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أشـــاد عاملـــون فـــي قطاعـــات متضـــررة مـــن جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
بالتوجيهـــات الحكوميـــة بدفـــع 50 % مـــن رواتب البحرينييـــن المؤمن 
عليهم في المنشآت األكثر تأثًرا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداء 
مـــن يوليـــو 2020، مؤكديـــن أن هذا الدعم سيســـاهم فـــي الحفاظ على 
الكـــوادر الوطنيـــة خال الفتـــرة المقبلة. وأكـــدوا لـ ”البـــاد” أن البحرين 
ســـباقة علـــى مســـتوى دول الخليـــج فـــي مثـــل هـــذا الدعـــم الحكومي، 

مشيدين بهذه التوجيهات ومعربين عن امتنانهم بهذا الدعم.

الدعم الحكومي يحافظ  
على الكوادر الوطنية
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الحكومة تتكفل بدفع 50 % من رواتب المواطنين في “الخاص”
مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أوضـــح وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميـــل 
االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  أن  حميـــدان 
ســـتتولى دفع رواتـــب البحرينيين العاملين بشـــركات 
ومؤسســـات القطـــاع الخاص المتضررة مـــن الجائحة 
بحد أقصى 50 % من األجر المؤمن عليه، من صندوق 
التأميـــن ضد التعطل، على أن يكون العامل البحريني 
المشـــمول بالدعم مؤمن عليه بنهاية يونيو 2020، أو 
مـــن البحرينيين الذين يتم توظيفهم والتأمين عليهم 
عـــن طريـــق البرنامج الوطنـــي للتوظيف حتـــى نهاية 

الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف.

تأثـــرا  األكثـــر  االقتصاديـــة  أن القطاعـــات  وأضـــاف 
بجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( تشمل القطاعات 
والمطاعـــم،  والضيافـــة  والطيـــران،  الســـفر  التاليـــة: 
والخدمات الشـــخصية )الصالونات وصاالت الرياضة 

واأللعـــاب والترفيـــه(، والصناعـــي، والصحـــي، والنقل 
والمواصـــات، والتأهيـــل والتدريـــب )شـــاملة ريـــاض 
األطفـــال(، والبيـــع بالتجزئـــة )غيـــر المـــواد الغذائيـــة(، 
واإلعـــام  العامـــة  )العاقـــات  اإلداريـــة  والخدمـــات 
وتنظيم الفعاليـــات(، والعقارات والمكاتب الهندســـية 
والفنيـــة والمقـــاوالت، والصحف والمجـــات المحلية، 
وأية قطاعات أخرى متأثرة باســـتثناء القطاع المالي، 
واالتصاالت، واألنشطة العلمية والتقنية واالحترافية، 

والتعليم الجامعي والمدارس.
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الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رســـالة مـــن 
المديـــر العـــام لمنظمة الصحـــة العالميـــة تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس، أكد فيها مشاركة سكرتارية 
منظمـــة الصحة العالمية بالمكتب اإلقليمي لشـــرق 
المتوســـط في جائزة صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء لألطبـــاء المتميزين فـــي البحث العاجي 

والطبي. 
وقال: يســـرنا قبـــول الدعـــوة للمشـــاركة والتعاون 
مـــع لجنـــة الجائـــزة وتقديـــم الدعم في هـــذا اليوم 
المخصـــص لاحتفـــال بالكوادر البحرينيـــة العاملة 
في مجال الخدمات الصحية، وأعرب المدير العام 
لمنظمـــة الصحة العالمية، عن ســـعادته بالمشـــاركة 
في االحتفال األول الذي ســـتقيمه مملكة البحرين 
الطبيـــب  يـــوم  بمناســـبة   2020 نوفمبـــر   4 يـــوم 
البحرينـــي، ومنـــح جائـــزة صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء لألطبـــاء المتميزيـــن فـــي البحـــث 

العاجي والطبي.
وجـــدد التهنئـــة لصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 

الوزراء على مبـــادرة مملكة البحرين بتحديد يوم 
للطبيب البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر 

كل عام.
وأكـــد أن هنـــاك أدلـــة متزايدة على مســـتوى العالم 
حـــول مدى انعـــكاس تقدير الكـــوادر الصحية على 

تحسين مستوى األداء والحوافز الشخصية.
وأشـــار المدير العـــام لمنظمة الصحـــة العالمية إلى 
أن بعـــض النمـــاذج التي تـــم تطبيقها فـــي المرافق 
الصحية والمستشـــفيات دللت على ذلك من خال 

منح الجوائز الوطنية واإلقليمية والدولية.

“الصحة العالمية” تدعم جائزة سمو رئيس الوزراء
غيبريسوس: نماذج عالمية تؤكد دور تكريم األطباء في تحسين األداء

المنامة - بنا

توفيـــت عاملـــة إفريقيـــة )44 عاما(  
بحـــروق  آخـــران  اثنـــان  وأصيـــب 
واختناق، جراء حريق اندلع مســـاء 
أمـــس فـــي مبنـــى تجـــاري بمنطقـــة 

الديه.
وبحســـب التفاصيـــل األوليـــة، فإن 
الدفاع المدني تلقى باغا بنشـــوب 
حريـــق فـــي مبنـــى تجـــاري بمنطقة 
الديـــه، وعلـــى الفور دفع بــــ9 آليات 

مدعومين بـ40 ضابطا وفردا.

المدنـــي  الدفـــاع  رجـــال  وباشـــر 
عمليات اإلخماد، وتمكنوا من إنقاذ 
9 كانـــوا موجوديـــن بالمبنـــى إال أن 
إحداهـــم لـــم تفلـــح معهـــا عمليـــات 

اإلنعاش فتوفيت في الموقع.
المصابيـــن  بقيـــة  نقـــل  تـــم  بينمـــا 
باإلســـعاف إلـــى مجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي لتلقـــي العـــاج، بينما تجرى 
عمليات البحـــث والتحري للوقوف 

على أسباب ومابسات الحادث.

وفاة عاملة بحريق في مبنى 
تجاري بالديه
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ــراق الــمــرحــلــة الـــرابـــعـــة” ــ ــع ــ ــال ال ــ ــط ــ ــات “أب ــي ــل ــم انـــطـــاق ع

الكاظمي: لن نكف عن مالحقة العصابات اإلرهابية

دبي- العربية.نت

العراقـــي،  الـــوزراء  رئيـــس  شـــدد 
عزمـــه  علـــى  الكاظمـــي  مصطفـــى 
فـــي  اإلرهابيـــة  العصابـــات  ماحقـــة 
وقـــال  المواطنيـــن.  البـــاد، وحمايـــة 
لـــدى زيارتـــه محافظة ديالـــى، أمس، 
عمليـــات  انطـــاق  علـــى  لإلشـــراف 
“أبطال العراق” فـــي مرحلتها الرابعة: 
“نحيـــي جهـــود قواتنـــا البطلـــة وهـــي 

تاحـــق أهدافـــا عالية األهميـــة للعدو 
والخايـــا النائمة التي تشـــكل تهديدا 

على عدد من المناطق”.
العمليـــات  تلـــك  أن  علـــى  كمـــا شـــدد 
تأتي من أجـــل حماية المواطنين في 
المناطـــق التي انطلقـــت منها، مضيفا 
تهديـــد  أي  ماحقـــة  فـــي  “سنســـتمر 
للعصابـــات اإلرهابيـــة”. وقال متوجها 

للقـــوات األمنيـــة “أوصيكـــم بحمايـــة 
المواطنيـــن والحفاظ علـــى أرواحهم 
ومسك األرض بعد انتهاء العمليات”.

إلى ذلك، أكد أن “ديالى تشـــكل تنوعا 
خاصـــا يفتخـــر به العـــراق، لـــذا يجب 
حمايتـــه”، مضيفا “هنـــاك نازحون في 
بعـــض مناطقها ومن واجبنا حمايتهم 

وتوفير المستلزمات لهم“.

المنامة - وزارة العدل

أصـــدر وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف الشـــيخ خالـــد بن علي 
آل خليفة قراًرا باســـتخدام الوســـائل والتطبيقات اإللكترونية عن بعد في 

تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبة بديلة.
وبموجـــب القرار، فإنه يجب على الجهة المنفذة لبرامج التأهيل والتدريب 
عـــن ُبعد باســـتخدام إحدى الوســـائل أو التطبيقـــات اإللكترونية مراعاة أن 
يتـــم بـــث محتوى برامـــج التأهيل والتدريـــب صوتا وصورة بجـــودة عالية 
وبوضـــوح تـــام من خـــال النظـــام أو التطبيـــق اإللكترونـــي، وأن يثبت من 

خاله حضور المحكوم عليهم.

التأهيل والتدريب للعقوبات 
البديلة إلكترونيا عن ُبعد

السنابس - الغرفة

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  ذكـــرت 
البحرين أن خدماتها من خال قسم 
العاقات الدولية تشمل التحقق من 
الوضـــع القانوني للشـــركات العالمية 
قبـــل مباشـــرة عضو الغرفـــة التعامل 
أصحـــاب  لحمايـــة  وذلـــك  معهـــا؛ 
األعمـــال من الوقوع فـــي التعامات 

مع الشركات الوهمية.

“الغرفة” تدعو 
للتحقق من 

الشركات العالمية
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كيف نكسر احتكار “البحرين” و “سار”؟الرابح األكبر في زمن “كورونا”“قنبلة صافر” على طاولة “األمن”“بنفت بي” يتيح التبرع لـ “ابتسامة”خديجة: ال أهتم بالمتنمرين
»  queen of كشفت صاحبة حساب

colors سيدة األعمال البحرينية 
خديجة أنها تعرضت للتنمر بعد 

أن جسدت شخصيات كارتونية 
لمتابعينها عبر “السناب شات”، 

وأشارت إلى أنها لم تعد تهتم 
بالمتنمرين.

أعلنت شركة “بنفت”، أنه بات بإمكان  «
Ben�  مستخدم ي تطبيق “بنفت ب ي

efitPay” التبرع عبر التطبيق إلى 
مبادرة “ابتسامة” المعنية بتقديم 

الدعم النفس ي واالجتماع ي لألطفال 
مرضى السرطان ف ي البحرين.

أكدت الحكومة اليمنية الشرعية،  «
أمس، أن مجلس األمن الدول ي 

سيعقد األربعاء، جلسة خاصة لبحث 
أزمة “خزان صافر” النفط ي، ف ي البحر 

األحمر، والذي ترفض ميليشيا الحوث ي 
االنقالبية السماح لألمم المتحدة 

بصيانته المتوقفة منذ 5 أعوام.

يتوقع أن يكون قطاع األلعاب  «
اإللكترونية المستفيد األكبر من 
الحجر المرافق لجائحة “كوفيد 
19” مع تسجيل أرقام قياسية. 

وحققت مجموعتا “أكتيفيجين 
بليزرد” و”إلكترونيك آرتس” 

األميركيتان، نتائج ممتازة.

على مدار سنوات طويلة يتأرجح  «
لقب دوري العموم لكرة الطاولة 
بين نادي ي البحرين وسار اللذين 
يتنافسان على حصد البطوالت 

المحلية والتمثيل الخارج ي 
وسط غياب تام لباق ي األندية الت ي 

تتصارع على باق ي المراكز، فما الحلول لزيادة رقعة المنافسة؟

شمول الصحف 
والقطاعات األخرى األكثر 
تضررا من “كورونا” وفق 

معايير محددة

أمل الحامد

أيمن يعقوب

أدهانوم غيبريسوس سمو رئيس الوزراء
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“الصحة العالمية” تدعم جائزة سمو رئيس الوزراء

تلقـــى رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة  رســـالة 
مـــن المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
تيـــدروس أدهانـــوم غيبريســـوس، أكـــد فيهـــا 
مشـــاركة ســـكرتارية منظمة الصحـــة العالمية 
بالمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط في جائزة 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لألطباء 
المتميزيـــن فـــي البحـــث العالجـــي والطبـــي. 
وقال: يسرنا قبول الدعوة للمشاركة والتعاون 
مع لجنة الجائزة وتقديم الدعم في هذا اليوم 
البحرينيـــة  بالكـــوادر  لالحتفـــال  المخصـــص 
العاملة في مجال الخدمات الصحية، وأعرب 
المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، عن 
ســـعادته بالمشـــاركة في االحتفال األول الذي 
ســـتقيمه مملكة البحرين يوم 4 نوفمبر 2020 

بمناسبة يوم الطبيب البحريني، ومنح جائزة 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لألطباء 
المتميزين في البحث العالجي والطبي، وجدد 

التهنئة لصاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
علـــى مبـــادرة مملكـــة البحريـــن بتحديـــد يوم 
للطبيـــب البحريني فـــي أول أربعاء من شـــهر 
نوفمبـــر كل عام، وأكد أن هنـــاك أدلة متزايدة 
على مستوى العالم حول مدى انعكاس تقدير 
الكوادر الصحية على تحســـين مستوى األداء 
والحوافـــز الشـــخصية، وأشـــار المديـــر العـــام 
لمنظمة الصحة العالمية إلى أن بعض النماذج 
الصحيـــة  المرافـــق  فـــي  تطبيقهـــا  تـــم  التـــي 
والمستشفيات دللت على ذلك من خالل منح 
الجوائـــز الوطنية واإلقليميـــة والدولية، ونوه 
إلى أن العالم شهد في األشهر الستة الماضية 
قدرا هائال من الوعي والتقدير لجهود األطقم 
الطبية والعاملين في المجال الصحي، بما في 
ذلـــك األطباء وجميع المهنييـــن المعنيين، في 
مواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد 
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في قلب الحدث

لــوال ذلــك التعاطــي اإلنســاني الفــارق من لــدن األب الرئيس ما كنــت تطرقت هذا 
األســبوع إلــى مــا تضمنه اجتماع مجلس الــوزراء األخير، حيــث القضايا الحتمية 

متكدسة، والتحديات التي أفرزتها جائحة كورونا أكثر من ُمفزعة.
ســموه يوجــه في المجلــس إلى النظر في وضــع العاملين البحرينيين الُمســرحين 
مــن أعمالهــم بالخــارج، ربما تلك تكون هي المرة األولــى منذ زمن ، وربما ألن أيام 
وليالي الجائحة قد أرخت سدولها على الوقت الصيفي الضائع الذي لم نبذله في 
السفر، واإلنفاق بل واإلسراف بسبب كورونا، يقولون تلك من بين فضائل الكارثة، 
ويــرد البعــض: أننــا كنــا بحاجة إلى الراحــة، والتقاط األنفاس، فــي جميع األحوال 
كانــت الصرخــة األبويــة الُمدوية مــن رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه هي ســؤاله 
بإلحــاح عــن وضــع العمالة البحرينيــة بالخارج، خاصًة الُمســرحين منهــم، وهؤالء 

الذين فقدوا وظائفهم بفعل هذه الظروف، وربما بفعل أسباب اقتصادية أخرى.
المواطــن البحرينــي فــي نظر رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن ســلمان ســيظل كامل الحقوق والمكتســبات، متكامل المواطنة، وبالغ األهمية 
للقيــادة والوطــن، ســواء كان هــذا المواطــن مقيًمــا بالبحريــن، وســواء كان مقيًما 
بالخارج، سواء وفقته الظروف، فتمكن من العمل في بالده، وسواء عاندته هذه 

الظروف فوجد ضالته المنشودة بعيًدا عن الديار.
مــن هنا نســتطيع أن نفهم فلســفة األب الرئيس، المواطنة حــق والمواطنة واجب 
والمواطنــة حيــاة، حــق لــكل مــن يحمل شــرف جنســية بحريننــا الغاليــة، وواجب 
يفــرض علينــا جميًعــا قيــادًة وحكومًة وشــعًبا أن نؤدي ما علينا للوطــن من أدوار، 
وأن نحمي مكتسباته، وأن نبذل الغالي والنفيس من أجل صون شعائره ومشاعره 

ومعتقداته وحدوده وثوابته الوطنية والروحية وغيرها.
والمواطنــة حيــاة؛ ألنه ليس لدينا وطن آخر نحيا من أجله غير “الغالية البحرين”، 
وليس لدينا ما نبذله في سبيل أن يكون هذا الوطن خالًدا مخلًدا، سليًما، معافى، 

إال حياتنا التي تهون من أجل أن يكون مستقًرا، مزدهًرا، آمًنا، مطمئًنا.
األرقــام حــول أداء اقتصادنــا الوطني خالل الربــع األول، رغم ضراوة الجائحة لم 
تكن مفزعة، االنكماش في الناتج المحلي اإلجمالي لم يزد على 1,1 %، وهو أقل 
من المتوســط العام من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي كانت حســاباته أكثر 
تشــاؤًما بالنســبة لــدول المنطقــة بأســرها، مســجاًل انكماًشــا متوقًعــا 7,6 % خالل 

السنة الحالية.
التراجع األكبر كان في قطاع الفنادق الذي شــهد انكماًشــا بنســبة 36 %، وهو أمر 
طبيعــي بفعــل إغالق الحــدود، والتباعد االجتماعــي، واالحتراز من زيادة انتشــار 
الوبــاء. أمــا الدخــل مــن النفــط، فقد شــهد نمــًوا بنســبة 1,8 %، حيــث إن الصدمة 
الكبرى في أســعاره لم تتجاوز أيام قالئل قبل أن تخرج هذه األســعار من كبوتها 

لتتجاوز الـ 43 دوالًرا لبرميل “برنت” مع نهاية الخميس الماضي.
رغــم ذلــك، ورغــم تأرجح األرقــام، كانت يقظة الرئيس القائــد متقدمة على جميع 
الُمســرحين  المواطنيــن  ملــف  الدقــة، وهــو يطلــب  بالــغ  المشــاهد، وكان ســموه 
مــن أعمالهــم بالخــارج، بحــث دقيــق، أحوالهــم، أوضاعهــم المعيشــية، وضــع آليــة 
التعامل مع الحاالت الواردة، وصياغة هيكل جديد لحلول لم تكن في الحســبان، 

ولعالجات كانت بعيدة شيًئا “ما” عن أجواء صناعة القرار.
التوجيــه الســامي واضــح، ال غمــوض فيــه، والحــرص البالــغ من والــد الجميع كان 
محــدًدا مــن دون تــردد أو تراجــع أو انتظــار للمزيد، هذه هي البحريــن، هؤالء هم 

قادتنا، وهذا هو شعبنا، يًدا بيد، وقلًبا على قلب، وروًحا تفدي ألف روح.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج

سمو رئيس الوزراء يتلقى عددا من برقيات التهنئة
ــة ــاديـ ــيـ ــتـ ــاح الـــفـــحـــوصـــات الـــطـــبـــيـــة االعـ ــ ــج ــ بــمــنــاســبــة ن

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، مزيدا من برقيات التهنئة من كبار 
المســؤولين والــوزراء والســفراء والمواطنييــن في مملكة البحرين بمناســبة نجاح الفحوصــات الطبية االعتيادية 

التي أجراها سموه، وتكللت بحمد هللا بالتوفيق والنجاح.

وعّبروا فـــي برقياتهم المهنئة، عن 
خالص تهانيهـــم وأصدق تمنياتهم 
لســـموه، بـــدوام الصحـــة والعافية 
والسعادة وطول العمر، داعين هللا 
تعالـــى أن يحفظ ســـموه لمواصلة 
مسيرة الخير والبناء والتقدم وأن 
يوفق ســـموه لتحقيـــق المزيد من 
اإلنجـــازات التـــي تشـــهدها مملكة 

البحرين في شتى المجاالت.
العـــام  األميـــن  رفـــع  ومـــن جانبـــه 
للمجلس األعلى للشباب والرياضة 
آل  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
خليفة، خالص التهاني والتبريكات 
إلى صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء بمناسبة نجاح الفحوصات 
أجريـــت  التـــي  المعتـــادة  الطبيـــة 
لســـموه، داعيا هللا العلي القدير أن 
يحفظ ســـموه بكريـــم عنايته، وأن 
يسبغ عليه وافر الصحة والعافية، 
البحريـــن  لمملكـــة  ذخـــرا  ويبقيـــه 
وشـــعبها الكريم لمواصلة مســـيرة 
الخير والبنـــاء والتنمية في وطننا 

العزيز.
وبدوره عّبر وزير اإلســـكان باســـم 
الحمر، عن أخلص التهاني وأصدق 
التبريكات لصحاب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء، بمناســـبة نجـــاح 
الفحوصـــات الطبية التـــي أجراها 
ســـموه، مبتهـــالً إلى هللا عـــّز وجّل 
أن يحفـــظ ســـموه وأن يديم عليه 
موفـــور الصحـــة والعافيـــة وطول 
العمر لمواصلـــة جهوده في خدمة 
مســـيرة النماء والتطور في مملكة 

البحرين.
كمـــا أعربـــت وزيرة الصحـــة فائقة 
الصالح، عن أســـمى آيـــات التهاني 
مقـــام صاحـــب  إلـــى  والتبريـــكات 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
الفحوصـــات  نجـــاح  بمناســـبة 
االعتيادية التي قد أجراها ســـموه 
وتكللـــت بفضل مـــن هللا بالنجاح، 
داعيـــة هللا العلي القدير أن يحفظ 
سموه ويديم عليه موفور الصحة 
والعافية وطول العمر وأن يســـدد 

خطاه ويبقيه ذخرا وسندا لمملكة 
البحرين وشـــعبها الوفي لمواصلة 
مسيرة العطاء واالزدهار والرخاء 
في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد.

ورفـــع وزير شـــؤون اإلعـــالم علي 
الرميحي، لصاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني 
وأطيب التبريكات بمناسبة نجاح 
الفحوصـــات الطبية التـــي أجراها 
ســـموه، ســـائالً المولى عز وجل أن 
يحفظ ســـموه عزًا وذخـــرًا للوطن 
بموفـــور  ســـموه  علـــى  ينعـــم  وأن 
الصحة والعافيـــة، ودوام التوفيق 
والســـداد، لمواصلة مسيرة العطاء 
ودوره الريـــادي فـــي نهضة مملكة 

البحرين.
الشـــيخ  العاصمـــة  وهنـــأ محافـــظ 
هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة، 
منتســـبي  عـــن  ونيابـــة  باســـمه 
المحافظة صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء، بمناســـبة نجـــاح 
الفحوصـــات الطبية التـــي أجراها 
سموه، رافعا أســـمى أيات التهاني 
هـــذه  علـــى  لســـموه  والتبريـــكات 
المناسبة الكريمة، داعيا هللا العلي 
القدير أن يحفظ ســـموه وأن يمده 
وأن  والعافيـــة  الصحـــة  بموفـــور 
مســـيرة  لمواصلـــة  ذخـــرا  يديمـــه 
البنـــاء والتقـــدم لمملكـــة البحريـــن 

في ظل العهد الزاهر لملك البالد.
ومـــن جانبـــه، بـــارك ســـفير مملكـــة 
البحريـــن لـــدى جمهوريـــة ألمانيـــا 
عبداللطيـــف،  عبـــدهللا  االتحاديـــة 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
الـــوزراء على ســـالمة الفحوصات 
نتائجهـــا  جـــاءت  التـــي  الطبيـــة 
بحمـــد هللا وفضلـــه ناجحة،ســـائالً 
هللا العلـــي القديـــر أن يمـــن علـــى 
ســـموه بموفـــور الصحـــة والعافية 
وأن يبقيـــه ذخـــرا وســـندا للوطـــن 

وللمواطنين.
فيمـــا أعرب ســـعادة الســـيد جمال 
محمـــد فخرو النائب األول لرئيس 
أطيـــب  عـــن  الشـــورى  مجلـــس 

لصاحـــب  والتبريـــكات  التهانـــي 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية 
االعتياديـــة، داعيـــا هللا أن يحفظ 
ســـموه بموفور الصحة والســـعادة 
لمواصلـــة  العمـــر  بطـــول  ويمـــده 

مسيرة الخير والتنمية.
مجلـــس  رئيـــس  عبـــر  وبـــدوره، 
يوســـف  الجعفريـــة  األوقـــاف 
تهانيـــه  خالـــص  عـــن  الصالـــح 
وتبريكاته لصاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء بمناســـبة ســـالمة 
الفحوصـــات الطيبـــة التـــي تكللت 
بالنجاح، ســـائالً هللا المولى القدير 
أن يحفظ سموه وأن يمده بموفور 
الصحة والعافية وأن يديمه ذخرا 
لمواصلـــة مســـيرة البنـــاء والتقدم 
فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لحضـــرة 

عاهل البالد.
كمـــا أعرب ســـفير مملكـــة البحرين 
لدى دولة الكويـــت صالح المالكي 
عن بالغ سعادته وفرحته بمناسبة 
الطبيـــة  الفحوصـــات  نجـــاح 
االعتيادية التـــى أجريت لصاحب 
الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
داعيـــا هللا عـــز وجـــل أن يحفـــظ 
بموفـــور  ويمـــده  بعنايتـــه  ســـموه 
الصحة والعافيـــة وأن يبقيه ذخرًا 

للوطن وشعب مملكة البحرين.
فيمـــا تقـــدم األمين العـــام لمجلس 
الشـــورى أســـامة العصفور بأطيب 
لصاحـــب  والتبريـــكات  التهانـــي 
الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
بإجـــراء  الطيبـــة  المناســـبة  بهـــذه 
االعتيادية  الطبية  الــفــحــوصـــــات 
والتي تكللـــت ولله الحمد بالنجاح 
أن  القديـــر  العلـــي  المولـــى  ســـائال 
يحفظ سموه ويبقيه ذخًرا وسنًدا 
علـــى  ويســـدد  البحريـــن،  لمملكـــة 
لمواصلـــة  خطـــاه  الخيـــر  طريـــق 
مســـيرة الخير والتنميـــة وأن يمن 
على سموه الكريم بالصحة وطول 

العمر.
لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  وعّبـــرت 

مجلـــس الشـــورى جميلـــة ســـلمان 
عـــن أطيـــب التهانـــي والتبريـــكات 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
المناســـبة  هـــذه  علـــى  الـــوزراء 
شـــعب  أســـعدت  التـــى  الغاليـــة 
العلـــي  المولـــى  ســـائلًة  البحريـــن، 
القديـــرأن يحفـــظ ســـموه ويبقيـــه 
البحريـــن،  لمملكـــة  وســـنًدا  ذخـــًرا 
ويســـدد على طريـــق الخير خطاه 
لمواصلة مســـيرة الخيـــر والتنمية 
في المملكة، وأن يمن على ســـموه 

الكريم بالصحة وطول العمر.
النائـــب عبـــدهللا الدوســـري  وهنـــأ 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
نجـــاح  بمناســـبة  الـــوزراء، 
الفحوصـــات الطبية التـــي أجراها 
ســـموه، داعًيـــا هللا عـــز وجـــل أن 
يحفظ ســـموه بعنايته ويديم على 
ســـموه وافر الصحة والعافية وأن 
يحفظه ويمد في عمره وأن يجعل 

سموه ذخرًا للبحرين وشعبها.
وأعـــرب النائـــب إبراهيـــم النفيعي 
وأطيـــب  تهانيـــه  خالـــص  عـــن 
تبريكاتـــه لمقـــام صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الوزراء، بمناســـبة 
نجـــاح الفحوصـــات الطبيـــة التـــي 
أجراها ســـموه وتكللـــت بحمد من 
هللا وتوفيقـــه بالنجاح، ســـائالً هللا 
العلي القدير أن يديم على ســـموه 
موفـــور الصحـــة والعافية ويجعله 
البحريـــن  لمملكـــة  وعـــزًا  ســـندًا 

وشعبها الوفي.
العالقـــات  مديـــر  رفعـــت  فيمـــا 
بمجلـــس  واالعـــالم  البرلمانيـــة 
الشـــورى فوزية الجيـــب الى مقام 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
التهانـــي  أطيـــب  عـــن  الـــوزراء، 
نجـــاح  بمناســـبة  والتبريـــكات 
الفحوصـــات الطبيـــة التـــي تكللت 
بالنجـــاح،  والشـــكر  الحمـــد  وللـــه 
ســـائلًة هللا عـــز وجـــل أن يحفـــظ 
سموه ويبقيه ذخًرا وسنًدا لمملكة 
البحرين وشـــعبها الوفي، ويســـدد 
علـــى طريق الخير خطاه لمواصلة 
مســـيرة العطـــاء والبنـــاء والتنمية 
في المملكة، وأن يمن على ســـموه 

بالصحة والسعادة وطول العمر.

المنامة - بنا

“التنمية السياسية” يختتم محاضرة “الدبلوماسية البرلمانية”
انطالًقـــا مـــن الحـــرص المشـــترك بيـــن معهـــد 
البحريـــن للتنميـــة السياســـية واألمانـــة العامة 
لمجلـــس النـــواب علـــى تقديم الدعم المســـتمر 
بمـــا يخـــدم العمـــل التشـــريعي، وبهـــدف تعزيز 
أداء  مـــن  النـــواب  مجلـــس  أعضـــاء  مهـــارات 
دورهـــم التشـــريعي والرقابـــي بحرفيـــة عالية، 
نظـــم المعهـــد بالشـــراكة مـــع مجلـــس النـــواب 
“الدبلوماســـية  بعنـــوان  إلكترونيـــة  محاضـــرة 
البرلمانيـــة” ألعضـــاء مجلـــس النـــواب، قدمهـــا  
ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى جمهوريـــة ألمانيا 
االتحاديـــة عبـــدهللا عبداللطيـــف عبـــدهللا عبر 
المحاضـــرة،  المرئي.وخـــالل  االتصـــال  تقنيـــة 
اســـتعرض الســـفير عـــدًدا مـــن المحـــاور منهـــا، 

للدبلوماســـية  والقانونـــي  السياســـي  اإلطـــار 
البرلمانيـــة البحرينيـــة، والعالقـــات اإلقليميـــة 
والدوليـــة والدبلوماســـية البرلمانيـــة، والقـــوة 
الناعمـــة والدبلوماســـية البرلمانية، إضافة إلى 
البرلمانيـــة  الدبلوماســـية  خصائـــص  تحديـــد 

والتقليدية، ومزاياها وعيوبها.
وأشاد السفير بإصالحات عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة في 
وضع السياسات التي أسهمت في وضع اإلطار 
السياســـي والقانونـــي للدبلوماســـية البرلمانية 
البحرينيـــة، األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي االرتقـــاء 
بمكانـــة مملكـــة البحريـــن لتكـــون ســـباقة فـــي 
العديد من المجاالت منها، ترأس المرأة لمجلس 

النواب. وهو األمر الذي حظي بإشادات دولية، 
كمـــا أكد الســـفير أن مملكة البحرين اســـتمرت 
في تلقي االشـــادات من مسؤولين في ألمانيا، 

نظير ما قامت به من إجراءات الحتواء ومنع 
انتشار فيروس كورونا.

كمـــا تطـــرق الســـفير ألهميـــة تعزيـــز العالقـــات 

اإلقليميـــة والدوليـــة والدبلوماســـية البرلمانية 
مـــن خـــالل مشـــاركة أعضـــاء مجلـــس النواب 
في احتفاالت الســـفارات فـــي مملكة البحرين، 

وحضورهم لالجتماعات الدولية واإلقليمية.
وتحـــدث الســـفير عـــن مميـــزات الدبلوماســـية 
البرلمانيـــة؛ كونهـــا تســـاهم فـــي التعامـــل مـــع 
الجهـــات الرســـمية وغيـــر الرســـمية مـــن قبـــل 
أعضـــاء مجلس النواب، وذلك من أجل شـــرح 

وجهات النظر في القضايا المطروحة.
الدبلوماســـية  الســـفير علـــى أهميـــة  واختتـــم 
االقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي مجـــال  البرلمانيـــة 
بهـــدف  كورونـــا؛  جائحـــة  بعـــد  مـــا  لمرحلـــة 

استقطاب االستثمارات الخارجية.

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

سمو رئيس الوزراء
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أنماط الحياة ستكون مختلفة بعد جائحة “كورونا”
فخـــرو: الجامعـــات أولـــى القطاعـــات بالمســـارعة إلـــى االســـتثمار فـــي التعليـــم اإللكترونـــي

أكد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة “كي بي 
إم جـــي “ فـــي مملكـــة البحريـــن جمـــال 
فخـــرو أهميـــة مبـــادرة الجامعـــات إلـــى 
زيارة مواقع العمـــل والتعرف الميداني 
الدقيـــق علـــى احتياجات ســـوق العمل 
تخريـــج  علـــى  الجامعـــات  تعمـــل  وأن 
مزيـــد مـــن المتميزين فـــي التكنولوجيا 
العامليـــن  وليـــس  المعلومـــات  وتقنيـــة 
فـــي المكاتـــب، الفتا إلـــى أن العديد من 
أنمـــاط الحيـــاة ســـتكون مختلفـــة بعـــد 
جائحة كورونا عما كانت عليه قبلها، ما 
يستوجب من المهندسين والمحاسبين 
وغيرهم مـــن الخريجين الجامعيين أن 
يكونوا على أعلـــى درجات الكفاءة من 

الناحية التكنولوجية.
“الجامعـــات  منتـــدى  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
ومتطلبات ســـوق العمل بعد الجائحة”، 
الـــذي ضم عـــددا مـــن قيـــادات وخبراء 
والخليجـــي  البحرينـــي  العمـــل  ســـوق 
مـــع  الصناعـــة  دمـــج  فضايـــا  وناقـــش 
التعليـــم الجامعي لتطويـــر أداء التعليم 
والتعلـــم واألبحـــاث المشـــتركة، برعاية 
األهليـــة  للجامعـــة  المؤســـس  الرئيـــس 
رئيس مجلس األمنـــاء عبدهللا الحواج 
الـــذي أوضـــح فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة 
للمنتـــدى بـــأن التعليم شـــهد العديد من 
أنمـــاط التطويـــر على مـــدار 200 - 300 
ســـنة الماضيـــة، ولكن تحـــدي “فيروس 
كورونـــا” الـــذي نواجهـــه اليـــوم يعد من 
أكبـــر التحديـــات التـــي يتـــم مواجهتها، 
مؤكدا أن التعليم بشتى طرقه سيكون 
مختلفـــا بعد هذه الجائحـــة، وأن البنية 
البحريـــن  لمملكـــة  المتقدمـــة  التحتيـــة 
فـــي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
أكبـــر مســـاعد للجامعات والمؤسســـات 

التعليمية على مواجهة هذا التحدي.
وأشـــار فخـــرو فـــي فعاليـــات المنتـــدى 
إلـــى أن التكنولوجيـــا الرقميـــة إحـــدى 
أهـــم عناصـــر التطويـــر، وأن الجامعات 
والمؤسسات التعليمية أولى القطاعات 
بالمســـارعة إلى االســـتثمار في التعليم 
تطويـــر  علـــى  والعمـــل  االلكترونـــي 
ســـلوكيات الطلبة وأنمـــاط تفاعلهم، بما 

يمكنهـــم من اإلنجـــاز والتميـــز واإلبداع 
من وراء شاشـــات الكمبيوتر ومن أجل 
مواجهة أي أزمات من مثل كورونا بكل 
يســـر وســـهولة ومـــن دون توقف عجلة 
الدراســـة والعمـــل واإلنتـــاج عموما. كما 
دعا إلى تشـــجيع الموظفيـــن والعاملين 
إلى اكتســـاب مهارات العمل من المنزل 
ورعـــة الثقة لديهم وزيـــادة انتاجياتهم 
مـــن خـــالل اكســـابهم أخالقيـــات العمل 

ومبدائه.
وأكـــد فخـــرو أهميـــة التواصـــل المثمـــر 
بين الجامعات والمؤسســـات الصناعية 
والتجاريـــة لتبادل االفـــكار واالقترحاتا 
والـــرؤى والحلول لمختلف المشـــكالت، 
ويمكن لمؤسســـات القطاعين الصناعي 
مـــن  كثيـــرا  االســـتفادة  والتجـــاري 
الدراسات واالبحاث التي يجريها طلبة 

الماجستير والدكتوراه في الجامعات.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه  مـــن 
قســـما  إن  البقالـــي  علـــي  ألبـــا  لشـــركة 
واســـعا مـــن القطـــاع الصناعي ســـيظل 
بحاجـــة للعاملين في مواقـــع العمل كما 
هـــو الحـــال في شـــركة ألبا مثـــال، حيث 

الحاجة الملحة للطاقات البشـــرية على 
رأس العمـــل لتشـــغيل اآلالت واألجهزة 

الستمرار عملية التصنيع.
“نعـــم  موضحـــا:  البقالـــي  واســـتدرك 
اســـتجابة لتوجيهات القيـــادة الحكيمة 
وفي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التي 
نمر بها تم تحويل عمل شريحة واسعة 
مـــن اإلدارييـــن إلـــى المنـــزل كالعاملين 
اإلداريين فـــي المكاتـــب والعاملين في 
البشـــرية  والمـــوارد  التســـويق  أقســـام 
الـــذي  التحـــدي  لكـــن  والمحاســـبين، 
واجهناه في األشهر الماضية هو كيفية 
الحفـــاظ على عملية اإلنتـــاج والتصنيع 
مـــن خـــالل إعـــداد خطـــة طـــوارئ يتـــم 
تنفيذهـــا فـــي مثل هذه الظـــروف للحد 
من حجم التأثر، وكان هدفنا المحافظة 
على االنتاجيـــة بالتزامن مع المحافظة 
فـــي  العامليـــن  جميـــع  ســـالمة  علـــى 
الشـــركة، وقـــد حققنا نجاحـــا كبيرا في 

هذا الجانب.
تلـــي  بيكـــر  بمركـــز  أول  المديـــر  ودعـــا 
العربيـــة  بالمملكـــة  لالستشـــارات 
الســـعودية إلى شـــراكة بيـــن الجامعات 

والقطـــاع الخـــاص مـــن أجـــل مواجهـــة 
التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا، 
فالجامعات وتأهيل الخريجين استثمار 
أمثل للقطـــاع الخاص الذي يحتاج إلى 
خريجين على أعلى درجات االحترافية 

والخبرة التقنية في المرحلة المقبلة.
أوائـــل  لمركـــز  العـــام  المديـــر  وأعـــد 
للمحاســـبين العموميين والمستشـــارين 
اإلدارييـــن عبـــاس رضـــي مهمـــة تعليـــم 
التكنولوجيـــا فـــي الجامعـــات ضـــرورة 
حتميـــة، إلـــى جانـــب مهمتهـــا فـــي بناء 
الطلبـــة وصقـــل مهاراتهـــم وإعدادهـــم 
لمرحلة سوق العمل، كما أكد على أهمية 
تركيـــز الجامعات على تنميـــة المهارات 
الشـــخصية لدى طلبتهـــا كالحفاظ على 
ســـالمتهم وإدارة الوقـــت وصنع الدافع 

الذاتية والعمل في إطار الفريق.
وأكـــد المدير العـــام لشـــركة بروتيفيتي 
الشـــرق األوســـط ارفينـــد بنانـــي أهمية 
لمبـــادئ  الجامعييـــن  الطلبـــة  اكتســـاب 
بعـــد  خصوصـــا  العمـــل  وأخالقيـــات 
الجائحـــة؛ لضمـــان الحفاظ على ســـرية 
األعمـــال والمهـــام الُمزاولة عن بعد مثل 
االجتماعات، ورفدهم بمهارات جديدة 
حيـــث مـــن الصعب بنـــاء العالقـــات مع 
التقليـــدي  بالنمـــط  والعمـــالء  الزبائـــن 
مـــع أزمة الجائحة. وشـــدد علـــى أهمية 
تعزيز العمل من المنزل لضمان ســـالمة 
وأمن العامليـــن والمتدربين في الوقت 
الحاضـــر مـــع الحـــرص علـــى المحافظة 

على نسب إنتاج مرتفعة.
حلـــول  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ودعـــا 
واي  أي  بمركـــز  واالمتثـــال  التدريـــب 
المتخصص في الخدمات االستشـــارية 
للمحاســـبة الماليـــة إلى تدريـــب الطلبة 
الجامعييـــن وتطويرهـــم لخلق مخزون 
معرفي متقدم وواسع موازي لمتطلبات 
ســـوق العمل إلى جانب تحديد وإثبات 
جـــودة المخرجـــات وحجـــم اإلنتاجيـــة 
واالندمـــاج  االنخـــراط  كيفيـــة  وتعلـــم 
والعمـــل في إطار الفريـــق عبر االتصال 

الرقمي.
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المنامة - الجامعة األهلية

رعايا إيران من العرب الشيعة وأحاديث مع الوزير )1 - 3(
Û  الغــرض والهــدف مــن هــذا المقــال هــو االســتمرار

والتنبيــه،  التوعيــة  أجــراس  قــرع  ومواصلــة 
وتأديــة واجــب مخاطبــة أبناء جلدتــي من العرب 
الشــيعة فــي البحريــن وباقي الــدول العربية، لكي 
يقفــوا جميًعــا رافعــي الرؤوس بكل فخــر واعتزاز 
بهويتهــم العربيــة وعقيدتهــم اإلســالمية ووالئهم 
الوطني وانتمائهم المذهبي، مصرين على ترسيخ 
تمســكهم باإلخالص والــوالء ألوطانهــم، رافضين 
تقزيــم وتهميــش أنفســهم حتــى ال يصبحــوا فعــاًل 
أقليــة فــي ديارهــم، معززيــن وجودهــم ودورهــم 
واندماجهم كمكون أساســي وجزء عضوي مكمل 
وتنميــة  أوطانهــم  فــي خدمــة  ومشــارك  وفاعــل 
مجتمعاتهــم العربيــة، متجنبيــن الوقــوع فريســة 
لوهــم “المظلوميــة”؛ فالمظلومية إن وجدت اليوم 
فــي أي مجتمــع فستشــمل وتطــال الجميــع، ولــن 
ينجــو منهــا أحد، ولــن يكونوا وحدهــم ضحاياها، 
أكثــر  بأنهــم  والظــن  اإلحســاس  يتملكهــم  ال  وأن 
حاجــة إلــى اإلنصــاف مــن غيرهــم، وعليهــم أن ال 
ينســوا أن قادة وســادة التشــيع هــم العرب وليس 
ومعقلــه  التشــيع  رأس  مســقط  وأن  غيرهــم، 
يــزال وســيبقى عــراق  وبــؤرة إشــعاعه كان ومــا 
األمــة العربية وليــس غيرها؛ ففيهــا مراقد أئمتهم 
وعتباتهــم المقدســة ومركــز مرجعيتهــم األصليــة 
األصيلة، ويجب أال يســمحوا ألحد بتعطيل وشــل 
عقولهــم، ومحــو ذاكرتهــم أو اختطــاف خطابهــم، 
كما عليهم االنخراط بكل ثقة وتفاؤل في العطاء 
والحــراك الوطنــي بعناوينهــم وهوياتهــم الوطنية 

وليس بانتماءاتهم المذهبية.
Û  إن الهــدف والغــرض مــن هــذا المقــال أيًضــا هــو

المســاهمة المتواضعة في تعزيز انتفاضة “الوعي 
العربي الشيعي” لدى العرب الشيعة، التي تفجرت 
في داخل وجدانهم، بعد أن اتضحت الصورة لهم، 
وانكشــفت األهــداف الحقيقيــة لمشــروع “تصدير 
الثورة ونظرية والية الفقيه”؛ وبعد أن أدرك العرب 

الشيعة، أو غالبيتهم على األقل أن النظام الحاكم 
في طهران ليس نظاما إلهيا مقدسا كما يدعي بل 
هو نظام سياسي أكثر من غيره عنفا وتشددا في 
جعــل تحقيــق المصالــح الوطنيــة اإليرانية جوهر 
ولــب وجــوده وهدفــه، ووضعهــا فــوق وقبــل أي 
اعتبار آخر، وهو على كل حال ليس نظاًما مخوال 
أو مؤهال لرعاية وحماية الشيعة في كل مكان كما 
يقول؛ هذا على افتراض أن الشــيعة في أوطانهم 
في حاجة إلى رعاية أو حماية أي طرف خارجي.

Û  وعندمــا نقول النظام الحاكــم في إيران فإننا بكل
وضــوح ال نعنــي أو نشــير إلــى الشــعب اإليرانــي 
التقديــر واالحتــرام،  لــه كل  الــذي نكــن  الصديــق 
ونتعاطــف معــه، ونعتقــد أنــه أكبــر الضحايــا ومن 
أكبــر المتضرريــن والخاســرين جــراء السياســات 

التوسعية التي تتبعها حكومته.
Û  إن انتفاضــة الوعــي العربي الشــيعي تجلت أنصع

شــبابنا  قادهــا  التــي  االحتجاجــات  فــي  صورهــا 
الشــيعي العربــي فــي اآلونــة األخيــرة فــي العراق 
مشــاريع  لخطــورة  إدراكهــم  بعــد  لبنــان،  وفــي 
النظــام الحاكــم في إيران التــي أدت إلى إفقارهم 
هدفهــا  وكان  أوطانهــم،  وتدميــر  وتقهقرهــم 
اقتالعهــم من جذورهــم العربية، وانتزاع هويتهم 
الوطنية، واستدراجهم الرتكاب العنف واإلرهاب، 
وتوظيــف شــعورهم وانتمائهم المذهبــي لتحقيق 
األطمــاع التاريخيــة الساســانية فــي بالدنــا،  )كمــا 
يحاول أن يفعل العثمانيون الجدد في اســطنبول 
بالنســبة ألشــقائنا الســنة( واســتخدام أجســادهم 
نفوذهــم، وحطبــا  لبســط  فوقهــا  للعبــور  جســورا 
الشــعال نيــران الفتنــة واالقتتال فــي مجتمعاتهم 
بغيــة إحــداث الشــروخ التي ســتمكنهم مــن تمرير 
مشــروعهم السياســي المغلف بغطاء ديني شيعي 
مزيــف ألصقــوا عليــه عالمــة “والية الفقيــه”؛ وهو 
مشــروع فكــري توســعي متطــرف؛ بعيــد كل البعد 
عــن المبــادئ االســالمية وعــن قيــم التشــيع التــي 

تشــمل شــعار “حب األوطان من اإليمان”؛ مشروع 
غايته التحكم في العرب الشيعة ومصادرة القرار 
مــن يدهــم، ويــراد منــه شــد الشــيعة إلــى الــوراء 
وتعزيــز روح االنكفــاء واالنعــزال الطائفــي لديهم، 
بــداًل من روح االصطفاف الوطني، واشــغالهم في 
اجترار آالم الماضي على حســاب آمال المستقبل، 
مشــروع يراد من خاللــه التهيئة للتدخل والهيمنة 
بافتعال “المسألة الشيعية” ومأسسة الطائفية في 
الوطن العربي، واســتخدام ســالح الفــرز والتفرقة 
العربيــة  المجتمعــات والــدول  واالســتقطاب فــي 
تنفيــذا لقاعــدة “فــرق تســد”، واســتنهاض مفهــوم 
“المظلومية التاريخية” المدفونة في ضمير الكثير 
مــن الجماعــات الشــيعية، وبغيــة خلــق حالــة مــن 
االحتقان والتأزيم والتمزيق الطائفي في المنطقة 
إلضعاف الجســم العربي تمهيــًدا لالنقضاض علية 

وابتالعه.
Û  لقــد نجــح النظــام الحاكــم فــي إيران فــي اختراق

صفــوف بعــض الشــيعة العــرب، والوصــول إلىهــم، 
والهيمنــة علــى أوطانهــم بعــد التســلل مــن خــالل 
شــقوق االختــالل فــي عالقتهــم بحكوماتهــم. لقد 
والســعودية  البحريــن  فــي  العــرب  الشــيعة  رأى 
وباقي دول الخليج العربية بأمهات أعينهم أحوال 
إخوانهم الشيعة العرب في الدول العربية األخرى 
الذيــن كانــوا قــد صدقــوا واســتجابوا وانخدعــوا 
بشــعارات ورايات ونــداءات تصدير الثورة؛ فرأوا 
مــا آلــت إليــه أحــوال الشــيعة اللبنانييــن بــل ما آل 
إليه مصير لبنان الجميل بأسره من خراب ودمار، 
وكذلك الحال بالنسبة لشيعة العراق الذين يبكون 
اآلن بدمــع مــن دم لمــا آل إليــه مصيرهــم ومصيــر 

وطنهم من هدم وتدمير وتفتيت وتمزيق.
Û  إن علــى رجــاالت الشــيعة العرب أن يســتمروا في

انتمائهــم  تســييس  محــاوالت  ومقاومــة  رفــض 
المذهبــي؛ بــل عليهم االســتماتة فــي الحفاظ على 
الهويــة  بوتقــة  فــي  علــى صهــره  والعمــل  نقائــه، 

الوطنية الجامعة.
Û  ولنعــد اآلن إلــى عنــوان مقالنــا لهذا األســبوع وهو

“رعايــا إيــران مــن العــرب الشــيعة وأحاديــث مــع 
حســين  الســيد  هــو  المقصــود  والوزيــر  الوزيــر”؛ 
كمالــي وزير العمل والشــؤون االجتماعية األســبق 
بجمهوريــة إيران اإلســالمية، والذي يشــغل اليوم 

منصب رئيس حزب العمل اإلسالمي في إيران.
Û  فقــد التقيــت وتعرفــت علــى الســيد كمالــي عندما

ترأســت وفــد مملكــة البحرين وشــاركت في العام 
1996 ألول مرة في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل 
الدوليــة الــذي يعقــد فــي شــهر يونيو مــن كل عام 
في مدينة جنيف السويســرية، ونَمت بيني وبينه 
منــذ لقائنــا األول عالقــة صداقة ومــودة واحترام 
متبــادل، وتبادلنا فيما بعد الزيارات الرســمية بين 
بلدينــا، وقــد زار الســيد كمالــي البحريــن مرتيــن، 
إيــران مرتيــن كدلــك، وقــد دارت  وبــدوري زرت 
بيننا أحاديث كثيرة أثناء لقاءاتنا المتعددة حول 
تحديات أسواق العمل وقضايا التدريب والتأهيل 
واألمور السياســية والدينية والعالقات بين إيران 

ودول الجوار وغيرها من المواضيع.
Û   التقينا ألول مرة لتناول القهوة في كافتيريا مبنى

“باليــز دي ناســيونز” أو “قصــر األمــم”، فــي جنيف، 
وهــو المبنــى الــذي يضــم المقــر األوروبــي لمنظمة 
األمــم المتحــدة، والــذي ينعقــد فيــه مؤتمــر العمل 

الدولي في كل عام.
Û  غــًدا ســنحاول أن نتطــرق إلــى بعــض المواضيــع

التــي تحدثنــا حولها بما في ذلــك أحوال وأوضاع 
الشــيعة فــي البحريــن مقارنــة برعايــا جمهوريــة 
إيــران االســالمية مــن إخواننــا العرب الشــيعة في 
إيران، كما سنتطرق إلى لقائي في طهران بالسيد 
محمــد  اإليرانــي  الرئيــس  نائــب  حبيبــي  حســن 
خاتمــي خــالل زيارتــي الرســمية إليــران في شــهر 

أكتوبر 1998.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

البقالي: قسم 
واسع من القطاع 
الصناعي سيظل 
بحاجة للموظفين

رفعــت رئيســة جمعيــة الصيادلــة رحــاب النعيمــي، باألصالــة عــن 
أســمى  الجمعيــة،  إدارة  مجلــس  أعضــاء  عــن  وبالنيابــة  نفســها 
آيــات الشــكر والتقديــر والعرفــان لرئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة على اللفتــة الكريمة 
بتفضله سموه بإصدار أمره بإعفاء الكوادر الطبية الذين يعملون 
بالخطوط االمامية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد 
“كوفيد 19” والذين لم يتمكنوا من تجديد تراخيصهم منذ فبراير 
2020، مــن أي غرامــات أو متأخــرات ماليــة أو مخالفــات لتجديد 

تراخيصهم، وأال يترتب عليهم أي اجراءات في هذا الشأن.

وأكدت النعيمي في تصريحات 
يعكـــس  القـــرار  أن  “البـــالد”:  لــــ 
حرص ســـموه على دعم ورعاية 
مملكـــة  فـــي  الطبـــي  الـــكادر 
البحرين وما يلقاه جميع أفراده 
وطواقمـــه من تشـــجيع مســـتمر 
مـــن لـــدن ســـموه بمـــا لذلـــك من 
أثر في شـــحذ الطاقات وتحفيز 
الهمـــم. وأوضحـــت أن مواقـــف 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
األطبـــاء  مـــع  النبيلـــة  الـــوزراء 
للقطـــاع  الالمحـــدود  ودعمـــه 
بالمســـتغرب  ليـــس  الصحـــي 
علـــى ســـموه والـــذي أســـهم فى 
إيجـــاد منظومة طبيـــة متكاملة 
قـــادرة علـــى مواجهـــة األزمات، 
مثمنـــة فى الوقـــت ذاته الجهود 
العظيمـــة التي بذلتهـــا الحكومة 
برئاســـة ســـموه للحد من انتشار 
الجديـــد  كورونـــا  فيـــروس 
بتوجيهـــات ومتابعـــة  وتفشـــيه 
من عاهل البالد صاحب الجاللة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفـــة، كما أشـــادت بمـــا أظهره 
األطباء البحرينيـــن من مواقف 

مشرفة خالل تلك الجائحة.
صاحـــب  إن  النعيمـــي،  وقالـــت 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء 
يحـــرص دائمـــا علـــى متابعة كل 
األمور المتعلقة بالقطاع الصحى 
وتوفيـــر كافة التســـهيالت التي 
تســـهم في االرتقاء بهذا القطاع 
الحيوى حتى أصبحت البحرين 

فـــى مصـــاف الـــدول المتقدمـــة 
الرعايـــة  خدمـــات  تقديـــم  فـــى 
الصحيـــة، الفتـــة إلـــى أن اللفتة 
الكريمة برهنت بأن سموه يقف 
خلف كل الفرق والكوادر الطبية 
والصحية التي تتصدى لجائحة 
كورونا،وعلـــى اســـتعداد لتوفير 
ســـالمة  لضمـــان  يلـــزم  مـــا  كل 

المواطنين والمقيمين..
جمعيـــة  رئيســـة  وأكـــدت 
الصيادلـــة، أن الخطـــوة الكريمة 
من سموه تأتي تأكيدًا منه على 
نهـــج المملكة الراســـخ في دعم 
الكـــوادر الوطنيـــة وتحفيز بيئة 
العمل في كافة األوقات وتحت 
دعـــم  مؤكـــدًة  الظـــروف،  كل 
ســـموه لجمعية الصيادلـــة إيماًنا 
من ســـموه بما يقدمـــه الصيادلة 
ضمـــن الفريـــق الطبـــي المعالـــج 
باعتبارهـــم جـــزء ال يتجـــزأ مـــن 

المنظومة.

رئيسة “الصيادلة”: قرار سمو رئيس 
الوزراء يعكس الحرص على دعم األطباء

بدور المالكي

رحاب النعيمي



نظمت لجنة كفالة االيتام في جمعية النور للبر حفل تكريم للطلبة الخريجين 
من الثانوية الذين تكفلهم الجمعية ضمن برنامجها، بحضور رئيسة الجمعية 
الشــيخة لميــاء بنــت محمــد آل خليفــة، ونائــب الرئيســة الشــيخة لولــوة بنت 
خليفــة بــن علــي آل خليفة، ورئيســة اللجنة رحاب حمــزة وعضوات الجمعية 
والطلبــة الخريجيــن وعــدد مــن أســرهم، فــي الســاحة الخارجيــة للجمعيــة، 
وســط اتخــاذ كل االجراءات االحترازية والوقائيــة المطلوبة، ومنها التباعد 
االجتماعــي والتعقيــم وعــدم لمس االســطح، واســتخدام آليات مشــددة في 

الحفل للتصدي لفيروس كورنا كوفيد 19.

الجمعيـــة  رئيـــس  نائـــب  وأكـــدت 
الشـــيخة لولوة في كلمتها للخريجين 
أن الحكومـــة فتحـــت االبـــواب أمـــام 
مختلـــف  فـــي  للدخـــول  الخريجيـــن 
مجال التخصصـــات ومجاالت العمل، 
وهـــي تدعـــم التعليـــم وتطويـــره بكل 
اإلمكانات المطلوبة، داعية الطلبة من 
خريجي الرحلـــة الثانوية الى ضرورة 
القـــرار  اتخـــاذ  قبـــل  التفكيـــر طويـــا 
في نـــوع الدراســـة والتخصـــص الذي 
سيختاره خريج الثانوية، وبما يصب 
في التخطيـــط لمســـتقبل العمل الذي 
يرغب الطالـــب في دخوله و بما يلبي 

احتياجات سوق العمل.
وشـــدد علـــى الفجـــوة بيـــن مخرجات 
التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل 
فـــي البحريـــن، داعية أصحـــاب القرار 
الـــى ضـــرورة وجـــود تخطيـــط علمي 
يربط بين مخرجات التعليم والفرص 
الوظيفيـــة التي يوفرها ســـوق العمل، 
وهـــي: الفرص التـــي يحتاجهـــا ضمن 
آليـــات التغييـــر على العـــرض والطلب 
التـــي  ومـــن المتغيـــرات االقتصاديـــة 
تمر بهـــا البحرين والخليـــج والمنطقة 
مـــن  جيـــا  نجـــد  ال  حتـــى  والعالـــم، 
العاطليـــن عـــن العمـــل مـــن الشـــباب، 

وال نجـــد وظائف أصبح ســـوق العمل 
متشـــبعا بهـــا ولـــم يعـــد لدينـــا حاجـــة 
اللحـــاق  ضـــرورة  مبينـــة  لخريجهـــا، 
بالمتغيـــرات العالمية المتســـارعة في 
التخصصات الحديثة للجيل الخامس 
وعلـــوم  والبرمجـــة  التقنيـــة  فـــي 
محـــور  ســـتكون  والتـــي  المســـتقبل 
القريـــب،  المســـتقبل  فـــي  الوظائـــف 
داعيـــة الـــى ضـــرورة تطويـــر المعاهد 
المهنية والتدريبيـــة المؤهلة لتخريج 
جيـــل جديد وأيـــدي عاملة مســـتعدة 
لانخراط بســـوق العمل فور تخرجها 

النه تمتلك كل المهارات الازمة له.
ودعـــت الطلبـــة الـــى ضـــرورة اختيار 
المساره الدراســـي والتخصصي الذي 
يحقـــق طموحهـــم عبر االطـــاع على 
البرامـــج المطروحـــة فـــي الجامعـــات 
لســـوق  ماءمتهـــا  ومـــدى  والمعاهـــد 
الخريجـــون  يتجـــه  وأال  العمـــل 
لتخصصات غير مطلوبة وانما يبحث 

عن التخصصات التي نعاني من نقص 
فيها.

تخصصـــات  هنـــاك  أن  إلـــى  وأشـــار 
اال  منهـــا  الخريـــج  منهـــا  يســـتفيد  ال 
بالشـــهادة، مردفة: ولذلـــك على طلبة 
الثانويـــة مـــن خريجـــي هذا العـــام أن 
يتعرفـــوا إلـــى الفرص الموجـــودة في 
ســـوق العمـــل وربطها بالدراســـة التي 

ســـيتجهون لهـــا، مقدمـــة العديـــد مـــن 
اتجهـــت  شـــخصيات  علـــى  االمثلـــة 
للدراســـة المهنية لتكون طريقا لعملها 
البحريـــن  أن  إلـــى  الفتـــة  ونجاحهـــا، 
تعانـــي مـــن نقـــص شـــديد فـــي بعض 
والصيدلـــة،  كالتمريـــض  الوظائـــف 
باإلضافـــة الى عدد من الوظائف التي 
نحتاجها في حياتنا اليومية، كتصليح 

و  والتصليـــح  والصيانـــة  الســـيارات، 
الخدمـــات وتصليـــح الذهـــب وغيرها 
من االعمال التي وفـــر معهد البحرين 
التعليـــم المهنـــي الصناعـــي الكثير من 
الدعـــم  الـــى  باإلضافـــة  تخصصاتهـــا، 
الحكومـــي ودعـــم تمكيـــن للمشـــاريع 
الشـــبابية، والتـــي تخلـــق رواد أعمـــال 

متميزين.
الجمعيـــة  رئيســـة  كرمـــت  ذلـــك  بعـــد 
الشـــيخة لميـــاء الطلبة األيتـــام الذين 
ترعاهـــم الجمعيـــة، وهـــم: 27 طالـــب 
وطالبـــة منهـــم 15 إناثـــا و12 ذكـــورا، 
وهنأتهم بالنجاح والتفوق، مؤكدة أن 
جمعية البر التي دشنت مشروع لجنة 
كفالـــة يتيـــم قبـــل 22 عاما، مســـتمرة 

بدعم االيتام بكل مسؤولية.
اللجنـــة  رئيســـة  أكـــدت  وبدورهـــا، 
اإلعاميـــة ولجنـــة العاقـــات العامـــة، 
كعادة جمعية النور للبر سنويا تحتفل 
أوال بجواهر الوطن، األيتام المتفوقين 
المكفولين من الجمعية، الذين يعدون 
اللبنـــة األساســـية لبنـــاء مجتمـــع واٍع 
فبـــارك هللا فيهـــم جميعـــا وســـدد هللا 
خطاهـــم، كمـــا أننا نحتفـــل ثانيا بمدى 
التطور الذي تشهده الجمعية في ظل 
الظروف الراهنـــة بعمل احتفالية بهذا 
الحجـــم مـــع مراعـــاة كل اشـــتراطات 
الصحة والســـامة من خـــال التباعد 
االجتماعـــي، ومـــن هـــذا المنبـــر فإنني 
أثني على دور رئيسة الجمعية ونائب 
تحرصـــان  اللتيـــن  الجمعيـــة  رئيـــس 
دوما على مواكبة ومســـايرة األحداث 

والتطورات.

الحـكـومــة تـدعـــم التـعـلـيــم بـكــل اإلمـكـانـــات
الوظيفية والــفــرص  المخرجات  بين  يربط  علمي  لتخطيط  تدعو  خليفة  بنت  لولوة 

ممشى البسيتين 
إطاللة ساحرة وترفيه عائلي

وشـــؤون  األشـــغال  لوزيـــر  تصريـــح  وفـــي 
البلديـــات والتخطيط العمراني عصام خلف، 
أكـــد أن “ســـاحل البســـيتين يعتبـــر “أحد أبرز 
البحريـــن فـــي  الواجهـــات  مشـــاريع تطويـــر 
مملكـــة البحريـــن والمنبثـــق مـــن رؤية 2030 
ويتمثـــل المشـــروع تطويـــر واجهـــة بحريـــة 
بطـــول كيلومتريـــن متضمنـــا مضمار مشـــي 
بعرض 10 أمتار ومساحة 18 الف متر مربع”.
وقال خلـــف “إن مشـــروع الواجهـــة البحرية 
لســـاحل البســـيتين هـــو األول مـــن نوعه في 
البحريـــن الذي يعمل علـــى الطاقة المتجددة 
جهـــازا   78 قرابـــة  علـــى  يشـــتمل  أنـــه  كمـــا 
لممارســـة التماريـــن الرياضية واألنشـــطة، إذ 

سيكون األكبر في هذا المجال”.
وأشـــار الـــى أنـــه تـــم تجهيـــز طريـــق خـــاص 
للوصـــول الـــى الواجهـــة البحريـــة مكونا من 

مسار في كل اتجاه.

 وأردف: “ بلغـــت كلفتـــه 1.829 مليون دينار 
قد تم تصميمة بطول 2 كيلومتر وبمســـاحة 
تزيـــد عـــن 43 ألـــف متـــر مربـــع، وهـــو يعتبر 
مـــن أحـــد المشـــاريع االســـتراتيجية لتنميـــة 
السواحل البحرية في محافظة المحرق، بما 
يتضمنه من واجهة بحرية مفتوحة وساحة 
واســـتراحات  خضـــراء  ومســـطحات  عامـــة 
عائلية ومرافق ومطاعم وخدمات ومواقف 
للســـيارات تســـع إلـــى أكثـــر من 400 ســـيارة 
عائليـــًا  ترفيهيـــًا  مشـــروعًا  يكـــون  بحيـــث 
متكاماً يســـهم في تعزيز السياحة الداخلية 

ويوفر متنفسًا جديدًا للعائلة البحرينية”.
وتابـــع “ تأتي هذه الواجهـــة البحرية ترجمة 
لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن ســـلمان ال خليفـــة رئيس الوزراء 
تنفيـــذ  علـــى  الـــوزارة  حرصـــت  إذ  الموقـــر، 
المشـــروع حســـب خطـــة العمـــل الموضوعة 
لبلديـــة  البلـــدي  المجلـــس  مـــع  وبالتنســـيق 
وضمـــن  الـــوزارة  قامـــت  حيـــث  المحـــرق 
معطيـــات المخطـــط الهيكلي االســـتراتيجي 
 2008 لســـنة   )24( بالمرســـوم  الصـــادر 
والمرســـوم رقم )36( لسنة 2016 بتخصيص 
عدد من المواقع في مملكة البحرين بصورة 
عامـــة وفي محافظة المحرق بصورة خاصة 

كواجهات بحرية وسواحل عامة”.
ويعتبر ممشـــى ســـاحل البســـيتين هو األول 

مـــن نوعه فـــي مملكـــة البحرين الـــذي يعمل 
على الطاقة المتجددة.

وقـــد أولـــت بلديـــة المحـــرق اهتمامـــًا خاصًا 
بملف تطوير السواحل ومرافقها في مختلف 
المحـــرق بحيـــث تكـــون  مناطـــق محافظـــة 
شـــاملة علـــى جميـــع الخدمـــات والمتطلبات 
يلبـــي  بمـــا  العامـــة  والترفيهيـــة  العصريـــة 

االحتياجات المطلوبة.
فـــي  الدؤوبـــة  “البلديـــات”  جهـــود  وضمـــن 
المقدمـــة  خدماتهـــا  بمســـتوى  االرتقـــاء 
للمواطنيـــن والمقيميـــن وفـــي إطـــار تطبيق 
البلديـــة  تقـــوم  الكاملـــة،  الجـــودة  مفاهيـــم 
بمتابعـــة خدمـــات النظافـــة اليوميـــة لجميع 
مرافق ممشـــى ســـاحل البســـيتين من خال 
غسل األرصفة واألرضيات، والكنس اليدوي 

واآللى إلزالة األتربة والشوائب والمخلفات. 
كمـــا تحـــرص البلدية على اســـتمرار جهودها 
في مجال تطوير ممشـــى ســـاحل البسيتين 
بحيث يشـــتمل على مختلف وســـائل الراحة 
والترفيـــه للكبـــار والصغـــار ويصبح متنفســـًا 
مـــع  يتناســـب  بمـــا  للمواطنيـــن والمقيميـــن، 
الرؤيـــة االقتصادية 2030 وأهـــداف التنمية 

المستدامة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

األول من نوعه 
بالبحرين... يعمل بالطاقة 

المتجددة ويشتمل على 
78 جهازا للتمارين
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يعد ممشــى ســاحل البســيتين من الوجهات المفضلة للكثير من المواطنين والمقيمين، ومكانا مثاليا لألسر واألفراد، إذ يأخذ 
الزائرين إلى رحلة جميلة في الهواء الطلق مع فرص ال تحصى من االســتمتاع، فإلى جانب األجواء الممتعة المشــجعة على 
ممارســة الرياضة وأنواع متعددة من البرامج الترفيهية األخرى، يتميز الممشــى بإطاللة بحرية ســاحرة ما يجعل منه مكانا 

مميزا لمحبي التصوير.
ويوفر الممشى الذي افتتح في اليوم الرياضي الوطني بتاريخ 11 فبراير 2020 وسط أجواء رياضية وصحية فرصة جّيدة 
لمزاولة رياضة المشي في بيئة جميلة تتباهى بالمناظر الطبيعية الخالبة، حيث يمتد الممشى على مساحة طولها كيلومتران، 
ويتضمن ســاحة عامة، ومســطحات خضراء، واستراحات عائلية، واجهزة لممارسة التمارين الرياضية واألنشطة المختلفة 
ومرافق ومطعم وخدمات، ومواقف للســيارات تســع ألكثر من 400 ســيارة، كما تم تنفيذ طريق خاص للوصول إلى الممشــى 

مكون من مسار واحد في كل اتجاه.

بدور المالكي من الرفاع | تصوير رسول الحجيري



local@albiladpress.com

األحد 12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 - العدد 4289
05

الحكومة تتكفل بدفع 50 % من رواتب المواطنين في “الخاص”
شـــمول الصحـــف والقطاعـــات األخـــرى األكثـــر تضـــررا مـــن “ الكورونـــا” وفـــق معاييـــر محـــددة

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أشـــاد 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
الســـامية  الملكيـــة  بالتوجيهـــات 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
لتوحيـــد الجهود الوطنيـــة لمواجهة 
كورونـــا  فيـــروس  انعكاســـات 
)كوفيد19-( بما يحافظ على صحة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  وســـالمة 
برامـــج  اســـتمرار  مـــع  بالتـــوازي 
تحقيًقـــا  عملهـــا  ومســـيرة  الدولـــة 
لمســـاعي التنمية المستدامة لصالح 
المواطنين، ولمواصلة ضخ السيولة 
وإســـناد  المحليـــة  األســـواق  فـــي 
القطاعات االقتصاديـــة األكثر تأثرا 
من فيـــروس كورونا، وقرار مجلس 
الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، ومتابعة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بدفـــع 50 % 
المؤمـــن  البحرينييـــن  رواتـــب  مـــن 
عليهم في المنشآت األكثر تأثًرا في 
القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداًء 
من شـــهر يوليو 2020، من صندوق 

التأمين ضد التعطل.
وثمـــن حميـــدان حـــرص الحكومـــة 
البحرينـــي  المواطـــن  جعـــل  علـــى 

محور مبادراتهـــا التنموية لما يمثله 
مـــن ثـــروة وطنيـــة حقيقـــة يعتمـــد 
الحكومـــة  اهتمـــام  مؤكـــدا  عليهـــا، 
المتزايـــد بالمواطـــن ودعمه وتوفير 
الحمايـــة والرعايـــة االجتماعيـــة له 
خاصة فـــي ظل تداعيـــات فيروس 
كورونا وانتشـــاره العالمـــي وتأثيره 
القطاعـــات  كافـــة  علـــى  المتفـــاوت 
اإلنتاجيـــة المحلية، معربـــا في هذا 
الســـياق عن شـــكره ألصحاب العمل 
العمـــل  وزارة  مـــع  تعاونهـــم  علـــى 
والتزامهـــم  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
بتطبيق القرارات المعنية بما يخدم 

الصالح العام.
وأوضـــح حميـــدان أن الهيئة العامة 
ســـتتولى  االجتماعـــي  للتأميـــن 
دفـــع رواتـــب البحرينييـــن العاملين 
القطـــاع  ومؤسســـات  بشـــركات 
الجائحـــة  مـــن  المتضـــررة  الخـــاص 
األجـــر  مـــن   %  50 أقصـــى  بحـــد 
المؤمـــن عليـــه، وذلـــك مـــن صندوق 
التأمين ضد التعطل، على أن يكون 
العامل البحريني المشـــمول بالدعم 
بنهايـــة شـــهر يونيـــو  مؤمـــن عليـــه 
الذيـــن  البحرينييـــن  مـــن  أو   ،2020
يتم توظيفهـــم والتأمين عليهم عن 
طريق البرنامـــج الوطني للتوظيف 
يســـبق  الـــذي  الشـــهر  نهايـــة  حتـــى 

تاريخ الصرف.
أن القطاعـــات  حميـــدان  وأضـــاف 

االقتصاديـــة األكثـــر تأثـــرا بجائحـــة 
 )19– )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
التاليـــة: قطـــاع  القطاعـــات  تشـــمل 
وقطـــاع  والطيـــران،  الســـفر 
وقطـــاع  والمطاعـــم،  الضيافـــة 
الخدمـــات الشـــخصية )الصالونـــات 
واأللعـــاب  الرياضـــة  وصـــاالت 
الصناعـــي،  والقطـــاع  والترفيـــه(، 
والقطـــاع الصحـــي، وقطـــاع النقـــل 
التأهيـــل  وقطـــاع  والمواصـــالت، 
والتدريب )شـــاملة رياض األطفال(، 
وقطـــاع البيع بالتجزئـــة )غير المواد 
الغذائية(، وقطاع الخدمات اإلدارية 
)العالقات العامـــة واإلعالم وتنظيم 
العقـــارات  وقطـــاع  الفعاليـــات(، 
والفنيـــة  الهندســـية  والمكاتـــب 
الصحـــف  وقطـــاع  والمقـــاوالت، 
والمجالت المحليـــة، وأية قطاعات 
القطـــاع  باســـتثناء  متأثـــرة  أخـــرى 

واألنشـــطة  واالتصـــاالت،  المالـــي، 
واالحترافيـــة،  والتقنيـــة  العلميـــة 

والتعليم الجامعي والمدارس.
والمعايير،  لالشـــتراطات  وبالنســـبة 
فذكـــر حميـــدان أنـــه البـــد أن تكون 
المنشـــأة من المنشـــآت األكثر تأثرا، 
وأن يكون قد تأثر عمالها ومواردها 
لجائحـــة  الســـلبية  بالتداعيـــات 
“كورونا”، بحيـــث توقف العمل فيها 
كليـــا أو جزئيـــا مما أثـــر على قدرتها 
علـــى الوفاء بأجـــور العاملين لديها، 
بالمحافظـــة  المنشـــأة  تلتـــزم  وأن 
علـــى العمالـــة الوطنيـــة لديها خالل 
العـــام 2020، إضافـــة إلـــى التزامهـــا 
بدفـــع النســـبة المتبقية مـــن رواتب 
البحرينييـــن العاملين لديهـــا، كاملة 
المواعيـــد  وفـــي  مـــن دون خصـــم، 

المقررة لصرف الرواتب.
وأوضح حميدان أن الوزارة ستقوم 
بدراســـة قائمة المنشآت المستفيدة 
الحزمـــة  فـــي  المقـــدم  الدعـــم  مـــن 
األولـــى،  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
وتحديد المنشآت المستحقة للدعم 
بحسب القطاعات األكثر تأثرا، الفتا 
إلى أنه سيتم إحالة قائمة المنشآت 
المســـتحقة للدعم إلى الهيئة العامة 
للتأمين االجتماعـــي؛ لتحويل مبالغ 
الدعم إلى المنشـــآت خالل األسبوع 

الرابع من كل شهر.

(4/1)

بناًء على التوجيهات الملكية السامية
لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا.. 

الحكومة تتكفل بدفع %50 من رواتب المواطنين في القطاع الخاص وفق معايير محددة

القطاعات االقتصاديـــة األكثر تأثرًا بجائحة فيروس كورونا (كوفيد–19) 

المستفيدة من دعم الرواتب في الفترة من يوليو – سبتمبر 2020

3. قطاع الخدمات الشخصية
الرياضـــة  وصـــاالت  (الصالونـــات 

واأللعاب والترفيه)

2. قطاع الضيافة والمطاعم1. قطاع السفر والطيران

6. قطاع النقل والمواصالت 5. القطاع الصحي

4. القطاع الصناعي

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

األحجار المتساقطة من عقب إسمنتي
Û  هاتفنــي وهــو يبكــي، متهــدج صوتــه كغصــن وســط ريــح، ترتجــف كلماتــه

كعصفــور علــى رصيــف، مبحوحــة حروفــه كشــيخ تعــب مــن البــكاء وأعبــاء 
الســفر، فــي عينيه تتكــدس حقائٌب من ندم، وفي كلماته تنفعل ســفٌن تحمل 
حمــوالت تســاؤالت. كان منفعــال كنمٍر، ومقســما كزجاج، ومنهــكا من التاريخ 
وأوجاعه، يتصبب عرق تساؤل، وعينه تغسل تمثال وجع محطٍم باألهداب. 
بيــده اليســرى شــمعة عمــره الذائبُة من حماقات السياســة، وغبــاء الزعامات، 
ومراهقات تجار خطف األعمار، وبيده اليمنى فسيلة أمل، يجذبه هذا األمل 
لزرعهــا لحيــاة جديــدة. وحدهــا الصدماُت قادرة علــى إزالة األتربــة من على 
مــرآة الوجــود؛ الكتشــاف الحقيقة المســتلقية إمــا على شــاطئ أو نائمة على 
رصيــف معــزول بزقاق مهجور أو تبكي فوق زاوية يتيمة بزنزانة أو متكورة 

على مصباح شارع عام في منفى. 
Û  هكــذا رأيــت شــبح هــذا الشــاب الثالينــي مــن العمــر فــي الهاتــف المــرآة، إنــه

يحكــي عــن قصــة جديــدة لــم نقرأها فــي رواية مــن روايات فيرجينــا وولف 
فــي االكتئــاب أودوستويفيســكي فــي مذكرات الســجن أو تشــارلز ديكنز في 
الحب المتأخر أو فيكتور هيجو في البؤساء. راح الشاب يقص عليَّ قصاصه 
العاطفــي بســخاء، يحكــي لــي تجربتــه ولســاعة متواصلة في ســرد قصصي 
متناســق تخرج منه فراشــات زرقاء لألمل، وضباع متوحشــة في النقد آلخر 
حجــرة ســقطت - ممــا أســماه هــو- بالعقــل )اإلســمنتي(، ومــا خرج مــن العقل 
من أتربة السياســة، أفكار تعلوها أتربة تبحث في الحياة عن وشــاح عروس 
وتنفض الغبار عن قصص ودروس لوجع مثقوب. - قال لي: كشاب بحريني 
أنــا كنــت مــن المتفوقيــن دراســيا، وكان طموحــي أن اصبــح طبيبــا، وأرتــدي 
 البالطــو ذا اللــون األبيــض، فاللــون األبيــض يمكــن أن تــرى عليــه بوضــوح إن 
كان متســخا بأشــياء يمكــن أن تــؤدي إلــى عــدوى أو مــرض، باإلضافــة اللون 
األبيــض مرتبط بالعلوم الطبية، ويشــير إلــى النقاء والصفاء. لم أكن أعلم أن 
االســتغالل السياسي ســيقودني لبزة سجن. ياسيد، فهمت الدين حبا ووطنا 
وعلمــا وأناقــة ورياضــة وموســيقى وتمتــع بطبيعــة وســفر اكتشــاف العالــم، 
ووسطية في الدين وحب لألديان األخرى. تعلمت أال أرفع شعارا يسيء إلى 
وطني، وأقف مع شعار يدعم وطني وقيادتي، وأال أسلم عقلي ال لرجل دين، 
وال سياسة وأن أومن بـ ))إله الحب والجمال واإلنسان((. لقد سقط في عيني 
تمثــال رجــل الديــن السياســي، وخطابــات السياســيين. خطاباتهــم إنشــائية، 
وقراراتهــم كرميــة )نــرد( على ظهورنا، قراراتهم ليســت في يدهم. ياســيد، ال 
واليــة إال واليــة الوطــن وال قانون إال قانون الوطــن، وليس ألحد والية علينا 
إال القيــادة. فهمنــا الــدرس، فبعــد أن ذهبنــا ضحايــا حماقات الشــعارات، اآلن 
كلهم تجمعوا ليقفوا ضد من تبقى في السجن، ضد قانون العقوبات، ووقفوا 

ضد بصيص األمل، لهذا القانون الرحيم. 
Û  ،بعــد المآســي، الجميــع هنــا كفر بهــم وبشــعاراتهم. فهمت بعد تجربة الســجن

وخروجــي عبــر قانــون العقوبــات البديلة أال أخــزن عقلي فــي ثالجات رجال 
الديــن السياســيين، وال رجــاالت السياســة، فهم يســتخدمونها فــي الباربكيو 
السياســي متــى مــا توحمــوا على أكل عقولنا مشــوية ويخزنونهــا ما اقتضت 
الحاجــة إلــى ذلــك. ايــن أنتم من األخماس المكدســة؟ انظر إلى الســيد فضل 
هللا خدم لبنان بالخمس للفقراء ومشاريع مستشفيات للوطن، وهنا لم يبنوا 
مقصف ســندويش وتقام الدنيا على تصفيق في مأتم أو تســريحة شــاب!!!! 
هــم يعيشــون متنعمــون فــي الخارج مــع أبنائهــم، ويتاجــرون بنــا ويرفضون 
خروجنا!!!؟؟؟. داخل الســجن وخارجه، هناك ثقافة آخذة في االنتشــار، ولك 
أن تســأل عــن ذلــك )ال لثقافــة المــوت، نعــم لثقافــة الحيــاة(، )ال لرجــال الدين 
واالحــزاب، نعــم للفكــر الحــر بال أذنــاب(، قلت له بالمناســبة وصلنــي اتصاالن 
من داخل الســجن لجنائي وآخر لغير جنائي، وقاال لي: وصل صوتنا.. شــكرا 
للدولــة علــى التســهيالت، ونتمنــى أكثــر وأكثــر، حيــث إن الوجبــات منظمــة، 
ونعلــب رياضــة، وتصلنا كتب ومجالت، وصحف، ونســتطيع االتصال هاتفيا 
بشــكل مســتمر، ونرفــض أولئــك مــن يزايــدون فــي الخــارج ويتاجــرون بهذا 
الملف، ونحن نقدم الشــكر الكبير لجاللة الملك على قانون العقوبات البديلة، 
فكثيــر من الذين خرجوا مــن الجنائيين وغير الجنائيين بحرينيين وأجانب، 
مصابــون بأمــراض مســتعصية، فهــل مــن اإلنســانية والرحمــة أن يقف رجال 
ديــن أو سياســون ضــد قانون يــزرع األمل لمرضــى منهم كبار ســن وأطفال؟ 
هل الدين يقول ذلك؟ هل هذه هي الرحمة التي صدعوا رؤســنا بها لســنين؟ 
أنا ياسيد، اآلن أعد نفسي الستكمال دراستي، وأصبحت اقرأ في النقد لعدة 
كتــاب متنوعيــن، وروايــات عالمية بعيدا عن السياســة ورجال الدين. أصلي، 

أقرأ القرآن بعيدا عن كل هؤالء وأشعر أني أقرب إلى هللا والحياة.
Û  ختامــا قلــت لــه: الديــن باختصار صل، صــم، أخالق. أما هــذه المبالغات، فهي

هــوس ووســواس. انصح الشــباب، اقرأوا كتبا ثقافية متنوعــه، كونوا أحرارا 
في التفكير، ال تصنعوا تماثيل ألي بشر، ال تتعصبوا ألحد وال لدين، ال تهرولوا 
وراء أي شــعار سياســي قد يقضي على زهرة عمركم، احذروا من الشــعارات 
والعواطف، عيشــوا الحياة، تأنقوا، العبوا رياضة، فكروا في مشــروع تجاري 
لصالحكــم، ولصالح الوطن، الســعادة فــي االعتدال، تعصبوا في حب الوطن، 

الحياة جميلة و))على هذه األرض ما يستحق الحياة((.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

90 % نسبة رضا المستفيدين من “تواصل”
حظيــت خدمــات وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، نســبة رضــا من قبل 
المســتفيدين بلغــت 90 %، عبــر نظــام “تواصــل”، فــي الفتــرة مــن ينايــر 
وحتــى نهايــة يونيو2020، كمــا تضاعف عدد المتعاملين مع النظام ســواء 
باالستفســارات أو المالحظات والشــكاوى أو المقترحات من مواطنين أو 
مقيمين أو مؤسســات في الفترة نفســها مقارنة بالعدد المســتخدم للنظام 
فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضي، بعــد ان بلغوا 2361، مقابــل 631 في 

العام الماضي 2019.

وأكـــد وكيـــل وزارة العمـــل والتنمية 
الدوســـري، أن  االجتماعيـــة، صبـــاح 
الـــوزارة عملـــت عبر فريـــق “تواصل” 
الـــذي شـــكل بقـــرار مـــن وزيـــر العمل 
علـــى  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
ســـرعة االســـتجابة لطلبـــات األفـــراد 
ومؤسســـات وعـــدم تجـــاوز الفتـــرة 

المحددة للرد التي تم التوافق عليها 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  مـــع 
الفريـــق  أن  موضحـــًا  اإللكترونيـــة، 
يتابـــع كل ما يرد علـــى النظام بصفة 
نهايـــة  إجـــازات  فيهـــا  بمـــا  يوميـــة 
األســـبوع واإلجازات الرسمية وعلى 
مـــدار الســـاعة لضمـــان ســـرعة الـــرد 

علـــى المســـتفيدين بمـــا يلبـــي حـــل 
مشـــكالتهم أو األخـــذ بمقترحاتهـــم، 
وذلـــك بالمتابعـــة الحثيثـــة مـــن قبل 
الفريق مـــع ممثلـــي اإلدارات التابعة 
للـــوزارة ممـــن تـــم منحهـــم صالحية 
الدخـــول على النظام والبالغ عددهم 

43 موظفًا.

العمـــل  وزارة  إن  الدوســـري  وقـــال 
والتنميـــة االجتماعيـــة حريصة على 
ســـرعة االســـتجابة لـــكل مالحظـــات 
مـــن  والمســـتفيدين  المواطنيـــن 

نظـــام  عبـــر  تـــرد  والتـــي  خدماتهـــا 
“تواصـــل” أو عبـــر مواقـــع التواصـــل 
مـــع  اختالفهـــا،  علـــى  االجتماعـــي 
الحـــرص علـــى حـــل أيـــة مشـــكالت 
تنفيـــذًا  ممكـــن،  وقـــت  وبأســـرع 
لتوجيهـــات الحكومة بشـــأن ســـرعة 
اتخـــاذ اإلجـــراءات الكفيلة بتيســـير 
شـــؤون المواطنيـــن وكل المتعاملين 

مع الجهاز الحكومي.
وكانـــت أغلب الحـــاالت الواردة على 
نظـــام تواصل فـــي الفترة مـــن يناير 
وحتـــى نهايـــة يونيـــو 2020، بشـــأن 
بلغـــت  إذ  التعطـــل،  ضـــد  التأميـــن 
671 حالـــة، تلتها حـــاالت وردت عن 
وعددهـــا  االجتماعيـــة  المســـاعدات 

429 حالـــة، فـــي حيـــن أن الحـــاالت 
عـــن  الباحثيـــن  بتســـجيل  المتعلقـــة 
أمـــا  حالـــة،   373 بلغـــت  فقـــد  عمـــل 
الحاالت الواردة بشـــأن االستشارات 
العماليـــة فبلغـــت 226 حالـــة، بينمـــا 
بلغـــت الحـــاالت المتعلقـــة بالتفتيش 
العمالـــي 190 حالـــة، وهنـــاك حـــاالت 
أخـــرى موزعـــة علـــى باقـــي إدارات 

الوزارة وخدماتها العديدة.
وبلـــغ عـــدد الشـــكاوى مـــن إجمالـــي 
عددهـــا  والبالـــغ  الـــواردة  الحـــاالت 
أمـــا  1033 شـــكوى،  بلـــغ  قـــد   2361
 1250 فبلغـــت  االستفســـارات 
استفسارًا، بينما بلغ عدد المقترحات 

64 مقترحًا.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 صباح  الدوسري

الدوسري: 671 
حالة وردت للنظام 
بشأن التأمين ضد 

التعطل



وزير العدل: برامج التأهيل والتدريب للعقوبات البديلة إلكترونيا عن ُبعد
أصــدر وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد بن 
علــي آل خليفــة قــراًرا باســتخدام الوســائل والتطبيقــات اإللكترونية 
عــن بعــد في تنفيذ برامج التأهيل والتدريــب للمحكوم عليهم بعقوبة 

بديلة.

يجـــب  فإنـــه  القـــرار،  وبموجـــب 
لبرامـــج  المنفـــذة  الجهـــة  علـــى 
ُبعـــد  عـــن  والتدريـــب  التأهيـــل 
باســـتخدام إحـــدى الوســـائل أو 
التطبيقـــات اإللكترونيـــة مراعاة 
برامـــج  محتـــوى  بـــث  يتـــم  أن 
صوتـــا  والتدريـــب  التأهيـــل 
وصورة بجودة عالية وبوضوح 
تام من خالل النظام أو التطبيق 

مـــن  يثبـــت  وأن  اإللكترونـــي، 
خاللـــه حضور المحكـــوم عليهم، 
وأن يكـــون النظـــام أو التطبيـــق 
اإللكتروني من بين أحد األنظمة 
أو التطبيقات التي توافق عليها 
بـــوزارة  األحـــكام  تنفيـــذ  إدارة 
مـــن  ُيمكنهـــا  وبمـــا  الداخليـــة، 
تحقيق اإلشـــراف والرقابة على 

التنفيذ.

وجـــاء في قرار وزيـــر العدل أنه 
مـــع عدم اإلخالل بأحـــكام القرار 
بشـــأن   2018 لســـنة   )36( رقـــم 
تحديد برامج التأهيل والتدريب 
للمحكـــوم عليهم بعقوبات بديلة 
تختـــص  تنفيذهـــا،  وإجـــراءات 
الجهة المنفذة بتنظيم إجراءات 
تقديـــم البرامـــج عن ُبعـــد، وذلك 
بمراعاة التنسيق ُمسبقا مع إدارة 
تنفيذ األحكام بـــوزارة الداخلية 
العمـــل والرقابـــة  آليـــة  لتحديـــد 
المناســـبة قبل اعتمـــاد النظام أو 
التطبيـــق اإللكترونـــي في تنفيذ 

برنامـــج التأهيـــل والتدريب عن 
ُبعد، وكذلك في مرحلة التطبيق 
للتحقـــق مـــن التـــزام المحكـــوم 
عليهـــم بحضـــور البرنامـــج عـــن 
ُبعد ومـــدى انضباطهم، وإخطار 
الخاضعيـــن  عليهـــم  المحكـــوم 
والتدريـــب  التأهيـــل  لبرامـــج 
بتواريخ ومواعيـــد المحاضرات 
عـــن ُبعـــد، وتزويـــد إدارة تنفيـــذ 
الداخليـــة  بـــوزارة  األحـــكام 
المطلوبـــة  الدوريـــة  بالتقاريـــر 
التي تبين مدى التزام المحكوم 

عليهم بالتنفيذ. الشيخ خالد بن علي آل خليفة

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

هل أثر غياب الخطاب الديني في توجيه الجماهير؟
بـــــــعـــــــد اإلغـــــــــــــــــــــاق االحــــــــــــــــتــــــــــــــــرازي لــــــــــــــــــدور الـــــــعـــــــبـــــــادة

على حد سواء، بالنسبة للمواطنين أم المقيمين، فإن للخطاب الديني أثره الكبير في توجيه الجماهير، وفي األزمات والمحن، 
فإن دور العبادة تقوم بمهمة كبيرة دون شك، فهل أثر غياب الخطاب الديني في توجيه الجماهير؟

يـــرى البعـــض أن فئـــات كبيـــرة مـــن 
مـــن  المجتمـــع،  فـــي  المســـتهترين 
المواطنيـــن أم من الوافدين، ال يؤثر 
فيهـــم الوعـــظ إال أن هنـــاك بالمقابل 
تنصـــاع  بهـــا  يســـتهان  ال  شـــريحة 
الجوامـــع  فـــي  الدينيـــة  للخطـــب 
والمســـاجد، ال ســـيما خطب الجمعة 
والمحاضـــرات قبل أو بعـــد صلوات 
الوعظيـــة  والبرامـــج  الجماعـــة، 
والقراءة في الحســـينيات، ويصبح 
ذلـــك الخطـــاب بالنســـبة لهـــا بمثابة 
“قـــوة ردع وتوجيـــه فـــي آن واحد”، 
فيمـــا يرى البعض اآلخـــر أن الغالبية 
الذيـــن  الوافديـــن  مـــن  العظمـــى 
كورونـــا  عـــدوى  “مصـــدر  يعتبـــرون 
تقويـــم  باإلمـــكان  كان  الخطيـــر”، 
اســـتهتارهم بالخطـــاب الدينـــي، إال 
أن إغـــالق المســـاجد الجوامع يعتبر 
مـــن الخطـــوات المهمة لمنع انتشـــار 

العدوى بصورة أكبر.

غياب الخطباء والجمهور مًعا

يرى الشيخ ماجد الماجد أنه في ظل 
غيـــاب شـــريحة مهمة فـــي المجتمع 
وأئمـــة  والوعـــاظ  الخطبـــاء  وهـــم 
المســـاجد  خلـــو  وأيًضـــا  المســـاجد، 
والجوامـــع والحســـينيات خصوًصـــا 
في المناســـبات المتعددة سواء في 
األفراح واألحـــزان وغياب الجمهور 
عن هذا الوســـط، فقد ظهـــر أثر هذا 
الغيـــاب بال ريب، أمـــا كيف نقيم أثر 
ذلك الغياب، فهذا يحتاج إلى قراءة 
متأنية، ويستدرك ليقول:”ولكن في 
اعتقادي أن غياب الجانبين: ســـواء 
والوعـــاظ  الخطبـــاء  أو  الجمهـــور 
وأئمـــة المســـاجد، هـــو غيـــاب مؤثر، 
فالجماهيـــر طيلة هذه األزمنة تتأثر 
أمـــا  المباشـــر،  باإللقـــاء واالســـتماع 
مسألة استخدام الفضاء اإللكتروني 
فقـــد أصبـــح مـــن قبيـــل الكماليـــات 

وليـــس للتعلـــم واســـتماع الموعظة 
واإلرشاد، وإن كانت النسبة تختلف 

من موقع إلى موقع آخر.

الحاجة إلى إعادة تموضع

وعلى ضـــوء ذلك، فإن هـــذا الغياب 
نتأقلـــم  أن  إلـــى  وبحاجـــة  مؤثـــر، 
مـــع الوضـــع الجديـــد والعـــودة إلـــى 
المســـاجد والجوامـــع والحســـينيات 
مع أخذ االحتـــرازات واالحتياطات، 
فالغيـــاب في الوقـــت الراهن هو عن 
دور العبـــادة، أمـــا جميعنـــا كعوائـــل 
فإننـــا  وفئـــات،  وجماعـــات  وأفـــراد 
نتحـــرك فـــي كل المواقـــع مـــع أخـــذ 
فـــي  تواجدنـــا  ولنـــا  االحتياطـــات 
مواقع كثيـــرة وإدارة أعمالنا إال في 
بعـــض الجوانب المتوقفة، وبشـــكل 
عـــام فاألســـواق والمجمعـــات فيهـــا 
تواجد، ما يعنـــي حاجتنا إلى إعادة 
تموضـــع مـــن أجل إعـــادة الروح في 
المجتمـــع معتـــاد علـــى بـــث الـــروح 
واإلرشـــاد  والوعظيـــة  الدينيـــة 
فـــي  ســـواء  والتنبيـــه  والتوجيـــه 
األفـــراح أو األحـــزان كمـــا قلـــت، أو 
فـــي صلـــوات الجمعة وفي أنشـــطة 
حاجـــة  فـــي  فالمجتمـــع  المســـاجد، 
لهـــذا التوجيه، ونعود بعون هللا بعد 
أن تنكشـــف هذه الغمـــة وينزاح هذا 

الوباء والبالء.
ويختتـــم بالقـــول.. اليوم لـــو أجرينا 
استبياًنا في السوشـــال ميديا، فكم 
يتابعـــون  الذيـــن  المســـتمعين  مـــن 
الوعظ واإلرشـــاد مع وجـــود العديد 
من الخطباء والمشـــايخ في الفضاء 
اإللكترونـــي لكـــن كـــم يتابعهم؟ وما 
هـــو حجـــم التواصـــل معهـــم وهـــذا 

شيء مؤلم؟.

إيجابيات من “الجائحة”

التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف  وألن 

تعيشـــها مملكـــة البحريـــن مـــع باقي 
دول العالم بســـبب انتشـــار فيروس 
كورونـــا )كوفيد 19(، الـــذي أدى إلى 
غلـــق كافـــة المســـاجد ودور العبـــاد 
والخاصـــة،  العامـــة  والتجمعـــات 
فإن الشـــيخ أنـــس بوهنـــدي يقول.. 
هـــذه  مـــن  نســـتخرج  أن  نســـتطيع 
األمـــور  مـــن  العديـــد  الجائحـــة 
اإليجابية التي ساهمت بشكل كبير 
للحد من انتشار هذا الوباء، منها أن 
قنـــاة البحريـــن الفضائيـــة والقنوات 
إيجابـــي  بشـــكل  ســـاهمت  األخـــرى 
لتوجيه أفـــراد المجتمع إلـــى التقيد 
باالرشـــادات التي تســـاهم في الحد 
من انتشار الوباء، أضف إلى ذلك أن 
المنصـــات اإلعالميـــة المختلفـــة في 
برامج التواصل االجتماعية، فتحت 
والمشـــايخ  الدعـــاة  إلـــى  المجـــال 
والوعاظ لنشـــر الدروس والمواعظ 
والمحاضـــرات  واإلرشـــادات 
توجيـــه  فـــي  للمســـاعدة  الدينيـــة، 
أفـــراد المجتمع التقيـــد باإلجراءات 
االحترازيـــة التـــي تتخذهـــا الدولـــة، 
ثم الحمالت التوعوية والتفتيشـــية 
التـــي يقـــوم فيهـــا فريـــق البحريـــن 
رسخت المفاهيم المراد إيصالها إلى 

المواطنين والمقيمين.
ومن بين تلك الجوانب أيًضا إسهام 
مشـــاهير السوشـــيل ميديـــا بشـــكل 
المفاهيـــم  ترســـيخ  فـــي  إيجابـــي 
التوعويـــة مـــع الجهـــات المختصـــة، 
التوعويـــة  النشـــرات  أيًضـــا  ولدينـــا 
التـــي تنشـــرها الجهـــات المختصـــة 
لتوعية أفـــراد المجتمع من خطورة 
تلـــك التجمعـــات، وكذلـــك المؤتمـــر 
الصحفـــي الـــذي يعقد بشـــكل دوري 
لفريق البحرين ســـاهم بشـــكل كبير، 
إيصـــال المعلومـــات الضرورية التي 
يحتاج التنبه عليها ألفراد المجتمع.

كمـــا   – البحريـــن  اســـتطاعت  إذن، 

يقـــول الشـــيخ بوهندي - أن تســـبق 
الدول المتقدمـــة من اطالق تطبيق 
)مجتمـــع واعـــي( للحـــد من إنتشـــار 
أفـــراد  وكافـــة  كورونـــا،  فيـــروس 
المجتمـــع اســـتطاعوا من اســـتعمال 
لمعرفـــة  وســـهولة  بيســـر  التطبيـــق 
المتعلقـــة  الضروريـــة  المعلومـــات 
بفيـــروس كورونا، وجاءت مســـاهم 
مـــع  الخيريـــة  الجمعيـــات  بعـــض 
الحملـــة الوطنيـــة لترســـيخ مفهـــوم 
الوقاية من انتشار فيروس كورونا، 
باإلضافـــة إلى مســـاهمتهم لتخفيف 
أفـــراد  مـــن  الكثيـــر  لـــدى  العـــبء 
المجتمع، وتوزيـــع الوجبات والمواد 
الضرورية على المســـتحقين، ساهم 
يحصـــل  الـــذي  الزحـــام  لتخفيـــف 
عـــادة داخـــل األســـواق والمجمعات 
التجارية وعند المطاعم، ومشـــاركة 
عدد كبيـــر من المتطوعين مع فريق 
البحرين، ســـاهم بشكل إيجابي إلى 
روح االنتمـــاء للوطن، باالضافة إلى 
المســـاهمة بتعقيم المناطـــق المهمة 
محافظـــات  بكافـــة  والضروريـــة 

المملكة.

أسباب االستهتار... نقاط 
صريحة

وفيما يتعلق بأهم أسباب االستهتار 

الذي نالحظه لـــدى الكثير من أفراد 
المجتمع، فيعدد بوهندي عدة نقاط 
منها العمالـــة الوافدة وغير المتعلمة 
الذيـــن  وخاصـــة  النظاميـــة،  وغيـــر 
يســـكنون في المناطق التي يقطنها 
المواطنين، وعدم تقيد أرباب العمل 
بالشـــروط األساسية لســـكن العمال، 
ســـاهم بخروج العمالة إلى األسواق 
التـــي  األوقـــات  فـــي  والطرقـــات، 
يخشون فيها حضور فرق التفتيش 
الحكوميـــة ألماكن ســـكناهم، وعدم 
مســـاهمة الســـفارات األجنبيـــة التي 
يوجد فيها نســـبة كبيـــرة من العمالة 
المطلـــوب،  بالشـــكل  البحريـــن  فـــي 
لترســـيخ مفهوم الوقايـــة والحماية 

من هذا الوباء.
غياب األندية والمراكز الشبابية

األنديـــة  مشـــاركة  أن  إلـــى  ويلفـــت 
والمراكز الشـــبابية ليســـت بالشـــكل 
المطلـــوب لتوعية فئة الشـــباب، إلى 
ضرورة التقيد باإلرشادات الصحية 
والتنبيـــه علـــى خطـــورة التجمعات، 
وعدم أخذ المبادرة باطالق منصات 
مـــن  تســـتطيع  شـــبابية  إعالميـــة 
خاللهـــا ملئ فـــراغ الشـــباب وإيجاد 
بدائـــل إيجابية يقضون فيها أوقات 
فراغهم، فيما ال يزال يغلب على فئة 
الشـــباب اللقـــاءات والتجمعات غير 

الضروريـــة وغير الهادفة، وأيًضا، لم 
يساهم أولياء األمور توجيه األبناء 
بالشكل المطلوب، األمر الذي ساهم 
بشـــكل كبيـــر إلـــى ذهابهـــم لخـــارج 

المنزل وخاصة في أوقات الذروة.
تبـــدو المســـألة هنـــا مهمـــة، وهي أن 
بعـــض األبناء أصبحت لديهم ســـمة 
أساســـية لشـــراء بعـــض األمـــور غير 
الضرورية بشـــكل شـــبه يومي، وقد 
الحظنـــا بعضهـــم أحيانـــًا يذهب من 
مدينـــة المحـــرق إلى مدينـــة الرفاع 
من أجل شـــراء كأس قهـــوة أو لقاء 
صديـــق أو غير ذلـــك! فقط من أجل 

الخروج من المنزل.

وزارة التجارة مقصرة

ويـــرى بوهنـــدي أن وزارة التجـــارة 
لم تقـــم بالدور المطلـــوب مع بعض 
أماكن التسوق المختلفة لتوجيههم 
بعدم إجراء التنزيالت الكبيرة على 
المواد األساسية أو غير األساسية، 
ساهم بشكل كبير إلى توافد الكثير 
مـــن أفـــراد المجتمـــع بهدف شـــراء 
الســـلع المخفضة، مع تأكيد ضرورة 
التفتيشـــية  الحمـــالت  تكثيـــف 
للتأكـــد مـــن التـــزام افـــراد المجتمع 
داخـــل  الوقائيـــة  باإلرشـــادات 
التجاريـــة،  والمجمعـــات  األســـواق 
وعـــدم التســـاهل مـــع المســـتهترين 

والمخالفين.
نظـــام  إلغـــاء  بوهنـــدي  ويؤيـــد 
المخالفـــة!  للعمالـــة  المـــرن  العمـــل 
وعـــدم التهاون مع أصحـــاب العمل 
المخالفـــة،  والعمالـــة  المتســـترين 
وتخصيـــص مناطق لســـكن العزاب 
مـــن العمالـــة الوافـــدة فـــي أطـــراف 
العمالـــة  ســـكن  ونقـــل  المـــدن، 
المشـــتركة إلى خارج المناطق التي 
يسكنها المواطنين بشكل تدريجي 
ووضـــع جـــدول زمنـــي يؤكـــد خلـــو 
مناطق سكن المواطنين من العمالة 

العازبة.
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البحرين تحافظ على المرتبة الثانية عربيا وإقليميا بمؤشر الحكومة اإللكترونية
أظهرت نتائج تقريـــر األمم المتحدة للحكومة 
اإللكترونيـــة 2020 الصـــادر أمـــس األول عـــن 
إدارة الشـــئون االقتصادية واالجتماعية بهيئة 
األمم المتحدة )UNDESA( اســـتمرار محافظة 
مملكـــة البحريـــن علـــى مرتبتهـــا الثانيـــة عربيا 
وإقليميـــا وتصنيفهـــا ضمـــن فئـــة الـــدول ذات 
المؤشـــر العالـــي جدًا فـــي مجال التطـــور العام 
للحكومـــة اإللكترونية، إلـــى جانب تحقيق كل 
مـــن دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة والمملكة 
العربيـــة الســـعودية ودولـــه الكويت وســـلطنة 
نفـــس  جـــدا ضمـــن  العالـــي  للتصنيـــف  ُعمـــان 

المؤشر.
للحكومـــة  المتحـــدة  األمـــم  تقريـــر  وأشـــاد 
الوطنـــي  بالنظـــام   2020 للعـــام  اإللكترونيـــة 
للمقترحـــات والشـــكاوى )تواصـــل( والذي عده 
من اإلنجازات المتميزة والتي حققتها المملكة 
علـــى الصعيـــد الدولـــي، وأحـــد أبـــرز القنـــوات 

التفاعليـــة التـــي اعتمدتها في تعزيز مشـــاركة 
الجمهـــور اإللكترونيـــة، كما واســـتعرض أهمية 
نظـــام “تواصـــل” كقنـــاة رســـمية معتمـــدة فـــي 
العمـــل الحكومـــي، وفـــي تعزيـــز التواصل بين 
الجمهور ومختلف الجهات، وأثره في تحسين 
تجربة استخدام الجمهورللخدمات الحكومية 

اإللكترونية.
وتطـــرق إلـــى دور النظام الوطنـــي للمقترحات 
تصنيـــف  تقـــدم  فـــي  )تواصـــل(  والشـــكاوى 
البحرين في مؤشـــر المشاركة اإللكترونية في 
العـــام 2020، خصوصا مع التزامها بتوفير هذا 
النظام للجمهور عبر قنوات إلكترونية متعددة 
ومـــن   ،)bahrain.bh( الوطنيـــة  البوابـــة  منهـــا 
 iOS خالل تطبيق “تواصـــل” والمتاح بنظامي

واالندرويد.
كمـــا أكدت نتائج دراســـة األمم المتحدة إحراز 
تقدم ملحوظ في مؤشـــر رأس المال البشـــري 

والذي يعكس بدوره تقدم مســـتويات التعليم 
األساســـي في المملكة منذ القدم ومســـاهمتها 
في تطوير مؤشرات التعليم ونسب التمدرس 
ومواكبتها للمستجدات التقنية. وأشار التقرير 
بأن البحرين حريصة على استخدام التقنيات 
الناشـــئة والحديثة في مجال تقديم الخدمات 
الحكومية بهدف تحقيق أعلى مســـتويات من 

حيث الرضا وجودة الخدمات. 
ولـــم يغفل التقرير عن دور الحكومات الرقمية 
في مجال مجابهة جائحة كورونا والتي عدت 
تحـــدي وامتحـــان للعالم بأســـرة، حيـــث أكدت 
األزمـــة علـــى دور الحكومة الرقميـــة في تقدم 
الخدمات اإللكترونية، واالستشارات الصحية 
وإدارة االزمـــة، مشـــيرًا فـــي هذا الصـــدد لدور 
التقنيـــة وجهـــود الحكومـــات فـــي المحافظـــة 
على استمرار العمل بكافة القطاعات الخدمية 
والقطاع الخاص، واستمرار الحياة الطبيعية.

وبفضـــل مـــا تمتلكه مملكـــة البحريـــن من بنية 
تقنية وجاهزية عالية، فقد حققت االســـتجابة 
الســـريعة في التعامل مـــع الجائحة، عبر تنفيذ 
التحـــول الرقمـــي للخدمـــات الحكوميـــة، مثل 
تطوير الخدمات القضائية والعدلية وهي أحد 
الجوانـــب التـــي ارتكـــزت عليهـــا دراســـة األمم 
المتحدة 2020، إلى جانب دعم المملكة للتعلم 

عن ُبعد.
للحكومـــة  المتحـــدة  األمـــم  تقريـــر  أن  يذكـــر 
اإللكترونيـــة2020 والـــذي يصـــدر كل عاميـــن 
عـــن إدارة الشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعية 
باألمـــم المتحدة ويشـــرف عليه أكثـــر من 200 
شـــخص مـــن الكـــوادر العلميـــة، أكـــدت نتائجه 
الحكومـــة  فـــي مؤشـــر  عـــن تحقيـــق تحســـن 
االلكترونية مقارنة مع التقارير السابقة، إذ بلغ 
المؤشـــرهذا العام 0.8213 مقارنة مع 0.8116 

في تقريرالعام 2018.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

سعيد محمد

الشيخ ماجد الماجد:
نحتاج إلى “إعادة 

تموضع”

الشيخ أنس بوهندي:
بصراحة... هذه هي 

أسباب االستهتار



“علوم الفضاء” تحرز المركز الثالث في هاكاثون جامعة “سانت بيترسبيرغ” بروسيا
أحـــرز الفريـــق التقني للهيئـــة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء المركز الثالث فـــي هاكاثون الدورة 
تكنولوجيـــا  فـــي  المتخصصـــة  التدريبيـــة 
ســـانت  جامعـــة  نظمتهـــا  والتـــي  الفضـــاء 
روســـيا  بجمهوريـــة  التقنيـــة  بيترســـبيرغ 

االتحادية.
تكـــون الفريـــق الممثـــل للهيئة المشـــارك في 

الـــدورة من ثالث موظفات، وهن المهندســـة 
الميـــر  شـــيماء  والتقنيـــة  المالكـــي  منيـــرة 
والتقنية عائشة الهاجري، وقد أعربت الهيئة 
عـــن فخرها واعتزازها بالنجاح الذي أحرزته 

منتسباتها في هذه الدورة.  
الهاكاثـــون  هـــذا  فـــي  المشـــاركة  أن  يذكـــر 
جـــاءت من قبـــل مجموعات مختلفـــة للفرق 

المتخصصـــة مـــن مختلـــف دول العالم، وقد 
مثـــل أعضـــاء كل فريـــق جهـــة العمـــل التـــي 

ينتسبون إليها.   
وجاءت المنافســـة بين الفرق المشاركة على 
تصميم قمر صناعي “نانو” لألغراض العلمية 
والبحثيـــة، ليحرز فريق الهيئة المركز الثالث 
من بين الفرق المشاركة في هذا الهاكاثون.

ابراهيـــم  محمـــد  الدكتـــور  ســـعادة  وأشـــاد 
بهـــذا  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  العســـيري 
االنجاز المشـــرف، مؤكـــدا على حرص الهيئة 
علـــى توفيـــر كافة ســـبل الدعـــم لمنتســـبيها، 
وســـعيها المســـتمر  لتنمية وتطوير قدراتهم 
لخلـــق قاعـــدة علميـــة وتقنية مـــن الكفاءات 
البحرينيـــة الشـــابة كي تســـاهم فـــي تحقيق 

التقـــدم لمملكـــة البحرين في كافـــة مجاالت 
علوم الفضاء وتطبيقاته.

كمـــا أعربـــت الموظفـــات عـــن بالغ ســـعادتهن 
بهـــذا الفـــوز، وأنهـــن حرصـــن على رفع اســـم 
مملكـــة البحرين في هذه المســـابقة الدولية، 
كما أكدن على سعيهن لتحقيق مراكز أفضل 

في المشاركات المقبلة بإذن هللا.

المنامة -  الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
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07 رعاية سمو رئيس الوزراء لمرضى السكلر وصلت للعالمية

الكاظـــم بــــ “اليـــف” عبـــر انســـتغرام “^”: توجيهـــات ســـموه أفضـــت بالوصـــول إلـــى 3 لقاحات

الـــوزراء أول مـــرة  حيـــن اســـتقبلني ســـمو رئيـــس 
كعادة كل قائد أن يســـأل عن أوجاع المرء واآلالمه، 
ولقـــد توقعـــت أن يوجـــه وزارة الصحـــة للنظـــر في 
حالنا كمرضى “ســـكلر”، لكن ســـموه لـــم يفكر بالنهج 
التقليـــدي، بـــل فكر بشـــكل كوني، حيـــث كان يحفل 
بتغييـــر حـــال مريـــض “الســـكلر” ليس فـــي البحرين 

فقط، بل عالميا.
انشـــأ مركز أمراض الدم الوراثية، ثم دعا بعد 
افتتاحه بعام، الى مؤتمر دولي بمشـــاركة 32 
متحدثا مـــن مختلف أنحاء العالم، ليرســـموا 
سياســـات العـــالج لهذا المرض فـــي البحرين، 
وخرجنـــا بتوصيات جميعها تـــم تطبيقها، بل 
إنه تطبيق هذا النموذج في مستشفى “جون 
هوبكيـــز” األميركـــي، وهو يتطلـــع الى ترجمة 
العيـــادة المتعددة التخصصـــات في البحرين 
الى الواليات المتحـــدة األميركية، وبريطانيا 

تسعى اليوم لذات الغرض.
وأكمـــل الكاظم بأن “ســـمو رئيـــس الوزراء لم 
يركـــز علـــى رعايـــة المرضـــى هنا فقـــط، وهو 
ســـمة تحتســـب لســـموه الكريم، والذي يهتم 
حتـــى اللحظة في النظر إليجاد لقاح حاســـم 
للمـــرض والـــذي ال توليـــه شـــركات األدويـــة 
أهمية كبرى بســـبب عدم جدواه االقتصادية 

لمحدودية عدد المرضى”.
وأضـــاف أن “هـــذا مـــا دفـــع بـــه ســـيدي ســـمو 
رئيـــس الـــوزراء في الفتـــرة الماضيـــة، حيث 
شجع للخروج بلقاحات تساعد المرضى على 
التشـــافي، ولقد تم التوصـــل الى 3 منها فقط 
في األشـــهر التســـعة الماضية، وفي السنوات 
األربـــع الماضيـــة شـــاركت البحريـــن بتطويـــر 
ثالثـــة أدويـــة منها، برؤية قائد لـــم يكن ينظر 
بـــل لإلنســـان  9000 مصـــاب بحرينـــي،  الـــى 

نفسه، وكيف نستطيع أن نخدم اإلنسانية”.
وفي ســـؤال لـــــ “البالد” عـــن التحديـــات التي 
تواجـــه مرضـــى “الســـكلر”، قـــال الكاظـــم “ما 
يـــزال مريض الخليـــة المنجلية صعوبات في 
الحصـــول علـــى الوظيفـــة والحفـــاظ عليهـــا، 
مـــن  لألربعيـــن  يصلـــون  منهـــم  والكثيـــرون 
العمـــر بدون وظيفـــة، وإذ ما توفـــى المريض 
فـــإن عائلتـــه معرضة لمالحقـــات البنوك لدفع 
قروضـــه، كمـــا أن شـــركات التأميـــن ترفـــض 

التأمين عليه”.
ويواصـــل الكاظـــم بقوله: “هـــذه الفئة بحاجة 

الى تشـــريع لتمكينها، ولجعلها قوية، وقادرة 
علـــى أن تتعايـــش فـــي المجتمـــع، وهـــو دور 
ننتظـــره من األخوة المشـــرعين فـــي مجلس 

النواب”.
وعـــن الصعوبـــات التـــي يواجـــه لهـــا مرضـــى 
والطـــوارئ  الحـــوادث  بقســـم  “الســـكلر” 
بمستشـــفى الســـلمانية الطبـــي، قـــال إن هـــذا 
التحـــدي ســـيظل مســـتمرا، لكننـــي أشـــير هنا 
إلـــى أن مملكـــة البحريـــن تمـــر اليـــوم بظرف 
اســـتثنائي ومتغيـــر وهـــو فيـــروس “كورونا”، 
وبأنـــه مـــا كان متاًحـــا أمـــس قـــد يكـــون أقل 
اليوم، واتســـاءل هنا: هل ما نواجه في قسم 
الطـــوارئ من صعوبات، هو لمريض )الســـكلر( 

فقط أم لغيره أيضا”.
وعـــن عدد المصابين أجاب الكاظم إنه يوجد 
“ثمانيـــة آالف وســـتمائة وســـبعون، موزعـــة 
بالتناصف ما بين الرجال والنســـاء، في حين 
إن نسبة الوفيات األكثر هي عند الذكور، ولقد 
هبطت نســـبة الوفيـــات بالمجمل فـــي مملكة 
البحرين بنسبة 62 % وهو أمر ملحوظ دوليًا 
مـــن قبل العديد من الـــدول، كالهند وجمايكا، 
حيث ينظـــرون بجدية للتعرف على التجربة 

البحرينية واالستفادة منها”.
وفـــي تســـاؤل لــــ “البـــالد” عـــن زواج األقارب 
وتأثيـــره على فرصة الزواج نفســـها بالنســـبة 
للمصابيـــن، علـــق الكاظـــم” مملكـــة البحريـــن 
متميـــزة بوعـــي الشـــعب، ولقـــد اســـتطعنا أن 
نصـــل لمعدالت متقدمـــة جدا مقارنـــة مع أي 

دولة في العالم”.
وأردف أنه “عندما أقر مجلس الشـــورى العام 

2006 بالزامية الفحص قبل الزواج، كان لدينا 
هنـــا 4 مواليـــد مصابين بـ “الســـكلر” من أصل 
100، فـــي العـــام 2010 اصبحـــوا 4 مصابيـــن 
 4 اصبحـــوا   2014 العـــام  وفـــي   1000 لـــكل 
مصابيـــن لكل عشـــرة االالف، بصـــورة تعكس 
وعي الشـــعب البحريني وتحمله للمســـئولية 

المطلوبة منه”.
ويعتدل الكاظم بجلســـته قائالً إنه “ســـألتني 
ذات مـــرة مراســـلة أجنبيـــة عـــن الســـر فـــي 
تحقيـــق قصـــة النجاح هـــذه، فأجبتهـــا وبثقة 
بســـبب “الجدة البحرينية” والتي اســـتطاعت 
أن تخلق هذا النمـــوذج، بإصرارها ومباركتها 
كان  واذا  الفحـــص،  وبأهميـــة  الـــزواج،  فـــي 
الفحـــص غير متطابق تهـــدد بمقاطعة الزواج 
نفســـه، حفاظـــا على صحة األجيـــال القادمة، 
وأؤكـــد لك أننـــا نتجه لتصفيـــر والدة مصابي 

)السكلر(”.
وعن أهم التوصيات لتحســـين الوضع العالج 
للمرضى، قال الكاظم إنه “لدي توصيات على 
المســـتوى الحكومـــي والســـلطة التشـــريعية، 
وباتجاه األفراد، فبالنسبة للشق األول فنحن 
مـــا زلنـــا بحاجة للكثيـــر من التشـــريعات التي 
تضمـــن حـــق مرضى )الســـكلر( فـــي الحصول 
علـــى الوظيفـــة وفي بنـــاء الوطن عبـــر الثقة 

فيه، ونأمل أن نرى منهم وزيًرا ذات اليوم”.
فـــإن  الثانـــي  للشـــق  بالنســـبة  “أمـــا  وأردف 
المريـــض مطلـــوب منـــه أن ال يتقاعـــس، بـــل 
يعمـــل ويناضل في بناء وطنـــه، وفي العمل، 

وفي السعي لنيل حقوقه”.

   الكاظم يتحدث في بث مباشر على انستغرام “البالد”

خديجة: ال أهتم بالمتنمرين... ولدي نصف مليون متابع
كشفت صاحبة حساب queen of colors سيدة األعمال البحرينية خديجة بأنها تعرضت للتنمر بعد أن قامت بتجسيد 
شخصيات كارتونية لمتابعينها عبر “السناب شات”، وأشارت خالل مقابلة صحفية أنها لم تعد تهتم للمتنمرين علما أنها 

كانت تتأثر سابقا، معتبرًة بأن التنمر دليل نجاح، لوجود متابعين يدعمونها يصل عددهم إلى نصف مليون شخص.

هـــل تعتقدين بـــأن تنمـــر الجمهور 
قـــد أثـــر بـــك عنـــد تقليـــدك لبعض 

شخصيات الكارتونية؟
التنمر دليل على النجاح، وأنا عليَّ 
أن أستمر وال ألتفت لهم ألنهم سلم 
للصعود وتحقيق النجاح في واقع 
األمـــر، ففي البدايـــة كنت أرد على 
المتنمريـــن، أمـــا االن فـــال أعطيهم 
أي اهتمام وال أرد عليهم، وأتركهم 
يعبـــرون فيمـــا متابعـــيَّ يقومـــون 
بالـــرد عليهـــم، فـــال أحتـــاج إلى أن 
أدافع عن نفســـي لوجود شـــريحة 
كبيره من المحبين والداعمين لي، 
فهـــذا يـــدل على شـــعبيتي الكبيرة 
وأن الناس تحبني وتحب الفقرات 
التـــي أقوم بتقديمها الســـتمتاعهم 
بها ولالســـتفادة منها خصوصا أن 
المحتوى الذي أقدمه مختلف عن 

أي المشاهير اآلخرين.
مـــاذا تقدميـــن علـــى حســـابك في 

السوشيال ميديا؟
للشـــخصيات  مظهـــًرا  أخلـــق   
الخارجيـــة  كالمظاهـــر  بالمكيـــاج، 
العالـــم وشـــخصيات  لبلـــدان دول 
ديزنـــي  كشـــخصيات  كارتونيـــة 

العالميـــة، إلى جانب إعداد فقرات 
تعليميـــة متعـــددة، ومنهـــا العناية 
بالبشـــرة والشـــعر والجسم وطرق 
خطوات وضع مساحيق التجميل، 
باإلضافـــة إلـــى الفقـــرات الثقافية 
التي تالمس مشاكل المجتمع وما 

شابه.
نالحظ بأن هناك ظهوًرا الفًتا  «

في حسابك ب”السناب شات” 
كم عدد متابعينك؟

مشاهداتي على حســـاب “السناب 
مليـــون،  النصـــف  فاقـــت  شـــات” 
وحاليـــا وباأليـــام العاديـــة تتراوح 
بيـــن 50 الـــى 150 ألـــف مشـــاهدة، 
أما في حساب “االنستغرام” فهناك 
زيـــادة واضحة في الفترة األخيرة 
رغم أن حضوري أكثر على حساب 
“الســـناب شـــات” حيـــث يبلـــغ عدد 
المتابعيـــن الفعليين 25 ألف متابع 

بحساب “األنستغرام”.
متى كانت بداية تعلمك لوضع  «

مظهر المكياج المسرحي؟

هـــي موهبة أمتلكها ثم أصبح لدي 
خبـــرة فـــي وضـــع المكيـــاج لخلـــق 
فـــي  بـــدأت  للشـــخصيات،  مظهـــر 

العمل بها منـــذ بداية فترة جائحة 
الكورونـــا، حيـــث أجد متســـعًا من 
الوقت، باألخص فـــي فترة إغالق 
المحـــالت التجاريـــة لكونـــي أملك 
تلـــك المحـــالت، حيـــث بـــدأت منذ 
بإظهـــار  الكورونـــا  ظهـــور  فتـــرة 
إبداعاتـــي ومواهبي في المجاالت 
التي أحبها بهـــدف تقديم األفضل 

للمتابعين وبقصد الفائدة.
 ما هي الشخصيات التي  «

تجسدين شخصيتها؟ 

قمـــت بعـــرض أكثـــر من شـــخصيه 
وأكثـــر مـــن نـــوع لمكيـــاج خيالـــي 
المثـــال  ســـبيل  علـــى  وفانتـــازي، 
تجســـيد مظهر شخصية ياسمينة، 
ومظهر ملكـــة الثلـــج، مظهر يوني 
كورن، مظهـــر ميني ماوس، مظهر 
القطـــه،  مظهـــر  البحـــر،  عـــروس 
ومظهـــر كليوباتـــرا، ومظهر خيالي 
يعبـــر عن قـــوة المـــرأة ومكافحتها 
اللبـــس  مظهـــر  وأخيـــًرا  للحيـــاة، 

التقليدي لدولة اذربيجان.
 ما هو طموحك كسيدة أعمال؟ «

أملـــك  لـــدي طمـــوح كبيـــر كونـــي 

الكثيـــر مـــن المواهـــب، فمواهبـــي 
متعددة ليســـت فقط في المكياج 
لمجـــال  تمتـــد  إنمـــا  األزيـــاء،  أو 
تصفيـــف الشـــعر وعمـــل كثيـــر من 
األشـــياء التـــي تتعلـــق بالتجميـــل، 
وهدفـــي عبـــر “السوشـــيال ميديا” 
كيفيـــة  النســـاء  جميـــع  أعلـــم  أن 
االهتمام بنفســـهم جماليا وصحيا، 
وأن االهتمـــام بالصحـــة والجمـــال 
ليـــس شـــرطا أن يكـــون فـــي عمـــر 
متأخر، بل يجـــب أن يبدأ من عمر 
البلوغ. أمنيتي أن تكون كل امرأة 
جميلـــه ورائعـــة، وأمـــا بخصـــوص 
الســـر الـــذي أخفيه فهـــي موهبتي 
واالزيـــاء  التصميـــم  مجـــال  فـــي 
وتنفيذهـــا، حيـــث إننـــي أملك هذا 
الحـــس الرائـــع في رســـم وتصميم 
مـــا  وغالبـــا  والفســـاتين  المالبـــس 
أقـــوم بتصميـــم مالبســـي بنفســـي 

خصوصا في المناسبات.

“بلوغر” بحرينية 
تحصد شهرة 

واسعة لتجسيدها 
شخصيات ديزني

الحبر يحتضن الحقيقة
Û  تحية بحجم كوكب يسبح في أنفسنا العطشى لألقالم الزاهرة

، تحيــة لــكل إنســان غيــور على البحريــن ومن فيها، لإلنســانية 
لــكل مــن تهويهــم الحقيقــة، وتحيــة لجاللــة الملــك الواقف في 

ضمائرنا كشمس في السماء.
Û  أنقــل لكــم مزاجا من مزاجين ويــا للمفارقة العجيبة، المنظمات

العالميــة تدعــي أن دول العربية تمــارس اضطهاد للصحافيين، 
ونحــن فــي البحرين نمتلك حرية القلم التي نســتطيع أن ننفي 

بها هذه األقاويل.
Û  أمــا المــزاج الثانــي، ففــي أميركا التــي مألت الدنيــا صراًخا عن

حرية الصحافة والتعبير، إذ طالب فيها الرئيس ترامب بإعدام 
الصحافيين وفًقا للكشــف الذي أعلنه مســاعده الســابق بايدن، 
وعلــى المقلــب اآلخــر فــي البحريــن جاللــة الملك جعل مســألة 
عقاب الصحافيين أو سجنهم بناء على رأيهم خطا أحمر. فهل 
الحظتهم حجم المساحة الشاسعة بين من يدعون الدفاع عن 

حرية الصحافة في العالم قوال وبين من يمارسونها فعال.
Û  ،دوًمــا كنــت أكتب بالحبــر، ولكن اليوم ســأجعل الحبــر يكتبني

لــدي رصيــد كبيــر مــن األعــداء؛ ذلــك ألنــه ذاب فــي دم حبــري 
العديــد مــن القضايــا والحقــوق التي وقفت ودافعــت عنها بكل 

ما استطعت إليه سبيال.
Û  كثيــر مــن الجهات من بينهــا وزارات ومجالس بلدية وشــركات

وإدارات خاصــة وعامــة لجأت للضغط عليَّ عبر تقديم بالغات 
ومراكــز  الجنائيــة  والتحقيقــات  العامــة  النيابــة  فــي  ضــدي 
الشرطة، لكن القانون عادل ووقف في صف الحق حينما أغلق 
ملفات هذه البالغات؛ لكيديتها من ناحية أو لعدم توافر أدوات 

الجريمة واألدلة من ناحية أخرى. 
Û  كل هــذا ألن هنالــك مــن ال يريــدون للصحافة أن تقــوم بدورها

الناهــض فــي ظل المشــروع اإلصالحي، بل يريــدون أن تصاب 
الصحافــة النقديــة بجلطــة دماغيــة، وال تمــارس غنــاء قصيدة 

نزار قباني “أصبح عندي اآلن بندقية”.
Û  ،وأنبئكم لن أتخلى عن ممارسة الصحافة النقدية واالستقصائية

الصحافــة الحقيقيــة هي صحافة الشــك والنقد، وبهذا ســأجمع 
بين شراسة الحبر وضراوة الصورة؛ لتمثال مزيجا قويا ساحرا 
للمعنى والمبنى، وســأعمل على زراعة وردة األمل في النفوس 
التواقة إلى البناء، وأســعى أن أقدم بين أيديكم مواد صحفية 
شــهية، وشــقية فــي قرابــة فريــدة بيــن الحبــر ودم المجتمــع 

البحريني، وإن غًدا لناظره لقريب.

alawi.almosawi@albiladpress.com

علوي الموسوي

ابراهيم النهام
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المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة بأن شـــرطة مكافحة 
اإلتجار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامة، 
تمكنـــت من القبض على رجل وامرأتين 
مـــن الجنســـية اآلســـيوية إثـــر قيامهـــم 
بالتحريض على ممارسة أعمال منافية 

لآلداب العامة.
وأوضح أنه فور تلقي اإلدارة معلومات 

بهذا الشـــأن، تم مباشـــرة أعمـــال البحث 
والتحـــري التـــي أســـفرت عـــن تحديـــد 
هوياتهم والقبض عليهم بعد اســـتصدار 

إذن من النيابة العامة.
وأشار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائية إلى أنه تـــم اتخاذ كل 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة، تمهيدًا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

آسيويون يحرضون على أعمال منافية لآلداب

10866 مخالفة عدم ارتداء كمامة
مساعد رئيس األمن العام: استمرار الحمالت التوعوية

أكد مســـاعد رئيس األمن العام لشـــؤون 
الركـــن  العميـــد  والتدريـــب  العمليـــات 
خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 
اســـتمرار الحمالت التوعوية التي يقوم 
بهـــا أفـــراد شـــرطة المديريـــات األمنيـــة 
والموجهـــة  المملكـــة،  محافظـــات  فـــي 
للمواطنين والمقيمين، والتشـــديد على 
حيـــال  القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
المخالفين غيـــر الملتزمين بقرار ارتداء 
كمامة الوجه في األماكن العامة، وعدم 
تطبيـــق التباعـــد االجتماعـــي فـــي كافة 
األوقـــات واألماكن، وذلك ضمن الجهود 
ســـالمة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  المبذولـــة 

المجتمع.
وأوضح أنه تم تسجيل 10866 مخالفة 

عـــدم ارتداء كمامة الوجـــه في األماكن 
العامة منذ البدء في تطبيق قرار اللجنة 
كورونـــا،  فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
حيث ســـجلت مديرية شرطة محافظة 
المحـــرق 2989 مخالفـــة، فيمـــا ســـجلت 
الشـــمالية  المحافظـــة  مديريـــة شـــرطة 
فـــي  مخالفـــة  و2096  مخالفـــة،   2643
العاصمـــة،  محافظـــة  شـــرطة  مديريـــة 
و1808 مخالفة سجلتها مديرية شرطة 
المحافظة الجنوبية، كما ســـجلت إدارة 
 1246 العمليـــات برئاســـة األمـــن العـــام 
مخالفـــة، و84 مخالفة تم تســـجيلها من 

اإلدارة العامة ألمن المنافذ.
وأضـــاف مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام 
أن  والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون 

الحمـــالت التوعوية التـــي تنفذها وزارة 
الداخليـــة تشـــمل التأكيـــد علـــى أهميـــة 
األماكـــن  فـــي  الوجـــه  كمامـــة  ارتـــداء 
العامة كالطرقات واألسواق والسواحل 
والمتنزهـــات باإلضافـــة إلـــى المحـــالت 
التجارية مـــع التقيد بعدم التجمع ألكثر 
من 5 أشـــخاص، إذ تم تخصيص جانب 
من هـــذه الحمـــالت للجاليـــات األجنبية 

مـــن خـــالل  البحريـــن  فـــي  والمقيميـــن 
تقديمهـــا بأكثر مـــن لغة أجنبيـــة لضمان 
وصول المعلومـــات التوعوية ألكبر قدر 
ممكـــن مـــن الوافديـــن، مؤكدًا اســـتمرار 
الحمـــالت التوعويـــة التـــي تهـــدف إلـــى 
تعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين 
بأهمية االلتزام ومساندة جهود المملكة 

في مواجهة جائحة كورونا.

المنامة - وزارة الداخلية

عدم جواز نظر استئناف مدان بتهريب مطلوب أمنيا
قضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية الخامســة، بعدم جواز النظر في 
استئناف شاب؛ نظرا لصدور عفو بحقه بشهر مارس الماضي، إذ إنه مدان 
مع 3 آخرين بالســجن 3 ســنوات لكل منهم لمســاعدتهم أحدهم في الهرب 
إلــى خــارج المملكــة عــن طريق جســر الملــك فهد، باســتعمال بطاقــة هوية 
شــقيق المطلــوب، أحدهــم هــارب ومقيــم فــي إيــران، حيث جلبت شــرطة 

اإلنتربول المطلوب عند وصوله لدولة الكويت وتسليمه للبالد.

وتتحصـــل وقائع القبض علـــى المطلوب 
أن  فـــي   - عليـــه  الحكـــم  - ســـبق  أمنيـــا 
أبلغـــت  الكويتيـــة  األمنيـــة  الســـلطات 
الجهـــات األمنيـــة بالمملكة أنه تم القبض 
علـــى بحرينـــي أثنـــاء محاولتـــه الدخول 
للكويـــت بـــرا؛ كونـــه مطلوبـــا مـــن قبـــل 
اإلنتربـــول، وبعـــد ذلك البـــالغ تم إعادته 
مطلوبـــا  كونـــه  البحريـــن؛  مملكـــة  إلـــى 

بقضية إرهابية.
وبســـؤاله اعتـــرف أنـــه خرج مســـتخدما 
بطاقـــة هويـــة شـــقيقه، وعنـــد وصولـــه 
الكويـــت اســـتخدم جواز الســـفر الخاص 
بـــه وحـــاول الدخـــول بواســـطته، إال أنه 
تـــم القبض عليـــه عندما تبيـــن أنه معمم 

علـــى هويته ومطلوب للشـــرطة الدولية 
“اإلنتربول”.

بقضيـــة  مطلـــوب  أنـــه  بمعرفتـــه  وأقـــر 
إرهابية وصـــدر أمر بالقبـــض عليه العام 
2015، وأنه منذ ذلك الوقت وهو يسكن 
فـــي منزل والدتـــه ولم يخـــرج، لكنه في 
بدايـــة شـــهر فبرايـــر 2018، تواصل معه 
عبـــر “التيلغرام” المتهم الخامس -المقيم 
فـــي إيـــران- والمطلوب بقضايـــا إرهابية 
وتربطـــه بـــه عالقة ســـطحية، وأبلغه أنه 
مطلـــوب، فلم يخـــرج بعدها مـــن المنزل 

قرابة 3 سنوات.
وأضـــاف أن الخامـــس أبلغـــه الحقـــا أن 
بإمكانـــه تهريبـــه مـــن البحريـــن بشـــرط 

البحـــث عن شـــخص يشـــبهه ليســـتخدم 
بطاقة هويته، وسيوفر له المتهم الثالث 
والـــذي ســـيرتب عملية تهريبـــه، فما كان 
منـــه إال أن اســـتعمل بطاقـــة شـــقيقه من 

دون علمه.
وأفـــاد أنه تمكن من الخروج برفقة باقي 
المتهميـــن والدخـــول للســـعودية، وهناك 
توجه إلـــى منزل عائلـــة طليقته، ومكث 
فيـــه لفتـــرة مـــن الزمـــن حتـــى تواصـــل 
معـــه المتهـــم الخامس وأبلغـــه أنه يجب 
عليـــه التوجـــه لدولة الكويت بـــرا وهناك 
يستعمل جواز السفر الخاص به، وهو ما 
تســـبب في وقوعه بقبضة أفراد شـــرطة 
اإلنتربـــول بعـــد أن تبيـــن وجـــود بطاقـــة 
تعميـــم باســـمه بوجـــود القبـــض عليه ما 

أدى إلى إعادته للمملكة.
أول  محكمـــة  قضـــت  األســـباب  فلهـــذه 

بينهـــم   - متهميـــن   4 بمعاقبـــة  درجـــة 
المســـتأنف- بالســـجن لمـــدة 3 ســـنوات، 
في حين بـــرأت المتهم الثاني بالقضية - 
شـــقيق المطلوب - مما نســـب إليه؛ نظرا 
لعـــدم معرفته بأن شـــقيقه أخـــذ بطاقته 

الذكية واستعملها في عبور الجسر.
وكانـــت النيابـــة العامة أحالـــت المتهمين 
الخمســـة بالقضية للمحاكمة على اعتبار 
أنهـــم فـــي غضـــون مـــارس العـــام 2018، 

ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمان األول والرابع:

1 - اشتركا بطريق المساعدة مع موظف 
حســـن النية في ارتـــكاب جريمة إدخال 
تقنيـــة معلومـــات  فـــي وســـيلة  بيانـــات 
للجنســـية  العامـــة  اإلدارة  تخـــص 
والجـــوازات والهجـــرة، علـــى نحـــو مـــن 
شـــأنه إظهار بيانات غيـــر صحيحة على 
أنهـــا صحيحـــة، بأن ســـلم المتهـــم األول 
للرابـــع بطاقـــة هوية المتهـــم الثاني على 
أنها بطاقة هويته، فقام الرابع بتســـليمها 
للموظـــف المختـــص الـــذي قـــام بإدخـــال 

بياناتها في نظـــام اإلدارة بما يفيد عبور 
المتهـــم الثانـــي لمنفذ جســـر الملـــك فهد 
متوجها إلى المملكة العربية الســـعودية، 
وذلـــك خالفـــا للحقيقة، فتمـــت الجريمة 

بناء على هذا االتفاق.
2 - اســـتعمال بســـوء نيـــة بطاقـــة هويـــة 
اســـتعمل  بـــأن  الغيـــر،  باســـم  صحيحـــة 
المتهـــم الرابـــع بطاقة هويـــة الثاني الذي 
ســـلمها لـــه األول فقدمهـــا إلـــى موظـــف 
فهـــد،  الملـــك  جســـر  بمنفـــذ  الجـــوازات 
وانتفـــع بهـــا األول بغير حق أن تمكن من 
الخروج مـــن مملكة البحرين عبر المنفذ، 

والفرار من وجه القضاء.
ثانيا: المتهم األول: غادر مملكة البحرين 

دون إذن من الموظف المختص.
لـــأول  ســـمح  الثانـــي:  المتهـــم  ثالثـــا: 
باســـتخدام بطاقته فـــي أغراض مخالفة 
للقانـــون، وذلـــك أن ســـلم األول بطاقـــة 
اســـتخدامها  بغـــرض  وذلـــك  هويتـــه، 
واالنتفـــاع بها بغير وجه حـــق بالمخالفة 
للقواعـــد واإلجـــراءات المنظمـــة بقصـــد 

الهرب من تنفيذ أمر القبض الصادر عليه 
من السلطة المختصة على ذمة القضية.
رابعا: المتهمـــون الثاني والثالث والرابع: 
ســـاعدوا علـــى هـــرب متهـــم فـــي جناية 
صدر عليـــه أمر بالقبض عليـــه، وذلك أن 
ســـاعد المتهـــم الثانـــي األول حـــال كونه 
متهمـــا فـــي الجناية صادرا فـــي حقه أمر 
بالقبـــض عليـــه فـــي القضيـــة وهـــو على 
علم بذلك، بأن ســـلمه بطاقة هويته لكي 
يتمكـــن مـــن اســـتعمالها والفـــرار لخـــارج 
البحريـــن، وقام المتهـــم الثالث بتوصيله 
إلـــى الرابـــع الـــذي ينتظـــره بمنفـــذ جســـر 
الملك فهد، فيما ساعده الرابع على عبور 
المنفـــذ والخـــروج مـــن الجســـر والتوجه 

إلى المملكة العربية السعودية.
اشـــترك  الخامـــس:  المتهـــم  خامســـا: 
االتفـــاق  بطريقـــي  الثالـــث  المتهـــم  مـــع 
والتحريـــض الرتكاب الجريمـــة، بأن قام 
بتحقيـــق االتصـــال بيـــن الثالـــث واألول، 
فوقعـــت الجريمة بنـــاء على هذا االتفاق 

وذلك التحريض.

محكوم بالسجن 3 
سنوات مع 3 آخرين

اإلعالم األمني... والخطوات االستباقية
Û  القضايــا الداخليــة، فــي كافــة  بــوزارة  تقودنــا جهــود كادر اإلعــالم األمنــي 

والحــوادث التــي تشــغل المواطــن وتثيــر اهتمامــه، أواًل بــأول، لأهمية التي 
يوليها المعنيون بهذه اإلدراة للمعلومة وسرعة التعامل مع الحوادث في ظل 

الفضاء المفتوح الذي وفرته التكنولوجيا .
Û  ،وكمــا أن منصــات اإلعــالم الجديــد، وســاحات “السوشــيال ميديــا” المتنوعة

تشهد نموًا متسارعًا للحدث والمعلومة ونقل الصورة، فإن األجهزة االعالمية 
الرســمية مســؤولة عــن مواكبــة هــذا التطــور بدقــة متناهيــة، وبمســؤولية 
اجتماعية متكاملة، تساعد على وأد اإلشاعات، ومنع اثارة البلبلة والفوضى، 
ومحــاوالت التأليــب علــى الدولــة، والتــي تســتثمر جهــل النــاس للمعلومــة 

الصحيحة.
Û  وتقودنــا المنصــات الرقيمــة لــوزارة الداخليــة، أولهــا تويتر، الى مثال ســرعة

بكافــة  لهــم،  الصــورة  توضيــح حقيقــة  عبــر  أنــاس،  يتناولــه  لمــا  التجــاوب 
المالبســات والوقائــع، يضــاف اليها الحمــالت التوعوية التي تدشــنها الوزارة 
بيــن اللحيــن واآلخــر لخدمــة النــاس، كحمــالت مكافحــة المخــدرات، ويــوم 

الشهيد، والتوعوية المرورية وغيرها.
Û  ان أجهــزة اإلعــالم الحكومــي، وبنجاحات الكــوادر المخلصة، اضحت قنوات

وصــل ٌمهمــه اليــوم، مــا بيــن الجمهــور والجهــات القــادرة علــى تقديــم العون 
والُمســاعدة، وحلحلــة الصعاب وإزالة العقبــات، منها -مثااًل- تطبيق )تواصل( 

والذي اختصر السنوات الضوئية، جهدًا ووقتًا. 
Û  هنالــك متطلبــات جديــدة للمواطــن، وللجيــل الجديــد، أولهــا ثقافــة التحــاور

والتجــاوب واالنصــات، فهــي اليــوم ملكــة الفكــر األولــى القــادرة علــى تغييــر 
المشاهد الخاطئة أو المنقوصة، عبر سياسات االحتواء الوطنية والتي تعبر 
عــن اإلرادة الحقيقيــة فــي أن يكــون كاًل منا )محزما( في بنــاء وطنه وخدمة 
مواطنيــه، وننتظــر مــن باقي المؤسســات أن ُتدرك أهميــة المعلومة واننا في 

زمن ال يعترف ببروقراطية التواصل بين الصحافي والمسؤول.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

متجمهر يطالب بإعادة محاكمته و “التمييز” ترفض
شـــاب  طلـــب  التمييـــز  محكمـــة  رفضـــت 
بإعادة النظر في محاكمته، مدعيا القبض 
عليـــه فـــي وقـــت الحـــق لصـــدور الحكـــم 
الحضوري االعتبـــاري، بداللة حيازة على 
مســـتند ظهر بعد محاكمتـــه التي لم يكن 
أثبتـــت  المحاضـــر  أن  إال  فيهـــا،  حاضـــرا 
رفضه لحضور الجلســـات أمـــام المحكمة 

ولم يطعن عليها بالتزوير.
وكانـــت أحالتـــه النيابة العامـــة للمحاكمة 
على اعتبـــار أنه بتاريخ 14 فبراير 2013، 

ارتكب اآلتي:
أوال: أشـــعل وآخـــرون مجهولـــون حريقـــا 
في إطارات كان من شـــأنه تعريض حياة 

الناس وأموالهم للخطر.

ثانيـــا: اشـــترك وآخـــرون مجهولـــون فـــي 
خمســـة  مـــن  أكثـــر  مـــن  مؤلـــف  تجمهـــر 
أشـــخاص الغـــرض منـــه اإلخـــالل باألمـــن 

العام وارتكاب الجرائم.
ثالثـــا: حـــاز وأحـــرز وآخـــرون مجهولـــون 
عبوات قابلة لالشتعال “مولوتوف” بقصد 

تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
رابعـــا: عـــرض وآخـــرون مجهولـــون عمدا 

وسائل النقل الخاصة للخطر.
وقضـــت محكمـــة أول درجـــة بمعاقبتـــه 
وفقـــا لهذه االتهامـــات بالســـجن لمدة 10 
العـــام  2016، وفـــي  العـــام  ســـنوات فـــي 
2017 صـــدر حكـــم غيابـــي بعـــدم قبـــول 
اســـتئنافه شـــكال للتقرير به بعـــد الميعاد، 
فعـــارض الحكـــم وانتهـــت المحكمـــة إلى 

عدم جـــواز معارضته االســـتئنافية، وفي 
العام 2019 قضت محكمة التمييز بقبول 

طعنه شكال ورفضه موضوعا.
ولكنـــه لـــم يقبـــل بجميـــع تلـــك األحـــكام 
وتقدم لوزير العدل والشـــؤون اإلسالمية 
واألوقاف بطلب إعـــادة النظر في الحكم 
الصـــادر فـــي الجنايـــة، اســـتنادا إلى نص 
المـــادة 43/5 مـــن قانون محكمـــة التمييز 
الصادر بمرســـوم رقم )8( لســـنة 1989، إذ 
أحال هذا الطلب لمحكمة التمييز للفصل 
فيـــه إعمـــاال لنـــص المـــادة 45 مـــن قانون 

محكمة التمييز.
ويدعـــي طالب إعادة النظـــر أنه ظهر بعد 
صـــدور حكـــم محكمـــة التمييـــز الســـابق 
مســـتند جديـــد لـــم يكـــن معلومـــا وقـــت 

المحاكمـــة، وهو إفادة نيابـــة التنفيذ بأنه 
تـــم القبض عليـــه لتنفيـــذ الحكـــم الصادر 
ضده بتاريخ 23/8/ 2016، وهو ما يقطع 
بأنـــه لم يكن حاضرا إجـــراءات المحاكمة 
أمام محكمة أول درجة، وبالتالي لم يعلم 
بالدعوى وال بالحكـــم الصادر فيها؛ بداللة 
عـــدم تقديمـــه دفاعا فيهـــا، ويترتب على 
ذلك أن الحكم ال يعتبر حضوريا في حقه 
مما يحق له التمســـك بداللة ذلك المستند 
الـــذي مـــن شـــأنه إعـــادة النظـــر بموضوع 
الدعوى بالنســـبة له ويتعيـــن بذلك قبول 

طلبه، حسبما ذكر في طلبه.
لكـــن محكمـــة التمييـــز نفت هـــذا االدعاء 
بالقـــول إن دفـــاع الطالـــب قد جـــرى أمام 
محكمة االستئناف، وإن القبض عليه كان 

ســـابقا لتقريـــره باالســـتئناف فـــي الحكم 
الصـــادر من محكمـــة أول درجة، ومن ثم 
فإن هذه الواقعة -على فرض صحتها- ال 
يصـــح القـــول إنها لـــم تكن معلومـــة لديه 
وقت المحاكمة، أو أن إفادة نيابة التنفيذ 
الجنائـــي، التـــي يتســـاند إليهـــا دليال على 
صحـــة دفاعـــه، لـــم تكـــن مطروحـــة على 
المحكمـــة، بداللة أنه أثار هذا الدفاع لدى 
نظـــر معارضتـــه االســـتئنافية إال أنـــه لـــم 
يقـــدم دليال على عـــدم حضوره الجلســـة 
التي صدر فيها الحكم الحضور االعتباري 

االستئنافي.
وأضافـــت أن طالب إعـــادة النظر زعم أنه 
تـــم منعه مـــن حضور الجلســـة، ثبت عدم 
صحتـــه بتقديـــم الجهـــة المختصـــة إفادة 

موقعـــه منـــه تفيـــد بعـــدم رغبتـــه حضور 
الجلســـة، والتـــي لـــم ينـــازع بصحتهـــا أو 
يطعـــن عليها بثمة مطعن، فضال عن ذلك، 
فإن هذا الدفاع يتعلق بصحة اإلجراءات 
المتعلقة بحضور جلسات المحاكمة وكان 
األصـــل في اإلجراءات الصحة، وال يجوز 
االدعاء بما يخالف ذلك األصل إال بالطعن 

بالتزوير، وهو ما لم يفعله.
وأكـــدت أن دفـــاع المذكـــور ال يـــؤدي إلى 
ثبـــوت براءتـــه، وبالتالـــي فإن مـــا تطلبته 
المـــادة 43/5 مـــن قانون محكمـــة التمييز 
ســـالفة البيان، والتي تساند إليها الطاعن 
فـــي طلبه، يكـــون غير متوافـــر مما يكون 
معـــه هـــذا الطلـــب غيـــر مقبـــول ويتعيـــن 

بذلك الحكم بعدم قبول الطلب.

عباس إبراهيم
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في ســـتينات وســـبعينات القرن الماضي، كانت البحرين على كل المستويات تمثل 
طفرة هائلة، حتى أنها لفتت انتباه المنطقة والشـــرق األوســـط ودول العالم، وأدت 
تلك الطفرة إلى قفزة اقتصادية ومالية وحتى ثقافية وتعليمية وصحية، وشكلت 
المرحلـــة برمتها فترة ازدهار، تبوأت خاللها البحرين مركزا إقليميا واســـتراتيجيا، 
والســـؤال مـــا الســـبب في ذلك الوقت الـــذي جعل البحرين تصل إلـــى تلك المرتبة، 
وتصبـــح فيهـــا نهضتها عالمة مضيئـــة تجذب اهتمام الجميع، حتـــى أن الكثير من 

الدول والشركات العمالقة كانت تتطلع للتعاون والعمل مع الدولة.
دون الدخول في تفاصيل متشـــعبة، تأملت تلك المرحلة ودققت بمعطياتها، ومن 
وجهـــة نظـــري التي أظن أنها واقعية، أن أســـلوب العمل وســـرعة اإلنجـــاز وانعدام 
االعتمـــاد علـــى النفـــس بالعمـــل، وتوفر منـــاخ انفتاحـــي يتيح المجال الســـتقطاب 
الكفـــاءات واالســـتثمارات حتـــى بـــذروة األزمـــات التـــي مـــرت بهـــا البحريـــن مثل 
مطالبات إيران الشاه وبعض األعمال المتطرفة، لم يضعف ذلك عضد الدولة التي 
اســـتمرت في البنـــاء والتنمية بجهاز حكومي قوي متماســـك ولديه رؤية واضحة 
يقـــوده ســـمو رئيس الوزراء األمير خليفة بن ســـلمان حفظـــه هللا ورعاه من خالل 
فريـــق لم تشـــوش عليـــه التصريحات المحافظـــة والمتزمتة، ولم يخضـــع للروتين 
المعطـــل باإلضافـــة إلـــى ســـرعة اإلنجاز من خـــالل تســـارع الحركة واتخـــاذ القرار 

الحاسم بالوقت المناسب.
فـــي تحليلي الشـــخصي أظن أن هذه كانت من أهـــم المحطات التي جعلت مرحلة 
الســـتينات والســـبعينات تمثل الطفرة في نهضة البـــالد، وبالتالي، يمكننا اليوم من 
خـــالل قـــراءة هذه المرحلة ونحـــن نواجه أزمـــة عالمية غير مســـبوقة لنتمكن من 
دراســـة تلك المرحلة وتأمل محطاتها واالستفادة من قواعدها التي مازالت قائمة 
ولكن بحاجة إلى تأكيدها بالتركيز على العمل واإلنجاز بسرعة وحزم ورؤية مبنية 
علـــى ذات القواعـــد الســـابقة فيما يتعلـــق بالكفاءات والمســـؤوليات وهي متوفرة، 
ولدينا اليوم الكثير من الطاقات والكوادر واألسس التي قامت عليها نهضة البالد 
ومازالت قائمة، ولكننا بحاجة لشحذ طاقات الجميع وتجاوز المعوقات التي يظن 
البعـــض أنها بســـبب الوضع الدولي، وأنا أرى أنه بمـــا أن نهضة البحرين قامت على 
قواعـــد تلـــك المرحلة فهي مازالت قادرة اليوم على اســـتعادة الموقع العالمي ذاته 
ولفـــت األنظار بالعمـــل وحفظ القواعد التي هيأت للبحرين ذلك الموقع والدليل ما 
حققته مؤخًرا على صعيد التنمية المســـتدامة التي نلنا شـــرفها بفضل قيادة ســـمو 

رئيس الوزراء للحكومة.

تنويرة: حفظ الله سمو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان من كل شر. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

طفرة البحرين

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

للتواصل: 17111483

“خليفة” اسم مبارك يرسم البسمة على الشفاه
نحمد هللا تعالى على نجاح الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها 
ســـيدي ووالد الجميع صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقر حفظـــه هللا ورعاه، القائـــد العظيم 
الـــذي يحمـــل البحريـــن وأهلهـــا في قلبـــه الكبيـــر أينما يكـــون، ويتابع 
أحـــوال شـــعبه المخلص بشـــكل شـــخصي ويوجـــه لحل أية مشـــكلة، 
فســـموه اعتـــاد دائمـــا حفظه هللا علـــى إدخـــال البهجة والســـرور في 
نفـــوس كل المواطنيـــن، وقراراتـــه األبويـــة تجـــاه أبنائـــه المواطنيـــن 
كنصـــوع القمر علـــى األفق وطلوع الضيـــاء الذي ينيـــر الدنيا، فهاهم 
الكـــوادر الطبيـــة الذيـــن يعملـــون بالخطـــوط األماميـــة فـــي مواجهـــة 
جائحة كورونا، ينهلون من كرم ســـموه وشطآن عطاياه الممتدة على 
طول البصر، وذلك بعد أن “أمر سموه أيده هللا بإعفاء الكوادر الطبية 
والذيـــن لـــم يتمكنوا من تجديـــد تراخيصهم منذ فبرايـــر 2020م، من 
أية غرامات أو متأخرات مالية أو مخالفات لتجديد تراخيصهم، وأن 
ال تترتب عليهم أية إجراءات في هذا الشأن، تقديًرا للجهود الكبيرة 
التـــي تبذلها الكوادر الطبية وعطاءاتهم النبيلة في مكافحة فيروس 

كورونا”.
إن هذه التوجيهات الســـامية وكرمكم وعطفكم يا ســـيدي كالشـــمس 
الخالـــدة على الوطن بأكمله، دروب من الياســـمين والورد والمواســـم 
الخضـــراء، فســـموكم رمـــز للخيـــر والعطـــاء، وفرحتكـــم وابتهاجكـــم 
ترونهما في ســـعادة شـــعبكم الـــذي يبادلكم المحبـــة والوفاء ومتعلق 
بســـموكم، وقصـــة هـــذه المحبـــة تحتـــاج إلـــى جهـــود لتدوينهـــا، ألنها 
قصـــة عظيمة بين قائد محبـــوب وأمير يمثل روح وطموح المواطن، 
فســـموكم حفظكـــم هللا ورعاكـــم أمل شـــعب المملكة وصمـــام أمانها، 

وحبنا إليك نابع من محبتنا للبحرين الغالية والذود عنها.

خليفة... اسم مبارك يرسم البسمة على الشفاه، ويزرع أشجار السرور  «
في بيت كل مواطن، ومن ضوء عينيكم سيدي يحتفل الوطن بأكمله، 

فأنتم لنا كل شيء كدم القلب... حفظكم الله ومتعكم بموفور الصحة 
والعافية لمواصلة البناء والعمل من أجل البحرين وشعبها، وسنبقى 

دوما وأبدا على العهد والوالء والطاعة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

عاش الشارع البحريني في األيام األخيرة قلقا كبيرا على وقع أنباء بوجود 
توجـــه لـــدى هيئـــة التأميـــن االجتماعـــي إلعـــادة صياغـــة المنافـــع والحقوق 
وااللتزامات لمشـــتركيها، وبحســـب بيان رســـمي صادر عن الهيئة، تأكد رفع 
١٠ توصيات مستعجلة إلى الحكومة تمهيدا للموافقة عليها، ومن ثم رفعها 
إلـــى الســـلطة التشـــريعية، ولم تكشـــف الصحافة ســـوى عن بعـــض من هذه 

التوصيات.
التوصيـــة األكثـــر إثـــارة للـــرأي العام هـــي التوجه إليقـــاف الزيادة الســـنوية 
للمتقاعديـــن بمقـــدار ٣ %، وهـــو مـــا يمهد أيضا إليقـــاف الزيادات الســـنوية 
للموظفيـــن في القطاع العام والخاص، فإذا كانت زيادة المتقاعدين محمية 
بقانون، فإن زيادة الموظفين ليســـت كذلك، وإذا كانت الصناديق التقاعدية 
تواجـــه تحديـــات، فـــإن أمـــام الميزانيـــة العامـــة وكذلـــك الشـــركات والبنوك 
والمؤسســـات صعوبات غير مسبوقة، لذا أرى من الضرورة التمسك بحقوق 
الموظفين والمتقاعدين ورفض المساس بها أبدا في أي حال من األحوال.

ال أعتقـــد أن هنـــاك خالفـــا فـــي البحريـــن حـــول أهميـــة إدخـــال إصالحـــات 
علـــى األنظمـــة التقاعدية، وبعـــض التوصيات المقرة من قبـــل مجلس إدارة 

التأمينات مطلوبة، لكن هناك جزء منها مجحف.
األســـوأ أن يتم التعامل مع توصيات الخبير االكتواري كحزمة واحدة، فإما 
أن نقبلها جميعها أو نرفضها بأكملها، وأتســـاءل هنا: لماذا لم يناقش مجلس 
إدارة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي التوصيات منفصلة )كل توصية على 
حدة(؟ ولماذا فرض على أعضائه التصويت على توصيات الخبير االكتواري 
كحزمـــة ال تقبل التجزئة؟ ولماذا رفض المجلس مناقشـــة التوصية الخاصة 
بإعـــادة التأمين االجتماعي على العمـــال والموظفين األجانب رغم وجودها 

مكتوبة ومدرجة على جدول أعمال اجتماعه األخير؟

ختاما، أود أن أذكر المسؤولين – الذين سترفع إليهم توصيات هيئة التأمين  «
االجتماعي - بتعهدهم بعدم إقرار أية تعديالت على نظام التقاعد دون التشاور 

مع مجلس النواب، وهو التعهد الذي تم تقديمه كجزء من برنامج عمل 
الحكومة )٢٠١٩ - ٢٠٢٢( لنيل الثقة، لذا أرى بأن أية تعديالت قانونية البد أن تمر 
على السلطة التشريعية وفق صياغة تسمح بإجراء مشاورات وتوافق بشأنها 

قبل أي إقرار لها أو رفضها.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

تعديالت التقاعد... ضرورات ومحاذير

هل نعيش بال تكلف يوما ما؟
هل من إشكال حقيقي في أن نكون أنفسنا دون رتوش إضافية؟ أعتقد 
أن اإلجابـــة األكثـــر تـــداوال حاليا هي )نعـــم(! فالجميع يـــود أن يظهر في 
صـــورة أفضـــل وأجمـــل وإن كانت حتـــى مغايرة لجوهـــره، نحن نتجمل 
بالكلمات والهندام والعطور كما لو كنا في مشهد سينيمائي يحتم علينا 
ذلـــك، باتت المجامـــالت العنصر األساســـي في أغلب أيامنـــا، وإن كانت 

على حساب راحتنا النفسية والصحية والعقلية.
بـــات الضغـــط علـــى النفس للوصـــول إلى صـــورة كاملة يقبلهـــا المجتمع 
ويعـــزز منهـــا الشـــاغل األساســـي للغالبيـــة العظمـــى، وأصبحنـــا مرهقين 
لتقديـــم األفضل ســـواء في صور األغلبيـــة المعالجة بالفوتوشـــوب في 
وســـائل التواصل االجتماعي، أو حتى في المناســـبات التي ال تخلو من 
الكثيـــر من الديكور و”الجف أواي” بحجة الســـنع والرقي، حتى مجالس 
العزاء أصابها ما أصاب بقية حياتنا من رتوش كثيفة ترهق النفس قبل 
الميزانيـــة بغيـــة إرضاء الطرف اآلخـــر بعيدا عن االهتمـــام برضا النفس 

أوال.
قبـــل جائحـــة كورونـــا كان البعـــض يســـألني لمـــاذا ال أتواجـــد كثيـــرا في 
المطاعـــم أو أماكن التجمعات أو حتى الفعاليات اليومية، الحقيقة أنني 
كنـــت أقيـــس مدى قدرتي علـــى الحضور والعطاء دون أن أنهك نفســـي 
كثيرا، فجدول األعمال مزدحم طيلة األسبوع وبالكاد أود أن أجعل لي 
فســـحة من الوقت مع فنجان قهوتي أو تحت غطاء ســـريري بعيدا عن 
الرســـميات فـــي الهندام أو الـــكالم أو أي تصرف آخـــر، ناهيك عن أهمية 
قانـــون الصحبـــة الحلـــوة الـــذي ال أتنازل عنـــه أبدا، وقد حـــدث مرارا أن 
تطفلـــت علـــى صحتي النفســـية مقابـــل إرضاء اآلخر وعـــدت أجر خيبة 

األمل وتعب النفس بدال من الوناسة وسعة الصدر.

والحقيقة أن جائحة كورونا أعطتني كما أعطت غيري المزيد من الوقت  «
لرصد تصرفاتنا وتقييمها، وأنا أشدد على أهمية راحة البال والهدوء 

النفسي والعقلي ومعاملة الناس دون تكلف، فالحياة أبسط مما 
ابتدعناها نحن وكلفنا فيها أنفسنا وغيرنا.

سمر األبيوكي

إسرائيل وضرب منشآت إيران النووية
كان الفًتـــا أن يشـــير الكاتـــب والمحلـــل اإلســـرائيلي يوســـي ميلمـــان 
في تقرير نشـــر على موقع “ميدل إيســـت آي” إلى مســـؤولية كل من 
أميـــركا وإســـرائيل عن بعض من “االنفجارات الســـتة” التي شـــهدتها 
إيران مؤخرا والتي اســـتهدفت مختبًرا لألشعة السينية في طهران، 
ومســـتودًعا للصواريـــخ والمتفجـــرات بجـــوار قاعـــدة عســـكرية في 
بارتشـــين شـــرقي طهـــران، ومحطـــات طاقـــة فـــي مدينتـــي شـــيراز 
واألهواز، ومصنعا في باقرشـــهر، واالنفجار األخطر واألكثر داللة هو 
الـــذي اســـتهدف موقًعا نووًيا في نطنز وســـط البالد وألحق خســـائر 
فادحة بعدد من المباني فوق األرض تســـتخدم كمعامل ومختبرات 

ألجهزة الطرد المركزي التي يتم تطويرها لتخصيب اليورانيوم.
وأرجـــع الكاتـــب ذلك إلى مســـاعي البلدين إلجهـــاض وإعاقة برنامج 
إيران النووي لما له من طبيعة عسكرية، وما به من انتهاكات وعدم 
شـــفافية في التعامل مع المجتمع الدولـــي وعدم التزام باالتفاقيات، 
مضيفـــا أن ذلـــك ليـــس غريبـــا على أجهـــزة المخابـــرات اإلســـرائيلية 
واألميركية التي شـــنت وبالتعاون مع نظرائها الغربيين خالل الفترة 
مـــن 2002 وحتـــى 2013 حملة ضد المفاعـــالت النووية والصواريخ 
اإليرانيـــة، لذلـــك قررا توجيـــه الضربـــة األخيرة إلحباط مـــا تقوم به 
إيـــران مـــن تحســـينات علـــى أجهزة الطـــرد المركـــزي الجديـــدة التي 

تقربها أكثر من العتبة النووية.
هناك مؤشـــرات ترجـــح ما ذهب إليـــه الكاتب اإلســـرائيلي، من بينها 
تصريـــح الجانـــب اإليراني نفســـه بـــأن انفجـــار نطنـــز كان ناجما عن 
قنبلة تم زرعها داخل المباني وتوجيه أصابع االتهام إلســـرائيل رغم 
تناقـــض الروايات اإليرانيـــة، إضافة إلى ما نقلتـــه صحيفة نيويورك 
تايمز األميركية قبل أيام عن مصدر استخباراتي في الشرق األوسط 

بأن إسرائيل كانت بالفعل وراء الهجوم وأنه نجم عن قنبلة قوية.

وفي كل األحوال، فإن هذه التفجيرات وخصوصا تفجير “نطنز” يمثل  «
ضربة شديدة لطهران ويعكس مدى الوهن الذي تعيش فيه حاليا 

لدرجة عجزها عن حماية مشروعها القومي وأملها الوطني والشماعة 
الجاهزة التي تعلق عليها فشلها في جميع المجاالت، والمسكن الذي 

تحقن به شعبها بين فترة وأخرى لكي يتحمل معاناته االقتصادية 
واالجتماعية والصحية.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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“بـنـفــــت بــــي” يتـيـــح الـتـبــــرع لـمــبـــادرة “ابتـســامــــة”
لـــــتـــــعـــــزيـــــز دورهـــــــــــــــــا بــــــخــــــدمــــــة األطــــــــــفــــــــــال مـــــــرضـــــــى الــــــســــــرطــــــان

أعلنت شـــركة “بنفت”، الشركة المتخصصة 
فـــي البحريـــن والالعب الرئيـــس في مجال 
المعامالت المالية اإللكترونية على مستوى 
مســـتخدمي  بإمـــكان  بـــات  أنـــه  المنطقـــة، 
اإللكترونيـــة  الوطنيـــة  المحفظـــة  تطبيـــق 
Benefit� بـــي  “بنفـــت  الذكيـــة   للهواتـــف 

Pay” التبـــرع عبر هـــذا التطبيق إلى مبادرة 
المســـتقبل  لجمعيـــة  التابعـــة  “ابتســـامة” 
الشـــبابية والمعنيـــة بتقديم الدعم النفســـي 
واالجتماعـــي لألطفـــال مرضـــى الســـرطان 

التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال  البحريـــن.  فـــي 
لشـــركة “بنفـــت” عبدالواحـــد الجناحـــي “إن 
هـــذا اإلعالن يأتي في إطـــار حرص )بنفت( 
االجتماعيـــة  بمســـؤوليتها  النهـــوض  علـــى 
تجاه المجتمع البحريني، ودعم المؤسسات 
والمنظمات والجمعيـــات األهلية التطوعية 
التـــي تعمل علـــى تقديم خدمات للشـــرائح 
المحتاجـــة، وذلـــك فـــي إطار حـــرص بنفت 
علـــى توفيـــر قيمة مضافـــة إلـــى المنتجات 
والخدمـــات، وتلبيـــة المتطلبـــات المتغيـــرة 
باســـتمرار للمســـتخدمين، وذلـــك فـــي إطار 
رؤية الشـــركة التي تتخذ من االبتكار عامال 

رئيســـا لتســـيير أعمالهـــا وإدارة منتجاتهـــا. 
مبـــادرة  مـــع  التعـــاون  “يســـرنا  وأضـــاف 
ابتســـامة مـــن أجـــل تســـهيل حصولهـــا على 
تبرعـــات مـــن مختلف المؤسســـات واألفراد 
افة،  الراغبين بطريقة ســـهلة وســـريعة وشفَّ
مـــع  بمواصلـــة شـــراكتنا  ونحـــن فخـــورون 
هـــذه المبـــادرة التي تقـــدم خدمـــات نوعية 
لألطفال مرضـــى الســـرطان وأهاليهم”. من 
جانبـــه، أعـــرب رئيـــس جمعيـــة المســـتقبل 
الشـــبابية صبـــاح عبدالرحمـــن الزيانـــي عن 
برئيســـها  ممثلـــة  “بنفـــت”  لشـــركة  شـــكره 
التنفيـــذي وجميع العاملين فيها لقاء دعمها 

مبـــادرة “ابتســـامة” وإدراجهـــا ضمـــن قائمة 
المبـــادرات الوطنيـــة التطوعية التي يمكنها 
تلقـــي تبرعـــات عـــن طريـــق تطبيـــق بنفـــت 
بـــي، الفتا إلـــى أن هـــذه الخطـــوة تأتي في 
إطـــار ما يمكن تســـميته باالبتكار في العمل 
التطوعـــي، ومواكبـــة التطـــور الحاصل في 
مجـــال الدفع اإللكترونـــي والتحول الرقمي 
فـــي البحريـــن. وأشـــار الزياني إلـــى أن هذه 
المبـــادرة من شـــأنها تعزيـــز قدرة ابتســـامة 
على النهـــوض بأهدافها في خدمة األطفال 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الســـرطان  مرضـــى 

صباح الزياني   عبدالواحد الجناحي وأهاليهم.

المنامة - شركة بنفت

دبي - رويترز

دبي: حزمة تحفيزية 
جديدة بـ 408 ماليين دوالر

حمدان  الشيخ  دبــي  عهد  ولــي  أعــلــن 
أمس  آل مكتوم  راشــد  بــن  بــن محمد 
بقيمة  جــديــدة  تحفيزية  حــزمــة  عــن 
دوالر(  ماليين   408( درهــم  مليار   1.5
لمساعدة اقتصاد اإلمارة على التغلب 

على تبعات جائحة “كورونا”.
وذكــــر الــشــيــخ حـــمـــدان ”بــتــوجــيــهــات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. 
اعتمدنا حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 
1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم 

التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم“.

ثمـــن عاملـــون في قطاعـــات متضررة 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  مـــن 
التوجيهـــات الحكوميـــة بدفـــع 50 % 
من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم 
في المنشـــآت األكثر تأثًرا في القطاع 
الخاص لمدة 3 أشهر ابتداء من يوليو 
2020، مؤكديـــن أن الدعـــم سيســـاهم 
في الحفاظ على الكوادر الوطنية في 

الفترة المقبلة.
وأكدوا لــــ “البالد” أن البحرين ســـباقة 
علـــى مســـتوى دول الخليـــج في مثل 
هذا الدعم الحكومي، مشـــيدين بهذه 
التوجيهـــات ومعربيـــن عـــن امتنانهـــم 

بهذا الدعم.
االقتصاديـــة  القطاعـــات  وتشـــمل 
الســـفر  بالجائحـــة:  تأثـــًرا  األكثـــر 
والمطاعـــم،  الضيافـــة  والطيـــران، 
)الصالونـــات  الشـــخصية  الخدمـــات 
واأللعـــاب  الرياضـــة  وصـــاالت 
والترفيـــه(، الصناعـــي، الصحي، النقل 
والتدريـــب  التأهيـــل  والمواصـــالت، 
البيـــع  األطفـــال(،  ريـــاض  )شـــاملة 
الغذائيـــة(،  المـــواد  )غيـــر  بالتجزئـــة 
الخدمـــات اإلداريـــة )العالقـــات العامة 

الفعاليـــات(،  وتنظيـــم  واإلعـــالم 
العقارات والمكاتب الهندسية والفنية 
والمجـــالت  الصحـــف  والمقـــاوالت، 
المحلية، وأية قطاعات أخرى متأثرة.

البحرينيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
نـــواف  الخاصـــة،  التدريـــب  لمعاهـــد 
الجشـــي، أن دعـــم أجـــور البحرينيين 
التدريـــب  قطـــاع  منـــه  سيســـتفيد 
ويســـاعد على تحمل األعباء القادمة، 
كوادرنـــا  اســـتمرار  فـــي  ويســـاهم 
لألشـــهر  بموجبـــه  بالعمـــل  الوطنيـــة 

الثالثة القادمة.
المؤسســـات  أن  الجشـــي  وأوضـــح 
التدريبية بها نســـبة كبيرة من الكوادر 
البحرينيـــة، والتي نرغـــب بالمحافظة 
عليهـــا أثناء وبعـــد الجائحة، خصوًصا 
أن إعداد وتهيئـــة الكوادر لتتالءم مع 
طبيعـــة العمل المؤسســـي فـــي معاهد 
طويـــال،  وقًتـــا  يســـتغرق  التدريـــب 
مؤكـــًدا أن الدعـــم يأتـــي ضمـــن حزمة 
الدعـــم التـــي توجهـــت بهـــا الجمعيـــة 
النـــواب  ومجلســـي  الحكومـــة  إلـــى 
والشـــورى، وقـــد تمـــت إضافـــة قطاع 
التأهيـــل والتدريـــب ضمـــن القطاعات 

االقتصادية الست األولى األكثر تأثًرا 
بالجائحة.

وأشـــاد الجشـــي بالجهـــود الحكوميـــة 
لدعـــم رواتـــب العمالـــة الوطنيـــة ومـــا 
قدمتـــه الحكومة بقيادة ســـمو رئيس 
الـــوزراء وســـمو ولـــي العهـــد وكذلـــك 
الخطوة التي قام بها جاللة الملك في 
دعـــم القطاعـــات، مؤكـــًدا أن البحرين 
ســـباقة على مستوى دول الخليج في 

هذا النوع من الدعم الحكومي.
بدورها، أشـــادت المدير العام لشـــركة 
فيـــن مارك، زهراء طاهـــر، بالتوجهات 
الحكوميـــة لدعـــم أجـــور البحرينييـــن 

بنســـبة 50 %، موضحـــة أنهـــا بصفتها 
ســـيدة أعمال وصاحبة شـــركة تنظيم 
أن  تـــرى  عامـــة  وعالقـــات  فعاليـــات 
الدعم السابق ممتاز من أجل الصمود 
كشـــركة صغيـــرة فـــي قطـــاع تنظيـــم 
المعـــارض المتضـــرر، مشـــيرة إلى أنها 
تمتلـــك  أنهـــا  أولهمـــا  تحدييـــن  أمـــام 
شـــركة صغيـــرة والتحـــدي اآلخـــر هو 
تضرر القطـــاع إال أن الدعم الحكومي 
لألشـــهر من ابريل إلى يونيو ســـاعدنا 
كثيًرا، كما أن الدعم الحكومي لألجور 
لألشـــهر من يوليو إلى ســـبتمبر سوف 
الســـتمرارية  والســـند  القـــوة  يمنحنـــا 

األعمال، وشـــبهت الجائحة بالعاصفة 
التي يجب الوقوف أمامها لالستمرار.
االشـــتراطات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
والمعاييـــر التـــي وضعت الســـتحقاق 
دعـــم األجـــور يضمـــن حقـــوق الكوادر 
الوطنيـــة، معتبـــرة أن الدعـــم ألجـــور 
الكوادر الوطنية يعد مكرمة للشركات 

التي وظفت البحرينيين بالكامل.
ولفتت إلى أن قطاع تنظيم الفعاليات 
يعد من القطاعات المهمة خصوًصا أن 
القطاع الســـياحي في البحرين يعتمد 
والفعاليـــات  المعـــارض  تنظيـــم  علـــى 
والتـــي  والمؤتمـــرات  واالجتماعـــات 

تســـاهم في إشـــغال الفنادق، مشـــيرة 
إلـــى أن الشـــركات بحاجة فـــي الفترة 
المقبلـــة إلـــى تقديـــم برامـــج صندوق 
العمل )تمكين( للدعم المادي والمعنوي 

والرعاية لتنظيم بعض الفعاليات.
التنفيـــذي  الرئيـــس  ثمـــن  ذلـــك،  إلـــى 
لمجموعة المبتكر للســـفريات، حسين 
المعلـــم، جهـــود الحكومة والمســـاعي 
التي يقوم بها سمو ولي العهد وفريقه، 
معرًبا عن أمله بتخفيف االشـــتراطات 
الســـتحقاق  الموضوعـــة  والمعاييـــر 
الدعم الحكومي لألجور مع رفع نسبة 
الدعـــم لرواتـــب البحرينين من 50 % 

لتصبح بالكامل.
وأشار إلى أنه يتمنى إعادة النظر في 
ملـــف القطاع الســـياحي فهو المتضرر 
ووقـــف  الجائحـــة  ظـــل  فـــي  األول 
واالشـــتراطات  الطيـــران  شـــركات 
الموضوعـــة للمســـافرين بعـــد العـــودة 
المكاتـــب  أن  مؤكـــًدا  البحريـــن،  إلـــى 
الســـياحية هـــم المتضـــررون بالدرجة 
األولـــى خصوًصـــا أنهـــا المكاتب ليس 

لديها إيرادات.

نواف الجشيحسين المعلمزهراء طاهر

فعاليات: الدعم الحكومي لألجور يحافظ على الخبرات البحرينية
التحفيزية ــادرات  ــبـ ــمـ الـ فـــي  الــخــلــيــج  دول  ــوى  ــت ــس م ــى  ــل ع ــة  ــاق ــب س الــمــمــلــكــة 

“المصرف التجاري” يطلق “خليجي 360” للخدمات المفتوحة
أعلــن المصــرف الخليجــي التجــاري عــن جاهزيتــه لتقديــم الخدمــات المصرفيــة 
المفتوحة لعمالئه وذلك عبر منصة “خليجي 360”، والتي ســتمكن عمالء المصرف 
مــن ربــط حســاباتهم المصرفيــة مــع البنــوك المختلفــة واالطــالع علــى معلومــات 
مجمعــة حــول العمليــات المصرفيــة وذلــك مــن خالل تطبيــق الخدمــات المصرفية 
اإللكترونيــة للهاتــف النقــال، حيــث قــام المصــرف بتوفيــر المتطلبــات األساســية 
إلطالق هذه المنصة عبر تبنيه ألنظمة شركة “ترابط” المتخصصة في التكنولوجيا 

المالية ومزود حلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة. 

وأكـــد مســـاعد المديـــر العـــام للخدمـــات 
المصرفية الرقميـــة بالمصرف الخليجي 
التجاري مازن ســـلمان ســـاتر “إن وصول 
لتقديـــم  الالزمـــة  للجاهزيـــة  المصـــرف 
الخدمـــات المصرفية المفتوحـــة امتثااًل 
لتوجيهـــات مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
جاء كدليل راسخ على مساعي المصرف 
واإلبـــداع  االبتـــكار  لتعزيـــز  المســـتمرة؛ 
والكفاءة فـــي خدماته ومنتجاته، حيث 

ســـيتمكن عمـــالء المصرف مـــن الدخول 
إلـــى منصـــة مفتوحة تســـمح لهـــم بربط 
جميـــع حســـاباتهم المصرفية مـــع البنوك 
األخـــرى؛ لتحديـــد الميزانيـــات ومراقبـــة 
المدفوعات والتصنيف اآللي للمعامالت 
لإليداعـــات  شـــامل  تحليـــل  وإجـــراء 
والمصروفـــات، ممـــا يضمـــن لهـــم رؤيـــة 
وإجـــراء  الماليـــة  لبياناتهـــم  شـــاملة 
العمليـــات المصرفية بكل ســـهولة وذلك 

عبر منصة واحدة فقط.
 وأضاف ساتر “سيستفيد عمالئنا الكرام 
من منصـــة “خليجـــي 360” المبتكرة في 
الوصول إلى حلول جديدة ستســـهم في 
تســـهيل الخدمـــات المصرفيـــة وســـرعة 
تقديمهـــا، وهـــو مـــا نتطلع إليـــه كمصرف 

تتمحور خطة عمله حول تحقيق أقصى 
اســـتفادة مما يقدمه قطـــاع التكنولوجيا 
الماليـــة مـــن خدمات. لقـــد اســـتطعنا أن 
نعزز من مكانتنا الريادية نتيجة حرصنا 
المســـتمر على توفير منتجات وخدمات 
ُقدًمـــا  متطلعيـــن  مبتكـــرة،  مصرفيـــة 
للتعاون مع شـــركات التكنولوجيا المالية 

لنكـــون في مصـــاف المؤسســـات المالية 
المتصـــدرة طليعـــة الســـباق الرقمـــي في 

القطاع المصرفي.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
ومؤســـس شـــركة بوابـــة ترابـــط عبدهللا 
الخدمـــات  تقنيـــة  “تهـــدف  المؤيـــد 
المصرفيـــة المفتوحـــة التـــي نقدمها إلى 

مســـاعدة وتمكين عمـــالء المصارف في 
المملكـــة؛ للحصـــول علـــى نظـــرة عامـــة 
وفهـــم أفضـــل لتعامالتهم الماليـــة. نحن 
ســـعداء بتوســـيع ُأُفق عالقتنا وشراكتنا 
مـــع المصـــرف الخليجـــي التجـــاري فـــي 
مجـــال الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحة 

عبر هذه المنصة الجديدة”.
ونـــّوه المؤيـــد أيًضـــا “منذ تأسيســـها في 
العـــام 2018، عملت شـــركة بوابة ترابط 
على دعـــم البنـــوك والمؤسســـات المالية 
ماليـــة  تطويـــر خدمـــات  فـــي  الشـــريكة 
شـــخصية تعتمـــد علـــى البيانـــات. نتطلع 
فـــي  الحديثـــة  تقنياتنـــا  تســـخير  إلـــى 
مواصلـــة العمـــل مع المصـــرف الخليجي 
التجـــاري فـــي عمليـــة التوّســـع وتعزيـــز 
عـــروض الخدمات المصرفيـــة المفتوحة 

التي نقدمها في جميع أنحاء المملكة”.

المنامة -  المصرف الخليجي التجاري

مازن ساترعبدالله المؤيد

ربط العمالء 
بحساباتهم المصرفية 

مع البنوك األخرى

االطالع على معلومات 
مجمعة حول العمليات 

المصرفية

السنابس - الغرفة

دعت غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين مجتمع 
األعمال البحريني إلى االستفادة من الخدمات 
العالقـــات  تعزيـــز  ســـبيل  فـــي  تقدمهـــا  التـــي 
التجاريـــة بيـــن البحرين ونظيراتهـــا في الدول 
أن  الغرفـــة  وذكـــرت  والصديقـــة.  الشـــقيقة 
خدماتهـــا مـــن خـــالل قســـم العالقـــات الدولية 
تشـــمل التحقق من الوضع القانوني للشـــركات 
العالميـــة قبـــل مباشـــرة عضـــو الغرفـــة التعامل 
معهـــا؛ وذلـــك لحمايـــة أصحـــاب األعمـــال مـــن 

الوقوع في التعامالت مع الشركات الوهمية.

وأكـــدت الغرفة أنها تهدف مـــن خالل خدماتها 
التـــي تقدمها عبر إداراتها وأقســـامها وفروعها 
إلى مساعدة التاجر البحريني لتطوير عالقاته 
الدوليـــة ســـواء من حيـــث البحث عن شـــركاء 
البحريـــن  خـــارج  االســـتثمار  أو  خارجييـــن، 
والبحـــث عـــن العالمـــات التجاريـــة لجلبها إلى 
الشـــركات  عـــن  االستفســـارات  أو  البحريـــن 
إلـــى أن قســـم العالقـــات  الخارجيـــة، مشـــيرة 
الدوليـــة مخّوالً بالتواصل مـــع الغرف التجارية 
في مختلف الدول الشقيقة والصديقة؛ من أجل 

جمع المعلومات عن الشـــركات والمســـتثمرين، 
وحمايـــة مصالح التاجـــر البحريني، إلى جانب 
تزويد األعضاء والعمالء بالتقارير االقتصادية 
للعالقـــات الثنائية وحجم التبـــادالت التجارية 

بين البحرين ودول العالم.
وذكـــرت أنهـــا اســـتقبلت الغرفـــة أكثر مـــن )11( 
وفدا تجاريا خالل العام الماضي 2019، مبينة 
أن اللقاءات الثنائية القادمة ســـُتعقد )عن ُبعد( 
في ظل الظـــروف الراهنة التي خلقتها جائحة 

كورونا.

اســتقبلت 11 وفــدا تجاريــا 2019... واللقــاءات المقبلــة “عــن ُبعــد”
“الغرفة” تدعو للتحقق من وضع الشركات العالمية

أمل الحامد
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الرابعــة” المرحلــة  العــراق  “أبطــال  عمليــات  انطــاق 

الكاظمي: لن نكف عن مالحقة العصابات اإلرهابية

ــي،  ــراقـ ــعـ شـــــدد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـ
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي عـــلـــى عــزمــه 
مــاحــقــة الــعــصــابــات اإلرهــابــيــة في 
ــبــاد، وحــمــايــة الــمــواطــنــيــن. وقــال  ال
خال زيارته محافظة ديالى، أمس، 
ــراف عــلــى انـــطـــاق عــمــلــيــات  ــإشــ ــ ل
“أبطال العراق” في مرحلتها الرابعة: 
وهي  البطلة  قــواتــنــا  جــهــود  “نحيي 
للعدو  األهمية  عالية  أهدافا  تاحق 
تهديدا  تشكل  التي  النائمة  والخايا 

على عدد من المناطق”.
كــمــا شـــدد عــلــى أن تــلــك الــعــمــلــيــات 
تأتي من أجل حماية المواطنين في 
مضيفا  منها،  انطلقت  التي  المناطق 
تهديد  أي  مــاحــقــة  فـــي  “ســنــســتــمــر 
متوجها  وقال  اإلرهابية”.  للعصابات 
“أوصــيــكــم بحماية  لــلــقــوات األمــنــيــة 
أرواحهم  على  والحفاظ  المواطنين 
ومسك األرض بعد انتهاء العمليات.”

إلى ذلك، أكد أن “ديالى تشكل تنوعا 
لــذا يجب  الــعــراق،  بــه  يفتخر  خاصا 
في  نازحون  “هناك  مضيفا  حمايته”، 
بعض مناطقها ومن واجبنا حمايتهم 

وتوفير المستلزمات لهم “.
أعلنت  الحربي  اإلعام  وكانت خلية 
فـــي وقــــت ســـابـــق، أمـــــس، انــطــاق 

ــراق الــمــرحــلــة  ــعـ ــال الـ ــطـ عــمــلــيــات “أبـ
الـــرابـــعـــة” لــمــاحــقــة بــقــايــا اإلرهــــاب 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن واالسـ ــ ــ ــرض األمـ ــ ــ وفـ
وتفتيش  تطهير  مع  ديالى  محافظة 
الشريط الحدودي مع إيران. ولفتت 
فــي بــيــان إلـــى أنـــه “بـــإشـــراف قــيــادة 
فجر  انطلقت  المشتركة،  العمليات 
عمليات  مــن  الرابعة  المرحلة  الــيــوم 
أبطال العراق من أجل ماحقة بقايا 
اإلرهـــاب وفــرض األمــن واالســتــقــرار 

ــع تطهير  مـ ــــى،  ــال ــ دي مــحــافــظــة  ــي  فـ
وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران 
والـــدخـــول بــعــمــلــيــات خــاصــة ضمن 
المناطق التي استغلها عناصر داعش 
اإلرهابية،  عملياتها  وتنفيذ  للتواجد 
القوات  بين  الفاصلة  المناطق  وهــي 
االتـــحـــاديـــة وقــــــوات الــبــيــشــمــركــة” 
الكردية. تأتي تلك العملية في وقت 
من  شرسة  هجمة  الكاظمي  يــواجــه 
إليران.  الموالية  الفصائل  بعض  قبل 

فــخــال األســـابـــيـــع الــمــاضــيــة واجـــه 
ــتــقــادات مــن قــبــل عـــدد من  ان حملة 
الفصائل المسلحة، على خلفية تنفيذ 
جــهــاز مــكــافــحــة اإلرهــــــاب مــداهــمــة 
عدد  اعتقال  إلــى  أدت  بغداد  جنوب 
مــن عــنــاصــر كــتــائــب حـــزب هللا على 
خــلــفــيــة هــجــمــات الـــصـــواريـــخ الــتــي 
فيها  مناطق  متفاوتة  بفترات  طالت 
منشآت  أو  أميركية  عسكرية  قواعد 

أميركية.

دبي- العربية.نت

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي )أ ف ب(

القدس - أ ف ب

نشرت الشرطة اإلسرائيلية عناصرها، أمس، وسط تل أبيب وأغلقت الطرق 
تعامل  كيفية  على  احتجاجا  تظاهرة  قبل  المدينة  إلــى  المؤدية  الرئيسة 

الحكومة مع التداعيات االقتصادية ألزمة “كوفيد 19”.
أطــواق  واقــامــة  الشرطة  رجــال  من  مئات  نشر  “سيتم  للشرطة  بيان  وقــال 

أمنية”، مضيفا أن “مهمتنا حماية المشاركين وحفظ النظام العام”.
الذين  االسرائيليين  آالف  مشاركة  يتوقعون  إنهم  االحتجاج  منظمو  وقــال 
بعد  عنهم  الحكومة  تخلي  يعتبرونه  مــا  ضــد  الــخــاص  لحسابهم  يعملون 

إجبارهم على إغاق أعمالهم بموجب اجراءات مكافحة فيروس كورونا.
رابين  ميدان  في  التظاهرة  في  أيضا  أنها ستشارك  طالبية  نقابات  وأعلنت 
في المدينة، إلظهار قلقها من األعداد الكبيرة للعاطلين من العمل في أوساط 
الشباب بسبب اإلغاق. وفرضت إسرائيل إغاقا واسعا منذ منتصف مارس، 
الى  بالتوجه  الحيوية  القطاعات  في  والعاملين  للموظفين  فقط  وسمحت 

أعمالهم وحظرت التجمعات العامة.

إسرائيليون يحتجون على تعامل الحكومة مع “كورونا”

دبي - العربية.نت

الشرعية،  اليمنية  الحكومة  أكـــدت 
الـــدولـــي  أمـــــس، أن مــجــلــس األمـــــن 
سيعقد األربعاء المقبل، جلسة خاصة 
النفطي،  “خـــزان صــافــر”  أزمــة  لبحث 
ــر، والـــــذي تــرفــض  ــمـ فـــي الــبــحــر األحـ
السماح  االنقابية  الحوثي  ميليشيا 

لألمم المتحدة بصيانته المتوقفة 
بأكبر  ويهدد  أعــوام   5 منذ 

كارثة بيئية في العالم.
وزارة  وقــــــــالــــــــت 
اليمنية  الــخــارجــيــة 
ــده عــبــر  ــريــ ــغــ ــ ــي ت ــ فـ

إن  بـ”تويتر”،  حسابها 
“سيعقد  األمـــن  مجلس 

جلسة خاصة لبحث قضية 
المقبل،  األربعاء  “صافر”،  خــزان 

بتاريخ 15 يوليو 2020”.
“الجلسة  أن  إلى  الــوزارة  أشــارت  كما 
الحكومة  لــدعــوة  اســتــجــابــة  ستعقد 

مــن  ــد  ــ ــزي مــ ذكــــــر  دون  ــة”،  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
التفاصيل.

اليمنية طالبت  الحكومة  وكانت  هذا 
األمــن  الــجــاري، مجلس  يوليو   4 فــي 
أزمــة  لمناقشة  خــاصــة  جلسة  بعقد 
لوقوع  تفاديا  العائم”،  صافر  “خــزان 

كارثة بيئية.
األمين  بــاســم  المتحدث  وذكـــر 
العام لألمم المتحدة ستيفان 
“السلطات  أن  دوجــاريــك، 
أشارت مؤخًرا  المحلية 
إلى أنها ستوافق على 
المتحدة  لألمم  مهمة 
ــارة  ــ فــــي الـــمـــوقـــع” فــــي إشـ
تسيطر  الــتــي  الــحــوثــي  لميليشيا 
ميناء  قبالة  الساحلية  المنطقة  على 

راس عيسى.
وأضاف “نحن نتابع معهم اآلن لتأكيد 

التفاصيل”.

“قنبلة صافر” على طاولة مجلس األمن

دبي - العربية.نت

الــحــرس  كــشــفــت وثــيــقــة ســـريـــة أن 
ــذي يمتلك أسهم  ال الــثــوري اإليــرانــي، 
ــفــوالذ  ال تصنيع  شــركــات  مــن   %  49
على  لاستحواذ  يسعى  ــواز،  األهـ في 

األسهم المتبقية في المجمع.
ــنــاطــقــة  وأفـــــــــادت إذاعـــــــة “فـــــــــردا” ال
مدير  قــائــمــي،  محمد  أن  بــالــفــارســيــة 
شـــركـــة “يــــــاس” الــقــابــضــة وهــــي من 
تعاونيات الحرس الثوري، وجه رسالة 
مساعد  إلــى  الــمــاضــي،  يونيو   27 فــي 
قائد الحرس الثوري اإليراني للشؤون 
االقتصادية وإعادة اإلعمار، صادق ذو 
القذر نيا، يحذر فيها من أن “أي تدخل 
الثوري  الحرس  قبل  من  قانوني  غير 
أو شركة ياس، سيترتب عليه عواقب 

شرعية وقانونية”.
)الــصــلــب( في  ــفــوالذ  ال شــركــة  وتعتبر 
إنتاج  منشآت   3 أكبر  إحــدى  األهـــواز، 

الصلب في إيــران، وقد تم تسليم 51 
% من أسهمها إلى مستثمرين عاديين، 
من  هو  اإليراني  الثوري  الحرس  لكن 
وعملياتها  الــشــركــة  إدارة  فــي  تحكم 

بصفته المساهم الرئيس.
األهـــواز  فــي  الصلب  مصانع  تعد  كما 
أكبر منتج لقضبان الفوالذ وثاني أكبر 

منتج للفوالذ الخام في إيران.
بــأن  تــقــاريــر محلية  تــفــيــد  ــــك،  إلـــى ذل

شركات الحرس المتورطة في القضية 
المرشد  مكتب  إلى  أصولها  تنقل  ربما 

األعلى خامنئي.
للحرس  التابعة  “يــاس”  شركة  وتعتبر 
الثوري والتي تعمل في إطار مؤسسة 
قطاع  في  الشركات  أهم  من  تعاونية 
ــكـــان، وقـــد كــشــفــت فــيــهــا ملفات  اإلسـ
فــســاد مــالــي عــديــدة خـــال الــســنــوات 

الثاث الماضية.

مصانع الفوالذ في األهواز

الشركات المتورطة في القضية ربما تنقل أصولها إلى مكتب خامنئي
عين الحرس الثوري على فوالذ األهواز

تونس - سكاي نيوز عربية

بمحافظة  رمــــادة  منطقة  ــي  أهــال خـــرج 
تــطــاويــن جــنــوبــي تــونــس إلـــى الــشــوارع 
في مسيرات احتجاجية مطالبة الرئيس 
قيس سعيد بزيارة المنطقة ورد االعتبار 
لألهالي، بسبب ما سموه حمات تشويه 

وتشكيك في وطنيتهم.
وتأتي التظاهرات على خلفية ما شهدته 
من  الماضيين  اليومين  خــال  المنطقة 
الــقــوات  بين  أحـــداث عنف ومــواجــهــات 
التونسية وعدد من األهالي على خلفية 
أن  بعد  الــجــيــش،  بــرصــاص  شــاب  مقتل 
على  بذهيبة  الــعــازلــة  المنطقة  اقــتــحــم 

الحدود التونسية الليبية.
في  الــدفــاع  وزارة  اعتبرت  جهتها،  مــن 
درجات  كل  توخوا  العسكريين  أن  بيان 
تطويق  خــال  النفس  وضــبــط  الحيطة 
التظاهرات، رغم تعمد المحتجين رشقهم 

بالحجارة.

تـــصـــاعـــد وتـــيـــرة  مـــراقـــبـــون أن  ــرى  ــ ــ وي
االحــتــجــاجــات فـــي الــجــنــوب الــتــونــســي 
ــتــزامــن مـــع ارتـــفـــاع جـــرائـــم الــتــهــريــب  ي
والتسلل غير الشرعي عبر الحدود، وقد 
الــوجــود  إلضــعــاف  مــســاع  وراءه  يخفي 
األمني والعسكري في المنطقة الحدودية 
 300 بعد  على  األوضـــاع  تفاقم  ظل  في 

كيلومترا من العاصمة الليبية.
ــاشــط الــحــقــوقــي  ــن مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر ال

ــيــر أن  ــكــب الـــتـــونـــســـي مــصــطــفــى عـــبـــد ال
االشتباكات بين أهالي رمادة والوحدات 
على  خطيرا  مؤشرا  والعسكرية  األمنية 
المواطن والمؤسسات  بين  العاقة  فتور 
األمنية والعسكرية. وفي مساع لتطويق 
األزمة يعقد النشطاء ومنظمات المجتمع 
ــي رمـــادة  الــمــدنــي اجــتــمــاعــات بــيــن أهــال
وقيادات عسكرية تحضيرا للقاء مرتقب 

مع وزير الدفاع.

احتجاجات بمنطقة رمادة بمحافظة تطاوين التونسية

تصاعد وتيرة االحتجاجات يتزامن مع ارتفاع جرائم التهريب عبر الحدود
تونس... مظاهرات في رمادة تطلب بـ “رد االعتبار”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قال وزير الخارجية الجزائري صبري 
بــوقــادوم، أمــس، إن بــاده تقف على 
مسافة واحدة من أطراف األزمة في 
هو  الشامل  الــحــوار  أن  مؤكدا  ليبيا، 
الوسيلة األساسية ألجل إيجاد الحل.
ــي مــؤتــمــر  ــ وأضـــــــــاف بــــــوقــــــدوم، فـ

تــعــمــل  بــــــــاده  أن  ــي،  ــافــ ــحــ صــ
مـــع مــخــتــلــف األطــــــراف، 

والسيما دول الجوار، 
ــول  ــوصـ ــرض الـ ــغـ بـ
يضمن  مخرج  إلى 
ــادة االســتــقــرار  ــ إعـ

إلى ليبيا.
ليبيا  أمــن  أن  وأردف 

الجزائر،  يشكل جزًءا من 
تــهــديــد  أي  فـــــإن  وبـــالـــتـــالـــي، 

خارجي يمثل تهديدا ألمن الجزائر.
ويوم الخميس، بحث وزير الخارجية 
الجزائري مع نظيره اإليطالي لويجي 

ــدا  ــايـــو، األزمـــــة الــلــيــبــيــة، وأكــ دي مـ
أجل  العمل من  على ضــرورة تسريع 
واستئناف  النار  إلطاق  فوري  وقف 

الحوار.
المساهمة  ســبــل  ــران  ــوزيـ الـ ــاقــش  ون
ظل  في  الليبية  األزمــة  معالجة  في 
الـــتـــدهـــور الــخــطــيــر الــــذي يــشــهــده 
وانعكاساته  الــمــيــدانــي  الــوضــع 
الوخيمة على جهود التسوية 
الــــــجــــــوار،  دول  وأمـــــــــن 
ــادر عن  ــ ــق بـــيـــان صـ وفــ

الخارجية الجزائرية.
واتفق وزير الخارجية 
اإليطالي  ونظيره  الجزائري 
ــرورة تــســريــع الــعــمــل من  ــ عــلــى ضـ
أجل التوصل إلى اتفاق لوقف فوري 
ــحــوار  ــار، واســتــئــنــاف ال ــنـ إلطــــاق الـ
لــلــتــوصــل إلـــى حــل سياسي  الــلــيــبــي 

شامل يضمن وحدة وسيادة ليبيا.

الجزائر على مسافة واحدة من أطراف األزمة الليبية
واشنطن - رويترز

خفف الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الــعــقــوبــة الـــصـــادرة بــحــق مــســتــشــاره 
بعد  الــســجــن  ليجنبه  ســتــون  ــر  روجــ
إدانـــتـــه بــالــكــذب تــحــت الــقــســم أمــام 
في  التحقيق  خال  الكونغرس  نواب 
االنتخابات  في  روسيا  تدخل  مزاعم 

الرئاسية عام 2016.
تخفيف  تــرامــب  قــرار  ومثل 

 67( ستون  عن  العقوبة 
أيـــام فقط  عــامــا( قبل 
ــد دخـــولـــه  ــوعــ ــن مــ ــ مـ
الــســجــن أبــــرز تــدخــل 

لــلــرئــيــس الــجــمــهــوري 
لحماية صديق في قضية 

يلجأ  واقعة  وأحــدث  جنائية 
فيها إلى استخدام العفو لمساعدة 

حليف.
ــراء  ــاإلجــ ــ ــيـــون ب ــقـــراطـ ــمـ ونــــــدد الـــديـ
ــه تـــعـــد عـــلـــى ســـيـــادة  ــأنـ ووصــــفــــوه بـ

القانون.
”حملة  إن  تويتر  على  الرئيس  وقــال 
ــيــة اســتــهــدفــت  ــون مــاحــقــة غــيــر قــان
أال تحدث  ينبغي  كــان  ســتــون  روجـــر 
المجرمون،  اآلخر هم  الجانب  مطلقا. 
بايدن  تجسس  حقيقة  ذلــك  فــي  بما 
غير  بشكل  حملتي  علي  وأوبــامــا 

قانوني...“. 
يسلم  أن  المقرر  مــن  وكــان 
ستون نفسه يوم الثاثاء 
لــســجــن اتـــحـــادي في 
جـــيـــســـوب بـــواليـــة 
جورجيا ليبدأ قضاء 
عــقــوبــة الــســجــن لـــمـــدة 3 
سنوات و4 أشهر. واختار ترامب 
انــتــخــابــه في  ــادة  ــذي يسعى إلعــ ــ ،ال
العقوبة  تخفيف  نوفمبر،  من  الثالث 
عن ستون، وهو ما يعني عدم شطب 
اإلدانة الجنائية، بدال من العفو الكامل.

ترامب يخفف عقوبة روجر ستون

أميركا تحذر رعاياها 
في الصين

رعاياها  أمــس،  المتحدة،  الواليات  حــذرت 
التعسفي”  لالعتقال  المتزايد  “الخطر  من 
الشديد  التوتر  من  أجــواء  في  الصين  في 
بــيــن واشــنــطــن وبــكــيــن. وأعــلــنــت وزارة 
في  األميركيين  أن  األميركية  الخارجية 
لالستجواب  يخضعوا  أن  “يمكن  الصين 
واالعتقال الطويل ألسباب تتعلق ب+أمن 
الصينية  السلطات  تفرض  وقــد  الــدولــة+”. 
“التطبيق  إطـــار  فــي  لــلــخــروج  منعا  أيــضــا 
ال  ــراض  ألغــ المحلية  للقوانين  التعسفي 

عالقة لها بالحفاظ على األمن العام”.

مع انطالق العملية العسكرية لضبط الحدود اإليرانية العراقية والسيطرة على  «
منفذين، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه لن يسمح بسرقة 
المال العام في المنافذ الحدودية. وأضاف من منفذ مندلي الحدودي،أمس، 

إن “مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في 
المنافذ”.

كما أكد أن “الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية”، مشيرا إلى أن  «
“زيارته للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه لم يعد لديكم موطئ قدم في 

المنافذ الحدودية أجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد ألنه 
مطلب جماهيري”.

وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة أعلنت في وقت سابق السبت  «
سيطرتها على منفذي المنذرية ومندلي)سومار( مع إيران بشكل كامل، وذلك 

ضمن خطة إنهاء سيطرة الجماعات المتنفذة على المنافذ الحدودية.

على الرغم من التنديد العراقي الرسمي بالعملية العسكرية التي  «
أطلقتها تركيا منتصف الشهر الماضي، واستدعاء بغداد للسفير التركي 

وتسليمه رسالة احتجاج، نفذت أنقرة عملية توغل جديدة.

فقد وصلت قوة من الكوماندوس ليل الجمعة إلى جبل شاقول قرب  «
ناحية دركار في زاخو، بعد عملية إنزال جوي.

وأفاد مراسل العربية، أمس، بأن مدير ناحية دركار، زيرفان موسى  «
كشف عن وصول قوة تركية إلى جبل شاقول بعملية إنزال جوي، تولت 

مروحيتان عسكريتان حمايتها”. كما أوضح أن هذا الجبل بات بقبضة 
القوات التركية، مضيفا أن المروحيات هي التي تنقل الجنود األتراك إلى 

تلك الجبال على الحدود العراقية التركية

إلى ذلك، لفت إلى أن القوات التركية أنشأت حتى اآلن 45 نقطة عسكرية  «
على طول الحدود، على الرغم من بعد حزب العمال الكردستاني عنها.

تركيا تواصل انتهاكاتها في العراق...إنزال وكوماندوس يتوغلالعراق يضبط حدوده مع إيران... والكاظمي”ولى زمن السرقات”

بكين - أ ف ب



قرر نادي المالكية إعادة جدولة المصروفات والرواتب وخفضها بنسبة 30 % وذلك 
بما يتالءم مع حجم االنخفاض في إيرادات النادي ومصادر الدعم المتاحة.

ــاء عـــلـــى قــــــرار رئــيــس  ــ ــن ــ وب
عبدالعال  جاسم  النادي 

ــنـــة  ــلـــجـ ســــتــــقــــوم الـ
ــة بـــرئـــاســـة  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
ــران عـــبـــدهللا  ــ ــمـ ــ عـ
نـــــــائـــــــب رئــــيــــس 
ــادة  ــإعــ ــ الـــــنـــــادي ب
دراســــــة وجـــدولـــة 

اإليــــــــرادات وضــبــط 
المصروفات واالقتصار 

على المصروفات األساسية 
الضرورية جدا، وإعادة جدولة سلم 

النادي وموازنة قطاع  الرواتب لمنتسبي 
كرة القدم.

العمل  سير  لضمان  القرارات  تلك  وتأتي 

ــفــنــي  وال ــي  ــالـ ــمـ والـ اإلداري 
وتحقيق  مــتــزن،  بشكل 
أكـــــــبـــــــر قــــــــــــدر مـــن 
ــرة عــلــى  ــطــ ــ ــي ــســ ــ ال
الـــعـــجـــز  إدارة 
التراكمي في ظل 
ــراهــــن  ــ الــــوضــــع ال
وانــعــكــاســات أزمــة 
ــايــــروس  انـــتـــشـــار فــ
مرض كورونا المستجد 
على  وأثــرهــا   )-19 )كوفيد 
العديد من القطاعات، ومنها القطاع 
الرياضي، وكذلك بما يتالءم مع السيولة 

المتوفرة.
ــتــزام  وشـــدد عــبــدالــعــال عــلــى أهــمــيــة االل

الــمــعــتــمــدة مـــن قــبــل وزارة  بــالــمــيــزانــيــة 
شؤون الشباب والرياضة وتقدم بخالص 
النادي  منتسبي  لجميع  واالمتنان  الشكر 
لهذا  تفهمهم  على  قطاعاته  مختلف  في 
النادي  تواجه  التي  والصعوبات  الوضع 
للجميع  فــي ظــل هــذه األوضـــاع، متمنيا 
ــداد وتــحــقــيــق األهــــداف  ــسـ الــتــوفــيــق والـ

بروح األسرة الواحدة.

المتاحــة الدعــم  ومصــادر  اإليــرادات  تقلــص  بعــد 
“المالكية” يخفض المصروفات والرواتب 30 %
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ألول مــرة فــي تاريخــه، يســتعد اتحــاد BRAVE Combat، الــذي أطلقــه النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 

خليفة، الستضافة 5 عروض في 5 أسابيع متتالية.

 وسُيحقق  اإلنجاز رقما قياسيا جديدا 
للمنظمـــة التـــي تأسســـت فـــي ســـبتمبر 
مـــن العـــام ٢٠١٦. وبـــادر اتحـــاد القتال 
الشـــجاع في مطلع مارس باإلعالن عن 
تجميـــد جميـــع عملياته بســـبب جائحة 
فيروس كورونا المستجد “كوفيد-١٩”. 
وتزامـــن ذلك مع إطالق االتحاد لحملة 
توعيـــة عالميـــة ضـــد هـــذا الفيـــروس، 
ضمـــت قائمـــة عريضة مـــن الرياضيين 
والمؤثريـــن  والمشـــاهير  والمدربيـــن 

الذين يعملون تحت مظلتها. 
ومـــع التطـــورات األخيـــرة فـــي لوائـــح 
السالمة واألمن، التي اقترحتها هيئات 
 BRAVE الصحـــة الدوليـــة، أكد اتحـــاد
CF أنـــه سيســـتأنف عروضـــه، واألكثـــر 
مـــن ذلك، أنـــه ســـينظم 12 عرًضا كحد 
أدنى في العام 2020، كما كان مخطًطا 

في األصل.
وســـُيقام الحـــدث األول فـــي الــــ٢٠ من 
يوليـــو الجاري، حيث ســـُينظم االتحاد 
النسخة الـ٣٥ من BRAVE في رومانيا. 
وبعـــد أســـبوع، ســـيحتضن هـــذا البلـــد 

الواقع في شـــرق أوروبا الحدث الثاني 
على التوالي، مع تنظيم النســـخة الـ٣٦ 
من BRAVE.  بعد 5 أيام، سيشد اتحاد 
BRAVE CF رحاله وســـيقطع مســـافة 
٣٠٠٠ كلم ليصل إلى إسكندنافيا لُيقيم 
األول  فـــي  الســـويد  فـــي  بطولـــة  أول 
و١٥   ٨ تاريـــخ  وفـــي  أغســـطس.  مـــن 
من الشـــهر نفسه ســـتقام النسخة الـ٣٨ 
والـ٣٩ من BRAVE في الســـويد أيًضا.   
وأكد مســـؤولو BRAVE CF أن العرض 
المقبل سيشـــهد تطبيقـــا صارما للوائح 
والتـــي  الصارمـــة،  والســـالمة  الصحـــة 
تشـــمل إجـــراءات االبعـــاد االجتماعـــي 
الصارمـــة، واختبارات متعـــددة لجميع 
الرياضييـــن واألفـــراد المشـــاركين فـــي 
الحدث، وإقامـــة العرض خلف األبواب 
الُمغلقـــة، فيمـــا ســـيتم بـــث الحدث في 
جميـــع أنحـــاء العالم من خالل شـــركاء 
االتحـــاد. وتعـــزز هـــذه العـــودة المكانة 
المرموقـــة التحـــاد BRAVE CF وتؤكد 
حضوره القـــوي كممثل حقيقي لمملكة 

البحرين في الساحة الدولية.

BRAVE يستعد الستضافة “عروض قياسية”

سبورت

سبورت

أحمد مهدي

فوز بدعاوي على البسيتين ودًيا
النجمة مــع  والحالة  قاللي  مــع  الشباب  لــقــاءي  على  يخيم  التعادل 

واصلـــت أنديـــة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
سلســـلة مبارياتها الودية التحضيرية الستئناف 
ما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الحالي 
2020-2019، والـــذي توقـــف فـــي شـــهر مـــارس 

الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.
)ثالـــث  البديـــع  البســـيتين، تمكـــن  علـــى ملعـــب 
الترتيـــب بـــدوري الدرجـــة الثانيـــة( مـــن تخطي 
البســـيتين )ثامـــن الترتيـــب بـــدوري ناصـــر بـــن 
حمـــد الممتـــاز( بنتيجـــة )2-3(. وســـجل أهـــداف 
الفريـــق الفائز:المحتـــرف عزيـــز، محمـــود عصام 
وســـيد محمد عباس، وللخاسر:عبدهللا العجمي 
وعبـــدهللا الحشـــاش. أدار اللقـــاء الحكـــم ســـيد 
عدنان محمد، وعاونه ســـيد فيصل علوي وفهد 

السعدون.
وعلـــى ملعب الشـــباب، خـــرج صاحـــب الضيافة 
بالتعادل الســـلبي دون أهـــداف أمام قاللي، علًما 

أنه الظهور األول لماروني الشباب في الوديات، 
فيما قاللي لقاءه الثاني بعدما خسر من النجمة 
الشـــباب  ويســـعى  األولـــى.  وديتـــه  فـــي   )4-0(
صاحـــب المركز قبل األخير بدوري ناصر الممتاز 
تحقيق عودة إيجابية تبعده عن شـــبح الهبوط، 
فيما قاللي يأمل في المباراة المتبقية له بالقسم 
الثانـــي التأهـــل للقســـم الثالـــث والمنافســـة على 

بطاقة مؤهلة للدوري الممتاز.
وعلـــى ملعب الحالة، تعـــادل “البرتقالي” )متذيل 
الترتيـــب بـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز( مـــع 
النجمـــة )خامـــس الترتيـــب( بهـــدف لـــكل طرف. 
سجل للحالة:سلمان السعدون، وللنجمة:سمؤال 

السر.
ويلتقي يوم غد اإلثنين فريقا النجمة والمحرق، 

في ودية ثالثة لألول، وأولى للثاني.
وتعتبـــر الوديات فرصة لألجهـــزة الفنية لألندية 
الســـتعادة نســـق التنافس؛ اســـتعداًدا الستكمال 

من لقاء الشباب وقالليالمسابقات.

جاسم عبدالعال

بـــدأت 6 مـــدن صينيـــة مـــن أصل 
10 فـــي عمليـــات إنشـــاء مالعـــب 
الســـتضافة  اســـتعداًدا  جديـــدة؛ 
نهائيات كأس آسيا 2023. والمدن 
هي:تشـــونغكينغ، جيان، جيامين، 

سوجو، شنغهاي وتشينغدو.
وعلـــى صعيد متصـــل، فإن أعمال 
داليـــان  مدينتـــي  مالعـــب  بنـــاء 
وكينغداو ســـتبدآن مطلـــع أكتوبر 
اســـتاد  ســـيخضع  فيمـــا  المقبـــل، 
واســـتاد  بكيـــن  بمدينـــة  العمـــال 

تيانجين تيدا إلعادة هيكلة.
البطولـــة  الصيـــن  وستســـتضيف 
فـــي  منتخًبـــا   24 بمشـــاركة 
تشـــهد  التـــي  الثانيـــة  النســـخة 
مشـــاركة هذا العدد بعـــد نهائيات 

اإلمارات2019-.
وسيكشـــف نوفمبـــر المقبل هوية 
أول 12 منتخًبـــا ســـيتأهلون إلـــى 
المرحلـــة  ختـــام  مـــع  النهائيـــات 

الثانية من التصفيات المزدوجة.

6 مالعب جديدة
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المقيــم الالعــب  وتســجيل  االنتقــال  ســن  تخفيــض 

كيف نكسر احتكار “البحرين” و“سار”؟

تأجيل محتمل لـ “آسيوية الشواطئ”

علـــى مدار ســـنوات طويلـــة يتأرجح 
لكـــرة الطاولـــة  العمـــوم  لقـــب دوري 
بيـــن ناديـــي البحريـــن وســـار اللذين 
البطـــوالت  حصـــد  علـــى  يتنافســـان 
المحليـــة والتمثيل الخارجي وســـط 
التـــي  األنديـــة  لباقـــي  تـــام  غيـــاب 
تتصـــارع علـــى باقـــي المراكـــز، فمـــا 

الحلول لزيادة رقعة المنافسة؟
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو 
ورئيـــس  الطاولـــة  لكـــرة  البحرينـــي 
لجنة المســـابقات جعفـــر هادي يؤكد 
لــــ “البـــالد ســـبورت” وجـــود العديـــد 
مـــن األفـــكار والمقترحـــات التي يتم 
تداولها داخل أروقة االتحاد؛ لزيادة 
حدة المنافســـة بين األنديـــة، ولكنها 
يجـــب أن تحظـــى بموافقـــة مجلس 
اإلدارة واألندية، ويجب أن توفر لها 

الميزانية.
وأضـــاف جعفـــر هـــادي بأن مـــن بين 
األفـــكار إقامة مســـابقة الـــدوري من 
3 أدوار وليـــس مـــن دوريـــن فقـــط؛ 
لزيـــادة عدد المباريـــات وتعزيز حدة 

الفـــرق  بيـــن  واالحتـــكاك  المنافســـة 
لتطوير مستوى الالعبين، إال أن ذلك 
المقتـــرح ريمـــا يصطـــدم بالميزانية؛ 
ألن زيـــادة المباريـــات يعنـــي توفيـــر 
للحـــكام  إضافـــي  مالـــي  مخصـــص 
والعديـــد مـــن المصروفـــات األخرى، 
ونحن قلصنا المباريات في الموســـم 

الحالي وفقا للميزانية المتاحة.
وأوضح هادي بأن لجنة المســـابقات 
طرحت كذلك فكرة مشاركة الالعب 
المحلييـــن  الالعبيـــن  مـــع  المقيـــم 
المزيـــد مـــن الضوابـــط  مـــع إضافـــة 
واالشـــتراطات، وهي فكـــرة مازالت 

قيد الدراسة.

ولدى ســـؤالنا إياه عـــن أهمية وجود 
قانون يســـمح لالعب باالنتقال الحر 
بانتقـــال  يســـمح  االتحـــاد  إن  قـــال 
 30 الــــ  ســـن  عنـــد وصولـــه  الالعـــب 
عامـــا، وأوضـــح بـــأن تخفيـــض ســـن 
الالعـــب إلـــى 28 عاما لالنتقـــال فيه 
العديـــد مـــن اإليجابيات والســـلبيات 
وال يمكـــن لالتحـــاد أن يتخـــذ مثـــل 
هـــذا القـــرار مـــن دون التشـــاور مـــع 
األنديـــة، مضيفـــا “بصـــورة عامة إنه 
مقتـــرح جيـــد ويصـــب فـــي مصلحة 
عنـــد  اللعبـــة  يطـــور  وقـــد  الالعـــب 
انتقال الالعبين وتوزعهم على باقي 
األندية األخـــرى، ولكننا نصطدم في 

هـــذا األمـــر بمعارضـــة األنديـــة، فهي 
تعبت على تأســـيس الالعب وبروزه 
ومن الصعب التخلي عنه في سن الـ 
28 عامـــا، وبالتالي فـــإن هذا القانون 

سيكون ما بين مؤيد ومعارض”.
وأضاف هادي بأن الكثير من األندية 
لديها العبـــون احتياط ال يشـــاركون 
كأساســـيين، ولكنها فـــي الوقت ذاته 
ترفـــض الســـماح لهم باالنتقـــال وهو 
حـــرص  مؤكـــدا  لهـــا،  مشـــروع  حـــق 
االتحاد علـــى تشـــريع القوانين التي 
توائـــم بين مصلحـــة الالعب والنادي 

في آن واحد.

يبحـــث المجلـــس األولمبي اآلســـيوي تأجيـــل الدورة 
اآلســـيوية السادســـة للشـــواطئ، المقـــرر إقامتها في 

أواخر شهر نوفمبر المقبل بمدينة “سانيا” الصينية.
يأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل اســـتمرار األوضـــاع الراهنة مع 
جائحـــة “كورونـــا”، والتي تســـببت في إعـــادة جدولة 
لمختلف البطوالت والمســـابقات والدورات الرياضية 

بكافة األلعاب وجميع دول العالم.
ويتناقـــش المجلـــس األولمبـــي اآلســـيوي مـــع اللجنة 
األولمبيـــة الصينيـــة واللجنـــة المنظمة للـــدورة حول 

تحديـــد موعد جديـــد للمســـابقات، علًمـــا أن موعدها 
األصلـــي في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 6 ديســـمبر 
المقبلين. وستشهد الدورة السادسة في مدينة سانيا 

الصينية تواجد 17 مسابقة رياضية.
وقـــد يكـــون ترحيل الـــدورة إلى العـــام المقبل الخيار 

األبـــرز؛ كونـــه يتناســـب مـــع ما ســـارت عليـــه مختلف 
الدورات الرياضية، خصوًصا دورة األلعاب األولمبية 
التـــي كان مـــن المقـــرر أن تقـــام فـــي طوكيـــو الصيف 

الماضي، وتم ترحيلها إلى العام المقبل )2021(.
ومـــن المقرر أن تشـــارك مملكـــة البحرين فـــي الدورة 
المملكـــة  أن  علًمـــا  للشـــواطئ،  السادســـة  اآلســـيوية 
حققـــت ميداليتين ذهبيتين في النســـخة الخامســـة 
إذ  الفيتناميـــة،  دانانـــغ  مدينـــة  اســـتضافتها  التـــي 
جـــاءت األولى عبر الالعب علـــي منفردي في رياضة 
الجوجيتســـو، والثانيـــة لالعـــب علـــي القصـــاب فـــي 

رياضة بناء األجسام.

فريق البحرين متوجا في أحد المواسم. )ارشيفية( تتويج نادي سار بلقب دوري العموم. )أرشيفية(

قرعة “األبطال”
أجريــت قرعــة البطولة المصغرة لدوري أبطــال اوروبا، حيث 
ستســتكمل المباريــات المتبقيــة مــن الــدور ثمــن النهائي، في 
حين اعتبارا من الدور الربع النهائي سُتلعب المباريات بنظام 
إخــراج المغلــوب من مبــاراة واحدة، وكلها ســتقام في مدينة 

لشبونة البرتغالية.
وقــد أســفرت القرعــة عــن مواجهــات ناريــة فــي الــدور الربــع 
ريــال مدريــد  مــن مواجهــة  الفائــز  النهائــي، حيــث ســيلعب 
ومانشســتر ســيتي مــع الفائــز مــن مبــاراة يوفنتــوس وليون، 
بينمــا مــن الممكــن أن يصطدم برشــلونة في حــال تأهله على 
حســاب نابولــي مع بايرن ميونيخ المتأهــل بدرجة كبيرة بعد 
فوزه على تشيلسي في الستامفورد بريدج بثالثية بيضاء!!

ريــال مدريــد تبقــت لــه آمــال في تجــاوز عقبــة الســيتي رغم 
خسارته على أرضه، إال أن العديد من المعطيات تنذر بعكس 
ذلــك، فالمرينغي ســيواجه واحدا من أقــوى الفرق الهجومية 
فــي أوروبــا، ناهيــك عن غيــاب رامــوس الذي ســيكون مؤثرا 
للغايــة، فالريــال لن يكــون بحاجة للفوز فقط، بــل إنه مطالب 
بالفــوز بفــارق هدفيــن أو أكثــر، أي أنه يجب عليه أن يســجل 
ويؤمــن شــباكه بنفس الوقت، وهذا مــن الصعب تحقيقه في 

ظل تواجد دي بروين، سترلينغ ومحرز وغياب راموس!!
في حين أن الشــكوك بدأت تراود عشــاق يوفنتوس في مدى 
قــدرة فريقهــا علــى التأهل للدور القادم رغــم أن المنافس من 
المفتــرض أن يكــون فــي المتنــاول، والســبب فــي ذلــك عــدم 
كفــاءة ســاري فــي قيــادة الفريــق بالشــكل الصحيــح واإلبقاء 
علــى قوتــه التــي كانت في عهد ســلفه اليغــري، حيث تعرض 
البيانكونيــري لبعض الهزات الصادمة، والتي جاءت لتكشــف 
حجــم تخبطات ســاري في إدارته للفريــق وكانت آخرها أمام 

الميالن!!  
امــا برشــلونة، فال يبــدو بأنه في وضع مثالــي لكي يتم منحه 
كل األفضلية في الترشح، ولو امتلك غاتوزو الجرأة الكافية 
في مباغتة برشلونة ربما سيستطيع الفوز عليه وإقصاءه من 
البطولــة، وحتــى لو تأهل برشــلونة، فإنه ســيصطدم بالبايرن 
الذي يبدو أنه األكثر جاهزية من أي فريق آخر للمنافسة على 

لقب ذات األذنين هذا العام!!
وأخيًرا، فإن من حسن حظ اليبزيغ وأتالنتا أنهما سيخوضان 
مواجهــة واحــدة فقــط أمــام أتليتكــو مدريــد وباريــس ســان 
جيرمان على التوالي. وبالتالي هناك احتمالية كبيرة لحدوث 
أي ســيناريو ُمفتــرض، صحيــح أن الترشــيحات منصبــة أكثر 
لصالح األتليتكو وباريس، بيد أن اليبزيغ وأتالنتا ســيدخالن 

اللقاءين بضغوطات أقل، وهذا ما سيصب في صالحهما.
أتليتكــو قــد ينهــي مغامــرة اليبزيــغ، بينمــا ال يمكــن اســتبعاد 
ســيناريو إقصــاء باريــس علــى يــد أتالنتــا المصنــف مــن بيــن 

أقوى ثالثة فرق هجوميا في اوروبا برّمتها!!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

أحمد مهدي

حسن علي
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ســجلت ســوق شــاحنات البيك - آب فــي الصين نموا قويا فــي مايو، حيث 
ارتفعت مبيعاتها بنســبة 35 % على أســاس سنوي، حسبما أظهرت بيانات 

الصناعة.

وتـــم بيع ما مجموعه 45 ألف وحدة 
من شـــاحنات البيك - آب في الشـــهر 
الماضـــي، مما يشـــير إلـــى أداء قوي 
في الســـوق مع إطالق طلب مكبوت 
بعد تالشـــي وبـــاء “كوفيد 19”، وفقا 

لجمعية سيارات الركاب الصينية.
وقالت الجمعية إن شاحنات البيك - 
آب، التي تجمع بين ميزات سيارات 
الـــركاب والمركبـــات التجاريـــة، قـــد 

أصبحـــت تحظـــى بشـــعبية متزايدة 
فـــي الصين، حيث تم بيـــع 440 ألف 

وحدة خالل العام الماضي.
وحتى اآلن من العـــام الجاري، تقود 
شـــركة غريـــت وول موتـــور ســـوق 
شـــاحنات البيـــك - آب فـــي الصيـــن، 
حيـــث شـــكلت مبيعاتهـــا 44 % مـــن 
إجمالي الســـوق، مقارنة بـ 34 % في 

العام 2019.

ارتفاع مبيعات شاحنات غريت وول موتور

لــم تعــد خيارات عمالء مرســيدس محدودة باأللوان التي تطرحها الشــركة فقد 
أعلنت الشركة أنها مستعدة لطالء السيارات الجديدة بأي لون يختاره العميل.

تقدم مرسيدس هذه الميزة السترضاء 
العمالء وزيـــادة تميزهـــم، ويأتي ذلك 
Designo Manufak-  من خالل قســـم

والتخصيـــص  الخاصـــة  للطلبـــات   tur
الشخصي، بحسب سعودي شيفت.

 Designo على ســـبيل المثـــال تقـــدم
Manufaktur حاليـــا 34 لونـــا مختلفا 
لــــ G-Class، ولكـــن يســـتطيع عمالء 

مرسيدس طلب لون سبق أن قدمته 
الشـــركة فـــي ســـياراتها الكالســـيكية 
أو الحاليـــة، كما يمكنهـــم طلب ألوان 
تقدمهـــا شـــركات ســـيارات منافســـة، 
وإذا كانـــوا مســـتعدين لدفع ما يكفي 
األرجـــح  علـــى  فإنهـــم  المـــال،  مـــن 
ســـيحصلون على أنـــواع فريدة مـــن 

الطالء.

أطلقــت شــيفروليه مؤخــرا في البحرين الجيل األجدد من بيك اب شــيفروليه 
ســيلفرادو بالجيــل الجديد فــي معرض ديترويت الدولي للســيارات 2018 في 
أميركا الشمالية كطراز 2019. للتذكير، فإن المنافسين التاريخيين لشيفروليه 

سيلفرادو هما: فورد أف 150 ورام 1500.

رغـــم أنها األجـــدر مقارنة بأي شـــاحنة 
كاملة الحجم، إال أن ســـيلفرادو 2020 
أخـــف بنحـــو 204 كـــغ وأقـــوى وأكثـــر 
قدرة مقارنة بأسالفها. ويتميز الطراز 
الجديـــد كلًيـــا بتحســـينات اســـتثنائية 
دون المســـاومة على براعة سيلفرادو 
الممّيـــزة على الطـــرق الوعرة وقدرتها 

على السحب.

للمحـــرك  خيـــارات  خمســـة  الوانيـــت 
وناقـــل الحركـــة متوفـــرة فـــي جميـــع 
محـــركات  الشـــاحنة:  هـــذه  طـــرازات 
V8 ســـعة 5.3 لتـــر و6.2 لتـــر جديـــدة 
مـــع نظـــام اإلدارة الديناميكية للوقود 
األول مـــن نوعه فـــي الصناعة، والذي 
يوقف عمل أي عدد من األســـطوانات 

عندما تنتفي الحاجة لها.

كشــفت الســتار عــن الفئــة المطلقــة من تشــارجر هيلــكات Redeye التي 
حصلــت علــى المزيــد من القــوة مقارنة حتــى بهيلكات المتوحشــة، ومن 
جديــد تقــول دودج إن تشــارجر هيلــكات Redeye هي أقــوى وأســرع 
خارجيــة  بهويــة  ســيارتها  الشــركة  وقدمــت  إنتاجيــة.  ســيدان  ســيارة 

محسنة قليالً.

Red- هيلـــكات محـــرك   ســـيطلق 
eye قـــوة 797 حصانـــا وعـــزم 958 
نيوتن-متـــر كافية لتحقيق تســـارع 
ثانيـــة،   3.6 خـــالل  كـــم/س   0-96
وقطـــع الربـــع ميل فـــي 10.6 ثانية. 

وتبلـــغ الســـرعة القصـــوى للســـيارة 
الســـيارة  وحصلـــت  كـــم/س.   326
على تجهيزات قياسية تشمل ميزة 
Launch Con- و Launch Assist

.Torque Reserve و trol

مرسيدس تمكن عمالؤها من طلب األلوان شفروليه سيلفرادو 2020... استمرار القوة Redeye دودج تقدم تشارجر هيلكات

تحمـــل تويوتا هايالندر الجديدة التي 
وصلت البحرين خبرات »تويوتا« على 
صعيـــد تطويـــر المركبـــات الكهربائيـــة 
الهجينـــة الممتـــدة لــــ 23 عامـــا، وفـــور 
وصولهـــا لمعارض الشـــركة في ســـترة 
ألفـــت االنتبـــاه إليهـــا، حيـــث يتوافـــد 
عـــن  وتجربتهـــا  لمشـــاهدتها  الجميـــع 

قرب.
مركبـــة  الســـيارة أكبر  وتعتبـــر 
هايبـــرد حتـــى اآلن ضمـــن مجموعـــة 
للبيئـــة  الصديقـــة  تويوتـــا  مركبـــات 
بـــأن  وتأكيـــد  الخليـــج،  منطقـــة  فـــي 
ة  د متعـــد ضية  يا لر ا ت  كبا لمر ا
االســـتخدامات يمكـــن أن تكـــون أيضا 
بشـــكل  وســـتتوفر  للبيئـــة،  صديقـــة 
حصـــري بنظـــام دفـــع هايبـــِرد لترتقـــي 
لمســـتويات جديـــدة مـــن الكفـــاءة في 
اســـتهالك الوقود في ســـوق المركبات 

الرياضية متعددة االستخدامات.
وتتصـــدر تويوتـــا هايالنـــدر الجديـــدة 
كليا، التي تتوفر حصريا بقوة محركة 
تويوتـــا  قائمـــة  كهربائيـــة،  هجينـــة 
للسيارات الرياضية متعددة األغراض 
المجهزة بمنظومة دفع وحركة مكهربة 
وهـــي متوفـــرة حصريـــا بقـــوة محركة 
هجينة كهربائية، وبكفاءة اســـتثنائية 
في توفير الوقود للطراز المزود بنظام 
الدفع الذكـــي بكامل العجالت، ويمكن 
الهايبريـــد  هايالنـــدر  مركبـــة  قيـــادة 
الكهربائيـــة الجديـــدة كليـــا باالعتمـــاد 
علـــى الطاقـــة الكهربائية بشـــكل كامل 
دون أن ينتج عن ذلك استهالك للوقود 
أو صـــدور انبعاثات مـــن العادم، أو من 
خـــالل الجمع بين الطاقـــة الناتجة عن 
محرك البنزين والمولدين الكهربائيين، 
وذلك بناًء على سرعة السيارة وسلوك 
الســـائق. ويتـــم شـــحن  لـــدى  القيـــادة 
البطاريـــات الهجينـــة الكهربائيـــة فـــي 
المركبة بشـــكل مســـتمر إما عن طريق 
محـــرك البنزيـــن أو عند تباطؤ ســـرعة 
الســـيارة والفرملـــة، بما يلغـــي الحاجة 
إلـــى توصيـــل ســـلك للتـــزود بالطاقـــة 
الكهربائيـــة. عـــالوة علـــى ذلـــك، تضـــم 
الكهربائيـــة  الهايبريـــد  المركبـــة  هـــذه 
حزمـــة من التقنيـــات المتقدمة، إال أنه 
يمكن قيادتها مثل أي ســـيارة تقليدية 

وال تتطلـــب التزود بوقـــود من نوع 
خاص.

Nor- القيـــادة  )وتشـــمل أنماط 
مـــع   )  Sportو  Ecoو  mal

Multi-Terrain Se-  نظـــام
الطـــرق  علـــى  للســـير   lect
الطينية والرملية والصخرية 
والترابيـــة للنســـخ ذات الدفـــع 
هايالنـــدر  وتأتـــي  الكلـــي، 
ســـعة   V6 بمحـــرك   2021

فـــي  295 حصانـــا،  3.5 لترات بقـــوة 
حين أن نسخة الهايبرد تضم محرك 4 
سلندرات 2.5 لتر واثنين من المولدات 
الكهربائية بإجمالـــي قدرة 240 حصانا 

ومتوسط استهالك 6.9 لتر/100 كم.
يأتـــي التصميم الخارجي بمظهر أقوى 
وأرقـــى مـــن الســـابق مـــع محافظتهـــا 
علـــى طابعهـــا العائلـــي، وفيمـــا يخـــص 
الواجهـــة األماميـــة نجـــد أنهـــا تختلف 
بحسب الفئة، فمثالً تأتي الفئات األقل 
بشبك أسود وزخارف فضية، والفئات 
األعلـــى تأتـــي بشـــبك أســـود وخطوط 
كروم إضافة لزخارف كرومية ســـفلية 
وعجالت قياس 20 “إنش”، مع توفرها 
بألـــوان عديدة تشـــمل األحمر واألزرق 
والرمـــادي والبنـــي، وتتضمـــن المزايـــا 
اإلضافيـــة: إضـــاءة محيطيـــة، ونظام 
مكبـــرات،  ســـت  إلـــى  يتصـــل  صـــوت 
ومقعـــد ســـائق كهربائي قابـــل للتعديل 

المتعـــدد، ومقاعد صفيـــن »ثان« 
للطـــي  قابلـــة  و»ثالـــث« 

وبـــاب  بالكامـــل، 
خلفي 

ذكـــي  نظـــام  إلـــى  إضافـــة  كهربائـــي، 
للدخول وتشغيل السيارة.

وتتكامـــل المواصفـــات الخارجيـــة مع 
مقصورة داخلية تم خاللها اســـتخدام 
مـــواد عالية الجودة فـــي توفير مرونة 
عملية، والمقترنة بمجموعة من المزايا 
تكييـــف  نظـــام  فيهـــا  بمـــا  المتقدمـــة، 
لمنطقتيـــن،  أوتوماتيكـــي  هوائـــي 
ولوحـــة عـــدادات تتكـــون مـــن شاشـــة 
ملونـــة بقياس ســـبع بوصـــات، تتكامل 
باللمـــس  تعمـــل  مـــع شاشـــة وســـطية 
قياس ثمانـــي بوصات خاصة بنظامي 

الصوت والمالحة.
تأتـــي هايالنـــدر 2020 مـــزودة بنظـــام 
وهـــو  تويوتـــا،  مـــن  الســـالمة  حاســـة 
حزمـــة تقنيـــة لألمـــان المتقدم تشـــمل 
 ،)PCS( نظـــام األمـــان قبل االصطـــدام
الديناميكـــي  الســـرعة  مثبـــت  نظـــام 

بالـــرادار )DRCC( مع جميع 

المســـار  تتبـــع  ومســـاعد  الســـرعات، 
)LTA(، نظـــام تحذيـــري عنـــد مغـــادرة 
المســـار )LDA(، نظـــام الضـــوء العالـــي 
األتوماتيكـــي .)AHB( إضافة إلى ذلك، 
تتوفـــر المركبـــة بمجموعة شـــاملة من 
مزايا الســـالمة لحماية الركاب، مثل 7 
وســـائد هوائية SRS، بما فيها وســـائد 
للصفـــوف  ســـتارية  جانبيـــة/  هوائيـــة 
الثالثـــة مـــن المقاعـــد، نظـــام التحكـــم 
بثبات الســـيارة )VSC(، نظـــام التحكم 
بالجـــر )TRC(، نظـــام الفرامـــل المانعة 
لالنغالق )ABS(، نظام الفرملة المساعد 
)BA(، نظام التحكـــم بالتأرجح، فرامل 
مـــع   )EPB( الســـيارة  لركـــن  كهربائيـــة 
نظـــام تثبيـــت الفرامـــل، نظـــام مراقبة 
الزوايا غير)BSM(، شاشـــة توفر رؤية 
 ،)PVM( الســـيارة  لمحيـــط  بانوراميـــة 
نظـــام تحذيـــر عنـــد الرجـــوع للخلـــف 
المســـاعد  التحكـــم  نظـــام   ،)RCTA(
لإلقـــالع على المرتفعات )HAC(، نظام 
التحذيـــر لضغط الهـــواء في اإلطارات 
)TPWS(، أحزمة أمان للسائق والراكب 
ومحـــددات  شـــدادات  مـــع  األمامـــي 
قوة الشـــد، إلى جانب ماســـح الرتفاع 
يضـــم  الطريـــق  ســـطح  عـــن  الســـيارة 
ثمانيـــة حساســـات تقع فـــي المصدات 

األمامية والخلفية.
يشار إلى أن تزويد المركبات بمنظومة 
دفع وحركة مكهربة كان محل اهتمام 
بالـــغ لشـــركة تويوتا منذ العـــام 1997. 
ومنـــذ ذلـــك الوقـــت، تمكنـــت الشـــركة 
وبنجاح الفت من طرح قائمة متنوعة 
من مركبات الهايبريد الكهربائية، األمر 
الـــذي أدى إلـــى تحقيـــق نمـــو مســـتمر 
فـــي اعتمـــاد مركبـــات تويوتـــا 
وارتفـــاع  للبيئـــة  الصديقـــة 
مســـتوى  علـــى  المبيعـــات 
العالـــم إلى أكثر من 15 مليون 
سيارة. ونتج عن أرقام المبيعات 
الكبيـــرة انخفاض انبعاثات ثاني 
أكســـيد الكربـــون بأكثـــر من 120 
طنـــا، مقارنة بمبيعات الســـيارات 
التقليديـــة مـــن الفئـــة نفســـها، كما 
تؤكـــد أرقام المبيعـــات على الدعم 
الهائـــل المقـــدم من عمـــالء تويوتا 
لهـــذا النهـــج الرائد الصديـــق للبيئة 

من عالمة تويوتا.

كشفت أودي رسميا عن 
اإلس يو في الفاخرة 
Q5 2021 المحسنة، 
والتي تأتي بتصميم 

أنيق يتماشى مع 
أحدث طرازات العالمة 
التجارية، باإلضافة إلى 

أحدث التقنيات التي 
تقدمها الشركة.

اختيرت ســيارة ســورينتو الجديدة من كيا كـ “أفضل ســيارة دفع 
كلي للعام 2020” ضمن مسابقة “أوتو بيلد ألراد”، وسيتوفر الجيل 
الرابع من ســورينتو – التي تم إطالقها عالميا عبر بث مباشــر على 
فيســبوك فــي مــارس الماضــي – فــي أســواق مختــارة من الشــرق 

األوسط وإفريقيا في الربع الثالث من العام 2020.

المســـابقة  هـــذه  وشـــهدت 
المعروفـــة، التـــي تنظمهـــا مجلة 
“أوتـــو بيلد ألـــراد” األكثـــر مبيعا 
في أوروبا بين مجالت سيارات 
الدفـــع الرباعي، حصول ســـيارة 
كيـــا المميـــزة علـــى جائـــزة فئـــة 
التصميـــم، وهـــذه هـــي الجائـــزة 
الثالثـــة علـــى التوالي لســـيارات 

كيا من “أوتو بيلـــد ألراد”، حيث 
ســـابقا  المجلـــة  قـــراء  صـــّوت 
الرياضيـــة  الصالـــون  لســـيارة 
كأفضـــل ســـيارة  كيـــا ســـتينجر 
مســـتوردة ضمن فئة “ســـيارات 
الدفـــع الكلـــي بســـعر أكثـــر مـــن 
 2018 لعامـــي  يـــورو”   40,000

و2019.

طارق البحار

هايالندر... أكبر سيارات تويوتا الهايبرد بالبحرين

السيارة الجديدة تجمع بين 
المساحات وتوفير الوقود

كيا سورينتو... “أفضل سيارة دفع كلي”
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ألعاب الفيديو الرابح األكبر في زمن “كورونا”
يتوقع أن يكون قطاع األلعاب اإللكترونية 
المرافـــق  الحجـــر  مـــن  األكبـــر  المســـتفيد 
لجائحة كوفيد19- مع تحقيق نتائج الفتة 

وتسجيل أرقام قياسية محتملة.
“أكتيفيجيـــن  مجموعتـــا  حققـــت  فقـــد 
بليزرد” و”إلكترونيك آرتـــس” األميركيتان 
العمالقتـــان فـــي مجـــال ألعـــاب الفيديـــو، 
نتائـــج ممتـــازة منـــذ شـــهر ينايـــر. حتى أن 
“أكتيفيجـــن” عدلـــت توقعاتهـــا صعودا في 
خطوة نـــادرة في زمن اإلجازات القســـرية 

وعمليات الصرف الجماعي.
ويقـــول المحلـــل فـــي شـــركة “جـــون بيدي 
ريســـرتش” تيد بـــوالك “هم يلعبـــون كثيرا 
قـــدرات  يســـتنفدون  باتـــوا  أنهـــم  لدرجـــة 
أجهزتهم”. ويلفت إلى أن “مايكروسوفت” 
تعتـــزم إطـــالق جهازهـــا الجديـــد لمحاكاة 
رحـــالت الطيـــران، وهـــي خصصـــت لهـــذه 
اللعبـــة وحدهـــا مئـــات ماليين الـــدوالرات 
مـــع  كمبيوتـــر  أجهـــزة  علـــى  ستســـتثمرها 

معالجات قوية. 
مـــن  غـــارارد  موريـــس  ويقـــول 
“فيوتشرســـورس”، “فـــي بـــادئ األمر كانت 

األلعـــاب  ألجهـــزة  محـــدودة  طموحاتنـــا 
هـــذا العـــام”. وهـــو كان يتوقـــع أن ينتظـــر 
المستهلكون إصدار أحدث أجهزة “سوني” 
و”مايكروســـوفت”   )5 ستايشـــن  )“بـــالي 
)“إكـــس بوكـــس ســـيريز إكس”( فـــي نهاية 

العام.
غيـــر أن النـــاس محجـــورون فـــي المنـــازل 
واألطفال توقفوا عـــن ارتياد المدارس، ما 
يدفعهـــم إلى اللعب مـــع أصدقائهم بألعاب 
مثـــل “فورتنايـــت” أو “كال أوف ديوتـــي: 

اللذيـــن يحققـــان أيضـــا نجاحـــا  وورزون” 
قويـــا فـــي هـــذه المرحلة بحســـب غـــارارد، 
أمـــا الالعبـــون األصغر ســـنا، فيلجؤون إلى 

منصة “روبلوكس” لأللعاب.
ويقـــول غـــارارد “نشـــهد أيضا ظهـــور جيل 
من الالعبين المســـنين”. ففي الصين مثال، 
“شـــهدت لعبـــة ماجونـــغ اللوحيـــة المحببة 
لـــدى المســـنين طفـــرة قوية عبـــر الهواتف 

الذكية”.
وهـــو يعتبـــر أن النفقات علـــى األلعاب عبر 

األجهـــزة المحمولـــة ســـتزيد بنســـبة 12 % 
في العالم ســـنة 2020، أي بزيادة 5 % عن 
النسبة المتوقعة أساسا، بتشجيع أيضا من 
نشر شبكة الجيل الخامس أو الجيل الرابع 
في األســـواق الصاعدة وفي طليعتها الهند 

والبرازيل.
والشـــك في أن تدابيـــر التباعد االجتماعي 
أكثريـــة  فـــي  الكبيـــر  النمـــو  فـــي  تســـهم 
تطبيقات الترفيه وخدمات البث التدفقي 
للموســـيقى واألفالم ســـواء المجانية منها 
الفيديـــو  “ألعـــاب  أن  غيـــر  المدفوعـــة.  أم 
هـــي نجمـــة قطـــاع الترفيـــه”، وفق شـــركة 
“فيوتشرسورس” التي تشير توقعاتها إلى 
أن “نمـــو االلعاب ســـيكون أعلـــى من معدل 
القطـــاع ليبلـــغ 36 % مـــن حصص الســـوق 
بحلول 2023 في مقابل 31 % في 2019”.
كذلك يقدم الحجر المنزلي ظروفا مناسبة 
العتماد أنســـاق جديدة مثـــل لعب الفيديو 
علـــى خدمـــات الحوســـبة الســـحابية، وهو 
مـــا يثير اهتمام األســـر التي تتمتع باتصال 
سريع باإلنترنت وال تفكر في شراء أجهزة 

جديدة.

طارق البحار

تنتظر الممثلة وينونا رايدر عرض مسلسها »Stranger Things 3« في  «
الواليات المتحدة، ومدته51 دقيقة.

ويصنف العمل في باب الدراما، وسبق عرض جزأين منه، لكن الجزء  «
الثالث تقوم فيه رايدر بدور البطولة وتتألق بتصوير المشاهد المهمة 

منه، ويحكي قصة ظهور جيل جديد في قلب روسيا، ويصبح العالم 
في موقف حرج، بينما ينقلب كل شيء رأسا على عقب.
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أمتع أفالم الرسوم المتحركة العائلية الكبيرة المتوافرة للمشاهدة
I Lost My Bodyو  Monster House مثــل  الجوائــز  مــن  العديــد  حققــت 

تزخــر منصــة نتفليكــس إلــى جانــب األفــام الكبيرة الموجــه للكبار مكتبــة كبيرة مــن روائع أعمــال األطفال التي 
حققت العديد من الجوائز، خصوصا وأن هذه األفام ليست فقط خاصة بالصغار كما نعلم جميعا، خصوصا في 

الســنوات الماضيــة، وأصبحــت اليــوم االختيار األول للعائــات خصوصا مع الجلــوس الطويل في البيت 
اليوم. أفام حققت العديد من الجوائز الســينمائية الكبيرة في المســابقات العالمية، وهذا ما جعل 

معظم المنصات تختارها لتقديمها ضمن جداولها المزدحمة، وفيما يلي عرض ألهم هذه األفام 
التي تستطيع مشاهدتها مع أطفالك عبر شبكة نتفليكس:

Monster House

شخصيا أعشق هذا الفيلم، 
كحاولـــة  يعـــد  والـــذي 
رعـــب  فيلـــم  لتقديـــم 
لألطفـــال بأســـلوب رائـــع 
قصـــة  ويحكـــي  جـــدا، 
ثالثـــة أصدقـــاء مراهقين 

يتوجهـــون إلى منـــزل أحد 
األشخاص الذي توفي مؤخرا 

قلبيـــة،  بأزمـــة  إصابتـــة  جـــراء 
يعتقـــدون أن ذلـــك أمـــر عـــادي ال يدعـــو 

للقلق، لكن تتبدل تلك القناعة فور وصولهم إلى المنزل! 
فمع اقتراب عيد القديســـين، يجـــد أطفال الحي أن هذا 
المنـــزل هـــو المـــكان األنســـب لالحتفـــال، ولألســـف فإن 
تحذيـــرات دي جـــي للجميـــع ال تجـــد مـــن يأخذهـــا على 
محمـــل الجد ســـوى صديقه المقرب تشـــاودر وزميلتهما 
جينـــي، حينهـــا يقرر الثالثـــة أن يكســـروا حاجز الخوف، 
ويقومـــوا بمحاربـــة قوى الظـــالم بالمنزل قبـــل أن تزداد 

قوتها أكثر من الالزم.
الفيلم من إخراج جيل كينان وحقق نجاحا كبيرا بشباك 
التذاكر، حيث جمع أكثر من 140 مليون دوالر من عرضه 
حـــول العالم، في الوقـــت الذي كانت فيـــه تكلفة إنتاجه 
نحـــو 75 مليـــون دوالر، كمـــا رشـــح الفيلـــم لــــ 16 جائـــزة 

متنوعـــة من جائزتى أوســـكار وجولـــدن جلوب 
كأفضـــل فيلم رســـوم متحركة فـــي العام 

2007، فيمـــا فـــاز بجائزة أفضل فيلم 
 FFCC“ رسوم متحركة من جوائز

.”Sierra Award”و ”Award

Tales from Earthsea 

األنمـــي  برســـوم  خياليـــة  قصـــة 
شـــاب  أميـــر  وبطلهـــا  الفانتـــازي، 

الســـابعة  فـــي  “آريـــن”  يدعـــى 
والـــده  عمـــره،  مـــن  عشـــرة 
تدعـــى  بلـــدة  ملـــك  هـــو 

أرض  وهـــي  “إنالنـــد”، 
خياليـــة أســـطورية يلتقـــي 

بالمحقـــق “غيـــد” الـــذي ينطلق 
فـــي رحلـــة طويلـــة لتحـــري الحقائق 

حول مجموعة من الظواهر الغريبة الُمتعلقة 
بمشـــاهدة تنانين فـــي أرجاء المملكـــة، وتخرج 

األمـــور عن مســـارها فجأة مع تدخل الســـاحرة 
تيرو.

الفيلـــم اليابانـــي من إنتاج العـــام 2006 
وهو من إخراج جورو ميازاكي الذي 

شـــارك أيضـــًا فـــي كتابـــة ســـيناريو 
الفيلم إلى جانب كيكو نيواه.

 Cloudy with a Chance of
Meatballs

فيلم كوميدي جدا ومضحك ألجواء 
المـــرح ويتحدث عـــن طفـــل صغير ذكي 

تحبـــه أمـــه كثيرا، يعيش وســـط عائلـــة فقيرة 
ومعظم أصدقائه يســـخرون منه في المدرسة وينادونه 
بالفتـــى غريب األطـــوار، ولكن لهذا الطفـــل الصغير بطل 
فيلمنـــا حلـــم، بأن يصبـــح عالم كبيـــر مثل بقيـــة العلماء 
الذيـــن غّيـــروا العالـــم باختراعاتهـــم، ويالحقه 
الفشل ويعجز عن تحويل آماله وأحالمه 
إلـــى أن يتحقـــق  إلـــى واقـــع،  العلميـــة 
المســـتحيل وينجح أخيرا في ابتكار 
أنـــواع  مختلـــف  يجعـــل  اختـــراع 
األطعمـــة تتســـاقط من الســـماء، في 
البدايـــة يعتقـــد أن الحظ قد ابتســـم 
له أخيرا، ولكن ســـرعان مـــا يدرك أن 

حياته بالكامل تنقلب لألسوأ! 
فيلم Cloudy with aChance of Meatballs من تأليف 
وإخـــراج الثنائـــي كريســـتوفر ميلـــر وفيـــل لـــورد وقـــدم 
األداء الصوتـــي لشـــخصياته كل من بيـــل هادير، 
آنا فارس، آندي ســـامبيرج، جايمس كان، 
بـــروس كامبيل، وهو ُيعـــد أحد أفالم 
الرســـوم المتحركة عاليـــة التكلفة، 
حيـــث تقـــدر ميزانية بنحـــو 100 

مليون دوالر أمريكي.

White Fang

بصورة جميلـــة يقدم الفيلم رحلة 
جـــروا  كان  أن  منـــذ  ذئـــب هجيـــن 
وحتى يبلغ أشـــده، حيث ينتقل عقب 
موت أمـــه بيـــن أماكن متعـــددة وتضطره 
األحـــداث إلـــى خـــوض العديد مـــن الصراعات مع 
أطـــراف مختلفة مـــن الحيوانات والبشـــر على الســـواء، 
 Netflix وُيعـــد الفيلـــم أحـــد إنتاجـــات شـــبكة نتفليكـــس

األصلية.
أحـــداث فيلـــم White Fang مأخـــوذة عـــن 
الروايـــة الشـــهيرة للكاتـــب جـــاك لنـــدن 
والتـــي ُأعيـــد تقديمهـــا علـــى الشاشـــة 
أكثر من مرة، وهو جدير بالمشاهدة.

Ralph Breaks the Internet

تصـــدر هذا الفيلم في ســـباق األفالم 
العالمـــي لفتـــرة طويلـــة، وفيـــه يصبح 

كل مـــن رالـــف وفانلوبـــي صديقين 
ُمقربيـــن، لكن تنقلب األمور من 

جديد حيـــن يعثـــران على مغذي 
شبكة اإلنترنت في الممر المتواجدان 

بـــه، ولـــم يتصـــورا بـــأن ذلك ســـوف 
يقودهمـــا لعالم غريـــب ويضطرهم 
لخـــوض العديد من المغامرات غير 

المتوقعة.
ينتقـــل المشـــهد إلـــى أبطـــال داخـــل 

اللعبـــه ويفكـــر رالـــف بصفتـــه صديق 
فانلوبـــي في إنقاذ حلمها بعـــدم فقدانها 

الذهـــاب  فيقـــرروا  ســـباقها،  ومســـار  لعبتهـــا 
بأنفســـهم لشـــراء هـــذه القطعـــه مخترقين عالـــم “الواي 

فاي” و اإلنترنت ألول مرة في حياتهم في رحلة ممتعة 

مليئـــة باألحـــداث والكثير مـــن المعلومـــات لألطفال عن 
عالـــم اإلنترنـــت وما يحدث فيه مع بـــث قيم جميلة عن 

معنـــى الصداقـــه وقبـــول اآلخـــر وطبيعـــه 
اختـــالف مـــا يريـــده كل شـــخص في 

ذا  بريكـــز  “رالـــف  فيلـــم  الحيـــاة. 
إنترنـــت” من إخراج ريتش مور، 
وتأليف باميال ريبون، وأصوات 
جون ســـي رايلي، أالن توديك، 

وسارة سيلفرمان.

 The Lego Batman
Movie

يقدم الفيلم مغامرة شيقة للبطل الخارق 
باتمـــان الـــذي يكافـــح الجريمـــة ســـرا في شـــوارع 

جوثـــام، لكـــن تتعقـــد حياتـــه فجـــأة بســـبب تبنيـــه ألحد 
األطفال والذي يقرر مشـــاركته مغامراته، ولكنه يتسبب 
لـــه في العديد من المشـــكالت، مما يضعه في سلســـلة ال 

ُمتناهية من المفارقات والمواقف الطريفة.
الفيلـــم مـــن إخـــراج كريس مـــكاي وشـــارك في 

للشـــخصيات  الصوتـــي  األداء  تقديـــم 
ويل أرنت، مايكل ســـيرا، روسايرو 

داوسون، تشانينج تاتوم، جيني 
سليت.

I Lost My Body

 I Lost My تـــم اســـتقبال فيلـــم
Body للمخـــرج جيرمـــي كلبيـــن 

بحفـــاوة كبيـــرة مـــن النقـــاد 
عنـــد عرضـــه ضمـــن عدد 

المهرجانـــات والفعاليات  من 
ســـجل  كمـــا  الدوليـــة،  الســـينمائية 
تقييمات نقديـــة بالغة االرتفاع على 

كبرى المواقع السينمائية.
الرســـوم  فيلـــم  أحـــداث  تـــدور 
 I Lost My الفرنســـي  المتحركـــة 
حيـــث  غريبـــة؛  قصـــة  حـــول   Body
يتتبع الفيلم مســـار يـــد مقطوعة تهرب 
مـــن داخل أحـــد مختبـــرات التشـــريح كي 
تبحـــث عـــن الجثـــة التـــي تـــم اقتطاعهـــا منهـــا، 
ومن ثم تتوالى األحداث، وقد تم بث الفيلم عبر شـــبكة 

نتفليكس للمرة األولى في نوفمبر 2019.
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كيف نتجنب انتقال “كورونا” عبر الهواء؟
العالمية  الــصــحــة  منظمة  ظــلــت  قــريــب،  وقـــت  حــتــى 
تعتبر حتى وقت قريب أن مالمسة األسطح الملوثة 
والمدعومة  الوحيدة،  الطريقة  هي  كورونا  بفيروس 

باألدلة العلمية، النتقال العدوى.
وذلك بعد ينتقل الفيروس المسبب لمرض “كوفيد 19” 
إلى هذه األسطح عبر رذاذ مصدره السعال أو العطس.

الصحة  منظمة  مــســؤولــي  أن  فــي  السبب  هــو  وهـــذا 
رئيس.  وقائي  كإجراء  اليدين  غسل  حــددوا  العالمية 
“انتقال العدوى عبر الهواء” ال  لكنهم يقرون اآلن بأن 

يمكن استبعاده في ظروف معينة.
وهذا يعني أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر أيضا 
مــن خـــالل الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة الــتــي تــصــدر أثــنــاء 

التحدث أو التنفس.
نستنشق  عندما  الــهــواء  طريق  عن  الــعــدوى  وتحدث 
الفيروسات أو البكتيريا التي تحملها الجسيمات التي 
الهواء لساعات. ويمكن أن تنتشر هذه  قد تطفو في 

القطرات الصغيرة جدا في مساحة كبيرة.
تشير  أدلة  بوجود  العالمية  الصحة  منظمة  واعترفت 
إلــى أنــه يمكن حــدوث ذلــك مــع فــيــروس كــورونــا في 

األماكن المغلقة والمزدحمة.

الــذي تم رشه  أن فيروس كورونا  الــدراســات  أظهرت 
في  الحياة  قيد  على  يبقى  أن  يمكن  مصطنع  بشكل 

الهواء لمدة 3 ساعات على األقل.
ولم تقم منظمة الصحة العالمية حتى اآلن بإضافة أي 
شيء جديد إلى إرشاداتها الحالية، لكنها تقوم بتقييم 
األدلة الجديدة. وإذا تم تأكيد األمر، فإنه يمكن توسيع 
للكمامات،  أوســع  استخداما  لتشمل  اإلرشـــادات  إطــار 
والمطاعم  الحانات  في  خاصة  صرامة،  أكثر  وتباعدا 
أيضا  اإلرشــــادات  وقــد تشمل  الــعــام.  النقل  ووســائــل 

تطبيق قواعد أكثر صرامة في البيئات المكيفة.

محافظة  فــي  السلطات  صـــادرت 
اإلســـكـــنـــدريـــة شــمــالــي مــصــر 99 
قرار  الجمعة، غداة  طائرة ورقية 
كورنيش  على  استخدامها  بحظر 
ــمــديــنــة “حــفــاظــا عــلــى ســالمــة  ال

المواطنين”.
ونــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة “أخـــــبـــــار 
موقعها  على  الحكومية  ــيــوم”  ال
ــذت أحـــيـــاء  ــ ــفـ ــ ــي “نـ ــ ــرون ــ ــت ــ ــك ــ االل
بطريق  مكبرة  حملة  االسكندرية 
ــيــــش لـــمـــنـــع اســـتـــخـــدام  ــ ــكــــورن ــ ال
الطائرات الورقية، وذلك لما تمثله 
مــن خــطــورة داهــمــة على سالمة 

المواطنين”.
ــافــــت الــصــحــيــفــة “أســـفـــرت  وأضــ
الحملة عن التحفظ على 99 طائرة 
المحافظ،  لــقــرار  تنفيذا  ورقــيــة، 
فيما جرى توقيع غرامات على 5 

أشخاص من أصحابها”.

حظر الطائرات 
الورقية على 

كورنيش اإلسكندرية
قالت منظمة األمم المتحدة للتربية 
والــعــلــم والــثــقــافــة )يــونــســكــو(، يوم 
العالمي  الــتــراث  لجنة  إن  الجمعة، 
أن  بعد  آيا صوفيا  ستراجع موقف 
طيب  رجــب  التركي  الرئيس  أعلن 
ــري في  ــ الــمــبــنــى األثـ أردوغــــــان أن 

اسطنبول سيفتتح كمسجد.
ــي بـــيـــان ”مــن  ــالـــت يــونــســكــو فـ وقـ
لم  الـــتـــركـــي  ــرار  ــقــ ــ ال أن  الـــمـــؤســـف 

إخطار  حتى  وال  نقاش  محل  يكن 
مسبق“.

وأضافت ”تدعو يونسكو السلطات 
تأخير  دون  حـــوار  لفتح  الــتــركــيــة 
يتعلق  فيما  للوراء  العودة  لتجنب 
اإلرث  ــذلـــك  لـ ــمــيــة  ــعــال ال ــقــيــمــة  بــال
االستثنائي والذي سيخضع الحفاظ 
الــتــراث  لجنة  مــن  لــمــراجــعــة  عليه 

العالمي في جلستها المقبلة“.

أصبح بإمكان زوار برج إيفل االستمتاع مرة أخرى بتناول المشروبات أو 
بعد فتحها هذا األسبوع على مشاهد  الصيفية  الشرفة  الرقص في  حتى 

خالبة للعاصمة الفرنسية باريس تحت سماء زرقاء دافئة.
وٌأغلق البرج في منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، في أطول 
فترة توقف منذ الحرب العالمية الثانية، وأعيد افتتاحه للجمهور في 25 
الشرفة  إن  رويفو  برانكو  باتريك  إيفل  لبرج  اإلداري  المدير  وقال  يونيو. 
أن  يمكنها  حــانــة،  على  تشتمل  األرض،  سطح  عــن  مترا   57 ارتــفــاع  على 
تستوعب ما بين 300 و350 شخصا في حفالت )الدي. جي( التي ستقام 

مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع حتى 28 أغسطس.

“يونسكو” سنراجع موقف آيا صوفيا

إعــادة فـتـــح شـرفـــة بـــرج إيــفـــل

فتاة تفحص زهور الالفندر خالل فترة الحصاد في 
أحد الحقول العامة جنوبي شرق إنجلترا أمس.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إلى  بإصبعه  سانغاريه  بوبو  يشير 
األرض، ووجهه خال من أي تعبير. 
الطيني،  المنزل  بــاب  أمــام  هــنــاك، 
الــرأس  مقطوعة  أخيه  جثة  وجــد 

صباح العاشر من يونيو.
كان رأس بكري سانغريه مطروحا 

قرب جسمه المضرج بالدماء. 
هذا الجندي السابق األربعيني هو 
الـــرؤوس  لقطع  الثامنة  الضحية 
الــمــديــنــة  فـــانـــا،  فـــي   2018 مــنــذ 
الواقعة جنوب مالي والتي يقطنها 

36 ألف ساكن. 
والمدينة بعيدة من العنف الجهادي 
واإلتني الذي يعصف بشمال البالد 
يجعلها  مــا   ،2012 منذ  ووســطــهــا 
باستثناء  األحــــــداث،  مــن  خــالــيــة 
قــصــص قــطــع الـــــــرؤوس الـــتـــي ال 
يعرف منفذوها وال دوافعها. وعلى 
األمــطــار  بسبب  المشققة  الــطــرق 
األخيرة، يتزايد طرح السؤال: هل 

أصابت اللعنة فانا؟ 

سوبرسونيك”  ــووم  “بـ شــركــة  أعلنت 
ــة  ــواليـ ــر بـ ــ ــف ــ والــــتــــي تـــتـــخـــذ مــــن دن
عزمها  لها،  مقرا  األميركية  كولورادو 
الصوت  من  األســرع  طائرتها  إطــالق 
أكتوبر  من  السابع  في  بــي1-”  “إكــس 
القادم، لتبدأ رحالتها التجريبية الحقا 

في 2021.
التنفيذي  والرئيس  المؤسس  وقــال 
للشركة، بليك شول، في بيان: “تمثل 
ــى  طــائــرة إكــس بـــي1- الــخــطــوة األول
ــتــوفــيــر الــســفــر بــشــكــل أســـــرع من  ل

الصوت حول العالم”.
وتعتمد الطائرة التي وصفتها الشركة 
التاريخ”على  في  “األســـرع  أنها  على 
القائمة  كالهندسة  متطورة  تقنيات 
على اســتــخــدام ألــيــاف الــكــربــون في 
جانب  إلـــى  هـــذا  التصميم،  عمليات 
الديناميكيات الهوائية عالية الكفاءة.

وحصلت “بووم سوبرسونيك” على ما 
6 مليارات دوالر كطلبات  ال يقل عن 

مسبقة للطائرة “إكس بي1-”.

لغز الرؤوس 
المقطوعة

حلم السفر أسرع 
من الصوت يتحقق

توفي سائق حافلة فرنسي تعّرض للضرب المبرح من قبل ركاب بعدما طلب منهم وضع 
أثار تنديدا من  المستجد، ما  بما يتماشى مع تدابير مكافحة فيروس كورونا  كمامات 

القادة السياسيين في البالد بأفعال المعتدين.
وقالت ماري ابنة فيليب مونغيو، إنه كان ميتا دماغيا بعد االعتداء عليه في بلدة بايون 
بعدما  الجمعة  المستشفى  في  وتوفي  الماضي،  األسبوع  نهاية  فرنسا،  غربي  جنوب 

قررت عائلته وقف أجهزة اإلنعاش.
إنه  العام جيروم بورييه،  المدعي  القضية، وقال  واتهم رجالن بمحاولة قتل في هذه 

سيطلب تعديل االتهامات بعد وفاة مونغيو.
تويتر:  إلى مونغيو وكتب على  الفرنسي جان كاستيكس تحية  الــوزراء  رئيس  وقّدم 
هذه  مرتكبي  سيعاقب  القانون  تنساه.  ولــن  مثالي  كمواطن  الجمهورية  به  “تعترف 

الجريمة الدنيئة”.

ركاب حافلة يقتلون سائقا طالبهم بارتداء الكمامات

تجاوزت ثروة الملياردير إيلون ماسك ثروة وارن بافيت، ليصبح سابع 
أغنى شخصية في العالم، وفقا لمؤشر بلومبرغ لثروات المليارديرات.

وقالت نشرة بلومبرغ إن ثروة ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسال 
للعربات الكهربائية، زادت 6.07 مليار دوالر يوم الجمعة بعد قفزة بنسبة 

10.8 % في سهم الشركة.
سائق الحافلة القتيل فيليب مونغيو وزوجته

كشف مصدران لوكالة “رويترز” 
الــتــجــارة االتــحــاديــة  لــجــنــة  أن 
الـــواليـــات  فـــي  الـــعـــدل  ووزارة 
مزاعم  فــي  تحققان  الــمــتــحــدة، 
تقاعس  تــوك”  “تيك  تطبيق  أن 
ــــرم في  ــتـــزام بــاتــفــاق أب عــن االلـ
حماية خصوصية  بهدف   2019

األطفال.
مجموعة  فـــي  مـــســـؤول  وقــــال 
لــــلــــســــيــــاســــة الــــتــــقــــنــــيــــة فـــي 
آخــر،  ومــصــدر  ماساتشوستس 
عبر  مؤتمرات  في  شاركا  إنهما 
مسؤولي  مــع  منفصلة  الــهــاتــف 
لجنة التجارة االتحادية ووزارة 
بأن  اتــهــامــات  لمناقشة  ــعــدل،  ال

الفيديو  تطبيق مشاركة مقاطع 
“تيك  الصين،  ومــقــره  القصيرة 
تـــوك”، قــد تقاعس عــن االلــتــزام 
بـــاالتـــفـــاق الــمــعــلــن فـــي فــبــرايــر 

.2019
ــديــمــقــراطــيــة  ــز ال ــركـ ــلـــب مـ وطـ
الرقمية وحملة من أجل طفولة 
خــالــيــة مـــن الــتــجــارة وآخــــرون 
ــتــجــارة  فـــي مـــايـــو مـــن لــجــنــة ال
االتحادية النظر في مزاعم عدم 
“تيك توك” بحذف مقاطع  قيام 
الشخصية  والمعلومات  الفيديو 
لمستخدمين عمرهم 13 عاما أو 
ذلك،  على  االتفاق  تّم  كما  أقــل، 

ضمن انتهاكات أخرى.

تحقيق بانتهاك “تيك توك” خصوصية األطفال

نــقــل الــمــصــور الــســعــودي 
بـــدر الــعــتــيــبــي، فــي صــور 
جمال  احترافية،  ضوئية 
ــام” الـــحـــرم الــمــكــي  ــمــ “حــ
الــشــهــيــر، عــبــر اقــتــنــاصــه 
ذات  ــــرة  ــب ــعــ مــ ــاهــــد  مــــشــ
ُبــعــد فــنــي مــتــقــن، متنقال 
ــاء  ــيـ ــن أحـ ــيـ بـــعـــدســـتـــه بـ
وســاحــات  المكرمة  مكة 

التاريخ  كتب  فذكرت  الطائر،  لهذا  المسميات  تنوعت  الــحــرام.  المسجد 
يتميز  ما  وهو  الحرم،  حمام  أو  الحمى  حمام  فهو  منها،  العديد  والتوثيق 
أما  األســود،  وذيله  لرقبته، وطرف جناحيه  رأسه  من  الزرقة  بلون شديد 
جناحيه  وفي  البياض،  إلى  يميل  أزرق  فلونه  جسمه  من  المتبقي  الجزء 

وذيله خطان أسودان ال يوجد مثلهما في غيره.

مصور سعودي يوثق جمال “حمام الحرم المكي”

السل أحد األمثلة على األمراض التي تنتقل عدواها عبر الهواء
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