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أفـــادت وســـائل إعـــام إيرانيـــة بـــأن أجهـــزة األمن 
حملـــة  شـــنت  الثـــوري  والحـــرس  واالســـتخبارات 
المحافظـــات طالـــت  مـــن  العديـــد  فـــي  اعتقـــاالت 
مواطنيـــن يحضرون لاحتجـــاج. وذكرت صحيفة 
“همشـــهري” اليوميـــة واســـعة االنتشـــار فـــي تقرير 
نشـــرته أمس الســـبت، أنـــه بعد االحتجاجـــات التي 
شـــهدتها مدينة بهبهان، جنوب إقليم األهواز مساء 
الخميـــس الماضـــي، اعتقلت الســـلطات “العديد من 
المحرضين على التظاهر” في محافظات خراســـان 
الصحيفـــة  وأضافـــت  وكرمـــان.  وفـــارس  رضـــوي 
أن مســـؤولي األمـــن واالســـتخبارات فـــي عـــدد من 
المحافظات أكدوا التعرف على العناصر المحرضة 

على التظاهر واعتقالهم.
كمـــا أكـــدت صـــدور أحـــكام اإلعـــدام ضد عـــدد من 
المعتقليـــن بتهـــم “التجســـس” و ”العمالـــة لجهـــات 

خارجية” و ”التخطيط لشن عمليات تخريبية”.
مـــن جهتهـــا، أفـــادت منظمـــات حقوقيـــة باعتقـــال 
30 شـــخصا بتهمة المشـــاركة فـــي تظاهرات مدينة 

بهبهان مساء الخميس.

إيران... اعتقاالت بسبب الدعوات للتظاهر
أحــكام باإلعــدام ضــد عــدد مــن المعتقليــن بتهــم متنوعة

احتجاجات سابقة في طهران ضد السلطة يناير الماضي )مواقع التواصل(

دبي - العربية.نت

)١٢(

للشفافية ومساعدة المساهمين وأصحاب المصلحة على فهم التأثير المالي

“المركزي” يأمر الشركات والبنوك بكشف خسائرها

وّجه مصرف البحرين المركزي البنوك 
البحريـــن  فـــي  المدرجـــة  والشـــركات 
الماليـــة  التأثـــرات  عـــن  لإلفصـــاح 
والخســـائر التـــي تعرضـــت لهـــا جـــراء 
جائحـــة “كوفيـــد 19”، بعـــد أيـــام مـــن 
اطاع مجلس إدارة المصرف المركزي 
علـــى الحلـــول التوافقيـــة علـــى اآللية 
المحاســـبية لحساب المخصصات في 

اجتماع عقد األسبوع الماضي.
وذكـــر المصـــرف فـــي خطـــاب أرســـل 
للبنـــوك أن هـــذا التوجـــه يأتـــي كجزء 
مـــن مســـعى “المركـــزي” فـــي الحفاظ 
على الشـــفافية وســـط اآلثـــار الحالية 
للجائحـــة، وبالنظـــر إلـــى أن أصحـــاب 
هـــذه  فـــي  والمســـاهمين  المصلحـــة 
لفهـــم  حاجـــة  أكثـــر  باتـــوا  الشـــركات 
وتقييـــم األثـــر المالـــي لــــ “كوفيـــد 19” 
على الشـــركات المدرجة والمرخصين 

من قبل مصرف البحرين المركزي.
وطلب المصرف المركزي من الشركات 
الكشـــف عن األثر المالي للجائحة في 
بياناتهـــا الماليـــة المرحلية والســـنوية 
بـــدًءا مـــن البيانـــات المنتهيـــة في 30 
الشـــركات  هـــذه  وأن   ،2020 يونيـــو 
ليـــس مطلوبا منها إنتاج بيانات مالية 
مرحليـــة، إذ ال يكـــون هـــذا اإلفصـــاح 

إال فـــي بياناتها المالية الســـنوية للعام 
.2020

وبالنسبة للشركات المدرجة يجب أن 
يتم اإلفصاح عن هذه المعلومات عبر 
اإلفصـــاح العام التكميلـــي الذي يجب 
نشـــره علـــى موقـــع بورصـــة البحرين، 
باإلضافة إلى إدراج هذا اإلفصاح في 

البيانات المالية.

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجية في مملكة 
البحريـــن عن رفضهـــا التام للبيانات 
بعـــض  عـــن  الصـــادرة  والتعليقـــات 
اإلعـــدام  حكـــم  بشـــأن  المنظمـــات 
 2020 يوليـــو   13 بتاريـــخ  الصـــادر 
ارتكبـــا  بحرينييـــن  متهميـــن  بحـــق 
جريمة القتل العمد مع سبق اإلصرار 
الشـــرطة  أفـــراد  ألحـــد  والترصـــد 
والشروع في قتل آخرين عبر كمين 
أعد لهم في العام 2014 استخدمت 
تبيـــن  فقـــد  متفجـــرة.  عبـــوة  فيـــه 
المتحيـــزة  االنتقـــادات  أن  للـــوزارة 
الصـــادر  للحكـــم  الدقيقـــة  وغيـــر 
جـــاءت عن طريـــق الجماعات التي 
تنشـــر بشـــكل منهجـــي المعلومـــات 
المغلوطـــة والدعايـــة الســـلبية عـــن 

مملكة البحرين.
وذكـــرت أن تنفيـــذ عقوبـــة اإلعدام 
نـــادر فـــي مملكـــة البحريـــن، وينفذ 

فـــي الجرائـــم الخطيـــرة جـــدا وهو 
الدولـــي  القانـــون  مـــع  يتعـــارض  ال 
لحقوق اإلنســـان خصوصا ما نصت 
عليـــه المـــادة السادســـة مـــن العهـــد 
الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنية 

والسياسية.
مملكـــة  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
البحريـــن، وفـــي حـــال توافـــق دول 
العالـــم خصوصـــا الدول اإلســـامية 
علـــى اتخاذ موقـــف بمراجعـــة هذه 
العقوبة أو إلغائها، ســـتنظر وبجدية 

في التعاطي مع هذا األمر.

“الخارجية” ترفض المزاعم 
المتعلقة بقضية اإلعدام

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح المدير العـــام لمديرية شـــرطة 
شـــرطة  بـــأن  العاصمـــة  محافظـــة 
المديريـــة تمكنت مـــن القبض على 4 
أشـــخاص فـــي واقعتيـــن مختلفتيـــن 
التجارهم بمشتقات النفط المدعومة 
بغير ترخيص. وأوضح أنه فور ورود 
معلومـــات بهـــذا الشـــأن تـــم مباشـــرة 
أعمال البحث والتحري، التي أسفرت 
فـــي  شـــخصين  هويـــة  تحديـــد  عـــن 
الواقعـــة األولـــى إثر قيامهمـــا بتداول 
مـــادة الديزل بأحـــد المـــزارع بمنطقة 
سترة بقصد بيعه، كما تم القبض على 
شـــخصين آخرين وهمـــا يقومان ببيع 
مـــادة الديـــزل عـــن طريق الشـــاحنات 

التي يستخدمانها.
وأضـــاف أنـــه تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات 
القانونيـــة حيـــال المتهميـــن، وإحالـــة 

القضيتين إلى النيابة العامة.

القبض على 4 التجارهم 
بمشتقات النفط 

المدعومة بغير ترخيص
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تواصل المملكة األردنية الهاشمية  «
رحالت إجالء رعاياها العالقين 

في البحرين، فقد عاد أمس إلى 
العاصمة األردنية عمان 120 أردنيا 

من الرعايا العالقين في مملكة 
البحرين على رحلة استثنائية 

خاصة على متن طيران الخليج.

اجتازت خدمات مطار البحرين  «
“باس” المراجعة السنوية بنجاح 

لشهادة “ISO 20000”؛ الستيفائها 
جميع المتطلبات القياسية 

 QCB“ المعتمدة من قبل شركة
 ،”Italia Magistratus & Proctor

بدعم من اإلدارة التنفيذية.

ردت مصر على تصريحات تركية  «
اعتبرت فيها أنقرة أن “التدخل 
المصري في الشأن الليبي غير 
شرعي”، في وقت ال تزال أنقرة 

ترسل المرتزقة والسالح إلى ليبيا 
لدعم حكومة فايز السراج في 

طرابلس.

رأى الشاعر حسين حجازي أن  «
تراجع الشعر يعني إصابة الثقافة 

العربية في الصميم؛ ألنه كل 
شيء للعربي، فقد صبَغ األمكنة 

وأنسنها واتخذ منها أدواٍت 
إلبداعه، فصارت مرابع للتواصل.

واصلت أندية االتحاد البحريني  «
لكرة القدم سلسلة مبارياتها الودية 
التحضيرية؛ الستئناف ما تبقى من 
منافسات الموسم الرياضي الحالي 

.2020 - 2019
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األندية تواصل ودياتها تحضيًرا لالستئنافتراجع الشعر إصابة للثقافةمصر ترد على تركيا“باس” تجتاز “اآليزو 20000”مغادرة 120 أردنيا

تشهد جمعية المهندسين البحرينية 
انتخابات جديدة لرئاســـتها ونصف 
عـــدد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة يـــوم 
إدارة  ودعـــت  المقبـــل.  األربعـــاء 
الجمعيـــة لجمعية عمومية ســـابقة، 
ولكن تعذر تحقيـــق النصاب، وهذه 
هـــي الدعـــوة الثانيـــة. والجديد في 
المهندســـين،  جمعيـــة  انتخابـــات 
فـــي ظل اســـتمرار جائحـــة كورونا، 

هـــو ذهـــاب إدارة الجمعيـــة لخيـــار 
داخـــل  مـــن  األعضـــاء  تصويـــت 
ســـياراتهم التـــي ســـتركن بمنطقـــة 

المواقف خلف مقر الجمعية. 
الرئاســـة  مركـــز  علـــى  ويتنافـــس 
بالـــدورة المقبلـــة: الرئيـــس الحالـــي 
المالـــي  ضيـــاء توفيقـــي، واألميـــن 
المنتهيـــة واليتـــه  اإلدارة  بمجلـــس 

فؤاد الشيخ.

انتخابات “المهندسين” بـ “الباركات”

)07(

محرر الشؤون المحلية

علي الفردان

العقوبة نادرة في 
البحرين وتطبيقها 
يتفق مع المعايير 

الدولية

بدء تسجيل الحصص في األستوديو الجديد بوادي السيل
 تسجيل مزيد 
من الحصص 

التعليمية 
المتلفزة في 

األستوديو 
الجديد 

الذي أعدته 
وزارة التربية 

والتعليم 
بالتعاون مع 
وزارة شؤون 

اإلعالم

المنامة - “بيتك” البحرين

أعلـــن بيـــت التمويل الكويتـــي - البحرين )بيتـــك( أن عبدهللا محمد 
عبيـــد، متقاعـــد بحريني، فاز بالجائزة للنصف األول من العام 2020 
من حســـاب التوفير االســـتثماري “لبشـــارة”، وهي عبـــارة عن إحدى 

الجوائز الكبرى لحملة العام 2020.

“بيتك”: متقاعد يفوز 
بنصف مليون دوالر

)٠٨(

بدأت نخبة من معلمي ومعلمات مدارس مملكة البحرين في تسجيل مزيد 
من الحصص التعليمية المتلفزة في األســـتوديو الجديد الذي أعدته وزارة 
التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة شـــؤون اإلعام، بمدرســـة وادي السيل 
االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنين، فـــي عملية متكاملة تشـــمل مختلف المراحل 

والمواد الدراسية.
ويأتي ذلك بعد أن حقق هذا المشروع نجاًحا الفًتا خال الفصل الثاني من 
العام الدراسي المنصرم، إذ نجحت وزارة التربية والتعليم في تصوير 375 
حصة متلفزة، في أســـتوديوهات وزارة شـــؤون اإلعام، وتم بثها عبر قناة 

مملكة البحرين الفضائية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

)٠٣(
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الدولية المعايير  مع  يتفق  وتطبيقها  البحرين  في  نــادرة  العقوبة 

“الخارجية” ترفض المزاعم المتعلقة بقضية اإلعدام

فـــي  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
مملكـــة البحريـــن عن رفضهـــا التام 
الصـــادرة  والتعليقـــات  للبيانـــات 
عـــن بعـــض المنظمات بشـــأن حكم 
اإلعـــدام الصادر بتاريـــخ 13 يوليو 
بحرينييـــن  متهميـــن  بحـــق   2020
ارتكبـــا جريمـــة القتـــل العمـــد مـــع 
سبق اإلصرار والترصد ألحد أفراد 
الشرطة والشروع في قتل آخرين 
مـــن خـــال كميـــن أعـــد لهـــم فـــي 
غضـــون العـــام 2014 اســـتخدمت 
فيـــه عبـــوة متفجـــرة. فقـــد تبيـــن 
للـــوزارة أن االنتقـــادات المتحيـــزة 
الصـــادر  للحكـــم  الدقيقـــة  وغيـــر 
جاءت عـــن طريق الجماعات التي 
تنشـــر بشـــكل منهجـــي المعلومات 
المغلوطـــة والدعايـــة الســـلبية عن 

مملكة البحرين.
القواعـــد  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
القانونيـــة والممارســـات المنطبقـــة 
مـــع  تتفـــق  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
القانـــون الدولـــي ومبـــادئ حقـــوق 
األمـــم  لـــدى  المعتمـــدة  اإلنســـان 
المتحـــدة، وأن المحاكـــم الوطنيـــة 
الضمانـــات  جميـــع  بصـــون  تقـــوم 
مراحـــل  كافـــة  خـــال  للمتهميـــن 

المحاكمة.
وبخصـــوص القضية، فـــإن الوزارة 
أكـــدت أن المحاكمة بـــكل مراحلها 
متطلبـــات  جميـــع  اســـتوفت  قـــد 
تحقيـــق مبـــدأ المحاكمـــة العادلـــة، 
وقـــد تـــم نظـــر الدعـــوى مـــن قبـــل 

15 قاضيـــا فـــي محاكم عـــدة على 
مـــدى 6 ســـنوات تـــم فيهـــا فحص 
ضـــد  القائمـــة  األدلـــة  مشـــروعية 
المحكـــوم عليهمـــا، ومن ثـــم ثبوت 

مسؤوليتهما عما أسند إليهما.
أن  الخارجيـــة  وزارة  أكـــدت  كمـــا 

السياســـة العقابيـــة فـــي التشـــريع 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الجنائـــي 
كغيرهـــا في القوانيـــن المقارنة في 
ســـائر الـــدول، تهـــدف بمـــا تقـــرره 
من عقوبـــات إلى حمايـــة المجتمع 
تهـــدف  كمـــا  اســـتقراره.  وضمـــان 
أيضـــا إلـــى حمايـــة الحـــق الخاص 
والمضروريـــن  عليهـــم  للمجنـــي 
مـــن آثـــار الجريمـــة. وكا الحقيـــن 
العـــام والخاص همـــا موضع اعتبار 
تقريـــر  عنـــد  والقضـــاء  المشـــرع 
ثبتـــت  مـــا  إذا  العقوبـــة  وفـــرض 

المسؤولية الجنائية.
وذكـــرت أن تنفيذ عقوبـــة اإلعدام 
نادر فـــي مملكـــة البحريـــن، وينفذ 
فـــي الجرائـــم الخطيـــرة جـــدا وهو 
ال يتعـــارض مـــع القانـــون الدولـــي 
مـــا  خصوصـــا  اإلنســـان،  لحقـــوق 
نصـــت عليـــه المـــادة السادســـة من 
العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق 

المدنية والسياسية.
مملكـــة  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
البحريـــن، وفـــي حـــال توافق دول 
العالـــم خصوصا الدول اإلســـامية 
على اتخـــاذ موقـــف بمراجعة هذه 
العقوبة أو إلغائها، ستنظر وبجدية 

في التعاطي مع هذا األمر.

المنامة - وزارة الخارجية

الحب الكبير

قرأت وســمعت عن الحب الكبير، عن العواطف عندما تفيض، وعن األســى عندما 
يجيش بالخواطر، وعن األرق عندما يتوسد مخادعنا، ويتلصص علينا في الليالي 
الطويلة، لكنني عشــته بكل جوارحي وأنا ألتمس األعذار ألصدقائي، وحين ألملم 
بواعــث األلــم مــن وجــوه المرافقيــن لــي، وبعــد كل مكــروه يتعــرض لــه قريــب أو 
صديق أو جار، أو حتى غريب، لكن األعلى شــأًنا، واألعمق أثًرا، واألصدق أرًقا لم 
أواجهــه طيلــة عمــري مثلمــا واجهته مع األب الرئيس وســموه ُيجــري الفحوصات 

الطبية األخيرة التي تكللت بالنجاح والحمد لله.
صحيح أنني لم أكن كغيري أعلم بفحوى الفحوصات، وإذا ما كانت تنم عن وعكة 
بســيطة، أو عــارض طــارئ يمكــن أن يتعــرض لــه أي إنســان ال ســمح هللا، أم إنهــا 
مجرد فحوصات دورية والسام، لكن الصحيح أيًضا أن التباعد االجتماعي الذي 
فرضتــه جائحــة كورونــا، وأن تقنيات الحداثــة التي نلتقي من خالهــا مع األحبة، 
لم تكن تكفي، فالشوق الجارف، والنطق بالمشاعر، والشعور بالطمأنينة ال يحققه 
إال التاقــي عــن قــرب، الســام واليــد باليــد، والكام والصــوت يناجــي رفيقه قبل 

الوصول.
كنــا بحاجــة كنخــب وأنا شــخصًيا من بينهم أن نلتقي بــاألب الرئيس عن قرب، أن 
نتعــرف مجــدًدا عمــا يجــول بخواطــره، عمــا يجيش بمشــاعره، وعما يتســلل قلبه 
عبر العديد من جوائحنا ونحن نعيش الجائحة الكونية بكامل طواقمنا البشــرية، 

وكامل معداتنا الواقية.
كنــت كغيــري مــن المحبيــن والتواقيــن لخليفــة بن ســلمان، أحتاج لذلــك االلتفاف 
الحاني حوله، وكنت كغيري من المواظبين على مجلسه العتيد نرى في التواصل 
الممتــد أمًا في بقاء االســتمرارية على كامــل تألقها، وحلًما طالما عاصرناه عندما 
كنا نحتسي التوجيه مع قهوة الصباح وسموه يرمقنا بعينيه العميقتين وهو يقول 
لنا: مرحًبا أين أنتم؟ كيف حالكم؟ لعلكم جميًعا بخير؟ فنرد عليه التحية قائلين: 
نحــن بنعمــة يــا صاحــب الســمو، جميعنــا بخيــر طالما ســموكم بألف خيــر، وجميًعا 
نعيش الزمن الذي أرسيتموه، واالزدهار الذي شيدتموه، واألمان الذي سيجتموه.

وبعد مرور الزمن، وبعد فوات أوان من الوقت المرصع باألمنيات الطيبة لسموكم 
بــدوام الصحــة وكمــال العافيــة، نعيــد قولنــا إلــى ســامعنا، لعلــه يصــل إلــى جــال 
مســامعكم، ولعلنا نربح ســامة الوصول مع يقين عطفكم، ووجيه دربكم، ورفيق 

عافيتكم.
لقــد مــرت األيــام ثقيلــة متكاســلة هكذا هــو عهدنا بهــا ونحن نواجه محنة بســبب 
جائحة، أو ألم من أجل عزيز أو شوق على فوهة مدافع األرق الليلي، لكننا ال نملك 
لســموكم ســوى الدعــاء، ســوى أن نرفع على الــدوام أيدينا إلى الســماء متوجهين 
إلــى هللا جــّل وعــا، بــأن يديم عليكــم نعمة الصحة وبهــاء العافية، وإعــادة المياه 
إلى مجاريها، واللقاءات معكم إلى سابق عهدها، وإلى مجلسكم المهيب ديمومة 
التألــق، وصيــرورة التعايــش مــع آالمنا وآمالنــا، هللا يوفقكم ويحفظكــم ويرعاكم، 
ويســدد علــى طريــق الخيــر خطاكــم، ولبادنا وقادتنــا الكرماء وشــعبنا الوفي كل 

عزة وتقدم وازدهار، إنه سميع مجيب.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج

المنامة - بنا

الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
والمـــاء وائل المبارك، النائب محمود 
الثانيـــة  الدائـــرة  ممثـــل  البحرانـــي 

عشرة بالمحافظة الشمالية.
عـــدد  مناقشـــة  اللقـــاء  فـــي  وتـــم 
بقطاعـــي  المتعلقـــة  المواضيـــع  مـــن 
الكهرباء والماء، إذ استعرض الوزير 
خطط ومشـــروعات هيئـــة الكهرباء 
والماء المســـتقبلية، إضافة إلى أهم 
المنجـــزات التي تحققـــت أخيرا في 

الهيئـــة، وعوائد هـــذه المنجزات في 
والمـــاء  الكهربـــاء  خدمـــات  تقديـــم 
للمواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مملكـــة 

البحرين.
تعزيـــز  ســـبل  إلـــى  اللقـــاء  وتطـــّرق 
التعاون المشترك بين هيئة الكهرباء 
والمـــاء ومجلـــس النـــواب، عبر دعم 
خطـــط الهيئـــة التـــي تهـــدف بشـــكل 

مستمر لتحسين وتطوير خدماتها.

بحث احتياجات “ثانية عشرة” 
الشمالية من “الكهرباء”

خدمات تفاعلية لتسهيل إدماج العاطلين في “الخاص”
إلكترونيا العاملة  األيــدي  اختيار  العمل  ألصحاب  تتيح  حميدان: 

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان أن منظومـــة البنية 
اإللكترونيـــة  للخدمـــات  التحتيـــة 
بـــوزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
تشـــهد تطورا نوعيا فـــي ظل حرص 
الـــوزارة علـــى تطبيـــق إســـتراتيجية 
خـــال  مـــن  اإللكترونيـــة  الحكومـــة 
الخدمـــات  مـــن  العديـــد  إطاقهـــا 
التواصـــل  تتيـــح  التـــي  الرقميـــة 
والتفاعـــل مـــع المســـتفيدين بطريقة 
سهلة ومائمة، الفتا إلى أن توظيف 
وتعزيـــز  التكنولوجيـــة  التطـــورات 
والتحول الرقمي؛ لمواكبة المتغيرات 
السريعة وخلق التفاعل بين مختلف 
المكونـــات ذات العاقة من أصحاب 
عمـــل وباحثين عن عمل وعمال، يعد 
من األهـــداف الرئيســـة التي تســـعى 
الـــوزارة إلـــى تحقيقهـــا، ليعكـــس مـــا 
تبـــوأت به مملكـــة البحرين من مركز 
متقدم على الصعيد العالمي كأفضل 

الحكومات اإللكترونية.
 وفي هذا الســـياق، أكـــد حميدان أنه 
فـــي إطـــار تعزيـــز إدمـــاج المواطنين 
فـــي مختلـــف  عـــن عمـــل  الباحثيـــن 
ورفـــد  الخـــاص،  القطـــاع  منشـــآت 
أصحـــاب العمـــل باحتياجاتهـــم مـــن 
األيـــدي العاملـــة الوطنيـــة، فقـــد تـــم 
جديـــدة  تفاعليـــة  خدمـــات  إطـــاق 
تتيح ألصحاب العمـــل االطاع على 
قوائـــم الباحثيـــن عن عمـــل واختيار 
ما يناســـبهم لتلبيـــة احتياجاتهم من 
الموارد البشـــرية الوطنية، كما يتيح 
بنـــك  علـــى  البيانـــات  تحديـــث  لهـــم 

الشـــواغر التابـــع للـــوزارة مـــن خـــال 
إدراج وظائـــف مســـتجدة أو حـــذف 
شـــواغر لم تعد المنشأة بحاجة إليها، 
الفتا إلى أن ذلك ســـيجعل الشـــواغر 
الوظيفيـــة المعروضة أكثـــر دقة مما 
يسهل من عملية التوظيف، مؤكدا أن 
جميع هذه الخدمات مرتبطة بشـــكل 
مباشـــر بهيئة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة والهيئـــة العامة للتأمين 
االجتماعي وصندوق العمل )تمكين(، 
مشـــددا علـــى أن أي بيانـــات يقدمها 
المســـتفيد، ســـواء صاحـــب عمـــل أو 
باحـــث عـــن عمـــل، يجـــب أن تكـــون 
متطابقة مع البيانات الموجودة لدى 

تلك الجهات الحكومية.
 وأضاف حميدان أن جميع المعامات 
العمالية ستكون بالنظام اإللكتروني 
خـــال المرحلـــة القادمـــة؛ وذلـــك من 
أجـــل التســـهيل على أصحـــاب العمل 
والباحثيـــن عن عمـــل الحصول على 
خدمة مميزة بأقل جهد وفي أســـرع 
وقت ممكن عند الدخول على موقع 
www.mlsd.( اإللكترونـــي  الـــوزارة 

gov.bh(، وتفعيل الخدمة.
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  وتمنـــح   
ألصحـــاب  عديـــدة  مزايـــا  الجديـــدة 
العمل، منها تســـجيل بيانات المنشأة 
مـــع  بالتعامـــل  المخوليـــن  وتحديـــد 
النظـــام اإللكترونـــي، ووجود ســـجل 
التـــي  الشـــواغر  لجميـــع  إلكترونـــي 
تقـــدم بهـــا صاحـــب العمـــل ونتائـــج 
إلـــى  إضافـــة  بشـــأنها،  الترشـــيحات 
الباحثيـــن  بيانـــات  علـــى  االطـــاع 

للوظيفـــة  المرشـــحين  عمـــل  عـــن 
المعروضـــة مع توفير الســـير الذاتية 
للمتقدمين للشـــواغر، حيـــث بإمكان 
صاحـــب العمـــل اتخـــاذ قـــرار القبول 
والرفـــض إلكترونيا، وكذلك إرســـال 
رســـائل للمرشـــحين لموعد مقابلة أو 

لتوظيف.
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  وتوافـــر   
التدريـــب  فـــرص  عـــرض  الجديـــدة 
على رأس العمل بالمنشـــأة من خال 
برنامـــج )فرص(، حيث تعرض قوائم 
المتوافـــرة  التدريبيـــة  بالـــدورات 
للعامليـــن والموظفيـــن فـــي القطـــاع 
الخـــاص، كما يمكن ألصحـــاب العمل 
علـــى  الحصـــول  طلبـــات  تقديـــم 
شـــهادة االلتزام بالبحرنة واستامها 

إلكترونًيا.
عليهـــا  يتحصـــل  التـــي  المزايـــا  أمـــا 
الباحثـــون عـــن عمل من خـــال هذه 
الخدمـــات، فبالنســـبة للباحثيـــن عن 
عمـــل الجـــدد، الذيـــن لـــم يســـبق لهم 
العمـــل، فيمكنهم تســـجيل وتحديث 
بياناتهم واســـتيعاب جميـــع البيانات 

صاحـــب  يحتاجهـــا  التـــي  المقدمـــة 
العمل من مؤهـــات وخبرات عملية، 
وذلك من خال إدراج سيرة الباحث 
عـــن عمـــل الذاتية عبر هـــذه المنصة، 
كمـــا يمكنهـــم االســـتفادة مـــن مزايـــا 
التأميـــن ضـــد التعطـــل بعـــد االنتهاء 
دون  اإللكترونـــي  التســـجيل  مـــن 
الحاجة إلـــى مراجعة الـــوزارة. وفي 
نفـــس الوقـــت يمكنهـــم االطاع على 
الشـــواغر الوظيفيـــة الموجـــودة في 
أنفســـهم  وترشـــيح  الشـــواغر  بنـــك 
حيـــث  تناســـبهم،  التـــي  للوظائـــف 
وظائـــف  لخمـــس  الترشـــح  يمكنهـــم 
نتيجـــة  ومتابعـــة  واحـــدة،  دفعـــة 
الترشـــح مع صاحب العمل أو مرشد 

التوظيف بالوزارة.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وأكـــد 
االجتماعيـــة، في ختـــام تصريحه أن 
المقبلـــة ستشـــهد تدشـــين  المرحلـــة 
ألصحـــاب  إلكترونيـــة  خدمـــات 
العمـــل، تشـــمل تقديم االستشـــارات 
اإللكترونيـــة لهـــم واعتمـــاد الدورات 
بالنســـبة  والمدربيـــن  التدريبيـــة 
ألصحـــاب معاهـــد ومراكـــز التدريب 
بيانـــات ســـكن  الخاصـــة، وتســـجيل 
العمـــال الـــذي يوفره صاحـــب العمل 
لعماله، فضا عن تســـجيل الحوادث 
وإصابـــات العمل واألمـــراض المهنية 
واإلبـــاغ عنهـــا إلكترونًيا وتســـجيل 
مواقـــع العمـــل االنشـــائية، وغير ذلك 
مـــن الخدمات اإللكترونية التي تعزز 
من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة 

للمواطنين في مملكة البحرين.

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل

12800 مخالفة كمامة منذ البدء بتطبيق القرار
القانونية ــراءات  ــ ــ اإلج ــاذ  ــخ ات ــي  ف مــســتــمــرون  مــحــمــد:  ــن  ب حــمــد 

الداخليـــة  وزارة  جهـــود  إطـــار  فـــي 
في الحفـــاظ على ســـامة المجتمع، 
العـــام  األمـــن  رئيـــس  مســـاعد  أكـــد 
لشـــؤون العمليات والتدريب العميد 
الركـــن الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد آل 
فـــي  مســـتمرة  الـــوزارة  أن  خليفـــة 
اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة حيال 
المخالفيـــن لقـــرار االلتـــزام بارتـــداء 
كمامة الوجـــه، بناء علـــى توجيهات 
اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة فيروس 
كورونا التخاذ التدابير واإلجراءات 
انتشـــار  مـــن  للوقايـــة  اإلحترازيـــة 
الحمـــات  بإطـــاق  الفيـــروس، 
التوعويـــة التـــي تهـــدف إلـــى توعية 
بضـــرورة  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

االلتـــزام بارتـــداء كمامـــة الوجه في 
األماكن العامة والمحات التجارية.

المخالفـــات  مجمـــوع  أن  وأوضـــح   
البـــدء  منـــذ  مخالفـــة   12800 بلـــغ 
فـــي تطبيـــق القـــرار، حيـــث باشـــرت 
إجراءاتهـــا  األمنيـــة  المديريـــات 
القانونيـــة لمخالفـــة غيـــر الملتزمين، 
وتمكنت مديرية شـــرطة المحافظة 
الشـــمالية من ضبـــط 2897 مخالفة، 
وضبطـــت مديرية شـــرطة محافظة 
العاصمـــة 2443 مخالفـــة عـــدم لبس 
كمامـــة الوجـــه، و3777 مخالفـــة تم 
تحريرهـــا ضـــد المخالفيـــن بمديرية 
المحـــرق، وعـــدد  شـــرطة محافظـــة 
شـــرطة  بمديريـــة  مخالفـــة   2097

قامـــت  كمـــا  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
إدارة العمليـــات برئاســـة األمن العام 
بضبط 1497 مخالفـــة لقرار اإللتزام 
حيـــن  فـــي  الوجـــه،  كمامـــة  بلبـــس 
تمكنـــت اإلدارة العامـــة ألمن المنافذ 

مـــن ضبـــط 89 مخالفـــة عـــدم لبـــس 
الكمامة.

وأهـــاب مســـاعد رئيس األمـــن العام 
لشـــؤون العمليـــات والتدريب بكافة 
بضـــرورة  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
تحقيـــق مبـــدأ التباعـــد االجتماعـــي 
مـــع التقيد بعـــدم التجمع ألكثر من 5 
أشـــخاص وااللتـــزام بارتـــداء كمامة 
الوجه بالطريقة الصحيحة في كافة 
األماكن العامـــة والمحات التجارية 
والمجمعات والسواحل والمتنزهات، 
الحمـــات  فـــي  االســـتمرار  مؤكـــدا 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  التوعويـــة 
وبمختلـــف اللغات المســـتخدمة لدى 

المقيمين.

الشيخ حمد بن محمد

المنامة - وزارة الداخلية



“األعلى للمرأة” و“النسائي” يتباحثان في آليات التعاون
عقد المجلـــس األعلى للمرأة اجتماع عمل 
مـــع االتحاد النســـائي البحرينـــي في إطار 
أعمـــال اللجنـــة المشـــتركة المشـــكلة بيـــن 
الجهتين، حيث خصصت أعمال االجتماع 
لمناقشـــة انعكاســـات الوضـــع الراهن على 
شـــؤون األســـرة البحرينيـــة ولمتابعـــة كل 
مـــا يلـــزم لتجويـــد الدعـــم المقـــدم للمـــرأة 
البحرينيـــة في ظل الظروف االســـتثنائية 

التي فرضتها جائحة “كوفيد 19”.
وأكدت القائم بأعمال مساعد األمين العام 
الشـــيخة دينا بنت راشـــد آل خليفة خالل 
اللقـــاء الـــذي جـــرى عـــن بعـــد أن المجلس 
والجمعيـــات  االتحـــاد  دور  علـــى  يعـــول 
النســـائية المنضوية تحت مظلته في ظل 
اســـتمرار خطورة هـــذه الجائحـــة لمتابعة 

وأســـرتها  البحرينيـــة  المـــرأة  احتياجـــات 
وتقديم المقترحات والتوصيات الحتواء 
تداعياتها، موضحة في هذا الشأن طبيعة 
التـــي  الطارئـــة  والمبـــادرات  الخطـــوات 
اتخذهـــا المجلـــس للتعامـــل مـــع متطلبات 
الظـــرف لدعم ومســـاندة المـــرأة وللحفاظ 
علـــى مســـتويات االســـتقرار األســـري في 
البـــالد، وذلـــك في إطـــار الجهـــود الوطنية 

لجائحـــة  الســـلبية  التداعيـــات  لمواجهـــة 
“كوفيد 19”. وأشارت إلى جهود المجلس 
علـــى صعيـــد تطويـــر وتحويـــل خدماتـــه 
تحت مظلة برنامج “مستشـــارك عن بعد”، 
حيث قدمت شـــرحا مفصـــال حول طريقة 
وآليـــات عمله التي تســـتعين في مجاالت 
عدة بالخبرات والكفـــاءات البحرينية في 
تقديـــم االستشـــارات والحلـــول في كل ما 
يهـــم المـــرأة البحرينيـــة وأســـرتها، مرحبة 
بهذا الشـــأن بالتعاون المشترك مع االتحاد 
النســـائي تحت مظلة هـــذا البرنامج وذلك 

لتحقيق فائدته المرجوة. 
من جانبها، ثمنت رئيســـة االتحاد النسائي 
البحريني بدريـــة المرزوق جهود المجلس 
األعلى للمرأة برئاســـة قرينـــة عاهل البالد 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 

ـــت بالذكر  بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، وخصَّ
المبـــادرات النوعية التـــي أطلقها المجلس 
منـــه الحتياجـــات  فاعلـــة  اســـتجابة  فـــي 
المرأة البحرينية فـــي ظل الجائحة ومنها 

سداد ديون النساء المتعثرات في تطبيق 
“فاعـــل خير”، ودعم النســـاء العامالت في 

القطاع العام للعمل من المنزل.
 وقـــد قـــام االتحـــاد النســـائي مـــن جانبـــه 

بطـــرح عدد مـــن المواضيـــع ذات األولوية 
للتفاكر حـــول أولويات التعاون المشـــترك 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة فـــي المجـــاالت ذات 
العالقة بحفظ مكتسبات المرأة البحرينية 

ولما يعزز من ممارستها لحقوقها.
يشـــار إلى أن التعاون بيـــن الطرفين يأتي 
فـــي إطار مذكرة تفاهم تـــم التوقيع عليها 
تعزيـــز  علـــى  وتنـــص   ،2014 العـــام  فـــي 
فـــي  واالتحـــاد  المجلـــس  بيـــن  الشـــراكة 
مجاالت نهـــوض المرأة البحرينية، ونشـــر 
الوعـــي بأهميـــة مشـــاركة المـــرأة بصـــورة 
فاعلة فـــي الحياة العامـــة، وتكريس روح 
العمـــل الوطنـــي بمـــا يخـــدم القيـــم التـــي 
صاغهـــا ميثـــاق العمـــل الوطنـــي ودســـتور 
مملكة البحرين ويرتقي بدور وإســـهامات 

مؤسسات المجتمع المدني.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تجويد الدعم 
المقدم للبحرينية 
في ظل ظروف 
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بدء تسجيل الحصص في األستوديو الجديد بوادي السيل

بدأت نخبة من معلمي ومعلمات مدارس مملكة البحرين في تسجيل مزيد 
من الحصص التعليمية المتلفزة في األستوديو الجديد الذي أعدته وزارة 
التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعالم، بمدرسة وادي السيل 
االبتدائيــة اإلعداديــة للبنيــن، في عمليــة متكاملة تشــمل مختلف المراحل 

والمواد الدراسية.

ويأتي ذلك بعد أن حقق هذا المشروع 
نجاًحا الفًتا خـــالل الفصل الثاني من 
العام الدراســـي المنصـــرم، إذ نجحت 
وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي تصوير 
375 حصة متلفزة، في أستوديوهات 
وزارة شـــؤون اإلعالم، وتـــم بثها عبر 

قناة مملكة البحرين الفضائية.
وقالـــت المعلمـــة األولـــى بالرياضيات 
في مدرســـة الوفـــاء الثانويـــة للبنات 
أمل سيف: إن االستمرار في مشروع 

الحصص المتلفزة يمثل قيمة مضافة 
نوعية للعملية التعليمية، وأنا فخورة 
تقديـــم  فـــي  للمشـــاركة  باختيـــاري 
الحصـــص التـــي تمثل تجربـــة فريدة 
مـــن نوعها، والتي أتشـــرف بأن أخدم 
وطنـــي الغالي من خاللها، الســـتدامة 
الخدمة التعليميـــة، في ظل الظروف 
هـــذه  أن  وأرى  الراهنـــة،  الصحيـــة 
التجربـــة المميـــزة هـــي بمثابة دورات 
تدريبيـــة تعـــزز مـــن كفـــاءة الكـــوادر 

الوكيـــل  بدعـــم  وأشـــيد  التدريســـية، 
المســـاعد للتعليم العام والفني لطيفة 
البونوظة، والوكيل المساعد للمناهج 

واإلشراف التربوي أحالم العامر.
من جانبهـــا، قالت معلمـــة الرياضيات 
بمدرســـة الحد الثانوية للبنات شيخة 
التربيـــة  وزارة  أشـــكر  الشـــوملي: 
والتعليـــم علـــى المبادرة المشـــهود لها 
بالنجـــاح، في ظـــل الظـــروف الّراهنة، 
ولـــم أتـــردد لحظـــة واحـــدة فـــي نيل 

شـــرف المشـــاركة فـــي هذا المشـــروع 
الواجـــب  مـــن  انطالًقـــا  يأتـــي  الـــذي 
وقـــد  التعليميـــة،  واألمانـــة  الوطنـــي 
كانت تجربة رائعة وممتعة اكتســـبت 

الخبـــرات  مـــن  الكثيـــر  خاللهـــا  مـــن 
شـــعور  وإن  والمهـــارات،  والتجـــارب 
اإلنجـــاز وخدمة الوطن في مثل هذه 
الظـــروف شـــعور جميـــل وال يوصف، 

ويكفينا فخـــًرا أن مملكة البحرين قد 
نجحت في استكمال العام الدراسي، 
متغلبـــًة علـــى التحـــدي الـــذي فرضته 

جائحة “كورونا”.

معلمون: االستمرار 
في الدروس 

المتلفزة إضافة 
للعملية التعليمية

مع هيئة التأمين االجتماعي وإنقاذ صناديقها )1 - 2(
Û  كل الشــكر والقديــر لصاحــب الجاللــة الملــك المفــدى

الــذي تفضــل بإصدار المرســوم بقانون رقم )21( لســنة 
2020 بشــأن صناديق ومعاشــات التقاعد في القوانين 
الــذي تضمــن أربــع  واألنظمــة التقاعديــة والتأمينيــة؛ 
خطــوات إصالحيــة طارئة من بين 10 توصيات رفعها 
مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي ووافق 
عليهــا مجلس الوزراء األســبوع الماضي والهادفة إلى 
إنقــاذ الصناديق التقاعدية من االنهيار، وتمديد عمرها 
تجــاه  بالتزاماتهــا  بالوفــاء  االســتمرار  مــن  وتمكينهــا 

المؤمن عليهم.
Û  ولعــل ما كان ينقص قضية التأمينات االجتماعية منذ

البدايــة المزيــد مــن الشــفافية والتوضيح والشــجاعة، 
التأميــن االجتماعــي وصندوقهــا  فقــد أسســت هيئــة 
بموجب القانون رقم 24 لسنة 1976، وكان وقتها وما 
يزال من أحدث وأفضل القوانين في هذا المجال الذي 

وفر الحماية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص.
Û  وقــد حــدد القانــون عنــد صــدوره مصــادر الدخــل مــن

االشــتراكات التــي يدفعهــا كل شــهر أصحــاب األعمــال 
بواقــع 11 % مــن مرتــب المؤمن عليــه، والعمال بواقع 
7 % وذلــك للتأميــن ضد الشــيخوخة والعجز والوفاة، 
إلــى جانــب 3 % يدفعهــا صاحب العمل أيًضــا للتأمين 
ضــد إصابــات العمــل، كمــا نــص القانــون علــى إلزاميــة 
توفيــر الحماية التأمينية لكل العاملين في مؤسســات 

القطاع الخاص من البحرينيين واألجانب.
Û  رســوم مــن  اســتحصاله  ســيتم  مــا  أســاس  وعلــى 

اســتثمار  مــن  المتوقعــة  العوائــد  ومــن  االشــتراكات 
أمــوال الصنــدوق، تــم تحديــد المنافــع والمزايــا التــي 
طرديــة  إًذا  فالعالقــة  عليهــم؛  المؤمــن  بهــا  ســيتمتع 
ومباشــرة بيــن الدخل الــوارد للصنــدوق والمصروفات 
التــي ســتدفع للمؤمــن عليهــم وقــت اســتحقاقها، فإذا 
اختلــت هــذه العالقــة، أي قل الدخل عــن المصروفات، 
تبــدأ الصعوبــات، ولذلــك فــإن القانــون فــي مادته رقم 
16 أصــر علــى أن “يفحــص المركــز المالــي لــكل فــرع 
مــن فــروع التأميــن في الصنــدوق مرة علــى األقل كل 
خمس ســنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر، ويجب 
أن يتنــاول هــذا الفحص قيمــة االلتزامــات القائمة....” 
وتحدد المادة ذاتها اإلجراءات التي على إدارة الهيئة 
اتخاذهــا فــي حالــة وجــود فائــض أو مــال زائــد أو في 

حالة حدوث عجز في أموال الصندوق.
Û  وقــد حــدث أول اختــالل في ميــزان العالقــة الطردية

بيــن المدخــول والمصروف في الصنــدوق عندما تقرر 
فــي العــام التالــي )1977(، اســتثناء العمــال األجانــب 
مــن إلزامية التأمين ضد الشــيخوخة والعجز والوفاة؛ 
وذلك بموجب “مرســوم بقانون رقم )12( لســنة 1977 
فــي شــأن إيقاف العمــل ببعض أحــكام قانــون التأمين 
االجتماعي بالنســبة لغير البحرينيين”، حيث نص هذا 
القانــون على أنه “يوقف مؤقًتــا العمل بأحكام التأمين 
ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفــاة الواردة فــي قانون 
التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )24( 
لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم )27( لسنة 
1976 وذلــك بالنســبة لغيــر البحرينييــن، علــى أن يتــم 
تطبيقه عليهم فيما بعد بقرارات من مجلس الوزراء”، 
إال أنه وبعد مضي 43 سنة منذ صدور ذلك القانون لم 
تتــم حتــى اآلن إعادة تفعيل أو إعــادة تطبيق إلزامية 
تأميــن األجانــب كما نــص عليه القانون، وقــد كان رأي 
مــن قبــل وما أزال أظن أن تطبيق هــذا القانون بإعادة 
والوفــاة  والعجــز  الشــيخوخة  ضــد  التأميــن  إلزاميــة 
شــهرية  رســوم  فــرض  أو  األجانــب،  للعمــال  بالنســبة 
إضافية على كل رخصة اســتقدام عامل أجنبي ترصد 
لحساب صندوق التقاعد، قد يوفر الحل أو جزء كبير 
منه على األقل، إذ أن عدد المؤمن عليهم ضد إصابات 
العمــل مــن غيــر البحرينييــن والمدرجين في ســجالت 
الهيئة يبلغ 475,294 شخصا حسب التقرير اإلحصائي 
للربع األول من هذا العام، لكنهم جميًعا مســتثنون من 
فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، )مقارنة 

بعدد البحرينيين البالغ 97,277 شخصا(.
Û  مــن ناحيــة أخــرى ولغــرض تغطيــة العجــز؛ فــإن إعادة

إدراج غيــر البحرينييــن ضمــن التغطيــة التأمينية ضد 
الشــيخوخة والعجز والوفاة ســيكون في انســجام تام 
مــع القانــون حيــث تنــص المادة رقــم 16 منــه على أنه 
“إذا تبيــن وجــود عجــز في أموال الصنــدوق ولم تكف 
االحتياطيــات والمخصصــات المختلفة لتســويته جاز 
لمجلــس الــوزراء - بقــرار منــه بنــاء علــى عــرض وزيــر 
العامــة  الهيئــة  منــح   - االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 
قرًضــا لهــذا الغرض أو زيادة نســبة اشــتراكات التأمين 
التــي يلتزم بهــا كل من صاحب العمل والعامل المؤمن 

عليه أو التي يلتزم بها أحدهما وفًقا لما يظهره الخبير 
االكتواري في تقريره بشأن أسباب العجز”.

Û  لقــد أدى قــرار اســتثناء العمالــة األجنبيــة مــن إلزاميــة
التأميــن ضد الشــيخوخة والعجز والوفــاة إلى حرمان 
الصندوق من جزء كبير جدا ومتزايد من الدخل دون 
أن يتــم المســاس أو تخفيــض حجــم المزايــا والمنافــع 
المســتحقة للمؤمــن عليهــم، كما إنه أعطــى في الوقت 
نفســه ميــزة تنافســية إضافية لصالــح العامل األجنبي 
مقارنــة بالبحرينــي بالنســبة لصاحــب العمــل، وأصبــح 
هــذا اإلجــراء يعتبــر أيًضــا ضرًبــا مــن ضــروب التمييــز 
فــي العمــل، وقد ظل صنــدوق التأمينات ســاريا يوفي 
بــكل التزاماتــه نحــو المؤمن عليهم رغم هــذه  اإلعاقة 
التــي أشــار إليها وحذر مــن عواقبها الخبيــر االكتواري 
في الدراســات الدورية التي يتم أعدادها بانتظام منذ 

البداية.
Û  أصابــت التــي  الكبــرى  الضربــة  أو  األكبــر  الخلــل  أمــا 

صنــدوق التأمينــات فقــد وقعــت عندمــا تــم تخفيــض 
رســوم اشــتراكات التأميــن ضــد الشــيخوخة والعجــز 
والوفــاة فــي العــام 1986 بواقــع الثلث، فــي ذلك العام 
تــردى الوضــع االقتصــادي فــي المنطقــة بشــكل عــام 
النفــط  أســعار  شــهدته  الــذي  الحــاد  للتراجــع  نتيجــة 
وانخفــاض ســعر البرميــل بنســبة 75 % تقريبــا عندما 
هبطت من 27 دوالرا إلى عشــرة دوالرات،. إلى جانب 
6 ســنوات منــذ  أنــه فــي ذلــك العــام كان قــد مضــت 
انــدالع الحــرب العراقية اإليرانية التي ظلت مشــتعلة 
حتــى العــام 1988 وأحدثــت آثــارا وتداعيــات ســلبية 
مدمــرة علــى اقتصــادات دول المنطقــة، بمــا فــي ذلــك 
البحريــن، فــي ذلــك الوقــت كنــت عضــوا فــي مجلــس 
إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقد شاركت في 
الحملــة التــي تبنتهــا وقادتهــا الغرفــة للمطالبــة باتخاذ 
اإلجراءات التي من شــأنها تخفيف الضغوط واألعباء 
عــن كاهل رجــال األعمال ومؤسســات القطاع الخاص 
فــي تلك الظــروف الصعبــة ولكي يتمكنــوا من تخطي 
واجتياز تلك المرحلة الحرجة، وقد تجاوبت الحكومة 
مشــكورة مــع الغرفة واســتجابت لطلبهــا باتخاذ جملة 
مــن المبــادرات والتــي كان مــن بينهــا تخفيــض رســوم 
اشــتراكات التأمين بواقع الثلث بالنســبة لفرع التأمين 
ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفــاة، من دون المســاس 

أيًضا بالمنافع والمزايا التي يستحقها المؤمن عليهم.
Û  وفــي ســبيل التوصــل إلــى هــذا االتفــاق فقــد خــاض

أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وكنت من بينهم، جوالت 
مــن المناقشــات، وعقدت سلســلة مــن االجتماعات مع 
الوزيــر المختــص وقتهــا المرحــوم الشــيخ خليفــة بــن 
ســلمان بــن محمــد آل خليفــة وزيــر العمــل والشــؤون 
االجتماعية، ومع الطاقم اإلداري والفني لهيئة التأمين 
االجتماعي برئاسة المرحوم الشيخ عيسى بن إبراهيم 
آل خليفــة المديــر العــام للهيئــة الذيــن كانــوا شــديدي 
أوضــاع  ســالمة  علــى  والغيــرة  والحــرص  التمســك 
الصنــدوق وحقوق المؤمــن عليهم، وحذرونا بالحقائق 
واألرقام من مغبة تخفيض االشتراكات. وال أعتقد أن 
أي ممــن ما يزال حيــا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة 
من الذين شــاركوا في المناقشــات يســتطيع أن ينسى 
تحذير خبير الهيئة، السيد بدران عندما قال في ختام 
االجتماعــات: “إن األجنــة المســتقرة اآلن فــي أرحــام 

أمهاتها لن تغفر لنا تفريطنا في حقوقها”.
Û  ،”وعلــى كل حــال، وعلى قاعــدة “أن للضرورة أحكامها

وبعــد مخاض عســير صدر المرســوم بقانــون رقم )20( 
لسنة 1986 بتعديل قانون التأمين االجتماعي الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )24( لســنة 1976، حيــث جــاء 
في مادته األولى: “تخفض الحصة التي يلتزم صاحب 
التأميــن االجتماعــي  العمــل الخاضــع ألحــكام قانــون 
 1976 لســنة   )24( رقــم  بقانــون  بالمرســوم  الصــادر 
بســدادها للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية وقدرها 
11 % إلــى 7 % مــن أجــور المؤمــن عليهــم العامليــن 
لديــه، كمــا تخفــض الحصــة التــي يلتــزم المؤمــن عليه 
الخاضــع ألحــكام هــذا القانون بســدادها للهيئــة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة إلــى 5 % مــن أجــره الشــهري، 
ضــد  التأميــن  عــن  لالشــتراكات  بالنســبة  كلــه  وذلــك 
الشــيخوخة والعجــز والوفــاة. ويلغى كل نص ورد في 
هذا القانون يخالف هذا الحكم”؛ وهكذا طار ثلث دخل 
الصندوق من رســوم التأمين ضد الشــيخوخة والعجز 
والوفــاة، وظــل الصندوق يعاني من هذا االقتطاع في 
المداخيــل ألكثــر من 20 عاما حتــى العام 2007 عندما 

رفعت الرسوم بنسبة إجمالية قدرها 4 % فقط.
Û .وللحديث بقية غًدا
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عبدالنبي الشعلة

محرر الشؤون المحلية



“عقارات السيف” تسلم “الصحة” 10 آالف كمامة
اســـتقبل األمين العام للمؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية رئيس 
لجنـــة تنســـيق الجهـــود المعنيـــة 
بتوزيع مساهمات حملة فينا خير 
مصطفى الســـيد في مكتبه بمقر 
المؤسســـة بضاحيـــة الســـيف كٍل 
من عيسى نجيبي رئيس مجلس 
الســـيف،  عقـــارات  شـــركة  إدارة 
ووليد المانع وكيل وزارة الصحة، 
بحضـــور أحمـــد يوســـف الرئيس 
التنفيذي لشركة عقارات السيف، 
الوكيـــل  عبدالواحـــد  وفاطمـــة 
والخدمـــات  للمـــوارد  المســـاعد 

بـــوزارة الصحة، حيـــث تم خالل 
اللقاء اســـتعراض ســـبل التعاون 
بين المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنسانية ووزارة الصحة وشركة 
عقارات الســـيف فـــي العديد من 

المواضيع المختلفة.
وخالل اللقاء سلم نجيبي لوكيل 
وزارة الصحة 10 آالف كمامة من 
النـــوع المميز القابل لالســـتخدام 
أنتجتهـــا  والتـــي  مـــرات،  عـــدة 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
بالتعـــاون مـــع األســـر  اإلنســـانية 
المنتجة المنتسبة إلى المؤسسة 

بدعم من شركة عقارات السيف. 
وبهـــذه المناســـبة أكد الســـيد بأن 
التعـــاون مـــع وزارة الصحـــة في 
إنتـــاج الكمامات مســـتمر لتوفير 
الكميات المطلوبة للطاقم الطبي 
والممرضيـــن والكـــوادر الصحية، 
إضافة إلى توفيـــر كميات أخرى 
ومراكـــز  اإليـــواء  مراكـــز  لنـــزالء 

االحتـــرازي،  الصحـــي  الحجـــر 
مشيدا بالتعاون الكبير من شركة 
دعمهـــم  فـــي  الســـيف  عقـــارات 

الهادفـــة،  اإلنســـانية  للمشـــاريع 
ومســـاهمتهم فـــي دعـــم الجهود 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنيـــة 

كورونا.
مـــن جانبـــه، ثمن رئيـــس مجلس 
الســـيف  عقـــارات  شـــركة  إدارة 
خيـــر  فينـــا  حملـــة  قدمتـــه  بمـــا 
مـــن مشـــاريع رائـــدة خـــالل هذه 
نجيبـــي  أشـــاد  كمـــا  الجائحـــة، 
بالدور البطولي والجهود الكبيرة 
التـــي يقـــوم بهـــا منتســـبو وزارة 
الصحة مـــن األطباء والممرضين 
واإلداريين والذين هم من فريق 
البطولـــي  وموقفهـــم  البحريـــن 
فـــي الصفـــوف األولـــى لمواجهة 

فيروس كورونا.

مصطفى السيد مستقبال عيسى نجيبي ووليد المانع بحضور أحمد يوسف

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

“الصحة العالمية”: “كورونا” ينتقل بالهواء وعلينا التكيف

األردن يواصل إجالء رعاياه العالقين من البحرين

ــدوى ــ ــع ــ ــل ــ ل ــة  ــ ــ ــرض ــ ــ ع يــــــــزالــــــــون  ال  األشــــــــخــــــــاص  ــن  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ مـ

ــج” ــ ــي ــ ــل ــ ــخ ــ ال “طــــــــيــــــــران  بــــــــ  ــة  ــ ــ ــل ــ ــ رح ــى  ــ ــلـ ــ عـ الــــجــــمــــعــــة   120 عـــــــــــودة 

كشــف مدير منظمة الصحة العالمية إلقليم شــرق المتوســط أحمد بن ســالم المنظري عن أن هذا األسبوع شهد ارتفاعا بعدد حاالت 
اإلصابة بنســبة 10 % عن األســبوع الماضي، مؤكدا أن الوضع الراهن في إقليم شــرق المتوســط ال يزال يبعث على القلق، علما أن 
مجموع الحاالت التي أبلغت عنها كل من المملكة العربية السعودية، وباكستان، وإيران والعراق ُيشكل نحو 70 % من إجمالي عدد 
الحاالت. كما ارتفعت الوفيات في اإلقليم بنســبة 13 %، إذ شــهدت كل من األرض الفلســطينية المحتلة وســوريا وليبيا أكبر زيادة 

نسبية في الوفيات الُمبَلغ عنها .

صحافـــي  بيـــان  فـــي  المنظـــري  وأشـــار 
وزعتـــه المنظمـــة أمـــس أنـــه ُأبلـــغ بهـــذا 
األســـبوع عـــن تعافـــي مليـــون شـــخٍص 
فـــي اإلقليم من مـــرض “كوفيد 19” منذ 
انـــدالع الجائحـــة، وحاليـــا نمـــر بمرحلـــة 
مختلفـــة مـــن الجائحة، إذ باتـــت البلدان 
والمجتمعـــات اآلن على علـــٍم بما يتعين 
عليها القيام به في إطار جهود مكافحة 
انتقال المرض، مشـــيرا إلـــى أن المنظمة 
تواجـــه صعوبة فـــي فهم أبعـــاد الموقف 

بالكامـــل فـــي بعـــض البلـــدان التـــي تبلغ 
عـــن تزايـــد حـــاالت اإلصابة لديهـــا نظرا 
لعـــدم اســـتكمال البيانـــات الُمبلَّغة، الفتا 
إلـــى التحديـــات التـــي تواجههـــا بعـــض 
الـــدول عند تخفيف اإلغـــالق في الفترة 
األخيرة، مضيفا فمع رفع تدابير الصحة 
احتمـــال  كبيـــر  بشـــكل  تزايـــد  العامـــة، 
تعرض الناس في شـــتى أنحـــاء اإلقليم 

لإلصابة بالعدوى.
وأكـــد المنظـــري أن إعادة فتـــح الحدود 

قد تـــؤدي إلـــى مخاطـــر جديـــدة تتمثل 
فـــي الحـــاالت الوافدة إلى البلـــدان التي 
انتقـــال  احتـــواء  فـــي  بالفعـــل  نجحـــت 
االنتشـــار  دراســـات  وُتظهـــر  المـــرض. 
نســـبة  أن  اإلقليـــم  فـــي  ُأجريـــت  التـــي 
صغيـــرة جـــدا مـــن ســـكان اإلقليـــم قـــد 
أصيبـــوا بالعدوى، مما يعنـــي أن ماليين 
األشـــخاص اآلخريـــن ال يزالـــون ُعرضـــة 
للخطـــر. ويشـــمل ذلك الفئات الســـكانية 
الُمســـتضعفة، مثـــل الالجئين والســـكان 

النازحيـــن الذيـــن لـــم يطلهـــم بعـــد تأثير 
المرض بدرجة كبيرة.

ودعا المنظري سكان اإلقليم إلى التكيف 
مـــع الوضع الجديـــد، إذ مـــن المرجح أن 
يوجد مرض “كوفيد 19” في مستويات 
انتقـــال المرض المنخفضة، وعلى القادة 
أن يلتزمـــوا بالشـــفافية إزاء ما يرغبون 
مـــن شـــعوبهم القيـــام بـــه؛ كمـــا يجب أن 
تعكـــس ســـلوكياتنا كأفـــراد هـــذا الوضع 

المعتاد الجديد في كل إجراء نقوم به.
وحول مـــا إذا كانت العـــدوى بالفيروس 
ثت  تنتقـــل عن طريـــق الهـــواء أم ال، حدَّ
مؤخـــرا  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
هـــذا  فـــي  أصدرتهـــا  التـــي  اإلرشـــادات 
الشـــأن، فالعـــدوى بمـــرض “كوفيـــد 19” 
المتطايـــر  الـــرذاذ  عبـــر  أساســـا  تنتشـــر 
مـــن المصابيـــن مـــن خـــالل مخالطتهـــم 
مباشـــرًة أو بشـــكل وثيـــق أو بطرق غير 
مباشـــرة كمالمسة األجســـام أو األسطح 
الملوثة، ولتجنب استنشـــاق هذا الرذاذ، 
متـــر  مســـافة  علـــى  البقـــاء  المهـــم  مـــن 
واحـــد علـــى األقل بعيـــدا عـــن اآلخرين، 
وتنظيـــف األيـــدي باســـتمراره وتغطيـــة 
الفـــم بمنديـــل عنـــد العطس أو الســـعال. 
وعندمـــا يتعـــذر الحفـــاظ علـــى التباعـــد 

الجســـدي عن اآلخرين وارتداء الكمامة 
كأحـــد تدابير الحمايـــة الضرورية، ولكن 
حسب المعلومات المتوافرة لدينا حاليا 
تنتقل العدوى بــــ “كوفيد 19” في المقام 
األول من األشخاص الذين تظهر عليهم 
أعـــراض اإلصابة بالمرض، أو قبل ظهور 
هـــذه األعـــراض عليهـــم عندمـــا يكونون 
على مسافة قريبة من آخرين، خصوصا 

لفترات زمنية طويلة.

تواصـــل المملكة األردنية الهاشـــمية 
العالقيـــن  رعاياهـــا  إجـــالء  رحـــالت 
فـــي البحريـــن، فقـــد عـــاد أمـــس إلى 
العاصمة األردنيـــة عمان 120 أردنيا 
فـــي مملكـــة  العالقيـــن  الرعايـــا  مـــن 
اســـتثنائية  رحلـــة  علـــى  البحريـــن 
خاصـــة علـــى متـــن طيـــران الخليج، 
خـــالل  أخـــرى  رحلـــة  ســـتقوم  كمـــا 
اليوميـــن المقبلين بأجـــالء عدد آخر 

من الرعايا العالقين.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة وشـــؤون 
المغتربيـــن أمـــس عـــن تســـيير رحلة 
المنامـــة  البحرينيـــة  العاصمـــة  إلـــى 
هـــذا األســـبوع؛ لتأمين عـــودة دفعة 

جديـــدة مـــن المواطنيـــن األردنيين، 
فـــي ظـــل توقـــف الرحـــالت الجوية 
الخارجيـــة نتيجـــة لتداعيـــات أزمـــة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأجلـــت األردن قـــرار فتـــح المطـــار 
أمـــام حركـــة المســـافرين والزائريـــن 
والـــذي كان مقـــررا لـــه نهايـــة الشـــهر 
الحالي؛ بســـبب تزامـــن التوقيت مع 
عطلـــة عيد األضحى المبـــارك، ولكن 
هذا القـــرار ال ينطبق علـــى الرحالت 
الجوية اإلنسانية والرحالت الطبية 

والعودة إلى الوطن.
وأشـــار مصـــدر فـــي وزارة الصحـــة 
األردنيـــة فـــي تصريحـــات للصحافة 
علـــى  ينطبـــق  مـــا  أن  المحليـــة، 
دول  فـــي  المقيميـــن  المواطنيـــن 

يصنـــف وضعهـــا الوبائـــي “باألخضر” 
مـــن  الزائريـــن  علـــى  أيضـــا  ينطبـــق 
رعايـــا تلـــك الدول، حيث ســـيمكنهم 
دخول األردن دون الخضوع للحجر 
فحـــص  إجـــراء  شـــريطة  الصحـــي 
كورونـــا قبل 48 ســـاعة من قدومهم 
يخضـــع  ال  بينمـــا  األردن،  لزيـــارة 
الخضـــراء  الـــدول  مـــن  القادمـــون 
للحجـــر الصحي، والـــدول الخضراء 
حاليا هي النمســـا، سويســـرا، ألمانيا، 
إيطاليا، اليونان، قبرص، هونغ كونغ، 
وتايلنـــد، والتـــي قـــد يزيـــد عددهـــا 

خالل األيام المقبلة.
وقالـــت وزارة الصحـــة األردنية، إنه 
في حـــال إعادة فتـــح المطارات في 
األردن أمـــام حركة المســـافرين، فإن 

العشـــرة  تتعـــدى  ال  دول  مجموعـــة 
ســـيتاح لألردنيين فيهـــا العودة إلى 
األردن دون حجر، وإنها قامت بعمل 
برنامـــج إلكترونـــي لتصنيـــف الدول 
وضمـــن  الوبائيـــة  الحالـــة  بحســـب 
مصـــادر واضحـــة، ووفـــق 7 معايير، 
حيث يتّم تصنيف الدول إلكترونيا، 
ومـــن بيـــن المعاييـــر نســـبة الوفيات 
وعـــدد الفحوصـــات والتســـطح فـــي 
المنحنـــى الوبائـــي، وعـــدد الحـــاالت 
في آخر 14 يومًا، ونســـبة اإلصابات 

لكل مليون.
وأوضحـــت الـــوزارة أنه تـــم تصنيف 
الـــدول إلـــى أخضـــر وأصفـــر وأحمر، 
واضحـــة  معاييـــر  دولـــة  ولـــكل 
المصنفـــة  الـــدول  أمـــا  بالتعامـــل. 

خضراء، فلها معايير أخرى، وتدرس 
األردنييـــن  مـــع  للتعامـــل  المعاييـــر 
ومـــع  الـــدول  هـــذه  مـــن  القادميـــن 
رعاياهـــا، والمعاييـــر هـــي أن الـــدول 
ذات الوضع الوبائي المســـتقر سوف 
دون  األغلـــب  علـــى  معاملتهـــا  يتـــم 
حجر وضمن بروتوكـــول، وإن هناك 
لجان متخصصة أشرفت على وضع 
معايير رئيســـة الســـتقبال الزوار من 
خـــارج األردن، فـــي مقدمتها المعيار 
الوبائـــي لكل دولـــة، وكذلـــك معايير 
الصحـــة  منظمـــة  ومعاييـــر  دوليـــة 

العالمية.
وعن تصنيف األردن وفق المؤشرات 
الدولية، وفيمـــا إذا كان ضمن نطاق 
المنطقـــة الصفراء، فإن وضع األردن 

ممتاز ومشابه لدول عديدة.
وثمـــن مواطنـــون أردنيـــون مقيمون 
الجهـــود  البحريـــن،  فـــي  وعالقـــون 
المتواصلة للســـفارة األردنية، وعلى 
رأســـها رئيـــس البعثـــة الدبلوماســـية 
باألردن السفير رامي صالح وريكات 
بالســـفرة  العامليـــن  وكل  العـــدوان، 
فـــي المنامة، ومـــا يقوم بـــه من دور 
وجهـــد فـــي تســـخير كافـــة العقبات 
العالقيـــن  األردنييـــن  الرعايـــا  أمـــام 
متابعتـــه  مؤكديـــن  البحريـــن،  فـــي 
وتواصله الشـــخصي ألبنـــاء الجالية 
األردنية المقيمة، وتنسيقه المشترك 
مـــع الحكومـــة البحرينيـــة بما يصب 
في خدمتهم وتســـهيل عودتهم إلى 

الوطن.

أحمد المنظري

األسر المنتجة 
صنعتها لـ “الملكية 
لألعمال اإلنسانية”

local@albiladpress.com
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ضبط 5 مؤسسات مخالفة تمارس َحقن “البوتوكس والفيلر”
أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
ضبـــط  عـــن  الصحيـــة  والخدمـــات 
مؤسســـتين يعمل بهمـــا طبيبان دون 
ترخيـــص بمزاولـــة المهنة مـــن الهيئة 
وكانـــا يـــزاوالن خدمـــات المداخالت 
التجميليـــة “الفيلـــر والبوتكس”، وقد 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  وتـــم 
مـــن قبـــل مفتشـــي الهيئـــة الحاملين 
لصفـــة الضبطيـــة القضائيـــة وإحالـــة 
المخالفيـــن إلـــى النيابـــة العامـــة. كما 
تـــم إحالـــة المؤسســـتين إلـــى لجنـــة 

المساءلة بالهيئة.
وعلـــى صعيد متصل، كشـــفت الهيئة 
بهـــا  مؤسســـات  ثـــالث  ضبـــط  عـــن 
“الفيلـــر”  خدمـــات  يزاولـــون  أطبـــاء 
ودون  تخصـــص  دون  و”البوتكـــس” 
تصريـــح مـــن الهيئـــة وتمـــت إحالـــة 

لجنـــة  إلـــى  والمهنييـــن  المؤسســـات 
تأديبية.

يذكـــر أن المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
قد حـــدد 4 تخصصات فقـــط يمكنها 
مزاولـــة خدمـــات الفيلـــر والبوتكس، 
أطبـــاء  التجميـــل،  جراحـــو  وهـــم: 
واألذن  األنـــف  أطبـــاء  الجلديـــة، 
والحنجرة وأطباء األسنان بالمنطقة 

المتعلقة بالفم فقط.
وحذرت الهيئة مـــن مخالفة األنظمة 
والقوانين مما قد يعرض المؤسسات 
إلى اتخاذ إجراءات مشـــددة حيالها، 
كمـــا تنصـــح الهيئـــة مراجعـــي هـــذه 
الخدمات التأكد من أن مزاول المهنة 
مرخص من الهيئـــة للقيام بمثل هذه 
حقهـــم  مـــن  إّن  حيـــث  اإلجـــراءات، 

طلب ما يثبت ذلك في الترخيص.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

إغالق بعض المؤسسات إداريا

بدور المالكي
المنظري: 10 % 
ارتفاع عدد حاالت 
األسبوع الجاري 

عن الماضي

بدور المالكي



أكــد أحمــد الغريــب رئيــس حســاب “تواصــل أهــل البحرين” في شــبكات التواصــل االجتماعــي والمختص بأخبــار الوفيات 
والزواج والمناســبات االجتماعية، على أن العمل الخيري ليس محصورًا بالمســاعدات وتقديم األموال كما يظن البعض، 
فهنالــك مــن النــاس مــن يحتــاج الكلمــة الطيبة والمشــورة والرأي الســديد. وأوضــح الغريب فــي حديثه لـ “البــاد” أن عمل 
الخير يحتاج فهم الشــباب وفهم أولوياتهم غير المادية، وانما تمتد لترتيب العاقات األســرية ونصح الشــباب، خصوصا 

المتزوجين والمقبلين على الزواج.

بداية، كيف تنظر لساحات العمل  «
الخيري أخيرا؟

طيبة وتنم عن أصالة الشعب البحريني 
السباق في هذا الحقل المبارك، وأؤكد 
بــقــدرتــه في  أحـــد  بـــأال يستبخس  هــنــا 
األبـــواب  بــه اآلالف  الــخــيــر؛ ألن  عــمــل 
التي يستطيع بها المرء أن يغير حياة 
والتي  الصالحة  الكلمة  منها  اآلخرين، 

توجد الوصل بين الناس.
ــري لـــيـــس مـــحـــصـــورا  ــ ــي ــخــ ــ الـــعـــمـــل ال
بــالــمــســاعــدات وتــقــديــم األمـــــوال كما 
من  الــنــاس  مــن  فهنالك  الــبــعــض،  يظن 
يحتاج الكلمة الطيبة والمشورة والرأي 
المنطلق  بهويتها  تمثل  والتي  السديد، 

الرئيس للعمل الخيري الحقيقي.
الكل يجب أن ينخرط بالعمل الخيري، 
وأن يساهم بقدر المستطاع في خدمة 

اآلخرين.

ما أهم احتياجات ساحات الخير  «
اليوم؟

الحية،  الديناميكية  من  للمزيد  يحتاج 
اإلعالمية  الــوســائــل  تستثمر  وبحيث 

لتوصيل  الصحيح  بالشكل  الحديثة 
الــمــعــلــومــة مــنــاســبــة الحــتــيــاجــات 

ــى  ــلـ ــل الـــــجـــــديـــــد، وعـ ــ ــي ــجــ الــ
األكـــاديـــمـــيـــيـــن بــحــث 

طـــرق جــديــدة 

لخدمة الناس، ولتطوير مفاهيم العمل 
التطوعي.

ــه يــحــتــاج فــهــم الــشــبــاب وفهم  كــمــا أنـ
تمتد  وإنــمــا  الــمــاديــة،  أولــويــاتــهــم غير 
ــة ونــصــح  ــريـ لــتــرتــيــب الـــعـــالقـــات األسـ
الــــشــــبــــاب، خـــصـــوصـــا الـــمـــتـــزوجـــيـــن 

والمقبلين على الزواج.
ــر الــمــفــكــكــة  ــ ــي األسـ ــنــظــر فـ ــك ال ــذلـ وكـ
وغــيــرهــا، فــاالحــتــيــاجــات هــنــا واســعــة 
وليست محصورة بأفق ضيق وتقليدي 
ال يتناغم مع المتغيرات الحديثة، ومع 
والــفــرد  البحرينية  األســــرة  تــحــديــات 

نفسه.

كيف بدأت عملك بخدمة )تواصل  «
البحرين( بتطبيقي االنستغرام 

والواتساب؟

البداية كانت أواخر العام 2010 بهدف 
نشر حـــاالت الــمــرضــى الــمــوجــودة في 
لكي  الوفيات؛  وحــاالت  المستشفيات 
تحضر الناس للصالة في الجنازة، ولكي 

تواصل المرضى بأماكن ترقيدهم.
الــحــضــور حــيــنــهــا ضعيف،  ــقــد كـــان  ول
في  االستمرار  مع  تدريجيا  تغير  لكنه 
اإلعالن عن هذه الحاالت، وزاد بحضور 
طيبة  ويعكس  وخــيــر  مهم  مجتمعي 

البحرينيين.
محطة  اإلعالمية،  منصاتنا  باتت  لقد 
يعرف  البحريني  المجتمع  في  رئيسة 
الناس خاللها الجديد في هذا الجانب 
الناس  أن وقفة  ناهيك  األجــر،  الغتنام 
مع نظرائهم في أزماتهم أوجدت الكثير 
إليها  يضاف  نفوسهم،  في  الحياة  من 
الــمــدن والــقــرى،  ــــواب مــا بين  فتح األب

ليكون الناس متقاربين فيما بينهم.

كم عدد المتابعين لتواصل  «
البحرين بـ )االنستغرام(، وكيف 

تنظر لتفاعلهم االجتماعي؟

ولقد  متابع،  ألــف  أربعين  من  اكثر 
بالحساب  الــمــنــشــورات  عـــدد  وصـــل 
ونشر  تعزيات  بين  ما  وستمئة،  الفين 
ــى،  ــرضــ ــ ــم ــ أخــــــبــــــار ال
ودعوات الزواج، 

أكثر  الــواتــســاب وحـــدة  وعــلــى تطبيق 
رسائلنا  تصلهم  مشترك  آالف   10 مــن 

باستمرار.
ومع توسعة افق التواصل اإللكتروني، 
وجدنا أن المواطنين يشاركون بفعالية 
مناطق  شتى  من  الجديدة  بــاألحــداث 
تعليقات  ويــكــتــبــون  الــبــحــريــن،  وقـــرى 
غــيــرهــم،  عــن  الــحــزن  واقــعــة  تخفيف 
االجــتــمــاعــي،  للتكاتف  تــعــزيــز  وبــذلــك 

وزيادة من منسوب الوحدة الوطنية.

ما جديدكم؟ «

ــام الــمــقــبــلــة إطـــالق  ــ ســيــتــم خـــالل األيـ
أهــل  )تـــواصـــل  بــاســم  مــجــانــي  تطبيق 
ــلـــى حـــســـابـــات آيـــفـــون  ــن( عـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
وانــدرويــد، وهو جهد مشكور من قبل 
ل  مــوَّ ــــذي  وال الصالحين  اإلخــــوة  أحـــد 
كلفة التطبيق بالكامل، سائلين هللا عز 

وجل أن يبارك به.
وكالة  شبه  عمل  هــو  التطبيق  وفــكــرة 
فيه  وستكون  البحرين،  تخص  أنــبــاء 
تعني  التي  االجتماعية  النشاطات  كل 
المواطنين، سواء وفيات، أو إعالن 
عن مرضى وزيارتهم، إضافة إلى 
االجتماعية  األنــشــطــة  جميع 
ــرات، نــــــدوات،  ــاضــ ــحــ ــن مــ مــ
ما  وكـــل  دورات،  أمــســيــات، 

يهم المجتمع.
لــلــمــواطــن  يــكــون  نــهــتــم ألن 
مـــعـــرفـــة بــــــأي أمــــــر يــخــص 

الـــشـــأن االجــتــمــاعــي، وبــحــيــث يــكــون 
يضاف  لــه،  كافيا  مرجعا  التطبيق  هــذا 
على  وسيقوم  اليومية،  األخــبــار  إليها 
بحيث  متخصصين  أفــــراد  الــتــطــبــيــق 
تكون مؤسسة قائمة ومستمرة لخدمة 

المجتمع، وعلى مدار الساعة.

ما األكثر األخبار التي يتفاعل  «
معها الناس؟

الـــوفـــيـــات ألنـــهـــا تـــأتـــي بــأعــلــى مــرتــبــة 
الــواجــبــات االجــتــمــاعــيــة، ولــقــد فتحنا 
ــــك مــجــالــس عــــزاء إلــكــتــرونــيــة  ــر ذل ــ أث
عن  الــنــاس  تغني  الــواتــســاب  بتطبيق 
تأجير الصاالت الُمكلفة ماليا على ذوي 
وعناء  الــجــهــد،  عــن  ناهيك  الــمــتــوفــى، 

استقبال الزوار وغيرهم.

كم مجلس عزاء إلكتروني قمت  «
به حتى اآلن؟

قرابة المئة.

وماذا عن االحتياجات اإلنسانية  «
في عملكم بتواصل البحرين؟ هل 

هنالك مساحة لها بالتطبيق؟

بها  الناس مرحب  احتياجات  كل  نعم، 
الــبــحــريــن(  أهـــل  )تـــواصـــل  فــي تطبيق 
أو طلبات  الــمــالــيــة  األمــــور  بــاســتــثــنــاء 
مؤسسات  بها  تعني  والتي  المساعدة، 

أخـــــرى، فـــي حــيــن نـــرحـــب بــالــطــلــبــات 
مثالً  أحــدهــم  يطلب  كـــأن  اإلنــســانــيــة، 
ــلــدم، أو نــشــر إعــالنــات تخص  تــبــرعــا ل

الشأن االجتماعي.

جهودكم الخيرة هذا لها  «
بالتأكيد لها كلفة مادية، كيف 

ستغطونها مع توسع مشاريعكم 
وتمددها؟

وغير  مستقلة  البحرين  تواصل  خدمة 
مرتبطة بأي جهة رسمية أو أهلية، ولنا 
أغلب  مــع  طيبة  عــالقــات  الحمد  ولــلــه 
باستمرار  تعمل  المجتمعية،  الجهات 

على سد الثغرات في تواصل الناس. 
نهتم لتقريب الجميع، ونهتم ألن يكون 
في  ومتجذرة  مــوجــودة  الــوصــل سمة 
مــادي  دعــم  وأي  البحريني،  المجتمع 
يساهم  ألنه  به؛  مرحب  فهو  لنا،  يقدم 
في تطوير عملنا، ولالستمرار، وللثبات 

على العطاء وعمل الخير.

كلمة أخيرة. «

ــمــشــتــركــيــن فـــي خــدمــة  ــر كـــل ال ــكـ اشـ
ــدعــم بعد  ــواصــل الــبــحــريــن، ألنــهــم ال ت
هذا،  الخير  عمل  إلنجاح  سبحانه  هللا 
ونشكر الجهات التي ستدعمنا في هذا 
تقريب  الى  يهدف  والذي  الرائد  العمل 
الــقــلــوب ووصــلــهــا لــمــســتــقــبــل مــشــرق 

للحياه األجتماعية في البحرين.

الغريب متحدثا إلى “البالد”

“تواصل أهل البحرين” تطبيق مجاني لألفراح واألتراح
ــدوات والــــدورات ــنـ ــاد”: يــضــم األنــشــطــة االجــتــمــاعــيــة والـ ــبـ ـــ “الـ رئــيــس الــحــســاب ل
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عمتنا النخلة... أصلها ثابت وفرعها بالسماء
والـــتـــبـــرك بها بــزراعــتــهــا  ــزدان  ــ ــ ت ــبــحــريــنــيــيــن  ال بـــيـــوت 

كما أن النخلة لها منذ قديم األزل 
بالمقابل  باإلنسان،  خاص  ارتباط 
ــوعــه مع  ــاط فــريــد مـــن ن ــبـ لــهــا ارتـ
كل  تشير  الــذي  نفسه،  البحريني 
إلى  والمكاتبات  والــصــور  الوثائق 
وباقية  ووفية  أصيلة  شجرة  أنها 
ــه وذاكـــــــــرة الـــوطـــن،  ــ ــرتـ ــ ــي ذاكـ فــ
موجودة أينما وجد الناس والماء 

والمرعى.
بنتاج  الفريد  تميزها  وعالوة على 
وطلع  يـــذوي،  ال  وشكل  يفسد،  ال 
ولذيذ،  متنوع  ثمار  وطعم  نضيد، 
ــهــا الــمــثــل  ــرب ب ــهــا شـــجـــرة ضــ فــإن
بالقرآن الكريم بقوله تعالى )َأَلْم َتَر 
َبًة  َطيِّ َكِلَمًة  َمَثاًل  اللَُّه  َضــَرَب  َكْيَف 
َبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها  َكَشَجَرٍة َطيِّ

َماِء(. ِفي السَّ
وللتذكير، فلقد استخدمت النخلة 
ــبــي )صــلــى  ــن فـــي بـــنـــاء مــســجــد ال
أعمدة  فكانت  وســلــم(،  عليه  هللا 
ــه مـــن جـــذوع  ــ ــواري الــمــســجــد وســ
النخل، وتم تظليل السقف بجريد 
النخل، واستمر األمر على ذلك إلى 
خالفة عثمان بن عفان )رضي هللا 

عنه(.
ــل يـــوم،  ــن الـــالفـــت الـــيـــوم وكــ ومــ
أبناء  يوليه  الذي  الفريد  االهتمام 
هذه  تــجــاه  نخلة،  المليون  وطــن 
الشجرة المباركة والتي وإن ماتت، 
فإنها تموت واقفة بخالف غيرها، 
البيوت  واجــهــات معظم  تــزداد  إذ 
بها كزهرتها اليانعة، كعنصر أساس 

ال يكتمل جمال البيت إال به.
ولقد رصدت عدسة “البالد” اهتمام 
الشجرة  هــذه  تكون  بــأن  كثيرين 
ــاركــة مـــوجـــودة فـــي واجــهــة  ــمــب ال

ــيــت الــرئــيــســة، يــهــتــمــون بــهــا،  ــب ال
تستحقها،  التي  العناية  ويولونها 
اآلبـــاء واألجـــداد  بها  التي أوصــى 

من قبل.
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200 معاملة ضمن “الشمالية عند دارك”
ــن ــي ــل ــام ــع ــت ــم ــة ال ــ ــام ــ ــان س ــ ــم ــ ــات مــــع ض ــ ــاج ــ ــي ــ ــت ــ ــة جـــمـــيـــع االح ــي ــب ــل الـــفـــضـــالـــة: ت

أكــدت مديــر عــام بلديــة المنطقة الشــمالية لمياء الفضالــة على إنجاز 200 معاملة ضمن مبادرة “الشــمالية عند دارك” والتي تقــدم خدمات لفئة كبار 
المواطنين وذوي الهمم واألرامل والمطلقات والعاملين في الصفوف األمامية لمواجهة فيروس كورونا منذ تدشينها في 15 مايو من العام الجاري.

ضمـــن  أنـــه  الفضالـــة  وأوضحـــت 
الشـــمالية  البلديـــة  إســـتراتيجية 
لتحقيـــق أعلـــى معاييـــر معـــدل رضـــا 
العمـــاء مـــن خـــال توفيـــر القنـــوات 
المتعامليـــن؛  مـــع  للتواصـــل  المتاحـــة 
لتلبيـــة جميع االحتياجـــات مع ضمان 
صحـــة وســـامة المتعامليـــن من هذه 
الفئات ومســـاعدتهم علـــى البقاء في 
الحضـــور  عنـــاء  تكبـــد  منازلهـــم دون 

لمبنى البلدية.
وتتمثـــل الخدمـــة في ســـيارة مجهزة 
بمعـــدات إلكترونيـــة حديثة وشـــاملة 
لتقديـــم الخدمة المتكاملة في المكان 

نفسه ومتصلة بأنظمة البلدية.
وأوضحـــت أنه بنـــاء علـــى توجيهات 
من وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف، 
فـــإن بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية تعمل 
تقـــدم  طـــرق  افضـــل  تحقيـــق  علـــى 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الخدمـــات 
وبمتابعة مســـتمرة مـــن وكيل الوزارة 
لشـــؤون البلديـــات الشـــيخ محمـــد بن 
أحمد آل خليفة تولي البلدية الشمالية 
اهتمام خاص في تســـهيل اإلجراءات 

للخدمات البلدية.
وبينت مدير عام البلدية أن الخدمات 

أكيـــاس  توصيـــل  هـــي  تقـــدم  التـــي 
البنـــاء  تأميـــن  اســـترجاع  القمامـــة، 
بتراخيـــص  المتعلقـــة  والمعمـــات 
الســـجات والعناويـــن، إصـــدار إفـــادة 
ســـكن، إصـــدار بطاقة عنـــوان، إصدار 
لوحـــة عنـــوان، والمعامـــات المتعلقة 
بتراخيـــص البنـــاء أقـــل مـــن 50 متـــرا 
مربعا بجميـــع أنواعه، توصيـــل التيار 
المتعلقـــة  والمعامـــات  الكهربائـــي 

بالرسوم البلدية وتحديثها.
الخدمـــات  تقديـــم  يتـــم  وتابعـــت 
للمراجعين عن طريق ســـيارة مجهزة 
كمبيوتـــر  بجهـــاز  ومـــزودة  بالكامـــل 

مرتبط بأنظمة الخدمات التي تقدمها 
البلديـــة، تبدأ خطـــوات طلب الخدمة 
بالتواصـــل عبر الواتـــس اب على رقم 
الـــدوام  أوقـــات  خـــال   17985030

الرســـمي، وتزويـــد موظـــف االتصـــال 
بالمعلومـــات المطلوبة االســـم، تاريخ 
الخدمـــة  العنـــوان،  الحالـــة،  الميـــاد، 
المطلوبـــة”، ومـــن ثـــم تصـــل العميـــل 

رســـالة نصية ترحيبيـــة، وبعد تحديد 
نصيـــة  رســـالة  إرســـال  يتـــم  الموعـــد 
أخـــرى تحتوي علـــى الموعـــد المحدد 

إلتمام الخدمة.
المنطقـــة  بلديـــة  ان  الـــى  وأشـــارت 
مبـــادرة  تنفيـــذ  بـــدأت  الشـــمالية 
مـــن  انطاقـــا  دارك”  عنـــد  “الشـــمالية 
مســـؤوليتها االجتماعيـــة تجـــاه كبـــار 
واألرامـــل  الهمـــم  وذوي  المواطنيـــن 
والمطلقـــات والعاملين فـــي الصفوف 
األماميـــة لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا 
ومـــن حرصهـــا علـــى تقديـــم خدمـــات 
نوعيـــة وتحقيق رضـــا المســـتفيدين، 
والتـــي تعـــد مـــن أولويـــات اهتمامهـــا 
التي تعمل على تحسين جودة العمل 

وتطويره.

بلدية الشمالية

سيارة مجهزة بمعدات إلكترونية حديثة وشاملة لتقديم الخدمة المتكاملة 
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موجز عن سياسات “االبتكار بوقت األزمات”
الــمــواطــنــيــن تــطــلــعــات  لتلبية  الــحــكــومــيــة  ــخــطــط  ال اســتــشــراف 

أصـــدرت جامعـــة الخليـــج العربـــي ومعهد 
سياســـات  موجـــز  “بيبـــا”  العامـــة  اإلدارة 
“االبتـــكار فـــي وقـــت األزمـــات: اســـتجابة 
القطـــاع العـــام أثنـــاء جائحـــة كوفيـــد 19” 
وهـــو أول موجـــز إرشـــادي مـــن نوعه بني 
على نتائج دراســـة علميـــة وصفية بحثت 
فـــي كيفيـــة تعامـــل واضعـــي السياســـات 

والجهات التنفيذية لمواجهة األزمات.
وقـــال المدير العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة 
“بيبـــا” رائـــد بـــن شـــمس إن مواجهـــة أزمة 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 
مسؤولية وطنية تتشاركها جميع الجهات 
واألفـــراد في مملكة البحرين، مشـــيًرا إلى 
أن الســـبيل األمثـــل لمواجهة هـــذه األزمة 
الصحية العالمية بكل تداعياتها المختلفة 
يكمـــن فـــي توظيـــف فضلـــى المنهجيـــات 
واألدوات العلميـــة والتطبيقيـــة؛ مـــن أجل 

الخروج ببحوث ودراســـات رصينة توّسع 
آفـــاق االبتـــكار وتســـاهم فـــي استشـــراف 
اســـتراتيجيات حكومية مســـتقبلية تلبي 

تطلعات الوطن والمواطنين.
وأكـــد أن الشـــراكة المتينـــة مـــا بيـــن معهد 
اإلدارة العامـــة وجامعـــة الخليـــج تعكـــس 
الرؤى المتبادلـــة لدى الجهتين في توحيد 
العلميـــة  اإلمكانـــات  وتســـخير  الجهـــود 

واإلدارية لخدمة ودعم خط الدفاع األول 
فـــي مواجهـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
علـــى  الضـــوء  إلقـــاء  أن  موضًحـــا   ،)19
االبتـــكار أثناء األزمات وتعزيز اســـتخدام 
التكنولوجيـــا يســـاهم فـــي وضـــع أســـس 
متينـــة للتعامل مع األزمـــة والخروج منها 
بحلول مبتكـــرة في ظل اتباع المنهجيات 

واآلليات الصحيحة.

مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس جامعـــة الخليج 
العربـــي خالد العوهلـــي إن جامعة الخليج 
العربـــي بادرت بالتعـــاون مع “بيبـــا” لتبني 
هذه الدراســـة انطاًقا من دورها كحاضنة 
والنـــادرة،  الفريـــدة  لألبحـــاث  خليجيـــة 
وحرًصا على تعزيز األهداف التي أسست 
مـــن أجلهـــا ومـــن بينهـــا التصـــدي للقضايا 

الفريدة والنادرة.
كمـــا اعتبـــر العوهلي أن التعـــاون مع معهد 
البحـــث  هـــذا  إنتـــاج  فـــي  العامـــة  اإلدارة 
النوعي الوصفي بشـــأن االبتكار في وقت 
األزمـــات يعـــد انطاقـــة حقيقـــة لتوظيف 
العلـــم والمعرفـــة واألدوات التكنولوجيـــة 
واستشـــراف  األزمـــات  مواجهـــة  فـــي 
علـــى  مبنيـــة  مســـتقبلية  اســـتراتيجيات 
أســـس ومفاهيـــم صحيحـــة تتناســـب مـــع 

متطلبات العصر.

رائد شمس خالد العوهلي

المنامة - جامعة الخليج العربي

الرفاع- مكتب الباحث نوح خليفة

قـــال الباحث نوح خليفة إن المواقف الفريدة المتبادلة بين عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب الجالة الملك محمد السادس 
ملـــك المملكـــة المغربيـــة ميزت العاقـــات البحرينيـــة المغربية على المســـتويين 

العربي والعالمي.
جـــاء ذلك في خضـــم إعانه عن إنتاجه العلمي الجديد البحرين والمغرب: صور 
التضامـــن والتعـــاون التاريخيـــة والمعاصرة، واعدا الجمهـــور والمهتمين بإطاق 

مضامين الدراسة بشكل تدريجي.
ويناقش الباحث قضايا التضامن والتعاون بين 
البلديـــن منذ فترة حكم ملـــك المملكة المغربية 
الحسن الثاني وأمير البحرين الشيخ عيسى بن 
ســـلمان آل خليفة، وفترة حكـــم الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة والملك محمد السادس ملك 

المملكة المغربية.
كما يتناول الباحث الصورة اإلعامية المتبادلة 
بيـــن البلدين خال األعـــوام 2017 2019- على 
اعتبارهـــا أحـــدث مرحلة فـــي تاريـــخ العاقات 
بيـــن البلديـــن من خال تحليل نـــوع المضامين 
والقضايـــا التـــي تناولتهـــا صحـــف البلديـــن عن 
البحرين والمغرب ونوع األطر وعناصر اإلبراز.

نوح خليفة يطلق “البحرين والمغرب”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بحث وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
في اتصال مرئي مع عضو مجلس النواب النائب هشام العشيري وعضو 
مجلس بلدي المحرق فاضل العود ممثلي الدائرة السادسة في محافظة 

المحرق االحتياجات الخدمية والبلدية للدائرة.

المرئـــي وكيـــل  فـــي االتصـــال  وشـــارك 
الوزارة لشؤون األشـــغال أحمد الخياط 
وشـــؤون  التخطيـــط  إدارة  ومديـــر 

المجالس البلدية محمود الشيباني.
خلـــف  رحـــب  االتصـــال،  بدايـــة  وفـــي 
بالنائب العشـــيري، مشـــيدا بالدور المهم 
الذي يلعبه أعضاء الســـلطة التشـــريعية 
فـــي خدمة الوطـــن والمواطنين، مؤكدا 
في الوقت ذاته أهمية التعاون المستمر 
بين السلطتين التشـــريعية والتنفيذية؛ 

من أجل الصالح العام.
وتـــم خـــال االتصـــال بحـــث عـــدد مـــن 

المواضيـــع المتعلقة باحتياجات الدائرة 
المحـــرق  محافظـــة  فـــي  السادســـة 
والمتعلقـــة بتطويـــر الشـــوارع الرئيســـة 
داخـــل الدائرة وكذلك تطوير المشـــاريع 
بهـــا  تعنـــى  التـــي  والبلديـــة  الخدميـــة 

الوزارة.
وشـــدد الوزير خلف على حرص الوزارة 
على تنفيـــذ توجيهات مجلـــس الوزراء 
برئاســـة رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة بالعمـــل؛ من أجـــل توفير أفضل 

الخدمات للمواطنين والمقيمين.

بحث احتياجات “سادسة المحرق”
بدء تطوير شبكة الصرف الصحي بشهركان
دينـــار ألـــف   221 بكلفـــة  وينفـــذ  للقريـــة  امتـــداد  المشـــروع 

صـــرح مديـــر إدارة تخطيـــط ومشـــاريع الصـــرف 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  الصحـــي 
والتخطيـــط العمراني فتحي الفـــارع بأنه تم بدء 
تنفيذ أعمال تطوير شـــبكة الصـــرف الصحي في 
منطقة شـــهركان فـــي المجمعـــات )1042، 1044، 
1213(، مشـــيرا إلـــى أن هـــذا الجـــزء هـــو امتـــداد 
القريـــة القديمـــة والـــذي يأتـــي اســـتكماال لشـــبكة 

الصرف الصحي التي كانت مخدومة بالشبكة.
وأوضـــح مدير إدارة تخطيط ومشـــاريع الصرف 
تحقـــق  إلـــى  يهـــدف  المشـــروع  أن  الصحـــي 
االســـتدامة وضمان بيئة صحية ســـليمة لقاطني 
المنطقة بما يتوافق مع ســـعي الحكومة لتحقيق 
منظومة متكاملة من خدمات الصرف التي تلبي 

احتياجات جميع المواطنين والمقيمين.
وبين الفارع أن الوزارة تسعى من خال المشروع 

وما يتضمنه من استكمال لشبكة الصرف الصحي 
لقرية شهركان إلى تطوير وتحسين محطة الضخ 
E3G من أجل رفع كفاءتها وتحسين جودة عملها 
مـــع إنشـــاء خطوط توصيـــل جديدة، واســـتبدال 
110 أمتـــار من خطـــوط الصرف الصحـــي لزيادة 
الطاقـــة االســـتيعابية للشـــبكة لتخـــدم 400 عقار 

ووحدة سكنية.
وأكـــد أن الـــوزارة مســـتمرة فـــي تقديـــم خدمات 
الصرف الصحي وفق أعلى المعايير والمواصفات 
بما يتوافق مع سعي الحكومة للنهوض بمنظومة 
الصـــرف الصحي من خـــال اســـتخدام التقنيات 
الحديثة وزيادة الطاقة االستيعابية للشبكات بما 
يضمن تأمين نوعية حياة أفضل للجميع تماشـــيا 

مع رؤية البحرين االقتصادية 2030.
يذكـــر أنـــه تمـــت ترســـية مناقصـــة المشـــروع من 

مجلس المناقصات والمزايدات على شـــركة افاق 
الخليـــج للحفريـــات وتأجير المعـــدات بكلفة تبلغ 

221,664 ألف دينار.

من أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي في منطقة شهركان

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المحرق - بلدية المحرق

أكد محافظ المحرق سلمان بن 
هنـــدي المناعـــي أهميـــة توثيق 
اإلنجـــازات والمشـــاريع، مؤكـــدا 
بـــأن محافظـــة المحـــرق تزخـــر 
التوثيقي.واعتبـــر  بأرشـــيفها 
الملكيـــة  الزيـــارات  أن  المحافـــظ 
السامية والمكارم التي تشرفت بها 
المحافظـــة تأتي في صدارة مكتبة 
المحافظـــة لما لها من أهمية خاصة 

لدى قلوب األهالي.
جاء ذلك خال اســـتقبال المحافظ 
للمؤلـــف والباحـــث عيســـى الجودر 
عنـــوان  حمـــل  كتـــاب  قـــدم  الـــذي 
محافظـــة  يشـــرف  حمـــد  “الملـــك 
المحـــرق”، حيث عمـــد المؤلف على 
توثيق زيـــارات جالته الملكية إلى 
محافظة المحرق ولقاء أهاليها في 

مختلف المناسبات.

بن هندي يتسلم كتاب “الملك حمد يشرف محافظة المحرق”

الحد - إي بي ام تيرمينالز

رحـــب مينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان، الـــذي تديـــره شـــركة إي بي ام 
تيرمينالـــز البحريـــن، بســـفينة ”ســـفين تايغـــر“، التـــي وصلـــت إلى 

الميناء في 16 يوليو 2020. 
وتعتبر ســـفينة “ســـفين تايغر” أول سفينة يتم اســـتخدامها ضمن 
أســـطول شركة ســـفين فيدرز في خدمة الربط الجديدة بين شبه 
القارة الهندية والخليج العربي، والقائمة عبر شـــراكة استراتيجية 

بين موانئ أبوظبي وبنغال تايغر الين. 
وســـتتوجه الســـفينة إلى العديد من الموانئ فـــي الخليج العربي، 
منهـــا ميناء خليفة بن ســـلمان )البحريـــن(، الدمـــام، الجبيل، ميناء 
خليفـــة، جبـــل علي، كراتشـــي، كاندال، مونـــدرا، نهافا شـــيفا، ميناء 

خليفة، جبل علي.
وأعرب الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بوزارة النقل واالتصاالت 
في البحرين بدر هود المحمود، عن ترحيبه بهذه الخدمة الجديدة 
قائـــاً “إن خدمـــات شـــركة ســـفين فيـــدرز لـــن تضـــع المملكـــة على 
خارطة التجارة العالمية فقط، بل ستسهم أيًضا في النمو التجاري 
والذي يتماشـــى مع رؤية البحرين 2030 من خال إنشاء اقتصاد 

متنوع ومستدام”.
وقالـــت الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة إي بـــي ام تيرمينالـــز البحرين 
سوزان هانتر “نحن نعتقد أن شركة سفين فيدرز ستحسن وبشكل 
كبيـــر النمو التجـــاري بين األســـواق النامية في المنطقة وســـترفع 
مســـتوى الخدمـــات لعمائنـــا الكـــرام وبالتالي تعزز مســـاهمتنا في 

اقتصاد المملكة”.
وقد تم تبادل الدروع التذكارية احتفاال برسو السفينة في الميناء. 
وحضر المناســـبة ســـوزان هنتر وبدر هود المحمـــود وممثلون عن 
الموانئ والشـــؤون البحرية، وممثلو شـــركة ســـي هورس للماحة 
وشركة إي بي ام تيرمينالز البحرين في ميناء خليفة بن سلمان.

أثناء وصول السفينة “سفين تايغر”

العربــي والخليــج  الهنديــة  القــارة  شــبه  بيــن  للربــط 
“سفين فيدرز” تبدأ عملياتها في ميناء خليفة

المنامة - وزارة الداخلية

صرح المدير العام لإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة بـــأن شـــرطة مكافحـــة 
علـــى  القبـــض  مـــن  تمكنـــت  المخـــدرات 
شـــخصين بحوزتهما نحو نصف كيلوغرام 
من مادة الحشـــيش المخدرة تقدر قيمتها 

بـ 4000 دينار.
والتحـــري  البحـــث  أعمـــال  أن  وأوضـــح 
التي تجريها شـــرطة مكافحـــة المخدرات 
كشفت حيازة شـــخصين للمواد المخدرة، 
وبعد تحديـــد هويتهما واتخاذ اإلجراءات 
عليهمـــا  القبـــض  تـــم  الازمـــة  األمنيـــة 
متلبســـين ببيع نحو نصـــف كيلوجرام من 

مادة الحشيش المخدرة.
وأشار المدير العام لإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائية إلى أنه تم التحفظ على 
المضبوطات، واتخاذ اإلجراءات القانونية 

وإحالة القضية للنيابة العامة.

القبض على شخصين بحوزتهما 
نصف كيلوغرام “حشيش”



تشــهد جمعية المهندســين البحرينية انتخابات جديدة لرئاستها ونصف عدد 
أعضاء مجلس اإلدارة وذلك في يوم األربعاء الموافق 22 يوليو.

لجمعيـــة  الجمعيـــة  إدارة  ودعـــت 
عموميـــة ســـابقة، ولكن تعـــذر تحقيق 
النصـــاب، وهذه هـــي الدعـــوة الثانية، 
وســـتعقد الجلســـة األولـــى فـــي يـــوم 
الثالثاء 21 يوليو عبر برنامج “زووم” 
وبنصـــاب ثلث أعضـــاء الجمعية وفي 
حال عدم اســـتكمال النصاب سيؤجل 
االجتماع لمدة ال تقل عن نصف ساعة 
ويكون االجتماع صحيحا بحضور 10 
% من األعضاء. وفي الجلسة الثانية 

بيوم األربعاء ستعقد االنتخابات.
جمعيـــة  انتخابـــات  فـــي  والجديـــد 
المهندســـين في ظل اســـتمرار جائحة 
الجمعيـــة  إدارة  ذهـــاب  هـــو  كورونـــا 
لخيـــار تصويـــت األعضـــاء مـــن داخل 
بمنطقـــة  ســـتركن  التـــي  ســـياراتهم 

المواقف خلف مقر الجمعية. 

جدول األعمال

العموميـــة  الجمعيـــة  أعمـــال  جـــدول 
يتضمن 7 بنود، وهي:

1. المصادقة على جدول األعمال.
2. المصادقـــة علـــى محضـــر اجتمـــاع 

الجمعية العمومية السابقة.
3. مناقشة وإقرار التقرير األدبي.
4. مناقشة وإقرار التقرير المالي.

5. تعيين مدققي الحسابات.

6. تشكيل لجنة االنتخابات.
7. انتخـــاب رئيـــس و4 أعضـــاء جـــدد 

لمجلس اإلدارة.

المرشحان للرئاسة

ويتنافس على مركز الرئاســـة بالدورة 
ضيـــاء  الحالـــي  الرئيـــس  المقبلـــة: 
بمجلـــس  المالـــي  واألميـــن  توفيقـــي، 

االدارة المنتهية واليته فؤاد الشيخ.
7 مهندســـين ألربـــع مقاعـــد  وترشـــح 
المترشـــحين  مـــن  ووجهـــان  إداريـــة، 
الذيـــن  األربعـــة  اإلدارييـــن  مـــن  هـــم 
تســـقط عضويتهم بالتجديد النصفي، 
وهما: مديـــرة مركز التدريـــب وتقنية 
المعلومـــات رائـــدة العلـــوي، ومديـــرة 
وخدمـــة  العامـــة  األنشـــطة  لجنـــة 

المجتمع ريم خلفان.
تســـقط  الذيـــن  األربعـــة  مـــن  و3 
عضويتهـــم بالتجديـــد النصفي قرروا 
تجديـــد الترشـــح عـــدا اإلداري العتيد 
بمجلـــس اإلدارة جميل العلوي، والذي 
قرر عـــدم الترشـــح؛ من أجـــل تجديد 

الدماء حسبما أبلغ “البالد”.
البقيـــة  الخمســـة  والمرشـــحون 
لـــإدارة، وهم: مهـــدي الجالوي، هيثم 
ماجـــد  الزيانـــي،  رجـــاء  القحطانـــي، 

شرف، رائد أبو زياد.

المســـتمرة  األربعـــة  اإلداريـــون  أمـــا 
عضويتهـــم لعـــام، فهم: نائـــب الرئيس 
محمـــد الخزاعـــي، أميـــن الســـر جـــواد 
الجبل، مديرة لجنة اإلعالم والعالقات 
العامـــة ريـــم العتيبي، ومدير شـــؤون 

العضوية والمهنة أيمن ناصر.

تصريح العلوي

وقـــال اإلداري المنتهيـــة واليته مدير 
لجنـــة المؤتمـــرات والمعـــارض جميل 
العلوي إن النظام االنتخابي بالجمعية 
القائم علـــى التجديد النصفي يحافظ 
يكـــون  وال  الجمعيـــة،  تماســـك  علـــى 
الهدف من المنافســـة إزاحة مجموعة 
علـــى حســـاب أخـــرى، وإنما مـــن أجل 
وتحقيـــق  المهنـــي  العمـــل  اســـتمرار 

أهداف الجمعية.
لهـــم حضـــور  يحـــق  مـــن  بـــأن  وذكـــر 
 650 قرابـــة  العموميـــة  الجمعيـــة 

مهندســـا، وكل التوقعات تشير إلى أن 
الجمعيـــة العموميـــة ســـتعقد بدعوتها 
الثانية، ومتوقعا مشـــاركة قرابة 150 
عضـــوا مثلمـــا كان يجـــري بالجمعيات 

العمومية السابقة.

مرشح الرئاسة

وتحدث مرشح الرئاسة، األمين المالي 
بالجمعية، فؤاد الشـــيخ لــــ “البالد” عن 
أن الهدف من ترشـــحه لمركز الرئاسة، 
وليـــس لعضويـــة مجلـــس اإلدارة؛ من 
أجـــل تجديـــد الدمـــاء والتفكير بنمط 

جديد يختلف عن السائد بالجمعية.
تعتمـــد  الجمعيـــة  إدارة  أن  وذكـــر 
بشـــكل كلي على تنظيم المؤتمرات 
الشـــركات،  والحصـــول علـــى دعـــم 
ولكـــن الوضع ســـيتغير بشـــكل كلي 
بعـــد جائحـــة كورونـــا، ممـــا يتطلب 
تفكيرا جديدا ودماء جديدة إلدارة 

المرحلة المقبلة.
وتحـــدث مـــن خـــالل موقعـــه اإلداري 
بـــأن الجمعيـــة تنفـــق أمـــواال أضعـــاف 
إيراداتهـــا، وهـــذا مؤشـــر غيـــر صحي 
ومـــن  المؤسســـة،  عمـــل  الســـتمرار 
المتعيـــن إيجاد تـــوازن بين اإليرادات 

والمصروفات.
ـــن أن المصروفات تبلغ قرابة 168  وبيَّ
ألـــف دينار، بينما اإليـــرادات المذكورة 
بالتقريـــر المالـــي ال تتجـــاوز 300 ألف 
غيـــر  االيـــرادات  هـــذه  ولكـــن  دينـــار، 
مســـتلمة مـــن الجهـــات المعنيـــة، وبما 
يعني أنها أربـــاح ورقية غير فعلية أو 
ما تســـمى بالربـــح المحاســـبي، والفتا 
إلـــى أن الجمعيـــة حققت ربحـــا فعليا 
بالعـــام 2019 يصل إلى قرابة 16 ألف 

دينار فقط.
مـــن  تعانـــي  الجمعيـــة  أن  إلـــى  ونبـــه 
عجـــوزات مالية في الســـنوات الثالث 

األخيرة بسبب ضعف المداخيل.
وأكـــد أن الغايـــة مـــن ترشـــحه طـــرح 
أفـــكار جديـــدة لتصبح الجمعيـــة بيتا 
مهنيا قويا للمهندسين وتقدم الفائدة 

لهم.
وعمـــا إذا توجـــد قائمـــة للمترشـــحين 
انتخابـــات  بـــأن  الشـــيخ  للرئاســـة، رد 
يتهـــم  ولكنـــه  قوائـــم،  بـــال  الجمعيـــة 
عضوا بمجلس اإلدارة بالترويج ضده 

وألربعة من المترشحين اإلداريين.
العضـــو  لهـــذا  رســـالة  “بعثـــت  وقـــال: 

اإلداري.. وقلـــت له.. ِاْنِء بنفســـك عن 
انتخابات الرئاسة وال تتدخل”.

وعـــن حظوظـــه باالنتخابـــات، عقـــب 
بـــأن حظوظـــه ممتـــازة ويعـــول علـــى 

المهندسين الغيورين الختياره.
وقـــال إن الكثير مـــن أعضاء الجمعية 
مســـتاؤون من وضعهـــا، وغير راضين 
عـــن إنفـــاق الكثير مـــن األمـــوال بغير 
وجههـــا، وغلـــق الجمعيـــة ألكثـــر من 8 
أشـــهر، وقبل انتشـــار فيروس كورونا، 
وذلك لغاية الصيانة، والتي استغرقت 

وقتا طويال.
وأشـــار إلى أنه من خالل مركزه أمينا 
ماليـــا بالجمعيـــة، فقد رفـــض التوقيع 
علـــى بعـــض الشـــيكات لعـــدم قناعتـــه 
بجـــدوى إنفـــاق بعـــض األمـــوال علـــى 
مشـــروعات، ولكنـــه أجبر علـــى تمرير 
هذه الشيكات بعد عرضها باجتماعات 
مجلس اإلدارة واتخاذ قرار بالموافقة 
علـــى  معينـــة  مبالـــغ  صـــرف  علـــى 

مشروعات وتنفيذ اتفاقات.

اعتذار توفيقي

الرئيـــس  مـــع  “البـــالد”  وتواصلـــت 
المنتهية واليته ضياء توفيقي لعرض 
برنامجه االنتخابـــي وخطته للمرحلة 
عـــرض  عـــن  اعتـــذر  ولكنـــه  المقبلـــة، 
تصريحـــات  علـــى  الـــرد  أو  برنامجـــه 

منافسه الشيخ.

انتخابات “المهندسين” بـ “الباركات”... ومرشح الرئاسة الشيخ: رفضت توقيع شيكات
برنامجه عــرض  عن  يعتذر  توفيقي  قــوائــم..  ال  ــة..  إداريـ مقاعد   4 على  يتنافسون   7
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دمستان - جمعية البحرين التعاونية الزراعية

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  بحـــث 
الزراعيـــة  التعاونيـــة  البحريـــن 
البحرينيين  المزارعيـــن  أوضاع 
كورونـــا،  جائحـــة  ظـــل  فـــي 
للوقـــوف على حقيقـــة الظروف 
التـــي يعانـــي منهـــا الكثيـــر مـــن 
فـــي  البحرينييـــن،  المزارعيـــن 
أي  يســـتجد  لـــم  الـــذي  الوقـــت 
تحـــرك في شـــأن تقديـــم الدعم 

المطلوب.
وتعقيًبـــا علـــى مـــا كشـــفه وكيل 
الزراعة والثروة البحرية بوزارة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
والتخطيـــط العمرانـــي نبيل أبو 

أرًضـــا   19 توفيـــر  عـــن  الفتـــح، 
لصغـــار  عالـــي  بهـــورة  زراعيـــة 
المزارعين وإبـــرام عقود انتفاع 

لمدة 10 ســـنوات قابلة للتمديد 
مزارًعـــا   19 مـــع  مماثلـــة  لمـــدد 
بحرينًيـــا، لفـــت محســـن إلى أن 
الجمعيـــة تطالب بإشـــراكها في 
خطـــة وآليـــة توزيـــع األراضـــي 
الزراعية وكذلك ضرورة تحديد 
ســـنوات توقيع العقود المبرمة، 
فهـــل كان ذلـــك قبـــل عاميـــن أم 
أن  موضًحـــا  أعـــوام،   4 أم   3
الكثيـــر من المزارعيـــن القدامى 
ال يزالـــون يواجهـــون مصاعـــب 
علـــى  الحصـــول  فـــي  كثيـــرة 
األراضـــي الزراعيـــة وفـــق نظام 

العقود المتبع.

 رئيس جمعية البحرين التعاونية الزراعية

القدامى ال يزالون يواجهون مصاعب كثيرة في الحصول عليها وفق نظام العقود
“التعاونية الزراعية” تدعو إلشراكها بخطة توزيع األراضي

وزير التنمية والصناعة يوسف الشيراوي مفتتحا مقر الجمعية السابق بالعام 1974م

الجمعية تأسست بالعام 1972، ويتكون 
مجلـــس إدارتها مـــن 9 أعضاء تنتخبهم 
الجمعيـــة العموميـــة باالقتـــراع الســـري 
المباشر لمدة سنتين على النحو اآلتي:

- الرئيـــس ويتـــم انتخابـــه مباشـــرة من 
الجمعية العمومية.

- 8 أعضاء ينتخبون لنفس المدة، ولكن 
تســـقط عضويـــة نصفهـــم ســـنويا ويعاد 

انتخاب بدال عمن سقطت عضويتهم.
وتعتمد الجمعيـــة نظاما انتخابيا يرتكز 
أّي  عـــام،  النصفـــي كل  التجديـــد  علـــى 
انتخـــاب 4 إداريين جدد بدال عن الذين 

حصلـــوا علـــى أقـــل عـــدد مـــن األصوات 
بآخر انتخابات.

انتخـــاب  األساســـي  النظـــام  وال يجيـــز 
االدارة  مجلـــس  أعضـــاء  أو  الرئيـــس 
الثمانيـــة ألكثـــر مـــن 3 دورات متتاليـــة 

للمنصب نفسه.

انتخابات وتجديد نصفي سنويا

راشد الغائب

ضياء توفيقي فؤاد الشيخ

رائد أبوزياد ماجد شرف رجاء الزياني هيثم القحطاني ريم خلفان مهدي الجالوي رائدة العلوي

مسعود الهرمي 2014 - 2017

هشام الشهابي 1986 - 1989

سعيد عسبول 2002 - 2003

عبداللطيف كانو 1972 - 1973 ثم 1976 - 1977

عماد المؤيد 1990 - 1993

محمد السيد 2004 - 2007

حسن فخرو 1974 - 1975 ثم 1978 - 1981

عبدالله جمعة 1994 - 1995

عبدالمجيد القصاب 2008 - 2013

جميل العلوي 1982 - 1985

ضياء توفيقي 1996 - 2001 ثم 2018 حتى آلن

الجمعية 
تأسست 

بالعام 
1972

انتقلت 
لمقرها 

الحالي بالجفير 
العام 1992

15 أكتوبر من كل عام يوما للمهندس 
البحريني بقرار من الجمعية

رؤساء جمعية المهندسين منذ 48 عاما

ندوة بجمعية المهندسين في مارس 1978



business@albiladpress.com 08
األحد 19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 - العدد 4296

الكويت - رويترز

قــال وزيــر الماليــة الكويتــي بــراك الشــيتان أمس إن مركــز الكويت 
المالي ”متين“ ولكن علينا اســتكمال اإلصالح في المالية العامة بما 

يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.

جـــاءت تصريحات الوزير تعقيبا 
علـــى تعديل ســـتاندرد انـــد بورز 
المســـتقبلية  النظـــرة  الجمعـــة 
مـــن  ”ســـلبية“  إلـــى  للكويـــت 
”مســـتقرة“، إذ قالـــت إنهـــا تتوقع 
أن صنـــدوق االحتياطي العام لن 
يكـــون كافيا لتغطيـــة العجز لدى 

الحكومة المركزية.
وقال الشيتان في بيان صحافي 
المســـتقبلية  النظـــرة  إن تعديـــل 
لتدنـــي  تلقائيـــة“  ”نتيجـــة  هـــو 
الســـيولة في االحتياطـــي العام، 
مبينـــا أن الســـلطتين التنفيذيـــة 
والتشـــريعية تعمـــان حاليا على 

إيجاد حلول لهذا التحدي.
تصنيـــف  تثبيـــت  أن  وأوضـــح 
قبـــل  مـــن  الســـيادي  الكويـــت 
  AA- عنـــد  بـــورز  انـــد  ســـتاندرد 
يضعهـــا فـــي مصـــاف دول مثـــل 

تايـــوان وأيرلنـــدا وفـــي مقدمـــة 
معظـــم الـــدول الخليجيـــة ”وهذا 
يعكـــس قـــوة الدولـــة االئتمانيـــة 
ومتانة مركزهـــا المالي المدعوم 
بشـــكل كلي بحجـــم األصول في 
األجيـــال  احتياطـــي  صنـــدوق 

القادمة“.

الشيتان: مركز الكويت المالي متين

علي الفردان

المنامة - بنك البحرين اإلسالمي

أكد بنك البحرين اإلســالمي )BisB( التزامه التام بدعم ورعاية جميع موظفيه 
ووضــع صحــة وســالمة فرق عمله في مقدمــة أولوياته وذلك تماشــيا مع جهود 

المملكة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في إطار مكافحة انتشار “كورونا”.

وقالـــت رئيس تنفيـــذي للموارد البشـــرية 
أفنـــان  البنـــك  فـــي  اإلداريـــة  والشـــؤون 
صالح “نضع صحة وسامة موظفينا في 
مقدمـــة أولوياتنا، ونســـعى دائمـــا لتقديم 
كافة ُسبل الدعم لهم خال هذه األوقات 
الصعبة. لقد اتخذنا عدة مبادارت لضمان 
ســـير العمل منها تنفيذ سياسة العمل من 
المنزل عبر تمكيـــن غالبية الموظفين من 
العمـــل عـــن بعـــد متى مـــا دعـــت الحاجة 
لذلـــك. نحـــن فخـــورون كوننـــا اســـتطعنا 
تمكيـــن مـــا يقـــارب 88 % مـــن موظفينـــا 

للعمـــل عـــن بعد، كمـــا وصلت أعلى نســـبة 
عمـــل عـــن بعـــد لجميـــع الموظفيـــن وفي 
وفرنـــا  وقـــد   .% 60 إلـــى  واحـــد  وقـــت 
جميـــع متطلبـــات الســـامة الصحيـــة في 
مبانـــي ومرافق بنك البحرين االســـامي، 
حيـــث وضعنـــا إجراءات صارمـــة للتباعد 
االجتماعي والحد من انتشـــار الفيروس، 
القفـــازات  بارتـــداء  الموظفيـــن  كإلـــزام 
الزبائـــن  مـــع  التعامـــل  عنـــد  والكمامـــات 
ووضع حواجز مابين الموظفين والزبائن، 
وتقليـــل ســـاعات عمـــل الفـــروع وتحديد 

عـــدد المراجعين في القاعـــات المصرفية 
للبنك.

 كمـــا ســـعت ادارة البنـــك جاهـــدة لتوفير 
غالبيـــة خدمـــات الزبائـــن بالفروع بشـــكل 
رقمي وفي أوقات قياســـية دون الحاجة 

للحضور الشخصي”.

ــا” ــورونـ ــبــنــك” يــتــخــذ إجــــــراءات عـــدة أثـــنـــاء “كـ “ال
88 % من موظفي “اإلسالمي” يعملون عن ُبعد

المحرق - باس

اجتــازت خدمــات مطــار البحريــن “بــاس” المراجعــة الســنوية بنجــاح 
لشــهادةISO 20000؛ الســتيفائها جميع المتطلبات القياســية المعتمدة 
من قبل شركة QCB Italia Magistratus & Proctor، وذلك بدعم من 
اإلدارة التنفيذيــة وبجهــود جميــع طاقــم إدارة تكنولوجيــا المعلومات 

واالتصاالت.

وعبر مدير الدعم التقني بالشركة، 
محمد البنجاسم، عن سعادته بهذا 
اإلنجـــاز الذي يضاف إلى مجموعة 
إدارة  حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات 
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
بشـــركة “بـــاس”، وأضـــاف “شـــهادة 
علـــى  دليـــل  هـــي   ISO 20000
علـــى  قدرتهـــا  أثبتـــت  “بـــاس”  أن 
عبـــر  العمـــاء  حاجـــة  اســـتيعاب 

الخدمـــات  مـــن  تقديـــم مجموعـــة 
التي ترتقي بمستوى العمل بجودة 

وكفاءة عالية.
البنجاســـم  قـــال  االعتمـــاد،  وعـــن 
“يعتبـــر هـــذا االعتمـــاد هـــو المعيار 
تكنولوجيـــا  إلدارة  العالمـــي 
المعلومـــات واالتصـــال التي تعمل 
الخدمـــات  إدارة  أنظمـــة  علـــى 
التكنولوجية )ITSM(. وهو يساعد 

الشركات على قياس كيفية تقديم 
مســـتويات  وقيـــاس  الخدمـــات 
الخدمـــة وتقييم أدائهـــا مع مراعاة 
أفضل الممارسات في هذا المجال.

ــة ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ الــــــخــــــدمــــــات  إدارة  فـــــــي 
“باس” تجتاز المراجعة السنوية لـ “اآليزو 20000”

فــي الســحب علــى جائــزة “لبشــارة” للنصــف األول 2020

“بيتك”: متقاعد بحريني يفوز بنصف مليون دوالر

أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين 
أن عبـــدهللا محمد عبيد وهـــو متقاعد 
بحرينـــي فـــاز بالجائـــزة للنصـــف األول 
مـــن العـــام 2020 مـــن حســـاب التوفير 
االستثماري “لبشـــارة”، وهي عبارة عن 
إحـــدى الجوائـــز الكبـــرى لحملـــة العـــام  
2020، حيـــث تم إجراء الســـحب على 
الجائـــزة البالغ قيمتهـــا 500 ألف دوالر 
بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة عن بعد.
وتعليقـــا على ذلك، قـــال مدير تنفيذي 
ورئيـــس الخدمات المصرفيـــة لألفراد 
والخدمـــات المصرفيـــة الخاصة ببيت 
التمويـــل الكويتـــي- البحريـــن “بيتـــك” 
خالد المعرفي “نيابة عن بيت التمويل 
الكويتي - البحرين أود أن أهنئ الفائز 
بالجائـــزة الكبرى، وهي الجائزة األولى 
مـــن نوعها في بيـــت التمويل الكويتي 
- البحريـــن للعام الجاري، متمنين حظا 
أوفر لزبائننا الكرام في جوائز لبشـــارة 

المقبلة”.
وأضـــاف المعرفـــي: “لقـــد قمنـــا بزيادة 

“لبشـــارة”  لحملـــة  النقديـــة  الجوائـــز 
للعـــام 2020 لتوفير المزيـــد من فرص 
الفـــوز لزبائننـــا الكـــرام، وذلـــك تماشـــيا 
مـــع رغباتهـــم وماحظاتهـــم. باإلضافة 
إلـــى ذلـــك، فإننـــا نوفـــر خدمـــة فتـــح 
تطبيـــق  خـــال  مـــن  لبشـــارة  حســـاب 
البنـــك “جزيل”، الذي يمّكن العماء من 
فتح حســـابهم المصرفي في أي مكان 
ووقت دون الحاجة إلى زيارة الفرع”. 
متوفـــر  “جزيـــل”  تطبيـــق  بـــأن  يذكـــر 
ألجهزة أبـــل وأندرويد ويمكن تحميله 

من متجر التطبيقات.
مـــن جانبه، عبـــر الفائز عبـــدهللا محمد 
عبيد، وهو رب أسرة وموظف متقاعد 
عـــن فرحته الغامرة بالفوز قائا “أحمد 
هللا تعالى وأشـــكره على هـــذه النعمة. 
وإنني ســـعيد جدا بالفوز بهذه الجائزة 
الضخمة والتي ستغير مجرى حياتي. 
كمـــا أنني ممتـــن جًدا للبنـــك على منح 
مـــن  ســـتمكنني  التـــي  الجائـــزة  هـــذه 
تحقيـــق الكثير من أحامـــي وأهدافي 
وخصوصـــا  لهـــا  أخطـــط  كنـــت  التـــي 

بعـــد تقاعـــدي. أنصـــح الجميع وبشـــدة 
علـــى فتـــح حســـاب لبشـــارة فـــي بيت 
التمويـــل الكويتي - البحرين لدخولهم 
فـــي فرصـــة تحقيـــق الفوز بمثـــل هذه 

الجوائز”.
ويتميز حســـاب “لبشـــارة” االستثماري 
للفـــوز  وفيـــرة  ربـــح  فـــرص  بتقديمـــه 
بجوائـــز قيمة، التـــي تتضمـــن الجوائز 
الكبرى والجوائز الشـــهرية، إضافة إلى 
الجوائـــز الخاصـــة للعديد مـــن الفئات، 

حيـــث يتأهـــل الزبائن في الســـحوبات 
الشهرية عند ادخار مبلغ 50 دينارا ، أو 
مـــا يعادله بالدوالر لمـــدة 30 يوًما على 
األقل. كذلـــك يزداد عدد فرص الزبائن 
في الســـحوبات علـــى الجائـــزة الكبرى 
حيـــث  االســـتثمار،  فتـــرة  زادت  كلمـــا 
يحصـــل الزبائـــن علـــى فرصتيـــن عنـــد 
االســـتثمار لمدة 180 يومـــا وإذا بلغت 
360 يومـــا يحصـــل  فتـــرة االســـتثمار 

العماء على 3 فرص.

المنامة - “بيتك” البحرين

الرياض - أف ب

“العشرين” تناقش سبل 
التعافي من “كورونا”

الــعــشــريــن  مــجــمــوعــة  مــالــيــة  وزراء  بـــدأ 
محادثات  المركزية  المصارف  ومحافظو 
العالمي  االقتصاد  تحفيز  لمحاولة  أمس 
ــاجــم عـــن فــيــروس  ــن فـــي ظـــل الـــركـــود ال
لتخفيف  الدعوات  تزايد  وسط  كورونا، 

عبء الديون على البلدان الفقيرة.
في  الرياض  في  االجتماع  منظمو  وقــال 
المصارف  ومحافظي  ــــوزراء  ال إن  بيان 
العالمية  “سيناقشون اآلفاق االقتصادية 
ــّســقــون الــعــمــل الــجــمــاعــي مـــن أجــل  ــن وي
انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام”.

وقع اتفاقية مع “Sotheby’s Realty” لتنشــيط الســياحة
رجل أعمال بحريني يعقد صفقة في “الدومينيكان”

وقـــع رجـــل األعمـــال البحرينـــي البريطانـــي، علـــي 
الزيانـــي، والـــذي بات يعـــرف في مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي باســـم الـــدون علـــي مـــن خال نشـــره 
لمغامراتـــه خـــال فتـــرة اإلغـــاق فـــي جمهوريـــة 
الدومينيـــكان علـــى حســـابه علـــى اإلنســـتغرام )@
 Sotheby’s علـــى اتفاقيـــة مـــع شـــركة )don_ali_z
International Realty لتحســـين نمـــط الحياة في  

منطقة دول الكاريبي وجعلها وجهة للناس.
فبعد أن تقطعت الســـبل بالزيانـــي ذي 39 عامًا في 
جمهوريـــة الدومينيـــكان منذ 20 مـــارس، خرج من 

الحجـــر الصحي ليلعب دورًا جديدًا مثيرًا لاهتمام 
كســـفير لنمط حياة البحـــر الكاريبي بعد عقد اتفاق 
with Sotheby’s International Re�  مـــع شـــركة
alty في الدومينيكان لتحسين فرصها ومشاريعها 
المهتميـــن  األشـــخاص  تجـــاه  الخاصـــة  العقاريـــة 

بالوصول إلى قطعة من الجنة على األرض.
أعـــاد الدون علي خـــال فترة حجـــره الصحي في 
كاسا دي كامبو وهو الميناء الخاص في ال رورمانا، 
 Sotheby’s لدى التقائه المصادف مع مالك شـــركة
فـــي الدومينيكان ،تمت مناقشـــة  الفرص شـــديدة 

الجاذبية والمدرة لألرباح.

bizbahrain - المنامة

أثناء توقيع االتفاقية

براك الشيتان

محمد البنجاسم
أفنان صالح

“المركزي” يأمر الشركات والبنوك بكشف خسائرها جراء “كورونا”
ــر الــمــالــي ــي ــأث ــت ــم ال ــه ــى ف ــل ــاب الــمــصــلــحــة ع ــحـ لــلــشــفــافــيــة ومــســاعــدة الــمــســاهــمــيــن وأصـ

وجه مصرف البحرين المركزي البنوك والشركات المدرجة في البحرين باإلفصاح عن 
التأثــرات الماليــة والخســائر التــي تعرضت لها جراء جائحة “كوفيــد -  19”، وذلك بعد 
أيــام مــن اطــالع مجلــس إدارة المصرف المركزي علــى الحلول التوافقيــة على اآللية 

المحاسبية لحساب المخصصات في اجتماع عقد األسبوع الماضي.

وذكـــر المصـــرف فـــي خطـــاب أرســـل 
للبنـــوك أن هـــذا التوجـــه يأتـــي كجزء 
مـــن مســـعى “المركـــزي” فـــي الحفاظ 
على الشـــفافية وســـط اآلثـــار الحالية 
للجائحـــة، وبالنظـــر إلـــى أن أصحـــاب 
هـــذه  فـــي  والمســـاهمين  المصلحـــة 
لفهـــم  حاجـــة  أكثـــر  باتـــوا  الشـــركات 
 ”COVID�19“ وتقييم األثـــر المالي لــــ
على الشـــركات المدرجة والمرخصين 

من قبل مصرف البحرين المركزي.
مـــن  المركـــزي  المصـــرف  وطلـــب 
الشـــركات  الكشـــف عـــن األثـــر المالي 

للجائحة في بياناتها المالية المرحلية 
والســـنوية بدًءا من البيانات المنتهية 
في 30 يونيو 2020، أن هذه الشركات 
ليس مطلوبة منها إنتاج بيانات مالية 
مرحليـــة، إذ ال يكـــون هـــذا اإلفصـــاح 
إال فـــي بياناتها المالية الســـنوية للعام 

.2020
وبالنســـبة للشـــركات المدرجـــة يجـــب 
أن يتم اإلفصاح عـــن هذه المعلومات 
مـــن خـــال اإلفصـــاح العـــام التكميلي 
الذي يجب نشـــره علـــى موقع بورصة 
البحريـــن باإلضافـــة إلـــى إدراج هـــذا 

اإلفصاح في البيانات المالية.
وبحســـب التوضيـــح، فإنه لمســـاعدة 
الشـــركات فـــي تحديـــد األثـــر المالـــي، 
يجـــب أن تكون القيم المالية مشـــتقة 
علـــى أســـاس أي انخفـــاض فـــي قيـــم 
واإليـــرادات  والمبيعـــات  األصـــول 

المحددة والسيولة، وغيرها.
توضيـــح  المالـــي  األثـــر  يشـــمل  كمـــا 
االرتفـــاع فـــي النفقـــات أو زيـــادة في 
االلتزامـــات، وما إلى ذلك كأثر مباشـــر 

من جائحة كوفيد- 19.
كما ســـيتعين على البنوك والشـــركات 

المعنية بالتوجيهـــات، األخذ باالعتبار 
الدعـــم  مـــن  المتحصلـــة  المزايـــا 
الحكومي. وشـــدد المصـــرف المركزي 
علـــى أن تتـــم عمليـــة تقدير الخســـائر 
الجائحـــة  عـــن  الناتجـــه  والتكاليـــف 
بالتنســـيق مع المراجعيـــن الخارجيين 

من شركات التدقيق والمحاسبة.
األول،  النصـــف  بيانـــات  وســـتكون 
والمتوقـــع أن تبـــدأ البنوك والشـــركات 
اإلعـــان عنهـــا تباعـــا خال األســـابيع 
المقبلـــة هـــي أولـــى النتائـــج المعلنـــة 
لكثيـــر مـــن هـــذه الشـــركات، بعـــد أن 
منـــح مصرف البحريـــن المركزي فترة 

البيانـــات الربعيـــة،  ســـماح عـــن نشـــر 
لتكـــون أول أرقـــام تقيس حجم تأثير 
خصوصـــا  الشـــركات  علـــى  الجائحـــة 
البنـــوك التـــي قامـــت بتأجيل أقســـاط 
القروض لمدة ســـتة أشـــهر على جميع 
ينبغـــي  والتـــي  والشـــركات  األفـــراد 
ألجلهـــا إدراج مخصصـــات قـــد تؤثـــر 
على المدى البعيد على ربحية البنوك، 
مـــا يدفع إلـــى التســـاؤل بشـــأن اآللية 
المحاسبية التي ســـيتم التعامل معها 
مـــع التطـــورات غيـــر المســـبوقة علـــى 

القطاع المالي والمصرفي في الباد.

قياس االنخفاض باإليرادات والسيولة 
والمبيعات مع أثر الدعم الحكومي
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رأســـمال الوطن هو اإلنســـان منذ ُخلق الكون، وُســـيرت الكواكب والمجرات، وكيفما 
دارت الكرة األرضية، ظلَّ اإلنسان محور الكون، وقد فضل على المالئكة عندما أمر 
هللا المالئكة نفســـها أن تســـجد لإلنســـان، فقد جعله ســـيد الكون، ومن يومها قامت 
الـــدول والممالـــك وتأسســـت الحكومات وصـــدرت األنظمة والقوانيـــن واإلجراءات، 
وجـــرت االختراعـــات، وصار اإلنســـان بؤرة الكـــون، فكّل عمل الحكومـــات في العالم 
لإلنســـان، أي المواطـــن الذي يشـــكل أســـاس الحياة باألرض، وكل مـــا تقوم به الدول 
وما تسنه من قوانين وبرلمانات وحكومات وأنظمة ومؤسسات الهدف منها تحقيق 
الســـعادة والرخـــاء لإلنســـان، فشـــعارات الدول بالعالـــم كله، تصب بتكريـــم المواطن 

ورفع شأنه وتحقيق سعادته.
إن شـــقاء اإلنســـان داللـــة على حاجتـــه للرعايـــة، ورغبته بالحفاظ على مســـتوى من 
المعيشـــة التي تكفل له االســـتقرار، وقد تحقق في بالدنا البحرين على مدى العقود 
الماضيـــة هـــذا الهدف مـــن خالل ما أنجز من مكاســـب على مـــدى المراحل الماضية، 
حيث نجحت حكومة ســـمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه بجعل المواطن محور 
التنميـــة والبنـــاء، وكان ذلـــك ضمن خطـــة وبرنامج وسياســـة تبنتها حكومة ســـموه 
منذ تولي مســـؤوليتها، وكان ذلك بمثابة منجز شـــهد لـــه القاصي والداني، تمثل في 

حزم من المكاســـب على مختلف األصعدة اســـتفاد منها المواطن البحريني وجعلته 
يحتفـــظ بكرامتـــه، ألنها جاءت نتيجة جهود مكثفـــة بذلتها الحكومة على مدى هذه 
الســـنوات جعلت منها عالمة مضيئة في ســـماء ســـمعة البحرين وبين األمم برعاية 

مواطنيها وتحقيق السعادة لهم.
صحيـــح أن العالم يمر بأزمة، وأن هناك اســـتحقاقات على الدولة نتيجة هذه األزمة 
ومـــا ســـبقها من انخفاض أســـعار النفط ألدنى مســـتوى له، ما اضطـــر ألن يعاد النظر 
ببعـــض اإلجـــراءات بمـــا ال يمـــس المواطن في مكاســـبه التـــي حققهـــا، وبالتالي هي 
معادلـــة صعبة، ولكن يمكن التغلب عليها بالحكمة والحنكة والخبرة التي تميزت بها 

حكومة سمو األمير خليفة بن سلمان.
أمـــا مســـألة التأمينـــات والتقاعد وهذه مشـــكلة نعانـــي منها منذ فترة ويتـــم تأجيلها 
فأظـــن كمـــا كتب الكثيرون يجب معالجتها بالبحث عن الخلل في هذه المؤسســـات، 
وكيف أخفقت في استثمار إيراداتها، وهذا أمر يمكن بالدراسة والبحث وتعيين من 

هم قادرون على إدارتها.

تنويرة: تجاهل نصيحة كل من ينصحك أمام اآلخرين. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

اإلنسان محور األوطان

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

للتواصل: 17111483

الحل في “رياض الحزم” وليس في األجواء
تشـــير كل اإلحصائيات المتوفرة عن اإلرهاب في المنطقة في السنوات 
األخيـــرة إلى تـــورط قطر في تمويـــل اإلرهاب والتطرف ونشـــر خطاب 
الكراهيـــة والتحريض على األنظمة والتدخل بالشـــؤون الداخلية للدول 
األخـــرى، وهـــي جريمة خطيـــرة طبقـــا للقوانيـــن الدولية ومـــن حق أية 
دولـــة اتخـــاذ اإلجـــراءات والترتيبات القانونيـــة لحماية أمنهـــا الوطني، 
وكل مـــا قامت به الدول األربع الســـعودية واإلمـــارات والبحرين ومصر 
إجراءات ســـيادية ضروريـــة لضمان أمنها واســـتقرارها، والتي تضمنت 
قطع العالقات الدبلوماســـية مع دولة قطر، وفرض القيود الجوية، على 
أمل أن تعود قطر إلى رشـــدها والخروج من فلك عقدة النقص والعودة 
إلـــى التزاماتها واتخاذها اإلجراءات العملية فـــي وقف دعمها وتمويلها 

اإلرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية.
ســـفيرة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة لـــدى هولندا، حصـــة عبدهللا 
العتيبة، اختصرت المســـألة بجوانبها األساســـية وفكرتهـــا النهائية حين 
قالـــت “هـــذا الخالف لن يحل عـــن طريق “اإليكاو” أو أيـــة منظمة دولية 
أخرى، ولن تعود العالقات إلى ما كانت عليه، إال عندما تلتزم قطر أمام 

الـــدول األربـــع بتنفيذ اتفاقيات الريـــاض، وتثبت أنـــه بإمكانها لعب دور 
بنـــاء فـــي المنطقة”. كما أن البحرين بينت في فقرة مكثفة أن األســـباب 
الجوهريـــة ليســـت أموًرا فنية تتعلق بتنفيـــذ اتفاقيات الطيران، بل هي 

أمور سياسية تتعلق باحترام سيادة الدول واستقاللها.
علـــى دولـــة قطر معرفـــة أن مصطلح “الحل في ريـــاض الحزم” الطريقة 
الوحيدة التي ســـتضع العربة على الطريق الصحيح، وســـتفتح إمكانية 
تحقيق السالم، وتنفيذ المطالب الثالثة عشر العادلة التي قدمتها الدول 
األربـــع، وهـــي الحـــل الدائم والمســـتقر للخـــالف أو المشـــكلة، وعدا ذلك 
ســـتكون حركة قطر فـــي أي اتجاه جامدة ومجموعة شـــعاراتها الزائفة 

ستتراقص على شفاه األغبياء مثلما تتراقص األعالم في الهواء.

المشكلة أن قطر مازالت تدغدغ سطحيا تفكير وسلوك الكثير من األغبياء  «
“شرقا وغربا”، وإعالمها يعكس غباء سياستها الخارجية تجاه الدول األربع، 

فال يكاد ينقضي يوم إال ويطالعنا مقال أو برنامج يحبذ االستثمارات 
االحتكارية في اإلرهاب، وهذا األمر يزداد وضوحا على النطاق العربي 

والعالمي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

للتذكير، إن انشـــقاق أوغلو عن حزب العدالة والتنمية لم يكن انشـــقاقًا على قناعات 
وسياســـات واتجاهـــات آيديولوجيـــة للحزب، بل كان تمردًا على رغبة الســـلطان في 
االنفـــراد بكعكـــة الســـلطة والحكـــم وإقصـــاء حلفائه القدامـــى، أصحـــاب الفضل في 
صعـــوده السياســـي، وبالتالـــي فهـــو خالف قشـــري وصراع شـــخصي ال خـــالف على 
مبادئ وسياســـات، وعلينا أن نتذكر جيدًا أن اســـتقالة أوغلو من الحزب الحاكم في 
عام 2019 لم تكن بســـبب اعتراض على سياســـات أردوغان تجاه سوريا وال تدميره 
عالقات تركيا مع جوارها العربي، بل كانت بســـبب “ما رآه من تغيرات في أولويات 
وخطابـــات وسياســـات إدارة حزب العدالـــة والتنمية”، معتبـــرًا أن “الحزب ابتعد عن 

قيمه وخطاباته وسياساته، وأولوياته قد تغيرت”.
لم يكن أوغلو يغضب من انتهاك الحريات كما ادعى ذات مرة في تفسيره لالنشقاق 
من حزب العدالة والتنمية، فهو من أرســـل رســـالة لقادة العالم حينما كان في منصبه 
يبـــرر فيهـــا اعتقـــال اآلالف من الجيـــش التركي وضباطـــه مبررًا ذلك بـــأن “إرهابيين 
متوغليـــن في القوات المســـلحة التركيـــة حاولوا في ليلة الخامس عشـــر من يوليو، 
اإلطاحة برئيس البالد والحكومة وإغالق البرلمان والنظام الدستوري” وأن “إحباط 

االنقالب الفاشل تم بفضل القيادة القوية للرئيس أردوغان، والشعب التركي...”.
الحقيقة أن أوغلو غاضب من أردوغان منذ أن قرر األخير إقالته من منصب رئيس 
الوزراء ورئاســـة حـــزب العدالة والتنمية في عام 2016، حيـــث أعرب علنًا عن ندمه 

لعـــدم اختياره الكفاح ضد اســـتبداد أردوغان، وســـبق أن صرح فـــي حديث أدلى به 
للكاتـــب التركي مراد يتكيـــن أنه كان يجب أن يصر على قائمة القيادات التي أعدها 
للعرض على المؤتمر العام للحزب الحاكم في 12 ســـبتمبر 2015، مبديًا ندمه لقبول 
القائمـــة التـــي أعدت وقتـــذاك بتعليمات من أردوغـــان! ومبررًا رضوخـــه بالرغبة في 
تفادي ظهور انقســـامات داخل الحزب، وقد اعترف أوغلو بأن انقالب حزب داخلي 
قد تســـبب في مغادرته منصبـــي رئيس الوزراء والحزب ومعترفـــًا بالخطأ في ثقته 
بزمـــالء داخـــل الحزب! ولم يكـــن يتوقع أن الرفاق الذين يثق فيهم ســـيوقعون نص 

إقالته وتجريده من مناصبه استجابة لتعليمات السلطان.
المسألة كلها إذا صراع مصالح ومحاولة إلثبات الذات ورد االعتبار السياسي من  «

جانب أوغلو في مواجهة صديقه وحليف دربه أردوغان والرفاق القدامى، وعلينا 
كعرب ـ والسيما اإلعالميين والمحللين ـ أن نتفهم قلياًل محركات السياسة 

التركية ومجرياتها كي ال نقع مجدداً في فخ التهليل ألشخاص ال يختلفون 
مطلقًا عن المتصدرين للمشهد الذين يغتالون أحالم أشقائنا الليبيين في 

معيشة كريمة ووطن مستقل، وقد شاهدنا اآلن أنه في لحظة واحدة تخندق 
أوغلو سياسيًا مع حليفه القديم أردوغان مهاجمًا من يدافعون عن الشرعية 

الدولية وسيادة ليبيا! فهل هناك من يرى بعد اآلن أن أوغلو، الذي غادر نظرية 
تصفير المشاكل وعاد بنظرية العمى االستراتيجي، البديل المنقذ الذي ينتشل 

تركيا من أحالم السلطان وأوهامه؟!. “إيالف”.

سالم الكتبي

أوغلو والعمى االستراتيجي )2(

تركيا على خطى إيران في تهديد إسرائيل
تمـــر على اإلنســـان لحظات مـــن الحماســـة واالندفاع تجعلـــه يتهور في 
بعض األحيان بتصريحات ومواقف قد ال يكون مدركا عواقبها أو حتى 
واعًيـــا بمـــدى قدرته عليها والوفاء بها، ما يوقعه في حرج أو إيالم أمام 

اآلخرين، وقد يمنى بخسائر من أي نوع كان جراء ذلك.
لهـــذا يحـــرص قـــادة الـــدول علـــى التفكيـــر جيـــدا والتأنـــي قبـــل اإلدالء 
بتصريحـــات أو إبداء مواقـــف ومنح وعود ألنها تكـــون مرتبطة بمصير 
شـــعوب ومقدرات دول وحسابات معقدة يصعب التحكم فيها أو التنبؤ 

بها.
لكن يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخذته الحمية، وربما 
دفعتـــه النشـــوة بما يتحقق لدولته اآلن من مكاســـب وتمـــدد هنا وهناك 
فـــي ظل بيئة إقليمية منشـــغلة أكثر بأمور أخـــرى، وبيئة دولية مترددة 
ومنقســـمة فـــي التعاطي والتعامـــل معه، فمنـــح وعًدا عظيًمـــا بقوله إن 

“أنقرة ستحرر األقصى”.
فمـــع التفاهم والتعـــاون القائم حاليا بين تركيا وإيـــران، يتبنى أردوغان 
ذات الخطـــاب اإليرانـــي المعادي إلســـرائيل القائم منذ ســـبعينات القرن 
الماضـــي دون أن نجـــد له أثرا في الواقع أو تغييرا في الحقائق أو حتى 
تحرًكا على األرض يوحي بتنفيذ ما تم رفعه من شعارات وما طرح من 

وعود براقة.
مرة أخرى نؤكد أن هذا الهدف هو أمل وأمنية كل مسلم على وجه هذه 
األرض، لكـــن الطريق إليـــه وتحقيقه لن يكون عبر األماني والشـــعارات، 
بـــل من خـــالل العمـــل اإلســـالمي المشـــترك والضاغـــط والمنظـــم القادر 
علـــى الفعـــل والتأثير على المجتمـــع الدولي وردع المعتـــدي وإجبار كل 
المتعاونيـــن والمتعاطفيـــن معـــه علـــى اإلنصـــاف والحيـــاد، والعمـــل معا 

إلعطاء كل ذي حق حقه.

إال أن أردوغان ربما ظن في قرارة نفسه أن واشنطن التي تصمت أحياًنا  «
وتتعاطف أحيانا أخرى مع طموحاته وتحركاته في سوريا وليبيا وغيرها 

ستظل على نفس الموقف عندما يتعلق األمر بإسرائيل، أو أن هذه 
األخيرة قليلة الحيلة وضعيفة القوة كما هو حال الدول التي يصول 

ويجول فيها.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

شهادات أم مهارات
يتجه العالم بأســـره نحو منعطف جديد، الســـيما بعد إعالن الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامب اعتمـــاده المهارات فـــي التوظيف بدال من 
الشـــهادات، وهو ما يغير خارطة الطريق لقراءة المستقبل، خصوصا 
أن األغلبيـــة اعتـــادت إجراء أبحاثها حول أفضل الجامعات التي من 
الممكـــن أن يلتحق بهـــا أبناؤها، فتنوعت واختلفت في كل عشـــرين 
عاما، بدءا من جامعات الهند والعراق ومصر، وصوال إلى الجامعات 

البريطانية واألميركية بالمئة عام المنصرمة.
إن اإلعالن األخير له ما له وعليه ما عليه، ولســـت هنا بصدد تأييده 
أو معارضته، لكنني أطرح أمام السادة الجمهور عددا من األمور التي 
باتت واضحة للعيان ومنها، أوال: توافر المعلومات بإســـهاب وبشكل 

دقيق ومنظم على الشبكة العنكبوتية ومن مصادر ذات ثقة. 
ثانيـــا: اتجـــاه العالـــم نحـــو اهتمامـــات جديـــدة فـــي العشـــرين عامـــا 
الماضيـــة، منهـــا علـــوم الطبخ والضيافـــة والفنون أكثر مـــن أي وقت 
مضى. ثالثا: ظهور علوم جديدة وســـريعة ومتغيرة تهتم بشـــكل أو 
بآخر بالحواســـيب والشـــبكة العنكبوتية وعلـــوم الفضاء وغيرها من 

المتغيرات التي باتت أسرع من عقارب الساعة.
رابعا: مرور العالم بأسره بعدد من األزمات االقتصادية في العشرين 
عاما المنصرمة وآخرها ما نعايشـــه حاليا من تبعات جائحة كورونا. 
خامســـا: تواجـــد قنـــوات وســـائل التواصـــل االجتماعـــي التـــي باتت 
األســـرع واألكثر مشـــاهدة، وأســـاس وصـــول المنتج للزبون بأســـهل 

طريقة ممكنة. 
وممـــا ســـبق يتبيـــن أن العالـــم يتجـــه نحـــو اندثـــار أكيـــد لعـــدد مـــن 
التخصصـــات الموجـــودة حاليـــا وبكثـــرة، حيـــث باتـــت كثرتهـــا دون 
طعـــم أو لـــون، ويتجه أيضا نحـــو فتح مجاالت أكثـــر دقة ألصحاب 
التخصصـــات العلميـــة البحتـــة أو المهارات التي تعتمـــد على الحرف 
الشـــهادات  بيـــن  مـــا  لعالـــم يجمـــع  اليدويـــة، وأرى توازنـــا حقيقيـــا 
والمهـــارات، فـــال العلـــم وحده ســـيطعمنا بعـــد موت خبـــاز الحي، وال 
مجـــال للتقـــدم وبناء الحضـــارة دون العلوم األكثر دقـــة وأهمية في 

عالم باتت أغلب معامالته افتراضية وذات أبعاد مختلفة.

سمر األبيوكي
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تحت وزير النفط رعاية الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة وضمن مبادرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، 
تــم تدشــين اتفاقيــة المشــروع التجريبــي لتحســين كفاءة اســتهالك الطاقة الــذي يعتبر باكــورة التعاون 
المشــترك بيــن الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغاز وهيئــة الكهرباء والمــاء، إذ تهدف هذه المبــادرة التجريبية 
إلى توفير الطاقة من اســتخدام الكهرباء والماء في 4 مبان حكومية وذلك من خالل اســتخدام أحدث 

التقنيات ومعدات توفير الطاقة. 

ووقـــع الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
نـــواف  الشـــيخ  الكهربـــاء والمـــاء 
علـــى  خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بـــن 
التجريبـــي  المشـــروع  اتفاقيـــة 
العالميـــة و4  ســـيمنز  شـــركة  مـــع 
جهـــات حكوميـــة وشـــركة تطوير 
للبتـــرول، حيـــث وقـــع نيابـــة عـــن 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضة 
أيمن المؤيد، وعن جهاز المساحة 
والتســـجيل العقـــاري المدير العام 
للتســـجيل العقاري الشـــيخ محمد 
بن خليفـــة آل خليفة، وعن وزارة 
وزارة  وكيـــل  والتعليـــم  التربيـــة 
التربية والتعليم لشـــؤون الموارد 
والخدمـــات محمد مبـــارك جمعة، 
بـــن  وليـــد  الصحـــة  وزارة  وعـــن 
خليفة المانع، وعن شـــركة تطوير 
للبترول الرئيس التنفيذي لشركة 
وعـــن  اســـتالك  جيمـــس  تطويـــر 
باســـم  شـــركة ســـيمينز األلمانيـــة 
عـــكاوي، وهـــو مديـــر عام شـــركة 

سيمنز فرع البحرين. 
عـــن عظيـــم  النفـــط  ـــر وزيـــر  وعبَّ
لإلنجـــازات  وتقديـــره  امتنانـــه 
الكبيرة التي شهدها قطاع النفط 
الزاهـــر  العهـــد  ظـــل  فـــي  والغـــاز 

لجاللـــة الملك والحكومة برئاســـة 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
مـــن  ومـــؤازرة  وبدعـــم  الـــوزراء 
لدن صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 
الـــوزراء.  لرئيـــس مجلـــس  األول 
ومـــا توليه القيـــادة الرشـــيدة من 
اهتمـــام ودعـــم وتوجيـــه مســـتمر 
في تحقيق العديد من اإلنجازات 
علـــى  المحافظـــة  إلـــى  الراميـــة 
عـــن  فضـــاًل  الطبيعيـــة،  الثـــروات 
تحقيـــق التقـــدم الباهـــر فـــي هذا 
فـــي  الُمهـــم  االقتصـــادي  القطـــاع 
مملكـــة البحرين من خـــالل تعزيز 
دور االبتـــكار واإلبـــداع فـــي هـــذا 

المجال الحيوي.
ـــب الوزير بتوقيـــع االتفاقية  ورحَّ
الكهربـــاء  هيئـــة  بيـــن  المشـــتركة 
ذات  المعنيـــة  والجهـــات  والمـــاء 
إســـتراتيجية  ضمـــن  العالقـــة 
والغـــاز؛  للنفـــط  الوطنيـــة  الهيئـــة 
لتعزيـــز اقتصاد الكربـــون الدائري 
الغـــاز  مـــوارد  علـــى  والحفـــاظ 
الطبيعـــي بالشـــراكة مـــع القطـــاع 
العـــام والخاص، وتحســـين كفاءة 
اســـتهالك الطاقة من خالل تنفيذ 
عـــدد مـــن البرامـــج الراميـــة إلـــى 

خفـــض اســـتخدام الطاقـــة علـــى 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  المبانـــي 
ومن ثم إجراء تعديالت تطويرية 
لخفـــض فواتيـــر الكهربـــاء والماء 
علـــى  بالنفـــع  بذلـــك  يعـــود  الـــذي 
المملكـــة مـــن خـــالل توفيـــر الغاز  
الطبيعـــي الـــذي يعتمـــد عليـــه في 

إنتاج الطاقة الكهربائية والماء.
وأشـــار وزيـــر النفـــط إلـــى أهميـــة 
تطويـــر هذا القطاع النفطي المهم 
والحيوي والمحافظـــة عليه الذي 
يعتبر من أهم القطاعات في العالم، 
مـــن خـــالل التعـــاون مـــع مختلف 
العالميـــة  والشـــركات  الجهـــات 
المتخصصـــة فـــي االســـتثمار في 
هـــذا الجانـــب، وتعزيـــز اللقـــاءات 
لتبـــادل الخبـــرات واالطـــالع على 
أحـــدث ما توصلت إليـــه التقنيات 
الحديثة؛ من أجل زيادة العائدات 
واســـتغالل الموارد بكفاءة عالية. 
متطلعـــا إلى المزيد من المشـــاريع 
التطويريـــة فـــي ظـــل مـــا يمـــر به 
العالـــم مـــن تحديات صعبـــة أدت 
إلى عـــدم اســـتقرار أســـعار النفط 
في العالم. متقدما بجزيل الشـــكر 
الجهـــات  جميـــع  إلـــى  والتقديـــر 
المعنيـــة ذات العالقـــة والعامليـــن 

على هذا المشـــروع الحيوي الذي 
يعتبـــر باكـــورة التعاون المشـــترك 
مع هيئة الكهرباء والماء؛ لتحقيق 
لمملكـــة  المشـــرفة  اإلنجـــازات 

البحرين في هذا الجانب المهم.
مـــن جانبـــه، أشـــاد وزيـــر شـــؤون 
المبـــارك  وائـــل  والمـــاء  الكهربـــاء 
جميـــع  مـــن  المبذولـــة  بالجهـــود 
هـــذه  فـــي  المعنيـــة  الجهـــات 
الشـــراكة لتحقيـــق هـــدف واحـــد، 
وهـــو تحســـين اســـتهالك الطاقـــة 
المـــوارد  علـــى  والمحافظـــة 
واســـتخدامها  للبـــالد  الطبيعيـــة 
المزيـــد  لتحقيـــق  مثلـــى؛  بطـــرق 
مـــن اإلنجـــازات الراميـــة إلـــى نمو 
وازدهار االقتصاد الوطني، مثمنا 
عاليا مبادرة الهيئة الوطنية للنفط 
والغاز بقيادة وزير النفط الشـــيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفة في 

هذا الشـــأن ومـــا توليه من اهتمام 
بالـــغ في تطويـــر القطـــاع النفطي 
عبـــر المشـــاريع االســـتثمارية فـــي 
هـــذا القطاع الحيـــوي، متمنيا كل 
التوفيـــق والنجاح لهذا المشـــروع 
مـــن  إليـــه  يصبـــو  مـــا  وتحقيـــق 
أهـــداف مرجـــوة. وأشـــار إلـــى أنه 
بموجـــب العقـــد المبرم مع شـــركة 
سيمنز المنفذة للمشروع ستتعهد 
الوفـــورات،  بتحقيـــق  الشـــركة 
بالكامـــل  مســـؤولة  وســـتكون 
عـــن التشـــغيل الســـليم للمعـــدات 
المنفـــذة  والتدابيـــر  المســـتبدلة 
خـــالل الفترة التعاقدية مع توفير 
شـــروط ضمان كافية واســـتبدال 
ما يعطب خـــالل هذه الفترة على 

نفقتها الخاصة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
المشـــروع  إن  والمـــاء  الكهربـــاء 
ســـوف يحقـــق وفـــورات ســـنوية 
كميـــة  مـــن   %  23 مـــن  تقـــرب 
والمـــاء  الكهربـــاء  اســـتهالك 
والتـــي ســـتنجم عـــن التعديـــالت 
التحديثيـــة للطاقـــة فـــي المبانـــي 
التـــي تـــم اختيارها ضمن دراســـة 
تجريبيـــة بالتعـــاون مـــع الجهـــات 
الحكومية، مشيرا إلى أن الجهات 
المعنية لن تتحمـــل أعباء التكلفة 
الـــرأس ماليـــة للمشـــروع على أن 
والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  تســـترد 
كلفة االســـتثمار الـــرأس مالية في 
هذا المشـــروع من خالل وفورات 
في فواتير الكهرباء والماء حيث 
ســـتتمتع الجهات المعنيـــة بفوائد 

هذه اإلصالحـــات لســـنين عديدة 
بعد االنتهاء من المشروع.

وبحســـب الدراســـات التي قامت 
بهـــا شـــركة ســـيمنز األلمانية على 
تقـــدر  والتـــي  األربـــع  المنشـــآت 
تكلفـــة المشـــروع نحـــو 742 ألـــف 
دينـــار، مشـــيرا إلى أنه بعـــد تنفيذ 
أحـــدث  باســـتخدام  المشـــروع 
التقنيات ومعـــدات توفير الطاقة 
ســـيتم اســـترداد تكلفة المشـــروع 
خـــالل أقـــل مـــن 4 ســـنوات مـــن 
خـــالل الوفـــورات الســـنوية التـــي 
يتم تحصيلها من فواتير الكهرباء 
والماء، مما يســـاهم فـــي ذلك من 
مـــن  المنشـــود  الهـــدف  تحقيـــق 
الطاقـــة  توفيـــر  وهـــو  االتفاقيـــة، 
على المســـتوى الوطني؛ من أجل 
حمايـــة المـــوارد الطبيعية وزيادة 

اإلنتاج على المدى البعيد.
يذكـــر بأن هيئـــة الكهربـــاء والماء 
مجلـــس  خـــالل  مـــن  قامـــت  قـــد 
مناقصـــة  بإصـــدار  المناقصـــات 
 4 إلـــى  محـــدودة  تنافســـية 
متخصصـــة  عالميـــة  شـــركات 
في هـــذا المجـــال؛ بهـــدف اختبار 
وتمكيـــن نظـــام الــــ ESCOs فـــي 
فـــازت  حيـــث  البحريـــن،  مملكـــة 
شـــركة ســـيمنز األلمانية فـــي هذا 
الشـــركة  تعتبـــر  التـــي  المشـــروع 
إحدى كبريات شـــركات االستثمار 
المتكاملـــة وأحد العناصـــر الفعالة 
علـــى مســـتوى العالـــم فـــي مجال 

اإللكترونيات والكهرباء.

المنامة - بنا

تحسين كفاءة استهالك الطاقة بـ 4 منشآت حكومية
%  23 ــورات  ــوفـ بـ ــروع  ــش ــم ال كــلــفــة  ديـــنـــار  ــف  ألـ  742 ــرداد  ــتـ اسـ “الـــكـــهـــربـــاء”: 

إصدار أول “شهادة للطاقة المتجددة”
ــامـــل ــالـــكـ ــي بـ ــ ــرون ــ ــت ــ ــك ــ ــام إل ــ ــظ ــ ــن ــ ــة ل ــيـ ــبـ ــريـ ــجـ ــة تـ ــ ــل ــ ــرح ــ ــن م ــ ــم ــ ض

تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعلن رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا عن أول شهادة للطاقة المتجددة تصدرها 
هيئــة الطاقــة المســتدامة عبــر منصــة نظــام إلكتروني بالكامــل إلدارة شــهادات الطاقة المتجــددة، في تحول تاريخــي مهم لمفهوم 
االستفادة من الطاقة المتجددة في مملكة البحرين، ويأتي إصدار الشهادة األولى كجزء من تدشين مرحلة تجريبية أولية يتم من 
خاللها دراسة مرونة البرنامج وآليات التطبيق على الصعيد الوطني ليشمل بذلك كافة أنظمة الطاقة المتجددة في المملكة، ليتم 
تسجيلها في برنامج إدارة شهادات الطاقة المتجددة على مراحل، وذلك من خالل تطبيق حلول الـ blockchain لضمان الشفافية 

وإمكان التتبع والتحقق من كل شهادة تصدر لكل نظام مسجل في البرنامج لدرء مخاطر االختراقات اإللكترونية.

المنصـــة  برنامـــج  تصميـــم  شـــهادات وتـــم  إلدارة  الطاقة المتجـــددة بحيث يتمكن اإللكترونيـــة 

منتجـــو الطاقـــة المتجـــددة مـــن 
تســـجيل إنتاجية أنظمـــة الطاقة 
المتجـــددة التـــي يمتلكونها على 
لتقـــوم  المنصـــة بشـــكل مباشـــر، 
الهيئة بالتحقق من كمية الطاقة 
المنتجـــة واعتمادهـــا فـــي صورة 
“شهادة الطاقة المتجددة” تصدر 
لـــكل  البرنامـــج  عبـــر  إلكترونيـــا 

نظام عن كل 1 ميغاواط/ ســـاعة 
منتجة مســـجلة تم اعتمادها من 

قبل الهيئة.
كما ُيَمِكن النظام منتجي الطاقة 
المتجـــددة مـــن عرض شـــهادات 
المصـــدرة  المتجـــددة  الطاقـــة 
للراغبيـــن  للبيـــع  إلكترونيـــا 
باالستثمار في الطاقة المتجددة 

الشـــهادات  مـــن  واالســـتفادة 
لتخطـــي التحديـــات التي تحول 
المتجـــددة  الطاقـــة  إنتـــاج  دون 

بأنفسهم.

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة
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حظر الصيد بمواسم اإلخصاب متبع عالميا
قــال مديــر إدارة الرقابــة البحريــة فــي “وكالــة الزراعــة والثــروة 
البحرية” بوزارة األشــغال وشؤون البلديات والتخطي العمراني 
مواســم  مواســم  فــي  الصيــد  منــع  عمليــة  إن  الشــيراوي  خالــد 
اإلخصــاب والتكاثــر مــن الطرق العلميــة المســتخدمة عالميا في 
خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون الســمكي، وضمان 
الحفــاظ علــى اســتمرارية األحيــاء البحريــة والتــي تصــب فــي 

تحقيق األمن الغذائي البحري.

وأكد الشـــيراوي في تصريح له 
أن حظـــر صيـــد الروبيـــان يأتي 
الثـــروة  علـــى  الحفـــاظ  ضمـــن 
البحـــري،  والمخـــزون  البحريـــة 
أنواعـــا  هنـــاك  أن  إلـــى  مشـــيرا 
معينة من األحياء البحرية يتم 
حظر صيدها في أوقات معينة، 
موضحـــا “أن عمليـــة الحظـــر ال 
يختص الحظـــر بالروبيان فقط 
أنـــواع  عـــدة  يشـــمل  “فالحظـــر 
مـــن األحياء البحريـــة بناء على 
دراســـة موســـم التكاثر بالنسبة 

لكل نوع”.
وتابـــع “يوجد قـــرار لحظر صيد 
 15 مـــن  حـــدد  الكنعـــد  أســـماك 
أكتوبـــر   15 حتـــى  أغســـطس 
مـــن كل عـــام، إذ بـــدء تطبيـــق 

فـــي   2015 العـــام  القـــرار  هـــذا 
التعـــاون  مجلـــس  دول  جميـــع 
الخليجـــي”. وقـــال “يأتـــي هـــذا 
القرار تنفيًذا لقرار لجنة التعاون 
الزراعـــي لألمانـــة العامـــة بدول 
مجلس التعـــاون الخليجي، في 
اجتماعهـــا الـ 23 )العـــام 2012(، 
الـــذي عقـــد بمقر األمانـــة العامة 
لمجلـــس التعـــاون فـــي الرياض 
والذي نص على أن تقوم الدول 
األعضاء فـــي المجلـــس باتخاذ 
إجراءات لحماية أسماك الكنعد 
وتشـــمل زيادة الطول القانوني 
بصيدهـــا،  المســـموح  لألســـماك 
وزيادة فتحة العين في الشباك، 
وتحديد موســـم حظـــر صيدها 

بالشباك”.

وأكد الشـــيراوي وجـــود متابعة 
حثيثة للملف من وزير األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي عصام خلـــف، ووكيل 
والثـــروة  للزراعـــة  الـــوزارة 
البحريـــة نبيـــل أبـــو الفتـــح؛ من 
أجـــل النهوض بالثـــروة البحرية 
البحريـــة  المـــوارد  وتنميـــة 
والحفاظ على الثروة التي تأني 
الوطنية  اإلســـتراتيجية  ضمـــن 

لألمن الغذائي.
قـــرار  يوجـــد  “كذلـــك  وأردف 
 15 مـــن  القبقـــب  صيـــد  حظـــر 
مـــارس حتـــى 15 مايـــو من كل 
عـــام، وقرار حظـــر صيد الربيان 
ســـابقا )4 أشـــهر( من 15 مارس 
حتـــى 15 يوليـــو مـــن كل عـــام 

وقـــرار حظر صيد الربيان الحقا 
)6 أشـــهر( مـــن 1 فبرايـــر حتـــى 
30 يوليـــو مـــن كل عـــام. ) بـــدء 
تطبيقه منذ العام 2018( وقرار 
حظر صيد الربيان بشـــباك الجر 
القاعية )الكراف - الكوفة( حاليا 
وقـــرار رقـــم )205( لســـنة 2018 
الصـــادر في 15 نوفمبـــر 2018، 
مشـــيرا إلى أن ذلك يأتي أسوة 
ببعض دول الخليج التي منعت 
صيد الربيـــان بطريقة )الكراف( 

كاإلمارات وعمان وقطر.
اصطيـــاد  “عـــدم  أن  وأوضـــح 

الحاملـــة  البحريـــة  األحيـــاء 
التكاثـــر  فـــي موســـم  للبيـــوض 
يأتـــي حفاظـــا على اســـتمرارية 
الحياة البحرية وإتاحة الفرصة 
لهـــا للتكاثـــر، وبالتالـــي تســـاهم 
فـــي المحافظـــة علـــى المخزون 

السمكي من االستنزاف”.
مشـــددا علـــى أن “الحظـــر فـــي 
موســـم التكاثـــر يعـــد مـــن أكثـــر 
األســـاليب العلميـــة فاعليـــة في 
الحفاظ على المخزون السمكي، 
فـــي  متبعـــة  األســـاليب  وهـــذه 
جميع أنحـــاء العالم، وبناء على 
دراســـات علمية متخصصة في 

المخزونات السمكية”.
وكالـــة  أن  الشـــيراوي  وأكـــد 
الزراعة والثـــروة البحرية لديها 
المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  تعـــاون 
لتطبيـــق القـــرارات، قائال “نعمل 
ضمن آلية عمل واضحة، وهناك 
آليـــات للتعاون والتنســـيق بيننا 
العالقـــة،  ذات  الجهـــات  وبيـــن 
حيـــث إن إدارة الرقابة البحرية 
وبالتعـــاون مـــع القيـــادة العامـــة 
والمجلـــس  الســـواحل  لخفـــر 

األعلـــى للبيئـــة تعمـــل جاهـــدة؛ 
للحفاظ على الثـــروات البحرية 

كل فيما يخصه”.
كما أشـــار الشـــيراوي إلى وجود 
وزارة  لـــدى  متكاملـــة  خطـــة 
األشغال والبلديات والتخطيط 
وكالـــة  وتحديـــدا  العمرانـــي 
البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة 
ذات  الجهـــات  مـــع  وبالتعـــاون 
عمليـــا  متكاملـــة  العالقـــة 
توعيـــة  مـــن  بـــدءا  وإعالميـــا، 
الصياديـــن بضـــرورة المحافظة 
وعـــدم  البحريـــة  الحيـــاة  علـــى 
أو  األســـماك  صغـــار  اصطيـــاد 
صيد األسماك المحظور صيدها 
والصيـــد فـــي موســـم المنـــع أو 
معـــدات  أو  الشـــباك  اســـتخدام 
صيـــد  أو  الممنوعـــة،  الصيـــد 
صغـــار األســـماك دون األطـــوال 
المســـموح بهـــا، باإلضافـــة إلـــى 
)فريـــق(  طاقـــم  زيـــادة  خطـــة 
والدوريـــات  البحريـــة  الرقابـــة 
البحرية؛ وذلك لتطبيق القانون 

وضبط الصيادين المخالفين”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

خالد الشيراوي

الشيراوي: خطة 
لزيادة طاقم 

الرقابة والدوريات 
البحرية

عبدالحسين ميرزا

الشيخ محمد بن خليفة
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أحــكام باإلعــدام ضد عــدد مــن المعتقلين بتهــم متنوعة

إيران... اعتقاالت واسعة بسبب الدعوات للتظاهر

أفادت وسائل إعالم إيرانية بأن أجهزة األمن واالستخبارات والحرس 
الثــوري شــنت حملــة اعتقــاالت فــي العديــد مــن المحافظــات طالــت 
مواطنيــن يحضــرون لالحتجــاج. وذكــرت صحيفة “همشــهري” اليومية 
واســعة االنتشــار، في تقرير نشرته أمس السبت، أنه بعد االحتجاجات 
التــي شــهدتها مدينــة بهبهــان، جنــوب إقليــم األهــواز، مســاء الخميــس 
الماضــي، اعتقلت الســلطات “العديد من المحرضيــن على التظاهر” في 

محافظات خراسان رضوي وفارس وكرمان.

مســـؤولي  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
األمـــن واالســـتخبارات فـــي عـــدد مـــن 
علـــى  التعـــرف  “أكـــدوا  المحافظـــات 
التظاهـــر”  علـــى  المحرضـــة  العناصـــر 

واعتقالهم.
اإلعـــدام  أحـــكام  صـــدور  أكـــدت  كمـــا 
بتهـــم  المعتقليـــن  مـــن  عـــدد  ضـــد 
“التجسس” و”العمالة لجهات خارجية” 

و”التخطيط لشن عمليات تخريبية”.
من جهتهـــا، أفادت منظمـــات حقوقية 
باعتقـــال 30 شـــخصا بتهمة المشـــاركة 
فـــي مظاهـــرات مدينـــة بهبهان مســـاء 

الخميس.
في سياق متصل، أعلن سجاد ماليري، 
المدعـــي العام في “إســـالم آبـــاد غرب” 
فـــي محافظة كرمانشـــاه، اعتقال عدة 
أشـــخاص في المدينة بتهمـــة “الدعوة 

إلى التظاهر”.
وقال ماليري إن قوات الحرس الثوري 
“قبـــل  األشـــخاص  هـــؤالء  احتجـــزت 
قيامهم بأي خطوة”، كما تم “استدعاء 
عـــدد مـــن األشـــخاص اآلخرين بشـــأن 

دعوة للتجمع”.
“القـــادة  بأنهـــم  المعتقليـــن  ووصـــف 
الرئيســـيون للدعـــوة إلـــى التظاهـــرات 
وأعمـــال الشـــغب في المدينة”، وشـــدد 
واألمـــن  المخابـــرات  أجهـــزة  أن  علـــى 
والقضـــاء تتعامـــل مـــع أولئـــك الذيـــن 

“دعوا إلى أعمال شغب بحزم”.
وتشـــهد مختلف المحافظات اإليرانية 
منـــذ صبـــاح الجمعـــة انتشـــارًا مكثفـــًا 
مكافحـــة  ولوحـــدات  األمـــن  لقـــوات 

الشغب، عقب دعوات للتظاهر.
كمـــا قامـــت الســـلطات بخفض ســـرعة 

اإلنترنـــت فـــي عـــدد مـــن المحافظات، 
تحســـبًا لتجـــدد االحتجاجـــات. وتقوم 
بقطـــع  عـــادًة  اإليرانيـــة  الســـلطات 
لعـــدم  أثنـــاء االحتجاجـــات  اإلنترنـــت 
التجمعـــات  بتنســـيق  للنـــاس  الســـماح 

ومنع تبادل المعلومات.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل 
أخبارا عن انتشـــار أمنـــي في العاصمة 

طهـــران حيـــث جابـــت عناصـــر األمـــن 
منطقـــة  شـــوارع  بالســـالح  المدججـــة 

سعادت آباد.
وكانت تقاريـــر قد وردت، الجمعة، عن 
انتشـــار أمني في مدن أرومية ومشهد 
دعـــوات  تلبيـــة  مـــن  خوفـــًا  وشـــيراز، 

التظاهر عبر مواقع التواصل.

دبي - العربية.نت

انتشار أمني كثيف في طهران لمنع االحتجاجات
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دعا كل من وزير الخارجية الروسي 
سيرغي الفروف، ونظيره اإلماراتي 
الشـــيخ عبدهللا بـــن زايـــد آل نهيان، 
إلى الوقف الفوري لألعمال العدائية 
وتســـوية سياسية شـــاملة للنزاعات 
النقـــاط  مـــن  وغيرهـــا  ليبيـــا  فـــي 

الساخنة في المنطقة.
جـــاء ذلـــك خـــالل مكالمـــة هاتفيـــة 
بيـــن الوزيرين، بحثا فيهـــا عددا من 
القضايـــا الملحة، بحســـب مـــا أعلنت 

الخارجية الروسية.
مـــن جهتـــه، أكد الشـــيخ عبـــدهللا بن 
زايـــد، موقف دولة اإلمـــارات الثابت 

بدعم المســـار السياسي لحل األزمة 
الليبيـــة، مشـــيدا بالجهـــود المصرية 
فـــي هذا الصدد. وحـــذرت اإلمارات، 
الثالثاء، مما وصفته بطبول الحرب 
التـــي تقرع حول ســـرت، في إشـــارة 
إلـــى إصـــرار حكومة الوفـــاق الليبية 
المدعومـــة مـــن أنقرة المضـــي قدما 

نحو مدينة سرت.
للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر  وقـــال 
الخارجيـــة، أنـــور قرقـــاش: “طبـــول 
الحـــرب التي تقرع حول ســـرت في 
ليبيـــا الشـــقيقة تهدد بتطور جســـيم 
وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة”.

روسيا واإلمارات تدعوان لوقف فوري إلطالق النار بليبيا
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للعالقـــات  األوروبـــي  المفـــوض  أكـــد 
الخارجيـــة جوزيـــب بوريـــل، أمـــس، أن 
ال مصلحة لالتحـــاد األوروبي في رؤية 
قواعـــد عســـكرية تركيـــة وروســـية في 

األراضي الليبية.
وفـــي حوار مـــع صحيفة “دير شـــبيغل” 
األلمانيـــة، قـــال بوريـــل: “ال مصلحـــة لنا 
فـــي أن نـــرى قواعـــد عســـكرية تركيـــة 

وروسية قبالة سواحل إيطاليا”.
العالقـــات  أزمـــة  أن  بوريـــل  واعتبـــر 
بيـــن االتحـــاد األوروبـــي وتركيـــا “تمثل 
الخارجيـــة  السياســـة  فـــي  تحـــٍد  أكبـــر 

األوروبية”.
أن  فـــي  األمـــل  عـــن  بوريـــل  وأعـــرب 
تتوصـــل ألمانيـــا، التـــي تتولى الرئاســـة 
الدوريـــة لالتحاد األوروبـــي، إلى صوغ 

اتفاق شامل بين االتحاد وبين تركيا”.
وأعـــرب االتحـــاد األوروبـــي مـــرارا عن 
قلقه واســـتياءه حيال سلوكيات تركيا، 

ويدعوها الحترام التزاماتها الدولية.
اجتمـــاع  بعـــد  قـــال  قـــد  بوريـــل  وكان 
لوزراء خارجية دول االتحاد األســـبوع 
الماضـــي: “عالقاتنا مـــع تركيا تقوضت 
بســـبب التدابير األحادية التي اتخذتها 

تركيا والتي تتعارض مع مصالحنا”.
ويتهم األوروبيـــون تركيا بانتهاك حظر 
األمـــم المتحـــدة علـــى تســـليم أســـلحة 
يـــؤدي ملفـــي المهاجريـــن  لليبيـــا. كمـــا 
وتنقيـــب النفـــط قبالة ســـواحل قبرص 
بيـــن االتحـــاد  التوتـــرات  إلـــى تفاقهـــم 

األوروبي وأنقرة.

بوريل: ال مصلحة برؤية قواعد تركية وروسية بليبيا

دبي - قناة العربية

ســـلط تحليل سياســـي لمجلـــة “فورين 
بوليســـي” Foreign Policy األميركية، 
الضـــوء على عالقة طهران بالجماعات 
المتطرفـــة فـــي الصومال، مشـــيرا إلى 
أن الصومـــال أضحـــت ســـاحة جديدة 
إليران للعب دور تخريبي في المنطقة.
فبحســـب مسؤولين كبار في الحكومة 
اهتمامـــات طهـــران  فـــإن  الصوماليـــة، 
بالقرن اإلفريقي شملت إقامة عالقات 

سرية مع جماعة “الشباب” المتطرفة.
عالقـــة امتدت مصالحها لتطال أهدافًا 
تلـــك  كاســـتخدام  الصومـــال،  خـــارج 
المنظمات المتطرفة، لتوجيه األسلحة 
إلـــى الحوثييـــن في اليمـــن، وإلى دول 
أخـــرى مثـــل كينيـــا وتنزانيـــا وجنـــوب 
وجمهوريـــة  وموزمبيـــق  الســـودان 
إفريقيـــا الوســـطى. هـــذا باإلضافة إلى 
 2019 العـــام  شـــهدها  عـــدة  هجمـــات 
والعـــام الجـــاري على قواعد عســـكرية 

أميركيـــة في الصومال وشـــمال كينيا، 
وكذلك علـــى قافلة االتحـــاد األوروبي 
العســـكرية فـــي مقديشـــو، آخرهـــا في 
الخامـــس مـــن ينايـــر الماضـــي، حيـــث 
نفـــذت حركـــة “الشـــباب” هجومـــا على 
معسكر “سيمبا” شمال كينيا، أسفر عن 
مقتـــل 3 أميركيين، وهو هجوم ربطته 
الصحيفـــة بتزامنـــه بعـــد يوميـــن مـــن 

الغـــارة األميركيـــة التي أســـفرت عن 
مقتـــل قاســـم ســـليماني، قائـــد فيلق 

القدس اإليراني، وقيادات أخرى.
طهـــران أيضا تســـتعمل نقـــاط قوتها 
النفـــط  لتهريـــب  الصومـــال،  فـــي 
النفـــط  بيـــع  ثـــم  ومـــن  اإليرانـــي، 
الرخيـــص عبـــر إفريقيـــا، مـــن أجـــل 

تخطي العقوبات األميركية.

عناصر من حركة الشباب الصومالية

“فورين بوليســي”: مقديشــو ســاحة جديدة لدور طهــران التخريبــي بالمنطقة
عالقات سرية بين إيران و “الشباب” الصومالية

القاهرة - سكاي نيوز عربية

تركيـــة  تصريحـــات  علـــى  مصـــر  ردت 
اعتبرت فيها أنقـــرة أن “التدخل المصري 
في الشـــأن الليبي غير شرعي”، في وقت 
ال تـــزال أنقرة ترســـل المرتزقة والســـالح 
إلى ليبيا لدعم حكومة فايز الســـراج في 
طرابلس. وعبر المتحدث الرســـمي باسم 
وزارة الخارجيـــة المصريـــة أحمد حافظ، 
عـــن “اســـتغرابه” مـــن تصريحـــات بعـــض 
المســـؤولين األتـــراك عـــن مـــدى شـــرعية 
مطالبة جهات ليبيـــة منتخبة ومجتمعية 
بدعـــم مصري في مواجهـــة اإلرهاب على 

األراضي الليبية.
وقـــال المتحـــدث إن هـــذا “التطـــرف يتم 
جلبـــه إلـــى ليبيـــا من ســـوريا، بعـــد أن تم 
نشـــره في ســـوريا عبـــر الحـــدود التركية 
فـــي  مختلفـــة  أرجـــاء  وفـــي  الســـورية، 
المنطقـــة العربية”. كما أعـــرب حافظ عن 
اســـتغرابه مـــن “مغامـــرة اإلدارة التركيـــة 
بمقـــدرات الشـــعب التركـــي عبـــر التدخل 

العربيـــة  الـــدول  أزمـــات  فـــي  والتـــورط 
تيـــارات  ولتغليـــب  وتعقيدهـــا  لتعميقهـــا 
معينة، ال لشـــعبيتها وإنمـــا لمجرد تبعيتها 
لترويجهـــا  يســـعى  لمـــن  األيديولوجيـــة 
علـــى نحو يهـــدر موارد الشـــعب التركي”. 
وعبـــر المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 

المصرية عـــن رفض القاهـــرة “التدخالت 
التركية السياســـية والعسكرية في الشأن 
العربي، التي تفتقر إلى أي ســـند شـــرعي، 
بل وتنتهك قرارات مجلس األمن، ســـواء 
كان ذلك في العراق أو في ســـوريا أو في 

ليبيا”.

التوتر في ليبيا تصاعد بعد التدخل التركي

القاهرة تؤكد رفض التدخالت التركية في الشــأن العربي
مصر: التطرف ُيجلب إلى ليبيا من سوريا
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وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي، أمـــس، بشـــكل مفاجئ إلى 
منفـــذ حدودي يربط محافظة واســـط 
بإيـــران، علـــى مـــا أورد مراســـلنا فـــي 

بغداد.
وأضـــاف المراســـل أن الكاظمـــي تفقد 
منفـــذ زرباطية الحـــدودي، في أحدث 
جـــوالت رئيس الـــوزراء علـــى المنافذ 
التـــي تعهد باســـتعادة ســـيطرة الدولة 
عليهـــا. ونقلـــت وكالة األنبـــاء العراقية 
الرسمية “واع” عن نائب قائد العمليات 
المشتركة، الفريق عبد األمير الشمري، 
قوله إن قوة أمنية ســـتصل إلى المنفذ 
مـــن أجل المســـاهمة فـــي حمايته “من 
التدخالت الخارجية ومنع التجاوزات 
ومحاربـــة  الكمركـــي  الحـــرم  علـــى 
الفاســـدين والمتجاوزيـــن علـــى المـــال 
العـــام”. وأضـــاف الشـــمري أن”الزيـــارة 
المـــكان،  علـــى  االطـــالع  إلـــى  تهـــدف 

وتوفير المستلزمات الضرورية الكاملة 
العمليـــات  قيـــادة  مـــن  قـــوة  لوصـــول 
المشـــتركة في األيام القليلـــة المقبلة”. 
وكان الكاظمي زار في اآلونة األخيرة 
والموانـــئ  وســـفوان  مندلـــي  منفـــذي 
البحرية في محافظة البصرة، جنوبي 
العـــراق، ووجه باتخاذ إجراءات أمنية 
صارمـــة لفرض هيبـــة الدولة والحفاظ 
علـــى إيراداتها مـــن الهدر. والســـيطرة 
العراقيـــة  الحدوديـــة  المنافـــذ  علـــى 
واحـــدة مـــن التحديـــات التـــي تواجـــه 

حكومة بغداد.

الكاظمي يزور منفذا حدوديا مع إيران
رويترز

حســـن  اإليرانـــي  الرئيـــس  قـــال 
 25 إن  الســـبت،  أمـــس  روحانـــي، 
مليـــون إيرانـــي أصيبـــوا بفيـــروس 
كورونا المســـتجد )كوفيد 19(، وإن 
35 مليونـــا آخريـــن عرضـــة لخطـــر 

اإلصابة.
ذكرهـــا  التـــي  األرقـــام  وتســـتند 
روحانـــي إلـــى تقرير جديـــد لوزارة 
الصحـــة، وهي أعلى بكثير من عدد 
اإلصابـــات الرســـمي البالغ 269440 
إصابـــة. ولم يتطرق روحاني خالل 
كلمته التي نقلها التلفزيون إلى هذا 

التناقض.
وإيران التي يربو عدد سكانها على 
80 مليون نســـمة هي الدولة األكثر 
تضررا مـــن جائحة فيروس كورونا 

في الشرق األوسط.
وقـــال روحاني فـــي كلمته ”تقديرنا 
أنـــه حتـــى اآلن أصيـــب 25 مليـــون 

إيرانـــي بهـــذا الفيـــروس وفقد نحو 
14 ألفا أرواحهم الغالية“.

وتابـــع قائال ”ثمـــة احتمال أن يكون 
آخريـــن  مليونـــا  و35   30 بيـــن  مـــا 

عرضة للخطر“.
وأضاف ”في المجمل، عولج ما يزيد 

على 200 ألف في المستشفيات“.
وذكـــرت وزارة الصحة يوم الجمعة 
أن 13791 شـــخصا توفـــوا نتيجـــة 
اإلصابـــة بمـــرض “كوفيـــد 19” الذي 

يسببه الفيروس.

روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بـ “كوفيد 19”

أمير الكويت يجري 
فحوصات طبية

الكويت - وكاالت

الكويت،  األميري في  الديوان  أعلن 
أمس السبت، أن أمير البالد الشيخ 
الصباح، دخل  الجابر  صباح األحمد 
المستشفى من أجل إجراء فحوص 
األنباء  وكالة  أوردت  طبية، حسبما 

الكويتية )كونا(.
ــر شـــؤون  ــ ــة عـــن وزي ــوكــال ونــقــلــت ال
الديوان األميري الشيخ علي جراح 
الصباح، قوله إن أمير الكويت دخل 
الــمــســتــشــفــى ظــهــر الــســبــت إلجـــراء 

بعض الفحوص الطبية.

العربية.نت: حكمت محكمة الثورة اإليرانية في  «
مدينة سقز، بمحافظة كردستان غرب إيران، 

بالسجن على 3 شبان قاموا بحرق صورة لقائد 
فيلق القدس اإليراني السابق قاسم سليماني. 

ووفق منظمة “هنغاو” الحقوقية، ُحكم على 

كل من آرمان حسين زادة بالسجن 3 سنوات و6 
أشهر، وميالد حسيني بالسجن لمدة سنتين 

و6 أشهر، وبهمن رحيمي بالسجن لمدة سنتين 
و6 أشهر. وأضافت أن هناك متهما رابعا في 
القضية، هو سينا عبداللهي، البالغ من العمر 

17 عاما والذي لم تتم محاكمته بعد. ووفقا 
للمنظمة، فقد اعتقل هؤالء الشبان األربعة، في 

أواخر أبريل الماضي، بتهمة حرق الفتة تحمل 
صورة قاسم سليماني وعضويتهم في حزب 

“كومله” الكردستاني إيران.

رويترز: قال مسؤول بوزارة الخارجية اإليرانية، أمس،  «
إن إيران أرسلت صندوقي طائرة ركاب أوكرانية 

أسقطتها بالخطأ قرب طهران في يناير إلى فرنسا 
لتحليل بياناتهما هناك. ولقي نحو 176 شخصا 
مصرعهم عندما أسقط الحرس الثوري اإليراني 

الطائرة التابعة للخطوط الجوية األوكرانية بصاروخ 
أرض/جو في الثامن من يناير بعد قليل من إقالعها 

من طهران. ووصفت إيران األمر الحقا بأنه ”خطأ 
كارثي“ من جانب قوات كانت في حالة تأهب قصوى 

أثناء مواجهة مع الواليات المتحدة. ونقلت وكالة 

العمال اإليرانية شبه الرسمية لألنباء عن نائب 
وزير الخارجية اإليراني للشؤون الدولية والقانونية 

محسن بهارَوند قوله ”تم نقل الصندوقين 
األسودين إلى باريس أمس )األول( من خالل 

مسؤولي هيئة الطيران المدني وأحد القضاة“.

السجن 16 سنة لـ 3 إيرانيين حرقوا صورة سليماني

إيران ترسل صندوقي الطائرة األوكرانية لفرنسا لفحص البيانات
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اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

هنأت رئيسة االتحاد العربي للريشة 
الطائرة سوسن تقوي، رئيسة اللجنة 
بدريـــة  الطائـــرة  للريشـــة  العمانيـــة 
بنـــت خلفـــان بـــن عيســـى الهدابيـــة؛ 
بمناســـبة حصـــول اللجنـــة العمانيـــة 
على عضوية االتحاد الدولي للريشة 

.)BWF( الطائرة
وأضافـــت تقوي في خطـــاب التهنئة 
المبعوث إلى رئيسة اللجنة العمانية 
للريشة الطائرة “باإلصالة عن نفسي، 
ونيابـــة عن أعضاء اللجنة التنفيذية 
باالتحـــاد العربـــي للريشـــة الطائـــرة، 
إليكـــم بخالـــص  أتقـــدم  يســـرني أن 
بمناســـبة  والتبريـــكات؛  التهانـــي 
االتحـــاد  عضويـــة  علـــى  حصولكـــم 
.”... ) BWF( الدولي للريشة الطائرة

وأكـــدت تقـــوي أن حصـــول اللجنـــة 

االتحـــاد  عضويـــة  علـــى  العمانيـــة 
الدولي يشـــكل مصـــدر فخر واعتزاز 
ألسرة الريشة الطائرة العربية؛ نظير 
ما بذلته اللجنة من جهد وعطاء منذ 
تأسيســـها، متمنية لرئيـــس وأعضاء 
والنجـــاح  التوفيـــق  دوام  اللجنـــة 
واالزدهار فـــي الرقي باللعبة وتعزيز 
العمانيـــة  الطائـــرة  الريشـــة  حضـــور 
عربيـــا وقاريـــا ودوليـــا ونمائهـــا على 

جميع األصعدة والمستويات.
وعبـــرت تقـــوي عـــن بالـــغ ســـعادتها 
علـــى  العمانيـــة  اللجنـــة  بحصـــول 
عضوية االتحاد الدولي، التي تشكل 
مكسبا كبيرا لالتحاد العربي للريشة 
الطائـــرة، متمنيـــة أن تشـــكل اللجنة 
للريشـــة  كبيـــرة  إضافـــة  العمانيـــة 

الطائرة العربية.

تقوي تهنئ اللجنة العمانية للريشة الطائرة

تصاعدت مخاوف بعض األندية المنضوية 
تحت مظلـــة االتحاد البحرينـــي لكرة اليد 
مـــن قـــرار اســـتئناف المســـابقات المحلية 
إذا مـــا تم إقراره في الفتـــرة الحالية دون 
أن تكون هناك ضوابط احترازية شـــديدة 
تضمن صحة وسالمة الجميع من فيروس 
كورونـــا الذي بات يعكر األجواء الرياضية 

تحديًدا.
ولـــم يأتي “هاجـــس الخـــوف” لألندية من 
فراغ، بـــل ازداد لديهم في الفترة األخيرة 
بعدما علموا أن كورونا قد عطل تدريبات 
ناديين محليين بسبب وجود حالة مصابة 
لم يتم كشـــفها إال بعد فـــوات األوان، وهم 
يرتـــأون ومن هذا المنطلق أن يتم التريث 

قبـــل أن تتم معاودة المنافســـات للواجهة 
في ظل األجواء غير الصحة حالًيا.

حيث تبين أن لدى األندية مخاوف كبيرة 
علـــى العبـــي فرقهـــا إذا ما عـــادت للتباري 
وخصوصـــًا أنـــه ال توجـــد أيـــة توضيحات 
حـــول اإلجـــراءات الصحيـــة التـــي ســـيتم 
وجًهـــا  التقائهـــم  قبـــل  للفـــرق  اتخاذهـــا 
لوجـــه في المباريـــات التي ســـتعتمد على 
االحتـــكاك والتقـــارب فيما بيـــن الالعبين. 
الـــذي  الحـــرارة  قيـــاس  أن  إلـــى  الفتيـــن 
يبـــدوا هو الخيـــار الموجـــود لتطبيقه قبل 
دخـــول الالعـــب ألرضيـــة الملعـــب ســـواء 
فـــي التدريـــب أو المباريات، ليـــس معيارًا 
دقيقـــًا للكشـــف عـــن صحة الالعـــب إذا ما 
كان ســـليًما من عدمه وخصوصًا مع تعدد 

أعراض فيروس كورونا.

ومـــن خـــالل تواصـــل “البالد ســـبورت” مع 
بعـــض األندية أكدت أنها ليســـت ضد قرار 
االســـتئناف ولكنها في الوقت نفســـه تريد 
االطـــالع على اإلجراءات التي ســـيوفرها 
وســـيتخذها االتحاد البحرينـــي لكرة اليد 
فـــي صالـــة المبـــاراة، حتى تلمس وتشـــعر 
باالطمئنان من هذه اإلجراءات، وتستطيع 
إلزام الالعب بعدها من مباشرة التدريبات 
وخـــوض المباريـــات كونها المســـؤولة في 
المقـــام األول عـــن صحـــة وســـالمة كافـــة 

منتسبيها.
هـــذا  مـــن  المتخوفـــة  األنديـــة  ووضحـــت 
الوضع، أنها ال تستطيع إجبار الالعب على 
مزاولـــة التدريبـــات أو خـــوض المباريـــات 
الحًقـــا إذا لم يجد البيئة الصحية الســـليمة 
لتأدية واجبه، كون الصحة والسالمة فوق 

كل شـــيء آخـــر، وعلـــى إثره يجـــب النظر 
لألمر بمســـألة إنســـانية صحية فـــي المقام 
األول، كون إصابة العب واحد في الملعب 
دون الكشـــف عنه سيحدث إصابات كبيرة 
في صفوف المتواجدين الذين ســـينقلونها 
إلى بيوتهم وهنا ستكون العواقب وخيمة 
للغايـــة وهـــذا مـــا ال يريدون حصولـــه أبًدا. 
كما أكدت األندية أنها ال تمتلك االستطاعة 

إلخضـــاع  المـــادي  الجانـــب  فـــي  التامـــة 
الالعبيـــن لفحوصـــات كورونـــا قبـــل وبعـــد 
كل مبـــاراة، كونهـــا تتطلـــب أمـــواالً كثيـــرة 
في ظل وجود عدد من المباريات للموسم 
الرياضـــي الجـــاري، وعلـــى إثـــره يطلبـــون 
مـــن االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليـــد النظر 
فـــي األمر بعين االعتبار قبـــل اتخاذ قراره 

النهائي ومراعاة المصلحة العامة.

قيــاس الحــرارة ليــس معيــاًرا لكشــف “كورونــا”

“هاجس الخوف” يضرب أندية كرة اليد

اســـتأنف منتخـــب الشـــباب لكرة القدم سلســـلة 
تدريباتـــه اإلعدادية، وذلـــك بخوضه مراًنا أوالً، 
مســـاء أمـــس، علـــى ملعـــب مدينة حمـــد، ضمن 
تحضيراته للمشاركة في بطولة آسيا تحت 19 

عاًما المقررة أكتوبر المقبل في أوزباكستان.
وخـــاض األحمـــر الشـــاب مرانه بقيـــادة المدرب 
الوطنـــي إســـماعيل كرامـــي، وســـط إجـــراءات 
احترازيـــة وتدابير وقائية، ويعـــد المران األول 
بعـــد فترة “توقف كورونـــا”، ومع الحصول على 
الموافقـــة مـــن الجهـــات المختصـــة فـــي إجراء 
المســـاحات  فـــي  العمريـــة  للفئـــات  التدريبـــات 

المفتوحة.
وســـيواصل منتخبنا سلســـلة تدريباته المحلية 
لحين اتضاح الصورة بخصوص هوية البرنامج 
المقبـــل، خصوًصـــا في ظـــل األوضـــاع الراهنة، 

ومـــع قرب موعد البطولة في ظل قيود الســـفر 
المفروضة على دول مختلفة.

وتضم قائمة منتخب الشـــباب حالًيـــا 36 العًبا، 
وحســـن  هرونـــة  حســـين  مســـلم،  وهم:أحمـــد 
عيســـى )المالكيـــة(، عبـــدهللا ســـالم، هانـــي طه، 
دعيج الذوادي، ســـالم حســـين وخالد الشروقي 
)الحـــد(، عبدالرحمـــن العبيدلي، عبـــدهللا الرفاع 
ومحمـــد عبدالقيـــوم )الرفـــاع(، حســـين العكري 

وســـيد جـــواد حيـــدر )الشـــباب(، علـــي خليفـــة، 
)مدينـــة  عـــادل  وســـلمان  عبدالكريـــم  حســـين 
الســـالم،  الزبيـــدي، مصطفـــى  عيســـى(، صالـــح 
محمد فارس ومحمد آدم )المحرق(، بشير خالد 
)البديـــع(، عبـــدهللا نمر، ســـعود الهـــزاع، إبراهيم 
علـــي، عـــادل الرميحـــي، عبدالعزيـــز المرباطـــي 
وســـيد منتظـــر الكامـــل )النجمـــة(، عبدالرحمـــن 
ســـيد محمد وعيســـى عبدهللا عيسى )المنامة(، 
خليل إبراهيم )التضامن(، مبارك محمد )قاللي(، 
صالح بدر )البسيتين(، سيد مهدي شرف وعلي 
الخباز )األهلـــي(، عبدالرحمن أكرم وخالد ناصر 

)الرفاع الشرقي(.
وأوقعت قرعة البطولة اآلســـيوية منتخبنا في 
المجموعة الثانيـــة إلى جانب: كوريا الجنوبية، 

اليابان والعراق.

للكـــرة  األول  الفريـــق  مـــدرب  قـــال 
الطائرة بنادي التضامن يونس الهدار 
إن اتفاقـــه مـــع النادي يقضـــي ببقائه 
5 مواســـم علـــى رأس الجهـــاز الفني؛ 
بســـبب الخطة الخمسية التي قدمها 
لمجلـــس اإلدارة لالرتقـــاء بمســـتوى 

الفريق الشاب.
وأضاف الهدار لـ “البالد ســـبورت” أنه 
مضت سنتان من أصل 5 سنوات مع 
طائرة التضامـــن، ووفقا للخطة فإنه 
ينبغي مواصلة العمل خالل المواسم 
العمـــل  المقبلـــة؛ الســـتكمال  الثالثـــة 
الـــذي بدأ به، ولكنه لـــم يبرم أي عقد 
رســـمي مـــع إدارة النـــادي بخصوص 
ذلـــك، واالتفـــاق بيـــن الطرفيـــن كان 

إشـــارة  رهـــن  أنـــه  مؤكـــدا  شـــفهيا، 
ناديـــه األم في أو وقـــت يحتاج فيه 

خدماته.
التضامـــن  فريـــق  ويخـــوض 
اســـتعداداته حالًيـــا من أجـــل مالقاة 
البســـيتين في النهائي الثاني لدوري 
 21 ســـيقام  الـــذي  الثانيـــة،  الدرجـــة 
يوليـــو الجـــاري 2020 بعدمـــا خســـر 

النهائي األول بنتيجة 3/0، إذ إن فوز 
التضامـــن ســـيؤجل الحســـم لمبـــاراة 
فاصلـــة، أمـــا فـــوز البســـيتين يعنـــي 
تتويجـــه بطال لدوري الدرجة الثانية 

وصعوده لدوري الدرجة األولى.
وكشـــف الهـــدار عـــن تلقيـــه عرضين 
تدريبيين أحدهما من نادي بالدرجة 
األولـــى وآخر من ناد بالدرجة الثانية 
دون أن يقـــدم مزيـــدا مـــن التفاصيل 

بشأن العرضين.
وتمنـــى الهـــدار أن يوفـــق فريقه في 
تحقيـــق مســـتوى إيجابـــي ونتيجـــة 
رائعة في نهائـــي الدرجة الثانية في 
ظل تصاعد مســـتوى العبيه، متمنيا 

أال يتعرض أحد منهم ألي إصابة.

اســتعداًدا لخوض بطولة آســيا تحت 19 عاًمــا أكتوبر المقبل ــة األولـــــى والــثــانــيــة ــدرجـ ــن مـــن الـ ــي ــرض تــلــقــى ع

“أحمر الشباب” يستأنف التدريبات الهدار: اتفاقي مع “التضامن” 5 سنوات

المســـؤولين  مـــن  عـــدد  أكـــد 
فـــوز  أن  البارزيـــن  والرياضيـــن 
مملكة البحرين باســـتضافة دورة 
البارالمبيـــة  اآلســـيوية  األلعـــاب 
للشـــباب، التي ستقام في ديسمبر 
2021، هـــو انعـــكاس لمـــا تقوم به 
اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينية من 
جهـــود كبيـــرة فـــي تنفيـــذ خطتها 
االســـتراتيجية، التـــي بنيـــت على 
الملـــك  ممثـــل جاللـــة  توجيهـــات 
وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة فـــي اســـتضافة 
الرياضيـــة،  البطـــوالت  مختلـــف 
ســـمو  يوليـــه  الـــذي  واالهتمـــام 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة 
فـــي دعم جميـــع الرياضـــات على 

حد سواء.

إشادات واسعة
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المقبل ــم  ــوس ــم ال الـــطـــائـــرة  ــرة  ــكـ الـ فــريــق  ــادة  ــي ــق ل

فوز للمحرق والرفاع الشرقي والشباب وقاللي.. وتعادالن اثنان

المعامير يجدد للمدرب خالد عبداهلل

أندية الكرة تواصل ودياتها تحضيًرا لالستئناف

كشــف رئيس نادي المعامير رضي أمان عن تجديد التعاقد مع المدرب 
الوطنــي خالــد عبــدهللا لقيادة الفريق األول للكرة الطائرة في الموســم 

المقبل 2020 - 2021.

وأضاف أمـــان لـ “البالد ســـبورت” 
أن إدارة النـــادي قـــررت مواصلـــة 
التعاقـــد مع المدرب خالد عبدهللا 
حتى الموسم المقبل، وتم االتفاق 
بين الطرفين على تجديد العقد.

وأوضـــح رئيـــس نـــادي المعاميـــر 
أن التجديـــد مـــع المـــدرب يأتـــي 
تقديرا لجهوده مع الفريق، والتي 
تكللـــت بتحقيـــق الفريـــق للمركـــز 

الثالث بدوري الدرجة الثانية في 
الموســـم الجـــاري 2019 - 2020، 
بـــه المـــدرب  إضافـــة لمـــا يتمتـــع 
مـــن قـــدرات وإمكانـــات وخبرات 

ومؤهالت متميزة.
أمـــان “قررنـــا مواصلـــة  وأضـــاف 
التعاقـــد مع المـــدرب؛ نظرا لتفهم 
المـــدرب لألوضـــاع المالية للنادي 
العمـــل  فـــي  الصادقـــة  ورغبتـــه 

وإخالصـــه معنـــا ورغبـــة منـــا في 
تحقيق االســـتقرار الفني، إضافة 
إلـــى النتائـــج والمســـتويات التي 

الموســـم  خـــالل  الفريـــق  حققهـــا 
الجـــاري والتي كانت محل تقدير 

إدارة النادي...”.
وعلى صعيد آخـــر، أوضح رئيس 
نـــادي المعامير أن اإلدارة الحالية 
تبقى عليها قرابة ســـنة و3 أشـــهر 
إلجـــراء انتخابـــات جديـــدة، وقد 
عقـــد النـــادي قبـــل أســـابيع عـــدة 
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
تقنيـــة  عبـــر  الســـنوية  العاديـــة 
االتصال المرئي بنجاح بالتنسيق 
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  مـــع 

والرياضة.

واصلــت أنديــة االتحاد البحريني لكــرة القدم سلســلة مبارياتها الودية 
التحضيرية؛ الستئناف ما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الحالي 
2019 - 2020 ســواء عبــر مســابقة كأس جاللــة الملــك وكأس االتحــاد 
اللذيــن تبقــت منهمــا المبــاراة النهائية، باإلضافة إلــى 7 جوالت لكل من 

دوري ناصر بن حمد الممتاز ودوري الدرجة الثانية.

المحرق استضاف البحرين على ملعبه 
وتمكن من التغلب عليه بنتيجة )6-3(. 
ســـجل للفائز: حســـين جميل )هدفان(، 
جمـــال راشـــد، محمـــد البنـــاء، فيصـــل 
إبراهيم ومحمد الشامســـي، وللخاسر: 

فيكتور )هدفين( ومنامبي.
بنتيجـــة  البديـــع  الشـــباب علـــى  وفـــاز 
)2-5( فـــي مواجهـــة احتضنهـــا ملعـــب 
“الماروني”. وسجل للمستضيف: قومو 
)هدفـــان(، جيكتـــارا، حســـين القصـــاب 
وســـيد علي عيســـى، وللضيف: جاسم 

راشد وعزيز.
وعلـــى ملعـــب الرفـــاع الشـــرقي، تمكن 
صاحـــب األرض من تحقيق فوز ســـهل 
علـــى حســـاب المالكية بأربعـــة أهداف 
تنـــاوب علـــى تســـجيلها:  دون مقابـــل 
إلتون، بكر هوســـاوي )هدفان( وخليفة 

عيسى.
وحقق قاللي فوزا على األهلي بنتيجة 
)1-2( فـــي لقاء احتضنه ملعب األخير. 
وســـجل لقاللـــي: ناصر ســـعود ومبارك 

شريدة، ولألهلي: طارق كادا.

وانتهـــت مباراتـــان بالتعـــادل، الحد مع 
البسيتين )1-1(، إذ سجل للحد: ممادو 
وللبســـيتين: ســـلطان الســـالطنة، فـــي 

مواجهـــة احتضنهـــا ملعب الحـــد، فيما 
تعـــادل المنامـــة علـــى ملعبه ســـلبًيا بال 

أهداف مع مدينة عيسى.

رضي أمان

من مباراة المنامة ومدينة عيسى

حسن علي

سوسن تقويبدرية الهدابيةأحمد مهدي

سبورت

علي مجيد

أحمد مهديحسن علي

إسماعيل كرامييونس الهدار
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تتمتع هافال H2 2020 بتصميم 
طابـــع  ذي  جـــذاب،  خارجـــي 
أوروبـــي، حيـــث تمتلـــك مقدمـــة 
مصابيـــح  مـــع  الحجـــم،  كبيـــرة 
أعلـــى  تحتـــل  نســـبيا  صغيـــرة 
ســـوداء  شـــبكة  مـــع  المقدمـــة 
تحتـــل منتصـــف ثلثـــي المقدمة، 
مع شـــبكة أخـــرى تحتل منتصف 
الثلـــث الســـفلي، يتوســـط أعلـــى 
الشـــبكة العليا عالمة هافال ذات 
اللون األحمر مســـتطيلة الشكل، 

مع مصابيح ضباب أسفل جانبي 
المصـــد األمامي. أما على جانبي 
الســـيارة، فهناك خطان تصميميا 
بـــارزان أحدهما علـــوي ويمر في 
منتصـــف المقابـــض فـــي مظهـــر 
جميـــل مع بروز بســـيط أِلقواس 
الرفارف تظهر مزيـــدا من القوة، 
واآلخـــر ســـفلي وبســـيط البروز، 
وتتمتع بخلفيـــة جميلة، تحتوي 
على مصابيح متوسطة الحجم، 

مع لمسات من الكروم.

هافال H2 2020 بتصميم أوروبي

كشــف تقريــر J.D. Power لجودة الســيارات للعــام 2020 عن نتائج 
غير متوقعة.

في هذا التقرير تقييم المؤسسة 
الســـيارات على مقياس يحســـب 
عـــدد المشـــكالت المســـجلة لـــكل 
.PP100 100 سيارة، ويرمز لها بـ
بالنســـبة لكيـــا، فقـــد جـــاءت في 
المركـــز األول وحققـــت أقل عدد 
مـــن المشـــكالت، وجـــاءت دودج 
في المركز األول مكرر بعدد 136 
PP100 وكمفاجـــأة أخرى جاءت 

الثانـــي  المركـــز  فـــي  شـــيفرولية 
ورام في الثالث. أما جينيسيس، 
فقـــد جـــاءت كأفضل شـــركة من 
الفاخـــرة،  الســـيارات  شـــركات 
والرابعـــة فـــي التصنيـــف العـــام. 
مـــن  الجـــودة  تقريـــر  أن  ويذكـــر 
J.D. Power  يختلـــف عن تقرير 
االعتمادية الـــذي لم يكشـــف عنه 

بعد لهذا العام.

حصلــت الكــروس أوفــر فولكــس واغــن تيغــوان 2021 الجديــدة علــى 
عمليــة تجميــل شــاملة باإلضافــة إلى العديد مــن المتغيــرات الجديدة 

عبر تقديم الطراز المتجدد منها.

بـــدًءا مـــن الخارج، تتمتـــع تيغوان 
الجديـــدة بشـــبكة تهوئـــة جديـــدة 
المصابيـــح  إلـــى  تتدفـــق  تماًمـــا 
األماميـــة المعاد تصميمهـــا، والتي 
فـــي  المســـتخدمة  تلـــك  تحاكـــي 
يعتمـــد  تمامـــا.  الجديـــد  غولـــف 
المصـــد  علـــى  أيًضـــا  النمـــوذج 
األمامـــي الرياضي مع مآخذ هواء 

أكثر وضوًحا.
التغييـــرات أقـــل في الخلـــف، لكن 
الكـــروس أفـــر اكتســـبت مصابيح 
ُمعـــاد  خلفيـــة جديـــدة وعجـــالت 
تصميمهـــا ومصـــد خلفـــي محدث. 
كما تـــم نقل أحرف “تيغـــوان” إلى 
األمتعـــة،  صنـــدوق  بـــاب  وســـط 

.”4Motion“ وانضمت إليها شارة
تــزال العالمــة التجاريــة تويوتــا األكثــر قيمــة فــي صناعــة  ال 
الســيارات رغــم خســارتها نحــو 3 % مــن قيمتها مقارنــة بالعام 
2019، حيــث احتلت تويوتا المرتبــة 48 فــي الترتيب العام في 
 Kantar قائمــة أعلــى 100 عالمــة تجاريــة قيمــة فــي دراســة

األخيرة لعام 2020.

فـــي  مرســـيدس  تأتـــي  فـــي حيـــن 
المركز الثاني وفقا للدراســـة، حيث 
احتلـــت المرتبـــة 56، تليهـــا بـــي ام 
دبليو في المركز 61، حيث خســـرتا 
علـــى  قيمتهـــم  مـــن   % و12   %  9

الترتيـــب، فـــي حين خرجـــت فورد 
وهوندا من قائمة أعلى 100 عالمة 
تجاريـــة قيمـــة بعد خســـارتهم لـ 10 
مقارنـــة  قيمتهـــم  مـــن   % و15   %

بالعام 2019 على الترتيب.

كيا ودودج األفضل من ناحية الجودة

فولكس واغن تيغوان 2021 الجديدة

تويوتا ال تزال العالمة التجارية األعلى قيمة

تنفرد الرائعة األلمانية مرسيدس-بنز “GLE” الجديدة موديل 2020 المطروحة 
حاليــا فــي معرض الحــدادا للســيارات بأنواعها وألوانها الجميلــة الخالبة، فقط 
بمميزاتهــا الديناميكيــة االســتثنائية فحســب، بــل بالراحــة التــي توفرهــا خــالل 
القيــادة علــى الطــرق؛ ألنهــا أكثــر كفــاءة مــن أي وقــت مضــى مــع تكنولوجيات 
خاصــة بالصانــع األلمانــي تنفــرد بهــا خصوصــا مــع اختصــارات الشاشــة الذكية 
MBUX، والتــي أصبحــت اليــوم كبرى الشــركات تحاول تقليدهــا! حيث تحتوي 
شاشــة العــرض علــى تصميم مــزدوج جديد على قمــرة القيــادة العريضة عالية 

الدقة مقاس 12.3 بوصة.

 فـــي حين يمكن اختيار وظائف أنظمة 
التحكـــم التـــي تنفـــرد بتقّدمهـــا التقني؛ 
احتياجـــات  بديهيـــا  تســـتوعب  ألنهـــا 
الســـائق بفضـــل الخصائـــص التـــي تـــم 
إعادة ترتيبهـــا ورد فعل نظام التحكم، 
ويحتـــوي نظـــام المعلومـــات والترفيه 
على شاشـــات أكبر، ويأتي اختياريا مع 
شاشة عرض ملونة كاملة بدقة 720 × 
240 بكســـل ومســـاعد MBUX داخلي، 
الـــذي يمكّنه من التعـــرف على حركات 
اليـــد والـــذراع ويدعـــم نوايا التشـــغيل 
بســـهولة  األمامـــي  والراكـــب  للســـائق 
فائقـــة، وقـــد قمـــت بتجربتها شـــخصيا 
في تجارب عديدة واندهشت من مدى 
التطـــور فيهـــا، وقدمت مرســـيدس بنز 
الجيل الجديد من “GLE” بعجلة قيادة 
ومقاعـــد رياضيـــة وخامـــات فخمة، مع 
اختيارات عديدة مـــن األلوان والجلود 
كعادة مرســـيدس في جميع ســـياراتها 
بمختتلـــف األنـــواع، ودعونـــي أكشـــف 
لكم عن المقاعد الخلفية التي أصبحت 
أكثـــر اتســـاعا مـــن الموديالت الســـابقة 
وتعد األفضل في فئتها اليوم، فالصف 
الثانـــي مريح جـــدا للبالغيـــن والصغار، 
إنهـــا ســـيارة عائليـــة وشـــبابية رائعـــة، 
وتوفـــر “GLE” مســـاحة أكبر للســـاقين 
من الجيل الســـابق. أما الصـــف الثالث، 
فهـــو ممتـــاز للشـــحن واإلضافـــات مـــن 
دون الحرمان من أي مساحة للرحالت 
الطويلـــة والقصيـــرة، وال أســـتطيع أن 
أنســـى أهـــم خـــواص الســـيارة الفارهة، 
وهي خدمة المساج VIP الرائعة، والتي 
تعـــد إضافيـــة فـــي ســـيارة مرســـيدس 
متعـــة،  اإلضافـــات  أكثـــر  ومـــن   ،GLE
حيـــث تأتي المقاعـــد بأكثر من وضعية 
للتدليـــك، والتي يمكن االســـتفادة منها 
بشكل خاص في الرحالت الطويلة في 
الســـيارة؛ لمنـــع اإلرهاق وجعـــل تجربة 

القيادة أكثر راحة ومتعة!
تصميمهـــا  بـــأن  نجـــد  الخـــارج  مـــن 
قيمـــة  أفضـــل  ويولـــد  القـــوة  يجســـد 
آيروديناميكيـــة فـــي فئتهـــا خصوصـــا 
التصميـــم  فـــي  الكبيـــر  التطـــور  مـــع 
الخارجي المطور في الموديل الحالي، 
واســـتطاعت مع موديل “GLE” مراعاة 

الجوانب االنســـيابية؛ للمساهمة 
اســـتهالك  كفـــاءة  زيـــادة  فـــي 
الوقود، واعتمدت خارجيا على 
اســـتخدام الكـــروم فـــي اجـــزاء 
متعـــددة علـــى الســـيارة إلضفاء 
مقابـــض  مثـــل  فاخـــر  طابـــع 
األمامـــي  والشـــبك  األبـــواب 
وحـــول النوافـــذ، وتعـــد األنـــوار 

األمامية التي بتقنية LED عالية 
الكفـــاءة توفر إضاءة لمســـافة تتجاوز 
150 متـــرا أمـــام الســـيارة مـــع خاصيـــة 
التوزيـــع المثالـــي علـــى الطريـــق، ومن 
الخارجيـــة  التصميمـــة  األشـــياء  أكثـــر 
الملفتـــة فـــي هـــذه الســـيارة الرائعة هو 
مؤخـــرة الســـيارة التي تحمـــل فتحات 
عادم كرومية حقيقية وليست وهمية، 
جانبـــي  علـــى  فتحـــات  إلـــى  إضافـــة 

الصدام تعطي صورة رياضية مميزة.
فيهـــا،  الكبيـــرة  التحســـينات  بفضـــل 
 GLE“ 2020” أصبحت مرســـيدس بنـــز
اليـــوم أكثـــر حيويـــة واقتصاديـــة على 
 GLE جميـــع الطـــرق، وتســـاهم مركبـــة
ذات الدفـــع الرباعـــي فـــي نقـــل تجربة 
القيـــادة إلـــى مســـتويات جديـــدة كليـــا 
خصائـــص  تحمـــل  وأنهـــا  خصوصـــا، 
مرســـيدس بنـــز المعروفة عنـــد الجميع 
فـــي االبتـــكار والموثوقيـــة والكفـــاءة، 
وفيهـــا يمكـــن االختيـــار مـــن بين ســـتة 
أوضـــاع DYNAMIC SELECT وذلـــك 
باســـتخدام وحـــدة التحكـــم الموجودة 
فـــي لوحـــة التحكـــم المركزيـــة. يمنـــح 
وضع “الراحة” “Comfort” قيادة متزنة 
وفعالـــة ومريحة جدا، ومع وجود باقة 
AIRMATIC، يمنحـــك وضـــع الرياضـــة 
”Sport” الرياضيـــة لحركة أكثر ســـرعة 

وديناميكية لنظام التعليق، مع ممتص 
الصدمـــات الرياضـــي، فضال عـــن مزيد 
من الشـــعور بالتوجيه المباشـــر ونقاط 
الوضـــع  ويوفـــر  المعدلـــة.  التغييـــر 
الشـــخصي “Individual” للسائق تغيير 
اإلعـــدادات الشـــخصية حســـب رغبته 
ويســـتطيع وضـــع الثـــادة التي تناســـبه 

بملفه الشخصي.
تلهـــم هـــذه الســـيارة الجميلـــة محبـــي 
فـــي  جـــدا  الرباعـــي  الدفـــع  ســـيارات 
بحضـــور  تتمتـــع  فهـــي  البحريـــن، 
استثنائي سواء كانت ثابتة ال تتحرك، 
أو علـــى الطرقـــات بفضل أدائهـــا عالي 
األداء للدفع الرباعي برشـــاقة ومرونة 
 ،GLE 450 خياليـــة، فمـــع المحرك فئـــة
والتـــي هـــي مـــن 6 أســـطوانات تويـــن 
توربـــو ســـعة لتـــر بقـــوة 367 حصـــان 
المحافظـــة  بـــذكاء  أقـــوى  أصبحـــت 
علـــى البيئـــة والوقود، وللمســـاعدة في 
تشـــغيل بعض األنظمـــة وزيـــادة العزم 
 EQ بنظام هجين مبســـط GLE زودت
Boost يولـــد 22 حصانا إضافيا، وهي 
تتســـارع مـــن الثبات إلـــى 100 كم/س 
خـــالل 5.7 ثـــوان، والســـرعة القصـــوى 
250 كم/س، مع سالســـة ناقل الحركة 
آليـــة مـــع  9 ســـرعات  ”جـــي ترونيـــك“ 

تنقيل يدوي رياضي جميل.

الذيـــن  للســـائقين  ويمكـــن 
يتوقـــون لمزيـــد مـــن الجاذبيـــة 
اختيار طـــراز GLE 580 ويأتي 
مـــزدوج  تيربـــو  بقـــوة  محـــرك 
ثمانـــي إســـطوانات بقـــوة 483 

حصانا.
الجميلـــة  الســـيارة  وتعتمـــد 
الكاميـــرات  مـــن  نظـــام  علـــى 
والحساســـات؛ لكشـــف الطريـــق 
أمام الســـائق، ويفيد ذلك بشكل خاص 
عند المطبات المفاجئـــة، إذ يتم تفعيل 
نظام التعليق بشـــكل تلقائـــي، وتجنب 
اإلزعـــاج الـــذي يســـببه الصعـــود علـــى 
مطـــب مفاجـــئ في الطريـــق، ما يجعل 
قيادة هذه الســـيارة األكثـــر راحة على 

اإلطالق.
وبالطبـــع للســـالمة مكانـــة أولـــى عنـــد 
مرســـيدس، وتقدم فـــي “GLE” ميزات 
األمـــان القياســـية مثـــل كاميـــرا للرؤية 
العميـــاء،  النقطـــة  ومراقبـــة  الخلفيـــة، 
ومســـاعدة المكابح النشـــطة، ومراقبة 
نظـــام  يتضمـــن  كمـــا  الســـائق،  انتبـــاه 
الحمايـــة المســـبقة مـــن مرســـيدس إذا 
شـــعرت بحـــادث تصـــادم وشـــيك، فإن 
نظـــام Pre-Safe يجهـــز المقصورة من 
خـــالل شـــد أحزمـــة المقاعـــد وإغـــالق 
النوافـــذ وإصـــدار ضوضاء غيـــر ضارة 
لحماية السمع، وتتضمن ميزات األمان 
المتاحـــة شاشـــة عرض علويـــة، ونظام 
تحكـــم تكيفي في الســـرعة مع وظيفة 
التوقـــف والســـير، ومســـاعدة التوجيه 
النشـــط، وفرامـــل الطـــوارئ التلقائيـــة، 
ومراقبـــة المشـــاة وراكبـــي الدراجـــات، 
ومســـاعدة تغييـــر المســـار، ومســـاعدة 

حدود السرعة والمزيد بالطبع!

طرحت نيسان سيارة أريا 
الجديدة كليا، وهي 
سيارة كروس أوفر 

كهربائية رياضية متعددة 
االستخدامات تتيح 

للعمالء التنّقل لمسافات 
أبعد بمحرك كهربائي 100 

% وتتميز بتسارع فعال 
وتشغيل سلس وهادئ.

ــر  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ طـــــــرحـــــــت جـــــيـــــب رانـ
ســيــارة رانــجــلــر روبــيــكــون 392 
الجديدة،  االختبارية  كونسبت 
ــي مــجــّهــزة بــمــحــّرك مــؤّلــف  وهـ
على  أســطــوانــات  ثماني   8 مــن 
 392( لــيــتــر   6.4 شــكــل V ســعــة 
تبلغ  قــّوة  ينتج  مكّعبة(  بوصة 
رطال/قدما  و450  حصانا   450
الــدوران، وتسارع من  من عزم 
بــالــســاعــة  ــم  كـ  100 ــى  ــ إل صــفــر 
ثـــواٍن. وتجتمع   5 أقــّل من  في 
نقل  وعــلــبــة   ،44 دانــــا  مـــحـــاور 
ــم ذات ســرعــتــيــن، وأقــفــال  ــ دائ
كهربائية أمامية وخلفية لمحور 

 37 قياس  ــارات  وإطـ التوجيه، 
بــوصــة لــلــســيــر عــلــى الــطــرقــات 
الطينية، ورزمة رفع األداء التي 
المصنع  في  السيارة  بها  ُتجّهز 
مع  مــوبــار  مــن  بوصتين  قياس 
على  ــا  إجـــراؤهـ ــّم  تـ تحسينات 
نــظــام الــتــعــلــيــق، ونــاقــل حركة 
السرعات،  ثماني  صــالبــة  أكــثــر 
أروع  ومـــحـــّرك V-8 لـــتـــوفـــيـــر 
ــارب الـــقـــيـــادة الــمــمــكــن أن  ــجـ تـ
تقّدمها جيب على اإلطالق مع 
الطرقات  على  للقيادة  قــدرات 
في  مثيل  لها  يسبق  لم  الوعرة 

أي إصدار من جيب رانجلر.

رانجلر روبيكون 392 كونسبت االختبارية

شــكل خارجــي مميــز بتقنيــات ســالمة “فيرســت كالس”

مرسيدس بنز “GLE”... األكثر راحة على اإلطالق

طارق البحار
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توظيف التعلم اإللكتروني في مسار التعليم الموسيقي العربي
االجتماعـــي  التباعـــد  لظـــروف  نظـــًرا 
وأثـــر  كورونـــا،  جائحـــة  فرضتـــه  الـــذي 
ذلـــك علـــى  البرامـــج واألنشـــطة الثقافيـــة 
والعلميـــة، بادر مجموعة مـــن األكاديميين 
والباحثيـــن الموســـيقيين العـــرب بتنظيـــم 
ُمحاضرة موســـيقية عن بعد تحت عنوان 
“توظيـــف التعلـــم اإللكترونـــي فـــي مســـار 
التعليـــم الموســـيقي العربـــي: الضـــرورات 
الباحـــث  قدمهـــا  واالســـتحقاقات”، 
التونســـي محمـــد المصمودي. وقد شـــارك 
فـــي المحاضـــرة عـــدد مـــن الباحثيـــن مـــن 
دول عربيـــة منهـــا تونس ومصـــر والعراق 
والسودان وسوريا وفلسطين والبحرين. 

بـــدأت المحاضـــرة بتقديم لعصـــام الجودر 
من البحريـــن معربا فيها للمشـــاركين على 
نكســـر  أن  ومميـــزة  جميلـــة  فرصـــة  أنهـــا 
الحواجـــز والحدود والقيـــود، بل وقوانين 
وظروف الســـفر الُمعقـــّدة لنلتقي ونجتمع 
عبـــر هـــذه الِمَنّصـــة اإللكترونيـــة مـــن أجل 
مجـــال  فـــي  والدراســـة  والبحـــث  العلـــم 
الموســـيقى. إنـــه تحـــدٍّ لجائحـــة الفيروس 
التاجـــي، لنأخـــذ من ظـــروف الحجِر حّجة 
لنكـــون معـــا جمعـــا علميا إيجابيـــا وفاعال. 
إنهـــا أيضـــا حاجـــة لنا جميعـــا بأن نســـتمر 

فـــي تقديـــم أبحاثنـــا ومشـــاريعنا وأفكارنا 
ورؤانـــا ومواصلـــة أحالمنا. هـــذه التجربة 
األولـــى لنـــا كمجموعـــة باحثيـــن يجمعهـــم 
حب الموســـيقى والعلـــم، ســـتكون بمثابة 
انطالقـــة لتقديـــم أبحاث ومشـــاريع أخرى 
الغنائـــي  تراثنـــا  علـــى  الحفـــاظ  بهـــدف 
والموســـيقي، وتحليله ودراســـته وتقديم 
التصورات واالقتراحات أمال في أن يدفع 
ذلـــك الحفاظ على ُرقي موســـيقانا. وفتح 
آفاقا جديدة نحو تجديد الفكر الموسيقي 

دون  وتنظيـــرا،  وإبداعـــا  فنـــا  العربـــي 
التملـــص أو التنكـــر لمـــا ورثنـــاه مـــن تراث 
غنائي وموســـيقي ثـــري، حيث إن الحركة 
والتطـــور والتجديد هو ديدن الحياة على 
هـــذه األرض وما يبدعه اإلنســـان فيها من 
موســـيقى وغناء وشـــعر وأدب وفن وفكر 

وفلسفة وغيرها.
وطـــرح المصمـــودي عبـــر ورقتـــه موضوع 
ـــزا  مركِّ  ،e-learning اإللكترونـــي  التعلـــم 
علـــى إمـــكان توظيفه فـــي مســـار التعليم 
الموســـيقي العربـــي علـــى وجـــه التحديد. 
كمـــا تطرقت الورقة إلى مالبســـات الحقل 
المفاهيمـــي للتعلـــم اإللكترونـــي وتشـــعب 

رؤاه، منقبـــا عن البدايـــات العالمية الرائدة 
في التعليم الموسيقي عن ُبعد قبل دخول 
آنـــذك  الوســـائل  كانـــت  اإلنترنـــت، حيـــث 
تقتصر علـــى الراديو والتلفزيـــون ُثمَّ ومع 
دخـــول اإلنترنـــت كانـــت الريـــادة لجامعة 
 2001 للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
بأمريـــكا إلى أن وصلنـــا للمرحلة المتقدمة 
التعّلـــم  وأضحـــى  األن.  نعيشـــها  التـــي 
اإللكترونـــي هدفـــا أساســـيا مـــن أهـــداف 
التنميـــة المســـتديمة الراميـــة إلـــى تأميـــن 
الحصـــول علـــى تعليـــم ذي جـــودة عاليـــة 
للجميـــع، على القدر نفســـه من المســـاواة، 

وتعزيز إمكانات التعّلم مدى الحياة.

عصام الجودر

محاضرة التعليم الموسيقي عن بعد

من بيروت: كاتي يّمين

كشفت النجمة األمريكية كورتني كارداشيان عن أسباب مغادرتها  «
برنامج الواقع Keeping Up with the Kardashians الذي يتناول حياة 
عائلة كارداشيان في مقابلتها مع مجلة Vogue Arabia للمرة األولى 

في إصدار أغسطس.
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فجأًة تغلغلت العولمة في التفاصيل، وبال ســابق إنذار بســطت ســلطانها في عالم  
البشــر، وبال مقاومة استســلم الجميع لســلطانها، واســتجابوا لمتطلباتها، وبإذعاٍن 
عت الشــعوب نوافذهــا إلفــرازات العولمــة التــي مــا لبثــت أن  منقطــع النظيــر، شــرَّ

ة وضرورًة ال ُيمكُن االستغناُء عنها. صارْت حاجًة ملحَّ

اتســـاعه،  علـــى  العالـــم،  صـــار  نعـــم 
قريـــة صغيـــرة، بعـــد ان أبطـــل اإلعـــالم 
اإللكترونـــي جميـــع الحواجـــز والحـــدود 
الحميمـــة  الخصوصيـــات  مســـتبيًحا 
ًرا  للشـــعوب. ولعل أكثر هذه الشعوب تأثُّ
بهـــذه المخاطر هو الشـــعب العربي الذي 
ارتبطـــت أدبياته بالشـــعر منـــذ الجاهلية 
وحتى عصرنا الراهن. من هنا كان لقاؤنا 
يتمحـــور حـــول األســـئلة التاليـــة: ”هـــل 
انتهـــى الشـــعر العربي؟ أم هـــو في كبوٍة 
عابـــرة؟ وهل الثقافـــة العربية قد فقدْت 
عوامـــل عالميتهـــا؟ وقـــد طرحناها على 
حسين حجازي شـــاعر يغتسل بشالالت 
النـــور، حروفـــه تراقـــص الحياة ونشـــوة 
القوافـــي في مروج الغـــزل، وقمم الفكر، 
ووهـــاد التاريخ، واألشـــعاُر ُتزهـــُر رهيفة 
تتمايل بين أمواج العشق وحنايا الهوى، 
فتعكـــس مرايـــا قصائـــده حضـــورا دائما 
لمواكب الجمال، هو صاحب ديوان شعر 
“ال ليس وحيا”، له مجموعة مســـرحيات 
شـــعرية بعنـــوان “الكتابـــة علـــى قميـــص 
بعنـــوان  شـــعرية  مســـرحية  الزمـــان”، 
فـــي مجـــال  الحـــالج”. عمـــل  “محاكمـــة 
التعليم الرســـمي واشتغل في الصحافة، 
يملـــك ويـــرأس تحرير مجلـــة “الجذور”. 
وحســـين حجازي هو فـــي مدارات الفكر 
كوكب مضيء، له مشاركات واسعة في 

الحياة الثقافية اللبنانية.
 كيف أصابت العولمة الثقافة  «

العربية؟

العالـــم لم يســـتفْق بعُد مـــن خطِر ما وقع 
األشـــدُّ  هـــي  العربيـــُة  والشـــعوُب  فيـــه. 
تعرًضا لهذه األخطار؛ ألن الواقع الجديد 
مقتـــاًل  العربيـــِة  الثقافـــِة  مـــن  يصيـــُب 

لسببين اثنين
  - الثقافة العربية غنائية ذاتية 

 - الثقافُة العربية إنسانية - رومنسية
وكونهـــا لصيقة بالروح والشـــفافية، فقد 
بقيت في نجوٍة مـــن العقل وظلت تعيُد 
نفســـها حتى لنكاُد أن نجـــزم بأنها ثقافة 
“قـــوٌل علـــى قـــول” وظـــّل اإلبداع أســـيَر 
ه الســـهر  جـــدران الـــذات ال يغادرهـــا، همُّ
على ما ُيحبُّ الشـــاعُر وعلى ما ال ُيحب. 
لذلـــك، لـــم يعـــرف األدب العربـــي نتاجـــا 
ثقافيا ال يكون الشـــاعر أو األديب محور 
الموضـــوع، كالملحمة، أو المســـرحية، أو 
الروايـــة؛ ألن هـــذه المواضيع تتطلب أن 
يخرج الشـــاعر من جلـــده ويتخلص من 

نرجسيته وسطوة ذاته.
كيف تفسر تمحور الثقافة العربية  «

عر؟ حول الّشِ

أجمـــع المؤرخـــون علـــى أن العـــرب أمـــة 
شـــاعرة. كانـــت طبيعـــة حياتهـــم القبلية 
سمة بالترحال وعدم االستقرار طلًبا  ُمــــتَّ
للمراعـــي والكأل، ونظًرا لندرِة المياه  في 
أراضيهم، فلم يكونوا مزارعين؛ ألنهم ال 
يمتلكون وقتـــا كافًيا النتظار المواســـم. 

إلقامـــة  الوقـــت  لهـــم  يتســـنَّ  لـــم  لهـــذا 
حضارة، خارج إطاراألدب والشـــعر، أول 
ما تشـــطرته الثبات في األرض واعتماد 
الزراعـــة أساًســـا للحيـــاة؛ ألن إقامـــة أية 
حضـــارة تتطلـــب االســـتقرار. فاعتمدوا 
الرعـــي والغـــزو؛ ألنـــه لـــم يكـــن يتطلـــب 
اإلقامـــة الطويلـــة. كانـــوا يمتلكـــون لغـــًة 
مطواعـــًة غنيَة المفـــردة جميلة الجرس، 
فرّوضوا وحشـــّيتها وأّلفـــوا بين الحركة 
والســـكون، وضبطوا إيقاعاتها على نغم 
حوافـــِر الخيل، وَخَبـــِب الجمال، وصليل 

السيوف، واخترعوا الشعر.
وجـــد العربـــيُّ ضالَتـــه فـــي الشـــعر.. بـــه 
حارب، وبه انتصر، وبه أحب، وبه عشق 

وتغّزَل، وبه أوسع حدقات العيون.
طالما أن الشعر العربي له هذه  «

المكانة عند العرب، فلماذا الخوف 
عليه؟

خصوصيـــات  ال  قلـــِت،  المقدمـــة  فـــي 
لشـــعوب مهددة برياح العولمة والثقافة 
الرقميـــة. والواقـــع ُيقـــر بوجـــود صـــراٍع 
عالمـــي بيـــن ما هـــو مرتبط بالعقـــل، وما 
هـــو مرتبـــط بالـــروح أو القلب. والشـــعر، 
كما جميـــع الفنون، أكثـــر ارتباطا بالقلب 

والروح.
ولمـــا كان العقـــل البشـــري قـــد نجـــح في 
حســـم الصـــراع مـــع القـــوى الناعمـــة في 
القلـــب والروح، بعـــد أن حقـــق إنجازات 
تكنولوجيـــة لم يكـــن العقل ذاته ليصدق 
مـــا اســـتطاع تحقيقـــه، وكانـــت الثـــورة 
الرقميـــة قـــد أطلقـــت رصاصـــة الرحمـــة 
علـــى الفنـــون، وأحلَّت محلها مـــا تتكفل 
اآللـــة بتحقيقـــة علـــى أكمـــل وجـــه، مـــن 
هنـــا كانت معاناة الشـــعر العربي األصيل 
وعلـــى  عليـــه  الشرســـة  الهجمـــة  جـــّراء 
أوزانـــه وقواقيه وموضوعاته، وبشـــكل 
خاص من الشـــعراء أنفسهم الذين قالوا 
بالتفعيلـــة ثـــم بقصيـــدة النثـــر واألغاني 

الرديئة والفنون الهابطة.
ولعـــل القشـــَة التـــي قصمت ظهـــَر البعير 
تمثلـــت بأن لكل بلٍد عربـــي لغَته العامية 
التـــي ال يفهمها إال ســـكان البلد أنفســـهم. 
وبالتالي تراجعت اللغة الفصيحة والتي 
هـــي حاضنـــُة الشـــعر وخزانـــة الفضائـــل 

العربيـــة. وتراجـــع الشـــعر يعنـــي إصابـــة 
الثقافـــة العربيـــة فـــي الصميـــم؛ ألنه، أي 
الشـــعر، وكما أشـــرنا آنًفا ، هو كل شـــيء 
وأنســـنها  األمكنـــة  فقـــد صبـــَغ  للعربـــي، 
واتخـــذ منهـــا أدواٍت إلبداعـــه، فصـــارت 
مرابـــع للتواصـــل. فمـــن صبـــا نجـــد إلـــى 
“الغيـــل” و”الرقمتيـــن” و”الغضـــا”، اختزن 
الّشـــعُر فضائل العـــرب وأخالقهم، ورقق 
طبعهـــم، وأعانهـــم علـــى شـــظِف العيش 

وقسوة الطبيعة، وارتقى باللغة ونسق 
إيقاعها وخلصها من وحشّي األلفاظ 
وغرابـــة التراكيب ليرســـم حتى في 
الجاهليـــة جســـرا للتواصـــل. وظـــّل 
علـــى مّراأليـــام وتغّيـــر الـــدول على 
درجة عالية في األهمية، بحيث أّثر 
أّيما تأثير في نهضة الغرب الثقافية 
والفكريـــة. نقـــل المستشـــرقون إلى 
الغرب عن الشـــعراء العرب ما أيقظ 

الـــذي  الغربـــي  الفكـــر  بـــالدة 
ســـياط  تحـــت  يحبـــو  كان 

اإلليـــروس. فهذا شـــاعر 
إيطاليا دانتي يقف 

مشدوًها أمام 
بـــي  أ

إلـــى رســـالة  المعـــري، ويتســـلل  العـــالء 
الغفران ليكتب الكوميديا اإللهية. وغير 
بعيد منه، كان فيلســـوف ألمانيا العظيم 
نيتشـــه يراقـــب المتنبـــي، وهو يســـتعير 
منـــه العظمـــة، ليكتب اإلنســـان المتفوق 
ويرسي دعائم فلسفة اإلنسان المتفوق. 
وفي فرنسا، كان موليير يراقب الجاحظ 
ليـــرى ويتعلم كيف يســـخر من البخالء. 
ومـــا بالك بــــ “الفونتين” الـــذي تعلم على 
يد عبدهللا بـــن المقفع كيف يدير معاناة 

اإلنسانية على ألسنة الحيوانات!!
 هل من كلمة أخيرة؟ «

أمـــة عظيمـــة..  أن  كيـــف  أرأيـــت  نعـــم. 
عنيـــت بهـــا األمـــة العربيـــة، امتلكـــت أن 
تتحيـــز إلى الشـــعر، وتختصر بـــه جميع 
الفنـــون األدبيـــة، وتجعـــل منـــه فضـــاء 
ســـعادتها ومؤنس لياليها وخزانة قيمها 
ومعارفها.. أرأيت إلى أي مدى ســـتكون 
نكبتها إذا مات الشعر أو ضاق فضاؤه؟!

كاتي يّمين

الثورة الرقمية ٔاطلقت رصاصة الرحمة على الفنون

العرب ٔاّمة شاعرة

ــق ــش ــر وع ــصـ ــتـ ــي الـــشـــعـــر وبـــــه حــــــارب وانـ ــ ــي وجـــــد ضـــالـــتـــه ف ــربـ ــعـ الـ

حسين حجازي: تراجع الشعر يعني إصابة الثقافة العربية في الصميم
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هجمات إلكترونية تستهدف مؤسسات تطور لقاحا لـ “كوفيد 19”
حذرت جهات أمنية بريطانية من استهداف عناصر تجسس 
روسيين مؤسسات تعمل على تطوير لقاح لفيروس كورونا.

وقــال مركــز األمن الوطنــي اإللكترونــي البريطاني إنه “شــبه 
متأكــد” مــن أن العناصر التي حاولت اختراق قواعد البيانات 

الخاصة بهذه المؤسسات “تابعة للمخابرات الروسية”.
لكــن المركــز لــم يذكــر أســماء المؤسســات التــي اســتهدفت 
بمحاوالت سرقة البيانات، كما لم يحدد ما إذا كانت أي منها 

تعرضت لسرقة بيانات بالفعل.
وأشــار إلى أن محاوالت القرصنة اإللكترونية لم تســبب في 
إعاقــة عمــل المؤسســات البحثيــة التــي تعمــل علــى تطويــر 

اللقاح.
مــن  النــوع  هــذا  فــي  متورطــة  تكــون  أن  روســيا  ونفــت 
الممارســات علــى لســان ديمتــري بيســكوف، المتحدث باســم 
الرئيس الروســي فالديمير بوتين، الذي قال: “ال تتوافر لدينا 
معلومــات عــن المســؤول عــن عمليــات القرصنــة اإللكترونية 
التــي تعرضــت لهــا شــركات األدويــة والمراكــز البحثيــة فــي 
بريطانيــا. ويمكننــا أن نقول شــيئا واحدا، وهو أننا ليســت لنا 

عالقة بهذه المحاوالت”.
وصــدر بيــان مشــترك بشــأن هــذا الهجــوم اإللكترونــي عــن: 
مركــز األمــن الوطنــي اإللكترونــي البريطانــي، وهيئــة تأميــن 

ووكالــة  األميركيــة  الداخليــة  ووزارة  الكنديــة،  االتصــاالت 
تأميــن البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة، ،مجلــس األمــن الوطني 

األميركي.
وقالت الخبيرة في مركز شاتام هاوس البحثي إيميلي تايلور 
إنه يبدو “منطقيا”، رغم نفي الحكومة الروســية تورطها في 
هذه المحاوالت، أن تكون عناصر تابعة للمخابرات الروســية 

هي التي نفذت الهجوم اإللكتروني.
اإللكترونــي  الفضــاء  فــي  عليــه  المتعــارف  “مــن  وأضافــت: 
أن تحديــد منفــذي الهجمــات اإللكترونيــة صعــب، لكنــه ليس 

مستحيال”.

دعــت المحكمــة العليــا فــي الســعودية، 
أمــس، إلــى تحــري رؤية هالل شــهر ذي 
الحجة مساء اإلثنين التاسع والعشرين 
من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.

العليــا  للمحكمــة  بيــان  فــي  ذلــك  جــاء 
نشــرته وكالة األنباء الســعودية “واس”، 
ورجــت فيــه المحكمة العليــا “ممن يراه 
بالعيــن المجــردة أو بواســطة المناظيــر 
إليــه، وتســجيل  أقــرب محكمــة  إبــالغ 
شــهادته لديها، أو االتصال بأقرب مركز 
أقــرب  إلــى  الوصــول  فــي  لمســاعدته 

محكمة”.
القــدرة  لديــه  “مــن  المحكمــة  ودعــت 
باألمــر،  “االهتمــام  إلــى  الترائــي”  علــى 
فــي  المشــكلة  اللجــان  إلــى  واالنضمــام 
واحتســاب  الغــرض،  لهــذا  المناطــق 
األجــر والثواب بالمشــاركة فيــه لما فيه 
مــن التعاون علــى البر والتقــوى، والنفع 

المتعدي لعموم المسلمين”.

السعودية تدعو 
لتحري هالل ذي 

الحجة غدا

المذنب “نيووايز” أو “C / 2020 F3” يظهر في سماء صحراء نيفادا، 
جنوبي مدينة الس فيغاس األميركية، فوق العمل الفني المعروف 

باسم “الجبال السحرية السبعة” للفنان أوغو روندينون، يوم 15 
يوليو الجاري. وتم اكتشاف المذنب 27 مارس الماضي )أ ف ب( 

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نيــوز”  “ســكاي  موقــع  أفــاد 
بإيقــاف  الجمعــة،  البريطانــي، 
بعــد  بريطانــي  شــرطة  ضابــط 
انتشــار فيديــو له يظهــر فيه وهو 
أحــد  بركبتــه علــى عنــق  يضغــط 

األشخاص أثناء اعتقاله.
وأظهــر مقطع فيديو، انتشــر على 
نطاق واسع بالمواقع االجتماعية، 
عنصري شــرطة يعتقــالن بطريقة 
عنيفة رجال أسود في إسلينغتون، 

بشمال لندن.
وكان أحد الشــرطيين يضع ركبته 
على عنق المعتقل المكبل اليدين، 
حصــل  بمــا  شــبيه  مشــهد  فــي 

لجورج فلويد قبل نحو شهرين.
وذكــر “ســكاي نيــوز أن الموقــوف 
فــي  لالشــتباه  اعتقالــه  جــرى 
حيازتــه ســالحا، مشــيرا إلــى أنــه 
رهــن االحتجــاز حاليــا فــي مركــز 

شرطة بوسط لندن.

تعهــدت الســلطات فــي واليــة زامفارا 
بتقديــم  نيجيريــا  غــرب  شــمال  فــي 
بقرتيــن مقابل كل ســالح تتم إعادته، 
فــي محاولة لوقف الهجمات الدموية 

التي تشنها العصابات اإلجرامية.
وقــال بيلــو ماتاوالــي حاكــم زامفــارا: 
لــص  يقدمهــا  بندقيــة  كل  “مقابــل 
تائب، ســيحصل على تعويض متمثل 

ببقرتين”.
ولســنوات تــم اســتهداف المجتمعات 
قبــل  مــن  المنطقــة  فــي  المعزولــة 
خاطفيــن  تضــم  مســلحة  جماعــات 
الدراجــات  علــى  ماشــية  ولصــوص 

النارية.
هــذا  يهــدف  ماتاوالــي،  وبحســب 
العصابــات  أفــراد  إلقنــاع  العــرض 
المعروفيــن بـ”قطــاع الطرق” بتســليم 

سالحهم.
وحتى اآلن، كثفت السلطات عملياتها 
العســكرية ومفاوضات الســالم إلنهاء 

عمليات القتل، لكن من دون جدوى.

“حادث فلويد” 
يتكرر في لندن

نيجيريا... بقرتان 
مقابل كل سالح

أثريــة  كاتدرائيــة  فــي  حريــق  اندلــع 
بمدينة نانت، غربي فرنســا، وذلك في 
حــادث يعتقــد االدعاء العام الفرنســي 

أنه ُمتعّمد.
وأوضح المدعي العام الفرنســي، بيير 
ســينيس، أن 3 بــؤر للنيــران اندلعــت 
في الموقع، وأن السلطات شرعت في 

إجراء تحقيق.
وتســبب الحريــق فــي تدميــر النوافــذ 
الزجاجيــة الملونة واألرغن الكبير في 

بــول”،  كاتدرائيــة “ســان بييــر وســان 
التي ترجع إلى القرن الخامس عشر.

مــن  واحــد  عــام  بعــد  الحــادث  يأتــي 
كاتدرائيــة  فــي  شــب  مدمــر  حريــق 

نوتردام في العاصمة باريس.
بيد أن قائد فريق اإلطفاء المحلي في 
نانت أعلن احتواء حريق الكاتدرائية، 
مضيفــا أنــه “ليس ســيناريو نوتردام”, 
علــى  تركــزت  “األضــرار  أن  مضيفــا 

األرغن الكبير”.

حريق “متعمد” في كاتدرائية بمدينة نانت الفرنسية

ذكرت صحيفة “تايمز اوف إنديا”، أمس، أن نجمة السينما الهندية آيشواريا راي 
باتشان وابنتها تخضعان للعالج في المستشفى من مرض “كوفيد 19”، وذلك بعد 
أيام من نقل زوجها ووالده للمستشفى. وتأكدت إصابة آيشواريا راي، ملكة جمال 

العالم السابقة والتي عادة ما تظهر بقوائم ”أجمل النساء“، وابنتها آراذيا باتشان 
ذات الثمانية أعوام بفيروس كورونا، لكنهما كانتا تخضعان للحجر المنزلي.

اندلع الحريق في الصباح الباكر، واستطاع أكثر من 100 رجل إطفاء السيطرة عليه بعد ساعات عدة )أ ف ب(

منفذو الهجوم استخدموا برمجيات خبيثة ُتدعى “ويلميس” و 
”ويلمايل”
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28 ذو القعدة 1441

خليفُة أْنَت الَعْدُل

َتــْعــلــو اهلل  شــــْمــــُس  أْنــــــــَت  ــُة  ــفـ ــيـ ــلـ َخـ
ــــوُر واْنــــَقــــشــــَع الـــضـــبـــاُب    وأْنــــــــَت الـــــنُـّ

ــٍم ــيـ ــقـ ُمـ داٍء  ِمــــــــْن  اهلُل  َشــــــفــــــاَك 
ثــــــــواُب أوَُّلــــــــــــــــُه  اهلل  وبــــــــاْســــــــِم 

ــُر واألْعـــــــــــــراُف دوًمـــــا ــ ــب ــ ــّص ــ ــَت ال ــ ــَأنـ ــ فـ
ــاُب ــبـ ــِقـ ــْدُل تــــْرَفــــُعــــُه الـ ــ ــ ــَع ــ ــ وأنـــــــَت ال

أْرٍض فــــــوق  ِظـــــــٌل  أْنـــــــــَت  ــُة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ
ــاُب ــعـ ـ ــصِّ ــوُر واْنــــَجــــَلــــِت الـ ــ ــنُـّ ــ وأنـــــــَت الـ

ــا وَجـــــــــاَرْت ــ ــي ــ ــدُّن ــ ــا َجـــــاَلـــــِت ال ــ ــم ــ ــْه ــ وَم
ــــحــــاُب ــُة والــــصِّ ــفـ ــيـ ــلـ ــال ُيـــجـــفـــى خـ ــ فـ

ــى ــْرقـ ــِر َتـ ــْخـ ــَفـ ــالـ ــْم بـ ــ ــاُؤُه ــ ــم ــ فــــأْنــــَت س
ـــحـــاُب الـــسَّ يـــْنـــَهـــمـــُر  اهلِل  ــِم  ــ ــ ــاْس ــ ــ وب

فــــهــــذا الــــغــــيــــُث أوَُّلـــــــــــــُه َســــحــــاٌب
ــُل آِخــــــــــــُرُه َشــــــــراُب ــ ــْطـ ــ ــَهـ ــ وهــــــــذا الـ

َزعـــيـــًمـــا أْجـــــُفـــــو  أْن  َاهلِل  ــاذ  ــ ــعـ ــ َمـ
ــاُب ــتـ ــِكـ ــا الـ ــ ــرن ــ ــَب ــ ــْأِن أْخ ــ ــ ــشَّ ــ ــ ــم َال ــيـ ــِظـ َعـ

ــا أِفـــيـــُقـــوا ــ ــن ــ ــَن ِب ـــامـــتـــيـ ــْل لـــلـــشَّ ــ ــُقـ ــ َفـ
ــــــــُكـــــــــْم َســــــــراُب فــــــآِخــــــُرُكــــــْم وأوَّلُـّ

وَتــــــْرُنــــــو َنـــــْحـــــَو َمـــــْقـــــَدِمـــــِه أُنـــــــاٌس
ــا الــــَجــــواُب ــ ــِوُزهـ ــ ــْعـ ــ كـــمـــا الــــــُســــــؤُّاُل ُيـ

ــٌر أْنــــــــَت فــــي األْقــــــــــــواِم ِقـــــــْرٌم ــيـ ــبـ كـ
ِرَقــــــــاُب ُمـــــــــدَّْت  إِْذ  أْنــــــــَت  ــٌم  ــيـ ــظـ عـ

ــٍم ــيـ ــِظـ فــــــذا َشـــــْوقـــــي إلــــــى ِقــــــــــْرٍم َعـ
اْضـــــِطـــــراُب ــا  ــهـ ــَبـ ــاَحـ صـ اأْلْنــــــــــــواُء  إذا 

َفـــــَهـــــذا قـــــاِهـــــُر األْزَمـــــــــــــــاِن َطــــــــْوٌد
ــــواُب الــــصَّ ــُه  ــ ــ ــَوَج ــ ــ أْح الـــــَوْقـــــُت  ــا  ــ م إذا 

ْهـــــــِر تـــْزهـــو وهــــــــذا َعـــــْبـــــَقـــــرُي الـــــــدَّ
ــاُب ــَصـ ــُمـ الـ ــَم  ــ ــُظ ــ َع إِْذ  اأَلَرَضـــــــــــوَن  بـــه 

ــٍن ــي ـــمـــاحـــُة ُكــــــلَّ ح ــَك الـــسَّ ــ ــُت ــ ــَم ــ ــي ــ َوِش
وَدأُْبـــــــــــك َفـــــي الــــــــــَوَرى ِعــــــزٌّ وَبــــــاُب

ــٌج ــيـ ــِجـ ــا َحـ ــ ــيـ ــ ْنـ ــدُّ ــ ــُد والـ ــ ــي ــ ــِع ــ َفــــهــــذا ال
وأَْنــــــــَت الــــَبــــاُب واْنــــهــــَمــــَرْت ِشـــَعـــاُب

ــالـــي  ــيـ ــلَـّ فـــهـــذا الـــعـــيـــُد ُتـــْهـــِنـــيـــَك اَلـ
ـــــواُب ــُد أْجـــــَمـــــَلـــــُه الـــــثَّ ــ ــي ــ ــع ــ وهـــــــذا ال
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