية واإلســـكان من برنامج 
األمم المتحدة للمســـتوطنات البشـــرية، 
تقديـــرا للجهـــود المميـــزة واالســـتثنائية 
التنميـــة  مجـــال  فـــي  بهـــا  قـــام  التـــي 
فـــي رفـــع  اإلســـكانية، والتـــي ســـاهمت 
مســـتوى معيشة المواطن، محققه بذلك 

أهداف التنمية المستدامة في المملكة.
وأشـــاد البنـــاي بالطفرة اإلســـكانية التي 
تنـــوع  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  شـــهدتها 
جميـــع  وفـــي  والخدمـــات  المشـــروعات 
المحافظات، منوها إلى أن حق المواطن 
فـــي الســـكن مـــن أبـــرز اهتمامـــات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
علـــى  شـــدد  الـــذي  خليفـــة،  آل  عيســـى 
أهميـــة ضمـــان حـــق المواطـــن باالنتفاع 
بالخدمات اإلســـكاني، لضمان االستقرار 

لألسرة البحرينية.

المنامة - بنا

البحرين تشهد طفرة إسكانية كبيرة بفضل الجهود الحكومية
اهتمامه بــصــدارة  الــمــواطــنــيــن  يــضــع  الـــــوزراء  رئــيــس  فــعــالــيــات ســيــاســيــة: ســمــو 

النفيعي: سموه حريص 
على توزيع الوحدات 

اإلسكانية بشكل عادل 

النعيمي: الحكومة ال تألو 
جهًدا في توفير الخدمات 

المتكاملة للمواطنين

القطري: بصمات سموه 
واضحة على جميع المشروعات 

والخدمات اإلسكانية

الدوسري: توجيهات 
سموه تعكس حرصه على 

تلّمس احتياجات المواطنين 

البنمحمد: الملف يشهد مزيًدا 
من التحوالت اإليجابية على 

المستويات كافة

رمزي: االرتقاء بالملف 
اإلسكاني لتحقيق 

االستقرار االجتماعي

السيسي: اهتمام 
حكومي بملف اإلسكان 
وتحقيق منجزات متنوعة

البناي: طفرة 
إسكانية شهدتها 

البحرين وتنوع 
المشروعات والخدمات

الكعبي: سموه 
صاحب األيادي 

البيضاء وال يتوانى 
عن تقديم الدعم 

الدوسري: 
توجيهات سموه 
ترفع األعباء عن 

كواهل المواطنين

الظاعن: دعم 
الحكومة أسهم في 
توفير السكن المالئم 

والبرامج المميزة

وتيرة متسارعة فى تلبية الطلبات اإلسكانية 
تحقيًقا للرؤية السامية لجاللة الملك 
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بسام البنمحمد

عمار البناي

فاطمة القطري

 عبدالعزيز الكعبي

هالة رمزي

إبراهيم النفيعي بدر الدوسري

محمد السيسي

محمد الظاعن علي النعيمي محمد الدوسري

ّأشــادت فعاليــات نيابيــة وشــورية وبلديــة بجهــود الحكومة برئاســة رئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، فــي توفيــر الخدمــات اإلســكانية وتلبيــة احتياجــات 
المواطنيــن مــن الســكن المناســب، بما يوفــر لهم الحياة الكريمة واالســتقرار االجتماعــي. وأكدوا أن 
هــذه الجهــود تنوعــت علــى مختلــف مناطق البحريــن، ملبيــًة بذلــك آالف الطلبات اإلســكانية ترجمة 

لتوجيهات سموه بتحقيق مزيد من ضمانات االستقرار االجتماعي وفقا ألعلى المعايير.
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رؤساء النقابات: حقوق العامل البحريني في تراجع والشركات تستغل “كورونا”
ــم” واإلجـــــــــازات ــ ــاي ــ ــة تـــطـــال “األوفـــــــــر ت ــ ــادح ــ تـــــجـــــاوزات ف

تجـــاوزات  وجـــود  نقابيـــون  أكـــد 
فادحـــة فـــي حقـــوق القطـــاع العمالـــي، 
تعويـــض  نيـــل  فـــي  األحقيـــة  تطـــول 
الـــدوام الجزئـــي، واإلجازات الســـنوية 
المائتيـــن ســـاعة،  والمرضيـــة تخطـــت 
واالتجاه لتسكين األجانب في وظائف 
بظـــل وجـــود كفـــاءات وطنيـــة تربـــض 

على قوائم التعطل واالنتظار.
جـــاء ذلك على هامش اللقـــاء المفتوح 
الـــذي نظمـــه مجلـــس النائـــب إبراهيـــم 
النفيعـــي أخيـــرًا مـــع عـــدد من رؤســـاء 
النقابـــات العماليـــة وبمشـــاركة عدد من 

النواب.
وقـــال رئيـــس النقابـــة العمالية لشـــركة 
ألبا يونس آل مبـــارك بأن إقدام ممثلي 
التحـــاور  توقيـــف  علـــى  الشـــركات 
الجماعـــي عطـــل العمل النقابـــي وأضر 
به، مضيفًا “إذا كانت هنالك اجتماعات 
فهـــي ال تتخطى كونها لقـــاءات وليس 

اجتماعات تفاوضية”.
ولفـــت المبـــارك إلى أن مســـتوى رضى 
العمـــال متضائل هذه األيـــام، خصوصًا 
ســـعى  التـــي  الكبـــرى  الشـــركات  فـــي 
الجميع للعمل بها بالســـابق، وكانت تعد 
استبيانات لتحديد الرضى بين العمال 

وهو أمر غير موجود حاليا.
وزاد “نســـبة البحرنة ال ترتقي لمستوى 
الطمـــوح، كمـــا أن الكثيـــر منهـــا يقـــدم 
عروضـــا للتقاعـــد وفـــي المقابـــل تقوم 
كانـــت  بوظائـــف  األجانـــب  بتســـكين 
للبحرينييـــن، فهنالـــك إحـــال لألجانب 
تضخـــم  ظـــل  وفـــي  عكســـي،  بشـــكل 

مدخولها وأرباحها”.
للعمـــال  األكبـــر  “التحـــدي  وأضـــاف 
اليـــوم فـــي ظـــل جائحـــة “كورونـــا” هو 
حفظ المكتســـبات الوطنيـــة والحقوق 
األساســـية للعمـــال والمنصـــوص عليها 
في قانـــون العمـــل والتي باتـــت بخطر 
كــــ )األوفر تايم(، واإلجـــازات المرضية، 
باألخـــص للشـــركات المنضويـــة تحـــت 

ممتلكات”.
وتابـــع المبـــارك “مـــن األمثلـــة تناقـــص 
اإلجازات السنوية لبعض العمال، لخطأ 

إداري حـــدث قبل عشـــر ســـنوات، ذات 
األمر بالنسبة لإلجازات المرضية حيث 
تعتـــرض بعض الشـــركات على إجازات 
حكوميـــة  مستشـــفيات  مـــن  صـــادرة 
عمرهـــا تخطى العامين أو أكثر، وحتى 
لو ذهب للجان الطبية كيف لها أن تقف 

على األمر؟
وقـــال “تعـــرض العديـــد مـــن الشـــركات 
علـــى العامـــل حقـــه فـــي )األوفـــر تايم( 
تحذفهـــا  ثـــم  )بالســـاعات(  بالتعويـــض 
الحقـــا، وهنالك حاالت لمـــن عمل ألكثر 
مـــن مئتـــي ســـاعة عمـــل إضافيـــة، ثـــم 

خسرها فيما بعد”.
قبـــل  مـــن  محـــاوالت  “هنالـــك  وأردف 
بعض الشركات إلضعاف دور النقابات، 
االســـتقطاعات  أوقـــف  مـــن  وهنالـــك 
الخاصة بتمويل النقابات للضغط عليها 

والحد من دورها”.
مـــن جهتها، قالت ســـعاد محمـــد مبارك 
وهي رئيســـة نقابـــة الفندقة”، إن قطاع 
الفنادق والســـياحة من أكثر القطاعات 
التـــي تأثـــرت بســـبب جائحـــة كورونـــا، 
وربمـــا لـــم يتأثـــر العمـــال البحرينييـــن 
بشـــكل مباشر بذلك، لكن بعض الفنادق 
بـــدأ أخيـــرا بعـــدم تجديد عقـــود بعض 

بشـــكل  يعملـــون  الذيـــن  البحرينييـــن 
مؤقـــت، ولقد حاولنـــا تجديد العقد لهم 
خال فترة الدعم “الثاثة شهور” ولكن 
إدارات الفنـــادق هـــذه أبـــدت تخوفهـــا، 

لضبابية مستقبل هذا القطاع”.
وأضافـــت “بعـــض العمـــال يعانـــون من 
عدم تحصيل رواتبهم، بسبب أن ماك 
هـــذه الفنادق هم أجانب، ومنهم من لم 
يســـتلم راتبه منذ شهر مارس الماضي، 
ناهيك عن عدم معرفة العمال لمستقبل 

استمرارية الوظيفة من عدمها”.
وتابعـــت مبـــارك “واجهتنـــا عقبـــة عدم 
وزارة  مـــن  الواضحـــة  الرؤيـــة  وجـــود 
العمـــل والتنمية االجتماعيـــة لمواجهة 
مثـــل هـــذه الحـــاالت، وضمـــان حقـــوق 
أطـــراف  مـــع  التنســـيق  عبـــر  العمـــال، 
العمـــال،  حقـــوق  لضمـــان  اإلنتـــاج، 
مـــع  الحقيقيـــة  اإلشـــكالية  وســـتكون 
بدايـــة شـــهر يوليـــو أي مـــع توقف دعم 

الثاثة شهور”.
وتابعـــت “عند فتح صاحـــب العمل ألي 
اســـتثمار، يجـــب أن يكـــون هنالك مبلغ 
طـــوارئ لمثل هـــذه الحـــاالت الفجائية 
والطارئة، هذه خطوة مطلوبة وضامنة 

لحقوق العمال البحرينيين”.

بـــدوره، قـــال رئيس نقابة عمال أســـري 
يوســـف المقهـــوي إن “هنالـــك شـــركات 
كانت تنوي قبل حدوث جائحة كورونا 
تقليـــل العمالـــة الوطنيـــة بدون ســـبب، 
واليـــوم لديهـــا المبـــرر القـــوي لتســـريح 
مـــن  البـــد  وعليـــه  البحرينـــي،  العامـــل 
وجـــود من تكون لديه الصفة القانونية 
بحمايـــة العامـــل مـــن الفصـــل، في ظل 
والذيـــن  العاطليـــن  مـــن  كثيـــر  وجـــود 
ليست لديهم بارقة أمل بالحصول على 

الوظيفة”.
وأكمل المقهـــوي “وزارة العمل بأضعف 
حاالتهـــا، وذلك لغيـــاب األداة القانونية 
لهـــا في إلـــزام الشـــركات والمؤسســـات 
بعـــدم فصـــل البحريني وتســـريحه من 

وظيفته”.
إلى ذلك، قال يحيى المخرق من نقابة 
التأمين بأن هنالك شـــركة تأمين قامت 
الثاثاء الماضي بفصل خمســـة ثمانين 
موظفا منهم خمســـة وثاثين بحرينيا، 
وفـــي ظل علم وزارة العمل بما يحدث، 
حيـــث قامـــت هـــذه الشـــركة وغيرهـــا 
بالســـير باإلجـــراءات المتبعـــة بالوزارة 
إلنفـــاذ عمليـــة الفصـــل، دون إخطارنـــا 
كنقابة تمثل العامـــل البحريني، ناهيك 
عـــن أن هنالـــك بحرينيين ســـرحوا في 
نفـــس  يشـــغلون  أجانـــب  وجـــود  ظـــل 

الوظائف.
وزاد “الشـــركة رأس مالهـــا 250 مليون 
دينـــار، وأرباحهـــا فلكيـــة وخيالية ولها 
أعمال على مســـتوى العالـــم، لكنها غير 
قـــادرة - بالمقابـــل - علـــى دفـــع رواتب 
البحرينيين، ولقد تناهى لمســـامعنا بأن 
رأس مالهـــا خـــارج البحريـــن دون علـــم 

الجهات المختصة”.
وأنهـــى بالقـــول “قانـــون العمـــل ال يتـــم 
تطبيقـــه بكثيـــر مـــن المجـــاالت، وإنمـــا 
ينظر إليها بشـــكل استرشـــادي، المكان 
الوحيـــد الذي يطبـــق به هـــو المحكمة، 
وعليه فابد مـــن الخروج بحملة قوية 
ضد هذه الشـــركة حتى يكون درسا لها 
ولغيرها بأن العامل البحريني وحقوقه 

خط أحمر”.

جانب من اللقاء

المنامة - بنا

لبلديـــة  العـــام  المديـــر  أعلنـــت 
المنطقة الشـــمالية لميـــاء الفضالة 
عـــن إطاق مبـــادرة “يـــوم العميل 
لتعزيـــز  الراميـــة  االفتراضـــي” 
التواصـــل بيـــن البلديـــة والجمهور 
عبر تقنيـــة االتصـــال المرئي نظرا 
للظروف الراهنـــة في ظل جائحة 

كورونا. 
وأوضحـــت أن يـــوم العميل يتيح 
اللقـــاء  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
المباشـــر مـــع المديـــر العـــام لبلدية 
المنطقة الشمالية بحضور رؤساء 
األقســـام في البلدية، والتعبير عن 
آرائهـــم وماحظاتهـــم عمـــا يتعلق 
بالخدمـــات المقدمـــة، إضافـــة إلى 
مقترحاتهـــم ومبادراتهم لارتقاء 
إلـــى  بجـــودة العمـــل، واالســـتماع 
أعلـــى  إلـــى  للوصـــول  شـــكاواهم، 
مســـتوى رضـــا للعمـــاء وتطويـــر 
وتحســـين الخدمـــات، كمـــا يهدف 
إلـــى التعـــرف علـــى احتياجاتهـــم 

وتوقعاتهم. 
وأكدت أنه تم تحديد يوم األربعاء 
من كل أســـبوع ابتداًء من الساعة 

10 صباحـــا إلى الســـاعة 12 ظهرا، 
وخصصـــت البلدية رقم واتســـاب 
17985020 لحجز المواعيد خال 

أوقات الدوام الرسمي.
تأتـــي  المبـــادرة  أن  وأوضحـــت   
األشـــغال  وزارة  لرؤيـــة  تحقيقـــا 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي الراميـــة إلى االســـتثمار 
فـــي المواطنيـــن مـــن خـــال فتح 
قنـــوات التواصـــل المختلفة معهم 
في مختلف الظروف بما يعزز من 
مســـتويات رضاهم عـــن الخدمات 

البلدية.

بلدية الشمالية تدشن “يوم العميل االفتراضي”

المنامة - وزارة الداخلية

أكد محافظ الشمالية علي العصفور 
والتعـــاون  التكافـــل  مبـــادئ  أن 
االجتماعي لمشـــروع بيوت الخيري 
تســـهم في تعزيز الروابـــط واللحمة 
أجـــل  مـــن  والمجتمعيـــة؛  الوطنيـــة 
لألســـر  المعيشـــية  البيئـــة  تحســـين 
المحتاجة والمتعففة، وتحقيق مبدأ 
الشـــراكة المجتمعية مـــع الجمعيات 

الخيرية والقطاع الخاص.
جـــاء ذلـــك أثنـــاء تفقـــد المحافـــظ 
لبيت أبوصيبع أحد مشـــاريع بيوت 
الخيـــري، بحضـــور عضـــو المجلـــس 
رئيـــس  األهالـــي  ممثـــل  التنســـيقي 
مجموعـــة الضاحيـــة أحمد يوســـف 
والبحـــوث  الخدمـــات  ورئيـــس 
التنميـــة  ورئيـــس  عبـــدهللا  شـــريف 

االستثمارية عصام الخياط.
المحافظـــة  أن  المحافـــظ  وأضـــاف 

الشمالية وعبر المشروع تهدف إلى 
فتح آفاق أوســـع لمزيد من التعاون 
ومؤسســـات  الخـــاص  القطـــاع  مـــع 
المجتمـــع المدنـــي لتنفيـــذ مثل هذه 
واالجتماعيـــة،  الخيريـــة  المشـــاريع 
معربا عن شكره وتقديره إلسهامات 
هـــم:  أبوصيبـــع،  لبيـــت  الداعميـــن 
ســـيدة األعمال فريال ناس، وعضو 
المجلس التنســـيقي ممثـــل األهالي 
رئيـــس مجموعـــة الضاحيـــة أحمـــد 
يوســـف ورئيـــس مجموعـــة الرضـــا 

اسماعيل لطف هللا.
الشـــمالية  المحافظـــة  أن  يذكـــر 
وبالتعـــاون مع الداعميـــن من رجال 
ومؤسســـات  األعمـــال  وســـيدات 
ضمـــن  أنجـــزت  المدنـــي  المجتمـــع 
المشـــروع ما يزيد عـــن 20 بيتا في 

مختلف مدن وقرى المحافظة.

العصفور: التكافل بـ “بيوت الخيري” يعزز اللحمة

الجالهمة: الترخيص ألول مصنع لألدوية في البحرين بكوادر وطنية
المقبل ســبــتــمــبــر  اإلنـــتـــاج  وبــــدء  ــار  ــنـ ديـ ــن  ــي ــاي م  5 بــكــلــفــة 

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أعلنـــت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحيـــة “نهـــرا” مريـــم الجاهمـــة عـــن 
منـــح أول ترخيـــص معتمـــد مـــن الهيئة 
لمصنع ســـعودي “بحريـــن فارما” إلنتاج 
المستحضرات الصيدلية من المكمات 
على شـــكل شراب أو كبسوالت رخوية، 
بالبحريـــن والمنطقـــة وبرأســـمال مـــال 
يبلـــغ 5 ماييـــن دينار ويقع فـــي مدينة 
الحـــد بالمحرق ويبـــدأ إنتاجه ســـبتمبر 

المقبل.
ذلـــك، خـــال تســـليم الجاهمـــة  جـــاء 
شـــهادة الترخيـــص المعتمـــدة للرئيـــس 
فارمـــا  البحريـــن  لمصنعـــي  التنفيـــذي 
وجلف بايوتك رياض العشـــبان، والتي 
تعد أول شـــهادة ترخيص لمصنع أدوية 
بالبحرين تصدرهـــا الهيئة، وذلك خال 
مؤتمر صحفي “أون الين” نظمته الهيئة 
الصيدلـــة  فريـــق  و  العشـــبان  بحضـــور 
العبـــاس،  رؤيـــا  الصيدالنيـــة  برئاســـة 

وحضرته الباد صباح أمس األحد.
منصـــة  وضـــع  أن  الجاهمـــة،  وأكـــدت 
إلكترونية خاصة بالمســـتثمرين لتوفير 
كافة الدعم لشرح آلية فتح المؤسسات 
الصحية ونوعية االستثمارات المطلوبة 
وكذلـــك متابعة االســـتثمارات وتيســـير 
إجراءاتهـــا كان لـــه األثر األكبر في دعم 
االســـتثمارات للبحرين، مشيرة، إلى أّن 
الهيئة وبتوجيهات مستمرة من القيادة 
الرشـــيدة والحكومة تقـــدم كافة أوجه 
الدعـــم والتســـهيات للمســـتثمرين في 

مجال القطاع الصحي.
ورحبـــت الجاهمـــة بالعشـــبان، مؤكدة 
أن هـــذا المصنع والـــذي يعد أول مصنع 
إنتـــاج  “بخطـــي  واألدويـــة  للمكمـــات 
للتصنيع للداخل والخارج، والذي سيبدأ 
باإلنتاج خال شهر سيتمر القادم، يضع 
خطـــة طموحة ليكـــون مصنعـــا متميزا 
في مجـــال إنتـــاج المكمـــات واألدوية 
والمنطقـــة  الخليـــج  و  البحريـــن  فـــي 
والخـــارج ومنهـــا أوربـــا واألمريكيتين، 

ومن خـــال معاييـــر الجـــودة والكفاءة 
المطلوبـــة، والتي سيشـــارك فـــي دعمها 
الكفـــاءات البحرينيـــة المتخصصـــة من 
الفريـــق الصيدالني بالهيئـــة، مؤكدة أن 
الهيئة ترحب بافتتاح هذين المصنعين 
فـــي البحرين، حيـــث سيشـــكان قيمة 
مضافـــة لقطـــاع األدوية فـــي البحرين، 
منوهـــة، بـــأّن الهيئة اســـتقبلت أكثر من 
مـــن  مســـتثمرين  مـــن  استفســـار   400
داخل وخارج البحرين، مشـــيرة إلى أّن 
فريق الهيئة يـــدرس في الوقت الراهن 
مع المســـتثمرين تلك المشـــاريع ومدى 
الصـــادرة  االشـــتراطات  مـــع  موائمتهـــا 
الجـــودة  باشـــتراطات  لاســـتيفاء 

والسامة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
لمصنعي البحرين فارما وجلف بايوتك 
ريـــاض العشـــبان، مـــن المقـــرر أن ينتج 
مصنـــع البحريـــن فارمـــا، وهو اســـتثمار 
سعودي، المستحضرات الصيدلية على 
شـــكل شراب أو كبسوالت رخوية، فيما 
ســـينتج مصنـــع جلف بايوتـــك، األدوية 
التي تعطى عن طريـــق الحقن وتغطي 
لحـــاالت  الضروريـــة  األدويـــة  جميـــع 
الطوارئ، معربا،،عن جل شكره وتقديره 
لدعمهـــا  وللهيئـــة  البحريـــن  لحكومـــة 
الامحـــدود إلقامـــة المصنـــع، مؤكدا أن 
الهيئـــة كانـــت تواكـــب خطوات إنشـــاء 
المصنـــع وانطاقـــه خطـــوة بخطوة من 
خـــال كل التســـهيات الازمـــة للمضي 

بالمشـــروع قدمـــا، مســـخرة اإلمكانيات 
لتذليـــل العقبات التـــي كانت تقف عائقا 
أمـــام انطاقـــه وحتـــى حصولنـــا علـــى 
تحقيقنـــا  بعـــد  المطلـــوب  الترخيـــص 
مقدمـــا  المطلوبـــة،  االشـــتراطات  لـــكل 
جـــل شـــكره وتقديـــره لرئيـــس الهيئـــة 
لهـــذا الدعـــم والمســـاندة التـــي تصـــب 
بصالح جـــذب االســـتثمارات الصناعية 
الدوائيـــة ذات الجـــودة العاليـــة، والتي 
المطلوبـــة  العالميـــة  المعاييـــر  تطابـــق 
لـــدى المنظمـــات األميركيـــة واألوربيـــة 
المتخصصـــة في االســـتثمارات الطبية 
المرحلـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا  والدوائيـــة، 
األولـــى لإلنتاج هي تغطيـــة احتياجات 
الســـوق المحلي ثـــم الخليجـــي لننطلق 
بعدهـــا للســـوق العالمـــي، موضحـــا، أن 
 40 مـــن  لديهـــا  العربـــي  الخليـــج  دول 
إلـــى 50 مصنـــع أدوية، ولكننـــا أردنا أن 
نكـــون متخصصين بالمكمات الدوائية 
والفيتامينات و”الشـــرابات” من األدوية 

ونحقق تميزا فيها بالمنطقة.
وفـــي رده على أســـئلة الصحفيين، بين 
أن  “البـــاد”  علـــى  رده  فـــي  العشـــمان، 
الطاقة اإلنتاجية للمصنع ســـتكون 600 
مليون كبســـولة ســـنويا للمكمات، و20 
مليـــون عبـــوة زجاجية من “الشـــرابات” 
الدوائيـــة المختلفة، مؤكـــدا أن المصنع 
ســـيقوم بالزيـــادة التدريجيـــة إلنتاجه، 
منوهـــا أن المصنـــع لديـــه اتفاقيـــات مع 
شـــركات أمريكية للتصديـــر إلى أميركا 

وحسب االشتراطات المطلوبة، مشيرا 
إلـــى أنـــه ال توجد اتفاقيـــات مع مصانع 
سعودية لحد اآلن، ولكن هناك اتفاقات 
بالســـعودية،  محليـــا  الـــدواء  لتوزيـــع 
موضحا أن تكلفة إنشـــاء المصنع هي 5 

مايين دينار.
وعمـــا إذا كان المصنـــع ســـينتج أدويـــة 
المصنـــع  إن  قـــال،  كورونـــا،  لفيـــروس 
المناعـــة  مـــن  تعـــزز  أدويـــة  ســـينتج 
الشخصية والوقاية لدى أفراد المجتمع 
كالمكمات الغذائية والفيتامينات مثل 
فيتاميـــن “ســـي”، وهـــي أدويـــة تحارب 
مهمـــة  احتياجـــات  وتمثـــل  األمـــراض، 
وضروريـــة لإلفراد حاليـــا، مؤكدا، نحن 
نؤمـــن بـــأن الوقايـــة خيـــر مـــن العـــاج، 
خصوصـــا وأن كل الناس تتجه لشـــراء 
مـــن  المســـتوردة  الغذائيـــة  المكمـــات 

الخارج.
فـــي  العامليـــن  عـــدد  أن  إلـــى  ولفـــت 
المرحلـــة األولى مـــن اإلنتاج هو من 20 
إلـــى 40 موظفا بعـــد الترخيص ويرتفع 
إلـــى 80 عندما تبـــدأ الطاقـــة اإلنتاجية 
للمصنع بالعمل، مشددا على أن المصنع 
سيعتمد في التوظيف على المواطنين 
البحرينيين مـــن الكفاءات المتخصصة 
فـــي هـــذا الجانـــب مـــن كليـــة الصيدلـــة 
والعلـــوم الصحيـــة، مبينـــا، أن الكـــوادر 
البحرينيـــة ســـيبدأ تدريبهـــا مـــع الكادر 
الحالي للمصنع مبينـــا، أن المصنع الذي 
يقع بالحد، يمتد على مســـاحة 10 آالف 
متـــر ومـــن طابقيـــن، األرضـــي لإلنتاج، 
والجـــودة  الرقابـــة  إلدارة  والثانـــي 

واإلدارة.
وعـــن المصنع الثاني، قال “من المتوقع 
أن يبدأ العمـــل فيه في الربع األول من 
2021، وســـيكون األول مـــن نوعـــه في 
الشـــرق األوســـط فـــي إنتـــاج األدويـــة 
التـــي تعطـــى عن طريـــق الحقـــن ومن 
إنتـــاج شـــركة )بـــوش العالميـــة(، التـــي 
تضمـــن العمـــل التقنـــي للمصنـــع كامـــا 
دون أي تدخـــل بشـــري فـــي أي مرحلة 

من اإلنتاج”.

أثناء المؤتمر
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موظف البدالة الكسول
Û  تلكــؤ مــن  والمراجعيــن  المواطنيــن  مــن  الكثيــر  يشــكو 

موظفــي البدالــة فــي بعــض الــوزارات والجهــات الحكومية 
والمستشــفيات والمراكــز الصحيــة، بالــرد علــى المكالمــات 

الهاتفية وفي اإلجابة عن استفساراتهم.
Û  هــذا األمــر القديــم والمســتمر، والمتزايــد بشــكل الفــت مــع

تفشــي جائحــة “كورونــا”، يعكــس عــدم النزاهــة فــي أداء 
الوظيفة، ويعكس أيضا غياب الرقابة اإلدارية، التي مكنت 
هــذا الموظــف االنتهــازي وذاك، مــن أن يحــول وظيفته إلى 

ساحة للمرح، وتغيير الجو، والراحة واالستجمام.
Û  من المعيب على موظف البدالة الحكومي، أن يســتلم راتبا

مــن الدولــة، ال يؤدي فــي مقابله الواجب المدرج في وصفه 
الوظيفــي، الــذي ال يتخطــى رفــع الســماعة والحديــث مــع 
الطــرف اآلخــر وإغاقهــا مــرة أخرى، خصوصا فــي الجهات 
الخدميــة التــي ال يتصــل لهــا المراجــع إال مضطــرا ولحاجة، 
علــى رأســها المستشــفيات والمراكز الصحيــة التي يمثل رد 

موظف البدالة بها استحالة حقيقية.
Û  حديــث النــاس المســتمر فــي أثيــر اإلذاعة وصفحــات بريد

القراء عن هذا األمر الكل يعرفه ويعيه جيدا، والســبب في 
إهمالــه وعــدم االلتفــات إليــه هــو الذي حول بعــض الجهات 
الحكوميــة إلــى جهات موصدة األبواب أمام الناس؛ بســبب 

موظف مزاجي وكسول.
Û  هــذا اإلهمــال، يتطلــب الوقفــة الحاســمة مــن قبــل إدارات

المــوارد البشــرية، بوضــع رقابــة دقيقــة علــى عمــل موظــف 
البدالــة بهــا؛ ألن إهمالــه بــأداء واجبه به إســاءة للجهة التي 
يمثلها، وضرر فادح على الناس، وإجهاد لهم بقطع المسافات 

الطويلة، التي يمكن اختصارها بالرد على المكالمة فقط.
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رفض 5 استئنافات إلرهابيين تابعين لـ “تيار الوفاء” و “14 فبراير”
محكومـــون بالســـجن 5 و10 ســـنوات وغرامـــات 100 ألـــف دينـــار

أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولى إدانــة 5 من أصل 6 
متهميــن باالنضمــام إلــى جماعتي تيــار الوفاء اإلســالمي وائتالف 14 
فبرايــر اإلرهابيتيــن، وتجنيــد عناصــر لهمــا فــي نقــل وتســلم وتســليم 
األمــوال مــن النقاط الميتة في عدد من المناطق؛ وذلك بســجن اثنين 
لمدة 10 ســنوات وبســجن 3 آخرين لمدة 5 ســنوات وأمرت بتغريم 4 
منهم فقط بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، في حين برأت محكمة أول 
درجــة المتهم الســادس )هارب( من جميع ما نســب إليــه من اتهامات، 
كمــا بــرأت المحكــوم عليهــم من عــدد من االتهامــات الموجهــة لهم من 
حيازة األســلحة والمتفجرات والتجمهر والشــغب؛ لعدم كفاية األدلة 

بهذا الشأن.

وتشـــير التفاصيـــل إلـــى أن إدارة 
المباحث الجنائية تلقت معلومات 
مـــن المصـــادر الســـرية، مضمونهـــا 
بـــإدارة  الموقوفيـــن  أحـــد  قيـــام 
أحـــد  وهـــو  والتأهيـــل،  اإلصـــاح 
الوفـــاء  لتيـــار  القياديـــة  العناصـــر 
بتجنيـــد  اإلرهابـــي،  اإلســـامي 
االحتياطـــي  بالحبـــس  موقـــوف 
فـــي الحـــوض الجـــاف، وذلـــك في 
كلفـــه  إذ   ،2017 العـــام  غضـــون 
األول بتجنيـــد عناصـــر لانضمـــام 
إلـــى جماعـــة ائتـــاف 14 فبرايـــر 
اإلرهابـــي، وأنهم بدأوا في تســـلم 
أموال من عـــدد من النقاط الميتة 
ووضعهـــا في أماكـــن أخرى، حتى 
يتســـلمها آخرون؛ بهـــدف الترتيب 

لتنفيذ عمليات إرهابية.

األول  المســـتأنف  أن  وأضافـــت 
تســـلم ونقـــل أكثـــر مـــن مـــرة عدد 
مـــن البنـــرات التـــي تســـتعمل فـــي 
المســـيرات غير المرخصـــة، وجاء 
بالتحريات أن أحد المدانين تسلم 
عبـــوة متفجرة من إحـــدى النقاط 
الميتة وكان بصدد اســـتعمالها في 

عملية إرهابية.
وجند المستأنف األول المستأنفين 
نقـــل  لعمليـــات  والرابـــع  الثالـــث 
وفـــي  الماليـــة  والمبالـــغ  البنـــرات 
المقابـــل يســـلمهم أمـــواال نظير ما 
يؤديان من أعمال، وتمكن المتهم 
الخامس من تجنيد المتهم الثاني 
وربطه بشـــخصين على األقل من 
القيادييـــن بالتنظيمـــات اإلرهابية 
“تيار الوفـــاء اإلســـامي وائتاف 

14 فبراير” عبر تطبيقات التواصل 
االجتماعـــي مثل “التيلغرام”، الذي 
بشـــأن  التكليفـــات  يتلقـــى  كان 
واســـتام  التخريبيـــة  األعمـــال 
األمـــوال لشـــراء األدوات والمواد 

والمعدات بهذا الخصوص.
اعتـــرف  التحقيـــق،  وأثنـــاء 
علـــى  كان  أنـــه  األول  المســـتأنف 
تمـــت  وأن  ســـبق  بمتهـــم  عاقـــة 
محاكمتـــه، الذي عرض عليه فكرة 
االنضمـــام إلى جماعـــة ائتاف 14 
فبرايـــر، فوافق على ذلـــك، واتفقا 
التحشـــيد  دوره  يكـــون  أن  علـــى 
للمسيرات غير المرخصة والتعدي 
علـــى رجال الشـــرطة، وأنـــه تلقى 
تكليفـــات بتســـلم مبالـــغ مالية من 
يســـتخدم  كان  إذ  ميتـــة،  نقـــاط 
تلـــك األمـــوال في شـــراء األصباغ 
والبتـــرول والبنرات الســـتخدامها 

فـــي أعمـــال الشـــغب والتخريـــب، 
مبينا أنه تســـلم األمـــوال ما يقرب 

من 3 مرات.
واعتـــرف المســـتأنف الثالـــث أنـــه 
تلقى تكليفات بتســـلم مبالغ مالية 
إلـــى  مـــن النقـــاط الميتـــة ونقلهـــا 
أخـــرى، واســـتمر فـــي ذلـــك لمـــدة 
ســـنة، وأنـــه يعلـــم بتســـلم آخريـــن 
لتلك األموال واســـتخداماتها في 
عمليـــات الشـــغب وشـــراء البنرات 
والملصقـــات والبتـــرول، موضحـــا 
 800 بيـــن  تراوحـــت  األمـــوال  أن 
قنبلـــة  نقـــل  كمـــا  دينـــار،  و8000 
وهمية موصولة بأساك كهربائية 
من مقبرة في ســـترة إلـــى منطقة 
األول  المســـتأنف  وأن  كـــرزكان، 
اتفق معه الحقـــا على صرف مبلغ 
100 دينـــار شـــهريا لصالحه مقابل 

عمله بالتنظيم.

إلغاء إدانة خليجي بقضية “جيش اإلمام” واالستئناف تعيدها ألول درجة
محاميتـــه دفعـــت بتنفيـــذه لعقوبـــة فـــي بـــاده علـــى التهـــم ذاتهـــا

ألغــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى حكمــا يقضــي 
بإدانــة شــخص خليجــي فــي القضيــة المعروفــة باســم “جيــش 
اإلمام”، والمحكوم عليه ســابقا بالســجن 15 عاما، وأمرت بإعادة 

القضية لمحكمة أول درجة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.

وكانـــت وكيلة المتهم قد دفعت 
أمـــام محكمـــة االســـتئناف أنـــه 
لم يتـــم تبليغـــه بالقضيـــة وقت 
صـــدور الحكم فـــي العام 2013، 
عامـــا،   15 بالســـجن  وعوقـــب 
مضيفـــة أن موكلهـــا حكـــم عليه 
في باده علـــى االتهامات ذاتها 
ونهائيـــا  باتـــا  حكمـــه  وأصبـــح 
قبـــل نحو ســـنة ونصف من قبل 
المحكمة العليـــا الجنائية والتي 
فـــي  التمييـــز  محكمـــة  تعـــادل 
النظام القضائي البحريني، وأنه 

نفذ الحكم الصادر بحقه.
الماثلـــة  الدعـــوى  إن  وتابعـــت: 
بـــات  حكـــم  لصـــدور  تنقضـــي 
ســـابق فيهـــا مـــن قبـــل محاكـــم 
مـــن  المســـتأنف، وطلبـــت  بـــاد 
اســـتئنافه  قبـــول  المحكمـــة 
شـــكا وفي الموضـــوع بانقضاء 
الدعوى الجنائية لسابقة الفصل 
فيها ولصدور حكم نهائي وبات 
كمـــا  للعقوبـــة،  وتنفيـــذه  فيهـــا 
طلبـــت مخاطبـــة وزارة العـــدل 
بباده للسؤال عن نهائية الحكم 

الجنائي الصادر ضد المســـتأنف 
والـــذي  الماثلـــة  الدعـــوى  فـــي 
الثانيـــة،  للمـــرة  فيهـــا  يحاكـــم 

حسبما ورد بمرافعتها.
الكبـــرى  المحكمـــة  أن  يذكـــر 
قـــد  كانـــت  الرابعـــة  الجنائيـــة 
أوال:  القضيـــة،  فـــي  قضـــت 
بالســـجن  متهميـــن   4 بمعاقبـــة 
المؤبد، ثانيا: بمعاقبة 6 متهمين 
بالســـجن  المســـتأنف-  -بينهـــم 
لمدة 15 ســـنة، ثالثـــا: ببراءة 14 
متهمـــا آخريـــن مما أســـند إليهم 
بمصـــادرة  رابعـــا:  اتهـــام،  مـــن 

المضبوطات.
وكانـــت النيابـــة العامـــة أحالـــت 
للمحاكمـــة  جميعـــا  المتهميـــن 
علـــى اعتبـــار أنهم خـــال الفترة 
مـــن فبراير 2012 وحتـــى يناير 

2013، ارتكبوا اآلتي:
مـــع  متهميـــن   7 تخابـــر  أوال: 
الحـــرس الثوري للقيـــام بأعمال 
عدائيـــة ضـــد مملكـــة البحريـــن، 
وأمدوهـــم بمعلومـــات وبيانـــات 
تتعلق بمواقع عســـكرية وأمنية 

بالمملكـــة،  حيويـــة  ومنشـــئات 
األمـــن،  ورجـــال  الســـتهداف 
التخريـــب  أعمـــال  وارتـــكاب 
االضطرابـــات  إحـــداث  بغـــرض 
والقاقل وإشـــاعة الفوضى في 
البـــاد، وقبولهـــم عطايـــا ماليـــة 
ألنفســـهم، كمـــا أسســـوا وأداروا 
باســـم  إرهابيـــة  جماعـــة  علـــى 
)جيـــش اإلمام( غرضهـــا تعطيل 
والقوانيـــن،  الدســـتور  أحـــكام 
ودربوا أعضائها على اســـتعمال 
األســـلحة وتصنيـــع واســـتخدام 

المتفجرات.
ثانيـــا: انضـــم 9 متهميـــن لهـــذه 
تدريبـــات  وتلقـــوا  الجماعـــة 
فـــي  تكليفـــات تدخـــل  ونفـــذوا 

نشاطها.

أمـــواال  متهمـــا   15 ثالثـــا: جمـــع 
وأعطوها للجماعة المذكورة.

رابعـــا: تـــدرب 8 متهميـــن علـــى 
وتصنيـــع  األســـلحة  اســـتعمال 
واســـتخدام المفرقعـــات بقصـــد 

ارتكاب جرائم إرهابية.
متهميـــن   7 اشـــترك  خامســـا: 
في تدريـــب المتهميـــن الثمانية 
المذكوريـــن أعاه، وســـاعدوهم 
واالنخـــراط  الســـفر  علـــى 
التابعـــة  التدريـــب  بمعســـكرات 
والحـــرس  اإليرانـــي  للجيـــش 

الثوري اإليراني وحزب هللا.
سادســـا: آووا 9 متهمين أعضاء 
الجماعـــة ودبـــروا لهـــم وســـائل 
التستر والتعيش أثناء وجودهم 

بالخارج لتلقي التدريب.

انكسرت السكين أثناء طعنه لجاره فلم يتمكن من قتله والسبب “بارك”
قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى بتأييــد عقوبة الســجن 7 ســنوات لشــاب شــرع بقتل 
جاره في منطقة قاللي عبر طعنه بسكين، نظرا لخالفات بينهما بسبب مواقف السيارات، وفي الدعوى 

المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكان مركز شـــرطة ســـماهيج قد 
تلقـــى باغا حول وجود شـــخص 
في أواخـــر األربعينـــات من عمره 
ملقى على األرض بمنطقة قالي، 
وتوجـــد به عدة طعنـــات وملطخ 
انتقلـــت  الفـــور  وعلـــى  بالدمـــاء، 
إلـــى  نقلـــه  وتـــم  شـــرطة  دوريـــة 
المستشـــفى، وتبين أن المستأنف 
العشـــريني هـــو مـــن قـــام بطعنـــه 
بســـكين صغيـــرة كانـــت بحوزته، 
فتوجهـــت دوريـــة شـــرطة لمنزله 
وتم القبض عليه، وتبين بفحصه 
أن فـــي يـــده إصابـــة وآثـــار دماء 
على مابســـه، فتم نقله هو اآلخر 
للمستشفى ليتلقى العاج الازم.

أن  إلـــى  المحكمـــة  وأشـــارت 
التحريـــات التي أجرتها الشـــرطة 
دلت على أن المستأنف بّيت النية 
وعقد العـــزم على ارتكاب جريمة 
القتل المتعمد قاصدا إزهاق روح 
المجني عليه، حيث تمثلت أفعاله 
فـــي أنه كان يمشـــي في الشـــارع 
الـــذي شـــهد الواقعة ذهابـــا وإيابا 
مترصـــدا المجنـــي عليـــه، وما إن 
رصـــده حتى باغتـــه بعدة طعنات 
أدت إلـــى ســـقوط المجنـــي عليـــه 
على األرض وانكسر السكين، ولم 
يتوقف المستأنف وواصل الطعن 
ولكن انكســـار النصل من السكين 

منع وقوع جريمة القتل.

فيمـــا ينكـــر المســـتأنف مـــا نســـب 
إليه من اتهامات، ويدعي أنه في 
يـــوم الواقعـــة كان متوجهـــا ألحد 
المطاعـــم لشـــراء وجبة العشـــاء، 
إال أنه تفاجـــأ بالمجني عليه الذي 
ما إن شـــاهده حتى أخرج سكينا 
وظّل يهدده بها نظرا لوجود عدة 
بينهمـــا بســـبب  خافـــات ســـابقة 

مواقف السيارات.
وأضـــاف أنـــه تمكن مـــن أخذ تلك 
الســـكين مـــن يـــد المجنـــي عليه، 
وحـــاول الدفـــاع عـــن نفســـه، لكن 
المجنـــي عليه تمكن من التســـبب 
له بجـــرح كبير في يـــده، فتعاركا 
باأليدي حتى سقطا على األرض، 

هـــرب  عليـــه  المجنـــي  أن  مبينـــا 
مـــن الموقـــع فغادر هـــو اآلخر إلى 

منزله.
فـــي  -عامـــل  عيـــان  شـــاهد  لكـــن 
مطعـــم- قـــرر أنه وأثنـــاء تواجده 
فـــي المطعـــم والقريب مـــن مكان 
عليـــه  المجنـــي  شـــاهد  الواقعـــة، 
يحضـــر للمطعـــم راغبا في شـــراء 
وجبة العشـــاء، كمـــا حضر المدان 
فحدثـــت  قليلـــة،  لحظـــات  بعـــد 
بينهما مشادة كامية تحولت إلى 
اعتـــداء بالضـــرب، أســـقط خالها 
المســـتأنف المجنـــي عليـــه أرضا، 
واعتدى عليه بالضرب عدة مرات، 
والحظ بأن المســـتأنف ألقى شيئا 
كان يمســـكه بيده، وبعد مغادرته 
تبين أن ذلك الشيء سكين، وأنه 
تســـبب للمجني عليـــه بجرح بقي 

ينزف أرضا بسببه.
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إلى باريس الحب
Û  دعونــي فــي هــذا الصباح أن أنثــر في عين باريس هذا النثر، ال الِشــعر، قبل أن أدخل

فــي عمليــة جراحيــة أخــرى للوجــع اليومــي، لعــل هللا - ألجــل عيــن باريــس - يــوزع 
البركات المقدسة لكل العالم سماء وأرضا، كونا ومجرات...

Û  أحبــك حبيبتــي باريــس، أكثَر من كتِب الغرام، وحبك يكبر عاما بعد عام، وكُل ابتعاٍد
عنك ال يليق به الكام، وهل أنساك يا حبيبتي باريُس، وأنا الذي هاجرت في عيونك 

عشرين عاما؟
Û  أنــا فــي عيونــك يــا حبيبتي، نزعــت الخناجَر والســهام حبيبتــي باريس، هــل تذُكرين

حبيبــك؟ هــذا الفتــى الصغيــر؟ هــذا الذي قد جــاء يوما حامــا معه حقيبــَة الترحال، 
والجــرَح الكبيــر...؟ هــذا الــذي بــاع الوجــوَد لعينك وغدى بعــرِش حبــك كاألمير. هذا 
الــذي يومــا ينــام علــى شــفتيك مســتلقيا، ويوَم يبكــي كطفٍل علــى ِقطــِع الرخام. هل 
تذكريــن حبيبــك؟ أنــت التــي اســتبدلت ذاك الحــزَن يومــا بالغــرام. إنــي أنــا المجنوُن 
ســيدتي، يومــا تغطينــي بشــال الِرمــش، ويومــا بالِهيام. أنــت التي أغفــو على أهداب 
عينيها وال أنام. أنت التي أخرجِت قلبي المكسوَر من تحت الُركام، وأنا الذي سبحُت 

فيك محطما وتركت تاريَخ الُحطام. 
Û  باريــُس، يــا باريــُس، يــا باريــُس، إن الحــزن يقتلنــي وتاريخــي طويــل... هــل تذكرين

حبيبتــي باريــُس، يــوم رحــت تمشــطين َشــعَر كلماتــي...؟ هــل تذكريــن يــوم ارســُم 
حَبــك علــى ورق الكتابــة نجمًة بين الدواة؟ هل تذكرين حبيبتي، شــوارَعك المعطرَة 
بالمطــر...؟ هل تذكرين الَســكرَة األولى وخصُرك يرقــص كالغزالة يوم أهداك الجماُل 
عيونــه، وأهداك جماله؟ ما أشــهى باريَس تلون البســتان ملونــا كالبرتقالة. إني رأيت 
هللا َيصدُح بالرسالة. ورحت اقرأ للعالم ضحكتك الجميلَة، ولوَن شعِرك الذي أعطاني 
اللوحَة المثلى واللوَن الجميل. باريس مشــتاقون مشــتاقون والحُب َيغمرني بالمطر، 
ممزقــا جئــت هنا أشــكيك الحَب ومن غــدر باريس، إن غياَب حضِنــك قاتٌل، وأنا أنام 
علــى الحجــر. كل الوجــوِه من دون وجهك لعنة الحِظ الكئيِب مع القدر... كُل الوجوِه 
قبيحــة ووحــدك أنــت القمر.. كل الثياِب قبيحة إن أنــت عارية با صور. أنت العيوُن 
الزرق حين يحلو لي النظر، أنت الكؤوُس الُمسِكراُت ما أحلى السكر. مطٌر مطْر، مطر 
مطر، من دون باريَس الجميلِة ال ســفر. نامي بحفظ هللا يا باريس، إني أرســم اللقيا 
للقياك حبيبة، وأطير مسافرا في الريح وفي يدي هذي الحقيبة... مودعا هذي الباد 
وراحا عن هذه الدنيا الكئيبة؛ ألحَط في عينيك يا باريس، سرّي األغلى وأعلَن في 

الهوى أنت الحبيبة. أنت الحبيبة. 
Û  شكرا للمواقف الرائعة للقيادة في مواجهة كورونا بطاقم طبي ذهبي مائكي، أثبت

البحرينيــون فيــه أنهم من خامة مهربة من الســماء، ويســتحق األطبــاء والممرضون 
حنانــا إداريــا، ورواتــب عالية، وامتيازات تفوق حتى الــوزراء؛ ألنهم وضعوا حياتهم 
علــى أكفهــم وألقوهــا حمائم فدائيــة تطير مع الريح ومــع أرواح مرضى كانت معلقة 

بين حبال الموت والحياة. والمتطوعون يستحقون حنانا وظيفيا يليق بموقفهم. 
Û  أثبت ســمو ولي العهد، أنه الجّراح الذي يســتطيع في ظل األزمات أن يخيط جروح

المنعطفــات الملتويــة الخطيــرة بإبرة من ذهب وخيط من حريــر. إن مكافأة األطباء 
والممرضيــن والكــوادر اإلداريــة تكون بإعطائهم أجمل االمتيــازات... وأفضل القائد 

وأعلى الرواتب. 
Û  من األفكار الخاطئة في تاريخ األوقاف أن يبقى متول مشرف على وقف بالمايين

دون نقــاش. بإمــكان إدارة األوقاف دراســة أفراد مــن كل منطقة، نوعية متميزة غير 
مسيســة ونظيفــة الكــف وتحمــل بعدا وطنيا وغير محســوبة على تيــار لتكون حلقة 

وصل بين إدارة األوقاف والوقف والناس.
Û  هذا كعاج يقي عن دكتاتورية المتولي وعن خوف وصول أشــخاص مسيســين في

أي قريــة أو مدينــة. إذن هنــاك وســط بديــل إلنقــاد أي قرية من فتــن االختاف. هذا 
مــا نتمنــاه لجــد الحــاج، البحث عن ســبعة أشــخاص مثا غير مسيســين ووســطيين 

يحملون نبض الشارع وحب الوقف وما أكثرهم. 
Û  ،أشــكر كل المتصليــن من الشــباب البحرينــي المتفاعلين مع قانــون العقوبات البديلة

وأرفــع القبعــة لهــم النتقادهــم بيانات قــم وبيروت ولنــدن وأقول لهم: اســتمروا بكل 
وطنيــة، ووضعــوا يدكــم بيــد الدولــة، وال عيــب مــن المراجعــة، وإعــادة النظــر. وكــم 
أفرحنــي انتشــار ثقافــة جديــدة، أال يكونــوا حطبــا لمحــارق قادمــة أو “دفــع الفواتير 

السياسية” التي حذرت منها طيلة 18 عاما.
Û  .ســوف تشــهد البحريــن بإذن هللا فرحا كبيــرا، ويكون أجمل األيام يومــا لم يأت بعد

زرت منزال في المحافظة الشــمالية التقيت مع أّم، تنتظر أن يشــمل قانون العقوبات 
ولدها. مسحت دمعها، وخرجت وهي تبتسم أما. سوف أفرد مقاال عن اللقاء الحقا. 

Û  من األخطاء الجوهرية في األوقاف نظام الوقف، فابد ألجل كسر وديعة بالمايين
وجود لجنة عليا متخصصة في أهمية كسر مثل هذه الودائع المليونية وفي كيفية 
اســتثمار مثــل هــذه الســيولة، والبــد مــن وجــود شــرعيين أكفــاء فــي علــم االقتصاد 

واالستثمار، ومعرفة جدوى االستثمار “مش زرع هللا على هللا”.
Û  ،علينــا جميعــا تقديــم الشــكر لجالــة الملــك وســمو رئيس الوزراء وســمو ولــي العهد

فخــال الســنوات الخمــس هــذه منــذ 2015 إلــى 2020 حصلــت وزارة اإلســكان على 
مبلــغ مــن خــال الميزانيــة 638 مليــون دينــار ألجــل المشــروعات اإلســكانية للناس. 
هــذا يقودنــا إلــى الشــكر والعرفــان للقيادة، وترســيخ الحب والــوالء. والشــكر الكبير 
للمبالغ الضخمة التي تصرف ألجل مواجهة فيروس كورونا ومجانا. علينا أن نصفق 
لإلنجــازات الكبيــرة. هــذا هو الُحكــم، وهذه هي القيادة الكبيرة التي تقف مع شــعبها 

عند الفرح واألزمات، ونعاهدها أن نبقى أوفياء لها ولهذا الوطن العظيم.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

عباس إبراهيم
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المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشـــر البحريـــن العام” أمس عند 
مســـتوى 1,277.20 بانخفـــاض وقـــدره 
2.18 نقطـــة مقارنـــة بإقفالـــه الخميـــس 

الماضي.
مليـــون   2.92 المســـتثمرون  وتـــداول 
ســـهم، بقيمـــة إجمالية قدرهـــا 532.28 
ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذها مـــن خالل 66 
صفقة، إذ ركز المســـتثمرون تعامالتهم 
علـــى أســـهم قطـــاع االســـتثمار والتـــي 
بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولة 218.97 
 % 41.14 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار  ألـــف 
من القيمـــة اإلجمالية للتـــداول وبكمية 
قدرهـــا 2.14 مليون ســـهم، تم تنفيذها 

من خالل 21 صفقة.
اتـــش  اف  “جـــي  مجموعـــة  وجـــاءت 

بلغـــت  إذ  المركـــز األول،  فـــي  الماليـــة” 
قيمـــة أســـهمها المتداولـــة 106.16 ألف 
مـــن   %  19.94 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية 

قدرها 1.90 مليون سهم.
أما المركز الثاني فكان لشركة البحرين 
قدرهـــا  بقيمـــة  التجاريـــة  للتســـهيالت 
105.97 ألف دينار أي ما نســـبته 19.91 
% من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 

وبكمية قدرها 167.67 ألف سهم.
وجـــاءت إي بي “إم تيرمينالز البحرين” 
بقيمـــة قدرهـــا 85.03 ألف دينـــار أي ما 
نســـبته 15.97 % مـــن إجمالـــي قيمـــة 
قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة  األســـهم 

69.67 ألف سهم.

تداول 2.9 مليون سهم بـ 532.3 ألف دينار

طرحها فــي أبريــل 2020 والمســتفيدون 570 فردا

57 ألف دينار مكافأة “اإلسالمي” لزبائنه من الكوادر الطبية

 )BisB( أعلن بنك البحرين اإلسالمي
عـــن زيـــادة قيمـــة المكافـــآت المالية 
الكـــوادر  مـــن  لزبائنـــه  المخصصـــة 
الصفـــوف  فـــي  العامليـــن  الطبيـــة 
األماميـــة للحـــد من انتشـــار فيروس 
كورونـــا )كوفيد - 19( فـــي البحرين، 
وذلك من 30,000 دينار إلى 57,000 
دينـــار، التـــي تـــم طرحها فـــي أبريل 
2020، واســـتفاد منهـــا حوالـــي 570 

فردا. 
لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 

جـــرار  حســـان  اإلســـالمي  البحريـــن 
والتقديـــر  الشـــكر  بجزيـــل  “أتقـــدم 
يواجهـــون  الذيـــن  األبطـــال  لهـــؤالء 
الخطـــر يومًيـــا لنكـــون بأمـــان؛ نظـــًرا 
أنفســـهم،  علـــى  اآلخريـــن  إليثـــار 
الالنهائـــي،  بالعطـــاء  والســـتمرارهم 
فقـــد قررنـــا أن نرفـــع المبلغ الســـابق 
 27,000 بمقـــدار  الماليـــة  للمكافـــآت 
هـــذه  مبالـــغ  مـــن  ليســـتفيد  دينـــارا، 
مـــن  ممكـــن  عـــدد  أكبـــر  المكافـــآت 
الكوادر الطبية العاملة في الصفوف 

بدعـــم  ملتزمـــون  ونحـــن  األماميـــة، 
مبادرات القيادة الرشيدة والحكومة 
الموقرة للحد من انتشـــار الفيروس، 
لدعـــم  جهدنـــا  قصـــارى  وســـنبذل 
الجهـــود الوطنية حتـــى نتغلب على 

هذه الفترة الصعبة”.
وقام زبائن البنك الكرام العاملين في 
الطواقـــم الطبيـــة في المستشـــفيات 
والمراكز الحكومية، ممن يســـاهمون 
بالتصـــدي لفيـــروس كورونا وتنطبق 
عليهم شـــروط هذه المبادرة بتقديم 

الموقـــع  عبـــر  المطلوبـــة  البيانـــات 
اإللكتروني للبنك البحرين اإلسالمي 
إيـــداع  تـــم  إذ   ،)www.bisb.com(
المكافـــآت المقدمـــة مـــن البنـــك فـــي 

الحسابات الخاصة بهم.

المنامة - البحرين اإلسالمي

حسان جرار 

لندن - أ ف ب

خطة كبرى إلنهاض 
االقتصاد البريطاني

ــوزراء الــبــريــطــانــي  ــ ــ يــكــشــف رئــيــس ال
ــدا الـــثـــاثـــاء  ــ ــونـــســـون غـ ــوريــــس جـ ــ ب
على  ترتكز  كــبــرى  إنــعــاش  خطة  عــن 
مشروعات بنى تحتية لدعم االقتصاد 
ــــذي تــضــرر كــثــيــرا من  الــبــريــطــانــي، ال
وقال  كورونا.  فيروس  انتشار  جــراء 
جونسون في مقابلة مع “ديلي مايل”: 
بمثابة   ”19 “كــوفــيــد  وبـــاء  كـــان  “إذا 
الرعد  ســمــاع  فــي  نتأخر  فلن  ــبــرق،  ال
على مستوى التداعيات االقتصادية. 

سنكون جاهزين”.
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تراجـــع حركـة الشيكــات في البحريـــن
ــة ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــه نـــحـــو الـــمـــنـــصـــات اإللـ ــ ــوج ــ ــت ــ ــد ال ــ ــزايـ ــ تـ

شـــهد معـــدل حركـــة إصـــدار الشـــيكات 
المصرفيـــة تراجعـــا كبيـــرا فـــي الثالثـــة 
األشـــهر الماضيـــة، لتتزامن مع انحســـار 

حركة التجارة بفعل وباء كورونا.
وبلغ عدد الشـــيكات المتداولة في شـــهر 
مايـــو الماضي 153 ألف شـــيك مصرفي 
يمثـــل  مـــا  دينـــار،  مليـــون   470 بقيمـــة 
37 % علـــى أســـاس  انخفاضـــا بنســـبة 
ســـنوي، وانخفـــض عـــدد الشـــيكات في 
شـــهر أبريـــل بنحـــو 30 % علـــى أســـاس 

شهري.
واكتشـــفت البحريـــن أول حالـــة إصابـــة 
نهايـــة فبرايـــر  قبـــل  بفيـــروس كورونـــا 
الماضـــي، لتطلق على إثرهـــا في مارس 
حزمة أقتصادية كبيرة، وتبدأ إجراءات 
غلـــق واحتـــرازات صحية فـــي عدد من 
الـــذي  األمـــر  االقتصاديـــة،  القطاعـــات 
تـــرك أثـــره على وتيـــرة أنشـــطة األعمال 
المختلفة. وكان المعدل الشـــهري لحركة 
الشـــيكات قبل وباء كورونا يتراوح في 

حـــدود 230 ألـــف شـــيك مصرفـــي يتـــم 
تســـويتها عبـــر نظـــام البحريـــن لمقاصة 
الشـــيكات اإللكتروني، وبمبالـــغ تتراوح 

ما بين 600 و700 مليون دينار.
الشـــيكات  أن  إلـــى  األرقـــام  وأشـــارت 
المرتجعـــة ال تـــزال فـــي حدودهـــا الدنيا 
والمقبولة عند 2.8 % في مايو الماضي.

وتســـتخدم الشـــيكات على نطاق واسع 
الشـــركات  بيـــن  المدفوعـــات  لتســـوية 
خصوصـــا والتجـــار، فـــي الوقـــت الـــذي 

تســـتعد فيه المملكة إلطالق أول شـــيك 
إلكتروني بعد إقرار األنظمة التشـــريعية 

لهذه الخطوة.
ورغم التراجع في قيمة وعدد الشيكات 
الصـــادرة فـــي العاميـــن الماضيين بفعل 
التوجـــه المتزايـــد للقنـــوات اإللكترونية 
إال أن الشـــيكات ال تزال تكتســـب أهمية 
بيـــن  المدفوعـــات  تســـوية  فـــي  كبيـــرة 
التجـــار وقطاعـــات األعمـــال، خصوصـــا 

تلك التي تتعلق بالسداد المؤجل.

خـــرج المؤتمـــر الســـنوي الثامـــن لليـــوم 
العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
األعمـــال  اســـتمرارية  “دعـــم  بعنـــوان 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
خالل وبعـــد جائحة كورونـــا، التحديات 
والفـــرص” أمـــس، بــــ 23 توصيـــة، أبرزها 
اإلعـــالن عـــن إطـــالق التحالـــف الدولـــي 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقره 
البحرين، ويتكون من التحالف اآلسيوي 
والتحالف اإلفريقي والتحالف األوروبي 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واســـتعرض رئيـــس جمعية المؤسســـات 
البحرينيـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
توصيـــات  أبـــرز  الديـــري  عبدالحســـن 
المؤتمر، كتالي: تأكيد أهمية االحتفالية 
العالمـــي للمؤسســـات الصغيـــرة  باليـــوم 
والمتوســـطة والمتناهيـــة الصغر بشـــكل 
ســـنوي وعلى أعلى المستويات، ضرورة 
مواصلـــة مختلـــف أوجـــه الدعـــم المالي 
والتقنـــي خاصـــة للمؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوسطة خالل وبعد جائحة كورونا، 
طريـــق  وخارطـــة  اســـتراتيجية  وضـــع 
بحيـــث  اإللكترونيـــة  التجـــارة  لتفعيـــل 
تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
البحرينية والعالمية قادرة على االنتشار 
الحكومـــات  دعـــم  عالمًيـــا،  والتنافـــس 
للمشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة من 
خالل توفير فرص في بعض المناقصات 

والممارســـات الحكومية المقبلة؛ لتحفيز 
القطاع.

وأقيـــم المؤتمـــر برعايـــة وزيـــر الصناعة 
الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة 
والشـــؤون  العمـــل  وزيـــر  ومشـــاركة 
االجتماعيـــة األســـبق عبدالنبـــي الشـــعلة 
متحدثا رئيســـا، والقائم بأعمال المنسق 
فـــي  المتحـــدة  األمـــم  المقيـــم ألنشـــطة 
البحرين السفير ستيفانو بتيناتو إضافة 
إلى مشاركات محلية وخليجية ودولية 
واسعة عن طريق وســـائل التواصل عن 

بعد عبر تطبيق “زووم”. 
وذكر رئيس الجمعية أنه وفًقا لدراسات 
األمـــم المتحـــدة فـــإن الســـوق العالمـــي 
ســـيكون بحاجـــة 600 مليـــون وظيفـــة 
ســـوق  لتغطيـــة  2030؛  العـــام  بحلـــول 
العمـــل، لـــذا فـــإن المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة تعتبـــر ذات أهميـــة عاليـــة 

للعديد من الحكومات حول العالم.

112 مصنعا تحصل على عالمة “صنع في البحرين”

مجلـــس  أن  الزيانـــي  زايـــد  ذكـــر  بـــدوره، 
تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
يعمـــل وفـــق خطـــة عمـــل خمســـية تنتهي 
فـــي 2023، هذه الخطـــة تصب في تفعيل 
قطاع المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
وزيادة مساهماتها في االقتصاد الوطني، 
وتـــم إنجاز مـــا يفوق 60 % مـــن أهدافها، 
متوقًعـــا إتمام المتبقي قبـــل انقضاء العام 

.2023
وأضـــاف أن الـــوزارة تعمـــل مـــع حاضنات 
ومســـرعات األعمال يًدا بيد التخاذ جميع 
التدابير لتســـهيل ســـير العمل للمؤسسات 
الناشـــئة المحتضنة التي بلـــغ عددها 702 
مؤسسة وشركة في 24 حاضنة ومسرعة 
أعمال تتخصص فـــي التكنولوجيا المالية 
وانترنـــت األشـــياء وتكنولوجيـــا تصميـــم 
األزيـــاء وتقنية المعلومات وذلك تماشـــًيا 

مع القطاعات المستهدفة الواعدة.
وأشـــار إلـــى حرص الـــوزارة على تشـــجيع 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة علـــى 
التحـــول الرقمـــي فـــي ظل وجـــود مبادرة 
المجمع اإللكتروني التـــي أطلقتها الوزارة 
ونطـــاق  المؤسســـات  انتشـــار  لتوســـيع 

تعاملهما اإللكترونية.

الشعلة: استمرار دعم “الصغيرة والمتوسطة”

إلـــى ذلـــك، قـــال وزيـــر العمـــل والشـــؤون 
االجتماعيـــة األســـبق عبدالنبـــي الشـــعلة 
أن  اآلن  واقعـــة  حقيقـــة  أصبـــح  “لقـــد 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة تفوق 
عـــدد الشـــركات الكبيـــرة بهامـــش واســـع 
وتوظف مزيد من الناس”، مشيًرا إلى أن 
“المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة تمثل 
علـــى الصعيـــد العالمـــي ثلثـــي الوظائـــف، 
الوظائـــف  غالبيـــة  خلـــق  فـــي  وتســـتمر 

الجديدة”.
األخيـــرة  التقاريـــر  “تؤكـــد  وأضـــاف 
كل  مـــن   7 أن  الدوليـــة  العمـــل  لمنظمـــة 
10 وظائـــف موجـــودة فـــي العمـــل الحـــر 
وفي المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
وهـــذه المؤسســـات هـــي المســـؤولة عـــن 

دفـــع االبتكار والمنافســـة فـــي العديد من 
القطاعات االقتصادية”.

المؤسســـات  “نجـــاح  أن  إلـــى  وأشـــار 
متناهية الصغـــر والصغيرة والمتوســـطة 
هو فـــي النهاية نجـــاح لالقتصاد الوطني 
تســـتحق  فهـــي  وبالتالـــي  حكومـــة،  ألي 
الدعم واالرتقـــاء خصوصا أثناء األزمات 

االقتصادية”.
وأضاف أن “تفشـــي وباء فيروس كورونا 
ضرب المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
وعمالها بشـــدة، وســـيكون لـــه تأثير قوي 
علـــى أســـواق العمـــل فـــي جميـــع أنحـــاء 
الصغيـــرة  المؤسســـات  أن  وبمـــا  العالـــم. 
والمتوســـطة توظـــف 70 % مـــن القـــوى 
العاملـــة في العالم، فإنها ســـتكون بالتالي 
مدمـــرة  عواقـــب  مـــن  يعانـــي  مـــن  أول 

للتراجـــع االقتصـــادي الـــذي ســـيؤدي إلى 
فقدان الدخل وزيادة حادة في البطالة”.

وأكد الشـــعلة الحاجة إلى االســـتمرار في 
الصغيـــرة  المؤسســـات  ودعـــم  مســـاعدة 
والمتوســـطة فـــي مواجهة آثـــار الجائحة 
والتعامل معها وتقديم تدابير االستجابة، 
مشـــيًرا إلـــى توفيـــر تدابيـــر االســـتجابة؛ 
بهدف ضمـــان بقاء واســـتمرارية أعمالها، 
والحفاظ على الصحة والســـالمة المهنية 
في مكان العمل، وحماية وظائف العمال، 
ويتـــم تحقيق ذلـــك عبر اتخـــاذ خطوات 
عاجلـــة وفوريـــة مثل تزويد المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة بســـهولة الوصول 
العامـــل  المـــال  ورأس  التمويـــل  إلـــى 
والمنـــح والقروض بأســـعار معقولـــة، كما 
تزويدهـــا  فـــي  االســـتمرار  إلـــى  نحتـــاج 
بالحماية االجتماعية وبدء خطط الدعم 

لمساعدتها على االحتفاظ بموظفيها.
وأكـــد الشـــعلة أن الحكومة فـــي البحرين 
كانت سباقة وسريعة في اعتماد وتنفيذ 
تدابيـــر السياســـة العامـــة للتخفيـــف مـــن 
األزمات واســـتخدمت أوالً مـــوارد كبيرة 
إلنقـــاذ األرواح، والســـيطرة على انتشـــار 
المـــرض وضمـــان توافر خدمـــات الرعاية 
الصحيـــة المناســـبة ثم أطلقـــت مجموعة 
حوافـــز اقتصاديـــة ســـخية للغايـــة بقيمة 
11.4 مليـــار دوالر لتغطيـــة فترة 3 أشـــهر 

)من أبريل إلى يونيو(.

عبدالنبي الشعلة

ــوات عاجلة ــط ــف عــبــر خ ــائ ــوظ ال الــشــعــلــة: تــوفــيــر تــدابــيــر االســتــجــابــة وحــمــايــة 

إطالق التحالف الدولي لـ “الصغيرة والمتوسطة” في البحرين

جناحي: يجب على المؤسسات الصغيرة االندماج
لــــتــــكــــويــــن شـــــــركـــــــات جـــــــديـــــــدة تـــــــــرى الـــــــنـــــــور قـــريـــبـــا

رأى الخبير المصرفي خالد جناحي أن 
المؤسسات الصغيرة يجب أن تدرس 
فكـــرة االندمـــاج مًعا والعمـــل لتصبح 
مؤسسات متوسطة وتستطيع البقاء 
تـــرى هـــذه  واالســـتمرار، متوقًعـــا أن 

الشركات الجديدة النور قريًبا. 
وأشـــار جناحـــي إلـــى أن هنالك بعض 
مثـــل  بحرنتهـــا  باإلمـــكان  األعمـــال 

النجارة على سبيل المثال.
واســـتضافت جمعية البحرين لتنمية 

والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
بالتعاون مع جمعية ســـيدات األعمال 
البحرينيـــة الخبيـــر المصرفـــي خالـــد 
عبـــر  مفتـــوح  حـــوار  فـــي  جناحـــي، 
تطبيـــق “زووم” عـــن “دور البنـــوك في 
المؤسســـات  أعمـــال  وتطويـــر  دعـــم 
الصغيرة في ظل أزمة كورونا” مساء 

أمس األول )السبت(.
“التوقعـــات  أن  جناحـــي  وأوضـــح 
خـــالل  تنتهـــي  أن  كورونـــا  لجائحـــة 
أشـــهر، أال أننـــي أتوقـــع شـــخصًيا أن 
تستمر لفترة قد تصل إلى 3 سنوات، 

لذا يجب التعايش مع الوضع”، مشيًرا 
إلى أن “ما بين 70 و80 % من الناتج 
االقتصـــادي فـــي معظـــم الـــدول مـــن 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة”، 
إال أنه بّين أن تعريف هذه المؤسسات 

يختلف بين بلد وآخر.
عندمـــا   2008 العـــام  فـــي  أن  وذكـــر 
حدثـــت األزمـــة الماليـــة العالميـــة كل 
المؤسســـات في العالـــم تأثرت، وكان 
المؤسســـات  هـــي  المتأثريـــن  أكثـــر 
الصغيـــرة والمتوســـطة، مشـــيًرا إلـــى 
أن “ما شـــهدناه في العـــام 2008 فإننا 

نشهده في هذا العام، وخوًفا من هذا 
األمر فإنه يتم التعامل مع الوضع من 
قبـــل الحكومـــات والجهـــات الخاصة 

وجهات التمويل والبنوك المركزية”.
وأشـــار إلى أن “غرفة التجارة الدولية 
تواصلت مع الحكومات والمؤسسات 
الكبيـــرة، فـــي شـــهر أبريـــل الماضـــي، 
وعممـــت بعض النقاط ليتـــم تطبيقها 
متناهيـــة  المؤسســـات  علـــى  خوًفـــا 
الصغيـــرة  والمؤسســـات  الصغـــر، 
والمتوسطة في البحرين تعتبر ضمن 
مقاييـــس عالمية مؤسســـات متناهية 

الصغر”.
وقال “بعد انتهاء الجائحة فإن الوضع 
لن يعود إلى سابق عهده، ومؤسسات 
كثيرة ســـتندثر ســـواء كانـــت صغيرة 
أم كبيرة بســـبب الســـيولة، مستعرًضا 
على ســـبيل المثال شـــركات الطيران 
الخليجية بأنها بحاجة لسيولة خالل 
االثنـــي شـــهًرا المقبلـــة ما بيـــن 5 و10 
مليـــار دوالر وذلـــك يعتمد من شـــركة 

إلى أخرى”.
وتطـــرق للحديث عن أن المؤسســـات 
الماليـــة محلًيا وعالمًيا لديها مشـــكلة 

في التعامل مع المؤسسات الصغيرة، 
البحريـــن  مصـــرف  متطلبـــات  منهـــا 
إذ  التدقيـــق،  ومتطلبـــات  المركـــزي 
الماليـــة  المؤسســـات  علـــى  يصعـــب 
كمـــا  الصغيـــرة،  المؤسســـات  دعـــم 
تمويـــالت  علـــى  الفائـــدة  نســـبة  أن 
المؤسســـات الصغيـــرة كبيـــرة نســـبًيا 
قياًســـا بالمؤسســـات األخـــرى، وهـــذا 
يـــؤدي لصعوبـــة اســـتمرار العمل لدى 
هـــذه المؤسســـات خصوصـــا في ظل 

الجائحة.

خالد جناحي

عبدالحسن الديريزايد الزياني
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قد تبدو “ســـابقة” ما أفاد به أحد المســـؤولين بمجلس التعليم العالي مؤخرًا 
في معرض رّده على ما ورد من “مالحظات” في تقرير ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية بشـــأن المؤهـــالت العلمية ألعضاء هيئـــات التدريس األجانب في 
مؤسســـات التعليم العالي الخاصة البحرينية، بأّن معادلة المؤهالت العلمية 
الصادرة عن الجامعات الخارجية ليســـت شـــرطًا من شـــروط التوظيف في 
هـــذه المؤسســـات! وبرّره بعامل الخبـــرة وبعض لوائح المجلـــس، بينما أورد 
تقرير الديوان عدم تحّقق هذا المجلس من سالمة مؤهالت أعضاء الهيئات 
األكاديميـــة “غير البحرينيين” بمؤسســـات التعليم العالـــي، فضالً عن تجّنب 
عرضهـــا علـــى “اللجنـــة الوطنية لتقويـــم المؤهـــالت العلمية” قبـــل الموافقة 
علـــى طلبـــات توظيفهم؛ قد أفضى إلـــى أّن عديدهم يحمل مؤهالت صادرة 
مـــن جامعات غيـــر مدرجة ضمن الجامعات الموصى بها، بل يحمل ســـواهم 
مؤهـــالت أوقفـــت اللجنة معادلتها، وهو مـــا ال يضمن توظيف مؤهلين بتلك 

المؤسسات.
فيمـــا تتوالى “غرابـــة” األمر، عندما ُيلزم األكاديميـــون البحرينيون الحصول 
على مصادقة اللجنة لمؤهالتهم كشرط لتوظيفهم؛ ما يمنح الفرصة سانحة 
لغير البحرينيين في التعيين بمؤسســـات التعليم العالي البحرينية الخاصة، 

أضـــْف إلـــى ذلـــك تأخر البّت فـــي طلبات التوظيـــف عن المـــدة المحددة في 
دليـــل خدمـــات األمانـــة التـــي غالبـــًا ما تكـــون بين )5 - 8( أشـــهر؛ مـــا يترتب 
عليـــه حرمان البحرينيين من فرص التعيين مـــن ناحية. ومن ناحية أخرى، 
غيـــاب الجزاءات حيال )بعض( المخالفات الناتج عن عدم االســـتعانة – في 
بعـــض الحاالت - بتقارير هيئة جودة التعليم والتدريب ذات الصلة بالرقابة 

والتفتيش وفق إشارة التقرير. 

نافلة: 

قـــرار )337/م ع ن/ 2016م( القاضـــي بتشـــكيل “اللجنـــة الوطنيـــة لتقويـــم 
المؤهـــالت العلمية” في وزارة التربيـــة والتعليم؛ جاء ُملّحًا في ظّل الحاجة 
لتطوير السياسات والمعايير واإلجراءات الخاصة بإعداد وتحديث القوائم 
ذات العالقـــة بالبرامـــج الخاصـــة - فـــوق الشـــهادة الثانويـــة - الصـــادرة عـــن 
مؤسســـات التعليم العالي الخارجية الموصى بالدراســـة فيهـــا. وفي موازاة 
ذلـــك، يأمـــل المعنيـــون بضـــرورة “مراجعة” ما يحـــّد من توظيـــف الكفاءات 
األكاديمية البحرينية التي ُيعّول عليها في رفد هذا القطاع المهم في بعض 

أحكام اللوائح الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

هل يهدف “قيصر” إلى حماية المدنيين في سوريا؟
أعلنـــت واشـــنطن عن دخـــول قانون حمايـــة المدنيين في ســـوريا 
والمعـــروف باســـم )قيصر( حيز التنفيذ مســـاء 17 من شـــهر يونيو 
الحالـــي، لتطبق على النظام الســـوري سلســـلة من أغلـــظ العقوبات 

االقتصادية منذ بدء الثورة قبل تسعة أعوام.
قانون “قيصر” الذي ســـمي تيمنًا بمصور ســـوري انشـــق عن النظام 
وقـــام بتقديـــم أكثر من 55 ألف صورة لممارســـات النظام الســـوري 
المتمثلـــة في صور لســـجناء ومعتقلين تفنن النظـــام في تعذيبهم، 
طال حوالي 100 شخص من رموز النظام من أبرزهم الرئيس بشار 
األسد وعقيلته أسماء األخرس، حيث سعى القانون الستهداف كل 

من له عالقة باالنتهاكات التي وقعت بحق المدنيين السوريين. 
لكن تبقى العقوبات التي ســـتطال أيـــة دولة وكيان أو فرد يتعامل 
مع النظام السوري أبرز ما يتضمنه هذا القانون حيث ينص صراحة 
على أن العقوبات األميركية ستطال كل من يتعامل أو يدعم النظام 
الســـوري، ما يعني عزلة دولية ستتسبب بضربة اقتصادية موجعة 
لالقتصاد الســـوري الهش الذي كان يســـتعد لمرحلـــة إعادة اإلعمار 
في ظل انفتاح وعودة بعض العالقات السياســـية مع بعض الدول 

التي كانت قد اتخذت موقفا من الثورة السورية في بداياتها.
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة قالـــت إنهـــا تهـــدف من خـــالل هذه 
العقوبـــات إلـــى إجبار األســـد ونظامه السياســـي علـــى تغيير نهجه 
القســـري واالنتقـــال إلـــى الحـــوار والتفـــاوض الســـلمي عوضـــًا عن 
تعذيـــب معارضيـــه خصوصـــًا المدنييـــن منهـــم، فيمـــا يـــرى النظام 
الســـوري أن واشنطن تهدف إلضعاف الحكومة السورية اقتصاديًا 
وفرض حصار اقتصادي عليها يؤدي في النهاية إلى انهيار ســـوريا 
خصوصـــًا بعد أن تم على الطـــرف اآلخر محاصرة حليفتها طهران 
اقتصاديًا وعدم مقدرتها على مســـاعدة النظام الســـوري بأي شكل 

من األشكال. 
الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامب ينتهج أســـلوبًا مغايـــرا جدًا عن 
أســـالفه حيث يحاول قدر اإلمكان االبتعاد عن التدخل العســـكري 
في ســـبيل الحفاظ على المـــال العام، لكن في نفس الوقت يحاول 
أن يبتكـــر أســـاليب أخرى في ســـبيل تحقيـــق أهدافـــه الرامية إلى 
تواجـــد نفـــوذ أميركي في كل أقطـــار العالم وقد وجـــد ترامب في 

هذا القانون الحجة لتحقيق ما يصبو إليه.

حسد الحاسدين
هناك عالقة غريبة وعجيبة بين اإلنســـان والعين الحاســـدة، فقد 
ارتبطت الكثير من القصص الخاصة بعدم توفيق الخطى بحسد 
الحاســـدين، ومن ضمن هذه القصص التي نســـمع عنها كثيرًا، أن 
شـــخصًا اشـــترى قميصًا، وقد عبر أحدهم عـــن إعجابه بالقميص، 
متمنيـــًا اقتنـــاء واحـــد مثلـــه، ثم لم يمـــر يوم واحـــد على صاحب 
القميص إال وحلت عليه مصيبة أو واجهته مشكلة ما عند ارتدائه 

له، إلى أن قرر رمي القميص واالستغناء عنه رغم ثمنه الباهظ.
يـــروى أيضـــًا أن النبي يعقوب )عليه الســـالم( أمر أبنـــاءه بدخول 
مصر من أبواب متفرقة خوفًا عليهم من الحسد، وهو كما يعرف 
تمنـــي زوال نعمة الغير، ويقول الشـــيخ الوائلـــي )رحمه هللا( بهذا 
الشـــأن “إن األغلـــب بأنه نهاهـــم مخافة العين؛ وهـــو ضرر يصيب 
اإلنســـان من النظر إليه”، الفتًا إلى اختالف العين عن الحسد، كما 
يحكـــي أحدهم بأنه اعتاد شـــراء ســـياراته من الخـــارج، العتقاده 
بـــأن الســـيارات المعروضة في المعارض ربمـــا تمناها أحد ما، ولم 
يستطع شراءها، فيضمن بذلك عدم مشاركته الرغبة باقتنائها، ما 

يضمن سالمته، وفق اعتقاده.
هـــذه المخـــاوف هـــي ما قد تجعـــل بعضًا من النـــاس - في عصرنا 
هـــذا - يمتنعـــون عـــن عرض صـــور أبنائهـــم في وســـائل التواصل 
االجتماعـــي أو حتـــى أنهـــم يكتمـــون األخبـــار المفرحـــة المتعلقة 
بهـــم خشـــية العين، وهـــذا األمر يجعل اإلنســـان في حيـــرة تامة، 
فمـــا حقيقة هذه الطاقة الجبارة التي تصيب بالضرر األشـــياء أو 
اإلنسان بسبب العين، وهل هناك دليل علمي على ذلك، وهل هي 
ذاتهـــا التـــي يزعم بها دعـــاة التركيـــز والتأمل أم أنها من األســـئلة 
التي ال يمتلك البشـــر إجابات عنها لكنهم مطالبون بتوخي الحذر 

منها؟!.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

مجلس التعليم... “تصديق” األجانب ليس شرًطا!

عندما كنا صغاًرا كان البيُت ُيربينا والشـــارُع ُيهذُبنا والمجتمُع يعتني بصالتنا 
وأخالقنا، كنا نهرُع إلى المسجد الواقِع في آخِر القرية، علَّنا نحصل على تحفٍة 
نفيســـٍة مـــن اإلمام الذي كان يجتهُد في تحفيِزنا علـــى تعلِم الصالة والحفظ، 
َل ِفكَرنا وصقَل شخصياتنا، كيف  نشـــْأنا لْم ُيفســـدنا التلفاُز أو الراديو، بل شـــكَّ
ال وقد اقتصرْت قنواُتُه على ثالِث محطاٍت نحفُظ أرقاَمها ومسلســـالٍت ذاِت 

تنا دروًسا وِعَبر. قيمة علمَّ
فـــي يومنا هـــذا نجُد أنفَســـنا عاجزيَن أماَم هـــذا الكِم الهائِل مـــن التكنولوجيا 
الـــذي يتعامـــُل معه فلذاُت أكباِدنـــا، حتى باَت الهاتُف الخلـــوي في يِد الصغيِر 
والكبير، وإذا كنا ســـابًقا نتحكُم في جهاز الحاسوب الوحيِد بالمنزل، فُنراقَب 
أطفالنـــا وأبناَءنـــا المراهقين وهم يســـتخدمونه أمام أعيننا؛ فكيـــف لنا اليوم 
ـــر الصناعي والمعرفي، أْن ُنراقَب هواتفهـــم النقالَة الزاخرَة  مـــع كل هذا التفجُّ
بالبرامِج والمزايا والباليا، وقد أحكموا إغالقها برقٍم سري. ضغطٌة واحدة قد 
تفتـــُح عالًمـــا من القذارِة والدنو األخالقي أمام الطفِل والمراهق، وقد يقُع في 
ُوحوِل التحرِش واالبتزاز وإســـاءِة المعاملة دون أْن يعلَم األبوان بذلك، فهل 

الخلـــُل فـــي التكنولوجيا أْم في التربيـــة؟ ولَِم قد نلوُم الوالديـــن على الدوام؛ 
فقد يكونا مثااًل ُيحتذى، لكنَّ األبناء اتخذوا لهم مرٍب آخَر ُيربيهم عوًضا عن 

آباِئهم؟
األرجنتين هذه الدولُة األجنبية التي ال تديُن باإلســـالم كانت تلجُأ إلى حبِس 
ُمراهقيها المتأمركيـــَن المتمثليَن بالغرب؛ فيضعونهم في غرِف عزٍل انفراديٍة 
خاليٍة من أٍي من وسائِل التواصِل مع العالم؛ حتى يعودوا عن تقليدهم للغرب 
لدينهم وثقافتهم األصيلة. ونحن الذين نديُن بديِن محمٍد )ص(، الذي أرســـَل 
لُيتِمَم مكارَم األخالق، ونؤمن بالقرآن الكريم الذي لم يغادر صغيرًة وال كبيرًة 
َم لنا شؤون حياتنا وسلوكنا تجاَه الفرد والمجتمع، نتعامُل ال  إال أحصاها؛ فنظَّ
بقوانيِن الكتاِب الشريف، بل بقوانين غربية فضفاضة في التربية ال تتناسُب 
وقياســـاِت بيئتنا وشـــريعِتنا الغـــّراء. لَِم نكن نحن المســـلمون متســـاهلوَن مع 
أبنائنـــا لهـــذه الدرجة؟! وقبل ضياِع أبنائنا أكثر، ماذا يجُب علينا أْن نفعل، هل 
نتخذ موقًفا حازًما، أم نقُف على ناصيِة الطريق نندُب ضياَع الديِن واألخالِق 

في مجتمعاتنا؟.

هدى حرم

الهاتف الَخلوي ُيربيهم!

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

للتواصل: 17111483

من يعادي السعودية ومصر سيعيش كقطعة زجاجية يسهل كسرها
الحيـــاة العربيـــة ال تتحقق إال بشـــرط واحد فقط هو محبـــة المملكة العربية 
السعودية وجمهورية مصر العربية، ومن يخرج عن هذه القاعدة وال تروق 
له فليخرج من الشرفة ليستقبله شبح العذاب الذي يلوح في األفق. طريق 
العرب الحقيقي هو الســـعودية ومصر ومن يقول غير ذلك عليه أن يصحح 
انحرافه ويعود كما كان أو ستســـقط وطنيته وإنســـانيته وسيترك في قلب 

العاصفة الخرساء. 
المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أكبر من كل كلمة وأعظم 
مـــن كل تعبيـــر، ولهما الدور األكبر في رفعة شـــأن اإلنســـان العربي وكرامته 
في كل زمان ومكان، فهما الداعمان األساسيان للسالم واالستقرار ومسيرة 
التضامن العربي ووحدة األمة العربية، واالستماع لهما أمر ضروري وحاسم 

لمتابعة السير على طريق األمن العربي ومستقبله.
أقـــول بمنتهـــى الصراحة، من يريد اســـتعادة مكانتـــه الصحيحة في الوطن 
العربـــي عليـــه أن يســـير خلـــف الســـعودية ومصـــر ويعمـــق الصـــالت ويوثق 
الروابـــط ويعـــرف حجمـــه ومســـتوى تفكيره، أو ســـيجد صعوبـــة كبرى في 
الشـــعور باالنسجام وســـيبقى وحيدا ممزقا يائســـا، صورة مهزوزة تضمحل 

أمام العالم، ولهاث موجة منهكة تزيده وحشة واغترابا.
الســـعودية ومصـــر، الزعامة الحقيقيـــة والقوة القادرة عن جـــدارة على دفع 
األذى والمؤامرات عن األمة العربية مهما توســـعت قوى الشـــر في هجومها، 
ومســـيرتهما علـــى دروب التاريـــخ وفـــي كل خطـــوة تهطل أصالـــة وكرامة، 
وأفضالهما على العرب جميعا إلى ما ال نهاية على جميع مســـتويات الحياة، 

ومن يقول غير ذلك فهو غبي ويعيش الزيف والخداع. 
وســـدت  المؤامـــرات  ضـــد  محصنـــة  العروبـــة  جعلتـــا  ومصـــر،  الســـعودية 
الفجـــوات أمـــام قـــوى الباطل ومطامـــع المغامريـــن، وتحملتا القســـط األكبر 
مـــن اآلالم والمعاناة في ســـبيل أمتنـــا العربية وتماســـكها، والتاريخ يحدثنا 
عن بطوالت الجيشـــين المصري والســـعودي قصصا كثيرة وحكايات بنكهة 
الســـماء، ومليـــون زهرة تتفتـــح تحت أقـــدام جنودهما البواســـل الرابضين 
علـــى الخطوط األمامية لدحر األعداء وتشـــييعهم إلـــى مقابر الخزي والعار 

المقيت.
باختصار... من يعادي الســـعودية ومصر ســـيعيش كقطعة زجاجية يســـهل 

كسرها والتخلص منها في أي وقت.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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التاريخ : 28/6/2020
)CR2020-94103(  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه /علي ســعيد علــي صالح  بطلــب تحويل المحــل التجاري 
التالي إلى السيد /  علي حسين مجيد ابراهيم العالي

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

القيد : 90921 - التاريخ : 24/6/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل  
إعالن رقم   66733   لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد حســين جاســم حســن حســين عبدهللا المالك ل صيدلية الغدير(مؤسســة 
فردية) والمسجلة بموجب القيد رقم 2-90921 طالبا تحويل المؤسسة الفردية 
إلــى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقــدره ألف 1000 دينــار بحريني، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. حسين جاسم حسن حسين عبدهللا

2 . جاسم حسن حسين عبدهللا

تاريخ  :   25 / 6 / 2020  
   CR  2020 -  93687  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري 

تقدمــت إلينــا المعلنة ادناه : الســيد هنيه رضي فضل محمــد بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد احمد صادق حميد احمد ال شهاب

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

إعالن بحل وتصفية
شركه ستار اورنج للمالبس ذ.م.م
 سجل تجاري رقم   1 - 105559

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركه ســتار اورنــج للمالبــس ذ.م.م، المســجلة 
بموجب القيد     رقم    1 - 105559 ، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد 

/ مختار عبدالقادر حسين خضر المشرع مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنص المــادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 
2001 ، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان
التالي:

عنوان المصفي:
مختار عبدالقادر حسين خضر المشرع

)+ 973( 33111486
Mukhtar.almushara.bh@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن     لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة مجوهرات تي ام  ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها  
الســيد / GHULAM NABI BUTT باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة مجوهرات 
تــي ام  ذ.م.م المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة  بموجــب القيــد رقم 1 - 
90034 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من 
السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

القيد : 22478 - التاريخ  :  18/6/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   89736   لسنة 2020

بشــأن تغييــر االســم التجــاري لشــركة ســبع النجــوم للشــحن والتفريــغ ذ.م. م تعلن 
إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها الســادة 
أصحاب شــركة ســبع النجوم للشــحن والتفريغ ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 

2-22478 ، طالبين تغيير االسم التجار ي
من سبع النجوم للشحن والتفريغ ذ.م. م

SEVEN STARS CARGO W.L.L
الى فونيكس شيبينغ ذ.م. م
Phoenix Shipping W.L.L

فعلــى كل م ن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

25 / 6 / 2020   
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2020-93339   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقدمــت إلينــا المعلــن ادنــاه: مريم ســعيد احمد كاظــم علي بطلــب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى عبدالحسين علي محمد متروك الدرازي

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

القيد : 115988
التاريخ : 28 - 06 - 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020

بشــأن تغيير االســم التجاري لشــركة كريمز للمقاوالت و التجارة ذ.م.م تعلن إدارة 
التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة أصحاب 
شــركة كريمــز للمقــاوالت و التجــارة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقــم 115988 

طالبين تغيير االسم التجاري
من شركة كريمز للمقاوالت و التجارة ذ.م.م

الى شركة كريمز للمقاوالت ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التاريخ : 28 يونيو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-85430   لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الب ون للتسويق ش.ش.و

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســيد / GOPAKUMAR BHARGAVAN باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 
الب ون للتســويق ش.ش.و ،المســجلة كشــركة الشــخص الواحد بموجب القيد 
رقــم 134796 - 1 طالبــا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفيــة اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-90900    اعالن رقم  
تسجيل اسم تجار ي

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : نور عبدالرحمن سعد سعيد
االسم التجاري الحالي : نواير النظمة الكمبيوتر  
االسم التجاري الجديد : نواير للتجارة والخياطة

قيد رقم :56635 – 1

رقم القيد

مطعم مزالي

االسم التجاري

3 – 57936 

رقم القيد

القمة الجبلية للعقارات

االسم التجاري

1-126019

رقم السجل التجاري)اسم الفرع( عربي)اسم الفرع( انجليزيتاريخ اإلنتهاءحالة الطلبتحديث االسم

N/A2-62110دار الدفهنشطة DAR ALDAFAH 01/03/2021

رقم القيد

بوش براندز اكسوسيريز

االسم التجاري

1 – 124613

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-89938(( إعالن رقم
تنازل– عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيدة المعلن مريم داود يوســف احمد فــوالذ بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيدة  مدينه عيسى علي الوردي

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

تاريخ : 22/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
 إعالن رقم  ) 2020-92137(
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه الســيدة / ناديــه علي محمــد الخباز بطلــب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد إبراهيم علي إبراهيم بوفرسن

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

سيدعلي المحافظة

المنامة - جامعة العربية المفتوحة

القبـــول  قســـم  رئيـــس  أعلنـــت 
بالجامعة  والتسجيل واالمتحانات 
مملكـــة  فـــرع  المفتوحـــة  العربيـــة 
البحريـــن دانـــة لـــوري أن إجراءات 
األول  الدراســـي  للفصـــل  التقديـــم 
موقـــع  عبـــر  ســـيكون    -  2020
www.aou. الرســـمي  الجامعـــة 

org.bh؛ نظـــرَا لألوضـــاع الصحيـــة 
الراهنـــة، إذ ســـيتم تزويـــد المتقدم 
جميـــع  مـــلء  بعـــد  طلـــب  برقـــم 
البيانـــات المطلوبـــة. وأوضحت أنه 
يجب علـــى المتقدم إرســـال جميع 
فـــي  للتقديـــم  المطلوبـــة  األوراق 
برامج الجامعـــة والمعلن عنها على 
admission@( البريـــد اإللكترونـــي

 .)aou.org.bh
وسيتم التواصل مع المتقدمين من 
موظفي قســـم القبول والتســـجيل 
الســـتكمال  اإللكترونـــي  بالبريـــد 
إجـــراءات التقديـــم، وحرصـــا مـــن 
المســـيرة  مواكبـــة  علـــى  الجامعـــة 
التعليميـــة، فإنه في حال اســـتمرار 
الظـــروف الصحيـــة الراهنة ســـوف 
يتم تشـــغيل الدراســـة للمحاضرات 
التعليميـــة إلكترونًيـــا تنفيـــًذا لقرار 
اللجنة التنسيقية، منوهة الراغبين 
فـــي االلتحـــاق بالجامعـــة التقديـــم 
 2020 أغســـطس   27 تاريـــخ  قبـــل 
فالتقديـــم المبكـــر يضمن اســـتيفاء 

كافة المتطلبات قبل انتهاء المدة.

التقديم لـ “العربية المفتوحة “ على موقعها اإللكتروني

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

38344464

local@albiladpress.com
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إشادة دولية بمساهمة البحرين في نجاح “اإلدارة الرشيدة”
ـــة  ـــل الجائح ـــي ظ ـــة ف ـــات الضروري ـــر السياس ـــش تأثي ـــة” يناق ـــة االقتصادي ـــاع “التنمي اجتم

شـــارك المدير العـــام للتنظيـــم وموازنة 
المدنيـــة  الخدمـــة  بديـــوان  الوظائـــف 
اإلدارة  مبـــادرة  فـــي  الديـــوان  ممثـــل 
الرشـــيدة جمـــال العلـــوي، فـــي اجتماع 
منظمة التعـــاون والتنميـــة االقتصادية 
)OECD( بعنوان “تأثير فيروس كورونا 
 - القانـــون  ســـيادة  19”علـــى  “كوفيـــد 
وضع القرارات والسياســـات التنظيمية 
أوقـــات  فـــي  العدالـــة  إلـــى  والوصـــول 
األزمات”، الذي عقـــد أخيرا عبر تطبيق 
“زووم”، بمشاركة عدد كبير من الوزراء 
والمســـؤولين والخبـــراء والمهتمين من 
واألوروبيـــة  العربيـــة  الـــدول  مختلـــف 
والتنميـــة  التعـــاون  منظمـــة  ودول 

.)OECD( االقتصادية
وتنـــاول االجتماع العديد مـــن المحاور 
والمؤسســـات  للحكومـــات  المهمـــة 
والمنظمـــات وبخاصة في ظل فيروس 
تمركـــزت  التـــي   ،”19 “كوفيـــد  كورونـــا 
حـــول السياســـة التنظيميـــة والحوكمة 
ومـــا ينتـــج عنهـــا مـــن حمايـــة أوضـــاع 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  المواطنيـــن 
الضـــوء  وتســـليط  واالجتماعيـــة، 
الخدمـــات  وإجـــراءات  تقنيـــات  علـــى 

علـــى  المباشـــر  وتأثيرهـــا  الحكوميـــة 
فعالية التشريعات والجودة التنظيمية 
لتعزيـــز الثقـــة فـــي الخدمـــة الحكومية 

ونظم العدالة وسيادة القانون.
فكـــرة  النقاشـــية  الجلســـات  وتناولـــت 
ومبـــدأ “المســـار الســـريع”، إذ يتـــم مـــن 
خاللـــه خضـــوع اللوائـــح والتشـــريعات 
المعتمـــدة لمراجعـــات دقيقـــة لمـــا بعـــد 
التنفيـــذ، ما يعزز الوصول للعدالة حتى 
فـــي وقـــت وســـياق األزمـــات، إضافـــة 
لتنـــاول تبســـيط اإلجـــراءات اإلداريـــة 
االبتـــكار  واســـتخدام  والقانونيـــة، 
لزيادة اســـتجابة السياســـات والقوانين 
المختلفة في ظل األزمات الســـتمرارية 

تقديم الخدمات.
وأوضح العلوي أن الجلســـات النقاشية 
تناولـــت أيًضـــا تأثيـــر وضـــع القـــرارات 
ظـــل  فـــي  الضروريـــة  والسياســـات 
الجائحـــة على مختلـــف مناحي الحياة، 
وخالصـــة تجـــارب وابتـــكارات الـــدول 
وتبادل الدروس المستفادة حول وضع 
السياســـات فـــي أوقـــات األزمـــات بيـــن 
كل من دول الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية 
الممارســـات  وأفضـــل  االقتصاديـــة، 
الجيـــدة فـــي هـــذا المجـــال، مؤكـــًدا أن 
هذا االجتمـــاع وما تخلله من نقاشـــات 
وممارســـات وابتـــكارات ثرية ســـيكّمل 

الشـــرق  لمنطقـــة  الحوكمـــة  برنامـــج 
األوسط وشـــمال إفريقيا التابع لمنظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية.
علـــى  القائميـــن  أن  العلـــوي  وأضـــاف 
بإســـهامات مملكـــة  أشـــادوا  االجتمـــاع 
مبـــادرة  أعمـــال  نجـــاح  فـــي  البحريـــن 
اســـتمرارها  ودعـــم  الرشـــيدة  اإلدارة 
2005م،  العـــام  فـــي  انطالقتهـــا  منـــذ 
حيـــث تعتبر مملكـــة البحرين مـــن أبرز 

المشاركين من الدول العربية فيها.
يذكر أن المبادرة منذ انطالقتها شكلت 
مـــن  لممثليهـــا  وتجمـــع  التقـــاء  نقطـــة 
كل من دول الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيا والدول أعضاء منظمة التعاون 
والمنظمـــات  االقتصاديـــة  والتنميـــة 
ذراعـــي  مـــن  كل  وعمـــل  العالميـــة. 
المبادرة، االســـتثمار واإلدارة الرشيدة، 
لتحســـين  اإلصالحـــات  تشـــجيع  علـــى 
منـــاخ األعمال، ونشـــر الوعـــي بمختلف 
بـــاإلدارة  الخاصـــة  المعاييـــر والمبـــادئ 
الرشـــيدة وتحســـين جـــودة الخدمـــات 
الحكومية والحوكمة في القطاع العام، 
وتعزيز الشـــراكات اإلقليميـــة والعالمية 

ورعاية النمو االقتصادي المستدام.

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

مواطن: “الكهرباء” رفعت مبلغ التسوية ولم تراع وضعنا اإلنساني
ــه الــفــواتــيــر ــي ــل ــت ع ــ ــم ــ ــه راك ــل ــم ــي والـــــــده وظـــــــروف ع ــوفـ تـ

بعد تعرض والده المتوفى للحبس مرتين 
وصـــدور منع ســـفر بحقـــه بســـبب فاتورة 
الكهربـــاء، بعـــث مواطـــن لـ”البالد” رســـالة 
اســـتغاثة يطالـــب فيهـــا الـــوزارة مراعـــاة 
الظروف اإلنسانية التي تعاني منها عائلة 
والده، وإعادة مبلغ التسوية إلى ما كانت 

عليه قبل وفاته.
وعن تفاصيل الشـــكوى، قال المواطن إن 
والـــده المتوفى وبســـبب عدم اســـتقراره 
في عملـــه تراكمت عليـــه فواتير الكهرباء 
وتجـــاوزت حـــدود 4 آالف دينـــار، وهو ما 
عرضـــه للحبـــس ومنـــع الســـفر، إلـــى حين 
اســـتقر فـــي عملـــه وأجـــرى تســـوية مـــع 
الوزارة بمبلغ اســـتقطاع شهري وقدره 63 

ديناًرا.
وقـــال: بعـــد وفاة أبـــي قبل بضعة أشـــهر، 

بلغنـــي إخطـــار بوقف دعـــم الكهرباء، مما 
استدعى تســـجيل الفاتورة باسم والدتي 
المشـــلولة ليشـــملها الدعـــم، إال أن الوزارة 

التســـوية  مبلـــغ  علـــى  اإلبقـــاء  رفضـــت 
السابق، ورفع المبلغ إلى 105 دنانير، وهو 

ما لم أقبل التوقيع عليه.

وأشـــار إلى أنه أبلغ موظف الوزارة بكونه 
من ســـيتحمل تكاليف دفع الفاتورة، نظًرا 
لعجـــز والدته وكونه المعيـــل لها مع أخوه 
األصغـــر الـــذي يتكفـــل برعايتهـــا ومتابعة 

عالجها.
ولفت إلى أن المنزل يقطنه حالًيا أســـرته 
وأســـرة أخيه، وأمه و4 من أخواته، حيث 
يتكفـــل حالًيـــا بمصاريـــف دراســـة اثنتين 
منهـــن فـــي المرحلة الجامعيـــة، فضاًل عن 
تكفلـــه بمصاريـــف أســـرته وبنفقـــة أبنـــاء 
طليقتـــه الثالثـــة، والتزامـــه بدفـــع قـــرض 

بقيمة 200 دينار.
ودعـــا وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والماء إلى 
مراعاة ظروف العائلة اإلنسانية، واإلبقاء 
علـــى مبلـــغ التســـوية الســـابق والبالـــغ 64 

ديناًرا.

إشعار استقطاع فاتورة الكهرباء من حساب المواطن المتوفى

البحرين مملكة الخير واإلنسانية
Û  عندمــا تســتقر الطائرة علــى أرض البحرين، وتخرج مــن باب الطائرة؛

لتمــأل ثنايا جســدك بهوائها، يلتصق بقلبــك حبها وتتعلق روحك بأهلها 
وكل مــا فيهــا، فــال يمكــن أبــًدا أن تشــعر فيهــا بغربــة أو حــزن، ســتجد 
نفســك فــي أرقــى درجــات الســمو واإلنســانية، فــكل مــن علــى أرض 
البحريــن مــن البشــر إنســان يســتحق أفضــل أشــكال الحيــاة. تشــعر 
أنــك فــي قلــب عائلة البحريــن القريبة مــن القلوب، حفــظ هللا القيادة 
الحكيمة الرشــيدة التي أرســت معاني المحبة والخير واإلنســانية في 
أســمى صورهــا، فقــد حبا هللا البحريــن بجاللة الملــك المفدى حمد بن 
عيســى آل خليفــة حفظــه هللا ورعاه، كبير العائلــة وملك القلوب الذي 
زرع في قلوب رعيته بذور الحب والخير والســعادة، وصاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيــس الوزراء حفظه هللا 
ومتعه بالصحة والعافية، القريب من الجميع المحبوب بكل ما أوتيت 
القلــوب من ســعة، وصاحب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفــة ولــي العهــد، حفظه هللا وســدد خطــاه، صاحب الرؤيــة العلمية 

الثاقبة، والعقلية اإلدارية الفذة.
Û  عندمــا ســمعت كلمــات ســعادة وزيــر شــؤون اإلعــالم البحرينــي علــي

بــن محمــد الرميحــي في مداخلتــه مع اإلعالمي المصــري عمرو أديب 
على قناة MBC مصر، وحديثه عن مصر وتعبيره عن مشــاعر المحبة 
واإلخــاء والترابــط القوي بين مصــر والبحرين، لم أتعجب؛ ألنه عقلية 
إعالمية إدارية مستنيرة، وامتداد طبيعي للقيادة الرشيدة، لم أتمالك 
نفســي وقتها لنظم هذه الكلمات التي قد ال تشــف كل ما بداخلي، من 
وقــع الكلمــات والعبارات والمشــاعر التــي قالها ســعادة الوزير، وهو ما 
ينــم عــن قلبه النابــض بالعروبة والمحبة واألصالــة، ولعل هذا الموقف 
البلديــن  الرســمية والشــعبية ومكانــة  العالقــات  الرائــع، يفســر عمــق 
العريقيــن، فالبحريــن علــى تنــوع الثقافــات فيهــا، إال أن هويتهــا تظل 
مميــزًة بشــعبها الطيــب الخلــوق المضيــاف، وهــو أمر ملمــوس من كل 

مقيم وزائر.
Û  إن الدور اإلعالمي الذي تلعبه وزارة اإلعالم في مناحي الحياة كافة في

البحرين بأذرعها المتعددة ما بين التلفزيون بقنواته واإلذاعة بقنواتها 
ووكالــة أنبــاء البحريــن ومواقــع التواصــل االجتماعــي، جديــر بالثنــاء 
والتقديــر، خصوًصــا أن هــذا محــوًرا رئيًســا مــن رؤيــة مملكــة البحرين 
2030، ولعل ذلك يبدو جلًيا في التعامل مع أزمة وباء كورونا، والدور 
الــذي تلعبــه المؤسســات اإلعالميــة البحرينيــة فــي التوعيــة باألزمــة 
ومقتضيــات التعامــل معهــا، وغيــر ذلــك مــن أدوار تعليميــة وتثقيفيــة 
وترفيهيــة، فعلــى ســبيل المثــال، القــرار الســريع بتحويــل المؤسســات 
اإلعالميــة البحرينيــة إلى منصــات تعليمية يتابع عليهــا طلبة المراحل 
التعليميــة المختلفــة دروســهم ودراســتهم، يدل على رؤيــة وطنية من 
الطــراز األول للقائميــن على إدارة منظومة اإلعالم في مملكة البحرين 
وعلــى رأســها ســعادة الوزيــر، ولعــل رصدي هــذا أتي بحكــم تخصصي 
فــي اإلعــالم ومتابعتي المســتمرة لــوزارة اإلعالم وأنشــطتها المتعددة 

ووسائل اإلعالم التقليدية والرقمية بالبحرين.
Û  ختاًما، كان حتًما عليَّ أن أبوح بالحب، وأن أطلق العنان للقلب، وأترك

عقلــي يجمــع مشــاعري المتناثــرة، لتنظم يــداي كلمات صادقــة واجبة، 
ألقول بلسان محب: شكًرا عظيًما جمياًل للبحرين.

 د. عبداهلل عبدالرحيم محمد *

تسجيل 6128 مخالفة عدم ارتداء كمامة
فـــي إطـــار جهـــود وزارة الداخليـــة في 
تطبيـــق قرار اللجنـــة الوطنية لمكافحة 
اتخـــاذ  المتضمـــن  كورونـــا  فيـــروس 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات  التدابيـــر 
للوقاية من انتشـــار الفيـــروس، والتزام 
بالتعليمـــات  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

واإلرشادات في هذا الشأن.
العـــام  األمـــن  رئيـــس  مســـاعد  وأشـــار 
العميـــد  العمليـــات والتدريـــب  لشـــؤون 
آل  محمـــد  بـــن  حمـــد  الشـــيخ  الركـــن 
خليفـــة أنه تـــم تســـجيل 6128 مخالفة 
عـــدم ارتداء كمامـــة الوجه في األماكن 
العامـــة والمحـــالت التجارية وذلك منذ 
بـــدء تطبيق القرار، إذ ســـجلت مديرية 
 2000 الشـــمالية  المحافظـــة  شـــرطة 

شـــرطة  مديريـــة  وســـجلت  مخالفـــة، 
مخالفـــة،   1265 العاصمـــة  محافظـــة 
بينما ســـجلت مديرية شرطة محافظة 

المحرق 1201 مخالفـــة، و979 مخالفة 
تم تســـجيلها بواســـطة مديرية شـــرطة 
ســـجلت  كمـــا  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 

العـــام  األمـــن  برئاســـة  العمليـــات  إدارة 
611 مخالفة، في حين ســـجلت اإلدارة 

العامة ألمن المنافذ 72 مخالفة.
العـــام  األمـــن  رئيـــس  مســـاعد  وأهـــاب 
بكافـــة  والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون 
المواطنيـــن والمقيميـــن بضـــرورة العمل 
علـــى تحقيق مبـــدأ التباعـــد االجتماعي 
في األماكن العامة واألســـواق والمحال 
التجاريـــة والمنتزهات مـــع التقيد بعدم 
التجمـــع ألكثر من 5 أشـــخاص وضرورة 
االلتزام بلبس الكمامات، مؤكدا استمرار 
الحمـــالت التوعويـــة، التـــي تهـــدف إلى 
تعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين 
بأهمية االلتزام ومساندة جهود المملكة 

في مواجهة جائحة كورونا.

أستاذ اإلعالم الرقمي المساعد*
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انتقــال ســريع للعدوى... تســجيل مليون إصابــة في 6 أيام

10 ماليين مصاب بـ “كوفيد 19” حول العالم

تجـــاوز عـــدد المصابيـــن بــــ “كوفيـــد - 19” فـــي العالم 
10 مالييـــن شـــخص، بينهم 2,5 مليـــون في الواليات 
المتحـــدة فـــي وقت شـــكل ارتفاع العـــدد في واليات 
مثـــل فلوريدا ضربة لجهود إعـــادة فتح أكبر اقتصاد 

في العالم.
ومـــا زالـــت العدوى تنتقـــل بســـرعة في العالـــم إذ تم 
تســـجيل مليـــون إصابـــة جديـــدة في غضـــون 6 أيام 

فقط.
وتم تســـجيل 10 ماليين و3 آالف و942 إصابة بينها 
498 ألفا و779 وفاة حول العالم وفق حصيلة أعدتها 
“فرانـــس بـــرس”، اســـتنادا لمصادر رســـمية في وقت 

يزداد عدد اإلصابات مع رفع تدابير اإلغالق. 
وال تزال أوروبا القارة األكثر تأثرا إذ سجلت مليونين 
و637 ألفـــا و546 إصابـــة بينها 195 ألفـــا و975 وفاة، 
تليها الواليات المتحدة التي ســـجلت مليونين و510 

آالف و323 إصابة بينها 125 ألفا و539 وفاة.
والســـبت وحده، ســـجلت الواليات المتحدة أكثر من 
43 ألـــف إصابة جديدة، وفـــق حصيلة أعدتها جامعة 

جونز هوبكنز. 
وتحولت معضلة إعـــادة فتح االقتصادات المتضررة 
بشـــدة جـــراء الفيـــروس، وهـــو أمـــر يؤيـــده الرئيـــس 
األميركـــي دونالد ترامب، رغم المخاطر الصحية إلى 

مسألة خالفية في كل بلد تقريبا.
وفـــي إيـــران التـــي كافحـــت للحد مـــن تفشـــي الوباء 
لديها في وقت رفعت القيود منذ أبريل، قال المرشد 
األعلى للجمهورية اإلســـالمية آيـــة هللا علي خامنئي 
إنـــه “يجـــب القيـــام بأمر مـــا” لمنـــع تســـبب الفيروس 

بمشاكل اقتصادية.
وقـــال “لكـــن فـــي حالـــة اإلهمـــال واالنتشـــار الكبيـــر 

للمرض، فإن المشاكل االقتصادية ستتفاقم أيضا”. 
وكشـــف نائب وزيـــر الصحة إيراج حريرجي الســـبت 
أن إيرانيا يصاب بـ “كوفيد 19” كل 33 ثانية ويتوفى 

شخص في البالد جراء الوباء كل 13 دقيقة. 
بـــدروه، تراجـــع االتحـــاد األوروبـــي عـــن قـــرار لوضع 
قائمة بـ”الدول اآلمنة” التي يمكن للمســـافرين القدوم 
إلـــى أوروبا منها، وهـــي الئحة قد تســـتثني الواليات 

المتحدة.
فـــي األثنـــاء، دعـــم نجـــوم علـــى غـــرار أعضـــاء فرقة 
“كولدبالي” ومايلي ســـايرس وجنيفر هدسون تحركا 
قامـــت به المفوضية األوروبية ونجح في جمع 6,15 
مليـــار يورو )6,9 مليـــار دوالر( لدعم األبحاث الرامية 

لتطويـــر لقـــاح والمســـاعدة فـــي جعلـــه متـــاح للدول 
األفقر. وتقول سلطات هذه الدول “إن الوباء ال يزال 

بعيدا عن بلوغ ذروة تفشيه”. 
وأعلن محافظ بيت لحم فرض إغالق مؤقت اعتبارا 
مـــن اليـــوم االثنين في المدينة الفلســـطينية؛ بســـبب 

ازدياد عدد اإلصابات.
وفـــي الهند، كانت المدن التي تشـــهد كثافة ســـكانية 
األكثر تأثرا بالوباء. وســـجل البلد عددا يوميا قياسيا 
إصابـــة   18500 أعلنـــت  إذ  الســـبت،  اإلصابـــات  مـــن 
جديـــدة و385 وفـــاة. وبلـــغ مجمـــوع اإلصابـــات فـــي 
الهنـــد 509 آالف بينمـــا وصل عدد الوفيـــات إلى أكثر 

من 15600.
أما في أميركا الالتينية، فيواصل الوباء تفشيه وأدى 

إلى وفاة أكثر من تسعة آالف شخص في البيرو.
وســـجلت البرازيـــل الدولـــة األكثـــر تأثـــرا بالفيـــروس 
بعـــد الواليـــات المتحدة، من جهتهـــا 990 وفاة )أعلى 
حصيلـــة في العالـــم يومها( بينما ســـجلت المكســـيك 
ثانـــي أعلى حصيلة وفيـــات يومية فـــي العالم بلغت 
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“انفجار” في فلوريدا 

في شـــمال القارة األميركية، أقـــر حاكم فلوريدا رون 
ديسانتيس هذا األســـبوع أن الوالية تشهد “انفجارا” 

في عدد اإلصابات الجديدة.

وســـجلت الواليـــة 9585 إصابـــة فـــي 24 ســـاعة، في 
حصيلة يومية قياسية.

وتراجع معدل أعمار المصابين إلى 33 عاما مقارنة بـ 
65 قبل شـــهرين مع توافد الشباب الذين نفذ صبرهم 
مـــن االلتزام بالعزل على مدى شـــهور إلى الشـــواطئ 
والحانـــات بال كمامات ودون مراعـــاة لقواعد التباعد 
االجتماعـــي. وأعلنـــت ميامي أنها ســـتغلق شـــواطئها 

وحاناتها في عطلة الرابع من يوليو.
وكاروالينـــا  ونيفـــادا  جورجيـــا  واليـــات  وســـجلت 
الجنوبية أعدادا قياســـية من اإلصابات، بينما أعلنت 
أريزونا عن عدد قياســـي من الحاالت التي استدعت 

النقل إلى المستشفيات.
علـــى  إصـــراره  جـــراء  النتقـــادات  ترامـــب  وتعـــرض 
تنظيـــم تجمع انتخابي في أوكالهوما رغم المخاوف 

المرتبطة بتفشي الفيروس قبل أسبوع. 
أمـــا حاكـــم كاليفورنيـــا غافـــن نيوســـوم، فأمـــر بعض 
المناطـــق بإعـــادة فـــرض تدابيـــر العزل، بينمـــا أعلنت 

سان فرانسيسكو “تجميد” إجراءات إعادة الفتح. 
وأغلقت تكســـاس حاناتها. وقال حاكمها غريغ أبوت 
الذي كان بين معارضي فرض تدابير اإلغالق الجمعة 
إنـــه لـــو كان بإمكانه “العودة بالزمـــن إلى الوراء، لكان 

أمر بإبطاء وتيرة إعادة فتح الحانات”.
وكانت تكســـاس بين أولى الواليـــات األميركية التي 

رفعت تدابير اإلغالق.

باريس ـ أ ف ب

إيرانيات مشاة يرتدين أقنعة واقية بسبب تفشي مرض “كوفيد 19” يعبرن شارعا في العاصمة طهران )أ ف ب(

الجزائر ـ أف ب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس األحد، مقتل ضابط 
وجنــدي فــي انفجــار قنبلــة يدويــة الصنــع خــال عمليــة عســكرية، 

مساء السبت في المدية على بعد 80 كيلومترا جنوبي العاصمة.

وجـــاء فـــي بيـــان وزارة الدفاع “خـــالل عملية بحث وتمشـــيط نفذتهـــا مفارز 
للجيش الوطني الشـــعبي بمنطقة )...( بوالية المدية، وإثر انفجار لغم تقليدي 
الصنع، اسُتشـــهد عســـكريان، يتعلق األمر بكل من النقيب بن ســـماعيل فاتح 
والعريف األول خالدي زكرياء”.  وقبل 8 أيام أعلنت الوزارة مقتل جندي في 
اشـــتباك بين الجيـــش و “إرهابيين” فـــي والية عين الدفلى المجـــاورة للمدية 
وكالهما منطقتان جبليتان. وبداية فبراير، قتل عســـكري في انفجار ســـيارة 
مفخخة في تيمياوين أقصى جنوب البالد، على الحدود مع جمهورية مالي. 
وُتطلق الســـلطات الجزائرية صفة “اإلرهابيين” على اإلسالميين الذين حملوا 

السالح منذ بداية سنوات 1990. 
وأضافت وزارة الدفاع أن الجيش يواصل تمشيط المنطقة “ومالحقة  «

هؤالء المجرمين”.

مقتل ضابط وجندي بعملية عسكرية للجيش الجزائري

طهران ـ وكاالت

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
أمـــس األحد، إن هذا العام هو أصعب 
عـــام بالنســـبة لنـــا لوجـــود الضغـــوط 
وفيـــروس كورونـــا، وذلـــك وفـــق مـــا 

ذكرت قناة العالم.
وأضـــاف أن اليوم ليس وقتا مناســـبا 
للخالف بين القوى الثالث في إيران، 
بل يجب أن نســـاعد بعضنـــا بعضا، إذ 
لدينـــا 6 محافظـــات في وضـــع حرج، 
ألن  معرضـــة  المحافظـــات  وجميـــع 

تكون بؤرة للفيروس.
يأتـــي ذلـــك فيما أعلـــن نائب وزير 

الصحـــة اإليرانـــي علي رضا 
رئيســـي أن “40 % مـــن 

محافظتـــي  ســـكان 
قـــم وجيـــالن أصيبوا 
كورونـــا،  بفيـــروس 

بينمـــا يبلـــغ العـــدد فـــي 
طهران نحو 15 %”.

كما قال رئيســـي فـــي مؤتمر بالفيديو 
بوزارة الصحة، إن مدى انتشار الوباء 
في المحافظـــات األخرى يتراوح بين 
4 و5 %، داعيـــا النـــاس إلـــى احتـــرام 
لوائـــح الصحـــة والنظافـــة، وأعلن أن 
األماكـــن  فـــي  الكمامـــات  اســـتخدام 
العامـــة ســـيصبح إلزاميـــا فـــي األيـــام 

المقبلة.
لكن مع هذا، لم يوضح مسؤولو وزارة 
الصحة اإليرانية التناقض بين األرقام 
الرسمية وتحذيرهم من ارتفاع معدل 
اإلصابـــة بهذا الوباء، كمـــا أنهم لم 
منفصلـــة  إحصـــاءات  يقدمـــوا 
 ”19 “كوفيـــد  ضحايـــا  عـــن 
في مختلـــف المحافظات، 
بأرقـــام  يكتفـــون  بـــل 
مســـتوى  علـــى  كليـــة 
نشـــر  ويمنعون  البـــالد 
تفاصيل الوباء في األقاليم.

روحاني: هذا العام هو األصعب إليران

بغداد ـ وكاالت

نفـــى مصـــدر عراقـــي خـــاص مشـــاركة القـــوات األميركية في 
عمليـــة دهم واعتقـــال عناصر من “حـــزب هللا العراقي”، داخل 
ورشة لتصنيع الصواريخ في منطقة الدورة جنوبي بغداد، كما 
روجت بعض مواقع التواصل االجتماعي القريبة من الحزب.

وأكـــد المصدر أن رئيـــس الوزراء العراقـــي مصطفى الكاظمي 
“لـــم ولن يقدم اعتـــذارا” لحزب هللا، على العمليـــة التي تندرج 
ضمن إجراءات برنامجها الحكومي لحصر السالح بيد الدولة.
وأضـــاف المصـــدر، الذي فضل عـــدم ذكر اســـمه، أن المعتقلين 
خـــالل العلميـــة لن يتم إطالق ســـراحهم إال بأمـــر قضائي، بعد 

انتهاء التحقيق معهم من قبل الجهات المختصة.
الـــوزراء  رئيـــس  باســـتهداف  “كتائـــب حـــزب هللا”  وتوعـــدت 
العراقـــي بعـــد القبـــض علـــى قيادييـــن فيهـــا، حســـب تغريـــدة 

للمسؤول األمني لـ “كتائب حزب هللا” أبو علي العسكري.
واتهم العســـكري رئيس الوزراء العراقـــي بـ “تضييع” ما وصفه 
بــــ “قضيـــة مشـــاركته بجريمـــة قتل” الجنـــرال اإليراني قاســـم 
سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي 

المهندس.
ويأتـــي ذلـــك بعد ســـاعات على اعتقـــال مجموعة مـــن عناصر 

“كتائـــب حـــزب هللا” المواليـــة إليـــران، خالل مداهمتها ورشـــة 
لتصنيـــع الصواريـــخ ومنصـــات إطالقهـــا، بمنطقة الـــدورة في 

بغداد.
وأوضحـــت مصـــادر محليـــة، أن عناصر ميليشـــيات حزب هللا 
انتشـــروا عقب عملية االعتقال في شـــوارع العاصمة العراقية 

في وقت متأخر من فجر الجمعة، ثم انسحبوا عقب ذلك.
وتبنـــت جهات غامضة عددا قليال مـــن تلك الهجمات، اعتبرها 

محللون واجهة مزيفة للفصائل الموالية إليران.

أحد أفراد قوات األمن العراقية في بغداد

الكاظمي لن يعتذر... والعملية ضمن إجراءات حصر السالح بيد الدولة
بغداد تنفي مشاركة أميركية بعملية حزب اهلل

بيروت ـ وكاالت

قـــال المرصـــد الســـوري لحقـــوق اإلنســـان “إن ضربـــات 
جوية جديدة، يرجح أنها إســـرائيلية، اســـتهدفت مواقع 
إليرانيين وميليشـــيات موالية لطهـــران، فجر األحد، في 

ريف مدينة البوكمال، ما أدى إلى مقتل 9 مسلحين”.
وأوضـــح المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان، أن طائرات 
حربية يرجح أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع إليرانيين 
وميليشـــيات موالية إليران، التي تضم عناصر ســـوريين 
ومـــن جنســـيات أخـــرى، في بادية الســـيال بريـــف مدينة 

البوكمال شرقي دير الزور.
وأشـــار إلـــى أن عـــدد القتلـــى مرشـــح لالرتفـــاع، لوجـــود 
جرحـــى بعضهم في حالـــة خطيرة، فيما تســـبب القصف 

أيضا بتدمير مستودعات.
وكان المرصد الســـوري قد رصد قبل ســـاعات، اســـتنفارا 
كبيـــرا للقـــوات اإليرانية والمليشـــيات الموالية لها، ضمن 
مناطق نفوذها في محافظة دير الزور، السيما في منطقة 
البوكمـــال وريفها، عقب الضربـــات الجوية الجديدة التي 

طالت مواقع لها، السبت، ضمن قرية العباس.
وتســـببت غـــارات الســـبت فـــي مقتـــل 6 من المليشـــيات 

الموالية إليران، من بينهم 4 من الجنسية السورية.
ووفقـــا لمصادر المرصد، فإن القـــوات اإليرانية تعمد إلى 
شـــن حمالت أمنية تستهدف عناصرها ومتعاونين معها، 
بتهمـــة “التخابر والتعامل مع إســـرائيل”، إذ جرى اعتقال 

4 منهم حتى اآلن.
االنتشـــار  إعـــادة  إلـــى  اإليرانيـــة  الميليشـــيات  وتســـعى 
فـــي ريـــف دير الزور الشـــرقي وتحصيـــن مواقعها، إال أن 

محاوالتها باءت بالفشل حتى اآلن، بحسب المرصد.

أرشيفية لغارات في سوريا

أدت إلــى مقتــل 9 مســلحين في ريــف مدينــة البوكمال
ضربات إسرائيلية ضد ميليشيات إيران في سوريا

بيروت ـ وكاالت

ذكـــرت وســـائل إعـــالم لبنانيـــة، أمس 
األحـــد، أن وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي 
رســـميا  اســـتدعى  حتـــي،  ناصيـــف 
بيـــروت  لـــدى  األميركيـــة  الســـفيرة 

دوروثي شيا.
ســـوف  حتـــي  الوزيـــر  أن  وأضافـــت 
يلتقي السفيرة األميركية في بيروت، 
اليوم االثنين؛ إلبالغهـــا بعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للبالد.
وأشـــارت أن الوزيـــر اللبنانـــي ســـيبلغ 
الســـفيرة األميركيـــة أنـــه “ال يجوز أن 

يتضمن كالمها تحريضًا للبنانيين 
على جزء آخر منهم مشارك 

في السلطة”.
ويأتـــي هـــذا التطـــور 
إصـــدار  يـــوم  بعـــد 
قـــاٍض في لبنان قرارا 

غيـــر ملـــزم يحظر على 
وســـائل اإلعالم نشـــر أي 

تصريحـــات للســـفيرة األميركيـــة فـــي 
بيـــروت دوروثـــي شـــيا، وإجـــراء أي 
مقابلة معها بعـــد تصريحات أدلت بها 

بشأن “حزب هللا”.
وشـــددت شـــيا أثناء مقابلة صحافية 
تقضـــي  األميركيـــة  السياســـة  أن 
“بتطبيـــق العقوبـــات المفروضـــة فـــي 
إطـــار مكافحـــة اإلرهـــاب ليـــس علـــى 
حـــزب هللا فحســـب، بـــل كذلـــك علـــى 
الجهات التي تقّدم له الدعم المادي”.

الواليـــات  أن  الســـفيرة  وأفـــادت 
المتحـــدة ال تـــزال تقّيـــم الدرجـــة 
التـــي يمكن مـــن خاللها اعتبار 
أن حكومـــة رئيـــس الوزراء 
حّســـان ديـــاب هـــي فـــي 
تقـــّدم  “كمـــا  الواقـــع 
حكومـــة  نفســـها، 
مســـتقلة  تكنوقـــراط 

ليست رهينة لحزب هللا”.

استدعاء السفيرة األميركية في بيروت
واشنطن - أ ف ب

شارك الرئيس األميركي دونالد ترامب 
أمـــس متابعيـــه مقطـــع فيديـــو قبل أن 
يحجبـــه الحقا، لمواجهة بيـــن عدد من 
مؤيديـــه ومعارضيـــه يظهـــر فيـــه رجل 
يصـــرخ “ســـيادة البيـــض”، وهـــي عبارة 
ترددهـــا المجموعـــات المناديـــة بتفوق 
العرق األبيض.ونشر مستخدم “تويتر” 
هـــذا الفيديـــو الذي صّور كمـــا يبدو في 
مقر خـــاص بالمتقاعدين فـــي فلوريدا، 
بيـــن  كالميـــة  مواجهـــة  دارت  حيـــث 
ويظهـــر  ترامـــب.  مؤيـــدي ومعارضـــي 

فـــي الفيديـــو اعتبـــارا مـــن الثواني 
ســـيارة  يقـــود  رجـــل  األولـــى 

مزينـــة  صغيـــرة  غولـــف 
“ترامـــب  بالفتـــات 
2020” و “أميـــركا أوال” 
وهـــو يواجـــه صيحات 

متظاهرين يصفونه بأنه 
عليهـــم  ويـــرد  “عنصـــري”. 

حينئذ مرتين “ســـيادة البيـــض” مرتين 
رافعا قبضة يده. ويرد أحد المتظاهرين 
البيـــض، هـــل  “هـــا هـــو يقـــول ســـيادة 
ســـمعتم ذلك؟”. ونشـــر ترامب الفيديو 
مرفقا برســـالة “شكرا لســـكان فيليجيز 
الرائعيـــن” في إشـــارة إلى هـــذا المجمع 
لألشـــخاص الذيـــن تفـــوق أعمارهم 55 
عامـــا، والذي يســـتقبل 115 ألف نســـمة 
فـــي شـــمال فلوريـــدا. وبعـــد ســـاعات، 
وفيمـــا بدأ الجدل يحتدم على وســـائل 
ترامـــب  قـــام  االجتماعـــي،  التواصـــل 
بحذف الفيديو علـــى تويتر. وقال 
الناطـــق باســـم البيـــت األبيـــض 
جود دير إن “الرئيس ترامب 
مؤيـــد كبيـــر للفيليجيز. لم 
يســـمع الرســـالة في هذا 
شـــاهده  مـــا  الفيديـــو. 
هو حماســـة كبـــرى من 

جانب مؤيديه”.

ترامب ينشر ثم يحذف “شعارات عنصرية”

مقتل جندي تركي 
بمواجهات مع أكراد العراق

قتل جــنــدي تــركــي، أمـــس، فــي شمال 
العراق في مواجهات مع حزب العمال 
الكردستاني كما أعلنت وزارة الدفاع 
البيان  فــي  وجـــاء  بــيــان.  فــي  التركية 
مع  اشتباكات  في  الجندي  “استشهد 
)مخالب  عملية  ــار  إطـ فــي  إرهــابــيــيــن 
النمر(”، من دون أن يوضح أين وقعت 
تركيا  شنت  يونيو،   17 المواجهات.وفي 
حزب  مقاتلي  على  النمر(  )مخالب  عملية 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، الـــذي لــديــه قواعد 

ومعسكرات تدريب في كردستان العراق.
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الطائرة البحرينية انتقلت لآلسيوية والعالمية
علي بن محمد: “اتحاد اإلذاعات” أوصل اللعبة لكل بيت.. وبطولة األندية واجهتنا

قــال رئيــس االتحــاد البحريني والعربي للكرة الطائرة الشــيخ علي بــن محمد آل خليفة 
إن الكــرة الطائــرة البحرينيــة تحولــت من المنافســة الخليجية والعربيــة نحو القارية 
والعالميــة باســتضافتها لعــدة بطوالت آســيوية وعالميــة خالل الفتــرة الماضية من 
أجــل تواجــد البحريــن فــي تلــك االســتحقاقات تنفيــذا لالســتراتيجية التــي وضعهــا 

االتحاد.

عـــرض  البحرينـــي  االتحـــاد  بـــأن  وأضـــاف 
استراتيجيته على االتحاد الدولي واستضاف 
بطولتين عالميتين تحت 20 و21 بهدف تواجد 
البحرين في االســـتحقاقات العالمية واكتساب 
الخبـــرة والمنافســـة ورفـــع مســـتوى الالعبين، 

نظرا لصعوبة التأهل عن القارة اآلسيوية.
وأكد الشـــيخ علي بـــن محمد لبرنامـــج )حصاد 
الســـعودي  اإلعالمـــي  يقدمـــه  الـــذي  الطائـــرة( 
أن  اإلنســـتغرام  عبـــر  أميـــن  عبـــدهللا  الزميـــل 
فـــي  البحرينيـــة  الطائـــرة  الكـــرة  نجاحـــات 
استضافة كبرى البطوالت واإلنجازات األخرى 
هـــي ثمـــرة لتجانـــس مجلـــس اإلدارة ووجـــود 
الكـــوادر الوطنيـــة المتميـــزة و مدربين وحكام 
مـــن ذوي الخبـــرة والكفاءة وأنديـــة تعمل بجد 
واجتهاد ووجود منشآت قادرة على استضافة 
البطوالت، مشـــيرا إلى أن العمل داخل االتحاد 
جماعي، مؤكدا على أهمية االســـتقرار اإلداري 

لتحقيق تطلعات أسرة الكرة الطائرة.

المطالبة بدعم اتحاد اللجان األولمبية

وأكد الشيخ علي بن محمد في معرض حديثه 
عـــن االتحاد العربـــي، بأن األخير حقـــق العديد 
مـــن المنجزات وهو واحد مـــن أكثر االتحادات 
العربيـــة فاعليـــة ونشـــاط مـــن خـــالل ديمومة 
أنشـــطته وبرامجه وقـــوة بطوالته وعلى وجه 
الخصـــوص بطولة األندية التي تشـــكل واجهة 

االتحاد العربي.
وردا على الســـؤال المتعلق بقيمة الجوائز التي 
تمنـــح ألصحاب المراكز الثالثـــة األولى، أجاب 
“إن االتحـــاد العربـــي يعمـــل باجتهـــاد مـــن أجل 
توفيـــر الرعايـــة ألنشـــطته وبرامجـــه، وبدورنا 
نشـــكر اتحـــاد اإلذاعـــات العربيـــة علـــى دعمـــه 

لنـــا، فهـــو أوصل الكـــرة الطائـــرة إلى كل 
بيـــت عربي، والجوائز تمنـــح وفق اإلمكانات 
المتاحـــة ألننـــا ال نتلقـــى أي دعـــم مـــادي مـــن 

اتحاد اللجان األولمبية العربية..”.
وطالب الشـــيخ علـــي بن محمد اتحـــاد اللجان 

باالتحـــادات  االهتمـــام  العربيـــة  األولمبيـــة 
ماليـــا  ودعمهـــا  أنشـــطتها  وتســـويق 

أكثـــر  مـــن  “إننـــا  مضيفـــا  ومعنويـــا، 
وال  نشـــاطا،  العربيـــة  االتحـــادات 

مـــن  إال  الدعـــم  علـــى  نحصـــل 
مملكـــة البحريـــن بلـــد المقـــر 

العربية  اإلذاعـــات  واتحاد 
الراعي ألنشـــطتنا، وهناك 
أخـــرى  عربيـــة  اتحـــادات 

نشـــاطها شـــبه معـــدوم، وندعـــو اتحـــاد اللجان 
أن ينظـــر إلينـــا بعيـــن االعتبار، ونحـــن ال نقصد 
فقـــط الدعم المالي وإنما التواجد في بطوالتنا 
وفعالياتنـــا، عندمـــا كانـــت االتحـــادات العربية 
الوضـــع  كان  العربيـــة  الجامعـــة  تحـــت مظلـــة 

مغايرا بكثير..”.
ودعا الشيخ علي بن محمد كافة الدول العربية 
اللعبة في  إلى استضافة بطوالت االتحاد لنشر 
كافة أرجاء الوطن العربي، حيث إن الدول التي 
ولبنان  مصر  من  كال  هي  باستمرار  تستضيف 

مشيرا  وتونس،  واألردن 
إلى أنه يفضل اقامة 

ــــطــــوالت فــي  ــب ــ ال
ــبــلــدان  تــلــك ال

ألنها تقع في 
ــتـــصـــف  ــنـ مـ
الـــــــوطـــــــن 
ــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

وبإمكان جميع الدول السفر إليها بسهولة وبأقل 
المترتبة  المالية  األعباء  إلى  إشــارة  في  تكلفة 
على  أكــد  ذاتــه  الــوقــت  فــي  ولكنه  السفر،  على 
أهمية توزيع البطوالت على أكبر عدد من الدول.
وذكـــر الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد بأنه سيرشـــح 
نفســـه لرئاســـة االتحاد العربي لدورة انتخابية 
األولمبيـــة  اللجـــان  اتحـــاد  لوائـــح  ألن  أخـــرى 
العربيـــة واالتحـــاد ذاتـــه ال تنـــص علـــى وجود 
عـــدد محدد مـــن الـــدورات االنتخابيـــة لترأس 
االتحاد، مضيفا بأن الجمعية العمومية القادمة 

واالنتخابات ستجرى العام المقبل 2021.

قوائم االتحاد اآلسيوي معتمدة

ونفى الشيخ علي بن محمد إلغاء 
قــائــمــة الــمــرشــحــيــن النــتــخــابــات 
ــن قــبــل  االتــــحــــاد اآلســــيــــوي مــ
ــدا بـــــأن جــمــيــع  ــؤكــ األخــــيــــر، مــ
للمكتب  ســـــواء  ــمــرشــحــيــن  ال
تــم  ــان  ــجــ ــ ــل ــ ال أو  ــذي  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
اعتمادهم بانتظار تحديد موعد 
ــعــمــومــيــة وإجـــــراء  الــجــمــعــيــة ال
االنــتــخــابــات، مــؤكــدا عــلــى أهمية 

المحافظة على المناصب العربية.

ســـيحتفظ جهـــاز كرة القـــدم بنادي 
المحترفيـــن  بخدمـــات  الشـــباب 
النيجيرييـــن فـــي صفـــوف الفريـــق 
وقومـــو؛  جيكتـــارا  همـــا  األول، 
الســـتكمال مـــا تبقى من منافســـات 
الموســـم الرياضـــي الجـــاري 2019 
- 2020، الـــذي طالـــه التوقيـــف من 
مـــارس الماضـــي حتـــى أغســـطس 

المقبل؛ بسبب فيروس كورونا.
ورغـــم تفضيـــل الالعبيـــن األجانب 
المغـــادرة إلـــى بلدانهـــم بعـــد تعليق 
بعـــد  والعـــودة  األنشـــطة  مختلـــف 
فعلـــه  مـــا  وهـــو  الصـــورة  اتضـــاح 
بعض المحترفيـــن، إال أن محترفي 
الشـــباب النيجيريين لـــم يوفقا في 
الحصول علـــى حجوزات للمغادرة؛ 
بسبب قيود السفر، ليبقى جيكتارا 
أن  قبـــل  البحريـــن،  فـــي  وقومـــو 
يصـــدر حديًثا قرار االســـتئناف في 
أغســـطس بالنســـبة للجوالت السبع 
المتبقيـــة من دوري ناصـــر بن حمد 
فـــي  الالعبـــان  وينتظـــم  الممتـــاز، 
تدريبات “المارونـــي” التي انطلقت 

قبل أيام.
وســـيكون علـــى عاتـــق المحترفين 
اإلضافـــة  تشـــكيل  النيجرييـــن 
المأمولة لتشـــكيلة المدرب الوطني 
حســـين علي “بيليه” فيما تبقى من 
للشـــباب، خصوًصـــا وأن  مباريـــات 
الفريق الماروني مهدد بالهبوط إلى 
دوري الدرجـــة الثانية؛ كونه يحتل 
حالًيا المركز التاســـع )قبـــل األخير( 
برصيـــد 7 نقـــاط. ويلعـــب جيكتارا 
في خط الهجوم، أما قومو فمركزه 
الجنـــاح. وكان الشـــباب تعاقـــد مـــع 
فتـــرة  فـــي  النيجيرييـــن  الالعبيـــن 
االنتقـــاالت الثانية للموســـم الحالي 
إلـــى جانب الالعب الدولي الســـابق 
محمـــود العجيمـــي الـــذي عـــاد إلى 

تمثيل ناديه األم.

قـــال رئيـــس جهـــاز كـــرة القـــدم 
بنـــادي الحالـــة خالـــد الكوهجي 
إن التركيـــز حالًيـــا منصب على 
اللياقـــة البدنيـــة فـــي تدريبـــات 
التـــي اســـتأنفت  الفريـــق األول 
بقيـــادة المـــدرب الوطني عارف 
الســـتكمال  تمهيـــًدا  العســـمي؛ 
دوري  مباريـــات  مـــن  المتبقـــي 
ناصـــر بن حمد الممتاز للموســـم 

الحالي 2019 - 2020.
وأشـــار الكوهجي إلى أننا نعمل 

اللياقـــة  مســـتوى  رفـــع  علـــى 
البدنيـــة لجميـــع الالعبيـــن بعـــد 
 3 مـــن  ألكثـــر  التوقـــف  فتـــرة 
شـــهور، مبيًنـــا أن الطاقـــم الفني 
سيعمل بعد ذلك على الجوانب 

التكتيكية.
الالعبيـــن  التـــزام  إلـــى  ولفـــت 
وانضباطهـــم، مؤكـــًدا إصرارهم 
على تقديم أفضل المســـتويات 
بالتدريبـــات، والعزم على تغيير 
صـــورة الفريق وموقعه بجدول 

الترتيب.
ترتيـــب  الحاالويـــون  ويتذيـــل 
الدوري برصيـــد 5 نقاط من 11 
مبـــاراة، وهو مهدد بالهبوط إلى 

دوري الدرجة الثانية.

“الشباب” يحتفظ بمحترفيه الستكمال الموسم

الحالة يركز على تدريبات اللياقة

 استقبل النائب األول لرئيس اتحاد غرب 
آسيا نائب رئيس االتحاد العربي رئيس 
سلطان  األثقال  لرفع  البحريني  االتحاد 
الفلسطيني خالد  الغانم، رئيس االتحاد 

الواديه خالل زيارته لمملكة البحرين.
 ورحـــب الــغــانــم بــزيــارة الـــواديـــه لبلده 
مقر  وبــزيــارتــه  البحرين  مملكة  الــثــانــي 
مناقشة  تم  حيث  الحصم،  بــأم  االتحاد 
لتقديم  االتحادين  بين  التعاون  أواصــر 
رياضة  لتطوير  ممكن  ممكن  هو  ما  كل 

رفع األثقال في البلدين الشقيقين.

ســموه اطلع على التصورات لعودة النشاط الرياضي وتحويل األندية لشركات

خالد بن حمد يترأس اجتماع “استجابة”

تــرأس ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 
رئيس لجنة التنســيق والتنفيذ والمتابعة “اســتجابة” بالمجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة، االجتمــاع األســبوعي للجنة “اســتجابة” عبر تقنية 

االتصال المرئي.

وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب 
اللجنـــة، مشـــيدا  ســـموه بأعضـــاء 
يبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  ســـموه 
األعضـــاء فـــي متابعـــة والتنســـيق 
الحكوميـــة  الجهـــات  جميـــع  مـــع 
ذات العالقـــة، فـــي تنفيـــذ البرامج 
والخطط التي تســـاهم في خدمة 
الشـــباب  تطويـــر وارتقـــاء قطـــاع 

والرياضة بالمملكة. 
 بعدها، ناقـــش االجتماع عددا من 
الموضوعات المدرجة على جدول 
األعمال، حيث اطلع ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى 
التصورات لعودة النشاط الرياضي 
للموســـم الرياضـــي 2019/ 2020، 
وفق اإلجـــراءات االحترازية التي 

اتخذتهـــا مملكة البحرين لمواجهة 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا كوفيد 
19، بمـــا يحفـــظ ســـالمة وصحـــة 
بهـــذا  اإلصابـــة  مـــن  الرياضييـــن 

المرض.
 كما بحث ســـموه خـــالل االجتماع 
إلـــى  األنديـــة  لتحويـــل  اآلليـــات 
شـــركات، بما يتوافق مع القرارات 
االعلـــى  المجلـــس  اتخذهـــا  التـــي 
للشـــباب والرياضة، فـــي االجتماع 
األخيـــر الـــذي عقـــد برئاســـة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
الشـــباب،  وشـــؤون  اإلنســـانية 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي، رئيـــس 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 

والرياضة.
الشـــيخ خالـــد  ســـمو  حـــث  وقـــد   
الجميـــع  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
علـــى مضاعفـــة الجهـــود لتحقيـــق 
التـــي  التطويريـــة  االســـتراتيجية 
رســـمها سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، والتـــي تتضمـــن تنفيذ 

المشـــاريع التنمويـــة التـــي تســـهم 
فـــي تحقيق مزيد مـــن التقدم في 
والرياضـــي،  الشـــبابي  القطاعيـــن 
بالصـــورة التـــي ترفع من مســـتوى 
وكفاءة الشـــباب البحريني وتهيئ 
المنـــاخ المالئم لتحقيق المزيد من 

النجاحات الرياضية.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد
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حسن علي

نطالب اتحاد اللجان األولمبية العربية 
بتسويق أنشطة االتحادات العربية

عاد منتخبنا للشباب لكرة اليد لخوض 
الحصـــص التدريبيـــة وذلك اســـتعدادًا 
للمشـــاركة فـــي البطولة اآلســـيوية 17 
للشـــباب والمقرر إقامتهـــا خالل الفترة 
مدينـــة  فـــي  المقبـــل  اكتوبـــر   15  –  6
لبطولـــة  والمؤهلـــة  اإليرانيـــة  شـــيراز 

العالم في المجر 2021.
وشهدت صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم 
منذ يوم أمس السبت تدريب منتخبنا 

ســـيدعلي  الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة 
المـــرزوق،  رائـــد  ومســـاعده  الفالحـــي 
على أن تســـتكمل الحصـــص التدريبية 
على مـــدار أيام األســـبوع بواقع حصة 

تدريبية في كل يوم.
منتخبنـــا  إداري  أشـــار  جانبـــه،  مـــن 
للشـــباب حســـين الفردان فـــي تصريح 
ل “البـــالد ســـبورت” إلـــى أن التدريبات 
بـــدأت  التـــي  نفســـها  القائمـــة  تشـــمل 
التحضيرات منذ بداية االعداد والبالغ 
عددهـــا 23 العـــب، وأن الجهـــاز الفنـــي 

يركـــز فـــي تدريبـــه بتقســـيم الالعبيـــن 
إلى مجموعتين مع تطبيق االجراءات 
التدريبـــات  أن  مبينـــًا  االحترازيـــة. 
الحاليـــة مرتكزة علـــى الجانب اللياقي 

والبدني من ِقبل الفالحي والمرزوق.
وعن برنامج المنتخب، وضح الفردان 
إلـــى أنه قبـــل وبـــاء كورونـــا كان هناك 
برنامـــج محـــدد ولكـــن وفي ظـــل هذه 
الجائحـــة، تغيـــر كل شـــيء إال أنـــه من 
المؤكـــد ســـيتم توفيـــر برنامـــج خـــالل 

الفترة المقبلة بحسب الظروف.

التدريبـــات انطلقـــت وتســـتمر علـــى صالـــة االتحـــاد بـــأم الحصـــم

الفردان: الفالحي يقود تدريبات “أحمر الشباب”

علي مجيد

حسين الفردان

“الريدز” ال يموت يا سادة!
أخيرا وبعد 3 عقود من االنتظار.. ها هو ذا ليفربول يعود لوضعه الطبيعي ويتوج بطاًل للدوري 

اإلنجليزي الممتاز للمرة التاسعة عشرة في تاريخه بكل جدارة واستحقاق.
جماهير ليفربول كانت تنتظر لحظة تتويج الفريق باللقب بالوضع االعتيادي دون الدخول في 
المرحلة االســتثنائية التي ُفرض فيها غيابها عن المدرجات بســبب جائحة كورونا، إال أنها في 
نهايــة المطــاف لــم تترك ليفربول يحتفل وحيدا وعاشــت معه األفراح التــي غابت عن االنفليد 

رود منذ العام 1990!
فــي الحقيقــة كان فــوز ليفربــول بلقب البريميرليغ بــاردا إلى حٍد ما؛ وذلــك ألن الجميع كان واثقا 
مــن قــدرة الريــدز على إحراز اللقب منذ فترة طويلة وبالتحديد منــذ ابتعاده بفارق الصدارة إلى 
أكثــر مــن 20 نقطــة. لذلك لم تصــل فرحة الجماهير الليفربولية لحالة “الهســترة” ولــم تبالغ كثيرا 
باالحتفال رغم أنها اللحظة التي حلموا بها منذ أمد بعيد، وكان من المفترض أن يجن جنونهم!

بــكل تأكيــد إن هــذا اإلنجاز العظيم يحســب بالمقام األول إلدارة النادي برئاســة األمريكي توم 
ويرنــر، حيــث كانــت أولــى خطوات نجــاح اإلدارة بتعاقدها الذكــي مع المــدرب اإللماني القدير 
يورغن كلوب ووفرت له كل الصفقات التي يحتاجها، ومنحته الوقت الكافي للقيام بعمله دون 
أن تفرض عليه أي نوع من الضغوطات، فكانت النتيجة فوز الفريق بلقب دوري األبطال العام 

الماضي ولقب الدوري اإلنجليزي هذا العام.
أما يورغن كلوب، فإنه صاحب الفضل األكبر في هذا اإلنجاز العظيم، والذي عجز عنه عشرات 
المدربيــن الذيــن ســبقوه، فهو مــن صنع هذا الفريق مــن الصفر وقاده العتــالء المنصات بفضل 

حنكته ودهائه. لذلك يستحق أن ُيمنح لقب المدرب األفضل في العالم حاليا بال منازع.
لقــب الــدوري اإلنجليــزي للعــام 2020 ســيكون مخلــدا في تاريخ الكــرة اإلنجليزيــة، ولن يكون 
كســائر األلقــاب، فهــو اللقــب األول لفريــق بعــد عقــدة الزمتــه ثالثيــن عامــا كان فيهــا متقهقــرا 
ومكتفيا بمشاهدة المنافسين أبطاال، ثم إنه اللقب األول الذي يتم حسمه قبل سبع جوالت من 

الختام في إنجاز لم يسبقه أي فريق آخر. 
وأخيرا، فإنه اللقب األول في تاريخ الكرة اإلنجليزية الذي يتم االحتفال فيه بلبس الكمامات إجباريا!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

الشيخ علي بن محمد

تنسيق مشترك
أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال



إيناس سيستاني فنانة ومصورة شابة متخصصة في التوثيق وفنون الشارع، حاملًة رسالة التغيير اإليجابي للعالم  «
من خالل لوحاتها التي تصورها أو تبتكرها وتظهر فيها كموديل.  من أبرز مساهماتها الفنية المشاركة في معرض “كل ما 
هي عليه” ضمن أنشطة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الخاصة بأعياد الوطن وتكريما إلسهامات المرأة البحرينية والفخر 
بمنجزاتها، كما أسهمت في نجاح معرض “هل تثق بي” ضمن مهرجان ربيع الثقافة. عرضت أعمالها في مناسبات عديدة 

على المستوى الدولي، منها على التلفزيون الوطني األمريكي، وعدد من المجالت والكتب في مختلف قارات العالم.
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احتفاء إماراتي بلوحة “خلق آدم” للبحرينية إيناس سيستاني

جمعـــت المجلـــة التفاعلية ســـكة والتي 
تأسســـت في اإلمارات العام 2017 على 
يـــد ”منـــار وشـــريفة الهنائـــي“ أعمال 16 
فنانـــا خليجيا شـــابا في معـــرض افُتتح 
أخيـــرا افتراضيـــا مـــن وحـــي يوميـــات 
الحجـــر المنزلي في زمـــن كورونا بدعم 
مـــن وزارة الثقافة وتنميـــة المعرفة في 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، ومن 
المشـــاركين من مملكـــة البحرين الفنانة 

البحرينية إيناس سيستاني.
آدم:  “خلـــق  بلوحـــة  إينـــاس  شـــاركت 
نســـخة كورونا المســـتجد”، وهي نسخة 
مســـتحدثة مـــن لوحـــة الفنان المشـــهور 
مايـــكل أنجلـــو التـــي تنـــاول فيهـــا خلق 
صياغتهـــا  الفنانـــة  فأعـــادت  البشـــرية، 
موضـــوع  نطـــاق  فـــي  مبتكـــر  بطابـــع 

الكورونا.
اختارت إيناس التركيز على أهم عنصر 
فـــي اللوحة، وهو االقتـــراب بين الخالق 
وبيـــن آدم، مركـــزة علـــى فكـــرة محاولة 
البشـــر منـــح الحيـــاة لكل مـــا حولهم من 
مخلوقـــات ومن عناصر مختلفة بشـــتى 
الطرق التـــي تلتف على قاعـــدة التباعد 

االجتماعي، ولكن تحترم ضروريتها. 
كما شارك في المعرض عدد من الفنانين 
الخليجيين ومن بينهم الفنانة البحرينية 

عائشة شريف وعيسى الحجيري وهالة 
العباســـي ونيلـــة آل خليفـــة، وتنوعـــت 
األعمال بين الرســـم والتصوير وتصميم 
الغرافيكـــس والفيديـــو والفـــن الرقمـــي، 
وطغـــى القلـــق في زمـــن الكورونـــا على 

أعمـــال المعـــرض االفتراضـــي الخليجي 
الفنانـــات  عمـــل  فـــي  كمـــا ظهـــر  األّول، 
إســـراء البلوشي وسارة عبدهللا وأميمة 
الهنائي من سلطنة عمان، ومن اإلمارات 
حمدة الخاجة، وهالة العباسي ونيلة آل 

خليفة من البحرين. 
يهـــدف المعـــرض إلـــى توثيـــق التاريـــخ 
كمـــا نعاصره، وهو بمثابـــة دعم للفنانين 
الناشـــئين في المنطقة من خالل ترويج 

أعمالهم ليراها اآلخرون.

تجنب الشعور بالفشل، وعليك اإليمان بقدراتك وأفكارك.

ال تلتفت للماضي، وخطط لمستقبلك؛ حتى تحقق ما تمنيته. 

يجب أن تستشير طبيب تغذية؛ لمعرفة النظام الغذائي المناسب.

األبواب مفتوحة أمامك، وعليك اختيار الجيد والمناسب.

وزنك يزيد، وهذا من األمور التي ستؤثر على حياتك. 

قادر على التغلب على جميع المشكالت بالصبر والذكاء. 

لديك شفافية وحدس يجعلك تتخطى كل الصعاب والوقوف مجددا.

سوف يكون لك شأن عظيم في مجالك العملي. 

حاول أن تقدم الكثير من األفكار اإلبداعية في عملك.

استشر زمالءك في حل مشكالتك، وال تخجل من شيء.

حاول أن تتخلص من وزنك الزائد بممارسة الرياضة.

فكر جيدا وال تتهور عند اتخاذ قرار جديد في حياتك المهنية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

اقتنصــت النجمة هند صبري جائزة أفضل ممثلة عربية 
من توزيع جوائز النسخة الرابعة من جوائز النقاد لألفالم 
العربية، الذي يقيمه مركز السينما العربية عبر احتفالية 
على موقع “ زوم”، والتي تقام ســنويا عــن فيلمها “نورا 

تحلم”.   وعبرت عند صبري عن سعادتها بالجائزة الرابعة 
لهــا عن هذا الفيلــم الذي يعبر عــن هموم المرأة التونســية 

وتمنــت صبري أن تظل دائما تعبر عن المرأة العربية والتونســية والمصرية، 
الفتة أن الفيلم مازال يحقق نجاحا كبيرا حتى اآلن.

بدأت المخرجة نيفين شــلبي تصوير فيلمها “سوء الرجالة” 
أول فيلــم روائــي طويــل لهــا، مأخــوذ عــن المجموعــة 
القصصية  ســوق العرسان تأليف عالء ســليمان، واخترت 
لبطولته باســم ســمرة، نجالء بــدر، أحمد وفيــق، انتصار، 

فيــراس الســعيد،  محمود الليثــي، ومجموعة مــن الوجوه 
الشــابة، وكتب له الســيناريو والحوار نيفين شــلبي ودينا السقا.   

وأعلنت نيفين بدء تصوير أول مشــاهد العمل للنجم باســم سمرة، ونشرت صورة 
تجمعهما معلقة  عليها: “أول يوم تصوير مع النجم باسم سمرة”. 

طالب النجم حمادة هالل، جمهوره ومتابعيه بالدعاء 
لوالدتــه أن يمــن الله عليهــا بالشــفاء، بعد وعكة 
صحية ألمت بها مؤخرا. ونشــر هالل، عبر حســابه 
على انســتجرام صورة منذ فترة له مع والدته خالل 

أداء مناسك العمرة في األراضي المقدسة بالمملكة 
العربيــة الســعودية، صحبها بتعليق: “أســألكم الدعاء.. 

 يارب اشــِف أمي.. يا رب  اشِف أمي.. اللهم صّلِ على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم”.

الدعاء لوالدتهسوء الرجالةأفضل ممثلة

سعد الجزاف: “خمسون عاما من العطاء” الفن وااللتزام
يتناول كتاب “الفنان المســرحي ســعد الجزاف..خمســون عاما من العطاء” للباحث الفنان إبراهيم الدوســري ســيرة حياة علم من أعالم المســرح في البحرين وتاريخه 
الحافــل باإلنجــازات الفنيــة ودوره المؤثــر في إرســاء قواعد لغة الفن األصيل وأحد مؤسســي مســرح الجزيــرة ومن فنانيه المخضرمين. يقــع الكتاب في 233 صفحة 

ويضم عشرة فصول جاءت كالتالي:

الثانـــي”  الفصـــل  والمـــكان”،  “النشـــأة  األول..  الفصـــل 
مراحـــل التعليم”.. النوافذ األولى على الحياة”. الفصل 
الثالـــث “العمـــل، والســـينما.. ورياضة كمال األجســـام”. 
الفصـــل الرابـــع “الولـــع بالمســـرح واالنطالقة مـــن نادي 
الجزيـــرة الرياضي”. الفصـــل الخامس “إنجازات الفنان 
سعد الجزاف في التمثيل واإلخراج”، الفصل السادس” 
إســـهامات الفنـــان ســـعد الجـــزاف ممثلـــة فـــي الدرامـــا 
اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة”. الفصل الســـابع “محطات في 
مشـــوار حياة الفنان سعد الجزاف”. الفصل الثامن “من 
آراء وأقـــوال الفنـــان ســـعد الجـــزاف”. الفصل التاســـع. 
“شـــهادات وذكريات”. الفصل العاشـــر “لمحـــة تاريخية 

عن عائلة الفنان سعد الجزاف”. 
ملحق الصور وشـــهادات التكريم وفي تقديمه للكتاب 

يكتب الدوسري:
منـــذ طفولتـــه والفنان ســـعد الجـــزاف عينـــاه ترصدان 

الحيـــاة، ومكوناتهـــا االجتماعيـــة مـــن حولـــه في بيت 
األســـرة، والمحيط االجتماعي فـــي أحد أحياء منطقة 
حالـــة أبو ماهر في مدينة المحرق القريبة من شـــاطئ 
البحـــر المطـــل علـــى مدينـــة المنامـــة من جهـــة الغرب، 
النـــاس وســـكناتهم،  اعتـــاد )ســـعد( أن يتأمـــل حركـــة 
مالمح وجوههم، وأجسامهم في حاالت الفرح واأللم، 
والغضـــب والحـــزن، وفـــي حـــاالت عراكهـــم وعناقهـــم، 
وحيـــن أصبـــح يافعا، أخـــذ يميل إلى الصمـــت والعزلة، 
وتأمل الســـماء والغيوم، والبحر واألفـــق البعيد، وراح 
يفكـــر فـــي المســـتقبل، وأخـــذت األســـئلة تتناســـل في 
عقلـــه، عن ماهية وجـــوده ودوره في الحياة، وما الذي 
يســـتطيع أن يقدمه لمجتمعـــه ووطنه، في تلك األثناء 
كان شـــغوفا بعـــدد من شـــخصيات الحي الـــذي يعيش 
فيه شـــخصية النوخذة، ربان الســـفن ســـالم بن حسن، 
تلك الشـــخصية القوية المهابة في الحي، وشخصيات 

أخـــرى منهـــم: راشـــد بـــن محمـــد – ســـارد الحكايـــات 
فـــي الحـــي، وعبـــد هللا الهيئـــة وأخـــواه مطـــر وجمعة، 
الذيـــن كانـــوا يقومون بتأدية مشـــاهد تمثيلية فكاهية 
شـــعبية ارتجاليـــة ألهالـــي الحـــي عند ســـاحل حالة بو 
ماهـــر القريـــب من الحـــي الذي يقطن فيه الفنان ســـعد 
الجـــزاف، فضال عن تأثـــره بأبطال األقالم الســـينمائية 
العربيـــة التـــي شـــاهدها، وهـــو فـــي مقتبـــل العمـــر في 
صاالت الســـينما في المحرق والمنامة بصحبة شـــقيقه 

األكبر عبداللطيف الذي كان مولعا بمشاهدة األفالم.
تلك المشـــاهد اكتنزت في ذاكرة الفنان ســـعد الجزاف 
وهـــو صبي، فحفـــزت موهبة التمثيـــل واإلخراج لديه، 
والتي أعلنت عن نفســـها بعد أعوام قليلة حين التحق 
فـــي العام 1915م بنادي الجزيـــرة الرياضي، حيث قام 
هـــو وعـــدد مـــن زمالئـــه بتكويـــن فرقـــة مســـرحية في 

النادي.

29 يونيو

 1236
 سقوط قرطبة حاضرة الخالفة 

األموية في األندلس وكبرى 
قواعدها في يد فرناندو الثالث 

ملك مملكة قشتالة، بعد أن تخلى 
عنها محمد بن يوسف بن هود.

 1732
اإلسبان يستعيدون السيطرة على ميناء ومدينة وهران من العثمانيين.

1832
اندالع ثورة المفتي عبدالغني آل جميل ضد الوالي العثماني في بغداد.

 1835
محمد علي باشا يصدر أمًرا بإنشاء مصلحة اآلثار والمتحف المصري.

 1928
 اكتشاف دواء البنسلين على يد ألكسندر فلمنج.

1986
منتخب األرجنتين لكرة القدم يحرز لقبه الثاني في بطولة كأس العالم

أسامة الماجد

كشفت تقارير إعالمية أن 
النجمة التركية هاندا 

أرتشيل وصديقها المغني 
التركي مراد 
دالكيتش 

استأجرا فيال 
فخمة جدا؛ 
ليعيشا فيها بعد 

زواجهما، السيما أن 
هاندا قررت دفع 

نصف اإليجار؛ 
لمساعدة 

مراد، 
وتخفيف 

العبء 
المادي عنه.

يشارك المخرج البحريني عمار الكوهجي في انطالق “مهرجان القدس لإلعالم 
الرقمـــي”، الذي يـــرأس لجنة تحكيمـــه المخرج المصـــري الكبير “علـــي بدرخان” 
تحت شـــعار “في القدس ورد ونار”، إضافة إلى نقاد وكتاب من الدول العربية، 
وهم: “تيســـير المشارقة من األردن، جمال أمين من العراق، مي مصطفى إيخو 
من موريتانيا، كمال القاضي من مصر، حسين الخوالد من الكويت، سمير الجبر 
من ســـوريا، بو شـــعيب المسعودي من المغرب بحسب الهيئة اإلعالمية العالمية 

للدفاع عن القدس وملتقى الفيلم الفلسطيني.
وتعد مشـــاركة المخرج البحريني الكوهجي ممثال باسم مملكة البحرين اضافة 
ممتـــازة للمهرجـــان، حيث شـــارك في العديد مـــن الفعاليات الســـينمائية الكبيرة 
مثـــل كان فينيســـيا ووهـــران والقاهـــرة والعين ودبـــي الســـينمائي، وأعرب في 
تصريح خاص لـ “البالد” بأن هذه المســـابقة من اهم المســـابقات الى قلبه كونها 
تحمل اسم القدس العزيزة على كل قلب شريف، وحث المبدعين في البحرين 
بالمشـــاركة والتقديم لجوائز المهرجان خصوصا في فترة الحظر، حيث تنفجر 

الطاقات والمواهب.

الكوهجي 
حكما في 
مهرجان 
القدس 
لإلعالم 
الرقمي
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العمل المشارك في المعرض

طارق البحار

خاص

بروفايل الفنانة



ســـلط االجتمـــاع األســـبوعي لنـــادي 
روتـــاري المنامة أخيـــًرا الضوء على 
تجمـــع  التـــي  التاريخيـــة  العالقـــات 
واســـتضاف  واليابـــان.  البحريـــن 
االجتمـــاع الـــذي ُعقـــد عبـــر وســـائل 
االتصـــال المرئي ســـفير اليابان لدى 
المملكـــة هيديكـــي إيتـــو، للحديـــث 
عن العالقـــات الراســـخة التي تربط 

البلدين الصديقين. 
نـــادي  رئيـــس  االجتمـــاع  وحضـــر 
روتاري المنامة خالد مختار، ورئيس 
النادي للـــدورة المقبلة مرجان مدارا 

وعدد من أعضاء النادي.
وشارك الحضور في حديث شّيق مع 
السفير الياباني عن تاريخ العالقات 
اليابانية البحرينية. وجاء االجتماع 
تحـــت عنـــوان “العالقـــات اليابانيـــة 

البحرينيـــة مـــن وجهة نظر الســـفير 
علـــى  الضـــوء  مســـلًطا  اليابانـــي”، 
عالقـــات الصداقة الثنائية والتعاون 
المتين بيـــن البلدين الصديقين على 
مســـتويات مختلفة، مثـــل العالقات 
الصناعـــي  والتعـــاون  الدبلوماســـية 

والتجاري والثقافي.
أن  حديثـــه  أثنـــاء  إيتـــو  وأوضـــح 

العالقـــات اليابانيـــة البحرينية تعود 
الماضـــي،  القـــرن  مـــن  للثالثينـــات 
منوًهـــا إلـــى أن البلديـــن أنجـــزا منذ 
ذلـــك الحيـــن العديـــد من المشـــاريع 
مجـــاالت  فـــي  بنجـــاح  المشـــتركة 
البتروكيماويـــات واأللمنيـــوم والغاز 

وغيرها. 

 – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  كـــرم 
مـــن  مجموعـــة  “بيتـــك”،  البحريـــن 
فـــي  العامليـــن  البنـــك  منتســـبي 
خـــالل  مـــن  األماميـــة  الصفـــوف 
الفروع المصرفية لألفراد واإلدارات 
المصرفية األخرى، إذ يأتي التكريم 
تقديًرا لجهودهم المتميزة ودورهم 

في ظل هذه الظروف االستثنائية.
وأوضـــح العضو المنتـــدب والرئيس 
التنفيـــذي فـــي “بيتـــك” عبدالحيكم 
يأتـــي  التكريـــم  “هـــذا  أن  الخيـــاط 
نظيـــر جهـــود فريق عمـــل بيتك في 
أثبتـــوا  الذيـــن  األماميـــة  الصفـــوف 
قدًرا كبيًرا من المســـؤولية والتفاني 
وااللتـــزام مـــن أجل خدمـــة العمالء 
بـــكل إخـــالص، الذين حرصـــوا على 
مواصلـــة تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 

للعمـــالء دون انقطـــاع، مـــع االلتزام 
الوقائيـــة  اإلجـــراءات  بتطبيـــق 
كافـــة ضد انتشـــار فيـــروس كورونا 
االجتماعـــي؛  بالتباعـــد  وااللتـــزام 
بهدف الحفاظ على صحة وســـالمة 

الجميع“.
وأكـــد “إننـــا إن شـــاء هللا لـــن نّدخـــر 

جهـــًدا في عمل كل ما يلزم من أجل 
مواصلة خدمـــة عمالئنا الكرام على 
أكمـــل وجـــه فـــي مختلـــف الظروف 
تحديـــات،  أيـــة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
إضافة إلى تقديم الخيارات الرقمية 
المتاحـــة لعمالءنـــا والمتوافرة على 

مدار الساعة”.

النادي اســتضاف السفير هيديكي إيتو باالجتماع األسبوعي ــتثنائية ــروف االسـ ــل الظـ ــي ظـ ــم فـ ــًرا لجهودهـ تقديـ
“روتاري المنامة” يستعرض العالقات البحرينية اليابانية “بيتك” يكرم منتسبيه بالصفوف األمامية

“IMTA” للسيــــارات تفتــح “جــــاك موتـــورز” الجديـــد
أعلنت شـــركة الوكالة التجارية العالمية للســـيارات 
آنهـــوي  لســـيارات  الحصـــري  المـــوزع   )IMTA(
موتـــورز(  جـــاك   -  JAC( للســـيارات  جيانغهـــواي 
الصينيـــة فـــي البحرين، عن افتتـــاح معرض جديد 

للشركة في المملكة بمنطقة توبلي أمس.
افتتـــح المعـــرض الجديـــد كل مـــن  رئيـــس شـــركة 

IMTA  ســـوزان كانـــو، ونائـــب رئيس الشـــركة  كي 
إن سينغ.

ونظرًا للظروف االســـتثنائية الراهنة وســـط تفشي 
وبـــاء كورونا عالميـــا، وانطالقًا من التزام الشـــركة 
الراســـخ باتباع اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائية 
مـــن الفيروس وحرصًا منها على ســـالمة موظفيها 

وعمالئها، أقيم حفل االفتتاح عبر وسائل االتصال 
المرئـــي، حيث تابعه اآلالف على وســـائل التواصل 

االجتماعي المختلفة.
وبمناســـبة إطـــالق جـــاك موتورز فـــي البحرين، تم 
اإلفصـــاح عـــن حزمة مـــن العـــروض المغريـــة على 
بعض الطرازات لفترة محدودة، وتشـــمل العروض 

للصـــدأ  المقـــاوم  والطـــالء  والتســـجيل  التأميـــن 
وتظليـــل النوافـــذ العـــازل للحـــرارة، باإلضافـــة إلى 
ضمـــان لمدة 5 ســـنوات مـــع عدد غيـــر محدود من 
الكيلومتـــرات وخدمـــة مجانية لمدة 3 ســـنوات أو 
لمســـافة 60 ألف كيلومتر )أيهما يأتي أوالً( وأسعار 

خاصة للسيارات لفترة محدودة.

معرض جديد 
للشركة بمنطقة 

توبلي
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هذه الصفحة برعاية

أعلنـــت شـــركة الســـيارات األوروبيـــة، الوكيـــل الحصـــري والمـــوزع المعتمـــد 
لمجموعة BMW في البحرين، أن خدمات الدفع الخاصة بها أصبحت متاحة 
مـــن خـــالل “فواتيـــر”، النظام الوطني لســـداد الفواتيـــر وعرضها، الـــذي يجمع 

الشركات والعمالء ضمن منصة واحدة.
وعبر نظام “فواتير” أصبح امتالك سيارة BMW أو MINI أسهل من أي وقت 

مضى.
وأصبـــح بإمـــكان العمـــالء اآلن االطالع على حســـابهم لدى شـــركة الســـيارات 
األوروبيـــة، وإجـــراء عمليـــات الدفع بلمســـة زر واحدة في أي مـــكان وفي أي 
وقت. وإلى جانب ذلك، فإن هذا النظام يلغي الحاجة إلى الدفعات الشخصية 

ويقلل من التدفق النقدي.
وفي تصريح له، قال مدير عام شركة السيارات األوروبية ديفيد ماكغولدريك 
“عمالؤنا الكرام هم األولوية بالنسبة لنا. لذلك من الضروري أن ننفذ مبادرات 
تحسن تجربة الشراء. إن هذا البرنامج يعالج بشكل مباشر الطلب على الدفع 
المالي اإللكتروني ويسمح للعمالء بإجراء الدفعات براحة من منازلهم أو من 
أي مكان”.  وتتاح خدمة “فواتير” من خالل منصات الخدمات المصرفية عبر 
اإلنترنت والهاتف الذكي، وعلى تطبيق “BENEFITPAY”، المحفظة الوطنية 
اإللكترونيـــة للهواتف الذكية في المملكة وبرنامج تســـهيل عمليات الدفع في 

البحرين.

“السيارات األوروبية” تتيح الدفع االلكتروني
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ــة ــاريـ ــجـ ــتـ ــة ســـلـــســـلـــة الــــــوحــــــدات الـ ــذيـ ــغـ ــتـ لـ

“درة مارينا”: بدء أعمال محطة الكهرباء الفرعية

يعتبر مشــروع درة مارينا أحد مشــروعات التطوير العقاري البحرية الرائدة والكائن في جنوب البحرين شــمال درة البحرين، ولعل أهم ما يميز 
المشروع، المزيج بين الوحدات والمباني السكنية والمحالت التجارية، والمشروعات الترفيهية ذات الطابع البحري، هذا باإلضافة إلى الخدمات 
البحريــة المتاحــة لــرواد البحــر. والجديــر بالذكــر أن أجــزاء مــن المرحلــة األولــى للمشــروع قد تم تســليمها للمــالك، مثل الفلــل المطلة علــى البحر، 
والشقق السكنية، وذلك في ظل استمرار األنشطة البحرية في المارينا ونادي اليخوت للمالك والهواة، وال يزال العمل مستمرا على خطة النجاح 
المرســومة لهــذا المشــروع، مــن خــالل تطوير البنية األساســية والخدمات التي تحوز على رضا الــرواد والمالك، للمضي قدما فــي تطوير المرحلة 

الثانية والثالثة قريبا.

درة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
مارينـــا، ياســـر الجـــار “كانـــت الصورة 
المرســـومة لمشـــروع درة مارينـــا منذ 
البدايـــة، مبنيـــة علـــى خلـــق مفهـــوم 
مبتكر للحياة االعصرية وتوفير رؤية 
شـــاملة لمســـتوى حياتـــي يجمـــع مـــا 
بين األصالـــة والرقي؛ عبر مســـاحات 
تتميز بالنشـــاط والحيوية وبأســـلوب 
أنيـــق. ومن أجل ذلـــك؛ قمنا بدفع كل 
عنصر من عناصر المرحلة األولى من 
أعمـــال التطويـــر فـــي اتجـــاه تحقيق 
هذا الطمـــوح. فقد قمنا بالتركيز على 
إتمـــام أعمـــال المرحلـــة األولـــى مـــن 
الوحدات السكنية بالشكل المطلوب، 
وتســـليمها للمـــالك، كمـــا قمنا بإنشـــاء 
عاليـــة  فاخـــرة  بمواصفـــات  مارينـــا 
الجودة للمهتمين بهـــذا الجانب أيضا 
ســـواء مـــن القاطنين فـــي درة مارينا 

أومن الزوار. 
يســـاهم معنـــا اليـــوم فـــي درة مارينا 
مطـــورون مـــن ذوي الســـمعة التـــي ال 
تخفـــى علـــى المهتمين بهـــذا المجال، 
يعملون في موقع العمل بجهد دؤوب 
فعلـــى  مشـــروعاتهم،  تطويـــر  علـــى 
ســـبيل المثال شركة بن فقيه الرائدة، 
إذ تســـتمر أعمالها اليـــوم في المرحلة 

الثانية من مشروعها الكبير ليان”.
 وأضاف الجار “نتطلع في هذا الوقت، 
نحـــو إتمام أعمـــال البنية األساســـية، 
بما فـــي ذلك أعمال محطـــة الكهرباء 
الرئيسية في المشروع، وبذلك يتوفر 
إمـــداد مهـــم للخدمات نكـــون بإتمامه 
علـــى مقربـــة مـــن المرحلـــة األخيـــرة 
لمشـــروع سلســـلة الوحدات التجارية 
المطلة على الواجهـــة البحرية. تمثل 
هـــذه المرحلة بال شـــك نقطـــة تحول 

في المشـــروع إذ تنطلق بعدها أعمال 
التطوير للمرحلة الثانية في الجزيرة 

الرئيسية”.
 مـــن جهتـــه، وحول موضـــوع التقدم 
في األعمـــال، قال الرئيـــس التنفيذي 
صفـــي  وليـــد  مارينـــا  درة  لشـــركة 
“هنـــاك عـــدة مشـــروعات يتـــم العمـــل 
موقـــع  فـــي  متزامـــن  بشـــكل  فيهـــا 
درة مارينـــا، حيـــث تســـتمر شـــركات 
التطويـــر األخـــرى فـــي أعمال إنشـــاء 
أعمـــال  اكتملـــت  كمـــا  مشـــروعاتهم، 
البنية التحتية الخاصة بالطرق ضمن 
المرحلة الثانية للتطوير في الجزيرة 
الرئيســـية. وفي الوقت الحالي، يقوم 
المقاول الرئيســـي لمشـــروع سلســـلة 
الوحـــدات التجارية بالبدء في أعمال 
المحطة الفرعيـــة داخل المنطقة، من 
شـــأن ذلـــك أن يوفر مصـــدر الكهرباء 

التجاريـــة  للمنطقـــة  دائـــم  بشـــكل 
وللمارينـــا ونادي درة مارينا لليخوت، 
هـــذه  مـــن  االنتهـــاء  المتوقـــع  ومـــن 

األعمال قبل نهاية هذا العام”.
 وأضـــاف صفـــي “باإلضافـــة إلـــى مـــا 
الوحـــدات  سلســـلة  ســـتكون  ســـبق، 
التجاريـــة بعد اكتمال إنشـــائها “مركز 
ووجهـــة  مارينـــا،  درة  فـــي  المدينـــة” 
نابضـــة بالحيويـــة، مليئـــة بالمطاعـــم 
والمتاجـــر  والبوتيـــكات  والمقاهـــي 
المتخصصـــة وغيرهـــا مـــن المحـــالت 
مكانـــا  ســـيصبح  حيـــث  التجاريـــة، 
مميزا للعائالت والزوار والمتسوقين، 
وعليـــه نحـــن فـــي درة مارينـــا، نضـــع 
مســـتوى الخدمات نصـــب أعيننا في 
هـــذه المرحلة، من أجـــل حضور مميز 

في سوق األنشطة العقارية”.
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العلماء يبتكرون أول مادة تحاكي الكائنات الحية
طــور باحثــو من جامعة “نورث وســترن” مجموعة من المواد 
اللينــة التــي تقلــد الكائنــات الحيــة بطريقــة حركتهــا الغريبــة 

وتستجيب للضوء والمؤثرات الخارجية.
وتتحرك هذه المواد التي أطلق عليها فريق “نورث وســترن” 
العلمــي اســم “المــواد الروبوتيــة” دون الحاجــة إلــى أجهــزة 

معقدة أو هيدروليكيات أو كهرباء.
ويؤكــد الباحثــون أن هذه المواد من الممكن أن تقوم بالعديد 
مــن المهــام وأن تضــاف إلــى بعــض التطبيقــات فــي مجاالت 
المجــاالت  مــن  وغيرهــا  المتقــدم  والطــب  والبيئــة  الطاقــة 
األخــرى. وقــال الباحــث فــي جامعــة “نــورث وســترن”، الــذي 
قاد الدراســات التجريبية، صامويل ســتوب “نحن نعيش في 
عصــر يشــهد باســتمرار تطويــر أجهزة أكثــر ذكاًء لمســاعدتنا 

على إدارة حياتنا اليومية”.
وأضــاف “إن الحــدود التاليــة هــي فــي تطويــر علــم جديــد 
ســيجلب المــواد الخاملــة إلــى الحيــاة لمصلحتنــا - من خالل 

تصميمها الكتساب قدرات الكائنات الحية”.
وبحســب موقــع “نــورث وســترين” المتخصص فــي الفيزياء 
والهندســة، تســتطيع هــذه المــادة التحرك لألمــام والخلف أو 

االنثناء أو الدوران عند تعرضها ألشعة الضوء.
وأطلــق العلمــاء علــى المــادة اســم “مــادة رخــوة روبوتيــة”، 

إذ صمــم الباحثــون جزئيــات كيميائيــة تغييــر روابطهــا فــور 
تعرضهــا للضــوء األزرق، لتتحــول مــن جزيئــات محبــة للمــاء 

إلى جزيئات كارهة للماء.
وفــرق الباحثــون بيــن المــواد ذات الطبيعــة الكارهــة للمــاء 

)تلفظ الماء خارجها( واألخرى المحبة للماء )تمتص الماء(.
وروبــط العلمــاء الجزيئــات فــي سالســل كيميائيــة ضخمــة 
تشــكل في مجموعها الهيكل الرئيس للمادة الرخوة، إذ تقوم 
بمجــرد تعرضهــا للضــوء بلفــظ المــاء مــن داخلهــا مــا يجعلها 

تنكمش على نفسها.
وشــبه العلمــاء مبــدأ عمل هــذه المادة بالعضــالت الحية التي 
تتأثــر باإلشــارات الكيميائيــة القادمــة مــن الدمــاغ، إذ يمكــن 
لهــذه المــواد القيام بمهــام محددة بناء علــى طبيعة التركيبة 
الكيميائيــة التــي صنعــت منهــا. ونــوه العلمــاء إلــى أن هــذا 
االبتــكار مــن شــأنه أن يقــدم الكثير مــن الفوائد فــي مجاالت 
الطــب والفيزيــاء والطاقــة وغيرهــا من المجــاالت، خصوصا 
عند استخدامها داخل الشريين واألوعية الدموية والتي من 

شأنها أن تقي من الجلطات وغيرها من األمراض.
ومــن الممكن أن تســاهم هذه المواد أيضــا في تنظيف المياه 
مــن التلوث وحل مشــكالت البطاريات فــي محطات البترول 

وغيرها من الفوائد الكثيرة.

بينمــا  حتفهــم،  أشــخاص   3 لقــي 
تناولهــم  بعــد  بالعمــى،  رابــع  أصيــب 
لســائل معقــم لليديــن، فــي واليــة نيو 
ميكســيكو بالواليات المتحدة. وقالت 
هيئــة الصحــة فــي نيو ميكســيكو في 
بيــان رســمي، إن 7 أشــخاص تناولــوا 
ســائال معقمــا لليديــن، نتــج عنــه وفاة 
بالعمــى،  آخــر  وإصابــة  أشــخاص،   3

ودخول 3 آخرين للعناية المركزة.
وســجلت الحــاالت فــي هيئــة مراقبــة 
التســمم بالواليــة، فــي مايــو الماضي، 
الكحــول،  علــى  باإلدمــان  وارتبطــت 
وفقــا للمســؤولين. ويســتخدم البعض 
تأثيــر  للحصــول علــى  اليديــن  معقــم 
المشــروبات الكحولية؛ بســبب امتالك 
الكحــول  مــن  نســبة  علــى  المعقمــات 
والميثانول. وقبل تفشي وباء كورونا، 
معقمــات  المتحــدة  الواليــات  منعــت 
اليدين في جميع الســجون في البالد؛ 
بسبب استخدام المساجين المعقمات 

للحصول على تأثير الكحول.

وفاة 3 أشخاص 
تناولوا معقم اليدين

أقيــم يــوم الخميــس الماضــي النســخة 
السادســة مــن مــزاد البحريــن للدواجــن 
النــادرة، تــم خالله بيــع 19 طقما وزوجا 
مــزاد  مديــر  الدجاج.وقــال  أنــواع  مــن 
البحرين للدواجن محمد خلف إن أغلى 
ســعر فــي المــزاد بلــغ 300 دينــار لطقــم 
والمســمى  الروســي  الدجــاج  نــوع  مــن 
النــادر  الدجــاج  مــن  وهــو  بـ”آرلــوف”، 

عالمًيا.
وأوضح أن أكثر األنواع طلًبا في المزاد 
هي فصيلة من الدجاج يسمى “ساسك” 
وذلــك  البيــاض(،  الفرنســي  )الدجــاج 
للبيــض وتحملــه  إنتاجــه  بســبب كثــرة 

دول  فــي  العاليــة  الحــرارة  درجــات 
الخليــج. وأكــد أن أكثــر رواد ومتابعيــن 
المزاد من لديهم هواية تربية الدواجن.
وقال إن المزاد بدأ بنســخته األولى في 
تاريــخ 21 مايــو 2020 خــالل آخــر أيام 
النجــاح  وبعــد  المبــارك،  رمضــان  شــهر 
الــذي حققته النســخ الســابقة قــام نادي 
البحريــن لدجــاج الزينــة برعايــة المــزاد 

في نسخته السادسة.
ولفــت إلــى أن المــزاد القــادم بنســخته 
الســابعة ســيقام يــوم الخميــس المقبــل 
اليــف  عبــر  مســاًء،  الثامنــة  الســاعة 

bh_chicken_mazad@ االنستغرام

مزاد بالبحرين ألجمل أنواع الدجاج

عراقيات يشترين الكتب من متجر في شارع 
المتنبي في العاصمة العراقية بغداد )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

طالــب مغنــي البــوب، جاســتن بيبــر، 
بتعويــض قــدره 20 مليــون دوالر في 
دعوى قضائية بالتشهير ضد امرأتين 

اتهمتاه باالعتداء الجنسي.
وقــدم جاســتين بيبــر الدعــوى أمــام 
العليــا  أنجلــوس  لــوس  محكمــة 
الخميــس بعــد أن نفــى عبــر حســابه 
اعتــدى  بأنــه  المزاعــم  تويتــر  علــى 

جنسيا على امرأة قبل 6 سنوات.
ووصــف بيبــر فــي دعــواه القضائيــة 
المرأتــان  وجهتهــا  التــي  االدعــاءات 

بأنها “أكاذيب ملفقة وشائنة”.
وطالــب مغنــي البــوب الشــاب بإقامة 
محلفيــن  هيئــة  أمــام  محاكمــة 
دوالر  مليــون   20 بقيمــة  وتعويــض 
أميركي بسبب ما لحق به من أضرار.

تحولــت لحظــات المــرح التــي عاشــها 
طفــل مصري مــع طائرتــه الورقية إلى 
مأســاة، حيــث لقــي حتفــه أثنــاء لهــوه 
بها، في محافظة اإلســماعيلية شــرقي 
“الوطــن”  صحيفــة  وذكــرت  البــالد. 
اإللكترونــي  موقعهــا  علــى  المصريــة 
أن طفــال يقيــم في مدينة التــل الكبير 
التابعة للمحافظة، توفي بعد ســقوطه 
مــن ســطح منزلــه ليقــع فــي بئــر مياه. 
برعــي،  أحمــد  حســام  الطفــل  وكان 
البالــغ مــن العمــر 12 عاما، قــد وقع من 
أعلــى المنــزل، حيث لم ينتبــه إلى حد 
طائرتــه  يالحــق  كان  بينمــا  الســطح 
الورقيــة. وانتقــل فريــق مــن الشــرطة 
والمباحــث إلــى موقــع الحــادث، حيث 
تم التحفظ على جثمان الطفل وإبالغ 
النبايــة للتحقيق في الواقعة. وحققت 
كاســحا  انتشــارا  الورقيــة  الطائــرات 
فــي مصــر بيــن األطفــال والمراهقيــن، 
أثنــاء فترة حظر التجــول الذي فرضه 

انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاستن بيبر يطالب بـ20 
مليون دوالر بقضية تشهير

طائرة ورقية تكتب 
مأساة طفل مصري

انتشــرت علــى وســائل التواصــل االجتماعــي و”يوتيــوب” مقطــع فيديو لســرقة 
مباشــرة على الهواء مباشــرة لمراســلة صحفية كانت تنقل خبرا من مدينة سان 

باولو البرازيلية.
وتعرضت مراسلة قناة “سي إن إن برازيل” لمفاجأة حيث هاجمها شخص يعتمر 

قبعة على رأسه وبيده سكين، وطلب منها أن تسلمه هاتفها المحمول بسرعة.
وأثــارت هــذه الخطوة صدمة للمراســلة فانصاعت وقامت بإعطائه ما طلب بعد 
تهديــده بالســكين، لكنــه لــم يكتــف بمــا حصــل عليــه، وطلــب منهــا أن تبتعد عن 
مساحة التصوير قليالً، ولما فعلت طلب منها أن تسلمه محموال آخر كان لديها، 
ففعلــت وســط اســتغرابها مــن علمــه بأن لديهــا هاتفا ثانيــا كان فــي جيبها وغير 

ظاهر للعيان.

مراسلة تتعرض لسطو مسلح أثناء البث المباشر

أطفال يلعبون بين نوافير المياه في مدينة نيس، أثناء موجة حر تضرب 
جنوب فرنسا )أ ف ب( مقدم األخبار، الذي كان يتحدث مع المراسلة، رأى كل شيء أمامه على الشاشة من دون أن يدري 

حقيقته تماما، إال حين فر اللص من المكان.

الغموض يخلق للشائعة أجنحة
قبــل أن أعــرض أمامــك ســيدي القــارئ الموقــف دعنــا نبــدأ بتعريف الشــائعة كما 
ورد فــي معجــم المصطلحــات اإلداريــة تنشــيًطا للذاكــرة، فمعظمنــا علــى درايــة 
بهذا المصطلح. يقول المعجم إن الشــائعة هي ’’أخبار يتم تناقلها بســرعة كبيرة 
وتنتشــر لــدى العمــوم حــول موضوع مــا أو قضية غيــر واضحة وتــزداد أهميتها 

كلما كان الغموض سائًدا”، انتهى.
   واآلن إليك الموقف التالي وهو مَؤّسس على ما ورد في كتاب الوزير المرافق 
للدكتور غازي القصيبي )رحمه هللا(، ويكاد يعكس هذا الموقف وكما ســتالحظ، 

سيدي القارئ ما ذكر في التعريف آنًفا:  
   رّوجــت المعارضــة بيــن المزارعين في عهد الســيدة انديرا غاندي، ســيدة الهند 
الحديديــة كمــا أطلــق عليهــا الدكتــور غــازي فــي كتابــه المذكــور، شــائعة مفادها 
إن توليــد الكهربــاء عــن طريــق مســاقط المياه يســلب الماء روحــه ويجعلها غير 
نافعة للزراعة. وعندما نقل هذا إلى السيدة غاندي وقيل لها بأن المعارضة تثير 

المزارعين بهذا الكالم ضحكت وعلقت قائلة ’’من سيصدق هذا الهراء‘‘.
   لــم تتعامــل الســيدة غانــدي كمــا يبــدو مــن رد فعلهــا مع تلــك الشــائعة بالجدية 
المعهــودة منــذ البدايــة علــى أســاس أنهــا كالم بعيــد عــن المنطــق وبالتالــي لــن 
يصدقهــا أحــد كمــا قالــت. ولكن النتيجة والواقــع لم يكن كذلــك. إذ تقول غاندي 
فيما بعد ’’كم كانت دهشتي عظيمة عندما قمت بجولة في القرى، في كل مكان، 
كان الســؤال يالحقنــي: لمــاذا أخذتــم روح المــاء وتركتموهــا بال بركــة؟‘‘. عندها 

فقط اعترفت بعظم حجم المشكلة قائلة ’’كم كان صعًبا أن نشرح الحقائق‘‘.
   أال نتفــق ســيدي القــارئ بــأن الغمــوض وعــدم الشــرح للحقائــق فــي حينهــا 
وتهيئــة الشــريحة المعنيــة بالحــدث أو القضيــة وكذلــك التهــاون فــي التصــدي 
للشــائعة بحرفيــة وهــي فــي مراحلهــا األولــى، أال نتفــق بأن هــذه العناصــر تخلق 
أجنحة للشــائعة وتجعلها تنتشــر ســريًعا؟ أليس ما يحدث في وســائل التواصل 
االجتماعي فيما يتعلق بجائحة كورونا وتبعاته مثال حي على ذلك؟ ما رأيك؟
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ســيــتــوقــف مــســلــســل الـــرســـوم 
)ذا  الــــفــــكــــاهــــي  ــة  ــركــ ــحــ ــتــ ــمــ ــ ال
سيمبسون”  “عائلة  سيمبسونز( 
بيض  بممثلين  االســتــعــانــة  عــن 
الــشــخــصــيــات  أصـــــــوات  ألداء 
الملونة في المسلسل التلفزيوني 

الشهير.
وقالت شركة فوكس لإلنتاج، في بيان مقتضب “من اآلن فصاعدا، لن تعتمد عائلة 

سيمبسون على ممثلين بيض ألداء أصوات الشخصيات الملونة”.
بعد ضغط شعبي على مدى  تأتي  الخطوة  لكن  التفاصيل،  البيان في  ولم يخض 
عام فيما يتعلق بقيام الممثل األبيض هانك أزاريا بأداء صوت شخصية أبو، الهندي 
وقفة  يشهد  البيان في وقت  ويأتي  المسلسل.  في  الغذائية  السلع  متجر  صاحب 
حاشدة  احتجاجات  عقب  بالعنصرية  المتعلقة  األميركية  للثقافة  النطاق  واسعة 

اندلعت، هذا الشهر؛ بسبب مقتل أميركيين من أصل إفريقي على يد الشرطة.

“عائلة سيمبسون” تكافح العنصرية الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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