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المنامة - بنا

أكـــد الشـــيخ فـــواز بـــن محمـــد آل 
خليفة ســـفير مملكـــة البحرين غير 
المقيم لدى مملكة هولندا القرارات 
الـــدول  اتخذتهـــا  التـــي  الســـيادية 
األربع المكافحـــة لالرهاب، وإغالق 
المجـــاالت الجويـــة أمـــام الطائرات 
القطريـــة وقـــال إن محكمـــة العدل 
الدوليـــة، أصـــدرت أمـــس حكميـــن 
بتقرير اختصـــاص منظمة الطيران 
المدنـــي الدولـــي )إيـــكاو( النظر في 

بهمـــا  تقدمـــت  التـــي  الشـــكوتين 
قطر، األولـــى ضد مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة ودولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة، والثانية 
باإلضافـــة  الثـــالث  الـــدول  ضـــد 
إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
عـــن قـــرارات ســـيادية وإجـــراءات 
قانونية صحيحـــة، اتخذتها الدول 
األربـــع في إطار مقاطعـــة قطر في 

يونيو 2017.

إغالق المجاالت الجوية أمام الطائرات 
القطرية حق سيادي في مكافحة اإلرهاب

عواصم ـ وكاالت

مدانـــا  إيرانيـــا  طهـــران  أعدمـــت 
بالتجسس لصالح الواليات المتحدة، 
بعـــد بيعـــه معلومـــات عـــن البرنامـــج 
كمـــا ســـتعدم  اإليرانـــي،  الصاروخـــي 
عـــن  معلومـــات  وفـــر  آخـــرا،  إيرانيـــا 
تحـــركات الجنـــرال قاســـم ســـليماني، 

الذي قتل مطلع العام.
اإللكترونـــي  ميـــزان  موقـــع  ونقـــل 
الرســـمي عن المتحدث باسم السلطة 
القضائيـــة، غالم حســـين اســـماعيلي، 
رضـــا  “إن  قولـــه  الثالثـــاء،  أمـــس 
عســـكري، الذي كان موظفا في دائرة 
الدفـــاع  الجـــوي فـــي وزارة  الفضـــاء 
اإليرانية حتـــى تقاعده قبل 4 أعوام، 

أعدم األسبوع الماضي”.
وأضاف المتحدث أن عســـكري “عمل 
فـــي الـــوزارة لســـنوات” وتقاعـــد فـــي 

مارس 2016.

طهران تعدم 
إيرانًيا “وشى” 

بسليماني

)12(
)12 - ٠٦(

صرح مدير عام اإلدارة العامة  «
للمباحث واألدلة الجنائية 

أن شرطة المباحث الجنائية 
تمكنت من القبض على 

شخصين يبلغ كل منهما 29 
عاما إثر قيامهما بسرقة عدد 

من البرادات.

قال مسؤول في وزارة الصناعة  «
والتجارة والسياحة “إن الوزارة اتخذت 

إجراءات لتقسيط الديون المتراكمة 
على الشركات فيما يتعلق بالغرامات 

والمخالفات على أصحاب السجالت 
التجارية”، مشيرا إلى تبني حلول 

بديلة الستمرارية األعمال.

أيدت محكمة النقض في  «
مصر، أمس، الحكم الصادر 

ضد مرشد اإلخوان محمد 
بديع وآخرين بالسجن المؤبد 

في قضية أحداث العدوة 
بالمنيا، بعد رفض الطعون 

المقدمة منهم.

تعرض ابتداًء من أول أيام عيد  «
األضحى المبارك وألول مرة 

في البحرين مسرحية األطفال 
العائلية “كانديز ايسالند” عبر 
المنصات اإللكترونية في بث 

مباشر من إنتاج “بحرين درون، 
وام جي برودكشن”.

أكد مصدر مطلع لـ “البالد  «
سبورت” أن نادي المنامة وقع 

عقًدا رسمًيا مع الالعب البولندي 
المبيه، ليمثل صفوف فريقه 

األول لكرة السلة فيما تبقى من 
منافسات للموسم الرياضي 

الجاري.

1108121413

المبيه يوقع لـ “زعيم كرة السلة البحرينية”“كانديز آيسالند” في العيدتأييد المؤبد لمرشد اإلخوان“التجارة”:إجراءات الستمرارية األعمالالقبض على سارقي برادات

الصخير - جامعة البحرين

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في 
جامعة البحرين فتح باب التسجيل 
االلتحـــاق  فـــي  الراغبيـــن  للطلبـــة 
بهـــا مـــن خريجـــي الثانويـــة العامـــة 
 ،)2017/2018( الماضييـــن  للعاميـــن 
أن  إلـــى  مشـــيرة  و)2018/2019(، 
ذلك ســـيكون متاحا لطلبة المدارس 
الحكوميـــة والخاصـــة ومركـــز ناصر 

للتأهيل والتدريب المهني.
عمليـــة  بـــأن  العمـــادة  وأفـــادت 
التسجيل ستكون متاحة عن طريق 
النظـــام اإللكتروني لخدمـــة الطالب 
)sis.uob.edu.bh(، اعتبارا من يوم 
األحد المقبـــل )19 يوليو 2020( إلى 
يـــوم األحـــد الـــذي يليـــه )26 يوليـــو 

.)2020

السماح لخريجي الثانوية في العامين 
الماضيين بااللتحاق بجامعة البحرين

)05(

“التنسيقية” تناقش مستجدات “الطاقة المتجددة”

سمو ولي 
العهد يترأس 

اجتماع 
اللجنة 

التنسيقية 
عن بعد.

المنامة - بنا

تـــرأس ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة االجتماع ٣٣٣ للجنة التنســـيقية والذي عقد عن 
بعد. وناقشـــت اللجنة التنســـيقية آخر مســـتجدات مشاريع 
الطاقة المتجـــددة والموضوعات المتصلـــة بقطاع الكهرباء 
والماء، كما اطلعت على عرض بشـــأن تصنيف البحرين في 

تقرير األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية ٢٠٢٠.
إلـــى ذلـــك، اطلعت اللجنة التنســـيقية على آخر مســـتجدات 

التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد 19(.

البونوظة: دراسة خيار حضور 9 طالب كحد أقصى بصفوف الحلقة األولى

“فينا خير” تدرس تخصيص 5 ماليين دينار لـ “التربية”

أكدت الوكيل المســـاعد للتعليم العام 
والتعليـــم  التربيـــة  ب ـــوزارة  والفنـــي 
لطيفـــة البونوظـــة أن خطـــط الوزارة 
المقبـــل  الدراســـي  للعـــام  للتعليـــم 
تعتمـــد علـــى توفير المكان المناســـب 
فـــي الوقـــت المناســـب لعـــودة الطلبة 
األساســـية  بالمـــواد  واالكتفـــاء 
والكفايـــات الرئيســـية دون اإلخـــالل 

بالمناهج الدراسية.
مـــع  “لقـــاء  فعاليـــة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
مســـؤول حكومـــي” الذي تطـــرق إلى 
التعليـــم عـــن بعـــد الـــذي نظمـــه مركز 

االتصال الوطني.
وذكـــرت أن حملـــة فينـــا خيـــر وفرت 
مـــن  للطلبـــة  آلـــي  حاســـب  آالف   10
الدخـــل ممـــن ال يملكـــون  محـــدودي 
حواســـيب شـــخصية للتعلـــم عن بعد 
فضـــال عن األجهـــزة التـــي تكفلت بها 
األعلـــى  والمجلـــس  الخليفـــة  المبـــرة 

للمرأة للطلبة الغير مقتدرين.

وكشـــفت أن حملة “فينا خير” تدرس 
لـــوزارة  تخصيـــص 5 مالييـــن دينـــار 
اســـتمرار  لتعزيـــز  والتعليـــم  التربيـــة 
والمهنـــي  الفنـــي  التعليـــم  برامـــج 

والمناهج المرقمة.
الخيـــارات  البونوظـــة  واســـتعرضت 
بيـــن  المراوحـــة  ومنهـــا  المقترحـــة 
التعليـــم االعتيـــادي والتعليم عن بعد 
بالنســـبة للطلبة وتوزيع أيام الدراسة 

على الصفوف الدراسية بحيث يكون 
لكل صف دراســـي يوم أو يومين في 
األســـبوع بشـــكل مباشـــر، أمـــا طلبـــة 
المرحلـــة االبتدائيـــة فتكـــون العـــودة 
لطلبة الحلقة األولى كاملة مع تقسيم 
الطلبة على جميع الصفوف بالمدرسة 
بحيـــث ال يتعـــدى عدد الطلبـــة 9 في 
التباعـــد  لضمـــان  دراســـي  صـــف  كل 

االجتماعي.

البونوظة تتحدث في فعالية “لقاء مع مسؤول حكومي” 

إصالحات “التقاعد” تضمن االستدامة وحفظ المستحقات
المرباطي: البد من التوازن بين االشتراكات والمصروفات

نـــدوة  فـــي  المشـــاركون  أكـــد 
التقاعديـــة  الصناديـــق  “مســـتقبل 
أهميـــة  البحريـــن”،  مملكـــة  فـــي 
ملـــف  طالـــت  التـــي  اإلصالحـــات 
التقاعـــد عبر ما تضمنه المرســـوم 
بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن 
صناديق ومعاشـــات التقاعد الذي 
صـــدر عـــن صاحـــب الجاللـــة ملك 
البالد وما ستســـهم به من مد عمر 
الصناديـــق التقاعدية، الفتين إلى 
أن مـــا تضمنـــه المرســـوم يعزز من 
مســـاعي الحكومـــة للحفـــاظ على 
التقاعديـــة  الصناديـــق  اســـتدامة 

وحماية مستحقات المتقاعدين.
التـــي  النـــدوة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
نظمهـــا مركـــز البحرين للدراســـات 
االســـتراتيجية والدولية والطاقة 
“دراســـات” أمس، بمشـــاركة نخبة 

الشـــورى  مجلســـي  أعضـــاء  مـــن 
والنواب والخبراء والمتخصصين 

المعنيين بهذا الشأن.
وقالـــت الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
إيمـــان  االجتماعـــي  التأميـــن 
اســـتدامة  “لتحقيـــق  المرباطـــي 
الصناديـــق البـــد أن يكـــون هنـــاك 
االشـــتراكات  بيـــن  مـــا  تـــوازن 

التقاريـــر  وتبيـــن  والمصروفـــات، 
األخيـــرة  الخمســـة  األعـــوام  فـــي 
فـــي  المتقاعديـــن  عـــدد  زيـــادة 
العـــام  ففـــي  المشـــتركين،  مقابـــل 
االكتـــواري  للعجـــز  وصلنـــا   2012
واآلن وصلنـــا للعجز الفعلي، ولوال 
تـــم  لمـــا  الصناديـــق  اســـتثمارات 

)04(تغطية المصروفات”.
)٠٥(

مركز دراسات ينظم ندوة مستقبل الصناديق التقاعدية في مملكة البحرين

إبراهيم النهام
ليلى مال اهلل

المختلفــة التهديــدات  كثــب  عــن  نراقــب  ماكينــزي: 

إيـران تسعـى لزعزعـة أمـن المنطقـة

حـــذر قائـــد القيـــادة المركزيـــة األميركيـــة 
الجنرال كينيث ماكينزي إيران من العبث 
بأمـــن المنطقـــة وإثـــارة حالة الالاســـتقرار 

فيها.
وأوضح ماكينزي في مؤتمر صحافي عبر 
الهاتف نظمه المكتـــب اإلعالمي اإلقليمي 
فـــي دبـــي، أن التهديدات اإليرانية تشـــمل 
العديد من المحاور، منها تمويل وتســـليح 
المنظمـــات اإلرهابيـــة، وتوفيـــر األســـلحة 
فـــي  الحوثييـــن  للمتمرديـــن  المتطـــورة 
اليمـــن، والهجـــوم على ناقـــالت النفط في 
مضيـــق هرمـــز، وعلى مصافـــي النفط في 
الســـعودية، ومهاجمـــة القـــوات األميركية 

في العراق، ودعم نظام األسد.
جعلـــت  األميركيـــة  العقوبـــات  أن  وأكـــد 
عـــن  يتراجعـــون  اإليرانييـــن  الزعمـــاء 
الطموحـــات النوويـــة، ووقـــف العمل على 

تطوير الصواريخ البالســـتية، مشـــيرا إلى 
أن إيـــران تعمـــل علـــى تدهـــور األمـــن في 

جميع أنحاء المنطقة وإثارة الفوضى.
الواليـــات  إن  ماكينـــزي  الجنـــرال  وقـــال 
المتحـــدة األميركيـــة تعمـــل علـــى حمايـــة 
أمـــن الخليج والميـــاه الدوليـــة؛ ألن جزءا 

كبيرا مـــن حركة التجـــارة والنفط تمر من 
خالل مضيق هرمز، مشيرا إلى أننا نراقب 
ونتابـــع عن كثب التهديدات المختلفة في 
هذه المنطقة، ونعمل على تسيير التجارة 
العالميـــة وحركـــة المالحـــة بالمنطقة دون 

أية تهديدات.

قائد القيادة المركزية األميركية الجنرال كينيث ماكينزي

)03(

بدور المالكي



وزيــر الخارجيــة: حريصــون علــى توطيــد التعــاون الثنائي

العالقات مع فرنسا نموذج يحتذى بين الدول والشعوب

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
الزياني، عمق عالقات الصداقة القائمة 
والجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
الفرنسية والتي تستند على أسس من 
المحبـــة والتقديـــر والتعاون المشـــترك 

خدمة لمصالح البلدين والشعبين.
جاء ذلـــك خالل الكلمـــة المتلفزة التي 
بمناســـبة  الخارجيـــة  وزيـــر  وجههـــا 

احتفال ســـفارة الجمهورية الفرنســـية 
لـــدى مملكة البحريـــن بالعيـــد الوطني 

للجمهورية الفرنسية.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة فـــي كلمتـــه 
عن خالـــص التهانـــي والتبريـــكات إلى 
الجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق 
بمناســـبة العيـــد الوطنـــي للجمهوريـــة 
الفرنســـية، معرًبا عن اعتزازه وتقديره 
لما تشـــهده العالقات الثنائية الوطيدة 
بيـــن البلديـــن مـــن تطـــور ونمـــاء فـــي 

تعـــد  والتـــي  المجـــاالت،  مختلـــف 
مثـــاالً نموذجًيـــا للعالقـــات بيـــن الدول 
والشـــعوب، في ظـــل حـــرص واهتمام 
من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ورئيـــس 
إيمانويـــل  الفرنســـية  الجمهوريـــة 
بعالقـــات  االرتقـــاء  علـــى  ماكـــرون، 
التعـــاون إلـــى آفـــاق أرحب بمـــا يخدم 
المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

الملموســـة  بالجهـــود  الزيانـــي  وأشـــاد 

لـــدى  الفرنســـية  الجمهوريـــة  لســـفير 
كوشـــارد،  جيـــروم  البحريـــن  مملكـــة 
وحرصه علـــى تعزيز وتوطيد عالقات 
التعاون بين البلدين الصديقين، منوًها 
بالـــدور الفاعـــل والبناء الـــذي تقوم به 
الجمهورية الفرنسية في الحفاظ على 
األمن واالســـتقرار اإلقليمـــي والدولي، 
متمنًيـــا للجمهوريـــة الفرنســـية المزيـــد 

من التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية
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ِبَك َيا َأَبا َسلَماَن َننَتِصُر
ــي َكـــِثـــُروا ــِن ــوِط ــَم ــوَن ِب ــُب ــَج ــع ــُم ال

ــَرت ــ ــال ازَدَهـ ــُع ــحــَريــن ال ــاُل َب َمـــا بـ

ــا ــَرًحـ ــَحـــت أزهــــاُرهــــا َفـ ـ ــتَّ ــَفـ وَتـ

ــا َفــاَضــت ِبـــَمـــاِء َغـــَدا ــَه ــوُن ــُي َوُع

َدًة وَبـــــالِبـــــٌل َجــــذَلــــى ُمــــــَغــــــِرّ

ــُل واأَلشــــَجــــاُر ُمــوِنــَقــٌة ــخـ ـ ــَنّ والـ

َنَضَبت ــي  الــِتّ الــَمــَغــاَصــاُت  ــى  َحــَتّ

ــا َفــَرًحــا ــَهـ ــَواُجـ ــت َأمـ ــَصـ ــَراَقـ وَتـ

ــرَدوٍس ِلـــَنـــاِظـــِرَهـــا ــ ــِفـ ــ ــت َكـ ــاَنـ َبـ

ــن ِرَجـــــاِل ِبــَهــا ــا ِمـ ــَن ــب ــِج وَلـــَقـــد َع

َفِبها ــوا  ــُب ــعــَج َت ال   ــم  ــُه ــُت ــب ــَأَج َف

ــاَس َفــاقــَتــَربــت ــٌك َأَحــــبَّ الـــنَـّ ــِل َم

ــًة ــِزَل ــن ــِد َم ــج ــَم ــي ال ــال ِفـ َحـــَمـــٌد َعـ

ــِد افــَتــَخــُروا ــم َق َبــيــَن الـــَوَرى إن ُه

ــَداٍن  َنــــــُروُم  ُعــاًل ــ ــي ــ فــي ُكــــلِّ  َم

ــي َشــــأَن َمــمــَلــَكــٍة ــعــِل ــَت  ُت ــاِزلـ مـ

َلـــُه َلـــيـــَس  َو  ــًرا  ــ ــ ِوت َبــــدا  ــٌد  ــَمـ َحـ

ــٌد ــَم َح يـــا    َأنـــــَت    َدرَُّك    ِلِ   

ــوا ُأُفــًقــا ــَلـ ــن َقــــوٍم َعـ َوألنـــــَت ِمـ

َقـــــَدُروا إذا  ــوٍم  ــ َقـ ِمـــن  َوأَلنــــــَت 

ــد َغـــــَدوا َمــثــاًل ــن َقـ ــَت ِمــمَّ ــ ــ َوأَلن

َمنَهَجُهم ــُن  ــَم ــرَّح ال َبـــــاَرَك  َقـــد 

إذ َفضُلَك  الــنَّــاِس  في  فَشا  َحــَمــٌد 

ــًدا ــ ــم   َأَب ــ ــُك ــ ــَذا   َدأُب ــهـ ــٌد   َفـ ــَمـ َحـ

ِحكَمِتُكم ِبفضِل  ــاَن  األمـ ِعشَنا 

ــٌد  ِبــــــِه   ِلـــلـــَمـــرِء  َمـــنـــِزَلـــٌة ــ ــَل ــ َب

ــي َنــَســٍق ــَراُق ف ــ ــ ــُش اأَلع ــاَي ــَع ــَت َت

َقـــَدٍر ِفـــي  ــاُن  ــسـ اإِلنـ ــُس  ــَخ ــب ُي اَل  

ــٍد َرَغ فــي  الَعيَش  َأنـــَت  َفَضمنَت 

ــٌم  َزاَنــــُكــــم  َفــــِإذا ــ ــل ــ ــأٌس َوِح ــ َبـ

ــٍة ــَق ــلِّ َضــاِئ ــى ِمـــن ُكـ ــَم ــِح ــَت ال ــ َأن

َصــَلــٍف ــي  ف الــَغــدُر  َتـــَمـــاَدى  َوإذا 

َدَها َسِيّ َفــَتــُكــوُن  الــَوَغــى  َتغَشى 

ــا ــُدَنـ ــاِئـ ــاَن َقـ ــمـ ــلـ ــو َسـ ــ ــذا َأبـ ــ َهـ

ــُرُه ــِك ــن ــَس ُي ــي ــٌك  َعــِظــيــٌم  ل ــِلـ َمـ

ــا َحـــَمـــًدا ــ ــَن ــ ــا َيـــا َرَبّ ــن َفــاحــَفــظ َل

ــُروا ــِه ــد ُب ــ ــا َوَق ــًب ــَج ــوا َع ــاَءُلـ ــَسـ َوَتـ

َجُر والشَّ الُعشُب  فيها  َفــاخــَضــرَّ 

ــي األرَجـــــاِء َيــنــَتــِشــُر ــيــُب ف َفــالــطِّ

ــَراُه ِيــنــَهــِمــُر ــ ــ ــِل َت ــي ــِب ــَس ــل ــَسّ ــال َك

ــا ِبـــِه اأَللـــَبـــاُب َقـــد َســَحــُروا ــحــًن َل

ــُر ــَم ــَثّ ــا ِبــَهــا ال ــًع ــن وُيــِزيــُنــَهــا َي

َرُر َعـــــاَدت َحـــَيـــاًة ِمـــلـــُؤَهـــا الــــــُدّ

ــطــآِن َيــنــَتــِثــُر ــي الــُشّ اُن ف ــَدّ ــ ــال ــ َف

ــِهــُر َيــنــَب ــِن  ــس ــُح ال ــَذا  ــَهـ ِبـ ــْن ال  ــ َم

ــوِســِهــم َنــــَذُروا ــُف ــُن ــا ِل ــَه ــِبّ ِفـــي ُح

ــُر ــَط ــَم ــٌم ُجــــــوُدُه ال ــي ــِظ ــٌك َع ــِلـ َمـ

ــِه ُأِســــُروا ــبِّ ــُح ِمــنــُه  الـــُقـــُلـــوُب، ِب

ــُه ِعـــَبـــُر ــ ــاُلـ ــ ــَعـ ــ َأقـــــــَواُلـــــــُه، َأفـ

ــِر َنــفــَتــِخــُر ــي ــَخ ــَك ال ــي ــِل ِبـــَك َيـــا َم

ــاَن َنــنــَتــِصــُر ــَم ــل ــا  َس ــا  أبـ ــَك  َيـ ــ ِب

ــَظــُر ــَمــجــِدهــا الــنَّ ــى اشـــــَرَأبَّ ِل ــتَّ َح

َيــنــَتــِظــُر ـــاِريـــُخ   الـــتَّ َوذا   َشــفــٌع  

ــَفــُر ــَك الــظَّ ــظُّ ــلِّ َمــســَعــًى َح ــي ُكـ ف

ــَدُروا ــ َق ــم  ُه ــيَء  ــشَّ ال أراُدوا  َوإذا 

ــُروا ــَف َغ ــوا  ــَغ َب أو  ــاُءوا  ــ ــَمــن أسـ ــِل َف

ــُروا ــ ِبــالــَخــيــِر َوالـــَمـــعـــُروِف َقــد َأَم

ــُروا ــَك َش َقــد  ــِن  ــَم ــرَّح ال ــِنــعــَمــِة  ِل َو 

ــيــَع وَلــيــَس َيــســَتــِتــُر ــِم ــَج َعـــمَّ ال

ــــٌب َعـــِطـــُر َكــــــــَرٌم  َوِذكــــــــٌر َطــــِيّ

ــُر ــِب ــعــَت َي األمـــــِن   ــذا  ــَهـ ِبـ َذا  َمـــن 

ــُر ــَش ــم َب ــُه ــلُّ ــُك ــاُن، َف ــ ــَص ــ ــلٌّ  ُي ــ ُكـ

ــُر ــزَدِهـ ــُد فــيــه َتـ ــاِئ ــق ــَع َوَكـــــذا ال

ــِجــُر ــاِن  َيــتَّ ــ ــَس ــ ــِذي اإِلن ــ َمـــا ِمـــن ِب

ــُر ــَطـ َخـ َوال  ُغـــبـــٌن  ال  ُظـــلـــُم  ال 

َنَظُروا ِلَشخِصُكم  الَوِطيُس  َحِمَي 

ــَدُروا ــ َغـ ُهـــُم  إن  ــاِدي  ــ ــ اأَلع ــَن  ــ َوِمـ

َتــــَذُر َوال   ــي  ــِق ــب ُت َفـــال  ــم  ــُت ــل ُص

اَمـــَك انـــَدَحـــُروا ــَدا ُقـــدَّ ــِع ــَرى ال ــَت َف

ــُر ــَي ــسِّ ــُه ال ــاَلـ ــَعـ ــَدت  َأفـ ــ ــلَّ ــ َقـــد َخ

َبـــَصـــُر َلــــــُه  َمـــــا  َحـــــُقـــــوٌد  إالَّ 

ــِرَك اأَلكــــــــواُن َتـــأَتـــِمـــُر ــ ــَأم ــ ــِب ــ َف

قصيدة مهداة إلى مقام 

صاحب الجاللة الملك

 حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين حفظه ال ورعاه

د. عبدال بن أحمد منصور آل رضي

“العاصمة” تواصل توزيع السالل الغذائية
محافظ العاصمة: مواصلة التنسيق مع الجهات المتعاونة لتسليم المساعدات

في إطـــار حملة “فينـــا خير” التـــي أطلقها ممثل 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
رئيـــس  الوطنـــي،  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب، 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  اإلنســـانية 
توزيـــع  العاصمـــة  محافظـــة  تواصـــل  خليفـــة، 
الســـالل الغذائيـــة ضمـــن مشـــروع “غـــذاؤك في 
بيتـــك” الذي أطلقته المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية بالتعاون مـــع وزارة الداخلية. وحضر 

محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة وســـفير جمهوريـــة إندونيســـيا لـــدى 
مملكـــة البحريـــن نـــور شـــهرير راهارجـــو عملية 
التوزيـــع علـــى المنازل ضمن نطـــاق العاصمة، إذ 
أكـــد المحافـــظ مواصلة المحافظة التنســـيق مع 
الجهات المتعاونة لتســـليم المســـاعدات لألســـر 
المحتاجـــة والمتضرريـــن مـــن فيـــروس كورونا 
دعما للمشـــروع، وبما يســـهم فـــي تفعيل مفهوم 
الشـــراكة المجتمعية ويعزز من تكاتف المجتمع 

وتعميق مفهوم ثقافة العطاء اإلنساني.

المنامة - محافظة العاصمة

االستعانة بالسفارات للترويج السياحي في البحرين
تشـــجيع عقـــد المؤتمـــرات الدوليـــة والمعـــارض التجاريـــة فـــي المملكـــة

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمعـــت 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج 
المرئـــي  االتصـــال  عبـــر  خليفـــة،  آل 
الرئيـــس  مـــع  امـــس  اإللكترونـــي، 
التنفيـــذي لهيئـــة البحرين للســـياحة 

والمعارض نادر المؤيد.
وأثناء االجتماع، أعربت الوكيل عن 
تقديرها للجهود المثمرة التي تبذلها 
هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
فـــي  الســـياحة  قطـــاع  تطويـــر  فـــي 
لالقتصـــاد  دعًمـــا  البحريـــن  مملكـــة 
الوطني، مشـــيدة بالمبـــادرات الهامة 
التي تقـــوم بها الهيئة من أجل تعزيز 
الســـياحة في المملكـــة في ظل رؤية 

مملكة البحرين االقتصادية 2030.
بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  واســـتعرضت 
عيسى ما تمتلكه مملكة البحرين من 
مقومـــات ســـياحية وثقافيـــة مهمـــة، 
كدولـــة  االســـتراتيجية  ومكانتهـــا 

ودولًيـــا،  خليجًيـــا  للســـياح  جاذبـــة 
مؤكدة أهمية دعـــم وزارة الخارجية 
لمختلـــف البرامـــج الراميـــة لتحقيق 
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أهـــداف 
مملكـــة  مكانـــة  لتعزيـــز  والمعـــارض 
البحرين كوجهة ســـياحية رائدة بين 

دول المنطقة.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــارت 
والتنســـيق  التعـــاون  ضـــرورة  إلـــى 
المشترك بين وزارة الخارجية وهيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض فـــي 
الترويج الســـياحي لمملكـــة البحرين 
الخـــارج، مـــن خـــالل ســـفارات  فـــي 
مختلـــف  فـــي  المعتمـــدة  المملكـــة 
انتشـــار  مـــع  العالـــم، خصوصـــا  دول 
جائحـــة فيروس كورونـــا التي أثرت 
علـــى قطاعـــي الســـياحة والطيـــران 
عـــدد  انخفـــاض  بســـبب  خصوصـــا؛ 
الســـياح وحـــركات الطيـــران، معربـــة 

عـــن اســـتعداد وزارة الخارجيـــة مـــن 
خـــالل بعثاتهـــا فـــي الخـــارج لجـــذب 
وتشـــجيع عقد المؤتمـــرات اإلقليمية 
والدوليـــة والمعـــارض التجاريـــة في 
مملكـــة البحرين، لما من شـــأنه زيادة 
مســـاهمة قطاع الســـياحة في تنمية 

االقتصاد الوطني.
من جانبه، أعرب المؤيد عن اعتزازه 

بلقـــاء وكيـــل وزارة الخارجية، وعن 
تقديره للدعم الكبير الذي تحظى به 
هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
مـــن وزارة الخارجيـــة، مؤكـــًدا علـــى 
أهميـــة اســـتمرار التعاون والتنســـيق 
لقطـــاع  للترويـــج  الجهتيـــن  بيـــن 
الســـياحة فـــي المملكة، دعمـــا لعملية 
التنمية المستدامة بمملكة البحرين.

المنامة - وزارة الخارجية

سمو محافظ الجنوبية يحضر حملة “التطهير االحترازي”
“كـــورونـــا” مــكــافــحــة  ــي  ف للمحافظة  ــوقــائــيــة  ال ــجــهــود  ال ضــمــن 

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  حضـــر 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفة حملـــة “التطهيـــر االحترازي” 
التـــي أقيمـــت في عدد مـــن المرافق 
ضمـــن  عيســـى،  بمدينـــة  العامـــة 
مشاركة سموه في حمالت التطهير 
فـــي مناطـــق المحافظـــة الجنوبيـــة، 
بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي وحضـــور عدد مـــن الضباط 
مـــن مركـــز شـــرطة مدينـــة عيســـى، 

ومشاركة عدد من المتطوعين.
وأكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة أن 
الحملة تأتي ضمن جهود المحافظة 
التدابيـــر  اتخـــاذ  فـــي  الجنوبيـــة 
فيـــروس  لمكافحـــة  االحترازيـــة 
كورونـــا، تنفيـــذًا لتوجيهـــات الفريق 
أول وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة فـــي تحقيق 
الجهـــات  مختلـــف  مـــع  الشـــراكة 
واألجهـــزة األمنيـــة بمـــا يصـــب فـــي 

مصلحة الوطن والمواطن.
الجنوبيـــة  محافـــظ  ســـمو  وأشـــاد 
بالجهـــود التي يبذلها رجـــال الدفاع 
المدنـــي في إطار التعاون المشـــترك 
لضمان ســـالمة األهالي والمواطنين 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  وتعزيـــز 
والتباعـــد  الوعـــي  مســـتوى  لرفـــع 

االجتماعي.
“التعقيـــم  حملـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
االحترازي” شـــهدت مشاركة واسعة 

مـــن األهالي بحضـــور النائـــب أحمد 
البلـــدي  المجلـــس  وعضـــو  العامـــر 
مال هللا شـــاهين وعـــدد من أعضاء 
نادي مدينة عيســـى وجمعية مدينة 

عيسى الخيرية.
مدينـــة  أهالـــي  عبـــر  جانبهـــم،  مـــن 
عيســـى عـــن تقديرهـــم لما يقـــوم به 
ســـمو محافظ الجنوبية من حمالت 
هادفة ومبـــادرات رائـــدة وفق مبدأ 

الشراكة األمنية والمجتمعية.

المنامة - وزارة الداخلية



حــذر قائــد القيــادة المركزيــة األميركيــة الجنــرال كينيث ماكينــزي إيران من العبــث بأمن المنطقة وإثــارة حالة الالاســتقرار فيها، 
موضحا أن التهديدات اإليرانية تشمل العديد من المحاور، منها تمويل وتسليح المنظمات اإلرهابية، وتوفير األسلحة المتطورة 
للمتمرديــن الحوثييــن فــي اليمــن، والهجــوم علــى ناقالت النفط فــي مضيق هرمز، وعلى مصافــي النفط في الســعودية، ومهاجمة 
القــوات األميركيــة فــي العــراق ودعــم نظــام األســد، مؤكــدا أن العقوبــات األميركيــة جعلــت الزعمــاء اإليرانييــن يتراجعــون عــن 
الطموحات النووية والعمل على تطوير الصواريخ البالســتية، مشــيرا أن إيران تعمل على تدهور األمن في جميع أنحاء المنطقة 

وإثارة الفوضى.

الواليـــات  الجنـــرال ماكينـــزي إن  وقـــال 
المتحـــدة األميركيـــة تعمـــل علـــى حماية 
أمـــن الخليج والميـــاه الدولية؛ ألن جزءا 
كبيـــرا مـــن حركـــة التجـــارة والنفـــط تمر 
مـــن خـــال مضيـــق هرمـــز، مشـــيرا إلـــى 
أننا نراقـــب ونتابع عن كثـــب التهديدات 
المختلفـــة ألمـــن المنطقـــة، ونعمـــل على 
تســـيير التجارة العالمية وحركة الماحة 

بالمنطقة دون أية تهديدات.
وشـــدد، نحن نســـعى لردع إيران بشـــكل 
مباشـــر وغير مباشـــر، والتأكيـــد دوما لها 
علـــى أن كلفـــة أي فعـــل يفعلونـــه ســـوف 
تكـــون باهظة، مردفـــا، ونحن نعتقد أنهم 
دومـــا أنه على دراية بقدراتهم والقدرات 

األخرى المناهضة لهم.
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي عبر 
المركزيـــة  القيـــادة  قائـــد  مـــع  الهاتـــف 
والـــذي  ماكينـــزي،  الجنـــرال  األميركيـــة 
اإلقليمـــي  اإلعامـــي  المكتـــب  نظمـــه 
فـــي دبـــي، وشـــاركت بـــه وكاالت األنباء 
والصحافـــة الخليجيـــة، إلطـــاع اإلعام 
والصحافـــة على آخـــر التطورات للجهود 
اإلرهـــاب  مكافحـــة  فـــي  األميركيـــة 
بالمنطقـــة والعالم، والعمليات المشـــتركة 
للقـــوات األميركية وقـــوات التحالف في 

جهود هزيمة داعش.

وعـــن االنتخابـــات الرئاســـية األميركيـــة، 
قـــال ماكينـــزي إن االنتخابات الرئاســـية 
األميركية لن تؤثر على الحظر المفروض 
علـــى إيـــران، مؤكـــدا أن التقييـــم هو بعد 
االنتخابـــات األميركيـــة وبعد التغيير في 
ينايـــر المقبـــل، وأعتقـــد أن هنـــاك أمرين، 
نحـــن نقدم دعما كبيرا في المنطقة ومن 
مصلحـــة إيـــران أن تســـعى إلبعادنـــا عن 
المنطقـــة، وأعتقـــد أن هنـــاك “حســـابات” 

يقومون بعملها اآلن من أجل ذلك.
وذكر ماكينزي أنه في أول رحلة للشـــرق 
األوســـط والمنطقـــة، والتـــي بـــدأت منـــذ 
فبرايـــر الماضـــي، التقى فيهـــا العديد من 
المســـؤولين فـــي دول المنطقـــة، وكذلك 
القـــوات األميركية وقـــوات التحالف في 
عـــدد مـــن دول المنطقـــة، والتقـــى فيهـــا 
المســـؤولين المعنيين وناقـــش معهم كل 
الترتيبات والهواجس األمنية المشـــتركة 
المنطقـــة، وآخـــر  فـــي  والوضـــع األمنـــي 
التطـــورات فـــي المنطقة، مشـــيرا إلى أن 
واألردن  الخليـــج  دول  شـــملت  زيارتـــه 

ومصر ولبنان والعراق.
وعن الخطط األميركية في ســـوريا، قال 
الجنـــرال ماكينـــزي، لقـــد تابعنـــا الوضـــع، 
المنطقـــة  فـــي  االضطرابـــات  وشـــاهدنا 
أن  إلـــى  منوهـــا  ســـوريا،  مـــن  الشـــرقية 

أفضل وسيلة لتقليص عدد السجناء هو 
إرســـالهم إلـــى بلدانهـــم، لكن هـــذه عملية 
بطيئـــة، ولكنهـــا أفضـــل طريـــق للمضـــي 
قدمـــا مســـتقبا، مبينا وكمـــا تعرفون أن 
الواليات المتحدة ليس لديها دور مباشر 
في األمن على األرض في شـــمال سوريا 
ولكننا نحاول أن نقدم المساعدة، مؤكدا 
القلق الكبير لدينا انتشـــار جائحة كورونا 
)كوفيـــد 19(، فـــي المنطقة؛ ألن انتشـــاره 
فـــي مناطق مختلفة من ســـوريا يشـــكل 
خطـــرا كبيـــرا في ظـــل وجـــود الاجئين 

والنازحين والمشردين في المنطقة.
وأشـــار ماكينـــزي أن “داعـــش” أصبحـــت 
أكثـــر نشـــاطا فـــي الجـــزء الشـــرقي مـــن 
ســـوريا، ونتابـــع تقييمـــا عـــن هـــذا وعـــن 
التعامـــل معهـــا،  فـــي  التحالـــف  سياســـة 
نحـــن نعمـــل مـــع شـــركائنا علـــى األرض 
لهزيمـــة “داعش”، ونمـــارس ضغطا كبيرا 
على التنظيم، مبينا أن هناك تنســـيقا مع 
الجيش السوري نحن نعمل في المنطقة 
األمنيـــة بشـــرق ســـوريا، وعندمـــا تدخل 
قوات النظام الســـوري إلى هذه المنطقة 
هناك شراكة بيننا، مشيرا وفي المستقبل 
سيكون لنا تعاون مع القوات التي تدخل 

المنطقة األمنية في شرق سوريا.
أمـــا عن الوضع فـــي العراق، فأشـــار قائد 

الجنـــرال  األميركيـــة  المركزيـــة  القيـــادة 
كينيث ما كنزي إلـــى أنه متفائل بالوضع 
فـــي العـــراق اآلن، وقـــال: التقيت رئيس 
ومنـــذ  يقـــوم  وهـــو  الجديـــد،  الـــوزراء 
توليـــه بـــكل األمـــور الصحيحـــة، ونحـــن 
متفقـــون مـــع وجهـــة نظـــره إلحضـــار كل 
الميليشـــيات، وهنـــاك التـــزام مـــن جانب 
األمـــن  بتوفيـــر  العراقيـــة  الحكومـــة 
للقـــوات األميركيـــة فـــي العـــراق، مردفا: 
وبالتأكيـــد أمـــا الكاظمـــي، فوضـــع واقعا 
سياســـيا عليـــه أن يتعامـــل معـــه، مؤكدا 
أن الواليـــات المتحـــدة األميركية تحمي 
قواتها وجنودهـــا األميركيين في العراق 
وفي منطقة الشرق األوسط، ومن خال 
أنظمة دفاع خصوصا في حال تعرضهم 

ألى هجوم إيراني في المنطقة.
وعن انطباعاته في زيارته لبنان، وسؤاله 
المسؤولين اللبنانيين عن حزب هللا، أكد 
أن حزب هللا بالتأكيد كان محور النقاش 
مـــع المســـؤولين اللبنانييـــن، مبينـــا لقـــد 
تمحـــور اللقاء حول دعـــم لبنان والدفاع 

الوطنـــي في لبنان، مشـــددا أن حزب هللا 
ال يزال مشكلة في لبنان، مشيرا وأعتقد 
أنـــه ســـوف يكون مـــن الخطـــأ الكبير في 
حال نفذ حزب هللا عملية ضد إســـرائيل، 
مؤكدا أهمية الحفاظ على أمن واستقرار 

لبنان وسيادته.
وعـــن االنفجـــار األخيـــر الذي حـــدث في 
“نطنـــز فـــي العاصمـــة اإليرانيـــة طهران، 
ومـــدى تأثيـــره علـــى القـــدرات النوويـــة 
اإليرانيـــة، قال ماكينزي لقد راقبنا ورأينا 
أن  أســـتطيع  وال  إيـــران،  فـــي  االنفجـــار 
أتحـــدث بالمزيـــد من التفاصيـــل عن هذا 
االنفجـــار؛ ألن هنـــاك بعـــض التصريحات 
مـــن جانب المســـؤولين في هـــذا المجال 

وسوف أتركها لهم”.
وعـــن فعالية الجيـــش األفغانـــي الحالية 
المركزيـــة  القيـــادة  قائـــد  أشـــار  اآلن، 
األميركيـــة الجنـــرال كينيـــث مـــا كنـــزي، 
أعتقـــد أن الجيش األفغانـــي بحاجة إلى 
تقديـــم القـــدرة علـــى الحمايـــة وحمايـــة 
البـــاد، ونحن نقـــدم لهم الدعـــم، طالبان 

مـــن  وبـــدال  بالتأكيـــد  مســـاعدة  ليســـت 
المســـاهمة فـــي خفض العنـــف لقد زادت 
وتيرتـــه ودعم فرص التواصـــل إلى حل 
ســـلمي وتقليص العنف، وهـــذا األمر غير 

واضح.
وأوضـــح الجنرال ماكينزي في رده عمن 
العراقـــي  المستشـــار  مقتـــل  وراء  يقـــف 
هاشم الهاشـــمي الذي اغتيل قرب منزله 
على يد مسلحين مجهولين قبل أسبوع، 
شدد، بالتأكيد أعتبر هذا مؤشرا على أن 
رئيس الـــوزراء العراقي فعـــال في عمله 
والذيـــن يعارضون جهوده يحاولون الرد 
علـــى الضغـــوط، ونحـــن نشـــعر بالصدمة 
لحدوث هذا االغتيال، ولكنه مؤشر على 

أن رئيس الوزراء فعال بشكل كبير.
وفي رده بشـــأن خططهـــم والحضور في 
الشـــرق األوســـط وطلب العـــراق مغادرة 
قـــرارات  أن  ـــن  بيَّ األميركيـــة،  القـــوات 
مـــع  اتخاذهـــا  يتـــم  والوجـــود  االنتشـــار 
الوجـــود  العـــراق، وأن  فـــي  المســـؤولين 
األميركـــي فـــي العـــراق هـــو بطلـــب مـــن 
العراقييـــن؛ ألنهم يريدون منـــا الحضور، 
معلنـــا عـــن تفاؤلـــه بشـــأن المضـــي قدما 
فـــي هـــذا المســـار؛ ألن العراقييـــن يـــرون 
ميزة في وجـــود القوات األميركية هناك 

وحلف الناتو.
ورفـــض الجنرال ماكينـــزي، الحديث عن 
إســـتراتيجية الواليات المتحدة للتعامل 
مع األتـــراك في ليبيا، بالقول: لن أتحدث 
كثيـــرا عن الوضـــع في ليبيـــا؛ ألنها ضمن 
قطاعـــي المســـؤول عنـــه، وهـــو القيـــادة 
الوسطى، لكن هناك أمور سيتم الحديث 

عنها في المرحلة الاحقة.

الجنرال كينيث ماكينزي 

ماكينزي: نراقب التهديدات للمنطقة... ونسعى لردع إيران
االنتخابـــات الرئاســـية األميركيـــة لـــن تؤثـــر علـــى الحظـــر المفـــروض علـــى طهـــران
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خلصت مجموعة تركيز نظمها المجلس األعلى للمرأة حول عملية التعليم والعمل عن 
بعد؛ لقياس تأثيراتها وجدواها على نمط حياة األسرة البحرينية، إلى أهمية اعتماد 
آليــات وسياســات لتطويــر واســتدامة عمليــة التعلــم والعمــل عــن بعــد وفــق المناهج 

والتخصصات التي ينطبق عليها هذا النظام التعليمي.

وأكـــد المشـــاركون على ضـــرورة أن تعمل 
تلـــك السياســـات المســـتجدة ضمـــن إطار 
تنظيمي متكامل لتبـــادل الخبرات ما بين 
المؤسســـات التعليمية يعتمـــد على آليات 
التقييـــم والقياس وفق منهجيات وجودة 
عاليـــة لعمليـــة التعليـــم وربـــط مخرجـــات 
التعليـــم بمتطلبات ســـوق العمل والتحول 
وأن  المســـتقبل،  علـــوم  لتخصصـــات 
تســـتحدث آليات جديدة لقياس المهارات 
التطبيقيـــة ومجـــاالت تقييـــم التحصيـــل 

العلمي لدى الطلبة. 
كما أكدت المجموعة ضرورة تقييم البنية 
التحتية التعليمية بما يتواكب مع التحول 
الرقمـــي بمـــا يضمـــن ســـهولة واســـتدامة 
وصـــول الطالـــب للمحتـــوى الرقمـــي، مـــع 
تدريـــب الكـــوادر األكاديميـــة والتعليميـــة 
على أساليب طرح المواد وحل المشكات 

المتوقعة في البرمجيات واألجهزة.
وشـــارك فـــي االجتمـــاع الـــذي رأســـته من 
جانـــب المجلس عبر تطبيـــق زووم، القائم 
بأعمـــال مســـاعد األميـــن العـــام الشـــيخة 
دينـــا بنت راشـــد آل خليفـــة، وممثلين عن 
عـــدد مـــن المؤسســـات الرســـمية كمكتـــب 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ومن 
الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة واألهليـــة 
كمجلـــس  والتدريـــب  بالتعليـــم  المعنيـــة 
التعليـــم  جـــودة  وهيئـــة  العالـــي  التعليـــم 
والتعليـــم  التربيـــة  ووزارة  والتدريـــب 

ونقابـــة  مختلفـــة،  ومـــدارس  وجامعـــات 
التربويين البحرينية. كما حضر االجتماع 
علـــى  األولـــى  إبراهيـــم،  زينـــب  الطالبـــة 
المرحلـــة اإلعدادية للعـــام 2020، وأدارت 
الفعاليـــة  مستشـــار التخطيـــط والتطويـــر 

اإلستراتيجي في المجلس دنيا أحمد.
وطـــرح االجتمـــاع عـــددا مـــن المواضيـــع، 
كتسليط الضوء على الممارسات المتميزة 
والتحديـــات التي صاحبت عمليـــة التعلم 
والعمل عـــن بعد، وبحث مجـــاالت تطوير 
منظومـــة التعليـــم الذكـــي والرقمـــي مثـــل 
المنصـــات الرقميـــة والـــذكاء االصطناعي؛ 
بالتطبيقـــات  التعليميـــة  العمليـــة  لتعزيـــز 
تدريـــب  مجـــاالت  ومناقشـــة  المتقدمـــة، 
وتعزيز قدرات المعلـــم على إدارة العملية 
التعليميـــة عـــن بعـــد مـــع توفيـــر التوجيـــه 
واإلرشـــاد األكاديمـــي للطلبـــة، إضافة إلى 
وضع تصورات أولية حول ماهية التدابير 
دائمـــة  منهجيـــة  لتأســـيس  والسياســـات 

للتعلم والعمل عن بعد.

تحديات الدراسة عن بعد

الطالبـــة الكفيفـــة وصاحبـــة الهمـــة العالية 
تتصـــدر  أن  اســـتطاعت  إبراهيـــم  زينـــب 
لوحـــة الشـــرف فـــي الشـــهادة اإلعداديـــة 
العامة للعام 2019/2020، بعد أن حصلت 
على 100 %، وأشـــارت زينب في حديثها 
عـــن تجربة التعليم عن بعد إلى أنها تلقت 

مساعدة كبيرة جدًا من معلماتها في شرح 
مـــا يصعب عليها فهمـــه، كما كانت والدتها 
إلـــى جوارهـــا على الدوام لمســـاعدتها في 
األمـــور التقنيـــة، ورغـــم إشـــادتها بتجربة 
التعليـــم عـــن بعـــد، إال أن زينـــب أعربـــت 
عـــن أملها في عـــودة التعليم العـــام القادم 
بطريقته التقليدية كما كان قبل الجائحة، 
لما يشـــكله التفاعل المباشـــر بين األستاذة 
والطلبة داخل الفصل الدراسي من أهمية 

قصوى على التحصيل العلمي.

 سير التعليم في ظل الجائحة

الوكيـــل المســـاعد للتعليـــم العـــام والفنـــي 
بوزارة التربيـــة والتعليم لطيفة البونوظة 
قالـــت إنه رغـــم أن تطبيق التعليم عن بعد 
كان اضطراريـــا فـــي ظـــل الجائحـــة التـــي 
فاجأت الجميع، إال أن المســـيرة التعليمية 
تواصلت، مشيرة بشكل خاص إلى تجربة 
الوزارة في مجـــال “الفصول االفتراضية” 
التـــي جـــرى اعتمادهـــا فـــي ظـــل الظروف 
الراهنة؛ لضمان استمرار العملية التعليمية 
دون انقطـــاع، ومنـــح كل طالـــب تقييمـــا 
عـــادال بنـــاء علـــى ذلـــك، مشـــيرة إلـــى أن 
التعليـــم عن بعد في المـــدارس البحرينية 

حقق نجاحا يمكن البناء عليه مستقبا.

تقييم أنظمة التعليم عن بعد

من جانبها، أشارت المدير العام لمراجعات 
هيـــا  والتدريبيـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 
المناعي في هيئة جودة التعليم والتدريب 
إلـــى أن الهيئـــة تعمـــل على تكريـــس نظام 
التعليـــم عن بعد كإحدى مبـــادرات تطوير 

التعليـــم والتدريـــب في البحريـــن، خاصة 
وأن اإلطـــار الوطنـــي للمؤهـــات الذي ُأقر 
في العام 2012 يدعم التعلم مدى الحياة. 
وقالت إن هيئة جـــودة التعليم والتدريب 
بـــادرت إلـــى إجـــراء تقييم شـــامل ألنظمة 
التعليـــم عـــن بعد فـــي مؤسســـات التعليم 
والتدريـــب؛ بهـــدف التأكد مـــن جودة تلك 
الجيـــدة  الممارســـات  وتعميـــم  األنظمـــة 
وتقديم التوصيـــات لتطوير نظام التعليم 
عن بعد، وضمان اســـتدامة جودة التعليم 
فـــي حالـــة اســـتمرار االعتمـــاد علـــى هـــذه 
اآلليـــة فـــي المرحلـــة القادمة بشـــكل أكبر، 
المراجعـــة،  أطـــر  تطويـــر  إلـــى  باإلضافـــة 

وإجراءاتها وآلياتها.

صعوبات تواجه منشآت التدريب

وفـــي الســـياق ذاتـــه، قالـــت المديـــر العام 
لمعهـــد البحرين للتدريب ســـماح العجاوي  
إن منشـــآت وأكاديميات التدريب واجهت 
صعوبـــات أكثر من غيرها بســـب الظروف 
الطارئة التي فرضتها جائحة “كوفيد 19”، 
ولفتت إلى التحديات التي تواجه المعهد 
في عمليات التدريـــب، خصوصا التدريب 
العملي، مشـــيرة إلى أنـــه تم التعويض عن 
ذلـــك بالتركيـــز أكثـــر علـــى تزويـــد الطلبـــة 
يحتاجونهـــا  التـــي  التقنيـــة  بالمهـــارات 
وتشـــجيعهم على البحـــث العملي. وقالت 
إن هـــذه التجربـــة أعطـــت القائميـــن علـــى 
المعهد الثقة فـــي خطواتهم نحو االعتماد 
أكثـــر علـــى التعلـــم اإللكترونـــي، وتوفيـــر 
خيارات أكثر أمام المتعلمين والمتدربين.

راضون عن عملية التحول اإللكتروني

التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  تحـــدث  فيمـــا 
بجامعـــة  والمعلومـــات  المـــوارد  لشـــؤون 
بـــن  علـــي  الشـــيخ  البحريـــن  بوليتكنـــك 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة عـــن العديـــد مـــن 
الخطـــوات التـــي قامت بهـــا بوليتكنك من 
بينها تقييم وضعهـــا اإللكتروني خصوصا 
بعـــد اعتمادها نظام الحوســـبة الســـحابية 
مـــع أمـــازون، وإلـــى اســـتبانة قامـــت بهـــا 
الجامعـــة أظهـــر رضـــا الطلبـــة بشـــكل عام 
عـــن عمليـــة التحـــول اإللكترونـــي. وقـــال 
إن الجامعـــة قامـــت بتدريـــب المدرســـين 
والطلبـــة على عملية التحـــول اإللكتروني 
فـــي التعليـــم، مؤكـــدا أن إشـــراك الجميـــع 
فـــي هـــذه العملية مثـــل أعضـــاء الهيئتين 
التعليميـــة واألكاديميـــة ومجلـــس الطلبـــة 
مهـــم جدا فـــي نجاحها، مـــع أهمية تطوير 
متطلبـــات  ليوائـــم  التعليمـــي  المحتـــوى 

التعليم اإللكتروني.

سرعة دمج الخريجين 

رئيس قســـم العمارة والتصميـــم الداخلي 
بجامعـــة البحريـــن الشـــيخة هيفـــاء بنـــت 
إبراهيم آل خليفة تحدثت من جانبها عن 
التحديات التي تواجه الكليات التطبيقية 
عملهـــا  مـــن  كثيـــر  جانـــب  يقـــوم  التـــي   -
علـــى التدريـــب العملـــي - بســـبب جائحـــة 
“كوفيد 19”، مشـــيرة إلى أن ســـرعة دمج 
الخريجيـــن في ســـوق العمـــل يتوقف إلى 
حد كبيـــر على مـــدى إتقانهم الممارســـات 

العملية في اختصاصهم.
كما أشـــارت إلى الصعوبات التي يواجهها 

فـــي  التعليميـــة  العمليـــة  علـــى  القائمـــون 
عمليـــة تقييـــم مشـــروعات الطلبـــة، الفتة 
إلـــى أنـــه ال يمكـــن مواصلة االعتمـــاد على 
ظـــل  فـــي  التقليديـــة  التقييـــم  نظريـــات 

الظروف الراهنة.

 تمكين 200 طالب من اختباراتهم عن بعد  

كما تحدثت رئيس قسم الجيومعلوماتية 
بجامعـــة الخليـــج العربـــي صبـــاح الجنيـــد  
عن تجربـــة الجامعة في تمكين نحو 200 
طالـــب مـــن الدراســـين فـــي الســـنة األولى 
بكليـــة الطـــب والعلـــوم الطبيـــة مـــن أداء 
اختباراتهـــم عـــن بعـــد فـــي إحـــدى المواد، 
خصوصـــا وأن عـــددا منهـــم مقيـــم خـــارج 
فـــي دول خليجيـــة، وشـــرحت  البحريـــن 
عوامـــل نجـــاح هـــذه التجربة، ومـــن بينها 
الموثوقـــة  الحاســـوبية  البرامـــج  اختيـــار 
أوضـــاع  لتناســـب  وتهيئتهـــا  عالميـــا 
واحتياجات التخصصات الطبية والتقنية 
والتربويـــة التي تقدمها الجامعة، وتمكين 
مـــن  والطلبـــة  التدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء 

مهارات استخدام هذه البرامج.

 صعوبات في الجانب العملي  

غفران جاســـم، محاضر أول بطب األسرة 
في الكلية الملكية للجراحين تحدثت عن 
صعوبات تدريب الطب عن بعد، خصوصا 
وأن هذا النوع من الدراسة يتضمن الكثير 
من الجانب العملي للطاب في ســـنواتهم 
الدراســـية األخيرة من خال التدريب في 
المستشـــفيات والنقاشـــات المباشـــرة مـــع 

األستاذة األطباء.

مجموعة تركيز

القائم بأعمال مساعد األمين العام الشيخة دينا بنت راشد آل خليفةدنيا أحمد مستشار التخطيط والتطوير اإلستراتيجي في المجلس

“األعلــى للمــرأة” يقيــس تأثيــرات التعلــم والعمل “عن بعــد” على حيــاة األســر البحرينية

إجماع على ضرورة التوسع في التحول الرقمي وتطوير مدخالته

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بدور المالكي



عقــد مركــز البحريــن للدراســات اإلســتراتيجية والدولية والطاقــة يوم أمس 
نــدوة مهمــة عــن مســتقبل الصناديــق التقاعديــة فــي مملكــة البحريــن، قــدم 
ورقتهــا الرئيــس التنفيذي لهيئة الضمــان االجتماعي إيمان المرباطي، ومدير 
إدارة الدراســات والبحــوث بالمركــز عمــر العبيدلي، وبإدراة مــن عضو المركز 

خليفة الفاضل.

وقـــال العبيدلـــي إن أنظمـــة التقاعـــد 
العالمية باتت اليوم مهددة باإلفالس؛ 
بســـبب التراجع في معـــدالت الوالدة، 
والـــذي يقلـــل مـــن مســـاهمات الجيـــل 
نحـــو  بااللتزامـــات  مقارنـــة  الحالـــي 
المتقاعدين الحالييـــن، وأيضا التطور 
كبيـــرة،  ارتفاعـــات  إلـــى  أدى  الطبـــي 
وبالتالـــي النـــاس بحاجـــة إلـــى دخـــل 
لفترة أطول بعد سن التقاعد الرسمي.

للنظـــام  تعثـــر  إلـــى  العبيدلـــي  ولفـــت 
تزايـــد  بســـبب  األمريكـــي  التقاعـــدي 
الديون بالســـنوات األخيرة، خصوصا 
بعد االزمـــة االقتصادية العالمية العام 
2008، حيث ارتفعت إلى نسبة 10 % 
وال تزال على حالها لغاية اليوم، وهي 
مشكلة متشابهة في بريطانيا وفرنسا 

وإسبانيا وغيرها.
وقال إن “الحلـــول الراهنة عالميا هي 
رفـــع الضرائـــب )المســـاهمات(، إعـــادة 
توجيـــه أمـــوال حكوميـــة مخصصـــة 
لغرض آخر لصندوق التقاعد، رفع سن 
التقاعد، خفض مســـتوى المعيشة في 

فترة التقاعد”.
من جهته، أشار الفاضل إلى أن األرقام 
اشـــتراكات  فـــي  عالميـــا  المتداولـــة 
التقاعـــد تصل إلـــى 14 % بالمئة، في 
حيـــن أنهـــا بالبحريـــن ال تتجـــاوز الـ 6 
%، مؤكـــدا “أننـــا نهتم باالســـتثمارات 
بأمـــوال  المغامـــرة  اآلمنـــة وال يمكـــن 

المتقاعدين”.
وأضـــاف “يجـــب علينـــا التفكيـــر فـــي 
األجيـــال القادمة، وهي مســـألة مهمة 
وقـــرارات حازمـــة يجـــب أن يفكر بها 
المقبلـــة؛  الفتـــرة  فـــي  القـــرار  صنـــاع 
لضمان استدامة الصناديق التقاعدية 

وحقوق األجيال القادمة”.
وفـــي حديث عن مســـتقبل الصناديق 
المرباطـــي  إيمـــان  قالـــت  التقاعديـــة 
“تديـــر الهيئـــة ثالثـــة صناديـــق، وهي 
وصنـــدوق  العـــام،  القطـــاع  صنـــدوق 
القطـــاع الخاص، وصندوقـــي أعضاء 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب وأعضاء 
المجالـــس البلديـــة، واألخير تم الغاؤه 

في سنة 2018”.
المرباطي”لتحقيـــق  واســـتكملت 
اســـتدامة الصناديـــق البـــد أن يكـــون 
االشـــتراكات  بيـــن  مـــا  تـــوازن  هنـــاك 
والمصروفـــات، وتبيـــن التقاريـــر فـــي 
األعوام الخمســـة األخيـــرة زيادة عدد 
المتقاعديـــن فـــي مقابل المشـــتركين، 
للعجـــز  وصلنـــا   2012 العـــام  ففـــي 
االكتواري واآلن وصلنا للعجز الفعلي، 
ولـــوال اســـتثمارات الصناديـــق لمـــا تم 

تغطية المصروفات”.
المصروفـــات  زيـــادة  أســـباب  وعـــن 
التقاعديـــة، عـــزت ذلـــك إلـــى “زيـــادة 
وتخفيـــض  المتقاعديـــن،  أعـــداد 
االشتراكات وانخفاض مستوى العمر 

لدى المتقاعدين المستجدين، وصرف 
الزيـــادة الســـنوية المركبـــة للقطاعين 
المعيشـــة  تحســـين  عـــالوة  وصـــرف 
لجميع المتقاعدين ورفع الحد األدنى 
للمعاش التقاعدي واســـتحداث مزايا 

غير ممولة”.
وتابعت “بعض المتقاعدين يحصلون 
على راتب أعلى من راتبهم الفعلي مع 
عالوة تحسين المعيشـــة؛ لتشجيعهم 
للتقاعد المبكر، ولقد جاء تعيين خبير 
اكتـــواري كل ثـــالث ســـنوات لفحـــص 

وتحديد المركز المالي للهيئة”.
“نتائـــج  أن  المرباطـــي  وواصلـــت 
المراجعـــة االكتواريـــة الشـــاملة للعام 
المتوقعـــة  الســـنة  أن  تبيـــن    2018
لنفاد أصـــول الصندوق للقطـــاع العام 
بالنســـبة   2033 وفـــي   ،2024 فـــي 

لمعـــدل  وبالنســـبة  الخـــاص،  للقطـــاع 
االشـــتراك الـــذي ســـيكون كافيـــا لدفع 
المزايـــا الحاليـــة، فهو 75 % بالنســـبة 
للقطاع العام، و34 % بالنسبة للقطاع 

الخاص، و55 % لكليهما”.
لمتطلبـــات  الحاليـــة  القيمـــة  وعـــن 
التمويـــل اإلضافـــي خـــالل الخمســـين 
ســـنة المقبلة، علقت المرباطي بالقول 
“ســـتكلف القطـــاع العـــام 6.018 مليار 
دينـــار، و5.336 مليـــار دينـــار للقطـــاع 
دينـــار  مليـــار  و11.365  الخـــاص، 

لكليهما”.
وأشـــارت المرباطي لتوصيات الخبير 
“تعانـــي صناديـــق  بقولهـــا  االكتـــواري 
الهيئـــة من صعوبة الوفـــاء بالتزاماتها 
الماليـــة فـــي المســـتقبل القريب، األمر 
اإلســـراع  بضـــرورة  يتحتـــم  الـــذي 

تكـــون  وبـــأن  اإلصالحـــات،  بتطبيـــق 
بحزمـــة واحـــدة وليـــس فردية، حيث 
إن التطبيـــق الفـــردي ســـيجعلها أقـــل 
تأثيـــر، ومن الحلـــول المطروحة دمج 
الصناديـــق الـــذي ســـيتيح اســـتخدام 

أصواها وموردها بكفاءة أكبر”.
وفي سؤال عما إذا كانت اإلصالحات 
)21( كافيـــة  التـــي صـــدرت بمرســـوم 
إلنقـــاذ الصناديـــق، أجابـــت المرباطي 
تتـــم  أن  لإلصالحـــات  “البـــد  بالقـــول 
دفعـــة واحـــدة، خصوصا وأننـــا وصلنا 
اليـــوم بمرحلة تنفـــذ فيها اإلصالحات 

العشرة”.
وفي ســـؤال آخـــر مـــا إذا كان مجلس 
امتيـــازات،  أي  يســـتلم  الهيئـــة  إدارة 
نفـــت بالقـــول “المجلس ال يســـتلم أي 

امتيازات منذ العام 2017”.

وتابعـــت المرباطـــي بقولها “الدراســـة 
االكتوارية ســـيتم دراســـتها كل ثالث 
اآلليـــات  ســـتحدد  والتـــي  ســـنوات، 
واإلصالحـــات الالزمـــة حينهـــا، وهـــي 
دراســـة تجرى لدراســـة المركـــز المالي 
ومصروفاتهـــا،  والتزاماتهـــا  للهيئـــة 

والتي تغطيها االستثمارات”.
وقالـــت “على الهيئـــة التزامات طارئة 
غيـــر قابلـــة للتأجيل وهي المعاشـــات، 
والتـــي لم تتأخر أبدا بســـدادها، وهي 
معاشـــات كبيرة حاليا. أصـــول الهيئة 
طيبـــة، لكنهـــا مرتبطة بوضع الســـوق، 
ونحن نتخوف من كسر االستثمارات 
لتمويل المعاشـــات. إذا استمررنا على 
الوضـــع الحالـــي لـــن تكـــون لدينـــا أي 

استثمارات مستقبالً”.

جانب من ندوة مستقبل الصناديق التقاعدية

العبيدلي: أنظمة التقاعد العالمية مهددة باإلفالس والحل برفع الضرائب
المرباطـــي تؤكـــد أن مجلـــس إدارة التأمينـــات ال يســـتلم أيـــة امتيـــازات منـــذ 2017

بركة مجاري بمجمع 421 في جدحفص كل أسبوعين... و15 دينارا للتنظيف
ــرف قــريــبــة ــ ــطــهــم بــمــحــطــة ص ــرب ــة ب ــم ــاص ــع ــون “األشــــغــــال” وأمـــانـــة ال ــب ــال ــط الــســكــان ي

شــكا مواطنــون بمجمــع 421، وطريــق 2115 بمحافظــة العاصمــة مــن نــزف 
بالعــات الصــرف الصحــي بمنطقتهــم الواقعــة بالقــرب مــن مجمــع الهاشــمي 

ونادي الشباب الرياضي.

وطالبـــوا عبـــر “البالد” وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
اتخـــاذ  العاصمـــة  وأمانـــة  العمرانـــي 
الخطـــوات العاجلـــة لمشـــكلة فيضان 
البالعات، ومعاناة السكان من الروائح 
الكريهة وتجمع الحشرات والقوارض 

بسببها.
وذكـــروا أنهم دأبوا علـــى االتصال كل 
أســـبوعين بعمـــال صهاريج الشـــركات 
الخاصـــة لنزف البالعات، وكلفة زيارة 

الصهريـــج بكل مـــرة 15 دينارا للزيارة 
الواحدة.

وبينوا أنهم اقترحوا حال للمســـؤولين 
وذلـــك  العاصمـــة،  وأمانـــة  بالـــوزارة 
بربـــط المجمـــع الســـكني المتضرر من 
فيضـــان البالعات مـــع محطة الصرف 
مـــن  بالقـــرب  الموجـــودة  الصحـــي 
مجمـــع الهاشـــمي، وعمليـــة الربـــط مع 
هذه المحطة ســـتنهي معاناة الســـكان 

بمجمع 421.
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”Gem-A“ دانات”... أول مركز تدريس معتمد من“
ــة الــبــريــطــانــيــة ــم ــري ــك ــع جــمــعــيــة األحـــجـــار ال ــة مـ ــي ــاق ــف ــع ات ــ وق

واألحجـــار  للؤلـــؤ  البحريـــن  معهـــد  وقـــع 
جمعيـــة  مـــع  اتفاقيـــة  “دانـــات”  الكريمـــة 
األحجـــار الكريمـــة فـــي بريطانيـــا العظمى 
أول  بذلـــك  “دانـــات”  ليصبـــح   ،”Gem-A“
مركـــز تدريـــس معتمد مـــن “Gem-A” في 

الشرق األوسط.
ســـتقدم  البحريـــن،  فـــي  مـــرة  وألول 
“دانـــات” دورات أساســـية ودبلـــوم معتمد 
مـــن “Gem-A”، تســـتهدف األفـــراد الذيـــن 
يتطلعـــون إلى تعزيـــز خبراتهم ومهاراتهم 
أو  المجوهـــرات  صناعـــة  مجـــال  فـــي 
الحصـــول علـــى مهنـــة فـــي هـــذا المجـــال، 
التـــي   ”Gem-A“ مـــن  بشـــهادة  مدعميـــن 
تعتبر أعرق مزود عالمـــي لتعليم األحجار 
الكريمـــة والمجوهرات في العالم بخبرات 

متراكمة تصل لـ 110 عاًما.
الرئيـــس التنفيذي لجمعية “Gem-A” آالن 

هارت، أشار إلى أن عراقة منطقة الخليج 
اللؤلـــؤ  وتجـــارة  اســـتخراج  مجـــال  فـــي 
منـــذ القـــدم أســـهمت فـــي إرســـاء التقاليد 
الراســـخة لـــدى الجمعيـــة، وقال “مـــع بدء 
التنافـــس بين اللؤلؤ الطبيعـــي والصناعي 
في األســـواق، بادر باسيل أندرسون، وهو 
 ،”Gem-A“ أحد اآلباء المؤسسين لجمعية
إلـــى إنشـــاء أول مختبر لفحـــص األحجار 
الكريمـــة في العالـــم، وذلك بهـــدف طمأنة 
العمـــاء والتجار واألســـواق، بعد أن أدرك 
أهمية المعرفة العلمية الصارمة في مجال 
تجارة اللؤلؤ والحفاظ على ثقة المستهلك 
فـــي اللؤلـــؤ الطبيعـــي الـــوارد مـــن منطقة 
الخليج، إضافة إلـــى األحجار الكريمة من 

مختلف أنحاء العالم”.
وأضـــاف هارت “بالنظـــر إلى هـــذا التراث، 
يسعدنا الدخول في هذه الشراكة الفاعلة 

الجديـــدة مـــع “دانات”، وهـــو معهد يعكس 
األحجـــار  فـــي  التميـــز  لتحقيـــق  الســـعي 
الكريمـــة الـــذي كان موجـــوًدا منـــذ فتـــرة 
طويلـــة فـــي البحريـــن ومنطقـــة الخليج”، 
وتابـــع “وبصفته رائدا فـــي تقديم خدمات 
فحـــص ومصادقـــة اللؤلؤ فـــإن دانات في 

وضـــع مثالي ليكون بمثابـــة مركز تدريس 
معتمد من “Gem-A” وتجســـيد قيمنا في 
مجـــال التميـــز باألحجـــار الكريمـــة والدقة 
العلميـــة، ونحن نتطلع بالمقابل إلى التعلم 
مـــن هـــذا المعهـــد الرائد واكتشـــاف المزيد 
حول الجهود المبذولة إلحياء اســـتخراج 
وتجارة اللؤلـــؤ الطبيعي والمحافظة عليه 

كموروث أصيل في المنطقة”.
من جهتهـــا، قالت الرئيس التنفيذي لمعهد 
االتفاقيـــة  “إن  جمشـــير  نـــورة  “دانـــات” 
الموقعـــة مـــع جمعيـــة األحجـــار الكريمـــة 
فـــي بريطانيـــا العظمـــى Gem-A تعكـــس 
المكانـــة التي وصل إليها )دانات( كشـــريك 
موثـــوق دوليا في مجـــال تقديـــم التعليم 
والتدريـــب النوعـــي في مختلـــف مجاالت 
اللؤلـــؤ والمجوهـــرات واألحجـــار الكريمـــة 

على مستوى البحرين والمنطقة”.

نورة جمشير

المنامة - معهد “دانات”

الصخير - جامعة البحرين

أعلنـــت عمـــادة القبول والتســـجيل 
فـــي جامعـــة البحريـــن فتـــح بـــاب 
الراغبيـــن  للطلبـــة  التســـجيل 
مـــن خريجـــي  بهـــا  االلتحـــاق  فـــي 
الثانوية العامـــة للعامين الماضيين 
و)2018/ 2019(،   ،)2018 /2017(
ســـيكون  ذلـــك  أن  إلـــى  مشـــيرة 
متاحـــا لطلبة المـــدارس الحكومية 
والخاصـــة ومركـــز ناصـــر للتأهيـــل 

والتدريب المهني.
عمليـــة  بـــأن  العمـــادة  وأفـــادت 
عـــن  متاحـــة  ســـتكون  التســـجيل 
طريق النظـــام اإللكترونـــي لخدمة 
الطالـــب )sis.uob.edu.bh(، وذلك 
اعتبـــارا من يوم األحـــد المقبل )19 
يوليـــو 2020( إلى يـــوم األحد الذي 

يليه )26 يوليو 2020(.
ونبهـــت العمادة إلى أن من شـــروط 

يكـــون  أن  بالجامعـــة  االلتحـــاق 
شـــهادة  علـــى  حاصـــا  المتقـــدم 
الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل 
70 %، وأال  عـــن  يقـــل  تراكمـــي ال 
يكون المتقدم مقيدا أو منتظما في 
أية مؤسســـة تعليم عاٍل أخرى في 

حال قبوله في جامعة البحرين.
ودعـــت عمادة القبول جميع الطلبة 
الراغبيـــن فـــي االلتحـــاق بالجامعة 
إلـــى الدخـــول على صفحـــة جامعة 

.www.uob.edu.bh البحرين
ونبهـــت العمـــادة إلـــى أنه ســـيكون 
بإمـــكان المتقدمين تعديل الرغبات 
خال فترة تقديـــم الطلبات، وذلك 
اإللكترونـــي  الموقـــع  طريـــق  عـــن 
لخدمـــة الطالب، إلـــى جانب إمكان 
رفـــع المســـتندات أو التعديـــل على 
البيانات حتى 15 أغسطس 2020.

السماح لخريجي الثانوية في العامين 
الماضيين بااللتحاق بجامعة البحرين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التربيـــة والتعليـــم ماجـــد  دشـــن وزيـــر 
النعيمـــي برنامج الـــوزارة الصيفي الذي 
سينفذ للمرة األولى عن ُبعد، باستخدام 
منـــه  ويســـتفيد  الرقميـــة،  الوســـائل 
العديـــد من طلبـــة المـــدارس الحكومية 
والخاصة بمختلف المراحل الدراســـية، 
الـــذي ســـُيفتح بـــاب التســـجيل فيه في 
عبـــر  الجـــاري  يوليـــو   18  -  15 الفتـــرة 
خدمة “التســـجيل في األندية الصيفية” 
بموقـــع الحكومـــة اإللكترونيـــة، على أن 
يبـــدأ تنفيـــذه مـــن 21 يوليـــو وحتى 19 

أغسطس 2020.
تقديمـــه  تـــم  الـــذي  العـــرض  وأثنـــاء 
بمقـــر مركـــز رعايـــة الطلبـــة الموهوبين، 
اســـتمع الوزيـــر إلـــى شـــرح مفصـــل من 
الوكيـــل المســـاعد للخدمـــات التربويـــة 
الجيـــب،  شـــيخة  الطابيـــة  واألنشـــطة 
عن البرنامج الذي يحمل شـــعار “صيفي 
إبـــداع وابتكار”، وما يضمه من أنشـــطة 
متنوعـــة في المجـــاالت العلمية والفنية 
والثقافيـــة والرياضيـــة وغيرها، إضافة 
إلى عدد من البرامج في مجال اإلرشاد 
واألكاديمـــي  واالجتماعـــي  النفســـي 
والتنمية الشـــخصية، التي يشرف على 
إعدادها وتقديمها نخبة من المختصين 

بالوزارة.
وأشـــاد الوزير بالجهود المبذولة إلعداد 
هـــذا البرنامـــج الـــذي تحـــرص الـــوزارة 
علـــى تقديمه ســـنوًيا، والتي ســـعت إلى 
مواصلـــة تقديمه هذا العام باســـتخدام 

المنظومة اإللكترونية، مراعاًة للظروف 
الصحية الراهنة، وبعد أن لمست تفاعًا 
متميـــًزا للطلبـــة مـــع الوســـائل الرقميـــة 
التـــي تـــم توظيفها فـــي التعّلم عـــن ُبعد 
فـــي الفصل الثانـــي من العام الدراســـي 
الماضي، مؤكـــًدا أن ذلك يأتي في إطار 
اهتمـــام الوزارة الكبير بتشـــجيع الطلبة 
علـــى اســـتثمار أوقـــات العطـــل بصـــورة 
إيجابيـــة مفيدة ومســـلية في آٍن واحد، 
وبمـــا يتناســـب مـــع ميولهـــم ورغباتهم، 

وينمي مواهبهم وإبداعاتهم.
ويشرف على تنفيذ البرنامج مختصون 
الطابيـــة،  الخدمـــات  إدارات:  مـــن 
والمكتبـــات العامة، والتربيـــة الرياضية 
إلـــى  إضافـــًة  والمرشـــدات،  والكشـــفية 
إذ  الموهوبيـــن،  الطلبـــة  رعايـــة  مركـــز 
األنشـــطة  مـــن  سلســـلة  تقديـــم  ســـيتم 
والبرامـــج المتنوعة، من ضمنها: الكتابة 
اإلبداعية، اختيار التخصص الدراســـي، 
فـــن  الوالديـــن،  بـــر  الحســـنة،  القـــدوة 
القيادة ومهـــارات متنوعة فـــي األلعاب 
الرياضيـــة، مســـابقات ثقافيـــة رياضيـــة 
الكشـــفية،  الريـــادة  أعمـــال  وصحيـــة، 
مخيـــم الـــوالء االفتراضي للمرشـــدات، 
مســـرحيات  الشـــيقة،  القصـــص  ســـرد 
ســـفراء  اليدويـــة،  األعمـــال  العرائـــس، 
الكلمـــة لتعليـــم لغـــة اإلشـــارة، برنامـــج 
العلـــوم والبيئة للتشـــجيع علـــى االبتكار 
والبحث العلمي، برنامج الرســـم البيئي، 
التصوير الفوتوغرافي ولعبة الشطرنج.

“التربية”: البرنامج الصيفي 
سيعقد للمرة األولى عن ُبعد

9 طالب حد أقصى للدراسة في صفوف الحلقة األولى
ـــة” ـــار لـ“التربي ـــن دين ـــص 5 ماليي ـــدرس تخصي ـــر” ت ـــا خي ـــة: “فين البونوظ

أكـــدت الوكيل المســـاعد للتعليـــم العام 
والفني ب وزارة التربية والتعليم لطيفة 
البونوظـــة أن خطـــط الـــوزارة للتعليـــم 
للعـــام الدراســـي المقبـــل تعتمـــد علـــى 
توفيـــر المـــكان المناســـب فـــي الوقـــت 
واالكتفـــاء  الطلبـــة  لعـــودة  المناســـب 
بالمواد األساســـية والكفايات الرئيسية 
الدراســـية،  بالمناهـــج  اإلخـــال  دون 
جاء ذلك في فعالية “لقاء مع مســـئول 
حكومي” والـــذي تطرق حـــول التعليم 
عـــن بعـــد الـــذي نظمـــه مركـــز االتصـــال 

الوطني.
وذكـــرت أن حملة فينـــا خير وفرت 10 
آالف حاســـب آلي للطلبة من محدودي 
حواســـيب  يملكـــون  ال  ممـــن  الدخـــل 
شـــخصية للتعلـــم عـــن بعـــد فضـــا عن 
األجهزة التي تكفلت بها المبرة الخليفة 
والمجلـــس األعلى للمـــرأة للطلبة الغير 

مقتدرين.
وكشـــفت أن حملـــة “فينا خيـــر” تدرس 
لـــوزارة  دينـــار  ماييـــن   5 تخصيـــص 
التربية والتعليم لتعزيز استمرار برامج 
والمناهـــج  والمهنـــي  الفنـــي  التعليـــم 

المرقمة.
الخيـــارات  البونوظـــة  واســـتعرضت 
المقترحـــة لبدء العام الدراســـي القادم 
وهي الخيـــار األول في حال اســـتمرار 
الوضـــع الصحي الحالي من دون تغيير 
فـــإن الـــوزارة مســـتمرة في تنفيـــذ آلية 
التعليـــم عـــن بعـــد والتعليمـــات الفنيـــة 
بوابـــة  فـــي  والموجـــودة  والتربويـــة 

الوزارة اإللكترونية.
وذكـــرت أن الخيـــار الثانـــي فـــي حـــال 
تحســـن الوضـــع الصحي بشـــكل مؤكد 

ســـيتم الســـماح بعودة الطلبة تدريجيا 
إلـــى المـــدارس وفق توجيهـــات اللجنة 
التنسيقية المبنية على الوضع الصحي 
وبعد التأكد من عدم انتشـــار الفيروس 
سيســـمح بعـــودة الدراســـة العاديـــة مع 

األخذ باالحترازت الصحية.
فهـــو  الثالـــث  الخيـــار  ان  وأوضحـــت 
االعتيـــادي  التعليـــم  بيـــن  المراوحـــة 
للطلبـــة  بالنســـبة  بعـــد  عـــن  والتعليـــم 
وتوزيـــع أيام الدراســـة علـــى الصفوف 
لـــكل صـــف  يكـــون  بحيـــث  الدراســـية 
دراســـي يـــوم أو يوميـــن في األســـبوع 
المرحلـــة  طلبـــة  أمـــا  مباشـــر،  بشـــكل 
االبتدائية فتكون العودة لطلبة الحلقة 
األولـــى كاملة مـــع تقســـيم الطلبة على 
جميـــع الصفـــوف بالمدرســـة بحيـــث ال 
يتعـــدى عـــدد الطلبـــة 9 فـــي كل صـــف 
دراســـي لضمـــان التباعـــد االجتماعـــي 

وذكـــرت أن هذا العدد قابل للتغيير في 
حـــال تقلصت أو زادت مســـافة التباعد 

االجتماعي وبحسب مساحة الصف.
وأفصحـــت الوكيل عن خطة وخيارات 
اســـتقبال المـــدارس للطلبـــة بعـــد فترة 
تعليق الدراســـة وبداية العام الدراسي 
المقبـــل التي ســـتتخذها الـــوزارة ومن 
الصباحـــي  الطابـــور  إيقـــاف  ضمنهـــا 
وجميع الفعاليات واألنشطة المدرسية 
المـــاء  مبـــردات  خدمـــة  وإيقـــاف 
والمقاصـــف وتفعيـــل الفســـحة داخـــل 
الصفـــوف فضا عن إعفاء الطلبة ذوي 
األمراض المزمنـــة والخاضعين للعاج 

من الدوام المدرسي.
وتابعت أن الخطة تشـــمل وجود لجنة 
اســـتقبال الطلبـــة عنـــد البوابـــة للتأكـــد 
مـــن صحـــة الطلبـــة وتجهيـــز المبانـــي 
واإلرشـــادات  واألدوات  الدراســـية 

الصحيـــة التوعوية وتعقيـــم المدارس 
فتـــرة  ضوابـــط  الخطـــة  تشـــمل  كمـــا 
انصـــراف الطلبـــة منهـــا انصرافهـــم في 
فتـــرات مختلفة وضبـــط عملية انتظار 

أولياء األمور خارج المدرسة.
ونوهـــت البونوظة بأن الوزارة وضعت 
خطة إلغـــاق وإعـــادة فتـــح المدارس 
في حالة اكتشاف مصاب أو عدوى مع 
توفيـــر تجهيز مرفق للحـــاالت التعامل 
المشـــتبه  أو  المصابـــة  الحـــاالت  مـــع 
بهـــا واقتصـــار جميـــع المراجعـــات فـــي 

التواصل االلكتروني ألولياء األمور.
مســـتعدة  الـــوزارة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
مـــن  المحوليـــن  الطلبـــة  الســـتقبال 
المـــدارس الحكوميـــة حيـــث تســـتقبل 
المدارسة الحكومية نحو 1800 طالب 
من المـــدارس الخاصة ســـنويا، مؤكدة 
أنـــه لـــن يتـــم رفـــض أي طالـــب ملتـــزم 
مـــع تســـهيل اإلجـــراءات باالتفـــاق مـــع 

المدارس الخاصة.
الـــوزارة  اســـتغال  إمكانيـــة  وبينـــت 
التعلـــم  والنـــوادي ومصـــادر  للصـــاالت 
الخيـــارات  وأن  العامـــة  والمكتبـــات 

مفتوحة الستيعاب كل الطاب.
وأكـــدت أنـــه لـــن يكـــون هنـــاك تأخيـــر 
لتخـــرج طلبـــة التعليم المهنـــي والفني 
والحرص علـــى تطبيق الجانب العملي 
عبر تجهيز المختبـــرات العملية للطلبة 
تســـتوعب كل منهـــا 4 طلبـــة فقـــط مع 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية، أما طلبة 
المجتمـــع  وخدمـــة  المهنـــي  التدريـــب 
فسيطبقون برامجهم مع بداية الفصل 
الدراســـي المقبـــل، مـــع إعفـــاء الطلبـــة 
مكافحـــة  حمـــات  فـــي  المتطوعيـــن 

الوباء والمتطوعين منهم.

إعالم األكاديمي بنشاطاته الخارجية ليس أمرا جديدا وغرضه التذكير
عقبــت جامعــة البحريــن علــى ما نشــرته صحيفة “البــاد” يوم الجمعــة )10 يوليــو 2020(، تحت عنــوان “بالصورة: 
إدارة جامعــة البحريــن لألكاديمييــن: ال محاضــرات خارجيــة إال بموافقتنــا”، حيــث أفادت الصحيفــة أن الجامعة 
أصــدرت تعميمــا داخــل الجامعــة ُيذّكر بما نصت عليه المادة رقم )21( من الئحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
والتــي تضمنــت: “عــدم جــواز قيام عضو هيئة التدريس بإلقاء أو إعطــاء دروس أو محاضرات منتظمة أو القيام 
بــأي عمــل خــارج الجامعــة إال بموافقــة مســبقة مــن الرئيــس، بنــاء على اقتــراح من العميــد وبعد أخذ رأي القســم 

المختص”. وفيما يلي نص الرد كاما:

تعميمهـــا  أن  تبيـــن  أن  الجامعـــة  تـــود 
الداخلي جاء للتذكير والتأكيد لموضوع 
مشّرع ومنصوص عليه بلوائح الجامعة 
وهـــو ليـــس بجديـــد، ولكنه يأتـــي ضمن 
نهـــج الجامعـــة بنشـــر الوعـــي بالقوانين 
ســـامة  علـــى  وللحفـــاظ  واألنظمـــة 
بنصـــوص  وااللتـــزام  فيهـــا  اإلجـــراءات 
الجامعـــة  أن  التأكيـــد  مـــع  اللوائـــح، 
تشـــجع وترعى مشـــاركات أعضاء هيئة 
التدريـــس في خدمة المجتمـــع المحّلي، 

حتى أنها وضعـــت في أنظمتها الخاصة 
بترقية األكاديميين معيارا أساسيا لهذه 
الغايـــة وهـــو معيـــار )خدمـــة المجتمـــع( 
ضمـــن مؤشـــرات واضحـــة واســـتمارات 
يتـــم ملؤهـــا وإرفـــاق األدلة التـــي تثبت 
معيـــاري  مـــع  جنـــب  إلـــى  جنبـــا  ذلـــك، 
التدريس والبحث العلمي وبنفس الوزن 
لـــكل معيـــار مـــن معايير الترقيـــة، وذلك 
إليمان الجامعة بأن رسالتها ال تقف عند 
التدريـــس فقط، بل تمتد للبحث العلمي 

المنتج وإلى خدمة وتنمية المجتمع.
فـــي  الجامعـــة  إلـــى أن  هـــذا باإلضافـــة 
تمنـــع مشـــاركات أعضـــاء  لـــم  تعميمهـــا 
إعطـــاء  أو  بإلقـــاء  التدريـــس  هيئـــة 
إنمـــا  منتظمـــة،  محاضـــرات  أو  دروس 
ذّكـــرت بالطريقـــة التـــي تتم مـــن خالها 
هـــذه المشـــاركات، وهي طريقـــة علمية 
بحتـــة تمـــّر من خـــال المجلـــس العلمي 
المختـــص )مجلـــس القســـم( الـــذي يضم 
زمـــاء العضـــو المعني في القســـم ذاته؛ 

للحفاظ علـــى حق عضو هيئة التدريس 
بضمان احتســـاب مشاركته ضمن معيار 
تقدمـــه  عنـــد  الحقـــا  المجتمـــع  خدمـــة 
للترقية؛ إذ إن مجلس القســـم هو الجهة 
األولـــى فـــي اعتمـــاد ملف ترقيـــة عضو 
هيئـــة  عضـــو  أن  أي  التدريـــس.  هيئـــة 
التدريـــس الـــذي يتقـــدم بطلـــب رســـمي 
إلـــى مجلس قســـمه للمشـــاركة بإلقاء أو 
إعطـــاء دروس أو محاضـــرات منتظمـــة 

أو القيام بأي عمل خارج الجامعة، ويتم 
دراسة طلبه ومدى إسهام مشاركته في 
تقديـــم خدمـــة ومنفعـــة للمجتمع ومدى 
انعكاســـها على تطويـــر أداء ومخرجات 
انســـجامها  وكذلـــك  المختـــص،  القســـم 
مـــع األنظمـــة والقوانيـــن فـــي المملكـــة، 
ويســـتكمل اإلجراءات المنصوص عليها 
لهذا الغـــرض، فإنه يمنـــح الموافقة على 
مشـــاركته التي ستكون باســـم الجامعة 
وتمثلهـــا. وهـــذا ما هـــو متبع فـــي البيئة 
فـــي  الجامعـــات  ولـــدى  األكاديميـــة 

المنطقة.
وفـــي الواقع، فإن مجتمـــع أعضاء هيئة 
أقســـامهم  اختـــاف  علـــى   - التدريـــس 
حيـــوي  مجتمـــع  هـــو   - وتخصصاتهـــم 
ونشـــيط، حيث تصـــدر الجامعة بشـــكل 
شـــبه يومي الموافقة على هذه الطلبات 

بساســـة ودون أي عوائـــق طالمـــا أنهـــا 
ًقّدمـــت وفقا لألنظمـــة واللوائح ويؤمل 
منها اإلســـهام بـــدور الجامعة في خدمة 

المجتمع المحلي. 
البحريـــن  فـــإن جامعـــة  الختـــام،  وفـــي 
لخدمـــة  تســـعى  وطنيـــة  كمؤسســـة 
المجتمـــع تؤكـــد أنهـــا ملتزمـــة بتســـخير 
كافة إمكاناتها وقدراتها لهذه الغاية، بما 
ينســـجم مع توجهات الحكومة الموقرة 
ويحقـــق الفائـــدة المرجـــوة، وهـــي فـــي 
الوقـــت ذاتـــه تؤكـــد احترامهـــا وتعاونها 
مـــع الصحافـــة وتســـهيل مهمتهـــا، آملـــة 
أن يترســـخ هـــذا التعاون عبـــر التواصل 
المباشـــر، ويهمهـــا اســـتقبال الماحظات 
فـــي حينها إبـــداء الرأي فيها بما يســـهم 
فـــي توضيـــح الحقائـــق وتطويـــر العمل 

واالرتقاء بأداء الجامعة ومخرجاتها.

الصخير - جامعة البحرين

جامعة البحرين 
لـ “البالد”: نشجع 
مشاركات أعضاء 

هيئة التدريس في 
خدمة المجتمع
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ليلى مال اهلل

أرسى مركز االتصال الوطني تقليدا حميدا مع  «
الصحافة الوطنية وكتاب األعمدة من خالل 

اطالق مبادرة “لقاء مع مسؤول”، وهي فعالية 
دورية تكون بمثابة جسر التواصل مع متخذي 

القرار من مختلف الجهات الرسمية، ليصل 
الموقف الرسمي بكل شفافية وموضوعية لمنبر 

اإلعالم، والذي يعتبر نقطة التماس واللقاء مع 
المواطنين.

هذه المبادرة تصب في تحقيق المحاور  «
الرئيسية ببرنامج الحكومة ورؤية البحرين 

االقتصادية 2030 القائمة على التواصل الشفاف 
وصوال للمعلومة الدقيقة من فم المسؤول.

مركز االتصال يرسي تقليدا حميدا مع الصحافة

 خطة إلغالق المدارس في حالة 
اكتشاف مصاب أو عدوى



إغالق المجاالت الجوية أمام الطائرات القطرية حق سيادي في مكافحة اإلرهاب
أكــد الشــيخ فــواز بــن محمــد آل خليفة ســفير مملكة البحريــن غير المقيم لــدى مملكة 
هولنــدا القــرارات الســيادية التــي اتخذتهــا الدول األربــع المكافحة لالرهــاب، وإغالق 
المجــاالت الجويــة أمــام الطائرات القطرية وقال إن محكمــة العدل الدولية، أصدرت 
أمــس حكميــن بتقريــر اختصــاص منظمة الطيــران المدنــي الدولي )إيــكاو( النظر في 
الشــكوتين التــي تقدمــت بهمــا قطــر، األولــى ضــد مملكــة البحريــن وجمهوريــة مصــر 
العربيــة ودولــة اإلمــارات العربية المتحدة، والثانية ضد الــدول الثالث باإلضافة إلى 
المملكــة العربيــة الســعودية، حــول قــرارات ســيادية وإجــراءات قانونيــة صحيحــة، 

اتخذتها الدول األربع في إطار مقاطعة قطر في يونيو 2017.

وأضـــاف “فـــي الوقـــت الـــذي تعـــرب فيـــه 
مملكة البحرين عن االحترام الكامل لقرار 
محكمـــة العـــدل الدولية، ومبـــادئ القانون 
وســـامة  أمـــن  علـــى  بالحفـــاظ  الدولـــي 
وانســـيابية الحركـــة الجويـــة، فإنـــه وجب 
التنويـــه إلـــى أن الحكميـــن المشـــار إليهما 
يتعلقان بمدى اختصـــاص مجلس منظمة 
الطيـــران المدني الدولي )إيكاو( النظر في 
هاتيـــن الشـــكوتين من عدمه وذلـــك وفقًا 
التفاقيـــة شـــيكاغو عـــام 1944، واتفاقية 
عبـــور الخدمات الجويـــة الدولية، ومن ثم 

ليـــس للحكميـــن أي تأثيـــر أو داللـــة علـــى 
موضـــوع النـــزاع أو الفصـــل فـــي المزاعم 
القطريـــة التـــي ال أســـاس لها، وتســـتهدف 

مقدرات الدول األربع وأمنها”.
فيما شّدد موقف الشقيقة الكبرى المملكة 
العربيـــة الســـعودية الـــذي عّبر عنه ســـفير 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية لـــدى هولندا 
الحكـــم  “أن  علـــى  أبوحيمـــد  عبدالعزيـــز 
الصـــادر مـــن المحكمـــة اقتصر علـــى بيان 
مـــدى وجـــود اختصـــاص لمجلـــس منظمة 
الطيران المدني، وليس له عاقة باألسس 

الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل 
قطر”، مؤكدا على احترام المملكة العربية 

السعودية لقرار المحكمة. 
دولـــة  الشـــقيقة  أوضحـــت  جانبهـــا  مـــن 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة أنها ســـتتجه 
لطـــرح القضيـــة القانونيـــة علـــى اإليـــكاو، 
للدفاع عن قرارهـــا بإغاق مجالها الجوي 

أمام الطائرات القطرية.
وقالـــت ســـفيرة دولـــة االمـــارات العربيـــة 
المتحدة لدى هولندا حصة العتيبة، تعقيبا 

قـــرار محكمـــة العـــدل الدوليـــة اليـــوم “إن 
مجلـــس منظمـــة الطيران المدنـــي الدولي 
)اإليـــكاو( هو المختـــص للنظر في المزاعم 
القطريـــة الخاصـــة بالطيـــران المدني ضد 
محكمـــة  قـــرار  كان  لقـــد  األربـــع،:  الـــدول 
العدل الدولية قـــرارًا تقنيًا ومقتصرًا على 
القضائيـــة  والواليـــة  اإلجرائيـــة  المســـائل 
لمعالجـــة النـــزاع، وقـــد نظـــر في األســـس 

اإلجرائية للقضية فحسب”.
وتابعت “إننا نكن كامل االحترام والتقدير 

فـــي  وســـننظر  الدوليـــة  العـــدل  لمحكمـــة 
قرارهـــا عن كثب، كمـــا أن الدول األربع بما 
فيهـــا دولـــة اإلمـــارات، ســـوف تعتمد على 
نقـــاط مهمة فـــي اإلجراءات التـــي وردت 
فـــي القرار أمـــام مجلس منظمـــة الطيران 
المدنـــي الدولـــي، وقـــد الحظنـــا أن هنـــاك 
مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم 
وهي مسائل ســـوف نتناولها أمام مجلس 

منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(.
وأضافـــت “نتطلع إلـــى أن نوضح لمجلس 
فرضـــت  اإلمـــارات  دولـــة  أن  اإليـــكاو 
إجراءاتهـــا لمنـــع الطائـــرات القطريـــة مـــن 
دخـــول مجالهـــا الجـــوي، باعتبارهـــا أحـــد 
مـــن  اتبعـــت  التـــي  العديـــدة  اإلجـــراءات 
إنهـــاء عاقاتهـــا  عقـــب  دول  عشـــر  قبـــل 
جـــاء  وقـــد  قطـــر..  مـــع  الدبلوماســـية 

ذلـــك نتيجـــة لدعـــم قطـــر الطويـــل األمـــد 
والمتطرفـــة،  اإلرهابيـــة  للجماعـــات 
ومحاوالتها المســـتمرة لزعزعة االستقرار 
فـــي المنطقـــة، وتثـــق دولـــة اإلمـــارات أن 
المجلـــس لـــن يحاول التشـــكيك بقـــرارات 
األمـــن الوطني التي يحق للدول األعضاء 
فـــي اإليـــكاو اتخاذها، وحتـــى ذلك الحين 
ســـتبقى اإلجراءات الخاصة المتخذة منذ 
5/6/2017 بأجواء دولة اإلمارات ســـارية 

المفعول”.
وختمـــت العتيبـــة “هـــذا الخـــاف لن يحل 
عـــن طريـــق اإليـــكاو أو أي منظمـــة دولية 
أخـــرى، ولن تعـــود العاقات إلـــى ما كانت 
عليـــه، إال عندمـــا تلتـــزم قطر أمـــام الدول 
األربـــع بتنفيـــذ اتفاقيات الريـــاض وتثبت 

أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة”.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام مديرية شـــرطة محافظة العاصمة أن 
شـــرطة المديريـــة تمكنت مـــن القبض على شـــخصين 
)50، 61 عامـــا( متورطيـــن بمشـــاجرة أدت إلـــى وفـــاة 
شـــخص آخر )42 عاما( في منطقة السقية في أقل من 
ســـاعتين من تلقي البـــاغ. وأوضح أن المديرية تلقت 
باغًا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة على األرض 
بالمنطقـــة المذكـــورة، حيث انتقلت على الفور شـــرطة 
المديريـــة برفقة الجهـــات المعنية إلـــى الموقع إلجراء 
المعاينـــة ورفـــع األدلـــة المادية، وبعد تكثيـــف عمليات 
البحـــث والتحـــري تم التوصـــل إلى هويـــة المتورطين 

والقبض عليهما واتضح بأنهما صديقا المتوفى.
وأشـــار مدير عـــام مديرية شـــرطة محافظـــة العاصمة 
إلى أنه جار اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة تمهيدًا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة

القبض على متورطين 
بمشاجرة أدت إلى وفاة آخر

فواز بن محمد: ال تأثير أو داللة للحكمين على 
موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية
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المنامة - وزارة الداخلية

شارك قائد خفر السواحل في مؤتمر األمن البحري اللواء ركن بحري عالء سيادي 
والذي أقيم تحت رعاية قائد القيادة المركزية البحرية األميركية قائد األسطول 
الخامس قائد قوة الواجب المختلطة من مركز دعم األنشطة البحرية األميركية 
وذلــك عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي بمشــاركة 39 شــخصية من دول قــوة الواجب 

البحرية المختلطة والبالغ عددها 33 دولة.

أهـــم  مناقشـــة  المؤتمـــر،  فـــي  وتـــم 
اإلنجازات التي حققتها الدول المشاركة 
خاصـــة فـــي مجـــال مكافحـــة القرصنـــة 
واألنشـــطة البحرية غير المشروعة، كما 
تـــم اســـتعراض الخطط والبرامـــج التي 
تم تنفيذها ضمن الجهود المســـتمرة في 

المحافظة على األمن البحري.
وبحـــث االجتمـــاع، وضـــع اســـتراتيجية 
األمـــن  علـــى  الحفـــاظ  لضمـــان  فعالـــة 
البحـــري فـــي المنطقـــة ودعـــم التعـــاون 
المشترك بين دول قوة الواجب البحرية 

المختلطة.

تمديد فترة حجز مواعيد تخليص البضائع بميناء خليفةقائد خفر السواحل يشارك في مؤتمر األمن البحري
مـــن الســـاعة الــــ 4 فجـــرا حتـــى الــــ 8 مســـاء فـــي أيـــام األســـبوع مـــا عـــدا الجمعـــة

واألمـــن  التفتيـــش  عـــام  مديـــر  صـــرح 
الجمركـــي العميـــد عبـــدهللا الكبيســـي أنـــه 
ســـعيا من شـــؤون الجمارك لتقديم أفضل 
عمليـــة  وتســـريع  الجمركيـــة  الخدمـــات 
تخليـــص البضائع واإلفســـاح عنهـــا بميناء 
خليفـــة بـــن ســـلمان، فقـــد تـــم وبالتعـــاون 
الشـــركة   APM Terminals شـــركة  مـــع 
المشـــغلة للميناء وضـــع آلية جديدة وذلك 
مـــن خـــال تمديـــد فتـــرة حجـــز مواعيـــد 
الحاويات من الســـاعة الرابعة صباحا إلى 
الســـاعة الثامنة مســـاء في أيام األسبوع، 
ومـــن الســـاعة الثامنة صباحا إلى الســـاعة 
الرابعة عصرا يوم الجمعة في اطار زيادة 
عملية االســـتيراد وتلبية متطلبات السوق 

المحلي في ظل جائحة كورونا.
وأشـــار العميـــد عبـــدهللا الكبيســـي إلى أنه 
المواعيـــد  المتزايـــد علـــى  نظـــرا لإلقبـــال 

المجـــال  فتـــح  تـــم  فإنـــه  الصباحيـــة، 
مـــن  لاســـتفادة  والتجـــار  للمســـتوردين 
والمســـائية  الصباحيـــة  العمـــل  أوقـــات 
لتخليـــص بضائعهـــم، مـــن خـــال الدخول 
علـــى الرابـــط الـــذي تـــم توفيـــره مـــن قبل 
https://www.( الشركة المشـــغلة للميناء
apmterminals.com/en/bahrain/e-

tools/appointment-availability-
booking( بما يهدف إلى تسهيل وتسريع 

عملية التخليص واإلفساح للبضائع.
وأكـــد العميـــد عبـــدهللا الكبيســـي حـــرص 
شـــؤون الجمارك الدائم وســـعيها الدؤوب 
والعمليـــات  اإلجـــراءات  تبســـيط  إلـــى 
التجاريـــة مـــن أجـــل رفـــع كفاءة وســـرعة 

حركـــة انتقال البضائـــع في جميع منافذها 
الجمركيـــة، منوهـــا بالجهـــود التـــي تبذلها 
تســـخير  فـــي   APM Terminals شـــركة 
كافـــة اإلمكانيـــات التـــي من شـــأنها تذليل 

الصعوبات وتسهيل اإلجراءات.
األمـــن  عـــام  مديـــر  أشـــاد   جانبـــه،  مـــن 
 APM  والعاقـــات الحكوميـــة في شـــركة
Terminals عيســـى القطامـــي، باســـتمرار 
التنســـيق والتعـــاون المشـــترك مع شـــؤون 
دعـــم  شـــأنه  مـــن  مـــا  كل  فـــي  الجمـــارك 
عمليـــة  وتســـهيل  المشـــتركة  المصلحـــة 
انســـياب الحركـــة االقتصاديـــة والتجارية 
من هذا المنفـــذ الحيوي، داعيًا التجار إلى 
االســـتفادة مـــن الحجـــوزات المتوفرة في 
الفترة المسائية المتاحة من خال الموقع 

اإللكتروني للشركة.

العميد عبدالله الكبيسي عيسى القطامي

المنامة - وزارة الداخلية

استكمال دمج بيانات “معرف اإلعاقة” ببطاقة الهوية
2021 ــة  ــ ــاي ــ ــه ــ ــن ــ ب الــــعــــزيــــمــــة  لـــــــــذوي  الــــحــــالــــيــــة  الـــــهـــــويـــــات  إلــــــغــــــاء 

أكدت وزارة العمل والتنمية االجتماعية استكمال مرحلة دمج بيانات بطاقة ذوي اإلعاقة )ذوي العزيمة( المعتمدة في أنظمة الوزارة مع أنظمة 
الســجل الســكاني بهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة ضمــن مراحل المشــروع الرامي لتقديــم كافة التســهيالت لذوي العزيمــة، حيث بدأت 
الهيئــة بطباعــة رمــز اإلعاقــة ضمــن بيانات بطاقة الهويــة المطورة، فضالً عن تخزين البيانــات ونوع اإلعاقة في شــريحتها اإللكترونية، وذلك في 

ظل التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة.

وفـــي هـــذا الصـــدد، نوهـــت وزارة العمـــل 
والتنمية االجتماعية بالتعاون والتنســـيق 
والتأهيـــل  الرعايـــة  قطـــاع  بيـــن  القائـــم 
االجتماعـــي بالـــوزارة وهيئـــة المعلومـــات 
بـــإدارة  ممثلـــة  اإللكترونيـــة،  والحكومـــة 
بطاقـــة الهوية والســـجل الســـكاني، حيث 
تم على ضوئه إعـــداد واعتماد خطة على 
مـــدى عـــام ونصـــف لانتهاء مـــن تحديث 
كافة بطاقات الهوية المحدثة لألشـــخاص 
بطاقاتهـــم  انتهـــاء  قبـــل  العزيمـــة،  ذوي 
التعريفيـــة القديمة، إذ بإمكان األشـــخاص 

ذوي العزيمـــة االســـتفادة مـــن بطاقاتهـــم 
التعريفيـــة الحاليـــة قبـــل إلغائهـــا تمامًا مع 

نهاية العام 2021.
الخطـــوة  هـــذه  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
تجســـد الحـــرص المشـــترك علـــى تقديـــم 
كافة التســـهيات الممكنـــة وتقديم أفضل 
الخدمات والتـــي تصب في مصلحة كافة 
فئات المجتمع وتعكس الشراكة والتعاون 
والمؤسســـات  الهيئـــة  بيـــن  القائميـــن 
والهيئـــات الحكوميـــة والخاصـــة من أجل 
مواكبـــة التقنيـــات والنظـــم الحديثـــة بمـــا 

يســـهم في تنفيـــذ المبـــادرات والمشـــاريع 
الوطنية لزيادة الفاعليـــة وتقليل التكلفة، 
وتحســـين كفـــاءة األداء بمـــا يصـــب فـــي 

مصلحة المواطنين.
ذوي  مـــن  األشـــخاص  يحصـــل  وســـوف 
النظـــام  فـــي  المســـجلين  مـــن  العزيمـــة 
الهويـــة  بطاقـــة  وحاملـــي  اإللكترونـــي 
المزايـــا  كافـــة  علـــى  الجديـــدة  بنســـختها 
التـــي تمنحهـــا بطاقـــة اإلعاقـــة التعريفية 
ومـــن  الـــوزارة،  تصدرهـــا  التـــي  الســـابقة 
أبرزهـــا االســـتفادة مـــن تخفيضـــات عـــدد 

التجاريـــة،  والمحـــات  المؤسســـات  مـــن 
باإلضافـــة إلـــى ملصـــق للمواقـــف الخاصة 
بهذه الفئة من اإلدارة العامة للمرور، فضاً 
عـــن منحهـــم مســـارًا خاصـــًا في مؤسســـة 
جســـر الملك فهـــد وخصم بمقـــدار النصف 

على رسوم عبور الجسر.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  دعـــت  وقـــد 
االجتماعيـــة الراغبين فـــي الحصول على 

المزيد من المعلومات واالستفســـار بشـــأن 
الخدمـــة التواصل مع قســـم خدمات ذوي 
االحتياجـــات الخاصة خال أوقات العمل 
مـــن يـــوم األحـــد إلـــى يـــوم الخميـــس من 
الساعة 7 صباحًا وحتى 2 ظهرًا على رقم 

الهاتف 17102378.
المعلومـــات  هيئـــة  أوضحـــت  وبدورهـــا، 
والحكومـــة اإللكترونيـــة أنه بـــات بإمكان 
جميع األشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقة )ذوي 
العمـــل  وزارة  فـــي  المســـجلين  العزيمـــة( 
والتنميـــة االجتماعية البالـــغ عددهم أكثر 
مـــن 12 ألف مواطن، والراغبين بالحصول 
على بطاقـــة هوية متضمنة رمـــز اإلعاقة، 
وبإمكانهـــم االنتظـــار حتـــى موعـــد انتهاء 
البطاقـــة أو تجديدهـــا من خـــال خدمات 
البوابـــة  عبـــر  المتوفـــرة  الهويـــة  بطاقـــة 

.www.bahrain.bh الوطنية
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  وأكـــدت 
بالتحقـــق  قيامهـــم  ضـــرورة  اإللكترونيـــة 
مـــن البيانـــات المســـجلة لـــدى الـــوزارة بما 
يمكنهم من إصدار بطاقة الهوية متضمنة 
الرمـــز والبيانات عوضًا عـــن إصدار بطاقة 
خاصـــة بشـــكل منفصل مـــن قبل الـــوزارة 
وفقًا لإلجراء الســـابق، ال ســـيما وأن الرمز 
ســـيدرج تلقائيـــًا مـــن نظـــام الـــوزارة فـــي 
نظـــام الســـجل الســـكاني، وفقـــًا للتطويـــر 
الـــذي أجـــراه الفريق الفنـــي بالهيئة، فضاً 
عـــن تحديـــث أنظمـــة طباعـــة األيقونـــات 
الخاصـــة بحالـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقة 
)ذوي العزيمـــة( على ظهـــر البطاقة بجانب 
التحقـــق من جاهزية اإلجراءات بما يمكن 

من إنجاز طلباتهم بصورة مباشرة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

توزيع 6500 سلة غذائية ضمن “غذاؤك في بيتك”
ــة ــح ــائ ــج ــار ال ــ ــ ــن آث ــ ــف م ــي ــف ــخ ــت ــي ال ــ ــم ف ــهـ ــور: الـــمـــشـــروع أسـ الـــعـــصـــفـ

أثنى محافظ الشمالية علي العصفور 
علـــى توجيهـــات ممثل جالـــة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
لألعمال اإلنسانية سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، لدعـــم األســـر 
البحرينية والمحتاجين والمتضررين 
مـــن أزمـــة كورونـــا )كوفيـــد 19( مـــن 
خـــال حملة “فينا خير” التي دشـــنها 
ســـموه، معتبرا أن توزيع ما يزيد عن 

6500 ســـلة غذائيـــة ضمـــن مشـــروع 
“غـــذاؤك فـــي بيتـــك” الـــذي أطلقتـــه 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
بالتعـــاون مـــع وزارة الداخليـــة، قـــد 

أسهم في التخفيف من آثار األزمة.
وقـــام المحافظ بالتنســـيق مع وزارة 
العمل والتنميـــة االجتماعية، بتوزيع 
الســـال الغذائيـــة علـــى أنديـــة ودور 
الرعايـــة النهاريـــة للوالدين، وجمعية 
الحـــورة  ونـــادي  النســـائية،  البديـــع 
والقضيبيـــة لرعايـــة الوالدين، ونادي 

درة الرفـــاع لرعايـــة الوالديـــن التابع 
البحرينيـــة،  المـــرأة  تنميـــة  لجمعيـــة 
ونـــادي البـــر لرعايـــة الوالديـــن التابع 
لجمعيـــة النـــور للبـــر، ودار البحريـــن 
لرعايـــة الوالدين بالمحـــرق، وجمعية 
النويدرات النسائية، ودار أم الحصم 
لرعاية الوالدين، وذلك بحضور نائب 
الدوســـري  خالـــد  العميـــد  المحافـــظ 

وعدد من المسؤولين.
وأشـــار المحافـــظ إلـــى حرصـــه على 
الغذائيـــة  الســـال  هـــذه  إيصـــال 

خـــال  مـــن  الفعلييـــن  لمســـتحقيها 
بالتعـــاون  االجتماعيـــة  الشـــراكة 
المدنـــي،  المجتمـــع  مؤسســـات  مـــع 
باإلضافـــة إلى توزيع عـــدد منها على 
الحريـــق  حـــوادث  مـــن  المتضرريـــن 
والعمالة الوافدة، مشـــيدا بالمبادرات 
الخيريـــة فـــي ظـــل هـــذه الجائحـــة، 
فـــي تفعيـــل مفهـــوم  والتـــي تســـهم 
مـــن  وتعـــزز  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
تكاتـــف المجتمع وتعمـــق من مفهوم 

علي العصفورالعطاء اإلنساني.

المنامة - وزارة الداخلية



local@albiladpress.com07

المحفوظ لـ “الصحة”: لمعادلة تطوع األطباء الخريجين بسنة االمتياز

القطان: تعديل قانون البلديات أهم إنجازات المجلس

والــمــهــنــيــة ــب  ــواجـ الـ نــــداء  لــبــوا  ــون  ــج ــري ــخ ال  :”^“ لــــ  ــال  ــ ق

تضمن تعديل رسوم بلدية لزيادة اإليرادات وتذليل العقبات أمام المواطنين

الحـــد  بحجـــر  اإلداري  المنســـق  طالـــب 
الصحي، النائب الســـابق، جالل المحفوظ 
عبر “البـــالد” وزارة الصحة بمعادلة تطوع 
األماميـــة  بالصفـــوف  الجـــدد  األطبـــاء 

بالمحاجر والعزل مع سنة االمتياز.
وقـــال إن طلبـــة البحريـــن خريجـــي كليـــة 
النمـــاذج اإلنســـانية  الطـــب ضربـــوا أروع 
لمواجهـــة  األماميـــة  الصفـــوف  بتقدمهـــم 
فيـــروس كورونـــا، ولبـــوا فـــي ذلـــك نـــداء 
الواجـــب والمهنية، ويســـتحقون الوقوف 

معهم بمطالبهم العادلة والمشروعة.
وبيـــن أن األطبـــاء الخريجين لـــم يتمكنوا 
بصورتهـــا  االمتيـــاز  ســـنة  قضـــاء  مـــن 
االعتيادية بالتدرب بمستشـــفى حكومي؛ 
بســـبب الظروف الراهنـــة المعروفة، ولكن 
صفـــوف  فـــي  انخرطـــوا  منهـــم  شـــريحة 

المتطوعيـــن وباشـــروا الحـــاالت المصابـــة 
وتقديم اإلســـناد لفـــرق المحاجـــر والعزل، 
وهـــم بذلـــك في حكـــم من يتســـاوون لمن 

يخضع للتدريب الميداني.
ونقـــل المحفـــوظ عـــن قطـــاع عريـــض من 
الطلبة الخريجين فرحتهم الشديدة بقرار 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة باعتماد 
يوم للطبيب البحريني في أول أربعاء من 
شهر نوفمبر من كل عام وتخصيص جائزة 
باســـم ســـموه لتكريم األطباء البحرينيين 

المتميزين في البحث العالجي والطبي.
وقـــال إن قرار ســـمو رئيس الوزراء يصب 
لتعزيـــز المكانـــة المرموقـــة لمهنـــة الطـــب 

وزارة  اســـتجابة  ومعتبـــرا  ومزاوليهـــا، 
الصحة بمعادلة تطـــوع األطباء بالمحاجر 
والعزل مع ســـنة االمتيـــاز تصب في إطار 
دعم العناصر الوطنية الطبية ورد التحية 
لمـــا أنجزتـــه مـــن مهمـــة نبيلـــة خصوصـــا 
إســـهامات المتطوعيـــن فـــي الحفاظ على 
جـــودة الخدمـــات الصحيـــة التـــي أرســـى 
أركانهـــا ســـمو رئيـــس الـــوزراء مـــن خالل 
حكمتـــه باالهتمام بالقطـــاع الصحي؛ ألنه 

يمثل أولوية وطنية مستمرة.
نظـــم  الصحـــي  الحـــد  حجـــر  أن  ـــن  وبيَّ
مؤخرا أمســـية لتكريـــم الطلبة الخريجين 
المتطوعين من كليات عديدة، ومن بينهم 
خريجـــو كليـــات الطـــب والصيدلـــة، تحت 
رعايـــة مديـــر حجـــر الحد الصحـــي وعزل 

الجفير المستشار نعمت السبيعي.

الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  كشـــفت 
والقانونيـــة بمجلـــس أمانة العاصمة 
بعـــض  تعديـــل  أن  القطـــان  خلـــود 
نصـــوص وأحـــكام الفصل الســـادس 
لقانـــون  التنفيذيـــة  الالئحـــة  مـــن 
البلديات والقرار الـــوزاري رقم )22( 
لســـنة 2005 يعد من أهـــم منجزات 
مشـــيرة  العاصمـــة،  أمانـــة  مجلـــس 
إلـــى أن تعديل النصـــوص واألحكام 
الخاصة بالرســـوم البلدية من شـــأنه 
المواطنيـــن  أمـــام  العقبـــات  تذليـــل 
والمقيمين وزيادة إيرادات األمانة.

وقالت القطـــان إن: “اللجنـــة المالية 
والقانونية عكفت على دراســـة هذه 
التعديـــالت طـــوال الـــدور الماضـــي 
المســـؤولين  مـــع  اجتمعـــت  حيـــث 
والمعنييـــن بهذا القرار واستأنســـت 
بـــرأي المجالـــس البلديـــة األخـــرى”، 
وتابعت “اجتمعت اللجنة مع رئيس 
قســـم الشـــئون القانونيـــة باألمانـــة، 
ورئيس قســـم خدمات المشـــتركين 
بأمانة العاصمة لمناقشـــة مالحظات 
القسم ومرئياته بخصوص تحصيل 

الرسوم”.
“خاطبنـــا  القطـــان  وأضافـــت 
المجالـــس البلديـــة األخـــرى، وكذلك 
مديـــر عـــام أمانـــة العاصمـــة لطلـــب 
والمستشـــفيات  بالعيـــادات  كشـــف 
والمدارس الخاصة ومقدار الرسوم 
للملـــك والمؤجـــر، كمـــا خاطبنا إدارة 

الســـجل التجاري لطلب إحصائيات 
بالســـجالت والرســـوم الخاصة لكل 
من العيادات الطبية والمستشفيات 
الخاصة ومراكـــز التعليم والتدريب 

والجامعات”.
وبيـــن رئيـــس اللجـــة أنـــه بعـــد جمع 
البيانـــات والمالحظـــات من مختلف 
ومناقشـــة  المختصـــة  الجهـــات 
الموضـــوع في عدة جلســـات للجنة 
المالية والقانونيـــة تم التوافق على 
الموافقة علـــى مقترح تعديل بعض 
نصـــوص وأحـــكام الفصل الســـادس 
لقانـــون  التنفيذيـــة  الالئحـــة  مـــن 
البلديات والقرار الـــوزاري رقم )22( 

لسنة 2005.
اللجنـــة  “تهـــدف  القطـــان  ونوهـــت 
من خـــالل هذا المقتـــرح إلى تفعيل 
الـــدور الرقابي للمجلـــس، وتحديث 
األحـــكام المتعلقة بالرســـوم البلدية 
الحديـــث،  العصـــر  مـــع  لتتواكـــب 

البلديـــة  الرســـوم  فئـــات  وتعديـــل 
علـــى المواقـــع الســـكنية والتجاريـــة 
مـــن  اســـتجد  مـــا  مـــع  يتـــالءم  بمـــا 
تعديالت ونوع األنشـــطة، فضالً عن 
ذلـــك أن فئات الرســـوم الحالية قط 
مضـــى عليها فترة طويلـــة من دون 
إجـــراء أي تعديل عليها، إضافة إلى 
تعديل األحكام والنصوص المتعلقة 
بالرســـوم البلدية وذلك لسد النقص 
التشـــريعي فيهـــا بحيـــث يكـــون كل 
رسم على أي فئة خاضعة للرسم لها 

سند قانوني”.
أن  إلـــى  اللجنـــة  رئيـــس  ولفتـــت 
المجلس راعـــى في هذه التعديالت 
وضع الحلول للعقبـــات والصعوبات 
التـــي تواجه المواطنيـــن والمقيمين 
في مسألة الرسوم البلدية خصوصًا 
أن بعـــض أحـــكام هذا القـــرار مضى 
عليهـــا مـــا يقـــارب مـــن 15 عامـــًا من 
دون تعديـــل ممـــا يجعـــل تطبيقهـــا 
وتفعيلها أمرًا صعبـــة للغاية، ولذلك 
عكفـــت اللجنـــة علـــى دراســـة هـــذا 
القرار وخرجت بتوصيات تم رفعها 
إلى سعادة الوزير بعد توافق أعضاء 
األخيـــر  اجتماعهـــا  فـــي  المجلـــس 
التعديـــالت  هـــذه  علـــى  باألغلبيـــة 

المهمة”.
“تـــم  أنـــه  إلـــى  القطـــان  وأشـــارت 
مختلـــف  مـــن  لجنـــة  تشـــكيل 
أجـــل  مـــن  اجتمعـــت  المحافظـــات 
توحيـــد اإلجـــراءات والوقوف على 
منفـــذي  تواجـــه  التـــي  الصعوبـــات 

القـــرار أو التي تواجه المســـتفيدين 
مـــن أحـــكام هـــذا الفصـــل، واللجنـــة 
المالية على ضوء ذلك درســـت هذه 
المعوقـــات وقامـــت بتعديـــل بعـــض 
القـــرار ســـواء  هـــذا  بنـــود وأحـــكام 
الصيغـــة القانونية أو حتى الرســـوم 
التي ال تتناســـب مـــع الوضع الحالي 
مـــع مراعـــاة الوضـــع االقتصادي في 

ظل جائحة كرونا”.
وقالـــت: “هـــي بـــادرة مهمـــة للغايـــة 
للجنـــة الماليـــة والقانونيـــة لمجلس 
أمانـــة العاصمـــة فللمـــرة األولى يتم 
التطـــرق لتعديـــل البنـــود القانونيـــة 
فـــي هـــذا الفصـــل، وتم رفـــع صيغة 
مدعمـــة  الوزيـــر  لســـعادة  متكاملـــة 
زيـــادة  تراعـــي  القانونـــي  بالـــرأي 
اإليرادات لألمانة وتراعي المواطن 

والمقيم في الوقت نفسه”.
الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  ونوهـــت 
والقانونية “هذا اإلنجاز ليس للجنة 
الماليـــة فقط، بل هو إنجاز للمجلس 
وموظفيـــه  أعضائـــه  بجميـــع  ككل 
الذيـــن شـــاركوا فـــي إخراجـــه بهذه 
الصورة المتكاملة، ونتمنى أن يكون 
فـــي صالـــح الجميـــع مـــن مواطنين 
فـــي  ويصـــب  واألمانـــة  ومقيميـــن 
صالـــح تطويـــر العمـــل البلـــدي فـــي 
خدمـــة  لتقديـــم  البحريـــن  مملكـــة 
أفضـــل بيســـر وســـهولة مـــن ناحية، 
وزيـــادة اإليـــرادات بشـــكل يرضـــي 
جميـــع األطـــراف وال يشـــكل ضغطًا 
على المستفيدين من هذه الخدمة”.

خريجون متطوعون

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات

تخطيـــط  إدارة  مديـــر  صـــرح 
الصحـــي  الصـــرف  ومشـــاريع 
وشـــئون  االشـــغال  بـــوزارة 
البلديات والتخطيـــط العمراني 
فتحـــي الفـــارع بـــأن األعمـــال ال 
تزال جارية في مشـــروع إعادة 
ميـــاه  ضـــخ  محطـــات  تأهيـــل 
بمحافظـــات  الصحـــي  الصـــرف 
المملكـــة، حيث تـــم االنتهاء من 
إعـــادة تأهيـــل ثـــالث محطـــات 
ويتـــم العمـــل حاليًا علـــى إعادة 

تأهيل المحطة الرابعة.
المشـــروع  بـــأن  الفـــارع  وذكـــر 
يتضمن إعادة تأهيل 32 محطة 
ضـــخ رئيســـية وفرعيـــة تتوزع 
علـــى مختلف مناطـــق البحرين 
محافظـــة  فـــي  محطـــات   3(
فـــي  محطـــة   19 المحـــرق، 
محافظـــة العاصمـــة، 7 محطات 
الشـــمالية  المحافظـــة  فـــي 
المحافظـــة  فـــي  محطـــات  و3 

الجنوبية(.
وأوضـــح أنه قد تـــم اختيار 32 
الصـــرف  لميـــاه  ضـــخ  محطـــة 
تأهيلهـــا  إلعـــادة  الصحـــي 
وســـيتم تجهيز هـــذه المحطات 
وأنابيـــب  جديـــدة  بمضخـــات 
ولوحـــات  وصمامـــات  داخليـــة 
تحكـــم كهربائيـــة ونظـــم تحكم 
وأجهـــزة استشـــعار، كما ســـيتم 
تنفيـــذ بعـــض األعمـــال المدنية 
حيـــث  المحطـــات،  بعـــض  فـــي 

إعـــادة  إلـــى  المشـــروع  يهـــدف 
وتحســـينها  المحطـــات  تأهيـــل 
وضمـــان  كفاءتهـــا  لرفـــع 
اســـتدامتها باإلضافـــة إلى الحد 
من األعطـــال والفيضانات التي 

تشهدها بعض المناطق.
يذكر أن المشروع تمت ترسيته 
مـــن قبـــل مجلـــس المناقصـــات 
والمزايدات على السادة/  شركة 
للحفريـــات  الـــدور  مقـــاوالت 
والبناء، بتكلفة قدرها 759,801 

ألف دينار.
يذكـــر أن الـــوزارة قامـــت خالل 
األعوام الثالثة الماضية بتأهيل 
لميـــاه  ضـــخ  محطـــات   103
الصـــرف الصحـــي توزعت على 
مختلف مناطق البحرين بتكلفة 
بلغـــت 2,552,231 مليون دينار 
)مليونيـــن وخمســـمائة واثنيـــن 
وخمسين ألفًا ومائتين وواحدا 

وثالثين ديناًرا(.

استكمال إعادة تأهيل 3 محطات للصرف الصحي

المنامة - محافظة العاصمة

أكـــد رجـــل األعمـــال يوســـف صـــالح 
الديـــن أن حملـــة “معـــا نهتـــم” التـــي 
فـــي  العاصمـــة  محافظـــة  أطلقتهـــا 
تعنـــى  والتـــي  الماضيـــة  األشـــهر 
علـــى  الغذائيـــة  الســـالل  بتوزيـــع 
العوائـــل البحرينيـــة المتضـــررة مـــن 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  أزمـــة 
)كوفيـــد 19( قد أســـهمت في تزويد 
المتعففيـــن بالمـــواد الالزمـــة، منوهًا 
بإن المبادرات الخيرية في ظل هذه 
الجائحـــة تســـهم في تفعيـــل مفهوم 
مـــن  وتعـــزز  المجتمعيـــة  الشـــراكة 

تكاتف المجتمع.
وأشـــار أن مجموعـــة صـــالح الديـــن 
التـــي  الحملـــة  هـــذه  بدعـــم  تفخـــر 
أطلقتهـــا محافظة العاصمـــة، مؤكدا 
أن دعم المجموعة لهذه الحملة يأتي 

ضمـــن دورها في تحمل المســـؤولية 
االجتماعية والوطنية تجاه المجتمع 
األهـــداف  وتحقيـــق  البحرينـــي، 
المنشـــودة في ظل كافة اإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية، معربا 
عـــن ســـعادته بالمســـاهمة فـــي دعـــم 

هذه المبادرة اإلنسانية.

“صالح الدين” تدعم “معا نهتم”
موظفو “الزراعة” بعد إصابة موظفين بكورونا: لاللتزام بقرار ديوان الخدمة
قالوا إنهم عادوا للعمل المكتبي... ويطالبون بمساواتهم بقطاعات الوزارة األخرى

ناشـــد موظفون بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وزير 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلـــف، مســـاواتهم مـــع بقيـــة وكاالت الـــوزارة، والتـــي 
التزمـــت بقـــرار ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة رقم 6 لســـنة 

2020 بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل.
وقـــال الموظفـــون لـ “البـــالد” إن وكالة قطاع األشـــغال، 
ووكالـــة قطـــاع البلديـــات، ووكالـــة الثـــروة الحيوانية، 
ملتزمـــون بقـــرار الديـــوان، والـــذي يقضـــي بـــأن يكون 
70 % مـــن نســـبة العاملين بالجهـــة الحكومية يعملون 
مـــن المنزل، خصوصـــا األمهات العامـــالت، بينما وكالة 

الزراعـــة والثـــروة البحريـــة تشـــذ عـــن بقيـــة قطاعـــات 
الوزارة، وتخالف قرار الديوان.

وبينـــوا أن مـــا جعلهـــم فـــي حالـــة قلـــق وجـــزع إصابة 
اثنيـــن مـــن الموظفيـــن بالوكالـــة بفيـــروس كورونـــا، إذ 
أصيـــب موظـــف وآخـــر خالطه، وجـــرى فـــرض الحجر 
المنزلـــي اإلجباري على بقية مخالطي المصاب، ما أدى 
لحالة أقرب للشـــلل لـــدى اإلدارة المذكـــورة؛ ألن جميع 
هـــؤالء الموظفين مـــن إدارة واحدة، وكانوا يجلســـون 
بمكاتبهـــم، وقـــد أدى عـــدم تنفيـــذ تعليمـــات التباعـــد 
االجتماعي بســـبب عدم تهيئة الظروف بالوكالة للعمل 
المكتبـــي بنســـبة 100 % لجميع الموظفيـــن إلى زيادة 

احتمالية انتشار الفيروس.
وناشـــد الموظفـــون الوزير عصام خلـــف لتوجيه وكالة 
الزراعة والثروة البحرية بااللتزام بقرار ديوان الخدمة 
المدنيـــة؛ تفاديـــا الحتماليات تصاعد مؤشـــر اإلصابات 

في صفوف الموظفين.
بالوكالـــة  الموظفيـــن  كل  كان  لـــو  فيمـــا  إنـــه  وقالـــوا 
يقدمـــون خدمـــات للمواطنين، فإن ذلـــك يتطلب وضع 
ترتيـــب إداري لتقديم الخدمـــات إلكترونيـــا وميدانيا، 
ولكـــن مخالفـــة قرار ديوان الخدمـــة واجبار الموظفين 
بالتواجـــد المكتبـــي بنســـبة 100 % يثيـــر الكثيـــر مـــن 

التساؤالت عن جدواه ونتائجه.
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تتقدم

أرسة دار »                  «

بخالص التعازي واملواساة 

إىل الزميل

رسول الحجريي

يف وفاة املغفور لها  بإذن الله

ابنة عمته
سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها الفردوس األعىل وأن يلهم 

أهلها وذويها الصرب والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

الزنج- مجلس أمانة العاصمة

خلود القطان

فتحي الفارع

يوسف صالح الدين

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكدت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، حرصها على 
تنفيـــذ القـــرارات والتوجيهـــات الصـــادرة عـــن ديـــوان 
الخدمـــة المدنيـــة بخصـــوص تنظيـــم العمـــل فـــي ظل 

اإلجراءات المتبعة لمنع تفشي جائحة كورونا.
وأوضحـــت الوكالـــة أنها التزمـــت بتوجيهـــات الخدمة 
المدنيـــة رقم )2( لســـنة 2020، والتي تهـــدف إلى بيان 
االحتياطات واإلجـــراءات الالزمة للوقاية من مخاطر 
انتشـــار فيـــروس الكورونـــا فـــي الجهـــات الحكوميـــة 
الخاضعـــة ألحـــكام قانـــون الخدمـــة المدنيـــة، وكيفيـــة 
التعامـــل مـــع فترات غيـــاب الموظفين عـــن العمل بناًء 

على تعليمات وزارة الصحة.
وأشـــارت إلـــى أن مـــن بيـــن ذلـــك وقـــف العمـــل بنظام 

البصمـــة للحضـــور واالنصـــراف كإجـــراء احتـــرازي مع 
قيام إدارة الموارد البشـــرية بتوفير ســـجالت للتوقيع 
للحضـــور  إثباتـــًا  الموظفيـــن  قبـــل  مـــن  عليـــه يدويـــًا 
واالنصـــراف والخـــروج أثنـــاء الـــدوام الرســـمي، كمـــا 
الذيـــن تظهـــر  الموظفيـــن  الوكالـــة بتوجيـــه  التزمـــت 
عليهم عالمات أو أعراض تشـــير إلى احتمال اإلصابة 
بالفيـــروس المســـتجد، التخـــاذ االحتياطـــات الوقائية 
هـــذه  مـــع  للتعامـــل  الصحـــة  وزارة  لمتطلبـــات  وفقـــًا 

الحاالت.
وذكـــرت الوكالـــة أنهـــا التزمـــت بقـــرار ديـــوان الخدمة 
المدنيـــة الـــذي يقضي بالســـماح برفع نســـبة العمل من 
المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية 
إلى %70 كحد أقصى من عدد الموظفين وذلك اعتبارًا 
من 5 ابريل 2020، بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل 

مـــع التأكيد علـــى مراعاة عدم تأثـــر الخدمات المقدمة 
للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وبينت الوكالة أنها حرصت وبالتنســـيق مع قسم تقنية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  فـــي  المعلومـــات 
والتخطيـــط العمراني على تحويـــل الخدمات المقدمة 
إلى خدمات إلكترونية تسهيالً على المراجعين وتقليل 
عـــدد المراجعيـــن، حرصًا على ســـالمة الجميع في ظل 

الظروف االستثنائية.
مـــن جهة أخرى، أكـــدت الوكالـــة التزامها التـــام بتنفيذ 
القـــرارات الرســـمية الصـــادرة لمنـــع تفشـــي الفيـــروس، 
ومـــن بينها قياس حرارة جميع الموظفين والمراجعين 
قبـــل دخـــول مبنـــى الوكالة، عـــالوة على تطبيـــق قرار 
إلزامية ارتداء كمامة الوجه في موقع العمل وبالنسبة 

للمراجعين.

“الزراعة”: ملتزمون بتنفيذ قرارات “الخدمة المدنية” لمنع تفشي “كورونا”
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“البحرين والكويت” يطلق خدمة فتح الحسابات عن ُبعد

“التجارة” تبت في إجراءات الستمرارية األعمال

”BBK PLUS“ ــق  ــي ــب ــط ت ــر  ــبـ عـ ــة  ــل ــي ــل ق دقــــائــــق  فــــي 

ــات خــــارج اخــتــصــاصــهــا ــج ــس ال ــاء مـــن رســــوم  ــفـ مـــؤكـــدة أن اإلعـ

دشن بنك البحرين والكويت، تطبيقه 
 ،”BBK PLUS“ اإللكترونـــي الخـــاص
الـــذي يمكـــن عمـــاء البنك مـــن فتح 
حســـاباتهم المصرفية لدى البنك عن 
ُبعـــد وفي دقائق معدودة وبمســـتوى 
عال من األمان وسهولة االستخدام.

وســـيمكن التطبيق من فتح حســـاب 
التوفير وحســـاب الهيرات، وحســـاب 
تحويـــل الراتـــب، وحســـاب “المونـــي 

ميكر” بالعمات األجنبية.
عمليـــة  التطبيـــق  هـــذا  وســـيوفر   
شـــاملة وآمنـــة مـــع ميـــزات ســـتمكن 
العماء من تكملة المتطلبات الازمة 
باســـتخدام  وذلـــك  الحســـاب  لفتـــح 
أحـــدث التقنيـــات للتحقق مـــن هوية 
المســـتندات  مـــن  والتحقـــق  العميـــل 
المقدمة. هذا إضافة إلى انه ســـيتيح 
للعميـــل القيـــام بإعداد الرقم الســـري 
لتســـجيل  بـــه  الخـــاص  اإللكترونـــي 

الخدمـــات  مـــن  أي  إلـــى  الدخـــول 
المصرفيـــة اإللكترونيـــة المتاحة من 
البنك، كما سيوفر أيضًا خيارات عدة 
لتمويـــل الحســـاب المفتـــوح بطريقة 
آمنة وســـريعة منها عبـــر خدمة بوابة 

الدفع اإللكترونية. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة 
بنـــك البحرين والكويـــت عبدالرحمن 
توجهنـــا  مـــع  “تماشـــيًا  ســـيف 
عمائنـــا  لتزويـــد  االســـتراتيجي 
بخدمات تتناســـب مع أنماط حياتهم 
الســـريعة، يســـرنا اإلعان عن إطاق 
تطبيق “BBK PLUS”، الذي ســـيمكن 
عماءنا الكرام من فتح حسابات مع 
البنـــك براحة تامة وفي دقائق قليلة، 
وفي الوقت الذي يناســـبهم وبسرعة 

وشفافية وأمان”. 
وقـــال مدير عام الخدمات المصرفية 
لألفراد بالبنك عادل ســـالم “ســـيمّكن 

عماءنـــا   ”BBK PLUS“ تطبيـــق 
مـــن فتح حســـاب واحـــد أو أكثر في 
نفـــس الوقـــت بســـهولة دون الحاجة 
إلـــى زيارة الفـــرع، وبالتالي تزويدهم 
معاماتهـــم  إنجـــاز  فـــي  بالمرونـــة 
المصرفيـــة في الوقـــت والمكان الذي 
يناســـبهم. هدفنـــا هـــو تقديـــم خدمة 
التكنولوجيـــا  عالـــم  مـــع  تتماشـــى 
الســـريع الحركـــة والســـتيعاب أنماط 

حياة عمائنا السريعة والمتغيرة”.

ولاســـتفادة من الخدمة، ســـيحتاج 
العميـــل إلـــى جهـــاز النقـــال وبطاقة 
الهوية الشـــخصية للبحرين، إضافة 
إلى بطاقة هوية ثانية. وعند تنزيل 
العميـــل  مـــن  ســـُيطلب  التطبيـــق، 
هويتـــه،  مـــن  والتحقـــق  االشـــتراك 
بعدها سيكون له حرية اختيار فتح 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن الحســـابات 
نفـــس  فـــي  األجنبيـــة  وبالعمـــات 

الوقت.

قــال مســؤول فــي وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة “إن الــوزارة اتخذت 
إجــراءات لتقســيط الديــون المتراكمة على الشــركات فيما يتعلــق بالغرامات 
والمخالفــات علــى أصحــاب الســجالت التجاريــة، فــي الوقــت الــذي تبت فيه 

إدارة السجل التجاري في حلول بديلة الستمرارية األعمال التجارية”.

وكانـــت لجنة مـــن أصحـــاب األعمال 
تشـــكلت للنظـــر في حلول لمســـاعدة 
مـــن  يعانـــي  الـــذي  األعمـــال  قطـــاع 
رســـالة  ورفعـــت  “كورونـــا”،  جائحـــة 
إلـــى الـــوزارة تناشـــد فيهـــا النظر في 
عدد من الطلبات التي شـــملت إيقاف 
دفع رســـوم التجديد السنوي للسجل 
للنصـــف،  تخفيضهـــا  أو  التجـــاري 
وإيجاد حلول أو تسوية مع أصحاب 
الســـجات الذيـــن عليهـــم مخالفـــات 
بيـــن  االرتبـــاط  وفـــك  غرامـــات،  أو 

مخالفات وغرامات الســـجل النشـــط 
اســـتمرار  أجـــل  مـــن  النشـــط  وغيـــر 

األعمال.
للســـجل  المســـاعد  الوكيـــل  وذكـــر 
التجـــاري والشـــركات علـــي مكي في 
معـــرض رد رســـمي على الرســـالة “إن 
مـــن  التجاريـــة  المؤسســـات  إعفـــاء 
للســـجل  الســـنوي  التجديـــد  رســـوم 
التجاري أو تخفيضها إلى النصف هو 
خارج عـــن صاحيـــة وزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة، وفيمـــا يتعلق 

بإيجاد حلول أو تســـوية مع أصحاب 
غرامـــات  عليهـــم  ممـــن  الســـجات 
ومخالفات فقد اتخـــذت الوزارة هذا 
بعيـــن االعتبـــار، إذ توجـــد إجـــراءات 
كمـــا  المتراكمـــة،  الديـــون  لتقســـيط 
توجد حلول بديلة الستمرار األعمال 
التجاريـــة تبـــت فيهـــا إدارة الســـجل 

بالوزارة.
أمـــا بخصـــوص فـــك االرتبـــاط بيـــن 
مخالفات وغرامات الســـجل النشـــط 
وغير النشـــط، أشـــار الوكيل المساعد 
فـــي  والشـــركات  التجـــاري  للســـجل 
رده علـــى أصحـــاب األعمـــال، بالقول 
“نود اإلفـــادة أن المخالفة تكون على 
مســـتوى الفـــرع المخالـــف وال تفرض 
علـــى مســـتوى القيـــد التجـــاري ككل 

إال فـــي حالـــة مـــا إذا كانـــت ترتبـــط 
بالقيد التجاري للشـــركة وهي حاالت 

محدودة”.
وأردف مكـــي “ولمعالجة هـــذه اآلثار 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  قامـــت 
اإلجـــراءات،  مـــن  بعـــدد  والســـياحة 
منهـــا صدور قـــرار عن وزيـــر التجارة 
والصناعـــة والســـياحة رقم 66 لســـنة 
2020 بشـــأن ضوابـــط التصالـــح فـــي 
الجرائـــم التي تقـــع بالمخالفة ألحكام 
المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 
بشـــأن الســـجل التجـــاري، وبموجبـــه 
يجـــوز للمخالف أن يطلـــب من إدارة 
التفتيـــش بالـــوزارة التصالـــح في أي 
عليهـــا  المنصـــوص  المخالفـــات  مـــن 
بالمادتين 22 بند 2 و27 من القانون”.

المنامة - البحرين والكويت

المنامة - زين البحرين

انضمت “زيـــن البحرين” إلى منصة 
.”Global Zone“ خدمات

وهي منصة تعمل على خلق شـــبكة 
متقاربـــة ومترابطـــة بيـــن مـــزودي 
خـــال  مـــن  اإلقليمييـــن  اإلنترنـــت 
توفيـــر نظـــام بيئي مناســـب يعتمد 
على مركز بيانات ذي مســـتوى عال 

من األمن واالستمرارية.
ومـــع انضمـــام “زيـــن البحريـــن” إلى 
 ”Global Zone“ خدمـــات  منصـــة 
و”Manama IX”، وهي نقطة مهمة 
لتبادل حركـــة االنترنت والخدمات 
السحابية والمحتوى الراقي داخل 

المملكة، وتكون الشركة قد أضافت 
نقطة اتصال محلية جديدة لشبكة 
زيـــن العالمية، التي تضـــم أكثر من 
10 نقـــاط اتصـــال انترنـــت إقليمية 

ودولية.
 Global“ خدمـــات  منصـــة  وتوفـــر 
نطاقـــا   ،”Manama IX”و  ”Zone
بفاعليـــة  الســـرعة  عالـــي  عريضـــا 
يســـتفيد  إذ  أقـــل،  وكلفـــة  كبيـــرة 
مـــزودو الخدمـــات فيها مـــن تقديم 
 ”MS Azure“و  ”AWS“ منتجـــات 
المتوجودة في هذه المنصة بتكلفة 
أقل وسرعات عالية وكفاءة أعلى.

”Manama IX“ و ”Global Zone“ زين” تنضم لـ“

تعـــادل الميـــزان التجـــاري بيـــن البلديـــن حتـــى مايـــو

حجم التبادل التجاري البحريني األميركي

المتحــدة  والواليــات  البحريــن  مملكــة  بيــن  التجــاري  التبــادل  قيمــة  وصلــت 
األميركية في األشــهر الخمســة األولى من العام الجاري )يناير إلى مايو 2020( 
685.32 مليون دوالر، قياًسا بنحو 1.1 مليار دوالر في الفترة المقابلة من العام 
2019، ونحــو مليــار دوالر فــي الفتــرة المماثلــة مــن العــام 2018، إال أن حجــم 
التبــادل التجــاري بيــن البلدين مقارب لمســتويات العاميــن 2016 و2017 حيث 

تم تسجيل 715.3 مليون دينار و746.8 مليون دينار على التوالي.

لمكتـــب  بيانـــات  أحـــدث  وأظهـــرت 
اإلحصـــاء األميركـــي، حصلـــت “الباد” 
علـــى نســـخة منهـــا، أن حجـــم التبـــادل 
التجـــاري بيـــن البلدين فـــي الفترة من 
ينايـــر إلى مايو من العام الجاري شـــهد 
تراجًعـــا بمقـــدار 374.38 مليون دوالر، 
أي مـــا نســـبته %35.3 قياًســـا بالفتـــرة 

المماثلة من العام 2019.
وســـجل التبادل التجـــاري بين البلدين 
في شـــهر مايو الماضـــي 125.5 مليون 
دوالر، بتراجـــع %33 قياًســـا بــــ187.4 
مليـــون دوالر فـــي الفتـــرة المقابلة من 
العـــام 2019، وبلـــغ إجمالـــي الـــواردات 
مايـــو  فـــي  البحريـــن  إلـــى  األميركيـــة 
49.9 مليـــون دوالر، و75.6  الماضـــي، 
الصـــادرات  قيمـــة  دوالر  مليـــون 
البحرينية إلى أميركا. وسجل الميزان 
25.7 مليـــون دوالر لصالـــح  التجـــاري 

البحرين.
الـــواردات  إجمالـــي  قيمـــة  وبلغـــت 
باألشـــهر  البحريـــن  إلـــى  األميركيـــة 
الجـــاري  العـــام  مـــن  األولـــى  الخمســـة 
342.82 مليون دوالر، مســـجا تراجًعا 
بنســـبة 42.3 % قياًسا بـ539.6 مليون 
دوالر فـــي الفتـــرة المقابلـــة مـــن العـــام 
الصـــادرات  انخفضـــت  كمـــا   ،2019
البحرينية إلى أميركا بنســـبة 42.3 % 
علـــى أســـاس ســـنوي، إذ بلغـــت 266.9 
الخمســـة  األشـــهر  فـــي  دوالر  مليـــون 
األولى من العام الجاري قياًسا بـ342.5 
مليـــون دوالر فـــي الفتـــرة المقابلة من 
العام 2019. وســـجل الميزان التجاري 

317 ألف دوالر تقريًبا لصالح أميركا.
واتضـــح أن أهـــم 5 واردات من أميركا 
إلـــى البحريـــن من حيـــث القيمـــة، هي 

كالتالي:
 أوال: شـــحنات منخفضة القيمة بقيمة 
61.17 مليـــون دوالر، ثانًيـــا: المابـــس 
 27.87 بقيمـــة  العســـكرية  والمعـــدات 
مليـــون دوالر، ثالًثـــا: الســـيارات بقيمة 
23.85 مليـــون دوالر، رابًعـــا: الطائرات 
ذات الصلـــة بالدفـــاع وأجزاؤها بقيمة 
وخامًســـا:  دوالر،  مليـــون   17.69
الطائـــرات المدنيـــة وأجزاؤهـــا بقيمـــة 
هـــذه  وتمثـــل  دوالر،  مليـــون   14.94
إجمالـــي  مـــن   %  42.5 الـــواردات 

الواردات إلى البحرين.
أمـــا أهم 5 صـــادرات مـــن البحرين إلى 

أميـــركا، كالتالـــي: أوال: األلمنيـــوم غير 
المصقول بقيمـــة 95.81 مليون دوالر، 
ثانًيـــا: ألـــواح األلمنيوم التـــي تزيد عن 
0.2 مم بقيمة 50.1 مليون دوالر، ثالًثا: 
أســـاك األلمنيـــوم 7605 بقيمة 49.55 
مليـــون دوالر، رابًعـــا: البنزيـــن وأنـــواع 
الوقـــود األخـــرى بقيمـــة 46.96 مليون 
األســـرة  شراشـــف  وخامًســـا:  دوالر، 
وفوط دورات المياه والمطابخ 25.99 
مليـــون دوالر، وتمثل هـــذه الصادرات 
78.4 % من جميع الشـــحنات التي تم 

تصديرها.

صـــادرات  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
ومنتجاتهـــا  األلمنيـــوم  مـــن  البحريـــن 
في األشـــهر الخمســـة األولـــى من العام 
الجـــاري بلغـــت 201.17 مليـــون دوالر 
والتـــي تمثـــل ما نســـبته 58.74 % من 

إجمالي الصادرات.
يذكـــر أن قيمـــة التبـــادل التجـــاري بين 
فـــي  المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
بلـــغ  الجـــاري  العـــام  مـــن  األول  الربـــع 
قياًســـا  دوالر،  مليـــون   436.71 نحـــو 
بنحـــو 695.4 مليـــون دوالر في الفترة 

المماثلة من العام الماضي.

المنامة - بورصة البحرين

تداول 6.3 مليون سهم 
بـ 1.2 مليون دينار

ــداول الــمــســتــثــمــرون فـــي بــورصــة  ــ تـ
سهم،  مليون   6.26 أمــس  البحرين، 
مليون   1.17 قدرها  إجمالية  بقيمة 
ديـــــنـــــار، تــــم تـــنـــفـــيـــذهـــا مــــن خـــالل 
الــمــســتــثــمــرون  ــز  ركــ إذ  صــفــقــة،   81
البنوك  أسهم قطاع  تعامالتهم على 
أسهمه  قيمة  بلغت  التي  التجارية، 
أي  ديــنــار،  ــف  أل الــمــتــداولــة 696.81 
الــقــيــمــة  ــن  مـ  %  59.68 نــســبــتــه  ــا  مـ
قدرها  وبكمية  للتداول  اإلجمالية 

2.81 مليون سهم.

األربعاء 15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 - العدد 4292

لماذا شعوب الخليج أكثر اعتماًدا على العمالة المنزلية؟
بعد البحث عن األسباب والمقارنة لم نجد أن السبب هو الثراء 
وإنما وجدنا أهم األســـباب، كمراقبين للوضع العام، يعود لسوء 
تنظيـــم حياتنـــا اليومية، إذ في كل بيت نجد أن هناك شـــخصا 
واحدا فقط هو المســـؤول عن كل شـــيء فـــي المنزل، ومن ثم 
نجده يقع في ضغوط عملية ال يجد أمامه سوى حل الخادمة.

وتفقـــد كثيـــر مـــن بيوتنـــا روح التعـــاون، فنجـــد أفـــراد األســـرة 
الواحدة يعيشون تحت سقف واحد لكنهم أحزاب، يوجد منهم 

من يعيش وكأنه ضيف 
يمـــارس نظام الضيوف، ال يعمل شـــيء غيـــر أن ُيقدم له األكل 

ويأكل، ويبحث عن مابس يلبسها ويجدها مرتبة.
فلـــو كل فـــرد مـــن أفـــراد األســـرة ذكـــرا أو أنثـــى قـــام بجميـــع 
مســـؤولياته فقـــط مـــن تنظيف غرفته وغســـل أطباقه وغســـل 
مابســـه وتحضيـــر القهـــوة أو األكل الذي يريده، لمـــا وجدنا أن 
هنـــاك أشـــخاصا عاجزون عـــن خدمة أنفســـهم بالكســـل وكثرة 
النوم )شـــبه معاقيـــن(، األمر الـــذي يفاقم الوضع داخـــل المنزل 
الواحـــد. فنحن ال نطالبهم أن يقومـــوا بأعمال المنزل كلها، لكن 
األمـــور البســـيطة والميســـرة وهذا الوضـــع ينطبق علـــى عموم 
المســـاكن فـــي مجتمعنـــا، ولو اســـتنهضنا هممنا وتركنا الكســـل 

قلياً لما احتجنا إلى هذا الكم الهائل من الخدم. 
حـــدث وال حرج عـــن القضايا اليومية التي تجنيها األســـر على 
المســـتوى االقتصـــادي، إذ ال تقـــل التكلفـــة الســـنوية علـــى أقل 
تقديـــر عن 1500 دينار لألســـرة الواحـــدة ـ إذ بلغ عدد تصاريح 
العمالة المنزلية لنهاية العام 2019 ما يقارب 90 ألفا يعملون في 
المنازل، وتنفق األسر البحرينية حوالي 64 مليون دينار تكاليف 
ثابتة ســـنويًا كأجور، ناهيك عـــن األثر االجتماعي من إعطائهم 
األطفال لتربيتهم وانعكاساتها على البيئة، إذ يكتسبون عادات 
غريبة، عاوة على الجرائم التي ترتكبها العمالة، مثل: السرقات 
والهـــروب واالنتهاكات لمضاميـــن الخصوصية التي تنتهك في 
المنـــازل نفســـها. والســـؤال المطروح مـــا النســـبة الحقيقية وما 
احتياجاتنـــا الحقيقيـــة للخـــدم، أم أصبحت “طربـــة” أو موضة 
تتبناها األسر بقريناتها، وبعدها ال ينفع الندم عندما يقع الفأس 

في الرأس.
 نعـــم، هنـــاك أســـر مضطرة الســـتقدام الخـــدم، لكن كم النســـبة 
المئويـــة لتلـــك األســـر التـــي ال تزيـــد عـــن 10 % مـــن إجمالـــي 
أعـــداد العمالـــة الحالية التي هي بحاجة ماســـة للخدم والباقي 

لاستهاك المحلي والترف؟
فـــي الـــدول المتقدمـــة، يمارس الجميـــع حياتهـــم الطبيعية من 
دون اللجوء إلى الخدم، ألن كل فرد يعرف دوره ومســـؤوليته 
داخل منزله بكل تعاون واحترام، لكن نحن أبناء الخليج الذين 
نعاني من األمراض المزمنة أكثر من غيرنا، والسبب هو الكسل 

واالعتمادية العمياء على اآلخرين.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري
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خبـــران ســـاران هـــذا األســـبوع أضافا وشـــاحا مـــن الفرحـــة ورحابة القلـــب إلى وجه 
البحرين المشـــرق بابتســـامة نهار جديد يحمل في آفاقه الخير والتفاؤل واالنشراح، 
خبـــر نجـــاح فحوصـــات ســـمو رئيس الـــوزراء األميـــر خليفة بـــن ســـلمان حفظه هللا 
ورعاه، والثاني خبر ســـموه بتلقيه رســـالة مـــن المدير العام للصحـــة العالمية، مؤكدا 
فيهـــا مشـــاركة الصحة العالمية بجائزة ســـموه لألطباء المتميزيـــن بالبحث العالجي 
والطبي وذلك خالل االحتفال األول الذي ســـتقيمه البحرين بنوفمبر 2020 بمناسبة 
يوم الطبيب البحريني، وجدد المدير العام للصحة العالمية التهنئة لسموه على هذه 

المبادرة.
البحرين الرائعة المشرقة دائمًا بالتفاؤل تستحق مع كل إشراقة نهار جديد مثل هذه 
األخبـــار التـــي تحفز على العمل واالنطالق ونبذ الكســـل والتراخـــي وتجاوز األزمات 
والمحـــن التـــي يمـــر بها العالـــم، واالنطـــالق حالنا حال الـــدول الحية التـــي ال يوقفها 
شـــيء، إنما تواجه التحديات بمزيد من المبادرات وهذه هي الوســـيلة الناجعة التي 
تحـــرك الميـــاه الراكدة في الدول وتجعل التحفير أســـلوبا للعمل، وهذا ما يبشـــرنا به 
باســـتمرار سمو رئيس الوزراء الذي ال ينفك بمبادراته المحلية واإلقليمية والدولية، 
وهو نبراس للقائد الذي نذر حياته للعمل والبذل من أجل وطنه وشـــعبه واإلنســـانية 
قاطبة، ما جعل العالم يشيد به ويتفاعل مع مبادراته ألنها تصب بالجانب الحضاري 

واإلنساني للعالم، خصوصا ونحن نواجه اليوم محنة هذا الوباء العالمي الذي جعل 
ســـكان الكرة األرضية يتضامنون في مواجهته، فتأتي مبادرات ســـموه بالذات بهذا 

الوقت لتجعل التفاؤل واألمل بعالم جديد يتجاوز التحدي عنوان المرحلة.
عندما يكون وطنك عنوانا في األخبار العالمية، ليس من الجانب الســـلبي كما بعض 
الـــدول، إنما عنوان اإلشـــراق والتحدي والعمل وركـــوب موجة اإلبداع واالبتكار، هنا 
يصبح لوطنك االسم العالمي الذي تفخر به... وسمو رئيس الوزراء الذي فرحنا هذا 
األســـبوع بنجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لســـموه، ما ضاعف الفرح وأشـــاع 

البهجة بالوطن وهكذا يكون عنوان األوطان التي تتطلع للخير واالزدهار.
البحريـــن من خالل نشـــاط وحيوية قائدهـــا ورمز العمل والبناء فيهـــا خليفة الخير، 
ماضيـــة بحفـــظ هللا إلـــى مزيد مـــن العطـــاء واإلنجاز وتحقيق المكاســـب شـــرط أن 
يتحلـــى بعض المســـؤولين بالدولة بنهج رئيس الوزراء وأســـلوبه المبادر والمشـــجع 
والمحفـــز بالعمـــل وهو النهج الحضاري األممي الذي بســـببه تنهـــض األمم وتزدهر... 

حفظ هللا خليفة بن سلمان من كل شر.

تنويرة: العمل أقصر طريق لتحقيق الذات. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

أخبار خليفة بن سلمان السارة

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

للتواصل: 17111483

فلنحذر أعداء الوطن المتسترين
ال أقول إنه يجب علينا دق ناقوس الخطر، إنما علينا الحذر وتحصين 
جبهتنا الداخلية وااللتفات إلى الشعارات العاطفية التي بدأنا نسمعها 
من العمالء الذين نهضوا من القاع أسرابا، محاولين ضرب الوطن من 
جديـــد عندما تتوفر لهم الظروف ويفتح لهم المجال، وهذا بال شـــك 
يمثل نقطة انعطاف وجزءا لمتابعة مسيرتهم الحاقدة على البحرين، 
فعندمـــا يغفـــل الوطن ونعطيهـــم األمان تســـتيقظ أمانيهـــم الحاقدة 
المضمـــون  يمزجـــون  ونراهـــم  ومخططاتهـــم،  مؤامراتهـــم  وتنفجـــر 
بالصورة والنغم واإللهام، والظاهر إلى الرمز، ومن السهل جدا معرفة 
من أي عشـــب يأكلون، والصوت الذي يرفرف في لحومهم والشـــمس 

التي تشعلهم، واألوجه الخائفة التي توجههم.
يجـــب أن ننظر إلى األشـــكال واألنواع واألســـاليب وما اصطلح على 
تســـميته بـــاألداء والتعبيـــر الفني، من خـــالل الدور الـــذي يؤدونه، أو 
يمكـــن لهم أن يؤدونه في حقدهـــم على الوطن والتآمر عليه، فهؤالء 
يجيـــدون اختراع المواصفات الجديدة في “صباغة الوجه والتلون”، 
تجدهـــم أمامـــك بوجه أبيض وفوق رؤوســـهم تحلق طيـــور البراءة، 

ومـــن خلفـــك يقومـــون بـــدور تخريبـــي على مســـتويات عديـــدة، كل 
حســـب موقع عمله، فهم شـــركاء فـــي البنيان والتناحـــر حتى اإلبادة 

أحيانا من أجل خاطر إرضاء إيران.
ليـــس تحريضـــا علـــى أحـــد، لكننا نشـــير إلى مرحلـــة تركيبـــة جديدة 
مـــن خيانـــة الوطن متعددة األلـــوان وحركات قـــذرة تحكمها العفوية 
الخالصـــة للخيانة وضرب المنجزات الوطنية، وكما قلنا في مناســـبة 
ســـابقة “عيـــون خائنة مندســـة” بـــدل أن تحمـــي الوطن تســـاعد على 
تخريبـــه وتدميـــره، وهـــي كمـــا علمتنا التجربـــة خالل األزمـــة، عيون 
موجـــودة فـــي كل القطاعـــات، أعـــداء للوطـــن يتســـترون بمختلـــف 
الوظائف الرفيعة والعادية، وما إن تتاح لهم الفرصة ويفتح لهم باب 
المشيئة، حتى تراهم يركزون على مواقف معينة تشكل بكل وضوح 
المفاتيـــح األساســـية لعـــودة النـــداء الخاص بهـــم، فهؤالء ســـيظلون 
مشدودين إلى بيئتهم األولى وظاللها وعندهم هوس ضرير وتعصب 
ضـــد أي نجاح بحرينـــي، وعلى ضوء ما تقدم يســـتلزم االنتباه ورفع 

درجة الحذر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ترتبـــط الثقافـــة بجـــودة التعليم ووعـــي المجتمـــع وثقافة مـــن ينتمون إلى 
هـــذا القطـــاع، فالتعليم مصـــدر التأهيل للمعرفة التي تنيـــر العقول بمنهجية 
الفهـــم والبحث واإلبـــداع واالبتكار، وبكيفية أداء األعمـــال وإدارتها وصوال 
إلدارة شؤون حياتنا وأسرتنا بجانب عالقتنا بمجتمعنا، والوعي المجتمعي 
ُيســـاهم في اإلقبال على الثقافة والتزود بمنتجاتها، وثقافة َمن ينتمي إلى 

قطاع الثقافة األهلي والعام تساهم في أصالة ما يتم إنتاجه ثقافًيا.
إن الثقافـــة عنصـــر أساســـي للحيـــاة فـــي كل نواحيهـــا، ولها أهميـــة وجدوى 
اقتصاديـــة، فهنـــاك القـــوى البشـــرية التي تعمل فيهـــا وســـوق منتجاتهم، ما 
ُيشـــكل إضافة أساســـية في بنية اقتصـــاد الدولة، باعتبـــار أن القوى العاملة 
فيهـــا رأس مـــال بشـــري والُمنتج مـــن الثقافة ُيضـــاف إلى ما تنتجـــه الدولة 
سنوًيا، ويدخل فيه مساهمون من األدباء والكتاب والشعراء واألكاديميين 

والفنانين بإنتاجهم بجانب إنتاج مؤسسات الدولة الثقافية.
فـــي الدول المتقدمة تنتمـــي الثقافة انتماًء حقيقًيا لالقتصاد وتســـاهم في 
دخلهـــا القومـــي، فحركة المطابع تـــزداد إنتاًجا، ويتســـابق مواطنوها تزوًدا، 
وتقـــام الندوات والمحاضرات لقراءة ونقد ما يتـــم إنتاجه، ويترجم العديد 

منهـــا لعدة لغات، فيزداد بذلك الِكتاب حضوًرا والكاتب تألًقا، وينال بعضهم 
على ما أنتج جوائز محلية أو إقليمية أو دولية.

إن الثقافـــة ومنتجاتهـــا مـــن الُكتـــب والســـياحة واإلنتـــاج الدرامـــي الملتزم 
اســـتثمار وطنـــي واقتصاد ذو إيـــراد ُيضاف للدخل القومـــي إذا تم االهتمام 
بهـــا، َووجد َمـــن يرعاها في مجمـــل منتجاتها، فصناعة الثقافـــة مازالت في 
بالدنا محدودة، وقوة تســـويقها بطيئة ال تحقق لها قوة شـــرائية، وال ُتشكل 
أهمية استثمارية للقطاعين العام والخاص، ربما بسبب تدني القراءة عموًما 
وأن مردودهـــا قليل وبطيء. بين فترة وأخرى نرى نتاجا ثقافيا ُمبهرا لكنه 
يضيـــع فـــي عالم ليس فيـــه اهتمـــام بالصناعـــات الثقافية. إن الشـــراكة بين 
منتجـــي الثقافة والقطاعات المعنية العامة والخاصة ُيحقق اقتصادا ثقافيا 
متينا له إيراد يتزايد نموه كلما زاد االهتمام بهذه الشـــراكة وتوســـعت، على 
اعتبـــار أن الثقافـــة جزء ال يتجزأ مـــن االقتصاد، لقـــدرة الثقافة على تمكين 
الوظائـــف، فهي تنتج منتجا يدر أمواال، وال يمكن للثقافة أن تزدهر وتحقق 
تطلعاتها وتواجه تحدياتها في ظل عدم االهتمام باالستثمار في مكوناتها، 

فالكثير من المؤسسات ال تهتم بها بل تدير ظهرها لصناعة الثقافة.

عبدعلي الغسرة

اقتصاديات الثقافة

قصة الجامعة...
صافَحـــت أذنـــي مقولة الدكتور غازي القصيبي - رحمة هللا عليه - وهي 
“اإلدارة الالمعة تماثل دورة دموية نشطة، فيها يتدفق الدم من القلب، 
ليســـري بانتظام عبر الشـــرايين، دون أن تعوقه التجلطات والخثر”. في 
محطات الحياة قصص وعبر ال ينبغي علينا المرور عليها مرورا خاطفا، 
بـــل بالتـــروي والتأني؛ لنتمكن من معرفة ماهيتها، القصة التي ســـأرويها 

على مسمعك عزيزي القارئ اليوم يمكنها شرح ما أقصده من كالمي.
كانت الســـاعة ُتشـــير إلى الثامنة صباحا، زوجان متعبا القلب، ويســـكن 
الحـــزن عينهما، لباســـهما متواضـــع، ال يمكُن أن ُتخطئهمـــا عيون الناس، 
يســـيران نحو جامعة هارفارد ُبغيَة لقاء رئيســـها، كانت في اســـتقبالهما 
مديرة المكتب التي نظرت إليهما نظرة ازدراء، ثم اعتذرت بأن الرئيس 
مشـــغول للغايـــة، وســـيتطلب األمر انتظـــارا يمتد ســـاعات طويلة، أصرا 
علـــى االنتظـــار، ومرت الســـاعات ولم يستســـلما لليـــأس. حاولت مديرة 
المكتـــب إرغامهما علـــى االنصراف لكـــن دون جدوى. دفعهـــا إصرارهما 
لتنفيـــذ طلبهمـــا، فدخلت على الرئيس وأقنعتـــه بلقائهما بضع دقائق من 

الوقت، فوافق على مضض.
“كيف لي أن أســـاعدكما؟”، ســـأل الرئيس الزوجين. بدأ الزوج بالحديث 
فقال: “كان ابننا يدرس في هذه الجامعة العريقة لعام كامل، لكنُه توفي 
فـــي حـــادث، ونريد أن نقدم تبرعـــًا للجامعة تخليدًا لذكـــراه”، رد عليهما 
رئيـــس الجامعة متجهًما “هل تعرف أن تكلفة المبنى الواحد في جامعة 
هارفارد سبعة ماليين دوالر، وهو كما يبدو أعلى من قدرتكما بكثير، ال 
يمكننـــا بالطبـــع قبول كل ذلك! وإال أصبحت جامعتنـــا كومة من المباني 
والتـــذكارات”، عندهـــا نظر الزوجان إلى بعضهما، وبعد صمٍت طال قليال 

استأذنا لالنصراف.
بعدهـــا قرر الزوجـــان أن يقوما بتأســـيس جامعة تخليدًا لذكـــرى ابنهما، 
عوضـــا عـــن مبنى فـــي جامعـــة ال يعـــرُف رئيســـها أصـــول التخاطب مع 
اآلخريـــن! فكانت جامعة “ســـتانفورد” العريقة، التـــي تعد من الجامعات 

الرصينة علميا، والتي أهدت للعالم علماء ومفكرين خدموا البشرية.

زبدة القول: كارثة كبرى أن نجد مسؤولين يعانون من عقدة الكمال، وهم ال  «
يرون أبعد من أرنبة أنوفهم، كارثة وجود بعض المسؤولين المتعالين على 

رأس بعض المؤسسات ليكونوا معول تدميرها وتدمير العاملين فيها.

عباس ناصر

سجادة للزينة... وقضية للرأي
حســـًنا فعلت شـــركة “شـــي إن” للمالبس حينما اعتذرت عن بيعها 
ســـجادات للزينـــة، ألنها تشـــبه ســـجادة الصـــالة التي يســـتخدمها 
المســـلمون في صالتهـــم، حيث تضمن بعضها رســـوما توضيحية 

للكعبة والمساجد.
هـــذه القضيـــة على بســـاطتها، لكنها قدمـــت نموذًجا فـــي احترام 
اآلخـــر واالســـتماع إليه ومراعاته، وكذلك فـــي تحضر التعبير عن 
الـــرأي واالعتـــراض، فقـــد كان مـــن الممكـــن أن يتصاعـــد ويتفاقم 
الموضـــوع لـــو عاندت الشـــركة وأصـــرت على بيع الســـجاد وعدم 
مراعـــاة مشـــاعر المســـلمين وقدمـــت تبريـــرات بعيـــدة عن صلب 
القضيـــة، لكنها بمجرد أن وصلت إليها رســـائل اســـتياء من بعض 
المسلمين الذين لفتوا انتباه الشركة إلى أن المعروض من السجاد 
يعكـــس عدم احترام لهم ويمثـــل إهانة، وهددوا أيًضا بردود فعل 
مشـــروعة وواعية مثل مقاطعة منتجاتها، ســـارعت الشـــركة إلى 
إزالـــة هـــذا المنتج من موقعهـــا، وأصدرت بيان اعتذار للمســـلمين 
قالت فيه: “لقد ارتكبنا خطأ فادًحا مؤخًرا من خالل بيع ســـجادة 
الصـــالة كســـجاد مزخرف على موقعنـــا، نحن نتفهـــم أن هذا كان 

مسيئا للغاية، ونأسف حًقا على ذلك”.
وكبـــادرة عـــن حســـن نيتهـــا وجديتها في عـــدم الوقـــوع في مثل 
هـــذا الخطـــأ مرة أخرى، قامت “شـــي إن” بتشـــكيل لجنة لمراجعة 

المنتجات تتكون من موظفين من ثقافات وديانات مختلفة.
يعج عالمنا العربي بتصريحات وممارسات ومواقف يتبناها البعض  «

ويجاهرون بها ليال ونهارا وتمثل إهانة وانتقاًصا من آخرين وخروًجا 
عن مألوف في األعراف والتقاليد والدين، لكنهم مع ذلك ال يبالون 
ويظنون أنهم يحتكرون الحق والصواب وفي درجة أعلى وطبقة 

أرقى من اآلخرين، ومن ثم ال يسمحون لهم بالمناقشة أو االعتراض 
أو إبداء أية وجهات نظر معارضة ومخالفة حتى لو استندت ألدلة 

موثقة وبراهين واضحة، ولو تجرأ البعض على المجاهرة بالرد كان 
مصيره إما التجاهل التام أو محاولة إلصاق أوصاف وصفات ال تليق 

به ليتم إقصاؤه وإبعاده عن اهتمام المجتمع وعدم االستماع إليه 
والتنفير منه.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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 تبدأ األســــعار 

53,148 
BDRA

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

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

تبـــــدأ المسـاحات

 للبناء والتطوير 

المباع
Already sold

المحجوز
Booking 08تحديث

 بما يرغب الزبون

مع االستعداد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )86764( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة تشارتس تكافل عناية ش م ب مقفلة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد/ عبدالعال الخلیج للتدقیق - شــركة تضامن بحرینیة باعتبارھا المصفي 
القانونــي لشــركة تشــارتس تكافــل عنایــة ش م ب مقفلــة، المســجلة كشــركة 
مســاھمة بحرینیة مقفلة بموجب القید رقم 61589، طالبا إشــھار إنتھاء أعمال 
تصفیــة الشــركة تصفیــة اختیاریــة وشــطبھا مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقا 
ألحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم --- لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة دار النبأ للصحافة والنشر واالعالم ش.م.ب مقفلة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / نبيل عبدهللا احمد الســاعي باعتباره المصفي القانوني  لشــركة شركة 
دار النبأ للصحافة والنشــر واالعالم ش.م.ب مقفلة المســجلة كشــركة مساهمة 
بحرينيــة مقفلــة  بموجب القيد رقم 64574 طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية 
الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21لسنة 2001

لتاريخ :13/7/2020
  CR2020-102341   إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه: عليــه بانــو احمــد جعفــر بيــك بطلــب  تحويــل المحل 
التجــاري التالــي إلىنديــم ميــرزا عبــاس بيــك، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوم ا من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

زارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

فيداتو جلوبال القابضة ش ش و ولمالكها عمر سباهي اوغلو
سجل تجاري رقم 109377

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنها تقدم إليها شركة 
سيدني لالستشارات والتطوير ذ.م.م. نيابة عن فيداتو جلوبال القابضة ش ش و 
ولمالكها عمر سباهي اوغلو والمسجلة بموجب القيد رقم 109377 بطلب تصفية 
الشــركة تصفيــة اختياريــة وتعييــن الســيد عيســى عبــاس جاســم ناصــر شــاهين 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي :
المصفي: عيسى عباس جاسم ناصر شاهين

رقم الهواتف  36655223
isa@sydneyme.com  البريد اإللكتروني

القيد 96235 - -14-7 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )---( لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة قباء لمواد البناء ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة شركة قباء لمواد البناء ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 96235 طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة قباء لمواد البناء ذ.م.م 

الى شركة قباء للحفريات والمقاوالت ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

رقم القيد

 مطعم طاش قند

االسم التجاري

4 - 12842

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-97139(( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

  اسم التاجر: حمد علي حسين العريفي
اإلسم التجاري الحالي: ترن ترن مطعم 

االسم التجاري الجديد: عربة ترن ترن للمشويات

قيد: 15447-16

التاريخ:2020/06/9
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-85697(( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

  اسم التاجر: جواد درباس سلمان درباس
اإلسم التجاري الحالي: جواد درباس للتجارة

االسم التجاري الجديد: الفاييت للتجارة

قيد: 133163-2

القيد :   134989 - التاريخ :28/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )93756( لسنة 2020

بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة النجوم الثالثة للحوم والدواجن ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
السادة أصحاب شركة النجوم الثالثة للحوم والدواجن ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيــد رقــم  134989 فــرع 1، طالبيــن تغيير اإلســم التجاري مــن  النجوم الثالثة 

للحوم والدواجن ذ.م.م إلى النجوم الثالثة للتجارة ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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استدعاء شهود إثبات قضية خلية إرهابية تضم 54 متهًما
ــام ــل عـ ــرق نقـ ــة حـ ــين بمحاولـ ــوا متلبسـ ــوا “ATM” وضبطـ أحرقـ

الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  أمـــرت 
اإلثبـــات  شـــهود  باســـتدعاء  األولـــى 
فـــي قضيـــة 54 متهمـــا علـــى األقـــل، 
نفـــذوا عمليـــة حرق صـــراف آلي تابع 
ألحـــد البنوك فـــي منطقـــة جدحفص 
وخططوا الســـتهداف حافلة نقل عام 
على شـــارع البديع، وبعد التحري عن 
مرتكبيهـــا تبيـــن أنهـــم خليـــة إرهابية 
اإليرانـــي،  الثـــوري  للحـــرس  تابعـــة 
تستهدف دول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربية، حيث تـــم إحياؤهم 
بإضافـــة عناصـــر جديـــدة فـــي مملكة 
البحرين تم تجنيدهم لتنفيذ عمليات 
بالمملكـــة، حيـــث مـــن المقـــرر انعقـــاد 
الجلســـة المقبلـــة فـــي يـــوم 28 يوليو 

الجاري.
وتشير التفاصيل إلى أنه وبعد واقعة 
حـــرق لصـــراف آلـــي حصلـــت بمنطقة 
جدحفص في العام 2019، اتضح أنها 
إحدى العمليات التي تم التخطيط لها 
في إطار اســـتهداف المنشـــآت العامة 
بالمملكة والمواقع الحيوية ووســـائل 
بـــأوراق  ورد  حيـــث  العـــام،  النقـــل 
التحقيق أن قيـــادات الحرس الثوري 
بـــدأت في عقـــد اجتماعـــات ولقاءات 
مع أكثر من 15 هاربا وعنصرا إرهابيا 
خـــارج مملكـــة البحريـــن، تـــم خاللهـــا 
االتفاق معهم على إمدادهم بالتمويل 
المالـــي والدعـــم الفنـــي واللوجســـتي 
فـــي  لتنفيـــذ مخططاتهـــم اإلرهابيـــة 
المملكة واســـتهداف بعض المنشـــآت 
االقتصادية واألمنيـــة ومواقع تمركز 

القوات األمنية بالبحرين.
لعـــدد  الســـفر  الخليـــة  رتبـــت  وقـــد 
إلـــى  المتهميـــن  مـــن  العناصـــر  مـــن 
إيـــران والعـــراق وضمهـــم بتدريبـــات 
عســـكرية هناك، ليتم تأهيلهم لقيادة 
كلفوهـــم  إذ  اإلرهابيـــة،  التنظيمـــات 
التابعـــة  المنشـــآت  ورصـــد  بمراقبـــة 
لـــوزارة الداخليـــة والمنشـــآت األمنية 
وإنشـــاء  والنفطيـــة  واالقتصاديـــة 
عدد مـــن المخازن الســـرية وتوزيعها 
على أماكن عدة في المملكة؛ لتســـلم 
والتدريـــب  والمتفجـــرات  األســـلحة 
جديـــدة  عناصـــر  اســـتقطاب  علـــى 
المتفجـــرة  العبـــوات  زرع  وكيفيـــة 
صهاريـــج  ســـير  خطـــوط  ومراقبـــة 
علـــى  النفـــط وتحديـــد اإلحداثيـــات 

الخرائط اإللكترونية.

ولم تكـــن عملية اســـتهداف الصراف 
اآللي سوى واحدة من تلك العمليات 
اإلرهابيـــة، كمـــا أســـفرت التحريـــات 
باســـتهداف  لتعليمـــات  تلقيهـــم  عـــن 
المركبات العامة، وتوصلت التحريات 
لهوية عناصـــر الخليـــة والقبض على 
عدد منهم متلبســـين حال شـــروعهم 
في اســـتهداف حافلة نقل عام تابعة 
مرورهـــا  أثنـــاء  مواصـــالت  لشـــركة 

بشارع البديع العام.
قيـــادات  أن  إلـــى  األوراق  وأشـــارت 
األدوار  وزعـــوا  اإلرهابـــي  التنظيـــم 
فيمـــا بينهم فهناك من كانوا يصنعون 
العبـــوات المتفجـــرة -قنابـــل محليـــة 
الصنع- وإنشـــاء مخازن ســـرية ونقل 
وتوزيع األموال واألجهزة والمعدات 
المملكـــة  داخـــل  ميتـــة  نقـــاط  عبـــر 
ومراقبة األهداف الحيوية، ومراقبة 

خطوط سير النقاط المستهدفة سواء 
دوريـــات الشـــرطة أو صهاريج النفط 
أو المركبـــات العامة وتســـلم األموال 
وأخرييـــن كانـــوا ينشـــطون إعالميـــا 
والتصريحـــات  البيانـــات  نشـــر  فـــي 
للقيـــادات اإلرهابيـــة وكذلـــك األفالم 
والصور الخاصة بالعمليات اإلرهابية 
وبثها على مواقع اإلنترنت ومنصات 

التواصل االجتماعي المختلفة.
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المنامة - النيابة العامة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

صرح رئيس النيابة بنيابة الوزارات 
والجهـــات العامـــة عدنـــان الوداعي 
بأن النيابة العامة قد أحالت ســـبعة 
وعشـــرين متهما للمحكمة الصغرى 
الجنائيـــة؛ لمزاولتهم نشـــاط توريد 
واســـتخدام عمال من دون تصريح 
واالحتفـــاظ بتصاريـــح عمـــل دون 
الحاجـــة إليهـــا بالمخالفـــة ألحـــكام 

القانون.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت 
تنظيـــم  هيئـــة  مـــن  بالغـــات  عـــدة 
ســـوق العمـــل عـــن وجـــود مكاتـــب 
وأفـــراد  عاملـــة  وأيـــدي  تنظيفـــات 
يقومـــون بتقديم عامالت للتنظيف 

دون  المنـــازل  فـــي  بالســـاعات 
اســـتصدار تصاريح عمل لهن، وأنه 
تم تنظيم حمالت ضبط للمخالفات 
ثبت مـــن خاللها ارتـــكاب المتهمين 
المشار اليهم تلك الجرائم في شأن 
٦٣ عاملـــة، ومـــن ثم أمـــرت النيابة 
بتقديمهـــم للمحاكمـــة الجنائيـــة لما 
الجرائـــم  وقـــع منهـــم ممـــا يشـــكل 
المؤثمـــة بمقتضـــى قانـــون تنظيـــم 
عقوبتهـــا  والتـــي  العمـــل،  ســـوق 
الحبس الذي تصل مدته إلى ســـنة، 
أو الغرامـــة التـــي تصـــل إلـــى ألفـــي 
دينـــار عـــن كل عامل وقعت بشـــأنه 

تلك الجرائم.

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
أن  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
شـــرطة المباحث الجنائيـــة تمكنت 
من القبض على شـــخصين يبلغ كل 
منهما 29 عاما إثر قيامهما بســـرقة 

عدد من البرادات.
وأوضـــح أنـــه بعـــد تلقـــي بالغـــات 
بالوقائع، باشـــرت شـــرطة المباحث 

الجنائيـــة أعمال البحـــث والتحري، 
التـــي أســـفرت عـــن تحديـــد هويـــة 

المتورطين والقبض عليهما.
وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية إلى أنه 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  تـــم 
الالزمـــة وإحالة القضية إلى النيابة 

العامة.

صـــرح مديـــر عـــام مديرية شـــرطة 
المحافظـــة الشـــمالية أن المديريـــة 
تمكنـــت فـــي أقـــل مـــن ســـاعة مـــن 
القبـــض علـــى شـــخص )39 عاًمـــا(؛ 
إثـــر قيامـــه بســـرقة مبلـــغ مالي من 
إحدى محطـــات الوقود في منطقة 
الجســـرة. وأوضـــح أنـــه فـــور تلقي 
البـــالغ بالواقعـــة، باشـــرت شـــرطة 

المديريـــة أعمال البحـــث والتحري، 
التـــي أســـفرت عـــن تحديـــد هويـــة 
المذكور والقبض عليه واســـترجاع 

المبلغ المسروق.
وأشـــار مدير عـــام مديرية شـــرطة 
المحافظـــة الشـــمالية إلـــى أنـــه تـــم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

محاكمة 27 استخدموا عماال دون تصريح

القبض على شخصين سرقا برادات

القبض على سارق مبلغ من محطة بالجسرة

7 سنوات لمتهم بغسيل أموال قيمتها نصف مليون دينار
ــا ــق الح ــا  ــهـ ــاعـ وبـ ــا  ــفـ ألـ  135 ـــ  ــ ب رايـــــــس”  “رولـــــــز  ــرى  ــ ــت ــ اش

عاقبـــت المحكمة الكبرى الجنائيـــة األولى رجل أعمال 
يملـــك شـــركة عالقـــات عامة، بســـجنه لمدة 7 ســـنوات 
وبتغريمـــه 100 ألـــف دينـــار وأمرت بمصـــادرة األموال 
موضـــوع جريمـــة غســـيل أمـــوال بلغت أكثـــر من 450 
ألف دينار، أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة 
لألمـــوال موضـــوع الجريمـــة، فيما قضت بعـــدم قبول 
الدعوى بالنســـبة للمتهمة الثانية “شـــركته” لرفعها على 
غيـــر ذي صفـــة؛ بعدمـــا أدين فـــي العـــام 2017 بقضية 
تبديـــد أموال كان اختلســـها واســـتولى عليهـــا بدعوى 
اســـتثمارها، حيث اتهمه المجني عليه باالستيالء منه 
علـــى مبلـــغ مليون و300 ألـــف دينار، وتبيـــن أنه أجرى 
علـــى جـــزء مـــن هـــذ المبلـــغ عمليـــات إيـــداع وتحويل 

إلخفاء مصدرها.
وكانـــت النيابـــة العامـــة وجهـــت للمتهميـــن أنهمـــا فـــي 
غضـــون الفتـــرة من العـــام 2014 وحتـــى 2017، ارتكبا 

اآلتي:
المتهـــم األول: ارتكـــب جريمـــة غســـل األمـــوال  أوال: 
المتحصلـــة بطريـــق غيـــر مشـــروع على نحو من شـــأن 
قـــام  بـــأن  ذلـــك  وكان  مصدرهـــا  مشـــروعية  إظهـــار 
باالحتفاظ بمبلغ وقدره 450 ألفا و570 دينارا بحرينيا 
والـــذي يمثـــل عائد جريمة االختـــالس والتبديد وجمع 
األمـــوال بقصـــد اســـتثمارها بـــدون ترخيـــص وتقديـــم 
نشـــاط  خدمـــات مصرفيـــة دون ترخيـــص وبمزاولـــة 
تجـــاري دون ترخيص، التي ارتكبها محل قضية صدر 
فيهـــا حكـــم بالعـــام 2017، وإجـــراء عدد مـــن العمليات 

تحويل وشـــراء وســـحب على تلـــك األموال 
بغـــرض إخفـــاء طبيعـــة الجريمـــة التـــي 

ارتكبها.
ثانيا: المتهمة الثانية “الشركة”: حال 
كونهـــا مـــن األشـــخاص االعتبارييـــن 

وغيـــر مرخـــص لهـــا بمباشـــرة النشـــاط 
بواســـطتها  ارتكبـــت  االســـتثماري 
جريمة غســـل األمـــوال محل الوصف 

بالبند السابق بالمبلغ المذكور سلفا.
وتتمثـــل التفاصيـــل فيما شـــهد به مالزم 

أول بـــإدارة التحريـــات الماليـــة بوزارة 
الداخليـــة مـــن أنـــه وبنـــاء علـــى قـــرار 

صـــادر من النيابة العامة بشـــأن الكشـــف 
والتحفـــظ علـــى حســـابات بنكيـــة وممتلـــكات 
خاصـــة بالمتهـــم األول رجـــل أعمـــال ومنتـــج 
تلفزيوني، ومـــن خالل جمع المعلومات وتتبع 

حركـــة أموالـــه، فقـــد ثبـــت إجـــراء إحـــدى المعامـــالت 
التـــي تمـــت لصالـــح المتهـــم األول مـــن قبـــل الشـــاهد 
الثانـــي -المجني عليـــه- حيث قام بتحويـــل مبلغ 450 
ألفـــا و570 دينارا تم تحويلها مباشـــرة إلى الحســـابات 
المصرفيـــة التابعة للمتهـــم بداخل مملكة البحرين وقد 
ثبـــت من خالل التحليـــل المالي بنتيجة الكشـــف على 
تلـــك المعامـــالت أن عـــدد التحويـــالت التـــي تمت إلى 
حساباته الشـــخصية وعددها 7 عمليات بمبلغ إجمالي 
وقدره المبلغ المذكور أعاله لحســـابين في أحد البنوك 
تابعين لشـــركة العالقات العامة المسجلة باسم المتهم 
األول من حسابات تعود للمجني عليه وشركته، وذلك 

حسب الثابت في التحليل المالي.
وأضاف أنه ثبت بأن المتهم قد صدر عليه حكم جنائي 
يقضـــي أن تلـــك األموال التي تم تحويلها من حســـاب 
الشاهد الثاني إلى حساب المتهم تحصل عليها األخير 
نتيجة جرائم جنائية حســـب الثابـــت بالحكم الجنائي 

الصادر ضده بالعام 2017.
وقـــد أجرى المتهـــم عمليـــات مالية على تلـــك األموال 
المختلســـة، تتمثـــل فـــي قيامه بصـــرف مبلـــغ 13,500 
دينار لدفع فوائد في أحد البنوك، كما قام بصرف مبلغ 
90 ألـــف دينار في صـــورة تحويل داخلي إلى حســـابه 
بالجنيـــه اإلســـترليني فـــي دولـــة أوروبية، ودفـــع مبلغ 
135 ألف دينار بحريني في صورة شيك لشراء سيارة 
مـــن نوع رولز رايـــس ومن ثم بيعها ألحد األشـــخاص، 
كمـــا قـــام بتحويـــل بنكـــي بمبلـــغ 35 ألـــف دينـــار إلـــى 
حســـابه في بنك آخر ومنها حـــول مبلغ 34,980 
دينـــار إلى حســـاب ابنته فـــي ذات البنك، 
وأخيـــرا قيامه بتحويـــل داخلي بمبلغ 

وقدره 27 ألف دينار إلى حســـابه بالجنيه اإلســـترليني 
فـــي ذات الدولة، وعليه فإن تلك العمليات الخمس بلغ 

مجموعها 350 ألف دينار .
وأوضح الضابط أن تحرياته لم تتمكن من رصد باقي 
العمليات التي أجراها المتهم؛ وذلك بسبب تدوير تلك 

المبالغ بين أمواله الموجودة في حساباته البنكية.
وذكـــر المجنـــي عليه خـــالل التحقيـــق معـــه أن المتهم 
أوهمه بأنه سيســـتثمر أمواله لصالحه، وبناء على ذلك 
قـــام بتحويـــل مبلغ تجـــاوز المليـــون و300 ألـــف دينار 
لحســـابات خاصـــة بالمتهـــم ولحســـاب شـــركة المتهـــم 
فـــي البحريـــن يقدر بمبلـــغ 450 ألف دينـــار، وجزء منه 
لحســـاب شـــركات خـــارج البحريـــن، وقـــد قـــام المتهم 

باالستيالء على تلك األموال.
وأقـــر المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه تحصل على 
تلـــك األموال من الشـــاهد الثاني مقابل أســـهم يمتلكها 
هـــو، وقـــد قام ببيعهـــا للمجني عليه الحقـــا، إال أن ذلك 
لم تثبـــت صحته بناء على حكم مدني صدر في العام 

.2018
وثبـــت بالتحليـــل المالي لحســـابات المجنـــي عليه من 
نتائـــج العمليـــات الماليـــة المحولـــة مـــن حســـاباته إلى 
حســـاب المتهمين، أنهـــا ذات المبالغ موضـــوع الجرائم 

األصلية المبينة الوصف أعاله.
كما ثبت بكشـــف االســـتعالم الجنائي أن المتهم ســـبق 
اتهامـــه والحكـــم عليه بجرائم أصليـــة مماثلة، إذ صدر 
عليه حكم بالحبس لمدة 3 ســـنوات وبتغريمه مبلغ 50 
ألـــف دينار فـــي العام 2017؛ الرتكابـــه جرائم اختالس 
وتبديد وجمع أموال بقصد استثمارها بدون ترخيص 
وتقديـــم خدمـــات مصرفية بـــدون ترخيـــص ومزاولة 

نشاط تجاري بدون ترخيص.
والجدير بالذكر أن المحكمة تسلمت في جلسة سابقة 
تقريـــرا مـــن مستشـــفى الطـــب النفســـي أفـــاد فيه 
الطبيـــب أنـــه تمت معاينـــة المتهم من قبل 
المستشـــفى الضطـــراب حالته النفســـية 
بتاريخ 18 مارس 2020، وأنه تم إدخاله 
لوحـــدة الطـــب النفســـي الجنائـــي بنفس 
اليـــوم لتدهـــور حالتـــه النفســـية؛ لوجود 
أفـــكار انتحاريـــة لديـــه وإلعـــادة تقييـــم 
حالته النفســـية حتى يتـــم وضعه تحت 
العالج المناسب، مؤكدا أنه تم تشخيص 
إصابته بمرض االكتئاب والقلق النفســـي 
وعـــدم التكيـــف النفســـي مع الســـجن، 
المضـــادة  األدويـــة  أعطـــي  حيـــث 

لالكتئاب حتى تحسنت حالته النفسية.

رفض طعون مداَنين بحرق دورية وتأييد العقوبة لثالث
قضت محكمة التمييز بعدم قبول طعنين مقدمين من متهمين بقضية 
حــرق دوريــة شــرطة في منطقــة أبوصيبع والتســبب بإتالفهــا، نظرا 
لصدور عفو بحقهما بشــأن العقوبة الســالبة للحريــة المحكوم عليهما 
بها، فيما قضت بقبول طعن ثالث شكال وفي الموضوع برفضه؛ نظرا 
إلدانتهم مع 10 متهمين آخرين بالمشــاركة في أعمال تجمهر وشــغب 
وحــرق المركبــة المملوكة لــوزارة الداخلية، والمحكــوم عليهم جميعا 
بالسجن لمدة 5 سنين، وإلزامهم بدفع مبلغ 2909 دنانير و500 فلس 

قيمة إصالح التلفيات التي تسببوا بها في السيارة.

أن  إلـــى  المحكمـــة  وأشـــارت 
التفاصيل تتمثل في أن المدانين 
قامـــوا  مجهوليـــن  وآخريـــن 
باالشـــتراك بتجمهر غيـــر مخطر 
عنـــه وكان ذلـــك فـــي مـــكان عام 
هو منطقـــة أبوصيبـــع، وأن عدد 
 20 لحوالـــي  يصـــل  المشـــاركين 
شـــخصا؛ بغرض ارتكاب الجرائم 

بـــأن  العـــام،  باألمـــن  واإلخـــالل 
تجمهـــروا فـــي المنطقـــة وجلبوا 
الزجاجات الحارقة “المولوتوف” 

ووضعوا اللثام على وجوههم.
وأوضحت أن المتهم األول عمل 
علـــى مراقبة الطريق، فيما خرج 
اآلخريـــن للتجمهر غيـــر المخطر 
عنه، وتوجهوا إلى الطريق العام 

المـــؤدي إلـــى دوريـــات الشـــرطة 
بالقـــرب من دوار منطقـــة كرانة، 
بعـــد أن عملوا على ســـد الطريق 
بجـــذوع النخـــل ومعهـــم المتهم 

الثالث وآخرين مجهولين.
ولفتت إلـــى أن الجنـــاة وآخرين 
الزجاجـــات  رمـــوا  مجهوليـــن 
الحارقـــة “المولوتوف”، وقد نتج 
ذلـــك الحريق عـــن تعرض دورية 
أجـــزاء  احتـــراق  إلـــى  الشـــرطة 

منها.
وتتمثـــل األضـــرار التـــي حدثـــت 
مقدمـــة  فـــي  الشـــرطة  بمركبـــة 

تلـــف  إلـــى  أدى  إذ  الســـيارة 
الشـــبك األمامي األيســـر، واللوح 
للجانـــب  األمامـــي  الزجاجـــي 
األيســـر، وتلـــف اللـــوح الزجاجي 
القطـــع  واحتـــراق  األمامـــي 
المحـــرك  وحـــوض  البالســـتيكي 
الجانب األيســـر، والباب األمامي 
األيســـر، ما أدى إلى تلف الطالء 
والزجـــاج األمامـــي، كما شـــوهد 
على هيكل الســـيارة “طعجتين” 

بالمقدمة اليسرى للسيارة.
قـــوات  دفـــع  ذلـــك  أن  وتابعـــت، 
األمن إلى فض ذلك التجمهر، إذ 

عمـــد المتهمـــون ومـــن معهم إلى 
الهرب من الموقع، عقب تسببهم 
في إثارة الفزع وإشاعة الفوضى 
النـــاس وتعطيـــل مصالـــح  بيـــن 
الممتلـــكات  وعـــرض  النـــاس 

الخاصة والعامة للخطر.
هذا وثبت للمحكمة أن المدانين 
بتاريخ 27 ديســـمبر 2017، أوال: 
مجهولـــون  وآخـــرون  أشـــعلوا 
عمدا حريقا فـــي دورية مملوكة 
لوزارة الداخلية بواسطة عبوات 
“المولوتوف” وكان من شأن ذلك 
الحريـــق تعريـــض حيـــاة النـــاس 
وأموالهـــم للخطـــر تنفيذا لغرض 
أنهـــم اشـــتركوا  إرهابـــي، ثانيـــا: 
وآخـــرون مجهولون فـــي تجمهر 
بمـــكان عـــام مؤلف مـــن أكثر من 
5 أشـــخاص الغرض منه ارتكاب 

الجرائـــم واإلخـــالل باألمن العام 
العنـــف  ذلـــك  فـــي  اســـتخدموا 
لتحقيق الغاية التي تجمعوا من 

أجلها.
ثالثا: حـــازوا وأحـــرزوا وآخرون 
حارقـــة  زجاجـــات  مجهولـــون 
“مولوتوف” بقصد استعمالها في 
تعريـــض حياة النـــاس واألموال 
للخطـــر،  والخاصـــة  العامـــة 
وآخـــرون  عمـــدا  أتلفـــوا  رابعـــا: 
وهـــو  عامـــا  ملـــكا  مجهولـــون 
دورية مملوكة لـــوزارة الداخلية 
الحارقـــة  الزجاجـــات  بواســـطة 
شـــأن  مـــن  وكان  “المولوتـــوف”، 
ذلك جعـــل حياة النـــاس وأمنهم 
فـــي خطر بقصد إحـــداث الرعب 
بيـــن النـــاس وإشـــاعة الفوضـــى 

تنفيذا لغرض إرهابي.

عقـــوبتــهـــم 5 سـنـــــوات وتغــريمهـــم 
2909 دنانيــر قيمــة التلفيــات
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العالقات لن تعود إلى ما كانت عليه إال عندما تلتزم الدوحة باتفاقات الرياض

“الدول األربع” تتجه لطرح قضية الحظر الجوي لقطر على“اإليكاو”

ــع  ــ تــعــتــزم الـــــدول الــعــربــيــة األرب
الداعية لمكافحة اإلرهاب )مصر 
والسعودية واإلمارات والبحرين( 
بالمزاعم  الخاصة  القضية  طرح 
مجاالتها  إغــاق  بشأن  القطرية 
القطرية،  الطائرات  أمام  الجوية 
المدني  الــطــيــران  منظمة  أمـــام 
العدل  محكمة  قــرار  بعد  “إيكاو” 

الدولية.
ــة  ــنــت دولـ ــاء، أعــل ــثـــاثـ ــوم الـ ــ ويـ
اإلمـــــــارات أنــهــا ســتــتــجــه لــطــرح 
القضية المرتبطة بقرارها بإغاق 
الــطــائــرات  أمـــام  الــجــوي  مجالها 
عــلــى مــجــلــس منظمة  الــقــطــريــة 
الطيران المدني الدولي “اإليكاو”.

ــاراتــــي بعد  ــان اإلمــ ــ ــاء اإلعـ وجــ
بأن  الدولية  العدل  محكمة  قرار 
للنظر  الــمــخــتــص  هـــو  ــاو”  ــكــ “اإليــ
الخاصة  القطرية  الــمــزاعــم  فــي 
ــمــدنــي ضـــد الـــدول  بــالــطــيــران ال
ـــع )اإلمـــــــارات والــســعــوديــة  ــ األرب
قررت  والتي  ومصر(،  والبحرين 
إغــــاق مــجــالــهــا أمــــام الــطــيــران 

القطري.
اإلمــاراتــي،  الــقــرار  على  وتعليقا 
هولندا،  في  الدول  قالت سفيرة 
حصة عبد هللا العتيبة: “لقد كان 
قرار محكمة العدل الدولية قرارا 
المسائل  عــلــى  ومــقــتــصــرا  تقنيا 
القضائية  ــة  والـــواليـ اإلجــرائــيــة 
في  نــظــر  وقـــد  الـــنـــزاع،  لمعالجة 
ــس اإلجــــرائــــيــــة لــلــقــضــيــة  ــ ــ األسـ

فحسب”.
ــافــــت قـــائـــلـــة: “نـــكـــن كــامــل  وأضــ
لمحكمة  والــتــقــديــر  ــرام  ــ ــت االحــ
ــدل الـــدولـــيـــة وســنــنــظــر في  ــعـ الـ
الــدول  أن  كما  كثب،  عن  قرارها 
ــارات،  اإلمـ بما فيها دولــة  األربـــع 
مهمة  نــقــاط  على  تعتمد  ســوف 
الـــتـــي وردت  اإلجـــــــــراءات  فـــي 
أمــام مجلس منظمة  الــقــرار  فــي 

الــطــيــران الــمــدنــي الـــدولـــي، وقــد 
مهمة  مسائل  هــنــاك  أن  الحظنا 
الحكم،  إليها  يتطرق  لــم  أخـــرى 
وهي مسائل سوف نتناولها أمام 
المدني  الطيران  منظمة  مجلس 

الدولي”.
ــت: “نـــتـــطـــلـــع إلـــــــى أن  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
ــاو أن  ــ ــكـ ــ ــمــجــلــس اإليـ نـــوضـــح ل
اإلمـــــــارات فـــرضـــت إجـــراءاتـــهـــا 
ــقــطــريــة من  ــرات ال ــائـ ــطـ لــمــنــع الـ
باعتبارها  دخول مجالها الجوي، 
ــراءات الــعــديــدة التي  ــ أحــد اإلجـ
عقب  دول   10 قبل  مــن  اُتــبــعــت 
إنـــهـــاء عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
مع قطر. وقــد جــاء ذلــك نتيجة 
ــد  ــ ــل األمـ ــ ــوي ــطــ ــ لــــدعــــم قـــطـــر ال
للجماعات اإلرهابية والمتطرفة، 
لزعزعة  المستمرة  ومحاوالتها 
وتثق  المنطقة.  فــي  االســتــقــرار 
اإلمارات أن المجلس لن يحاول 
التشكيك بقرارات األمن الوطني 
ــاء  ــضـ ــــدول األعـ ــل ــ ــي يـــحـــق ل ــتـ الـ
ــاو اتـــخـــاذهـــا، وحــتــى  ــكـ فـــي اإليـ
اإلجـــراءات  ستبقى  الحين  ذلــك 

الخاصة المتخذة منذ 5/6/2017 
ــأجــواء دولـــة اإلمــــارات سارية  ب

المفعول”.
“هــذا  بــالــقــول:  العتيبة  وختمت 
الـــخـــاف لـــن يــحــل عـــن طــريــق 
ــيــة  دول مــنــظــمــة  أي  أو  اإليـــكـــاو 
أخرى، ولن تعود العاقات إلى ما 
كانت عليه، إال عندما تلتزم قطر 
أمام الدول األربع بتنفيذ اتفاقات 
الرياض وتثبت أنه بإمكانها لعب 

دور بّناء في المنطقة”.
من جانبه، قال السفير السعودي 
“حــكــم محكمة  إن  هــولــنــدا  لـــدى 
اختصاص  بشأن  الدولية  العدل 
مــنــظــمــة إيـــكـــاو لــيــس لـــه عــاقــة 
ــيــــة فــي  ــمــــوضــــوعــ ــ بـــــاألســـــس ال
دولة  قبل  من  المقدمة  الشكوى 

قطر”.
ــد طــلــبــت فــي  ــت قـــطـــر قــ ــ ــان ــ وك
إدارة  مجلس  مــن   ،2017 الــعــام 
نحو  ــى  عــل يـــقـــوم  أن  اإليــــكــــاو، 
طارئ بمراجعة قرارات اإلمارات 
والــبــحــريــن ومصر  والــســعــوديــة 
ــام  ــوي أمـ ــجـ ــاق مــجــالــهــا الـ ــإغـ بـ

المجلس  لكن  القطري،  الطيران 
فالتمست  بــذلــك،  الــقــيــام  رفـــض 
الــــدوحــــة عـــنـــدهـــا اإلجــــــــراءات 
المدني  الطيران  لمنظمة  العادية 

الدولي.
القضية  موضوع  الخاف  ونشأ 
في 5 يونيو 2017، عندما أنهت 
كـــل مـــن اإلمــــــارات والــســعــوديــة 
والبحرين ومصر، فضا عن ست 
دول أخــــرى، عــاقــاتــهــا مــع قطر 
بسبب عدم التزامها بتنفيذ اتفاق 
الدوحة  الرياض، واستمرار دعم 
لإلرهاب والتطرف، وتدخلها في 
الشؤون الداخلية للدول األخرى، 
ونــشــرهــا خــطــاب الــكــراهــيــة عبر 

وسائل اإلعام.
ــدول  وهـــكـــذا أغــلــقــت كـــل مـــن الـ
أمــام قطر  الجوي  األربــع مجالها 
من  واسعة  مجموعة  من  كجزء 
التدابير المتعلقة بإنهاء العاقات، 
تسمح  “اإليــكــاو”  قواعد  أن  علما 
للدول األعضاء باتخاذ إجراءات 
لمواجهة حاالت الطوارئ بما في 

ذلك المخاطر األمنية.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية

دبي ـ العربية نت

أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي أمس الثاثاء، أن 
نقاطا خافية جوهرية ما زالت قائمة حول أزمة سد النهضة، مؤكًدا أنه من 

الصعب حل خافات 9 سنوات حول سد النهضة في 15 يوما.
النهضة  التقارير حول سد  اآلن  ترفع  أن  المفترض  من  “إنه  السباعي  وقال 
إلى القيادات السياسية”. وفيما يخص موقف الخرطوم من األزمة، أوضح 
إلى  تسعى  مصالح  ولها  سيادة  ذات  دولــة  السودان  أن  المصري  المتحدث 
تحقيقها. وفي إشارة إلى إثيوبيا، قال “إن البعض ليس لديه إرادة سياسية 
قال  المصري سامح شكري  الخارجية  وزيــر  وكــان  النهضة”.  أزمــة سد  لحل 
للتعهد الذي صدر في مكتب االتحاد  في وقت سابق “إن مصر تسير وفقا 
)اإلفريقي( بعدم اتخاذ إجراءات أحادية، ونتوقع من األطراف كافة احترام 
فرصة  هناك  “ستكون  إعامية  تصريحات  فــي  وأضـــاف  الــتــعــهــدات”.  هــذه 
للرؤساء أن يتداولوا في األمر في االجتماع القادم، ويقرروا ما يراه كل منهم 

مناسبا في إطار الخطوة القادمة”.
وأضاف “نأمل أال نعود مرة أخرى لمجلس األمن، لكن إذا كان هناك ما يهدد 
األمن  مجلس  على  تقع  المسؤولية  فهذه  والدولي  اإلقليمي  واألمــن  السلم 

التخاذ اإلجراءات التي تحول دون ذلك”.

مصر: الخالف ما زال جوهرًيا حول سد النهضة

القاهرة ـ وكاالت

النقض في مصر، أمس  أيدت محكمة 
ــصــادر ضــد مرشد  الــثــاثــاء، الــحــكــم ال
اإلخوان محمد بديع وآخرين بالسجن 
ــد فـــي قــضــيــة أحـــــداث الــعــدوة  ــمــؤب ال
المقدمة  الــطــعــون  رفــض  بعد  بالمنيا، 

منهم.
جنوب  المنيا  جنايات  محكمة  وكانت 
 ،2018 ســبــتــمــبــر  فــــي  قـــضـــت  ــر،  مـــصـ
الــعــام  الــمــرشــد  بــديــع  مــحــمــد  بمعاقبة 
آخرين  متهًما  و87  اإلخـــوان  لجماعة 
ــد، فــي الــقــضــيــة التي  ــمــؤب بــالــســجــن ال
العدوة”،  “أحــداث  بـ  إعامًيا  اشتهرت 
بالسجن  آخــريــن  متهما   81 وبمعاقبة 
متهما  و49  ســنــة،   15 لــمــدة  الــمــشــدد 
ســنــوات،   7 الــمــشــدد  بالسجن  آخــريــن 

 10 الــمــشــدد  بالسجن  آخــريــن  و16 
بالمشدد  متهًما  و22  سنوات، 

ــا  ــًمـ ــهـ ــتـ ومـ ســــــنــــــوات،   3
واحــــــــًدا بــالــســجــن 15 

سنوات،   3 بالسجن  آخر  ومتهًما  سنة، 
وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 

متهًما.
وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 
إخطاًرا  العامة  النيابة  تلقت  إذ   ،2013
األشخاص  من  العديد  تجمهر  بوقوع 
أمـــام مــركــز شــرطــة الــعــدوة بمحافظة 
المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت 
ــنــاريــة والــبــيــضــاء،  تــهــديــد األســلــحــة ال
وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمًدا مع 

سبق اإلصرار.
عن  العامة  النيابة  تحقيقات  وكشفت 
التابعة  العناصر  من  متهما   683 تورط 
تلك  ارتـــكـــاب  فــي  ــوان،  ــ اإلخــ لتنظيم 
الدولة  أجهزة  لقيام  انتقاما  األحــداث، 
ــعــدويــة  ــة ال ــعـ بــفــض اعــتــصــامــي رابـ
محكم  لمخطط  وفــًقــا  والنهضة، 
ــه قـــــيـــــادات الـــجـــمـــاعـــة  ــ ــدتـ ــ أعـ

اإلرهابية في وقت سابق.

مصر... تأييد المؤبد لمرشد اإلخوان

بغداد ـ وكاالت

في استمرار لمسلسل االنتهاكات التركية 
العراقية،  الحدود  على  الواقعة  للمناطق 
عبر رئيس لجنة الدفاع والدفاع النيابية 
من  امتعاضه  عن  حيدر،  آل  رضا  محمد 
تجاوزت  أنــقــرة  قــائــًا:  الــتــركــي،  التوغل 
كــيــلــومــتــًرا   15 نـــحـــو  ــلـــت  ــتـ ــد واحـ ــحـ الـ
ــاف في  ــ ــحــــدودي. وأضـ ــ مـــن الــشــريــط ال
ما  بحسب  الــثــاثــاء،  أمــس  تصريحات، 
ــة األنــبــاء الــعــراقــيــة، تركيا  ــادت وكــال أفــ
المبرمة  األمنية  االتفاقية  على  تعتمد 
إلى  كيلومترات   5 نحو  بالدخول  سابًقا 
سبعة كيلومترات في الشريط الحدودي. 
قيام  يــرفــض  الــعــراق  أن  على  كما شــدد 
تنفيذ  أو  سيادته  بتجاوز  الــدول  إحــدى 
عمليات قصف جوي داخل أراضيه. وفي 
السلطات  أعــرب عن رفض  عينه  الوقت 
ــي  ــل األراضــ ــود فــصــيــل مــســلــح داخــ وجــ
العراقية يعتدي على إحدى دول الجوار، 

من  سيادته  على  االعــتــداء  يرفض  كما 
الجوية  الحملة  أن  يذكر  كانت.  دولة  أي 
اسم  عليها  أطلق  التي  التركية،  والبرية 
منتصف  انطلقت  النمر”،  مخلب  “عملية 
يونيو الماضي عندما نقلت تركيا قواتها 
جًوا إلى شمال العراق، ومنذ ذلك التاريخ 
اســتــمــرت االنــتــهــاكــات والــضــربــات التي 
ــدًدا مــن الــمــنــاطــق الــحــدوديــة،  طــالــت عــ
استدعت  التي  بــغــداد  استنكار  وأثـــارت 

مذكرة  وسلمته  مرتين،  التركي  السفير 
التركية  الـــقـــوات  ــرق  خـ عــلــى  احــتــجــاج 
قصفت  االثنين  وأمــس  الــعــراق.  لسيادة 
تركيا، قرى كردية في شمال العراق بـ 15 
جبل  أطــراف  واستهدفت  مدفع،  قذيفة 
دهوك  بمحافظة  االستراتيجي  خامتير 
الــعــراقــيــة. ونــشــبــت حــرائــق فــي مـــزارع 
وممتلكات سكان القرى الكردية العراقية 

جراء القصف التركي.

تدريبات عسكرية تركية على الحدود العراقية التركية

انتهاكاتهــا مسلســل  وتواصــل  الحــد  تتجــاوز  أنقــرة 
غضب عراقي... تركيا تحتل 15 كيلو من الحدود

عواصم ـ وكاالت

تلقت تركيا في الساعات القليلة الماضية 
تتعلق  اللهجة  شديدة  تحذيرية  رسائل 
ليبيا،  الســتــقــرار  الــمــزعــزعــة  بنشاطاتها 
حيث دعا مجلس النواب الليبي، القوات 
لحماية  لــلــتــدخــل  الــمــصــريــة  الــمــســلــحــة 
رأت  إذا  الليبي والمصري  القومي  األمن 
كما  البلدين،  أمن  يطال  خطرا  هناك  أن 
بالتوقف  أنقرة  طالب االتحاد األوروبــي 
التزامها  ليبيا، واحترام  التدخل في  عن 
الــمــفــروض على  الــســاح  تــوريــد  بحظر 
مجلس  ودعــا  المتحدة.  األمــم  من  ليبيا 
النواب الليبي القوات المسلحة المصرية 
الليبي  القومي  األمــن  لحماية  التدخل؛ 
ــب الــبــرلــمــان الــلــيــبــي  ــ ــمـــصـــري، ورحـ والـ
بما  ومــصــر،  ليبيا  بين  الجهود  بتضافر 
حد  على  التركي،  المحتل  دحــر  يضمن 
وصف البيان الصادر عن البرلمان برئاسة 

عقيلة صالح.

التوزيع  “ضــمــان  الليبي  البرلمان  وأكـــد 
النفط  وعائدات  الشعب  لثروات  العادل 
الليبيين  بــثــروات  العبث  عــدم  وضــمــان 
الخارجة  المسلحة  الميليشيات  لصالح 
يعد مطلبا شرعيا  والـــذي  الــقــانــون،  عــن 
قال  كذلك  الليبي”.  الشعب  أبناء  لكافة 
االتحاد  في  الخارجية  السياسة  منسق 
األوروبي، جوزيب بوريل، إن على تركيا 
مخرجات  بموجب  الــتــزامــاتــهــا  احــتــرام 
مؤتمر برلين واحترام حظر الساح إلى 

ليبيا. وأكد بوريل، خال مؤتمر صحفي 
ــاء في  ــدول األعــــضــ ــلـ عــقــب اجـــتـــمـــاع لـ
االتحاد األوروبي، أن التحركات التركية 
في ليبيا يجب أن تتوقف؛ ألنها تتعارض 
بــوريــل  وتــحــدث  أوروبــــــا.  مــع مصلحة 
االتحاد  أعضاء  بين  اتفاق  “هناك  قائا: 
التركية  الــعــاقــات  أن  عــلــى  األوروبـــــي 
اآلن،  التوتر  من  حالة  تعيش  األوروبية 
خــصــوصــا فــي شـــرق الــمــتــوســط بسبب 

ليبيا، مما يؤثر مباشرة على مصلحتنا”.

القبائل الليبية تؤكد دعمها دعوة البرلمان مصر بالتدخل عسكريا

العالقــات التركيــة األوروبيــة تعيــش حالــة مــن التوتر
البرلمان الليبي يدعو مصر للتدخل عسكريا

دبي - العربية.نت

تواجه  الــتــي  المحاصرة  حملة  أمـــام 
حركة النهضة في تونس من قبل عدد 
من النواب الذين طالبوا بسحب الثقة 
راشــد  البرلمان  ورئــيــس  رئيسها،  مــن 
الــغــنــوشــي، وصــفــت الــحــركــة تــحــرك 
في  الحر”  الدستوري  “الــحــزب  نــواب 
“الجريمة”،  بـ  الثاثاء  أمس  البرلمان 
النيابة  قبل  من  بمحاسبتهم  متوعدة 
الحزب  تــحــرك  اعــتــبــرت  كما  الــعــامــة. 
عبير  النائبة  ترأسه  الــذي  الدستوري 
رئيس  وقــال  وانقاًبا”.  موسي”غزًوا 
الدين  نور  البرلمان  في  النهضة  كتلة 
أعمال  “عبير موسي عطلت  البحيري 
مجلس نواب الشعب بطريقة مخالفة 
لــلــقــانــون، وتــعــد جــريــمــة، وتــم إعــان 

الجريمة  بــهــذه  الــعــمــومــيــة  الــنــيــابــة 
الازمة ستتخذ  واإلجــراءات 

ضـــدهـــا”. كــمــا اعــتــبــر أن 
مـــحـــاولـــة االســـتـــحـــواذ 

ــال تــعــطــيــل  ــ ــطــة مــــن خـ ــســل عـــلـــى ال
ــزو مــقــر  ــ الـــمـــؤســـســـات ومـــحـــاولـــة غـ
“وهـــم”،  والــحــكــومــة  الشعب  مجلس 

بحسب وصفه.
العاجل  للتدخل  الجميع  “ندعو  وقال 
ــتــصــدي لـــانـــقـــاب”. من  مـــن أجــــل ال
شرعية  أن  مــوســي  أكــــدت  جــهــتــهــا، 
الــغــنــوشــي انــتــهــت، مــشــددة عــلــى أن 
أي جلسة عامة  انعقاد  كتلتها ستمنع 
الثقة  سحب  انتظار  فــي  سيترأسها 
مــنــع عقد  أن  أوضـــحـــت  كــمــا  ــنـــه.  مـ
رئاسة  أتى ألن  اليوم  العامة  الجلسة 
وتدعم  الــقــانــون  تحترم  ال  الــبــرلــمــان 
البرلمان  أضحى  “لقد  مضيفة  العنف، 
مرتًعا لقوى العنف”. إلى ذلك، أشارت 
إلى أن عريضة سحب الثقة تسير 
ومختلف  ــاق”  ــ وسـ قـــدم  “عــلــى 
صدد  فــي  البرلمانية  الكتل 

إمضائها وتقديمها.

موسي: شرعية الغنوشي انتهت
عواصم ـ وكاالت

ــا  ــا مــدان ــيـ ــران إيـــرانـ ــت طـــهـ أعـــدمـ
ــح الــــواليــــات  ــالـ ــصـ بـــالـــتـــجـــســـس لـ
المتحدة، بعد بيعه معلومات حول 
كما  اإليراني،  الصاروخي  البرنامج 
ستعدم إيرانيا آخرا، وفر معلومات 
حــــول تــحــركــات الـــجـــنـــرال قــاســم 

سليماني، الذي قتل مطلع العام.
ونــقــل مــوقــع مــيــزان اإللــكــتــرونــي 
ــمـــي عــــن الـــمـــتـــحـــدث بــاســم  الـــرسـ
حسين  غـــام  الــقــضــائــيــة،  السلطة 
قوله  الــثــاثــاء،  أمــس  اسماعيلي، 
“إن رضا عسكري، الذي كان موظفا 
في دائرة الفضاء الجوي في وزارة 
الدفاع اإليرانية حتى تقاعده قبل 

4 أعوام، أعدم األسبوع الماضي”.
عسكري  أن  المتحدث  وأضـــاف 

“عمل في الوزارة لسنوات” 
ــارس  ــي مــ وتـــقـــاعـــد فــ

لوكالة  وفــقــا   .2016

الصحافة الفرنسية.
ــعــســكــري  ــع قـــائـــا “تـــلـــقـــى ال ــ ــاب ــ وت
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة مـــن وكــالــة 
األميركية  المركزية  االستخبارات 
بعد تقاعده مع بيعه لها، معلومات 
ــا”،  ــان يــمــلــكــهــا حــــول صــواريــخــن كــ
وثم  عليه،  التعرف  “جــرى  مضيفا 

محاكمته والحكم عليه باإلعدام”.
ويفترض أيضا تنفيذ اإلعدام بحق 
محمود موسوي مجد، وهو إيراني 
يونيو،  فــي  بالتجسس  أديـــن  آخــر 

كما أوضح اسماعيلي.
ويــتــهــم مــجــد بــتــوفــيــر مــعــلــومــات 
المتحدة وإسرائيل حول  للواليات 
الــقــدس في  تــحــركــات قــائــد فيلق 
الحرس الثوري اإليراني الجنرال 
ــــذي قتل  قــاســم ســلــيــمــانــي، ال
بغداد  في  أميركية  بضربة 

في يناير.

طهران تعدم إيرانًيا “وشى” بسليماني

السودان يعلن حالة 
الطوارئ في دارفور

ــرت وكـــالـــة الـــســـودان لــأنــبــاء أن  ذكــ
ــنــت حـــالـــة الـــطـــوارئ  ــطــات أعــل ــســل ال
تمزقها  الــتــي  دارفـــــــور،  مــنــطــقــة  فـــي 
الصراعات في غرب البالد بعد وقوع 

أعمال عنف واضطرابات في بلدتين.
أرسلت  إنــهــا  )يــونــامــيــد(  بعثة  وقــالــت 
ــة شــمــال  ــ فــريــقــا لــبــلــدة كــتــم فـــي والي
دارفور بعد ورود أنباء عن حرق قسم 
محتجين  يد  على  وسيارات  للشرطة 
مجهولين، ولم تذكر البعثة مزيدا من 

التفاصيل.
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دارفور ـ وكاالت



لكـــرة  األول  الفريـــق  العـــب  أجـــرى 
القدم بنـــادي قاللي إبراهيـــم الختال 
عملية الغضروف، وذلك بعد استمرار 
وأشـــرف  اإلصابـــة.  مـــن  معاناتـــه 
مستشـــفى ابـــن النفيس علـــى عملية 
الالعـــب يوم أمس، ومـــن المتوقع أن 

يغيب شهًرا واحًدا عن فريقه.
وبحســـب مدرب فريق قاللي صديق 
زويد، فإن الالعب يعاني من اإلصابة 
قبـــل فتـــرة “توقـــف كورونا”، مشـــيًرا 
فـــي  لالعـــب  عـــادت  اآلالم  أن  إلـــى 
الفترة األخيرة؛ ليجري الالعب أشعة 
MRI التـــي كشـــفت عـــن إصابتـــه في 

الغضروف.
وأوضـــح زويـــد لـ”البالد ســـبورت” أن 
رئيـــس نـــادي قاللـــي جمعـــة شـــريدة 
تواصل مع رئيس اتحاد الكرة الشيخ 

علـــي بن خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة 
ونائبه للشؤون اإلدارية والمالية علي 
البوعينيـــن، مبيًنـــا أن االتحـــاد وفـــي 
خطوة مشـــكورة وتســـتحق اإلشادة 
تكفـــل بتكاليـــف العمليـــة، باإلضافـــة 
إلى خضوع الالعب لجلســـات العالج 
الطبيعـــي تحت إشـــراف اختصاصي 
العـــالج الطبيعي باالتحـــاد البحريني 

لكرة القدم سيد مؤيد العلوي.
ولفـــت مـــدرب قاللـــي إلـــى أن فريقه 
ســـيفقد خدمات الالعب الشاب لمدة 
شـــهر كامل، متوقًعا أن يعود الالعب 
بعـــد الشـــهر وهـــو فـــي أفضـــل حـــال، 
خصوًصا أن وضعه البدنية واللياقي 
ممتاز، وأن الحاجة فقط إلى جلسات 

التأهيل والعالج الطبيعي.

إبراهيم الختال

اتحاد الكرة تكفل بالتكاليف... والالعب يغيب شــهًرا عن قاللي
إبراهيم الختال يجري عملية الغضروف

تعادل فريقا المحرق والنجمة بهدفين لكليهما، في المباراة التي 
أقيمت بينهما، مســـاء أمس، على ملعـــب المحرق الفرعي، ضمن 
تحضيراتهما الستئناف ما تبقى من منافسات الموسم الرياضي 
الحالـــي 2020-2019 عبـــر 7 جـــوالت مـــن دوري ناصـــر بن حمد 
الممتـــاز ونهائي كأس جاللة الملك الذي ســـيجمع المحرق بالحد 

ونهائي كأس االتحاد بين البسيتين والمحرق.
ورغـــم تقـــدم المحـــرق فـــي النتيجـــة، إال أن النجمـــة نجـــح فـــي 
الخـــروج بالتعادل. ســـجل هدفـــي المحرق الالعب الشـــاب علي 
مفتاح، وســـجل للنجمة:محمد الطيب، إيمانويل من ركلة جزاء. 
أدار المباراة الحكم عبدهللا قاســـم، وعاونه ســـيد جالل محفوظ 
وعبـــدهللا يعقـــوب. وفـــي لقاٍء ثاٍن، تعـــادل ناديا الرفـــاع وقاللي 
بهـــدف للجانبيـــن فـــي المباراة التـــي أقيمت على ملعـــب الرفاع. 
وســـجل لـ”الســـماوي” الالعب محمد مرهون، فيما ســـجل لقاللي 
الالعب مبارك شـــريدة. وفي لقاٍء ثالث أقيم على ملعب الحالة، 
فـــاز الحالة علـــى البديـــع بنتيجة )1-3(. ســـجل للحالـــة الالعبان 
يوسف يعقوب وإبراهيما، وسجل للبديع:جاسم راشد الدوسري.

وتواصل األندية تحضيراتها الســـتئناف ما تبقى من منافســـات 

ســـواء الـــدوري الممتـــاز أو دوري الدرجـــة الثانية الذي سيشـــهد 
صعود فريقين بشكل مباشر، باإلضافة إلى الثالث الذي سيلعب 

مباراتي الملحق.

من لقاء المحرق والنجمة

سلســلة تعادالت في تحضيرات أندية الكرة لالســتئناف
المحرق والنجمة يتعادالن ودًيا بهدفين
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أكــد مصــدر مطلــع لـــ “البــاد ســبورت” أن نــادي المنامــة وقــع عقــًدا 
رسمًيا مع الاعب البولندي المبيه، ليمثل صفوف فريقه األول لكرة 

السلة فيما تبقى من منافسات للموسم الرياضي الجاري.

المفاوضـــات  أن  المصـــدر  وبيـــن 
بـــدأت في األيام القليلة الماضية 
بيـــن المنامـــة والبولنـــدي، الـــذي 
فـــي  “الزعيـــم”  مثـــل  وأن  ســـبق 
البطولة الخليجيـــة لألندية التي 
ووقـــع  البحريـــن،  فـــي  أقيمـــت 
الالعـــب فعلًيـــا علـــى العقـــد بعـــد 
مـــدرب  بيـــن  جـــرت  محادثـــات 

الفريق والبولندي.
ومـــن المؤمـــل وصـــول البولندي 
المبيه إلـــى مملكة البحرين فجر 
األربعاء؛ لالنضمام إلى تدريبات 
فريـــق المنامة بعد ما تم اإلعالن 
عـــن موعد اســـتئناف مســـابقتي 
بـــن  خليفـــة  وكأس  زيـــن  دوري 

سلمان.

المبيه يوقع لـ “زعيم كرة السلة البحرينية”

موعد جديد أللعاب التضامن اإلسالمي
سـتقام بقونية بشـهر سبتمبر 2021

أعلنت اللجنة المنظمة للنســـخة الخامسة 
اإلســـالمي  التضامـــن  ألعـــاب  دورة  مـــن 
الموعـــد الجديـــد النطـــالق األلعـــاب لتقام 
خـــالل الفتـــرة مـــن )10 - 19( ســـبتمبر من 
العـــام المقبـــل 2021 بمدينـــة قونيـــة فـــي 

تركيا.
وذكـــرت اللجنة المنظمة للدورة أن تأجيل 
الموعـــد جـــاء نظرًا للظروف التـــي يمر بها 
كورونـــا  فيـــروس  جـــراء جائحـــة  العالـــم 
المســـتجد “كوفيـــد19-”، ومـــا تبعهـــا مـــن 
كبـــرى  انطـــالق  لمواعيـــد  إعـــادة جدولـــة 
المحافل واألحـــداث الرياضية، بعد أن تم 
تأجيـــل دورة األلعاب األولمبيـــة واأللعاب 
البارالمبية الصيفية “طوكيو 2020” لتقام 
في العام المقبل 2021 خالل نفس الفترة 
المحددة لدورة ألعاب التضامن اإلسالمي.

وأوضحـــت اللجنة المنظمة أنـــه تم إعادة 
النظـــر فـــي األمـــر والتنســـيق بيـــن اللجنة 
المنظمـــة للـــدورة ومجلـــس إدارة االتحاد 
الرياضي للتضامن اإلسالمي، ليتم اختيار 
الموعـــد الجديد للـــدورة على أن تعقد في 

الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر 2021.
الـــدورة  مـــن  األخيـــرة  النســـخة  وكانـــت 
 )2017 )باكـــو  أذربيجـــان  فـــي  أقيمـــت 
إنجـــازًا  البحريـــن  وحققـــت فيهـــا مملكـــة 

تاريخيًا غير مسبوق بعدما أحرزت المركز 
األول عربيـــا والخامس في الترتيب العام 
من بين 54 دولة إســـالمية مشاركة بعدما 
 12 بينهـــا  ملونـــة  ميداليـــة   21 حصـــدت 
ميداليـــة ذهبيـــة و5 ميداليـــات فضية و4 
ميداليـــات برونزية لتحقـــق مركزًا متقدمًا 
بالمقارنـــة مـــع النســـخة التـــي أقيمـــت في 
اندونيســـيا 2013 والـــذي حققـــت خاللـــه 
البحريـــن المركز الحادي عشـــر من بين 37 

دولة مشـــاركة بحصولها على 7 ميداليات 
ملونة فقط.

يشـــار إلـــى أن االتحاد الرياضـــي للتضامن 
هـــو هيئـــة رياضيـــة مســـتقلة  اإلســـالمي 
ذات شـــخصية اعتباريـــة منتميـــة لمنظمة 
التعـــاون اإلســـالمي يعمـــل وفـــق الحركـــة 
واللغـــات  الدوليـــة  والرياضـــة  األولمبيـــة 
العربيـــة...   ( هـــي  لالتحـــاد  الرســـمية 

اإلنجليزية... الفرنسية(.

من آخر مشاركة لمملكة البحرين بدورة التضامن اإلسالمي

اآلســـيوي  االتحـــاد  يـــدرس 
لكـــرة اليـــد حالًيـــا نقـــل البطولة 
لمنتخبـــات   17 اآلســـيوية 
الشباب والمؤهلة لبطولة العالم 
فـــي المجـــر 2021 إلـــى مملكـــة 
البحريـــن بدال من إيـــران، حيث 
مـــن المقرر أن تقام المنافســـات 
كما حددت لها اللجنة التنفيذية 
فـــي الفتـــرة 6-15 أكتوبر 2020 
في مدينة شيراز، إال أنه ووفق 
مـــا جـــاء فـــي صحيفـــة “الغـــد” 
األردنيـــة، أن االتحاد اآلســـيوي 

يدرس نقـــل البطولة بنـــاًء على 
طلب نظيره البحريني لكرة اليد 
ورغبـــة الكثيـــر مـــن االتحادات 
المشـــاركة فـــي البطولة نفســـها 
فـــي ظـــل تزايـــد عـــدد إصابات 

فيروس كورونا في إيران.
تقـــام  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
فيهـــا  يشـــارك  التـــي  البطولـــة 
منتخبنـــا فـــي الفتـــرة 10 - 21 
جائحـــة  لـــوال  الماضـــي  يوليـــو 
بكافـــة  التـــي عصفـــت  كورونـــا 
تأجيلهـــا  ليتـــم  العالـــم،  دول 
لموعدهـــا الجديـــد فـــي أكتوبـــر 
المقبـــل. ومن المؤمل أن تتضح 
فـــي الفترة المقبلة هوية الدولة 
المســـتضيفة للمنافســـات علـــى 
أن تقـــام بعدهـــا مراســـم قرعـــة 

البطولة.

هل تنقل آسيوية اليد للشباب للبحرين؟

لحســـم التعاقـــد مـــع المـــدرب الجديـــد لفريـــق الطائـــرة

اآلســيوية بالــكأس  الرفــاع  مجموعــة  باســتضافة  تقــدم 

بني جمرة ينتظر روزنامة 2020 /  2021

300 ألـف دوالر تغـري الجـزيرة األردنـي

ما زال نادي بني جمرة يتريث في قرار التعاقد مع مدرب لقيادة 
الفريق األول للكرة الطائرة للموسم المقبل 2020/2021.

مـــن  رســـمي  مصـــدر  وأضـــاف 
“البـــالد  لــــ  جمـــرة  بنـــي  نـــادي 
ســـبورت” أن النـــادي لـــم يتخذ 
نهائيـــا ســـواء بتجديـــد  قـــرارا 
التعاقـــد مـــع المـــدرب الوطنـــي 
جاســـم النبهان أو مـــدرب آخر، 
وضـــوح  لعـــدم  نظـــرا  وذلـــك 
الرؤية بشـــان روزنامة الموسم 
المقبـــل والتي علـــى ضوئها من 
الممكـــن إلدارة النادي أن تتخذ 

القرار المناسب.
وكان رئيـــس نـــادي بنـــي جمرة 
أكد في تصريح سابق لـ “البالد 
ســـبورت” عـــن وجـــود توافـــق 
مبدئـــي للتجديـــد مـــع المدرب 

جاسم النبهان.
وأوضح المصـــدر “صحيح أننا 
أنهينا الموســـم الحالـــي، ولكننا 
ال نعرف متى سينطلق الموسم 
المقبل، في نوفمبر أو ديســـمبر 
أو قبـــل ذلك الموعـــد؟ بانتظار 
الطائـــرة  الكـــرة  اتحـــاد  قـــرار 
لنعـــرف كيفيـــة إدارة الموازنـــة 
العامـــة للعبة واتخاذ الخيارات 
فربمـــا  المناســـبة،  والقـــرارات 
خفـــض  علـــى  مقبليـــن  نكـــون 
فـــي الميزانيـــة بســـبب الوضـــع 
االقتصـــادي الصعب الناتج عن 
تفشـــي وبـــاء كورونـــا )كوفيـــد 
19-( وهـــو مـــا ينبغـــي أن نضع 

له اعتبـــار عند ابرام التعاقدات 
القادمة..”.

وأوضـــح أن نـــادي بنـــي جمـــرة 
سيسعى للمحافظة على معظم 
الفريـــق بعـــد تحقيـــق  عناصـــر 

هـــدف البقـــاء بـــدوري الدرجة 
األولـــى ولكـــن اإلدارة لم تفتح 
خـــط التفـــاوض مـــع أي العـــب 
حتى اآلن رغم وجود اتصاالت 

وتواصل مستمر مع الالعبين.

أفصح نادي الجزيرة األردني عن رغبته في 
استضافة مباريات مجموعته ببطولة كأس 
االتحـــاد اآلســـيوي عـــن منطقة غرب آســـيا 
والتي يشـــارك فيها فريق الرفاع كممثل عن 

مملكة البحرين.
حيـــث طلب الجزيرة من االتحاد اآلســـيوي 
اســـتضافة  رســـمي  بشـــكل  القـــدم  لكـــرة 
مباريـــات مجموعته بالعاصمـــة عّمان والتي 
تضـــم كل مـــن الرفـــاع والقادســـية الكويتي 
وظفار العماني، ويهـــدف من ذلك الحصول 
علـــى 300 ألـــف دوالر التي ســـتمنح للفريق 
المســـتضيف لمباريـــات مجموعتـــه بالكأس 
اآلسيوية رغم عدم وجود تأكيد رسمي عما 

إذا هنـــاك مـــردود مالي للفريق المســـتضيف 
من عدمه.

وحـــدد االتحـــاد اآلســـيوي في وقت ســـابق 
أن  دون  المجموعـــة  مباريـــات  مواعيـــد 
يكشف عن الدولة التي ستستضيفها، حيث 
ســـيلعب الرفاع مباراته األخيرة من مرحلة 

الذهـــاب أمـــام ظفار يـــوم االثنيـــن الموافق 
26 أكتوبـــر المقبـــل، علـــى أن يبـــدأ مرحلـــة 
اإليـــاب بمواجهة الفريـــق العماني أيضًا يوم 
الخميـــس الموافـــق 29 مـــن الشـــهر نفســـه، 
وفـــي يوم األحد الموافـــق األول من نوفمبر 
سيلتقي فريق القادسية الكويتي، ويختتم 
المنافسات بمواجهة الجزيرة األردني وذلك 

يوم االربعاء الموافق 4 من الشهر نفسه. 
ويتصـــدر الرفاع ترتيـــب مجموعته برصيد 
3 نقـــاط جمعهـــا من فـــوز الجزيـــرة األردني 
وخســـارة أمام القادســـية الكويتـــي، ويأتي 
الفريقـــان العمانـــي والكويتـــي خلفه برصيد 
3 نقـــاط أيًضا، فيما يتذيـــل الترتيب الفريق 

األردني دون نقاط.

فريق بني جمرة للكرة الطائرة
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شاهدت لكم... Roman J Israel Esq للنجم دنزل واشنطن
بدأت منذ مطلع األسبوع الماضي منصة 
الــرائــع  الـــدرامـــي  الفيلم  بــث  نتفليكس 
الكبير  للنجم  جــدا  بالمشاهدة  والجدير 
والـــذي فيه يقدم دور  دنــزل واشــنــطــن، 
Roman J. Israel, Esq المستوحاة من 
موهوب  محام  حــول  الواقعية  الحياة 
ــحــقــوق الــمــدنــيــة يــواجــه  يـــدافـــع عـــن ال
حياته  تنقلب  أخالقيا صعبا حين  قرارا 
وهو  عقب،  على  رأســا  الرتيبة  البسيطة 
فاريل  كولين  الكبير  النجم  بطولة  مــن 
أيضا وكارمن إجوغو وتوني بالنا، شيلي 
سيناريو  من   وهو  وارن،  أماندا  هينج، 

وإخراج دان غيلوري. 
النجم  فيه  يقدم  الــذي  الفيلم  هــذا  يبدأ 
البطل  شخصية  واشنطن  دنـــزل  األول 
بــصــورة متقنة جـــدا رشـــح عــلــى اثــرهــا 
غلوب  وغولدن  األوسكار  بجائزة  للفوز 
عن أفضل ممثل برسالة يكتبها ويقرأها 
فيها  لنا، ويعترف  االنترنت  رومان على 
وبتخليه  األميركية،  القوانين  باختراقه 
كان  ما  دائما  التي  الكبيرة  المثالية  عن 
مهنيا،  أو  شخصيا  ســواء  عليها  حريصا 
القوانين  باختراق  قــام  كيف  يــروي  ثــم 
المخالفة،  هــذه  خــالل  مــن  تربح  وكيف 

إلى  عــودتــه  بــدايــة  بذنبه  اعــتــرافــه  وأن 
البداية  هــذه  وتمثل  الصحيح  الطريق 
إلحداث الشخصية رومان جي إسرائيل 
من  فهو  الجميع،  من  والمنعزل  الموقر 
خالل المشاهد األولى متعلق بالموسيقى 
ــدا، ومــن خــالل عزلته  أب تفارقه  التي ال 
في شقته، هو محاٍم فذ يعمل في مكتب 
الجامعيين،  أساتذته  أحــد  عند  قانوني 

والــــذي يــصــيــب فــي أحـــد االيــــام بــأزمــة 
عن  عاطل  رومــان  تجعل  وينهار،  قلبية 
أي عمل في مكاتب  العمل ويبحث عن 
نفسه  يجد  كبير  تعب  وبعد  المحاماة، 
أســتــاذه،  شريك  عند  العمل  فــي  مرغما 
والمتسبب في هدم المؤسسة القانونية 
كولين  النجم  وهو  أزمته  في  والتسبب 

فاريل.
وبــالــفــعــل يعمل عــنــده ويــبــدا االقــتــراب 
من الناس رغما عنه بشكل مباشر، ومن 
مبلغ  يقبل  يتوالها،  التي  القضايا  ضمن 
بمعلومات  اإلدالء  نظير  دوالر  ألف  مئة 
تــســاهــم فــي الــقــبــض عــلــى قــاتــل، وهــذا 
ــان  ــقــانــون؛ ألن رومــ ــل ل الــعــمــل مــخــالــف 
القضية،  الــمــســؤول عــن  الــمــحــامــي  هــو 
والـــمـــدافـــع عـــن الـــقـــاتـــل، ورغــــم تمسك 
البالغة،  والمثالية  العليا  بالمبادئ  رومان 

صــورة  فــي  يـــدرك  هنا  ومــن  يقبل  لكنه 
خاصة أن المثالية ال تجدي أبدا! فيغير 
بدلته القديمة التي كانت من السبعينات 
وحولها  ”إفريقية“  اإلفــرو  شعره  وقصة 
إلـــى مــهــذبــة، لــكــن يــعــود بــعــد فــتــرة إلــى 
الذي  المبلغ  بإرجاع  توبته  ويعلن  رشده 
وعندها  القانون،  مخالفة  بصورة  قبضه 
بأن  المتهم  علم  بعد  األحـــداث  تتسارع 
التي  بالمعلومات  أدلــى  مــن  هــو  رومـــان 
منه،  ينتقم  من  بــإرســال  فأسرع  تدينه، 
حقيبته  ترك  مقتله  وعند  بقتله،  ويقوم 
بـتصحيح  يتعلق  ما  التي جمع فيها كل 
األميركية،  للمؤسسات  القانوني  المسار 

وما يراه في حاجة إلى التغيير.
ــرائـــع جـــدا في  ــاهـــدوا هـــذا الــفــيــلــم الـ شـ
البيت، فهو جدير جدا بالمشاهدة، لنجم 

كبير وتمثيل رائع.

تعرض ابتداًء من أول أيام عيد األضحى المبارك وألول 
“كانديز  العائلية  األطــفــال  مسرحية  البحرين  في  مــرة 
اإللكترونية في بث مباشر من  المنصات  ايسالند” عبر 
إنتاج “بحرين درون، وام جي برودكشن”. المسرحية من 
تأليف عثمان الشطي وإخراج فهد زينل، وبطولة الفنانة 
البسام  الفنان  الفنان حسن محمد،  عبدالرحيم،  فاطمة 
الفنان فهد سال، عبدهللا  الفنانة نسرين سروري،  علي، 
عتيق” بودانة” وزينب محمد. ومساعد المخرج عبدهللا 
واإللحان  المسرحية  وأغاني  عجاجي،  وحسن  يوسف 
خليفة،  عيسى  اإلضـــاءة  ومصمم  قمبر،  محمد  الفنان 
واإلشـــراف  الحمادي  وزهـــرة  الشايجي  ســارة  ومكياج 

العام خالد الجودر ونسرين سروي.
ــفــنــانــة فــاطــمــة  ــذه الــمــســرحــيــة أوضـــحـــت ال وحــــول هــ
لـ “البالد” أن الظروف التي يمر  عبدالرحيم في حديث 
المنصات  تعرض على  الفنية  األعمال  العالم جعلت  بها 
اإللكترونية، وستكون مسرحيتنا من األعمال الناجحة، 
شائقة،  فالقصة  العائلة،  أفــراد  كل  بها  سيستمع  والتي 

مسرح  مجال  في  طويلة  خبرة  يمتلك  العمل  وفريق 
عيد  أيــام  خــالل  متميز  ببرنامج  الجميع  ونعد  الطفل، 

األضحى.

تنظم شركة مطار البحرين الملتقى األول للنحت الخاص 
بمطار البحرين الّدولي وبالتعاون مع “هند كاليري”، حيث 
البحرين  مــن  نحاتين  عــشــرة  الملتقى  هــذا  فــي  يــشــارك 
العام  المنسق  وهم:  النحت،  مجال  في  الخبرة  ذوي  من 
البناي،  ومهدي  إسماعيل،  أصغر  المحميد،  علي  للملتقى 
المدهون،  الغائب، ومحسن غريب، وخليل  وعبدالرسول 
وجابر حسن، وجمال اليوسف، وعبدالوهاب تقي، وعلي 

جابر رستم. 
ــذا الــمــلــتــقــى هــو إبــــراز الــفــن البحريني  والـــهـــدف مــن هـ
وضع  خالل  من  خصوصا  البحرين  في  والنحت  عموما، 
البحرين  مطار  لــزوار  الواجهة  في  النحاتون  ما سيبدعه 
بارزا  مكانا  الرخامية  المنحوتات  هذه  وستتخذ  الّدولي، 
من  المنحوتات  ارتفاع  ويتراوح  المطار،  قاعات  في  لها 

مترين إلى مترين ونصف تقريبا. 
فعالية  إن  الــعــام:  المنسق  المحميد  علي  الفنان  يــقــول 
الملتقى قد بدأت من تاريخ  29 يونيه 2020 ومن المؤمل 
أن تنجز هذه المنحوتات بتاريخ 19 يوليو 2020 الجاري. 

المفترض أن تنجز هذه  “البالد” كان من  لـ  وأوضح قائال 
المنحوتات قبل أربعة أشهر، لكن بسبب الوضع الذي يمر 
به البالد جراء جائحة كورونا آخر موعد إقامة الملتقي 
إلــى الــوقــت الــحــالــي، وأردف قائال إنــه جــرت الــعــادة أن 
الجو  في  العالم  أنحاء  جميع  في  النحت  ملتقيات  تقام 
الذي  والمضني  الصعب  العمل  نتيجة  المعتدل  أو  البارد 
يتطلبه عمل إنجاز منحوتات بهذا الحجم، عموما العمل 
قائم على قدم وساق في هذه األيام الحارة، حيث يعمل 
الساعة  إلى  الخامسة  الساعة  من  المشاركون  النحاتون 

العاشرة مساًء.

ــرةقصة شائقة من تأليف عثمان الشطي وتمثيل نخبة من الفنانين ــب ــخ ال ذوي  ــن  ــ م نــحــاتــيــن   10 بـــمـــشـــاركـــة 

ملتقى مطار البحرين للنحت 2020 واجهة جمالية جديدة“كانديز آيسالند” مسرحية أطفال الكرتونية تعرض في العيد

يجب أن تشارك عقلك المنفتح ووجهة نظرك 
مع شخص.

أنت تحمل حمال ثقيال من المشكالت، ابدأ 
بتخفيف األثقال. 

يجب أن تصل إلى إستراتيجية في التعامل مع 
التحديات. 

لقد حان الوقت لمواجهة األمور مباشرًة دون 
تأجيل.

سوف يتعرض عملك لالختبار، ولكن ال داعي 
للتوتر.

عليك الدفاع عن وجهة نظرك. ال تفقد تركيزك 
على الهدف. 

يمكنك التغلب على أي مشكلة بالراحة، فالحياة 
ليست منافسة.

أنت تشعر أن الطاقة الموجودة بداخلك قد 
تنفجر في أي وقت.

حاول أن تجد السالم الداخلي، وأن تكون أكثر 
تفهًما لآلخرين.

سوف يكون لديك سبب جيد لكي تفرح، وتكون 
مستريًحا. 

سوف تقابل رفيقا جديدا يصاحبك في مسارك 
وحياتك.

حاول االبتعاد عن اإلستراتيجية القديمة التي 
تنتهجها.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

طــرح الفنان راشــد الماجد أغنيته الجديــدة “ولهان” مع 
شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، عبر تطبيق “ديزر”،  
وهي مــن ألحان أحمــد الهرمــي، وكلمات رمــز، وإنتاج 

روتانا. 
وكانــت الصفحــة الرســمية لقنــاة “روتانا” عبــر موقع 

“انســتغرام” قد أعلنت طرح أغنية “ولهــان” قبل إطالقها، 
ونشــرت الصفحة صورة له وعلقت: “ولهانين على جديد النجم راشد الماجد”، 
وحققــت األغنية لحظة انطالقها “ترند” في “توتيــر”، وأطلق رواد الموقع في 

الكويت “هاشتاق” باسم األغنية “ولهان” متفاعلين من خالله معها.

أكــد الفنــان العراقــي إحســان دعــدوش تعافيه من 
فيــروس كورونــا بعد ظهــور نتائج المســحة الثالثة 
لــه التي أكدت عــدم إصابته. وكتب دعــدوش عبر الـ 
“فيســبوك”: “بفضــل اللــه وبحمده ظهــرت نتيجة 

المسحة الثالثة سالبة، بجهود فريق أطباء مستشفى 
الكــرخ العــام الردهــة الوبائيــة، وكادر التمريــض وكل 

المعنيين، وبإشراف من وزير الصحة، ومدير صحة بغداد”.
وتابــع دعدوش: “الشــكر واالمتنان إلى كل األصدقــاء والفنانين من داخل 

العراق وخارجه الذين آزروني في محنتي.

قــررت دار األوبــرا المصريــة تأجيل حفــل الفنان محمد 
منير، والذي كان مقررا إقامته مساء الخميس 16 يوليو 
بناء على رغبة الفنان على أن يتم تحديد الموعد الجديد 
للحفل الحقا، من جانب آخر طــرح الكينج محمد منير 

أغنيتــه الجديدة “الناس فــي بالدي” عبر حســابه قناته 
الرســمية على موقع التواصل االجتماعي وموقع “يوتيوب”، 

وهي من كلمات الشــاعر الراحل عبدالرحمــن األبنودي، وألحان محمد رحيم، 
وإخراج أحمد عبدالمحسن.

تأجيل حفلشفاء دعدوشولهان راشد

15 يوليو

 1840
ــدة لـــنـــدن بــيــن  ــاهـ ــعـ تـــوقـــيـــع مـ
ــة  ــ ــوري ــراطــ ــ ــب بـــريـــطـــانـــيـــا واإلمــ
الـــــنـــــمـــــســـــاويـــــة وبـــــروســـــيـــــا 
واإلمــبــراطــوريــة الــروســيــة من 
من  العثمانية  ــة  والــدول جــانــب 
بعد خسارة  وذلــك  آخــر  جانب 
المصري  والجيش  العثمانيين 

بعهد محمد علي.

 1948
صدور قرار مجلس األمن رقم 54 بوقف األعمال العسكرية في فلسطين.

1958
الرئيس األميركي أيزنهاور يقرر إرسال قوات مشاة البحرية األميركية إلى لبنان.

1962
الجزائر تتقدم بطلب لالنضمام إلى جامعة الدول العربية بعد استقاللها.

 2003
تأسيس مؤسسة موزيال كمنظمة غير ربحية لمتابعة تطوير موزيال.

 1948
صدور قرار مجلس األمن رقم 54 بوقف األعمال العسكرية في فلسطين.

“كورونا لم تنته بعد.. أنا في 
الحجر الصحي”.. هكذا ردت 

النجمة أديل على متابعين 
في إنستغرام لتأكيد تأجيل 

ألبومها الرابع ونصحتهم بارتداء 
الكمامة!

باللهجة  الغنائية  تجاربها  أجــدد  “بانه”  البحرينية  الفنانة  خاضت 
“القعدة الحلوة”، والتي أطلقتها بشكل فيديو  المصرية عبر أغنية 

كليب مصور.
والبهجة عبر  التفاؤل  “بانه” على وتر  أغنية جديدة تعزف خاللها 
وسط  وذلــك  الــراقــصــة  واإليــقــاعــات  الــبــوب  بين  الموسيقي  لونها 
الظروف الكئيبة التي يعيشها العالم حاليا مع الوباء، وتم االتكال 
يعد  حيث  االجتماعي،  التباعد  تعليمات  باتباع  تصويرها  على 
حيث  العربي،  العالم  في  ُبعد  عن  تصويره  يتم  كليب  أول  العمل 
شريف  المخرج  وبين  البحرين  في  العمل  فريق  بين  التنسيق  تم 

ترحيني في ألمانيا. 
وألحان  صادق،  هشام  بكلمات  الحلوة”  “القعدة  عبر  “بانه”  وتغنت 
عمر الشاذلي، وتوزيع محمد مجدي، وميكس وماستر محمود عزت، 
واعتمدت فكرة الكليب على تقديم جرعة سعادة مبهجة المتفشية 
“قعدة  تجسيد  عبر  الراقصة  وموسيقاها  األغنية  كلمات  وســط 
حلوة” لصديقات لم يفارق المرح محياهن واستغرق تصويرها 12 
ساعة، واألغنية من إنتاج يونيفرسال ميوزيك العالمية التي تتبنى 

موهبة “بانه” وتقديم أعمالها الغنائية. 

البحرينية “بانه” تطلق أول كليب عربي عن ُبعد

 طارق البحار

األربعاء 15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 - العدد 4292



أعلنت الجامعة األميركية بالبحرين 
مديرًا  هيرت  د.  ويليام  تعيين  عن 
للعمليات في الجامعة معززة بذلك 
ما  مــع  األكــاديــمــي  طاقمها  كــفــاءة 
يتمتع به هيرت من خبرة تشغيلية 
ــيــمــيــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــمــتــد  إقــل
وستتضمن  ســنــوات.   10 من  ألكثر 
على  اإلشـــراف  هيرت  مسؤوليات 
سير العمليات وأعمال التطوير في 

الجامعة.
وتعليقًا على تعيينه، قال هيرت “أنا 
الجامعة  فريق  مع  للعمل  متحمس 
رسالتها  ألداء  بالبحرين  األميركية 
مشهورة  مؤسسة  إلــى  وتطويرها 
خالل  الجودة.  عالي  للتعليم  دوليًا 
وظــائــفــي الــســابــقــة، بــذلــت قــصــارى 
جهدي لتحقيق رؤية تتمثل بتنمية 

المؤسسات لمواهبها وتعزيز كفاءة 
مــوظــفــيــهــا ونــتــائــج طــالبــهــا. وفــي 
آمل  بالبحرين،  األميركية  الجامعة 
بمجتمع  المتمثلة  رؤيتي  أحقق  أن 
واألمــانــة  بــالــنــزاهــة  يتمتع  جامعي 

طالبه  لــتــزويــد  بــاســتــمــرار  ويسعى 
كامل  لتحقيق  ــالزمــة  ال ــاألدوات  ــ بـ

إمكاناتهم”.
وســيــعــمــل هــيــرت جــنــبــًا إلـــى جنب 
لـلجامعة،  الــمــؤســس  الــرئــيــس  مــع 
ــتــــورة ســـــــوزان ســاكــســتــون،  ــــدكــ ال
اإلدارة  وسيساعد في قيادة فريق 
ــتـــورة  الـــجـــمـــاعـــيـــة. وعـــلـــقـــت الـــدكـ
ســاكــســتــون عــلــى انــضــمــام هــيــرت 
ــدي ثقة  ــ ــعــمــل بــقــولــهــا “لـ ــفــريــق ال ل
كاملة فــي قــيــادة ويــلــيــام وقــدرتــه 
االتــجــاهــات وتعزيز  تــحــديــد  عــلــى 
النتائج التشغيلية. لقد قدم بالفعل 
زمنية  فــتــرة  فــي  قيمة  مساهمات 
ــه ســيــواصــل  ــأن قــصــيــرة وال شـــك ب
أداء دور حيوي في نجاح الجامعة 

والطالب”.

نجحــت شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا(، أكبــر مصهــر لأللمنيــوم فــي العالــم 
باستثناء الصين، في االعتماد على المنصات اإللكترونية لتدريب موظفيها 
وعمال المقاولين العاملين في الشــركة منذ شــهر أبريل الماضي لتضع بذلك 

معايير جديدة في مجال التدريب والتطوير.

الرئيس  قال  الصدد،  هذا  وفي   
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة ألـــبـــا عــلــي 
ــر قــطــاع  ــ ــأث ــ ــد ت ــقــ ــ الـــبـــقـــالـــي: “ل
الصعيد  على  والتعليم  التدريب 
إثر  على  سلبي  بشكل  العالمي 
كورونا،  فيروس  جائحة  تفشي 
المنصات  ــراز  إبـ فــي  ســاهــم  مما 
ــالل الـــفـــتـــرة  ــ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة خــ
سعينا  ــار  ــ إطـ ــي  وفــ الــمــاضــيــة. 
ــجــديــد،  ــع ال ــوضـ ــع الـ لــلــتــأقــلــم مـ
حــرصــنــا فـــي ألــبــا عــلــى تــقــديــم 
والتطويرية  التدريبية  برامجنا 

ــادة تــفــعــيــل هــذه  ــ مـــن خـــالل إعـ
ــة بــمــا  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الـــمـــنـــصـــات اإللـ
يــضــمــن اســـتـــمـــراريـــة حــصــول 
موظفينا على الفرص التعليمية 
المناسب،  بالشكل  والتدريبية 
مــمــا يـــعـــزز تــنــافــســيــة الــشــركــة 

ويحافظ على مكانتها الرائدة”.
ــأتــي تــطــويــر وتــنــمــيــة الــقــوى  وي
ــويـــات  ــم أولـ ــعــامــلــة ضــمــن أهــ ال
شــركــة ألــبــا. وفـــي ظــل جائحة 
دائرة  سارعت  كورونا،  فيروس 
ــبــشــريــة والــتــدريــب  ــوارد ال ــمــ ــ ال

اإلجــراءات  باتخاذ  الشركة  في 
التدريب  مــن  لالنتقال  الــالزمــة 
ــى الـــمـــحـــاضـــرات  ــ ــيــدي إلـ ــل ــق ــت ال
التدريبية اإلفتراضية وتقديمها 

لموظفي ألبا وعمال المقاولين.

ــوات ــن ــن 10 س مـ تــمــتــد ألكـــثـــر  ــرة  ــب ــخ ب يــتــمــتــع  ــة لــتــطــويــرهــم ــي ــرون ــت ــك ــات اإلل ــص ــن ــم تــفــعــيــل ال
هيرت مديًرا لعمليات الجامعة األميركية بالبحرين“ألبا”: معايير جديدة لتدريب الموظفين

تطبيق حوكمة الشركات العائلية لمواجهة تداعيات “كورونا”
قــال عضــو مجلس إدارة شــركة يوســف بــن أحمد كانــو، نبيل خالد 
كانو، إنه في خضم التحديات غير المسبوقة التي تواجه الشركات 
العائليــة، نتيجــة ألزمة فيــروس “كورونا” والتدابيــر التقييدية ذات 
الصلــة، تواجــه العديــد مــن الشــركات ضغوًطــا ماليــة اســتثنائية، 
وتهديدات لوجودها، باالضافة الى صعوبات وتحديات في الحفاظ 
على العمليات اليومية فيما يتعلق باألنشــطة الشــائعة ســابًقا، مثل 

إجتماعات هيئات الشركات والتمثيل التجاري اليومي.

العائلية  الــشــركــات  أن  ــاف  وأضــ
تعتبر العبًا رئيسيًا في االقتصاد 
العالمي، ويصفها البعض بالعمود 
ــري لـــالقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي،  ــقـ ــفـ الـ
العائلية  الــشــركــات  أن  مــوضــحــا 
العالي  بأدائها  غيرها  عن  تتميز 
ــشــركــات غير  ــذي يــزيــد عــن ال ــ ال

مزايا  من  به  تتمتع  لما  العائلية 
مثل: االستثمارات طويلة األجل 
المجتمعية  الــمــســؤولــيــة  ودعـــم 
واإلهتمام باألهداف غير المادية.
األســـواق  أنــه مثل معظم  وبــّيــن 
العائلية  الشركات  فــإن  األخـــرى، 
لــيــســت محصنة  الــمــنــطــقــة  فـــي 

مثل  االقتصادية  التحديات  ضد 
تــداعــيــات أنــتــشــار الــفــيــروس أو 
انخفاض أسعار النفط، مؤكدًا أن 
للحوكمة دورا إيجابيا وفعاال في 
على  كــورونــا  آثــار جائحة  تقليل 
الشركات العائلية، مؤكدا بأن على 
الشركات تطبيق قواعد الحوكمة 
للخروج من هذه األزمة، بتحقيق 
الداخلي، وتعظيم  البيت  ترتيب 

الرقابة والشفافية.
وأشار إلى أن الحوكمة ُتعد فكرًا 
جديدًا على المنطقة نسبيًا سواء 

المؤسسات،  أو  الــشــركــات  على 
ــم يــعــد  ــ ومــــشــــروع الـــحـــوكـــمـــة ل
ــرورة.  خـــيـــارًا، وإنـــمـــا أصــبــح ضــ
قال  الحوكمة  عن  تعريفه  وفــي 
العمليات  إنها مجموعة من  كانو 
التي  ــقــوانــيــن  وال ــمــمــارســات  وال
تهدف إلى التحكم وإدارة الشركة 
مختلف  بين  العالقات  وتنظيم 
للشركة. مشيرًا  الهيئات اإلدارية 
بأن الغرض من حوكمة الشركات 
الشركة  إدارة  عملية  تسهيل  هو 
بطريقة حكيمة تؤدي في النهاية 
ــى تــحــقــيــق الــنــجــاح لــلــشــركــة  ــ إل

ولفترة زمنية طويلة.
ــمــنــافــع وفـــوائـــد  أمــــا بــالــنــســبــة ل

الــحــوكــمــة عــلــى أفـــــراد الــعــائــلــة 
تعزز  بأنها  كانو  أكد  والمؤسسة، 
وتقلل  الشركة  استمرارية  فرص 
ــيـــن مـــــالك الـــشـــركـــة  الــــخــــالف بـ
سمعة  قيمة  من  وتعزز  العائلية، 
ــهــا الــتــجــاريــة  الـــشـــركـــة وعــالمــت
المرتبطة  والقيمة  الثقة  وتــزيــد 
نقل  إدارة  ــى  الـ ــاالضــافــة  ب ــهــا،  ب
إلى  جيل  مــن  والــقــيــادة  الملكية 
ــأن الــحــوكــمــة  ــ جــيــل،مــضــيــفــًا بـ
ــي اســـتـــثـــمـــار فــي  لـــلـــشـــركـــات هــ
مستقبل الشركات وقيمة مضافة 
لها، وضرورية جدًا لبناء االنسان 

والفكر ورأس المال.

نبيل كانو
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هذه الصفحة برعاية

ــت مـــديـــنـــة  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
مركز  أكــبــر  التنين، 
تـــــــســـــــوق لـــلـــبـــيـــع 
والتجزئة  بالجملة 
ــن، عــن  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ــال ــ ب
عروضها  اســتــمــرار 
ــة ضــمــن  ــريـ ــصـ ــحـ الـ
حــمــلــة “لــبــحــريــنــنــا”، 
إطالقها  عبر  وذلــك 
لــــثــــانــــي مـــــبـــــادرة 
للحملة  مــصــاحــبــة 
ــزبــائــنــهــا  ــتــضــمــن ل ل
ــوق  ــســ ــ ــة ت ــ ــربـ ــ ــجـ ــ تـ

يأتي  واألمـــان.  بالبهجة  مفعمة  أجــواء  في  ومجزية  فريدة  عائلية 
أعلنت  التي  المميزة  “لبحريننا”  حملة  ضمن  الرابح”  “الدينار  عرض 
مدينة التنين عن إطالقها مطلع الشهر الجاري، وذلك في مبادرة منها 
التعافي من اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية  لتشجيع المجتمع على 
ــا المستجد  ــورونـ لــفــايــروس كـ الــعــالــمــي  الــتــفــشــي  ــتــي صــاحــبــت  ال

)كوفيد19-(. 
فقد أكدت مدينة التنين تنظيمها لعرض “الدينار الرابح” الذي يمنح 
واحد  دينار  كل  مقابل  جديدة  بسيارة  الفوز  فرصة  الزبائن  جميع 
يتم إنفاقه في أي من المحالت في المجمع، والتي يبلغ عددها 787 
متجًرا ومطعًما، حيث سيقام العرض في الفترة من 16 يوليو حتى 

الخامس من شهر أغسطس المقبل.

“التنين” تطلق “الدينار الرابح” لزبائنها
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الصيف عــــروض  فـــي  لــلــمــتــســوقــيــن  ــل  ــذه م ــر  ــي ــوف ت

iPhone 11 Pro Max حصـــل كل منهمـــا علـــى جهـــاز

“لولو هايبرماركت”: استرجع نصف ما دفعت

“الوطني” يعلن أسماء الفائَزين في حملته اإللكترونية

عــاد عــرض “لولو هايبــر ماركت” الترويجي الشــهير “اســترجع نصف ما 
دفعــت” بقــوة بــدًءا مــن اليــوم )15 يوليــو 2020(، إذ يمكــن للمتســوقين 
الحصــول علــى قيمة ممتــازة باإلضافة إلى اســترجاع 10 دنانير مقابل 

كل 20 دينارا تنفقها على شكل قسيمة مشتريات.

ــراء  ــه يــمــكــنــك شـ ــ ــذا يــعــنــي أن ــ وهـ
الصيفية  مــجــمــوعــتــك  وتــخــزيــن 
واالخــــتــــيــــار مــــن الـــمـــجـــمـــوعـــات 
الواسعة لدينا من الساري المصمم 
الهندية  البدالت  لولو،  من  بعناية 
األطفال،  إكسسوارات  المتنوعة، 
ــيــة،  ــهــوائ ــاب، الــــدراجــــات ال ــعــ ــ األل
ــاء  ــ ــ ــة، مـــجـــوهـــرات األزي ــ ــذيـ ــ األحـ
ــيــة،  ــنــســائ ــمـــالبـــس ال ــبـــهـــرة، الـ الـــمـ
والمالبس الصيفية من ريو بأسعار 
ريو  ويشمل  الجميع  متناول  فــي 
العرض الترويجي “استرجع نصف 

ما دفعت” أيضا.

ــعــرض فــي جــمــيــع متاجر  يــمــتــد ال
في  الثمانية  مــاركــت  هايبر  لــولــو 
جاليريا،  الــدانــة،  مجمع  البحرين: 
مــجــمــع الــجــفــيــر، مــجــمــع الــرمــلــي، 
ــار، لــولــو  مــجــمــع األتـــريـــوم فـــي ســ
الــحــد، الــمــحــرق الــمــركــزيــة، ولولو 

الرفاع. 
ــتــــى 8  ســـتـــســـتـــمـــر الــــــعــــــروض حــ
أغــســطــس، مــمــا يــمــنــحــك فــرصــة 

التسوق للعيد بأسعار توفيرية!
هايبر  لولو  ألقرب  بالذهاب  سارع 
ماركت واستمتع بأفضل الصفقات 

في المدينة.

أعلن بنك البحرين الوطني، عن أسماء 
مــايــو،  لشهر  المحظوظين  الــفــائــزيــن 
وهــمــا:  عــبــدهللا غــانــم عــبــدهللا الغانم 
ومــنــصــور عــبــدالــحــســن حــســن أحــمــد، 
حــيــث حــصــل كـــل مــنــهــمــا عــلــى جــهــاز 
تماشيا  iPhone 11 Pro Max، وذلك 
الذين  الــعــمــالء  لمكافأة  مــبــادرتــه  مــع 
ُينجزون معامالتهم بواسطة الخدمات 
تطبيق  عبر  اإللــكــتــرونــيــة  المصرفية 
اإللكتروني  والــمــوقــع  الــذكــي  الــهــاتــف 
عن  الفائزان  وأعــرب  بالبنك.  الخاص 
حرصهما  أكدا  حيث  بالفوز  سعادتهما 
البنك  قــنــوات  الــدائــم على اســتــخــدام 

الرقمية بانتظام. 
تسويق  رئيس  قــال  المناسبة،  وبهذه 
المصرفية  خدمات  الرقمية،  القنوات 

الوطني،  البحرين  بنك  ــدى  ل لــأفــراد 
ــم إطــــــالق الــحــمــلــة  ــ ــد ســمــيــر “تـ ــمـ أحـ
ــغـــرض تــشــجــيــع عــمــالئــنــا  الــرقــمــيــة بـ
الخدمات  من  االستفادة  على  الكرام 
اإللــكــتــرونــيــة الــُمــتــاحــة خــصــوًصــا في 

وتطبيًقا  العصيبة،  األوقــات  هذه  ظل 
الحكومة  أصدرتها  التي  للتوجيهات 
التباعد  مــمــارســة  على  ــراد  األفــ لحث 
االجتماعي، حيث أردنا مكافأة عمالئنا 
مــن خـــالل عـــدد مــن الــحــوافــز لتعزيز 

على  والــحــفــاظ  المصرفية  تجربتهم 
سالمتهم في الوقت ذاته”. 

 iPhone لفرصة التأهل للفوز بجهاز
الكبرى  الــجــائــزة  أو   11 Pro Max
جهاز  عن  عبارة  وهي  الحملة  لهذه 
لفائز  مخصصة   MacBook Pro
واحد محظوظ في شهر أغسطس، 
بتسجيل  الــعــمــالء  يــقــوم  أن  يجب 
البحرين  بنك  قــنــوات  فــي  الــدخــول 
ــنـــي اإللـــكـــتـــرونـــيـــة والـــقـــيـــام  ــوطـ الـ
البحرين  ــل  داخـ ــوال  األمــ بتحويل 
ــوري +(  أو خــارج  )عــبــر فـــوري وفــ
الــبــحــريــن، أو تــســديــد الــفــواتــيــر أو 
حــســاب  الــبــطــاقــات االئــتــمــانــيــة أو 
البطاقات مسبقة الدفع عبر تطبيق 

الهاتف أو الموقع اإللكتروني.
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اإلمــارات تــؤجــل إطــالق “مسبــار األمــل” للمريــخ
بينما تتجه األنظار إلى أول مسبار عربي 
األحــوال  أعاقــت  المريــخ،  إلــى  يطلــق 

الجوية في اليابان مؤقًتا هذا الحدث.
للفضــاء  اإلمــارات  وكالــة  أعلنــت  فقــد 
ومركــز محمــد بــن راشــد تأجيــل موعــد 
الستكشــاف  اإلمــارات  مهمــة  إطــاق 
المريــخ “مســبار األمل”؛ بســبب الظروف 

الجوية في موقع اإلطاق في اليابان.
وكان مــن المتوقــع أن تطلــق اإلمــارات 
غدا المســبار إلى كوكــب المّريخ لتصبح 
بذلــك أول بلــد عربــي يشــرع فــي مهمــة 
إلى الكوكب األحمر الستكشــاف مناخه، 
فــي حدث تاريخي يعّزز قّوتها ويدخلها 
أحد أكثر نوادي دول العالم خصوصية.

والحًقا، أعلن الحســاب الرســمي لمكتب 
االتصال لحكومة اإلمارات على “تويتر” 
أن الموعــد الجديد إلطــاق المهمة نحو 
المريــخ ســتكون يــوم الجمعــة الموافــق 
المســبار  وســيقلع   ،2020 يوليــو   17
الفضائــي  تانيغاشــيما  مــن مركــز  اآللــي 

الياباني باســتخدام منّصة ميتسوبيشي 
للصناعات الثقيلة في 15 يوليو.

50 عاما على قيام الدولة

يشار إلى أن المسبار سيستغرق 7 أشهر 
للسفر لمســافة 493 مليون كيلومتر إلى 
المريــخ، ليبلــغ هدفــه تزامًنا مــع احتفال 
قيــام  علــى  عاًمــا   50 بمــرور  اإلمــارات 
الدولــة الموّحــدة. كما ســيقوم بالدوران 
حــول الكوكــب لســنة مريخيــة كاملة أي 

687 يوًما.
عــن  ينفصــل  أن  المتوّقــع  مــن  والحقــا، 
صــاروخ اإلطــاق بعد نحو ســاعة، وبعد 
ذلــك تبــدأ “اإلثــارة الحقيقيــة”، بحســب 

مسؤولين إماراتيين.
وفي الســياق، قالت نائبة مدير مشــروع 
لشــؤون  الدولــة  المريــخ ووزيــرة  بعثــة 
العلــوم المتقّدمة ســارة األميــري “أتطّلع 
إلــى أول 24 ســاعة بعــد االنفصال، وهنا 
ســنرى نتائــج عملنــا”. وتابعــت متحّدثة 

لوكالــة “فرانــس بــرس”: “عندمــا نحصل 
على اإلشــارة ألول مرة، عندما نتأّكد أّن 
كل جــزء مــن المركبــة الفضائيــة يعمــل، 
عندما يتّم نشر األلواح الشمسية، عندما 

نصل إلى مسارنا ونتّجه نحو المريخ”.

طموحات إماراتية

المتحــدة  الواليــات  وحدهــا  أن  يذكــر 
الســابق  الســوفيتي  واالتحــاد  والهنــد 
ووكالــة الفضــاء األوروبيــة نجحــوا فــي 
إرسال بعثات إلى مدار الكوكب األحمر، 
فــي حيــن تســتعّد الصيــن إلطــاق أول 
مركبــة فضائيــة للمريخ فــي وقت الحق 
اإلمــارات  وتســعى  الشــهر.  هــذا  مــن 
لانضمــام إلــى صفــوف هذه الــدول في 
أول خطوة من نوعها في العالم العربي.
وتهدف المهمة إلى تقديم صورة شاملة 
أجــواء  فــي  الطقــس  ديناميكيــات  عــن 
لتحقيــق  الطريــق  وتمهيــد  الكوكــب، 

اختراقات علمية.

يتوقــع علمــاء أن األرض خــال الســنوات الخمــس المقبلــة، ســتقترب من مؤشــرات 
االحتــرار العالمــي التــي كانــت عليها قبل 3.3 مليون ســنة. وبحســب موقــع “بانيت 
نيوز”، وفقا لحســابات العلماء إذا اســتمر انبعاث غاز ثاني أكســيد الكربون بالوتيرة 
الحالية، فإن مستواه خال خمس سنوات قد يتجاوز المستوى الذي بلغه في عصر 
“البليوســين”. وصمــم العلمــاء نموذجا النبعاثات غاز ثاني أكســيد الكربون في عصر 
البليوســين، باســتخدام المؤشــرات الخاصــة بمســتوى عنصــر البــورون، وتمكنوا من 
إجراء تقدير دقيق لنطاق ثاني أكســيد الكربون في ذلك العصر الجيولوجي. ويبلغ 
مســتوى غــاز ثاني أكســيد الكربــون اليوم في الغــاف الجوي خال الوقــت الحالي، 

415 جزءا في المليون، ويرتفع سنويا بمقدار 2.5 جزء في المليون.

كشــف تقرير للســلطة المحلية في العاصمة الصينية، بكين، عن الســبب في انقاب 
حافلــة ركاب فــي خــزان الميــاه بينمــا كانــت تقــل مســافرين فــي مقاطعــة قويتشــو 
الصينية.  كان الســبب ببســاطة أن الســائق لم يكن “راضيا عن حياته”. وقع الحادث 
فــي 7 يوليــو الجــاري، عندما تباطأت الحافة التي كانت تســير على الطريق الســريع 
فــي البدايــة، ثــم انحرفت بشــكل حاد إلــى جانب الطريق، عابرة 5 حــارات، وهدمت 
حاجــز الطريــق، واســتقرت فــي خزان مدينة أنشــون. وقــد لقي 21 راكبــا مصرعهم، 
وأصيــب 15 آخــرون. وبحســب التحقيــق، تعاطــى الســائق البالــغ من العمــر 52 عاما 
الكحول صباح يوم الحادث، وكان الدافع وراء أفعاله وفقا للشرطة، هو عدم الرضا 

عن الحياة، والصعوبات التي يواجهها في السكن.

علماء يحذرون من كارثة تهدد األرض

لم تعجبه حياته... فأودى بحياة 21 شخًصا!

جانب من مشاركة )خيالة شرطة 
البحرين( في االحتفاالت الوطنية، وذلك 

في السبعينيات من القرن الماضي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

“مايكروســوفت”  شــركة  تقتــرب 
جديــدة  لعبــة  طرحهــا  مــن  األميركيــة 
علــى الحواســيب المنزليــة، ســتمنح من 
يمتلكهــا فرصــة قيــادة طائــرات الــركاب 
رحلــة  فــي  كان  لــو  كمــا  بهــا  والتحكــم 
جويــة حقيقية. وســتطرح الشــركة لعبة 
أغســطس   18 فــي  الطيــران”  “محاكــي 
المقبــل، وهي متاحة لحجزها من اليوم، 
وتعــد أحــدث إصــدار في السلســلة التي 
تــم إطاقهــا ألول مــرة فــي ثمانينيــات 
القرن الماضي، وتحديدا في عام 1982، 

بحسب موقع “ذا فيرج” األميركي.
وتتضمــن اللعبــة الجديدة محــركا نهاريا 
وليليــا جديــدا يســمح لاعبيــن بالســفر 
فــي أي وقــت مــن اليــوم، باإلضافــة إلى 
يتطــور  جديــد  مرجعيــة  قائمــة  نظــام 
توجيــه  مــع  المحترفيــن  أو  للمبتدئيــن 
األدوات وقوائــم المراجعة قبل اإلقاع، 
كمــا تتضمــن معلومــات عــن الطقس في 
الوقت الحقيقي، وحركة مرور الطائرات 

بشكل محدث في جميع أنحاء العالم.

كشــفت دراســة صــادرة عــن جامعــة 
فلوريــدا األميركيــة، أن الرجــل األقــل 
جاذبيــة من شــريكته أكثــر قدرة على 

إسعادها من الرجل األكثر وسامة.
أجــرى  دبليــو”،  “دي  موقــع  وبحســب 
الفريق القائم على الدراسة استطاعا 
لعينــة مكونــة من 113 زوجــا وزوجة 
تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 عاما 
عن طريق تعبئة نموذج أسئلة وتقدير 
بالشــريك.  درجــة جاذبيتهــم مقارنــة 
وأظهــرت النتائــج أن العاقات األكثر 
الذيــن  األزواج  بيــن  كانــت  ســعادة 
تتســاوى جاذبيتهــم أو الذيــن تكــون 
المرأة هي األكثر جماال فيهما. وتقول 
جاذبيــة  األقــل  الرجــال  إن  الدراســة 
يجتهــدون أكثــر مــن غيرهــم إلســعاد 
شــريكتهم حتــى ال تنجــذب إلى رجل 
أكثــر وســامة، ويدفعهــم الخــوف مــن 
ذلــك إلــى التعامــل بطــرق رومانســية 

أكثر إلسعاد الشريكة بشتى الطرق.

“مايكروسوفت” تمنحك 
فرصة قيادة طائرة

الرجل األقل جاذبية أكثر 
قدرة على إسعاد شريكته

ســلمت القيادة العامة لشــرطة دبي، مفقودات إلى ســياح في المملكة المتحدة والمملكة 
العربية الســعودية ودولة الكويت.  وفقد ســائح بريطاني، محفظته الشــخصية في دبي، 
تحتــوي علــى بطاقات شــخصية مهمة، ثم عاد إلى بريطانيا، وظــن أن المحفظة لن تعود 
أبدا. وفوجئ الســائح أن شــرطة دبي أرســلت لــه المحفظة على عنــوان منزله ببريطانيا، 
بعــد أن عثــر عليهــا ســائق ســيارة أجرة، وســلمها إلى الشــرطة، التي أعادتها إلى الســائح، 
الذي أرســل برســالة نصية إلى بريد شــرطة دبي يقول فيها: “توصيل المحفظة قد يكون 
أمــرًا بســيطًا لــدى البعــض، لكنه يعني لي الكثير بســبب محتوياتها مــن البطاقات المهمة، 

فشكرًا لكم”، وذلك حسب العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص.

شرطة دبي ترسل مفقودات السياح إلى منازلهم

بائع قبعات متجول، يقود دراجته في موقف للسيارات بجوار حديقة 
حيوانات مدينة تايبيه في تايوان )أ ف ب(

الشرطة في دبي قالت، في بيان أمس، إنها أعادت حقيبة مواطن كويتي، تحتوي على جهاز لوحي 
وهاتف، إلى منزله في الكويت.القصة الثالثة كانت لمواطن سعودي فقد هاتفه وبعد أن تم العثور عليه، تم إرساله 

إلى السعودية حيث يقيم.

عثرت قوات الشرطة في نيوكاسل ببريطانيا على جثة جوناثان بيلي البالغ 
من العمر 50 عاما، وذلك بعد انتحاره في بث مباشر على موقع “فيسبوك”.

ونشــر بيلــي فيديــو بثــا مباشــرا النتحــاره علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 
“فيسبوك”، إذ لم تفلح دعوات العشرات ممن شاهدوا الفيديو لوقفه، حسبما 
ذكــرت صحيفــة “ميــرور” البريطانيــة. وأعلــم بيلــي متابعيــه بأنــه قــرر إنهــاء 
حياتــه قبــل البدء ببث عملية انتحاره، إذ أعلم هؤالء “فيســبوك” بما يحدث، 
إال أن البث المباشر استمر، وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية عن أشخاص 
شــاهدوا الفيديو. ولم ينجح المســعفون في إنقاذ بيلي بعدما تلقوا اتصاالت 
مــن متابعــي البــث المباشــر، تفيــد بإقدامــه علــى االنتحــار، وضــرورة التوجه 
لمــكان ســكنه. ووفــق تقارير، فإن “فيســبوك” تعــرض النتقــادات الذعة عقب 
الحادثة، وذلك لعدم تدخلها ووقفها البث المباشر الذي شاهده ما يزيد على 
400 شــخص، وتــم حذفــه الحقا. وردا علــى هذه االنتقــادات، صّرح متحدث 
باســم “فيســبوك” أن الشــركة تقف إلى جانب عائلة بيلي في مثل هذا الوقت 
العصيــب، مضيفــا أنه تم حذف البث بعد زمن قصير جدا من نشــره، وأزيلت 

مشاركة أخرى من صفحة بيلي بناء على طلب أسرته.

بريطاني ينتحر في “بث مباشر”

صــدر حكــم بالســجن 13 
الممثــل  حــق  فــي  عامــا، 
أوزان  الشــهير  التركــي 
إدانتــه  عقــب  جوفيــن، 
باالعتــداء علــى حبيبتــه 

دينز بولوتسوز.
اتهامــا  دينيــز  ووجهــت 

ألوزان بمحاولة قتلها، كما نشــرت صورا تظهر آثار ضرب دنيز لها، لتتحول 
القضيــة إلــى اتجاه العنف ضد المــرأة، وتعاطف عدد كبير من نجمات تركيا 

مع دنيز.
أوزان الذي يشــارك في بطولة مسلســل “بابل”، لم يصدر حتى اآلن بيانا من 

الشركة المنتجة بشأن التعاون معه.
وقام 103 كّتاب سيناريو بالتوقيع على عريضة طالبوا فيها شركات اإلنتاج، 

وخاصة شركة إنتاج مسلسل “بابل” باتخاذ إجراءات ضد أوزان جوفين.

سجن ممثل تركي 13 عاما العتدائه على حبيبته

تأجيل إطالق مسبار األمل بسبب سوء األحوال الجوية
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