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البنوك تواجه معضلة التعامل المحاسبي للقروض

)08(

جاللة الملك يصدق قانونا بتعديل 
مادة بشأن تملك الخليجيين للعقارات

صادق ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة وأصدر قانون رقم )17( لســـنة 2020 بتعديل 
المادة األولى من المرسوم بقانون رقم )40( لسنة 1999 
بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيـــة للعقـــارات المبنية واألراضي فـــي دولة البحرين 

بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون في مادته األولى أنه على  يســـتبدل بنص 

المادة من المرســـوم بقانون رقم )40( لســـنة 1999 بشأن 
تملـــك مواطنـــي دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة للعقارات المبنية واألراضـــي في دولة البحرين، 
النـــص اآلتـــي: “يجـــوز لمواطنـــي دول مجلـــس التعـــاون 
لدول الخليج العربية، بعد موافقة وزير العدل والشؤون 
اإلســـالمية واألوقاف، تملك العقارات المبنية واألراضي 
فـــي المناطـــق التـــي يحددهـــا التخطيـــط العمرانـــي في 

)02(مملكة البحرين”.
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حميدان يلتحق بالقادسيةالعريفي... ثورة إخراجيةأردوغان ينتقم من أوغلو“الغرفة” تتلقى 81 شكوى واستفساًرامتنزه خليفة “سياحة المحرقيين”
يشّكل متنزه األمير خليفة  «

في محافظة المحرق إضافة 
مهمة على صعيد المرافق 

العامة والخدمات التي تقدمها 
“البلديات” ويعّد المتنزه أحد أكبر 

مشاريع الحدائق السياحية في 
مملكة البحرين.

ذكرت غرفة تجارة وصناعة  «
البحرين أن إجمالي عدد 

الشكاوى واالستفسارات 
الواردة لوحدة الشكاوى في 

الربع األول 2020 قد بلغ 
نحو 81 شكوى.

بتوقيع من الرئيس التركي رجب  «
طيب أردوغان، نشر في الجريدة 

الرسمية أمس قرار إغالق جامعة 
“إسطنبول شهير”. وتعتبر جامعة 

“إسطنبول شهير” تابعة لوقف 
“المعارف”، الذي أسسه رئيس وزراء 

تركيا السابق أحمد داوود أوغلو.

يعد خليفة العريفي مخرجا ذكيا  «
جدا وثائرا على النظرة التقليدية في 

اإلخراج؛ ألن تكنيك الممثل عنده 
يثير عواطف المتفرج ومخيالته 

بقوة غريبة، حتى أن المتفرج يحس 
أنه متضايق جسديا لدى مشاهدته 

ذلك العرض.

التحق نجم منتخبنا الوطني األول  «
لكرة القدم المحترف في صفوف نادي 

القادسية السعودي مهدي حميدان 
بصفوف ناديه؛ استعداًدا الستئناف 

المسابقات المحلية في المملكة 
العربية السعودية خالل أول أسبوع 

من شهر أغسطس المقبل.

أكد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة أهمية 
عالقات الشراكة اإلستراتيجية التاريخية 
التي تجمع بين مملكة البحرين والواليات 
المتحـــدة األميركية في تعزيز االســـتقرار 
في المنطقة، وتحقيق المصالح المشتركة 
للبلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن. جاء ذلك 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  اســـتقبال  لـــدى 
رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع صباح 
أمس، ســـفير الواليات المتحدة األميركية 
بمناســـبة  ســـيبريل  جاســـتين  الصديقـــة 
فـــي  لبـــالده  فتـــرة عملـــه ســـفيرا  انتهـــاء 
المملكة. وأشاد ســـموه بجهود وإسهامات 
عالقـــات  دفـــع  فـــي  ســـيبريل  الســـفير 
الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين 
الصديقيـــن إلـــى مســـتويات متقدمة على 

مختلف االصعدة.

الشراكة اإلستراتيجية مع أميركا تعزز االستقرار
ســمو رئيس الــوزراء: تحقيق المصالح المشــتركة للبلدين والشــعبين

سمو رئيس الوزراء مستقبال سفير الواليات المتحدة األميركية

المنامة - بنا

ترأس ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة اجتماع اللجنة 
التنســـيقية 329 ، الذي عقد عن بعد. وناقشـــت اللجنة آخر مســـتجدات 
التعامل مع فيروس كورونا )COVID 19(، كما اطلعت اللجنة التنسيقية 
علـــى عرض حول إنجـــاز مملكة البحرين ضمن الفئـــة األولى في مجال 

مكافحة االتجار باألشخاص.

“التنسيقية” تناقش مستجدات 
التعامل مع “كورونا”

)03(

الفريق الوطني يجدد دعوته للجميع للنهوض بالمسؤولية في االلتزام بالتعليمات
البحريــن ترحــب بتقريــر أميــن األمــم المتحــدة أمــام مجلــس األمــن

خفض مدة الحجر المنزلي إلى 10 أيام للمسافرين والمخالطين غوتيريش: إيران متورطة في الهجمات على السعودية

بحـــث الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
فـــي   )COVID-19( كورونـــا  لفيـــروس 
اجتماعه أمس برئاســـة رئيس المجلس 
األعلـــى للصحـــة الفريق طبيب الشـــيخ 
محمد بن عبدهللا آل خليفة اإلجراءات 
االحترازية والتدابيـــر الوقائية التي تم 
اتخاذهـــا بما يتماشـــى مع المســـتجدات 

العالمية للفيروس.
وثمـــن الفريـــق الوطني الطبـــي الجهود 
الوطنيـــة التـــي يبذلهـــا فريـــق البحريـــن 
بقيـــادة ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
عرًضـــا  الوطنـــي  الفريـــق  واســـتعرض   
مفصـــاًل بشـــأن اإلجـــراءات االحترازيـــة 
والتدابيـــر الوقائيـــة التـــي تـــم اتخاذها 
بما يتماشـــى مـــع المســـتجدات العالمية 

علـــى  الفريـــق  وقـــف  كمـــا  للفيـــروس، 
تطـــورات الجهـــود المبذولـــة لمكافحـــة 
الخطـــط  تنفيـــذ  ومتابعـــة  الفيـــروس، 
المعـــدة بمـــا يتناســـب واحتياجـــات كل 
مرحلـــة، وفي هـــذا اإلطار وبعد دراســـة 
مســـتفيضة، تقـــرر خفـــض مـــدة الحجر 
المنزلـــي االحترازي مـــن 14 إلى 10 أيام 

للمسافرين والمخالطين.

لـــكل  الوطنـــي دعوتـــه  الفريـــق  وجـــدد 
أفراد المجتمع للنهوض بالمسؤولية في 
االلتـــزام باتبـــاع ما يتـــم التوجيه به من 
إرشـــادات وتعليمـــات صحيـــة ووقائية، 
مـــن أجـــل المســـاهمة في ســـرعة عودة 
الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا بشـــكل مدروس 
وبمـــا يتوافـــق مـــع مســـتجدات الوضـــع 

الصحي.

اجتماع الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

المنامة - وزارة الخارجية

رحبت وزارة الخارجية بالتقرير الذي قدمه  األمين 
العـــام لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش أمـــس 
أمـــام مجلس األمن بشـــأن إيران، والـــذي أكد تحمل 
إيران المســـؤولية المباشـــرة لألعمال اإلرهابية التي 
اســـتهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة 
بقيـــق وهجرة خريص بالمملكة العربية الســـعودية، 
الماضـــي،  العـــام  الدولـــي  أبهـــا  مطـــار  واســـتهداف 
بصواريخ “كروز” وطائرات مســـيرة بدون طيار في 

المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشادت الوزارة في بيان أمس بالتقرير الذي اتسم 
بالمهنيـــة والشـــفافية العاليـــة واســـتند إلـــى حقائق 
دامغـــة أثبتـــت الـــدور المخـــرب الخطير الـــذي يقوم 
به النظـــام اإليرانـــي لزعزعة األمن واالســـتقرار في 
المنطقـــة، من خالل مســـاندة التنظيمـــات اإلرهابية 
وتمويلهـــا وتســـليحها وتدريبهـــا، واالســـتمرار فـــي 

دعـــم جماعة الحوثي اإلرهابية التي تهدد المدنيين 
ممـــا  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  اآلمنيـــن 
يعكـــس إصـــرارا إيرانًيا على نشـــر الفوضى والعنف 
والتخريـــب لزعزعـــة اســـتقرار المنطقـــة، واإلضـــرار 

بمصالح شعوبها.
وأكـــدت الـــوزارة وقـــوف مملكة البحريـــن في صف 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  جانـــب  إلـــى  واحـــد 
ودعمهـــا لـــكل اإلجـــراءات التـــي تتخذهـــا مـــن أجل 
التصـــدي لألعمال اإليرانيـــة العدوانية حماية ألمنها 
واســـتقرارها، مشـــددة على ضرورة اتخاذ المجتمع 
الدولـــي ومجلس األمن خطوات حازمة لردع إيران 
والتصـــدي لهـــا، وتمديد حظر األســـلحة على إيران، 
حتـــى تغير نهجهـــا اإلجرامي الـــذي يتناقض مع كل 
المواثيـــق والقوانين الدولية، ويهدد األمن والســـلم 

اإلقليمي.

جاللة الملك

أشـــاد قصابو ســـوق المنامة المركزي للحوم بتوجيهات رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة لوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، إلى إعـــادة جدولـــة المســـتحقات المالية لدى 
الـــوزارة على بعـــض القصابين في ســـوق المنامـــة المركزية وســـوق جدحفص، 

مؤكدين أنها خطوة مهمة إلعادة عجلة السوق لمسارها الصحيح.
 وعّبـــر القصابـــون في اســـتطالع ميداني أجرتـــه “البالد” من داخل الســـوق عن 
عميـــق شـــكرهم وامتنانهم لســـموه؛ لحرصـــه الدائم على متابعـــة قضايا وهموم 

المواطنين، وتوجيه المسؤولين إلى معالجتها بسرعة.

قصابون: توجيهات سمو رئيس الوزراء 
خطوة إلعادة عجلة السوق لمسارها

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية

سمو ولي العهد مترئًسا اجتماع اللجنة التنسيقية

تواجـــه البنـــوك فـــي األســـابيع المقبلـــة 
معضلـــة التعامل محاســـبًيا فـــي إعداد 
القوائـــم المالية للنصـــف األول، لتكون 
أول بيانات مالية تنشـــر لمعظم البنوك 
والشـــركات البحرينيـــة المدرجة أثناء 

العـــام 2020، التـــي كانـــت قـــد أجلـــت 
بالربـــع األول مـــن العام بســـبب جائحة 
البحريـــن  مصـــرف  وكان  “كورنـــا”. 
المركـــزي قد ســـمح للبنوك والشـــركات 
بتأجيـــل إعـــالن نتائجهـــا الماليـــة للربع 
األول لتكون للنصف األول الذي انتهى 

أمس.

علي الفردان

ابنة رفسنجاني: نظام إيران لم يعد دينيا أو ثوريا
دبي ـ العربية نت

كررت فائزة هاشمي رفسنجاني، البرلمانية 
الســـابقة وابنـــة الرئيـــس اإليرانـــي الراحل 
أكبر هاشمي رفســـنجاني، انتقادها للنظام 
فـــي طهـــران، معتبـــرة أن “األيديولوجيات 

عامة تشكل أدوات لالستغالل.
وأكـــدت رفســـنجاني فـــي حديثهـــا خـــالل 

مركـــز  اســـتضافها  الفيديـــو،  عبـــر  نـــدوة 
الدراسات اإليرانية في جامعة “ستانفورد” 
األميركيـــة، أمس الثالثـــاء، أن “النظام في 
إيـــران “لـــم يعد دينيـــا وال ثوريـــا”، مضيفة 
أن “الحكومـــات ال تســـتطيع الدفـــاع عـــن 
األيديولوجيـــات  ألن  األيديولوجيـــات؛ 

تشكل أدوات لالستغالل”. 

المنامة - بنا

المنامة - بنا

فائزة رفسنجاني)12(



المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صـــادق ملك البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
وأصدر قانون رقم )18( لسنة 2020 
بالتصديـــق على اتفاقيـــة الخدمات 
الجوية بين مملكة البحرين ومملكة 
إســـبانيا، بعـــد إقرارهـــا مـــن مجلس 

الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي:

المادة األولى:
الخدمـــات  اتفاقيـــة  علـــى  ُصـــودق 

الجوية بين مملكة البحرين ومملكة 
إســـبانيا الموقعـــة فـــي مقـــر االيكاو 
بمونتريال في 25 ســـبتمبر 2019م، 

والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية:

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  علـــى 
والـــوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ 
أحكام هـــذا القانـــون، وُيعمل به من 
فـــي  نشـــره  لتاريـــخ  التالـــي  اليـــوم 

الجريدة الرسمية.

صـــادق ملك البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وأصدر قانون رقم )19( لســـنة 2020 
بالتصديق علـــى البروتوكول المعدل 
البحريـــن  التفاقيـــة حكومـــة مملكـــة 
باكســـتان  جمهوريـــة  وحكومـــة 
االزدواج  تجنـــب  بشـــأن  اإلســـالمية 
المالـــي  التهـــرب  ومنـــع  الضريبـــي 
بالنســـبة للضرائـــب علـــى الدخل، بعد 
إقراره من مجلس الشـــورى ومجلس 

النواب.
ونص القانون على ما يلي:

المادة األولى:

المعـــدل  البروتوكـــول  ُصـــودق علـــى 
البحريـــن  التفاقيـــة حكومـــة مملكـــة 
باكســـتان  جمهوريـــة  وحكومـــة 
االزدواج  تجنـــب  بشـــأن  اإلســـالمية 
الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة 
للضرائـــب على الدخـــل، والموقع في 
مدينـــة إســـالم آبـــاد بتاريـــخ 8 أبريل 

2019، والمرافق لهذا القانون.
المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
- كل فيمـــا يخصه - تنفيذ أحكام هذا 
القانـــون، وُيعمل به مـــن اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صـــدر عـــن رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة قـــرار رقم )8( لســـنة 2020 
التنســـيقية  للجنـــة  ممثليـــن  بإضافـــة 

العليا لحقوق اإلنسان.
جاء فيه:

المادة األولى
يضاف إلى تشـــكيل اللجنة التنسيقية 
المنصـــوص  اإلنســـان  لحقـــوق  العليـــا 
عليـــه فـــي المـــادة )1( من القـــرار رقم 
وتشـــكيل  بإنشـــاء   2012 لســـنة   )50(
لحقـــوق  العليـــا  التنســـيقية  اللجنـــة 

اإلنسان اآلتي:
- ممثـــل عـــن ديـــوان صاحـــب الســـمو 

الملكي رئيس الوزراء.

- ممثـــل عـــن وزارة شـــؤون مجلـــس 
الوزراء.

باللجنـــة  عضويتهمـــا  مـــدة  وتكـــون 
ذات المـــدة المقـــررة ألعضـــاء اللجنـــة 

والمحددة بالقرار.
المادة الثانية

علـــى وزيـــر الخارجية، رئيـــس اللجنة 
اإلنســـان  لحقـــوق  العليـــا  التنســـيقية 
تنفيـــذ هـــذا القـــرار، ويعمـــل بـــه مـــن 
تاريخ صدوره، وينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

جاللة الملك يصدق اتفاقية الخدمات الجوية مع إسبانيا

جاللة الملك يصدق البروتوكول المعدل 
التفاقية تجنب االزدواج الضريبي مع باكستان

إضافة ممثلين لـ “التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان”

أتمتــة 54 % مـــن الخـدمـــات المستهــــدفـــــة
تـــرأس نائب رئيس مجلـــس الوزراء رئيس اللجنة 
العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت ســـمو الشيخ 
االجتمـــاع  أمـــس  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد 
الخامـــس عشـــر للجنـــة بتقنيـــة االتصـــال عـــن بعد 
بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد 

بن عبدهللا آل خليفة وأعضاء اللجنة.
وفـــي بدايـــة االجتماع اســـتعرضت اللجنـــة تقرير 
هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة حـــول 
الخدمـــات التي تم إنجازهـــا والخطط واألولويات 
المســـتقبلية نحو التحول الشـــامل فـــي الخدمات 
الحكوميـــة وذلـــك تنفيـــذا لقـــرار مجلس الـــوزراء 
بتكليف الـــوزارات واألجهزة الحكومية باإلســـراع 
فـــي التحـــول من النظـــم التقليدية إلى اســـتخدام 
تقديـــم  فـــي  اإللكترونيـــة  والوســـائل  األنظمـــة 
معامالتهـــا وخدماتهـــا، فـــي ضـــوء مـــا تـــم إنجازه 
مـــن خدمـــات حكوميـــة بلغـــت نســـبتها 54 % من 
الخدمـــات المســـتهدفة والبالغ عددهـــا 817 خدمة 

ألكثـــر مـــن 30 جهـــة حكوميـــة وخاصـــة، والتـــي 
تعـــزز حمايـــة المتعامليـــن دون الحاجـــة للحضـــور 
الشـــخصي فـــي مراكز تقديم الخدمـــات، فيما يتم 
العمـــل علـــى اســـتكمال التحـــول اإللكترونـــي فـــي 
خدمـــات النيابة العامة وقطـــاع الصحة وخدمات 
التســـديد اإللكترونـــي، إضافـــة إلـــى مجموعة من 
المتعلقـــة  الداخليـــة، والخدمـــات  خدمـــات وزارة 
بالتعامـــل مـــع جائحة كورونا ســـواء فـــي الجانب 
الصحـــي أو الجانب اإلنســـاني والخيري كخدمات 

المؤسسة الخيرية لألعمال اإلنسانية.
 كمـــا نظـــرت اللجنة فـــي أهـــم المعاييـــر المعتمدة 
الربـــط  وأهمهـــا  الشـــامل  اإللكترونـــي  للتحـــول 
اإللكترونـــي بين الجهـــات الحكوميـــة والمؤهالت 
والخبرات المطلوبة لدعم هذه الخدمات والتعامل 

مع الحاالت االستثنائية للمتعاملين.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة 
على أهمية التنســـيق فيما بين الجهات الحكومية 
الســـتكمال خططهـــا للتحـــول الحكومـــي وإعـــداد 
خارطـــة طريـــق لـــكل جهـــة حكوميـــة علـــى حـــدة 

تنتهي بالتحول اإللكتروني الشـــامل، وأن تتضمن 
الخارطـــة مرئيـــات بشـــأن تقليـــص تكلفة تشـــغيل 

المراكز الحكومية التابعة لتلك الجهات.
وفيمـــا يتعلـــق بالمبـــادرات التقنيـــة فـــي برنامـــج 
عمـــل الحكومـــة، والتـــي تشـــمل 44 مبـــادرة يتـــم 
 ،2022 إلـــى   2019 مـــن  الفتـــرة  خـــالل  تنفيذهـــا 
فقـــد أخـــذت اللجنة علًمـــا باالنتهاء مـــن تنفيذ 16 
مبـــادرة منهـــا فـــي مجاالت عديـــدة أهمهـــا تطوير 
وحوكمـــة  اإللكترونيـــة  والتطبيقـــات  الخدمـــات 
والبيانـــات  واالتصـــاالت  المعلومـــات  تقنيـــة 
المفتوحة واإلشـــعارات الحكوميـــة والتحول نحو 

الحوســـبة الســـحابية والنظـــام الوطنـــي للمواعيد 
وتطبيقـــات حماية وأمن المعلومات، حيث تســـهم 
هـــذه المبـــادرات في تحقيـــق التنمية المســـتدامة 
مـــن خالل تبنـــي التقنيـــات الحديثة فـــي مختلف 

القطاعات الحكومية.
وفـــي إطـــار البحث في مســـتجدات إســـتراتيجية 
االقتصـــاد الرقمـــي والـــذكاء االصطناعـــي اطلعت 

اللجنـــة علـــى تقرير فـــي هذا الشـــأن، حيث تضمن 
التقريـــر مقترحـــا للتعاون مـــع المنظمـــات األممية 
المختصة في هذا المجال واالســـتفادة من أفضل 
ما لديها من خبرات وتجارب من خالل تعاملها مع 
العديـــد من الـــدول المتقدمة في هذا المجال، وأن 
تقـــدم هيئة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية ما 

يستجد في هذا الشأن خالل فترة شهر.

المنامة - بنا

نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت يترأس االجتماع الخامس عشر للجنة بتقنية االتصال عن بعد

“العليا لتقنية المعلومات“ 
تستعرض ما تم بشأن 

التحول اإللكتروني في 
المعامالت الحكومية

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رواندا وكندا وبوروندي

بــعــث عـــاهـــل الـــبـــاد صـــاحـــب الــجــالــة 
برقية  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
رئيس  كاجاما  بــول  الرئيس  إلــى  تهنئة 
ذكرى  بمناسبة  وذلك  روانــدا؛  جمهورية 
الجالة  صاحب  وبعث  بــاده.  استقال 
الحاكمة  باييت  جولي  إلى  تهنئة  برقية 
ــك بــمــنــاســبــة ذكــرى  ــ الــعــامــة لــكــنــدا؛ وذل
اليوم الوطني لبادها، كما بعث جالته 
إيفاريست  الــرئــيــس  إلـــى  تهنئة  بــرقــيــة 
نداييشيمبي رئيس جمهورية بوروندي؛ 

وذلك بمناسبة ذكرى استقال باده.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون شكر رئيس “الغرفة”

قرارات مجلس الوزراء تدفع بعجلة التنمية االقتصادية

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
برقيـــة شـــكر وتقديـــر مـــن رئيـــس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
صـــدور  بمناســـبة  نـــاس؛  ســـمير 
توجيهات جاللته بتوحيد الجهود 
انعكاســـات  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
االنتشـــار العالمي لفيروس كورونا 

)كوفيد 19(.
وعبر ســـمير ناس فـــي برقيته عن 
للتوجيهـــات والمبـــادرات  عرفانـــه 
التـــي تبناهـــا جاللة الملـــك، والتي 
وســـالمة  صحـــة  علـــى  تحافـــظ 
المواطنين والمقيمين بالتوازي مع 
اســـتمرار برامـــج الدولة ومســـيرة 
عملهـــا تحقيقـــا لمســـاعي التنميـــة 
المواطنيـــن،  لصالـــح  المســـتدامة 
مـــن  جملـــة  عـــن  أســـفرت  والتـــي 
لتمكيـــن  المحفـــزة  القـــرارات 
القطـــاع الخـــاص مـــن التعامل مع 
آثـــار األوضـــاع الراهنـــة للتصـــدي 
النمـــو  علـــى  حفاظـــا  للفيـــروس؛ 

المستدام.
تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  أكـــد  كمـــا 
هـــذه  أن  البحريـــن  وصناعـــة 
بشـــكٍل  ستســـهم  التوجيهـــات 
كبيـــر وفاعـــل فـــي خلـــق حالة من 
جميـــع  أوســـاط  فـــي  الطمأنينـــة 
القطاعـــات التجاريـــة والصناعيـــة 
والخدمية، وستســـاعد مؤسسات 
البحرينـــي  الخـــاص  القطـــاع 
علـــى  منهـــا  الصغيـــرة  خصوصـــا 
تجـــاوز الصعوبات التـــي تواجهها، 
كمـــا ســـتؤدي الـــى التخفيـــف مـــن 
االلتزامات المالية المفروضة على 
هذه المؤسســـات، ما سيســـهم في 
خلـــق حالة متناميـــة من االنتعاش 
االقتصـــادي ذات تأثيرات إيجابية 
الخـــاص  القطـــاع  وضـــع  تخـــدم 
عمليـــة  مـــن  وتحفـــز  عمومـــا، 
االقتصـــاد  وتجنـــب  االســـتثمار 

الوطني أية ركود.
وفـــي ختـــام البرقيـــة، جـــدد ناس 
أن  علـــى  التأكيـــد  الملـــك  لجاللـــة 
الغرفة والقطاع الخاص في مملكة 
البحريـــن يســـاندون جهود جاللته 
الخيـــرة في ســـبيل تعزيـــز الحركة 
داعيـــا  واالقتصاديـــة،  التنمويـــة 
هللا أن يكلـــل جهـــود جاللـــة الملك 
الطيبـــة والمخلصـــة فـــي تحقيـــق 

مـــا يصبـــو إليـــه جميـــع المواطنين 
من تقدم ورفعـــة ووحدة لمملكتنا 

الغالية.
الـــوزراء صاحـــب  وتلقـــى رئيـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
شـــكر  برقيـــة  خليفـــة  آل  ســـلمان 
من رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن، رفـــع فيهـــا باألصالة عن 
نفســـه ونيابة عن أعضـــاء مجلس 
إدارة الغرفـــة واألســـرة التجاريـــة 
والصناعيـــة فـــي المملكـــة أســـمى 
آيات الشـــكر والتقدير لسموه على 
ما يقـــوم بـــه والحكومة مـــن جهد 
فـــي ســـبيل  مثمـــر وعمـــل دؤوب 
رفعـــة مملكـــة البحريـــن ونهضتهـــا 

االقتصادية.
ونـــوه بمـــا يوليـــه ســـموه دوما من 
اهتمام بالـــغ بالدفع بعجلة التنمية 
االقتصاديـــة المســـتدامة وإنعاش 
القطاع الخاص، مؤكدا دعم غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن التـــام 
لـــدور ســـموه الوطنـــي فـــي إعادة 
النشـــاط إلـــى القطـــاع االقتصادي، 
مشـــيدا بالقـــرارات النوعيـــة التـــي 
الـــوزراء  مجلـــس  عـــن  صـــدرت 
برئاسة ســـموه تنفيذا للتوجيهات 
الســـامية مـــن لـــدن جاللـــة عاهـــل 
الجهـــود  بتوحيـــد  وذلـــك  البـــالد، 
انعكاســـات  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
االنتشـــار العالمي لفيروس كورونا 

.)COVID-19(
وأكد نـــاس أن القـــرارات الحكيمة 
القطـــاع  تمكيـــن  فـــي  ستســـاهم 
المؤسســـات  خصوصـــا  الخـــاص 
الصغيرة والمتوسطة من مواصلة 
عـــن  اإلنتاجيـــة، معربـــا  مســـيرتها 
شـــكره وتقديـــره لصاحـــب الســـمو 
علـــى  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
وقرارتـــه  الســـديدة  توجيهاتـــه 

الحكيمة ودعم ســـموه الالمحدود 
فـــي  التجاريـــة  واألســـرة  للغرفـــة 
التجـــاري  القطـــاع  مـــا يخـــدم  كل 

البحريني وتطوره”.
تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
وصناعـــة البحرين أن جهود ســـمو 
دومـــا  ســـتبقى  الـــوزراء  رئيـــس 
موضـــع اعتـــزاز وتقديـــر الجميـــع، 
داعيا هللا عز وجل أن يمتع سموه 
بنعمة الصحـــة والعافية؛ لمواصلة 
مسيرة الخير والعطاء، وأن يوفق 
إليـــه  مـــا يصبـــو  لتحقيـــق  ســـموه 
مـــن المزيـــد مـــن التطـــور التنموي 
والحضـــاري واالقتصـــادي لمملكـــة 

البحرين الغالية.
و تلقـــى  ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
برقيـــة شـــكر وتقديـــر  آل خليفـــة 
من رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن، رفـــع فيهـــا باألصالة عن 
نفســـه ونيابـــة عـــن غرفـــة تجـــارة 
وصناعـــة البحرين أصـــدق معاني 
الشكر والتقدير واالعتزاز بالجهود 
الوطنيـــة الطيبـــة والمباركـــة التي 
يبذلهـــا ســـموه فـــي نهضـــة مملكة 

البحرين وتطورها.
ســـموه  حـــرص  أن  نـــاس  وأكـــد 
علـــى  الحفـــاظ  علـــى  المســـتمر 
تحققـــت  التـــي  المكتســـبات 
وتوفيـــر  الوطنـــي،  لالقتصـــاد 
تســـمح  التـــي  المالئمـــة  الظـــروف 
للمؤسسات والشـــركات البحرينية 
بالنمو المســـتدام وتجنبهـــا الركود 
خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة يعزز من دور القطاع 
فـــي  مســـاهمته  وزيـــادة  الخـــاص 
عملية التنمية االقتصادية وتذليل 

التحديـــات التـــي تحد مـــن قدرته 
على النمـــو جراء جائحـــة كورونا، 
مثنًيـــا على إقرار مجلـــس الوزراء 
الموقـــر لعدد من المبـــادرات ضمن 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الحزمـــة 
التـــي تســـتهدف توحيـــد الجهـــود 
انعكاســـات  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
 )19  - )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
بمـــا يحافـــظ على صحة وســـالمة 
المواطنين والمقيمين بالتوازي مع 
اســـتمرار برامـــج الدولة ومســـيرة 
عملهـــا تحقيًقـــا لمســـاعي التنميـــة 

المستدامة لصالح المواطنين.
القـــرارات  أن  إلـــى  نـــاس  ونـــوه 
ستســـهم بشـــكٍل كبيـــر وفاعل في 
طمأنـــة أوســـاط جميـــع القطاعات 
التجاريـــة والصناعيـــة والخدمية، 
القطـــاع  مؤسســـات  وستســـاعد 
الخاص البحريني خاصة الصغيرة 
التحديـــات  تجـــاوز  علـــى  منهـــا 
التـــي تواجههـــا، كمـــا ســـتؤدي إلى 
التخفيـــف مـــن االلتزامـــات المالية 
المفروضة على هذه المؤسســـات، 
حالـــة  خلـــق  فـــي  سيســـهم  ممـــا 
متنامية من االنتعاش االقتصادي 
ذات تأثيرات إيجابية تخدم وضع 
القطاع الخاص بشكل عام وتحفز 

من عملية االستثمار.
وفـــي ختـــام البرقيـــة، أكـــد نـــاس 
علـــى دور وتوجـــه الغرفـــة الداعم 
والمســـاند لجهـــود ســـموه الخّيـــرة 
فـــي كل ما يخدم مملكتنا العزيزة، 
متضرًعا إلـــى المولى العلي القدير 
بـــأن يوفـــق ســـموه ويســـدد علـــى 
طريـــق الخير خطاه ويكلل بالخير 
جهـــوده المخلصـــة فـــي تحقيق ما 
يصبـــوا إليه جميـــع المواطنين من 

تقدم ورفعة لمملكتنا الغالية.

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

بقرار صادر عن 
جاللة الملك يصدق قانونا بتعديل مادة بشأن تملك الخليجيين للعقاراتسمو رئيس الوزراء

صـــادق ملـــك البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وأصدر قانون رقم )17( لســـنة 2020 
بتعديـــل المادة األولى من المرســـوم 
بقانون رقم )40( لســـنة 1999 بشـــأن 
تملـــك مواطني دول مجلس التعاون 
للعقـــارات  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
المبنية واألراضي في دولة البحرين 
الشـــورى  مـــن مجلـــس  إقـــراره  بعـــد 

ومجلس النواب.

 ونص القانون على ما يلي:
 المادة األولى: يســـتبدل بنص المادة 
 )40( رقـــم  بقانـــون  المرســـوم  مـــن 
لســـنة 1999 بشـــأن تملـــك مواطنـــي 
دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربية للعقـــارات المبنية واألراضي 
فـــي دولـــة البحريـــن، النـــص اآلتـــي: 
مجلـــس  دول  لمواطنـــي  “يجـــوز 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
بعـــد موافقـــة وزير العدل والشـــؤون 
اإلسالمية واألوقاف، تملك العقارات 

المناطـــق  فـــي  واألراضـــي  المبنيـــة 
التـــي يحددهـــا التخطيـــط العمراني 
فـــي مملكـــة البحريـــن بأي مـــن طرق 
التصرف المقـــررة قانونا أو بالوصية 
أو الميراث، وذلـــك كله وفقًا للقواعد 
واإلجـــراءات التـــي تحددهـــا اللجنة 
العليـــا للتخطيـــط العمرانـــي ويصدر 
العـــدل  وزيـــر  مـــن  قـــرارات  بشـــأنها 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف”.
عبـــارة  “ُتســـتبدل  الثانيـــة:  المـــادة 
“دولـــة  بعبـــارة  البحريـــن”  “مملكـــة 

البحريـــن” أينما وردت في المرســـوم 
 1999 لســـنة   )40( رقـــم  بقانـــون 
بشـــأن تملـــك مواطنـــي دول مجلس 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
للعقارات المبنية واألراضي في دولة 

البحرين”.
 المـــادة الثالثـــة: علـــى رئيس مجلس 
الوزراء والـــوزراء -كُل فيما يخصه- 
تنفيـــذ أحكام هذا القانون، ويعمل به 
مـــن اليـــوم التالـــي لتاريخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا



أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة أهميــة عالقــات الشــراكة 
اإلســتراتيجية التاريخيــة التــي تجمع بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية في تعزيز االســتقرار 

في المنطقة، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

 جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال صاحب 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
بقصر ســـموه بالرفـــاع صباح أمس، 
ســـفير الواليات المتحدة األميركية 
ســـيبريل  جاســـتين  الصديقـــة 
بمناســـبة انتهاء فترة عمله ســـفيرا 

لبالده في المملكة.
وأشـــاد ســـموه بجهـــود وإســـهامات 
الســـفير ســـيبريل في دفـــع عالقات 
الصداقـــة والتعـــاون بيـــن البلديـــن 

والشعبين الصديقين إلى مستويات 
متقدمـــة علـــى مختلـــف االصعـــدة، 
متمنيا ســـموه للسفير األميركي كل 
التوفيق والنجاح فيما سيوكل إليه 

من مهام جديدة في بلده.
مـــن جانبه، أعـــرب ســـفير الواليات 
المتحدة األميركية عن وافر الشكر 
والتقديـــر لصاحـــب الســـمو الملكي 
رئيـــس الوزراء على دعـــم واهتمام 
ســـموه المتواصل بتعزيز العالقات 

األميركيـــة البحرينيـــة، مشـــيدا بما 
تبديه حكومة مملكـــة البحرين من 
حـــرص دائـــم علـــى تقويـــة أواصـــر 
مختلـــف  فـــي  المشـــترك  التعـــاون 
المجـــاالت، ومـــا قدمتـــه مـــن دعـــم 
وتســـهيالت طوال فتـــرة عمله في 
لهـــا  البحريـــن، والتـــي كان  مملكـــة 
بالـــغ األثـــر فـــي تحقيـــق األهـــداف 
المشـــتركة؛ لالرتقاء بهذه العالقات 

وتنميتها.

الشراكة اإلستراتيجية مع أميركا تعزز استقرار المنطقة
ســـمو رئيـــس الـــوزراء يشـــيد بجهـــود ســـيبريل فـــي دفـــع العالقـــات إلـــى مســـتويات متقدمـــة

القصابون عبر الـ “^”: شكًرا سمو األمير خليفة بن سلمان
ــة الـــســـوق إلــــى مـــســـارهـــا الــصــحــيــح ــل ــج ــة إلعــــــادة ع ــم ــه ــوة م ــوه خـــطـ ــمـ تــوجــيــهــات سـ

أشــاد قصابــو ســوق المنامة المركــزي للحــوم بتوجيهات رئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة لــوزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي، إلــى إعــادة جدولــة المســتحقات الماليــة لــدى 

الوزارة على بعض القصابين في سوق المنامة المركزية وسوق جد حفص.

اســـتطالع  فـــي  القصابـــون  وعّبـــر   
داخـــل  مـــن  “البـــالد”  أجرتـــه  ميدانـــي 
الســـوق عن عميـــق شـــكرهم وامتنانهم 
لســـموه؛ لحرصـــه الدائـــم علـــى متابعـــة 
قضايـــا وهمـــوم المواطنيـــن، وتوجيـــه 
بســـرعة،  معالجتهـــا  إلـــى  المســـؤولين 
بالشـــكل الذي يلبي تطلعاتهـــم، وهو ما 
جّســـدته اســـتجابة ســـموه الحتياجات 
القصابيـــن، فـــي العمـــل علـــى معالجـــة 
نتيجـــة  مديونياتهـــم  تراكـــم  مشـــكلة 
الظروف االســـتثنائية الراهنة التي تمر 

بها السوق واالقتصاد بشكل عام.
المختصـــة  الجهـــات  القصابـــون  ودعـــا 
توجيهـــات  تلبيـــة  فـــي  اإلســـراع  إلـــى 
ســـموه، والتي تتطلب رفـــع الحجز عن 
تراكـــم  بســـبب  المتوقفـــة  حســـاباتهم 
الديون، بمـــا يمنع تحميلهـــم المزيد من 
الغرامـــات الناتجـــة عـــن أي تأخيـــر في 
إجـــراء المعامـــالت المتعلقـــة بالســـجل 

التجاري ورخص العمال وغيرها.

هّزات السوق

 من جهته، عبر القصاب مجيد الحليبي 
لســـموه  وامتنانـــه  شـــكره  جزيـــل  عـــن 
علـــى التوجيهات الكريمـــة التي جاءت 
مستجيبة لتطلعات القصابين ومراعية 

للظروف الصعبة التي تمر بها السوق.

وأكـــد ضرورة إســـراع الجهـــات المعنية 
فـــي تنفيـــذ هـــذه التوجيهـــات، والتـــي 
عـــن  الحجـــز  رفـــع  بإزائهـــا  تســـتلزم 
حســـاباتهم نتيجة تراكـــم المديونيات، 
إلـــى  أخـــرى  جهـــة  مـــن  أدت  والتـــي 
تحملهم عددًا مـــن الغرامات، عن بعض 
المعامالت كتجديد الســـجالت ورخص 
والتـــي  وغيرهـــا،  والتأمينـــات  العمـــال 
يتوقـــف أداؤهـــا علـــى كون حســـاباتهم 

مفتوحة.
رئيـــس  ســـمو  توجيهـــات  إن  وقـــال   
القصابيـــن  صـــدور  أثلجـــت  الـــوزراء 
ونثرت البهجة بينهم، وهو ليس بغريب 
على ســـموه الذي يحرص أشد الحرص 
على تحّســـس هموم المواطنين وتلبية 
احتياجاتهـــم، لضمـــان تمتعهـــم بالحياة 
الكريمة، والحفاظ على أصحاب المهنة 

من المواطنين.
نهـــج  ســـموه  مبـــادرة  أن  إلـــى  وأشـــار 
عمـــل للمســـؤولين لدفعهم نحـــو تلمس 
احتياجات القصابيـــن والجلوس معهم 
للتعرف على ما يواجهونه من تحديات 
تعرقل ازدهـــار مهنتهم، كبحث إمكانية 
التـــي  والغرامـــات  الديـــون  إســـقاط 
أرهقـــت كاهـــل أصحاب المهنـــة، كجزء 
من الدعم المقـــدم للمواطنين لمواجهة 
تداعيـــات جائحة كورونـــا )كوفيد 19(، 
حيـــث إن الكثيـــر مـــن أصحـــاب المهنة 

غيـــر مســـجلين علـــى نظـــام التأمينـــات 
االجتماعية، مما حرمهم االســـتفادة من 

حزمة الدعم الذي قدمتها الدولة.
المديونيـــات  تراكـــم  أن  إلـــى  ولفـــت 
تســـببت فـــي عرقلـــة عمـــل القصابيـــن، 
نتيجـــة إغـــالق حســـاباتهم لـــدى أمانـــة 
العاصمـــة، ممـــا أعـــاق تجديـــد رخـــص 
العمالـــة، وترتبت عليها غرامات، وعليه 
فـــإن توجيهـــات ســـمو رئيـــس الـــوزراء 
بإعـــادة جدولـــة المديونيـــات أو بحـــث 
إمكانية إســـقاطها سيساهم في تعديل 
علـــى  وقدرتهـــم  القانونيـــة  أوضاعهـــم 
االستمرار في تقديم خدماتهم بالشكل 

المناسب.
خـــالل  تعرضـــت  الســـوق  أن  وبيـــن 
الســـنوات الماضية إلى عدد من الهزات 
التـــي أثـــرت علـــى مبيعاتهـــا، وخفضت 
منها بنســـبة تصل إلـــى 70 %، منذ رفع 
الدعم عن اللحـــوم، وتلتها فترة صيانة 
الســـوق، ثم جائحة كورونا التي أضّرت 

كثيًرا بمعدل المبيعات.
ودعـــا إلـــى تأســـيس شـــركة للقصابيـــن 
القدامـــى بمســـاهمة مـــن الدولـــة، تمكن 
القصابيـــن مـــن مواكبـــة التطـــور الـــذي 

تشـــهده هذه المهنة، واســـتمرار توجيه 
دعـــم الرســـوم البلديـــة والكهرباء حتى 

انجالء الجائحة.
وذكـــر أن معـــدل ارتيـــاد الســـوق بـــات 
ا خـــالل هـــذه الفتـــرة، إذ  محـــدوًدا جـــدًّ
الســـوق أصبحـــوا مـــن  إن أغلـــب رواد 
األجانـــب، وينـــدر تواجـــد المواطنيـــن، 
الذين باتـــوا يلجأون لألســـواق الكبيرة 

والمحالت الخارجية.

الوفاء بااللتزامات

محمـــد  القصـــاب  قـــال  ذلـــك،  إلـــى   
رئيـــس  ســـمو  توجيهـــات  إن  القصـــاب 
الـــوزراء ســـاهمت فـــي التخفيـــف مـــن 
حجـــم األعبـــاء الكبيـــرة المتراكمة على 
القصابين، وناظرة إلى طبيعة األوضاع 
الصعبة التي تمر بها السوق خالل فترة 

الجائحة.
وأشـــار إلى أن تراجـــع المبيعات كان له 
األثـــر البالغ على تراكـــم المديونيات، إذ 
لـــم تعـــد المبيعـــات قـــادرة علـــى الوفاء 

بالتزاماتهم.
ولفت إلى أن السوق تأثرت كثيًرا بفعل 
الجائحـــة، وقبلهـــا بفعـــل أعمـــال صيانة 

الســـوق، فضـــالً عن عدم تهيئة الســـوق 
بشـــكل جاذب من حيـــث توفير مواقف 
الســـيارات وصيانـــة المرافـــق الصحية، 

وتحسين جودة التكييف وغيرها.
ودعـــا إلـــى بحـــث إمكانية توفيـــر دعم 
خاص ألصحاب المهنـــة من المواطنين 
عبر صندوق العمـــل )تمكين(، لتمكينهم 
مـــن االســـتمرار فـــي الســـوق، حيث إن 
الكثيـــر منهـــم يعتمـــد على هـــذه المهنة 

كمصدر دخل أساسي له وألسرته.

عجلة السوق

 من جانبه، أشاد القصاب ناصر الحليبي 
بتوجيهـــات ســـمو رئيـــس الـــوزراء التي 
أدخلـــت الســـرور إلـــى قلوبهـــم، والتـــي 
متابعـــة  علـــى  عكســـت حـــرص ســـموه 
هموم المواطنين السيما أصحاب المهن 
العريقـــة منهـــم.  ولفـــت إلى أن الســـوق 
تضررت خالل السنوات القليلة الماضية 
بفعل عدة عوامل بدًءا بقرار رفع الدعم 
عـــن اللحوم، وانتقـــاالً إلى فتـــرة أعمال 
الصيانة للســـوق، ووصـــوالً إلى تأثيرات 

جائحة كورونا )كوفيد 19(.
 وذكر أن توجيهات سمو رئيس الوزراء 
جـــاءت خطوة مهمة ومبـــادرة إيجابية 
المناســـب، نحـــو تحســـين  فـــي وقتهـــا 
أوضـــاع الســـوق وإعـــادة عجلتهـــا إلـــى 
المســـار الصحيـــح فـــي ظـــل الظـــروف 
الصعبـــة التـــي تمر بها، وهـــو ما يتطلب 
مـــن الجهـــات المعنية أن تســـتكمل هذه 
المبـــادرات عبـــر توفير مختلف أشـــكال 
الدعم الممكنة ألصحـــاب المهنة، الذين 
بذلـــوا كل مـــا فـــي وســـعهم مـــن أجـــل 
الغـــذاء  فـــي تأميـــن  الســـوق  اســـتمرار 

للمواطنين والمقيمين.
 وأشـــار إلـــى أن هـــذه المهنـــة بالنســـبة 
للقصابيـــن هي مصـــدر دخلهـــم الوحيد 
واألساسي، السيما القدامى منهم الذين 
هم غير مســـجلين على نظام التأمينات 
االجتماعيـــة، وتجـــاوزوا الســـن المحدد 
للتسجيل ضمن نظام التقاعد، مما يضع 
مصدر دخلهم أمام تهديد حقيقي أمام 

أي ظروف طارئة.

إسقاط الديون

 مـــن جهته، قال القصاب أحمد القصاب 
الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو  توجيهـــات  إن 
بإعـــادة  والبلديـــات  األشـــغال  لـــوزارة 
جدولـــة متأخـــرات القصابيـــن، أثلجـــت 
صدورهم وستســـاهم في التخفيف من 
أعبائهـــم، ومؤمـــالً من الجهـــات المعنية 
اســـتكمال هذه المبادرة وبحث إمكانية 

إسقاط الديون.
 وأشار إلى أن مهنة القصابة هي واحدة 
مـــن أكثر المهـــن تضرًرا بفعـــل الجائحة 
التي لم يخصص لها دعم كباقي المهن، 

ما عدا دعم الفواتير والرسوم البلدية.
ولفـــت إلـــى أن الجائحـــة أّثـــرت بشـــكل 
بالغ على مبيعات الســـوق، إذ إن العديد 
مـــن المســـتهلكين توقفـــوا عن الشـــراء 
جهـــة،  مـــن  كالمطاعـــم  الســـوق،  مـــن 
والمواطنيـــن مـــن جهـــة أخـــرى. ودعـــا 
إلـــى تأســـيس شـــركة ألصحـــاب المهنة 
مدعومـــة من قبل الدولة، من أجل دعم 
ازدهـــار المهنة، وتمكينها من المنافســـة 
فـــي ظل التطورات الكبيرة التي طرأت 

على السوق وتغير أساليب المنافسة.

السهلي لدى زيارته السوق ولقائه القصابين

السوق كما بدت خالل الزيارة الميدانية

كبار القصابين بال “تقاعد” وشروط 
“التأمينات” ال تناسب أعمارهم

استمرار حجز 
الحسابات يراكم 

الغرامات 

دعوة لتأسيس شركة للقصابين بمساهمة 
الدولة لمواجهة تحديات السوق

“الجائحة” أضّرت 
بمبيعات السوق 
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المنامة - وزارة الخارجية

أجـــرى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي أمس اتصـــاًل هاتفًيا مع وزير 
خارجية المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة صاحب السمو األمير فيصل 

بن فرحان بن عبدهللا آل سعود.
وجـــرى فـــي التصال، تأكيـــد العالقات التاريخيـــة الوثيقة التـــي تربط بين 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة، التـــي باتت اليوم 
نموذًجـــا للتضامـــن القوي بين األشـــقاء في ظل ما يجمـــع بينهما من مصير 
مشـــترك وأهـــداف واحـــدة، واســـتعراض ســـبل تعزيز التنســـيق والتشـــاور 
بيـــن البلدين على المســـتويات كافة، بمـــا يلبي تطلعات البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين. وتم في التصال بحث تطورات األوضاع السياســـية واألمنية 
علـــى الســـاحتين اإلقليمية والدوليـــة، والجهود الدولية الراميـــة إلى تعزيز 
األمـــن والســـتقرار في المنطقـــة، إضافة إلـــى بحث عدد مـــن القضايا ذات 

الهتمام المشترك.

وزير الخارجية يبحث التطورات مع نظيره السعودي

المنامة - بنا

اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل 
خليفة  بمكتبه بقصر القضيبية وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل خليفة، حيــث أعرب عــن تهانيــه وتمنياته له 
بالتوفيق في أداء مهام منصبه المهم لما فيه خير الوطن نحو المزيد من 

التقدم واالزدهار والنماء.

 مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ محمد 
شـــكره  عـــن  آل خليفـــة  راشـــد  بـــن 
وتقديـــره لســـمو الشـــيخ محمـــد بن 

مبـــارك آل خليفة لســـتقباله، مؤكدا 
بذل كل الجهود للقيـــام بمهام عمله 

ومسؤولياته.

محمد بن مبارك يهنئ محمد بن راشد

“األعلى للصحة”: تدارس االستفادة من الخبرات الدولية لمكافحة “كورونا”
ــان الــصــحــي ــمـ ــروع الـــضـ ــ ــش ــ ــوف عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات م ــ ــوق ــ ال

ترأس رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة االجتماع االعتيادي للمجلس، الذي عقد بتقنية 
االتصــال المرئــي، وبمشــاركة أعضــاء المجلــس، إذ تــم تــدارس الوضــع الصحــي في المملكــة وعدد من مشــاريع التطوير المســتقبلي في 

القطاع الصحي.

ثمـــن  الجلســـة،  مســـتهل  وفـــي 
المجلس مبادرة مجلس الوزراء 
برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب 
خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
وذلـــك  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن 
بمناســـبة تفضل ســـموه باعتماد 
يوم للطبيـــب البحريني في أول 
أربعاء من شـــهر نوفمبر كل عام، 
وتخصيص جائزة باســـم ســـموه 
البحرينييـــن  األطبـــاء  لتكريـــم 
المتميزين فـــي البحث العالجي 

والطبي.
 وصـــّرح األميـــن العـــام للمجلس 
األعلى للصحة إبراهيم النواخذة 
أن “المجلس عّبر عن بالغ العتزاز 
بمـــا يلقـــاه القطـــاع الصحـــي من 
دعم واهتمـــام كبير مـــن القيادة 
الرشـــيدة والحكومة، الذي يأتي 
يبذلهـــا  التـــي  للجهـــود  تقديـــًرا 
األطبـــاء في الحفاظ على صحة 
وســـالمة المجتمـــع وحرًصـــا من 
ســـموه على دفعهـــم وتحفيزهم 
لبذل المزيد من الجهد والرتقاء 
الصحيـــة  الخدمـــات  بجـــودة 
المقدمة للمواطن والمقيم. وأكد 
المجلـــس مواصلـــة اللتـــزام في 
أداء الـــدور والواجـــب الوطنـــي 
لالرتقـــاء بالقطـــاع الصحي بكل 

جد وكفاءة”.
 واستعرض المجلس مستجدات 
المملكـــة  فـــي  الصحـــي  الوضـــع 
لسيما ما يتعلق بجائحة كورونا 
“كوفيـــد 19”، إذ بحـــث المجلس 
الســـتفادة من التجارب الدولية 
الحالـــي  الوضـــع  دراســـة  مـــع 
ووضـــع خطة للحد من انتشـــاره 
ومراجعـــة الســـتعدادات إلعادة 

تطبيـــق  مـــع  الحيـــاة  اســـتئناف 
كافة اإلجراءات الحترازية، كما 
قدم المجلس الشـــكر إلى اللجنة 

التنسيقية والفريق الوطني.
واطلع المجلس على مستجدات 
الصحـــي  الضمـــان  مشـــروع 
الوطني )صحتـــي(، في المحاور 
الرئيســـة للمشـــروع، هي: محور 
التســـيير الذاتي، محور صندوق 
الضمان الصحـــي، محور الصحة 
األوليـــة ومحـــور التأميـــن علـــى 

الجانب.
اســـتعرض  اإلطـــار  هـــذا  وفـــي 
الطريـــق  خارطـــة  المجلـــس 
الصحـــي  الضمـــان  لمشـــروع 
متضمنة جميـــع المحاور واألطر 
الزمنيـــة، ورفـــع المجلـــس عـــدًدا 
من التوصيات للجنة التنســـيقية 

للتفضل بدراستها.

 مـــن جانبـــه، قـــّدم وكيـــل وزارة 
الصحـــة وليـــد المانـــع عـــدًدا من 
المشـــاريع المســـتقبلية للـــوزارة، 
لجنـــة  إلـــى  رفعهـــا  تقـــرر  التـــي 
لدراســـة  والتخطيـــط  التدريـــب 

تطبيقها.
عقـــد  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
مجلـــس إدارة صنـــدوق الضمان 
اجتماعـــه  )شـــفاء(  الصحـــي 
رئيـــس  برئاســـة  العتيـــادي 
المجلس األعلـــى للصحة، رئيس 
مجلـــس إدارة صنـــدوق الضمان 
الصحـــي الفريـــق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 

بحضور أعضاء المجلس.
 وأعرب المجلس في هذا الصدد 
عـــن تقديره العميـــق للتوجيهات 
لمواجهـــة  الســـامية  الملكيـــة 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة 

مقـــدًرا فـــي الوقت نفســـه الدور 
الـــذي تقوم به الحكومة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الوزراء في هذا الشـــأن، مشـــيًدا 
بالجهـــود المخلصة التي يقودها 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
العهـــد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
ومـــا يبذلـــه فريـــق البحريـــن من 
بـــإدارة  جبـــارة  وطنيـــة  جهـــود 
مـــع  المســـؤول  للتعامـــل  ســـموه 
متطلبات الظـــرف الراهن، مثمًنا 
جهـــود وكفـــاءة الكـــوادر الطبية 
والتمريضيـــة البحرينية، والدور 
الوطنـــي المخلـــص الـــذي تقـــوم 
بـــه جميع فـــرق اإلســـناد والدعم 
والمتابعة الذي ســـيمكن المملكة 
بعـــون هللا من اجتياز التحديات 

كافة بنجاح.

رئيس المجلس األعلى للصحة يترأس االجتماع االعتيادي للمجلس بتقنية االتصال المرئي

المنامة - المجلس األعلى للصحة

تنسيق مع “التعليم العالي” قبل تنفيذ أي خطة للعودة للدراسة

وقـــال العتـــوم، لقـــد كانـــت أولويتنا ول 
تزال صحة وســـالمة طالبنـــا وموظفي 
الجامعـــة، مؤكـــدا، قبـــل توقـــف العمـــل 
كان  الجامعـــة،  حـــرم  فـــي  والتدريـــس 
الموظفون يعملون في فرق متناوبة مع 
اتبـــاع اإلجراءات المشـــددة للتعامل مع 
ظهور أية حالة مشـــتبه بها لكوفيد19-، 
وتم إطالق حملة توعية اشـــتملت على 
وضـــع لفتـــات خارجيـــة حـــول الحـــرم 
الجامعـــي، وإرســـال رســـائل الكترونيـــة 

بشكل منتظم.
وأضـــاف العتـــوم: منـــذ إغـــالق الحـــرم 
الجامعـــي، يعمـــل جميـــع موظفينـــا عن 
بعد باستثناء عدد قليل؛ لضمان سالمة 
وأمـــن الحرم الجامعـــي، مردفا، وعندما 
تم فرض ارتداء أقنعة الوجه، تم توفير 
هذه األقنعة لجميع الموظفين، مشـــددا 
علـــى أنه قـــد تم تقييم خطـــر المقاولين 
الخارجييـــن وجميـــع مهماتهـــم؛ للتأكـــد 
مـــن قيامهم بعملهم مع اللتزام بالتباعد 
الجتماعي، مبينا أنه ومنذ بداية يونيو 
2020 بـــدأت أربع مجموعات عمل تضم 
ممثلين عن كل قسم من أقسام الجامعة 
بوضـــع خطـــط للعـــودة التدريجيـــة إلى 

الحرم الجامعي خالل األشهر المقبلة.
وحول اإلجراءات الوقائية والحترازية 
التي اتخذتها الجامعة استعدادا إلعادة 
فتح الحـــرم الجامعـــي والعـــودة اآلمنة 
والموظفيـــن،  للطـــالب  والتدريجيـــة 
أكد العتـــوم، أنها ســـتكون ضمن العديد 
مـــن اإلجـــراءات الحترازيـــة والوقائية 
ومنهـــا، أن ارتداء قناع الوجه ســـيكون 
إلزاميـــا في جميـــع األوقات فـــي الحرم 

الجامعـــي، ويتـــم حاليا تثبيت شاشـــات 
واقيـــة وأجهـــزة لفتـــح األبـــواب تعمـــل 
إلـــى  الحاجـــة  دون  القـــدم  باســـتخدام 
اســـتخدام اليديـــن وذلـــك لخفض نقاط 
اللمس، كما يتم اآلن وضع عالمات على 
األرض لتطبيـــق نظـــام المشـــي باتجـــاه 
واحـــد، وضمـــان الحفـــاظ علـــى التباعد 
الجتماعـــي فـــي جميـــع أنحـــاء الحـــرم 
الجامعـــي. كمـــا تجري عمليـــات تنظيف 
وتعقيـــم المرافـــق ويتم تركيـــب أجهزة 
تعقيـــم لأليـــدي واألســـطح فـــي أرجـــاء 

الحرم الجامعي.
وبيـــن العتـــوم، لقـــد تم احتســـاب ســـعة 
كل غرفـــة وإجـــراء التعديـــالت الالزمة 
الجتماعـــي.  التباعـــد  تطبيـــق  لضمـــان 
ويجري كذلك تعديل سياسات الحضور 
لخفـــض عـــدد األشـــخاص المتواجديـــن 
فـــي الحرم الجامعي في الوقت نفســـه، 
الســـتراحات  أوقـــات  تغييـــر  وكذلـــك 
للحد مـــن األعداد المتواجدة في الحرم 
وكذلـــك  واحـــد،  وقـــت  فـــي  الجامعـــي 
ســـُيقدم العديـــد من المحاضـــرات، ومن 
بينها المحاضـــرات ذات األعداد الكبيرة 
من الحضـــور، عبر اإلنترنت، إضافة إلى 

أنشـــطة دعـــم التعلـــم المشـــترك األخرى 
فـــي المناهـــج الدراســـية؛ وذلـــك لتعزيز 

مشاركة الطالب خالل هذه الفترة.
وفـــي هـــذا الصـــدد أوضـــح العتـــوم، أن 
قســـم رعايـــة الطـــالب يعمـــل لدينا على 
توفيـــر كافة المعلومـــات للطالب الجدد 
والحالييـــن وآلبائهـــم لن أكثـــر مـــن 60 
% مـــن طالبنا هـــم من خـــارج البحرين 
ونحتـــاج التأكد من تواصلهم المســـتمر 
مـــع الجامعـــة وأن يكـــون لديهـــم فهـــم 
جيد لخطتنا المســـتقبلية إلعادة افتتاح 
الحـــرم الجامعي، وتخطط الجامعة إلى 

الســـتثمار في المزيد من التعلم المعزز 
بالتكنولوجيـــا، مثـــل شـــراء المزيـــد من 
فـــي  لســـتخدامها  التعليميـــة  البرامـــج 
والعمليـــة،  النظريـــة  المختبـــر  جلســـات 
بمـــا في ذلـــك إجـــراء دروس افتراضية 
لمجموعات صغيرة من الطالب، إضافة 
تدريـــب  ومـــوارد  برامـــج  توافـــر  إلـــى 
مختلفـــة للموظفيـــن لكتســـاب الخبـــرة 
في اســـتخدام هـــذه األدوات التعليمية، 
منوهـــا إلـــى أن هنالـــك أيضا مناقشـــات 
جارية مع المستشـــفيات التعليمية التي 
نتعـــاون معهـــا لتخطيط عـــودة الطالب 
في السنوات األخيرة إلى المستشفيات 
لبـــدء التدريبـــات الســـريرية، وبالتأكيـــد 
ســـيتم تنســـيق ذلـــك كلـــه مـــع مجلـــس 

التعليم العالي قبل تنفيذ أي خطة.
مـــن  وللحـــد  قائـــال:  العتـــوم  ومضـــى 
عنـــد  جلســـة  كل  فـــي  الطـــالب  أعـــداد 
العـــودة إلـــى الجامعـــة، ســـيتم جدولـــة 
فـــي  للحضـــور  والموظفيـــن  الطـــالب 
مجموعـــات، حيـــث ســـيتم عقـــد عـــدد 
يـــوم  خـــالل  الجلســـات  مـــن  إضافـــي 
عمـــل أطول، ويجـــري العمـــل اآلن على 
إعداد سلســـلة من فيديوهـــات التوعية 

لتعريـــف الموظفيـــن والطـــالب والـــزوار 
الحـــرم  فـــي  بالتغييـــرات  والمتعهديـــن 
التـــي  الســـالمة  الجامعـــي، وإجـــراءات 
يجـــب اتباعهـــا عنـــد تواجدهـــم داخـــل 

الحرم.
وفـــي حـــال ظهـــور أعـــراض كوفيد19- 
علـــى أي من الطالب أو الموظفين أثناء 
تواجدهـــم فـــي الحـــرم الجامعـــي، قـــال 
العتـــوم، لقـــد قمنـــا بتخصيـــص غرفتين 
للطـــالب والموظفيـــن الذيـــن قـــد تظهر 
عليهـــم أعـــراض الفيـــروس فـــي الحـــرم 
الجامعـــي، وأعددنـــا بروتوكـــول لتباعه 

في هذه الحالة.
وفي هذا البروتوكول الذي تم إصداره، 
ســـيطلب مـــن أي شـــخص تظهـــر عليـــه 
أعـــراض كوفيـــد19- التوجـــه فـــورًا إلى 
لوحـــده،  المخصصـــة  الغـــرف  إحـــدى 
التعليمـــات  مـــن  مجموعـــة  واتبـــاع 
المتوفرة في الغرفة. ونوصي بالتصال 
بالخط الساخن 444 المخصص لحالت 
كوفيد19- واتباع تعليمات فريق وزارة 
الصحـــة، لفتا الى وجود فريق “الصحة 
والرفـــاه” الـــذي شـــكلته الجامعـــة، على 
الهاتـــف للمســـاعدة فـــي تقديـــم الدعـــم 
النفســـي. وقد وضعنا لموظفينا وطالبنا 
نظـــام دعـــم للصحـــة والرفـــاه؛ لمتابعـــة 
أي شـــخص تثبـــت إصابتـــه بالفيروس، 
المعرضيـــن  األشـــخاص  ومســـاعدة 
لإلصابـــة بـــه، مؤكـــدا أنه ســـيتم تعديل 
الخطط بحســـب تطور الوضـــع؛ لضمان 
اتباعنـــا لتوجيهـــات الحكومـــة والحملة 
كورونـــا،  فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنيـــة 

ووزارة الصحة في البحرين.

أكــد رئيــس جامعــة البحريــن الطبية ســمير العتوم، أن الجامعة وهي تســتعد الســتقبال طالبها وطالباتها للعام الدراســي 
الجديــد، تضــع فــي أولويــات اهتمامهــا بصحــة وســالمة الطــالب والموظفين، منوهــا بأن الجامعــة ولتحقيق هــذا الهدف 
وضعت العديد من الخطط ومن خالل التعاون مع جهات االختصاص كالفريق الوطني للتصدي النتشار فيروس “كوفيد 
19” ووزارة الصحــة، إضافــة لتشــكيل فــرق متخصصة وإطالق حمالت توعية، مع التشــديد على اتبــاع كافة اإلجراءات 
الوقائية واالحترازية المطلوبة، مؤكدا أن الجامعة لم تتوقف خالل الفترة الماضية عن تنفيذ هذه الخطط، مشددا، على 

أن خطــط الجامعــة ســيتم تعديلهــا بحســب تطور الوضع؛ لضمان اتباعنــا توجيهات الحكومة والحملــة الوطنية لمكافحة 
فيــروس كورونــا، ووزارة الصحــة فــي مملكــة البحريــن، مثمنــا كل الجهــود الوطنيــة التي يقودهــا ولي العهد نائــب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمــد آل خليفة، مؤكــدا أنها تعد 

مرتكزات النجاح في مواجهة كوفيد 19، وأسهمت في حفظ صحة وسالمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس جامعة البحرين الطبية البروفيسور سمير العتوم، والتي خص بها “البالد”:

سمير العتوم

وضعنا إجراءات 
وقائية جديدة تضمن 

العودة اآلمنة 
للطالب

لمزيد من االستثمار 
في التعلم المعزز 

بالتكنولوجيا من أجل 
طالبنا

إصدار بروتوكول 
خاص لمن تظهر 

عليه أعراض “كوفيد 
”19
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ـــد ـــي العه ـــمو ول ـــة س ـــي برئاس ـــق الوطن ـــود الفري ـــيد بجه ـــة” يش ـــن الطبي ـــس “البحري رئي
بدور المالكي
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المنامة - وزارة الداخلية

أعلـــن رئيس الجمارك الشـــيخ أحمد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن انضمـــام 
شؤون الجمارك إلى النظام الوطني 
للمقترحـــات والشـــكاوى “تواصـــل”؛ 
بالخدمـــات  االرتقـــاء  بهـــدف 
مـــن  مزيـــٍد  وتفعيـــل  الجمركيـــة 
العمـــاء  مـــع  والتعـــاون  التواصـــل 
والشـــركاء بمـــا يســـهم فـــي تحقيق 
األهـــداف والبرامـــج ورفـــع الكفاءة 

واإلنتاجية.
الجمـــارك  شـــؤون  أن  إلـــى  وأشـــار 
هيئـــة  مـــع  والتنســـيق  وبالتعـــاون 
المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
لنظـــام  االنضمـــام  علـــى  حرصـــت 
“تواصـــل” الذي يعتبـــر أحد القنوات 
اإللكترونيـــة الرئيســـة الـــذي يتيـــح 
شـــؤون  مـــع  للمتعامليـــن  الفرصـــة 
الجمـــارك مـــن تقديـــم أي مقترح أو 
ماحظة للجهات الحكومية بمملكة 

البحرين بصورة ميســـرة وســـريعة، 
مؤكـــًدا بأن شـــؤون الجمـــارك تولي 
مـــع  والتواصـــل  الشـــراكة  مبـــدأ 
الشركاء اهتماًما بالًغا، وهي ترحب 
مقترحـــات  أو  ماحظـــات  بأيـــة 
للعماء تسهم في تسهيل إجراءات 
الخدمـــات  وتحســـين  العمـــل 
الجمركيـــة. وأوضـــح الشـــيخ أحمد 
بن حمد آل خليفة أنه ومنذ انضمام 
شؤون الجمارك إلى النظام الوطني 
للمقترحـــات والشـــكاوى “تواصـــل”، 
الباغـــات،  مـــن  عـــدًدا  تلقـــت  فقـــد 
حيث تم االطـــاع عليها والتواصل 
مع مقدمي تلك الباغات واتخاذ ما 

يلزم من إجراءات حيالها.
الجمـــارك  شـــؤون  وترحـــب 
والشـــكاوى  المقترحـــات  بكافـــة 
واالستفســـارات من خـــال تقديمها 

عبر “تواصل”.

الجمارك تنضم إلى نظام “تواصل”

إعفاء فواتير كهرباء “المسكن األول” للمواطنين
ــر ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ ــو وأغـــــســـــطـــــس وسـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــر يـ ــ ــ ــه ــ ــ عـــــــن أش

تنفيـــذا للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بتوحيـــد 
الجهـــود الوطنية لمواجهة انعكاســـات 
لفيـــروس كورونـــا “كوفيـــد19-”، علـــى 
المســـتوى المحلـــي بمـــا يحافـــظ علـــى 
صحة وســـامة المواطنيـــن والمقيمين 
بالتـــوازي مـــع اســـتمرار برامـــج الدولة 
لمســـاعي  تحقيقـــا  عملهـــا  ومســـيرة 
التنمية المســـتدامة لصالح المواطنين، 
أكد وزير شـــؤون الكهرباء والماء وائل 

المبارك أنه اعتبارا من األول من يوليو 
بفواتيـــر  الحكومـــة  ســـتتكفل   2020
المشـــتركين  لكافـــة  والمـــاء  الكهربـــاء 
المواطنين في مسكنهم األول لكل من 
األشـــهر “يوليو، وأغســـطس، وسبتمبر” 
وذلـــك بمـــا ال يتجـــاوز فواتيـــر الفتـــرة 

نفسها من العام الماضي لكل مشترك.
وأشاد الوزير بقرار مجلس الوزراء في 
جلســـته المنعقـــدة يـــوم أمس برئاســـة 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 

وحضور ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة حـــول تفعيل عدد 
من المبادرات بعد االجتماع والتشـــاور 
مع الســـلطة التشـــريعية وغرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين وأخذ مرئياتهم، من 
ضمنها التكفل بفواتير الكهرباء والماء 
فـــي  المواطنيـــن  المشـــتركين  لكافـــة 
مسكنهم األول لمدة ثاثة أشهر ابتداء 
مـــن يوليو2020 بمـــا ال يتجاوز فاتورة 

العام الماضي لكل مشترك.
القـــرارات  هـــذه  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
تأتـــي مـــن منطلـــق حـــرص الحكومـــة 
علـــى الحفـــاظ علـــى النمـــو المســـتدام 
ودعـــم المواطنين وتحقيـــق تطلعاتهم 
وتســـخير كافـــة اإلمكانـــات والمـــوارد؛ 
لتخفيـــف آثـــار جائحـــة كورونـــا علـــى 
مواصلـــة  مؤكـــدا  المحلـــي،  المســـتوى 
تكثيـــف الجهـــود بمـــا يحقـــق األهداف 
المنشـــودة ويصـــب في صالـــح الوطن 

والمواطنين.

المنامة - بنا
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اليوم بدء سريان حظر العمل وقت الظهيرة
حميـــدان: لـــن نتهـــاون بتســـجيل مخالفـــات تجـــاه غيـــر الملتزميـــن

يبـــدأ اليـــوم األربعـــاء، األول مـــن يوليو، 
ســـريان تطبيـــق القـــرار رقـــم )3( لســـنة 
2013 بشـــأن حظر العمـــل وقت الظهيرة 
فـــي األماكـــن المكشـــوفة خـــال الفتـــرة 
مـــا بين الســـاعة 12 ظهًرا حتى الســـاعة 
يوليـــو  شـــهري  خـــال  عصـــًرا  الرابعـــة 
وأغسطس، والذي يأتي في إطار حرص 
مملكـــة البحرين علـــى حماية العمال من 
األمراض واإلصابات المهنية خاصة في 
فتـــرة الصيـــف التـــي تشـــهد ارتفاًعا في 
درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية.
 وقـــد اســـتكملت وزارة العمـــل والتنمية 
لإلشـــراف  اســـتعداداتها  االجتماعيـــة 
على تطبيق القـــرار المذكور، حيث تبدأ 
حمات تفتيشـــية ميدانية على المواقع 
نحـــو  التـــزام  مـــن  للتأكـــد  المســـتهدفة 
30 ألـــف منشـــأة ينطبـــق عليهـــا تطبيـــق 

ا  ا هاتفيًّ القرار. كمـــا وضعت الوزارة خطًّ
ورقمـــه )17873648( لإلبـــاغ عـــن أيـــة 
مخالفـــة يتم رصدها مـــن قبل الجمهور، 
إذ ســـتقوم الوزارة وعبـــر فرق التفتيش 
بالتأكـــد مـــن هـــذه المخالفة واتخـــاذ ما 

يلزم بشأنها.
 وفـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة، أكد 
وزير العمل والتنمية االجتماعية، جميل 
حميدان، أهمية استمرار التزام المنشآت 
بهذا القـــرار، الفًتا إلى أن نســـبة االلتزام 
مثاليـــة،  كانـــت  الســـابقة  األعـــوام  فـــي 
ولـــم تقـــل عـــن 98 %، مشـــدًدا فـــي هذا 
الخصوص على ضـــرورة وأهمية توفير 
أصحـــاب العمـــل معـــدات العمـــل بأفضل 
المهنيـــة  والصحـــة  الســـامة  مقاييـــس 
لتجنـــب العمـــال مـــن االصابـــات المهنية 
المحتملـــة جراء الطقس الحار والرطب، 

فـــي  تتهـــاون  لـــن  الـــوزارة  أن  مؤكـــًدا 
تســـجيل المخالفات تجاه المنشآت غير 
الملتزمة، حيث سيتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية الازمة حـــال وقوع المخالفة، 
ووفًقـــا للقرار ســـيعاقب كل مـــن يخالف 
أحكام قـــرار حظر العمل وقـــت الظهيرة 

بالعقوبـــات المنصوص عليهـــا في المادة 
)192( مـــن قانـــون العمل األهلـــي الصادر 
بالقانـــون رقـــم )36( لســـنة 2012، والتي 
تنـــص علـــى أنـــه يعاقب كل مـــن يخالف 
ـــا مـــن أحـــكام البـــاب )15( والقـــرارات  أيًّ
الصـــادرة تنفيذًا له بالحبس مدة ال تزيد 
علـــى ثاثة أشـــهر وبالغرامة التي ال تقل 
عـــن 500 دينار، وال تزيد عـــن ألف دينار 

أو بأحدي هاتين العقوبتين.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  دعـــت  وقـــد   
وكذلـــك  العمـــل  أصحـــاب  االجتماعيـــة 
ومهندســـي  العمـــل  مواقـــع  مشـــرفي 
الســـامة والصحة المهنيـــة في مختلف 
علـــى  العمـــال  تدريـــب  إلـــى  المنشـــآت 
الرعايـــة  وتقديـــم  األوليـــة  اإلســـعافات 
الصحيـــة وتوفير المياه الكافية للشـــرب 

لوقاية العمال من اإلجهاد الحراري.

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

“التنمية” تأخرت في زيادة مخصص اإلعاقة إلى 200 دينار
مدير مركز متالزمة داون: رعاية ذوي اإلعاقة مكلفة خصوصا بفترة “كورونا”

اإلعاقـــة  ذوي  أمـــور  أوليـــاء  جـــّدد 
مطالبتهـــم بضـــرورة زيادة مخصص 
اإلعاقة الشـــهري من مبلغ 100 دينار 
شـــهريا إلـــى 200 دينار وفـــق ما ورد 
باقتـــراح برغبـــة نيابـــي وتعهـــد مـــن 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
وقال مديـــر مركز العنايـــة بمتازمة 
داون بالجمعيـــة البحرينية لمتازمة 
دوان محمـــد المناعـــي لـ “البـــاد” إن 
يبلـــغ  الحالـــي  الشـــهري  المخصـــص 
100 دينار، وتوجد مطالبات ســـابقة 

متجددة بضرورة زيادته.
وأضـــاف: إننـــي أنقل رغبة شـــريحة 
واسعة من أولياء أمور ذوي اإلعاقة، 
خصوصا من يرعـــون أبناء متازمة 
المصروفـــات  تزايـــدت  إذ  دوان، 
بشكل كبير السيما في فترة كورونا، 

ويعانـــي أوليـــاء األمـــور مـــن كثـــرة 
النفقـــات مما يتطلب تحركا حكوميا 
ســـريعا إلنفـــاذ قرار زيـــادة مخصص 

اإلعاقة إلى 200 دينار.
اإلعاقـــة  ذوي  رعايـــة  أن  ـــن  وبيَّ
مكلفـــة خصوصـــا فـــي فتـــرة كورونا 
وتأمين الخدمات الصحية المناسبة 
أو  الطبيعـــي  العـــاج  أو  كاألدويـــة 
المتطلبـــات  تأميـــن  أو  التأهيلـــي 

المنزلية األخرى.
رفـــع  قـــد  النـــواب  مجلـــس  وكان 
اقتراحـــا برغبـــة بجلســـة فـــي الربـــع 
األخيـــر من العام 2019 بشـــأن زيادة 
مخصص اإلعاقة الشـــهري إلى 200 
دينـــار. وقـــررت الحكومة الـــرد على 
هـــذه الرغبة بجلســـتها المنعقدة في 

ديسمبر الماضي.

ويشار إلى أن وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية أيدت اقتراحات مماثلة. 
وأعـــدت تصـــورات إجرائيـــة إلعادة 
هيكلة توزيع مخصص االعاقة على 
أال تقـــل عـــن 100 دينـــار شـــهريا وال 

تزيد عن 200 كحد أقصى.

وقـــال الوزيـــر جميـــل حميـــدان فـــي 
تصريـــح ســـابق بـــأن ذلك مـــن ضمن 
التوافقات التي جرت بين الحكومة 
والبرلمـــان عنـــد إقـــرار برنامـــج عمل 

الحكومة.
ن أن التصور الجديد يراعي نوع  وبيَّ
ودرجـــة اإلعاقـــة بما يحقـــق العدالة 
صرفهـــا،  مـــن  المرجـــوة  والفاعليـــة 
تعتمـــد  التـــي  لإلعاقـــات  خصوصـــا 
على التأهيل المســـتمر وذي التكلفة 
العالية كاإلعاقات الذهنية الشـــديدة 
واإلعاقـــات  التوحـــد  واضطرابـــات 

المتعددة.
ووفقا آلخر إحصاءات رســـمية، فإن 
عـــدد ذوي اإلعاقة يصل الى 11478 
شـــخصا، وجميعهم مســـتفيدون من 

مخصص اإلعاقة.

محمد المناعي

محرر الشؤون المحلية

تذكرة ممزقة إلى ميالنو
Û  وســرت أبحث عن جرحي الضائع في الريح ُغبارا، أســكب دمعي في

المجهــول، ويقــود الحــزن مركبتــي. وحدهــا األرصفــة تصافحــك في 
ميانــو.. تحضنــك.. تربــت على كتفيــك، وتبقى تحدثك عــن المارين 
من العشــاق والهائمين والشــال الملقى على الرصيف، وباقات الزهور 
المنتحبــة مــن الفراق. وتحضنك ميانو بمعطف الســؤال: .. هل تعلم 
كــم عــدد الذيــن رمقُتهــم فــي الليل منكســرين مــن الحب؟ هنــا زجاج 
منثورعلــى هــذه الطرقات، وهياكل مبعثرة على زوايا األزقة الكئيبة، 
ومنعطفــات الطــرق الملتويــة؟ كم من منديل ممزق؟ كم شــهقة تصل 
إلــى أعالــي كنيســة )الدومــو(.. والكتدرائيــة الحزينــة، وكــم اســتغرق 
النحــات العظيــم العاشــق مايــكل أنجلــو فــي نحــت تمثالــه الموجــع 

)السيدة والطفل(؟ 
Û  والمجنــون العنيــد،  المتيــم،  المشــاكس،  العاشــق  أيهــا  صغيــري،  يــا 

بالجمــال، فــي ميانــو تكتشــف همهمات الحــب، صرخات دافينشــي، 
وهو يهرب من أبيه ملتحفا بالفن والرياح، هنا تلمح ابتسامات األناقة 
الموزعــة فــي )La Rinascente(، حيــث صرخــات الموضــة الممزقــة 
التــي تخفــي خلفها دموع األغنياء على )تعاســة مرفهــة( إذا لم يتربع 
الحــب على عرشــها. وتنحــدر دمعة لقيــا، وحنين أعيــاه االنتظار عند 
الموانــئ متصفحــا وجه المارة، في انتظــار الحبيبة، وهو يرى الخيبة 
المستلقية على أعين الصيادين يأس رجوع. ثم ناداني هذا الرصيف 
الحنــون والحزيــن.. تعــال اجلس هنــا، همس في أذنــي قائا: )تعيش 
البعوضــة يومــا واحدا، والوردة ثاثة أيام. يعيش القط ثاث عشــرة 
ســنة والحب ثاث ســنوات. هذه ســنة الحياة(. أيها العشــاق، عيشــوا 
الحب، ودعوا الجمال يســكنكم، دافعوا عن اإلنســان، وامنحوا األمل 
لدمعــة أي فقيــر تطيــر كفراشــة زرقــاء ذات يوم في الحقل، فتســتقر 

على كتف طفلة يتيمة، فكلنا راحلون. 
Û  الموقــف التاريخــي لجالــة الملك: يقف الشــعب البحرينــي جميعا مع

جالــة الملــك في موقفــه التاريخي الكبيــر الداعم لمبــادرة جمهورية 
مصــر العربيــة الشــقيقة الهادفة لتحقيق األمن واالســتقرار واالزدهار 
في ليبيا، والتأكيد على الموقف الموحد للدول العربية في هذا الشأن 
برفــض التدخــات األجنبيــة في ليبيا، ودعوة المجتمــع الدولي لدعم 
ومســاندة المبادرة المصرية للحفاظ على األمن واالســتقرار والسام 
فــي المنطقــة. رســائل بــا تشــفير: يجــب أن نفتخــر أمــام الشــعوب، 
والعالم بالعاقة الخليجية شــعوبا وحكومات ونصطف خلف قيادتنا 

في مواقفها الخليجية والعالمية، سلما وحربا. هم من يقفون معنا. 
Û  إن حجــم مــا حصلــت عليــه البحريــن مــن تمويل خليجي خــال هذه

األعــوام القليلــة المنصرمــة فقــط لــوزارة اإلســكان 861,662 مليــون 
دينار من الشقيقات السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت. 
يجــب أن نقــدر هــذه الــدول ومواقفهــا الكريمــة - ذكــر تقريــر ديــوان 
الرقابة المالية )أن كلفة الخيمة المقاومة للحريق في مســجد الشــيخ 
عزيــز تصــل إلــى 65 ألف دينار، فيما بلغت كلفة تركيب ســياج مطلي 

باأللمنيوم نحو 104 آالف دينار(.
Û  وأوضــح أن اإلدارة قامــت بتنفيــذ بعــض األعمــال قبــل إبــرام العقــود

الخاصــة بهــا، حيــث تبيــن أن تواريخ الفواتير تســبق تواريــخ العقود 
الخاصــة بهــا مع المقاولين والموردين، نعم خيمة بـ 65 ألف دينار!!!! - 
لقد أنفق المجلس السابق لألوقاف الجعفرية ))أكثر من نصف مليون 
دينــار علــى أعمــال الزخرفة الخاصة بــدور العبــادة )210 آالف دينار(، 
وفــرش المســاجد )309 آالف دينــار(، ذلك إلــى 132 ألف دينار لتبديل 
محاريــب المســاجد، و63 ألــف دينــار لتزويــد 152 مســجدا باألبــواب 
واللوحات اإلرشادية(( هذا موثق في تقرير ديوان الرقابة المالية. كل 
ما نريده فتح تحقيق في كل ما حدث والمحاسبة، وإصاح األوقاف 

بنظام حداثوي حضاري وبفريق توكنوقراطي. 

     291 موظفا “بطالة مقَنّعة” بالجهات الحكومية
Û  رصــد تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة اســتمرار 291 موظفــًا

فــي وظائفهــم فــي عدد مــن الجهــات بعد ثبوت عــدم الحاجــة إليهم؛ 
نتيجة إلعادة تنظيم اإلدارات التي يعملون فيها وإلغاء وظائفهم، أو 
تقليــل عــدد الموظفين المعتمــد فيها دون اتخاذ اإلجــراءات الازمة؛ 
لنقلهم إلى وظائف أخرى شاغرة أو إنهاء خدمتهم، وذلك حتى مايو 
2019. - واختم في الحب راسما نصيحة صديقة األديبة مستغانمي 
يــوم قالــت لهــا: ))ال تكتبــي عــن الفــراق إال عــن ألــم. ثمــة فراق يكســر 
القلــب، وفــراق يكســر العمــر، وأقســاها الذي يكســرك عن غــدر. إن لم 
تعيشــي إحــدى هــذه الحــاالت، فــا تكتبــي عــن الفــراق. أنــت تحبين 
الرجــل بالكلمــات، من أجل الكلمات وقد تقتلينه... من أجل حفنة من 

الكلمات((.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

البحرين تدعم جهود التوصل لتسوية شاملة بسوريا
عبـــداهلل بـــن أحمـــد يدعـــو لحمايـــة الســـيادة ومنـــع التدخـــالت الخارجيـــة

شـــارك وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
بـــن أحمـــد آل  الشـــيخ عبـــدهللا  الدوليـــة 
خليفـــة، في أعمال المؤتمـــر الدولي الرابع 
لدعم مســـتقبل ســـوريا والمنطقة، والذي 
البلجيكيـــة  العاصمـــة  فـــي  أمـــس  عقـــد 
اإللكترونـــي  االتصـــال  عبـــر  بروكســـل، 

المرئي.
وألقى الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
كلمـــة مملكة البحرين فـــي المؤتمر، أعرب 
فيهـــا عن دعـــم المملكـــة للحل السياســـي 
لألزمـــة الســـورية، بما يفضي إلى تســـوية 
األشـــقاء  معانـــاة  تنهـــي  ودائمـــة  شـــاملة 
الســـوريين، وأهمية حماية سيادة سوريا 
التدخـــات  ومنـــع  أراضيهـــا،  ووحـــدة 
الخارجيـــة فـــي شـــؤونها، وفقـــًا لمقررات 
جنيـــف )1( لتحقيـــق اإلصـــاح والتعددية 
السياســـية، وعلـــى أســـاس قـــرار مجلس 

األمن )2254( لسنة 2015.
وأشار إلى معاناة الشعب السوري في ظل 
األوضـــاع الراهنـــة الصعبة جـــراء جائحة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيد19-( 

والتي تهدد حياة وصحة عشرات اآلالف 
مـــن الاجئين الســـوريين، فـــي المخيمات 
اإلنســـانية، مشـــدًدا علـــى أن حـــل النـــزاع 
فـــي ســـوريا ال يمكـــن تحقيقـــه بالوســـائل 
العســـكرية، وأن حلـــه لـــن يتســـنى إال من 
خال تنفيذ القرارات الدولية بشكل تام.

ونـــوه إلـــى التوجيهـــات الســـامية لعاهـــل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، بشـــأن تقديـــم الدعم 
الســـوريين  لاجئيـــن  والعينـــي  المالـــي 
فـــي عـــدد مـــن دول الجوار، حيـــث قامت 
المملكة بتنفيذ مشاريع مختلفة من خال 
اإلنســـانية،  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
لمســـاعدة الاجئين السوريين في مخيم 
الهاشـــمية،  األردنيـــة  بالمملكـــة  الزعتـــري 
شـــملت إقامة مجمع ســـكني إليـــواء أكثر 
مـــن ثاثـــة آالف الجـــئ، ومركـــز لإلرشـــاد 
النفســـي، ومشـــروع حفـــر عدد مـــن اآلبار 
الميـــاه  لتوفيـــر  الزرقـــاء،  فـــي محافظـــة 
الســـوريين،  لاجئيـــن  الصالحـــة  النقيـــة 
وبنـــاء مجمـــع علمـــي يضم أربـــع مدارس، 

يخـــدم حوالـــي 9561 طالبـــا وطالبة، وتم 
افتتاحـــه رســـميًا مـــن قبل ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جالة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشباب، 
رئيـــس مجلس أمنـــاء المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية، كما تم بناء مدرســـة 
مملكـــة البحرين في مدينـــة إربد باألردن، 
وإقامـــة  طالبـــًا،   741 نحـــو  وتســـتوعب 
مساكن جاهزة ومرافق صحية في مخيم 
األزرق، باإلضافـــة إلـــى مكتبتين لألطفال 

بالتنسيق مع منظمة “يونيسيف”.
لجهـــود  البحريـــن  مملكـــة  دعـــم  وجـــدد 
المبعـــوث األممي الخاص بســـوريا لتعزيز 
العمليـــة  خـــال  مـــن  واالســـتقرار  األمـــن 
السياســـية، داعيـــا المجتمـــع الدولي، إلى 
تقديـــم مختلف أنواع الدعم والمســـاعدة 
لتخفيف معاناة الشعب السوري، وضمان 
أمنه وســـامته، وصوال إلى حل سياســـي 
شـــامل، ينهـــي مأســـاته، ويفتـــح الطريـــق 

أمام مستقبل أفضل.

 وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية

المنامة - وزارة الخارجية



قــال عــدد مــن الخريجيــن األوائــل بقائمــة شــرف التعليــم الفنــي والمهنــي بالمرحلــة 
الثانويــة للعــام الدراســي 2019 -  2020 لـــ “البــاد” إن التخصصــات الفنيــة والمهنيــة 
المتنوعــة والملبيــة لمتطلبــات ســوق العمــل المتجــددة قــد أضافــت لهــم الكثيــر على 
الصعيــد األكاديمــي النظــري الــذي تــم تعزيــزه بالتدريــب الميدانــي فــي المؤسســات 

الحكومية والخاصة التي تضم مجاالت متصلة بتخصصاتهم.

 وأشـــاروا في تصريحات خاصة لـ ”البالد” 
إلى أن دراســـة التخصصات المســـتحدثة 
مؤخـــًرا كصيانة األجهزة الطبية قد كانت 
تجربـــة ثرية ومميزة رغـــم حداثتها، وهم 
يدعون طلبة الشـــهادة اإلعدادية وأولياء 
أمورهـــم إلـــى االطـــالع علـــى تخصصات 
هـــذا القطاع التعليمي الحيوي، لما لها من 
ارتبـــاط وثيـــق باحتياجـــات التنميـــة في 

المملكة والعالم.
 مـــن جانبـــه، قال الطالـــب علـــي ذو الفقار 
أحمـــد، وهـــو األول علـــى طلبـــة التعليـــم 
الفنـــي والمهني، بمعـــدل تراكمي بلغ 97.2 
إن  المتعـــددة،  الوســـائط  تخصـــص   ،%
الفنيـــة  مـــن أهـــم مميـــزات التخصصـــات 
والمهنية هي المزج بين الدراســـة النظرية 
والتطبيـــق العملـــي، مما يعّزز مـــن قدراتنا 
المهنيـــة  حياتنـــا  فـــي  وثقتنـــا  ومهاراتنـــا 
مستقباًل، ويجعلنا خياًرا مفضاًل في سوق 
العمـــل، ولقد اســـتفدت من هذا التخصص 
اكتســـاب الثقـــة بالنفس، وكيفيـــة التعامل 
مـــع اآلخرين في مجـــال العمل على أرض 
الواقع، وأشجع زمالئي من طلبة اإلعدادي 
أن يختـــاروا التخصصات الفنية والمهنية، 
وأن يســـتفيدوا من هذا المســـار التعليمي 

في حياتهم في المرحلة القادمة.
 وأضـــاف علـــي: “لقـــد أتـــاح لـــي التعليـــم 
الفني والمهني الفرصة الكبيرة الكتســـاب 
المهـــارات العملية والوظيفيـــة، من خالل 
الـــورش والتدريـــب الميدانـــي، إلى جانب 

اكتساب المعرفة األكاديمية في المدرسة، 
كمـــا جعلنـــي جاهـــًزا ومؤهـــالً لاللتحـــاق 
بإحدى مؤسســـات التعليـــم العالي، وأتاح 
لـــي الفرصة لممارســـة هواياتـــي المفضلة 
من خالل مشاركتي في مختلف األنشطة 
الداخلية والخارجية أثناء فترة الدراسة، 
وأنتهز هذه الفرصة ألشكر المعلمين على 
مـــا قدمـــوه لنـــا من علـــم وخبـــرات عملية 
ونظريـــة طوال فتـــرة دراســـتنا بالمرحلة 

الثانوية”.
عثمـــان،  إبراهيـــم  إكـــرام  الطالبـــة  أمـــا   
الحاصلـــة علـــى المرتبة السادســـة بمعدل 
تراكمـــي 96.5 %، وهي خريجة تخصص 
جديد وهـــو صيانة األجهـــزة الطبية، فقد 
قالـــت: “خـــالل ســـنواتي الدراســـية فـــي 
المرحلـــة الثانويـــة فـــي هـــذا التخصـــص 
تعلمت الكثير مـــن المهارات، لكونه يجمع 
بيـــن المهـــارات الطبيـــة والهندســـية، فمن 
الناحيـــة الطبيـــة تعلمـــت كيفيـــة تشـــغيل 
األجهـــزة الطبيـــة واســـتخدامها وقـــراءة 
الهندســـية  الناحيـــة  مـــن  أمـــا  إشـــاراتها،  
فتعلمـــت صيانـــة هـــذه األجهـــزة ومعرفة 
األعطـــال التـــي تعانـــي منهـــا، إلـــى جانب 
اإللكترونيـــة  النظريـــات  أســـس  دراســـة 
والكهربائيـــة والميكانيكيـــة، وقد الحظت 
اللغـــة  تطـــوًرا كبيـــًرا فـــي مهاراتـــي فـــي 
التخصصيـــة  المـــواد  لكـــون  اإلنجليزيـــة، 
جميعهـــا باللغـــة اإلنجليزيـــة، وكذلك عّزز 
التدريب الميداني من مهاراتي في العمل 

الجماعي والتواصل مع اآلخرين”.
 وأردفـــت: “مـــن جانبـــي أشـــجع كل مـــن 
لديـــه ميـــول للطـــب والهندســـة، ومحـــب 
للتخصصـــات العلميـــة التـــي تركـــز علـــى 
العلوم الفيزيائية والحســـابات الرياضية، 
إلى االلتحاق بهذا المسار الفني والمهني، 
وفي الختـــام أتوجه بالشـــكر الجزيل إلى 
والداي ومعلماتي ومديرة مدرستي على 
دعمهم المســـتمر لـــي، مما ســـاعدني على 

التفوق”.
عمـــار  هللا  عبـــد  الطالـــب  أوضـــح  فيمـــا   
العريبي، خريج مدرســـة البحرين المهنية 
الوســـائط  تخصـــص  للبنيـــن،  الثانويـــة 
المتعـــددة، وصاحـــب المرتبـــة 14، بمعدل 
94.5 %، لقد اكتسبت من هذا التخصص 

العديد من المهارات والقدرات فهو يجمع 
الجانـــب النظري والتطبيقات العملية، كما 
أن الوسائط المتعددة متوائمة مع ميولي 
واهتماماتـــي فـــي مجـــال الحاســـب اآللي 
والتصميـــم، والحمد للـــه تخرجت بتفوق، 
وبـــإذن هللا ســـأكمل مشـــواري الجامعـــي 
فـــي دراســـة التصميـــم المرئـــي فـــي كلية 
أخـــي  بـــأن  أنـــّوه  أن  وأود  البوليتكنيـــك، 
األكبر قد ســـبقني في االلتحـــاق بالتعليم 
الخدمـــات  بتخصـــص  والمهنـــي  الفنـــي 
الماليـــة، وكان مـــن األوائل علـــى البحرين 
العـــام الماضي، وحالًيا يدرس المحاســـبة 

في جامعة البحرين.
 وهّنـــأ العريبـــي وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
الدكتـــور ماجـــد النعيمـــي، علـــى النتائـــج 

المشـــرفة لتجربة التعلم عـــن بعد، وقدرة 
الـــوزارة على تهيئة الظروف المعينة على 

إكمال العام الدراسي بنجاح.
صاحبـــة  غلـــوم،  عـــادل  شـــهد  الطالبـــة   
الترتيب التاسع في لوحة الشرف، بمعدل 
األجهـــزة  صيانـــة  بتخصـــص   ،%  95.9
الطبيـــة، فقـــد قالـــت إن مـــا يميـــز التعليم 
الفني والمهني هو إتاحته الفرصة لجميع 
الطـــالب لخـــوض تجربـــة الحيـــاة المهنية 
مـــن خـــالل برنامـــج التدريـــب الميدانـــي، 
ومن خالل تجربتـــي تعرفت على طبيعة 
الظـــروف في بيئـــة العمـــل الحقيقية، كما 
زادت ثقتي بنفســـي في تعاملي مع باقي 
اســـتعداًدا  أكثـــر  وأصبحـــت  الموظفيـــن، 
لالنخـــراط في الحيـــاة المهنية، ونصيحة 

ألخواتـــي وإخواني الطالب مـــن المرحلة 
ضمـــن  تخصًصـــا  اختـــاروا  اإلعداديـــة، 
ميولكـــم ورغبتكـــم الوظيفيـــة مســـتقباًل، 
فأنـــا قـــد انضممت إلـــى تخصـــص صيانة 
المـــواد  أحـــب  ألنـــي  الطبيـــة  األجهـــزة 
العمليـــة وأردت أن أتخصص في المجال 
الهندســـي، حيـــث أغلـــب المـــواد فـــي هذا 
التخصص تتمحور حول تطبيق الدروس 
ا كصنع الدوائر الكهربائية وما شـــابه  عمليًّ
ذلك. وأشـــارت إلـــى أن العامل األساســـي 
للنجـــاح والتفوق هو اإلصـــرار واالجتهاد، 
وعلـــى الرغم من العقبـــات التي واجهتني 
إال أننـــي كنت أتلقى دفعة تشـــجيعية من 
والـــدّي ومعلماتـــي الالتي كن هن الســـبب 

في وصولي إلى هذا المستوى.

استحداث تخصص صيانة األجهزة الطبية تجربة ثرية ومميزة
ــتنا تلبـــي متطلبـــات ســـوق العمـــل ــم الفنـــي والمهنـــي لــــ “^”: دراسـ أوائـــل التعليـ

local@albiladpress.com 06

متنزه األمير خليفة “سياحة المحرقيين”
مســـطحات خضـــراء وبحيـــرة اصطناعيـــة ونوافيـــر مائيـــة ومرافـــق حديثـــة

يشــّكل متنــزه األميــر خليفــة فــي محافظة المحرق إضافــة مهمة على صعيــد المرافق 
العامــة والخدمــات التــي تقدمهــا “البلديــات” ويعــّد هــذا المتنــزه الذي كلف إنشــاؤه 5 
مايين و680 ألف دينار، وعلى مساحة 78 ألف متر مربع، كأحد أكبر مشاريع الحدائق 
السياحية في مملكة البحرين لما يتميز به من موقع مميز ومرافق ترفيهية متنوعة. 

 وتعمل وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
رؤيـــة  وضمـــن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
عمـــل  وبرنامـــج   2030 البحريـــن  مملكـــة 
الحكومـــة 2023-2019 علـــى تنفيـــذ عدد 
مـــن المشـــروعات المنتزهـــات والحدائـــق 
ا  باعتبارها حاجـــة اجتماعية وعنصًرا مهمًّ

من عناصر التنمية والتطوير.
 كما تأتي مشـــاريع الحدائـــق والمتنزهات 
التي تنفذها “البلديات” تماشًيا مع خطتها 
االســـتراتيجية لتحقيق نمو متواصل في 
القطـــاع االقتصـــادي والســـياحي لمملكـــة 
البحريـــن، حيث يأتي منتزه األمير خليفة 
بن سلمان كأحد أبرز هذه المشاريع لتطوير 
القطاع الســـياحي واالســـتثماري نظًرا لما 
يتميـــز بـــه من جمـــال طبيعي ومســـاحات 
خضـــراء وبحيرتـــه الصناعيـــة والنوافيـــر 
التفاعليـــة ومرافـــق خدميـــة جعلـــت منـــه 

نقطة جذب سياحي وترفيهي. 
 كمـــا يعتبـــر المتنـــزه مـــن أجمـــل األماكـــن 
الطبيعيـــة في مملكـــة البحريـــن لقربه من 
الجســـر المـــؤدي إلـــى جزيـــرة المحرق في 
مدينـــة المنامة األمر الـــذي يعطيه إطاللة 
جميلـــة علـــى مدينـــة المنامـــة، كمـــا يتميز 
باحتوائـــه على مســـطحات خضراء مطلة 
ا  علـــى البحر مـــا يجعل منـــه مكاًنـــا طبيعيًّ
مميـــًزا، فيما روعي فـــي التصميم الحفاظ 
على طبيعة الجغرافيـــا للموقع وتوظيفها 

في التصميم والتنفيذ. 
ويحتـــوي المنتـــزه الـــذي يشـــهد اســـتقبال 

فـــي  افتتاحـــه  تـــم  أن  منـــذ  الـــزوار  آالف 
تاريـــخ 26 ديســـمبر 2011 علـــى إطاللـــة 
بحريـــة مميزة، وبحيرة اصطناعية كبيرة، 
ألعـــاب  وصالـــة  مائيـــة  نوافيـــر   4 وعـــدد 
وســـاحات  عائليـــة  اســـتراحات  مغلقـــة، 
أللعاب األطفـــال، محالت تجارية ومقاعد 
مظللة، ومســـجد ومرافق عامة، باإلضافة 
إلـــى أماكـــن مخصصـــة لممارســـة الرياضة 

واألنشطة المختلفة. 
المنتـــزه علـــى مســـطحات   كمـــا يشـــتمل 
خضـــراء وتشـــكيلة كبيـــرة ومتنوعـــة من 
والشـــجيرات  والنخيـــل  الظـــل  أشـــجار 
النباتيـــة المزهرة، والعديـــد من المتطلبات 
الحديثـــة المناســـبة الحتياجـــات األفـــراد 
والعائـــالت مما جعله يحتضـــن العديد من 

المهرجانات الوطنية والترفيهية. 
 وضمـــن جهـــود بلديـــة المحـــرق الدؤوبـــة 
فـــي االرتقاء بمســـتوى خدماتهـــا المقدمة 

للمواطنيـــن والمقيمين وفـــي إطار تطبيق 
مفاهيـــم الجـــودة الكاملـــة، تقـــوم البلديـــة 
علـــى متابعـــة خدمـــات النظافـــة اليوميـــة 
لجميـــع مرافـــق المنتـــزه مـــن خالل غســـل 
إلزالـــة  واأللعـــاب  واألرضيـــات  األرصفـــة 
الشـــوائب والغبار، والكنس اليدوي واآللي 

إلزالة المخلفات. 
ا شـــامالً على  كما تنفذ البلدية فحًصا دوريًّ
كافة محتويات المنتزه من ألعاب ومرافق 
وفاعليتهـــا  وســـالمتها  جودتهـــا  لضمـــان 
لخدمـــة مســـتخدميها، كمـــا تقـــوم بأعمال 
الصيانة بشـــكل دوري ومســـتمر، والعناية 
والمســـطحات  بالمزروعـــات  الفائقـــة 
الخضـــراء مـــن خـــالل تهذيـــب وتشـــكيل 
األشـــجار وتقليـــم المســـطحات الخضراء 
وتنظيفهـــا من المخلفات الزراعية ورشـــها 
بالمبيدات الحشـــرية للحفاظ على المنظر 

الجمالي والبيئي للمنتزه. 
التشـــغيلية  التكاليـــف  لخفـــض  وســـعًيا 
للمنتـــزه وتطويـــر خدماتـــه بمـــا يتناســـب 
مع حاجات المجتمع، تم ترســـية اســـتثمار 
وتشـــغيل منتـــزه األمير خليفـــة على أحد 
المســـتثمرين البحرينيين ومن المتوقع أن 
يســـتلم المنتـــزه ويظهره بحلتـــه الجديدة 

بداية شهر يوليو من العام الجاري. 
المســـتمر  التزايـــد  مـــع  تماشـــًيا  أنـــه  كمـــا 
المطلوبـــة  واالحتياجـــات  المنتـــزه  لـــزوار 
للحدائـــق العامة، تطلق البلدية العديد من 
المبادرات والبرامج التوعوية التي تهدف 
إلى تعزيز ســـلوك األفراد في الحفاظ على 
نظافة المتنزهات العامة وسالمة مرافقها 
الخدماتيـــة واأللعـــاب بمـــا يضمـــن كفـــاءة 
تشـــغيلها وجمال مظهرهـــا ويتيح للجميع 

االستمتاع بها على مدار العام.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

متفوقـــة  طالبـــة  أمـــر  ولـــي  شـــكا 
“البـــالد”  عبـــر  الثانويـــة  بالمرحلـــة 
من عـــدم تفاعـــل المعنييـــن بوزارة 
التربية والتعليم مع موضوع يمس 
نتائـــج ابنته، وأنـــه اضطر للتواصل 
مع الصحيفـــة بعد تجاهـــل الوزارة 

البت بموضوعه.
ضحيـــة  وقعـــت  ابنتـــه  أن  وذكـــر 
تطبيق نظام “الكيرف داون” ببعض 

المقررات مما خفض نتائجها.
ابنتـــه مـــن المتفوقـــات   وقـــال إن 
وإنـــه  الدراســـية،  حياتهـــا  طيلـــة 
فوجئ بتدني نتائجها في مقررين، 
وذلـــك لعـــدة أســـباب، ومـــن أبرزها 
صدور توجيه من الوزارة للمدارس 
المشـــاركة  درجـــة  تســـجيل  بعـــدم 
20 درجـــة لجميـــع  البالغـــة  الكليـــة 
الطلبـــة فـــي فترة التعليـــم عن ُبعد، 
وبمـــا يعنـــي وجود خفـــض إجباري 
لدرجات المشاركة عن بعض الطلبة 
دون وجـــود معيار واضح وشـــفاف 
بذلك، ويعتقد أن تشـــابه اسم ابنته 
مـــع 3 زميالت لهـــا بالصف قد أوقع 
المعلمـــة المعنية بخطأ غير مقصود 
في احتساب درجات مشاركة ابنته 
المرتفعـــة إلحـــدى زميالتهـــا بنفس 
مراجعـــة  عنـــد  وأضـــاف:  اســـمها.  
ابنتـــي لإلجابـــة النموذجيـــة للمقرر 

اآلخـــر فقـــد تبيـــن أن لديهـــا خطـــأً 
واحًدا لسؤال درجته واحدة فقط.

مـــن  تظلمـــه  األمـــر  ولـــي  وســـجل 
حصـــول ابنتـــه على درجـــة 90 في 
مقـــرر المـــادة التـــي أخطـــأت فيـــه 
واحـــدة  درجتـــه  واحـــد  بســـؤال 
فقـــط. وبعـــث ولـــي األمـــر شـــكواه 
عبـــر منصـــة “تواصـــل”. وجـــاءه رد 
مـــن الوزارة بأنهـــا خصصت 6 أرقم 
استفســـارات  أي  لتلقـــي  هاتفيـــة 
ترتبـــط بنتائـــج الطلبـــة الدراســـية 
وذلـــك  الثانـــي،  الدراســـي  للفصـــل 
يومي الثالثاء واألربعاء 30 يونيو 
و1 يوليـــو 2020، ومـــن الســـاعة 9 
صباًحا لغاية 12 ظهًرا.  وعقب ولي 
األمـــر على رد الوزارة بأنه لم يحتِو 
على إجابة شـــافية بشـــأن النتيجة 

المجحفة التي رصدت البنته.
وقال: فيما يتعلـــق بأرقام االتصال 
علـــى  يـــردوا  لـــم  المعنييـــن  فـــإن 
االتصاالت الكثيرة والمتتالية التي 
أجريتها و”لم يرفعوا الســـماعة” مع 
أن الخط لم يكن مشـــغوالً. وناشـــد 
ولي األمـــر، وزير التربيـــة والتعليم 
ماجـــد النعيمي، بإصـــدار توجيهاته 
للمســـؤولين المعنيين بالوزارة، من 
أجـــل النظـــر فـــي موضـــوع التظلم 
واتخاذ ما يلزم من إجراءات عادلة 

ومنصفة.

“كيرف داون” يخفض نتيجة متفوقة و ”التربية” ال ترد على التظلم

شهد عادلعبد الله عمار إكرام إبراهيم علي ذو الفقار
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محرر الشؤون المحلية
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الظروف في بيئة 
العمل الحقيقية

محرر الشؤون المحلية

الرد األول من الوزارة

الرد الثاني



قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بقضية استشاري المخ واألعصاب المعروف و6 متهمين آخرين، ببراءة المتهمين مما نسب 
إليهم بوقائع اإلتجار في المؤثر العقلي الالريكا، في حين دانت 6 من أصل 7 متهمين عن تهم التعاطي واستعمال محررات رسمية 

وخاصة مزورة وتزوير تلك الوصفات الطبية لبيعها على المتعاطين بأسعار مغالى فيها، وبرأت المتهم السابع من جميع التهم.

بـــرأت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة األولى 
ممـــن  و5  بالمملكـــة،  المعـــروف  الطبيـــب 
معـــه بينهم وافد آســـيوي وآخران عربيين 
بتشـــكيل  أحدهمـــا صيدلـــي، والمتهمـــون 
عصابـــة إجرامية لبيع أقراص الالريكا مما 
نسب إليهم بتهمة اإلتجار في المخدرات، 
فـــي حين دانت 6 من أصل 7 متهمين عن 
تهم التعاطي واستعمال محررات رسمية 
وخاصـــة مـــزورة، وتزوير تلـــك الوصفات 
الطبيـــة لبيعهـــا علـــى المتعاطيـــن بأســـعار 
مغالـــى فيهـــا، وبـــرأت المتهـــم الســـابع من 
جميـــع التهـــم. وقضـــت المحكمـــة بمعاقبة 
المـــدان،  واألعصـــاب،  المـــخ  استشـــاري 
بالســـجن لمدة 7 ســـنوات عن تهم التزوير 
بمحررات صادرة من مستشفى السلمانية 
ومستشـــفى خاص، وبسجن متهَمين لمدة 
6 ســـنوات وتغريمهما 1000 دينار عن تهم 
التزويـــر والتعاطـــي، كمـــا حبســـت المتهم 
الثانـــي بالقضيـــة لمـــدة 3 ســـنوات وأمرت 
بإبعاده نهائيا عن البالد.  في حين عاقبت 
المتهـــم الخامـــس بالحبـــس لمدة ســـنتين 
وبتغريمـــه مبلـــغ 1000 دينـــار عـــن تهمتي 
محـــرر  واســـتعمال  المخـــدرات  تعاطـــي 

خـــاص مـــزور، وبحبـــس المتهم الســـادس 
لمدة سنة الستعماله محررات مزورة.

ويتبيـــن مـــن أوراق القضيـــة أن الطبيـــب 
المتهـــم ومنذ عدة أشـــهر قبل القبض على 
خليتـــه كان قـــد صـــرف ألحـــد المتهميـــن 
وصفـــة طبيـــة بعـــدد 7 علـــب مـــن أقراص 
الالريـــكا المؤثـــرة عقليـــا، وقـــد طلـــب منه 
التوجـــه لصيدليات معينـــة لصرف الدواء 
باســـتعمال صـــور بطاقـــة هوية أشـــخاص 
آخريـــن ترســـل إليـــه عبـــر “الواتـــس آب”، 
والذيـــن غـــادر بعضهـــم المملكة منـــذ العام 
2018، وأن بعض تلك الصيدليات مملوكة 

للطبيب نفسه أو عائلته.
واعتـــرف بعض المتهميـــن أن دورهم كان 
اســـتالم عـــدد ال يقـــل عـــن 60 ويتجـــاوز 
أحيانـــا 100 علبـــة مـــن تلـــك الصيدليـــات 
وأنهـــم  الطبيـــة،  الوصفـــات  باســـتعمال 
يتوجهـــون للصيدليـــة بعـــد االتصـــال بهـــم 
ويقومـــون  أن طلبهـــم جاهـــز،  وإبالغهـــم 
بتســـليمها لمـــن يطلبها منهم مقابـــل مبالغ 
تتـــراوح مـــا بيـــن 50 إلى 100 دينـــار، وقد 
تمكـــن الطبيـــب المتهم خالل 4 أشـــهر من 
صـــرف 3000 علبـــة الريكا حســـب ما ورد 

بتقريـــر الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمـــات الصحيـــة، أي أن عدد أقراص 
الالريـــكا المصروفـــة بلـــغ 144 ألف قرص؛ 
فـــي حـــال احتـــوت العلبـــة الواحـــدة على 
48 قرصـــا فقـــط. فيما ينكـــر الطبيب الذي 
يمـــارس المهنـــة منذ 30 عامـــا ارتكابه ألي 
جـــرم، مدعيـــا أن قصـــده من ذلـــك كله هو 
مساعدة المحتاجين والمرضى فقط، على 

حد تعبيره.
وعقـــب صدور الحكم صـــرح وكيل النيابة 
أحمـــد عبـــد هللا الرمضـــان )...( بـــأن إدارة 
مكافحـــة المخـــدرات كانت قـــد أبلغت عن 
ضبـــط متهمين متلبســـين ببيـــع المؤثرات 
العقليـــة وضبطـــت معهـــم كميـــات كبيـــرة 
كبيـــرة  ومبالـــغ  العقليـــة  المؤثـــرات  مـــن 
المخـــدرة،  بالمـــواد  اتجارهـــم  حصيلـــة 
وقـــد أســـفرت التحريات عن قيـــام المتهم 
الطبيب بمســـاعدة بقيـــة المتهمين بتزوير 
وصفـــات طبيـــة لمـــواد مخـــدرة وعقاقيـــر 
طبيـــة وصرفها، حيث يتم اســـتالم المواد 
المخـــدرة والعقاقير الطبيـــة موضوع تلك 

الوصفات واإلتجار فيها.
التحقيـــق  العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  وقـــد 

فـــور إبالغهـــا بالواقعـــة، حيـــث ثبـــت مـــن 
شـــهود  وســـؤال  المتهميـــن  اســـتجواب 
الواقعة وأعضاء اللجنة الفنية التي ندبت 
للفحـــص وتفريـــغ أجهـــزة الحاســـب اآللي 
لعدد من المستشـــفيات، أن التزوير قد تم 
في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات 
حكوميـــة وخاصـــة، حيـــث قـــام الطبيـــب 
المتهـــم بإثبات حضور األشـــخاص المبينة 
أســـماؤهم بالوصفات لتلك المستشـــفيات 
وخضوعهم للكشـــف الطبي واستحقاقهم 

لألدويـــة المبينـــة بتلـــك الوصفـــات الطبية 
مـــن مـــواد مخـــدرة وعقاقير طبيـــة وذلك 

جميعه خالفا للحقيقة.
وذلـــك بعـــد أن تحصل على تلك األســـماء 
مـــن متهمين آخريـــن قاما بإمـــداده بصور 
بطاقات شـــخصية لهم الستخدام بياناتها 
فـــي تحريـــر الوصفـــات الطبيـــة المـــزورة، 
وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمين 
باإلتجـــار فيهـــا وذلك بعد صرفهـــا بمعرفة 
ثبـــت  الصيادلـــة  مـــن  آخريـــن  متهميـــن 

تواطؤهمـــا مـــع الطبيـــب المتهـــم.  وفـــي 
العامـــة  النيابـــة  أن  ذكـــر  ســـابق  تصريـــح 
حبســـت المتهميـــن احتياطيـــا علـــى ذمـــة 
وإحضـــار  بضبـــط  وأمـــرت  التحقيـــق 
المتهميـــن الهاربين خارج مملكة البحرين، 
كما أرســـلت المتهمين العسكريين للقضاء 
العســـكري لالختصاص التخاذ اإلجراءات 
الالزمة بحقهـــم، فيما أمرت النيابة بإحالة 
المتهميـــن إلـــى المحكمة الكبـــرى الجنائية 

المختصة.

م تزوير وصفات “الريكا” 7 سنوات لطبيب معروف تزعَّ
ـــى ـــن والمرض ـــاعدة للمحتاجي ـــك مس ـــل ذل ـــه فع ـــى أن ـــا وادع ـــذ 30 عام ـــة من ـــارس المهن ُيم
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عباس إبراهيم

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهما تســبب في وفاة صديقه بعدما ســّهل له تعاطي مادة المورفين المخدرة بحقنها 
في الســائل المغذي كونه منوم في مستشــفى الســلمانية منذ 4 ســنوات لمعاناته من الشــلل، حيث حقن المغذي بالمورفين بناء 
على رغبة المتوفى، وقد أدى ذلك لوفاة األخير متســمما من تلك المادة؛ وذلك بســجنه لمدة 5 ســنوات عن تهمة االعتداء على 

سالمة جسم المجني عليه، وبحبسه أيضا لمدة سنة واحدة وتغريمه 1000 دينار عن تهمة حيازة المخدرات.

وتتمثـــل التفاصيـــل الخاصـــة بالقضية 
المرضـــى  أحـــد  وفـــاة  وبعـــد  أنـــه  فـــي 
المنوميـــن بمستشـــفى الســـلمانية منـــذ 
4 ســـنوات؛ كونـــه يعاني الشـــلل، وردت 
لطبيبتـــه شـــكوك حـــول أســـباب وفاته، 
إذ الحظـــت وجـــود نســـبة عاليـــة مـــن 
المورفين في عينة إدراره التي أخذتها 
للفحص، في حيـــن أن ذلك ليس ضمن 

عالجه.
فتقدمـــت الطبيبة ببالغ باالشـــتباه في 
وفاتـــه بســـبب جريمـــة جنائيـــة، وأكـــد 
بـــوزارة  الخـــاص  الشـــرعي  الطبيـــب 
الداخليـــة وجـــود شـــبهة جنائيـــة حول 
وفاته، إذ إن الملف الخاص به ال يوجد 
بـــه ما يفيـــد إعطائـــه تلـــك الجرعة من 
المـــادة المخـــدرة، وتوصلـــت تحريـــات 
الشـــرطة إلـــى أن المتهـــم هـــو مرتكـــب 

الواقعة.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف أنه تعرف 
على المجني عليه أثناء تواجدهما في 
مركـــز اإلصالح والتأهيل لقضاء عقوبة 
تعاطـــي مواد مخـــدرة، وبعد خروجهما 
افترقا وقبل فترة عاد التواصل بينهما، 
وعلم أن صديقه منوما في المستشفى 
علـــى  قـــادر  وأنـــه غيـــر  لمرضـــه  نظـــرا 

الحركة بسبب الشلل، فبدأ بزيارته.
معـــه  تواجـــده  وأثنـــاء  أنـــه  وأضـــاف 
أبلغـــه المتوفـــى أنـــه ال يـــزال يتعاطـــى 
المخـــدرات، مبينا أنه طلب منه اإلقالع 
عنهـــا كونـــه توقف عـــن التعاطي بعدما 
توفـــي أحـــد أصدقائه في وقت ســـابق 
أن  إال  زائـــدة،  مخـــدر  جرعـــة  بســـبب 
المتوفـــى طلب منـــه في آخـــر زيارة له 
التعاطـــي ســـويا، وحينها أكد لـــه أنه لم 
يعـــد يتعاطـــى، ولكنـــه أصر عليـــه على 
إعداد حقنة من المخدر المتوفر بحوزة 

المتوفـــى، كمـــا قرر له أنـــه يمتلك كمية 
منه، وبالفعل جهز له تلك الحقنة.

وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن سبب 
الوفـــاة هـــو حـــدوث تســـمم بالهيروين 
الدمويـــة  الـــدورة  بتوقـــف  مـــا تســـبب 
قبـــل  تعاطيهـــا  نتيجـــة  والتنفســـية 
الوفـــاة، كمـــا ثبـــت بعينـــات دم المجني 
المونوســـتيل  علـــى  احتوائـــه  عليـــه 
مورفيـــن 6 وهـــو ناتـــج لتكســـير مـــادة 
الهيرويـــن فـــي الجســـم، كمـــا أن مـــادة 
الميتامفيتاميـــن التـــي احتوتهـــا العينة 
تعد من المواد النشـــطة والمهلوسة وال 
يتم اســـتخدامها كعالج طبـــي ولم يرد 
ذكـــر لها أو مشـــتقاتها بـــاألوراق الطبية 
العالجية الخاصة بالمذكور، كما لوحظ 
أثـــر لوخـــز إبري حديـــث مقابـــل الذراع 

األيمن لمواضع تركيب أجهزة وريدي.
فأمـــرت النيابـــة العامـــة بإحالـــة المتهم 

للمحاكمـــة علـــى اعتبار أنـــه بتاريخ 11 
فبراير 2020، ارتكب اآلتي:

أوال: اعتدى على سالمة جسم المجني 
عليـــه بـــأن أعطـــاه مـــواد ضـــارة وهـــي 
عبارة عـــن مـــادة “المورفيـــن” المخدرة 
عـــن طريق حقنها في خرطوم الســـائل 
المغـــذي المتصـــل بـــذراع المجني عليه 

ولـــم يقصـــد بذلك قتلـــه إال أنـــه أفضى 
إلى موتـــه، وقد اقترنت تلـــك الجريمة 
بجنايـــة أخرى هي أنـــه في ذات الزمان 
والمـــكان ســـهل للمجنـــي عليـــه تعاطي 
مـــادة المورفيـــن المخـــدرة بـــأن أعدهـــا 
وســـحبها داخـــل محقن وحقنـــه بها من 
دون ترخيـــص مـــن الجهـــة المختصـــة 

وحـــال كونهـــا ليســـت مـــن بيـــن العالج 
المقـــرر لـــه وذلـــك علـــى النحـــو المبيـــن 

بالتحقيقات.
التعاطـــي  بقصـــد  وأحـــرز  حـــاز  ثالثـــا: 
الحشـــيش  المخدرتيـــن  المادتيـــن 
والمورفين والمؤثر العقلي األمفيتامين 

في غير األحوال المرخص بها قانونا.

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  أيـــدت 
الجنائيـــة األولـــى عقوبة ســـجن لمدة 
3 ســـنوات بحق مدان باالعتداء على 
سالمة جسم شـــرطي مكلف بحراسة 
أحـــد المباني قرب منطقـــة محظورة، 
فيمـــا برأتـــه محكمـــة أول درجـــة مـــن 
تهمة الشروع في سرقة السالح الذي 

كان بحوزة الشرطي المجني عليه.
وكانت أحالـــت النيابة العامة الشـــاب 
للمحاكمـــة على اعتبـــار أنه بتاريخ 14 

ديسمبر 2019، ارتكب اآلتي:
أوال: شـــرع في سرقة الســـالح المبين 
المملـــوك  والقيمـــة  والوصـــف  النـــوع 
لوزارة الداخلية بطريق اإلكراه الواقع 
علـــى عضـــو مـــن قـــوات األمـــن، وهـــو 
الشرطي أول المجني عليه وقد خاب 
أثـــر الجريمـــة لســـبب ال دخـــل إلرادته 
فيـــه وهو بأن الشـــرطي ســـالف الذكر 
كان مرتديا السالح بالشكل الصحيح 

من خالل الحزام الخلفي.

ثانيا: اعتدى على سالمة جسم عضو 
من قوات األمن العام، وهو الشـــرطي 
المجني عليه وكان ذلك أثناء وبسبب 
تأديتـــه وظيفته وذلك بأن قام بوضع 
محـــاوال  بالقـــوة  صـــدره  علـــى  يـــده 
نـــزع ســـالحه، فأحـــدث بـــه اإلصابات 
الموصوفـــة بالتقرير الطبي ولم يفض 
فعـــل االعتداء إلـــى مرضـــه أو عجزه 
عـــن أعماله الشـــخصية لمدة تزيد عن 

20 يوما.
وجاء في تفاصيل الحكم أن المجني 
 - أول  الشـــرطي  كان  وبينمـــا  عليـــه 
المجني عليه - على واجب عمله قرب 
أحد المباني الخاصة وبرفقته الشاهد 
الثاني - شـــرطي - شـــاهد المســـتأنف 
يســـير بالمنطقـــة رغـــم أنـــه محظـــور 
التجـــول فيهـــا، فنـــادى عليـــه لكنه لم 
يستجب له، فأخبر الشاهد الثالث من 
خالل جهاز الالســـلكي كونه مســـؤول 
المنطقة، وتوجه للمدان الذي تبين له 

أنه في حالة غير طبيعية.

ســـأله  المســـتأنف  اســـتيقاف  وبعـــد 
المجنـــي عليـــه عـــن بياناتـــه، فتظاهر 
المـــدان أنـــه ســـيخرج بطاقـــة هويتـــه 
مـــن جيبـــه، إال أن الشـــرطي تفاجأ به 
يداهمه ويمسكه من لباسه العسكري، 
ونتيجـــة لذلك التعدي حدثت إصابته 
الموصوفة بالتقرير الطبي، كما حاول 
أن  إال  الموقـــع  مـــن  الهـــرب  الشـــاب 
الشرطي نفسه تمكن من القبض عليه 

قبل فراره.
بمعرفـــة  المســـتأنف  مـــع  وبالتحقيـــق 
كان  أنـــه  اعتـــرف  العامـــة  النيابـــة 
متواجـــدا فـــي مـــكان الواقعـــة، وكان 
في حالة غير طبيعية، مؤكدا حيازته 

حينها لمادة “الستوب”.
الشـــاهد  الثانـــي  الشـــرطي  قـــرر  كمـــا 
بالقضيـــة فـــي بالغه أنـــه عندمـــا كان 
علـــى واجـــب عملـــه برفقـــة المجنـــي 
عليه، تفاجأ بوجود المستأنف بالقرب 
مـــن أحـــد المبانـــي الخاصـــة، فانتقـــل 
بجلـــب  وقـــام  للموقـــع  آخـــر  شـــرطي 

المدان بواســـطة الدوريـــة األمنية، إال 
أن المذكور اســـتغفلهم وحاول سحب 
الرشـــاش الخاص بالشـــرطي وتسبب 

بكدمات للمجني عليه.
وأوضحـــت محكمـــة أول درجـــة فـــي 
المســـتأنف  ببـــراءة  حكمهـــا  أســـباب 
مـــن تهمـــة ســـرقة ونـــزع الســـالح من 
الشـــرطي، أنها رأت أن االتهام المسند 
الشـــك  مـــن  بـــه ظـــالل  تحيـــط  إليـــه 
والريبـــة، وأن للواقعـــة صـــورة أخـــرى 
غير تلـــك التي قال بهـــا المجني عليه 
وشـــاهداه، وأنهـــم قـــد أحجمـــوا عـــن 
العامـــة  النيابـــة  بتحقيقـــات  ذكرهـــا 
إلســـباغ الشـــرعية عليها، آيـــة ذلك أن 
المجنـــي عليـــه ســـرعان مـــا قـــرر أمام 
المحكمـــة أنـــه ال يعـــرف قصـــد المتهم 
من اإلمســـاك بالسالح الخاص به، وما 
إذا كان ينـــوي ســـرقته أم ال، وكذلـــك 

األمر بالشاهد الثالث.
وتابعـــت، أنـــه إذا مـــا أضفنـــا إلى ذلك 
إنـــكار المتهم لما أســـند إليـــه منذ فجر 

التحقيقات وانتهاء بجلسة المحاكمة 
وخلو األوراق مـــن دليل يقيني يثبت 
أن قصـــد المتهـــم اإلمســـاك بالســـالح 
وســـرقته،  عليـــه  بالمجنـــي  الخـــاص 
السيما بعد أن عدل المجني عليه عن 
قوله في تحقيقات النيابة العامة أمام 
المحكمـــة في هذا الخصوص وإقراره 

بعدم علمه بقصد المتهم.
وأضافـــت أن األحكام الجنائية مبناها 
الجـــزم واليقيـــن ال الظـــن والتخميـــن، 
وكان من شـــأن ذلك كله تسرب الشك 
إلـــى وجدانها وعـــدم اســـتقرار يقينها 
إلـــى اقتـــراف المتهـــم تلـــك الواقعـــة، 
ومن ثـــم فإنها ال تقيم لرواية المجني 
عليـــه بتحقيقـــات النيابـــة العامة وزنا 
وترجـــح  الصـــورة،  تلـــك  وترفـــض 
دفـــاع المتهـــم وتأخذ بـــه؛ لكونه أولى 
باالعتبـــار عمـــا عـــداه ممـــا يتعين معه 
عمـــال بنـــص المـــادة )255( مـــن قانون 
اإلجـــراءات الجنائية القضـــاء ببراءة 

المتهم من تلك التهمة.

ــداد الـــحـــقـــنـــة لــه ــ ــإعـ ــ ــه بـ ــ ــدت ــ ــاع ــ ــه اإلقــــــــاع وس ــنـ ــم: طــلــبــت مـ ــهـ ــتـ ــمـ الـ

6 سنوات لشاب حقن صديقه المشلول بالمورفين وتسبب بوفاته

تأييد السجن لمتعاط ضرب شرطيا بجوار منطقة محظورة

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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مــر أحالهمــا  “كورونــا”...  مخصصــات  الحتســاب  خيــاران 

البنوك تواجه معضلة التعامل المحاسبي للقروض

تواجــه البنــوك فــي األســابيع المقبلــة “معضلــة” في إعداد القوائــم المالية للنصف األول، لتكون أول بيانات مالية تنشــر لمعظم البنوك والشــركات 
البحرينية المدرجة أثناء العام 2020، والتي كانت قد أجلت بالربع األول من العام بســبب جائحة “كورنا”، إذ شــهدت هذه الفترة تأجيل أقســاط 

قروض األفراد والشركات لمدة 6 أشهر.

وكان مصـــرف البحريـــن المركـــزي قـــد 
سمح للبنوك والشركات بتأجيل إعالن 
لتكـــون  للربـــع األول  الماليـــة  نتائجهـــا 

للنصف األول الذي انتهى أمس.
وإذا مـــا تم التعامل مـــع النتائج المالية 
بالطريقـــة المحاســـبية التقليديـــة فإن 
البنـــوك ســـتكون مضطـــرة الحتســـاب 
مخصصـــات كبيرة إزاء عدد من البنود 
مثل تأجيل أقســـاط القـــروض وإعادة 
الجدولة، الذي تم بتوجيهات حكومية 
ضمـــن حزمـــة مســـاعدات قدمـــت هذا 

العام لمواجهة جائحة كورونا.
وذكـــرت مصـــادر مصرفيـــة أن البنـــوك 
والشـــركات المحلية في تشاور مستمر 
والجهـــات  المركـــزي  المصـــرف  مـــع 
الرقابيـــة، بخصـــوص طريقـــة التعامل 
محاســـبيا فـــي إعـــداد القوائـــم المالية 
ألول نتائـــج ماليـــة تنشـــر خـــالل هـــذا 
تـــزال  ال  الـــذي  الوقـــت  فـــي  العـــام، 
تداعيـــات الجائحـــة تضـــرب مختلـــف 
القطاعـــات االقتصاديـــة، في حين دعا 
بعـــض خبـــراء التدقيـــق إلـــى منـــح 3 
أشـــهر أخرى فترة سماح للشركات؛ من 
أجل إعالن النتائج عن التســـعة أشـــهر 

إلعطاء صورة كاملة للوضع المالي.
وبحســـب الوضـــع التقليدي فـــإن هناك 
طريقتيـــن للتعامـــل مع إعـــادة جدولة 
القـــروض، وهمـــا اللتـــان التزمـــت بهما 
التمويـــل  ومؤسســـات  البنـــوك  جميـــع 
فـــي البحريـــن، إمـــا بخصمهـــا مباشـــرة 
مـــن النتائـــج أو باحتســـابها ومـــن ثـــم 
رصد مخصصات مالية لها، والخياران 

“أحالهما مر”.

تحذير من بيانات “متجزئة”

قالـــت الخبيرة في شـــؤون المحاســـبة 
والتدقيق المحاســـبي إلهام حســـن إن 
فـــي  سيشـــيرون  المالييـــن  المدققيـــن 
تقارير التدقيق على القوائم بمالحظة 
أو عبـــارة “uncertain”؛ لبيان أن تأثير 
الوباء لم يتضح بصورة كاملة كإجراء 

للتعامل مع األوضاع غير المسبوقة.
الصعوبـــات  أن  إلـــى  وأشـــارت حســـن 
المحاســـبية ال تتعلـــق بالبحريـــن فقط 
بل حتى في دول أخرى مثل بريطانيا 
التي تـــم منحت طلبات لبعض قروض 

الرهون العقارية.

ورأت الحسن أن من األسلم للقطاعات 
صـــورة  لهـــا  تكـــون  أن  االقتصاديـــة 
واضحـــة وغيـــر “متجزئـــة” مـــن إعالن 
النتائـــج المالية، فليســـت هنـــاك فائدة 
صـــورة  تحمـــل  ال  بيانـــات  نشـــر  مـــن 
واضحة، فـــي الوقت الذي ال تزال فيه 
تبعات “كورونا” مستمرة، وأشارت إلى 
أنـــه يمكـــن إعطـــاء مزيد مـــن التأجيل 
لفتـــرة أطول، ربمـــا للربـــع الثالث؛ لكي 
ال تكون هنـــاك نتائج مخيبة لآلمال أو 

متجزئة.
بعـــض  أن  إلـــى  حســـن  وأشـــارت 
البورصـــات قامـــت بخطوات مـــن هذا 

القبيل بالتسهيل للشركات فيما يتعلق 
بمواعيد إعداد ونشر النتائج المالية.

وأقرت حســـن بوجـــود تحد من إجراء 
عمليات التدقيق “عن بعد”، والذي يتم 
حاليا لدفاتر الشـــركات، لكنها قللت من 
أهميـــة الحديـــث عـــن اســـتغالل بعض 
الشـــركات لتمريـــر بعض األعمـــال التي 
وخلـــط  “كورونـــا”  بظـــرف  تختـــص  ال 
األوراق، قائلة “قـــد يحدث ذلك، ولكن 
ال أعتقـــد أن مـــن مصلحـــة الشـــركات 
أن تخلـــط األمـــور خصوصـــا أن تأثيـــر 
الكورونا كبير جـــدا، وإضافة مزيد من 

األعباء قد يكون انتحارا”.
بـــدوره أوضـــح رئيـــس مجلـــس إدارة 
بنـــك البحريـــن والكويـــت مـــراد علـــي 
مـــراد، باقتضاب، أن الوضع اســـتثنائي 
يمكـــن التعامل معه من خالل تنســـيق 
بين البنوك وبيـــن البنوك المركزية وما 
بين مدققي الحســـابات، مشيرا إلى أن 
هنـــاك معاييـــر محاســـبية معتمدة وأن 
الظـــروف الراهنة قد تتطلـــب التعامل 

بشكل استثنائي مع هذه المعايير
ويرى الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
اإلســـالمي حســـان جـــرار أن “الوضـــع 
اســـتثنائي جدا جـــدا، معظم المصارف 
فوجئـــت بنظـــام )خســـارة فـــي اليـــوم 
رقـــم واحـــد(، مشـــيرا إلـــى أن الوضـــع 
يؤثـــر علـــى جميـــع المصـــارف”. وأثنى 
جـــرار على مصـــرف البحرين المركزي، 
اليقظ باســـتمرار ألي صعوبات تحصل 
في القطاع، وإنه ســـيقوم باإلجراءات 
المناســـبة حيال أي ظـــروف بما يخدم 

القطاع المصرفي.

علي الفردان

السنابس - الغرفة

تدشين دليل 
القوانين التجارية 

والصناعية

البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  دشنت 
تطبيق  وعلى  اإللكتروني  موقعها  عبر 
دليل   )Mobile App( الــذكــي  هــاتــفــهــا 
السارية  والصناعية  التجارية  القوانين 
نائب  وقــال  تعديالتها.  بكافة  بالبحرين 
إن  الــســادة،  عبدهللا  التنفيذي،  الرئيس 
عليه  نصت  مــا  مــع  ينسجم  الدليل  هــذا 
ــانـــون غــرفــة تــجــارة  الـــمـــادة )5( مـــن قـ
بالمرسوم  الــصــادر  الــبــحــريــن  وصــنــاعــة 
بقانون رقم )48( لسنة 2012 وتعديالته.
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“كوفيد 19” والتكافل 
ا ا ومحليًّ االجتماعي عالميًّ

 ازدادت ثـــروة األثرياء األميركييـــن بنحو 434 مليار دوالر أي ما يعادل 
15 % منـــذ بدايـــة أزمة وباء كورونا، وذلـــك وفًقا لتقرير جديد أصدرتة 
جمعيـــة األميركييـــن لإلصـــالح الضريبـــي AFT والبرنامـــج المعني بعدم 
المســـاواة التابع لمعهد الدراسات بمؤسسة IPS، حيث شهدت مجموعة 
األثريـــاء التـــي تضم 600 مليارديـــر أميركي زيادة ثروتهـــم من 2.9 إلى 

3.2 مجتمعين.
 وتشـــير الحقائق إلى أن خمســـة شـــهدوا أكبر زيادة في ثروتهم ومنهم 
جيـــف بيـــزوس وبيلجيتـــس ووارن بافـــت والري اليســـون “كمـــا يتضح 
ارتفـــاع صافي ثروتهم بنســـبة 19 % أو ما يصل إلـــى 75.5 مليار دوالر 
كمـــا مثلت هذه المجموعـــة 21 % من إجمالي ثروة جميع المليارديرات 

األميركيين في الشهرين الماضيين.
حقائق وأرقام أكبر الرابحين هو صاحب شركة فيسبوك وبعده صاحب 
شـــركة أمازون حيث حققت شـــركاتهم 60 مليار دوالر أي ما يعادل 14 

% من إجمالي 434 مليار.
وحصل مؤســـس شـــركة تيســـال والمدير التنفيـــذي ايلون ماســـك، الذي 
تعرض إلى االنتقاد على نطاق واسع خالل الجائحة إلى أكبر حصة من 

األرباح بنسبة بلغت 48 % وصافي ربح بلغ 36 مليار دوالر.
وفـــي قائمة فوربـــس 2020 ألثريـــاء العالم تصدرت الواليـــات المتحدة 
دول العالـــم مـــع ضمهـــا 614 مليارديـــر وهـــو مـــا يعـــدل رقم قياســـي أي 
زاد عـــدد الميارديـــرات أكثر مقارنـــة بالعام 2019 رغـــم انخفاض الثروة 

المجمعة للمليارديرات من 3.1 تريلون دوالر في العام الماضي.
 ووفًقـــا للبحث الـــذي أجرته منصة wealth كانت أميركا الشـــمالية أكبر 
ســـوق للثـــروات على الصعيـــد العالمي فـــي العقد الماضـــي، بينما الوجه 
اآلخر لجائحة كوفيد 19 هو التطور المتزايد في طلبات التوظيف غير 
المســـبوقة في الدولة ففي األسبوع الثاني من شهر مايو الماضي تقدم 
2.4 مليـــون عامـــل أميركي بطلب الحصول علـــى اعانات مؤقتة وتصل 
الطلبـــات المقدمـــة إلى أكثر من 38 مليون طلب، حيث لم يشـــهد ســـوق 
العمل من قبل ارتفاع لطلب االعانات على هذا النطاق الواسع، فقد أفاد 
47 % من البالغين أنهم أو شخص آخر في أسرهم فقدوا دخلهم بسبب 

الوباء حسب مصادر مجلة فوربس.
 الخالصـــة، أن األزمـــات قـــادت لزيـــادة رصيـــد شـــركات التكنولوجيـــا 
الرقميـــة ولعبـــت دوًرا بـــارًزا فـــي ازديـــاد ثـــراء أصحابها، وكما شـــاهدنا 
حادثـــة ملوبليس المؤســـفة أعطـــت للكثيرين مـــن الفقراء والمهمشـــين 
مســـاحة واســـعة للنهـــب والســـلب والجريمـــة، وهنـــا تبرز دعـــوات بارزة 
لتحمـــل المســـؤولية االجتماعية من قبل الحكومات والشـــركات الكبرى 
على حد ســـواء لكســـر الفروقات المعيشـــية وما يخفف وطـــأة أي أزمة 
هـــو الجانـــب التكافلي االجتماعي ســـواء من الحكومـــات أو الجمعيات 
الخيريـــة وأصحـــاب األيادي البيضاء الذين يرســـمون بهجـــة في قلوب 
الجوعـــى والفقـــراء. وهنـــا نرفـــع تحيـــة خاصة إلـــى المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية علـــى تقليل الفجـــوة االقتصادية في وطننـــا الغالي 
في ظل الجائحة، برفع مســـاهمة المســـاعدات لمختلف شرائح المجتمع 
البحريني من األرامل واألســـر المتعففة وأصحاب المهن البســـيطة مثل 

األفراد الذين يقتاتون على أجر العمل اليومي.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

50.8 مليون دينار األسهم المتداولة بالربع الثاني 2020

ووحـــدات  األســـهم  قيمـــة  بلغـــت 
العقاريـــة  االســـتثمارية  الصناديـــق 
المتداولـــة والمدرجة بورصة البحرين 
بنهايـــة الربع الثاني مـــن العام الجاري، 
مســـجلة  دينـــار،  مليـــون   50.8 نحـــو 
انخفاًضـــا بنســـبة 20.1 % مقابل نحو 
63.6 مليون دينار بالفترة المقابلة من 

العام الماضي.
ووفًقا للبيانـــات التي جمعتها “البالد”، 
فإن قيمة األسهم المتداولة بالبورصة 
في شـــهر يونيـــو الماضي، نحـــو 12.6 
مليون دينار، مســـجلة تراجًعا نســـبته 
33 %، مقابـــل 18.8 مليـــون دينار في 

شهر مايو الماضي.
وســـجلت القيمة الســـوقية للشـــركات 
فـــي  المدرجـــة  العامـــة  المســـاهمة 

البورصـــة بنهاية الربع الثاني من العام 
7.93 مليـــار دينـــار، بتراجـــع  الجـــاري 
نســـبته 14 %، مقابـــل نحـــو 9.2 مليار 
دينـــار في نهايـــة الربع الثانـــي 2019. 
وكانت القيمـــة الســـوقية بنهاية الربع 
العـــام الماضـــي ســـجلت  الثانـــي مـــن 
ارتفاًعا بنسبة 14.71 % مقارنة بنحو 
8.04 مليـــار دينار فـــي الفترة المماثلة 

من العام 2018.
وســـجلت القيمـــة الســـوقية للبورصة 
تراجًعـــا   2020 الثانـــي  الربـــع  بنهايـــة 
مـــا  أي  دينـــار،  مليـــون   576.2 بنحـــو 
نســـبته 6.8 % مقابـــل 8.5 مليار دينار 

في الربع األول من العام الجاري.
كما ســـجلت القيمة السوقية للبورصة 
بنهايـــة يونيـــو 2020 تراجًعا بنحو 66 

مليـــون دينـــار، أي مـــا نســـبته 0.8 % 
مقابل 7.99 مليار دينار في شهر مايو 

الماضي.
وأقفـــل مؤشـــر البحرين العـــام بنهاية 
يونيو الماضي عند مستوى 1,277.61 
نقطة، مســـجال ارتفاًعـــا قدره 8 نقاط، 
أي ما نسبته 0.6 % مقابل 1,269.63 

نقطة في شهر مايو الماضي.
كمـــا بلـــغ مؤشـــر البحريـــن اإلســـالمي 
بنهاية يونيـــو الماضي، 596.73 نقطة 

بزيادة بمقدار 19 نقطة، أي ما نســـبته 
3.3 % مقابل 577.72 نقطة في شهر 

مايو الماضي.
المتداولـــة  األســـهم  كميـــة  وبلغـــت 
والمدرجـــة فـــي البورصـــة فـــي الربـــع 
 296.1 الجـــاري،  العـــام  مـــن  الثانـــي 
مليون ســـهم، بزيادة 5.2 مليون سهم، 

أي مـــا نســـبته 1.8 % قياًســـا بـ 290.9 
مليون ســـهم في الربع األول من العام 

الجاري.
المتداولـــة  األســـهم  كميـــة  وارتفعـــت 
 50.4 بنســـبة  يونيـــو  فـــي  بالبورصـــة 
%، مـــن 59.86 مليون ســـهم في مايو 
مقابل 90.04 مليون ســـهم في يونيو 

الماضي.
فـــي حيـــن، تراجع عـــدد الصفقات في 
الربـــع الثاني من العام الجاري بنســـبة 
بالربـــع  صفقـــة   5,145 مـــن   %  28.2
األول مـــن العـــام الجـــاري، ليصـــل إلى 
3,692 صفقة فـــي الفترة المماثلة من 

العام الماضي.
وشـــهد عـــدد الصفقـــات فـــي يونيـــو، 
ارتفاًعا بمقدار 539 صفقة، ما نســـبته 
56.2 % مـــن 959 صفقـــة فـــي مايـــو، 
ليصل إلى 1,498 صفقة خالل يونيو.

محليـــة  شـــركة   43 هنـــاك  أن  يذكـــر 
مدرجـــة بالبورصة تحـــت 6 قطاعات، 
االســـتثمار،  التجاريـــة،  البنـــوك  هـــي: 
التأمين، الخدمات، الفنادق والسياحة 

والصناعة.

تراجع القيمة 
السوقية للبورصة 

إلى 7.93 مليار 
دينار

“الغرفة” تتلقى 81 شكوى واستفساًرا بالربع األول
ــاص ــخ ــح الـــقـــطـــاع ال ــال ــص ــى خـــدمـــة م ــل ــا ع ــه ــرص مـــؤكـــدة ح

أعربت غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
عـــن عميـــق اعتزازهـــا وتقديرهـــا بثقـــة 
أصحـــاب األعمـــال بالخدمـــات النوعية 
التـــي تقدمهـــا الغرفـــة، وحرصهـــم على 
تعزيـــز آليات التواصل البنـــاء مع جميع 
ووحـــدات  وأقســـام  ومراكـــز  إدارات 
الغرفة بما يســـهم فـــي معالجة مختلف 
تواجـــه  التـــي  والتحديـــات  القضايـــا 
هـــذا  فـــي  وذكـــرت  الخـــاص.  القطـــاع 
الشـــكاوى  عـــدد  مجمـــل  أن  الصـــدد 
واالستفســـارات الـــواردة للغرفـــة خالل 
الربع األول مـــن العام الجاري 2020 قد 
بلغ نحو 81 شـــكوى، مشيرًة في الوقت 
ذاته إلـــى أن الغرفة تبدي دوًما حرصها 
أعلـــى  بتقديـــم  البالغيـــن  واهتمامهـــا 
الكـــرام،  لعمالئهـــا  الخدمـــة  مســـتويات 
والتحديـــات  لمشـــاكلهم  واالســـتماع 
مختلـــف  ومعالجـــة  يواجهونهـــا،  التـــي 
المعوقـــات والصعوبات في ســـبيل دعم 

القطاع الخاص الوطني.

 وبّينت الغرفة أن وحدة الشكاوى تؤدي 
ـــا فـــي تعريف التجـــار بالعديد  دوًرا مهمًّ
من القوانين واألنظمة التي تحتاج الى 
توضيح سواء تلك المتعلقة بالغرفة أو 
بالتعامالت مع الجهـــات األخرى كإدارة 
الســـجل التجـــاري وهيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل والبلديـــات، مؤكـــدًة أن الوحـــدة 
تتعامل بجدية تامة مع أي شـــكوى ترد 

إليهـــا من األعضـــاء، معربًة فـــي الوقت 
ذاتـــه عـــن خالـــص شـــكرها وتقديرهـــا 
لـــكل تلك الجهـــات على تعاونهـــا المثمر 
والكبيـــر والـــذي أثمـــر عن نجـــاح وحدة 
الشـــكاوى بالغرفـــة فـــي إغـــالق 86 % 
مـــن إجمالي الشـــكاوى التـــي بلغ عددها 
 ،2020 لســـنة  األول  للربـــع  شـــكوى   81
موضحـــًة أن أغلـــب الشـــكاوى متعلقـــة 

بـــوزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة، 
وهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، وبعـــض 
غرفـــة  التمويلية.وأضافـــت  الجهـــات 
البحرين أن وحدة الشكاوى  نجحت في 
الحصـــول علـــى خطوط دعم ومســـاندة 
من كافـــة الـــوزارات والجهـــات المعنية، 
موضحـــًة أن جميع الـــوزارات والجهات 
الحكومية خصصت مســـؤولين كضباط 
وحـــدة  مـــع  المباشـــر  للتعامـــل  اتصـــال 
الشـــكاوى بالغرفة من أجل التسريع في 
حلحلـــة شـــكاوى التجـــار التـــي تـــرد من 
الغرفـــة والرد علـــى كافة استفســـاراتها. 
يذكـــر أن الغرفـــة ومـــن منطلـــق حرصها 
الخدمـــات  مـــن  المزيـــد  تقديـــم  علـــى 
النوعية والمبـــادرات المبتكرة ألعضائها 
ومنتسبيها ، فقد أنشأت في العام 2018 
وحدة مختصة لتلقي شـــكاوى األعضاء 
وذلـــك إنطالقـــا مـــن رؤيتهـــا ورســـالتها 
التي ترتكـــز على حماية مصالح القطاع 

الخاص والدفاع عنهم.

السنابس - الغرفة

 مراد علي: 
الظرف الراهن 

“استثنائي” 
للجميع

 إلهام حسن: 
لتأجيل النتائج 

المالية إلعطاء 
صورة كاملة

أمل الحامد



opinions@albiladpress.com09

عندمـــا تبوأ ســـمو رئيـــس الوزراء األميـــر خليفة بن ســـلمان حفظه هللا من كل شـــر، 
رمزيـــة التنميـــة المســـتدامة على المســـتوى العالمي، لم يكن ذلك مـــن فراغ، بل جاء 
ُيكلـــل عقـــودا مـــن التنميـــة بدأت فيما يتعلق باإلنســـان والســـكن منـــذ 1968، وبلغت 
ذروتهـــا اليـــوم باإلعالن عـــن توجيهات ســـموه بتعجيـــل توزيع بيوت اإلســـكان بكل 
مناطق البحرين وهو األمر الذي يجســـد إيمان ســـموه الراســـخ بأن السكن الالئق هو 
الكرامة الحقيقية لإلنســـان، ومن هذا المنطلق حرص سموه ليس اليوم وال عند هذا 
التوجيه فقط، بل منذ بدأت الموجة األولى لهذه العملية التاريخية وسموه حريص 
علـــى متابعة هذه المســـألة شـــخصًيا إليمانـــه بأهمية هذا اإلنجاز في ترســـيخ الوالء 

لألرض من خالل السكن الذي يليق بكرامة اإلنسان.
تقول خبيرة التنمية المستدامة باألمم المتحدة ليالني فرحة: “رأيت أناسا يعيشون 
فـــي دول بالشـــمال والجنـــوب فـــي ظالم دامس بـــدون كهرباء أو مـــاء، رأيت أطفاال 
يلعبون على أكوام القمامة في تجمعات ســـكانية غير رســـمية، رأيت أشـــخاصا ذوي 
إعاقة يعانون في بيوتهم غير قادرين على مغادرتها، هناك عدد قليل من المدن التي 
زرتها، لم أجد فيها أناسا مضطرين إلى العيش بالشوارع، مجبرين على األكل والنوم 

وإعداد الطعام وقضاء حاجتهم على األرصفة”.

أية كرامة لإلنسان إذا فقد السقف الذي يحميه؟ أية كرامة لإلنسان إذا قضى حياته 
على األرصفة؟ هناك دول وشـــعوب تعيش هذه المعاناة، وهناك دول وفي مقدمتها 
البحرين لم تتوقف موجات اإلسكان بكل مناطق البالد ومحافظاتها منذ العام 1968 
إلـــى اآلن، وهنـــاك قائد رمز للتنمية ورمز للعطاء، وضع قواعد هذه البنية التي تمثل 
شـــريان الحياة للشـــعوب، وقد اســـتحق ســـموه شـــعار ورمزية واحتفالية المنظمات 
األممية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة ألنها األساس بحفظ وصون كرامة اإلنسان، 
فالمواطـــن الـــذي ال ســـقف يحميه ال يتمتع بكرامة البشـــر، لهذا كان موضوع الســـكن 

بالنسبة لسمو رئيس الوزراء محور التنمية ومنهج العمل في فكره الخالق.
عندما يأمر ســـموه باإلســـراع في توزيع البيوت بكل المحافظات، فهو يحرك الجهاز 
اإلداري ويضخ فيه الدم لســـرعة الحركة وكســـر الروتين وتجاوز العقبات، خصوصا 
تلـــك المتعلقة بالتعامل مع المواطـــن بإجراءات تقليدية باردة فيما المواطن بحاجة 
آلليـــة ديناميكيـــة تلبي شـــغفه وحاجته الملحة للســـكن الالئق الذي أساســـه الكرامة 

اإلنسانية.

تنويرة: ال تحرق مركبك ألنه يغرق، تذكر أنك ستسبح على أخشابه. «

هل يمكن أن يخرج البيض من العجة؟
ســـؤال غريب بـــكل تأكيد، فالبيض بعد أن يتم تكســـيره وإضافة 
المكونات إليه وتحويله إلى عجة أو “أومليت” باللغة اإلنجليزية، 

ال يمكن استخراجه مرة أخرى.
جاءتنـــي فكرة البيض والعجة هذه وأنا أتابع تصريحات الســـفير 
القطري في الواليات المتحدة التي يعلق فيها على نتائج الوساطة 
الكويتيـــة األخيرة بين الســـعودية والبحرين واإلمارات من جهة، 
وبيـــن قطـــر من جهة أخـــرى، باســـتخدام التعابيـــر والمصطلحات 
القطريـــة التـــي اخترعت من أجـــل التضليل مثـــل “دول الحصار” 
وغيرهـــا مـــن المصطلحات التي نحتهـــا ساســـة وإعالميو تنظيم 

الحمدين.
ومـــن أكثـــر التعبيرات التي اســـتخدمها ســـفير الحمديـــن وأثارت 
الدهشـــة أن الوســـاطة الكويتيـــة األخيرة رفضت مـــن قبل “دول 
الحصـــار “ وأن الزمـــن كفيـــل بـــأن يجعـــل هـــذه الـــدول تعـــود إلى 

رشدها!
شـــيء عجيـــب أن يكون كل شـــيء مقلوبا لدى مســـؤولي تنظيم 
الحمديـــن حيـــث تحس وأنت تســـتمع إلى تصريحاتهـــم وقناتهم 
الفضائية وكأنك تستمع إلى شخصيات جورج أورويل في رواية 
١٩٨٤ فتجـــد وزيـــر الحقيقـــة ال يقـــول أيـــة حقيقة وكذلـــك بقية 

الوزراء الذين تجد عناوينهم على النقيض من مضامينهم. 
مـــن الـــذي يجـــب أن يعود إلى رشـــده يا ســـفير قطر؟ الســـعودية 
والبحريـــن واإلمـــارات أم الذين يقدمـــون خدماتهم المجانية لكل 
أعـــداء األمـــة وينفقـــون أموال شـــعبهم لكـــي ينيروا لهـــم الطريق 
وســـط جبـــال ليبيا من أجل اســـتعادة أمجـــاد العثمانـــي المعتدي 

الطامع في ثروات األمة؟
إن مشـــكلة تنظيم الحمدين هي أنه تورط وال يســـتطيع أن يعود 
وأصبـــح خروجه مما وضع نفســـه فيه أصعب مـــن خروج البيض 

من العجة. 
تنظيـــم الحمديـــن ســـيظل يمضـــي فـــي طريقـــه ويقـــدم خدماته 

ألعداء األمة حتى يعيد الشعب القطري إلى الوراء.

B7747 @hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

كورونا والحج
مـــن أجـــل اســـتمرارية أداء فريضـــة الحـــج ودون انقطاعهـــا 
وحرًصـــا على إقامة الفريضة بشـــكل آمن صحًيـــا وبما ُيحقق 
متطلبـــات الوقاية والتباعد االجتماعي الالزم لضمان ســـالمة 
اإلنســـان وحمايتـــه مـــن كورونا، قـــررت الحكومة الســـعودية 
تنظيـــم موســـم الحج 1441هـ/2020م بعـــدد محدود جًدا من 
الحجـــاج، وبالرغـــم مـــن انخفـــاض إيـــرادات النفـــط المتدنية 
ومـــا تنفقه الحكومة الســـعودية لتطوير الحرمين الشـــريفين 
ومكافحـــة الكوفيـــد فـــإن قرارهـــا يحفظ ســـالمة الســـعودية 
وشـــعبها وصحة من ســـيؤدي فريضـــة الحج، وقد اســـتقبلت 
الســـعودية فـــي 2019م نحـــو )2.5( مليـــون حـــاج، وتوقعـــت 

وصول )2.7( مليون حاج في 2020م.
إن القـــرار الســـعودي بالســـماح لبعض الســـعوديين والمقيمين 
علـــى أرضها بـــأداء فريضة حج 2020م أســـدل الســـتار حول 
إلغاء موسم حج 2020م، وكانت قد علقت السعودية الصالة 
فـــي ســـاحات الحرمين الشـــريفين منُذ 18 مـــارس وتاله قرار 
آخـــر بتعليـــق أداء الُعمـــرة، وتاريخًيـــا “لـــم يتم إلغـــاء فريضة 
الحـــج منـــذ ظهـــور اإلســـالم إال مـــرة واحـــدة وذلك فـــي زمن 
الخليفة الثاني ُعمر بن الخطاب رضي هللا عنه بسبب انتشار 

وباء الطاعون”.
وتعمل الحكومة الســـعودية جاهدة الحتواء فيروس كورونا 
قبل كل شـــيء حمايًة لها وبما يضمن ســـالمة شـــعبها وتقديم 
ُكل الرعايـــة لزوارها أثناء تواجدهم على أراضيها، ورأت بأن 
الكوفيـــد لن يقـــف حائاًل دون تأدية فريضة الحج وأن أداءها 
مـــع األخـــذ باإلجـــراءات الوقائيـــة ولـــو كان بأضيـــق الحـــدود 
ســـيتوافق مع مقاصد الشريعة اإلســـالمية التي أمرت بحفظ 
النفس والنسل والمال، وأنها تتيقن بأن الحفاظ على اإلنسان 
وصحته أولى من كل ما ســـيحققه حج 2020م من مكاســـب 
وإيـــرادات، وهـــو قـــرار مبنـــي علـــى أســـس شـــرعية وفقهيـــة 

ووقائية ووجب االلتزام به شرًعا.

عبدعلي الغسرة

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

سقف فوق رأسك كرامة تحميك

علـــى مســـرح كورونا التراجيدي العريض شـــاهدنا أبطاال ُيمثلـــون أدوارهم بحرفية 
وإتقـــان، انفعلنـــا النفعالهم، وكانت نداءاتهم التحذيرية لنـــا تترك صداها الكبير في 
أنفسنا؛ كلما تقدم واحد منهم على حافة المسرح نحونا، وقدم لنا نصيحة، ومازلنا 
نراقـــب هـــذه المفارقـــات الموجعـــة التي يتحـــول فيهـــا البطل الشـــجاع إلى ضحية 

لفيروس خفي غامض.
األطباء والطواقم الطبية الممثلون الرئيســـيون األشهر على هذا المسرح؛ فهم على 
نقطـــة تماس حادة مع المرض والمريض، كل األعيـــن تتجه نحوهم، كل الكاميرات 
تالحقهم، كل األقالم تكتب عنهم، كل األلسن تهتف بهم، وتشيد، وتعّظم، وال عجب 
أنهـــم ســـيتحولون إلى قصة فخـــر ترويها كتـــب التاريخ القادمة، وُيجســـد بطولتها 

األسطورية األدب؛ شعره ونثره.
كلنا امتنان لهم، ولكن! ليسوا وحدهم، نعم كانوا في قلب المسرح، ودائرة الصراع، 
واشـــتداد الحبكات الدرامية للحدث الكوروني في مســـاحات جغرافية محددة، وال 
شـــك خطيرة؛ )المستشـــفيات( يباشـــرون المرضى وآالمهم، في الوقت الذي نجلس 
فيـــه – نحـــن الجماهيـــر – في الصف اآلمن، وهـــل كان لنا أن نكون كذلـــك؛ أي ُنقّلب 
األحـــداث، من شاشـــة ألخرى، ونعيـــش حياتنا اليوميـــة، نخاطب القريـــب والبعيد، 

ونســـتأنف أعمالنـــا، أو تعليمنـــا، أو اجتماعاتنـــا، منفتحيـــن علـــى العالـــم لوالهم. هل 
انتبهنا إلى أدوارهم؟ هل عرفناهم؟ هؤالء األبطال المنســـيون، الذين قد نظن أنهم 
)كومبارس(، وهم في الحقيقية ممثلون خفّيون، وِسحرّيون في الوقت ذاته، ذللوا 

حياتنا، في أحلك أيامها.
إنهم العاملون في نظم وتقنية تكنولوجيا المعلومات، الذين توجهت إليهم األنظار؛ 
دوال ومؤسســـاٍت وأفـــراًدا؛ لينقـــذوا مـــا دمرتـــه كورونا عبـــر أنظمتهـــم اإللكترونية؛ 
ليحركوا العجلة في كل القطاعات التي كادت تتعطل. هؤالء وجدوا أنفسهم فجأة 
يعملـــون الليل والنهار دون توقف؛ لُيوجـــدوا لنا البدائل المريحة، فكم كانوا ضمادًة 
لكثيـــر من الخســـارات، وحاًل ناجًعا لكثيـــر من التحديات، خصوًصـــا في مجتمعاتنا 
التي تدخل – بفضل جهودهم – إلى هذا العالم، والشـــك أن خروجها منه غير وارد 

في األيام القادمة.
تحيـــة لجميـــع العاملين فـــي المجـــال التكنولوجي والنظـــم المعلوماتية، وشـــبكات 
االتصاالت، الذين سيقودوننا نحو العالم الرقمي، بخطى حثيثة واثقة، هؤالء أبطال 
اليوم، ونجوم الغد. إن الدول التي عاشـــت مرارة الكورونا الشـــك أنها وعيت جيدا 

أن بنيتها التكنولوجية كانت عامل إنقاذ، وأنها خير ما يعول عليه في المستقبل.

د. زهرة حرم 

أبطال ُنظم وتكنولوجيا المعلومات

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

للتواصل: 17111483

ما تقوم به “حكومتنا” محل فخر واعتزاز
إذا اســـتعرضنا المشـــاكل التـــي تعرضـــت لهـــا المجتمعات بعد أزمـــة كورونا، 
سنالحظ أن أكثرها إن لم نقل كلها كانت بسبب ضعف التخطيط في الحياة 
االقتصادية واالجتماعية وعدم الســـير على خطط مدروســـة للمشـــروعات 
والتوصيـــات والقضايـــا المتصلة بحياة المواطن، واألمثلـــة كثيرة والتقارير 
المتعلقـــة بتـــردي األوضـــاع المعيشـــية واالجتماعيـــة فـــي الـــدول تطالعنـــا 
بهـــا مختلـــف وســـائل اإلعـــالم، وآخرهـــا تدهور الوضع المعيشـــي فـــي لبنان 
نتيجة ارتفاع األســـعار ما أدى الحتجاجات واســـعة في الشوارع ومهاجمة 

المسؤولين وتحميلهم سوء التخطيط.
ونحن في البحرين ولله الحمد وبفضل قيادتنا وسياســـة الحكومة الموقرة 
فـــي تأمين كل مقومات االســـتقرار للمواطن وتحســـين مســـتواه المعيشـــي 
والحفاظ على مكتســـباته وإنجازاتـــه، ال تزال تعمل بكل طاقتها على جميع 
المســـتويات وتحت كل الظروف، ووفق اســـتراتيجية عالية الكفاءة، وآخر 
القـــرارات التـــي اتخذتها لصالح المواطن في جلســـة مجلس الـــوزراء )دفع 
50 % مـــن رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشـــآت األكثر تأثًرا في 
القطاع الخاص لمدة 3 أشـــهر ابتداًء من شـــهر يوليو 2020، وفقًا للشـــروط 

والضوابـــط التـــي يحددهـــا وزير العمـــل والتنمية االجتماعية بالتنســـيق مع 
الجهـــات المعنيـــة، كما قررت الحكومة التكفل بفواتيـــر الكهرباء والماء لكل 
المشـــتركين المواطنيـــن في مســـكنهم األول لمدة 3 أشـــهر ابتداًء من شـــهر 
يوليـــو 2020 بمـــا ال يتجـــاوز فواتيـــر الفترة نفســـها مـــن العـــام الماضي لكل 
مشترك، بالتوازي مع إسناد القطاعات االقتصادية األكثر تأثرًا من تداعيات 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( مـــن قبـــل صنـــدوق العمـــل )تمكيـــن( وفـــق 

الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته(.
إن مـــا تقـــوم به حكومة البحريـــن من برامج وإعداد الخطـــط في مثل هذه 
الظـــروف، محـــل فخر واعتـــزاز لدى كل مواطـــن، فغيرنا وقع فـــي األخطاء 
والعثرات وليس قادرا حتى على مصارحة الشـــعب بواقع مشـــاكله ومازال 
يبحـــث جديا عن مخرج يعيد إليه التوازن، بينما حكومتنا برئاســـة ســـيدي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس الوزراء 
الموقـــر حفظـــه هللا ورعـــاه، تســـير بخطـــى ثابتـــة وحثيثة وعزيمـــة ال تلين 
للمحافظـــة علـــى مكتســـبات المواطـــن وديمومتهـــا واســـتمرارها رغـــم أنهـــا 

تتعرض لنفس ظروف غيرنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

Markhالمــرخ

فلل رائعــــة الجمال
لتنعمـ بالهدوء واألمان

فلل فريدة
F a r i d h a  V i l l a s

تبدأ 
85األسعار  BD

,500

Type: 4 Bedrooms
6 Bedrooms

| A | 
| B | 

36700722
علي ضيف

36600656
عباس علي

39752929
دكتور محمد

24 hour security
حراســة  24  ســـاعة

القيد : 377 - التاريخ : 29-06-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020 
بشأن تحويل جميع فروع شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســادة أصحــاب شــركة شــركة جاســم محمــد شــويطر واوالده تضامــن بحرينيه 
المســجلة بموجــب القيد رقــم 377، طالبين تحويل الشــكل القانوني جميع فروع 

شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة قيد رقم
برأسمال وقدره 30000 ثالثون الف دينار، بين كل من: 

1. يعقوب جاسم محمد شويطر 
2. احمد جاسم محمد شويطر 

3. علي جاسم محمد شويطر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل

إعالن رقم )55700( لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة روهان لتصميم االزياء ش.ش.ولمالكهاعابدة سروار

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 

الســيد / ABIDA SARWARباعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة روهــان لتصميم 

االزياء ش.ش.ولمالكهاعابدة ســروار ،المســجلة كشــركة شــركة الشــخص الواحد 

بموجــب القيــد رقــم 121702، طالبا إشــهار إنتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 

اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

 CR 2020-92095 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم التجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:   بدر عبدهللا علي جاسم  
االسم التجاري الحالي: نوما للمواد الغذائية

االســـــم التجـــاري الجديد: مخبز كريستال الذهبي 

رقم القيد: 42706-11

التاريخ : 29/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020 95656 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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 : كالريسا شالس ريفال جون

االسم التجاري الحالي : كافيتيريا آيك ان كريم
االسم التجاري الجديد : مطعم آيك ان كريم

رقم القيد : 49212-5

تاريخ : 29 /يونيو / 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
) CR2020-95795 ) طلب رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقــدم إلينــا الســادة / انيســه حســن علــي محســن الرقــم الشــخصي 620068817 ، 
بتحويــل المحــل التجــاري التالــي إلــى الســادة / رضي عبدالحســين احمــد عبدهللا 
المــدوب الرقــم الشــخصي 570103606 ، فعلــى كل من لديه أي اعتــراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوم ا مــن تاريخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

) CR2020-93404 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : سعده حمود عواد خلف

االسم التجاري الحالي : ورشة الهور الميكانيكية
االسم التجاري الجديد : ورشة الهور للصيانة

رقم القيد : 46508 - 13

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 91037 لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة نيويورك كوفي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة 
أصحاب شــركة نيويورك كوفي ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 43281 الفرع 

4 طالبين تغيير االسم التجاري

من   نيويورك كوفي ذ.م.م

الى بيروز كافيه  ذ.م.م

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

تاريخ : 29 /يونيو / 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

) CR2020-93413 ) اعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلنــه :الســيدة دينــا زياد محمد مصطفى اســماعيل بطلــب  ، تحويل 
المحــل التجــاري التالــي إلــى الســيدة : كارميــال باولــي فيكتــور يانو بنغــول ، فعلى 
كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوم ا من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

القيد: 131673
التاريخ: 26 - 06 - 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020
بشأن تحويل فروع من المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســيد معتصم علي احمد الكامل بموجب التوكيل من المالك ل مؤسســة ابوهزار 
للتكييف والتبريد (مؤسســة فردية) والمســجلة بموجب القيد رقم 131673 طالبا 
تحويــل فــروع المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة قيــد رقــم 
131673 - 1 و قيــد رقــم 131673 - 2 برأســمال وقــدره 4000 اربعــه االف دينــار 

بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1 فوزيه يحى النور ابكر سليم

2 معتصم علي احمد الكامل

رقم القيد

صالون أرابيال للتجميل

االسم التجاري

1 - 129500

الفرعرقم القيد

كفتيريا اثمار النخيل

االسم التجاري

43793٢
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تخصيص مرفأ للصيادين في ساحل الغوص
أعلــن رئيــس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن موافقة الحكومة على  
تخصيــص جــزء من ســاحل الغــوص لصالح إنشــاء فرضة للصياديــن، والذي 
رفــع المجلــس البلــدي بشــأنه توصيــات عــدة لتخصيــص جــزء مــن الســاحل 

كفرضة تخدم هذا القطاع الحيوي.

المحـــرق  أن  إلـــى  المرباطـــي  وأشـــار 
تضـــم أعـــداًدا كبيـــرة مـــن الصياديـــن، 
الهـــواة، ممـــن  أو  المحترفيـــن  ســـواًء 
لهـــم حالًيـــا مرافـــئ تحمـــي  تتـــاح  ال 
تخصـــص  وإن  ومعداتهـــم،  قواربهـــم 
هـــذا العقـــار كمرفـــأ جديـــد للصيادين 
بهـــذا  الحكومـــة  اهتمـــام  علـــى  يـــدل 
القطاع الحيوي الذي يســـاهم بشـــكل 

كبيـــر فـــي تحقيـــق جـــزء مـــن األمـــن 
الغذائـــي لمملكـــة البحريـــن، وأن هـــذا 
الدعـــم لقطـــاع الصياديـــن يشـــير إلى 
االهتمام الحكومي الكبير لمهنة اآلباء 
واألجـــداد والتـــي نريـــد أن نشـــجعها 

حاضًرا ومستقبًل.
وقال إن تخصيص العقار هو المرحلة 
األولى إلنجاز أي مشـــروع، والمتعلقة 

بتخصيص عقار مســـاحته 15 هكتارا 
تعـــود ملكيتـــه لبلدية المحـــرق، ويعد 

امتداًدا لكورنيش ساحل الغوص.
مـــن  أكثـــر  المســـاحة  هـــذه  أن  ورأى 

كافية للمشـــروع، وأن الجزء المطمور 
منهـــا بالميـــاه يأتـــي ليشـــكل مســـاحة 
المرفأ، الذي يتوقع أن يكون بأســـلوب 
المرافـــئ العامة المتميزة بقلة التكلفة 

وسرعة إنشائها.
ونـــوه المرباطي بدور المجلس البلدي 
في متابعة المشـــروع، حيث ســـيعمل 
خـــلل الفتـــرة المقبلـــة علـــى متابعـــة 
عمليـــة تنفيـــذ هذه الفرضـــة التي تهم 
أهل المحرق والمملكة ككل، خصوصا 
الســـواحل  مـــن  الغـــوص  ســـاحل  أن 
التاريخيـــة فـــي المحـــرق إلـــى جنـــب 
ســـاحل حالة بوماهر وفرضة المحرق 
القديمـــة، وكانت هذه النقاط انطلقة 

ومشـــهًدا  والصيـــد،  الغـــوص  لســـفن 
ألحـــداث تاريخيـــة، لهـــا أثـــر كبير في 

الذاكرة الشعبية ألهالي المحرق.
مـــن  االنتهـــاء  بعـــد  أملـــه  عـــن  وعبـــر 
والتخطيطيـــة،  اإلداريـــة  اإلجـــراءات 
أن تخصص للمشروع موازنات كافية 
فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن، وأال تغفـــل 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
تخصيـــص  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الفرضـــة كمخـــازن  مـــن  يســـير  جـــزء 

واستراحات مناسبة للصيادين.
ووجه جزيل شـــكره للحكومة وجميع 
مـــن كان له دور فـــي هذه المرحلة من 

المشروع.

خارطة توضيحية لمشروع المرفأ

المرباطي: يقع على مساحة 
15 هكتارا
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سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية

الشـــبابي  الناشـــط  حســـاب  يســـتضيف 
عبـــاس العمانـــي بمنصـــة “األنســـتغرام” 
نائـــب رئيـــس قســـم الشـــؤون المحليـــة 
رئيـــس  البـــلد،  بصحيفـــة  والسياســـية 
فريق اإلعلم االجتماعي، راشد الغائب، 
وذلك بحوار بعنوان “صحافة المواطن.. 

البحريني صحافي بالفطرة!”.
ســـيجري الحوار عبر “انســـتغرام اليف” 
الســـاعة 9 مســـاء يوم الجمعـــة الموافق 
3 يوليـــو. ويمكـــن متابعـــة الحـــوار عبـــر 
حســـاب الزميـــل الغائـــب )Algayeb( أو 

.)A.Alomani87( عبر حساب العماني
ومن أبرز محاور اللقاء:

1. هل ستموت الصحافة الورقية؟
اإلخباريـــــــــة  المنصـــــــات  تقييـــــــم   .2
اإللكترونيـــة بالبحريـــن، ســـواء التابعـــة 

للصحف أو التابعة ألفراد.
و”المضروبـــة”..  الدقيقـــة  األخبـــار   .3

المعايير والمسطرة المهنية.

الجامعيـــة  الدراســـة  مســـتقبل  مـــا   .4
للصحافة بالبحرين؟

5. هـــل الصحافـــة واإلعـــلم مـــن مهـــن 
المستقبل؟

يشار إلى أن العماني يستضيف حوارات 
أسبوعية دورية مع شخصيات متنوعة 
من مختلف التخصصـــات، ومن آخرها: 
رئيـــس الجامعـــة األهليـــة البروفيســـور 
منصـــور العالـــي، ومؤلـــف كتاب عاشـــق 

الكالسيوم حسن فضل.

حوار عن صحافة المواطن مع الزميل راشد الغائب

غازي المرباطي

ثمـــن محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور 
توجيهـــات ممثـــل جللـــة الملـــك لألعمال 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
في دعم المجتمع من األســـر والمواطنين 
والمقيميـــن والمحتاجين المتضررين من 
جائحـــة كورونـــا، مـــن خـــلل حملـــة “فينا 
خير” التي دشنها سموه. واعتبر أن توزيع 
مـــا يزيـــد عـــن 5000 ســـلة غذائيـــة ضمن 
مشروع “غذاؤك في بيتك”، الذي أطلقته 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
بالتعاون مع وزارة الداخلية، إنجاز أسهم 

في التخفيف من آثار الجائحة.
جاء ذلـــك أثناء توزيع المحافظ الســـلل 
الغذائيـــة علـــى مراكـــز الرعايـــة والحماية 

االجتماعيـــة بالتعـــاون مـــع وزارة العمـــل 
والتنميـــة االجتماعيـــة علـــى دار رعايـــة 
لأليتـــام،  بتلكـــو  بيـــت  لأليتـــام،  الفتيـــان 
دار األمـــان للمتعرضـــات للعنف األســـري، 
دار الكرامـــة إليـــواء األســـر مـــن التشـــرد 
والتسول، مركز المحرق لرعاية الوالدين، 
لتأهيـــل  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  دار 

المعاقيـــن وجمعية الحكمـــة للمتقاعدين، 
بحضـــور نائب المحافظ خالد الدوســـري، 
االجتماعيـــة  الرعايـــة  إدارة  ومديـــر 
االجتماعيـــة  والشـــؤون  العمـــل  بـــوزارة 
هـــدى الحمود وضابـــط التنســـيق األمني 
ورئيـــس  الزرقـــاوي  ســـلمان  بالمحافظـــة 

التنمية االستثمارية عصام الخياط.

محافظ الشمالية يوزع السالل الغذائية على مراكز الرعاية والحماية االجتماعية

توزيع أكثر من 5000 سلة ضمن حملة “غذاؤك في بيتك”
العصفور: “فينا خير” تصل للمتضررين من “كورونا”

البحرين تولي اهتماًما كبيًرا بالشهداء وذويهم
خالـــد بـــن ســـلمان: األبطـــال وأســـرهم يحظـــون بتكريـــم المجتمـــع البحرينـــي

للصنـــدوق  اإلداري  الجهـــاز  مديـــر  أكـــد 
الملكـــي لشـــهداء الواجـــب الشـــيخ خالد 
بن ســـلمان آل خليفة أن مملكة البحرين 
تولـــي اهتماًمـــا كبيًرا بالشـــهداء األبطال 
وذويهم تقديًرا لما قدموه من تضحيات 
للحفـــاظ علـــى أمـــن هـــذا الوطـــن العزيز 
الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات  وفقـــا 
لعاهل البلد صاحب الجللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وحـــرص رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، ومتابعة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى رئيس 
الهيئة العليـــا للصندوق الملكي لشـــهداء 
الواجـــب صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وقال الشـــيخ خالد بن ســـلمان آل خليفة 
إن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي 

العهد نائـــب القائد األعلـــى رئيس الهيئة 
العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب 
وضعـــت رعايـــة أبنـــاء وأســـر الشـــهداء 
أولويـــة عند تنفيذ كافـــة البرامج لهم بما 
يســـهم في تقديـــم الدعم الـــلزم وتلبية 
احتياجاتهم وتوفيـــر مختلف الخدمات 
لهـــم، حيث تأتي هذه التوجيهات بمثابة 
خارطة طريق تســـهم بشـــكل رئيس في 

تحقيق الصندوق ألهدافه السامية.

وعـــن تضحيـــات الشـــهداء ومـــا قدمـــوه 
لوطنهم، أضاف الشـــيخ خالد بن ســـلمان 
آل خليفـــة أن أبنـــاء هـــذا الوطـــن الغالي 
األبطـــال  هـــؤالء  تضحيـــات  يقـــدرون 
الذين قدموا أنفسهم الطاهرة دفاًعا عن 
ســـيادة وأمن واســـتقرار الوطن، فمملكة 
البحرين وقيادتها ال تنســـى أبًدا أبناءها 
أرواحهـــم  يقدمـــون  الذيـــن  المخلصيـــن 
فداء لها، ويزرعون بتضحياتهم الكبيرة 

القيـــم النبيلـــة في حـــب الوطـــن والذود 
عنـــه، حيـــث يحظى الشـــهداء وأســـرهم 
لهـــم فـــي  بتكريـــم المجتمـــع البحرينـــي 
كل المناســـبات خصوصـــا الوطنية وفاًء 

وتقديًرا لهم.
لـــدى زيارتـــه عائلـــة شـــهيد  ذلـــك  جـــاء 
أول جمعـــة  الوكيـــل  الوطنـــي  الواجـــب 
الواجـــب  مجموعـــة  مـــن  ســـالم  مبـــارك 
العملياتـــي التابعـــة لقوة دفـــاع البحرين، 
الـــذي استشـــهد ضمـــن قـــوات التحالـــف 
العربـــي المشـــترك فـــي عمليتـــي عاصفة 
الحـــزم وإعـــادة األمـــل، بقيـــادة المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة دفاًعـــا عن 
الحـــق والشـــرعية، حيـــث قـــدم واجـــب 
العـــزاء لعائلة الشـــهيد وذويه، داعيا هللا 
العلـــي القديـــر أن يتغمد شـــهيد الواجب 
بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته، 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

راشد الغائب

األربعاء 1 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 - العدد 4278

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

جّدد مركز المنامة لحقوق اإلنســـان 
قلقـــه مـــن وضـــع العمالـــة األجنبيـــة 
فـــي قطر مع تزايد حـــاالت اإلصابة 
 ”19  - “كوفيـــد  كورونـــا  بفايـــروس 
والتقاريـــر الحقوقيـــة الدولية حول 
تـــردي األوضـــاع فـــي مواقـــع العمل 
والصمـــت  العالـــم  كأس  لمشـــاريع 
الرســـمي مـــن قطـــر حيـــال أوضـــاع 

حقوق اإلنسان فيها.
 وقـــال المركز إن التقارير اإلعلمية 
العالميـــة تشـــير إلى حالة مـــن الفقر 
الشـــديد بيـــن العمالـــة بســـبب عـــدم 
نتيجـــة  األجـــور  علـــى  حصولهـــم 
أن  كمـــا  االقتصاديـــة،  االنعكاســـات 
العمالـــة وصلـــوا إلـــى حالة التســـول 
للحصـــول علـــى الطعام مـــع تصاعد 
اليـــأس والخـــوف كونهـــم بـــل عمل 

وال مـــال وال مخـــرج ألزمتهـــم بينما 
ُيجبـــر العاملون في الشـــركات التي 
تعمل على بناء مشاريع كأس العالم 
باالســـتمرار فـــي أعمالهـــم دون أيـــة 
إجـــراءات احترازيـــة تحميهـــم مـــن 

خطورة اإلصابة بفيروس كورونا.
 وأشار مركز المنامة لحقوق اإلنسان 
أن دولة قطر وطوال سنوات سبقت 
االنتشـــار العالمي لفيـــروس كورونا 
لم تعمل علـــى توفير المناخ الملئم 
للعمالة األجانب الذين يلقون ســـوء 

ا على  المعاملة ولقـــد تم إدانته دوليًّ
نطاق واســـع في الســـنوات األخيرة 
وهو ما يعادل جرائم االتجار بالبشر 
ومبـــادئ  الدوليـــة  للمواثيـــق  وفًقـــا 

حقوق اإلنسان.
ودعا مركز المنامة لحقوق اإلنســـان 
مملكـــة  تجربـــة  مـــن  للســـتفادة 
البحريـــن التـــي ســـعت إلـــى تقليـــل 
أعداد العمالة األجنبية في مساكنهم 
وتوفير مواقع مؤقتة ضمن الجهود 
الوطنيـــة االحترازية للتصدي ومنع 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، كمـــا تـــم 
توفيـــر وجبـــات اإلفطـــار فـــي شـــهر 
رمضـــان وبعدهـــا تم توزيع الســـلل 
اإلنســـانية  والمســـاعدات  الغذائيـــة 
يوميا على المحتاجيـــن من العمالة 

األجنبية.

الحقوق البحرين في حفظ  إلى االستفادة من تجربة  “المنامة للحقوق” يدعو 
قلقون من تفاقم وضع العمالة األجنبية في قطر

المنامة - بنا

مدير الجهاز اإلداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يزور عائلة شهيد الواجب الوكيل أول جمعة مبارك سالم
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هادي: إيران تهرِّب األسلحة ألذرعها بهدف تهديد دول الجوار

التحالف يحبط عمليتين لنقل أسلحة إيرانية للحوثيين

ابنة رفسنجاني: نظام إيران لم يعد دينيا أو ثوريا

أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية 
من  ضبطت  نوعيتين  عمليتين  عن  اليمن  في 
اإليــرانــيــة  األســلــحــة  مــن  كبيرة  كميات  خاللها 
التي كانت في طريقها للميليشيا الحوثية في 
األولى  العملية  إن  للتحالف:  بيان  اليمن. وقال 
كانت بتاريخ 17 أبريل 2020 وأحبطت قوات 
من  شحنة  تهريب  محاولة  البحرية  التحالف 
األسلحة اإليرانية على متن “دهو” قبالة سواحل 
محافظة المهرة شرق اليمن كانت في طريقها 
 - الثانية  العملية  الحوثية.وفي  الميليشيات  إلى 
يونيو   24 بتاريخ  كانت  التي   - التحالف  بيان  وفق 
للتحالف من  التابعة  البحرية  القوات  2020، تمّكنت 
إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية قبالة السواحل 

اليمنية كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية.
ــتــي نــشــرهــا الــتــحــالــف كميات  ــهـــرت الـــصـــور ال وأظـ
الليلية  كالمناظير  والــمــتــنــوعــة  الــكــبــيــرة  األســلــحــة 
الخاصة  واألجهزة  الحرارية،  والمضادات  والنهارية 
وقطع  “درون”،  طــيــار  دون  مــن  الــطــائــرات  بتوجيه 
كهربائية للتفجير عن بعد، والعشرات من القناصات، 

والمعدالت واألسلحة المتوسطة.
إلى ذلك، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، 
الــدوام وبكافة الوسائل  إيــران تعمل على  أمس، أن 
على تهريب األسلحة ألذرعها وأدواتها إلطالة الحرب 

وتهديد دول الجوار.

اليمن  لــدى  األميركي  السفير  مــع  لقاء  خــالل  وأكــد 
مواجهة  في  والشراكة  التعاون  إستراتيجية  على 
التدخالت المزعزعة ألمن اليمن والمنطقة والمالحة 
خلفها  ومــن  الحوثي  جماعة  تنفذها  التي  الدولية 
السالم لحقن دماء  إيــران، مجددا تمسكه بخيارات 
حكومية  جــهــود  وجـــود  عــن  تــحــدث  كما  اليمنيين. 
السعودية،  ترعاه  الــذي  الرياض  اتفاق  بنود  لتنفيذ 

وفق ما نقلته وكالة األنباء اليمنية.
الداعمة  بالده  األميركي مواقف  السفير  أكد  بدوره، 

لليمن وقيادته الشرعية، مثمنا جهود الرئيس اليمني 
الرياض؛  اتفاق  إنجاح  ومواصلة  السالم  إحالل  في 
لخلق أمن واستقرار شامل ينعكس إيجابا على واقع 

ومعيشة المجتمع.
المتحدة،  الواليات  بدعم  تحظى  قيادكم  “إن  وقال 
لتجاوز  لليمن  داعمين  الــدوام  على  كذلك  وسنكون 

مختلف تحدياته”.
كما تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم عالقة 

البلدين ومجاالت التعاون المختلفة.

كــــررت فـــائـــزة هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، 
الــبــرلــمــانــيــة الــســابــقــة وابـــنـــة الــرئــيــس 
ــر هــاشــمــي  ــ ــب ــي الـــــراحـــــل أكــ ــ ــ ــران ــ ــ اإلي
ــتــقــادهــا لــلــنــظــام في  رفــســنــجــانــي، ان
“األيديولوجيات  أن  معتبرة  طــهــران، 

عامة تشكل أدوات لالستغالل”.
ــجــانــي فــــي حــديــثــهــا  ــدت رفــســن ــ ــ وأكـ
استضافها  الفيديو،  عبر  نــدوة  خــالل 
جامعة  في  اإليرانية  الدراسات  مركز 
الثالثاء،  أمس  األميركية،  “ستانفورد” 

دينيا  يعد  “لــم  إيـــران  فــي  “النظام  أن 
ال  “الحكومات  أن  مضيفة  ثوريا”،  وال 
األيديولوجيات؛  عن  الدفاع  تستطيع 
أدوات  تــشــكــل  األيــديــولــوجــيــات  ألن 

لالستغالل”.
كما قالت “لقد مرت سنوات وخرجت 

الكثير من األمور عن السيطرة”.
“الــعــنــف  أن  الــســابــقــة  ــنــائــبــة  ال ورأت 
في  النساء  ضــد  والضغوط  والتمييز 
إيـــــران تـــــــزداد”، مــضــيــفــة أن “فـــرض 
ــاري كــــان خــطــأ منذ  ــ ــب ــحــجــاب اإلجــ ال

البداية”.

وقالت رفسنجاني “أنا أرتدي الحجاب 
أيضا،  تقليدي  هو  وتديني  التقليدي 
لكني  ــــك.  ذل مــع  مشكلة  لـــدي  ولــيــس 
مثلما  اإلجــبــاري.  الحجاب  مع  أختلف 
عندما  بهلوي خطأ  رضا  الشاه  ارتكب 
أمر بخلع الحجاب، نحن أخطأنا أيضا 

بجعل الحجاب إجباريا”.
االيــرانــي  الــنــظــام  ذلـــك، رأت أن  إلـــى 
يتجه نحو “دولة الطيف الواحد” عقب 
المقبل،  الــعــام  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات 
مضيفة: “إن كانوا حكماء، قد يسمعون 

صوت المجتمع ويحدثون فرقا”.

عواصم ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

التحالف يضبط كميات كبيرة من األسلحة اإليرانية كانت في طريقها للميليشيا الحوثية

فائزة رفسنجاني

الرياض ـ واس

أكدت السعودية، أمس الثالثاء، أن موقفها من األزمة في سوريا واضح، وأن 
الحل السياسي هو الحل الوحيد لألزمة السورية، وفقا لقرار مجلس األمن 
خطرا  تشّكل  مازالت  إيــران  أن  إلى  مشيرة   ،)1( جنيف  ومسار   ،2254 رقم 
إقليميا  مشروعا  إليــران  أن  مشددة  وهويتها،  سوريا  مستقبل  على  كبيرا 

خطيرا للهيمنة باستخدام الميليشيات الطائفية.
بن  فيصل  األمير  الخارجية  وزيــر  ألقاها  التي  المملكة  كلمة  في  ذلــك  جــاء 
فرحان بن عبد هللا خالل مشاركته في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا 

والمنطقة ونشرتها وكالة األنباء السعودية “واس”.
وقال “يأتي مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بعد 
مرور 10 سنوات على اندالع األزمة في سوريا، دون التوصل إلى حل لألزمة 

ووقف المأساة اإلنسانية فيها”.
وشدد وزير الخارجية على أن إيران مازالت تشّكل خطرا كبيرا على مستقبل 
الدولية مصالح، فإن  لبعض األطراف  إذا كان هناك  سوريا وهويتها، وقال: 
الطائفية  المليشيات  باستخدام  للهيمنة  خطيرا  إقليميا  مشروعا  إليـــران 

واستثارة الحروب األهلية المدمرة للشعوب واألوطان.

السعودية: إيران خطر كبير على مستقبل سوريا

طهران ـ أ ف ب

حــكــمــت إيـــــــران أمـــــس الـــثـــالثـــاء 
بـــاإلعـــدام عــلــى صــحــافــي مــعــارض 
فرنسا  فــي  المنفى  فــي  يقيم  كــان 
قبل أن يتم اعتقاله العام الماضي، 
وثبتت في قرار آخر حكما بالسجن 
فرنسية  بــاحــثــة  بــحــق  ســنــوات   5
زم،  هللا  روح  إيــرانــيــة.والــمــعــارض 
الذي تقول تقارير إنه كان يقيم في 
باريس قبل أن يعلن الحرس الثوري 
بـــأداء  اعــتــقــالــه فــي أكــتــوبــر، متهم 
دور نــشــط فـــي حــركــة االحــتــجــاج 
انطلقت  التي  للحكومة  المناهضة 
االقتصادية  األوضـــاع  خلفية  على 

الصعبة في شتاء 2017 - 2018.
على  حــرض  ــه  إن السلطات  وقــالــت 
االضــطــرابــات مــن خــالل قــنــاة على 

“آمــد  عليه  أطــلــق  تــلــغــرام  تطبيق 
نيوز”.

ــرس الـــثـــوري  ــحـ وكـــــان الـ

ــن اعــــتــــقــــال زم  ــ ــلـ ــ اإليـــــــرانـــــــي أعـ
الــســنــة الــمــاضــيــة واصــفــا إيـــاه بأنه 
جهاز  يديره  وكان  للثورة  “مناهض 

االستخبارات الفرنسي”.
إلى ذلك، تم تثبيت حكم بالسجن 5 
سنوات أيضا على الباحثة الفرنسية 

- اإليرانية فاريبا عادلخاه.
ــان قـــد حــكــم عــلــيــهــا فـــي مــايــو  ــ وكـ
ــر ضد  ــآمـ ــتـ بــتــهــم أمــنــيــة بــيــنــهــا “الـ
عقوبة  وستقضي  الــقــومــي”،  األمــن 
تحتسب  سنوات”  خمس  “بالسجن 
من ضمنها مدة سجنها منذ توقيفها، 
مؤتمر  إسماعيلي في  أعلن  حسبما 

صحافي.
معهد  في  بحوث  مديرة  وعادلخاه 
ــي بـــاريـــس،  الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فـ
أوقفت في يونيو العام الماضي، 
وال تزال قيد االحتجاز مذاك.

إيران تحكم على صحافي باإلعدام

عواصم ـ وكاالت

ــددا مــن  ــجــ ــان الـــلـــيـــبـــي مــ ــمـ ــرلـ ــبـ حـــــذر الـ
البالد،  في  الفاضحة  التركية  التدخالت 
ظهروا  ــراك  ــ األت المسؤولين  أن  معتبرا 
الدولة،  الناهي في مفاصل  اآلمر  بمظهر 
الوفاق  حكومة  تماشي  إلــى  إشــارة  في 
الــتــي تتخذ مــن طــرابــلــس مــقــرا لــهــا مع 

سياسة أنقرة.
وأكد مجلس النواب في بيان صادر عن 
الثالثاء  الــقــومــي  واألمـــن  الــدفــاع  لجنة 
انــتــهــاك تــركــيــا الــصــارخ لــســيــادة الــدولــة 
األتراك  “لقد ظهر  الليبية وهيبتها، قائالً: 
بصورة اآلمر الناهي في مفاصل الدولة”.
يأتي هذا في وقت تستمر أنقرة في نقل 
ليبيا؛  إلــى  المرتزقة  من  جديدة  دفعات 

من أجل دعم الوفاق بوجه الجيش.
ــيــس الــفــرنــســي  ــرئ ــه، انــتــقــد ال ــب مـــن جــان
الثالثاء، بشكل  إيمانويل ماكرون، أمس 
ــة  الذع الــســيــاســة الــتــركــيــة حــيــال األزمـ

المتطرفين  بنقل  أنــقــرة  متهما  الليبية، 
“المسؤولية  إيــاهــا  ومحمالً  الــبــالد،  إلــى 
الذي  البلد  في  واإلجــرامــيــة”  التاريخية 

يشهد حربا مدّمرة.
في  التركية  الخارجية  اتهمت  بالمقابل، 
باعتماد  فرنسا  اللهجة  شــديــد  تصريح 
ليبيا، وقـــال وزيــر  “تــدمــيــري” فــي  نــهــج 
أوغلو، خالل  الخارجية، مولود تشاوش 
التي  “فرنسا،  أنقرة  في  صحافي  مؤتمر 

القادر  غير  باألحرى  أو  ماكرون  يقودها 
عــلــى قــيــادتــهــا حــالــيــًا، ليست مــتــواجــدة 
بعقلية  مصالحها  لتحقيق  إال  ليبيا(  )في 
تـــدمـــيـــريـــة”. أتــــى ذلـــــك، بــعــد أن اتــهــم 
إلى  المتطرفين  بتوريد  تركيا  مــاكــرون، 
بأنه  أنــقــرة  تدخل  واصــفــا  بكثافة،  ليبيا 
مسؤولية  أنها  “أعتقد  قائال  “إجــرامــي”، 
أنه عضو  يزعم  لبلد  وإجرامية  تاريخية 

بحلف شمال األطلسي”.

أحد الجنود األتراك في طرابلس

مقاتلوهــا في طرابلس... وتركيا تتهم فرنســا “بنهج تدميري”
البرلمان الليبي يحذر من التدخالت التركية الفاضحة

الخرطوم ـ أ ف ب

اآلالف  عشرات  الثالثاء  أمس  خرج 
ــن فــي  ــيـ ــيـ ــودانـ ــسـ الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن الـ
أخرى؛  وواليــات  الخرطوم  العاصمة 
والعدالة،  السالم  بتحقيق  للمطالبة 
قبل  اندلعت  التي  لثورتهم  كأهداف 
عام ونصف العام، وأطاحت بالرئيس 
عمر البشير بعد 30 عاما على حكمه، 
وصحافي  عيان  شهود  أكــد  حسبما 
فــي وكــالــة فــرانــس بــرس.وأغــلــقــت 
قوات األمن والجيش وسط العاصمة 
والسيارات  الشائكة  باألسالك  تماما 
حملة  حتى  مــرور  ومنعت  المدرعة، 
تصاريح المرور أثناء حظر التجوال.

للتجوال  الــســودان حــظــرا  وتــفــرض 
 6 وحتى  عصرا   3 الساعة  مــن  يبدأ 
لمحاولة  احــتــرازي  كــإجــراء  صباحا 
ــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا  ــواء ان ــتـ احـ
الرابط  الجسر  ُأغلق  وكما  المستجد. 

ــيــن مــديــنــتــي الـــخـــرطـــوم وبــحــري  ب
وأخلي من السيارات والمارة. 

ــخــرطــوم تجمع  ــرق ال ــي ُبــــّري شـ وفـ
مــيــدان  فــي  مــتــظــاهــر   2000 قــرابــة 
وســط األحــيــاء وتــحــدث إليهم أحد 
مــراســل  حــســب  الــتــظــاهــرة،  منظمي 
ــذا الموكب  ــرس، قــائــال “هـ فــرانــس بـ

إلســقــاط  ولــيــس  الــمــســار،  لتصحيح 
الحكومة”.

ــي الــمــتــظــاهــريــن  ــاف هــاتــفــا فـ ــ وأضــ
ــا مـــطـــالـــب تــحــقــيــق الـــســـالم  ــنـ ــديـ “لـ
للشهداء  والعدالة  والقصاص  العادل 
وتعيين  االقتصادي  الوضع  وإصالح 

والة مدنيين للواليات”.

تظاهرة حاشدة شرق العاصمة الخرطوم )أ ف ب(

عشــرات اآلالف يطالبون بتصحيح المسار وتحقيق أهداف الثورة
تظاهرات في السودان من أجل السالم والعدالة

بغداد ـ وكاالت

ــي  ــراقـ ــعـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ ــ شــــــدد رئ
مصطفى الكاظمي في كلمة له، أمس 
المئوية  ــذكــرى  ال بمناسبة  الــثــالثــاء، 
المساس  رفضه  على  العشرين  لثورة 
أن  بعزم  “نطمح  قائال  البالد،  بسيادة 
بأنفسهم  أنفسهم  العراقيون  يحكم 
أي  ورفــض  المواطنة  قيم  وترسيخ 
وأشــار  الــوطــنــيــة”.  بسيادتنا  مــســاس 
تقوم  الحكومة  إستراتيجية  أن  إلى 
نزيهة  مبكرة  انتخابات  إعـــداد  على 

واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
العراقية  العشائر  دور  أهمية  أكد  كما 
ــقــانــون والسلم  الــدولــة وال فــي دعـــم 
العراقي  الرئيس  دعا  بــدوره،  األهلي. 
ــاء إلــى  ــالثـ ــثـ ــالـــح أمــــس الـ ــرهـــم صـ بـ
القانون  دولــة  بناء  في  قدما  المضي 
والمؤسسات، وضبط السالح المتفلت 

ــخــارج عــن الــســيــطــرة. وقــال  ال
فـــي مــنــاســبــة ذكــــرى ثـــورة 

العشرين في البالد: ماضون في بناء 
كدول  والمنطقة  العالم  تعامل  دولــة 
دولة  متحكمة،  وال  عــدوة  ال  صديقة 
تــضــبــط الـــســـالح الــمــنــفــلــت، ويــكــون 
شدد  كما  الفيصل.  هو  القانون  فيها 
انقطع في  ما  على ضــرورة استئناف 
ذات  الــمــقــتــدرة  ــة  ــدول ال بــنــاء  مسيرة 
فرض  على  القادرة  الكاملة،  السيادة 
إلى  ولفت  الفساد.  ومحاربة  القانون 
القائمة  الــدولــة  أســس  تقوية  وجــوب 
عــلــى الــدســتــور والـــتـــي تــمــنــع ظــهــور 
تــخــدم شعبها في  الــتــي  ــداد،  االســتــب
سالم وأمان. أتى ذلك، بعد أيام على 
مداهمة هي األولى من نوعها، نفذها 
الجمعة  اإلرهــاب فجر  جهاز مكافحة 
إلى  أفضت  بــغــداد،  جنوب  الماضي، 
توقيف 14 عنصرا من كتائب حزب 
هللا على خلفية إطالق صواريخ 

باتجاه المنطقة الخضراء.

الكاظمي: نطمح أن يحكم العراقيون بأنفسهم
إسطنبول ـ وكاالت

رجب  التركي  الرئيس  مــن  بتوقيع 
الجريدة  فــي  نشر  ــان،  أردوغــ طيب 
إغالق  قــرار  الثالثاء  أمس  الرسمية 
جــامــعــة “إســطــنــبــول شــهــيــر” بسبب 

خالف حول قطعة أرض.
شهير”  “إســطــنــبــول  جــامــعــة  وتعتبر 
أسسه  الذي  “المعارف”،  لوقف  تابعة 
المنشق  السابق  تركيا  وزراء  رئيس 
الحاكم،  والتنمية  العدالة  حزب  عن 
زعــيــم حــزب  أوغـــلـــو،  داوود  أحــمــد 

“المستقبل” المعارض حاليا.
بــعــد معركة  ــالق  ــ ويـــأتـــي قــــرار اإلغـ
قضائية بين إدارة الجامعة والدولة، 
إثر خالف على قطعة أرض حكومية 

ُمنحت سابقا للجامعة.
وكانت الحكومة التركية قد تبرعت 
بقطعة  الجامعة  قبل سنوات إلدارة 

أرض للبناء عليها، لكن محكمة 
إدارية قررت مؤخرا إلغاء 

قرار التبرع باألرض.
وكان بنك “خلق” الحكومي قد منح 
الجامعة قرضا قدره 70 مليون دوالر 
وعلى  لكن  األرض،  بضمان  أميركي 
إثر قرار المحكمة األخير، قرر البنك 
للجامعة،  المالية  المعامالت  وقــف 
وهــو األمــر الــذي وضــع الجامعة في 
مــأزق مــالــي، ومــن ثــم وضــع  الدولة 
إغــالقــهــا  تــقــرر  أن  قــبــل  عليها  ــيــد  ال

اليوم.
الحقيقي  الدافع  أن  متابعون  وأشــار 
هو رغبة أردوغان االنتقام من رفيق 
دربـــه الــســابــق، خــصــم الــيــوم، أحمد 
أكثر  الجامعة  ويرتاد  أوغلو.  داوود 
فيها  يعمل  كما  طــالــب،  آالف   7 مــن 
إداريين  بين  شخصا   750 من  أكثر 
ومدرسين. والقى القرارا انتقادات 
التواصل  وســائــل  على  واســعــة 

االجتماعي.

أردوغان ينتقم من داوود أوغلو

مقتل إرهابيين في عملية 
أمنية شمال سيناء

أعلنت مصادر أمنية مصرية، أمس الثالثاء، مقتل 
الشرطة،  مــع  الــنــار  تــبــادل إلطـــالق  فــي  إرهابيين 
قطاع  أن  الــمــصــادر،  وأوردت  سيناء.  شمال  فــي 
ــود  ــول وجـ ــن الــوطــنــي تــلــقــى مــعــلــومــات حــ ــ األمـ
عناصر إرهابية في منطقة جلبانة، شمال سيناء، 
لتنفيذ سلسلة من  والتخطيط  باإلعداد  وقيامهم 
العمليات العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة. 
وتم رصد اإلرهابيين داخل سيارة وهما يرصدان 
قوات األمن ألجل استهدافها، وحينما أدركا أنهما 
باتا محاصرين، قاما بإطالق النيران بكثافة صوب 

القوات األمنية، وعندئذ جرى التعامل معهما.
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التحــق نجــم منتخبنا الوطنــي األول لكرة القــدم المحترف في صفوف 
نــادي القادســية الســعودي مهــدي حميــدان بصفــوف ناديه؛ اســتعداًدا 
الســتئناف المســابقات المحليــة فــي المملكــة العربية الســعودية خالل 

أول أسبوع من شهر أغسطس المقبل.

فـــي  حالًيـــا  حميـــدان  ويتواجـــد 
السعودية بعد الترتيبات الالزمة 
لتأميـــن  ناديـــه  أجراهـــا  التـــي 
عبـــر  التدريبـــات  فـــي  تواجـــده 
عودته بًرا عن طريق جسر الملك 
فهـــد، وانضـــم للتدريبـــات تحـــت 

التونســـي  المـــدرب  قيـــادة 
يوسف المناعي بعد فترة 
طالـــت  التـــي  التوقـــف 
بمـــا  األنشـــطة  مختلـــف 
فيها الدوريات الرياضية؛ 

بسبب فيروس كورونا.
الالعب  ويستعد 

لـــي  و لد ا
ل  ستكما ال
تبقـــى  مـــا 

مـــن 
مباريـــات 

دوري األميـــر محمـــد بن ســـلمان 
للدرجـــة األولى، إذ يحتـــل ناديه 
المركز الخامس ويسعى للصعود 

إلى دوري المحترفين.
فـــإن  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
التدريبـــات  ســـيواصل  حميـــدان 
ناديـــه،  مـــع  االعتياديـــة 
على أن يغادر مع فريقه 
المقبـــل  الســـبت  يـــوم 
الموافـــق 4 يوليو إلى 
إلجـــراء  أبهـــا؛  مدينـــة 
معسكر تدريبي يستمر 

أسبوعين.

حميدان يلتحق بالقادسية ويعسكر في أبها

“عمومية” تاريخية للجنة األولمبية عنوانها الوحدة والتضامن
خالد بن حمد يشيد برعاية جاللة الملك ويشيد بدعم ناصر بن حمد للحركة الرياضية

أشـــاد النائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة، 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة باإلنجـــازات 
والمكتســـبات التـــي حققتها اللجنـــة األولمبية في ظل 
الرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم واهتمام ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال الخيرية وشـــؤون الشـــباب، مستشـــار 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي،  األمـــن 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، منوها 
بالجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلتهـــا االتحـــادات الوطنيـــة 
بعدما شهد العام 2019 إنجازات استثنائية وتاريخية 
للرياضـــة البحرينيـــة تكللـــت بتحقيـــق 683 ميداليـــة 
متنوعة بينها 304 ميداليات ذهبية لتنجح االتحادات 

في تطبيق شعار “ عصر الذهب” إلى واقع ملموس.
الجمعيـــة  اجتمـــاع  ســـموه  تـــرؤس  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
العموميـــة رقم )40( للجنة األولمبية البحرينية، والذي 
عقـــد الثالثـــاء 30 يونيـــو 2020 عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئـــي ألول مرة فـــي تاريخ اللجنـــة األولمبية، وذلك 

األولمبيـــة  اللجنـــة  إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  بحضـــور 
والجهـــاز  الرياضيـــة  االتحـــادات  وممثلـــي  ورؤســـاء 

التنفيذي للجنة.
وألقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كلمة رحب 

فيها بالحضور وأثنى على جهود االتحادات الرياضية، 
لتحقيـــق  الجهـــود  مضاعفـــة  أهميـــة  ســـموه  مؤكـــدا 
إنجـــازات جديـــدة ونتائج أفضل، موضحا ســـموه “أننا 
نعيـــش في )عصـــر الذهب(، وليس )عـــام الذهب(، وهو 
مـــا يعنـــي أهمية العمـــل بكل جـــد واجتهـــاد ألن تكون 
السنوات المقبلة مليئة بالنجاحات واإلنجازات ليكون 
عصـــرا ذهبيـــا بامتياز ونواصل كتابـــة فصل جديد من 
مسيرة اإلنجازات والنجاحات للرياضة البحرينية ..”.

كما أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالعطاء 
المتميـــز للجهـــاز التنفيـــذي للجنـــة األولمبيـــة بقيـــادة 
األميـــن العام محمد حســـن النصف وباقـــي الموظفين 
والذي أثمـــر عن تطوير العمل داخـــل اللجنة األولمبية 

إداريا وماليا.

الوحدة والتضامن تسود االجتماع

جمعية عموميـــة تاريخية للجنـــة األولمبية البحرينية 
تقام ألول مرة عن بعد بتقنية االتصال المرئي بســـبب 
وباء كورونا العالمي )كوفيد - 19( نجحت خالله اللجنة 
األولمبية في تطبيق تلك التجربة بكل كفاءة واقتدار 
بفضـــل دعـــم ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
وتوجيهاتـــه الســـديدة والدور الكبير للجهـــاز التنفيذي 
وموظفـــي اللجنـــة األولمبيـــة فـــي إخـــراج االجتمـــاع 
بصـــورة رائعـــة ومنظمة، قـــاد من خاللهـــا األمين العام 
محمـــد حســـن النصف االجتمـــاع بكل جـــدارة واقتدار 
ليســـود االجتمـــاع روح الوحدة والتضامـــن واإلجماع 
علـــى كافة البنـــود، وهو مـــا يعكس الشـــراكة الوطيدة 
والعالقـــات المتينـــة بين اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 

واالتحادات الرياضية. جانب من االجتماع المرئي

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

كشفت جهات إعالمية عن وجود مقترحين جديدين حول إقامة 
بطولــة غــرب آســيا، المقــرر إقامتهــا فــي دولــة اإلمــارات بالعــام 

المقبل.

المتاحـــة،  المعلومـــات  وبحســـب 
فإن اتحاد غرب آســـيا لكرة القدم 
قد عّمم على االتحـــادات المعنية 
األول  الجديديـــن،  المقترحيـــن 
يكمن في إقامة دور المجموعات 
فـــي 3 دول، بواقـــع مجموعة في 
كل دولـــة وذلـــك بيـــن الفتـــرة 20 
يونيـــو 2021 و20 يوليـــو 2021، 
علـــى أن تكـــون مباريـــات نصـــف 
فـــي ديســـمبر  النهائـــي والنهائـــي 

2021 باإلمارات.
أمـــا االقتراح الثانـــي فينص على 
مباريـــات  اإلمـــارات  اســـتضافة 
بنظـــام  ســـتقام  التـــي  البطولـــة، 
المجمع مع وجود موعدين، األول 
مـــن 5 إلـــى 25 ديســـمبر 2021 أو 
ينايـــر   6 إلـــى  ديســـمبر   21 مـــن 

.2022
يذكـــر أن منتخـــب البحرين يعتبر 
“حامـــل اللقب” لهـــذه البطولة في 
نسختها األخيرة التي أقيمت في 

العراق.

مقترحان إلقامة بطولة غرب آسيا

ناصــر بن حمد يعرب عن فخره بدعم واهتمام جاللة الملك للمرأة البحرينية

حصة بنت خالد مثال لكفاءة البحرينية في الرياضة 

أعــرب ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن 
الوطنــي رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل 
خليفــة عــن تقديره لحصول عضو مجلــس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية رئيس 
اللجنة النسائية باالتحاد البحريني لكرة القدم الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة 
علــى دبلــوم اإلنجــاز من اللجنــة األولمبية الدولية لعام 2020، وذلك بعد مشــاركتها 

في جائزة المرأة والرياضة لعام 2020. 

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن حصول الشـــيخة حصـــة بنت خالد آل 
خليفـــة علـــى دبلـــوم اإلنجـــاز مـــن اللجنة 
األولمبيـــة الدولية يمثل الدعم واالهتمام 
والمكانة المتميزة التي تحظى بها المرأة 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  مـــن  البحرينيـــة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
البحرينيـــة  المـــرأة  أن  ســـموه  وأوضـــح 
ضربـــت أروع األمثلـــة بتحقيقهـــا العديد 
مـــن اإلنجـــازات الخارجيـــة بفضـــل هـــذا 
الدعـــم والـــذي أوصل القيـــادات الوطنية 
إلى العديد من المناصب ونيل العديد من 

الجوائز العالمية. 
 وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة “إن حصـــول الشـــيخة حصة بنت 
إدارة  مجلـــس  عضـــو  خليفـــة  آل  خالـــد 

اللجنة األولمبية البحرينية رئيس اللجنة 
النســـائية باالتحاد البحرينـــي لكرة القدم 
علـــى دبلوم اإلنجاز مـــن اللجنة األولمبية 
الدوليـــة لعـــام 2020 جـــاء ليؤكـــد مكانة 
ـــا، وهـــو األمـــر  المـــرأة البحرينيـــة خارجيًّ

الذي يثبت مدى كفاءتها”.
 وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
بوجـــود  تفخـــر  المملكـــة  أن  خليفـــة  آل 
نخبة من الشـــخصيات النســـوية التي لها 
إســـهاماتها الكثيرة وبصماتهـــا الواضحة 
في عملية التنمية التي تشهدها المملكة، 
وأن الشـــيخة حصة بنـــت خالد آل خليفة 
الرياضيـــة  الشـــخصيات  مـــن  واحـــدة 
النســـائية التي ســـاهمت ببـــروز لعبة كرة 
القدم النسائية في المملكة حتى ساهمت 
الخارجيـــة  المشـــاركات  إلـــى  بوصولهـــا 

وتحقيـــق نتائج إيجابية ومميزة، إضافة 
إلـــى تقلدهـــا عضوية االتحـــادات العربية 

واآلسيوية.
 وتمنـــى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة كل التوفيق والنجاح إلى الشيخة 
حصـــة بنـــت خالـــد آل خليفـــة، مقّدًما لها 
التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة الحصول 
علـــى دبلوم اإلنجاز مـــن اللجنة األولمبية 

الدولية.

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد 
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أحمد مهدي

أكد نائب رئيس نادي الشـــباب عبدهللا 
الموالنـــي أن النـــادي لـــم يحســـم هوية 
األجهـــزة الفنيـــة لمختلف فـــرق النادي 
)كـــرة القدم والكـــرة الطائرة وكرة اليد( 
للموسم المقبل 2019 -  2020 وأنه من 
المتوقع أن يتم تعيينهم خالل اجتماع 

مجلس إدارة االتحاد القادم.
وأوضح بأن االختيارات ستكون مبنية 

والنتائـــج  الفنيـــة  التقاريـــر  علـــى 
اإلدارة  لمجلـــس  المرفوعـــة 

مـــن قبـــل األجهـــزة اإلدارية، 
كمـــا أنهـــا ســـتكون مرهونة 
بمســـتجدات الوضع المالي 
والميزانيـــة المتاحة للنادي 

المقبل،  الموســـم  خالل 

الفتا النظر إلى أن مدرب الفريق األول 
لكرة القدم حســـين علي بيليه ومدرب 
الفريـــق األول لكـــرة اليـــد عبدالرحمـــن 
محمـــد ســـيواصالن العمل فيمـــا تبقى 

من هذا الموسم 2019 -  2020.
وعلى صعيد متصـــل، أكد الموالني أن 
نـــادي الشـــباب أنهـــى جميـــع التزاماته 
الماليـــة لغايـــة شـــهر مـــارس 2020 وال 
يوجـــد عليـــه أي ديـــن ســـواء لالعبيـــن 
أو المدربيـــن أو أي مـــورد خدمة، 
المجلـــس  أن  إلـــى  مشـــيرا 
الحالـــي الذي تـــم انتخابه 
 2019 مايـــو  شـــهر  فـــي 
تســـلم تركـــة ثقيلـــة مـــن 
ســـدادها  تـــم  الديـــون 
التـــي  المبـــادرة  عبـــر 
الشيخ  أطلقها سمو 

بـــن حمـــد آل خليفـــة ونفذتهـــا  ناصـــر 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة بدفع 
العبيـــن  مـــن  الرياضييـــن  مســـتحقات 
ومدربين وإدارييـــن، وقام النادي فيما 
األخـــرى  الديـــون  بســـداد جميـــع  بعـــد 

المتنوعة.

عبدالله الموالني

الموالني: تعيين األجهزة الفنية الجديدة باالجتماع القادم

نــادي الشبـــاب يصفـــر ديـــونـــه

سبورت

حسن علي

سمو الشيخ خالد بن حمد

سموه ينوه بجهود 
االتحادات ويطالب بمواصلة 

اإلنجازات الستكمال 
مسيرة “العصر الذهبي”

“البـــالد  لــــ  موثـــوق  مصـــدر  أشـــار 
ســـبورت” إلـــى أن العـــب كـــرة اليـــد 
العمـــالق جعفر عباس تلقـــى عرًضا 
شـــفوًيا من ِقبل نادي باربار للموسم 

الرياضي الجديد.
وقـــال المصدر: إن نادي باربار أبدى 
رغبته لعودة الالعب مجدًدا لتمثيل 
صفـــوف “البنفســـج” في منافســـات 
الموســـم المقبـــل، وأن عـــرض نادي 
الـــذي  األول  هـــو  يعتبـــر  ال  باربـــار 
تحصل عليه، كون ناديه الحالي هو 
اآلخر قد تحدث معه لتجديد العقد 

لموسم إضافي.
وبيـــن المصدر أن الالعـــب لم يتخذ 
مســـتقبله  حـــول  النهائـــي  قـــراره 

غمـــوض  بســـبب  المقبـــل؛  للموســـم 
الموســـم الجاري وتوقف األنشـــطة 

بسبب وباء كورونا.
ويعتبر العمالق عباس ســـبًبا رئيسا 

فـــي المســـتويات والنتائـــج الالفتة 
التـــي حققها باربار وصعـــود الفريق 
لمنصـــات التتويـــج بإحـــراز بطولـــة 

الدوري في الموسمين الماضيين.

الالعب جعفر عباس

الحالــي ناديــه  مــن  تجديــد  عــرض  علــى  حصــل 

العمــالق عبـاس مطلــوب فـي بــاربــار

علي مجيد
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الفنانة شيماء مراد: لوحاتي قطعة مني ومرسمي ملجئي
شــيماء مراد أســتاذة في التربية الفنية، حاصلة على شــهادة بكالوريوس 
فــي التربيــة الفنيــة، وتعمــل معلمــة منــذ العــام 2008. شــاركت شــيماء في 
العديــد مــن المعــارض، منهــا معــرض الفــن المعاصــر ومعــرض انعكاســات. 
تعشــق الفــن علــى الرغــم من انشــغالها بالتدريــس. لها نمط خاص بالرســم، 

وعن ذلك تحدثت معنا في هذا اللقاء:

متى بدأ شغف  «
الرسم؟ 

ــفــن كـــان يــســري في  - ال
كهواية  الصغر  منذ  عــروقــي 
بــســيــطــة أمــــأ فــيــهــا فـــراغـــي، 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه كــانــت مـــادة 
بأن  أحلم  وكنت  شغفي،  الرياضيات 
أكون معلمة رياضيات لعشقي للمادة، 
التخصص،  هــذا  بالجامعة  ودرســـت 
تخصيص  يتم  أن  ــدار  األقــ وشـــاءت 
ــد بـــالـــجـــامـــعـــة وهـــو  ــديــ بـــرنـــامـــج جــ
وبالطبع  إلــيــه.  فنقلت  تربوية  فنون 
تشجيع صديقاتي لي بالمشاركة في 
وزارة  تقيمها  التي  الفنية  المعارض 
عــلــى مستوى  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
لالستمرار  دافــع  له  كان  منتسبيها 
في إنتاج اللوحات الفنية وتطوير 

ذاتي الفنية باستمرار.
ما الذي يميز أعمالك؟ «

التي  الخاص  الفني  أسلوبي   -

تــمــيــزت بـــه فـــي انــطــالقــتــي الــفــنــيــة، 
نمطا  الـــبـــدايـــة  ــي  فـ اســتــخــدمــت  إذ 
التي  الفسفورية  ــوان  األل وهــو  خاصا 
آوت”،  “البالك  بإضاءة  ألوانها  تتغير 
ــألـــوان بــراقــة  ــلــوحــة بـ بــحــيــث تـــرى ال
اإلضــاءة  تنير  وحين  طبيعتها،  على 
وأيضا  ألوانها،  تتغير  عليها  الخاصة 
تنير بعض األشكال فيها،  العتمة  في 
ــفــكــرة أنــهــا لــوحــة واحــــدة تتغير  وال
3 مــــرات بــحــســب اإلضــــــاءة وكــأنــك 

اقتنيت ٣ لوحات في لوحة واحدة!
هل تأثرت شخصيتك بهذه الهواية؟ «

ــفــن يــعــتــبــر عــالجــا لــلــنــفــس، فبال  - ال
لأفضل،  بها  شخصيتي  تأثرت  شك 
ــحــت أكــثــر صــبــرا وأكـــثـــر حبا  وأصــب

للحياة ولتأمالت جمال الطبيعة.
ماذا تعني لك اللوحة عندما تنتهين  «

من رسمها؟

- تــعــنــي مــجــمــوعــة مـــن أحــاســيــســي 
ــواء كــانــت أحــاســيــس حــب وفــرح  سـ

أو جرح وآالم، وذلك يعتمد على 
الموضوع الذي أقدمه، المهم أنها 

تعتبر قطعة مني وعما أشعر به. 
ما عالقتك بالمرسم؟ وكم من  «

الوقت تقضين فيه؟

أقضي  الـــذي  ملجئي  هــو  مــرســمــي   -
معين  وقــت  ال  أوقــاتــي،  معظم  فيه 
به  أي وقــت أشعر  الفن،  لي ألمــارس 
بنقص فــي طــاقــتــي وأحــتــاج لــوقــود 
ــجــأ إلـــى مــرســمــي وانــطــلــق  نــفــســي أل

بريشتي. 
ما أقرب لوحة إلى قلبك؟ «

بالقلب،  خاصة  ميزة  لها  لوحة  كل   -
وال أستطيع اختيار األقرب، لكن ربما 
الحيز  أخــذت  النفس”  “صـــراع  لوحة 
باقي  عــن  المختلفة  لفكرتها  األكــبــر 
ــوحــة “الـــدوامـــة” فكرة  ــلــوحــات، ول ال
إنتاجها  وطــريــقــة  مختلفة  طــرحــهــا 

أخذت مني وقتا كثيرا.
لقاء طالب اإلعالم محمد حميدان 
جامعة البحرين

عليك اتباع األسلوب التقليدي النمطي في إدارة عملك.

تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الزمالء.

أخذ الحيطة والحذر واجب عليك في األيام المقبلة.

ال تزال هائما على وجهك، فأنت ال تدري ماذا تفعل.

قد تتعرض لكالم جارح من مسؤولك في العمل.

عليك أن تدرك أن التكنولوجيا جعلت الحياة تسير بشكل سريع.

الفيروس القاتل مازال يحصد في األرواح حافظ على صحتك.

ال تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك.

ال تعّدل شيًئا في عقد دون معرفة الطرف اآلخر.

تعيش مع الشريك أوقاًتا ممتعة لم تعرف من ذي قبل.

عليك أن تستمتع بعملك حّتى لو لم تختره.

ال تكن قاسًيا مع والديك وتفّهم أّن جيلهم يختلف عن جيلك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

انضم الفنان محمد شاهين، إلى أسرة فيلم “30 مارس”، 
من بطولة النجوم خالد الصاوى ودينا الشربينى وأحمد 
الفيشــاوى، المقرر طرحه في دور العرض الســينمائي 
الفترة المقبلة. ويعد شاهين أحدث المنضمين للعمل، 

الذي كتبه حميد المدنى، ويخرجه أحمد خالد موسى. 
وفي ســياق متصل، يعاين فريــق العمل بقيــادة أحمد خالد 

موســى أماكن التصوير حالًيا، من أجل البدء فــي تصويره في الفترة المقبلة، 
حتى يمكن للممثلين االنتهاء من التصوير النشغالهم بأعمال أخرى.

أعلنت المخرجة المصرية عبير ابنة الفنان الراحل فريد شوقي 
إصابتهــا بفيروس “كوفيد 19”؛ بســبب مصافحتها شــخصا 
مصابــا بالمــرض. وقالــت: ذهبــت لموعد عمــل الخميس 
الماضــي وصافحــت أحــد األشــخاص المصابيــن، إذ بــادر 

بالمصافحة وأصبــت بالحرج منه، كما خجلت من اســتعمال 
المعقم بعد السالم عليه مباشرة، وهو ما أدى إلصابتي بالعدوى”.

وأكدت عبير خطأها حين شعرت بالحرج في ذلك الموقف، وكان من األحرى والضروري 
أن تتخذ موقفا وقائيا لنفسها، وفق تصريحها.

أعلنــت الفنانة أنغام عــن عمل جديــد يجمعها برئيس 
الهيئة العامة للترفيه بالســعودية المستشار تركي آل 

الشيخ. وأكدت أن العمل سوف يكون مختلفا.
وغردت أنغام عبر حســابها على “تويتــر”، قائلة “عمل 

جديــد ومختلــف يجمعنــي بالشــاعر تركــي آل الشــيخ 
المختلف دائما، ســعيدة بالتعاون الثاني معك ومش األخير 

بإذن الله”. وفي سياق آخر، حرصت أنغام على توجيه التهنئة للشرنوبي على 
عقد قرانه على رندا رياض، ونشرت أنغام صورة للشرنوبي مع عروسته.

تعاون جديدمصابة بـ “كورونا”فيلم شاهين

خليفة العريفي.. من ورثة السائرين على دروب عمالقة المسرح
المســرحية ال تأخذ حجمها الحقيقي وال تكتمل لها عناصر المســرحة إال إذا اتصلت بالجمهور، وعرضت على الخشــبة، بمعنى.. البد أن يكون هناك 
أخذ وعطاء والمسرح الذي يقدمه لنا الفنان والمخرج القدير خليفة العريفي هو مسرح األخذ والعطاء بين الممثل والجمهور، فالعريفي تنطبق 

عليه مقولة “إن في داخل كل فنان صراخ صامت هو مادة فنه”. 

يخرجها  ــتــي  ال الــمــســرحــيــة  األعـــمـــال 
الــعــريــفــي تــكــون مــثــل الـــتـــأويـــل في 
المشاهد  يدفع  أن  يريد  فهو  اللوحة، 
إلـــى تــحــلــيــل نــفــســه واكــتــشــافــهــا من 
خالل مشاهدة الممثل، الذي يعبر عن 
ما  لكن  الباطنية،  الداخلية  دوافــعــه 
ممثال  نــرى  اننا  الحقيقة  في  يحصل 
أن  إال  الــداخــلــيــة،  دوافـــعـــه  عــن  يعبر 
أو  بالمطلق  حقيقي  غير  التعبير  هذا 
ذلك  بالمطلق،  صـــادق  غير  بــاألحــرى 
أن هـــذه الـــدوافـــع غــيــر حـــرة إطــالقــا، 
ينفلت  ال  فالممثل  منضبطة،  إنها  بل 
انتظاما وسيطرة  بالمرة، بل إن هناك 
مخرج  العريفي  خليفة  النفس.  على 

ذكي جدا وثائر على النظرة التقليدية 
في اإلخراج؛ ألن تكنيك الممثل عنده 
ومخيالته  الــمــتــفــرج  عــواطــف  يــثــيــر 
بقوة غريبة، حتى أن المتفرج يحس 
ــه مــتــضــايــق جــســديــا لــدى  ــ بــنــفــســه أن
ــد شعر  ــك الـــعـــرض، وقـ مــشــاهــدتــه ذلـ
“الملك  مسرحية  رأوا  ممن  الكثيرون 
هــو الــمــلــك” تــألــيــف، سعد هللا ونــوس 
وإخراج  خليفة العريفي وعرضت في 
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وكحاضر للعرض حينها.   
ــوال تــجــربــتــه  ــ ــعــريــفــي وطــ خــلــيــفــة ال
للمثل،  جبارا  تكنیكا  خلق  المسرحية، 
ســوف  التكنيك  هـــذا  أن  فــكــره  وفـــي 

التكنيك  هــذا  أن  إال  جمالية،  يخلق 
الــــرائــــع الـــضـــخـــم والـــــخـــــارق يــجــعــل 
المشاهد يكتفي بالتفرج على التكنيك 
فنحن  وهكذا  به.  ويعجب  ذاتــه  بحد 
مع خليفة العريفي لم نخرج عمليا عن 
دائرة اإلبداع ومبدأ الفن للفن، فهو قد 
ذاته،  بحد  التكنيك كهدف  مبدأ  خلق 
خليفة”  اســتــاذي  “وليعذرني  أنــه  كما 
الذين  الــروس  المخرجين  كبار  يشبه 
حفلوا جميعهم بأدب مكسيم جوركي 
وبا  توفستونوكوف،  وهــم  خصوصا، 
بوتشكين، وليفانونف، فهؤالء الثالثة 
الــكــبــار يــشــتــركــون فــي مــيــزات فنية 
الكامل في  مهمة، كتوخيهم الوضوح 

رسم الشخصيات ونأيهم عن الضعف، 
وتحررهم من التزام المتبع والمألوف 
في اإلخراج المسرحي والتعبير. إنهم 
ينفردون بميزاتهم الخاصة وأسلوبهم 
الـــفـــنـــي، وزاويـــتـــهـــم الـــتـــي يــنــظــرون 
خليفة  وأشخاصها.  القصة  إلــى  منها 
الــعــريــفــي.. مــن ورثـــة الــســائــريــن على 

دروب عمالقة المسرح.

1 يوليو

 251
ــوع مــعــركــة أبــريــتــاس بين   وقـ
ــتــهــت  ــان والــــقــــوط وان ــ ــرومـ ــ الـ
من  كــل  ومقتل  الـــروم  بهزيمة 
ــن الــرومــانــيــيــن  ــوريـ ــراطـ ــبـ اإلمـ
ــوس وهـــيـــريـــنـــيـــوس  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ديـ

اتروسكوس في المعركة.

 1097

وقوع موقعة ضوريليوم بين الصليبيين بقيادة بوهيموند األول والسالجقة.

1674

 إسبانيا وفرنسا وهولندا يوقعون تحالفا ثالثيا ضد بريطانيا.

1782

 قراصنة أميركيون يهاجمون مدينة ونينبورغ.

1847

 افتتاح محطة سكة حديد وارك وورث في إنجلترا.

 1923

 البرلمان الكندي يوقف مؤقًتا الهجرة الصينية إلى بالده.

أسامة الماجد

أعلنت 
“نتفليكس” عن 

إنتاجها جزءا 
ثانيا من فيلم 

األنيميشن 
الناجح 

 ،”Chicken Run“
بعد 20 عاما على 
طرح الجزء األول.

وحقق الجزء األول 
من “هروب الدجاج” 
نجاحا غير مسبوق 

عند طرحه بالعام 
2000، إذ أصبح الفيلم 

األعلى إيرادات في تاريخ 
أفالم األنيميشن.

»  ،”Carlito’s Way“ أعلنت منصة “نتفليكس“ عن عرض فيلم
عبر منصتها يوم 1 يوليو، وهو من بطولة الممثل ال 

باتشينو وشون بن، وبينيلوب آن ميللر.

فيلم “Carlito’s Way”، من إخراج براين دي بالما،  «
 ،David Koepp وإنتاج العام 1993، وكتب السيناريو

وهو مقتبس من رواية إلدوين توريس.

ويحكي الفيلم عن “كارليتو” الذي يتم اإلفراج  «
عنه من السجن، ويحاول بعدها البعد عن 

المخدرات والعنف على الرغم من ضغط 
المحيطين به.

“Carlito’s Way” كلفة إنتاجه  «
30 مليون 

دوالر 
بحسب 

موقع 
 ،”IMDB“

وحقق أرباحا بنحو 63 مليون دوالر بعد عرضه، 
ونال ترشيحين لجوائز جولدن جلوب في فئات 

أفضل ممثل مساعد، وأفضل ممثل دور 
مساعد.

ويعتبر تعاون آل باتشينو مع المخرج براين  «
دي بالما في “Carlito’s Way” بالعام 1993، 

الثاني بينهما بعد فيلمها “الوجه ذو الندبة” 
الذي حقق نجاحا كبيرا العام 1983.

“نتفليكس” ستعرض فيلم ال 
”Carlito’s Way“ باتشينو
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أعلنـــت مجموعـــة غرناطـــة العقاريـــة عـــن 
طرح المرحلة الرابعة من مشـــروع فريدة 
بأسعار تبدأ من 85,500 دينار. وقال مدير 
التســـويق والعالقات العامـــة أحمد حبيب 
إن غرناطة بدأت تســـويق المشروع ضمن 
المشـــاريع التـــي قمنـــا بطرحها خـــالل هذا 
العام. وأضاف حبيب “أن المشـــروع يعتبر 
من المشـــاريع التي تســـتهدف طبقة ذوي 
الدخـــل المحـــدود، باإلضافـــة إلـــى تطابق 
مواصفـــات وأســـعار الفلل مع اشـــتراطات 
مزايـــا الســـكن االجتماعي فقـــد قمنا أيًضا 
بعمـــل عـــدة اتفاقات مـــع عدد مـــن البنوك 
للتمويـــل بنســـب فائـــدة تنافســـية وتعـــدد 
خيـــارات التمويـــل خصوًصـــا وأن أســـعار 
الدخـــل  لـــذوي  الفرصـــة  ســـتتيح  الفلـــل 
العمـــر”.  منـــزل  امتـــالك  فـــي  المحـــدود 
وعـــن مواصفـــات المشـــروع قـــال حبيـــب 

إن المشـــروع يتميـــز بتصميـــم الفلـــل بمـــا 
يتناســـب مـــع األذواق العصرية مـــع متانة 
البناء ودقة التشـــطيبات وبمساحات بناء 
تصـــل إلى 300 متـــر، حيث تتكـــون الفلل 
مـــن 4 إلـــى 6 غـــرف نـــوم وصالـــة واســـعة 
مـــع  لســـيارتين  وموقـــف  حمامـــات   4 و 

إمكانيـــة البنـــاء العمودي مســـتقبال. ويقع 
المشـــروع فـــي منطقـــة هادئـــة وبالقـــرب 
مـــن جميـــع الخدمات. واختتـــم حبيب أن 
غرناطة طرحت منذ بداية العام عدًدا من 
المشـــاريع اإلســـكانية والمخططات وتمت 

عملية التســـويق بنجـــاح باإلضافة لوجود 
مشـــاريع قيـــد اإلنشـــاء فـــي عـــدة مناطق 
منهـــا باربـــار ودرة المحـــرق ومدينـــة حمد 
دوار 13 والهملة وسترة ودمستان ويمكن 
للمشتري أن يقوم بعملية الحجز من اآلن.

الـــمـــحـــدود ــل  ــ ــدخ ــ ال ذوي  تــســتــهــدف  ــة  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ الــمــجــمــوعــة 
“غرناطـــة” تطـــرح فلل “فريـــدة” بـ 85 ألف دينــار

“البحرين والكويت” يقدم أجهزة إلصدار بطاقات الخصم
أعلن بنك البحرين والكويت، عن إطالق 
أجهزة إلصدار بطاقات الخصم في عدد 
مـــن فـــروع البنـــك. وتعـــد هـــذه األجهزة 
أحـــدث قنـــوات الخدمـــات اإللكترونيـــة 
الخدمـــة  لتعزيـــز  البنـــك  التـــي يوفرهـــا 
الذاتية. ســـتوفر هـــذه األجهزة الجديدة 
لزبائـــن خدمـــات األفـــراد حريـــة إصـــدار 
الخاصـــة  الخصـــم  بطاقـــات  واســـتالم 
 EMV بهـــم المفعلـــة والمجهزة بشـــريحة
 ”Contactless“التالمـــس عـــدم  وتقنية 
في الوقت الذي يناسبهم. وبذلك، يمكن 
لزبائـــن بنك البحريـــن والكويت الخروج 
مـــن الفـــرع مع بطاقـــة الخصـــم الخاصة 
بهم فور قيامهم بفتح الحســـاب أو بناًء 

على طلبهم. 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
بنـــك البحريـــن والكويـــت، عبدالرحمـــن 
علي ســـيف “في ظل جهودنا المســـتمرة 

لتزويـــد زبائننا بتجربـــة مصرفية معززة 
ومريحـــة، يســـرني أن أعلن عـــن إطالق 
خدمـــة ذاتية جديدة تجمع بين ســـهولة 
االســـتخدام و الدقـــة والمســـتوى العالي 
مـــن األمان. كما ســـتقدم أجهـــزة إصدار 
بطاقـــات الخصـــم، المتوفـــرة فـــي عـــدد 
مـــن الفروع والمجمعـــات المالية لزبائننا 
خدمـــة إصـــدار بطاقة الخصـــم الخاصة 

بهم بشكل فوري وبأقل وقت انتظار”.
وقال المدير العـــام للخدمات المصرفية 
لألفـــراد بالبنـــك، عادل ســـالم “من خالل 
هذه األجهزة الجديدة واآلمنة، سيتمكن 
زبائـــن الخدمات المصرفيـــة لألفراد من 
إصـــدار بطاقـــات الخصـــم الخاصـــة بهم 
الجديـــدة و الجاهـــزة لالســـتخدام. كمـــا 
يمكنهم كذلك استبدال بطاقات الخصم 
الحاليـــة باإلضافة إلى تجديد البطاقات 
المنتهية الصالحية بســـهولة ويسر، مما 

يتيـــح للزبائن إتمام معامالتهم بســـرعة 
وراحـــة تامـــة. عـــالوة علـــى ذلـــك، فإنه 
األجهـــزة  إلـــى  الزبائـــن  توجيـــه  ســـيتم 
المخصصة، فور قيامهم بفتح الحســـاب 
إلصـــدار بطاقـــة الخصـــم الخاصـــة بهم، 
والتـــي ســـيتم طباعتهـــا وتفعيلهـــا على 

الفور”. 
يذكر أن استبدال بطاقة الخصم ببطاقة 
تعمـــل بتقنية contactless مجانية في 
حالة فقدان / تلـــف البطاقة أو حتى إذا 
كان الزبـــون يريـــد االســـتفادة مـــن هذه 

التقنيـــة الجديـــدة. وتطبق الرســـوم في 
حـــال اســـتبدال الزبـــون بطاقتـــه التـــي 

تعمل بتقنية contactless مسبقًا.
أجهزة إصدار بطاقـــات الخصم متوفرة 
حاليـــا بعدد من المجمعـــات المالية لبنك 
البحرين و الكويت، تحديدا في المجمع 

المالـــي  المجمـــع  العدليـــة،  فـــي  المالـــي 
فـــي البديـــع، المجمـــع المالي في شـــارع 
المعـــارض، المجمـــع المالـــي فـــي الرفاع 
و المجمـــع المالـــي في المحـــرق. كما أنها 
متوفرة أيضا في فرع البنك الجديد في 
مجمـــع األتريوم و فرع الســـيتي ســـنتر، 

باالضافـــة الـــى المزيـــد من فـــروع البنك 
في المستقبل القريب.

الخصـــم  بطاقـــة  إصـــدار  أجهـــزة  إن 
تمثـــل األحـــدث من ضمـــن مجموعة من 
الخدمـــات المصرفيـــة اإللكترونية التي 
حـــرص بنـــك البحريـــن و الكويـــت علـــى 
تقديمهـــا مؤخـــرا التـــي تهـــدف لتمكيـــن 
الزبون من االســـتمتاع بأحدث التقنيات 
المبتكـــرة إلنجـــاز معامالتـــه المصرفيـــة 
بســـرعة تامة و أمان، مثل أجهزة إصدار 
 Ask وخدمـــة  المصرفيـــة  المســـتندات 
لتحويـــل  اإللكترونيـــة  والخدمـــة   BBK
 .MaxWallet تطبيـــق  عبـــر  األمـــوال 
وذلـــك انطالقـــا من إيمان بنـــك البحرين 
مواكبـــة  خدمـــات  بتوفيـــر  والكويـــت 
للتطـــورات التكنولوجيـــة من أجل تلبية 
جميـــع احتياجـــات الزبائـــن وتناســـبا مع 

أساليب حياتهم المزدحمة.

عبدالرحمن سيف عادل سالم

في عدد من 
فروعه لتعزيز 

الخدمة الذاتية

أعلنـــت شـــركة الزياني للســـيارات، الوكيل الحصري لســـيارات ميتسوبيشـــي 
فوسو في البحرين، أعلنت مؤخًرا عن قيامها بتسليم مجموعة من شاحنات 
ميتسوبيشـــي فوســـو الثقيلة لمجموعـــة الفاتح، إحدى الشـــركات الرائدة في 
مجـــال النقليـــات الثقيلـــة والتخليص الجمركي واللوجســـتيات فـــي البحرين 

والخليج العربي. 
 وبهذه المناســـبة، تم إقامة إحتفالية خاصة في مقر شركة الزياني للسيارات 
بمنطقة المعامير لتســـليم الشـــاحنات، وذلك وسط حضور محمد زكي، المدير 
العام لشـــركة الزياني، وجاسم محمد الموســـوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 

الفاتح، وعدد من كبار المسؤولين في الشركتين.
يأتي تسليم الشاحنات ضمن سلسلة من االتفاقيات الموقعة سابًقا بين شركة 
الزياني للســـيارات ومجموعة الفاتح لتســـليم شـــاحنات ميتسوبيشي فوسو، 
وذلـــك بهـــدف تعزيـــز أســـطول المجموعة مـــن الشـــاحنات الثقيلة وتحســـين 

عمليات النقل الثقيل للحاويات المستوردة والمصدرة من وإلى البحرين.

“الزياني” تسلم شاحنات 
“ميتسوبيشي فوسو” لـ“الفاتح”

عقـــد رئيـــس جامعـــة الخليج العربـــي خالد العوهلـــي، اجتماًعا افتراضًيـــا مع أعضاء 
مجلـــس طلبة كلية الطب والعلوم الطبية بحضور عميد شـــؤون الطلبة عبد الرحمن 
يوســـف لمناقشـــة جملـــة مـــن الموضوعـــات والمقترحـــات، إذ هـــدف االجتمـــاع إلـــى 
التواصل مع الطلبة وبحث احتياجاتهم وتطلعاتهم المســـتقبلية التي من شـــأنها أن 
ترتقـــي بالمســـيرة التعليميـــة وتهيئ البيئـــة التربوية المثلى للطلبـــة. وحث العوهلي 
أعضـــاء مجلـــس الطلبة في االجتماع الذي عقد عن بعـــد على بذل مزيد من الجهود 
إليصـــال صـــوت الطلبة إلدارة الجامعـــة، وتقديم البرامج الســـاعية لتطوير المهارات 
الشـــخصية، والقـــدرات العلميـــة، متمنيـــًا لهم التوفيق والســـداد في مهامهـــم، مؤكًدا 
ضـــرورة االهتمـــام بخدمة الطلبة والســـعي في حاجاتهم للرقـــي بالخدمات المقدمة 
لهم في شتى الجوانب، وااللتزام بالمسؤولية واألمانة التي أوكلت لهم من زمالئهم 

في كلية الطب.

“العوهلي” يناقش مع  “طلبة الطب” المسيرة التعليمية

نــقــديــة بـــجـــوائـــز  الـــفـــوز   Visa ــي  ــل ــام ــح ل ــة  ــرصـ فـ

ــة ــ ــي ــ ــم ــ ــرق ــ ــاة األفـــــــــــــــراد ال ــ ــ ــي ــ ــ ــز وتـــــطـــــويـــــر ح ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ

“كريدي مكس” و ”طلبات” تطلقان الدفع الرقمي

ـــا “زيــــــن” تطلـــق خدمات “5G” تجاريًّ

أطلقـــت شـــركة كريـــدي مكـــس أحدث 
حمالتهـــا الترويجية مع شـــركة طلبات 
ســـتقدم  التـــي   ،Visa مـــع  وبالتعـــاون 
 Visa لحاملـــي بطاقـــات كريـــدي مكس
فرصـــة الفـــوز بجوائـــز نقديـــة يومية. 
كريـــدي  بطاقـــات  حاملـــو  وســـيتمكن 
الســـحب  فـــي  الدخـــول   Visa مكـــس 
بطاقاتهـــم  اســـتخدموا  كلمـــا  اليومـــي 
للدفع من خالل طلبات. وســـيحصل 6 
فائزيـــن محظوظين يوميا على بطاقة 
فيزا مســـبقة الدفـــع بقيمـــة 100 دينار 
أو في حســـابهم الخـــاص على طلبات. 
وستستمر الحملة من 21 يونيو 2020 
حتـــى 20 يوليـــو 2020. وقال الرئيس 
التنفيذي لشـــركة كريـــدي مكس أحمد 
عبدالرحمن ســـيادي “في إطار التزامنا 
الخدمـــات  مســـتوى  أرقـــى  لتقديـــم 
توفيـــر  باســـتمرار  نهـــدف  لعمالئنـــا، 
الحمـــالت وحلـــول الدفـــع الذكية التي 
تشـــجع عمالءنـــا علـــى الدفـــع الرقمـــي 
فضال على الدفع النقدي. كما نحن على 
ثقة أنه من خالل هذه الشـــراكة سوف 

نســـتمر في تلبيـــة احتياجـــات عمالئنا 
من خالل توفير حلول بســـيطة وآمنة 

للدفع مع تلقي الحوافز والمكافآت”.
وقـــال المدير التنفيذي لشـــركة طلبات 
البحرين هشام الساعاتي “ألننا نحرص 
علـــى معايير الصحـــة والســـالمة التي 
طلبـــات،  فـــي  أولوياتنـــا  أولـــى  تمثـــل 
ونفخـــر بشـــراكتنا مع كريـــدي مكس و

Visa خـــالل أزمـــة فيـــروس “كوفيـــد - 
19”، نشـــجع الجميـــع علـــى اســـتخدام 

وتفـــادي  اإللكترونـــي  الدفـــع  طـــرق 
اســـتخدام النقد. ســـواء أكنت تشتري 
وجبة، أم تسوق البقالة، أم باقات الورد 
أم إلكترونيـــات وأكثر من خالل منصة 
طلبـــات. بادر باســـتخدام طـــرق الدفع 
صحتـــك  علـــى  للحفـــاظ  اإللكترونـــي 
 Visa وســـالمتك”.  وقالـــت مدير عـــام
البحريـــن ملك الصفار “يســـرنا التعاون 
مع شركة كريدي مكس وشركة طلبات 
إلطـــالق حملتنـــا اإللكترونيـــة المميزة 

التـــي تهدف إلـــى تعزيز تجربـــة الدفع 
لحاملـــي بطاقات Visa. وفي ظل هذه 
الظـــروف، نريد أن نؤكد دعمنا لحاملي 
بطاقاتنـــا وتقديم الحوافـــز والحمالت 
المبتكرة مع ارتفاع الدفع اإللكتروني”. 
وســـيجرى الســـحب بشـــكل اســـبوعي 
الفائزيـــن  عـــن  اإلعـــالن  وســـيتم 
المحظوظيـــن عبـــر وســـائل التواصـــل 
اإلجتماعـــي فـــي الحســـابات التالية @

.talabatbh@ و credimax.b.s.c

شـــبكة  البحريـــن،  زيـــن  اتخـــذت 
االتصاالت الرائدة في المملكة، خطوة 
أحـــدث  اعتمـــاد  تحفيـــز  فـــي  أخـــرى 
التقنيات والحلول الرقمية المستقبلية 
لعمالئها من خالل إطالق شبكة الجيل 
ـــا فـــي البحرين.  الخامـــس )5G( تجاريًّ
 )5G( ســـتقوم شـــبكة الجيل الخامـــس
بتزويد العمالء بتجربة خدمة مبتكرة 
وعاليـــة الســـرعة، والتي تطلـــق العنان 
مثـــل  التكنولوجيـــا  قـــدرات  ألحـــدث 
الواقـــع االفتراضـــي و الواقـــع المعـــزز 

وإنترنت األشياء. 
بالتعـــاون  البحريـــن  زيـــن  واختبـــرت   
وقـــٍت  فـــي   – إريكســـون  شـــركة  مـــع 

 )5G( ســـابق - شـــبكة الجيل الخامـــس
الفائقـــة الســـرعة مع عمـــالء مختارين، 
اكتشفوا فيها قدرات الشبكة الجديدة 
 )5G( مـــن خالل جهـــاز زيـــن برودبانـــد

المنزلي السريع. 
تعد شـــبكات الجيل الخامس ما يتطلع 
لـــه العمالء، حيت تلتـــزم زين البحرين 
بتعزيـــز وتطوير حيـــاة األفراد الرقمية 
واكتشـــاف الجديـــد والحصـــول علـــى 
ايـــرادات جديـــدة مـــن خـــالل رقمنـــة 

الصناعات. 
تغطيـــة  بتوســـيع  الشـــركة  وســـتقوم   
شـــبكة الجيـــل الخامـــس )5G( طـــوال 
الســـنة مـــع تواصـــل نمو الشـــبكة حتى 

زيـــن  قامـــت  كمـــا  بعـــده.  ومـــا   2021
البحريـــن بتحديث كامل لشـــبكتها من 
نطـــاق الجيـــل الرابـــع LTE) 4G( لتوفر 

تجربـــة هاتـــف محمول غير مســـبوقة، 
حيـــث يمكـــن للعمـــالء االســـتفادة من 
خدمـــة البرودباند والتغطية الموســـعة 

.)5G(و )4G( والمحدثة لشبكة
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
زيـــن البحريـــن، دنـــكان هـــوارد “تأتـــي 
قـــدرة زيـــن لتقديـــم أحـــدث خدمـــات 
الشـــبكات مـــن الجيل الخامـــس ضمن 
التزامها المســـتمر باالســـتثمار وتطوير 
اســـتراتيجية زين الرقميـــة التي تأتي 
 2030 البحريـــن  اســـتراتيجية  ضمـــن 
لالبتكار. شـــراكتنا مع شركة اريكسون 
جعلت خدمات شـــبكة الجيل الخامس 

(5G( المتقدمة حقيقة لعمالء زين”.

أحمد سياديهشام الساعاتي

دنكان هوارد 

أحمد حبيب

ملك الصفار
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إنجاز طبي يحمل األمل لغير القادرات على اإلنجاب
كشــفت دراســة حديثــة عــن وجــود أمــل جديــد للنســاء غيــر 
القــادرات علــى اإلنجاب، حيث نجح العلماء في إنشــاء رحم 

اصطناعي قابل لالستمرار في األرانب. 
وأثبــت علمــاء مــن الواليــات المتحــدة أن األرحــام المزروعة 
قــادرة على دعــم اإلخصاب، وتطور الجنيــن، والوالدة الحية 

- مع نسل طبيعي.
وإذا ُحقــق اإلنجــاز لدى البشــر، فإن اإلجراء - الذي تزرع فيه 
األنســجة من المتلقي - يمكن أن يزيل خطر الرفض المرتبط 

بعمليات زرع الرحم.
وقال معد الدراســة وأخصائي المسالك البولية، أنتوني أتاال، 
من معهد “ويك فورست” للطب التجديدي: “أظهرت الدراسة 
أن أنسجة الرحم المهندسة قادرة على دعم الحمل الطبيعي، 
وأن نمــو الجنيــن كان طبيعيــا. ومــع مزيــد مــن التطــور، قــد 
يوفر هذا النهج مســارا للحمل لدى النســاء ذوات الرحم غير 
الطبيعــي”. ودرس أتــاال وزمــالؤه أنســجة الرحــم الوظيفيــة 
المهندســة بيولوجيــا والُمصممــة خصيصــا مــن خاليــا الرحم 

الخاصة باألرانب، وزرعوها في هيكل قابل للتحلل.
واســُتخدم هــذا النهج الواســع، الذي بدأه الفريق، لدى البشــر 
الســتعادة الوظيفة لألعضاء األنبوبيــة، مثل اإلحليل وبعض 

األعضاء المجوفة بما في ذلك المثانة والمهبل.

ومــع ذلــك، فــإن الرحــم هــو عضــو أكثر تعقيــدا بشــكل كبير - 
يجب أن يكون قادرا على أداء وظائف دعم الجنين المزروع 
مهندســة  هيــاكل  الباحثــون  وزرع  نمــوه.  تمكيــن  وبالتالــي 
بيولوجيــا لــدى 14 أرنبــا، وأثبتــوا أن األرحــام االصطناعيــة 
كانت قادرة على إنشــاء الهياكل الشــبيهة باألنســجة المحلية 
الالزمــة لدعــم التكاثــر الطبيعــي. وبعــد 6 أشــهر مــن عمليــة 
الــزرع، ُســمح للحيوانات بالتزاوج بشــكل طبيعــي مع الذكور 
الخصبــة. وقــال الباحث والطبيــب البيطري، كــودي ويليامز، 
من معهد ويك فورست: “تشير نتائجنا إلى أن الرحم المصمم 
لألنســجة، اســتجاب للتوتــرات والســالالت الميكانيكية التي 
تحدث أثناء الحمل. ويجري التخطيط لمزيد من الدراســات 

قبل التفكير في التجارب السريرية”.
Nature Bio-  وُنشــرت النتائــج الكاملــة للدراســة فــي مجلــة

.technology

كشــفت دراسة صدرت، أمس الثالثاء، 
الجنوبــي  القطــب  حــرارة  درجــة  أن 
أضعــاف  ثالثــة  مــن  بأكثــر  ارتفعــت 
المعــدل العالمــي خالل العقــود الثالثة 
حــرارة  درجــة  وارتفعــت  الماضيــة.  
درجــة   1.8 بنحــو  الجنوبــي  القطــب 
مئويــة خــالل األعــوام الـــ30 الماضية، 
أضعــاف  ثالثــة  يعــادل  مــا  وهــو 
للدراســة  وفًقــا  العالمــي،  المتوســط 
فــي  فيكتوريــا  جامعــة  أجرتهــا  التــي 
إن  “ســي  شــبكة  ونشــرتها  نيوزيلنــدا 
كليــم،  كيلــي  البريطانيــة.   وقــال  إن” 
الباحــث الرئيســي، فــي بيــان إن تلــك 
ــا  ــا عامًّ النتائــج تتحــدى إجماًعــا علميًّ
يفيــد بأن القطب الجنوبي في حصانة 
مــن االحترار، وتشــير األبحــاث إلى أن 
الزيــادة فــي متوســط درجــة الحــرارة 
مرتبطــة بتغيــرات الطقــس الطبيعيــة 
وأضــاف  االســتوائية،  المناطــق  فــي 
كليم أن هذا يوضح مدى ارتباط مناخ 
أنتاركتيكا الوثيق بالتنوع االستوائي.

حرارة القطب الجنوبي 
تزداد 3 أضعاف

خــالل أقــل من نصف ســاعة، تمكن فريق متمكن من أفــراد إدارة الدفاع المدني في 
وزارة الداخلية من إنقاذ بقرة غرقت في بالوعة مياه كبيرة أثناء قيام عمال إحدى 
الحظائر بتحميمها، إذ انزلقت رجلها لتســقط في البالوعة من خالل فوهتها الضيقة 

لتغطيها المياه ولم يكن يظهر منها إال جزء من وجهها.
وتعــود التفاصيــل إلــى أن مالك إحدى الحظائر في منطقة الهملة، اســتغاث بجمعية 
البحرين للرفق بالحيوان، طالبا من الجمعية ســرعة مســاعدته في إنقاذ بقرته التي 
سقطت في بالوعة مصممة لجمع المياه أثناء أخذ البقرة لحمامها اليومي الصباحي 
وذلــك بعــد أن انزلقــت رجلهــا، مبينــا أن الميــاه بــدأت تغطــي البقرة ولم يتبق ســوى 

رأسها. 
وعلى الفور، اتصلت الجمعية وعبر الخط المباشر بوزارة الداخلية، إذ انطلق مسرعا  «

فريق مهني مدرب على مثل هذه الحوادث، ليصل في أقل من نصف ساعة ويتمكن 
من إنقاذ البقرة في عمل استمر نحو ساعتين؛ نظرا لضيق الحفرة، وقام بشفط المياه 
بسرعة لإلبقاء على حياة البقرة ومساعدتها على التنفس، ثم رفعها من الحفرة. وقام 

طبيب بيطري بالكشف عليها للتأكد من سالمتها.

الدفاع المدني ينقذ بقرة من الغرق

امرأة تلتقط صورة سيلفي في الساحة الحمراء بوسط العاصمة الروسية، موسكو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كشــف عمــال بنــاء عــن مشــهد مــرّوع 
فــي  طريــق  شــق  فــي  عملهــم  أثنــاء 
بولنــدا، يصــّور مقبــرة كبيــرة تحتــوي 
مــع عمــالت  فــرًدا،   115 رفــات  علــى 

معدنية في أفواههم. 
 واكتشــفت المقبــرة فــي غابــة أزيلت 
وهــو  للبــالد،  ســريع  طريــق  لتشــييد 
جــزء مــن مشــروع طريــق يمتــد مــن 
اليونــان إلــى ليتوانيــا. ويعــود تاريــخ 
الســادس  القــرن  أواخــر  إلــى  الدفــن 
عشــر، وينتمــي 70 % علــى األقل من 
الهيــاكل العظمية إلــى األطفال. وتعد 
العمالت المعدنية جزًءا من معتقدات 
ما قبل المســيحية، حيث ُوضعت في 
فم الموتى الستخدامها كدفعة لجلب 
الــروح عبــر النهــر، الــذي قســم عالــم 
القطــع  واألمــوات. وتســمح  األحيــاء 
النقديــة لعلمــاء اآلثــار بتقديــر الوقت 
الحقيقــي لموعــد دفــن الجثث، حيث 
تم العثور عليها خالل أحكام مختلفة 

في بولندا.

أفواه محشّوة بقطع نقدية 
في مقبرة بولندية ضائعة

الغنائــي  ســتونز”  “رولينــغ  فريــق  هــدد 
الرئيــس األميركي دونالــد ترامب بإقامة 
الســتخدامه  ضــده؛  قضائيــة  دعــوى 
أغنياتهــم فــي مســيراته االنتخابية رغم 

تعليمات الكف والتوقف.
وقــال أعضــاء “رولينغ ســتونز” فــي بيان 
إن فريقهــم القانونــي يتعــاون مع منظمة 
الحفــاظ علــى الحقــوق الموســيقية “بــي 
مقطوعاتهــم  اســتخدام  لوقــف  آي”؛  إم 

الموسيقية في حملة ترامب للفوز بوالية 
ثانيــة. وأضــاف الفريــق: “)منظمة( بي إم 
آي أعلمت حملة ترامب نيابة عن ستونز 
بأن االســتخدام غير المرخص ألغنياتهم 
سيمثل انتهاكا التفاق الترخيص الخاص 
ترامــب  تجاهــل  وإذا  األغنيــات.  بتلــك 
أمــر الكف والتوقــف وواصل )اســتخدام 
قضائيــة  دعــوى  فســيواجه  األغنيــات(، 
النتهاكــه الحظــر واســتخدام الموســيقى 

دون ترخيــص”. وأغنيــة رولينــغ ســتونز 
التــي تعــود للعــام 1969 “ال يمكنــك دوما 
الحصــول علــى مــا تريــد”، كانــت إحــدى 
األغنيات التي يســتخدمها ترامب بشكل 

متكرر في حمالته.

فرقة موسيقية تهدد بمقاضاة ترامب

المخرجة الفرنسية المصرية شارون حكيم تفوز بجائزة أفضل فيلم قصير 
عن فيلم “ال غراندي نويت” خالل مهرجان كابور السينمائي 34 في كابور، 

نورماندي )أ ف ب(

فــي  يومــا  فكــرت  أن  ســبق  هــل 
هــذا  الخارجــي؟  الفضــاء  رائحــة 
اآلن  يبــدو  ال  المثيــر  الخاطــر 
خياليــا تمامــا، إذ ســيوفر لك عطر 
جديــد تجربــة فريدة بتنســم تلك 
الرائحــة، وأنــت فــي منزلــك علــى 

األرض.
العطــر الذي يأتــي برائحة الفضاء 
يسمى “Eau de Space”، وقد تم 
تطويره بواســطة كيميائي يدعى 
مؤســس  وهــو  بيــرس،  ســتيف 
إنغريدينتــس”،  “أوميغــا  شــركة 
“إنتــاج  علــى  تركــز  شــركة  وهــي 
نكهات ومكونات طبيعية لصناعة 

المواد الغذائية والمشروبات”.

شــبكة  موقــع  نقــل  لمــا  ووفقــا 
“ســي إن إن” فقــد تعاقــدت وكالة 
مــع  “ناســا”  األميركيــة  الفضــاء 
بيــرس إلنتاج تلــك الرائحــة العام 
منــه  األمــر  واســتغرق   ،2008

سنوات لتطويره.
وكشــف مديــر إنتــاج العطــر، مات 
لوصــف  كافــح  أنــه  ريتشــموند، 
رائحة العطر مضيًفا: “يصف رواد 
الفضــاء الرائحــة بأنهــا مزيــج من 
البارود وشــريحة اللحم المحروق 

والتوت والروم”.
كمــا كشــف ريتشــموند أن هــدف 
مجموعته المقبل ســيكون إطالق 

عطر يسمى “رائحة القمر”.

ألول مرة.. عطر “رائحة الفضاء”

مــن  الســيدات  إحــدى  رفعــت 
محافظة إربــد األردنية دعوى 
بــدل أضــرار معنويــة وماديــة 
عــن اإليــذاء، الــذي وقــع علــى 

قطتيها.
“ســرايا”  أنبــاء  لوكالــة  ووفًقــا 

األردينــة، فــإن المدعية قامت بتــرك قطتيها في مكان مخصــص لرعاية الحيوانات، 
وســافرت إلحــدى دول الجــوار، ولكن بعد عودتها من الســفر فوجئت بوضع قطتيها 
ا،  ا ونفسيًّ المتدهور، حيث كانتا ترفضان الطعام، وقامت على الفور بفحصهما صحيًّ
وحصلــت علــى تقرير طبي بذلــك. وقال محامي المدعيــة إن “الدعوى منظورة لدى 
محكمــة صلح إربد، وبشــكل جدي وبحســب أصــول المحاكمات المتبعة كأي إنســان 
متضــرر”. وأوضــح أنــه وافق على الترافــع في القضية، والتي تعــد األولى من نوعها 
فــي األردن، مؤكــًدا عــدم قبــول مثــل هــذه القضايــا فــي أي وقــت مضــى مــن قبــل 

المحامين أو حتى الهيئات القضائية.

ا ألول مرة في األردن.. دعوى قضائية لتضرر قّطتين نفسيًّ الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:16

 11:42 

3:08 

6:35

8:05 
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بدور المالكي

رجال المرور يباشرون 
حادثا مروريا 

ويتخذون اإلجراءات 
القانونية الالزمة، ضمن 

الواجبات المنوطة 
بشرطة البحرين، وذلك 
في الستينات من القرن 

الماضي.


