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المنامة - تمكين

أعلـــن رئيس مجلـــس إدارة صندوق 
العمـــل “تمكيـــن” الشـــيخ محمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة عن زيـــادة حجم 
ميزانيـــة برنامـــج دعـــم اســـتمرارية 
األعمال كخطوة تحفيزية مســـتمرة 
تؤكـــد االلتـــزام في مواصلـــة تقديم 
فـــرص الدعم للقطاعات االقتصادية 

األكثر تأثرا من جائحة كورونا.
وأعلـــن الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى 

أنـــه ســـيتم فـــي إطـــار هـــذه الزيادة 
مضاعفـــة مبالـــغ الدعم للمؤسســـات 
فـــي القطاعـــات األكثر تأثـــرا، وذلك 
لثالثـــة أشـــهر أخـــرى، حيث تشـــمل 
األنديـــة  مـــن  كل  القطاعـــات  هـــذه 
وصالونـــات  الرياضيـــة،  والصـــاالت 
والمقاهـــي،  والمطاعـــم  التجميـــل، 
ومعاهـــد التدريـــب، ومكاتب الســـفر 

والسياحة.

“تمكين”: مضاعفة الدعم 
للمؤسسات األكثر تأثرا بـ “كورونا”

)٠٤(

763 مستفيدا من 
“مزايا” بالنصف األول

المنامة - وزارة اإلسكان

كشـــف وزير اإلســـكان باســـم الحمر أن عدد المســـتفيدين من 
برنامج مزايا في النصف األول من العام الجاري 2020 قد بلغ 
763 مستفيدا فعليا، مؤكدا نجاح الرؤية اإلسكانية للحكومة 
بشـــأن تفعيل الشـــراكة مع القطاع الخاص من خالل التعاون 
مع الشـــركات العقارية ومختلف البنوك وغيرها. وقال الوزير 
إن اإلحصاءات تشير إلى ارتفاع معدالت تخصيص خدمات 

)٠٤(برنامج مزايا سنويا في األعوام الماضية.

أشـــاد ملك البالد القائد األعلى صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة بالجهـــود الوطنية التـــي تبذلها 
والتشـــريعية  التنفيذيـــة  الســـلطتان 
لحفـــظ الصناديـــق التقاعدية لمصلحة 
المواطنين، مثنًيا جاللته على التعاون 
الســـلطتين  بيـــن  المســـتمر  اإليجابـــي 
وعملهمـــا المشـــترك لتحقيق اســـتدامة 
الصناديـــق التقاعدية وضمـــان قدرتها 
تجـــاه  بالتزاماتهـــا  اإليفـــاء  علـــى 

المواطنين.
وتفضل صاحـــب الجاللة الملك بزيارة 
للقيـــادة العامـــة لقـــوة دفـــاع البحريـــن 

أمس.
وأكد “أهمية تعزيز كافة مساعي الدعم 
لـــذوي الدخل المحـــدود بمـــا يلبي لهم 

وألسرهم االســـتقرار المنشود، ويسهم 
في مواصلة البناء على ما تحقق نحو 
مزيد مـــن المنجزات الوطنيـــة الرافدة 

لنهضة مملكتنا الغالية”.
علـــى  جاللتـــه  أثنـــى  الزيـــارة  وفـــي 
اإلســـهامات والجهود الصحية الكبيرة 
والمتواصلـــة التي تقـــوم بها قوة دفاع 
البحريـــن لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا 
ضمـــن الحملة الوطنيـــة لمكافحة هذه 

العالـــم  لهـــا  يتعـــرض  التـــي  الجائحـــة 
بأســـره، معربا عن تقديره لقوة الدفاع 
علـــى هذه المســـاهمة النبيلة وجاهزية 
المنشـــآت  بتوفيـــر  الطبيـــة  الخدمـــات 
المجهزة بأحدث المستلزمات الصحية 
العالجية والتدابير الوقائية من خالل 

كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة.
وأضـــاف جاللـــة الملـــك المفـــدى القائد 
تؤكـــد  البحريـــن  مملكـــة  أن  األعلـــى 
موقفهـــا الداعـــم والمســـاند لجمهورية 
وقواتهـــا  الشـــقيقة  العربيـــة  مصـــر 
المســـلحة بكل ما تتخذه من إجراءات 
لحمايـــة أمنهـــا واســـتقرارها ومواجهة 
كافـــة التهديدات التي تمس ســـيادتها 
ومصالحهـــا العليـــا، والدفـــاع عن األمة 

العربية.

تعزيز كل مساعي الدعم لذوي الدخـل المحـدود
جاللــة الملــك: نقــدر التعــاون اإليجابــي بيــن 
الســلطتين لتحقيق استدامة الصناديق التقاعدية

جاللة الملك في زيارة للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس

المنامة - بنا

)٠٢(

احتفـــل بنـــك البحريـــن الوطنـــي بتحقيقـــه إنجازا جديـــدا مهما ضمن مســـيرة 
التحـــول المصرفـــي الخاصة بـــه، وذلك بحصـــد جائزة “أفضل مســـيرة تحول 
مصرفية في الشرق األوسط 2020” بحفل جوائز “يوروموني الشرق األوسط 
للتميـــز”، كما نـــال البنك جائزة “أفضـــل بنك في البحرين للعـــام 2020” مجدًدا 

للعام الثاني على التوالي.

“الوطني” يحصد جائزتين من “يوروموني”
المنامة - بنك البحرين الوطني

)٠٨(

مساندة مصر 
بكل ما تتخذه من 

إجراءات لحماية 
أمنها واستقرارها

)١٢(

حساب “إنستغرام” يطيح بعصابة لغسيل األموال بالكويت

ذكـــرت تقارير صحافيـــة في الكويت أن حســـابا على 
موقـــع مشـــاركة الصور والفيديو “إنســـتغرام”، ســـاعد 
علـــى اإلطاحة بعصابـــة مختصة في غســـيل األموال 
“القبـــس”  صحيفـــة  وقالـــت  عناصرهـــا.  واعتقـــال 
الكويتيـــة، إن 5 مشـــتبه فيهم من جنســـيات مختلفة، 

أدلـــوا باعترافـــات مفصلـــة أمـــام “أمـــن الدولـــة”، يـــوم 
الثالثاء، حول نشاطهم المشبوه. وأضافت أن أجهزة 
األمن في الكويت كانت تقوم برصدهم منذ 3 أشـــهر، 
وبـــدأ التحـــري من خـــالل رصد ومتابعة حســـاب على 

موقع “إنستغرام” لبيع الساعات الثمينة.
وقـــاد هـــذا الرصـــد إلى حســـاب آخـــر لبيع الســـيارات 
الفارهـــة، وتبيـــن أن صاحـــب هـــذا الحســـاب األخيـــر 

علـــى عالقـــة بمقيـــم إيراني يمتلـــك مكتبي ســـيارات 
وســـفريات. وكشـــفت التحريـــات أن المقيـــم اإليراني 
كان يتردد على محالت صرافة محددة ألجل تحويل 

مبالغ كبيرة.
واعتـــرف المشـــتبه فيهـــم باألفعـــال المنســـوبة إليهم، 
وقالوا إن األموال من عائدات االتجار في المشروبات 

الكحولية.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية



المنامة - بنا

تفضـــل ملـــك البالد القائـــد األعلى 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
إلـــى  بزيـــارة  خليفـــة  آل  عيســـى 
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين 

أمس.
ولـــدى وصـــول جاللتـــه كان فـــي 
االســـتقبال القائد العام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
الفريـــق  الدفـــاع  شـــؤون  ووزيـــر 
الركن عبدهللا بن حســـن النعيمي، 
ومستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد 
الحرس الملكي اللواء الركن سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
الفريـــق  األركان  هيئـــة  ورئيـــس 

الركن ذياب بن صقر النعيمي. 
وقـــد رافـــق جاللـــة الملـــك خـــالل 
الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  الزيـــارة 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، 
الملكـــي  الحـــرس  قـــوة  وقائـــد 
ســـمو  الركـــن  المقـــدم  الخاصـــة 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وخالل الزيـــارة أثنى جاللته على 
الصحيـــة  والجهـــود  اإلســـهامات 
الكبيـــرة والمتواصلـــة التـــي تقوم 
بها قـــوة دفاع البحريـــن لمواجهة 
فيـــروس كورونـــا ضمـــن الحملـــة 
الوطنيـــة لمكافحة هـــذه الجائحة 
التـــي يتعـــرض لهـــا العالم بأســـره، 
معربـــا عـــن تقديـــره لقـــوة الدفاع 
النبيلـــة  المســـاهمة  هـــذه  علـــى 
الطبيـــة  الخدمـــات  وجاهزيـــة 
بتوفير المنشآت المجهزة بأحدث 
المســـتلزمات الصحيـــة العالجيـــة 
خـــالل  مـــن  الوقائيـــة  والتدابيـــر 

كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة.
الملـــك  الجاللـــة  وأشـــاد صاحـــب 
تبذلهـــا  التـــي  الوطنيـــة  بالجهـــود 
الســـلطتان التنفيذية والتشريعية 
التقاعديـــة  الصناديـــق  لحفـــظ 
مثنًيـــا  المواطنيـــن،  لمصلحـــة 
جاللتـــه علـــى التعـــاون اإليجابـــي 
المستمر بين الســـلطتين وعملهما 
اســـتدامة  لتحقيـــق  المشـــترك 
وضمـــان  التقاعديـــة  الصناديـــق 
قدرتهـــا علـــى اإليفـــاء بالتزاماتها 

تجاه المواطنين. 
وأكد “أهمية تعزيز كافة مســـاعي 
الدعم لذوي الدخـــل المحدود بما 
يلبـــي لهـــم وألســـرهم االســـتقرار 
المنشـــود، ويســـهم فـــي مواصلـــة 
البنـــاء علـــى ما تحقق نحـــو مزيد 
مـــن المنجـــزات الوطنيـــة الرافدة 

لنهضة مملكتنا الغالية” .
المفـــدى  الملـــك  جاللـــة  وأضـــاف 
القائـــد األعلـــى أن مملكة البحرين 
تؤكـــد موقفهـــا الداعم والمســـاند 
لجمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
وقواتها المســـلحة بكل ما تتخذه 
أمنهـــا  لحمايـــة  إجـــراءات  مـــن 
كافـــة  ومواجهـــة  واســـتقرارها 
التهديـــدات التـــي تمس ســـيادتها 
ومصالحهـــا العليـــا، والدفـــاع عـــن 

األمة العربية.
عـــن  هللا  رعـــاه  جاللتـــه  وأعـــرب 
الطبيـــة  الطواقـــم  لكافـــة  شـــكره 
والمدنيـــة  العســـكرية  واإلداريـــة 
على الجهـــود اإلنســـانية الحثيثة 
والمثمرة ووقوفهم بثبات وإقدام 
لمواجهـــة هذه الجائحة والحرص 
على تحقيق النجاح، مضيفا أنهم 
“من خيـــرة أبناء وبنـــات البحرين 
الذيـــن نعتـــز بهـــم فـــي مثـــل هذه 

ذلـــك  النبيلـــة، ويدعـــم  المواقـــف 
البحريـــن  أهـــل  وتكاتـــف  وعـــي 

جميعا”.
القائـــد  الملـــك  كمـــا أشـــاد جاللـــة 
األعلـــى بالتطويـــر المســـتمر فـــي 
والتدريـــب  األســـلحة  منظومـــات 
العملي والنظري الذي تشهده قوة 
دفـــاع البحريـــن، مبـــاركا جاللتـــه 
الوطنـــي  الدفـــاع  دورة  تخريـــج 
القيـــادة واألركان  الثانيـــة ودورة 
بقـــوة  الثانيـــة عشـــرة  المشـــتركة 
دفـــاع البحريـــن الـــذي تـــم تحـــت 
رعايـــة جاللتـــه، مهنئـــا خريجـــي 
البحريـــن  مـــن مملكـــة  الدورتيـــن 
وإخوانهـــم مـــن الـــدول الشـــقيقة، 
منوهـــا بأهمية مثل هذه الدورات 
التي تســـهم في إعداد القادة على 
أعلى المستويات التخاذ القرارات 
مجـــاالت  فـــي  اإلســـتراتيجية 
الدفـــاع واألمـــن، متمنيـــا للجميـــع 

دوام التوفيق والنجاح.

المحــدود الدخــل  لــذوي  الدعــم  مســاعي  كل  تعزيــز  أهميــة  يؤكــد  الملــك  جاللــة 

نقدر تعاون السلطتين لتحقيق استدامة الصناديق التقاعدية
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جاللة الملك يزور القيادة العامة لقوة الدفاع

جاللة الملك يتسلم صورة “الفالمنجو” في جزيرة حوار
جاللتـــه يثنـــي علـــى الجهـــود الطيبـــة لمؤســـس “دبلوماتيـــك بروتوكـــول”

الملـــك  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  اســـتقبل عاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة بالقيـــادة العامة لقوة 
دفاع البحرين، امس، مؤســـس شـــركة دبلوماتيك 
بروتوكـــول ياني لوترك، الذي أهدى جاللته صورة 
جزيـــرة  فـــي  “الفالمنجـــو”  لطيـــور  فوتوغرافيـــة 
حـــوار، تـــم التقاطهـــا مـــن قبـــل فريـــق “ناشـــيونال 

جيوغرافيك”.
وأعـــرب جاللـــة الملك عن شـــكره لوتـــرك على هذا 
اإلهـــداء، وأثنى علـــى الجهد الطيب الذي ُبذل في 

التقاط هذه الصورة.
وأشاد جاللة الملك بالجهود الطيبة التي بذلها  «

لوترك في اإلشراف على هذه الصورة.

المنامة - بنا

جاللة الملك يستقبل مؤسس شركة دبلوماتيك بروتوكول

اإلسهامات والجهود 
الصحية لقوة الدفاع 

بارزة في مواجهة 
“كورونا”

نعتز بالطواقم الطبية 
والعسكرية والمدنية 

فهم خيرة أبناء وبنات 
البحرين

الدورات تسهم في 
إعداد القادة على 

أعلى المستويات التخاذ 
القرارات اإلستراتيجية

المملكة تساند مصر 
بكل ما تتخذه من 

إجراءات لحماية أمنها 
واستقرارها



تلقــى ملــك البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفــة برقية 
شكر وتقدير من وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد وذلك بمناسبة 
إصــدار جاللتــه المرســوم رقــم )24( لســنة 2020 بإضافــة مــادة جديدة برقم 
)62 مكــررا( إلــى قانون الجمعيات واألنديــة االجتماعية والثقافية والهيئات 
الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر 
بالمرســوم بقانون رقم )21( لســنة 1989، الذي يمنح فرصة إنشــاء أندية في 

شكل شركات تجارية وفقا لقانون الشركات التجارية.

ورفع الوزير في برقيته أســـمى آيات 
االمتنـــان  الشـــكر والتقديـــر وعظيـــم 
إلـــى المقـــام الســـامي لجاللـــة الملـــك، 

مؤكـــًدا أن إصـــدار جاللتـــه للمرســـوم 
الســـامي يمثل نقلة نوعية وتاريخية 
في الرياضة البحرينية، ويتفق تماما 

مـــع نظـــرة جاللته في جعـــل الرياضة 
البحرينيـــة أكثر تطـــورا وازدهارا في 
مختلف منظومة عملها وأركانها، وأن 
المرسوم سيمهد الطريق إلى تحقيق 
األنديـــة الرياضيـــة قفـــزة كبيـــرة في 
إطار التطوير الشـــامل لقطاع الشباب 
بمـــا  البحريـــن،  بمملكـــة  والرياضـــة 

يســـاهم فـــي تعزيز النمـــو االقتصادي 
ودخول الرياضة البحرينية إلى عالم 

الصناعة.
وأشـــار المؤيد إلى أن تحويل األندية 
الوطنية إلى شركات تجارية تتوافق 
مـــع فكـــر جاللـــة الملـــك، وهـــو األمـــر 
الـــذي جســـدته فكـــرة ممثـــل جاللـــة 

الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  والرياضـــة ســـمو 
حمـــد آل خليفـــة في تحويـــل األندية 
إلـــى شـــركات تجاريـــة، إضافـــة إلـــى 
جهود النائـــب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، رئيس 
لجنـــة التنســـيق والتنفيـــذ والمتابعـــة 
“اســـتجابة” ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفة والراميـــة إلى تقديم 

المبادرات المثاليـــة التطوير الرياضة 
البحرينية.

الرياضيـــة  األســـرة  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
البحرينيـــة تعتـــز بدعم جاللـــة الملك 
وتنظـــر بعيـــن التفـــاؤل إلـــى المرحلة 
الرياضـــة  تاريـــخ  مـــن  الجديـــدة 
البحرينية والتي ستساهم في تعزيز 
مكانـــة األنديـــة الوطنيـــة وتحقيقهـــا 
والفنـــي  اإلداري  العمـــل  مـــن  للمزيـــد 
المنظـــم، األمـــر الـــذي سيســـاهم فـــي 
تحقيـــق الرياضـــة البحرينيـــة للمزيـــد 
من اإلنجازات على مختلف األصعدة.

المنامة - بنا

قانون التحول إلى شركات سيحقق قفزة كبيرة لألندية
ــة ــ ــاض ــ ــري ــ ــاب وال ــ ــب ــ ــش ــ ــر وزيـــــــر شـــــــؤون ال ــكـ ــك يــتــلــقــى شـ ــلـ ــمـ ــة الـ ــ ــال ــ ج
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المنامة - بنا القضيبية - مجلس النواب

أكد رئيس مجلس الشـــورى علي الصالح 
أن التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة بشـــأن تعزيز االستقرار 
المعيشـــي لجميع المواطنيـــن، وخصوًصا 
ذوي الدخـــل المحدود وأســـرهم، ســـتظل 
منطلقـــا ونبراســـا للعمـــل الوطنـــي الداعم 
لنهضة مملكة البحرين، وضمان اســـتمرار 

تقدمها ونمائها بقيادة جاللته.
وأعـــرب عـــن الفخـــر واالعتـــزاز بإشـــادة 
جاللة الملـــك لدى تفضله بزيـــارة القيادة 
أمـــس  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العامـــة 
بالجهود التي تبذلها السلطتان التنفيذية 
والتشـــريعية لحفظ الصناديق التقاعدية 
لمصلحـــة المواطنين، مؤكًدا أن الســـلطة 
التشريعية ستواصل فتح مزيد من آفاق 
التعـــاون مع الســـلطة التنفيذية؛ من أجل 
تحقيق االســـتدامة للصناديق التقاعدية، 
واتخـــاذ الخطوات التي من شـــأنها تعزيز 
قـــدرة الصناديق على الوفـــاء بالتزاماتها 

تجاه جميع المشتركين.

وأشـــار رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى أن 
المحافظـــة على مصالح المواطنين تعتبر 
وخصوًصـــا  قصـــوى،  وأولويـــة  ضـــرورة 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  منهـــم،  المتقاعديـــن 
اتخـــاذ اإلجـــراءات المناســـبة التي تؤمن 
مواصلـــة حصولهـــم علـــى حقوقهـــم التي 
تحددهـــا القوانين واألنظمـــة المقررة في 
هذا الشأن. وأشار إلى أن استمرار الوفاء 
بالمصالح التأمينيـــة للمواطنين، وضمان 
حقـــوق المشـــتركين فـــي مظلـــة التأميـــن 

االجتماعـــي، يتطلـــب مضاعفـــة الجهـــود 
التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن  المشـــتركة 
والتنفيذيـــة، وتكاتـــف الجميـــع وتعاونهم 
التـــي  والصعوبـــات  التحديـــات  لتجـــاوز 
تواجههـــا الصناديـــق التقاعديـــة فـــي ظل 
االقتصاديـــة،  والمتغيـــرات  الظـــروف 
والعمـــل مًعا لوضع حلـــول متكافئة تكفل 

استدامة صناديق التقاعد.
وبّيـــن رئيس مجلـــس الشـــورى أن تبادل 
التصـــورات  وبحـــث  النظـــر،  وجهـــات 
والمقترحات في إطار التنسيق والتعاون 
التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن  المشـــترك 
إلـــى  الوصـــول  شـــأنه  مـــن  والتنفيذيـــة، 
توافقـــات، ووضع حلول متوازنة تحافظ 
المواطنيـــن،  مكتســـبات ومصالـــح  علـــى 
وفـــي الوقـــت نفســـه تعـــزز قـــوة ومتانـــة 

الصناديق التقاعدية.
داعًمـــا  ســـيبقى  المجلـــس  أن  أكـــد  كمـــا 
التـــي  للتشـــريعات والقـــرارات  ومســـانًدا 
تصب فـــي مصلحة المواطنيـــن، وتضمن 
ضمـــن  التأمينيـــة  حقوقهـــم  مواصلـــة 

صناديق تقاعدية مستقرة ومستدامة.

أكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب 
فوزيـــة زينـــل أن النهـــج الحكيم 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفـــة، يمثل الســـبيل الموصل 
لألهـــداف والتطلعـــات الوطنية، 
لتحقيـــق  الدائـــم  والدليـــل 
مـــن  والمكتســـبات؛  اإلنجـــازات 
ورعايـــة  الوطـــن  رفعـــة  أجـــل 

مصالح المواطنين.
ونوهـــت أن المضاميـــن الرفيعة 
التي تضمنتها الكلمات الســـامية 
تفضـــل  لـــدى  الملـــك،  لجاللـــة 
جاللتـــه بزيـــارة القيـــادة العامـــة 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن، وإشـــادة 
جاللتـــه بالجهـــود الوطنية التي 
التشـــريعية  الســـلطتان  تبذلهـــا 
الصناديـــق  لحفـــظ  والتنفيذيـــة 
التقاعدية، تمثل تشريفا وتكليفا 
في آن، ودافعا لمواصلة مسيرة 
المســـؤولية  وتحمـــل  العطـــاء، 

الوطنية، فـــي تجاوز التحديات 
التعـــاون  تكثيـــف  عبـــر  كافـــة، 
الجهـــود،  وتوحيـــد  المشـــترك، 
وتعزيـــز التنســـيق بين الســـلطة 

التشريعية والحكومة.
وذكـــرت أن التوجيهات الملكية 
الســـامية لتعزيـــز كافة مســـاعي 
الدعم لذوي الدخل المحدود بما 
يلبـــي لهم وألســـرهم االســـتقرار 
الـــدور  عـــن  يعبـــر  المنشـــود، 

اإلنساني المتواصل الذي يرعاه 
جاللته، كما يشكل برنامج عمل 
وخارطة طريق لمجلس النواب؛ 
لمواصلـــة وتعزيـــز جهـــوده فـــي 
المواطنيـــن،  مصالـــح  رعايـــة 
وتكريس المســـاعي التشـــريعية 
خدمـــة لهـــم، ومعبـــرة عـــن وافر 
االمتنـــان لجاللـــة الملـــك؛ لتأييد 
جاللتـــه للطـــرح النيابـــي الرامي 
المحـــدود،  الدخـــل  ذوي  لدعـــم 

ورعاية أوضاعهم المعيشية.
الســـلطة  أن  إلـــى  وأشـــارت  
علـــى  حريصـــة  التشـــريعية 
مواصلة المســـيرة الديمقراطية 
ورفد النهضة التشـــريعية بمزيد 
كافـــة  رغـــم  اإلنجـــازات،  مـــن 
تطلعـــا  والتحديـــات؛  الظـــروف 
للوصول إلـــى الغايات المرجوة، 
جاللـــة  بـــرؤى  اســـتنارة  وذلـــك 
للتوجيهـــات  وترجمـــة  الملـــك  
المباركـــة لجاللتـــه، بمـــا يحقـــق 

للوطن وأهله مستقبال أفضل.

فوزية زينل

الصالح: التوجيهات الملكية تعزز استقرار ذوي الدخل المحدود زينل: النهج الملكي الحكيم الطريق الموصل للغايات الوطنية
المحافظة على مصالح المتقاعدين تمثل أولوية قصوى حرص نيابي على دعم استقرار ذوي الدخل المحدود

تسمية الجانب البحريني للجنة المشتركة مع تركمانستان
عقــدت لجنة متابعة تنفيذ االتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة 
بيــن حكومــة مملكــة البحريــن وحكومــة جمهوريــة تركمانســتان، امــس، 
اجتماعهــا الثانــي عبــر االتصــال اإللكتروني المرئي، برئاســة ســمو الشــيخ 
فيصل بن راشــد بن عيســى آل خليفة، نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة، 

وبحضور أعضاء اللجنة من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية. 

ســـمو  نـــوه  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفـــة، 
تشـــهده  الـــذي  المتميـــز  بالمســـتوى 
التركمانيـــة،   - البحرينيـــة  العالقـــات 
ومـــا وصلت إليـــه من تقـــدم ونماء في 
مختلـــف المجـــاالت، بفضـــل االهتمـــام 
والرعايـــة الكبيـــرة والدائمـــة من عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس جمهورية 
لـــكل  تركمانســـتان قربـــان محمـــدوف، 
مـــا مـــن شـــأنه تعزيـــز وتوطيـــد أواصر 

الصداقة والتعاون بين البلدين.
اســـتعراض  جـــرى  االجتمـــاع،  وخـــالل 

القضايـــا والموضوعـــات المدرجة على 
جـــدول األعمـــال، حيـــث أعـــرب ســـمو 
الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفـــة، 
عـــن شـــكره ألعضـــاء اللجنـــة والجهات 
التي يمثلونهـــا، وذلك في إطار الجهود 
الوطنيـــة المبذولة، لترجمة التوجيهات 
الملكية السامية من أجل تعزيز عالقات 
تركمانســـتان  جمهوريـــة  مـــع  التعـــاون 
بمـــا  األصعـــدة،  كافـــة  علـــى  الصديقـــة 
رفيعـــة  السياســـية  العالقـــات  يواكـــب 
المســـتوى التـــي تجمـــع قـــادة البلديـــن، 
وفي ضوء الزيارة التاريخية الســـامية 
لحضـــرة صاحـــب الجاللة عاهـــل البالد 

المفـــدى إلـــى عشـــق آبـــاد فـــي مـــارس 
2019، والتي شـــكلت نقلة نوعية كبرى 

في مسار العالقات بين البلدين.
واســـتعرض ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن 
راشد آل خليفة، المباحثات واالتصاالت 
إلـــى  منوهـــا  البلديـــن،  بيـــن  الجاريـــة 
أهميـــة تفعيل مذكـــرة التفاهم للتعاون 
بيـــن  والفنـــي  والتجـــاري  االقتصـــادي 
البلدين، والتي تنص على إنشـــاء لجنة 
وقـــد  تركمانيـــة،  بحرينيـــة  اقتصاديـــة 
أقرت اللجنة أســـماء الجانب البحريني 
فـــي اللجنـــة المشـــتركة، وذلـــك تمهيدا 

لعقد اجتماع قريب بين الجانبين.
وأبـــدى رئيـــس اللجنة تطلعـــه إلى عقد 
االجتماع الثالث للمشاورات السياسية 
بيـــن البلدين قريبا، لما يشـــكله ذلك من 
أهمية في اســـتثمار الفرص المشـــتركة 
المتاحـــة، منوهـــا فـــي هـــذا الصـــدد بما 
تمخـــض مـــن نتائج إيجابيـــة لالجتماع 

وزيـــر  مؤخـــرا  عقـــده  الـــذي  المرئـــي 
الخارجية عبداللطيف الزياني مع نائب 
رئيس مجلـــس الوزراء وزيـــر خارجية 
تركمانستان رشـــيد ميردوف، باعتباره 
يشـــكل منصة تعـــاون جديـــدة لتطوير 

آفاق التعاون الثنائي.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ فيصـــل بن راشـــد 

آل خليفـــة، أن مملكـــة البحريـــن تتطلع 
مـــع  ومتناميـــة  وطيـــدة  شـــراكة  إلـــى 
أن  الســـيما  تركمانســـتان،  جمهوريـــة 
ومزايـــا  مقومـــات  لديهمـــا  البلديـــن 
والبنـــاء  اســـتثمارها  ينبغـــي  عديـــدة 
عليهـــا، الســـيما فـــي مجـــاالت الطاقـــة 
والغـــاز، والبتروكيماويـــات، واألغذيـــة، 
والسياحة، والشباب والرياضة، والربط 
بين الموانـــئ، إلى جانب ريادة المملكة 
للمجاالت االقتصادية الجديدة القائمة 
والماليـــة،  التقنيـــة  التكنولوجيـــا  علـــى 
جانـــب  إلـــى  اللوجســـتية،  والخدمـــات 
فيـــروس  ومكافحـــة  العامـــة  الصحـــة 
كورونا المستجد وغيرها من المجاالت. 
وشـــدد علـــى أهمية تفعيـــل االتفاقيات 
الثنائيـــة الموقعة، وفتـــح آفاق جديدة 
للتعاون المشـــترك، اســـتنادا إلى مبادئ 
وبرامـــج رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 
2030، بمـــا يعود بالخيـــر والمنفعة على 

البلدين.

المنامة - بنا

عقد االجتماع 
الثالث للمشاورات 

السياسية بين 
البلدين قريًبا

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون شكر القيادة السعودية
تلقـــى ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــات شـــكر 
جوابيـــة مـــن عاهـــل المملكـــة العربية 
الســـعودية خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
وذلك ردا علـــى برقياتهم المعزية في 

وفـــاة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
بـــن عبدالعزيـــز آل  بـــن ســـعود  خالـــد 

سعود. 
وتلقـــى صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء وصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء برقيتي شـــكر 
جوابيتيـــن مماثلتيـــن من ولـــي العهد 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر 
الدفـــاع بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد 

سمو رئيس الوزراءبن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك

المنامة - بنا

األسرة الرياضية تعتز بالدعم الملكي 
ومتفائلة بالمرحلة الجديدة

سمو ولي العهد

علي الصالح



عسكر وجو والدور تزخر بالمشاريـع التنمويـة الرائـدة
فـــي إطـــار تواصـــل المحافظـــة الجنوبيـــة الدائم مع 
المواطنيـــن واألهالي، التقى محافظ الجنوبية ســـمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة عبر تقنية 
االتصـــال المرئـــي من خـــال “المجلـــس االفتراضي”، 
بعدد من أهالي مناطق عســـكر وجو والدور بحضور 
نائب المحافظ العميد عيســـى ثامر الدوســـري وعدد 

من المسؤولين.
وفي اللقاء، رحب سمو محافظ الجنوبية بالحضور، 
مـــد  تأكيـــدا ألهميـــة  يأتـــي  اللقـــاء  أن  إلـــى  مشـــيرا 
جســـور التواصـــل وتوطيد الروابـــط المجتمعية بين 
المحافظـــة واألهالـــي، تنفيـــذا للتوجيهات الســـديدة 
لملك البحرين صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وبدعـــم رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي الوالـــد األمير خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، 

ومؤازرة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأكد سمو محافظ 
الجنوبيـــة أن المجلس االفتراضـــي يعتبر قناة فاعلة 
وفرصـــة لالتقـــاء باألهالي عـــن بعد لتحقيـــق الرؤى 
والطلعـــات واالطـــاع علـــى ماحظـــات واحتياجات 
المواطنيـــن، مشـــيًرا ســـموه الـــى ان مناطـــق عســـكر 
وجـــو والدور تزخر بالمشـــاريع التنموية الرائدة التي 
تعكـــس الجانـــب الحضـــاري كمشـــروع مركـــز مدينة 

خليفـــة الصحـــي وصالة أهالـــي الدور. وتابع ســـموه 
آخـــر المســـتجدات فـــي مناطـــق المحافظـــة، منوًهـــا 
بأهميـــة تنميـــة وتطويـــر المرافق العامـــة والخدمية، 
بالتعـــاون مـــع الجهات المعنية حتـــى تتحقق التنمية 
الشـــاملة فـــي مختلف المجـــاالت األمنيـــة والخدمية 

واالجتماعية.
وعبـــر األهالي عن شـــكرهم وتقديرهم لجهود ســـمو 
محافظ الجنوبية على تواصله المستمر والفعال عبر 
تقنية االتصال المرئي مع األهالي عن بعد، مشـــيدين 
بـــدور المحافظة في اســـتثمار القنـــوات اإللكترونية 
فـــي التواصـــل لرصد ومتابعـــة مختلـــف المقترحات 
الـــواردة منهـــم، وفـــق أفضـــل القنـــوات اإللكترونيـــة 
كوســـيلة مطـــورة وميســـرة، مثمنيـــن متابعـــة ســـمو 
المحافـــظ لمختلف المشـــاريع القائمـــة التي تلبي كل 

سمو محافظ الجنوبية يلتقي أهالي عسكر وجو والدور االحتياجات في مختلف المجاالت التنموية.

المنامة - وزارة الداخلية

“تمكين”: مضاعفة مبالغ الدعم للمؤسسات األكثر تأثرا بـ “كورونا”
زيـــادة ميزانيـــة “اســـتمرارية األعمـــال” فـــي إطـــار التوجيهـــات الســـامية

العمـــل  صنـــدوق  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعلـــن 
“تمكين” الشـــيخ محمد بن عيسى آل خليفة عن 
زيـــادة حجـــم ميزانيـــة برنامج دعم اســـتمرارية 
األعمال كخطوة تحفيزية مستمرة تؤكد االلتزام 
فـــي مواصلـــة تقديـــم فـــرص الدعـــم للقطاعات 
االقتصاديـــة األكثـــر تأثـــرا مـــن جائحـــة كورونا، 
وذلك فـــي إطـــار التوجيهـــات الملكية الســـامية 
لعاهل الباد حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة؛ من أجـــل توحيد الجهود 
الوطنيـــة لمواجهة انعكاســـات االنتشـــار العالمي 
لفيـــروس كورونا، وتوفير الدعـــم الازم للقطاع 
الخـــاص للتعامـــل مـــع آثـــاره، ومتابعًة لقـــرارات 
الحكومة برئاســـة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
وتنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء، 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة. وقد أعلن الشـــيخ محمد بن عيســـى 
أنه ســـيتم في إطار هـــذه الزيادة مضاعفة مبالغ 
الدعم للمؤسســـات فـــي القطاعات األكثـــر تأثرا، 
وذلـــك لثاثـــة أشـــهر أخـــرى، حيث تشـــمل هذه 
القطاعات كل من األنديـــة والصاالت الرياضية، 
والمقاهـــي،  والمطاعـــم  التجميـــل،  وصالونـــات 
ومعاهـــد التدريب، ومكاتب الســـفر والســـياحة.  
جاء ذلك خال ترؤس الشيخ محمد بن عيسى 
اجتمـــاع مجلـــس إدارة “تمكيـــن” الـــذي عقد عن 
ُبعـــد بحضور أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم جناحي.
ومـــن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” 
أن قيمة الزيادة في الدعم ســـيتم تركيزها على 
دعم المؤسسات األكثر تأثرا من جائحة كورونا، 
والتي ســـبق أن تم قبول طلباتها ضمن المرحلة 
األولـــى، مـــع مضاعفـــة مبالـــغ الدعـــم لهـــا خـــال 

األشـــهر الثاثة المقبلة. وأضاف أنه سيتم النظر 
كذلك فـــي طلبات المؤسســـات التي تأتي ضمن 
القطاعات األكثر تأثرا، والتي قامت بالتســـجيل 
مســـبقا فـــي البرنامج ولـــم يشـــملها الدعم ضمن 
المرحلـــة األولى، حيث ســـيتم البـــدء في صرف 
مســـتحقات الدعم لها بأثر رجعي لألشهر الثاثة 

الماضية، وذلك اعتبارا من األسبوع المقبل.
ولفـــت جناحـــي إلى أن صرف المســـتحقات بأثر 
رجعـــي لهـــذه الفئـــة مـــن المؤسســـات ســـتكون 
فـــي إطـــار قيمـــة الدعم المعتمـــدة لتلـــك الفترة، 
فيما ســـيتم مواصلة صرف مســـتحقاتها بشـــكل 

مضاعف خال األشهر الثاثة المقبلة. 
علـــى  االجتمـــاع  خـــال  المجلـــس  اطلـــع  وقـــد 
أبـــرز نتائـــج المرحلـــة األولـــى مـــن برنامـــج دعم 
اســـتمرارية األعمـــال، والتـــي تـــم خالهـــا تقديم 
صغيـــرة  مؤسســـة   15,600 مـــن  ألكثـــر  الدعـــم 
ومتناهيـــة الصغـــر، فضـــا عـــن تقديـــم الدعـــم 

لســـائقي ســـيارات األجرة والحافـــات ومدربي 
الســـياقة وعامـــات رياض األطفـــال، وذلك عبر 
تخصيـــص محفظتين خاصتين لدعم هذه الفئة 

استفاد منها أكثر من 900 بحريني.
كمـــا اســـتعرض االجتمـــاع إجمالـــي منـــح الدعم 
التـــي تـــم صرفها إلـــى اليوم ضمـــن برنامج دعم 
اســـتمرارية األعمال بحسب القطاعات المتأثرة، 
والســـيما تلك القطاعات التي تســـببت الجائحة 
لهـــا في تبعات مالية كبيـــرة، حيث أكد المجلس 
علـــى ضـــرورة مواصلة الدعـــم لهـــذه القطاعات 
ومضاعفـــة الميزانيـــة الموجهـــة لهـــا فيما يحقق 

أهداف استمراريها في ظل الظروف الراهنة. 
وتضم فرص الدعم الُمقدمة ضمن إطار برنامج 
دعم اســـتمرارية األعمـــال تقديم المنـــح المالية 
بحســـب حجـــم كل مؤسســـة، بمـــا يتناســـب مع 
أهـــداف تغطيـــة جزء مـــن التكاليف التشـــغيلية 

األساسية لهذه المؤسسات.

المنامة - تمكين

سمو محافظ الجنوبية: 
المجلس قناة فاعلة 
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“ستاندرد تشارترد” و“خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” يعلنان عن المتأهلين لـ “المرأة والتكنولوجيا”
أكــدت األميــن العــام للمجلــس األعلى للمــرأة هالة األنصــاري ضرورة 
تكثيــف الفــرص النوعيــة التي تعــزز من حضور المــرأة البحرينية في 
مختلــف مجــاالت التكنولوجيا، مشــيرة إلى أن تلك المبــادرات تدعم 
جهــود المجلــس فــي إدمــاج مكــون المــرأة البحرينيــة ضمــن عمليات 
التحول الرقمي الذي تشهده مملكة البحرين، والعمل على تشجيعها؛ 
للمســاهمة فــي قيــادة هــذا التحــول الــذي أصبح مســارا أساســيا من 
مســارات تنميــة االقتصــاد الوطنــي لجعــل مملكــة البحريــن مركــزا 

إقليميا لخدماته المتنوعة.

ضـــوء  فـــي  لهـــا  تصريـــح  وفـــي 
التأهيـــل  مرحلـــة  نتائـــج  صـــدور 
الحاليـــة لبرنامـــج بنـــك ســـتاندرد 
“المـــرأة  العالمـــي  تشـــارترد 
والتكنولوجيا” الـــذي أطلقه البنك 
بالتعاون والتنســـيق مـــع المجلس 
األعلـــى للمـــرأة وخليـــج البحريـــن 
للتكنولوجيـــا الماليـــة )فنتـــك بي(، 
فائـــدة  إلـــى  األنصـــاري  أشـــارت 
ووجاهة هذا البرنامج الذي يهدف 
إلـــى تشـــجيع رائـــدات وســـيدات 
األعمال على التفكير واالســـتثمار 
فـــي مشـــاريع قائمة علـــى اإلبداع 
وذات  الرقمـــي  المجـــال  فـــي 
االرتباط المباشـــر بظـــروف األزمة 
مشـــيدة  “كوفيـــد19-”،  الصحيـــة 
بـــدور هـــذه المبـــادرة في تســـليط 
النجـــاح  قصـــص  علـــى  الضـــوء 
للكفاءات البحرينية خصوصا في 

مجال التقنية المالية.
وقالت إنه من شـــأن هذا البرنامج 
ومثياتـــه مـــن المبـــادرات ضمان 
للمـــرأة  ممكنـــة  مســـاهمة  أكبـــر 
البحرينيـــة فيمـــا يمكـــن تســـميته 
بســـوق العمـــل الرقمي، وتشـــجيع 
المزيد من الشـــابات والنساء على 
التوجـــه نحو دراســـة والعمل في 
الـــذكاء  مثـــل  متقدمـــة  مجـــاالت 
االصطناعـــي والبيانـــات الضخمة 
الســـحابية وإنترنـــت  والحوســـبة 
الماليـــة،  والتكنولوجيـــا  األشـــياء 
بفاعليـــة  للتعامـــل  وتأهيلهـــن 
الثـــورة  متطلبـــات  مختلـــف  مـــع 

الصناعية الرابعة.
ولفتت األنصاري إلى أن المجلس 

األعلـــى للمـــرأة يعمـــل مـــن خال 
مساعيه اإلستراتيجية للتخطيط 
لمســـتقبل المـــرأة البحرينية على 
المبـــادرات  ودعـــم  اســـتحداث 
بأهدافهـــا  المتوجهـــة  والبرامـــج 
نحو علوم المســـتقبل وتطبيقاتها 
المختلفة، مشـــيرة في هذا الصدد 
إلى أن المجلس خصص مناســـبة 
العـــام  البحرينيـــة  المـــرأة  يـــوم 
الماضـــي 2019 لاحتفـــاء بالمرأة 
فـــي مجال التعليـــم العالي وعلوم 
المســـتقبل، حيث أطلـــق المبادرة 
الوطنيـــة للتـــوازن بين الجنســـين 

في مجال علوم المستقبل.
واختتمـــت األنصـــاري تصريحهـــا 
قائلة: “إن قدرات المرأة البحرينية 
في المجال التقني ظهرت بشـــكل 
جلي في ظل جائحة “كوفيد19-” 
الحاليـــة، حيث اســـتطاعت المرأة 
وفاعـــل  ســـريع  بشـــكل  التأقلـــم 
التـــي  الكبيـــرة  التغيـــرات  مـــع 
الجائحـــة علـــى صعيـــد  فرضتهـــا 
العمـــل والتعليم والتســـوق وكثير 
األخـــرى،  الحيـــاة  جوانـــب  مـــن 
وكفـــاءة  بفاعليـــة  واســـتخدمت 
التكنولوجيـــا الحديثـــة، وهـــو مـــا 
أدى إلى تخفيف آثارها على سير 
الحيـــاة وانتظـــار تقديـــم خدمات 

الدولة”.
من جهته، قـــال الرئيس التنفيذي 
لبنك ســـتاندرد تشـــارترد البحرين 
عبـــدهللا بوخـــوة: “نحن فـــي بنك 
ســـتاندرد تشـــارترد نؤمـــن بمبـــدأ 
تكافؤ الفرص، بما في ذلك التوازن 
لوجـــود  الجنســـين، وأفخـــر  بيـــن 

التجاريـــة  األفـــكار  مـــن  العديـــد 
المبتكرة التي باستطاعة أفرادها 
فـــي  المســـاهمة  بهـــدف  بلورتهـــا؛ 

االقتصاد والمجتمع البحريني.
لبرنامـــج  بالنســـبة  أنـــه  وأضـــاف 
“المـــرأة  تشـــارترد  ســـتاندرد 
نتمنـــى  فإننـــا  والتكنولوجيـــا”، 
ونشـــجع علـــى اســـتمرارية جميع 
األفـــكار التـــي عرضـــت ســـواء تم 
ال،  أم  القادمـــة  للمرحلـــة  تأهلهـــا 
حيث يجب علـــى أصحابها العمل 
علـــى إنجاحهـــا وإيجـــاد المـــوارد 

أرض  علـــى  لتطبيقهـــا  الازمـــة 
الواقع والعمل على اســـتمراريتها. 
وقـــد أطلقنـــا البرنامج بالتنســـيق 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  مـــع 
للتكنولوجيـــا  البحريـــن  وخليـــج 
الشـــركات  دعـــم  بهـــدف  الماليـــة؛ 
الناشـــئة ذات القيـــادات النســـائية 
وتقديـــم  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
التوجيـــه واالحتضـــان لهـــا. ويتم 
إرشـــاد هـــذه الشـــركات مـــن قبـــل 
خبـــراء متخصصيـــن لمســـاعدتها 
علـــى التقدم والتوســـع وتزويدها 

للنجـــاح  الازمـــة  بالمهـــارات 
واالزدهار في عالم اليوم.

وأضـــاف بوخـــوة: “يشـــكل إطاق 
والتكنولوجيـــا”  “المـــرأة  برنامـــج 
حدثـــا مهمـــا خصوصـــا فـــي وقتنا 
هـــذا نظرا لظروف الوبـــاء العالمي 
الـــذي نمر بـــه، حيث تتاح للنســـاء 
فـــي  واإلبـــداع  للظهـــور  الفرصـــة 
وقـــت  فـــي  الرقميـــة  مشـــاريعهن 
تشـــتد فيه الحاجة إليه. وبصفتنا 
بنـــكا متواجدا في مملكة البحرين 
منذ 100 عام، فقد شـــهدنا ودعمنا 

الناجحـــة  الشـــركات  مـــن  العديـــد 
المبتكـــرة، ويأتـــي دعمنـــا لابتكار 
التجاري الرقمي خال أوقات غير 
مســـبوقة أمـــر يحتاجـــه المجتمـــع 

حاليا.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  فيمـــا 
للتكنولوجيـــا  البحريـــن  لخليـــج 
الماليـــة خالد دانش: “بالتعاون مع 
بنك ســـتاندرد تشارترد والمجلس 
األعلـــى للمـــرأة، تم اختيـــار الفرق 
النهائيـــة من خال العرض المرئي 
التجاريـــة  لألفـــكار  واالفتراضـــي 
المقدمـــة مـــن قبـــل المتســـابقين. 
الناشـــئة  الشـــركات  وســـتخضع 
الاتـــي يتم ترشـــيحهن لانضمام 
فـــي برنامج تدريبـــي لمدة ثمانية 
العـــرض  ذلـــك  وســـيتبع  أســـابيع، 
النهائي في سبتمبر 2020، إضافة 
إلـــى التوجيه والتدريـــب بمناهج 
ذات المستوى العالمي. ويخصص 
ستاندرد تشارترد جائزة إجمالية 
 5 50,000 دوالر ألفضـــل  بقيمـــة 
دوالر   10,000 )بواقـــع  مشـــاريع 
لـــكل فائـــز(، كمـــا ســـيقدم خليـــج 
الماليـــة  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
للفائزيـــن فرصـــة االســـتفادة مـــن 
أشـــهر.   3 لمـــدة  المقـــر  خدمـــات 
وشـــهد البرنامج صدى واسعا في 
مجتمع الشـــركات الناشئة ونفخر 
بالعمـــل مـــع العديد مـــن المواهب 

البحرينية النسائية”.
وأعلـــن بنـــك ســـتاندرد تشـــارترد 
التجمـــع االفتراضـــي  مـــن خـــال 
الـــذي قامـــت الفـــرق مـــن خالـــه 
بعـــرض أفكارهـــا التجارية، والذي 
لجنـــة  قامـــت  أيضـــا  مـــن خالـــه 
التحكيـــم باالجتمـــاع والتحكيـــم، 
أن الشركات التي تأهلت لانتقال 
للمرحلـــة القادمـــة مـــن البرنامـــج 
بلـــغ عددهـــا 11 شـــركة مـــن أصل 
26، وهـــي: ترايـــب بـــود، ســـمارت 
شـــوز، يورنتـــل، مافـــي، ميدكـــور، 
ماركـــت،  اب  بـــوب  كندرهـــاوس، 
ســـكوير فنـــدز، إي ويســـت، جولد 

سوق اإللكتروني، وإليفيت.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األنصاري: ضرورة 
تكثيف فرص حضور 

المرأة البحرينية في 
مجاالت التقنية الرقمية

بوخوة: ندعم 
الشركات ذات 

القيادات النسائية 
عبر اإلرشاد والتوجيه

دانش: نفخر في “خليج 
البحرين للتكنولوجيا 
المالية” بالعمل مع 

المواهب والخبرات النسائية



مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

كشـــف مديـــر إدارة التدريـــب وتطويـــر 
القـــوى العاملة بـــوزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة، رئيـــس الفريـــق التنفيـــذي 
لخبـــراء  الوطنيـــة  المنصـــة  لمبـــادرة 
عصـــام  الخبـــراء(  )ســـجل  البحريـــن 
العلـــوي، عن أنه تم االنتهاء من المرحلة 
الثالثـــة من الخطـــة التنفيذية لتدشـــين 
العمـــل  وزارة  تنفذهـــا  التـــي  المبـــادرة 
والتنمية االجتماعية بالتعاون مع هيئة 
اإللكترونيـــة،  والحكومـــة  المعلومـــات 
الوطنيـــة  الخطـــة  إنجـــاز  إطـــار  فـــي 
لتعزيـــز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم 

المواطنة )بحريننا(.
ولفـــت إلـــى أنـــه تـــم البـــدء فعلًيـــا فـــي 
وذلـــك  للمبـــادرة،  األخيـــرة  المرحلـــة 
بالتحضيـــر لإلطـــاق التجريبي للمنصة 
اإللكترونيـــة، إذ يتـــم حاليـــا العمل على 

تصميم واجهة المنصة.
وتأتـــي مبـــادرة وزارة العمـــل والتنميـــة 
الوطنيـــة  الخطـــة  ضمـــن  االجتماعيـــة 
لتعزيـــز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم 
المواطنـــة )بحريننـــا(، التي تشـــمل 105 
مبـــادرات، وجـــار تنفيـــذ 81 % منها من 
خال جهود وشراكة وطنية لـ 25 وزارة 

ومؤسســـة، ضمـــن المســـارات الخمســـة 
للخطـــة، هي: برامـــج االنتماء وحمات 
اإلعـــام،  مبـــادرات  العامـــة،  العاقـــات 
مبادرات المناهـــج والمقررات، مبادرات 

التشريعات واألنظمة.
تهـــدف  المبـــادرة  أن  العلـــوي  وأوضـــح 
شـــاملة  وطنيـــة  منصـــة  إطـــاق  إلـــى 
تضـــم قاعـــدة بيانـــات لجميـــع الخبـــراء 
البحرينيين والمتخصصين في مختلف 
العلميـــة  ســـيرهم  وتوثيـــق  المجـــاالت 
والمهنيـــة، إلعطـــاء االنطبـــاع اإليجابي 
البحريـــن،  لمملكـــة  المشـــرفة  للصـــورة 
وكذلك تقدير الكفاءات الوطنية بلمسة 

وفاء وعرفان لجهودهم.

بدء آخر مراحل خطة تدشين “خبراء البحرين”

local@albiladpress.com
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عصام العلوي

رئيس “لولو العالمية” يفوز بجائزة قائد االستدامة

متقـاعــد بحـرينــي يـربــح 200 ألــف دوالر

“أبوظبـــي لالســـتدامة” تعلـــن عـــن الفائزيـــن بجوائـــز ريـــادة األعمـــال

ــار” ــ ــم ــ ــاب “ث ــسـ ــحـ ــة لـ ــيـ ــانـ ــثـ ــرى الـ ــ ــب ــ ــك ــ فــــــاز بـــالـــجـــائـــزة ال

أعلنــت مجموعــة أبوظبــي لالســتدامة عــن الفائزيــن بجوائــز ريــادة األعمــال 
المســتدامة في أبوظبي، والتي شــهدت عددا اســتثنائيا من المشــاركات في 

العام 2020.

األعمـــال  ريـــادة  جوائـــز  وتعتبـــر 
المســـتدامة - التـــي أطلقتها مجموعة 
أبوظبي لاســـتدامة فـــي العام 2015 
بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي - هي 
الجوائز الســـنوية المســـتقلة الوحيدة 
بإنجـــازات  والمعنيـــة  المنطقـــة  فـــي 
االستدامة ومصممة لاحتفاء بأفضل 
ممارســـات االســـتدامة وتعزيز الوعي 

بفوائد إدارة االستدامة للمؤسسات.
مـــن  العـــام كل  لهـــذا  بالجوائـــز  وفـــاز 
موانـــئ أبوظبي )أفضل مبادرة إلدارة 
الطاقـــة(، وشـــركة أبوظبـــي الوطنيـــة 
أفضـــل  جائـــزة  )أدنيـــك(  للمعـــارض 
علـــي  ويوســـف  اســـتدامة،  مبـــادرة 

العالميـــة  لولـــو  مجموعـــة  موســـليام، 
بجائزة قائد االستدامة لهذا العام، كما 
فازت شيماء المزروعي بشركة أدنوك 
لمعالجـــة الغـــاز بجائـــزة أفضـــل مدير 
اســـتدامة لهـــذا العـــام، وكذلك شـــركة 
بـــروج بجائـــزة أفضل برنامـــج اتصال 
دولفيـــن  وشـــركة  االســـتدامة  حـــول 
للطاقة بجائزة أفضل تقرير استدامة.

علـــى  بنـــاًء  الفائزيـــن  اختيـــار  وتـــم 
وباعتبارهـــم  الفريـــدة  مبادراتهـــم 
قـــوي  التـــزام  تقديـــم  فـــي  األفضـــل 
تجـــاه االســـتدامة، عبـــر تبنـــي مناهج 
مبتكـــرة وأظهار فهـــم واضح لألهمية 
فـــي  لاســـتدامة  اإلســـتراتيجية 

مؤسساتهم.
وهنـــأت األمين العـــام لهيئة البيئة في 
أبوظبـــي شـــيخة الظاهـــري، الفائزيـــن 
المســـتدامة  ريـــادة األعمـــال  بجوائـــز 
2020، كما شـــكرت كافة المؤسســـات 

التي شاركت في جوائز هذا العام.
وأشـــارت إلـــى أنه “مـــع بدايـــة مرحلة 

التعافـــي والتفكيـــر فيمـــا بعـــد كوفيد 
– 19، ســـتتاح لنـــا فرصـــة القيام بمثل 
هذه األنشـــطة بشكل أكثر تنظيما في 
إطـــار أجنـــدة بيئيـــة مطـــورة تســـاهم 
فـــي إعـــادة بنـــاء اقتصـــاد ُمعـــد جيدا 
لمواجهة أي تحديات مستقبلية كتلك 

التي تتعلق بالتغير المناخي”.

فاز علي أميري، وهو بحريني متقاعد 
وأب لـ 3 أبناء بالجائزة الكبرى الثانية 
لحســـاب ثمار من بنك اإلثمار وقدرها 

200 ألف دوالر. 
وأقيم الســـحب على الجائـــزة الكبرى 
الرئيســـي  المقـــر  فـــي  ثمـــار  لحســـاب 
للبنـــك بمنطقـــة الســـيف، وبالتنســـيق 
واإلشـــراف عـــن بعـــد لـــكل مـــن وزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
 )BDO( الخارجييـــن  والمراقبيـــن 
البحرين والمراقبين الداخليين للبنك، 
وذلـــك كجـــزء مـــن الجهـــود المبذولـــة 
للمساعدة في احتواء تفشي فيروس 

كورونا.

وقال أميري “إنني ســـعيد للغاية لربح 
الجائـــزة الكبرى الثانية لحســـاب ثمار 
هذا العام، التي من المؤكد أنها ستغير 
الظـــروف  هـــذه  ظـــل  وفـــي  حياتـــي. 
الصعبـــة، مـــن الرائـــع أن يصلنـــا خبـــر 
يفرحنـــا. حيـــن تلقيـــت االتصـــال مـــن 
البنك، لم أستطع تصديق صحة الخبر 
ولم أتوقع أن أســـمع خبـــرا رائعا كهذا، 
خصوصـــا أننـــي لـــم أربـــح أي جائـــزة 
كبـــرى من قبـــل. لقد جعلنا هـــذا الخبر 

أنا وعائلتي في غاية السعادة”. 
وقـــال مديـــر عـــام مجموعـــة األعمال 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بنـــك اإلثمار 
بنـــك  عـــن  “بالنيابـــة  محمـــد جناحـــي 
اإلثمـــار، أتقـــدم بالتهانـــي للرابح علي 
أميـــري وعائلتـــه على الفـــوز بالجائزة 

ربع السنوية الثانية لهذا العام ولجميع 
الرابحين اآلخرين في سحوبات ثمار 
لهذا الشـــهر. إن حســـاب االدخـــار ثمار 
يحفـــز ويشـــجع لادخـــار واالســـتثمار 
للمســـتقبل. ويشـــرفنا حًقا بـــأن نكون 

جزًءا من هذه الرحلة مع عمائنا”. 
وأضـــاف جناحي “تماشـــًيا مـــع التزام 
البنـــك بالتركيـــز على تقديـــم خدمات 
فإننـــا  لعمائـــه،  متميـــزة  مصرفيـــة 
نقـــوم بتطويـــر حســـاب االدخـــار ثمار 
ولتشـــجيع  العـــام،  وهـــذا  باســـتمرار. 
األفراد على تبني أســـلوب يعتمد أكثر 
علـــى االدخـــار، قمنـــا بإضافـــة حوافـــز 
تقديـــم جوائـــز  خـــال  مـــن  إضافيـــة 
الوالء ومنح جوائز نقدية أكثر لزيادة 
عـــدد الرابحيـــن. وكلما ادخـــر العماء 

أكثـــر مع احتفاظهـــم بمبلـــغ 30 ديناًرا 
زادت  كلمـــا  ومضاعفاتـــه،  بحرينًيـــا 

فرصهم للفوز”.

أبوظبي - مجموعة أبوظبي لالستدامة

المنامة - بنك اإلثمار

محمد جناحي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تـــم عقد لقاء عن بعد برئاســـة األمين 
العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي عبـــد 
رؤســـاء  بحضـــور  الشـــويخ،  الغنـــي 
الجامعـــات، حيث تم تســـليط الضوء 
على عدد من المحاور التي تصب في 
مجملهـــا نحو بحث جهود مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي فـــي مجـــال التعليـــم 
عـــن بعد، واســـتمرار تقديم الخدمات 
التعليمية. وبحث االجتماع توصيات 
مؤسســـات  رؤســـاء  ومقترحـــات 
التعليـــم العالـــي فيما يتعلـــق بتطوير 
الممارســـات واألنشـــطة التـــي تتعلـــق 
بنظـــام التعليم عن بعد، إضافة إعداد 
دراسات تهدف إلى تطوير وتحسين 

البيئـــة الجامعيـــة، مـــن خـــال العمـــل 
الصحـــة  يدعـــم  منـــاخ  توفيـــر  علـــى 
النفســـية ألعضـــاء الهيئـــة األكاديمية 

واإلدارية والطلبة.
وتطـــرق االجتمـــاع إلـــى اإلجـــراءات 
ســـتتخذها  التـــي  المســـتقبلية 
مؤسســـات التعليم العالي اســـتعدادًا 
 ،2021  -  2020 األكاديمـــي  للعـــام 
منهـــا تهيئة البنى التحتيـــة والتنقية، 
وتطويـــر خدماتها وغيرها من األمور 
األخرى، واتباع االرشـــادات الصحية 
كافـــة بحســـب مـــا جـــاء فـــي تعاميم 
وتوجيهـــات األمانـــة العامـــة لمجلس 

التعليم العالي في هذا الشأن.

التباحث بشأن إجراءات الدراسة بالجامعات الخاصة
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أكـــد عـــدد مـــن أوليـــاء أمـــور طالبات 
مدرســـة النـــور الثانويـــة للبنـــات أنهم 
علـــى ثقة تامـــة بقـــدرة وزارة التربية 
والتعليم على تســـيير العام الدراســـي 
المقبـــل بنجـــاح، عبـــر وضـــع الحلـــول 
باســـتدامة  الكفيلـــة  واإلجـــراءات 
الخدمة التعليمية، سواًء باالنتظام أو 
بالتعّلـــم عن بعـــد، مؤكدين أن الجهود 
التي بذلت الســـتكمال العام الدراسي 
تقديرهـــم  محـــل  هـــي  المنصـــرم 
واعتزازهم، ولمسوا من خالها حرص 
الـــوزارة الكبير على ضمـــان الحق في 

التعليم للجميع في أصعب الظروف.
وقالـــوا إن مملكة البحرين تمكنت من 
األخذ بزمام األمور بتفعيل التعّلم عن 
بعـــد، حيـــث تابعنـــا كأوليـــاء أمور عن 
كثـــب جميع الخطـــوات التي اتخذتها 
الـــوزارة من حصـــص متلفزة وحلقات 
نقاشـــية وفصول افتراضيـــة، وكذلك 
خـــال  مـــن  واإلثـــراءات  الـــدروس 
البوابـــة التعليمية وقنوات اليوتيوب، 
معربيـــن عن الشـــكر والتقدير للهيئات 
اإلدارية والتعليمية على ما بذلته من 

جهود في المتابعة الحثيثة للطلبة.
مـــن جانبـــه، أوضـــح ولي أمـــر الطالبة 
الراهنـــة  “الظـــروف  أن  ســـعيد  فـــرح 
أثبتت كفـــاءة وزارة التربية والتعليم 
وقدرتهـــا العاليـــة فـــي إدارة األزمات، 
ماجـــد  الوزيـــر  مـــن  واعيـــة  بقيـــادة 
النعيمـــي، وذلـــك مـــن خـــال تفعيـــل 
الرقميـــة  والتواصـــل  التعّلـــم  وســـائل 
تفاعـــًا  القـــت  التـــي  والتلفزيونيـــة 
مثمـــًرا مـــن الطلبـــة، ونحـــن كأوليـــاء 
أمـــور واثقون من قدرة الـــوزارة على 
استكمال ما بدأته من نجاح في العام 

الدراسي المقبل”.
وأوضـــح أن تجربـــة ابنتـــه فريدة من 

نوعها، وقد تابعها شـــخصًيا عن كثب، 
حيـــث لمس تنـــوع الوســـائل المتاحة 
الطلبـــة  قـــدرات  يائـــم  بمـــا  للتعّلـــم، 
وظروفهـــم، كما أن تواصـــل المعلمات 
كان مميـــًزا، ذلّلـــن من خالـــه العقبات 
البوابـــة  مـــع  التعامـــل  فـــي  التقنيـــة 
التعليمية، وسهّلن الوصول إلى أفضل 
النتائـــج، كمـــا لمســـت ارتيـــاح ابنتـــي 
المركزيـــة  بالحصـــص  واســـتمتاعها 
اللغـــة  المباشـــرة، خصوصـــا حصـــص 

العربية لألستاذة ابتسام المتغوي.
أمـــا ولي أمر الطالبة ندى إســـماعيل، 
فقد قـــال إن الظـــروف االســـتثنائية 
تستدعي إجراءات استثنائية، وهذا 
ما لجـــأت إليه الـــوزارة بنجاح فائق، 
وبـــرد فعـــٍل ســـريع تجـــاه مســـتقبل 
تعليـــم الطلبـــة فـــي جميـــع المراحل 
الدراســـية، وكـــون ابنتـــي طالبة في 
المستوى الثالث الثانوي، فقد لمست 
االهتمام الكبير بها من قبل المدرسة 
والمعلمـــات، فقـــد ســـاهمن بإرســـال 
األنشطة واإلثراءات والدروس التي 
ســـاعدت الطالبـــة، وأضفت تشـــويًقا 
علـــى عمليـــة التعّلم، وشـــجعت على 
البحـــث والتعّلم الذاتي، كما الحظت 
ابنتـــي مـــن ِنقاشـــاتها مـــع زمياتهـــا 
تأثيـــر الـــدروس عـــن ُبعـــد فـــي مدى 
تحملهن للمســـؤولية واالعتماد على 

النفس.

“التربية” قادرة على إنجاح العام الدراسي المقبل

البحرين تعاملت مع “كوفيد 19” بجدية وشفافية
عبـــداهلل بـــن راشـــد:  التكنولوجيـــا الماليـــة تلعـــب دورا رئيســـا فـــي جـــذب االبتـــكار

قــال ســفير مملكــة البحريــن لــدى الواليــات المتحــدة الشــيخ عبــدهللا بــن 
راشــد آل خليفــة إن التكنولوجيــا الماليــة تلعــب دورا رئيســا فــي مبــادرة 
البحريــن لجــذب االبتكار. وعندمــا ننظر إلى شــركات التكنولوجيا المالية 
فــي البحريــن التي اعتــادت التكيف على عالم غيــر ملموس أو غير ورقي 
وأكثــر درايــة بالعمــل رقميــا مــن الصناعــات التقليدية على ســبيل المثال 
STC Bahrain Fintech Social والتــي تســتفيد الشــركة مــن خبراتهــا 
فــي االتصــاالت من خالل تقديم أحدث األدوات التعاونية الراديوية في 
مستشفى الملك حمد الجامعي لتمكين االستشارات المرئية للمرضى عن 
بعــد في محاولــة لتقليل الزيارات إلى المستشــفيات. لطالما أظهرت هذه 
الصناعــة، دورا مهمــا فــي تخفيف التباعــد االجتماعي عن طريق تســهيل 
نقــل البضائــع، وربــط الطــالب بالصفــوف االفتراضيــة والحفــاظ علــى 
العمليــات التجاريــة، إذ إن البنيــة التحتيــة الرقمية فــي البحرين، خدمت 
البالد بشــكل جيد. لقد نظرنا دائما إلى الخدمات المالية كقطاع رئيســي 

في البحرين وليس فقط لخدمة البحرين ولكن للمنطقة أيضا.

جـــاء ذلـــك فـــي مقابلـــة فـــي مقابلة 
مـــع الموقع االلكترونـــي الدولي “ذي 
بنكـــر” والتـــي أجريت فـــي منتصف 
يونيـــو 2020 عـــن الضغوطات التي 
تتعـــرض لهـــا الخدمـــات المصرفيـــة 
بســـبب تأثير فيـــروس كورونا على 
البنوك والشـــركات في جميع أنحاء 

العالم. 
وقال الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد في 
أن  ومنـــذ  البحريـــن  فـــي  المقابلـــة: 
ســـجلنا أو في الواقع قبل تســـجيل 
أول حالة إيجابية لفيروس كورونا، 
شـــكلت المملكة =فريق عمل بقيادة 
ســـمو ولـــي العهـــد وكان ذلـــك فـــي 
فبرايـــر، قبل أســـبوعين مـــن الحالة 
األولـــى. وأعتقـــد أننـــا بذلك أرســـلنا 
رســـالة مفادهـــا أن البحرين تعاملت 
مـــع كوفيـــد19- بجديـــة وشـــفافية. 
واصلنا عقد المؤتمـــرات الصحافية 
ونشر التحديثات عن عدد الحاالت 
والتوعية العامة، وأمر جالة الملك 
بتغطيـــة تكاليـــف الرعايـــة الصحية 
لجميـــع  بالفيـــروس  المرتبطـــة 
حـــد  علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
سواء، بما في ذلك العمالة الوافدة. 
وأشـــار إلـــى أن معـــدل التعافي في 
البحريـــن يصـــل حتـــى اليـــوم إلـــى 

 0.25 الوفيـــات  ومعـــدل   %  71
%. وتعكـــس األرقـــام، اإلجـــراءات 
الحكومية االســـتباقية التي تسعى 
إلـــى إيجاد عـــاج للفيروس ونشـــر 
حمـــات التوعية وإجراءات فحص 
الحـــاالت المشـــتبه بإصابتهـــا. ففـــي 
وقت مبكر جدا، بدأنا نشـــر وحدات 
فحص متنقلة على مستوى الدولة، 
وهـــذا جعـــل البحريـــن واحـــدة مـــن 
رواد الفحص لكل مليون نسمة، منذ 
األيـــام األولى من الوباء، حيث يبلغ 
اليوم 146 ألًفا لكل مليون شخص.

الماليـــة  االســـتجابة  أن  وأضـــاف 
تتعلـــق  فيمـــا  للبحريـــن،  الرئيســـة 
عـــن  عبـــارة  كانـــت  بكوفيـــد19-، 
حزمـــة مالية وتنمويـــة، تم إطاقها 
بتوجيهات مـــن جالة الملك، بقيمة 
4.3 مليار دينار، وما تشتمل عليه من 
قرارات وإجراءات لدعم المواطنين 
والقطـــاع الخاص ومواصلًة تحقيق 
األهـــداف التنمويـــة المنشـــودة فـــي 
التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف  ظـــل 
تواجههـــا المملكـــة والعالـــم للتصدي 
لخطـــر كورونـــا، واآلن نتطلـــع إلـــى 
مزيـــد من خدمات الدعـــم. فقد قام 
مصـــرف البحرين المركزي بتوســـيع 
تســـهيات االقتراض ووقف ســـداد 

محـــددة،  لمـــدة  القـــروض  أقســـاط 
وتحملـــت الحكومـــة تكلفـــة فواتير 
الكهربـــاء والماء عن جميـــع األفراد 
والشـــركات. كمـــا تـــم إعفاؤهـــم من 
تأجيـــر  ورســـوم  البلديـــة  الرســـوم 
األراضـــي الصناعيـــة. عـــاوة علـــى 
ذلـــك، أوقفـــت هيئـــة تنظيم ســـوق 
الشـــهرية  العمـــل  رســـوم  العمـــل، 
ورســـوم إصـــدار وتجديـــد تصاريح 
وهـــي  “تمكيـــن”  وقدمـــت  العمـــل. 
مؤسســـة حكوميـــة شـــبه مســـتقلة، 
القـــروض والمســـاعدات للشـــركات، 
دعما للشـــركات المتضررة. وأطلقت 
البحريـــن أيضـــا خدمـــة المســـاعدة 
الماليـــة للمتأثرين ماديـــا من الوباء، 
وأطلقـــت بوابة لربـــط الباحثين عن 
عمل ومؤسسات وشـــركات القطاع 
الموظفيـــن  ومســـاعدة  الخـــاص، 
وبشـــكل خـــاص العمـــال الوافديـــن، 
من خال توفير مســـاكن بديلة لهم 
كمأوى مما ساعد على تقليل الكثافة 
في مســـاكنهم وبالتالي ساعدت كل 
هذه األساليب االســـتباقية بطريقة 

أو بأخرى في حماية اقتصادنا.
فـــي  المالـــي  االســـتقرار  أن  وذكـــر 
البحريـــن، ضـــروري للحفـــاظ علـــى 
تنبـــأ  فقـــد  اإلقليمـــي.  االســـتقرار 
بانتعـــاش  الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق 
اقتصاديـــات دول مجلـــس التعاون 
بعـــد  المقبـــل  العـــام  الخليجـــي 
المحتمـــل  االقتصـــادي  االنكمـــاش 
بســـب كوفيد19-. ومن المتوقع أن 

تســـجل البحريـــن، نمـــوا فـــي الناتج 
المحلـــي اإلجمالي الحقيقي بنســـبة 
ينتعـــش  وأن   ،2021 العـــام   %  3
اقتصاد دول الجوار أيضا، وبالتالي 
فـــي  المنطقـــة ككل  نـــرى  أن  نأمـــل 
وضـــع أفضل في المســـتقبل. قامت 
بخفـــض  الجـــوار  ودول  البحريـــن 
 %  30 بنســـبة  الحكومـــي  اإلنفـــاق 
األزمـــة،  تجـــاوز  علـــى  للمســـاعدة 
وستقوم أيضا بإعادة جدولة بعض 
مشـــاريع البناء واالستشارات لعدم 
تجـــاوز ميزانيـــة المصروفـــات لعام 
2020 وإفساح المجال الحتياجات 
اإلنفـــاق األخـــرى. بشـــكل أساســـي، 
نحـــن نتطلع لما هو أفضل في العام 

المقبل.
أدخلـــت  الماليـــة  وزارة  إن  وقـــال 
الـــذي  المالـــي  التـــوازن  برنامـــج 
الحكوميـــة،  الجهـــات  طـــال جميـــع 
القطاعيـــن  بيـــن  شـــراكة  وشـــهدنا 
اإلنفـــاق  والخـــاص وخفـــض  العـــام 
الحكومي وتقديـــم أفضل التقنيات 
المتاحة كمثال رئيســـي على كيفية 
قيـــام البحريـــن بحمايـــة ميزانيتها، 
المطمئنـــة،  األخبـــار  فـــإن  وبالتالـــي 
ترجـــع إلى أبريـــل 2018 عندما كان 
هناك اكتشـــاف للنفـــط البحري ألول 
مرة منـــذ عام 1932، كمـــا ندعوه بـــ 
“ اكتشـــاف حوض خليج البحرين”. 
نحن نتحـــدث عن 18 مليـــار برميل 
من النفط ومن 10 إلى 20 تريليون 
قـــدم مكعب مـــن الغـــاز المقـــدر في 
مربـــع.  كيلومتـــر   2000 مســـاحة 
 4 إلـــى  البحـــري  الحقـــل  وقســـمنا 
اقســـام. أحدهـــا للتطويـــر وال تـــزال 
األقســـام الثاثـــة متاحة، وباشـــرت 
شـــركة هاليبرتـــون بحفـــر أول بئـــر 
فـــي  منـــه  إنتاجـــا  نـــرى  أن  ونأمـــل 
الســـنوات الخمس المقبلة. ونحاول 
التأكـــد من أن اقتصادنـــا، قادر على 
الصمـــود لألربع أو الخمس ســـنوات 
المقبلـــة، 5 ســـنوات حتـــى نحصـــل 

على النتائج المتوقعة.

الشيخ عبدالله بن راشد

محرر الشؤون المحلية



الحمر: 763 مستفيدا من “مزايا” خالل النصف األول
كشف وزير اإلســـكان باسم الحمر أن عدد 
برنامـــج مزايـــا خـــال  مـــن  المســـتفيدين 
النصـــف األول مـــن العـــام الجـــاري 2020 
قد بلغ 763 مســـتفيدا فعليا، مؤكدا نجاح 
الرؤية اإلســـكانية للحكومة بشـــأن تفعيل 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص مـــن خال 
التعاون مـــع الشـــركات العقارية ومختلف 

البنوك وغيرها.
وأشـــار إلـــى أن التحـــول اإللكتروني الذي 
إطاقهـــا  بعـــد  الســـيما  الـــوزارة  تنتهجـــه 
منصتهـــا اإللكترونية في حلتهـــا الجديدة 
ســـاهم في تبســـيط اإلجـــراءات وســـرعة 
إنجـــاز المعامـــات اإلســـكانية المختلفـــة، 
ومنهـــا برنامـــج “مزايـــا”، حيـــث رفـــع هـــذا 

التحـــول من كفاءة هذا البرنامج الطموح، 
وزارة  أن  الشـــأن  هـــذا  فـــي  موضحـــا 
اإلسكان قامت بتطوير الدورة اإلجرائية؛ 
لاســـتفادة من البرنامج بالتنسيق مع بنك 
اإلسكان، منوها أن هذه التجربة تأتي في 
إطار تنفيذ االلتزامات اإلســـكانية الواردة 
فـــي برنامـــج الحكومة، وتحديدا الســـعي 
إســـكانية،  وحـــدة  ألـــف   25 توفيـــر  نحـــو 
وتقديم حلول ســـكنية مبتكـــرة ومتنوعة 

للمواطنين.
وقـــال الوزيـــر إن اإلحصـــاءات تشـــير إلى 
خدمـــات  تخصيـــص  معـــدالت  ارتفـــاع 
األعـــوام  خـــال  ســـنويا  مزايـــا  برنامـــج 
الماضية، مشيرا إلى ارتفاع العدد من 773 
مستفيدا سنويا في أعوام 2014 و2015، 

ليصـــل إلى 1358 مســـتفيدا العـــام 2019، 
في إشارة إلى زيادة ملحوظة في اإلقبال 
علـــى االســـتفادة مـــن البرنامج كمـــا نراها 
فـــي هـــذا العـــام، لما يوفـــره مـــن مميزات، 
أبرزها الحصول على خدمة فورية، ومنح 
المواطن المرونة فـــي اختيار موقع ونوع 

الوحدة التي تناسب احتياجات أسرته.
وتطـــرق الحمر إلى اإلحصـــاءات الخاصة 
إلـــى  أشـــار  حيـــث  االقتصـــادي،  باألثـــر 

الـــذي وفـــره  أن إجمالـــي حجـــم اإلنفـــاق 
ذات  القطاعـــات  فـــي  مزايـــا  برنامـــج 
العاقة، كالقطاعـــات العقارية والتمويلية 
واالستشـــارات  المقـــاوالت  وقطاعـــات 
الهندســـية والتجزئـــة قد بلـــغ 837 مليون 
هـــذا  فائـــدة  يؤكـــد  بمـــا  بحرينـــي،  دينـــار 
الوطنـــي  االقتصـــاد  رفـــد  فـــي  البرنامـــج 

بالمملكة.
ونـــوه وزيـــر اإلســـكان أن مشـــروع ديـــرة 
وزارة  مبـــادرات  إحـــدى  يمثـــل  العيـــون 
اإلســـكان ضمن محور الشراكة مع القطاع 
الخـــاص، حيث كانـــت الوزارة قـــد أبرمت 
اتفاقا مع شركة ديار المحرق، يتم بموجبه 
ســـكنية  3000 وحـــدة  مـــن  أكثـــر  توفيـــر 
للمواطنين المستفيدين من برنامج مزايا.

المنامة - وزارة اإلسكان

نجاح الرؤية اإلسكانية 
للحكومة بشأن 

الشراكة مع “الخاص”

أكــد ممثــل بلــدي أولى الشــمالية شــبر الوداعــي أن تأخر عملية إزالة مجموعة من البيوت الخشــبية المهجورة فــي مجمع 520 بقرية 
باربار يهدد األمن االجتماعي ويقلق راحة األهالي المجاورين لتلك البيوت.

ميدانيـــة  جولـــة  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
حضرها ممثلون عن عدد من األجهزة 
التنفيذيـــة المعنيـــة والممثـــل البلدي 
األربعـــاء  أمـــس  صبـــاح  والصحافـــة 
حيـــث   ،2020 يوليـــو   15 الموافـــق 
جـــرى معاينة البيوت عن قرب وبيان 
مـــدى ما تشـــكله من خطـــورة كأوكار 
المخالفـــات  أنـــواع  شـــتى  لممارســـة 

والجرائم.
البيـــوت  أن  إلـــى  الوداعـــي  وأشـــار 
المهجـــورة تشـــكل خطرا علـــى األمن 
االجتماعـــي والوطنـــي، وفـــي حـــال 
غيـــاب الرقابـــة - كمـــا هو عليـــه واقع 
حـــال البيـــوت التـــي جـــرى معاينتهـــا 
لممارســـة  مخبـــأ  تكـــون  أن  - يمكـــن 
وتعاطـــي  والرذيلـــة  الجريمـــة 
لتفريـــخ  وموقعـــا  المخـــدرات، 
الحشـــرات والقوارض الضارة بصحة 

السكان.
ولفـــت إلـــى إمـــكان أن تشـــكل هـــذه 
البيـــوت كذلـــك ملجـــأ لتكاثـــر الكاب 
بســـبب  للمخـــاوف  المثيـــرة  الضالـــة 
والســـكان،  األطفـــال  علـــى  خطرهـــا 
بســـبب  الكريهـــة  للروائـــح  ومصـــدرا 
تعفـــن القطـــط والـــكاب والقـــوارض 
صحـــة  علـــى  والخطيـــرة  النافقـــة 
اإلنســـان، وموقعـــا لتجمـــع المخلفات 
والملوثـــات الضارة بالمحيـــط البيئي 
للســـكان، وخطرا على حياة الســـكان 

في حال نشوب حريق.

دعـــوة  فـــي  الدوافـــع  أن  وأكـــد 
المؤسســـات لمعاينـــة الموقـــع وإبداء 
رأيهـــا جـــاء انطاقـــا مـــن المصلحـــة 
العامـــة وتلبيـــة لطلـــب الســـكان فـــي 
الخطيـــر،  اإلرث  مـــن  تخليصهـــم 
والواجبـــات  للمســـؤوليات  وتعزيـــزا 

التي يحددها قانون البلديات.

وأشـــار إلـــى أن مشـــكلة الســـكان في 
المجمـــع جـــرى االهتمـــام بهـــا منذ أن 
تقدم األهالي بشـــكوى إلـــى المجلس 
بالمطالبـــة فـــي إيجـــاد حـــل منصـــف 
يخرجهـــم مـــن األزمة القائمـــة، وبناء 
عليـــه جـــرى عقـــد اجتمـــاع مشـــترك 
فـــي يوليـــو 2019 بالمجلـــس البلدي، 

بحضور عدد من المؤسســـات وجرى 
االتفاق على التعـــاون في إيجاد حل 
عملي لتخليص األهالي من المخاطر 

غير المرئية.
ـــن أنـــه وبنـــاء عليه جـــرى تنظيم  وبيَّ
زيـــارة إلـــى مجمع البيـــوت التي كات 
مأهولة بالعمالة الوافدة من جنسيات 
مختلفة في أغسطس 2019، وأعدت 
المؤسســـات المشـــاركة تقاريرها في 
تقييـــم حالـــة البيـــوت، حيـــث أكـــدت 
فيهـــا عـــدم صاحيتهـــا للســـكن، ممـــا 
يتطلب معه اتخـــاذ إجراءات عاجلة 

لمعالجوة المشكلة.
وشـــدد الوداعي على أن الخطر الذي 

تمثلـــه البيـــوت المهجورة فـــي مجمع 
520 بقرية باربـــار يتطلب من الجهاز 
حـــل  إيجـــاد  علـــى  العمـــل  التنفيـــذي 
مســـتعجل إلزالتها، إذ إن بقاءها بهذه 
الحالة مخالف للقانون، وذلك يقتضي 
اتخاذ ما يلزم من إجراء قانوني وفق 
القوانيـــن الدالة على طبيعة المخالفة 
ومتطلباتهـــا اإلجرائيـــة، وبما يتوافق 

مع القوانين المنظمة للعمل البلدي.
ر عن شـــكره لتعاون المؤسســـات  وعبَّ
في إرســـال مندوبيها لمعاينة الموقع 
وتشخيص مدى صاحيتها وجوانب 
الخطـــر الـــذي يمثلـــه وجـــود البيـــوت 
الســـكان،  منـــازل  بجـــوار  المهجـــورة 

وتحديـــد رؤيتها وموقفهـــا باالرتكاز 
علـــى المعاييـــر الفنيـــة كل في مجال 

اختصاصه. 
وثمـــن موقف المؤسســـات فـــي دعم 
مشروع المجلس البلدي الشمالي في 
معالجـــة مشـــكلة البيـــوت المهجـــورة 
وتلبيتهـــا فـــي دعـــم مطالب الســـكان 
فـــي مجمع 520 طريـــق 2011 بقرية 
فـــي إيجـــاد حـــل يضـــع حـــد  باربـــار 
لمشـــكلتهم المقلقـــة لعوائلهـــم ويزيل 
من واقعهم المعيشـــي الكابوس الذي 
يشـــعرون بقلق وخـــوف من المخاطر 
غيـــر المدركـــة علـــى عوائلهم بســـبب 

وجودها ماصقة منازلهم.

بقـــاء البيــوت الخشبيــة بباربــار يقلـق األهالــي
ــا ضــــــــرورة مـــلـــحـــة لـــحـــمـــايـــة األمـــــــن االجـــتـــمـــاعـــي ــ ــه ــ ــت ــ الــــــوداعــــــي: إزال
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بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في السهلة
دينار ألف   364 وبكلفة  منزال   80 يخدم 

صــرح مديــر إدارة تخطيــط ومشــاريع الصــرف الصحــي بــوزارة األشــغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي فتحــي الفــارع أن الــوزارة بــدأت 
بتنفيــذ أعمــال المرحلــة األولــى مــن مشــروع الصــرف الصحــي فــي منطقــة 
الســهلة بمجمع 441، الذي يأتي اســتكمااًل لشــبكة الصرف الصحي التي كانت 

مخدومة بالشبكة، مشيًرا إلى أن هذا الجزء هو امتداد القرية القديمة.

تخطيـــط  إدارة  مديـــر  وأضـــاف 
أن  الصحـــي  الصـــرف  ومشـــاريع 
المشـــروع يشـــمل إنشـــاء 1500 متـــر 
من الخطوط الرئيســـة، و600 متر من 
الخطـــوط الفرعيـــة، إضافـــة إلى 150 
منـــزاًل   80 تفتيـــش وتوصيـــل  غرفـــة 

بشبكة الصرف الصحي الرئيسة.
وأشـــار الفارع إلـــى أن هذا المشـــروع 
ومـــا يتضمنـــه مـــن اســـتكمال لشـــبكة 
الصرف الصحي لقرية الســـهلة يندرج 
ضمـــن برنامـــج عمـــل الـــوزارة لتطوير 

المحافظـــة  فـــي  الصـــرف  خدمـــات 
تعمـــل  أنهـــا  إلـــى  مشـــيًرا  الشـــمالية، 
المشـــاريع  مـــن  العديـــد  تنفيـــذ  علـــى 
توســـعة  فـــي  تســـاهم  التـــي  المهمـــة 
وتطويـــر مرافـــق هـــذا القطـــاع ألكبـــر 
عدد من المســـتفيدين، ضمـــن الخطة 
االستراتيجية الوطنية التي وضعتها 
الـــوزارة للصـــرف الصحـــي ومعالجـــة 
وتطويـــر  لتخطيـــط  كأســـاس  الميـــاه 
وتوســـيع الشـــبكات وأنظمة المعالجة 
فـــي البحريـــن مـــع التطـــور العمرانـــي 

التنميـــة  تحقيـــق  بهـــدف  المتســـارع؛ 
والتطويـــر المســـتدامين لهـــذا القطاع 
العـــام فـــي مملكـــة البحريـــن وتوفيـــر 
المملكـــة  لمناطـــق  الخدمـــات  أفضـــل 
كافـــة ولضمـــان بيئـــة صحية ســـليمة 

للمواطن والمقيم.
يذكـــر أنه قـــد تمـــت ترســـية مناقصة 
المشروع من قبل مجلس المناقصات 
للهندســـة”  “يوكـــو  والمزايـــدات علـــى 

بقيمة 364,143 ألف دينار.

المرحلة االولى من مشروع السهلة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - بنا

قالت إدارة الرقابة البحرية بوكالة 
الزراعة والثروة البحرية أنه أثناء 
قيام المفتشـــين التابعيـــن لإلدارة 
بجولـــة تفتيشـــية علـــى ســـواحل 
مملكة البحرين، تم منع 14 صيادا 
مخالفا للقرار الوزاري بحظر صيد 
الروبيـــان في هذه الفتـــرة، عاوة 
علـــى ضبط عـــدد من شـــباك صيد 
الروبيـــان الممنوعـــة )الكوف(، في 
مخالفـــة للقرار الوزاري رقم )205( 
لســـنة 2018 بمنـــع صيـــد الروبيان 
القاعيـــة  الجـــر  شـــباك  بطريقـــة 

)الكراف(.
وأشـــارت إدارة الرقابـــة البحريـــة 
تلـــك  مصـــادرة  تمـــت  أنـــه  إلـــى 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  المعـــدات، 
القانونيـــة إزاء المخالفـــة، مجددة 
دعوتها لجميـــع الصيادين والهواة 
بالقـــرارات  االلتـــزام  بضـــرورة 

فيمـــا  الصيـــد  لقطـــاع  المنظمـــة 
يخـــص حظر صيـــد الروبيـــان من 
فبرايـــر ولغايـــة يوليـــو، إلى جانب 
القرار الوزاري المعني بمنع الصيد 
بطريقـــة )الكراف( وهـــي القرارات 
التـــي جاءت في األســـاس بغرض 
فـــي  البحريـــة  الثـــروة  حمايـــة 
المملكة وضمان اســـتدامة المورد 
المهـــم علـــى صعيد تحقيـــق األمن 

الغذائي في البحرين.

الرقابة البحرية تمنع 14 صيادا مخالفا

سيدعلي المحافظة |  تصوير خليل إبراهيم



استمرار تعليق الصلوات والعبادات الجماعية في المساجد
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  أعلـــن 
اإلســـامية فـــي بيـــان نشـــره أمـــس 
الصلـــوات  تعليـــق  اســـتمرار  عـــن 
العبـــادات  وتعطيـــل  المســـاجد  فـــي 
الجماعيـــة لحين تحقيـــق االنخفاض 
انتشـــار  مؤشـــرات  فـــي  المطلـــوب 
الجهـــات  تقـــرره  لمـــا  وفًقـــا  المـــرض 
الطبيـــة المختصـــة. وفيمـــا يلي نص 

البيان كاما:
فانطاًقـــا ممـــا تقـــرر فـــي االجتمـــاع 
الســـابق الذي عقـــده المجلس األعلى 
رئيـــس  مـــع  اإلســـامية  للشـــؤون 
المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-( بحضـــور وزيـــر العـــدل 
واألوقـــاف،  اإلســـامية  والشـــؤون 

ورئيســـي مجلســـي األوقاف الســـنية 
والجعفرية، وبالمراجعة الدورية كل 
أســـبوعين للمســـتجدات والمؤشرات 
جانـــب  مـــن  البـــاد  فـــي  الصحيـــة 
الجهات المعنية وفًقا لقرار المجلس، 
وبعد التواصل والمناقشـــة مع رئيس 
رئيـــس  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيروس 

كورونـــا )كوفيـــد19-( ووزيـــر العـــدل 
واألوقـــاف،  اإلســـامية  والشـــؤون 
ورئيســـي مجلســـي األوقاف الســـنية 
علـــى  االطـــاع  وبعـــد  والجعفريـــة، 
توصيـــات ومرئيات الجهـــات الطبية 
المختصـــة، يعلـــن المجلس اســـتمرار 
المســـاجد  فـــي  الصلـــوات  تعليـــق 
وتعطيـــل العبـــادات الجماعية لحين 

تحقيـــق االنخفـــاض المطلـــوب فـــي 
مؤشـــرات انتشـــار المـــرض وفقـــا لما 

تقرره الجهات الطبية المختصة.
كما يدعو المجلس الجميع إلى تحمل 
والوطنيـــة  الشـــرعية  المســـؤولية 
المختصيـــن  بتوجيهـــات  بااللتـــزام 
أنفســـهم  علـــى  وتعليماتهـــم حفاظـــا 
ومواطنيهـــم،  وذويهـــم  وأهليهـــم 
ويؤكـــد أن التـــزام الناس بمســـؤولية 
تامة مـــن أهم األســـباب لتجاوز هذه 
األزمة الصحية بســـام، ســـائلين هللا 
العلـــي القديـــر أن يكشـــف عـــن بادنا 
وجميع بـــاد المســـلمين والعالم هذه 
الجميـــع  صـــدور  ويثلـــج  الجائحـــة، 
بعـــودة العبادات الجماعيـــة في خير 

وسام وعافية، إنه سميع مجيب.

المنامة - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

لقاء مع المآتم والجهات الرسمية للخروج بتصور مناسب إلحياء عاشوراء
ــديــنــيــة ــر ال ــائ ــع ــش ــا ال ــه ــت ــاي ــي رع ــة فـ ــ ــدول ــ ــزة ال ــهـ ــن أجـ ــدود مـ ــحـ ــح: دعــــم ال مـ ــالـ ــصـ الـ

أكــد رئيــس األوقــاف الجعفريــة يوســف الصالــح أّن إدارة األوقــاف الجعفرية 
في تواصل مســتمر مع الجهات الرســمية للوصول إلى اإلحياء األمثل لموســم 
عاشوراء للعام 1442 هـ، في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن انتشار جائحة 

فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال الصالح “الشـــك إّن إلحياء ذكرى 
استشـــهاد اإلمـــام الحســـين )ع( مكانـــة 
عظيمة في نفـــوس الجميع، محفوظة 
فـــي وجداننـــا جميعـــا، وســـتبقى هـــذه 
الذكـــرى خالدة أبد الدهـــر إلى أن يرث 
أّن  عليهـــا، والشـــك  ومـــن  األرض  هللا 
مملكـــة البحريـــن اعتـــادت منـــذ القدم 
علـــى إحيـــاء هـــذه المناســـبة الدينيـــة 
الجليلـــة بمراســـم وفعاليـــات وطقوس 
مميـــزة، إال أّن الوضـــع فـــي هـــذا العـــام 
لألســـف الشـــديد جاء في ظل ظروف 

جائحة عالمية بانتشـــار وباء لم تشهد 
له البشـــرية في تاريخهـــا الحديث من 
نظيـــر، وقـــد القـــت بظالها علـــى كافة 
مناحـــي الحيـــاة العامـــة فـــي مختلـــف 

دول العالم، ومنها مملكة البحرين”.
الجعفريـــة  األوقـــاف  رئيـــس  وأثنـــى 
علـــى التوجيهات الدائمـــة لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد نائـــب القائد 

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة باالهتمام 
الســـيما  الدينيـــة،  الشـــعائر  برعايـــة 
موســـم عاشـــوراء اإلمام الحسين )ع(، 
وخيـــر دليـــل مـــا تقدمه أجهـــزة الدولة 
ومؤسســـاتها األمنيـــة والخدميـــة مـــن 
دعـــم ال محدود إلحياء هذه المناســـبة 

سنويا على النحو األفضل”.
وأشـــاد عاليا بالجهـــود منقطعة النظير 
التـــي يبذلها الفريـــق الوطني للتصدي 
صاحـــب  بقيـــادة  كورونـــا  لفيـــروس 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد، والفريق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
)COVID-19 ( برئاسة رئيس المجلس 
األعلـــى للصحة الفريق طبيب الشـــيخ 

محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة؛ لحماية 
المواطنيـــن  كافـــة  وســـامة  صحـــة 
والمقيمين في مملكة البحرين، والتي 
حظيـــت بإشـــادة مـــن منظمـــة الصحة 

العالمية.

وكشف الصالح عن عزم إدارة األوقاف 
الجعفريـــة عقـــد اللقاء الســـنوي للمآتم 
والمواكـــب الحســـينية فـــي محافظات 
مملكـــة البحريـــن في شـــهر أغســـطس 
المقبـــل، حيـــث ســـيعقد هـــذا المنتـــدى 
عـــن طريـــق تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، 
ومنســـقي  المآتـــم  إدارات  وبمشـــاركة 
المواكـــب وممثلـــي الجهـــات الرســـمية 
والمعنييـــن باألمور التنظيمية الخاصة 
بموســـم محـــرم 1442 هــــ، إضافـــة إلى 
الجهات الرسمية ذات العاقة للخروج 
مناســـبة  إلحيـــاء  مناســـب  بتصـــور 
عاشـــوراء بمـــا ينســـجم مـــع الظـــروف 

الصحية السائدة.
والمخاطبـــات  الرســـائل  علـــى  ا  وردًّ
الواردة إلى مجلس األوقاف الجعفرية، 

أوضـــح الصالـــح : “أننـــا نشـــاطر المآتم 
والحســـينيات ذات التطلعـــات بإحياء 
اإلدارة  وســـتوصل  المناســـبة،  هـــذه 
جميـــع المرئيات إلى الجهات الرســـمية 
المختصـــة، إال أنـــه مـــن الســـابق ألوانه 
تحديد شكل إحياء المناسبة لهذا العام 
فـــي ظل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية، 
ورغـــم صعوبة ممارســـة الشـــعائر على 
النحو المعتاد وفقا للمعطيات الصحية 
الحالية، إال أّن اإلدارة ســـترجئ اتخاذ 
أي قـــرار نهائـــي بهـــذا الخصوص حتى 
قبيل موســـم عاشوراء، حيث سيرتكز 
القرار حينها وفقـــا للمعطيات الصحية 
الســـائدة ووفق التوصيـــات التي يراها 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 

كورونا والجهات المختصة”.

المنامة - األوقاف الجعفرية

يوسف الصالح

لحين تحقيق 
االنخفاض 

المطلوب في 
مؤشرات انتشار 

المرض

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  االدارة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
بـــأن إدارة مكافحـــة  وااللكترونـــي، 
رصـــدت  االلكترونيـــة،  الجرائـــم 
موقـــع  علـــى  مجهولـــة  صفحـــات 
)فيســـبوك(  االجتماعـــي  التواصـــل 
تحمل أسماء صحف محلية، وتنشر 
أخبارا مزيفة، الفًتا في الوقت ذاته 
إلـــى أن هـــذه الصفحـــات المجهولة، 
تتضمـــن روابـــط خبيثـــة، قـــد يؤدي 
الضغـــط عليهـــا إلى اختـــراق أجهزة 

الكمبيوتر والهواتف النقالة.
وفـــي هـــذا الســـياق، دعا مديـــر عام 

الفســـاد  لمكافحـــة  العامـــة  االدارة 
واألمـــن االقتصـــادي وااللكترونـــي، 
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمي 
االجتماعـــي إلـــى اإلبـــاغ عـــن هذه 
الصفحـــات المـــزورة، والتـــي تتعمد 
نشـــر أكاذيب وادعاءات، ال أســـاس 
إلـــى  وتهـــدف  الصحـــة  مـــن  لهـــا 
إثـــارة البلبلـــة والمســـاس بالنســـيج 
بالمواطنيـــن  مهيبـــا  االجتماعـــي، 
والمقيميـــن من مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل االجتماعي، توخي الدقة 
والحـــذر، والحـــرص علـــى اســـتقاء 

المعلومات من مصادرها الرسمية.

تحذير من صفحات مجهولة على 
“فيسبوك” تحمل أسماء صحف 

محلية وتنشر أخبارا مزيفة
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ليلى مال اهلل

جناحي : لالستعجال بإقرار رؤية المحضون خالل الجائحة
ــة ــري ــا” يــفــضــح الــعــاقــات األس ــ ــورون ــ ــف وطــــــاق... “ك ــن ــل وع ــت ق

أكــدت حقوقيــات خليجيــات أن حائجــة كورونــا أظهــرت إلــى الســطح كل 
الخالفــات والمشــكالت األســرية التــي كانــت مخفيــة قبــل الجائحــة، ممــا 
تســببت بزيــادة قضايــا الطــالق والعنــف ضــد المــرأة التــي وصلــت الى حد 
جرائــم القتــل، جــاء ذلــك فــي الحلقــة النقاشــية التــي نظمتها لجنــة المرأة 
والطفل بجمعية الحقوقيين البحرينية حول قضايا األسرة في ظل جائحة 
كورونا التحدي والحلول، والتي إدارتها  رئيس لجنة المرأة والطفل المرأة 
والطفــل بجمعيــة الحقوقييــن البحرينيــة المحاميــة هنــادي الجــودر، حيث 

شهدت الحلقة مشاركات مهتمين ومتخصصين بشأن األسرة والطفل.

آباء محرومون

من جهتهـــا، أكدت المحاميـــة فوزية 
إدارة  مجلـــس  عضـــو  جناحـــي 
الشـــبكة القانونيـــة للنســـاء العربيات 
القضايـــا  فـــي  أثـــرت  الجائحـــة  أن 
الموضوعيـــة، ومنهـــا قضايـــا النفقـــة 
فاســـتحالت  المحضـــون،  ورؤيـــة 
رؤيـــة األبنـــاء آلبائهـــم فـــي المراكـــز 
االجتماعيـــة المغلقة ومـــن اآلباء من 
حـــرم من رؤيـــة أبنائه 6 أشـــهر حتى 
وصلـــت الباغـــات لمراكـــز الشـــرطة 
المتنـــاع  فيهـــا  األطفـــال  وتســـليم 

الحاضن.
وتابعـــت “ناشـــدت المجلـــس األعلى 
للمـــرأة ووزارة العـــدل لحـــل مشـــكلة 
الرؤيـــة وفتـــح المراكـــز االجتماعيـــة 
قـــرار  وإصـــدار  الحاضنيـــن  أمـــام 
عبـــر  ُبعـــد  عـــن  للرؤيـــة  مســـتعجل 
التطبيقـــات اإللكترونيـــة، إال أنني لم 

أجد نتيجة”.

تأخر قضايا الطالق

وذكـــرت جناحي أن هناك تأخيرا في 
رفـــع قضايا الطاق وذلك الشـــتراط 
عرضها على مكتب التوافق األسري، 
والذي قد تؤخر إلى 3 أسابيع إليجاد 
تطبيـــق للحوار بيـــن الطرفين، فضا 
عـــن مشـــكلة النفقـــات التـــي تحولت 
إلـــى الدفـــع اإللكترونـــي. وبينـــت أن 
قضايـــا الطاق ازدادت بشـــكل كبير، 
العنـــف  حـــاالت  ازديـــاد  عـــن  فضـــا 
األســـري قابلها ارتفاع نســـبة الزواج 

خال الجائحة.
وطالبت جناحي بضرورة االستعجال 
فـــي إصـــدار قـــرار مســـتعجل لرؤيـــة 
بمشـــكات  تســـبب  لمـــا  المحضـــون 
كبيـــرة خافا عـــن االنفصال وترتبت 
عليه تبعات نفسية األبناء واألمهات.

ازدياد الطالق

المحاميـــة  أوضحـــت  جهتهـــا،  مـــن 
العمانيـــة نعيمـــة الســـعدية أن نســـبة 
الطاق والمشكات األسرية ازدادت 
خال فترة الحائجة، وهذا ما اتضح 
بعد استئناف عمل المحاكم الشرعية 

التي توقفت مؤقتا.
تواجـــه  لـــم  الســـلطنة  أن  وذكـــرت 
مشـــكات كثيرة، حيث إن المحكمة 
الشـــرعية كانـــت تعمـــل علـــى قضايا 
الرؤيـــة وقضايـــا النفقـــة، فضـــا عن 
قســـم التنفيـــذ الذي اســـتمر في فتح 
المحضونيـــن  رؤيـــة  تنفيـــذ  قضايـــا 
وتنفيذ قضايا النفقة وإصدار أحكام 

الحجز للممتنعين عنها.
ولفتـــت إلى أن اللجنـــة العليا وجهت 
بنك التنمية لدعم المشاريع الصغيرة، 
ومنها مشـــاريع األســـر المنتجة لســـد 

العجز من خال الجائحة.

مباشرة “المستحدثة”

مـــن جانبهـــا، أكـــدت المحاميـــة بيان 
زهران أن قضايا األسرة في المملكة 
العربية السعودية كانت أكثر ساسة 

في فتـــرة جائحة كورونـــا، حيث إن 
األنظمـــة التي صدرت في الســـنوات 
الخمـــس األخيرة ســـاعدت في ســـد 

كثير في نظام التنفيذ.
أحـــد  يمنـــع  ال  القوانيـــن  وحســـب 
الوالدين من رؤية أبنائه إال بموجب 
تنظيمـــي،  قـــرار  أو  قضائـــي  حكـــم 
وخـــال فترة الحظر صدر أمر ملكي 
بإيقـــاف الرؤية، وعـــادت األمور إلى 
طبيعتهـــا بعـــد فـــك الحظر بتســـليم 
األطفال المراكـــز االجتماعية، حيث 
نظـــام التنفيـــذ يشـــترط عـــدم إيذاء 
الطفل نفســـيا خال تســـليمة للرؤية 
أو القوة الجبرية. أما إذا تكرر رفض 
تســـليم الطفل للرؤية، فـــان العقوبة 

تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر.
وذكرت “صدرت آلية من وزير العدل 
مؤخرا لمباشرة القضايا المستحدثة 
فـــي هـــذه الفتـــرة، والتـــي لـــم يصدر 
فيهـــا أحـــكام عبر مباشـــرتها بشـــكل 
إلكترونـــي وتنفيذهـــا عبـــر محاكـــم 

التنفيذ”.

جرائم قتل

وأكـــدت المحاميـــة عـــذراء الرفاعي 
رئيس لجنـــة المرأة والطفل بجمعية 
القليـــل مـــن  الحقـــوق الكويتيـــة أن 
علـــى  حافظـــت  الكويتيـــة  األســـر 
روابطهـــا خـــال هـــذه األزمـــة، فـــي 
الوقـــت الذي وصـــل العنف األســـري 
إلى حـــد القتل، فتكررت جرائم قتل 

وقتـــل  البعـــض،  لبعضهـــم  األزواج 
األبنـــاء على يـــد آبائهم خـــال فترة 
الجائحـــة، فضـــا عن ازديـــاد حاالت 
الطـــاق وارتفاع حـــاالت العنف ضد 

المرأة.
وتابعـــت كثيـــر من المشـــكات تعود 
لبدايـــة الحظـــر الجزئي الـــذي كانت 
تزيـــد عـــدد ســـاعاته عن 12 ســـاعة، 
فشكل وجود اآلباء على غير العادة 
لساعات طويلة في االسر الكثير من 
المشـــكات خصوصا في ظل إغاق 
جميع المحاكم وقســـم االستشارات 

الزوجية وتسوية المنازعات.
وأشـــارت إلى أن أهم التحديات بعد 
الحظـــر الكلـــي بغلق كافة المنشـــآت 
كان المحافظة على األســـر الكويتية 
أو  خلـــل  دون  المقيمـــة  واألســـر 
خافـــات بالتعـــاون مـــن قبـــل وزارة 

العدل والجمعيات األهلية. 
وقالـــت “بعـــد فتـــرة الحظـــر وفتـــح 
المحاكم لـــم نكن نتوقع العدد الكبير 
مـــن القضايا األســـرية على اختافها 
والنفقـــات  الطـــاق  قضايـــا  مـــن 
والمشـــكات األســـرية، مؤكـــدة تـــم 
فتح المراكز االجتماعية للرؤية منذ 
أقل من شـــهر أحكام بفعل الضغوط 

التي مارسها الحقوقيون.

المنامة - النيابة العامة

أحمـــد  النيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
الرمضـــان أنـــه في إطـــار جهود 
النيابـــة العامة للتصدي لظاهرة 
التأجيـــر اليومـــي واألســـبوعي 
للعقـــارات دون ترخيص، وذلك 
بالمخالفة للشـــروط والضوابط 
القانونية المقررة، التي انتشرت 
المملكـــة  ربـــوع  فـــي  أخيـــًرا 
المنتجعـــات  فـــي  خصوًصـــا 
الســـياحية، تلقت النيابة العامة 
الشـــركات  إحـــدى  مـــن  باًغـــا 
المنتجعـــات  ألحـــد  المالكـــة 
السياحية بالمحافظة الجنوبية 
تضمـــن تضررها من تأجير عدد 
مـــن الفيـــات داخـــل المنتجـــع 
أو  اليومـــي  التأجيـــر  بنظـــام 
األسبوعي، سواء من قبل ماك 
تلك الوحدات أو من قبل الغير 

وذلك من دون ترخيص.
باشـــرت  البـــاغ،  ورود  وفـــور 
تحقيقاتهـــا،  العامـــة  النيابـــة 
المختـــص  بســـؤال  وذلـــك 
أشـــار  الـــذي  المالكـــة  بالشـــركة 
إلـــى ما تمثله وقائع اإليجار من 
المقررة  لالتزامـــات  مخالفـــات 
بموجـــب العقـــود المبرمـــة مـــع 
المـــاك في هـــذا الشـــأن، فضًا 
عمـــا تنطـــوي عليه مـــن مخالفة 
والوســـاطة  الســـياحة  لقانـــون 
في العقـــارات لقيامهـــم بتأجير 
تلـــك الوحـــدات دون ترخيص، 
الســـيما وقـــد ترتـــب علـــى تلك 

حقـــوق  انتهـــاك  المخالفـــات 
باقي المـــاك بالنظر إلـــى اآلثار 
الســـلبية المترتبـــة على اإليجار 
فـــي  واألســـبوعي  اليومـــي 
إقـــاق راحة المـــاك، وتعريض 
لمختلـــف  وســـامتهم  أمنهـــم 
صور الســـلوك الســـلبي من قبل 

مستأجري فيات المنتجع.
وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم، قامـــت 
النيابـــة العامـــة بحصـــر وقائـــع 
إليهـــا  المشـــار  كافـــة  اإليجـــار 
ســـواء  المنتجـــع  ذلـــك  داخـــل 
علـــى وســـائل  اإلعانـــات  عبـــر 
التواصـــل االجتماعـــي، أو تلـــك 
الشـــركة  بمعرفـــة  المضبوطـــة 
المالكـــة، مـــع تحديـــد الوحدات 
المؤجـــرة أو المعروضة لإليجار 
والقائم بمباشـــرة تلـــك الوقائع، 
مـــن  عـــدد  تأجيـــر  أن  ثبـــت  إذ 
تلـــك الوحدات قـــد تم من دون 
ترخيص من السلطة المختصة، 
إحـــدى  اســـتدعاء  تـــم  وعليـــه 
المخالفـــات واســـتجوابها فيمـــا 
نســـب إليها من قيامهـــا بتأجير 
فيات ذلـــك المنتجع بالمخالفة 
للقانـــون ومـــن دون ترخيـــص، 
المخالفيـــن  حصـــر  تـــم  كمـــا 
اآلخريـــن؛ تمهيًدا الســـتدعائهم 
واســـتجوابهم فـــي شـــأن تلـــك 
الوقائـــع، التـــي تصـــل العقوبـــة 
فيهـــا إلى الحبس لمدة ســـنتين 

وغرامة 500 دينار.

تأجير فيالت داخل أحد المنتجعات في “الجنوبية” دون ترخيص

المنامة - وزارة الداخلية

مديريـــة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
شـــرطة محافظـــة العاصمة أن 
شـــرطة المديرية، ألقت القبض 
)31 عاًمـــا( إثـــر  علـــى آســـيوي 
قيامه ببيع المواد المسكرة في 

مسكنه بمنطقة الجفير.
ورود  فـــور  أنـــه  وأوضـــح 
تـــم  الشـــأن  بهـــذا  معلومـــات 
البحـــث  أعمـــال  مباشـــرة 

والتحـــري، التـــي أســـفرت عـــن 
تحديد هوية المذكور والقبض 
عليـــه متلبســـا، كما تـــم تحريز 

المواد المضبوطة.
مديريـــة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
العاصمـــة  محافظـــة  شـــرطة 
إلى أنـــه تم اتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة وإحالـــة القضية إلى 

النيابة العامة.

القبض على آسيوي يبيع مواد مسكرة في الجفير

هنادي الجودر
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ســيدجويك جوزيــف يتمتــع بخبــرة تزيــد علــى 25 عاًمــا
“ABC” يعين رئيًسا جديًدا لـ “االئتمان والمخاطر”

عين بنك ABC، ســـيدجويك جوزيف 
رئيًسا لالئتمان والمخاطر للمجموعة، 
علًمـــا أن جوزيـــف كان يشـــغل حتـــى 
هـــذا التعييـــن منصـــب رئيـــس إدارة 
أوروبـــا  فـــي   ABC ببنـــك  المخاطـــر 
وذلك منذ العام 2015، إذ ينتقل اآلن 
إلـــى المقر الرئيس للبنك في البحرين 
لتســـلم مهامـــه الجديـــدة، إضافة إلى 
انضمامـــه عضًوا جديًدا للجنة اإلدارة 

التنفيذية بالمجموعة. 

ويتمتع جوزيف بخبرة تزيد على 25 
عاًما في العمـــل المصرفي في مجال 
االئتمـــان وإدارة المخاطر والمحافظ 

والتحليل المالي. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة 
بنك ABC، خالد كعوان “نحن سعداء 
بانضمـــام جوزيـــف كرئيس لمجموعة 
البنـــك. إذ  فـــي  االئتمـــان والمخاطـــر 
علـــى  كمؤشـــر  التعييـــن  هـــذا  يأتـــي 
الفرص المميـــزة المتوافرة في البنك 
على مستوى المجموعة ككل، ومثال 

حـــي على التزامنـــا بتطوير الكفاءات 
وترقيتها داخل المجموعة”. 

مـــن جانبه، قـــال جوزيف “لقـــد كانت 
مســـيرتي فـــي إدارة وتطويـــر أعمال 
إدارة المخاطر فـــي بنك ABC رائعة، 
التـــي  واإلنجـــازات  التقـــدم  إن  إذ 
أحرزناهـــا جديـــرة بالتقدير بال شـــك. 
وأنـــا أتطلع إلـــى مواصلـــة البناء على 
هذا النجـــاح واالنتقـــال بأعمال إدارة 
المخاطـــر إلى مســـتويات جديدة من 

اإلتقان”.

ABC المنامة - بنك

المنامة - المصرف المركزي

125 مليون دينار 
لصكوك التأجير 

طويلة األجل

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت 
 ISIN(  26 رقم  الجديد  اإلصــدار  تغطية 
التأجير  صكوك  من   )BH000E115258
اإلسالمية الحكومية طويلة األجل. تبلغ 
لفترة  دينار  مليون   125 اإلصــدار  قيمة 
يوليو   19 تبدأ في  6 سنوات  استحقاق 
2020 إلى 19 يوليو 2026. ويبلغ العائد 
المتوقع لهذه الصكوك 4.50 % علما بأنه 
قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 199 %.

احتفــل بنــك البحريــن الوطنــي )NBB( بتحقيقــه إنجــاًزا جديــًدا مهًمــا ضمــن مســيرة التحــول المصرفــي 
الخاصة به، وذلك بحصد جائزة “أفضل مسيرة تحول مصرفية في الشرق األوسط 2020” بحفل جوائز 
“يوروموني الشرق األوسط للتميز”، التي تعد من أكثر الجوائز احتفاًء وتقديًرا بالقطاع المالي العالمي.

ونجـــح البنك بنيل جائـــزة “أفضل بنك في البحرين 
لعـــام 2020” مجـــدًدا للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي. 
ويعكس اختيـــار “البحرين الوطني” لهـــذه الجوائز، 
تميـــز أدائـــه والنتائـــج اإليجابيـــة التـــي حققهـــا في 
العـــام الماضـــي، فـــي ظل اســـتمرار جهـــوده الرائدة 
واســـتثماراته المتنوعـــة لتعزيـــز االبتـــكار بالقطـــاع 

المصرفي.
وُيعـــد حصد هـــذه الجوائز المرموقة إنجـــاًزا لرحلة 
النمـــو الناجحـــة للبنـــك، التي اســـتعرضت مســـاعيه 
لتوظيـــف أحـــدث التقنيـــات المتطـــورة والمهـــارات 
الموهوبـــة فـــي توفيـــر تجربـــة مصرفيـــة نموذجية 
بشـــكل رقمـــي، ما أتـــاح له أن يتحول إلى مؤسســـة 

مالية رائدة تركز على العمالء.
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة بنك البحريـــن الوطني 
جائزتيـــن  بحصـــد  جـــًدا  “نفخـــر  المؤيـــد  فـــاروق 
مرموقتيـــن مـــن حفـــل جوائـــز يورومونـــي الشـــرق 
األوسط للتميز، وهو بال شك إنجاز بارز لنا في البنك 
وللبحريـــن مًعـــا، حيـــث يعكـــس مكانتهـــا اإلقليمية 
المتميزة كمركز مالي رائد بمنطقة الشـــرق األوسط، 
بجانب كونها نموذًجا يحتذى به في تنظيم القطاع 
المصرفـــي. وتعتبـــر هاتـــان الجائزتان شـــهادة على 

الجهـــود التـــي تـــم تحقيقهـــا علـــى مـــدى الســـنوات 
الثـــالث الماضيـــة لتحويـــل بنـــك البحريـــن الوطني 
إلى مؤسســـة نشـــيطة ذات أساس متين، تركز على 
المســـتقبل، وتحـــرص علـــى التكيف مـــع المتغيرات 
المتســـارعة فـــي القطـــاع”. وأضـــاف “نجنـــي اليـــوم 
ثمـــار التحـــول االســـتراتيجي، “البحريـــن الوطنـــي” 
مؤسســـة مصرفيـــة مواكبـــة للتطور الرقمـــي وُتركز 
علـــى منح العمالء خدمـــة مصرفية قّيمة. ومن هذا 
المنطلق، أود أن أعرب عن خالص تقديري لمجلس 
إدارة البنـــك وإدارتـــه التنفيذية علـــى نجاحهم في 
توجيه البنك للوصول إلى آفاق جديدة من التفوق 
والنجاح، ويسرني أيًضا أن أتقدم بالشكر واالمتنان 
لعمالئنـــا األعـــزاء على والئهـــم المتواصـــل، ولفريق 
عمـــل البنـــك على مســـاعيهم التـــي مهـــدت الطريق 

لتحقيق العديد من اإلنجازات القيمة”.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني جان 
كريســـتوف دورانـــد “يســـرنا أن نحقق هـــذا اإلنجاز 
المتميـــز والمعتـــرف بـــه علـــى الصعيديـــن المحلـــي 
واإلقليمـــي، وهو يؤكد على التقـــدم الملحوظ الذي 
أحرزناه مســـبًقا لِوضع وتنفيذ استراتيجية التحول 
المصرفية للبنـــك بالرغم من التحديات األخرى في 

ينـــا لجائزتّي “أفضل مســـيرة  القطـــاع. ويعكـــس تلقِّ
تحـــول مصرفيـــة فـــي الشـــرق األوســـط 2020” و 
“أفضـــل بنك فـــي البحريـــن لعـــام 2020” ضمن هذا 
الحفـــل، توجهنـــا الـــدؤوب لتحقيـــق كافـــة أهـــداف 
البنـــك. نحن نشـــغل اليـــوم مكانـــة ُتتيح لنـــا الوفاء 
بوعـــد عالمتنـــا التجارية التي تنـــص على أن نكون 

أقرب إلى العمالء األعزاء”.
مـــن جانبهـــا، قالت محرر شـــؤون الشـــرق األوســـط 
بمجلـــة “يوروموني” فرجينيـــا فورنيس “تقف هذه 
الجائزة شاهًدا على التحول الجذري لبنك البحرين 

الوطنـــي، الـــذي حقـــق بالفعل نتائـــج رائعـــة. لطالما 
تربعـــت الرقمنـــة فـــي قلـــب إســـتراتيجية البنك، إذ 
أصبح أول بنك في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا يطـــرح الحلول المصرفيـــة المفتوحة. وقد 
تم االستثمار في مجاالت متعددة، مثل: تكنولوجيا 
المعلومـــات، والعمليـــات الداخليـــة، وهيـــاكل إدارة 
المخاطـــر، مـــع رفع االمتثـــال إلى المعاييـــر الدولية، 
إذ تتمثـــل مســـاهمة موظفي البنك فـــي دعم جميع 

ما سبق”.
وتألـــق بنـــك البحرين الوطنـــي بإطـــالق العديد من 

المبادرات النوعية على مستوى المملكة والمنطقة، 
وهـــي تأتي ضمن مســـاعيه نحو االبتـــكار والتركيز 
علـــى تلبية تطلعـــات العمالء، وتعد أحـــدث مبادرة 
للبنـــك كونـــه أول بنـــك فـــي البحرين يكمـــل بنجاح 
شهادة “ســـويفت” لخدمة “جي بي آي” لالبتكار في 
المدفوعـــات العالميـــة )SWIFT gpi(. ويحتل البنك 
أيًضا مكانة رائدة في مجال خدمات أســـواق رأس 
المـــال المديـــن محلًيـــا، إذ يســـهم بالبنـــك بالتقريب 
المحلييـــن  والصكـــوك  الســـندات  ري  ُمصـــدِّ بيـــن 
والمســـتثمرين المؤسســـيين الدولييـــن. و”الوطني” 
أول بنـــك فـــي البحريـــن ومنطقة الشـــرق األوســـط 
وشمال إفريقيا يقوم بتدشين الخدمات المصرفية 
المفتوحـــة. واهتـــم “البحريـــن الوطني” بمـــد نطاق 
انتشـــاره محلًيـــا، ونجـــح بتأســـيس أكبر شـــبكة من 
الفـــروع وأجهزة الصـــراف اآللي فـــي البحرين، إلى 
جانب تعزيز وجوده على القنوات الرقمية. وكذلك 
بادر البنك بتعزيز انتشاره في دول مجلس التعاون 

الخليجي الرئيسة، ضمن خططه التوسعية.
بالغـــة  عنايـــة  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  وخصـــص 
باالســـتثمار في تنمية رأس المال البشـــري لتحقيق 
أهدافه وتطلعاته، ووّجه جزًءا كبيًرا من جهود هذا 

التحول في تنمية مهارات ومواهب فريق العمل.
البيئيـــة  الحوكمـــة  تقريـــر  بتطبيـــق  البنـــك  وقـــام 
واالجتماعيـــة وحوكمـــة الشـــركات )ESG(، الذي تم 

ضّمه إلى التقرير السنوي لعام 2019.

فاروق المؤيد متحدثا في المناسبة 

المنامة - بنك البحرين الوطني

“الوطني” يحصد جائزة “أفضل مسيرة تحول مصرفية بالشرق األوسط”
لــلــتــمــيــز “يــــورومــــونــــي”  حـــفـــل  ــي  ــ ف  ”2020 بــالــبــحــريــن  بـــنـــك  ــل  ــ ــض ــ “أف

التاجر: تبني تطبيقات الذكاء االصطناعي يرتقي باألعمال
أكد الرئيس التنفيذي لشــركة Infiniteware، أمين التاجر، ضرورة تبني تطبيقات 
الــذكاء االصطناعــي، لمــا تتيحــه من فرص لالرتقــاء بكفاءة األعمــال. ونوه التاجر 
فــي الوقــت ذاته ببعض ســلبيات هــذه التطبيقات، أبرزها الحاجــة إلى كمية كبيرة 
مــن البيانــات فــي حال الرغبة في إنشــاء تطبيــق جديد، إلى جانــب بعض العوائق 

فيما يتعلق بأخالقيات استخدام بيانات المستخدمين.

بغرفـــة  التكنولوجيـــا  لجنـــة  ونظمـــت 
تجارة وصناعـــة البحرين، أمس، ندوة 
افتراضية حول “االستفادة من الذكاء 
االصطناعي في التجـــارة اإللكترونية، 
إذ   تحـــدث فيهـــا الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة Infiniteware، وأدارهـــا عضـــو 
بمشـــاركة  المناعـــي،  خليفـــة  اللجنـــة، 
أعضـــاء اللجنـــة وعـــددا مـــن أصحـــاب 

األعمال والمهتمين.
واستهل التاجر الندوة بتعريف الذكاء 
“الـــذكاء  عمومـــا  قائـــال  االصطناعـــي، 

االصطناعي هو كل شـــيء عن تصوير 
المهارات المعرفية بشكل مصطنع مثل 
التعلـــم وحـــل المشـــكالت، فـــي معظم 

األحيان يحاكي الذكاء البشري”.
كما تحدث عـــن جوانب تطبيق الذكاء 
مجـــال  فـــي  خصوًصـــا  االصطناعـــي، 

منصات التجارة اإللكترونية.  
وذكـــر التاجـــر تفاصيل االســـتفادة من 
تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي، حيث 
اســـتخدامها  العمـــل  لصاحـــب  يمكـــن 
لتصنيـــف وتحليـــل البيانـــات، وإضافة 

طابع شخصي على طريقة عرض السلع 
والخدمـــات بمـــا يتناســـب مـــع رغبـــات 
المســـتخدمين، إضافة إلى استخالص 
المســـتخدمين  فعـــل  ردود  وتحليـــل 
حول السلع والخدمات، والقيام بعملية 
الجـــرد والتخطيط، وغيرهـــا. وذكر أن 
مـــن األمثلة علـــى تطبيقات اســـتخدام 
التثميـــن  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 
العقـــاري للمنـــازل عبـــر إدخـــال أســـعار 
ومناطقهـــا،  بيعهـــا  تـــم  التـــي  المنـــازل 

وبالتالـــي بنـــاء علـــى هـــذه المعطيـــات 
وباستخدام الذكاء االصطناعي يحدد 

أسعار المنازل.
الضـــوء علـــى إيجابيـــات   كمـــا ســـلط 
ومميزات اســـتخدام تطبيقـــات الذكاء 
االصطناعـــي، ومنها إمكان االســـتغناء 

والحصـــول  الروتينيـــة،  األعمـــال  عـــن 
علـــى معلومـــات ونتائـــج للتحليـــل في 
وقت قياسي، والمســـاعدة على اتخاذ 

قرارات تسويقية وإستراتيجية.
تبنـــي  ضـــرورة  علـــى  التاجـــر  وشـــدد 
لمـــا  االصطناعـــي،  الـــذكاء  تطبيقـــات 

تتيحـــه مـــن فـــرص لالرتقـــاء بكفـــاءة 
األعمال، منوًها في الوقت ذاته ببعض 
أبرزهـــا  التطبيقـــات،  هـــذه  ســـلبيات 
الحاجـــة إلى كمية كبيرة مـــن البيانات 
فـــي حـــال الرغبـــة فـــي إنشـــاء تطبيق 
جديـــد، إلى جانب بعـــض العوائق فيما 
يتعلـــق بأخالقيـــات اســـتخدام بيانات 

المستخدمين.
خليفـــة  اللجنـــة  عضـــو  ذكـــر  بـــدوره، 
االصطناعـــي  الـــذكاء  أن  المناعـــي 
سيساعد الشركات الراغبة في التحول 
للتجـــارة اإللكترونيـــة، كمـــا ســـيمكنهم 
التـــي  األســـواق  إلـــى  الوصـــول  مـــن 

يستهدفونها.
وأضاف أن الـــذكاء االصطناعي ممكن 
المنتجـــات  تســـويق  فـــي  يســـاهم  أن 
ووصولهـــا إلـــى العالميـــة عبـــر منصات 

التجارة اإللكترونية.

جانب من الفعالية

المساعدة على 
اتخاذ قرارات 

تسويقية 
وإستراتيجية

المعـراج: القطـاع المصرفـي ُمقبـل علـى تغييـرات كبيـرة
المستويات كــافــة  ــي  ف الــجــهــوزيــة  ــرورة  ــ ض يــؤكــد  الــمــحــافــظ 

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن القطاع المصرفي مقبل على 
تغييرات كبرة تحتاج إلى جهوزية على جميع المستويات.

وأبلـــغ المعـــراج أكثر من 650 مـــن أعضاء 
بنـــك  مجلـــس اإلدارة وموظفـــي وزبائـــن 
البحرين الوطني الذين شـــاركوا في حفل 
افتراضي بمناسبة حصول “الوطني” على 
جوائـــز مرموقة، أن البنوك يجب أن تكون 
علـــى مســـتوى مـــن الجهوزيـــة للتغيـــرات 
المقبلـــة خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بتدريـــب 

وتأهيل الكوادر البحرينية.

وقـــال المعـــراج “فـــي الواقع إنهـــا )الكوادر 
البحرينية( رأس مالنـــا الكبير لمواجهة أي 

تحول إدارة أو هيكلي في المستقبل”.
وهنـــأ محافـــظ مصرف البحريـــن المركزي 
مجلـــة  جوائـــز  علـــى  حصولـــه  علـــى 
“يورومونـــي” المرموقـــة كأفضـــل بنك في 
الشـــرق األوسط في مســـيرة التحول إلى 

جانب جائزة أفضل بنك في البحرين.

البحريـــن  مصـــرف  إن  المحافـــظ  وقـــال 
أبـــدى  األخيـــرة  الســـنوات  فـــي  المركـــزي 
اهتمامـــا كبيـــرا فـــي الدفـــع نحـــو التحول 
الرقمـــي في القطـــاع المصرفي وتشـــجيع 
والخدمـــات  اإللكترونيـــة  المدفوعـــات 

المصرفية الرقمية.
وتطرق المعراج إلى األوضاع االســـتثائية 
التي يعيشـــها العالم بفعـــل جائحة كورونا 
والتداعيـــات التـــي تركتها على المســـتوى 
أن  إلـــى  أشـــار  إذ  والمحلـــي،  العالمـــي 
التحديـــات والظـــروف الصحيـــة الحاليـــة 
“حتمـــت علينـــا النظـــر فـــي اتباع وســـائل 

جديـــدة فـــي واقـــع التعامـــل مـــع الزبائـــن، 
وطريقة تقديم الخدمات المصرفية”.

ـــن أن المصـــرف المركـــزي عمـــل علـــى  وبيَّ
تهيئـــة البنـــوك لمواجهـــة هـــذه التطورات، 

مؤكدا رؤية البنك نحو التحول الرقمي.
بنـــك  تجربـــة  عـــن  المحافـــظ  وتحـــدث 
البحريـــن الوطني بالقول “ســـعيد بأن بنك 
البحريـــن الوطني أخذ بزمام األمور، وقام 
بإعداد األنظمة والهيـــكل اإلداري للتوافق 
مع هـــذه التطورات”، مهنئا مجلس اإلدارة 
فـــي  والموظفيـــن  التنفيذيـــة  واإلدارة 
الوصول إلى هـــذا التطور والحصول على 

هذه الجوائز.
وثمـــن المعراج علـــى الجهوزيـــة التي قام 
بها البنك للمضي قدما في هذه التغيرات، 

قائـــال “المهم في أي تحـــول نوعي في أي 
نشـــاط اقتصـــادي أن تكـــون هنـــاك قيـــادة 

لديها رؤية ووجود كادر مؤهل”.

رشيد المعراج

سيدجويك جوزيف

 علي الفردان

المحرر االقتصادي
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مثل ثورات ما أصبح يسّمى بـ “الّربيع العربي”، جاءت الثورة اإليرانّية التي أطاحت 
بنظـــام الّشـــاه فـــي عام 1979 بأمـــل كبير يتمثل فـــي قيام نظـــام ديمقراطي يضمن 

الحرّيات العامة، والخاّصة، وينهي عهودا طويلة من االستبداد والظلم والطغيان.
غيـــر أن هذا األمل ســـرعان مـــا خبا، وانطفأ ليبســـط الّظالم نفوذه مـــن جديد على 
إيـــران، وتصبـــح كل القـــوى الديمقراطيـــة مالحقـــة، ومحرومـــة من المشـــاركة في 

الحياة السياسية، فإن هي حاولت ذلك، عّرضت نفسها لمخاطر جسيمة. 
لكن ما أســـباب هذه االنتكاسة؟ وما هو مفهوم الجمهورية اإلسالمية التي فرضها 
الخميني على الشـــعب اإليراني؟ ولماذا فشلت القوى الديمقراطية والحداثية في 
مواجهـــة الخمينـــي ورجال الدين؟ على مثل هذه األســـئلة وغيرهـــا يحاول المفكر 
اإليراني مهناز شـــيرالي اإلجابة في كتابه الصادر في فرنســـا تحت عنوان: “هزيمة 
الفكـــر الديمقراطـــّي فـــي إيران”. وفي بداية كتابه، يشـــير هذا المفكـــر الذي يعيش 
فـــي المنفـــى منذ فترة طويلة إلى أن الثورة اإليرانّية أفرزت نظاما سياســـّيا غريبا 
يســـمى “الجمهوريـــة اإلســـالمية”، وهو يطرح الّســـؤال الّتالي: ولكن هـــل يمكن أن 
ينســـجم نظام جمهوري جاءت به الثورات الحديثة من أجل تحقيق الديمقراطية 
مع رؤية رجعية ومتخلفة؟. ويرى مهناز شيرالي أن “الجمهورية اإلسالمية” شيء 

سياســـّي بال هوّية، وبال مفهوم محدّد”. لذلك حاول ويحاول العديد من الباحثين 
أن يقدمـــوا تعريفـــا دقيقا وواضحا لهذه “الجمهورية اإلســـالمية” من دون التوصل 

إلى أية نتيجة مقنعة.
ويعـــود مهناز شـــيرالي إلى أحداث تاريخيـــة عرفتها إيران خالل القرن العشـــرين، 
ســـاعيا من خاللها إلى فهم ما أدى بالثورة إلى االنحراف. ففي عام 1905، عرفت 
بـــالد فارس انتفاضات شـــعبية هائلـــة أفضت إلى قيام نظام ملكي دســـتوري، ولّما 
أدركت القوى الدينية أن القوانين الجديدة التي جاء بها الدســـتور، تســـلبها الكثير 
مـــن نفوذهـــا ومـــن قوتهـــا، اختارت التحالـــف مع النظـــام الملكي. وفـــي صيف عام 
1908، قـــام الجيـــش الروســـي بدعـــم نظام حمـــد علي شـــاه لقصف البرلمـــان. وقد 
وافقت بريطانيا في الخفاء على تلك العملية المعادية للدستور، والتي كان الهدف 
منها ضرب القوى الديمقراطية الصاعدة. وبسبب ذلك، اندلعت حرب أهلية مدمرة 
مزقـــت أوصـــال البـــالد، وأشـــعلت الضغائن، بين أبنـــاء إيران. وفي 1925، جلســـت 
عائلـــة بهلـــوي علـــى العرش، مســـتعينة بالقوى الكبـــرى لتركيز حكمهـــا، ومع النظام 
الملكـــي الجديـــد، تحالـــف الليبيرالّيـــون وكبار تجار “البـــازار” الذين كانـــوا متأثرين 

باألفكار الغربّية. “إيالف”.

حسونة المصباحي

لماذا فشلت الثورة الديمقراطية في إيران؟ )1(

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

للتواصل: 17111483

يصفقون لليأس والتذمر حتى تسقط أذرعتهم
غريـــب أمر بعض المثقفيـــن العرب الذين أغلقـــوا كل األبواب التي 
تصلهم باآلخرين، وتخلوا عن جهادهم المقدس الذي أعلنوه دفاعا 
عن القيم وانسحبوا من الميدان واختاروا طريق االنطواء واليأس 
واالستســـالم، ويبدو أنهم فقدوا توازنهم النفســـي والعقلي وبدأوا 
يشككون في كل شيء حتى في وجود األمة العربية، فهذا األديب 
حينما تمت اســـتضافته في إحدى القنوات “عن بعد” للتحدث عن 
مشـــاريعه أخلى مســـؤوليته تماما عن األمة العربية، وكأنه ال يمت 
بصلة إلى العرب، وراح يوزع االتهامات يمينا ويسارا، على التاريخ 
والثقافة والتراث وكل شيء، مستثنيا نفسه، ألنه أخرج نفسه من 
الدائـــرة التي يصب فيها جام غضبه، ووضـــع المفكرين والمثقفين 

في موقف واحد رغم اختالفهم ووجهات نظرهم.
بعـــض المثقفيـــن العـــرب يلجـــأون إلى الكلمـــات العنيفـــة الجارحة 
بقصـــد “اإلثارة ولفت االنتباه” والجري وراء الشـــهرة، وإال ما الذي 
يجعلهم يتصرفون هكذا ويسخرون من تاريخهم وتراثهم العربي 
وينقلبون على كل شيء ويؤكدون ويبصمون “بالعشرة” كصاحبنا 

هـــذا أن المثقف العربـــي اليوم من المحيط إلـــى الخليج غير قادر 
على االلتزام بمغامرات فكرية وروحية شـــهمة جســـورة يستطيع 
أن يشعر بها تاريخ المستقبل، وأن الحيرة والتخلف العنوان األبرز 
فـــي الحركـــة الثقافية العربية المعاصرة فـــي جميع مجاالتها، وأن 
المثقف العربي نفســـه كما يدعي يعيش ضد نفســـه وضد تاريخه 

وال يمارس االلتزام إزاء الواقع والتاريخ، وإن قال فهو كاذب!

يقولون إن الطليعة المثقفة قوة سباقة ومبدعة وكاشفة وهي  «
منارة العصور، لكن مثل هذه األسماء “كصاحبنا صاحب الروايات 

الشهيرة” يبدو أنهم يعيشون معركة داخلية تتخذة شكل التخلف، 
حيث بدأوا بالهبوط إلى القاع بأحكامهم المطلقة وتحليلهم الغبي 

عن الحياة األدبية وتفاصيلها، وفظاعة حياتهم وفقدان األمل في كل 
شيء، وال نعرف أي مرض هذا الذي يجعلهم ينقطعون عن العروبة 

وتراثها اإلنساني ويصفقون لليأس والتذمر حتى تسقط أذرعتهم، 
ويزداد مع األيام زيفهم وانعزالهم. فأية لوعة وأية قسوة وأي عذاب 

تعيشون.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الليبيون يستنجدون بمصر
أجاز البرلمان الليبي الممثل الشرعي لليبيين للقوات العسكرية المصرية 
التدخل العســـكري في ليبيا بهدف الدفاع عن أراضي ومقدرات واألمن 
القومـــي المصري والليبي، ففي بيان لمجلس النواب الليبي يوم االثنين 
الماضـــي دعـــا المجلس إلى تظافـــر الجهود على جميـــع األصعدة ما بين 

ليبيا ومصر لحفظ األمن القومي واستقرار البلدين. 
بيـــان مجلـــس النـــواب الليبـــي يعـــد دون شـــك تفويضا مباشـــرا من قبل 
الممثل الشرعي لليبيين للقوات العسكرية المصرية للتصدي ألي تهديد 
لألمـــن القومـــي المصـــري، وفـــي واقـــع الحال فإن مـــا يحصـــل حاليًا من 
تحشـــيد لغزو سرت من قبل حكومة الوفاق المدعومة عسكريًا من قبل 
تركيـــا هو أكبر تهديد لألمـــن المصري وهو ما يمنح المصريين بناء على 

هذا التفويض حق التصدي له.
رغم ذلك ورغم أن مصر متضررة تضررًا مباشـــرا كون الحدود المصرية 
تتاخم الحدود الليبية ما سهل دائمًا عبور اإلرهابيين لمصر، إال أن مصر 
حافظت دائما على هدوئها ولم ترســـل جنديًا واحدًا حتى اليوم للقتال 
في ليبيا، حيث تؤمن مصر بأن الحل السياســـي المتمثل في الحوار هو 
األمثـــل لحل المعضلة فـــي ليبيا، ذلك ما تمثل في مبـــادرة القاهرة التي 
قدمتهـــا مصـــر ألطـــراف الخالف في ليبيـــا والتي قبلتها قـــوات الجيش 
الوطني ورفضتها حكومة الوفاق الوطني إثر ضغط وإمالء مباشـــر من 

قبل األتراك.
الوضع في ليبيا اليوم يزداد سوءا عن سابقه خصوصًا في ظل استقواء 
حكومة الوفاق الوطني باألجنبي المتمثل في تركيا التي لم تتدخل في 
ليبيـــا من منطلق حـــب الليبيين فأهدافها المتمثلة في االســـتحواذ على 
النفـــط والغـــاز الليبي والتنقيب في بحر المتوســـط ال يمكـــن موارتها أو 

إخفاؤها. 
من المتوقع أن تكون معركة سرت إذا ما أقدمت عليها حكومة الوفاق  «

وتركيا الحد الفاصل للحلم والهدوء المصري والدولي بالتأكيد، فعلى الرغم 
من أن مصر ال تحبذ الحل العسكري إال أنها ستكون مجبرة على االحتكام 

إليه في حال تهديد أمنها القومي حيث ستكون مصر حينها في موقف 
دفاع ال موقف اعتداء وتدخل سافر دون أي غطاء شرعي كما هو حال 

األتراك المتذرعين بحكومة فاقدة لشرعيتها.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

صرخات من وراء األبواب
رغـــم أن صرختهـــا التي أطلقتها عبر تغريدة لها كانت من النوع الصادم، 
الذي تقشعر منه األبدان، قبل أن ترتجف لها القلوب وتهتز لها الضمائر، 
إال أنها لم تجد لها صدى واسعا من االهتمام في وسائل اإلعالم التي كان 
عليهـــا أن تفتـــح النار على مثل هذه الجرائم، والتي ُتصنف ضمن قضايا 
زنا المحارم، والتي رغم كونها من التابو المحرم الممنوع االقتراب منه، 
إال أنه البد فعال أن ُتطرح لمحاصرتها وتعرية ذئاب تستقر في البيوت.
فتاة بحرينية، قررت أخيرًا أن تخرج عن صمتها، وتصرخ بكامل قوتها، 
لتقول إن ثالثة من إخوتها كانوا يتناوبون على اغتصابها منذ أن كانت 
طفلـــة لم تتجاوز التاســـعة من عمرها، واســـتمروا في فعلتهم الشـــنيعة 
تلك، حتى بلغت السادسة عشرة من عمرها، لتعيش منذ ذاك الحين في 

حالة نفسية ال يعلم حجمها إال هللا. 
أسئلة قد تحوم في بال كل من يسمع عن مثل هذه القضية: أين األهل 
عنها؟ ألم يالحظ أبواها ما يحدث؟ إن كانت لها أخوات، أين كن عنها؟ 
هل هن األخريات كن ضحايا إخوتهن؟ ألم يكن ضمن أساسيات تربيتها 
أن ال تســـمح ألحـــد أيـــًا كان االقتراب مـــن مناطقها الحساســـة؟ أين دور 
المدرســـة؟ ألم يالحظـــوا تصرفاتها الغريبة، الصمـــت، االنزواء، الخجل، 
الخـــوف، عـــدم االندمـــاج وغيرهـــا مـــن العالمات التـــي يمكـــن أن يكون 

وراءها سبب يجب معالجته؟
نحـــن بحاجة فعلية لمقررات مدرســـية، ُترشـــد األطفـــال وتعلمهم كيف 
يحمـــوا أنفســـهم من أي تحـــرش، أن تعلمهـــم الجرأة وعـــدم الخوف من 
اإلفصـــاح عن أي تصرف غريب، من أي شـــخص كان، حتى إن كان أحد 
األبوين! بحاجة إلـــى أخصائيين يتتبعون حاالت الطلبة، وإن اضطرهم 
األمر لزيارتهم في المنازل للوقوف على حقيقة ما يحدث لتلك الحاالت 
خلـــف األبـــواب الموصـــدة. ونقـــول لكل مـــن حاصرته ذئاب بشـــرية في 
منزلـــه، ســـواًء كنتم فتيـــات أو حتى فتيانا، أنتم ضحايـــا أنفس مريضة 
حيوانيـــة، فـــال تخافـــوا، وكونـــوا أكثـــر شـــجاعة وافضحوهـــم، لتحمـــوا 

آخرين، ربما سيكونون يومًا فريسة لهم.

ياسمينة: تغليظ العقوبات على الُمعتدين على األعراض ضرورة، فهم ال  «
يستحقون الرحمة.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

للشـــباب دور ورسالة، فهم جزء أساسي في الحياة والتنمية الوطنية، والكثير من 
الشـــباب يتمتعون بمهارات في مختلف المجاالت، واهتمام الدولة بالشـــباب يكون 
ضمن أطر وتوجهات تنسجم مع طبيعة الشباب الوثابة، وبما تحمله عقولهم التي 
تزخـــر باالبتـــكارات واإلبداعات، والشـــباب حين يتحقق لهم الدعـــم واالهتمام من 
قبـــل الدولـــة ومؤسســـاتها وهـــم الذين ُيمثلـــون )16 %( من ســـكان العالم، يجدون 
الطمأنينـــة ويتحركون بثقة في فضـــاء االبتكار واإلبداع وصواًل لتحقيق مواهبهم 

وغاياتهم.
وألهميـــة الشـــباب وما يملكون من مهارات، حددت األمـــم المتحدة يوما من يوليو 
من كل عام لالحتفاء بمهارات الشباب في جميع المجاالت بهدف التعرف على تلك 
المهارات وصقلها وحث الدول ومؤسســـاتها والمنظمات على رعاية تلك المهارات 
ومساعدتهم على تجاوز ما ُيعيق تحقيقها من تحديات وتذليل معوقاتها، وتنظم 
اليونســـكو احتفاالتها هذا العام تحت شـــعار “مهارات لشباب مرن في عصر كوفيد 
- 19 وما بعده”، حيث ستنطلق أنشطة االحتفاالت عن ُبعد بسبب جائحة كورونا.
إن االهتمام بمهارات الشباب يؤدي إلى تحقيق مجموعة من األهداف االجتماعية 
واالقتصاديـــة، نذكـــر منهـــا تحقيـــق مجتمعـــات مســـتدامة اجتماعًيـــا واقتصادًيـــا 

ومســـتقرة بحلول 2030م عبر توظيف مهارات الشـــباب وتنميتها، وتفادي البطالة 
والفقـــر والهجـــرة، وتوفير وظائف تتناســـب مـــع مؤهالتهم وطموحاتهـــم، وتعزيز 
المســـاواة بين الجنســـين لحماية المجتمعات وتطويرها، وتهيئة الشـــباب للدخول 

في سوق العمل ونيلهم الوظائف المرموقة.
إن االهتمـــام بالشـــباب وبمهاراتهـــم يتطلـــب مـــن الدولـــة ومؤسســـاتها العمل على 
توفيـــر فرص لتنمية مهارات الشـــباب وتعزيزها في ســـوق العمـــل، وتنمية قدرات 
ذوي المهـــارات المحـــدودة وخصوصـــا العاطلين عن العمـــل أو العاملين في أعمال 
ال تناســـبهم، ورعاية الشـــباب المفتقرين إلـــى التدريب لتنميـــة مهاراتهم وتهيئتهم 
للعمل، وتوفير التعليم الفني والمهني الذي يتناســـب مع سوق العمل واحتياجاته، 
وتطويـــر مهـــارات الشـــاب ليأخذ موقعه المناســـب فـــي مختلف األعمـــال، وضمان 
تحقيـــق العمالـــة الوطنية المنتجـــة التي يجب أن تعتمد عليها البالد كون الشـــباب 

شريًكا أساسًيا في التنمية الوطنية.
إن تمكين الشباب وصقل مهاراتهم حق من حقوقهم الوطنية واإلنسانية، وتساهم  «

في حصول الشباب على أعمال دائمة وبأجور جيدة، بعيًدا عن األجر المتدني واألعمال 
ذات الدوام الجزئي أو المؤقت.

عبدعلي الغسرة

الشباب ورسالة التنمية



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

221m
2 مساحة

األرض

271m
2 مساحة

الـــبـنــاء

إطاللة بحرية جميلة

كل ما تتمناه.. 
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فـــللـــ

الدور األرضي

غرفة، صالة معيشة / طعام، مطبخ، 
2حمام، مخزن، حديقة، موقفني

GROUND FLOOR 

الدور األول

3 غرف، 3 حمام، رواق

FIRST FLOOR 

الدور الثاني

غرفة خادمة، حمام، غرفة غسيل

SECOND FLOOR

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

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

36700722
علي ضيف

36600656
عباس علي

39752929
دكتور محمد

38344464

إعالن بحل وتصفية
شركة نضال إلدارة العقارات ش.ش.و لمالكها إكرام لبهيج

سجل تجاري رقم 133533-1

بناء على قرار المالك لشركة نضال إلدارة العقارات ش.ش.و لمالكها إكرام لبهيج، 
- المسجلة على قيد رقم 133533 1- ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيدة 

/ اكرام لبهيج - مصفيا للشركة.

بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ) 21 ( لعــام 2001 ، 
وعمــا بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:

اكرام لبهيج
)+ 973( 36203535

halanidal168@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 
مالــك شــركة  اتكــون بحريــن ش ش و لمالكها كونم بورتا لينا ســتيش، المســجلة 
بموجب القيد رقم  -1 123241 ، طالبا تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة 
إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 1000 )الف( دينار بحريني، 

بين كل من:

KUNNUMPURATH LEENA SATISH .1

SOMA RAJAN THAROL .2

إعالن بحل و تصفية  
شركة نست مينا ش.ش.و ولمالكها شركة ادارة نيست المحدودة

سجل تجاري رقم 117226

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة نســت مينــا ش.ش.و ولمالكها شــركة ادارة نيســت 
المحــدودة المســجلة علــى قيد رقــم 117226 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين 

السادة / حميد محمد حميد منصور النشيط مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ) 21 ( لعــام 2001 ، 
وعمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
 33376222

h.alnasheet@elyaa.com

تاريخ :14/7/2020
) 102838-CR2020( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه : عائشه عبدهللا بدر الساده بطلب تحويل المحل التجاري 
التالــي إلــى ناصــر حســين عبــده احمــد الحمــري فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد

جولدن فوريست للنجارة

االسم التجاري

93269-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2020-100880 ) إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : عبد هللا سلمان احمد كيكسو
االسم التجاري الحالي : عبد هللا سلمان احمد كيكسو

االسم التجاري الجديد : عبد هللا سلمان   كيكسو

رقم القيد : 5 – 11616

التاريخ :14/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
) CR2020-102553 ) إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : زهير مكي عبد هللا خلف  
االسم التجاري الحالي : نجوم السام للتخليص المعامات
االسم التجاري المطلوب : البروفسور لتخليص المعامات

رقم السجل : 86094 – 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2020-99090 ) إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :  ابراهيم محمد ابراهيم البراهيم

االسم التجاري الحالي :   الوان جرافيكس
االسم التجاري الجديد :   بلو اليت ميديا

رقم القيد :  1—18525

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ورشه السكب للنجاره والديكور  

سجل تجاري رقم 23366 

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة ورشــه الســكب للنجــاره والديكور المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 23366، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيدة / هوارية 

يوسف بوزيان عام مصفيا للشركة. 

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــا بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الازمة، خال 15 يوم 

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

هوارية يوسف بوزيان عام 
)+973(33373735 

Wahrane78@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2020-102717  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة علي محمد علي اإلبريق بطلب تحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيد/ السيد أحمد جمعة ماجد حسين  

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-102614 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:   فوزية عبدالرحيم عبدهللا طقطق

االسم التجاري الحالي:  مؤسسة سدره للتنظيفات

االســـــم التجـــاري الجديد :  الجوري للمناسبات

رقم القيد: 81859-4

رقم القيد

سندويشات ومشويات اإلبريق

عصير وايسكريم اإلبريق

االسم التجاري
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أكد المدير العام لشركة التسهيالت للسيارات برير جاسم، أن السيارات الصينية الكهربائية ستكون في شوارع البحرين 
قريبا فور سماح القوانين بها، مبيًنا أنها ستكون في السوق المحلي بأسعار منافسة.

وأوضح في لقاء مباشر مع “البالد” 
أن الكراجـــات ال تملـــك الخبرة في 
تصليـــح الســـيارات الصينية حتى 
اآلن ولذلـــك فـــإن أســـعار الصيانة 
الخدمـــة  لضمـــان  مناســـبة  لدينـــا 
الممتازة وعدم العبث بالسيارة من 

أشـــخاص غيـــر ملمة فيها، مشـــيًرا 
إلى أن جميع قطاع غيار ســـيارات 
التسهيالت متوفرة إذ ال يتم طرح 
السيارة في السوق البحريني قبل 

وصول قطع غيارها.
وأشـــار إلى أن حصـــة البحرنة في 

شـــركة التســـهيالت للســـيارات 92 
للســـيارات  وكالـــة  أول  وهـــي   %
يكون قسم قطع الغيار فيها بإدارة 
كـــوادر بحرينيـــة مؤهلة وذلك بعد 

تدريبهم.
ولفت إلى أن مواصفات السيارات 

في الصيـــن تختلف عن الموجودة 
فالســـيارات  الخليـــج،  دول  فـــي 
بالصين يتـــم التحكم بهـــا بالهاتف 
بالكامـــل، مشـــيًرا إلـــى أن الحصـــة 
الســـوقية للســـيارات الصينية في 
البحرين وصلـــت إلى 16 % حتى 
يونيو 2020 خالل 5 ســـنوات بعد 

أن كانت 1.8 % في العام 2015.

السيـــارات الكهربائيــة بشـوارع البحريـــن قريًبـــا
ال خبـــرة للكراجـــات فـــي تصليـــح الســـيارات الصينيـــة

النعيمي: تحويل األندية لشركات سيوفر فرص عمل للمواطنين
النفيعـــي سيــرفـــع توصيــات نـــدوة مجلســـه عـــن القــانـــون للمســـؤوليـــن بالجهـــات المعنيـــــة

أجمعــت فعاليــات مجتمعيــة علــى مكتســبات قــرار تحويل األنديــة الرياضية إلى شــركات، مشــيرين ألهميــة توضيح 
تفاصيله. 

جــاء ذلــك فــي النــدوة المرئية التي نظمها مجلس النائــب إبراهيم النفيعي تحت عنوان )تحويل األندية إلى شــركات 
وطموح القطاع الرياضي(، بمشاركة النائب علي النعيمي، وأسطورة الحراسة بكرة القدم البحرينية الدولي السابق 

حمود سلطان واإلعالمي الزميل عبدهللا بونوفل، وأدارها الزميل إبراهيم النهام. 
يأتي ذلك في أعقاب صدور مرسوم ملكي بقانون رقم )24( لسنة 2020، ليجيز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية 

وفًقا لقانون رقم )21( لسنة 2001.

مقترح 2019

النائـــب علي النعيمي أوضح أنه تقدم 
بمقتـــرح عبر لجنة الشـــباب والرياضة 
 ،2019 العـــام  فـــي  النـــواب  بمجلـــس 

لتحويل األندية إلى شركات. 
وأكد أن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة، شـــكل لجنـــة “اســـتجابة” 
بالمجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفة، التي اســـتجابت للمشروع، 

إذ تـــم إعداد المشـــروع عن 
طريـــق الحكومـــة 

شـــؤون  )وزارة 
ب  لشـــبا ا

والرياضـــة(، ووافـــق مجلـــس الوزراء 
العـــام  مـــن  أبريـــل  شـــهر  فـــي  عليـــه 
الجاري، قبل أن يصدر مرسوًما ملكًيا 

بخصوصه أيًضا قبل أيام.
وقال: إن تحويل األندية إلى شركات 
يتوافـــق مـــع المعايير التي يشـــترطها 
االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم علـــى 
االســـتقاللية  فـــي  المثـــال  ســـبيل 
المالية، لمنح رخـــص األندية وأحقية 
مشـــيًرا  بطوالتـــه،  فـــي  المشـــاركة 
تتمثـــل  القانـــون  مكتســـبات  أن  إلـــى 
أبرزهـــا في كونه رافـــًدا لالقتصاد، 
ومطـــوًرا للرياضـــة وموفـــًرا 
لفـــرص عمـــل مختلفة 

للمواطنين.
مالمـــح  وحـــول 
أكـــد  القانـــون، 
لـــن  أنـــه  النعيمـــي 
يخـــرج عـــن قانون 

الشـــركات، مشـــيًدا بالجهـــود الجبـــارة 
التـــي يبذلهـــا ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة في دعـــم الرياضيين 
عبـــر مختلف المشـــاريع والمبـــادرات، 
مثل مبـــادرة إنهاء ملف المســـتحقات 

المالية لالعبين واإلداريين.
وذكـــر النعيمـــي أهميـــة العمـــل علـــى 
تطوير المسابقات ليتواكب مع تحول 
إلـــى  إلـــى شـــركات، إضافـــة  األنديـــة 
العمل على تسويق الرياضة من خالل 
لجنة مركزيـــة تعمل على تحديد أطر 
لألنديـــة  بالنســـبة  المقبلـــة  المرحلـــة 

الوطنية.
البحرينـــي  االتحـــاد  أن  إلـــى  وأشـــار 
لكـــرة القـــدم برئاســـة الشـــيخ علي بن 
خليفـــة بـــن أحمد آل خليفـــة وبوجود 
نائبه للشـــؤون الفنية الشـــيخ خالد بن 
ســـلمان آل خليفـــة فهمـــا يعمالن على 
التطوير، وأمام “االتحاد” مهمة كبيرة 
في التصفيات المزدوجة التي يشارك 

فيها منتخبنا الوطني األول.

اهتمام ملكي

النائـــب  النـــدوة  مســـتضيف  وأكـــد 
القانـــون  أن  النفيعـــي  إبراهيـــم 
لالهتمـــام  انعكاًســـا  يمثـــل 
الكبيـــر الـــذي يوليه جاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة للرياضـــة 
وأشـــاد  البحرينيـــة. 
بالـــدور  النفيعـــي 
واالهتمـــام البارزيـــن 
ممثـــل  قبـــل  مـــن 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب مستشـــار 
األمن الوطني رئيـــس المجلس األعلى 

للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة والنائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وتوصيـــات  مخرجـــات  أن  وأوضـــح 
النـــدوة ســـترفع إلـــى المســـؤولين في 

مختلف الجهات ذات العالقة.

قرار إيجابي

وقال حمود سلطان “إن القرار إيجابي 
ويصب في صالح الرياضة”.

مرحلـــة  الخطـــوة  “تشـــكل  وأضـــاف 
وإدارًيـــا،  فنًيـــا  األنديـــة  لتطويـــر 
وســـتجعل األنديـــة تعتمد علـــى ذاتها 
في دعم وتمويل أنشطتها وفعالياتها 

وفرقها الرياضية”. 
وأوضـــح ســـلطان أن القـــرار لحد اآلن 
غيـــر واضـــح المالمـــح، وأن الجميـــع 
بحاجـــة لشـــرح مفصـــل حـــول كيفية 

تطبيقه.
وأشـــار إلـــى أن األنديـــة بعـــد تحويلها 
إلـــى شـــركات بحاجـــة لتقســـيمها إلى 
3 إدارات: األولـــى تعنـــى باالســـتثمار 
والثانيـــة بالشـــؤون اإلداريـــة والثالثة 

بالجوانب الفنية.
إدارة  كل  تكـــون  أن  “البـــد  وتابـــع 
وتضـــم  األخـــرى،  عـــن  مســـتقلة 
مختصيـــن يتمتعون بكامـــل التصرف 
في قراراتهم دون التدخل في إدارات 

أخرى”.
الرياضـــة  أن  إلـــى  ســـلطان  ولفـــت 
البحرينية ستنتقل إلى مرحلة جديدة 
عبر إدارات جديدة لألندية لها نظرات 

مستقبلية. 
وقـــال ســـلطان أيًضـــا “نـــادي المحرق 
مـــن  أعضائهـــا  تتكـــون  لجنـــة  شـــكل 
مختصيـــن فـــي هـــذا الجانـــب، ولهـــم 
الشـــركات  فـــي  الطويلـــة  خبرتهـــم 
والمصرفيـــة  الماليـــة  والقطاعـــات 

واالستثمارية، وهي خطوة تشجيعية 
لباقي األندية”.

وفيمـــا يخـــص مســـابقة دوري ناصـــر 
بـــن حمـــد الممتـــاز، أوضـــح أســـطورة 
الـــدوري  أن  البحرينيـــة  الحراســـة 

بحاجة لدعم إعالمي أكبر.

30 سنة

بدوره، قال اإلعالمي عبدهللا بونوفل 
“إنـــه عاصـــر الرياضـــة البحرينية أكثر 
من 30 سنة واألمل يحذوه لتطورها”، 
مشـــيًرا إلـــى أنـــه أمـــام واقـــع متطـــور 
اليـــوم بفضل ما يقدمه ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــن دعم 
واهتمـــام كبيريـــن، مؤكًدا أنـــه ال ينكر 

ذلك إال جاحد.
وأكـــد بونوفل أن النائب علي النعيمي 
تواصـــل مـــع رياضييـــن وإعالمييـــن؛ 

خبراتهـــم  مـــن  االســـتفادة  بهـــدف 
الرياضيـــة بعـــد تقديمـــه مقتـــرح 
شـــركات،  إلـــى  األنديـــة  تحـــول 

مشـــيًرا إلـــى أن ذلك داللة على 
قربه من أصحاب االختصاص.
لــه  ــون  ــ ــان ــ ــق ــ ال أن  وأضــــــــاف 
الــتــداول  أبــرزهــا  مكتسبات، 
التنفيذية  السلطتين  بــيــن 
ــتــشــريــعــيــة فـــي شــراكــة  وال

الطرفين،  بين  حقيقية 
وأنـــــــه ســيــنــقــلــنــا 

ــة  ــ ــل ــرحــ مــــــــن مــ
ــواة إلـــى  ــ ــ ــه ــ ــ ال

االحتراف.
“إن  وقـــال 

لجميـــع  ا

صحافـــي  مؤتمـــر  إلـــى  بحاجـــــــــــة 
وآليــــــــــــــة  مالمــــــــــــــح  لتوضيــــــــــــــح 
القانـــون بشـــكل مفصـــل للـــرأي العام، 
داعًيا وزير شـــؤون الشباب والرياضة 
أيمـــن المؤيد إلقامـــة المؤتمر”، مؤكًدا 
ثقته بتجاوب الوزير مع هذه الخطوة 

كما عهدناه.
وتابـــع “نبـــارك هـــذه الخطوة ونشـــيد 
بها، إذ تعد مرحلة انتقالية وتاريخية 
وبحســـب  البحرينيـــة،  للرياضـــة 
مصـــادري اإلعالميـــة، فإن المشـــروع 
ســـيخضع للرقابـــة مـــن جهـــات عـــدة، 
كـــوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة، 
الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة 
وزارة التجـــارة والصناعة والســـياحة 
االختصـــاص  جهـــات  مـــن  وغيرهـــا 
الحكوميـــة، وأعتقـــد أن هـــذا القـــرار 

يحتاج إلى دعم “تمكين والبنوك”.
وأكد بونوفل أن اإلنسان البحريني ال 
يقل شـــأًنا عن الباقي، وبإمكانه قيادة 
األنديـــة بتحولهـــا إلـــى شـــركات إلـــى 

مزيد من التطور والنجاحات.

حمود سلطان: لفصل اإلدارات و“خطوة 
المحرق” ستشّجع باقي األندية

local@albiladpress.com
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النيــران الغامضــة تتواصــل وتلتهــم عــددا من الســفن فــي ميناء بوشــهر

اعتقــال 5 بينهــم إيرانــي تــردد علــى “الصرافــة” لتحويــل مبالــغ كبيــرة

نيران متنقلة في إيران... حرائق متتالية وشكوك مريبة

حساب إنستغرام يطيح عصابة خطيرة لغسيل األموال بالكويت

ا من التســاؤالت  ال يمكــن ألي مراقــب للمشــهد اإليرانــي مؤخرا إال أن يطرح كمًّ
حــول مــا يجــري فــي البــاد، مــع تراكم أحــداث غريبــة مــن حرائــق وانفجارات 
لــم يعــرف الكثيــر عــن تفاصيلهــا علــى الرغــم مــن تصريحــات خجولــة مــن قبــل 

المسؤولين.

ــحــرائــق  ــي اســـتـــمـــرار لــمــســلــســل ال وفــ
حــول  شــكــوكــا  ــارت  ــ أث الــتــي  المتنقلة 
إمكان أن تكون مفتعلة جراء عمليات 
تــخــريــب داخــلــيــة أو ربـــمـــا هــجــمــات 
خارجية، اندلع حريق كبير في مصنع 
السفن في ميناء بوشهر جنوب إيران، 
أمس األربعاء ما أدى إلى احتراق عدد 
مــن الــســفــن. وقـــال مــديــر عــام مكتب 
بوشهر،  محافظة  فــي  األزمـــات  إدارة 
اندلعت  النيران  إن  دهقاني،  جهانغير 
فــي مــصــنــع عــائــم يــقــع فــي أول حي 
في  الجنوبية  األحــيــاء  أحـــد  تــنــجــك، 
بوشهر. ونقلت وكالة األنباء اإليرانية 
ــه، إن رجــال  ــا” عــن دهــقــانــي قــول ــ “إرنـ
اإلطفاء يحاولون إخماد النيران التي 

طالت 7 سفن على األقل.

مصانع األلمنيوم

إلى ذلك، شب حريق آخر في مصانع 
بمحافظة  األلمنيوم في مدينة المرد، 
معرفة  دون  ــران،  ــ إيـ جــنــوب  فــــارس، 
ــادي  ــع نـ ــاب.  وفــــي مــقــابــلــة مـ ــ ــبـ ــ األسـ
الصحافيين الشباب، قال حاكم المرد 
ــه تــم احــتــواء الــحــريــق دون وقــوع  إن
انطلق  ــذي  ال الحريق  وكــان  إصــابــات. 
المصنع،  الساخن في  الزيت  من نظام 
بدأ أمس نحو الساعة 7 مساًء واستمر 
حــتــى الـــســـاعـــات األولـــــى مـــن صــبــاح 
استخدام  يتم  أنه  إلى  يشار  األربعاء. 
صناعات  فــي  المجمع  هــذا  منتجات 
والبناء  والسيارات  والدفاع  الطيران 
والكابالت واألسالك وصناعات التعبئة 

والتغليف.

حرائق متنقلة

مجمع  فــي  اشتعلت  الــنــيــران  وكــانــت 
ــاويـــات فــــي الــمــنــطــقــة  ــمـ ــيـ ــتـــروكـ ــبـ ــلـ لـ
االقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة فـــي مــعــشــور 

جنوب األهواز، مساء األحد.
كــمــا طــالــت حـــرائـــق مــحــطــة الـــزرقـــان 
“بسبب  الكهربائية في األهواز  للطاقة 

انفجار المحوالت” األسبوع الماضي.
شيراز  إطفاء  إدارة  عام  مدير  وأعلن 
الرئيس  الطاقة  مركز  فــي  حريًقا  أن 
ــارع “أمــيــر كــبــيــر” فــي المدينة  فــي شـ
الكهربائي  التيار  انقطاع  فــي  تسبب 

في مناطق واسعة من المدينة.
كــمــا انـــدلـــع حـــريـــق آخــــر فـــي مــيــنــاء 
“رجائي” وصفته بعض وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية بأنه انتقام لمحاولة إيران 

تخريب منشآت المياه اإلسرائيلية.

تفجيرات غامضة

المنشآت  تــعــرض  بعد  ــك  ذل كــل  يــأتــي 
ــيــة إلــى  ــران ــنــوويــة والــعــســكــريــة اإلي ال

ــدى  ــلـــى مـ ــة” عـ ــضــ ــامــ ــرات “غــ ــيـ ــجـ ــفـ تـ
أعلن  حين  ففي  الــمــاضــيــة.  األســابــيــع 
الماضي  إيرانيون األسبوع  مسؤولون 
أن سبب االنفجار الذي وقع في قاعدة 
نتج  طهران  شرق  للصواريخ  “خجير” 
نشرت  غــاز”،  أسطوانات  “انفجار  عن 
ألقمار  صورا  برس”  “أسوشيتد  وكالة 
طال  االنــفــجــار  أن  تظهر  اصطناعية 
تنتج  التي  الصناعية  “بــاكــري”  منشأة 
نقلت  كما  للصواريخ.  الصلب  الوقود 
الوكالة األميركية عن خبراء قولهم إن 

االنفجار طال “باكري” أيضا.
نطنز  منشأة  طــال  ــذي  ال االنفجار  أمــا 
غامضة  تفاصيله  تــزال  فــال  الــنــوويــة، 
ــل  ــهــمــت وســائ أيـــضـــا. وفــــي حــيــن ات
إعــــالم إيــرانــيــة إســرائــيــل بــالــوقــوف 
وراء هذا االنفجار الذي وقع في نطنز 
الحديثة  المركزي  الطرد  أجهزة  ودمر 
المجلس األعلى  أمانة  أن  إال  بالكامل، 
ــي أعــلــنــت أن  ــرانـ لــأمــن الــقــومــي اإليـ
لن  ولكن  بالفعل،  حدد  الحادث  سبب 

يتم اإلعالن عنه “العتبارات أمنية”.

الكويت  فــي  صحفية  تــقــاريــر  ذكـــرت 
الصور  مشاركة  موقع  على  حسابا  أن 
والــفــيــديــو “إنــســتــغــرام”، ســاعــد على 
غسيل  فــي  مختصة  عصابة  إطــاحــة 

األموال واعتقال عناصرها.
وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن 
5 مشتبه فيهم من جنسيات مختلفة، 
ــوا بــاعــتــرافــات مفصلة أمـــام “أمــن  أدلـ
نشاطهم  حول  الثالثاء،  يوم  الدولة”، 

المشبوه.
وأضافت أن أجهزة األمن في الكويت 
كــانــت تــقــوم بــرصــدهــم مــنــذ 3 أشــهــر، 

وبدأ التحري من خالل رصد ومتابعة 
“إنــســتــغــرام” لبيع  حــســاب على مــوقــع 

الساعات الثمينة.
وقاد هذا الرصد إلى حساب آخر لبيع 
صاحب  أن  وتبين  الفارهة،  السيارات 
ــر عــلــى عــالقــة  ــيـ ــذا الــحــســاب األخـ هــ
سيارات  مكتبي  يمتلك  إيراني  بمقيم 
وســفــريــات. وكــشــفــت الــتــحــريــات أن 
ــتـــردد على  ــان يـ ــي كــ ــ ــران ــ الــمــقــيــم اإلي
محالت صرافة محددة ألجل تحويل 
فيهم  المشتبه  واعترف  كبيرة.  مبالغ 
ــوا  ــيــهــم، وقــال بــاألفــعــال الــمــنــســوبــة إل
ــوال مــن عــائــدات االتــجــار في  إن األمـ

المحققين  لكن  الكحولية،  المشروبات 
يكثفون التحقيق لمعرفة ما إذا كانت 

من مصدر مشبوه آخر.

بأحد  يجتمعون  العصابة  أفــراد  وكــان 
ــيــدر”،  ــن “الــشــالــيــهــات” فـــي مــنــطــقــة “ب
وبعد أخذ اإلجــراءات القانونية، تمت 
مداهمته قبل 3 أيام أيام، وعقب ذلك، 
اعتقل 5 أفراد من بينهم مواطنان و3 
عددا  أن  الصحيفة  وأوردت  مقيمين. 
االجتماعية  الــمــنــصــات  مشاهير  مــن 
نظرا  استدعاؤهم،  جرى  الكويت  في 
يــروج  الـــذي  بالحساب  عالقتهم  ــى  إل
ــة. وخـــــالل الــعــمــلــيــة  ــارهــ ــارات فــ ــ ــي ســ
األمنية، تم العثور على سيارات فارهة 
وساعات ثمينة وكمية من المشروبات 

الكحولية المستوردة من الخارج.

طهران ـ وكاالت

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

عناصر من الشرطة الكويتية

أديس أبابا ـ وكاالت

أعلن وزير الري اإلثيوبي، سيليشي بيكيلي، أمس األربعاء، البدء في عملية 
ــســودان حول  وال مــن مصر  كــل  مــع  االتــفــاق  تعثر  رغــم  النهضة،  تعبئة ســد 

المشروع المثير للجدل؛ بسبب مخاوف من تأثيره على حصة البلدين.
إليها  وصــل  التي  المرحلة  هــذه  أن  صحفي،  تصريح  في  بيكيلي،  وأوضــح 
سد النهضة في إثيوبيا، تمكن من بدء عملية التخزين األولي المقدر بـ 4.9 
مليارات متر مكعب. وأضاف أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تتيح 
بدء الملء لبحيرة السد، بشكل طبيعي، قائال إن المفاوضات التي اختتمت 
وخبراء  مراقبين  وبحضور  ومصر  والــســودان  إثيوبيا  الــثــالث،  ــدول  ال بين 
أن  إلــى  اإلثيوبي  الوزير  وأشــار  النقاط.  بعض  حــول  اتفاقا  أفــارقــة، شهدت 
بالده تحفظت على بعض النقاط، مضيفا أن عمليتي بناء وتعبئة سد النهضة 
تسيران بشكل طبيعي. ويأتي إعالن إثيوبيا عن البدء في ملء سد النهضة، 
أكثر من جولة مباحثات مع مصر والــســودان، حول عدد من  في ظل تعثر 

الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالمشروع.

إثيوبيا تشرع في ملء سد النهضة

بغداد ـ وكاالت

الــعــراقــي  الـــــوزراء  صـــّوت مجلس 
في  الــكــاظــمــي،  مصطفى  بــرئــاســة 
من  األربــعــاء،  أمس  عقدها،  جلسة 
على  البالد،  جنوب  البصرة  مدينة 
جــهــة حزبية  أي  فــيــه  يــمــنــع  ــرار  قــ
ــســالح،  أو عــشــائــريــة مـــن حــمــل ال
أمنية  إجـــراءات  فــرض  كاشفا عن 
المنافذ  عــلــى  صــارمــة  وعــســكــريــة 

البحرية العراقية.
أن  إلــى  الحكومة  رئيس  لفت  كما 
المنافذ سيتم  تحمي  التي  القوات 
استبدالها بين فترة وأخرى.

مع  متزامنا  القرار  وأتــى 
زيارة قام بها الكاظمي 
ــبــصــرة الــتــي  إلـــى ال
شهدت تظاهرات 
ــدق  ــنـ أمـــــــــام فـ
الــشــيــراتــون، 
يعقد  حــيــث 

الــــــوزراء جــلــســتــه، طالب  مــجــلــس 
محافظ  بإقالة  المتظاهرون  فيها 
البصرة، أسعد العيداني، والقيادات 
فليح،  رشيد  رأسهم  وعلى  األمنية 
ــك إقـــالـــة  ــ ــذل وعـــلـــي مــــشــــاري، وكــ
لــشــؤون  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  مستشار 

المحافظات كاظم السهالني.
تنفيذا  الــكــاظــمــي،  قـــرار  أتــى  فيما 
لــتــوجــهــات كـــان شـــدد عــلــيــهــا منذ 
استالمه رئاسة الوزراء قبل أشهر، 
حين أكد ضرورة حصر السالح بيد 

الدولة.
ــبـــضـــة عــلــى  ــقـ ــام الـ ــ ــكـ ــ وحـــــــول إحـ
العمليات  المنافذ، فقد قالت قيادة 
ــاء، أنــهــا أعــدت  ــعـ الــمــشــتــركــة، األربـ
خــطــة مــتــكــامــلــة لــمــســك الــمــنــافــذ 
المنافذ  هيئة  مع  بالتنسيق  بقوة، 
الحدودية، وذلك بعد مسك منفذي 

مندلي والمنذرية.

الكاظمي: لن نسمح ألي جهة بحمل السالح

عواصم ـ وكاالت

ــعــســكــري فـــي محيط  ــع االســتــنــفــار ال مـ
مدينة سرت الليبية التي تستعد فصائل 
المعلومات  الوفاق على ما تفيد  حكومة 
العربية  الجامعة  بالتقدم نحوها، حذرت 
مـــن الــتــصــعــيــد فـــي الـــبـــالد الــغــارقــة في 

الحرب منذ سنوات.
أنه  الغيط،  أبو  أحمد  العام  األمين  وأكــد 
ال يمكن للجامعة القبول بأن تكون ليبيا 
األجنبية  العسكرية  للتدخالت  مسرحا 
أو  خارجية  أجــنــدات  لتحقيق  منفذا  أو 
أطماع إقليمية في إحدى دولها األعضاء، 
مشددا على أن هناك التزاما عربيا مطلقا 
الدولة  واستقالل  سيادة  على  بالحفاظ 

الليبية وسالمة أراضيها ووحدتها.
الشرق  أنباء  وكالة  مع  مقابلة  في  وقال 
ــرغـــب فــــي تـــكـــرار  ــد يـ ــ األوســــــــط: ال أحـ

السيناريو السوري في ليبيا. 
أن  يمكن  ال  العربية  الجامعة  وأضـــاف: 

تهديدا  ليبيا  في  الوضع  يمثل  بأن  تقبل 
العربية  الـــجـــوار  دول  ــقــرار  واســت ألمـــن 

المباشرة مصر والجزائر وتونس.
مــبــادرة  الـــقـــاهـــرة”  ــالن  ــ “إعـ أن  رأى  كــمــا 
مــهــمــة ويــضــع خــارطــة طــريــق متكاملة 
لتسوية األزمة الليبية. ولفت إلى أن هذه 
وآليات  رسم خطوات  المصرية  المبادرة 

تنفيذية للتعامل مع الوضع الليبي بكافة 
والسياسية  واألمنية  العسكرية  جوانبه 
واالقتصادية. إلى ذلك، أكد أن تصرفات 
القومي  األمــن  وتستهدف  تمس  “أنــقــرة” 
العربي ككل وال يمكن للجامعة أن تقبل 
إقليمي يهدد  به مثلما ترفض أي تدخل 

أمن وسالمة واستقرار الدول العربية.

الجيش الليبي: تركيا تحشد 10 آالف من المرتزقة وسنصد أي هجوم

استنفار وترقب في سرت... وأنقرة: وقف إطالق النار غير مفيد
تحذير عربي من التدخالت العسكرية التركية في ليبيا

دبي - العربية.نت

أصــدرت المملكــة العربيــة الســعودية، أمس األربعــاء، بيانا أعلنــت فيه تصنيف 
شركات وأسماء على الئحة تمويل اإلرهاب، وضعت فيه 3 شركات صرافة في 

تركيا وسوريا وشخصيات أخرى كانت على عاقة بتنظيم داعش اإلرهابي.

في التفاصيل، أدرجت رئاسة أمن الدولة 
 6 ـــ  ال الـــدول  بــالــتــعــاون مــع  فــي المملكة، 
 3 اإلرهـــاب،  تمويل  استهداف  مركز  في 
على  وسوريا  تركيا  في  صرافة  شركات 
أمــوال لداعش  الئحة اإلرهــاب لتحويلها 
بــيــنــهــا شــركــتــا “الـــهـــرم، والـــخـــالـــدي” في 
“تواصل”،  شركة  وكذلك  وسوريا،  تركيا 

ومنظمة “نجاة” للرعاية االجتماعية.
االجتماعية  “نجاة”  منظمة  أدرجــت  فقد 
األمــوال  لتحويل  كواجهة  عملت  كونها 
ــذلـــك  ــتـــه، وكـ ــتــنــظــيــم ودعـــــــم أنـــشـــطـ ــل ل
في  المنظمة  مــديــر  خــان  حبيب  سعيد 

أفغانستان.
األحمد  علي  عبدالرحمن  أيضا  ووضعت 

أمـــواال  لتحويله  الــالئــحــة  عــلــى  ــراوي  ــ الـ
للتنظيم اإلرهابي.

المملكة في  أكـــدت  أيــضــا،  الــســيــاق  فــي 
أن  السعودية  األنــبــاء  وكالة  نقلته  بيان 
“شركة  وهم:  المصنفين،  الستة  األسماء 
تواصل، وشركة  للصرافة، وشركة  الهرم 
الــخــالــدي لــلــصــرافــة، وعــبــدالــرحــمــن علي 
نجاة  ومنظمة  ــراوي،  ــ ال األحــمــد  حسين 
لــلــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة، ومــديــرهــا سعيد 
ــارزة  ــان” هــي أســمــاء بـ حــبــيــب أحــمــد خــ
لصالح  مــالــيــا  ودعــمــا  تسهيالت  قــدمــت 

تنظيم داعش.
ــخــدمــات الــمــالــيــة  كــمــا لــعــبــت شـــركـــات ال
دورا  تركيا وسوريا،  في  ومقرها  الثالث 

حيويا في تحويل األموال لدعم قيادات 
الــتــنــظــيــم ومــقــاتــلــيــه الـــمـــوجـــوديـــن في 

سوريا.
وبموجب نظام مكافحة جرائم اإلرهاب 
وتــمــويــلــه، فـــإنـــه يــجــب تــجــمــيــد جميع 
األصول التابعة لأسماء الستة المصنفة، 
كما ُيحظر القيام بأي تعامالت مباشرة أو 
غير مباشرة مع أو لصالح تلك األسماء، 
مــن قــبــل الــمــؤســســات الــمــالــيــة، والــمــهــن 
وكافة  المحددة،  المالية  غير  واألعــمــال 

األشخاص االعتباريين والطبيعيين.

قدمــت تســهيالت ودعمــا ماليــا لصالح تنظيــم داعش
السعودية تصنف كيانات وأشخاًصا على قائمة اإلرهاب

واشنطن ـ وكاالت

فـــي تــصــعــيــد جــديــد لــلــهــجــة الــتــوتــر 
الخارجية  وزيــر  وجــه  البلدين،  بين 
مؤتمر  في  بومبيو  مايك  األميركي 
انتقادات  األربــعــاء،  أمــس  صحافي 

عدة إلى الصين.
إن  األسبوعي  مؤتمره  خــالل  وقــال 
الـــحـــزب الــحــاكــم فـــي الــصــيــن يقيد 
يهدد  بكين  سلوك  أن  كما  الحريات، 

األمن القومي للواليات المتحدة.
المقبلة  العقوبات  من  بمزيد  وملوحا 
الغريم  بوجه  االقــتــصــادي  والتشدد 
أعــلــن بومبيو  الــضــخــم،  االقــتــصــادي 

على  أميركية  عــقــوبــات  فــرض 
شركة  موظفي  مــن  عــدد 

تلقت  الــتــي  ــواوي،  ــ هـ
ــة  ــ ــرب مـــــــؤخـــــــرا ضــ
قــاصــمــة مــع إعــالن 
االمتناع  بريطانيا 

ــن الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ عـ

الشركة العمالقة.
النظام  أن  بــومــبــو  اعــتــبــر  ــك،  ذلـ إلـــى 
الــصــيــنــي شـــريـــر، وعــنــد ســـؤالـــه من 
قصده،  عــن  الصحافيين  أحــد  قبل 
الــســلــطــات هناك  أن  الــوزيــر  أوضـــح 
يقيد  كــمــا  اإلنـــســـان،  حــقــوق  تنتهك 
منع  وقــد  الحريات،  الحاكم  الحزب 
األطباء  من  العديد  يــزال  وال  سابقا 
والناشطين من اإلدالء بأي معلومات 
أو االنتقادات حول تعامل السلطات 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال مـــع فــيــروس 

كورونا.
االنتقادات  كل  من  الرغم  وعلى 
في  أكــد  بومبيو  وجهها  التي 
اإلدارة  أن  عــيــنــه،  ــوقــت  ال
ــري  ــجــ ــ األمـــــيـــــركـــــيـــــة ت
حــــــــــــــوارات مــكــثــفــة 
ــن لــحــل  ــيـ ــصـ ــع الـ ــ مـ

الخالفات.

بومبيو يلّوح بمزيد من العقوبات على الصين
أنقرة ـ وكاالت

فـــي الـــذكـــرى الــســنــويــة لــمــحــاولــة 
الــتــي شهدتها  الــفــاشــلــة  االنـــقـــالب 
ــعــام  ــيــو مـــن ال تــركــيــا فـــي 15 يــول
رئيسة  السلطات  اعتقلت   ،2016
التابعة  يسار”  “بتول  ديدين  بلدية 
ــعـــوب الــديــمــقــراطــي  ــزب الـــشـ ــحـ لـ
الكردي بتهمة االنتماء إلى “منظمة 
إرهــابــيــة” و “عــمــل دعــايــة لمنظمة 

إرهابية”.
ووفًقا لوسائل إعالم محلية، عّينت 
المنطقة  حاكم  التركية  السلطات 
البلدية،  لرئيس  نائًبا  حسن دوعان 
بينما بدأت النيابة العامة التحقيق 
بالعمل  تتعلق  تهم  حــول  يسار  مع 
ــعــمــال  ــزب ال ــ لـــصـــالـــح “مــنــظــمــة حـ
واعتقلت  اإلرهابية”.  الكردستاني 
و3  يسار  بتول  التركية  السلطات 
ــن فـــي عــمــلــيــات  ــريـ مــشــتــبــهــيــن آخـ
متزامنة فجر األربعاء، ثم أحالتهم 

إلى المحكمة، إذ جرى إطالق سراح 
ــثــالثــة فـــي وقــــت الحــــق بــشــرط  ال
المراقبة القضائية ومنع السفر إلى 
الخارج. يشار إلى أن تركيا تصّنف 
الكردستاني كمنظمة  العمال  حزب 
إرهابية، وتحظر الترويج له بطرق 
وتالحق  مباشرة،  غير  أو  مباشرة 
المتعاونين  أو  المتعاطفين  كــل 
ــع الــــحــــزب. وتـــتـــهـــم الــســلــطــات  مــ
الشعوب  قــيــادات حـــزب  الــتــركــيــة 
مع  بالتعاون  الكردي  الديمقراطي 

السلطات  واعتقلت  الحزب، 
في السنوات الماضية 

عـــدًدا كــبــيــًرا من 
الحزب  نواب 
في البرلمان 
ــه  ــ ــادات ــ ــي ــ وق

الرئيسة.

أردوغان يواصل اعتقال معارضين أكراد

الكويت.. اعتقال 
الدويلة بشأن 

“تسريبات القذافي”

ــن الــكــويــتــيــة، أمــس  ــقــت أجــهــزة األمــ أل
األربعاء، القبض على النائب السابق في 
قرار  على  بناء  الدويلة،  مبارك  البرلمان 
التي  القضية  بــشــأن  الــعــام  الــنــائــب  مــن 

سميت “تسريبات القذافي”.
عن  الكويتية  الــقــبــس  صحيفة  ونــقــلــت 
المنتمي  الـــدويـــلـــة،  أن  مــطــلــع،  مــصــدر 
أمام  سيمثل  اإلخـــوان،  جماعة  لعناصر 
مابسات  حــول  للتحقيق  الــعــام  النائب 
تعود  ســريــة  تسجيات  بــشــأن  القضية 

للرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

الكويت ـ سكاي نيوز عربية
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لكرة  األول  المحرق  فريق  سيفتقد 
مجيد  الشاب  العبه  جهود  الطائرة 
كــاظــم فــيــمــا تــبــقــى مـــن مــنــافــســات 

للموسم الرياضي الجاري.
بـ “كسر في عظمة  الالعب  وأصيب 
الساق” أثناء تدريبات الفريق، وعلى 
“الذيب”  عن  الالعب  سيغيب  إثــره 
الســتــكــمــال مــا تبقى مــن مــبــاريــات 
ــي الــعــهــد  ــ ــأس ول ضــمــن مــســابــقــة كــ
“أغلى الكؤوس”، المقرر إقامتها في 

22 و23 يوليو الجاري.
وســيــلــتــقــي فـــريـــق الـــمـــحـــرق الـــذي 
يــســعــى إلحـــــراز الــثــنــائــيــة فـــي هــذا 
الــدوري  بــدرع  ُتــوج  بعدما  الموسم، 
قبل  الـــدور  فــي  داركليب  فريق  مــع 
فيما  يــولــيــو،   22 بــتــاريــخ  الــنــهــائــي 
سيتواجه النجمة مع نظيره األهلي 
التعديل  بــعــد  أغــســطــس   6 بــتــاريــخ 
لكرة  البحريني  االتحاد  أجراه  الذي 
الــطــائــرة، إثــر وجــود حــاالت حــاالت 
ــا فــي  ــ ــورون ــ ــطــة بـــفـــيـــروس ك مــخــال

صفوف النجمة.

طائرة المحرق تفتقد جهود مجيد كاظم

ــكــرة  ل األول  ــريـــق  ــفـ الـ مــــــدرب  ــال  ــ قـ
ــنـــادي قــاللــي صــديــق زويـــد  الـــقـــدم بـ
فريقه  ستجهز  وديــة  مباريات   6 إن 
الســتــئــنــاف مـــا تــبــقــى مـــن مــنــافــســات 
لــلــمــوســم  الـــثـــانـــيـــة  الــــدرجــــة  دوري 
الرياضي الحالي 2020-2019. وأشار 
زويد لـ”البالد سبورت” إلى أن الفريق 
3 أسابيع من  استأنف التدريبات عبر 
المباريات  مرحلة  دشــن  ثــم  اإلعـــداد، 

الودية.
“لعبنا  قائالً:  أوضــح  الوديات،  وحــول 
حتى اآلن 3 وديات خسرنا من النجمة 

الشباب  مــع  تعادلنا   ،)4-0(
ــا  ــن بـــال أهـــــــداف، وتــعــادل
ــا مـــــع الــــرفــــاع  ــ ــًث ــ ــدي حــ
بهدف للجانبين”. ولفت 
إلــــى أنــــه ســيــخــوض 3 

ــات وديـــــة أخـــرى  ــاريـ ــبـ مـ
ستكون الرابعة أمام المحرق 

ثم الخامسة مع التضامن، وأخيًرا 
السادسة أمام ناٍد لم يتحدد بعد.

ــد أن الــمــبــاريــات  ــ ــر صــديــق زوي ــ وذك
أمــام فرق تجيد  تعتبر  األربــع  الودية 
االستحواذ والسرعة، الفًتا إلى أهمية 
االستفادة من هذه المباريات، وهو ما 
تحقق وظهر على أرض الواقع خالل 

الــتــي خضناها  الــمــبــاريــات 
األداء  خــــــــــالل  مــــــــن 
وتحقيق  الــتــصــاعــدي 
ــي زيـــــادة  أهـــدافـــنـــا فــ
واللياقة  اللعب  نسق 
ــة؛ لــالســتــعــداد  ــيـ ــدنـ ــبـ الـ
المهمة  الــمــالــكــيــة  ــاراة  ــمــب ل
والحاسمة بدوري الدرجة الثانية.
الفريق قدم مستويات  أن  إلى  ولفت 
مميز  بمستوى  الظهور  مؤمالً  جيدة، 
خالل استئناف المسابقات والمنافسة 
لــلــتــأهــل إلـــى الــقــســم الــثــالــث بـــدوري 

“الثانية”.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــــرب زويــــد عن 

من  فريقه  العــبــو  يبذله  لما  تــقــديــره 
جدية كبيرة وانضباط، مشيًرا إلى أن 
رئيس  بمتابعة  تحظى  التحضيرات 
النادي جمعة شريدة وأعضاء مجلس 
اإلدارة ورئيس اللجنة الرياضية أحمد 
مشكورة  “اإلدارة  ــال:  وقــ التميمي. 
قامت بعمل فحص “الكورونا” للجميع؛ 
وحرصها  الالعبين  حماية  من  للتأكد 
طيبة  أمــورنــا  جميع  سالمتهم.  على 

ونأمل في تقديم أداء مميز”.
على صعيد متصل، شكر صديق زويد 
المباراة  استضافة  على  الرفاع  نــادي 
الــوديــة، مــعــرًبــا عــن تــقــديــره لتواجد 
وحــضــور نــائــب رئــيــس نـــادي الــرفــاع 

سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة 
وتــرحــيــبــه بــفــريــق قـــاللـــي، ومــوجــًهــا 
الرفاع على ما تم  شكره إلدارة نادي 

تقديمه لهم.

المميز بــالــظــهــور  ــل  ــأم ون تــصــاعــدي  أداؤنــــا  ــد:  ــ زوي

6 وديات تجهز كرة قاللي لالستئناف

عالي يبحث عن ضارب بمركز )2(
عيسى: أهدافنا واقعية... ولهذه األسباب قبلت العرض التدريبي

عيسى  عبدهللا  الوطني  المدرب  قــال 
لقيادة  عــالــي  ــادي  نـ قــبــولــه عـــرض  إن 
في  الـــطـــائـــرة  ــكــرة  ــل ل األول  الـــفـــريـــق 
يعود   2020/2021 المقبل  الــمــوســم 
إلى جدية النادي وثقتهم في قدراته، 
باإلضافة إلى ما يمتلكونه من تطلعات 

وطموحات.
وأضاف عيسى لـ “البالد سبورت” )لقد 
أبدوا جدية وحماسا في االستفادة من 
النادي  “يشتريك”  وعندما  خدماتي، 
في  الــصــادقــة  إداريــيــه  برغبة  وتشعر 
بإمكاناتك  وثقتهم  التطوير  تحقيق 
بالمهمة  ــقــبــول  ال إال  تــمــلــك  ال  فــإنــك 
ومــبــادلــتــهــم نــفــس الــشــعــور والــرغــبــة، 

ونسأل هللا لنا ولهم التوفيق..(.
وأوضـــح عيسى أن مــن ضمن األمــور 

وجــود  المهمة  لــقــبــول  شجعته  الــتــي 
عدد من األسماء المميزة من الالعبين 
الموضوعة  األهــــداف  إلـــى  بــاإلضــافــة 
النادي  إدارة  بها  تقوم  التي  والجهود 
)لقد  مضيفا  للعبة،  اإلداري  والــجــهــاز 
ابــتــداء  كبيرا  اهتماما  منهم  وجـــدت 
ــادي ومــــرورا بــأمــيــن السر  ــن بــرئــيــس ال
الفريق  الجهاز ومدير  برئيس  وانتهاء 

األول.. كلهم يسعون في خدمة الفريق 
وهو ما يشجع على العمل..(.

وذكر بأنه ال بد من تطعيم الفريق ببعض 
تعاقدات  إبـــرام  عبر  ســـواء  الالعبين 
أجنبي  محترف  استقطاب  أو  محلية 
اإلمكانات  بتوفر  مــرهــون  ذلــك  أن  إال 
المالية، موضحا أن الفريق بحاجة إلى 
تقوم  النادي  وإدارة   )2( بمركز  ضــارب 

الذين  الالعبين  مــع  التفاوض  بعملية 
يحتاجهم الفريق بإيعاز منه، على أمل 
أن تتكلل تلك الجهود بالمحافظة على 
ببعض  وتطعيمهم  الــالعــبــيــن  مــعــظــم 

العناصر الجديدة.
نـــادي  وأوضــــــح عــيــســى أن أهــــــداف 
على  ينافس  فالفريق  واقعية،  عالي 
ولكن  والــســادس  الخامس  المركزين 
الجهود والطاقات  الحال فإن  بطبيعة 
أفضل  أجل تحقيق مركز  ستبذل من 
وهو حق مشروع للجميع ونادي عالي 
لديه المقومات إذا ما سارت الظروف 

بشكل طبيعي.

فريق طائرة عالي

عبدالله عيسى

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ــو لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام  يــــشــــارك عـــضـ
القدم  لــكــرة  البحريني  بــاالتــحــاد 
المساعد  والحكم  العباسي  صالح 
ــاســر تــلــفــت فـــي دورة  ــي ي ــدولـ الـ
“فوتورو 3”، التي ينظمها االتحاد 
عبر  )الفيفا(  الــقــدم  لكرة  الــدولــي 
بعد،  عــن  المرئي  االتــصــال  تقنية 
يوليو   16 حــتــى   12 الــفــتــرة  فــي 

الجاري.
وتــلــقــى الــعــبــاســي وتــلــفــت دعــوة 
من االتحاد الدولي للمشاركة في 
إعــداد  بهدف  تنظم  التي  الـــدورة 

محاضري حكام كرة القدم.
ــدورة الــعــبــاســي  ــ ــ ــارك فـــي ال ــشـ ويـ
وتـــلـــفـــت بــصــفــتــهــمــا مــحــاضــريــن 

فنيين.
ــل الـــــــــــــــدورة عـــلـــى  ــمــ ــ ــت ــشــ ــ ــت وســ
الجانب  فــي  مكثفة  مــحــاضــرات 
الــفــنــي لــلــتــحــكــيــم، إضـــافـــة إلــى 

جــوانــب الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، وذلــك 
ضــمــن إطـــــار تــطــويــر الــجــوانــب 
إجـــراء  إلـــى  إضــافــة  التحكيمية، 
للمشاركين  “فــيــديــو”  اخــتــبــارات 
اآلسيويين  المحاضرين  العتماد 

والدوليين للفترات المقبلة.
اهتمام  إطـــار  ذلــك ضمن  ويــأتــي 
االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة الــقــدم 
ــتــحــكــيــمــيــة كـــافـــة،  ــوادر ال ــكــ ــ ــال ــ ب
والـــحـــرص عــلــى مــشــاركــتــهــا في 
التي  التدريبية  الــدورات  مختلف 
تــعــنــى بــتــطــويــر الــعــنــصــر الــبــشــري 
في السلك التحكيمي، األمر الذي 
للتحكيم  الــريــاديــة  المكانة  يعزز 
ــنـــي الـــــــذي وصــــــل إلـــى  ــريـ ــبـــحـ الـ
ضمن  وذلــك  مرموقة،  مستويات 
البحريني  االتــحــاد  استراتيجية 
برئاسة رئيس االتحاد الشيخ علي 

بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

العباسي وتلفت يشاركان في دورة “فوتورو 3”
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ناصر بن حمد: تحويل األندية لشركات سيحقق قفزة تاريخية

العاهل حريص على دعم مسيرة القطاعين الشبابي والرياضي

سلمان بن إبراهيم:منعطف مهم في تاريخ الرياضة البحرينية

رفــع ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة بمناســبة إصدار جاللته المرســوم رقم )24( لســنة 2020 بإضافة مــادة جديدة برقم )62 
مكــررا( إلــى قانــون الجمعيــات واألنديــة االجتماعيــة والثقافية والهيئــات الخاصة العاملة فــي ميدان الشــباب والرياضة 
والمؤسســات الخاصة الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لســنة 1989، والذي يمنح فرصة إنشاء أندية في شكل شركات 

تجارية وفقا لقانون الشركات التجارية.

آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  وأكــد 
خليفة أن إصدار جاللة الملك المفدى 
يمنح  والــــــذي  لــلــقــانــون  هللا  حــفــظــه 
ــفــرصــة بــإنــشــاء األنـــديـــة فـــي شكل  ال
شركات تجارية وفقا لقانون الشركات 
حفظه  جاللته  حرص  يؤكد  التجارية 
هللا عــلــى دعــــم مــســيــرة الــقــطــاعــيــن 
الــشــبــابــي والـــريـــاضـــي فـــي الــمــمــلــكــة، 
مشيدا بجهود ومــؤازرة ودعم رئيس 
األمير  الملكي  السمو  الــوزراء صاحب 
ــي  وول خليفة  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة 
العهد األمين نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 

حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
آل خليفة.

حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  وأوضـــح 
آل خليفة أن المجلس األعلى للشباب 
والرياضة حرص على تقديم المبادرة 
تجارية؛  إلى شركات  األندية  لتحويل 
مــن أجـــل مــواصــلــة صــنــاعــة الــريــاضــة 
الــبــحــريــن عاصمة  مــمــلــكــة  وتــحــويــل 
الــزاهــر  العهد  فــي  والــريــاضــة  للشباب 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
بن عيسى آل خليفة أيده هللا، مشيرا 
سموه إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية 
البحرينية  الــريــاضــة  فــي  وتــاريــخــيــة 

ويــتــفــق تــمــامــا مــع نــظــرة جــاللــتــه في 
تطورا  أكثر  البحرينية  الرياضة  جعل 
وازدهــارا في مختلف منظومة عملها 

وأركانها.
وقــــال ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد 
الملك  ــة  جــالل إصــــدار  أن  خليفة  آل 
إلى  الطريق  السامي سيمهد  للمرسوم 
كبيرة  قفزة  الرياضية  األندية  تحقيق 
وتاريخية، وسيساهم بتحقيق المزيد 
الوطني  االقتصاد  في  التطلعات  من 
إلى  سموه  مبينا  المقبلة،  الفترة  فــي 
النمو  تــعــزيــز  فــي  يــســاهــم  الـــقـــرار  أن 
االقـــتـــصـــادي، وجــعــل الــريــاضــة أمـــام 

خطوة إضافية نحو الوصول إلى عالم 
الصناعة. 

حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  وأضـــاف 
المرحلة  إلـــى  نــنــظــر  ــا  ــن “أن خليفة  آل 
ــتــفــاؤل خــاصــة أنها  ــقــادمــة بــعــيــن ال ال
ســتــكــون مــرحــلــة جــديــدة فــي تــاريــخ 
العديد  ولــديــنــا  البحرينية،  الــريــاضــة 
األندية  مكانة  بتعزيز  الطموحات  من 
الــوطــنــيــة الســيــمــا أن تــحــويــلــهــا إلــى 
بتحقيق  سيساهم  تــجــاريــة  شــركــات 
ــتــي نسعى  الــعــديــد مــن الــتــطــلــعــات ال

لتحقيقها”.

األعــلــى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن  ــاد  أشـ
بن  سلمان  الشيخ  والــريــاضــة  للشباب 
الملكي  بالمرسوم  خليفة  آل  إبراهيم 
ــبــالد  ــدره مــلــك ال ــ ــذي أصــ ــ الـــســـامـــي الـ
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
ــإضــافــة مـــادة  آل خــلــيــفــة، الــمــتــعــلــق ب
جديدة إلى قانون الجمعيات واألندية 
ــثــقــافــيــة والــهــيــئــات  االجــتــمــاعــيــة وال
الشباب  مــيــدان  فــي  العاملة  الخاصة 
والـــريـــاضـــة والـــمـــؤســـســـات الــخــاصــة 
الــصــادر بــالــمــرســوم بــقــانــون رقــم )21( 
إنشاء  يمنح فرصة  الذي   ،1989 لسنة 
وفقا  تجارية  أندية في شكل شركات 

لقانون الشركات التجارية.
آل  إبــراهــيــم  بــن  سلمان  الشيخ  وأكـــد 
للمرسوم  جــاللــتــه  ــدار  إصــ أن  خليفة 
يعد منعطفا مهما في مسيرة  السامي 
توجيهات  يترجم  الرياضية  الحركة 
القطاع  إســهــامــات  تعزيز  فــي  جاللته 
الشاملة  التنمية  مسيرة  في  الرياضي 
أن  مبينا  الــريــاضــة،  الغالية  لمملكتنا 
له  سيكون  المرسوم  الملكي  المرسوم 
انعكاسات إيجابية على مسيرة األندية 
الوطنية وتعزيز االتجاه المتنامي نحو 

الصناعة الرياضية. 
وأكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم 
الملكي يضاف  المرسوم  ان  آل خليفة 
ــى ســلــســلــة الــمــنــجــزات الــمــتــوالــيــة  ــ إل

الــزاهــر  الــعــهــد  فــي  الــريــاضــيــة  للحركة 
هذا  في  المفدى،منوها  الملك  لجاللة 
الملكي  السمو  صــاحــب  بــدعــم  اإلطـــار 
خليفة  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة  األمــيــر 
رئيس الوزراء الموقر ومتابعة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء. 
وأوضـــــح مــعــالــي الــشــيــخ ســلــمــان بن 
األندية  تحويل  أن  خليفة  آل  إبراهيم 
ينسجم  تجارية  شركات  إلى  الوطنية 
ناصر  الشيخ  لسمو  الثاقبة  الــرؤى  مع 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
الشباب  لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشـــؤون 
مستشار األمن الوطني رئيس المجلس 

األعلى للشباب والرياضة في االرتقاء 
شركات  إلى  وتحويلها  األندية  بقطاع 
سمو  جهود  مــع  يتوافق  كما  تجارية، 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس االعلى للشباب 
والــريــاضــة رئــيــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة 
التنسيق  لــجــنــة  رئــيــس  الــبــحــريــنــيــة، 
الهادفة  “استجابة”  والمتابعة  والتنفيذ 
التي  الحيوبة  الــمــبــادرات  ابتكار  إلــى 

تعزز مخرجات الرياضة البحرينية.

المنامة - بنا

المنامة -األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

 سلمان بن ابراهيم 

مجيد كاظم متوًجا بدرع الدوري لهذا الموسم

سبورت

حسن علي

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

إلى  الرامية  لجهودها  اســتــمــرارا 
الــكــوادر  وتأهيل  وتطوير  صقل 
ــة  ــيـ ــمـ ــاديـ ــة، نـــظـــمـــت األكـ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
التابعة للجنة األولمبية  األولمبية 
األول  المستوى  دورة  البحرينية 
ضمن البرنامج الوطني للمدربين، 
الـــتـــي ســتــقــام حــتــى 21 يــولــيــو 
الجاري 2020 بمشاركة 40 دارسا.
تقام  التي  الـــدورة  فــي  ويحاضر 
)التعلم  الــمــرئــي  االتــصــال  بنظام 
العصفور،  بعد( كال من عادل  عن 

محسن الغانم وعلي العنزور.
المستوى  دورة  مواضيع  وتضم 
والتعلم،  التعليم  مــن:  كال  األول 
تـــخـــطـــيـــط الـــــتـــــدريـــــب، اتـــخـــاذ 
ــة، الـــقـــوة  ــ ــي ــ ــالق ــرارات األخــ ــ ــ ــق ــ ــ ال

واإلعداد البدني.

40 دارًسا

أحمد مهدي

صديق زويد
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كشف تقرير عن 
نجاح كبير 

ينتظر الفيلم 
المرتقب 

الذي 
يتحدث عن 
قصة حياة 

األميرة 
ديانا، 

وتجسدها 
النجمة 

كريستين 
ستيورات 

بحسب موقع 
“تي ام زي” 

اإلخباري.

البسام: ال أحد يتقبل النقد والمجامالت كثيرة
يرى الفنان البسام علي أن أغلب المنتجين يعتبرونه ممثال 
كوميديـــا وال يســـتطيع تأدية أدوار الدرامـــا، كما أن الناس 
لـــن تتقبله فـــي األدوار الجادة. ويؤكد أنه من المســـتحيل 
أن ينجـــح النقد في البحرين وســـوء النية أضرت بالكثير. 
“ البـــالد” ألتقت البســـام في هذا الحوار الـــذي لم يخُل من 

الجرأة:
ما أبرز الصعوبات التي مازال يواجهها الشباب  «

الواعد في المجال الفني؟ 

وجود  عدم  بسبب  جيد  غير  البحرين  في  الفني  الوضع 
الفنانين،  إنتاج، واألعمال محصورة على عدد معين من 
الوحيد  الشيء  هي  والفرصة 
في  الفنان  ينتظرها  التي 
هذا المجال، وبعدها يأتي 
التقدير وغيره من كالم 
ما  متى  مستهلك. 
أتـــيـــحـــت لــنــا 
صة  لفر ا
تأكد 

بأننا سنثبت أنفسنا، ونحن أثبتنا ذلك في مجال المسرح 
والمهرجات والتأليف، ولكن ليس الدراما.

إلى أي مدى ساعدت وسائل التواصل االجتماعي  «
في انتشار الممثل والترويج له، وهل هذا يعني 
االستغناء عن الوسائل التقليدية مثل الصحافة؟ 

نحـــن فـــي زمـــن الســـرعة، ووســـائل التواصـــل االجتماعي 
اختصرت الزمن، فالشـــهرة والتعب أيام زمان قد تستغرق 
عشـــر سنوات، بينما اليوم من الممكن أن تأتي الشهرة في 
ساعات، وهذا سالح ذو حدين. ومن المهم أيضا استغالل 
وســـائل التواصـــل فـــي األمـــور المفيـــدة، ولكـــن تبقى قوة 

الصحافة والوسائل التقليدية لها مكانتها.
كيف وجدت تعامل الفنان البحريني مع أزمة كورونا؟ «

الفنان البحريني دائما متميز في الظروف الصعبة، وأغلب 
الفنانيـــن حاولـــوا تقديـــم كل شـــيء يخـــص األزمـــة، وأنـــا 
أحدهـــم حينما أنتجت أغنية “كلنا نبني وطنا”، وشـــاركني 
فيهـــا الفنـــان القديـــر أحمد مبـــارك الـــذي لم يناقشـــني، بل 
وافق مباشـــرة؛  كون المســـألة تخص الوقـــوف مع الوطن. 
ومتحـــدون مـــع فريـــق البحريـــن بقيادة ســـمو ولـــي العهد، 

ونحن جنود له وللوطن. 
أين البسام من األعمال الدرامية الخليجية؟  «

البســـام موجـــود دائمـــا، وعملـــت فـــي أعمـــال خليجيـــة تم 
تصوريهـــا فـــي البحريـــن، ولكن العتـــب علـــى أصدقائنا 
الذين يتحيزون لبعضهم البعض وينسون المميز الذي 
يســـتحق الفرصـــة، والمشـــكلة أن أغلـــب المنتجيـــن 

يرون البسام “ممثال كوميديا”. 

ما أبرز عيوب ساحتنا الفنية؟  «

أتمنى أن نكون نياتنا صادقة، وترك المشكالت الشخصية؛ 
بســـبب عدم تقبل بعضنا البعض، وترك المجامالت. كما أن 
ال أحـــد هنـــا يتقبل النقـــد، فعندمـــا تتنقد فنانـــا أو فنانة أو 
مسلســـال ما، يعتقدون بأنك تريد ضربهم مع أنك تريد لهم 
األفضل، وســـوء النية هي من ضيـــع الكثير وجعلته يظهر 
بشـــكل غير الئـــق، ولهذا فمن المســـتحيل أن ينجـــح النقد 
فـــي البحرين، وكل مـــن يقول إنه يتقبل النقـــد، فهذا كالم 
غيـــر صحيح وغير واقعـــي. حقيقة أتمنى أن نتقبل بعضنا 
البعـــض ونترك الهراء والكالم الجارح، وأن نقدم المصلحة 
العامـــة على المصلحة الخاصة، وعســـى أن تصل الرســـالة 

للجميع.
صناعة النجم.. ماذا تحتاج؟  «

تحتاج فكرا قياديا في مجال اإلعالم والدراما، يفهم كيف 
يصنـــع النجم البحريني، علما بـــأن البحريني مطلوب دائما، 
وأوجه كالمي لإلعالم المحلي الذي يجب أن يروج للمبدع 
بشـــكل أفضل، كمـــا يجب علينا أن نقف مـــع بعضنا البعض، 
ليس بالكالم فقط كما هو حاصل، وأن نركز على مبدعينا. 

هل من كلمة أخيرة؟ «

نتمنـــى من المســـؤولين االهتمـــام بالفنـــان البحريني، وهو 
حـــي وليـــس عندمـــا يتوفـــى. نكرمـــه ونلبـــي احتياجـــات 
عائلتـــه، كمـــا أرجـــو مـــن وزارة شـــؤون اإلعـــالم أو هيئـــة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثار أو وزارة التربيـــة والتعليم، فتح 
بـــاب التوظيف لفنانينا الشـــباب العاطلين، فتوظيفهم في 

المكان الصحيح سيفيد البلد. 

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة. 

قد تتلقى بعض الثروة غير المتوقعة من 
ممتلكات األجداد.

كن مستعدا للوفاء بااللتزامات المالية 
واالجتماعية. 

أوضاعك جميعها جيدة إلى حد كبير، عليك 
بالتفاؤل.

من المفترض أن تحصل على مكافأة من العمل.

عليك أن تتخلص من هذه العادة الخاطئة، 
وتنعم بحياة هادئة.

لديك فرصة جيدة لتحقيق ما تتمنى اليوم الحظ 
يحالفك.

من المحتمل أن تجرى تغييرا على مكان إقامتك. 

قد تقرر أن تغير من شكلك وطريقة اختيارك 
المالبس.

تعمل على تحقيق أهداف متعلقة بفقدان الوزن 
اليوم.

الفرص تأتي في طريقك بسهولة، لكن ال تكن 
في عجالة.

شارك أصدقاءك أيًضا العمل على تحقيق 
األهداف.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

دخلت النجمة دينا الشــربيني في مفاوضات جادة مع المخرج 
هــادي الباجوري؛ لالســتعانة به في إخراج مسلســلها الجديد 
الذي تنافس به في الســباق الرمضانــي المقبل، حيث تدرس 

الشــربيني تقديم فورمات عالمية ســيتم تمصيرهــا لتقديمها 
في الموسم الدرامي، حيث وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة، 

خصوصا أن هناك رغبة من دينا في تقديم عمل درامي مليء بالعناصر 
المختلفة. ولم يبِد الباجوري موافقته حتى اآلن، خصوصا أنه يشــعر بقلق تجاه خوض 

تجربة الدراما التليفزيونية، السيما أنه يعد واحدا من مخرجي السينما المميزين.

تنتظر النجمــة نيللي كريم عرض فيلمهــا الجديد “3 
لألبــد” الذي يشــاركها البطولة فيه النجم التونســي 
ظافر العابدين، من إخراج رامي يوســف، حيث انتهى 
النجمان من تصويــره الفترة الماضيــة، وتحديدا ما 

قبل كورونا، والتي صورت أغلب مشاهده في رومانيا”، 
وهو فيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

وكانت الشــركة المنتجة للفيلــم، أجلت طرحه قبل فتــرة فيروس كورونا 
المستجد، إال أن الشركة بدأت في دراسة طرح الفيلم الفترة المقبلة.

اســتقر صناع مسلســل “إال أنــا” على االســم المبدئي لحكاية 
الفنانة جميلة عوض، وهو “أبيض وردي”، ومن المقرر أن يتم 
تغيير االســم بعد انتهاء صناع العمل مــع تعاقدات األبطال 
المشاركين في المسلسل، والتي تدور أحداثها في 10 حلقات، 

مــن تأليف نجــالء الحديني، وإخــراج مريم األحمــدي، ولم يتم 
تحديد موعد نهائي النطالق التصوير حتى اآلن.

قصة مسلســل “إال أنا” يتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث 
واقعية، يضم المسلسل 6 بطالت، وكل حكاية 10 حلقات.

إال أنافيلم جديدمفاوضات دينا

“وكأن شيًئا لم يكن” للمخرج حسين الحليبي على  MBC1  يوميا
والخيـــال  الواقـــع  يتشـــابك  عندمـــا 
أيهمـــا  ُيعـــرف  فـــال  معـــا،  ويمتزجـــان 
حقيقـــة وأيهمـــا وهـــم، يكتشـــف المرء 
أنـــه يـــدور فـــي دائـــرة مفرغـــة يختلط 
فيهـــا حابـــل ماضيـــه بنابـــل مســـتقبله. 
هـــذه بعض من أعـــراض مرض الفصام 
الثنائي وانعكاساته على البطلة والذي 
ترصده الدرامـــا االجتماعية الخليجية 
“وكأن شـــيئا لم يكن” للكاتبة ســـحاب، 
والمخـــرج حســـين الحليبـــي، وبطولـــة 
زهـــرة عرفـــات، والـــذي ُيعـــرض علـــى  

.MBC1
تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي 
بيـــن حقبتيـــن زمنيتين بالتـــوازي، هما 
الحالـــي  والوقـــت  التســـعينات  نهايـــة 
بطلتهـــا الســـيدة الثرية ليلـــى التي تمّر 
بظـــروف صعبة، تجعلهـــا ُتصاب بحالة 
علـــى  نفســـها  وتجـــد  دقيقـــة  نفســـية 

مفترق طرق.

يرصـــد العمـــل انعـــكاس حالـــة الفصام 
ليلـــى  تعانيهـــا  التـــي  القطـــب  ثنائـــي 
)زهرة عرفات( وانعكاسها على حياتها 
مـــع  المشـــاهد  ويعيـــش  وعالقاتهـــا، 
الشخصية في حيرة بين ما هو حاصل 
فـــي الواقع وبين ما هـــو متخّيل، أي ال 
وجـــود لـــه في الواقـــع، بل فـــي مخيلة 
البطلة فقط. وفي ســـياق الدراما، تقّرر 
ليلى ســـيدة األعمال الثرية أن تنشـــئ 

دارا لأليتام، بعدما كانت فتاة مكافحة 
عانت ضغطا شديدا من والدها سلطان 
)فهد العبدالمحســـن( الـــذي يعاني أزمة 
نفســـية منذ صغره، فوالده كان يعامل 
ه إخوته من الفتاة  والدته بقسوة زوجَّ
المســـكينة هيفـــاء، فـــكان قاســـيا فـــي 
معاملتـــه لهـــا، تربـــت ابنتـــه بيـــن منزل 
عمتهـــا رحـــاب ومنزل والديهـــاـ فكانت 
تعيـــش تارة فـــي منزل والديهـــا وتارة 

أخرى في بيت عمتها.
وتنطلـــق األحداث بجريمـــة قتل امرأة 
على يد زوجها، وانتقال ابنتها المقعدة 
للعيـــش مع ليلى التي تـــرى فيها االبنة 
التـــي لـــم تنجبهـــا. وبالتزامن مـــع ذلك 
تعـــود ليلـــى بالزمـــن إلـــى مـــاض قاس 
عاشـــته فـــي مخيلتهـــا بأحـــداث حية، 
آملـــة أن تتمكـــن مـــن تغييـــر أخطـــاء 
ارتكبتها بحق نفســـها قبل أي شـــخص 

آخـــر. كمـــا يكشـــف العمل عـــن أحداث 
متفرقة في حيـــاة تماضر التي يفرض 
عليهـــا الـــزواج برجل ثـــري يكبرها في 
الســـن بتحريض من عمهـــا، إضافة إلى 
شـــخصيات أخرى منها هيفاء وراشـــد 

ويعقوب.
يذكر أن “وكان شيئا لم يكن” من بطولة 
زهرة عرفات، فهد العبدالمحســـن، هبة 
الـــدري، محمـــد صفـــر، خالـــد الشـــاعر، 

نور الشـــيخ، عبـــدهللا الطليحي، محمد 
إيمـــان  الجـــراش،  ســـلوى  العجيمـــي، 
جمـــال، محمـــد الـــوادي، رانيـــا شـــهاب، 
ســـارة العنـــزي، بيهانـــا، دانـــة حســـين، 
شـــهاب حاجيـــه، مبـــارك، غـــرور، ناصر 

كرماني وآخرين.
إلـــى  األحـــد  مـــن  المسلســـل  ُيعـــرض   
الخميس في تمام الساعة 11 بتوقيت 

البحرين.

16 يوليو

2019
البرلمان األوروبي ينتخب 
بأغلبية طفيفة السياسية 

األلمانية أورسوال ڤون دير الين 
رئيسًة للمفوضية األوروبية 

لتكون بذلك أول امرأة تتولى 
هذا المنصب.

 1212
وقوع معركة العقاب التي انهزم فيها الموحدون وخسروا معظم أمالكهم في األندلس.

 1683
قوات ساللة تشينغ البحرية تهزم مملكة تونغنينغ في معركة بينغهو.

1856
بدأ أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند دي لسبس.

 1863
أعمال الشغب في نيويورك تدخل يومها الرابع وذلك احتجاجا على قانون التجنيد.

1926
سكيرج يلقي أول خطبة جمعة في مسجد باريس بعد تدشينه من قبل السلطان موالي.

العيـــن  مهرجـــان  ينطلـــق 
أنشـــطته  بـــأول  الســـينمائي 
ورشـــة  بتنظيـــم  الصيفيـــة 
الكتابـــة  “فـــن  اوناليـــن 
الدراميـــة لســـيناريو الفيلـــم 
فيهـــا  ويحاضـــر  القصيـــر”، 
وكاتـــب  الســـينمائي  الناقـــد 

السيناريو عماد النويري.
الشـــكل  علـــى  والمحـــاور 

التالي:
*اليوم األول: ماهية السينما 

- تعريف الفيلم الروائي القصير – تعريف السيناريو - المصادر الرئيسة 
لكتابة سيناريو الفيلم القصير- أنماط الحكاية.

*اليـــوم الثانـــي: الفرق بين القصـــة والحبكة - البنيـــة الدرامية - مقدمة 
عن الدراما والحدث الدرامي - الصراع وأنواعه - الشخصيات وأنواعها 

وتطورها.
*اليـــوم الثالـــث: أشـــكال الكتابة - مناقشـــه فكـــرة يتم صياغتهـــا دراميا 

ومرئيا في تدريب عملي واإلشارة.
وسيتم منح شهادات للمشاركين معتمدة من مهرجان العين السينمائي، 
علًما أن الورشة مجانية وستكون على مدار 3 أيام من تاريخ: 25 - 26 

- 27 يوليو 2020
الســـاعة: 3 ظهًرا بتوقيت غرينتش – 7 مساء بتوقيت اإلمارات. وهذه 
دعـــوة للبحرينيين المشـــاركة في هـــذه الدورة المهمـــة، لحجز مقعدكم 
الرجاء التســـجيل بإرسال اســـمك ورقم الهاتف على البريد اإللكتروني، 

.)info@alainfilmfest.com( :وستكون المشاركة بأسبقية الحجز

“العين السينمائي” يطلق ورشة الكتابة الدرامية
خاص

أسامة الماجد

tariq_albahhar



برعايـــة كريمـــة مـــن رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، أقامـــت مدرســـة AMA الدولية أمس 
حفـــل تخريج الفوج الثاني عشـــر مـــن طلبتها 
لدفعـــة العـــام 2020، بمنطقة خليـــج البحرين، 
حيث أقيم الحفل في ظل عدد من اإلجراءات 

االحترازية والتدابير الصحية والوقائية.
وفـــي الحفـــل تســـلم 175 طالبـــا وطالبـــة مـــن 
الصف الثاني عشر شهادات تخرجهم من مارك 
وايتفيلـــد ممثـــل الشـــريك التعليمي لمدرســـة 
AMA الدولية، ومديرة المدرسة الثانوية آمال 
الحلواجي، كما تم في الحفل إلقاء كلمات من 
أعضـــاء هيئة التدريس والضيـــوف، وكان من 
بيـــن المتحدثين الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 

“جي إف إتش المالية” هشام الريس.
وأعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة )جـــي 
إف إتـــش الماليـــة( هشـــام الريـــس فـــي كلمته 
عـــن خالـــص الشـــكر والتقدير لرئيـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة علـــى رعايتـــه للحفـــل، وقـــال “إننـــا 
ســـعداء باالحتفـــال بهذه المناســـبة المهمة في 
ظـــل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية، لنتـــوج من 
 AMA خاللها جهـــود طالب وطالبات مدرســـة

الدوليـــة، ونحتفي بإنجازاتهـــم، ولنوثق معهم 
هـــذا الحـــدث المهـــم، داعميـــن تطلعهـــم لبـــدء 
المرحلـــة القادمـــة فـــي مســـتقبلهم األكاديمي، 

معتمدين على أســـس قوية مـــن المعرفة التي 
اكتسبوها خالل وجودهم بالمدرسة.

وأضـــاف “إن مجموعـــة جي إف إتـــش المالية 

 AMA تفتخـــر بشـــراكتها القائمـــة مع مدرســــة
الدوليـــة، وإنـــه مـــن دواعـــي ســـروري أيضا أن 
أقـــدم جوائز اإلنجـــاز الخاصة مـــن المجموعة 

تقديـــرا إلنجـــاز الطلبـــة علـــى مســـتوى كافـــة 
نواحي الحياة المدرسية”.

التعليمـــي  الشـــريك  ممثـــل  أكـــد  مـــن جانبـــه، 
بمدرســـة AMA الدوليـــة مـــارك وايتفيلـــد “أن 
مدرسة AMA الدولية تعد من المدارس األكثر 
تميـــزا فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، 
وذلك يرجع لمجموعة من العوامل منها، البنية 
التحتيـــة المذهلـــة للمدرســـة، وتحلـــي طاقمها 

باألخالق الودودة وروح االلتزام”.
وأضاف “إنني بالفعل فخور بخريجي مدرسة 
جـــزء  أهـــم  يشـــكلون  الذيـــن  الدوليـــة   AMA
في هـــذه العائلـــة، وأتمنى لهم جميعـــا النجاح 
والتوفيـــق فـــي مســـتقبلهم، والشـــعور األهـــم، 
 AMA والـــذي ال يقـــدر بثمـــن هـــو أن مدرســـة

الدولية هي عائلة واحدة”.
وتلتزم مدرســـة AMA الدولية بضمان خوض 
طلبتهـــا أفضل تجربة تعليميـــة على اإلطالق، 
في ظل وجود نقلة نوعية في أســـاليب التعلم 
وذلـــك إلطـــالق إمكانـــات الطلبـــة، ولتمكينهـــم 
مـــن العمل بشـــكل فعـــال فـــي عالـــم االقتصاد 
الحديث القائم على المعرفة.  وتوفر مدرســـة 
AMA الدوليـــة بيئة تعليميـــة تتيح من خاللها 
الفرصـــة للطلبة لتحســـين وتطوير مســـتواهم 
وغرس روح العزيمة والتصميم في نفوســـهم؛ 

لمواجهة التحديات.

المنامة - بنا

“AMA الدولية” تقيم أكبر حفل تخرج 2020 في البحرين
بـــــــرعـــــــايـــــــة كــــــريــــــمــــــة مـــــــــن ســــــمــــــو رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء
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جريمة قتل “ثقافية” تثير احتجاج المغاربة
الرباط  المغربية  العاصمة  في  مقهى  أشهر  هــدم  أثــار 
موجة سخط عارمة بين األوساط الشعبية، الذي يعتبر 
من أهم المعالم التي تجذب السياح المغاربة واألجانب.
واعتبر العديد أن هدم مقهى “مور” التاريخي الذي يقع 
في منطقة األودايــة، هو بمثابة جريمة قتل جزء من 
ذاكرة المدينة القديمة، إذ أكدت عدد من الفعاليات أن 

قيمة المقهى كانت في تاريخه.
باألرض  المقهى وتسويته  وتــداول نشطاء صور هدم 
الخطوة  ووصفوا  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على 
داعين  التاريخية،  الرباط  ذاكــرة  من  جــزء  محو  بأنها 

على فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين.
مقهى  أن  الرباط  بلدية  في مجلس  وأوضــح مسؤول 
إعــادة  بهدف  شاملة  ترميم  لعملية  يخضع  األودايــــة 
رونقه وبهائه والحفاظ على طابعة التاريخي، بحسب 

ما ذكرت صحيفة هسبريس المغربية.
وأضاف أن هذه العملية جزء من برنامج شامل لترميم 
خضعت  التي  واألســـوار  الحديقة  بينها  مــن  المنطقة 
إعادة  بهدف  الترميم في وقت سابق  لعملية  األســوار 

تأهيل المنطقة ورفع جودة تقديم الخدمات.
وقال أحد الناشطين على صفحته على “فيسبوك”: إن 

هدم مقهى األوداية التاريخي جريمة في حق الذاكرة 
بأنها  الترميم  عملية  في  مشككا  والمغربية،  الرباطية 

ستكون من مواد بناء عصرية.
ويقع مقهى مور في قصبة األوداية األثرية، أحد معالم 
التراث  ضمن  إدراجــهــا  تم  التي  التاريخية،  العاصمة 

العالمي اإلنساني لمنظمة اليونسكو منذ العام 2012.
تم  قلعة محصنة،  األصــل  األودايــة في  وكانت قصبة 
في  أهميتها  وازدادت  المرابطين  طرف  من  تشييدها 
مصب  على  رباطا  منها  جعلوا  الذين  الموحدين،  عهد 

نهر أبي رقراق، وأطلقوا عليها اسم المهدية.
بين  الــفــاصــل  رقـــراق  أبــي  وادي  على  المقهى  ويــطــل 
مدينتي الرباط وسال، كما يمكن رؤية صومعة حسان 
المطلة  الجميلة  األوداية  الشهيرة من شرفته، وبيوت 

مباشرة على الوادي.

لقي أميركي حتفه على أيدي الشرطة، 
وذلك بعد مالحقته، لتورطه في خالف 
يتعلق بارتداء الكمامة، بإحدى متاجر 
رويــز  شــون  وطــعــن  ميشيغان.  واليـــة 
مسنا  رجــال  عــامــا،   43 العمر  مــن  البالغ 
النسينغ  فــي  ديـــري”  “كواليتي  بمتجر 
األخير  منه  طلب  أن  بعد  بميشيغان، 
ارتـــــداء الــكــمــامــة أثــنــاء تـــواجـــده في 
المكان صباح الثالثاء. ورفض العاملون 
لــرويــز؛  خــدمــة  أي  تقديم  المتجر  فــي 
بــقــواعــد السالمة  الــتــقــيــد  لــعــدم  نــظــرا 
المستجد،  كــورونــا  بفيروس  المتعلقة 
وبعد  الكمامة.  ــداء  ارتـ عــن  وامتناعه 
طعنه رجال في الموقع، هرب رويز من 
المتجر، والحقته قوات الشرطة، حيث 
قــريــب، وفــق ما  رصــدتــه بحي سكني 
ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية. 
ووفق تقرير الشرطة، فقد هاجم رويز 
مستخدما  تــوقــيــفــه  ــت  حــاول ضــابــطــة 
براغي وسكينا، فما كان منها إال  مفك 

أن أطلقت النار عليه، وأردته قتيال.

خالف على كمامة ينتهي 
بحادثة طعن وقتل

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد، والبحث المستمر عن طرق وأساليب 
من  المواطنين  لحماية  الالزمة  االجتماعي  التباعد  مسافات  لتطبيق  جديدة 
تاريخ  في  وسباقات  قتال  ساحة  أشهر  تحويل  إلى  كورونا،  فيروس  عــدوى 
روما والعالم إلى دار أوبرا. وتعمل السلطات في العاصمة اإليطالية، روما، على 
تحويل صرحها الشهير “ساحة ماكسيموس”، التي عرفت كأحد أشهر ساحات 
القتال وسباقات العجالت الحربية القديمة إلى دار أوبرا ضخمة بهدف تطبيق 
الساحة  مساحة  فإن  “رويــتــرز”،  وكالة  وبحسب  االجتماعي.  التباعد  أساليب 
من  المواطنين  يحمي  اجتماعي  تباعد  توفير  في  تساعد  واتساعها  الكبيرة 

عدوى فيروس كورونا المستجد.
أرينا، فقد تحولت ساحة  أوبرا روما فرانشيسكو  لدار  الفني  المدير  وبحسب 
أنها تعود “ألصلها  أوبــرا”، معتبرا  إلى دار  إلى مسرح  ماكسيموس من “ساحة 
وجذورها ووظيفتها كقاعة عروض”. وسيقام أول عرض لألوبرا في الساحة 
“ريجوليتو”  مقطوعة  روما  أوبــرا  فرقة  ستعزف  إذ  الخميس،  اليوم  الشهيرة، 

للموسيقار اإليطالي الشهير فيردى، كافتتاح لموسم األوبرا في البالد.

أشهر ساحة قتال في التاريخ تتحول إلى دار أوبرا

فتيات يلهين في نافورة 
حديقة موزيون في يوم 

حار في موسكو.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تنفيذ  تــم  عــامــا،   17 مــنــذ  مـــرة  ألول 
حـــكـــم اإلعـــــــــــدام عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى 
ممن  أميركي  رجــل  بحق  الفيدرالي 
الــعــرق األبــيــض، بعد  يــنــادون بتفوق 

إدانته بقتل 3 أشخاص.
وجــــــاء إعـــــــدام دانــــيــــال لـــــي، وهـــو 
سجناء   4 مــن  مجموعة  بين  األول 
قاتلة  بحقنة  الحقا،  إعدامهم  سيتم 
ــة  ــ ــي والي ـــوت فــ ــي ســـجـــن تـــيـــر هــ فــ
العدل  وزارة  أعلنت  ما  وفق  إنديانا 

األميركية.
وبحسب صحفي في جريدة “إنديانا 
اإلعــدام،  عقوبة  تنفيذ  حضر  ستار”، 
“أنتم  لــي قبل إعــدامــه  ــيــال  قــال دان
بــريــئــا”، وفــقــا لوكالة  تــقــتــلــون رجـــال 

فرانس برس.
ــيــال  ــان حــكــم اإلعـــــدام بــحــق دان ــ وك
الــعــرق األبــيــض،  الــمــؤيــد لتفوق  لــي، 
بتهمة  إلدانــتــه   1999 العام  قد صــدر 
من  الثامنة  في  وطفلة  زوجين  قتل 

عمرها.

أميركا تنفذ أول حالة إعدام 
“فيدرالية” منذ 17 عاما

بيعت جزيرة خاصة قبالة ساحل أيرلندا تضم 3 شواطئ و7 منازل، وتتميز بحياة برية 
للموقع شخصًيا  المجهول  المشتري  6.3 مليون دوالر، رغم عدم زيارة  طبيعية، مقابل 
قبل إتمام الصفقة. وبحسب شبكة “سي إن إن”، تم بيع جزيرة “هورس” أو الحصان، 
4200 متر مربع(، بعد مفاوضات جرت  )الفدان يساوي  157 فداًنا  تبلغ مساحتها  التي 
على األرجح عبر تطبيق المراسلة “واتساب”. وتتمتع الجزيرة بمناظر طبيعية خضراء 
ومنزل رئيسي والعديد من المنازل الريفية المطلة على المحيط األطلسي. ولم يشاهد 
ليصبح األحــدث في  الصفقة،  إال عبر مقطع فيديو قبل  المجهول،  األوروبــي  المشتري 

قائمة األشخاص األغنياء الذين بحثوا عن جزر خاصة أثناء جائحة فيروس كورونا.

برسالة “واتساب”... ثري يشتري جزيرة بـ 6 ماليين دوالر

حل تمثال لمتظاهرة ذات أصل إفريقي وهي 
ترفع قبضتها في الهواء، في مكان تمثال 
تاجر رقيق إنجليزي من القرن 17، بعدما 
أسقطه متظاهرون مناهضون للعنصرية، 

الشهر الماضي، في مدينة بريستول 
الساحلية.

وانتزع المتظاهرون تمثال إدوارد كولستون، 
الذي جنى ثروة طائلة من تجارة العبيد في 

غرب إفريقيا، وألقوا به في الميناء الشهر 
الماضي، عقب وفاة جورج فلويد األميركي 

من أصل إفريقي، وهو في قبضة الشرطة 
بمدينة منيابوليس األميركية يوم 25 مايو.

وأثارت وفاة فلويد احتجاجات تطالب 
بالمساواة على أساس عرقي، وإصالحات 

في الشرطة في الواليات المتحدة وفي 
مختلف أرجاء العالم.

وذكرت صحيفة “ذا غارديان”، أن فريقا 
يشرف عليه الفنان مارك كوين وضع في 

ساعة مبكرة أمس األربعاء تمثال جين ريد، 
التي ُصورت وهي تقف على قاعدة تمثال 

كولستون. الجزيرة توفر رصيًفا خاًصا للعبارات والقوارب، ومهبطا للطائرات، وبيت ألعاب، وصالة ألعاب 
رياضية، وملعب تنس. كما تتمتع بشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق خاصة.

تربية  أهــداف  تختلف 
ــن شــخــص  ــالب مــ ــكــ ــ ال
إلـــــــى آخـــــــــر، فــبــيــنــمــا 
تلك  أن  البعض  يعتبر 

أن  يمكن  أنها  آخــرون  يرى  التسلية،  لها دور في  األليفة  الحيوانات 
تكون بمثابة صديق وفي.

ــكـــالب وفـــقـــا ألنـــواعـــهـــا وطــريــقــة تنشأتها  الـ مـــهـــارات  وتـــتـــفـــاوت 
الحراسة  مهارات  على  الكالب  بعض  تدريب  يتم  فبينما  وتدريبها، 
لآلخرين  العون  تقديم  على  أخــرى  كالب  تتدرب  المنشآت،  لتأمين 

ومساعدتهم عند الحاجة.
يقوم  وهو  الكالب  أحد  “تويتر”  على  متداول  فيديو  مقطع  ويظهر 
بعمل إنساني لمساعدة شخص فاقد للبصر خالل سيره وحيدا على 
صاحبته  خلف  يسير  وهــو  الكلب  الفيديو  ويرصد  الــطــرق.  إحــدى 
بإحدى الطرق، إذ يتخطى معها جدار شجرة ملقى بعرض الطريق، 
لكنه يفاجئ أن رجال فاقدا للبصر يأتي من االتجاه المعاكس ليواصل 
رحلته عبر ذات الطريق. ويلتفت الكلب خلفه ثم ينطلق مسرعا نحو 
جانبا  ويضعه  بفمه  ليحمله  الطريق  بعرض  الملقى  الشجرة  جــذع 

حتى يتمكن الرجل فاقد البصر من المرور بسالم.

كلب يقوم 
بعمل 

إنساني 
لمساعدة 
فاقد بصر

ــا،  ــيـ ــالـ أعـــــــــادت إيـــطـ
ــاء، لــفــرنــســا  ــ ــالث ــ ــث ــ ال
جدارية رسمها فنان 
البريطاني  الــشــارع 
ــا  ــعـــدمـ ــي بـ ــســ ــكــ ــ ــان ــ ب
ســرقــت مـــن مــســرح 
باتاكالن في باريس، 

الذي قتل فيه مسلحون متشددون عشرات من األشخاص في هجوم في نوفمبر 
2015. وفي يونيو 2018، رسم بانكسي جدارية المرأة محجبة يبدو على وجهها 
90 شخصا  الذي قتل فيه  الحفالت،  للطوارئ في مسرح  الحزن على باب مخرج 
في واحد من هجمات منسقة بالعاصمة الفرنسية أوقعت في المجمل 130 قتيال. 
وعثرت الشرطة اإليطالية على الباب، الذي سرق في يناير 2019، الشهر الماضي 
في مزرعة وسلمته للسفير الفرنسي في روما، الثالثاء، الذي يوافق يوم الباستيل 

وهو أهم عيد وطني فرنسي.
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الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:25

 11:44 

3:11 

6:33

8:03 

السنة الثانية عشرة - العدد 4293 

الخميس 
16 يوليو 2020 

25 ذو القعدة 1441

ساحة 
ماكسيموس

بريطانيا.. تمثال متظاهرة “إفريقية” 
يعوض نصب “تاجر الرقيق”


