
باشرت وزارة اإلسكان الحريق  «
الذي حدث في إحدى عمارات 

اإليجار بمدينة المحرق أمس 
بمتابعة من وزير اإلسكان باسم 
الحمر، إذ تأكدت من عدم وجود 

إصابات أو أضرار بشرية، بعد 
إطفاء الدفاع المدني الحريق.

حذر مسؤول في إدارة الجرائم اإللكترونية  «
بوزارة الداخلية، التجار وأصحاب 

المؤسسات البحرينية، من دفع مبالغ 
مالية ألشخاص من أجل استرجاع 

حسابات مؤسساتهم المخترقة، إذ إن 
معظم هذه الحاالت يتم فيها النصب 

واستالم مبالغ دون استرجاعها.

امتدت االحتجاجات العمالية  «
في إقليم األهواز إلى الشوارع 
بعد أسبوعين من التجمعات 

واإلضرابات في البلديات وشركات 
الصلب مصانع قصب السكر. وجاب 

عمال مصانع “هفت تبه” لقصب 
السكر شوارع مدينة السوس.

زار برنامج “فسحة أمل”  «
بتلفزيون البحرين الفنان 

والمخرج المسرحي أحمد جاسم 
في منزله؛ لتسجيل لقاء عن 

تجربته الثرية في عالم صناعة 
الدمى واالقتراب من موهبته 

وتفاصيل حياته.

كشف مدير فريق نادي الشرطة  «
العراقي لكرة القدم عدي 

الربيعي عن التوصل التفاق 
نهائي مع العب منتخبنا الوطني 
األول سيد ضياء سعيد لالحتراف 

في صفوفه الموسم المقبل 
.2020  - 2021

أكد المندوب الدائـــم لمملكة البحرين 
لـــدى األمـــم المتحدة جمـــال الرويعي 
دعـــم مملكـــة البحريـــن التـــام لدولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
في ترشـــيحها للعضوية غيـــر الدائمة 
لمجلـــس األمـــن للفتـــرة مـــن 2022 - 
2023. وأشـــاد المندوب الدائم بالدور 
اإلمـــارات  لدولـــة  والحيـــوي  الكبيـــر 
العربيـــة المتحـــدة فـــي حفـــظ األمـــن 
المنطقـــة  فـــي  الســـام  واســـتدامة 

المتزنـــة  بسياســـتها  ككل،  والعالـــم 
واهتمامها البالغ بدعم برامج التنمية 
فـــي العديـــد من الدول؛ بهـــدف تعزيز 
استقرارها وازدهارها وتقدم شعوبها.
وأشار السفير الرويعي إلى أن مملكة 
البحريـــن، متمثلة فـــي بعثتها الدائمة 
لدى األمـــم المتحدة، لـــن تدخر جهًدا 
اإلمـــارات  دولـــة  ترشـــيح  دعـــم  فـــي 
العربية المتحدة، وستسّخر إمكاناتها 
كافـــة فـــي مســـاندة البعثـــة الدائمـــة 
لدولة اإلمـــارات العربية المتحدة في 

هذا الشأن.
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أعلنـــت مجموعـــة إيرانية ســـرية 
تطلـــق علـــى نفســـها اســـم “نمـــور 
الوطن” مســـؤوليتها عـــن التفجير 
نطنـــز  موقـــع  فـــي  حـــدث  الـــذي 
مدينـــة  مـــن  بالقـــرب  النـــووي، 
إيـــران، صبـــاح  بوســـط  أصفهـــان 

أمس.
وذكر القسم الفارسي إلذاعة “بي. 
بـــي. ســـي” البريطانية، أنـــه تلقى 
قبل ســـاعات من إعـــان أول خبر 
عـــن االنفجـــار في نطنـــز بياًنا عبر 
البريـــد اإللكترونـــي يفيـــد بتنفيذ 
الثانيـــة  الســـاعة  فـــي  “عمليـــات” 
فـــي  الخميـــس  أمـــس  مـــن فجـــر 
منشـــأة نطنـــز وموقـــع نـــووي آخر 
في مدينة كاشـــان، فـــي محافظة 

أصفهان أيًضا.
المجموعـــة،  إن  اإلذاعـــة  وقالـــت 
التـــي أطلقـــت علـــى نفســـها “نمور 

الوطن”، تبنـــت العملية، إذ زعمت 
بـــأن لهـــا عناصـــر يعملـــون داخـــل 
واالســـتخبارات  األمـــن  أجهـــزة 

اإليرانية.
وقالت المجموعـــة في البيان إنها 
اختـــارت “موقـــع كاشـــان النووي” 

و ”المواقـــع الجديـــدة في منشـــأة 
اليورانيـــوم”  لتخصيـــب  نطنـــز 

كأهداف ألولى عملياتها.

مجموعة سرية إيرانية تتبنى تفجير “نطنز” النووي
“نمور الوطن” تعمل داخل أجهزة األمن واالســتخبارات اإليرانية

األضرار التي لحقت بالمبنى

دبي - العربية نت

العامـــة  العاقـــات  مديـــرة  كشـــفت 
واالتصـــاالت فـــي شـــركة مجوهرات 
“اريهانـــت” مريـــم غازي لــــ “الباد” عن 
تدشـــين أول جهاز صراف آلي لشراء 
وفـــق  يعمـــل  إذ  الذهبيـــة،  الســـبائك 
البحريـــن  فـــي  اإلســـامية  الشـــريعة 
والعالم، في متجرها بمدينة الذهب.

وصرحت غازي لـ “الباد” أمس، أثناء 
اإلعان عن تدشـــين الجهاز اآللي في 

متجرها بمدينة الذهب، بأن الشـــركة 
اتجهـــت إلـــى التكنولوجيـــا الحديثة، 
 ،”Gold mine“ ومنهـــا ابتكـــرت جهـــاز
وهو عبارة جهاز صراف آلي أو كشك 
شـــراء  بواســـطته  العميـــل  يســـتطيع 
سبائك الذهب، إذ يمكن شراء سبيكة 
ذهب واحدة من 8 أوزان مختلفة من 

السبائك.

أول صراف آلي لشراء سبائك الذهب
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المرباطي لـ“^”: تحمل البلدية التزامات مالية وتهدد بتعطل بعض الخدمات

انتصف العام وبلدية المحرق بال ميزانية

حّمـــل رئيس مجلس بلـــدي المحرق غازي 
المرباطي، وزارة المالية مســـؤولية تأخير 
تمريـــر ميزانية بلدية المحرق للعام 2020 
حتـــى هذا الوقـــت من العام، ما ســـيترتب 
عليـــه تراكم التزامات ماليـــة على البلدية. 
ولفت إلى أن االلتزامات شملت مناقصات 
السيارات الثقيلة والخفيفة البالغة قيمتها 
نحـــو 24 ألف دينـــار، والتـــي انتهت أواخر 
يونيو الماضي، ومناقصة العمالة الزراعية 
بقيمـــة 30.8 ألـــف دينـــار، التـــي تنتهي 30 
يوليـــو الجـــاري، ومناقصة عمـــال النظافة 
بقيمـــة 9.8 ألف دينار، التي انتهت في 30 

أبريل الماضي.
وأشـــار إلـــى أن تأخـــر هـــذه الميزانيـــة من 
شأنه أن يؤثر على خدمات أكياس القمامة 
واللوحـــات المعدنيـــة، التـــي بلغـــت قيمـــة 
مناقصاتهـــا لمـــدد 4 و3 ســـنوات مـــن هـــذا 

العـــام، 658.6 ألف دينـــار ألكياس القمامة، 
و25.4 ألف دينار للوحات المعدنية.

وذكـــر أن الـــوزارة طلبت في وقت ســـابق 
خفـــض ميزانيـــة جميع الجهـــات الخدمية 
أعقبهـــا  ثـــم   ،%  18 بمعـــدل  والبلديـــات 
طلـــب آخـــر فـــي 2020 بخفـــض الميزانية 
بســـبة 30 %؛ تزامنـــا مع انتشـــار فيروس 

كورونا )كوفيد 19(، وهو أمر مقدر مراعاة 
ألولويـــة الصحـــة العامـــة. ولفـــت إلـــى أن 
جميـــع الجهـــات الخدمية ومنهـــا البلديات 
استجابت لهذا الطلب، إال أن الوزارة على 
الرغم من ذلك مـــا زالت تؤجل تمرير تلك 
الميزانية المخفضة، على الرغم من دخول 

النصف الثاني من العام الجاري.

نسخة مصورة من قائمة مناقصات البلدية

األكاديميون المتحدثون في ندوة اختيار التخصص الجامعي

جانب من عملية الشراء عبر الجهاز

متخصصـــون  أكاديميـــون  أعـــاد 
وعلـــم  الهندســـة  مجـــاالت  فـــي 
النفـــس والتربيـــة تأكيـــد أهميـــة 
تخطيط أولياء األمـــور وأبنائهم 
المتخرجيـــن مـــن الثانوية العامة 
للمســـتقبل بشـــكل صحيـــح، في 
نـــدوة أكاديمية بعنـــوان ”اختيار 
نظمتهـــا  الجامعـــي”،  التخصـــص 
واإلعاميـــة  التعليميـــة  اللجنـــة 

بالجمعية الخيريـــة للباد القديم 
والصالحيـــة،  وعـــذاري  والزنـــج 
األســـتاذ  مـــن  كل  فيهـــا  وشـــارك 
الهندســـة  كليـــة  فـــي  المســـاعد 
فاضـــل  البحريـــن  بجامعـــة 
البصري، واألســـتاذ المســـاعد في 
أكســـيل،  فـــؤاد  المعلميـــن  كليـــة 
النفـــس  علـــم  فـــي  والمحاضـــر 

فاضل العسبول.

أكاديميون ألولياء األمور والخريجين: 
المحرق - طيران الخليجخططـوا للمستقبل “صح”

أعلنت “طيران الخليج” أنها ستستأنف 
إلـــى  المباشـــرة  المجدولـــة  رحاتهـــا 
مـــن  بـــدًءا  ودبـــي  أبوظبـــي  مـــن  كل 
الخامـــس من يوليـــو الجـــاري، مؤكدة 
أنها اســـتأنفت عملياتها إلى 25 % من 

شبكة وجهاتها األصلية.

للتزويـــد  بابكـــو  شـــركة  طرحـــت 
المناقصـــات  مجلـــس  جلســـة  فـــي 
والمزايـــدات أمـــس، مزايدة للحصول 
على ترخيص تثبيـــت ماكينة صراف 
آلـــي فـــي محطـــات الخدمـــة للشـــركة 
لمـــدة 5 ســـنوات، تقـــدم إليهـــا عطـــاء 
وحيد لبنك اإلثمـــار بنحو 126.8 ألف 

دينار، وتم تعليقه.

“طيران الخليج” تستأنف 
25 % من وجهاتها

“بابكو للتزويد”: أجهزة 
صراف آلي بمحطات الوقود
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“الشرطة” العراقي يتفق مع ضياء سعيدلقاء مع محترف صانع الدمىاحتجاجات األهواز تمتد إلى الشوارعتحذير من دفع مبالغ السترجاع الحسابات المخترقةال إصابات بحريق شقة المحرق

 المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تدعم ترشح اإلمارات للعضوية غير الدائمة لمجلس األمن التحالف: سنقطع األيدي التي تستهدف األراضي السعودية

المالكي: 
الصاروخ 

الذي حاول 
استهداف 

الرياض إيراني 
الصنع

الرياض ـ وكاالت

أعلن المتحدث باســـم تحالف دعم الشـــرعية في اليمن العقيد 
الركـــن تركـــي المالكي أنه جـــرى تنفيذ عملية نوعيـــة للرد على 
إطاق ميليشيات الحوثي الموالية إليران لصواريخ وطائرات 

مسّيرة تجاه األراضي السعودية.
وقـــال تركـــي المالكـــي، فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقده أمـــس، إن 
قـــوات التحالف دمرت 8 طائرات من دون طيار، وأســـقطت 4 

صواريخ باليستية، أطلقها الحوثيون تجاه أراضي المملكة.
وأكـــد المالكي أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في محاولة 

)١٢(الستهداف العاصمة السعودية الرياض، إيراني الصنع.

أمل الحامد من المنامة | تصوير: رسول الحجيري

سعيد محمد

سيدعلي المحافظة
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أمل الحامد
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المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، رســـالة شـــكر وتقدير من رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة، على ما تضمنته الكلمة السامية 
مـــن إشـــادة وتقديـــر لســـموه لـــدى تـــرؤس جاللته 

اجتماع المجلس األعلى للدفاع، هذا نصها:
حضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة حفظه هللا ورعاه ملك مملكة البحرين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد..

يشـــرفني أن أرفـــع إلى مقام جاللتكم أســـمى آيات 
التحيـــة والتقديـــر، واســـأل هللا العلـــي القديـــر أن 
يحفظكـــم ويمتعكـــم بموفـــور الصحـــة والســـعادة 
والعمـــر المديـــد، وأن يوفقكم ويســـدد على طريق 
الخيـــر والنماء خطاكم لتحقيـــق المزيد من الرفعة 
والنمـــاء لوطننـــا الغالـــي وشـــعبكم الوفـــي المحب 

لجاللتكم.
ونـــود أن ُنعّبـــر لجاللتكـــم حفظكم هللا عن أســـمى 
معانـــي الشـــكر وعظيـــم التقديـــر واالعتـــزاز علـــى 
مـــا تفضلتم بـــه خالل ترؤســـكم اجتمـــاع المجلس 
األعلـــى للدفـــاع، مـــن كلمة ســـامية جـــاءت زاخرة 
التـــي  الشـــاملة،  الوطنيـــة  والمضاميـــن  بالمعانـــي 
تؤكـــد حكمـــة جاللتكم ورؤاكم الصائبـــة في قيادة 
جهـــود مملكـــة البحرين فـــي ظل ما يشـــهده العالم 

مـــن ظـــروف وتحديـــات نتيجـــة جائحـــة فيروس 
كورونا، مشـــيدين بما عبرتم عنه جاللتكم حفظكم 
هللا مـــن كلمـــات الشـــكر والتقديـــر علـــى مبادراتنـــا 
لتكريم أبنائنا وبناتنا األطباء واالحتفاء بجهودهم 
وتضحياتهـــم، وبقـــرار مجلس الـــوزراء بتخصيص 
يـــوم الطبيب البحريني، تجســـيدا لدعـــم جاللتكم 
الالمحـــدود لجهـــود أبناء البحريـــن المخلصين في 
جميـــع القطاعـــات مـــن أجـــل الحفاظ على ســـالمة 
وطننا وأبناء شـــعبه، حتى أضحت مملكة البحرين 
بفضـــل توجيهاتكم الســـديدة وخطواتكـــم الرائدة 
نموذجا عالميا متميزا فـــي مواجهة هذه الجائحة، 

صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
وكلنـــا ثقـــة بعـــون هللا وتوفيقـــه في قـــدرة مملكة 
البحرين تحت قيادة جاللتكم المســـتنيرة حفظكم 
أبنـــاء شـــعبكم  هللا ورعاكـــم وبمســـاندة وتكاتـــف 
الوفـــي، فـــي تجـــاوز تحديات هـــذه المرحلـــة، فهم 
وأهـــل  والعضـــد  الســـند  جاللتكـــم  عهدهـــم  كمـــا 
العـــزم واإلرادة والتصميـــم فـــي مختلـــف الظروف 
والتحديـــات، وأننـــا يـــا صاحـــب الجاللـــة نعاهدكم 
على مواصلة جهود الحكومة، ومســـاعيها لتحقيق 
تطلعـــات ورؤى جاللتكم الســـديدة، في المزيد من 
الخير والنماء لوطننا الغالي وأبناء شعبكم العزيز.

ونســـأل هللا العلـــي القدير أن يحفـــظ جاللتكم وأن 
يوفقنـــا لمواصلـــة البـــذل والعطـــاء فـــي خدمتكـــم، 
وتحقيق مســـاعيكم الرائـــدة والمتقدمة ومواصلة 

طريـــق النمـــاء والتطـــور وتعزيـــز جوانـــب النهضة 
الشـــاملة التي تشهدها مملكة البحرين تحت قيادة 
جاللتكـــم الحكيمـــة. ودمتـــم جاللتكـــم فـــي رعاية 

المولى سالمين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

كمـــا تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، رسالة شكر وتقدير من ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، على ما تضمنته الكلمة 
الســـامية من إشـــادة وتقدير لســـموه أثنـــاء ترؤس 
جاللته اجتماع المجلس األعلى للدفاع، هذا نصها:
ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الوالد العزيز الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة حفظـــه هللا ورعاه ملك 

مملكـــة البحريـــن المفـــدى تحيـــة الـــوالء والطاعـــة 
والدعاء لجاللتكم بالتوفيق والعزة وطول العمر...
يشـــرفني أن أرفـــع إلـــى مقـــام جاللتكـــم الســـامي 
أســـمى وأطيب التمنيات لجاللتكم بموفور الصحة 
والســـعادة والرفـــاه، ســـائال هللا العلـــي القديـــر أن 
يحفظكم وأن يحقق لنا بفضل حكمتكم وقيادتكم 
كل مـــا نصبـــو إليه مـــن خير ورفعة لبالدنا وشـــعبنا 

العزيز.
ســـيدي صاحب الجاللة: إن كلمات الشكر ومشاعر 
العرفـــان مهما جزلت، ومهما حاولنا من تســـخيرها 
اعتزازنـــا وفخرنـــا  مـــدى  نوفـــي  لـــن  وفصاحتهـــا، 
بتقديركـــم لخدمتنـــا لكـــم وفـــق واجبنـــا المقـــدس، 
خـــالل ترؤســـكم حفظكـــم هللا ورعاكـــم اجتمـــاع 
المجلـــس األعلى للدفاع يوم أمس، آملين أن نكون 
لكـــم دومـــا بتوفيـــق من هللا عـــز وجل، نعـــم العون 
فـــي تحقيق مســـاعيكم المباركـــة لمواصلة النهضة 
الشاملة لوطننا الغالي، وترسيخ ريادته وازدهاره.

ظـــروف  مـــن  والعالـــم  مملكتنـــا  تشـــهده  مـــا  إن 

كورونـــا،  فيـــروس  لجائحـــة  للتصـــدي  اســـتثنائية 
برهنت للجميع أن أبناءكم من فريق البحرين عتاد 
الوطـــن، متماســـكين ومتحديـــن ومخلصيـــن لنهج 
مسيرة جاللتكم المباركة، مستنيرين بتوجيهاتكم 
الســـامية، ويحدوهـــم الفخـــر بكـــم حامليـــن رايـــة 
الوطن، راســـمين أروع صور مشـــرفة بـــدأب العمل 
ونبـــل التضحيـــات تحـــت لـــواء قيادتكم مـــن أجل 
حفـــظ صحـــة وســـالمة الجميـــع على هـــذه األرض 

الغالية.
ســـيدي صاحـــب الجاللـــة، أعاهدكـــم بـــًرا وإخالًصا 
والعطـــاء  البـــذل  مواصلـــة  علـــى  ووالًء  وطاعـــة 
بعـــزم وعزيمـــة، لمواصلة توحيد الجهـــود الوطنية 
وتســـخير كافة اإلمكانات حتى نجتاز هذا التحدي 
بعـــون هللا، لتبقـــى البحريـــن كمـــا أردتموهـــا دوًمـــا 
نموذًجـــا للخيـــر والتقـــدم شـــامخة عزيـــزة في ظل 

قيادتكم حفظكم هللا ورعاكم.
ختاًما، أســـأل هللا العلي القديـــر أن يوفق جاللتكم 
ويســـدد دوًمـــا علـــى طريـــق الخيـــر خطاكـــم وان 
يبقيكـــم ذخـــًرا وســـنًدا. ودمتـــم ســـيدي ســـالمين 

موفقين...
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء

سمو رئيس الوزراء: 
أبناء الشعب السند 

والعضد وأهل العزم

سمو ولي العهد: 
توحيد الجهود الوطنية 

الجتياز التحدي

جاللــة الملــك يتلقى رســالتي شــكر وتقديــر من ســمو رئيــس الوزراء وســمو ولــي العهد

البحرين قادرة بقيادة جاللة الملك وتكاتف أبناء الشعب على تجاوز التحديات
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المنامة- بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

بيالروسيا

بـــعـــث عـــاهـــل الــــبــــاد صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خــلــيــفــة،  آل 
الرئيس إليكسانـــدر لوكاشينكـــو 
رئــيــس جــمــهــوريــة بــيــاروســيــا، 
استقال  ذكرى  بمناسبة  وذلك 

باده.

المنامة - بنا

اســـتقبل ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ســـفير الواليات المتحـــدة األميركية 
لدى المملكة جستن هيكس سيبريل، 

بمناسبة انتهاء عمله في البحرين.
 وأكـــد ســـموه متانة وقـــوة العالقات 
البحرينيـــة االميركيـــة فـــي مختلـــف 
الجوانـــب والقضايا، مشـــيًدا ســـموه 
بما تشهده العالقات بين البلدين من 
تطـــور ونمـــاء فـــي شـــتى المجاالت، 
معربـــا ســـموه عـــن تقديـــره للجهـــود 
التـــي بذلهـــا الســـفير األميركي طيلة 

فترة عمله في البالد والتي أســـهمت 
فـــي تعزيـــز وتطويـــر العالقـــات بين 

البلدين الصديقين.
وعبـــر الســـفير األميركي عن شـــكره 
وتقديـــره لســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 

اهتمامـــه  علـــى  خليفـــة  آل  حمـــد 
ودعمه لتطويـــر العالقات البحرينية 
األميركيـــة، مشـــيًدا باهتمـــام مملكة 
مـــن  العديـــد  تنميـــة  فـــي  البحريـــن 
العالقـــات وجوانب العمل المشـــترك 

منّوًهـــا  الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن 
بالتعاون الذي لقيه خالل فترة عمله 
بالمملكـــة والـــذي أســـهم فـــي نجـــاح 
البحريـــن  لمملكـــة  متمّنًيـــا  مهامـــه، 
وشعبها مزيًدا من التقدم واالزدهار.

سمو الشيخ ناصر بن حمد مستقبال السفير األميركي

عملــه فتــرة  طيلــة  ســيبريل  الســفير  جهــود  نقــدر  حمــد:  بــن  ناصــر 

تأكيد متانة وقوة العالقات البحرينية األميركية

سمــو الشيــخ عيســى بن علــي يشيــد بتطبيـــق “دكتـوري”
ــا الـــحـــديـــثـــة ــ ــي ــ ــوج ــ ــول ــ ــن ــ ــك ــ ــت ــ ــا مـــــبـــــدع وقــــــــــــادر عــــلــــى تــــطــــويــــر ال ــ ــن ــ ــاب ــ ــب ــ ش

عقد وكيل وزارة شــؤون مجلس الوزراء ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن 
خليفــة آل خليفــة أمــس اجتماًعــا عــن بعد، عبــر تقنية االتصــال المرئي مع 
الرئيــس التنفيــذي لتطبيــق “دكتــوري” اإللكترونــي أحمــد محمــود، إذ اطلع 
ســموه علــى تجربــة هــذا التطبيــق وأهميتــه في تعزيــز الخدمــات الصحية 

والمتابعة العاجية.

وأشـــاد ســـموه بما يتميز بـــه تطبيق 
“دكتوري”، من خصائص تجسد مدى 
تطـــور إبداعـــات الشـــباب البحريني 
وقدرتهـــم على تطويـــر التكنولوجيا 
الحديثـــة فـــي كل ما يخـــدم التنمية 

في مملكة البحرين.
الحكومـــة  أن  ســـموه  وأكـــد 
وبتوجيهات رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 

ســـلمان آل خليفـــة، ومســـاندة ولـــي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة تحـــرص دائما 
علـــى التعـــاون مع كل ما يســـهم في 
الصحـــي  القطـــاع  نهضـــة  تحقيـــق 
بالمملكـــة، متمنيـــا ســـموه لهـــم دوام 

النجاح والتوفيق.

من جانبه، أعـــرب الرئيس التنفيذي 
لتطبيق “دكتوري” عن خالص شكره 
وتقديـــره لســـمو الشـــيخ عيســـى بن 

علـــي بـــن خليفة آل خليفـــة، على ما 
حظـــي بـــه مـــن دعـــم وإشـــادة، ومـــا 
يوليـــه ســـموه مـــن رعايـــة واهتمـــام 

بالشباب البحريني وتحفيزهم على 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  االبتـــكار 
مؤكـــدا أن الحكومـــة تهتـــم بـــكل ما 

يرتقـــي بإبداعـــات الشـــباب ووفرت 
لهـــم البنيـــة التحتيـــة والتقنية التي 

أسهمت في تحقيقهم للنجاح.

المنامة - بنا

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
رســـالة شـــكر وعرفـــان مـــن وزيـــر 
الداخلية الفريق أول ركن الشـــيخ 
خليفـــة؛  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
بمناســـبة تـــرؤس جاللته المجلس 
األعلـــى للدفاع ومـــا تضمنته كلمة 
جاللتـــه من إشـــادة وشـــكر لوزارة 
الداخلية، وكوادرها المتأهبة على 

الصفوف األمامية.
ورفع وزيـــر الداخلية فـــي برقيته 
إلى مقـــام جاللة الملك ونيابة عن 
منتســـبي الـــوزارة أصـــدق معانـــي 
الشكر والعرفان واالمتنان مقرونة 
الـــوالء واالنتمـــاء  بأنبـــل مشـــاعر 
واإلخالص بهذه المناســـبة، مؤكدا 

أن كوادر وزارة الداخلية ســـتبقى 
وموجـــودة  والوعـــد  العهـــد  علـــى 
ألنهـــا  األماميـــة؛  الصفـــوف  فـــي 
مواقع شـــرف وتضحيـــة وبطولة، 
وأن رجـــال الشـــرطة ديدنهـــم أنه 
كلمـــا اشـــتدت المحـــن، وتعاظمت 
الكروب زاد صبرهم واســـتنهضت 

هممهم.
ونـــّوه وزير الداخلية بشـــكر وثناء 
جاللـــة الملك وإشـــادته بأبنائه من 
معاهـــدا  الداخليـــة،  وزارة  كـــوادر 
هللا وجاللـــة الملـــك علـــى بذل كل 
الجهـــود ليبقـــى وطننـــا بعون هللا 
األكثـــر أمنا واســـتقرارا، داعيا هللا 
الملـــك  تعالـــى أن يحفـــظ جاللـــة 
ويمتعه بموفور الصحة والسعادة.

جاللة الملك يتلقى رسالة شكر من وزير الداخلية
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صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة، برقية شـــكر من 
رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية رجال 
األعمـــال البحرينيـــة خالـــد الزياني، 
بمناســـبة تفضل سموه بإصدار قرار 

تمديد الحزمة المالية واالقتصادية 
جـــراء  تضـــررا  األكثـــر  للقطاعـــات 
اســـتمرار جائحـــة فيـــروس كورونا 

المستجد. 
وأشاد في برقيته بالدعم واالهتمام 
الـــذي يلقـــاه القطـــاع التجـــاري مـــن 

لدن صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، معربـــا عـــن أســـمى آيـــات 
الشـــكر والتقدير واالمتنان لســـموه 
الســـديدة  ســـموه  توجيهـــات  علـــى 
والمثمـــرة فـــي ســـبيل رفعـــة مملكة 

البحرين ونهضتها االقتصادية. 

وأكد رئيس جمعيـــة رجال األعمال 
البحرينيـــة علـــى مواصلـــة االلتـــزام 
بتوجيهات سموه السديدة في أداء 
الـــدور والواجـــب الوطنـــي لالرتقاء 
بالقطـــاع االقتصـــادي ودعـــم جميع 
الجهـــود الرامية لتعزيز دور القطاع 

الخـــاص؛ مـــن أجـــل تخطـــى هـــذه 
المرحلـــة االســـتثنائية التـــي يمر بها 
العالـــم أجمـــع، داعيـــا المولـــى عـــزو 
وجل أن يحفظ سموه ذخرا وسندا 
للبحريـــن، وأن ينعـــم عليـــه بموفور 
الصحة والسعادة، لمواصلة مسيرة 

البناء والتقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

القطاع التجاري يحظى بدعم سمو األمير خليفة بن سلمان
سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس “رجال األعمال” البحرينية

المنامة - بنا

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
آل  بـــن ســـلمان  الملكـــي األميـــر خليفـــة 
خليفة، رســـالة شـــكر من رئيس مدرســـة 

ابـــن خلـــدون الوطنيـــة كمـــال عبدالنـــور، 
بمناســـبة تفضل ســـموه بشـــمول رعايته 
الكريمـــة لحفـــل تخريـــج الفـــوج التاســـع 

والعشرين من طلبة المدرسة. 
وأعرب عبدالنور في رسالته إلى صاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء، عن خالص 
الشكر وعظيم االمتنان لسموه على هذه 
الرعايـــة الكريمـــة، وقـــال “إن مـــا يوليـــه 
ســـموه من دعم وتوجيه ســـديد لمدرسة 

ابن خلدون وسام فخر واعتزاز”.

سمو رئيس الوزراء يتلقى رسالة شكر من رئيس “ابن خلدون”

“الجعفرية” تشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء للحفاظ على المساجد

سمو رئيس الوزراء

المنامة - األوقاف الجعفرية

الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  أشـــادت 
بتكليـــف رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  خليفـــة،  آل 
اإلســـالمية واألوقاف بالتعاون مع هيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثـــار بالحفاظ على 
المســـاجد التاريخية األثرية التي تحمل 
تاريخا عريقا في مملكة البحرين، وذلك 

بالجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء.
وبهـــذا الصـــدد، أعـــرب رئيـــس مجلـــس 
األوقـــاف الجعفرية يوســـف الصالح عن 
بالـــغ شـــكره وتقديـــره لصاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء علـــى تكليفـــه 

الكريـــم للحفاظ على الهويـــة التاريخية 
اهتمـــام  يؤكـــد  الـــذي  األمـــر  للمســـاجد؛ 
المملكـــة بـــاإلرث الدينـــي والوطني وما 
يحمله مـــن معاٍن ومضاميـــن كبيرة في 

نفوس الجميع.
وقـــال الصالح إن المســـاجد تمثل جزءا 
فـــي  البحريـــن  تاريـــخ  مـــن  يتجـــزأ  ال 
مختلف مدنها وقراها، وهي تمثل عمق 
وأصالـــة ارتبطـــت بالنســـيج االجتماعي 
هـــذه  علـــى  الحفـــاظ  وإن  والعمرانـــي، 
المســـاجد وتعاهـــد رعايتها هي الخطوة 
تاريـــخ كل منطقـــة  شـــأنها حفـــظ  مـــن 
بـــكل مـــا تحمله مـــن أبعـــاد وإرث خاص 
بالمنطقـــة ذاتهـــا لتبقى كســـجالت حية 
للتاريـــخ يتوالى االهتمام بهـــا ورعايتها 

للحفاظ على الهوية التاريخية والســـمة 
المعمارية المميزة للمســـاجد القديمة مع 

الحفاظ على دروها العبادي.
الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  ثمنـــت  كمـــا 
موافقـــة مجلـــس الـــوزراء علـــى اقتراح 
برغبـــة بتســـمية أكثـــر من إمـــام ومؤذن 
للجوامـــع الرئيســـة الكبـــرى فـــي مملكـــة 
البحريـــن، حيـــث قـــرر مجلـــس الـــوزراء 
 10 عـــدد  فـــي  جزئـــي  بشـــكل  تنفيـــذه 
جوامع رئيســـة يتم اختيارها هذا العام، 
مؤكديـــن أّن هذه التوجيهات تصب في 
نهـــج االهتمام الدائـــم بتلبية احتياجات 
دور العبـــادة وتهيئـــة كل ســـبل العنايـــة 
ببيـــوت هللا والعمل على راحة المصلين 

ومرتادي المساجد.

المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
رئيـــس المجلس األعلى لتطويـــر التعليم 
والتدريب سمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة بمكتبه، وزير التربية والتعليم 
ماجـــد النعيمي، ووكيل الوزارة لشـــؤون 
الموارد والخدمـــات محمد مبارك جمعة، 
حيث اطلع سموه على التقرير المعد من 
فريـــق عمل المكلف بوضـــع وتنفيذ خطة 

تنظيم إعادة فتح المؤسســـات التعليمية 
الخاصـــة والعامـــة والتعليـــم العالـــي في 

مملكة البحرين العام الدراسي القادم.
 وشـــمل العـــرض عـــدًدا مـــن المقترحـــات 
المقدمـــة مـــن قبل فريـــق العمـــل المكلف 
بهـــذا الشـــأن وكافـــة المعاييـــر المعتمـــدة 
ومتطلبـــات  المقترحـــة  واإلجـــراءات 
التنفيذ لضمان ســـالمة الطلبـــة والكوادر 
التعليميـــة واإلداريـــة والتـــي تـــم وضعها 
مـــن المختصيـــن في الجهـــات الحكومية 

أفضـــل  علـــى  االطـــالع  عبـــر  المختلفـــة 
الممارسات الدولية في هذا المجال.

 وأعرب ســـموه عن تقديره للجهود التي 
بذلهـــا فريـــق العمـــل إلعـــداد المقترحات، 
مؤكـــًدا حـــرص الحكومة على اســـتئناف 
الطلبـــة  ســـالمة  يضمـــن  وبمـــا  الدراســـة 
والعاملين في القطـــاع التعليمي، موّجًها 
إلـــى إعـــداد المقترحـــات بشـــكلها النهائي 
لعرضهـــا على اللجنة التنســـيقية، ورفعها 

لمجلس الوزراء.

سمو الشيخ محمد بن مبارك مستقبال وزير التربية ووكيل الوزارة لشؤون الموارد والخدمات

محمد بن مبارك: عرض المقترحات بشــكلها النهائي على “التنسيقية”
بحث خطة تنظيم فتح المؤسسات التعليمية
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في العهد الزاهر تطورت البحرين وتسارعت مسيرة التنمية04

عبـــداهلل بـــن راشـــد لخريجـــي “ابـــن خلـــدون”: أنتـــم بالفعـــل مثـــل الرمـــح النـــادر لمـــا تعرضتـــم لـــه مـــن تجـــارب

شارك سفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
راشـــد آل خليفة في حفـــل التخريج الذي 
نظمته مدرسة ابن خلدون الوطنية للفوج 
التاسع والعشرين من طلبتها وذلك وسط 
احتفـــال افتراضي أقيم أمـــس في خليج 
البحريـــن، حيـــث ألقـــى كلمـــة الخريجيـــن 

القدامى جاء فيها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

األستاذ الفاضل مدير مدرسة ابن خلدون 
الوطنية

السيدات والسادة
بداية، شـــكرا على هـــذه المقدمة اللطيفة، 

وإنه لشرف لي أن أتحدث إليكم اليوم.
فعندمـــا طلبت مني مدرســـة ابـــن خلدون 
الوطنيـــة إلقـــاء كلمة فـــي حفـــل التخرج، 
حرصـــت علـــى تلبيـــة ذلـــك، رغـــم ضغوط 

العمل.
الخريجون األعزاء.. أنتـــم دائما مميزون، 
وتخرجكـــم اليوم حـــدث تاريخي، فريد .. 
وهـــذا كالما ليـــس اعتياديـــا وال أقوله من 
فـــراغ، فأنتـــم بالفعـــل مثـــل الرمـــح النادر 
المصنـــوع بجـــودة عالية بعـــد أن تعرضتم 

الختبارات عديدة.
قـــد ال تدركون ذلك اآلن، لكن الواقع يؤكد 
أن التجارب التي مررتم بها خالل األشـــهر 
الســـتة األخيرة، قد صقلتكم وقدمت لكم 
دروســـا عمليـــة وطورت من شـــخصياتكم 

بشكل سيدوم معكم لسنوات قادمة.
ورغم تفشي جائحة كورونا عالميا بصورة 

لم يســـبق لها مثيـــل، واصلتم المســـار ولم 
تتراجعـــوا بســـبب القلـــق أو اتبـــاع طـــرق 
تعليميـــة جديدة عليكـــم وإنما تكيفتم مع 
األمر وأبديتم تصميمـــا وإصرارا عاليا من 

خالل الدراسة والتطوير.
لذلك، أنـــا فخور بأن أطلق عليكم “أعضاء 
فريقـــي” وكمـــا ترون، فـــإن كال منكم ليس 
فقـــط زميلـــي فـــي فريـــق البحريـــن وإنما 
“أنتم... البحرين” سواء كنت طفال تتفتح 
عينـــاه فـــي فصل دراســـي، أو أمـــا أنجبت 
طفلها األول للتو، أو جنديا يحمي الوطن، 
أو أولئك الذين تلتقون بهم أثناء الدراسة 
أو العمل خارج الوطن، أنتم ترفعون اسم 

مملكتنا، مملكة البحرين.
بغـــض النظـــر عما ســـتقومون بـــه بعد ذلك 
فـــي الحياة، تذكروا أنكـــم البحرين وكيف 

تكون على أفضل وجه.
من خالل تواضعكم وتفهمكم وشهامتكم، 
ال  قـــد  بطـــرق  بالكثيريـــن  ســـتؤثرون 
اإلعجـــاب  عليهـــم  وســـيبدو  تتخيلونهـــا 
ليس بكم فقط، ولكـــن أيضا بالوطن الذي 

قدمتم منه.
مـــا أنـــا عليـــه اآلن، هو فـــي الواقع بســـبب 
هيئـــة  أعضـــاء  مـــن  والنســـاء  الرجـــال 
التدريـــس الذيـــن قضيتم حياتكـــم وأنتم 
تســـتمعون إليهم وتســـألونهم وتســـجلون 
إعجابكـــم بهـــم، لقـــد تركـــوا لـــدي انطباعا 
وتأثيـــرا ال يمحـــى. فقـــد عمل المدرســـون 
علـــى إعـــدادي بطـــرق متنوعـــة، تتجـــاوز 
قمـــت  مـــا  وهـــو  األكاديمـــي،  الجانـــب 

باستيعابه على مدى عقود.
ليـــس فقط أعضاء هيئة تدريس مدرســـة 
ابـــن خلـــدون الوطنيـــة، أصحـــاب الفضـــل 
أوليـــاء  ولكـــن  اليـــوم،  هنـــا  لوجودهـــم 
بِّ اْرَحْمُهَمـــا َكَمـــا  أموركـــم أيضـــا “َوُقـــل رَّ
َربََّياِنـــي َصِغيًرا”، فمـــا قاموا به أمر عظيم. 
وبصفتـــي اآلن وقد أصبحـــت أبا، يمكنني 

تأكيد ذلك لكم.
الخريجون األعزاء

ال تشـــعروا بالقلق، فرغـــم أننا نتحدث عن 
واحتفـــاالت  واعيـــة  ومســـؤوليات  وبـــاء 
افتراضيـــة ومـــا قـــد يبـــدو عليـــه وكأنكـــم 
علـــى حافـــة الهاويـــة، بخـــالف الخريجين 
الســـابقين عليكم، إال أنه بالنظر إلى الواقع 
األقـــل ضبابيـــة من أي دولة أخـــرى، فأنتم 
فـــي الواقـــع ترتقـــون فـــي أكثـــر اللحظات 

إثارة في تاريخ أمتنا.

التكنولوجيـــا  أصبحـــت صناعـــة  فاليـــوم، 
للعالـــم،  إعجـــاب  مصـــدر  لدينـــا  الماليـــة 
والســـياحة  الطاقـــة  فـــي  واالســـتثمارات 
مزدهـــرة، والهندســـة المعماريـــة المتميزة، 
تنتشـــر فـــي كل مـــكان. فقـــد قـــام جاللـــة 
الملك بإحداث نهضة فكرية في البحرين، 
قادرة على نقلكم بشكل سريع إلى صدارة 
أي صناعـــة أو قضية. وتحرص الشـــركات 
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على اختيار البحرين موطنا لها؛ لذا يجب 
عليكـــم اليـــوم أن تفرحـــوا وتحتفلـــوا بمـــا 
أنجزتمـــوه وتبتهجـــوا بما يمكنكـــم القيام 

به اآلن!
انظـــروا إلـــى مـــن حولكـــم، أولئـــك الذيـــن 
ينظـــرون إليكـــم، وهـــم بجانبكم مباشـــرة، 
بغـــض النظـــر عـــن مـــدى معرفتكـــم بهـــم، 

وقولوا بفرح: لقد حققناها!

المنامة - بنا

أكاديميون ألولياء األمور والخريجين: خططوا للمستقبل “صح”
“الســـوق” اختـــاروا  العمـــل..  ســـوق  مـــع  الميـــول  تضاربـــت  إذا 

أعاد أكاديميون متخصصون في مجاالت 
الهندســـة وعلـــم النفـــس والتربيـــة تأكيـــد 
أهميـــة تخطيـــط أوليـــاء األمـــور وأبنائهم 
المتخرجين من الثانوية العامة للمستقبل 
بشـــكل صحيح، وذلك في ندوة أكاديمية 
الجامعـــي”،  التخصـــص  ”اختيـــار  بعنـــوان 
واإلعالميـــة  التعليميـــة  اللجنـــة  نظمتهـــا 
بالجمعيـــة الخيريـــة للبالد القديـــم والزنج 
وعـــذاري والصالحيـــة، وشـــارك فيهـــا كل 
من األســـتاذ المســـاعد في كلية الهندســـة 
البصـــري،  فاضـــل  البحريـــن  بجامعـــة 
واألستاذ المساعد في كلية المعلمين فؤاد 
أكسيل، والمحاضر في علم النفس فاضل 

العسبول.
ووفق رئيس اللجنة التعليمية واإلعالمية 
عبـــدهللا المقهوي، فإن الندوة التي عقدت 
مـــن خـــالل البـــث الحـــي بمشـــاركة نخبـــة 
مـــن أســـاتذة الجامعات المحليـــة تطرقت 
لعـــدة محاور مـــن أهمها تمييـــز الجامعات 
المعتـــرف بهـــا وآليـــة التحضيـــر للتقديـــم 
لهـــا، كما تناولت كيفيـــة اختيار التخصص 
المناســـب بعيـــًدا عن األمنيـــات والطموح، 
وإلتاحة الفرصة ألكبر عدد من المواطنين 
والمقيميـــن، تـــم بث النـــدوة بالتعـــاون مع 
الطاقـــم اإلعالمي لحســـينية بـــن خميس، 
المقشـــع  كخيريـــة  أخـــرى  جهـــات  وعبـــر 
والـــدراز، إضافـــة لخيريـــة البـــالد القديـــم 

الجهة المنظمة للندوة.

طبيب رسام... مهندس شاعر

ومـــن الجوانـــب التي ركز عليهـــا المحاضر 
فـــي علـــم النفـــس فاضـــل العســـبول عـــدم 
الضغط على األبناء في اختيار التخصص، 
فقـــال “نصيحـــة لـــكل أوليـــاء األمـــور.. ال 
تضغطوا على أبنائكم الختيار التخصص، 
وال تقارنـــوا الولد بأختـــه أو األخ بأخيه أو 
باآلخرين، فكل إنســـان له ميوله الخاصة، 
الشـــاب  مســـتقبل  ســـيحدد  والتخصـــص 
ونمـــط حياتـــه وطبيعـــة العمـــل”، موضًحا 
أهميـــة أن يتم ترك االختيـــار للخريج وما 
لديـــه من ميول وما يدرك مـــن قدرات مع 
الموازنـــة بيـــن الميـــول والقدرات وســـوق 
العمل، مســـتدرًكا بالقول إنـــه إذا تضاربت 
الميـــول مع القدرات وســـوق العمل، فالبد 
من أن نضحي بالميول؛ ألنه يمكن إشباعه 
مـــن خالل الهوايات خارج العمل والتركيز 
فهنـــاك  العمـــل،  ســـوق  احتياجـــات  علـــى 

طبيب رسام، وهناك مهندس شاعر.

حتى العمل الحر... علم

وفـــي معـــرض رده على ســـؤال عن أهمية 
تحـــدث  والخبـــرة،  الحرفـــة  أم  الدراســـة 
المحاضـــر فـــي كليـــة البحريـــن للمعلميـــن 
فؤاد أكسيل بالقول إن الدراسة الجامعية 
فالشـــهادة  الحـــاالت،  كل  فـــي  مهمـــة 
العلميـــة ســـالح، أضف إلى ذلك أن ســـوق 
العمـــل ليـــس فقـــط الشـــركات أو الوظيفة 

الحكوميـــة، وقـــد يكـــون العمـــل الحـــر هو 
سوق العمل للممتهن، موضًحا بالقول: “إذا 
عنـــدك قـــدرات ســـتصل إلى مرحلـــة تبدع 
فيهـــا وتفتتح عماًل حًرا من خالل إبداعك 
ودراســـتك والبـــد أن يكـــون على أســـاس 
علمي، فالمشـــروع قد ينجح ويفشل، لكن 
الفشل ســـيكون بدرجة عالية إذا كان غير 
مـــدروس وبدرجة أقـــل إذا كان قائًما على 
الخطوات العلمية ســـواء دراسة تخصص 

أو دراسة جدوى أو أي مجال آخر”.

أهمية التخطيط للدراسة

للدراســـة  التخطيـــط  خطـــوات  وعـــن 
الجامعية، تحدث المحاضر بكلية الهندسة 
بجامعـــة البحريـــن فاضـــل البصـــري، قائال 
لكي أســـتعد فسأحتاج إلى عام أو عامين، 
وهـــذا ما يلزم أن نفعله منـــذ الصف األول 
الثانـــوي، إذ نبـــدأ مـــع األبنـــاء فـــي اختيار 
التخصـــص والبحث جدًيـــا عن الجامعات، 
ومـــن تلك العوامل المهمـــة هي التخطيط 

المالـــي، كولي أمـــر عليه مســـؤوليات، هل 
هو قادر على تحمل تكاليف الجامعة، وما 
الوســـائل وهـــل يســـتطيع التوفيـــر”، الفًتا 
إلـــى ضـــرورة أن يســـعى الطالـــب للتوفير 
ممـــا تمنحـــه فرصة أفضـــل للحصول على 
بعثة أو منحة والبحث عن البعثات سواء 
المحليـــة أم العالميـــة، إذ إن هنـــاك بعثـــات 
تقدمها الـــدول والجامعات والشـــركات أو 
الجهـــات التـــي يعمل فيهـــا أوليـــاء األمور 

وتمنح الموظفين بعثات ألبنائهم.
وأوضـــح أن مـــن الضـــروري فـــي مرحلـــة 
التخطيـــط معرفة مواعيـــد التقديم للمنح 
الدراســـية ســـواء كانت خاصـــة بجامعات 
أو ســـفارات وغيرها، والتقديم للجامعات 
يحتاج اســـتعدادا لمتطلبات القبول والبد 
ومـــا  المطلـــوب،  التخصـــص  نعـــرف  أن 
متطلبـــات القبول فيـــه كامتحان القدرات، 
اللغـــة، كتابـــة المقـــال، االســـتعداد للمقابلة 
والبـــد مـــن معرفـــة متطلبـــات التخصـــص 

واالستعداد لها لفترة كافية.

حدود الحب هي أن تحب بال حدود
Û  الحــب كائــن ضوئــي يعيش على الضوء وال ينمــو إال مع القناديل. إنه

وادع كطفــل رملــي يهــوى اللعب بالرمل على ســاحل بحر كاريبي كما 
يهوى النوم على ذراع العشــيقة. ليس مســؤوال عن انكســار العشــاق، 

وجراحهم وخناجرهم إذا لم يحسنوا احترام قواعده. 
Û  ســئل الشــاعر أدونيــس عــن خيبة الحــب فقال “إن الخيبــة في الحب

ال تحدث إاّل بفعل العاشــق أو المعشــوق. إذا حّلت الخيبة في الحب، 
فــإن الحــب ليس مســؤواًل عنها، بل المحبوب هو المســؤول. الحب ال 
يخّيــب أبــًدا. لكــن، وربمــا تكون الخيبة هــي جزء من الحــب، بوصفه 

تجربة ال يمكن أن تولد كاملة. الحب ال يمكن أن يولد كاماًل”. 
Û  خيبــة بيتهوفــن في الحب في محاولته الســباحة فــي عين امرأة من

النبالء تبحث عن ترف القصر قبل ياسمين الروح وموسيقى القلب. 
خيبــة نيتشــه فــي الحــب بأنــه أغرم بســالومي، الشــابة اللعــوب، التي 
تفكر أن تكون قامة فلســفية على حســاب وجع نيتشــه، رهين الحزن 
والصرع. خيبة الشاعر الفرنسي بودلير في الحب إنه كان يبحث عن 
حضن أمه في حضن الحبيبة. جرح ترك أمه له ظل ينزف حتى آخر 
يوم من حياته. خيبة آرثر رامبو في الحب بسبب مراهقته الصارخة 

على حساب هدوء الحب ووداعته. 
Û  الحــب ال يخّيــب، االختيــار الخطــأ جــزء مــن ُيتــم الحــب أو أن هنــاك

مــن يبحث عن الجســد قبــل الروح. يقول اإلمام علــي )ع(: “من أحب 
الجســد أيتمتــه التجاعيــُد”. الحــب بــريء منــا ومــن حماقاتنــا ومــن 
طيشــنا، فالحب ال يجيد بناء المســالخ أو أعواد المشانق للقلوب. إنه 
مثــل طائــر الســنونو، ال يــوّزع شــفاهه إال على األفق والســماء ويتقن 
التغــزل بعيــن الشــمس. مــا أروعــك يا نســيم الحــرف، وربيــع الكلمات 
)جــاك فلوبيــر( وأنــت توصــف الحــب أجمــل وصــف في قصيــدة “هذا 
الحــب” كان الحــب وال يــزال: جامًحــا كحصــان، حيــا كالرغبة، قاســًيا 
ــا كطفل  ــا كالنــدم، بــارًدا كالرخــام، رقيًقــا كالذكرى، هشًّ كالذاكــرة، غبيًّ

يرنو إلينا مبتسما. 
Û  يقول القديس أوغسطين في قياس حدود تيرمومتر الحب: “حدود

الحــب، هــي أن تحب بال حدود”. أنت تحب الشــخص الصح يختصر 
لــك مســافات عــن الوجــع واأللــم. انتهــى الحــب أيــام الزمــن الجميل، 
وأصبــح اليــوم يعــرض الحــب فــي األســواق كمــا كان يعــرض العبيــد 
كبضاعــة فــي جنــوب أميــركا قبــل الحــرب األهليــة األميركيــة، حيث 
أصبحــت كل نبضــة حــٍب بــدوالر فــي عالــم رأســمالي متوحــش؛ فهل 

الحب هو المدان أم إنه الضحية؟ 
Û  أعطونــا الزمــن،  وأخــذوا  الســاعات  أعطونــا  “لقــد  الماغــوط  يقــول 

األعيــاد،  وأخــذوا  األراجيــح  أعطونــا  الطرقــات،  وأخــذوا  األحذيــة 
أعطونا العطر والخواتم وأخذوا الحب”. أختلف مع األديب الروســي 
ديستويفيسكي حين قال “فرحة الحب عظيمة، لكن المعاناة فظيعة 

واألفضل لإلنسان أن ال يحب”. 
Û  هــذا اتهــام للحــب، فلماذا نحــرم الحب مــن قوانينه وقواعــده؟ حتى

الحــب لــه قوانيــن كي ينمــو وله طقوســه ونوعية خاصة مــن الطعام 
المعنــوي كــي ينمــو. قوانينه: أن يتالقى الحبيبان في فلســفة واحدة 
للحيــاة مــع حنين قلبي وجســدي متبــادل، وأن يكون هناك اســتقالل 
اقتصادي لكل العاشقين، وأال تكون هناك عالقة مخفية خلف الستار 

فوق الرف تنتظر اللعب مع الخيانة.
Û  يقول نزار “إن سرير الحب ال يتسع أبًدا لثالثة أشخاص”. إن سقوط

أحــد هــذه األعمــدة يعنــي الدخــول فــي لعبــة العواطــف وتقــود إلــى 
سقوط الحب من الدور التاسع مهّشم األضالع ومنكسر القلب. حتى 
الحــب رزق كمــا وصفه الرســول )ص( عندما دخل في عشــق خديجة 
حيــث قــال: “إنــي رزقــت حبهــا”. كما يــوّزع هللا األرزاق يــوزع الحب، 
لكن كما تزول األرزاق إذا لم نحسن التعامل معها كذلك يهرب الحب.

Û  يقــول اإلمــام علــي )ع(: “النعــُم إذا دامت ُجهلْت”. أنت ال تشــعر بقيمة
الحب عندما تكون الحبيبة بقربك، وهي توّضب أثاث قلبك، وتنفض 
الغبار عن ذكرياتك البائســة، وتحتســي كأس العشق معك على ضوء 
القمــر، وهــي تقرأ عليــك رواية “قصة حب” لألميركي ايريك ســيغال، 
أو رواية الكاتب الروسي تولستوي )انا كارنينا(، ساعة نومك كاميرة 
العشــاق  يترهــل، وحدهــم  الحــب ال  الصغيــر.  نائمــة تهدهــد طفلهــا 
مــن يصيبهــم الترهــل. ففــن إدارة الحــب ال يقــل أهميــة وتعقيــًدا من 
إدارة دولــة، والقــادر علــى إدارة حــب قــادر علــى إدارة وزارة أو دولة 
أو امبراطوريــة؛ ألن الحــب هــو فــن إدارة اللــذة واأللــم، وهو دســتور 
الحيــاة األكبــر، ومنه تحبل العدالة، فتنتج مدنيــة وحقوقا وحضارة. 
يقــول قبانــي: “الحب فــي األرض بعض من تخيلنا لــو لم نجده عليها 

الخترعناه”.
Û  مــا الــذي يجعــل فيلســوفا عظيمــا مثــل فولتير يهــرب ليــاًل لينجو مع

حبيبتــه مــن بطــش الســلطة ويوصيهــا فــي كتــاب “حبيبتــي ثقــي بال 
أحد”؟ ما الذي يجعل الفيلســوف ابن رشــد أن يغرم بحبيبته )لبنى(؟ 
ورغــم أنــه تزّوج بعدئــذ بابنة عمه ســارة، وأنجب منهــا أطفاله، وكان 
ا بها، فإنه اعتــرف الحًقا بأن لبنى  مخلًصــا لزوجتــه طيلــة حياته وبــارًّ

كانت حبه األول واألخير. 
Û  يجــب أن ندافــع عــن الحــب حتــى الرمــق األخيــر شــريطة أال نقتحــم

غرفته وهو نائم كطفل وادع، ونضع المخدة على وجهه فنخنقه قتاًل 
ثــم نشــّيعه، ونبكــي عنــد قبــره، ثــم ندعي أن الحــب خذلنــا. الحب لن 

يموت ما دامت األرض تزحف، والكون لم يكف عن الدوران. 
Û  انشــروا الحب بين الطوائف واألديان، انشــروه في السياسة والثقافة

واالقتصاد وحضارة االختالف سوف يحّرك ويغّير كل شيء. 

رسائل بال تشفير

Û  قمت بنشــر 3 تســجيالت صوتية بأدائي وقلمي على وقع الموسيقى 
بمزجهــا ببعــض أقوال فالســفة وشــعراء ومفكريــن. األول عن اإلمام 
الحسين )ع( بعنوان: رأيت كل زهرة تنام عند كتف الحسين. الثاني: 

إلى باريس الحب. الثالث: عندما ُيترك الحب على األرصفة. 
Û  التقاعد السياســي مهم ألي خطاب سياســي أو ديني، يحمل مراهقة

سياســية، ويفقد بوصلته الوطنية والدينية واالجتماعية. لقد انتهت 
ثقافــة “دفــع الفواتيــر السياســية” وجــاء وقــت كيــف نرّســخ الثقافــة 
القديمــة  بثوابتنــا  البحرينــي  الشــارع  نبــض  عــن  بالترافــع  الوطنيــة 
الجديــدة وبشــعارات الحب والوالء قائلين: نعم للــوالء للقيادة ونعم 
للُحكم، نعم للمشــروع اإلصالحــي، نعم للوحدة الوطنية، نعم للوطن، 
ال للفســاد، نعــم لثقافــة الحيــاة، نعــم للمدنيــة، نعــم لحضارة اإلنســان، 
نعــم لراحــة المواطــن، نعــم لصحافة تعبر عــن همــوم المواطنين. نعم 
لــكل محور إقليمي يدعم الخليج وحكوماتنا الرشــيدة في السياســة 
واألمــن واالقتصــاد. وال ألي محور إقليمــي يتحالف إلضعاف خليجنا 

العظيم.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

المضحكي: توفير تعليم وتدريب تحت أي ظرف
كورونـــا جائحـــة  لمواجهـــة  “الجـــودة”  بإجـــراءات  أشـــاد  المؤيـــد 

عقـــد مجلـــس إدارة هيئـــة جـــودة التعليم 
والتدريب اجتماعه الدوري، برئاسة وزير 
شـــؤون الشـــباب والرياضة رئيس مجلس 
اســـتخدام  عبـــر  المؤيـــد،  أيمـــن  اإلدارة 
منصـــة التواصـــل عـــن بعـــد، وذلـــك يـــوم 
أمس الخميس، إذ أشـــاد المؤيـــد بالجهود 
واإلجراءات المبذولة من قبل هيئة جودة 
تداعيـــات  لمواجهـــة  والتدريـــب  التعليـــم 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة 
والتي تصـــب في مصلحة قطـــاع التعليم 
والتدريب، وذلـــك انطالًقا من مهام عملها 
التي أســـندت إليها منذ نشأتها، واألهداف 
التـــي تســـعى الهيئة إلـــى تحقيقهـــا؛ كونها 
إحدى الجهات المعنية بجودة أداء قطاع 

التعليم والتدريب في مملكة البحرين. 
وشـــدد الوزير على أنَّ كل المســـاعي التي 
تقـــوم بها هيئـــة جودة التعليـــم والتدريب 
في ظـــل الظـــروف الراهنة، تلقـــى مباركًة 
ودعًمـــا دائًمـــا مـــن راعـــي مســـيرة التعليم 

والتدريـــب نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء، 
رئيـــس المجلس األعلـــى لتطويـــر التعليم 
والتدريب ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبارك 
آل خليفـــة، شـــاكًرا لســـموه هـــذا االهتمـــام 
الذي يوفر كلَّ اإلمكانات في ســـبيل تنفيذ 
رؤيـــة مملكة البحرين 2030، ومشـــروعها 
المتكامـــل نحـــو تجويد وتطويـــر قطاعي 

التعليم والتدريب. 
مـــن جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة 
جواهـــر المضحكـــي: إن الخطـــوات التـــي 
اتخذتهـــا الهيئـــة في ظـــل األزمـــة الحالية 
تأتـــي بالتوافق مع اإلجـــراءات الحكومية 
ورؤيتها في توفيـــر تعليم وتدريب لكافة 
المواطنين بشـــكل كامل ومســـتديم تحت 
أي ظـــرف، وفي ظـــل أي تغيـــرات طارئة، 
ولذلـــك شـــرعت الهيئـــة - وفـــق الظـــروف 
االســـتثنائية - في تقييـــم التعليم عن بعد 
في مملكـــة البحريـــن، انطالًقا مـــن دورها 
فـــي تقييـــم أداء جـــودة النظـــام التعليمي 

والتدريبي.
علـــى  الموافقـــة  االجتمـــاع،  خـــالل  وتـــم 
تقاريـــر الحزمـــة )39(، التـــي احتـــوت على 
نتائـــج مراجعة أداء )9( مدارس حكومية، 
خاصـــة،  مـــدارس   )3( أداء  ومراجعـــة 
ومراجعـــة أداء مؤسســـتي تدريب مهني، 
ونتائـــج أداء )3( مؤسســـات تعليـــم عـــال، 

إضافة إلى إدراج )4( مؤسســـات للتدريب 
المهنـــي، وتســـكين )8( مؤهـــالت وطنيـــة، 
وإســـناد )5( مؤهـــالت أجنبيـــة على اإلطار 
الوطني للمؤهالت، على أْن ُتْرَفَع القراراُت 
الصادرُة عنه إلى المجلس األعلى لتطوير 

التعليم والتدريب العتمادها. 

خالل اجتماع مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب

سعيد محمد



تديرهـــا  والتـــي  كارفـــور،  أعلنـــت 
ماجـــد الفطيـــم فـــي مملكـــة البحريـــن، 
إلعـــادة  قابلـــة  حقيبـــة  ســـتقدم  أنهـــا 
عمليـــة  كل  مـــع  مجاًنـــا  االســـتخدام 
شـــراء لهـــذه الحقائـــب مـــن أي متاجر 
كارفـــور المنتشـــرة فـــي جميـــع أنحـــاء 
المملكـــة لغاية 4 يوليـــو احتفاال باليوم 
العالمـــي للحد من اســـتخدام األكياس 
البالســـتيكية الـــذي يصـــادف 3 يوليـــو 
مـــن كل عـــام. وتأتـــي هـــذه المبـــادرة 
تماشـــيا مـــع جهـــود مملكـــة البحريـــن 
والتزام شركة ماجد الفطيم بالتخلص 
المـــواد البالســـتيكية  التدريجـــي مـــن 
ذات االســـتخدام المـــرة الواحـــدة فـــي 

جميع عملياتها بحلول العام 2025. 
وتوفر كارفور األكيـــاس القابلة إلعادة 
االســـتخدام بأحجام مختلفة وبامكان 
شرائها من نقاط البيع في جميع متاجر 

كارفور ال 13 في المملكة بســـعر رمزي 
إلـــى 1.000  300 فلـــس  مـــن  يتـــراوح 
دينـــار لـــكل كيس. وقال جيـــروم عقل، 
المديـــر العام لكارفور في البحرين لدى 

ماجد الفطيم للتجزئة: “االستدامة هي 
فـــي صميم كل ما نقـــوم به في كارفور 
وماجد الفطيم. نحـــن نهدف إلى إلهام 
للحـــد  مبادراتنـــا  خـــالل  مـــن  العمـــالء 
مـــن اســـتخدام األكياس البالســـتيكية 
المســـتخدمة لمرة واحدة والمســـاهمة 
فـــي عالم أكثـــر اســـتدامة وأكثـــر أماًنا 
وصحـــة.”  باإلضافـــة إلى حملة “اشـــتر 
ا من الحقائـــب، واحصل على حقيبة  أيًّ
مجاًنا”، تشجع كارفور باستمرار جميع 
العمالء على إعادة تقييم استخدامهم 
لألكياس البالستيكية ذات االستخدام 
المـــرة الواحـــدة وكيفية اختيـــار بدائل 

أكثر مستدامة.

المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الـــوزراء جـــواد لعريـــض بمكتبـــه 
بدار الحكومة امس، وكيل ديوان 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  ســـمو 
الشيخ محمد بن راشد آل خليفة 
لســـمو  الشـــخصي  والســـكرتير 
رئيس الوزراء الشيخ عبدهللا بن 

راشد آل خليفة.
الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وأعـــرب 
عن تهانيـــه القلبية لصـــدور األمر 
الســـامي لجاللة الملـــك بتقليدهم 
المناصـــب المهمـــة، منصب وكيل 
مجلـــس  رئيـــس  ســـمو  ديـــوان 
الســـكرتير  ومنصـــب  الـــوزراء 
الشـــخصي لســـمو رئيس الوزراء، 

داعًيـــا هللا لهم بالتوفيق والنجاح 
في أداء مهامهم الوظيفة المهمة.
وأعرب عـــن اســـتعداده بالتعاون 
معهـــم ألي عمـــل وقـــال “ســـنكون 
عونا وسندا إلنجاح مهامهم التي 

توكل إليهم”.
مـــن جانبـــه، أعرب الشـــيخ محمد 
بـــن راشـــد والشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
راشـــد عـــن شـــكرهما وتقديرهمـــا 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  لنائـــب 
وعلـــى حســـن  اســـتقبالهما  علـــى 
الضيافـــة، مؤكدين له بذل الجهد 
للقيـــام بعملهم بـــكل حرص ودقة 
من أجل مملكتنا الحبيبة وشعبها 

الوفي.

العريض يستقبل محمد وعبداهلل بن راشد

local@albiladpress.com
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دراسة االحتياجات المستقبلية من الكوادر والخدمات الصحية
ـــفيات ـــز والمستش ـــاء المراك ـــوزارة لبن ـــائية لل ـــة اإلنش ـــتعراض الخط ـــة: اس الجالهم

تنفيـــًذا لقـــرار رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
ال خليفة، رقم )30( لسنة 2019 بإنشاء 
وتشـــكيل لجنـــة التدريـــب والتخطيـــط 
االســـتراتيجي الصحـــي تتبـــع المجلس 
األعلى للصحة، عقدت اللجنة اجتماعها 
المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  األول 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  برئاســـة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 

الصحية مريم عذبي الجالهمة.
 وفي مســـتهل اللقـــاء، رفعت الجالهمة 
آيـــات الشـــكر والتقديـــر رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان ال خليفـــة، علـــى تفضل ســـموه 
رئيـــس  وإلـــى  اللجنـــة،  هـــذه  بتشـــكيل 
المجلس األعلـــى للصحة الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة على 
صـــدور قـــراره بتســـمية أعضـــاء اللجنة 
اللجنـــة  بتفعيـــل  الكريمـــة  وتوجيهاتـــه 

لتحقيق األهداف المناطة بها.
 بعـــد ذلـــك، قّدمـــت الجالهمـــة عرًضـــا 
القطـــاع  إحصائيـــات  أحـــدث  بشـــأن 
والمهنييـــن  المؤسســـات  مـــن  الصحـــي 

العاملين بها، كما اســـتعرضت زهرة بدر 
مستشـــار التخطيـــط بالمجلـــس األعلى 
للصحـــة، الخطة الوطنيـــة للصحة، فيما 
الـــدرازي مستشـــار  اســـتعرضت حصـــة 
وزيـــرة الصحة لالســـتراتيجية الصحية 
إيجاًزا الخطة اإلنشـــائية للـــوزارة لبناء 
المراكـــز الصحية ومستشـــفيات الوالدة 
الطويلـــة ومركـــز  اإلقامـــة  ومستشـــفى 
التصلـــب اللوحـــي المزمـــع إنشـــائها في 
السنوات القادمة، بينما استعرض مدير 
التدريب والتخطيـــط بالمجلس األعلى 
للصحة، المقـــدم طبيب أحمد األنصاري 
المســـارات التدريبية المنفذة في وزارة 

الصحة.
 بعـــد ذلـــك، قـــّررت اللجنـــة العمـــل على 
دراسة تحديد األسرة الطبية وتوزيعها 

فـــي المستشـــفيات الحكوميـــة وتقييم 
الوضـــع الحالـــي لتوفر األســـرة بالنســـبة 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الســـكان  لعـــدد 
فـــي  االســـتثمارية  الفـــرص  واقتـــراح 
القطـــاع الصحـــي، كمـــا قـــّررت اللجنـــة 
الصحيـــة  الكـــوادر  عـــدد  دراســـة 
التخصصـــات  وتحديـــد  وتخصصاتهـــا 

المطلوبة مستقبالً.
وتتألف اللجنة من ممثلين عن المجلس 
األعلى للصحة، مركز الشـــيخ محمد بن 
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي 
للقلب، مستشـــفى الملك حمد الجامعي، 
المستشفيات الحكومية، مراكز الرعاية 
الصحيـــة األولية، مستشـــفى قوة دفاع 
الخـــاص،  الصحـــي  القطـــاع  البحريـــن، 
جامعـــة  الطبيـــة،  البحريـــن  جامعـــة 

الخليـــج العربي، جامعة البحرين وهيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية.

وتختـــص اللجنـــة بدراســـة احتياجـــات 
الخدمـــات  مـــن  المســـتقبلية  المملكـــة 
الخصـــوص،  وجـــه  وعلـــى  الصحيـــة، 
تحديـــد عـــدد األســـرة وتوزيعهـــا علـــى 
المؤسسات الصحية الحكومية، تحديد 
الصحيـــة وتخصصاتهـــا  الكـــوادر  عـــدد 
وتدريبهـــا  إعدادهـــا  علـــى  واإلشـــراف 
حســـب المعاييـــر الدوليـــة، تحديد عدد 
التـــي  الجديـــدة  الطبيـــة  التخصصـــات 
تحتاجهـــا الخدمات الصحيـــة بالمملكة، 
الخدمـــات  لتطويـــر  خطـــة  واقتـــراح 
الصحيـــة بهدف مواكبة التقـــدم العلمي 
والتقنـــي بالتعاون والتنســـيق مع دائرة 
التخطيط والتدريب في المركز الوطني 

للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة.
وتعنى اللجنة بدراســـة فرص االستثمار 
خطـــة  وإعـــداد  بالمملكـــة  الصحـــي 
ورفعهـــا  الصحـــي  للقطـــاع  اســـتثمارية 
للمجلـــس األعلى للصحـــة، اقتراح وضع 
الخطط الصحيـــة للقطاع الصحي العام 
والخـــاص بالمملكـــة لمواكبـــة متطلبات 
رؤيـــة  وتحقيـــق  المســـتقبلية  المملكـــة 

البحرين 2030.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اليـــوم هـــو اليـــوم العالمـــي للحـــد مـــن اســـتخدام 
األكياس البالستيكية، وهي مبادرة عالمية سنوية 
تســـعى للتقليـــل من اســـتهالك أكياس البالســـتيك 
وبهـــذه  واحـــدة،  مـــرة  لالســـتخدام  المخصصـــة 
المناســـبة ندعو جميع المتســـوقين للمســـاهمة في 
الوصـــول إلـــى عالم أكثر اســـتدامة وأكثر أمانا من 
الصديقـــة  األكيـــاس  االنتقـــال الســـتخدام  خـــالل 

للبيئة المخصصة إلعادة االستخدام.
وفي حين انتقل العديد من المتسوقين الستخدام 
هذه األكياس، مازال الكثير منهم يجدون صعوبة 
في االعتياد على هذا السلوك النافع للبيئة، وعادة 
مـــا ينســـون األكيـــاس فـــي المنـــزل حيـــن يذهبون 

للتسوق.
عـــدة نصائـــح مفيـــدة  اليـــوم  لكـــم  لهـــذا ســـنقدم 
حـــول كيفية اعتمـــاد األكيـــاس المخصصة إلعادة 
االستخدام بأفضل شـــكل ممكن، وضمان تذكركم 

الســـتخدامها كل مرة تقررون فيها الذهاب لشراء 
البقالة.

بعيد عن العين.. بعيد عن القلب

أوال وقبـــل كل شـــيء، مـــن المهـــم أن تبقـــى هـــذه 
األكيـــاس أمـــام أعينكـــم. ضعوها في مـــكان ظاهر 
لتبقـــى فـــي بالكـــم عندما تســـتعدون للخـــروج من 
المنـــزل للتســـوق، يمكنكـــم مثـــالً أن تعلقوهـــا فـــي 
المطبـــخ، أو حتـــى قرب بـــاب المنـــزل لتروها قبل 

خروجكم فورا.

معكم في كل مكان

هـــذه األكياس مصممة لتبقى معكم في كل مكان، 
ولكـــي تضمنـــوا أن تكون متوفرة دائمـــا، احتفظوا 
ببعض األكياس في سيارتكم، وفي عملكم، وهكذا 
إن احتجتم للذهاب إلى المتجر أو الســـوبرماركت 

إلجـــراء عمليـــة تســـوق ســـريعة، ســـيكون الكيس 
المخصص إلعادة االستخدام في متناول اليد.

مزيد من األكياس واالستدامة

إن نســـيتم أن تأخـــذوا الكيس المخصـــص إلعادة 
االســـتخدام معكـــم إلـــى المتجـــر، قاومـــوا إغـــراء 
العودة الستخدام األكياس البالستيكية، وإن كان 
ذلـــك يبدو أســـهل بالنســـبة لكم. تذكـــروا أن النقود 
التـــي تنفقونهـــا علـــى األكيـــاس الصديقـــة للبيئـــة 
ســـيكون لها أثر طويل األمد وســـتجعل مجتمعكم 
أكثر اســـتدامة، وإن كانت فكرة شـــراء المزيد من 
األكيـــاس الصديقة البيئـــة كل مرة تبدو مبالغا بها، 
بإمكانكم أن تقدموها كهدايا رمزية ألصدقائكم أو 
أفـــراد عائلتكم، وهكذا ستســـاهمون في مســـاعدة 
حيـــاة  أســـلوب  ليعيشـــوا  األشـــخاص  مـــن  مزيـــد 

مستدام.

ال تنسوا كيس التسوق في المنزل
محمد علي عبدالغفار

املوظف في البنك

والـــده

التوجيهات الملكية أسهمت في استجابة المملكة الفورية للجائحة
القائد: توفير الرعاية الصحية للجميع بصرف النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين

شـــاركت مملكـــة البحرين ممثلـــة بالرئيس 
التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
اإللكترونيـــة محمـــد القائـــد فـــي المؤتمـــر 
تقنيـــة  عبـــر  والمنعقـــد  الخـــاص  الـــوزاري 
االتصـــال المرئي إلطـــالق اإلعالن العالمي 
الرقمي بشـــأن االستجابة الرقمية لجائحة 
بتنظيـــم  جـــاء  الـــذي  كورونـــا،  فيـــروس 
مـــن أســـتونيا وســـنغافورة؛ بهـــدف إتاحة 
الفرصـــة أمـــام الـــدول الســـتعراض ســـبل 
مواجهـــة جائحة فيـــروس كورونا )كوفيد 
19( مـــن خالل اســـتخدام الحلول الرقمية 
الـــدروس  وتبـــادل  والمبتكـــرة،  المرنـــة 
لهـــذه  الـــدول  اســـتجابة  مـــن  المســـتفادة 
الجائحة وتســـليط الضوء على التوقعات 

المستقبلية.
خـــالل  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
مداخلته في المؤتمر أن اســـتجابة مملكة 
البحريـــن الفوريـــة للجائحـــة قـــد جـــاءت 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  بفضـــل 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة، بتوحيـــد الجهـــود 
فيـــروس  انعكاســـات  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
كورونا )كوفيد 19( بما يحافظ على صحة 
وســـالمة المواطنين والمقيمين، وقرارات 
الحكومة برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، والجهود الوطنية لفريق البحرين 
بقيـــادة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
واســـتعرض القائـــد البعـــد اإلنســـاني الذي 
مـــع  فـــي تعاطيهـــا  المملكـــة  بـــه  التزمـــت 
الجائحـــة بصـــرف النظـــر عن الجنســـية أو 
العـــرق أو الديـــن، حيث وجـــه عاهل البالد 
بأن تتكفـــل وزارة الصحة بتقديم الرعاية 
للفحـــص  الصحيـــة  والخدمـــات  الطبيـــة 
المواطنيـــن  لجميـــع  والعـــالج  والحجـــر 
والمقيميـــن فـــي المملكـــة، كما تـــم إطالق 
حملـــة وطنيـــة لمكافحة فيـــروس كورونا 
بعـــدة لغـــات؛ بهدف رفـــع مســـتوى الوعي 

بالتعليمـــات الصادرة عـــن الفريق الوطني 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا بيـــن مختلف 
هـــذه  أن  مؤكـــدا  المجتمـــع،  شـــرائح 
اإلجـــراءات قـــد حظيـــت بإشـــادة دوليـــة 
واسعة، بما في ذلك إشادة منظمة الصحة 
العالمية بجهـــود المملكة الحثيثة في هذا 
الصـــدد. أمـــا علـــى الصعيـــد الرقمـــي، فقد 
أكـــد القائد أن اســـتجابة المملكـــة لجائحة 
انطالقـــا  جـــاءت  قـــد  كورونـــا  فيـــروس 
للحكومـــة  االســـتراتيجي  اإلطـــار  مـــن 
القويـــة  التحتيـــة  والبنيـــة  اإللكترونيـــة 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت في 
الناجحـــة  المبـــادرات  عـــن  فضـــالً  البـــالد، 
للتحّول الرقمي الشـــامل، والتزام المملكة 
بأفضـــل الممارســـات الدوليـــة فـــي مجـــال 
إلـــى  مشـــيرا  واالتصـــاالت،  التكنولوجيـــا 
أن البحريـــن ُتعـــد أول دولـــة فـــي المنطقة 
الحوســـبة  تطبيـــق سياســـة  علـــى  تعمـــل 
الســـحابية أوالً إلعـــادة تصميـــم إجراءات 
الخدمـــات الحكوميـــة، كمـــا عملـــت علـــى 
تطويـــر المهـــارات الوطنيـــة العاملـــة فـــي 

مجـــال تقنية المعلومـــات واالتصاالت في 
الحكومـــة، األمـــر الذي أســـهم فـــي تطوير 

وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة.
وأكـــد القائد أنه تنفيًذا لتوجيهات صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الوزراء بتطويع مختلف التقنيات الحديثة 
في إطار الجهود الوطنية للحد من انتشار 
الفيـــروس، فقـــد عملـــت الحكومـــة ممثلة 
بهيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
الممارســـات  مـــن  تنفيـــذ مجموعـــة  علـــى 
الرقميـــة منهـــا التحـــول اإللكترونـــي ألكثر 
والخدمـــات  األنظمـــة  مـــن   %  80 مـــن 
الحكوميـــة األكثر اســـتخداما، مـــع تمكين 
نحـــو 70 % مـــن موظفـــي الحكومـــة مـــن 
العمـــل عن ُبعـــد لضمان اســـتمرارية العمل 
أي  دون  الحكوميـــة  الخدمـــات  وتقديـــم 
تعطيـــل، وذلـــك مع حـــرص المملكـــة على 
وتوظيـــف  اإللكترونيـــة  المراقبـــة  تعزيـــز 

أفضل أنظمة الحماية.
كما سلط القائد الضوء على جهود المملكة 

في طرح تطبيق “مجتمع واعي” للهواتف 
الذكية وتوظيف تقنية الذكاء االصطناعي 
تســـهيل  فـــي  التطبيـــق  ودور  لتطويـــره، 
عمـــل الفـــرق الوطنيـــة التـــي تعمـــل ضمن 
الصفـــوف األمامية فـــي مواجهة الجائحة 
وخاصـــة مقدمي الرعايـــة الصحية، وذلك 
مـــن خالل تحديد وتتبع وفحص الحاالت 
وعزلهـــا وتوفيـــر العالج المبكـــر لها، منوها 
التطبيـــق  بمميـــزات  نفســـه  الوقـــت  فـــي 
والمتمثلـــة فـــي متابعـــة مختلـــف الحاالت 
القائمـــة والمخالطة، وإرســـال اإلشـــعارات 
والتنبيهات للمسجلين في التطبيق والذي 
تـــم تحميلـــه ألكثر مـــن 800 ألـــف مرة، مع 
تأكيد دور التطبيق في ضمان خصوصية 

المستخدمين وحماية بياناتهم الشخصية 
من خـــالل عمليـــات مؤتمتـــة بالكامل يتم 
تنفيذهـــا دون أي تدخل بشـــري، باإلضافة 

إلى تشفير البيانات والخصوصية.
وأكـــد الرئيس التنفيذي لهيئـــة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية في ختام مداخلته 
علـــى أن جائحة كورونا قـــد أبرزت أهمية 
التكنولوجيـــا ودورها فـــي توفير مختلف 
والمرنـــة،  الســـريعة  الرقميـــة  الخدمـــات 
كمـــا أكدت علـــى قيمـــة التكنولوجيا كأحد 
عوامـــل التنميـــة المســـتدامة فـــي الـــدول، 
هـــذه  تـــؤدي  أال  ضـــرورة  علـــى  مشـــددًا 
الجائحـــة إلـــى توســـيع الفجـــوة الرقميـــة 

العالمية.

القائد يشارك في المؤتمر الوزاري 

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

اختر إعادة استخدام األكياس البالستيكية مع “كارفور”
حقيبة مجاًنا مع كل عملية شراء لحقيبة قابلة إلعادة االستخدام أو صديقة للبيئة
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“اإلسكان”: منصات للبنوك الممولة لـ “ديرة العيون”
الوحـــدات لشـــراء  تســـهيال  المبيعـــات  ومكتـــب  الرئيـــس  بالفـــرع 

أعلــن بنك اإلســكان عن وجود منصات لعدد مــن البنوك التي تقدم حلول 
فــي مكتــب  المســتفيدين برنامــج “مزايــا”  للمواطنيــن  تمويليــة ميّســرة 
مبيعــات المشــروع بديــرة العيــون وبالفــرع الرئيســي للبنــك الكائــن فــي 
بــرج المؤيــد، مشــيًرا إلــى أن هــذه الخطــوة تمنــح المواطنيــن مزيــًدا من 
التســهيالت لشــراء إحــدى الفــرص الســكنية المتوافــرة في ديــرة العيون 

الستكمال إجراءات طلب التمويل العقاري بصورة أفضل وأسرع.

وأفاد بنك اإلســـكان بـــأن كل من بيت 
البحريـــن  وبنـــك  الكويتـــي  التمويـــل 
الوطني وبنك الســـام وبنك البحرين 
البركـــة اإلســـامي  اإلســـامي وبنـــك 
وبنك األهلي المتحد قد بادروا بإعداد 
الرئيســـي  الفـــرع  فـــي  لهـــم  منصـــات 
لبنك اإلســـكان ومكتب مبيعات ديرة 
العيون، لخدمة ودعم عماء المشروع 
المعلومـــات  جميـــع  علـــى  للحصـــول 
الازمـــة تحت ســـقف واحد، ســـيكون 
باســـتطاعة المواطنيـــن المســـتفيدين 
مـــن وزارة اإلســـكان وبرنامج “مزايا”، 
إتمـــام اإلجراءات المطلوبة مع البنوك 
دون الحاجـــة لزيارة وجهات متعددة، 
وأنه باإلضافة للبنوك المذكورة، يقدم 
بنـــك اإلثمـــار وبنـــك األهلـــي المتحـــد 
والمصـــرف الخليجي التجـــاري وبنك 
البحريـــن الكويـــت، أيًضا التســـهيات 
ديـــرة  لعمـــاء  الميّســـرة  التمويليـــة 

العيون.
ويعد برنامـــج “مزايا” إحدى مبادرات 
لتعزيـــز  الهادفـــة  اإلســـكان  وزارة 
التعاون مع البنوك وشـــركات التطوير 
العقـــاري مـــن القطـــاع الخـــاص، وهـــو 
ُيســـّهل حصول المواطنين المدرجين 
ضمـــن البرنامـــج علـــى تمويـــل عقاري 
من أحد البنوك المشـــاركة في “مزايا”، 
ضمـــن  الخاصـــة  منازلهـــم  لشـــراء 
العروض الســـكنية التي تنطبق عليها 

معايير البرنامج.
وأكد المدير العام لبنك اإلسكان، خالد 
عبـــدهللا، أن مبـــادرة تواجـــد منصات 
تابعـــة لعدد من شـــركائنا مـــن البنوك، 
لخدمة عماء مشـــروع ديـــرة العيون 

فـــي كل مـــن فرعنـــا الرئيســـي بالبنك 
وفـــي مكتـــب مبيعـــات ديـــرة العيون 
تمثـــل إضافـــة كبيـــرة ضمن مســـاعي 
البنك لمنح الجمهور ســـهولة أكبر في 
التعرف على كافة تفاصيل المشـــروع 
والمتطلبـــات الازمـــة للحصـــول على 
التمويـــل مـــن البنـــوك إلنجـــاز عمليـــة 

شراء الفلل بالمشروع.
وقـــال المدير العام لبنك اإلســـكان إن 
مبـــادرة البنـــوك وإقدامهـــا علـــى تلـــك 
الخطـــوة يجســـد حجم التعـــاون بين 
بنك اإلســـكان والبنوك المشـــاركة في 
البرنامج، الســـيما بعدمـــا حققت تلك 
الشـــراكة أهدافها منـــذ إطاق برنامج 
مزايا، وما حققه من عوائد اقتصادية 
علـــى البنـــوك المشـــاركة، واالســـتفادة 
الطلبـــات  آالف  تلبيـــة  فـــي  أيًضـــا 
اإلســـكانية من خال التمويات التي 
وزيـــر  توجـــه  إلـــى  مشـــيًرا  توفرهـــا، 

اإلســـكان رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك 
اإلســـكان باســـم الحمر بشـــأن ضرورة 
االســـتمرار فـــي مـــد جســـور التعـــاون 
مـــع البنـــوك المشـــاركة، وتقديـــم كافة 
بمـــا  أمامهـــم  الممكنـــة  التســـهيات 
يخـــدم البرنامـــج ويحقـــق المزيد من 

النجاحات في هذا البرنامج.
للجمهـــور  الرســـمي  تدشـــينه  ومنـــذ 
خـــال شـــهر يونيـــو الجـــاري، يشـــهد 
مشروع ديرة العيون إقبااًل واسًعا من 
الجمهور في المملكة؛ بفضل جهوزية 

ووفرة الحلول الســـكنية التي يقدمها 
للمواطنين البحرينيين المدرجين في 
برنامـــج “مزايـــا” للســـكن االجتماعـــي 
مـــن  التمويليـــة  الخدمـــات  وبرنامـــج 

وزارة اإلسكان. 

515 وحدة سكنية تبدأ بـ 105 
آالف دينار

وتتوفـــر ضمـــن المرحلـــة األولى 515 
وحـــدة ســـكنية بســـعر يبـــدأ مـــن 105 
آالف دينار وبمتوســـط يبلغ 227 متًرا 
مربًعا إلجمالي مساحاتها، وبتصاميم 
خارجيـــة متعـــددة تشـــمل التصميـــم 
واإلســـباني  والعصـــري  البحرينـــي 
هـــذه  تصميـــم  وتـــم  والميديترانـــي. 
ومتطلبـــات  أذواق  لتائـــم  الفلـــل 
األســـر البحرينية. وتتكون التصاميم 
الداخلية للوحدات من أربع غرف نوم 
وصالتين ومجلـــس ومطبخ وحديقة 
خلفية كبيرة وكراج يتسع لسيارتين، 
ومرافـــق إضافيـــة أخـــرى لراحة كافة 

أفراد العائلة. 
بنـــك اإلســـكان علـــى عمـــل  وحـــرص 
التجهيزات الازمة؛ لضمان استعداده 
الستقبال الزوار المهتمين بالمشروع، 
وااللتـــزام باإلجـــراءات الوقائية للحد 
من انتشـــار فيـــروس كورونـــا “كوفيد 
19” فـــي آن واحـــد. واعتمـــد وســـيلة 
Skip� “حجـــز المواعيد عبـــر تطبيـــق 

lino” لتجّنب توافد العماء في وقت 
واحد.

وتعـــد ديرة العيـــون واحدة مـــن ثمار 
التعـــاون الثنائي بين وزارة اإلســـكان 
والقطـــاع الخـــاص، إذ تـــم فـــي العـــام 
2015 توقيـــع اتفاقية مع شـــركة ديار 
المحرق لتوفير أكثر من 3000 وحدة 
ســـكنية، وليتـــم تخصيصهـــا للراغبين 
الطلبـــات  ذوي  مـــن  االســـتفادة  فـــي 
اإلســـكانية لـــدى وزارة اإلســـكان مـــن 
مـــن  تمويـــل  علـــى  الحصـــول  خـــال 

برنامج مزايا.

المنامة- بنك اإلسكان

ـّية اعترافات فيروسـ

ًــــا )كرونـــة( فيـــروس يتيـــــه غـرامــ

إذا حــــّل فـــي جـــوف المصـــاب ونامــــا

ولـــو سـُـــِئل )الفيـــروس( قــــال بنشـــوة

ًــــا قضـــى اهلل زادي أن يكــــون حـرامــ

أنا هــــــادم اللــــذات فــــي كـــــّل بـقعـــــة

مـــن األرض، صـــارت مرتًعـــا ومقاًمـــا

ـــًا فأصطـــاد مـــن يدنـــو ومـــن يـــك غافــ

وال أرتجـــــي مــــّمن يـفـــــّر مـــراًمـــــا

فـــإن خفتمـــوا منـــي فمــــّدوا وباعـــدوا

ــا ًـ ــّلق هامـ ــو، يفـــ ــن يدنـ ــيفي لمـ وسـ

أنـــا الـــّداء لكـــن عنـــد مـــن أصدروننـــي

وزؤامـــــا شفـــــاء ســـيأتي قاتـــــًا.. 

ــر األعـــداء حولـــي وأصبحـــت وقـــد كثـ

ــا ــّك لجـامـــ ــا أفـــــ ــني كيــ تـطـّوقـــ

وطابـــت لهـــم أقصـــــاءة وتباعــــــد

ومــــن يتوقـّـــى، أو يشـــــّد لـثامــــــا

وأكثـــر مـــا أشكـــــو أيــــاد رحــيمــــة

وحكمـــة حكـّــــام تســـــّن نظـــاًمــــا

شعر : تقـــــي البحارنــــة

“ديرة العيون” 
يشهد إقباًل واسًعا 

من الجمهور في 
المملكة

باشرت وزارة اإلسكان الحريق الذي حدث في إحدى عمارات اإليجار بمدينة  «
المحرق أمس بمتابعة من وزير اإلسكان باسم الحمر، إذ تأكدت من عدم 

وجود إصابات أو أضرار بشرية، وذلك بعد قيام الدفاع المدني بإطفاء 
الحريق في كل مرافق الشقة.

هذا واطمأنت وزارة اإلسكان على سالمة القاطنين بالشقة األرضية رقم 2  «
عمارة 366 بالمحرق، كما تم التنسيق المبدئي والمتابعة مع المنتفعة 

من الشقة السكنية، إذ تبين أن سبب الحريق هو تماس كهربائي في 
جهاز التبريد بالشقة، وتقوم وزارة اإلسكان حالًيا باإلجراءات الالزمة 

بخصوص الشقة والمنتفعين فيها لتوفير السكن البديل لهم.

وفي هذا الشأن، تهيب وزارة اإلسكان المنتفعين من الخدمات اإلسكانية  «
المختلفة بضرورة مراعاة صيانة أجهزة التكييف دورًيا، ومراعاة عدم تركها 
تعمل بشكل متواصل، تفادًيا ألي ضغط عاٍل على هذه األجهزة والذي قد 

يؤدي - ال سمح الله - ألي كارثة في المستقبل.

“اإلسكان” تباشر حريق شقة المحرق.. وال إصابات

حمـــل رئيس مجلـــس بلدي المحـــرق غازي 
المرباطـــي وزارة الماليـــة مســـؤولية تأخير 
تمريـــر ميزانية بلدية المحـــرق للعام 2020 
حتى هذا الوقت من العام، والتي سيترتب 

عليها تراكم التزامات مالية على البلدية.
شـــملت  االلتزامـــات  هـــذه  أن  إلـــى  ولفـــت 
والخفيفـــة  الثقيلـــة  الســـيارات  مناقصـــات 
والبالغـــة قيمتها نحو 24 ألـــف دينار والتي 
انتهـــت أواخـــر يونيـــو الماضـــي، ومناقصة 
العمالـــة الزراعيـــة بقيمـــة 30.8 ألـــف دينـــار 
والتي تنتهـــي 30 يوليو الجاري، ومناقصة 
عمـــال النظافة بقيمـــة 9.8 ألف دينار والتي 

انتهت في 30 أبريل الماضي.
وأشـــار إلـــى أن تأخـــر هـــذه الميزانيـــة مـــن 
شأنه أن يؤثر على خدمات أكياس القمامة 

واللوحـــات المعدنيـــة، والتـــي بلغـــت قيمـــة 
مناقصاتهـــا لمـــدد 4 و3 ســـنوات مـــن هـــذا 
العـــام، 658.6 ألـــف دينار ألكيـــاس القمامة، 

و25.4 ألف دينار للوحات المعدنية.
وذكـــر أن الـــوزارة طلبـــت في وقت ســـابق 
خفـــض ميزانيـــة جميـــع الجهـــات الخدمية 
والبلديـــات بمعدل 18 %، ثـــم أعقبها طلب 
آخـــر فـــي 2020 بخفـــض الميزانيـــة بســـبة 
30 %؛ تزامنـــًا مع انتشـــار فيـــروس كورونا 
)كوفيد 19(، وهو أمر مقدر مراعاة ألولوية 
الصحة العامة. ولفت إلى أن جميع الجهات 
الخدميـــة ومنهـــا البلديات اســـتجابت لهذا 
الطلـــب، إال أن الـــوزارة بالرغـــم مـــن ذلـــك 
الميزانيـــة  تلـــك  تمريـــر  تؤجـــل  زالـــت  مـــا 
المخفضـــة، رغم دخول النصـــف الثاني من 
العـــام الجـــاري، مما يؤثر ســـلبا علـــى قدرة 

البلدية في تقديم الخدمات للجمهور.

إقفال السنة

وقال: إن ذلك يأتي في وقت لم يتبق فيه 
سوى بضعة أشـــهر عن إقفال الدولة سنتها 
الماليـــة فـــي أكتوبـــر المقبل، وهـــو ما يفتح 
بـــاب الســـؤال عـــن كيف ســـيتم االســـتفادة 
مـــن هذه الميزانيـــة المخفضة على فترتين 
تمريـــر  تأخـــر  أن  وبيـــن   .%  48 بنســـبة 
الموازنـــة وضع البلديات أمام تحٍد كبير، إذ 
طال التخفيض بنـــد المصروفات المتكررة 
التـــي تشـــمل العقـــود وااللتزامـــات الماليـــة 
علـــى البلدية. وأوضح أنـــه منذ مطلع العام 
الجـــاري وحتـــى اآلن لم يتم دفـــع أي مبالغ 
لمـــوردي أكياس القمامة، مـــا ينذر بإمكانية 
توقف هذه الخدمة التي استمرت البلديات 

بتقديمها طوال 25 عامًا في أي لحظة.
ولفت إلى أن البلدية سعت قدر المستطاع 

إلى تنفيذ جميع طلبات وزارة المالية بشأن 
خفض مصاريف هـــذه العقود وااللتزامات، 
ومنهـــا خفـــض عمـــال النظافة مـــن 12 إلى 
7، وخفـــض عدد الحـــراس التابعين للبلدية 
والذيـــن ال يتجـــاوز عددهم حاليـــًا أكثر من 

10 حـــراس ألمـــاك البلديـــة فـــي محافظة 
المحـــرق، التـــي تضـــم أكثر مـــن 38 حديقة 
والمبانـــي  األســـواق  جانـــب  إلـــى  ومنتـــزه 
وغيرهـــا، فـــي حيـــن تمتلـــك فيـــه بلديـــات 

أخرى نحو 110 حراس.

لمتطلبـــات  االلتفـــات  أهميـــة  علـــى  وأكـــد 
الصيانـــة التي تم تصفيـــر ميزانيتها بهدف 
خفـــض المصروفات، وهو ما ســـيراكم هذه 
االحتياجـــات ويرفـــع مـــن كلفتهـــا في حال 

عدم تلبيتها في وقتها.

نسخة  مصورة من قائمة مناقصات البلدية غازي المرباطي 

المرباطــي لـــ “^”: تحمــل البلديــة التزامــات ماليــة وتهــدد بتعطل بعــض الخدمات

انتصــف العـــام وبلديـــة المحـــرق بــال ميزانيــة

سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح المديـــر العـــام لمديريـــة شـــرطة 
المديريـــة  بـــأن  المحـــرق  محافظـــة 
اســـتحدثت منصات إلكترونية في عدد 
مـــن األماكـــن العامة بمحافظـــة المحرق 
استفســـارات  علـــى  والـــرد  للتوعيـــة 
وماحظـــات المواطنين والمقيمين عبر 
تقنية االتصال المرئي المباشر بالتعاون 
والتنســـيق مـــع اإلدارة العامـــة لإلعـــام 
االتصـــاالت  وإدارة  األمنيـــة  والثقافـــة 

بوزارة الداخلية. 
الخدمـــة  اســـتحداث  أن  وأوضـــح 
اإللكترونيـــة يأتي تأكيـــدا لتحقيق مبدأ 
الشراكة المجتمعية القائم بين المديرية 

مع مختلف فئات المجتمع. 
وتـــم توزيـــع المنصـــات اإللكترونية في 
اللولوهايبـــر الحـــد، وفنـــدق آرت روتانا، 

ودوحة عراد، وسوق التنين.

شرطة المحرق: منصات إلكترونية للرد على استفسارات المواطنين “األشغال” لـ “^”: ربط 475 عقاًرا بالنبيه صالح بخدمة الصرف الصحي
أوضحــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي لـــ “البــالد” بأن جزء مــن جزيــرة النبيه صالح 
مخطط، ومنه المشروعان اإلسكانيان بالجزيرة. وأما الجزء غير المخطط من جزيرة النبيه صالح، فقد أنجزت 
هيئــة التخطيــط والتطويــر العمرانــي إعــادة تخطيــط المنطقة واعتمــاد المخطط العــام لها، وذلــك إليجاد حرم 
طريــق بيــن العقــارات المتداخلة يتم من خالله توفير شــبكة الطرق وخدمات البنيــة التحتية الالزمة لتعمير تلك 

العقارات.

وأكدت الـــوزراء تعقيبا على ما 
نشرته الصحيفة بعددها الصادر 
يـــوم األحـــد 21 يونيـــو الماضي 
الوقـــت  فـــي  جـــاٍر  العمـــل  أن 
الحالـــي تنفيـــذ هـــذا المخطـــط، 
فقـــد تم الحصـــول على موافقة 
مجلس الوزراء، حيث تضمنت 
الموافقة على تنفيذ االستماك 
للمنفعـــة  االســـتماك  وإعـــادة 
التخطيـــط  ألغـــراض  العامـــة 
وإعـــادة التخطيط )ومن ضمنها 

مخطط النبيه صالح(، إذ سيتم 
تعديـــل  القـــرار  هـــذا  بموجـــب 
تمهيـــدا  األراضـــي؛  وضعيـــات 
للســـماح بالتعمير فـــي المنطقة، 
لجنـــة  تشـــكيل  ســـيتم  كمـــا 
تختص بتوزيع العقارات لتنفيذ 
المخطـــط وعلـــى إثرهـــا ســـيتم 
دراسة جميع تراخيص التعمير 

بحسب القوانين واألنظمة.
وأكدت الوزارة ممثلة في هيئة 
التخطيـــط والتطويـــر العمراني 

بجميـــع  البالـــغ  باهتمامهـــا 
الماحظـــات الـــواردة في الخبر 
الصحافـــي، إال أنـــه فـــي الوقت 
ذاتـــه يقع علـــى عاتقهـــا مراعاة 
الحاليـــة  االحتياجـــات  جميـــع 
فـــي  للمنطقـــة  والمســـتقبلية 
المخطط العام، ونظرا للتداخل 
الكبيـــر فـــي األراضـــي وغيـــاب 
شـــبكة الطرق والبنيـــة التحتية 
ووجـــود الكثيـــر مـــن الوقفيات 
فـــي المنطقة، فإن ذلك اســـتلزم 

عمـــا كبيـــرا إلعـــادة التخطيط 
المنطقة بشكل كامل بما يمكنها 
من تلبية احتياجـــات القاطنين 
والمالكين الحالية والمستقبلية.

بأنهـــا قامـــت  الـــوزارة  وذكـــرت 
بتوصيـــل جزيـــرة النبيـــه صالح 
بشبكة الصرف الصحي وتوفير 
شـــبكة لتصريف ميـــاه األمطار، 
إذ تم توصيـــل المجمعات )380 
،381 ،382( )المنطقة المخططة 
من الجزيرة( الممتدة على مدى 
مســـاحة 122 هكتارا، حيث تم 
ربط 475 عقاًرا بخدمة الصرف 
الصحـــي، كمـــا تـــم ربـــط شـــبكة 
الصرف الصحي بمحطة شـــمال 

سترة للمعالجة.

محرر الشؤون المحلية



8 يوليو الحكم في 5 قضايا أخرى لبنك “المستقبل”
دوالر ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  1.4 إلـــــــى  ــل  ــ ــص ــ ت لـــمـــبـــالـــغ  أمــــــــــوال  ــل  ــيـ ــسـ غـ عـــمـــلـــيـــات 

مّددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة -بهيئة مغايرة- أجل النطق بالحكم 
فــي عــدد 5 قضايــا جديــدة مرفوعــة ضــد بنــك المســتقبل و3 متهميــن فيــه، 
باإلضافــة إلــى بنــك ملــي وبنك صــادرات إيران وفــرع له في دولــة خليجية، 
والذيــن أجــروا بهــذه الوقائــع عمليــات غســيل أمــوال لمبالــغ تصــل إلــى 1.4 
مليــون دوالر؛ للحكــم فيهــم بجلســة 8 يوليــو الجــاري، نظــًرا لغيــاب هيئــة 

المحكمة األصلية.

 وكانـــت ذات المحكمـــة قضـــت فـــي 
وقت ســـابق بمعاقبة نفـــس المتهمين 
السبعة في 15 واقعة مختلفة بسجن 
الرئيـــس  “نائبـــي  الثالثـــة  المتهميـــن 
التنفيـــذي ومديـــر المبيعـــات في بنك 
المســـتقبل” لمدة 75 ســـنة لـــكل منهم 
بواقـــع 5 ســـنوات عـــن كل قضية، كما 
غرمتهم والبنوك األربعة بمبلغ مليون 
لـــكل منهم فـــي 10 قضايا ومبلغ 100 

ألـــف دينـــار لـــكل منهـــم فـــي 5 قضايا 
وبإجمالـــي بلـــغ 73 مليوًنـــا و500 ألف 
أمـــرت  القضايـــا، كمـــا  دينـــار بجميـــع 
أميركـــي  دوالر   80153.6 بمصـــادرة 
مـــن أمـــوال كل متهـــم وممتلكاته في 
5 قضايـــا بإجمالي أكثـــر من 561 ألف 
دوالر أميركـــي، وبمبلغ 2.627 مليون 
دوالر أميركـــي في 10 قضايا أخر من 

أموال كل منهم أيضا.

آالف  جـــّردوا  قـــد  المدانـــون  وكان 
العمليـــات مـــن المعلومـــات والبيانات 
لتحويـــالت ماليـــة بلغـــت 5 مليـــارات 
دوالر أميركي، فضال عن إخفاء آالف 

المعامالت األخرى لبحرينيين وصلت 
قيمتها لـ2 مليار دوالر أميركي، والتي 
بشـــأن  مباحثـــات  تجـــرى  تـــزال  مـــا 
اعتقاد تأثيرها على النظام المصرفي 

العالمـــي، حيـــث امتد التحقيـــق لعدة 
الوقائـــع  هـــذه  إحالـــة  قبـــل  ســـنوات 

للمحكمة.
فـــي  صـــّرح  أنـــه  بالذكـــر  الجديـــر 
نايـــف  المستشـــار  ســـابق  وقـــت 
يوســـف محمـــود المحامـــي العـــام أنه 
واســـتكماالً للتحقيقـــات التي تجريها 
النيابـــة العامـــة فـــي مخطـــط ضخـــم 
لغســـل مليـــارات الـــدوالرات عبر بنك 
فـــي  تأسيســـه  تـــم  الـــذي  المســـتقبل 
مملكـــة البحريـــن، والتحكـــم فيـــه من 
قبل بنكين إيرانيين مملوكين إليران، 
وهمـــا البنك الوطنـــي اإليراني “ملي”، 

وبنك صادرات إيران.
فقـــد أحالـــت النيابة العامـــة للمحكمة 
الكبـــرى الجنائيـــة عـــدًدا مـــن الوقائع 

الجديـــدة، والتـــي وّجهـــت فيهـــا تهًما 
مختلفة للمدعى عليهم، وهم مسؤولو 
بنك المســـتقبل فضالً عـــن ذلك البنك 
بارتـــكاب  إيرانيـــة  بنـــوك  وثالثـــة 
جرائم متعـــددة بموجب قانون حظر 
ومكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل 
اإلرهـــاب وكذلك بموجـــب انتهاكاتهم 
المصرفيـــة  واألنظمـــة  للقوانيـــن 
المعمـــول بها فـــي المملكـــة، حيث بلغ 
مجمـــوع األمـــوال محـــل الغســـل في 
تلـــك الوقائـــع محـــل اإلحالـــة قرابة 4 
مالييـــن دوالر أميركـــي، وأضاف بأن 
التحقيقـــات مـــا زالـــت مســـتمرة فـــي 
اآلالف من المعامالت المتبقية والتي 
من المتوقع أن تكشف عن متورطين 

أكثر في ذلك المخطط.
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سكران تسبب بفوضى واستلقى على ظهره ووضع رجال على رجل
رفـــض نظـــر اســـتئنافه لصـــدور عفـــو ملكـــي بحقـــه فـــي مايـــو الماضـــي

حكمت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى في استئناف شاب خليجي احتسى 
الكثيــر مــن المســكرات، فلعبــت بعقله وأضعفت قدراته، وتســبب بفوضــى في محطة 
نقل مسافرين تابعة إلحدى شركات النقل والسياحة المعروفة، وبعد انتهائه استلقى 
علــى ظهــره ووضــع رجال على رجــل حتى وصلت الشــرطة إليه، والــذي اعتدى عليهم 
المــدان المتناعــه عــن الصعود في الدورية برفقتهم؛ وذلك بعدم جواز نظر اســتئنافه 
نظرا لصدور عفو ملكي بحقه في شهر مايو الماضي، مما يمنع المحكمة من مواصلة 

نظر االستئناف المحكوم فيه بالحبس سنة وغرامة 100 دينار واإلبعاد النهائي.

وعند حضور الشـــرطيين بعد استدعائهما 
شاهدا السكران مستلٍق على ظهره بداخل 
قاعـــة المســـافرين بالمحطـــة ويضع رجله 
اليمنـــى علـــى اليســـرى، فحـــاول أحدهمـــا 
التحـــدث معـــه، إال أنـــه تفاجـــأ بالمذكـــور 
يهاجمـــه بالصراخ، فحـــاول تهدئته إال أنه 
يرفـــض ذلـــك، فطلب منه الحضـــور معهما 
لمركز الشـــرطة، فرفض ذلك أيضا وحاول 

حينها االعتداء على المجني عليها.
أحـــد عمـــال  إلـــى  المجنـــي عليـــه  فأشـــار 
المحطـــة وطلب منه مســـاعدته في حمل 
المســـتأنف إلـــى الدوريـــة، وأثنـــاء مـــا كانا 
يحـــاوالن إدخالـــه للدوريـــة امتنـــع المتهم 
عن الصعود وحاول إغالق الباب واعتدى 
علـــى الشـــرطي - نائـــب العريـــف المجنـــي 
عليه - بالضرب بقوة، إذ ضربه بقبضة يده 

“بوكـــس” على أنفـــه، مما تســـبب بحدوث 
تورم فيه، لكن الشـــرطي ورغم ذلك تمكن 
من إدخـــال المتهم للدورية، في حين كان 
المذكور يركله برجله على بطنه، مصحوبا 
ذلـــك بجملة مـــن عبارات الســـب والشـــتم 

وغيرها من العبارات غير الالئقة.
ولـــم يكتـــف الجانـــي بمـــا حصـــل، بـــل إنه 
اســـتمر فـــي تلـــك األفعال حتـــى وصولهم 
مركز الشـــرطة، وظل يســـبه ويصرخ عليه 
إلـــى أن أدخلـــه المركـــز وحتـــى وصولهمـــا 

عيادة الشرطة.
فأســـندت النيابـــة العامـــة للمســـتأنف أنـــه 

بتاريخ 2 يناير 2020، ارتكب اآلتي:
أحـــد  جســـم  ســـالمة  علـــى  اعتـــدى  أوال: 
منتسبي األمن العام -النائب عريف- وكان 
ذلـــك أثنـــاء وبســـبب تأديتـــه عملـــه، وقـــد 
أحـــدث بـــه اإلصابات الموصوفـــة بالتقرير 

الطبـــي، ولـــم يفـــض فعـــل االعتـــداء إلـــى 
مرضـــه أو عجـــزه عـــن أعماله الشـــخصية 

لمدة تزيد عن 20 يوما.
ثانيـــا: رمـــى المجني عليـــه الموظف العام 
بمـــا يخـــدش شـــرفه واعتبـــاره بـــأن وجـــه 
إليـــه األلفـــاظ المبينة بالمحضـــر والتي لم 
تتضمـــن إســـناد واقعـــة معينـــة وكان ذلك 

أثناء تأديته وظيفته.
ثالثـــا: أهان بالقول الموظف العام المشـــار 
إليـــه، وكان ذلـــك أثنـــاء وبســـبب تأديتـــه 

أعمال وظيفته.
فلهـــذه الوقائع قضت محكمـــة أول درجة 
بمعاقبته بالحبس لمدة ســـنة واحدة، عما 
أســـند إليه فـــي البنـــد أوال، وبتغريمه 100 
دينـــار عمـــا أســـند إليه فـــي البنديـــن ثانيا 
وثالثـــا، كما أمرت بإبعاده نهائيا عن مملكة 

البحرين عقب تنفيذ العقوبة.

االســـتئناف  محكمـــة  رفضـــت 
العليا الجنائية األولى استئناف 
مـــدان مـــع آخـــر بوضـــع قنبلـــة 
وهمية على شـــارع الشيخ زايد 
بمنطقة عالـــي، وأيدت معاقبته 
بالحبـــس لمـــدة ســـنة؛ كونـــه لم 
مـــن  عشـــرة  الثامنـــة  يتجـــاوز 
عمره بعد، في حين لم يستأنف 
المتهم الثاني المحكوم بالسجن 
3 ســـنوات الـــذي راعته محكمة 

ظروفـــه  بســـبب  درجـــة  أول 
مصـــادرة  وأيـــدت  الشـــخصية، 

المضبوطات.
وكانـــت النيابـــة العامـــة أحالـــت 
المداَنيـــن للمحاكمة على اعتبار 
أنهمـــا بتاريـــخ 2 يونيـــو 2016، 
وضعـــا وآخـــرون مجهولون في 
مكان عام هيكال محاكيا ألشكال 
أو  والمفرقعـــات  المتفجـــرات 
يحمـــل على االعتقاد بأنه كذلك 

تنفيذا لغرض إرهابي.

سنة لشاب وضع وآخر قنبلة وهمية بشارع عام في عالي

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح المديــر العــام لمديرية شــرطة محافظة المحرق بأن شــرطة 
المديريــة بالتعــاون والتنســيق مــع إدارة الصحــة العامــة بــوزارة 
الصحــة، تمكنــت مــن ضبــط شــخص )29 عامــا(  قــام بمزاولة عمل 
دون ترخيص بتقديم خدمة المساج مقابل مبلغ مالي، وبما يخالف 
القرارات الصادرة عن وزارة الصحة لمنع انتشــار فيروس كورونا 
بمنع تقديم خدمات المســاج بعد الســماح بإعــادة فتح الصالونات 

ومحالت الحالقة، وذلك بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الدير.

فـــور  المديريـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
تلقيهـــا معلومات عـــن المخالفة، 
باشـــرت أعمال البحث والتحري 
واتخـــذت إجراءاتهـــا في ضبط 

المذكور وهو في حالة تلبس.

لمديريـــة  العـــام  المديـــر  وأكـــد 
شرطة محافظة المحرق أنه جار 
اســـتكمال اإلجـــراءات القانونية 
الالزمـــة؛ إلحالة القضيـــة للنيابة 

العامة.

 ضبط شخص قدم خدمة 
مساج من دون ترخيص

استجواب 7 مصابين بكورونا رفضوا العزل الصحي
للخطـــر غيرهـــم  وســـامة  صحتهـــم  معرضيـــن  بيوتهـــم  غـــادروا 

صــرح رئيــس النيابة عدنــان الوداعي بأنه في إطــار جهود النيابة 
العامــة لمكافحــة فيروس كورونا، وتأكيــد حتمية اتباع إجراءات 
الحــد مــن انتشــاره، فقــد تلقــت النيابــة العامــة بالغــا مــن وزارة 
الصحــة تضمــن رفض 7 من المصابين بفيروس كورونا المســتجد 

التواجد في األماكن المخصصة للعزل الصحي لتلقي العالج.

وفور ورود البالغ باشرت النيابة 
العامـــة تحقيقاتهـــا باســـتجواب 
المتهميـــن، حيث تبين أنهم ممن 
ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا 
المســـتجد في وقت ســـابق دون 
أن تنطبق عليهم شـــروط العزل 
وذلـــك  االختيـــاري،  المنزلـــي 
أمـــراض  مـــن  بعضهـــم  لمعانـــاة 
مزمنة، وظهـــور أعراض المرض 

عـــن  فضـــال  آخـــر،  بعـــض  علـــى 
تجاوز اثنين عمر الســـتين عاما، 
الـــذي كان يوجـــب  وهـــو األمـــر 
العـــزل  مركـــز  جميعـــا  دخولهـــم 
الصحـــي واإلقامـــة فيـــه لتلقـــي 
العنايـــة والعالج الـــالزم، إال أنهم 
رفضوا االمتثـــال إلى التعليمات 
الصحيـــة المفروضـــة، والمقـــررة 
في هذا الصدد ضمانا لحمايتهم 

والحفـــاظ على صحتهـــم، وذلك 
بأن غادروا إلى منازلهم رافضين 
تلقـــي العالج فـــي أماكـــن العزل 
المخصصة، معرضين ســـالمتهم 
وسالمة الغير إلى الخطر، وعليه 
أمـــرت النيابة العامة بإخضاعهم 
لتدبير اإلقامـــة الجبرية؛ تمهيدا 
للتصرف وإحالة المتهمين الذين 
الوقائـــع محـــل  ارتكابهـــم  ثبـــت 

البالغات للمحاكمة الجنائية.
وفـــي هـــذا الصـــدد شـــدد رئيس 
التـــزام  ضـــرورة  علـــى  النيابـــة 
الكافـــة باتباع تعليمـــات الفريق 
الطبـــي وااللتزام بما يتم اتخاذه 
مـــن إجراءات صحية للســـيطرة 

على ذلك المرض ومنع انتشاره، 
فـــي وقـــت تتضافـــر فيـــه جهود 
الدولة كافة للحفاظ على سالمة 
النيابـــة  أن  مؤكـــدا  المجتمـــع، 
العامـــة لـــن تتوانـــى عـــن تطبيق 
القانـــون بـــكل حزم ضـــد كل من 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  يخـــرق 
داعيـــا  المتخـــذة،  الصحيـــة 
الجميـــع إلى تجنب مخالفة تلك 
اإلجراءات وما يستتبع ذلك من 
الجنائيـــة  للمســـاءلة  الخضـــوع 
عـــن تلـــك الجريمـــة والتي تصل 
عقوبتها إلى الحبس لمدة ثالث 
آالف  عشـــرة  وغرامـــة  ســـنوات 

دينار.

المنامة - النيابة العامة

تخفيف عقوبة موظف جمارك ساعد مهّرب مخدرات بعدم تسجيل بياناته
قضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى في اســتئناف موظف بالجوازات، 
مدان مع مواطن بتزويرهما خروج ودخول المواطن للمملكة بدون تسجيل بياناته، 
ولــوال القبــض على األخير برفقــة صديقته حائًزا لكمية من المخــدرات أثناء دخوله 
للمملكــة لــم يتــم اكتشــاف الواقعــة، واكتفــت بمعاقبــة الموظف بالحبس لمدة ســنة 
واحدة في حين لم يستأنف المتهم الثاني والمحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.

وتتحصل الوقائع فـــي أن المتهم األول 
لشـــؤون  العامـــة  اإلدارة  فـــي  موظـــف 
الهجـــرة والجـــوازات بقســـم الجـــوازات 
بجســـر الملـــك فهـــد -المســـتأنف- وبناًء 
المتهـــم  مـــن  وتحريـــض  اتفـــاق  علـــى 
الثانـــي، بالتزويـــر فـــي بيانـــات وســـيلة 
بشـــؤون  الخاصـــة  المعلومـــات  تقنيـــة 
اإلدارة المذكـــورة علـــى نحـــو من شـــأنه 
علـــى  صحيحـــة  غيـــر  بيانـــات  إظهـــار 
أنهـــا صحيحـــة بنيـــة اســـتعمالها؛ وذلك 
بـــأن امتنع الموظـــف عما تفرضـــه عليه 

واجبـــات وظيفتـــه مـــن إدخـــال بيانات 
المتهـــم الثاني في النظام بأنه خرج من 
البالد وأظهر في النظام اإللكتروني أنه 

لم يغادر البالد.
حيـــث قـــام بتاريـــخ الواقعـــة بتســـهيل 
الثالثـــة  الشـــاهدة  رفقـــة  خروجـــه 
-صديقتـــه- مـــن البحريـــن ثـــم دخولـــه 
عائًدا عبر منفذ جسر الملك فهد ببطاقة 
شـــخصية منتهيـــة الصالحيـــة دون أن 
يســـجل دخولـــه أو خروجـــه فـــي نظام 
الحاســـب اآللي، في حين سجل المتهم 

األول دخول وخروج الشاهدة الثالثة.
وهـــو ما أكـــده اعتـــراف المتهـــم الثاني، 
بالجانـــب  االتصـــال  بعـــد  خصوًصـــا 
دخـــول  وجـــود  أكـــد  الـــذي  الســـعودي 
والشـــاهدة  الثانـــي  للمتهـــم  وخـــروج 
للســـعودية بـــذات الوقت والذي اســـتمر 
حوالـــي ســـاعة واحـــدة فقـــط بدخـــال 

السعودية.
 واعتـــرف المتهم الثاني أنه على عالقة 
بالمســـتأنف؛ ألنـــه نقـــل له ســـيارته ذات 
مرة ألنه يعمل في نقل السيارات ويملك 
“ســـطحة”، وعند محاولتـــه الخروج من 
المملكـــة تبّيـــن أن بطاقتـــه غير ســـارية 
الســـابقة  لمعرفتـــه  ونظـــًرا  المفعـــول، 

بالموظـــف، ادعـــى لـــه أنه ســـيذهب إلى 
عمـــه ولـــن يتأخـــر فـــي العودة، فســـمح 
لـــه األخيـــر بالعبـــور، وبعـــد ســـاعة رجع 
واتصـــل بـــه والتقـــاه، فســـمح لـــه األول 
بالدخـــول للبحرين وعند وصوله لنقطة 
الجمارك تم توقيفـــه، إذ تم ضبط كمية 
المملكـــة  مـــن  خـــرج  التـــي  المخـــدرات 
الســـتالمها من شـــخص بمنطقـــة الخبر، 
وأنـــه قـــد تم الحكـــم عليـــه بالحبس مع 
وقـــف التنفيـــذ لمـــدة 3 ســـنوات بشـــان 

واقعة المخدرات.
العامـــة  النيابـــة  أحالتهمـــا  وكانـــت 
للمحاكمـــة على اعتبـــار أنهما بتاريخ 17 

يناير 2018، ارتكبا اآلتي:
أوالً: المتهم األول “المســـتأنف”: ارتكب 
تقنيـــة  وســـيلة  بيانـــات  فـــي  تزويـــًرا 
إدارة  بشـــؤون  الخاصـــة  المعلومـــات 

الجنســـية والجـــوازات واإلقامة بوزارة 
الداخليـــة علـــى نحـــو مـــن شـــأنه إظهار 
بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة 
بنية استعمالها كبيانات صحيحة وذلك 
بـــأن امتنـــع عمـــا تفرضه عليـــه واجبات 
وظيفتـــه مـــن إدخـــال بيانـــات المتهـــم 
الثانـــي في النظام بأنه خـــرج من البالد 
وأظهـــر في نظام الجـــوازات بأن المتهم 

الثاني لم يغادر البالد.
ثانًيـــا: المتهـــم الثاني: اشـــترك بطريقي 
االتفـــاق والتحريـــض فـــي تزويـــر فـــي 
المعلومـــات  تقنيـــة  وســـيلة  بيانـــات 
الجنســـية  إدارة  بشـــؤون  الخاصـــة 
والجـــوازات واإلقامة بـــوزارة الداخلية 
علـــى نحـــو مـــن شـــأنه إظهـــار بيانـــات 
غيـــر صحيحة على أنهـــا صحيحة بنية 

استعمالها كبيانات صحيحة.

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم



business@albiladpress.com 08
الجمعة 3 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 - العدد 4280

واشنطن - رويترز

نمو الوظائف 
يتسارع في أميركا

توفير  من  األميركي  االقتصاد  تمكن 
وظائف بوتيرة قياسية في يونيو مع 
استئناف مزيد من المطاعم والحانات 
أن  عــلــى  إضــافــي  بــرهــان  فــي  لعملها، 
ــذي تــســبــبــت فــيــه جــائــحــة  ــ الـــركـــود الـ

“كوفيد - 19” انتهى على األرجح.
ــف الــشــهــري  ــائـ ــوظـ وأظـــهـــر تــقــريــر الـ
لوزارة العمل، أمس، أن الوظائف في 
الــقــطــاعــات غير الــزراعــيــة بــالــواليــات 
المتحدة زادت 4.8 مليون وظيفة في 

يونيو.

حــذر مســؤول فــي إدارة الجرائــم اإللكترونيــة بــوزارة الداخليــة التجــار وأصحــاب 
المؤسســات البحرينيــة مــن دفــع مبالغ مالية ألشــخاص من أجل اســترجاع حســابات 
مؤسســاتهم المخترقــة، إذ إن معظــم هــذه الحــاالت يتــم فيها النصب واســتالم مبالغ 

دون استرجاع الحسابات.

وأكد اختصاصـــي أمن المعلومـــات بإدارة 
االقتصـــادي  واألمـــن  الفســـاد  مكافحـــة 
أســـامة  الداخليـــة  بـــوزارة  واإللكترونـــي 
الصـــاح، أثنـــاء نـــدوة إلكترونيـــة نظمتها 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن أمـــس، 
أن هنـــاك عـــدد من األســـاليب التـــي يمكن 
ألصحـــاب األعمـــال القيام بها الســـترجاع 
حســـاباتهم ويمكنهم التواصـــل مع اإلدارة 

لتقديم المساعدة.
استفســـارات  علـــى  رده  معـــرض  وفـــي 
“الباد” بشـــأن باغـــات االختـــراق الواردة 
لـــإدارة، أجاب المســـؤول أن هنـــاك زيادة 

بعددها في ظل جائحة كورونا.
إلـــى أن معظـــم حـــاالت اختـــراق  وأشـــار 
حســـابات “االنســـتغرام” و”توتير” وغيرها 
من حسابات الشركات التجارية والفردية 

تتم عبر عمليات احتيال وليس “هاكر”.
ولفت اختصاصي أمـــن المعلومات بإدارة 
االقتصـــادي  واألمـــن  الفســـاد  مكافحـــة 

أســـامة  الداخليـــة  بـــوزارة  واإللكترونـــي 
الصـــاح، إلى أن 99 % من الباغات التي 
ترد إلى مكافحة الجرائم اإللكترونية هي 
قضايا اختراق، تتم عبـــر عمليات احتيال 
تجـــرى بواســـطة “الهندســـة االجتماعية”، 
عبـــر الحصول على معلومات من أصحاب 
الحســـابات أو الشـــركات أو تخميـــن الرقم 

السري.
وأكد أن الحلقـــة األضعف في التقنية هي 
اإلنسان نفسه الذي يكون عرضة الحتيال 
المحتاليـــن، عبـــر إرســـال رســـائل وهميـــة 
وغيرها من األساليب. وشدد الصاح على 
أهميـــة وضـــع رقم ســـري يصعـــب تخمينه 
إلى جانـــب عدم تصديق أي رســـالة تصل 
من شـــركة “انستغرام” أو شركة “واتساب” 

أو غيرها تطلب الرقم السري.
وأشـــار إلـــى أن أغلـــب المحتاليـــن الذيـــن 
يخترقـــون الحســـابات التجارية وبنســـبة 
90 % مـــن خـــارج البحريـــن، موضحـــا أن 

بعـــض التجار يلجـــأون إلى أشـــخاص في 
ولكـــن  الحســـابات  الســـترجاع  الخـــارج 
يكـــون هـــؤالء األشـــخاص هـــم محتالـــون 
أيضـــا ويأخـــذون أمـــواال وال يســـترجعون 
الحسابات، إذ إن المحتالين يطلبون فدية 
إلرجاع الحســـاب، فـــي حين يقوم بعضهم 
ببيع الحســـاب لشخص آخر إذا لم يحصل 

على المبلغ.
ودعـــا الصـــاح إلـــى أهميـــة التواصـــل مع 
اإلدارة لمعرفة الســـبل الســـهلة السترجاع 

الحساب.
النصائـــح  مـــن  عـــددا  المســـؤول  وقـــدم 
للمؤسســـات للقيـــام بعـــدد مـــن الخطوات 
أو  اختـــراق حســـاباتهم  عـــدم  أجـــل  مـــن 
حالـــة  فـــي  االســـترجاع  عمليـــة  تســـهيل 
االختـــراق، ومن بين هـــذه النصائح، وضع 
أرقام ســـرية يصعـــب تخمينهـــا ال تحتوي 

علـــى أرقـــام متسلســـلة أو معلومـــات عـــن 
الشـــركة، إذ يقـــوم  صاحـــب الحســـاب أو 
رقـــم  بوضـــع  األعمـــال  أصحـــاب  بعـــض 
هاتفـــه أو رقـــم الســـجل أو أرقـــام ســـهلة 
يمكـــن تخمينهـــا لحســـابات “االنســـتغرام” 
أو  االجتماعـــي،  التواصـــل  حســـابات  أو 
البريد اإللكترونـــي، والتعريف في صفحة 
هـــذا  أن  التواصـــل االجتماعـــي والموقـــع 
الحســـاب هـــو الحســـاب المعتمد للشـــركة 

وتفعيل خاصية التحقق الثنائي.
ونصح أسامة الصاح أصحاب المؤسسات 

بعملية التوثيق لحســـاباتهم، مشـــددا على 
أنـــه ال ينبغي الدفع لطـــرف ثالث من أجل 
عملية التوثيق، إذ إن هناك طريقة رسمية 
من شركة “انســـتغرام” وشركات التواصل 
االجتماعـــي لتوثيق الحســـابات، التي من 
خالها يمكن اســـترجاع الحســـاب بسهولة 

في حالة اختراقه.
وأكـــد المســـؤول بـــوزارة الداخليـــة علـــى 
أهميـــة توعيـــة الموظفيـــن في الشـــركات 
باســـتمرار عبر حيل الهندسة االجتماعية؛ 
هـــذه  لمثـــل  ضحيـــة  يقعـــوا  ال  لكـــي 

الممارسات.
وأوضح أن هنـــاك حالة وردت إلى اإلدارة 
لشركة بحرينية عمرها نحو 30 عاما، لكنها 
تعرضـــت لاحتيـــال عبـــر اإليميـــل، إذ تـــم 
تغيير الحسابات الستام المبلغ مع شركة 
موردة خارجية، وتم إرسال مبلغ لحساب 
آخر تم إرساله عبر محتال، مشيرا إلى أن 
هناك طرق يتم من خالها إيهام الشركات 
أن المرســـل هو الشركة، عبر اختاق بريد 
يشـــابه بريـــد الشـــركة األصليـــة مـــع تغيير 
إال  العيـــن  تاحظهـــا  ال  بســـيطة  أحـــرف 
Spoof� “بالتدقيـــق أو عبر عملية تعرف بـ 
ing”، إذ توجـــد طرق للتحقق بأن الشـــركة 
هـــي صاحبة البريد اإللكترونـــي، مبينا أنه 
يمكـــن التأكـــد من خال االتصـــال الهاتفي 
المباشر مع الشركات عند تغيير الحسابات 

وهي طريقة يصعب أن تكون مخترقة.

الصالح أثناء الندوة اإللكترونية 

تحذير للتجار من دفع مبالغ مالية السترجاع حساباتهم المخترقة
االجتماعيـــة الهندســـة  يســـتخدمون  محتاليـــن  طريـــق  عـــن  البالغـــات  مـــن   %  99

علي الفردان
 المحتالون يبتزون 

أصحاب أعمال بالفدية 
أو بيع حسابات 

التواصل المسروقة

جائحة كورونا رفعت 
نسبة بالغات اختراق 

حسابات التواصل 
االجتماعي

أعلنـــت طيران الخليج أنها ستســـتأنف رحاتها 
المجدولة المباشـــرة إلـــى كل من أبوظبي ودبي 

بدًءا من الخامس من يوليو الجاري.
وكانت طيران الخليج قد بدأت بتسيير رحاتها 
المباشـــرة للمرة األولى بيـــن البحرين واإلمارات 
العربيـــة المتحدة في العام 1954، وتعد كل من 
أبوظبـــي ودبي من أكثر الوجهات شـــعبية على 

شبكة طيران الخليج.
وتســـّير الناقلة رحاتها حالًيا إلى كل من لندن، 

باريـــس، فرانكفـــورت، مانيـــا، أثينـــا والقاهـــرة، 
وعـــدد مـــن الوجهـــات فـــي باكســـتان؛ وبإضافة 
أبوظبـــي ودبـــي، ســـتكون طيـــران الخليـــج قـــد 
شـــبكة  مـــن   %  25 إلـــى  عملياتهـــا  اســـتأنفت 

وجهاتها األصلية.
وكونهـــا إحـــدى شـــركات الطيـــران القليلـــة التي 
واصلـــت عملياتها في األشـــهر الثاثة الماضية، 
تســـتمر طيـــران الخليـــج فـــي العمـــل عـــن كثب 
مـــع الســـلطات الحكومية في مختلـــف وجهات 
فتـــح  بمجـــرد  عملياتهـــا  الســـتئناف  شـــبكتها 

المطارات في تلك الوجهات.

وتفخـــر “طيـــران الخليـــج” بشـــبكتها المرنة من 
خال التكيف الفـــوري مع التعليمات الحكومية 
وتوجيهـــات هيئـــات شـــؤون الطيـــران المدنـــي 
فـــي وجهـــات شـــبكتها، واســـتجابتها للتغييرات 
والتحديثات المســـتمرة فيما يتعلـــق بالعمليات 

من وإلى وجهات شبكتها كافة.
ويمكـــن الحصـــول علـــى آخـــر المســـتجدات من 
 ،)gulfair.com/covid19( خال زيـــارة الرابـــط
بمـــا فـــي ذلـــك نصائـــح الســـفر، وأخبـــار شـــبكة 
الوجهات وآخـــر اإلجراءات المتخذة في مجال 

الصحة والسامة.

ــا مـــن وإلـــــى أبـــوظـــبـــي ودبـــــي 5 يــولــيــو ــاودة رحـــالتـــهـ ــ ــع ــ م
“طيران الخليج” تستأنف عملياتها لـ 25 % من وجهاتها

المحرق - طيران الخليج

تدشين أول صراف آلي لشراء سبائك الذهب
كشفت مديرة العالقات العامة واالتصاالت في شركة مجوهرات “اريهانت” مريم 
غازي لـ “البالد” عن تدشين أول جهاز صراف آلي لبيع السبائك الذهبية يعمل وفق 

الشريعة اإلسالمية في البحرين والعالم في متجرها بمدينة الذهب.

وصرحـــت غـــازي لــــ “الباد” أمـــس، أثناء 
اإلعـــان عـــن تدشـــين الجهـــاز اآللي في 
متجرهـــا بمدينـــة الذهـــب، بـــأن الشـــركة 
الحديثـــة،  التكنولوجيـــا  إلـــى  اتجهـــت 
 ،”Gold mine“ جهـــاز  ابتكـــرت  ومنهـــا 
وهـــو عبـــارة جهاز صراف آلي أو كشـــك، 
يستطيع من خاله العميل شراء سبائك 
الذهب، إذ يســـتطيع الفرد شـــراء سبيكة 
ذهـــب واحـــدة مـــن 8 أوزان مختلفة من 
الســـبائك، وســـيكون ســـعر هذه السبائك 
مرتبطا بالمعدل الدولي ألســـعار الذهب، 
مضيفة أن العماء سيســـتطيعون شراء 

أكثر من قطعة واحدة مستقبا.
وأكـــدت أن الجهـــاز يتمتع بأقصى ســـبل 
الحمايـــة للعميـــل مـــن عمليـــات غســـيل 
تـــم اســـتخدام كل الطـــرق  األمـــوال، إذ 
الحديثة وتكنولوجيا الدفع اإللكتروني. 
وأشـــارت إلـــى أن الشـــركة تحـــرص على 
المراتـــب،  أعلـــى  فـــي  البحريـــن  تمثيـــل 
وتطمـــح لتصبـــح المركـــز الرئيـــس فـــي 
منطقة الشرق األوســـط لسبائك الذهب، 
كمـــا أنها حالًيا بالمرتبة الرابعة في قائمة 
التصديـــر، ولديهـــا تعامـــات مـــع مركـــز 

صادرات البحرين.

طريقة عمل الجهاز

وشرحت اختصاصية تقنية المعلومات 
في مجوهـــرات اريهانت زينب البصري 
لـ “الباد” طريقة عمل الجهاز، بقولها إن 
فكـــرة الجهاز جاءت على غرار الصراف 
يتســـلم ســـبيكة  العميـــل  أن  إال  اآللـــي، 
ذهـــب بـــدال مـــن النقـــود، مشـــيرة إلـــى 
أن الواجهـــة الرئيســـة للجهـــاز باللغتيـــن 
العربية واإلنجليزية، وبعد اختيار اللغة 
يتـــم التحول إلى صفحـــة جديدة بها 8 
أحجـــام مختلفـــة من الســـبائك تبدأ من 
جـــرام واحـــد وتصـــل إلـــى 100 جـــرام، 
ويتم عرض ســـعر السبائك الفعلي وفًقا 
ألســـعار الذهب فـــي األســـواق العالمية، 
لشـــرائها  ســـبيكة  اختيـــار  ذلـــك  وبعـــد 

يتـــم عـــرض تفاصيـــل المعـــدن ودرجـــة 
نقائـــه وشـــكله وحجمه وأبعـــاده ووزنه 
الصافـــي، يتـــم إضافتهـــا للســـلة وإتمام 

المعاملة.
وواصلـــت القـــول إن الجهـــاز يقبل رقم 
هاتـــف بحريني فقط الســـتكمال عملية 
الدفـــع، إذ يتم التحقق مـــن صحته عبر 

إرســـال رســـالة نصيـــة، ثـــم يطلـــب مـــن 
العميـــل تقديم وثيقة رســـمية لمســـحها 
إمـــا البطاقـــة الذكيـــة أو جـــواز الســـفر 
ويتـــم القبـــول بـــأي جـــواز وليـــس فقط 
البحرينـــي، إال أنـــه مـــن المهـــم أن يكون 

ساري المفعول لشراء السبائك.
وذكـــرت أنه فـــي الخطـــوة األخيرة يتم 

الدفع عبر البطاقات البنكية واالئتمانية 
والمحفظـــة الماليـــة الرقميـــة للموبايـــل 
الوطنيـــة  والمحفظـــة   ،)MaxWallet(
اإللكترونية للهواتف الذكية في المملكة 
علـــى  الموافقـــة  وبعـــد   ،)BenefitPay(
عمليـــة الدفـــع فـــي الجهاز يتم اســـتام 

السبيكة.

مريم غازي وزينب البصري وزينب جعفر عقب تدشين الجهاز جانب من عملية الشراء عبر الجهاز

“بابكو للتزويد”: تثبيت أجهزة صراف آلي بمحطات الوقود
226.4 ألـــف دينـــار لتوفيـــر مســـاحي حصـــر الكميـــات لــــ “بابكـــو”

طرحت شــركة بابكو للتزويد في جلســة مجلس المناقصات والمزايدات أمس، مزايدة 
للحصول على ترخيص تثبيت ماكينة صراف آلي في محطات الخدمة للشــركة لمدة 5 
سنوات )عالي، مدينة عيسى، الروضة، السيف، السوق المركزي والسنابس( تقدم إليها 

عطاء وحيد لبنك اإلثمار بنحو 126.8 ألف دينار، وتم تعليقه.

وســـيقوم المســـتفيد، على نفقتـــه الخاصة، 
بتنفيـــذ جميـــع األعمـــال المدنيـــة واألعمال 
الكهربائية المتبقية )التوصيات الكهربائية 
والهاتفيـــة( الازمة لتثبيت أجهزة الصراف 
اآللـــي. ويجـــب أن يدفـــع المســـتفيد أيًضـــا 
تكلفة االتصال الهاتفي وأي رسوم بلدية أو 
حكومية أخرى )باســـتثناء رسوم الكهرباء( 
التـــي قد يتكبدها بســـبب اســـتخدامه لهذا 

الموقع. سيتم تزويد المستفيد بفترة سماح 
مدتهـــا 30 يوًمـــا وفًقـــا للشـــروط واألحكام 
شـــركة  طرحـــت  كمـــا  لاتفاقيـــة.  العامـــة 
نفـــط البحريـــن )بابكـــو( مناقصتيـــن، أولهما 
لتوقيع عقد لمدة 3 ســـنوات لتوفير خدمة 
مساحين حصر الكميات لدائرة المشتريات 
تنافســـت عليهـــا 7 شـــركات علـــق عطاءان، 
أقـــل عطاء بنحو 226.4 ألف دينار لشـــركة 

)PMI United Company WLL( وأكبرهـــا 
بقيمـــة 799.2 ألـــف دينـــار، والثانية لتوفير 
خدمـــات النظافـــة وتنظيـــف المركبات في 
مختلف مباني الشـــركة وأماكن الراحة في 
منطقة المصفاة والمرفأ وســـترة تنافســـت 
عليهـــا 12 شـــركة وأقـــل عطاء بنحـــو 66.2 
ألف دينار وأكبرها بقرابة 2.8 مليون دينار. 
وكذلـــك طرحـــت شـــركة “طيـــران الخليج” 
مناقصتين، الختيار وكيل للمســـافرين في 
ماليزيـــا ووكيـــل آخـــر فـــي مصر تنافســـت 
عليهما 8 شـــركات، علقت 5 عطاءات منها، 
وكان مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 

392.6 ألف دينار.
وتـــم إجماالً فتـــح 9 مناقصـــات ومزايدات 

تابعـــة ل 5 جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 53 
عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم تعليـــق 8 عطـــاءات 
تابعـــة ل4 مناقصـــات. وبلـــغ مجمـــوع أقل 

العطاءات المقدمة نحو 1.2 مليون دينار.
وفتح المجلس 3 مناقصات لهيئة الكهرباء 
والمـــاء، أولهـــا الســـتئجار مركبـــات من فئة 
ســـنوات   4 لمـــدة  بـــاص”  و”مينـــي  “فـــان” 
تنافســـت عليها 7 شـــركات أقلهـــا بنحو 8.1 
ألف دينـــار، والثانية للتعاقد مع استشـــاري 
برمجيـــات فـــي نظـــام )اس اي بـــي( لقســـم 
 3 لمـــدة  للهيئـــة  التابـــع  التجـــارة  عمليـــات 
ســـنوات تنافســـت عليهـــا 5 شـــركات أقلهـــا 
دينـــار، واألخيـــرة الســـتبدال  ألـــف   106.6
مولـــدات الديـــزل وتعديـــل غرفـــة الخوادم 

في المبنى الرئيســـي للهيئة تنافست عليها 
9 شـــركات أقلهـــا بنحـــو 69.2 ألـــف دينـــار 
 SILLA CONSTRICTION CO.( لشـــركة 
W.L.L(. كما فتح المجلس مناقصة لشركة 
تطوير للبترول لشـــراء برمجيات آي بي أم 
مكســـيمو إلدارة معدات اإلنتـــاج والمرافق 

تصميـــم  وتـــم  التحتيـــة،  البنيـــة  وأصـــول 
هـــذه البرمجـــة لتتوافق مـــع إدارة األعمال 
فـــي مجـــال النفط والغـــاز، تنافســـت عليها 
4 شـــركات أقلهـــا بنحو 673 ألـــف دوالر )ما 
 Praxis( لشـــركة )يعـــادل 253.1 ألـــف دينار

.)Solutions General

جانب من جلسة المناقصات أمس
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
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للتواصل: 17111483

الكاتب الذي ال يهتم بمجتمعه يصفق له العار
إذا لم يدرك األديب والكاتب الحياة بأبعادها المختلفة ومعرفة الحق 
وفعـــل الخير وتذوق الجمال، ومالمســـة الجـــرح الموغل في اآلهات 
واالقتـــراب مـــن طاحونة األوجـــاع، ال يمكن أن يســـتحق لقب “أديب 
وكاتب”، وعليه أن يعترف بحجم المأســـاة التي يسببها للمجتمع، ألن 
األديـــب المنزوي فـــي قوقعته المبتعد عن النـــاس الذي ال يعترف وال 
يقدر المجهود الجماعي لرقي وتقدم الوطن ثقافيا، غير المبالي بالغد 
األفضل، يكون أشـــبه بالمجمع اللغوي المعطل، وسيطارده اإلحساس 

بالتفاهة والخيانة والعبث.
ذلك أن من مهام األديب والكاتب صاحب المســـؤولية تصور مشاكل 
الغـــد، والعمـــل على تالفيها منذ اليوم، حتى ال تخلق في مجتمع الغد 
المشـــاكل نفســـها التي يعانيها مجتمع اليوم إلى جانب مشاكل أخرى 
سيطرحها عليه عصره. إن األديب والكاتب مسؤول أيضا عن التفكير 
فـــي ثقافة ما بعد عصـــره، ونجاحه في تحقيق مجتمع منســـجم في 
الغـــد يتوقـــف على مدى إقناعـــه لكل القوى الحية فـــي مجتمعه على 
اعتبار الثقافة شيئا ضروريا ال لحياة المجتمع فقط، بل لحياة الدولة 

نفســـها، ولتوفيـــر اإلنتـــاج االقتصـــادي، فضال عـــن الرقـــي الحضاري، 
والثقافة ليســـت لهوا أو عبثا، كما يتوقف على المحتوى الذي يعطيه 
الكتـــاب والمفكرون واألدباء والباحثون للكتاب والمحاضرة والمقالة 

والفيلم.
أحـــد األدبـــاء العرب قالهـــا وأعلن أنه غيـــر ملزم بالوضـــع الثقافي وال 
حتى بالقضايا المصيرية التي تمس واقع الشعوب العربية ومصيرها 
علـــى الســـواء، معلـــال ذلـــك بســـلوك المجتمعـــات العربيـــة الغريب مع 
األديـــب والكاتب الذي يحاول أن يحدث التغيير بكتاباته، فالمجتمع 
يقف ضد المنتج األدبي وفي أيامنا هذه خصوصا، فكيف نصف هذه 

المواقف المتناقضة؟

أقول لهذا األديب الذي قرأت له كما قرأت لغيره، من واجب الكاتب  «
والمفكر واألديب مهما كان ناقما على المجتمع، أن ينضم إلى صفوف 
من يضطلع بالمسؤولية تجاه وطنه وأن يكون إضافة وفتحا جديدين 
ال مجرد قلم متذمر يائس، وكما يقول ألبرتو مورافيا... الكاتب الذي ال 

يهتم بمجتمعه يصفق له العار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

دور المرأة البحرينية في األزمات
للمـــرأة البحرينيـــة دور كبيـــر فـــي جميـــع المجـــاالت، خصوصـــا في ظل 
الظـــروف الراهنـــة التي تعيشـــها البحريـــن وجميع دول العالـــم، واألزمة 
التي نعيشـــها منذ شهور مســـؤولية الجميع، مسؤولية الدولة والمجتمع، 
البيت والمدرســـة، المؤسسات الرسمية واألهلية، واإلجراءات والتدابير 
التـــي اتخذتها الحكومة ســـاهمت بقدر كبير في رفـــع الوعي المجتمعي 
لألفـــراد، فالنســـاء باختالف أعمارهن ومواقعهن أســـهمن بفاعلية كبيرة 
في حماية بالدهن وأســـرهن وأفراد المجتمع من تداعيات “كوفيد 19”، 
ديدنهن االلتزام باإلرشـــادات سواء في بيوتهن أو خارجها، ودور المرأة 
البحرينية في األزمات يتزايد ويتعاظم كونها المحور األهم واألساسي 

في األسرة والمجتمع.
وقـــد نظـــم المجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع معهد التنمية السياســـية 
النـــدوة الجماهيريـــة “المـــرأة البحرينيـــة فـــي األزمـــات.. قصـــة للتأمـــل 
والتقييم” والتي ألقت الضوء على الدور األســـري والوطني واإلنســـاني 
للمـــرأة، وقدمتهـــا األميـــن العـــام للمجلس بمشـــاركة عدد مـــن المهتمين 
واالختصاصيين واللجان اإلقليمية والدولية والجمهور، وهو دور تقوم 
به المرأة بكل فخر واقتدار كشريك أساسي في مسيرة العمل الوطني.
لقـــد أكدت هـــذه الندوة الدور االســـتباقي للمرأة البحرينية الذي ســـاهم 
بتحجيـــم تداعيـــات “كوفيـــد 19”، ويقيًنـــا ما قامت به المرأة في ســـبيل 
ذلك يعد منهًجا مجتمعًيا يســـتفاد منه كآلية للتعامل في األزمات، وهي 
فرصة ســـانحة الســـتثمار هذه التجربة النســـائية المتقدة في كل أنماط 

حياتنا لما لها من آثار إيجابية حاضًرا ومستقباًل.
كما أوضحت هذه الندوة أن المرأة تمتلك االستعدادات والقدرات الكامنة  «

سواء داخل أسرتها أو خارجها في أداء دورها الطبيعي واالجتماعي واإلنساني، 
وقد أفرز هذا الدور الكثير من التغيرات اإليجابية لصالح المرأة وأسرتها 

ومجتمعها وكل الناس وانعكست آثاره إيجابًيا على إمكانيات المرأة وقدرات 
األسرة والمجتمع، وساهم أيًضا في تحقيق األهداف الوطنية لمكافحة 

الكوفيد. وقد أثبتت المرأة كعادتها جدارة كبيرة في التعامل مع هذا الظرف 
ــ كربة بيت ومربية وموظفة )ضمن نظام العمل عن ُبعد( ــ وهو جزء ال 

يتجزأ من نجاح الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من هذه األزمة، فأصبحت 
المرأة بذلك أيقونة إيجابية يتعلم منها األبناء أبجديات الحياة، ومربية 

تغرس السلوكيات الحميدة لطلبتها، وطبيبة تشرف على صحة أسرتها 
وتدير شؤونها الحياتية، وموظفة تؤدي عملها بإتقان وهي في بيتها.

عبدعلي الغسرة

لقد فعلنا هذا بأنفسنا
فـــي دراســـة للعالـــم البيولوجي األميركـــي توماس لوفجـــوي الملقب باألب 
الروحـــي للتنـــوع البيولوجي، أشـــارت إليها صحيفة الغارديـــان البريطانية، 
قال العالم الشهير إن فيروس كورونا ليس انتقام الطبيعة، لكننا الذي فعلنا 
ذلك بأنفسنا جراء ما نقوم به من تدخل غير أخالقي في شؤون الطبيعة، 
مشيرا في هذا السياق إلى عدة جرائم يرتكبها اإلنسان بحق هذه الطبيعة 
أو باألحـــرى بحق نفســـه كإنســـان، ألن هذه الجرائم الســـبب في ظهور هذا 
الفيروس القاتل وستبقى في المستقبل سببا لظهور العديد من الفيروسات 

األخرى الجديدة ما لم تتبن الدول مقاربة أكثر احتراما للطبيعة.
ومـــن بيـــن تلـــك األشـــياء الخطيـــرة التـــي تجلـــب الباليا علـــى بني البشـــر، 
ذكـــر لوفجوي التغيـــر المناخي الناتج عـــن االنبعاثات الضـــارة التي تطلقها 
المصانع ليال ونهارا والتجارة غير األخالقية في الحيوانات البرية في آسيا 
وأفريقيا مثل تلك التي تباع في ســـوق ووهان في الصين والتي أشـــارت 

إليها أصابع االتهام في تفشي فيروس كورونا.
عنـــد قراءتي هذا التقرير في الجريـــدة البريطانية تذكرت قول هللا تعالى 
“ظهـــر الفســـاد في البر والبحر بما كســـبت أيـــدي الناس...”، فالبشـــر هم من 
يعتـــدون علـــى الطبيعة ومن أجـــل المال يقومون بمعانـــدة النواميس التي 

خلقها هللا.
وســـواء كانت هذه هي المرة األولى التي تدفع فيها البشـــرية ثمنا إلســـاءة 
معاملـــة الطبيعة أم كانت مجرد بداية لسلســـلة من ألـــوان الغضب والدمار 
الـــذي ينتظرهـــا، إال أن الثمن يبـــدو باهظا حتى اآلن رغـــم قصر المدة التي 
قضيناها مع ضيف كورونا الثقيل، فالوباء سيكلف االقتصاد العالمي خالل 
هـــذا العـــام ١ تريليـــون دوالر طبقا للمنتـــدى االقتصادي العالمي، وســـيفقد 
الناس نصف الوظائف على األقل في أفريقيا، وستزداد الوطأة على الدول 

األكثر فقرا.
فماذا لو كانت الدول الكبرى قد أنفقت ربع المليارات التي أنفقتها في  «

الحروب في محاربة التعدي على الطبيعة؟ كان األحرى بها أن تعاقب 
وتضيق على الدول التي تضر بالطبيعة بدال من حروبها من أجل نشر 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق المثليين.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

قدمت الزيادة المفاجئة في العمل عن بعد، التي أنشـــأتها العديد من الشـــركات على 
مدى الشـــهرين الماضيين، مجموعة جديدة من مخاطر األمن السيبراني للمنظمات، 
المشـــكلة األساســـية هـــي التواصل المبنـــي بالكامل علـــى اإلنترنت الـــذي يجعل من 
الســـهل على العناصر الســـيئة اســـتخدام الخداع للوصول إلى األنظمة، ويعتمد هذا 
النوع من االختراق، والمعروف عموًما بالهندسة االجتماعية، على االحتيال بدالً من 

شفرات الكمبيوتر.
ويحـــاول مجرمـــو اإلنترنـــت عـــادًة االســـتفادة مـــن األزمات مثـــل تفشـــي كورونا أو 
األحداث األخرى ذات التغطية اإلعالمية الواسعة لنشر البرمجيات الخبيثة ألسباب 

متنوعة، في المقام األول من أجل تحقيق مكاسب قصيرة أو طويلة األجل.
هنـــاك تطبيقات خبيثة، متنكرة على أنهـــا تطبيقات غير ضارة لكورونا، والتي تكون 
مصممـــة للتحكـــم فـــي أجهـــزة األندرويـــد، بمجـــرد تثبيـــت التطبيـــق الضـــار، يتحكم 
المتســـلل فـــي الجهاز عن طريـــق صدفة الحمايـــة، للوصول إلى مكالمات الشـــخص، 
والرســـائل القصيرة والتقويم، والملفات، وجهات االتصال، والميكروفون والكاميرا، 

باإلضافة إلى امتيازات الكتابة واإلضافة واإلرسال. 
لم يتم العثور على التطبيقات الخبيثة في متجر )Google Play(، لكن تم اكتشافها 

فـــي المجـــاالت الجديـــدة المتعلقة بكورونا، والتـــي يعتقد الباحثون أنه تم إنشـــاؤها 
خصيًصـــا مـــن أجـــل خـــداع األشـــخاص عـــن طريـــق اســـتغالل الخـــوف مـــن كورونا 
واالســـتفادة منـــه. األمـــر األكثر إثارة للخوف هو الســـرعة والســـهولة التـــي يمكن بها 

إنشاء تطبيقات االستيالء على الجهاز هذه، ومن الذي يمكنه إنشاؤها.
تـــم إنشـــاء أصول بعـــض التطبيقـــات الخبيثة عبـــر)Metasploit(، وهو إطـــار اختبار 
اختراق مجاني، والذي يجعل االختراق أمًرا بسيًطا، ويمكن ألي شخص لديه معرفة 

أساسية بالكمبيوتر إنشاء نفس التطبيقات الضارة في دقائق.
كن حذًرا عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى التطبيقات باستخدام حسابات الشبكة 
االجتماعيـــة، حيـــث إنه يتم دمـــج بعض التطبيقـــات مع مواقع الشـــبكة االجتماعية 
وفـــي هـــذه الحـــاالت، يمكن للتطبيق أن يقوم بجمع المعلومات من حســـاب الشـــبكة 

االجتماعية الخاص بك والعكس صحيح.

احترس من عمليات االحتيال ومحاوالت التصيد االحتيالي على هاتفك، إما عن  «
طريق الرسائل القصيرة أو البريد اإللكتروني، كن حذرًا عند النقر على الروابط أو 

فتح مرفقات البريد اإللكتروني من مصادر غير موثوق بها، ألنها قد تكون من 
مصدر احتيالي يتنكر كصديق أو شركة شرعية.

 

د. جاسم حاجي

األمن السيبراني خالل تفشي “كوفيد ١٩”

رغـــم أن مفهوم اإلرهاب يتســـم بالغموض وعـــدم التحديد الدقيق، إال أنه من 
المتعـــارف أن اإلرهـــاب في مفهومه األوســـع يعد وســـيلة لإلكـــراه قائمة على 
اســـتخدام العنـــف غير المبـــرر لبث الرعب والفـــزع لدى اآلخريـــن، وقد يكون 
ألسباب دينية أو سياسية أو غيرها، غير أن نظرة المجتمع الدولي والمواثيق 
الدوليـــة اعتبرتـــه تطرفا يجـــب محاربته والقضـــاء عليه، غير أنـــه في اآلونة 

األخيرة أصبح هناك رعاة لإلرهاب من الدول.
وفي منطقتنا العربية وعقب ما عرف بالثورات نشطت الكثير من الجماعات 
اإلرهابية في معظم أراضي دول المنطقة وبدأت اإلعداد لسيناريوهات دموية 
برعايـــة دول فـــي المنطقة وفرت الدعم المادي الـــذي ال تملك غيره مثل قطر 
الحمدين، ودول قدمت الدعم اللوجســـتي والعســـكري ومنهـــا تركيا، وال يقل 
عنهم خطورة اإلرهاب الطائفي الذي تدعمه إيران في المنطقة والذي يهدف 
إلى خلق دويالت طائفية داخل الدول العربية وليس سيناريو لبنان والعراق 
واليمن عنا ببعيد، لكن ما يثير الدهشة واالستغراب هنا أن الموقف الدولي لم 
يعد يمثل قوته في مكافحة اإلرهاب مثلما كان في العقود األخيرة، فمثال تم 
توجيه االتهام ألفغانستان برعاية اإلرهاب والتدخل العسكري فيها، وتمارس 
دولة العثمانيين اإلرهاب تحت رعاية تلك الدول بتوفير المالذ اآلمن والدعم 

العسكري سواء في سوريا أو ليبيا أو دول أفريقية أخرى.
وهذا ما دعا الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي إلى القول إننا نحارب اإلرهاب 
نيابـــة عـــن العالم في ســـيناء وليبيا، حيث كانت مصر الدولـــة التي نبهت إلى 
خطـــورة ما يجري في المنطقة، ودعت إلى تكوين تحالف دولي للقضاء على 
اإلرهـــاب، وهاهي المنطقة تغـــرق وتكتوي بناره، ومازالـــت مصر تدعو جميع 
أطـــرف الصراع ســـواء فـــي ليبيا أو غيرهـــا إلى تبني رؤية موحدة الســـتقرار 
ليبيـــا ووحدة أراضيها وســـيادتها بعيدًا عن التدخالت التركية والميليشـــيات 
اإلرهابية التي ستكون دائما حجر عثرة في أي مسار لتحقيق استقرار الدولة 

وبناء مؤسساتها.
إن قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية أخذت على عاتقها حماية  «

الشعب المصري بجميع أطيافه من قوى الظالم واإلرهاب والتطرف، ومازالت 
تتلقى الرصاص في صدرها نيابة عن الشعب وحماية له ولتراب الوطن من 

تكرار سيناريوهات الفوضى التي حدثت في بعض دول المنطقة وأضحت مرتعًا 
خصبًا لقوى الظالم التي تعبث وتشرد األهل وتستحل النساء وتقتل األطفال 
دون وازع ديني أو ضمير إنساني، وال شك أن للتعاون العربي العربي أثرا كبيرا 
في قطع الطريق على قوى اإلرهاب، حمى الله وطننا العربي من قوى اإلرهاب 

والدول الراعية له.

فاطمة الفار

اإلرهاب بين التنظيم المحلي والرعاية الدولية



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

تحصيل اإليجارات 

متابعة العقود المنتهية وتأجير الشاغر 

صيانة العقار ورفع قيمته السوقية

توفير خدمات راقية تليق بمستوى المستأجرين

إدارة شاملة للعقار تحت إشراف أمهر 

المستشارين واإلداريين والمهندسين

متابعة الجوانب القانونية وتمثيل المالك 

في المحكمة

 بعض من أعمالنا في إدارة المباني

متخصصون في إدارة العقارات
نوفر عليك الجهد والمال ,, بإدارة محترفة لعقاراتك

39696598
مهدي حبيل

17555593
المكتب الرئيسي

Call.

www.grnata.comBroker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

 g r n a t aFOLLOW:

38344464

إعالن بحل وتصفية
شركه 0805  فتنس – أي ا م اس استديو  ش.ش.و لمالكتها لمى زعرور

 سجل تجاري رقم    113565

بنــاء علــى قــرار المالــك  فــي شــركه 0805  فتنــس – أي ا م اس اســتديو  ش.ش.و 
لمالكتهــا لمــى زعــرور المســجلة بموجــب القيــد   رقــم 113565 ، بتصفيــة الشــركة 
اختياريا وتعيين الســادة / شــركة ايليا للتدقيق واالستشارات ) حميد محمد حميد 

منصور النشيط (   مصفين للشركة.

بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ) 21 ( لعــام 2001 ، 
وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

حميد محمد حميد منصور النشيط
)+ 973( 33376222

h.alnasheet@elyaa.com

القيد:75199-3   - التاريخ : 28/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )----( لسنة 2020

بشأن تحويل الفرع الثالث من المؤسسة الفردية إلى شركة  ذات مسئولية 
محدودة

تقــدم  قــد  بأنــه  الصناعــة والتجــارة والســياحة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
إليهــا الســيد/ علــي عبد الحســن محمــد العطار المالــك ل الهرم لخدمــات األفراح 
والمناســبات )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 75199  ، طالبــا 
تحويــل الفــرع الثالــث مــن المؤسســة الفرديــة والــذي يحمــل اســم بلــو إينرجــي 
للكهربــاء والتكنولوجيــا إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 

1000 دينار بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
 1.   علي عبد الحسن محمد العطار  

JAVED HIDAYATULLHA UKAYE   .2 

القيد:10734-1 - التاريخ : 01/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR2020-70033( لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة  ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد/ إبراهيــم خميــس أحمــد جمعة المالك لمؤسســة الشــرق األوســط لتجارة 
األغذيــة )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 10734-1  ، طالبــا 
تحويــل المؤسســة الفرديــة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 
6,000,000 دينار بحريني ) ستة مايين دينار بحريني ( لتصبح الشركة مملوكة 

من السادة التالية أسمائهم:
 1.   إبراهيم خميس أحمد جمعة
2.   هشام إبراهيم خميس أحمد
 3.   مازن إبراهيم خميس أحمد

 4.   سوسن إبراهيم خميس أحمد
5.   عزه إبراهيم خميس أحمد

القيد:96039-4 - التاريخ : 01/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2020

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة  ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد/ مجدي محمد عبدالرحمن محمد المالك ل أوشــن باســكت للمأكوالت 
البحريــة )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 96039-4  ، طالبا 
إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة  تحويــل فــرع مــن المؤسســة الفرديــة 
برأســمال وقــدره 1000 دينــار بحرينــي ، لتصبــح الشــركة مملوكة من الســادة 

التالية أسمائهم:
1.   مجدي محمد عبدالرحمن محمد

2.   طارق أحمد أحمد عبدالقوي
3.   نهى عبدالحميد السعيد رجب

القيد:54593 - التاريخ : 30/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )95293( لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة  ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
السيد  لطيفة علي صالح  عرفج الكعبي المالك لمؤسسة كييف التجارية ونايس 
لمواد البناء )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم 54593 ، طالبا نقل 
ملكية الفرعين رقم 5 و7 للمؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة 

برأسمال وقدره 5000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1.   لطيفة علي صالح  عرفج الكعبي

NASEER KAYALVAKKATH   .2
MOHAMMED ASHRAF KAYAL VAKKATHU   .3

MOHAMED RAFI KAYAL VAKKATH   .4
MUHAMED JASIM KAYAL VAKKATH   .5
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ترقبوا مزيدا من الصور في اإلصدار المقبل من “أضــواء البالد”

سارة محمد أحمد البغدادي
مدرسة االستقالل الثانوية للبنات

منى عيىس يوسف الدورسي

مدرسة الرفاع الغريب الثانوية للبنات

أحمد شوقي عبدالعزيز
مدرسة الشيخ عيىس بن عيل الثانوية

مروة جاسم حسن عيل زايد
سار الثانوية للبنات

مها منور الشمري

مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية 

محمد زهري محمد إبراهيم
الشيخ عيىس بن عيل الثانوية

نوف عبدالله سعيد
مدرسة سار الثانوية للبنات

محمد إبراهيم الحادي

مدرسة حوار الدولية

محمد حسام كامل زين الدين

مدرسة مدينة عيىس الثانوية للبنني

أبرار خالد خميس القالف 
مدرسه الحد الثانوية للبنات 

زهراء محسن محمد عيل
مدرسة االستقالل الثانوية

فيصل غازي محسن الغريري
مدرسة الرفاع الرشقي الثانوية للبنني

محمد طارق الكويف
مدرسة املعارف الحديثة

بتول يونس سلامن أسد

مدرسة الحد الثانوية للبنات 

شيخة فادي جاسم الذوادي
مدارس االميان الثانوية للبنات

نوف مانع أحمد املانع
مدرسة مدينة عيىس الثانوية للبنات

يوسف ميثم مريزا فرت
مدرسة النعيم الثانوية للبنني

شيامء الرس الحاج الضهيبان 
مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات 

عمر حسني جاسم
مدرسة الرجــاء

العنود عامد أحمد مكحل

مدرسة سار الثانوية للبنات

زينب جميل عبدالحسني عبدعيل

مدرسة املعارف الحديثة

أآلء أرشف محمد ناجي 
مدرسة خولة الثانوية

99.2 97.2 95.7

95.8 94

92.1

97.995.5 98

95.393.492.8

98 9997.494.1

99.6 9598.6 فرشتة عبدالجبار عبدالرزاق عبيدي
مدرسة الوفاء الثانوية للبنات 97.1عبدالله سامل 94.5

الشيخه لنا بنت دعيج بن خليفة آل خليفة 

98مدارس املعارف الحديثة

شكــًرا لمن شاركونـا فرحــة النجـــاح

نور علوي السيد عدنان حسني نارص

مدرسة أم سلمة اإلعدادية الثانوية للبنات

حسن قاسم غلوم ملك
مدرسة ابن سينا االبتدائية

محمود سيد عدنان املوسوي

مدرسة العالء الحرضمي

مريم جامل عبدالله أحمد القالف

مدرسة رقية االبتدائية اللبنات

ساره عبدالعزيز آل منصور
مدرسة أم كلثوم اإلعدادية للبنات

نور عبدالرسول أحمد الحجريي
مدرسة بوري االبتدائية للبنات

حسني يرسي جواد
مدرسة امليثاق الوطني اإلعدادية

زينب حسن بن رجب

مدرسة عائشة أم املؤمنني

إلياس محمد خليل الفردان
مدرسة مدينة حمد اإلعدادية

أفنان عبدالغني محمد مراد

مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية البنات

عيل يوسف محمد صالح
مدرسه عايل اإلعدادية للبنني

ليا عقيل زيد كاظم

مدرسة النويدرات االبتدائية للبنات

local@albiladpress.com
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الحوثيون “رهينة بيد اإليرانيين”.. واســتهداف المنشآت المدنية “خط أحمر”

التحالف: سنقطع األيدي التي تستهدف األراضي السعودية

أعلــن المتحــدث باســم تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن، العقيــد الركــن تركي 
المالكــي، أنــه جــرى تنفيــذ عمليــة نوعيــة للــرد على إطــاق ميليشــيات الحوثي 
المواليــة إليــران لصواريــخ وطائرات مســّيرة تجاه األراضي الســعودية. وقال 
تركــي المالكــي فــي مؤتمــر صحفــي عقــده أمــس الخميــس، إن قــوات التحالف 
دمرت 8 طائرات دون طيار، وأسقطت 4 صواريخ باليستية، أطلقها الحوثيون 

تجاه أراضي المملكة.

 وأكد المالكي أن الصاروخ الذي أطلقه 
الــحــوثــيــون فــي مــحــاولــة الســتــهــداف 
إيراني  الــريــاض،  السعودية  العاصمة 

الصنع.
األيـــادي  “سنقطع  الــمــالــكــي:  ــاف  وأضــ
السعودية”،  األراضــي  تستهدف  التي 
المنشآت  “استهداف  أن  على  مــشــّدًدا 

المدنية خط أحمر ولن نسمح به”.
الــحــوثــيــيــن “رهــيــنــة بيد   واعــتــبــر أن 
االنقالبيين  أن  إلى  الفًتا  اإليرانيين”، 

“لم يلتزموا بالهدنة المعلنة معهم”. 
الحوثي  ميليشيات  تعّمد  من  وحــّذر 

ــالق  ــ ــاعــة وإطـ ــصــن ــامــــة ورشـــــــات ل إقــ
مناطق سكنية، مؤكًدا  الصواريخ في 
ــتـــراض شــحــنــات أســلــحــة إيــرانــيــة  اعـ

كانت في طريقها للحوثيين.
 وكان التحالف العربي لدعم الشرعية 
األربــعــاء،  مساء  أعلن  قــد  اليمن،  فــي 
ــدء تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة ضــد  ــ بـ
الحوثي  لميليشيات  مشروعة  أهداف 

اإلرهابية.
وذكــــر الــتــحــالــف أن الــعــمــلــيــة تــهــدف 
النوعية  ــقـــدرات  الـ وتــدمــيــر  لتحييد 
لــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، واســتــجــابــة 

للتهديد الذي يمثله االنقالبيون.
وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي 
العملية  أطــلــق  العربي  التحالف  فــإن 
الــعــســكــريــة ضـــد الــحــوثــيــيــن بــعــد أن 
األخيرة هجماتهم  اآلونــة  صّعدوا في 
عبر  المسّيرة  والطائرات  بالصواريخ 

الحدود.
الحوثيون  أطلق  الماضي،  واألسبوع   
السعودية  العاصمة  وصلت  صواريخ 
الــريــاض، وذلـــك فــي أول هــجــوم من 

النار،  إلطــالق  وقف  انتهاء  منذ  نوعه 
الذي أعلن لستة أسابيع بسبب تفشي 
فيروس كورونا، في نهاية مايو، وقال 

التحالف إنه تصدى للهجوم.
ــوات  ــرت قــ ــشـ ــق، نـ ــ ــاب ــت ســ ــ ــي وقـ ــ وفـ
كمية  يوضح  فيديو  مقطع  التحالف، 
ضبطها  تــم  التي  اإليــرانــيــة،  األسلحة 
قبالة سواحل محافظة المهرة وكانت 
فـــي طــريــقــهــا لــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

منتصف أبريل الماضي.

الرياض ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

امتدت االحتجاجات العمالية في إقليم األهواز، جنوب غربي إيران، 
إلى الشوارع بعد أسبوعين من التجمعات واإلضرابات في البلديات 
وشركات الصلب مصانع قصب السكر. وجاب عمال مصانع “هفت تبه” 
األهــواز، وهم يهتفون  السوس، شمال  السكر شــوارع مدينة  لقصب 
إضرابهم  الشركة  عمال  ويــواصــل  الـــذل”.  يقبل  ولــن  يموت  “العامل 
لليوم الـ 18على التوالي، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم المتأخرة 
العمال.  حقوق  نشطاء  وسجن  منهم  العديد  وفصل  التثبيت  وعدم 
وذكرت منظمة حقوق اإلنسان األهوازية أن المحتجين طالبوا بإقالة 
المحافظ “الفاسد” الذي يتهمونه بتلقي الرشاوى للتغطية على مديري 

الشركة “الفاسدين”، بحسب هتافاتهم.
وجود  على  احتجاجا  األهــواز،  بلدية  عمال  الخميس  أمس  وتظاهر 
ــدم دفـــع الــرواتــب  شــركــات مــقــاوالت “اســتــغــاللــيــة” فــي الــبــلــديــة وعـ

المتأخرة.
الناشطة  الماضي  األســبــوع  سجنت  قد  اإليرانية  السلطات  وكانت 
العمالية إيرانية الشابة، سبيدة قوليان، بعد أن رفضت تقديم التماس 

إلى المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي بالعفو.

احتجاجات عمال األهواز تمتد إلى الشوارع

بغداد ـ سبوتنيك

الخارجية  باسم وزارة  المتحدث  قال 
العراقية أحمد الصحاف، إن “األعمال 
ولن  األمــن  تعزز  لن  الجانب  األحادية 
مواجهة  في  مشتركة  لجهود  تفضي 
الخيارات مفتوحة  اإلرهــاب، وإن كل 
أمام العراق في الرد على ما يتعرض 

له من انتهاكات للسيادة”.
وأكمل في حديثه لوكالة “سبوتنيك”: 
“لــقــد بــدأنــاهــا بــبــيــان إدانــــة، ومــذكــرة 
التركي  للسفير  واستدعاء  احتجاج، 
نقف عند هذه  اإليــرانــي، وال  وكــذلــك 
الخطوات، بل قد نلجأ إلى حشد الرأي 
العربية،  الـــدول  جامعة  عبر  الــعــربــي 
منظمة  عبر  اإلســالمــي  الـــرأي  وحشد 

الــتــعــاون اإلســالمــي، وقــد نصل 
ــى  ــقــديــم شـــكـــوى إل ــى ت ــ إل

األمم المتحدة ومجلس 
األمن الدولي”.

أن  عــــــلــــــى  وشــــــــــــــدد 

رسم  الخارجية  سياسته  في  العراق 
عــدة مــبــادئ فــي إشـــادة عــالقــاتــه مع 
في  التدخل  عــدم  منها  الــجــوار،  دول 
ــيــة ألي بــلــد وعـــدم  ــداخــل ــؤون ال ــشـ الـ
انتهاك سيادته، ومراعاة مبادئ حسن 
مع  يتعامل  أن  الجميع  وعلى  الجوار، 

العراق بالمثل.
وأوضــح “نرفض أي عمل أحــادي من 

شأنه أن يمس السيادة”.
العراقي  االستنكار  مــن  الــرغــم  وعلى 
الــمــتــكــرر، قــصــفــت تــركــيــا األســـبـــوع 
الماضي مناطق حدودية بين البلدين.
ــراق عــلــى ضـــــرورة وقــف  ــعـ وشــــدد الـ
االنـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تـــطـــال الــســيــادة 
ــة؛ نـــتـــيـــجـــة الــعــمــلــيــات  ــيــ ــ ــن ــــوطــ ال
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة الــمــتــكــررة 
العراقية،  لــأجــواء  وخرقها 
عدد  ضحيتها  ذهــب  التي 

من المدنيين العزل.

العراق قد يقدم شكوى ضد تركيا بمجلس األمن

عواصم ـ وكاالت

قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف 
اإلســراع  إن  الخميس،  أمــس  لــودريــان، 
ليبيا  فــي  الــنــار  بتحقيق وقــف إلطـــالق 
يتيح العودة للمسار السياسي من خالل 
المركزي،  ودورها  المتحدة  األمم  جهود 

وإن استقرار ليبيا مهم ألمن أوروبا.
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي،  ــ وأعـــــرب وزيـ
رئــيــس حكومة  اتــصــال هاتفي مــع  فــي 
قلق  عــن  الــســراج،  فايز  الليبية  الــوفــاق 
في  الحالي  المتوتر  الوضع  من  باريس 
فرنسا  جــهــود  أن  لــودريــان  وأكـــد  ليبيا. 
ليبيا،  في  االستقرار  تحقيق  تستهدف 
ليبيا  وجــيــران  الليبيين  مصلحة  وأن 
وأوروبــا تكمن في أمن واستقرار ليبيا، 
مردفًا أن إيطاليا وفرنسا متفقتان على 

هذا التوجه.
ــوح  ــال الـــســـراج إن “وضـ مـــن جــهــتــه، قـ
عن  سيبعدنا  مــا  هــو  السياسي  المسار 

الخيار العسكري”. من جهته، اعتبر وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، 
وضــع خطة سياسية  يجب  أنــه  أمـــس، 
ــار ولــحــل  ــ ــن ــ لـــوقـــف شـــامـــل إلطــــــالق ال
وصل  األثــنــاء،  فــي  ليبيا.  فــي  سياسي 
عقيلة  الليبي  الــنــواب  مجلس  رئــيــس 
صالح، أمس الخميس، إلى موسكو في 
وسائل  نقلته  ما  حسب  رسمية،  زيــارة 
الدفاع  ليبية. هذا وكانت وزيــرة  إعالم 

اعتبرت  قد  بارلي،  فلورانس  الفرنسية 
أمــام أعــضــاء لجنة  أمــس، فــي مداخلة 
البرلمان األوروبــي،  األمــن والــدفــاع في 
أن “قــوتــيــن غــيــر عــربــيــتــيــن تــفــرضــان 
إرادتهما في ليبيا وهو أمر غير مقبول”، 
في إشارة لروسيا وتركيا. وأضافت أن 
التحول  مرحلة  يشهد  ليبيا  في  “النزاع 
السوريين  وآالف  جــديــدة  ســوريــا  إلــى 

يقاتلون في ليبيا”.

أعلنــت الســلطات المعنيــة باألنشــطة النوويــة فــي إيران، صبــاح أمس 
الخميس، وقوع “حادث” في أحد المباني التابعة لمحطة نطنز النووية.

ــم تــكــشــف الــســلــطــات عــن نــوع  ولـ
ــه،  ــوعــ ــات وقــ ــيـ ــثـ ــيـ الـــــحـــــادث وحـ
ــقــول إنـــه وقـــع فجر  ــال واكــتــفــت ب
في  “تــضــرر  إلــى  وأدى  الخميس، 
خسائر  ــوع  وقــ دون  مـــن  الــمــبــنــى 
بـــشـــريـــة”، وإنــــه “ال مـــخـــاوف من 

وجود تلوث نووي”.
ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” القريبة 
الــثــوري اإليــرانــي عن  من الحرس 
الطاقة  “منظمة  بــاســم  المتحدث 
كمالوندي  بهروز  اإليرانية  الذرية” 
قوله “إن المبنى الذي شهد الحادث 
فناء  فــي  اإلنــشــاء، ويقع  هــو قيد 
محطة نطنز وال توجد فيه أنشطة 

نووية”.
ــاء الــرســمــيــة  ــبـ ونــقــلــت وكـــالـــة األنـ
اإليـــرانـــيـــة “إرنــــــا” عـــن الــمــتــحــدث 
يؤثر  لــم  “الــحــادث  إن  قوله  نفسه 
النووية في مفاعل  األنشطة  على 
بــدأوا  “الخبراء  أن  مضيًفا  نطنز”، 

بالتحقيق لمعرفة أسبابه”.
“فــارس” عن  والحــًقــا، نقلت وكالة 
علي  رمــضــان  نطنز  مدينة  حــاكــم 
فردوسي قوله: إن “إحدى الصاالت 
في  المهملة  لـــأدوات  المخصصة 
لحريق”، مضيًفا:  المجمع تعرضت 
“ليس هناك ما يدعو للقلق بعد أن 

تم إخماد الحريق”.

من جهته، نقل تلفزيون “برس تي 
إيراني  اإليراني عن مسؤول  في” 
أن  على  اآلن  حتى  دليل  “ال  قوله 
الــحــادث الــذي وقــع في نطنز كان 

متعمدا”.

ولم يعلن عن أي أعمال بناء معلنة 
مـــن قــبــل فـــي مــوقــع نــطــنــز، وهــو 
على  اليورانيوم  لتخصيب  مركز 
كــيــلــومــتــًرا جنوب   250 نــحــو  بــعــد 

العاصمة طهران.

لودريان والسراج

مدخل محطة نطنز النووية

المالكي: الصاروخ الذي حاول استهداف الرياض إيراني الصنع

رئيس مجلــس النواب الليبي عقيلة صالح يصل موســكو
لودريان للسراج: البد من وقف النار والعودة للحوار

حادث غامض أدى إلى أضرار بمحطة نووية إيرانية

رام اهلل ـ أ ف ب

ــاس  ــ ــمـ ــ ــح وحـ ــ ــتـ ــ ــا فـ ــ ــتـ ــ ــركـ ــ ــت حـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
توحدهما  الخميس  أمس  الفلسطينيتان 
ضــد الــخــطــة اإلســرائــيــلــيــة لــضــّم أجـــزاء 
المحتلة،  الــغــربــيــة  الــضــفــة  مــن  واســعــة 
وزراء  ــيــــس  ــ رئ يــســتــكــمــل  وقـــــت  فــــي 
إسرائيل بنيامين نتانياهو مشاوراته مع 
المسؤولين األميركيين والقادة األمنيين 
حول آلية تنفيذ خطته المدعومة أميركا. 
ــّر الــلــجــنــة الــمــركــزيــة  واجــتــمــع أمــيــن ســ
لــحــركــة فــتــح جــبــريــل رجـــوب الــمــوجــود 
المكتب  رئــيــس  نــائــب  مــع  رام هللا،  فــي 
السياسي لحركة حماس صالح العاروري 
الموجود في بيروت عبر تقنية “الفيديو 
الطرفين  بين  لقاء  أول  في  كونفرنس”، 

منذ يناير 2018.
وحماس  فتح  في  “أعلننا  رجــوب  وقــال 
عن اتفاق إلفشال صفقة الضم ومشروع 
تصفية قضيتنا كقضية سياسية”، مضيفا 

التي  اآلليات  كافة  تطوير  على  “سنعمل 
تحقق الوحدة الوطنية”.

هي  الحالية  المرحلة  “أن  الرجوب  وأكــد 
األخطر التي يعيشها شعبنا وتتطلب أن 
نكون على مستوى هذا التحدي”، مشددا 
أنه وفي حال “أعلن الضم، سنتعامل مع 

االحتالل كعدو”.
بـــرؤيـــة  نــــخــــرج  أن  ــد  ــ ــريـ ــ “نـ وأضـــــــــاف 
اســتــراتــيــجــيــة كــاســتــحــقــاق لــمــواجــهــة 

الــتــحــديــات الــحــالــيــة مــع فــصــائــل العمل 
الوطني كافة”.

ــعــالقــة بــيــن الــحــركــتــيــن شبه  وتــشــهــد ال
سيطرة  بعد   ،2007 الــعــام  منذ  قطيعة 
حركة حماس على قطاع غزة إثر معارك 
دامية بين الطرفين، انتهت بطرد حركة 
من  الفلسطينية  السلطة  وأجــهــزة  فتح 
إلجــراء  الجهود  جميع  وفشلت  القطاع. 

مصالحة بين الجانبين.

الرجــوب: المرحلة الحالية هي األخطر على الفلســطينيين
فتح وحماس “تتوحدان” ضد مخطط الضم اإلسرائيلي

الرياض ـ وكاالت

العام  لأمين  الــخــاص  المبعوث  دعــا 
لــأمــم الــمــتــحــدة مـــارتـــن غــريــفــثــس، 
األحزاب اليمنية لدعم مقترحه لوقف 
إطالق النار. جاء ذلك أثناء لقائه عددا 
من أحزاب التحالف الوطني المؤيدة 
للعاصمة  زيـــارتـــه  ضــمــن  لــلــشــرعــيــة، 
ــاض، فــي تــحــركــات  ــريـ الــســعــوديــة الـ
العملية  استئناف  لمحاولة  جــديــدة 
استمرار  وسط  المتعثرة،  السياسية 
للميليشيات  ــعــســكــري  ال الــتــصــعــيــد 
وقف  هدنة  رفضت  التي  الحوثية، 
الحكومة  مــن  المعلنة  ــنــار  ال ــالق  إطـ
استجابة  الــشــرعــيــة  ــم  دعـ وتــحــالــف 
الجهود  لتوحيد  األمــمــيــة  لــلــدعــوات 

ــا.  ــ لـــمـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة كــــورون
وقـــدم الــمــبــعــوث األمــمــي 

إلــــــى الـــيـــمـــن شـــرًحـــا 
لأحزاب حول الورقة 
المقدمة منه لأطراف 

المشترك  بــاإلعــالن  المسمى  الیمنیة 
ــنــار والــجــانــب  حـــول وقـــف إطـــالق ال
اإلنــســانــي واالقـــتـــصـــادي والــتــســویــة 
إلنهاء  والمساعي  الشاملة  السیاسیة 
معاناة الشعب الیمني وإيقاف نزیف 
الناتجة  اآلثـــار  مــن  والتخفیف  الــدم 
عن جائحة كورونا، ومن ثم الخوض 
وأكــدت  السیاسیة.   المباحثات  في 
ــوطــنــي، دعمها  ال الــتــحــالــف  أحــــزاب 
ووقوفها  األمــمــي  المبعوث  مساعي 
الدائم مع خیار السالم الذي ال یخل 
وعبرت  الجامعة.  الوطنیة  بالثوابت 
عن أملها في أن تبذل األمم المتحدة 
ــن الـــضـــغـــوطـــات؛ بــهــدف  ــدا مـ ــزیـ مـ
ــحــوثــي  ــوح مــیــلــیــشــیــات ال ــنـ جـ
لخیار السالم وفقا للمرجعات 
ــالث، بــحــســب وكــالــة  ــثــ ــ ال
األنباء اليمنية الرسمية.

غريفثس يدعو األحزاب اليمنية لدعم الهدنة
واشنطن ـ وكاالت

حملة  جمعتها  التي  التبرعات  فاقت 
في  بايدن  جو  الديمقراطي  المرشح 
ــيـــض على  ــبــيــت األبـ الــســبــاق نــحــو ال
الرئيس  حملة  جمعتها  الــتــي  المبالغ 
دونالد ترامب في الشهرين الماضيين، 
في إشارة إلى الدعم الذي قد يحصل 

عليه بايدن.
وبحسب أرقام نشرت األربعاء، تمكنت 
حملة بايدن االنتخابية من جمع 141 
في  الماضي  الشهر  في  دوالر  مليون 
اإلطــالق،  على  شهرية  تبرعات  أعلى 
عن  دوالر  ماليين   10 حوالي  بــزيــادة 

حملة ترامب.
وفـــي بــيــان لــهــا، أكـــدت مــديــرة حملة 

بــايــدن جين أومــالــي ديــلــون، أن 
التبرعات تظهر  الزيادة في 

الحماس  وتيرة  تصاعد 
الشعبية  الــقــاعــدة  لــدى 
النـــتـــخـــاب جـــو بــايــدن 

مقارنة بتلك التي تدعم ترامب.
أن  تــرامــب  حملة  أكـــدت  جهتها،  مــن 
على  وتتقدم  دوالر  مليون   295 لديها 
النقدية،  السيولة  يخص  فيما  بايدن 
لكن حملة بايدن لم تعلن عن السيولة 

بعد.
تنطلق  األمـــوال  جمع  حملة  أن  يذكر 
التصويت  بدء  من  أشهر   6 قبل  بقوة 

في االنتخابات الرئاسية.
ــحــســب أرقــــــام مـــوقـــع “ريـــــل كلير  وب
ــرشـــح  ــمـ ــفــــوق الـ ــتــ ــ بـــولـــيـــتـــيـــكـــس”، ي
الديمقراطي على خصمه ترامب بفارق 
9,4 % في االستطالعات الوطنية، كما 
الرأي  استطالعات  في  أيضا  يتخطاه 
المتأرجحة  الــواليــات  مــن  للعديد 
ــي تــحــقــيــق  الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــ
واليات  منها  لترامب،  الفوز 
ــيــا  ــفــان ــنــســل فــــلــــوريــــدا وب

وويسكونسن.

جو بايدن يتفوق على ترامب في التبرعات

انتهاء عملية “أم الهيمان” 
بالكويت بمقتل المسلح

الــكــويــتــيــة،  “الـــوطـــن  صحيفة  ــرت  ذكــ
أمس الخميس، نقا عن مصادر أمنية 
بإطاق  قــام  الهيمان”  “أم  مسلح  أن 
أن  بعد  منزله،  نفسه داخــل  النار على 
حاصرته الشرطة بمنطقة “علي صباح 
الكويتية  الشرطة  السالم”.وأوضحت 
عسكري  هــو  الــهــيــمــان”  “أم  مسلح  أن 

سابق وقد أصاب نفسه في الرأس.
وكـــانـــت قــــوات األمــــن الــكــويــتــيــة قد 
أعلنت عن التعامل مع أحد المطلوبين.

اإلسرائيليون يفتحون طريقا في الضفة الغربية

الكويت ـ وكاالت



كشــف مديــر فريق نادي الشــرطة العراقي لكرة القــدم عدي الربيعي عن 
التوصــل التفــاق نهائــي مــع العــب منتخبنــا الوطنــي األول ســيد ضيــاء 

سعيد لالحتراف في صفوفه الموسم المقبل 2021 -  2020.

وأكد الربيعـــي في تصريح خاص لـ 
“البـــاد ســـبورت” أن نادي الشـــرطة 
العراقـــي تواصـــل مع وكيـــل أعمال 
إلـــى  الطرفـــان  ووصـــل  الاعـــب 
المراحـــل األخيرة مـــن المفاوضات 
العقـــد  إال  يتبـــق  ولـــم  واالتفـــاق، 
الطرفيـــن  بيـــن  الرســـمي  التوقيـــع 
ليصبـــح ضيـــاء ســـعيد أول العـــب 
الـــدوري  فـــي  يحتـــرف  بحرينـــي 

العراقي.
وأضـــاف الربيعي “نتمنـــى أن ننهي 
الصفقة بعد تجـــاوز جائحة كورونا 
وأن نوفـــق مـــع الاعـــب فـــي تعزيز 

صفوفنا، وأن يقدم المســـتوى الذي 
يليق بســـمعة كرة القـــدم البحرينية 

ونادي الشرطة العراقي..”.
ويلعـــب ضياء ســـعيد حاليـــا بنادي 
النصر الكويتي، وســـيكمل ما تبقى 
مـــن الموســـم الجاري مـــع ناديه في 
انطـــاق الـــدوري الكويتي منتصف 

أغسطس المقبل.
الشـــرطة  نـــادي  أن  إلـــى  ويشـــار 
العراقي )حامـــل اللقب( من األندية 
ذات الشـــعبية الكبيـــرة فـــي العراق 
بطولـــة  حقـــق  أن  للنـــادي  وســـبق 
الـــدوري العراقـــي الممتـــاز 6 مرات 

و2003  و1998   1980 باألعـــوام 
و2013 و2014 و2019.

ويحتـــل الشـــرطة العراقـــي المركـــز 
الــــ 11 من أصل 15 فريقـــا بالدوري 
يلغـــى  أن  قبـــل  العراقـــي  الممتـــاز 
الدوري بســـبب جائحة كورونا لهذا 

الموسم 2019 -  2020.

عدي الربيعي

العراقـــي بالـــدوري  بحرينـــي  محتـــرف  أول  ســـيصبح 
“الشرطة” العراقي يتفق مع ضياء سعيد

أكــد نجــم منتخبنــا الوطني األول لكرة القدم المحتــرف في صفوف نادي النصر 
الكويتــي ســيد ضيــاء ســعيد أن عودتــه إلــى الكويــت واالنخراط فــي الحصص 
التدريبيــة مرهونــة بفتــح المجــال الجــوي والبــري بيــن مملكــة البحريــن ودولــة 

الكويت والمعلقة بسبب تفشي وباء كورونا العالمي )كوفيد 19(.

 وأضاف ســـعيد لــــ “الباد ســـبورت” أن 
نادي النصر الكويتي كان من المفترض 
أن يســـتأنف تدريباته األربعاء الماضي 
االتحـــاد  قـــّرر  بعدمـــا   2020 يوليـــو   1
منتصـــف  الـــدوري  عـــودة  الكويتـــي 
أغســـطس المقبل، ولكن بســـبب إصابة 
بفيـــروس  العبيـــن  و4  الفريـــق  مديـــر 
كورونا تقّرر تأجيـــل التدريبات، مؤكًدا 
أنه ســـيعود إلى الكويت فور اســـتئناف 
الرحات الجوية وفتح المنافذ البرية.

وعلـــى صعيـــد آخـــر، أوضح ســـعيد أنه 
تلقـــى عدة عـــروض من أنديـــة كويتية 

للعـــب فـــي صفوفهـــا الموســـم المقبـــل 
2020 -  2021 ولكنهـــا جميعـــا شـــفهية 
ولـــم تكـــن رســـمية، كمـــا أن هنـــاك عدة 
أنديـــة ســـعودية تواصلـــت معـــه بفترة 
الوقـــت  وفـــي  الشـــتوية،  االنتقـــاالت 
ذاته فـــإن نادي النصـــر الكويتي يعتزم 
انتهـــاء  وبعـــد  معـــه،  التعاقـــد  تجديـــد 
الموســـم الجاري فإنه سيتدارس جميع 
العروض المقدمة له، موضًحا أنه يهتم 
مســـتواه  وتطويـــر  الفنيـــة  بالنواحـــي 
أكثر من النواحـــي المالية في العروض 
المقدمـــة لـــه، معرًبا عـــن ارتياحه للعب 

فـــي الـــدوري الكويتـــي؛ بفضـــل البيئـــة 
المثاليـــة واألجـــواء الرائعـــة التي تمتاز 

بها الكويت.

ضياء سعيد

ســعيد: عودتــي مرهونــة بفتــح المجــال الجــوي والبري
إصابات بـ “كورونا” في “النصر” الكويتي
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انتظـــم المحترفـــان البرازيليان لويز 
األول  الفريـــق  بتدريبـــات  وهيريـــدا 
لكـــرة القدم بنـــادي الرفاع الشـــرقي؛ 
اســـتعداًدا الســـتكمال مـــا تبقـــى من 
منافسات الموســـم الرياضي الحالي 

.2020 - 2019
وجـــاء انتظام الاعبيـــن البرازيليين 
البحريـــن  إلـــى  عودتهمـــا  بعـــد 
واســـتكمال فتـــرة الحجـــر الصحـــي 
االحتـــرازي؛ نظـــًرا للظـــروف الراهنة 

مع انتشار فيروس “كورونا”.
وانضـــم لويز وهيريـــدا في تدريبات 

الشـــرقاويين تحـــت قيـــادة المدرب 
يســـتعد  إذ  عيـــد،  الوطنـــي مرجـــان 
“الليث األبيض” الستكمال الجوالت 
بـــن حمـــد  الســـبع مـــن دوري ناصـــر 
المركـــز  الفريـــق  إذ يحتـــل  الممتـــاز، 
الثالـــث فـــي ســـلم الترتيـــب برصيد 
20 نقطـــة من 11 مبـــاراة خلف الحد 
والمحـــرق  نقطـــة(   28( المتصـــدر 

الوصيد )26 نقطة(.
ويعـــد لويـــز هداًفـــا للرفاع الشـــرقي 
حتـــى اآلن، إذ يملـــك فـــي رصيده 5 

أهداف.

انتظام المحترفين بتدريبات الرفاع الشرقي

حسن علي

حسن علي

حسن علي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  أكـــد 
ومديـــر  القـــوى،  أللعـــاب  البحرينـــي 
المنتخبـــات الوطنية محمـــد عبدالعزيز 
أن الموســـم الجديد ألم األلعاب ســـيبدأ 
منذ شـــهر سبتمبر المقبل، وأنه ال يوجد 
ـــا في العـــام الجاري  أي اســـتحقاق حاليًّ
2020 وســـيبدأ العـــداؤون تحضيراتهم 
 2021 لبطـــوالت  مـــن ســـبتمبر  ابتـــداء 
فـــي  ا  مســـتمرًّ مـــازال  منهـــم  والبعـــض 
علـــى مســـتواه  للمحافظـــة  التدريبـــات 
ولياقتـــه بعـــد توقـــف النشـــاط بســـبب 

فايروس كورونا )كوفيد 19(.
عاًمـــا  كان  “لقـــد  عبدالعزيـــز  وأضـــاف   
ا بـــكل المقاييس بعـــد تأجيل  اســـتثنائيًّ
عـــدد مـــن األحـــداث العالمية مـــن بينها 

أولمبيـــاد طوكيـــو 2020 وعدة بطوالت 
عالميـــة والعـــداؤون بصـــدد التحضيـــر 
واإلعـــداد للبطـــوالت القادمـــة العربيـــة 
و اآلســـيوية والعالميـــة فـــي 2021، إلى 
إقامتـــه  حـــال  فـــي  األولمبيـــاد  جانـــب 

بموعده..”.
 وذكـــر عبدالعزيـــز أن منتخب الشـــباب 

كان يتطلع للمشـــاركة في بطولة العالم 
كان  التـــي  عاًمـــا   20 تحـــت  للشـــباب 
مقـــرًرا لها أن تقام العـــام الجاري 2020 
فـــي كينيـــا ولـــدى االتحـــاد فريـــق قوي 
ومنافس علـــى مراكز متقدمة وتحقيق 
أرقـــام جديدة ومع تأجيل البطولة ربما 
لن يســـتطيع ذات العدائيـــن والعداءات 
للســـن  تجاوزهـــم  بســـبب  المشـــاركة 
القانونـــي وألنها الســـنة األخيـــرة للكثير 

منهم بفئة الشباب.
وتمنـــى عبدالعزيز أن يوفـــق العداؤون 
النتائـــج  تحقيـــق  فـــي  والعـــداءات 
المرجوة منهم في المشـــاركات القادمة، 
وأن تـــزول هذه الجائحـــة لتعود الحياة 

والرياضة إلى طبيعتها.

عقـــد رئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم جيانـــي إنفانتينو 
اجتماًعا مع رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم 
الشـــيخ علـــي بن خليفة بن أحمد آل خليفـــة، وذلك عبر تقنية 

االتصال المرئي عن بعد.
وجاء االجتماع ضمن إطار تواصل رئيس “الفيفا” مع رؤساء 
االتحادات األعضاء، إذ نقل جياني إنفانتينو للشـــيخ علي بن 
خليفـــة بـــن أحمد آل خليفـــة خالص تحياته إلـــى عاهل الباد 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى 
حكومـــة مملكـــة البحرين، وإلـــى ممثل جالة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمن الوطنـــي رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، كما نقل إنفانتينو تحياته لجميع أعضاء ومنتسبي 

االتحاد البحريني لكرة القدم.
وخال االجتماع، قدم رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم الشـــيخ علي بن خليفة بـــن أحمد آل خليفة عرًضا 
موجـــًزا لرئيس االتحـــاد الدولي لكرة القدم جيانـــي انفانتينو 

عن ســـير عمل كرة القـــدم بمملكة البحرين فـــي ظل الظروف 
الراهنـــة، والخطوات التي اتخذها االتحـــاد في إطار الحرص 
على اســـتمرار عمـــل المنظومة الكروية بيـــن مختلف الجهات 
المحلية والخارجية. وأشـــاد الشـــيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة بحـــرص رئيـــس االتحـــاد الدولـــي علـــى التواصـــل 
الدائم مع االتحادات الوطنية األعضاء، مشـــيًرا إلى ما يقدمه 
“الفيفـــا” من دعم متواصل لاتحادات يعزز من دورها وعملها 

الرياديين في المنظومة العالمية لكرة القدم.

محمد عبدالعزيز 

إشــادة بحــرص إنفانتينو علــى التواصل مــع األعضاءتأجيل بطولة العالم للشباب حرم عدائينا من المنافسة

رئيس اتحاد الكرة يجتمع برئيس “الفيفا”موسم ألعاب القوى يبدأ سبتمبر
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الــرفــض أو  ــة  ــق ــواف ــم ال تــنــتــظــر  أنـــديـــة   4

البريطاني ولــفــرهــامــتــون  ــاق  ــب س ــي  ف

طلبات عضوية اتحاد الكرة... والطريق الصعب

دارك ليون ملك ناصر بن حمد يحقق المركز األول

يتيــح اتحــاد الكــرة المجــال لألنديــة التقدم بطلب نيل العضوية وفق شــروط ومعاييــر صارمة؛ لضمان عدم انقطاع النــادي عن مزاولة اللعبة 
وااللتزام بالمعايير المحددة للمشاركة في المسابقات بشكل اعتيادي ومنتظم.

وبعد 3 أشهر من تصديق رئيس االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة على تعديـــات طلب 
العضويـــة، أبـــدت أنديـــة محليـــة رغبتها 
الكرويـــة،  األســـرة  إلـــى  االنضمـــام  فـــي 
يتقدمهـــا نادي أم الحصم، وبوري وعالي 
واتحاد الريف، وطلبات هذه األندية قيد 

الدراسة حتى اآلن.
الكرويـــة  األســـرة  إلـــى  االنضمـــام  لكـــن 
ليـــس بهـــذه الســـهولة علـــى اإلطـــاق؛ إذ 
ينتظرها مسار طويل تتخلله العديد من 
المحطات الصعبـــة، والمتمثلة في توفير 
متطلبـــات أساســـية مثل ملعـــب قانوني 
ملحـــق بمرافق خدمية، فضا عن أهمية 
اســـتقرار الوضع المادي واإلداري للنادي، 
وإضافة إلى ذلك كله إقناع مجلس إدارة 
اتحاد الكرة جمعيته العمومية بالموافقة 

على جدوى منح العضوية لعضو وافد.
وتهدف هـــذه المتطلبات إلـــى التأكد من 

مقدرة النادي الوافد على تسيير نشاطه 
الكـــروي بصـــورة منتظمة علـــى مختلف 
الفئـــات العمريـــة والفريـــق األول، وعـــدم 
منتصـــف  فـــي  التوقـــف  أو  االنســـحاب 
الطريـــق، وبالتالـــي التســـبب فـــي خلـــط 
أوراق المسابقات المبرمجة وفق جدول 

زمني وتوزيع مسبق.
ولعـــل العقبة األكبـــر، التي تواجه األندية 
المتقدمـــة بطلـــب العضويـــة فـــي اتحـــاد 
الكـــرة، هي إثبات قـــوة رصيدها البنكي، 
وقدرتهـــا علـــى ضـــخ المال في شـــرايين 
الـــذي ســـيتم تشـــكيله  الكـــروي  الجهـــاز 
إلدارة اللعبـــة، فضا عن اســـتكمال البنى 
ملعـــب  وجـــود  فـــي  المتمثلـــة  التحتيـــة 
معتمـــد وفـــق معايير دولية، مـــع مرافقه 
الخدميـــة من دورات مياه وغرف تبديل 
مابـــس تكـــون صالحة لاســـتخدام في 

المباريات الرسمية.
غير أن المشكلة ال تكمن في هذا الجانب 

فحســـب، إذ على النـــادي المتقدم بطلب 
العضوية، أن يكون نفســـه طوياً، للصبر 
على اجتياز مدة قد تفوق األربع سنوات 
بعضويـــة “انتســـاب” فـــي حـــال الموافقة 
علـــى طلبه، وال يتمتع خـــال هذه الفترة 
بحق التصويت فـــي االنتخابات وال نيل 
االمتيـــازات الكاملة التي يقدمها االتحاد 

ألعضائه الدائمين.
وكمـــا هو معـــروف، فإن التكلفـــة المادية 
يتطلـــب  القـــدم  كـــرة  نشـــاط  لتســـيير 
ميزانيـــة ماليـــة ضخمـــة، لتجهيـــز الفرق 
بالمابـــس والمعدات، فضـــا عن رواتب 
الطواقـــم الفنيـــة واإلداريـــة والاعبيـــن، 
فاالنتظام في المسابقات الرسمية يعني 
ببســـاطة توفير الحد األدنى من درجات 

االحترافية.
ولكـــن األندية األربعـــة المتقدمـــة بطلب 
الكـــرة،  إلـــى عضويـــة اتحـــاد  االنضمـــام 
أمامهـــا وقـــت طويـــل لتســـتكمل ملفاتها 

الكـــروي  فالموســـم  اعتمادهـــا،  وأوراق 
المقبـــل ســـيقام بنظـــام اســـتثنائي أطلق 
عليه مســـمى الدوري المفتـــوح، ما يعني 
أن االنتظـــام في مســـابقات اتحـــاد الكرة 
االعتيادية ســـيكون بعد عامين على أقل 

تقدير.
لكـــن الســـؤال األكثـــر جدليـــة فـــي هـــذا 
كلـــه هـــو، هل انضمـــام مزيد مـــن األندية 
إلى أســـرة الكـــرة البالغ عددهـــا 19 ناديا، 
أمـــر مجـــد إذا مـــا أخذنـــا بعيـــن االعتبار 
أن األنديـــة الحاليـــة تعانـــي مـــن هزالـــة 
خبراتهـــا  رغـــم  الفنيـــة  المســـتويات 
وقدراتهـــا الماليـــة التـــي تفـــوق األنديـــة 

األربعة المتقدمة بطلبات العضوية؟!

أعـــرب ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطنـــي رئيس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
عن بالغ ســـعادته بتحقيق الجـــواد دارك ليون للمركز األول 
في مضمار ولفرهامتون البريطاني. وأوضح سموه أن هذا 
اإلنجـــاز يجســـد الرعايـــة الكبيـــرة التي تحظى بهـــا رياضة 
الفروسية من قبل عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة فارس المملكة األول. 
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن حصول 
دارك ليـــون علـــى المركـــز األول يؤكـــد مكانـــة المملكـــة في 
الســـباقات العالمية التي تشـــهد مشاركة واســـعة ومنافسة 

قوية بين المشـــاركين، مبينا ســـموه أن هذا اإلنجاز يعطينا 
الحافـــز الكبير لمواصلة تحقيق اإلنجازات التي تؤكد دائما 

ما تتمتع به هذه الرياضة من تقدم وتطور. 
وتمكن الجواد دارك ليون، ملك سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، مـــن تحقيـــق المركـــز األول فـــي ســـباق مضمار 

ولفرهامتون. 
 وجاء تحقيق الجواد للمركز األول عن جدارة واســـتحقاق 
بعد أن تمكن من تخطي جميع منافســـيه في الســـباق الذي 
خصص إلى الخيول ذات العمر ســـنتين، وامتد السباق إلى 
1400 متـــر، وكان الجـــواد دارك ليـــون قـــد خضـــع لتدريـــب 

المدرب روجر فيرنر وقيادة الفارس ديفد ايغن.

لويز وهيريدا في تدريبات الرفاع الشرقي

أحمد كريم

أحمد مهدي

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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الصقر عضوا بلجنة تحكيم “في الحجر إبداع”

اختيـــر الفنـــان والمخـــرج والكاتب جمـــال الصقر في 
لجنـــة تحكيم المســـابقة الدولية “فـــي الحجر إبداع.. 
مســـابقة كوفيد عـــن ُبعد” التي نظمتهـــا مدينة بركان 
المغربيـــة فـــي الفتـــرة مـــن 7 - 21 يونيـــو إلـــى جانب 

مجموعة كبيرة من المحكمين والمبدعين العرب.
وفـــي تصريـــح خاص لـ “البالد” أعـــرب الصقر عن بالغ 
ســـعادته بتمثيل مملكـــة البحرين في هذه المســـابقة 
الدوليـــة التـــي تضـــم مختلـــف أشـــكال الفنـــون، مـــن 
مسرح وتشكيل، وشعر، وقصص، واإلنترنت وكل ما 

له عالقة باإلبداع. 
وأضـــاف الصقـــر أن المســـابقة مختصـــة بالمـــدارس 
الخاصـــة في منطقة بركان المغربية، ويشـــرف عليها 
حســـن مختـــاري، وتضـــم لجنـــة التحكيم أســـماء من 
مختلـــف دول العالـــم، يتـــم التشـــاور وتبـــادل اآلراء 
بينها عن ُبعد، وقد نالت مالحظاتنا إشادة من جانب 
اللجنـــة، وهـــذا تأكيـــد علـــى أن مملكـــة البحريـــن لهـــا 

حضور قوي ومتميز على الساحة الفنية الدولية.
المجـــاالت  المســـابقة  شـــملت  الصقـــر:  وأضـــاف 
الدينيـــة والفنيـــة والجمالية والحياتية عبر تســـجيل 
فيديوهات ال تتعدى 3 دقائق في مجال محدد باللغة 
التـــي يريدهـــا المتباري أو األســـرة، كمـــا تم تخصص 
جوائـــز قيمـــة للفائـــزات والفائزيـــن الذيـــن حددتهـــم 
لجنـــة التحكيم الدولية بتخصصات متنوعة لتالمس 
كافـــة األعمـــال المشـــاركة المرتبـــط بثيمـــة فيـــروس 
كورونا حســـب قانون المسابقة، إضافة إلى أن الجهة 
المنظمة ســـتجمع أشـــغال هـــذه المســـابقة في كتيب 
بعنـــوان “حدائـــق كورونـــا” يـــؤرخ لتعاون مؤسســـات 

التعليم المدرسي الخصوصي بمديرية بركان.
وردا على ســـؤال حـــول أهمية مثل هذه المســـابقات 
الدوليـــة ومشـــاركة المبـــدع الخليجـــي فيهـــا، ســـواء 
بأعماله الفنية اإلبداعية أو في لجان التحكيم، أجاب 

الصقر... الشـــك أن وجود الفنـــان والمبدع الخليجي 
والبحريني تحديدا في مثل هذه المسابقات الدولية 
لها تأثير إيجابي ومباشر على الحراك الفني والثقافي 
برمتـــه، فمثـــل هـــذا النـــوع مـــن المســـابقات الدوليـــة 
ليســـت محـــدودة المدى، وإنما تشـــكل قاعـــدة كبرى 
لالنتشار للفنان وللمشاركين أيضا، وما لمسته حقيقة 
مـــن إبداعات عربية، تؤكد مـــدى التطور المذهل في 
الحيـــاة الفنيـــة والثقافيـــة، وثمـــة هنـــاك حركـــة فنية 
يقودها الشباب العربي بمختلف الموضوعات الفنية، 

أعماال تلفت االنتباه وتفوق الوصف والسرد.
 وختـــم الصقـــر حديثـــه بالقـــول: إن مســـابقة “فـــي 
الحجـــر إبداع.. مســـابقة كوفيد عـــن ُبعد” مهمة جدا 
ألوليـــاء األمـــور من جهة والتلميـــذات والتالميذ من 
جهـــة أخـــرى، وذلك فـــي إطـــار تفاعلي يبيـــن  متعة 
العملية التعليمية عن ُبعد، ونتمنى أن تقام في أكثر 

مـــن بلـــد عربي مثل هذه المســـابقة التي تكشـــف عن 
خبايـــا ومكنونـــات المبدع الصغير فـــي عالمنا العربي 
الكبير، كما تعطي أفقا إبداعيا جديدا ومالذا للتفريغ 
وإبـــراز الذات والموهبة؛ لكســـر الحجـــر الذي تفرضه 

جائحة كوفيد 19.
جمال  فهي:  الدولية،  التحكيم  لجنة  أسماء  أمــا 
الــصــقــر الــبــحــريــن، عــبــداإللــه الــشــاهــدي الــمــغــرب، 
ــقــادر بـــوراص  ــدال رضـــــوان خــفــيــف الــمــغــرب، عــب
عبدالكريم  المغرب،  عبدالوهاب  عكاوي  المغرب، 
عزلوي المغرب، يحيى بن فارس المغرب، سلوى 
الرابحي تونس، سالم المنصوري قطر، عبدالصمد 
أمين الجزائر، أحمد حسن إبراهيم المملكة العربية 
السعودية، عاهد عباينه إيطاليا، محمد عجرودي 
فرنسا، عمر درويش سويسرا، سامح يسري مصر، 
سلطنة  المعولي  يــوســف  تــونــس،  الصغير  كــمــال 
عمان،  سلطنة  السيابي  خلف  بــن  سيف  عــمــان، 

يــوســف الــبــلــوشــي 
ســلــطــنــة عــمــان، 
عـــبـــدالـــرحـــيـــم 
المغرب،  عاشر 
وصـــــــفـــــــيـــــــة 
جــــــــــــبــــــــــــاري 

المغرب.

يجب أن تثق بنفسك أكثر من ذلك واألهم الثبات. 

حاول أن تضع خطة جديدة لمستقبلك؛ لتحقيق ما تتمناه.

يجب أن تفرط في شرب الماء وتناول الخضروات. 

ال تسر وراء الشائعات التي تجعلك ال تنتبه لعملك.

حاول أن تركز في مستقبلك وتخطط لتحقيق طموحاتك.  

يجب أن تغير طريقة التعامل مع األصدقاء، وتتجنب الشجار.

استمع للموسيقى الهادئة، وتناول المشروبات الدافئة. 

مناعتك ضعيفة للغاية ما يسبب لك مشكالت كثيرة. 

تشعر أن صحتك غير مستقرة بسبب شعورك بالصداع.

خبر سعيد في األيام المقبلة يحسن نفسيتك بشكل كبير.

تواجه ضغوطات مستمرة على الصعيد الشخصي.

صحتك مستقرة بفضل استمرارك بممارسة التمرينات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

تداول رواد موقع إنســتجرام فيديو أليمن الذهبي، طليق 
الفنانــة أصالة يتحــدث عن ذكرياتهما بعد ســنوات من 
الصمت ويدخل في نوبة بكاء أثناء الحديث عنها، مشيرا 
إلــى أن زواجها المبكــر وطالقها قرارها وحدها وشــيء 

شــخصي وهو يحترمه على الرغم أنها تسرعت في قرارها 
وتزوجت بعد أشهر فقط من طالقهما.

وقــال في حديثه، أول ســنتين مــن انفصالي من أصالة ما يتحســبوا أبدا من 
عمري؛ ألني كنت مكتئب وفي حالة الال شعور.

يواصل النجــم حمادة هالل خالل الفتــرة الحالية البحث 
عن فكرة لتصوير أغنيــة “طحن في طحن” على طريقة 
الفيديــو كليــب، بحيــث تتماشــى مــع الظــروف التي 
نعيشــها حاليا، واألغنيــة من توزيع أوكا وألحان حســن 

سراج، وكلمات هشــام عبدالحليم، ويقدمها بشكل جديد 
عن أعماله الســابقة وتحمل العديد من المفاجآت.  من ناحية 

أخــرى، طرح حمادة هالل مؤخرا أغنيته “جمالها” والتي ظهرت معه في األغنية، 
الفنانة الشابة منة عرفة، وهي من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح.

قالت الفنانة يســرا إنها محظوظة على مدار مســيرتها 
الفنيــة؛ ألنهــا عملت مع نجــوم ومخرجيــن كبار وهم 
أســباب نجاح أعمالهــا، موضحة “أنا ســت محظوظة؛ 
ألني اشــتغلت مع ناس حلوة كبيــرة كبروني معاهم”. 

وأضافــت يســرا فــي مداخلة عبــر تطبيــق “زووم” عبر 
برنامج “القاهــرة اآلن” المذاع على فضائيــة العربية الحدث، 

في تعليقها على دورها في مسلســل “خيانة عهد” قائلة: “مسلســل خيانة 
عهد كان بالنسبة لي يمثل عودة ورجوعا وكنت مش عارفة إيه الي هيحصل”.

يسرا محظوظةطحن في طحنطليق أصالة

برنامج “فسحة أمل” يدخل عالم محترف صانع الدمى أحمد جاسم
أمـــل”  “فســـحة  برنامـــج  زار 
الفنـــان  البحريـــن  بتلفزيـــون 
والمخرج المسرحي أحمد جاسم 
فـــي منزلـــه؛ لتســـجيل لقـــاء عـــن 
تجربتـــه الثرية فـــي عالم صناعة 
الدمـــى واالقتـــراب مـــن موهبتـــه 
وتفاصيـــل حياته، إذ أكد جاســـم 
أنـــه تـــم اســـتغالل فتـــرة التوقف 
أثنـــاء أزمـــة “الكورنـــا “فـــي إنجاز 
الكثير مـــن األعمال منهـــا، تنظيم 
برنامج لألوالد، يتضمن ســـاعتان 
القصـــص  لســـرد  األســـبوع  فـــي 
كقصـــص  المهمـــة،  والخواطـــر 
الدينيـــة،  والقصـــص  التاريـــخ 
إضافـــة إلـــى تخصيص ســـاعتان 
لمراجعـــة حفـــظ القـــرآن الكريـــم، 
وتـــم كذلـــك تأليـــف كتاب يشـــمل 
ودمنـــة  كليلـــة  مـــن  مســـرحيات 

لألطفال، وتســـجيل عشر حلقات 
عن مدارس المســـرح في صفحة 
البيـــادر،  لمســـرح  اليوتيـــوب 
وإخـــراج 5 أفـــالم عـــن “الكورونا“ 
لصالح المؤسسة الملكية لألعمال 

اإلنسانية.
التـــدرب  أيضـــا  برنامجـــه  ومـــن 
على تقنيات جديـــدة في صناعة 
الدمـــى، وتكثيـــف الرياضة يوميا 
بعـــد الفجر بمقـــدار 3 كيلومترات 

ســـاعة  وتحديـــد  ومشـــيا،  جريـــا 
يوميا للقراءة من 12 إلى 1 ظهرا 
لجميع العائلة، وأكد أحمد جاسم 
فـــي حديثـــه للبرنامـــج أنـــه علـــم 
أبناءه أهمية االعتماد على النفس 
والتحلي بروح المسؤولية، كتغير 
مصابيـــح البيـــت وترميـــم بعـــض 
علـــى  االعتمـــاد  دون  الشـــقوق 

العمال.
 يذكـــر أن الفنـــان أحمـــد جاســـم 

يعتبـــر من رواد فـــن الدمى “وفي 
“البـــالد”  لــــ  ســـابقة  تصريحـــات 
أوضـــح أن فـــن الدمى فنا شـــعبيا 
إلـــى  أصلـــه  يعـــود  جـــدا  قديمـــا 
القديمـــة،  اآلســـيوية  الثقافـــات 
 2017 العـــام  فـــي  أســـس  كمـــا 
أطلـــق  بالدمـــى  خاصـــا  مســـرحا 
الفراشـــة لتصنيـــع  عليـــه مســـرح 
باكـــورة  وكان  الدمـــى وعرضهـــا، 
هذا المسرح عرض بعنوان “قرية 

صفـــاء”، والـــذي شـــاهده أكثر من 
1600 طفـــل عبر جولـــة فنية بين 
المـــدارس االبتدائيـــة والروضات 
مملكـــة  مـــن  مناطـــق  عـــدة  فـــي 
مســـرح  مـــن  ويهـــدف  البحريـــن، 
الفراشـــة للدمـــى نشـــر هـــذا الفـــن 
الجميـــل والتدريـــب عليه، خاصة 
وأن فـــن الدمـــى غائـــب تماما عن 
تدميـــره،  وتـــم  الفنيـــة  ســـاحتنا 
كمـــا أن المســـرحيين والمثقفيـــن 

والمهتمين بشأن الطفل يعتبرونه 
يدركـــون  وال  ثانويـــا  هزليـــا  فنـــا 
كـــم هـــي اللعبـــة )الدميـــة( لصيقة 
بفكـــر وروح الطفل. ومن أحالمه 
لفـــن  البحرينـــي  المركـــز  وجـــود 
العرائـــس تتبناه إحـــدى الوزارات 
المعنيـــة بالفـــن والثقافة والطفل، 
وأن يكـــون هنـــاك منهـــج معترف 
فيـــه لريـــاض األطفـــال والمرحلة 

االبتدائية.

3 يوليو

1915
وقوع معركة الدكيم في منطقة 

لحج اليمنية، وانتصرت فيها 
القوات اليمنية التركية على 
قوات سلطان لحج علي بن 

أحمد، الموالية لإلنجليز.

 324
وقوع معركة أندريانوبل، وكانت نتيجتها هزيمة اإلمبراطور الروماني ليسينيوس.

 1250
المسلمون يعتقلون ملك فرنسا لويس التاسع في معركة فارسكور.

1608
المستكشف الفرنسي صمويل دو شامبالن يؤسس مدينة كيبك.

 1778
القوات البريطانية ترتكب مجزرة في وايومنغ راح ضحيتها 360 شخصا.

 1819
االفتتاح الرسمي ألول صندوق توفير في الواليات المتحدة.

محرر مسافات

ــت مـــؤســـســـة  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
مهرجان البحر األحمر 
الــســيــنــمــائــي دعــمــهــا 
الـــعـــامـــلـــيـــن  مـــــن   37
والعامالت في صناعة 
ــمــا الــمــحــلــيــة،  ــن ــســي ال
الدعم  إجمالي  ليصل 
ــذي قـــدمـــتـــه حــتــى  ــ ــ ال
ــاال،  ريـ  93,100 اآلن 
مــنــذ إعـــــالن مـــبـــادرة 
“صـــــــنـــــــدوق الــــدعــــم 
ــتــي  ــاعــــي” ال ــمــ ــتــ االجــ

المتضررين جراء  األفــالم  لدعم صناع  الماضي،  مارس   17 في  أطلقتها 
انتشار وباء كورونا. 

وينقســـم الحائزون على الدعم إلى 12 مـــن العاملين في الفئات العليا من 
خطـــوط اإلنتاج من منتجين ومخرجين، فيمـــا يأتي 25 من العاملين في 

بقية خطوط اإلنتاج، يشكل الذكور منهم 70 %، مقابل 30 % إلناث.
وأطلقـــت مؤسســـة مهرجـــان البحـــر األحمـــر صنـــدوق الدعـــم االجتماعي 
لمســـاعدة صّنـــاع األفـــالم في الســـعودية ممن تأثر دخلهم بشـــكل مباشـــر 
وبالـــغ إثـــر اإلجراءات الوقائيـــة االحترازية لكبح انتشـــار فيروس كورونا 

المستجد.
ويستهدف الصندوق تقديم معونة مالية مباشرة ألي من العاملين  «

والعامالت في صناعة السينما المحلية، ممن تعطلت أعمالهم أو 
تأثر دخلهم بشكل ملحوظ، وباتوا غير قادرين على استيفاء التزاماتهم 

المعيشية األساسية أو ما يترتب من التزامات صحّية طارئة، ويتم التقديم 
على الدعم عبر الموقع اإللكتروني للمهرجان.

في ورشتهأحمد جاسم 

“البحر األحمر السينمائي” يدعم السينما

دخلت بيونسيه 
في صراع 

قوي مع 
بريتني سبيرز 

وذلك على لقب 
“Queen B”، الذي 

يطلق عادة على 
بيونسيه منذ 

سنوات طويلة، 
إال أن سبيرز قررت 

أن تخطف هذا 
اللقب منها.

أسامة الماجد

أعضاء لجنة التحكيم
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“OSN” تعرض مجموعة من األفالم العربية المميزة في يوليو
كشــفت “OSN” عــن قائمتهــا المميــزة مــن األفــام التــي ســتعرضها في شــهر يوليو، 
وتقــدم الشــبكة عروًضــا ومسلســات جديــدة علــى قناَتــي “OSN ياهــا األولــى” و 
“OSN ياهــا ســينما” وتطبيــق “OSN” للمشــاهدة أوناين، إلى جانــب باقة متنوعة 
مــن األعمــال العربية واإلنجليزيــة والتركية الُمدبلجة، لضمان قضــاء أوقات مليئة 

بالترفيه لجميع أفراد العائلة خال الشهر.
The Perfect Can� (المرش���حة) المثالي���ة) 
didate(:) س���يتم) ع���رض) الفيل���م) المنتظ���ر) 
أه���م)  المنص���ور،) أح���د)  للمخرج���ة) هيف���اء) 
المملك���ة)  ف���ي)  الس���ينمائية)  الش���خصيات) 
العربية) السعودية،) الذي) ترشح) ل�) 3) جوائز.) 
ويروي) العمل) قصة) الطبيبة) الشابة) مريم،) 
الت���ي) تلع���ب) دوره���ا) مي���ا) الزهران���ي) في) 
أول) بطول���ة) له���ا،) وتق���وم) البطل���ة) بخطوة) 
بالترش���ح)  مس���بوقة)  وغي���ر)  مفاجئ���ة) 
النتخاب���ات) مجل���س) البلدي���ة) المحلي) في) 
المملكة.) س���يتم) بث) الفيلم) حصرًيا) خال) 
فق���رة) خاص���ة) بالعيد) ف���ي) أول) أي���ام) عيد) 
األضحى) المبارك) الساعة) 23:00) بتوقيت) 
الس���عودية) على) قناة) “OSN”) ياها) سينما) 

وتطبيق) “OSN”) للمشاهدة) أوناين.
كما) س���ُيعرض) Parasite،) فيلم) الكوميديا) 

ت���م)  ال���ذي)  الجنوب���ي)  الك���وري)  الس���وداء) 
إنتاج���ه) الع���ام) 2019) للمخ���رج) بونغ) جون) 
ه���و،) بدبلج���ة) عربي���ة) للم���رة) األول���ى) ف���ي) 
المنطق���ة.) ويحك���ي) الفيل���م) قص���ة) عائل���ة) 
كيم���ز) الفقي���رة،) والط���رق) الملتوي���ة) الت���ي) 
اس���تخدَمتها) للعم���ل) عن���د) عائل���ة) بارك���س) 
الغني���ة،) وكيف) تعّقدت) حياتهم) البس���يطة) 
حي���ن) ش���عروا) باقت���راب) كش���ف) خداعه���م) 
وأالعيبه���م.) وس���جل) هذا) الفيل���م) لحظات) 
تاريخية) ف���ي) حفل) األوس���كار؛) كونه) أول) 
فيل���م) أجنب���ي) يف���وز) بالجائ���زة) ع���ن) فئ���ة) 
أفض���ل) فيل���م،) ع���اوًة) عل���ى) ف���وزه) بع���دة) 
جوائز) أخرى) مث���ل) أفضل) مخرج) وأفضل) 
س���يناريو)  وأفض���ل)  أجنبي���ة)  بلغ���ة)  فيل���م) 
أصل���ي.) وس���يتم) بث���ه) خ���ال) فق���رة) العيد) 
الخاص���ة) عل���ى) قناة) “OSN”) ياها) س���ينما) 

وتطبي���ق) “OSN”) للمش���اهدة) أوناين) في) 
الي���وم) الثاني) م���ن) عيد) األضح���ى) المبارك) 

الساعة) 23:00) بتوقيت) السعودية.
كم���ا) تنف���رد) قن���اة) “OSN”) ياه���ا) األول���ى) 
لمسلس���ل)  والحص���ري)  األول)  بالع���رض) 
الدرام���ا) الس���وري) ش���ارع) ش���يكاغو،) ال���ذي) 
ت���دور) أحداث���ه) ف���ي) فترتي���ن) مختلفتي���ن) 
تعكس���ان) إيجابي���ات) وس���لبيات) المجتمع) 
مش���اهديه)  المسلس���ل)  ويأس���ر)  الس���وري.) 
م���ن) خ���ال) قص���ة) ح���ب) مليئ���ة) بالمخاطر) 

واألم���ل) بين) ميرامار) ومراد.) وس���يتم) بث) 
المسلسل) ابتداًء) من) 26) يوليو،) من) األحد) 
إل���ى) الخمي���س) الس���اعة) 21:00) بتوقي���ت) 
الس���عودية.) كما) س���يكون) العم���ل) متوافًرا) 
على) تطبيق) “OSN”) للمشاهدة) أوناين.) 
وس���تعرض) “OSN”) فقرة) خاص���ة) بأعمال) 
عادل) إمام) على) قناة) “OSN”) ياها) سينما) 
في) ش���هر) يوليو،) وسيتم) بث) أفام) النجم) 
المصري) األس���طوري) يومًيا) طوال) الش���هر) 

الساعة) 19:00) بتوقيت) السعودية.

ذكرت تقارير إعالمية أن الممثلة والمغنية والكاتبة الكندية جيسيكا  «
لونديس، تستعد لعدد من األعمال الجديدة، إذ اشتهرت بشخصية 

Adrianna Tate-Duncan كبطلة في مسلسل 90210 الشهير، إضافة 
إلى ظهورها في العديد من أفالم Hallmark Channel، ومازالت تصعد 

بشهرتها بكل مهنية من خالل أدوارها وكتاباتها على حد سواء.

١٥

tariq_albahhar

فــي قانــون التباعــد والبقــاء المنزلــي، ربمــا مشــاهدتنا لألفــام تختلــف عــن األيــام العاديــة التــي كانــت تســتغل 
لمشــاهدة األفــام بمخالــف أوقاتهــا أو مدتهــا حتــى، لكــن اليــوم ونحــن فــي البيت هو الوقت المناســب لمشــاهدة 
مجموعة أفام طويلة بأجزاء عديدة وطويلة ألفام متنوعة، تضم وتضم أفام الميلودراما واألكشن والخيال 

 والرومانســية والمغامــرات والتشــويق والكوميديــا، لــم نكــن ربمــا نملــك الوقــت الكافــي لمشــاهدتها فــي المنــزل!
ولمســاعدتكم علــى ذلــك هذه مجموعة مــن أفضل األفام الطويلة الجديرة بالمشــاهدة قد تكون منســية عندكم 

واليوم هو الوقت المناسب لمشاهدتها على دفعات أو تباعا:

مجموعات أفالم مجّزأة عليك مشاهدتها في البيت
ســلـسـلــــة “Back to the Future” وأفـــالم مــارفـــل الـرائـعــــة وجيمــــس بـــونــــد

طارق البحار

سلسلة أفالم جيمس بوند
جيمس بوند هو شخصية خيالية ابتكرها الروائي إيان  «

فليمنج في العام 1953، ووصلت أخيرا إلى الرقم 25 من 
سلسلة أفالم العميل البريطاني الشهير، وهي بالطبع 

جديرة بالمشاهدة جدا لما فيه من أكشن وسيارات 
وطائرات وقصص جميلة، يقدم دور الجاسوس عدد 

من نجوم السينما البريطانية واألمريكية الكبار منهم 
جورج الزينبي، وروجر مور وتيموثي دالتون وآخرهم 

الممثل البريطاني دانيال كريغ الذي كاد يقدم لنا الفيلم 
رقم 25 من سلسلة أفالم العميل البريطاني الشهير 
“جيمس بوند”، وهو بعنوان “No Time to Die” أو “ال 

وقت للموت”، ولكن حظر التجمعات وغلق دور العرض 
تسبب في تأجيل عرضه إلى شهر نوفمبر المقبل.

سلسلة أفالم جيمس بوند هي السلسلة األطول واألهم  «
في تاريخ السينما على مدار 50 عاما، ومن خالل 6 

ممثلين، ومازالت السلسلة في قمة نجاحها بسبب عدم 
ارتباطها بممثل معين، وتحظى شخصية 

جيمس بوند بإعجاب 
الجماهير؛ كونها 
شخصية ليست 

مالئكية، ولكنه 
يتسم ببعض 

العيوب التي توقعه 
في بعض األحيان 

أسيراً في يد أعدائه 
وخصومه، أهم 

تلك العيوب؛ 
كونه زير نساء، ما 

يعطي فرصة كبيرة 
ألعدائه لنصب 

فخا له!

سلسلة أفالم ثالثية األلوان
هناك سالسل أفالم تطرح نوعية مختلفة من األفكار  «

والحكايات، ومنها “ثالثية األلوان”، للمخرج البولندي 
“كريستوف كيلوسكي”، وتتكون من أفالم “أحمر” 

و”أبيض” و”أزرق”، ويتناول في األفالم الثالثة حكايات 
درامية ُتصور قيم “الحرية” و”المساواة” و”األخوة”، وهي 

العناوين التى ترمز لشعار فرنسا.

سلسلة أفالم ديزني
إلى جانب ميكي ماوس أصبحت ديزني تهتم فيه بتقديم أفالم تناسب الجميع منذ  «

 Aladdin سنوات طويلة، وقامت تحويل أفالم األنيميشن إلى أخرى حية، كما حدث مع
، و”The Lion King” وتضم القائمة نحو 14 فيلما تجذب انتباه األطفال، ولكن العديد 

منها يدور حول قصص بها الكثير من اإلثارة والمغامرة تدفع الكبار إلى مشاهدتها، 
حيث يمكن أن تناقش الصراع بين 

الخير والشر، وبعضها يتناول 
قصص حب رومانسية؛ األمر 

الذي ُيغري األشخاص البالغين 
 Frozen بمتابعتها مثل فيلم

وقصته تجذب الكثير من البالغين 
 A Bug’s لمشاهدته، ومثل فيلم

Life والتي تدور حول استغالل 
الجراد لمستعمرة من النمل، 

وجعلهم عبيدا لهم، فهي تشير 
إلى الصراع بين من يمتلك القوة 

والضعيف، وهي قصة يدرك الكبار 
عند مشاهدتها أهمية البرجوازية، 

وغيرها الكثير.

سلسلة أفالم العودة للمستقبل  
هذه السلسلة السينمائية  «

ال ُيمل من مشاهدتها، 
وهذا يعود لعناصر كثيرة؛ 

منها طرافة الحكاية 
نفسها، إضافة إلى كاريزما 

الشخصيات، وتلك العالقة 
الجذابة المرحة بين 

الشاب الُمراهق المتمرد 
والبروفيسور غريب األطوار، 
والفيلم الذي ينتمي ألجواء 

الثمانينات حاول تخيل 
الحياة في المستقبل حينما 

يذهب الشاب ويرى نفسه 
وأقاربه العام 2015، كما 

يعود للماضي في مرحلة 
أخرى تشهد تعارف والديه 

في الجامعة.. ثالثية مالئمة 
لسهرة مسلية.

سلسلة أفالم مارفل
هي سلسلة أفالم ومسلسالت تقع في عالم خيالي مشترك، تتركز على سلسة أفالم  «

أبطال خارقين تنتمي لعالم مغامرات الكوميكس الخاص بها وتضم داخلها نحو 
24 فيلما، تنقسم إلى سالسل تتناول 

عوالم وشخصيات متنوعة من 
أهمها سلسلة “ثور” و”كابتن أمريكا” 
و”الرجل الحديدي” و”ُحراس المجرة” 

و”الُمنتقمون” و”سبايدر مان” و”دكتور 
سترينج”.

لقد كان العالم السينمائي ناجًحا  «
تجارًيا ككون مشترك، على الرغم من 

أن بعض النقاد وجدوا أن بعض أفالمه 
ومسلسالته التلفزيونية عانوا في خدمة 
الكون األوسع. وقد ألهمت شركات إنتاج 
سينمائي أخرى لديها حقوق شخصيات 

قصص مصورة على محاولة إنشاء 
عوالم مشتركة مشابهة لها في أفالم 

ممتعة لكل عشاق أفالم السوبر هيروز 
المستوحاة عن قصص “مارفل” المثيرة.

سلسلة أفالم هاري بوتر
نجحت شخصية هاري بوتر الخيالية نجاحات فائقة منذ بداية ظهور الجزء األول منها  «

العام 1998، حيث كتبت المؤلفة البريطانية كي جيه رولينج ثمانية كتب، كل كتاب 
منها يحمل قصة مختلفة، وقد حولت إلى سلسلة أفالم مكونة من ثمانية أجزاء كل 

جزء يتناول كتاًبا من تلك الكتب.

إنها قصص الصبي “هاري بوتر”، الذي  «
التحق بمدرسة غامضة لتعليم السحر، 

واضطر لمواجهة قوى ساحر شرير 
يريد القضاء عليه، كما فعل مع والديه، 

واستعانت شركة سورسيرير ستون 
القائمة بإنتاج سلسلة أفالم هاري بوتر 

بمئات األطفال من مدارس المسرح 
بمدينة لندن؛ من أجل أن يشاركوا في ذلك 

العمل الفني، حيث كانوا يمثلون طالب 
مدارس هوجورتس للسحر، والتي تعلم 

فيها هاري بوتر وزمالؤه، ويبلغ طول عرض 
السلسلة كاملة نحو 20 ساعة، وهو وقت 

ُيمكن توفيره بسهولة في ليالي الحظر 
الطويلة.
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علماء البحرين يبتكرون روبوتا لمكافحة كورونا
فيروس  قتل  على  قادر  روبوتا  البحرين  علماء  ابتكر 
كورونا، عالوة على قتل غيره من الكائنات المجهرية 
خالل  من  المغلقة،  والمكاتب  العامة  األمــاكــن  داخــل 

إطالق األشعة فوق البنفسجية. 
ويقوم الروبوت بإطالق األشعة فوق البنفسجية ذات 
الطول الموجي القصير، والقادرة على قتل الفيروس 
بـ  يــعــرف  فيما  ــووي،  ــن ال الحمض  تعطيل  طــريــق  عــن 

“تسليط اإلشعاع فوق البنفسجي نحو الجراثيم”.
وأظــهــر مقطع فــيــديــو، نــمــوذجــا آلــيــا لــلــروبــوت، الــذي 
في  الــحــرارة  درجــة  قياس  وبمقدوره  لغة،   12 يجيد 
جسم اإلنسان، واالستجابة ألوامر صوتية واستخدام 

تكنولوجيا التعرف على الوجوه.
وصمم الروبوت “فاب الب بحرين”، بالتعاون مع وزارة 

الشباب، ومركز االبتكار الرياضي في البالد.
ويظهر مقطع الفيديو كيف يقوم الروبوت بالعمل بين 
المكاتب في منشأة تجارية أثناء تفجير جرعات تقتل 

الفيروس باألشعة فوق البنفسجية.
بإمكان  الــبــريــطــانــيــة،  مــيــل”  “ديــلــي  لصحيفة  ووفــقــا 
الروبوت أن يقتل في نصف ساعة 90 % من البكتيريا 
إلى  والفيروسات عن طريق تدمير غشائها، ما يؤدي 

تفتيت الحمض النووي.
بول  الشرقية  إنجلترا  جامعة  في  البروفسور  وقــال 
بنجاح  تكافح  البنفسجية  فــوق  األشــعــة  “إن  هانتر 
الفيروسات منذ زمن بعيد، ويستخدم هذا المبدأ على 

نطاق واسع في عملية تعقيم الماء”.
المرافق اإلنتاجية  الروبوت في  ويجري حاليا اختبار 

التي ستنتجه. 
ــان مـــنـــه يـــعـــمـــالن فــي  ــاريـ ــبـ ــتـ ــتــــج نـــمـــوذجـــان اخـ ــ وأن

مستشفيات البحرين.
يأتي ذلك بعد أن نشرت الحكومة البحرينية النموذجين 
في عنابر عزل المستشفيات؛ لمساعدة الطاقم الطبي 

على التعامل مع األزمة الصحية العالمية المستمرة.

أنقرة  األنفاق في  مترو  ركاب  هاجم 
جلوسها  بعد  كمامتها  خلعت  امـــرأة 
الفيديو  بمقطع  وظهر  المقعد.  على 
ــاب وامــــــرأة خلعت  ــ شـــجـــار بــيــن ركـ
كمامتها، كما وجه لها موظف المترو 

تحذيرا، حتى تم إيقاف القطار.
المرأة من  إخراج  إلى  الخالف  وأدى 
إسطنبول  بلديتا  وأعــلــنــت  الــقــطــار. 
وأنقرة في وقت سابق أنه يمنع على 
المواطنين ركوب وسائل النقل العام 
مــن دون كــمــامــة؛ كــإجــراء احــتــرازي 

لمكافحة تفشي “كوفيد 19”.

هجوم على امرأة 
في مترو أنقرة 
بسبب كمامة

اخــتــفــى أحـــد أعــظــم الــنــجــوم وأكــثــرهــا 
ســطــوعــا فـــي الـــكـــون بــشــكــل غــامــض، 
“النجم  الممكن رؤية  يعد من  لم  حيث 
ــوحـــش” الــــذي كـــان يــقــع فـــي مــجــرة  الـ
صحيفة  وبحسب  دوارف”.  “كينمان 
الفلك تالشي  علماء  اكتشف  “ذا صن”، 
التي  المجرة  من  غامض  بشكل  النجم 

تبعد حوالي 75 مليون سنة ضوئية.
نطاق واسع  النجم على  دراســة  وتمت 

خالل  من  و2011،   2001 العامين  بين 
كــان في  ــه  أن الــتــي أظــهــرت  المالحظة 
النجم  بــدا  حياته،  من  متأخرة  مرحلة 
ويتوقع  الفلكي.  للرصد  مثاليا  هــدفــا 
الــنــجــم قــد اختفى  يــكــون  الــعــلــمــاء أن 
خــلــف عــاصــفــة مــن الــغــبــار الــكــونــي، أو 
ربما يكون قد مات دون أن ينفجر في 
ظاهرة تسمى “سوبرنوفا”، أو قد يكون 

ثقب أسود قد التهمه.

من  المئات  تساقطت  مفاجئة،  بصورة 
جنوب  يقع  )بلد  بوتسوانا  في  األفيال 
الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية( 

ميتة على مدار الشهرين الماضيين.
 350 أكثر من  نفوق  المنظمة  ورصــدت 
فيال، ويعد موت هذا العدد من األفيال 
فـــي وقــــت واحـــــد أمــــر غــيــر مــســبــوق 
غير  موتها  أن  خــاصــة  ــالق،  اإلطــ على 
حكومة  واستبعدت  بالجفاف.  متعلق 

بــوتــســوانــا، الــصــيــد غــيــر الــمــشــروع من 
أجل كسب المال من بيع أنيابها، حيث 
ولم  طبيعي.  بشكل  ماتت  األفيال  إن 
بالتسمم  الفيلة  موت  الخبراء  يستبعد 
أنه  الخبراء  أوضــح  حيث  الــمــرض،  أو 
قبل  دوائــر  تسير في  األفيال  تم رصد 
أن تسقط على وجهها وتموت. وترجح 
األفيال  إصابة  احتمالية  الشواهد  هذه 

النافقة بمرض هاجم نظامها العصبي.

اختفاء “الوحش” يثير حيرة العلماء

نفوق 350 فياًل بصورة غامضة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلنت وزارة الصحة األردنية في 
بيان، حظر التدخين بكافة أشكاله 
في األماكن العامة المغلقة بنسبة 
ســالمــة  ــى  عــل حـــرًصـــا   ،%  100
ــل جــائــحــة  ــي ظــ الـــمـــواطـــنـــيـــن فــ
تقرر  البيان  وبحسب   .”19 “كوفيد 
رقم  العامة  الصحة  لقانون  “استناًدا 
على  وحــرًصــا   )...(  2008 لسنة   47
خصوًصا  المواطنين  وسالمة  صحة 
في ظل جائحة كوفيد 19 وما بعدها، 
حظر التدخين بكافة أشكاله )سجائر، 
داخــل  أراجــيــل(  إلكترونية،  سجائر 

األماكن العامة المغلقة”.
ووفـــًقـــا لـــمـــؤشـــرات نـــشـــرت مـــؤخـــًرا 
العالمية، يعد األردن  لمنظمة الصحة 
انتشار  حيث  من  ا  عالميًّ األول  البلد 
كل  أصــل  من   8 يدخن  إذ  التدخين؛ 
منتجات  يستخدمون  أو  رجــال،   10

نيكوتين بشكل منتظم.

ــالم الــمــصــريــة،  أعــلــنــت وســائــل اإلعــ
بشعة  جنسية  جــريــمــة  عــن  أمــــس، 
ــاة فـــي الــجــامــعــة  ــر مـــن 50 فــت ألكــث
مطالبات  بالقاهرة، وسط  األميركية 
صحيفة  وقــالــت  المتهم.  بمحاسبة 
من  مجموعة  إن  ــيــوم”  ال “الــمــصــري 
ز”  “أ.  يــدعــى  ــا  شــابًّ اتهمن  الفتيات 
يــــدرس فـــي الــجــامــعــة األمــيــركــيــة، 
بقيامه بالتحرش بهن وابتزازهن إذا 
الجنسية.  طلباته  على  يوافقن  لــم 
ــعــــديــــد مــــن الــفــتــيــات  ــ ونــــشــــرت ال
ــة، مــتــهــمــيــن  ــادمــ ــصــ ــ ــن ال ــهـ ــاداتـ ــهـ شـ
فتاة   50 مــن  بأكثر  بالتحرش  إيـــاه 
واغتصاب فتاة عمرها 14 عاًما.وفي 
المنتشرة،  الفتيات  بعض  شــهــادات 
قالت إحداهن “هذا الشخص تحرش 
عمرنا  كــان  عندما  وبشقيقتي،  بــي 
صور  بنشر  وهــددنــا  عــامــا،  و14   13
مفبركة لنا إذا لم نستجب لما يقول”.

األردن يحظر 
التدخين بكل أشكاله 

في األماكن المغلقة

جريمة جنسية تهز 
الجامعة األميركية 

في مصر
حذف موقع “تويتر” صورة نشرها الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، وذلك بعد تلقيها 
تايمز”،  “نــيــويــورك  صحيفة  مــن  لشكوى 

تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
ونــشــر دونـــالـــد تـــرامـــب يــــوم 30 يــونــيــو 
تـــغـــريـــدة عــلــى حــســابــه الــشــخــصــي في 
ــي الـــواقـــع هــم ال  “تــويــتــر” كــتــب فــيــهــا “فـ
فقط  أنا  أنت،  يالحقونك  بل  يالحقونني 
له  صــورة  واستخدم  طريقهم”  في  أقــف 

في الخلفية.

ومـــن ســـوء حــظ الــرئــيــس األمــيــركــي أن 
أحــد  الــتــقــطــهــا  استعملها  ــتــي  ال الـــصـــورة 
مــصــوري “نــيــويــورك تــايــمــز”، ونــشــرت مع 
تــرامــب  عــن   2015 سبتمبر  فــي  تحقيق 
حسبما  الوقت،  ذلك  في  الرئاسة  مرشح 

ذكرت “رويترز”.
الصورة  مكان  في  اآلن  “تويتر”  ويعرض 
الصورة  “هــذه  تقول  رسالة  أزالتها  التي 
أزيلت استجابة لبالغ من صاحب حقوق 

الملكية الفكرية”.

استمرار المناوشات بين “تويتر” والرئيس ترامب

موظفة ترحب بالضيوف في بهو فندق “دولتشي هانوي جولدن ليك” 
الذي تم افتتاحه حديًثا، وهو أول فندق مطلي بالذهب في العالم في 

هانوي )أ ف ب(
خطوة “تويتر” تعد األحدث في سلسلة عمليات إزالة تغريدات لترامب؛ بسبب ما تقول الشركة 

إنها شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، أو ألنها تمثل انتهاكا لسياستها المناهضة للتهديد 
بالعنف أو ألسباب أخرى. 

اشــتــهــرت الــفــتــاة األمــيــركــيــة غابي 
فيديو  مقاطع  بنشرها  سكامبون، 
التماسيح  ومــصــارعــتــهــا  لــصــيــدهــا 

الضخمة.
وتقدم سكامبون عروض مصارعة 
لتعليم  الـــخـــطـــرة  الــــزواحــــف  مـــع 
على  السيطرة  كيفية  المشاهدين 
ــتــمــاســيــح، فـــي واليــــة فــلــوريــدا  ال

األميركية.
ــدى الــفــتــاة الــمــغــامــرة 118 ألــف  ولـ
تنشر  إذ  “انــســتــغــرام”،  على  متابع 
وتقبيلها  لمداعبتها  فريدة  مقاطع 
إلى  إضــافــة  لتماسيح،  وإطعامها 

لقطات الصيد.
من   %  95 “إن  سكلمبون  وقــالــت 

الــتــمــاســيــح  الـــنـــاس يــعــتــقــدون أن 
أن  ونوهت  وتأكلهم”،  ستالحقهم 
الــتــمــاســيــح لـــن تــقــتــلــكــم مـــن دون 

سبب.
وبــحــســب الــخــبــيــرة، الــتــمــاســيــح ال 
تحب أن يزعجها أو يضايقها أحد. 
وأحد أهداف سكامبون األساسية، 
ــن الـــحـــدائـــق  نـــقـــل الـــتـــمـــاســـيـــح مــ
المناطق  إلى  المحلية  والبحيرات 
األكثر أماًنا لها وللمقيمين القريبين.

وتــتــعــامــل ســكــامــبــون مــع مخاطر 
من  إنــه  تقول  إذ  بواقعية،  مهنتها 
أصابعك  أو  يــدك  تفقد  أن  الممكن 
أثناء العمل فيمكن للتمساح تمزيق 

ذراعك، وهذا األمر ليس مزحة.

حسناء تصارع التماسيح وتقبلها

ــة في  ــ ــدول ــ ــلـــن مــجــلــس ال أعـ
أعــلــى محكمة  تــركــيــا، وهـــو 
الخميس،  أمــس  ــبــالد،  ال فــي 
“أيا  أن قــراره بشأن مستقبل 
إثر  يــوًمــا   15 خــالل  صوفيا” 
انــتــهــاء الــنــقــاشــات الــخــاصــة 

القرار  إلغاء  الدولة في طلب منظمات عديدة  بهذا الشأن. وينظر مجلس 
الذي حول من خالله “آيا صوفيا” من مسجد إلى متحف في العام 1934 
بقرار من رئيس الجمهورية التركية آنذاك مصطفى أتاتورك، لكن الرئيس 
إلــى مسجد،  تحويله  لفكرة  تأييده  عــدة عن  مناسبات  في  أكــد  أردوغـــان 

ووصف العام الماضي تحويله إلى متحف بـ “الخطأ الفادح”.
وكان مجلس الدولة سمح العام الماضي بتحويل كنيسة شورا البيزنطية 
في إسطنبول إلى مسجد، في قرار اعتبره البعض اختباًرا قبل البت في 

مستقبل آيا صوفيا.

محكمة تركية تنظر بتحويل آيا صوفيا لمسجد الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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 11:42 
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 06:34

08:04

أحد المصلين يغادر مسجًدا في إمارة الشارقة بعد أن أعادت اإلمارات العربية المتحدة فتح أماكن العبادة بعد أشهر من اإلغالق لتجنب انتشار فيروس كورونا )أ ف ب(


