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تعاون بحريني أميركي في 
الكشف عن المتفجرات

)٠٢(

“التنسيقية” تناقش مستجدات “كورونا”

سمو ولي 
العهد مترئسا 
اجتماع اللجنة 
التنسيقية رقم 
331 الذي عقد 

عن بعد

المنامة - بنا

تـــرأس ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة اجتماع اللجنة التنســـيقية 
رقـــم 331 الـــذي عقد عـــن بعد، إذ 
ناقشـــت اللجنـــة آخر مســـتجدات 
كورونـــا  فيـــروس  مـــع  التعامـــل 

)كوفيد 19(.

كشـــف مصدر عليم لــــ “البالد” عن أن مجلـــس إدارة هيئة 
التأمين االجتماعي وافق على تعديالت ســـريعة ستصدر 
قريًبا، على قرارات وصفها األعضاء بـ “اإلصالحية” بوقف 
دمـــج راتبيـــن تقاعدييـــن، واحتســـاب متوســـط الرواتب 
التقاعديـــة بامتـــداد 5 ســـنوات، ووقـــف الزيادة الســـنوية 
للرواتب التقاعدية للقطاعين الخاص والعام البالغة 3 %.
وذكـــر المصـــدر أن نقاشـــا مســـتفيضا جـــرى فـــي اجتماع 
مجلـــس إدارة هيئـــة التأميـــن االجتماعـــي، إذ قـــام رئيس 
المجلس بعرض التصويت على قرارات تمس االمتيازات 
الحقوقيـــة المكتســـبة للمتقاعدين بعد عرض مســـتفيض 
أوضـــح فيه الضـــرورة البالغـــة إلجراء هـــذه اإلصالحات؛ 
مـــن أجـــل البـــدء بعمليـــات تـــوازن الصناديـــق االكتوارية 

التأمينية.
وذكـــر المصـــدر أن اإلصالحـــات الجديدة ســـيعمل بها في 
القريـــب العاجل، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بأغلبية 

األصوات.

تعديل بوقف الزيادة السنوية 3 % عن المتقاعدين
مجلس إدارة “التأمين” وافق باألغلبية... والعمل باإلصالحات قريبا

للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  كشـــف 
الملكية لألعمال اإلنســـانية رئيس 
لجنـــة تنســـيق الجهـــود بالحملـــة 
الوطنيـــة “فينـــا خيـــر” مصطفـــى 
الســـيد لـ “البـــالد” عـــن أن إجمالي 
ما تســـلمته المؤسسة الملكية من 
حملـــة “فينـــا خير” بلـــغ 30 مليون 
دينـــار، مشـــيًرا إلى أن المؤسســـة 
تنتظـــر من الجهـــات التي تعهدت 
الحملـــة  فـــي  التبرعـــات  بدفـــع 
حتـــى  دفعهـــا؛  إلـــى  المســـارعة 
يكتمـــل نصـــاب المبالغ المســـجلة 
التي تعهـــد بها المتبرعون إلى 40 

مليون دينار.
المبالـــغ  جميـــع  أن  الســـيد  وأكـــد 
الماليـــة  وزارة  لـــدى  موجـــودة 
 10 نحـــو  تـــزال  وال  واالقتصـــاد، 

مالييـــن دينـــار لـــم تتســـلمها، وأن 
الجهات المعنية في وزارة المالية 
تتابع عملية تحصيلها مع الجهات 
التي تعهدت أن تدفع لالســـتمرار 
في العمل اإلنســـاني واالجتماعي 
ودعم البرامـــج الالزمة والمتأثرة 

إزاء جائحة كورونا.

السيد: 30 مليون دينار بمحفظة 
“فينا خير” و10 ماليين لم نتسلمها

)07(
)06(

وزير الداخلية يوقع خطاب اتفاق مع السفير األميركي

علوي الموسوي

مصطفى السيد

علوي الموسوي



المنامة- بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك للشـــؤون الدبلوماسية الشـــيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة بمكتبه بقصر القضيبية أمس ســـفير دولة فلســـطين لدى مملكة 
البحريـــن طـــه عبدالقـــادر. وأكد الشـــيخ خالـــد بن أحمد بـــن محمـــد آل خليفة أن 
الموقـــف الثابـــت لمملكـــة البحرين مـــن القضية الفلســـطينية، والداعـــم بكل قوة 
لكافـــة الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل لهذه القضية، وبما يضمن للشـــعب 
الفلســـطيني الشـــقيق كافـــة حقوقـــه المشـــروعة وإقامة دولته المســـتقلة أســـوة 
بشـــعوب العالـــم، إنما يصـــب في صالح أمـــن واســـتقرار المنطقة بأســـرها ويعود 
بالنفع والخير على جميع دولها وشـــعوبها. وأكد عبد القادر تقدير واعتزاز جميع 
أبناء الشـــعب الفلسطيني بالموقف األخوي الراســـخ لمملكة البحرين ومساندتها 

للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

دعم بحريني لحل عادل للقضية الفلسطينية

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
بذكرى استقالل 

جزر سليمان

صاحب  الــبــاد  عاهل  بعث 
الـــجـــالـــة الــمــلــك حــمــد بن 
برقية  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى 
جزر  عــام  حاكم  إلــى  تهنئة 
ســلــيــمــان ديــفــيــد فــونــاغــي؛ 
بــمــنــاســبــة ذكــــرى اســتــقــال 

باده.

محمد بن مبارك يشيد بإصدار عن “تطور الطاقة”
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل 
القضيبيـــة  بقصـــر  بمكتبـــه  خليفـــة 
المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس 
عبدالحسين ميرزا، الذي أهدى سمو 
الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل خليفة 
نســـخة مـــن كتابـــه بعنـــوان “التطور 
في قطاع الكهربـــاء وقطاع الطاقة 

المستدامة في مملكة البحرين”.
بـــن  وأعـــرب ســـمو الشـــيخ محمـــد 
مبـــارك آل خليفة عن شـــكره لميرزا 
لهـــذا اإلهـــداء، مشـــيدا بجهوده في 

محتـــواه،  وأهميـــة  الكتـــاب  إعـــداد 
ومقدرا إسهاماته في خدمة الوطن 
عبر ما تقلده مـــن مناصب ومهمات 
تشـــهد لـــه بذلـــك، متمنيـــا لـــه دوام 

التوفيق.
مـــن جانبـــه، أعـــرب ميـــرزا عـــن بالغ 
شكره لسمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة لدى اســـتقباله له، مؤكدا 
اعتزازه وســـعادته بما أســـهم به في 
خدمـــة الوطـــن في مجـــاالت العمل 
التـــي مكنتـــه وتمكنـــه مـــن تحقيـــق 

ذلك.
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وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  رفـــع 
العمراني  البلديـــات والتخطيـــط 
عصـــام خلـــف، خالـــص التهانـــي 
والتبريـــكات إلـــى ممثـــل جاللـــة 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
وشؤون الشباب، مستشار األمن 
مجلـــس  عـــام  أميـــن  الوطنـــي، 
الدفـــاع األعلى، رئيـــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس 
مجلس أمناء المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية، ســـمو اللواء 
الركن الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، وذلـــك بمناســـبة صـــدور 
األمـــر الســـامي الملكـــي مـــن لدن 
جاللة الملك بتعيينـــه أمينًا عامًا 

لمجلس الدفاع األعلى.
تعييـــن  أن  الوزيـــر خلـــف  وأكـــد 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة فـــي هـــذا المنصـــب يعبر 
عـــن الثقـــة الملكية الســـامية بما 
كفـــاءة  مـــن  ســـموه  بـــه  يتمتـــع 
الحافلـــة  ولمســـيرته  وإخـــالص 

المتميـــز،  واإلنجـــاز  بالعطـــاء 
واإلســـهامات  بالجهـــود  مشـــيدًا 
التي يبذلها ســـموه في المجالين 
العســـكري واألمنـــي. متمنيـــًا لـــه 
كل التوفيق والســـداد تحت ظل 

قيادة صاحب الجاللة الملك. 
وكيـــل  خلـــف  الوزيـــر  هنـــأ  كمـــا 
فـــي  الدوليـــة  للشـــؤون  الـــوزارة 
وزارة الخارجيـــة، رئيس مجلس 
أمنـــاء مركز البحرين للدراســـات 
والدوليـــة  االســـتراتيجية 
الشـــيخ  الطاقـــة  ودراســـات 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
بمناســـبة تعيينه نائبًا ألمين عام 
المجلس الدفاع األعلى، والشيخ 
أحمـــد بـــن عبدالعزيـــز آل خليفة 
األمـــن  لجهـــاز  رئيســـًا  بتعيينـــه 
المولـــى  ســـائالً  االســـتراتيجي، 
عـــز وجـــل أن يوفقهم في خدمة 
مملكة البحرين في ظل المسيرة 
التنموية الشاملة للمملكة بقيادة 

حضرة صاحب الجاللة الملك.

خلف يشيد بالجهود األمنية 
والعسكرية لناصر بن حمد

محافظة العاصمة

هنـــأ محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ 
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
الشـــباب  ؤون  وش  اإلنســـانية 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيس 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة بمناســـبة صدور 
األمـــر الملكـــي الســـامي بتعييـــن 

سموه أمينًا عامًا لمجلس الدفاع 
األعلى.وأكـــد المحافـــظ “أن هذه 
الثقة الملكية الســـامية من عاهل 
الملـــك  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب 
حمد بن عيسى آل خليفة تجسد 
مشـــوار عطاء سمو الشيخ ناصر 
المخلـــص  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
الوطـــن  خدمـــة  فـــي  والمتميـــز 

وقيادته الحكيمة”.

محافظ العاصمة: الثقة السامية 
تجسد مشوار عطاء سموه

تعاون بحريني أميركي في الكشف عن المتفجرات
وزيـــر الداخليـــة يؤكـــد تنامـــي العالقـــات مـــع واشـــنطن فـــي المجـــال األمنـــي

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبدهللا آل خليفـــة، امس، وبحضـــور رئيس األمن 
العام الفريق طارق الحســـن، ســـفير الواليات المتحدة 
األميركيـــة لـــدى مملكة البحرين جاســـتين ســـيبيريل، 

بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وأعـــرب الوزيـــر عن تقديـــره لجهود الســـفير األميركي 
البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات  دعـــم  فـــي  ودوره 
خصوصـــا فـــي المجـــال األمنـــي، متمنًيـــا لـــه التوفيـــق 

والنجاح.
وتم أثناء اللقاء، اســـتعراض العالقات الثنائية القائمة 
بين البلدين الصديقيـــن، وبحث عدد من الموضوعات 
ذات االهتمـــام المشـــترك. وعقـــب اللقـــاء، وقـــع وزيـــر 
الداخلية والسفير األميركي، خطاب اتفاق، بين مملكة 
البحريـــن والواليات المتحدة األميركية، يتعلق بتعزيز 
التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن الصديقين فـــي مجال 
الكشـــف عـــن المتفجـــرات والمـــواد ذات الصلـــة، وذلك 

ضمـــن البرامج التدريبية فـــي مجال مكافحة اإلرهاب 
والتعاون بين الجهات ذات االختصاص في الجانبين.
وأعـــرب الســـفير األميركي عن شـــكره وتقديـــره لوزير 
الداخليـــة، مشـــيدا بالتعـــاون والتنســـيق الـــذي تبديـــه 
وزارة الداخليـــة، بمـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز العالقـــات 

التعـــاون  مجـــاالت  وتطويـــر  البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة 
المشـــترك، متمنيـــا لمملكة البحرين وشـــعبها مزيًدا من 
التقدم واالزدهار. وقدم وزير الداخلية، هدية تذكارية 
للســـفير األميركي، تقديرا لجهوده في تعزيز العالقات 

الثنائية بين البلدين.

وزير الداخلية مستقبال وبحضور رئيس األمن العام، السفير األميركي

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال رئيس هيئة الطاقة المستدامة

المنامة - وزارة الداخلية

تعزيز التعاون السياسي واالقتصادي مع تركمانستان
جلســــة مشـــاورات ثنــائيـــة لبحـــث تفعيـــل االتفــاقــات المــوقعـــة

عقدت أمـــس عبـــر االتصـــال اإللكتروني 
المرئـــي جلســـة مشـــاورات ثنائيـــة بيـــن 
وزارة الخارجيـــة فـــي البحريـــن ووزارة 
وتـــرأس  تركمانســـتان.  فـــي  الخارجيـــة 
جانـــب وزارة الخارجيـــة وزير الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي، وبمشـــاركة رئيس 
والتحمـــل  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
نائب رئيس المجلس االعلى للبيئة عضو 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس لجنـــة متابعـــة تنفيـــذ االتفاقيات 
الثنائية ومذكـــرات التفاهم الموقعة بين 
حكومـــة البحرين وحكومة تركمانســـتان 
آل  راشـــد  بـــن  فيصـــل  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة، ووكيل الوزارة للشـــؤون الدولية 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
لـــدى تركيـــا إبراهيـــم  وســـفير البحريـــن 
العبدهللا، والسكرتير األول بإدارة الدول 

اإلفروأسيوية أحمد الطريفي.
خارجيـــة  وزارة  جانـــب  تـــرأس  بينمـــا 
تركمانستان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الخارجية رشيد ميردوف.
االجتمـــاع  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 

سيكون إضافة إيجابية لتعزيز العالقات 
جميـــع  فـــي  الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن 
المجـــاالت، الســـيما التجارة واالســـتثمار 
والطاقـــة والســـياحة والثقافـــة والصحة 
كورونـــا  فيـــروس  ومكافحـــة  العامـــة 
المســـتجد وغيرها مـــن المجاالت، مؤكدا 
رغبة مملكة البحرين الصادقة في تعزيز 
الصداقة الثنائية بين البلدين بشكل أكبر 

في السنوات المقبلة.
تقديـــره  عـــن  ميـــردوف  رشـــيد  وعبـــر 
للعالقـــات الوطيدة التي تربط بين بالده 
ومملكـــة البحريـــن، مشـــيدا بمـــا تشـــهده 
مـــن تطور ونمـــو في مختلـــف المجاالت، 
مؤكـــدا حرص تركمانســـتان علـــى تفعيل 
برنامـــج التعـــاون المشـــترك بيـــن البلدين 
الصديقين في المجـــاالت كافة، ورغبتها 
فـــي توســـيع آفـــاق الصداقة التـــي تربط 

بين البلدين والشعبين.
وتم في جلســـة المشـــاورات بحث مسار 
العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين، 
والجهود المبذولـــة؛ لتعزيز آفاق التعاون 
المجـــاالت  مـــن  العديـــد  فـــي  الثنائـــي 

والتجاريـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية 
واالجتماعيـــة، وســـبل تفعيـــل االتفاقات 
الموقعة بين البلديـــن الصديقين، إضافة 
السياســـية  األوضـــاع  تطـــورات  الـــى 
واألمنيـــة في المنطقـــة والقضايا الدولية 
ومســـاعي  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 
جائحـــة  تداعيـــات  الحتـــواء  البلديـــن 

فيروس كورونا.
وأكـــد الجانبـــان أهمية مواصلـــة الجهود 
والتنسيق المشترك وتبادل الزيارات بين 
البلدين على مختلف األصعدة بما يسهم 
في تعزيز التعاون المشـــترك في مختلف 

المجاالت تأكيدا لعمق العالقات الوطيدة 
التي تجمع بين قيادتي وشـــعبي البلدين 

الصديقين.
وأكـــد الجانبـــان أهميـــة المحافظـــة على 
أمن واستقرار المنطقة، وتكاتف الجهود 
ومواجهـــة  الدائـــرة،  الحـــروب  لوقـــف 
التنظيمـــات اإلرهابيـــة، والســـعي إلحالل 

السالم واالستقرار.
كمـــا تـــم تأكيـــد أهميـــة التعـــاون الدولـــي 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  لمكافحـــة 
علـــى  تداعياتهـــا  ومعالجـــة  المســـتجد، 

اقتصادات دول العالم.

من جلسة مشاورات ثنائية بين وزارة الخارجية في البحرين ووزارة الخارجية في تركمانستان

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتقبل 
لمؤسســـة التنظيم العقاري الشيخ 
محمد بن خليفة آل خليفة، بمكتبه 
رئيس اللجنة المالية واالقتصادية 
البرلمانيـــة  الجمعيـــة  ورئيـــس 

اآلسيوية النائب أحمد السلوم.
وخـــالل اللقـــاء تـــم التأكيـــد علـــى 

أعضـــاء  بيـــن  التواصـــل  أهميـــة 
والجهـــات  التشـــريعي  المجلـــس 
اآلراء  وتبـــادل  الحكوميـــة 
مـــن  تمثلـــه  ولمـــا  والمقترحـــات، 
أهمية في تذليل العقبات وتسهيل 
اإلجـــراءات التي من شـــأنها خدمة 

المواطنين الكرام.

تسهيل اإلجراءات العقارية أمام المواطنين

المنامة - بنا

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  رفـــع 
لشؤون الشباب والرياضة صالح 
بـــن هنـــدي المناعي أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيرية 
وشؤون الشـــباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة 
صدور األمر الملكي الســـامي من 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بتعيين سموه أمينا عاما لمجلس 

الدفـــاع األعلـــى. وأكـــد أن الثقـــة 
الملكيـــة تعكـــس الـــدور الوطنـــي 
الكبيـــر الـــذي يضطلـــع بـــه ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
في خدمة المملكة الغالية، مشيرا 
بقيـــادة  يتمتـــع  ســـموه  أن  إلـــى 
تحقيـــق  مواصلـــة  نحـــو  مميـــزة 
مزيد من المنجـــزات والنجاحات 

لمنظومة األمن الوطني.
والنجـــاح  التوفيـــق  كل  وتمنـــى 
بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ  لســـمو 
آل خليفـــة فـــي المهمـــة الموكلـــة 

لسموه.

بن هندي يهنئ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

قدم مستشـــار شـــؤون المجتمع 
الداخليـــة عبداللطيـــف  بـــوزارة 
الســـكران التهانـــي والتبريـــكات 
إلى ممثل جاللة الملك لألعمال 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
مستشـــار األمـــن الوطني رئيس 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بمناســـبة صدور 
ســـموه  بتعييـــن  الملكـــي  األمـــر 
الدفـــاع  لمجلـــس  عامـــا  أمينـــا 

األعلى.
صـــدور  إن  الســـكران  وقـــال 

األمـــر الملكـــي من عاهـــل البالد 
صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة يؤكد الكفاءة 
العاليـــة التـــي يمتـــاز بهـــا ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وإنجازات ســـموه فـــي مختلف 
المجاالت. وأشـــار إلى أن ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أنموذج يحتذى بـــه في القيادة 
البحرينـــي  للشـــباب  وقـــدوة 
كل  لســـموه  متمنيـــا  الطمـــوح، 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهامـــه 

الموكلة لسموه.

السكران يشيد بالكفاءة 
العسكرية لناصر بن حمد
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سمو محافظ الجنوبية: مستمرون في حمالت التعقيم
الجنوبيـــة  المحافظـــة  جهـــود  ضمـــن 
فـــي مكافحة فيـــروس كورونـــا، ودعما 
والوقائيـــة،  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 
ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  حضـــر 
الشـــيخ خليفـــة بن علـــي بـــن خليفة آل 
خليفـــة حملة التعقيـــم والتطهيـــر التي 
نظمتهـــا المحافظـــة في منطقـــة الرفاع 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  مـــع  بالتعـــاون 
المدنـــي ومشـــاركة عـــدد مـــن الضبـــاط 

والمتطوعين.
تنفيـــذا  أنـــه  المحافـــظ  ســـمو  وأكـــد 
لتوجيهـــات وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
فـــإن المحافظة مســـتمرة فـــي مواجهة 
جائحـــة كورونـــا عبر اتخـــاذ اإلجراءات 
كافة؛ للحد من انتشـــار الفيروس، ومنها 
تنظيـــم حمـــات التعقيـــم فـــي مختلف 

مناطق المحافظة، وذلك سعيا منها في 
دعـــم الجهـــود الوطنية وإبراز الشـــراكة 

المجتمعية مع األجهزة األمنية.
وأثنى ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن 
خليفـــة آل خليفة على دور رجال األمن 

في تعزيز متطلبات السامة والمشاركة 
فـــي البرامـــج والمبـــادرات األمنية التي 
تحتضنهـــا المحافظـــة؛ لضمـــان ســـامة 
األهالـــي والمواطنيـــن، منوهـــا فـــي هذا 
الصـــدد بجهـــود رجـــال الدفـــاع المدني 

والمتطوعيـــن ومشـــاركتهم الفاعلة في 
حمـــات التعقيـــم التـــي تشـــمل جميـــع 
مناطـــق المحافظـــة، والتـــي تأتـــي مـــن 
منطلـــق تعزيـــز الوعـــي بأهميـــة تطبيق 
مثمنـــا  الازمـــة،  الصحيـــة  اإلجـــراءات 

ســـموه في الوقت نفسه تعاون األهالي 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  فـــي  وتجاوبهـــم 

االحترازية.
من جانبهم، عبر المشـــاركون في حملة 
التعقيـــم من رجال األمـــن والمتطوعين 

عن تقديرهم لما يقوم به سمو محافظ 
لدعـــم  بـــارزة  جهـــود  مـــن  الجنوبيـــة 
المبادرات األمنية والمجتمعية الرائدة.

المنامة - وزارة الداخلية
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“إشراقات مبكرة” يستعرض تاريخ تعليم البنات في البحرين
اســـتعرض الفصـــل األول من كتـــاب “المرأة 
مبكـــرة  إشـــراقات  والتعليـــم..  البحرينيـــة 
وريـــادة وطنيـــة”، الـــذي أصـــدره المجلـــس 
األولـــى  البدايـــات  أخيـــًرا  للمـــرأة  األعلـــى 
وصـــوال  للبنـــات،  النظامـــي  غيـــر  للتعليـــم 
قبـــل  مـــا  ومرحلـــة  النظامـــي،  للتعليـــم 
االبتدائيـــة، ومراحل التعليم قبل الجامعي، 
والرياضـــة  والمهنـــي،  الفنـــي  والتعليـــم 
والحركة الكشـــفية والفنية، وجهود القضاء 

على األمية وتعليم الكبار.
وحمـــل هـــذا الفصـــل عنـــوان “بـــزوغ فجـــر 
جديـــد وإشـــراقة شـــمس التعليـــم للبنـــات”، 
وتشـــير مقتطفـــات من هذا الفصـــل إلى أن 
التعليـــم النظامـــي الرســـمي للبنـــات بدأ في 
العـــام )1928(، وقبـــل هـــذا التاريـــخ وبعده 
أيًضا، عرفـــت المرأة البحرينية طريقها إلى 
التعليم، ســـواء في الكتاتيب )المطوعيات( 
أو المـــدارس الوقفية أو األهلية، كما عرفت 
األجنبيـــة،  الجاليـــات  مـــدارس  البحريـــن 
وبالتوازي مع ذلك، أنشئت أول مدرسة شبه 
نظاميـــة للبنات في البحرين تحت مســـمى 
أقامتهـــا  التـــي  البلـــوط”،  “جـــوزة  مدرســـة 
اإلرســـالية األميركية في العام )1899(. غير 
أن البداية الحقيقية لقيام التعليم النظامي 
الرســـمي الوطنـــي فـــي البحريـــن كانت في 
)1919(، وجاءت مـــع إدراك أهالي البحرين 
مـــن حـــكام وتجار ووجهـــاء البلـــد في ذلك 
الوقـــت ألهميـــة العلـــم فـــي حياة الشـــعوب 
وتقدمهـــا، حيـــث بدأ هـــؤالء فـــي االكتتاب 
لجمـــع تبرعـــات لتشـــييد أول صـــرح للعلـــم 
والمعرفـــة على أراضي البحرين، فكان بناء 
أول مدرسة نظامية في العام )1919( ثمرة 
مجهـــودات أهلية مشـــتركة، وهي مدرســـة 

“الهداية الخليفية” في المحرق.

بداية التعليم النظامي للمرأة

العـــام  للبنـــات  مدرســـة  أول  إنشـــاء  جـــاء 
)1928( بمثابـــة حـــدث تاريخـــي، ليـــس في 
البحرين فحسب، ولكن في منطقة الخليج 
بأســـرها، وبهـــذه المبـــادرة تحقـــق للبحرين 
النظامـــي  التعليـــم  فـــي  ـــا  إقليميًّ الريـــادة 
الرســـمي للبنـــات، وبعـــد افتتـــاح المدرســـة 
بثمانية أشـــهر أصبحـــت تضم أكثر من 100 
الدراســـي علـــى  المنهـــج  طالبـــة، واشـــتمل 
مـــواد القراءة والكتابة والخياطة والرســـم، 
ولـــم يخضـــع تســـجيل المتعلمـــات فيها إلى 
عمـــر معين، بل يتم تســـجيل كل راغبة في 
التعلـــم. وكان الصـــف يضم الصغيرات ســـنًّا 

والكبيرات مًعا.

مرحلة ما قبل االبتدائية

قامـــت مديريـــة المعـــارف بإنشـــاء صفوف 
فـــي  أوائـــل األربعينـــات أي  للروضـــة منـــذ 
فصـــًا  افتتحـــت  عندمـــا   )1942( العـــام 
واحـــًدا للروضة في إحدى مـــدارس البنات 
االبتدائيـــة بالمحـــرق، وعندمـــا أثبـــت هـــذا 
الفصـــل نجاًحـــا كبيـــًرا تشـــجعت المديريـــة 
علـــى افتتاح فصـــول مماثلة فـــي المدارس 
االبتدائيـــة األخـــرى فيمـــا بعـــد. وفـــي العام 

)1948( تـــم افتتـــاح أول مدرســـة مســـتقلة 
لرياض األطفـــال بالمحرق، وتم تعيين أول 
مديرة بحرينية لها، وكان من أهم أهدافها؛ 
علـــى  الجنســـين(  )مـــن  األطفـــال  تدريـــب 
اســـتخدام حواســـهم بطريقة اللعب واللهو، 
وتدريبهـــم علـــى بعـــض األعمـــال اليدويـــة 
التهذيبية، بجانب تزويدهم بمبادئ القراءة 

والكتابة والحساب.

تخريج أم مثقفة وربة بيت متعلمة

ولـــم تكـــن مســـألة تعليـــم الفتيـــات تتســـم 

بالجمـــود والثبـــات، بـــل كانـــت ديناميكيـــة؛ 
التعليـــم  القائمـــون علـــى نظـــام  إذ حـــرص 
التغييـــرات  مواكبـــة  علـــى  االبتدائـــي 
والتطـــورات العالمية، فيمـــا يخص المناهج 
والنظـــم الدراســـية، بحيـــث يكـــون المخرج 
النهائـــي لتلـــك المرحلة إنتاج فتـــاة متمكنة 
مـــن العديـــد مـــن المهـــارات واألدوات التي 
تمكنهـــا مـــن االرتقـــاء بحياتهـــا ومجتمعها. 
ومـــن أبرز التطورات التـــي لحقت بالمناهج 
الدراســـية والنظام الدراســـي للفتيات وفًقا 
لمتطلبات كل فترة زمنية، فالمرحلة األولى 

لتعليم البنـــات كان الهدف منها اســـتقطاب 
المســـار  نحـــو  الفتيـــات  مـــن  عـــدد  أكبـــر 
التعليمـــي؛ فلم ُتفرض أي شـــروط اللتحاق 
الفتيات فيما يتعلق بالسن وغيره، إال قدرة 
الفتـــاة الملتحقـــة على اســـتيعاب الدراســـة 
بهـــا، ولـــم تكـــن هناك مـــدة محـــددة النتهاء 
الدراســـة في المرحلـــة االبتدائية، بل كانت 
مرتبطـــة بحفـــظ آيـــات وســـور مـــن القـــرآن 
الكريـــم وتعليـــم الفتيـــات مبـــادئ القـــراءة 
الخبـــرات  ببعـــض  والحســـاب، وتزويدهـــن 
الفنية والصحية، وقد يســـتمر وجود الفتاة 

في المدرسة 10 سنوات.

المرحلة اإلعدادية

جـــاءت المرحلة اإلعداديـــة لتعليم الفتيات 
ا بالمقارنـــة مـــع  فـــي فتـــرة متأخـــرة نســـبيًّ
المرحلتين االبتدائية السابقة لها والمرحلة 
للتعليـــم  يكـــن  فلـــم  لهـــا،  التاليـــة  الثانويـــة 
اإلعـــدادي وجـــود ضمـــن ســـلم التعليم قبل 
مـــن  الســـتينيات  أوائـــل  حتـــى  الجامعـــي 
فصـــول  أضيفـــت  حيـــث  الماضـــي؛  القـــرن 
جديـــدة خاصة بهذه المرحلة إلى المدارس 
االبتدائيـــة والثانويـــة قبـــل أن تصبـــح لهـــا 
مدارس مســـتقلة ويقبل في هـــذه المرحلة 

كل من أنهى المرحلة االبتدائية، ففي العام 
الدراسي )61 - 1962( ُقسم التعليم الثانوي 
إلـــى مرحلتيـــن اإلعداديـــة ومدتها ســـنتان، 
والثانويـــة ومدتهـــا 3 ســـنوات، وكان هـــذا 
التعليـــم منذ نشـــأته عاًما للجميـــع، ونظامه 
موحـــد بين البنين والبنات، وأهدافه تتمثل 
فـــي إعداد التلميذات لما يمكنهن من العمل 
بعد تدريب مهني أو إلى مواصلة الدراســـة 

في المرحلة الثانوية العامة.

المرحلة الثانوية

مع دخول النصف الثاني من القرن العشرين 
وبعد 10 سنوات من تدشين مدرسة البنين 
عوامـــل  تفاعلـــت   ،)1940( فـــي  الثانويـــة 
كثيـــرة داخل الحياة البحرينية االجتماعية 
واالقتصاديـــة، فعـــدد الطالبات بـــدأ يتزايد 
واإلقبـــال علـــى التعليـــم صار أكبـــر وموقف 
األهالـــي بـــدأ يتغيـــر، مما اســـتدعى إحداث 
تغييـــرات جوهريـــة فـــي التعليـــم، وكانـــت 
الخطوة األولى الواضحة هي افتتاح قسم 
ثانـــوي للبنـــات في العام الدراســـي )1950 - 

1951( بمدرسة “فاطمة الزهراء للبنات”.
يذكر أن المجلس األعلى للمرأة أصدر كتاب 
إشـــراقات  والتعليـــم..  البحرينيـــة  “المـــرأة 
مبكـــرة وريـــادة وطنية”، إذ يأتـــي بناء على 
توجيهـــات ملكيـــة كريمـــة بضـــرورة توثيق 
مســـيرة المـــرأة البحرينيـــة مـــع بـــزوغ فجر 
التعليـــم في الباد، وذلك لرصد إســـهاماتها 
التعليميـــة  النهضـــة  مامـــح  تشـــكيل  فـــي 
والمعطيـــات  الظـــروف  طبيعـــة  وتوضيـــح 
التاريخيـــة المرتبطة بخصوصيـــة البحرين 
الثقافيـــة وانفتاحهـــا الحضـــاري الـــذي منح 
المـــرأة هـــذه الريـــادة وهـــذا الســـبق لتصـــل 
اليوم إلى موقع متقدم تعكســـه المؤشرات 
التنمويـــة وتؤكده الشـــواهد المعنوية التي 
تتميز بها مملكـــة البحرين حضارًيا وثقافًيا 

ومعرفًيا.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أحد صفوف المرحلة االبتدائية في مدارس البنات

أحد الصفوف الدراسية بالعام 1947

المطوعة وهي تعلم األوالد والبنات داخل منزلها

أول مدرسة للبنات في منزل عبدالرحمن الزياني بالمحرقمجموعة من الطالبات بإحدى مدارس البحرين في األربعينات طالبات المرحلة الثانوية أثناء االمتحانات النهائية للعام 1976أحد صفوف الروضة في الستينات صورة لمدرسة خديجة الكبرى للبنات

المرأة البحرينية عرفت طريقها إلى التعليم عبر “المطوعيات”

األربعاء 8 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441 - العدد 4285

ُعقـــد صبـــاح أمـــس اجتمـــاع عبـــر تقنيـــة 
شـــؤون  وزيـــر  بيـــن  المرئـــي  االتصـــال 
الكهربـــاء والمـــاء وائـــل المبـــارك ووكيـــل 
ســـمو  الـــوزراء  مجلـــس  شـــؤون  وزارة 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
آل  إبراهيـــم  بـــن  نـــواف  الشـــيخ  والمـــاء 
خليفـــة، إذ تم اســـتعراض جهـــود وخطط 
الوزارة واســـتعداداتها لتلبيـــة احتياجات 
مـــن  القطاعـــات  ومختلـــف  المواطنيـــن 
الصيـــف  فصـــل  فـــي  والمـــاء  الكهربـــاء 
والحفاظ على ديمومة مســـتويات كفاءة 

الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة وفي 
ظـــل المتابعـــة المســـتمرة من ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
أن  إلـــى  المبـــارك  أشـــار  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
وفـــي  والمـــاء،  الكهربـــاء  شـــؤون  وزارة 
ظـــل الظـــروف الراهنـــة لتفشـــي جائحـــة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد، تعمـــل على 
ضمان أعلى مســـتويات الجودة والكفاءة 
لتقديـــم الخدمات للمواطنيـــن والمقيمين 

مـــن خـــال تعزيـــز الخدمـــات اإللكترونية 
المتعلقة بخدمات المشـــتركين، بما يكفل 
إنجـــاز الخدمات المتعلقـــة بهيئة الكهرباء 

والماء بأقل وقت وجهد ممكن.
ونـــوه المبارك بما توليه الحكومة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
وبمتابعـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
حـــرص  مـــن  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
على اســـتدامة توفيـــر خدمـــات الكهرباء 
والمـــاء لجميـــع القطاعـــات المختلفـــة في 
مملكة البحريـــن، وتقليل االنقطاعات في 
فتـــرة الصيـــف، وتلبيـــة الطلـــب المتنامي 

علـــى الكهربـــاء والماء لمختلـــف قطاعات 
التنمية.

مـــن جانبـــه، أشـــاد وكيـــل وزارة شـــؤون 
مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علي بـــن خليفة آل خليفـــة، بجهود وزارة 
شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء ومـــا تقدمه من 
حلـــول وجهـــود متواصلـــة لتقديـــم أعلى 
مستويات الخدمة للمواطنين والمقيمين، 
منوها بما اتخذته الوزارة من استعدادات 
لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في 
فصل الصيف، متمنيـــا للوزارة و القائمين 
عليهـــا كافـــة دوام التوفيـــق فـــي خدمـــة 

عجلة التنمية بالمملكة.

المنامة - بنا

جانب من االجتماع عبر تقنية االتصال المرئي

ســمو الشــيخ عيســى بن علــي يشــيد بجهــود الــوزارة لتقديــم أعلــى مســتويات الخدمة

تقليل االنقطاعات وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء

سمو محافظ الجنوبية يحضر حملة التعقيم والتطهير

سموه يؤكد 
أهمية تعزيز 

الوعي بتطبيق 
التدابير االحترازية

مشاركون: جهود 
بارزة لسموه في 

دعم المبادرات 
األمنية والمجتمعية
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا

افتتحت الجمعية البحرينية للمسؤولية 
االجتماعية مقرا لتدريب أبناء المنطقة 
العاطليـــن عـــن العمل فـــي مبنى جمعية 
مدينة حمد الخيرية تحت رعاية وكيل 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
صباح الدوســـري، وبالتعاون مع شـــركة 
بـــدر  ومجموعـــة  القابضـــة،  دادابـــاي 
الشـــمالية  مـــن محافـــظ  وبحضـــور كل 
ورئيـــس  افتراضيـــا،  العصفـــور  علـــي 
البحرينيـــة  الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
للمســـؤولية االجتماعيـــة خالـــد القعود، 
وعبـــدهللا الـــذوادي افتراضيـــا، وعضـــو 

المجلس البلدي  ياسين زينل افتراضيا، 
ورئيـــس مجلـــس ادارة جمعيـــة مدينـــة 
حمد الخيرية يوســـف المحميد ومحمد 
خنجي، رئيـــس اللجنة التعليمية وماهر 
إبراهيم، رئيـــس العالقات العامة صالح 
اإلعالميـــة  اللجنـــة  ورئيـــس  جناحـــي، 

شوقي قمبر.
بإســـهامات  الـــوزارة  وكيـــل  وأشـــاد 
الجمعيـــة، التي تدعم بها أبناء ومناطق 
مملكـــة البحريـــن وتتيح لهـــم مزيدا من 
الفرصـــة لتطوير من أنفســـهم وتأهيلهم 

للحصول على الوظائف.

نظـــم مركز االتصال الوطني امس ندوة 
حـــول المحتـــوى اإلعالمـــي الحكومـــي 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  الفّعـــال 
االجتماعـــي 2020، عبـــر تقنية االتصال 
المرئـــي، إذ قدمهـــا المـــدرب اإلعالمـــي 
والخبيـــر في مجـــال شـــبكات التواصل 
االجتماعـــي مهنـــد النعيمـــي، بمشـــاركة 
أكثـــر مـــن 140 عضـــًوا بشـــبكة االتصال 

الحكومي.
وشـــهدت الندوة تفاعاًل واســـًعا، وتباداًل 
للمعلومـــات ووجهـــات النظـــر مـــن ِقبـــل 
الحضـــور مـــن أعضـــاء شـــبكة االتصـــال 
الحكومـــي، عبـــر اســـتعراض عـــدد مـــن 

المحتـــوى  المتعلقـــة بتطويـــر  المحـــاور 
الحكومي كاالســـتخدام األمثل لوسائل 
التواصـــل االجتماعي، وأنواع المحتوى 
المنصـــات،  علـــى  المطلـــوب  الحكومـــي 
وسبل نشـــر المحتوى الحكومي الفعال 
محـــور  جانـــب  إلـــى  المنصـــات،  علـــى 
المحتـــوى  لتطويـــر  ذكيـــة  تطبيقـــات 

الحكومي.
وجـــرى خـــالل النـــدوة اســـتعراض عدد 
مـــن اإلحصـــاءات المتعلقـــة بالمنّصـــات 
الرســـمية  والحســـابات  االجتماعيـــة 
علـــى  الـــرد  ســـرعة  لقيـــاس  وتجربـــة 

استفسار الجمهور.

“المسؤولية االجتماعية” تقتتح مقرا لتدريب العاطلين

مناقشة سبل نشر المحتوى الفعال بالمنصات االجتماعية

احتساب متوسط راتب التقاعد عن 5 سنوات ووقف الزيادة السنوية

كشـــف مصـــدر عليـــم لــــ “البـــالد” 
هيئـــة  إدارة  مجلـــس  أن  عـــن 
التأميـــن االجتماعـــي وافق على 
تعديالت ســـريعة ستصدر قريًبا 
على قـــرارات وصفها األعضاء بـ 
“اإلصالحية” بوقف دمج راتبين 
تقاعديين، واحتســـاب متوسط 
الرواتـــب التقاعديـــة بامتـــداد 5 
سنوات، ووقف الزيادة السنوية 
للرواتـــب التقاعديـــة للقطاعيـــن 

الخاص والعام البالغة 3 %.
نقاًشـــا  أن  المصـــدر  وذكـــر 
مســـتفيضا جـــرى فـــي اجتمـــاع 
التأميـــن  هيئـــة  إدارة  مجلـــس 
رئيـــس  قـــام  إذ  االجتماعـــي، 
التصويـــت  بعـــرض  المجلـــس 
على قـــرارات تمـــس االمتيازات 
الحقوقية المكتسبة للمتقاعدين 
بعـــد عـــرض مســـتفيض أوضـــح 
فيـــه الضـــرورة البالغـــة إلجـــراء 
أجـــل  مـــن  اإلصالحـــات  هـــذه 
البدء بعمليات توازن الصناديق 

االكتوارية التأمينية.
أعضـــاء  تداخـــل  األثنـــاء  وفـــي 
عـــدة مـــن بينهـــم أحـــد ممثلـــي 
غرفة التجارة وصباح الدوسري 
االتحـــاد  ممثلـــة  طلبـــت  حتـــى 
العـــام لنقابـــات عمـــال البحريـــن 
في مجلس اإلدارة ســـعاد مبارك 
المداخلـــة، مشـــيرة إلـــى رفضها 
ممثـــل  وتبعهـــا  للمقترحـــات، 
االتحاد الحر أسامة سلمان بعدم 
موافقته كذلك على التغييرات.

وذكـــر المصـــدر أن اإلصالحـــات 
الجديدة سيعمل بها في القريب 
العاجـــل، بعـــد موافقـــة مجلـــس 
االجتماعيـــة  التأمينـــات  إدارة 

بغالبية األصوات.
وتأتـــي التعديالت بعد أن طالب 
هيئـــة  فـــي  االكتـــواري  الخبيـــر 

التأمينـــات االجتماعي بــــ “البدء 
باإلصالحـــات  فـــوري  بشـــكل 
معـــدل  فـــي  تدريجيـــة  بزيـــادة 
المســـاهمات، وتطبيق  مجمـــوع 
حســـاب متوســـط الدخـــل عنـــد 
 5 بامتـــداد  التقاعـــد  احتســـاب 
ســـنوات إلـــى متوســـط ســـنوات 
مـــن  والحـــد  كاملـــة،  الخدمـــة 
زيادات التقاعد الســـنوية، ورفع 
ســـن التقاعد، ورفع العمر األدنى 
للتقاعد المبكـــر، أو طرح خفض 
التقاعـــد المبكر عبر فرض آليات 
تحـــد منـــه، وتخفيـــض الراتـــب 
األعلـــى التقاعـــدي )حاليا 4000 

دينار(”.
وأماطـــت دراســـة الخبيـــر اللثام 
عن وضع الصناديق، كاشفة عن 
حقيقة صادمة، إذ أشارت إلى أن 
صندوق العام سيســـتنفد أصول 
المخطـــط بحلـــول العـــام 2024، 
إذ إن مجمـــوع المصروفـــات قد 
تجـــاوز فعال مجموع الدخل، لذا 
ستستنفد األصول بشكل سريع، 
الخـــاص  الصنـــدوق  بشـــأن  أمـــا 
)المعنـــي بالقطاع الخـــاص( فإن 

مـــن المتوقع أن تســـتنفد أصول 
المخطـــط بالكامـــل بحلول العام 

.2033
االختياري  التقاعـــد  وبخصوص 
كشـــفت الدراســـة عـــن أن مبلًغـــا 
يســـاوي 242 مليـــون دينـــار تـــم 
إلـــى  الحكومـــة  مـــن  تحويلـــه 
 ،2019 فـــي  المدنـــي  المخطـــط 
موضحة أنه تم أخذ 230 مليون 
التعطـــل  صنـــدوق  مـــن  دينـــار 
وإضافـــة 12 مليـــون دينـــار مـــن 
الحكومة لصالح الصندوق العام 

فيما يعنى بالتقاعد االختياري.
الهيئـــة  أن  إلـــى  ونوهـــت 
االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة 
دينـــار  مليـــار   15 إلـــى  بحاجـــة 
خـــالل  المصروفـــات  لتغطيـــة 
فتـــرة الخمســـين عامـــا المقبلـــة 

للصندوقين العام والخاص.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى أن الهيئة 
بحاجـــة لتوفير 7 مليارات دينار 
50 عامـــا المقبلـــة بعـــد  الــــ  فـــي 
االســـتنفاد الكلـــي لألصـــول؛ من 
أجل تغطيـــة المصروفات خالل 

فترة الخمسين عاما المقبلة.

بينـــت  الخـــاص  القطـــاع  وفـــي 
اإلضافيـــة  األمـــوال  قيمـــة  أن 
المطلوبـــة لتغطـــي المصروفـــات 
خالل 50 إلى 100 ســـنة المقبلة 
بعـــد االســـتنفاد الكلـــي لألصول 
دينـــار  مليـــون   5,336 ســـتكون 
لخمســـين ســـنة أو مـــا مجموعه 

8,510 مليون لمئة سنة.
ونوهـــت الدراســـة إلـــى أن أثـــر 
التقاعـــد االختيـــاري كان ســـلبيا 
علـــى الصندوق العام وأن الهيئة 
كانـــت ســـتوفر لو لم يتـــم تقاعد 
)8000( موظـــف بالقطـــاع العـــام 
عـــن طريـــق التقاعـــد االختياري 
479.1 مليـــون دينـــار، لـــو اتبـــع 
القوانيـــن  الموظفـــون  هـــؤالء 
المرعيـــة الموصوفة في التقاعد 

االعتيادي.
انخفاضـــا  الدراســـة  وبينـــت 
مدخـــول  مســـتوى  علـــى  حـــادا 
بلـــغ مدخـــول  إذ  االســـتثمارات، 
االستثمار 67.6 مليون دينار في 
ينخفـــض  أن  وتوقعـــت   ،2019
إلى 56.3 في 2020، و45.4 في 
2020، حتى يستمر االنخفاض، 
تصـــل  أن  الدراســـة  وتوقعـــت 
مداخيـــل االســـتثمار إلـــى 19.1 

مليون دينار في 2023.
الهيئـــة  أن  الدراســـة  وأكـــدت 
االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة 
بحاجة ماســـة إلى إعادة هيكلة 
االســـتدامة  لضمـــان  ضروريـــة؛ 
الطويـــل،  المـــدى  علـــى  الماليـــة 
فـــإن  االســـتدامة  ولتحســـين 
العامـــة  الهيئـــة  باســـتطاعة 
تأخـــذ  أن  االجتماعـــي  للتأميـــن 
إصالحـــات  االعتبـــار  بعيـــن 
جديـــة متنوعـــة تّتبـــع حالًيا من 
المخططـــات  مـــن  العديـــد  قبـــل 
االجتماعيـــة حـــول العالـــم، وقد 
أســـلفنا ذكـــر مطالبات الدراســـة 

في صدر المقدمة.

الصفــــار: ما قبـــل السكلـــر حلـــم ومـــا بعــــده إنجــــــاز
مـــن  بحرينـــي  فنـــان  الصفـــار  محمـــد 
الهندســـة  كليـــة  خريـــج   ،1973 مواليـــد 
بجامعـــة البحريـــن ويعمـــل مهندســـا في 
وزارة اإلســـكان. لـــه العديد مـــن األعمال 
المســـرحية والتلفزيونيـــة والمشـــاركات 
قلـــوب  بلطـــف  المـــس  الخارجيـــة، 
المشـــاهدين كمـــن يمســـك نايـــا ويجيـــد 
العزف علـــى أوتار القلـــوب، فيكون تارًة 
ســـعادة وتـــارة دمعـــة، وفـــي كثيـــر مـــن 
قلـــوب  فـــي  يســـتحضر  فـــردا  األحيـــان 
هـــو  فيكونـــون  ذواتهـــم،  المشـــاهدين 

ويكون هم. 
محارب ســـكلر شـــرس، قال للســـكلر في 
إحـــدى مناوراته: قســـوَت علـــّي باأللم... 

سأقسو عليك بالُحلم!
الطفولة يقول الصفار: أطلعتني والدتي 
مبكـــرا علـــى مرضـــي، إلـــى أن أصبحـــت 
أجيـــد التعامل معه، إال أنني كنت أفشـــل 
أحيانـــا. ويســـتحضر الصفـــار أول نوبـــة 
ســـكلر واجههـــا في طفولتـــه: “كانت أول 
أشـــعرتني أنني سأكون مختلفا عن بقية 
األطفـــال، عندمـــا كنت في المدرســـة مع 
بقية الطالب نتســـلق الحبـــل المخصص 
حيـــث  الجســـمانية،  العضـــالت  لتقويـــة 
تمكنت من الصعود سريعا وعندما أردت 
النزول قفزت، إال أن القفزة تلك تركتني 
طريح الفـــراش لمدة أســـبوعين ال أفعل 
شـــيء غيـــر تأمـــل الســـقف والنظـــر مـــن 

النافذة وتحمل األلم”.
يتابع قائال: “كان أثر السكلر كبير مرحلة 
الطفولة، لم أكن كبقية أقراني، فبدال من 
اللعـــب معهـــم لعبة كـــرة القـــدم المحببة، 
ليـــس  فقـــط،  الكـــرات  أجمـــع  أصبحـــت 

لجهلـــي بطريقـــة اللعب، بل لعـــدم كفاءة 
جسدي، حيث كان الجري يأخذني لنوبة 

جديدة كل مرة”.

األحالم... طريق معبد باآلالم 

ألكثـــر  مهيـــأة  بـــاآلالم  المعبـــدة  الطـــرق 
األحالم البشـــرية علّوا وتميزا ونجاحا... 
النجاحـــات التـــي تقـــف منتظـــرة دورهـــا 
علـــى قائمـــة التميز تنبع مـــن مواجهة ما 

في مكان ما.
يقول الصفار واصفا نفســـه: “أنا مهندس 
أو ممثـــل ال فرق؛ ألن مشـــوار الحياة بدأ 
بهمـــا معا وكالهما ســـيفضي إلى ســـعادة 
مـــا لآلخرين مع أنـــي كنت أحلم أن أكون 
يتحقـــق  لـــم  الحلـــم  هـــذا  أن  إال  طبيبـــًا 
العتبـــارات كثيـــرة أهمهـــا أننـــي لـــم أشـــأ 

إيـــالم أمـــي باالبتعـــاد عـــن أرض الوطن، 
والثانـــي هو الرفيـــق الدائـــم وهو مرض 
مـــن  الرغـــم  “علـــى  ويضيـــف:  الســـكلر”. 
وحدتـــه  الهندســـي  المجـــال  صرامـــة 
ووضوح زواياه واختالف المســـار الفني 
عنـــه، الفن عالـــم غامض مـــن المنحنيات 
المتداخلـــة وغير الواضحة، إال أنهما كانا 

خليطا رائعا كوني على ما أنا عليه”.

النوبة إعصار يضرب الساحل 

ويمر... مخلفا حطاما كبيرا

يعـــرف الصفـــار نوبة الســـكلر بأنه فريدة 
مـــن نوعها قاســـية جدا فـــي وقتها، فهي 
كاإلعصار الشـــديد الذي يضرب الساحل، 
لكنهـــا وبعـــد أيـــام ترحـــل وكأن شـــيئًا لم 

يكن! وتصبح جزءا من الذكريات أو من 
األحـــداث التـــي يتحـــدث عنهـــا المريض 
كأنها مّرت بشـــخص آخر يعرفه وانفصل 
عنـــه بعيـــدا، لكنها وبعد أن تـــزول ترحل 
بعـــد أن تحطـــم عـــدة أشـــياء فـــي ذات 
المريـــض، فهـــي تحطـــم عـــزة الشـــخص 
وكبريـــاءه، تحطـــم فيـــه مظهـــره الـــذي 
يظهـــر به أمام اآلخريـــن، كما تحطم فيه 

كلماته التي يحبها ويعتز بها.
 يأخذ الســـكلر كل ذلك ويرميه ببســـاطة 
في مكان آخر، لكنه أيضا ُيعلم الســـاحل 
)المريض( كيف يكون جديرا بالحياة مع 
أول صـــوت لعصفور يمر في ظهيرة يوِم 

ما. 
يســـمح  ال  الســـكلر  إن  الصفـــار:  يقـــول 
لـــك بالتألـــم بشـــكل مثالي، يجبـــرك على 

الصـــراخ والتـــأوه والنطـــق بـــكل حروف 
األلـــم وعباراتـــه. هو معلم قـــاٍس، أحاول 
أال أقترب منه وأحاول أن أهتم بصحتي 
وأراقب كل شيء أقوم به ألضمن بقاءه 
بعيدا عني، لكنه يأتي مباغتا، الســـكلر ال 
يعنـــي فقط نقصـــا في المـــاء أو تقصيرا 
فـــي الغـــذاء، الســـكلر يأتـــي بعـــد صدمة 

عاطفية، بعد قلق أو قهر أو ألم نفسي.
 مواجهة الخوف مواجهة حقيقية لأللم 
أشـــبه  الخـــوف  دائـــرة  فـــي  العيـــش  إن 
بالحياة في منطقة داكنة من قعر الكون، 
الخـــوف يجعـــل يـــدك مهـــزوزة وعقلـــك 
مشـــلول وطموحاتـــك مؤجلـــة، الخـــوف 
يحاصـــرك دائمـــا في أكثـــر المناطـــق ألما 
بالنســـبة لك وهي منطقـــة البقاء، وحتى 
يتخلـــص الصفـــار مـــن تلـــك المخـــاوف، 

قال: إذا تخلصت من الخوف سأستطيع 
اســـتكمال طريقـــي وقـــد عملني الســـكلر 
كيفية التشبث بالحياة، فقد أسر لي في 
أذني يوما بكلمة اســـتقرت في وجداني 
قـــال لـــي: قاتل! حتـــى أصبـــح األمر في 
داخلـــي أشـــبه بالنزال مع مقاتل شـــجاع 

يطلب مني أن أقاومه بشرف وعدالة.
فـــي هـــذه الحالـــة يكـــون التخلـــي عـــن 
للمـــوت  صريحـــا  استســـالما  الشـــجاعة 
الصحيـــح  الطريـــق  هـــي  والمقاومـــة 
الســـتمرار البقـــاء وإضفـــاء نفـــس جديد 
للحيـــاة. يقول الصفار: “هنـــاك عمل دائم 
ينتظرني هندســـة بيـــوت وطرق وأماكن 
فيهـــا  ويبنـــون  األطفـــال  فيهـــا  يلعـــب 
ذكرياتهـــم وأحالمهـــم، كما أننـــي ال أريد 
أن يفتقدنـــي أحـــد مع أنـــي أدرك أن ذلك 

سيحدث يوما”.

أكره عبارة “على الرغم من السكلر”

دائمـــا  يكـــره  الصفـــار  المحـــارب محمـــد 
وأبـــدا عبارة “على الرغـــم من أنه مريض 
ســـكلر، إال أنه...”، ويعتبر أن المرض غير 
مهم أبـــدًا! المهم لدى محمد هو ما يمكن 
تقديمه للحياة بأبهى صورة. لدى محمد 
آمـــال ومشـــاريع وخطـــط يواجـــه فيهـــا 
الســـكلر، قائال له: قســـوت علـــّي باأللم... 
سأقســـو عليك بالحلم. الســـكلر استثمار 

للحلم وطريق لتحقيقة.
مريـــض الســـكلر الفنـــان محمـــد الصفـــار 
عبارة عن تجربة تصارع قســـوة األرض؛ 
مـــن أجل إيجاد صـــورة جميلـــة ومؤثرة 
وكما يقول محمد إنـــه في مرحلة عبور، 
ما قبل السكلر ألم وما بعد السكلر إنجاز.
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البحرين اجتازت بنجاح اختبار الشراكة في زمن “كورونا”
ـــة ـــعب المملك ـــل لش ـــب واألصي ـــدن الطي ـــفت المع ـــر” كش ـــا خي ـــيد: “فين الس

فـــي ندوة نظمتهـــا الجامعة األهلية حول 
الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي ظـــل جائحـــة 
كورونـــا عبر )األون اليـــن( اتفق المنتدون 
وهم أمين عام المؤسسة الملكية لألعمال 
والرئيـــس  الســـيد،  مصطفـــى  اإلنســـانية 
المؤسس للجامعة األهلية رئيس مجلس 
األمناء عبدهللا الحواج، ورئيســـة جمعية 
الصحفييـــن البحرينيـــة عهديـــة أحمد أن 
الشراكة المجتمعية في ظل الجائحة قد 
مـــرت بأهـــم اختبار لهـــا، وأصعب منحنى 
مرتبـــك في تاريخ التعاطـــي مع ما ُيطَلق 
عليـــه بالمســـؤولية المجتمعية للجامعات 

تجاه خدمة المجتمع.
وكشـــف الســـيد أن “مبـــادرة قائد الحرس 
الملكـــي مستشـــار األمن الوطنـــي األمين 
العام لمجلس الدفاع األعلى اللواء الركن 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة  
كشـــفت الغطـــاء عـــن المعـــدن الحقيقـــي 
لمملكة البحرين قيادًة وحكومًة وشـــعًبا، 
وأنها كانت من بين الحســـنات والفضائل 
المتعـــددة التي جاءت بها جائحة كورونا 
علـــى بالدنا، فيمـــا المعمورة بأســـرها تئن 
ين  تحت وطـــأة الفيروس، وتعانـــي األمرَّ
الـــذي  المجتمعـــي  الترابـــط  فقـــدان  مـــن 
كان البـــد لـــه أن يتألـــق، ويتنامـــى حتـــى 
تستطيع البشـــرية مواجهة هذه الجائحة 

الخطيرة”.
وتحدث الحواج متناوال اإلنسان والزمان 
والمكان قبل الجائحة وأثنائها، وتوقعاته 
لشـــكل الحياة بعد زوالها، قائال: “من أهم 
مـــا خرجنـــا به مـــن الجائحة أنهـــا لم تكن 
صادمة لنا بالقدر الذي توقعناه؛ ألن حزمة 
الدعـــم الحكومي للقطاعـــات االقتصادية 
أثـــر، وألن مســـتوى  لهـــا  المختلفـــة، كان 
الحزمـــة مالًيا قد جاء برًدا وســـالًما على 
كل مـــن يعيش على هـــذه األرض الطيبة، 
وألن المبادرات الخالقة التي أطلقها ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى رئيس اللجنة 
التنســـيقية النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد قد جاءت لتشبع حاجات 
متعطشـــة لألمان، وتؤســـس بذلك قاعدة 
رئيســـة مفادها أن الدولـــة وراء المواطن 
القيـــادة  وأن  المؤسســـات،  جانـــب  إلـــى 

بزخمهـــا وقدرتها على اســـتيعاب مكامن 
الخطر الجامح الذي جـــاءت به “كورونا” 
قـــد وضعت المجتمـــع كله فـــي مأمن من 
آثـــار كان يمكن لها أن تكون أشـــد ضراوة 
ممـــا نحـــن فيـــه اآلن، ســـواء مـــن خـــالل 
الرعايـــة الصحية وســـرعة ودقـــة وتوفر 
الفحـــص لـــكل مواطـــن ومقيم مـــن دون 
تفرقـــة أو اســـتثناء وبالمجـــان، في حين 
أن دواًل أخـــرى أكثر ثراًء وتقدًما حســـب 
بروتوكـــول التصنيـــف األممي للـــدول لم 
تتوفر بها هذه القدرة التنظيمية الفائقة.

وقال الحـــواج إن “جائحة كورونا أفرزت 
ســـلوكيات جديـــدة فـــي المجتمـــع أهمها 
ذلـــك الترابـــط األســـري الذي عـــاد، وتلك 
الحميمية العائلية التي افتقدناها، إضافة 
إلـــى الخصال الحميدة من المواظبة على 
الرياضـــة إلـــى االنضبـــاط فـــي التعاطـــي 
مـــع ســـلوكيات الحيـــاة اليوميـــة بالتباعد 
خـــالل  مـــن  أو  المطلـــوب،  االجتماعـــي 
اكتساب مهارات كانت موجودة، لكنها لم 
تكـــن مكشـــوفة على الواقـــع العملي الذي 
نعيـــش أدق مفرداتـــه، وهـــو التعليـــم عن 
ُبعـــد، واالجتمـــاع المؤسســـي )أون الين(، 
المفروضـــة  الوقايـــة  بمســـافة  وااللتـــزام 

بصـــورة لـــم تكـــن متوقعـــة قبـــل هبـــوب 
الجائحة”.

رئيســـة جمعية الصحفييـــن عهدية أحمد 
وفـــي معـــرض ســـؤال فـــؤاد شـــهاب عـــن 
تلك األهميـــة القصوى التي احتلها حدث 
الجائحـــة فـــي الصحف وأجهـــزة اإلعالم 
أكـــدت أن البشـــرية لـــم تشـــهد وبـــاًء منذ 
العـــام 1920، منـــذ األنفلونـــزا اإلســـبانية 
والطاعـــون والجـــدري والســـل وخالفـــه، 
هـــذه الجائحـــة جـــاءت والعالم يتســـابق 
على إطالق أحدث االكتشـــافات العلمية، 
ويتألـــق في مضامير الحداثـــة والعبقرية 
وكأنـــه يريد أن يســـتفز الطبيعة الغامضة 
والقـــدرة اإللهيـــة الفائقة، والتـــي أظهرت 
اإلنســـان أنـــه أكثـــر ضعًفـــا مـــن الوجـــود 
كلـــه، لذلـــك كان طبيعًيـــا أن يحتـــل خبـــر 
كورونـــا صـــدر صفحـــات الصحـــف، فـــي 
العالـــم بأســـره، وكان طبيعًيـــا أن يحتـــل 
ضحايـــا الجائحـــة المكانـــة األكثـــر تأثيًرا 
فـــي النـــاس، بـــل واألكثـــر تحذيـــًرا لهـــم، 
بأنـــه لو لم يلتزموا أســـاليب الوقاية، فإن 
طريـــق الكشـــف المبيـــن عن عـــالج قاطع 
ناجع مـــازال طوياًل، وأن المعامل مازالت 
تضرب أخماًســـا في أســـداس حول لقاح 

فّعال، أو حتى مصل مؤقت يقي البشرية 
من الوباء القاتل.

وأكـــدت رئيســـة جمعية الصحفييـــن أنها 
ال تعتقـــد أن العالـــم ســـوف يتغيـــر بعـــد 
زوال الجائحـــة، ســـتعود “حليمـــة لعادتها 
القديمـــة”، الدول التي تهيمن وتشـــاكس، 
العـــادات والتقاليـــد التي ترتكب باســـمها 
الحماقات اإلنســـانية المفجعـــة، الحروب 
بالوكالـــة، الحـــرب التجاريـــة بيـــن الصين 
والواليـــات المتحـــدة، كل ذلك لـــن يتغير، 
بل إنه ســـوف يشتد ويحتد، وأننا سنعود 
إلى المربع صفًرا نعاني ونكابد وندفع من 

األثمان ما نحن في غنى عنه.
لكـــن الحـــواج تبنى موقفـــا مختلفا بعض 
ســـوف  العالـــم  أن  توقـــع  حيـــن  الشـــيء 
يتغير، مشيرا إلى أن اإلنفاق على الصحة 
والتعليـــم والبحـــث العلمـــي ســـوف يأخذ 
مجـــراه الطبيعـــي نحـــو هـــذه القطاعات. 
أمـــا التقنية وفضائلها ســـوف يتم تعميق 
آلياتهـــا وتعميـــم أدواتهـــا لتعـــم البشـــرية 
جمعاء، وسنشـــهد تسييســـا في التجارة، 
وإشـــعال الحـــروب التجارية بيـــن القوى 
األعظـــم )...(، لقـــد امتلكنا مـــن الخبرة ما 
يجعلنـــا أكثر قدرة على التعلم من تجربة 
قاسية وضعت اإلنسانية كلها في أصعب 

اختبار ربما منذ فجر التاريخ.
واختتم الســـيد النـــدوة بكلمات في غاية 
الدقـــة عندما قدم باســـمه وباســـم جميع 
المتحدثين والمشـــاركين فـــي الندوة من 
أســـاتذة وطلبـــة الجامعـــة جزيـــل الشـــكر 
واالمتنـــان للقيادة ملًكا وحكومًة وشـــعًبا 
علـــى ما قاموا به اتجاه هذا الشـــعب قبل 
وأثنـــاء جائحـــة كورونـــا، طارًحـــا تجاربه 
التـــي مـــر بهـــا منـــذ كان عضـــًوا بمجلـــس 
الشورى، ورئيًســـا تنفيذًيا لشركة الخليج 
لصناعـــة البتروكيماويـــات “جيبـــك” إلـــى 
موقعه في “المؤسســـة الملكية”، متحدًثا 
مـــن  الســـامية  بالمبـــادرات  ومفتخـــًرا 
القيـــادة، وبالخطـــوات التـــي مضت على 
هداها شركة “جيبك” في زراعة األسماك، 
وتربيـــة الطيور التي تثبت مدى ســـالمة 
البيئـــة ومقـــدار نظافـــة األجـــواء، وقدرة 
بالدنا في المحافظة على أجوائنا وترابنا 
ومياهنـــا نقية وصديقة لإلنســـان في أي 

زمان وأي مكان.

فعالية الشراكة المجتمعية

المنامة - الجامعة األهلية

كشــف مديــر إدارة التفتيــش الوقائــي بهيئــة تنظيــم ســوق العمــل أحمد 
الجنيد عن ضبط 19 مؤسسة تمارس نشاط وكاالت توريد خدم المنازل 
بالســاعة دون ترخيــص مــن قبــل هيئــة تنظيــم ســوق العمل، فــي عملية 
مشــتركة بالتعــاون مــع اإلدارة العامة للمباحث واألدلــة الجنائية بوزارة 

الداخلية. 

وأشـــار الجنيد إلى أن المؤسســـات 
التـــي تـــم ضبطهـــا كانـــت تمـــارس 
نشـــاط توفير العامـــالت المنزليات 
إلـــى  مشـــيًرا  الســـاعات،  بنظـــام 
أنـــه أثنـــاء الحملـــة التفتيشـــية تـــم 
ضبـــط 34 عاملـــة منزليـــة مخالفـــة 
توردها هذه المؤسســـات للجمهور، 
عليهـــن  عامـــالت   3 بينهـــن  مـــن 
بالغـــات تـــرك عمـــل )هـــروب(، وتم 
اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة بحق 
المخالفـــة  والعمالـــة  المؤسســـات 
وإحالتهـــم للجهـــات المعنية التخاذ 

الالزم.

وأشـــار إلـــى أن الهيئـــة ومـــع إعادة 
الهيكلـــة الجديـــدة، شـــّكلت فريًقـــا 
جديًدا للرصـــد والمتابعة والتوثيق 
أنَّ  مؤكـــًدا  مخالـــف،  نشـــاط  ألي 
الفريـــق الـــذي يضم عناصـــر مدربة 
تتمتع بخبرة واسعة يعمل بجد بما 
يضمن التصدي ألي نشـــاط مخالف 

للقانون.
وأهـــاب الجنيد بجميـــع المواطنين 
التعامل مع مكاتب توظيف العمالة 
الهيئـــة  مـــن  المرخصـــة  المنزليـــة 
لضمان حقوقهم، ولحماية أنفســـهم 

وأبنائهم.

“سوق العمل”: فريق لرصد مخالفات الخدم

بمحفظة “فينا خير” و10 ماليين لم نتسلمها
السـيد لـ“^”: “المالية” تتابع تحصيل المبالغ المتبقية من الجهات المتعهدة

للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  كشـــف 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية ورئيس 
بالحملـــة  الجهـــود  تنســـيق  لجنـــة 
الوطنية “فينا خير”، مصطفى السيد 
لــــ “البـــالد” أن إجمالـــي مـــا اســـتلمته 
المؤسســـة الملكيـــة مـــن حملـــة “فينا 
خيـــر” 30 مليـــون دينـــار، مشـــيًرا أن 
المؤسســـة تنتظـــر من الجهـــات التي 
تعهـــدت بدفع التبرعـــات في الحملة 
المســـارعة إلـــى دفعها حتـــى يكتمل 
نصـــاب المبالـــغ المســـجلة التي تعهد 
بها المتبرعون إلى 40 مليون دينار.

وأكد السيد أن جميع المبالغ موجودة 
الماليـــة واالقتصـــاد وال  لـــدى وزارة 
تزال نحو 10 ماليين دينار لم تســـلم 
وزارة  فـــي  المعنيـــة  الجهـــات  وأن 
الماليـــة تتابـــع عمليـــة تحصيلهـــا مع 
الجهات التي تعهدت أن تدفع وذلك 
لالســـتمرارية فـــي العمـــل اإلنســـاني 
واالجتماعي ودعـــم البرامج الالزمة 

والمتأثرة إزاء جائحة كورونا.
وأعلـــن الســـيد أن المؤسســـة “قامت 
شـــخص   500 مـــن  أكثـــر  برعايـــة 
مـــن أصحـــاب المشـــاريع المتناهيـــة 
الصغـــر ودعـــم أكثر مـــن 100 كفيف 
مـــن المحتاجيـــن مـــن الذيـــن فقدوا 

وظائفهـــم وظروفهـــم صعبة، إضافة 
مبـــادرة  ضمـــن  أســـرة   7045 إلـــى 
“يدعـــون لكـــم بالخيـــر” و181 أســـرة 
منتجـــة و33 مشـــغال ومحل خياطة 
ألـــف   100 لصناعـــة  معنـــا  تعاونـــوا 

كمامة من دون أخذ أي مبلغ.
وذكـــر أنـــه تـــم التواصـــل مـــع 4525 
أســـرة ضمن مبـــادرة “نســـأل عنكم”، 
أســـرية،  استشـــارة  طلـــب  و1850 
آالف   10 لتوفيـــر  برنامـــج  وهنـــاك 
حاســـوب للطلبة لتفعيـــل التعلم عن 
بعـــد، وجهزنا أكثر مـــن 700 متطوع 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن لخدمة 
أهل البحرين، وتوفير 1.650 مليون 
وجبـــة غذائيـــة قبـــل وأثنـــاء وبعـــد 
شـــهر رمضـــان الكريـــم، وإلـــى هـــذه 
اللحظة استفاد أكثر من 5000 أسرة 
بحرينيـــة محتاجـــة مـــن حملـــة فينا 
خيـــر، مشـــيرا إلى أن إجمالي األســـر 

التي تمت رعايتها يقدر عددها بـ 20 
ألفا.

وشـــكر الســـيد جاللـــة الملك وســـمو 
رئيـــس الـــوزراء وســـمو ولـــي العهـــد 
وقائد العمل اإلنســـاني ســـمو الشيخ 
ناصر وشـــعب البحرين على كل هذا 

البذل.
وأفـــاد بأنـــه كل ما تم مـــن إنجاز هو 
تنفيذ لتوجيهات جاللة عاهل البالد 
بمساعدة األسر البحرينية المتضررة 
مـــن فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد ١٩(؛ 
الماديـــة  األعبـــاء  مـــن  للتخفيـــف 
التـــي يواجهونهـــا فـــي هـــذا الوضـــع 
االســـتثنائي، ومتابعـــًة لحملـــة “فينا 
خير” التي أطلقها سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة وتكليف ســـموه 
لجنة التنســـيق والمتابعة لحملة فينا 
خير المعنية بدعم ومســـاعدة األسر 
والمواطنين البحرينيين المحتاجين 

والمتضررين من فيروس كورونا.
ن أن المؤسســـة الملكية لألعمال  وبيَّ
اإلنســـانية قامت بالتعـــاون مع هيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
بإطـــالق خدمـــة إلكترونيـــة؛ لتلقـــي 
طلبات الدعم والمســـاعدة، وستعمل 
المؤسسة على دراسة جميع الطلبات 
المختصـــة  الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون 
للتأكد من استيفائها الشروط حسب 
المعاييـــر المطلوبة تمهيـــدا إلقرارها 
للحـــاالت  الـــالزم  الدعـــم  وتقديـــم 
المستحقة وفقا للنظام واإلجراءات 

المعتمدة.
الفئـــات  مـــن  كثيـــرا  أن  وأوضـــح 
المتضـــررة مـــن الجائحـــة اســـتفادت 
أن  بعـــد  خيـــر،  فينـــا  حملـــة  مـــن 
وأن  المطلوبـــة  المعاييـــر  اســـتوفت 
المؤسسة الملكية وهيئة المعلومات 
قامـــت  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
بإطالق خدمة تســـجيل طلب الدعم 
للفئـــات المســـتحقة مـــن المتضررين 
بسبب فيروس كورونا دعوة الفئات 
التـــي يشـــملها الدعم لالســـتفادة من 
الخدمة، والحرص على تقديم كافة 
المعلومات والمرفقات الالزمة أثناء 
التســـجيل اإللكتروني بما يسهم في 

سرعة حصولهم على الدعم الالزم.
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اغتيال األمل على مسلخ السياسة
Û  إن مــن يطلقــون الرصــاص علــى عصفــور قانــون العقوبــات البديلــة

ويســتثارون برؤية ريشــه موزعا على األشجار مخطئون مخطئون. 
لقد توحم على هذا العصفور الصغير من هم بالخارج، هذا العصفور 
الــذي يحلــم بأمــل صناعــة جمــال فــي عشــه المتــآكل مــن خيبــات 
السياســيين. وللعلــم أن مــن يشــملهم القانون الكثير مــن الجنائيين، 
واإليــدز  الوبائــي  الكبــد  والتهــاب  بالســرطان  المرضــى  ومنهــم 
ونحوهــا مــن األمراض المســتعصية، ومنهــم أيًضا كبار الســن وذوو 
االحتياجــات الخاصــة، ومنهــم النســاء ممــن فــي رعايتهــن أطفــال 
وغيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بالقانون فضاًل عن تلك 
الظروف الصحية والشخصية. القانون ليس بدعا، وإنما الهدف منه 
اإلصالح، وصناعة فرصة لشاب هنا ذهب ضحية إغواء أخالقي أو 

إغواء سياسي.  
Û  فــي النرويــج، وهــي مشــهورة بمنطــق “أصلــح المحكــوم أفضــل من

القضــاء عليــه”. التقاريــر تقــول “يركــز الســجن أو الحبس فــي نظام 
العدالــة الجنائيــة في النرويج على مبــدأ العدالة اإلصالحية وإعادة 

تأهيل السجناء”. 
Û  وتركز المرافق اإلصالحية في النرويج على رعاية الجاني، والتأكد

مــن أنــه يمكــن أن يصبــح عضــوا فاعــال فــي المجتمــع مــرة أخــرى. 
وتشــتهر ســجون النرويــج بكونهــا مــن أفضــل الســجون، وأكثرهــا 
إنسانية في العالم. فكثير من الدول عندها قانون العقوبات البديلة. 

Û  مشكلة رجل الدين هو اعتقاده أنه الوكيل المطلق من قبل هللا، وله
الحــق بإنــزال أفكاره ببرشــوت علــى الناس حتى لو قــادت إلى قتل 
أمل. يقول الفيلسوف األلماني كانت “إني أسمع من كل مكان صوتًا 
ينــادي ال تفكــر، رجــل الدين يقول ال تفكر، بــل آمن، ورجل االقتصاد 

يقول ال تفكر، بل ادفع، ورجل السياسة يقول ال تفكر بل نفذ”.
Û  كل شــاب اليــوم محكــوم أو غير محكوم يجــب أن يعيد تفكيره في

كل اليقينيــات السياســية التــي أدخلت بمخه من جبــة رجل دين أو 
نكتــاي سياســي، وســببت له ســكتة دماغيــة لحياتــه. نصيحتي لكل 
عائلــة، شــفروا أي قنوات فــي الخارج تعتاش علــى أوجاعكم، وهي 

وراء ضياع أبنائكم. 

رسائل بال تشفير

Û غياب خطط اإلحالل في المناصب القيادية بالجهات الحكومية
Û  رصــد تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة عــدم قيــام ديــوان

الخدمــة المدنيــة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة لوضــع وإعــداد 
وتطويــر خطــط إلحــالل وتأهيــل الموظفيــن، بمــا يضمــن تحديــد 
المناصــب المهمــة والقياديــة وتأهيل الكــوادر من الصــف الثاني من 

خالل التدريب أو التوظيف.
Û  118 وأشــار إلــى أن غيــاب تلــك الخطــط أدى إلــى إعــادة توظيــف

موظفــا متقاعديــن بعقــود جزئيــة وتمديــد خدمــة 145 موظفــا بعد 
بلــوغ الســن القانونــي للتقاعــد بشــكل مســتمر خــالل الســنوات مــن 

2015 إلى 2018.
Û  األوقــاف موظفــي  تثبيــت  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  مــن  نتمنــى 

الجعفرية ذوي العقود المؤقتة، وأيضا ضم قيمي مســاجد البحرين 
للكادر، فالوضع مأساوي. 

Û  ،إلى وزارة األشغال، إن منطقة سار تستحق ممشى كبيرا، وحدائق
أهالــي  أن  كمــا  المناطــق.  لبقيــة  الصحــي  الصــرف  شــبكة  وتكملــة 
جنوســان وجدالحــاج وكرانــة يســتحقون التمتــع بســواحل تشــبه 
ســواحل برشــلونة ومرافق مهمة مثل باريس. زرت المناطق الثالث 
منفردا وتجولت جهة البحر، فاكتشفت حجم المأساة، فهي تحتاج 

إلى تجديد خصوصا في الشوارع والمرافق. 
Û  كثيــر مــن شــركات التدقيق في البحرين تحتــاج إلى من يدقق على

تقاريرهــا فــي مدى مهنيتها، وهل هناك غض طرف وتمشــية لكي ال 
تخرج روائح فضائح بعض المؤسسات؟ 

Û  وزارة اإلعــالم بحاجــة إلــى إشــعار الفنانيــن البحرينييــن بالحنــان
الــوزاري، فظاهــرة هــروب األدمغــة الفنيــة أو موتها ببــطء أصبحت 

مقلقة، بل رواتب كثير من موظفيها دون المستوى.
Û  نتمنــى مــن األوقــاف الجعفريــة النظــر والعمــل على إجــراء عمليات

وتأجيرهــا،  وصيانتهــا،  جدالحــاج  فــي  الوقفيــة  للفلــل  جراحيــة 
فوضعها كارثي، ومطالبة الســفارة اإليرانية أو من ينوب عنها بدفع 
المتأخــرات، وأيضــا بقيــة مــن عليهم متأخــرات دفع اإليجــار، فمأتم 
القريــة آيــل للســقوط، رغم غنــاه الســابق، ونتمنى هدمــه وبناء آخر 

يليق بأهل القرية الطيبين.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

30
مليون دينار

رعاية 20 ألف 
أسرة ودعم 100 

كفيف وتوفير 10 
آالف حاسوب

توفير 1,6 مليون 
وجبة ودعم 33 

مشغال وإنتاج 
100 ألف كمامة

علوي الموسوي

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  اســـتقبل 
الســـيد  الملكيـــة مصطفـــى  الخيريـــة 
الطالبتين شهالء زايد الزياني وليلى 
الســـعد، حيـــث قدمتـــا تبرًعـــا لحملـــة 
فينـــا خيـــر مـــن ريـــع مشـــروع تربوي 
قامتـــا خاللـــه بصناعـــة مجموعة من 
األكسســـوارات وبيعهـــا لصالح العمل 

اإلنساني ودعم األسر البحرينية.
وأعرب الســـيد عـــن فخـــره واعتزازه 
بمســـتوى جـــودة المنتجـــات والهدف 

النبيل من هذا المشروع وهذه الفكرة 
التي قامت بها الطالبات والتي تحفز 
اآلخرين على عمل الخير ومســـاعدة 
المحتاجين، متمنيًا لهم التوفيق، كما 
أثنى علـــى روح التعاون والمشـــاركة 
المجتمـــع،  لخدمـــة  التطـــوع  وحـــب 
األمور التي تمتعت بها الطالبتان في 
المشروع، وحثهما على االستمرار في 
هذا النهج وتحفيز زمالئهم للمشاركة 

معهم لخدمة أفراد المجتمع.

طالبتــان تتبــرعــان بريــع مشــروعهمــا لـ “فينـــا الخيـــر”

الحواج: امتلكنا من 
الخبرة ما يجعلنا أكثر 

قدرة على التعلم 
من التجربة القاسية

عهدية: العالم بعد 
زوال الجائحة سيطبق 

مبدأ “عادت حليمة 
لعادتها القديمة”

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل
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“تنظيم الفعاليات” تناشد لشمولها بالحزمة المالية
ــا ــورون ك جــائــحــة  مــن  تـــضـــررًا  ــر  ــث أك ــاع  ــط ــق ال الــشــركــات:  ممثلو 

ناشـــد ممثلـــو شـــركات تنظيـــم الفعاليات 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  البحريـــن  فـــي 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ورئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
بضرورة إســـناد قطاع تنظيـــم الفعاليات 
وإدراجـــه ضمـــن األنشـــطة االقتصاديـــة 
التي تشـــملها الحزمـــة المالية الحكومية، 
لكونهـــا من أكثـــر القطاعـــات االقتصادية 

تأثرا من تداعيات فيروس كورونا.
جـــاء ذلك فـــي اجتماع افتراضـــي عقده 
ممثلو الشـــركات البحرينيـــة المتخصصة 
في مجـــال تنظيم المعارض والمؤتمرات 
الســـلبية  التبعـــات  لمناقشـــة  مؤخـــرا 

الضخمـــة التـــي فرضتهـــا هـــذه الجائحـــة 
على قطاع تنظيم الفعاليات، خاصة وأن 
الكثير من هذه الشركات تعاني تحديات 
جّمة وغير قـــادرة على الصمود أو البقاء 
علـــى قيـــد الحيـــاة لفتـــرة أطول، بســـبب 

إلغاء جميع أنواع الفعاليات.
وأجمـــع ممثلـــو هـــذه الشـــركات علـــى أن 
والمؤتمـــرات  المعـــارض  تنظيـــم  قطـــاع 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  مـــن  يعتبـــر 
الحيويـــة التـــي تدعم االقتصـــاد الوطني 
ولـــه مســـاهمات كبيـــرة فـــي دفـــع عجلة 
النمـــو والتنمية في المملكـــة، خاصة وأن 
هـــذا القطـــاع لـــه أهميـــة بالغـــة مـــن قبل 
الحكومـــة، والدليل علـــى ذلك إقامة أكبر 
مركز لتنظيـــم المعارض والمؤتمرات في 
تاريخ المملكة والذي سيكون غرب حلبة 

البحرين الدولية في منطقة الصخير.

كمـــا ناشـــدوا الجهـــات المعنيـــة بضرورة 
إصدار اشـــتراطات لتنظيم الفعاليات من 
قبل هيئة البحرين للســـياحة والمعارض 
أســـوًة بقطاعـــي الصالونـــات والمطاعـــم، 
إضافـــة الى دعـــم الفعاليات لمـــدة ال تقل 
عن سنة. وطالب الممثلون ضمن مرئيات 
برنامـــج  إعـــادة  بضـــرورة  اجتماعهـــم 

“تمكيـــن” لدعـــم ورعايـــة الفعاليـــات، مـــع 
الحصول على دعم قانوني ولوجســـتي. 
كمـــا اقترحـــوا إنشـــاء صنـــدوق مالي من 
قبـــل كل مـــن هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
والمعـــارض وغرفـــة التجـــارة و”تمكيـــن” 
ودعـــم  الداخليـــة  الســـياحة  لتحفيـــز 

الفعاليات.

االجتماع االفتراضي لممثلي “تنظيم الفعاليات”

المنامة - شركات تنظيم الفعاليات

المنامة - المصرف المركزي

26 مليون دينار 
لصكوك التأجير 

قصيرة األجل

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي بأنه 
 ISIN(  179 رقــم  اإلصـــدار  تغطية  تمت 
التأجير  صكوك  من   )BH00080RYZ44

اإلسالمية الحكومية قصيرة األجل.
تبلغ قيمة اإلصدار 26 مليون دينار لفترة 
يوليو   9 فــي  تبدأ  يــومــًا   182 استحقاق 
العائد  ويبلغ   .2021 يناير   7 إلــى   2020
المتوقع لهذه الصكوك  2.58  % مقارنة 
بتاريخ  السابق  لإلصدار   %  2.62 بسعر 
تمت تغطية  بأنه  يونيو 2020، علما   11

اإلصدار بنسبة 465 %.

األربعاء 8 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441 - العدد 4285

الحــل توافقي بين “المركــزي” والمصارف وشــركات التدقيق

تساؤالت عن خسائر البنوك جراء تأجيل القروض

بعد أن بدأت البنوك الكويتية الرئيســـة 
اإلعان عن خسائر بمئات المايين من 
الدنانير جراء تأجيل أقساط القروض 
المصرفية لألفراد والشـــركات، تتوجه 
النتائـــج  إعـــان  إلـــى موســـم  األنظـــار 
التجاريـــة  للبنـــوك  ســـنوية  النصـــف 
البحرينيـــة التي ســـتظهر جراء تأجيل 

األقساط.
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  وكان 
قـــد أمـــر البنـــوك التجارية فـــي مارس 
الماضي بتأجيل قروض جميع األفراد 
والمؤسســـات لمـــدة 6 أشـــهر؛ لتخفيف 
تبعـــات جائحـــة “كورونا” التـــي ال تزال 

مستمرة.
وكانـــت البنـــوك الكويتيـــة قـــد حملـــت 
خســـائر تأجيل األقســـاط على األرباح 
المرحلـــة أو المســـتبقاة التـــي ســـتوزع 
علـــى المســـاهمين مســـتقبًا، في حين 
يتوقـــع أن تحـــذو البحريـــن حذو دول 

الخليج في هذه المسألة.
مخصصـــات  تنعكـــس  أن  ويتوقـــع 
تأجيـــل القـــروض علـــى ربحيـــة البنوك 
فـــي المنطقة ومنهـــا البحرين، في ظل 

جائحة كورونا.

وتوقعـــت وكالـــة “موديـــز” أن تتراجـــع 
إيـــرادات البنـــوك الخليجية بنســـبة 20 
% هـــذا العـــام؛ بســـبب الجائحـــة لكـــن 

رؤوس األموال ستظل قوية.
البنـــوك  تعـــد  مراقبيـــن،  وبحســـب 
ذات  الرئيســـة  البحرينيـــة  التجاريـــة 
مـــاءة قويـــة في رأس المـــال وتمتلك 
مصدات مالية تؤهلهـــا لمواجهة األمر، 
بـــدأت بتطبيـــق  البنـــوك  خصوصـــا أن 
المعيار المحاســـبي رقم 9 منذ عامين، 
لكـــن آثاره ستتكشـــف بشـــكل أكبر هذا 

العام.
علـــي  البحرينـــي  المســـتثمر  ويعلـــق 

طريف، الـــذي يتابع أعمال البنوك وهو 
مســـاهم نشـــط بالجمعيـــات العموميـــة 
علـــى  والشـــركات  البنـــوك  مـــن  لعـــدد 
ذلـــك، قائـــًا “إن التدخـــل االســـتباقي 
للحكومـــة على النهج القائم على إدارة 
المخاطر قـــد خفف من وطأة الجائحة 
بشـــكل كبير جدا، لكن في اعتقادي أن 
البنـــوك التجاريـــة بالشـــقين )التقليدي 
واإلســـامي( ســـتتواصل مـــع كل مـــن 
مصرف البحرين المركـــزي والمدققين 
الخارجييـــن لصيغـــة تتماهـــى مـــع مـــا 
هـــو معمـــول به مـــن قبـــل دول الجوار 
والعالـــم، لتطابق سياســـات وتوصيات 

بـــازل  الجهـــات العالميـــة، مثـــل لجنـــة 
وهيئة المعايير المحاسبية الدولية، إذ 
ستســـجل البنوك مخصصات تقلل من 
ربحيتهـــا جراء تنفيـــذ تعليمات البنوك 
المركزيـــة بتوفيـــر فتـــرة ســـماح لمـــدة 
6 أشـــهر مـــن غيـــر فوائد. إن هـــذه الـ 6 
األشهر كفيلة أن تقطع الربحية للنصف 
تقريبـــا. أما إذا واجهت البنوك خســـائر 
فمـــن الممكن اتخاذ النمـــوذج الكويتي 
أن ترحل المخصصات مباشرة من بند 
فـــي قائمـــة الدخـــل إلى بند فـــي قائمة 
المركـــز المالـــي وبالتحديـــد في حقوق 

المساهمين”. 
وتابـــع طريـــف بالقـــول “فـــي رأيـــي أن 
واإلقليميـــة  المحليـــة  البنـــوك  أغلـــب 
تمتلـــك مصدات في كفاية رأس المال، 
مرتكـــزات  و  كدعائـــم  ســـتعمل  التـــي 

المتصاص هذه الصدمات”.
واختتم قائا “من المتوقع أن يتم قطع 
التوزيعات النقدية على المساهمين أو 
تخفيفهـــا للحد األدنى في هذه الفترة، 
وكذلك ســـيطلب المساهمون تخفيض 
رواتـــب الموظفيـــن أو تقليـــص األيدي 

العاملة”.

“األهلي المتحد” يدفع بورصة البحرين لالرتفاع

ارتفع المؤشـــر العـــام لبورصة البحرين 
فـــي ختـــام تـــداوالت أمـــس الثاثـــاء، 
تزامنـــا مـــع نمـــو ســـهم البنـــك األهلـــي 
 .%  0.85 بنســـبة  الُمتحد-البحريـــن 
ووفقا لبيانات البورصة، ازداد المؤشر 
 3.59 ُيـــوازي  بمـــا   ،%  0.28 بنســـبة 
نقطـــة،   1280.75 إلـــى  ليصـــل  نقطـــة 

ُمقابـــل 1277.16 نقطـــة فـــي الجلســـة 
الماضية يوم اإلثنين. وشهدت السوق 
أمس تـــداول نحو 7.26 مليون ســـهم، 
بقيمـــة 749.28 ألـــف دينـــار. وارتفعت 
قطاعات البنوك التجارية، واالســـتثمار 
 %  0.15 وبنســـبة   ،%  0.48 بنســـبة 
علـــى الترتيـــب، بينمـــا انخفـــض قطاع 
فيمـــا   ،%  0.08 بنســـبة  الخدمـــات 

اســـتقر دون تغيير في تداوالته قطاع 
الصناعة.وتقدم األسهم األكثر تحقيقا 
للمكاســـب مصرف الســـام - البحرين، 
الُمـــدرج أيضـــا في ســـوق دبـــي المالية 
بنســـبة 6.06 %، تـــاه ســـهم مجموعة 
جـــي إف إتـــش الماليـــة، الُمـــدرج فـــي 
بورصـــة الكويت وبورصة دبي بنســـبة 
0.66 %، والمؤسسة العربية المصرفية 

بنســـبة 0.34 %.علـــى الجانـــب اآلخر، 
تقـــدم األســـهم األكثـــر انخفاضا ســـهم 
شـــركة إي بـــي إم تيرمينالـــز البحريـــن 
بنســـبة 0.81 %، وتـــاه بنـــك البحرين 
الوطني بنســـبة 0.63 %. وكان أنشـــط 
األســـهم مـــن حيـــث حجـــم التـــداوالت 
ســـهم مجموعـــة جي إف إتـــش المالية 

بعد تداول 5.05 مليون سهم.

المنامة - مباشر

علي الفردان

حصة بنت خليفة: إعداد الشباب للنجاح في االقتصاد العالمي
اختتمـــت مؤسســـة إنجـــاز البحريـــن 
النســـخة الثانية عشرة من المسابقة 
الشـــباب،  األعمـــال  لـــرواد  الســـنوية 
والتـــي أقيمت للمـــرة األولى عن بعد 
عبر منصـــات التواصـــل االجتماعي. 
واســـتضافت المســـابقة الرقميـــة 21 
طالًبـــا من رواد األعمال الشـــباب من 
13 مدرســـة ثانوية و8 جامعات في 
البحرين. أقيمت المسابقة على مدار 
يوميـــن عبـــر منصـــة Zoom، حيـــث 
عـــرض الطـــاب من فئـــة المـــدارس 
والجامعـــات مشـــاريعهم علـــى لجنة 
التحكيـــم فـــي اليـــوم األول وأقيـــم 
حفـــل تتويـــج الفـــرق الفائـــزة والذي 
عـــرض عبـــر بـــث حـــي على حســـاب 
إنجـــاز البحريـــن على قنـــاة يوتيوب 

في اليوم الثاني من المسابقة.
وشـــملت لجنـــة التحكيم لهـــذا العام 
كل من عدنان المحمود من “جيبك”، 
ونـــادرة أبوعلـــي من ســـيتي بحرين، 
وياسر القشر من شركة غاز البحرين 
الســـادة  وخالـــد  “بناغـــاز”،  الوطنيـــة 
مـــن STC، وســـتيفانو بيتيناتـــو مـــن 
المتحـــدة اإلنمائـــي،  برنامـــج األمـــم 
وإيمان جناحي من شـــركة “تمكين”، 
ونضـــال الباشـــا مـــن شـــركة أمـــازون 
ويب سيرفيســـز، وهشـــام أبو الفتح 

من بنك البحرين الوطني.
التحكيـــم  لجنـــة  المتســـابقون  أبهـــر 
الرياديـــة،  بأفكارهـــم  والجمهـــور 
وتوجت الفرق التالية: فريق “ساهم” 
مـــن مدرســـة “ابن خلـــدون الوطنية” 
المـــدارس  لفئـــة  شـــركة  كأفضـــل 
“الملقـــى”  وفريـــق   ،2020 الثانويـــة 

من “جامعة المملكة” كأفضل شـــركة 
لفئـــة الجامعـــات 2020، وفريق”وين 
أدرس” من “مدرسة اإليمان الخاصة 
– فـــرع البنيـــن” كأفضـــل منتـــج لفئة 
المدارس الثانوية 2020، وفريق من 
“Shield” مـــن الجامعـــة البريطانيـــة 
فـــي البحريـــن كأفضـــل منتـــج لفئـــة 
“فـــي  وفريـــق   ،2020 الجامعـــات 
الدرب” من مدرســـة “ســـترة الثانوية 
للبنات” كأفضل تأثير اجتماعي لفئة 
وفريـــق   ،2020 الثانويـــة  المـــدارس 
الجامعـــة  مـــن   ”Khosh Solutions“
تأثيـــر  كأفضـــل  للبنـــات  الملكيـــة 

اجتماعي لفئة الجامعات 2020.
إضافـــة إلى جوائز التميـــز لهذا العام  
فقـــد حصل فريـــق “Truck Me!” من 
مدرســـة مدينة حمد الثانوية للبنين 
على “جائـــزة التميز في التكنولوجيا 

المقدمة من قبل شركة أمازون ويب 
 ”Shield“ سيرفيســـز “ وحصل فريق
من الجامعة البريطانية في البحرين 
علـــى “جائـــزة التميـــز في التســـويق 
البحريـــن  بنـــك  قبـــل  مـــن  المقدمـــة 

الوطني”.
وأشـــادت رئيس مجلس إدارة إنجاز 
البحرين، ســـمو الشـــيخة حصة بنت 
خليفـــة آل خليفـــة، بجهود مؤسســـة 
إنجاز البحرين لكونها مبادرة شبابية 

تسعى إلعداد شـــباب البحرين لعالم 
ريادة األعمال، قائلـــة “تتمثل رؤيتنا 
في إنجاز البحرين في دعم الشـــباب 
وتحفيزهم على توجيـــه ابتكاراتهم 
وإبداعهـــم إلـــى بنـــاء اقتصـــاد قائـــم 
علـــى المعرفـــة مـــن خـــال برامجنـــا 
وشـــراكاتئا. نحـــن نؤمـــن بإمكانـــات 
إلهامهـــم  إلـــى  ونهـــدف  شـــبابنا 
وإعدادهـــم للنجـــاح فـــي االقتصـــاد 
بطلبتنـــا  فخوريـــن  نحـــن  العالمـــي، 
المشـــاركين في برنامج الشركة لهذا 
فـــي  وعزيمتهـــم  إلصرارهـــم  العـــام 
مواصلة التعلم عن بعد في ظل هذه 

الظروف”.
وأقيمت مســـابقة هذا العـــام برعاية 
“تمكيـــن، وبناغـــاز وشـــركة أمـــازون 
وبنـــك   ،)AWS( سيرفيســـز  ويـــب 

.)NBB( البحرين الوطني

المنامة - إنجاز البحرين

الفرق الفائزة بمسابقة إنجاز البحرين

حل النزاعات في بيئة العمل
النزاعات في مكان العمل هي واحدة من اآلثار السلبية الناجمة عن 
االختافـــات فـــي الرأي أو عادات العمل أو أســـاليب وآداب التواصل 

الفعال عموما.
وفـــي بعض الحاالت تكون الخافـــات أو الصراعات خطيرة، فيجب 
االهتمام بها فورا؛ لضمان حلها وعدم تفاقمها؛ حتى ال تسبب إهدارا 

في الوقت والموارد وضياع المصلحة العليا للمؤسسة برمتها. 
ولتجنـــب االختافـــات والصراعـــات يقـــدم خبـــراء الموارد البشـــرية 
بعض االســـتراتيجيات؛ لضمان الحفاظ على تناســـق العمل واحترام 

حقوق األطراف كافة وهي على النحو التالي:
- عدم التحيز لطرف ما: كونك مســـؤواًل أو صاحب مؤسســـة، عليك 
أن تأخـــذ موقفـــا محايـــًدا لتكـــون قادًرا على تســـهيل حـــل النزاعات 
بصـــورة فعالـــة، كن منصفا وال تتبنى نهجا متحيـــًزا أو تصدر أحكاما 

غير محايدة.
- ال تتأخـــر في حل النـــزاع: إن عدم التدخل في النزاعات هو الخيار 
األكثر أماًنا بالنســـبة لك، إذ إن األمور ســـتعود إلى مجراها الطبيعي 
فـــي الوقت المناســـب، لألســـف ليس جميع الخافات بســـيطة يمكن 
تصحيحها أو حلها، عليك التذكير والتوضيح بشـــكل ســـريع ومباشر 
إلى سياسات الشـــركة أو التذكير بقواعد السلوك المحددة لمساعدة 
المعنييـــن في اســـتعادة حساســـيتهم تجاه األهداف العليـــا التي من 

أجلها أنشئت الشركة.
- التركيـــز علـــى التواصـــل: إن المصدر الذي يتســـبب بصـــورة كبيرة 
في حدوث النزاعات داخل العمل هو ســـوء التواصل عندما تشـــترك 
مجموعـــة مـــن األفـــراد مًعـــا للســـعي نحـــو تحقيـــق هـــدف مشـــترك، 
وينتمـــون إلى قيم وثقافات وســـلوكيات مختلفـــة تزيد الفجوة بين 
العامليـــن، وهـــذا يســـتدعي التدخـــل لمعالجـــة الوضـــع والعمـــل على 
التواصـــل الفعـــال واالســـتماع للمختلفيـــن جيًدا، وعدم التســـرع في 

تقديم االستنتاجات أو االفتراضات المسبقة.
- امتـــدح اآلخريـــن بقوة: فوائـــد الصراعـــات واالختافات في بعض 
األحيان توقظ القدرات الذاتية وتشجع على انبثاق األفكار، وعليك 
كونك صاحب مؤسسة تشجيع ومدح األفكار المختلفة، وأن تعطي 
ثنـــاء للجميع علـــى مجهوداتهـــم، وبذلـــك تمتص الخافـــات الخفية 
والهدامة الناتجة عن تبني مشـــروعات أو أفكار أحادية مشـــخصنة، 

وعليك اختيار األفضل، وإعطاء الدافعية المرجوة للجميع.
- خـــذ العبرة من النزاعات: لن تكســـب جميع المعارف والخبرات من 
المؤهـــات أو الـــدورات التدريبيـــة، وإنمـــا أيًضا من خـــال االحتكاك 
العملـــي وتقديـــم المبـــادرات لبنـــاء روح الفريـــق المتماســـك؛ حتـــى 
يتســـنى لجميع أعضاء المؤسســـة ســـلك نهج بناء وتحسين العاقة 
فيما بينهم. إن الشـــركات التي تتسم بقوة وحدتها والروح المعنوية 
والمبـــادئ التوجيهيـــة للســـلوكيات المقبولـــة المحددة بدقـــة تواجه 
نســـبة أقل من المشـــاكل المرتبطـــة بالخافات التي تنشـــأ بين القوة 

العاملة.
- وفـــي النهايـــة يجـــب عليـــك عمـــل إصاح جـــذري لمؤسســـتك؛ من 
أجـــل ترميم التصدعات الناتجة عن الخافات أو صراعات األجنحة 
حينما تبدأ خفية وتتسع رويًدا رويدا، فتمزق فرق العمل التي بذلت 
جهوًدا في تكوينها وتكون أسبابا في هدر أهم مورد للمؤسسة وهو 

العنصر البشري.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

ــار ــنـ ديـ ألـــــف   749.3 ـــ  ــ ب ــم  ــهـ سـ ــون  ــيـ ــلـ مـ  7.26 تــــــــداول 
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“لقـــد فـــزت بالجائـــزة الكبرى، اتصـــل على الرقم التالـــي”، “أنت مـــن المحظوظين لك 
عشـــرة آالف دينـــار أرســـل بريدك اإللكترونـــي أو قم باالتصال على هـــذا الرقم”، “لقد 
ربحـــت مبلغـــا وقدره، ســـارع باالتصـــال بنا”، “أنت علـــى موعد مع”... ســـيل يومي ال 
يتوقف مثل الشـــال من هذه الرســـائل التي  تهطل من كل أنحاء العالم ومن جميع 
المنافـــذ، تغـــذي جهازك النقال بالدقيقـــة، وبالرغم من كل التحذيرات الرســـمية ومن 
جميـــع التنبيهـــات والتوجيهات بشـــأن تجاهـــل هذه الرســـائل أو اإلباغ عـــن بعضها 
الـــذي يتميـــز بالخطـــورة والشـــبهة وهـــي جميعها تحت الشـــبهة ومصدرهـــا معروف 
أي شـــركات وشـــبكات االحتيـــال الدولية التي تعمل منذ ســـنوات ولكنهـــا بالغت في 
موجـــات الهجمـــات مؤخـــًرا، مســـتغلة الوضـــع الدولي الطـــارئ واعتمـــاد الناس على 
التســـوق عبر اإلنترنت، خصوصا مع التطبيقات اإللكترونية والهاتفية الحديثة مثل 
تطبيق “بنفيت” وغيره، زاد جشـــع هذه الشـــبكات المشـــبوهة لاحتيال رغم حمات 
التوعيـــة الحكوميـــة ورغم التنبيهات بضرورة توخي الحـــذر واالنتباه لهذه المصائد 
التي رغم انكشـــافها وانفضاحها لكن ال يزال هناك ضحايا لها بالمئات يســـقطون في 
شـــباكها نتيجة تلك الرســـائل التي يتلقاها المواطنون يومًيا على هواتفهم دون أية 
رقابة أو حد من هذه الرسائل، رغم كل المناشدات والكتابات التي وجهت إلى هيئة 

االتصاالت بشـــأن وضع حد لهذه المســـجات ليســـت المزعجة فحســـب، بـــل المهددة 
ألمن المواطن وأمن البلد طالما أمن المواطن من أمن البلد.

ال شـــك أن جهود الحكومة في مجال مكافحة القرصنة بكل ألوانها مســـتمرة، ولكن 
يبقى هذا المنفذ المهم األساســـي الذي تتســـلل منه شـــبكات االحتيال والتي ترســـل 
وابـــاً يوميًا من الرســـائل المهددة ألمننا المالي واالقتصـــادي، وما تكاد تنظر لهاتفك 
منذ أول خيوط شـــروق الشـــمس حتى غروبها، بل وحتى قبل أن تضع رأســـك على 

الوسادة، ما تفتأ هذه الرسائل تهطل مثل رذاذ المطر.
أعـــرف أن هنـــاك وعيا بين المواطنين بخطورة هذه الرســـائل الهاتفية وهي لألســـف 
واضحـــة المصـــدر ومعروفـــة، وهنـــاك معرفة من قبـــل هيئة االتصـــاالت بمصدر هذه 
الرســـائل، لكـــن الســـؤال لمـــاذا ال تتخـــذ إجـــراءات حاســـمة وحازمة لقطـــع دابر هذه 
الرســـائل، فعلى األقل يلتقط المواطن أنفاســـه من هذه الموجات العارمة والخطيرة 
من رســـائل االحتيال، إلى متى ســـنظل ننـــادي وندعوا التخاذ هـــذه الخطوة النافذة 

لوقف سيل التهديدات األمنية عبر الهواتف النقالة... وسامتكم.

تنويرة: الشمس ال تحجبها الغيوم بل تجملها، كذلك الحقيقة. «

سارقو التاريخ... سرقة البلقان
لـــم يكتـــف العثمانيون بســـرقة العـــرق والخافـــة وأرض األناضول التي 
لم تكن أرضهم، فقد ســـرقوا البلقان ونهبـــوا خيراتها وأهلها دون تقديم 
شـــيء لهم، كونهم يصفون أنفسهم دائما بأنهم ناشروا الدين اإلسامي، 
فالعرب المسلمون قدموا اإلسام للبلدان التي فتحوها، بما فيها أجداد 
العثمانيين الوثنيين، وعاملوا أهلها أحسن معاملة، وحافظوا على تراث 
وهويـــة أهلهـــا وتاريخهم، ما جعل أهـــل فارس والهند والســـند وجنوب 
القوقـــاز وجنـــوب آســـيا، يدخلـــون اإلســـام حتـــى هـــذه اللحظـــة، بينما 
ونتيجة الظلم الذي تلقاه أهل البلقان والمذابح التي ارتكبها العثمانيون 
ضـــد أهلها ونهب خيراتهـــا وثرواتها، وإجبار أهلها علـــى العبودية للعرق 

العثماني، جعل البلقان تكره كل شيء إسامي بسبب العثمانيين.
وبينما كانت أوروبا الغربية تشـــهد الحضارة والتطور، عاش أهل أوروبا 
الشـــرقية والبلقـــان التخلف والظلم بســـبب العثمانييـــن واحتقارهم كل 
الشـــعوب التـــي يغزونهـــا، فالفاســـفة وعهـــد التنوير والثـــورات والثورة 
الصناعية انطلقت كلها من أوروبا الغربية، بينما عاشت أوروبا الشرقية 
والبلقـــان التخلـــف بســـبب العثمانييـــن، وهـــو نفـــس األمـــر مـــع العـــرب، 
فبينمـــا كانت االمبراطورية العربية المســـلمة األموية والعباســـية منارة 
لإلنســـانية والعالـــم بمختلف العلوم، وقدمت للحضارة اإلنســـانية كل ما 
هو خير وصاح وتطور وازدهار شـــهد بـــه القاصي والداني، اختفى كل 
هـــذا عندما احتـــل العثمانيون الباد العربية، وهاهـــي البلقان تذوق هذا 

التخلف خال االحتال العثماني لها.
كما ال ننســـى الظلم الـــذي عاناه األرمن والبلغـــار واليونانيون من مجازر 
العثمانييـــن وإذاللهـــم أهل البلقـــان، فـــكل المؤرخين اتهمـــوا العثمانيين 
بمـــا جـــرى من قتل ومذابح واســـتعباد وإذالل وســـرقات لألرض والزرع 

واإلنسان في البلدان التي يحتلونها بما فيها البلقان.

لقد سرق العثمانيون خيرات البلقان وخيرات األمة العربية وخيرات كل  «
أرض يحتلونها، وبنوا فيها ما نشاهده اآلن من بناء ومدن ومصانع، فهذا 

الشعب جبل على السرقة ونهب الخيرات، وما الشمال السوري وليبيا 
والصومال وسرقة خيراتها إال دليل على استمرار عقيدة السرقة عندهم 

حتى بالعصر الحالي. وللسرقات بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

رسائل االحتيال إلى متى نتلقاها؟

وصلنا إلى مرحلة ال يرغب أحد منا في مجرد ســـماع ما له عاقة بكورونا! 
ومن الواضح جدا أن السيل قد بلغ الزبى، وبالعامية )طفشنا(، تابعنا سيرتها 
األولى، ووصولها الخجول األول إلينا، ثم تفشيها بين أفراٍد هنا وهناك، وكان 
حرصنا على تتبع تعليمات الدولة في االحتراز والوقاية شديًدا، يسكننا أمل 
بأن هذه الجائحة ســـتزول تدريجًيا، ونحن نراقب اجتهاد الجميع للحيلولة 
دون اقترابهـــا نحونـــا، لكـــن المفارقة العجيبـــة – هنا - أن شـــعور الخوف قد 
تحول لدى كثيرين إلى عدم اهتمام؛ إذ ُتركت الحيطة، وغاب الحذر، وكلما 
ناقشـــَت أحدهـــم فـــي الموضوع؛ وجدتـــه يعد الوبـــاء قضاًء وقـــدًرا، وأن ال 

شيء بيده، سوى التسليم!
ونعـــم باللـــه الذي إليـــه مرجع األمور، لكـــن متى فلح القانطـــون؟! نعم أعداد 
المصابيـــن فـــي ازديـــاد، وهنـــاك أخبـــار عـــن نســـخة جديـــدة مـــن الفيروس، 
وأطبـــاء تتضـــارب عاجاتهم، ومختبـــرات عاجزة عن تحديـــد هويته، ومن 
ثـــم؛ لقاحاتـــه. كل المؤشـــرات تقول إنه لـــن ينتهي في القريـــب العاجل، هل 
يعنـــي ذلـــك أن نرمي بأنفســـنا في التهلكـــة، فنعيش الامبـــاالة، ونكرر جملة 
“على هللا”؛ كشـــماعة ُنعلق عليها مظاهر االســـتهتار التي اجتاحت مجتمعنا 

مؤخًرا؟! بعضنا فّسر “التعايش” الذي نادت به الدولة بالعيش االعتباطي، غير 
المســـؤول، والواقع أنه كان دعوة الســـتيعاب أو تقبل وجوده في أوساطنا، 
)ولكن! بشـــرطها وشروطها(، فإذا وقع المحظور؛ توجهت االنتقادات الحادة 

الاذعة لدعوة التعايش، التي أثبت الواقع مع الزمن جدواها.
ماذا يعني أن تتوجه الدولة – هذه الفترة - نحو فتح بعض خطوط الطيران 
مثًا، واســـتئناف العمل في قطاعات سبق لها أْن عّطلتها أو أوقفت نشاطها 
مـــع بداية الموجة الكورونية، وفي ظل اشـــتدادها الحالي؟! هل هو تناقض 
أم مـــاذا نســـميه؟ علمـــا أن هذا الســـلوك ليس بدعـــة بين الـــدول؛ فكثير منها 
اتخذت المنحى نفســـه. الواقع أننا نراه اســـتمرارية لنهـــج التعايش، وإداركا 
لطبيعـــة المرحلـــة، واســـتيعابا للعواقـــب الوخيمة التي ســـيخلفها شـــّل كثير 
من القطاعات الحيوية، والســـيما االقتصادية، وهو ما ســـينجم عنه سلسلة 

خسارات ستمس الجميع با استثناء، وسيصل ضررها ألصغر فرد فينا.

ويبقى الرهان على الفرد، ورجاحة عقله، وسلوكه الواعي؛ فإما أن يقود جائحة  «
كورونا حيث يريد، أو تقوده هي إلى المجهول.

د. زهرة حرم 

جائحة كورونا... َنقوُدك أو َتقوِدينا!

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

للتواصل: 17111483

لماذا القسوة على الممثل المسرحي البحريني؟
المســـرح جمهور، حقيقة بســـيطة لكنها تفرض نفســـها منذ أقدم العصور 
حتى اليوم، فالعرض المسرحي بكل ما فيه يقوم أساسا لجمهور يتجمع 
خصيصا لرؤيته وبدون هذا الجمهور تصبح الظاهرة المســـرحية نفسها 
ال وجود لها، ويســـتحيل أن تكون هناك نهضة مســـرحية بدون جمهور، 
ونستغرب حقيقة من استخفاف بعض الناس بالعروض المسرحية التي 
تقدمها الفرق األهلية البحرينية وهم في األساس ال يدركون ما بذل من 
جهد في هذا العمل، يخرج من العرض بدون أي تقدير لطاقم العمل، في 

قسوة تجتاح كل شيء.
إن المشـــاهد للمسرحيات التي تقدمها الفرق األهلية وغيرها، لن يحسد 
بعد اليوم الممثل وهو يقف على خشـــبة المسرح ليؤدي دوره المرسوم، 
فالعنـــاء الـــذي يبذله هـــؤالء ال يعادل أي عنـــاء آخر، المخـــرج الذي يقرأ 
النص المسرحي قبل أن يوزعه على الممثلين عشرات المرات ليفهم كل 
اإلشارات التي يعنيها في األصل المؤلف، وكذلك حين تنتقل المسرحية 
إلى يد الممثلين لقراءتها القراءة األولى، كل ممثل على حدة، ثم القراءة 
الجماعيـــة، ثم التجربة األولى، فتوزيع األدوار، ثـــم التجربة الثانية بعد 

أن يكتشـــف المخرج عدم ماءمة األدوار لبعض الممثلين ثم تأتي فيما 
بعد مرحلة حفظ األدوار.

وفيمـــا بعـــد، تأتـــي مراحل التمثيـــل التجريبـــي على المســـرح، المرة تلو 
المرة، واليوم تلو اليوم، إلى أن يصبح المشـــهد جاهزا للعرض، ثم تقوم 
التجـــارب على المشـــاهد األخـــرى هكذا، حتى يقتنع المخـــرج أخيرا بأن 
المســـرحية ككل أصبحت جاهزة للعرض، فيقوم بتجارب عرضها كاملة 
عـــدة مـــرات، متافيـــا األخطـــاء الصغيـــرة، ثم تصبـــح بعد ذلـــك جاهزة 
للعرض أمام الجمهور الذي يأتي ليقضي من وقته بضع ســـاعات يخرج 
بعدهـــا بأحد االنطباعين، إما اإلعجاب أو االســـتخفاف، وفقط، وينتهي 
كل شيء بالنســـبة للمتفرج، أما الفنان والمخرج وبقية الطاقم فيعدون 

العدة ألعمال جديدة تعرض للجمهور نفسه. 

أال يستحق هؤالء التشجيع الدائم على األقل وكلمة ثناء بدل “تكسير  «

المياديف” والهمس واللمز بعد الخروج من الصالة مباشرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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أمة تقرأ ال تموت
مـــادام المفكـــرون والمبدعـــون يكتبـــون، والمطابع تعمـــل وتطبع، 
ســـيبقى ُمنتـــج الكتاب حاضـــًرا، وســـيبقى قراء الُكتـــب بمختلف 
عناوينهـــا قابضيـــن علـــى متونهـــا ومحافظين علـــى العاقة التي 
تربطهـــم بالُكتـــب، فللكتـــاب قيمـــة عظيمة بنشـــر الفكـــر والثقافة 

والِعلم والمعرفة.
اب مـــن مختلف  والبـــد أن ُنحيـــي ذكـــرى نخبـــة ُمتميـــزة مـــن الكتَّ
دول العالـــم الذيـــن رحلـــوا بعد أن ســـاهموا بكتاباتهـــم في التقدم 
االجتماعي والثقافي للبشـــرية، فالكاتب ُيخلد بما َيكتب، فعندما 
نقـــرأ كتاًبـــا فنحن نعيـــش مع كاتبه، ونحلق معـــه حتى آخر حرف 
كتبـــه، وهنـــاك الكثيـــر مـــن المؤلفـــات التي مضـــت عليهـــا القرون 
والسنوات لكنها بقيت بفكرها ومضمونها، ومازال ُكتابها يعيشون 

على أرفف المكتبات مع مؤلفاتهم.
ومع التطور التقني للِكتاب واســـتخدام مواقع اإلنترنت والقراءة 
ـــاب  اإللكترونيـــة إال أن الِكتـــاب ظـــل رفيًقـــا للقـــراء، ومـــازال الكتَّ
يكتبون والمطابع ال تتوقف ومعارض الُكتب تقيم مهرجاناتها في 
مختلف دول العالم، وال ُيصيب قراء الُكتب أي فتور بل يزورون 
المكتبات بحًثا عن الجديد منها، وتقدمت األمم وتحضرت بالِعلم 
والثقافـــة، أمـــة تقـــرأ ال تموت، أمة تقـــرأ تنهض حضارًيـــا وثقافًيا 

وتتقدم أكثر.

إن النهوض بالِكتاب واالهتمام بالكتَّاب هو نهوض باإلنسان، فتطور  «

العقل اإلنساني مرهون بالثقافة، ألن الِكتاب ُيمثل نهر الحياة الذي 

يحوي كل أنواع المعارف والعلوم السابقة والحاضرة والقادمة، 

فالِكتاب حلقة الوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وجسر 

يربط بين األجيال ال يحدُه مكان وال زمان، فلنقرأ لنعيش حياة 

أفضل لنا ولمجتمعنا.

عبدعلي الغسرة
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)CR2020- 96979( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه : الســيد جعفر محمد علي خميس بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى الســيد محمود توفيق علي حســن عبدهللا الصائغ فعلى كل 
مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد

االزرق لمقاوالت البناء

االسم التجاري

7٨٠٩ -5

رقم القيد
برادات زكيه

برادات زكية
برادات سيفوي

برادات زكية
مركز عجيب لالسماك الطازجة

االسم التجاري
27027-2

27027-3
27027-5

27027-10
27027-12

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

)99211-CR2020( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينا الســيد المعلن زكاي الســيد جعفر ناصر بطلب تحويــل المحل التجاري 
التالي : إلى السيدة جليله السيد شبر حسين ناصر

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

 إعالن بحل وتصفية
شركه  جوسان كنستركشن كومباني ليمتد – فرع اجنبي

 سجل تجاري رقم   1 - 105559

بناء على قرار المالك  في شــركه  جوســان كنستركشــن كومباني ليمتد – فرع 
اجنبــي المســجلة بموجــب القيــد     رقــم1- 71437 ، بتصفية الشــركة اختياريا 
وتعيين السادة / عبد العال الخليج للتدقيق – شركة تضامن بحرينية    مصفيا 

للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانــون رقم ) 21 ( لعام 
2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمــة، خالل 15 

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

17500188
QASSIM.MOHAMED@GT.BH.COM

القيد :27197-15 - التاريخ :7/7/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

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

بشأن تحويل فرع 15 من المؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد احمد ســلمان جبر المســلم المالك ل الجابرية  مؤسسة فردية  والمسجلة 
بموجــب القيــد رقــم -27197-- طالبــا تحويــل الفــرع 15 مــن المؤسســة الفردية 
والمســمى : بتــرو ورلــد إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره - 

5000 دينار بحريني ، لتصبح الشركة مملوكة من
السادة التالية اسمائهم:

1. احمد سلمان جبر المسلم
FRANKLIN ALBY .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020 95992إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : عبد هللا جعفر كاظم البقالي
االسم التجاري الحالي : كافيتيريا بابا عليا

االسم التجاري الجديد : بلو ستار للصيانة العامة

رقم القيد : 44341-7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة نيو بورن لتشييد المباني - شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 124248

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة نيــو بــورن لتشــييد المبانــي - شــركة تضامن 
بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم 124248، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

السادة / ناهد سعد حسن فرحات مصفيا للشركة. 
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 عنوان المصفي:

66982280 +973
newbornconstco.bh@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

CR 2020-98869 إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلب معاملة مشــتركة ، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:   فوزي سعد عيسى ابراهيم الزباري

االسم التجاري الحالي:  عبايات الزباري 2

االســـــم التجـــاري :  برادات بوسعد
 

رقم القيد: 7-115138

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

 CR 2020-4318 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

به ما يعزز اعتراضه.

 اســـــــم التاجـــــــــــر:    محمد السيد أحمد محمد أحمد 

االسم التجاري الحالي:   هيز للمياه العذبة والمرطبات

االســـــم التجـــاري الجديد:  برادات إحتياجات العائلة

رقم القيد: 90826-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-97698 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة ، فعلــى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:   محمد جعفر منصور حسن النايم الحايكي

االسم التجاري الحالي:  انا روز للتجارة

االســـــم التجـــاري الجديد :  محمد الحايكي للتجارة

رقم القيد: 78101-1
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وصلـــت الســـفينة التجارية “ســـفين تايغـــر” إلى مينـــاء خليفة أمس مقبلـــة من الهند 
فـــي رحلتهـــا األولى ضمن خدمة الربط الخليجي اآلســـيوي، المدارة من قبل شـــركة 
“ســـفين فيـــدرز”، والقائمة عبر شـــراكة اســـتراتيجية بين موانئ أبوظبـــي وبينيجال 
تايجر الين.تنطلق السفينة اليوم  من ميناء خليفة إلى ميناء جبل علي قبل توجهها 
إلى موانئ أخرى في الخليج العربي وشبه القارة الهندية. وتتيح الخدمة الجديدة 
مزيدا من الكفاءة والســـرعة في عملية تبادل حاويات الشـــحن بين سفن الحاويات 
الكبيرة وأســـطول الشركة الذي يخدم 9 موانئ إقليمية رئيسة في كل من اإلمارات 

والسعودية والبحرين باإلضافة إلى باكستان وغربي الهند.

وصول “سفين تايغر” إلى ميناء خليفة اليوم

local@albiladpress.com11

15 عاما لمهرب “حشيش” ضبط بحوزته 4.6 كيلو
أخفاها في “فلتر” السيارة وغلفها بأكياس قهوة وشطة لتضليل كالب األثر

أيـــدت محكمـــة االســـتئناف العليا الجنائيـــة األولى 
معاقبـــة مدان بتهريب أكثر من 4.6 كيلو جرام من 
مادة الحشـــيش المخدرة، عبر إخفائها في مرشـــح 
الهـــواء بالســـيارة “فلتر الهـــواء” وتغليفهـــا بأكياس 
قهوة وشـــطة حارة لتضليـــل كالب جناح األثر في 
منفذ جســـر الملك فهـــد وعدم كشـــفها؛ نظرا لكونه 
متخصـــص بتهريب المواد المخدرة وذلك بســـجنه 
لمـــدة 15 ســـنة وبتغريمه مبلـــغ 5100 دينار، فضال 
عـــن إبعـــاده نهائيـــا عن البـــالد بعـــد تنفيـــذ العقوبة 

وبمصادرة المضبوطات.
وتتحصـــل وقائـــع ضبط المســـتأنف فـــي أن ضابط 
جمارك كان قد شـــهد أمام النيابة العامة أنه وردت 

إليـــه معلومـــات، تضمنـــت قيـــام المـــدان بإدخـــال 
المـــواد المخـــدرة إلـــى مملكـــة البحرين عـــن طريق 
المنفـــذ البـــري جســـر الملـــك فهـــد، فقـــام بالترتيب 
والتنســـيق مع الشـــاهدين الثاني والثالث الشـــرطة 
بـــإدارة مكافحـــة المخدرات؛ وذلـــك لترقب وصول 
المستأنف، وما إن حضر بسيارته الخاصة حتى تم 
ضبطـــه في المنطقـــة الجمركية عند مروره بجســـر 

الملك فهد.
وجـــاء في وقائـــع الحكم أنه بتاريخ 26 أغســـطس 
2019 وعنـــد تفتيش ســـيارته تم العثـــور على عدد 
5 قطـــع كبيـــرة مـــن مـــادة الحشـــيش المخـــدرة بلغ 
وزنهـــا حينها 4666.6 جرام، وكانوا مغلفين بكيس 
من النايلون الشـــفاف وأعاله غالف خاص بالقهوة 
ومغلف بشـــريط الصق وكيس نايلون شـــفاف معبأ 

بشـــطة حارة وكانوا مخبأين في الصندوق الخاص 
بمنقـــي ومرشـــح الهـــواء “فلتـــر الهـــواء” الخـــاص 
بمحـــرك الســـيارة، وأن الهدف من ذلـــك هو تضليل 

كالب جناح األثر.
وثبت بتقرير فحص عينة إدرار المستأنف احتوائها 
على المؤثر العقلي األمفيتامين، كما ثبت من تقرير 
مختبـــر األدلة المادية احتـــواء القطع الخمس على 
مادة الحشـــيش المخدرة، وأن إجمالي وزنها يصل 

إلى 4704.7 جرام قائم.
كمـــا ثبـــت بتقرير فحـــص هاتف المســـتأنف النقال، 
وجـــود محادثات تتعلـــق بترويج المـــواد المخدرة 
كمـــا ثبـــت وجـــود صـــور لمـــواد مخـــدرة ومواقـــع 
جغرافيـــة لتلـــك المـــواد، فضـــال عن صـــور ومقاطع 

تصويرية لمواد إباحية.

حظر استعمال المحامين مناصبهم السابقة في “البزنس كارد”
تعميـــم مـــن وزيـــر العـــدل لتأكيـــد وجـــوب النـــأي بالمهنـــة عـــن أي اســـتغالل

صــدر عــن وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف الشــيخ خالد بــن علــي آل خليفة تعميــم، حظر فيه 
على المحامين ممن ســبق لهم العمل بمناصب قضائية أو تنفيذية أو تشــريعية، اســتعمال تلك الصفات في 
بطاقــة عملهــم “البزنــس كارد” أو التعريــف بتلك المهنــة أو عند اإلعان عن مزاولتهم لها ســواء في الفتات 
مكاتبهــم أو فــي المذكــرات وكافة أعمالهــم المتصلة بالمهنة، منعا إليهام المتعامليــن معهم بأفضليتهم عن 

باقي المحامين.

وجـــاء في التعميم رقم )11( لســـنة 2020، أنه حفاظا على 
اســـتقالل مهنة المحاماة وصونا لنزاهتها كرســـالة ســـامية 
تـــؤدي أمانة حفظ الحقوق وتوثيقهـــا ألصحابها كجزء من 
القضاء الواقف، وتأكيدا على وجوب النأي بهذه المهنة عن 
أي شبهة استغالل ألي منصب سابق أو حالي للمحامي، بما 
يؤدي إلى منافسة غير متكافئة، تسيء إلى مهنة المحاماة 
وبمـــا قد يوهـــم المتعاملين على غير الحقيقـــة بأفضلية أو 

محاباة أو مزايا نسبية على القرناء من أرباب المهنة.

لذلك، حظر الوزير على المحامين ممن سبق لهم 
تولـــي مناصب قضائيـــة أو تنفيذية أو مناصب 
تشريعية حالية أو سابقة استعمال تلك الصفة 
فـــي بطاِقة عملهم بمهنـــة المحاماة أو التعريف 
بتلـــك المهنة أو عند اإلعـــالن عن مزاولتهم لها 
أو علـــى الفتات أو واجهـــات مكاتب المحاماة 
أو على المذكرات أو األوراق أو الطلبات التي 

يقدمها المحامي ألي جهة.
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4 رسائل لجمعية الصحفيين
Û  نظــًرا لمــا تمر به الصحافة المحلية من ظــروف اقتصادية صعبة ومريرة، فإننا

نتطلع، كتابا وصحافيين، لدور أكبر لجمعية الصحفيين البحرينية، في مسيرة 
دعــم هــذا الحقــل اإلعالمــي المهــم، الذي ُيمثــل واجهة ُمشــرفة للبلــد وألبنائها، 

ومن خالل 4 نقاط رئيسة:
Û  عقــد سلســلة مــن االجتماعات العاجلة مع المســؤولين فــي الحكومة للنظر في

التحديات التي تواجهها الصحف، وسبل مساندتها، وإسعافها للبقاء وللتطور، 
عبر مختلف اآلليات الضرورية والمنظمة لذلك.

Û  االجتمــاع برؤســاء التحريــر، والوقــوف معهــم علــى أهــم التحديــات والعثرات
الواجب تخطيها، درًءا لالندثار، أو التقليص، أو تسريح الموظفين.

Û  التواصــل مــع أعضــاء المجلــس التشــريعي، بمقدمتهــم النواب الذيــن يطالبون
المباشــرة  التواصــل  قنــوات  وفتــح  الصحفيــة،  المؤسســات  دعــم  باســتمرار 
الراهنــة  بالمرحلــة  اتباعهــا  الواجــب  اآلليــات  فــي  للنظــر  معهــم،  والمســتمرة 

والمستقبلية. 
Û  وضــع توصيــات تمثــل خالصة الوضــع الراهــن، متضمنة العالجــات الصحيحة

التي من شأنها إعادة الحياة واالنتعاش لهذا الجسد اإلعالمي المهم، والسباق 
في تحقيق النجاحات خليجيًا وعربيًا.

Û  ا، ووقفاتها ا وخارجيًّ الصحافة الوطنية هي الواجهة الحضارية للبحرين داخليًّ
البطولية في األزمات، ومع مطالبات المواطن واحتياجاته، مشهودة ومعروفة 

بها، وأي نجاح تحققه فهو للبحرين ككل، وليس لمؤسسة على حدة.
Û  نثنــي علــى دور أعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة الصحفييــن، ورئيســتها عهديــة

أحمد، خصوًصا بظل هذه الظروف الصعبة والجاثمة على الجميع، لكننا نتطلع 
منهم المزيد.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

المخدرات الرقمية تحرج قانون مكافحة المخدرات
Û  أســهمت شــبكة اإلنترنــت فــي تطــور الحضــارة البشــرية

ورفاهية االنسان، إال أنها من جانب آخر أسهمت في إنتاج 
ظواهر اجتماعية سلبية لم تعهدها المجتمعات اإلنسانية 
من قبل، ولعل جرائم المستقبل ستكون من نفس أدوات 
عصر األلفية الثالثة، وهو ما يستدعى تطوير التشريعات 
ذات االرتبــاط بمــا يتالءم مــع معطيات وافــرازات العصر 
الرقمــي. ولعل بعض معالم هذه الجرائم قد بانت عالئمها 
Dig� )ومنها على سبيل المثال ظاهرة المخدرات الرقمية 

.)ital Drugs
Û  لــم يعد اليوم اســتهالك المخّدرات مقتصــرًا على تعاطيها

بالوريــد أو مضغهــا أو شــمها أو تدخينهــا، بــل تطــور الفكر 
اإلنســاني ليحــول نظم التعاطــي إلى تعــاٍط إلكتروني، أو 
تعــاٍط رقمي يحدث نفس التأثيــر الذي تمنحه المخّدرات 
الطبيعيــة، بــل ان الذبذبــات االلكترونية تســتخدم لتنفير 
الناس من بعض القيم االجتماعية والمبادئ الدينية، وهو 
أمر خطير يستوجب مواجهته فإذا كانت جرائم التعاطي 
اإللكترونــي للمخــدارات تمــس ذات مــن يتعاطاهــا، فــإن 
هــدم القيم والدين والمبادئ تمس عموم المجتمع وتمس 

أمة بكاملها، فإذا سقطت القيم سقط المجتمع.
Û  إن التكويــن المــادي للمخدرات الرقميــة عبارة عن مقاطع

صوتيــة تتمثــل فــي ضربات ثنائية، أو أصوات تســمع من 
خــالل األذنيــن )كل أذن تصــدر تــرددا مختلفــا عــن األذن 
األخرى(، لها تأثير مباشــر يجعل الدماغ )في مركز الســمع 
توحيدهــا،  علــى  يعمــل  المخيــة(  القشــرة  فــي  الموجــود 
المســتقبلين  الصوتيــن  عــن  آخــر مختلفــا  فيســمع شــيئا 

مــن األذن، ليتــم الوصــول مــن خاللهــا إلحســاس يحاكــي 
إحساس أحد أنواع المخدرات التقليدية )الطبيعية(، ومن 
ثم يؤدي إلى اضطراب وفقد وعي االنسان، وهذه الحالة 
هي ليست وعيا مطلقا أو العكس، والبعض يسميها لحظة 
الشــرود، وتعــد مرحلة خطــرة جدا ألن الدمــاغ يكون في 
حالة ضعف شــديد يســتتبع إمكان تعرضه ألي خطر، كما 

أن التكرار يمكن أن يؤثر في الكهرباء الخاصة بالدماغ.
Û  ويمكــن اإلشــارة إلــى المخــدرات الرقميــة، إلى أنهــا عبارة

)وشــفرات(  بتــرددات  موســيقية  لنغمــات  ملفــات  عــن 
مختلفــة تقــوم بخــداع المخ ليبــدي محاولته فــي توحيد 
تلك الترددات فيؤدي إلى حدوث اضطرابات ذهنية تؤثر 
علــى الســمع والجســد وتســبب ارتعاشــات تطابــق مرحلة 

النشوة التي يصلها المتعاطي للمخدرات التقليدية.
Û  ورغــم محاولــة البعض المتفائــل أو غير المــدرك لخطورة

)مدمــن  إصطــالح  بإطــالق  المخــدرات  مــن  النــوع  هــذا 
افتراضــي( علــى متعاطــي هــذا النــوع من المخــدرات، إال 
أن الوقائــع تثيــر قلق أصحاب االختصاص بشــدة والذين 
قرعــوا ناقــوس الخطر بعد أن وجدوا عجزا تشــريعيا في 
قانــون مكافحــة المخــدرات لتجريم المخــدرات بصورتها 

الرقمية.
Û  فالقانــون رقــم )15( لســنة 2007 بشــأن المــواد المخــدرة

علــى  بالعموميــات  تأكيــده  ورغــم  العقليــة  والمؤثــرات 
تجريمــه للمخــدرات إنتاجا وتجــارة وتعاطيا، إال أنه يقف 
عاجــزا أمــام تقنيــة اإلنتــاج ووســائل الترويــج والتوزيــع 
)الالمرئية( وســرعة انتشــارها وطريقة التنــاول والتداول 

)باألثير( التي ال تكلف ســوى ســماعة أذن اليمكن للقانون 
أن ُيجّرم امتالكها.

Û  إذ أن القانــون أعــاله جــرم المتاجــرة وصناعــة المخدرات
واالســتخراج والتحضيــر والحيــازة والتقديــم والعــرض 
المتاجــرة  ُيجــّوز  ولــم  والشــراء،  والتوزيــع  للبيــع 
بالمســتحضرات الحاويــة علــى مخدرات مهمــا كان نوعها 
وهــو أمــر مــن الجيــد أن يســير علــى اطالقــه لــو لــم يقيد 
الــذي افتــرض أن مصــدر المخــدرات  القانــون  بمقتضــى 
هــو مــادي أي )مرئــي وملموس( فحــرم زراعــة المخدرات 
وقيد أنواعها بنباتات القنب وخشــخاش األفيون والقات 
وجنبــة الكــوكا وغيرهــا، ولتأكيد القيد المــادي حرم نفس 

القانون نقل هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها.
Û  وهنــا نشــأت اإلشــكالية القانونيــة المتمثلــة فــي إمكانيــة

إثبات إنتاج المخدرات الرقمية والمتاجرة فيها وبالتأكيد 
تعاطيهــا فــي حــال القبــض علــى أحد األشــخاص يســتمع 
لمثل هذا النوع من ملفات الموسيقى المخدرة. فالقانون 
المذكور لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أكد 
في نصوصه على أن المخدرات هي )مادة( أي أنها شــيء 
مرئــي وملمــوس، والســؤال في حالة المخــدرات الرقمية، 
هــو كيــف ســيتم تعريف هــذه الملفات الصوتيــة على أنها 
مــادة؟ وهــي فــي األصــل غيــر ملموســة؟ بــل كيــف يمكن 
محاسبة من روج لهذه الملفات كونها لم تكن جريمة لوال 
وجــود ســماعات األذن المباحة في األصــل؟ وكيف يمكن 
التمييــز بين التعاطي لهذا النوع من المخدرات، والتناول 
علــى أســاس عالج بعض الحاالت النفســية، لشــريحة من 

المصابيــن باالكتئــاب الخفيــف فــي حالــة المرضــى الذين 
يرفضــون العــالج الســلوكي )األدويــة(، ولهــذا تــم العــالج 
عن طريق تذبذبات كهرومغناطيســية، لفرز مواد منشطة 

للمزاج؟
Û  وعلى تقرير أي مختبر يعتمد القاضي في فحص واثبات

تعاطي أحد األشخاص لهذا النوع من المخدرات؟ إن عدم 
االجابة على هذه األســئلة وغيرها من عالمات االستفهام 
يــدل على أن تشــريع تجريم المواد المخــدرة في القانون 
البحرينــي وفقــا لقانــون مكافحــة المــواد المخــدرة رقــم 
)15( لســنة 2007 وغيــره مــن التشــريعات ذات الصلــة لــم 
تعــد منســجمة مع تطــور أصل المــادة المخدرة وأســاليب 
تداولهــا وتعاطيهــا، وهــو أمــر يهــدد الفئة العمريــة الفعالة 

والمسؤولة عن مستقبل الوطن.
Û  ولعلنــا علــى ســبيل االجتهــاد القانونــي، يمكننــا القول بأن

الرقميــة يمكــن احتواؤهــا  المخــدرات  مقومــات جريمــة 
تكوينا وتاصيال وتجريما وفقا لحكم المواد )23�4�1( من 
قانــون الجرائــم اإللكترونيــة رقــم 60 لســنة 2014، حيــث 
على خالف القائلين بأن المخدرات الرقمية ليست “مادة”؛ 
الرقميــة  المخــدرات  فــي  وموجــودة  قائمــة  “المــادة”  إذ 
متمثلة في التردد والشفرة الجرمية الموضوعة بالتكوين 
اإللكترونيــة  المــادة  أو  الموســيقية  للقطعــة  اإللكترونــي 
المستخدمة بما يتشكل معه الركن المادي للجريمة والذي 
يكــون مناطــا للعقــاب المقــرر للجريمــة التقليدية بموجب 

النصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات.

المحامي والمحكم الدولي محمد رضا بوحسّين

عباس إبراهيم
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“واشنطن بوست”: الميليشــيات اإليرانية وراء عملية االغتيال

الكاظمي: لن ننام قبل أن يخضع قتلة الهاشمي للقضاء

الــوزراء العراقي مصطفى  قال رئيس 
العراق  إن  الــثــاثــاء،  أمــس  الكاظمي، 
المحلل  قتلة  يخضع  أن  قبل  ينام  لن 
ــق فــي  ــابـ ــسـ ــي والـــمـــســـتـــشـــار الـ ــ ــن األمــ
الهاشمي  هــشــام  الــعــراقــيــة  الحكومة 

للقضاء بما ارتكبوا من جرائم.
عنه  نقلته  ما  الكاظمي، وفق  وأضاف 
“تلغرام”:  على  العراقية  األنباء  وكالة 
الــعــراقــي سيواجه  ــالــدم  ب ــوّرط  ــ ت مــن 
العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة 

المافيا أبدا.
وأردف الكاظمي قائا “لن نسمح ألحد 
أن يحول العراق إلى دولة للعصابات.. 
تفارقنا  لــم  الهاشمي  اغتيال  وغــصــة 
نحّول  أن  للدولة  كقادة  واجبنا  أن  إال 
ــى إنــتــاج وإنــجــاز  الــحــزن واألســــى إلـ

مباشر”.
واإلجابة  مسؤولون  “إننا  يقول  وتابع 
الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي 

اإلنجاز واإلنجاز فقط”.
ووجه رئيس الوزراء العراقي بإطاق 
اســــم الــهــاشــمــي عــلــى أحــــد شــــوارع 
ــداد، وأكــــد أن الــشــعــب  ــغـ الــعــاصــمــة بـ
أجله  مــن  يبذل  أن  يستحق  العراقي 
المزيد من العمل الحقيقي، وآن األوان 

ألن يظهر اإلنجاز والعمل.
واعتبر الكاظمي أن حكومته تشكلت 
ــلـــيء بــــاألزمــــات وهــي  فـــي ظــــرف مـ
ــيــة  ــول ســيــاســيــة وأمــن ــلـ حـــكـــومـــة حـ
واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة وصــحــيــة، 
المرشد  هــي  الــدولــة  أن  على  مــشــددا 
وال  السقف  الــدولــة  وقــانــون  والمعيار 

أحد فوق القانون.

تحقيق في جرائم االغتياالت

المحلل  جثمان  الثاثاء  أمــس  وشيع 
ــق فــي  ــابـ ــسـ ــي والـــمـــســـتـــشـــار الـ ــ ــن األمــ
الهاشمي،  هــشــام  العراقية  الحكومة 
الذي ُقتل أمس األول على يد مسلحين 
مجهولين أمام منزله بالعاصمة بغداد.

ــلـــى في  وقــــرر مــجــلــس الــقــضــاء األعـ

العراق، في وقت سابق، تشكيل هيئة 
تحقيقية تختص بجرائم االغتياالت.

وذكـــر الــمــجــلــس فــي بــيــان أنـــه “تــقــرر 
من  قضائية  تحقيقية  هيئة  تشكيل 
3 قــضــاة وعــضــو ادعـــاء عــام تختص 
في  االغتياالت  جرائم  في  بالتحقيق 
العاصمة بغداد، وفي بقية المحافظات 

وبالتنسيق مع وزارة الداخلية”.
وفي أول خطوة بعد تعهده بمحاكمة 
العراقية  الحكومة  رئيس  قرر  الجناة، 
ــكــاظــمــي، إعـــفـــاء الــقــائــد  مــصــطــفــى ال
اغتيال  منطقة  عن  المسؤول  األمني 
المحلل السياسي، هشام الهاشمي، من 

منصبه.
الكاظمي  ــأن  بـ الــمــعــلــومــات  وأفـــــادت 
الشرطة  في  األولى  الفرقة  قائد  أقال 
ــنـــي عن  االتـــحـــاديـــة، الـــمـــســـؤول األمـ
اغتيال  عملية  شهدت  التي  المنطقة 

الهاشمي، وأحاله للتحقيق.
كبيرة  صدمة  االغتيال  خبر  وأحــدث 
أن  خصوًصا  العراقيين،  صفوف  في 
الراحل كان غرد قبل حوالي ساعة من 
“تويتر”،  بموقع  حسابه  على  اغتياله، 

متحدًثا عن الوضع في العراق.

الميليشيات اإليرانية وراء االغتيال

كـــشـــف تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
“واشنطن بوست” أن هشام الهاشمي 
التابعة  للميليشيات  بــارزا  هدفا  كان 
ــادل  ــة عــ ــاســ ــ ــرة رئ ــتـ إليـــــــران مـــنـــذ فـ
لتهديدات  تعرض  وقــد  عبدالمهدي، 
المرتبطة  الميليشيات  مــن  جــديــة 
بالخسارة  مقتله  ووصــفــت  ــإيــران،  ب
اإلرهــاب،  على  الحرب  في  الجسيمة 
الدوليين  الخبراء  أبرز  أحد  ُيعتبر  إذ 
ولــديــه  ــــش،  داعـ لتنظيم  الــمــحــلــلــيــن 
الــعــديــد مـــن األبـــحـــاث الــمــهــمــة في 
هــذا الــشــأن، وقــدم إســهــامــات كبيرة 

للحكومة العراقية.
اإليرانية  الميليشيات  التقرير  واتهم 
ــهــاشــمــي، واصـــفـــا مـــا حــدث  بــقــتــل ال
بــأنــه مــخــطــط اغــتــيــال يــســيــر ببطء 

ويستهدف كل من ينتقد إيران.
وقالت في تقريرها نقا عن مسؤول 
اسمه  عــن  الكشف  عــدم  طلب  أمني 
ــارز هشام  ــب ال الــعــراقــي  الــبــاحــث  “إن 
ــالـــرصـــاص مــســاء  ــهــاشــمــي قــتــل بـ ال
وإن  بــغــداد،  فــي  منزله  أمــام  االثنين 
المسلحين انتظروا خارج منزله على 

ــة نــاريــة ثــم هــاجــمــوه، وبعدها  دراجـ
فــر الــمــهــاجــمــون مــن مــكــان الــحــادث 
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن 

القتل”.
ــر أنـــــه بــالــنــســبــة  ــريـ ــقـ ــتـ ــيـــف الـ ويـــضـ
للكثيرين في العراق، أكدت الجريمة 
اغتياالت  حملة  وجــود  حقيقة  على 
بطيئة تقوم بها جماعات الميليشيات 

ضد منتقديها.
 47 العمر  من  البالغ  الهاشمي،  وكــان 
ــا، هــدًفــا مــتــكــرًرا لــلــدعــايــة التي  عــاًم
ــهــا جـــمـــاعـــات الــمــيــلــيــشــيــات  تـــقـــوم ب
المدعومة من إيران، وقال أصدقاؤه 
وزمــاؤه “إنــه واجــه موجة متزايدة 
مــن الــتــهــديــدات، وكـــان الــبــاحــث من 
العالم بشؤون  الخبراء في  كبار  بين 
ــي، إذ قــدم  ــ ــاب تــنــظــيــم داعــــش اإلرهــ
تفاصيل أعماله الداخلية إلى وسائل 
ــدم الــمــشــورة  ــام الـــدولـــيـــة، وقــ ــ اإلعـ

للحكومة العراقية بشأن ردها”.
ــرة، تــحــدث عن  ــيـ ــي اآلونــــة األخـ وفـ
الــذي تتمتع به  العقاب  “اإلفــات من 
الميليشيات المدعومة من إيران في 

العراق”.

بغداد ـ وكاالت

جثمان هشام الهاشمي بعد عملية االغتيال

عواصم ـ وكاالت

أكد وزراء خارجية السعودية واألردن وفلسطين ومصر واإلمارات والمغرب 
وتونس وعمان والكويت واألمين العام للجامعة العربية، الوقوف الكامل مع 
حقوق الفلسطينيين المشروعة. واستعرض االجتماع، الذي دعا إليه األردن، 
ضم  إسرائيل  قرار  تنفيذ  لمنع  المبذولة  الجهود  المرئي،  التواصل  آلية  عبر 
أراض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السام العادل والشامل من 

الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم إن نفذ.
ــوزراء فــي بــيــان عقب االجــتــمــاع، إســرائــيــل على “تــأكــيــد رغبتها  ــ وحــض ال
في  الــدخــول  “عبر  يكون  ذلــك  أن  ــدوا  وأكـ الــســام”،  تحقيق  فــي  الحقيقية 
سام  التفاق  للتوصل  الفلسطينيين  مع  وفاعلة  ومباشرة  جادة  مفاوضات 

على أساس حل الدولتين”.
إنهم  الثاثاء،  أمس  واألردن،  وألمانيا  وفرنسا  مصر  خارجية  وزراء  وقــال 
بحثوا كيفية استئناف “حوار مثمر” بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، 

وأضافوا أنهم سيدعمون أي محاولة إلجراء مفاوضات.
بين  بالفيديو  مؤتمر  بعد  األلمانية  الخارجية  وزارة  وزعته  بيان  في  وقالوا 
الــوزراء “نحن متفقون على أن أي ضم ألراض فلسطينية محتلة في العام 

1967 سيكون انتهاًكا للقانون الدولي، وسيهدد أسس عملية السام”.

وزراء خارجية العرب يرفضون خطة الضم اإلسرائيلية

سيول ـ وكاالت

وصـــــل نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــى  ــيــغــون إل ــيـــركـــي ســتــيــفــن ب األمـ
سيول أمس؛ إلجراء محادثات عن 
الشمالي،  الكوري  النووي  البرنامج 
رفضها  يانغ  بيونغ  تكرر  حين  في 
استئناف المفاوضات مع واشنطن. 
تستمر  التي  بيغون  زيــارة  وتأتي 
لمدة 3 أيام بعد أن أوضحت كوريا 
الشمالية في تقرير قبل وقت سابق 
أنها “ال تنوي الجلوس وجها لوجه” 
الــمــتــحــدة، قائلة إن  ــواليــات  ال مــع 
احتمالية  عن  يتحدثون  من  هناك 
بعد  الجانبين حتى  بين  لقاء  عقد 
لوزير  األولـــى  النائبة  أصـــدرت  أن 

هي”  ســون  “تــشــوي  الخارجية 
يوم السبت بيانا يعبر عن 

رفضنا لهذه الفكرة.
ومـــــــــــن الــــمــــتــــوقــــع 
بـــيـــغـــون  ــد  ــقـ ــعـ يـ أن 

محادثات مع لي دو هون مبعوث 
حول  النووية  للمحادثات  سيول 
المفاوضات  الجليد في  سبل كسر 

النووية العالقة.
يتناول  أن  كــذلــك  الــمــتــوقــع  ومـــن 
ــعــاقــات بين  ــال مــحــادثــاتــه ال خـ
الـــكـــوريـــتـــيـــن بـــعـــد تــعــبــيــر كـــوريـــا 
الشمالية عن شديد غضبها وتفجير 

مكتب االتصال المشترك.
وكانت وزارة الخارجية األميركية 
ــأن بــيــغــون  ــ قـــد أفـــــادت اإلثــنــيــن ب
ســيــزور كــا مــن ســيــول وطوكيو 
الجمعة؛  وحتى  الثاثاء  من  بــدءا 
ــوثــيــق مع  ــة الـــتـــعـــاون ال ــمــواصــل “ل
ــل تــقــويــة  ــ ــن أجـ ــ ــلـــفـــاء، ومـ الـــحـ
التنسيق لتحقيق نزع الساح 
الشمالي  الــكــوري  الــنــووي 
عــلــى نــحــو شــامــل يمكن 

التحقق منه”.

كبير المبعوثين النوويين األميركيين يصل سيول

طهران ـ وكاالت

ــثــاثــاء في  أســفــر انــفــجــار وقـــع أمـــس ال
ــنـــوب طــــهــــران عــــن مــقــتــل  ــجـ مـــصـــنـــع بـ
الرسمية،  ارنــا  وكالة  بحسب  شخصين، 

التي عزت “الحادث” إلى خطأ بشري.
وهذا االنفجار هو الرابع على األقل الذي 
إيــران  في  صناعية  منشآت  في  يسجل 

منذ 25 يونيو.
ــي مصنع  ــع االنـــفـــجـــار الــجــديــد “فــ ــ ووقـ
أوكسيجين في مدينة باقر شهر بجنوب 
طهران، وأدى إلى اندالع حريق، وفق ما 
ذكر الناطق باسم جهاز الطوارئ الوطني 

لوكالة “فرانس برس”.
و3  “قتيلين  سقوط  إلــى  الجهاز  وأشـــار 
جرحى، نقل اثنان منهم إلى المستشفى”. 
ــع الـــحـــادث األخــيــر فــي 2 يــولــيــو،   ووقــ
وقال  )وســـط(،  الــنــووي  نظنز  مجّمع  في 
علي  اإليرانية  الحكومة  باسم  المتحدث 
ربيعي إن إيران سترد “بالشكل المناسب” 

إذا ثبت هناك “تدخل خارجي” في حادثة 
نطنز.

وقال ربيعي أثناء مؤتمر صحافي أمس، 
إنه “يجري التحقيق في فرضيات سبب 
استكماله  وسيتم  البداية،  منذ  الحادث 

بعد إجماع آراء الخبراء”.
هــــذا ونـــشـــرت بــعــض وســـائـــل اإلعــــام 
نيوز  “نــور  موقع  ذلــك  في  بما  اإليرانية، 
“ الــقــريــب مــن الــمــجــلــس األعــلــى لألمن 

“همشهري”  وصحيفة  اإليــرانــي،  القومي 
الــيــومــيــة تــفــاصــيــل جـــديـــدة عـــن حجم 
تخريب في حادث منشأة نطنز النووية، 

بوصفه “هجوما تخريبيا”.
وأكــــدت الــتــقــاريــر أمـــس أن “هــنــاك أدلــة 
متعمدا”،  هجوما  كــان  الــحــادث  أن  على 
من  يكون  “يــكــاد  أنــه  أيضا  ذكــرت  لكنها 
هــذا  عــلــى  ــارة جــويــة  غـ المستحيل شــن 

المركز”.

مقتل شخصين بانفجار وقع في مصنع بالعاصمة طهران

إيــران تهدد بـ “الــرد المناســب” إذا ثبت تدخــل خارجي بانفجــار نطنز
تواصل التفجيرات الغامضة.. قتلى بانفجار مصنع في طهران

جنيف - رويترز

المتحدة  لألمم  تابعون  محققون  قال 
طـــائـــرات حربية  إن  ــاء،  ــثــاث ال أمـــس 
سورية وروسية نفذت ضربات جوية 
الحرب  جــرائــم  حــد  إلــى  ترقى  مميتة 
وأســواق  ومستشفيات  مــدارس  على 
ــك في  ــاء ذلـ فــي مــحــافــظــة إدلــــب. جـ
لمقاتلين  بهجمات  أيــضــا  نـــدد  تــقــريــر 

متشددين.
ــقـــصـــف  “الـ إن  ــون  ــقـ ــقـ ــحـ ــمـ الـ وقــــــــال 
العشوائي” من جانب القوات الموالية 
لــلــحــكــومــة، قــبــل وقـــف إلطــــاق الــنــار 
في مارس توسطت فيه تركيا، أودى 
قرابة  وأجــبــر  المدنيين  مئات  بحياة 
مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى 

إلى حد جريمة ضد اإلنسانية.
واتهمت لجنة األمم المتحدة للتحقيق 
تحرير  هيئة  أيــضــا  بــســوريــا  المعنية 
على  المدفعية  نيران  بإطاق  الــشــام، 

“بـــا هـــدف عسكري  مــنــاطــق مــدنــيــة 
أن  يــبــدو”. وأضــافــت  مشروع على ما 
في  تعرف  كانت  التي  الهيئة،  مقاتلي 
عذبوا  الــنــصــرة،  جبهة  بــاســم  الــســابــق 

وأعدموا معتقلين.
في  بينيرو  باولو  اللجنة  رئيس  وقــال 
العسكرية  الحملة  من  “الــواضــح  بيان 
ومن  للحكومة  الــمــوالــيــة  ــقــوات  ال أن 
إرهــابــيــيــن  الــمــتــحــدة  ــم  األمــ تصنفهم 

الحرب  قوانين  صارخ  بشكل  انتهكوا 
وحقوق المدنيين السوريين”.

الفترة  يغطي  الــذي  التقرير،  واستند      
2020، إلى  2019 ويونيو  بين نوفمبر 
بيانات طلعات جوية وشهادات شهود.
وفحص التقرير 52 “هجوما رمزيا” في 
47 هجوما  منها  ســوريــا،  غــرب  شمال 
من  المدعومة  النظام  لقوات  منسوبا 

روسيا.

طفل لعائلة سورية لجأت الستخدام سجن مهجور كمأوى في إدلب

التقرير ندد بهجمات لنظام األســد ولمقاتلين متشــددين
األمم المتحدة: غارات روسيا في سوريا ترقى لجرائم حرب

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

قــالــت رئــيــســة الــحــزب الــدســتــوري 
الحر في تونس عبير موسي، أمس، 
مخالف  النهضة  حركة  تأسيس  إن 
قطر  أن  مؤكدة  التونسي،  للقانون 
تمول الحركة عبارة واجهة مؤسسة 

يوسف القرضاوي.
ــي مــؤتــمــر  وأوضــــحــــت مـــوســـي فــ
كشفت  تونس  بالعاصمة  صحافي 
بــالــوثــائــق مــخــالــفــات تأسيس  فــيــه 
الباب  فتحت  األخيرة  أن  النهضة، 
علماء  لجمعية  فــرع  تأسيس  أمــام 
يتزعمها  التي  القطرية،  المسلمين 

القرضاوي.
وعـــرضـــت الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة 

ــفــرع  وثــيــقــة تــظــهــر تــأســيــس ال
 ،2012 الــعــام  تــونــس  فــي 

ــان حــكــومــة حــمــادي  ــ إب
الـــجـــبـــالـــي، الــمــنــتــمــي 

للنهضة.

ومقرها  الجمعية،  هذه  “إن  وقالت 
الــرئــيــســي فـــي قــطــر، تــعــمــل وفــقــا 
للقانون القطري، ما يعني أنها كيان 
قانونية  وثيقة  وعــرضــت  أجــنــبــي، 
قطرية عن عمل الجمعية”. وأشارت 
إلى فرع الجمعية في تونس يضم 
عبد المجيد النجار، ومحمد بوزغيبة 
الذي رشحته النهضة لشغل منصب 
في المحكمة الدستورية التونسية، 
زعيم  الغنوشي،  راشــد  أن  مــؤكــدة 

النهضة عضو في هذه الجمعية.
الجمعية ليست سوى  واعتبرت أن 
النهضة،  تــمــويــل  واجــهــة مــن أجـــل 
فاألموال ترسل من قطر إلى تونس 
إلى  ثــم  ومــن  الجمعية  لتمويل 
حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة.  ووصــفــت 
“جمعية  بـ  القرضاوي  كيان 
ــغــل فــي  ــتــغــل أجـــنـــبـــيـــة ت

تونس”.

عبير موسي: قطر تمول حركة النهضة
أديس أبابا ـ وكاالت

أكد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أن 
“خافنا مع مصر حول تشغيل وفترة 
البيت  فــي  النهضة سيحل  ســد  مــلء 

اإلفريقي”.
بمصر، وسنبدأ ملء  “لــن نضر  وقــال: 
األمطار  موسم  من  لاستفادة  السد؛ 

الغزيرة”. 
وتابع رئيس وزراء إثيوبيا قائا: “لن 
الـــمـــاء، وسنتوصل  مــن  مــصــر  نــحــرم 

التفاق قريبا”.
المصري  المائية  الــمــوارد  وزيــر  وكــان 
مــحــمــد عــبــدالــعــاطــي أكــــد األحــــد أن 
سد  مفاوضات  في  المصري  المقترح 
في  اإلثيوبي  الــهــدف  يحقق  النهضة 

توليد الكهرباء، وفي الوقت نفسه 
يجنب حــدوث ضــرر جسيم 

ــمـــصـــريـــة  ــح الـ ــالـ ــصـ ــمـ ــلـ لـ
والسودانية.

الــمــقــتــرح  أن  وأضـــــاف 

المبادئ  إعــان  تنفيذ  إطــار  في  يأتي 
وكـــذلـــك أســـلـــوب الــتــعــامــل مـــع أيــة 
الــنــيــل  عــلــى  مستقبلية  مـــشـــروعـــات 
األزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ 
القانون الدولي ذات الصلة باستخدام 

األنهار المشتركة.
المراقبين  مع  األحد  اجتماعه  وخال 
ــن أجـــــل اســـتـــعـــراض  والــــخــــبــــراء؛ مــ
وتشغيل  ملء  إزاء  المصري  الموقف 
أن  الوزير  أكد  اإلثيوبي،  النهضة  سد 
الفنية  الجوانب  بتناول  قامت  مصر 
وتوضيح  المراقبين  مــع  والقانونية 
الــجــوانــب  إزاء  الــمــصــريــة  الــشــواغــل 
سد  وتشغيل  مــلء  التفاق  المختلفة 
محاولة  إطـــار  فــي  وذلـــك  النهضة 
تقريب وجهات النظر بين الدول 
ــتــي أثــبــت مسار  الــثــاث، وال
بشكل  تباينها  المفاوضات 

كبير.

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نحرم مصر من الماء

المغرب.. تفكيك 
خلية إرهابية

إيقاف  المغربية، أمس،  الداخلية  أعلنت وزارة 
إرهابية  خلية  عناصر  أنهم  يشتبه  أشخاص   4
الستهداف  يخططون  كــانــوا  لــداعــش  مــوالــيــة 
مواقع حساسة بالمملكة. وأفاد بالغ للوزارة أنه 
للشبكات  للتصدي  الجهود  استمرار  إطــار  “فــي 
اإلرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، 
تمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع 
لــلــمــديــريــة الــعــامــة لــمــراقــبــة الـــتـــراب الــوطــنــي، 
من  دقيقة،  استخباراتية  معلومات  على  بناء 
الناظور  بمدينة  أمــس،  إرهابية،  خلية  تفكيك 

والضواحي”.
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الرباط ـ وكاالت



يتـــوج نجم منتخبنا الوطني األول لكـــرة القدم المحترف 
في صفوف نادي ســـافيا براغ التشيكي، مساء اليوم، مع 
ناديـــه بطاً للـــدوري التشـــيكي الممتاز للموســـم الرياضي 

الحالي 2019 - 2020.
وكانـــت التشـــيك مـــن أوائـــل الدوريـــات األوروبيـــة التـــي 
اســـتأنفت مســـابقاتها المحلية بعد توقف كورونا، قبل أن 
يتمكـــن نادي ســـافيا براغ من حســـم اللقـــب لصالحه في 
القسم الثالث، قبل جولتين من خط النهاية الذي سيرسم 
اليـــوم بتتويجـــه رســـمًيا وتســـليمه الـــدرع والميداليـــات 

الذهبية.
وســـيكون محترفنـــا فـــي صفـــوف النـــادي التشـــيكي على 
موعـــد تاريخي وإنجاز الفت عبر مســـاهمته في التتويج 
مع ســـافيا بـــراغ، وذلـــك حينما يســـتضيف نادي ســـبارتا 
بـــراغ عند 7 مســـاًء بتوقيـــت مملكة البحريـــن، في مباراة 
تجمـــع البطل )12 نقطة( والوصيف )9 نقاط(، في حين أن 

خسارة سافيا لن تؤثر على تتويجه.
وتألق عبدهللا يوســـف مع فريقه كثيًرا في موسمه األول، 

إذ تمكـــن مـــن تمثيله فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا، كما قاده 
إلحـــراز لقب الـــدوري للموســـم الحالي، وســـيحتفل الليلة 

رفقة زمائه الاعبين بإنجازه التاريخي.

عبدالله يوسف

الليلة في إنجاز الفت لمحترفنا بالدوري التشــيكي الممتاز
تتويج عبداهلل يوسف مع سالفيا براغ

غـــادر المحتـــرف البرازيلـــي كوســـتا قبـــل نحو أســـبوعين إلى 
بـــاده، ليفتقـــد الفريـــق األول للكـــرة الطائـــرة بنـــادي النجمـــة 
جهـــوده أمـــام األهلـــي في مباراة الـــدور نصـــف النهائي لكأس 

سمو ولي العهد التي ستقام بتاريخ 23 يوليو 2020.
وكان محتـــرف األهلي الكنـــدي ريموند هو اآلخر قد غادر إلى 
بـــاده، كما رحل محتـــرف داركليب الكوبي روميرو مما يعني 
أن المحـــرق ســـيضم المحتـــرف الوحيـــد في صفـــوف بنصف 

النهائي، وهو الكوبي كودي.
ويعتبر كوســـتا من أفضـــل المحترفين على مســـتوى الدوري 
المحلـــي بمركـــز )2( ويمثل قوة ضاربة فـــي صفوف “الرهيب” 
بالشـــق الهجومـــي وقـــوة اإلرســـال وتشـــكيل حوائـــط الصـــد، 
وغيابـــه يشـــكل خســـارة كبيـــرة بعـــد أن أمضى فتـــرة طويلة 
في البحرين بعد توقف النشـــاط الرياضي جراء تفشـــي وباء 

كورونا العالمي )كوفيد 19(.
وعلى صعيد متصل، أكد مصدر رســـمي لـ “الباد ســـبورت” أن 
نادي النجمة توصل التفاق شـــفهي مـــع المدرب الوطني فؤاد 
عبدالواحـــد لقيـــادة الفريـــق األول في الموســـم المقبل 2020 

-  2021 بانتظـــار التوقيـــع الرســـمي بين الطرفيـــن على العقد، 
موضحـــا أن إدارة النـــادي تواصلت مع المدرب وحصلت على 
موافقته النهائية لقيادة الفريق، ولم يتبق إال التوقيع الرسمي 

الذي من المؤمل أن يجري في الفترة القليلة المقبلة.

تمكَّن فريق النجمة من تحقيق فوز ودي على حســـاب نظيره 
قالـــي بأربعـــة أهـــداف دون رد، في اللقاء الذي بينهما مســـاء 

اإلثنين 6 يوليو الجاري، على ملعب مدينة حمد.
وتعتبر المباراة هي األولى على مستوى نشاط كرة القدم بعد 
توقف المنافســـات في شـــهر مارس الماضي؛ بســـبب فيروس 
كورونـــا. وتقســـمت أهـــداف النجمة علـــى مدار الشـــوطين، إذ 
ســـجل في الشـــوط األول الاعبان “مالـــو” و”إيمانويـــل”، فيما 

سجل في الثاني محمد الطيب وعبدالرحمن يوسف.
وعمـــد المدرب التونســـي لفريـــق النجمة فتحـــي العبيدي إلى 
إشراك تشكيلتين مغايرتين في المباراة، إذ لعبت كل مجموعة 

شوًطا واحًدا.
ويعد فريق النجمة من أوائل الفرق التي اســـتأنفت تدريباتها 
مع صدور قرار السماح بمعاودة التدريبات لاعبين المحترفين 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  وفـــق  المفتوحـــة  المســـاحات  فـــي 

والتدابير الوقائية المشترطة من قبل الجهات الخاصة.

ويســـعى النجمـــة للتقـــدم إلـــى األمام علـــى ســـلم الترتيب في 
دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز، إذ يملك 15 نقطة فـــي المركز 
الخامـــس. أما قالي بقيـــادة المدرب صديق زويـــد، فكله أمل 
بتتويـــج موســـمه االســـتثنائي فـــي التأهـــل للقســـم الثالث من 

دوري الدرجة الثانية، والمنافسة على بطاقة الملحق.

توصل نادي عالي إلى اتفاق نهائي مع المدرب الوطني عبدهللا عيسى 
لقيادة الفريق األول للكرة الطائرة في الموسم المقبل 2020 - 2021.

مـــع  الفخـــار”  “فريـــق  واتفـــق 
المـــدرب عبـــدهللا عيســـى علـــى 
األمور كافة، في انتظار التوقيع 
الرســـمي بين الطرفين ليخوض 
الفريق منافســـات الدوري تحت 
قيادة جديدة، بعد أن قرر مدربه 
السابق فؤاد عبدالواحد االنتقال 

إلى نادي النجمة.
ويعتبـــر عيســـى مـــن الكفـــاءات 
البـــارزة  الوطنيـــة  التدريبيـــة 
الطائـــرة  الكـــرة  ســـاحة  علـــى 
بعـــد أن عمـــل لســـنوات طويلـــة 
ضمـــن الـــكادر الفنـــي للمنتخبات 

الوطنيـــة للفئات العمرية، وحقق 
العديد مـــن البطـــوالت واأللقاب 
ســـواء  والعربيـــة  الخليجيـــة 
كمـــدرب أو مســـاعد مدرب، وهو 
حاصـــل علـــى شـــهادة المســـتوى 
ضمـــن  مســـتوى(  )أعلـــى  الرابـــع 
البرنامج الوطني للمدربين، وتم 
ترشـــيحه لنيل البعثـــة األولمبية 
العام 2017 بجامعة سيميلويس 
بالعاصمـــة  الرياضـــي  للتعليـــم 
المجرية بودابســـت ونال شهادة 
إلـــى  إضافـــة  رفيعـــة،  علميـــة 
امتاكـــه المؤهـــات األخرى في 

تدريـــب الكـــرة الطائـــرة وخبرته 
الطويلة كاعب ومدرب.

ويســـعى عالـــي عبـــر تعاقـــده مع 
عيســـى إلى المنافسة بقوة على 
المراكـــز المتقدمـــة بعـــد أن قدم 
نتائـــج ومســـتويات متميزة في 

الموسمين الماضيين.

غــادر إلى بــاده قبل أســبوعين وغيابه يشــكل خســارة

فــاز وديا على قالي برباعية في باكورة عودة المباريات بانتظار التوقيع الرســمي لقيادة الفريق الموسم المقبل

النجمة يفتقد كوستا بأغلى الكؤوس

بداية إيجابية للنجمة بعد “توقف كورونا” عبداهلل عيسى مدرًبا لطائرة عالي
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أعلــن نــادي النجمــة عن تولي ســعاد ياســين مهمة رئاســة جهاز كرة الســلة 
وتعيين هشــام داوود مديًرا للعبة كرة الطائرة، وذلك في اجتماع مجلس 

اإلدارة الذي عقد مؤخًرا.

وتم تعيين ياسين التي تشغر منصب 
النائب الثاني لرئيس مجلس اإلدارة 
بالنجمـــة لرئاســـة لعبـــة الســـلة؛ نظًرا 
للخبـــرة الكبيـــرة التـــي تمتلكهـــا فـــي 
الجانب الرياضي عموًما ومشـــوارها 
الطائـــرة  كـــرة  لعبـــة  فـــي  الميدانـــي 
مـــن  نجمـــة  باعتبارهـــا  خصوصـــًا، 
نجـــوم اللعبة ســـابًقا ومثلت منتخبنا 
الوطنـــي آنـــذاك وقـــد تقلـــدت بعـــض 
المناســـب الرياضيـــة داخـــل وخـــارج 
المملكة. أما تولي هشـــام داود إدارة 

لعبة الطائرة تعتبر خطوة موفقة 
النـــادي؛  إدارة  ِقبـــل  مـــن 

كون داود يعتبر نجًما 
النادي  مـــن نجـــوم 
ســـابًقا  والمنتخب 
ولـــه ســـيرة حافلة 
 ، ت ا ز نجـــا إل با

ووجـــوده فـــي ناديه 

“األم” ســـيعود بالمنفعـــة علـــى اللعبة 
وُيحســـب  العمريـــة.  فئاتهـــا  بكافـــة 
إلدارة النجمة أنها تؤمن بدور المرأة 
البحرينية وتقلدها للمناصب المهمة، 
وذلـــك بتعييـــن ســـعاد ياســـين فـــي 
رئاســـة الســـلة، كما أن اإلدارة أثبتت 
اســـتراتيجيتها بالتعويـــل على أبناء 
النـــادي فـــي إدارة األلعـــاب بوجـــود 
هشـــام داود للعبـــة الطائرة ورائد بابا 
في كرة القدم وفهد بوشـــعر في كرة 

اليد.

سعاد ياسين رئيًسا لجهاز كرة السلة

ــة  ــاضـ ــريـ والـ ــاب  ــبـ ــشـ الـ وزارة  حــــــددت 
المصرية موعد إجراء حفل قرعة كأس 
العالم لكرة اليد الذي ستستضيفه مصر 

في يناير 2021.
المصري  والرياضة  الشباب  وزيــر  وأكــد 
للقرعة  مــوعــًدا  المقبل  سبتمبر  شهر  أن 
الـــذي ســيــقــام فــي متحف الــحــضــارات. 
تجهيز  مــن  انــتــهــت  قــد  بـــاده  أن  مبيًنا 
منافسات  ستستضيف  الــتــي  الــصــاالت 

المونديال بنسبة 98 %.

بتعييـــن ســـموه أمينـــا عامـــا لمجلـــس الدفـــاع األعلـــى

ــر قــــــــرارات الـــمـــرحـــلـــة الــمــقــبــلــة ــظ ــت ــن الــجــمــيــع ي

دعيج بن سلمان يهنئ ناصر بن حمد

ما سبب صمت اتحادي اليد والسلة؟

هنأ نائب رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة الشيخ دعيج 
ممثـــل  آل خليفـــة،  ســـلمان  بـــن 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة اللواء الركن 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة؛ بمناســـبة صـــدور األمـــر 
الملكي الســـامي من لـــدن عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك 

خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
عامـــا  أمينـــا  ســـموه  بتعييـــن 

لمجلس الدفاع األعلى.
وأكـــد الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
الملكيـــة  الثقـــة  أن  خليفـــة  آل 
السامية خير دليل على القدرات 
بهـــا  يتمتـــع  التـــي  واإلمكانـــات 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة، إضافة إلى خبرة ســـموه 
الكبيرة التي تعكسها اإلنجازات 
التي حققها ســـموه في مختلف 

المجـــاالت، الســـيما علـــى صعيد 
السلك العسكري، إذ يعتبر سموه 
مثاالً يحتذى به من قبل شـــباب 

المملكة.
وعبـــر الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
آل خليفـــة عـــن تمنياتـــه للـــواء 
الركـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة دوام التوفيـــق 
والسداد تحت ظل قيادة جالة 

الملك.

يســـود الشـــارع الرياضي للعبتـــي اليد 
حـــول  الغمـــوض  مـــن  حالـــة  والســـلة 
بســـبب  الجـــاري  الموســـم  مســـتقبل 
جائحـــة كورونـــا مـــن جهـــة ولصمـــت 
االتحاديـــن المعنيين مـــن جهة أخرى، 
رغـــم قـــرار إعادة النشـــاط فـــي مملكة 
البحريـــن والـــذي صـــدر عـــن االجتماع 
المشترك بين اللجنة األولمبية ووزارة 

شؤون الشباب والرياضة.
ففـــي األيام الماضية أعلـــن اتحاد اليد 
عـــن عقده اجتماًعا اطلع فيه عن أمور 
كثيـــرة فـــي الجانـــب الرياضـــي علـــى 
صعيد استحقاق المنتخبات الوطنية 
والحـــكام، ومنهـــا لجنـــة المســـابقات 
المتاحـــة  االحتمـــاالت  ودراســـة 
لمـــا تبقـــى مـــن مســـابقات الموســـم 
الرياضـــي الحالـــي. وفي كرة الســـلة 

حـــدث اجتمـــاع بين لجنـــة المنتخبات 
مـــع عدد من العبـــي منتخـــب الرجال؛ 

بهدف الوقوف على جاهزية الاعبين. 
وعلى رغم االجتماعين المذكورين، إال 
أن االتحادين لم يكشفا أو يوضحا عن 
أي شـــيء يفيد للمرحلـــة المقبلة، رغم 
وجـــود الكثيـــر من االستفســـارات لدى 
الشـــارع الرياضي واألنديـــة المنضوية 
“البـــاد  االتحاديـــن.  مظلـــة  تحـــت 
ســـبورت” هـــو اآلخـــر تلقـــى جـــزءا من 
هذه االتصاالت، وكلها تسأل عن اآللية 
التـــي ســـينتهجها االتحـــادان، وكيفية 

اســـتئناف المســـابقات ومتى موعدها، 
التـــي  الصحيـــة  لإلجـــراءات  إضافـــة 
ســـيتم اتخاذها لضمان صحة وسامة 

من يتواجد داخل الصالة.
فـــي  الرياضـــي  النشـــاط  عـــودة  قـــرار 
منتصف شهر يوليو المقبل، أعاد الروح 
ومـــن  الرياضـــة،  لمنتســـبي  والحيـــاة 
المفتـــرض أال يكون القرار أمرا مفاجئا 
كـــون كافـــة االحتمـــاالت  لاتحاديـــن؛ 
أو  باإللغـــاء  ســـواء  واردة  كانـــت 

االسئناف، كما جاء في اجتماع اتحاد 
اليـــد المعنـــي، والـــذي أفـــاد “أن هنـــاك 
دراســـة لاحتماالت المتاحـــة لما تبقى 
من مســـابقات الموسم”، وكما جاء في 
اجتمـــاع الســـلة “حـــرص االتحـــاد على 
دعمهم وإطاعهم على آخر التفاصيل 
والســـيناريوهات  والمســـتجدات 
المتوقعـــة للمســـابقات المحلية”، وهذا 
يعنـــي أن لـــدى االتحاديـــن أكثـــر مـــن 

تصور للمرحلة المقبلة.
االتحادان يجب أن يكشـــفا بما لديهما 
وأصحـــاب  األنديـــة  مـــع  التواصـــل  أو 
اآلراء  ألخـــذ  اللعبـــة  فـــي  الشـــأن 
الجميـــع  يكـــون  حتـــى  والمقترحـــات 
فـــي قلب الحـــدث كما ُيقـــال بدال من 
الحيرة والربكة الحاصلة في األندية 
أنديـــة  هنـــاك  أن  حالًيـــا وخصوصـــا 
تـــدرب  وبعضهـــا  للتدريبـــات  عـــادت 
أليام وتوقف عن ذلك وهناك من يقف 

مكتوف األيدي وينتظر الفرج!

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

 دعيج بن سلمان 
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حسن عليأحمد مهدي

أحمد مهدي حسن علي

ليلسون كوستا

من اللقاء الودي بين النجمة وقاللي

عبدالله عيسى

علي مجيد
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خريجو زمن “كورونا” واستغالل الفرص
فــي ظــل جائحــة كورونــا، يشــهد العالــم تغييــرا جذريا لــم يشــهده من قبل 
فــي قطــاع التوظيف، وهــذا بالطبع له تأثير كبير على خريجي هذه الســنة 
االســتثنائية، فهناك تقليص في عدد الوظائف المتاحة أمام فوج خريجي 
2020، خصوًصــا بعــد فــرض إجــراءات اإلغــاق الجزئــي أو الكامــل فــي 
العديد من الدول، ولعل من أكثر الدول التي شهدت أسوأ تأثير في قطاع 

التوظيف بسبب األزمة هي دول آسيا. 

كــورونــا،  فــيــروس  يتفشى  أن  قبل  مــن 
الـــوطـــن  دول  مـــعـــظـــم  ــانـــي  ــعـ تـ ــــت  ــان كــ
فرص  وقلة  البطالة  مشكلة  من  العربي 
الــعــمــل أمــــام الــخــريــجــيــن. ومـــع ظــهــور 
ــفــيــروس كــانــت الــصــدمــة األكــبــر  ــذا ال هـ
لخريجي هذا العام، فلم يعد أمام هؤالء 
التي  الــخــيــارات  مــن  الكثير  الخريجين 
أتيحت لمن سبقهم، فمعظم القطاعات ال 
تقبل بزيادة أعداد العاملين فيها وتعمل 
أنشطتها  تقليص  عــلــى 
فـــي مــجــال الــتــوظــيــف 
اســتــجــابــًة لــأزمــة، 
ــتـــم قـــبـــول  ــيـ فـ
مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ــرة مـــن  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ صـ
عــدد  مــن  الخريجين 
الجامعات،  مــن  قليل 

ولـــجـــأت غــالــبــيــة الــقــطــاعــات لــتــحــويــل 
ــنــشــاط الــرقــمــي حتى  أنــشــطــتــهــا إلـــى ال
أصبح العمل عن ُبعد هو )شعار المرحلة(. 
وبالطبع، كانت هناك قطاعات أكثر تأثرا 
مـــن غــيــرهــا بــجــائــحــة كـــورونـــا، كقطاع 
وقطاع  الطيران  وقطاع  مثال،  الفنادق 
ينعكس  كله  وهــذا  الرياضية،  األنشطة 
من  المتخرجين  عــلــى  بالسلب  ــدوره  ــ ب
تخصص  كخريجي  التخصصات  تــلــك 
ــال، خـــصـــوصـــا أن هــنــاك  ــثـ الـــســـيـــاحـــة مـ

تخصصات ال يمكن العمل فيها عن ُبعد.
الــجــانــب اآلخــــر، هــنــاك مجموعة  وفـــي 
الذين  الخريجين  الطلبة  من  محظوظة 
في  ــراهــنــة  ال الـــظـــروف  عليهم  تــؤثــر  ال 
فــــرص عــمــلــهــم، بـــل عــلــى الــعــكــس فهم 

المستفيدون األكبر.
التي تعمل عبر  القطاعات  وهم خريجو 

إلــى مجهود  تحتاج  ال  الــتــي  اإلنــتــرنــت، 
بــدنــي أو حــضــور شــخــصــي إلـــى أمــاكــن 

العمل. 
ــتــهــم خـــريـــجـــو تــخــصــصــات  ــن أمــثــل ــ ومـ
يمكنهم  الذين  والخدمات،  التكنولوجيا 
إلكترونية  مواقع  في  بالعمل  االلتحاق 
يعمل  الــذي   ،”Zoom“ موقع  مثل  كبرى 
على مساعدة األشخاص إلنجاز أعمالهم 
الفيديو.  المنزل من خالل مكالمات  عبر 
فشركات التكنولوجيا من أكثر القطاعات 
التي تعمل بنشاط في ظل عالم يتحول 

بشكل متزايد إلى النشاط الرقمي.
ماذا يفعل الخريجون هذا الصيف؟ «

هو  ليس  الــراهــنــة  للظروف  االســتــســالم 
أن  يمكن  طريق  من  أكثر  فهناك  الحل، 

يسلكه الخريج في تلك الفترة، فقد يلجأ 
)مجانا( من  العمل  إلى  الخريجين  بعض 
دون أجر كنوع من أنواع التطوع، وهو 
ما سيحقق لهم الفائدة في تطبيق ما تم 
وتحويله  الجامعات  في  نظريا  دراسته 
الخطوة  وتــلــك  الــعــمــلــي،  التطبيق  إلـــى 
سيرهم  في  إيجابية  بصورة  ستنعكس 

الذاتية.
ويمكنهم أيضا تعلم المهارات التي يمكن 
كالتسويق  اإلنــتــرنــت،  عبر  فيها  العمل 
والتصميم  البرمجة  ومــهــارات  التجاري 
ــي مــجــال  ــن خـــبـــراتـــهـــم فــ لـــلـــتـــرويـــج عــ
وتحقيق  عــلــيــه  ولــتــمــرســهــم  دراســتــهــم 
إشعار  حتى  وللمجتمع،  لهم  االستفادة 

آخر بانقضاء هذه األزمة.

قد تعيش مخاوف ال أساس لها وتختلق لنفسك 
أزمة.

احرص على التعرف على كل ما هو جديد.

ال تخضع للضغوط والتزم بتنفيذ التعليمات 
الموجهة إليك.

تجد أن األمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.

ربما تحدث بعض األمور غير المرغوب فيها.

إن أردت أن تتحدث إلى أحد، فقم بزيارته 
شخصًيا.

تشعر اليوم أنك عاطفي ورومانسي للغاية.

هناك تغير ملحوظ في أسلوبك وتنظر لألحسن.

ثق في نفسك وفي أفكارك وطموحاتك وقوتك.

حاول أن تهتم بكل التفاصيل التي قد تكون 
أمامك.

قد يكون اليوم هو آخر فرصة لك لتحدد موقفك.

حاول أن تبتعد اليوم عن أجواء العمل الصاخبة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

يســتعد المطــرب محمد منيــر للغناء على مســرح دار 
األوبــرا المصرية، في حفــل اســتثنائي يترقبه جمهوره 
الكبيــر، خصوصــا فــي ظل حضــوره النــادر علــى هذا 
المســرح العريــق. وســيغني منيــر في الحفــل أحدث 

أغنياتــه “الناس في بالدي”، التي طرحها بمناســبة ذكرى 
ثورة 30 يونيو أخيًرا، من كلمــات الراحل عبدالرحمن األبنودي، 

وألحان محمد رحيم، إضافة إلى مجموعة كبيرة من أعماله القديمة والحديثة، 
وسط توقعات بنفاد التذاكر فور طرحها؛ نظًرا لمحدودية األماكن.

عبَّرت الفنانة فرح المهدي عن سعادتها، بردود الفعل 
غيــر المتوقعة علــى دورها بمسلســل “فــي ذاكرة 

الظل”، الذي ُعرض بالسباق الرمضاني.
وقالت المهدي “لم أتوقــع ردود فعل الجمهور على 

شــخصية )طيبة(، تلــك الفتاة المســالمة التي تعاني 
ــده الفنان داود حســين، ووصمة العار  هجران األب، وجسَّ

من ســجن أخيها الفنان يعقوب عبدالله، وانسياقها لألخ العائل لها محمد 
صفر، كل ذلك إلى جانب ضعفها وتعاطفها مع األم الحزينة عبير الجندي”.

طرحت المطربة ســالي خليل أغنيتها الوطنية الجديدة 
بعنوان “لواله”، تزامنا مع احتفاالت ذكرى ثورة 30 يونيو، 
من كلمات إســالم عماد الدين، وألحــان وتوزيع محمد 

الحلو، وتم غناؤها على مشاهد من إنجازات الثورة.
وكشــفت خليل عن تفاصيل األغنية أن الملحن محمد 

الحلو عرض عليها لحنا موســيقيا منذ فترة، وعند سماعها 
للحن وجدت أنه من الممكن أن يكون ألغنية وطنية أكثر.

ووعدت سالي جمهورها بالجديد المتميز.

سالي تغنيفرح سعيدةدار األوبرا

علي بحر.. أنقذ سراج المحبة من السقوط ورحل مع سفن العشق
اســتذكر أهــل البحريــن قبــل أيــام وتحديــدا بتاريــخ 3 يوليــو، الذكرى التاســعة لوفاة 
أســطورة الغنــاء الفنــان علــي بحــر )رحمــه هللا(، الــذي توفــي فــي العــام 2011؛ نتيجة 
مــرض ضيــق التنفس، ويومها احتشــد مئات المواطنين من داخــل البحرين وخارجها 

بمقبرة المحرق لتشييع الراحل، في مشهد يعبر عن حياة الحزن بكل غناها.

اللغز  مثل  كانت  بحر  علي  الفنان  فمحبة 
وأغانيه  مــواطــن،  كل  أعماق  في  الكامن 
كــانــت بــمــثــابــة تــيــار حــيــاة 
ــئـــة، عــمــيــقــة الـــجـــذور،  دافـ
ــيــة الــصــيــحــة  قـــريـــبـــة، عــال
كـــأنـــهـــا الـــنـــبـــض فــــي قــلــبــنــا 

والخفقان في وجداننا.
ــحــر وقــع  ــي ب ألغـــانـــي عــل
خــاص فــي الــنــفــس، فيها 
ــحــيــاة والــحــب،  مــظــهــر ال
وكأنها الميدان الحقيقي 
ــن  ــضــ ــ ــت ــحــ ــ الــــــــــــــــــذي ي
ــغــذى منه  ــت الـــــروح وت

اإلنسانية.
ــدال الشعر  أغــانــيــه الــعــاطــفــيــة، مــثــل: إســ
موجة  بــالــنــبــل،  مفعمة  جلسة  الــجــمــيــل، 
ذهــبــيــة تــتــنــاثــر مــثــل الــــــرذاذ، عــلــى الــنــار 

والرمل.
علي بحر كان يبحث ويسافر عبر صوته 
ويمسك  العشق،  وأضــرحــة  األلــحــان  فــي 
النجوم ويستمطر باألغنية شمس الشوق.

ــن قـــــرب مـــثـــل أي بــحــريــنــي  عـــرفـــتـــه عــ
وبحرينية، تشم روح التواضع في شجرته 

والنخوة القديمة “األولية الصافية”.
كوكبة  فــي  الماشين  أســمــاء  يتقدم  كــان 
ولــديــه سحر عجيب  ــتــواضــع،  وال الــحــب 

والبساطة.  الــروعــة  مــن  بــداخــلــه  مخفي 
كان فنانا ينقذ سراج المحبة من السقوط 

ويرحل مع سفن العشق.
التقط السنابل البريئة في أغنية “البارحة” 
في  التفاح  بطائر  العشاق  مــرآة  وأرشـــق 

الــنــاس”، وعجل  أغــلــى  يــا  “تــرحــل  أغنية 
ــس يا  ــيــة “بـــســـألـــك بـ ــي أغــن ــالـــغـــروب فـ بـ
في  يهرب  الليل  جسد  ورأيــنــا  الحبيب”، 
األرصفة  على  والدموع  “تالقينا”،  أغنية 
في أغنية “يمه وردة”، والتغرب في التيه 

في  عنك  ابتعد  لــو  درتـــي  “يــا  أغنية  فــي 
األرض في  لون فستان  وتبدل  أسفاري”، 
والليل  روح”،  يسامحك  هللا  “روح  أغنية 
وبال  غفلة  “على  أغنية  فــي  ويهلل  يكبر 

مــيــعــاد”، والــخــضــرة الــدائــمــة فــي شجرة 
الحزن في أغنية “غريب الوقت”، والبحر 
عيد”،  يــا  النخل  “مـــات  أغنية  فــي  يــهــرب 
والحجارة تحكي في أغنية “كم عانيت”، 
والسفن الغارقة تترقب مرساة النجاة في 
النيئة  الكلمات  وجــرح  “مــحــروم”،  أغنية 
واإلنسان  بابكم”  على  “مريت  أغنية  في 
محكوم بأحزان السقوط في أغنية “نامت 

عيون الناس”.
ــعــشــق في  ــحــر، عــيــن الــمــحــبــة وال عــلــي ب
العظماء  ــقــادمــة، وآخـــر وهـــج  ال ــه  األوجــ

والفرح المتبقي.

8 يوليو

 1709
وقوع معركة بولتافا، التي هزم 
بطرس  الــروســي  القيصر  فيها 
الــســويــدي شــارل  الملك  األكــبــر 
نهاية  إلى  أدى  ما  الثاني عشر، 
إقليمية في  السويد كقوة  دور 

أوروبا.

 1760
وقوع معركة ريستيغوش بين بريطانيا وفرنسا في إطار حرب السبع سنين.

1889
صدور العدد األول من صحيفة “وال ستريت جورنال”.

1892
النيران تجتاح مدينة سانت جونز في نيوفاوندالند بكندا.

 1937
إبرام اتفاقية سعد أباد بين كل من العراق وتركيا وإيران وأفغانستان.

 1497
فاسكو دا غاما يغادر بـ 4 سفن من ميناء مدينة لشبونة متجها نحو الهند.

أسامة الماجد

آخر وهج العظماء والفرح المتبقي

أغانيه تيار حياة دافئة

تستعد كاميال 
كابيلو من أجل 
خوض تجربة 

جديدة في عالم 
التمثيل، عبر 
بطولة فيلم 

“سندريال”، الذي 
يتم التحضير 

له حالًيا 
من جانب 

شركة 
“سوني”، 

المقرر طرحه 
في العام 

المقبل.

“HOMEMADE”، وهي  بعنوان  أعمالها  أحدث  “Netflix” عن  كشفت 
مجموعة أفالم قصيرة أنتجها مشاهير صّناع األفالم من حول العالم، 
إذ أبدعوا أثناء بقائهم في منازلهم؛ بسبب تفشي وباء )كوفيد - 19( 
في تصوير قصص شخصية مؤثرة تتماهى مع تجاربهم في الحجر 

الصحي.
وتعّد مجموعة األفالم، التي أنتجتها شركات »ذا أبارتمنت بكتشرز«، 
مواصلة  على  والقدرة  األفــالم،  صناعة  في  بالبراعة  احتفاء  بمثابة 

اإلبداع في مواجهة الجائحة.
ولــم يستخدم صــّنــاع األفـــالم ســوى مــعــدات مــتــوافــرة فــي المنازل 
لهم  اليومية  الحياة  وقائع  بين  تراوحت  متنوعة،  قصص  لتصوير 
إذ عكست عدسات  القصيرة،  القصص  من  وأنــواع مختلفة  أنفسهم 
والــدول في شتى  الناس  اإلغــالق على حياة  تأثير  كاميراتهم مدى 

بقاع العالم.
من  عـــدًدا  تضم  متنوعة  عالمية  مجموعة  الكاميرات  وراء  ويقف 
خالد  لبكي،  نادين  بينهم:  من  حالًيا،  المعروفين  المخرجين  أشهر 
الرين،  بابلو  موريسون،  ريتشيل  سورينتينو،  باولو  لي،  الدج  مزنر، 
رونجانو نيوني، ناتاليا بيريستين، ديفيد ماكينزي، أنطونيو كامبوس، 

كريستين ستيوارت وغيرهم.

“نتفليكس” تعرض أفالًما قصيرة من الحجر

 أميرة وليد 

األربعاء 8 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441 - العدد 4285



”The Valuable 500“ زين” تنضم لقائمة“
أعلنــت مجموعــة “زيــن” عــن انضمامهــا إلى قائمــة “The Valuable 500”، وهي مبادرة دولية تســعى إلى إبراز قيمة األشــخاص 
الذين يعانون من العجز، والعمل على احتواء ودمج أصحاب االحتياجات الخاصة إلى أولويات إدارات المؤسسات والشركات 

حول العالم.

وأوضحـــت “زين” التـــي تملك وتدير 
8 شـــبكات اتصـــاالت متطـــورة فـــي 
أســـواق الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا 
أن هـــذه المبادرة تهـــدف إلى توحيد 
جهـــود 500 من قـــادة األعمال الذين 
يمثلون الشـــركات العالميـــة ليكونوا 
قدوة في قيادة التغيير االجتماعي، 
علـــى  الضـــوء  تســـليط  خـــال  مـــن 
الخاصـــة،  االحتياجـــات  أصحـــاب 
وإبراز كيف يمثلون قطاعا مهما في 

المجتمع.
وذكرت المجموعة في بيان صحافي 
إلـــى هـــذه  أنهـــا أول شـــركة تنضـــم 

المبـــادرة فـــي دول مجلـــس التعاون 
إلـــى جانـــب 285 شـــركة ومؤسســـة 
 Coca Cola عالميـــة أخـــرى، منهـــا: 
 European Partners، Citi Group،
 Microsoft، Omnicom Group،
علـــى ســـبيل   SKYو ،Virgin، Shell
المثال. وتؤســـس هذه المبادرة التي 
أطلقتهـــا رائدة األعمـــال االجتماعية 
االجتمـــاع  فـــي  كاســـي  كاروليـــن 
السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي 
عالميـــة  حركـــة  إلـــى  دافـــوس  فـــي 
تســـعى الحتواء الشركات ألصحاب 
االحتياجـــات الخاصـــة فـــي أســـواق 

العالم كافة.
وقـــال نائب رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي فـــي مجموعـــة 
“زيـــن” بـــدر الخرافـــي “إن أولوياتنـــا 
فـــي مجـــاالت االســـتدامة تركز على 
أن يكـــون لدينـــا بيئـــة أعمـــال تمتـــاز 
بالتنـــوع واالشـــتمال، لذلـــك حرصنا 
علـــى وضع هـــذا التوجه على جدول 
أعمـــال مجلـــس اإلدارة، فمـــن خال 
مبادرتنا WE ABLE نســـتهدف دمج 
أصحـــاب االحتياجـــات الخاصة في 
مجـــاالت أعمالنـــا، وتعزيـــز جهودنـــا 
فـــي تحقيق المســـاواة الشـــاملة كي 

العمـــل  قـــوة  مـــن  جـــزءا  يصبحـــوا 
بحلول العام 2022”.

وأوضح الخرافـــي “كان اإلعان عن 
)The Valuable 500( فـــي االجتماع 
السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي 
إذ  تاريخيـــة،  لحظـــة  دافـــوس  فـــي 
أصحـــاب  المبـــادرة  هـــذه  وضعـــت 
االحتياجـــات الخاصـــة على مســـرح 
الفعاليـــات العالمية ألول مرة، فهناك 
أكثـــر من مليـــار شـــخص يعانون من 
شـــكل مـــن أشـــكال العجـــز، هـــذا في 

الوقـــت الـــذي تشـــير فيـــه التقاريـــر 
اإلنفـــاق  حجـــم  أن  إلـــى  الدوليـــة 
لألشـــخاص الذي يعانون من أشكال 
أصدقائهـــم  مجتمعـــات  مـــع  العجـــز 
 8 نحـــو  إلـــى  يصـــل  وعائاتهـــم 
تريليونـــات دوالر ســـنويا، وهي قوة 

ال يجب تجاهلها”.

مـــن ناحيتهـــا، قالت كارولين كاســـي 
“لقـــد وجدنـــا اســـتجابة رائعـــة مـــن 
شـــركات االتصـــاالت العالميـــة اتجاه 
وبـــات  اإلنســـانية،  المبـــادرة  هـــذه 
دمـــج  مســـألة  يضـــع  منهـــا  العديـــد 
أصحاب االحتياجـــات الخاصة على 

جدول أعمال مجالس إدارتها “.

دمج أصحاب 
االحتياجات الخاصة 

بمجاالت األعمال
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هذه الصفحة برعاية

أعلنـــت جمعية المرصـــد لحقوق 
اإلنســـان عـــن تنظيمهـــا البرنامج 
حقوقيـــة”  “كوادرنـــا  التدريبـــي 
األساســـية  المهـــارات  لتطويـــر 
حقـــوق  مجـــال  فـــي  ألعضائهـــا 
اإلنســـان، وذلـــك يومـــي الثاثاء 

.”zoom“ واألربعاء عبر برنامج
وقـــال رئيـــس اللجنـــة الثقافيـــة 
لحقـــوق  المرصـــد  بجمعيـــة 
“إن  القطـــان  عبـــدهللا  اإلنســـان 
البرنامـــج يأتـــي انطاًقا من أحد 
أهـــم أهـــداف الجمعية في نشـــر 
الثقافة الحقوقية ضمن سلســـلة 
مـــن البرامـــج التدريبيـــة المعنية 
بالتعريف بمبادئ حقوق اإلنسان 
وأساسياتها، إذ ستتضمن محاور 
عدة تتناول نشأة حقوق اإلنسان 
ومبادئهـــا  وتعريفهـــا،  تاريخًيـــا، 
األساسية، فضًا عن موقعها في 
القوانيـــن، وآليـــات حمايتها على 

المستويين الوطني والدولي”.
البرنامـــج  أن  القطـــان  وأضـــاف 
ســـيحرص علـــى ربـــط الجوانب 
إذ  العملـــي،  بالواقـــع  النظريـــة 

ســـيتضمن عـــددا مـــن التكليفات 
والفيديـــوات واألفام الحقوقية 
التي ســـيقوم المشـــارك باالطاع 
عليها وتحديد الحقوق المتعلقة 
المواثيـــق  إلـــى  اســـتناًدا  بهـــا 
واالتفاقات الدولية ذات العاقة، 
كمـــا ســـيختتم بتقديـــم امتحان 
قصير حول المادة العلمية للتأكد 
مـــن فهمهـــا واســـتيفاء المبـــادئ 

األساسية.

“المرصد” تنظم برنامج “كوادرنا حقوقية”
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ــاع مــنــذ 1978 ــط ــق ال لــعــبــدالــرحــيــم فــي  ــرة غــنــيــة  ــب خ

“طيران الخليج” تعّين مديرا أول بحرينيا لـ “الضيافة”

الخليـــج”،  “طيـــران  عّينـــت 
عبدالرحيـــم  ميـــر  عبدالـــرؤوف 
لدائـــرة  أول  مديـــر  منصـــب  فـــي 
طاقـــم الضيافة، وهـــي إحدى أهم 
الوحـــدات التشـــغيلية فـــي الناقلة 
شـــريحة  أكبـــر  عـــن  والمســـؤولة 
مـــن القـــوى العاملـــة فـــي “طيـــران 
الخليـــج”؛ وذلك مـــن خال منصب 
يتبع بشـــكٍل مباشـــر مكتـــب رئيس 

قطاع العمليات بالناقلة.
ويمتلـــك عبدالرحيـــم خبـــرة غنية 
في صناعـــة الطيران منذ انضمامه 
للناقلة في العام 1978 كأحد أفراد 
الطاقـــم، ثـــم تدرجـــه في مدرســـة 
الســـامة والنجـــاة كأحـــد مدربيها 

على مـــدى خدمتـــه لعشـــرين عاًما 
في “طيران الخليج”. 

ويلـــي ذلـــك خبرتـــه الممتـــدة على 
مـــدى 20 عاًمـــا أخـــرى قضاهـــا في 
اإلمارات متنقًا بين وظائف سامة 
والمنتجـــات  والتدريـــب،  الطاقـــم، 
وتخطيـــط  الطائـــرة،  متـــن  علـــى 
المركز الرئيسي للعمليات الدولية. 
وبخبرته التـــي تربو على 40 عاًما، 
عاد عبدالرحيم لـ “طيران الخليج” 
الســـبعين  تأسيســـها  ذكـــرى  فـــي 
ليطبق خبرته الواسعة في صناعة 
االرتقـــاء  فـــي  ويســـهم  الطيـــران 
بتجربـــة العماء أثناء ســـفرهم مع 

الناقلة الوطنية.

وتلتزم “طيران الخليج” باالستثمار 
البحرينيـــة  العاملـــة  القـــوى  فـــي 
وتطويرهـــا وظيفًيا؛ وبالتالي فهي 
تواصل توفير الفـــرص للمواطنين 

البحرينييـــن لتولـــي مناصـــب عليا 
في الناقلة.

ونظـــًرا لبحرنـــة الوظائـــف بنســـبة 
84 % فـــي المقر الرئيســـي للناقلة 
مـــن   %  97 وبحرنـــة  بالمحـــرق، 
و100 %  األول،  الطيـــار  وظائـــف 
من وظائف الطيار الثاني، و97 % 
مـــن وظائف أفراد طاقـــم الضيافة 
الذكـــور فيها؛ فإن “طيران الخليج” 
فـــي  الرائـــدة  الشـــركات  مـــن  تعـــد 
بحرنـــة الوظائـــف فـــي المملكة، إذ 
توفـــر الفرصـــة للكفـــاءات المحلية 
للعمـــل  الخبـــرة  ذوي  والموظفيـــن 
في مجاالت وأقســـام مختلفة في 

الناقلة الوطنية.

عبدالرؤوف مير عبدالرحيم

عبدالله القطان

لتطوير المهارات 
األساسية 

لألعضاء
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محمد حســـنين محمد، معدل 98 %، 
مدرسة الباد القديم اإلعدادية

تركي عبـــدهللا عبدالغفـــار، تخرج من 
مرحلة الروضة بمدرسة سار

محمـــد عبـــدهللا عبدالغفار المدرســـة، 
“األهلية”، تفوق في “كي جي 2”.

أحمد عبدهللا عبدالغفار، تخرج بتفوق 
من المدرسة األهلية، مرحلة الروضة

لولوة بنت نواف مطر

تخرجت 
من “الشويفات” بتفوق

فـــي برامـــج متخصصـــة ضمـــن االســـتراتيجية الجديـــدة

“البحرين والكويت” يدّرب 400 طالب

أعلن بنـــك البحريـــن والكويت عن 
لتعزيـــز  الجديـــدة  اســـتراتيجيته 
الداعمـــة  االجتماعيـــة  مســـؤوليته 
المســـتدامة  التنميـــة  ألهـــداف 
للمجتمـــع البحرينـــي، وذلك بهدف 
زيـــادة األثر المنشـــود للمســـاهمات 
والتبرعات الســـنوية التـــي يقدمها 
ومؤسســـات  فئـــات  لكافـــة  البنـــك 
والقطـــاع  المدنـــي  المجتمـــع 
الحكومي، عبر خطة وأهداف أكثر 
فعاليـــة تراعـــى فيهـــا احتياجـــات 
مســـاهمي  وتطلعـــات  المجتمـــع 

البنك.
وقال الرئيـــس التنفيذي لمجموعة 
والكويـــت،  البحريـــن  بنـــك 
إن  ســـيف،  علـــي  عبدالرحمـــن 

االستراتيجية الجديدة للمسؤولية 
االجتماعية للبنك ستقوم بالتركيز 
كل عـــام علـــى أحـــد الجوانـــب أو 
المجتمـــع،  فـــي  المهمـــة  الفئـــات 
وتقديم الدعـــم الازم لها في إطار 

وبإشـــراف  منظـــم  عمـــل  برنامـــج 
مباشر من إدارة البنك.

حيث أوضح سيف أن اإلطار العام 
االجتماعيـــة  للمســـؤولية  الواســـع 
لبنـــك البحريـــن والكويـــت يشـــمل 

أيضا تقديم أقصى درجات الرعاية 
وتدريبهـــم  بكـــوادره،  واالهتمـــام 
وتطويرهـــم، والمضـــي قدمـــا فـــي 
الماليـــة  العمليـــات  رقمنـــة  جهـــود 
والمصرفية، وتقديم حلول وأفكار 
ضمـــان  بهـــدف  مبتكـــرة  إبداعيـــة 
االســـتدامة وتعزيز المســـاهمة في 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.
كما كشف ســـيف، أن البنك سيركز 
تبرعاتـــه ودعمه هذا العـــام لمجال 
التعليم والتدريب، وذلك عبر عدة 
ودعـــم  رعايـــة  تتضمـــن  مبـــادرات 
تعليـــم وتدريب مئات من الشـــباب 
البحرينـــي ) 400 طالـــب وطالبـــة( 
بالتعـــاون مـــع أكاديميـــات عالميـــة 

ومرموقة.

عبدالرحمن سيفحسان بورشيد

أكدت مدينة التنين، أكبر مركز تسوق 
للبيـــع بالجملـــة والتجزئـــة بالبحريـــن، 
فعالياتهـــا  ألولـــى  قريًبـــا  إطاقهـــا 
الترويجيـــة ضمـــن حملـــة “لبحريننـــا” 
التـــي تضـــم سلســـلة مـــن المبـــادرات 

التفاعلية هذا العام.
ويأتـــي إطـــاق الفعاليـــة التزاًمـــا مـــن 
مدينة التنين بمواصلة تقديم أنشطة 
التسوق التفاعلية والمربحة لزبائنها. 

إلـــى ذلـــك، فقـــد أعلنت مدينـــة التنين 
عـــن إقامة فعاليـــة “تســـوق ببطاقتك 
الشـــخصية“ فـــي الفترة مـــن الخامس 
مـــن شـــهر يوليـــو الجاري حتـــى الرابع 
عشر من ذات الشهر، وذلك سعًيا منها 
لمنـــح الفرصـــة لزبائنها للفوز بقســـائم 
تســـوق مجانية تمكنهم مـــن االختيار 
والشـــراء من التشـــكيلة الواســـعة من 
البضائـــع والمنتجـــات المتوافـــرة فـــي 

المتاجر والمطاعم في المجمع. 
المبتكـــرة  الفعاليـــة  هـــذه  وتســـمح 
للزبائن بالمشاركة في مسابقة ممتعة 

التواصـــل االجتماعـــي،  عبـــر وســـائل 
ـــا عـــن رقمين  إذ ســـيتم اإلعـــان يوميًّ
عشـــوائيين عبر صفحة مدينة التنين 
على منصة “إنســـتغرام”، وسيتم منح 
قســـائم تســـوق مجانية فورية بقيمة 
5 دنانير بحرينية لجميع المتســـوقين 
الذيـــن يتطابق الرقميـــن األوليين من 
الشـــخصية  الهويـــة  بطاقـــات  أرقـــام 
الخاصة بهم مع األرقام المعلنة مسبًقا 
عبـــر حســـابات التواصـــل االجتماعي 

للمجمع.

“التنين” تطلق “تسوق ببطاقتك الشخصية”
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واليات جزائرية تحظر الزواج حتى إشعار آخر
بمنــع  جزائريــون  واليــات  حــكام  أمــر 
إبــرام عقــود الــزواج على خلفية تفشــي 
فيــروس كورونــا، واعتبــروا أن حفــات 
الــزواج واألفــراح والتجمعــات أضحــت 
أحــد األســباب الرئيســة النتشــار الوبــاء 
فــي مــدن البــاد. وأصــدر عــدد مــن والة 
حفــات  بتعليــق  قــرارات  الجمهوريــة 
الزفــاف وإقامــة اإلفــراح وإبــرام عقــود 
الــزواج. ووفــق تعليمــات صــدرت اليوم 
لمصالــح الحالــة المدنيــة، فــإن الواليــات 
باتنــة،  العاصمــة،  الجزائــر  هــي  المعنيــة 
وهــران،  ســكيكدة،  بومــرداس،  ميلــة، 
واليــة  والــي  وبعــث  وبســكرة.  البويــرة 
بسكرة، يوم األحد، تعليماته إلى رؤساء 
تــراب  عبــر  البلديــة  الشــعبية  المجالــس 
الواليــة يطلب فيها بتعليــق عملية إبرام 
عقــود الــزواج مؤقتا، وذلك حتى إشــعار 
فــإن  التعليمــات،  هــذه  وحســب  آخــر. 
عمليــات إبــرام عقــود الــزواج أصبحــت 
تشــكل عاما في توفير شــروط انتشــار 

اإلجــراءات  أثنــاء  ســواء  الفيــروس، 
مســتوى  علــى  تتــم  التــي  الرســمية 
تنظيــم  بمناســبة  أو  البلديــة  المصالــح 
األعــراس والحفــات. مــن جهتــه أصــدر 
والــي واليــة البويــرة تعليمــات مشــابهة 
تأمــر رؤســاء المجالس الشــعبية البلدية 
عــن  مؤقتــة  وبصفــة  الفــوري  بالتوقــف 
إبــرام عقــود الــزواج حتــى إشــعار آخــر، 
العائليــة  التجمعــات  تســببه  مــا  بســبب 
المرتبطة باألعراس من زيادة في انتشار 
الجائحة. وهــذه القرارات جاءت نتيجة 
عــدم احتــرام تدابيــر الصحــة والوقايــة 
واإلخــال بقواعــد التباعــد االجتماعــي. 

وفي وقت سابق، أمرت الحكومة جميع 
التجمعــات  كل  بمنــع  الجمهوريــة  والة 
السكانية في األماكن العمومية أو داخل 
القاعــات. وتســجل الجزائــر فــي اآلونــة 
األخيرة ارتفاعا ملموسا لتفشي فيروس 
كورونــا، خاصــة في الفتــرة التي أعقبت 
رفــع الحجر الصحي عــن بعض الواليات 
وإعادة إطاق بعض األنشطة التجارية. 
وأكــد وزيــر الصحــة، عبــد الرحمــان بــن 
لــن  الحكومــة  يــوم االثنيــن، أن  بوزيــد، 
تعــود مجددا إلى فــرض الحجر الصحي 
والمــدن  للواليــات  بالنســبة  إال  الشــامل 

التي تسجل إصابات كبيرة.

لقي نحو 21 شــخصا حتفهم وأصيب 
بعــد  خطيــرة  بجــروح  آخــرون   15
مــن  طابــا  تقــل  حافلــة  انحــراف 
متوجهيــن  كانــوا  الثانويــة  المدرســة 

إلى امتحان القبول الجامعي.
مفاجــئ  بشــكل  الحافلــة  وانحرفــت 
علــى أحد الجســور الصينية وكســرت 
حواجــز الحمايــة وغرقــت فــي أحــد 
فــي  الصيــن  غربــي  جنــوب  األنهــار 

مقاطعة قويتشو.
ووقــع الحــادث، ظهــر أمــس الثاثــاء 
بتوقيــت الصيــن، في منطقة أنشــون 
فــي مقاطعــة قويتشــو جنــوب غربي 
الصين. ولم يصدر أي تصريح رسمي 
حتــى اللحظة يوضح ســبب الحادث، 
ونشــر موقــع صينــي لقطــات مأخوذة 
من كاميرا مراقبة معلقة على الجســر 
تظهر انحراف الحافلة بشكل مفاجئ 

وسقوطها في النهر.

مقتل 21 طالًبا 
بحادث حافلة مروع 

في الصين

أبــدى رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي اهتمامــا كبيرا بقصــة نجاح حققتهــا طالبة 
فلسطينية، بحصولها على المرتبة األولى في شهادة الثانوية العامة في الدنمارك.

وتمكنــت ياســمين اليوســف، البالغة من العمر 19 عاما، مــن تخطي المعدل الطبيعي 
بحصدهــا أعلــى معــدل يمكن الحصول عليه، إذ أن المعــدل الطبيعي للتفوق بامتياز 
هــو 12، فــي حيــن حصلت ياســمين علــى 12,7. وتعود أصول الطالبــة المتفوقة إلى 
مخيم عين الحلوة لاجئين في لبنان، وتسكن حاليا في مدينة نيكوبينغ فالستر في 
الدنمــارك. وقالــت اليوســف في تصريحات إلحدى الصحف المحليــة: “لم أكن أتوقع 
الحصول على ذلك المعدل.. هذا سيساعدني على التقدم إلى دراسة أرغب بها. من 
الرائــع معرفــة أننــي أنجزت ذلك األمر بشــكل جيد جدا”. واليوســف هي ابنة لطبيب 
مختــص بأمــراض النســاء، وقــد تحدثت عن الســعادة التي غمرت والديهــا بالنتيجة 
التي حققتها، قائلة: “والداي ســعيدان للغاية.. لطالما دعموني وســاعدوني”، وفق ما 
ذكرت صحيفة “بي تي”. وتطمح ياســمين في أن تســير على خطى والدها وتدرس 

الطب في إحدى الجامعات الرائدة في أميركا أو بريطانيا.

الدنمارك.. فلسطينية تحصل على أعلى معدل بالثانوية

شرطة البحرين أثناء قيامها برفع األدلة الجنائية في 
إطار واجباتها لمكافحة الجريمة وحفظ األمن في 

سبعينات القرن الماضي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قالت وسائل إعام أسترالية، 
فارقــت  متقاعــدة  امــرأة  إن 
الحيــاة بعــد أن لحســت يدها 

قطة منزلية. 
“ديلــي  صحيفــة  وبحســب 
ميــل”، قــال أطبــاء مســعفون 
إنهــم  ملبــورن،  مدينــة  فــي 
وهــي  المصابــة  علــى  عثــروا 
يدهــا  وعلــى  الوعــي  فاقــدة 
ســحجة صغيــرة وآثــار لعــاب 

القطة.

وأوضح األطباء أن بكتيريا  «
موجودة في لعاب القطة 

تسببت للمرأة بالتهاب 
سحايا بكتيري المنشأ. 

ودخلت السيدة في غيبوبة 
لمدة 9 أيام، قبل أن تفارق 

الحياة مساء االثنين 
الماضي.

التواصــل  مواقــع  عبــر  انتشــر 
االجتماعــي صورة لخفاش في حجم 
الفلبيــن،  فــي  عليــه  عثــر  اإلنســان، 
معّلقا رأســا على عقب من ســقف أحد 

المنازل.
وتســببت الصورة في حالة من الذعر 
بيــن رواد مواقع التواصــل، وتحديدا 
مع تفشــي فيروس كورونا المســتجد 

وربط انتشاره بالخفافيش.
ويظهر فــي الصور خفاش عماق من 
نــوع الثعلــب الطائر ذو التــاج الذهبي 
يــأكل  كبيــر  خفــاش  وهــو  العمــاق، 
شــرقي  جنــوب  ويســتوطن  الفاكهــة 

آسيا.
ويصل طوله جناح الخفاش إلى 160 
ســم، إال أن طــول جســده ال يتجــاوز 

الـ30 سم.
ويعود ســبب الحجــم الكبير للخفاش 
في الصورة، إلى اعتماد المصور على 
تقنية المنظور القسري للحصول على 

صورة الخفاش بالحجم البشري.

وفاة امرأة 
أسترالية بعد أن 

لحستها قطة

خفاش في حجم 
البشر يثير الرعب

علــى الرغــم مــن المعركــة في أروقــة المحاكم لمنع نشــر الكتاب، أعلنت دار نشــر 
“ســايمون أند شوســتر” أنها ستنشــر كتابا كاشفا البنة شــقيق الرئيس األميركي، 

دونالد ترامب، في الـ14 من يوليو، قبل موعده المتوقع بأسبوعين.
يأتــي القــرار بعــد أيــام من إبطــال محكمة فــي نيويــورك حكم قاض منع بشــكل 

مؤقت نشر الكتاب، بطلب من روبرت ترامب، شقيق الرئيس األميركي.
وال تزال المعركة القضائية في أروقة المحاكم، لكن ليس من المتوقع أن توقف 
النشــر. والكتــاب الــذي يحمــل عنــوان “too much and never enough”، هــو 
أفضل الكتب مبيعا على موقع “أمازون”، إذ تلقى طلبات شراء مسبقة للكتاب.

تقديم موعد نشر “كتاب األسرار” البنة شقيق ترامب

ناشطة تحتفل بإلغاء مصارعة الثيران في مهرجان سان فيرمين بعد 
مظاهرة لجماعات حقوقية مؤيدة للحيوانات في بامبلونا االسبانية )أ ف ب(

دار النشر قالت: “ماري إل.ترامب تسلط الضوء بقوة على تاريخ مظلم ألسرتها، لكي تفسر كيف أصبح عمها، 
الرجل الذي يهدد اآلن النسيج الصحي واالقتصادي واألمني واالجتماعي للعالم”. وأضافت في بيان، أنها 

ستقدم موعد النشر بسبب “اإلقبال على الطلب واالهتمام االستثنائي”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

تداولــت وســائل اإلعام صــورة اســتثنائية لطفل حديث الــوالدة في فيتنام 
يمســك بلولــب منــع الحمــل، الــذي اســتخدمته والدتــه وفشــل فــي منعها من 
الحمــل بــه.  ويمكــن رؤيــة الطفل الصغير وهو يمســك بجهاز منــع الحمل ذي 
لون أصفر وأســود في يده، في مستشــفى هاي فونغ الدولي في مدينة هاي 
فونــج فــي شــمال فيتنام. وقالت طبيبــة التوليد تران فيت فونــغ: إن الجهاز 
خرج مع والدة الطفل، وأشــارت إلى أن الرضيع كان ممســكا باللولب في يده 
بقــوة عنــد التقــاط الصورة. وأضافــت “بعد الوالدة، اعتقــدت أن حمل الجهاز 
مثيــر لاهتمــام، لذلــك التقطــت صــورة. لــم أظن قط أنهــا ســتلقى الكثير من 
االهتمــام”. وأشــارت فونــغ أيضــا إلــى أن اللولــب ربمــا فشــل في منــع الحمل؛ 

بسبب انتقاله من مكانه األصلي.
ويمكــن رؤيــة صورتيــن، نشــرهما المستشــفى علــى صفحتــه الخاصــة عبــر 
“فيسبوك”، حيث الرضيع يغلق عينيه أثناء حمله اللولب. وفي صورة أخرى، 

يمكن رؤية اللولب مستلقيا بجانب المولود الجديد.
وولد الطفل بصحة جيدة ووزنه 7 أرطال )3.18 كغ(، وبقي تحت الماحظة 
مع والدته في المستشفى. ومن الناحية العملية، بعد إدخال اللولب في رحم 
المــرأة، يقــوم بإطــاق النحــاس أو الهرمونــات لمنــع الحيوانــات المنويــة مــن 

تخصيب أي بويضات.

صورة 
استثنائية 

لطفل 
حديث 
الوالدة

شــاركت وكالة ناســا صورة البرق األحمر 
النــادر الــذي يشــبه بشــكل مخيــف غــزو 
“كائنــات فضائيــة غريبــة” لكوكبنــا.  وفي 
الصورة، يمكن رؤية البرق األحمر يتفرع 
مثــل قنديــل البحــر أو األلعــاب الناريــة، 
فــوق سلســلة جبــال فرنســية. والُتقطــت 

الصورة المدهشــة من قبل المصور ســتيفان فيتر، وكشــفت ناسا عنها كصورة اليوم 
لعلــم الفلــك 4 يوليــو. وقالت ناســا: “التقطت كاميرا فيديو حساســة على قمة جبال 
Vosges فــي فرنســا، هــذه األلعاب النارية المدهشــة فوق أفق بعيد يــوم 26 يونيو. 
وبســبب العواصف الرعدية الشــديدة، أصبحت الومضات القصيرة والغامضة تعرف 
باســم العفاريت الحمراء.  وتقع األحداث المضيئة العابرة بســبب االنهيار الكهربائي 
علــى ارتفــاع 50 إلــى 100 كيلومتــر. وهــذا يضعهــا فــي الطبقة الوســطى، وهي أبرد 
طبقــة مــن الغاف الجوي لكوكب األرض”. وُتعرف “العفاريت الحمراء” بأنها أحداث 

كهربائية يمكن أن تحدث عاليا فوق الغيوم أثناء العاصفة الرعدية.

“عفاريت حمراء” تبدو وكأنها “غزو فضائي”

واليات جزائرية تحظر إبرام عقود الزواج وحفالت الزفاف حتى إشعار آخر
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