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جاللة الملك ورئيس تركمنستان: 
تعزيز التعاون سياسيا واقتصاديا

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة أمس اتصاالً هاتفًيا من رئيس جمهورية تركمنستان 
الصديقـــة قربان قولي بيردي محمـــدوف، الذي هنأ جاللته 
بقرب حلول عيد األضحى المبارك، راجًيا من المولى تعالى 
أن يعيـــده علـــى جاللتـــه بموفـــور الصحة والســـعادة وعلى 
مملكة البحرين وشعبها الكريم بمزيد من التقدم واالزدهار 

والرخـــاء. واســـتعرض جاللـــة العاهـــل ورئيـــس جمهوريـــة 
تركمنســـتان فـــي االتصـــال العالقـــات الثنائيـــة الوثيقة بين 
بمـــا يعـــزز  البلديـــن الصديقيـــن وســـبل دعمهـــا وتنميتهـــا، 
مصالحهما المشتركة في مختلف المجاالت. وأشاد جاللته 
بالمســـتوى المتقـــدم في مســـار العالقـــات الثنائيـــة. واتفق 
الجانبان على مزيد من اللقاءات والعمل المشترك بما يعزز 

أطر التعاون الثنائي السيما في المجاالت السياسية 
)02(واالقتصادية واإلنسانية.

قـــام وفـــد مـــن المؤسســـة الوطنية 
لحقوق اإلنسان - انطالقا من الدور 
للمؤسســـة  والرقابـــي  الحقوقـــي 
على وزارات ومؤسســـات الســـلطة 
الصالحيـــات  وفـــق  التنفيذيـــة 
الواســـعة التي أكدها قانون إنشاء 
ميدانيـــة  بزيـــارة   - المؤسســـة 
لمركـــز إصالح وتأهيـــل النزالء في 
للوقـــوف علـــى مـــدى صحـــة  جـــو 

االدعاءات. 
جاء بناء على ما رصد في عدد من 
مواقع التواصل االجتماعي وتلقي 
بعـــض االتصـــاالت المتعلقـــة بما تم 
تســـميته “إضـــراب عـــدد مـــن نزالء 
مركـــز اإلصـــالح والتأهيـــل “ســـجن 
جو” عن االتصال بعائالتهم بســـبب 
حرمانهـــم مـــن ممارســـة شـــعائرهم 
الدينية، وعدم توفير العالج ومواد 

النظافة”.

فعليـــا،  المؤسســـة،  وفـــد  واطلـــع 
علـــى ظـــروف النـــزالء للتثبـــت من 
ضمـــان تمتعهم بحقوقهـــم المقررة 
معاملـــة،  لســـوء  تعرضهـــم  وعـــدم 
وبـــدا واضحا عـــدم تعرضهـــم ألية 

انتهاكات أو سوء معاملة أو حرمان 
مـــن الحقـــوق وفقا للوائـــح المتبعة 

في مركز اإلصالح والتأهيل.
زياراتهـــا  ســـتواصل  أنهـــا  وأكـــدت 
االصـــالح  مراكـــز  الـــى  الميدانيـــة 

والتأهيـــل للتأكد من ضمان حقوق 
الصحيـــة  المجـــاالت  فـــي  الجميـــع 
والثقافية والدينيـــة، خصوصا في 
الفترة القادمة للتأكد من ممارســـة 

النزالء الشعائر الدينية.

ال انتهاكات أو سوء معاملة بحق النزالء
“المؤسسة الوطنية”: ضمان الحقوق الصحية والثقافية والدينية

عدد من النزالء أعربوا لوفد المؤسسة عن ارتياحهم لمستوى الخدمات والتسهيالت

المنامة - بنا

أعلنت مؤسســـة المبرة الخليفية عن 
توقيـــع اتفاقيـــة تعاون مـــع الجامعة 
البريطانية في البحرين؛ لتوفير منح 
دراســـية بالجامعـــة، ضمـــن جهودها 

الرامية لدعم الشباب في المملكة.
ووفـــق االتفاقيـــة ســـتنضم الجامعة 
البريطانيـــة إلى الجامعات الشـــريكة 
للمؤسســـة بتوفيـــر منحـــة دراســـية 
فـــي التخصصـــات المطروحة للطلبة 
المســـتحقين، والتـــي تشـــتمل مزايـــا 
برنامـــج رايـــات مثـــل تغطيـــة جميع 
الرســـوم الجامعيـــة، بما فيها رســـوم 
الكتـــب، والحصـــول علـــى الحوافـــز 
المالية الشهرية المستحقة بناًء على 

التحصيل العلمي، إضافة إلى فرصة 
المشـــاركة فـــي ورش عمـــل ودورات 
تطويريـــة والفـــرص التدريبيـــة فـــي 

القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
الشـــيخة  ســـمو  الخليفيـــة،  المبـــّرة 
زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفـــة: “نتطلع 
الجامعـــات  مـــع  الشـــراكة  لتوثيـــق 
األخـــرى مـــن داخـــل وخـــارج مملكة 
البحريـــن؛ لتوفيـــر مجموعة أكبر من 
للطلبـــة  الدراســـية  والمزايـــا  المنـــح 
متطلبـــات  يلبـــي  بمـــا  المســـتحقين، 
ســـوق العمـــل بالتوافـــق مـــع الرؤيـــة 

االقتصادية 2030”.

تعاون بين “المبرة الخليفية” والجامعة 
البريطانية لتوفير المنح الدراسية

المنامة - بنا

)02(
)07(

“سنرد.. لن نرد”... طهران متأرجحة بشأن المواجهة

إيران لن تنتقم مـن أميركـا بسبـب طائـرة ماهـان

دبي - العربية.نت

هـــدد محســـن رضائـــي، القائد الســـابق للحـــرس الثوري 
والســـكرتير الحالـــي لمجلس تشـــخيص مصلحة النظام 
فـــي إيـــران، بالرد علـــى أميـــركا لمضايقة طائـــرة ماهان 

التي كانت متجهة من طهران إلى بيروت.
وقـــال رضائي في تغريدة عبر تويتر: “لن يبقى أي فعل 

دون رد، سواء كانت الواليات المتحدة أو إسرائيل”.
لكن مســـاعد وزيـــر الخارجية اإليراني محســـن بهاروند 

أكد أن إيران لن تنتقم من الواليات المتحدة لمضايقتها 
طائـــرة ركابهـــا. وقـــال بهارونـــد لصحيفـــة “اعتمـــاد” في 
طهـــران، أمـــس، إن “إيـــران ال تنـــوي اتخـــاذ مثـــل هـــذا 
اإلجـــراء بشـــأن قضية المواجهـــة”. وأضـــاف: “التصرف 
األميركي كان غير قانوني، والرد على فعل غير قانوني 
ليـــس بالضـــرورة تكـــرار ذلـــك، وإن القـــوات المســـلحة 
اإليرانيـــة ال تعـــرض حياة األبرياء للخطر بســـبب بعض 

)١٢(األفعال غير القانونية”.

0310121513

أندية الكرة تكثف ودياتها التحضيريةبدء التقديم لـ “القاهرة السينمائي”“حزب اهلل” محرجتدريب 250 محاميا“الوطني”: نظاًم للتدريب الداخلي
»  )NBB( بادر بنك البحرين الوطني

بتطوير نموذج التدريب الداخلي، 
الذي تم تصميمه لتعزيز مهارات 

موظفي بنك البحرين الوطني 
 ،)BisB( وبنك البحرين اإلسالمي
الذي تم االستحواذ عليه مؤخًرا 

من “البحرين الوطني”.

وقعت ُمسرّعة كيبرز للمحامين  «
ومكتب محمد عادل األبيوكي 

للمحاماة واالستشارات القانونية 
في مقر كيبرز البحرين مذكرة 

تفاهم؛ بهدف تدريب وتأهيل 250 
محاميا من خالل برامج تدريب 

وورش عمل متخصصة.

أعلن حزب الله اللبناني المتحالف  «
مع النظام السوري المدعوم من 

إيران أن أحد مقاتليه من بين 
القتلى بضربات جوية إسرائلية 

استهدفت مواقع في القنيطرة. 
أمام هذا المشهد يجد حزب الله 

نفسه محرجا بالرد.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي  «
الدولي عن فتح باب التقديم 

لمشروعات األفالم العربية 
للمشاركة في النسخة السابعة 

في الفترة 22 - 25 نوفمبر 2020، 
على أن يستمر حتى 4 أغسطس 

المقبل.

كثفت أندية االتحاد  «
البحريني لكرة القدم 

سلسلة مبارياتها الودية 
التحضيرية الستئناف 

ما تبقى من منافسات 
الموسم الرياضي الحالي 

.2020 - 2019

جاللة الملك

صورة من مقطع فيديو من داخل الطائرة )أ ف ب(

باعة “مدينة عيسى الشعبية”: 

“السوق تعبان”

)10( رواد السوق قليلون... ومحالت توصد أبوابها

المنامة - تراكس البحرين

البحريـــن  شـــركة  عينـــت 
العقـــاري  لالســـتثمار 
“إدامـــة”،  شـــركة الجنوب 
للســـياحة بصفتها مشـــغال 
لمرفأ ســـعادة لمـــا تمتلكه 
فـــي  واســـعة  خبـــرة  مـــن 

مجـــال النقـــل البحـــري والخدمـــات اللوجســـتية وبدورهـــا تمتلـــك أكبر 
أســـطول بحـــري لنقل الركاب الســـياحية فـــي البحرين، أحـــد المكونات 

األساسية إلدارة مشروع سعادة.

“إدامة” ُتعّين “الجنوب” مشغال لـ “سعادة”

)10(
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المنامة - بنا

البحرين تهنئ 
المالديف بذكرى 

االستقالل

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ورئــيــس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ــ ال
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات 
المالديف  جمهورية  رئــيــس  إلــى  تهنئة 
ذكــرى  بمناسبة  صــالــح؛  محمد  إبراهيم 

استقالل بالده.

جاللة الملك يستعرض هاتفًيا تطوير 
العالقات مع رئيس تركمنستان

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة أمـــس اتصـــاالً هاتفًيـــا مـــن رئيس 
جمهوريـــة تركمنســـتان الصديقة قربـــان قولي بيردي 
بقـــرب حلـــول عيـــد  الـــذي هنـــأ جاللتـــه  محمـــدوف، 
األضحـــى المبارك، راجًيا من المولـــى تعالى أن يعيده 
علـــى جاللته بموفور الصحة والســـعادة وعلى مملكة 
البحرين وشـــعبها الكريم بمزيد مـــن التقدم واإلزدهار 
والرخاء. واستعرض جاللة العاهل ورئيس جمهورية 
تركمنســـتان في االتصـــال العالقات الثنائيـــة الوثيقة 
بيـــن البلديـــن الصديقين وســـبل دعمهـــا وتنميتها، بما 

يعزز مصالحهما المشتركة في مختلف المجاالت.
وأشـــاد جاللته بالمستوى المتقدم في مسار العالقات 
الثنائية، مؤكدًا تطلع المملكة لتعزيز وتطوير عالقاتها 
مـــع جمهوريـــة تركمنســـتان، بما يعـــود بالخيـــر والنفع 
على البلدين وشـــعبيهما ويخدم مصالحهما المتبادلة. 

واتفـــق الجانبـــان علـــى مزيـــد مـــن اللقـــاءات والعمـــل 
المشـــترك بمـــا يعزز أطر التعـــاون الثنائي الســـيما في 

المجاالت السياسية واالقتصادية واإلنسانية.
كمـــا تطـــرق االتصـــال الـــى جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد، وتطوراتها والجهود العالمية المبذولة في 
مواجهتها وإحتـــواء آثارها، حيث أعرب جاللة الملك 
والرئيس عن تمنياتهما بتجاوز هذه األزمة، وأن تنعم 

شعوب العالم بالصحة والسالمة واألمن والطمأنينة.
وأعرب رئيس جمهورية تركمنســـتان عن بالغ اعتزازه 
بجهود جاللة الملك ودعمه المتواصل لتطوير عالقات 

الصداقة وأواصر التعاون بين البلدين الصديقين.

المنامة - بنا

جاللة الملك

الجيوش البيضاء

تحدثنــا تقريًبــا فــي كل شــيء، ورفعنــا القبعــات لخلية األزمــة التي تابعــت بكل نجاح 
واقتــدار ومهنيــة تبعات جائحة كورونــا، تحدث الجميع عن اآلثار، عن التحديات، عن 
عالــم مــا بعــد “كوفيــد 19”، ولكنهم لم يتحدثوا باالســتفاضة التي تســتحقها جيوشــنا 
البيضــاء والتــي تتقــدم الصفــوف األماميــة وتعرض حياتهــا للخطر من أجــل أن ينعم 

اإلنسان في بالدنا بتمام الصحة وبهاء العافية.
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه كعادته 
لــم يتــرك هــذا القطــاع خالــي الوفــاض مــن الدعــم، أو المســاندة، فقام ســموه بحكمته 
المعهودة بإعفاء األطباء الذين لم يتمكنوا من تجديد تراخيصهم بسبب “كورونا” من 
أيــة غرامــات تأخيــر أو أيــة مخالفات ماليــة أو أية إجراءات يمكــن أن تترتب عن هذا 
التأخيــر؛ تقديــًرا لطواقمنــا الطبيــة وجيوشــنا البيضاء لمــا يقومون به مــن جهود، وما 
يبذلــون مــن تضحيات من أجل الذود عن مرضانا، والوقوف بمهنية واســتغناء وتفان 

إلى جانب المصابين بهذا الفيروس اللعين.
فــي رســالة مــن قيــادات نســائية طبيــة تــم رفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر لســمو 
رئيس الوزراء على توجيهات ســموه الكريمة بهذا الخصوص، واصفين األب الرئيس 
بالحكيــم الــذي حصنــت حكمتــه الجميــع فــي األزمــات، ووقفــت باتجــاه تشــجيع كل 
منظومــة المجتمــع البحريني للتفاني من أجل الــذود عن مقدرات الوطن والدفاع عن 

مكتسباته وإنسانه في مختلف الظروف واألحوال.
وللحــق أقــول إن الرئيــس القائــد لــم يتــرك شــاردة وال واردة إال ونجــد ســموه متقدًما 
الصفــوف إزاءهــا، يوجــه، ويذهب، ويصــدر من قــرارات، ويعقد االجتماعات، ويســهر 
الليالــي، مــن أجــل صون كرامة اإلنســان الذي يعيش على هــذه األرض الطيبة، ال فرق 
عنــد ســموه بيــن هــذا أو ذاك، فالجميــع سواســية فــي اإلنســانية، حقوًقــا وواجبــات، 
والجميــع متراصــون جنًبــا إلــى جنــب فــي مواجهــة الكــوارث والجوائــح واألزمــات، 
والجميع متطلعون دائًما إلى المكرمات الكريمة، والوقفات النبيلة من لدن ســموه في 

جميع المفترقات، وعلى مختلف الصعد والمجاالت.
إن بالدنا تمر مثلها في ذلك مثل أي بلد آخر بآثار تعددت مشــاربها، وتمددت أبعادها، 
ووصلــت إلــى حــدود أقوات معيشــة أيامهــا، فتأثر الــرزق، وتأثــر األداء، وتراجع النمو 
االقتصادي، وانكشفت قطاعات لم تكن في أحسن أحوالها، وتراءت خياالت وجثمت 
كوابيس ما أنزل هللا بها من سلطان، وعلى الرغم من وقفة الحكومة والدولة والناس 
بجانــب بعضهــم البعض، ورغم الدور الكبير الذي لعبته اللجنة التنســيقية بتوجيه من 
عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعاه ورئاســة رئيس اللجنة صاحب الســمو الملكي 
ولــي العهــد األميــن وفقــه هللا إال أن المملكة مازالت تحتاج لمؤشــرات قياس من أجل 
تعيير أو تدقيق أو فرز اآلثار التي تعرضت لها من جراء جائحة كورونا خالل النصف 

األول من العام الجاري 2020.
صحيح أن المؤشرات األولية ألداء بعض المصارف تبشر بالخير، لكن الصحيح أيًضا 
أن هنــاك قطاعــات أخرى لم تدرج ضمن األنشــطة األكثر تأثًرا بجائحة كورونا، ما هي 
هــذه القطاعــات؟ مــا هو حجــم تأثرهــا بالجائحة؟ وعلــى أي قاعدة بيانــات تم الحكم 
علــى المــدى الــذي ذهــب إليــه أداء هــذه القطاعــات؟ كل ذلــك يحتــاج مثلما أشــرت يا 
صاحــب الســمو إلــى مؤشــر قيــاس ال يرتبط بالضــرورة بالناتــج المحلــي اإلجمالي، أو 
بالمعدل العام للنمو االقتصادي، لكنه يتصل مباشرة بالدخل المتأتى من ممارسة تلك 
األنشــطة خــالل فتــرة الجائحــة، وبالمعانــاة التي أثرت فــي أدائها وجعلتهــا أقل قدرة 

على التكيف مع ارتدادات الموجات المتعاقبة لهجمة الفيروس الغامض.
سموكم بدأتم بقطاع الجيوش البيضاء، وهو يستحق الكثير، لكننا مازلنا أمام العديد 
مــن اآلثــار التــي يمكــن تجنــب تداعياتهــا بتوجيهــات كريمة مــن ســموكم، وبتصويب 
حكيــم مــن جانبكــم، هللا يحفظكــم ويرعاكــم ويســدد على طريــق الخير خطاكــم، إنه 

سميع مجيب.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج

تعاون بين “المبرة الخليفية” والجامعة البريطانية لتوفير المنح
المستحقين للطلبة  المزايا  من  أكبر  مجموعة  تقديم  زين:  الشيخة  سمو 

أعلنـــت مؤسســـة المبـــرة الخليفية عن 
توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مـــع الجامعـــة 
البريطانيـــة في البحريـــن؛ لتوفير منح 
دراسية بالجامعة، وذلك ضمن جهودها 

الرامية لدعم الشباب في المملكة.
الجامعـــة  ســـتنضم  االتفاقيـــة  ووفـــق 
البريطانيـــة إلـــى الجامعـــات الشـــريكة 
دراســـية  منحـــة  بتوفيـــر  للمؤسســـة 
فـــي التخصصـــات المطروحـــة للطلبـــة 
مزايـــا  تشـــتمل  والتـــي  المســـتحقين، 
جميـــع  تغطيـــة  مثـــل  رايـــات  برنامـــج 
الرســـوم الجامعيـــة، بمـــا فيهـــا رســـوم 
الحوافـــز  علـــى  والحصـــول  الكتـــب، 
الماليـــة الشـــهرية المســـتحقة بناًء على 
التحصيـــل العلمـــي، إضافـــة إلى فرصة 
ودورات  عمـــل  ورش  فـــي  المشـــاركة 

فـــي  التدريبيـــة  والفـــرص  تطويريـــة 
القطاعيـــن الحكومي والخـــاص. كذلك 
ســـيتمكن الطالب الحاصل على المنحة 
من إصـــدار بطاقة رايـــات، والتي توفر 
العديـــد مـــن المزايا، عـــالوة على فرص 
التطوعـــي،  والعمـــل  المجتمـــع  خدمـــة 
شـــهرية  اجتماعـــات  فـــي  والمشـــاركة 

تعليمية وترفيهية.
وقدمت رئيس مجلس أمناء مؤسســـة 
المبّرة الخليفية، سمو الشيخة زين بنت 

خالـــد آل خليفـــة، الشـــكر إلـــى الجامعة 
البريطانيـــة علـــى تعاونهـــم مـــع المبـــرة 
فـــي تحقيق المســـاعي الهادفـــة تمكين 
العلميـــة  مهاراتهـــم  وتنميـــة  الشـــباب 
التخصصـــات  مختلـــف  فـــي  والعمليـــة 

والمجاالت.
وقالت سموها: “نتطلع لتوثيق الشراكة 
مع الجامعات األخرى من داخل وخارج 
مملكة البحريـــن، لتوفير مجموعة أكبر 
مـــن المنـــح والمزايـــا الدراســـية للطلبة 

المســـتحقين، بما يلبي متطلبات ســـوق 
العمل بالتوافـــق مع الرؤية االقتصادية 

.”2030
ســـاهم   2011 العـــام  تدشـــينه  ومنـــذ 
برنامـــج رايـــات بتوفيـــر منح دراســـية 
متعـــددة تتيح للطلبة االلتحاق بأي من 
الجامعات المعتمدة في البحرين، جنًبا 
لجنب مع تقديم العديد من المزايا لهم، 
ومنهـــا الحوافـــز الماليـــة وورش العمل 
القطاعيـــن  فـــي  التدريبيـــة  والفـــرص 
الحكومي والخاص. ويحرص البرنامج 
أيًضـــا على توافـــر األنشـــطة التي تعزز 
مفهـــوم المســـؤولية المجتمعية وثقافة 
التطوع لدى الشـــباب ضمن بيئة داعمة 

ومشجعة لهم.

المنامة - بنا

مقترح لتشديد الرقابة على صيدليات العيادات الخارجية
ــا ــه ــرف ــة ص ــ ــق ــ ــري ــ ــى أســــعــــار األدويــــــــــة وط ــلـ الـــــوقـــــوف عـ

تقدمـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
زينل باقتراح برغبة بشـــأن قيام الجهات 
المختصة بتشديد الرقابة على العيادات 
الخارجيـــة التي تمتلك صيدليات خاصة 
تابعـــة لها. ويهدف االقتـــراح برغبة الذي 
)ممـــدوح  النـــواب  بمعيـــة  بـــه،  تقدمـــت 
عباس الصالح، أحمد يوســـف األنصاري، 
علـــي محمـــد إســـحاقي، سوســـن محمـــد 
كمال(؛ لتشـــديد الرقابـــة من قبل الجهات 
الخارجيـــة  العيـــادات  علـــى  المختصـــة 

التـــي تمتلك صيدليـــات خاصة تابعة لها، 
للتأكـــد مـــن مدى تطبيـــق هـــذه العيادات 
للقوانيـــن  لهـــا  التابعـــة  والصيدليـــات 

واألنظمة النافذة في مملكة البحرين.
ووفقا للمذكرة اإليضاحية، فإن االقتراح 
برغبـــة يســـتهدف الرقابـــة علـــى أســـعار 
األدويـــة وطريقـــة صرفها ومـــدى حاجة 
كيفيـــة  بشـــأن  وكذلـــك  إليهـــا،  المريـــض 
تخزينهـــا، األمـــر الـــذي يحقـــق مصلحـــة 
المواطنيـــن والوافديـــن المتردديـــن على 
هذه العيـــادات، مما يوفر لهـــم الطمأنينة 
ويضمـــن لهـــم الحمايـــة الكاملة وســـالمة 

صحتهم.
ويتوافق االقتراح برغبة، مع ما جاء في 
المـــادة )8( مـــن دســـتور مملكـــة البحرين، 
“لـــكل مواطـــن  أنـــه  والتـــي تنـــص علـــى 
وتعنـــى  الصحيـــة،  الرعايـــة  فـــي  الحـــق 
الدولـــة بالصحـــة العامة، وتكفل وســـائل 
الوقايـــة والعـــالج بإنشـــاء مختلف أنواع 
المستشفيات والمؤسسات الصحية”، كما 
تؤكـــد إلـــى أنه “يجـــوز لألفـــراد والهيئات 
إنشـــاء مستشـــفيات أو مســـتوصفات أو 
ُدور عـــالج بإشـــراف مـــن الدولـــة، ووفقا 

فوزية زينلللقانون”.

القضيبية - مجلس النواب

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك  «
حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى 
رئيس جمهورية ليبيريا، جورج وياه؛ وذلك 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

العاهل يهنئ رئيس ليبيريا

إفساح المجال أمام “ذوي العزيمة” لالندماج بالمجتمع
حميـــدان: خطـــة طموحـــة لخلـــق الفـــرص واالرتقـــاء بخدمـــات الرعايـــة

ترأس وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
جميل حميـــدان االجتمـــاع األول لرعاية 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة فـــي تشـــكيلته 
الجديـــدة بناء علـــى القرار الـــوزاري رقم 
)5( لســـنة 2020، والـــذي عقـــد مـــن خالل 
تقنيـــة االتصـــال المرئي، وذلـــك بحضور 

أعضاء اللجنة.
وتضـــم اللجنـــة فـــي عضويتهـــا ممثليـــن 
والخاصـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  عـــن 
واألهلية، تشـــمل وزارات العمل والتنمية 
والتربيـــة  والخارجيـــة  االجتماعيـــة 
والتعليم واإلســـكان والصحة واألشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
والمجلس األعلى للمرأة وشؤون اإلعالم 
وديوان الخدمة المدنية وشؤون الشباب 
وصناعـــة  تجـــارة  وغرفـــة  والرياضـــة، 
البحرين، واللجنـــة البارالمبية البحرينية 
أمـــور  ألوليـــاء  البحرينيـــة  والجمعيـــة 
المعاقيـــن وأصدقائهم والمركز البحريني 

للحراك الدولي.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رفـــع حميدان 
أســـمى عبارات الشـــكر والتقديـــر لرئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة؛ الهتمـــام 
سموه البالغ بذوي اإلعاقة )ذوي العزيمة( 
وإصـــداره قـــرارا بتشـــكيل اللجنـــة العليا 
لرعاية شـــؤون األشـــخاص ذوي اإلعاقة؛ 
لضمـــان حقوق هـــذه الفئـــة العزيـــزة في 
أن  إلـــى  مشـــيرا  البحرينـــي،  المجتمـــع 
التشـــكيلة الجديدة للجنة العليا لشـــؤون 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة تعـــزز مفاهيـــم 

الشراكة االجتماعية الفاعلة.
كمـــا ورحـــب حميـــدان فـــي الوقـــت ذاته 
المســـؤولية  مؤكـــدا  اللجنـــة،  بأعضـــاء 
تســـهم  أن  وضـــرورة  بهـــم،  المنوطـــة 

اللجنـــة فـــي تيســـير حيـــاة ذوي العزيمة 
فـــي مملكـــة البحريـــن وإفســـاح المجـــال 
لهـــم لالندماج فـــي المجتمع والمشـــاركة 
فـــي البنـــاء والتنمية، مـــع توفير خدمات 
الرعايـــة والتأهيـــل والتعليـــم والتدريـــب 
لألشـــخاص من ذوي اإلعاقات المختلفة، 
وذلـــك بمـــا يعكس االهتمـــام البالـــغ الذي 
توليـــه الحكومة الرشـــيدة لهذه الفئة من 

المواطنين.
وبحـــث االجتمـــاع موضوعـــات عديـــدة، 
أبرزهـــا تحديد أولويات اللجنة للســـنتين 
المقبلتين، وكان من ضمنها اعتماد خطة 

عمل متطورة وعملية وطموحة تســـاهم 
فـــي خلـــق الفـــرص وتحديـــد األولويـــات 
لجميع شـــؤون األشـــخاص ذوي اإلعاقة، 
علـــى أن تحقـــق هدف الربـــط بين أجهزة 
إطـــار وطنـــي  المختلفـــة ضمـــن  الدولـــة 
يرقـــى لمســـتوى الطمـــوح، والتأكيد على 
تشجيع العمل األهلي ضمن رؤية وطنية 
محـــددة للتكامل مع الجهـــات الحكومية 
بمـــا يخـــدم مملكة البحرين واألشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة، إضافـــة إلـــى العمـــل علـــى 
تكريـــس مصطلـــح “ذوي العزيمـــة” لفئـــة 
المصلـــح  هـــذا  يلقـــاه  لمـــا  اإلعاقـــة  ذوي 
مـــن صـــدى إيجابـــي وقبـــول واســـع فـــي 
المجتمع يعكس ما يتمتع به أصحابه من 
عزيمة وإيجابية. كما تم دراســـة شروط 
وإجراءات الترخيص بإنشـــاء وتشـــغيل 
مراكـــز ومعاهـــد التأهيـــل ودور الرعايـــة 
واإليـــواء والورش الخاصة باألشـــخاص 
هـــذه  تحديـــث  وبحـــث  اإلعاقـــة،  ذوي 
الشـــروط واإلجراءات بما يكفل االرتقاء 
العزيمـــة  لـــذوي  المقدمـــة  بالخدمـــات 
وضمـــان حقوقهـــم التـــي كفلتهـــا الدولـــة 

والمجتمع.

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - السفارة األميركية

فـــي  األميركيـــة  الســـفارة  دعـــت 
البحريـــن الجمهور إلى المشـــاركة 
فـــي نـــدوة تثقيفية عبـــر اإلنترنت 
 ) OVIC-19( عـــن فيروس كورونـــا
غدا االثنين، الساعة 7:15 مساًء. 

ويتحدث في الندوة عبر اإلنترنت 
أســـتاذ الطـــب الســـريري والصحة 
فـــي  الصحيـــة  والعلـــوم  العالميـــة 

جامعـــة واشـــنطن رودنـــي هـــوف؛ 
يتحـــدث  البحريـــن  مملكـــة  ومـــن 
استشاري األمراض المعدية وعلم 
األحيـــاء الدقيقـــة في مستشـــفى 
قـــوة دفاع البحريـــن وعضو فريق 
العمل الوطنـــي لمكافحة فيروس 
منـــاف   )COVID-19( كورونـــا 

القحطاني.

السفارة األميركية تنظم ندوة 
تثقيفية عن “كوفيد 19”
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“البحرين الوطني” ُيدشن نظاًما جديًدا للتدريب الداخلي
إطـــار التزامـــه بتمكيـــن فريـــق العمـــل من 
النمو وتحقيق التطور الوظيفي، بادر بنك 
البحريـــن الوطنـــي )NBB( بتطوير نموذج 
تـــم تصميمـــه  الـــذي  الداخلـــي،  التدريـــب 
بنـــك  مـــن موظفـــي  مهـــارات كل  لتعزيـــز 
البحرين الوطني ومنتســـبي بنك البحرين 
اإلســـامي )BisB(، الـــذي تـــم االســـتحواذ 
عليه مؤخـــًرا من قبل “البحريـــن الوطني” 

وذلك برغم الظروف الراهنة.
يعتمـــد نظـــام التدريـــب الداخلـــي الجديد 
على نهج عصري مطّور، ليمنح الموظفين 
تدريبيـــة  دورات  فـــي  المشـــاركة  فرصـــة 
حـــول مجموعـــة متنوعـــة مـــن المواضيع، 
تتنـــاول مســـتجدات القطـــاع المصرفـــي، 
وأفضـــل الممارســـات، وُيوفر أيًضـــا فرًصا 
تدريبيـــة مختصة حـــول اإلدارة والقيادة، 
الشـــخصية،  المهـــارات  حـــول  وأخـــرى 
ومهـــارات التواصـــل. وتـــم كذلـــك تغطية 
مواضيـــع أخرى وتســـهيل عملية الوصول 
إليهـــا مـــن قبـــل الموظفين عبر اســـتخدام 
أنـــواع مختلفة مـــن األجهـــزة. وتمحورت 
تلـــك المواضيـــع حـــول دعـــم بيئـــة العمـــل 
المفروضـــة حالًيـــا، حيـــث توجـــت نســـبة 
كبيـــرة مـــن موظفـــي “البحريـــن الوطنـــي” 

ألداء أعمالهم الوظيفية من المنزل، وذلك 
ضمن اطار ممارســـة التباعـــد اإلجتماعي، 
لتقليل خطر التعـــرض لإلصابة، والحفاظ 

على صحتهم وسامتهم. 
وفي ظل األوقات الصعبة الحالية، حرص 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي علـــى االســـتمرار 
بتزويد موظفيه بالبرامج التدريبية، وهو 
مـــا أدى إلى طرح نمـــوذج الُمحدث، حيث 
تـــم تقديمهـــا جميًعـــا باســـتخدام قنـــوات 
الثـــاث  األشـــهر  مـــدى  علـــى  افتراضيـــة 
الماضيـــة، مما نجم عنه مشـــاركة أكثر من 
95 % مـــن موظفـــي البنـــك، نظـــًرا لمرونة 
الوصـــول  وســـهولة  التدريبيـــة  الـــدورات 

تمكـــن  النمـــوذج،  هـــذا  وبفضـــل  إليهـــا. 
موظفي بنك البحرين الوطني من مواكبة 
المواضيـــع ذات الصلة مثـــل: التكنولوجيا 
العمـــاء،  تشـــكيل تجربـــة  ُتعيـــد  الماليـــة 
األعمال المصرفية وتكنولوجيا المستقبل، 
الرقمنـــة، والعمل من المنـــزل بأمان، إدارة 
وقيـــادة القـــوى العاملـــة عـــن بعد، إشـــراك 
الموظفيـــن فـــي أوقـــات األزمـــات، وقـــوة 
التنـــوع والتضميـــن، اإلدارة والتكيـــف مع 
التغيير، الصحة والسامة العقلية، واألمن 
الســـيبراني وغيرهـــا الكثيـــر. وتهدف تلك 
الدورات التدريبية إلـــى تزويد الموظفين 
بآليـــات التكيف، لمســـاعدتهم على التأقلم 
مـــع الوضع الحالي بشـــكل أفضـــل، عاوة 

على إثراء مهاراتهم ومعرفتهم.
الرئيـــس  صرحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
بنـــك  فـــي  البشـــرية  للمـــوارد  التنفيـــذي 
البحريـــن الوطنـــي دانـــه بوحجـــي قائلـــة: 
“يسرنا جًدا تقديم نظام التدريب الداخلي 
الجديـــد، الـــذي جـــاء نتيجـــة حرصنا على 
االلتـــزام بإجـــراءات التباعـــد االجتماعي، 
وكذلك ضمن سعينا لتعزيز االستفادة من 
الحلول التكنولوجيـــة الحديثة. يوفر هذا 
النظـــام فـــرص معـــززة لفريق عمـــل البنك 

للتطـــور والتقـــدم فـــي حياتهـــم المهنيـــة، 
جنًبـــا لجنب مع تقديمه خيـــارات تدريبية 
أكثـــر تنوًعـــا وشـــمولية لكافـــة الموظفيـــن 
بغـــض النظر عن األقدميـــة بينهم. وبذلك، 
أصبـــح بإمكان أفراد فريق العمل االختيار 

مـــن بين مجموعة متنوعة مـــن المواضيع 
وفـــي أي مـــن مســـتويات التدريـــب التـــي 

يفضلونها.”
يتم ضمن نظام التدريب الداخلي الجديد، 
توفير ندوات رقمية عبر اإلنترنت ُمقدمة 

مـــن قبـــل مدربيـــن ومتحدثيـــن دولييـــن 
ومطـــوري مواهب ضمن فريـــق “البحرين 
الوطنـــي” و”البحريـــن اإلســـامي”، وذلـــك 
التطويـــر  وتشـــجيع  الخبـــرات  لمشـــاركة 

المستمر لكا الجانبين.

دانه بوحجي

المنامة - بنك البحرين الوطني

إبليس وال إدريس!
Û  نقول لجيل اليوم وأجيال الغد من الشــباب العربي

وانخــدع  انخدعنــا  كمــا  تنخدعــوا  وال  احــذروا  أن 
جيلنــا والجيــل الــذي ســبقنا بشــعارات ومزايــدات 
بالثورييــن،  أنفســهم  يســمون  ومــن  االنقابييــن 
وتذكــروا أن مــن بيــن الكــوارث العديــدة التي حلت 
بأمتنا، ما حصل ويحصل اليوم في ليبيا وما تعانيه 
هــذه الدولة الشــقيقة وشــعبها الوفي مــن تداعيات 

دموية مرعبة.
Û  ففي مثل هذه األيام من العام 1969 كان ملك ليبيا

إدريــس السنوســي؛ الملــك الزاهــد الــورع البالــغ من 
العمر وقتها قرابة 80 عاًما يقضي مع زوجته الملكة 
فاطمــة عطلته الصيفيــة متنقًا بين تركيا واليونان 

للعاج واالستجمام.
Û  وبعــد بضعــة أســابيع، وفــي اليــوم األول مــن شــهر

ســبتمبر من العام نفســه وقع انقاب عســكري قاده 
ثلــة مــن صغــار الضبــاط بالجيــش الليبــي يتقدمهم 
ضابــط صغير برتبــة مازم أول ال يتجاوز من العمر 

27 عاًما اسمه معمر القذافي.
Û  فــي ذلك اليــوم كان الملك إدريس فــي تركيا مقيًما

فــي أحد فنادق إســطنبول، فــزاره في مكان إقامته 
وفــد مــن الحكومــة التركيــة ليبلغــه بنبــأ االنقــاب، 
وليؤكــد له أن تركيا على أتم االســتعداد للمســاعدة 

في أي اتجاه يختاره أو يطلبه منها.
Û  ومع أن الملك إدريس كان يدرك بأنه ما يزال يمثل

الشــرعية الليبيــة فــي ذلــك الوقــت، وإن له وشــائج 
وعاقــات وطيــدة مــع كل شــيوخ القبائــل الكبــرى 
فــي ليبيــا، ومــع ضباط كبــار موالين له فــي الجيش 
الليبــي، وتربطــه اتفاقيات ومعاهــدات مع بريطانيا 
والواليات المتحدة؛ إال أنه كان وطنًيا حتى النخاع؛ 
فلــم يحــاول االتصــال بشــيوخ وزعمــاء القبائــل أو 
بكبــار ضبــاط الجيش الليبي خشــية أن يــؤدي ذلك 
إلــى إراقة دمــاء الليبين وتفتيت وحــدة الوطن إذا 
تــم التصــدي ومواجهــة االنقابيــن، ولــم يتجــاوب 
مــع عــرض الحكومــة التركيــة أو يحــاول االتصــال 
التدخــل  مســألة  ألن  اإلنجليــز؛  أو  باألميركييــن 

عــدة  ألســباب  إطاًقــا  لديــه  واردة  غيــر  األجنبــي 
مبدئية، وأخرى عملية منها العوائق الدستورية.

Û  الوطــن فــي  العســكريون  االنقابيــون  اعتــاد  وقــد 
الحكــم،  نظــام  تغيــر  فــي  نجاحهــم  فــور  العربــي 
وإزاحــة الحــكام الشــرعيين والتربــع مكانهــم علــى 
كراســي الســلطة، والقضاء على رموزهم إما بالنفي 
مشــاعر  بإثــارة  يقومــوا  أن  القتــل؛  أو  الســجن  أو 
الجماهيــر وتحريــك النــاس وإخراجهم مــن بيوتهم 
وأعمالهــم، ودفعهــم إلى الشــوارع للتظاهر وتنظيم 
المسيرات تأييًدا لانقابيين وتنديًدا برموز الحكم 
الســابق، رافعيــن شــعارات براقــة ترحــب بالحريــة 
والكرامــة  وبالعدالــة  المرتقبــة،  والديمقراطيــة 
وباالســتقال والتقدم واالزدهار واالشتراكية أيًضا 
التي سيتم تحقيقها كلها على أيدي الحكام الجدد؛ 
والظلــم  باالســتبداد  نفســه  الوقــت  فــي  مندديــن 
والفســاد والفجور المزعوم للحكام الســابقين الذين 
أطيح بهم، وذلك في محاولة يائسة ومكشوفة من 
االنقابييــن إلضفــاء صفــة “الثــورة الشــعبية” علــى 

حركتهم االنقابية.
Û  ولــم يشــذ االنقابيــون العســكريون الليبيــون عــن

هــذه القاعــدة؛ كمــا أكد ذلــك ابن عم معمــر القذافي 
ومندوبــه الشــخصي أحمــد قــذاف الــدم، بعــد ســت 
سنوات من سقوط نظام القذافي للسيد طاهر بركة 
مقدم برنامج “الذاكرة السياســية” بمحطة تلفزيون 
“العربيــة” فــي حلقــة تحت عنوان “أســرار في حياة 
القذافــي كمــا يرويها أقرب شــخص لــه” عندما قال: 
فــي مظاهــرات  الثــورة توجهنــا  يــوم  “فــي صبــاح 

لنحرك الشارع الليبي لتأييد الثورة...... “.
Û  وهكــذا قــام االنقابيون بدفــع الناس إلى الشــوارع

فــي مختلــف المــدن الليبيــة، وزودوهم بالشــعارات 
المعتــادة، اال أن المشــهد الليبــي رفــع شــعارا فريــدا 
وخاصــا بالحالــة الليبيــة ضمــن الشــعارات المنــددة 
بالحكــم الســابق وهــو “إبليــس وال إدريــس”، فلمــا 
سمع الملك إدريس هذا الشعار قال: “اللهم استجب 
دعوتهــم” فــكان لــه مــا أراد واســتجاب هللا لدعوته 

ودعوتهم.
Û  وكان معمــر القذافــي قــد ولــد فــي العــام 1942 في

قرية تسمى “جهنم” بمدينة سرت الليبية.
Û  وبعد عامين من مداوالت صورية لمحكمة عسكرية

استثنائية شكلها القذافي؛ ُحكم على الملك إدريس 
غيابًيــا باإلعــدام رمًيا بالرصاص ومصــادرة أماكه، 
وعلــى زوجتــه الملكة فاطمة الشــفاء بنت المجاهد 
ســنوات  خمــس  بالســجن  الشــريف  أحمــد  الكبيــر 
مــن  تجريدهمــا  جانــب  إلــى  أماكهــا،  ومصــادرة 

الجنسية الليبية.
Û  وفــي الحقيقــة لم يكن ثمــة ما يبرر القيــام بانقاب

عسكري واإلطاحة بالنظام الملكي في ليبيا، فالملك 
إدريــس لــم يرتكــب أي جــرم يســتدعي اإلطاحة به 
والحكــم بإعدامــه، والنظام الملكي في ليبيا لم يكن 
ديكتاتورًيــا طاغًيــا متســلًطا مســتبًدا، ولــم يرتكــب 
جرائــم فــي حق اإلنســانية أو مجازر وحشــية بحق 
شــعبه كمــا فعــل نظام القذافــي وغيره مــن األنظمة 
االنقابيــة، ولــم يعرف الملك إدريس الفســاد المالي 
يبــدد خيــرات شــعبه وثــروات  أو األخاقــي، ولــم 
بــاده كمــا فعــل من أتى بعــده، ولم ينصــب العداوة 
لجيرانــه، أو يتدخــل فــي شــؤونهم الداخليــة، ولــم 
يشــن أو يعرض باده لحــرب أو اعتداء، ولم يفرط 

في ذرة من تراب الوطن.
Û  هــذه حقائــق دامغــة معروفــة ال تقبــل النقــاش وال

يطالها الشك أو الريب.
Û  ولقــد شــن االنقابيــون الليبيــون، شــأنهم فــي ذلــك

شــأن أقرانهم من االنقابيين العرب، حملة شــعواء 
ظالمــة للتشــهير بالملــك إدريــس وطمــس صورتــه 
وقطــع  التاريــخ،  مــن  اســمه  وإســقاط  الحقيقيــة، 
الذاكرة الوطنية عنه، وعملوا جاهدين على تشويه 
ســمعته، وانكروا إنجازاته وتنكروا للدور التاريخي 
الرائــد الــذي اضطلــع به فــي تحقيق اســتقال ليبيا 

ووحدتها.
Û  لقد استجاب هللا بالفعل لنداء المتظاهرين ولدعوة

الملــك إدريــس، فصــار القذافــي أكثــر شــرا وفســاًد 

ودمــاًرا مــن إبليــس علــى ليبيــا ومقــدرات شــعبها؛ 
القذافــي  االنقــاب تمكــن  قيــام  مــن  أيــام  فخــال 
مــن إحــكام قبضتــه علــى مقاليــد الســلطة، وصــار 
الديكتاتور المتســلط والحاكم الفعلي الوحيد للباد 
طيلــة 42 عامــا، وألغى الدســتور الليبي لتظل الباد 
بــا دســتور طيلــة فتــرة حكمــه، كمــا ألغــى القذافي 
السياســية  التنظيمــات  وكل  الحــرة  الصحافــة 
المجتمــع  ومؤسســات  والجمعيــات  والمنظمــات 
المدني، وتفتق ذهنه عما أسماه بـ “النظرية العالمية 
الثالثــة” وقيــام “ســلطة الشــعب” التــي تمكــن مــن 
خالها من تفريغ المؤسسات الدستورية والسلطات 

الرقابية من دورها ومحتواها وسلطاتها.
Û  وبعــد أن هيمــن علــى الســاحة والمشــهد الليبــي من

كافــة جوانبه، وأحكم ســيطرته علــى مقاليد الحكم 
الــذي ال  وثــروات البــاد، وأصبــح القائــد والزعيــم 
ينــازع، بــدأت طموحاتــه وأطماعه وأحامــه تتمدد 
إلــى خــارج الحــدود الليبيــة؛ وأصبــح يصــف نفســه 
بأنه “ملك ملوك إفريقيا” و”إمام المسلمين” و”عميد 

الحكام العرب”، وأنه “قائد ومفكر أممي”.
Û  ولم يتورع القذافي عن االنخراط في أعمال العنف

اإلرهابيــة،  الجماعــات  وتمويــل  ودعــم  واإلرهــاب 
وتدبيــر االغتيــاالت والتصفيــات الجســدية، وتتبــع 
المدنيــة،  الطائــرات  وتفجيــر  المعارضيــن،  وقتــل 
للــدول األخــرى  والتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
المؤامــرات  وتدبيــر  االضطرابــات  وتشــجيع 
مواجهــات  فــي  والدخــول  فيهــا،  واالنقابــات 
دبلوماســية وعسكرية مع مختلف القوى، واجتياح 
حــدود الدول المجاورة في إفريقيا، وتعريض ليبيا 
للقصــف والحصار والعزلة والعقوبات الدولية ودفع 
التعويضات الباهظة وتبديد ثروات الشــعب الليبي 

وخيراته.
Û  وبعد مضي 42 عاًما من انقضاء حكم إدريس الملك

الورع؛ تخلص الشــعب الليبي واألســرة الدولية من 
حكم إبليس القذافي المستبد.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

محاضرة عن دور “التظلمات” بمنظومة العدالة الجنائية
انطاًقا من الحرص المشـــترك بين معهد 
السياســـية واألمانة  للتنميـــة  البحريـــن 
العامـــة لمجلـــس الشـــورى لدعـــم العمـــل 
المهـــارات  تعزيـــز  وبهـــدف  التشـــريعي؛ 
البرلمانيـــة والفنيـــة والمعرفـــة القانونية 
والسياســـية ألعضـــاء مجلس الشـــورى، 
نظم المعهـــد محاضـــرة إلكترونية تحت 
عنوان “دور األمانة العامة للتظلمات في 
منظومة العدالة الجنائية”، قدمها األمين 
العـــام للتظلمات نواف محمـــد المعاودة، 

عبر تقنية االتصال المرئي. 
وخـــال المحاضرة، قدم المعـــاوده نبذة 
للتظلمـــات  العامـــة  األمانـــة  عمـــل  عـــن 

فـــي  ومســـاهمتها  ومبادئهـــا،  وأهدافهـــا 
تعزيـــز وحمايـــة حقوق اإلنســـان، إضافة 
إلى أبـــرز االحصاءات وآليـــات التحقيق 

في التظلمات.
كما اســـتعرض صاحيات األمانة العامة 
للتظلمـــات؛ كونهـــا األولى مـــن نوعها في 
المنطقة، كما وردت في مرسوما إنشائها، 
والمبادئ الخمسة التي تعمل في ضوئها، 
وهي االســـتقالية، والمصداقية وضمان 

المساءلة، والحيادية، والشفافية. 
وتطرق المعاودة إلى دور أمانة التظلمات 
فـــي زيـــارة مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل، 
واالحتجـــاز،  االحتياطـــي  والحبـــس 

واإلبعـــاد  األحـــداث  رعايـــة  ومراكـــز 
واالحتجاز، وذلـــك مـــن أجل التحقق من 
قانونيـــة اإليـــداع، وعدم تعـــرض النزالء 
والمحبوســـين والمحتجزين للتعذيب أو 
المعاملة الاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، 
وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار األميـــن العـــام 
للتظلمات إلى العاقة الوثيقة بين أمانة 
التظلمـــات ومفوضيـــة حقوق الســـجناء 
تعمـــان  إنهمـــا  حيـــث  والمحتجزيـــن، 
فـــي مجـــاالت مشـــتركة فيمـــا بينهما مع 
تمتـــع كل جهة منهمـــا بصاحيات مهنية 
وإداريـــة مســـتقلة، وتطـــرق أيضـــا إلـــى 
العاقـــة الوظيفيـــة مـــع الجهـــات العامة 

األخـــرى التي مثل النيابة العامة ووحدة 
المحاكـــم  وإدارة  الخاصـــة  التحقيـــق 
العسكرية بوزارة الداخلية وكذلك إدارة 

التدقيق والتحريات الداخلية بالوزارة.
وأكـــد أن أمانـــة التظلمـــات تولـــي أهمية 
كبيـــرة لمـــد جســـور التعـــاون والتواصل 

واإلدارات  الـــوزارات  مختلـــف  مـــع 
والمؤسســـات فـــي المجـــاالت الوظيفية 
المشـــتركة، مشـــيرا فـــي هذا اإلطـــار إلى 
أن األمانة ســـبق لها وأن وقعت مذكرات 
التحقيـــق  وحـــدة  مـــن  كل  مـــع  تفاهـــم 
الخاصـــة والمؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان والهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة، إضافـــة أيضا إلى 
عاقـــات التعـــاون اإليجابـــي والبناء مع 
الشـــورى  مجلســـي  بغرفتيـــه  البرلمـــان 
والنواب ومع لجان حقوق اإلنسان بهما. 

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية



فـــي إطار حـــرص ومتابعة محافـــظ الجنوبية 
سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
بتعزيـــز التواصـــل مـــع األهالـــي والمواطنيـــن 
لاطـــاع علـــى آرائهـــم ومقترحاتهـــم الهادفـــة 
وتلبيـــة احتياجاتهـــم عبـــر قنـــوات التواصـــل 
التـــي تتيحها المحافظـــة إلكترونيا، فقد تلقت 
المحافظـــة منذ ينايـــر حتـــى 25 يوليو 2020، 
المحادثـــة  عبـــر  واستفســـارات  شـــكاوى   507
الفوريـــة بتطبيـــق “الجنوبية”، كمـــا تلقت 191 
طلبا عبر نظام تواصل، و448 طلبا واستفسارا 
عبـــر المكالمـــات الـــواردة، باإلضافـــة الـــى 277 
استفســـارا عبـــر البريـــد اإللكترونـــي وعدد 26 
مـــن االحتياجـــات فـــي المجلـــس االفتراضـــي 

للمحافظة.
مـــن   37 الجنوبيـــة،  المحافظـــة  تلقـــت  كمـــا 
الطلبـــات الـــواردة مـــن خـــال المكتـــب الذكي 
وعدد 69 طلبا واستفســـارا من خال الحضور 
الشـــخصي، باإلضافـــة إلـــى تلقـــي 18 شـــكوى 

وطلبـــا عبـــر قنـــاة “إحنـــا نوصلـــك”، حيـــث تـــم 
اتخاذ اإلجراءات الازمة ورفع جميع الطلبات 
الـــواردة من األهالي عبـــر منصاتها اإللكترونية 
إلى اإلدارات األمنية والخدمية واالجتماعية.

واســـتعرضت المحافظـــة الجنوبيـــة تصنيـــف 
طلبات تواصل حسب اختصاصات المحافظة 
والتي صنف نحو 50 طلبا في مجال الخدمات 
األمنية و64 استفسارا في المجال االجتماعي 
و45 شـــكوى فـــي المجـــال الخدمـــي و32 فـــي 

مجاالت أخرى.
وترحـــب المحافظـــة بمختلـــف االستفســـارات 
واآلراء مـــن األهالـــي والمواطنيـــن الكرام عبر 
منصات التواصل ومنصاتها الذكية أو المكتب 
الذكـــي والمجالـــس االفتراضيـــة، ســـعيًا منهـــا 
لتحقيـــق التنمية الشـــاملة في مختلف مناطق 

المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجنوبية” تتابع احتياجات المواطنين عبر منصاتها الذكية
الــتــواصــل بــتــعــزيــز  عــلــي  بــن  الــشــيــخ خليفة  ومــتــابــعــة ســمــو  ــرص  ــار حـ ــ إط فــي 

بالصور: بيع السيارات بالشوارع العامة بالقرب من الفتة المنع

بالرغم مـــن التحذيـــرات والتنبيهات 
التـــي تقوم بهـــا األجهـــزة البلدية في 
شـــتى ربـــوع المملكـــة، بمنـــع عـــرض 
الســـيارات والحافات للبيـــع بالقرب 
من الشـــوارع العامـــة، ال يزال البعض 

في حالة تجاهل تام لكل ذلك.
ويتســـبب هذا السلوك بالعادة، بخلق 
حالـــة مـــن االزدحامات فـــي األماكن 
التي تعرض بها السيارات المستعملة 
بشـــكل يعطـــل ويؤخر حركة الســـير، 
ويعـــرض البعض لمخاطـــر الحوادث 
اســـتخدام  إلـــى  إضافـــة  المروريـــة، 
األراضي العامة والخاصة دون وجه 

حق.
وتنتشـــر في مختلف المدن معارض 
السيارات المستعملة، والتي تختص 
بعرض الســـيارات للبيع مقابل عمولة 
ماليـــة معنيـــة، ولكـــن يتمنـــع البعض 

بعرضها هنالك بســـبب نسبة العمولة، 
البيـــع  إتمـــام  عمليـــة  فـــي  والتأخـــر 

نفسها.
عدســـة  رصـــد  هـــو  هنـــا،  والظريـــف 
الســـيارات  مـــن  لعـــدد  “البـــاد” 

والباصـــات الخاصـــة، وهي معروضة 
للبيع علـــى ضفاف الشـــارع المفضي 
إلى نادي طيـــران الخليج والماصق 
لمدينة زايد، حيـــث ٌتعرض على بعد 
امتـــار قليلة من الفتـــة )منع عرضها( 

والموضوعـــة من قبل بلدية المنطقة 
الشمالية.

وتقـــول الافتة وبصرامة “يمنع منعا 
باتـــا عـــرض الســـيارات للبيـــع، ومـــن 
يخالف ذلك يعرض نفســـه للمساءلة 

إزالـــة  إلـــى  باإلضافـــة  القانونيـــة، 
الســـيارة وتحميـــل صاحبهـــا تكلفـــة 
اإلزالة، ورســـوم المخالفـــة، والبلدية 
غير مســـؤولة عن أية أضرار تحصل 

عند اإلزالة”.
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في سند: السيارات السكراب تربض على ضفاف الشوارع العامة

رصـــد  فـــي  “البـــاد”  عدســـة  اســـتمرت 
أضحـــت  والتـــي  الســـكراب  الســـيارات 
كالظاهـــرة فـــي شـــوارع ومـــدن وأحياء 
المملكـــة، فعـــاوة علـــى الريبورتاج الذي 
نشـــرته الصحيفـــة أخيرا عـــن الحال في 
منطقـــة )ســـلماباد(، تنتقـــل العدســـة هذه 
المـــرة الـــى منطقـــة ســـند بحـــال ال يقـــل 

سوءا عن سابقتها.
والقديمـــة  الخـــردة  الســـيارات  وبـــدت 
والمغطـــاة بكميـــات ضخمـــة مـــن األتربة 
واألوســـاخ وهـــي رابضة - فـــي الغالب - 
علـــى ضفاف الشـــوارع الرئيســـة بســـند، 
محتكرة مســـاحات مـــن المواقف العامة 

واألراضي الفضاء.
في حين بادرت بعض شركات السكراب 
- بشـــكل مناقض - بوضـــع “كروتها” على 

واجهة هذه السيارات لعرض شرائها من 
أصحابها المجهولين أصا.

وتســـاءل مواطـــن لــــ )البـــاد( عـــن الدور 
الـــذي تقـــوم بها الجهـــات الرقابيـــة تجاه 
ما يحدث، أولها )البلدية( وعن األســـباب 
خلف التأخر في إزالتها، مبينا بأن بعضها 
موجود فـــي أماكنها منـــذ أكثر من ثاث 

سنوات، وبمناطق تصنف بالسكنية.
اســـتغالها  باإلمـــكان  بـــأن  وأوضـــح 
لألغـــراض الرذيلة، وهو أمـــر يهدد األمن 

المجتمعـــي، ويتطلب وضع آلية واضحة 
وســـريعة وحاســـمة إلزالتها، بعد توجيه 
ونفـــاد  المطلوبـــة،  الرســـمية  اإلنـــذارات 

المـــدة الزمنيـــة لذلـــك، مشـــيرا إلـــى أنهـــا 
تشـــوه المنظر الجمالـــي للمناطق، وتضر 

بالصحة العامة أيضا.

“البالد” تستمر 
برصد تكدسها 
بشوارع ومدن 

المملكة

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام
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الرفاع - المستشفى العسكري

اســـتقبل قائـــد الخدمـــات الطبيـــة 
الملكيـــة اللـــواء بروفيســـور خالد 
بـــن علي آل خليفـــة بمكتبه رئيس 
بالمستشـــفى  المســـتمر  التعليـــم 
نايـــف  العقيـــد طبيـــب  العســـكري 
قـــدم  حيـــث  لـــوري،  عبدالرحمـــن 
لـــه عـــددا مـــن موظفـــي الخدمات 
الطبيـــة الملكيـــة الحاصليـــن على 
جامعـــات  مـــن  العليـــا  الدراســـات 

مختلفة محليا وخارجيا.
الطبيـــة  الخدمـــات  قائـــد  وأشـــاد 
وحرصهـــم  بالخريجيـــن  الملكيـــة 
على رفـــع مســـتوى الخدمات في 
المستشـــفى العســـكري مـــن خالل 
تفوقهـــم فـــي تحصيلهـــم العلمي، 

وهم:
بوبديـــر،  خليـــل  فاطمـــة  العقيـــد 
التمريـــض  قســـم  رئيـــس  وهـــي 
الحاصلة  العســـكري  بالمستشـــفى 
على شـــهادة الدكتـــوراة في علوم 
الكليـــة  مـــن  والقبالـــة  التمريـــض 
بأيرلنـــدا-  للجراحيـــن  الملكيـــة 
البحرين. وهـــي أول بحرينية من 
السلك العسكري تحصل على هذه 

الشهادة في مملكة البحرين.
النقيب طبيب نورة خالد المســـلم 
الزمالـــة  برنامـــج  علـــى  الحاصلـــة 
مـــن جامعة تورونتـــو الكندية في 
تخصص السكتات العصبية بعدما 

أتمـــت دراســـة التخصـــص بطـــب 
العربيـــة  المملكـــة  األعصـــاب مـــن 
الســـعودية ضمـــن برامـــج الهيئـــة 

السعودية للتخصصات الصحية.
عبدالرحمـــن  طبيـــب  النقيـــب 
إبراهيم الشافعي الذي أتم بنجاح 
تخصـــص جراحة األطفال بالكلية 
بأيرلنـــدا  للجراحيـــن  الملكيـــة 
حصـــل  ثـــم  أيرلنـــدا  بجمهوريـــة 
على الزمالة في جراحة المســـالك 

جامعـــة  مـــن  لألطفـــال  البوليـــة 
مانشستر بالمملكة المتحدة.

الجـــودر  أنـــور  عبـــدهللا  الطبيـــب 
الحاصـــل على الزمالـــة في الطب 
الرياضـــي وجراحـــة المفاصل من 
جامعة يونســـي بجمهورية كوريا 
الجنوبيـــة بعـــد أن اتـــم تخصـــص 
المملكـــة  مـــن  العظـــام  جراحـــة 
العربيـــة الســـعودية ضمـــن برامج 
للتخصصـــات  الســـعودية  الهيئـــة 

علـــى  حصـــل  وبعدهـــا  الصحيـــة. 
الزمالـــة األولـــى في طـــب جراحة 
إصابات المالعـــب من الجمهورية 

المجرية.
تمنـــى  المقابلـــة  نهايـــة  وفـــي 
قائـــد الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة 
للخريجيـــن التوفيـــق فـــي عملهم 
والعمـــل  العســـكري  بالمستشـــفى 
الخدمـــة  مســـتوى  تطويـــر  علـــى 

للمرضى والمراجعين.

“العســكري” فــي  الخدمــات  بمســتوى  ينهــض  العلمــي  تفوقهــم 
قائد الخدمات الطبية الملكية يستقبل خريجي الشهادات العليا

البسيتين - محافظة المحرق

بتفاعـــل  المحـــرق  محافظـــة  رحبـــت 
تقديـــم  عبـــر  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
مـــن خـــالل  المقترحـــات والمالحظـــات 
النظام الوطني “تواصل”، وذلك باعتبار 
عمليـــة  فـــي  فاعليـــن  شـــركاء  األهالـــي 

النجاح والتميز.
المحـــرق   محافظـــة  محافـــظ  وأشـــار 
سلمان  بن هندي المناعي أن المحافظة 
المواطنيـــن  مـــع  التواصـــل  تعتبـــر 
 ، اساســـيات عملهـــا  والمقيميـــن ضمـــن 
لذلـــك يتـــم التواصـــل حاليـــا مـــن خالل 
المواقـــع اإللكترونيـــة فـــي ظـــل جائحة 
كورونـــا لنؤكـــد علـــى دعم جهـــود فريق 
البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن اســـتخدام برنامج )تواصل( 
مـــع  التواصـــل  حلقـــات  إحـــدى  يعتبـــر 
األهالـــي باعتبـــاره حلقـــة وصـــل مهمـــة 
وركيـــزة أساســـية مـــن ركائـــز الشـــراكة 
مـــن خاللهـــا  يوجـــه  التـــي  المجتمعيـــة 
أهميـــة  إلـــى  الداخليـــة  وزيـــر  معالـــي 
التواصـــل مع أفراد المجتمع إلشـــراكهم 

في عملية البناء والتطوير.
مـــن جانبه، أكـــد نائب المحافـــظ العميد 

عبـــدهللا خليفة الجيران  بأن المحافظة 
وضعـــت معايير دقيقـــة ومنظومة عمل 
متطورة للرد الســـريع على ما يصلها من 
األهالـــي مـــن خـــالل برنامـــج ) تواصل ( 
بنـــاء علـــى توجيهات المحافـــظ، مرحبا 
بتقديـــم كافـــة الخدمـــات عبـــر البوابـــة 
عـــن  فضـــالً   ،  Bahrain.bh الوطنيـــة 

وسائل االتصال التقليدية.
وتتوفـــر خدمـــة تواصـــل عبـــر البوابـــة 
الوطنيـــة Bahrain.bh أو عبـــر تطبيـــق 
تواصـــل الـــذي يمكن تحميلـــه من خالل 
Bahrain. .متجـــر الحكومة اإللكترونية

.bh/apps
يشـــار إلى أن “تواصل” يعمل على مدار 
الســـاعة للتعامـــل مـــع أي مقترحـــات أو 
استفســـارات أو مالحظـــات ذات صلـــة 

بالجهات الحكومية المنضمة إليه.

بن هندي يشيد بتفاعل األهالي عبر برنامج “تواصل”

خلف: تدوير 52 % من مخلفات البناء واستخدامها في أعمال الطرق
1.8 مليـــون طـــن حجـــم النفايـــات الصلبـــة والمنزليـــة والتجاريـــة خـــال 2019

قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف إنه 
تـــم تدويـــر ما يقـــارب الـــــ 355 ألف طن 
مـــن مخلفات البنـــاء في العـــام الماضي 
2019؛ األمر الذي أدى إلى خفض حجم 
مخلفـــات البنـــاء والهـــدم الـــواردة إلـــى 

المدفن بنسبة قدرها 52 %. 
جـــاء ذلك خالل جولـــة ميدانية قام بها 
الوزير خلـــف رافقه فيها وكيـــل الوزارة 
لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد 
آل خليفة، والوكيل المســـاعد للخدمات 
شـــوقية حميـــدان،  المشـــتركة  البلديـــة 
والقائـــم بأعمـــال مديـــر إدارة المخلفات 

المنزلية لمياء تلفت. 
وأكد خلف “أهمية مبادرة إقامة منشـــأة 
إعـــادة تدويـــر مخلفـــات البنـــاء والهدم، 
والتـــي بـــدأ العمل فيها فـــي يناير 2019 
من خالل الشـــراكة مع إحدى الشـــركات 
الوطنيـــة المؤهلة لفصل مخلفات الهدم 
والبنـــاء ومـــن ثـــم معالجتهـــا إلـــى مواد 
قابلـــة لالســـتخدام فـــي مشـــاريع البنية 

التحتية”. 
وأشـــار إلى “أن مشـــروع إدارة وتشغيل 
أهـــم  أحـــد  للمخلفـــات  عســـكر  مدفـــن 
مبادرات اإلســـتراتيجية الوطنية إلدارة 
المخلفـــات، كمـــا تعتبـــر هـــذه المبـــادرة 
مـــن ضمـــن المبـــادرات التـــي تقـــع ضمن 
الفـــوري،  للتنفيـــذ  المتطلبـــة  المشـــاريع 
والتـــي من شـــأنها رفـــع كفـــاءة وتطوير 

إدارة المدفن”. 
وقـــال “جـــاء البـــدء فـــي إدارة المدفـــن 
وتطويره كشـــراكة مع القطـــاع الخاص 
أوروبيـــة  وبمعاييـــر  دوليـــا  المؤهـــل 
حديثـــة، حيث تـــم التعاقد منـــذ أكتوبر 
العـــام الماضـــي 2019 لتأتـــي المبـــادرة 
والبرنامـــج  الخطـــة  مـــع  متوافقـــة 

الزمنـــي لإلســـتراتيجية الوطنية إلدارة 
المخلفات المقررة للمدفن”.  

كمـــا تحـــدث الوزيـــر خلـــف عـــن حجـــم 
المخلفـــات الـــواردة إلـــى مدفـــن عســـكر 
الصلبـــة  النفايـــات  حجـــم  “بلـــغ  قائـــال 
والمنزليـــة والتجارية الواردة إلى مدفن 
عســـكر نحـــو 1.8 مليون طن فـــي العام 
2019، كمـــا بلـــغ حجـــم مخلفـــات الهدم 
الحجـــم  مـــن  األكبـــر  النصيـــب  والبنـــاء 
الكلـــي للنفايـــات بنســـبة 38 % وبكمية 
مقدارها 677 ألف طن تتبعها المخلفات 
المنزليـــة بنســـبة 32 % وبكميـــة قدرها 
566 ألـــف طـــن، ثـــم مخلفـــات المحالت 
 %  24 بنســـبة  والصناعيـــة  التجاريـــة 
وبكميـــة قدرهـــا 424 ألـــف طـــن وأخيرا 
المخلفات الزراعية بنسبة 7 % وبكمية 

قدرها 126 ألف طن”. 
الـــــ  يقـــارب  مـــا  “أن  خلـــف  أفـــاد  كمـــا 
البنـــاء  مخلفـــات  مـــن  طـــن  ألـــف   100
والهـــدم تســـتخدم للمســـارات الداخلية 
للنفايـــات  التغطيـــة  لعمليـــات  للمدفـــن، 
وكذلـــك جـــدران دعامـــة حـــدود مكـــب 
النفايـــات، ومازالـــت الدراســـات قائمـــة 
بالـــوزارة  المنزليـــة  المخلفـــات  بـــإدارة 
لدعـــم التقنيات والتنســـيق مـــع الجهات 
الحكوميـــة المختصـــة والقطاع الخاص 
لتطويـــر وزيادة اســـتخدام هـــذه المواد 
المعالجـــة للتخفيـــف من كـــم المخلفات 
على المدفن توافقا مع الخطط الوطنية 

المنشودة إلدارة المخلفات”.   
المبـــادرات  تولـــي  الـــوزارة  أن  وأكـــد 
اإلستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات 
هـــذه  بـــه  تحظـــى  لمـــا  كبيـــرا  اهتمامـــا 
المبادرات من اهتمام الحكومة برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء، 
ومتابعـــة كريمـــة من اللجنة التنســـيقية 

برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، كمـــا جـــاءت 
أهميـــة هـــذه الخطـــة الوطنيـــة باعتماد 
المخلفـــات  إلدارة  الجديـــدة  الهيكلـــة 
المنزليـــة، والتـــي أخـــذت علـــى عاتقهـــا 
ومنـــذ البـــدء بتحقيق هـــذه المبـــادرات 
وااللتـــزام بتوصيـــات الخطـــة الوطنيـــة 

إلدارة المخلفات. 
وقد أشاد خلف بالخطوة الفعالة لمبادرة 
وذلـــك  عســـكر  مدفـــن  وتشـــغيل  إدارة 
من خالل الشـــراكة مـــع القطاع الخاص 
بمدفـــن  األعمـــال  كفـــاءة  تطويـــر  فـــي 
المخلفـــات وإطالـــة عمـــره االفتراضـــي 
إلى ســـت ســـنوات ونصف السنة عوضا 
عـــن الســـنتين فقـــط، وذلـــك مـــن خالل 

استخدام التقنيات الحديثة. 
وقـــال “ولتشـــغيل أعمـــال المدفـــن هذه 
دور كبيـــر في تنظيم عمليـــات الدخول 
وتســـجيل المركبـــات بإضافـــة موازيـــن 
جديـــدة متصلة بنظـــام إلكتروني دقيق 
بعـــدة قـــراءات أســـهمت فـــي تحســـين 

وتعزيز تحليل البيانات والمعلومات”. 
وتابـــع “كمـــا أســـهمت هذه المبـــادرة في 
تنظيم عمليات التفريغ من خالل مســـار 

وصول خاص بذلك وخلق أرضية عمل 
انســـيابية لتفريـــغ النفايـــات، وضغطهـــا 
رمليـــة  بطبقـــات  تغطيتهـــا  ثـــم  ومـــن 
واإلغـــالق المحكـــم، والذي ســـاعد على 
تجنـــب تســـرب الميـــاه بمكـــب النفايات 
والتخلـــص من الغـــاز الحيوي من خالل 

الممرات المخصصة لذلك”. 
وأشـــار “أن إعادة تشـــغيل المدفن بهذه 
الحيثيـــة والمبادرة أســـهمت فـــي تعزيز 
أمن المدفـــن ومراقبة وتحســـين األداء 
لبيئـــة صحية ســـواء بالمدفـــن أو البيئة 
تقنيـــات  عـــدة  خـــالل  مـــن  المحيطـــة، 
كأجهـــزة التحقـــق مـــن بيانـــات األرصاد 
الجويـــة للموقع وأجهـــزة مراقبة جودة 
األجـــواء وانبعـــاث الغـــازات الضارة، مع 
تقييـــم حركة واســـتقرار أرضية المدفن 

من الناحية الطبوغرافية”. 
بـــإدارة  متمثلـــة  الـــوزارة  “إن  وأردف 
المخلفات المنزلية وتزامنا مع شـــراكتها 
مـــع الشـــركة المشـــغلة للمدفـــن بصـــدد 
االلتـــزام بتنفيـــذ عـــدة قـــرارات وزاريـــة 
أهمهـــا تركيب أجهـــزة إضافيـــة حديثة 
معاييـــر  ذات  التلـــوث  وقيـــاس  لرصـــد 
أوروبية مطابقـــة للمواصفات المعتمدة 

بمملكة البحرين”.

عصام خلف خالل الجولة الميدانية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

محطتا األرصاد بالبديع وهورة عالي بدأتا بتسجيل البيانات
الزراعيـــة للمســـطحات  الميـــاه  مـــن  الفعليـــة  االحتياجـــات  تحســـب 

قال وكيـــل الزراعة والثـــروة البحرية 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني نبيـــل أبوالفتح 
“إن محطتـــي األرصـــاد الجوية اللتين 
تـــم تثبيتهما في البديـــع وهورة عالي 
بدأتـــا فـــي إعطـــاء المؤشـــرات التـــي 
الزراعـــي  القطـــاع  تخـــدم  أن  يمكـــن 
فـــي مملكـــة البحريـــن”، مشـــيدا فـــي 
هـــذا الصدد بالتعـــاون من قبـــل إدارة 
األرصـــاد الجوية بـــوزارة المواصالت 
المصلحـــة  يخـــدم  بمـــا  واالتصـــاالت 

الوطنية.
وأشـــار إلـــى أن المحطتيـــن بدأتـــا في 
تسجيل البيانات على مدى 24 ساعة، 

منوهـــا إلـــى أن اختيـــار البديع وهورة 
عالي لتثبيت المحطتين يأتي بســـبب 

تركز االستثمار الزراعي فيهما.
وذكـــر “أن القـــراءات تشـــمل درجـــات 
الحـــرارة العظمى والصغرى والرطوبة 
الجوية وسرعة واتجاه الرياح وكمية 
اإلشـــعاع الشمســـي، باإلضافـــة علـــى 
مـــن  والنتـــح  التبخـــر  كميـــة  حســـاب 
النباتـــات وهـــو مـــا يعطـــي مؤشـــرات 
عـــن الفقد المائي من التربـــة والنبات، 
وتســـاعد هـــذه البيانـــات في حســـاب 
كميـــة ميـــاه الـــري الواجـــب إضافتهـــا 
للمسطحات الزراعية كما تساعد على 
التنبؤ بمدى نشـــاط اآلفات الحشـــرية 

الفطريـــة  باألمـــراض  اإلصابـــة  أو 
للنباتات”.

علـــى  “بنـــاء  أنـــه  ابوالفتـــح  وأوضـــح 
هذه البيانات يمكن ترشـــيد اســـتهالك 
المائيـــة  المقننـــات  بإضافـــة  الميـــاه 
الدقيقة بحســـب االحتياجات الفعلية 
وتصميم برامج الوقاية من اإلصابات 
الفطريـــة  األمـــراض  أو  الحشـــرية 
والبكتيريـــة ممـــا يســـاهم في ترشـــيد 
مـــن  الطبيعيـــة  المصـــادر  اســـتخدام 
المياه وأيضًا الوصول بأعلى إنتاجية 
مـــن المنتجات الزراعية”، موضحا “أن 
هذه البيانات ستســـاعد في وضع أطر 
اســـتراتيجية للتعـــاون مـــع المنظمات 

الدوليـــة بتقديـــم البيانات األساســـية 
التـــي تمكنه من وضع االســـتراتيجية 
الزراعيـــة الحديثـــة بمـــا يتناســـب مع 
الظـــروف المناخيـــة للمنطقـــة المـــراد 

االستثمار الزراعي فيها”.
وأكد وكيل الزراعـــة والثروة البحرية 
وبتوجيهـــات  ُقدمـــا  الوكالـــة  مضـــي 
من وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف 
لتنفيـــذ المبـــادرات والبرامج التي من 
شـــأنها النهوض بالقطـــاع الزراعي في 
مملكـــة البحرين الذي يعـــد واحدًا من 
القطاعـــات المهمة على صعيد تحقيق 
أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.

المنامة- بنا

هل “الحضانة” للتربية أم لالنتقام؟
Û  قبل أيام قليلة، استلمت اتصاال كريما من مواطن ستيني، يناشد بوجع لكي

يــرى ابنتــه التــي ُحرم من رؤيتها منذ أكثر من عام؛ بســبب تغذية طليقته لها 
بالكراهية والُمقت والبغضاء.

Û  األب المكلوم، والحزين جدا، قال لي بالحرف بأنه ال ينام، وبأن الحياة فقدت
بنظــره كل أســباب البقــاء أو العيش، وبأن وجعه ألجل ابنته، وشــغفه للقائها، 
وســؤاله الدائــم عــن حالها وظروفهــا ويومياتها، بات الهاجس المســيطر على 

وجدانه وحياته، أو في المتبقي منها كما قال.
Û  هذه الحادثة المؤســفة والمتكررة يوميا، توجز اســتغالل البعض ممن غنموا

بحضانة األطفال، لتوظيفها كوســيلة انتقام من شــريك الحياة الســابق، دون 
أن يضعــوا أي اعتبــار لنفســية األطفــال فاقــدي الحيلــة، بواقــع ينبــئ بخروج 

جيل مهشم، ضعيف الشخصية، فاقد الثقة في اآلخر.
Û  ويقودنــي هــذا الوصــف الدقيــق والُمختصــر لمــا يحــدث، لحكايــة صديق مر

بقضيــة طــالق مؤســفة قبــل 10 ســنوات تقريبــا، وكان لديــه حينهــا ابنتــان 
اآلن، كل  منــذ حينهــا وحتــى  تســتثمر  إن طليقتــه  قــال  صغيرتــان، حيــث 
إمكاناتهــا ومواردهــا ووقتها وصحتها، لكي تضع المســافات الشاســعة بينهم 

وبينه؛ فقط للنكاية به.
Û  وأضاف “أحســنت أمهم تعليمهم، وأقولها حتى ال أظلمها، أو أنقص من شــأن

جهودها، لكنها - في المقابل - فشلت بغرس صلة الرحم بأبيهن، وهي برأيي 
ألهم من أي شهادات أو مسميات علمية أو أكاديمية، مهما علت أو ارتفعت”.

Û  ختاما، ُأشــير إلى أن قضية اســتغالل الحضانة لالنتقام من األب أو األم، هي
قضيــة رأي عــام، وقضيــة أجيــال قادمة نحن مســؤولون عنهــا، ومن األهمية 
تتبع آلية ســيرها، شــاملة سلوك الحاضن، ونفســية األطفال، وصلتهم للرحم، 

وهو ما ال يحدث اآلن.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام



خلود فرحان سفيرة للنوايا الحسنة بـ “النرويجية للسالم”
تقديًرا لجهودها في مجال البرامج االجتماعية ورعاية المسنين

توجـــت جهودها على مدى ســـنوات في 
والتطوعـــي  االجتماعـــي  العمـــل  مجـــال 
حينما رشـــحت نفســـها لنيل لقب “ســـفير 
النوايـــا الحســـنة” التي تمنحهـــا الجمعية 
والســـام،  للعدالـــة  الدوليـــة  النرويجيـــة 
لتنـــال اللقـــب بجـــدارة واقتـــدار حينمـــا 
اختارتهـــا األمانة العامـــة للجمعية ضمن 
قائمـــة ســـفراء الســـام والنوايا الحســـنة 
العمـــل  فـــي  العامليـــن والناشـــطين  مـــن 

اإلنساني.
الحســـنة”  النوايـــا  “ســـفير  وتحدثـــت 
المواطنـــة خلـــود عبـــدهللا فرحـــان ثانـــي 
لــــ “البـــاد” لتعبـــر بســـرور عـــن ســـعادتها 
بـــه  تعتـــز  الـــذي  اإلنجـــاز  بهـــذا  الكبيـــرة 
كبحرينية ســـجلت إســـم مملكة البحرين 

في ســـجل ســـفراء العمل اإلنساني، ذلك 
أن “البحريـــن” تســـتحق مـــن الجميـــع أن 
يحملـــوا اســـمها بفخـــر، وهي التـــي ربت 
حيـــث  والبـــذل،  العطـــاء  علـــى  أبناءهـــا 
تجـــري آليـــة العمـــل مـــن خـــال اســـتام 
ترشـــيحات العاملين فـــي الحقل الخيري 
والتطوعـــي واإلنســـاني مـــن جميع دول 

العالم، والتدقيق في سيرهم الذاتية.
هـــذه  خطـــوت  خلود:”حينمـــا  وتضيـــف 
فـــي  نفســـي  علـــى  واعتمـــدت  الخطـــوة 
تقديم ترشـــيحي عبـــر البريد اإللكتروني 
للترشـــيحات، تلقيت إشعاًرا من المنظمة 
بمـــلء ثاث اســـتمارات األولى لســـيرتي 
والثالثـــة  ألنجازاتـــي  والثانيـــة  الذاتيـــة 
عبـــارة عـــن تعهد عـــن صحة مـــا ورد من 
اختيـــار  معاييـــر  علـــى  وبنـــاء  بيانـــات”، 
وضعتهـــا لجنـــة دوليـــة، يتـــم النظـــر في 

الترشـــيحات واختيـــار ذوي اإلنجـــازات 
والجهـــود وابرازهم لدورهـــم في تفعيل 
وترســـيخ  العريـــق  اإلنســـاني  اإلرث 
مفهـــوم التطـــوع، ال ســـيما وأن الجمعية 
النرويجيـــة للعدالة والســـام هي جمعية 
إنســـانية غيـــر سياســـية مقرهـــا  دوليـــة 
مملكـــة النرويـــج وتعمـــل علـــى تطبيـــق 
لنشـــر ثقافـــة  المتحـــدة  مبـــاديء األمـــم 

السام والتعايش االجتماعي.
وحول ســـؤال يتعلق بأبـــرز البرامج التي 
اســـتهوتها في العمل االجتماعي، أشارت 
خلود إلى برامج كبار السن، حيث ركزت 
على رعايتهم من الجنسين رجااًل ونساًء 
مـــن خـــال دار نهاريـــة هـــي دار المحرق 
لرعاية المســـنين، ونقول نهارية ألننا كنا 
نســـتقبل كبار الســـن من الصباح حتى ما 
بعـــد أذان الظهـــر ثـــم يعـــودون لمنازلهم، 

وفـــي هذه الفترة، وهي بواقع ثاثة أيام 
فـــي األســـبوع، وفـــي الفتـــرة مـــن 2014 
حتـــى ينايـــر 2020، عملـــت علـــى برامج 
توعيـــة وتثقيف وتغذية لكبار الســـن من 
الجنســـين، وهذه البرامـــج نالت إعجاب 

لجنة التحكيم.
لقـــب  علـــى  حصولهـــا  معنـــى  وتصـــف 
الســـفارة بالقول: إن “كبار السن منحوني 

شـــيء  تقديـــم  فـــي  أفكـــر  الفرصـــة ألن 
لوطنـــي ومجتمعـــي.. هـــي األســـاس في 
نجاحـــي، وبصـــدق أقول، أنـــه على مدى 
األشهر الماضية، وبســـبب إغاق المراكز 
إثر جائحة كورونا، أشعر بأنني أفتقدهم 
كثيـــًرا علـــى الرغـــم مـــن التواصـــل عبـــر 

الهاتف مع الكثيرين منهم”.
الجمعيـــة  إلـــى أن  باإلشـــارة  واختتمـــت 

الدوليـــة طلبت مـــن الســـفراء أن يكونوا 
علـــى تواصل معها للوقوف على البرامج 
أو األفـــكار التـــي ينفذونهـــا خـــال فتـــرة 
ومقاطـــع  الصـــور  تحمـــل  وأن  الحجـــر، 
الفيديـــو التي ينتجونها شـــعار الجمعية، 
ووفـــق الخطة، فإنه مـــن المتوقع أن يتم 
تكريـــم الســـفراء فـــي حفـــل ســـيقام في 
بالشـــارقة  للجمعيـــة  اإلقليمـــي  المكتـــب 
بدولة اإلمـــارات العربية المتحدة، خال 

شهر أكتوبر المقبل.
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الشيخ: “مونتريال للسيارات” مستمرة بتهيئة الكوادر الوطنية لسوق العمل
البحرينية لــلــشــركــات  محفز  الموظفين  لــتــدريــب  المملكة  دعـــم 

أكــد رجــل األعمــال، ومالــك شــركة “مونتريــال للســيارات إبراهيم الشــيخ أن 
“معارض شــركة “مونتريال للســيارات” فخورة بالموارد البشــرية البحرينية”، 
مشــددا على أننا “في مملكة البحرين وبدعم القيادة الرشــيدة مستمرون في 

تهيئة وصقل وتجهيز الكوادر البحرينية؛ من أجل االلتحاق بسوق العمل”.

وأوضـــح الشـــيخ أن “ما نحصـــل عليه من 
وتدريـــب  لتوظيـــف  المملكـــة  مـــن  دعـــم 
البحرينييـــن هـــو محـــل فخـــر ودعـــم لنا”، 
مشـــيرا إلى أن “ذلك شـــيء محفز بالنسبة 

للشركات البحرينية”.
ولفـــت إلى أنـــه “منذ بنـــاء الدوله الحديثة 
والمملكـــة تفخـــر بأبنائهـــا وتعـــول عليهم؛ 
مـــن أجـــل النهـــوض بالقطـــاع االقتصـــادي 
الوطني بما يمتلكونه من حس المسؤولية 
ومـــن قـــدرة علـــى االبتـــكار والتطوير عبر 

االنخراط في سوق العمل”.
إلـــى  ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي  الشـــيخ  ودعـــا 

“تشـــجيع الشـــباب على اإلبـــداع واالبتكار 
“الفـــرص  أن  موضحـــا  التجـــارة”،  فـــي 
االستثمارية كثيرة وواعدة والسوق يسع 
الجميع، الســـيما وأن ســـوق العمـــل مليء 
بالفـــرص الواعدة التي يســـتطيع الشـــباب 
البحريني اســـتغالها أفضل استغال؛ من 

أجل تطوير األداء من خالها”.
هـــم  البحريـــن  “شـــباب  أن  علـــى  وشـــدد 
والركيـــزة  نهضتهـــا  وســـر  المملكـــة  أمـــل 
األساســـية لدفـــع عجلـــة التطـــور والنمـــو 
فـــي ظل مـــا يمتلكون من إصـــرار وعزيمة 
وخبرة وطاقة كبيرة تســـهم بشكل مباشر 

فـــي تحســـين جـــودة وكفـــاءة الخدمـــات 
التطبيقـــات  أفضـــل  وفـــق  االقتصاديـــة 
والممارســـات اإلداريـــة العالمية، وتســـريع 
والشـــراكة  االقتصاديـــة  التنميـــة  وتيـــرة 

التجارية”.
ونـــوه إلى “مـــا تتمتع بـــه مملكـــة البحرين 

من أمن وأمان واســـتقرار، فـــي ظل العهد 
الزاهر لعاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومـــا تقدمه 
الحكومة البحرينية من تسهيات للشباب 
برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
والجهـــود واألفـــكار االقتصاديـــة الخاقة 
التـــي تســـتهدف قطـــاع الشـــباب، والتـــي 
يتبناهـــا ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
وثمن الشـــيخ “توجيهـــات الدولـــة بأهمية 
إتاحـــة المجـــال للشـــباب وإشـــراكهم فـــي 
المســـؤولية باعتبارهـــم عمـــاد المســـتقبل 
الســـيما وأنهم مصـــدر قـــوة البحرين نحو 

المستقبل”. 

إبراهيم الشيخ

المنامة - مكتب رجل األعمال إبراهيم الشيخ

شـــارك الباحث التربـــوي فاضل حبيب 
والناشطة الشبابية إيمان الشيخ وعدد 
مـــن المعلمين والتربوييـــن في الحلقة 
النقاشـــية التـــي نظمها المعهـــد العربي 
لحقوق اإلنســـان، وذلك ضمـــن مبادرة 
عالمية أطلقتها منظمة األمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة )اليونســـكو( 
بإنشاء الهيئة الدولية رفيعة المستوى 
إلعـــادة تصـــّور واستشـــراف مســـتقبل 
التربيـــة والتعليم بحلـــول العام 2050، 
وتتألـــف مـــن مجموعـــة مـــن الخبـــراء 
مـــن عوالـــم  البارزيـــن  الـــرأي  وصّنـــاع 
السياســـة واألعمـــال والفنـــون والعلوم 
اإلنسانية والمجتمع المدني واألوساط 

األكاديمية والتعليم.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أكد حبيـــب أهمية 
هـــذه المبـــادرة األمميـــة التـــي يشـــارك 
فيهـــا المعهـــد العربي لحقوق اإلنســـان 
بقيـــادة  رئيـــس  بشـــكل  تونـــس  فـــي 
ظـــل  فـــي  حســـن،  بـــن  عبدالباســـط 
مـــا يوليـــه المعهـــد مـــن اهتمـــام كبيـــر 
بالمبادرات واألنشـــطة؛ من أجل تعزيز 
وحماية الحق في التعليم بوصفه حًقا 

أصيًا من حقوق اإلنسان.
الناشـــطة  مـــع  قمنـــا  حبيـــب:  وقـــال 
الشـــبابية إيمان الشيخ بتشكيل فريق 
مـــن  متميـــزة  نخبـــة  يضـــم  بحرينـــي 
والتربوييـــن  والمعلميـــن  األكاديمييـــن 
والقيادات الوســـطى وبعض المهتمين 
بتطويـــر التعليـــم، وإجراء مشـــاورات 
مستفيضة وجلسات عصف ذهني عن 
ُبعد؛ مـــن أجل التفكير بشـــكل جماعي 
وإعادة النظر في صوغ مفهوم التعليم 
فيـــه،  األمثـــل  واالســـتثمار  وفلســـفته 

مثمنيـــن في الوقت ذاتـــه جهود وزارة 
نحـــو  وتوجهاتهـــا  والتعليـــم  التربيـــة 
صناعـــة معّلـــم ومتعّلم القـــرن الحادي 
والعشـــرين فـــي عالـــم يـــزداد تعقيـــًدا؛ 
لتقديم الحلول والتوصيات في شـــكل 
تقريـــر رئيـــس، والذي يمكـــن أن يكون 
بمثابة جدول أعمال لحوار السياسات 

والعمل على مستويات متعددة.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، قالـــت الناشـــطة 
فـــي  الماجســـتير  وطالبـــة  الشـــبابية 
العاقات الدولية والدراســـات األمنية 
إيمـــان الشـــيخ بـــأن مشـــاركتها كانـــت 
استشارية وليست اختصاصية؛ كونها 
مهتمـــة بالتربية والتعليم، مشـــيرة إلى 
أنهـــا تطرقـــت في مداخلتهـــا لمعوقات 
ُبعـــد،  عـــن  البحريـــن  فـــي  التعليـــم 
مستعرضًة الجهود التي تقدمها وزارة 
التربيـــة والتعليـــم لارتقـــاء بمســـتوى 
الطالـــب البحريني، والســـعي نحو نقل 
التعليـــم مـــن المنهـــج التقليـــدي القائم 
علـــى الحفـــظ والتلقيـــن إلـــى التفكيـــر 
مواكبـــة  يســـتطيع  لكـــي  اإلبداعـــي؛ 
التحوالت العالميـــة وضرورة االعتماد 
علـــى الخبـــرات والعناصـــر البحرينيـــة 
التي أصبحت اليوم متواجدة وتمتلك 

من المهارات المختلفة.
وأضافـــت الشـــيخ: لقـــد أثبتـــت مملكة 
منظومـــة  صاحبـــة  بأنهـــا  البحريـــن 
تعليمية متقدمة على مســـتوى العالم، 
وقد الحظنا بأنها أثناء جائحة كورونا 
اســـتطاعت التحول ســـريًعا نحو نظام 
التعلـــم عـــن ُبعـــد والوقـــوف علـــى أبرز 
التحديات والمعوقات؛ لتقديم الحلول 

الازمة لمواكبة المرحلة المقبلة.

بحرينيان يستعرضان في تونس 
جهود نقل التعليم لالبتكار

فاضل حبيبإيمان الشيخ

“الثقافة” تعلن اليوم عن برنامج “صيف البحرين”
الــمــقــبــل أغـــســـطـــس   31 ــى  ــتـ وحـ  2 ــق  ــل ــط ــن ي الـــمـــهـــرجـــان 

تنّظـــم هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار 
اليوم األحد الموافق 26 يوليو الجاري  
مؤتمـــرا صحفيـــا عن ُبعـــد لإلعان عن 
برنامـــج مهرجـــان صيـــف البحرين في 
نســـخته الثانية عشـــرة بشـــعار “أقرب 
عـــن بعـــد”، وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة 
11:00 صباحا. ويمكن متابعة المؤتمر 
هيئـــة  قنـــاة  عبـــر  مباشـــرة  الصحفـــي 
الثقافـــة علـــى موقع يوتيـــوب على @

.Culturebah
يقـــام مهرجـــان صيـــف البحريـــن هـــذا 
 2 بيـــن  مـــا  مغايـــرة  بطريقـــة  العـــام 
و31 أغســـطس المقبـــل، حيـــث يأخـــذ 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  المهرجـــان 
فـــي  االجتماعـــي  التباعـــد  وقواعـــد 

االعتبـــار وينتقل بنشـــاطه إلى الفضاء 
اإللكتروني عاكســـا شـــعاره “أقرب عن 

بعد”.
وقامـــت إدارة الثقافة والفنـــون بهيئة 
مهرجـــان  برنامـــج  بتصميـــم  الثقافـــة 
صيف البحرين ليائم مختلف األذواق 
واألعمـــار، حيـــث يتضمـــن عـــددًا مـــن 
األنشـــطة المتنوعة ما بين ورش عمل 
فنيـــة وترفيهيـــة، عـــروض وأمســـيات 
موســـيقية مسجلة ومباشـــرة، زيارات 
ثقافيـــة  ومواقـــع  لمتاحـــف  وجـــوالت 
المهرجـــان  وخـــال  والمســـابقات. 
غنـــى  المهرجـــان  متابعـــو  يكتشـــف 
الثقافات المختلفة عبر مشـــاركة فّعالة 

لسفارات دول عدة من حول العالم.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

صورة مشرقة للطفل البحريني في البرلمان العربي
أشـــاد البرلمـــان العربـــي للطفـــل بالـــدور 
البرلمـــان  أعضـــاء  لعبـــه  الـــذي  المثمـــر 
البحريـــن،  مملكـــة  مـــن  للطفـــل  العربـــي 
ونجاحهـــم فـــي تمثيـــل ونقـــل أصـــوات 
الطفـــل البحرينـــي أمـــام أطفـــال العـــرب 
في أول مشـــاركة برلمانية لهم، وبشـــكل 
ســـلط الضـــوء علـــى حجـــم الدعـــم الذي 
يلقـــاه الطفل في البحرين، ومدى الوعي 
والثقافة التي يتميزون بها بشكل الفت.

جاء ذلك في الجلسة الختامية لفعاليات 
الجلســـة الرابعة للبرلمـــان العربي للطفل 
التـــي عقـــدت في إمـــارة الشـــارقة بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة للفتـــرة بين 
19 - 23 يوليـــو الجـــاري تحـــت عنـــوان 
“حق الطفل العربي فـــي الصحة” بتقنية 
عن ُبعد ضمن دورة اإلنعقاد األولى التي 
تعد دورة التأســـيس والتحدي بمشاركة 

13 دولة عربية.
وأكد األمين العام للبرلمان العربي للطفل 
أيمن الباروت “نحن ســـعداء بالمشـــاركة 
األولى ألعضـــاء البرلمـــان العربي للطفل 
من مملكـــة البحرين، ونعبر عـــن تقديرنا 
خـــال  متميـــزة  آراء  مـــن  قدمـــوه  بمـــا 
المشـــاركة، كمـــا نثمـــن كل الجهـــود التي 
وقفـــت وراء إنجـــاح المشـــاركة ال ســـيما 
مملكـــة  فـــي  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
البحرين متمنين لهم المزيد من التوفيق 

واإلبداع والنجاح”.
وفـــي مداخلة لها في الجلســـة الختامية 
قالـــت الوكيـــل المســـاعد للتعليـــم العـــام 
والفنـــي بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي 
مملكة البحريـــن لطيفة البونوظة “بداية 
نثمن حجم الحفاوة التي أبداها البرلمان 
العربـــي للطفـــل بمشـــاركة األعضـــاء من 

ابنائنـــا فـــي مملكـــة البحريـــن، كمـــا نثمن 
الطفـــل  لتواصـــل  مهمـــة  نافـــذة  كونـــه 
البحرينـــي مع أقرانه العرب، ويســـعدني 
االطـــاع على هذا الفكـــر والوعي الكبير 
التفاعـــل  علـــى  وقدرتهـــم  لألعضـــاء، 
المشـــترك، وأتوقع لهذه التجربة تحقيق 
أهدافها بكل نجاح متمنين لهم التوفيق 

الدائم”.
وشـــهدت الجلســـة الختاميـــة العديد من 
المداخات والتوصيات ألعضاء البرلمان 
العربي للطفل من الدول المشـــاركة التي 
ضمـــت كاً مـــن دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، ومملكـــة البحرين، وجمهورية 
والعـــراق،  والســـودان،  العربيـــة،  مصـــر 
والمملكة األردنية الهاشمية، وفلسطين، 
وجيبوتي، والمغرب، والجزائر، وتونس، 
والكويـــت، والمملكة العربية الســـعودية، 

وسيتم رفع التوصيات للجامعة العربية 
تمهيدًا لنشرها بين الدول األعضاء.

وتلخصـــت مداخلـــة وتوصيـــات أعضاء 
مملكـــة  مـــن  للطفـــل  العربـــي  البرلمـــان 
البحريـــن بأهميـــة اســـتثمار الجائحة من 
أجل بنـــاء وعي صحي قادر على حماية 

الطفـــل، واقترحـــت الطالبـــة البحرينيـــة 
رتاج إبراهيم محمد العباســـي لمواجحة 
الجائحة طرح مواد ثقافية وصحية في 
المناهج الدراسية عند العودة للمدارس، 
مع توفير المستلزمات اإلحترازية بشكل 
مجانـــي لألطفـــال، واإلســـتمرار بتوفيـــر 

بيئـــة صحيـــة آمنة. من جهتهـــا اقترحت 
الطالبة البحرينية نوف الحاي أن يستمر 
تطبيـــق التعليـــم عن بعد بنســـبة 100 % 
فـــي الـــدول التـــي تعاني اصابـــات كبيرة 
بكورونـــا، وبنســـبة أقل في الـــدول التي 
تسجل إصابات أقل، وعلى أهمية تبادل 
الـــدول العربيـــة فيمـــا  المعلومـــات بيـــن 
يخص اإلجراءات الناجحة في التصدي 
للمـــرض. على صعيد متصل قال الطالب 
البحرينـــي معاذ المهـــزع في مداخلته “ال 
بد من تقديم حلول ســـريعة وعاجلة من 
قبـــل المعنييـــن بشـــؤون الطفـــل العربـــي 
للتقليـــل مـــن األثـــر الســـلبي الســـتعمال 
خـــال  كبيـــر  بشـــكل  الحديثـــة  التقنيـــة 
الجائحة، مع أهمية حرص الوالدين على 
إيـــاء الطفل الرعاية المنســـجمة مع كل 

مرحلة من عمره”.

الشارقة - بنا

الجلسة الختامية لفعاليات الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل
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سفارتنا في لندن تستعرض آلية تطبيق العقوبات البديلة
وزير الدفاع بحكومة الظل البريطانية: نتمنى نشـــر التجربة البحرينية إقليميا ودوليا

أكـــد ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى المملكة 
المتحدة، الشيخ فواز بن محمد آل خليفة 
أن قانـــون العقوبات البديلـــة والذي تنفذه 
مملكـــة البحرين في الفتـــرة الحالية، يأتي 
بفضـــل توجيهـــات عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وفي ســـياق حـــرص جالته على ترســـيخ 
مبـــادئ حقوق اإلنســـان واســـتمرار تطوير 
كافـــة التشـــريعات والقوانين التي تســـهم 

في حماية المواطن والنهوض به.
جـــاء ذلك فـــي افتتـــاح النـــدوة الحوارية 
البحريـــن  مملكـــة  ســـفارة  أقامتهـــا  التـــي 
لـــدى المملكـــة المتحـــدة بعنـــوان )تجربـــة 
قانـــون  تطبيـــق  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
العقوبـــات البديلـــة( عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئـــي، بمشـــاركة عـــدد كبير مـــن النواب 
واألكاديمييـــن  والمهتميـــن  واللـــوردات 
وممثلـــي وزارة خارجية المملكة المتحدة 
والدول التي تغطيها الســـفارة، كما شـــارك 
فـــي النـــدوة مديـــر إدارة تنفيـــذ األحـــكام 
بوزارة الداخلية  الشيخ خالد بن راشد بن 

عبدهللا آل خليفة.
وتعد هذه الندوة، الثالثة من نوعها، ضمن 
سلســـلة الفعاليـــات التي تعقدها الســـفارة 
ويتـــم فيها تنـــاول عدد مـــن الموضوعات 
المهمة، حيث قدم  السفير، عرضا لمسيرة 
مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق 
األنظمـــة  مـــن  مجموعـــة  عبـــر  اإلنســـان 
والتشـــريعات التـــي تتوافق مـــع القوانين 
الدوليـــة، إضافـــة إلنشـــاء جهـــات الرقابـــة 
الحقوقيـــة لمتابعـــة تنفيذ هـــذه القوانين، 

ومنها قانـــون العقوبات البديلة في مملكة 
البحريـــن والذي يعتبر من البرامج الرائدة 

في المنطقة.
و فـــي ســـياق متصـــل، اســـتعرض الشـــيخ 
خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ 
األحكام بـــوزارة الداخليـــة، عملية تطبيق 
القانـــون المعني بالعقوبـــات البديلة، وآلية 
إقرار العقوبة البديلة وانتقالها من السلطة 
القضائية إلـــى التنفيذية، كما تناول أنواع 
وترتيبـــات العقوبـــات البديلـــة والتـــي تتم 
طبقًا لنوع الجريمة المرتكبة ويراعى فيها 

اختاف كل حالة عن األخرى.
وأكـــد أن عملية متابعة الحاالت حتى بعد 
انتهاء تنفيذ العقوبة وتقديم الدعم الازم 
لعودتهم إلى المجتمع من األمور الرئيسية 
التـــي يتم التركيـــز عليها، مضيفـــا أن لدى 
وزارة الداخليـــة، خططـــا مســـتقبلية يتـــم 
وضعهـــا، مع التأكيد أنه خال عام ونصف 
من بدء تطبيق هذه العقوبة فقد اســـتفاد 

منها أكثر من 2700 شخص.

وتابـــع: تم تحقيـــق نجاح كبيـــر من خال 
المـــردود االجتماعي، وتوفير فرصة ثانية 
لمرتكبـــي المخالفـــات لتصحيـــح وضعهـــم 
من خال هذا البرنامج والذي يســـعى إلى 
تعزيـــز المهـــارات وبنـــاء القـــدرات وتوفير 
فرص كريمة للمعيشـــة عوضـــًا عن الطرق 

التقليدية في العقاب.
من جهته، تطرق وكيل النيابة العامة  أحمد 
الفاضـــل  إلى التطور الزمني إلقرار قانون 
العقوبـــات البديلة في 2017، وأهمية مثل 
هذه القوانين من جهة دعم عمل الســـلطة 
القضائية، كما تناول التشريعات المختلفة 
الســـتخدام القانون واآلليـــات المتبعة في 
صـــدور األحكام المتعلقة مـــن قبل القضاة 
المعنييـــن، موضحـــًا األهـــداف الموضوعة 
لتنفيـــذ القانـــون والمتضمنـــة تقليـــل عدد 
النزالء وبخاصة في المخالفات الصغيرة، 
مع األخذ بعين االعتبـــار البعد االجتماعي 
تلـــك  مثـــل  فـــي  النظـــر  عنـــد  واإلنســـاني 

الحاالت.
وأكـــد الفاضل أن تطبيـــق العقوبة ونوعها 
يتوقف على نوع المخالفة والمهارات التي 
يمتلكهـــا المخالـــف والتـــي يمكـــن تعزيزها 
ليعود الحقًا إلى المجتمع ويندمج بشـــكل 
طبيعـــي، ويقوم القاضي بالنظر في جميع 

هـــذه الحـــاالت واألخـــذ باألبعـــاد المترتبة 
عليها قبل إقرار نوع العقوبة البديلة التي 

يتم رفعها من قبل النيابة العامة.
وفي مداخلة لوزير الدفاع بحكومة الظل 
التعـــاون  ورئيـــس مجموعـــة  البريطانيـــة 
الدولي بالبرلمان البريطاني خالد محمود، 
أعرب عـــن تقديره للتجربة البحرينية في 
تطبيق قانون العقوبات البديلة، وتمنياته 
بنشـــرها إقليميـــًا ودوليًا لاســـتفادة منها، 
معبرا عن شـــكره لســـفارة مملكة البحرين 
علـــى عقـــد مثل هـــذه النـــدوات التـــي تعد 

فرصة لاطاع على التجارب المختلفة.
مـــن جهته ، أشـــاد وزير الدولـــة البريطاني 
الســـابق لشـــؤون الشرق األوســـط وشمال 
مملكـــة  بتجربـــة   Alistair Burt أفريقيـــا  
البحريـــن، مع التأكيد على أهمية تســـليط 
الضـــوء علـــى هـــذه التجربـــة الرائـــدة في 
مجـــال العقوبـــات البديلـــة، والســـعي نحو 

مشاركتها مع دول مجلس التعاون.
وقـــد تخلـــل النـــدوة عـــرض فيلـــم قصير، 
أعدتـــه وزارة الداخليـــة البحرينيـــة حـــول 
تطبيق قانـــون العقوبـــات البديلة متضمنًا 
الشـــخصية  والحـــاالت  التجـــارب  بعـــض 
للمســـتفيدين مـــن تطبيـــق القانـــون خال 

العام والنصف الماضيين.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

أن  الســـواحل،  خفـــر  قائـــد  صـــرح 
دوريـــات اإلســـناد البـــري تمكنت من 
القبـــض علـــى 3 أشـــخاص لحوزتهـــم 
كميات من الروبيان المحظور صيده 
فـــي هـــذه الفترة مـــن العـــام بموجب 
القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، 

بمنطقـــة مدينة حمد وســـند، فيما تم 
ضبـــط كميـــات أخـــرى مـــن الروبيـــان 

بمنطقتي سترة ورأس رمان.
وأشار قائد خفر السواحل إلى أنه تم 
اتخاذ اإلجـــراءات القانونية الازمة، 

وإحالة القضايا إلى النيابة العامة.

القبض على 3 لحوزتهم الروبيان المحظور

المنامة - بنا

صرح مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية أن شرطة مكافحة 
االتجــار بالبشــر وحمايــة اآلداب العامــة، تمكنــت مــن القبــض علــى أربعــة 
آســيويين بينهم امرأة، متورطين في قضية حجز حرية فتاتين آســيويتين 

وإجبارهما على ممارسة أعمال منافية لآلداب العامة.

وأوضـــح أنه بعد تلقـــي باغ يتعلق 
بحالـــة واحدة من المجنـــي عليهما، 
البحـــث  أعمـــال  مباشـــرة  تمـــت 
المعلومـــات  وتقصـــي  والتحـــري 
والتـــي أســـفرت عـــن تحديـــد هوية 
المذكورين، حيث تم استصدار إذن 

من النيابة العامة والقبض عليهم.
وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية إلى أنه 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  تـــم 
للنيابـــة  القضيـــة  وإحالـــة  المقـــررة 

العامة.

القبض على 4 آسيويين أجبروا فتاتين على أعمال منافية لآلداب

“الحقوق” تؤكد عدم تعرض النزالء ألية انتهاكات أو سوء معاملة
قــام وفــد مــن المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان - انطالقــا مــن الدور 
الحقوقي والرقابي للمؤسسة على وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية 
وفق الصالحيات الواســعة التي أكدها قانون إنشــاء المؤسســة - بزيارة 
ميدانية لمركز إصالح وتأهيل النزالء في )جو( للوقوف على مدى صحة 

االدعاءات. 

جاء بناء على ما رصد في عدد من 
مواقع التواصـــل االجتماعي وتلقي 
بعـــض االتصـــاالت المتعلقـــة بما تم 
تســـميته “إضـــراب عـــدد مـــن نزالء 
مركـــز اإلصـــاح والتأهيـــل “ســـجن 
جـــو” عن االتصال بعائاتهم بســـبب 
حرمانهـــم مـــن ممارســـة شـــعائرهم 
الدينية، وعدم توفير العاج ومواد 

النظافة”.
واطلـــع وفد المؤسســـة، فعليا، على 
ظـــروف النـــزالء للتثبت مـــن ضمان 
تمتعهـــم بحقوقهـــم المقـــررة وعدم 
وفقـــا  معاملـــة،  لســـوء  تعرضهـــم 
لقواعـــد األمم المتحـــدة النموذجية 
الدنيـــا لمعاملة الســـجناء، والائحة 
التنفيذية لمراكز االصاح والتأهيل، 
حيث تمـــت مقابلة عدد من النزالء، 
وبـــدا واضحـــا عـــدم تعرضهـــم  ألية 
انتهاكات أو سوء معاملة أو حرمان 
من الحقـــوق وفقـــا للوائـــح المتبعة 
فـــي مركز اإلصـــاح والتأهيـــل، كما 
أعرب عدد من النزالء ممن التقاهم 
ارتياحهـــم  عـــن  المؤسســـة،  وفـــد 

والتســـهيات  الخدمـــات  لمســـتوى 
التـــي تقدمهـــا إدارة المركـــز لضمان 
لشـــعائرهم  ممارســـتهم  اســـتمرار 
المؤسســـة  وفـــد  واطلـــع  الدينيـــة، 
علـــى توثيـــق ســـابق لقيـــام النـــزالء 
بممارسة الشـــعائر على أرض الواقع 
وبمـــا ال يشـــكل إضـــرارا أو تجـــاوزا 
لحرية وخصوصية النزالء اآلخرين 
والطوائـــف  األديـــان  جميـــع  مـــن 
فـــي ممارســـة شـــعائرهم، ويضمـــن 
المحافظة على أمن وسامة النزالء 

والعاملين فيه.
مـــع  المؤسســـة  كمـــا تواصـــل وفـــد 
استشـــاريي األمـــراض الجلدية من 
مجمع السلمانية الطبي، الذين أكدوا 
عرض النزالء عليهم بشكل مستمر، 
ويتـــم صرف العـــاج المناســـب لهم 
فـــي  موضحيـــن  حالـــة،  كل  وفـــق 
ذات الوقـــت عدم وجـــود أي حاالت 
حيـــث  كالجـــرب،  جلديـــة  مرضيـــة 
الحساســـية  او  ال تتعـــدى االكزيمـــا 
الجلديـــة االعتيادية، وثمـــن النزالء 
المتخـــذة  االحترازيـــة  االجـــراءات 

للحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونا، 
االتصـــاالت  توفيـــر  فـــي  وخاصـــة 
المرئيـــة في االشـــهر الســـابقة. علما 
بـــان تقاريـــر المؤسســـة، تؤكـــد انـــه 
الازمـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  تـــم 
925 نزيـــا خـــال  لعـــرض حوالـــي 
األطبـــاء  علـــى  الماضيـــة  األســـابيع 
واالستشـــاريين، ســـواء في العيادة 
خـــال  مـــن  او  )جـــو(  فـــي  الطبيـــة 
تقنيـــة  عبـــر  الطبيـــة  االستشـــارات 

االتصال المرئي.
زياراتهـــا  ســـتواصل  أنهـــا  وأكـــدت 
االصـــاح  مراكـــز  الـــى  الميدانيـــة 
والتأهيـــل للتأكد مـــن ضمان حقوق 
الصحيـــة  المجـــاالت  فـــي  الجميـــع 
فـــي  والدينيـــة، خاصـــة  والثقافيـــة 
الفتـــرة القادمة للتأكد من ممارســـة 

النزالء الشعائر الدينية.
وأعربـــت المؤسســـة عن أســـفها لما 

تقوم به بعـــض المنظمات والجهات 
التـــي تدعـــي االلتـــزام بالدفـــاع عن 
حقـــوق اإلنســـان، من خال نشـــرها 
تصريحـــات إعاميـــة مضللـــة تعـــد 
اإلنســـان،  لحقـــوق  انتهـــاكا  بذاتهـــا 
ونهجـــا منافيا للواقع، ال تســـتند إلى 
تتســـم  وال  براهيـــن،  أو  دالئـــل  أي 
بالموضوعية والمصداقية، والهدف 
منها إثارة القلق لدى أهالي النزالء.

ودعـــت المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان، الجميـــع مجـــددا لالتـــزام 
بالقيـــم والمبـــادئ الســـامية لحقوق 
المعاييـــر  وتطبيـــق  اإلنســـان، 
األمـــم  وضعتهـــا  التـــي  والضوابـــط 
المتحـــدة كإطـــار عمـــل وفـــق نظام 
الشراكة المجتمعية والحصول على 
المعلومـــات مـــن مصـــادر موثوقـــة، 
وااللتزام بالمبادئ التي تليق بالعمل 

الحقوقي.

المنامة - بنا

اللظي تطلق مبادرة لتمثيل “المعسرين” في المحاكم مجانا
أطلقــت المحامية دينا اللظي مبادرة مجتمعية بدعم المعســرين للتقاضي 
عنهــم فــي المحاكم البحرينيــة دون مقابل مادي وذلك دعما لقضايا المرأة 
والطفــل كمرحلــة أوليــة لتمتــد إلــى القضايــا المدنيــة والجنائيــة لجميــع 
الفئــات، ولقــد تــم إطالق هــذه المبــادرة عبر وســائل التواصــل االجتماعي 

ولقيت تفاعالً كبيرًا من جهات حكومية وتشريعية وأهلية.

وأشـــارت المحامية اللظـــي إلى أن هذه 
الخطوة بذرة للتوســـع مســـتقباً لجذب 
أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن المحاميـــن ممن 
يمارســـون المهنـــة للمشـــاركة بخدمتهم 
لبعـــض األشـــخاص دون مقابـــل ويمكن 
توحيـــد هذه الجهـــود المقدمة للمجتمع 
تحت كيان أو مجموعة واحدة نتشارك 
ال  مـــن  تجـــاه  المســـؤولية  بهـــذه  فيهـــا 
بســـبب  محامـــي  يـــوكل  أن  يســـتطيع 
هـــذه  شـــأن  ومـــن  دخلـــه،  محدوديـــة 
المبـــادرة أن تـــوازي الكفـــة مـــع الطـــرف 

الثانـــي مـــن القضيـــة لتحقيـــق وكفالـــة 
لقوانيـــن  وفقـــا  العدالـــة  المحاكمـــات 

المحلية والدولية.
وحـــول آلية اســـتقبال الطلبات أشـــارت 
يســـتقبل  ســـوف  مكتبهـــا  أن  إلـــى 
المكالمات من المعسرين وتحديد موقع 
لمراجعة القضية وتقديم االستشـــارات 
الحالـــة  مـــن  والتأكـــد  المرافعـــات  أو 
الماديـــة للمتقـــدم كـــي ال يتم اســـتغال 
هـــذه المبادرة بصورة ســـلبية، وســـوف 
تتركـــز المرحلـــة األولـــى مـــن المبـــادرة 

لقضايـــا المرأة والطفل تمهيـــدًا لمراحل 
أخـــرى ســـيتم تحديدهـــا وفقـــًا لوجـــود 
أعداد كافية من المحامين قادرين على 
التعـــاون لتحقيـــق نجاحـــات أكبـــر لهذه 
المبـــادرة، ولن يتم تحديد ســـقف معين 
لعـــدد الطلبـــات في الوقـــت الحالي ولن 
يكـــون هناك زمـــن النتهائها بل ســـيكون 
الباب مفتوحا للفئة المستهدفة وتقديم 
مـــا يمكـــن تقديمـــه مـــن دعـــم قانونـــي 
لهـــم بقدر اإلمكانـــات البشـــرية والوقت 

المتوفر.
يتمثـــل  ســـوف  الدعـــم  أن  وتابعـــت 
بدراســـة الحالـــة وأخذ توكيـــل وتقديم 
واســـتئناف  والمرافعـــات  الدعـــاوي 
األحـــكام وتمييزهـــا إلـــى آخـــر مراحـــل 
القضيـــة لتثبيـــت الحقوق فـــي القضايا 

وفـــي مقدمتهـــا قضايـــا المـــرأة والطفل 
والتـــي تتعلـــق باالســـتقرار االجتماعـــي 
والنفســـي والمادي وهـــذا يتطلب حفظ 
حقوقهم، مشـــيرة إلى أن قضايا األسرة 
تأخـــذ حيـــزا كبيـــرا فـــي عمـــل المحاكم 
وهناك حاالت إنسانية لنساء وأطفالهن 
المـــادة  توفـــر  عـــدم  بســـبب  تضـــرروا 
لتوكيـــل محامـــي بينمـــا الطـــرف اآلخر 
مـــن القضيـــة ولديه اإلمكانيات لكســـب 
حيـــن  فـــي  للقانـــون  اســـتنادًا  القضيـــة 
يوجد مواد قانونية أخرى من شأنها أن 
تراعي بعض الحاالت وتنصفها وغيرها 
مـــن التفاصيل التي تجري في المحاكم 

األسرية بشكل اعتيادي.
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  أن  وذكـــرت 
المتخـــذة على مســـتوى الدولـــة تتطلب 
مـــن  بالوقايـــة  الجميـــع  مـــن  االلتـــزام 

علـــى  باالعتمـــاد  كورونـــا،  فيـــروس 
وســـائل االتصال في اســـتقبال الطلبات 
لدرجـــات  وفـــق  الحـــاالت  واســـتدعاء 
األهميـــة بنوع القضية وقرب مرافعاتها 
مـــع أهميـــة االلتـــزام بوضع الكمـــام في 
حـــال الحضـــور الشـــخصي بعـــد أن يتم 
مكتـــب  فـــي  للتواجـــد  موعـــد  تحديـــد 
المحاماة لضمان وجود عدد ال يزيد عن 

5 أشخاص ضمانا لسامة الجميع.
وحول الدعم اللوجيستي لهذه المبادرة، 
لفتت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي 
طـــاب  مـــن  إلـــى متطوعيـــن  للحاجـــة 
القانـــون والمتخرجين حديثـــا بالتدرب 
والتعامل مع استام الطلبات ودراستها 
الطلبـــات  أصحـــاب  مـــع  والتواصـــل 
ومناقشـــة القضايـــا.. والمجـــال مفتـــوح 

للجميع لخدمة المجتمع.

المنامة - مكتب المحامية دينا اللظي

دينا اللظي

دعت زمالءها 
لالنضمام لخدمة 

ذوي الدخل 
المحدود

األحد 26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 - العدد 4303

الثقافة األمنيـة
جريمة انتحال صفة رجل الشرطة

Û  يعــد انتحــال صفــة رجــل الشــرطة جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون وهي ليســت
ظاهــرة أو فعــل متكــرر فــي المجتمع البحرينــي، وغالبا ما يقترفها شــخص غير 
مبــال بنتائــج فعلــه المؤثــم والعقوبــة المقررة فــي حقه عند القبــض عليه وذلك 
عندمــا يدعــي بأنــه رجــل شــرطة ويطلــب مــن المجنــي عليــه الحضــور معــه أو 
تســليمه هاتفــه النقــال أو محفظتــه أو أي دوافــع أخــرى تحقــق مصالــح خاصة 
للجاني؛ األمر الذي يستوجب تسليط الضوء على هذه الجريمة والتعرف على 

عقوبتها وطرق تجنبها والتعامل معها.
Û  وقد نص قانون العقوبات البحريني من خال المادة 223 أنه “يعاقب بالحبس

أو بالغرامة من تداخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عما من أعمالها أو 
مــن مقتضياتهــا دون أن يكــون مختصــا أو مكلفا به؛ وذلــك لتحقيق غرض غير 

مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع”.
Û  أمــا المــادة 224، فقــد ذكــرت أنــه “يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة أو

بالغرامــة التــي ال تجــاوز مئــة دينار من أقدم عانية وبغيــر حق على ارتداء زي 
رسمي أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل إشارة أو عامة 

لوظيفة أو عمل أو على انتحال رتبة عسكرية.
Û  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن للمواطــن والمقيــم الحــق فــي التأكــد مــن هويــة رجــل

الشــرطة الــذي يتعامــل معه أثناء ممارســته لعملــه وفقا للصاحيــات الممنوحة 
له قانونا كطلب التعريف عن نفسه وتوضيح المهمة األمنية التي يقوم بها.

Û  وفــي حــال االشــتباه أو الوقــوع ضحية لمنتحــل صفة رجل الشــرطة، فإن على
الشــخص إبــاغ غرفــة العمليــات بــوزارة الداخليــة علــى الرقــم 999 أو التوجــه 
ألقــرب مركــز شــرطة؛ لتقديم باغ بذلك مع تســجيل البيانات التي تســاعد في 

الوصول للجاني والقبض عليه.
Û  ويأتــي تجريــم المشــرع البحرينــي لفعــل انتحــال صفــة رجــل الشــرطة، تأكيــدا

علــى حمايــة المواطنين والمقيمين من التعرض لمثــل هذه األفعال؛ وذلك نظرا 
لخطورتها وجسامتها ولضمان عدم تعدي الخارجين عن القانون على األعراض 

والحقوق.



تختصــر قصــة الطالبــة الكفيفــة والء الفرســاني ودمــوع أخيهــا جاســم مشــهد حفــل 
تكريم خريجي الثانوية العامة من ذوي الهمم والعزيمة، والذي قادت تنظيمه ورعته 
الشــورية ســبيكة الفضالة. الفرســاني طالبة بحرينية عمرها 18 عاما. يتيمة الوالدين، 
ويرعاهــا أخوهــا جاســم، وفقــدت بصرهــا بســبب المــرض اللعيــن الســرطان، ولكنهــا 
كافحــت الخبيــث ولم تقع أســيرة الظالم، واعتصمت بمقولــة إن العلم نور، وتخرجت 

من المرحلة الثانوية العامة بامتياز، وبمعدل 96.6 %.

مشـــاعر الغبطة والسرور غيمة جمعت 40 
خريجـــا، التأمـــوا بحفل الفضالـــة بمجلس 

الشورى.

تصريح الفضالة

مـــت رئيـــس لجنـــة شـــؤون الشـــباب  وَكرَّ
بمجلس الشـــورى سبيكة خليفة الفضالة 
عـــددا مـــن الطـــاب والطالبات مـــن ذوي 
الهمم والعزيمة، بعد نجاحهم في اجتياز 

المرحلـــة الثانوية، وذلك في حفل خاص 
أقيم بحضور رؤســـاء وممثلـــي عدد من 
بـــذوي  المعنيـــة  والمؤسســـات  الجهـــات 
الهمـــم، روعـــي خالـــه االلتـــزام بتطبيـــق 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة  واتبـــاع 
والتدابيـــر الوقائيـــة المتبعـــة فـــي هـــذه 

المرحلة. 
حققـــوا  المكّرميـــن  الطلبـــة  إنَّ  وقالـــت 
بعزيمتهم نجاًحا يشـــكل فخـــًرا واعتزاًزا 

للجميـــع، معتبـــرة تكريمهـــم جـــزًءا مـــن 
لمـــا  تجاههـــم،  المجتمعيـــة  المســـؤولية 
يبذلونـــه مـــن جهـــود تعكـــس إصرارهـــم 
نجـــاح  علـــى وضـــع بصمـــات  وإرادتهـــم 

وتمّيز في شتى المجاالت.
وأشـــارت إلى أن االحتفـــاء والتكريم بما 
يحققه ذوو الهمم والعزيمة من منجزات 
ونجاحات، سواًء في المراحل الدراسية 

أو في أي مجال آخر، يعتبر دافًعا وحافًزا 
لهم لمواصلة العطاء، وتجاوز التحديات 
والصعوبـــات التي يواجهونها في الحياة 
بســـبب ظروفهم الخاصة، واإلســـهام في 

التنمية المجتمعية.
وذكرت أن االحتفاء بالخريجين من ذوي 
الهمم ُيعد تتويًجـــا وتكريًما لكل الجهود 
التي بذلوها طوال الســـنوات الدراســـية، 
الدراســـي،  التحصيـــل  علـــى  وحرصهـــم 
واالندمـــاج مـــع أقرانهـــم فـــي الصفـــوف 
الدراســـية، مؤكـــدة أن ذوي الهمـــم فـــي 
مملكـــة البحرين يمثلون نموذًجا مشـــرًفا 
في العطاء وتحمل المسؤولية الوطنية، 
واســـتمرار الجـــد واالجتهاد إلعاء اســـم 

مملكة البحرين.
ذوي  مـــن  الكثيريـــن  أن  إلـــى  ولفتـــت 

الهمم يمثلون طاقات شـــبابية وإبداعية 
متميـــزة، وهو األمر الـــذي يتطلب مزيًدا 
وتعزيـــز  لهـــم،  والرعايـــة  االهتمـــام  مـــن 
الخدمـــات والتســـهيات المتوفـــرة لهـــم، 
مثمنـــة الدعـــم والمســـاندة التـــي قدمتها 
الطلبـــة  لـــكل  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
مـــن فئـــة ذوي الهمـــم، وتشـــجيعهم على 
االستمرار في التحصيل العلمي الجامعي 

بعد استكمال المرحلة الثانوية.
يشـــار إلى أن حفل تكريم خريجي ذوي 
الهمـــم أقيم برعاية الفضالـــة، وبالتعاون 
الســـعودي  البحرينـــي  المعهـــد  مـــع 
للمكفوفيـــن، وجمعية الصـــم البحرينية، 
إلـــى  للمكفوفيـــن،  الصداقـــة  وجمعيـــة 
جانـــب عدد مـــن الجهـــات المعنية بذوي 

الهمم.

تكريم 40 خريجا من الثانوية من ذوي الهمم والعزيمة
ــات ــوب ــع ــص ــات وال ــدي ــح ــت ــة لــلــطــلــبــة: واصـــلـــوا الــعــطــاء وتــــجــــاوزوا ال ــال ــض ــف ال

ثنائي “التيك توك” علي ووالء: سنزور البحرين للتعرف على المتابعين عن قرب
الفيديوهــات عبــر  الزوجيــة  الحيــاة  عــن  طريفــة  أفــكار  إيصــال  علــى  يعمــان 

مـــع انتشـــار برامـــج السوشـــيال ميديـــا المتعـــددة 
وازدياد عدد المشاهير؛ فقد برز في الفترة األخيرة 
علـــى برنامـــج “التيـــك تـــوك” ثنائـــي متـــزوج حديثا 
وهـــم “علي و والء” من لبنان ووصل عدد متابعيهم 
إلـــى 678.4 ألـــف وأكثر مـــن 8 ماييـــن “اليك” على 

الفيديوهات التي نشروها.
يســـعى علـــي ووالء لتقديـــم محتـــوى هـــادف ومن 
والتـــي  الخاصـــة  األزواج بطريقتهـــم  واقـــع حيـــاة 
تتســـم بطرافتهـــا وعفويـــة تقديمهـــا للمتابعين، عبر 
حســـابهم @thehennaouifamily .. وكان لـ”البـــاد” 

هذا الحوار معهما؛

ما رأيك باالتهامات التي تحوم حول تورط  «
مشاهير السوشيل ميديا بعمليات غسيل 

األموال؟

ليـــس لدينا المعلومات الدقيقـــة، ولكن على الجميع 
ان يكـــون لديه الثقـــة التامة بالقوانيـــن وباألطراف 

المختصة التي تصون أمن الباد.

هل سبق لكما زيارة دول الخليج؟ «

مـــن الـــدول التي زرناها فـــي الخليـــج العربي، دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وســـلطنة عمان. ونرغب 
فـــي المســـتقبل القريـــب إن شـــاءهللا زيـــارة العديد 
مـــن الـــدول الخليجيـــة منهـــا البحريـــن، الســـعودية 
والكويـــت، والتعـــرف أكثـــر على حضـــارات وتقاليد 
هـــذه المنطقـــة. والـــذي يشـــجعنا أكثـــر هـــو نســـبة 
المتابعيـــن لدينـــا مـــن دول الخليج العربـــي ورغبتنا 

في التعرف عليهم عن قرب.
 من هم علي ووالء؟

علـــي خبير مالـــي في القطاع المصرفـــي وعمره 32 
سنة، والء طبيبة أسنان اختصاصها سحب العصب 

وعمرها 27 سنة.

كيف تعرفتما على بعض، وكم فترة  «
التعارف حتى الزواج؟

تعرفنا ســـنة 2017 خال حفل زفـــاف أقارب والء. 
عندمـــا رأيـــت والء، عرفـــت لحظتهـــا أنهـــا ســـتكون 
الشـــخص الـــذي أكمـــل معـــه حياتـــي وأنهـــا ســـوف 
تصبـــح، ولـــو بـــأي طريقـــة زوجتـــي. وأيضـــا والء 

شـــعرت بالشـــعور نفســـه بالرغم من عـــدم اعترافها! 
وكان حفل الخطوبة في 22 ديســـمبر 2017 وحفل 

الزواج في 6 يوليو 2019.

متى بدأتما حساب التيك توك؟ وكيف أتتكما  «
الفكرة؟

بدأنـــا على تيك تـــوك في الثاني مـــن فبراير 2020، 
وكان بدافـــع الفكاهة والتســـلية فقط. أتـــت الفكرة 
كان  التـــي  الطريفـــة  الفيديوهـــات  رأينـــا  عندمـــا 
يتداولهـــا الناس بيـــن بعضهم. فقررنا اعـــادة ابتكار 

بعض الفيديوهات على طريقتنا الخاصة.

لماذا تم اختيار التيك توك بالذات وليس  «
االنستغرام؟

تم اختيار تيك توك لســـهولة اســـتعماله، خاصة أننا 
اســـتطعنا إيصال أفكار طريفة عن الحياة الزوجية 

من خال فيديوهات ممنتجة عبر هذه المنصة.

ع تشابه الفيديوهات المنشورة في التيك  «
توك، ما الذي يميز مشاهدكم؟

تيك توك يشـــجع تصويـــر الترنـــد ويكافئ أصحاب 
أفضل محتوى بنقاط في آخر كل أسبوع. باعتقادنا 
هـــذا ما يجعـــل أكثريـــة الفيديوهات متشـــابهة. أما 
نحن فقررنا أن نغير في هذا الترند ونضع بعض من 
افكارنا وشـــخصيتنا فـــي فيديوهاتنا. وهو ما يبدو 

أنه الذي يميز محتوى الفيديو الذي ننشره.

كيف ترون تقبل الناس لكم، وما الذي تغير  «
بحياتكما بعد الشهرة؟

لم نكن نتوقع أبدًا ردة الفعل هذه من الناس. والذي 
تغير في حياتنا هو أننا أصبحنا في موقع مسؤولية 
كبير حيث علينا أن نحاول أن نكون قدوة إيجابية 

بقدر المستطاع.

ما هو موقف األهل من الشهرة التي  «
حصلتما عليها؟

 في بداية األمر لم يحبذوا الموضوع، كانوا يطلبون 
منا التركيـــز على أعمالنا واالبتعاد عن كل ما يمكنه 
أن يهدد “أمان” مســـتقبلنا. مع الوقت أصبحوا أكثر 

تشجيعًا لهذا المسار الذي اتخذناه.

هل سيكون هناك مستقبلية لالنتقال إلى  «
فلوجات وحلقات على اليوتيوب؟

طبعـــًا! لقد بدأنا مســـيرتنا بفلوغات على اليوتيوب. 
وإذا أحب المتابعون المحتوى الذي نقدمه، فهدفنا 
التركيـــز على هذه المنصة )يوتيوب( وان شـــاء هللا 

أن تكبر عائلتنا أكثر وأكثر.
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سعيد محمد

والء لزمالئها: تمسكوا بأحالمكم وال تكترثوا بأي كلمة محبطة
^ألقت الطالبة والء الفرساني كلمة 

الخريجين المكرمين. 
ومـــن بين مـــا قالته بطاقـــة ولغة عربية 
فصيحة نقية: “لن نتذوق حاوة النجاح 
والتفـــوق ما لـــم نتجرع مـــرارة الصعاب، 
ولم نفرح بالطرق الممهدة ما لم تعترض 

طريقنا العثرات”.
وأضافـــت: “هنـــاك أعين ســـهرت بالقرب 
منـــا تدعـــو لنا، وهنـــاك أيـــٍد تعاونت معنا 

با انتهاء. 
بالتخـــرج  أحامـــي  أول  اليـــوم  أحقـــق 
مـــن المرحلـــة الثانويـــة العامـــة بتفـــوق، 
وسأواصل دراستي بدراسة بكالوريوس 

اإلعام بالجامعة األهلية”.
لزمائـــي  “أقـــول  كلمتهـــا:  وختمـــت 
وزمياتي.. تمسكوا بأحامكم.. واعملوا 
من أجل تحقيقها.. وال تكترثوا بأي كلمة 

عناق الفضالة والفرساني ودموع أخيهاالفضالة ووالء وجاسم الفرسانيتحاول أن تحبط عزمكم..”.

حققت أول 
أحالمي بالتخرج 

بتفوق وسأواصل 
الدراسة الجامعية

زينب العكري

الضامن: شخصية “كشحان” قدمتني للناس
ألًفــا  34 مــن  أكثــر  وشــاهده  “االنســتغرام”  فــي  مقطعهــا  نشــر  الرميثــي  خليــل  الفنــان 

حالما نشـــر الفنان خليل الرميثي مقطع 
فيديو للشـــابة البحرينية مريم إبراهيم 
الضامـــن في حســـابه على االنســـتغرام، 
وهي تحـــول مامح وجهها على الهواء 
مباشـــرة إلـــى شـــخصية “كشـــحان” في 
إبـــن  “حكايـــات  الرمضانـــي  المسلســـل 
الحداد”، بـــرزت “مريم إبراهيم الضامن” 
وعرفهـــا النـــاس، حيث شـــاهد المنشـــور 
وتوالـــت  مشـــاهد،  ألـــف   34 مـــن  أكثـــر 
تعليقـــات التشـــجيع مـــن أكثر مـــن 130 
تعليًقـــا تعبر عن اإلعجـــاب بعمل “مريم” 

وتشجعها للمواصلة واإلبداع.

ونقلـــت الشـــابة مريم الضامـــن تجربتها 
لـ “الباد” فأشـــارت إلى أن هذه التجربة 
جعلتهـــا “تحت الضـــوء”، فهـــي تبلغ من 
العمر 15 عاًما، واكتشـــفت موهبتها عن 
طريق الصدفة المحضة، فهي من محبي 
الرســـم على الوجوه وتصمم شخصيات 

المشـــاركة  فرصـــة  وحانـــت  بالرســـم، 
فـــي مســـابقة نظمتهـــا إحدى الشـــركات 
مســـابقة  ضمـــن  شـــخصيات  لتقديـــم 
فشـــجعني  المنزلـــي”،  الحجـــر  “نجـــم 
والدي واقترح شـــخصية “كشحان” في 
مسلسل حكايات إبن الحداد الذي أحبه 

والـــدي علـــى الرغـــم مـــن أنـــه ليـــس من 
محبي متابعة المسلســـات التلفزيونية 
فـــي  شـــاركت  وبالفعـــل،  الرمضانيـــة، 
المســـابقة، وصورت مقطع الفيديو وأنا 
أحول وجهي إلى شـــخصية “كشـــحان”، 
حتى أن الفنان الخليل الرميثي استأذن 

منـــي لنشـــر الفيديـــو ووافقـــت بالطبـــع، 
ونشـــره في حســـابه ومنه انتشر بشكل 

كبير وعرفني الناس.
وألنهـــا فـــي منتقلـــة إلـــى الصـــف الثاني 
الثانوي، تقول مريـــم أن طموحها حتى 
اآلن هو دراسة “الطب”، وربما تتخصص 
أمـــر  وهـــو  الســـينمائي  المجـــال  فـــي 
متـــروك للظـــروف، فهي تحمـــل طموًحا 
كبيـــًرا للتميـــز فـــي المكياج الســـينمائي 
والمســـرحي ولها عدة تجارب كما تشير 
الصور المرفقة مع هذا التقرير، ال ســـيما 
وأن عدًدا كبيًرا من الناس شجعها لكون 
هـــذا التخصـــص مطلـــوب فـــي كل دول 
ألنـــه  الســـينمائي  المكيـــاج  أي  العالـــم.. 
يدخل فـــي صناعة مهمـــة وهي صناعة 

األفام.
وتوضـــح مريـــم أنهـــا تســـتوحي األفكار 
والشـــخصيات وتقـــوم بتصميمهـــا، لكن 
فيلـــم “األفينجرز” وشـــخصيات األبطال 
الخارقيـــن كانت هي المقربـــة والمحببة 
إليهـــا، باإلضافـــة إلـــى دميـــة التيك توك 
ترند، وهي أمور منتشـــرة في السوشال 
ميديـــا، ومع أنهـــا ال تحب مشـــاهد الدم 
وغيرهـــا، لكنهـــا جربت مكيـــاج “مامح 
اإلصابـــات”، ووجـــدت أن لديهـــا قـــدرة 
كبيـــرة علـــى التميز في تصميـــم مكياج 
أن  وتتمنـــى  واإلصابـــات،  الحـــوادث 
الفنانيـــن  مـــن  تكـــون  ألن  هللا  يوفقهـــا 
البحرينييـــن المتميزين في هذا المجال 

مستقبًا.

مريم يسار في شخصية كشحانثيمة محطم داخلًيافانتاسيا رجل الحديدثيمة إصابة
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رغم أن السعادة حلم الجميع ومصدر إلهام أغلبية البشر، لكنها بالوقت ذاته 
مصـــدر قلـــق وتوتر للكثيرين، ممـــن ال يدركون مغزى الســـعادة، وأين تكمن، 
فهناك من يقضي جل عمره يبحث ويفتش عنها حتى يبلغ مرحلة الشـــقاء، 
مـــع أنهـــا أقرب إلى قدميه وال يراها ألنه غارق فـــي البحث عنها بمكان آخر، 
وقـــد اتضـــح ذلك أكثر مـــن أي وقت مضى هذه األيام بخضـــم معركة العالم 

مع وباء كورونا.
فخـــذ مثـــاالً حًيـــا أولئك الذيـــن إذا ما أصابهم صـــداع روتينـــي انتابهم الهلع 
وخاضوا معركة مع األفكار السوداوية التي قد تبلغ بهم حد بلوغ توجسهم 
درجـــة إصابتهـــم بأمـــراض مزمنـــة أو خبيثـــة، لكـــن لـــو تتبعـــت تصرفاتهـــم 
وسلوكم اليومي المعتاد لوجدتهم على مستوى غير معقول وال منطقي في 
االســـتهتار بحياتهم وحياة من حولهم من البشر، خذ النساء والرجال، كبارا 
وصغـــارا، الذين ســـتراهم يغزون األســـواق والمجمعات ومحـــات الخياطة 
وبيع الحلوى والمكسرات، في ازدحام ال مثيل له حتى ما قبل زمن كورونا، 
مستهترين من غير أدنى درجة بالمسؤولية من حيث االلتزام بالحد األدنى 
من مراعاة السامة، هؤالء أنفسهم الذين يصيبهم القلق لو تعرضوا لزكام.

أســـتغرب مـــن هؤالء البشـــر وهـــم يغزون كوكـــب األرض، دون مشـــاعر، وال 
أحاســـيس كأنهـــم كائنـــات فضائيـــة غريبـــة ال تتملكهـــم أحاســـيس بالحياة، 

وال مســـؤولية بقيـــم الســـعادة التي يْشـــقون بالبحث عنها وفـــي الوقت ذاته 
يتجاهلون أن السعادة ليست في الجري وراء المابس واالحتفالية واألكل 
والزهو، لكنها بأبســـط شـــعور بالمشـــاركة مع اآلخرين في رؤية الحياة بأنها 
الســـامة للجميع، ليس االحتفال بالعيد أو الصاة بالمســـجد جماعة، شـــرط 
الشـــعور بالرضـــا، بـــل يكفي أن تبقـــى بالمنـــزل وتحتفل مع أســـرتك حولك، 
بوجبـــة معـــدة فـــي المنزل بـــروح طيبة ونفس شـــهي حتـــى تغمر الســـعادة 
الجميـــع بعيـــًدا عن المجازفة بالتجول في األســـواق واالحتـــكاك بالمصابين 
وتعريض نفســـك وغيرك لألذى لمجرد رغبـــة زائفة باالحتفال بالعيد أو بأية 

مناسبة تجلب لك الخطر وأنت في غنى عنه.
ألـــم أقـــل لكم إننا ونحن نبحث عن الســـعادة، نضيعها من غيـــر أن ندرك أنها 
بأبســـط األشـــياء وليست في أعقدها كما نظن، مشـــكلتنا كبشر، ضيق األفق 
لدينا وقلة الخيال الواسع الذي من شأنه أن يجعلنا نصنع السعادة بمجرد أن 
نتخيلها وليس بخوِض المعارك اليومية الروتينية القاتلة من أجلها، أيامكم 

سعيدة.

تنويرة: حرر نفسك أواًل من القيود، قبل أن تفكر بتحرير العالم. «

أثرياؤنا وأثرياؤهم
ماذا يعني أن يســـتحوذ أصحاب الثروات الشـــخصية التـــي تقدر بالمايين 
علـــى حوالـــي 68.8 % مـــن الثـــروة، فـــي حيـــن يبقـــى اآلخرون في النســـبة 
المتبقيـــة وهـــي ضئيلة، بالطبع إن عـــدد األثرياء بالعشـــرات، وربما بالمئات، 
وهنا يتبادر إلى الذهن ســـؤال، هل ثمة مساهمة حقيقية أو أي دور لهم في 
تنمية المجتمع؟ الحقيقة أّن عدد من لهم إسهامات على الصعيد االجتماعي 
واإلنساني ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة، لكن المؤسف أّن الفئة األكبر ليس 

لديها أي دور حقيقي.
ولـــو أننـــا وضعنا مقارنة بين ما يتبرع به أصحاب الثروات في غالبية بلدان 
العالم والعالم اإلسامي، فإن المقارنة ليست في صالحنا البتة، قبل سنوات 
أعلن الملياردير بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت ورئيسها التنفيذي 
عـــن تبرعـــه بمبلغ كبير من ثروتـــه الهائلة للجمعيات الخيرية، وعندما ســـئل 
كيـــف يتبرع بهـــذا المبلغ الضخم كانت اإلجابة “األكفان ليســـت لها جيوب”، 
وهي ذات داللة بليغة. إن اإلشارة التي تحملها مقولة بيل غيتس أّن الثروة 
التـــي كونها طوال ســـنوات حياته لـــن يحملها معه إلى القبر الذي ســـيوارى 
فيـــه، وبالطبـــع ليـــس بيل غيتـــس وحده من أعلـــن تبرعه، بل هنـــاك آخرون 

تبرعوا بنصف ثرواتهم لألعمال الخيرية. 
أليســـت بلداننـــا العربيـــة واإلســـامية أجدر بأن نجـــد فيها ظاهرة مشـــابهة 
لمـــا أقـــدم عليه أثريـــاء العالـــم؟ خصوصـــا أّن تعاليم ديننا اإلســـامي تدعو 
إلـــى اإلنفـــاق والتصدق والقـــرآن الكريم يتضمن العديد مـــن اآليات الكريمة 
واألحاديث النبوية الشريفة التي تحث على التصدق. وال أعتقد أّن أحدا ال 
يدرك ما يعيشه العالم اإلسامي من فقر مدقع، وهذا بالطبع مبعث قلق لدى 
المســـؤولين فيه، ومن هنا فإّن أغلبية الـــدول النامية وضعت بين أولوياتها 
مكافحـــة الفقـــر التي ال تنحصر فـــي توفـــر “الضروريات الازمـــة للبقاء، بل 
الحصـــول علـــى المعرفة والتواصل وفي حدود معينـــة يعني احترام الذات 

واآلخرين”.
الذي يدعو إلى األسف بل االستهجان أنه في الوقت الذي يحجم فيه األثرياء عن  «

إقامة أي مشروع إنساني أو خيري نشاهد أن بعضهم ال يترددون عن التبذير 
في مشروعات تافهة وغير ذات جدوى. تراودنا أمنية أن يقوم نفر من أصحاب 
الثروات األسطورية بتنمية مجتمعاتهم واإلنفاق بنسبة من أموالهم مصداقا 

لآلية الكريمة “وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم”.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

غرائب البشر!

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

للتواصل: 17111483

إيران اإلرهابية تطالب بإجراءات قانونية
اعتـــراض مقاتـــات الجيـــش األميركـــي “أف 15”، وهـــي فـــي مهمـــة جويـــة 
روتينية بصرية قياسية لطائرة ركاب إيرانية على مسافة قريبة تبلغ حوالي 
1000 متر، ووفقًا للمعايير الدولية وفي منطقة يستخدمها التحالف الدولي 
لمحاربـــة داعـــش بقيـــادة الواليـــات المتحدة، اعتبرتـــه إيران البلـــد اإلرهابي 
األول فـــي العالم تهديدا لحركة الماحـــة الجوية، وأنها بدأت تحقيقاتها في 
الحادث وســـتتخذ اإلجراءات السياســـية والقانونية الازمـــة، ودخل النظام 
بأكمله حظيرة الخوف والهلع ونقل مندوبهم في األمم المتحدة، رســـالة إلى 

األمين العام، أنطونيو غوتيريش، بتفاصيل الحادث.
يـــا لوقاحـــة هذا النظـــام الذي أصيـــب حتما بالجنـــون، فبعـــد أن كان يدوس 
بأقدامه القرارات الدولية وال يلتزم بأي اتفاق في صورة بشعة من العنصرية 
والحقـــد، نـــراه اليـــوم يطالب بإجراءات دبلوماســـية وقانونيـــة بهدف إعان 
احتجاج رســـمي، بســـبب إجراء وقائي من أفعاله اإلرهابية ومسؤوليته عن 
تزويد المنظمات اإلرهابية باألســـلحة في المنطقة، فإيران مازالت مســـتمرة 
بطـــرق منتظمـــة وواضحة فـــي نقل المـــؤن واإلمدادات قائمة بكل الوســـائل 
لتدعيـــم تنظيماتها اإلرهابية جوا وبرا وبحرا، حتـــى وفود الزيارات الدينية 

اســـتغلتها فـــي تهريب األســـلحة والمتفجرات والعالم أجمـــع يعرف أن إيران 
فتحت حدودها لتسلل اإلرهابيين والمطلوبين.

صواريـــخ النظـــام اإليراني أســـقطت الطائرة األوكرانية فـــي جريمة إرهابية 
ال تحتـــاج إلى شـــرح، والصواريخ التـــي هوجمت بها منشـــآت نفطية ومطار 
دولي في الســـعودية العـــام الماضي أصلها إيراني، حســـبما أبلغ األمين العام 
لألمـــم المتحـــدة مجلس األمن الدولي، كما اســـتهدفت إيـــران ناقات النفط 
بالمتفجـــرات، ومازالـــت تهـــدد الماحـــة الدوليـــة، واعتـــدت علـــى البعثـــات 
الدبلوماســـية فـــي تحد صارخ التفاقيـــة فيينا لعـــام 1961 والقانون الدولي، 
وجرائـــم هـــذا النظام وتدخاتـــه فـــي دول الخليج موجودة فـــي كل اللغات 
واللهجـــات، واليـــوم وبـــكل بســـاطة يخـــرج المالـــي وكأن أياديهـــم نظيفـــة 
وبســـامة النيـــة يطالبـــون باإلجـــراءات والتحقيـــق فيما وصفـــوه بالقرصنة 

الجوية.
ما أحقر هذا النظام الباغي الطاغي، مجموعة من الكذابين والدجالين  «

الذين يسخرون من األمن والسالم، فهم متعطشون دائما للتخريب 
والدمار، وفي األخير يتحدثون عن الفضيلة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“صافر”
لـــم تتوقـــف جرائم مليشـــيا الحوثـــي المدعومة مـــن طهران فـــي اليمن 
عند االنقاب على الشـــرعية وشـــن حرب على األرض تســـببت في فقر 
ومجاعـــة اليمنييـــن، الذين باتـــوا يعتمدون في مجملهـــم على المعونات 
والمســـاعدات الدولية، فجماعة أنصار هللا التي تســـببت في العديد من 
الكوارث اإلنســـانية جراء عملياتها العسكرية تجاه المدنيين على وشك 

التسبب اليوم في أكبر كارثة بيئية في وقتنا الحاضر.
مليشـــيا الحوثييـــن ترفض وصول أي فريق صيانـــة حتى إن كان تحت 
غطاء أممي لصيانة ناقلة النفط “صافر” الراسية في ميناء رأس عيسى 
في مدينة الحديدة الواقعة تحت ســـيطرتهم، حيث إن “صافر” راســـية 
في الميناء منذ االنقاب على الشرعية أي منذ ما يقرب الخمسة أعوام، 
ولم تتم صيانتها وتصليح أعطابها ومشاكلها بعد أن أكدت تقارير تآكلها 
بفعـــل ميـــاه البحـــر المالحة التي أثرت علـــى هيكلها، ما قد يتســـبب في 
تســـرب النفط إلى مياه البحر، خصوصًا أن الناقلة محملة بأكثر من 1,2 

مليون برميل من النفط.
الحوثيون ومنذ أكثر من خمســـة أعوام يماطلون في حل أزمة “صافر” 
غيـــر مكترثيـــن بمـــا يمكـــن أن يؤدي إليه تســـرب هذه الكميـــة من النفط 
إلى البحر، حيث ســـتعدم البيئة البيولوجية في اليمن وتســـمم األسماك 
والشـــعب المرجانية والجزر وما ســـيؤثر مباشـــرة على اليمنيين وسكان 
الـــدول المحيطة بنطاق واســـع، فالحوثيون يكترثـــون فقط لمصلحتهم 
المتمثلـــة في تحصيـــل عائدات النفط المتواجدة فـــي “صافر” والمقدرة 
بأكثر من 100 مليون دوالر، إذ تشـــترط مليشـــيا الحوثي ضمان أن يتم 
بيـــع وإيداع عائـــدات هذا النفط فـــي أرصدتها كشـــرط لمعاينة وصيانة 

صافر، وإال فلتغرق الناقلة وليحدث ما يحدث.
مجلس األمن عقد األســـبوع الماضي جلسة طارئة لمناقشة وضع صافر 
وطالـــب الحوثييـــن بالتجاوب والســـماح لفريق أممي مختـــص بمعاينة 
وتفقـــد الناقلـــة، وكعـــادة الحوثيين علـــى المراوغة بعـــد أن وافقوا على 

طلب المجلس عادوا وطلبوا تدخل عنصر محايد في أزمة الناقلة.
شخصيًا ال أعلم من هو العنصر المحايد الذي يراه الحوثي مصدرا  «

للطمأنينة والثقة، هل هو طهران مثال؟.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

زواج با حفلة، مولود با اســـتقبال، ســـياحة داخلية، حياة مســـتمرة 
دومـــا دون توقـــف رغم قيود كورونا، هذا هو عنوان المرحلة القادمة 
التـــي بتنـــا قـــاب قوســـين أو أدنى مـــن التعايـــش الحقيقـــي معها من 
خال فترات التجربة الماضية مع اقتراب موسم المدارس مع بداية 

سبتمبر القادم.
راهـــن العالـــم بأســـره علـــى البحريـــن فـــي هـــذه الجائحـــة ونجحـــت 
المملكـــة بوضـــوح في التفـــوق والتغلب على ما خلفتـــه من صعوبات 
أهمهـــا أننـــا مازلنـــا والحمـــد لله نملـــك فائضا مـــن األســـرة المخصصة 
للمرضـــى وجداول رعايـــة واهتمـــام بالمصابيـــن والمخالطين، وفرق 
عمل موجودة على مدار الســـاعة في حالة تأهب واســـتعداد، ناهيك 
عـــن االلتـــزام بمعايير الصحـــة والنظافة في المرافـــق العامة وحياتنا 
بأســـرها، وال ننســـى جهـــود وزارة الداخلية فـــي ردع المخالفين ممن 

كســـروا قيـــود الحجـــر الصحـــي أو لـــم يلتزمـــوا بإجـــراءات الوقايـــة 
معرضين أنفسهم والمجتمع لخطر اإلصابة.

كلماتـــي هنـــا للتذكير فا ننكر أن هناك إصابات، وال ننكر كذلك وجود 
وفايـــات، لكـــن البحريـــن كانت مـــن أكثر الـــدول شـــفافية ونزاهة في 
التعامـــل مع ملـــف الجائحة، حيث ســـخرت الجهود قاطبـــة، ولم تأل 
جهـــدا فـــي عـــاج مواطن أو مقيـــم حاملة علـــى عاتقها كلفـــة العاج 

واالهتمام.
كل ما طالبنا به هو مزيد من االلتزام، واالهتمام بقوانين التباعد  «

االجتماعي وشروط الوقاية، وال أعتقد أننا نود أبدا إعادة سيناريو العيد 
الماضي الذي أدى إلى ارتفاع واضح في عدد اإلصابات، مازال الوضع 

تحت السيطرة ومازلنا نطمح أن يكون مجتمعنا أكثر دراية بما يجري 
حوله، ففرحة العيد وزهوها لن تقصر أو تتالشى في ظل اهتمامنا بكل 
إجراءات الوقاية والحماية، حفظكم الله أينما كنتم، كل عام وأنتم بخير.

سمر األبيوكي

عيد سعيد بالتزام الجميع
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ُمسّرعة “كيبرز” و“مكتب االبيوكي” يدربان 250 محاميا
وقعتـــا مذكـــرة تفاهـــم لتطويـــر وتنميـــة قـــدرات منتســـبي المهنـــة

وقعــت ُمســّرعة كيبــرز للمحاميــن ومكتــب محمــد عــادل األبيوكــي المحامــاه 
واالستشارات القانونية في مقر كيبرز البحرين مذكرة تفاهم؛ بهدف تدريب 
وتأهيــل 250 محاميــا مــن خــال برامــج تدريــب وورش عمــل متخصصــة، 
إضافــة إلــى تأســيس مكاتــب محامــاة مســتقلة للمشــتركين واإلشــراف على 

خطط وبرامج أدائها ودعمها علميا وعمليا.

وقـــع مذكـــرة التفاهـــم محمـــد فـــوده 
عـــن  التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤســـس 
كيبرز البحرين ومحمد عادل االبيوكي 
المستشار القانوني والرئيس التنفيذي 
عن مكتب االبيوكي للمحاماه وكاتب 

العدل الخاص.
وقد اتفق الطرفان على تبني مشروع 
إعادة تطوير وتنمية قدرات منسوبي 
بالحلـــول  ودعمهـــم  المحامـــاه  مهنـــة 
االبتكاريـــة والتكنولوجية في المجال 
القانونـــي من خـــال التطبيـــق الذكي 

اإلليكترونيـــة   LAW HUB لمنصـــة 
الذاتيـــة  قدراتهـــم  وتنميـــة  لتحفيـــز 
وتطوير آليات ممارسة المهنة وتقديم 
تسهيات غير مســـبوقة وال محدودة 
تســـاعد المحامين المشـــتغلين الجدد 
وحديثـــي التخرج من كليات الحقوق 
والقانون ومنهم مازال تحت التدريب 
فـــي مكاتـــب المحاماه على اكتســـاب 
الخبـــرات وتأســـيس مكاتـــب محاماة 
المناســـبة  البيئـــة  وتوفيـــر  مســـتقلة، 
التي تساعدهم على النجاح وتحقيق 

أهدافهـــم، وســـيتم ترشـــيح المميزين 
منهـــم للشـــركات والمؤسســـات محليا 
وعقـــود  اتفاقـــات  إلبـــرام  وخليجيـــا 
ومعامـــات واستشـــارات؛ للمســـاهمة 
كمكاتـــب  مشـــروعاتهم  إنجـــاح  فـــي 
محامـــاة مســـتقلة؛ لتشـــجيعهم علـــى 

اســـتمرارية العمـــل الخـــاص، إضافـــة 
إلى إمكان توفيـــر فرص وظيفية لهم 
داخل القطاعـــات واإلدارات القانونية 
للشـــركات والمؤسســـات التـــي ترغب 
ومستشـــارين  محاميـــن  تعييـــن  فـــي 

قانونين.

 عقب توقيع مذكرة التفاهم

المنامة - أولغا لوميباو

السنابس - الغرفة

تبدأ في تمام الساعة 10:00 صباح غٍد االثنين الموافق 27 يوليو 2020 
عبــر تطبيــق ZOOM ثانــي ورش العمــل االفتراضية التــي تنظمها غرفة 
Ama�  تجــارة وصناعــة البحريــن بالتعاون مع “أمازون ويب سيرفيســز

zon Web Service”، بعنوان “التقنيات االحترافية”.

ويأتي تنظيم هذه الورشـــة اســـتكماالً للورشة السابقة التي عقدت اإلثنين 
الماضـــي والتـــي حظيـــت بمشـــاركٍة واســـعة مـــن اصحـــاب ورواد األعمال، 
والقـــت استحســـانا واصـــداًء إيجابية عديـــدة من المشـــاركين الذين أثنوا 
على ما تم طرحه خاها من موضوعات قّيمة لقيادة األعمال إلى عمليات 
التحول الرقمي، وتقديم خيارات تتســـم باالبتـــكار فيما يتعلق بآلية إدارة 

األعمال وجمع البيانات من خال التوجه نحو الحوسبة السحابية.
وقد رحبت الغرفة بمشـــاركة جميع أصحاب األعمال والمشـــاريع التجارية 
فـــي فعاليـــات الورشـــة التدريبيـــة الثانيـــة عبـــر ســـرعة المبادرة بتســـجيل 
 ،www.bahrainchamber.bh بياناتهـــم علـــى موقـــع الغرفـــة اإللكترونـــي
علما بأنه سيتم منح جميع المشاركين شهادات حضور من جانب أمازون.
ُيذكـــر أن تنظيـــم غرفـــة البحريـــن لهـــذه البرامـــج النوعيـــة يأتي فـــي إطار 
مســـاندة أعضائهـــا ورواد األعمـــال لمواكبة التطـــور التكنولوجي الحاصل، 
والـــذي بـــات يركز علـــى التحـــول اإللكتروني بكل ما يتضمنـــه من خيارات 

وحلول ذكية.

“الغرفة” تستعرض “التقنيات االحترافية”

ــوي ــن س ــاس  ــ ــ أس عـــلـــى   %  66 ــه  ــت ــب ــس ن ــع  ــراجـ ــتـ بـ

أرباح البنك العربي بالنصف االول

البنـــك  مجموعـــة  أربـــاح  صافـــي  بلـــغ 
العربـــي بعـــد الضرائـــب والمخصصات 
152.1 مليـــون دوالر للفتـــرة المنتهيـــة 
في 30 يونيو 2020 مقارنة مع 453.2 
مليون دوالر فـــي الفترة المقابلة للعام 

2019 وبتراجع نسبته 66 %.
حيـــث تاثـــرت مجموعة البنـــك العربي 

ســـلبيا خـــال الســـتة أشـــهر االولى من 
المخصصـــات  نتيجـــة   2020 العـــام 
االضافيـــة التـــي قـــام البنـــك باخذهـــا 
الـــذي  االقتصـــادي  التراجـــع  بســـبب 
تشـــهده المنطقـــة والعالـــم والتوقعات 
المســـتقبلية الســـلبية لنمـــو االقتصـــاد 
انخفـــاض  الـــى  باالضافـــة  العالمـــي، 
االيرادات من الفوائد والعموالت نظرا 
لتفشـــي فايـــروس كورونـــا وانخفاض 

اسعار الفوائد وتراجع اسعار النفط.
وقد نمـــت ودائـــع العماء بنســـبة 5% 
لتصـــل الـــى 35.9 مليـــار دوالر مقارنـــة 
الفتـــرة  لنفـــس  دوالر  مليـــار   34.1 بــــ 
مـــن العـــام الســـابق، فـــي حيـــن بلغـــت 
مليـــار   26.7 االئتمانيـــة  التســـهيات 
دوالر كما فـــي 30 يونيو 2020 مقارنة 
بــــ 26.2 مليار دوالر  لنفـــس الفترة من 
العام الســـابق وبنســـبة نمو بلغت 2%، 

كما حافظ البنك على قاعدة راسمالية 
متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 
9.2 مليـــار دوالر وبلغـــت نســـبة كفاية 
رأس المـــال %16.8 في نهاية النصف 
االول مـــن العـــام 2020، باالضافـــة الى 
احتفاظ البنك بنســـب ســـيولة مريحة 
حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 
%74.4، بينمـــا فاقـــت نســـبة تغطيـــة 

القروض غير العاملة 100% .

Memac Ogilvy المنامة - شركة

واشنطن - أ ف ب

واشنطن تخفف مراقبة 
صادرات الطائرات “المسيرة”

دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  قــررت 
ترامب تخفيف إجراءات مراقبة تصدير 
معتبرة  المسلحة،  المسيرة  الــطــائــرات 
تكنولوجيا  إلــى  يحتاجون  حلفاءها  أن 
الواليات المتحدة وأن دواًل أخرى خارج 
ــنــووي تقوم  اتــفــاقــيــة حــظــر االنــتــشــار ال

باالستحواذ على السوق. 
ووافق ترامب على خطوة لابتعاد جزئيا 
عن “نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ” 
 � ريجيم  كونترول  تكنولوجي  )ميسايل 

ام تي سي آر( المبرم في 1987.

ال تزال جائحة “كورونا” تضرب بأطنابها في جميع مرافق التجارة ولعل آخر ضحايا هذه 
الجائحة سوق مدينة عيسى الشعبية والتي تعد ملجًأ للكثيرين من الناس للحصول على 
البضائع بأقل األسعار خصوصا ساحة “الحراج”، والتي تفتتحها البلدية نهاية كل أسبوع 
بأســعار رمزية وتشــكل نافذه للكثير من المواطنين لكســب الرزق أو الحصول على بضائع 

رخصية، في حين ظلت السوق “المسقوفة” الحديثة تشهد تراجعا في عدد المتسوقين.

ويرد الحاج عبـــاس مطر من أمام محله في 
ســـوق مدينة عيســـى الشـــعبية حـــول وضع 
الســـوق، فيرفع كفيه بنظرة الصابر “بالدعاء 
ويقول الحمد لله”، ويرى السوق شبه خالية 
من المتسوقين، لكنه يشير إلى أن ذلك حال 
الجميع وال يوجد ما يمكن عمله سوى الصبر 

والتضرع إلى هللا إلنجاء الغمة.
ويقول ســـالم، وهو آسيوي يعمل في إحدى 
محـــات بيـــع المابـــس واألحذيـــة، مؤكـــدا 
“مافي شـــغل”، إنه من الصباح لم يجِن سوى 
حفنـــة مـــن الدنانيـــر، فـــا حركة في الســـوق 
وحتى البضائع أصبح طلبها يســـتغرق وقتا. 
وقال صاحب متجر آخر “السوق تعبان وش 

نسوي”، نحن بانتظار الزبائن”.
ورصدت عدسة “الباد” قلة من رواد السوق 
فـــي عصـــر عطلـــة نهايـــة األســـبوع، والتـــي 
عادة يصعب علـــى المرتادين الحصول على 
مواقـــف للســـيارات فيهـــا، بينمـــا هـــذه المرة 
كانـــت عملية الحصول على موقف للســـيارة 
فـــي  بالوضـــع  الســـهولة مقارنـــة  فـــي غايـــة 
الســـابق. ويطرح  العاملون في هذه الســـوق 
منذ ســـنوات عـــدد من األفـــكار والمبـــادرات 
مـــن بينهـــا مزيد من التأهيل لمرافق الســـوق 
تكييـــف  الصحيـــة ومرافـــق  المرافـــق  مثـــل 
الهـــواء؛ الســـتقطاب مزيـــد من المتســـوقين 

والمردتادين.

الحاج عباس يدعو من الله انجالء “كورونا”

رواد قليلون... ومحالت توصد أبوابها

سالم مل االنتظار جراء قلة المتسوقين

باعة “مدينة عيسى الشعبية”: “السوق تعبان ويش نسوي”
ــا” ــ ــورونـ ــ ــكـ ــ ــاء جـــائـــحـــة “الـ ــ ــجـ ــ ــاء النـ ــمـ ــسـ ــلـ ــاس يـــتـــضـــرع لـ ــ ــب ــ ــاج ع ــ ــحـ ــ الـ

علي الفردان من مدينة عيسى | تصوير رسول الحجيري

“إدامة” ُتعّين “الجنوب للسياحة” مشغال لمرفأ “سعادة”
ــة ــي ــت ــس ــوج ــل ــل الـــبـــحـــري والــــخــــدمــــات ال ــقـ ــنـ ــال الـ ــجـ ــمـ ــرة واســــعــــة بـ ــ ــب ــ ــك خ ــل ــت ــم ت

أعلنت شــركة البحرين لاســتثمار العقاري “إدامة”، الذراع العقارية لصندوق الثروة الســيادي للبحرين 
“ممتلكات”، عن تعيين شركة الجنوب للسياحة بصفتها مشغاً لمرفأ سعادة لما تمتلكه من خبرة واسعة 
فــي مجــال النقــل البحــري والخدمــات اللوجســتية وبدورهــا تمتلــك أكبــر أســطول بحــري لنقــل الركاب 

السياحية في البحرين، أحد المكونات األساسية إلدارة مشروع سعادة. 

ويمثـــل هذا التعيين افتتاح المرفأ بشـــكل رســـمي؛ 
كونه ســـيربط المشـــروع المذكور بكل من األرصفة 
التجارية األخرى، ومناطق سياحية بواجهة بحرية 

في المملكة. 
وقـــد انطلـــق مشـــروع ســـعادة بتوجيـــه مـــن رئيس 
الـــوزراء، صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة، وهو يتمتع بأنماط حياة متنوعة، 
ويقع على الواجهة البحرية للمحرق. ومن شأن هذا 
المشـــروع المتعدد االستخدامات أن يقدم للمجتمع 
ترفيهيـــة  مرافـــق  بيـــن  تجمـــع  عصريـــة  مســـاحة 

ووحـــدات بيـــع بالتجزئة جاهـــزة للتأجير تطل على 
واجهة بحرية خابة.

ويضـــم مشـــروع ســـعادة نشـــاطات مائيـــة رياضية 
وترفيهيـــة مع تاكســـي مائي ومرفأ يتســـع لمختلف 
أنـــواع القـــوارب واليخـــوت، وذلك بمحـــاذاة متنزه 
مارينـــا. وســـتنظم شـــركة الجنـــوب للســـياحة عدًدا 
مـــن الرحـــات الســـياحية التي ســـتنطلق مـــن مرفأ 
ســـعادة، إلـــى أهـــم المواقـــع التاريخيـــة الكائنة في 
قلب المنامة، مثل: قلعة بو ماهر الشهيرة، ومتحف 
البحرين الوطني، وخليج البحرين، وجزيرة حوار. 

وتعليًقـــا على هـــذا التعيين، قال الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة “إدامة” أمين العريض “يســـرنا تعيين شركة 
الجنـــوب للســـياحة لتشـــغيل المرفـــأ فـــي مشـــروع 
سعادة الذي تم تصميمه ليكون وجهة جذب رئيسة 
على الواجهة البحرية للمواطنين والسياح على حد 

سواء”.
ومـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي باإلنابة لشـــركة 
الجنوب للســـياحة، عبدهللا المرباطي “نحن سعداء 
بتعيننا من قبل شـــركة إدامة لتشغيل مرفأ مشروع 
ســـعادة، حيـــث منـــذ تأسيســـها العـــام 2000، لعبـــت 

شركة الجنوب للسياحة دورا بارزا في تطوير قطاع 
الســـياحة والنقـــل البحري في المملكة. وســـنواصل 
عملنـــا على إثراء القطاع مـــن خال تقديم خدمات 

بحرية متميزة وعالية الجودة”. 
ويتضمـــن مشـــروع ســـعادة، الـــذي تبلـــغ مســـاحته 
اإلجماليـــة 13,112 مترا مربعا، ويتضمن 34 وحدة 
تجاريـــة ضمـــن 5 مبـــاٍن، و200 موقـــف للســـيارات 
و36 موقًفـــا بحرًيا للمراكـــب البحرية على اختاف 
أحجامهـــا. كمـــا يتضمـــن المشـــروع مطاعم وجســـر 

مشاة يربط سوق المحرق بالواجهة البحرية.
وينســـجم مشروع سعادة مع إســـتراتيجية “إدامة” 
التـــي تركـــز على تنميـــة وتطويـــر مشـــاريع جديدة 
بطريقـــة مســـتدامة  القائمـــة  المشـــاريع  وتحديـــث 
وشـــاملة، وإدارتهـــا جميعـــا وفًقـــا للمعاييـــر الدولية 

باالستفادة من أفضل الممارسات.

المنامة -  تراكس البحرين
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مليون دوالر
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“ســنرد.. لــن نــرد”... طهــران متأرجحــة بشــأن المواجهــة

إيران لن تنتقم من أميركا بسبب طائرة ماهان

هــدد محســن رضائــي، القائــد الســابق للحرس الثوري والســكرتير الحالي لمجلس تشــخيص مصلحة النظام في إيران، بالرد علــى أميركا لمضايقة 
طائرة ماهان التي كانت متجهة من طهران إلى بيروت.

تويتر:  عبر  تغريدة  في  وقال رضائي 
“لن يبقى أي فعل دون رد، سواء كانت 

الواليات المتحدة أو إسرائيل”.
اإليراني  الخارجية  وزير  مساعد  لكن 
محسن بهاروند أكد أن إيران لن تنتقم 
لمضايقتها  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  مـــن 

طائرة ركابها.
في  “اعتماد”  لصحيفة  بهاروند  وقــال 
ــس، إن “إيـــــران ال تــنــوي  ــهـــران، أمــ طـ
اتخاذ مثل هذا اإلجــراء بشأن قضية 

المواجهة”.
وأضاف: “التصرف األميركي كان غير 
قانوني  غير  والــرد على فعل  قانوني، 
ــك، وإن  ــ ــرار ذلـ ــكـ ــرورة تـ ــضـ ــالـ ــيــس بـ ل
تعرض  ال  اإليرانية  المسلحة  الــقــوات 
بعض  بسبب  للخطر  األبـــريـــاء  حــيــاة 

األفعال غير القانونية”.

محمد  اإليراني  الخارجية  وزير  وكان 
الواليات  الجمعة  اتهم  ظريف،  جــواد 
الــمــتــحــدة “بـــخـــرق الـــقـــانـــون” بــعــد أن 
احتكت طائرة مقاتلة أميركية بطائرة 

ركاب “ماهان” فوق سوريا.
كما أكد كل من المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة والــنــاطــق باسم 
طهران  أن  الــدســتــور،  صيانة  مجلس 

“لــن تتجاهل هــذا الــحــادث، وأنـــه من 
الضروري اتخاذ إجراءات مقابلة”.

 1152 الرحلة  وأصيب عدد من ركاب 
التابعة لشركة خطوط “ماهان” التابعة 
ــوري، فــي طــريــقــهــم إلــى  ــثـ لــلــحــرس الـ
بيروت بسبب رد فعل الطيار اإليراني 
الذي قام بخفض االرتفاع بشكل كبير 
لتجنب االصطدام بالمقاتلة األميركية.
ــيــان إن  وقـــالـــت شــركــة مـــاهـــان فـــي ب
ــا لــقــواعــد  ــًقـ ــذه الــرحــلــة وفـ ــار هــ ــيـ “طـ
ــام وبــعــد تلقيه  ولـــوائـــح الــطــيــران، قـ
الـــفـــوري  ــلــخــفــض  ل  TCAS تـــحـــذيـــر 
الــفــور فــي تنفيذ  بــدأ على  لــارتــفــاع، 
الــطــائــرة كــانــت فــي حالة  ذلـــك، وألن 
ربط  بعدم  للركاب  ويسمح  مستقرة 
أحزمة مقاعدهم، أدى ذلك إلى إصابة 

عدد من الركاب والطاقم”.

دبي - العربية.نت

شركة ماهان إير اإليرانية )أرشيفية - أ ف ب(

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

نفــذت القــوات البحريــة المصريــة والفرنســية تدريبــا بحريــا عابــرا بنطاق 
األســطول الشــمالي بالبحر المتوســط، وذلك بإشــتراك الفرقاطة الشبحية 

المصرية “تحيا مصر” مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية “أكونيت”.

ــتــدريــب الــعــديــد من  وشــمــل ال
األنشطة التدريبية ذات الطابع 
االحترافي تركزت على أساليب 
تنفيذ  فـــى  ــاون  ــعـ ــتـ الـ تــنــظــيــم 
ــمــهــام الــقــتــالــيــة بــالــبــحــر ضد  ال
المعادية،  البحرية  التشكيات 
مع االستخدام الفعلي لألسلحة 
ــاك مـــع األهـــــداف  ــبـ ــتـ فـــي االشـ

السطحية والجوية.
البحرية  الــمــنــاورات  وتضمنت 

ــمــــصــــريــــة  ــ ــن الــــــــقــــــــوات ال ــ ــيـ ــ بـ
والفرنسية أيضا تنفيذ المعارك 
الـــتـــصـــادمـــيـــة، مـــع إســتــخــدام 

طائرات الهل المحمولة بحرا.
ــدى  ــ وأظـــــــهـــــــر الــــــتــــــدريــــــب مـ
في  السفن  ألطقم  االحترافية 
بدقة  الــقــتــالــيــة  الــمــهــام  تنفيذ 
التركيز على  وكفاءة عالية مع 
بين  المشتركة  التنسيق  نقاط 

جميع العناصر المشتركة.

تدريبات بحرية مصرية فرنسية في “المتوسط”

دبي - العربية.نت

أعــلــن وزيــــر اإلعـــــام الــيــمــنــي معمر 
اإلرياني أن “سياسات قطر في األزمة 
اليمنية تتناغم مع االنقاب الحوثي”.

تغريدات  سلسلة  في  اإلرياني  وقــال 
ــه عــلــى تــويــتــر، مــســاء الــجــمــعــة، إن  ل
“سياسات قطر تضر بالقضية الوطنية 

ومصالح الشعب اليمني”.
أنــشــأت منصات  “قــطــر  تــابــع أن  كــمــا 

إعامية لإلساءة للحكومة اليمنية”.
وأضاف اإلرياني أن “قطر تعمل على 
الرأي  الوطنية وشغل  الجبهة  تفكيك 

العام بأزمات جانبية”.
ولفت إلى أنه “مؤسف أن تقف 

فيما  العرب  عن  بعيدا  قطر 
ــه مـــن تــحــديــات  يــواجــهــون

وقضايا”.
ــد أن “قـــطـــر تــقــدم  كــمــا أكــ

مجانية  خـــدمـــات 
لنظام إيران من 

باب المكايدة السياسية”.
ــمــراجــعــة  ــو قـــطـــر ل ــدعــ ــ وأضــــــــاف: “ن
مــادة  اليمن  اتــخــاذ  وعــدم  سياساتها 

للمكايدة”.
معين  اليمني  الـــوزراء  رئيس  واتــهــم 
عــبــدالــمــلــك، فـــي وقـــت ســـابـــق، قطر 
باده،  الفوضى في  نشر  بالعمل على 
دعمت  مبكر  وقت  “منذ  أنه  موضحًا 
بالمال  الحوثية  الميليشيات  الدوحة 
والساح واإلعام والعاقات، وعملت 

على زعزعة االستقرار في اليمن”.
وأضاف عبدالملك، في حوار نشرته 
األوسط”  الشرق  “أنباء  وكالة 
“منذ  أنــه  الثاثاء،  الرسمية 
الخليجية  ــدول  الـ مقاطعة 
القطري  الــدعــم  صـــار  لقطر 
ــات  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ ــمـ ــلـ لـ

الحوثية علنيا”.

اإلرياني: سياسات قطر تتناغم مع االنقالب الحوثي

دبي - العربية.نت

يبدو أن إعان رئيس الحكومة العراقية 
الماضي،  األســبــوع  الكاظمي،  مصطفى 
أنــه لــن يتهاون فــي ســرقــة الــمــال الــعــام، 
وتصميمه على ضبط المنافذ الحدودية، 
التي يعتبرها العديد من العراقيين مزارب 
للهدر والفساد والتهريب، بدأ في التوسع. 
العراقية  العمليات  قيادة  سيطرة  فبعد 
المشتركة على منفذي المنذرية ومندلي 
كامل، شرعت  بشكل  إيــران  مع  )سومار( 
بــتــخــصــيــص قــــوات أمــنــيــة تــنــتــشــر عند 
بحسب  حجمها،  ويكون  المنافذ،  جميع 
طبيعة كل منفذ، وفق ما أعلنت في بيان 
أمس. وأوضحت أنه تم توزيع مسؤولية 
حماية المنافذ كافة على قطعات الجيش 
التجاوزات  مكافحة  أجــل  من  العراقي، 

وظواهر الفساد وإهدار المال العام.
بــريــة و4  مــنــافــذ   10 أن  إلـــى  لفتت  كــمــا 
القوات  بحماية  حاليا  أصبحت  بحرية 

الــصــاحــيــات  بجميع  الــمــخــولــة  األمــنــيــة 
تــجــاوز  حــالــة  أي  لمحاسبة  الــقــانــونــيــة، 
قبل  الكاظمي،  أتت. وأكد  أي جهة  ومن 
بسرقة  يسمح  لــن  أنــه  على  أســبــوعــيــن، 
الـــمـــال الـــعـــام فـــي الــمــنــافــذ الــحــدوديــة. 
ــاف “الــحــرم الــجــمــركــي بـــات تحت  وأضــ

إلى  مشيرا  العسكرية”،  الــقــوات  حماية 
أن “زيارته لمنفذ مندلي الحدودي رسالة 
واضحة لكل الفاسدين بأنه لم يعد لديكم 
موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع 
العمل على محاربة  الدوائر  وعلى جميع 

الفساد، ألنه مطلب جماهيري”.

الحدود العراقية اإليرانية )أ ف ب(

تشــتد الجمركــي”  “الحــرم  علــى  الكاظمــي  قبضــة 
نشر قوات أمنية عراقية عند جميع المنافذ

بيروت - العربية.نت

ــيــلــي بيني  ــر الـــدفـــاع اإلســرائ ــ وجـــه وزي
األول،  أمــس  تحذيرية،  رســائــل  غانتس 
إلى سوريا وحزب هللا تحديدا من دون 
أن يسميهما، قائا “ال أنصح أعداءنا بأن 

يجربونا”.
تحذير سرعان ما نفذ ليل الجمعة السبت 
بــضــربــات جــويــة اســتــهــدفــت مــواقــع في 
القنيطرة، ردا على إطاق قذائف مورتر 
باتجاه هضبة الجوالن المحتلة في وقت 

سابق الجمعة.
ــط اســتــنــفــار على  ــك، وســ ــ يـــأتـــي كـــل ذلـ
اإلسرائيلية  اللبنانية  السورية  الــحــدود 
ــارات ســابــقــة اســتــهــدفــت اإلثنين  بــعــد غــ
وأدت  دمشق،  السورية  العاصمة  جنوب 
الميليشيات  مــن  مقاتلين   5 مقتل  إلــى 
اإليرانية في غارة صاروخية إسرائيلية، 
بحسب ما أفاد في حينه المرصد السوري 
لحقوق اإلنسان. والحقا أعلن حزب هللا 

السوري  النظام  مــع  المتحالف  اللبناني 
مقاتليه من  أحد  أن  إيــران  المدعوم من 
بين القتلى. أمام هذا المشهد يجد حزب 
هللا نفسه محرجا بالرد، السيما أنه يرزح 
تحت ضغط العقوبات الدولية من جهة، 

يعيش  الذي  لبنان  في  الداخلي  والوضع 
أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل خال 
ــإن أي  ــرة، وبــالــتــالــي فـ ــيـ ــســنــوات األخـ ال
شروع بمشروع مغامرة جديدة قد يفجر 

غضبا داخليا، ال سيما في بيئة الحزب.

عناصر من حزب الله جنوب لبنان )أ ف ب(

اســتنفار علــى الحــدود الســورية اللبنانيــة اإلســرائيلية
“حزب اهلل” محرج ومكبل في الرد على استهداف القنيطرة

عمان - رويترز

ألقت قــوات األمــن األردنــيــة القبض 
ــن فـــي نــقــابــة  ــ ــارزي ــ عــلــى أعـــضـــاء ب
مقرها  واقتحمت  أمــس،  المعلمين، 
تصعيد  في  عامين،  لمدة  وأغلقتها 
لــمــواجــهــة مــع الــنــقــابــة الــتــي صــارت 

مصدرا كبيرا للمعارضة.
واتهم االدعاء ناصر النواصرة القائم 
األردنيين  المعلمين  نقيب  بأعمال 
يوم  ألقاها  كلمة  بسبب  بالتحريض 
خــالــهــا حكومة  ــتــقــد  وان األربـــعـــاء 
وقالت  الـــرزاز.  عمر  الـــوزراء  رئيس 

وسائل إعام رسمية إن اتهامات 
أخـــــرى تــتــعــلــق بــمــخــالــفــات 

مالية وإدارية.
ــزات  ــزيــ ــعــ ــ ــرت ت ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
الشغب،  مكافحة  لشرطة 

أمـــــــــس، قـــــــرب مــقــر 
الــحــكــومــة في 

الـــــعـــــاصـــــمـــــة 

ــرى يـــعـــتـــزم نــشــطــاء  ــ ــنـــاطـــق أخــ ومـ
فيها.  احتجاجات  تنظيم  معلمون 
النقابة  األمــن مقر  قــوات  واقتحمت 

في مدينة الكرك.
ألف   100 تضم  التي  النقابة  كانت 
عضو قد بدأت إضرابا العام الماضي 
مما تسبب في إغاق المدارس في 
مختلف أنحاء األردن لمدة شهر، في 
العام  القطاع  أحــد أطــول إضــرابــات 

وأكثرها إضرارا في تاريخ الباد. 
واتـــهـــم بــعــض الــمــســؤولــيــن زعــمــاء 
أجــنــدة سياسية  بــانــتــهــاج  الــنــقــابــة 

إسامية معارضة.
عــلــى نشطاء  الــقــبــض  وألـــقـــي 
الماضية  القليلة  األسابيع  في 
بسبب تعليقات على 
وسائل التواصل 

االجتماعي.

إغالق نقابة المعلمين باألردن لمدة عامين
األمم المتحدة - أ ف ب

الخميس الدول  المتحدة  األمم  دعت 
المتبادل  الــدعــم  مــن  لــمــزيــد  الــعــربــيــة 
ــعــواقــب الــعــمــيــقــة والــدائــمــة  بــوجــه ال
تقدم  19”، من خال  “كوفيد  لجائحة 
مقترحة  البعض،  لبعضها  المساعدات 

إنشاء “صناديق تضامن إقليمية”.
ــاء فـــي وثــيــقــة لـــألمـــم الــمــتــحــدة  ــ وجـ
 ”19 “كوفيد  تأثير  بالتفصيل  توضح 
العربية  “المنطقة  أن  المنطقة  على 
أبقت  شخص  مليون   436 تضم  التي 
في البداية معدالت العدوى والوفيات 

أقل من المتوسط العالمي ولكن 
تثير  الــحــديــثــة  االتـــجـــاهـــات 

القلق”.
وتضمنت الوثيقة توصيات 

من األمم المتحدة للتغلب 
على األزمات المرتبطة 

ــيــــروس  بـــتـــفـــشـــي فــ
كورونا المستجّد.

أن تكون  الــمــتــحــدة  األمــــم  ورجــحــت 
األمد،  وطويلة  عميقة  الوباء  عواقب 
المنطقة  اقــتــصــاد  انــكــمــاش  مــتــوقــعــة 

بنسبة 5.7 % على األقل. 
التنفيذية  األمينة  وقالت روال دشتي، 
االقــتــصــاديــة  الــمــتــحــدة  ــم  األمــ للجنة 
واالجــتــمــاعــيــة لــغــرب آســيــا )اإلســكــوا( 
عنصر  ــتــضــامــن  “ال إّن  لــلــصــحــافــيــيــن 
ــّد مـــن تأثير  أســـاســـي فـــي حـــّل والـــحـ

كوفيد”.
أن  التضامن يجب  أّن هذا  وأوضحت 
يتم التعبير عنه داخل الدول نفسها 

وكذلك بين الدول العربية.
أّن  ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ الـ وذكــــــــــــــرت 
“تــوفــيــر الـــدعـــم االقــتــصــادي 
واألسر  لألفراد  واالجتماعي 
أمر أساسي )بجانب( إنشاء 
صناديق تضامن إقليمية”.

األمم المتحدة تدعو لتضامن عربي بمواجهة “كورونا”

مقتل 20 مزارعا على 
أيدي مسلحين في دارفور

الخرطوم - أ ف ب

قتل مسلحون 20 شخصا على األقل، بينهم 
أطفال، من مزارعين كانوا يزورون أراضيهم 
للمرة االولى  في دارفــور في غرب السودان 
منذ سنوات، وفق ما أعلن زعيم قبلي أمس. 

ــن يــمــلــكــون هــذه  ــذيـ ــمــزارعــيــن الـ ــل ــح ل ــمـ وُسـ
بــالــعــودة بموجب  ــي فـــي األســـــاس  ــ األراضــ
برعاية  شهرين  قبل  إليه  التوصل  تم  اتفاق 

الحكومة.
وأوضــــح عــمــدة الــقــريــة ابــراهــيــم أحــمــد أنــه 
“وصــل  الجمعة  حقولهم  إلــى  وصولهم  فــور 
مسلحون وفتحوا النار ما أدى إلى مقتل 20 

شخصا بينهم امرأتان وأطفال”.

مع مرور أكثر من 40 يوما على تظاهرات عمال  «
السكر المستمرة في إيران، من أجل المطالبة 

بحقوقهم المسلوبة، ذّكرت اإلدارة األميركية مرة 
جديدة بالثروات التي يحتفظ بها المرشد اإليراني 

علي خامنئي، الذي يتربع على رأس منظومة عريضة 
من الشبكات الكبرى في البالد. واتهمت النظام 

اإليراني بنهب ثروات اإليرانيين، قائلة في تغريدة على 
حساب الخارجية األميركية باللغة الفارسية: “اليوم 

هو اليوم األربعون على التوالي الحتجاج عمال شركة 
هفت تبة لقصب السكر على المصاعب االقتصادية 
التي تفرضها عليهم إدارة الشركة الجديدة، بموافقة 

ضمنية من النظام الذي ينهب ثروات اإليرانيين”.

اتهم عضو لجنة األمن القومي والسياسة  «
الخارجية بالبرلمان اإليراني جواد كريمي قدوسي 

مقاوال يعمل في المنشآت النووية بالتورط في 
انفجار نطنز. يأتي هذا بينما اتهمت مواقع مقربة 

من الحرس الثوري، إرشاد كريمي، المقاول في 
منشأة نطنز منذ سنوات، بالوقوف وراء انفجار 

موقع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز في 
8 يوليو الجاري. وكتب قدوسي في تغريدة على “ 

تويتر” أنه “من أجل أمن المنشآت النووية يجب 
فحص واختبار المعدات واآلالت الجديدة قبل 

دخول المواقع لمنع تسلل العدو ووكالئه على 
هيئة مقاولين ومنفذي مشاريع”.

في حلقة جديدة من مسلسل الحوادث  «
الغامضة والحرائق المتتالية التي طالت 

منشآت ومواقع كبرى خالل األسابيع الماضية 
في إيران، نقلت وكاالت أنباء إيرانية، أمس، عن 

الشرطة وإدارة اإلطفاء قولهما إن ماسا في خط 
كهرباء أشعل حريقا في أشجار قرب منطقة 

إقامة خاصة بمسؤولين في الجيش في طهران، 
مساء الجمعة. ونفت الشرطة وإدارة اإلطفاء أن 

يكون الحريق ناجما عن انفجار. ومنذ أواخر يونيو 
تم اإلعالن عن سلسلة حرائق وانفجارات في 

مواقع عسكرية وصناعية ونووية وأيضا معامل 
تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

واشنطن تتهم نظام طهران بنهب ثروات اإليرانيين

رواية إيرانية جديدة حول تفجير نطنز

حريق قرب منازل مسؤولين في الجيش اإليراني
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طائرة النجمة تسعى لتخطي التحديات
اإلصــابــات مــن  الالعبين  وحــمــايــة  المنافسة  هدفنا  عــبــدالــواحــد: 

سيقود المدرب الوطني فؤاد عبدالواحد 
بنـــادي  الطائـــرة  للكـــرة  األول  الفريـــق 
النجمـــة منذ المباراة القادمة أمام األهلي 
فـــي نصف نهائي كأس ســـمو ولـــي العهد 
بتاريـــخ 6 أغســـطس المقبل بعـــد اعتذار 
المدرب مشـــعل تركي عـــن مواصلة مهام 

عمله.
وكان عبدالواحـــد قـــد تعاقـــد رســـميا مع 
نـــادي النجمـــة للعمـــل علـــى رأس الجهاز 
بمعاونـــة  المقبـــل  الموســـم  فـــي  الفنـــي 
مســـاعده حمـــد عيد الـــذي كان مســـاعدا 
لتركي منذ بداية الموســـم الجاري بعدما 

جددت إدارة النادي الثقة به.
ســـبورت”  “البـــاد  لــــ  عبدالواحـــد  وأكـــد 
أن الفريـــق يمـــر بالكثيـــر مـــن التحديـــات 
والصعوبـــات قبل انطاق نصـــف النهائي 

مثل تأخر فترة اإلعداد وغياب المحترف 
البرازيلـــي “كوســـتا” والـــذي يشـــكل قـــوة 
وعامـــة  الفريـــق  فـــي صفـــوف  ضاربـــة 
فارقة بمركـــز )2(، عاوة علـــى اإلصابات 

و..الخ من الظروف األخرى.
وأضـــاف “ فتـــرة اإلعـــداد قصيـــرة بعـــد 

فتـــرة التوقـــف الطويلة، وخســـرنا جهود 
كوســـتا ولكننـــا علـــى ثقـــة باعبينا لســـد 
الغيـــاب حيث نعـــول على أحمد عيســـى 
في مركز2، وبصورة عامة نتطلع لتجاوز 
جميـــع تلك الظروف الصعبة والتي عانى 
منها المدرب مشـــعل تركـــي خال الفترة 

الماضية وفي مقدمتها اإلصابات..”.
وذكـــر بأن اســـتعراض تلـــك التحديات ال 
تعني التهاون أو االستســـام فالمنافســـة 
ونحـــن  األنديـــة  لجميـــع  مشـــروع  حـــق 
سنســـعى للدخـــول بقـــوة لتقديـــم افضل 
المســـتويات والعروض التي تليق بمكانة 
النجمـــة ومـــا يهمنـــا كذلـــك هـــو  طائـــرة 
المحافظة على الاعبين وعدم تعرضهم 
لإلصابـــات، خصوصا وأننـــا مقبلون على 

نهاية موسم وبداية موسم جديد.
وأكـــد عبدالواحد على أهميـــة المحافظة 
للموســـم  الفريـــق  العبـــي  معظـــم  علـــى 
المقبـــل بهدف االســـتقرار الفنـــي، متطلعا 
ألن يوفـــق فـــي تحقيـــق نتيجة مشـــرفة 
خصوصا وأنه ســـبق وأن حقق مع النادي 

العديد م البطوالت العبا ومدربا.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

أنهـــى الحكمـــان خالـــد العريفـــي وفاضـــل 
عباس مشـــاركتهما بنجاح في دورة صقل 
وإنعـــاش حـــكام الجـــودو، والتـــي نظمهـــا 
للجـــودو تحـــت رعايـــة  العربـــي  االتحـــاد 
رئيـــس االتحـــاد نعمان شـــاهر، عبـــر تقنية 

االتصال المرئي.
  وشـــارك فـــي  الـــدورة 87 حكامـــا من 14 
دولة يمثلون االتحادات العربية األعضاء 
دائـــرة  مديـــر  عليهـــا  وأشـــرف  باالتحـــاد، 
الحـــكام باالتحـــاد العربي للجـــودو ابوبكر 

بن باده.
وتطرقـــت الـــدورة إلـــى شـــرح عـــن لوائح 

وأنظمـــة اللعبة وكافة األمـــور التحكيمية 
ومـــا طـــرأ عليهـــا مـــن تعديـــات مـــن قبل 
االتحـــاد الدولـــي للعبىـــة، كما تـــم مراجعة 
مـــا تـــم إجابته فـــي “ويبمنـــار” الـــذي أقيم 
فـــي الدوحـــة، وكذلـــك اإلجابـــة عـــن كل  

االستفسارات من الحكام المشاركين.

حكام الجودو العرب

نادي االتفاق

تنعقـــد مســـاء اليـــوم األحـــد الجمعيـــة 
االتفـــاق  بنـــادي  العاديـــة  العموميـــة 
والمؤجلة من الســـادس عشر من الشهر 
الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني، 
ويبـــدأ االجتمـــاع الـــذي يعقـــد برئاســـة 
رئيـــس النـــادي فـــوزي الـــدرازي وعبـــر 
الفضـــاء اإللكتروني بالتعاون مع وزارة 
الشـــباب والرياضـــة، ويقتصـــر حضوره 
علـــى األعضاء المســـددين الشـــتراكهم 
الســـنوي وعددهـــم 70 عضوا، حيث إن 
النـــادي فتح باب تجديـــد العضوية من 
الســـادس مـــن يونيـــو الماضـــي، لغايـــة 
الســـادس مـــن )يوليـــو( الجـــاري، وجدد 
70 عضوا من بين 500 عضو تضمنتهم 
ســـجات النـــادي، اشـــتراكهم، علما بأن 
ليلـــة  الماضيـــة  العموميـــة  الجمعيـــة 

انتخاب االدارة الحالية بلغ 156.
وقال أمين الســـر العام ذوالفقار الباشـــا 
إن جـــدول االجتماع يتضمن التأكد من 

اكتمال النصاب القانوني لاجتماع )35 
+ 1(، مـــع التأجيـــل لمـــدة ســـاعة إذا لم 
يكتمـــل النصـــاب، وإن لـــم يكتمل يعقد 
بـــأي عدد ثم التقريرين االداري والمالي 

ومناقشتهما والتصديق عليهما.
تلقـــوا  األعضـــاء  أن  الباشـــا  وأضـــاف 
فـــي اشـــعارا عبـــر البريـــد االليكترونـــي 
مـــن وزارة الشـــباب والرياضـــة بموعـــد 
االجتمـــاع وأن عليهـــم تنزيـــل برنامـــج 
)Teams( عبـــر هواتفهم أو حواســـيبهم 

الخاصة للدخول على رابط االجتماع.

الشـــرقي  الرفـــاع  فريـــق  يواصـــل 
تحضيراتـــه عبر المباريات الودية قبل 
خوض مـــا تبقى من منافســـات دوري 
ناصـــر بـــن حمـــد لكـــرة القـــدم الممتـــاز 
حيـــث  الجـــاري،  الرياضـــي  للموســـم 
لعـــب باألمس مواجهته الثالثة وكانت 
أمـــام فريـــق المنامـــة، وتمكـــن الرفاع 
 ،)0/4( الشـــرقي مـــن كســـبها بنتيجـــة 
بأقـــدام ســـامي الحســـيني )هاتريـــك(، 
هـــذه  وتعتبـــر  هيريـــدا.  والبرازيلـــي 
النتيجة هـــي الثانية التي يحققها في 
تجاربـــه الودية؛ كـــون األولى حضرت 
أمـــام فريـــق المالكيـــة وتوالـــى علـــى 
إحرازها خليفة عيســـى وايلتون وبكر 
هوســـاوي )هدفين(. فيما كانت وديته 
الثانية أمام البحرين وانتهت بالتعادل 
اإليجابـــي )1/1( وأحرز الهدف ســـامي 

الحسيني.

دون شـــك، ظهور الرفاع الشـــرقي في 
المباريات التجريبية بهذه المستويات 
التوقـــف  بعـــد  مـــن  القويـــة  والنتائـــج 
الكبير الذي طـــال الرياضة البحرينية؛ 
بســـبب وبـــاء كورونـــا، مـــن شـــأنه أن 
يعزز الثقـــة والرغبة لدى أفراد الفريق 
بقيـــادة المدرب الوطنـــي مرجان عيد 
باالســـتمرار في المنافســـة التي خلفها 
يحتـــل  حيـــث  التوقـــف،  فتـــرة  قبـــل 
المركـــز الثالـــث فـــي دوري ناصـــر بـــن 
حمد الممتاز برصيد 20 نقطة وبفارق 
8 نقـــاط عـــن المتصـــدر و6 نقـــاط عن 

الوصيف.

أســفرت نتائج الجولة الثالثة لدوري 
كــرة الصاالت عن مفاجأة كان بطلها 
فريــق التضامن الــذي فرض التعادل 
فريــق  علــى  بهدفيــن  اإليجابــي 
الشــباب، فــي المبــاراة التــي أقيمــت 
نــادي  صالــة  علــى  الجمعــة  مســاء 

الشباب.
عناصــرة  وجــود  ورغــم  الشــباب 
مميــزة فــي صفوفــه ومنهم بــارزون 
ومؤثــرون في تشــكيلة منتخب كرة 
الصــاالت، إال أنــه تقاســم النقــاط مع 

التضامن.
ذات  ضمــن  آخريــن  لقاءيــن  وفــي 
الجولــة وأقيمــا علــى صالــة الشــباب 
علــى  عيســى  مدينــة  فــاز  أيًضــا، 
المالكيــة بنتيجــة )2-5(، فيمــا حقــق 
الحد فوزا سها وكبيرا على حساب 

االتحاد بنتيجة )12-1(.
اســتئناف  فــي  المباريــات  وأقيمــت 
المســابقة بعد “توقف كورونا” وسط 

إجــراءات احترازيــة مشــددة، ومــن 
دون حضــور جماهيــري، فيما ارتدى 
المنظمــون واإلداريون واإلعاميون 

الكمامات.
وبنــاًء على هذه النتائج، فإن ترتيب 
 7 التضامــن  كاآلتــي:  صــار  الــدوري 
نقــاط من 3 مباريات، مدينة عيســى 
 6 الحــد  مباريــات،   3 مــن  نقــاط   6
نقــاط من مباراتين، الشــباب 4 نقاط 
مــن مباراتيــن، المالكيــة 3 نقــاط من 
المركــز  فــي  واالتحــاد  مباريــات،   3
 3 خوضــه  بعــد  نقــاط  بــا  األخيــر 

مباريات أيًضا.

الليلة “عمومية” االتفاق المعادة حصيلة كبيرة للرفاع الشرقي في التجريبيات نتائج الجولة 3 لدوري كرة الصاالت
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البوعينين: التجديد مع المدرب مرهون بتقييم اإلدارة والنتائج

19 هدًفــا فــي 5 مباريــات

الشرقي متمسك بمرجان

أندية الكرة تكثف ودياتها التحضيرية

أكـــد أميـــن ســـر نـــادي الرفاع الشـــرقي 
النـــادي  تمســـك  البوعينيـــن  أحمـــد 
بالمـــدرب الوطني مرجـــان عيد لقيادة 
الفريـــق األول لكرة القدم بدوري ناصر 
بن حمـــد الممتـــاز، مؤكدا بـــأن اإلعان 
المقبـــل  للموســـم  التجديـــد معـــه  عـــن 
2020/2021 ســـابق ألوانـــه وأن ذلـــك 
يخضـــع لتقييـــم مجلـــس إدارة النـــادي 
وجهـــاز كرة القدم ونتائـــج الفريق بعد 

نهاية الموسم الجاري.
وأضـــاف البوعينين لـ “الباد ســـبورت” 
أن مرجان عيد من المدربين الوطنيين 
المتميزين على الســـاحة وإدارة النادي 
تثـــق بقدراتـــه لتحقيـــق ما يصبـــو إليه 
مـــن  تبقـــى  فيمـــا  الشـــرقاوية  جميـــع 

الموســـم الجـــاري حيث يحتـــل الرفاع 
الشـــرقي المركز الثالث بـ 20 نقطة من 

6 انتصارات وتعادلين وثاث هزائم.
مشـــواره  الشـــرقي  الرفـــاع  وســـيبدأ 
بعـــد اســـتئناف دوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتاز بلقاء البســـيتين يوم الســـبت 8 

أغسطس المقبل.
الرفـــاع  نـــادي  أن  البوعينيـــن  وذكـــر 
الشـــرقي يعتبر من أوائل األندية التي 
بـــدأت اســـتعدادها بعـــد قـــرار اللجنـــة 
التنســـيقية الســـماح بالتدريبـــات فـــي 
الماعب الخارجية بنظام المجموعات 

اإلجـــراءات  اتبـــاع  مـــع  المتفرقـــة 
ذلـــك  يصـــب  أن  متمنيـــا  اإلحترازيـــة، 
في صالح الفريق مـــن الناحية البدنية 
والمهاريـــة وأن ينعكـــس علـــى نتائـــج 

الفريق حتى نهاية الدوري.
وعلـــى صعيد آخر، عبـــر البوعينين عن 
فخـــره واعتزازه بفـــوز الاعب عبدهللا 
يوســـف بلقـــب الـــدوري التشـــيكي مـــع 
نادي برافيا ســـاف ليكـــون أول العب 
خليجـــي يحرز بطولـــة دوري مع فريق 
أوروبـــي، مؤكـــدا بـــأن عبدهللا يوســـف 
يعتبـــر مـــن أبناء نادي الرفاع الشـــرقي 
وقـــد تربـــى وترعـــرع فـــي النـــادي وما 
يحققه هو مبعث للفخر لكل منتســـبي 

النادي.

البحرينـــي  االتحـــاد  أنديـــة  كثفـــت 
لكـــرة القدم سلســـلة مبارياتهـــا الودية 
التحضيريـــة الســـتئناف مـــا تبقـــى من 
منافســـات الموســـم الرياضـــي الحالي 

.2019-2020
ويســـتعد االتحاد الســـتئناف الموســـم 
في 7 أغســـطس بانطـــاق دوري ناصر 
بن حمد الممتاز في جولته الـ 12، فيما 
ينطلـــق دوري الدرجـــة الثانيـــة يـــوم 9 

أغسطس في جولته الـ 15.
ودًيـــا  البســـيتين  اســـتضاف  المحـــرق 
على ملعبه، وانتهـــت المباراة بالتعادل 
المحرقـــاوي:  للذيـــب  وســـجل   .)2-2(
أحمـــد الشـــروقي وعلـــي مفتـــاح، فيما 

سجل لـ “السفينة الزرقاء”:محمد خالد 
وعبدهللا الحشاش.

وعلـــى ملعبـــه، تمكن األهلـــي من الفوز 
علـــى االتحـــاد بســـتة أهـــداف دون رد 
ســـجلها كل مـــن: علي جمال، أرنســـت، 
عبـــدهللا  منصـــور،  يونـــس  مرتضـــى 

البحراني )هدفين( وجاسم الشيخ.
وحقـــق متصـــدر دوري ناصـــر بن حمد 
الممتاز فريق الحد فوًزا مستحًقا على 
حســـاب الشـــباب بنتيجة )1-3(، بعدما 
كان متأخـــًرا بهدف في لقـــاء احتضنه 
ملعب الشـــباب. وسجل للفائز: عبدهللا 
جناحـــي، محمـــد عبدالوهـــاب وســـيد 
محمد عدنان، وللخاسر: جيكتارا. أدار 

المبـــاراة الحكـــم ســـيد عدنـــان محمد، 
وعاونه ســـيد جال محفوظ وعبدهللا 
يعقوب. وتعادل ناديا المالكية ومدينة 
عيســـى بهـــدف للطرفيـــن علـــى ملعب 
األول. ســـجل للمالكيـــة: ســـيد محمـــد 

تقي، ولمدينة عيسى: أحمد عابد.
وفـــاز الرفاع على النجمـــة بنتيجة )-2
1(. وســـجل لـ “السماوي”: كميل األسود 
ومحمد عبدالقيوم، فيما ســـجل محمد 

الطيب للنجمة.

تأخر صرف مخصصات األندية!
فرضــت جائحــة كورونــا تحديات مالية كبــرى على األندية واالتحــادات الوطنية، 
وقــد ســمعنا العديــد مــن التصريحــات التــي تتحــدث عــن هــذا الشــأن، ليــس على 

المستوى المحلي فحسب بل وحتى على المستوى العالمي أيضا.
وال أخفــي عليكــم، أن عــددًا من المســؤولين في األندية، تحدثوا معي عن مســألة 
تأخــر صــرف الدفعــة الثانية مــن المخصصــات المالية التي يفتــرض أن تكون في 
حســابات أنديتهم في شــهر مايو الماضي، وهم يتمنون أن ال تتأخر وزارة شــؤون 
الشباب والرياضة أكثر عن تسديد المخصصات مع اقتراب عيد األضحى المبارك 

وعودة األنشطة الرياضية بشكل تدريجي.
وفــي الحقيقــة ال أعلــم مــا الظــروف التــي تســببت فــي تأخــر صــرف مخصصــات 
األندية، لكنني أنقل هذا التساؤل إلى الوزارة المعنية، لعلها تتفاعل مع ما يطرحه 
اإلعــام مــن همــوم، أو أن يصــل حديثــي هذا إلى قائــد نهضة الرياضــة البحرينية 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة الــذي كانت لــه مواقــف مســاندة وداعمة 
لألنديــة حفــرت فــي ذاكرتنــا جميعــا، مــن أبرزهــا تســديد الديــون والمســتحقات 
المتأخــرة لاعبيــن وهــو الملــف الشــائك الــذي لــم نتخيــل يومــا أن يلقــى كل هذه 

الرعاية واالهتمام من سموه.
إن خطــوات ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد في هذا االتجــاه تركت انطبــاع إيجابي 
لــدى األســرة الرياضية، وســاهمت في تحفيــز األندية والاعبين علــى بدل المزيد 
مــن الجهــود لتنميــة قدراتهــم بما يســهم في االرتقــاء بالعمل الرياضــي الذي يليق 
بطموحات مملكة البحرين وتطلعاتها في الريادة والحفاظ على الشعار التاريخي 

“عصر الذهب” الذي أطلقه سموه وأصبح عقيدة الرياضيين جميعًا.
غيــر أن أبــرز العقبــات التــي تواجــه األنديــة فــي هــذه الفتــرة الحرجــة، هو الشــأن 
المالــي، علــى اعتبــار أن جائحة كورونا أدت إلى انخفاض إيرادات األندية بســبب 
الكــرة  علــى  خيــم  الــذي  الخطيــر  الفايــروس  لمكافحــة  االحترازيــة  اإلجــراءات 
األرضية منذ أربعة أشــهر، وبالتالي لم تكن عائدات المشــاريع االستثمارية مجزية 
وأصبحــت المصاريــف أكثر من اإليرادات مما ســبب عجوزات مالية أجلت صرف 

رواتب الاعبين والعاملين في األندية.
لذلك، تأمل األندية أن يتم حل هذه المشــكلة، وأن يتكرم ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد بالنظــر فــي األمر، فليــس للشــدائد والتحديــات الرياضية رجــا أكثر صابة 
وحكمــة مــن ســموه، واألســرة الرياضيــة تنظــر لــه بعــد هللا ســبحانه وتعالــى فــي 
أن يســاعدها علــى تخطــي المشــكات والعقبــات التــي تعتــرض طريقهــا كما فعل 
علــى الــدوام منذ أن برز كقائد للمســيرة الرياضية وملهمًا إلنجــازات البحرين غير 
المســبوقة في هذا المجال.. ونحن واثقون أن ســموه لن يتأخر يومًا عن مســاندة 

األندية ودعمها بكل تأكيد.

ahmed.kareem@albiladpress.com
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كشــفت قائمــة أبــرز 10 شــركات مبيعــا للســيارات الكهربائيــة 
خــال األشــهر الخمســة األولــى مــن 2020، تفــوق الشــركات 
الكوريــة علــى نظيراتهــا اليابانيــة فــي المبيعــات، فيما تحتل 
الصيــن مركــزا متقدمــا ينافــس كبــرى الشــركات األمريكيــة 

واأللمانية. 

“هيونـــداي  شـــركتا  وســـجلت 
موتور” و”كيا موتورز” التابعة 
لهـــا، فـــي قائمة أعدتهـــا وكالة 
يونهاب الكورية، ارتفاعا كبيرا 
لهمـــا  العالمـــي  الترتيـــب  فـــي 
مـــن حيث مبيعات الســـيارات 
الكهربية خالل الخمسة أشهر 

األولى من 2020.
وجـــاء فـــي المراتـــب الخمس 
األولى، تسال األمريكية، و”بي 
إم دبليو” األلمانية، و”بي واي 
دي” الصينية، و”فولكسفاجن” 
األلمانيـــة و”رينـــو” الفرنســـية، 

على التوالي.
وأظهـــرت البيانـــات الرســـمية 
أن “هيونـــداي موتور” احتلت 
المركـــز الســـادس مـــن حيـــث 
مبيعات السيارات الكهربائية، 
في الفترة من يناير إلى نهاية 
مايـــو، مقارنة بالمركز التاســـع 
فـــي الفتـــرة نفســـها مـــن العام 

الماضي.
وفي المراكـــز الثالثة األخيرة 
ضمـــن قائمة أبرز 10 شـــركات 
الكهربائية،  للســـيارات  مبيعـــا 
فـــي  أودي  شـــركة  جـــاءت 
و”فولفـــو”  الثامنـــة،  المرتبـــة 

وتذيلـــت  التاســـعة،  بالمرتبـــة 
“نيســـان”  شـــركة  القائمـــة 
اليابانية في المرتبة العاشرة.

ألفـــا   26 “هيونـــداي”  وباعـــت 
بمـــا  كهربيـــة،  ســـيارة  و500 
في ذلـــك الموديـــالت الهجين 
خالل األشـــهر الخمسة األولى 
 %  2 بانخفـــاض   ،2020 مـــن 
مقارنـــة بـ 27 ألـــف وحدة قبل 
العيـــن  موقـــع  بحســـب  عـــام 

اإلخباري.
وارتفعت مبيعات “كيا” بنسبة 
و600  ألفـــا   24 إلـــى   %  16
وحدة، مقارنة بـ 21 ألفا و300 
وحدة فـــي الفترة نفســـها من 

العام الماضي.
صناعـــة  شـــركة  وتصـــدرت 
الكهربائيـــة  الســـيارات 
موتـــوز”  “تســـال  األمريكيـــة 
المبيعـــات، حيـــث باعت 125 
بزيـــادة  ســـيارة،  و800  ألفـــا 
13.3 % مـــن 111 ألف وحدة 

قبل عام.
وأظهـــرت البيانات أن شـــركة 
“بـــي إم دبليو” احتلت المرتبة 
الثانية بانخفاض بنســـبة 1.9 

% لتسجل 50 ألف سيارة.

أبرز 10 شركات مبيعا للسيارات 
الكهربائية في العالم

 أعلن المكتب الرئيســي لشــركة جينيسيس في الشرق األوسط وإفريقيا عن 
وصــول ســيارات اإلنتــاج المبكر من طراز جينيســيس GV80 المرتقب، حيث 

تم تسليم السيارات لعماء جينيسيس في المنطقة.

الخاصـــة  التســـليم  عمليـــات  تمثـــل 
النســـخ األولـــى التي تدخـــل المنطقة 
من طراز GV80، فيما ســـيكون موعد 
اإلطـــالق المرتقب لهـــذا الطراز خالل 

الربع الرابع من العام 2020.
وتعد سيارة جينيسيس GV80 األولى 
من نوعها بالنســـبة للشركة، وهي أول 

جينيســـيس،  ســـيارة SUV تنتجها 
وتضفي تنوًعا على مجموعة طرازات 
ســـيارات  جانـــب  إلـــى  جينيســـيس 
 ،G90و G80و G70 :ســـيدان األخرى
ألول  ظهـــرت  قـــد  الســـيارة  وكانـــت 
مـــرة فـــي معـــرض نيويـــورك الدولـــي 

للسيارات 2017.

تقدم شــفرولية »كابتيفا« تجربة قيادة سلســة وممتعة، إذ إنها مزودة 
بمحرك بنزين رباعي األسطوانات بسعة 1.5 لتر، وعمود كامات علوي 
مــزدوج مــع نظــام التوقيــت الديناميكــي المتغيــر للصمامات وشــاحن 

توربيني سريع االستجابة.

ونظرا ألنهـــا تتمتع بكفاءة ممتازة 
في اســـتهالك الوقود بمعدل 13.4 
كيلومتر/لتر، فإن سائقي »كابتيفا« 
الجديدة كليا ســـيقضون وقتا أقل 
فـــي التزود بالوقود، مـــا يتيح لهم 
مزيدا من الوقت للقيام باألشـــياء 

التي يحبونها بشكل أكبر.

وتـــم تزويـــد »شـــفروليه كابتيفـــا« 
بنظـــام حقن وقـــود متعدد النقاط، 
مـــا يتيح لهـــا إيصال كميـــة دقيقة 
مـــن الوقـــود لـــكل أســـطوانة فـــي 
الوقـــت المناســـب. تـــم تصميـــم » 
كابتيفـــا« لتوفـــر أعلى مســـتويات 

األمان والراحة.

يعمل صانعــو الســيارات بجد إلبقــاء عمائهــم مخلصين لعامتهــم التجارية، لكن 
بسبب المنافسة المتزايدة أصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة، وقد أظهرت دراسة 
تــم إصدارهــا هــذا األســبوع مــن شــركة J.D. Power شــركات صناعــة الســيارات 

األكثر نجاحا في الحفاظ على والء عمائها.

والًء  األكثـــر  الشـــركات  عمـــالء 
لشـــركتهم تتصدر لكزس الدراســـة فيما 
الفاخـــرة،  الســـيارات  بقطـــاع  يتعلـــق 
للعالمـــة  العمـــالء  48 % مـــن  مـــع والء 
التجارية، تليها مرســـيدس بنســـبة 47.8 
%، ثـــم بـــي ام دبليـــو وبورشـــه وأودي 
 % و43.4   % و44.9   %  45.1 بنســـبة 

على الترتيب، فـــي حين جاءت جاكوار 
وإنفينيتي ومازيراتي في مراكز متأخرة 
 % و28.7   % و27.7   %  20.7 بنســـب 
للعالمـــات  وبالنســـبة  الترتيـــب،  علـــى 
التجاريـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة، فقد 
تفوقت لينكولن على كاديالك بنسبة 37 

% مقارنة بـ 33.8 %.

GV80 وصول النسخ األولى من

»كابتيفا«.. قيادة سلسة وممتعة

عمالء شركات السيارات األكثر والًء

مــن المجحــف جــدا أن أصــف ســيارة هذا األســبوع - قيــد التجربــة - بالفخامة 
فقط! فهي أعلى من هذا الوصف جدا، أتحدث عن سيارة كيا الفارهة الجديدة 
كادينــزا التــي خضعــت للتجربــة لمــدة ٣ أيــام علــى طرقــات البحريــن، ووكيلها 
المعتمد بن هندي للسيارات، وُخصصت لها مساحة في صفحة سيارات الباد. 

ومـــن الوهلـــة األولـــى عنـــد الجلـــوس 
فيهـــا تعـــرف تمامـــا أنـــك فـــي ســـيارة 

كل  فـــي  واســـتثنائية  تنفيذيـــة 
شـــيء، وهذا هـــو ســـر نجاحها، 
فهي من السيارات األكثر مبيًعا 

وشـــهرة فـــي أســـواق كوريـــا الجنوبية 
والواليـــات المتحـــدة وكنـــدا والصيـــن 
والبرازيل، إضافة إلى شهرتها بالتأكيد 
فـــي البحريـــن منـــذ ســـنوات طويلـــة، 
وتســـعى شركة كيا الكورية، من خالل 
نسخة 2020 الجديدة، لزيادة مبيعات 
طـــراز كادينزا من خالل هـــذا الموديل 

الخالق.
كل   2020 كادينـــزا  كيـــا  تخطـــت 
التوقعـــات بتصميمهـــا الجديـــد األكثـــر 
انســـيابية وعصرية الذي يظهر بجالء 
فـــي شـــبك المقدمـــة األمامـــي وتناغم 
المصابيح األمامية مع مقدمة السيارة 
والمصابيـــح النهاريـــة، ودعوني أصف 
لكـــم تجربتـــي األوليـــة عنهـــا، والتـــي 
خطفـــت قلبـــي بجمالهـــا مـــن الخـــارج 
وشـــهدت  نظـــرة،  أول  مـــن  والداخـــل 
التجربـــة قيـــادة ناعمـــة ومريحـــة جدا 
علـــى الطريق؛ لتزويدهـــا بمحرك قوي 
يحاكـــي حجم المركبـــة، وبناقل حركة 
ســـريع التباديل جعل من هذه المركبة 
الفاخـــرة حيوية كبيرة لقائـــد المركبة، 
إضافة إلـــى الثبات الـــذي كان واضحًا 
علـــى  والهـــدوء  هـــو  قيادتهـــا  خـــالل 
الطريق، مما يعكـــس عمق التجهيزات 
الكوريـــة  التـــي تقدمهـــا كيـــا  الكبيـــرة 
التعديـــالت  مـــع  خصوصـــا  لعمالئهـــا 
الكثيرة والممتازة، والتي شملت شبكا 
أماميـــا بتصميـــم جديـــد والمصابيـــح 
والمصابيـــح  والنهاريـــة  األماميـــة 
بتقنيـــة  جميعهـــا  المتصلـــة  الخلفيـــة 
LED، والصـــدام الخلفي معاد تصميمه 
بصـــورة أكثـــر فخامـــة، ومـــن الداخـــل 
حصلت الســـيارة أيضـــا تحديثات من 
أهمها شاشـــة عدادات رقمية، وشاشة 
الترفيـــه قيـــاس 12.3 إنـــش تدعم أبل 

كار بالي وأندرويد أوتو. 
مقصـــورة كادينـــزا تمـــزج بيـــن المـــواد 
عاليـــة الجـــودة والبيئة األكثـــر هدوًءا 
بفضل عـــزل الصوت الجانبـــي والعزل 
األرضـــي، وبالفعـــل كان ذلـــك واضحـــا 
بصورة كبيـــرة أثناء القيادة، وحصلت 
السيارة كذلك على نظام صوتي فاخر، 

الســـلكي  وشـــاحن 
للهواتف، وتكييف بتحكم 
منفصـــل، ومثبـــت ســـرعة 
ذكـــي، إضافـــة إلـــى تنبيه 
ذكـــي عنـــد الخـــروج مـــن 
الشـــارع مـــع كاميـــرا عنـــد 
الســـائق  أمام  االنعطافات 
وتنبيـــه ألخـــذ الراحة عند 

السياقة الطويلة.
مـــن ناحيـــة تقنيات الســـالمة، حصلت 
الفئة العليا نظام رصد النقطة العمياء، 
ونظام تنبيـــه مغادرة المســـار، ومثبت 
ووســـائد  المتكيـــف،  الذكـــي  الســـرعة 

هوائية لحماية ركبة السائق والمزيد.
وفـــي التفاصيل أوال نجد في الواجهة 
األمامية التي تقدم نفسها السيارة مع 
إنارتهـــا الجديـــدة التـــي تمتـــد للصدام 
بالتوازي مع الشـــبك األمامي، وأضواء 
الضباب موجودة في الصدام األمامي، 
بصـــورة رياضيـــة مميـــزة، مـــع الكروم 
لمســـة جماليـــة وهجموميـــة  إلعطـــاء 
للمركبـــة مـــن األمـــام. أمـــا مـــن الخلف، 
أصبحـــت  الخلفيـــة  األضـــواء  فنجـــد 
بصـــورة أفضـــل بكثير من الســـابق، مع 
رؤيـــة واضحـــة لإلشـــارات، وأصبحت 
متصلة ببعضها من خالل شريط ضوء 
أســـفل شعار كيا طراز LED، وللتحدث 
عن شـــكل الصـــدام الخلفـــي، فهو أنيق 
جـــدا خصوصا مـــع خط كـــروم وحول 
فوهتـــي العـــادم، إضافـــة للحساســـات 
الخلفية والكاميرات المســـاعدة، وعند 

الجديـــدة  كادينـــزا  الســـيارة  جانبـــي 
تالحظ أوال اإلطـــارات ذات قياس 18 
بوصـــة، والمرايا الجانبية التي تنطوي 
بانورامـــا  والســـقف  كهربائيـــا،  وتغلـــق 
لدخـــول  كـــروم  األبـــواب  ومقابـــض 
ذكـــي، والتعرف على صاحب الســـيارة 
عنـــد االقتـــراب منهـــا، باإلضافـــة إلـــى 
شاشـــة النظام الترفيهـــي األكبر حجما 
من الســـابق فـــي الداخل، مـــع تحديث 
وتهويـــة  لتدفئـــة  المخصصـــة  األزرار 
المقاعد ومكابح الركن، وإزالة الساعة 

الكالسيكية.
على مســـتوى األداء تنطلق من سرعة 
صفـــر إلـــى 96.5 كم/ســـاعة فـــي 6.8 
ثانية، وهي بين محركين: األول طراز 
المبـــدا يعمـــل بالحقـــن المباشـــر ســـعة 
3.3 لتـــرات بقـــوة 284 حصانا والثاني 
محـــرك المبـــدا للحقـــن متعـــدد النقاط 
سعة 3.5 لترات بقوة 190 حصانا. كال 
المحركيـــن يجتمعـــان مع ناقـــل حركة 
أوتوماتيكـــي 8 ســـرعات يضمـــن أداء 
سلســـا وآمنا يعـــززه الهيـــكل المصنوع 
مـــن الفوالذ المقوى والهندســـة الفائقة 
التـــي تضمن أقـــل قدر مـــن الضوضاء 

وســـائد   9 جانـــب  إلـــى 
الـــركاب،  هوائيـــة لجميـــع 
مع صرف وقود ذكي جدا 
لـــكل ما ذكرت من خواص 
مثل خاصية  وتكنولوجيا 
الذكيـــة  الســـائق  مســـاعد 
Smart Wise التـــي تديـــر 
البرامـــج  مـــن  مجموعـــة 
المســـاعدة  تقـــدم  التـــي 
للســـائق بما فيهـــا، التمركز 
على خطوط السير تلقائيا 
وتطويـــع  القيـــادة،  أثنـــاء 
السيارة على الســـرعات المحددة على 
الطـــرق الســـريعة، باإلضافـــة لمنظومة 
تحيـــط  التـــي  المراقبـــة  كاميـــرات 
بالســـيارة مـــن الخـــارج للمســـاعدة في 
هـــذه  وتعـــرف  ســـلس،  بشـــكل  ركنهـــا 
الســـيارة بمواصفاتهـــا العمليـــة، إضافة 
إلـــى مســـتويات األمـــان العاليـــة فيها، 
حيـــث حصلـــت علـــى تقييمـــات عالية 
على مستوى األمان، من قبل مؤسسة 
مســـتوى  بتقييـــم  المختصـــة   )IIHS(
األمـــان، إذ نالت تقييـــم “خمس” نجوم 
كاملـــة، وكل ذلك المميزات لعل الميزة 
األبرز في كادينزا أن المواصفات التي 
يحصل عليها المشـــتري مقابل الســـعر 
معقولـــة جـــًدا، والســـيًما فـــي الفئـــات 
األعلـــى مـــن الســـيارة، وهـــذا مـــا جعل 
كيـــا تتبـــوأ مكانـــة راقيـــة فـــي ترتيـــب 

السيارات.
أن  الحظـــت  التجربـــة  خـــالل  ومـــن 
مســـتوى االهتـــزاز أثنـــاء التوقف يكاد 
يكـــون منعدًمـــا، حتـــى تـــكاد تظـــّن أن 
محرك الســـيارة ال يعمل مثـــل كبريات 

السيارات الفارهة.

أعلنت “ميتسوبيسي” 
أنها ستتوقف عن إنتاج 

سيارات “باجيرو” بحلول 
العام 2021، وبدأت 

الشركة تقديم خططها 
النهائية إلغالق مصنع 

سيارات لشركة “باجيرو” 
طبقا لما ذكرته صحيفة 

“نيكي”.

وتصميمهــا بقيادتهــا  العالمــات  أكبــر  بقــوة  تنافــس 

تجربة قيادة.. الذكية والفارهة كيا كادينزا

طارق البحار
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األفالم العربية في عيد األضحى بالسينما المصرية
أعلنـــت شـــركة »ســـينرجي« عبـــر صفحتهـــا 
الرســـمية علـــى موقع »فيســـبوك« عن طرح 
فيلم »الغســـالة« في عيد األضحى، وعلقوا 
الغســـالة...  »دارت  قائليـــن  اإلعـــان  علـــى 
ودورتهـــا فـــي عيـــد األضحى بجميـــع دور 

العرض«.
تـــدور أحداث فيلم »الغســـالة« حول شـــاب 
يدعـــى عمـــر يحـــاول اســـتخدام الغســـالة 
كآلـــة للزمـــن؛ للتخلص من ماضيه الســـيئ 
الـــذي يمنعـــه مـــن االرتبـــاط بمـــن يحـــب، 
ويشـــارك فـــي بطولتـــه هنا الزاهـــد، وأحمد 
حاتـــم، وشـــيرين رضـــا، ومحمـــود حميدة، 
ومـــن تأليف عادل صليـــب، وإخراج عصام 

عبدالحميد، وإنتاج »سينرجي فيلمز«.
وعـــن طـــرح الفيلـــم فـــي ظـــل »الظـــروف 
الصعبـــة واإلغـــاق الجزئي« الذي تشـــهده 
دور العـــرض حاليا، قال عصام عبدالحميد 
الشـــرق  لموقـــع  »الغســـالة«،  فيلـــم  مخـــرج 
عيـــد  خـــال  الفيلـــم  »عـــرض  األوســـط: 
األضحـــى المقبـــل ينطـــوي علـــى مجازفـــة 
لكننـــا  العمـــل،  مـــن جانـــب صنـــاع  كبيـــرة 
ســـعداء جـــدًا بهـــذه المجازفـــة والمبـــادرة 

المهمـــة التي قامـــت بها )ســـينرجي فيلمز( 
المجازفـــة  للفيلـــم؛ ألن  المنتجـــة  الشـــركة 
باتـــت ضرورية، لمتابعـــة رد فعل الجمهور 
على إطـــاق فيلم جديد في ظل الظروف 
الراهنـــة«. ولعـــل مـــن أبـــرز وأقـــوى األفام 
المشـــاركة فـــي موســـم عيـــد األضحى هذا 
العـــام هو فيلـــم “توأم روحـــي”، الذي تدور 
أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول 
قصـــة حب قويـــة بين أبطال العمل حســـن 

الـــرداد وأمينـــة خليـــل، وتواجهمـــا العديـــد 
مـــن المشـــكات والعقبات التـــي تجعل من 
حبهم شـــيء مستحيل تحقيقه على أرض 
الواقـــع. فيلـــم “تـــوأم روحـــي” مـــن بطولـــة 
حســـن الـــرداد، وأمينة خليل، وعائشـــة بن 
أحمد، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج 

عثمان أبو لبن.
عـــن  يوســـف  أيمـــن  المنتـــج  كشـــف  كمـــا 
اســـتقراره على طـــرح فيلـــم »زنزانة7« في 

موســـم عيد األضحى في صـــاالت العرض 
أيضا، واصفا قراره بـ »المغامرة المحسوبة«، 
وقال في تصريحات لـ »الشـــرق األوســـط«، 
»يتبقى للفيلم مراحل الميكســـاج النهائية، 
ومـــن المقـــرر طرحـــه فـــي العيـــد، وهـــو ما 
يعتبـــر مجازفـــة بالطبـــع، لكن هنـــاك مقولة 
دارجـــة بيـــن المنتجيـــن مفادهـــا أن )من ال 

يمتلك قلبا جريئا ال يحصد رزقا(«.
»يســـتحق  فيلمـــه  أن  يوســـف  ويؤكـــد 
المشـــاهدة، بعـــد بـــذل مجهـــود كبيـــر فـــي 
صناعتـــه، كمـــا تـــم تصويـــره فـــي أماكـــن 
متنوعـــة بيـــن العيـــن الســـخنة والغردقـــة 
والقاهـــرة«. مشـــيرا إلى »تعطـــش الجمهور 
لمشاهدة األعمال السينمائية الجديدة بعد 
أزمة )إغاق كورونا(؛ ما يبشـــر بالكثير من 

الخير وحصد اإليرادات«.
فيلـــم »زنزانـــة7« مـــن بطولـــة أحمـــد زاهـــر 
ونضـــال شـــافعي، وتـــدور أحداثـــه حـــول 
صراع بين متهمين داخل السجن، ويشارك 
فـــي بطولتـــه كل مـــن مايـــا نصـــري، وعبير 
صبري، ومنـــة فضالي، ومن تأليف حســـام 

موسى.

يبدو أن أريانا غراندي عقدت صفقة مهمة، اشترت بموجبها  «
منزال حديثا لها في هوليوود هيلز بـ13.7 مليون دوالر، وفق ما 

نقلت مصادر عقارية لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

منزل أريانا الجديد المؤلف من ثالث طوابق يقع في لوس  «
أنجلوس في حي Birds Street الذي يضم عددا من منازل 

المشاهير.
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أعلن مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي عن فتح باب التقديم لمشــروعات األفالم العربية للمشــاركة في النســخة الســابعة 
من ملتقى القاهرة السينمائي الذي يقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2020، 

.https://www.ciff.org.eg .على أن يستمر باب التقديم مفتوحا حتى 4 أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمي للمهرجان
ويشــترط ملتقى القاهرة الســينمائي أن يكون مخرج مشــروع الفيلم المشــارك عربيا أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم 

روائيا أو وثائقيا طويال في مرحلة التطوير أو ما بعد اإلنتاج، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد 
على األقل، سواء كان طويال أو قصيرا. ويقول المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إن التحدي 
الكبير الذي تواجهه صناعة السينما العربية بسبب أزمة فيروس كورونا، جعل المهرجان، أكثر حرصا على مواصلة دوره في 
تقديم الدعم، لصناع السينما والتلفزيون في العالم العربي، عبر منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تنجح سنويا في 

تقديم مشروعات تفرض نفسها على خريطة المهرجانات والجوائز.

مهرجان القاهرة يفتح باب تقديم مشروعات األفالم.. ودعوة للبحرينيين للمشاركة
حفظي: نسعى للتوسع في تقديم الدعم لتخفيف آثار “كورونا” على السينما العربية

خاص

وأكـــد “حفظـــي” أن صناعـــة األفـــام 
العربيـــة، بشـــكل عام تحتـــاج مزيدا 
مـــن الدعم، ولكنها بعد حالة التوقف 
التي فرضها الوباء العالمي، أصبحت 
أكثـــر احتياجـــا من أي وقـــت مضى؛ 
للتخفيـــف مـــن آثـــار األزمـــة، لذلـــك 
يسعى مهرجان القاهرة بالتعاون مع 
الشـــركاء والرعـــاة المؤمنين بأهمية 
اســـتمرارها،  وضـــرورة  الصناعـــة 
للتوســـع فـــي تقديـــم الدعـــم، خال 
الدورة 42، المقرر إقامتها في الفترة 

من 19 إلى 28 نوفمبر المقبل. 
مديـــر  تقـــول  نفســـه،  الســـياق  فـــي 
الســـينما  لصناعـــة  القاهـــرة  أيـــام 
القاهـــرة”  “ملتقـــى  إن  زكـــي  عليـــاء 
تحـــت إدارة ميريـــام دغيـــدي، نجح 
العـــام الماضي، في تقديـــم دعم هو 
األضخـــم منـــذ انطاقـــه، وصـــل إلى 
مشـــيرة  أمريكـــي،  دوالر  ألـــف   200
إلى أن هناك طموحات لزيادة حجم 
هذا الدعـــم في الـــدورة 42، ليتمكن 
المهرجـــان مـــن مســـاعدة عـــدد أكبر 
من مشـــروعات األفام العربية التي 
تنتظر الخـــروج للنـــور، ولذلك يبذل 
فريق أيام القاهرة لصناعة الســـينما 
جهدا مضاعفـــا لتحقيق هذا الهدف، 
خصوصـــا بعـــد أن تســـبب فيـــروس 
أو  تأجيـــل  أو  توقـــف  فـــي  كورونـــا 
تعديل معظم الفعاليات الســـينمائية 
الدولية، التي كانـــت تلعب دورا في 

دعم السينما.
وأكدت “زكي” أن المهرجان ســـيعلن 
بعـــد غلق بـــاب التقديم لــــ “الملتقى” 
عن المشـــروعات المشـــاركة وقائمة 

الرعـــاة  عـــن  وكذلـــك  الجوائـــز، 
تفاصيـــل  إلـــى  إضافـــة  والشـــركاء، 
لصناعـــة  القاهـــرة  أيـــام  فعاليـــات 
المهرجـــان  يـــدرس  التـــي  الســـينما، 
إقامة بعضها إلكترونيا، بالتوازي مع 
األنشـــطة التي تقام فـــي مقر إقامة 
القاهـــرة  مهرجـــان  كان  المهرجـــان. 
السينمائي قد أعلن في وقت سابق 
عـــن إقامـــة الدورة 42 فـــي موعدها 
نوفمبـــر المقبل، في ظل اإلجراءات 
إلـــى  الحيـــاة  لعـــودة  التدريجيـــة 
طبيعتها، مع االلتـــزام الكامل بكافة 
التدابيـــر واالحتياطـــات التي تقرها 
الدولـــة المصريـــة ومنظمـــة الصحة 
العالميـــة؛ لضمـــان ســـامة الجميـــع، 
سواء من فريق العمل أو المشاركين 
من صناع السينما، والجمهور أيضا. 
أيام القاهرة لصناعة السينما منصة، 
الســـينما  مركـــز  مـــع  بشـــراكة  تقـــام 
العربية، وتوفر فضاء مهما؛ إلجراء 
النقاشـــات والتواصل واالجتماعات 
والـــورش والمحاضرات، ومن خال 

ملتقى القاهرة الســـينمائي، يفســـح 
المجال إلقامة تعاون بين المواهب 
العربية والمحلية وأهم الشخصيات 
الدوليـــة في عالـــم صناعـــة األفام؛ 
بهـــدف دعم الســـينما العربيـــة. وبلغ 
عـــدد األفام المشـــاركة فـــي الدورة 
المكســـيك  اســـتضافت  التـــي   41
150 فيلمـــا،  نحـــو  كضيـــف شـــرف، 
13 فيلمـــا طويـــا، و20  مـــن بينهـــا 
فيلمـــا قصيرا، ووصل عدد العروض 
العالميـــة األولـــى بالمهرجان إلى 18 
فيلما، فيما بلغ عدد العروض األولى 
لألفام في منطقة الشـــرق األوسط 
وشـــمال إفريقيـــا 84 فيلمـــا، ومثلت 
األفام المشاركة في المهرجان نحو 

63 دولة.
“القاهـــرة  مهرجـــان  أعلـــن  ومؤخـــرا 
اســـتقبال  عـــن  الدولـــي”  الســـينمائي 
طلبـــات األفـــام مـــن جميـــع أنحـــاء 
العالـــم، بـــدًءا مـــن 1 يونيـــو الجـــاري 
وحتـــى 31 أغســـطس المقبـــل، عبـــر 
الموقـــع الرســـمي لمهرجـــان القاهـــرة 

https://www.ciff.org. الســـينمائي 
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يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، 
يبـــدأ فـــي الـــدورة 42، تفعيل ميثاق 
المســـاواة بين النســـاء والرجال في 
الفعاليـــات الســـينمائية، والمعـــروف 
والـــذي   ،”2020 فـــي   5050“ باســـم 
وقـــع عليـــه العـــام الماضـــي، ليكـــون 
والثانـــي  عربيـــا  األول  المهرجـــان 
ـــا الـــذي يعلـــن التزامـــه ببنود  إفريقيًّ
الوثيقـــة التي أطلقتهـــا حركة تحمل 
االســـم نفســـه، وكان أول الموقعيـــن 
عليها مهرجان كان الســـينمائي العام 
2018، كما تشـــهد هـــذه الدورة أيضا 
تفعيل اعتماد أكاديمية فنون وعلوم 
الصورة المتحركة، للمهرجان، ليكون 
مؤها ألفامه للمنافسة على جوائز 
أحســـن  يكـــون  بحيـــث  األوســـكار، 
فيلم في مســـابقته لألفام القصيرة 
)ســـينما الغـــد(، مؤها للمنافســـة في 
فئـــة الفيلـــم القصيـــر ضمـــن جوائـــز 
لعرضـــه  الحاجـــة  دون  األوســـكار، 

تجاريا، بشرط أن يتوافق الفيلم مع 
قواعد األكاديمية.

ــمــهــرجــان عــلــى اعــتــمــاده  وحــصــل ال
الصورة  وعلوم  فنون  أكاديمية  من 

المتحركة، ليؤهل أفامه للمنافسة 
من  بــدًءا  األوسكار،  جوائز  على 

على  وبــنــاًء  المقبلة،  ــه  دورتـ
ينضم  االعـــتـــمـــاد،  ذلـــك 

إلــى قائمة  “الــقــاهــرة” 
المهرجانات الدولية 

ــل  ــ ــؤهـ ــ الــــــــتــــــــي تـ
لألوسكار  أفامها 
وكــان  برلين  مثل 
وفينيسيا، ويكون 

أفـــضـــل فــيــلــم فــي 
ــقــصــيــرة  مــســابــقــتــه ال

للمنافسة  مــؤهــا  ــد(،  ــغـ الـ )ســيــنــمــا 
أو  )روائـــي  القصير  الفيلم  فئة  في 
ــز األوســـكـــار،  تــحــريــك( ضــمــن جــوائ
تـــجـــاريـــا،  لـــعـــرضـــه  ــة  ــاجـ الـــحـ دون 
بشرط أن يتوافق الفيلم مع قواعد 

األكاديمية.
ويعد مهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولي هـــو أحد أعرق المهرجانات 
في العالم العربي وإفريقيا واألكثر 
انتظامـــا، ينفـــرد بكونـــه المهرجان 
العربيـــة  المنطقـــة  فـــي  الوحيـــد 

فـــي  المســـجل  واإلفريقيـــة 
للمنتجيـــن  الدولـــي  االتحـــاد 

فـــي باريس )FIAPF( مع 14 
مهرجانا آخر ينظم 

ت  بقا مســـا
دولية.
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فرنسا تضيف الفضاء كميدان نشاط استراتيجي
أضــاف الجيــش الفرنســي الجمعة الفضاء كميدان نشــاط 
جديــد، وهو أوســع من بقية مجــاالت عمله كما أنه عرضة 

ألطماع دولية.
وتغيــر اســم رئاســة أركان ســاح الجــو إلــى رئاســة أركان 
ساح الجو والفضاء، وهو مصطلح يرسم حدودا جديدة.

وتحدثــت وزيــرة الجيــوش فلورانــس بارلــي، فــي حــوار 
مــع صحيفــة “ال بروفنــس” اليومية، عن “العبــور من نظرة 
إلــى الفضــاء على أّنه ’ملكية مشــتركة’ فــي خدمة العلوم، 
إلــى فضــاء ال تــزال القــوى تتنافــس ضمنــه حــول الهيمنة 

العالمية”.
وتؤكــد تطــورات األيــام األخيــرة ذلــك إذ أرســلت الصيــن 
الخميــس مســبارا إلى المريخ، وأرســلت اإلمــارات مؤخرا 
مسبارا يحمل اسم “األمل” في أول مهمة فضائية عربية، 
وسترسل الواليات المتحدة مسبارا باسم “المريخ 2020” 
فــي 30 يوليــو.  وقالــت بارلــي “نحــن غيــر منخرطين بأي 
حال من األحوال في سباق تسلح”، وأكدت تمسك فرنسا 
بـ”اســتعمال ســلمي للفضــاء”. مــع ذلــك، شــددت الوزيــرة 
أنــه “مــن مســؤوليتي التيقن مــن تحديد التهديــدات التي 
يحتمل أن يواجهها بلدنا”.  لذلك، ســتتجهز فرنســا بأقمار 

اصطناعيــة تجــري دوريــات مــن أجــل “رصــد، تشــخيص 
وتحديــد مرتكبي هذا الصنف من المناورات غير الودية”. 
ســتزود هــذه األقمــار بكاميــرات تصــور علــى نطــاق 360 
درجــة، و”أجهــزة ليــزر قويــة” لصــد وإبعــاد “مــن يحاولون 

االقتراب أكثر من الازم”.
وقال مكتب فلورانس بارلي “نحن بصدد تغيير العالم في 
مجــال الفضــاء”، وأضــاف أن “الفضاء يتحــول أكثر فأكثر 
إلى مجال تنافس، مجال تنازع ويحتمل أن يكون مجال 

اشتباكات”.

بعد تحقيق 3 أساتذة في كلية الطب 
بجامعة ساوثامبتون البريطانية هذا 
األســبوع “اختراقــا” كبيــرا فــي عاج 
مرضــى فيــروس كورونــا المســتجد، 
الســوقية  قيمــة حصصهــم  ارتفعــت 
في شــركتهم الدوائيــة ليصبحوا من 
أصحاب المايين بين ليلة وضحاها.
مــن  عقديــن  مــن  يقــرب  مــا  فقبــل 
الزمن، اكتشف راتكو ديوكانوفيتش 
وســتيفن هولغيــت ودونــا ديفيــز أن 
أعــراض  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 
المزمنــة  الرئــة  وأمــراض  الربــو 
يســمى  بروتيــن  إلــى  يفتقــرون 
إنترفيــرون بيتا، والذي يســاعد على 

محاربة نزالت البرد. 
ووجــد األطبــاء أن مناعــة المرضــى 
يمكــن  الفيروســية  العــدوى  ضــد 
تعزيزهــا إذا تــم اســتبدال البروتيــن 

المفقود في دم المريض.

تحولوا ألصحاب 
الماليين بسبب 

“كورونا”
تشــهد  التــي  تكســاس  واليــة  تهيــأت 
تســارعا في وتيــرة اإلصابات اليومية بـ 
“كوفيد 19”، أمس، للعاصفة “هانا” التي 
أعاصيــر  أول  لتصبــح  قّوتهــا  اشــتدت 
 ،2020 العــام  فــي  األطلســي  المحيــط 
وســط تحذيــر خبــراء األرصــاد الجوية 
منســوب  وارتفــاع  غزيــرة  أمطــار  مــن 
قــد  فيضانــات  حصــول  وخطــر  الميــاه 

تؤدي إلى سقوط وفيات.
وليــا اشــتّدت العاصفــة المصّنفــة فــي 
الفئــة األولــى والمصحوبــة بريــاح تصل 

ســرعتها إلى 120 كيلومترا في الســاعة 
يتســبب  أن  يتوّقــع  إعصــارا  لتصبــح 
بهطــول أمطــار غزيرة بعــد الظهر أو في 
المرصــد  وفــق  المســاء،  أولــى ســاعات 

الوطني لألعاصير.
توقيــت  فــي  “هانــا”  اإلعصــار  ويأتــي 
تشــهد فيه تكســاس تســارعا في وتيرة 
اإلصابــات اليوميــة بـ “كوفيــد 19”، وقد 
فرضــت ســلطات الواليــة إلزاميــة وضع 
تفشــي  لكبــح  محاولــة  فــي  الكمامــات 

الوباء.

تكساس الرازحة تحت وطأة “كورونا” تتهيأ لإلعصار “هانا”

مجرة درب تظهر في سماء صحراء نيفادا فوق 
“غابة السيارات الدولية للكنيسة األخيرة” في 

غولدفيلد )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ســفالبارد  أرخبيــل  ســجل 
النرويجــي فــي القطــب الشــمالي، 
 20 تجــاوزت  حــرارة  درجــات 
درجــة، أمس، هي األكثر ســخونة 
علــى اإلطــاق منــذ أكثــر مــن 40 
عاًمــا وتعد تقريًبا الرقم القياســي 
المطلــق في المنطقة، وفًقا للمعهد 

النروجي لألرصاد الجوية.
 21.2 عنــد  الــذروة  بلــوغ  ومــع 
درجة مئوية بعد ظهر أمس، شهد 
األرخبيل ثاني أكثر أيامه سخونة 
الطقــس.  تســجيات  بــدء  منــذ 
وقــال اختصاصــي الرصــد الجوي 
كريســتن غيســلفوس إن الســابقة 
الوحيــدة المعروفــة ُســجلت فــي 
بلغــت  عندمــا   ،1979 يوليــو   16

درجة الحرارة 21.3 درجة. 
وتقــع مجموعــة الجــزر المعروفــة 
أحياًنا باســم سبيتسبرغ على بعد 
ألف كيلومتر من القطب الشمالي.

الــســوريــة،  ــاء  ــب األن وكــالــة  أعلنت 
أمس، وفاة الفنان اللبناني مروان 
السورية  العاصمة  فــي  محفوظ 
إلحياء  إليها  وصــل  التي  دمشق 
األوبــرا  على مسرح  آخــر حفاته 

بدار األسد للثقافة والفنون.
عاما(   80( محفوظ  الفنان  وكــان 
قد أدخل  قبل أيام إلى مستشفى 
األسد الجامعي في دمشق للعاج 
من مضاعفات طارئة بعدما شعر 
بــضــيــق مــفــاجــىء فـــي الــتــنــفــس 
الحرارة لكن  وبارتفاع في درجة 
سبب  تعلن  لــم  السورية  الوكالة 

الوفاة.
محفوظ  شعيا  انــطــوان  واشتهر 
باسمه الفني مروان محفوظ على 
عاما قضى  من ستين  أكثر  مدى 
معظمها بين العائلة الرحبانية في 

لبنان.
ــاحـــب  وعــــــــــرف مــــحــــفــــوظ بـــصـ

”الحنجرة الذهبية الدافئة“.

حرارة قياسية 
بالقطب الشمالي

وفاة الفنان اللبناني 
مروان محفوظ

نــأى األميــر البريطاني هــاري وزوجته 
ميغــان بنفســيهما عن كتــاب قادم عن 
حياتهمــا داخل العائلــة المالكة قائلين 
إنــه لــم تتم مقابلتهما لــدى كتابته ولم 

يسهما فيه بأي شكل.
وذكــرت وســائل إعــام، أمــس، أن من 
يحمــل  الــذي  الكتــاب  صــدور  المقــرر 
فــي  الحريــة”  علــى  “العثــور  عنــوان 
الضــوء  يلقــي  أغســطس ويتوقــع أن 
علــى إحباطــات الزوجيــن مــع القصــر 

والصحافة.
وقــال متحــدث باســم الزوجيــن فــي 
دوق  مــع  لقــاءات  تحــدث  ”لــم  بيــان 
فــي  يســهما  ولــم  ساســكس  ودوقــة 

كتاب )العثور على الحرية(“.
إلــى  يســتند  الكتــاب  ”هــذا  وأضــاف 
تجــارب المؤلَفيــن الخاصــة كعضويــن 
فــي الفريــق الصحافــي الــذي يغطــي 
أخبــار العائلــة المالكة وإلــى تغطيتهما 

الصحافية المستقلة“.

هاري وميغان ينفيان مشاركتهما بكتاب عن العائلة

شكرت مراسلة في والية فلوريدا األميركية مشاهدة نبهتها إلى ورم سرطاني 
في عنقها عبر رسالة بريد إلكتروني حثتها فيها على بدء العاج. وقالت 

مراسلة قناة “دبليو إف إل أيه” فيكتوريا برايس “أرسلت إلي مشاهدة رسالة 
إلكترونية الشهر الماضي عندما رأت ورما في عنقي. وقالت إنه ذّكرها بما 

حدث لها هي شخصيا”.وستخضع برايس لجراحة اإلثنين إلزالة الورم. األمير البريطاني هاري حفيد الملكة إليزابيث وزوجته ميجان في لندن يوم 9 مارس 2020 )رويترز(

االجتماعــي  التواصــل  موقعــا  علــق 
الجمعــة  و”فيســبوك”  “تويتــر” 
الرئيــس  16 مــن مؤيــدي  حســابات 
البرازيلي جاير بولســونارو وحلفائه 
بعــد قرار من قاضــي المحكمة العليا 
فــي البــاد صــدر فــي إطــار تحقيــق 
حــول ما يشــتبه بأنه حملــة تضليل. 
وتتصاعــد الخافــات بيــن الرئيــس 
اليمينــي المتطــرف والمحكمة العليا 
تفيــد  معلومــات  فــي  تحقــق  التــي 
أن العديــد مــن مؤّيــدي بولســونارو 
يشــنون حملة على وسائل التواصل 
هــذه  ســمعة  لتشــويه  االجتماعــي 
وتهديــد  القضائيــة  المؤسســة 

قضاتها.

وبّرر القاضي ألكســندر دي مورايس 
أكــد حكمــا صــدر فــي  الــذي  قــراره 
إغــاق  ينبغــي  إنــه  بقولــه  مايــو، 
المســتخدمين  هــؤالء  حســابات 
الكاذبــة  “لنشــر األخبــار  لوضــع حــد 
واالتهامات التشــهيرية والتهديدات 
والجرائــم” ضــد المحكمــة. ومن بين 
النائــب  حســاب  الحســابات،  تلــك 
المحافظ روبرتو جيفرسون وقطب 
والناشــطة  هانــغ  لوســيانو  األعمــال 

اليمينية المتطرفة ساره وينتر.
علــى  إال  الحظــر  هــذا  ينطبــق  ولــن 
الذيــن  اإلنترنــت  مســتخدمي 
مــن  إليهــا  الوصــول  يحاولــون 

البرازيل.

“تويتر” و”فيسبوك” يعّلقان حسابات مقربين من بولسونارو

لشــؤون  العامــة  الرئاســة  تقــوم 
والمســجد  الحــرام  المســجد 
المقبــل،  الخميــس  النبــوي، 
باستبدال كسوة الكعبة المشرفة 
علــى يد 160 فنيــا وصانعا، جريا 
علــى عادتهــا في مثل هــذا اليوم 

من كل عام.
وأكــد الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، عبدالرحمــن 
الســديس، على “اهتمام القيادة الرشــيدة بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين”، الفتا 
النظــر إلــى أن “تســليم األميــر خالــد الفيصل مستشــار خادم الحرمين الشــريفين 
أميــر منطقــة مكــة المكرمــة، لكســوة الكعبــة المشــرفة نيابــة عن خــادم الحرمين 
الشــريفين، الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، لكبير ســدنة بيت هللا الحرام 
يجســد هــذا االهتمــام العظيم، ويؤكد حــرص الدولة على توفيــر إمكانات مجمع 

الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة وخدمتها”.

استبدال كسوة الكعبة المشرفة الخميس

وزيرة الجيوش فلورانس بارلي
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