
والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  أعلنـــت 
أن العـــام الدراســـي القـــادم 2020 - 
2021 سوف يبدأ حسب المقرر في 
ســـبتمبر المقبل، عبـــر وجود أعضاء 
واإلداريـــة،  التعليميـــة  الهيئتيـــن 
الفصـــول  فـــي  الطلبـــة  وانتظـــام 
الدراســـية أو بالتعلم عبـــر اإلنترنت 
أو الدمـــج بينهمـــا حســـب مـــا تقرره 
المـــدارس  إلـــى  بالنســـبة  الـــوزارة 

إدارات  تقـــرره  ومـــا  الحكوميـــة، 
المـــدارس الخاصة ورياض األطفال 

ومؤسسات التعليم العالي.
ضـــرورة  علـــى  الـــوزارة  وشـــددت 
الصحيـــة  اإلجـــراءات  مراعـــاة 
واالحترازيـــة التي تصدرها الجهات 
المعنيـــة فـــي المملكـــة، مـــع أهميـــة 
التواصل مـــع الطلبة وأولياء األمور 
الســـتكمال أيـــة متطلبـــات ضرورية 

استعدادا للعام الدراسي المقبل.

صرح مدير عام اإلدارة العامة  «
للمباحث واألدلة الجنائية بأن 

شرطة المباحث الجنائية تمكنت 
من القبض على شخص 27 عاما، 

قام عمدا بحرق سيارة صديقه 
بعد أن استلمها منه بقصد 

شرائها.

أعلنت بورصة البحرين أنه اعتبارا  «
من أمس، وبناء على دعوة مصرف 

البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين 
االكتتاب مباشرة من السوق األولي 
بالبورصة في إصدار صكوك اإلجارة 

اإلسالمية الحكومية رقم )26( بحجم 
يبلغ 125 مليون دينار.

عقد مجلس الوزراء االنتقالي  «
السوداني اجتماعا طارئا، أمس، 
بدعوة من رئيس الوزراء عبدالله 

حمدوك، وتم إجراء تعديل 
حكومي. وقدم الوزراء استقاالتهم 

من مواقعهم إلتاحة الفرصة 
إلعادة تشكيل الحكومة.

قال النجم البريطاني المحبوب روان  «
أتكينسون، المعروف بـ “مستر بين” 
إنه ال توجد خطط إلخراج الشخصية 

الكوميدية المحببة “مستر بين” 
من التقاعد. وكانت منظمة الصحة 

العالمية قد استعانت بشخصية 
أتكينسون بإعالن ترويجي.

نشر ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية  «
وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة صورة 
على حساب سموه الشخصي باإلنستغرام 

لنجم المنتخب الوطني عبدالله يوسف حامال 
علم البحرين وبجانبه كأس الدوري التشيكي 
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

العودة الدراسية للطلبة في سبتمبر 
مع خيار التعلم عبر اإلنترنت

جاللـة الملـك وماكـرون: تعزيـز 
الحلول السياسية ألزمات المنطقة

المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفي أمـــس بين ملك 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ورئيس الجمهورية 

الفرنسية إيمانويل ماكرون.
والرئيـــس  الملـــك  جاللـــة  وتبـــادل 
الفرنســـي في االتصـــال وجهات النظر 

والدوليـــة  اإلقليميـــة  القضايـــا  عـــن 
وفـــي  المشـــترك،  االهتمـــام  موضـــع 
مقدمتها القضية الفلســـطينية، وبحثا 
التطـــورات المســـتجدة فـــي الخليـــج 
والبحـــر  األوســـط  والشـــرق  العربـــي 
المتوســـط، وآخر مستجدات األزمات 
األزمتيـــن  خصوصـــا  المنطقـــة  فـــي 

السورية والليبية.
وأكدا أهمية العمل المشـــترك للحفاظ 
علـــى االســـتقرار اإلقليمـــي مـــن خالل 
تعزيز الحلول والتســـويات السياسية 
ألزمـــات المنطقـــة بما يحقـــق تطلعات 
واالســـتقرار  التنميـــة  فـــي  شـــعوبها 

)٠٢(والسالم والتعايش.

أمـــر رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة بإعفاء الكـــوادر الطبية الذين 
فـــي  األماميـــة  بالخطـــوط  يعملـــون 

مواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد )كوفيـــد 19(، والذيـــن لـــم 
يتمكنوا مـــن تجديد تراخيصهم منذ 
أو  غرامـــات  أي  مـــن   ،2020 فبرايـــر 
متأخرات مالية أو مخالفات لتجديد 

تراخيصهم، وأن ال يترتب عليهم أي 
إجراءات في هذا الشـــأن. ويأتي أمر 
ســـموه تقديًرا للجهـــود الكبيرة التي 
تبذلهـــا الكـــوادر الطبيـــة وعطاءاتهم 
فيـــروس  مكافحـــة  فـــي  النبيلـــة 

“كورونـــا”، بمـــا يكفل ســـالمة وصحة 
وتجســـيدا  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
لما يوليه ســـموه مـــن اهتمام بمتابعة 
احتياجات مختلف الشرائح والفئات 

بالمجتمع.

جاءنا من ديوان صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء ما يلي:

أجـــرى صاحـــب الســـمو الملكـــي 

آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر 
فحوصات طبيـــة معتادة تكللت 
والنجـــاح،  بالتوفيـــق  بحمـــدهللا 

ســـائال المولى عز وجل بأن يديم 
علـــى ســـموه حفظـــه هللا موفور 
الصحـــة وتمـــام العافيـــة والعمـــر 

المديد.

سمو رئيس الوزراء يأمر بإلغاء غرامات األطباء

بوعلــي خطــاك الشـــر

يشمل العاملين بالصفوف األمامية ممن لم يجددوا تراخيصهم منذ فبراير

سمو رئيس الوزراء يجري فحوصات تتكلل بالنجاح 

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تـــرأس ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
اللجنـــة  اجتمـــاع  خليفـــة  آل 

332 والـــذي  رقـــم  التنســـيقية 
عقـــد عن بعـــد، حيث ناقشـــت 
مســـتجدات  آخـــر  اللجنـــة 
التعامـــل مـــع فيـــروس كورونا 

)كوفيد 19(.

“التنسيقية” تناقش مستجدات كورونا

مباشرة خطوات إنقاذ الصناديق بالتنسيق مع البرلمان

مضاعفة مبالغ الدعم للمؤسسات األكثر تأثًرا

جـــرى بحث حزمـــة اإلصالحـــات العاجلة 
التـــي أقرها مجلـــس إدارة الهيئـــة العامة 
للتأميـــن االجتماعـــي والتـــي رفعـــت إلى 
الحكومة والهادفة إلى مد عمر الصناديق 
التقاعديـــة والتأمينيـــة إلـــى العـــام 2086 
وتعزيز مســـاعي اســـتدامتها في اجتماع 
بيـــن فريـــق حكومـــي ضـــم وزيـــر المالية 

واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفة آل خليفـــة، ووزير العمل والتنمية 
ووزيـــر  حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنواب غانم 
البوعينين مع رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي، والرئيـــس 

التنفيذي للهيئة إيمان المرباطي.
وأكـــد الفريـــق الحكومي ضـــرورة إعطاء 

التـــي ال تحتمـــل  األولويـــة لإلصالحـــات 
التقاعديـــة  الصناديـــق  إلنقـــاذ  تأخيـــر 
والتأمينيـــة لضمـــان قدرتها علـــى الوفاء 
بالتزاماتها الماليـــة تجاه 95 ألف متقاعد 
وعلـــى أهميـــة تضافـــر الجهـــود والعمـــل 
يســـهم  بمـــا  اســـتدامتها  علـــى  المشـــترك 
لصالـــح  التحديـــات  كافـــة  تخطـــي  فـــي 

المواطنين.

نفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، أعلـــن صنـــدوق العمـــل “تمكين” 
للمؤسســـات  الدعـــم  مبالـــغ  مضاعفـــة  عـــن 
بالقطاعـــات األكثـــر تأثـــًرا وإتاحـــة الفرصـــة 
لمزيد من المؤسســـات التـــي تعمل في هذه 

القطاعـــات للحصول علـــى الدعم من خالل 
البرنامج مـــن خالل زيادة حجـــم المحفظة 
اســـتمرارية  دعـــم  لبرنامـــج  المخصصـــة 
األعمال. وكشـــف صنـــدوق العمـــل “تمكين” 
عـــن البـــدء فـــي وضـــع الخطـــة التشـــغيلية 
لتوظيـــف الدعم بالشـــكل األمثل، إذ ســـيتم 
اإلعالن عن اآلليات واالشتراطات ومواعيد 
صـــرف المســـتحقات فـــي الفتـــرة المقبلـــة.  

يذكـــر أن تمكيـــن قّدمـــت الدعـــم ألكثـــر من 
15,600 مؤسســـة صغيرة ومتناهية الصغر 
عبـــر برنامج دعـــم اســـتمرارية األعمال، كما 
قامت بدعم فئات ســـائقي ســـيارات األجرة 
والحافـــالت ومدربـــي الســـياقة وعامـــالت 
ريـــاض األطفال، عبـــر تخصيص محفظتين 
خاصتين لدعم هذه الفئة استفاد منها أكثر 

من 900 بحريني.

التقرير يؤكد تبعية “الجزيرة” التامة للنظام الحاكم في قطر

سمو ولي العهد مترئًسا اجتماع اللجنة التنسيقية

واشنطن - العربية نت
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المنامة - بنا
أفـــاد تقريـــر جديـــد صـــادر عـــن 
الكونغـــرس  فـــي  ســـابق  عضـــو 
األميركـــي، بـــأن شـــبكة الجزيرة 
قوانيـــن  تخالـــف  القطريـــة 
وتقـــوم  المتحـــدة  الواليـــات 
اإليرانـــي  للنظـــام  بالترويـــج 
كمـــا  اإلرهابيـــة،  والمنظمـــات 
الكشـــف  الشـــبكة  علـــى  يجـــب 

عـــن عالقاتهـــا بالعائلـــة المالكـــة 
اســـتخدمتها  والتـــي  القطريـــة 
لسنوات لتعزيز مصالح الدوحة 
السياســـية فـــي أميـــركا. ويتهم 
التقريـــر، قطر والجزيرة بانتهاك 
قوانيـــن الـــوكالء األجانـــب مـــن 
خالل العمل تحت ستار منظمة 

إخبارية مستقلة.

تقرير أميركي: “الجزيرة” تدعم إيران واإلرهاب

الصخير - جامعة البحرين

أعلنـــت جامعـــة البحريـــن فتـــح بـــاب 
فـــي  المســـتجدين  للطلبـــة  القبـــول 
للعـــام  األولـــى  الجامعيـــة  المرحلـــة 
 ،2021  /  2020 المقبـــل  الدراســـي 
مشيرة إلى أن عملية التسجيل، التي 
تشـــمل خريجي المـــدارس الحكومية 
مـــن  الخاصـــة  المـــدارس  وخريجـــي 
داخل وخـــارج البحريـــن، تجري على 
3 فتـــرات. وأوضحت عمـــادة القبول 
والتســـجيل في الجامعة أن الجامعة 
قررت عـــدم إجـــراء اختبـــار القدرات 
التـــي  الســـنوية  والمقابـــالت  العامـــة 
درجـــت على تنظيمها ســـنويا بصورة 
استثنائية هذا العام؛ لما يمر به العالم 
مـــن ظروف بســـبب جائحـــة فيروس 
المعـــدل  أن  إلـــى  مشـــيرة  كورونـــا، 
التنافســـي ســـيكون المعدل التراكمي 

للثانوية العامة أو ما يعادلها.

جامعة البحرين 
تلغي اختبار 

القدرات والمقابلة

)٠٦(
)١٢(
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ناصر بن حمد ينشر صورة الالعب عبداهلل يوسف“مستر بين”... لن يعودتعديل وزاري بالسودانبدء االكتتاب في صكوك “اإلجارة”القبض على حارق سيارة صديقه

جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء
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جرى بحث حزمة اإلصالحات العاجلة التي 
أقرهـــا مجلس إدارة الهيئـــة العامة للتأمين 
االجتماعـــي والتي تم رفعهـــا إلى الحكومة 
والهادفة إلـــى مد عمر الصناديق التقاعدية 
والتأمينية إلى العام 2086 وتعزيز مساعي 
اســـتدامتها في اجتماع بين فريق حكومي 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  ضـــم 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
ووزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميدان، ووزير شـــؤون مجلســـي الشورى 
والنواب غانم البوعينين مع رئيس مجلس 
إدارة الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي، 
والرئيس التنفيذي للهيئة إيمان المرباطي.

وأكـــد الفريـــق الحكومـــي ضـــرورة إعطـــاء 
األولوية لإلصالحات التي ال تحتمل تأخير 
والتأمينيـــة  التقاعديـــة  الصناديـــق  إلنقـــاذ 
لضمـــان قدرتهـــا علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا 
المالية تجاه 95 ألـــف متقاعد وعلى أهمية 

علـــى  المشـــترك  والعمـــل  الجهـــود  تضافـــر 
اســـتدامتها بمـــا يســـهم فـــي تخطـــي كافـــة 

التحديات لصالح المواطنين.
وأوضـــح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للتأمين االجتماعـــي أن التوصيات العاجلة 

تـــم التوصـــل إليها بعد االطـــالع على تقرير 
الخبيـــر االكتواري بشـــأن األوضـــاع المالية 
للصناديق التقاعدية وفًقـــا للبيانات المالية 
في 31 ديســـمبر 2018 والذي أشـــار إلى أنه 
مـــن المتوقـــع نفاد أصـــول صنـــدوق تقاعد 
القطاع العام المدني في سنة 2024، ونفاد 
أصول صندوق تقاعـــد القطاع الخاص في 

سنة 2033.
ونـــوه بأهمية تنفيـــذ االصالحات العاجلة و 
الالزمة لتحقيق استدامة الصناديق لصالح 
الهيئـــة  حـــرص  إلـــى  وأشـــار  المتقاعديـــن، 
على حصول المشـــتركين الحاليين والذين 
المســـتقبل  فـــي  التقاعـــد  إلـــى  ســـيحالون 
علـــى كافـــة حقوقهم بعدالة وفـــق القوانين 

المعمول بها.

دراسة إنشاء مركز لدراسة وعالج األوبئة في البحرين
أشـــاد األميـــن العـــام للمؤسســـة الملكيـــة 
لألعمال اإلنســـانية رئيس لجنة تنســـيق 
بتوزيـــع  المعنيـــة  القائمـــة  الجهـــود 
مســـاهمات الحملـــة الوطنيـــة “فينا خير” 
مصطفـــى الســـيد باالهتمـــام الكبير الذي 
الفخـــري  الرئيـــس  البـــالد  يوليـــه عاهـــل 
للمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة لتلبيـــة احتياجات المواطنين 
والحفـــاظ على صحتهم وســـالمتهم في 
ظـــل تحـــدي فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19(، حيـــث وجه جاللتـــه بإطالق حزمة 
مليـــار   4.3 بقيمـــة  واقتصاديـــة  ماليـــة 
دينار، توحيدا للجهود الوطنية لمواجهة 
انعكاســـات االنتشـــار العالمـــي لفيـــروس 
بمـــا  المحلـــي  المســـتوى  علـــى  كورونـــا 
يحافظ على صحة وســـالمة المواطنين 

والمقيمين بالتوازي مع اســـتمرار برامج 
الدولة ومســـيرة عملها تحقيقًا لمســـاعي 
التنميـــة المســـتدامة لصالـــح المواطنين، 
توفير الســـيولة الالزمـــة للقطاع الخاص 
الراهنـــة  األوضـــاع  آثـــار  مـــع  للتعامـــل 
للتصـــدي للفيـــروس حفاظـــًا علـــى النمو 

المستدام.
وبين السيد بأنه يجري العمل حاليًا على 
تنفيـــذ العديد من المشـــاريع التي تصب 
فـــي مصلحـــة المواطنيـــن والمتضرريـــن 
مـــن جائحـــة كورنـــا تشـــمل دعـــم الفئات 
المحتاجـــة واألســـر المنتجـــة وأصحـــاب 
نظـــام  فـــي  المســـجلين  غيـــر  األعمـــال 
التقاعـــد وتوفير حواســـيب آلية للطالب 
مـــن األســـر المحتاجـــة والمســـاهمة فـــي 
تعقيـــم وتطهير المـــدن والقـــرى وتوفير 
ســـالل غذائيـــة ضمـــن مشـــروع غـــذاؤك 

في بيتك ودراســـة إنشاء مركزًا لدراسة 
البرمجيـــات  ودعـــم  األوبئـــة  وعـــالج 
وتقنيات التعلم عن بعد ودعم الغارمين.
كما بين الســـيد أن لجنة تنســـيق الجهود 
مســـاهمات  بتوزيـــع  المعنيـــة  القائمـــة 
الحملـــة الوطنيـــة “فينـــا خيـــر” وانطالقًا 
من الواجب اإلنســـاني ومراعاة للظروف 

المعيشـــية التـــي يمـــر بهـــا العالـــم أجمـــع 
وتماشـــيًا مـــع مـــا أقرتـــه الحكومـــة فقـــد 
تـــم العمـــل علـــى توفيـــر الدعـــم للعمالـــة 
األجنبيـــة النظاميـــة الملتزمـــة بالقوانين 
واإلجـــراءات فـــي مملكـــة البحرين ومن 
الفئـــة المحتاجـــة والمســـجلة فـــي هيئة 
ســـوق العمـــل وذلك ضمن خطـــة الحملة 
لمســـاندة جميع المتضرريـــن المحتاجين 

وتقديـــم  كورونـــا  فيـــروس  بســـبب 
المساعدة لهم دون تمييز.

وأثنـــى علـــى الجهود الحثيثـــة للحكومة 
برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
بـــن ســـلمان آل  الملكـــي األميـــر خليفـــة 
خليفـــة وللجهـــود الوطنيـــة التـــي يبذلها 
فريـــق البحريـــن بقيادة ولـــي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة للحد 
من انتشـــار فيـــروس كورونـــا، من خالل 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة  تطبيـــق 

والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس.
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  بجهـــود  واشـــاد 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
رئيـــس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة في قيادة حملة فينا خير 
ودعم سموه الكبير لهذه الحملة.

وقـــال الســـيد إن التجـــاوب الكبيـــر الذي 
المواطنيـــن  قبـــل  مـــن  الحملـــة  حققتـــه 
فـــي  المتطوعيـــن  وجهـــود  والمقيميـــن 
مواجهة التحديات اإلنسانية ومثابرتهم 
في أصعـــب األوقات لمكافحـــة فيروس 
كورونا )كوفيد - 19( وعلى جميع الصعد 
لخدمـــة مملكتنـــا الغاليـــة فـــي مختلـــف 
المواقـــع يعكس وعي وثقافة المواطنين 
والمقيمين في أهمية التعاون والتضامن 

لمواجهة هذه الجائحة.
وأعـــرب عـــن خالـــص اعتـــزازه بالجهـــود 
التـــي  الشـــجاعة  والتضحيـــات  الكبيـــرة 
يقـــوم بها جنودنـــا في الصفـــوف األولى 
مـــن الكـــوادر الطبيـــة واألمنيـــة وجميـــع 

التخصصات األخرى.
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 المنامة - بنا

البحرين تتلقى 
شكر الرئيس 

الباكستاني

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  ملك  تلقى 
ــيــس  ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ورئ حــمــد بـ
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 
شــكــر جـــوابـــيـــة مـــن رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
ا  ردًّ عــلــوي،  عــارف  اإلسالمية  باكستان 
عــلــى بــرقــيــة تــعــزيــة ســمــوه فــي ضحايا 

سقوط الطائرة المدنية في كراتشي.

اإلســتراتيجية الشــراكة  الملــك يســتعرض مــع ماكــرون تعزيــز  جاللــة 

دفع مسار التعاون وتفعيل االتفاقات مع فرنسا

جـــرى اتصـــال هاتفي أمـــس بين ملك البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة ورئيس 
الجمهورية الفرنســـية إيمانويل ماكرون، جرى خالله 
اســـتعراض دعـــم العالقـــات الثنائية الوثيقـــة وتعزيز 
الشـــراكة اإلســـتراتيجية القائمـــة بيـــن البلديـــن علـــى 

المستويات كافة.
وأكـــد جاللة الملك العالقات اإلســـتراتيجية المتميزة 
والجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
الفرنســـية، والحـــرص المســـتمر على تطويـــر وتنمية 
مجـــاالت التعـــاون المشـــترك بمـــا يخـــدم مصالحهمـــا 
شـــعبيهما  علـــى  والنفـــع  بالخيـــر  ويعـــود  المتبادلـــة 

الصديقين.
وأكـــد الجانبـــان حرصهمـــا علـــى دفـــع مســـار التعاون 
االتفاقـــات  وتفعيـــل  المشـــترك  والعمـــل  والتنســـيق 
واللجـــان المشـــتركة لمزيـــد مـــن اإلنجـــاز بمـــا يحقـــق 
وأشـــادا  الصديقيـــن،  البلديـــن  وتطلعـــات  أهـــداف 
بالتعاون البحريني الفرنســـي في المجاالت الشبابية 

والتدريب الرياضي.  
كما تبادل جاللته والرئيس الفرنســـي خالل االتصال 
وجهـــات النظـــر حـــول القضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة 
موضـــع االهتمـــام المشـــترك، وفـــي مقدمتهـــا القضية 
فـــي  المســـتجدة  التطـــورات  وبحثـــا  الفلســـطينية، 
الخليج العربي والشـــرق األوســـط والبحر المتوسط، 
وآخـــر مســـتجدات األزمـــات فـــي المنطقـــة خصوصا 

األزمتين السورية والليبية.

وأكدا أهمية العمل المشـــترك للحفاظ على االستقرار 
والتســـويات  الحلـــول  تعزيـــز  مـــن خـــالل  اإلقليمـــي 
بمـــا يحقـــق تطلعـــات  المنطقـــة  السياســـية ألزمـــات 

شعوبها في التنمية واالستقرار والسالم والتعايش.
وفـــي هـــذا اإلطـــار أشـــاد صاحـــب الجاللـــة بالـــدور 
الرئيـــس  بقيـــادة  الفرنســـية  للجمهوريـــة  المحـــوري 
بالتعـــاون  الفاعلـــة  وجهودهـــا  ماكـــرون  إيمانويـــل 
مـــع الحلفـــاء واألصدقـــاء فـــي إرســـاء دعائـــم األمن 
والعالمـــي  اإلقليمـــي  الســـالم  وتعزيـــز  واالســـتقرار، 

ومكافحة اإلرهاب.
كمـــا تطـــرق الجانبان إلـــى تطورات جائحـــة فيروس 
معـــه  التعامـــل  وآليـــات  عالميـــا  المســـتجد  كورونـــا 
واحتـــواء تداعياته، حيث هنـــأ جاللة الملك، الرئيس 

الفرنســـي علـــى قيادته الحازمـــة في الســـيطرة على 
هذا الوباء، متمنيا الخير والصحة والســـالمة للشعب 

الفرنسي الصديق وكل شعوب العالم الصديقة.
ومـــن جانبـــه، أشـــاد إيمانويل ماكـــرون بجهود جاللة 
التاريخيـــة  الصداقـــة  روابـــط  ترســـيخ  فـــي  الملـــك 
وتطويـــر مجـــاالت التعـــاون الثنائـــي مـــع الجمهورية 
الفرنســـية، وأثنـــى على المبـــادرات الرائـــدة لجاللته، 
والتي تعكس دور مملكة البحرين في تعزيز التعايش 
السلمي والحوار بين األديان والثقافات والحضارات، 
ومنوهـــا بـــدور البحريـــن وتعاونها المســـتمر لتحقيق 
كافـــة األهـــداف التي تعود بالنفع على األمن والســـلم 

في المنطقة.

المنامة - بنا

 إيمانويل ماكرونجاللة الملك

ناصر بن حمد مثال مشرف للمدافع عن وطنه ضد األطماع الخارجية
الــســامــي الــمــلــكــي  بــاألمــر  ــوه  ــم س يــهــنــئ  الفلسطيني  الــســفــيــر 

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  تلقـــى 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
األمـــن الوطني رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئة من ســـفير 
دولـــة فلســـطين طـــه عبدالقـــادر وذلـــك 
بمناســـبة األمر الملكي السامي من عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، بتعيين ســـموه أمينا 

عامـــا لمجلس الدفاع األعلـــى. وجاء في 
البرقية “يسعدني ويشرفني أن أرفع إلى 
ســـموكم أصدق التهانـــي القلبية وأطيب 
التبريـــكات األخوية بمناســـبة الثقة التي 
أوالكـــم إياهـــا حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة ملك 
مملكـــة البحريـــن بتعيينكـــم أمينـــا عامـــا 
يطيـــب  وإذ  األعلـــى.   الدفـــاع  لمجلـــس 
لـــي بهذه المناســـبة أن أعـــرب عن خالص 
أمنياتنـــا إلـــى ســـموكم بـــدوام التوفيـــق 

ومســـؤولياتكم  مهامكـــم  فـــي  والنجـــاح 
المناطة بكم، فأنتم مثال مشـــرف للرجل 
المســـؤول الحكيـــم الـــذي يدافع ببســـالة 
عـــن أمـــن وطنـــه وشـــعبه ضـــد المخاطر 
واألطمـــاع الخارجيـــة، معربيـــن عـــن بالغ 
اعتزازنـــا وفخرنا لما وصلـــت إليه مملكة 
البحريـــن الشـــقيقة مـــن نهضـــة وازدهـــار 
داعمـــة  مكاســـب  مـــن  لهـــا  تحقـــق  ومـــا 
لمسيرة التنمية الشاملة ومواصلة عملية 
التطويـــر والبنـــاء فـــي جميـــع النواحـــي 

وعلى كافة المســـتويات تحت ظل العهد 
الزاهـــر لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعـــاه، والتوجيهات 
الســـامية لصاحب الســـمو الملكـــي األمير 
رئيـــس  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
الوزراء الموقر، وصاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.

وزير المجلسينوزير العملوزير المالية

مصطفى السيد

المنامة - بنا

المنامة - المحكمة الدستورية

تلقى ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب مستشار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة من رئيس المحكمة الدستورية 
الشـــيخ خليفة بن راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، وذلك بمناســـبة األمر 
الملكي السامي من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، بتعيين سموه أميًنا عاما لمجلس الدفاع األعلى. وجاء في 

نص الرسالة:
 يطيـــب لي أن أتقدم إلى ســـموكم بأســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة نيل ســـموكم الثقة الملكية الســـامية من لدن ســـيدي حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه بتعيينكم أميًنا عاًما لمجلس الدفاع األعلى، فإنني 
أعرب عن تمنياتي لسموكم بدوام التوفيق والسداد لمزيد من اإلنجاز 
والعطـــاء فـــي العهـــد الزاهـــر لحضرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، سائال المولى 
عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير وصالح وطننا الغالي في ظل 
القيـــادة الحكيمـــة لحضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

ناصر بن حمد يتلقى تهنئة رئيس “الدستورية” مباشرة خطوات إنقاذ الصناديق بالتنسيق مع البرلمان
بااللتزامات الوفاء  لضمان  التأخير  تحتمل  ال  اإلصالحات  الحكومي:  الفريق 

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة شـــكر 
جوابيـــة مـــن امبراطـــور اليابـــان 

ناروهيتـــو،  االمبراطـــور  جاللـــة 
ســـموه  برقيـــة  علـــى  ا  ردًّ وذلـــك 
ميـــالد  عيـــد  بمناســـبة  المهنئـــة 

إمبراطور اليابان.

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
شكر إمبراطور اليابان

المنامة - وزارة الخارجية

أدانت وزارة الخارجية واســـتنكرت 
بشـــدة تجهيـــز ميليشـــيات الحوثي 
إيـــران  مـــن  المدعومـــة  االنقالبيـــة 
زورقيـــن مفخخيـــن مســـّيرين عـــن 
بعـــد لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات 
بـــاب  بمضيـــق  وشـــيكة  إرهابيـــة 

المندب وجنوب البحر األحمر.
وإذ اشادت وزارة الخارجية بكفاءة 
قـــوات تحالـــف دعـــم الشـــرعية في 
اليمـــن التـــي تمكنت من اســـتهداف 
فإنهـــا  الزورقيـــن،  هذيـــن  وتدميـــر 
األعمـــال  هـــذه  أن  علـــى  شـــددت 

العدائيـــة المتكـــررة تعكـــس إصراًرا 
واضًحا مـــن الحوثييـــن على تهديد 
البحريـــة،  المالحـــة  ســـالمة حركـــة 
واســـتهداًفا خطيًرا ألمن واســـتقرار 
المنطقـــة، مؤكدة ضـــرورة اضطالع 
المجتمع الدولي بمســـؤولياته تجاه 
وكل  اإلرهابيـــة  الميليشـــيات  هـــذه 
من يقـــف وراءها، واتخاذ إجراءات 
االنتهـــاكات  هـــذه  ضـــد  حازمـــة 
المتكررة التي تعرقل حركة المالحة 
القوانيـــن  كل  وتخالـــف  البحريـــة، 

واألعراف الدولية.

“الخارجية”: زوارق الحوثي المفخخة 
استهداف خطير للمنطقة



تحـــت رعايـــة محافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة 
مجتمعيـــة،  وبشـــراكة  خليفـــة  آل 
جهودهـــا  ضمـــن  المحافظـــة  أقامـــت 
فـــي مكافحـــة فيـــروس كورونـــا، ندوة 
مفهـــوم  “تعزيـــز  بعنـــوان  افتراضيـــة 
المجتمـــع”  فـــي  االجتماعـــي  التباعـــد 
عبـــر تقنيـــة االتصال المرئي، بمشـــاركة 
إدارة الشـــؤون الصحيـــة واالجتماعية 
بـــوزارة الداخليـــة، واألكاديمية الملكية 
للشـــرطة، ووزارة الصحة، ومستشـــفى 
الملـــك حمـــد الجامعـــي وبحضـــور عدد 
مـــن ممثلـــي المؤسســـات األهلية. وفي 
مســـتهل النـــدوة، ألقـــى ســـمو محافـــظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة كلمـــة رحـــب من 
خاللهـــا بالحضـــور، وأكد ســـموه حرص 
اإلجـــراءات  تنفيـــذ  فـــي  المحافظـــة 
الوقائيـــة واالحترازيـــة وفق توجيهات 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، الهادفة 
األهالـــي  مـــع  الشـــراكة  تعزيـــز  إلـــى 
والمؤسســـات األهليـــة في نشـــر الوعي 

وترســـيخ التباعـــد االجتماعـــي كنهـــج 
قائـــم ألفضل طرق الوقاية من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا. وأكد ســـمو محافظ 
فـــي  ســـاهمت  النـــدوة  أن  الجنوبيـــة، 
تعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة وتفعيـــل 
كمبـــدأ  االجتماعـــي  التباعـــد  مفهـــوم 
أســـاس، مـــا يعكـــس حـــرص المحافظة 
على إقامة العديد مـــن المبادرات التي 
انعكســـت على تحقيق التباعد وتوعية 

المواطنين، باستخدام التقنية الحديثة 
واألجهـــزة اإللكترونية كوســـيلة فاعلة 
لعقد سلســـلة مـــن اللقـــاءات والندوات 
تقنيـــة  اســـتخدام  عبـــر  االفتراضيـــة 

االتصال المرئي.
الملكيـــة  األكاديميـــة  آمـــر  واســـتعرض 
للشـــرطة فواز الحســـن دور األكاديمية 
فـــي نشـــر وتعزيـــز الوعـــي مـــن حيـــث 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية وتحقيق 

الطـــرق  واتبـــاع  االجتماعـــي  التباعـــد 
الوقائية الالزمة. وتحدثت مدير إدارة 
تعزيـــز الصحـــة بـــوزارة الصحـــة وفـــاء 
الشـــربتي، عن جهود وزارة الصحة في 
التصدي لهذه الجائحة، وأشارت إلى أن 
اتبـــاع تعليمات التباعـــد االجتماعي مع 
نشـــر الوعي بين المواطنين والمقيمين 

يضمن أعلى مستويات السالمة.
وأكدت مديـــر إدارة الشـــؤون الصحية 

واالجتماعيـــة بـــوزارة الداخلية فاطمة 
عبدالغفـــار أهمية االلتـــزام باإلجراءات 
واإلرشـــادات الـــواردة لمنـــع التجمعات، 
وأن اتبـــاع اإلجراءات الوقائية يســـهم 

في الحد من انتشار الفيروس.
الصمـــاء  الغـــدد  استشـــاري  ودعـــت 
حمـــد  الملـــك  بمستشـــفى  والســـكر 
الجامعـــي دالل الرميحـــي إلـــى أهميـــة 
األهالـــي؛  بيـــن  االجتماعـــي  التباعـــد 

تعـــرض  وعـــدم  ســـالمتهم  لضمـــان 
أصحـــاب األمـــراض المزمنـــة للعـــدوى، 
والتوعيـــة  الصحيـــة  التعليمـــات  وان 
تؤكـــد قيمـــة التباعـــد االجتماعـــي بين 

أفراد المجتمع لضمان سالمتهم.
وفي ختـــام الندوة، عبر ســـمو محافظ 
الجنوبيـــة عـــن شـــكره وتقديـــره علـــى 
مؤكـــًدا  الفّعالـــة،  والمشـــاركة  التعـــاون 
ســـموه دعمـــه الســـتمرار الشـــراكة فـــي 
مثـــل هـــذه المبـــادرات، مشـــيدا ســـموه 
بالـــدور الرائـــد لـــكل من إدارة الشـــؤون 
الصحية واالجتماعية بوزارة الداخلية، 
واألكاديميـــة الملكية للشـــرطة، ووزارة 
حمـــد  الملـــك  ومستشـــفى  الصحـــة، 
التباعـــد  مبـــدأ  تعزيـــز  فـــي  الجامعـــي 
االجتماعـــي والحـــرص علـــى متطلبات 

السالمة.
شـــكرهم  عـــن  المشـــاركون  وعبـــر 
وتقديرهـــم لمحافـــظ الجنوبيـــة ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة 
آل خليفـــة علـــى الجهـــود التـــي تبذلهـــا 
المحافظـــة في تعزيـــز مفهـــوم التباعد 

االجتماعي في المجتمع.

المنامة - وزارة الداخلية

حريصون على تنفيذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية
ــرعـــى نـــــدوة “تـــعـــزيـــز الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي” ــة يـ ــي ــوب ــن ــج ســمــو مــحــافــظ ال

تنفيًذا لتوجيهات سمو ولي العهد... مضاعفة الدعم للمؤسسات األكثر تأثًرا
تنفيـــًذا لتوجيهات ولي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، أعلن صندوق 
العمـــل “تمكين” عن مضاعفة مبالغ الدعم 
تأثـــًرا  األكثـــر  بالقطاعـــات  للمؤسســـات 
وإتاحـــة الفرصـــة للمزيد من المؤسســـات 

التي تعمل في هـــذه القطاعات للحصول 
علـــى الدعـــم مـــن خـــالل البرنامـــج مـــن 
خالل زيادة حجـــم المحفظة المخصصة 

لبرنامج دعم استمرارية األعمال.
وصـــرح رئيـــس مجلـــس إدارة صنـــدوق 
العمل “تمكين” الشـــيخ محمد بن عيســـى 
آل خليفـــة  أن توجيهات صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 

ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
تأتـــي  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
إلـــى  الراميـــة  الوطنيـــة  للجهـــود  داعمـــة 
الحـــد مـــن اآلثـــار االقتصاديـــة لفيـــروس 
كورونا )كوفيد19-( وحصول المؤسسات 
الصغيـــرة والمتناهية الصغـــر على الدعم 
الالزم لمســـاعدتها علـــى تغطية جزء من 
نفقاتهـــا التشـــغيلية بما يســـهم فـــي دعم 

استمراريتها ومواجهة تحديات الظروف 
الراهنة جراء جائحة فيروس كورونا.

وكشف صندوق العمل “تمكين” عن البدء 
فـــي وضـــع الخطـــة التشـــغيلية لتوظيف 
الدعم بالشـــكل األمثل، إذ ســـيتم اإلعالن 
ومواعيـــد  واالشـــتراطات  اآلليـــات  عـــن 

صرف المستحقات في الفترة المقبلة.
يذكـــر أن تمكين قّدمـــت الدعم ألكثر من 

ومتناهيـــة  صغيـــرة  مؤسســـة   15,600
اســـتمرارية  دعـــم  برنامـــج  عبـــر  الصغـــر 
األعمـــال، كمـــا قامت بدعم فئات ســـائقي 
ســـيارات األجـــرة والحافـــالت ومدربـــي 
الســـياقة وعامالت ريـــاض األطفال، عبر 
تخصيـــص محفظتيـــن خاصتيـــن لدعـــم 
هـــذه الفئـــة اســـتفاد منهـــا أكثر مـــن 900 

بحريني.

المنامة - بنا

local@albiladpress.com

الجمعة 10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 - العدد 4287
03

الشيخ محمد بن عيسى

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

اللواء الركن
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

 ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية

 وشئون الشباب مستشار األمن الوطني

 أمين عام مجلس الدفاع األعلى

  رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

بمناسبة صدور المرسوم الملكي  بتعيين سموه

أمينًا عامًا لمجلس الدفاع األعلى

 متمنين لسموه دوام التقدم والنجاح

في خدمة الوطن
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المـــرأة الموظفــة... مرغوبـــة للـزواج
”^“ اســـتفتاء  فـــي  المشـــاركين  مـــن   %  68 تفضيـــل  نالـــت 

أظهرت نتائج استفتاء صحافي، أجرته صحيفة “البالد” عبر موقعها اإللكتروني 
وحســابها الرســمي على منصة التواصل االجتماعي “تويتر”، أن نحو 68 % من 

المشاركين في االستفتاء يفضلون الزواج من امرأة موظفة.

المشـــاركين  مـــن   % 19 نحـــو  وأبـــدى 
فـــي االســـتفتاء الذي شـــارك فيـــه نحو 
1588 شـــخصا، موقفهـــم الحيـــادي من 
تفضيلهـــم الزواج مـــن الموظفـــة، فيما 
عبـــر 13 % مـــن المشـــاركين عـــن عدم 

رغبتهم الزواج من الموظفات.
ورصـــدت الصحيفـــة تفاعـــا مـــن قبـــل 
متابعـــي حســـابها الرســـمي على منصة 
“انســـتغرام”، إذ تباينـــت اآلراء بين من 
يؤكـــد أن الظـــروف المعيشـــية الراهنة 
تضطـــر الرجـــال إلـــى تفضيـــل النســـاء 
العامـــات على ربات المنازل، فيما رأى 
البعـــض اآلخـــر أن العمـــل مـــن واجبات 
الرجـــل، وأن المـــرأة العاملـــة لن تتمكن 
من أداء وظائفها األسرية بشكل جيد.

أصحاب مسؤولية

“البنـــت  قائـــا  علـــق  المتابعيـــن  أحـــد 
مســـكينه الحين تحصـــل عليها قروض 
أكثر من إخوانها... يا مساعده أبوها أو 
تصـــرف علـــى إخوانهـــا أو تصرف على 
دراســـتها.. البنات العامـــات في وقتنا 

أصحاب مسؤولية”.
مـــن  الـــزواج  “نفضـــل  آخـــر:  ويضيـــف 
موظفـــة.. بس مو عشـــان تصرف على 
مصروفـــات  فـــي  تســـاهم  أو  روحهـــا 
البيـــت.. لكـــن عشـــان يكـــون في شـــي 
يشـــغلها غيـــر زوجهـــا.. المـــرة الفاضية 

بلوة في هالزمن”.
ورأى مؤيد ثالث أن المشكلة األساسية 
هي “أن طلبات بعـــض الزوجات تخلي 
الرجال بنص الشـــهر طفران، فالشـــباب 
وصلـــوا لقناعـــة يتـــزوج موظفـــة علـــى 

األقل يفتك من مصروفها”.

مضايقات الناس

من جهة أخرى، رأى متابع أن “الخروج 

إلـــى العمل والتعـــرض للطقس المزعج 
وزحـــام الشـــوارع ومضايقـــات النـــاس 
وضغـــوط الوظيفـــة كلهـــم مـــن نصيب 
الرجـــل، حتى ترتـــاح الزوجة في بيتها 
البـــال،  مرتاحـــة  محفوظـــة  مكرمـــة 
وترعى أوالدها مـــن دون توتر وهموم 

واستغال وبهذلة”.
تعمـــل  أن  بـــأس  ال  قائـــا:  واســـتدرك 
النســـاء  طـــب  مجـــاالت  فـــي  الزوجـــة 
واألطفال، تعليم النساء واألطفال، وما 
شابه من مجاالت تحتاجها، مع مراعاة 
إبقائهـــا بعيـــًدا عن المضايقـــات وكل ما 

يسيء إليها.
مـــن  الـــزواج  لفكـــرة  معـــارض  وقـــال 
زوجهـــا  بيـــت  فـــي  “تقعـــد  موظفـــة: 
وتربـــي أطفالها وتعطي زوجها حقوقه 
الزوجية على أكمل وجه، والزوج طبعا 

يكن لها كل الحب واالحترام”.
ويؤكـــد متابع آخر رفضـــه فكرة الزواج 
من موظفة ومبرراته: “رأيي الشخصي 
أفضل ما تشتغل بحكم شغلي شفتات، 
وثاني شـــي لعيال حاته األم تكون مع 
اليهال، أحســـن مـــن متابعه الخدامة أو 
أم الـــزوج أو أم الزوجـــة، وذي كله عاد 
إذا كان الـــزوج مقتـــدر ويقـــدر يصرف 

على زوجته وبدون قصور”.

الموظفة “دايخة”

رأي محايد كان ألحـــد المتابعين ذهب 
فيـــه إلـــى أن كل مـــن خيـــاري الـــزواج 
ســـلبيات  لـــه  غيرهـــا  أو  موظفـــة  مـــن 

وإيجابيات.
وأضاف “من خال خبرتي المتواضعة، 
كثيـــرة  صـــح  المنـــزل  ربـــة  الزوجـــة 
الطلبـــات، لكن على األقل شـــايلة بيتها 
على رأسها، األكثرية منهم وليس الكل، 
أمـــا المـــرأة الموظفة دايخـــة ومدوخة 

أهلها وعيالها، هللا يعينها بعد ما تنام، 
تكـــرف فـــي الشـــغل وترجع بيتهـــا بعد 

مسؤوليات”.
متابـــع محايـــد آخـــر يعقـــب قائـــاً: “ما 
يهمنـــي تشـــتغل أو ال.. يهمنـــي تكـــون 
بنـــت محترمـــة وخلوقـــة، إذا بتشـــتغل 
لنفســـها مب لي، وملـــزوم أصرف عليها 
ولـــو كانت مليونيرة، ومهما كنت أحبها 

أو تحبني.. فلس مب ماخذ منها”.
متابع لـــه رأي مختلف عـــن البقية علق 
قائاً: “خل يشـــتغل الريال أول عشـــان 
يقـــدر يتزوج”، في إشـــارة إلى مشـــكلة 
البطالـــة التي تمنع الشـــباب من اإلقدام 

على خطوة الزواج.
العاملـــة  الزوجـــة  أن  رأى  آخـــر  متابـــع 
يتوجب عليها المساهمة في مصاريف 
األســـرة؛ للتعويـــض عن فتـــرة وجودها 
في العمل وتأثر المنزل من غيابها عنه.

استقاللية المرأة

وعلـــى الجانـــب اآلخـــر، علقـــت إحـــدى 
المتابعـــات قائلـــة: طبعـــا يبـــون وحـــدة 
تصـــرف على روحها علـــى األقل إذا ما 
تصـــرف عليـــه، وتحمل وتولـــد وتطبخ 
وكلشـــي،  وتـــدرس  وتربـــي  وتغســـل 

ال. مادري شلفايدة من الريَّ
وقالت أخرى: “يدّور له وحدة تشـــتغل 

تصـــرف علـــى البيـــت وهـــو يلعـــب في 
الريـــال  عنـــدي.  مـــا  ويقـــول  الفلـــوس 
ملـــزوم أنه يصـــرف على األساســـيات، 
وإذا ســـاهمت المـــرأة لها أجـــر أضعاف 
األضعـــاف؛ ألن مو مـــن واجباتها واهي 

كيفها في فلوسها”.
متابعة أخـــرى تقول: “هالزمن هذا غير 
وظيفتـــك بيدك وعيالك، أما الرجال ما 
يثمـــر فيهم شـــيء واســـتقالية المرأة 

بعملها”.
إحداهـــن لهـــا رأي مختلـــف، إذ تقـــول: 
“إذا بتشـــتغل وراتبها للبس والطلعات، 
وإذا كان شغلها يؤثر على تربية عيالها 

قعدتها أفضل”.
رأي ثالث إلحـــدى المتابعات مضمونه: 
فـــي  موجـــودة  الزوجيـــة  “المشـــاكل 
الحالتيـــن لو كانت موظفة أو ربة بيت، 
بـــس مـــن وجهـــة نظـــري االســـتقالية 
المادية شـــيء مهم والحالة المادية لها 
تأثير كبير على االســـتقرار األســـري، لو 
الرجـــال مقتدر نصيحة خـــل ياخذ ربة 
بيت تتفرغ له ولبيته وعيالهم، بس إذا 
هو على قد حاله مو غلط إنها تشـــتغل 
عشـــان تشـــتري كل اللـــي بخاطرها من 
أساســـيات أو كماليـــات والزم يتحمـــل 
تقصيرهـــا فـــي الواجبـــات الزوجيـــة أو 

المنزلية، وتمضي الحياة”.

1588 شخصا شاركوا في االستفتاء

التطوير التقني لالستوديوهات مرحلة مهمة لمزيد من اإلبداع
أشــاد نخبة من الرواد والخبراء والمختصين في العمل اإلذاعي بتدشــين 
مرحلــة جديــدة مــن حلقــات التطويــر الرقمــي إلذاعــة البحريــن ممثلــة في 
تحديث ســبعة أســتوديوهات إذاعية، مؤكدين أهمية البناء على التجارب 
والخبــرات فــي إثــراء العمــل اإلذاعــي واإلمكانــات التــي يتمتــع بها شــباب 
اليــوم، وتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم وحســن توظيفهم للتقنيات الحديثة، 
بما يرتقي بالرسالة اإلعالمية عبر أثير اإلذاعة “صوت الوطن والمواطنين”.

وأكد مساعد األمين العام لجامعة الدول 
العربية لشـــؤون األمن القومي والرئيس 
التنفيـــذي الســـابق لإلذاعـــة والتلفزيـــون 
خليـــل الذوادي إن إذاعـــة البحرين ومنذ 
انطاقتهـــا األولى كانت صوتا مميزا في 
الخليـــج العربـــي، وقد بذل المؤسســـون 
األوائـــل جهـــودا كبيـــرة ليكـــون صـــوت 
البحريـــن مســـموعا في جميع األوســـاط 
مـــن خـــال اإلخـــاص والحـــرص علـــى 
مســـتذكرا  اإلذاعييـــن،  تدريـــب  برامـــج 
تتلمـــذه على يد عميـــد اإلذاعة المرحوم 
إبراهيـــم كانـــو فـــي الســـبعينات وزمالته 
عمالقـــة العمـــل اإلعامـــي بـــروح الفريق 
الواحد ســـواء في المقـــر القديم لإلذاعة 
بالعدليـــة أو بعـــد االنتقـــال إلـــى المبنـــى 

الحالي بمدينة عيسى.
 وأكـــد أن إذاعة البحرين لم تتوقف قط 
عن اللحاق بعجلة التطور؛ كونه ضرورة 
ُملحـــة لمن أراد التميز والمنافســـة، وهذا 
المتاحقـــة  األجيـــال  تكـــون  أن  تطلـــب 
مـــن اإلذاعيين واإلعامييـــن قادرة على 
تحمل المســـؤولية وتمتلـــك من الموهبة 

واإلبداع ما يحقق لها االستمرارية.

الريادة اإلعالمية للبحرين

وعن تقييمـــه لما يقدم اآلن عبر موجات 
اإلذاعة المختلفة، أكد السفير الذوادي أنه 
يحسب لجيل الوسط والشباب نجاحهم 
فـــي العبـــور اآلمـــن لتحقيق االســـتدامة 
فـــي الريـــادة اإلعامية للبحريـــن بفضل 
مـــا يقدمونه مـــن أعمال متميـــزة خاقة 
ومتنوعـــة تلبي جميـــع األذواق، وما كان 
ذلـــك ليتحقق إال بعـــد الثقة في قدراتهم 
وتمكينهم من تولـــي المناصب القيادية، 
وحـــرص اإلدارة الحالية برئاســـة يونس 
ســـلمان علـــى التدريب المســـتمر للكوادر 
االســـتوديوهات  وتزويـــد  اإلذاعيـــة 

بأحـــدث أجهزة البـــث المتطـــورة، والتي 
بالتأكيد ســـيكون له المـــردود األكبر على 
تحسين جودة البث ورفع كفاءة اإلنتاج 
وتحفيـــز العاملين على مزيد من اإلبداع 

الستكمال مسيرة الرواد الزاخرة.

 شمعة اإلذاعة لم ولن تنطفئ

فيمـــا عبـــرت اإلذاعيـــة القديـــرة  بدريـــة 
عبـــد اللطيف عن ســـعادتها الغامرة وهي 
تتحـــدث عن عطائها فـــي اإلذاعة وكيف 
أنهـــا مازالـــت تعتبـــر المتنفـــس للجميـــع 
رغـــم تعاقب الوســـائل اإلعاميـــة عليها، 
مؤكدة أن شـــمعة اإلذاعة لم ولن تنطفئ 
بظهور التلفزيـــون ومن بعده الفضائيات 
ثـــم اإلنترنـــت، وصوال إلى عصر وســـائل 
بمـــرور  وأنـــه  االجتماعـــي،  التواصـــل 
الزمـــن ال تزال اإلذاعة راســـخة وحاضنة 
لإلبـــداع وبريقها ال ينطفئ، بل يزداد ألقا 

وإشعاعا.
وأكـــدت أن جيـــل اليـــوم مـــن اإلذاعيين 
والمعديـــن جـــّدد دمـــاء اإلذاعـــة وضـــخ 
فيهـــا روح الشـــباب ومّد جســـور تواصل 
بارتكانهـــم  المســـتمعين  مـــع  تفاعليـــة 
وبمســـاعدة  اإلبداعيـــة  أفكارهـــم  إلـــى 
التكنولوجيـــا الحديثـــة لذلك نجحوا في 

خلق صداقة مع أذن الجمهور.
اإلذاعييـــن  مـــن  أبناءهـــا  وأوصـــت 
واإلذاعيـــات الجـــدد بعـــدم التخلـــي عـــن 

الطمـــوح ومتابعـــة كبـــار المذيعيـــن فـــي 
اإلذاعـــات العريقـــة؛ ألنهـــم مـــدارس في 
التخاطـــب والتواصـــل، وأخيرا التســـلح 
المعرفـــة  تـــاج  ألنهـــا  العربيـــة؛  باللغـــة 

والتواصل الفعال.

40 عاما من العطاء

الواحـــد  عبـــد  اإلذاعـــي  المخـــرج  أمـــا 
درويـــش، فيـــروي كيف أمضـــى 40 عاما 
فـــي اســـتوديوهات اإلذاعـــة متنقا بين 
إخراج المسلســـات الدراميـــة واألعمال 
الفنيـــة والثقافيـــة، وكيف كانـــت الدراما 
هي األقرب إلى قلبه، قائا: “إن األجيال 
الحاليـــة والحديثة أكثـــر حظا من جيلنا، 
حيث تتوفر لهم التقنيات والتكنولوجيا 
اإلذاعـــي  عملهـــم  مـــن  ســـهلت  التـــي 
عمليـــة  الفنيـــة خصوصـــا  الناحيـــة  مـــن 
التسجيل والنسخ والمونتاج والمؤثرات 
وقـــت  اختصـــرت  وبالتالـــي  الصوتيـــة، 
وجهـــد المخرجيـــن والمنفذين وبقي لهم 
التفـــرغ لإلبداع وصقل الموهبة بالقراءة 
واالطـــاع واالحتـــكاك مـــع ذوي الخبرة، 
واإلكثـــار مـــن ســـماع المـــواد المتنوعـــة، 
ووضـــع رؤيتهـــم وفنهـــم على العمـــل أيا 
كان نوعـــه، وأشـــار إلـــى حـــرص اإلذاعة 
اليـــوم علـــى تأهيـــل كوادرها واســـتقدام 
األجهـــزة الحديثـــة وتوفيـــر بيئـــة عمـــل 
إيجابيـــة وباتـــت تزخـــر بالمبدعيـــن مـــن 
غرســـنا،  فيهـــم  أثمـــر  الذيـــن  الشـــباب 
وتمكنوا من التعلم الســـريع للتكنولوجيا 
وإنتـــاج أعمـــال جيـــدة ومبتكـــرة تلمس 

المستمعين.

نظام تقني عالي الجودة

 -  B- اإلذاعـــات  رئيـــس  أثنـــى  فيمـــا 
)الشـــبابية، الشـــعبية، الطربية( اإلعامي 
عمـــاد عبدهللا على تدشـــين النظام اآللي 
الحديـــث للبـــث المســـمى ضمـــن المرحلة 
األولـــى من تطويـــر االســـتوديوهات في 
جميـــع اإلذاعـــات، وهو نظـــام تقني عالي 
تنســـيق  بعمليـــة  ذاتيـــا  يقـــوم  الجـــودة 
وترتيب المـــواد اإلذاعية وتوقيتات بثها 
وتحديـــث مواقيـــت الصـــاة يوميا دون 
الحاجة لتدخل بشـــري كبيـــر للقيام بهذه 
المهمـــة كمـــا كان فـــي الســـابق، وبالتالـــي 
وفـــرت هـــذه التقنيـــة الكـــوادر البشـــرية 
وتـــم توجيههـــا للتفـــرغ للعمـــل اإلبداعي 
الحقيقـــي فـــي إعـــداد وتنفيـــذ وإخـــراج 

البرامج والمواد الصوتية والفنية.
فـــي  المســـتمر  التحديـــث  أن  وأوضـــح 
التقنيـــات الهندســـية وتكنولوجيـــا البـــث 
أفـــاد بشـــكل كبير اإلذاعـــات المتخصصة 
التـــي تعتمد بشـــكل أســـاس علـــى المواد 
األرشـــيفية التي تزخر بها مكتبة اإلذاعة 
التي تعتبر واحدة من بين أغنى المكتبات 
فـــي الوطـــن العربـــي والشـــرق األوســـط 
وتحتـــوي على مواد تراثية وأعمال فنية 
ودراميـــة نـــادرة غيـــر موجـــودة فـــي أي 
مكان. ولفت إلى أنه قريبا ســـوف تشـــهد 
اإلذاعة الشبابية عودة البرامج المباشرة 
والتفاعليـــة بعـــد الموافقـــة علـــى الخطة 
المقترحـــة في هذا الخصوص، إيمانا بأن 
البرامج الموجهة من الشباب إلى الشباب 
ورقـــة رابحة في مجتمع فتـــَي يتابع كل 

ما هو جديد وعصري.

تطور ملحوظ

ورأى رئيس محطة بحرين FM اإلذاعية 
المخـــرج خالد درويـــش أن هذه المحطة 
تطـــورت بشـــكل ملحـــوظ وســـريع منـــذ 
تنوعهـــا  بســـب   2001 العـــام  افتتاحهـــا 
وتلبيتهـــا مختلـــف األذواق وقربهـــا مـــن 
جميـــع األعمـــار وحـــرص القائميـــن علـــى 
األجهـــزة  بأحـــدث  بتزويدهـــا  اإلذاعـــة 
والتقنيـــات وتذليل العقبات اللوجســـتية 
واالهتمـــام بأفـــكار العامليـــن بهـــا، والتي 
تتميز دوًما باإلبـــداع والحداثة والبحث 
عـــن كل ما هو مختلـــف وممتع، موضًحا 
تحصدهـــا  التـــي  الكثيـــرة  الجوائـــز  أن 
إذاعـــة البحرين في المحافـــل اإلعامية 
المختلفـــة لدليـــل على نجاحهـــا وبلوغها 
الهدف في المنافســـة وترسيخ وجودها 

محلًيا وخليجًيا وعربًيا.

صوت اإلبداع بطاقة الشباب 

الدافـــئ  بيتـــي  البحريـــن  “إذاعـــة 
وميكرفونهـــا قصـــة َوَلـــه وعشـــق”، هكذا 
العثمـــان  ســـالم  الشـــاب  المذيـــع  عبـــر 
تربطـــه  التـــي  المتميـــزة  العاقـــة  عـــن 
بميكروفـــون اإلذاعـــة قبـــل 10 ســـنوات 
بالتـــوازي مع دراســـته األكاديمية للطب، 
مؤكًدا أنـــه كان محظوظا بلقاء عدد من 
رواد الجيـــل الســـابق الـــذي تعلـــم منهـــم 
الكثيـــر منهـــم اإلذاعيـــة القديرة عائشـــة 
عبداللطيف، واإلذاعية القديرة استقال 

أحمد. 
وأوضح أن الجيل الجديد من اإلذاعيين 
الشـــباب تميـــز بالفعـــل، فا خيـــار أمامه 

إال التميـــز، كمـــا نجـــح فـــي أن يحتفـــظ 
بالمســـتمع ليثبـــت مؤشـــر الراديـــو علـــى 
بفضـــل  البحريـــن دون غيرهـــا  إذاعـــات 
االســـتغال األمثل لكل اإلمكانات الفنية 
الحديثـــة  واالســـتوديوهات  والتقنيـــة 
إعامـــي  أي  يتشـــرف  والتـــي  الراقيـــة 

باالنتماء إليها.

ال حدود لإلبداع

وقـــال القائـــم بأعمـــال رئيـــس اإلخـــراج 
والتنفيذ بإذاعة البحرين المخرج الشاب 
صابر الســـعيد إنه “ال حـــدود لإلبداع في 
مجالنـــا ونســـعى إلنتـــاج مـــواد إذاعيـــة 
إبداعيـــة تواكـــب روح العصـــر وتناســـب 
الذوق العـــام للجمهور وتلبـــي توقعاته”، 
موضًحـــا أن التقنيـــة الحديثـــة المتوفرة 
واالســـتخدام  االســـتوديوهات  فـــي 
األمثـــل لوســـائل التواصـــل االجتماعـــي 
ســـاهما بشـــكل كبير في تسهيل وتسريع 
والتعـــرف  المســـتمعين،  مـــع  التواصـــل 
علـــى صدى ما تقدمـــه اإلذاعة من خال 
آرائهـــم، لذلك يظـــل المخرجون في حال 
تحـــدٍّ دائمة لتنفيذ وإخراج أعمال تتميز 
بالجذب واإلبهار تليق بمســـتمعي إذاعة 

البحرين.
“ثمانـــون عامـــا” وصـــوت البحريـــن عبـــر 
ويعبـــر  الفضـــاء  يمـــأ  موجاتهـــا  أثيـــر 
الحدود بإبداع بـــا قيود، محافظة على 
رسالتها ونهجها اإلعامي المهني، و”هنا 
البحريـــن” صوت ســـيبقى عنوانا للريادة 
وحافـــزا نحـــو تقديـــم األفضـــل للوطـــن 

وخدمة المواطن.

المنامة - بنا

إذاعيون يشيدون 
بتدشين حقبة 

جديدة من حلقات 
التحديث الرقمي

المنامة - وزارة اإلسكان

عقبـــت وزارة اإلســـكان  مـــا ُنشـــر فـــي 
الخميـــس  يـــوم   4265 بعـــدد  “البـــاد” 
بعنـــوان   2020 يونيـــو   18 الموافـــق 
مـــع  يســـكنون  بالماحـــوز  “جامعيـــون 
والديهـــم فـــي غرفة ببيـــت أجدادهم”، 

وفيما يلي نص الرد:
نود إفادتكم بأنـــه بعد الرجوع لقاعدة 
الشـــكوى  أن  تبيـــن  الـــوزارة  بيانـــات 
تخـــص ثاثة مواطنيـــن لديهم طلبات 
مقيـــدة لدينـــا فـــي الســـجات كمـــا هو 

مبين أدناه:
الطلـــب األول يخـــص ) م. ع. ص. ن( 
للمذكـــور طلـــب وحـــدة ســـكنية صادر 

بتاريخ 16/ 05/ 2004 وهو قائم.  
)ي.ع.أ.ع(  يخـــص  األول  الطلـــب 
للمذكـــور طلـــب وحـــدة ســـكنية صادر 

بتاريخ 8/ 11/ 2003 وهو قائم.  
.د(  ج.ا.ي  )ع.  يخـــص  األول  الطلـــب 
للمذكـــور طلـــب وحـــدة ســـكنية صادر 

بتاريخ 11/ 08/ 2004 وهو قائم. 
نـــود اإلفـــادة بـــأن المذكوريـــن مدرجة 
على قوائم االنتظار للتخصيص حسب 
األقدميـــة، ومن المؤمل تلبية طلباتهم 
ضمن المشـــاريع المشـــاريع المستقبلية 
القادمـــة. علمـــا بأنهم مســـتفيدون من 

المكرمة الملكية لبدل السكن.

“اإلسكان” ردا على “جامعيون بالماحوز”: 
الطلبات تلبى حسب األقدمية

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

أعلنـــت الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء 
تدشـــين مبـــادرة جديدة تحـــت عنوان 
سلســـلة  وتتضمـــن   ،”Space Talk“
مـــن المحاضـــرات المرئية عبـــر تطبيق 
)زووم( خال شـــهري يوليو وأغسطس 
متخصصـــة  نخبـــة  يقدمهـــا  المقبليـــن 
مـــن الخبراء فـــي مجـــاالت الفضاء، إذ 
ســـتقدم تلك المحاضـــرات رؤى وإلهام 
للشـــباب خصوصا ولجميع المشـــاركين 
عمومـــا عن علـــوم الفضـــاء وتطبيقاته 

المتنوعة. 

تســـتضيف  المحاضـــرات  تلـــك  أولـــى 
مديـــر إدارة الشـــركات واالبتـــكار فـــي 
مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي بسام 
الفيلي، الذي سيقدم عرضا عن )أهمية 
الفضاء( في تمام الســـاعة 7 من مساء 
يوم الثاثـــاء الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٠ 
والدعوة عامة، إذ ســـيركز  الفيلي على 
أهمية علوم الفضاء في العصر الحالي 
وســـط زخـــم العلـــوم األخـــرى. بإمكان 
الراغبين في المشـــاركة التســـجيل عبر 

الموقع اإللكتروني للهيئة.

”Space Talk“ علوم الفضاء” تدشن“

سيدعلي المحافظة

نسرين معروفعماد عبداللهبدرية عبداللطيفخليل الذوادي
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مكتب النائب عيسى القاضي

قال النائب عيســـى القاضي إن إعفاء 
الكـــوادر الطبيـــة مـــن أي غرامـــات أو 
لتجديـــد  مخالفـــات  أو  متأخـــرات 
تراخيصهـــم تقديـــر كبيـــر مـــن رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة للعاملين 
مواجهـــة  فـــي  األماميـــة  بالخطـــوط 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد 
فـــي  الكبيـــر  ودورهـــم   ”19 “كوفيـــد 
علـــى  للحفـــاظ  التضحيـــات؛  تقديـــم 
ســـامة المجتمع والوطن من انتشـــار 
الفيـــروس. وأشـــار القاضـــي إلـــى أن 
مـــن  عـــددا  بـــرزت  األخيـــرة  الفتـــرة 
الشكاوى فيما يتعلق بوجود غرامات 
تأخيـــر علـــى عـــدم تجديـــد تصريـــح 
مزاولة المهنـــة وتضاعف المبالغ أدت 
إلـــى صعوبـــة تســـديدها من شـــريحة 

من الكوادر الطبية مما سبب لهم عبئا 
ماديا كبيرا، الفتا إلى أن أوامر سموه 
خففـــت مـــن المعاناة وذللـــت العقبات 
أمامهم، وتعكس ما يوليه ســـموه من 
اهتمام واســـع بجميع شـــرائح وفئات 
القضايـــا  مـــع  والتفاعـــل  المجتمـــع 
المحليـــة والتوجيـــه إلـــى تذليل حلها 

وتذليل الصعوبات أمام المواطنين.

القاضي: أمر سمو رئيس الوزراء 
خفف من معاناة األطباء

“المهن الصحية” تباشر تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء
الصحي القطاع  لجهود  سموه  تقدير  يعكس  الــقــرار  الجالهمة: 

أثنـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمـــات الصحيـــة علـــى التوجيهات 
الكريمة لرئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة بشـــأن إعفـــاء الكـــوادر الطبيـــة 
األماميـــة  بالخطـــوط  يعملـــون  الذيـــن 
فـــي مواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونا 
لـــم  والذيـــن   ،)19 )كوفيـــد  المســـتجد 
يتمكنـــوا مـــن تجديـــد تراخيصهـــم منذ 
أو  غرامـــات  أي  مـــن   ،2020 فبرايـــر 
متأخـــرات ماليـــة أو مخالفـــات لتجديد 
أي  عليهـــم  يترتـــب  وأال  تراخيصهـــم، 

إجراءات في هذا الشأن.

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــدت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
أّن  الجاهمـــة  عذبـــي  مريـــم  الصحيـــة 
الهيئـــة تثمـــن عاليـــا هـــذه التوجيهـــات 
والتـــي تمثـــل بـــادرة كريمـــة مـــن ســـمو 
رئيـــس الـــوزراء، إذ إّن هـــذا القرار يأتي 
بعد فترة وجيزة من اعتماد يوم سنوي 
دائـــم للطبيـــب البحرينـــي، ولقـــد عودنا 
صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
على مثل هذه المبـــادرات الكريمة التي 
تعـــزز مـــن مكانـــة المنظومـــة الصحيـــة 
يقومـــون  الذيـــن  منتســـبيها،  وجميـــع 
بدور وطني وإنســـاني رائد في مختلف 

هـــذه  تفشـــي  بعـــد  الســـيما  الظـــروف 
الجائحـــة، مما فرض مســـؤوليات كبيرة 

وأدوارا مضاعفـــة علـــى عاتـــق القطـــاع 
الطبي.

وأكـــدت الرئيـــس التنفيـــذي أن الهيئـــة 
وبمتابعـــة مـــن رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، اتخـــذت اإلجراءات 
لتوجيهـــات  الفـــوري  للتنفيـــذ  الازمـــة 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء، وســـتقوم الهيئة 
وحصـــر  الازمـــة  اإلجـــراءات  باتخـــاذ 
أســـماء المهنيين الصحيين المشـــمولين 
بالتوجيـــه، وذلك بالتنســـيق مـــع الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الطبـــي 

كورونا.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

الفيلة البيضاء والبجعة السوداء والزومبي في االقتصاد
Û  أتابع الفكر االقتصادي واالقتصاد منذ أمد، وقرأت ألباطرة االقتصاد من قبيل  آدم

ســميث وجــون كينــز وميلتون فريدمان وديفيــد ريكاردو، فأنت ال تســتطيع فهم 
السياسة با ثقافة اقتصادية. فكي تصل أي دولة للعافية االقتصادية و “اقتصاد 
السعادة”، وال تصاب بأي اكتئاب اقتصادي أو ما يسمى بـ “اقتصاد الصدمة”، الذي 
أخــاف منــه ومن تداعياته سوســيولوجيا )اجتماعيا( وسياســيا كما حدث أللمانيا 
سنة 1946، هذا كي ال نخرج من فوبيا االقتصاد إلى اقتصاد الفوبيا خصوصا بعد 
الذبحــة الصدريــة التي أصابــت العالم جراء فيروس كورونــا، نحتاج إلى عمليات 

جراحية اقتصادية وإصاح اقتصادي لنحصل على المال منها:
Û  1. التخلص من “الفيلة البيضاء”، وهو مصطلح اقتصادي يطلق على أي مشــروع

يعتبر ثقبا أسود، يستنزفك ماليا إلى حد النخاع، وال يعطيك شيئا، بمعنى يحلبك 
وال تحلبه. أي مشــروع اســتثماري تجده يحرق أموالك با فائدة البد من عاجه 

وإال عليك إلقاؤه من الطابق العاشر.
Û  2. الحــذر مــن ظاهــرة “بنــوك الزومبــي” التــي ظهــرت بإســبانيا واليونــان، وهــي

مؤسســات ماليــة تقــل قيمتهــا عــن الصفــر لكنها مســتمرة في وظائفهــا عن طريق 
دعــم حكومــي؛ إذ إن هذه المؤسســات تلتهــم رأس المال من دون تقديم القروض 
الازمة لتحفيز االقتصاد. وهذا ينسحب على أي مؤسسات شكلية مترهلة يمكن 
االســتغناء عنهــا لتقليــل النفقــات أو أي مجالــس إدارة صفريــة اإلنتــاج أو تديــر 
اســتثمارات تقودها للموت البطيء والتصفير، وقد المديونية وضرورة التخلص 

من أي مديرين أو مسؤولين أو موظفين أو مستشارين زومبي.
Û  3. االحتياط المســبق لألزمات ومن “البجعة الســوداء”، إذ تأتيك ضربة اقتصادية

مــن حيــث ال تحتســب. وهــي نظرية تشــير إلــى صعوبة التنبــؤ باألحــداث النادرة 
وهــي لنســيم نقــوال، وهو باحث فــي إبســتمولوجيا األحداث الصدفويــة. من كان 
يصــدق أن تكــون هنــاك بجعــة ســوداء تخرج فــي أســتراليا بعد ســنين من وجود 
أزمــة  علــى مشــارف  ونحــن  االقتصــاد، خصوصــا  فــي  كذلــك  البيضــاء؟  البجــع 
اقتصاديــة عالميــة ال محالــة بســبب كورونــا، إذن مــا تــم التحذيــر منه مــن “بجعة 

سوداء” خرجت إلينا على شكل فيروس غير متوقع شل العالم.
Û  5. محاربة الفساد ومحاكمة أي مفسد، ففي 2019 وعلى مستوى العالم، تصدرت

الدنمارك قائمة الدول األكثر محاربة للفساد )87 درجة(، تلتها نيوزيلندا ثم فنلندا. 
في خطاب ألقاه العام 1996، شــّبه جيمس وولفنســون رئيس البنك الدولي آنذاك 
الفســاد بالســرطان، قائا “إن الفســاد يحّول الموارد من الفقراء إلى األثرياء، يزيد 
من كلفة إنشاء األعمال التجارية، يحّرف مسار اإلنفاق العام، ويردع المستثمرين 

األجانب”، يتبع.
Û رسائل با تشفير
Û .تحية ألهالي سترة، وموضع حاجات سترة سأتطرق له تفصيا
Û  نتمنــى مــن األوقــاف الجعفريــة هــدم وبنــاء مأتــم ومســجد جدالحــاج هــذا العــام

كتعويض لما جرى على أموال وأصول وقفياتهم.
Û  عوائل ألبناء مصابين بالتوحد، يحتاجون إلى عناية رسمية أكبر، فاألعباء المالية

كبيرة.
Û .موظفو وزارة اإلعام يستحقون اهتماًما أكبر

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

استعراض الشراء الموحد والتسجيل الدوائي
الراهنة الظروف  بسبب  بعد  عن  اجتماعا  مرة  ألول  تعقد  “التنفيذية” 

عقـــد مجلـــس الصحـــة لـــدول مجلـــس 
التعـــاون االجتمـــاع التاســـع والثمانيـــن 
للهيئـــة التنفيذيـــة، للمـــرة األولى خال 
هـــذا العـــام عبر تقنية االتصـــال المرئي؛ 
نطرا لظروف جائحة فيروس الكورونا 
)كوفيـــد 19( التـــي تواجـــه العالـــم فـــي 

الوقت الراهن.
وقد شـــاركت الوكيل المســـاعد للصحة 
العامة، عضـــو الهيئة التنفيذية لمجلس 
الصحـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون مريم 
الهاجري، في االجتماع الذي عقد أمس 
األول بحضـــور المديـــر العـــام للمجلس، 
التعـــاون  لمجلـــس  العامـــة  واألمانـــة 
لـــدول الخليج العربيـــة، وأعضاء الهيئة 
التنفيذيـــة بـــدول المجلـــس، حيـــث بدأ 
االجتماع بالترحيـــب باألعضاء والثناء 
علـــى الجهـــود المبذولـــة خـــال الفتـــرة 

الماضيـــة ســـعيا للحفـــاظ علـــى الصحة 
وســـامة الجميع في ظل هذه الظروف 
التـــي تمر بهـــا جميـــع دول العالم جراء 

تفشي جائحة كورنا “كوفيد 19”.
وتم خال االجتماع االفتراضي عرض 
مختصـــر عـــن الخطـــة االســـتراتيجية، 
للوقايـــة  الخليجـــي  المركـــز  ومشـــروع 
“GCDC” ومكافحتهـــا،  األمـــراض  مـــن 

اإلنجـــازات  وأهـــم  البحـــوث  ووحـــدة 
اللجـــان  تـــم تقييـــم  والتحديـــات، كمـــا 

الفنية والتصور المستقبلي لها.
وتـــم بحـــث عـــدد مـــن المواضيـــع على 
فـــي  والمتمثلـــة  االجتمـــاع  أجنـــدة 
الشـــراء الموحد الخليجي، والتســـجيل 
والتســـجيل  الدوائـــي،  المركـــزي 
البيطريـــة،  للمســـتحضرات  الخليجـــي 

ومكافحـــة األمـــراض الســـارية، وكذلك 
إلـــى  الدقيقـــة.  والمغذيـــات  التغذيـــة 
جانب مناقشـــة موضوع األمراض غير 
الســـارية، والرعايـــة الصحيـــة األوليـــة، 
والنظم والسياســـات الصحية، وسامة 
المرضـــى، والبحـــوث الصحيـــة، ونقـــل 
وزراعـــة األعضـــاء، والشـــؤون الماليـــة 

واإلدارية والتنظيمية للمجلس.
التنفيذيـــة  الهيئـــة  أعضـــاء  وناقـــش 
والتـــي  للمجلـــس،  الداخليـــة  الائحـــة 
االجتمـــاع  توصيـــات  ترفـــع  ســـوف 
لاعتمـــاد وإصـــدار قرارات بشـــأنها في 
اجتمـــاع وزراء الصحـــة لـــدول مجلس 

التعاون القادم.
وفي ختام االجتمـــاع االفتراضي اتفق 
األعضاء على عقد االجتماع شهريا في 
ظل هذه الجائحة عبر االتصال المرئي.

المنامة - وزارة الصحة

أمر سمو رئيس الوزراء سينعكس إيجابا على متلقي الخدمات الصحية
“األطباء” تشيد بإعفاء العاملين في الخطوط األمامية عن تسديد أي متأخرات مالية

أعربـــت جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة عـــن 
خالـــص الشـــكر واالمتنان لرئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة بمناسبة أمر سموه إعفاء 
الكـــوادر الطبية الذين يعملـــون بالخطوط 
األماميـــة فـــي مواجهـــة جائحـــة فيـــروس 
كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 19(، الذيـــن لم 
يتمكنوا من تجديد تراخيصهم منذ فبراير 
2020، مـــن أي غرامات أو متأخرات مالية 
وأال  تراخيصهـــم،  لتجديـــد  مخالفـــات  أو 
يترتب عليهم أي إجراءات في هذا الشأن.

وقالت رئيســـة الجمعية غادة القاســـم “إن 
اســـتجابة ســـموه الكريمة لالتمـــاس الذي 
رفعتـــه جمعيـــة األطبـــاء بهـــذا الخصوص 
تؤكد مرة أخرى حرص ســـموه الدائم على 

رعاية ودعم األطباء”.
وكشـــفت عـــن أن الجمعيـــة تلقـــت الكثيـــر 
من االتصاالت والرســـائل التي أعرب فيها 
األطبـــاء عـــن ســـرورهم البالغ بهـــذا الخبر، 

رافعيـــن إلـــى ســـموه أســـمى آيـــات الشـــكر 
والتقديـــر، مشـــيرين إلى أن هـــذا األمر من 
قبـــل ســـموه ينعكـــس إيجابـــا ليـــس فقـــط 
على األطبـــاء، وإنما على متلقي الخدمات 
الصحيـــة أيضـــا، وهو ما يجســـد مـــا يوليه 
ســـموه مـــن اهتمـــام بمتابعـــة احتياجـــات 
بالمجتمـــع.  والفئـــات  الشـــرائح  مختلـــف 
وأعربت رئيسة جمعية األطباء عن الفخر 
واالعتـــزاز بالدعـــم الامحـــدود مـــن قبـــل 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء للجمعيـــة ولجميـــع 
األطبـــاء في مملكـــة البحرين، واســـتجابة 
ســـموه الكريمة والدائمة لكل ما من شـــأنه 
دعـــم الطبيب البحرينـــي والنهوض به من 
مختلف النواحي، وتوفيـــر البيئة المواتية 
لـــه علـــى المزيـــد مـــن البـــذل  والمشـــجعة 

والعطاء وخدمة مملكة البحرين.
وأكـــدت القاســـم أهمية هـــذا األمر من قبل 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء الموقـــر فـــي وقـــت 
ينهض فيه األطباء خاصة والطاقم الطبي 

والصحـــي عامـــة بأعبـــاء كبيـــرة مـــن أجل 
مواجهـــة جائحة “كوفيـــد 19”، ويصمدون 
فـــي الصفـــوف األماميـــة بشـــجاعة وتفان 
من أجـــل تقليل أخطار هذا الفيروس على 
المواطـــن والمقيـــم فـــي البحريـــن، كمـــا أن 
هنـــاك أطبـــاء يضطـــرون للبقاء فـــي العزل 
بســـبب  واألخـــرى؛  الفتـــرة  بيـــن  المنزلـــي 
تعرضهم لمرض مصاب بالفيروس، إضافة 

إلـــى أن ظـــروف الجائحـــة صرفـــت تفكير 
األطبـــاء عـــن االنتبـــاه لألمـــور التنظيميـــة 
واإلدارية مثل تجديد تراخيصهم الطبية.

وقالـــت “إن مملكـــة البحريـــن قدمت حزم 
دعم سخية للمواطنين، من ضمنها تأجيل 
ســـداد القروض، واإلعفاء من فواتير الماء 
والكهربـــاء، وغير ذلك، وهـــا هي الحكومة 
برئاســـة ســـمو رئيـــس الـــوزراء تثبـــت مرة 
أخـــرى أنهـــا علـــى أهبـــة االســـتعداد الدائم 
مـــن  المجتمـــع  حمايـــة  منظومـــة  لتعزيـــز 
خـــال تقديم هـــذا الدعم الكريـــم لألطباء 

والطواقم الطبية والصحية”.
وعلـــى صعيـــد ذي صلة، قالت القاســـم “إن 
الشـــكر موصـــول أيضـــا لرئيـــس المجلـــس 
الشـــيخ  الفريـــق طبيـــب  للصحـــة  األعلـــى 
محمـــد بن عبد هللا آل خليفة على تجاوبه 
الفاعل مع مختلف مرئيات جمعية األطباء 
البحرينيـــة، وحـــرص معاليـــه علـــى دعـــم 

الطبيب البحريني من مختلف النواحي”.

المنامة - جمعية األطباء

مريم الجالهمة

غادة القاسم

عيسى القاضي

“الصحة”: البحرين نموذج يتحذى في التدابير االحترازية
قالــت وزارة الصحــة إن دعــم وتكاتف المجتمع البحريني الواعي بمســؤوليته تجــاه الوطن يعد من أبرز مرتكزات 
النجاح لكافة الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على صحة وســامة جميع المواطنين 
والمقيمين على أرض مملكة البحرين، مبينة أهمية مواصلة ذلك بعزم لنتمكن من تخطي تحدي الفيروس بنجاح.

مواصلتهـــا  عـــن  الـــوزارة  وكشـــفت 
لإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا للحفاظ 
على صحة الجميع بمملكة البحرين، 
وتحقيقها إنجـــازات عديدة في هذا 
الشأن بمشاركة كافة فئات المجتمع، 
والتزامـــه  وعيـــه  أثبـــت  والـــذي 
اجتماعـــي  كواجـــب  بالمســـؤولية 
ووطنـــي، مؤكـــدة اهتمامها بمختلف 
الجوانـــب الصحيـــة والتـــي تمثلـــت 
بالصحة الجسدية والصحة النفسية 
كمتطلب أساســـي الستكمال الصحة 

لألفراد والمجتمعات.
وبينـــت الـــوزارة أنها أولـــت االهتمام 

بالصحـــة النفســـية للفرد بعـــد ظهور 
بالغـــا،  اهتمامـــا  العالميـــة  الجائحـــة 
برامـــج  مـــن  عـــددا  وفـــرت  حيـــث 
التواصـــل الموجهـــة للدعم النفســـي 
االســـتعانة  وتمـــت  واالجتماعـــي، 
اإليجابيـــة  التدابيـــر  مـــن  بالعديـــد 
التي تســـاعد علـــى العنايـــة بالصحة 
وقـــد  واألفـــراد،  للمجتمـــع  النفســـية 
تضمنت العملية التواصلية الرســـائل 
التوعويـــة بشـــأن الصحـــة النفســـية 
االجتماعيـــة،  الفئـــات  لمختلـــف 
كيفيـــة  حـــول  متنوعـــة  وإرشـــادات 
التعامـــل مـــع مســـتجدات الجائحـــة، 

مراحلهـــا  مـــع  التعامـــل  وكيفيـــة 
المختلفة.

التـــي  الرائـــدة  الخطـــوات  وحققـــت 
قامـــت بهـــا مملكـــة البحريـــن بتنفيذ 
البرامـــج النوعيـــة، نموذًجـــا يحتذى 
به فـــي األنظمة الصحيـــة في مجال 
تنفيـــذ التدابير االحترازيـــة وكفاءة 
التعامـــل مـــع هـــذه الظـــروف، ولعـــل 
أبرزها المساهمة في تقليل الضغوط 
النفسية خال فترة األزمات والعمل 
على رفع مســـتوى وعـــي المواطنين 
هـــذه  مـــع  التعامـــل  طريقـــة  حـــول 
الظـــروف، وتقديـــم الدعـــم النفســـي 

المجتمـــع، وكذلـــك  فئـــات  لمختلـــف 
والحـــاالت  الصحييـــن  العامليـــن 
القائمـــة فـــي مراكـــز العـــزل والعاج، 
مـــع  الصحـــة  وزارة  عملـــت  حيـــث 
مختلف مؤسســـات المجتمع المدني 
والجهـــات المعنيـــة جنًبـــا إلـــى جنب 
بتوظيف عـــدًدا من البرامـــج، والتي 
كان لهـــا األثـــر الطيب علـــى المجتمع 
للتصـــدي للجائحـــة من خـــال زيادة 
وعيه والتزامه بالمســـؤولية كواجب 

وزارة  وأثنـــت  ووطنـــي.  اجتماعـــي 
الصحـــة علـــى الـــدور المســـؤول من 
مختلـــف فئـــات المجتمـــع البحريني 
الـــذي أثبت للجميع بأنه واع وملتزم 
بمســـؤولية باإلجراءات االحترازية، 
على مســـتوى األفراد الذين يعلمون 
في مختلـــف الجهـــات والمتطوعين 
هـــذه  بتنفيـــذ  المشـــاركين  وكذلـــك 
اإلجـــراءات فـــي مواقـــع عملهـــم أو 
مناطق سكنهم. ودعت إلى مواصلة 
العمـــل جنًبـــا لجنـــب مـــع الصفـــوف 
باإلجـــراءات  بااللتـــزام  األماميـــة 
والمتمثلة بإلزامية ارتداء الكمامات 
األماكـــن  كل  فـــي  المنـــزل  خـــارج 
واألوقـــات وخصوصـــا عنـــد مقابلـــة 
أشـــخاص لديهـــم أمـــراض وظروف 
صحيـــة كامنـــة أو مـــن كبـــار الســـن 

المعرضيـــن أكثر للخطـــر داخل إطار 
األســـرة الواحدة، وااللتـــزام بمعايير 
وضـــرورة  االجتماعـــي،  التباعـــد 
االستمرار في االلتزام بغسل اليدين 
بشـــكل  جيـــًدا  والصابـــون  بالمـــاء 
دوري، مـــع الحـــرص على اســـتخدام 
معقـــم اليديـــن، وتنظيـــف األســـطح 
اســـتخدامها  يتـــم  التـــي  واألشـــياء 
بشكل متكرر وتعقيمها جيدا بصورة 
دوريـــة، وتغطيـــة الفم عند الســـعال، 
والتخلص من المناديل المستخدمة 
بالطريقة الصحيحـــة، وتجنب لمس 
أي شـــخص يعانـــي مـــن الحمـــى أو 
الســـعال، وفي حال ظهور األعراض 
على أي شـــخص عليه االتصال على 
444 واتبـــاع التعليمات التي ســـوف 

تعطى إليه.

المنامة - بنا

تكاتف المجتمع 
الواعي من أبرز 

مرتكزات نجاح جهود 
التصدي لـ “كورونا”



قالت الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم كوثر المعاودة لـ “البالد” بأنه تم قبول 180 مرشًحا ببرنامج الدبلوم 
العالــي فــي التربيــة، الــذي يقدم عن بعد، وتنفــذه كلية البحرين للمعلمين، وذلك في 6 تخصصات )اللغة العربية، التربية اإلســالمية، 

اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، العلوم، الحاسوب(، بواقع 30 معلًما ومعلمة لكل تخصص.

يشـــار إلى أن كلية المعلمين تقدم 
العالـــي  الدبلـــوم  فـــي  برنامجيـــن 
فـــي التربيـــة للمعلميـــن بالمدارس 
ال  الذيـــن  والثانويـــة  االعداديـــة 
يحملون شـــهادة تربويـــة، وللطلبة 
مـــا  أو  البكالوريـــوس  خريجـــي 

يعادلها.
مـــع  بحـــوار  المعـــاودة  وتحدثـــت 
الـــوزارة  إتاحـــة  عـــن  الصحيفـــة 
المزيـــد من الخدمـــات رقمًيا، مثل 
لدراســـة  بطلـــب  التقـــدم  خدمـــة 
برنامـــج البكالوريوس في التربية 
بكليـــة البحريـــن للمعلميـــن، وذلك 
عن طريق برنامج )مايكروسوفت 
تييمـــز(، إلى جانـــب تنظيم دخول 
للتباعـــد  تطبيًقـــا  المراجعيـــن، 
ســـرعة  ضمـــان  مـــع  االجتماعـــي، 
تقديـــم الخدمات لهم. وفيما يأتي 

نص الحوار:

سرعة ووقاية

تابعنا تعامل الوزارة مع الظروف  «
الراهنة، على صعيد التعليم، 

ولكن ماذا عن خدماتها األخرى؟

الـــوزارة  جهـــود  شـــملت  لقـــد   -
الموجهـــة  خدماتهـــا  مختلـــف 
للجمهـــور بفئاتـــه كافـــة، مـــع اتباع 
اإلجـــراءات الالزمـــة للوقايـــة من 
انتشـــار الفيـــروس، والعمـــل علـــى 
تنفيذ الطلبات بالســـرعة القصوى، 
ووفـــق أعلـــى مســـتويات الجودة، 

بمـــا في ذلـــك تنفيذ خطـــة تهدف 
إلـــى وقايـــة منتســـبي ومراجعـــي 
مركـــز خدمـــات الموظفيـــن التابع 
إلدارة الموارد الشرية في المنامة، 
مع االستمرار في تلبية احتياجات 
المراجعيـــن مـــن منتســـبي الوزارة 
والعامـــة، حيـــث تـــم تعزيـــز الخط 
الســـاخن الخاص بالمركز، وبريده 

اإللكتروني، لتوفير الدعم الالزم.
 إضافـــًة إلـــى إتاحـــة المزيـــد مـــن 
خدمـــة  مثـــل  رقمًيـــا،  الخدمـــات 
برنامـــج  لدراســـة  بطلـــب  التقـــدم 
البكالوريـــوس فـــي التربيـــة بكلية 
عـــن  وذلـــك  للمعلميـــن،  البحريـــن 
)مايكروســـوفت  برنامـــج  طريـــق 
تييمـــز(، إلى جانـــب تنظيم دخول 
للتباعـــد  تطبيًقـــا  المراجعيـــن، 
ســـرعة  ضمـــان  مـــع  االجتماعـــي، 

تقديم الخدمات لهم.
الـــوزارة التوجيهـــات  كمـــا نفـــذت 
الملكية الســـامية بتطبيق سياسة 
للموظفـــات  المنـــزل  مـــن  العمـــل 

األمهات، إضافـــًة إلى تنفيذ القرار 
الـــذي ينـــص على تطبيق سياســـة 
العمـــل مـــن المنزل بنســـبة 70 %، 
والتي شملت المعلمين والمعلمات، 
واالعتمـــاد المؤقـــت علـــى اآلليـــة 
واالنصـــراف،  للحضـــور  اليدويـــة 
وتنفيـــذ مختلـــف قـــرارات ديوان 
الخدمـــة المدنية بشـــأن إجراءات 

الوقاية من فيروس كورونا.

تباعد وعن ُبعد

يرتبط التمهين ارتباًطا مباشًرا  «
بالترقي الوظيفي، فهل تم 

توظيف التكنولوجيا الستمراره؟

- بـــكل تأكيـــد، فقـــد بذلـــت إدارة 
المهنـــي  والتطويـــر  التدريـــب 
المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق 
بالـــوزارة، جهوًدا مثمرة في إعداد 
وتنظيـــم برامـــج تدريبيـــة تراعي 
اإلجراءات االحترازية، وتتماشى 
الدراســـة،  تعليـــق  ظـــروف  مـــع 
العمليـــة  جـــودة  علـــى  وتحافـــظ 

التدريبية في الوقت نفسه.
مـــن  مجموعـــة  عـــن  ذلـــك  أســـفر 
ُبعـــد،  عـــن  المقدمـــة  البرامـــج 
كبيـــًرا  عـــدًدا  تســـتقطب  والتـــي 
مـــن المتدربين، أمـــا البرامج التي 
تستهدف عدًدا محدوًدا، فتواصل 
الشـــخصي،  بالحضـــور  تنظيمهـــا 
بحيث تراعـــى إجـــراءات التباعد 

المطلوبة.

16 برنامًجا

ما أبرز البرامج التدريبية  «
المقدمة عن بعد خالل هذه 

الفترة؟

- تـــم اعتماد 16 برنامًجـــا تدريبًيا 
إلدارة مشـــروع جاللة الملك حمد 
برامـــج  و9  المســـتقبل  مـــدارس 
لتكنولوجيـــا  اإلقليمـــي  للمركـــز 
وكذلـــك  واالتصـــال،  المعلومـــات 
برنامجيـــن إلدارة التعليم الثانوي، 
الطلبـــة  رعايـــة  لمركـــز  وآخـــر 

الموهوبين. 
كمـــا تم تحويـــل 3 برامج تدريبية 
جـــودة  تطويـــر  لمشـــروع  تابعـــة 
أداء المـــدارس، إلـــى برامـــج عـــن 
المنتـــج  )الـــدرس  وهـــي:  بعـــد، 
مـــن منظـــور الجـــودة، مواصفـــات 
المواقـــف التعليميـــة الفاعلة وفق 
معاييـــر الجودة، القيـــادة واإلدارة 

والحوكمـــة(، حيـــث اســـتفاد منهـــا 
وأبريـــل  مـــارس  شـــهور  خـــالل 
ومايـــو 2020 عـــدد 2927 متدرًبـــا 

ومتدربة. 
وتم التنســـيق مع معهـــد البحرين 
برامجـــه  الســـتئناف  للتدريـــب، 
التدريبيـــة عـــن بعد، ومـــن ضمنها 
الدبلومـــا الوطنيـــة فـــي ممارســـة 
والدبلومـــا  والتدريـــب،  التعليـــم 
التعلـــم  مصـــادر  فـــي  الوطنيـــة 
والمعرفـــة، والدبلوما الوطنية في 
إلـــى  إضافـــًة  المختبـــرات،  إدارة 
المركـــز  برامـــج  تقديـــم  مواصلـــة 
اإلقليمـــي لتكنولوجيـــا المعلومات 
واالتصـــال، ومنهـــا االنفوجرافيك 
- المفهـــوم وأساســـيات التصميم، 
المســـتدامة  التنميـــة  وأهـــداف 
الكتـــاب  ونشـــر  وتصميـــم   ،2030
اإللكتروني، وتطبيقات الحوســـبة 
الســـحابية، ودليـــل معاييـــر إنتاج 

الرقمـــي،  التعليمـــي  المحتـــوى 
وتطبيقـــات تقنية الهولوجرام في 

التعليم.
مكتـــب  مـــع  التنســـيق  تـــم  كمـــا   
الخليـــج  لـــدول  العربـــي  التربيـــة 
لتنفيـــذ 6 برامـــج تدريبيـــة رقمية 

في تخصص اللغة العربية. 
كما تم بالتعـــاون مع إدارة التربية 
لتمهيـــن  برامـــج  تنفيـــذ  الخاصـــة 
المعلميـــن القائميـــن علـــى تدريس 
الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي 

بالمدارس.
هـــذا وقد تـــم قبول 180 مرشـــًحا 
فـــي  العالـــي  الدبلـــوم  ببرنامـــج 
بعـــد،  عـــن  يقـــدم  الـــذي  التربيـــة، 
وتنفذه كليـــة البحريـــن للمعلمين، 
وذلـــك فـــي 6 تخصصـــات )اللغـــة 
العربية، التربية اإلســـالمية، اللغة 
العلوم،  الرياضيـــات،  اإلنجليزيـــة، 
معلًمـــا   30 بواقـــع  الحاســـوب(، 

ومعلمة لكل تخصص.

خطة المستقبل

ماذا عن خططكم المستقبلية  «
على هذا الصعيد؟ 

- وضعنـــا خطـــة للعـــام الدراســـي 
تتضمـــن  2020/2021م  المقبـــل 
البرامـــج التدريبية لـــكل من إدارة 
المهنـــي،  والتطويـــر  التدريـــب 
الملـــك  جاللـــة  مشـــروع  وإدارة 
حمـــد لمدارس المســـتقبل، ومعهد 
والمركـــز  للتدريـــب،  البحريـــن 
اإلقليمـــي لتكنولوجيـــا المعلومات 
واالتصـــال، أخـــًذا بعيـــن االعتبـــار 
التدريبيـــة لمختلف  االحتياجـــات 

القطاعات.

كوثر المعاودة

180 معلًما ال يحملون شهادة تربوية يدرسون الدبلوم العالي عن ُبعد
وكيلة “الموارد” لـ “^”: مركز المراجعين ُيفّعل الخط الساخن واإليميل والتطبيقات الرقمية

“التربية” أّمنت 
استمرار التدريب 

التخصصي عن 
ُبعد لمختلف 

القطاعات

local@albiladpress.com
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مناقشة تقارير اعتماد 3 مؤسسات تعليم عاٍل
استعراض االتفاقية مع “Data Flow” للتأكد من صحة المؤهالت العلمية للمدرسين

المســـاعد  العـــام  األميـــن  ترأســـت 
للتقييـــم واالعتماديـــة رئيـــس لجنـــة 
االعتمـــاد األكاديمي االجتمـــاع الرابع 
منـــى  المرئـــي  االتصـــال  للجنـــة عبـــر 
البلوشـــي، بحضـــور أعضـــاء اللجنـــة، 
وهـــم رئيس مجلـــس تنظيـــم مزاولة 
المهن الهندســـية مريم جمعان، ممثل 
عن هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريب 
الشـــيخة لبنـــى بنـــت علـــي آل خليفة، 
ممثـــل عـــن الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم 
لينـــا  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
القاســـم، ممثـــل عـــن جامعـــة الخليج 
العربي عادل كمـــال، وممثل عن كلية 
البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( 
ريـــم البوعينيـــن، إضافة إلـــى أعضاء 
مـــن األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعليم 

العالي.

وتم فـــي االجتماع مناقشـــة عدد من 
الموضوعـــات ذات الصلـــة باالعتمـــاد 
االعتمـــاد  تقاريـــر  منهـــا  األكاديمـــي، 
المؤسســـي لثـــالث مؤسســـات تعليم 
عاٍل خضعـــت لزيـــارات فريق فحص 
العـــام  خـــالل  المؤسســـي  االعتمـــاد 
وفقـــا   ،2019/2020 األكاديمـــي 
لقـــرار مجلـــس التعليـــم العالـــي رقـــم 
اإلجـــراءات  التخـــاذ   )44/2018(
ملفـــات  دراســـة  بشـــأن  المناســـبة 
التـــي  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات 
تـــم فحصهـــا، ورفـــع التوصيـــات إلـــى 
المجلـــس للبـــت فيـــه، كما تـــم إطالع 
أعضاء اللجنـــة على االتفاقية المزمع 
عقدها مع شـــركة Data Flow؛ للتأكد 
مـــن صحة المؤهالت العلمية ألعضاء 

هيئة التدريس.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مكتب النائب فاطمة القطري

قالـــت رئيـــس لجنة المـــرأة والطفل 
البرلمانية النائب فاطمة القطري إن 
مســـاعي حل مشكلة االستغناء عن 
10 معلمـــات رياض أطفـــال بإحدى 
عـــن  أثمـــرت  الخاصـــة  المـــدارس 
اإلبقـــاء علـــى المعلمـــات على رأس 
الوظيفة، واســـتمرار عمـــل الروضة 

الملحقة بالمدرسة.
وعبرت النائب عن سعادتها الغامرة 
لإلبقـــاء علـــى المعلمـــات على رأس 
وظيفتهن، وعدم تعريضهن للبطالة 
ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن تداعيـــات 

تؤثر سلبًا على واقعهن المعيشي.
ونوهت رئيس لجنة المرأة والطفل 
العمـــل  وزارة  اســـتجابة  بســـرعة 
ومتابعـــة  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
المجلـــس األعلى للمرأة، والتنســـيق 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم، مـــن 
المدرســـة  مـــع  التواصـــل  خـــالل 
وإيجـــاد الحلـــول التـــي حالت دون 
إغـــالق الروضة الملحقة بالمدرســـة 

واالستغناء عن معلماتها.
وأكـــدت القطـــري أن حـــل مشـــكلة 
المعلمـــات يعكـــس صـــورة ناصعـــة 
بيـــن  المثمـــر  اإليجابـــي  للتعـــاون 
التشـــريعية  الســـلطة  أعضـــاء 
والمؤسسات الرسمية، ويدفع نحو 
مزيـــد مـــن التعـــاون والتنســـيق لما 
فيـــه مصلحـــة الوطـــن والمواطنين 

جميعًا.

إلغاء قرار االستغناء عن معلمات “المدرسة الخاصة”

فـتـح التسجيــل للراغبيـن فـي االلتحـاق بجامعـة البحريـن

أعلنت جامعة البحرين فتح باب القبول للطلبة المســتجدين في المرحلة الجامعية األولى للعام الدراســي المقبل 2020/2021، 
مشــيرة إلــى أن عمليــة التســجيل - التــي تشــمل: خريجــي المــدارس الحكوميــة وخريجــي المــدارس الخاصة من داخــل مملكة 

البحرين، وخريجي المدارس من خارج مملكة البحرين - تجري على ثالث فترات.

القبـــول  عمـــادة  وأوضحـــت 
والتسجيل في الجامعة أن الفترة 
األولى لعملية التسجيل مخصصة 
لخريجي المدارس الحكومية في 
البحرين، وتنطلـــق يوم األحد )12 
يوليـــو 2020(، وتســـتمر إلـــى يوم 
األحد )26 يوليو 2020(، وذلك عبر 
موقع هيئة المعلومات والحكومة 

.)Bahrain.bh( اإللكترونية
مخصصـــة  الثانيـــة  الفتـــرة  وأن 

لخريجـــي المـــدارس الخاصـــة من 
داخل مملكـــة البحرين، حيث تبدأ 
 ،)2020 يوليـــو   19( األحـــد  يـــوم 
وتستمر إلى يوم األحد )26 يوليو 
2020(، وذلـــك عبـــر موقـــع خدمـــة 
الطالـــب التابـــع لجامعـــة البحريـــن 
حيـــن  فـــي   ،)sis.uob.edu.bh(
يقوم بعملية التســـجيل في الفترة 
مـــن  المـــدارس  خريجـــو  الثالثـــة 
خـــارج مملكة البحريـــن في الفترة 

من يوم األربعاء )22 يوليو 2020( 
إلـــى يوم األحـــد )26 يوليو 2020( 
وذلـــك عبـــر موقـــع خدمـــة الطالب 

.)sis.uob.edu.bh( أيضا
وأفـــاد البيـــان بـــأن الجامعة قررت 
عدم إجراء اختبار القدرات العامة 
والمقابالت الســـنوية التي درجت 
بصـــورة  ســـنويا  تنظيمهـــا  علـــى 
اســـتثنائية هـــذا العـــام؛ نظـــرا لمـــا 
يمـــر به العالـــم من ظروف بســـبب 

جائحـــة فيـــروس كورونا، مشـــيرا 
إلى أن المعدل التنافســـي سيكون 
المعـــدل التراكمـــي للثانوية العامة 

أو ما يعادلها.
وعن اختيار التخصصات أشـــارت 
العمادة إلى وجوب اختيار الرغبات 
وترتيبها )البرامج األكاديمية التي 
يريـــد الطالـــب االلتحـــاق بهـــا( في 
اســـتمارة الرغبات، بما يتوافق مع 
مســـارات الثانويـــة العامة )األدبي، 
والتجـــاري، والصناعي،  والعلمـــي، 
وتوحيد المســـارات(، مشـــيرة إلى 
المتقدميـــن  بيـــن  المفاضلـــة  أن 

للقبـــول فـــي البرامـــج األكاديميـــة 
المختلفـــة تتـــم بنـــاء علـــى مـــدى 
توافر شروط القبول في المتقدم، 
للبرنامـــج  االســـتيعابية  والطاقـــة 

األكاديمي.
ودعت عمادة القبول جميع الطلبة 
الراغبيـــن في االلتحـــاق بالجامعة 
إلـــى الدخول علـــى صفحة جامعة 
 ،)  www.uob.edu.bh( البحريـــن 
ومتابعـــة حســـاباتها على شـــبكات 
لمعرفـــة  االجتماعـــي  التواصـــل 
شـــروط القبـــول، واالطـــالع علـــى 
الثبوتيـــة  واألوراق  التعليمـــات، 

المطلوبة.
ونبهـــت العمـــادة إلى أنه ســـيكون 
بإمكان المتقدمين تعديل الرغبات 
خالل فترة تقديم الطلبات، وذلك 
عن طريـــق موقع هيئة المعلومات 
لطلبـــة  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
المدارس الحكوميـــة، وعن طريق 
لطلبـــة  الطالـــب  خدمـــة  موقـــع 
المدارس الخاصة وطلبة المدارس 
من خـــارج مملكـــة البحريـــن، ذلك 
إلى جانب إمكان رفع المســـتندات 
أو التعديـــل علـــى البيانـــات خالل 

الفترة المتاحة للتسجيل.

الصخير - جامعة البحرين

راشد الغائب

فاطمة القطري

منى البلوشي تترأس اجتماع لجنة االعتماد األكاديمي

ــروف االســتــثــنــائــيــة ــ ــظ ــ ــب ال ــب ــس ــشــخــصــيــة ب ــة ال ــل ــاب ــق ــم ــدرات وال ــ ــق ــ ــاء اخـــتـــبـــار ال ــغـ إلـ



شاب يعتدي بالضرب على فتاتين رفضتا ركوب سيارته
قالــت المحاميــة ابتســام الصبــاغ إن المحكمــة الصغــرى الجنائيــة قضت بحبــس متهم لمدة 3 أشــهر وقدرت كفالــة 200 دينار لوقف 
التنفيــذ لحيــن االســتئناف، بعدما تســبب بكســور ونزيف في وجه فتــاة - موكلتها - كان قد اعتدى عليها بالضــرب المبّرح، كما ضرب 

صديقتها أثناء تواجدهما في موقف سيارات تابع ألحد الفنادق بعد خروجهما من أحد المطاعم بمنطقة السيف.

بـــأن يـــؤدي  وألزمـــت المحكمـــة المتهـــم 
للمجنـــي عليها مبلـــغ 450 دينارا تعويضا 
مؤقتـــا عن األضـــرار المادية األدبية التي 
تعرضت إليها من مشاعر وأحاسيس من 

حزن وضيق وآالم.
وأضافـــت أن النيابـــة العامـــة كانـــت قـــد 
أحالتـــه للمحاكمـــة على اعتبـــار أنه، أوال: 
المجنـــي  جســـم  ســـامة  علـــى  اعتـــدى 
عليهـــا األولـــى، فأحـــدث بهـــا اإلصابـــات 
المبينـــة بالتقريـــر الطبـــي، وقـــد أفضـــى 
فعـــل االعتداء إلى مرضهـــا وعجزها عن 

أعمالهـــا الشـــخصية لمـــدة تزيـــد عـــن 20 
يوما.

ثانيا: اعتدى على ســـامة جسم المجني 
عليهـــا الثانية، ولم يفض فعـــل االعتداء 
أعمالهـــا  عـــن  عجزهـــا  أو  مرضهـــا  إلـــى 

الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما. 
أن  الشـــرعي  الطبيـــب  بتقريـــر  وثبـــت 
المجنـــي عليهـــا األولى أصيبـــت بكدمات 
ورضوض وكســـرين في عظام الوجه مع 

وجود نزيف في جيب الوجه األيمن.
وذكـــرت المحاميـــة أن الواقعـــة تتمثـــل 

في أنـــه وأثناء ما كانـــت المجني عليهما 
متواجدتين في منطقة الســـيف بمواقف 
الســـيارات التابعـــة ألحـــد الفنـــادق بعـــد 
انتهائهمـــا من تناول وجبة العشـــاء بأحد 
المطاعم، حضر المتهم مســـتقا ســـيارته 
برفقة شـــخص آخـــر، فطلـــب المتهم من 
المجني عليهما الصعود معه بسيارته، إال 
أنهما رفضتا ذلك، وافتعل المتهم مشادة 
كاميـــة نـــزل علـــى إثرهـــا مـــن ســـيارته 
وتوجـــه لموكلتها وضربهـــا ودفعها حتى 
أســـقطها أرضـــا، وواصـــل ضربهـــا علـــى 

وجهها بواسطة كوع يده.
األخـــرى  للفتـــاة  توجـــه  أنـــه  وأضافـــت 
ولكمهـــا  األخـــرى  هـــي  أرضـــا  ووضعهـــا 
علـــى أنفها ثم عاد لموكلتهـــا وركلها على 
رأســـها من الخلف، مما تســـبب لها بكســـر 
فـــي عظام وجههـــا ونزيف فـــي الجيوب 
األنفيـــة وآالم فـــي الـــرأس، مؤكـــدة على 

تفاقـــم تلك األعراض لـــدى موكلتها، إذ ال 

تـــزال تعاني من آثار الضـــرب، فضا عن 

تـــورم شـــديد في محيـــط محجـــر عينها 

وتنمل في كامل العصب.
الطبيـــب  علـــى  الفتـــاة  عـــرض  وبعـــد 
المختص بنـــاء على طلب النيابة العامة، 
فقـــد أجريت لها عمليـــة جراحية بالعين، 
ومازالت تعاني وفـــق التقرير الطبي من 
آالم فـــي عظمـــة الوجنـــة اليمنـــى وفرط 
اإلحســـاس علـــى طـــول العصـــب تحـــت 
الحجـــاج، كما تعانـــي صعوبة فـــي النوم 

على الجانب األيمن من وجھھا.
العقـــاب  مـــن  اإلفـــات  المتهـــم  وحـــاول 
مدعيـــا أنه تعرض إلكـــراه مادي ومعنوي 
المحكمـــة  التحقيـــق معـــه، إال أن  أثنـــاء 
التفتـــت عـــن هـــذا الدفـــع خصوصـــا وأن 
الكاميـــرا األمنيـــة التي صـــورت الحادثة 

أثبتت فعا ارتكاب المتهم الواقعة.

ابتسام الصباغ

إحداهما خضعت 
لعملية وعاجزة عن 
النوم بسبب كسور 

في وجهها

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
للمباحث واألدلة الجنائية بأن شرطة 
المباحـــث الجنائية تمكنت من القبض 
علـــى شـــخص 27 عامـــا، قـــام عمـــدا 
بحرق ســـيارة صديقه بعد أن استلمها 
يتـــم  أن  علـــى  شـــرائها  بقصـــد  منـــه 
اســـتكمال دفع المبلـــغ وإجراءات نقل 
الملكية الحقـــا. وأوضح أنه بعد تلقي 
بـــاغ بتعرض ســـيارة كانـــت متوقفة 
بالقرب من أحد المنازل بمنطقة عالي 
للحريـــق، انتقلت على الفـــور الجهات 
األمنيـــة المختصـــة، حيث تـــم إخماد 

الحريـــق الذي امتد إلى ســـيارة أخرى 
كانت متوقفة بالقرب منها.

المعاينـــة  إجـــراء  بعـــد  أنـــه  وأوضـــح 
والكشف تبين لطاقم مسرح الجريمة 
أســـفرت  وقـــد  مفتعـــل،  الحريـــق  أن 
التحريـــات عـــن أن المبلغ هـــو من قام 
بإضـــرام النـــار في ســـيارة صديقه إثر 

خاف مالي بينهما.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
للمباحـــث واألدلة الجنائية إلى أنه تم 
اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة وإحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

القبض على شخص حرق سيارة صديقه

عاقبت المحكمة الكبـــرى الجنائية الرابعة 
ثاثـــة شـــبان بســـجن اثنين منهـــم لمدة 5 
ســـنوات وبتغريمهما ألف دينار لكل منهما 
إلدانتهمـــا بتهمة بالتوســـط فـــي عملية يع 
للمؤثـــر العقلـــي “الشـــبو” وتعاطـــي مـــادة 
الحشـــيش المخدرة، وبحبس الثالث لمدة 
3 سنوات وبتغريمه مبلغ 500 دينار بعدما 
أعفتـــه مـــن عقوبـــة بيـــع المؤثـــر المذكـــور 
العترافه على آخر ودانته بالتعاطي فقط، 

وأمرت بمصادرة المضبوطات.
بحكـــم  ورد  فيمـــا  التفاصيـــل  وتتمثـــل 
المحكمـــة مـــن أن التحريات الســـرية التي 
مكافحـــة  إدارة  شـــرطة  أفـــراد  أجراهـــا 
المخـــدرات، دلـــت علـــى أن المتهـــم الثاني 
يبيـــع مـــادة “الشـــبو” المؤثـــرة عقليـــا، فتم 
ترتيب مصدر سري ليشتري من المتحرى 
عنـــه، وبالفعـــل اتصـــل بـــه هاتفيـــا تحـــت 
مســـمع وإشراف الشـــرطة، واتفقا على أن 
يشـــتري منـــه كميـــة مـــن المـــادة المذكورة 

بقيمة 200 دينار.
وفـــي المكان المتفـــق عليه وعند الســـاعة 
 6 بتاريـــخ  الليـــل  منتصـــف  بعـــد   12:00
ينايـــر 2020 توجه المصدر الســـري برفقة 
مـــازم أول باإلدارة وفريق الضبط للمكان 
المتفـــق عليـــه، حيث حضر المتهـــم الثاني 
بعد ربع ساعة من الموعد وبرفقته المتهم 
تحـــت  الســـري  بالمصـــدر  والتقيـــا  األول 
بصـــر المـــازم، وبعـــد االنتهـــاء مـــن عملية 
االســـتام والتســـليم تبيـــن أن ما اســـتلمه 
المصدر الســـري هو كيس شـــفاف به مادة 

كريســـتالية - ثبت الحقا أنها مادة “الشبو” 
المؤثـــرة عقليا - فتم القبض عليهما، وعثر 
بحـــوزة الثانـــي علـــى المبلغ المصور ســـلفا 
للكميـــن، كمـــا كان بحوزتهمـــا حقيبـــة فيها 
معـــدات تســـتعمل فـــي التعاطـــي، وكميـــة 
أخـــرى مـــن المؤثـــر كانـــت بحـــوزة المتهم 

األول.
وأثناء سؤالهما عن مصدر المواد المخدرة 
التـــي اعترفا أنهمـــا يتعاطيانهـــا معا، وأقر 
المتهـــم األول بحصولـــه عليها مـــن المتهم 

الثالث.

أُعفَي أحدهم إلبالغه عن مصدر حصوله على المؤثر العقلي
3 و5 سنوات لـ 3 مدانين بالتوسط في بيع “الشبو”

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
للمباحث واألدلة الجنائية بأن شرطة 
وحمايـــة  بالبشـــر  اإلتجـــار  مكافحـــة 
اآلداب العامـــة بالتعـــاون مـــع شـــرطة 
المباحـــث الجنائية، تمكنت من ضبط 
أربعـــة آســـيويين بتهمـــة بيـــع المـــواد 
المســـكرة وتقديم خدمة المســـاج من 
دون ترخيـــص بمـــا يخالـــف القرارات 
لمنـــع  الصحـــة  وزارة  عـــن  الصـــادرة 
انتشار فيروس كورونا، وذلك بإحدى 

الشقق السكنية بمحافظة العاصمة.
إلـــى أنـــه فـــور تلقـــي اإلدارة  وأشـــار 
معلومـــات حول الواقعة، تم مباشـــرة 
أعمال البحث والتحري التي أســـفرت 
عـــن ضبط المذكوريـــن وهم في حال 
تلبس، حيث تـــم تحريز المضبوطات 
والمبالـــغ الماليـــة المتحصلـــة، واتخاذ 
اإلجراءات القانونيـــة إلحالة القضية 

للنيابة العامة.

القبض على 4 
آسيويين باعوا مواد 

ُمسكرة وقدموا المساج

رفض استئناف مزّور محررات خاصة محكوم عليه بالحبس سنة
حكمــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى بعــدم جــواز نظر معارضــة اســتئنافية لمعارض واحــد من أصل 
شــابين، بعــد صــدور عفــو ملكــي بحقــه، كونهمــا مداَنيــن بتزوير شــهادة براءة ذمــة صادرة مــن أحد البنــوك؛ ليتمكنا 
مــن تزويــر اســتمارة نقــل ملكيــة ســيارة “الند كــروزر” باســم أحدهما، واللذيــن عمدا إلــى بيعها في المملكــة األردنية 
الهاشــمية، والمحكــوم عليهمــا بالحبس لمدة ســنة واحــدة مع الرأفة؛ نظرا لتنــازل البنك المجني 

عليه عن حقه المدني، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

المداَنيـــن  ضبـــط  تفاصيـــل  وتتمثـــل 
فـــي أنه بغضـــون العام 2018 اشـــتركا 
بطريـــق المســـاعدة مـــع شـــخص آخـــر 
مجهول وموظف حســـن النية - شاهد 
اإلثبـــات الثالـــث - فـــي ارتكاب 
جريمـــة تزويـــر فـــي محرر 
رســـمي، وهـــو اســـتمارة 
تحويل ملكية المركبات 
بـــاإلدارة العامـــة للمرور، 

وشـــهادة نقـــل ملكية ســـيارة مـــن نوع 
“الندكـــروزر” طراز 2016، بأن اتفقا مع 
ذلك المجهول وأمداه بتلك االستمارة.
تلـــك  مهـــر  إلـــى  المجهـــول  وعمـــد 
وأختـــام  بتوقيعـــات  االســـتمارات 
منســـوب صدورها زورا للبنك المجني 
عليه، كما اشـــتركا وذلك المجهول في 
تزوير محرر عرفي وهو خطاب براءة 
ذمـــة منســـوب زورا لـــذات البنـــك، بأن 

أمداه ببيانات المدان األول، فقام ذلك 
المجهـــول باصطنـــاع الخطـــاب ومهره 
بتوقيعـــات وأختام منســـوب صدورها 

للبنك المذكور.
وأوضحـــت أن المحكـــوم عليـــه األول 
والمتبقـــي في ذمته مبلغ 8524 دينارا 
مـــن القـــرض الممنـــوح لـــه مـــن البنـــك 
المجنـــي عليـــه لشـــراء تلـــك الســـيارة 
ولـــم يســـدده، قـــد اســـتعمل المحررين 
المزوريـــن العرفييـــن آنفـــي الذكر، بأن 
قدمهمـــا للموظـــف العـــام حســـن النية 
ســـالف الذكـــر بـــاإلدارة العامـــة للمرور، 
والـــذي اعتمد تلك االســـتمارة وأصدر 
شـــهادة نقـــل ملكية تلك الســـيارة بناء 

على ذلك.
وعقـــب القبـــض عليهما أقـــر األول في 

تحقيقـــات النيابـــة أنـــه لم يســـدد مبلغ 
القرض الممنوح له مـــن البنك المجني 
عليـــه لشـــراء تلـــك المركبـــة، وأنه قدم 
الذكـــر  آنـــف  الذمـــة  بـــراءة  خطـــاب 
لـــإدارة العامـــة للمـــرور لنقـــل ملكيـــة 
 - الثانـــي  المتهـــم  المركبـــة، وأن  تلـــك 
الُمعاِرض اســـتئنافيا - هو من جلب له 
تلـــك األوراق الخاصـــة بنقـــل الملكية، 
وأنهما قاما ببيعها ســـويا خارج مملكة 

البحرين.
كمـــا اعترف الُمعـــاِرض بتوجهـــه رفقة 
األول للموظـــف المختـــص بالمرور، إذ 
ســـلم األول لموظـــف المـــرور مســـتندا 
خاصـــا لنقل تلـــك الســـيارة، وبعد تمام 
النقـــل قامـــا ببيعها ســـويا فـــي المملكة 

األردنية.

وقـــد دلـــت تحريـــات شـــاهد اإلثبـــات 
الثانـــي على صحـــة ارتـــكاب المدانين 
الواقعـــة، كمـــا ثبـــت فنيـــا أن بصمـــات 
األختـــام الثابتة بخطاب بـــراءة الذمة 
الملكيـــة  بنقـــل  الخاصـــة  واالســـتمارة 
والمنســـوبين للبنـــك المجني عليه هي 
بصمـــات أختام مـــزورة، وأنها لم تأخذ 
مـــن ذات القالب المأخـــوذ منه بصمات 
المضاهاة، كما أن الورق المستعمل في 
إصـــدار خطاب بـــراءة الذمـــة يختلف 
عـــن الـــورق الصحيـــح مـــن األســـلوب 
التوقيـــع  أن  علـــى  عـــاوة  الطباعـــي، 
الرســـمي  المحرريـــن  فـــي  الموجـــود 
والعرفـــي يختلفـــان تمامـــا عـــن توقيع 
موظفي البنـــك المخولين بتوقيع تلك 

المستندات.

عباس إبراهيم

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وافدا مما نســب إليه من اتهام بالتعدي على مواطن في الســوق المركزية والتســبب له 
بعاهة - لم يقصد إحداثها - تقدر بنســبة 12 %؛ نظرا لتناقض التقارير الطبية الشــرعية وأقوال المجني عليه نفســه، ورفضت 

كذلك الدعوى المدنية التي يطالب فيها المواطن بالتعويض.

وكانـــت النيابة العامة قـــد أحالت المتهم 
للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار أنـــه بتاريخ 13 
يونيو 2018، اعتدى على ســـامة جسم 
المجنـــي عليـــه، فأحـــدث بـــه اإلصابـــات 
الشـــرعي  الطبيـــب  بتقريـــر  الموصوفـــة 
والتـــي أدت إلصابتـــه بعاهـــة مســـتديمة 
دون أن يقصد أحداثها. وأثناء التحقيق 
مـــع المجنـــي عليـــه الخمســـيني بمعرفـــة 
النيابـــة العامـــة، قـــرر أنـــه توجـــه بيـــوم 
الواقعة برفقة ابن شـــقيقته إلى الســـوق 
 5:00 المركزيـــة بالمنامـــة عنـــد الســـاعة 
فجـــرا، وعندما تواجه مـــع المتهم والذي 
يبيـــع الفواكـــه والخضـــروات تحاور معه 

بشأن أصناف معينة لشرائها.
وأضـــاف أن أســـلوب المتهـــم كان ســـيئا 
للغايـــة معـــه، فاشـــتد الكام بينهمـــا، قام 
على إثـــره المتهم بدفعه، وبـــدوره دفعه 
هو اآلخر، وتفاجـــأ بالمتهم يضرب كتفه 
األيســـر بقبضـــة يـــده “بوكـــس” كمـــا ركل 
رجله اليسرى، وأحس على إثر ذلك بألم 
شـــديد في كتفه، لذا غادر المكان مسرعا 
وتوجـــه إلى مركز الشـــرطة لتقديم باغ 
ضده، وقد تبين له الحقا وجود خلع في 

كتفه وقطع في األربطة.
من جهة أخرى، ذكر ابن شـــقيقة المجني 
عليـــه أنـــه كان برفقـــة خاله في الســـوق، 

ومن ثم افترقا حتى سمع صوت صراخ، 
فتوجـــه لمصـــدره وشـــاهد خاله ممســـكا 
بيـــده ويتأوه من األلم، وقد أبلغه األخير 
الحقا أنه حدثت مشاجرة بينه والمتهم، 
وأن المذكور ضربه، فحاول رد االعتداء 

إال أن المتهم تفادى الضربة.
وورد فـــي تقريـــر الطبيـــب الشـــرعي أن 
نســـبيا  ضمـــورا  يعانـــي  عليـــه  المجنـــي 
بعضـــات الكتف األيســـر الخلفية بتمثل 
بتحديد في حركـــة دوران الذراع مقابل 
مفصـــل الكتف، وهو ما يعتبر عاهة تقدر 
وبعـــد  المحكمـــة  ولكـــن   .%  12 بنســـبة 
مداولة القضية ذكرت في أسباب حكمها 

بالبـــراة أن أســـانيد االتهام التـــي قدمتها 
النيابة العامة تدليا على ارتكاب المتهم 
للواقعـــة، والمتمثلة في شـــهادة المجني 
عليـــه، تبين أنها غير جديـــرة باطمئنانها، 
إذ أحاطهـــا الشـــك مـــن جميـــع جوانبهـــا 
ولفتها ضال كثيفة من الريب والظنون 
وال ترقـــى لمرتبـــة الدليـــل المعتبـــر فـــي 

اإلدانـــة، ومن ثـــم أصبحت غيـــر صالحة 
كأدلـــة تركـــن إليهـــا وتعـــول عليهـــا عـــن 

اقتناع إلدانة المتهم.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن أقـــوال المجني 
عليـــه جـــاءت متناقضـــة، فقـــد قـــرر لدى 
الشـــرطة أن المتهم دفعه بالقوة وأحس 
بخلع في كتفـــه األيمن، بينما قرر للنيابة 

أنـــه ضربـــه فـــي كتفـــه األيســـر، وبنفـــس 
التحقيـــق قرر أن الضربة اســـتقرت جهة 
الكوع األيمن من األعلى، كما أن المحقق 
معـــه ثبت لـــه وجـــود حامل للـــذراع بيد 
المجني عليه اليســـرى، فضا عن أن ابن 
شـــقيقته -الشـــاهد- لم ير الواقعة بنفسه 
وإنما ســـمعها مـــن المجني عليـــه، والذي 
أبلغـــه أيضا أنه حـــاول رد االعتداء، لكنه 

لم يفلح ما تسبب له بخلع في كتفه.
الشـــرعي  الطـــب  تقاريـــر  جـــاءت  كمـــا 
متناقضة، فاألول خلص إلى أن اإلصابة 
بالكتـــف األيمـــن جائـــزة الحـــدوث وفـــق 
بمذكـــرة  الوارديـــن  والتاريـــخ  التصـــور 
النيابـــة العامـــة، وبعـــد الفحـــص الثانـــي 
للمواطن بتاريخ 23 ديســـمبر 2019، ذكر 
بالتقريـــر الطبـــي أنه تخلـــف لديه ضمور 
نســـبي بعضات الكتف األيسر مما يعتبر 

عاهة تقدر بنسبة 12 %.

المتهم ــرب  ــض ب يــفــلــح  لـــم  عــلــيــه  ــي  ــمــجــن وال الــفــواكــه  عــلــى ســعــر  ــرا  ــاج ــش ت

تناقض األقوال والتقارير ُتبّرئ وافدا من ضرب مواطن

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية



business@albiladpress.com 08
الجمعة 10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 - العدد 4287

الهملة - بتلكو

دشــنت شــركة بتلكــو، أجهــزة الخدمــة الذاتيــة بوظائــف مطــورة 
وذكيــة أهمهــا إمكانيــة الحصــول علــى شــرائح الهاتــف الجديــدة 

وتفعيلها على الفور. 

تّم تصميم األجهزة لُتعزز تجربة 
إمكانيـــة  لهـــم  وتتيـــح  الزبائـــن 
الحصول على مجموعة متنوعة 
من قائمة الخدمات التي تقدمها 
الشـــركة لجميـــع زبائنهـــا، بما في 
الموبايـــل  خدمـــة  زبائـــن  ذلـــك 
فإضافـــة  المنزلـــي.  واإلنترنـــت 
إلـــى خدمـــة إصـــدار واســـتبدال 
الجديـــدة،  الموبايـــل  شـــرائح 
تســـجيل  كذلـــك  للزبائـــن  يمكـــن 
البصمـــة  باســـتخدام  الشـــرائح 
وتســـديد الفواتير وشراء قسائم 
الموبايـــل مســـبق الدفـــع وغيرها 

من الخدمات.
وقـــال القائـــم بأعمـــال مدير عام 
بشـــركة  المســـتهلكين  قطـــاع 
“نســـعى  عبـــدهللا  ميثـــم  بتلكـــو، 
الخدمـــات  إيجـــاد  إلـــى  دائًمـــا 
والحلول المطورة التي تتناسب 

الكـــرام  زبائننـــا  تطلعـــات  مـــع 
واحتياجاتهم المتغيرة. وأضاف 
“تعتبـــر األجهزة الذكيـــة للخدمة 
علـــى  هامـــة  إضافـــة  الذاتيـــة 
قنـــوات الدعـــم الرقمـــي الخاصة 
بالشـــركة، والتي تتضمن تطبيق 
بتلكو ومتجر بتلكـــو اإللكتروني 
حيـــث  اإللكترونـــي،  والموقـــع 
راحـــة  لتعزيـــز  جميعهـــا  تهـــدف 
الزبائـــن وتســـهيل حصولهم على 
المطلوبـــة  االتصـــاالت  خدمـــات 
بشكل فوري وسريع. وستساهم 
هـــذه األجهـــزة أيًضا فـــي خفض 
مـــدة انتظار الزبـــون في الفروع، 
إلى جانب ميـــزة توفر الخدمات 
التـــي تقدمهـــا األجهـــزة للزبائـــن 
الفـــروع  عمـــل  ســـاعات  خـــارج 
ودون الحاجة لمســـاعدة موظف 

الخدمة”.

“بتلكو”: شرائح الهاتف عبر “أجهزة الخدمة الذاتية”

بدء االكتتاب المباشر في اإلصدار 26 لصكوك “اإلجارة”
بحجــــــم يبلــــــــغ 125 مليـــــــون دينـــــــار وفــائــــــدة نسبتهــــــا 4.50 %

أعلنـــت بورصـــة البحرين أنـــه اعتبارا 
مـــن أمـــس الخميـــس 9 يوليـــو 2020، 
وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف 
البحرين المركزي، يمكن للمســـتثمرين 
البحرينييـــن  وغيـــر  البحرينييـــن 
االكتتاب مباشـــرة عبر السوق األولية 
بالبورصة في إصـــدار صكوك اإلجارة 
اإلسالمية الحكومية رقم )26( بحجم 
يبلـــغ 125 مليـــون دينار الـــذي أصدره 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي بالنيابـــة 
عـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن وذلك 
بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين 
في بورصـــة البحرين، ومن ثم تداوله 
في الســـوق الثانوي من خالل بورصة 
مـــن  والـــذي  إدراجـــه  فـــور  البحريـــن 
المتوقـــع أن يتـــم بتاريخ 6 أغســـطس 

.2020

االكتتـــاب  فتـــرة  البورصـــة  وحـــددت 
فـــي هذا الطـــرح من خالل الوســـطاء 
المســـجلين فـــي البورصة ابتـــداَء من 
أمـــس الخميس 9 يوليـــو 2020 حتى 
يوم األربعاء الموافق 15 يوليو 2020، 
علمـــا بأنه ســـيتم فتح بـــاب االكتتاب 

من يـــوم الخميس حتـــى الثالثاء من 
 1:00 حتـــى  صباحـــا   9:30 الســـاعة 
ظهـــرا، وفي يوم األربعاء من الســـاعة 
9:30 حتـــى 11:00 صباحـــا علمـــا بأن 
الحـــد األدنى لالكتتـــاب هو 500 صك 
للمكتتب. وســـيتم تخصيص 10,000 

صك لكل مكتتب وتخصيص الطلبات 
المتبقية بآلية النسبة والتناسب.

مليـــون   125 اإلصـــدار  ويبلـــغ حجـــم 
دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد 
للصـــك، فـــي حيـــن تبلغ مـــدة اإلصدار 
يوليـــو   19 مـــن  اعتبـــارا  ســـنوات   6
2020 حتـــى 19 يوليـــو 2026 )تاريخ 
الثابـــت  العائـــد  ويبلـــغ  االســـتحقاق(. 
دفـــع  خاللهـــا  يتـــم  ســـنويا،   %  4.50
فوائد اإلصدار كل ستة أشهر تستحق 
فـــي 19 يناير و19 يوليـــو من كل عام 

خالل مدة اإلصدار.
اإلســـالمية  اإلجـــارة  صكـــوك  تمثـــل 
الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف 
البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة 
البحريـــن. وتضمـــن حكومـــة البحرين 
اإلســـالمية  اإلجـــارة  إصـــدار صكـــوك 

ضمانا مباشرا.

المنامة - بورصة البحرين

لندن - رويترز

اســتقر الذهــب فــوق المســتوى المهــم البالــغ 1800 دوالر 
لألوقيــة أمس الخميس، إذ فاقت المخاوف بشــأن تزايد 
حــاالت اإلصابــة بكوفيد19- اآلمال فــي تعاف اقتصادي 

عالمي سريع.

ولم يطـــرأ تغيـــر ُيذكر على 
المعامـــالت  فـــي  الذهـــب 
 1812.20 عنـــد  الفوريـــة 
)األونصـــة(  لألوقيـــة  دوالر 
 0536 الســـاعة  بحلـــول 
بعـــد  جرينتـــش،  بتوقيـــت 
أن ارتفع ألعلى مســـتوياته 
عنـــد   2011 ســـبتمبر  منـــذ 
يـــوم  دوالر   1817.71
العقود  وارتفعـــت  األربعاء. 
األميركيـــة اآلجلـــة للذهـــب 
 1823.20 إلـــى   %  0.2

دوالر.
كبيـــر  مويـــا  إدوارد  وقـــال 

محللي الســـوق لـــدى أواندا 
المتعامليـــن  إن  للسمســـرة 
في حالة مـــن اإلرهاق نوعا 
ما بعـــد أن تخطـــى المعدن 
مستوى 1800 دوالر ”لكن ال 
يبدو أن أحـــدا متلهف على 
التخلي عن هذه التداوالت 
بعد“. وأضاف ”الذهب يبدو 
بشـــدة  لالرتفـــاع  متجهـــا 
ســـواء في األمد القصير أو 
الطويـــل... لديـــه مـــا يكفي 
من المحفـــزات لكي يذهب 
إلـــى مســـتوى قياســـي قبل 

نهاية العام“.

الذهب فوق مستوى 1800 دوالر لألوقية

59 مــؤســـســــــة مــــرخـــــص لهـــــا فــــي البحــــريـــن

11.9 % ارتفاع ميزانية شركات األعمال االستثمارية

لموجـــودات  الكلـــي  المجمـــوع  شـــهد 
ميزانية شـــركات األعمال االستثمارية 
العـــام  بنهايـــة  البحريـــن  فـــي  العاملـــة 
الماضي ارتفاًعا بنسبة 11.88 % على 

أساس سنوي.
لمجهـــودات  الكلـــي  المجمـــوع  وبلـــغ 
 8.66 نحـــو   2019 بنهايـــة  الميزانيـــة 
 919.4 قدرهـــا  بزيـــادة  دينـــار،  مليـــار 
مليـــار   7.74 مقابـــل  دينـــار،  مليـــون 
وذلـــك   ،2018 بنهايـــة  تقريًبـــا  دينـــار 
وفًقـــا ألحـــدث بيانات نشـــرها مصرف 

البحرين المركزي.
في حين، أن المجموع الكلي للميزانية 
تراجـــع بنهاية 2019 نحـــو 2.33 مليار 
دينـــار، أي مـــا نســـبته 21.22 % بنهاية 
الربـــع الثالـــث من العـــام الماضي حيث 

بلغ 10.99 مليار دينار.
وتوزعت موجودات ميزانية شـــركات 
األعمال االســـتثمارية ما بين شـــركات 
األعمال االســـتثمارية من الفئة األولى 
التـــي قدرت بنحـــو 5.23 مليـــار دينار، 
ونحـــو 3.38 مليار دينـــار للفئة الثانية، 

و7.9 مليون دينار للفئة الثالثة.
وتضمنـــت ميزانيـــة شـــركات األعمـــال 

االســـتثمارية مـــن الفئة األولـــى ما بين 
مجمـــوع الموجـــودات المـــدارة لصالح 
العمالء بنحـــو 4.97 مليار دينار )قرابة 
4.09 مليار دينار للموجودات المقيمة، 
للموجـــودات  دينـــار  مليـــون  و886.9 
غيـــر المقيمـــة(، و252.3 مليـــون دينـــار 
مجموع موجودات الميزانية )تتضمن 
المســـتثمرة  الموجـــودات  مجمـــوع 
لصالح الشـــركات االســـتثمارية البالغة 

134.3 مليون دينار(.
كما تضمنت ميزانية شـــركات األعمال 
مـــن الفئة الثانية: مجموع الموجودات 
المـــدارة لصالـــح العمـــالء بنحـــو 3.38 
مليـــار دينـــار )قرابـــة 2.53 مليـــار دينار 
للموجـــودات المقيمـــة، و849.8 مليون 

دينار للموجودات غير المقيمة(، و39.8 
موجـــودات  مجمـــوع  دينـــار  مليـــون 

الميزانية.
 59 لــــ  المركـــزي  المصـــرف  ورخـــص 
شـــركة لالســـتثمار حتـــى شـــهر ينايـــر 
الماضي، هي: 52 شـــركة اســـتثمار )19 
مؤسســـة صرافـــة، 3 شـــركة الخدمات 
االســـتثمارية،  للمحافـــظ  اإلداريـــة 
مـــن  مؤسســـتان  تمويـــل،  شـــركات   6
مؤسســـات التمويل المتناهـــي الصغر، 
3 مـــن مقدمـــي خدمات العهـــد المالية، 
المالـــي،  للقطـــاع  مســـاندة  شـــركة   18
هيئـــة مهنية مســـجلة، وجهة مســـجلة 
مكاتـــب  و6  مســـجلين(،  إلدارييـــن 
تمثيليـــة، وجمعية وحيدة هي جمعية 

مديري األصول البحرينية.
وبحســـب الدليل اإلرشـــادي للشـــركات 
المرخـــص لها مـــن المصـــرف المركزي، 
فإنـــه “يجـــوز لشـــركات االســـتثمار من 
الفئـــة األولـــى أن تمـــارس كافـــة أنواع 
خدمـــات االســـتثمار الخاضعـــة للرقابة 
بما فـــي ذلك تحمـــل المخاطر الخاصة 
مثل التعامل في األدوات المالية بصفة 
متعهد، ويجوز لشركات االستثمار من 
الفئـــة الثانيـــة أن تمـــارس كافـــة أنواع 
النشـــاطات باســـتثناء التعامـــل بصفـــة 
متعهد، أما شركات االستثمار من الفئة 
الثالثـــة فينحصـــر نشـــاطها فقـــط فـــي 
تقديم المشورة وترتيب الصفقات في 
األدوات الماليـــة، وعلـــى غير مـــا عليه 
الحال بالنســـبة لشـــركات الفئـــة األولى 
والثانيـــة فإن شـــركات الفئـــة الثالثة ال 

يمكنها االحتفاظ بأموال العمالء”.

عّمان - بنا

األردن يتسلم 950 مليون 
دوالر من قرض البنك الدولي

مبلغ  وصول  األردنية،  الحكومة  أعلنت 
الــبــنــك  ــرض  قــ ــن  مـ دوالر  ــيــون  مــل  950
الدولي، البالغ قيمته 1.3 مليارات دوالر 

وتم الموافقة عليه في مارس الماضي.
 وقــال وزيــر التخطيط األردنـــي، وسام 
فيروس  لجائحة  نتيجة  إنــه  الــربــضــي، 
كورونا يتم التفاوض واالتفاق مع البنك 
على إعــادة هيكلة ما تبقى من القرض، 
والفرص  والتعليم  الصحة  لدعم  وذلــك 

االقتصادية والحماية االجتماعية.

طرحت شـــركة نفط البحرين )بابكو( في 
جلســـة مجلس المناقصـــات والمزايدات 
أمـــس، مناقصـــة لتجديـــد منصـــة أنظمة 
إليهـــا  تقدمـــت  المؤسســـية  أم(  بـــي  )أي 
BAHRAIN BUSI� )شـــركة وحيدة هـــي 

NESS MACHINES( بنحـــو 423.1 ألف 
دينار. كما طرحت شركة تطوير للبترول 
مناقصة لتوريد وتركيب مركز معلومات 
مع تحديث نظام الشبكة تنافست عليها 
6 شـــركات علق أحدها وأقل عطاء بنحو 
Zayani Info�( 157.2 ألف دينار لشـــركة

systems Middle East( وأكبرها بقرابة 
279.8 ألف دينار.

وكذلك حلبـــة البحريـــن الدولية طرحت 
مناقصـــة لتقديـــم عرض األلعـــاب النارية 

لليـــوم الوطني 2020 وســـباق الفورموال 
وان 2021، تنافســـت عليهـــا 5 شـــركات 
أقل عطاء بنحو 217.4 ألف دينار لشركة 

.)Groupe F(
وأظهـــرت أحـــدث بيانـــات نشـــرت علـــى 
موقـــع المجلس أمس فتـــح 9 مناقصات 
تابعـــة لــــ 7 جهات حكوميـــة بإجمالي 35 
عطاء، في حين تـــم تعليق 10 عطاءات 

تابعة لــــ 6 مناقصات. وبلـــغ مجموع أقل 
المناقصـــات المقدمـــة نحـــو 926.3 ألـــف 

دينار. 
وفتح المجلس مناقصتين لهيئة الكهرباء 
والماء، أولهما لتقديـــم خدمات التدقيق 
الداخلي تنافســـت عليها 5 شـــركات علق 
عطـــاء أحدها وأقـــل عطـــاء بقيمة 88.2 
ألف دينار لشـــركة )BDO( وأكبرها بقرابة 

215.3 ألـــف دينار، والثانيـــة لتوقيع عقد 
صيانة لبرنامج )CITRIX( تنافست عليها 
شـــركتان، تم تعليقهما وأقل عطاء بنحو 
 BAHRAIN( لشـــركة  دينـــار  ألـــف   30.8
وأكبرهـــا   )BUSINESS MACHINES

بقرابة 43.7 ألف دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصتين لشـــركة 
مطـــار البحرين، أولهمـــا للتعاقد من أجل 
توفيـــر منتجات المطبخ للشـــركة لمدة 4 
ســـنوات تقدمت إليها شركة وحيدة هي 

)Madaris Trading Co. S.P.C( بنحـــو 
2.6 ألـــف دينـــار، والثانيـــة للتعاقـــد؛ مـــن 
أجل توفير القرطاسية المطبوعة لشركة 
المطـــار لمـــدة 4 ســـنوات تنافســـت عليها 
شـــركتان، علق عطـــاء أحدهمـــا وأفصح 
عن قيمة عطاء منها بنحو 6.9 ألف دينار 

.)AWAL PRINTING PRESS( لشركة
وكذلـــك فتح المجلـــس مناقصة لجامعة 
البحريـــن، لتوريد كتب دراســـة للجامعة 
للمعلميـــن  البحريـــن  وكليـــة  البحريـــن 
تنافست عليها 5 شركات بعطاءات فنية، 
وتم تعليق 3 عطاءات، ومناقصة لشركة 
طيـــران الخليـــج لتوريـــد أنـــواع مختلفة 
من األكياس البالستيكية القابلة للتحلل 
بعطـــاءات  شـــركات   8 عليهـــا  تنافســـت 

فنية، وتم تعليق عطاءين.

لــلــبــتــرول” ــر  ــويـ ــطـ “تـ مـــعـــلـــومـــات  مـــركـــز  لــتــركــيــب  ــار  ــ ــن ــ دي ألـــــف   157

“بابكو”: تجديد منصة أنظمة “أي.بي.أم” بـ 423 ألف دينار

أمل الحامد

جانب من جلسة “المناقصات” أمس

جامعة البحرين: 
مناقصة لتوريد 

كتب للجامعة 
وكلية المعلمين

طيران الخليج: 
توريد أكياس 

بالستيكية قابلة 
للتحلل

أمل الحامد
8.66 مليار 

دينار ميزانية 
شركات األعمال 

االستثمارية

المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل “مؤشـــر البحريـــن العـــام” أمس الخميـــس عند 
نقطـــة   3.00 وقـــدره  بارتفـــاع   1,286.33 مســـتوى 
مقارنـــة بإقفالـــه يـــوم األربعـــاء. وبلـــغ إجمالـــي كمية 
األوراق المالية المتداولة 3.72 مليون ســـهم ووحدة، 
بقيمة إجمالية قدرها 302.70 ألف دينار، تم تنفيذها 
مـــن خالل 41 صفقة.  وركز المســـتثمرون تعامالتهم 
على أسهم قطاع االستثمار والتي بلغت قيمة أسهمه 

المتداولـــة 185.53 ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 61.29 
% مـــن القيمـــة اإلجمالية لـــألوراق الماليـــة المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 3.31 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها من 
خـــالل 18 صفقة. وجـــاءت مجموعة “جي اف اتش” 
الماليـــة فـــي المركـــز األول إذ بلغـــت قيمـــة أســـهمها 
المتداولة 185.53 ألف دينار أي ما نســـبته 61.29 % 
مـــن إجمالي قيمة األوراق الماليـــة المتداولة وبكمية 
قدرها 3.31 مليون سهم، تــــم تنفيذها من خــــالل 18 

صفقـــة. أما المركز الثاني فكان لشـــركة )بتلكو( بقيمة 
قدرهـــا 47.56 ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 15.71 % 
مـــن إجمالي قيمة األوراق الماليـــة المتداولة وبكمية 
قدرها 123.85 ألف ســـهم، تم تنفيذها مــــن خــــالل 5 
صفقات. ثم جاء البنـــك األهلي المتحد بقيمة قدرها 
33.19 ألف دينار أي ما نسبته 10.96 % من إجمالي 
قدرهـــا  وبكــــمية  المتداولـــة  الماليـــة  األوراق  قيمـــة 
147.30 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 6 صفقات.

دينـــار ألـــف  بــــ302.7  ووحـــدة  ســـهم  مليـــون   3.7 تـــداول 

“بورصة البحرين” تغلق مرتفعة 3 نقطة



opinions@albiladpress.com09
الجمعة 10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 - العدد 4287

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

للتواصل: 17111483

حياة اإلنسان مثل موسم الدراسة والمدرسة
الكثير منا يسمح بنمو أغصان الحزن في أعماقه، ويتصور أنه 
ورقـــة مريضة وينـــزوي في حدائق الصمـــت، معتبرا أنه يمثل 
الفشـــل في هذه الحيـــاة، يعيش ذابل العينيـــن يبكي ومناقير 
طيور العذاب تشوه تعابير وجهه، ويضع نفسه داخل التابوت 
حامـــا تذمـــره واندهاشـــه من ســـياط األيام وتقلباتهـــا ودفتر 
القـــدر، لكنـــه لو مـــزق القيد وعـــرف هجائيات الحيـــاة وموائد 
طعامها للبشـــر، ألدرك أنـــه على خطأ وأيامنـــا مثل قوس قزح 
الذي يحمل السلوى إلى الناس، وحياة اإلنسان كما قدرها هللا 

تعالى مثل موسم الدراسة والمدرسة.
أحـــد علمـــاء النفـــس يقـــول “إننـــا نعيـــش فـــي عالـــم مضطرب 
متناقض، نمر فيه بالتجارب الســـارة التي تنعشـــنا، والتجارب 
المذلـــة التي تزعجنـــا، يقول هرقليطس الفلیســـوف اإلغريقي 
فـــي كتابـــه “قانون األضداد”: إن اإلنســـان محكوم عليه بحياة 
حافلة بالقوى المتعارضـــة المضادة، الحب والكراهية، الحرب 
والســـام، الحياة والموت، األلم واللذة، وليس في وســـعك أو 

في وسعي أن نغير من هذا العالم، إنما طريقة استجابتنا لهذه 
القـــوى هي التـــي تقرر، نعيش في اتزان أم في غير اتزان. إننا 
نشقى ألننا ببساطة نقرر أننا ال نستطيع احتمال الحياة ونأبى 
أن نحاول، فإذا ما تغلبت علينا متاعبنا، فإننا نجد إغراء قويا 
فـــي االلتجـــاء إلى أي شـــيء، حســـنا كان أو ســـيئا يعيننا على 
النسيان أو الفرار من ظروفنا السيئة، وكثير منا يندفعون إلى 
االنغماس في الملذات على زعم أن الحياة ال تســـتحق منا إال 

أن نستخلص منها المتعة وحسب.

لك مني نصيحة قارئي العزيز، كن فخورا بفقرك وقلة حيلتك  «
وتذكر أن هناك من يحلم بـ 1 % مما أعطاك الله. ال تكن دائم 
الشكوى من عدم الراحة وتسرف في المطالب، بل كن قنوعا 

واصنع لنفسك جسرا فوق العطر واستمتع بكل ما هو جميل 
في أصقاع هذا الكوكب، تقبل كل التجارب وابتعد عن قفص 

الخوف الذي يجيئك مزمال بالكآبة وتذكر دائما أن نبوءة الفرح 
في األفق تلوح.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

فـــي حيـــن أن العالـــم يصـــارع وبـــاء COVID-19 ومحاولـــة األطباء 
إيجاد اللقاح المناسب لعاج هذا الفايروس، هناك العديد من الطرق 
المقترحة التي قد تكون عاماً مساعدا في الحد من انتشاره، فتعتبر 
الرقائق الذكية التي تزرع تحت الجلد من الوسائل المساعدة كبديل 
مناســـب للبطاقات واألوراق والمستندات، حتى أن وجودها يساعد 
على سرعة الحصول على المعلومات للمريض والتعرف عليه وعلى 
معلوماتـــه من حيث األمـــراض أو التاريخ المرضي من دون الرجوع 
للمســـتندات، كما أنها ســـتكون الحل األكثر أمانَا من الناحية األمنية 

للمستندات وحا نموذجيا للمستقبل.
لقـــد تـــم التنبؤ بـــأن هذا هو العـــام الذي سنشـــهد فيه بدايـــة الرقائق 
الدقيقـــة البشـــرية، هـــذه التكنولوجيـــا تجعـــل مـــن الممكـــن، من بين 
أمـــور أخرى، التحقق على الفور ما إذا كان الشـــخص هو من يدعيه، 
حيـــث يمكن لزرع “الــــ RFID تحديد التردد الاســـلكي قصير المدى” 
أن يحتفـــظ بجميـــع المعلومـــات التـــي نحملهـــا عـــادة فـــي محافظنا، 
ويمكـــن أن ينقـــل معلومات هويتنا، ونحن نمشـــي عبر نقطة تفتيش 

أمنيـــة، وتمكننا من اســـتخدام وســـائل النقل العـــام وجعل الخطوط 
الطويلـــة مـــن أجـــل الخروج من الســـوبر ماركت شـــيئا مـــن الماضي، 
مســـتقبل الشـــرائح بالغـــة الصغـــر مثيـــر، مع العديـــد مـــن التطبيقات 
المحتملة المثيرة لاهتمام، ويمكن أن تصبح الرقائق مثل تلك التي 

نستخدمها اآلن في حيواناتنا األليفة شائعة في العقد المقبل. 
بالطبع، هناك بعض الجوانب السلبية للتكنولوجيا، والتي تتراوح ما 
بيـــن العملية والواقعية إلى ما يمكن أن يكون بعيد المنال أو بائســـا، 
لكـــن فـــي حيـــن أن بعض الخبـــراء لديهم شـــكوك حول مـــا إذا كانت 
هذه الرقائق مناســـبة لاســـتخدام في البشـــر، فإن حقيقة أنها يمكن 

أن تقدم العديد من المزايا أمر ال جدال فيه.

رقاقة RFID هي في األساس راديو صغير في اتجاهين، بحجم حبة  «
األرز تقريًبا، وهي قادرة على احتواء أنواع مختلفة من المعلومات، يتم 

إدراجها تحت الجلد وعند المسح الضوئي، يمكن أن توفر الشريحة 
معلومات مثل رقم هوية الشخص الذي يرتبط بقاعدة بيانات 

بمعلومات أكثر تفصياًل عن مرتديها.

 

د. جاسم حاجي

الرقائق الدقيقة في فترة ما بعد كورونا

مـــن ضروريات اســـتدامة حياة اإلنســـان الغـــذاء، الغذاء الجيد الســـليم 
والصحـــي، والبـــد أن يكون الغـــذاء في جميع مراحله مـــن إنتاجه حتى 
اســـتهاكه آمًنا وخاليا من الشـــوائب والتلوث، فتلوث الغذاء يؤدي إلى 

مرض وموت المايين من الناس في العالم.
ســـامة األغذيـــة تـــؤدي إلـــى تحقيـــق األمـــن االجتماعـــي واالقتصادي 
والصحي، فســـامتها تمنع المخاطر التي يسببها التلوث، والحفاظ على 
صحة اإلنسان وسامة غذائه من أهداف التنمية المستدامة، فا يوجد 
أمـــن غذائـــي وال أمـــن صحي بـــدون أغذية ســـليمة يتغذى بها اإلنســـان 
لتكون لديه الطاقة والقدرة على العمل واالستمرارية في الحياة بصحة 
جيـــدة، وهذا يتطلب التعاون بين الـــدول والمنتجين على إنتاج أغذية 
صالحة لاســـتعمال اآلدمي، فســـامة األغذية مســـؤولية مشـــتركة لكل 

القطاعات اإلنتاجية في الدول. 
ولتحقيق أهداف وســـامة الغذاء لإلنســـان البد من رفع الوعي بأهمية 
الغذاء وضمان سامته، والمحافظة على التنوع البيولوجي الذي يوفر 
الغذاء لإلنســـان، ودعم النظم الغذائية الصحيـــة والمغذية، والمحافظة 

على األغذية وعدم هدرها وتخزينها بشكل مناسب وصحي.
إن تعزيـــز الوعـــي بســـامة األغذية يســـاهم في تحقيق صحة اإلنســـان 
وزيادة األمن الغذائي وإنهاء الجوع في العالم، واستخدام التكنولوجيات 
الرقميـــة في اإلنتاج الزراعي يعمل على زيادة اإلنتاجية وُيقلل تكلفتها 
ويضمن ســـامتها، وفي وصول كميات كبيرة من المنتجات إلى أسواق 
دول العالـــم، وتعمـــل منظمـــة األغذية والزراعة )الفـــاو( ومنظمة الصحة 
العالميـــة وبتوجيـــه من األمـــم المتحدة على تعزيز ســـامة األغذية في 
جميع دول العالم ومســـاعدة البلـــدان في إدارة مخاطر اإلنتاج الزراعي 

لكل العاملين، مع االهتمام بسامة المنتج الزراعي.

إن تعزيز ثقافة سالمة الغذاء لدى الناس ُيساهم في تعزيز صحة اإلنسان  «
وإنهاء الجوع، ويسمح بالحصول على المواد الغذائية المالئمة وتحقيق 
حياة صحية مستدامة، ويعمل على تقليل األمراض التي تنقلها األغذية 

الشائبة، كما أن ثقافة سالمة الغذاء تضمن الطعام اآلمن، والتعرف على 
المخاطر الصحية المرتبطة بخيارات اإلنسان الغذائية لحماية نفسه 

وأسرته ومجتمعه.

عبدعلي الغسرة

سالمة األغذية... مسؤولية مشتركة

كرسي جابر
تنويـــع مصادر الدخل واالبتكار في عملنا يجب أن يكون الشـــعار األمثل 
لـــكل الجمعيـــات والمؤسســـات الخيريـــة وغيـــر الربحيـــة، ونفـــس األمـــر 
ينطبق على األندية واالتحادات الرياضية ومؤسســـات المجتمع المدني 
ومـــن في حكمهم. فهذه المؤسســـات كما يعلـــم الجميع قائمة على الدعم 
الحكومـــي، إضافـــة إلـــى جهودها في التواصـــل مع أهل الخيـــر والقطاع 
الخاص من بنوك وشركات من أجل الحصول على دعمها ضمن سياستها 
في الشـــراكة المجتمعية أو ما يســـمى بـ CSR، فجهود هذه المؤسســـات 

الخيرية مشكورة وذلك نظير األعمال التي تقوم بها للمواطنين.
شـــدني كثيـــرا مـــا نشـــر في إحـــدى الصحـــف المحليـــة عن قيـــام جمعية 
مدينة عيســـى الخيرية من خال مبادرتها الرائعة لتقديم “كرســـي جابر” 
لصاحب الحظ الســـعيد مقابل كل دينار يتبرع به، حيث أكد المسؤولون 
فـــي الجمعية أن الجائزة المخصصـــة قدمت من فاعل خير. إذا الجمعية 
قامـــت بعمـــل مبتكـــر وغير روتينـــي والهدف منـــه الحصول علـــى أموال 
ضروريـــة لبنـــاء مقر الجمعية الجديد الذي يكلف ٤٠٠ ألف دينار حســـب 

تصريح رئيس الجمعية. 
وأســـتغرب من ردود الفعل الســـلبية من قبل أشـــخاص يعتبرون أنفسهم 
مـــن رجـــال الدين، واتهامهم بأن هـــذا العمل يعتبر نوًعا مـــن أنواع القمار 

والعياذ بالله. 
قال النبي صلى هللا عليه وسلم “إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما 
نوى”، ولنأخذ هذا الحديث الشـــريف مثـــاال لتطبيق أهدافنا الخيرة وكما 
ذكرت في بداية المقال “اتباع وســـائل مبتكرة لدعم الميزانية”. شخصًيا 
أعتبـــر هـــذه المبادرة التي أطلقتها جمعية مدينة عيســـى الخيرية ضربة 
معلـــم ومثـــاال يحتذى بـــه، وعلـــى باقي الجمعيـــات أن تحـــذو حذو هذه 

الجمعية لتنويع مصادر دخلها.
مشكلتنا أننا ال نشجع المبادرات الخاقة أو نساندها، بل على العكس من 
ذلـــك نفشـــلها أو نقف فـــي طريقها، كما أود أن أبين لهـــؤالء الذين يقفون 
أمـــام هـــذه الجمعيـــة، عليهـــم التركيز على مـــا هو موجـــود وممارس في 
الباد. أقولها بكل حســـرة، الحســـد والغيرة مزروعة فينا، فبدل أن نفرح 
ألي عمل خاق أو أي إنسان ناجح، نقوم بإيجاد السلبيات فقط ال غير!

ختاًما أستشهد بقوله تعالى “َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُه  «
َواْلُمْؤِمُنوَن” والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

األرقام المرعبة ليست كذلك
على مدى ثاثة أشـــهر على األقل، لم تنقل وســـائل اإلعام للناس سوى 
أخبار تؤدي إلى الرعب واليأس، وهذه األخبار جنبا إلى جنب مع عملية 
الحجـــز المنزلـــي التي يعيش تحتها مايين البشـــر في العالم أثرت على 
الصحـــة العقلية للبشـــر وأدت إلـــى تفاقم األمراض النفســـية لدى الكثير 

من الناس.
صحيح أن وســـائل اإلعام تســـتخدم األرقام في وصف تطورات وباء 
كورونـــا في أنحاء العالم، وصحيح أن األرقام ال تكذب وال تتحمل، لكن 
المشـــكلة تكمن فـــي كيفية قراءة هـــذه األرقام وتحديـــد ظروف أخرى 
تأتـــي ضمنهـــا هـــذه األرقـــام، فالـــذي يقـــول مثا إن عـــدد الوفيـــات في 
الواليـــات المتحـــدة مثا حوالي ثاثة أضعاف الوفيـــات في بريطانيا ال 
يبيـــن أن عدد ســـكان الواليـــات المتحدة حوالي ٣٢٠ مليون نســـمة وأن 
عدد ســـكان بريطانيا حوالي ٦٦ مليون نســـمة وبالتالـــي يمكن أن تزول 
الغرابـــة في هذه المقارنة، وعندما تقول دراســـة علمية إن عدد إصابات 
كورونا عشرة أضعاف األرقام الرسمية في مقاطعة معينة في الواليات 
المتحدة، فابد أن تبين وسائل اإلعام التي نشرت نتائج هذه الدراسة 
أن العينة التي أجريت عليها الدراســـة هي عينة من األصحاء الذين لم 
تظهـــر عليهم أية أعراض مرضيـــة وتبين أنهم أصيبوا وتعافوا وتكونت 
لديهم أجســـام مضادة دون أن يشـــعروا بشـــيء، وبناء على ذلك يتبين 
لمـــن يتابـــع وســـائل اإلعام أن هنـــاك جانبـــا إيجابيا مهما جـــدا في هذه 
المســـألة، هذا الجانـــب اإليجابي هو أن آالف البشـــر يصابون بالفيروس 
دون أن يمرضـــوا، ويتبيـــن مـــا هـــو أكثر أهميـــة وهو أن النســـبة المئوية 
للوفيـــات هـــي أيضـــا أقل ممـــا يذاع بعشـــرة مرات مثـــا، فتزداد نســـبة 
اإلحســـاس باالطمئنان لدى الناس وتتراجع نســـبة الرعـــب والفزع التي 

تسيطر على عقول المايين على هذا الكوكب.
زبدة القول إنه ينبغي على وسائل اإلعالم أن تكون أكثر مسؤولية في هذا  «

الوقت العصيب الذي تمر به البشرية، وأن تتخلى عن الرغبة في السبق 
والفرقعة لصالح المسؤولية األخالقية والموضوعية.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2020-99109 ( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقــدم إلينــا ورثة الســيد المعلن عبدعلي محمد جواد ربيــع الصفار بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي :إلى السيدة عفاف عبدعلي محمد جواد رييع الصفار

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

تاريخ : 8 /يوليو / 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
) CR2020-99967 ) طلب رقم

تنازل عن المحل التجاري 

تقدم إلينا الســادة / ســميرة محمد راشــد الرقم الشخصي 700706089 ، بتحويل 
المحــل التجــاري التالــي إلــى الســادة / محمــد احمــد عبــدهللا احمــد ال عبدالحــي 
الرقــم الشــخصي 770205968 ، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم 
إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوم ا من تاريخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه .

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة ميلينيوم ستارت أب بزنس سلوشنز ذ.م.م.

سجل تجاري رقم 122715

بناء على قرار الشــركاء في شــركة ميلينيوم ســتارت أب بزنس سلوشــنز ذ.م.م. 
المسجلة بموجب القيد رقم 122715، بتصفية الشركة

اختيارC وتعيين السيد / GLAUCO RAMALHO FARIA مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر _لمرســوم بقانــون رقــم (21) لعــام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباkم إليه، مدعومة _لمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

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

GLAUCO RAMALHO FARIA (+ 973) 33137575
info@sophglamm.com

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة طارق سليمان توفيق لمناوله البضائع والتخزين ش.ش.و

 ولمالكها طارق سليمان توفيق الشوربجى
سجل تجاري رقم 108304

بنــاء علــى قرار المالك لشــركة طارق ســليمان توفيــق لمناوله البضائــع والتخزين 
ش.ش.و ولمالكهــا طــارق ســليمان توفيــق الشــوربجى المســجلة علــى قيــد رقــم 
108304، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد / طــارق ســليمان توفيــق 

الشوربجى مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

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

طارق سليمان توفيق الشوربجى
هاتف: 38155880

bh.at7019@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )82331( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة لينجل للتجارة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيد/ الســيد شــبر علــي خلــف شــبر باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة لينجــل 
للتجــارة  ذ.م.م ، المســجلة كشــركة ذات مســئوليه محــدودة بموجــب القيــد رقــم 
132814 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 
الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ : 8 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم تجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها شركة 
ذات المسؤولية المحدودة المسماة )مؤسسة المطوع التجارية(والمسجلة تحت 

قيد رقم 4-1522  بطلب تغيير االسم التجاري من:
مؤسسة المطوع التجارية 

ALMUTAWA TRADING EST
لتصبح:

شركة المطوع التجارية ذ.م.م
ALMUTAWA TRADING COMPANY W.L.L

 
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد : 100843 التاريخ : 9-7-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة داليفا للمقاوالت ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة داليفــا للمقــاوالت ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
100843، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري من شــركة داليفا للمقــاوالت ذ.م.م الى 

شركة بريماكس للتجارة ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد:٢٥١٨١ - التاريخ : 06/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم ٠٠٠٠ لسنة 2020

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية 
إلى شركة  ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
السيد محمد خالد محمد صادق المالك لـ ليتل وودز )مؤسسة فردية( والمسجلة 
بموجب القيد رقم 25181-1، طالبا تحويل فرع من المؤسسة الفردية قيد رقم 
25181-2 إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 خمسة االف 

دينار بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1.   سامية محمد امين بت

2.   محمد خالد محمد صادق

القيد : 29740-3 -التاريخ :  02/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR2020-94466( لسنة 2020

بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد/ ســمير ســلمان علي الخضر نيابة عن ورثة المرحوم السيد/ جميل حميد 
يوسف عباس الذي كان يمتلك ل منتوجات اربد للخضروات والفواكه )مؤسسة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  29740-3 يطلــب تحويــل المؤسســة 
المذكــورة إلى شــركة الشــخص الواحــد، برأس مال وقــدره 1000 دينار بحريني 

لتصبح مملوكة من السيد سمير سلمان علي الخضر 

القيد: 120834   - التاريخ : 08/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )99469( لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة  ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيد/ حذيفة حســان علي صالح المالك ل مطاعم حضرموت )مؤسســة فردية( 

والمسجلة بموجب القيد رقم 120834، طالبا تحويل المؤسسة الفردية

إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة تحــت رقم ســجل  126864 لتصبح الشــركة 
مملوكة من السادة التالية أسمائهم:

1.   سمير أحمد محمد غالب
2.   وحده صالح أحمد محسن
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إجالء ٧٥٠ مصريا من البحرين منذ ظهور الجائحة
أكــد رئيــس مكتــب شــبكة إعالم المرأة العربية بمملكة البحرين أحمد مســعود بأن عدد الجاليــة المصرية في المملكة يتراوح 
مــا بيــن 23000 و25000 نســمة، مبينــا بأنــه “ال توجــد إحصــاءات دقيقة؛ نظــرا لخضوع العــدد للزيادة أو النقصــان تبعا آلليه 

سوق العمل”.

وأوضح مســـعود في تصريحه لـ “البالد” 
أن اإلصابة بفيروس “كورونا” المســـتجد 
بيـــن أبنـــاء الجاليـــة المصرية تعـــد على 
حـــاالت  وكلهـــا  الواحـــدة  اليـــد  أصابـــع 

بسيطة تم التعافي منها”.
بـــدأ الفيـــروس  وأوضـــح أنـــه وبعـــد أن 
الماضـــي،  فبرايـــر  بمنتصـــف  بالتفشـــي 
وبناء علـــى اجتماع دعت إليه الســـفارة 
أبنـــاء  مـــن  مواطنيـــن   4 مـــع  المصريـــة 
الجالية المصرية، تحدث الســـفير ياســـر 

لهـــذه  االســـتعداد  أهميـــه  عـــن  شـــعبان 
الجائحـــة وعـــن آثارهـــا، واســـتقر الـــرأي 
على تشـــكيل لجنة من المجموعة إلدارة 
هـــذه األزمة، وتم تســـميتها لجنة فحص 
الطلبات وإدارة األزمـــة؛ لمتابعة أوضاع 

المصريين في المملكة بهذا الشأن.
وقـــال مســـعود إنـــه “تـــم التواصـــل مـــع 
عـــدد مـــن رجـــال األعمـــال والمواطنيـــن 
لـــم  المصرييـــن فـــي البحريـــن، والذيـــن 
يترددوا في دفع تكاليف الحجر الصحي 

اإلجبـــاري فـــي الفنـــادق ودفع جـــزء من 
التـــي  للحـــاالت  الطائـــرة  تذكـــرة  ثمـــن 
عجـــزت عن الدفـــع، والتي قـــدرت بأكثر 
مـــن 100 حالـــة وتغطيـــة تأجيـــر عدد 5 
شقق سكنية لمدة 3 أشهر وعدد 6 غرف 
فندقية لعدد 6 سيدات مصريات عالوة 
علـــي غرفـــة فندقيـــة لمواطـــن مصـــري 
كان في طريقه لإلمـــارات وأصبح عالقا 
فـــي مملكـــة البحرين هـــذا باإلضافة إلى 
وجبـــات طعـــام يومية لـــكل المحتاجين 

وفقا للحاالت التي تمت دراستها”.
وتابع “في خط مواز آخر كانت السفارة 
المصريـــة تجـــري اتصاالتهـــا علـــى مدار 

الســـاعة بممثـــل وزارة الخارجيـــة عضو 
اللجنـــة العليـــا إلدارة األزمـــة بالقاهـــرة 
إلرســـال طائـــرة إلجـــالء العالقيـــن، وقد 
تـــم التصريح بإحضار طائرة ســـعة 150 
راكبـــا تـــم اختيارهـــم بعناية مـــن الذين 
تنطبـــق عليهم المعايير والشـــروط التي 
األزمـــة  إلدارة  العليـــا  اللجنـــة  حددتهـــا 

بالقاهرة”.
وأردف “كما طلبنا من اللجنة بأن تتســـع 
المعايير والشـــروط لتشمل الذين فقدوا 
أعمالهم وذوي الحاالت اإلنســـانية وكبار 
الســـن والحـــاالت التـــي تعانـــي أمراضـــا 

شديدة”.

وقـــال “تحـــدد للطائـــرة يـــوم 23 أبريـــل 
إلجـــالء 150 عالقـــا والعـــودة بهـــم إلـــى 
منتجـــع مرســـى علم فـــي مصـــر لقضاء 
مـــدة الحجـــر الصحـــي اإلجبـــاري، كمـــا 
تلتهـــا رحلـــة ثانية يـــوم 10 يونيو أقلت 
نحـــو 300 راكـــب ورحلة ثالثـــة وأخيرة 
يـــوم 20 يونيـــو أقلـــت نحـــو 300 راكب 
منهـــم 14 مواطنا مصريا شـــملهم العفو 
الملكي للمحبوســـين في قضايا جنائية، 
وبذلـــك يكـــون عدد الذين تـــم إجالؤهم 
نحـــو 750 مواطنـــا وبذلـــك انتهت أزمة 
العالقيـــن مـــن أبنـــاء الجاليـــة المصريـــة 

بمملكة البحرين”.

local@albiladpress.com
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محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

38344464

مجلس النفيعي ينظم ندوة نقاشية عن توجيهات سمو رئيس الوزراء بالملف اإلسكاني
نظــم مجلــس النائــب إبراهيم النفيعي أخيرا عبر تطبيق )زوم( ندوة نقاشــية 
تحــت عنــوان )مــاذا بعد توجيهات ســمو رئيس الــوزراء في الملف اإلســكاني 
بالتوزيــع حســب األقدميــة؟( شــارك فيهــا النائــب محمــد بــو حمــود، والكاتب 

صالح الجودر، والناشط االجتماعي نبيل العريفي.

وأكد النائب النفيعي في بداية حديثة 
أن أهـــم ملفيـــن تـــم التركيـــز عليهـــم 
فـــي مجلـــس النـــواب همـــا التوظيـــف 
واإلســـكان، مشـــيرا إلـــى تقدمـــه فـــي 
دور االنعقـــاد الثانـــي بســـؤال برلماني 
عـــن المشـــاريع اإلســـكانية والطلبـــات 

اإلسكانية في الدائرة الثانية.
وأشـــار إلـــى تقدمـــه بخطـــاب رســـمي 
لسمو رئيس الوزراء للنظر في طلبات 
أهالـــي الدائـــرة، بقولـــه “بعـــد الخطاب 
وجـــه ســـموه وزارة اإلســـكان لاللتزام 
باألقدميـــة فـــي التوزيـــع، معبـــرا عـــن 
شـــكره لســـموه لتجاوبـــه مـــع النـــواب 

والمواطنين”.
وأردف “بعد توجيه سموه لم نَر حتى 
اللحظـــة أي إجـــراء مـــن قبل الـــوزارة 
بعـــد، خصوصـــا أن أصحـــاب الطلبات 

القديمـــة لم يتم إشـــعارهم بخصوص 
طلباتهم اإلسكانية”.

عـــن  يتســـاءلون  “المواطنيـــن  وقـــال 
التـــي ســـوف تقدمهـــا وزارة  الخطـــة 
اإلســـكان بعـــد توجيهات ســـمو رئيس 
تتفاعـــل  لـــم  إذا  وعليـــه  الـــوزراء، 
الـــوزارة بعرض الخطـــة الجديدة بعد 
توجيهات ســـموه، ســـوف يتم توجيه 
ســـؤال برلماني في الفصل التشريعي 
الثالـــث عـــن آليـــة تطبيـــق توجيهـــات 

سمو رئيس الوزراء”.
من جهته، أشار الكاتب صالح الجودر 
إلى أهمية عدالة التوزيع في اإلسكان 
في استقرار األســـرة البحرينية، مبينا 
بأنه ينســـجم مع اقتراح إعادة احياء 
فرجـــان المحـــرق القديمـــة، بتســـكين 
والتـــي  القديمـــة،  البيـــوت  أصحـــاب 

ســـاكنيها  غيـــر  مـــن  اليـــوم  أصحبـــت 
الحقيقيين”.

وأكد الجودر ضـــرورة أال تتغير هوية 
الفرجـــان القديمة عند إعـــادة إحيائها 
األهـــم  هـــل  متســـائال:  جديـــد،  مـــن 
األقدميـــة المطلقـــة أم االمتـــداد فـــي 

المنطقة؟
ويزيـــد “بعـــض المناطـــق ال يوجـــد بها 
امتـــداد مـــا يجعلهـــا تتأخر كثيـــرا في 
الطلبـــات اإلســـكانية واألقدميـــة، في 
حين أنها األولى مـــن االمتداد، والذي 
باإلمكان أن يكون مجديا إسكانيا في 
قرى مملكـــة البحرين التـــي يوجد بها 

مساحة كافية”.
وزارة  “مســـؤولية  الجـــودر  ويقـــول 
اإلســـكان هـــو تحقيـــق األقدميـــة مـــع 
مراعـــاة بعـــض الجوانـــب في مســـألة 
االمتـــداد، وعليـــه نأمـــل مـــن النـــواب 
البحـــث عـــن بدائـــل بالنســـبة لتمويـــل 
المشـــاريع اإلســـكانية خصوصـــا بعـــد 
وضعـــف  “كورونـــا”  جائحـــة  تفشـــي 

الموارد المالية”.
ويزيـــد “كما يتوجب مراعـــاة الطلبات 
التي تم إلغاؤها لســـبب ما، وتم إعادة 
وزارة  تنظـــر  بحيـــث  الطلـــب  إحيـــاء 
اإلســـكان فـــي الفتـــرة الزمنيـــة ما بين 

اإللغـــاء وإعادة األحياء حتى ال يكون 
هنالك ظلم على الناس”.

بـــدوره، طالـــب عضو مجلـــس النواب 
اإلســـكان  وزارة  حمـــود  بـــو  محمـــد 
التعـــذر  وعـــدم  باألقدميـــة  بااللتـــزام 
باالمتـــداد فـــي المشـــاريع اإلســـكانية، 

لعدم تلبية طلبات المواطنين”.
وقـــال بو حمـــود “ومن أهـــم توصيات 
لجنـــة التحقيـــق في الملف اإلســـكاني 
هي التوزيع العادل حســـب األقدمية، 
تعديـــل قانون اإلســـكان الـــذي يعطي 
الـــوزارة الصالحيـــة المطلقة خصوصا 
القـــرار 909 والـــذي وبســـببه يتعـــرض 
المواطنون للتعسف من قبل الوزارة”.
وتابـــع بو حمـــود “نتأمل مـــن الجهات 
أخـــذ  اإلســـكان  ووزارة  الحكوميـــة 
رأي المواطـــن عنـــد البـــدء فـــي عمـــل 
الجهـــات  تقـــوم  حيـــث  الخدمـــات، 
بتجاهـــل رأي المواطنيـــن فـــي الكثير 

من األحيان”.
الناشـــط االجتماعـــي  قـــال  بالســـياق، 
نبيـــل العريفـــي إن طلبـــات إســـكانية 

منـــذ 20 ســـنة ولم يتحصـــل أصحابها 
علـــى وحدات ســـكنية، بخـــالف بعض 

أصحاب الطلبات الحديثة”.
وقال العريفي “توجد عائالت تســـكن 
 9 إلـــى   8 مـــن  الواحـــد  البيـــت  فـــي 
أشـــخاص وينامون في الغرفة نفسها، 
فمـــن يرضـــى بهـــذا، أضـــف أن ســـكن 
العزاب فـــي منطقة المحـــرق القديمة 
بـــات خانقا علـــى العائـــالت البحرينية 
ممـــا يحـــد مـــن خصوصيـــة العائـــالت 

ويشكل مضايقة مستمرة لألهالي”.
ويســـتكمل “أدعو المسؤولين بالوزارة 
للقـــاء المواطنين والتمـــاس حاجاتهم 
ومقترحاتهـــم التي تصب في الصالح 
العام، وإعـــادة بناء المنطقة وتوزيعها 
كوحدات ســـكنية ألصحـــاب الطلبات 

في منطقة المحرق”.
وجـــود  العريفـــي  الناشـــط  واســـتنكر 
مناطـــق تـــم تلبيـــة طلبـــات إســـكانية 
حتى العام 2016، بينما مناطق أخرى 
طلبـــات العـــام 2000 لـــم يتـــم تلبيتها 

بعد.

“التخطيط”: مراجعة دورية لمساحات التقسيم لمواكبة تطورات القطاع العقاري
أوضحــت هيئــة التخطيــط والتطويــر العمرانــي أنها تجري مراجعة دورية لمســاحات قطع التقســيم انطالقا مــن دورها في مواكبة 

تطورات وتطلعات القطاع العقاري.
جــاء ذلــك ردا علــى مــا نشــرته “البــالد” يــوم الثالثــاء الموافــق 30 يونيو 2020 بعنــوان “البحرانــي لـ “التخطيــط العمرانــي”: اخفضوا 

مساحة بيت العمر”. وفيما يأتي نص الرد:

التخطيـــط  هيئـــة  تتوجـــه  البدايـــة  فـــي 
الجزيـــل  بالشـــكر  العمرانـــي  والتطويـــر 
اهتمامهـــا  علـــى  الغـــراء  لجريدتكـــم 
المواطنيـــن،  لقضايـــا وهمـــوم  ومتابعتهـــا 
ونجدد تأكيدنا وحرصنا على التواصل مع 
كافة وســـائل اإلعالم وحول ما تم طرحه 
من استفســـارات ومقترحات، تـــود الهيئة 

توضيح التالي:
الشـــفافية  بمبـــدأ  االلتـــزام  الهيئـــة  تؤكـــد 
والوضـــوح لجميع الخدمـــات واالجراءات 
عمليـــة  وأن  تقدمهـــا،  التـــي  والمشـــاريع 
تصنيـــف وتقســـيم األراضـــي هـــي عمليـــة 
التعـــاون  مـــن  إطـــار  فـــي  تتـــم  مشـــتركة 
والتنسيق ما بينها وبين الجهات الحكومية 
المعنيـــة، وذلـــك حســـب مـــا نصـــت عليـــه 
القوانين والقـــرارات واللوائـــح التنظيمية 

ووفـــق  والتطويـــر،  التخطيـــط  ألعمـــال 
آليـــة مدروســـة حســـب طبيعـــة المخطـــط 
الخـــاص بـــكل منطقـــة، وبمـــا يتوافـــق مع 
المخطط الهيكلي االســـتراتيجي الوطني 
للمملكـــة 2030 والصـــادر بمرســـوم ملكـــي 
رقم 36 لســـنة 2016 الذي وضع األســـاس 
للتنمية العمرانية المســـتقبلية للمملكة بما 
يتوافـــق مـــع الرؤية االقتصاديـــة، كما يتم 
خـــالل عمليـــة تصنيـــف األراضـــي مراعاة 
كفاءة البنية التحتية والكثافة الســـكانية 
المتوقعـــة للمناطـــق من خالل الدراســـات 
تقـــوم  التـــي  والتفصيليـــة  المســـتفيضة 
بهـــا الهيئـــة، بمـــا يحقـــق مبـــدأ االســـتدامة 
الحضريـــة واالرتقاء بمســـتوى التخطيط 

والتطوير العمراني في المملكة.
وكمـــا هـــو معـــروف فـــإن عمليـــة تقســـيم 

األراضـــي تكـــون حســـب مـــا نـــص عليهـــا 
 1994 لســـنة   3 رقـــم  بقانـــون  المرســـوم 
الخاص بتقســـيم االراضي المعدة للتعمير 
والتطويـــر والالئحـــة التنفيذية لـــه والذي 
ينظم عملية التقســـيم ويحدد المساحات 

واألبعاد وعروض الشوارع الناتجة عنه.
هـــذا وتـــود الهيئـــة التوضيـــح بأنهـــا تقوم 
بمراجعة مســـاحات قطع التقســـيم بشكل 
دوري انطالقـــا مـــن دورهـــا فـــي مواكبـــة 
العقـــاري،  القطـــاع  وتطلعـــات  تطـــورات 
حيـــث تم خالل الخمس ســـنوات األخيرة 
وتحديدا في عام 2016 بمراجعة الالئحة 
التنفيذية لمناطق السكن المتصل )أ( حيث 
تـــم تصغير مســـاحات قطـــع األراضي في 
مناطـــق الســـكن المتصل )أ( مـــن 220 متر 
إلـــى 160 متر مربع حســـب القرار الوزاري 

رقم 4 لســـنه 2016 بإصدار تعديالت على 
األراضـــي  لتقاســـيم  التنفيذيـــة  الالئحـــة 
لمناطق الســـكن المتصـــل )أ( وذلك مواكبة 
والمطوريـــن  المواطنيـــن  الحتياجـــات 
العقارييـــن فـــي توفيـــر مســـاحات صغيرة 
اقبـــال  علـــى  ذلـــك  وانعكـــس  لألراضـــي، 
األفـــراد والمطورين على القطـــع الصغيرة 
والمتوســـطة على حد سواء ضمن طلبات 
مؤشـــر  وهـــو  تســـتلمها  التـــي  التقاســـيم 
إيجابـــي له أثره على إنعاش ســـوق العقار 

المحلي.
األراضـــي  اســـتخدامات  فتصانيـــف 
ومســـاحات القســـائم تتدرج بما يتناســـب 
المتوســـط والمحـــدود،  الدخـــل  مـــع ذوي 
وحســـب كفـــاءة البنيـــة التحتيـــة، بتوفير 
خيارات جيدة ومناســـبة لبناء بيت العمر. 
وتتيـــح لمـــالك األراضـــي حريـــة االنتفـــاع 
بهـــا بطريقـــة مناســـبة. علما بـــأن االراضي 
الســـكنية تتراوح مســـاحتها بعد التقسيم 
ما بين 160 متر مربع إلى 1500 متر مربع 

حســـب اللوائـــح التنظيمية الصـــادرة بهذا 
الشأن.

التـــي  باالســـتراتيجيات  الهيئـــة  وتلتـــزم 
وضعـــت بين يديهـــا لضمان تحقيـــق النفع 
والتنســـيق  التعـــاون  خـــالل  مـــن  العـــام، 
المشـــترك مع الجهات المعنية ومن ضمنها 
تحـــرص  الهيئـــة  وأن  اإلســـكان  وزارة 
علـــى أن تكـــون المشـــاريع والمخططـــات 
اهتمامهـــا،  قائمـــة  علـــى رأس  اإلســـكانية 
حيـــث تـــم اعتمـــاد اشـــتراطات تنظيميـــة 
خاصـــة تطبق علـــى الوحدات االســـكانية 
حســـب القـــرار الـــوزاري الصـــادر رقـــم 76 
لســـنة 2018 لمـــا لها من أهميـــة اجتماعية 
وعمرانية، وللمساهمة في تنظيم وتسريع 
وتيـــرة أعمـــال البنـــاء والتعمير للمشـــاريع 
والوحدات اإلســـكانية التي تشـــرف عليها 
وزارة اإلســـكان، وفي هـــذا اإلطار، يجري 
حاليـــا التعاون والتنســـيق مع الـــوزارة من 
أجل دراســـة مقتـــرح تقدمت بـــه األخيرة 
بهدف دراســـة تطوير بعض االشـــتراطات 

التنظيمية للتعميـــر، بما يلبي االحتياجات 
السكنية لألسرة البحرينية.

كما إن هيئة التخطيط والتطوير العمراني 
والتعـــاون  بالتنســـيق  وباســـتمرار  تقـــوم 
مـــع جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقاري 
ومؤسســـة التنظيـــم العقـــاري بمـــا يتعلـــق 
المملكـــة  فـــي  العقـــاري  القطـــاع  بدراســـة 
كافـــة  لمعالجـــة  الســـبل  أفضـــل  ووضـــع 
التحديـــات التي قـــد تواجه هـــذا القطاع، 
طلبـــات  بدراســـة  الهيئـــة  تقـــوم  وكذلـــك 
تراخيـــص البناء للمشـــاريع االســـتثمارية، 
والصحيـــة،  والتعليميـــة،  والســـياحية، 
والرياضيـــة، والخدمـــات والمرافق العامة 
والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة وغيرها، 
والتـــي مـــن شـــأنها أن تســـاهم فـــي خلـــق 
مجتمعـــات ســـكنية نموذجيـــة ومتكاملـــة 
وتعزز فرص االستثمار والتنمية والتعمير.
وختاما، تجـــدد هيئة التخطيط والتطوير 
العمراني شكرها لجريدتكم الغراء إلفساح 

المجال للرد على مختلف المالحظات.
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منصة تستخدمها الدوحة لتعزيز أجندتها الخاصة في السياسة الخارجية

تقرير أميركي: “الجزيرة” القطرية تدعم إيران واإلرهاب

أفــاد تقريــر جديد صادر عن عضو ســابق فــي الكونغرس األميركي، 
بــأن شــبكة الجزيــرة القطريــة تخالــف قوانيــن الواليــات المتحــدة 
كمــا  اإلرهابيــة،  والمنظمــات  اإليرانــي  للنظــام  بالترويــج  وتقــوم 
يجــب على الشــبكة الكشــف عــن عالقاتهــا بالعائلة المالكــة القطرية 
والتي اســتخدمتها لســنوات لتعزيز مصالح الدوحة السياســية في 
أميــركا. وأصــدرت النائبة الســابقة أليانــا روس ليتينــن، التي عملت 
فــي الكونغــرس لمــدة 30 عامــا وترأســت لجنــة الشــؤون الخارجيــة 
فــي مجلــس النــواب في الفترة مــن 2011 إلــى 2013، تقريرا اتهمت 
فيــه قنــاة الجزيــرة بالعمــل كعميــل غيــر معلــن للحكومــة القطريــة، 
فــي انتهاك لقانون تســجيل الــوكالء األجانب )فــارا(، والذي يطالب 

العاملين لدى الحكومات األجنبية باإلبالغ علنا عن أنشطتهم.

انتهاك القوانين األميركية

ويــتــهــم الــتــقــريــر، قــطــر والــجــزيــرة 
األجانب  الوكالء  قوانين  بانتهاك 
ــالل الـــعـــمـــل تـــحـــت ســتــار  ــ ــن خـ مــ
وفــي  مستقلة.  إخــبــاريــة  منظمة 
الـــجـــزيـــرة مـــمـــولـــة مــن  حـــيـــن أن 
الحكومة القطرية، إال أن الجزيرة 
تحريرية،  استقاللية  لها  أن  تزعم 
وبالتالي فهي غير خاضعة للكشف 
لقانون  وفقا  المالية  جوانبها  عن 

فارا.
وقــــــــدم أعـــــضـــــاء بــــــــــــارزون فــي 
إلـــى وزارة  الــتــمــاســا  الــكــونــغــرس 
في  شــامــل  تحقيق  ــبــدء  ل الــعــدل 
لتحديد  الــجــزيــرة  ــاة  قــن أنــشــطــة 
قوانين  ينتهك  ذلـــك  كـــان  إذا  مــا 
المعلومات. وأصدرت  الكشف عن 
الــدعــوات  هــذه  مثل  ليهتينن  روز 
الكونغرس،  خالل فترة عملها في 
حيث أثارت مسألة عمليات النفوذ 

في أميركا.
ــوات األخـــيـــرة، بـــرزت  ــســن وفـــي ال
قطر كنقطة اشتعال في السياسة 
ــى  األمـــيـــركـــيـــة بــســبــب تــســلــلــهــا إل
الواليات  في  العام  التعليم  نظام 
األميركية  والمؤسسات  المتحدة 

الرئيسة األخرى.

أنشطة غامضة

الواليات  المليارات في  وأنفقت قطر 
الــعــام،  الـــرأي  على  للتأثير  المتحدة 
وغالبا دون الكشف عن هذه األنشطة. 
الكونغرس  غضب  الجزيرة  ــارت  وأثـ
في  تورطت  عندما   2018 العام  في 
استهدفت  ضــخــمــة  تــجــســس  جــهــود 
أفرادا من اليهود ومؤيدين إلسرائيل 

في واشنطن العاصمة.
ــى  ــت إلـ ــدثـ ــحـ وأشــــــــــارت مــــصــــادر تـ
إلى   ”Washington free beacon“
بشأن هذه  يتحرك  قد  الكونغرس  أن 

المسألة في األسابيع المقبلة.
وكتبت روز ليهتينن في التقرير “على 
في  مليا  تنظر  أن  المتحدة  الواليات 
قناة  تــجــبــر  قــطــر، وأن  مــع  عــالقــتــهــا 
الجزيرة - وهي شبكة إعالمية تملكها 
عليها  وتسيطر  وتــوجــهــهــا  وتــمــولــهــا 
التسجيل  على   - القطرية  الحكومة 
قــانــون  بــمــوجــب  الــعــدل  وزارة  لـــدى 

تسجيل الوكالء األجانب”.
وزارة  أن  الــســابــق  الــمــشــرع  ويــؤكــد 
ــن قــنــاة  ــدل يــجــب أن تــطــلــب مـ ــعـ الـ
الـــجـــزيـــرة الــتــســجــيــل تــحــت قــانــون 
ــب، كــمــا فــعــلــت مع  ــ ــان الـــوكـــالء األجــ
ــرى،  وكــــاالت األنـــبـــاء األجــنــبــيــة األخــ
روسيا  عليها  تسيطر  التي  تلك  مثل 

والصين.
“تمتلك  قطر  أن  إلــى  التقرير  ويشير 
قناة  على  وتسيطر”  وتوجه  وتمول 
الــدوحــة  تستخدمها  الــتــي  الــجــزيــرة، 
لتعزيز أجندتها الخاصة في السياسة 
إدارة  مــجــلــس  الــخــارجــيــة. ويــــرأس 
الحاكمة  األســرة  أفــراد  أحــد  الجزيرة 
القطرية، الذي يمارس السيطرة على 

الشبكة، وفقا للتقرير.
لهذا السبب، يقول التقرير إن الجزيرة 
استقاللها  على  الحفاظ  تستطيع  ال 
تندرج  فإنها  وبالتالي،  الحكومة،  عن 
للتسجيل  الـــالزمـــة  الــمــعــايــيــر  تــحــت 

تحت قانون فارا.

تدعم إيران واإلرهاب

التساؤالت  من  المزيد  التقرير  ويثير 
حول األهداف اإلقليمية لقطر، السيما 
مع  مــتــزايــد  بشكل  الوثيقة  عالقتها 
إيران والقوى اإلرهابية في المنطقة، 
ودعم هذه األهداف من خالل أقسام 

التغطية والرأي المختارة.
الــمــتــاحــة علنا  ــاســتــخــدام األدلـــــة  وب
وشهادات الكونغرس التي تم جمعها 
على مر السنين، يؤكد التقرير أن قناة 
الحاكم  للنظام  تماما  تابعة  الجزيرة 

في قطر.
لتعزيز  ــجــزيــرة  ال قــطــر،  وتــســتــخــدم 
مـــصـــالـــح ســـيـــاســـتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة، 
زعموا  سابقين  بموظفين  مستشهدا 

وجهة  “إلثـــارة  تستخدم  الشبكة  أن 
نــظــر قــطــر حــــول الــمــنــطــقــة والــعــالــم 

األوسع”.
الجزيرة  قناة  تغطية  إلــى  يشير  كما 
ــتــقــدت الــســيــاســات  ــتــي ان ــران، ال ــ ــ إلي
ــام  األمـــيـــركـــيـــة وتــــدعــــم بـــشـــكـــل عـ

طموحات نظام طهران إقليميا.
ــام عـــن قــطــر،  ــعـ ــذا الـ ــي تــقــريــر هــ وفــ
الكونغرس  ذكرت دائرة األبحاث في 
وتــدعــم”  “تمتلك  قطر  أن  األمــيــركــي 
ــدت وزارة  ــ أكـ كــمــا  ــرة.  ــزيـ الـــجـ قـــنـــاة 
أن  السنوية  تقاريرها  في  الخارجية 
التي  الجزيرة  قناة  تملك  “الحكومة 
ومولتها  لها  مقرا  الدوحة  من  تتخذ 

جزئيا”.
وقالت روز ليهتينن إن تقريرها يقدم 
إلجبار  كافية  أدلــة  العدل  وزارة  إلــى 
ــى الــتــســجــيــل كــوكــيــل  الـــجـــزيـــرة عــل

أجنبي.
يمكنني  “ال  الــتــقــريــر  فـــي  وكــتــبــت 
النظام  دور  أن  حــيــن  فــي  الــجــلــوس 
ــن قـــبـــل تــكــتــل  ــري مـــتـــخـــٍف مــ ــطـ ــقـ الـ
ــكــامــل حــكــومــة  ــال إعـــالمـــي تــمــلــكــه ب
يقرأ  األميركي  الجمهور  إن  أجنبية. 
ويسمع ويشاهد قصص قناة الجزيرة 
ــوم، ويــســتــحــق  ــ ومــحــتــويــاتــهــا كـــل يـ
هــذه  أن  يـــعـــرفـــوا  أن  األمـــيـــركـــيـــون 
لحكومة  وكيل  بمثابة  هي  المنظمة 
قطر، وهي مملوكة وممولة وموجهة 

وتسيطر عليها”.

واشنطن - العربية نت

بغداد ـ وكاالت

قدم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، التعازي إلى أرملة الخبير 
األمني العراقي الراحل هشام الهاشمي، ووعدها بـ “القصاص” من قتلته. 

العاصمة  شرقي  زيونة  منطقة  في  الهاشمي،  لعائلة  الكاظمي  زيــارة  وأثناء 
التقى  كما  الهاشمي،  المغدور  وإخــوة  أبناء  الحكومة  رئيس  التقى  بغداد، 

أرملته التي وعدها بتسمية شارع باسمه والقصاص من قتلته.
يفلتوا،  لن  وقتلته  رقبتي،  في  هشام  “دم  الهاشمي  ألرملة  الكاظمي  وقــال 

وأبناء هشام أبنائي وأنا والدهم”.
الماضي، أن مسلحين يركبون دراجتين  وأعلن مصدر أمني عراقي االثنين 
ناريتين، أطلقوا النار على هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة 

بغداد، ما أدى لوفاته في وقت الحق متأثرا بإصابته.
وذكرت عائلة الهاشمي أنه تلقى تهديدات أخيًرا من تنظيم “داعش”.

وكان لألبحاث التي قام بها الهاشمي عن هذا التنظيم دور كبير في تفكيك 
شبكاته في سوريا والعراق. لكن مقربين منه أشاروا إلى أنه تلقى تهديدات 

أيًضا من فصائل مسلحة موالية إليران.

الكاظمي ألرملة الهاشمي: دمه برقبتي

بروكسيل ـ وكاالت

دول  بين  التوتر  استمرار  ظل  في 
ــي وتــركــيــا جــراء  ــ االتــحــاد األوروبـ
ملفات عدة، من التنقيب عن الغاز 
والــنــفــط فــي الــمــتــوســط إلـــى ملف 
الــالجــئــيــن ولــيــبــيــا، اعــتــبــر االتــحــاد 
األوروبي أمس الخميس أن األزمة 

مباشر  بشكل  تــؤثــر  الليبية 
على األمن األوروبي. 

ــؤول  ــ ــســ ــ وشـــــــــــــدد مــ
الخارجية  السياسة 
جــــــوزيــــــب بـــــوريـــــل، 

احــتــواء  على ضـــرورة 
ــيــة  ــب ــســل الــــتــــأثــــيــــرات ال

للتصعيد في شرق المتوسط.
ــاد ســيــواصــل  ــد أن االتــــحــ ــ كــمــا أك
إلى  األسلحة  توريد  حظر  مراقبة 
ــان مـــصـــدرهـــا، )فــي  لــيــبــيــا مــهــمــا كــ
إشارة إلى تركيا التي تدعم فصائل 
ضد  طرابلس  في  الوفاق  حكومة 

الجيش الليبي(. 
ــى  إلــــى ذلـــــك، قــــال الــمــمــثــل األعــل
األيــــام  فـــي  زار  الـــــذي  ــاد  ــحـ ــاالتـ بـ
وأثينا  نيقوسيا  مــن  كــال  الماضية 
وأنقرة في محاولة لتقييم إمكانية 
حــل الــخــالفــات الــقــائــمــة بــيــن تلك 
الدبلوماسية،  بالوسائل  البلدان 
ال  األوروبــــــــــي  ــاد  ــ ــحـ ــ االتـ إن 
شمال  بجمهورية  يعترف 
ــض  ــ ــ ــرفـ ــ ــ قــــــــبــــــــرص ويـ
ــا في  نـــشـــاطـــات تــركــي

مياه قبرص.
رئيسة  اعــتــبــرت  جهتها،  مــن 
ــي  ــ ــ ــزب الـــشـــعـــب األوروبـ ــ كــتــلــة حـ
األوروبــي(  البرلمان  في  كتلة  )أكبر 
ليس  االتــحــاد  أن  فوبير  مانفريد 
ساذجا ويمتلك أوراقا للضغط على 
تركيا. كما أضافت أن تركيا تبتعد 

أكثر فأكثر عن القيم األوروبية.

“األوروبي”: تركيا تبتعد كثيرا عن قيمنا

عواصم ـ وكاالت

في  العالمية  الجائحة  اســتــمــرار  مــع 
ــررت  كـ األرواح،  ــن  مـ مـــزيـــد  حــصــد 
الخميس،  العالمية،  الصحة  منظمة 
الوباء  هــذا  خــطــورة  مــن  تحذيراتها 
الذي طال أكثر من 12 مليون إنسان 

حول العالم.
وشدد المدير العام للمنظمة تيدروس 
اجتماع  خالل  غيبريسوس  أدهانوم 
ــدول  ــ ــع مــمــثــلــي ال عــبــر اإلنـــتـــرنـــت مـ
 ،194 عددها  البالغ  المنظمة  أعضاء 
على أن فيروس كورونا ليس تحت 
السيطرة في معظم أنحاء العالم، بل 

يزداد سوءا. 
الــدول من  الوحدة بين  إلى  كما دعا 
الفيروس  هزيمة  مــن  التمكن  أجــل 
يمكننا  “ال  قــائــالً  المستجد،  التاجي 
انقسمنا،  إذا  الـــوبـــاء  عــلــى  الــتــغــلــب 

فاالنقسامات تمنح كورونا ميزة”.

ــن تــأكــيــد  ــك بــعــد يــومــيــن مـ ــ ــى ذل ــ أت
رسميا  انسحابها  المتحدة  الــواليــات 
انتقاد  مــن  أشــهــر  بعد  المنظمة،  مــن 
ــع الــجــائــحــة، واتــهــامــهــا  تــعــامــلــهــا مـ

بالتحيز للرواية الصينية.
إن  العالمية،  الصحة  منظمة  وقالت 
عدد الحاالت هو 3 أمثال عدد حاالت 

اإلنفلونزا التي تسجل سنويا.

وكــــان عـــدد الــمــصــابــيــن بــالــفــيــروس 
 11  ”19 “كــوفــيــد  لــمــرض  الــمــســبــب 
مليونا، الجمعة الماضية، ما يعني أن 
جديدة  إصابة  مليون  سجل  العالم 

في أقل من أسبوع.
عالميا  الــوفــيــات  عــدد  إجمالي  وبلغ 
552 ألف شخص، فيما تعافى نحو 7 

ماليين آخرين.

صيحات “الصحة العالمية” تتوالى: الفيروس خارج السيطرة
إصابات “كورونا” تتجاوز 12 مليونا

الرياض ـ وكاالت

باسم قوات  الرسمي  المتحدث  صرح 
الــشــرعــيــة فــي اليمن”  “تــحــالــف دعـــم 
العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة 
القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر 
الســتــهــداف  نــوعــيــة  عملية  الخميس 
وتدمير هدفين عسكريين مشروعين 
اإلرهابية  الحوثية  للميليشيا  يتبعان 

المدعومة من إيران.
الــهــدفــيــن  إلــــى أن  ــكــي  ــمــال ال وأشــــــار 
المدمرين عبارة عن زورقين مفخخين 
ــن بــعــد عــلــى مــســافــة 6  ــريــن عـ مــســّي
الصليف  مــيــنــاء  كــيــلــومــتــرات جــنــوب 
الساحل  من  مترا   215 مسافة  وعلى 
عدائية  أعمال  لتنفيذ  تجهيزهما  تم 
وعــمــلــيــات إرهــابــيــة وشــيــكــة بمضيق 
األحمر،  البحر  وجــنــوب  المندب  بــاب 
تتوافق  االستهداف  عملية  أن  مبينا 
مع القانون الدولي اإلنساني وقواعده 

الــعــرفــيــة وتــــم اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات 
الوقائية لحماية المدنيين بالعملية.

الــمــلــيــشــيــات  أن  ــكــي  ــال ــم ال وأوضــــــح 
الــحــوثــيــة اإلرهــابــيــة الــمــدعــومــة من 
الحديدة  محافظة  مــن  تتخذ  ــران  إيـ
البالستية  الــصــواريــخ  إلطـــالق  مكانا 
ــدون طــيــار والـــــزوارق  ــ والـــطـــائـــرات ب
وكذلك  بعد،  عن  والمسّيرة  المفخخة 
نــشــر األلـــغـــام الــبــحــريــة عــشــوائــيــا في 

انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني 
وانتهاكا لنصوص اتفاق استوكهولم.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة 
للتحالف بتطبيق اإلجراءات والتدابير 
الالزمة للتعامل مع مثل هذه األهداف 
ــتــي تشكل  الــعــســكــريــة الــمــشــروعــة ال
تـــهـــديـــدا وشــيــكــا وبـــمـــا يـــتـــوافـــق مع 
الــقــانــون الــدولــي اإلنــســانــي وقــواعــده 

العرفية.

وإرهابيــة عدائيــة  أعمــال  لتنفيــذ  تجهيزهمــا  تــم 
التحالف يدمر زورقين مفخخين للحوثيين

الخرطوم ـ وكاالت

عـــقـــد مــجــلــس الـــــــــوزراء االنــتــقــالــي 
ــس الــخــمــيــس،  اجــتــمــاعــا طـــارئـــا، أمــ
بــدعــوة مــن رئــيــس الـــــوزراء عبدهللا 
حمدوك، وتم إجراء تعديل حكومي.

وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء، بــحــســب ما 
نشرته وكالة أنباء “سونا” السودانية: 

تــقــلــيــًدا  أرســــــوا  “الـــــــــوزراء  إن 
جـــديـــًدا فــي الــعــمــل الــعــام 

أبــدوه من تفاٍن  عبر ما 
وإخالص ونزاهة”.

وقـــــــــــــــدم الــــــــــــــــــوزراء 
استقاالتهم من مواقعهم 

إلتـــاحـــة الـــفـــرصـــة إلعــــادة 
تشكيل الحكومة.

وقــبــل رئــيــس الـــــوزراء اســتــقــالــة كل 
المالية  ووزيــر  الخارجية،  وزيــرة  من 
والتخطيط االقتصادي، ووزير الطاقة 
والــمــوارد  الــزراعــة  ووزيـــر  والتعدين، 
ــبــنــى  الــطــبــيــعــيــة، ووزيــــــر الــنــقــل وال

الحيوانية  الــثــروة  ــر  ووزيـ التحتية، 
وتعيين بدال عنهم.

وأصــدر رئيس الــوزراء قــراًرا بإعفاء 
وزير الصحة، وتعيين بدال عنه.

الماضي  يونيو   30 بتاريخ  أنــه  يذكر 
العاصمة  فــي  الــتــظــاهــرات  انــطــلــقــت 
السودانية الخرطوم وبعض مدن 
المتظاهرون  فيها  رفع  البالد، 
ــالح  شــــعــــارات إعـــــــادة إصــ
ــيـــة،  ــعـــدلـ ــة الـ ــومـ ــظـ ــنـ ــمـ الـ
وتــحــقــيــق اإلصــالحــات 
وتحدث  الــســودان،  في 
رئــيــس الـــــــوزراء عـــن الــحــاجــة 
اســتــجــابــة  الــحــكــومــة  أداء  لــتــقــيــيــم 
لــرغــبــة الــشــارع الـــذي خـــرج يـــوم 30 
ــا “بــتــصــحــيــح مــســار  ــًب يـــونـــيـــو، مــطــال
ــورة، وإجــــــــراء تـــعـــديـــالت عــلــى  ــ ــثـ ــ الـ
والمرحلة  ليتناسب  الحكومة  طاقم 

الجديدة”.

السودان.. تعديل وزاري يطيح بـ 7 حقائب
سول ـ وكاالت

الجنوبية  الكورية  الشرطة  أعلنت 
أنها تلقت بالغا يفيد بفقدان عمدة 
للبحث  عملية  بــدأت  وأنها  ســول، 

عنه.
الــشــرطــة  رجــــــال  أن  ــت  ــ ــافـ ــ وأضـ
يبحثون عن العمدة بارك ون-سون 

فــي مــوقــع فــي ســـول، حيث 
ــارة  تــم الــكــشــف عــن إشـ

هاتفه النقال مؤخرا.
ــت ابـــنـــتـــه  ــ ــ ــل ــ ــصــ ــ ــ وات
بــالــشــرطــة فـــي وقــت 

الخميس،  أمــس  سابق 
وقالت إن والدها بات في 

عداد المفقودين، وفقا لضباط 
ــدم الــكــشــف  تــحــدثــوا شــريــطــة عــ
مخولين  غير  ألنهم  هويتهم؛  عن 

بالتحدث لوسائل اإلعالم.
لــم يذهب  ــه  بـــارك أن وذكـــر مكتب 
للعمل أمس الخميس، إذ أكد كيم 

الــمــســؤول بحكومة  هــيــونــغ،  جــي 
للعمل  يحضر  لــم  بـــارك  أن  ســـول، 
جميع  وألغى  يحددها،  لم  ألسباب 
جداول مواعيده، بما في ذلك لقاء 

مع مسؤول رئاسي في مكتبه.
ناشطا  بصفته  ــارك،  ــ ب وانــتــخــب 
مدنيا ومحاميا حقوقيا بارزا 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، عمدة 
 ،2011 ــام  ــ ــع ــ ال لـــســـول 
واليته  على  وحــصــل 
في  واألخيرة  الثالثة 

يونيو من العام الماضي.
ــارك عــضــًوا فــي الــحــزب  ــ ــان ب وكــ
ــــذي  الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي ال
يــتــزعــمــه الــرئــيــس مـــون جـــاي إن، 
رئاسيا  مرشحا  كثيرون  ويعتبره 
انتخابات  في  لليبراليين  محتمال 

العام 2022.

اختفاء رئيس بلدية سول والشرطة تبحث عنه

تونس تحبط 
مخططات إرهابية

الــتــونــســيــة، أمــس  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
إرهابية  مخططات  إحــبــاط  عــن  الخميس، 
كانت ستستهدف القطاع السياحي ومقرات 
ــاد مــراســل  ســيــاديــة فــي الــبــالد، وفـــق مــا أفـ
ــيــوز عــربــيــة” فـــي تـــونـــس. وقــالــت  “ســـكـــاي ن
وزارة الداخلية التونسية في بيان: “تمكنت 
الوحدة الوطنية للبحث في جرائم اإلرهاب 
لألمن  المختصة  للمصالح  العامة  بـــاإلدارة 
الوطني، بعد تنفيذ عملية استباقية نوعية، 
تستهدف  إرهــابــيــة  مخططات  إحــبــاط  مــن 

القطاع السياحي ومقرات سيادية”.

مليون إصابة بالوباء في أقل من أسبوع

التقرير يؤكد بأن قناة الجزيرة تابعة تماما للنظام الحاكم في قطر

العقيد الركن تركي المالكي

تونس ـ سكاي نيوز عربية



قال أمين ســـر نـــادي الرفاع الشـــرقي 
أحمـــد شـــاهين البوعينيـــن إن المبنى 
اإلداري الجديـــد للنـــادي علـــى وشـــك 
النهايـــة ومن المتوقـــع أن يتم اكتمال 
العمـــل بـــه مـــع نهايـــة العـــام الجـــاري 

.2020
وأضـــاف البوعينين لـ “البالد ســـبورت” 
الـــذي  الجديـــد  اإلداري  المبنـــى  أن 
تقوم بتشـــييده وزارة شـــؤون الشباب 
والرياضـــة يحتـــوي على ســـكن خاص 
إلقامة المعسكرات وناد صحي ومركز 
للعالج الطبيعـــي والعديد من المرافق 
المبنـــى  ليشـــكل  األخـــرى  اإلداريـــة 
نقلـــة نوعية في مســـيرة نـــادي الرفاع 

الشرقي.
كمـــا أوضـــح البوعينين أن النـــادي بدأ 
في بناء المشروع االستثماري الجديد 

فـــي الجهـــة الغربيـــة مـــن النـــادي وهو 
عبـــارة عـــن مجمـــع تجـــاري، معربا عن 
أن أملـــه في أن يشـــكل المشـــروع فور 
االنتهـــاء منـــه مصـــدر إضافـــي لتعزيز 
إيـــرادات النـــادي بمـــا يكفل له تســـيير 

أنشطته وبرامجه على النحو األمثل.
فـــي  األلعـــاب  زيـــادة  صعيـــد  وعلـــى 
الرفـــاع  إن  البوعينيـــن  قـــال  النـــادي، 
الشـــرقي يضم حاليا لعبتي كرة القدم 

والبولينـــج فقـــط بعـــد تجميـــد نشـــاط 
الدراجـــات الهوائيـــة منذ حوالي ســـنة 
تقريبـــا، مشـــيرا إلـــى أن تعليـــق اللعبة 
ليـــس وراءه أســـباب ماديـــة بقـــدر مـــا 
هـــو إعـــادة لهيكلـــة النـــادي وأنشـــطته 
الشـــيخ  حـــرص  مؤكـــدا  وبرامجـــه، 
عبـــدهللا بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
وأعضـــاء مجلـــس إدارة النـــادي علـــى 
تطويـــر المنظومـــة اإلداريـــة والفنيـــة 

بالنادي على مختلف األصعدة.
أجـــرى  النـــادي  أن  البوعينيـــن  وذكـــر 
علـــى  وتبقـــت   2018 فـــي  انتخاباتـــه 
تقريبـــا  ســـنتين  االنتخابيـــة  الـــدورة 
الحالـــي  اإلدارة  مجلـــس  ســـيعمل 
تعزيـــز  أجـــل  مـــن  بوســـعه  مـــا  كل 
مســـيرته وتقديـــم العديد مـــن األفكار 

والمقترحات التطويرية.

أحمد شاهين البوعينين

يضم مركزا للعالج الطبيعي وناديا صحيا وسكنا للمعسكرات
مبنى إداري جديـد لـ “الرفاع الشرقي”
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أشار الحارس الدولي السابق 
لكرة اليد تيســـير محسن إلى 
أنـــه تلقى عرضا رســـميا وآخر 
الرياضـــي  للموســـم  شـــفهيا 

الجديد.
وقـــال تيســـير فـــي صريـــح لـ 
تلقـــى  إنـــه  ســـبورت”  “البـــالد 
البحريـــن  نـــادي  مـــن  عرًضـــا 
فـــي  جـــاًدا  يعتبـــر  والـــذي 
مفاوضاتـــه كونـــه في تواصل 
معه بين فتـــرة وأخرى إلنهاء 
هـــذه الصفقـــة، فيمـــا تحصـــل 
علـــى عـــرض غير رســـمي من 
ِقبـــل أحـــد األشـــخاص بنادي 
الديـــر، استفســـر عـــن وضعـــه 
لـــه  وأبـــدى  المقبـــل  للموســـم 
رغبـــة النـــادي فـــي ضمـــه إلى 

صفوفه.
وبين تيســـير أنه وضح لنادي 
هـــذا  فـــي  وجهتـــه  البحريـــن 
واالنتظـــار  بالتريـــث  األمـــر 
لحين معرفة الصورة النهائية 

لالتحـــاد البحريني لكـــرة اليد 
حول الموســـم الحالي ســـواء 
باالســـتئناف أو اإللغـــاء، ومن 
ثم لـــكل حادث حديـــث، فيما 
طلب من نادي الدير اإلفصاح 

عن عرضهم لكي يبت فيه.
ويعتبـــر تيســـير مـــن الحراس 
المميزيـــن فـــي ســـاحة اللعبة 
البحرينيـــة وله خبرة ميدانية 
واســـعة من خـــالل المحطات 
المحلية التي لعبها مثل ناديه 

“األم” باربار وأم الحصم.

تيسير: لدّي عرض رسمي وآخر شفهي

حسن علي

نادي بوري

الموافق  الجمعة  اليوم  مساء  يعقد 
الساعة  تــمــام  فــي   2020 يــولــيــو   10
الجمعية  اجــتــمــاع  مـــســـاًء،  الــثــامــنــة 
ــوري  ــ ــادي ب ــ ــن ــ الــعــمــومــيــة الــــعــــادي ل
الثقافي والرياضي وذلك عبر برنامج 
وسيناقش   ،)Microsoft Teams(
والمالي  األدبــي  التقريرين  االجتماع 
واعتمادهما من قبل أعضاء الجمعية 

العمومية. 
 ودعا مجلس اإلدارة األعضاء الذين 
استوفوا الشروط ويحق لهم حضور 
البرنامج  تثبيت  ضـــرورة  االجــتــمــاع 
ليتسنى لهم المشاركة في االجتماع.
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إثــر تتويجــه بلقــب الــدوري التشــيكي مــع ســالفيا بــراغ

ناصر بن حمد ينشر صورة الالعب عبداهلل يوسف

نشـــر ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة صورة 
الشـــخصي  ســـموه  حســـاب  علـــى 
المنتخـــب  لنجـــم  باإلنســـتغرام 
الوطني عبدهللا يوســـف المحترف 
فـــي صفـــوف نـــادي ســـالفيا بـــراغ 
التشيكي، وهو يحمل علم البحرين 
وبجانبـــه كأس الـــدوري التشـــيكي 

للموسم الرياضي 2019 - 2020.
ويأتي نشـــر سمو الشـــيخ ناصر بن 
الالعـــب  صـــورة  خليفـــة  آل  حمـــد 
عبدهللا يوســـف اعتزازا من ســـموه 
الكبيـــر  الفنيـــة  للجهـــود  وتقديـــرا 

التـــي يبذلهـــا الالعـــب مـــع فريقـــه 
في الموســـم الحالي والمســـتويات 

الفنيـــة العاليـــة والتألـــق الرائـــع مع 
فـــي  ســـاهم  الـــذي  األمـــر  فريقـــه؛ 

التتويـــج بلقـــب الدوري التشـــيكي 
لكرة القدم.

اللجنة اإلعالمية

عمومية “بوري”

في بـــادرة هـــي األولـــى على مســـتوى 
تمكيـــن  ومراكـــز  الوطنيـــة  األنديـــة 
الشـــباب، تجرى مســـاء اليوم )الجمعة( 
قرعة بطولة نادي ســـار األولى لأللعاب 
اإللكترونية )فيفا 20( لألندية الوطنية 

ومراكز تمكين الشباب.
ويشارك في البطولة 18 فريًقا يمثلون 
كالً مـــن: نـــادي ســـار، نادي بنـــي جمرة، 
شـــباب  مركـــز  الهملـــة،  شـــباب  مركـــز 
دمســـتان، مركـــز شـــباب النعيـــم، نادي 
بـــوري، نـــادي المعاميـــر، مركـــز شـــباب 
أبوقـــوة، مركـــز شـــباب كـــرزكان، مركز 
شـــباب جبلة حبشـــي، نادي الحد، نادي 
توبلي، مركز شـــباب جدحفـــص، مركز 
شـــباب القرية، مركز شـــباب السنابس، 
مركـــز شـــباب الســـهلة الشـــمالية، مركز 

شباب الديه ومركز شباب سند.

العًبـــا،   51 البطولـــة  فـــي  وسيشـــارك 
مشـــاركة  البطولـــة  قوانيـــن  تتيـــح  إذ 
3 العبيـــن كحـــد أقصـــى لـــكل فريـــق، 
ورســـوم االشتراك حددت لكل العب 5 

دنانير بحرينية.
وفـــي هـــذا اإلطار، أكـــد المنســـق العام 
للبطولة ســـيد عدنان عبدهللا أن إقامة 
البطولـــة يأتـــي بالتزامـــن مـــع األوقات 
التي اعتاد عليها الشباب الرياضي في 
تنظيـــم البطوالت الرياضيـــة المختلفة 
على مستوى جميع المالعب المفتوحة 
أو الصـــاالت المغلقة، موضًحا أنه نظًرا 
للظـــروف الراهنة مع فيـــروس كورونا 
وعدم التمكن مـــن المزاولة االعتيادية 
للنشاط الرياضي، فإن نادي سار أطلق 
البطولة اإللكترونية؛ إيماًنا منه بأهمية 
دعم الشباب وإتاحة الفرصة لمواهبهم 

وإمكاناتهم المختلفة.
وقال سيد عدنان عبدهللا “إن البطولة 
القـــت رواًجـــا كبيًرا وإقباالً واســـًعا من 
قبل شـــباب األندية والمراكز الشبابية، 
الفًتـــا إلـــى أن هـــذه الخطـــوة النوعيـــة 
تشـــكل واحدة مـــن الخطـــوات الرائدة 
التـــي يحرص عليهـــا نادي ســـار؛ لدعم 

الشباب والرياضة”.
وأشار إلى أن الموعد الرسمي للبطولة 
ســـيكون مســـاء يـــوم اإلثنيـــن المقبـــل 
الجـــاري، مؤكـــًدا  يوليـــو   13 الموافـــق 
أن البطولـــة عبـــر الفضـــاء اإللكترونـــي 
ســـتكون فرصة مهمة لاللتقاء باإلخوة 
الشـــباب الرياضييـــن المهتـــم باأللعاب 

اإللكترونية.
وأضـــاف “بال شـــك البطولـــة تمثل نقلة 
فـــي  التنظيـــم  نوعيـــة علـــى مســـتوى 
بالنجـــاح  تتكلـــل  أن  المملكـــة، ونأمـــل 
الكبيـــر عبـــر تحقيـــق أبـــرز أهدافها من 
خالل التجمع الرياضي الشـــبابي الذي 
يعـــوض فتـــرة التوقف الطويلـــة، التي 
نأمل أن تعود سريًعا لوضعها الطبيعي 
مـــع زوال جائحـــة كورونا إن شـــاء هللا 

بفضل الجهود كافة”.

سيد عدنان عبدالله

اليـــوم قرعـــة البطولـــة األولـــى لــــ “فيفـــا 20” بمشـــاركة 51 العًبـــا
“سار” يلم الشباب الرياضي في الفضاء اإللكتروني

أحمد مهدي

علي مجيد

الحارس تيسير محسن

أجرى نادي زاخو العراقي مفاوضاته مع نجم خط الوسط 
بنـــادي الرفـــاع حبيب هارون لالســـتفادة مـــن خدماته مع 

الفريق في الموسم المقبل 2020 -  2021.
وكان نـــادي الرفـــاع تعاقد مع هارون منذ موســـم 2018 - 
 2019 بعـــد العـــروض المتميـــزة التـــي أظهرهـــا الالعب مع 
فريـــق طموح بطل بطولة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة الرمضانية لكرة القدم )ناصر 11(.
وأفـــادت أنباء مؤكدة عن وجود خط ســـاخن بين الالعب 
والنـــادي العراقـــي، حيـــث يعتبر زاخـــو من أنديـــة الدرجة 
الثانية في العراق وكان يشرف على تدريبه المدرب علي 
هادي الذي توفي جـــراء إصابته بفيروس كورونا )كوفيد 

19(، قبل أن تسند المهمة للمدرب الشاب أحمد صالح.
وأكد مصدر رفاعي لـ “البالد ســـبورت” رفض الكشـــف عن 
اســـمه أن نـــادي الرفـــاع متمســـك بالالعب حبيـــب هارون 
وقـــد تفاوض معـــه النادي لتمثيل الســـماوي في الموســـم 
المقبل وهناك رغبة مشتركة وموافقة مبدئية من الالعب 
لالســـتمرار مـــع الرفاع بانتظار التوقيع الرســـمي فقط بعد 

انتهاء منافســـات دوري ناصـــر بن حمد الممتاز لكرة القدم 
في هذا الموسم 2019 -  2020.

“الرفـــاع” يبـــدي تمســـكه بالالعـــب الموســـم المقبـــل
“زاخـــو” العراقــي يفـاوض هــارون

حسن علي

لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  رّحـــل 
القدم، بطولة آسيا للصاالت 2020 
إلى شهر نوفمبر المقبل، وذلك في 

تأجيل ثاٍن للمسابقة.
فـــي  كورونـــا  فيـــروس  وتســـبب 
موعدهـــا  مـــن  البطولـــة  تأجيـــل 
الماضـــي  فبرايـــر  فـــي  األصلـــي 
إلى شـــهر أغســـطس المقبـــل، لكن 
تواصـــل قيود الســـفر واإلجراءات 
العالـــم  دول  فـــي  االحترازيـــة 
المختلفة، أدى إلى تأجيل البطولة 
للمـــرة الثانية لتقام خالل الفترة 4 
وحتـــى 15 نوفمبـــر المقبـــل. وكان 
“البالد ســـبورت” أشار في 8 يونيو 
الماضي إلى عزم االتحاد اآلسيوي 

لترحيل البطولة إلى موعد آخر.
وسيشـــارك منتخبنا لكرة الصاالت 
فـــي البطولـــة، إذ أوقعتـــه القرعـــة 
فـــي المجموعة الثالثـــة إلى جانب 

أوزبكستان والصين وإندونيسيا.

وتعتبـــر البطولـــة مؤهلة إلى كأس 
العالـــم التـــي تـــم ترحيـــل موعدها 
إلـــى العـــام المقبـــل )2021(، حيث 
ســـتقام في شهر ســـبتمبر بضيافة 

ليتوانيا.

منتخب كرة الصاالت

تستضيفها تركمانستان في نوفمبر بمشاركة منتخبنا
تأجيل ثاٍن لبطولة آسيـا للصاالت

أحمد مهدي

للعـــودة   BRAVE بطولـــة  تســـتعد 
مجـــددا بعـــد توقفهـــا بســـبب جائحة 
كورونا )كوفيد 19(، عبر تنظيم نسخ 
جديـــدة تســـتأنف عبرهـــا حضورهـــا 
العالمـــي في مختلـــف عواصم ومدن 

دول المعمورة.
بطولـــة بريـــف التـــي تنظمهـــا منظمة 
بريف، هي نتاج الرؤية التي رســـمها 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة لدعم المكانة 
المرموقة التي تحتلها البحرين على 
خارطـــة الرياضة العالميـــة، وللتأكيد 
دعـــم  فـــي  الدائمـــة  جهودهـــا  علـــى 
مختلـــف الرياضـــات الســـيما رياضة 

فنون القتال المختلطة.
وقـــد أعلنـــت منظمـــة بريـــف وعلـــى 
لســـان رئيســـها محمـــد شـــاهد الـــذي 
أكـــد أن البطولـــة األســـرع نمـــًوا فـــي 
عالم رياضة فنون القتال الُمختلطة، 
ســـُتعاود نشـــاطها فـــي نهايـــة شـــهر 
يوليـــو الجـــاري، مـــن خـــالل تنظيـــم 
عـــرض فـــي رومانيا، حيث ســـيكون 

هـــذا الحـــدث هو أحـــد أول األحداث 
الرياضيـــة التـــي ســـيتم تنظيمها في 
هـــذا الظرف االســـتثنائي مع تفشـــي 
جائحة فيروس كورونا “كوفيد19-” 

الُمستجد. 
 وأضـــاف أنه عبر هذا الحدث ســـيتم 
االلتـــزام بجميع التعليمـــات الصادرة 
المحليـــة  الصحيـــة  الجهـــات  مـــن 
والعالميـــة؛ لضمـــان توفيـــر بيئة آمنة 
للرياضيين والعاملين، مشيرا إلى أن 
“BRAVE” ســـتواصل تواجدهـــا فـــي 
أوروبا بعد هذا الحدث، حيث سيتم 
بوخارســـت  فـــي  عرضيـــن  تنظيـــم 
بولنـــدا  تنظيـــم  وســـيتم  والســـويد، 
وبلجيكا حدثين في شـــهري سبتمبر 

وأكتوبر على التوالي. 

تنظيم نسخ جديدة تســتأنف عبرها حضورها العالمي
“BRAVE” تستعد للعودة مجددا

اللجنة اإلعالمية

الالعب حبيب هارون بزي السماوي وفي اإلطار شعار زاخو العراقي

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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أكدت شارليز 
ثيرون أنها 

تعمل حاليا على 
تطوير الجزء 

الثاني من فيلم 
 Atomic Blonde

مع المخرج 
ديفيد 

ليتش.

ـــا ـــا ولغتهــ ـــا وقوانينهــ ـــة السينمــ ـــرف جغرافيــ ـــان يعــ كــ

محمد جاسم كـ “روسيلليني” ال يحب التقسيمات

مـــرت 5 ســـنوات على رحيـــل المخرج الشـــاب محمد 
جاســـم شـــويطر، الذي توفي فـــي العـــام 2015 تاركا 
لوحـــة ثريـــة مـــن اإلبداعـــات فـــي عالـــم الفن الســـابع 
رغم عمـــره القصير، فعندما نتكلـــم عن محمد )رحمه 
هللا( نلصقه دائما وعفويا بالســـينما وتطورها الفكري 

والخلق الفني، والتعبير المكثف من اإلبداعات. 
خـــال عمـــره الذي ال يتجاوز الــــ 35 عاما، قدم محمد 
وثيقـــة إنســـانية عميقـــة تحكـــي قصـــة مـــن قصـــص 
الكفـــاح فـــي حلـــم صناعة الســـينما مـــع مجموعة من 
الشـــباب، إذ كان مرجعا لحرفيـــة المونتاج وقواعده، 
وتســـجيات ما بعد التصويـــر والمؤثـــرات الصوتية، 
فقـــد كان ماهرا فـــي أدق التفاصيل المتعلقة بصناعة 
الفيلم الســـينمائي، وفتح االســـتوديو الخاص بمنزله 
“لنـــا جميعـــا” كمهتميـــن ومحبيـــن للســـينما خصوصـــا 

األفام القصيرة. 
وكانـــت األفـــام القصيـــرة “االنيميشـــين” التي قدمها 
بمثابـــة خطـــوة متقدمـــة عمومـــا فـــي هـــذا الميـــدان 
على مســـتوى عالمنـــا العربي، ما جعل فيلمه “ســـاح 
األجيال” يفوز بالجائـــزة الثانية في مهرجان الخليج 
الســـينمائي الرابـــع، ونـــال الفيلـــم ذاته جائـــزة أفضل 
مؤثرات بصرية في مهرجان هوليود لألفام العائلية، 
وكذلـــك فـــاز فيلمـــه “كيـــف تجعـــل المـــرض صديقا”، 
الـــذي يتحدث فيه عـــن طبيعة مرضه وتلقيه العاج، 
وغيرها من اإلنجازات الســـينمائية ذات الخصوصية 
الفنية واألصالة التي غذت السينما الخليجية عموما 
بمواضيـــع شـــتى تعكـــس جوانـــب إبداع هذا الشـــاب 

وروحه المثابرة الجادة.
لقـــد اســـتطاع المخـــرج الشـــاب على الرغـــم من قصر 
رحلتـــه فـــي الحيـــاة أن يطلـــق قيمـــة فنيـــة فـــي كل 

أفامه القصيرة، ويرسم بكادراته واختيارات أبطاله 
أجـــواء رائعـــة تجذب المشـــاهد، بحيث ينقـــل بذكاء 
ومهـــارة حـــركات وهمهمـــات الشـــخصيات، في لوحة 
متكاملـــة بتكوينهـــا وتلوينهـــا. كان يعـــرف جغرافيـــة 
الســـينما وقوانينهـــا ولغتهـــا ويتبع حســـب مـــا عرفته 
شـــخصيا ودون وعـــي ودرايـــة منه أســـلوب المخرج 
اإليطالي الشهير روســـيلليني، في نفوره وابتعاد عن 
التقســـيمات، فروســـيلليني كان ال يحب التقســـيمات 
ألنها قد تؤدي إلى نسيان المهم، والهم هو أن نكتشف 
الناس كما هم عليه في الحقيقة، وهذا اجمل شـــيء 
فـــي الوجود، ويرى روســـيلليني أن نبـــدأ في أي عمل 
نخوضـــه دون أي فكـــرة مســـبقة، وان نحـــاول القيام 
بعمليـــة اســـتخراج لكل مـــا تحتوي عليـــه األمور في 

باطنها.
المخرج محمد بوعلي ألقى كلمة في يوم تأبينه بنادي 
البحرين للســـينما في شـــهر يوليو العام 2015، حينما 
كان نائبا لرئيس مجلس إدارة نادي البحرين للسينما 
جاء فيهـــا: “من الصعب البحث عـــن مدخل للحديث 
عـــن “بوشـــيخة”، خصوصا أننا نتكلم عن إنســـان كان 
مشـــاركا لنا حلم صناعة السينما. وإن كان هناك حالم 

حقيقـــي فينـــا فهو محمد جاســـم. عرفـــت محمد في 
2006 فـــي بداية محاوالتي لصناعة األفام مع جيل 
جديـــد مـــن الشـــباب الذين التقـــوا محمد خـــال تلك 
الفترة، وكنت شـــاهدا لنشـــاط هذا الجندي المجهول 
فـــي صناعة الحلـــم الســـينمائي، فتراه أمـــام الكاميرا 
وخلفهـــا، وكـــم من األفام قام بســـردها علـــى جهازه، 
وكم منها أضاف لها لمســـات الخيال بالخدع البصرية 

التي كان يتميز بها”.
ويتابـــع بوعلـــي فـــي كلمتـــه “بوشـــيخة دائما مـــا كان 
المرجع التقني ألغلب من عرفوه من خال الرجوع له 
باستفسارات عملية أو حتى حياتية، إن تأثير محمد 
جاســـم على صناع السينما من جيله في البحرين قد 
يكـــون ملحوظا لآلخريـــن وذلك ألنه لـــم يطمح يوما 
للشـــهرة أو المال، بل كان يعمل مـــع الجميع وللجميع 

دون أي حقد أو حسد”.
وبعـــد يـــا صديقـــي، أنـــا أكتب عنـــك اليوم فـــي ذكرى 
وفاتك الخامســـة، أنا ومن معـــي نعيش هذا الصمت، 
هـــذا الفراغ الـــذي يمتطي في عيوننا، هـــذا االنقطاع 
عـــن رؤيتك الذي يخدر وجودنا اإلنســـاني إلى خايا 

صغيرة معزولة.

تتسلل إليك اليوم جرعة من الطاقة اإليجابية. 

على الرغم من حماستك الزائدة ال تتجاهل حالتك الصحية.

تحتاج إدراكا أن العافية مع العقل أمر ضروري.

عليك االهتمام بالسعي وراء تحسين لياقتك البدنية.

محاولتك لفرض هيمنتك على اآلخرين قد تؤدي لكوارث.

عليك التخلص من عادة اإلكثار من تناول القهوة يوميا.

خطوات مهنية ناجحة تحققها اليوم، حافظ على مستواك.

قرارات حاسمة ستتخذها في حياتك في الفترة المقبلة.

عملك في مقدمة أولوياتك، لكن ذلك ال يعنى اإلرهاق. 

مناعتك التامة بضرورة ممارسة الرياضة تعطيك الحماسة.

عليك االهتمام بالتفاصيل، فهذا يوم رائع للتخطيط المثالي.

حان الوقت إلى أخذ راحة من كل شيء وممارسة االسترخاء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

اقترب المطرب ماجد المهندس من الـ 4 ماليين مشاهدة 
على اليوتيــوب بأغنيته الجديدة “مو ضروري” في 5 أيام 
فقط، حيث تم طرحها يوم 2 يوليو الماضي، واألغنية من 

كلمات رامي العبودي، وألحان وتوزيع ميثم عالء الدين.
وكان المطــرب ماجــد المهندس قد طــرح مؤخرا كليب 

“يالــي أحبك موت” في عيــد الفطر، وهي واحــدة من أغنيات 
ألبوم “ شــهد الحــروف”، واألغنيــة من كلمــات األمير فهد بن خالــد، وألحان 

الموسيقار طالل، وتوزيع زيد عادل.

توفيت والدة الفنان حمادة هالل بعد صراعها مع مرض 
السرطان، حيث دخلت المستشفى في األيام الماضية 
وتدهــورت حالتهــا الصحيــة حتــى لفظت أنفاســها 
األخيرة في الســاعات األولى من صبــاح أمس الثالثاء. 

وكان حمادة هالل قد طالب جمهوره بالدعاء لوالدته في 
األيام الماضية، حيث نشر حسابه على انستجرام، صورة منذ 

فترة له مع والدته خالل أداء مناســك العمرة في األراضي المقدسة بالمملكة 
السعودية، صحبها بتعليق: “اسألكم الدعاء..  يا رب اشِف أمي.

بــدأت أســرة مسلســل “اآلنســة فــرح” تصوير مشــاهد 
الموســم الثاني من العمــل مطلع هذا األســبوع وذلك 
بعــد فترة مــن التحضيرات والترتيبــات وترقب تطورات 
األوضاع بســبب أزمة انتشــار فيروس كورونا، إضافة إلى 

االســتقرار على الفنانين الجديد الذين ينضمون إلى أحداث 
الموســم الثاني السيما بســبب فتح خطوط درامية جديدة فى 

العمل. مسلســل “اآلنسة فرح” مأخوذ من مسلسل أمريكي ومقرر عرضه في 
4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد.

اآلنسة فرحوالدة حمادة4 ماليين

الرميثي عضوا في لجنة تحكيم مسابقة “نجم الحجر المنزلي”
أعــرب الفنــان خليــل الرميثــي في حديــث لـ “البالد” عن ســعادته بالمشــاركة فــي لجنة تحكيم 
مســابقة المواهــب “نجــم الحجــر المنزلــي”، التــي تشــرف عليهــا شــركة ســتارز لإلنتــاج الفنــي 
والمسرحي بدولة الكويت، إلى جانب كل من سماح رئيسة اللجنة، وهبة الدري عضوا، وبدر 
الشعيبي عضوا، الرميثي والطفلة مالك أبوزيد، عضوا، ومقرر اللجنة عثمان الشطي، مضيفا 
بــأن المجتمعــات العربيــة مليئــة بالمواهــب وتحتاج فقط لتســليط الضوء عليها واكتشــافها، 
وســتكون هــذه المســابقة نافذة الكتشــاف النجــوم الصغار، منوهــا الرميثي بالجهــود الكبيرة 
التــي يقــوم بهــا أهــل الفــن فــي مختلــف الــدول العربيــة للنهــوض بالحــراك الفنــي عبــر تنظيم 

مختلف المسابقات عن بعد؛ نظرا للظروف التي يمر بها العالم.

وأضـــاف الرميثـــي أن جائحة كرونـــا قد أثرت 
بشـــكل كبيـــر علـــى الســـاحة الفنيـــة الخليجية 
والعربيـــة وحتـــى العالميـــة، ولكـــن عجلة الفن 
واإلبـــداع ال يمكـــن أن تتوقـــف فـــي أي مـــكان 
وزمـــان، وســـوف تعـــاود العجلـــة في الـــدوران 
بتكاتـــف الجميـــع، وكلنـــا أمل وثقـــة أن تنتهى 
أزمـــة كرونا وينفتح العالم من جديد والجميع 

يستمتع بالفن بمختلف ميادينه.
أمـــا عـــن طبيعـــة المســـابقة، فقـــد قـــال مقـــرر 

لجنـــة التحكيـــم، الفنـــان عثمـــان الشـــطي فـــي 
تصريحات إعامية إن “المواهب الجادة التي 
كشـــف عنهـــا الموســـم األول شـــجعتنا كفريـــق 
عمل ولجنـــة تحكيم على االســـتمرار وإطاق 
موســـم جديد من المســـابقة، ودعـــم المواهب 
الجديـــدة، واكتشـــاف مجاالت اإلبـــداع الفني 

لدى أطفالنا بجميع أنحاء الوطن العربي.
وأضـــاف أن “نجـــم الحجـــر المنزلـــي” مســـابقة 
“أونايـــن” الكتشـــاف األطفـــال الموهوبين في 

المنطقـــة العربية، بمشـــاركة 16 دولـــة بالجولة 
األولى.

وأشار إلى أنه تم استحداث وتوسيع مجاالت 
المشـــاركة بالمسابقة، لتشـــمل التمثيل والغناء 
والرســـم  والقصـــة،  الشـــعر  وإلقـــاء  والعـــزف 
والنحت والديكور واألزيـــاء والماكياج، حيث 
يقـــوم الطفـــل بتصويـــر موهبتـــه مـــن داخـــل 

المنزل، وإرسالها لموقع لجنة التحكيم.
وقـــال إن المســـابقة فتحـــت بـــاب المشـــاركة 

لألطفال الموهوبين من سن 6 إلى 16 عاما، من 
جميع أرجاء الوطن العربي؛ بهدف تشجيعهم 
علـــى البقاء بالمنـــزل حتى بعـــد تخفيف قيود 
الحظر، وســـيتم إغـــاق باب المشـــاركة خال 
10 أيـــام، ليتم فرز المواهب وإعان المؤهلين 

للفوز باللقب في منتصف الشهر الجاري.
وحول جوائز المســـابقة، كشف الشطي أن كل 
فائـــز من الفائزين الثاثة ســـينال 1000 دينار، 
وأضـــاف أن الشـــق المادي للجائـــزة يقابله آخر 

معنـــوي أهم، وهـــو ترشـــيح المواهـــب الفائزة 
ألدوار فنية في أعمال قادمة.

10 يوليو

 1882
 األسطول البريطاني ينذر 

قائد حامية اإلسكندرية بوقف 
عمليات التحصين والتجديد، 

وإنزال المدافع الموجودة فيها، 
وقد رفض الخديوي توفيق 

ومجلس 
وزرائه هذه 
التهديدات.

 1890
وايومنغ تنضم للواليات المتحدة لتكون الوالية الرابعة واألربعين.

 1919
الرئيس األميركي وودرو ويلسون يعرض نص معاهدة فرساي.

 1923
الديكتاتور موسوليني يصدر قراًرا يحل بموجبه كل األحزاب السياسية.

 1925
تأسيس وكالة األنباء الرسمية السوفييتية تحت اسم وكالة إتار تاس.

 
 1938

هوارد هيوز يحطم رقًما قياسًيا جديًدا في دورانه حول العالم.

محرر مسافات

 Stranger مسلســل  صنــاع  مــع  شــبكة نتفليكس بالتعاون  أعلنــت 
Things )أشــياء غريبــة( عــن تقديــم مسلســل وثائقــي جديــد بعنوان 

Unsolved Mysteries )ألغاز لم تحل( في بداية شهر يوليو.

ومسلســـل “ألغـــاز لـــم تحل” هو 
إعـــادة إنتـــاج سلســـلة شـــهيرة 
بـــي  “إن  شـــبكتي  إنتـــاج  مـــن 
ســـي” و”ســـي بـــي إس”، والتي 
امتد عرضهـــا من 1987 وحتى 

.1999
ووفقا لموقع “تايا” األمريكي، 
يبـــدو المسلســـل الجديـــد فـــي 
غاية التشـــويق، ومـــن المتوقع 

أن يحقق نجاحا كبيرا.

وتماما مثل السلســـلة األصلية، 
يدور المسلســـل حول التحقيق 
في القضايا غيـــر المحلولة في 
محاولـــة للكشـــف عـــن غموض 

هذه القضايا وحل اللغز.
الوثائقـــي  ويســـتضيف 
شـــرطة  ومحققـــي  صحفييـــن 
وأصدقاء وأفراد عائلة لحلقات 
المسلسل؛ من أجل إعادة خلق 

وضع شبيه باللغز.
وتدور الـ 6 حلقات األولى حول قضية دي ريفيرا، متزوجة حديثا انتحرت  «

قفزا من سطح فندق بوليفارد في بالتيمور، إال أن انتحارها لم يكن كما 
يبدو عليه.

خليل الرميثيهبة الدريعثمان الشطي

“ألغاز لم تحل” على “نتفليكس”

عجلة الفن واإلبداع ال 
يمكن أن تتوقف في 

أي مكان وزمان

أسامة الماجد

مع بعض األصدقاء في مهرجان الخليج السينمائي في مهرجان الخليج السينمائي الخامس
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البقـــاء فــي المنــزل... مــا لـــه ومــا عليـــه
مع فرض الحظر المنزلي ألســابيع طويلة لمنع انتشــار فيروس كورونا، يتســاءل الكثيرون عن التأثيرات الصحية للبقاء داخل المنزل على المدى الطويل. 
في البداية قد ال تالحظ أية تغييرات مهمة على جسدك، ولكن بعد نحو 10 أيام، تبدأ بالشعور بالتعب، بغض النظر عن عدد ساعات النوم التي 

حصلت عليها.

ويقلل البقاء في المنزل من كمية ضوء الشمس 
التـــي يحصـــل عليهـــا الجســـم، وعـــادة عندمـــا 
تضرب أشـــعة الشـــمس عينيـــك، تعطي إشـــارة 
للدمـــاغ للتوقف عن إنتاج هرمون الميالتونين، 
وهـــو الهرمـــون الـــذي ينظـــم النـــوم، ومـــن دون 
التعرض إلشعة الشمس، يستمر الجسم بإنتاج 

بالتعـــب  الميالتونيـــن، ممـــا يجعلـــك تشـــعر 
والنعاس طوال الوقت.

ضوء الشـــمس هـــو أيضا محفز لجســـمك 
أيضـــا  المعـــروف  الســـيروتونين،  إلنتـــاج 
ويســـاعد  الســـعادة،  هرمـــون  باســـم 
دون  ومـــن  مزاجـــك،  تنظيـــم  علـــى 
ســـتنخفض  الشـــمس،  ألشـــعة  التعـــرض 
يـــؤدي  ممـــا  الســـيروتونين  مســـتويات 

للشـــعور باالكتئـــاب، وهذا هو أحد أســـباب 
االضطرابات العاطفية الموسمية، واالكتئاب 

الشائع خالل أشهر الشتاء الطويلة.
ويتأثـــر المزاج بعامل آخر مهـــم، وهو الحصول 

علـــى الهواء النقي، فالتواجـــد بالخارج يمنحك 
فرصـــة استنشـــاق هـــواء منعـــش يحســـن مـــن 

حالتك المزاجية ويقلل من شعورك بالتوتر. أما 
الهواء الموجود في المنزل، فهو أكثر تلوثًا، وال 
يمنحك هذا الشـــعور، كما أن يزيـــد من احتمال 

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم.
وبعـــد 4 أشـــهر مـــن البقـــاء فـــي المنزل، ســـيبدأ 
جســـمك بفقدان فيتاميـــن “د” الضروري لصحة 
العظام واألســـنان والتنظيم العضلي، وإذا لم 
تفعل شـــيئا لمواجهة هـــذا االنخفاض، فقد 
تبـــدأ بالشـــعور بمزيـــد مـــن التعـــب، كما أن 
فيتاميـــن “د” ضروري؛ لتعزيـــز قوة جهاز 

المناعة.
هـــذا  فـــي  الحـــاد  االنخفـــاض  ويـــؤدي 
اإلصابـــة  خطـــر  زيـــادة  إلـــى  الفيتاميـــن 
الدماغيـــة،  والســـكتات  القلـــب  بأمـــراض 
اإلصابـــة  خطـــر  زيـــادة  إلـــى  إضافـــة 
وتســـوس  العظـــام  وكســـور  بالســـرطانات 
األســـنان الشـــديد، بحســـب صحيفـــة بيزنـــس 

إنسايدر.

ترجمة طارق البحار

 تعتزم النجمة كاثرين زيتا جونز إلطالق عالمتها التجارية الجديدة  «
لنمط الحياة )اليف ستايل( قريبا، وستعرض عبرها سلعا متنوعة 

بدءا من المنتجات الويلزية التقليدية وحتى القهوة واألحذية النباتية 
ومستحضرات التجميل، إضافة إلى مقتنيات لتزيين المنزل.

١٥
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اســتعانت منظمــة الصحــة العالمية بشــخصية النجم البريطانــي المحبوب 
روان أتكينســون، المعــروف بمســتر بيــن، لصياغــة إعــان ترويجــي هدفــه 

تذكير الناس بسبل الوقاية من عدوى فايروس كورونا.
ويظهر مستر بين في اإلعالن 
علـــى هيئة شـــخصية كرتونية 
األيـــدي  غســـل  بضـــرورة  تذكـــر 
التباعـــد  علـــى  الحفـــاظ  باســـتمرار، 

الجسدي عن اآلخرين.
النجـــم البريطانـــي تحـــدث مؤخـــرا 
لموقـــع صحيفـــة نيو يـــورك تايمز 

في مقابلة طويلة وهذه أهمها:
لقبتك النجمة ايما  «

طومسون بلقب ”شارلي شابلن“.. 
كيف تجد ذلك؟

التســـميات،  فـــي  كثيـــرا  أفكـــر  ال 
وبالشـــك شـــابلن مصدر إلهام كبير، 
لكننـــي شـــخصيا تأثـــرت بالممثـــل 
الكوميدي الفرنســـي ”جـــاك تاتي“ 

 Monsieur  بصورة كبيـــرة، خصوصا فيلمـــه
Hulot’s Holiday الـــذي شـــاهدته ألول مـــرة 
عندما كنت في الســـابعة عشرة، وكان الفيلم 
يقدم فكرة التعبير بشكل مرئي بالكامل بدال 
مـــن لفظي، وهـــذا مـــا قادني إلى مســـتر بين 

والكوميديا ليست دوما مسألة ضحك!
تساءلت صحيفة الجارديان في إحدى  «

المرات حول: “أال تستطيع صناعة األفالم 
البريطانية أن تمنح روان أتكنسون دورا ال 

ينصف موهبته حقا؟

عندمـــا أقـــدم أدوارا مختلفة عن مســـتر بين، 
هنـــاك أســـئلة كثيرة متكـــررة، وهـــي هل أني 
سأقدم في هذا الدور التراجيدي أي حركات 
خاصـــة بمســـتر بيـــن، وهـــل ســـيتعامل معـــه 

الناس بجديه بعد هذا الدور!

شخصيا أستطيع تقديم أعمال ”ديكينز“، لكنني 
أعلم بأني سأحرق تاريخي مع الكوميديا.

يتمتع ”مستر بين“ بشعبية كبيرة على  «
فيسبوك من عدد المعجبين وأكثر من 

النجمة تايلور سويفت.. هل هناك خطط 
إلخراجه من التقاعد؟

ال توجد خطط إلعادته، وإذا نظرت إلى 80 
مليون صديق على الفيس بوك لدى مســـتر 

بيـــن، فهو بســـبب أن معجبينه مـــن الصين 
والهند وفنزويال وماليزيا وأوروبا والشـــرق 
األقصى، وهذه دول تحب الضحك، وســـط 

اهتمام قليل من الواليات المتحدة!
»  Never“ ظهرت في فيلم جيمس بوند

Say Never Again“.. هل  استعرت 
شخصية ”جوني انجلش“ منه؟

شخصيا 
ــور  ــ ــصـ ــ أتـ

أن  دومــــــا 
ــر مــور“  “روجـ

هــو مــصــدر إلــهــام 
إنــجــلــش، فهو  لــجــونــي 

ــر إثـــــــارة، واألكـــثـــر  ــثـ األكـ
العالم،  للعين في  امتاعا 
الشخصية  هـــي  وهــــذه 

ــيــة  لــجــونــي، فهو  ــداخــل ال
نفسه،  حـــول  متمحور  فـــرد 
شــخــص  بــــــــأي  ــم  ــ ــت ــ ــه ــ ي وال 

يفكر  بــحــيــاتــه، وهــو  أو  آخـــر 
فـــي الــمــغــامــرة الـــتـــي خــاضــهــا 

يقود  أن  ويــريــد  الــنــهــايــة،  فــي 
الـــســـيـــارات الــســريــعــة ويــرتــدي 
الــمــالبــس األنــيــقــة ويــذهــب إلى 
المواقع الغريبة، وبطبيعة الحال 
إذا كان بوسعه  االنتقام  البد من 

ذلك!

روان أتيكنسون: الكوميديا ليست دوما مسألة ضحك

هيفاء حسين: أنا بيتوتية وما عندي مشكلة من قعدة البيت
قالت الفنانة البحرينية هيفاء حسين إنها تقضي كامل وقتها خال فترة 
أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( في المنــزل وخصوصا في 
رمضــان، وال تخــرج إال لألمور الضرورية التي تقضي لشــراء احتياجاتها 
دون أن تختلــط مــع اآلخريــن مــع حرصهــا التــام علــى االلتــزام بقواعــد 
المصافحــة ولمــس األســطح وارتــداء  بعــدم  الممثلــة  العامــة  الســامة 

الكمامة والقفازات.

وبيـــن األســـرة واألنشـــطة اليومية، 
الفنانـــة هيفـــاء حســـين تقـــول فـــي 
حـــوار مقتضـــب مـــع موقـــع ســـرايا 
اإللكتروني مؤخرا إن هذا الوباء لو 
ظهر قبل عام أو عامين لكان الوضع 
العـــام بالنســـبة لهـــا مختلـــف تمامـــا؛ 
لكونـــه كان لديهـــا ولـــد واحـــد فقط 
يبلـــغ من العمر 19 عاما، وهي اليوم 
تقضـــي كامـــل وقتهـــا مـــع طفليهـــا 
التـــوأم اللذيـــن لـــم يتجاوزا أشـــهرا 

قليلة من العمر.

ولـــم تفـــرق األزمـــة كثيـــرا بالنســـبة 
للفنانـــة هيفـــاء حســـين لطالمـــا هي 
باألصـــل بيتوتيـــة وال تشـــعر بالملل 
طـــوال وجودها فـــي المنزل وحتى 
لـــو اســـتمر األمـــر ألســـابيع طويلـــة؛ 
فـــي  دائمـــا  راحتهـــا  تجـــد  لكونهـــا 
المنـــزل، مؤكـــدة أنهـــا تقضـــي كامل 
وقتها أثناء فترة الحجر مع طفليها 

التوأم. 
وتابعـــت حســـين والضحكة تســـبق 
كالمهـــا: “بصراحـــة الطهـــي ال يأخذ 

مـــن وقتي؛ ألننـــي ال أعيره اهتماما، 
ونحن لسنا كباقي العوائل، وزوجي 
معظم وقته مشـــغول خارج المنزل، 
اهتمامنـــا  موضـــع  ليـــس  والطبـــخ 

بشكل رئيس”.
الهوايـــات  بممارســـة  يتعلـــق  فيمـــا 
واألنشـــطة، أشـــارت الفنانـــة هيفاء 

حســـين أثنـــاء حوارهـــا مـــع ســـرايا 
إلـــى آلـــة البيانـــو التـــي تمـــأ وقتهـــا 
دائمـــا لكونها تحب ممارســـة العزف 
كثيرا، وإضافة إلى السوشال ميديا 
التـــي باتت جزءا رئيســـا من حياتنا 
اليومية وعلى إثرها لم نشعر بالملل 
مطلقا خصوصا لديها عدة حسابات 

ســـواء علـــى: )التويتر أو إنســـتغرام 
أو ســـناب شـــات(. وأضافت أن هذه 
اســـتخدام  علينـــا  تحتـــم  الظـــروف 
السوشـــال ميديـــا بطريقـــة إيجابية 
الســـلوكيات  بعـــض  عـــن  تبعدنـــا 
فتـــرة  أثنـــاء  المتبعـــة  الخاطئـــة 
الحجـــر كاإلفـــراط بســـاعات النـــوم 

واألكل الزائـــد عـــن حاجـــة الجســـم 
الـــذي يخلف أضـــراًرا كبيـــرة لصحة 
اإلنسان، الفتة إلى أن أثر السوشال 
ميديا ســـلبي بعض الشي، ولكن في 
هذه الظروف علينا االســـتفادة منها 

بالشكل المطلوب.
وقالت الفنانـــة البحرينية إن معظم 
طفليهـــا،  لرعايـــة  يذهـــب  وقتهـــا 
حبيـــب  الفنـــان  زوجهـــا  كان  وإذا 
غلـــوم موجـــودا في المنـــزل تقضي 
معـــه وقـــت ممتعـــا بمناقشـــة بعض 
المواضيـــع المهمـــة، مبينـــة أن فترة 
بتقليـــل  أســـهمت  المنزلـــي  الحجـــر 
االجتماعيـــة  األمـــور  مـــن  العديـــد 
اليوميـــة  األنشـــطة  مـــن  والتقليـــل 
عموما، متمنية بالوقت ذاته السالم 
والصحـــة والعافيـــة للجميع، وزوال 

هذه األزمة بأسرع وقت ممكن.
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اإلمارات تنجح في كشف كورونا بـ “الكالب البوليسية”
أنهت وزارة الداخلية في اإلمارات تجاربها بنجاح لالستفادة 
من الكالب البوليسية في تعزيز الجهود واإلجراءات الوقائية 

واالحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجــاء اإلعــالن عن هذه التطور، أمس األربعــاء، بعد االنتهاء 
مــن دراســات علميــة وتجارب عمليــة في هذا المجــال، لتعزز 
بذلــك ريادة اإلمارات واســتباقيتها لتكــون في مقدمة الدول 

التي تتبنى أفضل الممارسات لمكافحة “كوفيد - 19”.
ويســجل لإلمــارات أنهــا أنهــت مرحلــة التجريــب الميدانــي 
بأســبقية علــى عــدد مــن الــدول التــي ال تــزال فــي مراحــل 
متقدمــة مــن دراســة مــدى إمكانيــة تطبيــق هــذه الممارســة 

العلمية المبتكرة.
وتميــزت التجــارب اإلماراتيــة أنهــا اعتمــدت علــى ســرعات 
قياسية في أخذ عينات من األشخاص من تحت اإلبط ليتم 
عــرض العينــات علــى الكالب مــن دون أي تواصل مباشــر مع 

األشخاص وبنتيجة فورية.
وتمت هذه العملية إلى جانب الطريقة التقليدية باســتخدام 
الــكالب البوليســية في مراقبــة وتأمين الفعاليــات والمناطق 
الحيويــة، وفــق ما جاء في بيان لــوزارة الداخلية اإلماراتية. 
الحيويــة  المواقــع  مــن  عــدًدا  الميدانيــة  التجــارب  وشــملت 
للشــرطة  العامــة  القيــادات  بالتعــاون مــع  والصحيــة، وذلــك 

تنميــة  ووزارة  المجتمــع  ووقايــة  الصحــة  ووزارة  بالدولــة، 
المجتمع، إلى جانب وزارة الداخلية الفرنسية وأقدم مدرسة 
بيطريــة فــي أوروبــا، باإلضافــة إلــى هيئــات ووزارات أخــرى 
باإلمــارات. وأظهــرت البيانــات والدراســات مســتويات عالية 
مــن الدقــة بلغــت 91 %، بعــد تدريــب لمدة أســبوعين، ونحو 
88 % في التجربة الميدانية للكشــف عن مصابين محتملين 
التجــارب قــد شــملت  بفيــروس كورونــا المســتجد. وكانــت 
متطوعيــن فــي عدد مــن مناطق الدولة ومستشــفى ميداني، 
واعتمــدت التجــارب بعــد اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الوقائية 

لحماية الكلب البوليسي والعناصر المشرفة عليه.

تشــالمرز  جامعــة  علمــاء  ابتكــر 
لصقــة  الســويد،  فــي  للتكنولوجيــا 
خاصــة يمكنهــا تحييد نشــاط “كوفيد 
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وتفيــد وكالــة “تــاس” الروســية، بــأن 
علمــاء جامعــة تشــالمرز للتكنولوجيا، 
خاصــة  مــادة  ســنوات  منــذ  ابتكــروا 
كانــت  النشــاط،  كبــح  علــى  قــادرة 
اللصقــات  إنتــاج  فــي  تســتخدم 
والضمادات لعالج الجروح المفتوحة. 
واآلن مــع انتشــار جائحة “كوفيد 19” 
ضــد  مفعولهــا  اختبــار  الخبــراء  قــرر 

المرض.
ويقول البروفيسور مارتن أندرسون، 
“أن  االختبــار،  نتائــج  أظهــرت  لقــد 
اتصــال الفيروســات مــع هــذه اللصقة 
أدى إلــى كبــح نشــاط 99.9 % منهــا. 
لذلــك نعتقد بأنه ســيكون لهــا مفعول 

مماثل ضد فيروس كورونا”.

السويد.. ابتكار 
لصقة مضادة
لـ “كوفيد 19”

أثــار مقطــع فيديــو يوثق تعذيب عجوز تجاوز عمرها التســعين عاما، مصابة بمرض 
الخرف، غضب الرأي العام في الدنمارك، وهو مقطع من برنامج أنتجته قناة محلية 
حيث وضعت كاميرا خفية لمراقبة سلوك طاقم الصحة وموظيفيها في إحدى دور 

العجزة في بلدية آرهوس.
ويمكن من خالل الفيديو رؤية الطاقم الطبي وهم يرفعون إليســي بواســطة حبال، 
ويطلبــون منهــا أن تقضــي حاجتهــا وهــي تلــك الوضعيــة بحجــة عــدم قدرتهم على 
أخذها إلى المرحاض. وتســببت تلك الوضعية بآالم للعجوز، التي تعاني أساســا من 
العديد من األمراض مثل التهاب المثانة، لتبدأ بعد فترة قصيرة بالبكاء، كونها بقيت 

معلقة في الهواء لنحو 7 دقائق، لحين وصول أحد موظفي الدار ليقوم بإنزالها.

أجــل  مــن  دومــا  بنفســها  تضحــي  األم 
أطفالها، لكن امرأة كســرت هذه القاعدة 
وارتكبت جريمة هزت البرازيل، بعد أن 

خنقت ابنها ألنه “كان يلعب كثيرا”.
ووجهت الســلطات القضائية اتهاما إلى 
أم علــى خلفيــة مقتــل ابنهــا البالــغ مــن 

العمر 11 عاما.
وأوضحت الشــرطة أن األم خنقت ابنها 
بحبــل غســيل، ألنــه كان يمــارس ألعــاب 

الفيديو على هاتفه الذكي. وادعت األم 
أن ابنهــا هرب من المنــزل بعدما تجادل 
معها بشأن سلوكه، في محاولة لتضليل 
العدالــة، ممــا دفع الســلطات إلى إطالق 
عمليــات بحــث واســعة النطــاق للعثــور 
عليــه. وعندمــا بــاءت عمليــات البحــث 
عــن الفتــى بالفشــل، انهــارت ألكســندرا 
قتلــت  بأنهــا  واعترفــت  دوجوكنســكي 

ابنها بحبل غسيل.

الدنمارك.. غضب من “فيلم التعذيب” لعجوز تسعينية

برازيلية خنقت ابنها ألنه يلعب كثيًرا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

لــم يســلم تمثــال الســيدة األميركيــة 
األولــى ميالنيــا ترامــب، مــن موجــة 
اجتاحــت  التــي  التماثيــل  إحــراق 
الواليــات المتحــدة وعدد مــن الدول، 
إذ أضــرم مجهولــون النــار فــي تمثــال 
لهــا بالقــرب مــن مســقط رأســها فــي 

سلوفينيا.
بــراد  األميركــي  النحــات  وأعــرب 
داوني، الذي صنع التمثال، عن حزنه، 
الفتــا إلى أن الشــرطة أبلغته بتعرضه 
للحــرق. وقــال داوني، إنــه يرغب في 
معرفة الفاعلين ودوافعهم، لتضمينها 
فــي فيلــم يعمل عليــه، معربا عن أمله 
في أن “يشــعل تمثال ميالنيا ترامب، 
حــوارا حــول القضايــا السياســية فــي 
الواليات المتحــدة، وخصوصا قضايا 

الهجرة”.
وبــدأت  التمثــال،  الشــرطة  وأزالــت 

إجراءات التحقيق في الواقعة.

تمكــن خبــراء صينيــون مــن تصميــم 
عمليــة  تنفيــذ  يمكنــه  طبيــا  روبوتــا 
جراحيــة كاملــة فــي العمــود الفقــري 
بصــورة مســتقلة، ويعــد الوحيــد فــي 
العالم الذي يقــوم بهذه المهمة بالدقة 

المطلوبة.
الصيــن  تلفزيــون  شــبكة  وذكــرت 
الدوليــة عبــر صفحتهــا الرســمية فــي 
ال  فائقــة  صينيــة  “تقنيــة  “تويتــر”: 
تعرفهــا”، مضيفــة “الروبــوت الوحيــد 
القيــام  يســتطيع  الــذي  العالــم  فــي 
العمــود  لكامــل  جراحيــة  بعمليــة 
مقطــع  الشــبكة  ونشــرت  الفقــري”. 
فيديــو يرصــد قيــام الروبــوت الطبي 
“يعتبــر  وقالــت  جراحيــة،  بعمليــة 
الروبوت الجديد أكثر دقة في إجراء 
مقارنــة  عظيمــة،  جراحيــة  عمليــة 
بالعمليــات الكبرى التــي يتم إجراؤها 

بالطرق التقليدية”. 

مجهولون يحرقون 
تمثال سيدة 
أميركا األولى

روبوت صيني 
يجري جراحة كبرى 

بالعمود الفقري
أجريــت عمليــات ناجحــة لفصــل طفلتيــن توأميــن مرتبطتيــن عنــد مســتوى الجمجمــة 

واألوردة الدموية، وفق ما أعلنه مستشفى “بامبينو جيزو” لألطفال في روما.
وصــرح المستشــفى حيــث أجريــت العمليــات فــي بيــان “إنهــا الحالــة األولى فــي إيطاليا 
والوحيــدة فــي العالم على األرجح، لعملية ناجحة لتوأمين تتشــاركان الجمجمة الخلفية 
بالكامــل وهــي من األشــكال النادرة والمعقــدة جدا اللتصاق الجمجمــة والدماغ”، ودامت 
التحضيرات لفصل الشــقيقتين إرفينا وبريفينا وأصلهما من جمهورية إفريقيا الوســطى 
“أكثــر مــن ســنة وتوجــت بثالث عمليات دقيقة جدا”، بحســب ما نقلت وكالــة “دي دبليو” 
األلمانية. وأضاف المستشــفى “العملية األخيرة التي شــهدت الفصل النهائي جرت في 5 

يونيو واستغرقت 18 ساعة بمشاركة أكثر من 30 شخصا بين أطباء وممرضين”.

عملية ناجحة لفصل توأمين ملتصقين عند الجمجمة

اختفت الممثلة األميركية نايا ريفيرا المعروفة بدورها في مسلسل 
“Glee” في بحيرة شمال لوس أنجلوس. وتقول السلطات: إن ريفيرا 

كانت مع ابنها على متن قارب، يوم األربعاء، وبعد نحو 3 ساعات وجد 
قارب آخر الطفل على متن القارب وحده. وبدأت السلطات بالبحث، الذي 

اليزال مستمرا حتى اآلن.  وكانت الشقيقتان تتشاركان عظام الجمجمة والجلد وجزءا كبيرا من األوعية الدموية “األمر الذي 
شكل التحدي األصعب لفريق الجراحة العصبية”.

قدم موقع “إنستغرام” اعتذارا لعارضة األزياء األميركية )فلسطينية األصل( 
بيــال حديــد، بعــد أن هاجمــت المنصــة واتهمتهــا بـ”التنمــر”، على خلفيــة إزالة 

الموقع صورة لجواز سفر والدها محمد حديد.
وقــال متحــدث باســم شــركة “فيســبوك” )صاحبــة موقــع انســتغرام( “لحماية 
خصوصية مجتمعنا، ال نســمح بنشــر معلومات شــخصية مثل أرقام جوازات 
الســفر علــى االنســتغرام. فــي مثــل هــذه الحالة، تم حجــب رقم جواز الســفر 
لذلك ال يجب إزالة هذا المحتوى. لقد استعدنا المحتوى واعتذرنا لـ بيال على 

.pagesix هذا الخطأ.”، بحسب ما نشر موقع
هــذا وحــذف الموقع “قصة” بيال التي شــاركتها عبر حســابها الرســمي، والتي 
ظهرت فيها صورة لجواز سفر منتهي الصالحية خاص بوالدها، الذي تم ذكر 

مسقط رأسه فيه، فلسطين.
ونشرت بيال، صورة لجواز السفر األميركي الخاص بوالدها محمد حديد،  «

التي توضح أن مسقط رأسه هو دولة فلسطين، وأرفقت المنشور 
بعبارة “ فخور ألني فلسطيني”. ورّدت العارضة عبر صفحتها على 

حذف “إنستغرام” لمنشورها، قائلة: “هل تعتبرون فخري بأصول والدي 
الفلسطينية نوعا من أنواع التنمر، أو العنف، أو التعري الجنسي؟”.

بيال حديد تنتصر على “إنستغرام” بفلسطين

أفريقــي  رمــادي  ببغــاء  تفــوق 
علــى طلبــة مــن جامعــة هارفارد 
فــي اختبــار  العريقــة  االميركيــة 
الذاكــرة. ووفقــا لصحيفــة “ديلي 
ميــل” البريطانيــة، فــإن الببغــاء، 
الذي يحمل اسم “غريفن” والبالغ 

مــن العمــر 22 عامــا، تفوق علــى 21 طالبا من جامعة هارفــارد، و21 طفال آخرين من 
المنطقة في تحدي اختبارات الذاكرة. وتضمن االختبار إيجاد قطعة ملونة محددة 
تحت أكواب متطابقة، يتم تبديل أماكنها بضع مرات من أجل رفع مستوى صعوبة 
االختبار، والمطلوب من المتســابقين التتبع العقلي لمكان الكوب، الذي يحتوي على 
القطعــة المطلوبــة. واســتطاع الببغاء التغلب على الطلبة بعــد 120 جولة من اللعب، 
إذ كان يختــار الكــوب الصحيــح بمنقــاره. وأضافت الصحيفــة أن الباحثين أكدوا أن 
الببغاء يفصله عن البشر 300 مليون سنة من التطور، وكان من المفترض أن يتفوق 

عليه اإلنسان في أي اختبار عقلي.

ببغاء يتفوق على طالب جامعة هارفارد
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