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أمين يحرم من “عربية الناشئين 2021”
أكد مدرب الفريق األول للكرة الطائرة  «

بنادي التضامن والمدرب السابق لمنتخب 
الناشئين للشواطئ يونس الهدار أن 

تأجيل منافسات النسخة الثانية من البطولة العربية للناشئين 
للكرة الطائرة الشاطئية إلى العام المقبل 2021 ستحرم العبا واحدا 
من منتخبنا حامل لقب النسخة الماضية 2019 من المشاركة في 

النسخة الثانية وهو سيد أمين مصطفى؛ ألنه من مواليد 2001.

وجـــه رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  خليفـــة   آل 
الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق  االجتماعيـــة 
المعنيـــة للنظـــر فـــي وضـــع المواطنين 
الخـــارج  فـــي  العامليـــن  البحرينييـــن 
الذين تم تسريحهم وعادوا إلى البالد، 
البـــالد وتعـــذر  إلـــى  الذيـــن عـــادوا  أو 
عليهم العودة إلى أعمالهم في الخارج 

مرة أخرى بسبب األوضاع الراهنة.
 وترأس صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، وبحضـــور ولـــي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
األســـبوعي  االعتيـــادي  االجتمـــاع 
لمجلـــس الـــوزراء، الذي عقـــد عن بعد 

عبر تقنية االتصال المرئي.
وبناء على توصية اللجنة التنســـيقية 

برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء، وافق 
المجلـــس علـــى قـــرار بتخفيض بعض 

الرســـوم المفروضة لـــدى هيئة تنظيم 
ســـوق العمل إلصـــدار وتجديـــد جميع 
فئـــات تصريحـــات العمل التـــي تصدر 
لمـــدة ســـنة واحـــدة، وجميـــع الرســـوم 

الشـــهرية المتعلقـــة بها التـــي تحصلها 
3 أشـــهر  لمـــدة   % 50 الهيئـــة بنســـبة 
ابتـــداًء مـــن شـــهر يوليـــو 2020، فيمـــا 
يعفـــي القـــرار أصحـــاب العمـــل الذيـــن 

يمارســـون األنشـــطة التجاريـــة األكثر 
تضرًرا من تداعيـــات فيروس “كوفيد 
19”، التـــي يصدر بتحديدهـــا قرار من 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيس 

الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة 
مـــن  المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة 
الرســـوم اعتبـــاًرا من األول مـــن يوليو 

ولمدة 3 أشهر.

تخفيض رسـوم “سـوق العمـل” 50 % 3 أشهـر
ســمو رئيــس الــوزراء يوجــه للنظــر فــي وضــع البحرينييــن المســرحين مــن العمــل بالخــارج

سمو رئيس الوزراء وبحضور سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء أمس
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وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  طرحـــت 
للقيـــام  مناقصـــة؛  أمـــس  البلديـــات 
تطويـــر  لمشـــروع  الرئيســـة  باألعمـــال 
شـــارع الفاتـــح بتمويـــل مـــن الصندوق 
الســـعودي للتنميـــة، تنافســـت عليهـــا 3 
شـــركات، وكان أقل عطاء لشركة ناس 
للمقـــاوالت بنحـــو 27.76 مليون دينار، 
واألكبـــر بقرابـــة 42.24 مليـــون دينـــار. 
ويشـــمل نطـــاق عمـــل المشـــروع علـــى 

إشاء نفق حوالي 600 متر على تقاطع 
فنـــدق الخليـــج باتجـــاه شـــارع الفاتح 
شـــماال وجنوًبـــا، وعمـــل جســـر أحـــادي 
االتجاه في تقاطع الشـــيخ دعيج قادم 
مـــن اتجاه الشـــمال على شـــارع الفاتح 
ومتجه شـــرًقا إلى طريق األمير سعود 
الفيصـــل وكذلك عمل جســـر للـــدوران 
العكسي على شارع الفاتح، ما يتضمن 
كيلومتـــر   4 بطـــول  الشـــارع  توســـيع 
وإعادة بناء شـــارع الفاتح وغيرها من 

األعمال ذات صلة.

لتطويــر شــارع الفاتــح

)08(

جاللة الملك: دور فاعل لروسيا في تعزيز األمن العالمي
المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفـــي امـــس بين عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ورئيس روسيا االتحادية الصديقة فالديمير بوتين.

وجـــرى أثنـــاء االتصال اســـتعراض العالقـــات الثنائيـــة التاريخيـــة الوثيقة التي 
تربط البلدين الصديقين، ومختلف جوانب التعاون والتنســـيق المشترك بينهما 

وسبل تنميته وتطويره بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
كمـــا تـــم التأكيد علـــى عمـــق عالقـــات الصداقـــة المتميـــزة البحرينية الروســـية 
واالتفـــاق علـــى تفعيـــل عمل اللجـــان المشـــتركة بين مملكـــة البحرين وروســـيا 
االتحاديـــة بما يخدم األهداف والمصالح المشـــتركة ويحقق تطلعات الشـــعبين 

)02(الصديقين.

األداء االقتصادي شهد نمًوا مطلع العام
المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  نشـــرت 
الوطني التقرير االقتصادي الفصلي 
مـــن  األول  للربـــع  البحريـــن  لمملكـــة 
العـــام 2020 عبر موقعها اإللكتروني 
تنـــاول  إذ   ،Mofne.gov.bh أمـــس 
التقريـــر أبـــرز البيانات والمؤشـــرات 
الحيويـــة  للقطاعـــات  االقتصاديـــة 
المتعلقـــة بمختلف جوانب االقتصاد 
فـــي المملكة، كما اســـتعرض التقرير 
أهم المتغيرات االقتصادية العالمية 

واإلقليمية.
وبّيـــن التقريـــر أن األداء االقتصادي 
شـــهد نمـــًوا فـــي مطلع العـــام قبل أن 
يتأثـــر فـــي مـــارس نتيجـــة للظروف 
االســـتثنائية التـــي شـــهدتها مملكـــة 
البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19( مؤثًرا 
فـــي  لالقتصـــاد  الكلـــي  األداء  علـــى 
الربـــع األول ومســـبًبا تراجع معدالت 
نمـــو الناتج المحلي اإلجمالي لمملكة 
البحرين بنســـبة 1.1 % على أساس 
ســـنوي، فيمـــا بلغت نســـبة التراجــــع 

4.9 % باألسعار الجارية.

التقرير االقتصادي الفصلي لمملكة البحرين 
الربع األول 2020
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)05(بيانات الحسابات القومية أولية من هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية

مليون دينار
27

أمل الحامد

فالديمير بوتينجاللة الملك

08

ضحايا “أبو سيكل”... كثر
تحدث أصحاب أعمال عن انتشار  «

ما يطلق عليه البعض “المقاول 
أبوسيكل” في الفترة األخيرة، 

مشيرين إلى أن بناء بعض 
العمالة السائبة غير المعتمدة 

يعود بالضرر على شريحة واسعة 
من المواطنين.



المنامة - بنا

هنأ وزير شـــؤون الديوان الملكي سمو 
الشـــيخ علي بن عيســـى بن ســـلمان آل 
خليفـــة، ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب، مستشار 
األمـــن الوطنـــي، أميـــن عـــام مجلـــس 
الدفاع األعلى، رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة  ســـمو اللواء الركن 
آل خليفـــة،  بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ 
بمناســـبة صدور األمر الملكي السامي، 
بتعييـــن ســـموه أمينـــا عامـــا لمجلـــس 
وزيـــر  ســـمو  األعلى.وأعـــرب  الدفـــاع 
شـــؤون الديـــوان الملكي،  عـــن خالص 
لســـمو  التبريـــكات  وأطيـــب  التهانـــي 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة على 
الثقة الملكية السامية التي أوالها إياه 

ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، مشيدا بما يتمتع 
به ســـموه مـــن كفـــاءة عاليـــة وقدرات 
كبيرة وبخاصة في الميادين العسكرية 
الدؤوبـــة  ســـموه  وبجهـــود  واألمنيـــة، 
البـــارزة  واســـهاماته  والمتواصلـــة 
فـــي خدمـــة مملكـــة البحرين وشـــعبها 
الكريـــم وتعزيـــز مكانتهـــا الرفيعـــة في 
مختلـــف المجاالت والمحافـــل، متمنيا 
لســـموه دوام التوفيق والســـداد للقيام 
بجميـــع مهامـــه ومســـؤولياته الوطنية 
علـــى أكمـــل وجـــه لتحقيـــق المزيد من 
اإلنجازات والمكتســـبات لوطننا العزيز 
فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة لصاحـــب 

الجاللة عاهل البالد.

وزير شؤون الديوان الملكي يهنئ ناصر بن حمد

“البحرين لرعاية الوالدين” تطلق “كرسي المسن”
كشـــف رئيـــس جمعيـــة البحريـــن لرعاية 
الوالديـــن أحمـــد البنـــا عـــن أن الجمعيـــة 
وبدعـــم متواصل من محافظ المحافظة 
للجمعيـــة  الفخـــري  الرئيـــس  الجنوبيـــة 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي آل خليفة، 
مســـتمرة فـــي مواصلـــة العمـــل لخدمـــة 
المجتمـــع  وكبـــار  المســـنين  ورعايـــة 
وأعضاء الجمعية، مؤكدا أن دعم سموه 
المستمر لمســـيرة الجمعية يشكل حافزا 
في تقديـــم المزيد من البرامج والخطط 
التي يتم تنفيذها لتصب في اختراعات 
وتصميمـــات جديـــدة لخدمـــة المســـنين 

وتلبية احتياجاتهم اليومية.
جـــاء ذلك في تصريحات البنـــا لـ “البالد” 
لمشـــروع  الجمعيـــة  إطـــالق  بمناســـبة 
“كرســـي المسن” والذي يعد أول مشروع 

تطلقـــه جمعيـــة مختصـــة برعايـــة كبـــار 
الســـن فـــي البحريـــن فـــي هـــذا الجانب، 
ويعـــد مـــن المشـــاريع الرياديـــة المتميزة 
التـــي تبنتهـــا الجمعيـــة مـــن أجـــل خدمة 
ورفـــاه المســـن وراحتـــه واندماجـــه فـــي 
المجتمـــع والبيئـــة المحيطـــة بـــه، مؤكدا 
كلنا شركاء في خدمة المسن البحريني، 
وأن الشـــراكة المجتمعيـــة الفعالـــة بيـــن 
كافـــة  لنجـــاح  االســـاس  هـــي  الجميـــع 
المشـــاريع التطوعية والخيرية في بلدنا 

البحرين الغالي.
وأوضـــح البنـــا أن فكـــرة كرســـي المســـن 
المســـن  حيـــاة  واقـــع  مـــن  تمخضـــت 
ومتطلباتـــه اليوميـــة، واحتياجـــه لبعض 
االدوات التـــي تســـاعده في قضاء بعض 
الضروريـــات وعـــدم لجوئـــه إلـــى بعـــض 

أفراد االســـرة في قضائهـــا، خصوصا مع 
زيـــادة متطلبات الحياة مع رغبة المســـن 
فـــي أكثر االوقـــات أن ال يكون عالة على 
اليوميـــة  فـــي قضـــاء ضرورياتـــه  أحـــد 
مـــن خـــالل رغبته فـــي االســـتقاللية عن 
اآلخرين، مؤكدا وألجلـــه كانت الجمعية 
الســـباقة والرائـــدة فـــي وضـــع الخطـــط 
هـــذا  تنفيـــذ  لضـــرورة  واإلمكانيـــات 
المشـــروع، مردفـــا وقمنا فـــورا بعد وضع 
التخطيط والتصور بتشكيل فريق عمل 

للتدارس والتنفيذ والمتابعة للعمل.
وتابـــع أن الكرســـي الجديـــد وهـــو ثمـــرة 
ألعضـــاء  الجماعـــي  العمـــل  مشـــروع 
الجمعية، يتميز بسهولة االستخدام ومن 
دون بـــذل أدنـــى مجهـــود، وهـــو خفيـــف 
الوزن جدا، وسهل الفك والتركيب، وهو 
قابـــل الن يتجزأ إلى عدة أجزاء، ويمكن 

طيـــه ووضعه بالســـيارة بســـهولة للتنقل 
مـــن مـــكان إلى آخـــر، كمـــا يتيح للمســـن 
التـــي  اســـتخدامه فـــي جميـــع األماكـــن 
المتعافـــي  المســـن  يقصدهـــا، مبينـــا، أن 
وكذلك المريض يمكنهم استخدامه فهو 
يلبـــي كل االحتياجات الضرورية للحياة 
المريـــض  المســـن  فبإمـــكان  اليوميـــة، 

“الســـيالن”  الطبيـــة  المحاليـــل  تركيـــب 
على القائم المثبت على جانب الكرســـي 
وغيرها. وأشـــار إلى أن لكرســـي المســـن 
اســـتخدامات متعـــددة منهـــا التنقل بين 
غرف البيت وكذلـــك التنقل في األحياء 
الســـكنية والمجمعات التجاريـــة، وأيضا 
للذهـــاب  اســـتخدامه  المســـن  يســـتطيع 
إلـــى المراكز الصحية والعيـــادات الطبية 
كرســـي  اســـتخدام  يتـــم  كمـــا  وغيرهـــا، 
المسن للذهاب إلى دورات المياه، وأيضًا 
أثنـــاء االســـتحمام. وأردف أن الجمعيـــة 
تعد العدة من أجل تطوير كرسي المسن 
مســـتقبالً ليكـــون كرســـي الكترونيا يتم 
التحكم فيه بالريمـــوت كونترول ليكون 
أكثر اريحية، مشـــددا، على أن المشروع 
هـــو مشـــروع خـــاص بالجمعية، وســـيتم 
تســـجيله لدى الجهات المختصة كبراءة 

اختراع في االيام المقبلة.

بدعم من سمو 
الشيخ خليفة بن 
علي... ويسجل 

كبراءة اختراع
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بدور المالكي

المنامة - بنا

بعث مستشـــار جاللة الملك للشؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة برقية تهنئة إلى 
مستشار األمن الوطني األمين العام 
لمجلـــس الدفاع األعلى ســـمو اللواء 
الركـــن الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة، بمناسبة صدور األمر الملكي 
مـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
بتعييـــن ســـموه أميًنا عاًمـــا لمجلس 

الدفاع األعلى.

 وأكـــد الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن 
الثقـــة  هـــذه  أن  خليفـــة  آل  محمـــد 
كبيـــًرا  تقديـــًرا  تعكـــس  الســـامية 
ســـموه  لجهـــود  رفيًعـــا  وتجســـيًدا 
الوطنية الدؤوبة ودور ســـموه البارز 
في صون منجـــزات مملكة البحرين 
فـــي شـــتى المجـــاالت والمضـــي بما 
تشـــهده مـــن نهضـــة ورخـــاء آلفـــاق 
أرحب على المســـتويات كافة، معرًبا 
عن تمنياته لســـموه بـــدوام التوفيق 

والسداد.

خالد بن أحمد يهنئ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

االعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  هنـــأ 
للبيئـــة عضو المجلس االعلى للشـــباب 
والرياضة سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة ممثـــل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب، مستشار 
األمـــن الوطنـــي، األمين العـــام لمجلس 
الدفاع األعلى، رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو اللواء الركن 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة،، 
بمناســـبة صدور األمر الملكي السامي، 
عامـــا  أمينـــا  ســـموه  تعييـــن  بمناســـبة 

لمجلس الدفاع األعلى.
بـــن  فيصـــل  الشـــيخ  ســـمو  وأعـــرب 
راشـــد آل خليفـــة عـــن خالـــص تهانيـــه 
وتبريكاته لسمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة على الثقة الملكية الســـامية 
التـــي أوالها إيـــاه ملك البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، مشـــيدا ســـموه بمـــا يتمتـــع به 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
من كفاءة وقدرات عالية في الشؤون 
تعكـــس  العســـكرية واألمنيـــة، والتـــي 
دور واســـهامات ســـموه في المحافظة 
علـــى المنجـــزات والمكتســـبات لمملكة 
البحرين في مختلـــف الميادين خدمة 
الكريـــم،  وشـــعبها  البحريـــن  لمملكـــة 
متمنيا لســـموه دوام التوفيق والسداد 
والمســـؤوليات  المهـــام  كافـــة  فـــي 
القيـــادة  ظـــل  فـــي  بســـموه  المنوطـــة 

الحكيمة لصاحب الجاللة الملك.

فيصل بن راشد يهنئ ناصر بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمدجاللة الملك

جاللة الملك يتلقى برقية شكر من ناصر بن حمد
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد 
برقية شـــكر وتقدير مـــن قائد الحرس 
الملكي مستشار األمن الوطني األمين 
العـــام لمجلـــس الدفـــاع األعلـــى اللواء 
الركن ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، بمناســـبة تعييـــن ســـموه أميًنا 

عاًما لمجلس الدفاع األعلى.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة عـــن خالص شـــكره وعظيم 
امتنانـــه علـــى الثقـــة الملكيـــة بتعييـــن 
ســـموه بمنصـــب أميـــن عـــام لمجلـــس 
الدفاع األعلى، سائاًل هللا العلي القدير 
أن يكـــون عنـــد حســـن ظـــن جاللتـــه، 

مســـتنيًرا ســـموه بحكمة جاللـــة الملك 
مقـــام  لخدمـــة  الســـديدة  وتوجيهاتـــه 

جاللة الملك ومملكة البحرين الغالية.
كما أعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة عن شـــكره وتقديره لجاللة 
الـــوزارة  وكيـــل  تعييـــن  علـــى  الملـــك 
رئيـــس  الدوليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة 
مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات 
والطاقـــة،  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفة، 
نائًبـــا لألميـــن العـــام لمجلـــس الدفـــاع 
األعلـــى، وعلـــى تعييـــن الشـــيخ أحمـــد 
بـــن عبدالعزيز آل خليفة رئيًســـا لجهاز 

األمن االستراتيجي.

المنامة - بنا

... وجاللته يستعرض العالقات الثنائية مع بوتين
جرى اتصـــال هاتفي امـــس بين عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفة، ورئيس روســـيا 

االتحادية الصديقة فالديمير بوتين.
اســـتعراض  االتصـــال  أثنـــاء  وجـــرى 
العالقـــات الثنائية التاريخيـــة الوثيقة 
الصديقيـــن،  البلديـــن  تربـــط  التـــي 
ومختلـــف جوانب التعاون والتنســـيق 
تنميتـــه  وســـبل  بينهمـــا  المشـــترك 
مصالحهمـــا  يحقـــق  بمـــا  وتطويـــره 
المتبادلـــة. كمـــا تـــم التأكيـــد على عمق 

عالقات الصداقـــة المتميزة البحرينية 
الروســـية واالتفـــاق علـــى تفعيل عمل 
اللجان المشـــتركة بين مملكة البحرين 
وروسيا االتحادية بما يخدم األهداف 
والمصالح المشـــتركة ويحقق تطلعات 
الشـــعبين الصديقيـــن. وأعـــرب جاللـــة 
الملـــك عـــن تقديـــره للدور المهـــم الذي 
يقـــوم بـــه الرئيـــس الروســـي فالديمير 
بوتيـــن فـــي تعزيـــز عالقـــات البلديـــن 
والتنســـيق  االحتـــرام  علـــى  القائمـــة 

المشترك.
وهنـــأ عاهل البـــالد، الرئيـــس فالديمير 
بوتيـــن علـــى نجـــاح التصويـــت علـــى 

التعديالت الدســـتورية الروســـية، كما 
هنـــأ جاللته الرئيـــس بوتين والشـــعب 
 75 الــــ  الذكـــرى  بمناســـبة  الروســـي 
لالنتصار الحلفـــاء في الحرب العالمية 
الثانيـــة وانتصـــار االتحـــاد الســـوفيتي 

في الحرب الوطنية العظمى.
كما تـــم خـــالل االتصـــال، التأكيد على 
تســـوية األزمـــة الســـورية والمحافظة 
على وحـــدة التراب الســـوري، مشـــيًدا 
جاللتـــه بالدور الفاعل الذي تضطلع به 
روسيا االتحادية بقيادته على الساحة 
الدوليـــة، وحرصهـــا على تعزيـــز األمن 

والسلم في المنطقة والعالم.

كمـــا تـــم أثنـــاء االتصـــال، اســـتعراض 
الجهـــود الدوليـــة المتصلـــة بمكافحـــة 
جائحة كورونا “كوفيد - 19”، واحتواء 

تأثيراتها المختلفة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الرئيـــس الروســـي 
الملـــك  عـــن شـــكره وتقديـــره لجاللـــة 
على جهـــود جاللته وحرصه المســـتمر 
علـــى دعـــم وتعزيـــز العالقـــات الثنائية 
بـــالده،  مـــع  التعـــاون  مســـتوى  ودفـــع 
وشـــعبها  البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا 
تحقيـــق المزيـــد مـــن النجـــاح والتطور 
والتقدم واالزدهار تحت قيادة جاللته 

الحكيمة.

المنامة - بنا

سمو محافظ “الجنوبية” يرعى ندوة عن “التباعد االجتماعي”
تحـــت رعايـــة محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة وانطالقـــا من حـــرص المحافظة 
في التواصل الدائم مع المواطنين، تقيم 
تحـــت  االفتراضيـــة  النـــدوة  المحافظـــة 
عنوان “تعزيز مفهوم التباعد االجتماعي 
فـــي المجتمع” عبر تقنية االتصال المرئي 
عن بعـــد بمشـــاركة وزارة الصحة وإدارة 
الخدمات الصحيـــة واالجتماعية بوزارة 
حمـــد  الملـــك  ومستشـــفى  الداخليـــة، 
الجامعـــي، وذلك يوم الخميـــس الموافق 

9 يوليو 2020.
وأكـــد محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة  إن 
إقامـــة النـــدوة االفتراضيـــة تأتـــي ضمن 
جهود المحافظـــة الجنوبية في مكافحة 

فيـــروس كورونا وســـعيها الدائـــم لتعزيز 
التواصل مـــع المجتمع وتفعيل الشـــراكة 
التواصـــل  تقنيـــات  عبـــر  المجتمعيـــة 
الحديثة، مؤكدا ســـموه أهمية التنســـيق 
والجهـــات  المحافظـــة  بيـــن  والتعـــاون 
األمنيـــة والصحيـــة، والـــذي يســـهم فـــي 
والفعاليـــات  البرامـــج  مختلـــف  تقديـــم 

التثقيفية للجمهور.
وأشـــار ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة إلى أن 
الهـــدف مـــن إقامـــة النـــدوة االفتراضيـــة 
هو تشـــجيع أفراد المجتمـــع على التباعد 
االجتماعـــي كقيمـــة مجتمعيـــة، وتوعية 
المحافظـــة  فـــي  والمؤسســـات  األهالـــي 
قنـــوات  تســـخير  خـــالل  مـــن  الجنوبيـــة 
التواصـــل المرئي واســـتثمارها تقنيا في 

تعزيز الوعي عن بعد.

المنامة - وزارة الداخلية

حجز 75 % من المرحلة األولى لـ “ديرة العيون” في 3 أسابيع

أعلـــن بنـــك اإلســـكان عـــن حجـــز 75 % من 
المرحلـــة األولـــى لمشـــروع ديـــرة العيـــون، 
الذي يقدم حلواًل سكنية مثالية للمواطنين 
برنامـــج  ضمـــن  المدرجيـــن  البحرينييـــن 
“مزايـــا” والخدمات التمويليـــة التي تقدمها 
وزارة اإلســـكان، وذلـــك في 3 أســـابيع فقط 

من طرح تلك المرحلة أمام المواطنين.
ومنـــذ اإلعالن عن المشـــروع حظـــي بإقبال 
إلـــى  عمـــدوا  الذيـــن  المهتميـــن  مـــن  كبيـــر 
اســـتخدام  عبـــر  رقمًيـــا  المواعيـــد  حجـــز 

تطبيق “Skiplino” للهواتـــف الذكية، اتباًعا 
انتشـــار  لخفـــض  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 
 ،)19 فيـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 
والمساهمة في الحد من حدوث أي تزاحم؛ 
نظـــًرا لحجز المواعيـــد بالكامل لدى كٍل من 
مكتـــب المبيعـــات وفـــرع البنـــك، كمـــا تمت 
عملية حجـــز الفلل بمختلـــف أنواعها ضمن 

جميع المواقع بسالسة.
وصـــرح المديـــر العـــام لبنك اإلســـكان خالد 
عبـــدهللا بـــأن اإلقبـــال الكبير علـــى وحدات 
ديـــرة  مشـــروع  مـــن  األولـــى  المرحلـــة 
العيـــون خالل 3 أســـابيع فقـــط يؤكد نجاح 

المشـــروع، الـــذي يعـــد أحـــد ثمار مبـــادرات 
الشـــراكة مع القطاع الخـــاص التي أطلقتها 
توجيـــه  أن  إلـــى  مشـــيًرا  اإلســـكان،  وزارة 
وزيـــر اإلســـكان رئيـــس مجلـــس إدارة بنك 
اإلســـكان باسم الحمر ترتكز دائًما على بذل 
قصـــارى الجهـــد إلتمـــام جميـــع المعامـــالت 
بـــكل احترافية وتســـهيل اإلجـــراءات أمام 
المواطنين، مع الحفاظ على سالمة وصحة 

العمالء الكرام.
وقـــال إنـــه “عـــالوة علـــى اصطحـــاب فريق 
مكتب المبيعات للعمالء لمشاهدة الوحدات 
على أرض الواقع قبل قيامهم بالحجز، قمنا 

باســـتخدام )City view(، وهي أداة تصميم 
للغايـــة  معمـــاري ثالثيـــة األبعـــاد متطـــورة 
وتعمـــل باللمس، وهي تســـمح باســـتعراض 
المخطـــط الرئيـــس الكامـــل لديـــرة العيون، 
وزيـــارة أي حـــّي أو فيـــال معينـــة بضغطـــة 
واحدة، عالوة على االطالع على المشروع 
مـــن زوايـــا متعددة خـــالل أوقـــات مختلفة 
الحضـــور  إلـــى  الحاجـــة  دون  اليـــوم،  مـــن 
بشـــكل شـــخصي فـــي الموقع، داعًيـــا جميع 
المواطنين الراغبين بشـــراء منزل أحالمهم 
للمســـارعة بحجـــز وحدتهم الســـكنية اليوم 

قبل نفاذ المرحلة األولى بالكامل”.

المنامة - بنا



الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تـــرأس 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
وبحضـــور ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة،  آل  حمـــد 
األســـبوعي لمجلس الـــوزراء، الذي عقد عن 
بعـــد عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي. وأدلـــى 
األميـــن العام لمجلس الوزراء ياســـر الناصر 

عقب االجتماع بالتصريح التالي:
أشاد صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
التـــي  الموقـــر بمضاميـــن الكلمـــة الســـامية 
وجههـــا عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة لـــدى تـــرؤس 
جاللتـــه اجتمـــاع المجلـــس األعلـــى للدفاع، 
الســـامية  الكلمـــة  هـــذه  عنـــه  عبـــرت  وبمـــا 
مـــن تقديـــر ملكـــي عال يبعـــث علـــى الفخر 
واالعتـــزاز للحكومـــة بمختلـــف مؤسســـاتها 
ويزيدهـــا إصـــراًرا وتحفـــًزا على بـــذل مزيد 

لتحقيق تطلعات جاللة العاهل.
بعدهـــا، هنـــأ صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الوزراء مستشار األمن الوطني سمو اللواء 
الركـــن الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ 
الســـامي  الملكـــي  األمـــر  صـــدور  بمناســـبة 
بتعيين ســـموه أميًنـــا عاًما لمجلـــس الدفاع 
األعلى، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء بالعمل الدؤوب والدور الكبير الذي 
يضطلع به ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد في 
المجـــال العســـكري واألمـــن االســـتراتيجي 
وبمـــا يبذلـــه مـــن جهـــود قيمـــة فـــي خدمـــة 
الوطـــن وتقدمـــه وتطـــوره. بعد ذلـــك، وجه 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن 
تكون خطة تنظيم إعادة فتح المؤسســـات 
التعليميـــة الخاصة والعامة والتعليم العالي 
قـــراءة  المقبـــل متضمنـــة  الدراســـي  للعـــام 
استشـــرافية لمـــا هو متوقع بشـــأن انتشـــار 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، وواضعة بعين 
االعتبـــار مصلحة الطالب الصحية بالدرجة 
األولـــى وســـالمتهم إلـــى جانـــب مواصلتهم 
لتحصيلهـــم العلمي، وكلف ســـموه المجلس 
األعلى لتطويـــر التعليم والتدريب برئاســـة 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن مبارك آل خليفـــة ووزارة التربية 

والتعليم باتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  الـــوزراء  رئيـــس 
االجتماعية بالتنســـيق مـــع الجهات المعنية 
للنظـــر فـــي وضـــع المواطنيـــن البحرينييـــن 
العامليـــن فـــي الخارج الذين تم تســـريحهم 
وعـــادوا إلـــى البـــالد، أو الذيـــن عـــادوا إلـــى 
البالد وتعذر عليهم العودة إلى أعمالهم في 
الخارج مرة أخرى بسبب األوضاع الراهنة.

بعدها، رحب مجلس الوزراء بحفاظ مملكة 
البحريـــن على مواقع الصـــدارة في التقارير 
اإلنســـانية  بالمجـــاالت  الخاصـــة  العالميـــة 
والحقوقيـــة، منها نجاحها في الحفاظ على 
موقعهـــا ضمن الفئة األولى في تقرير وزارة 

الخارجية األميركية المعني بتصنيف الدول 
فـــي مجـــال مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص 
للعـــام الثالث علـــى التوالـــي، مواصلة بذلك 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي  انفرادهـــا 

وشـــمال إفريقيا بهذا اإلنجـــاز، الذي يعكس 
نجـــاح سياســـات الحكومـــة وتوفيقهـــا في 
مكافحة هذا النوع من الجرائم ذات األبعاد 
الخطرة والمؤرقة للضميـــر العالمي تنفيذًيا 

وتشريعًيا على صعيد التدابير الالزمة للحد 
منهـــا ومالحقـــة مرتكبيها. وأثنـــى المجلس 
علـــى جهـــود الجهـــات ذات العالقـــة ومنهـــا 
وزارة الداخليـــة ووزارة العـــدل والشـــؤون 

العمـــل  ووزارة  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
الخارجيـــة  ووزارة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية 
لمكافحـــة االتجار باألشـــخاص، وضمن هذا 

الســـياق، اســـتعرض مجلس الوزراء مذكرة 
من وزيـــر الخارجية تضمنـــت جهود مملكة 
البحريـــن فـــي مجـــال االرتقاء ببيئـــة العمل 

ومكافحة االتجار باألشخاص.

المنامة - بنا

خطة إعادة فتح المدارس يجب أن تراعي مصلحة الطالب وسالمتهم
سمو رئيس الوزراء يوجه للنظر في وضع البحرينيين العاملين في الخارج ممن تم تسريحهم

إعادة تنظيم 
“ديوان الخدمة” 

عبر إلغاء إدارة 
االتصال 

إعفاء أصحاب 
العمل األكثر 

تضرًرا من الرسوم 
3 أشهر

صندوق 
االحتياطي حقق 

عوائد بزيادة 
بنسبة 17.3 %

نقل تبعية الحرف 
اليدوية من هيئة 
“المعارض” إلى 

“الثقافة”

تخفيــــــض 
رســـوم “سوق 

العمل” 50 %
3 أشهر
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سمو رئيس الوزراء وبحضور سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء

بعـــد ذلـــك نظـــر المجلـــس فـــي المذكـــرات 
المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها 

من القرارات ما يلي:
أواًل: بتوجيـــه مـــن صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الوزراء وبناء على توصية مجلس 
الخدمـــة المدنيـــة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء، فقد 
أقـــر مجلـــس الـــوزراء الهيـــكل التنظيمـــي 
المعـــدل لديـــوان صاحـــب الســـمو الملكـــي 

رئيس الوزراء.
كمـــا وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى إعـــادة 
تنظيـــم هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار، 
وذلـــك بنقـــل تبعية إدارة الحـــرف اليدوية 
مـــن هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض 
لتتبع هيئة البحريـــن للثقافة واآلثار، فيما 
وافـــق المجلس على إعـــادة تنظيم ديوان 
بإلغـــاء إدارة االتصـــال  المدنيـــة  الخدمـــة 

وتغيير تبعية بعض اإلدارات.
ثانًيا: بناء على توصية اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء، وافـــق مجلس الـــوزراء 
الرســـوم  بعـــض  بتخفيـــض  قـــرار  علـــى 
المفروضـــة لدى هيئة تنظيم ســـوق العمل 
إلصـــدار وتجديد جميع فئـــات تصريحات 
العمـــل التـــي تصـــدر لمـــدة ســـنة واحـــدة، 
وجميـــع الرســـوم الشـــهرية المتعلقـــة بهـــا 
التـــي تحصلهـــا الهيئة بنســـبة 50 % لمدة 
3 أشـــهر ابتـــداًء مـــن شـــهر يوليـــو 2020، 
فيمـــا يعفـــي القـــرار أصحاب العمـــل الذين 
يمارسون األنشطة التجارية األكثر تضرًرا 
من تداعيـــات فيروس “كوفيـــد 19”، التي 

يصـــدر بتحديدهـــا قـــرار من نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة الوزارية 
للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن 
المالـــي من تلك الرســـوم اعتباًرا من األول 
مـــن يوليـــو ولمـــدة 3 أشـــهر، وتأتـــي هـــذه 
اإلجـــراءات للحفاظ على النمو المســـتدام 
فـــي ســـوق  عمومـــا وتحقيـــق االســـتقرار 
العمـــل للمؤسســـات البحرينيـــة الصغيـــرة 

والمتوسطة خصوصا.
ثالًثـــا: وافق مجلس الـــوزراء على التقرير 
السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب 
احتياطـــي األجيال القادمة للســـنة المالية 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019؛ تمهيًدا 
لرفعـــه إلـــى مجلس النـــواب. واســـتعرض 
المجلس التقرير والبيانات المالية لحساب 
احتياطي األجيال القادمة التي لم تســـفر 
أعمـــال الرقابـــة عليـــه عن أيـــة مالحظات 
جوهريـــة. وأظهـــر التقريـــر الـــذي عرضـــه 
أن  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر 
إجمالـــي أصـــول صنـــدوق االحتياطي قد 
حقـــق عوائـــد بزيـــادة بنســـبة 17.3 % عن 
العـــام الماضـــي وبلغـــت أصـــول الصندوق 
918 مليـــون دوالر، فيمـــا بلغـــت العوائـــد 
االســـتثمارية مـــا قيمتـــه 79 مليـــون دوالر 
بنســـبة 10 % ســـنوًيا تقريًبـــا ممـــا يعكس 
االســـتثمارية  السياســـة  كفـــاءة وفاعليـــة 

التي يدار بها الصندوق المذكور.
رابًعـــا: اطلع مجلس الـــوزراء على التقرير 
االقتصـــادي الفصلي لمملكة البحرين للربع 
وزيـــر  وعرضـــه   ،2020 العـــام  مـــن  األول 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، الذي عكس 
أداء االقتصـــاد المحلـــي وأبرز المؤشـــرات 
فـــي  الحيويـــة  للقطاعـــات  االقتصاديـــة 

ظل انتشـــار فيـــروس كورونا مطلـــع العام 
الحالـــي، إذ أدى النمو الحقيقي )باألســـعار 
الثابتـــة( للقطـــاع النفطـــي إلـــى التخفيـــف 
من تداعيات الفيـــروس خالل الربع األول 
مـــن العـــام 2020، إذ نمـــا القطـــاع النفطي 
بمعدل سنوي بلغ 1.8 % باألسعار الثابتة، 
أمـــا بالنســـبة للقطـــاع غير النفطـــي، فبدت 
إذ  وضوًحـــا،  أكثـــر  الجائحـــة  تداعيـــات 
ســـجل القطـــاع تراجًعا في النمو الســـنوي 
وســـجل  الثابتـــة،  باألســـعار   %  1.7 بلـــغ 
الناتـــج المحلي اإلجمالي تراجًعا في النمو 
االقتصـــادي الحقيقـــي خـــالل الربـــع األول 
من العام 2020 بلغت نســـبته 1.1 % على 
أســـاس ســـنوي، وتفـــاوت أداء القطاعـــات 
غيـــر النفطيـــة في األشـــهر الثـــالث األولى 
مـــن العام 2020، إذ حقق قطاع الصناعات 
التحويليـــة نمـــًوا حقيقًيا إيجابًيـــا بلغ 4.8 
%، تاله نمو قطـــاع الخدمات االجتماعية 
ثـــم   ،%  1.3 بلغـــت  بنســـبة  والشـــخصية 
قطـــاع البنـــاء والتشـــييد الـــذي شـــهد نمًوا 
بنسبة 0.3 %. في حين تراجع أداء قطاع 
المشـــروعات المالية، وهـــو أكبر القطاعات 
غير النفطية مســـاهمة فـــي الناتج المحلي 
اإلجمالي بنسبة مســـاهمة بلغت 16.7 %، 
مســـجاًل انخفاًضا في النمو بنسبة 1.6 %. 
وســـجل قطاع الفنادق والمطاعم التراجع 
األكبر بنســـبة 36 % باألســـعار الثابتة، كما 
تراجع نمو قطاع المواصالت واالتصاالت 
خالل األشهر األولى من العام 2020 بنسبة 
6.3 % مع تأثر قطاع الســـياحة والطيران 
بالقيود المفروضة على حركة الســـفر، كما 
شـــهد قطـــاع الخدمات الحكوميـــة تراجًعا 
األنشـــطة  قطـــاع  تـــاله   ،%  2.9 بنســـبة 

العقارية وخدمات األعمال بنسبة 0.4 %، 
وقطاع التجارة بنسبة 0.1 %.

خامًســـا: وافق مجلس الوزراء على البيان 
بمملكـــة  الداخليـــة  وزارة  بيـــن  المشـــترك 
البحرين ووزارة األمن الداخلي األميركية 
الحـــدود  وحمايـــة  الجمـــارك  وإدارة 
األميركية من أجل تطوير مبادرة المسافر 
الدولـــي المســـتعجل، الـــذي عرضـــه وزيـــر 
الداخلية وأوصـــت بالموافقة عليه اللجنة 

الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
سادًسا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة 
تعاون بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين 
وإدارة الجمـــارك وحماية الحـــدود التابعة 
لـــوزارة األمـــن الداخلي األميركيـــة، والتي 
عرضهـــا وزير الداخليـــة، وتتعلق بالتعاون 
المعلومـــات  تبـــادل  فـــي  الجانبيـــن  بيـــن 

والبيانات الخاصة بالمسافرين.
ســـابًعا: وافق مجلس الوزراء على خطاب 
وحكومـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  اتفـــاق 
الـــذي  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
عرضه وزيـــر الداخلية، في إطـــار البرامج 

التدريبية بين البلدين في مجال مكافحة 
ذات  الجهـــات  بيـــن  والتعـــاون  اإلرهـــاب 

االختصاص في الجانبين.
ثامًنـــا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى قرار 
يعـــدل أحـــكام الالئحة النموذجيـــة للنظام 
إلشـــراف  الخاضعـــة  لألنديـــة  األساســـي 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة، ويتيح 
التعديل لوزارة شـــؤون الشباب والرياضة 
تزكيـــة مـــن يتقـــدم لطلـــب العضويـــة إلى 
لتجديـــد  نظـــام  ووضـــع  النـــادي،  إدارة 
العضوية وفق ضوابط وشروط، والسماح 
بتوجيه الدعوة وحضور اجتماع الجمعية 
العموميـــة بأي وســـيلة إلكترونية معتمدة، 
ووضـــع أرشـــيف إلكتروني، وإلـــزام وجود 
العقود لجميع من يستلم مبالغ من األندية.
تاســـًعا: وافق مجلس الـــوزراء على فرض 
رســـوم نهائيـــة لمكافحـــة اإلغـــراق بنســـبة 
67.5 % مـــن القيمـــة )CIF( ضـــد واردات 
دول مجلس التعـــاون الخليجي من منتج 
اإلســـمنت المائـــي بجميـــع أنواعـــه بما فيه 
اإلســـمنت غير المطحـــون المســـمى كلنكر 
وإن كانـــت ملونـــة ذات منشـــأ أو المصدرة 
من إيران والمندرجة تحت البند الجمركي 
لـــدول  الجمركيـــة  التعرفـــة  مـــن   )2523(
المجلس لمدة 5 سنوات ابتداًء من تاريخ 
20 يونيو 2020؛ اســـتنادا إلى قرار اللجنة 
الوزاريـــة للتعـــاون الصناعي لدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، وكلـــف 
مجلـــس الوزراء شـــؤون الجمـــارك بتنفيذ 

هذا القرار.
عاشًرا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح 
برغبة بوضع آلية تواصل لفئة الصم والبكم 
تتيح لهم المشاركة في البرامج الحوارية 

التـــي يقدمها تلفزيـــون البحرين؛ من أجل 
إبراز دورهم في المجتمع وتسليط الضوء 
علـــى قضاياهم واحتياجاتهم، وفيما أثنى 
المجلـــس علـــى الجهـــود التـــي يضطلع بها 
وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم ومنتســـبو الـــوزارة 
خصوصا، فقد وجـــه المجلس الوزارة إلى 
توظيـــف التقنيـــات الحديثة بصـــورة أكبر 
لضمـــان زيادة مشـــاركة فئة الصـــم والبكم 

في تلك البرامج.
حادي عشـــر: وافـــق مجلس الـــوزراء على 
اقتـــراح برغبة مقـــدم من مجلـــس النواب 
لوقـــف الباعة األجانـــب الجائليـــن واتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة لمنـــع هذه 
الظاهـــرة مـــن جميـــع األماكـــن واألســـواق 
والطرقـــات ودور العبـــادة، وكلف المجلس 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
مـــع  بالتنســـيق  العمرانـــي  والتخطيـــط 

الجهات ذات العالقة واالختصاص.
ثانـــي عشـــر: وافق مجلـــس الـــوزراء على 
رد الحكومـــة علـــى اقتـــراح برغبـــة يتعلق 
باســـتهالك الكهرباء للمواطن في مســـكنه 

األول.
وفي بند التقاريـــر الوزارية، أخذ المجلس 
علًمـــا مـــن خـــالل وزيـــر العمـــل والتنميـــة 
االجتماعية بنتائج المشاركة في االجتماع 
االجتماعيـــة  الشـــؤون  لـــوزراء  الطـــارئ 
العـــرب بشـــأن التعامـــل مع تبعـــات جائحة 
“كوفيـــد 19” عبـــر االتصـــال المرئـــي، كمـــا 
أخذ المجلس علًما من خالل وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة عـــن مشـــروع النظـــام 
اإللكترونـــي “إعانـــات” الخـــاص بمراجعـــة 
ميزانيـــات األندية الوطنية من قبل وزارة 

شؤون الشباب والرياضة.

قرارات المجلس

ياسر الناصر

الكلمة السامية تزيد 
الحكومة إصراًرا على 

بذل المزيد لتحقيق 
تطلعات جاللته 

وقف الباعة األجانب 
الجائلين واتخاذ اإلجراءات 
القانونية لمنع الظاهرة 

من جميع األماكن 

جهود ناصر بن حمد 
مشهودة لخدمة 

الوطن في المجالين 
العسكري واألمني 

إقرار الهيكل 
التنظيمي 

المعدل لديوان 
سمو رئيس الوزراء
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“علـوم الفضـاء” تطلق مسابقـة تقنيــة
ــار ــكـ ــتـ ــم الـــبـــرمـــجـــة واالبـ ــل ــع ــاب عـــلـــى ت ــ ــط ــ ــع ال ــي ــج ــش ت

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمعـــت 
الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى بـــن دعيج آل 
خليفـــة، رئيـــس اللجنـــة الوطنية بشـــأن 
وتخزيـــن  وإنتـــاج  اســـتحداث  حظـــر 
واستعمال األســـلحة الكيميائية وتدمير 
االتصـــال  عبـــر  أمـــس،  األســـلحة،  تلـــك 
اإللكترونـــي المرئـــي، مـــع مديـــرة إدارة 
شـــؤون التعاون التقني آلسيا والمحيط 
الهـــادئ بالوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
عـــن  ممثليـــن  وبمشـــاركة  عبايـــا،  جيـــن 
وجامعـــة  للبيئـــة،  األعلـــى  المجلـــس 
البحرين، وإدارة شؤون الجمارك بوزارة 
الداخليـــة، ووزارة الصحـــة، وغيرها من 
الجهـــات ذات الصلة. وخـــال االجتماع، 
رحبـــت وكيـــل وزارة الخارجيـــة رئيـــس 
اللجنة الوطنية بشـــأن حظر اســـتحداث 
وإنتـــاج وتخزيـــن واســـتعمال األســـلحة 
الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، بجين 
عبايـــا، مؤكـــدة حـــرص مملكـــة البحرين 
على توسيع عاقات التعاون مع الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة واالرتقـــاء بهـــا 
لمســـتويات أرحب بمـــا يلبـــي التطلعات 
الـــدورة  بنتائـــج  مشـــيدة  المشـــتركة، 
الســـابقة مـــن برنامـــج التعـــاون التقنـــي 
الذريـــة  للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة  بيـــن 
لهـــا  التـــي كان   2020 - 2018 للعاميـــن 

األثر اإليجابي علـــى تطوير أداء العديد 
من القطاعات الحيوية بمملكة البحرين 
خصوصـــا في المجال الصحي، والبيئي، 
والعلمي. من جانبها، أعربت مديرة إدارة 
شـــؤون التعاون التقني آلسيا والمحيط 
الهـــادئ بالوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
عـــن اعتزازهـــا باالجتمـــاع الشـــيخة رنـــا 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، مشيدة 
تطويـــر  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  بجهـــود 
برامـــج التعـــاون التقني ومـــا حققته من 
تقدم الفـــت على صعيد االســـتخدامات 
السلمية للطاقة النووية، متمنية لمملكة 
البحريـــن المزيـــد من التقـــدم واالزدهار. 
كما جرى خـــال االجتماع، تبادل اآلراء 
ووجهـــات النظـــر حـــول إطـــار التعـــاون 
الفنـــي لمملكة البحريـــن للعامين -2022

2023 فـــي المجـــال الصحـــي، والغذائي، 
والزراعـــي، واألمـــن النـــووي، إلى جانب 
إقـــرار برامـــج عمـــل إســـتراتيجية فـــي 
مجال الصحة والبيئة وشؤون الجمارك.

الشيخة رنا: االرتقاء بالعالقات مع “الطاقة الذرية”

البحرين والصين حريصتان على تدعيم العالقات
وزير الخارجية: مليارا دوالر حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2019

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك 
الزياني، أمس، عبر االتصال اإللكتروني 
المرئـــي، في الدورة التاســـعة لاجتماع 
العربـــي  التعـــاون  لمنتـــدى  الـــوزاري 
الصينـــي والتـــي عقـــدت فـــي المملكـــة 
وزيـــر  برئاســـة  الهاشـــمية،  األردنيـــة 
فـــي  المغتربيـــن  وشـــؤون  الخارجيـــة 
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة 
مستشـــار  وبحضـــور  الصفـــدي،  أيمـــن 
خارجيـــة  ووزيـــر  الدولـــة  مجلـــس 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية الصديقـــة، 
وانغ يي، و وزراء الخارجية في الدول 
العربيـــة، واألمين العـــام لجامعة الدول 

العربية أحمد أبو الغيط.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة فـــي كلمته، 
أنه منذ إنشـــاء منتـــدى التعاون العربي 
شـــهدت  2004م،  العـــام  فـــي  الصينـــي 
العديـــد  الصينيـــة  العربيـــة  العاقـــات 
المهمـــة  والمبـــادرات  اإلنجـــازات  مـــن 
لتعزيـــز التعـــاون المشـــترك في مختلف 
المجـــاالت، وذلك إيمانـــًا منهما بضرورة 
النهـــوض بالعاقـــات العربيـــة الصينيـــة 
بيـــن  للتعـــاون  جديـــدة  آفـــاق  وفتـــح 
الجانبين، مؤكًدا حرص مملكة البحرين 
الدائم على دعم هذا المنتدى من خال 
اســـتضافة عـــدد مـــن فعالياتـــه، ومنهـــا 
دورته الثالثة في العام 2008، ومنتدى 
التعـــاون العربـــي الصينـــي فـــي المجال 
اإلعامـــي فـــي العـــام 2010، والـــدورة 
الثانيـــة لمهرجـــان الفنـــون الصينية في 

العام 2012.
ونـــوه الزياني بأن العاقـــات البحرينية 
الصينيـــة شـــهدت في الســـنوات القليلة 
الماضيـــة تطـــورًا كبيـــرًا، حيـــث احتفل 
البلـــدان الصديقـــان في العـــام الماضي 

العاقـــات  إلقامـــة  الثاثيـــن  بالذكـــرى 
الدبلوماســـية، كمـــا تـــم افتتـــاح معهـــد 
جامعـــة  فـــي  الصينـــي  كونفوشـــيوس 
وافتتـــاح   ،2014 العـــام  فـــي  البحريـــن 
السوق الصيني في جزيرة المحرق في 
العـــام 2015، كمـــا وصل حجـــم التبادل 
التجـــاري بين البلدين إلـــى نحو ملياري 
دوالر فـــي العـــام 2019. مؤكـــًدا حرص 
الصيـــن  وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الشـــعبية الصديقة على تطوير وتعزيز 
العاقـــات الثنائية فـــي جميع المجاالت 
البلديـــن  صالـــح  فيـــه  لمـــا  الحيويـــة 
الصديقيـــن، وبما يعـــزز ويدعم التعاون 

بين الجانبين العربي والصيني.
وجـــدد وزيـــر الخارجيـــة دعـــم مملكـــة 
البحريـــن لمبـــادرة “الحـــزام والطريـــق”، 
التـــي وقعت مملكـــة البحريـــن في عام 
2018م علـــى مذكـــرة تفاهـــم لانضمام 
إلـــى هـــذه المبـــادرة، متمنًيـــا أن تشـــهد 
الســـنوات القادمـــة مزيـــدًا مـــن التعاون 
العربـــي الصيني في مجـــال تنفيذ هذه 
وأن  الكبـــرى،  االقتصاديـــة  المبـــادرة 
تشـــهد تعاوًنا عربًيا صينًيا فاعاً وبناء 

يتناســـب مع عمق العاقـــات التاريخية 
واإلرث الحضاري والمصالح المشتركة 

للصين والدول العربية.
وزيـــر  أشـــار  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
الخارجيـــة إلـــى أن العالم اليـــوم يواجه 
العديـــد مـــن التحديـــات التـــي تتطلـــب 
تكاتـــف الجهود لمواجهتها، ومن أبرزها 
جائحة فيروس كورونا المســـتجد التي 
تعانـــي منها ومن تداعياتها معظم دول 
العالم، والتي تســـتدعي توحيد الجهود 
الدوليـــة للحفـــاظ علـــى حياة اإلنســـان 
التنميـــة  هـــدف  باعتبـــاره  كان،  أينمـــا 
ووســـيلتها الرئيســـية، مشـــيًدا سعادته 
بالتعـــاون القائـــم بيـــن جامعـــة الـــدول 
العربية وجمهورية الصين الشعبية من 
خـــال اللقاءات التي تمت عن بعد بين 
المســـؤولين عـــن الجانـــب الصحي لدى 
الجانبين، والجهود الكبيرة التي بذلتها 
الصيـــن لمواجهـــة هـــذه الجائحـــة ومـــا 
أبدتـــه من تعـــاون ملموس مـــع مختلف 

الدول العربية في هذا المجال.
كما أعرب وزيـــر الخارجية عن ترحيب 
عربيـــة  قمـــة  بعقـــد  البحريـــن  مملكـــة 

صينية، واســـتضافتها مـــن قبل المملكة 
العربية الســـعودية، كمـــا ترحب بالبيان 
والـــدول  الصيـــن  لتضامـــن  المشـــترك 
العربيـــة فـــي مكافحة جائحـــة فيروس 
والبرنامـــج   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
الجانبيـــن،  بيـــن  للتعـــاون  التنفيـــذي 
وإعـــان عمـــان، متطلًعـــا إلـــى مزيد من 
والتنســـيق  التعـــاون  لتعميـــق  الجهـــود 
المشترك بين الدول العربية وجمهورية 

الصين الصديقة.
وقد ضم وفد مملكة البحرين المشـــارك 
في االجتماع الـــوزاري لمنتدى التعاون 
العربي الصيني كاً من: الســـفير وحيد 
مبـــارك ســـيار وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
للشـــؤون اإلقليميـــة ومجلـــس التعاون، 
وســـفير مملكة البحريـــن لدى جمهورية 
الصين الشـــعبية أنور يوســـف العبدهللا، 
وســـفير مملكة البحريـــن لدى جمهورية 
مصر العربية والمنـــدوب الدائم لمملكة 
البحريـــن لـــدى جامعـــة الـــدول العربية 
هشـــام بن محمد الجـــودر، ومدير إدارة 
عبدالعزيـــز  الســـفير  العربيـــة  الشـــؤون 

محمد العيد.

وزير الخارجية مشارًكا عبر االتصال اإللكتروني المرئي، في الدورة التاسعة لالجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والتي عقدت في األردن

المنامة - وزارة الخارجية

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

قامـــت الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء بالشـــراكة مع 
شـــركة كليفـــر بـــاي )Clever Play( بتنظيـــم مســـابقة 
تعليميـــة افتراضيـــة علـــى اإلنترنـــت تختـــص بعلـــوم 
الفضاء تســـتهدف الطلبة البحرينييـــن الذين تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 12-7 ســـنة، وذلك بهـــدف توعية هذه 
الفئـــة وتوســـيع مداركهـــا بأهميـــة علـــوم المســـتقبل 
والتي تأتي على قمتهـــا العلوم المرتبطة بالتطبيقات 
الفضائيـــة والبرمجـــة، حيث ســـتكون هذه المســـابقة 
فرصـــة رائعـــة للطلبـــة لعـــرض وتطويـــر مهاراتهم في 
البرمجة إلى جانب المســـاهمة في التطوير والتفكير 
اإلبداعـــي، عـــاوًة علـــى تحقيـــق المتعـــة التعليميـــة 

والترفيهية من المنزل.
وقـــد صرح الرئيس التنفيذي للهيئة محمد العســـيري 
بأن هذه المســـابقة هي وســـيلة قيمة للطاب لتحفيز 
مهـــارات االبتـــكار لديهـــم مـــن خـــال تصميـــم لعبـــة 
 MIT استكشـــاف للفضاء باســـتخدام منصـــة البرمجة
تتطلـــب  والتـــي  عديـــدة  جوائـــز  الحائـــزة   Scratch
التفكيـــر الحســـابي واســـتخدام الرياضيات من خال 
تضمين عناصر real rover mission planning وذلك 
إلنشاء لعبة فضائية من تصميمهم الخاص، كما تهدف 
المســـابقة إلـــى تشـــجيع الطـــاب على تعلـــم البرمجة 
واكتســـاب العديـــد مـــن المهـــارات األساســـية وصقل 
مهارات أخرى، حيث ســـينتهي الطالب من المســـابقة 
باكتســـاب مهـــارات مفيـــدة للغاية لمواجهـــة تحديات 
القـــرن الواحـــد والعشـــرين للتعامـــل مـــع التغييـــرات 
المتسارعة في مختلف جوانب حياتهم، منها مهارات 
البرمجة والتفكير الناقد، وحل المشكات، والتحليل 
المنطقي والتفكير الحسابي ومهارة االبتكار. واختتم 
العســـيري تصريحه بدعوة الطلبة ممن تنطبق عليهم 
الشـــروط للمشـــاركة واســـتثمار وقتهـــم خـــال فنـــرة 
الصيف في هذه المســـابقة الشيقة عبر زيارة الموقع: 

علمـــًا   https://forms.gle/A2sAzSXm3yRADj338
أن بـــاب التســـجيل يغلـــق يـــوم الســـبت الموافـــق 25 

يوليو. 
كمـــا ســـيتم اإلعـــان عـــن الفائزيـــن بالمراكـــز الثاثـــة 
األولـــى فـــي ختام المســـابقة والتي ســـيحصلون فيها 

على مجموعات STEM التعليمية وشـــهادات وجوائز 
رحلتهـــم  وبـــدء  لانطـــاق  مثاليـــة  بدايـــة  ســـتكون 
التعليمية بشـــغف في مجال STEAM، كما ســـيحصل 
المشـــاركون االخرون على شـــهادات إلكترونية توثق 

مشاركتهم.

تقدم الفت للبحرين على 
صعيد االستخدامات 
السلمية لـ “النووية”

شـــقيقان توأمان شـــاء هللا أن يكونا من ذوي 
اضطـــراب التوحـــد، وأن يشـــتركا فـــي تحدي 
هـــذا المـــرض والتغلب عليـــه، ليحققا االمتياز 
في نتائـــج العام الدراســـي 2019/2020، بعد 
دمجهما في مدرسة عمار بن ياسر االبتدائية 
للبنيـــن. صعلي جميل حبيـــب، ومحمد جميل 
حبيـــب، تـــم دمجهمـــا كلًيا في أحـــد الصفوف 
العاديـــة، ضمـــن مجموعـــة مـــن الطلبـــة بعـــدة 

مدارس مخصصة للدمج، ممن كان تدريسهم 
مقتصـــًرا على صفوف خاصة بهم، مما شـــكل 
كانـــت  والتعليـــم،  التربيـــة  لـــوزارة  تحدًيـــا 
ثمـــاره اإليجابيـــة عديـــدة، أهمهـــا التطور في 
ســـلوك الطلبة االجتماعي، وارتقـــاء قدراتهم 
الدراسية، حتى حقق الكثيرون منهم التفوق.
وقالت والدة الطالبين لـ”الباد”: “فرحنا كثيًرا 
بتفـــوق ابنينـــا، وهذا إنجاز نفتخر به كأســـرة، 
كمـــا يحق للـــوزارة االفتخـــار به، فهـــو نتيجة 
جهودهـــا في تمكين أبنائنا من الحصول على 

حقهـــم األصيل فـــي التعليم، أســـوًة بأقرانهم، 
االحتياجـــات  ذوي  لدمـــج  سياســـتها  ضمـــن 
المـــدارس  فـــي  للتعّلـــم  القابليـــن  الخاصـــة 

الحكومية”.
وأضافت أنه بالنســـبة للدمـــج الكلي فقد كان 
نقلـــة نوعية كبيـــرة ومؤثرة في حيـــاة ابنينا، 
إذ انتقـــل بهما إلى مرحلـــة من التطور لم نكن 
نتوقعها، بعد أن كنا متخوفين في البداية من 
هـــذه الخطـــوة، إال أن التجهيزات واإلمكانات 
المتوافـــرة بالمدرســـة، إضافـــًة إلـــى الكفـــاءة 

العاليـــة مـــن المعلمـــات، قـــد أســـهمت جميعها 
فـــي التأقلم الســـريع مـــع المجتمع المدرســـي، 
ممـــا أدى إلـــى تحقيق هـــذا اإلنجاز المشـــّرف 

للشقيقين.
وأعربت األم عن شكرها للوزارة وعلى رأسها   
ماجـــد  النعيمـــي، الـــذي يولـــي اهتماًمـــا كبيًرا 
بـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة، ويحرص على 
تفقـــد أوضاعهـــم شـــخصًيا بزيـــارات ميدانية 
ال تتوقـــف، لضمـــان تقديـــم أفضـــل الخدمات 

علي ومحمد جميل حبيبالتربوية والتعليمية لهم.

نــوعــيــة ــة  ــل ــق ن ــة  ــي ــوم ــك ــح ال ــدارس  ــمـ ــالـ بـ ــج  ــدمـ الـ األم: 

توأمــان جمعهمـا تحـدي “التوحــد” لتحقيـق التفـوق

محرر الشؤون المحلية



نشرت وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
لمملكـــة  الفصلـــي  التقريـــر االقتصـــادي 
البحريـــن للربـــع األول مـــن العـــام 2020 
Mofne. عبر موقعهـــا اإللكتروني أمس
gov.bh، إذ تناول التقرير أبرز البيانات 
للقطاعـــات  االقتصاديـــة  والمؤشـــرات 
المتعلقـــة بمختلـــف جوانـــب  الحيويـــة 
االقتصـــاد فـــي المملكة، كما اســـتعرض 
التقريـــر أهـــم المتغيـــرات االقتصاديـــة 

العالمية واإلقليمية.
وبّين التقرير أن األداء االقتصادي شهد 
نمـــًوا في مطلع العام قبـــل أن يتأثر في 
مـــارس نتيجـــة للظـــروف االســـتثنائية 
التـــي شـــهدتها مملكة البحريـــن والعالم 
أجمـــع بســـبب جائحة فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( مؤثـــًرا علـــى األداء الكلـــي 
ومســـبًبا  األول  الربـــع  فـــي  لالقتصـــاد 
تراجـــع معـــدالت نمـــو الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي لمملكـــة البحرين بنســـبة 1.1 
% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة 

التراجع 4.9 % باألسعار الجارية.
وأوضـــح التقرير نمـــو القطـــاع النفطي 
بمعدل ســـنوي بنســـبة 1.8 % باألسعار 
الجاريـــة  باألســـعار  وتراجعـــه  الثابتـــة، 
بنســـبة 11.5 %، في حيـــن تأثر القطاع 
الفيـــروس  بتداعيـــات  النفطـــي  غيـــر 
مســـجاًل تراجًعا بنسبة 1.7 % باألسعار 

الثابتة و4 % باألسعار الجارية.
نمـــو  اســـتمرار  المؤشـــرات  وعكســـت 
بعـــض القطاعـــات غيـــر النفطيـــة حيث 
حقق قطـــاع الصناعات التحويلية نموًا 
وقـــدره 4.8 % مدعومـــًا بارتفاع حجم 
مبيعات شـــركة ألمنيـــوم البحرين “ألبا”، 
تاله نمـــو قطاع الخدمـــات االجتماعية 
والشـــخصية بنســـبة بلغـــت 1.3 %، ثم 

قطاع البناء والتشـــييد الذي شهد نموًا 
بنســـبة 0.3 %. فـــي حين تضـــرر قطاع 
الفنادق بشـــكل أكبر بسبب تأثر القطاع 
بالقيـــود العالمية المفروضة على حركة 
الســـفر متراجعـــًا بنســـبة 36 % وتـــاله 
قطـــاع المواصـــالت واالتصـــاالت الـــذي 
تراجع بنســـبة 6.3 % وقطاع الخدمات 
الحكوميـــة بنســـبة 2.9 % كمـــا تراجـــع 
بنســـبة  الماليـــة  المشـــروعات  قطـــاع 
1.6 % واألنشـــطة العقاريـــة وخدمـــات 
االعمال بنســـبة 0.4 % وقطاع التجارة 

بنسبة 0.1 %.
القطاعـــات  لمســـاهمة  وبالنســـبة 
االقتصاديـــة غيـــر النفطيـــة فـــي الناتج 
يـــزال قطـــاع  المحلـــي اإلجمالـــي، فـــال 
فـــي  والتأميـــن  الماليـــة  المشـــروعات 
الصدارة بنســـبة مســـاهمة بلغـــت 16.7 
%، تـــاله قطـــاع الصناعـــات التحويلية 
بنســـبة 14.9 %، والخدمات الحكومية 
نســـبة  بلغـــت  بينمـــا   ،%  12.5 بنســـبة 

مساهمة القطاع النفطي 17.2 %.
وأظهر التقرير استمرار إنجاز المشاريع 
التنمويـــة حيث من المقـــرر االنتهاء من 
مشروع توســـعة مطار البحرين الدولي 
خـــالل العـــام الجـــاري، والـــذي يعد أحد 
أكبـــر مشـــاريع تطويـــر البنيـــة التحتيـــة 
بتكلفـــة  البحريـــن  تاريـــخ مملكـــة  فـــي 
إجمالية بلغت 1.1 مليار دوالر أمريكي، 
والـــذي تقـــوم باإلشـــراف عليهـــا وزارة 
المواصـــالت واالتصـــاالت بالتعـــاون مع 
شـــركة مطار البحرين، كما باتت خطط 
تطوير الســـياحة في جزر حوار تقترب 
من التنفيذ، بعدما تم توقيع عقد تنفيذ 
أعمال الكابالت البحرية واألرضية جهد 
66 كيلـــو فولـــت لمشـــروع تزويـــد جزر 

حـــوار بالكهرباء، مع الشـــركات المنفذة 
لهـــذه المشـــاريع الممولة مـــن الصندوق 
السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية 

الخليجي لمملكة البحرين.
وأوضح التقرير في مجال التنافســـية، 
تقـــدم مملكة البحريـــن بواقع 40 مرتبة 
لتصبـــح فـــي التصنيـــف 56 عالميـــًا من 
أصل 180 دولة في مؤشر األداء البيئي 
2020 الصـــادر عـــن مركـــز ييـــل للقانون 
والسياســـة البيئية التابـــع لجامعة ييل، 
المختصـــة  السياســـات  يغطـــي  والـــذي 
بمدى صحة وحيوية النظام البيئي، كما 
أن المملكة حققـــت المركز األول عالميًا 
البيئـــي،  النظـــام  فـــي مؤشـــر خدمـــات 
وفـــي عدد مـــن المؤشـــرات الفرعية من 
ضمنهـــا معالجة ميـــاه الصرف الصحي. 
وحققـــت المملكة المرتبـــة 8 عالميًا في 
ومشـــاركة  البشـــري  المـــال  “رأس  فئـــة 
تحـــول  مؤشـــر  ضمـــن  المســـتهلك” 
المنتـــدى  عـــن  الصـــادر   2020 الطاقـــة 
االقتصـــادي العالمي، والذي يقيس أداء 
أنظمـــة الطاقـــة ومـــدى جاهزيـــة البيئة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والتنظيمية 
لتحـــول الطاقة فـــي الدول، كمـــا تجدر 
اإلشـــارة إلى تحســـن تصنيـــف المملكة 
“النمـــو  فئـــة  فـــي  مرتبـــة   25 بواقـــع 
فـــي  لتصبـــح  والتنميـــة”  االقتصـــادي 
التصنيـــف 63 عالميـــًا. إضافة إلى ذلك، 
احتلت المملكة المركز األول عالميًا في 
5 مؤشـــرات فرعيـــة: معـــدل الكهربـــاء، 
الوصـــول إلـــى وقـــود الطهـــي النظيف، 
نصيـــب  معـــدل  المســـتوردين،  تنـــوع 
الكهربـــاء من توليد الفحـــم، والحصول 
للطاقـــة  تنظيميـــة  مؤشـــرات  علـــى 

المستدامة.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

األداء االقتصادي شهد نمـًوا فـي مطلـع العـام
المحلي الــنــاتــج  فــي   %  16.7 ـــ  ب يساهم  والــتــأمــيــن  المالية  الــمــشــروعــات  قــطــاع 

التقرير االقتصادي الفصلي لمملكة البحرين 
الربع األول 2020
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بيانات الحسابات القومية أولية من هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية

بحث االحتياجات التطويريـة للبرهامـة والصالحـيـة
ــار “كــــورونــــا” ــشـ ــتـ ــع عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات مــكــافــحــة انـ ــل ــط ــة” ي ــمـ ــاصـ ــعـ ــي الـ ــق ــي ــس ــن “ت

تـــرأس محافـــظ محافظـــة العاصمـــة 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام  الشـــيخ 
خليفـــة االجتمـــاع الســـادس لمجلـــس 
المحافظة التنســـيقي، الـــذي عقد عبر 
بمشـــاركة  المرئـــي،  االتصـــال  تقنيـــة 
األمنيـــة  الجهـــات  مـــن  ممثليـــن 
والخدميـــة الحكوميـــة وممثليـــن عن 
أهالي المحافظة بالمجلس إلى جانب 

مسؤولين بالمحافظة.
وتم أثناء االجتماع، مناقشة عدد من 
الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جـــدول 
واألعمـــال، منهـــا احتياجـــات قريتـــي 
والمخالفـــات  والصالحيـــة،  البرهامـــة 
التي تـــم ضبطها في أحـــد المجمعات 
التجاريـــة بمنطقـــة النعيـــم، كمـــا أطلع 
مســـتجدات  آخـــر  علـــى  المجلـــس 

اإلجراءات المتخذة لمكافحة انتشـــار 
فيروس كورونا المستجد.

وتابـــع المجلـــس عرًضـــا مرئًيـــا حـــول 
احتياجات قريـــة البرهامة، إذ أوصى 
الداخليـــة  الطـــرق  وتأهيـــل  بتطويـــر 
للقرية، وإزالة الحظائر والمستودعات 
المخالفة، وتطوير شبكة مياه األمطار 
علـــى طريـــق 51، إضافـــة إلـــى إيجاد 
موقـــع الســـتخدام موقف للســـيارات، 
ســـاحة  وتخصيـــص  ملعـــب  وإنشـــاء 

ألعاب وحديقة ألهالي القرية.
وبّين ممثل وزارة االشـــغال وشـــؤون 
أن  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
قريـــة البرهامـــة مدرجـــة ضمـــن خطة 
الوزارة لتطوير القرى، وســـيتم تنفيذ 
خطة التطوير فـــور توافر الميزانيات 

المطلوبـــة، إذ إن الـــوزارة قامت بعمل 
العديـــد من المشـــاريع بالقريـــة، إال أن 
بعض المواقع تحتاج إلعادة تخطيط 

بسبب تداخل ملكيات األراضي.
المجلـــس احتياجـــات  ناقـــش  بعدهـــا 
قريـــة الصالحيـــة، إذ أوصى بتشـــديد 
الوقـــوف  مخالفـــات  علـــى  الرقابـــة 
الخاطئ واســـتغالل األرصفة من قبل 
الشـــاحنات علـــى طريـــق 5616، كمـــا 
ناقش مشكلة المخازن غير المرخصة 
للباعـــة الجائليـــن، إذ أوصـــى بتكثيف 
الدوريـــات األمنية فـــي القرية ورصد 
التزامهـــم  وعـــدم  العمالـــة  مخالفـــات 
بإجـــراءات الحد من انتشـــار فيروس 

كورونا المستجد.
مـــن  معـــًدا  تقريـــًرا  المجلـــس  وتابـــع 

بالمحافظـــة  العامـــة  األحـــوال  لجنـــة 
فـــي  المرصـــودة  المخالفـــات  حـــول 
بمنطقـــة  التجاريـــة  المراكـــز  إحـــدى 
النعيـــم، كمـــا أوصى المجلـــس باتخاذ 
إجـــراءات وتدابيـــر عـــدة للحـــد مـــن 

تلـــك المخالفـــات، منها تنظيـــم عملية 
التخلـــص مـــن الفواكـــه والخضراوات 
وســـريعة  دوريـــة  بصـــورة  الفاســـدة 
مـــن موقع الســـوق، وتوفير عـــدد أكبر 
مـــن أفراد األمـــن وتوجيههـــم لمراقبة 

الممـــرات المحيطة بالمركـــز التجاري، 
إضافة إلى النظـــر في القيام بحمالت 
تفتيش مكثفة من قبل وزارة الصحة 
وأمانـــة العاصمة على مخـــازن المواد 

الغذائية الواقعة بالقرب من المركز.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، قـــدم ممثـــل 
عـــن مجمـــل  الصحـــة ملخًصـــا  وزارة 
اإلجراءات المتخذة للحد من انتشـــار 
CO� المســـتجد  كورونـــا  )فيـــروس 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون   )VID�19
اتخـــاذه  تـــم  ومـــا  المعنيـــة،  الجهـــات 
مـــن تدابير وقائيـــة واســـتباقية للحد 
مـــن انتشـــار المـــرض ورفـــع مســـتوى 
المســـئولية لـــدى أفـــراد المجتمـــع من 
خالل برامج التوعية المســـتمرة التي 

تم إعدادها بـ 6 لغات.

محافظة العاصمة
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“األضحــى” 31 يولـيــو والـوقــوف بعـرفــة الـخـمـيــس
صرح الفلكـــي البحريني علي الحجري بأن 
آخر رؤية لهالل شـــهر ذو القعدة المتناقص 
فجـــرًا لهـــذا العـــام 2020 ميالدي ســـتكون 
في فجـــر يوم األحـــد والموافـــق 19 يوليو 
الجـــاري، ليســـدل الســـتار عـــن آخـــر رؤيـــة 
عينيـــة لهـــالل شـــهر ذو القعدة لهـــذا العام، 
وليعلـــن القمر شـــهر ذو الحجـــة اقترانه مع 
الشـــمس بعد يوم وذلك بمشيئة هللا تعالى 
بتاريخ 20 يوليو الجاري في تمام الســـاعة 
)09:16( مســـاء، ويعـــاود الظهـــور بعد يوم 
وبصعوبـــة جـــدًا فـــي مســـاء يـــوم الثالثاء 
21 يوليو 2020، ليختم موســـم االستهالل 
لهـــذا العـــام 1441 هجري لشـــهر ذو الحجة 
وهو أحد األهلة الخمس الحرجة والصعبة 

وأخرها لهذا العام الهجري.
وقال الحجري بأن وفقا للحسابات الفلكية 

اإلســـالمي  والتقويـــم  القـــرى  أم  لتقويـــم 
الموحـــد لدخـــول بدايـــة الشـــهور القمريـــة 
الهجريـــة لهـــذا العام 1441، فإن غرة شـــهر 
ذو الحجـــة فـــي يـــوم األربعـــاء والموافـــق 
مهـــم  لســـبب  وذلـــك  الجـــاري  يوليـــو   22
وهـــو حـــدوث اقتـــران القمر بالشـــمس من 
بعـــد غروبهـــا فيســـتحيل فـــي ذلـــك اليـــوم 
االســـتهالل، ويكـــون يـــوم الوقـــوف بعرفة 
وعيـــد   2020 يوليـــو   30 الخميـــس  يـــوم 
األضحـــى المبـــارك يـــوم الجمعـــة 31 يوليو 
معتمـــدي  إلـــى  الحجـــري  وأشـــار   .2020
الرؤيـــة العينيـــة ســـيكون هنـــاك احتمـــاالن 
لتحديـــد غـــرة شـــهر ذو الحجـــة، أولهـــا إذا 
تـــم االطمئنـــان لرؤية قمر من قبل الشـــهود 
برغـــم صعوبـــة   2020 يوليـــو   21 بتاريـــخ 
االســـتهالل والتـــي تعتبر مـــن الحرجة جدا 
وهـــي مشـــابهة لظروف االســـتهالل لشـــهر 
شـــوال المبـــارك الماضـــي، فإن غرة الشـــهر 

بتاريـــخ 22 يوليـــو والوقـــوف بعرفة وعيد 
األضحـــى المبـــارك بتاريـــخ 30 و31 يوليـــو 
علـــى التوالي، بينمـــا إن لم يحدث اطمئنان 
برؤية القمر ســـيكون غرة شـــهر ذو الحجة 
فـــي 23 يوليـــو والوقوف بعرفـــة 31 يوليو 
وعيد األضحى المبارك في األول من شـــهر 
أغســـطس 2020. وختـــم الحجـــري بأن مع 
نهايـــة شـــهر ذو القعـــدة ســـينتهي ســـادس 
أقصر شـــهر اقترانـــي القمرية العـــام 1441 
و12  يومـــا   29 ســـيقضي  والـــذي  هجـــري 
ســـاعة و51 دقيقـــة، بينمـــا ســـيكون طـــول 
شـــهر ذو الحجـــة 29 يوم و6 ســـاعات و46 
دقيقة وهو أقصر شـــهر اقتراني لهذا العام، 
كمـــا يملك أقصر طـــول لمنتصف األول من 
الشـــهر القمـــري أي مـــن االقتـــران إلى طور 
البـــدر بــــ 13 يـــوم و20 ســـاعة و13دقيقـــة، 
بينمـــا كان شـــهر جمادى األول أطول شـــهر 
اقتراني بـ 29 يوم و19 ساعة و41 دقيقة.

محرر الشؤون المحلية



أكد رؤساء جمعيات خيرية أن بياناتهم المالية معلنة وحساباتهم تدقق بشكل دوري 
من قبل مدققين ماليين معتمدين.

ولفتــوا فــي اســتطاع رأي أجرتــه “البــاد” بشــأن توجــه بعــض النــواب لطــرح مقترح 
برلمانــي يخضــع الجمعيــات الخيرية تحت رقابة ديــوان الرقابة الماليــة واإلدارية أن 
جميع معاماتهم مســجلة لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وأن ليس لديهم ما 
يخفونه من بيانات حتى تكون هناك حاجة للبحث عن طرق بديلة للرقابة على أدائها.

ورأى عـــدد منهم أنه كان جديـــرا بالنواب 
التركيـــز على تقديـــم المقترحات الداعمة 
للعمل الخيري بدل المقترحات المشـــككة 
فـــي نزاهتهـــا، الســـيما فـــي ظـــل الظروف 
الراهنة التي تمارس فيها الجمعيات دورا 
مهمـــا وداعما لجهـــود الدولة في الحد من 
اآلثـــار االجتماعيـــة والمعيشـــية النتشـــار 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

األداء المؤسسي

من جهته، قال رئيس جمعية مدينة حمد 
الخيريـــة االجتماعيـــة أحمـــد يوســـف إن 
الجمعيات الخيرية هي منظمات رســـمية 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  لـــدى  مســـجلة 
االجتماعيـــة، وعليه فـــإن رقابـــة الديوان 
على عمل الوزارة ينســـحب بشـــكل وآخر 

على رقابته على عمل الجمعيات.
ضمـــن  الجمعيـــات  إدراج  أن  وأضـــاف 
الديـــوان  لرقابـــة  الخاضعـــة  المؤسســـات 
بشكل مباشر لن يضيف أي جديد بالنسبة 
للجمعيـــات، إذ إنهـــا تســـير وفـــق معاييـــر 

وأنظمة استحقاق ثابتة.
وذكـــر أن الـــوزارة تتولـــى عمليـــة التقييم 
الدوري على األداء المؤسسي للجمعيات، 
وهو مـــا يؤكد انتفاء الحاجة لطرح أفكار 

جديـــدة، الســـيما وأن هذه األفـــكار بنيت 
على شـــكاوى ولم تبـــن على وجود حاجة 

حقيقية.
ورأى أن إخضـــاع الجمعيـــات تحت مظلة 
ديـــوان الرقابـــة ينبغـــي أن يقابلـــه دعـــم 
للجمعيات الخيرية، من مصاريف تشغيلة 
وتســـهيل  بالجمعيـــات،  خاصـــة  ومقـــار 
صـــرف رخـــص جمـــع التبرعـــات، وتطوير 
التشـــريعات بما يتالءم مـــع أنظمة العمل 
المتطـــورة في تنميـــة اإليـــرادات، والنظر 
إلـــى الجمعيـــات كمصدر داعـــم لالقتصاد 

الوطني.
وأكـــد على ضرورة التعامل مع الجمعيات 
الخيريـــة كمنظمـــات مســـجلة رســـمية، ما 
يســـتدعي سن تشريعات تتالءم وطبيعة 
عمـــل هـــذه المؤسســـات، بدال مـــن وضعها 
مع األفراد على حد ســـواء خصوصا فيما 

يتعلق بجمع التبرعات.
ولفـــت إلى أن الجمعيات بذلت الكثير في 
هـــذه الفتـــرة، وهي أحـــوج ما يكـــون إلى 
الوقـــوف معهـــا ودعم عملها وبحث ســـبل 

تذليل عقباتها.

المصرف المركزي

جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب  رأى  جانبـــه،  مـــن 

أبوقـــوة الخيريـــة حســـن مـــال هللا انتفاء 
إن  إذ  المقتـــرح،  هـــذا  إلـــى  الحاجـــة 
الجمعيات الخيرية هي منظمات رســـمية 
ومرخصة من قبـــل وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية، وأن جميع حســـاباتها مدققة 
من قبل مدققين قانونيين معتمدين لدى 

المصرف المركزي.
وحـــث النـــواب علـــى تركيـــز عملهـــم على 
الجهـــات المنضويـــة تحـــت مظلـــة رقابـــة 
أوال،  واإلداريـــة  الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان 
ومعالجة المخالفات والمالحظات الواردة 
فيـــه، قبـــل أن يطلبـــوا إضافة مؤسســـات 

جديدة إلى التقرير.
الجمعيـــات  مـــن صميـــم عمـــل  وبيـــن أن 
مـــا  وســـالمة  حســـاباتها  علـــى  التدقيـــق 
تقدمه من خدمات اجتماعية وخيرية، ما 
قد يؤدي في بعض األحيان إلى امتعاض 
البعـــض وبث الشـــكوى، وهو مـــا ال ينبغي 
أن يطعـــن بســـببه فـــي نزاهـــة الجمعيات، 
إذ إن البعـــض من طالبي المســـاعدات هم 
فـــي غنى عنهـــا، والتدقيـــق عليهم هو من 

واجـــب الجمعيـــات لضمـــان توجيـــه تلـــك 
المساعدات إلى وجهتها الصحيحة.

والمالـــي  األدبـــي  التقريـــر  أن  وأكـــد 
للجمعيـــات يناقـــش عادة فـــي الجمعيات 
العموميـــة، وهـــو ليس ســـرا، ومن حق أي 
شـــخص االطـــالع عليـــه، كمـــا أن جميـــع 
إيرادات ومصروفات الجمعيات مســـجلة 

في األرصدة والسندات.

جمع التبرعات

إلـــى ذلـــك، رأى رئيـــس جميعـــة المحـــرق 
أن  البنـــاء   يوســـف  الخيـــري  للعمـــل 
الجمعيـــات الخيريـــة هـــي مـــن المنظمات 
التـــي لـــم يشـــملها قانـــون إنشـــاء ديـــوان 
طلـــب  وإن  واإلداريـــة،  الماليـــة  الرقابـــة 
إخضاعهـــا لرقابة الديوان ناتج عن وجود 

تصور خاطئ عنها.
وأشار إلى أن هذا المقترح يأتي في وقت 
تعاني فيـــه الجمعيات تحديات عدة منها 
تأخيـــر صـــرف تراخيص جمـــع التبرعات، 
وهـــو مـــا كان على النـــواب التركيـــز عليه، 

بـــدال من طـــرح المقترحات التـــي ال تمثل 
حاجـــة مهمـــة للجمعيـــات في ظـــل وجود 
البدائـــل الكافية لتحقيـــق الرقابة الكاملة 

على الجمعيات.
ن أن جميع الجمعيات حساباتها تدقق  وبيَّ
بشـــكل ســـنوي مـــن قبـــل مكاتـــب تدقيق 
معتمـــدة، حيـــث تقـــوم الـــوزارة بمخاطبة 
الجمعيات إلعداد تقاريرها المالية، وذلك 
على حساب الجمعيات، خالل 3 أشهر من 
بداية كل ســـنة، في الوقـــت الذي ال تقدم 
فيـــه الـــوزارة أي دعم مالي أو مســـاعدات 
الســـنوية  المنحـــة  عـــدا  مـــا  للجمعيـــات، 

المقدمة للجمعية الفائزة بها فقط.
تخشـــى  ال  الجمعيـــات  أن  إلـــى  ولفـــت 
عليهـــا  الضـــوء  تســـليط  أن  إال  الرقابـــة، 
بهـــذا الشـــكل، وطرح مثـــل هـــذا المقترح 
يوحـــي بالطعـــن فـــي نزاهـــة الجمعيـــات، 
وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توليد مشـــاعر 
اإلحباط لـــدى المتطوعين، وعزوفهم عن 

العمل التطوعي. 
وأكـــد أن الـــوزارة لديها فريـــق عمل يزور 

الجمعيات بشكل دوري ويطلع على جميع 
ملفاتها وتقاريرها المالية واإلدارية.

دور الجمعيات

مـــن جانبـــه، رأى رئيس جمعية جنوســـان 
الخيريـــة حســـين الصبـــاغ أن  الجمعيات 
الخيريـــة تـــؤدي دورا مهمـــا وحيويـــا في 
مســـاندة الشـــرائح األضعف في المجتمع، 
من عجزة وأرامل وأيتام وأسر المطلقات 
أصحـــاب  مـــن  وغيرهـــم   والمهجـــورات 
المداخيل المتدنيـــة، وأن الجائحة أثبتت 
أهمية الجمعيات وفاعليتها في المجتمع.
وأشـــار إلـــى أن كل دعـــم مـــن أي ســـلطة 
كانـــت هو أمـــر مطلوب، وأنـــه ال ضير في 
إخضـــاع الجمعيات لرقابة الديوان، حيث 
يتم التدقيق عليها حاليا من قبل شركات 

تدقيق معتمدة.
ولفـــت إلى أن رقابـــة الديوان قد تعزز من 
الثقـــة في الجمعيـــات من قبـــل الداعمين 
والمجتمـــع، كمـــا ســـينعكس علـــى تطوير 
خـــالل مالحظـــات  مـــن  الجمعيـــات  أداء 

الديوان. 
وأكـــد أن الجمعيات الخيرية هي من أكثر 
المؤسســـات نزاهـــة، وليس لديهـــا أي قلق 

تجاه الرقابة.
تلعبـــه  الـــذي  الـــدور  أهميـــة  إن  وقـــال 
الجمعيـــات يتطلـــب المزيد مـــن االهتمام، 
وذلـــك مـــن خـــالل مســـاندتها عبـــر توفير 
الدعـــم الحكومي لها، من حيث تخصيص 
التدريبيـــة  والـــدورات  لعملهـــا،  المقـــار 
للعامليـــن فيهـــا، والدعـــم اإلداري والتقني 
التشـــغيلية،  مصروفاتهـــا  ودعـــم  لهـــا، 

وفواتير الكهرباء.

أكــد الخبيــر االقتصــادي عــارف خليفــة أن االقتصــاد قبــل جائحة فيــروس كورونا لن 
يكون كما هو عليه بعدها، إذ ارتفع الدين العام وتأثرت جميع القطاعات االقتصادية، 
موضحــا أن معــدل الفائــدة علــى الدوالر لن يرتفــع إال في 2022، وهذا يعطي مؤشــرا 
صفريا على الدوالر وكل االقتصاد والقطاعات المرتبطة به ستكون أكثر المتضررين، 
فضا عن مواصلة انخفاض اإلنتاج والتصدير خصوصا للدول التي تعتمد على النفط 
والغاز والنفط ومشتقاتها، األمر الذي سيوثر على ميزانيات الدول والعجز والديون.

وكان خليفـــة يتحـــدث بنـــدوة افتراضيـــة 
نظمتها حســـينية الحـــاج أحمد بن خميس 
بمنطقة الســـنابس. ونصـــح خليفة األفراد 
مؤكـــدا  االســـتثمار،  أجـــل  مـــن  باالدخـــار 
أن نســـبة االدخـــار يجـــب أن تكـــون بيـــن 
نســـبة  تكـــون  أن  علـــى   % و12   %  11
تبـــدأ   ،%  2 منهـــا  الطـــوارئ  صنـــدوق 
بالتوجـــه الحتياجـــات بـــدال مـــن الرغبـــات 
وتقليل المصروفات. وشـــدد على ضرورة 
احتفـــاظ األفـــراد بالســـيولة خصوصا في 
ظل األوضـــاع الحالية من جائحة “كوفيد 
19” عبر االدخار والتقشـــف، فكما تمارسه 

الـــدول والحكومـــات والشـــركات البـــد أن 
يمارسه األفراد في ظل هذه األوضاع.

دخـــل  علـــى  للحصـــول  األفـــراد  وشـــجع 
إضافـــي كما فـــي الدول المتقدمـــة بالعمل 
في وظيفتيـــن وامتالك مبالغ اســـتثمارية 
وبضـــرورة اســـتغالل المهـــارات والشـــغف 

المتالك الوظيفة األخرى.
وأوضح أن هناك تراجعا في نشاط قطاع 
المطاعـــم وانخفاضـــا بنســـبة 35 %، إذ إن 
المطاعم والمشـــروعات المنزلية تنافسهم 
وهـــي في أحيان كثيرة ليســـت إال وظيفة 

أخرى ألصحابها.

بالتوجـــه  الخريجيـــن  خليفـــة  ونصـــح 
للوظائـــف المهنية والحرفية، إذ إن الطلب 
عليهـــا أكبر، متوقعا أن تكـــون تخصصات 
االصطناعـــي  والـــذكاء  التكنولوجيـــا 
األكثـــر طلبـــا في ســـوق العمـــل، فضال عن 
الطبيـــة  الهندســـة  مجـــاالت  تخصصـــات 

والتمريض والمحاسبة.

وأوضـــح أن القطاعـــات المتضـــررة حاليـــا 
ســـيتواصل الضـــرر فيهـــا، واالعتقـــاد بـــأن 
إعادة فتح الســـوق والقطاعـــات المتعطلة 
سينعش الســـوق ليس صحيحا، الفتا إلى 
أن فتح جســـر الملك فهد سينعش السوق 
خصوصـــا  إيجابـــا  وســـتتأثر  البحرينيـــة 
مـــع ارتفـــاع ضريبـــة القيمـــة المضافة في 

المملكة العربية السعودية.
االســـتثمارية  بالقـــروض  خليفـــة  ونصـــح 
)مزايـــا(،  االجتماعـــي  الســـكن  وقـــروض 
الفتا إلـــى أن أســـعار العقارات اإلســـكانية 
العقـــارات  بخـــالف  كثيـــرا  تنخفـــض  لـــن 

االســـتثمارية الـــذي يشـــكل العـــرض فيهـــا 
أكثر من الطلب.

وذكر أن االســـتثمار فـــي الذهب مالذ آمن 
فـــي هـــذا الفتـــرة، ويمكـــن اســـتثمار 5 % 
من المدخـــرات فيه فقط لتوزيع المخاطر 
تقليـــل  ضـــرورة  مؤكـــدا  العـــام،  طـــوال 
المصروفـــات واالحتفاظ بالســـيولة، الفتا 
إلـــى أننا لـــم نتجـــاوز المرحلة األســـوأ في 

ظل الجائحة.
الفوركـــس  اســـتثمار  مـــن  خليفـــة  وحـــذر 
وســـوق تداول صرف العمـــالت األجنبية، 
الخطيـــرة  االتجاهـــات  مـــن  أنهـــا  مؤكـــدا 

ومعظم الصفقات فيها خاســـرة، وهي من 
التجـــارة المتغلغلة في المجتمع البحريني 
خصوصا لغير المتدربين في هذا المجال، 
والتي قـــد تؤدي إلى خســـارة كل األموال 

وليس جزءا منها.
وبشأن االستثمار في العمالت اإللكترونية، 
أكـــد أن لديهـــا بنـــكا مركزيـــا متحكمـــا بهـــا 
ويمكـــن االســـتثمار فيهـــا وهـــي المقبلـــة، 
أمـــا العمالت المشـــفرة التي يصـــل عددها 
إلـــى 32 عملـــة ومنهـــا عملـــة البيتكويـــن، 
فتحاصرهـــا المخاطر، مبينا أن المســـتقبل 

للعمالت الرقمية وليس المشفرة.
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رئيس “خيرية المدينة”: أهل الشرع أجازوا هدية “كرسي جابر” للمتبرع ببناء المقر

شّجعت جمعية مدينة عيسى الخيرية المتبرعين 
للمشـــاركة ببنـــاء مقرها بالتنافـــس للحصول على 

هدية “كرسي جابر”.
وقـــال رئيـــس جمعيـــة مدينـــة عيســـى الخيريـــة، 
نضـــال البنـــاء، لــــ “البـــالد” إن فكرة الســـحب على 
هدية كرســـي جابر جاءت مـــن قبل أحد القائمين 
علـــى فعل الخيـــر إذ طـــرح الفكرة علـــى الجمعية 

لتحفيز الناس علـــى التبرع وبذلك يكون قد فعل 
الخير خيرين.

وأوضـــح أنـــه تم عـــرض الفكرة على أهل الشـــرع 
منـــذ البدايـــة وأكـــدوا أنهـــا شـــرعية وتحفـــز على 
عمـــل الخير ولو كانت علـــى هيئة كوبونات ومنها 

الدخول للسحب ستكون بها إشكالية.
وأضاف أن التبرع بمبلغ دينار واحد فقط وتخول 
الشـــخص لفرصة واحدة للسحب وكلما زاد المبلغ 

تضاعـــف عـــدد الفرص بنفـــس المبلـــغ المتبرع به، 
وســـيتم السحب على كرســـي جابر اليوم االثنين 

isatowncharity عبر منصة التواصل انستغرام
ولفـــت إلـــى أن هـــذه الهدية هـــي الثالثـــة إذ كانت 

األولـــى آيفـــون بـــرو، والثانيـــة هـــي كرســـي جابر 
وبســـبب التفاعـــل الكبير معها كونـــه قطعة ثمينة 
وتصميمـــا يحـــب أهل البحريـــن امتالكه أصبحت 

الثالثة أيضا كرسي جابر.
وأشـــار إلـــى أن فاعـــل الخيـــر ربط الســـحب على 
الهدية بمشـــروع بنـــاء مبنى الجمعيـــة وهو مبنى 
متكامـــل مـــن طابق أرضي وحتـــى 3 أدوار وتقدر 
التكلفـــة بحوالـــي 400 ألف دينار، وهـــو مبلغ كبير 
وتشـــرفنا بوضع حجر األســـاس مـــن قبل محافظ 

الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي آل خليفة 
ونأمـــل مـــع هـــذه الحملـــة أن نحصـــل علـــى المبلغ 
حيث إن التفاعل جميل وعدد المشاركين بالفكرة 

كبير جًدا وبلغ عدد المتبرعين باآلالف.
وقـــال إن الجمعية تحـــاول التنويع باألفكار لدعم 
وتحفيـــز المتبرعيـــن مـــع الثقة بوعـــي المتبرعين 
علـــى فعل الخيـــر، ولضمان ثقتهم فقـــد تم تنويع 
قنوات التبرع عبـــر البوابة اإللكتروني وبنفت بي 

وأجهزة سداد.

400 ألف دينار كلفة 
التشييد.. والسحب اليوم

تبـــرع لجمعية مدينة عيســـى الخيرية 
وقد تفوز بكرســـي جابر.. دعوة أثارت 
وكان  الشـــرعي  الـــرأي  فـــي  انقســـاما 
رئيـــس الجمعية نضال البناء قد صّرح 
لــــ “البـــالد” بـــأن أهـــل الشـــرع أجـــازوا 
تقديم هدية كرســـي جابـــر للمتبرعين 
مقـــر  ببنـــاء  للمشـــاركة  المتنافســـين 
الجمعية البالغة كلفته 400 ألف دينار.

شبهة قمار

وقال النائب السابق إبراهيم بوصندل 

لــــ “البـــالد” أن فكـــرة التبـــرع مـــن أجل 
الســـحب علـــى جائـــزة  فـــي  الدخـــول 
كرســـي جابر بها شـــبهة قريبـــة للقمار، 
وخصوصـــا إذا قـــام الشـــخص بالتبرع 

من أجل الجائزة .
وأوضـــح أن المتبـــرع ســـيتبرع بدينار 
بجائـــزة  يفـــوز  وإمـــا  أكثـــر  أو  واحـــد 
قيمتها أضعاف ما تبرع به بدون عمل 
حقيقـــي يذكر أو يخســـر جميع المبالغ 
الـــذي تبـــرع بهـــا وهـــو أبســـط تعريـــف 

للقمار .

ولفـــت إلـــى أنه مـــن األفضـــل أن تقوم 
الفتـــوى  ببيـــان  الخيريـــة  الجمعيـــات 
المأخـــوذة للنـــاس ومـــن الـــذي أصـــدر 
الفتـــوى لطمأنتهـــم من مصـــدر الفتوى 
ومـــن األفضـــل أن تكـــون صـــادرة مـــن 
جهات رســـمية والمصرح لهم باالفتاء، 
مشـــيًرا إلى أن المتبرع بالهدية وفاعل 
الخير ال شـــبهة عليه حيث أنه ال يريد 
شـــيئا بعكس المســـاهم والمتبرع الذي 

يطمع بالحصول على الجائزة .

الجائزة حالل

ومن جهته، قال النائب السابق الشيخ 
ماجـــد الماجد إن الهديـــة أصلها جائزة 
من جواز وال يشـــوبها شيء محرم إذا 
كانت الهدية من خارج أموال الجمعية 

والتبرعات فقط تكون للجمعية .
وأضـــاف إذا كانـــت الهديـــة تـــم التبرع 
بها إلى الجمعية فأصبحت من أموالها 
إمـــا إذا أبقاهـــا فاعـــل الخيـــر المتبـــرع 
لديه ومع انتهاء وقت المســـابقة طلب 

األســـماء وفرزهـــا عنده ال إشـــكال في 
الموضوع . وأشـــار إلى أن نية المتبرع 
والمســـاهم إن كانت بنيـــة التقرب إلى 
هللا فـــال خالف فيـــه، مثلما الوضع في 
وجبـــات إفطار صائم فالمصلي يذهب 

للصالة ويحصل على وجبة اإلفطار .

بوصندل لـ “^”: شبهة قمار بهدية كرسي جابر لمتبرعي “خيرية المدينة”.. والماجد يرد: حالل

زينب العكري

ليلى مال اهلل
أسعار البيوت لن 

تنخفض وفتح جسر 
الملك فهد سينعش 

السوق البحرينية

حذار من االستثمار 
في “فوركس” 

والعمالت المشفرة 
مثل البيتكوين

تراجع في نشاط 
قطاع المطاعم 35 % 
مع دخول المشروعات 

المنزلية بالمنافسة

ــة” ــي ــم ــن ــت “ال وزارة  نــظــر  ــت  ــحـ وتـ ســـنـــويًّـــا  ــق  ــدقـ تـ ــم  ــه ــات ــاب ــس ح أن  أكــــــدوا 

رؤساء جمعيات خيرية: “صفحتنا بيضاء” والرقابة ال تقلقنا

سيدعلي المحافظة

دعـــوا النـــواب إلـــى التركيـــز علـــى دعـــم العمـــل الخيـــري

إيراهيم بوصندلماجد الماجد

حسن مال الله حسين الصباغيوسف البناءأحمد يوسف
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أثنـــى رئيـــس النقابـــة العماليـــة لشـــركة 
)ألبا( يونس آل مبـــارك على التوجيهات 
باســـتمرار  الصـــادرة  الســـامية  الملكيـــة 
علـــى  وأكـــد  الماليـــة،  الحزمـــة  برنامـــج 
ضـــرورة األخـــذ بغايـــات هـــذه الحزمـــة 
حتـــى يتحقـــق الهـــدف المنشـــود منهـــا، 
والمرتكـــز علـــى الحفـــاظ علـــى كرامـــة 
المواطن بالدرجة األولى، وأن المواطن 

خط أحمر ال يمكن المساس بحقوقه.
بضـــرورة  المعنيـــة  الجهـــات  طالـــب   
ضمـــان صـــرف الرواتـــب كاملـــة للعمال 
المتضرريـــن من خالل الحزمـــة المالية، 
للثالثـــة  المعاييـــر  وضـــوح  عـــدم  وأن 
األشـــهر الماضية أدى لتضـــرر عدد كبير 
مـــن العمال حيث أضطـــر بعضهم للدين 
وتحمـــل أعبـــاء الحيـــاة بســـبب تضـــرر 
دخلهـــم وذلـــك لتســـيير أمـــور حياتهـــم 

االعتيادية.
أكـــد أن بعض الشـــركات الكبـــرى بادرت 
من تلقاء نفسها بالتعامل مع المتضررين 
بـــكل ايجابية وقامـــت بمنحهم إجازات 
وبعضهـــا  العمـــال،  تضـــرر  دون  خاصـــة 
وقفـــت متفرجة وتعـــذرت بعدم صدور 
أوامـــر رســـمية، وأنـــه ال يوجـــد توضيح 
رسمي معلن حتى تحدو حذَو مثيالتها 

من الشركات.

رئيس “عمالية ألبا”: شركات كبرى 
تعاملت مع المتضررين “بكل إيجابية”

يونس آل مبارك

عصام خلف

خلف: تخفيض الرسوم البلدية وإسقاطها عن 234 أسرة

ضمانات للمتضررين من النزاعات في زمن “كورونا”

مقترح لدعم “فرص” بـ 20 مليوًنا من “التأمين ضد التعطل”

وزير العدل يؤكد أهمية تعزيز الشراكات للعمل اإلغاثي

بنــاء علــى توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء الراميــة إلــى تخفيــض األعبــاء 
بمســاواة  الــوزراء  مجلــس  قــرار  إطــار  وفــي  المواطنيــن،  علــى  المعيشــية 
المواطنيــن المســتأجرين للمســاكن من الرســوم البلدية بالمواطنيــن المالكين 
لمســاكنهم، أصــدر وزيــر االشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 
عصــام خلــف قــرارات وزاريــة لتخفيــض وإســقاط وإعفــاء الرســوم البلديــة 
علــى 234 أســرة بحرينيــة ال تمتلــك مســاكن خاصــة بهــا وتســكن في مســاكن 

مستأجرة خالل شهر يونيو2020م من العام الحالي. 

وأوضح وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف “أن هذه 
القـــرارات تهـــدف إلى توفير حيـــاة كريمة 
لجميـــع المواطنيـــن، عن طريـــق تخفيض 
مـــن  كواهلهـــم،  عـــن  المعيشـــية  األعبـــاء 
خالل رســـوم بلديـــة مخفضة ومنســـجمة 
مع احتياجات هـــؤالء المواطنين، وكذلك 

إعفـــاء بعـــض ذوي الدخـــل المحـــدود من 
سداد الرسوم مستقبال أو إسقاط ديونهم 

القديمة. 
وأشـــار وفقـــا لقانـــون البلديات رقـــم )35( 
لســـنة 2001 والمعـــدل بالقانـــون رقم )38( 
التنفيذيـــة  الالئحـــة  وعلـــى   2001 لســـنة 
لقانـــون البلديـــات الصـــادر بقـــرار مجلـــس 

الـــوزراء رقـــم )16( لســـنة 2002 وبخاصة 
الفقـــرة)ب( مـــن المـــادة )48( مـــن الالئحـــة 
المذكورة وبناء علـــى عرض مدراء عموم 

البلديات فقد تم تخفيض الرسوم البلدية 
الرســـوم  مـــن  بحرينيـــة  أســـرة   234 عـــن 

البلدية خالل شهر يونيو 2020م”. 
وأوضـــح أن الـــوزارة” تســـعى لتســـخير 
كافـــة اإلمكانيات والمـــوارد للعمل على 
االرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين 
والتخفيـــف مـــن الرســـوم البلديـــة على 
هنـــاك  أن  خلـــف  وأكـــد   .“ المواطنيـــن 
عـــددا من الخدمات البلدية تم تحويلها 
إلكترونيـــة”  “خدمـــات  إلـــى  مؤخـــرا 
حيث يمكن للمســـتفيدين منهـــا التقدم 
بطلباتهـــم إلكترونيا عبـــر موقع الوزارة 
ومـــن ضمنهـــا خدمـــة تحديث الرســـوم 

البلدية لألسر البحرينية.

نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني وجمعية الهالل األحمر 
البحريني واللجنة الدولية للصليب األحمر، ندوة إلكترونية حول “القانون الدولي اإلنساني الدولي في زمن كوفيد 19-”.

وشـــارك فـــي افتتـــاح النـــدوة التـــي عقـــدت عبـــر تقنيـــة 
االتصال المرئي عن بعد، وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف رئيس اللجنة الوطنية للقانون اإلنساني الدولي 
الشـــيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس معهد الدراســـات 
القضائيـــة والقانونية خالد صيام، واألميـــن العام بالوكالة 
والمديـــر العـــام لجمعيـــة الهالل األحمـــر البحرينـــي مبارك 
الحـــادي، ورئيس البعثة اإلقليمية لـــدول مجلس التعاون 

الخليجي للجنة الدولية للصليب األحمر عمر عوده.
وتركـــزت محـــاور المحاضرة حول مـــدى تأثير كوفيد19- 
علـــى الوضـــع اإلنســـاني فـــي العالـــم وخاصة فـــي مناطق 
النـــزاع ودور الحركـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر والهالل 
األحمـــر البحرينـــي، والقانـــون الدولي اإلنســـاني في زمن 
القـــوات  19 والتحديـــات والمســـؤوليات، ودور  كوفيـــد- 
المســـلحة فـــي معاونـــة الســـلطات الوطنيـــة خـــالل جهود 

احتـــواء كوفيد 19- في إطار التعاون المدني العســـكري، 
والمنظومـــة التشـــريعية للقانـــون الدولـــي اإلنســـاني فـــي 

مملكة البحرين على ضوء قانون الشارة الجديد
وأشـــاد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف رئيس اللجنـــة الوطنية 
للقانون الدولي اإلنســـاني بجهود البعثـــة اإلقليمية للجنة 
الدوليـــة للصليـــب األحمـــر ودورها فـــي تعزيز الشـــراكات 
للعمـــل اإلنســـاني واإلغاثي، وإســـهاماتها في نشـــر مبادئ 

القانون الدولي اإلنساني.
ومـــن جانبه، قـــال رئيس البعثـــة اإلقليمية لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي للجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمر عمر 
عـــوده “تمر البشـــرية قاطبـــة هذه األيام بظـــروف عصيبة 
جـــراء مـــا خلفته جائحـــة كرونا أو كوفيـــد19- من أزمات 
حـــادة طالت كل جوانب الحياة وخاصة منها االقتصادية 

واالجتماعيـــة، كمـــا ألقـــت بظاللهـــا علـــى الفئـــات األكثـــر 
ضعفـــا وخاصـــة الفئات التي تعيش فـــي مناطق النزاعات 
المســـلحة التـــي أثقلت كاهلهـــا الحروب والدمـــار مما أدى 
إلـــى تدهور كل الخدمات اإلنســـانية وأصبح العديد منهم 
يواجه ظروفا إنســـانية أكثر تعقيـــدا مثل أفراد الخدمات 

الصحية والالجئون والنازحون”.
وأضـــاف أنـــه “أمـــام األثار المدمـــرة لجائحـــة كورونا ومن 
باب أولى أن القانون الدولي اإلنساني يقدم ضمانات لكل 
المتضرريـــن مـــن جراء النزاعـــات حتى في زمـــن كورونا، 
كان لزاما علينا كشـــركاء مناقشـــة أهميـــة تطبيق القانون 

الدولي اإلنساني في زمن كوفيد19-”.

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب أخيرا باقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم )5( إلى الفقرة )ج( من المادة )8( من المرسوم بقانون رقم )78( 
لســنة 2006م بشــأن التأمين ضد التعطل، وذلك بدعم برنامج )فرص( للتدريب المهني على رأس العمل للشــباب البحريني، وبحد أقصى ال يتجاوز 

عشرين مليون دينار، مع مراعاة الفقرة )هـ( من هذه المادة. 

وأشـــارت المذكـــرة اإليضاحيـــة للمقتـــرح، 
بأنـــه نصـــت المـــادة )13/أ،ب( من دســـتور 
مملكة البحرين على أن العمل واجب على 
كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويســـتوجبه 
الخيـــر العـــام، ولـــكل مواطـــن الحـــق فـــي 
العمـــل وفـــي اختيـــار نوعـــه وفقـــا للنظام 
العام واآلداب، وتكفل الدولة توفير فرص 

العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
أطلـــق  وأن  ســـبق  المذكـــرة:  وأضافـــت 
الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك  ممثـــل جاللـــة 
وشؤون الشـــباب رئيس المجلس للشباب 
والرياضية  سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة برنامج “فرص” الذي تشـــرف عليه 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة كإحدى 
لتطويـــر  الوطنـــي  البرنامـــج  مبـــادرات 
القطاع الشـــبابي والرياضـــي في البحرين 
“استجابة”، وذلك عن طريق تقديم فرص 
ومنـــح فـــرص تدريبية للشـــباب البحريني 
فـــي العديـــد من الشـــركات والمؤسســـات. 

فقد قمنا بهذا االقتراح بقانون.
ونظرا لألهداف التي يســـعى إليها برنامج 
“فـــرص” المتمثلة فـــي تقديم منح وفرص 
تدريبية للشـــباب البحريني في الشـــركات 
والمؤسســـات؛ مـــن أجـــل تنميـــة قـــدرات 

الكـــوادر الوطنية وتعزيز مهاراتهم وصقل 
خبراتهـــم مـــن خـــالل دورات متخصصـــة 
فـــي مجاالت متعـــددة، والعمل على زيادة 
حجـــم كفـــاءة الشـــباب وبنـــاء الثقـــة عبـــر 
مهـــارات تطبيقيـــة تســـاعد الشـــباب علـــى 
االبتكار وبناء المســـتقبل وتهيئه للدخول 

في سوق العمل وقيادة ريادة األعمال.
ولغـــرض دعـــم هـــذا البرنامـــج مـــن أموال 
حســـاب صنـــدوق التأميـــن ضـــد التعطـــل 
الـــذي يســـهم فـــي حمايـــة المؤمـــن عليهم 
المتعطليـــن والباحثيـــن عـــن العمـــل ألول 
مـــرة، ولكون أن برنامج فرص يتوافق مع 

األهداف التي يســـعى إليها قانون التأمين 
ضد التعطل من خالل توفير فرص العمل 
للشباب البحريني وحمايتهم من التعطل.

وحيـــث إن المـــادة 10 من قانـــون التأمين 
ضـــد التعطل قد بينت شـــروط اســـتحقاق 
التعويض للمتعطل، ومن هذه الشروط ما 
نـــص عليه البند )9( ))أن يلتحق بالتدريب، 
إذا قـــدر المكتـــب وجـــود ضرورة لـــه، وأن 
ينتظـــم فيـــه ويجتـــازه بنجـــاح((. ويهدف 
البرنامـــج إلـــى إتاحـــة الفـــرص التدريبية، 
وبيـــن  البرنامـــج  بيـــن  التوافـــق  وتعزيـــز 
أهداف حســـاب التأمين ضـــد التعطل؛ لذا 

تقدمنا بهذا االقتراح.
ومقدمـــو االقتـــراح هـــم النـــواب: إبراهيم 
النفيعـــي، معصومـــة عبدالرحيـــم، خالد بو 

عنق، سوسن كمال، محمد بو حمود.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - معهد الدراسات القضائية والقانونية

المنامة - وزارة األشغال

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  أوضحـــت 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي في 
المحيطـــة  الطـــرق  أن  أمـــس  بيـــان 
مدرجـــة  التجـــاري(  )ســـترة  بمجمـــع 
للصيانـــة،  الـــوزارة  برنامـــج  ضمـــن 
مشـــيرة إلـــى أنه ســـيتم التنفيـــذ بناَء 

على األولويات. 
جاء ذلك تعقيبا على ما نشر بصحيفة 

)البالد( يوم )السبت( الموافق 4 يوليو 
2020، بشـــأن )طلـــب رصـــف الطـــرق 
المحيطـــة بمجمـــع ســـترة التجـــاري(.  
وأكدت الوزارة فـــي ختام بيانها، أنها 
تولـــي كل االهتمـــام للمحافظـــة على 
شـــبكة الطرق فـــي المملكـــة وإدامتها 
مـــن خـــالل أعمـــال الصيانـــة الدورية 

لهذه الشوارع والطرق.

“األشغال”: الطرق المحيطة بمجمع “سترة” برسم “الصيانة”

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
بـــأن  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
شرطة المباحث الجنائية وبالتنسيق 
مـــع هيئة تنظيم ســـوق العمل قامت 
المكاتـــب  علـــى  تفتيشـــية  بحملـــة 
تـــزاول مهنـــة توفيـــر الخـــدم  التـــي 
بنظام الســـاعات، حيث تم ضبط 19 

مؤسسة غير مرخصة.
وأوضح أنه تم أيضًا ضبط 34 عاملة 

مخالفـــة لنظام اإلقامة والعمل منهن 
3 عامـــالت يوجد عليهـــن تعميم من 
قبـــل المراكز األمنية لكونهن هاربات 
مـــن منـــازل كفالئهـــن وكذلـــك ضبط 
ســـائق ســـيارة تابـــع ألحـــد المكاتـــب 

مطلوب لمركز أمني بقضايا مالية.
وأوضـــح مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة أنـــه تم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

ضبط 19 مكتب خدم بالساعات دون ترخيص

الســـكري  نائـــب رئيـــس جمعيـــة  كشـــفت 
رئيـــس  أن  الهاجـــري  مريـــم  البحرينيـــة 
المجلـــس األعلـــى للصحة رئيـــس جمعية 
الســـكري الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة سيرعى أول ملتقى لمخيم شروق 
ألطفال السكري سينظم “أون الين”، مبينة 
أن هذه النســـخة من الملتقى هي النسخة 
والـــذي  المخيـــم،  مـــن  عشـــرة  الخامســـة 
تعودنـــا علـــى تنظيمـــه ســـنويا فـــي فتـــرة 
الصيف بمشاركة أطفال السكري وأعضاء 
مجلـــس اإلدارة وفريـــق المتطوعيـــن من 
الكوادر الطبيـــة والتمريضية المتخصصة 
والمشـــرفة في طب وعالج أطفال مخيم 
شـــروق من مرض الســـكري، مشددة على 
أن الجمعيـــة وبدعـــم ورعايـــة متواصلين 
من الشيخ محمد بن عبدهللا قررت إقامة 
الملتقـــى ليكـــون امتـــدادا للنجـــاح المميز 
لألنشـــطة الصيفية التي أقامتها الجمعية 
فـــي الســـنوات الســـابقة، مشـــيرة إلـــى أن 
المخيـــم ســـينطلق تحـــت عنـــوان “ملتقى 
شروق الصيفي ألبطال السكري الخامس 

عشر أون الين”.
إدارة  مجلـــس  أن  الهاجـــري  وأوضحـــت 
األمـــور  أوليـــاء  مـــع  تواصـــل  الجمعيـــة 
الملتقـــى، والـــذي ســـيتم  للمشـــاركة فـــي 
تطبيقـــا  المرئـــي  التواصـــل  طريـــق  عـــن 
لإلجراءات االحترازية والوقائية بســـبب 
أزمـــة كورونـــا، مبينة أن برنامـــج الملتقى 
يهـــدف إلـــى زيـــادة الوعـــي لـــدى أطفـــال 
الســـكري وأســـرهم باألســـاليب العالجيـــة 
لدى األطفال والمراهقين عبر تقديم مادة 
تعليمية بأساليب تناسب فئاتهم العمرية؛ 
لمساعدتهم على التحكم الجيد بالسكري، 
إضافـــة إلى توفير جو مـــن المرح للترفيه 
عـــن األطفال خـــالل عطلة الصيـــف أثناء 
البقـــاء فـــي المنـــزل عبـــر برامـــج ترفيهية 
مســـلية في جو من المرح كالمســـابقات و 

المفاجآت.
وأشـــارت فـــي تصريحـــات لــــ “البـــالد” أن 
حواريـــة  جلســـات  ســـتتخلله  البرنامـــج 
يتـــم مـــن خاللهـــا تقديـــم الدعم النفســـي 
والمعنـــوي المطلـــوب مـــن جانـــب طاقـــم 

الجمعيـــة المؤهـــل والمتخصـــص في هذا 
المجال من أطباء وممرضين وأكاديميين 
في الصحة النفســـية واإلشراف والتربية 
والنشـــاط البدني، ومن خـــالل برنامج تم 
إعـــداده علـــى شـــكل جلســـات أســـبوعية 
لألطفـــال  أســـابيع  أربعـــة  لمـــدة  تقـــدم 
األســـبوع  تخصيـــص  وتـــم  والناشـــئة، 
الخامـــس ألوليـــاء أمور األطفـــال، وتقدم 
الجلســـات أيام الســـبت بدءا مـــن ٤ يوليو 
وســـيتم   ،٢٠٢٠ أغســـطس   ١ حتـــى  م 
مجموعتيـــن  إلـــى  المشـــاركين  تقســـيم 
بحســـب الفئة العمريـــة، فالفئة األولى من 
7 - 11 ســـنة ســـتكون من الســـاعة الرابعة 
حتـــى الخامســـة مســـاًء، والفئـــة الثانيـــة 
مـــن 12 إلـــى 16 ســـنة ســـتكون مـــن مـــن 
الســـاعة الخامسة وحتى السادسة مساء، 
داعيـــة جميع أطفـــال وأســـرهم الراغبين 
بالمشـــاركة فـــي هـــذا البرنامج التســـجيل 
عبر االستمارة اإللكترونية الموجودة عبر 
موقـــع جمعية الســـكري البحرينية أو عبر 

صفحة الجمعية على االنستجرام.
وأكدت نائب رئيس جمعية السكري مريم 
الهاجري أن ما يميز الملتقى الصيفي لهذا 
العام أنه األول في المنطقة الذي ســـتقدم 
كل فعالياته ألطفال الســـكري عبر وسائل 
التواصـــل المرئـــي، وهـــي تجربـــة رائـــدة 
تحســـب لجمعية السكري البحرينية التي 
تحرص ورغم كل التحديات الحالية على 
اســـتمرار التواصـــل مـــع أطفـــال الســـكري 
وتنظيـــم ملتقاهـــم الســـنوي علـــى الرغـــم 
من أزمة كورونا، واســـتمرارها في تقديم 
خدمـــات التوعية والدعم لجميع أصدقاء 
الســـكري، وفي ظل مختلـــف الظروف لما 
في شـــأنه الحفاظ على صحة كافة أفراد 

المجتمع في البحرين الغالية.

رغم “كورونا”... “شروق الصيفي” ينطلق “أون الين”

الجهود البحرينية مستمرة لمكافحة “كورونا”
رئيـــس “األعلـــى للصحـــة”: تبـــادل الخبـــرات مـــع الوفـــد الطبـــي اإليطالـــي

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد - 19( الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، أن مملكة 
البحريــن تواصــل جهودها الكبيرة للحد من انتشــار الفيــروس عبر مضاعفة تعزيز 
اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائية المتخذة كافــة الرامية لتحقيق صحة 

وسالمة الجميع.

وثمـــن رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
الدعـــم المتواصـــل من لـــدن عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، كمـــا رفع الشـــكر إلـــى رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، وإلى ولي 
العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، علـــى متابعـــة ســـموهما الدائمة 
لكافـــة الجهود المبذولـــة لفريق البحرين 

الواحد.
جاء ذلك لدى اســـتقبال رئيس المجلس 
األعلـــى رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونا بمقر المجلس 
صبـــاح )األحـــد( البروفســـور دومينيكـــو 
جريكـــو والطبيـــب ســـالفاتوري كوتولي 

الصديقـــة  اإليطاليـــة  الجمهوريـــة  مـــن 
بمناســـبة زيارتهمـــا لمملكـــة البحرين، إذ 
رحـــب بزيـــارة الوفـــد الطبـــي اإليطالي، 
مؤكـــًدا أن تبـــادل الخبـــرات والتجـــارب 
والجهـــود  اإلجـــراءات  يخـــص  فيمـــا 
المبذولـــة كافـــة للقضـــاء علـــى فيـــروس 
كورونا بين البلدين ســـيكون له دور في 
تحسين آليات مسارات العمل وتزويدها 

بأفضل الممارسات.
وأثناء اللقاء، قام الوفد الطبي اإليطالي 
مكافحـــة  فـــي  تجربتـــه  بعـــرض  الزائـــر 
فيـــروس كورونـــا والجهـــود التـــي بذلها 
لمواجهـــة  اإليطالـــي  الصحـــي  القطـــاع 
التحديـــات كافة إثـــر تفشـــي الفيروس، 
كثـــب  عـــن  للعمـــل  يتطلـــع  أنـــه  مؤكـــًدا 
مـــع الكـــوادر البحرينيـــة لالطـــالع علـــى 
بروتوكـــوالت العالج المتبعـــة في مراكز 

العـــالج، كما ســـيقوم بزيـــارات إلى كافة 
مراكز العالج في المستشـــفى العسكري، 
ومركـــز  الميدانـــي،  ســـترة  ومستشـــفى 
أمراض الدم الوراثية، أثناء فترة زيارته 

التي ستستمر لمدة شهر واحد.
من جانبه، قدم الجانب البحريني شرحًا 
عـــن آخـــر المســـتجدات بشـــأن  مفصـــالً 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( ومـــا يتم 
تنفيذه من إجـــراءات احترازية وتدابير 
تـــم تقديـــم  بهـــذا الشـــأن، كمـــا  وقائيـــة 
شـــرح تفصيلـــي عـــن آخـــر اإلحصـــاءات 
واإلجـــراءات المتبعة فـــي المملكة للحد 
من انتشـــار الفيـــروس، وتم اســـتعراض 
إنجـــازات الفريق الوطني الطبي والفرق 
مراكـــز  علـــى  اإلشـــراف  فـــي  المســـاندة 
الحجـــر الصحـــي واالحتـــرازي ومراكـــز 

العزل والعالج، ومتابعة الحاالت القائمة 
معهـــا،  للتعامـــل  السياســـات  وتحديـــث 
الجهـــات  كافـــة  مـــع  التعـــاون  وتنســـيق 
وذلـــك فـــي إطـــار الســـعي إلـــى تســـخير 
كافـــة الطاقات واإلمكانـــات الهادفة إلى 
للفيـــروس وضمـــان  التصـــدي  اســـتمرار 
المواطنيـــن  كافـــة  وصحـــة  ســـالمة 

والمقيمين في المملكة.
بجهـــود  اإليطالـــي  الوفـــد  وأشـــاد 
وإجـــراءات مملكة البحرين في التعامل 
مع فيـــروس كورونا )كوفيد 19( والعمل 
على احتوائه من خالل اتخاذها للتدابير 
الوقائيـــة كافة، واالســـتعدادات المبكرة 
وتطبيق اإلجـــراءات الالزمـــة المتوائمة 
مـــع المعايير الدوليـــة وتوصيات منظمة 

الصحة العالمية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

بدور المالكي

مريم الهاجري
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“التركي” السعودية و“براكستون” البحرين تبرمان شراكة
لتوفيـــر التأميـــن الحكـــري لجميـــع الكيانـــات الصناعيـــة والتجاريـــة

اختارت مجموعة التركي الســـعودية 
القابضـــة، التـــي تمتلـــك العديـــد مـــن 
الشـــركات فـــي مختلـــف القطاعـــات، 
وفي إطار ســـعيها إلى تحســـين إطار 
والتأميـــن  األخطـــار  إدارة  برنامـــج 
واعتمـــاد برنامـــج التأميـــن الحكـــري، 
وقامـــت المجموعـــة بتوقيـــع اتفاقية 
اســـتراتيجية مـــع شـــركة براكســـتون 
البحرينيـــة “100 %” لتكـــون مديـــرا 

تأمينيا حكريا لها.
وكشـــف الرئيس التنفيذي لمجموعة 
التركـــي الســـعودية القابضـــة رامـــي 
خالـــد التركـــي، أن المجموعـــة ومـــن 
خالل الشـــركة الســـعودية للخرسانة 
الجاهزة التابعة لها قامت بتأســـيس 
شـــركة مشـــيد للتأمين الحكـــري في 
مصـــرف  مـــن  بترخيـــص  البحريـــن، 

البحريـــن المركـــزي لتوفيـــر التأميـــن 
الكيانـــات  ولجميـــع  لهـــا  الحكـــري 
التابعـــة  والتجاريـــة  الصناعيـــة 

للمجموعة.
شـــركة  ولكـــون  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
براكســـتون البحرينيـــة مديرا معتمدا 
الحكـــري  التأميـــن  فـــي  ومرخصـــا 

مـــن قبـــل المصـــرف المركـــزي، ونظرا 
هـــذا  فـــي  “براكســـتون”  لخبـــرة 
المجـــال في منطقة الخليـــج العربي، 
ارتـــأت المجموعـــة لتوقيـــع اتفاقيـــة 
اســـتراتيجية بيـــن الجانبيـــن، تقـــوم 
بموجبها “براكســـتون” بتوفير اإلدارة 
واإلشـــراف  مشـــيد  لشـــركة  الكاملـــة 

علـــى تأمين أعمـــال مجموعة التركي 
السعودية القابضة والشركات التابعة 

لها كافة.
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي 
لشركة براكســـتون أيمن العجمي “إن 
توقيع الشـــراكة مع مجموعة التركي 
القابضة يشـــكل قفزة نوعية لشـــركة 
براكســـتون، كمـــا أنـــه يشـــكل شـــهادة 
إثبـــات علـــى جـــدارة وقـــدرة فريقنا، 
مجـــال  فـــي  متميـــزة  فنيـــة  وخبـــرة 
تنظيميـــة  ببيئـــة  مدعومـــا  التأميـــن، 

ورقابية جذابة في البحرين”.
وأضـــاف العجمـــي “فـــي ظـــل البيئـــة 
القانونيـــة وتنـــوع الخدمـــات وتوافر 
األيـــدي العاملـــة الوطنيـــة مـــن ذوي 
الخبـــرات فـــي المجـــاالت التأمينيـــة 
المتنوعة، ما جعل من البحرين مكانا 

مثاليا ألي شركة تأمين حكري”.

رامي التركي أيمن العجمي

المنامة - مجموعة التركي السعودية

تجاوز آثار جائحة فيروس كورونا
تركـــت جائحـــة فيـــروس كورونا آثـــارا عميقـــة واضحـــة في كل 
العالـــم، وتأثـــر بها كل فـــرد فـــي كل المجتمعات غنيهـــا وفقيرها، 
شـــمالها وجنوبها. وآثار الجائحة، اختلفت من قطاع آلخر وهناك 
مـــن تضـــرر للحـــد البعيد المهلـــك وهناك من كانـــت صدمته أخف 

لدرجة يمكن تحملها، وهكذا كل بمقدار.
من أكثر القطاعات التي تأثرت، سوق العمل والتوظيف، إذ خسر 

الماليين وظائفهم في لمح البصر أو هم في الطريق لفقدانها.
وهذا يحدث في “أرقي العائالت” وأغنى الدول وأكبر الشركات. 
وهـــذا الوضع الحـــرج يتطلب مـــن الجميع، إعـــادة النظر في هذا 
القطـــاع والبحـــث عـــن طـــرق ووســـائل عمـــل جديدة بعيـــدة عن 
األعمـــال الروتينيـــة والياقـــات البيضـــاء والبدل “األســـموكنق” و 
“البشوت” وما شـــابه. ولهذا، علينا مراجعة طرق التعليم والتعلم 
والتدريـــب. ونحتـــاج لتعليـــم يمكـــن الطالـــب في المســـتقبل من 
االعتمـــاد على نفســـه في العمـــل وعدم انتظـــار الوظائف المغلفة 
الجاهـــزة. ومـــع هذا، نحتاج لخلق ثقافـــة عمل جديدة حيث يتم 
تمجيـــد أصحـــاب الكفـــاءات واالعتماد على النفـــس واإلبداع مع 
االســـتفادة ألقصـــى درجة مـــن مخرجات التقنيـــة وتوظيفها في 
العمل خصوصا مخرجات الذكاء االصطناعي ولينافس اإلنســـان 

اآللة وليس العكس.
ومـــن القطاعات التـــي تأثرت، نجـــد قطاع الطيران والســـفريات 
والســـياحة والفندقـــة. وهـــذه األعمـــال مكملـــة لبعضها، وبســـبب 
التباعـــد االجتماعي واالبتعاد عن العمل، توقف الســـفر وتضررت 
شـــركات الطيران ووســـائل النقـــل األخرى، وكذلـــك تضرر قطاع 
الفندقة والســـياحة لعدم وجود الزبائن. وكما ورد، فإن شـــركات 
طيـــران كبيـــرة فـــي طريقهـــا لإلفـــالس واالنهيـــار المالـــي. وهذا 
بالطبع، ينســـحب على الفنادق والمنتجعات السياحية وخدمات 
الترفيـــه واألكل والشـــرب والرياضة. وللخـــروج من النفق، يكون 
مناســـبا البحـــث عـــن االندمـــاج واالســـتحواذ والتملـــك لتوحيـــد 
الجهـــود وتقليـــل التكاليف ألكبر قدر. وأيضا، من المناســـب لهذه 
القطاعات تقديم برامج سفر وإقامة مخفضة الستقطاب الزبائن 
ومنح امتيازات خاصة لنوعية معينة من الزبائن مثل كبار السن 
أو الطـــالب أو المجموعات الســـياحية. إن تحريك الطيران ومأل 
الفنـــادق، يحتاج لخطـــوات جريئة وشـــجاعة ال تبحث عن المال 
في الحال وإنما على المدى البعيد بعد استقرار النفوس وهدوء 
الخواطر للدرجة التي تشجع الجميع للتعامل والتأقلم الشخصي 
مع مســـتجدات الجائحة، بدال عن االنكفاء في البيوت بعيدا عن 

الناس والعالم.
قطـــاع تجـــارة التجزئـــة، أيضا تأثـــر كثيرا بســـبب اإلغالق وعدم 
التجوال خوفا من اإلصابة بالفيروس. واآلن مع فتح األســـواق، 
على التجار العمل برؤية ثاقبة الستعادة األسواق لرونقها وبهائها. 
وهـــذا يتطلب كســـب الزبائـــن وتقديم تخفيضـــات معقولة حتى 
يعـــودون تدريجيـــا لـ “ِحمى األســـواق”. والمطلـــوب اآلن، اإلبداع 
فـــي جـــذب األنظـــار عبـــر تقديـــم بضائع جديـــدة بأســـعار مقبولة 
في حدود الممكن. وإال ســـتظل األســـواق خالية من الزبائن، ألن 
“فيـــروس األســـعار العاليـــة” أخطر مـــن كورونا فيـــروس. وهكذا، 
لنعمـــل جميعا لتجاوز الجائحـــة والعودة للحياة الطبيعية اآلمنة، 

ولنتعلم ونستفيد من التجربة القاسية لخلق مستقبل أفضل.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

تحذير من تســليكات كهربائية خاطئة وتصدعات في البناء

المقاول “أبو سيكل” بنصف السعر.. والضحايا ُكثر

يتحدث أصحاب أعمال عن زيادة في الفترة األخيرة في ظهور ما يطلق عليه البعض “المقاول أبوسيكل”، في إشارة للعمالة األجنبية التي تعمل 
في مجال المقاوالت دون وجود مؤسســة أو ســجل تجاري، وينتشــرون في المشــروعات اإلســكانية الجديدة وفي األحياء إلنجاز مختلف أعمال 

المقاوالت.
ورغـــم وجـــود مثـــل هذا النـــوع من 
المقـــاوالت فـــي الســـنوات الماضية 
وهـــي ظاهرة ليســـت جديـــدة، لكن 
مع وجـــود “الفيـــزا المرنة” أصبحت 
أعمـــال هـــذا النـــوع مـــن المقاوالت 
أســـهل من قبل، بحســـب مـــا يدعي 

أصحاب أعمال.
وينشـــر أصحاب شـــركات مقاوالت 
حســـابات  فـــي  فيديـــو  مقاطـــع 
توضـــح  االجتماعـــي  التواصـــل 
أخطـــاء فـــي البنـــاء وتشـــققات في 
توصيـــالت  جانـــب  إلـــى  المبانـــي 
كهربائيـــة خاطئة، فـــي الوقت الذي 
تعزيـــز  إلـــى  الدعـــوة  فيـــه  تتزايـــد 

أنظمة رقابة الجودة في السوق.
ويقـــول المدير التنفيذي لمؤسســـة 
األســـد للمقاوالت اإلنشـــائية هشام 
مطر “المقاولون درجة ثانية وثالثة 
هم األغلبية من مجموع المقاولين، 
وهم الشـــريحة التي تضررت جراء 
وجود المقاول “أبو ســـيكل” تضررا 

كبيرا”.
البيـــوت  “يدخلـــون  بالقـــول  وتابـــع 
المقـــاوالت  أعمـــال  ويأخـــذون 
المختلفـــة التـــي مـــن المفتـــرض أن 
المؤسســـات  نصيـــب  مـــن  تكـــون 
لديهـــا  التـــي  الشـــروط،  مســـتوفية 
ســـجالت تجارية والتزامات وتقوم 

بدفع الرسوم الحكومية”.
أن  “أعتقـــد  بالقـــول  واســـتطرد 
“الفيـــزا المرنة” تخلق منافســـة غير 

متكافئة”.
ويوضـــح مطـــر أنـــه عادة مـــا يكون 
هناك سمسار يجمع مجموعة كبيرة 
مـــن العمالـــة األجنبيـــة، ويعمل هذا 
السمســـار على عدد من مشروعات 
الشـــركات  هـــي  والضحيـــة  البنـــاء، 

الصغيرة والمتوسطة خصوصا.
وقـــال “ســـابقا كانـــوا يتـــوارون فـــي 
المشروعات البعيدة والخاصة التي 
عـــادة ال تصل إليها الجهات الرقابية 
“الفيـــزا  بموجـــب  ولكـــن  الرســـمية، 
المرنة” أصبح ذلك يتم جهارا نهارا”.
واعتبـــر مطـــر أن منافســـة هـــؤالء 
تعتبر منافســـة غيـــر متكافئة وغير 
عادلـــة ولهـــا تأثيـــر علـــى المواطن، 
مؤكـــدا أن هنـــاك مضـــار مـــن وراء 
قطـــاع  فـــي  المنظـــم  غيـــر  العمـــل 
بعـــض  عنـــه  تنتـــج  إذ  المقـــاوالت، 
تســـتطيع  ال  التـــي  البنـــاء  أخطـــاء 
يقـــع  وبالتالـــي  تحملهـــا  مؤسســـة 

المواطن ضحية لها.
المســـؤول  “مـــن  بالقـــول  وتســـاءل 
عـــن مراقبـــة المواصفـــات والجهـــة 
وتطبيـــق  التفتيـــش  عـــن  المهنيـــة 

المواصفات، هل هيئة تنظيم سوق 
العمل ســـتكون مســـؤولة عن كل ما 
ينتج من مســـؤوليات مـــن األضرار 
والمنشـــآت”،  المنـــازل  ألصحـــاب 
غيـــر  مـــن  يعملـــون  “أنهـــم  مضيفـــا 
إشـــراف وال متابعـــة هندســـية مـــن 

يتحمل ذلك”.
مراجعـــة  لضـــرورة  مطـــر  وناشـــد 
بعـــد  خصوصـــا  المرنـــة”،  “الفيـــزا 
بهـــا غرفـــة  التـــي قامـــت  الدراســـة 
تجـــارة وصناعة البحرين، التي عبر 
فيهـــا غالبيـــة أصحـــاب األعمال عن 

تضررهم منها.
وعن تجربته الشخصية عن “مقاول 
أبو سيكل” في مؤسسته، قال مطر 
“توجد لدي تســـعيرات، إذ يتصلون 
جميـــع  إلـــى  عشـــوائية  بصـــورة 
المبانـــي مباشـــرة ويعرضون عليهم 

نصـــف أســـعار مـــا تقدمه الشـــركات 
والمؤسســـات، وفي المقابل ليســـت 
لديهـــم التزامـــات وتبعـــات كما هي 

لدى المؤسسات المنظمة رسميا”.
أمـــا المهنـــدس عبدالهـــادي البصري 
الهندســـي،  ركاز  مكتـــب  مـــن 
تقديـــم  فـــي  ينشـــط  وهـــو مكتـــب 
االستشـــارات ألصحـــاب الوحـــدات 
وتوســـعتها،  الجديـــدة  الســـكنية 
فيمســـك العصـــا مـــن المنتصـــف، إذ 
أشـــار إلى أن كثير مـــن البحرينيين 
ذوي الدخـــل المحـــدود ال يجـــدون 
بـــدا فـــي االعتمـــاد على هـــذا النوع 
من العمالة، خصوصا لتقليل نفقات 

البناء وهو أمر مفهوم.
وأوضـــح أن كثيـــر مـــن البحرينيين 
األمـــور  ببعـــض  إلمـــام  لديهـــم 
البســـيطة فيمـــا يتعلـــق  الهندســـية 
البنـــاء، مـــن ناحيـــة فتـــح  بأعمـــال 
الجدران أو توســـعة الغـــرف، ولكنه 
ينصح أن يتم االعتماد على مكتب 
هندســـي ومقـــاول مرخـــص له لكي 
ال يكـــون هناك أي خلل في العملية، 
خصوصا أن عملية التوسعة تحتاج 
لتراخيـــص خاصـــه في مشـــروعات 

اإلسكان.
ونصح أنه في مشروعات اإلسكان 
يجـــب  “الرملـــي”،  مثـــل  الجديـــدة 
أن تكـــون هنـــاك خبـــرة فـــي عمليـــة 
اإلضافـــة وفتـــح الجـــدران؛ لكـــي ال 
تصبح هناك إشـــكاالت في عمليات 

البناء.
واتفـــق البصـــري مـــع مطـــر فـــي أن 
االعتماد على المقاول “أبو ســـكيل” 
كما يطلق عليه البعض، أمر مخيف 
وخطـــر، فالمقـــاول المرخص يمكن 

التعامل معه بطريقة أوضح.

المنامة - بورصة البحرين

تداول 4.2 مليون سهم 
بـ 384.9 ألف دينار

أقــفــل مــؤشــر الــبــحــريــن الــعــام أمـــس عند 
مستوى 1,277.16 بانخفاض وقدره 0.35 
المستثمرون 4.16 مليون  نقطة. وتداول 
سهم، بقيمة إجمالية قدرها 384.89 ألف 
70 صفقة.  خــال  من  تنفيذها  تم  ديــنــار، 
أسهم  على  تعاماتهم  المستثمرون  وركز 
قطاع االستثمار التي بلغت قيمة أسهمه 
المتداولة 209.15 ألف دينار، أي ما نسبته 

54.34 % من القيمة اإلجمالية للتداول.

* مستشار وخبير قانوني

مشــروع تطوير شــارع الفـاتــح بـ 27.76 مليــون دينــار

طرحت وزارة األشغال وشؤون البلديات أمس مناقصة للقيام باألعمال 
الرئيســة لمشــروع تطوير شــارع الفاتح بتمويل من الصندوق السعودي 
نــاس  لشــركة  عطــاء  أقــل  وكان  شــركات،   3 عليهــا  تنافســت  للتنميــة، 
للمقاوالت بنحو 27.76 مليون دينار، واألكبر بقرابة 42.24 مليون دينار.

ويشـــمل نطاق عمل المشروع على 
إنشـــاء نفـــق حوالـــي 600 متر على 
تقاطع فندق الخليج باتجاه شـــارع 
الفاتح شـــماال وجنوًبا، وعمل جسر 
أحـــادي االتجاه في تقاطع الشـــيخ 
دعيـــج قـــادم مـــن اتجـــاه الشـــمال 
علـــى شـــارع الفاتـــح ومتجه شـــرًقا 
إلـــى طريـــق األمير ســـعود الفيصل 
وكذلك عمل جسر للدوران العكسي 
علـــى شـــارع الفاتـــح، مـــا يتضمـــن 
توســـيع الشـــارع بطـــول 4 كيلومتر 

وإعـــادة بناء شـــارع الفاتح وغيرها 
من األعمال ذات صلة.

وطرحـــت شـــركة تطويـــر للبتـــرول 
مناقصتين، أولهما لتوريد المعدات 
والمـــواد والكـــوادر الفنيـــة لتوفيـــر 
الصيانة لخدمة اآلبـــار مع المعدات 
 4 عليهـــا  تنافســـت  بهـــا  المرتبطـــة 
شـــركات، علق أحدهـــا، وأقل عطاء 
بنحـــو 95.1 مليون دوالر )ما يعادل 
Al�( لشـــركة  دينـــار(  مليـــون   35.8

 ،)Mansoori Workover Services

وأكبرها بقرابة 319.4 مليون دوالر 
)مـــا يعـــادل 120.1 مليـــون دينـــار(، 
والمناقصة الثانيـــة لتوقيع اتفاقية 
شـــراء صمامـــات أنابيب مـــن أنواع 
متعددة من الصمامات المستخدمة 
في حقل البحرين لمدة 5 ســـنوات، 
تنافســـت عليها 13 شركة تم تعليق 
بنحـــو  عطـــاء  وأقـــل  عطـــاءات،   6
ALKU�( 536.6 ألـــف دينار لشـــركة
WAITI INDUSTRIALSOLU�

.)TION
وفتح المجلـــس أمس مظاريف 35 
عطاء تابعة لـ7 مناقصات مطروحة 
مـــن 5 جهـــات حكوميـــة، فـــي حين 
تـــم تعليـــق 10 عطـــاءات تابعـــة لــــ 
4 مناقصـــات. وبلـــغ مجمـــوع أقـــل 
 84.15 نحـــو  المقدمـــة  العطـــاءات 

مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لهيئة 
إلدارة  أولهـــا  والمـــاء،  الكهربـــاء 

إلنشـــاء  والدراســـات  التخطيـــط 
محطـــة ضـــخ جديـــدة فـــي محطة 
إنشـــاء  مـــع  الميـــاه  لضـــخ  الـــدور 
خزانيـــن أرضيين بســـعة 20 مليون 
تطويـــر  مشـــروع  ضمـــن  جالـــون 
المرتبطـــة  الميـــاه  نقـــل  شـــبكات 
بالمرحلـــة الثانيـــة من مجمـــع الدور 
إلنتـــاج الكهربـــاء والماء، تنافســـت 
لشـــركة  أقلهـــا  شـــركات،   3 عليهـــا 
Tecton Engineering & Con�(

struction LLC( نحـــو 19.3 مليون 
دينار، وأكبرهـــا بقرابة 28.5 مليون 
دينـــار. والمناقصـــة الثانيـــة للقيـــام 
بأعمـــال الصيانـــة التفصيلية وعمل 
اختبـــار لمغيـــرات جهـــد المحـــوالت 
وذلـــك بحســـب توصيـــات الشـــركة 
المصنعة، تنافســـت عليها شـــركتين 
 Hajar Trading( لشـــركة  أقلهمـــا 

بنحـــو   )& Technical Services
263.1 ألف دينار.

وفتـــح المجلـــس مناقصـــة لـــوزارة 
الصحـــة لتوفيـــر مصعـــد وتوســـعة 
بقســـم  الـــوالدة  اســـتقبال  غرفـــة 
اســـتقبال الوالدة بمجمع السلمانية 
الطبـــي، تنافســـت عليها 5 شـــركات 
تـــم تعليق اثنين منهـــا، وأقل عطاء 
بنحو 184.1 ألف دينار لشركة سرايا 
للمقاوالت، ومناقصة لشـــركة مطار 
البحريـــن لتوريـــد آليـــات مكافحـــة 
الحريق المتعددة الوظائف للشركة 
تنافست عليها 5 شركات، تم تعليق 
أحدهـــا وأقل عطـــاء بنحـــو 329.1 
 MOHAMMED( ألف دينار لشـــركة
JALAL & SONS TECHNOL�
OGY W.L.L( وأكبرهـــا بقرابـــة 1.9 

مليون دينار.

35.8 مليون دينار 
لتوريد معدات 

لشركة “تطوير” 
للبترول

19.3 مليون دينار 
إلنشاء محطة ضخ 

جديدة بـ “الدور 
للمياه”

أمل الحامد

علي الفردان

ينتشرون بين 
األحياء خصوًصا 
في مشروعات 

اإلسكان الجديدة

أصحاب أعمال 
يتهمون “الفيزا 

المرنة” بزيادة 
هذه الظاهرة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إرغام الموظفين على العمل في غير تخصصاتهم
هنـــاك بعض المســـؤولين فـــي مختلف الـــوزارات والمؤسســـات 
الحكوميـــة يحاولـــون تغطيـــة عيوبهـــم بأســـاليب كثيـــرة، منها 
إرغـــام الموظفيـــن علـــى العمـــل فـــي غيـــر تخصصاتهـــم وخلط 
األلـــوان واألشـــكال عليهـــم، بذريعـــة التقدم ومعرفـــة خبايا كل 
قســـم، وأن العلـــم دنيـــا ال نهاية لها، ولو تحدثـــت مع هؤالء عن 
أهميـــة التخصص وأنه البد للموظف أن يتميز في المهمة التي 
تسند إليه وال مجال للمغامرة، ألجابوك بأنهم يستحوذون على 

مجرى القرار ويعرفون مصلحة الموظف أكثر منك. 
ســـواء رغب هؤالء المســـؤولون أو كرهوا، فنحن صائرون إلى 
عصـــر التخصـــص الـــذي يتعيـــن معـــه أن يكـــون كل ذي موهبة 
ركيـــزة نافعة من ركائـــز العمران في المجتمـــع، فقد انتهى عهد 
الهـــواة أو كاد، وانتهـــت مصائر الحياة إلـــى أوليائها المقتدرين 
األكفـــاء، والقوة الحقيقية في عالـــم اليوم هي قوة التخصص، 
ومـــن شـــيمة العلم أنـــه يرفض الترخـــص كما يرفـــض التزييف، 
أي أن العلم قد يكون شـــعبيا، لكنه لن يكون غوغائيا، وهو في 

حقيقته يراد للخير ال للشر، للبناء ال للتقويض، للتقدم ال للتقهقر، 
للســـعادة ال لتعس الخال، للرخـــاء ال للضيق، للصحة ال للمرض. 
كما أن نظرية التجربة والخطأ في مستقبل المجتمعات نظرية 
مدمرة، ألن حياة المجتمعات ليست موضوع مغامرة، إنما هي 
أمانـــة في أيدي ذوي الخبـــرة والتخصص يضطلعـــون بتبعاتها 
على أســـس مســـتمدة عبر التاريخ وتجـــارب األمم ومقتضيات 

العصر.
كم موظفا حكوميا يقوم بعمل غير عمله فقط إلرضاء هذا  «

المسؤول أو ذاك، وكم موظفا يستخدم للتغطية على فالن أو 
عالن ويعل بجهد مضاعف ويعيش مثل الدروع الصامدة، وعندما 

يطالب بتحسين وضعه ألنه يحارب على جميع الجبهات أو كما 
يطلقون عليه “الجوكر” يأتيه الجواب... “القانون ما يسمح”، “ما 
في مسمى وظيفي”، “الدرجات والسستم”، وبقية فالحة األرض 
وزراعتها بخديعة الموظف وجعله يدخل في بيئة غير بيئته بعد 

إعطائه ألوانا وأشتاتا من المغريات ثم تركه في تلك المنطقة 
المظلمة في أعماقه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مضـــى مـــن العـــام ٢٠٢٠ نصفـــه، ومعـــه اختالطـــات مـــن المشـــاعر المتنوعة 
التـــي جعلتني أميل نحو الكتابة بشـــكل كبير، وحيث إنني في دائرة الحزن 
واأللـــم حالًيـــا، تراودنـــي الكثيـــر مـــن الخواطر، وجـــدت نفســـي أتذكر كيف 
يواجـــه الكثيـــرون منـــا صعوبة كتابـــة مواضع الهمـــزة في الكلمة، وســـعدت 
اليـــوم بمراجعتي أحـــد دورس القواعد اإلمالئية، وحضـــرت إلي العديد من 
الذكريات الجميلة من مختلف محطاتي المهنية، سالمي إلى الذين اختلفت 
معهـــم حينهـــا حول طرائق كتابتها ثم توافقت معهـــم بعد حوار مفيد، علهم 
يقـــرأون اآلن هـــذا المقـــال ويتذكرون كم من الوقت أمضينـــا كي نتفق على 
مـــكان الهمزة في كلمة واحدة، ويعيدون إرســـال تلك القصـــة الجميلة التي 

حسمت األمر.
انظروا معي إلى الهمزة في كلمة “شيء” كما جاءت في العنوان، وتذكروا ما 
يحصل معكم عندما تواجهون الهمزة أثناء الكتابة، قد يكون األمر مضحًكا 
للبعـــض لكنه جدير بالتمعن، عندمـــا تتحداه الهمزة وهي رمز صغير ويحتار 
فـــي طريقـــة كتابتها، ال لصعوبتها ولكن الختـــالف مواضعها في الكالم، هذا 
بالضبـــط مـــا يحصل لنا عندما نتوقف عن اســـتدعاء خبراتنا التي قد تغيب 

عنـــا في أبســـط المواقف والظروف، إذ غالًبا ما نتوقـــف عن التفكير بطريقة 
إيجابية وسلســـة لحل أبسط المشكالت اليومية العابرة، وعليها تقاس أكبر 
المواقـــف فـــي حياتنا، أحياًنا يكون األمر صغيـــًرا كحجم الهمزة لكننا نصاب 
بالهلع والتردد عند كتابتها بل قد يصل األمر بنا إلى االســـتعانة بصديق من 

هنا وهناك للمساعدة.
وكثيًرا ما تمرر بعض المواضيع والكتابات التي تعج بأخطائها غير المجدية 
لمواضـــع كتابـــة الهمـــزة، كمـــا نفعـــل تماًمـــا في تجـــاوز االســـتفادة من بعض 

التجارب لتفادي الوقوع في مواقف مستقبلية مماثلة.
لـــن أنســـى بأن الهمـــزة علمتني الكثيـــر، كالصبر والصمت والهـــدوء والتركيز 
التـــام فـــي مجريات األحـــداث لموازنتها مـــن مختلف جوانبها ثـــم االنطالق 

بالحل األمثل قدر المستطاع. 
لذا أعزائي فإن القاعدة الصحيحة لمواضع كتابة الهمزة في الكلمات تعكس  «

مدى تقبلنا معرفة كيفية التعامل وإتقان الحل المناسب للمشكالت التي 
تعترض حياتنا اليومية، لذلك فالحل لما يعترضك من مشكالت يكمن في 

نظرية الهمزة.

د. حورية الديري

في الهمزة شيء

ظاهـــرة خطيـــرة تفشـــت وانتشـــرت فـــي مناطـــق البحريـــن وشـــوارعها 
وفرجانهـــا، أال وهـــي ظاهـــرة التســـول التـــي أخـــذت أشـــكاال وأنواعا من 
الحيل المتعددة، منها بيع المياه وســـط الشـــوارع العامة وعند اإلشارات 
المرورية، وكل ذلك بقصد التسول حيث يقوم صاحب السيارة بإعطائه 
مبلغـــا دون أن يأخذ قارورة الماء، وآخر قد يأخذها، وطريقة أخرى هي 
نبـــش القمامة والـــدوران بعربة منها عربة األطفـــال أو عربة حديد عليها 
أكيـــاس ومخلفات بقصد اســـتعطاف الناس، أو الجلـــوس بها على زوايا 
الطرق في المناطق السكنية، وكذلك منهم عمال النظافة الذين يطيلون 
الوقـــوف والنظر والســـالم على المـــارة، والغريب في األمـــر أن منهم من 

يحمل البطاقة الزرقاء.
الحظـــوا كيـــف انتشـــرت ظاهـــرة العمالة الوافدة المتســـولة بثيـــاب رثة، 
وأخرى تعبث في أغذية المواطنين بالتقاطها من الحاويات في األسواق 
ثـــم تعبئتهـــا وبيعها، فكم مرة اشـــترينا ليـــس من الباعـــة المتجولين، بل 
هم نفســـهم من وضعوا فرشـــة في األسواق المركزية وباعوا على سبيل 

المثال كيس جزر تالف.

الســـؤال هنـــا هـــل تســـتوعب البحرين عـــدد هـــذه العمالة التـــي أصبحت 
المناطـــق تضيـــق بأهلهـــا مـــن كثـــرة تواجدهـــم فـــي الشـــوارع واألحياء 
جماعـــات، وعالنية يمارســـون البيع دون حتى محالت بل في الشـــوارع 
والمناطـــق دون أن يكـــون لهـــم رادع ال مـــن وزارة العمـــل، وال مـــن هيئة 
ســـوق العمـــل، وال البلديـــة إال ما ندر، قـــد تكون حمـــالت وتنتهي، وهذه 
الممارســـات ظاهـــرة للعيـــان لكل مســـؤول في هـــذه الهيئـــات، لكن دون 

تحريك أي ساكن.
ال ندري هل هذا السكوت عن أعداد العمالة أو عدم اتخاذ إجراء في من  «

يمارس التسول أو الغش، مراعاة للمنظمات الحقوقية... “أال تدعو حال 
العمالة للرأفة بهم، فهم موجودون في البحرين بدون عمل، كما أن 

البطاقة الزرقاء ال توفر لهم وظيفة، أو أن هناك قوانين ستسن لتوفير 
أعمال لهم، أو صرف إعانات شهرية، ألنه ليس من اإلنسانية أن يتركوا في 

الشوارع هكذا”، وكأننا في إحدى الدول اآلسيوية الفقيرة، أو أن البحرين 
ملتزمة باستقبال أية عمالة ترغب في العيش في البحرين، نحن سمعنا 

عن استقطاب الكفاءات األجنبية، لكن لم نسمع عن استقطاب جماعات كي 
تتسول وتمارس أعماال دنيئة توفر لها مبلغا ماليا ترسله شهريًا إلى دولها.

نجاة المضحكي

العمالة الوافدة المتسولة والبطاقة الزرقاء

الواقع االفتراضي
الواقع االفتراضي )الظاهري أو الكامن أو المتخّيل( مصطلح للبيئات التي يمكن 
محاكاتها مادًيا في بعض األماكن في العالم باســـتخدام تقنية الحاســـب اآللي، 
ويغطـــي بيئات التواجد الظاهري للمتصلين عن ُبعد لينتج واقعا شـــبه حقيقي، 
وبســـبب جائحة كورونا بات احتياجنا لهذه الوســـيلة ســـواء فـــي إدارة األعمال 
واالجتماعـــات أو إلقـــاء المحاضرات والتعليـــم ضرورًيا، وإن كانـــت في البداية 
صعبة إال أنه ثبت مع اســـتخدامها أنها سهلة جًدا، وتكمن أهميتها في التخفيف 

من تداعيات الكوفيد واستمرارية أداء األعمال.
علـــى ســـبيل المثـــال دخل الواقـــع االفتراضـــي عالـــم التعليم وجعلـــه أكثر متعة 
وإثارة للطلبة والمعلمين، كما جعل الكثيرين يستخدمون األجهزة الذكية لتلبية 
احتياجاتهـــم وطلباتهم المعيشـــية واالجتماعيـــة والثقافيـــة والتجارية، وبأداء 
األعمال من البيت، وباتت الهواتف المحمولة والحواســـب اآللية تلعب دوًرا في 
تلك االتصاالت، ما رفع من ساعات استخدام هذه الوسائل بنسبة تجاوزت )87 

%( لألشخاص الذين ال يريدون مغادرة بيوتهم سواء عمال أو شراء.
وقد فرض الواقع االفتراضي أنشطة جديدة في ظل التزام الكثيرين في جميع 
أنحـــاء العالـــم بالبيوت ضمـــن التدابير االحترازيـــة، حيث أصبح إحـــدى أدوات 
مكافحـــة الكوفيـــد ونافـــذة ُتمكـــن األفراد من تلبيـــة ما يرغبـــون وقضاء أوقات 
ممتعة في بيوتهم. كما زاد اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعي بين الناس 
كبديل عن لقاءاتهم، وكأداة لتلقي تقارير وأخبار الكوفيد وغيرها، ولعدم توقف 
أداء األعمال ألزمت الكثير من الدوائر الرسمية والتجارية والثقافية والسياسية 
موظفيهـــا العمل عن ُبعد والتواصل بين الموظفين والمدراء باســـتخدام برامج 

وتطبيقات “الدوائر التلفزيونية المغلقة”.
لقد ساهم الواقع االفتراضي الذي أصبح اليوم تكنولوجيا الواقع بما يملك من  «

تقنية أن ُيقدم خدمات جليلة للبشر واحتياجاتهم التجارية والمعيشية والثقافية 
والعالجية، وأداء أعمالهم وهم في بيوتهم وكأنهم داخل مكاتبهم، وقد يصبح 
مكان الواقع االفتراضي في عالمنا بسبب ما يجده هذا الواقع اآلن من دعم ال 

محدود من قطاع التكنولوجيا، وقد أشارت المكاتب االستشارية إلى أن ما ستحققه 
مجموعة من الشركات التكنولوجية من الواقع االفتراضي من أرباح سيصل ما بين 

80 ــ 128 مليار دوالر بحلول عام 2025م.

عبدعلي الغسرة

أرقام َتصنُع الَبحرين... كورونا والتعلم اإللكتروني
التعلم اإللكتروني، والتعليم والتدريب عن بعد، وغيرها من مصطلحات أصبحنا 
نســـمع بها كثيرًا في زمن كورونا، ما دفعني لاللتحاق بدورة في “مجال التعليم 
والتدريـــب عن بعـــد”، للتعرف علـــى هذا العالم االفتراضي الواســـع، باســـتخدام 
أي جهـــاز رقمي ووســـائل التواصل االجتماعي، تبع ذلك مشـــاركتي كمعقب في 
ندوة “التعليم والتدريب اإللكتروني بين الماضي والحاضر والمستقبل”، فبدأت 
بالبحـــث، عـــن موضوع النـــدوة عمومـــًا، ودور مملكة البحرين خصوصـــًا، والتي 
شرعت في الولوج في التعلم اإللكتروني، بفترة خمسة عشر عامًا، وليس فقط 
فـــي زمن كورونا، إضافـــة إلى تمتعها ببنية تعليمية تجاوزت المئة عام، وبرامج 
تدريبية منذ نحو 70 عامًا، انطلقت من شـــركة بابكو، بل وبنية في المعلوماتية 

واالتصاالت تعود إلى 1963م.
وشـــهد عام 2004م حدثين مهمين في مجال التعلم اإللكتروني، تدشـــين جاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة مشـــروع “مدارس المســـتقبل”، وتأسيس مركز 
زين للتعلم اإللكتروني في جامعة البحرين، حيث اتخذ المشروع، من استخدام 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت مرتكـــزًا، للتعليـــم األساســـي والثانوي في 
المملكة، ســـاعيًا إلى تشـــبيك جميع المـــدارس بربطها بشـــبكة اإلنترنت وإدخال 
مفهـــوم التعليـــم اإللكترونـــي. وتبنـــى المركز “خطـــة طموحة لتحديـــث التعليم 
ومواكبـــة المســـتجدات فـــي عالم التقنية لتوســـعة قاعدة االســـتفادة ألكبر عدد 

ممكن من الطالب وتطوير أداء الهيئة األكاديمية”.
وقامـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم، بتخطيـــط وتنفيـــذ 579 برنامجـــا تدريبيـــا، 
خـــالل 2019-2005م، من أجل اكتســـاب متدربين بلـــغ عددهم 14941، مهارات 

استخدام األدوات الرقمية.
وفـــي إطـــار اســـتعداداتها للعـــام الدراســـي 2021-2020م بينـــت وزارة التربيـــة 
والتعليـــم، أنهـــا “تعمل حاليـــًا على توفير متطلبـــات إنجاح هذه العـــودة، ووضع 
الخطـــط والبدائـــل في ضوء التطورات الالحقة، بالتنســـيق مـــع الفريق الوطني 
لمكافحـــة كورونـــا، وجميع الجهـــات ذات العالقة، لضمان االســـتمرار في تقديم 
الخدمات التعليمية بالصورة المطلوبة، واالســـتفادة من منظومة وآليات التعلم 
عـــن بعـــد”، كمـــا فتحـــت جامعة الخليـــج العربـــي القبول فـــي برنامجـــي الدبلوم 
والماجســـتير فـــي التعلم عن بعد، تخصـــص “التعليم والتدريب عـــن بعد”، للعام 

األكاديمي القادم.
مما سبق، أظهرت أن األرقام صنعت البحرين، في مجاالت عدة، منها النظرة  «

البعيدة، في تبني التعلم الرقمي اإللكتروني، في وقت أصبح فيه التعلم عن بعد 
ضرورة.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com



التاريخ : 02/07/2020
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2020-97633  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلن أدناه : منى ناصر حســن مبارك الصائــغ خطاب بطلب تحويل 
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فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
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 تبدأ األســــعار 

53,148 
BDRA

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

تبـــــدأ المسـاحات

 للبناء والتطوير 

المباع
Already sold

المحجوز
Booking 08تحديث

 بما يرغب الزبون

مع االستعداد

رقم القيد

مؤسسة احمد عبد هللا حسن مبارك

االسم التجاري

1- 61865

رقم القيد

معجنات عمو سعيد

عمو سعيد لتوصيل الوجبات

االسم التجاري

57593-1

57593-3

القيد : 29644 - التاريخ : 21/6/2020
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   29644   لسنة 2020

بشأن تحويل فرع من شركة ذات مسئولية محدودة
لتصبح فرع من مؤسسة فردية قائمة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم اليها 
الشــركاء في شــركة الظاعن للمقاوالت والتجارة ذ.م. م المســجلة بموجب القيد 
رقــم 29644 ، طالبيــن تحويــل الفــرع الســادس من الشــركة و الذي يحمل اســم 
خدمات البحرين للديترات ومكيفات الســيارات المســجل تحت رقم 29644-6 
ليصبــح فــرع من المؤسســة فردية القائمة المســجلة تحت قيد رقــم 25382 و ا 

لمملوكة من السيد خالد راشد عبدهللا الظاعن .

القيد: 96731 - 5/7/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   95900   لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة و الســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد ة / غــاده فتــاح غاطــي الركابــي المالكــة ل  اي هــوم مــودرن للتصميم الدا 
خلي (مؤسســة فردية) والمســجلة- بموجب القيد رقم 96731-2  تطلب تحويل 
للنجــارة  الداخلــي  : اي هــوم مــودرن  للتصميــم  المذكــورة بفرعيهــا  المؤسســة 
المســجل تحــت قيــد  96731-2   و ورشــة أي هــوم مــودرن للنجــارة المســجل 
تحــت قيــد  96731-4 إلى شــركة الشــخص الواحد، برأســمال وقــدر ه 1000 ألف 

دينارلتصبح مملوكة  من السيد خالد مثنى شاكر الربيعي .

تاريخ  :   17 / 6 / 2020  
   CR  2020 -  89914  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقدمــت إلينــا المعلــن  ادنــاه ورثــة المرحــوم محمــد نــور عبــد الرحمــن اســماعيل    
بطلب تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد اسماعيل محمد نور عبد الرحمن 
اسماعيل فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

   CR  2020 -  98177  إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري –

تقدمــت إلينــا  ورثــة المرحــوم الســيد حســن عبد هللا عبــد االمام  بطلــب تحويل 
المحــالت  التجاريــة التالــي إلى الســيدة فائزة محمد احمد ناصر الشــويخ  فعلى 
كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تاريخ  :   2 / 7 / 2020  
   CR  2020 -  97586  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقدمــت إلينــا المعلــن  ادنــاه ورثــة المرحوم احمد عبد هللا حســن مبــارك   بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالي إلى  هاشــميه الســيد جمعه ابراهيــم علي فعلى 
كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

القيد : 49957 -التاريخ  :  5/7/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   50206   لسنة 2020

بشأن تحويل شركة تضامن الى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســادة  اصحاب شــركة ايلي وجان لمستلزمات التجميل شركة تضامن المسجلة 
بموجب القيد رقم 49957 طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة الى 
شــركة الشــخص الواحد برســمال وقدره 10000 دينار لتصبح مملوكة من شــركة 

ايلي وجان ذ.م.م  وتغيير االسم التجاري من :
ايلي وجان لمستلزمات التجميل شركة تضامن

ELIE AND JEAN HAIR PRODUTS ACCESSORIES PARTNERSHIP CO
الى شركة ايلي وجان لمستلزمات الشعر ش.ش.و

ELIE AND JEAN HAIR ACCESSORIES COMPANY S.P.C
فعلــى كل م ن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التاريخ:2020/07/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-87014(( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

  اسم التاجر: فاضل علي سلمان العلواني
اإلسم التجاري الحالي: شهناز للخياطه الرجالية

االسم التجاري الجديد: جمس 5 لالكترونيات

قيد: 30576-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2020-95903 إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة ، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:  فاطمة عبدالصادق حبيب حسن عبدهللا العافية
االسم التجاري الحالي:  العميد للتجارة

االســـــم التجـــاري : لوريس رائحتك للعطور

رقم القيد: 1-123378

التاريخ:2020/07/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-97330(( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

  اسم التاجر: فاطمة منصور علي الباش
اإلسم التجاري الحالي: اندرجراوند لتصميم االعالنات التجارية

االسم التجاري الجديد: بالك اي للتصميم

قيد: 57704-1

رقم القيد

مقاوالت الحسنين للبناء

ورشة الحسنين للنجارة

االسم التجاري

2 – 5039 

4 – 5039

رقم القيد

 ورشة محمد نور للحام

االسم التجاري

1 – 9760 
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عباس إبراهيم

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة 
عدنـــان فخـــرو، أن النيابـــة العامـــة علـــى اثر 
رصـــد مقطع الفيديـــو المتداول في وســـائل 
التواصـــل االجتماعي، الـــذي يظهر فيه قيام 
الجنســـية  مـــن  األشـــخاص  مـــن  مجموعـــة 
اآلســـيوية باالعتـــداء علـــى حارســـي األمـــن 
أثناء مباشرتهما ألعمال وظيفتهما المكلفين 
بهـــا مـــن قبـــل بلديـــة العاصمـــة؛ لإلبـــاغ عن 
الباعة الجائليـــن، وبعد تكثيف التحريات تم 

التوصل إلى 5 متهمين. 

فـــي  التحقيـــق  العامـــة  النيابـــة  وباشـــرت 
الواقعـــة، إذ اســـتجوبت المتهمين المقبوض 
عليهم وواجهتهم بالمقطع الفيديو المســـجل 
للواقعة وما أســـفرت عنه التحريات، وأمرت 
بحبســـهم احتياطًيـــا بعـــد أن وجهـــت اليهـــم 
تهمـــة االعتـــداء علـــى ســـامة جســـم الغيـــر، 
وجاٍر اســـتكمال التحقيقـــات وصواًل لتحديد 
األشخاص اآلخرين المشاركين في الجريمة 
فيهـــا  المســـاهمين  جميـــع  إلحالـــة  تمهيـــًدا 

للمحاكمة.

اســـتكمال التحقيقـــات للقبـــض علـــى باقـــي المشـــاركين
حبس 5 آسيويين من المعتدين على حارَسي األمن

المنامة - وزارة الداخلية

صرح قائد خفر الســـواحل أن دوريات اإلســـناد البري 
التابعة لقيادة خفر السواحل، تمكنت من القبض على 
ثاثة أشـــخاص إثـــر قيامهم بصيد وحيـــازة الروبيان 
المحظـــور صيده في هـــذه الفترة من العـــام، بموجب 

القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
وأوضح بأن أحد المذكورين، حاول الفرار من الموقع 
ولـــم يمتثـــل للتعليمات، األمر الذي اســـتدعى التعامل 
مـــع الموقـــف بموجـــب الضوابـــط القانونيـــة المقررة، 
منوهـــًا انه تم مصـــادرة الكميـــات المضبوطة واتخاذ 
اإلجـــراءات القانونية الازمة في هذا الشـــأن، تمهيدًا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على 3 إثر صيدهم 
وحيازة الروبيان بفترة الحظر

ســجنت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى وافديــن لمــدة 10 
سنوات وتغريم كل منهما 5000 دينار؛ وذلك لثبوت بيعهما مادة 
الهيرويــن المخــدرة وتعاطي المورفيــن والميتامفيتامين، ضمن 
شــبكة تــروج المخــدرات، حيــث تــم القبــض عليهمــا باالســتعانة 
بأحــد المصــادر الســرية، كمــا أمــرت بإبعادهما نهائيا عــن مملكة 

البحرين بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات.

وكانت أحالتهمـــا النيابة العامة 
للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار أنهمـــا 
بتاريـــخ 1 مـــارس 2020، باعـــا 
بقصـــد اإلتجار مـــادة الهيروين 
األحـــوال  غيـــر  فـــي  المخـــدرة 
كمـــا  قانونـــا،  بهـــا  المرخـــص 
أســـندت للمتهـــم األول أنه حاز 
وأحـــرز بقصـــد التعاطـــي مادة 
والمؤثـــر  المخـــدرة  المورفيـــن 

العقلي الميتامفيتامين.
وذكـــرت المحكمـــة أن الواقعـــة 
تتمثـــل فـــي معلومـــات تلقاهـــا 
نائـــب عريـــف بـــإدارة مكافحة 
تحرياتـــه  أكدتهـــا  المخـــدرات، 
عبر المصـــادر الســـرية، مفادها 
وجود شبكة من عدة أشخاص 
خصوصـــا  للمخـــدرات،  تـــرّوج 
بينهـــم  مـــن  وأن  الهيرويـــن، 

المتهم األول.
وكلـــف أحـــد مصـــادره الســـرية 
باالتصـــال بالمذكـــور هاتفيـــات 
واالتفاق معه على شـــراء كمية 
منهـــا بقيمة 50 دينارا، وبالفعل 
تسلم المصدر في مكان وزمان 
الكميـــن من المتهـــم األول عدد 

5 لفافـــات مـــن ورق القصديـــر 
بداخلها مســـحوق ثبت معمليا 
فتـــم  الهيرويـــن،  مخـــدر  أنـــه 
والـــذي  األول  علـــى  القبـــض 
لفافتيـــن  علـــى  بحوزتـــه  عثـــر 

إضافيتين.
واعتـــرف أنـــه يبيع مـــع المتهم 
الثانـــي تلـــك المخـــدرات وأنهـــا 
بحوزتهمـــا في مســـكن الثاني، 
والذي عند تفتيشه ثر بحوزته 
على حقيبة بداخلها مبلغ نقدي 
مؤلـــف  دينـــار   2000 يعـــادل 
مـــن عمـــات ورقيـــة مختلفـــة، 
ويعتقـــد أنها حصيلـــة بيع مواد 

مخدرة.
واعترف األول أيضا أنه يتسلم 
تلـــك األمـــوال لتحويلها لصالح 
بادهمـــا،  فـــي  مقيـــم  شـــخص 
فيرســـل له األخيـــر صور موقع 
وضـــع له فـــي كمية أخـــرى من 
المخـــدرات، وأنـــه يســـلم تلـــك 
المخدرات للثاني، والذي يعمل 
علـــى تقســـيمها ووضعهـــا فـــي 
لفافـــات قصديـــر؛ لبيعهـــا علـــى 

المدمنين.

10 سنوات لوافدين يبيعان الهيروين

“البرلمان العربي” 
ينشر مقال عبدالنبي 
الشعلة “أنقذوا هذه 

االستراتيجية!”

قـــام الموقـــع اإللكترونـــي للبرلمـــان 
العربي التابع لجامعة الدول العربية 
بنشـــر مقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
الشـــعلة  البـــاد، عبدالنبـــي  جريـــدة 
“أنقـــذوا هذه االســـتراتيجية!” الذي 

نشر يوم األحد 5 يوليو 2020.
وتحـــدث الشـــعلة فـــي المقـــال عـــن 
الهدف منها واإلجـــراءات والتدابير 
اليقاف تدخات النظام التركي في 

الشؤون العربية.

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

38344464

ما الذي يحدث في المنامة؟
Û  أعــادت المشــاجرة التــي حدثت أخيــًرا بين زمرة كبيرة مــن العمالة

الخاصــة  الشــركات  بإحــدى  بحرينييــن  أمــن  ورجلــي  اآلســيوية 
بالمنامــة، إلــى األذهان مجدًدا ســيناريوهات أعمال العنف المتكررة 
للبعــض منهــم، والتــي ال يحشــم خالهــا أهــل البلــد وال قوانينهــا، أو 

أعرافها.
Û  هــذه المشــاهد المشــينة، قــادت الــرأي العــام إلــى ســؤالين مهميــن

ومتناقضين كالتالي:
Û  األول يــرى بــأن هنالــك جماعات خفية تتعمد إثارة اآلســيويين من

جنســية معينة، واســتفزازهم، وجرهم إلى العراكات والمشــاجرات 
لإلســاءة إلــى ســمعة البحريــن الدوليــة، ودفعهــا إلــى الماســنات 

اإلعامية والدبلوماسية والسياسية.
Û  وبأن ما يجري ببســاطة هو “أمر مطبوخ” بعناية فاســدة، خصوًصا

مــع التوثيــق اإلعامــي الكامــل لهــا، وكأن هنالــك مــن يقــف خلــف 
الكواليس ويتطلع لما يحدث بهدوء، ويصور.

Û  الــرأي اآلخــر يقــول إن هنالــك تراخيــا رســميا واضحا فــي مواجهة
أعمــال العنــف المتكــررة لبعــض العمالــة اآلســيوية، والتي وبســببها 
يجرجر المواطن قســًرا إلى المستشــفيات ومراكز الشرطة والنيابة 
وغيرها، وإن هنالك اتفاقا شبه جامع، بضرورة وقفهم عند حدهم، 

وإيضاح حقيقة ما يحدث لسفاراتهم.
Û  ومــا بيــن الــرأي األول والثانــي، تتحمــل األجهــزة المختصــة بــأداء

واجبهــا وبالكامــل، علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي، حتى ال 
تتحــول هــذه المشــاجرات - مع الوقــت - إلى ظاهرة يســاء بها إلى 

البلد، ويستنقص بها قدر المواطن ومكانته، وهو ما ال نقبله أبًدا.
Û  لــم نــر قــط مواطنــا خليجيــا يضــرب فــي بلــده ويهــان إال بظــروف

الحاســمة  الوقفــة  يتطلــب  أمــر  وهــو  نــادرة،  اســتثنائية  وحــاالت 
والمنجــزة والتــي يعلــم خالها الزائر أي كان، بضــرورة احترام البلد 
التــي فتحــت لهــا أبوابها بخاف غيرها، وإال يــزج أنفه بما ال يعنيه، 

وأن يحترم القوانين وال يتجاوزها. أسرعوا.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

15 عاًما واإلبعاد لشاَبين يهّربان “الحشيش” المغلف بـ “البهارات”
ــر بــطــريــقــة يــصــعــب اكــتــشــافــهــا ــس ــج ــارك ال ــمـ ــي جـ ــف ــوظ ظــّلــا م

رفضـــت محكمة االســـتئناف العليا 
الجنائيـــة األولـــى اســـتئناف بائعي 
مـــواد مخـــدرة تمكنـــا مـــن تهريـــب 
كمية من مادة الحشـــيش المخدرة 
بلغـــت 2 كيلوجـــرام، والتي غلفوها 
ووضعوهـــا مـــع كميـــة كبيـــرة مـــن 
النفـــاذة  الرائحـــة  ذات  البهـــارات 
لتظليل ضبـــاط الجمـــارك العاملين 
وأيـــدت  فهـــد؛  الملـــك  جســـر  فـــي 
معاقبتهما بالســـجن لمدة 15 ســـنة 
 5000 مبلـــغ  منهمـــا  كل  وتغريـــم 
دينـــار، واألمر بإبعادهمـــا نهائيا عن 
البـــاد بعد تنفيـــذ العقوبة المقضي 
بها، في حين حبســـت محكمة أول 
درجة متهما آخر-لم يستأنف- لمدة 
6 أشـــهر وأمرت بتغريمه مبلغ 100 
دينار وبإبعـــاده عن المملكة لمدة 3 

سنوات بعد تنفيذ العقوبة.
إدارة  أن  إلـــى  التفاصيـــل  وتشـــير 
مكافحة المخدرات كانت قد تلقت 
معلومات تؤكد قيام شخصين من 
جنســـية خليجيـــة بتهريـــب المواد 
المخدرة عبر جســـر الملك فهد عن 
طريـــق إخفائها بطرق فنية يصعب 
اكتشـــافها وبكميـــات كبيـــرة، فتـــم 
تجنيد أحد المصادر السرية، والذي 
تواصـــل مع أحـــد المدانيـــن واتفق 
معـــه علـــى أن يشـــتري منـــه كميـــة 
2 كيلوجـــرام مـــن مـــادة  مقدارهـــا 

الحشـــيش المخدرة على أن تكون 
يكـــون  وأن  دينـــار،   8000 بقيمـــة 

مكان اللقاء بشارع المعارض.
المتفـــق  والمـــكان  الزمـــان  وفـــي 
عليهمـــا وبعد أن تم تشـــكيل فريق 
ضبط ليرصد لقاء المصدر الســـري 
بالمتهمين، حضر المستأنفان األول 
وكان  بالمصـــدر،  والتقيـــا  والثانـــي 
بحوزة الثاني حقيبة قام بتسليمها 
للمستأنف األول، والذي قام بدوره 
بتســـليمها للمصـــدر الســـري بعدمـــا 
تســـلم منـــه المبلـــغ النقـــدي المتفق 
عليه، فتمكن أفراد شـــرطة اإلدارة 
من القبض على المدانين متلبسين 

بالواقعة.
وبموجـــب اإلذن الصادر من النيابة 
العامـــة فقـــد تمـــت مداهمة الشـــقة 
التـــي يقيم فيهـــا كا المســـتأنفين، 
الثالـــث،  المـــدان  فيهـــا  أن  وتبيـــن 

والـــذي لوحـــظ أنه فـــي حالـــة غير 
المـــواد  لتعاطيـــه  نظـــًرا  طبيعيـــة 
المخـــدرة فتـــم القبـــض عليـــه هـــو 
اآلخـــر، كمـــا عثـــرت الشـــرطة أيًضا 
على مبلـــغ 1105 رياالت ســـعودية 
يعتقـــد أنـــه حصيلـــة االتجـــار فـــي 

المواد المخدرة.
المســـتأنف  مـــع  التحقيـــق  وأثنـــاء 
علـــى  تعـــرف  بأنـــه  أقـــّر  األول 
حوالـــي  منـــذ  الثانـــي  المســـتأنف 
الســـنة، وكان على علم بـــأن الثاني 
يتاجـــر فـــي المواد المخـــدرة، مبينا 
أنه تلقى اتصاال من المصدر السري، 
والذي طلب منه شراء 2 كيلوجرام 
من الحشـــيش، فمـــا كان منه إال أن 
أبلغ المســـتأنف الثانـــي وطلب منه 
الكمية فوافـــق األخير على إمداده 
بهـــا وأبلغه أن ســـعر الكيلـــو الواحد 

يعادل 3300 دينار بحريني.

وقـــرر أيضـــا أن المســـتأنف الثانـــي 
أخبـــره أنـــه يقـــوم بتهريـــب كميات 
كبيـــرة مـــن المـــواد المخـــدرة عـــن 
طريق الجسر؛ بعد تغليفها بطريقة 
البهـــارات  داخـــل  ووضعهـــا  فنيـــة 
حتـــى ال يتم كشـــف أمـــره من قبل 
ضبـــاط الجمـــارك، مؤكدا علـــى أنه 
كان سيحصل على عمولة مقدارها 

400 دينار من بيع الكيلوين.
وحـــاول المســـتأنف الثانـــي إنـــكار 
تلـــك االتهامات مدعيا أنه يتعاطى 
بالفعـــل، لكـــن ال عاقـــة لـــه بعمليـــة 

التهريب والبيع.
العامـــة  النيابـــة  أحالتهـــم  وكانـــت 
للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار أنهـــم فـــي 
غضون العام 2019، ارتكبوا اآلتي:

أوال: المستأنفان األول والثاني:
مـــادة  االتجـــار  بقصـــد  جلبـــا   1-
غيـــر  فـــي  المخـــدرة  الحشـــيش 

األحوال المصرح بها قانونا.
-2 حـــاز وباعا بقصـــد االتجار مادة 
غيـــر  فـــي  المخـــدرة  الحشـــيش 

األحوال المصرح بها قانونا.
-3 حـــازا وأحـــرزا بقصـــد التعاطـــي 
مـــادة الحشـــيش المخـــدرة ومؤثـــر 

عقلي.
ثانيـــا: المتهـــم الثالث: حـــاز وأحرز 
بقصـــد التعاطـــي مؤثـــر عقلـــي في 

غير األحوال المصرح بها قانونا.

عباس إبراهيم
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سر العالقة الحميمة بين تركيا وقطر.. من األموال إلى المخابرات
مــن ســوريا إلــى ليبيــا، ُتثير الشــراكة التركيــة – القطرية التــي تتمحور 
حــول الدفــاع عن “اإلســام السياســي” القلق. ففي تحقيق موســع نشــر 
قبــل أيــام فــي صحيفــة الفيغــارو الفرنســية، ذّكــر الصحافــي الفرنســي 
جــورج مالبرونــو بالهديــة القطرية القيمــة التي تلقاهــا الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، قبل سنوات، التي كانت عبارة عن طائرة “بوينغ 
747” ُقدمت له بسخاء من قبل حليفه أمير قطر، كرمز لتعزيز الشراكة 

القطرية التركية، التي غيرت الموازين في سوريا وليبيا.

فإن  ســويــســري،  مــصــدر  وبحسب 
للخطوط  التابعة  التجارية  الطائرة 
الجوية القطرية، التي وصلت في 11 
ديسمبر 2017 إلى مطار بازل – مولوز 
قيمتها  زادت  الــســويــســري،  الفرنسي 
أكثر من الضعف حيث بلغت مليار 

دوالر.
كما كشف التقرير أنه بعد بضعة أشهر 
مــن هــبــوط الــطــائــرة فــي بـــازل، وصل 
فريق إلــى زيــوريــخ مــن أجــل استالم 
للصواريخ  مــضــادة  حــراريــة  مشاعل 
اإلسرائيلية؛   )Elbit( إلبيت  شركة  من 
طائرة  جناحي  تحت  تثبيتها  بهدف 
ما  وبحسب  أنــه  إال  التركي،  الرئيس 
أكد جندي فرنسي “عندما يتعلق األمر 
سرعان  ألنفسهم  العالم  قــادة  بحماية 

ما ينسون مبادئهم الرئيسة”.
على  الــضــوء  التقرير  ألقى  ذلــك،  إلــى 
تجمع  الــتــي  الحميمة  الــعــالقــات  تلك 
البلدين، التي تشمل أيضا تنسيًقا أمنًيا 

ومخابراتًيا.
بين  التحالف  تعزز   ،2017 العام  فمنذ 
ــقــرة، ومــثــل هــذا المحور  الــدوحــة وأن
يقوم  الذي  الجديد،  القطري   - التركي 
السياسي”  “اإلســـالم  عن  الــدفــاع  على 
شرًخا  وغيرها،  ــوان  اإلخـ وتنظيمات 

في العالم العربي اإلسالمي.

الدوحة ومساعدة الليرة 

التركية

الــفــاشــل ضــد الرئيس  عـــزز االنــقــالب 
تلك   ،2016 الــعــام  صيف  فــي  التركي 
“هبت  أن  بعد  الطرفين،  بين  العالقة 
اإلمارة الغازية الغنية” لمساعدة الليرة 
دوالر  مليارات   3 إيــداع  عبر  التركية 

إلى البنك المركزي.
جسًرا  أنقرة  أنشأت  بعام،  ذلــك  وبعد 

جوًيا مع الدوحة، لتجاوز جيرانها.
ــارات فــي  ــيـ ــلـ ــمـ ــثـــمـــرت قـــطـــر الـ ــتـ واسـ
التركية  والمصارف  السياحة  قطاعي 

والصناعات التحويلية.

تنسيق مخابراتي

لــفــت الــتــقــريــر الــفــرنــســي إلـــى أن هــذه 
الشراكة بين البلدين تمتد إلى مجاالت 
حــســاســة كـــالـــدفـــاع واالســـتـــخـــبـــارات 

والسيطرة على العالم اإلسالمي.
ــرات  ــمــخــاب ال إلــــى أن ضـــبـــاط  ولـــفـــت 
التركية الخارجية )MIT( أخذوا مكانهم 
القطرية،  الــمــخــابــرات  أجــهــزة  داخـــل 
ــارات  ــن ضـــابـــط اســتــخــب ــقــل عـ فــقــد ن
تأكيده  بالخليج،  درايــة  على  فرنسي 
التركية  المخابرات  مــن  ضباط  قيام 
ــل  داخــ بــالــعــمــل   )MIT( ــيـــة  ــارجـ الـــخـ
الداخلية  القطرية  المخابرات  أجهزة 
والخارجية، والعكس صحيح أيضا، ما 
المعلومات  تبادل  على  الضوء  ُيسلط 

االستخباراتية بين البلدين. 
الــدول  بعض  أن  إلــى  التقرير  وأشـــار 
التقارب،  األوروبية استفادت من هذا 
ــى أن فــرنــســا اســتــفــادت من  الفــتــا إلـ
ــتــركــيــة في  مــســاعــدة الـــمـــخـــابـــرات ال
إطالق سراح الرهائن في سوريا العام 
2014، كما استفادت إيطاليا أخيًرا من 
الدعم التركي واالستخبارات القطرية 
رومــانــو،  سيلفانا  ســـراح  إطـــالق  فــي 
التي احتجزت في الصومال من قبل 

ميليشيا الشباب المرتبطة بالقاعدة.
عسكرية  قاعدة  لديها  أنقرة  أن  فبما 
ــامـــت الــمــخــابــرات  ــال قـ ــومـ ــصـ فـــي الـ
في  الخاطفين،  مع  بالتواصل  التركية 

حين قامت الدوحة بدفع الفدية، وفًقا 
للصحافة اإليطالية.

متطرفو إدلب

التنصت  أجــهــزة  تتعاون  ســوريــا،  فــي 
الكبيرة  والقطرية  التركية  الحكومية 
الــمــتــطــرفــة،  ــائـــل  الـــفـــصـ إدارة  فــــي 
ــــحــــاصــــرة فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــب  ــُم ــ ال
الــتــي تــريــد كــل مــن دمــشــق وموسكو 

استعادتها.
إلى  تحتاج  أنقرة  أن  التقرير  وأوضح 
المتطرفين  مــع  القطريين  اتــصــاالت 
القضاء  في  المتمثل  هدفها  لتحقيق 
المقاتلين  مــن   - تــطــرًفــا  األكــثــر  عــلــى 
األجانب المرتبطين بالقاعدة - وإعطاء 
االنطباع للدول الغربية المعنية بالملف 
السوري أن بقية الفصائل األقل تطرًفا 

ستطيعها.

تمويل شركة صهر أردوغان

ــيـــاســـي  ــا الـــسـ ــهــ ــمــ إضـــــافـــــة إلـــــــى دعــ
بشكل  الــدوحــة  تستثمر  والتشغيلي، 
ــي الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة  مـــتـــزايـــد فـ
 ،”Raid“ مــجــلــة  فــبــحــســب  ــتــركــيــة.  ال
تعتبر وزارة الدفاع القطرية من أوائل 
عمالء طائرات المراقبة من دون طيار 
القابلة   )Bayraktar TB-2( طــراز  من 
لــلــتــســلــيــح، وهــــي مـــن ُيـــمـــول تــطــويــر 
يرأسها  التي  للشركة  القادم  النموذج 

سلجوق بيرقدار، صهر أردوغان.
ــفــعــت نــســبــة الــتــمــويــل  ــــى ذلــــك، ارت إل
القطري لعدد من المشاريع العسكرية، 

المسؤولة   ،”BMC“ شــركــة  كــمــشــروع 
Al- “عن إنتاج أول دبابة قتال تركية 
tay”، التي يملكها إيثيم سانجاك، رجل 

أعمال قريب من أردوغان.
من   % 25.1 التمويل  نسبة  وأضحت 
 %  49.9 مقابل  ــورك،  أوزتـ عائلة  قبل 

للقوات المسلحة القطرية.
ــر الــتــقــريــر أن الــقــاعــدة  ــــك، ذكـ إلـــى ذل
فــي قطر  إنــشــاؤهــا  تــم  الــتــي  التركية 
يقارب  ما  تستضيف  المقاطعة  عقب 
قــــوات خــاصــة  مــنــهــم  جـــنـــدي،   5000
العميق  قطر  ميناء  ويسمح  وُمــشــاة. 

لتركيا بالرسو في مياه الخليج.
ــدعــم الــتــركــي فــيــزيــد مــن عمق  أمـــا ال
للبلدين  قطر االستراتيجي، ما يسمح 

بالتدخل في شرق إفريقيا خصوصا.

أنقرة وليبيا

تقدمه  الذي  الدعم  ُيحارب  ليبيا،  في 
الوفاق  لحكومة  وإسطنبول  الدوحة 
ــدول الــتــي  ــ بــقــيــادة فــايــز الـــســـراج، الـ
ــارض الـــفـــصـــائـــل والــمــيــلــيــشــيــات  ــعــ ــ ت

المرتبطة بجماعة اإلخوان المسلمين.
ــار الــبــاحــث جليل  وفـــي الــســيــاق، أشــ
الحرشاوي إلى أن قطر ليست الممول 
الوحيد ألنقرة في ليبيا، لكنها تغطيها 
خصوصا دبلوماسًيا، وأكد أن الشحنات 
القطرية غادرت بالفعل قاعدة العديد 
الجوية القريبة من الدوحة، قبل فترة 
لقاعدة  الــوفــاق  استعادة  مــن  وجــيــزة 
من  عشر  الثامن  في  الجوية  الوطّية 

شهر مايو.

دبي - العربية.نت

تستثمر الدوحة بشكل متزايد في الصناعات الدفاعية التركية

طهران ـ وكاالت

نطنز  الخميس في مجمع  وقع  الذي  الحادث  يلف  الغموض  يزال  ال 
الـــنـــووي، وســـط تــقــاريــر مــتــضــاربــة عــن عــمــل تخريبي مــن الــداخــل 
السلطات  تستمر  حين  فــي  قنبلة،  وضــع  أو  بمسيرات  واســتــهــداف 
بوقوع  األحد  أمس  إقرارها  بعد  الحادث،  تفاصيل  لمعرفة  اإليرانية 

أضرار جسيمة.
أمس  رئيسي،  إبــراهــيــم  إيـــران  فــي  القضائية  السلطة  رئيس  وأكــد 
اإلثنين متابعة التحقيق في حادثتي مجمع نطنز النووي الذي تعرض 
على  مــشــددا  أطــهــر،  سينا  ومستوصف  الماضي،  الخميس  لتفجير 
ضرورة محاسبة المقصرين، وفق ما نقلت وكالة “أنباء فارس”، أمس.

المسلحة  الــقــوات  فــي  القضائية  المنظمة  وجــه  “إنــه  رئيسي  وقــال 
ومنظمة التفتيش والنيابة أن يحاسبوا وفقًا للقانون المديرين الذين 

لم يقوموا بمسؤولياتهم”.
أتى ذلك، بعد أن أقرت منظمة الطاقة الذرية اإليرانية أمس بوقوع 
العضو  اعتقال  السلطات  وأعلنت  “نطنز”.  موقع  في  كبيرة  خسائر 

السابق في فريق إيران للمفاوضات النووية محمد سعيدي.

غموض حادث نطنز مستمر.. وقضاء إيران يحقق

واشنطن ـ وكاالت

وسط استمرار التوتر بين البلدين، 
ــد  ــال ــاد الــرئــيــس األمــيــركــي دون عـ
اتهام  إلــى  االثنين،  أمــس  ترامب، 
فادحة  بــأضــرار  بالتسبب  الصين 

للعالم جراء فيروس كورونا.
وقـــال فــي تــغــريــدة عــلــى حسابه 
تسببت  الــصــيــن  “تـــويـــتـــر”:  عــلــى 
وللعالم  فــادحــة ألمــيــركــا  بــأضــرار 

أجمع.
إلى ذلك، كشف رئيس الموظفين 
ميدوز،  مــارك  األبيض  البيت  في 
أن الرئيس األميركي يدرس أوامر 
الصين،  تستهدف  عــدة  تنفيذية 
أو  الــصــنــاعــات  بعض  تشمل  وقــد 
الهجرة والتأشيرات،  القيود على 

مــن  ــد  ــزيــ مــ إعــــطــــاء  دون 
التفاصيل.

ــالل  ــر أنـــــــه خــ ــ ــذكـ ــ يـ
ــر الــمــاضــيــة،  ــ ــه األشــ

ــاتـــه لــبــكــيــن  ــرامــــب اتـــهـــامـ ــ ــرر ت ــ كـ
العالمية،  ــة  األزمـ بتلك  بالتسبب 
التعامل  الشفافية في  جراء عدم 
ــذي  ــع الـــفـــيـــروس الــمــســتــجــد الـ مـ
ظهر ألول مرة في ووهــان وسط 

الصين في ديسمبر الماضي.
مــرارا مع مسؤولين عدة  ووصف 
فـــي إدارتــــــه، عــلــى رأســـهـــم وزيـــر 
كورونا  بومبيو،  مايك  الخارجية 
فــيــروس  أو  الصيني  بــالــفــيــروس 

ووهان، ما أثار حفيظة بكين.
ترامب  أكد  الماضي،  أبريل  وفي 
فيما  مختلفة  خيارات  يبحث  أنه 
الـــتـــي يمكن  بــالــعــواقــب  يــتــعــلــق 
الــصــيــن بسبب  عــلــى  تــتــرتــب  أن 
ــار فــي حينه  الــفــيــروس. وأشــ
تعامل  أن  يعتقد  أنـــه  إلـــى 
الوباء  تفشي  مع  الصين 

لم يكن شفافا.

ترامب يلوح بعقوبات جديدة ضد الصين

عواصم ـ وكاالت

ليبيا على  تــدخــالتــهــا فــي  تــركــيــا  تــواصــل 
اتفاًقا دولًيا في برلين  الرغم من توقيعها 
الليبية  الشؤون  التدخل في  بعدم  يقضي 
مطلع العام الجاري. وعقب تأكيد الجيش 
خسائر  تكبدت  التركية  القوات  أن  الليبي 
استهدفت  الــتــي  الــضــربــة  ــراء  جــ كــبــيــرة، 
أنــقــرة بتدمير  ــوطــيــة، وإقـــــرار  ال قــاعــدة 
منظومة دفاع جوية تابعه لها، أكد المكتب 
االثنين،  أمس  التركية،  للرئاسة  اإلعالمي 
للقوات  عسكري  هدف  الجفرة  قاعدة  أن 
أهميتها  أســبــاب  مــن  “إن  وقـــال  التركية. 
الــعــســكــريــة أنــهــا مــع مــديــنــة ســـرت تعتبر 
النفطية  ــمــوارد  ال على  للسيطرة  مفتاحا 
هذا  اســتــراتــيــجــي”.  مــوقــع  وهــي  الليبية، 
وكان الجيش الليبي قد سيطر على منطقة 
يونيو  فــي  بالكامل  ليبيا  وســط  الــجــفــرة 
باسم  الرسمي  المتحدث  وقــال  الماضي. 
الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، في 

وقت سابق “إن قيادة الجيش ليس لديها 
الجفرة،  على  بالسيطرة  سياسية  أطماع 
ــقــضــاء عــلــى الــجــمــاعــات  وإنـــمـــا هــدفــهــا ال
ضد  المعركة  أن  إلــى  مشيرا  اإلرهــابــيــة”، 
اإلرهاب هي معركة دولية وليست محلية 
فقط. واجتمع القائد العام للجيش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر، أمس االثنين، 
برؤساء األركان ومديري اإلدارات بالقيادة 
العسكرية،  العمليات  غرف  وأمــراء  العامة 

وذلــــك بــعــد يـــوم مـــن الــضــربــات الــجــويــة 
الخاضعة  الوطية  قاعدة  استهدفت  التي 
واستعرض  طرابلس.  ميليشيات  لسيطرة 
ــــذي شــهــدتــه مــديــنــة بــنــغــازي  االجــتــمــاع ال
بمهام  المتعلقة  المهمة  الملفات  من  “عددا 
كافة،  االتــجــاهــات  فــي  المسلحة  الــقــوات 
الالزمة  والخطط  الترتيبات  طرح  تم  كما 
القيادة  ذكــرت  حسبما  المقبلة”،  للمرحلة 

العامة.

حفتر يجتمع بقادة الجيش بعــد يوم من “هجوم الوطية”
أنقرة: قاعدة الجفرة الليبية هدف عسكري لقواتنا

أنقرة ـ وكاالت

لعمليات  ــعــراق  ال استنكار  على  رد  فــي 
أنــقــرة شــمــال الـــبـــالد، أعــلــنــت تــركــيــا أن 
لعملياتها  العراقيين  المسؤولين  انتقاد 
حزب  مكافحة  عــن  للتراجع  يدفعها  لــن 

العمال الكردستاني.
المتحدث  بيان صــدر عن  جــاء ذلــك في 
حامي  التركية  الخارجية  وزارة  باسم 

أكسوي، أمس االثنين.
وقال أكسوي إن “تركيا عازمة على اتخاذ 
التدابير الضرورية كافة للدفاع عن نفسها 
الكردستاني،  العمال  حــزب  أنشطة  ضد 
واستقرارها”،  وأمنها  لحدودها  المهددة 
التوضيحات  “أنقرة قدمت  أن  إلى  الفًتا 
للجانب  المناسب  الوقت  في  الضرورية 
العراقي حول عملياتها ضد حزب العمال 

الكردستاني شمال العراق”.
كما تابع “مرة أخرى نذكر بأننا مستعدون 
ــمــشــتــرك لــحــزب  ــلــتــعــاون والـــتـــصـــدي ال ل

أمن  يعرض  الــذي  الكردستاني،  العمال 
العراق للخطر وينتهك سيادته”.

إلى ذلك أضاف “طالما انتظرنا ولم يصدر 
رد، فإن تركيا وفي إطار القانون الدولي 
ستتصدى  النفس،  عن  المشروع  للدفاع 
أراضــي  من  ينطلق  تخريبي  نشاط  لكل 
العراق، وستستمر في اتخاذ اإلجراءات 
وفق  النشاطات”،  تلك  على  للرد  الالزمة 
ائتالف  النائب عن  تعبيره. بدوره، طلب 

أمس  البعيجي،  منصور  الــقــانــون  دولـــة 
ــيــن، عــقــد جــلــســة بــرلــمــانــيــة طــارئــة  االثــن
العراق  في  التركية  الخروقات  لمناقشة 
قائم  مــن جهته، كشف  لــهــا.  ووضـــع حــد 
“احتالل  بوتان محسن، عن  زاخو،  مقام 
تركيا مساحة 350 كم مربع من األراضي 
التابعة لقضاء زاخو وحده”، الفًتا إلى أن 
بعيد في  زمن  بالتوغل من  بدأت  “أنقرة 

الجبال والقرى الكردية”.

أنقرة تحتل مســاحة 350 كم مربعا من قضاء زاخو وحده
رغم استنكار العراق.. تركيا تتعنت: لن نتراجع

سانتو دومينجو ـ أ ف ب

ــة فــي  ــارضـ ــعـ ــمـ ــّدر مـــرشـــح الـ ــصــ ــ ت
أبي  لويس  الدومينيكان  جمهورية 
الرئاسية  االنتخابات  نتائج  نــادر، 
على  بحصوله  األحـــد،  جــرت  التي 
ما  بحسب  األصــــوات،  مــن   % 54
إلى  نتائج رسمية استنادا  أظهرت 

فرز 20 % من األصوات.
التي  الجزئية  النتائج  لهذه  ووفقا 
أعــلــنــتــهــا مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات 
ــادر،  ــي نـ ــإن لــويــس أبـ الــمــركــزيــة فـ
المعاصر،  الــثــوري  الــحــزب  مــرشــح 
حّل أوال بفارق شاسع عن منافسه 
التحرير،  حــزب  مرشح  الرئيسي، 
غونزالو كاستيلو الذي حصل على 

36 % من األصوات.
أما في المرتبة الثالثة، فحّل 

ليونيل  السابق  الرئيس 
بحصوله  فــرنــانــديــز، 
مــن   %  8.8 ــــى  ــل عــ

“فرانس  ذكــرت  األصـــوات، حسبما 
برس”.

العمر  من  البالغ  نــادر  أبــي  ولويس 
من  يتحّدر  أعمال  رجــل  عاما،   52
ــلـــن فـــي 11  ــول لــبــنــانــيــة، وأعـ ــ أصـ
يونيو أنه أصيب بفيروس كورونا 

المستجد.
ومن شأن فوز أبي نادر، إذا ما تأكد، 
أن يضع حدا لـ 16 سنة من الحكم 

لحزب التحرير في الدومينيكان.
إلــى  نــاخــب  7.5 مــاليــيــن  ودعــــي 
ومجلسي  ونائبه  الرئيس  انتخاب 
الشيوخ والنواب، وذلك رغم تفشي 
فيروس كورونا في هذا البلد، الذي 
يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليون 
السلطات  أحصت  إذ  نسمة، 
34197 إصابة  حتى اآلن 

و765 وفاة.

عربي األصل يتصدر انتخابات رئاسة الدومينيكان
القدس المحتلة ـ أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية أمس 
اإلثنين إطالق قمر تجسس جديدا من 
أفــادت تقارير  البالد  قاعدة في وسط 
إعالمية أن الهدف منه مراقبة أنشطة 

إيران النووية. 
وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان “أطــلــقــت 
البحث  مــديــريــة  فـــي  ــفــضــاء  ال إدارة 
والــتــطــويــر الــدفــاعــي الــتــابــعــة لـــوزارة 
الفضاء  اإلسرائيلية وصناعات  الدفاع 
الصناعي  الــقــمــر  بــنــجــاح  اإلســرائــيــلــيــة 

االستطالعي )أوفيك 16(”. 
ــهــا إلــى  ــيــان وأشـــــــارت الــــــــوزارة فـــي ب
“خضوع قمر االستطالع الكهروضوئي 
ذي القدرات المتقدمة إلى سلسلة من 

االختبارات”.  
ــاد وزيـــر الــدفــاع ورئــيــس  وأشــ

بيني  ــة  ــابـ ــاإلنـ بـ الــــــــوزراء 
غانتس باإلنجاز. 

اإلطــــــالق  “إن  وقــــــــال 

الناجح للقمر الصناعي أوفيك 16 بين 
رائــعــا  ــجــازا  إن يعتبر  وضــحــاهــا  عشية 

آخر” لقطاع الدفاع في إسرائيل. 
“التفوق  فــإن  ــدفــاع  ال وزيـــر  وبحسب 
االستخباراتية  والقدرات  التكنولوجي 
 )...( إسرائيل  لــدولــة  أساسيان  أمـــران 
ــيــل  ــدرات إســرائ ــ ــ ســنــواصــل تــعــزيــز ق
وفي  جبهة  كــل  على  عليها  والحفاظ 
الــوزارة  بيان  يتطرق  ولم  مكان”.   كل 
المهمة  حول  التفاصيل  من  مزيد  إلى 

الرئيسية للقمر الصناعي. 
قالت  العامة  اإلسرائيلية  اإلذاعــة  لكن 
إيران  أنشطة  لمراقبة  سيستخدم  إنه 
النووية.  ولطالما أكدت إسرائيل على 
من  إيـــران  لمنع  جــاهــدة  ستعمل  أنها 

امتالك أسلحة ذرية.  
اإلسالمية  الجمهورية  وتنفي 
النووي  لبرنامجها  يكون  أن 

أيد أوجه عسكرية.

إسرائيل تطلق قمر تجسس إلى الفضاء

3 قتلى في هجوم 
إرهابي شمال سيناء

ــران، أمس  قتل 3 أشــخــاص وأصــيــب 2 آخــ
نفسه  بتفجير  إرهــابــي  قــام  أن  بعد  االثنين، 
الشيخ زويد شمال سيناء. وأكد  في مدينة 
شهود عيان أن “أحد العناصر اإلرهابية تسلل 
داخل حي آل العرجاني بمنطقة أبو طويلة 
بمدينة الشيخ زويد وقام بتفجير نفسه، ما 
أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين 
العسكري”.  العريش  إلى مستشفى  نقلهم  تم 
من  مصريين   4 قتل  يومين  قبل  أنــه  يــذكــر 
إرهابية  لعناصر  هجومين  في  سيناء  سكان 

على منزل وحي سكني بالشيخ زويد.

مدرعة تركية الصنع تسير في مدينة صرمان الساحلية الليبية “لن نتراجع”... تركيا ترد على انتقاد المسؤولين العراقيين لعملياتها العسكرية 

القاهرة ـ وكاالت



عبدالرضا عبدالله

Sports@albiladpress.com13

أكد مدير كرة القدم بنادي كاظمة الكويتي فواز بخيت أن ناديه لم يدخل 
فــي مفاوضــات مــع المحتــرف الليبــي بصفــوف الفريــق األول لكــرة القــدم 

بنادي النجمة البحريني، المهدي الهوني.

عـــدم معرفته  بــخــيــت  ــواز  فــ ــر  ــ وذك
ــا صـــحـــة األنـــبـــاء  ــًيـ ــافـ بـــالـــاعـــب، نـ
رده  في  وذلك  المنتشرة،  اإلعامية 
على استفسار “الباد سبورت” حول 
النادي  اهتمام  الاعب ضمن  دخول 
للموسم  مــعــه  لــلــتــعــاقــد  ــكــويــتــي؛  ال
 .2020-2021 الــمــقــبــل  الـــريـــاضـــي 
وقال: “األنباء غير صحيحة، عاوة 
المحترفين  مــلــف  أنهينا  أنــنــا  عــلــى 

األجانب”.
ــي مــن  ــ ــون ــ ــه ــ ــدي ال ــهــ ــ ــم ــ ــر ال ــبـ ــتـ ــعـ ويـ

فريق  ضمهم  الــذيــن  المحترفين 

ــنــجــمــة خــــال فـــتـــرة االنـــتـــقـــاالت  ال
الحالي  الرياضي  للموسم  الشتوية 
المأمول  يــقــدم  ــم  ول  ،2019-2020
عدم  نحو  المؤشرات  تبدو  إذ  منه، 
تجديد التعاقد معه من قبل الفريق 
التونسي  المدرب  بقيادة  النجماوي 
فــتــحــي الــعــبــيــدي. ويــجــيــد الــهــونــي 

ــي  الـــــــلـــــــعـــــــب فــ
خــطــي الــدفــاع 

والوسط.

“كاظمة” ينفي رغبته بضم محترف النجمة

أكــد عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة، رئيــس لجنة المســابقات 
جعفــر هــادي أن االتحــاد لــم يحــدد لغايــة اآلن موعــدا لنهائــي دوري العموم بين ســار 
والبحريــن ومباراة تحديــد صاحبي المركزين الثالث والرابع بين توبلي وعالي اللذين 

يتنافسان على خطف المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ــورت” أن  ــبـ ــاد سـ ــبـ وأضـــــاف هــــادي لــــ “الـ
إلى  رسمي  تعميم  أي  يرسل  لم  االتــحــاد 
)النهائي  المواجهتين  بخصوص  األنــديــة 
والرابع(  الثالث  المركزين  ومباراة تحديد 
الرسمية  الموافقة  الحصول على  بانتظار 
الــقــرار  واعــتــمــاد  المختصة  الــجــهــات  مــن 
برئاسة سعادة  االتحاد  إدارة  من مجلس 

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة.
وذكر بأن لجنة المسابقات حددت موعدا 
إلقــامــة  المقبل  أغــســطــس  بشهر  مبدئيا 

الحصول  بــانــتــظــار  ولكنها  المواجهتين 
على الموافقات الرسمية العتماد التاريخ 
من  تبقى  ما  على  الستار  ليسدل  النهائي 
 ،2019/2020 الحالي  الرياضي  الموسم 
الفــتــا الــنــظــر إلـــى أن االتـــحـــاد وضـــع في 
اعــتــبــاره أهــمــيــة مــخــاطــبــة األنـــديـــة قبل 
مواعيد  تحديد  من  تقريبا  شهر  حوالي 
ــام الــفــرق  الــمــبــاريــات إلتــاحــة الــفــرصــة أمـ
األربـــعـــة لـــخـــوض الــحــصــص الــتــدريــبــيــة 

واالستعداد بصورة جيدة.

وأضاف هادي بأن جميع مسابقات األشبال 
والناشئين والشباب قد انتهت قبل تفشي 
جائحة كورونا )كوفيد 19( ولم تلغ، حيث 
انــتــهــت جميع تــلــك الــمــســابــقــات فــي ظل 

موضحا  الحالي،  الموسم  مباريات  تقلص 
بطولة  إلقــامــة  يتطلع  ــان  كـ االتـــحـــاد  أن 

مفتوحة ولكن بسبب الجائحة لن تقام.
 وأشار هادي بأن لجنة المسابقات ستعلن 

الجديد  الرياضي  الموسم  روزنــامــة  عــن 
مباريات  من  االنتهاء  فــور   2020/2021
ــدار  ــأن إصــ ــ ــدا ب ــاري، مـــؤكـ ــجــ ــ الــمــوســم ال
كذلك  يعتمد  الــمــقــبــل  الــمــوســم  جــــداول 
ومــدى ماءمة  كورونا  وبــاء  انتهاء  على 
الــظــروف إلقــامــة الــمــبــاريــات فــي ظــروف 

صحية مناسبة.

“البحرين” و “ســار” يتنافســان على اللقــب ومواجهة واحدة علــى البرونزية

أغسطس موعًدا لنهائي دوري كرة الطاولة

أمين يحرم من “عربية الناشئين 2021”
الــــتــــضــــامــــن لــــــن يــــــشــــــارك بــــــــــــدوري الــــشــــواطــــئ

الطائرة  للكرة  األول  الفريق  مــدرب  أكــد 
بنادي التضامن والمدرب السابق لمنتخب 
الــنــاشــئــيــن لــلــشــواطــئ يــونــس الـــهـــدار أن 
تــأجــيــل مــنــافــســات الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
الطائرة  للكرة  للناشئين  العربية  البطولة 
الشاطئية إلى العام المقبل 2021 ستحرم 
لقب  حــامــل  منتخبنا  مــن  واحــــدا  العــبــا 
النسخة الماضية 2019 من المشاركة في 
أمين  سيد  الاعب  وهــو  الثانية  النسخة 

مصطفى ألنه من مواليد 2001.
المكون  الشواطئ  ناشئي  منتخب  وكــان 
مــــن ســـيـــد أمـــيـــن مــصــطــفــى ومــجــتــبــى 
الشاخوري توج بلقب النسخة األولى من 
مدينة  في  أقيمت  التي  العربية  البطولة 
صالة العمانية العام الماضي 2019، فيما 
علي  مــن  الــمــكــون  اآلخـــر  منتخبنا  حصد 

الثاني  المركز  على  ناصر  وحسن  عليوي 
والميدالية الفضية.

وأضــــاف الـــهـــدار لـــ “الـــبـــاد ســـبـــورت” أن 
كبيرة  ثـــروة  يعتبرون  األربــعــة  الاعبين 
مؤهلين  وكانوا  الشاطئية  الطائرة  للكرة 
ــال تــم  ــ ــلــمــنــافــســة عـــلـــى الـــلـــقـــب فــــي حـ ل

اختيارهم للمنتخب وأقيمت البطولة هذا 
ربما  الثاثة  الاعبين  أن  موضحا  العام، 
مواليد  من  ألنهم  المشاركة  من  يتمكنون 

.)2002(
بالمستويات  اعــتــزازه  عــن  ــهــدار  ال وعــبــر 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا الـــاعـــبـــون األربــــعــــة فــي 

المركز  العربية، ال سيما أصحاب  البطولة 
ومجتبى  مــصــطــفــى  أمــيــن  ســيــد  األول 
الشاخوري الذين يمثلون فريق التضامن، 
أن  مؤكدا  وناصر،  بعليوي  كذلك  مشيدا 
مؤكدا  المزيد،  لتقديم  أمامهم  المستقبل 
األربعة عبر  الاعبين  التركيز على  أهمية 
وصقل  بهم  واالهــتــمــام  المستمر  التجمع 
قدراتهم ليشكلوا رافدا للفريق األول في 
اقترح  وأن  سبق  أنه  موضحا  المستقبل، 
ملعب  إقــامــة  التضامن  ــادي  ن إدارة  على 
الطائرة  الكرة  في  والتخصص  للشواطئ 

الشاطئية.
لن  ربما  التضامن  نــادي  أن  الــهــدار  وذكــر 
يتمكن من المشاركة في دوري الشواطئ 
إقامة  تزامن  بسبب  وذلــك  الموسم  لهذا 

المسابقات مع فترة اإلعداد.

منتخب الناشئين بطل العرب 2019

كووورة

قــال االتحــاد األوكرانــي لكــرة القــدم، امــس االثنيــن، إن كاترينــا 
مونــزول ســتصبح أول امرأة تديــر نهائــي كأس أوكرانيا، عندما 

يلتقي دينامو كييف مع فورسكال بولتافا، األربعاء المقبل.

ــزول مــن الــعــمــر 39  وتــبــلــغ مــون
تدير  امــرأة  أول  وكانت  عاما، 
مــبــاراة في الـــدوري األوكــرانــي 
ــك فـــي مــواجــهــة  ــ الــمــمــتــاز، وذل
تــشــورنــومــورتــس أوديـــســـا مع 

فولين لوتسك، عام 2016.
افــتــتــاح  ــاراة  ــ ــب مــ أدارت  كــمــا 
 ،2015 للسيدات  العالم  كــأس 
والنهائي بين الواليات المتحدة 
مباريات  إلى  إضافة  واليابان، 
في نسخة 2019، من بينها دور 

الثمانية.
وسيتألف باقي طاقم التحكيم، 
فــــي مـــــبـــــاراة األربــــــعــــــاء، مــن 

السيدات أيضا.

ــز مـــن نــهــائــي  ــفــائ وســيــتــأهــل ال
المجموعات الــــــكــــــأس  ــدور  ل

فـــي الــــدوري 
األوروبي.

الصافرة النسائية في مالعب أوكرانيا

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

صرح المدير الفني لاتحاد البحريني 
ــكــابــتــن عــبــدالــرضــا  لـــرفـــع األثـــقـــال ال
عبدهللا يوسف أنه نظًرا لما تحتاجه 
متابعات  مــن  األثـــقـــال  ــع  رفـ ريــاضــة 
ال  حتى  يومية؛  وتدريبات  مستمرة 
والمحافظة  لمساتهم  الاعبون  يفقد 
األثــقــال،  ــأدوات  ــ ب مستوياتهم  على 
ــأى الــجــهــاز الــفــنــي وضـــع برنامج  ــ ارت
مقسم  الصيفية،  العطلة  في  تدريبي 
بقيادة  يومية  متفاوتة  فترات  على 
مدرب المنتخب خضير باشا، على أن 
تكون المتابعات عبر تقنيات وبرامج 

التواصل عن بعد.

برنامج تدريبي
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عــرض “المدينة” مغٍر.. والنادي بحاجة العبي الخبرة للصعود إلى “الممتاز”

يســتأنف مشــواره بلقاء القدس ويختتمها بـ “حامل اللقب”

السعدون: قبلت المهمة األصعب بمسيرتي التدريبية

مباريات “المنامة” بكأس االتحاد اآلسيوي

قال المدرب الوطني عيســى الســعدون إن قبوله بمهمة اإلشــراف على تدريب 
الفريــق الكــروي األول بنادي مدينة عيســى بدًءا من الموســم الرياضي الجديد 

2021-2020، يعد األصعب في مشواره التدريبي.

عيسى  مــديــنــة  نــــادي  إدارة  وكـــانـــت 
الوطني  الــمــدرب  مع  عقًدا  وقعت  قد 
عيسى السعدون، مساء األحد 5 يوليو 
للفريق  الفنية  المهام  لتولي  الــجــاري؛ 
مع  وقعت  كما  المقبل،  الموسم  خال 
عيسى  حسن  سيد  الوطني  الــمــدرب 

ليكون مساعًدا له.
سبورت”  لـــ”الــبــاد  السعدون  وأوضـــح 
قــراًرا  كان  التدريب  بمهمة  القبول  أن 
أن  إلـــى  مــشــيــًرا  إلــيــه،  بالنسبة  صــعــًبــا 
العرض المغري وأهداف مجلس إدارة 
أجل  من  شجعاه  عيسى  مدينة  نــادي 

الموافقة على المهمة الصعبة على حد 
وصفه. وقال: “العرض المقدم من قبل 
نادي مدينة عيسى قوي جًدا ويفوق 
ما قدمته بعض أندية الدوري الممتاز”.

الصعود  الرئيسي هو  الهدف  وبين أن 
بـــن حمد  نــاصــر  ــى دوري  إلـ بــالــفــريــق 
الممتاز، بعد طول انتظار في السنوات 
الفريق قريًبا،  التي كان فيها  الماضية 
حال  األخيرة  األمتار  في  التعثر  لكن 
دون ذلـــك، وهـــو مــا يــبــدو كــذلــك في 
الموسم الحالي المقرر استئنافه خال 

شهر أغسطس المقبل.

ــد عــيــســى الـــســـعـــدون أن إنــجــاز  ــ وأكـ
بفضل  هللا  بـــإذن  سيتحقق  الــصــعــود 
أهمية  مبيًنا  اإلدارة،  مجلس  تكاتف 
من  للفريق؛  الخبرة  العبي  استقطاب 
أجل تدعيم الصفوف وتحقيق الهدف 

المنشود.
الجدير بالذكر أن نادي مدينة عيسى 
بــــدأ الـــمـــوســـم الـــحـــالـــي مـــع الـــمـــدرب 

يعفى  أن  قبل  المقلة،  محمد  الوطني 
للمدرب  المهمة  وتسند  منصبه  مــن 
ــــذي أعفي  الــوطــنــي صـــاح حــبــيــب ال
المدرب  المهام  يتسلم  أن  قبل  أيًضا، 
ــو الــذي  الــوطــنــي جــاســم مــحــمــد، وهـ
الثاث  الــســنــوات  طـــوال  الفريق  قــاد 
الماضية وسينتهي مشواره مع الفريق 

بنهاية الموسم.

حدد االتحاد اآلســيوي لكرة القدم مواعيد المباريات المتبقية من دور 
المجموعــات لمســابقة كأس االتحــاد اآلســيوي عن منطقة غرب آســيا، 
التي يشارك فيها المنامة كممثل ثاٍن عن مملكة البحرين بجانب الرفاع.

فريق  ــــى  األول المجموعة  وتــضــم 
ــن الــعــهــد  ــمــنــامــة بــجــانــب كـــل مـ ال
والجيش  اللقب(  )حامل  اللبناني 

السوري والقدس الفلسطيني.
مبارياته  أولى  ممثلنا  وسيخوض 
أكتوبر   26 الــمــوافــق  االثنين  يــوم 
الفلسطيني،  القدس  أمــام  المقبل 
ليعاود الكرة بماقاة نفس الفريق 
الخميس  يــوم  اإليــاب  مرحلة  في 

الموافق 29 من الشهر نفسه، على 
يوم  الــســوري  الجيش  يــواجــه  أن 
نوفمبر،  من  األول  الموافق  األحــد 
ــاريـــات الــمــجــمــوعــة  ــبـ ويــخــتــتــم مـ
ــبــنــانــي يــوم  ــل ــعــهــد ال ــمــواجــهــة ال ب
الشهر  مـــن   4 الــمــوافــق  األربـــعـــاء 

نفسه. 
فاز  الـــذي  المنامة  فــريــق  ويمتلك 
عــلــى الــعــهــد وتــعــادل مــع الجيش 

الــرصــيــد يأتي  نــقــاط، وبــنــفــس   4
ــيـــد 3  ــهـــد بـــرصـ ــعـ ــيـــش ثــــم الـ الـــجـ
دون  الفلسطيني  والــفــريــق  نــقــاط 
ــرغــم مــن تحديد  ــقــاط. وعــلــى ال ن

مــواعــد الــمــبــاريــات إال أن االتــحــاد 
الــدولــة  ــم يكشف عــن  ل اآلســيــوي 
التي ستستضيف المنافسات التي 

ستقام بنظام التجمع.

أحمد مهدي

علي مجيد

عيسى السعدون حاماًل قميص نادي مدينة عيسى بعد توقيع العقد

فريق المنامة

أحمد مهدي

المهدي الهوني

حسن علي

جانب من مباريات دوري كرة الطاولة للعموم

جعفر هادي

حسن علي

كاترينا مونزول
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كيف هي تجربة البحرينيات مع التسوق اإللكتروني في زمن “كورونا”؟
ال تـــزال تأثيـــرات فايروس كورونا محسوســـة وإن 
بدأنـــا قليـــًا بتخفيـــف اإلجـــراءات االحترازية، وال 
يـــزال الكثيـــر ممن يلتـــزم بهذه اإلجـــراءات، ما أدى 
إلـــى عرقلـــة حياتـــه وتأخـــر الكثيـــر مـــن التزاماتـــه 
الحياتيـــة والمعيشـــية، ولعـــل المتضـــرر األكبـــر هم 
مـــن الفتيات خصوًصا فـــي فترة اإلغاق، ولكن في 
الجانب المضيء كان هناك العديد من الحلول التي 
التمســـنا أهميتها وسهلت عملية البيع والشراء لدى 
الكثيرين، السيما في المتطلبات اليومية، ترى كيف 
كانت تجربة الشـــابات مع التسوق اإللكتروني، هذا 

ما سنعرفه في استطاعنا الشبابي.

سهولة الوصول

تقـــول زينـــب المنصـــور “قـــد يفضـــل العديـــد مـــن 
النـــاس التســـوق اإللكترونـــي ونراهـــم قـــد اعتادوا 
عليه حتـــى أنهم باتوا يتجنبون التســـوق التقليدي 
مـــن المحـــات التجارية والمجمعـــات خصوصا في 
الظـــروف الراهنـــة، فقد أصبح التســـوق اإللكتروني 
ماًذا لمعظم الناس في هذا الوقت؛ نظًرا لســـهولته 
وســـهولة الوصول للحاجـــات األساســـية كالمابس 
علـــى  معتـــادة  كنـــت  اليوميـــة.  الغذائيـــة  والمـــواد 
التســـوق اإللكترونـــي وأفضلـــه علـــى التســـوق مـــن 
المحـــات التجاريـــة قبـــل جائحـــة كورونـــا، ولكـــن 
الوضـــع اختلف اآلن؛ بســـبب األســـعار المبالـــغ فيها، 

إضافـــة إلـــى تأخـــر وصـــول الطلبـــات أو الشـــحنات 
الخارجيـــة وصعوبة االســـترجاع واالســـتبدال، من 
ناحية أخرى أصبح الوصول للحاجيات ســـهًا دون 

الحاجة إلى االختاط والتعرض للخطر”. 

الطريق األمثل

فيما ترى إســـراء إسماعيل أن “التسوق اإللكتروني 
حالًيا هو الطريق األمثل للحد من انتشـــار فايروس 
كورونا، وبمـــا أنني أحد المصابيـــن بالفايروس فقد 
ساعدني التســـوق اإللكتروني كثيًرا، خصوًصا هذه 
الفتـــرة ألنني ال أســـتطيع الخروج لقضـــاء حاجاتي 
بســـبب الحجـــر الصحـــي، فهو قد ســـهل علـــّي هذه 
المهمـــة فأصبحت الطلبات تصلني في مدة قصيرة 
وقياســـية، إضافـــة إلى أننـــي أصبحت قـــادرة على 

اإلطاع على األســـعار ومقارنتها مع بعضها البعض، 
ولكـــن تظـــل هناك مســـاوئ لهذا النوع من التســـوق 
كالتأخيـــر الـــذي يقـــع فـــي بعـــض األحيـــان، وعـــدم 
مطابقـــة البضاعـــة للصـــور المعروضة؛ بســـبب عدم 

القدرة على معاينة الصور بصورة ملموسة”. 

وسيلة للمتعة

أمـــا فاطمـــة عبدعلي فقالـــت “على الرغـــم من أنني 
لســـت مـــن هـــواة التســـوق اإللكتروني لكـــن عموما 
الحجـــر جعلنـــا نبحث عن وســـائل للمتعـــة، فأصبح 
اإلنفـــاق بالصورة غير الملموســـة وبالبطاقة البنكية 
أســـهل مـــن األوراق النقديـــة المتداولـــة، مـــا جعـــل 
الناس ال يشـــعرون بقيمة المال الذي ينفقونه، وهذا 
مـــا دفعنـــي إلى أن أقـــوم بعدد من عمليات الشـــراء 

اإللكترونيـــة، والحمـــد للـــه كانت تجربتـــي جيدة 
على الرغم من تأخر الشـــحنات أليام؛ نظًرا لتزايد 
أعداد الراغبين بالتســـوق، كما أعتقد أن التســـوق 

اإللكترونـــي أصبح من الخيارات التي البد 
منها لشـــرائح المجتمع كافة خصوًصا في 

فترة األعياد واألزمات”. 

عدم التعاون والمعرفة 

التســـوق  مـــع  “تجربتـــي  النحـــال  هبـــة  وقالـــت 
فبســـبب  تماًمـــا،  مختلفـــة  كانـــت  اإللكترونـــي 
أزمة فايروس كورونـــا كل المحات التجارية 
أقفلت، وكنت أنـــا في فترة حرجة ألنني كنت 

أســـتعد لزفافـــي وبحاجـــة ماســـة إلكمـــال منـــزل 
العمر، ولم يكن أمامي سوى االستعانة بالمحات 

التي تقدم خدمات إلكترونية. لم تكن فكرة محببة 
لـــي فمعاينة القطعة علـــى أرض الواقع مختلفة عن 
الصـــور، إضافـــة إلى أننـــي لم أجد تعاوًنـــا كبيًرا من 
الذين يعملون في المحات، فكان هناك شـــيء من 
عـــدم المعرفـــة الكافيـــة بالقطـــع الموجـــودة لديهم، 
وكنـــت فـــي حالـــة خـــوف وتـــردد شـــديدين ألننـــي 
سأدفع مبلًغا كبيًرا، لكن كان علّي أن أحسم قراري. 
وتمت عملية الدفع عن طريق تطبيق “البنفت” وتم 
اســـتام القطع كاملة، كانت تجربة مميزة ومخيفة 

راضيـــة ومســـتمتعة في آن واحد ولكنني كنت 
بها”. زينب المنصور فاطمة عبدعلي هبة النحال إسراء إسماعيل 

تعرف نقاط قوتك، يجب أن تستغلها بطريقة صحيحة.

حاول أن تسترخي بعض الوقت، وال تجهد نفسك في العمل.

يجب أن تجلس بطريقة صحيحة؛ حتى ال تشعر بألم في الظهر.

تشعر اليوم برغبة في إنجاز بعض المهام المكلف بها.

تعانى من آالم في األسنان اليوم بسبب مشكلة قديمة.

ستتمكن اليوم من تحقيق إنجازات متنوعة في العمل. 

تشعر اليوم بصداع نتيجة الضغوط المتزايدة في العمل.

يجب أن تتطلع للمستقبل وتضع خطط لتحقيق أهدافك.

حاول أن تلتزم بالمشروبات الطبيعية واألكل المفيد.

ال تجادل وال تناقش، والتزم بتعليمات العمل والمدير.

احذر التعامل مع أصحاب النفوس السيئة والحاقدين.

لديك بعض المشاكل الصحية، لكن ال تجعلها تزعجك كثيرا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

احتفلــت النجمة الســورية أصالة نصري مــع جمهورها 
بنجاح أغنيتها الجديدة “الحب والســام”، التي تجاوزت 
عدد مشــاهداتها 700 ألف مشــاهدة في ساعات قليلة 
منذ طرحها، ووجهت الشــكر لجمهورهــا على محبتهم 

ودعمهم لها، معبرة عن ســعادتها بنجاح العمل الغنائي 
الجديد. وطرحــت النجمة أصالة نصــري، أغنية جديدة تحمل 

اســم “الحب والســام” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والتي صورتها على 
طريقة الفيديو كليب، واألغنية من كلمات وألحان محمد رحيم.

تواصل شــركة ســينرجي إبرام التعاقــدات مع أبطال 
مسلســل “لؤلــؤ” للفنانة مي عمر الــذي تخوض به 
أولى بطوالتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، 
حيث تم التعاقد حتى اآلن مع كل أحمد زاهر وإدوارد 

ونجــاء بدر، وحددت الشــركة أول أغســطس المقبل 
على أن يكون العرض في بداية الموســم الشتوي وتحديداً 

في شــهر يناير. مسلســل “لؤلــؤ” تأليف زينــب عزيز، وإخــراج محمد عبد 
السام، وإنتاج شركة سينرجي.

أعلنــت اللجنــة المنظمــة للمهرجــان الدولي أليــام قرطاج 
 المسرحية عن انعقاد دورتها الثانية والعشرين من   5 إلى 13 
ديسمبر2020، ودعت الهياكل المسرحية المحترفة  لإلنتاج 
المســرحي من مختلف أنحاء العالم والراغبة في  المشاركة 

إلى توجيه ملفات ترشــحها إلى إدارة المهرجان،  وذلك حتى 15 
ســبتمبر 2020 الموعد النهائي لقبول  الترشــحات.    وأضحت إدارة 

المهرجان أنه يخّصص مســابقة رســمية  لألعمال المســرحية المحترفة التونسية 
والعربية واإلفريقية  التي تم إنتاجها انطاقا من سنة 2019 ولم تترّشح للدورة 21  .

أيام قرطاجبطولة مطلقةأصالة تحتفل

المخرج الشايب: استخدمنا “الهيلوكوبتر” ألحداث أمواج “الوفاء”
يواصـــل برنامـــج “درامـــا بحرينيـــة” الـــذي 
يبث مســـاء كل يوم جمعة، تقديم بدايات 
وخفايا الدرامـــا البحرينية والبذور األولى 

لانطاق.
وفـــي الحلقات الســـابقة تعرفنـــا على أول 
عمـــل درامـــي فـــي تلفزيـــون البحرين، هو 
مسلســـل “قطـــار عـــام 2000” الـــذي عرض 
في العام 1977، والمسلســـل الثاني “مهنة 
المتاعـــب”، وكذلـــك أول مسلســـل محلـــي 
خالصـــة  بحرينيـــة  بجهـــود  تنفيـــذه  يتـــم 
وهو مسلســـل “بغاهـــا طـــرب” وغيرها من 

المواضيع الشيقة. 
فـــي حين اســـتعرضت الحلقـــة الرابعة من 
البرنامج ردود فعل المشاهدين بعد عرض 
مسلســـل “بغاها طرب”، الذي قدمه مسرح 
الجزيرة في العام 1979، وكان أول إنتاج 
بحريني لمؤسســـة خاصة، وكيف استقبل 
المشـــاهد البحريني هذا العمل باإلعجاب، 

رغـــم تواضعـــه مـــن الناحيـــة الفنيـــة لقلـــة 
الخبـــرة طبعا، إال أنهـــا كتجربة أولى تعتبر 
خطوة جريئة وتحســـب لمجموعة مسرح 

الجزيرة.
وبعـــد هـــذا العمـــل، بـــدأ بعـــض المهتميـــن 
مؤسســـات  بتأســـيس  المحليـــة  بالدرامـــا 
إنتـــاج خاصـــة، منهـــم على ســـبيل المثال: 
أبنـــاء العليـــوات، المرحـــوم الفنـــان محمد 
البهدهـــي، الكاتـــب حمـــد الشـــهابي، وبـــدأ 

أصحـــاب هذه المؤسســـات العمل للدخول 
في مجال إنتاج الدراما التلفزيونية.

بعـــد ذلـــك، تحـــدث البرنامج عن مسلســـل 
كويتـــي مـــن إنتاج شـــركة مســـرح القاف 
لإلنتـــاج الفني بعنـــوان “الوفاء” في أواخر 
العـــام 1979، مـــن تأليف الكويتية ســـليمة 
الغضبان، وهي بالمناســـبة شـــقيقة الفنانة 
بطولـــة  ومـــن  الغضبـــان،  مريـــم  الراحلـــة 
إبراهيم الصال ومريم الغضبان وعايشة 

إبراهيم.
أما المشـــاركات البحرينية فتمثلت بأدوار 
رئيسة أداها كل من: عبدهللا وليد، سبيكة 
الحكـــم، أمينـــة حســـين، جاســـم شـــريدة 

ومحمد البهدهي.
الشـــاب  للمخـــرج  تحديـــا  اإلخـــراج  وكان 
أميـــر الشـــايب، إذ كان يـــؤرخ لفتـــرة مـــن 
تاريخ الخليج و العمل األول له شـــخصيا، 
اســـتخدم  أنـــه  الشـــايب  المخـــرج  وذكـــر 
“الهيلوكوبتر” التابعة لـ “الداخلية” ألحداث 

األمواج في مشاهد المسلسل.
وتدور أحداث المسلسل في سنة الطبعة، 
وهـــي الســـنة التـــي شـــهدت غـــرق ســـفن 
الغـــوص بعـــد هبـــوب ريـــاح عاتيـــة مزقت 
فيهـــا،  بمـــن  وأغرقتهـــا  الســـفن  أشـــرعة 
وكان ذلـــك ســـنة 1923، وكان هنـــاك مـــن 
البحرينييـــن مـــن قدر له المولـــى عز وجل 
النجاة، فوجد نفســـه في سواحل الكويت 
التـــي عاش فيها فترة معينة، ومن ثم عاد 
للبحريـــن، حتـــى يفي بالوعد الـــذي قطعه 

إلحـــدى الفتيـــات بالـــزواج منهـــا، وصـــور 
كثيرة للوفاء يجســـدها العمل في ســـياق 

أحداثه اإلنسانية.
يذكـــر أن برنامـــج “درامـــا بحرينيـــة” مـــن 
إعـــداد مبـــارك خميـــس، وتقديـــم وإعـــداد 
مشـــارك عصـــام ناصـــر وإخـــراج عبـــدهللا 
الخاتم، وســـاعد في اإلعداد منال شرفي، 
القائـــد  جمـــال  التصويريـــة  والموســـيقى 

ومتابعة ومنسق إنتاج حمد آل ثاني.

7 يوليو

 1807
التوقيع على اتفاقية تيلسيت بين 

اإلمبراطورية الفرنسية واإلمبراطورية 
الروسية وذلك أثناء فترة الحروب 

التي كان يشنها اإلمبراطور الفرنسي 
نابليون بونابرت، والتي سميت باسم 

الحروب النابليونية.

 1846
القوات األميركية تحتل مدينة مونتيري، وهي أول خطوة لضم كاليفورنيا.

 1865
شنق 4 من المتواطئين في اغتيال الرئيس األميركي أبراهام لينكون.

1937
وقوع حادثة جسر ماركو بولو بين القوات اليابانية والقوات الصينية.

1951
بداية البث التلفزيوني الملون في الواليات المتحدة.

 1124
سكان مدينة صور الساحلية يستسلمون للحصار الصليبي.

أسامة الماجد

عبدالله وليد في مشهد من المسلسل مريم الغضبان وعبدالعزيز النمشالمخرج أمير الشايب

كتبت كاتي 
بيري أغنية 

خاصة 
وأهدتها 
لطفلتها 

األولى التي 
تنتظر والدتها 

بفارغ 
الصبر، 

وستطرح 
 What Makes“
 ”A Woman

ضمن 
ألبومها 

الجديد 
.”KP5“

وديعة الوداعي



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

السنة الثانية عشرة - العدد 4284 

الثالثاء 
7 يوليو 2020 

16 ذو القعدة 1441
albiladpress.com

local @albiladpress.com

باريس تعيد افتتاح اللوفر والموناليزا تستقبل زوارها
أعاد متحف اللوفر الشهير في فرنسا فتح أبوابه من جديد 
بعــد نحــو أربعة أشــهر مــن اإلغالق بســبب كوفيــد19-، لكن 
الزائرين ســيفتقدون شــيئا مهما وهو التزاحم الشــديد أمام 

لوحة الموناليزا.
ويتوقــع القائمون على المتحف أن األعداد األولية للزائرين 
ستكون خمس مثيالتها قبل تفشي فيروس كورونا، بسبب 
قواعــد التباعــد االجتماعــي الصارمــة وارتــداء الكمامــات، 

أصبحت زيارة اللوفر تجربة هادئة عن المعتاد.
وتم وضع مواد تطهير لليدين ونظام حجز يخصص أوقاتا 
محــددة للزائريــن مــع تحويــل الســير بالداخــل إلــى اتجــاه 
واحــد، وكذلــك وضع عالمــات على األرض لتذكيــر الزائرين 
بالحفــاظ علــى مســافة تباعــد لمتــر واحــد، إضافــة لوضــع 

الكمامات.
وقال مدير المتحف جان لوك مارتينيز إن مساحة المتحف 
الكبيرة، التي تشمل مساحة عرض 45 ألف متر مربع وتضم 
30 ألف قطعة فنية، تعني أنه لن يكون من الصعب احترام 

قواعد التباعد االجتماعي.
وأضاف مارتينيز أن المتحف يتوقع نحو 7 آالف زائر فقط 
في يوم إعادة االفتتاح، مقارنة بنحو 50 ألف زائر يجوبون 

اللوفر في أشهر الصيف األكثر ازدحاما.

وكان يزور متحف اللوفر نحو مليون زائر شهريا في موسم 
الصيــف. ويأتــي الجــزء األكبر من الزوار إلــى أكثر المتاحف 

زيارة في العالم قبل أن ينتشر الوباء من خارج فرنسا.
ويتصدر الســياح األميركيون قائمة الزائرين لمتحف اللوفر 
الشهير، لكن ال يزال األميركيون ممنوعين من زيارة االتحاد 

األوروبي الذي يعيد فتح حدوده تدريجيًا.
يذكــر أن إغــالق الســلطات الفرنســية لمتحــف اللوفــر كبــد 
المتحــف خســارة 40 مليــون يــورو )45 مليــون دوالر( مــن 
متاجــر  ومبيعــات  الملغــاة  والمناســبات  التذاكــر  عائــدات 

التذكارات.

أعلنت السلطات الهندية المحلية، 
أمــس االثنيــن، أنــه لن يتــم إعادة 
افتتــاح “تــاج محــل” ألنــه يقع في 
مناطق احتواء لفيروس “كورونا” 
أن  الســلطات  المســتجد.وذكرت 
“تــاج  مثــل  شــهيرة  ســياحية  معالــم 
أكبــر”  و”قبــر  أجــرا”  و”حصــن  محــل” 
يعــاد  لــن  ســيكري”  و”وفتحبــور 
فــي  إمــا  تقــع  افتتحهــا، وذلــك ألنهــا 
عازلــة  مناطقــة  أو  احتــواء  مناطــق 
“ذا  صحيفــة  بحســب  لـ”كوفيــد19-”، 

هندو”. 
وكان مــن المقرر افتتــاح ضريح “تاج 
محل” أمس االثنين، بعد إغالق دام 3 

أشهر بسبب الجائحة.
وكان سيتعين على السائحين االلتزام 
بالقواعــد الصحية خالل الزيارة، مثل 
وضــع الكمامــات فــي جميــع األوقات، 
والحفــاظ علــى التباعــد االجتماعــي، 
الرخاميــة  األســطح  لمــس  وعــدم 

المتأللئة.

الهند تقرر تأجيل 
أفــادت وســائل إعــالم روســية بتعرض افتتاح “تاج محل”

حارس مرمى نادي “زناميا ترودا” لكرة 
القــدم، لصاعقة، في العاصمة موســكو، 
وذلــك أثنــاء خضوعــه للتدريــب برفقة 

العبين من فريقه.
روســية  مواقــع  ذكــرت  وحســبما 
“كومسومولســكايا  صحيفــة  ومنهــا 
برافــدا”، فــإن الحــارس الشــاب إيفــان 
إلصابــات  تعــرض  زابوروفســكي، 

بليغــة من جــّراء صاعقــة أصابته أثناء 
التدريب.

زابوروفســكي  تلقــى  الفــور،  وعلــى 
إســعافات أوليــة، وتــم نقلــه إلــى أحــد 

مستشفيات العاصمة الروسية.
وبحســب الصحيفــة، فــإن الالعــب في 
حالــة “حرجة”، وهــو في غيبوبة، عقب 
إصابــة الصاعقة لعارضــة المرمى التي 

كان زابوروفسكي قريبا منها.

أن  مصريــة،  أمنيــة  مصــادر  ذكــرت 
قــوات الشــرطة ألقت القبــض على فتاة 
تدعــى هديــر الهــادي، إثــر اتهامها بنشــر 
للحيــاء  خادشــة  فاضحــة  فيديوهــات 
توك”.ورصــدت  “تيــك  تطبيــق  علــى 
اإلدارة العامــة لآلداب بمحافظة الجيزة 
مقاطــع فيديــو نشــرتها هديــر عبر “تيك 

توك” ووجدتها منافية لآلداب العامة.
األمــن  قــوات  أن  المصــادر  وذكــرت 

ألقــت القبــض علــى هديــر فــي منطقــة 
حدائق أكتوبــر، وجار اتخاذ اإلجراءات 
العامــة  النيابــة  علــى  لعرضهــا  تمهيــدا 
التي ســتتولى التحقيــق، وفقا لصحيفة 

“الوطن” المصرية. 
وفي وقت سابق، اعتقل األمن المصري 
فتاتيــن “تيــك تــوك” فــي الجيــزة وبنها، 
قضيــة  ذمــة  علــى  حبســهما  وجــرى 

التحريض على الفسق والفجور.

“صاعقة” تدخل حارس مرمى العناية المركزة

حبس فتاة “تيك توك” جديدة في مصر

امرأة تبتسم في حقل أرز خالل “يوم األرز 
الوطني”، الذي يمثل بداية موسم زراعة األرز 

السنوي، في قرية توكا على مشارف كاتماندو، 
عاصمة نيبال )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قالت الســلطات في سويسرا إن أنثى 
نمــر هاجمــت حارســة تبلــغ مــن العمر 
55 عامــا بحديقــة حيوانــات زوريــخ، 
السبت الماضي، مما أسفر عن مقتلها.
جــرس  مذعــورون  زائــرون  وأطلــق 
الطــوارئ بعــد رؤيــة أنثــى النمر وهي 
حظيرتهــا،  داخــل  الحارســة  تهاجــم 
الهرولــة  إلــى  الموظفيــن  دفــع  ممــا 

لمساعدتها.
تمكــن الموظفون من إبعاد أنثى النمر 
الســيبيرية، التــي تســمى إيرينــا، عــن 
الحظيــرة  مــن  وإخراجهــا  زميلتهــم، 

بينما حاول المسعفون إنعاشها.
المتحدثــة  وقالــت جوديــث هويــدل 
المــرأة  إن  زيوريــخ  شــرطة  باســم 
توفيــت في مــكان الحادث، وأضافت 
المســاعدات  كل  وصلــت  “لألســف 
متأخــرة للغاية”. وعجــز رجال اإلنقاذ 
عــن إنقــاذ المــرأة التــي توفيــت علــى 
الفــور. وذكــرت هويــدل أنــه تــم فتــح 

تحقيق في الحادثة.

مــن  البالــغ  يجــوف  أندريــه  أقــدم 
العمــر 53 عامــا، والمعــروف بـ”الســباك 
المهــووس”، علــى االنتحــار فــي مركز 
نوغينســك  فــي  األولــي  االحتجــاز 

بمقاطعة موسكو. 
“موسكوفســكي  صحيفــة  وذكــرت 
األثنيــن،  أمــس  كومســوموليتس”، 
أنــه تــم العثــور على جثــة يجوف في 

زنزانة العزل.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “المهووس 
اغتصــاب  جرائــم  ارتكــب  المذكــور 
منهــن   7 ماتــت  وخاللهــا  نســاء،   9

وتمكنت ضحيتان، فقط من الفرار”.
بــأن  األنبــاء  أفــادت  يونيــو،   26 فــي 
“المهــووس” اعترف بارتكاب عمليتي 

اغتصاب جديدتين مع قتل.
ونفــذ يجوف جرائمه، فــي الفترة من 
2010 إلــى 2020 في منطقتي مدينة 
مقاطعــة  فــي  وســتوبينو  كاشــيرا 
موســكو، عندما كان يعمل ســباكا في 

المنطقة.

أنثى نمر تقتل 
حارستها أمام الزوار

“صائد النساء” 
ينتحر في السجن منحت تايوان حال للذين يتشــوقون 

للســفر، ولكنهم ال يستطيعون بسبب 
قيــود فيــروس “كورونــا” المتســجد، 
وذلك بتوفير رحالت طيران وهمية 

في أحد مطارات البالد.
فــي  سونغشــان  مطــار  ويســمح 
العاصمة تايبيه للمسافرين بتسجيل 
الوصــول لرحلــة طيــران، واالنتقــال 
وأمــن  الجــوازات  مراقبــة  عبــر 

طائــرة  ركــوب  وحتــى  المطــارات، 
إيربــاص “A330”، لكن مــع فارق أنها 
ال تغادر مدرج المطار، بحسب شبكة 

“سي إن إن” األميركية.
وتقــّدم مــا يقرب من 7000 شــخص 
تــم  لكــن  التجربــة،  فــي  للمشــاركة 
اختيــار 60 فائــزا محظوظــا بشــكل 
عشوائي للسفر على متن أول “رحلة 

وهمية” يوم الخميس الماضي.

رحالت طيران “وهمية” للمتشوقين للسفر

الفلسطينية وعد مناصرة تحيك أقنعة واقية مطرزة، ُتباع أيًضا عبر 
اإلنترنت، في منزلها في قرية بني نعيم، شرق مدينة الخليل بالضفة 

الغربية )أ ف ب(
يمنح الركاب تصاريح الصعود للطائرة، والدخول من بوابات األمن والهجرة قبل الصعود إلى طائرة 

الخطوط الجوية الصينية، حيث يستقبلهم المضيفون.ويمكن للركاب تناول الطعام في أحد 
مطاعم المطار وحتى التسوق في السوق الحرة. 

حظــي رجل مغربي مســن في التاســعة والســبعين من عمــره، بثناء وإعجاب 
واسعين بعدما ظهر في صورة وهو يجتاز امتحان البكالوريا، رغم الظروف 

االستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونشــرت صفحــة مدرســة “البقالــي” الثانويــة فــي مدينــة آيــت ملــول، وســط 
المغــرب، علــى موقــع فيســبوك، صــورة الرجــل الــذي يرتــدي جلبــاب تقليديــا 

وكمامة واقية على الوجه، وهو منهمك في ورقة التحرير.
وال يقتصر اجتياز امتحان البكالوريا في المغرب على طالب الثانوية العامة، 

إذ يمكن لألفراد أن يتقدموا بشكل “حر”، ويسمون “المرشحين األحرار”.
فــي غضــون ذلــك، لم تعــرف المدينة التي ينحــدر منها الرجل المســن، كما لم 
يجر الكشــف عن معلومات بشــأن تخصصه، وما إذا كان في ســلك اآلداب أو 

العلوم.
ونــال مرشــح البكالوريــا، هــذا القــدر مــن اإلشــادة، ألنــه حــرص علــى اجتيــاز 
االمتحان رغم الظروف الصحية، فضال عن كون كبار السن من الفئات األكثر 

عرضة لمضاعفات فيروس كورونا.
وجســد الرجل المغربي المســن شغف اإلنسان بالعلم والتعلم، بحسب معلقي 

المنصات االجتماعية، وسط آمال بأن تتكلل التجربة بالنجاح.

مسن مغربي يجتاز امتحان “البكالوريا”

لقيت امــرأة من والية أريزونا 
عقــب  حتفهــا،  األميركيــة 
ســقوطها مــن ارتفاع 30 مترا، 
فــي  لصــور  التقاطهــا  أثنــاء 
أو  كانيــون”  “غرانــد  منطقــة 

الوادي العظيم.
وتمكنــت قــوات الشــرطة مــن انتشــال جثــة ماريا ســالغادو لوبيــز، البالغة من 
العمــر 59 عامــا، بعــد ســقوطها الجمعــة مــن ارتفــاع كبير فــي منطقــة “الوادي 
العظيــم”. ووفــق ما ذكرت صحيفــة “ديلي ميل” البريطانيــة، فقد كانت ماريا 
تتنزه في الموقع، وتلتقط الصور، برفقة عائلتها، حين وقع حادث سقوطها.

ويرتبط “الوادي العظيم” بسلسلة من الحوادث المميتة، حيث شهد في العام 
2018 وفاة 17 شــخصا، في حين توفي أربعة أشــخاص على األقل في العام 
الماضي. ويبلغ عدد متوسط الوفيات التي تسجل في الموقع هو 12 سنويا، 

وترجع ألسباب متعددة كالسقوط أثناء التقاط الصور أو الغرق أو الحمى.

أميركية تلقى حتفها سقوطا بموقع سياحي

يتوقع أن يستقبل اللوفر في اليوم األول نحو 7 آالف زائر
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى
اللواء الركن

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
 ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية

 وشئون الشباب مستشار األمن الوطني
 أمين عام مجلس الدفاع األعلى

  رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة
بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيين سموه

أمينًا عامًا لمجلس الدفاع األعلى
 متمنين لسموه دوام التقدم والنجاح

في خدمة الوطن
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أمينًا عامًا لمجلس الدفاع األعلى
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