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“التأمينات”: رفع 10 توصيات عاجلة الستدامة الصناديق
المنامة - بنا

للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  قالـــت 
األهميـــة  تولـــي  إنهـــا  االجتماعـــي 
حقـــوق  علـــى  للحفـــاظ  القصـــوى؛ 
الصناديق  المتقاعدين واســـتدامة 
المواطنيـــن  لصالـــح  التقاعديـــة 
أن  الهيئـــة  وأوضحـــت  وأســـرهم، 
اســـتعرض  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس 
بشـــأن  االكتـــواري  الخبيـــر  تقريـــر 
للصناديـــق  الماليـــة  األوضـــاع 

التقاعديـــة وفقـــا للبيانـــات المالية 
وبعـــد   ،2018 ديســـمبر   31 فـــي 
عقـــده لعدة اجتماعـــات مع الخبير 
 10 إلـــى  تـــم التوصـــل  االكتـــواري 
توصيـــات عاجلـــة تـــم رفعهـــا إلـــى 
الحكومـــة؛ بهـــدف إجـــراء حزمـــة 
من اإلصالحات، وضمان استدامة 
الصناديـــق التقاعديـــة والتأمينيـــة 
وقدرتهـــا علـــى الوفـــاء بالتزاماتها 

المالية تجاه 95 ألف مواطن، ولمد 
عمـــر الصناديـــق التقاعدية إلى 58 
ســـنة حتى سنة 2086، حيث أشار 
تقريـــر الخبيـــر االكتـــواري إلى أنه 
مـــن المتوقع نفاد أصـــول صندوق 
تقاعـــد القطـــاع العـــام المدنـــي في 
ســـنة 2024، ونفاد أصول صندوق 
تقاعـــد القطـــاع الخـــاص في ســـنة 

.2033)11(

نفـــت استشـــاري األمـــراض المعديـــة 
عضـــو  الســـلمانية،  مستشـــفى  فـــي 
الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونا جميلة السلمان عودة المرض 

للمتعافين في البحرين مرة أخرى.
الصحافـــي  المؤتمـــر  فـــي  وشـــددت 
للفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيد 19( أمـــس في مركز 
ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب 
بالمستشـــفى العســـكري علـــى أنـــه ال 
توجـــد أي حالة على مســـتوى العالم 
قـــد عـــاد إليها المـــرض بعـــد التعافي، 
وقالـــت إنه ال يوجد دليل علمي على 

عودة المرض مرة أخرى.
وأكـــدت الســـلمان ردا علـــى ســـؤال لـ 
“البـــالد” أن الفيروســـات نوعان، نوع 

منهمـــا ينتقـــل عبـــر الهـــواء، والثاني 
ينتقل من خالل الرذاذ.

وأشـــارت إلـــى أن البحريـــن اعتمدت 
فـــي جميـــع مراكـــز العـــالج والعـــزل 

والمستشفيات على احتمالية انتقال 
الفيروس عبر الهواء.

البحرين لم تسجل أي إصابة بـ “كورونا” للمتعافين
السلمان: المملكة اعتمدت في العالج على كل االحتماالت في انتقال الفيروس

بدور المالكي

أكد وزير اإلعالم علي الرميحي أن الوزارة ماضية في مشـــروعاتها التطويرية 
بتوظيـــف التقنيات الحديثة والتحول نحـــو الرقمنة في مختلف جوانب العمل 
اإلعالمـــي، ومواصلـــة برامجهـــا التدريبيـــة إلعـــداد الكـــوادر اإلعالميـــة والفنية 
الوطنية. وافتتح الوزير الرميحي المرحلة األولى من مشـــروع التطوير التقني 
الســـتوديوهات إذاعـــة البحرين، في ســـياق المشـــروعات الفنيـــة والتقنية التي 
تنفذهـــا الوزارة لتعزيز العمل اإلعالمي، بما يواكب أحدث التطورات في قطاع 
اإلعالم واالتصـــال وتكنولوجيا المعلومات، بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة 

والرؤية االقتصادية 2030.

الرميحي: “اإلعالم” ماضية 
في المشروعات التطويرية

المنامة - بنا
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الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة في القيادة العامة أمس رئيس المجلس 

األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.

وخالل اللقـــاء رحب القائد العام 
برئيـــس  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس 
المجلـــس  يقدمـــه  بمـــا  مشـــيدًا 
األعلـــى للصحة مـــن جهود طيبة 
الطبيـــة  الخدمـــات  إدارة  فـــي 
والرعايـــة الصحيـــة فـــي مملكـــة 

باالهتمـــام  ومنوًهـــا  البحريـــن، 
المســـتمر الـــذي يوليـــه المجلـــس 
في اســـتدامة تطور المؤسســـات 
وتحســـين  الطبيـــة  واألنظمـــة 
جودتهـــا، لمواكبـــة التحديث في 
هذا المجـــال الحيـــوي بما يخدم 

المواطن والمقيم.

تطوير المؤسسات الطبية 
وتحسين جودتها

البحرين تعزي خادم الحرمين بوفاة خالد بن سعود

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــات تعزيـــة 
ومواســـاة إلى ملـــك المملكـــة العربية 
الســـعودية خادم الحرمين الشـــريفين 
آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  الملـــك 
سعود، أعربوا فيها عن خالص تعازيه 
وصـــادق مواســـاته في وفـــاة صاحب 
الســـمو الملكي األمير خالد بن ســـعود 

بن عبدالعزيز آل سعود، سائالً المولى 
رحمتـــه  بواســـع  يتغمـــده  أن  القديـــر 
ورضوانه ويســـكنه فسيح جناته وأن 
يلهـــم العائلـــة المالكة الكريمـــة جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كما بعث ســـمو رئيس الوزراء وســـمو 
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 

برقيتـــي تعزيـــة ومواســـاة مماثلتيـــن 
إلـــى ولي العهـــد نائب رئيـــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الســـعودية 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود، ضمناهـــا ســـموهما خالص 
تعازيهمـــا ومواســـاتهما بوفـــاة الفقيد 

الراحل.
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خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء

“المجلس االفتراضي” قناة مهمة لتلقي احتياجات األهالي
سمو محافظ الجنوبية: إقامة حمالت التعقيم لضمان سالمة أفراد المجتمع

التقـــى محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي فـــي “المجلـــس 
االفتراضـــي”، عـــدًدا مـــن أهالـــي منطقـــة 
مـــن  عـــدد  بحضـــور  الغربـــي  الرفـــاع 

المسؤولين من المحافظة.
وفي مســـتهل اللقاء، رحب سمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة باألهالي والحضور 
لهـــم علـــى  معربـــا عـــن شـــكره وتقديـــره 
تواصلهم المستمر مع المحافظة، موضًحا 
المواطنيـــن  مـــع  التواصـــل  أن  ســـموه 
وتفعيل الشـــراكة المجتمعية يأتي ضمن 
التوجيهات السديدة لعاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبدعـــم رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير الوالد خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة ومؤازرة ولـــي العهد نائـــب القائد 

األعلـــى النائـــب األول لمجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة. وأكد سموه أن “المجلس 
االفتراضـــي” قناة مهمة لتلقي احتياجات 
األمنيـــة  تطلعاتهـــم  وتحقيـــق  األهالـــي 

واالجتماعية والخدمية.
واســـتمع سموه أثناء المجلس لمقترحات 
األهالي واحتياجاتهم الخدمية والتنموية 

واألمنيـــة في منطقـــة الرفـــاع، من خالل 
المشـــاريع التـــي تمضـــي بهـــا المحافظـــة 
كمشروع منتزه وعين الحنينية ومشروع 
عيـــن أم غويفـــة، وذلك في إطـــار تحقيق 
التنميـــة الشـــامل، وانطالًقـــا مـــن حـــرص 
“المجلـــس  دور  إبـــراز  فـــي  المحافظـــة 
المحافظـــة  وقنـــوات  االفتراضـــي” 
اإللكترونيـــة واســـتثمارها كحلقـــة وصـــل 

لرصد ومتابعة تنفيذ مختلف المقترحات 
وأشـــار  المعنيـــة.  الجهـــات  مـــع  الـــواردة 
ســـمو المحافظ إلـــى الجهود التـــي تبذلها 
المحافظـــة في مكافحـــة فيروس كورونا 
من خالل تطبيـــق اإلجراءات االحترازية 
االجتماعـــي،  التباعـــد  لتحقيـــق  الالزمـــة 
وإقامـــة سلســـلة حمالت التعقيـــم لضمان 
أمـــن وســـالمة كافـــة أفـــراد المجتمع في 
وذلـــك  المحافظـــة،  مناطـــق  مختلـــف 

بالشراكة مع مختلف األجهزة األمنية.
وفـــي ختام “المجلـــس االفتراضـــي”، عّبر 
الحضـــور عـــن بالـــغ شـــكرهم وتقديرهـــم 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ  لســـمو 
علـــى اهتمامـــه وحرصـــه فـــي التواصـــل 
المتطلبـــات  مختلـــف  ومتابعـــة  المباشـــر 
والمشـــاريع التي تحقق التنمية الشـــاملة 
في المحافظة وتحقق أعلى المســـتويات 
األمـــن  فـــي  واالحترازيـــة  التوعويـــة 

والسالمة.

المنامة - وزارة الداخلية

 المنامة - بنا

البحرين تتلقى 
شكر الرئيس 

الباكستاني

تــلــقــى   عــاهــل الــبــاد صــاحــب الــجــالــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ــ ال
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات 
ــن  رئـــيـــس جــمــهــوريــة  شــكــر جــوابــيــة مــ
ردا  عــلــوي،  عــارف  اإلسامية  باكستان 
ضحايا  فــي  جالته  تعزية  برقية  علي 

سقوط الطائرة المدنية في كراتشي.
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تلقـــى ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
رئيـــس المجلس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة مزيدًا 
مـــن برقيـــات التهانـــي والتبريكات مـــن كبار 
المســـؤولين فـــي البحريـــن، بمناســـبة صدور 
البـــالد  عـــن عاهـــل  الســـامي  الملكـــي  األمـــر 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، بتعييـــن ســـموه أمينًا عامـــًا لمجلس 

الدفاع األعلى.
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عـــن تقديـــره لجميـــع المهنئيـــن لـــه واعتزازه 
بخطاباتهـــم وبرقياتهم التي حملت مشـــاعر 
التعييـــن  بهـــذا  مفرحـــة  وكلمـــات  متميـــزة 
الســـامي من قبل جاللة الملك، مؤكدا سموه 
أنه سيســـعى جاهدا إلى رفعة اسم البحرين 
وعلمهـــا فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة لجاللة 

الملك.
وأكد مرســـلو البرقيات أن هذه الثقة الملكية 
الســـامية تعكس الدور الوطني الذي يضطلع 
به ســـموه وجهوده الكبيرة في سبيل خدمة 
الوطن والمواطنيـــن، كما أنها تعكس قدرات 
ســـموه وإمكانياتـــه الكبيـــرة فـــي المجـــاالت 
العســـكرية واألمنيـــة متمنيـــن لســـموه دوام 
التوفيـــق والســـداد في ما يقدمه ســـموه من 

عطاء مستمر لرفع اسم البحرين عاليًا.
وتلقـــى ســـموه البرقيـــات من: ســـمو الشـــيخ 
علـــي بـــن عيســـى آل خليفـــة وزيـــر شـــؤون 
بـــن  الشـــيخ خالـــد  الملكـــي، ســـمو  الديـــوان 
محمد بن ســـلمان آل خليفة مستشـــار جاللة 
الملـــك، الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة ألبـــا، عبـــدهللا 
للشـــؤون  الـــوزراء  رئيـــس  ســـيف مستشـــار 
االقتصاديـــة، حســـن فخـــرو مستشـــار جاللة 
الملـــك للشـــؤون االقتصادية، الشـــيخ محمد 
بن عبدهللا آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
للصحة، عصام خلف وزير األشـــغال وشؤون 
الشـــيخ  العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
خليفـــة بـــن ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان آل خليفة، 
فائقة الصالح وزيرة الصحة، الشـــيخ هشـــام 
بن عبدالرحمـــن آل خليفة محافظ العاصمة، 
الشـــيخة مـــي العتيبي رئيس مجلـــس أمناء 
بيـــان  مدرســـة  أمنـــاء  مجلـــس  وأعضـــاء 
البحريـــن، عمـــار قمبر عضو مجلـــس النواب، 
أحمـــد العامـــر عضـــو مجلـــس النـــواب، علـــي 
المطوع أخصائي تســـجيل دعاوي المحكمة 
الدستورية، جنان عبداإلله، صباح الدوسري 
وكيـــل وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، 
نادي مدينة عيســـى ومنتسبيه، وليد العلوي 

طيـــران  بشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب 
الخليـــج، راشـــد بونجمـــة أمين عـــام مجلس 
النـــواب، أحمـــد المناعـــي الرئيـــس التنفيـــذي 
لمركز االتصال الوطني، ياسر الراعي العضو 
المنتـــدب بشـــركة الرفاع فيوز، علـــي البقالي 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ألبـــا، عبـــدهللا آل 
رضـــي، أحمد الســـعيدي، مـــازن حمد عبدهللا 
إدارة  مديـــر  الشـــيخ  آل  محمـــد  وعائلتـــه، 
السادة القضاة بالمحكمة الدستورية، محمد 
المناقصـــات  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  بهـــزاد 
والمزايـــدات، عبدهللا علي مدير عام شـــركة 
بوابـــة البحريـــن، وائـــل المبارك وزير شـــؤون 
الكهربـــاء والمـــاء، ســـهيل القصيبـــي رئيـــس 
مجلس األمناء للمؤسسة البحرينية للحوار، 
عبـــاس داداباي، رياض حمـــزة رئيس جامعة 
البحرين، عمار البنـــاي عضو مجلس النواب، 
راشـــد الحمـــر عضـــو مجلـــس إدارة األيـــام، 
عبـــدهللا ســـلطان الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
البحرينيـــة الكويتيـــة للتأميـــن، خالد نجيبي 
النائـــب األول لرئيس غرفة تجـــارة وصناعة 
الرئيـــس  الخيـــاط  عبدالحكيـــم  البحريـــن، 
الكويتـــي، وليـــد  التمويـــل  لبيـــت  التنفيـــذي 
المانـــع وكيـــل وزارة الصحـــة، عيســـى ســـند 
نـــادي مدينـــة عيســـى، محمـــد  عضـــو إدارة 
جمعـــان رئيس مجلس اإلدارة لشـــركة أ.م.ج 
للمشـــاريع، عبـــدهللا الدوســـري عضو مجلس 
النواب، ياســـر شعبان ســـفير جمهورية مصر 
العربية لدى مملكة البحرين، شوفي المناعي 
وأوالده، رواف الحســـن عضـــو مجلس إدارة 
غـــاز البحريـــن، عبدالرحيم الســـيد مدير عام 
فنـــدق جولـــدن توليـــب وموظفـــي الفنـــدق، 
عبدالوهـــاب الحواج من مجموعـــة الحواج، 

خالـــد محمد كانو، ســـمير نـــاس رئيس غرفة 
يتيـــم،  علـــي  البحريـــن،  وصناعـــة  وتجـــارة 
جاســـم أبوالفتح مدير إدارة نظم المعلومات 
بجهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري، عارف 
جمشـــير، أحمد المـــال نائب رئيـــس المحكمة 
الدســـتورية، جميـــل حميـــدان وزيـــر العمـــل 
والتنميـــة االجتماعية، محمـــد القائد الرئيس 
والحكومـــة  المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي 
العـــام  األميـــن  كمـــال  حســـن  اإللكترونيـــة، 
لجمعيـــة البحريـــن الخيريـــة، طارق الحســـن 
رئيـــس األمن العـــام بـــوزارة الداخليـــة، علي 
البوعينيـــن النائـــب العـــام بـــوزارة الداخلية، 
إدارة وأعضـــاء جمعية الصداقة للمكفوفين، 
ثامر جابر األحمد الصباح سفير دولة الكويت 
لـــدى مملكة البحرين، إبراهيم النفيعي عضو 
مجلـــس النواب، الشـــيخ بـــدر بـــن خليفة بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة الوكيـــل المســـاعد للبريد 

محمـــد  واالتصـــاالت،  المواصـــالت  بـــوزارة 
العمـــادي األمين العام لجمعيـــة منبر الوطني 
اإلســـالمي، أسامة العبسى الرئيس التنفيذي 
لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، ناصـــر األهلـــي 
عضـــو مجلـــس إدارة جمعية رجـــال األعمال 
الرئيـــس  القصيبـــي  ســـلطان  البحرينيـــة، 
التجـــاري،  الخليجـــي  للمصـــرف  التنفيـــذي 
خالـــد عبدهللا مدير عام بنك اإلســـكان، نوف 
جمشـــير الرئيس التنفيذي لهيئـــة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي، كلية البحريـــن التقنية 
بجامعة بوليتكنك البحرين، حسن الجالهمة 
البحريـــن  مصـــرف  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
المركزي، جواد العريض نائب رئيس مجلس 
غنيـــة  العاصمـــة،  أمانـــة  مجلـــس  الـــوزراء، 
الـــدرازي عضو مجلـــس إدارة بنـــك البحرين 
والكويـــت، ياســـر الحجيـــري رئيـــس مجلس 
إدارة نقابة عمال ألبا، علي العصفور محافظ 
الشمالية، الشـــيخ أحمد بن خليفة آل خليفة 
رئيس مجلـــس إدارة جي إف إتش كابيتال، 
غـــازي المالود، ســـيدأنور شـــرف رئيس نادي 
االتحـــاد ســـابقًا، روضـــه العـــرادي من شـــركة 
ألمنيـــوم البحريـــن، الشـــيخ ســـلمان بن أحمد 
المنطقـــة  رئيـــس مركـــز شـــرطة  آل خليفـــة 
الجنوبية، عصام عبدهللا مدير إدارة التربية 
بـــوزارة  الرياضيـــة والكشـــفية والمرشـــدات 
رســـالن  للخيـــام  رحـــال  والتعليـــم،  التربيـــة 
يعقوب الشـــوملي وعائلته وعائلة الشوملي، 
فوزية زينل رئيســـة مجلس النواب، الشـــيخ 
عبـــدهللا بن خليفـــة آل خليفة رئيس شـــركة 
البحريـــن لالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية 
الـــوزارة  وكيـــل  أبوالفتـــح  نبيـــل  “بتلكـــو”، 
للزراعـــة والثـــروة البحرين بوزارة األشـــغال، 

البحريـــن  شـــركة  رئيـــس  طبـــارة  مـــروان 
لمطاحن الدقيق، محمد السيسي البوعينين 
عضـــو مجلس النـــواب، علـــي النعيمي عضو 
مجلس النواب، صالح المالكي ســـفير مملكة 
البحريـــن لدى دولة الكويـــت، علي عمر إمام 
جامع الفاتح، هشـــام بن عبدالرحمن بن علي 
وجميع أعضاء نادي أم الحصم، ريما شـــمس 
المدير العام لداريوكو لرعاية المســـنين، علي 
زايـــد النائـــب الثاني لرئيس مجلـــس النواب، 
أبناء المرحوم عبدالجبار الكوهجي، عيســـى 
عبدالجبـــار الكوهجي عضـــو مجلس النواب، 
منى البلوشـــي األمين العام المساعد للتقييم 
واالعتمادية بـــوزارة التربية والتعليم، خليل 
بوحجـــي وأخوانه، جمال صالح مركز جمال 
صالـــح للعظـــام، ســـامي الهاجـــري مدير بنك 
إثمار، عبدالحكيم المطوع الرئيس التنفيذي 
لبنك إثمار، شـــيخة الجيب الوكيل المســـاعد 
للخدمات واألنشطة الطالبية بوزارة التربية 
مجلـــس  رئيـــس  الصالـــح  علـــي  والتعليـــم، 
مجلـــس  عضـــو  حميـــدان  ياســـر  الشـــورى، 
الشـــورى، عبدالرحمن جواهري رئيس شركة 
زكريـــا  البتروكيماويـــات،  لصناعـــة  الخليـــج 
البحريـــن  لجمعيـــة  العـــام  األميـــن  الكاظـــم 
النشـــيط  مجـــدي  الســـكلر،  لرعايـــة مرضـــى 
رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية مدينة عيســـى 
التعاونية، أســـام العصفور أمين عام مجلس 
الشـــورى، عبـــدهللا الـــذوادي عضـــو مجلـــس 
النواب، جميلة ســـلمان النائب الثاني لرئيس 
مجلـــس الشـــورى، صـــالح بوحســـن رئيـــس 
إدارة جمعية المحرق الخيرية، جمال فخرو 
النائب األول لرئيس مجلس الشـــورى، غازي 
النعيـــم  عبدالمحســـن رئيـــس مركـــز شـــباب 

بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  والرياضـــي،  الثقافـــي 
خالـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة وكيـــل الرقابـــة 
اإلداريـــة بديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية، 
يوســـف صالح الدين، أميـــن عبدهللا الرئيس 
التنفيذي للتعليم يقود التميز، الشيخ محمد 
بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية 
البحرينيـــة، علي الماجد األميـــن العام للجنة 
األحمـــر  عبدالعزيـــز  البحرينيـــة،  البارالمبيـــة 
رئيـــس تنفيـــذي للحســـابات االســـتراتيجية 
كازرونـــي  زهيـــر  الوطنـــي،  البحريـــن  ببنـــك 
رئيس نادي المنامة وأعضاء مجلس اإلدارة، 
عيســـى نجيبـــي رئيس مجلس إدارة شـــركة 
الرئيـــس  يوســـف  أحمـــد  الســـيف،  عقـــارات 
التنفيذي لشـــركة عقارات السيف، مراد علي 
رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، 
ســـماهيج  نـــادي  رئيـــس  إبراهيـــم  محمـــد 
وأعضـــاء مجلس اإلدارة، باســـم الحمر وزير 
اإلسكان، فوزي الجودر وكيل وزارة لشؤون 
التعليـــم والمناهج بوزارة التربيـــة والتعليم، 
عارف هجـــرس األمين المالـــي بغرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن، وليـــد المناعـــي، الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
بـــوزارة  مديـــر إدارة تنظيـــم قطـــاع البريـــد 
المواصـــالت واالتصـــاالت، خالـــد كانو رئيس 
مجلـــس إدارة النـــادي األهلـــي، عبدالحســـين 
المســـتدامة،  الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  ميـــرزا 
الجزيـــرة  مركـــز  رئيـــس  العيـــد  عبدالمنعـــم 
الثقافـــي وأعضاء مجلس اإلدارة ومنتســـبي 
المركز، عيســـى عبدالرحيـــم رئيس مجموعة 
حفيرة، فرح القاســـمي مستشار وزير شؤون 
مجلـــس الوزراء، نجيب فريجي، حمد إقبال 

مصور وكالة رويترز.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد: أسعى جاهدا لرفعة اسم البحرين
ــة ــي ــن ــة الــمــلــكــيــة تــعــكــس قـــــدرات ســمــوه الــعــســكــريــة واألم ــق ــث ــون: ال ــئ ــن ــه ــم ال

local@albiladpress.com 04
الخميس 9 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 - العدد 4286

وجه رجل األعمال عبدالوهاب الحواج خالص تهانيه الى ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشباب مستشار 
األمــن الوطني رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
سمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة صدور األمر 
 الملكــي بتعيين ســموه أمينًا عامًا لمجلــس الدفاع األعلى. 
وقال الحواج: “إن نجاح سمو الشيخ ناصر بن حمد في جميع 

المحافل داخل وخارج البحرين هو شرف لكل بحريني”. 
وأضاف أن ســموه قاد حملة “فينا خير” التي القت استجابة 
ســريعة مــن مختلــف القطاعــات ووجــه إلى العمــل على 
تقديــم مختلف أشــكال الدعــم واالهتمام لــكل من يعيش 
علــى هــذه األرض الطيبة تنفيــذاً لتوجيهات جاللــة الملك. 
كمــا أثرت إيجابــا مبادرة ســموه بتوزيع المســاعدات لدعم 
الغارمين ممن صدر بحقهم أحكام قضائية من المعســرين 

والمتعثريــن ضمن مشــروع فاعل خير بالتعــاون مع وزارة 
الداخلية ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف وكانت 
امتداًدا للنجاح الكبير الذي حققته حملة “فينا خير”. وأشــار 
الحواج إلى أن مباركة ســموه إلطــالق وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيــة جائزة تحمل اســم ســموه وهي “جائــزة ناصر 
بــن حمد إلبداعات االشــخاص ذوي اإلعاقــة” تعكس إعطاء 
فئة ذوي اإلعاقــة االهتمام البالغ وتمهيــد الطريق أمامهم 

لالنخراط في المجاالت كافة واالندماج في المجتمع.
وقال الحواج: “كان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خير 
داعــم للرياضة دائمــًا كونه يتحلى بســمات الرجل الرياضي 
ويمتلــك تاريًخــا حافــال باإلنجــازات، إذ دخل ســموه بطولة 
الشــرق األوســط للرجل الحديدي، وهو يتكئ على تاريخ من 
اإلنجازات في البطوالت، ومن أبرزها تحقيق ســموه لبطولة 
العالــم للرجل الحديدي التــي أقيمت في هــاواي بالواليات 
المتحدة األميركية وســط مشــاركة كبيرة وصلــت الى أكثر 

من 3 آالف مشــارك”. وتحدث الحواج عن دعم ســمو الشيخ 
ناصر بــن حمــد للمنتخــب الوطني العــام الماضــي وأحد 
األســباب القوية بالفــوز بكأس الخليج، موضحا أن “ســموه 
دائم التشــجيع والدعم للشــباب، إذ يصرح دائمًا في كلماته 
التي يوجهها للشــباب العربي بالتحلي بقيم العزم واإلصرار 
واإلخــالص فــي العمــل للمســاهمة بفاعلية فــي تحقيق 
التطــور واالزدهــار لمجتمعاتهــم، مــرددا دائمــا أن عزيمة 
وإصرار الشــباب علــى التطوير المســتمر يجعلنا متيقنين 

بأننا قادرون على المضي قدما لألفضل”.
واكــد الحواج أن “مســيرة التقدم والنماء فــي المجتمعات 
دائمًا ما ترتبط بتمكين الشباب من فرص حقيقية للمشاركة 
الفعالة في عملية التنمية، فالشباب هم أهم عناصر الثروة 
البشــرية، والركيزة األساســية لمســيرة التنمية، وهم الذين 
دائمًا يتطلعون، بطاقاتهم وحيويتهم وحماسهم، الى كسب 

الفرص، التي تجعلهم في مكان الصدارة والتأثير”.

الحـــواج: نـــاصــــر بـــن حمــــد يمتــلك تـــاريًخـــــا حـــافـــاًل باإلنجـــــازات

سمو الشيخ ناصر بن حمد

عبدالوهاب الحواج

هبة محسن



يشـــكل افتتـــاح وزيـــر اإلعـــام علـــي 
اســـتوديوهات   7 لــــ  الرميحـــي 
وتزويدهـــا  تجديدهـــا  بعـــد  إذاعيـــة 
بأحـــدث اإلمكانـــات الفنيـــة والتقنيـــة 
والرقميـــة، نقلـــة نوعيـــة فـــي مســـيرة 
رســـالته  وأداء  الوطنـــي،  اإلعـــام 
ومواكبتـــه  والحضاريـــة،  التثقيفيـــة 
لمســـيرة اإلنجازات التنموية الشـــاملة 
والمســـتدامة في العهـــد الزاهر لعاهل 
الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
بتنفيـــذ  اإلعـــام  وزارة  وتســـعى 
لتطويـــر  التقنـــي  المشـــروع  هـــذا 
االســـتوديوهات اإلذاعيـــة إلـــى تعزيز 
تميزهـــا وريادتهـــا فـــي مجـــال العمـــل 
اإلذاعي على مدى 8 عقود، منذ إنشاء 
البحرين ألول محطة إذاعة الســـلكية 
في منطقة الخليـــج العربي في الرابع 
مـــن نوفمبر 1940، قبـــل افتتاح مبنى 
إذاعـــة البحريـــن الاســـلكية فـــي 21 
يوليـــو 1955، وإطاق راديو البحرين 
باللغـــة اإلنجليزيـــة فـــي العـــام 1977، 
لإلذاعـــة  الجديـــد  المبنـــى  وتدشـــين 
وبـــث  العـــام   1982،  الـــوزارة  بمجمـــع 
إذاعـــة القـــرآن الكريم في العـــام ذاته، 
ووصول ســـاعات البث إلى 24 ســـاعة 
 ،1990 مـــن ديســـمبر  اعتبـــاًرا  يومًيـــا 
مروًرا بتأســـيس إذاعات: بحرين إف. 
إم، والشـــعبية، والطربية، والشـــبابية، 
وأخيـــًرا انطاقـــة “إذاعة هنـــا الخليج 
نوفمبـــر  فـــي  المنامـــة  مـــن  العربـــي” 
2016، إلـــى جانب توفير الدعم الفني 
للقنوات الخاصة، وإعادة بث القناتين 
األولى والدوليـــة لتليفزيون البحرين، 
اإلذاعيـــة  المحطـــات  مـــن  والعديـــد 

العربية والدولية العريقة.
طـــوال  البحريـــن  إذاعـــة  وأســـهمت   
ســـجلها المشـــرف وتاريخهـــا العريـــق، 
ومختلـــف  محطاتهـــا  جميـــع  وعبـــر 
وسياســـية  إخباريـــة  مـــن  برامجهـــا 
ودينيـــة  واجتماعيـــة  واقتصاديـــة 
وثقافية وفنية، وموسيقية، وشبابية 
وترفيهية، بدورها الوطني واإلنساني 
الوطـــن  نبـــض  عـــن  التعبيـــر  فـــي 
قضاياهـــم  وخدمـــة  والمواطنيـــن، 
وشـــفافية  بحريـــة  واهتماماتهـــم 
ومصداقيـــة وأمانة فـــي إطار النقاش 
البناء، والحوار الموضوعي المسؤول، 
ونشـــر الوعي والمعرفة في المجتمع، 
والـــوالء  المحبـــة  مبـــادئ  وغـــرس 
واالنتمـــاء  الملـــك  الجالـــة  لصاحـــب 
للوطـــن، والذود عن أمنه واســـتقراره، 

والتمسك بقيم الوحدة الوطنية.
علـــى  البحريـــن  إذاعـــة  وحافظـــت 

البحريـــن  إبـــراز هويـــة  فـــي  ريادتهـــا 
التاريخيـــة وإرثها الحضـــاري، وتعزيز 
منجزاتهـــا التنمويـــة، لتعبر بصدق عن 
صـــوت الوطـــن والمواطنيـــن، وتحمل 
عبـــر األثير رســـالة البحرين إلى العالم 
فـــي إشـــاعة روح التســـامح والتفاهم 
الثقافـــات  جميـــع  بيـــن  المشـــترك 
والحضـــارات واألديان مـــن أجل خير 
وســـعادة اإلنســـانية، ملتزمة في ذلك 
بالضوابـــط المهنيـــة  واألخاقيـــة فـــي 
التعبيـــر عن الرأي، وضمـــان الحق في 
الحصول علـــى المعلومـــات وتداولها، 
 وفًقا للدســـتور والتشـــريعات الوطنية 
المرئـــي  لإلعـــام  الشـــرف  وميثـــاق 
والمســـموع ودليل الســـلوك  اإلعامي 
لعـــام 2012، وغيرهـــا مـــن المواثيـــق 
العربيـــة  والحقوقيـــة  اإلعاميـــة 

والدولية.
 وواصلـــت إذاعـــة البحريـــن رســـالتها 
اإلبداعيـــة وتأثيرهـــا اإليجابـــي علـــى 
الـــرأي العام بفضل الدعـــم الامحدود 
للحريـــات اإلعامية مـــن لدن صاحب 

الجالة ملك الباد، وحكومته برئاسة 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  ومـــؤازرة 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وتماشـــًيا مع هذه األجـــواء المنفتحة 
والتقـــدم التكنولوجـــي، شـــهد اإلنتاج 
اإلذاعـــي تنوًعا في رســـالته ومحتواه 
وتقدًمـــا الفًتـــا فـــي انتشـــاره وتأثيره 
مـــن خـــال البـــث الســـنوي ألكثـــر من 
105 برامـــج متنوعـــة، و90 ألف مادة 
موســـيقية،  مـــادة  و210  مســـموعة، 
ألـــف   63 يتجـــاوز  إجمالـــي  بمعـــدل 
ســـاعة، بنســـبة إنتاج محلـــي تتخطى 
98 % فـــي إطار الحفـــاظ على الهوية 
الثقافيـــة والحضاريـــة الوطنيـــة، إلى 
جانـــب إنتـــاج أكثـــر مـــن 400 فيديـــو 
ســـنوًيا وبثـــه عبـــر المنصـــات الرقمية 
وجهـــود  اإلذاعـــي  العمـــل  لترويـــج 
الكـــوادر الوطنيـــة، مـــع االعتـــزاز على 

وجه خـــاص بعطاء المـــرأة البحرينية 
وتمثيلهـــا أكثر مـــن 50 % من إجمالي 

عدد موظفي اإلذاعة.
بدورهـــا  البحريـــن  إذاعـــة  وأســـهمت 
فـــي  والمســـؤول  الفعـــال  الوطنـــي 
األمنيـــة  التحديـــات  مواجهـــة 
خـــال  مـــن  كافـــة،  واالقتصاديـــة 
أمـــن  صـــون  علـــى  الدائـــم  حرصهـــا 
الوطن واستقراره، وتعزيز مكتسباته 
والتزامهـــا  والتنمويـــة،  الديمقراطيـــة 
والوســـطية  التســـامح  قيـــم  بنشـــر 
واالعتـــدال، ونبذ التعصـــب والتطرف 
والغلو، ومكافحة الطائفية واإلرهاب، 
ونشر الحقائق والمعلومات الصحيحة 
فـــي مواجهـــة الشـــائعات واألكاذيـــب، 
ويشـــار فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى زيـــادة 
ســـاعات البث اإلذاعي المباشـــر خال 
العـــام الماضـــي بنســـبة 29 %، والبث 

المسجل بنسبة 120 %.
وأثبتـــت اإلذاعة جدارتها بالمشـــاركة 
البحريـــن  فريـــق  ضمـــن  بفاعليـــة 
بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 

العهد فـــي مكافحـــة انتشـــار فيروس 
كورونـــا المســـتجد )COVID-19(، عبر 
تأدية رســـالتها التوعويـــة والتنويرية 
بشـــفافية ومصداقيـــة، مـــا أســـهم في 
والســـامة  الصحـــة  علـــى  الحفـــاظ 
العامة لجميـــع المواطنين والمقيمين، 
ونشـــر الطمأنينـــة فـــي المجتمـــع، مـــن 
خـــال تغطياتهـــا اإلخباريـــة اليومية، 
المســـؤولين  مـــع  الدوريـــة  ولقاءاتهـــا 
المؤتمـــرات  وعـــرض  المعنييـــن، 
الرســـمية،  والتصريحـــات  الصحفيـــة 
وإنتاجهـــا وبثهـــا ألكثر مـــن 30 فاصًا 
توعوًيـــا، و13 حلقـــة ضمـــن المســـامع 
الدراميـــة، وبـــث أكثـــر مـــن 40 فيديو 
عبـــر حســـابات اإلذاعـــة على وســـائل 

التواصل االجتماعي.
وحرًصـــا علـــى اســـتدامة اإلنجـــازات 
المهنيـــة  والفنيـــة، جـــاء  والتطـــورات 
افتتـــاح وزيـــر اإلعام لهذا المشـــروع 
التقنـــي الجديـــد في مرحلتـــه األولى، 
ضمـــن أكثـــر مـــن )20( مشـــروًعا فنًيـــا 
التحتيـــة  البنيـــة  لتطويـــر  وتقنًيـــا 

لقطـــاع اإلعـــام واالتصـــال، متضمًنـــا 
تجديد ســـبعة اســـتوديوهات إذاعية، 
وتزويدهـــا  بأحدث المعـــدات وأجهزة 
عاليـــة  بتقنيـــة  والتســـجيل  البـــث 
المراقبـــة  الجـــودة، وتحديـــث غرفـــة 
المركزيـــة  الرئيســـة وغرفـــة التحكـــم 
وعـــوازل  واألرضيـــات  والديكـــورات 
الصوت، وتغيير التجهيزات التماثلية 
إلـــى أجهـــزة حديثة رقميـــة، وتركيب 
 ،)RCS( للبـــث  حديـــث  آلـــي  نظـــام 
وتجهيز األســـتوديو رقم )5( بإمكانية 
البـــث المرئـــي المباشـــر عبـــر اإلنترنت 
وشاشـــة تلفزيـــون البحريـــن، بتوفيـــر 
وشاشـــات  رقميـــة  كاميـــرات  ثـــاث 
للفيديو الجداري، وتهيئة األســـتوديو 
)8( إلنتاج األغاني والموسيقى بجودة 
عاليـــة ووفق أحدث األنظمة العالمية، 
إلى جانب األرشـــفة الرقمية ألكثر من 
80 ألف ســـاعة إذاعيـــة لحفظ التراث 

الوطني.
التقنيـــة،  التجهيـــزات  جانـــب  وإلـــى 
تعمـــل إذاعـــة البحرين علـــى مواصلة 
برامجهـــا ودوراتهـــا التدريبية إلعداد 
والفنيـــة  اإلذاعيـــة  الكـــوادر  وتأهيـــل 
والهندســـية الوطنية، ورفدها  بأحدث 
الفنـــون والمهـــارات التـــي تمكنهـــا من 
فـــي  الحديثـــة  التقنيـــات  توظيـــف 
البـــث اإلذاعي، وتعزيـــز االنفتاح على 
الخبـــرات العالميـــة، ومتابعـــة التبادل 
اإلذاعـــي  عبـــر األقمـــار الصناعيـــة في 
إطـــار اتحاد إذاعـــات الـــدول العربية، 
مـــع  البرامجـــي  المشـــترك  واإلنتـــاج 
البلدان الخليجية والعربية الشـــقيقة، 
بما يعزز من تنافسية القطاع اإلذاعي 

وجاذبيته االستثمارية.
إن وزارة اإلعـــام، وهـــي تمضـــي في 
تنفيـــذ مشـــروعاتها الفنيـــة والتقنيـــة 
الفخـــر  بـــكل  تســـتذكر  الحديثـــة، 
واالعتزاز رواد العمل اإلذاعي األوائل 
الذين أسســـوا هذا الصـــرح الحضاري 
رســـالة  نشـــر  فـــي  وأســـهموا  الكبيـــر، 
البحريـــن إلـــى أبنـــاء الوطـــن والعالـــم 
أجمع، وفي مقدمتهـــم: إبراهيم كانو، 
كمـــال،  عبـــدهللا، حســـن  عبدالرحمـــن 
 أحمـــد يتيـــم، أحمـــد ســـليمان، ســـعيد 
الحمـــد، عائشـــة عبداللطيـــف، أمينـــة 
الشـــمان، فتحيـــة عبـــدهللا وغيرهـــم 
الكثيـــر مـــن رمـــوز اإلبـــداع الوطنـــي، 
كما تؤكد شـــكرها وتقديرها لكوادرها 
الوطنيـــة مـــن ذوي الخبـــرة والشـــباب 
علـــى إخاصهم وتفانيهـــم في خدمة 
مواكبـــة  فـــي  وإبداعاتهـــم  الوطـــن، 
التقنيات الحديثة في تطوير الرسالة 

اإلعامية. 

المنامة - بنا

إذاعــة البحــريــن... 80 عــاًمـــا مــن الريــادة واإلبــداع
ــي ــن ــوط ــرة اإلعــــــام ال ــي ــس ــة فـــي م ــي ــوع ــة ن ــل ــق ــات ن ــوهـ ــوديـ ــتـ افـــتـــتـــاح 7 اسـ
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الرميحي: اإلذاعة صوت الوطن وشريك في اإلنجازات التنموية
افتتح وزير اإلعام علي الرميحي المرحلة األولى 
من مشروع التطوير التقني الستوديوهات إذاعة 
البحريـــن، وذلـــك فـــي ســـياق المشـــروعات الفنية 
الـــوزارة لتعزيـــز العمـــل  والتقنيـــة التـــي تنفذهـــا 
اإلعامـــي، بمـــا يواكـــب أحـــدث التطـــورات فـــي 
قطاع اإلعام واالتصال وتكنولوجيا المعلومات، 
بالتوافـــق مـــع برنامـــج عمـــل الحكومـــة والرؤيـــة 

االقتصادية 2030.
 وأعـــرب الوزيـــر، لـــدى اطاعـــه على ســـير العمل 
في االســـتوديوهات اإلذاعية عن تقديره للجهود 
الوطنية المخلصة للكوادر اإلعامية والفنية التي 
أسهمت في إنجاز هذا المشروع التقني، باعتباره 
إضافـــة نوعيـــة إلى إنجـــازات اإلذاعـــة البحرينية 
عبر تاريخها العريق منذ انطاقتها قبل 80 عاًما.

 واســـتمع وزير اإلعام إلى شـــرح من مدير إذاعة 
البحرين يونس سلمان حول أهم جوانب مشروع 
التطويـــر التقنـــي فـــي مرحلتـــه األولـــى، وعمليـــة 
األجهـــزة  اســـتخدام  فـــي  والتجديـــد  التحديـــث 
الرقميـــة فـــي البـــث وإدارة العمـــل واألرشـــفة في 
سبعة استديوهات إذاعية وتدشين تقنيات البث 
المرئي المباشر عبر اإلنترنت وشاشة التليفزيون، 
وترقيـــة غـــرف المراقبـــة والتحكـــم، وتجهيـــزات 
الصـــوت وإنتـــاج البرامـــج واألغاني والموســـيقى 

بجودة عالية.
 وأكـــد وزير اإلعام أن إذاعـــة البحرين، بتاريخها 
المشـــرف ومحطاتهـــا المتنوعـــة تمثـــل تجســـيًدا 

حقيقًيا لروح اإلعام الوطني الفاعل والمسؤول، 
بوصفهـــا صـــوت الوطـــن ورســـالته التواقـــة إلـــى 
التنمية والســـام واالزدهار، وشاهدة على تاريخ 
الدولـــة المدنيـــة الحديثـــة، وشـــريكة في مســـيرة 
اإلنجـــازات التنمويـــة والديمقراطيـــة والحضارية 
الرائـــدة والمتواصلـــة خـــال العهـــد الزاهـــر لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة.  وأشـــار إلى مواصلة اإلذاعة رســـالتها 
الوطنيـــة التاريخية فـــي تعزيز الهويـــة واالنتماء 
واهتمامـــات  الوطنيـــة  القضايـــا  ومناقشـــة 
المواطنيـــن بصـــدق وموضوعيـــة وشـــفافية فـــي 
إطار أجـــواء الحريات اإلعامية المســـؤولة التي 
كفلها المشروع اإلصاحي لصاحب الجالة الملك 
بدعم من حكومته برئاسة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
ومـــؤازرة ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
 وتقدم وزير اإلعام برسالة تحية وتقدير إلى رواد 
العمـــل اإلذاعي، إلى الكوادر الوطنية المبدعة من 
إذاعيين ومخرجين وفنيين، رجاالً ونســـاًء، على 

جهودهـــم الدؤوبة في إدارة وتشـــغيل المحطات 
اإلذاعيـــة الوطنية، على اختاف وتنوع رســـالتها 
والترفيهيـــة  واالخباريـــة  والتوعويـــة  التثقيفيـــة 
والشبابية، وإخاصهم وتميزهم وجميع موظفي 
الـــوزارة فـــي أداء واجباتهـــم اإلعاميـــة الوطنية 
ضمـــن “فريـــق البحريـــن” فـــي مواجهـــة الظـــروف 
االســـتثنائية الراهنـــة لجائحـــة فيـــروس كورونـــا، 

وإســـهامهم فـــي رفـــع الوعـــي المجتمعـــي بتقديم 
محتوى إعامي راق ومسؤول.

 وأكد الرميحي أن الوزارة ماضية في مشروعاتها 
التطويريـــة بتوظيف التقنيات الحديثة والتحول 
نحو الرقمنة في مختلف جوانب العمل اإلعامي، 
ومواصلـــة برامجهـــا التدريبيـــة إلعـــداد الكـــوادر 
اإلعاميـــة والفنيـــة الوطنيـــة، وصقـــل مهاراتهـــا 

وقدراتهـــا المعرفيـــة والمهنيـــة واإلبداعيـــة، بمـــا 
يدعـــم جهود الـــوزارة في تقديم رســـالة إعامية 
عبـــر  صحيحـــة وموثوقـــة ومؤثـــرة ومســـتدامة 
مختلـــف المنصـــات اإلخبارية والرقميـــة، بما فيها 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، وعلى أســـس من 
المصداقيـــة واألمانة والمهنية والكفاءة والجودة 

العالية.

المنامة - بنا

مناقشة القضايا الوطنية 
في إطار أجواء الحريات 

اإلعالمية المسؤولة
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الفريق الوطني الطبي: نواصل بعزم للحفاظ على صحة الجميع
2839 مــنــهــا  اإلشـــغـــال  يــبــلــغ  ســـريـــًرا   8357 الـــعـــاج  ــز  ــراك ــم ل ــة  ــي ــعــاب ــي االســت ــة  ــاق ــط ال

أكــد وكيــل وزارة الصحــة عضو الفريــق الوطني الطبي للتصــدي لفيروس كورونا 
)كوفيــد19-( وليــد المانع أن مملكة البحرين تســلحت بوعــي المجتمع في مواجهة 
فيــروس كورونــا والتــزام كل فــرد بمســؤولية باإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر 
الوقائيــة، وســتواصل المملكــة جهودهــا بعــزم أبنائهــا المخلصيــن كافــة للتصــدي 

للفيروس.

وقـــال إن “تقديـــر جالـــة عاهـــل البـــاد 
للفـــرق الطبيـــة والكـــوادر الصحيـــة فـــي 
خطابـــه الســـامي لـــدى ترؤســـه اجتمـــاع 
المجلـــس األعلـــى للدفـــاع يؤكـــد دعمـــه 
لكافة الجهـــود المبذولة، ونعاهد جالته 
على اســـتمرار هذه الجهـــود وتقديم كل 

ما يلزم لحفظ صحة وسامة الجميع”.
جـــاء ذلك فـــي المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقده الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( أمـــس فـــي مركـــز 
ولـــي العهد للبحـــوث الطبيـــة والتدريب 
بالمستشـــفى العسكري للحديث عن آخر 

مستجدات فيروس كورونا.
 وتطـــرق المانع إلى أعداد اإلشـــغال في 
مراكز العـــزل والعاج، إذ ذكر أن الطاقة 
االستيعابية لمراكز العزل والعاج 8357 
ســـريًرا، يبلغ اإلشـــغال منها 2839 سريرا 

ما يمثل 34 % من الطاقة االســـتيعابية. 
أمـــا الحـــاالت القائمـــة التـــي تـــم تطبيق 
االختيـــاري  المنزلـــي  الصحـــي  العـــزل 
عليهـــا، فتبلغ 1814 من الحاالت القائمة، 
وهـــي حـــاالت ال تعاني من أيـــة أعراض 
وتتطابـــق مـــع الشـــروط المحـــددة لهـــذا 
العـــزل، موضًحـــا أن نســـبة  مـــن  النـــوع 
المتعافيـــن من إجمالي الحـــاالت القائمة 
بلغـــت 83.85 %، في حين بلغت نســـبة 

الوفيات 0.32 %.

وفد إيطالي في البحرين لتبادل الخبرات

المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  ودعـــا 
بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو الفريق 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
المقـــدم طبيب مناف القحطاني الجميع 
إلـــى مواصلـــة العـــزم بمســـؤولية؛ حتى 

بنجـــاح،  الفيـــروس  تحـــدي  نتجـــاوز 
مؤكًدا أهمية عـــدم التهاون في االلتزام 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
العزيمـــة؛  بـــذات  الوقائيـــة واالســـتمرار 

لضمان صحة وسامة الجميع.
وأوضـــح القحطانـــي أن مملكة البحرين 
مـــن  عـــززت  االســـتباقية  بخطواتهـــا 
مســـارات عملها في التصدي للفيروس، 
فـــي  إشـــادات دوليـــة  علـــى  وحصـــدت 
ولفـــت  التحـــدي،  هـــذا  مـــع  تعاملهـــا 
القحطانـــي أن وفًدا طبًيـــا إيطالًيا يقوم 
بزيـــارة البحرين بهدف تبـــادل الخبرات 
والتجـــارب فـــي التعامـــل مـــع الفيروس 
عبـــر العمل عن كثب مـــع الكوادر الطبية 

الوطنيـــة واالطـــاع علـــى بروتوكوالت 
العـــاج  مراكـــز  فـــي  المتبعـــة  العـــاج 

المختلفة.

مواصلة الحفاظ على صحة الجميع

وأكـــد مديـــر مشـــروع التســـيير الذاتـــي 
بالمجلـــس  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
األعلى للصحة المقدم طبيب األنصاري 
مواصلـــة الحفـــاظ على صحة وســـامة 
للتصـــدي  ومســـؤولية  بعـــزم  الجميـــع 

للفيروس.
المؤشـــرات  األنصـــاري  واســـتعرض 
الفيـــروس  انتشـــار  بقيـــاس  المتعلقـــة 
البيانـــات  أوضحـــت  إذ  المجتمـــع،  فـــي 

األخيرة في المؤشـــر األول وهو “الوقت 
المســـتغرق لمضاعفـــة إجمالي الحاالت” 
أن مـــدة الوقـــت المســـتغرق لمضاعفـــة 
إجمالـــي الحاالت بمملكة البحرين بلغت 
21 يوًمـــا حتـــى تاريـــخ 19 يونيو 2020 
ولـــم يحدث تضاعف الحـــق حتى اليوم 
أي بعد مضي 18 يوًما، في حين أن آخر 
مـــدة من الوقت لتضاعـــف الحاالت بين 
المواطنيـــن كانـــت 12 يوًمـــا بتاريخ 13 
يونيو الماضي ولم يحدث تضاعف إلى 
اآلن أي بعـــد مضي 24 يوًما، واســـتغرق 
آخـــر تضاعـــف للحـــاالت بيـــن الوافدين 
21 يوًمـــا بتاريـــخ 4 يونيـــو ولـــم يحدث 
تضاعف الحق للحـــاالت حتى اليوم أي 

بعـــد مضي 33 يوًما، ممـــا يعكس التزام 
باإلجـــراءات  والوافديـــن  المواطنيـــن 

االحترازية والسلوكيات الصحية.

توسيع نطاق وأعداد الفحوصات اليومية

وأكـــدت استشـــارية األمـــراض المعديـــة 
واألمـــراض الباطنيـــة بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
جميلة الســـلمان أن الحفـــاظ على صحة 
المواصلـــة  يتطلـــب  المجتمـــع  وســـامة 
بعـــزم وإصـــرار ومســـؤولية حتـــى يتـــم 

القضاء على الفيروس.
واســـتعرضت الســـلمان الوضـــع الصحي 
للحاالت القائمة لفيروس كورونا )كوفيد 
19(، حيـــث نوهـــت بـــأن عـــدد الحـــاالت 
القائمـــة تحـــت العنايـــة بلغـــت 60 حالة، 
والحاالت التـــي يتطلب وضعها الصحي 
58 حالـــة قائمـــة،  بلغـــت  العـــاج  تلقـــي 
كمـــا أن 4593 حالـــة وضعها مســـتقر من 
العـــدد اإلجمالي للحـــاالت القائمـــة الذي 
تعافـــي  وتـــم  قائمـــة،  حالـــة   4653 بلـــغ 
25570 حالة وخروجها من مراكز العزل 

والعاج.
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المؤتمر الصحافي للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(
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رفع نسبة تمثيل البحرين في المحافل العالمية
عبـــداهلل بن أحمـــد: تعيين درويش في “الدولي لاتصاالت” إنجاز للكوادر الوطنية

اجتمـــع وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة 
خليفـــة،  امـــس، عبر االتصـــال اإللكتروني 
المرئي، مع عادل درويش؛ بمناسبة تعيينه 
مديـــًرا للمكتب اإلقليمي لاتحـــاد الدولي 
لاتصاالت التابـــع لمنظمة األمم المتحدة، 
فـــي مقره بمدينة القاهرة بجمهورية مصر 

العربية الشقيقة.
وخال االجتماع، قدم الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة، تهنئتـــه لمديـــر المكتب 
اإلقليمـــي لاتحاد الدولي لاتصاالت على 
تقلـــده هـــذا المنصـــب الرفيع، والـــذي يعد 
إنجاًزا جديًدا في سجل إنجازات الكوادر 
البحرينيـــة، متمنًيـــا لـــه التوفيق والســـداد 

في أداء مهامه.
اتخـــذت  الخارجيـــة  وزارة  أن  وأوضـــح 

خطوات ملموسة ومهمة؛ لتعزيز الحضور 
الوطنـــي في عضويـــة المنظمـــات الدولية 
واإلقليميـــة، ورفـــع نســـبة تمثيـــل مملكـــة 
البحرين في مختلف المناصب والمحافل 

العالميـــة، وإتاحة المجال أمـــام الكفاءات 
المناصـــب  لشـــغل  الوطنيـــة  والكـــوادر 
بمـــا  الدوليـــة،  المنظمـــات  فـــي  القياديـــة 
يواكـــب النهـــج اإلصاحي الشـــامل لعاهل 

البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، ويتوافق مـــع الخطط 
البحريـــن  ورؤيـــة  الحكوميـــة،  والبرامـــج 

االقتصادية 2030.
االســـتثمار  أن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وأكـــد 
فـــي العنصـــر البشـــري وتعزيـــز الشـــراكات 
واالتصـــاالت الدوليـــة يمثل إســـتراتيجية 
وطنيـــة وخياًرا دائًما، ومـــن هذا المنطلق، 
تعمـــل وزارة الخارجية علـــى رفد الكوادر 
الوطنيـــة بالمهـــارات والخبـــرات، وتوفيـــر 
فـــرص التدريـــب المائمة التي من شـــأنها 
المنظمـــات  فـــي  األمثـــل  الخيـــار  جعلهـــم 
الدوليـــة الســـيما منظمـــة األمـــم المتحدة، 
مبيًنـــا أن هنـــاك نجاحـــات دوليـــة مبهـــرة 
ســـطرتها شخصيات بحرينية في مختلف 
مكانـــة  تعزيـــز  فـــي  ســـاهمت  المجـــاالت 

وسمعة مملكة البحرين في الخارج.
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الرفاع - قوة الدفاع

أكـــد وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة 
عمـــق العاقـــات التاريخيـــة واإلســـتراتيجية المتميـــزة التـــي تربـــط مملكة 
البحريـــن والواليات المتحدة األميركية الصديقة والتعاون المســـتمر بينهما 
فـــي شـــتى المجاالت خصوصا في المجـــال المالي واالقتصـــادي مما كان له 
األثـــر اإليجابـــي في تعزيز الشـــراكة االقتصاديـــة بين البلدين.جـــاء ذلك لدى 
اســـتقبال الوزير ســـفير الواليات المتحـــدة األميركية لدى مملكة البحرين جاســـتين 

سيبيريل بمناسبة انتهاء فترة عمله.

اســـتقبل مستشار جالة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفة، بمكتبه بقصر القضيبية أمس، سفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى مملكة 
البحريـــن كاي بوكمـــان. وعبر عن ارتياحه لقوة وتميـــز عاقات الصداقة بين البلدين، 

وما يشهده التنسيق والتعاون الثنائي من تطور وتقدم على المستويات كافة.

استقبل وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي في القيادة العامة صباح 
أمس الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة العميد الركن 
فهد الثنيان. واستعرض وزير شؤون الدفاع مع الملحق العسكري العاقات األخوية 

والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري.

تعزيز التعــاون المالــي مــع أميــركا

االرتقاء بعالقات الصداقة مع ألمانيا

تعزيز التعاون العسكري مع السعودية

وزير الخارجية يقيم حفل توديع للسفير األميركي
مؤكـــًدا أهميـــة االرتقـــاء بمســـتويات التعـــاون والتنســـيق المشـــترك

أقـــام وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، فـــي 
الديـــوان العام للوزارة امس األربعـــاء، حفاً لتوديع 
ســـفير الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة لـــدى مملكـــة 
البحريـــن جســـتن هيكس ســـيبريل، وذلك بمناســـبة 

انتهاء فترة عمله سفيًرا لباده في المملكة.
وأثنـــاء الحفـــل، رحـــب وزيـــر الخارجيـــة بالســـفير 
جســـتن هيكـــس ســـيبريل، مؤكـــًدا عمـــق العاقـــات 
بيـــن  القائـــم  التاريخيـــة والتحالـــف االســـتراتيجي 
مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية، التي 
تشـــهد تطـــوًرا ونمـــًوا على كافـــة األصعدة، مشـــيًدا 
بجهود سفير الواليات المتحدة األميركية الصديقة 
فـــي تعزيـــز العاقـــات الثنائيـــة التي تربـــط البلدين 
بمســـتويات  واالرتقـــاء  والصديقيـــن  والشـــعبين 
التعاون والتنســـيق المشترك في مختلف المجاالت، 
وتعزيز الروابط والصات بين الشعبين الصديقين، 

معرًبا عن تمنياته للسفير بدوام التوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب سفير الواليات المتحدة األميركية 
عن شـــكره وتقديـــره لوزير الخارجية وللمســـؤولين 
كافـــة فـــي مملكـــة البحريـــن على مـــا لقيه مـــن دعم 
وتعـــاون أســـهم فـــي تســـهيل وإنجـــاح مهـــام عمله، 
متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن ولعاقـــات الصداقـــة بين 

البلدين دوام التطور والنماء.
وفـــي نهايـــة الحفـــل، قـــدم الزياني للســـفير جســـتن 
هيكـــس ســـيبريل هديـــة تذكاريـــة بهـــذه المناســـبة، 

متمنًيا له كل التوفيق والنجاح.
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تلقى وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، رسالة شكر من وزير خارجية مملكة الدنمارك جيبي كوفود.  «
وأعرب كوفود عن شكره وتقديره على ما قدمته مملكة البحرين من رعاية وحسن الضيافة لمواطنين 

دنماركيين كانوا موجودين على متن الناقلة )بروكسل(، وإيصالهم إلى بر األمان ومساعدتهم على 
العودة إلى بلدهم في ظل انتشار جائحة فيروس الكورونا )كوفيد 19( في العالم، مشيًدا بمسار عالقات 
الصداقة القائمة بين مملكة البحرين ومملكة الدنمارك في مختلف المجاالت، التي تستند على أسس 

من المحبة والتقدير، متمنًيا لمملكة البحرين المزيد من التطور والنماء.

البحرين ساعدت دنماركيين في العودة لبالدهم

المنامة - وزارة الخارجية

تلقــى وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي، اتصــاالً هاتفًيــا مــن 
األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يوسف العثيمين.

وزيـــر  أكـــد  االتصـــال،  وخـــال 
الهـــام  الـــدور  علـــى  الخارجيـــة 
الذي تضطلع به منظمة التعاون 
العمـــل  تعزيـــز  فـــي  اإلســـامي 
اإلسامي واالرتقاء بمستويات 
المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
بيـــن الـــدول األعضـــاء، مشـــيًدا 
بجهـــود األمين العام في تطوير 
أداء المنظمة وأجهزتها، متمنًيا 
اإلســـامي  التعـــاون  لمنظمـــة 

المزيد من النجاح.

العثيميـــن  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
بالجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلتهـــا 
مملكـــة البحريـــن فـــي مواجهـــة 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة 
)كوفيـــد 19( والمحافظـــة علـــى 
المواطنيـــن والمقيميـــن، متمنًيا 
لمملكـــة البحريـــن دوام التقـــدم 

واالزهار.
كمـــا جرى خال االتصال، بحث 
والقضايـــا  الموضوعـــات  عـــدد 

ذات االهتمام المشترك.

أكــدت استشــاري األمــراض المعديــة فــي مستشــفى الســلمانية، عضــو الفريــق الوطنــي للتصدي 
لفيروس كورونا جميلة السلمان في ردها على سؤال لـ “البالد” أن الفيروسات نوعان، نوع منهما 
ينتقــل عبــر الهــواء، والثاني ينتقل من خالل الرذاذ. وأشــارت إلى أن البحرين اعتمدت في جميع 
مراكــز العــالج والعــزل والمستشــفيات علــى كافة احتماالت طــرق  انتقال الفيــروس ، مؤكدة أن 
كل العاملين والممارســين الصحيين في البحرين يســتخدمون القناع الخاص، ويؤكدون التباعد 

االجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات.
ونفت عودة المرض للمتعافين في البحرين مرة 

أخرى، مؤكدة أن المتعافين البحرينيين بخير.
وشددت على أنه ال توجد أي حالة على مستوى 
العالم قـــد عاد إليها المرض بعد التعافي، وقالت 
إنـــه ال يوجد دليل علمي على عودة المرض مرة 
أخـــرى، لكن لوحظ بعد التعافي ظهور الفيروس 
فـــي المســـحات التـــي تجـــرى للمتعافيـــن لفتـــرة 

تتـــراوح بيـــن شـــهر إلى شـــهرين، لكنـــه فيروس 
ميـــت ال يعدي وال يعيـــد المـــرض للمتعافي مرة 

أخرى
وعن الخطط المشتركة بين البحرين والسعودية، 
اســـتعدادا لفتح جسر الملك فهد وعودة النشاط 
الســـياحي والتجـــاري قبل نهاية الشـــهر الجاري، 
نـــوه وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع إلـــى أن 

هناك تنسيقا مشتركا وخططا استباقية وتعاونا 
اســـتعدادا  والســـعودية  البحريـــن  بيـــن  مثمـــرا 
لفتح جســـر الملك فهد، مشـــيرا إلـــى أن التعاون 
والتنســـيق بيـــن المملكتيـــن مســـتمر فـــي جميع 

الجوانب المشتركة بين البلدين.
وأكد استشـــاري األمراض المعدية بالمستشـــفى 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو  العســـكري، 
لفيـــروس كورونا، مناف القحطاني في رده على 
ســـؤال عن استخدام بازما الدم في العاج في 
البحريـــن، أن عاج البازما وصل إلى األســـبوع 
األخير من الدراســـة التي تجريها البحرين، الفتا 
إلـــى أن الوفـــد اإليطالـــي هـــو الجهـــة المحايـــدة 
التي ســـتقيم التجارب السريرية كأحد الشروط 
المطلوبـــة لمثـــل هـــذه الدراســـات، وأنـــه ســـيتم 

عرض النتائج قريبا.

“التعاون اإلسالمي”: جهود كبيرة للبحرين في مواجهة الجائحة البحرين اعتمدت في عالج “كورونا” على احتماالت انتقال الفيروس
بدور المالكي



3 سنوات لرجل أعمال زّور شهادات دراسية باسم شريكته
ــيـــة ــمـ ــيـ ــلـ بــــــهــــــدف اســـــــتـــــــخـــــــراج تـــــصـــــريـــــح إلنـــــــشـــــــاء مـــــؤســـــســـــة تـــعـ

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بســجن متهم لمدة 3 ســنوات؛ وذلك إلدانته بتزوير شــهادات ثانوية وجامعية بتخصص 
إدارة األعمــال، لســيدة أعمــال دون علمهــا لتتمكن من اســتخراج تصريح إلنشــاء مؤسســة تعليمية في المملكــة، وأمرت بمصادرة 

المحررات المزورة.

المتهـــم  أخـــذت  “إنهـــا  المحكمـــة  وقالـــت 
بقســـط من الرأفة عمال بحقها المخول لها 
بمقتضى المادة )72( من قانون العقوبات”.

وكانـــت أحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمة 
علـــى اعتبـــار أنه في غضـــون العام 2017، 

ارتكب اآلتي:
أوال: اشـــترك بطريقي االتفاق والمساعدة 
مـــع آخـــر مجهـــول فـــي تزويـــر محـــررات 
خاصـــة هـــم: شـــهادة البكالوريا المنســـوب 
فـــي  تعليميـــة  لمؤسســـة  زورا  صدورهـــا 
دولـــة عربية، وشـــهادة اإلجازة المنســـوب 
صدورهـــا إلـــى جامعـــة مـــن ذات الدولـــة 
وكشـــوف الدرجات المرفقة بها، وذلك بأن 
أمد المجهول بالبيانات الشخصية للمجني 
عليهـــا فتمكن المجهول بناء على ذلك من 
اصطنـــاع الشـــهادتين وكشـــوف الدرجات 
المزوريـــن والتي أمهرهـــا بتواقيع وأختام 
مزورة منســـوب صدورها لمســـؤولي تلك 

الجهـــات فتمـــت الجريمـــة بنـــاء على ذلك 
االتفاق وتلك المساعدة.

ثانيا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف 
حســـن النية بإدارة االمتحانات في وزارة 
التربية والتعليم في تزوير محرر رســـمي 
وهـــو إفـــادة المعادلة الصادرة مـــن اإلدارة 
المذكـــورة وذلك بجعـــل واقعة مزورة في 
صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، 
بـــأن قدم تلك الشـــهادات المزورة ممهورة 
بتواقيع وأختام مزورة منسوب صدورها 
لتلك الجهات فاعتد الموظف حســـن النية 
ببياناتهـــا وأصدر تلك اإلفادة بمعادلة تلك 
الشـــهادة المـــزورة، وتمـــت الجريمـــة بنـــاء 

على تلك المساعدة.
ثالثـــا: اســـتعمل المحـــررات المـــزورة فـــي 
البنـــد أوال مـــع علمه بتزويرهـــا، بأن قدمها 
لقســـم معادلة الشـــهادات األجنبية وإدارة 

االمتحانات في وزارة التربية والتعليم.

رابعا: اســـتعمل المحررات المزورة المبينة 
بـــأن قدمهـــا لقســـم معادلـــة  بالبنـــد ثانيـــا 

الشهادات.
االتفـــاق  بطريقـــي  اشـــترك  خامســـا: 
والمساعدة مع موظف عام حسن النية في 
إدخـــال بيانات وســـيلة تقنيـــة المعلومات 
تخـــص أحد الجهـــات الحكومية على نحو 
مـــن شـــأنها إظهـــار بيانات صحيحـــة على 
أنهـــا صحيحـــة بنيـــة اســـتعمالها كبيانـــات 
الموظـــف  أدخـــل  أن  وذلـــك  صحيحـــة، 
المختص الشـــهادات بموقع وزارة التربية 

والتعليم.
اإللكترونـــي  التوقيـــع  اســـتعمل  سادســـا: 
الخـــاص بالمجني عليها بمـــا يجاوز حدود 
بوابـــة  عبـــر  اســـتعمله  بـــأن  التفويـــض، 
طلبـــا  قـــدم  إذ  اإللكترونيـــة،  الحكومـــة 
لمعادلة الشـــهادة األجنبية ودون تفويض 

منها.

 : بعا ســـا
التوقيـــع  اســـتعمل 

الخـــاص  اإللكترونـــي 
بهـــا بـــأن وضـــع الرقـــم الســـري 

الخاص بمفتاحهـــا اإللكتروني، وكان ذلك 
لغرض غير مشـــروع وهو معادلة الشهادة 

األجنبية المزورة.
وذكـــرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في 
أن المجني عليها شـــريكة مـــع المتهم وقد 
عملت له وكالة لتسهيل أعمالهم التجارية، 
فقـــرر المتهم فتـــح مؤسســـة تعليمية في 
متطلبـــات  مـــن  أن  إال  باســـمها،  البحريـــن 
ذلك التصريح حصـــول صاحب التصريح 

على شـــهادة جامعيـــة، والمذكورة ال تملك 
شـــهادة جامعية أو حتـــى ثانوية، فما كان 
منـــه إال أن تواصل مع أشـــخاص في دولة 
عربيـــة لتزويـــر شـــهادات باســـمها مقابـــل 

1500 دينار.
وبالفعل تم تسليمه شهادة 
إجازة في مسلك إدارة 
وشـــهادة  األعمـــال 
الثانوية، مع كشوف 
المنســـوب  الدرجـــات 
صدورهم لتلك الدولة، 
والمذيلين بختم “األبوستيل”، 
الذي تبين الحقا أنه مزور، ثم قام بتقديم 
طلـــب عبـــر موقـــع الحكومـــة اإللكترونيـــة 
باســـتخدام المفتـــاح اإللكترونـــي الخاص 
بالمجنـــي عليهـــا وتوجـــه لـــوزارة التربيـــة 
والتعليم وقام بالتوقيع على الطلب باسم 

زوجها.
وثبت بتقرير التزييف والتزوير أن المتهم 
هو الكاتب بخط يده لالسم والتوقيع، كما 
شهدت موظفة أنه تم تقديم الطلب باسم 

المجني عليها لمعادلة المؤهل العلمي.
وثبـــت بخطاب صـــادر من الدولـــة العربية 
تلـــك  علـــى  الـــواردة  البيانـــات  أن  مفـــاده 
الشـــهادة غير صحيحة، كما شـــهد موظف 
آخر أنه ثبت بالســـجالت الخاصة باإلدارة 
أن المتهـــم قام بتقديـــم الطلب عن طريق 
إدخـــال المســـتندات المطلوبـــة وجميعهـــا 
مصدقه بالختـــم المذكور، الذي اتضح أنه 

مزور.
وبالتحقيـــق مـــع المجني عليها قـــررت أن 
المتهـــم زّور الشـــهادات باســـمها ومن دون 
علمهـــا، مؤكدة على عدم إكمالها دراســـتها 
الجامعيـــة وال حتى الثانويـــة، وأن المتهم 
شـــريكها فـــي أعمالهـــا التجاريـــة، لـــذا كان 

يملك بيانات مفتاحها اإللكتروني.
وأفـــاد زوج المجنـــي عليهـــا أنـــه لـــم يقدم 
والتعليـــم  التربيـــة  لـــدى وزارة  أي طلـــب 
لمعادلة الشـــهادات المنسوبة لزوجته، وأن 
المتهـــم يملك نســـخة من بطاقتـــه الذكية، 
واســـتطاع من خـــالل ذلك تقليـــد توقيعه 

عند تقديمه للطلب.

المنامة - وزارة الداخلية

صرح قائد خفر السواحل بأن الدوريات 
البريـــة التابعـــة لخفر الســـواحل تمكنت 
فـــي وقائـــع مختلفـــة مـــن ضبـــط ثالثـــة 
أشـــخاص وبحوزتهـــم كميـــات متفاوتة 
مـــن الروبيان المحظـــور صيده في هذه 

الفتـــرة من العام بموجب القرار الوزاري 
الصادر في هذا الشأن.

وأشـــار إلـــى أنـــه تم اتخـــاذ اإلجـــراءات 
لعـــرض  تمهيـــدا  الالزمـــة؛  القانونيـــة 

القضايا على النيابة العامة.

ضبط 3 بحوزتهم كميات من الروبيان

local@albiladpress.com07

عباس إبراهيم

المنامة - أمانة العاصمة

أوضحـــت أمانة العاصمـــة في بيان 
لهـــا أنهـــا انطالقـــا من حرصهـــا على 
للمواطنيـــن  الراحـــة  ســـبل  توفيـــر 
والمقيمين على حد سواء واستنادا 
إلى توجيهات وزير شؤون البلديات 
لالهتمـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
تســـهل  متميـــزة  خدمـــات  بتقديـــم 
على العمالء االنتفاع من الخدمات 
البلدية المقدمة لهم ستقوم بتوفير 
مركـــز جديـــد لخدمة األكيـــاس في 
مـــن  بـــدال  التجـــاري  اللؤلـــؤ  مجمـــع 
موقعه القديم في السوق المركزي.
وأفـــادت األمانـــة أن المركز الجديد 
ســـيتمتع بمســـاحة اكبـــر ومواقـــف 
قريبة للســـيارات وســـيوفر تحديث 
بيانات حســـابات المشـــتركين التي 
كانـــت تســـتدعي اتمامهـــا في مبنى 
أمانة العاصمة الكائن بالزنج، مبينة 
للمراجعيـــن  الســـماح  بصـــدد  أنهـــا 
بأنفســـهم  حســـاباتهم  بتحديـــث 
الكترونيـــا قبل مجيئهـــم للمركز في 

المرحلة القريبة القادمة.

وأشـــارت إلـــى أنهـــا تســـتقبل يوميا 
لالكيـــاس  طلـــب   400 مـــن  أكثـــر 
تـــم  وقـــد  شـــهريا  و10.500 طلـــب 
توفيـــر 65 ألف طلب في الفترة من 
ينايـــر إلـــى يونيـــو 2020، موضحة 
أن أكيـــاس القمامة خدمـــة مجانية 
تقدمهـــا أمانـــة العاصمـــة ألصحـــاب 
المســـاكن المملوكـــة وتنـــدرج بعض 
الفئات ضمنهم كسكن أبناء وأقرباء 
األســـر  وأيضـــا  المالـــك  وموظفـــي 
مســـاكن  تســـكن  التـــي  البحرينيـــة 
مـــن  اســـتفادتهم  بشـــرط  مؤجـــرة 
خدمـــة تخفيـــض الرســـوم البلديـــة 
اســـتنادا إلـــى القـــرار رقم )3( لســـنة 

.1999
بالمواطنيـــن  األمانـــة  وتهيـــب 
والمقيميـــن في محافظـــة العاصمة 
التعـــاون معهـــا فـــي الفتـــرة الحالية 
في اســـتالم كيـــس واحد لكل طلب 
شـــهريا إلـــى أن يتـــم تنميـــة عمليـــة 
العـــدد  زيـــادة  وبالتالـــي  اإلنتـــاج 

الستفاء كافة الطلبات.

فتح مركز لخدمة األكياس 
في “اللؤلؤ التجاري”

الحبس سنة لمتهم سكب صالونة مغلية على زوجة شقيقه
زوجتـــه اســـتفزت المجنـــي عليهـــا ودفـــع بـــاب المطبـــخ بقـــوة علـــى الفـــرن

عاقبـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائية 
الرابعـــة متهما بحرق زوجة شـــقيقه 
بواســـطة ســـكب “صالونـــة” مغليـــة 
عليهـــا فـــي شـــهر رمضان مـــن العام 
الماضـــي؛ وذلك بحبســـه لمدة ســـنة 
واحـــدة فقط، بعدما أخذته بقســـط 
مـــن الرأفـــة عمـــال بالمـــادة )72( مـــن 

قانون العقوبات.
وتلقـــى مركز شـــرطة الرفاع الغربي 
بالغـــا أفادت فيه المجني عليها بأن 
شـــقيق زوجها أخذ طنجـــرة الطهي 
مـــن على الفرن المشـــتعل، وســـكب 
ممـــا  الســـاخنة،  “الصالونـــة”  عليهـــا 
أدى إلصابتهـــا بحـــروق شـــديدة من 

الدرجة األولـــى والثانية في رقبتها 
وظهرها وصوال إلى الفخذ.

وأشـــارت إلى أنها وأثنـــاء تواجدها 
بمنـــزل والـــد زوجها -حيث تســـكن- 
وتحديـــدا بشـــهر رمضـــان الفائـــت، 
وقبـــل حلـــول موعد اإلفطـــار بقليل 
وجبـــة  لتجهيـــز  للمطبـــخ  دخلـــت 
لهـــا  حضـــرت  وعندهـــا  الفطـــور، 
زوجـــة المتهـــم وكانت تســـخر منها 
وتســـتفزها بوصفها أنها فقيرة وأن 
عليها مغادرة المنزل، فلم ترد عليها 
وتوجهـــت للمتهـــم وطالبتـــه بوضع 

حد لزوجته.
وبينـــت أنهـــا ورغم االســـتفزاز الذي 
تعرضـــت إليـــه إال أن المتهـــم ظـــل 
مدافعـــا عـــن زوجته وأخـــذ “الجدر” 

وبداخله “الصالونة” المغلية وسكبه 
بالكامـــل عليهـــا مســـببا لهـــا الحروق 
بأنحاء متفرقة من جسدها، مشيرة 
التحقيـــق  المتهـــم وحتـــى  أن  إلـــى 
معهـــا بمعرفة النيابـــة العامة اليزال 
ويعاملهـــا  إليهـــا  االعتـــذار  يرفـــض 
أســـوأ معاملـــة، مضيفـــة أن المتهـــم 
كثير الخالفات معها بداخل المنزل، 
فضال عن أنه يتعـــرض لها ولزوجها 

-أي شقيق المتهم- باستمرار.
بصحـــة  المتهـــم  قـــرر  حيـــن  فـــي 
وقـــوع مشـــادة كالمية بيـــن زوجته 
والمجنـــي عليهـــا حـــال تواجدهمـــا 
فـــي المطبـــخ، لكنـــه وعنـــد توجهـــه 
مســـرعا إلى هناك فتـــح الباب بقوة، 
ونظـــرا لوجـــود الفـــرن خلـــف الباب 

مباشـــرة ســـقطت طنجـــرة تحتـــوي 
علـــى “صالونة” على زوجة شـــقيقه 
وزوجته وزوجة شـــقيقه الثاني، إال 
أن األخيرتين شفيتا من اإلصابات، 
فيمـــا ال تـــزال المجني عليهـــا تعاني 
من آثار الحروق، مدعيا عدم قصده 

بالتسبب لها بذلك.
العامـــة  النيابـــة  أحالتـــه  وكانـــت 
للمحاكمـــة علـــى اعتبار أنـــه بتاريخ 
22 مايو 2019، اعتدى على سالمة 
جســـم المجنـــي عليها، فأحـــدث بها 
بالتقاريـــر  الموصوفـــة  االصابـــات 
وأدت  المرفقـــة  الشـــرعية  الطبيـــة 
إلى اصابتها بعاهة مســـتديمة تقدر 
يقصـــد  أن  دون   %  3 بــــ  نســـبتها 

إحداثها.

اب استغل محامية وخان األمانة 10 سنوات لمحام عربي نصَّ
ســجنت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، غيابيا، مستشــارا قانونيا عربي الجنســية 
لمدة 10 سنوات؛ لتمكنه من النصب واالحتيال على محامية واختالس قرابة 6000 
دينار من مبالغ أتعاب موكليها، والذ بالفرار هاربا خارج البالد بمجرد معرفته بتقديم 
البالغ ضده، كما اكتشفت المحامية المجني عليها أنه كان يستصدر وكاالت باسمها 
ألشــخاص ال تعرفهــم فضــال عــن محامية أخرى اســتغلها لــذات األغــراض، وأنه وقع 

عنها وباسمها على مستندات رسمية دون علمها.

كمـــا أمرت بإبعاده نهائيـــا عن المملكة بعد 
تنفيـــذ العقوبـــة المقضـــي بهـــا وبمصادرة 
المحرر المـــزور وبإحالة الدعـــوى المدنية 
للمحكمة المدنية المختصة بال مصاريف.
وكانـــت أحالته النيابـــة العامـــة للمحاكمة 
علـــى اعتبار أنه في غضـــون العام 2018، 

ارتكب اآلتي:
أوال: اشـــترك مع موظف عام حســـن النية 
بطريـــق المســـاعدة فـــي ارتـــكاب تزويـــر 
في محرر رســـمي وذلـــك من خالل تزوير 
ســـند فـــي الوكالـــة والمنســـوب صـــدوره 
إلدارة التوثيـــق بـــوزارة العدل والشـــؤون 
بـــأن  ذلـــك  وكان  واألوقـــاف،  اإلســـالمية 

غافلـــه ووضـــع إمضـــاء مزورا نســـبه زورا 
للمجني عليها، فقام الموظف حسن النية 
باعتمـــاد ذلك التوقيع فـــي إثبات الوكالة، 
فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

ثانيـــا: اختلس مبلغا وقـــدره 5865 دينارا 
و900 فلس والمملوكة للمحامية المجني 
الموكليـــن  مـــن  إليـــه  والمســـلَّمة  عليهـــا 
علـــى ســـبيل الوكالـــة بصفتـــه شـــريكا مع 

المحامية.
وتتمثل وقائع االتهام الموجه للمستشـــار 
القانونـــي المحتال، والـــذي لم يتم القبض 
عليه، فـــي أن مركز شـــرطة الحورة تلقى 
بالغـــا من المحامية المجني عليها، والتي 

أفادت فيه أنها وأثناء تواجدها في وزارة 
اكتشـــفت  اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل 
وجـــود وكالـــة علـــى أســـاس أنهـــا موقعـــة 
منهـــا لصالح محامية أخـــرى، وتعتقد أنها 
مـــزورة، كما أن المذكـــورة أوكلتها بتاريخ 
الحـــق، وهي ال تعلم عن تلك الوكاالت أي 
شـــيء، ولم تعرف المحامية أصال إال بعد 

أن اكتشفت الوقائع.
وأضافـــت أن تلـــك المحامية عملت وكالة 
باسم شخص آخر مستعملة اسمها بتاريخ 
23/1/2018، وهي ال تعلم عنها أي شيء، 

كما ال تملك األصل لتلك الوكالة.
وأفـــادت أنهـــا كانـــت تعمـــل مـــع المتهـــم، 
والـــذي كان يجلـــب لهـــا الموكليـــن، وقـــد 

أعطته صالحية اســـتخدام اسمها ورقمها 
حتـــى  للموكليـــن  وليعطيـــه  الشـــخصي، 
يســـتخرجوا وكالة لها في قســـم التوثيق، 
علـــى أن يقوم بإعطائها أصـــول الوكاالت 

وإخبارها عن أي وكالة تبرم عن طريقه.
ونظـــرا إلـــى وجـــود خـــالف بينما بســـبب 
خيانتـــه لألمانة، فقد طلب مـــن الموكلين 
إلغـــاء  مـــن طرفـــه،  لهـــا  الذيـــن حضـــروا 
وكاالتهم إليها، وقام بإرســـال صور بعض 
الـــوكاالت الملغية إليهـــا، كما هددها بذات 
الوقت بوكالة زعم فيها أنها قامت بعملها 
لمحاميـــة خصم في أحد الدعـــاوى، وأنها 
تعتقـــد بـــأن ذلـــك كلـــه كان فقـــط عـــرض 
ضـــده  بالغـــا  تقـــدم  ال  حتـــى  لتخويفهـــا 

بخيانة األمانة.
تلـــك  مـــن  استفســـرت  أنهـــا  وأوضحـــت 
باســـمها  وكالـــة  عملـــت  التـــي  المحاميـــة 
وال تعرفهـــا، عـــن إحدى الفتيـــات التي قد 
وكلتها، فأفادت لها أنها ال تعرفها ولم يمر 
اســـمها عليهـــا حتـــى، مؤكـــدة أنـــا ال تملك 

أصل الوكالة.
وقـــررت المجني عليها أنهـــا تلقت اتصاال 
هاتفيـــا من المتهم، والذي اتفق معها على 
الشـــراكة فـــي العمـــل بحيـــث يجلـــب لهـــا 
موكليـــن ويقوم بكتابـــة المذكرات وتقوم 
هي بحضور المحاكم، على أن يتم تقســـم 
األتعاب مناصفة بينهما، إال أن بمراجعتها 
للموكلين تبين أن المتهم يقوم باختالس 
المبالغ التي يستلمها منهم ويسلمها مبلغا 

أقل.
 - الثانيـــة  المحاميـــة  مـــع  وبالتحقيـــق 
الشـــاهدة - قـــررت أنها اســـتعانت بالمتهم 
للترافـــع في إحـــدى القضايـــا الخاصة بها، 
فطلـــب منها عمـــل وكالة باســـم المحامية 
- المجنـــي عليهـــا - لكـــن وبعـــد أن عملـــت 
الوكالـــة تفاجـــأت باتصـــال مـــن المذكورة 
تطلـــب منها دفع األتعاب، وعندما ســـألت 
المتهم قـــرر لها أنه دفعهـــا للمجني عليها، 
مشـــيرة إلى أنه ونظـــرا لهذا الخالف فيما 

بينهما ألغت تلك الوكالة مباشرة.
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غرامات بـ36 مليون دينار ومصادرة تحويالت بمليون دوالر
ــتقبل ــوال بنـــك المسـ ــيل أمـ ــا غسـ ــن بقضايـ ــد المتهميـ ــدة ضـ ــكام جديـ أحـ

أصدرت المحكمة الكبـــرى الجنائية 
فـــي  أحكامـــا  أمـــس  يـــوم  الرابعـــة 
مرفوعـــة  جديـــدة  قضايـــا   5 عـــدد 
بنـــك المســـتقبل و3 متهميـــن  ضـــد 
فيـــه، باإلضافة إلى بنـــك ملي وبنك 
صـــادرات إيران وفرع لـــه في دولة 
بهـــذه  أجـــروا  والذيـــن  خليجيـــة، 
الوقائع عمليات غسيل أموال لمبالغ 
تصـــل لحوالـــي مليـــون دوالر، وهي 

الدفعة الثالثة من األحكام.
بحبـــس  المحكمـــة  وقضـــت 
البنـــك  فـــي  الثالثـــة  المســـؤولين 
بســـجن كل منهـــم لمـــدة 5 ســـنوات 
فـــي كل قضيـــة بإجمالـــي 25 ســـنة 
لكل منهم، ليصل مجموع أحكامهم 
إلـــى 100 ســـنة في مجمـــل القضايا 
البالـــغ عددها 20 واقعة مختلفة من 
أصـــل آالف المعامـــالت المشـــبوهة، 
كمـــا أمـــرت بتغريمهـــم جميعـــا مبلغ 
36 مليون دينار بحريني وبمصادرة 

مبالـــغ التحويـــالت التـــي تصـــل إلى 
مليون دوالر.

وعقـــب صدور الحكـــم صرح رئيس 
النيابة محمد ســـلطان بأن المحكمة 
الكبرى الجنائية قد أصدرت أحكامًا 
حضوريه اعتباريه في خمس قضايا 
خاصة بغسل األموال والمتهم فيها 
خمســـة مســـؤولين ببنك المســـتقبل 
فضالً عـــن ذلك البنـــك وثالثة بنوك 
إيرانية، حيث بلغ إجمالي الغرامات 
المحكـــوم بها ســـتة وثالثين مليون 

دينـــار ومصـــادرة مبالـــغ التحويالت 
التي ناهـــزت المليـــون دوالر، حيث 
قضيـــة  كل  فـــي  المحكمـــة  قضـــت 
بإدانـــة المتهمين جميعـــًا، وبمعاقبة 
مســـؤولي بنك المســـتقبل بالســـجن 
لمـــدة خمـــس ســـنوات وتغريـــم كل 
وكـــذا  دينـــار،  مليـــون  مبلـــغ  منهـــم 
بتغريـــم كل مـــن البنـــوك المتورطـــة 
مبلـــغ مليـــون دينـــار، مـــع مصـــادرة 
مبالـــغ التحويالت الماليـــة موضوع 

الجريمة.

محرر الشؤون المحلية
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الهملة - بتلكو

Glob� “أعلنت“ بتلكو،“ عن“ تأسيس“ 
al Zone”“ في“ دولة“ الكويت“ والتي“ 
تعتبـــر“ بمثابة“ منصة“ عبـــور“ دولية“ 
المناســـب“  البيئـــي“  النظـــام“  توفـــر“ 
وتدعـــم“ التحول“ الرقمي“ بين“ دول“ 

المنطقة.
Oore� شـــركة بتلكـــو“   واختـــارت“ 
اســـتراتيجي“  كشـــريك“   “،doo
المنطقـــة“  فـــي“  التوســـع“  لتمكيـــن“ 
 )Global Zone( لمنصـــة“ 
االتصـــاالت“  احتياجـــات“  ولدعـــم“ 
المعلومـــات“  وتكنولوجيـــا“ 
علـــى“  المتناميـــة“  واالتصـــاالت“ 
الصعيـــد“ اإلقليمي.ونتيجـــة“ للنمو“ 
 “”Global Zone“ “المتزايـــد“ لمنصـــة
والتوســـع“ ضمـــن“ أســـواق“ جديدة،“ 
أصبحـــت“ عمليـــة“ التواصـــل“ بيـــن“ 
مراكـــز“ البيانات“ المختلفة“ سلســـة“ 
وســـهلة“ تماًما“ ومدعومـــة“ بالكامل“ 
 “،FASTtelco شـــركة“  قبـــل“  مـــن“ 
المـــزود“ الرائد“ لخدمـــات“ اإلنترنت“ 
والتـــي“  الكويـــت؛“  فـــي“   “)ISP(
اســـتحوذت“ Ooredoo“ عليها“ عام“ 

 .2016
وستساهم“ الشـــراكة“ طويلة“ األمد“ 
بيـــن“ بتلكـــو“ وOoredoo“ الكويـــت“ 
التعـــاون“  أواصـــر“  تعزيـــز“  فـــي“ 
المشـــترك“ بينهمـــا،“ باإلضافـــة“ إلـــى“ 
منـــح“ الزبائـــن“ والشـــركاء“ فرصـــة“ 
أســـواق“ جديـــدة“  فـــي“  االنخـــراط“ 
مـــع“ التغلب“ على“ أيـــة“ صعوبات“ أو“ 
تحديات“ قد“ تواجههم“ بهذا“ الشأن.
 “”Global Zone“ “وقد“ تـــم“ إطـــاق
فـــي“ البحرين“ عـــام“ 2019“ كمنصة“ 
عبور“ محايدة،“ وهي“ تشـــتمل“ على“ 
الحلـــول“  مـــن“  واســـعة“  مجموعـــة“ 
مـــن“ ضمنهـــا:“  الرقميـــة“  التجاريـــة“ 
منصـــة“ المنامـــة“ لتبـــادل“ االنترنت“ 
“Manama�IX”،“ وحلول“ الحوسبة“ 
الســـحابية،“ وحلـــول“ IPT،“ والتـــي“ 
 Global “ستكون“ متاحة“ أيًضا“ لدى
Zone“ الكويـــت،“ حيـــث“ ســـيتمكن“ 
Oore� بتلكـــو“  مـــن“  كٍل“  وشـــركاء“ 
doo“ الكويـــت“ وFASTtelco“ مـــن“ 
االستفادة“ من“ هذه“ الحلول“ لتلبية“ 

احتياجاتهم“ التجارية.

“بتلكو” تدشين “Global Zone” بالكويت

للجــرام دينــاًرا  العشــرين  مــن  يقتــرب  األصفــر  المعــدن 

دعت العمالء لعدم الكشف عن بياناتهم المصرفية

محالت وورش ذهب تغلق أبوابها وارتفاع باألسعار

شركة تمويلية تحذر من رسائل احتيالية

اســـتمرت“ أســـعار“ الذهب“ فـــي“ التحليق“ 
عالًيـــا“ باألســـواق“ العالميـــة“ األمـــر“ الذي“ 
خلـــق“ مزيـــًدا“ من“ الضغـــوط“ على“ قطاع“ 
الســـوق“  فـــي“  الذهـــب“  وبيـــع“  صياغـــة“ 
المحليـــة“ التي“ تعاني“ أصـــا“ من“ تبعات“ 
التكاليـــف“  وارتفـــاع“  “كورنـــا”“  جائحـــة“ 

التشغيلية.
ويتوقع“ أن“ تســـتمر“ أســـعار“ الذهب“ في“ 
الصعود“ لتتجاوز“ العشـــرين“ دينارا“ لكل“ 
جـــرام“ مـــن“ عيـــار“ 21“ قيراطـــا،“ وهـــو“ ما“ 
يعنـــي“ مزيًدا“ مـــن“ الضغوط“ علـــى“ كثير“ 

من“ المحات.
ورًشـــا“  أن“  أعمـــال“  أصحـــاب“  وذكـــر“ 
ومحـــات“ الذهـــب“ فـــي“ ســـوق“ المنامة“ 
قـــد“ أغلقـــت“ أبوابهـــا“ بســـبب“ الجائحـــة“ 
المبيعـــات،“  فـــي“  الكبيـــر“  واالنخفـــاض“ 
حيث“ إن“ معظم“ النشـــاط“ الحالي“ يتركز“ 
علـــى“ اســـتيراد“ القطـــع“ من“ إمـــارة“ دبي،“ 
ولكـــن“ النشـــاط“ بالســـوق“ ال“ يـــزال“ أقـــل“ 

بكثير“ مما“ هو“ مطلوب.

وقـــال“ أحمـــد“ الصائغ“ والـــذي“ يعمل“ في“ 
المنامـــة،“  فـــي“  الذهـــب“  أحـــد“ محـــات“ 
“أســـعار“ الذهب“ مســـتمرة“ في“ االرتفاع“ 
للجـــرام“  فلـــس“   “19.4 نحـــو“  وبلغـــت“ 

الواحد”.
وقـــال“ الصائغ“ إن“ مبيعـــات“ المحل“ الذي“ 
يعمـــل“ فيه“ تـــكاد“ ال“ تذكر“ “هنـــاك“ تراجع“ 
كبيـــر“ والحركـــة“ فـــي“ الســـوق“ معدومة“ 
حتـــى“ أن“ بعـــض“ المحـــات“ فـــي“ ســـوق“ 
المنامة“ أغلقت“ خال“ الفترة“ الماضية”،“ 
مشـــيرا“ إلـــى“ أن“ موســـم“ األعـــراس“ كان“ 
يدعـــم“ مبيعـــات“ الذهـــب“ فـــي“ الســـابق“ 
ولكـــن“ مـــع“ وبـــاء“ “كورونـــا”“ فإن“ شـــراء“ 
الذهـــب“ لألعـــراس“ قـــل“ بنســـبة“ كبيـــرة“ 

جدًا.
مـــن“  مـــدن“  علـــي“  قـــال“  جانبـــه،“  مـــن“ 
مجوهـــرات“ الشـــهابي،“ إن“ نصف“ ورش“ 
صياغة“ الذهب“ والمجوهرات“ بحســـب“ 
ذهـــب“  أغلقـــت“ وإن“ محـــات“  تقديـــره“ 
أغلقت“ بالفعل“ في“ ســـوق“ المنامة“ الذي“ 
يعتبر“ مؤشرا“ على“ اتجاه“ سوق“ المعدن“ 

األصفر“ في“ المملكة.

وقـــال“ الشـــهابي“ إن“ هنـــاك“ حالـــة“ خوف“ 
فـــي“  يرغـــب“  والـــكل“  الجميـــع“  لـــدى“ 
يريـــد“  أحـــد“  ال“  بالســـيولة“  االحتفـــاظ“ 
الشـــراء“ حاليا“ ويرغبون“ في“ االحتفاظ“ 
بالسيولة“ من“ أجل“ الحاجات“ األساسية“ 

األخرى.
ولفـــت“ إلـــى“ أن“ حالـــة“ الخـــوف“ امتدت“ 
للتعامل“ بين“ الورش“ والمحات“ نفسها،“ 
فا“ أحد“ يعرف“ مســـار“ المستقبل،“ لذلك“ 
توقـــف“ عـــدد“ مـــن“ الـــورش“ عـــن“ القيـــام“ 
الذهـــب،“  وصياغـــة“  تذويـــب“  بأعمـــال“ 
مقدرا“ أن“ نسبة“ الورش“ والمصانع“ التي“ 
توقفـــت“ بحدود“ النصـــف“ تقريبا،“ حيث“ 
إن“ البعـــض“ يعتمد“ على“ االســـتيراد“ من“ 
دبـــي،“ ولكن“ حتى“ أعمال“ هؤالء“ تشـــهد“ 

تراجعا“ كبيرا.
هنـــاك“  كان“  “ربمـــا“  الشـــهابي“  وأضـــاف“ 
افتتـــاح“ لمحـــل“ أو“ اثنيـــن“ خارج“ ســـوق“ 
دون“  مـــن“  افتتحـــت“  ولكنهـــا“  المنامـــة،“ 
نشـــاط“ يذكـــر،“ خصوصـــا“ أن“ المحـــات“ 
خـــارج“ ســـوق“ المنامة“ عادة“ مـــا“ تتعامل“ 
فـــي“ القطـــع“ الرخيصـــة“ والناعمـــة“ جدًا،“ 

وتعامات“ الذهب“ الكبيرة“ واألساســـية“ 
التي“ تعد“ مؤشرا“ للسوق“ هي“ في“ سوق“ 
كمركـــز“  تاريخيـــا“  المعروفـــة“  المنامـــة“ 

للذهب”.
أســـعار“  تســـتمر“  أن“  الشـــهابي“  وتوقـــع“ 
الذهـــب“ فـــي“ الصعـــود“ وقـــد“ تصـــل“ إلى“ 
مســـتويات“ 22“ دينـــارا“ للجرام“ مع“ تأثير“ 
الوبـــاء“ علـــى“ نشـــاط“ المناجـــم“ وقطـــاع“ 

الذهب“ العالمي.
وبخصوص“ مـــا“ يمكن“ تقديمـــه“ للقطاع“ 
مـــن“ أجـــل“ البقـــاء،“ أو“ التعافـــي،“ أشـــار“ 
علـــى“  االلتزامـــات“  أن“  إلـــى“  الشـــهابي“ 
محـــات“ الذهـــب“ فـــي“ تزايـــد“ مســـتمر“ 
وأن“ هـــذا“ القطـــاع“ يحتاج“ إلـــى“ اهتمام،“ 
وضرب“ مثا“ علـــى“ عملية“ ختم“ الذهب“ 
والتي“ كانت“ في“ وقت“ ســـابق“ تحتسب“ 
تحتســـب“  واآلن“  الواحـــد“  بالجـــرام“ 
بالقطعة،“ ما“ رفع“ ختم“ كيلو“ جرام“ واحد“ 
بشـــكل“ كبير“ وأثر“ على“ مســـتوى“ ربحية“ 
محات“ الذهـــب،“ داعيا“ وزارة“ الصناعة“ 
والتجارة“ والســـياحة“ إلى“ مراجعة“ هذه“ 

الرسوم“ المكلفة.

فـــي“  تعمـــل“  تمويليـــة“  شـــركة“  حـــذرت“ 
الرســـائل“  عبـــر“  عماءهـــا“  البحريـــن،“ 
النصيـــة“ )sms(“ مـــن“ الكشـــف“ عن“ الرقم“ 
الســـري“ أو“ البيانات“ المصرفية“ الخاصة“ 

بهم.
وأكـــدت“ الشـــركة“ لزبائنهـــا“ أمـــس“ عبـــر“ 
رسالة“ نصية“ بأنها“ لن“ تطلب“ من“ زبائنها“ 
الكشـــف“ عن“ الرقـــم“ الســـري“ أوالبيانات“ 
تكشـــف“  ال“  بـــك،“  الخاصـــة“  المصرفيـــة“ 
عـــن“ هـــذه“ البيانات“ عبر“ أي“ وســـيلة“ ألي“ 

مصدر“ كان.
وشـــهدت“ الفترة“ الماضية“ إرسال“ بعض“ 
البنوك“ والمؤسســـات“ التمويلية،“ رسائل“ 
نصيـــة“ لعمائها“ تحذر“ فيها“ من“ رســـائل“ 
وهمية“ واحتيالية“ أو“ اتصاالت“ يستلمها“ 
العماء“ للكشف“ عن“ أرقامهم“ السرية“ أو“ 
بياناتهـــم“ المصرفيـــة“ الخاصـــة،“ مؤكدة“ 
علـــى“ ضرورة“ عدم“ الكشـــف“ عـــن“ الرقم“ 
السري“ أو“ الرقم“ الســـري“ اإللكتروني“ أو“ 
البيانـــات“ المصرفية“ الخاصـــة“ بهم“ عبر“ 

أي“ وسيلة“ ألي“ مصدر“ كان.
كمـــا“ حـــذرت“ اإلدارة“ العامـــة“ لمكافحـــة“ 

االقتصـــادي“  واألمـــن“  الفســـاد“ 
رســـائل“  مـــن“  مؤخـــًرا،“  واإللكترونـــي،“ 
احتياليـــة،“ تطلب“ تحديـــث“ المعلومات“ 
البنكية“ لألفراد“ من“ خال“ الدخول“ على“ 

أحد“ الروابط“ اإللكترونية.
وأوضـــح“ اختصاصي“ أمـــن“ المعلومات“ 
واألمـــن“  الفســـاد“  مكافحـــة“  بـــإدارة“ 
بـــوزارة“  واإللكترونـــي“  االقتصـــادي“ 
الداخلية،“ أســـامة“ الصاح،“ خال“ ندوة“ 
إلكترونيـــة“ لغرفـــة“ البحريـــن،“ الخميس“ 
الماضـــي“ أن“ 99“ %“ مـــن“ الباغات“ التي“ 
ترد“ إلى“ مكافحـــة“ الجرائم“ اإللكترونية“ 

هـــي“ قضايا“ اختراق،“ تتـــم“ عبر“ عمليات“ 
“الهندســـة“  بواســـطة“  تجـــرى“  احتيـــال“ 
علـــى“  الحصـــول“  عبـــر“  االجتماعيـــة”،“ 
معلومـــات“ مـــن“ أصحاب“ الحســـابات“ أو“ 

الشركات“ أو“ تخمين“ الرقم“ السري.

هونغ كونغ - أف ب

أميركا تدرس استهداف 
دوالر هونغ كونغ

ــدرس مــســاعــدو الــرئــيــس األمــيــركــي  ــ يـ
دونالد ترامب تقويض ربط دوالر هونغ 
ــدوالر األمــيــركــي؛ كــجــزء من  ــالـ كــونــغ بـ
على  الصين  لمعاقبة  المبذولة  الجهود 
الجديد  الــقــومــي  األمـــن  قــانــون  فرضها 

على المستعمرة البريطانية السابقة.
فكرة  “إّن  المالية  األنباء  وكالة  وقالت 
على  ضــغــوط  فــرض  المسؤولين  بعض 
االرتباط المستمر منذ 37 عاما، ربما عن 
المحلية  المصارف  تقييد وصول  طريق 
إلــــى الـــــــدوالر األمـــيـــركـــي، هـــي إحـــدى 

اإلجراءات المطروحة”.
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علي الفردان

المحرر االقتصادي

“بنفت بي” يشهد زيادة في معامالته المالية بنسبة 1257 %
والماليــة  المصرفيــة  المؤسســات  أن  البحريــن  مصــارف  جمعيــة  أكــدت 
نــت خــال فتــرة وجيــزة مــن تقديــم الكثيــر مــن الخدمــات  البحرينيــة تمكَّ
للتباعــد  االحترازيــة  اإلجــراءات  يلبــي  بمــا  للعمــاء  اإلضافيــة  الرقميــة 
االجتماعي التي فرضتها جائحة “كوفيد19”، مشيرة الجمعية إلى أن ذلك 
مــا كان ليحــدث بهــذه الســرعة لــوال االســتثمار الكبيــر الــذي قامــت به تلك 

المؤسسات على مدى األعوام السابقة في مجال التحول الرقمي.

وقـــال“ الرئيس“ التنفيذي“ للجمعية،“ وحيد“ 
القاســـم“ “لقـــد“ كانـــت“ الجهود“ التـــي“ بذلها“ 
فريـــق“ البحريـــن“ بقيـــادة“ صاحب“ الســـمو“ 
الملكـــي“ ولي“ العهد“ فعالـــة“ للغاية“ في“ نقل“ 
البـــاد“ إلـــى“ مجتمع“ رقمي“ يحقـــق“ المزيد“ 
مـــن“ ســـامة“ ورفاهيـــة“ المواطنيـــن،“ كمـــا“ 
رفـــع“ مصرف“ البحريـــن“ المركزي“ في“ ظل“ 
جائحـــة“ كوفيد19“ حـــدود“ الدفع“ الخاصة“ 
 “،)NFC( “ببطاقـــة“ االتصـــال“ قريب“ المـــدى
والمدفوعـــات“  المختلفـــة،“  واألقســـاط“ 

المصرفيـــة“  والحلـــول“  اإللكترونيـــة“ 
الرقمية”.

المصـــارف“  القاســـم“ أن“ جميـــع“  وأوضـــح“ 
وخدماتهـــا“  عملهـــا“  واصلـــت“  البحرينيـــة“ 
دون“ أي“ انقطـــاع“ ودون“ أن“ يشـــعر“ متلقي“ 
معاماتهـــم،“  انجـــاز“  بتأخـــر“  الخدمـــة“ 
وحافظـــت“ فـــي“ الوقـــت“ ذاته“ علـــى“ أعلى“ 
درجات“ األمن“ اإللكترونية“ والســـيبراني،“ 
أخـــرى“  فرصـــة“  الجائحـــة“  كانـــت“  حيـــث“ 
دفعـــت“ المصارف“ لتقديم“ خدمات“ رقمية“ 

أكثر“ سرعة“ وموثوقية.
وأشار“ إلى“ أن“ أحد“ األمثلة“ الناجحة“ على“ 
تأثيـــر“ الجائحـــة“ على“ قطـــاع“ المدفوعات“ 
 “،BenefitPayبـــي بنفـــت“  تطبيـــق“  هـــو“ 
حيـــث“ شـــهد“ هـــذا“ التطبيق“ زيـــادة“ كبيرة“ 
فـــي“ معاماته“ الماليـــة“ الرقمية“ تصل“ إلى“ 
بقيمـــة“   “2019 بعـــام“  مقارنـــة“   “%  “1257
103“ ماييـــن“ دينـــار،“ إضافـــة“ إلـــى“ زيادة“ 
 “،QRبنســـبة“ 43“ %“ في“ ميـــزة“ الدفع“ برمز
عـــاوة“ علـــى“ ذلـــك،“ قـــدم“ هـــذا“ التطبيـــق“ 

بالتعـــاون“ مـــع“ بابكـــو“ خيـــار“ دفـــع“ الوقود“ 
للعماء،“ حيث“ يمكنهـــم“ دفع“ ثمن“ الوقود“ 
مـــن“ تطبيقهـــم“ دون“ الحاجـــة“ إلـــى“ النقـــد“ 
أو“ البطاقـــة“ الماديـــة“ أو“ حتى“ مســـح“ رمز“ 

االستجابة“ السريعة.
مـــن“ جانبـــه،“ قـــال“ رئيـــس“ لجنـــة“ التحول“ 
الرقمي“ واألمن“ الســـيبراني“ في“ الجمعية،“ 
التـــي“  الظـــروف“  إن“  البلوشـــي،“  أحمـــد“ 

فرضتهـــا“ جائحـــة“ “كوفيـــد19”“ أدت“ إلـــى“ 
تقييـــد“ التفاعـــات“ الماديـــة“ مـــع“ العمـــاء“ 
وتقليـــل“ اســـتخدام“ النقـــد،“ إضافـــة“ إلـــى“ 
زيـــادة“ حركـــة“ المدفوعات“ عبـــر“ القنوات“ 
الحاليـــة،“ وإدخـــال“  الرقميـــة“  المصرفيـــة“ 
خدمات“ مصرفية“ رقمية“ جديدة،“ وزيادة“ 

المعامات“ الرقمية“ للعماء.
وأوضح“ البلوشـــي“ أن“ االتجاهات“ الرقمية“ 

الشـــائعة“ فـــي“ الخدمـــات“ المصرفيـــة“ التي“ 
تمحـــورت“  البحرينـــي“  الســـوق“  شـــهدها“ 
بمعظمهـــا“ حـــول“ إدخـــال“ الفـــروع“ الرقمية“ 
من“ قبل“ البنـــوك،“ وتعزيز“ الميزات“ الرقمية“ 
الخدمـــات“  تقديـــم“  عـــن“  فضـــا“ً  للعمـــاء،“ 
المصرفيـــة“ المفتوحة،“ وقـــال“ “في“ الوقت“ 
نفســـه“ رأينا“ أن“ البنوك“ قد“ مكنت“ موظفيها“ 
للعمل“ من“ المنزل“ باستخدام“ أدوات“ رقمية“ 
مختلفة“ وبدأت“ في“ أتمتة“ معظم“ عملياتها“ 
لتمكيـــن“ خدمـــة“ العماء“ عـــن“ بعد“ وضمان“ 

استدامة“ الخدمات“ المالية“ المقدمة”.
واختتـــم“ تصريحه“ بالقـــول“ “لقد“ غير“ هذا“ 
الوبـــاء“ بالتأكيـــد“ القطـــاع“ المصرفـــي“ إلى“ 
األبد،“ وفي“ األيام“ القادمة“ قد“ نرى“ المزيد“ 
من“ مبـــادرات“ التحـــول“ الرقمـــي“ من“ قبل“ 
البنـــوك“ والخدمات“ المالية“ الجديدة“ التي“ 

تقدمها“ شركات“ “الفنتك”.

المنامة - جمعية مصارف البحرين

 وحيد القاسمأحمد البلوشي

“المصارف”: تسريع 
التحول الرقمي 
بالخدمات وسط 

“كوفيد 19”

والماحــة  الموانــئ  لشــؤون  التابعــة  اللوجســتية  البحريــن  منطقــة  وقعــت 
البحريــة بــوزارة المواصــات واالتصــاالت، عقــد إيجار جديد لهذه الســنة مع 
 Alsharif Group Logistics( ذ.م.م  اللوجســتيكية  شــريف  آل  مجموعــة 

W.L.L(، المتخصصة في خدمات النقل البحري وأنشطة التغليف والتعبئة.

وقـــام“ كل“ مـــن“ الوكيل“ المســـاعد“ لشـــؤون“ 
الموانئ“ بدر“ المحمود“ والرئيس“ التنفيذي“ 
لمجموعـــة“ آل“ شـــريف“ اللوجســـتية“ خالـــد“ 
الشـــريف،“ بالتوقيـــع“ علـــى“ عقـــد“ اإليجـــار“ 

الممتد“ حتى“ 20“ عاما“ بين“ الطرفين.
وتنوي“ مجموعة“ آل“ شريف“ اللوجستيكية“ 
بنـــاء“ مســـتودعاتها“ في“ منطقـــة“ البحرين“ 
اللوجســـتية“ على“ مســـاحة“ قدرها“ 4,444 
متر“ مربع“ وتخصيصها“ لمباشرة“ مجموعة“ 
اللوجســـتية“  األنشـــطة“  مـــن“  واســـعة“ 

تشـــمل“ التخزيـــن،“ والتخليـــص“ الجمركي،“ 
إعـــادة“  وأنشـــطة“  والتعبئـــة،“  والتغليـــف“ 
الحاويـــات،“  وتفريـــغ“  وتعبئـــة“  الشـــحن،“ 

إضافة“ إلى“ دمج“ وتجزئة“ البضائع.
هـــذه“  علـــى“  معلقـــًا“  المحمـــود،“  وصـــرح“ 
مجموعـــة“  انضمـــام“  “يســـعدنا“  الشـــراكة“ 
إلـــى“ منطقـــة“  اللوجســـتيكية“  آل“ شـــريف“ 
البحرين“ اللوجستية،“ إذ“ تعد“ مجموعة“ آل“ 
شريف“ من“ الشركات“ اللوجستية“ المتميزة“ 
وذات“ الصيـــت“ بين“ شـــركات“ الشـــحن“ في“ 

البحريـــن،“ ونحـــن“ علـــى“ ثقـــة“ بمســـاهمتها“ 
اإليجابيـــة“ فـــي“ المصلحـــة“ الوطنيـــة“ مـــن“ 
خـــال“ زيـــادة“ االســـتثمار“ وخلـــق“ فـــرص“ 
عمـــل“ للكـــوادر“ البحرينيـــة“ وتعزيـــز“ مكانة“ 
البحرين“ كمحطة“ لوجستية“ مرموقة“ على“ 

مستوى“ الخليج”.
التنفيـــذي“  الرئيـــس“  صـــرح“  جانبـــه،“  مـــن“ 
لمجموعة“ آل“ شـــريف“ اللوجستيكية“ خالد“ 
الشـــريف“ عن“ اختيـــاره“ لمنطقـــة“ البحرين“ 
اختيـــار“  جـــاء“  “لقـــد“  قائـــا“ً  اللوجســـتية،“ 
إلنشـــاء“  اللوجســـتية“  البحريـــن“  منطقـــة“ 
مقرنـــا“ الجديـــد“ بنـــاء“ علـــى“ عوامـــل“ عدة،“ 
أهمهـــا“ كـــون“ المنطقـــة“ هي“ الوحيـــدة“ في“ 
المملكة“ المعفية“ مـــن“ الضريبة“ الجمركية،“ 
إضافًة“ إلى“ موقعها“ االستراتيجي“ بالقرب“ 
من“ مينـــاء“ خليفة“ بن“ ســـلمان،“ األمر“ الذي“ 

سيساهم“ في“ زيادة“ سرعة“ الخدمات“ التي“ 
نقدمها“ لعمائنا،“ دون“ نســـيان“ االمتيازات“ 
المتوافرة“ في“ المنطقة“ من“ وجود“ جمركي“ 
علـــى“ مـــدار“ الســـاعة“ وجاهزيـــة“ األراضي“ 

المتوافرة“ للبناء“ عليها“ بسهولة”.
ســـتبدأ“  الشـــركة“  أن“  اإلشـــارة“  تجـــدر“ 
دراســـات“  بإعـــداد“  الجـــاري“  الوقـــت“  فـــي“ 
الجدوى“ والتصميمات“ الهندســـية“ الازمة“ 
لمســـتودعاتها،“ التـــي“ مـــن“ المقـــرر“ أن“ يتم“ 
االنتهـــاء“ مـــن“ بنائهـــا“ فـــي“ منتصـــف“ العام“ 

المقبل.
وعلى“ الرغم“ من“ الظروف“ الراهنة،“ تواصل“ 
إدارة“ المناطـــق“ اللوجســـتية“ خطاهـــا“ في“ 
االقتصاديـــة“  البحريـــن“  رؤيـــة“  تحقيـــق“ 
فـــي“  جهودهـــا“  بتكثيـــف“  وذلـــك“   “،2030
اســـتقطاب“ الشـــركات“ المحليـــة“ والعالمية“ 

لاســـتثمار“ في“ القطاع“ اللوجســـتي،“ الذي“ 
يعد“ أحد“ أهم“ مســـارات“ االقتصاد“ الوطني“ 
غير“ النفطية“ ذات“ اإلمكانات“ العالية،“ التي“ 
تســـهم“ بدورها“ في“ زيـــادة“ الناتج“ المحلي“ 

اإلجمالي“ وخلق“ فرص“ عمل.
يذكر“ أن“ منطقة“ البحرين“ اللوجستية“ تعد“ 
المنطقـــة“ الوحيـــدة“ فـــي“ مملكـــة“ البحرين“ 
التـــي“ تـــم“ تخصيصهـــا“ لتوفـــر“ مســـاحات“ 

للخدمـــات“ اللوجســـتية،“ إذ“ تـــم“ تصميمهـــا“ 
اســـتكماال“ لميناء“ خليفة“ بن“ سلمان“ لتوفر“ 
ألحـــدث“  وفقـــًا“  مرنـــة“  لوجســـتية“  حلـــوال“ 
كونهـــا“  عـــن“  ناهيـــك“  العالميـــة،“  المعاييـــر“ 
قلـــب“  فـــي“  اســـتراتيجيًا“  موقعـــًا“  تتبـــوأ“ 
مدينـــة“ ســـلمان“ الصناعية“ بمنطقـــة“ الحد،“ 
مـــا“ يجعلها“ مركزا“ مثاليـــا“ للتجارة“ الدولية“ 

واإلقليمية“ في“ المنطقة.

المحرق - المواصالت واالتصاالت

“البحرين اللوجستية” توقع عقد إيجار مع مجموعة “آل شريف”
يمتد لـ 20 عاما لبناء مستودعات مساحتها تزيد عن 4.4 ألف متر

خالد الشريف  بدر المحمود
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الباعة الجائلون “األجانب”... اعتداءات غادرة على سوق العمل
الجميـــع يتفـــق على أن عدم االســـتقرار في أســـواقنا المحليـــة يعود في 
المقـــام األول إلـــى التدخل األجنبي ســـواء كان مباشـــرا أو غير مباشـــر، 
ونعني هنا العمالة اآلسيوية التي تنتشر في كل بقعة من البحرين وتبيع 
كل صنف ونوع من البضائع، وزاحمت المواطن البســـيط وســـحبت منه 
كل شـــيء وتســـيدت واحتكرت بعض المناطق “بالفرشات والعربانات”، 
حتى أصبحت هذه الظاهرة من أشـــرس الظواهر الســـلبية في المجتمع 
وتسترعي العمل الحاسم، ويوم االثنين الماضي “وافق مجلس الوزراء 
علـــى اقتـــراح برغبـــة مقدم من مجلـــس النـــواب لوقف الباعـــة األجانب 
الجائليـــن واتخـــاذ اإلجراءات القانونيـــة الالزمة لمنع هـــذه الظاهرة من 
كل األماكـــن واألســـواق والطرقات ودور العبـــادة، وكلف المجلس وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات 

ذات العالقة واالختصاص”.
لقـــد تزايـــدت أعـــداد الباعـــة األجانـــب الجائلين بصـــورة غير مســـبوقة، 
وعانى منهم ســـوق العمل كثيـــرا، فلهؤالء الباعة الجائليـــن أدوار ماكرة 
في تعطيل الكثير من المشاريع وقطع أرزاق المواطن، ويمكننا أن نطلق 

علـــى ما يقوم به هـــؤالء االعتداءات الغادرة على ســـوق العمل وإلحاق 
األضرار بالمواطن، وأصبح التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية كل مواطن، 
بحيث يجب التوقف عن الشـــراء من الباعة الجائلين األجانب والتبليغ 
عنهم، ومن األخطار الكبيرة أن نسمح لهؤالء بالتوسع واالسترزاق على 
حساب من يملك التراخيص الرسمية في ممارسة العديد من األنشطة، 
ناهيـــك عـــن األمـــراض التي ينقلونهـــا فـــي “عرباتهم وفرشـــاتهم” وعدم 
معرفة مصدر البضائع خصوصا األطعمة، وبجولة استكشـــافية ســـريعة 
في سوق المنامة سنرى القذارة واألوساخ بمختلف التسميات والنعوت 
تنبع من هؤالء الباعة المزروعين في األســـواق مثل األلغام ومخالفاتهم 

على مختلف المستويات أكثر رسوخا ويقينا من الموت نفسه.

لتتكامل جهودنا “مواطنين ومسؤولين” في تجميع األضواء الكاشفة  «
عن هذه الظاهرة السلبية واإلعداد المنظم وقطع الطريق على أولئك 

الباعة الجائلين األجانب السترداد حق الكثير من أبناء الوطن المكافحين 
بمؤسساتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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fatin.hamz 
a@gmail.com

أقامت مدرســـة النســـيم الدولية احتفالها الســـنوي لتخريج فوج من طلبتها 
في قلعة عراد مع مراعاة شـــروط التباعـــد االجتماعي، وذلك بحضور أولياء 
األمور في ســـياراتهم لمشـــاهدة تخرج أبنائهم، بدأ الحفل بإلقاء كلمة الطلبة 
الخريجيـــن، وكان منهم الطالب ابن الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة 
عضو الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد19-(، عندما كان يلقي 
كلمتـــه لـــم يتمالك نفســـه، وذرف الدمـــوع لحظة الحديث عـــن والده وحجم 
تضحياتـــه فـــي مكافحة فيروس كورونا، موقف مؤثر مـــن االبن تجاه والده 
أثر في نفســـي كثيرًا، لقد أبكاني بقدر ما أفرحني لعفوية المشـــاعر الصادقة 

التي أظهرها الشاب تجاه والده.
والمبكـــي أيضـــًا موقـــف والـــده تجاهـــه واحتضانه، فقـــد كان له أثـــر أكبر لما 
يحتويـــه من مشـــاعر تمتزج بين فرحة تخرج ابنـــه وتأثره ببكائه، لحظات ال 
يشـــوبها أي تّصنع، ومن جهة أخرى تذكرت والدي وفقداني عناقه، لقد رحل 
عنا قريبًا بعد أن خلع ثوب الدنيا الفانية ولبس ثوب النعيم األبدي، فياله من 

فقد ويالها من وحشة.
للـــه الحمد أننا نشـــهد فـــي مملكتنا جهودا تتحدى الصعاب، شـــكرًا نقولها من 
القلب على تحقيق حلم الطلبة وإرســـال رســـالة عظيمة تقول لهم “ال تجعلوا 
العقبـــات تعيقكـــم عـــن تحقيـــق أمنياتكـــم، فبإمكانكـــم تحويل األمـــل لنجاح 
وتميز”، وبفضل هللا ثم جهود مديرة المدرسة اإلنسانة الراقية واألم الفاضلة 
ســـميرة الكوهجي وجميع الطاقم اإلداري والتعليمي استطاعوا تحقيق هذا 
اإلنجاز، لقد وفقتم في تطبيق التدريس عن بعد بكل سالسة ويسر، واليوم 
ٔاينعت ثمار جهودكم، ها ٔانتم تبدعون وتتميزون مجددًا في حفل التخرج.

هنيئًا لنا وللبحرين وجود مدارس متميزة بمستوى تعليمي عال تعتمد على  «
التربية قبل التعليم، لقد أثبتت مدارس البحرين مدى جودتها وإمكانياتها 

في ظل هذه الظروف حيث لم يعقها أي عائق لمواصلة العملية التعليمية 
بكل يسر، نشكر جهودكم، فأنتم مستقبل البحرين وبكم بإذن الله سنرتقي 

وسنحقق التميز لنكون دائما في الصدارة.

فاتن حمزة

شكراً مدرسة النسيم

أنعـــم هللا علينـــا بالكثيـــر والحمـــد والشـــكر لـــه، وقـــد وهـــب عبـــده خاصيـــة 
معينـــة أو موهبة ليســـتثمرها في حياته، وهنـــاك الكثير من الناس يفتقرون 
إلـــى أبســـط تلـــك القواعـــد أي التواصل واالتصـــال، على الرغم مـــن أنهم قد 
يتمتعـــون بالمؤهـــالت العلمية والثقافية والخبـــرة الالزمة إال أنهم يفتقدون 

هذه الجزئية. 
إذا هناك مواصفات مهمة بل مهمة جًدا ألي شـــخص وذلك لتحقيق النجاح 
له على المســـتوى الشـــخصي، كما أن صلة الرحم مفهوم أساســـي نص عليه 
الديـــن اإلســـالمي، والمقصـــود عـــدم القطيعـــة بيـــن األقـــارب، والحـــث على 
زيارتهـــم، ويعـــرف بعض الفقهاء الصلـــة: بالوصل، وهو ضـــد القطع، ويكون 
الوصل بالمعاملة نحو السالم، وطالقة الوجه، والبشاشة، والزيارة، وبالمال، 

ونحوها.
ومـــن وجهة نظري الشـــخصية، فـــإن تطبيق التواصل واالتصـــال الفعال من 
أهم مبادئ النجاح وخلق عالقات متميزة ونافعة وبدون مقابل، إذ إن هذه 

العادة الحميدة لها مفعول السحر على الجميع. 
كثيـــر مـــن النـــاس ال يدركـــون أهميـــة التواصل، وكمـــا تعلمون بأنـــه ال يكلف 
شـــيئا، لكن البعض ال يعي أنه باالســـتمرار على هذه العادة الحســـنة سيجني 

ثمارهـــا علـــى المســـتوى القريـــب، إذا هنـــاك عالقـــة قويـــة ومباشـــرة لنجاح 
اإلنســـان وتكوين شـــخصيته المتميزة وكســـب االحترام في المجتمع، وهذا 
بالطبـــع يحتـــاج وقًتـــا ليس قليـــال، حيث إن هـــذه الصفات تعتبر ممارســـات 
يوميـــة ومـــن االلتزامات األدبية، إضافة إلى األســـلوب الراقـــي في التعامل، 
فعندمـــا تكون راقيا في معاملتـــك يرتفع قدرك ومكانتك لدى اآلخرين فكل 
شـــخص ســـيعجب بلباقتك في الحديث وانتقائك ألفاظك ومدحك وثنائك 
لهم وســـيحرصون على صداقتك، فأســـلوبك يعكس شخصيتك والرقي هو 

األسلوب األمثل لنجاح عالقاتك االجتماعية. 

قال أحد الحكماء البنه، إن عالقتنا مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي،  «
وتزداد انسجاًما بالتراضي، لكنها تمرض بالتدقيق، وتموت وتنتهي بالتحقيق. 

باالبتسامة نتجاوز الحزن وبالصبر نتجاوز الهموم، وبالصمت نتجاوز 
الحماقات وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية، تميز بما شئت لكن ال تتكبر أبدا. 

اكتب بما شئت لكن ال تستفز أحًدا وانتقد كما شئت لكن ال تطعن أحًدا، فروعة 
اإلنسان ليست بما يملك بل بما يمنح، ودعا كذلك سيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم إلى عفة اللسان وطيب الكالم، قال عليه الصالة والسالم “الكلمة 
الطيبة صدقة”. وعلى المحبة نلتقي.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

سحر التواصل

في زمن كورونا... المآسي درجات
لقد خلق فيروس كورونا ماليين المآسي في كل أنحاء هذا الكوكب 
المنكـــوب، فكل شـــخص له مأســـاته الخاصة التي قـــد يفصح عنها أو 
يجعلهـــا فـــي داخله وهـــو ما جعلنـــا نقرأ عـــن تزايد حـــاالت االكتئاب 

والجنون في العالم. 
مليـــون حكايـــة وحكايـــة يمكننـــا أن نســـمعها كل يـــوم، آالف األحالم 
تأجلت وآالف األحالم ماتت، مأســـاتك قد تبدو شـــيئا تافها في نظر 
غيرك ومأســـاة غيرك ليســـت شـــيئا في نظرك، لكن ال يعرف الوجع إال 
من يشـــعر به، فالســـيدة التي كانت تســـتعد لركوب الطائرة في رحلة 
األحالم واالســـتجمام في مكان بعيد تألمت وندبت حظها الذي دمره 
كورونا، والســـيدة الريفية التي عجزت عن بيع بيض دجاجها بســـبب 

إغالق كورونا هي أيضا تتألم وتعاني.
خالل جولتي اليومية في الصحف التي أبحث فيها عن جديد حول 
دراما كورونا، مررت ســـريعا على قصص البطالة والدمار االقتصادي 
وفقـــدان الماليين حـــول العالم وظائفهم ومـــوت اآلالف من الذين ال 
يملكـــون تأمينـــا صحيـــا، ولم أتوقف كثيـــرا عند هـــذه القصص، ليس 
لعدم أهميتها، لكن كونها أصبحت مألوفة وكثيرة وأصبحت أتعايش 
معهـــا كمـــا أتعايـــش مـــع األرقـــام المرعبة لعـــدد وفيـــات كورونا حول 
العالـــم. لكننـــي توقفت فجأة عند مأســـاة من نوع آخـــر، وأعترف أنها 
أضحكتني في بداية األمر عندما قرأت عنوانها، لكنني عندما مضيت 

في قراءتها أدركت أنها مأساة من المآسي التي صنعها كورونا.
إنهـــا مأســـاة النســـاء البريطانيـــات الالتـــي ضـــاع حلمهن فـــي الحمل 
وإنجـــاب طفـــل يحقق لهن حلم األمومة واألســـرة. وتتلخص مأســـاة 
النســـوة فـــي كونهـــن على وشـــك إجـــراء عمليـــة تلقيـــح صناعي في 
العيادات المخصصة لذلك، لكن هذه العيادات أغلقت ضمن إجراءات 
مكافحـــة الفيـــروس فـــي بريطانيـــا. ليس الســـبب في ضيـــاع حلمهن 
مجـــرد اإلغـــالق، فمن الممكن أن يقمن بإجراء هذه العملية بعد عودة 
الحيـــاة لطبيعتها، لكن لألســـف عندمـــا تعود الحياة لطبيعتها ســـيكن 
قد وصلن ســـن األربعيـــن أو تخطين هذا الســـن وبالتالي تقل حيوية 
البويضـــات أو يقـــل إنتاجهـــا وبالتالي تكون نهاية حلـــم األمومة لدى 

الكثير منهن.
قصة سيراها الكثيرون ال شيء ضمن مآسي حرب كورونا، لكنها  «

مأساة إنسانية وحلم يموت وألم ال عالج له.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

العمل كما يريده المستقبل
ما كان للكثير من قطاعات العمل، الحكومية منها والخاصة لتوافق على مقترح 
أو فكـــرة العمـــل من المنزل لـــو وضعت على طاولة النقاش قبـــل مرحلة كورونا، 
فكثيرون إن لم نقل الجميع سيرفضها وسيتحفظ عليها. ولكن فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19( جـــاء ليضعنـــا أمام األمر الواقـــع، وجاء ربما ليعيـــد برمجتنا للحياة 

بطريقة تالئم المستقبل الذي ال شك أنه آٍت ال محالة. 
العمـــل مـــن المنزل اثبت حضـــوره اإليجابي وبقوة، أثبـــت أن الكثير من األعمال 
يمكـــن أن ُتنجـــز من المنـــزل، وربما بكفاءة أعلى كذلك. كما أنه لو طبق وبشـــكل 
دائـــم ســـيوفر علـــى أصحـــاب العمـــل ُكلـــف المكاتـــب والمصروفـــات التشـــغيلية 

والمكتبية، ناهيك عن تخفيف وطأة ازدحام المرور الخانق. 
يمكن للعمل من المنزل أن ُيحسن من الحياة االجتماعية، فالسماح لألم خصوصًا 
في عامي ما بعد الوضع من البقاء في المنزل، ســـيمكنها من التفرغ أكثر لتربية 
أبنائها، وســـيكون له أثره على صحتها وصحة طفلها ونفسيتهما. وسيمكنها من 
التفرغ للتدريس وإلدارة منزلها، وســـيقضي على الكثير من الخالفات الزوجية، 
التـــي ســـببها خروج المرأة للعمل، خصوصًا إن كانـــت مجبرة عليه اقتصاديًا. بل 
ســـيمكن البعض من تحسين مســـتواهم االقتصادي بالبدء بمشاريع خاصة جنبًا 

إلى جنب مع وظائفهم. 
وسيسنح العمل من المنزل لذوي الهمم أو األمراض المزمنة خصوصًا الخطيرة 
منهـــا، فـــي الحصـــول على فـــرص للعمـــل، طالمـــا كانـــت ال تســـتدعي حضورهم 
الشـــخصي. وســـتمكن الموظف من إنهاء معامالته الحكومية والشـــخصية، بل 

وتجديد نشاطه مع تناوب العمل ما بين المكتب والمنزل كل أسبوعين. 
ربمـــا هـــي فكـــرة قد ال تســـتقيم مـــع الموظفين الُجـــدد، عديمي الخبـــرة أو ذوي 
الخبـــرة القليلـــة، حيث لم يكتســـبوا بعد مهـــارة العمل، ولكنها مناســـبة كثيرًا مع 

ذوي الخبرات الطويلة، والقادرين على المسك بزمام العمل ولو كان عن بُعد. 
ولكن ما يجب أن يســـتوعبه أصحاب األعمـــال كذلك، إن العمل عن ُبعد ال يعني 
أن الموظف ُمتاح 24 ســـاعة، فللعمل ساعات محددة، ومن حق الموظف بعدها 

أن يتفرغ لحياته الخاصة. 
ياسمينة: لنضع أقدامنا على عتبات المستقبل األكثر مرونة.  «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة شركة انتركس للمقاوالت ذ.م.م

قــد  بأنــه  والســياحة  التجــارة  و  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
تقــدم إليهــا الســيد / نبيــل عبــدهللا احمــد الســاعي -مكتــب نبيــل الســاعي – 
محاســبون قانونيــون باعتباره المصفي القضائي لشــركة انتركس للمقاوالت 
ذ.م.م،المسجلة كشركة ذات مسئوليه محدودة بموجب القيد رقم 110549 
طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية و شــطبها من 
الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020 م
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
شركة العدلية العقارية ش.ش.و ويملكها أحمد علي حبيب الصديقي والمسجلة 
بموجــب القيــد 69461 طالبيــن إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة  تصفيــة 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري وذلــك وفقــا إلحــكام قانون الشــركات  

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون   21   لسنة 2001

التاريخ :07/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2020-99386   طلب رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقدم إلينا الســادة / بدور فيصل ميرزا الموال ني  الرقم الشــخصي 800507231 
، بتحويل المحل التجاري التالي إلى السادة /  عيسى ابراهيم احمد علي  الرقم 
الشــخصي 740706314 ، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى 
اإلدارة خــال خمســة عشــر يــوم ا مــن تاريــخ اإلعــان بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

) CR2020-89125 ) إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعان 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : دينا السيد حسين كاظم العلوي
االسم التجاري الحالي : دينا السيد حسين كاظم العلوي 136904

االسم التجاري الجديد : دينا اند ديزاين للتصميم الداخلي

رقم القيد : 136904-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2020-100198 ) إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري –

تقدم إلينا السيد المعلن عبدهللا محمد صالح احمد الشيخ محمد بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي : إلى السيد محمد صالح احمد محمد صالح الشيخ

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تاريخ :2020\7\6
) 98742-CR2020( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثــة المعلــن ادنــاه \ راشــد عبدالرحمــن احمد ســيف بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيد \ سلمان عبدالرحمن احمد سيف فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

سمارتكس للدعاية واإلعان

حاقة سوهو

االسم التجاري

75622-1

75622-2

الفرعرقم القيد

مرشد للخضروات والفواكه

االسم التجاري

720461

القيد:15716 - التاريخ : 2020/7/8
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

ادارة التسجيل
إعالن رقم )98984( لسنة 2020  

بشأن تغيير االسم التجاري كفاية للخياطة النسائية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 
الســيدة ســهيل عرفج ســعيد الكعبــي صاحبة المؤسســة الفردية كفايــة للخياطة 
النســائية المســجلة بموجب القيد رقم 15716، طالبين تغيير الى الفرعين 2 و 5 

، طالبين تغيير االسم التجاري من كفاية للخياطة النسائية الى كفاية للخياطة
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكــورة خال مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

التاريخ : 7 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة المؤسسة الفردية 
المســماة عيــن ميــم لاستشــارات والقهــوة لمالكهــا عبــدهللا ماجــد صيــاح حســن 
النعيمــي والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 4-68110  بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة 
ذات مســؤولية محــدودة برأســمال وقــدره 1250 ألــف ومائتــان وخمســون دينار 
بحريني وذلك بإدخال كل من الســيد ســامي صالح تراك العشــبان والســيدة روال 

عبدالجليل جندلي الرفاعي كشركاء معه في السجل.
وتغيير االسم التجاري من:

عين ميم لاستشارات و القهوة
Ain Meem Consultancy & Cofee

ليصبح:
عين ميم نورث ذ.م.م

Ain Meem North W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-87014(( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعان 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

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

االسم التجاري الجديد: جمس 5 لالكترونيات

قيد: 30576-1

القيد:106682-2 - التاريخ : 05/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعان رقم )73498( لسنة 2020

بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة  ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد/ حمــدي محمــد الشــناوي متولــي المالــك ل األيــادي الماهــرة للمقــاوالت 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم 106682، طالبــا تحويل الفرع 
الثاني من المؤسســة الفردية ) حبيبة للرعاية الطبية( إلى شــركة ذات مســئولية 
محدودة برأســمال وقدره 123298 ، لتصبح الشــركة مملوكة من الســادة التالية 

أسمائهم:
1.   سهير خليفة الشيخ عبداللطيف ال سعد

2.   محمد محمد الشناوي متولي
3.    حمدي محمد الشناوي متولي

4.   سعيد سعيد علي عبده
5.   وائل عبدالشافي السيد عبدالشافي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2020-86679  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا  الســيد ورثة المعلن : عبدهللا ضيف محمد البناء بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد: مهدي عبدهللا ضيف محمد البناء

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

رقم القيد

عبدهللا ضيف محمد البناء

االسم التجاري

18521-2
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تصحيح أوضاع مساكن العمال غير النظامية في “الشمالية”
المجلـــس التنســـيقي يســـتعرض منظومـــة اعتمـــاد عالـــي مدينـــة صحيـــة

أثنــى محافــظ الشــمالية علــي العصفــور علــى الجهــود التــي يبذلهــا فريــق 
البحرين الوطني بقيادة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة 
للتصــدي لجائحة كورونا، مشــيدا بالتعــاون البناء بين المحافظة والجهات 
الحكومية في تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبــدهللا آل خليفــة والمتضمنــة وضع آليــة لتخفيف كثافــة العمالة الوافدة 

في مساكنهم.

جـــاء ذلـــك خـــال تـــرؤس المحافـــظ 
اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي الرابـــع 
عبـــر االتصـــال المرئي بحضـــور نائب 
الدوســـري  خالـــد  العميـــد  المحافـــظ 
وأعضـــاء المجلـــس ممثلـــي الجهـــات 
مـــن  وعـــدد  واألهالـــي  الحكوميـــة 
المســـؤولين بالمحافظـــة، حيث اطلع 
المجلس على اإلجراءات والخطوات 
التـــي اتخذتهـــا المحافظـــة من خال 
فريـــق العمـــل المكلف لحصر الســـكن 
الجماعي المشترك، كما تم بحث سبل 
تعزيـــز دعـــم عمـــل الفريـــق الميداني 
عبر توفير المعلومات المتعلقة بماك 

العقـــارات تمهيدا التخـــاذ اإلجراءات 
تضمـــن  التـــي  والقانونيـــة  اإلداريـــة 
تحقيق التباعد االجتماعي خصوصا 

في المساكن المكتظة.
بعـــد ذلك ناقش المجلـــس الخطوات 
بشـــأن  المحافظـــة  اتخذتهـــا  التـــي 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  اعتمـــاد 
لمنطقـــة عالـــي مدينـــة صحية ضمن 
وذلـــك  الصحيـــة  المـــدن  برنامـــج 
تمهيـــدا العتماد المحافظة الشـــمالية 
الصحية، حيث تم اســـتعراض البنية 
التحتية في عالي ومدى اســـتيعابها 
لمشـــروع ضاحيـــة الرملـــي خصوصا 

فيمـــا يتعلق بالصرف الصحي، حيث 
أوضـــح مديـــر إدارة الصرف الصحي 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني شـــوقي منديل 
أن نســـبة توصيـــل الصـــرف الصحي 

في عالي تتجاوز الـ 85 %.
وأشـــار المحافظ إلى المشـــاريع التي 
تنفيذهـــا  علـــى  المحافظـــة  تعكـــف 
الرابـــح  برنامـــج  وهـــي  عالـــي،  فـــي 
األكبـــر من بيتـــك، وتســـويق برنامج 

المـــدن الصحية من خـــال التواصل 
عالـــي، وتشـــكيل  فـــي  األهالـــي  مـــع 
المجتمـــع  مـــع  بالشـــراكة  اللجـــان 
المدنـــي، وتحليـــل الوضـــع الصحـــي 
المشـــاريع  وتنفيـــذ  واالجتماعـــي، 
إلـــى  باإلضافـــة  للبرنامـــج،  الداعمـــة 

التقييم المستمر.
كمـــا تم بحـــث ســـبل المحافظة على 
صناعـــة الفخار وتطويـــر أفران حرق 

المشغوالت الفخارية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  أكـــد 
األشـــغال  بـــوزارة  البحريـــة 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي نبيـــل أبـــو الفتـــح أن 
تنفيـــذ  فـــي  مســـتمرة  الـــوزارة 
الخطـــط التي وضعتها من أجل 
الزراعـــي  بالقطاعيـــن  االرتقـــاء 
الـــوزارة  أن  والســـمكي.وأوضح 
علـــى  الفتـــرة  هـــذه  تعكـــف خـــال 
التواصـــل والمتابعـــة ضمـــن الخطة 
مشـــروعات  لتنفيذ  االســـتراتيجية 
الزراعـــي  بالقطاعيـــن  خاصـــة 
والســـمكي عبر فتح الشـــراكات مع 

القطاع الخاص.
وأشـــار أبـــو الفتـــح إلـــى أن قطـــاع 
االستزراع الســـمكي يشكل محورا 
نحـــو  البحريـــن  فـــي جهـــود  مهمـــا 
مســـتدام،  غذائـــي  أمـــن  تحقيـــق 
وانطاقـــا من هـــذا االهتمام عمدت 
وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
علـــى إطـــاق مخطـــط اســـتثماري 
لمشـــروعات في مجال االســـتزراع 
الســـمكي، عبـــر تخصيـــص عدد من 

األراضي ضمن مخطط رأس حيان 
والمخصصـــة لمشـــاريع االســـتزراع 

السمكي.
وبيـــن أن إطـــاق البرنامج الوطني 
لتدريـــب الكفـــاءات المحليـــة على 
خـــال  مـــن  الســـمكي،  االســـتزراع 
اتفاقية مع صندوق العمل “تمكين” 
والتـــي هدفـــت إلـــى دعـــم تدريـــب 
15 بحرينيـــا فـــي مجـــال اســـتزراع 
األســـماك المحليـــة داخـــل وخـــارج 
مملكـــة البحريـــن، كان أحد البرامج 
الطموحة التي تخدم اســـتراتيجية 

النهوض بالبقطاع.

إطالق مخطط استثماري في االستزراع السمكي

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  عقبـــت 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
بخصوص الجلسة األخيرة لمجلس 
بلـــدي المنطقـــة الشـــمالية وتصريح 
القبيســـي  عبـــدهللا  البلـــدي  العضـــو 
والتـــي تطـــرق فيهـــا إلـــى الميزانية 
المخصصـــة لمشـــروع تنميـــة المدن 
والقـــرى فـــي المحافظـــة الشـــمالية، 
تعرضـــت  التـــي  المنـــازل  إضافـــة 
وفيمـــا  عاجلـــة،  كحـــاالت  للحريـــق 
يلي نص الرد كاما: باإلشـــارة إلى ما 
نشـــر فـــي الصحـــف المحلية بمـــا يتعلق 
بلـــدي  لمجلـــس  االعتياديـــة  بالجلســـة 
الشـــمالية تحت عنـــوان “لدي الشـــمالية 
يناقـــش تقليـــص طلبـــات تنميـــة المدن 
وكذلـــك  الميزانيـــة”،  برفـــع  ويطالـــب 
فـــي  الفنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  تصريـــح 
مجلـــس بلدي الشـــمالية الســـيد عبدهللا 
القبيسي تحت عنوان “البلديات تسقط 
70 بيتا من مشروع الترميم للشمالية”.. 

توضح “شؤون البلديات ما يلي:
شـــريًكا  تشـــكل  البلديـــة  المجالـــس  إن 
وأن  التنفيذيـــة  األجهـــزة  مـــع  أساســـًيا 
الدعـــم  لتقديـــم  ممـــدودة  الـــوزارة  يـــد 
للمجالس البلديـــة التي تعبر عن اإلرادة 
الشعبية في المشاركة في صنع القرار. 

وباإلشـــارة إلى الموضوع المنشـــور في 
الصحـــف المحليـــة فـــإن الـــوزارة قامت 
بالفعل باستام قوائم طلبات المجالس 
البلديـــة لمشـــروع تنمية المـــدن والقرى 
حيـــث   – البيـــوت  وصيانـــة  ترميـــم   -
إن التقديـــم لهـــذا المشـــروع يتـــم عبـــر 
المجالس البلدية المعنية بحصر المنازل 
المســـتحقة تبعـــا للمعاييـــر المدرجة في 
الدليـــل االسترشـــادي لمشـــروع تنميـــة 
المدن والقرى وتحديد أولويات التنفيذ 

بالنسبة للمجالس البلدية.
وقامـــت الوزارة بدراســـة هـــذه الطلبات 
المشـــروع  لمعاييـــر  اســـتيفائها  ومـــدى 
شـــرطا  المعاييـــر  هـــذه  تعتبـــر  حيـــث 
للقبول في المشـــروع فقـــد تم مخاطبة 
المقترحـــة  الطلبـــات  بعـــدد  المجالـــس 
والتي استكملت االشتراطات وتتوافق 

والمعتمـــدة  المتاحـــة  الميزانيـــة  مـــع 
للمشـــروع ومنها اســـتيفاء اشـــتراطات 
لألســـرة  االجتماعيـــة  الحالـــة  دراســـة 
ودخلهـــا الشـــهري والتقريـــر الفنـــي عـــن 
المنشأة ومن ثم صدور رخصة الترميم 
وعـــدم وجـــود مخالفـــات إنشـــائية فـــي 
المبنـــى ومـــرور 10 ســـنوات على ملكية 
المبنـــى وغيرهـــا من المعاييـــر التي يتم 

على أساسها قبول الطلب.
وبخصوص ما أشـــار له المجلس البلدي 
للمنطقة الشـــمالية في جلســـته األخيرة 
مـــن أنـــه قـــد تـــم تقليـــص عـــدد المنازل 
مـــن 117 إلـــى 47 منزال فـــي المحافظة 
اعتمـــدت  قـــد  الـــوزارة  فـــإن  الشـــمالية 
اشـــتراطات  اســـتكملت  التـــي  المنـــازل 
ومعايير التقديم للمشروع والتي بلغت 
والمعاييـــر  األولويـــة  حســـب  طلبـــا   47
المعتمـــدة والميزانيـــات المتاحـــة علـــى 
المســـتوفية  الطلبـــات  إدخـــال  يتـــم  أن 
للشـــروط فـــي عمليـــات التنفيذ بشـــكل 
متواصـــل حيـــث يتـــم قبـــول الطلبـــات 
تبعـــا لمعايير محددة وحســـب أولويات 
البلديـــة  للمجالـــس  بالنســـبة  التنفيـــذ 

وحسب ما هو مقرر من ميزانيات.
ويعـــد مشـــروع تنميـــة المـــدن والقـــرى 
مـــن أنجح المشـــاريع البلدية التي تمس 
حاجة المواطن البحريني بشكل مباشر 
بالتعـــاون مـــع  الـــوزارة  حيـــث أنجـــزت 
المجالـــس أعمـــال ترميـــم وصيانـــة 65 
منـــزال خال العـــام 2019 في مناقصات 
ضمـــن مشـــروع تنميـــة المـــدن والقـــرى 
واالولويـــات  والمعاييـــر  اآلليـــة  وفـــق 
التـــي يتـــم رفعهـــا مـــن قبـــل المجالـــس 
البلديـــة وتم انجـــاز 61 منزال خال عام 
2020 وإضافـــة إلـــى ذلـــك جـــاٍر تنفيـــذ 
أعمـــال ترميـــم وصيانـــة 50 منزال ضمن 

المشروع. 
أمـــا بالنســـبة لمشـــروع عـــوازل األمطار 
والـــذي ينـــدرج ضمـــن مشـــروع تنميـــة 
 150 إنجـــاز  تـــم  فقـــد  والقـــرى  المـــدن 
طلبـــا للعـــام 2019 موزعـــة علـــى جميع 
محافظـــات المملكة، وإنجـــاز 132 طلبا 

خال النصف األول من العام 2020.

قبول طلبات “تنمية المدن”وفًقا لمبدأ األولوية

“التأمينات”: رفع 10 توصيات عاجلة الستدامة الصناديق التقاعدية
ــن ــواط م ــف  ــ أل  95 تـــجـــاه  ــة  ــي ــال ــم ال ــا  ــه ــات ــزام ــت ــال ب لـــلـــوفـــاء 

قالت الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
إنها تولـــي األهمية القصـــوى؛ للحفاظ 
علـــى حقـــوق المتقاعدين واســـتدامة 
لصالـــح  التقاعديـــة  الصناديـــق 
المواطنين وأسرهم، وأوضحت الهيئة 
اســـتعرض  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  أن 
بشـــأن  االكتـــواري  الخبيـــر  تقريـــر 
األوضـــاع المالية للصناديق التقاعدية 
وفقا للبيانات المالية في 31 ديســـمبر 
2018، وبعـــد عقـــده لعـــدة اجتماعات 

مـــع الخبيـــر االكتـــواري تـــم التوصـــل 
إلـــى 10 توصيـــات عاجلـــة تـــم رفعهـــا 
إلـــى الحكومـــة؛ بهـــدف إجـــراء حزمة 
مـــن اإلصاحـــات، وضمـــان اســـتدامة 
والتأمينيـــة  التقاعديـــة  الصناديـــق 
بالتزاماتهـــا  الوفـــاء  علـــى  وقدرتهـــا 
الماليـــة تجـــاه 95 ألـــف مواطـــن، ولمد 
عمر الصناديق التقاعدية إلى 58 سنة 
حتـــى ســـنة 2086، حيث أشـــار تقرير 
الخبيـــر االكتواري إلى أنه من المتوقع 

نفـــاد أصـــول صنـــدوق تقاعـــد القطاع 
العـــام المدني فـــي ســـنة 2024، ونفاد 
أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص 

في سنة 2033.
وفـــق  حرصهـــا  الهيئـــة  وأكـــدت 
حصـــول  بهـــا  المناطـــة  المســـؤوليات 
والـــذي  الحالييـــن،  المشـــتركين 
بالمســـتقبل  للتقاعـــد  ســـيحالون 
وفـــق  بعدالـــة  كافـــة حقوقهـــم  علـــى 
خـــال  مـــن  بهـــا  المعمـــول  القوانيـــن 
تنفيذ اإلصاحـــات العاجلة والازمة؛ 
لتحقيق اســـتدامة الصناديـــق لصالح 

المتقاعدين.

المنامة - بنا

الخميس 9 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 - العدد 4286

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

38344464

وكيل الزراعة والثروة البحرية نبيل أبوالفتح

نفاد أصول صندوق 
تقاعد القطاع العام 

2024 و”الخاص” 
في 2033

االتحاد العام للنقابات وافق على زيادة االستقطاع
“^” تنشـــر “مالبســـات اجتمـــاع التأمينـــات” علـــى لســـان رئيـــس “الحـــر”

أفصـــح رئيـــس االتحاد الحـــر لنقابات 
عمـــال البحريـــن يعقـــوب يوســـف عن 
مجلـــس  فـــي  عضـــوا   14 تصويـــت 
االجتماعيـــة  التأمينـــات  هيئـــة  إدارة 
بالموافقة على رفع نسبة االشتراكات 

التأمينية من 18 % إلى 27 %.
كان  الحـــر  االتحـــاد  أن ممثـــل  وأكـــد 
العضـــو الوحيد الذي رفض التصويت 
جـــرى  اجتمـــاع  خـــال  بالموافقـــة، 
الخبيـــر  توصيـــات  تقريـــر  لمناقشـــة 
االكتـــواري الـــذي خلص إلـــى ضرورة 
وقـــف الزيـــادة الســـنوية للمتقاعدين 
كذلـــك. وعبـــر رئيـــس االتحـــاد الحـــر 
يعقـــوب يوســـف عـــن رفضـــه للقـــرار 
العمالـــي  االتحـــاد  لموقـــف  وأســـفه 
اآلخـــر الـــذي وقف مع مشـــروع زيادة 
االســـتقطاع، حيث صـــوت بالموافقة 
دون أي نقاش، بينما يظهرون للعمال 
مواقـــف أخـــرى غيـــر التـــي تتخذ في 
الغرف المغلقة، مشيرا إلى أن االتحاد 
الحـــر كان الصـــوت الوحيـــد الرافـــض 

للمشروع، من بين 15 عضوا.

ليـــس ضـــد  الحـــر  وأكـــد أن االتحـــاد 
المســـاس  ضـــد  لكنـــه  اإلصاحـــات، 

بحقوق العمال.
وقال: نحن نرفض أي مساس بحقوق 
ومكتسبات المتقاعدين والمشتركين 
ولدينا تحفظ شديد على ثاثة بنود، 
أولها المســـاس بالزيادة الســـنوية في 
ظـــل ازديـــاد الغاء المعيشـــي وتزايد 
كورونـــا،  فيـــروس  أزمـــة  تداعيـــات 
لكن يمكـــن تعديل ذلك بوضع ســـقف 
للرواتـــب التـــي يجـــب أن تســـتمر لها 

الزيادة السنوية.
وأشـــار إلـــى التحفظ الثانـــي قائا إن 
االتحـــاد الحـــر يقبـــل دمـــج صنـــدوق 
التقاعـــد مـــع التأمينـــات، لكـــن ليـــس 
قبل إصاح الصنـــدوق العام للتقاعد، 
الصندوقـــان  يتضـــرر  ال  وحتـــى 
وتتضاعف المشكلة بصورة غير قابلة 

للحل.
وعبـــر عن رفضه فـــي التحفظ الثالث 
فـــي  التأمينيـــة  االشـــتراكات  لزيـــادة 
المواطنيـــن،  علـــى  الخـــاص  القطـــاع 

مشـــيرا إلى أنه يتم اســـتقطاع 18 % 
حاليـــا يتحمـــل صاحب العمـــل 11 % 
منها، و7 % تخصـــم من العامل، علما 
بأن تمكين هي من تدفع اســـتقطاع 1 
% لصالـــح صنـــدوق العمـــل نيابة عن 

أصحاب العمل.
توصيـــات  وبحســـب  أنـــه  وأضـــاف 
الخبير االكتواري سيتم زيادة النسبة 
ولـــم   ،%  9 بنســـبة  أي   ،%  27 إلـــى 
يتـــم إيضـــاح كيف ســـيتم توزيع هذه 
النســـبة على أصحاب العمل والعمال، 
وقـــال إن هـــذه الزيـــادة تعتبـــر دعوة 
صريحة ألصحاب العمل باالســـتغناء 

عن المواطن واستبداله باألجنبي.
وذكـــر أنهـــم اليوم يرغبـــون حتى في 
التـــي   % 3 الزيـــادة الســـنوية  وقـــف 
ينتظرهـــا المتقاعـــد كل عـــام لتكـــون 
ســـندا له في نهاية حياته ويســـتطيع 
مـــن خالهـــا تأميـــن دخـــل يضمـــن له 
حياة كريمة خصوصا في ظل ظروف 
“كورونـــا” التي أثـــرت على حياة كافة 
الســـيما  والمتقاعديـــن،  المواطنيـــن 

وأن آالف المتقاعديـــن ضمـــن برنامج 
قـــد  للحكومـــة  االختيـــاري  التقاعـــد 
تقدموا للتقاعد على أمل اســـتمرارية 

هذه الزيادة.
صمـــت  االتحـــاد  رئيـــس  واســـتغرب 
خصـــم  مقتـــرح  عـــن  التأمينـــات 
التأمينات من العمال األجانب أســـوة 
 600 وجـــود  إلـــى  الفتـــا  بالمواطـــن، 
ألـــف عامل أجنبـــي يمكـــن أن يرفدوا 
صنـــدوق التأمينـــات بميزانية ضخمة 

لو تم إقرار خصم التأمينات منهم.
وقال إن الصنـــدوق يمكن أن يتحمل 
إلـــى العـــام 2033، لكن لم يتـــم تقدير 

تداعيات كوفيد 19 على الصندوق.
ودعا يوسف إلى طرح القرار للنقاش 
المجتمعـــي وعرضـــه علـــى أصحـــاب 
الشـــأن، وفي مقدمتهـــم العمال وعدم 
الحلقـــة األضعـــف، حيـــث  اعتبارهـــم 
اإلصاحـــي  المشـــروع  لهـــم  ضمـــن 
العماليـــة  حقوقهـــم  الملـــك  لجالـــة 
والنقابيـــة كطـــرف ثالـــث رئيـــس عند 

التفاوض.

المنامة - بنا
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مسؤول أميركي: الكاظمي بحاجة لمساعدة وقواتنا باقية بالعراق

“خامنئي قاتل”.. غضب في ساحة التحرير بعد اغتيال الهاشمي

أوســـاط  عـــارم  غضـــب  اجتـــاح 
المتظاهرين العراقيين في ســـاحة 
التحريـــر وســـط بغـــداد، وذلك ردا 
علـــى اغتيـــال الباحـــث السياســـي 
العراقـــي هشـــام الهاشـــمي، الـــذي 
لقي حتفه على يد مســـلحين أمام 

منزله في بغداد مساء االثنين.
ورفع المتظاهرون صور الهاشـــمي 
إيـــران  والفتـــات وصـــورا لمرشـــد 
علـــي خامنئـــي، ملطخـــة بالدمـــاء، 
والفتات تحمل عبـــارات “خامنئي 

قاتل وميليشياته أهل الباطل”.
بقتـــل  االتهـــام  أصابـــع  وتتجـــه 
الميليشـــيات  إلـــى  الهاشـــمي 

المدعومة من إيران.
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس الـــوزراء 
الكاظمـــي،  مصطفـــى  العراقـــي 
الثالثـــاء، إن العـــراق لـــن ينام قبل 
أن يخضـــع قتلـــة المحلـــل األمنـــي 
والمستشـــار الســـابق في الحكومة 
العراقية هشـــام الهاشـــمي للقضاء 

بما ارتكبوا من جرائم.
وشـــيع، الثالثاء، جثمان الهاشمي، 
يـــد  علـــى  االثنيـــن،  ُقتـــل،  الـــذي 
مســـلحين مجهوليـــن أمـــام منزلـــه 

بالعاصمة بغداد.
وقـــرر مجلس القضـــاء األعلى في 
العراق، في وقت ســـابق، تشـــكيل 
هيئـــة تحقيقيـــة تختـــص بجرائـــم 

االغتياالت.
الى ذلك، أعلن مســـؤول عســـكري 
أميركـــي رفيع، أن أميـــركا بحاجة 
لمســـاعدة رئيس الـــوزراء العراقي 
هنـــاك  أن  إلـــى  ملمحـــًا  الجديـــد، 
قرارا عراقيا مرتقبـــا لبقاء القوات 
األميركية فـــي العراق لمســـاعدته 
علـــى مواجهة تنظيم داعش، وفقا 

لما أوردته “واشنطن بوست”.
وأشـــاد الجنـــرال كينيـــث ماكينزي 
بالكاظمي قائال “لقد اتخذ خطوات 
مهمـــة لمواجهة الميليشـــيات ذات 

اســـتهدفت  التـــي  بإيـــران  الصلـــة 
أن  مضيفـــا  األميركيـــة”،  القـــوات 
الواليات المتحـــدة يجب أن تبقى 
صبورة فـــي الوقت الـــذي يتحدى 
فيـــه الكاظمـــي المجموعـــات ذات 
والسياســـي  العســـكري  النفـــوذ 

الهائل.
كينيـــث  الجنـــرال  وأثنـــى 
ف.ماكينـــزي جونيور، الذي يرأس 
القيـــادة المركزيـــة األميركية، على 
الكاظمي ألمره بشـــن مداهمة في 
أواخـــر شـــهر يونيـــو علـــى جماعة 
ميليشـــيا اتهمهـــا البنتاغون بشـــن 
هجمـــات صاروخية متكـــررة على 

أفراد أميركيين في العراق.
وأضـــاف أن الخطوة غير المعتادة 
ضد كتائب حزب هللا - التي أثارت 
غضب قادتـــه - توضح التحديات 
الـــذي  الكاظمـــي  يواجههـــا  التـــي 
يســـعى لكبح جمـــاح الميليشـــيات 
دون اإلخالل بالتـــوازن الهش بين 
للعـــراق، واشـــنطن  أكبـــر داعميـــن 

وطهران.
وقـــال ماكينزي “إنه يتفاوض اآلن 

علـــى لغـــم أرضي فـــي إشـــارة إلى 
وتابـــع  األميركيـــة.  القـــوات  بقـــاء 
ماكينـــزي بعد لقائه الكاظمي أثناء 
زيـــارة لبغـــداد “أعتقد أننـــا بحاجة 
لمســـاعدته. وعليـــه فقـــط أن يجد 
طريقـــه إلى حد مـــا، ما يعنـــي أننا 
ســـنحصل علـــى حلـــول أقـــل مـــن 
مثاليـــة، وهـــي ليســـت جديدة في 

العراق”.
ولقـــاؤه  ماكينـــزي  زيـــارة  وتأتـــي 
المخابـــرات  رئيـــس  بالكاظمـــي، 
السابق الذي أصبح رئيًسا للوزراء 
فـــي مايو، في الوقـــت الذي تجري 
األميركـــي  الرئيـــس  إدارة  فيـــه 
مـــع  محادثـــات  ترامـــب  دونالـــد 
القادة العراقيين تهدف جزئًيا إلى 
تحديد مستقبل القوات األميركية 

في العراق.
عبـــر  للصحافييـــن  حديثـــه  وفـــي 
العـــراق،  مغادرتـــه  بعـــد  الهاتـــف 
أعـــرب ماكينـــزي عن ثقتـــه في أن 
الحكومـــة العراقيـــة ســـتطلب من 
القوات األميركية البقاء في البالد 
على الرغم من دعوات االنســـحاب 

في وقت ســـابق من هذا العام من 
المشـــرعين العراقييـــن الغاضبيـــن 
من قرار واشنطن شن غارة جوية 
قائـــد  بحيـــاة  أودت  بغـــداد  فـــي 
الحـــرس الثـــوري اإليرانـــي قاســـم 
ســـليماني، إلـــى جانـــب شـــخصية 
بارزة في الميليشـــيا العراقية وهو 

أبومهدي المهندس.
فـــي  الحكومتـــان  أكـــدت  وبينمـــا 
القـــوات  أن  الماضـــي  الشـــهر 
األميركيـــة لن تســـعى إلـــى قواعد 
دائمة في العراق، يقول مسؤولون 
عسكريون أميركيون “إن نوًعا من 
الوجـــود المســـتمر ضـــروري نظـــًرا 
للتهديد المســـتمر من قبل مقاتلي 

داعش”.
5000 جنـــدي  ويوجـــد أكثـــر مـــن 
أميركي حاليـــا في العراق. وتقول 
إدارة ترامب إن الوجود العسكري 
لنفـــوذ  كـــرادع  يعمـــل  األميركـــي 
إيران هناك، لكن القوات األميركية 
صاروخيـــة  لهجمـــات  تعرضـــت 
كتائـــب  مـــن  متكـــررة  ومدفعيـــة 

حزب هللا وميليشيات أخرى.

عواصم ـ وكاالت

تظاهرة غاضبة تندد باغتيال الهاشمي في ساحة التحرير وسط بغداد

دبي ـ العربية نت

أحدثـــت البنود المســـربة مـــن اتفاقيـــة التعاون بيـــن إيران والصيـــن لمدة 25 
عامـــا، جدال واســـعا، إذ إنهـــا احتوت على فقـــرات تتضمن منح جـــزر وقواعد 
عســـكرية وجوية للصين مقابل قيام الصين باالســـتثمار في جميع القطاعات 
االقتصاديـــة واألمنيـــة والعســـكرية فـــي إيـــران، ودفـــع مبالغ مقدمـــة لطهران 

لشراء النفط الخام اإليراني.
وتنـــص االتفاقيـــة أيضـــا علـــى مشـــاركة الصيـــن في “تطويـــر ميناء جاســـك، 
والمشـــاركة فـــي إنشـــاء مدينـــة صناعيـــة، والمشـــاركة فـــي بنـــاء المصافـــي 
والصناعـــات البتروكيماوية والصلب واأللمنيوم وبناء المدن الســـياحية على 

ساحل مكران، الواقع على شواطئ بحر عمان.
لكـــن الخارجيـــة اإليرانية نفت، أمس األربعاء، على لســـان المتحدث باســـمها 
عباس موسوي صحة هذه األخبار، قائال عبر “تويتر” إن “خطة العمل الشاملة 
للشـــراكة بيـــن إيران والصيـــن هي خارطـــة طريق واضحة يجـــب أن تتحمل 
ضغط المتنمرين بعالقات تكميلية مستقلة عن القوى التقليدية التي يسيطر 

عليها الغرب”.
ونفـــى موســـوي منـــح جـــزر إيرانيـــة أو وجـــود قـــوات أجنبية ضمـــن اتفاقية 

التعاون مع الصين ووصفها بـ “األوهام واألكاذيب”.

جدل حول تسليم جزر وقواعد إيرانية للصين

طهران ـ أ ف ب

وقعت الحكومتان السورية واإليرانية 
أمس األربعـــاء اتفاقا عســـكريا جديدا؛ 
لمســـاعدة دمشـــق في تعزيـــز دفاعاتها 
التلفزيـــون  أفـــاد  مـــا  وفـــق  الجويـــة، 

الرسمي اإليراني.
وإثـــر توقيع االتفـــاق، عقد وزير الدفاع 
الســـوري علـــي عبدهللا أيـــوب، ورئيس 
اإليرانيـــة،  المســـلحة  القـــوات  أركان 
فـــي  مؤتمـــرا  باقـــري  محمـــد  واللـــواء 

دمشق أعلنا خالله االتفاقية.
اإليرانـــي  الرســـمي  التلفزيـــون  ونقـــل 
عـــن باقري قوله “ســـنعزز نظـــام الدفاع 
تحســـين  بهـــدف  الســـوري؛  الجـــوي 
التعاون العسكري بين البلدين”، مشددا 
علـــى أن االتفـــاق “ســـيعزز إرادتنـــا )..( 

لمواجهة الضغوط األميركية”.
وإيـــران  ســـوريا  وتخضـــع 

اقتصاديـــة  لعقوبـــات 
حدتهـــا  ازدادت  مشـــددة، 

علـــى دمشـــق مع دخـــول قانـــون قيصر 
األميركي حيز التنفيذ الشهر الماضي.

الســـورية  األنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
الرســـمية )ســـانا( أن البلديـــن وقعا على 
لتعزيـــز  شـــاملة؛  عســـكرية  “اتفاقيـــة 
التعـــاون العســـكري واألمني في شـــتى 
مجـــاالت عمـــل القـــوات المســـلحة في 

البلدين الصديقين”.
المشـــترك  الختامـــي  البيـــان  وأكـــد 
مواصلـــة  ضـــرورة  علـــى  للطرفيـــن 
التنســـيق “لمواجهة اإلرهـــاب التكفيري 
المدعـــوم مـــن قـــوى إقليميـــة ودولية”، 
مشـــددا علـــى ضـــرورة انســـحاب كافة 
القـــوى األجنبيـــة العاملـــة فـــي ســـوريا 
“بصورة غير شرعية”، في إشارة بشكل 
التـــي  المتحـــدة  للواليـــات  رئيـــس 
تنشـــر عســـكريين فـــي مناطـــق 
ســـيطرة األكـــراد فـــي شـــمال 

شرق البالد.

إيران ستطور أنظمة الدفاع الجوية السورية

عواصم ـ وكاالت

ندد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش األربعاء بـ “تدخل خارجي بلغ 
مســـتويات غيـــر مســـبوقة” فـــي ليبيا، مع 
“تســـليم معدات متطورة وعدد المرتزقة 

المشاركين في المعارك”.
وأعـــرب غوتيريـــش أثناء مؤتمـــر وزاري 
عبـــر الفيديو لمجلس األمن عن قلقه إزاء 
حشـــد قوات عســـكرية في محيط مدينة 
)غـــرب(  بيـــن طرابلـــس  الواقعـــة  ســـرت، 

وبنغازي )شرق(.
وفي وقت ســـابق من أمـــس، اعتبر وزير 
أن  مـــاس،  هايكـــو  األلمانـــي  الخارجيـــة 
“الوضـــع متدهـــور فـــي ليبيا منذ أســـابيع 

واألمر يهدد بتمزيق البالد”.
وقـــال مـــاس “فيمـــا العالم أغلـــق حدوده 
الســـفن  بقيـــت  كورونـــا،  وبـــاء  بســـبب 
المحملـــة  والشـــاحنات  والطائـــرات 
باألســـلحة والمرتزقـــة تصـــل إلـــى المـــدن 

الليبية”.
واعتبر أن “على المجتمع الدولي أال يقف 

متفرًجا أمام هذا الوضع المتدهور”.
إلى ذلك، نقلت وكالة “انترفاكس” لألنباء 
عـــن وزيـــر الخارجيـــة الروســـي ســـيرغي 
الفـــروف قوله، أمس األربعاء، إن روســـيا 
وتركيـــا تعمالن من أجل التوســـط لوقف 
إطـــالق النـــار فورا فـــي ليبيا، مشـــيرا إلى 
أن حكومـــة الوفـــاق تعـــّول علـــى الحـــل 

العسكري.
الوطنـــي  الجيـــش  “إن  الفـــروف  وقـــال 

الليبـــي مســـتعد لتوقيـــع وثيقـــة تقضـــي 
بوقـــف إطالق النار، لكـــن حكومة الوفاق 
ال ترغـــب فـــي ذلـــك”، معربا عـــن أمله في 
أن تتمكـــن تركيـــا مـــن إقناعهـــا بالتوقيـــع 
أيضـــا. وتدخلت تركيا عســـكريا في ليبيا 
إلى جانـــب فصائل حكومـــة الوفاق التي 

تسيطر على العاصمة طرابلس.
بالمقابل، أعلنت القوات البحرية التركية، 
بحريـــة  منـــاورات  إجـــراء  عـــن  أمـــس، 
وصفتها بـ “الضخمـــة” قبالة 3 مناطق من 

السواحل الليبية.

تركيا تعلن عن مناورات بحرية ضخمة قبالة 3 مناطق من السواحل الليبية

الفروف: نتعاون مع أنقرة لتنسيق وقف فوري إلطالق النار
غوتيريش يندد بـ “تدخل أجنبي غير مسبوق” في ليبيا

الكويت - سكاي نيوز عربية

أكدت مصادر لـ “سكاي نيوز عربية” أمس 
األربعـــاء أن جهـــاز أمـــن الدولـــة بـــوزارة 
الداخليـــة الكويتية أحال النائب الســـابق 
مبـــارك الدويلـــة، واألميـــن العـــام الســـابق 
لحزب األمـــة حاكم المطيـــري إلى النيابة 
العامـــة بعـــد تحقيقـــات موســـعة معهمـــا 
علـــى مـــدى األيـــام الماضية علـــى خلفية 
تســـريبات مع الزعيم الليبي الراحل معمر 

القذافي.
وقالـــت المصـــادر إن هناك أكثـــر من تهمة 
وحاكـــم  الدويلـــة  مبـــارك  إلـــى  وجهـــت 
المطيـــري، مـــن بينهـــا بـــث أخبـــار كاذبـــة، 
للمقـــام  صحيحـــة  غيـــر  أخبـــار  ونســـب 
أن  المصـــادر  بعـــض  وتفيـــد  الســـامي. 
المطيري قد تسند إليه اتهامات بالتخابر.

وإذا ثبتت التهم الموجة لكل من الدويلة 
والمطيري خالل التحقيقات الجارية لدى 
النيابة العامة، ســـتتم إحالـــة ملفيهما إلى 

المحكمة.
األميـــري  الديـــوان  شـــؤون  وزيـــر  وكان 
الكويتـــي الشـــيخ علـــي الجـــراح، قـــد أكد 
األحـــد الماضـــي أن مـــا جـــاء فـــي لقـــاء 
البلـــد  حديـــث  برنامـــج  خـــالل  الدويلـــة 
الســـعيد،  طـــالل  محمـــد  اإلعالمـــي  مـــع 
بأنـــه نقـــل إلى أميـــر البالد الشـــيخ صباح 
األحمد الجابر الصبـــاح، ما دار بينه وبين 
القذافي، وبأن األمير طلب منه في حينه 

إبالغ ذلك للعاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود غيـــر صحيـــح 
البتة، ومحض تقّول وافتراء على المقام 

السامي.
وأكـــد أنـــه “ال يجوز أن ُينســـب إلـــى أمير 
البالد أي حديث أو قول، سواء في مقالة 
أو لقـــاء، من دون الحصـــول على موافقة 
رســـمية وصريحة مـــن الديـــوان األميري 

بذلك”.

إحالة حاكم المطيري ومبارك الدويلة للنيابة الكويتية

على خلفية تسريبات مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي
الكويت.. إحالة الدويلة والمطيري للنيابة العامة

واشنطن ـ وكاالت

األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  حـــث 
األربعـــاء  أمـــس  بومبيـــو  مايـــك 
مجلـــس األمـــن الدولي علـــى تمديد 
علـــى  المفـــروض  األســـلحة  حظـــر 
إيـــران، وقال إن الواليـــات المتحدة 
والقـــوات المتحالفـــة معهـــا ضبطت 
الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة 
إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقـــال بومبيـــو فـــي مؤتمـــر صحفي 
بمقر وزارة الخارجية “ال بد لمجلس 
األمـــن أن يمدد حظر األســـلحة على 
إيـــران؛ لمنـــع مزيـــد مـــن الصراعات 
فـــي المنطقة... ال يســـع أي شـــخص 
جاد االعتقاد بأن إيران ستســـتخدم 
عليهـــا  تحصـــل  التـــي  األســـلحة 

ألغراض سلمية”.
وعن الملـــف اللبناني، أكد 

الواليات  “دعـــم  بومبيو 
للبنـــان  المتحـــدة 

ومســـاعدته بأال يكون تابعا إليران”. 
وقـــال: “نعمـــل بكل جهـــد ضد حزب 
هللا اإلرهابـــي، ونحـــاول منـــع إيران 

من بيعه النفط الخام”.
وأوضح أن “روسيا والصين ورئيس 
النظام الســـوري بشـــار األســـد منعوا 

وصول المساعدات اإلنسانية”.
إن  بومبيـــو  قـــال  الصيـــن،  وعـــن 
“الحـــزب الحاكم فـــي الصين يعامل 
شـــعبه بشـــكل ســـيئ. وبكين خائفة 
من الكشف عن بداية تفشي كورونا 
العالـــم  إخبـــار  فـــي  فشـــلت  بعدمـــا 
بـــه”، وتابـــع: “نحاول كشـــف حقيقة 
الفيـــروس للعالـــم”، مجـــددا دعوتها 

للكشف عن الحقيقة.
وهاجم منظمة الصحة العالمية، 
قائـــال إنها “لم تبـــذل ما يكفي 
لمنع تفشـــي كورونا.. هناك 

فساد واضح داخلها”.

بومبيو يهاجم الصين وروسيا وسوريا وإيران
رام اهلل ـ أ ف ب

الفلســـطيني  األســـير  نـــادي  أعلـــن 
اإلســـرائيلية  الســـجون  ومصلحـــة 
وفاة األســـير ســـعدي الغرابلي أمس 
“مـــرض  مـــع  معانـــاة  بعـــد  األربعـــاء 
الســـرطان وأمـــراض أخـــرى”، وبعـــد 
الســـجون  فـــي  عامـــا   26 قضائـــه 

اإلسرائيلية. 
بيـــان  فـــي  األســـير  نـــادي  وقـــال 
“استشـــهد األســـير ســـعدي الغرابلي 
من غـــزة والمعتقل منذ 26 عاما في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي”.
الفلســـطيني  األســـير  نـــادي  وحّمـــل 
الـــذي  الغرابلـــي  وفـــاة  مســـؤولية 
“واجه جريمة اإلهمال الطبي )القتل 
البطيء( على مدار سنوات اعتقاله”، 

حسبما ورد في البيان. 
وأكدت مصلحة الســـجون 

بيـــان  فـــي  اإلســـرائيلية 
األمنـــي  “األســـير  وفـــاة 

فـــي  األربعـــاء  مـــن حمـــاس صبـــاح 
مستشـــفى كابـــالن )...( بعـــد معاناته 

من أمراض مزمنة”. 
والغرابلي هو ثاني أســـير فلسطيني 
داخـــل  العـــام  بدايـــة  منـــذ  يقضـــى 
السجون اإلســـرائيلية، بحسب نادي 
األســـير الذي كان قد أعلن في أبريل 
الماضي وفاة الشـــاب نور البرغوثي 
)23 عاما( في ســـجن النقب ألسباب 

لم تعرف.
والغرابلـــي مـــن مواليد العـــام 1946 
ومتزوج وأب لعشـــرة” أبناء، حسب 
بيان مصلحة السجون االسرائيلية.

وقـــال نادي األســـير الفلســـطيني إن 
تســـبب  المتعمـــد  الطبـــي  “اإلهمـــال 
باستشـــهاد 69 أســـيرا منـــذ العام 
1967، مـــن أصـــل 224 أســـيرا 
الســـجون  داخـــل  قضـــوا 

اإلسرائيلية”.

وفاة أسير فلسطيني مريض في سجن إسرائيلي

قطر تستخدم مقديشو 
لإلضرار بدول أخرى

السياسي  “وجـــدر”  قــال زعيم حــزب 
عبدالرحمن  الصومال  في  المعارض 
مــع  تـــتـــعـــامـــل  ــر  قـــطـ “إن  ورســــمــــي 
غير  كمنظمة  الصومالية  الحكومة 
إلــحــاق  فــي  وتستخدمها  حــكــومــيــة 
ــرى”. وأضـــاف  ــ الــضــرر بـــالـــدول األخــ
استخدم  القطري  المال  أن  ورسمي 
مجلس  برئيس  لــإطــاحــة  كــرشــاوى 
الــشــعــب الــصــومــالــي الــســابــق محمد 
تخريب  وفــي  جـــواري،  عثمان  شيخ 

السياسة الداخلية في الصومال.
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أكد رئيس قســم الشــؤون الفنية باالتحاد البحريني لكرة القدم عابد األنصاري أن القســم الفني باالتحاد ينقســم إلى شــقين في 
العمل: إدارة التدريب والتطوير وإدارة المنتخبات الوطنية.

وقـــال األنصاري أثناء اســـتضافته في 
برنامـــج )خـــارج المســـتطيل األخضر(، 
الـــذي يقدمه المذيـــع فايز الســـادة في 
إذاعة البحرين “إن العمل بالقسم الفني 
فـــي اتحـــاد الكـــرة اتســـع بشـــكل كبير، 
واختلف عـــن الوضع الســـابق، إذ تضم 
إدارة التدريب والتطوير:التعليم، نخبة 
الشباب، برنامج البراعم وبرامج الكرة 
النسائية، أما إدارة المنتخبات الوطنية 
فمديرها حالًيا مدير المنتخبات محمد 
ســـالمين، وتخضع المنتخبات لفلســـفة 
موحدة يقودها المدير الفني للمنتخب 
الوطني األول، البرتغالي هيليو سوزا”.
المدربيـــن  وجـــود  البرنامـــج  وشـــهد 

والمحللين الوطنيين: رياض الذوادي، 
صديق زويد وحسين العنزي.

االتحـــاد  أن  األنصـــاري  وأوضـــح 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم خطـــا خطوات 
كبيـــرة في الســـنوات الــــ 8 األخيرة في 
مجـــال التدريب والتطويـــر عبر تأهيل 
المدربيـــن بالتحديـــد، مشـــيًرا إلـــى أن 
ثمـــرة ذلـــك كان حديًثـــا فـــي الحصول 
على موافقة االتحاد اآلسيوي النضمام 
البحريـــن التفاقيـــة التعليم اآلســـيوية 
الجديدة، التي تتيح لالتحاد في كونه 
مركزا معتمدا لتنظيم دورات المدربين 

.B والمستوى A اآلسيوية للمستوى
وأشار إلى أن ذلك يأتي للسمعة الطيبة 

لالتحاد البحريني في تنظيم الدورات 
بشـــكل احترافـــي وبشـــهادة جميع من 
شـــارك فيها ســـواء من داخل أو خارج 

البحرين.
وأوضح أن االتحاد سينضم التفاقيات 
خاصـــة بدعم الشـــباب والبراعـــم أيًضا 

في الفترة المقبلة.
وقال “نظم االتحاد مهرجان اكتشـــاف 
المواهـــب قبـــل عاميـــن بالتزامـــن مـــع 
الوطنـــي،  بالعيـــد  المملكـــة  احتفـــاالت 
وتـــم تشـــكيل منتخـــب األكاديمية من 
مواليـــد العـــام 2006، وهـــو متواصـــل 
اآلن فـــي برنامجـــه الخـــاص، إذ وصـــل 
الالعبـــون لمنتخـــب فئة األشـــبال، كما 

ننوي إقامة مهرجـــان مماثل بعد زوال 
جائحة كورونـــا لالعبين مواليد 2008، 
إذ نضمـــن مـــن خـــالل ذلك اســـتمرارية 
مواعيـــد  إلـــى  ووصولهـــم  الالعبيـــن 

التصفيات اآلسيوية المخصصة لهم”.
طلًبـــا  قـــدم  االتحـــاد  أن  إلـــى  وأشـــار 
لالنضمـــام إلى برنامـــج االتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم )الفيفـــا( لدعـــم المواهـــب 
مـــن  طلًبـــا   15 تســـلمنا  إذ  الشـــابة، 
واألكاديميـــات  األنديـــة  أكاديميـــات 
لالســـتفادة مـــن البرنامج الذي يشـــرف 
عليه المدرب الفرنســـي الشهير آرسين 

فينغر.
الوطنيـــة،  المنتخبـــات  يخـــص  وفيمـــا 
إدارة  مجلـــس  أن  األنصـــاري  أوضـــح 
االتحـــاد البحريني لكرة القدم برئاســـة 

الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
يســـير وفق خطـــة متكاملـــة وواضحة 
لتحقيـــق أهـــداف ورؤى ممثـــل جاللـــة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 

سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
فـــي الوصول إلى كأس العالم 2022 أو 

.2026
وقـــال “إن مالمـــح هـــذه األمـــور بدأت 
لمجلـــس  الحكيمـــة  بـــاإلدارة  تتبلـــور 
التـــي  الطيبـــة  النتائـــج  وعبـــر  اإلدارة 
تحققها منتخباتنا، ســـواء بتأهل جميع 
منتخبـــات الفئات العمرية إلى بطوالت 
آسيا في العام الجاري )2020(، أو على 
لقـــب  المنتخـــب األول حامـــل  صعيـــد 
غرب آسيا 2019 وخليجي 24، إضافة 
إلـــى منافســـة متقدمـــة  إلـــى وصولـــه 
لبطاقة مؤهلـــة إلى التصفيات النهائية 
لمونديـــال 2022، مؤكًدا إيمان الجميع 
والالعبين بقدرة “األحمر” على تحقيق 

الهدف المنشود.

عمـــــل كبيــــــر للقســــم الفنـي باتحــــاد الكــــرة

عابد األنصاري

كشـــفت جهـــات إعالميـــة عـــن تراجـــع مفاوضـــات العـــب 
منتخبنـــا الوطني لكرة القدم ســـيد ضياء ســـعيد مع نادي 
الشـــرطة العراقـــي الـــذي أبـــدى رغبته بضمه إلـــى صفوفه 

بدءا من الموسم الرياضي الجديد.
وأشارت الجهات اإلعالمية إلى أنه وبناء على ذلك، دخلت 
إدارة نـــادي النصـــر الكويتي في مفاوضات مســـتجدة مع 
نجمنا الدولي لتجديد عقده للموسم الثالث على التوالي.

وتعكـــف إدارة الفريـــق الكويتـــي فـــي إبقـــاء ضيـــاء ضمن 
صفوفها لموســـم إضافي واالســـتفادة من إمكاناته العالية 
وخصوصا أنه لفت األنظار بمستوياته المميزة في الدوري 
الكويتـــي خـــالل الفتـــرة التي قضاهـــا بقميـــص “العنابي”، 
حيـــث يحتـــل نجمنا الدولـــي المركز الخامـــس في ترتيب 
هدافـــي الـــدوي لهذا الموســـم برصيد 7 أهـــداف وبفارق 3 

أهداف عن صاحب المركز األول.
وشـــهدت األيام الماضيـــة الكثير من األخبـــار حول رحيل 
ضياء ســـعيد لصفوف نادي الشـــرطة العراقي بسبب قوة 
العـــرض الـــذي تحصـــل عليـــه إال أن األمور قـــد تتغير اآلن 

ببقـــاء الالعـــب مع الفريق الكويتـــي وخصوصا أن الالعب 
يحتـــاج الحصـــول علـــى موافقـــة جهـــة عملـــه؛ مـــن أجـــل 

التوقيع على عقد انتقاله للشرطة.

سيدضياء سعيد

النصــر الكويتي يجــدد رغبته بإبقاء الالعــب في صفوفه
تـراجـع مفـاوضـات ضيـاء مـع الشـرطـة

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى:

أللعـــاب  البحرينـــي  االتحـــاد  أطلـــق 
القـــوى عبر حســـاباته بمواقـــع التواصل 
“لنعـــد  بعنـــوان  مبـــادرة  االجتماعـــي 
الالعبيـــن  توعيـــة  بهـــدف  بالتـــزام” 
والالعبـــات وكافـــة الرياضييـــن بأهمية 
اإللتـــزام باإلرشـــادات الصحيـــة للوقاية 
مـــن فايـــروس كورونا “كوفيـــد 19” بعد 
قـــرار اللجنة التنســـيقية برئاســـة ســـمو 
ولـــي العهد بالســـماح بعـــودة التدريبات 
مـــن  ابتـــداء  الرياضيـــة  والمنافســـات 

منتصف شهر يوليو الجاري 2020.
 وقـــال نائـــب رئيس االتحـــاد البحريني 
أللعـــاب القـــوى الســـيد خالد الدوســـري 
أن تلـــك المبـــادرة تأتي في إطار حرص 
االتحـــاد علـــى تبني مختلـــف المبادرات 
المجتمعيـــة التي ترفع مســـتوى الوعي 
لدى الجمهور الرياضي وباألخص أسرة 
ألعاب القوى التباع مختلف اإلجراءات 

مـــن  تمنـــع  التـــي  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
تفشـــي المرض والمحافظة على سالمة 

العدائين والعداءات.
 وأضـــاف “بعـــد الفترة الطويلـــة لتوقف 
النشاط الرياضي، واصل معظم العبينا 
الحصص التدريبية ســـواء في منازلهم 
أو األماكـــن المفتوحة بهدف المحافظة 
البدنيـــة  ولياقتهـــم  مســـتوياتهم  علـــى 

وقاموا باتخـــاذ التدابيـــر الالزمة، وبعد 
قـــرار العودة ال بد مـــن أن يلتزم الجميع 
عـــن  الصـــادرة  الصحيـــة  بالتوجيهـــات 
الجهـــات المختصـــة وباألخـــص الواردة 
عـــن  الصـــادرة  اإلرشـــادات  دليـــل  فـــي 
وزارة شـــئون الشباب والرياضة بصورة 

أكبر..”.
 وأكـــد الدوســـري أن االتحـــاد البحريني 
أللعـــاب القوى بدأ في بث مجموعة من 
مقاطع الفيديو عبر حســـابات التواصل 
االجتماعـــي التابعـــة لالتحـــاد من خالل 
مجموعة من العدائين والعداءات على 
أن يتم بث باقي المقاطع الحقا إليصال 
منتســـبيه  كافـــة  إلـــى  االتحـــاد  رســـالة 
مـــن عدائيـــن ومدربين والمســـاهمة مع 
باقي قطاعات الدولـــة في محاربة هذا 
الوباء، متمنيا لكافة الرياضيين الصحة 

والسالمة.

بعــد قــرار الســماح بالتدريبــات والمنافســات الرياضية
ألعاب القوى يطلق مبادرة “لنعد بالتزام”

Sports@albiladpress.com13

قــرر االتحــاد الســعودي لكــرة اليــد تأجيــل موعــد اســتكمال 
مسابقاته للموسم الرياضي الجاري.

وجاء في خطاب اتحاد اللعبة 
“أن موعد انطالقة المنافسات 
يـــوم  مـــن  اعتبـــاًرا  ســـيكون 
الثالثـــاء الموافـــق 1 ســـبتمبر 
2020 بـــداًل من الموعـــد الذي 
قرر أخيـــًرا وهو يـــوم االثنين 

الموافق 10 أغسطس”.
بنـــاًء  القـــرار  هـــذا  ويأتـــي 
علـــى بعـــض التعديـــالت فـــي 
التدريـــب  بروتوكـــوالت 
والمباريات، التي تتطلب وقتا 
أطـــول لتطبيـــق االحتـــرازات 
الطبيـــة، كما أن الفترة المقبلة 
ستشـــهد إجازة عيد األضحى 
إعطـــاء  إضافـــة  المبـــارك، 
األنديـــة فرصة أكبر لتســـهيل 
ومدربيهـــا  العبيهـــا  عـــودة 

األجانب من الخارج.
الســـعودي  الـــدوري  يذكـــر أن 

بمختلـــف فئاته يشـــهد وجود 
قائد منتخبنا حســـين الصياد 
الوحـــدة،  فريـــق  بصفـــوف 
جاســـم  اآلخـــر  والدولـــي 
الســـالطنة مع الصفـــا، وأحمد 
موسى مع االبتسام والمدرب 

الوطني مع فريق القادسية.

اتحاد اليد السعودي يؤجل االنطالقة

أحمد مهدي

سبورت

علي مجيد

سبورت

ــادي الــبــحــريــن عـــن تــعــاقــده  ــ ــن ن أعــل
ليمثل  يعقوب؛  حسين  الــاعــب  مــع 
صفوف فريقه األول لكرة اليد بدءا 

من الموسم الرياضي المقبل.
الــذي  العقد  توقيع  مــراســم  وجـــرت 
ــمــوســمــيــن مــتــتــالــيــيــن يـــوم  يــمــتــد ل
ــنـــادي. وتعمل  األربـــعـــاء فــي مــقــر الـ
اإلدارة على تجهيز الفريق بالاعبين 
المدرب  مع  تعاقدها  جــددت  بعدما 

أحمد المدوب لموسم إضافي.

ضمن تحضيراتها الســتئناف دوري ناصر الممتــاز و”الثانية”

أندية الكرة تدخل مرحلة الوديات

دخلـــت أندية االتحـــاد البحريني 
لكرة القدم في مرحلة المباريات 
الوديـــة التحضيريـــة الســـتئناف 
الرياضـــي  الموســـم  مســـابقات 
والـــذي   ،2019-2020 الحالـــي 
أقره االتحاد في األســـبوع األول 
من شهر أغسطس المقبل كموعد 

لبداية المنافسات من جديد.
فبعد الودية األولى التي شهدها 
ملعـــب مدينـــة حمد قبـــل يومين 
بين ناديي النجمة وقاللي، تشهد 
مالعبنا الكروية اليوم 3 مباريات 
ودية، إذ ســـيلعب متصدر دوري 
ناصر بـــن حمد الممتاز )الحد( مع 

الحالـــة، فيما يلتقي الشـــباب مع 
قاللي، والبسيتين مع البديع.

إطـــار  ضمـــن  الوديـــات  وتعتبـــر 
باألنديـــة  الخـــاص  البرنامـــج 
الســـتئناف النشـــاط مـــن جديـــد، 
إذ يعـــد فريق الحـــد أول ناٍد عاد 
إلـــى التدريبات بعد صـــدور قرار 
الســـماح بمزاولـــة التدريبات في 
ال  وبمـــا  المفتوحـــة  المســـاحات 
يزيـــد علـــى 5 أشـــخاص، قبل أن 
تبـــدأ األندية تباًعـــا تدريباتها مع 
مرور األيام، كمـــا أن نادي البديع 
من أوائل األندية التي استأنفت 

تدريباتها أيًضا.

الوديـــة  كذلـــك  اليـــوم  ويشـــهد 
الثانيـــة لفريق قاللي الذي خســـر 
فـــي وديتـــه األولى أمـــام النجمة 

بأربعة أهداف دون رد.

ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد األيـــام 
المباريـــات  مـــن  مزيـــًدا  المقبلـــة 
الوديـــة بيـــن األنديـــة فـــي دوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز ودوري 
الدرجـــة الثانيـــة، خصوًصـــا مـــع 
بـــدء العـــد التنازلـــي وتبقي نحو 
3 أســـابيع لعـــودة النشـــاط ولعب 
تبقـــى  إذ  المتبقيـــة،  المباريـــات 
على دوري ناصر بن حمد الممتاز 
7 جـــوالت، إضافة إلـــى جولتين 
ضمـــن القســـم الثاني مـــن دوري 
الدرجـــة الثانية، وخمس جوالت 

ضمن القسم الثالث.
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حسين ينضم 
للبحرين

أحمد مهدي

عبـــاس  ســـار  نـــادي  رئيـــس  كشـــف 
عبدالوهـــاب عـــن مشـــروع اســـتثماري 
جديـــد يعتـــزم النـــادي تدشـــينه لتعزيز 

اإليرادات الذاتية للنادي.
وأضاف عبدالوهاب لـ “البالد ســـبورت” 
أن النادي كان لديه مشروع استثماري 
علـــى  تجاريـــة  محـــالت  عـــن  عبـــارة 
الشارع الرئيسي المحاذي لمقر النادي، 
لكنـــه ظل معلقـــا لمدة 3 ســـنوات لعدم 
قبـــل  مـــن  الموافقـــة  علـــى  الحصـــول 
البلديـــة، وهو ما أجبر مجلـــس اإلدارة 
للتفكيـــر في مشـــروع بديـــل لتتم عمل 
دراسة إلقامة ناد صحي )جيم( رجالي 
ونســـائي؛ بهـــدف تطويـــر بنيـــة النادي 
واستفادة الالعبين منه والهدف اآلخر 

استثماري.
 وأشـــار عبدالوهـــاب إلى أن النادي قام 

بإعـــداد دراســـة جـــدوى من المشـــروع 
وهنـــاك تواصـــل مع أحد المســـتثمرين، 
وســـيقوم النادي بالتواصل والتنســـيق 
مـــع وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
للحصـــول علـــى الموافقـــة النهائية في 

الفترة القريبة المقبلة.
وعلـــى صعيـــد آخـــر، أكـــد عبدالوهـــاب 
أن ســـار لـــم يحـــدد لغايـــة اآلن بشـــكل 
نهائي مرشـــح النـــادي لعضوية االتحاد 

البحرينـــي لكـــرة الطاولـــة، الـــذي يضم 
مرشـــحين، همـــا: جعفر هـــادي ومحمد 
جعفـــر، مؤكـــدا أن القـــرار بحاجـــة إلى 
مناقشة داخل مجلس اإلدارة ومعرفة 
الحالييـــن  المرشـــحين  نظـــر  وجهـــة 
لالســـتمرار من عدمه، كمـــا ال يوجد أي 
مرشـــح قـــد أبـــدى رغبته فـــي الدخول 

بعضوية االتحاد.
وأكـــد عبدالوهـــاب علـــى أهميـــة زيادة 

األندية المنضوية تحت مظلة االتحاد؛ 
إلثراء اللعبـــة وزيادة رقعة المنافســـة، 
اللعبـــة  يولـــي  ســـار  نـــادي  أن  مؤكـــدا 
اهتمامـــا كبيـــرا، ما أســـفر عـــن تحقيق 
العديـــد مـــن اإلنجازات على المســـتوى 
المحلـــي والخارجـــي، مشـــيرا إلـــى أن 
مجلـــس اإلدارة ينفـــق مـــا يقـــارب مـــن 
30 - 40 ألـــف دينار على موازنة اللعبة 

سنويا.

سار متوجا بلقب دوري كرة الطاولة )ارشيفية(

عبدالوهـــاب: زيـــادة أنديـــة كـــرة الطاولـــة يثـــري المنافســـة
ناد صحي.. مشروع سار االستثماري

عباس عبدالوهاب

حسن علي

خالد الدوسري
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كشفت دوا 
ليبا عبر 

“إنستغرام” 
أنها بصدد 

إطالق 
كليب أغنية 

Halluci�“
nate” وهي 

واحدة من 
أغنيات ألبومها 

األخير 
 Future“

.”Nostalgia

طموحــي يمتــد ألن أكــون محاضــرا فــي إحــدى الجامعــات

الشامسي: الثقافة العامة هي الجوهر األساس للمذيع الناجح

وجــه إعالمي ســكب إبداعه على دفتر التميز ويشــق طريقــه بنجاح أدق بكثير 
من أية نطرية فيزيائية. أحمد الشامســي مقدم برنامج “صحافتكم” بتلفزيون 

البحرين يحل ضيفا على مسافات البالد في هذا اللقاء:

 البداية ومتى كان أول ظهور؟  «

عطـــر،  برائحـــة  روح  هـــي  البدايـــة 
استنشقـُـــها وأتخيلـُـــها بعيوني المغلقة 
وبســـمتي تمأل وجهـــي كلما رجعت بي 
الذاكرة، كانت في تاريخ 2017�7�23 
تحديدا ومن خالل برنامج صحافتكم 
الـــذي يعـــرض علـــى شاشـــة تلفزيـــون 

البحرين.   
كيف تعد لبرنامج صحافتكم، وما  «

الصعوبات؟ 

العمل لبرنامج مثل صحافتكم يتطلب 
القراءة المســـتمرة لمعرفة آخر األخبار 

والمســـتجدات على الســـاحة، وبالتالي 
اختيـــار أهـــم تلـــك األخبـــار والمقاالت 
التي تهم المشـــاهد البحريني بالدرجة 
األولـــى. أنـــا وفريـــق اإلعداد مـــن دون 
استثناء جميعنا نعمل بحب وإخالص 
منذ ساعات الفجر مع إصدار الطبعات 
بالصحـــف  الخاصـــة  اإللكترونيـــة 
ونعمـــل  البرنامـــج،  إلظهـــار  المحليـــة؛ 
بكل جد واجتهاد؛ من أجل أن نســـابق 

الوقت الذي هو كالسيف.   
ما طموحاتك المستقبلية؟  «

طموحـــي هـــو ســـماء كبيـــرة بنجومها 
وكواكبــــها، فمن خالل الجانب المهني 
تطوير برنامج صحافتكم بشكل أكبر؛ 
حتـــى يتناســـب والوقـــت الحالـــي مـــع 
التوجه الحالي للصحف لعرض أخبارها 
في مواقـــع التواصل االجتماعي. ومن 
الجانب األكاديمـــي طموحي يمتد ألن 
أكـــون محاضـــرا في إحـــدى الجامعات 
قريبـــا  أكـــون  وأن  البحريـــن،  بمملكـــة 
فكريـــا من الطلبة خصوصـــا من خالل 
عملي كمذيع وحصولي على درجة 
الدبلوماســـية  فـــي  الماجســـتير 
العامة واالتصال الدولي بامتياز 
مع مرتبة الشـــرف، وأن أواصل 
شـــغفي في كتابة المسلسالت 

التلفزيونية. 
هل أنت مع  «

التخصص أم إن المذيع البد 
أن يكون شامال؟ 

أنـــا فـــي البداية مـــع أن يكون 
المذيـــع شـــامال ويقطـــف من كل 
بســـتاٍن زهرة فـــي المجال اإلعالمي؛ 
خطـــوط  بـــكل  مـــدركا  يكـــون  حتـــى 
اإلعـــالم المختلفـــة؛ ألن ذلـــك فرصـــة 
الكتشـــاف قـــدرات ومواهـــب قـــد ال 

يراهـــا فـــي نفســـه، ومـــن بعـــد ذلـــك أنا 
مـــع أن يتخصـــص المذيـــع فـــي الخـــط 
الذي يرســـمه لنفســـه، إضافـــة إلى رأي 
جمهوره بأنه األنســـب له بعد رحلة من 

التجارب المختلفة. 
من هو مثلك األعلى من  «

اإلعالميين؟ 

إجابتـــي،  فـــي  دبلوماســـيا  أكـــون  لـــن 
ولكنني ال أؤمن بحصر مصطلح المثل 
األعلى بأســـماء قليلة مـــن اإلعالميين 
والنظـــر إليها دون ســـواها، ولكنني مع 
أن أســـتقي العلم والمهارة التي أعجب 
بها مـــن كل مذيع، فلـــكل منهم جوانبه 

اإليجابية.
 هل تحرص على رد فعل الجمهور  «

والنقد؟ 

الجمهـــور هو أســـاس نجـــاح أي مذيع، 
فبـــكل تأكيد أحرص علـــى متابعة رود 
الفعـــل لديهـــم يوميـــا بعـــد كل حلقـــة 
وتثلـــج صـــدري التعليقـــات اإليجابيـــة 
وتفاعلهـــم وإرســـالهم لـــي صـــورا مـــن 
مضمون الحلقة بشكل مستمر، وأتقبل 
النقـــد البنـــاء الذي يصلنـــي والذي يدل 
علـــى اهتمامهـــم وحرصهـــم بالنهايـــة، 

لتقديم كل ما هو مميز.
 ما برنامجك الحلم؟   «

فـــي بداية مســـيرتي اإلعالمية وحتى 
اآلن، أتـــاح لـــي وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم 

علـــي الرميحـــي وهـــو الداعم للشـــباب 
البحرينـــي، أتاح لي الفرص في تقديم 
أنـــواع مختلفة من البرامج كاإلخبارية 
مـــن  لونـــان  بقـــي  ولكـــن  والحواريـــة، 
تقديمهـــا  فـــي  أطمـــح  التـــي  البرامـــج 
كبرامـــج المســـابقات الخفيفـــة القريبة 
إلى قلب المشاهد، ولون آخر مختلف، 
البحـــث  يتطلـــب  جـــاد  برنامـــج  وهـــو 
والتحقيق في قضية أو ظاهرة معينة 

ما معايير المذيع الجيد من وجهة  «
نظرك؟ 

الثقافـــة العامـــة هي الجوهر األســـاس 
للمذيـــع الناجـــح، إضافـــة إلـــى حرصـــه 
األحـــداث  مســـتجدات  متابعـــة  علـــى 
والمعرفة التامـــة بقواعد اللغة العربية 
الســـليمة، فضـــال عـــن ضـــرورة تفاعـــل 
المذيع مع الموضـــوع من خالل تلوين 
اإللقـــاء ومالمح الوجه وحركة اليدين 
وتفاعله اإليجابي السريع مع الجمهور.

 كلمة أخيرة؟  «

المســـتمر  للداعـــم  وتقديـــر  شـــكر 
للصحافة فـــي مملكة البحرين صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
والشـــكر  الـــوزراء،  رئيـــس  خليفـــة  آل 
لســـندي وقوتي في هذه الحياة والدي 
ووالدتـــي، وكذلـــك لك أســـامة الماجد 
ولصحيفـــة البـــالد علـــى هـــذه المقابلة 
الرائعـــة، ولـــكل من مـــد لي يـــد العون، 

وأتمنى بأني كنت ضيفا خفيفا.

برنامج صحافتكم

اليوم أثناء عملك سيتحتم عليك اتخاذ قرار 
مهم ومؤثر.

صحتك بحالة جيدة نوعا ما، حاول أن تكثر من 
التمارين.

ال تجعل يومك متوترا بسبب سلوكيات بعض 
زمالء العمل.

أهملت صحتك بما فيه الكفاية، عليك أن تحاول 
استردادها.

المزيد من السعادة بعد تصحيح األوضاع التي 
أزعجتك.

اليوم مثالي للقيام بمشروع تجاري جديد كنت 
تفكر فيه.

أنت ال تنام جيدا منذ األيام القليلة الماضية 
وهذا خطر.

كانت الحياة مليئة بالصعود والهبوط أخيرا 
والقادم أفضل.

سرعان ما تتخلص من كل الصعاب، حافظ على 
موقفك المتفائل.

لديك بعض المشاكل الصحية، لكن ال تجعلها 
تزعجك كثيرا.

خطوات وتصل إلى حلمك الذي تتمناه، فالصبر 
مفتاح الفرج.

أنت محب للبحث والتطوير وتركز في األشياء 
الدقيقة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أكــدت الفنانــة فــردوس عبدالحميد أنها تشــارك ضمن 
أحداث مسلســل “نســل األغــراب”، من بطولــة الفنان 
أحمــد الســقا وأمير كــرارة، ومن تأليف وإخــراج محمد 
ســامى وإنتاج “ســينرجي”، المقــرر طرحه في موســم 

رمضان المقبل.
ويعــد العمــل الثانــي الــذي يجمــع بيــن الفنانــة فــردوس 

عبدالحميد ومحمد ســامي، إذ تعاونا قبل ذلك في مسلسل “األسطورة”، من 
بطولة الفنان محمد رمضان، وحققت من خالله نجاحا كبيرا أثناء طرحه.

اســتأنف المخرج ابرام نشــأت تصوير فيلمين تم تأجيلهم 
منذ فترة؛ بسبب انتشــار فيروس كورونا وتعرضه لحادث 
ســير، األول فيلــم “زنزانة 7” بطولة كل مــن: الفنان أحمد 
زاهــر، منة فضالــي، نضال الشــافعي ومايا نصــري، ومن 

تأليف حسام موسى. 
ويجســد الشــافعي أحد أبطــال العمل ضمن العمل شــخصية 

منصــور، الــذي يدخل الســجن على هامش إحــدى القضايــا، ويجســد أحمد زاهر 
شخصية حربي، وهو شاب عادي يتعرض ألزمة يدخل على إثرها السجن.

أكــدت النجمة دالل عبدالعزيــز أن الفنانة رجاء الجداوى 

ليســت صديقة فقط بالنسبة لها، لكن كانت شقيقتها، 

قائلة “ربنا رحمها وهي أكيد في مكان أحســن وأفضل 

دلوقت وفي الجنة إن شــاء الله، وأنــا ميرفت ورجاء كنا 

مثلث وفقدنا ضلع رئيسي وربنا يصبرنا على فراقها”.

ولفتت إلى أن الجميع كان يعشق رجاء ويحبها، فكانت طيبة وحنونة بشكل 

ال يوصف، وكانت تساعد الجميع وصاحبة قلب كبير.

ليست صديقة“زنزانة 7”نسل األغراب

مساحات أكثر أمنا “أول معرض افتراضي للصحة العقلية بالشرق األوسط”

يعتبر معرض “مســـاحات أكثـــر أمنا “ الذي 
معـــرض  أول  يوليـــو   10 بتاريـــخ  ســـيقام 
تشـــكيلي رقمـــي يهـــدف الى إلقـــاء الضوء 
علـــى أهمية التطرق إلـــى موضوع الصحة 

العقلية في العالم العربي. 
يشـــتمل المعـــرض علـــى مجموعـــة رائعـــة 
مكونـــة مـــن 70 لوحـــة فنية من إبـــداع 19 
فنانا ناشـــئا من المهتمين بالفنون البصرية 
في الشـــرق األوســـط مـــن خالل اكتشـــاف 
وتجســـيد واحـــد مـــن أهـــم الموضوعـــات 
الحساســـة المتعلقة بالعقل، والذي كان من 
المفترض أن يقام في قاعة ذا آرت سبيس 
للعـــرض بمملكـــة البحريـــن، إال أن القائمين 
على المعـــرض قد طوروا الفكرة ألن تظهر 

للعيان من خالل معرض واقع افتراضي.
وعن التفاصيل التقنية التي اشـــتمل عليها 

معـــرض “مســـاحات أكثـــر أمنـــا” تحدثـــت 
منســـقة المعرض الفني والفنانة المشـــاركة 
زيـــن القحطانـــي قائلـــة: “إن المعـــرض لـــن 
يكون مجرد عرض تقليدي لألعمال الفنية 
بطريقـــة عـــرض للشـــرائح، بـــل إن فريقـــا 
متخصصـــا قـــد عمـــل بجهـــد كبيـــر لتطوير 
منصـــة علـــى اإلنترنـــت يمكـــن مـــن خاللها 
االســـتمتاع بمشـــاهدة األعمـــال الفنية، كما 
لـــو أنـــك داخـــل قاعـــة المعرض مـــن خالل 
النظـــام ثالثـــي األبعـــاد، إضافـــة إلى وجود 
منصة إلبـــداء المالحظات حـــول المعرض 
واألعمال المشـــاركة أثنـــاء إقامة المعرض، 
كما أنه بكبســـة زر بإمكان المشـــاهد شـــراء 

اللوحات المرغوبة. 
في الحقيقة، فإن هذا المعرض الذي يعتبر 
األول مـــن نوعه سيســـاعد المتفرج والزائر 

على مشاهدة األعمال الفنية والتمعن فيها 
من مختلف الزوايا. 

وحـــول تطـــور هـــذا المعـــرض مـــن مجـــرد 
فكـــرة إلى واقع ملموس ذكرت المؤسســـة 
والمديرة اإلدارية لذا آرت ســـبيس إســـراء 

فرج: 
“إن معـــرض “مســـاحات أكثر أمنـــا” تتناول 
األعمـــال الفنيـــة المشـــاركة فيـــه موضوعا 
مهمـــا لم يتصد له أحد من قبل في منطقة 
الخليـــج”. وأضافت: “أن الهدف األساســـي 
مـــن إقامة المعـــرض هو احتضـــان طاقات 
الشباب الذين أبدوا تجاوبا للفكرة وتحول 
حلمهم إلى واقع ملموس، فقد ســـاعدناهم 
علـــى تقديـــم أعمالهـــم وعرضهـــا بأفضـــل 

صورة للمشهد الفني حول العالم. 
The Art Space � www.  ..موقع المعرض

artspacebh.com
والفنانـــون المشـــاركون هـــم: أمـــل رفيـــع، 
أنجيـــال أكوســـتا، فاطمـــة الحـــداد، هشـــام 
شريف، إسحاق مدن خليفة الرويعي، ليال 
الذوادي، مي أبوهندي، مها العساكر، مريم 
الصـــددي، مريم جمال، مشـــاعل الســـاعي، 
نورة جبارة، ريا كريســـتينا تورنت، سلمان 
النجم، ســـارة الصايغ، ســـارة العرادي، زين 

زهير، زين القحطاني.

9 يوليو

 1900
مرســـوما  تقـــر  فيكتوريـــا  الملكـــة 
ملكيا يقضي بإنشـــاء الكومنويلث 
األسترالي، وهو المرسوم الذي أقر 
توحيد المستعمرات الموجودة في 
القـــارة األســـترالية وجعلهـــا تحـــت 

حكومة فيدرالية واحدة.

1944
القوات الكندية - البريطانية تحرر مدينة كان الفرنسية عقب إنزال النورماندي.

 1963
تأسيس االتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر.

 1991
إعادة انضمام جنوب إفريقيا إلى اللجنة األولمبية الدولية بعد طردها.

2002
تأسيس المقر الجديد لالتحاد اإلفريقي في أديس أبابا.

1850
ميالرد فيلمور يتولى رئاسة الواليات المتحدة بعد وفاة الرئيس تايلور.

كشـــفت أخيـــًرا “Netflix” عـــن أرقام المحتـــوى األكثر مشـــاهدة في 
 Stranger Things،“ األشهر القليلة الماضية والتي كانت من نصيب
Unbelievable and Tall Girl”، بعـــد أن حقـــق نجاًحـــا قياســـًيا فـــي 
الفيلـــم األصلي “Murder Mystery”، الذي قام ببطولته آدم ســـاندلر 
وجنيفـــر أنيســـتون، وأعلنـــت خدمـــة البـــث أن الموســـم الثالـــث من 
“Stranger Things” كان أنجـــح برنامج تلفزيوني له على اإلطالق، 
إذ حصل مسلسل “Stranger Things” على 64 مليون مشاهدة في 

األسابيع األربعة األولى من إطالقه.
 Kaitlyn مـــن بطولـــة ”Unbelievable“ أيًضـــا أن ”Netflix“ وكشـــفت

،Merrit Weverو Toni Colletteو ،Dever
 حصل على 32 مليون مشـــاهدة في أول 28 يوًما، بينما جمع فيلم 

“Tall Girl” على 41 مليون مشاهدة في نفس الوقت.
30.9 % نســـبة  قـــد حصـــل علـــى   ”Murder Mystery“ أمـــا فيلـــم 
مشـــاهدة فـــي أول 3 أيـــام من إطالقه، مـــع الوضع فـــي االعتبار انه 
لم يتم مشـــاهدة أي مسلســـل أصلي أثناء عرض الجـــزء الثالث من 

.”Stranger Things“ مسلسل

“نتفليكس” تكشف عن 
المحتوى األكثر مشاهدة
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”Burn After Reading“ :”شاهدت لكم جديد “نتفليكس

قدمــت منصة “نتفليكس” الفيلــم الرائع “Burn After Reading” عبر منصتها 
وهــو مــن بطولة: براد بيــت، جورج كلونــي، والممثلة فرانســيس مكدورماند، 

وجون مالكوفيتش ومن إخراج كل من إيثان كوين وجويل كوين.

وتبدأ قصة الفيلم منذ اللحظة التي يعفى 
من  كــوكــس  ــورن  ــ أزب  CIA الــــ  عميل  فيها 
مهامه، في وقت خالفاته مع زوجته كاتي 
الشخصي،  كمبيوتره  ملفات  تنسخ  التي 
ملفات وأسرار متعلقة  الذي يحتوي على 
كوميدية  المخابراتي، وفي طريقة  بعمله 
أيدي  بفي  القرص  هذا  يقع  الشيء  بعض 
ــاٍد  تـــشـــاد ولــيــنــدا الــلــذيــن يــعــمــالن فـــي نـ

رياضي.
ابتزاز  بــراد بيت في  الــذي مثله  ويجد تشاد 
عميل مخابرات فرصة له ألن يغير حياته من 
ارتاب التي كان يعيشها مع زوجته المجنونة 

بتغيير جسدها بعد ان تقدم بها العمر.
زوجة المخبر كاتي تخونه مع هاري الذي 
بدوره  والــذي  كلوني  النجم جــورج  يمثله 
يخون زوجــتــه مــع كاتي وأيــة امـــرأة يقع 
في  وليكتشف  لــيــنــدا،  فيهن  بــمــن  عليها 

وأن  تخونه  أيضًا  زوجته  أن  النهاية 
ألنها  قبلها  مــن  موظف  يتعقبه  مــن 
فــي طــريــقــهــا ألن تــطــلــقــه، ووســط 
األحـــداث  تتصاعد  الــفــوضــى  هــذه 
بوجود جرائم قتل و تتفرج وكالة 
يحدث،  ما  كل  وتتبع  المخابرات 
ويـــكـــون دورهــــــم هـــو حــــرق أي 

شيء له دليل عليهم.
يوم  العرض  بــدور  الفيلم طــرح 
12 سبتمبر 2008، ومدته ساعة 

 IMDB موقع  على  وتقييمه  دقيقة،  و36 
الفيلم  إنــتــاج  وتكلفة   .10 مــن   7 يــســاوي 
السينما  موقع  بحسب  دوالر  مليون   37
مليون   160 الـــ  أربــاحــه  وتخطت   ،IMDB

دوالر، وترشح لجائزتي “جولدن جلوب”.

أفالم في شهر يوليو

أعلنت “نتفليكس” ايضا عرض عدد 

مــن األفـــالم في 
ــو،  ــيــ ــ ــول ــ شــــهــــر ي
 The“ فيلم  بينها 
من   ،”old Gard
تشيويتل  ثــيــرون،  تشارليز  بطولة 
وأيضا  ميلينج.  هــاري  إيجيوفور، 
Anne Frank Parallel Sto� “فيلم 

آن  مــيــريــن،  هــيــلــيــن  بــطــولــة   ”ries
فرانك، مارتينا جاتي.

ــا فـــيـــلـــم “الـــقـــنـــاع”  ــ ــاي ويــــعــــرض حــ
ريجيرت  بيتر  ــاري،  كـ جيم  بطولة 

وكــامــيــرون ديــــاز، وإخـــــراج تشاك 
 ،”Carlito’s Way“ وفــيــلــم  راســــل. 
الممثل آل باتشينو  وهو من بطولة 
وشون بن، وبينيلوب آن ميللر، ومن 
إخراج براين دي بالما. كما ستعرض 
The Disaster Art� أيضا  “المنصة 

إخراج وبطولة  يوليو،   23 يوم   ”ist
فرانكو،  جيمس  األميركي  الممثل 
وشاركه البطولة ديف فرانكو، سيث 
ويفر  جاكي  بــري،  أليسون  روجـــن، 

وبول شير.

أكدت الممثلة البرازيلية مورينا باكارين أن وباء “كوفيد 19” لم يعد  «
يخيفها، وأصبحت تتعامل معه مثل أي مرض عادي، بعد أن تخطت 

مرحلة الرعب من اإلصابة بالفيروس.

وقالت النجمة “إنها شرحت لطفليها سبل الوقاية من الوباء، بعد أن  «
تسبب في تعطلها عن العمل ألشهر عديدة، وتسبب في شلل صناعة 

السينما”.

١٥

tariq_albahhar

طارق البحار

المخرج شرف: نحن بحاجة إلى الدعم لصناعة أفالم حقيقية

جــاء مــن الخــارج محمــًا بالعديــد من األفكار والمهارات التي تفند وتلغي كل ماهو ســائد في عالم الســينما، وأخذ علــى عاتقه أن يترك بصمة 
وأثر يميزه عن غيره. المخرج البحريني الشــاب هاشــم شــرف الذي تخرج من جامعة RMIT بشــهادة بكالوريوس إعام )دراســات ســينمائية 

وصناعة أفام(، وهو صانع أفام تحدث معنا في هذا الحوار عن أن تكون أقرب ما يمكن من عالم السينما من وجهة نظره: 

كيف يمكن للمخرج احتضان قصة  «
الفيلم؟ 

المخرج عندما تصله قصة فيلم معينة 
القصة  هـــذه  يعيش  أن  إلـــى  يــحــتــاج 
أن  ويحاول  تفاصيلها  في  ويتداخل 

شخصية،  لكل  نفسه  الشعور  يعيش 
وإن كانت القصة في زمن معين فالبد 
الفترة،  هــذه  عن  ويبحث  يقرأ  أن  له 
ــى مـــشـــاهـــدة الـــعـــديـــد من  ــ ــة إل ــافـ إضـ
المتعلقة  الوثائقية  واألفــالم  القصص 
شخصية  لــدي  افــتــراض  فعلى  فيها. 
بحاجة  أنــا  نفسية  بحالة  تمر  معينة 
النفسي  الطب  مستشفى  إلى  لذهاب 
متخصصين  أطـــبـــاء  مـــع  ــجــلــوس  وال
بعلم النفس أو أنني أعيش مع شخص 
في منزله ألعرف كل تفاصيل حياته، 
بطل   ”Shutter Island“ فيلم  ففي 
الفيلم دي كابريو جلس ليلة كاملة في 
الفيلم  السجن قبل أن يقوم بتصوير 
ــول رجــل  ــدور أحـــداثـــه حـ ــ ــــذي ت ال

يخرج من السجن. 
إلى ماذا تحتاج السينما  «

البحرينية والعربية اليوم؟ 

ــاجــــة إلـــــــى خــلــق  ــــحــ ــــحــــن ب ن
فنحن  حــقــيــقــيــة،  ــاعــة  صــن
الكتاب  من  العديد  نمتلك 
ــن  ــ ــذي ــ ــن ال ــ ــي ــرجــ ــخــ ــ ــم ــ وال
يمتلكون الشغف والرغبة، 
ــب الـــبـــعـــض  ــ ــذهـ ــ ــث يـ ــ ــي حــ
ــم فــي  ــالـ ــعـ لــــدراســــة هـــــذا الـ
البحرين أو  الخارج سواء في 
عندما  لكنهم  الخليجية،  البلدان 
يـــعـــودون ال يــســتــطــيــعــون اإلنــتــاج 
يمتلكون  ال  ألنــهــم  ــة  ــمــواصــل ال أو 
لذلك،  أفــالم(  أرًضــا خصبة )صناعة 
ــهــا هـــو عــــدم وجـــود  والـــمـــقـــصـــود ب
صــنــدوق دعــم أفـــالم وعـــدم وجــود 
من  ــنــوع  ال بــهــذا  يــؤمــنــون  منتجين 
يوجد  ال  وإنــتــاجــهــا،  لدعمها  الفنون 
ــالم.  ــ ــ ــــاإلعــــالم واألف ــقــابــة خـــاصـــة ب ن

ــــى دعــــم رســمــي  إذا نــحــن بــحــاجــة إل
المجال،  بــهــذا  اوال  تــؤمــن  مــن جــهــات 
وبعدها ستنتج أفالم تساهم في رفع 
القطاعات  ككل  واالستثمار  االقتصاد 
األخرى، ألن هذا المجال قابل للتطور 
والــتــقــدم ولــكــنــه بــحــاجــة إلـــى بعض 

الدعم واإليمان. 
ما الصعوبات التي تواجه المخرج  «

السينمائي البحريني؟ 

وبالتالي  أفالم  صناعة  لدينا  توجد  ال 
فعلي  شخصي،  اجتهاد  تجتهد  أنــت 
Art Di� نمتلك  ال  المثال نحن  “سبيل 
rector” متخصص في البحرين حينها 
يقوم المخرج باالستعانة بشخص من 
الهواة، ثم يقوم بتعليمه وفي التمثيل 
Cast� للـ موقًعا  نملك  ال  نحن   أيــًضــا 
التخصصات.  ســائــر  فــي  وكــذلــك   ing
هي  نواجهها  التي  األكبر  المشكلة  إن 
الدعم فنحن نريد من يؤمن بالشباب 

ويسعى إلى دعمهم وتطويرهم. 
في رأيك لماذا األعمال الروائية  «

قليلة في المنطقة؟ 

التي  النقاط  من  العديد  لدينا  يوجد 
نبدأ بها، أواًل عدم وجود صناعة أفالم 
حقيقية لدينا فصناعة األفالم تحتاج 
إضافة  ضخمة،  وميزانيات  دعم  إلى 
البلد  من  اهتمام  إلى  تحتاج  أنها  إلى 
الحاجة  ثانًيا  المختصة،  الجهات  أو 
إلى وجود طاقات تدرس هذا المجال 
ولكن  يوجد  البحرين  ففي  بالخارج 
شخصية.  واجــتــهــادات  قليلة  أعـــداد 
هناك  ستكون  القادمة  المرحلة  ففي 
البحرين  تستيقظ  أن  وأتمنى  طفرة، 
لــهــذا األمـــر حــتــى تــكــون فــي مصاف 

الدول األخرى. 

ما لذي يريد هاشم إيصاله من خالل  «
القصصية التي يتبناها؟ 

عالم  عــن  يختلف  كــفــن  السينما  عــالــم 
الفنون بشكل كبير فيها يطرح المخرج 
الفيلم  يسبب  أن  الممكن  فمن  أسئلة 
العالم  وُتفهم  توضح  قصة  أو  صرخة 
حجم مأساة معينة كما فعلت المخرجة 
فيلمها  فـــي  ــبــكــي  ل نـــاديـــن  ــبــنــانــيــة  ــل ال
“كــفــرنــاحــوم”، فــقــد سببت صــرخــة عن 
الالجئين ولكنها لم تطرح حل. في عالم 
ال  ولكننا  القصص  نطرح  نحن  السينما 
نــطــرح الــحــلــول وبــعــض األفــــالم تأتي 
لغة  بخطأ.  ليس  وهذا  واضحة  برسالة 
القصة في األفالم هي بمثابة معلم فمن 
وتختبر  الــنــاس  قصص  تــعــرف  خاللها 
ــم يـــقـــوم الــمــتــلــقــي  ــن ثـ مــشــاعــرهــم ومــ
باالستنتاج والتحليل فهو عالم مختلف، 
وقصص  ــداث  أحــ عــن  ــارة  عــب فحياتنا 

واإلنسان هو راوي هذه القصة. 

هل بإمكان السينما إعادة بناء  «
مجتمع بقيم ومعايير جديدة؟ 

مجتمعات  صنعت  السينما  شــك،  بــال 
ــرى وغــيــرت  ــدم أخــ وســاهــمــت فــي هـ
ــبـــادئ وأضـــافـــت مــعــايــيــر جــديــدة،  مـ
جــديــدة،  قــوانــيــن  سنت  أفـــالم  فهناك 
ولو تعمقنا في التاريخ لرأينا أن هناك 
بعض األفالم على سبيل المثال فيلم 
أميركي ساعد في عتق رقبة شخص 
كان على وشك اإلعــدام ولكنه حصل 

على براءته في فيلم. 
هل بإمكاننا تصنيف السينما  «

كمكتبة تندرج ضمن ثقافة المرء 
ومنظوره حول العالم؟

ــلــقــراءة إال أن  شــخــصــًيــا رغـــم حــبــي ل
السينما أجمل مكتبة بالنسبة لي، فيها 
مرئي  بشكل  الكتب  تقرأ  أن  بإمكانك 
إلى  وتنظر  اآلخــريــن  بقصص  وتشعر 
أبعادها، فهي فعاًل مكتبة عميقة، ففي 

جديدة  بمعلومة  تخرج  قد  فيلم  كل 
الفيلم عاطفي  أن يكون  الممكن  فمن 
أو تخصصات  أو فيلم يدرس حاالت 
مختلفة، ويوجد العديد من األشخاص 
ــوا مختلف  ــرأوا أو درســ الــذيــن قــد قــ
النفس  وعلم  كالفيزياء  التخصصات 

والفضاء من السينما.
ما األثر الذي يريد هاشم تركه في  «

هذا المجال؟ 

ال يـــوجـــد أثــــر مــعــيــن ولـــكـــن الــفــيــلــم 
فأنت  ــر،  األثـ مــن  يخلو  ال  السينمائي 
عندما تثير قصة في المجتمع ستنشر 
الــعــديــد مــن األســئــلــة وبــالــتــالــي سيتم 
إلى  أن تصل  إلى  مناقشتها وتحليلها 
عليها.  يأثر  الــذي  الــوعــي  مــن  مرحلة 
القصص  ــروي  ــ ن الــســيــنــمــائــيــون  نــحــن 
واألثـــــر مـــوجـــود فـــي جــمــيــع جــوانــب 
به  نقوم  فيلم  كل  في  ونحن  الحياة 

نترك أثًرا مختلًفا. 
 وما القوالب التقليدية التي تريد  «

كسرها؟ 

في كل المجاالت هناك قوالب تقليدية 
تحد من اإلبــداع وتكون ضــده، لذلك 
ــا  ــًم الــمــخــرج الــســيــنــمــائــي يـــحـــاول دائ
ــروج عـــن الــنــمــطــيــة واســتــخــدام  ــخـ الـ
إبداعه في تفاصيل الفيلم كافة، بدًءا 
وانتهاء  بالكتابة  ــروًرا  مــ الــفــكــرة  مــن 

باإلخراج.

مبــادئ وغيــرت  أخــرى  هــدم  فــي  وســاهمت  مجتمعــات  صنعــت  الســينما 
وديعة الوداعي
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فتاة ترقص في حقل زهور الالفندر “أكثر من 120 
هكتاًرا” في منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة 

القرم )سبوتنيك(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

وجد رجل أسترالي نفسه في معركة شرسة مع أفعى شديدة السمية، ظهرت 
فجأة في شاحنة كان يقودها على طريق سريع، قبل أن يتمكن من قتلها.

ووثقــت كاميــرات مثبتــة فــي ســيارة شــرطة الواقعــة، إذ الحــق شــرطيون 
الشــاحنة التــي كان يقودهــا الرجــل فــي واليــة كوينزالنــد األســترالية، بعدما 

الحظوا أنها تسير بسرعة كبيرة في شارع مزدحم.
وبعدما أجبر الضباط السائق على الوقوف على جانب الطريق، تبين أن أمرا 
خطيــرا يحــدث معــه. وقــال الســائق إنه كان يدافــع عن حياته، التــي هددتها 
األفعــى البنيــة الشــرقية، المعروفة بأنهــا واحدة من أكثر األفاعي ســمية في 
العالم. وروى الســائق، الذي عرف باســم جيمي، تفاصيل المحنة التي مر بها، 
والصدمــة باديــة على وجهه، إذ قال إن األفعى ظهرت بغتة بين قدميه، قبل 

أن تسمه وتحاول لف نفسها حوله.
وتمكــن، بحســب تقريــر الشــرطة، مــن قتــل األفعى، مســتخدما حــزام األمان 

الذي يرتديه وسكينا كانت بجانبه.
ونظــرا لوضعــه الصعــب، قــرر الشــرطيون عــدم منحــه مخالفــة على الســرعة 

الزائدة، واستدعوا اإلسعاف لنقله بسرعة إلى المستشفى.

أفعى تتسلل إلى سيارة وتحاول قتل سائقها

كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية 
فــي مصــر تفاصيــل واقعة إقــدام الممثلة 
الشــابة عبيــر بيبــرس، علــى قتــل زوجهــا 
بينهمــا  مشــاجرة  فــي  زجــاج  بقطعــة 
داخــل شــقتهما؛ بســبب خالفــات زوجية. 
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة أقدمت 
الضحيــة  ضــرب  بســبب  جريمتهــا  علــى 
بيســتفزني  “كان  قائلــة  لهــا،  المتكــرر 

ويضربنــي وهــو عايــش كل يوم على أي حاجة”، مضيفة أن “زوجها حتى بعد وفاته 
تســبب في دخولها الســجن”. وكانت الشرطة قد انتقلت على الفور إلى مسكن عبير 
وزوجها في منطقة البساتين بشمالي القاهرة فور تلقيها بالغا بوجود متوفى بأحد 
المنــازل، مؤكــدة أن المتهمــة أقدمــت على قتل زوجهــا بقطعة زجاج داخل شــقتهما 
بسبب خالفات زوجية. يشار إلى أن عبير بيبرس 29 عاما، شاركت في أعمال عدة، 

أبرزها مسلسل “ألسع وفلسع” و “شلة نصابين”.

ممثلة مصرية تقتل زوجها ألنه استفزها الفجر:  
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