
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
16 صفحة - 210 فلوس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Dhul Qadah 1441 1515 ذو القعدة
Jul 2020 66 يوليو

Year: 12السنة
No:4283العدد
MONاالثنين

البلديـــات  شـــؤون  وكيـــل  قـــال 
بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
الشـــيخ  العمرانـــي  والتخطيـــط 
محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة “إن 
لهـــا أي ســـند  يعـــد  لـــم  البلديـــات 
الموافقـــة  إصـــدار  فـــي  قانونـــي 
المطلوبة إلدراج أي مشاريع ضمن 

نظام بيع الطبقات والشقق”.

خطـــاب  علـــى  رًدا  ذلـــك  جـــاء 
لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ محمد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، المتضمن 
طلًبا مـــن وكيل شـــؤون البلديات 
إلصـــدار الموافقـــة النهائيـــة علـــى 
بيع الطبقات والشقق لـ 4 مشاريع 

بديار المحرق.

شهادات بيع الطبقات والشقق تائهة 
بين “البلديات” و“التنظيم العقاري”

)04(

طالب 72 من العاطلين من خريجي الطب )قسم األسنان( باإلسراع بتوظيفهم. 
وقالـــت زينـــب القصـــاب إن “أغلب العيـــادات الخاصة انتهازيـــة، وحين حاولت 
العمـــل فـــي إحـــدى العيـــادات، عـــرض علي الطبيـــب تأجيـــر المقعد بألـــف دينار 

شهريا”.
جـــاء ذلك، في لقاء مفتوح بمجلـــس النائب إبراهيم النفيعي عبر تطبيق “زوم” 
للوقوف على أهم مطالبهم واحتياجاتهم، والتعرف على األسباب الكامنة خلف 

تعطيل توظيفهم، مع تجاوز فترة االنتظار للبعض منهم العشر سنوات.

ر كرسي األسنان بألف دينار عيادات “انتهازية” تؤجِّ

)11(

ا لـ “الدفاع األعلى” وإنشاء جهاز لألمن االستراتيجي ناصر بن حمد أميًنا عاًمّ
المنامة - بنا

صـــدر عـــن ملك البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة أمر ملكي رقم 24 لســـنة 2020 بتعيين 
أمين عام لمجلس الدفاع األعلى. وجاء في األمر الملكي 
أنـــه يعيـــن ســـمو اللـــواء الركن الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة مستشار األمن الوطني أمينا عاما لمجلس الدفاع 
االعلـــى.  كمـــا صدر عـــن جاللة الملك  أمـــر ملكي رقم 26 
لســـنة 2020 بإنشـــاء جهاز األمن االســـتراتيجي. ونصت 
المادة االولى من األمر الملكي على أن ينشأ جهاز يسمى 
)جهاز االمن االســـتراتيجي يتبـــع مجلس الدفاع األعلى(. 

وجـــاء في المادة الثانية أنه يحدد مجلس الدفاع األعلى 
اختصاصات جهاز االمن االستراتيجي وتنظيمه.

وصدر عن جاللته أمر ملكي رقم 27 لسنة 2020، بتعيين 
رئيـــس لجهـــاز االمـــن االســـتراتيجي، جاء فيـــه أنه يعين 
الشـــيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة رئيسًا لجهاز األمن 

االستراتيجي.
 كما صدر عن جاللة الملك، أمر ملكي رقم 28 لسنة 2020 
بتعييـــن نائب أمين عـــام مجلس الدفاع االعلى، جاء فيه 
أنه يعين الشـــيخ عبدهللا بن أحمـــد بن عبدهللا آل خليفة 
نائبـــا ألميـــن عام مجلـــس الدفـــاع األعلـــى  باإلضافة الى 

عمله.
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“البسيتين” يؤسس فريق كريكيتتعليق على اعتزال عبلةهزيمة “كورونا” قبل نهاية العام“الواحة” يعلن استثماًرا ضخًمامكافأة السائقين الملتزمين
قال مدير إدارة الثقافة المرورية  «

صالح شهاب إنه سيتم مكافأة 
السائقين الملتزمين باألنظمة 

والقواعد المرورية من خالل 
رصدهم في الحمالت الميدانية 

بتزويدهم خدمة على الطريق 
مجانًا لمدة عام.

أعلن صندوق الصناديق )الواحة(  «
عن استثمار ضخم في صندوق 

“بداية” التابع لشركة “شروق بارتنرز” 
لالستثمار الجريء في مرحلة 

التمويل األولي، في إشارة إلى تجدد 
الثقة بقطاع الشركات الناشئة خالل 

فترة انتشار وباء كوفيد19-.

قال الرئيس األميركي، دونالد  «
ترامب، في كلمة ألقاها في 

البيت األبيض بمناسبة عيد 
االستقالل، إنه سيكون لدى 

الواليات المتحدة لقاح أو عالج 
لكورونا “قبل فترة طويلة” من 

نهاية 2020.

كشفت نقابة المهن التمثيلية  «
بمصر ومقربون من الفنانة 

القديرة عبلة كامل حقيقة خبر 
اعتزالها، بعد سنوات طويلة من 

العمل في المجال الفني. وعلقت 
نقابة المهن التمثيلية على نبأ 

االعتزال، دون نفي أو إثبات.

كشف عضو مجلس إدارة نادي  «
البسيتين، رئيس النشاط الرياضي 

إحسان العباسي عن تأسيس 
فريق من الجالية الباكستانية 

للعبة الكريكيت ليكون نادي 
البسيتين أول ناد محلي يضم نشاط لعبة الكريكيت على 

مستوى البحرين.

كشـــفت هيئة المعلومـــات والحكومة 
االلكترونيـــة لـ “البالد” أن عدد ســـكان 
ألفـــا  و483  مليونـــا  يبلـــغ  البحريـــن 
البحرينيـــون  نســـمة، ويشـــكل  و756 
ردا  الهيئـــة  وذكـــرت   .%  47 نســـبة 
على استفســـارات منـــدوب الصحيفة 
بأن نســـبة عدد األجانـــب تبلغ 53 %. 
وكشـــفت الهيئة عزمها تنفيذ التعداد 
العام للســـكان والمســـاكن والمنشـــآت 
بالعام الجاري، وســـتعلن عـــن نتائجه 
قريبـــا. وآخر تعـــداد أجرتـــه البحرين 
قبل 10 ســـنوات، وهو التعداد التاسع 
في عمر الدولة. واتفقت دول الخليج 
العربي على توحيـــد الفترات الزمنية 
عشـــرية  تكـــون  بحيـــث  للتعـــدادات، 
وأن تجـــرى فـــي الســـنوات الصفرية.  
وســـأل مندوب “البـــالد”، الهيئة، عن 
عـــدد تعـــداد ســـكان البحريـــن وفقـــا 
لإلحصـــاءات الرســـمية لـــدى الهيئـــة 
بالعـــام 2019 وبالعـــام 2020 )حتـــى 
مايـــو(، وكم عـــدد البحرينيين وعدد 
غيـــر البحرينييـــن؟ وجـــاءت إجابـــة 
التنويـــه  وجـــب  كاآلتـــي:  الهيئـــة 
إحصـــاء  بنشـــر  تقـــوم  الهيئـــة  بـــأن 
وفـــق  عـــام  كل  لمنتصـــف  الســـكان 
المنهجيـــات والمعاييـــر الدوليـــة، إذ 
بلغ عدد الســـكان 1,483,756 نســـمة 
شـــكل   ،2019 العـــام  منتصـــف  فـــي 
البحرينيون منه نسبة 47 %، وشكل 

غير البحرينيين 53 %.

تعداد سكانـي جديـد هـذا العـام
هيئة المعلومات لـ “^”: السكان مليون و483 ألفا.. 47 % منهم مواطنون
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لحظات مخيفة ومرعبة عاشها 
قاربهم  تعرض  عندما  شبان   3
البحر  عــرض  فــي  وهــم  للغرق 
وتمكن  ســتــر هللا  ــوال  ــ ول لـــيـــالً، 
أحــدهــم مــن الــتــشــبــث بــإحــدى 
وحصوله  الــهــوائــيــة  الــبــالــونــات 
ــتــظــاره لحين  عــلــى هــاتــفــه وان

الحصول على تغطية لالتصال 
بــغــرفــة الــعــمــلــيــات الــرئــيــســيــة، 
ــــة غـــرفـــة  ــاب ــتــــجــ وســـــرعـــــة اســ
ودوريــات  الرئيسية  العمليات 
ــل وطــــيــــران  ــ ــواحـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــفــ خــ
الشبان  حياة  النتهت  الشرطة 

في البحر.

جهود أمنية تنقذ البحارة الثالثة في عرض البحر
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“اإلنــــســــتــــغــــرام” ــى  ــ ــل ــ ع “اليــــــــــف”  ــن  ــيـ ــوقـ ــفـ ــتـ ــمـ الـ تـــســـتـــضـــيـــف   ”^“

الدراسة عن بعد سهلة وينقصها “التفاعـل”

زينـــب إبراهيم تصدرت المرتبة األولى 
اإلعداديـــة،  للمرحلـــة  الشـــرف  بلوحـــة 
وعلـــى الرغـــم مـــن كونها طالبـــة كفيفة 
لـــم تريـــا نـــور الدنيـــا، إال أن  وعيناهـــا 
اإلرادة والعزيمة أبصرتا قلبها ليرى من 
خاللهـــا الحيـــاة ولتصدر لنفســـها قصة 
الثبات واإلبداع ولتترك بصمة التحدي 
العوائـــق  جميـــع  وتتخطـــى  واإلبـــداع 
لتتصدر األولى في قائمة األسماء على 
المـــدارس للمرحلـــة اإلعداديـــة بمعدل 

.% 100
وقالت زينب في بث “إنستغرام البالد” 
للمتفوقين األوائل إن الدراســـة بحاجة 
إلى أن يبدع اإلنســـان فيها، وصعوبتها 
ال تحـــول دون أن يتطـــور مـــن خاللهـــا 

اإلنسان.
وأشـــارت وصـــال خالـــد األولـــى مكـــرر 

علـــى مملكـــة البحريـــن فـــي المـــدارس 
أن  إلـــى   ،%  100 بمعـــدل  اإلعداديـــة 
الدراسة عن بعد سهلت الدروس خالفا 

عن السابق.
وذكـــرت هـــدى عبـــدهللا حســـين -التي 
تصـــدرت المرتبـــة األولـــى علـــى لوحـــة 
للســـنة  الثانويـــة  الشـــهادة  شـــرف 
الدراســـية 2019/2020 بمســـار العلـــوم 
والرياضيـــات ومعدلهـــا لهـــذا العـــام بلغ 
كانـــت  ســـابقًا  الدراســـة  أن   -%  99.8
مكثفة وهذا الفرق بينها وبين الدراسة 

عـــن بعـــد، إذ هنـــاك تواصل مســـتمر ما 
بيـــن المعلمات رغم عـــدم وجود تفاعل 

داخل الحصص عن بعد.
حســـين  عبـــدهللا  هـــدى  وأشـــارت 
-التـــي تصـــدرت المرتبـــة األولـــى على 
لوحة شـــرف الشـــهادة الثانوية للســـنة 
الدراســـية 2019/2020 بمســـار العلـــوم 
والرياضيـــات ومعدلهـــا لهـــذا العـــام بلغ 
99.8 %- إلى أنها تطمح أن تدرس في 
إحـــدى الجامعات العريقـــة وأن تصبح 

عالمة في أحد التخصصات العلمية.

وأشـــار الطالب يوســـف العدوي الثاني 
علـــى لوحـــة شـــرف الشـــهادة الثانويـــة 
بمعـــدل  والرياضيـــات  العلـــوم  بمســـار 
  99.7 % إلـــى أنـــه يخصص 4 ســـاعات 

في األيام الدراسية للتعليم.
عبدالجبـــار  فرشـــتة  الطالبـــة  ولفتـــت 
الثانيـــة علـــى التعليـــم الفنـــي والمهني 
للشـــهادة الثانوية بمعـــدل   97.1 % إلى 
فـــي  التخصـــص  لدراســـة  دخولهـــا  أن 
هذا المجال ســـببه ميلها لحب األعمال 

والمشاريع التجارية.

فرشتة عبدالجباريوسف العدويهدى عبداللهوصال خالزينب ابراهيم

يكثـــر الحديـــث في األروقـــة االقتصاديـــة والتجارية أثنـــاء جائحة 
“كورونـــا” عن شـــركات “الزومبي”، وهي شـــركات لديهـــا ترخيص أو 
سجل وتزاول عملها بشكل قانوني لكن إيراداتها ضعيفة وال تحقق 
قيمـــة حقيقية لالقتصاد، بل على العكس قد تكون شـــركات مضرة 
وتســـتنزف الموارد االقتصادية، فهل توجد مثل هذه الشركات في 

البحرين فعال؟

هل توجد شركات 
“الزومبي” في البحرين؟

)٠٨(
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المنامة - وزارة الداخلية



الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

هنـــأ قائـــد قـــوة الحـــرس الملكي 
الخاصة المقدم ركن سمو الشيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة، اللواء 
الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة بمناســـبة صدور األمر 
الملكي عـــن عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، بتعيين سموه أمينا عاما 

لمجلس الدفاع األعلى.
وقال ســـموه: نرفع أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريكات إلـــى اللواء 
الركـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة نيلـــه 
الثقـــة الملكية الســـامية من لدن 
ســـيدي الوالـــد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

عاهل البـــالد، بتعينـــه أمينا عاما 
للمجلس األعلى للدفاع.

وأكـــد المقدم ركن ســـمو الشـــيخ 
أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 
نيل ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة علـــى الثقـــة الملكيـــة، 
التـــي  العاليـــة  الكفـــاءة  تعكـــس 
يمتاز بهـــا ســـموه وإنجازاته في 
مختلـــف المجاالت، الســـيما على 
مستوى السلك العسكري، ليغدو 
ســـموه أنموذجـــا يحتـــذى به في 
القيادة وقدوة للشباب البحريني 
الطمـــوح، راجيـــا ســـموه من هللا 
العلـــي القديـــر أن يوفـــق ســـموه 
في خدمة هذا الوطن العزيز في 

ظل قيادة سيدي جاللة الملك.

خالد بن حمد: ناصر بن حمد 
أنموذج يحتذى في القيادة

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

للمجلـــس  العـــام  األميـــن  هنـــأ 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة، 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشباب مستشار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة اللـــواء الركـــن ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بمناســـبة صـــدور األمـــر الملكي 
السامي من عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، بتعيين ســـموه أميًنا 

عاًما لمجلس الدفاع األعلى.
وأكـــد أن تعييـــن ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة في 
هـــذا المنصـــب يعبـــر عـــن الثقة 
الملكية الســـامية بمـــا يتمتع به 
وخبـــرات  قـــدرات  مـــن  ســـموه 

عاليـــة، ومـــا يبذلـــه مـــن جهـــود 
مملكـــة  اســـم  لرفـــع  مضنيـــة 
البحرين عالًيـــا، وما يثبته على 
الـــدوام من جـــدارة متميزة في 
تبـــوء العديد مـــن المناصب في 
خدمـــة الوطـــن، متمنيا لســـموه 
تحـــت  والســـداد  التوفيـــق  كل 
ظل القيـــادة الحكيمـــة صاحب 

الجاللة الملك.

سلمان بن إبراهيم: ناصر بن حمد 
استحق بجدارة تبوء العديد من المناصب

تلقى وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، رســـالة شـــكر من وزيـــر خارجية المملكة 
المتحـــدة الصديقـــة دومنيـــك راب، إذ أعـــرب عـــن شـــكره وتقديـــره علـــى مـــا لقيـــه 
المواطنون البريطانيون المقيمون في البحرين من اهتمام وعناية في ظل انتشـــار 
فيروس كورونا )كوفيد 19( في العالم. وأشـــار وزير خارجية المملكة المتحدة إلى 
أن مـــا قدمته مملكة البحرين من تســـهيالت لتأمين عـــودة المواطنين البريطانيين 
لهو دليل يعكس مدى عمق العالقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين المملكتين.

تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، اتصـــاالً هاتفًيا مـــن رئيس بعثة 
االتحـــاد األوروبـــي لـــدى مملكـــة البحريـــن ومجلـــس التعاون الســـفير ميشـــيل 
دي أورســـو. وتـــم أثنـــاء االتصال، بحث عالقـــات التعاون بيـــن مملكة البحرين 
واالتحـــاد األوروبـــي وما تشـــهده مـــن تطور ونمـــو على كافة األصعدة، وســـبل 
تعزيـــز تلـــك العالقات وتنميتها إلى آفاق أوســـع بما يلبي التطلعات المشـــتركة، 

كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

تنمية العالقات مع االتحاد األوروبي نحو آفاق أوسعوزير الخارجية يتلقى شكر نظيره البريطاني

المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيسي 

فنزويال ومالوي

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
فـــنـــزويـــال الــبــولــيــفــاريــة نــيــكــوالس 
مــــــــادورو، وذلـــــك بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
إلى  مماثلة  وبرقية  بالده،  استقالل 
الزاروس  مــالوي،  جمهورية  رئيس 
ــرى يـــوم  ــ ــاكــــويــــرا، بــمــنــاســبــة ذكــ شــ

الجمهورية لبالده.

البحـريـن تهنـئ جمهوريـة القمـر
بعـــث عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة وولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
برقيـــات تهنئة إلـــى رئيس جمهورية 
القمـــر المتحدة عثمان غزالي، وذلك 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

المنامة - بنا

االثنين 6 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 - العدد 4283

سمو الشيخ علي بن خليفة يستقبل محمد وعبداهلل بن راشد
ــدة ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــوه هــــنــــأهــــمــــا بـــمـــنـــاصـــبـــهـــمـــا الـ ــ ــ ــم ــ ــ س

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ســـمو الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة 
في مكتبـــه بقصر القضيبية صباح امس، 
وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
خليفـــة،  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
رئيـــس  لســـمو  الشـــخصي  والســـكرتير 
الـــوزراء الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل 
خليفة. وأعرب ســـموه عن تهانيه القلبية 
الملـــك  لجاللـــة  الســـامي  األمـــر  لصـــدور 
بتعيينهـــم فـــي هـــذه المناصـــب المهمـــة، 
متمنًيـــا لهـــم التوفيق والنجـــاح في أداء 

مهامهم الوظيفية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الشيخ سلمان بن ابراهيم

 سمو الشيخ خالد بن حمد

المنامة - بنا

تطبيق كل المعايير الدولية لصون الكرامة اإلنسانية
تسمية ممثلين عن ديوان سمو رئيس الوزراء كأعضاء في “تنسيقية حقوق اإلنسان”

تـــرأس وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، اجتمـــاع اللجنـــة التنســـيقية 
الـــذي عقـــد  العليـــا لحقـــوق اإلنســـان، 
امس عبر االتصال اإللكتروني المرئي، 
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  بمشـــاركة 
نائب رئيس اللجنة عبدهللا الدوســـري 

وأعضاء اللجنة.
وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بقـــرار رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رقـــم 8 
عـــن  بإضافـــة ممثليـــن  2020م  لســـنة 
ديوان صاحب الســـمو رئيـــس الوزراء 
ووزارة شـــؤون مجلس الوزراء للجنة 
التنســـيقية لحقوق اإلنســـان، وتسمية 
وكيـــل ديـــوان صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء الشـــيخ محمد بن راشد 
آل خليفـــة ممثـــاًل عـــن ديوان ســـموه، 
ووكيل وزارة شـــؤون مجلس الوزراء 

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
مجلـــس  شـــؤون  وزارة  عـــن  ممثـــاًل 
الوزراء كأعضاء في اللجنة التنسيقية 
العليـــا لحقـــوق اإلنســـان، معبـــًرا عـــن 
تمنياتـــه لهمـــا بالتوفيـــق والنجاح في 
إثراء أعمـــال اللجنة وتعزيـــز جهودها 
الوطنيـــة لخدمة مملكـــة البحرين في 

مجال الحفاظ على حقوق اإلنسان.
وأكد وزير الخارجية أن النهج المتميز 

الحقـــوق  لتعزيـــز  الدائمـــة  والرعايـــة 
البـــالد  عاهـــل  مـــن  كافـــة  والحريـــات 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
الـــوزراء  رئيـــس  ودعـــم  خليفـــة،  آل 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، يدفع 

بالمكتسبات واإلنجازات التي تحققها 
مملكـــة البحريـــن آلفـــاق أرحـــب، بمـــا 
يعزز حضورهـــا وموقعها المتميز على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
ونـــوه بتصنيف مملكـــة البحرين للعام 
الثالـــث على التوالي فـــي الفئة األولى 
بالتقريـــر الســـنوي لـــوزارة الخارجيـــة 
األميركية المعني بتصنيف الدول في 

مجال مكافحة االتجار باألشخاص.
وجدد التزام المملكة بتطبيق المعايير 
الدولية كافة الخاصـــة بحماية حقوق 
اإلنســـان وصون كرامته بكل شفافية، 
وحرصها على إنجاز وتنفيذ المبادرات 
والبرامـــج التـــي تســـهم فـــي مواصلـــة 

اإلنجازات في هذا المجال.
وبحثت اللجنة عدًدا من الموضوعات 
األعمـــال  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 

واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

المنامة - وزارة الخارجية

الشيخة رنا تؤكد عمق العالقات الراسخة مع السعودية
ــة ــي ــارج ــخ ــل ال ــيـ ــب وكـ ــص ــن ــم ــو الـــنـــصـــر ب ــ ــًة فـــهـــد أبـ ــئ ــن ــه م

اجتمعت وكيل وزارة الخارجية 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن 
دعيـــج آل خليفـــة، امـــس، عبـــر 
المرئـــي،  اإللكترونـــي  االتصـــال 
خارجيـــة  وزارة  وكيـــل  مـــع 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
لشؤون الدبلوماسية العامة فهد 

أبوالنصر.
وأثنـــاء االجتمـــاع، هنـــأت وكيل 
النصـــر  أبـــو  الخارجيـــة،  وزارة 
بمناســـبة توليـــه منصـــب وكيـــل 
وزارة خارجيـــة المملكة العربية 
السعودية لشـــؤون الدبلوماسية 
العامـــة، متمنية لـــه كل التوفيق 

والنجاح في مهام عمله. 
وأكدت عمـــق العالقات األخوية 

الراســـخة التي تربط بين مملكة 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
التـــي  الشـــقيقة،  الســـعودية 
تســـتند على أســـس مـــن المحبة 
واإلخـــاء ووشـــائج القربـــى بين 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، 
مشيدة بمواقف المملكة العربية 

الســـعودية المشـــرفة والداعمـــة 
لمملكـــة البحريـــن بقيـــادة خادم 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
من جانبه، أعـــرب أبو النصر عن 
اعتـــزازه باالجتماع مع الشـــيخة 
العالقـــات  بمســـار  مشـــيًدا  رنـــا، 

الثنائيـــة التي تجمـــع بين مملكة 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
الســـعودية في شـــتى المجاالت، 
التي تعكس مدى عمق العالقات 
االهتمـــام  ظـــل  فـــي  األخويـــة 
والرعاية السامية من لدن عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 
ملك المملكة العربية السعودية، 
البحريـــن دوام  متمنًيـــا لمملكـــة 
الرفعـــة والنمـــاء. وجـــرى خـــالل 
االجتمـــاع، اســـتعراض عدد من 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 

المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

فهد أبوالنصرالشيخة رنا بنت عيسى

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة - بنا

الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  تلقـــى 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشباب مستشار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، برقية تهنئة من 
رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
األمـــر  صـــدور  بمناســـبة  زينـــل 
الملكي السامي من عاهل البالد 
صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة بتعيين سموه 
الدفـــاع  لمجلـــس  عامـــًا  أمينـــًا 

األعلى.
وقالت زينل في البرقية: يطيب 
لنـــا أن نتقدم لســـموكم بخالص 
بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي 
صـــدور األمـــر الملكـــي الســـامي 
بتعييـــن  الملـــك  جاللـــة  عـــن 

لمجلـــس  عامـــًا  أمينـــًا  ســـموكم 
الدفـــاع األعلـــى، داعيـــن المولى 
العلـــي القدير أن يوفق ســـموكم 
فـــي مهامكـــم الجديـــدة بما فيه 
خدمـــة الوطـــن العزيـــز، متمنين 
لسموكم دوام التوفيق والنجاح 
وســـائلين هللا عز وجل أن ينعم 
عليكم بنعمة الصحة والسعادة.

ناصر بن حمد يتلقى تهنئة من رئيسة “النواب”

فوزية زينل



مناقشة دور المكتبات خالل جائحة كورونا
البحريـــن للتدريـــب: دعـــم التحـــول الرقمـــي بمركـــز مصـــادر التعلـــم

شـــارك رئيس مركـــز مصـــادر التعلم بمعهد 
فـــي  الصالـــح،  زهيـــر  للتدريـــب  البحريـــن 
فعاليـــات المؤتمر العلمي االفتراضي الذي 
والمعلومـــات  المكتبـــات  جمعيـــة  نظمتـــه 
البحرينيـــة تحـــت عنـــوان “دور المكتبيين 
في تســـويق المكتبات ومراكز المعلومات 
فـــي البيئة الرقمية خالل جائحة الكورونا 
– التحديـــات والتطلعات” بمشـــاركة نخبة 
مـــن المختصين في مجال علوم المكتبات 
والمعلومـــات من مختلف األقطار العربية، 
وتـــم خاللـــه تقديـــم عـــدد مـــن الدراســـات 
وأوراق العمـــل المهمـــة التـــي تناولت عدة 
محـــاور تتعلق بـــدور المكتبـــات والعاملين 
الرقميـــة،  خدماتهـــا  تســـويق  فـــي  فيهـــا 
وكذلك بمعايير واســـتراتيجيات التسويق 

في المكتبات ومراكز المعلومات. 
وفي تعليق لها على هذه المشاركة، أشادت 
مدير عام معهد البحرين للتدريب ســـماح 

العجاوي بحرص موظفي المعهد من كافة 
األقسام اإلدارية والتدريبية على التواجد 
الفعال في مختلف الفعاليات والمؤتمرات 
التي تهدف إلى تطوير االستخدام الفاعل 
االفتراضـــي،  للتعلـــم  المعـــززة  لـــأدوات 
لضمـــان اســـتمرار عمـــل مختلف األقســـام 

الداعمـــة لعملية التعلـــم دون توقف خالل 
الظروف االستثنائية الحالية، مشيرًة إلى 
أهمية المشـــاركة في مثل هذه الفعاليات، 
لتمكيـــن فريق المعهـــد اإلداري والتدريبي 
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  مواجهـــة  مـــن 
عملية التعلم عن بعد، باإلضافة إلى تعزيز 

قدرتهم على تقديم تجربة تعلم افتراضي 
مميـــزة وفاعلـــة، مضيفـــًة أن إدارة المعهد 
تدعـــم عمليات التحـــول الرقمي في مركز 
مصادر التعلم الذي سيشـــهد خالل الفصل 
التدريبـــي القـــادم المزيـــد مـــن التطـــورات 

على هذا الصعيد. 
مـــن جانبـــه، أثنـــى الصالـــح علـــى التنظيم 
المتميـــز لهذا المؤتمـــر االفتراضي من قبل 
جمعية المكتبـــات والمعلومات البحرينية، 
مضيفـــًا أن مركـــز مصـــادر التعلـــم بمعهـــد 
تجـــاوز  اســـتطاع  للتدريـــب  البحريـــن 
التحديـــات التي فرضتها الظروف الحالية 
من خـــالل اعتمـــاده نظـــام “كوهـــا”، حيُث 
تـــم العمل على تعزيـــزه بالمصادر الرقمية، 
اإللكترونيـــة  النشـــرات  تقديـــم  واعتمـــاد 
لخدمـــة اإلحاطـــة الجاريـــة اإللكترونيـــة، 
باإلضافة إلى اســـتفادة المركز من حساب 
المعهـــد على موقـــع التواصـــل االجتماعي 

“انستغرام” لتسويق خدماته.

مركز مصادر التعلم بمعهد البحرين للتدريب

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الرفاع - قوة الدفاع

األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  شـــارك 
للعمليـــات اللـــواء الركـــن غانـــم إبراهيم 
الفضالـــة صبـــاح أمـــس فـــي االجتمـــاع 
والتدريـــب  العمليـــات  للجنـــة  المرئـــي 
لمساعدي رؤساء هيئة األركان بالقوات 
المســـلحة بدول مجلـــس التعاون لدول 

الخليج العربية.

مناقشـــة  االجتمـــاع  خـــالل  وجـــرى 
المواضيع المدرجة على جدول األعمال 
التـــي من شـــأنها دفع المســـيرة المباركة 
لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة نحو المزيد مـــن تقوية وتعزيز 
التعـــاون العســـكري المشـــترك بين دول 

المجلس.

تقوية التعاون العسكري بين الدول الخليجية

المنامة - بنا

الســـمو  صاحـــب  مستشـــار  اجتمـــع 
الملكي رئيس الوزراء الشـــيخ خليفة 
بـــن راشـــد آل خليفـــة بمكتبـــه بقصـــر 
قائـــد  مـــن  مـــع كل  أمـــس  القضيبيـــة 
حـــرس ديـــوان ســـمو رئيس الـــوزراء 
العميـــد محمد القاســـمي ومدير إدارة 
حماية المنشـــآت العقيد خالد السادة، 
واللذيـــن عبـــرا له عن خالـــص التهاني 
قـــرار  صـــدور  بمناســـبة  والتبريـــكات 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة رئيـــس الوزراء 
الموقـــر بتكليفـــه للقيـــام بمهـــام إدارة 

الشؤون األمنية المتعلقة بسموه.
الشـــيخ  أعـــرب  االجتمـــاع،  وخـــالل 
خليفة بن راشد آل خليفة عن خالص 

الكبيـــرة  بالثقـــة  واالعتـــزاز  التقديـــر 
الســـمو  صاحـــب  إياهـــا  أواله  التـــي 
الملكي األمير الوالد خليفة بن سلمان 
الموقـــر،  الـــوزراء  رئيـــس  آل خليفـــة 
لتكليفه بمهام إدارة الشـــؤون األمنية 
المتعلقة بســـموه، مؤكدا تشرفه بهذه 
المســـؤولية األمنيـــة، بمـــا يحقق رؤى 

وتطلعات سموه الكريمة. 
محمـــد  العميـــد  عبـــر  جانبهمـــا،  مـــن   
القاســـمي والعقيـــد خالـــد الســـادة عن 
خالـــص تمنياتهمـــا للشـــيخ خليفة بن 
راشـــد آل خليفـــة بالتوفيق والســـداد 
فـــي مهامـــه الجديـــدة، مشـــيدين بمـــا 
يمتلكـــه من خبرة متميزة في المجال 

األمني.

خليفة بن راشد: أتشرف بإدارة 
الشؤون األمنية لسمو رئيس الوزراء

تنفيذ المبادرات األمنية بالتعاون مع “الملكية للشرطة”
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة يؤكـــد أهميـــة ترســـيخ دعائـــم األمـــن فـــي المجتمع

ضمـــن جهـــود المحافظـــة الجنوبية في 
تعزيـــز أطـــر التعـــاون ودعم المبـــادرات 
والبرامج المشتركة مع اإلدارات األمنية 
محافـــظ  اجتمـــع  الداخليـــة،  بـــوزارة 
الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي 
بن خليفة آل خليفة عبر تقنية االتصال 
المرئـــي مع العميد فواز حســـن الحســـن 
آمر األكاديمية الملكية للشرطة بحضور 
نائب المحافظ  العميد عيسى الدوسري 

، وعدد من الضباط والمسؤولين.
وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية 
أنـــه تنفيـــذا لتوجيهـــات وزيـــر الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل 
خليفـــة  فـــي ترســـيخ دعائـــم األمن بين 
مختلـــف أفراد المجتمـــع فإن المحافظة 
حريصـــة علـــى التعـــاون فـــي مواصلـــة 

والبرامـــج  األمنيـــة  المبـــادرات  تنفيـــذ 
األكاديميـــة  مـــع  بالتعـــاون  المشـــتركة 

الملكية للشرطة.

وأشـــار ســـموه إلـــى أهميـــة مثـــل هـــذه 
اللقـــاءات واالجتماعـــات فـــي التواصل 
والتنســـيق مع األجهزة األمنية إلرســـاء 

قواعد الشـــراكة المجتمعية في تحقيق 
العديـــد مـــن البرامـــج الهادفـــة ، مشـــيدا 
ســـموه بالـــدور البـــارز الـــذي تضطلـــع به 
األكاديمية الملكية للشرطة في اإلسهام 
بفاعليـــة فـــي تطويـــر البرامـــج العلميـــة 
والـــدورات التدريبيـــة، بمـــا يســـهم فـــي 
تحقيق المبـــادرات األمنية الرائدة التي 
األمـــن  دور  إلبـــراز  المحافظـــة  تتبناهـــا 

وآثاره المشرقة في التنمية.
مـــن جهتـــه، اعـــرب العميـــد فواز حســـن 
الحسن آمر األكاديمية الملكية للشرطة 
لســـمو محافـــظ  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
الجنوبيـــة لما يوليه من اهتمام بتوطيد 
كافـــة  األمنيـــة  األجهـــزة  مـــع  التعـــاون 
والعمل على زيادة التنسيق في مختلف 

البرامج األمنية الرائدة.

سمو محافظ الجنوبية يجتمع عبر تقنية االتصال المرئي مع آمر األكاديمية الملكية للشرطة

المنامة - وزارة الداخلية

الدراســـــة عـــن بعـــد سهلــــــة وينقصهـــــا “التفاعــــل”

زينـــب إبراهيـــم تصدرت المرتبـــة األولى بلوحة الشـــرف 
للمرحلـــة اإلعداديـــة، وذلـــك على الرغم مـــن كونها طالبة 
كفيفة وعيناها لم تريا نور الدنيا، إال أن اإلرادة والعزيمة 
أبصرتـــا قلبهـــا ليـــرى من خاللهـــا الحياة ولتصدر لنفســـها 
قصـــة الثبات واإلبـــداع ولتترك بصمة التحـــدي واإلبداع 
وتتخطـــى جميـــع العوائـــق لتتصـــدر األولـــى فـــي قائمـــة 
األســـماء على المـــدارس للمرحلة اإلعداديـــة بمعدل 100 

.%
وقالـــت زينـــب خـــالل بـــث إنســـتقرام البـــالد للمتفوقيـــن 
األوائل بأن الدراســـة بحاجة إلى أن يبدع اإلنســـان فيها، 
وصعوبتها ال تحول دون أن يتطور من خاللها اإلنســـان، 
فيجـــب علـــى الفرد أن يبـــذل فيها مجهودا مما ســـيحدد 

بعدها إذا كانت الدراسة صعبة أو سهلة.
وقالـــت: “أوجه رســـالة إلى ذوي اإلعاقـــة قبل أن يقدموا 
علـــى أي هـــدف كان، وهـــو أن يؤمنـــوا بقدراتهـــم، فلـــكل 
إنســـان موهبـــة وقـــدرات منحـــه إياها هللا، فإذا اكتشـــف 

اإلنسان تلك القدرات سيحقق كل طموحه”. 
ولفتـــت إلـــى أن الدراســـة عن بعد ليســـت معقـــدة ولكنها 
أصعب من الدراســـة في المدرســـة، فمدة شرح الدروس 
غيـــر كافية والتطبيقات لم تكن عملية، فيما هناك تعاون 

كبير من قبل المعلمات.
ونوهت بأن أكثر ما يعانيه الكفيف في دراســـته هو عدم 
حصولـــه علـــى كتـــاب حتـــى منتصـــف الفصل الدراســـي، 
مشـــيرة إلـــى أنها كانت تكتب الـــدروس يدويًا من قراءة 

والدتها للدروس.
من جهتها، أشـــارت هدى عبدهللا حســـين -التي تصدرت 
المرتبة األولى على لوحة شـــرف الشهادة الثانوية للسنة 
والرياضيـــات  العلـــوم  بمســـار   2019/2020 الدراســـية 
ومعدلهـــا لهـــذا العـــام بلـــغ 99.8 %- إلـــى أنهـــا تطمح بأن 
تـــدرس في إحـــدى الجامعات العريقـــة وأن تصبح عالمة 

في أحد التخصصات العلمية.
وقالـــت: يجـــب علـــى الطالـــب أن يعـــرف نقـــاط الضعـــف 
والقـــوة لديه وطريقة أســـلوبه فـــي الدراســـة، وتعلم كل 
مـــا هـــو مطلوب، حيـــث كانـــت متابعـــة لجميـــع الدروس 

اإللكترونية التي أقيمت عن بعد يوميًا.
ولفتت إلى أن الدراســـة ســـابقًا كانت مكثفة وهذا الفرق 
مـــا بينهـــا وبين الدراســـة اآلن عـــن بعد، إذ هنـــاك تواصل 

مســـتمر ما بيـــن المعلمات رغم عدم وجـــود تفاعل داخل 
الحصص عن بعد.

وقالت: “تخصصت في دراسة الرياضيات والعلوم، وهذا 
يتطلـــب اجتهـــاًدا ولكـــن في نهايـــة األمر اكتشـــفت باني 

أستطيع اإلنجاز وليس كما يظن اآلخرون”.

بدون دراسة

بدوره، أشـــار الطالب يوســـف العدوي الثانـــي على لوحة 
شـــرف الشـــهادة الثانويـــة بمســـار العلـــوم والرياضيـــات 
بمعدل   99.7 % بأنه ال يضغط على نفســـه في الدراســـة، 

فيما يخصص 4 ساعات في األيام الدراسية للتعليم.
وبيـــن بـــأن عصـــر التكنلوجيـــا والتطـــور أدى إلـــى تطـــور 

العصـــر الذهنـــي للطالـــب، كوجـــود نمـــاذج االمتحانـــات، 
ومعلمي مواقع التواصل االجتماعي والدروس التعليمية 

الموجودة على قنوات “اليوتيوب”.

مشاريع مشابهة 

ولفتـــت الطالبـــة فرشـــتة عبدالجبار الثانية علـــى التعليم 
الفنـــي والمهنـــي للشـــهادة الثانويـــة بمعـــدل   97.1 % بأن 
دخولهـــا لدراســـة التخصص في هذا المجال ســـببه ميلها 

لحب األعمال والمشاريع التجارية.
ولفتت بأن هناك الكثير من المشاريع يجب أن تكون على 
حسب طلب السوق، وأن ال يكون هناك تشبع في السوق 
كالمطاعـــم الموجـــودة حاليـــًا، فيجب أن تكـــون المقارنة 

بالتميـــز، ودعـــت التجار إلى أن يطوروا من أنفســـهم في 
المشاريع وأن ال يتم تكرير المشروع نفسه.

وختامـــا، أشـــارت وصال خالـــد األولى مكـــرر على مملكة 
البحريـــن فـــي المـــدارس اإلعدادية بمعـــدل 100 %، بأن 
الدراســـة عـــن بعـــد ســـهلت الـــدروس خالفا عن الســـابق، 
فمستوى االمتحانات كان سهال ومختلفا عن االمتحانات 

االعتيادية إذ اعتمدت على حلول التطبيقات.
وأردفت بأنها ستتخصص في العلوم والرياضيات، وفي 
الجامعـــة ســـتدرس هندســـة ديكـــور، وذلـــك لحاجـــة فئة 
معينـــة لمهندســـي الديكـــور، إذ أن المهنـــدس يعمـــل على 
تصاميم مبدعة من خالل اســـتغالل المساحة الصحيحة 

للمنازل.

وصال خالد عبر اليف”البالد”المتفوقة فرشته خالل حديثها عن تخصص المسار التجاري

يوسف العدوي الثاني على مدارس الثانوية في العلوم والرياضياتهدى عبدالله االولى على مدارس الثانوية

زينب ابراهيم االولى على مدارس االعدادي

ــرام” ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ “اإلنـ ــر  ــ ــب ــ ع “اليــــــــــف”  الـــمـــتـــفـــوقـــيـــن  ــيـــف  ــتـــضـ ــسـ تـ  ”^“
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بـــوزارة  البلديـــات  شـــؤون  وكيـــل  قـــال 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  العمرانـــي 
خليفـــة “إن البلديـــات لـــم يعد لها أي ســـند 
قانونـــي فـــي إصـــدار الموافقـــة المطلوبـــة 
بيـــع  نظـــام  ضمـــن  مشـــاريع  أي  إلدراج 

الطبقات والشقق”.
جاء ذلك رًدا على خطاب الرئيس التنفيذي 
لمؤسســـة التنظيم العقاري الشـــيخ محمد 
بـــن خليفـــة آل خليفة، المتضمـــن طلًبا من 
وكيل شـــؤون البلديات إلصـــدار الموافقة 
النهائيـــة علـــى بيـــع الطبقات والشـــقق لـ 4 
مشـــاريع بديار المحرق؛ مســـتنًدا في ذلك 
علـــى القانـــون المدني لســـنة 2001، وقرار 
الالئحـــة العامة رقم 9 لســـنة 2004 إلدارة 

ملكية الطبقات والشقق.
وبيـــن أن قانـــون القطـــاع العقـــاري لســـنة 
2017 أســـند بموجـــب مادتـــه رقـــم 4 إلـــى 
مؤسســـة التنظيم العقاري مباشـــرة المهام 
لتنظيـــم  كافـــة  الالزمـــة  والصالحيـــات 

القطاع العقاري.
وأشار إلى أن هذا القانون ألغى المواد من 
814 حتـــى 843 في القانون المدني، التي 

كانت تعتبر الســـند القانوني للبلديات في 
إصدار هذه الموافقات.

إحصائية الطلبات

مـــن جانبه، بعث مديـــر عام بلدية المحرق 
إبراهيـــم الجـــودر خطاًبا لرئيـــس المجلس 
البلدي غـــازي المرباطي يتضمـــن رًدا على 
استفســـارات بشـــأن إحصـــاءات شـــهادات 
بيع الطبقات والشقق التي أصدرتها بلدية 
المحـــرق واألســـباب التـــي دعـــت البلديـــة 

للتوقف عن إصدارها أخيًرا.
وأظهـــرت اإلحصائيـــة أن البلدية باشـــرت 

منـــذ العـــام 2006 حتـــى 24 يونيـــو 2020 
عـــدد 722 طلًبـــا، منهـــا 148 طلًبـــا مبدئًيا، 

و574 طلًبا نهائًيا.
واكتفت البلدية بمباشـــرة اعتماد 39 طلًبا 

نهائًيا في العام 2019 في حين لم يسجل 
العـــام الجـــاري اعتماد أي طلـــب مبدئي أو 

نهائي.
وشـــهدت مدينـــة الحـــد أعلـــى معـــدل من 

الطلبـــات بواقع 280 طلبـــا مبدئيا ونهائيا، 
تلتها جـــزر أمواج بإجمالـــي 197 طلًبا، ثم 
علـــى التوالـــي البســـيتين وقاللـــي وعـــراد 
والســـاية  والديـــر  وســـماهيج  والمحـــرق 
طلـــب  بواقـــع  المحـــرق  وديـــار  ودلمونيـــا 

واحد.
وأوضـــح الجـــودر أن توقـــف البلديـــة عـــن 
إصـــدار موافقـــات البيـــع بنظـــام الطبقـــات 
والشقق يعود لعدم وجود السند القانوني 
لهـــا بعـــد صـــدور قانـــون تنظيـــم القطـــاع 
العقـــاري، الـــذي أســـند هـــذه المهمـــة إلـــى 

مؤسسة التنظيم العقاري.

عدم الجهوزية

بلـــدي  مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس 
المرباطـــي “إن مؤسســـة  المحـــرق غـــازي 
تـــزال غيـــر جاهـــزة  العقـــاري ال  التنظيـــم 
الطبقـــات  بيـــع  شـــهادات  إصـــدار  لمهمـــة 
والشـــقق، األمر الـــذي ترتب عليـــه تقاذف 
المســـؤوليات بيـــن المؤسســـة والبلديات، 
مـــا ســـيؤدي ذلـــك إلـــى اإلضـــرار بمصالـــح 

المطورين العقاريين والمنتفعين.
وبيـــن أن قانـــون التنظيـــم العقـــاري ألـــزم 
المطوريـــن العقارييـــن الراغبيـــن في البيع 
علـــى الخريطـــة، أو فـــي المباني الســـكنية 
إصـــدار شـــهادة بيـــع، للمضـــي قدمـــا فـــي 
عملية البيع بعد جهوزية المبنى، إذ ال تتم 

عملية البيع إال بعد إصدار هذه الشهادة.
وأشـــار إلـــى أن البلديات طوال الســـنوات 
الماضية تولت هـــذه المهمة؛ نظًرا لحداثة 
صدور قانون التنظيم العقاري الذي أســـند 
هذه المهمة إلى مؤسسة التنظيم العقاري.
ودعـــا إلـــى ضـــرورة توفيـــر حـــل عاجـــل 
ينصـــف المطوريـــن والمنتفعين، من خالل 
إعادة المهمة إلى البلديات بشـــكل مؤقت، 
إلـــى حيـــن توفير الجهـــة المعنيـــة اآلليات 

المناسبة والحديثة إلصدارها.

شهادات بيع الطبقات والشقق تائهة بين “البلديات” و“التنظيم العقاري”
المرباطـــي: المؤسســـة غيـــر مســـتعدة وأدعـــو إلعادتهـــا مؤقًتـــا لألجهـــزة التنفيذيـــة

إحصائية طلبات بيع الطبقات حسب مناطق المحرقإحصائية طلبات بيع الطبقات في المحرق بين )2006 - 2020(

بلدية المحرق 
اعتمدت 722 طلًبا 

مبدئًيا ونهائًيا 
منذ 2006

مدينة الحد 
األعلى نصيًبا في 

المحرق وأقلها 
ديار المحرق

سيدعلي المحافظة

منـــذ ســـنتين ومجموعـــة مـــن المواطنيـــن 
القاطنيـــن بمجمـــع 530 الكائـــن فـــي قرية 
باربار، من الذين كتبت عليهم الظروف أن 
يشـــيدوا منزل العمر هناك، مازالوا بانتظار 
والبلديـــات  األشـــغال  وزارة  تقـــوم  أن 
والتخطيـــط العمرانـــي بدورهـــا الخدمـــي 

تجاههم.
وناشدت شـــريحة عريضة من المواطنين 
القاطنيـــن في قرية باربـــار رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة مد يد العون والمساعدة 
لهـــم عبر إصدار توجيهات ســـموه للجهات 
المختصة؛ لتلبية طلباتهـــم الخدمية التي 
بقيـــت عالقـــة منـــذ ســـنتين، علـــى الرغـــم 
مـــن أنهـــم دفعـــوا رســـوم البنيـــة التحتيـــة 
بواقـــع 4000 دينار لـــكل منزل في المجمع 

السكني الذي يغطي نحو 40 بيتا.
اللجنـــة  ممثـــل  مـــع  تواصلـــت  “البـــالد” 
الســـكانية للمنطقـــة توفيـــق الوداعـــي، إذ 
أكـــد أن األهالـــي بـــدأوا يســـكنون منازلهم 
منـــذ نحو ســـنتين فـــي المنطقـــة الجديدة 
الواقعـــة على البحر بمجمع 530 في باربار 
بالمحافظة الشـــمالية، ومنذ ســـنتين طرق 

األهالي جميع أبواب المســـؤولين من أجل 
تعبيـــد الطرقات وإيصال المياه والمجاري 
حاويـــات  وتوفيـــر  الطرقـــات  ورصـــف 
القمامـــة، إال أن جميـــع المســـؤولين أغلقوا 
أبوابهم. وبين أن األهالي ســـكنوا المنطقة 
وشيدوا منازلهم بعد أن أطلقت لهم وعود 
بـــأن حركة التشـــييد فـــي البنيـــة التحتية 

تشـــييد  مـــع عمليـــات  ســـتكون متالزمـــة 
المنازل، وقد دفع األهالي جميعهم رســـوم 
البنيـــة التحتيـــة مـــا مجموعـــه 160 ألـــف 
دينـــار، إال أنه ولألســـف الشـــديد لم تطبق 

تلك الوعود على أرض الواقع.
هامـــش  علـــى  األهالـــي  مـــن  عـــدد  وقـــال 
تفقـــد “البـــالد” للمنطقـــة: “بعـــد أن توافدنا 

للســـكن واالســـتقرار فـــي منازلنـــا وجدنـــا 
عـــدم اســـتكمال في البنيـــة التحية وغيابا 
فـــي  تســـاهم  التـــي  المطلوبـــة  للخدمـــات 
معالجـــة  أجـــل  ومـــن  الكريـــم،  العيـــش 
المشـــكلة القائمـــة قمنا برفـــع خطاب جرى 
فيـــه توضيح المعوقـــات والمصاعب التي 

تمثل قلقا لنا”.

وتابعـــوا “بنـــاء علـــى المعاييـــر الفنية التي 
تســـلمناها مـــن وزارة األشـــغال جـــرى بناء 
المنـــازل وفـــق ارتفـــاع كبيـــر عـــن الطريق 
الترابي، وتســـبب ذلك في إحداث مشاكل 
فنيـــة، إذ ال يمكـــن إدخـــال الســـيارة إلـــى 
)الكراج(؛ بسبب ارتفاع البيت عن مستوى 
الشـــارع، وهـــذا حـــال 80 % مـــن الســـكان 

الموجوديـــن في المجمـــع، وبناء على ذلك 
نناشـــد مـــن أجـــل حـــل المشـــكلة القائمـــة 
الفنيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  فـــي  والنظـــر 
الالزمـــة لتعبيـــد ودفان الطرق وتســـويتها 
بمســـتوى المنـــازل لتمكيـــن الســـكان مـــن 
دخـــول مركباتهـــم فـــي المواقـــف المنزلية 

بأريحية”.
فيهـــا  تتوافـــر  ال  المنطقـــة  أن  وذكـــروا 
خدمـــات النظافـــة، إذ إن المجمـــع يكتـــظ 
بالقاطنيـــن وال توجد حاويـــات مخصصة 
لجمـــع القمامة، ما أدى إلى تجمع النفايات 
المنطقـــة  وأصبحـــت  تـــالل،  شـــكل  علـــى 
الجديدة مرعى للقوارض والكالب الضالة 
والحشرات، وبناء على ذلك يتقدم سكان 
المجمع بطلب النظر في اتخاذ اإلجراءات 
المطلوبـــة لمعالجـــة المشـــكلة القائمـــة في 
إزالـــة المخلفـــات وتوفيـــر عـــدد كاف مـــن 
القـــوارض  ومحاربـــة  القمامـــة،  حاويـــات 
المنتشـــرة فـــي المجمع ومكافحـــة الكالب 

الضالة؛ للحفاظ على سالمة القاطنين.
وانتهى حديث األهالي مع الصحيفة بعقد 
األمل على حل المشكالت المتعلقة بالبنية 
التحتيـــة التـــي باتـــت تؤرقهـــم وأصبحت 
مصـــدرا للقلـــق والضجـــر، في ظـــل صمت 

وزارة األشغال عن األمر.

التحتيــة البنيــة  مشــروع  بتنفيــذ  للتوجيــه  التدخــل  الــوزراء  رئيــس  ســمو  مناشــدين 

أهالي باربار: دفعنا 160 ألف دينار على خدمات ليس لها وجود

إبراهيم الجودر غازي المرباطي الشيخ أحمد بن محمد الشيخ محمد بن خليفة

علوي الموسوي

ال حاويات وال شركات نظافة 
تشرف على المنطقة

المنازل مرتفعة عن 
الطرق الترابية وال باركات

أصبحت مرعى للقوارض 
والكالب الضالة والحشرات
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منح السواق الملتزمين خدمة على الطريق مجانا
“المـــرور”: حمـــات ميدانيـــة تتضمـــن فحـــص اإلطـــارات والتأكـــد مـــن ســـامتها

في إطار الخطط والبرامج التي تنفذها اإلدارة العامة للمرور لرفع مســتوى 
الوعــي المــروري ، وتحــت شــعار صيــف آمــن بــا حــوادث، أكــد مديــر إدارة 
الثقافــة المروريــة  صــاح شــهاب اســتمرار تنظيــم مبــادرة “شــكرًا” وذلك من 

خال التعاون مع القطاع الخاص من خال تكريم السواق الملتزمين .

وأشـــار مدير إدارة الثقافـــة المرورية 
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  أن  إلـــى 
وبالتعاون مع وكيل الشـــركة العالمية 
لإلطـــارات “بيريللـــي” ســـيتم تنظيـــم 
حمالت ميدانية في شـــوارع المملكة 
تتضمن فحص اإلطارات والتأكد من 
ســـالمتها وذلـــك حفاظًا على ســـالمة 
السائق والركاب، في خطوة توعوية 
لبيان أهمية اإلطارات في المحافظة 
علـــى ســـالمة المركبـــة، خاصة خالل 

فصل الصيف.
وأضـــاف شـــهاب أنـــه وبالتعـــاون مع 

للتأميـــن  الوطنيـــة  البحريـــن  شـــركة 
فـــإن الســـائقين الملتزميـــن باألنظمة 
خـــالل  مـــن  المروريـــة  والقواعـــد 
الميدانيـــة  الحمـــالت  فـــي  رصدهـــم 
ســـيتم مكافأتهـــم وذلـــك بتزويدهـــم 
خدمة على الطريـــق مجانًا لمدة عام 
، هـــذا باإلضافة إلى تقديـــم النصائح 
واإلرشـــاد حول كيفيـــة التصرف في 
حـــال تعطـــل المركبـــة علـــى الطريـــق 
لضمـــان عدم وقوع حـــوادث مرورية 
نتيجة التعامل الخاطئ مع الموقف، 
كمـــا ســـيتم توزيـــع قســـائم لتركيـــب 

عوازل حرارية على السواق وتقديم 
العـــازل  بيـــن  الفـــرق  حـــول  شـــرح 
الحـــراري وحاجـــب الرؤيـــة، وأهمية 
وعـــدم  الصحيحـــة  األنـــواع  اختيـــار 
االعتماد على الحاجب قياســـًا باللون 
الداكـــن وإنما بدرجة عزله للحرارة إذ 

ال بـــد من االلتـــزام بالنســـبة المحددة 
والتـــي ال تزيـــد عـــن 30 % للحفـــاظ 
علـــى درجـــة رؤيـــة واضحـــة خـــالل 

القيادة الليلية.
واختتم مدير إدارة الثقافة المرورية 
بالتأكيد على ضرورة إجراء الفحص 
الـــدوري للمركبـــات والفحـــص الفنـــي 
والتسجيل السنوي في اإلدارة العامة 
للمـــرور التي تعتبر إحـــدى الخطوات 
الهامـــة لمعرفة مـــدى موائمة المركبة 
لمعايير الســـالمة مع ضرورة الفحص 
المســـتهلكة  الغيـــار  لقطـــع  الـــدوري 
 ، واألعطـــال  الحـــوادث  لتجنـــب 
وصالحيـــة البطاريـــة ، والتأكـــد مـــن 
مبـــرد المحـــرك ، وعدم تـــرك العبوات 
المضغوطـــة والبطاريـــات والمعقمات 
والوالعات واألجهزة اإللكترونية في 

المركبة.

مدير إدارة الثقافة المرورية

المنامة - وزارة الداخلية

بحث المستجدات المتعلقة بالوضع االقتصادي الراهن
وزيـــــر الـــصـــنـــاعـــة: دعــــم مـــتـــواصـــل لـــمـــبـــادرات “الـــغـــرفـــة”

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  تـــرأس 
أعمـــال  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
االجتماع الـ )33( للجنة االقتصادية 
الصناعـــة  وزارة  بيـــن  المشـــتركة 
والتجارة والســـياحة وغرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن، الـــذي ُعقد عن 
طريـــق التواصـــل المرئـــي بحضـــور 
رئيـــس مجلـــس إدارة غرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين سمير ناس وعدٍد 
مـــن أعضـــاء اللجنـــة مـــن الجانبين؛ 
الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  لبحـــث 
الصناعيـــة  الحركـــة  ومســـتجدات 

والتجارية في مملكة البحرين.
الوزيـــر  أكـــد  االجتمـــاع،  وأثنـــاء 
اســـتمرارية دعم الحكومـــة ووزارة 

والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
والجهـــود  والمبـــادرات  للخطـــوات 
تجـــارة  غرفـــة  تبذلهـــا  التـــي  كافـــة 

وصناعـــة البحريـــن، بمـــا يصـــب في 
صالـــح االقتصـــاد الوطنـــي، مؤكـــًدا 
وزارة  حـــرص  الصـــدد  هـــذا  فـــي 

الصناعة والتجارة والســـياحة دائًما 
علـــى تعزيـــز عالقاتهـــا مـــع الغرفـــة، 
بمـــا ينعكـــس إيجاًبـــا علـــى مصلحة 
ومصلحـــة  الوطنـــي  االقتصـــاد 
البحرين عموما، كما تم كذلك بحث 
عدد من الموضوعات والمستجدات 
االقتصـــادي  بالوضـــع  المتعلقـــة 

الراهن.
مـــن جهتـــه، أعـــرب رئيـــس مجلـــس 
إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين 
عـــن تقديـــره البالغ لـــوزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة علـــى الجهود 
كافة التي تبذلها في سبيل االرتقاء 
باالقتصـــاد الوطنـــي وتحقيـــق رؤى 
واســـتراتيجيات الحكومـــة في هذا 

الجانب.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة يترأس االجتماع

المنامة - بنا
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ملفات من دمع وملح
Û  عندمــا تصــارع ســمك قــرش يجــب أن ال تعبــأ بالمكر يجــاور مراكبه، وارســم

فســتانا للعرس، واصرخ بالحبر وبالنفس، ســتظل النبتة يا ســمينة. وستكون 
العدالــة واقفــة أكان فــي قرية أم في مدينة، أكان ســارقا هــذا اآلخُر نخلة أم 
عجينة، أكان مســافرا في الريح أم يقطع خنصرا بخنجر أو بســكينة ســتفوز 
العدالــة ذات يــوم وســنغني للحــب. يجــب أن ننشــر الحــب، وننثر الــورد على 

الجرح، ونصفق للخبز ونعطي للحرية ألف مذاق. 
Û  ،عندمــا ألقيــت قنبلــة دخــان فــي وجــه ملــف تجــاوزات األوقــاف الجعفريــة

اشــتعلت الحرائــق، وانتشــر الضجيج، تمامــا كما نزفت حروفــا حزينة تحمل 
لون الكبريت قبل عامين في ملف قانون التقاعد وهيئة التأمين االجتماعي. 
هنــاك مــازال هنــاك منجــم ذهــب، وفــي األوقاف هنا مــازال هنــا منجم ذهب، 
واالبتســامة تعلــو عندمــا ُيحــل الملــف. وبيــن يدي ملفــات كثر للتطــرق إليها، 
وهدفــي الحلول، ال الشــخوص، ألني منذ 18عامــا، وأنا أحمل بندقية الحرف 
مدافعا عن المشروع اإلصالحي لجاللة الملك، وعن الوطن، والشعب منتقدا 
خطــأ أي وزارة ومبــاركا أي إنجــاز لهــا أو لوزيــر، أدافــع عن نبــض قلب الناس 
وعــن الجــرح دون أن أحولــه إلــى جدار مبكــى. وأرى أن من يحب المشــروع 
وســوس  الغــرب  وحيتــان  اإلقليــم،  عواصــف  يواجــه  أن  البــد  اإلصالحــي 

السفارات التى ينخر بعضها في شجرة الوطن.
Û  وكــي أكمــل ملــف األوقــاف الجعفريــة البــد أن أضــع رؤيتــي فــي اإلصــالح 

وأطرحها في نقاط: 
Û  1 المجلس الجديد به أعضاء يريدون التغيير واإلصالح، ونحن ســندعمهم-

صحافيــا فــي االصالح، وكي يبدأوا التغيير يحتاجــون إلى عمليات جراحية 
إلدارة األوقاف وتكون: -1وقف نزيف أموال الوقف بتشــكيل لجنة داخلية، 
مهامهــا حفــظ الملفــات المهمــة مــن أي تســريب أو خطــف خوفــا مــن صــراخ 
الحقيقــة فــي محكمــة العدالــة ذات يــوم. -2 التحقيــق في كل ما جــرى بيعا، 
وشراء ومناقصات لإلدارة السابقة ورصد كل ما جرى ألي وقف في البحرين 
-3 كتابــة ملــف كامــل متكامــل، وتقديمــه للدولة والقضاء فال يمكــن ال قانونا 
وال شــرعا أن يســقط حق الوقف بالتقادم. -4 الشفافية في المعلومات: يحق 
لــكل مأتــم أن يكــون مطلعا على مــا لمأتمه من وقفيات أصــوال وودائع بنكية 
وغيرهــا بــكل تفاصيلهــا، وأن يكــون عارفا لما حدث لوقفياتــه -5 ال يمكن أن 
تكــون اإلدارة منتجــة وأغلب الموظفين بعقود مؤقتــه. وهنا نخاطب ديوان 
الخدمــة المدنيــة، في ضرورة مراعاة موظفي األوقاف ذوي العقود المؤقتة، 
فهنــاك عقــود مؤقتــة مدتهــا 3 شــهور، وحاليا منتهية ألكثر من خمســة أشــهر 
دون تجديــد !! أي قابلــة للتجديــد أو التســريح. فكيــف ســيكون حــال هــذا 
الموظــف، وهــو معلــق علــى حبــال االنهيار؟ وســتكون النتيجــة كارثية حيث 
ال أمــان وظيفــي، والموظــف عينه على مــوت الوظيفة، والعيــن األخرى على 

أسرة قد تنام على الرصيف.
Û :واأللم اآلخر وبسبب تدني الرواتب
Û  ال يســتطيع هــذا الموظف المســكين أخذ قرض، ألن العقــود مؤقتة مرفوضة

وال يســتطيع االســتفادة مــن برنامــج مزايــا في اإلســكان، ألن الراتب ال يصل 
للحد األدنى من المطلوب، وإن وصل فهو مرفوض أيضا ألن العقد مؤقت.

Û  هذا إذ ننســى ال ننســى أن أغلب الموظفين متزوجون وآباء يعيشــون تحت
خــط الفقــر الــذي حــدد معالــي وزيــر العمــل فــي مبلــغ 336. كل الطمــوح أن 
يتــم لهــذا المواطــن رفع راتبه، ويعيــش حياة كريمة، ويمكــن أن يكون فقيرا 
ويمتلك سيارة أو قلبه واسعا أو يكون نشطا ال كسوال، ويتقاضى 366 دينارا 
راتبــا يكفيــه. رســائل بال تشــفير: شــكرا لجاللــة الملك علــى قانــون العقوبات 
البديلــة، وهنيئــا للشــعب البحرينــي لملك يحمــل الرحمة، فمئــات البحرينيين 

استفادوا بهذا القانون.
Û  فقد صرح محمد المسلم رئيس نيابة التنفيذ أن من المشمولين لهذا القانون

)منهــم المرضــى بالســرطان والتهــاب الكبــد الوبائــي واإليــدز ونحوهــا مــن 
األمــراض المســتعصية، ومنهم أيًضا كبار الســن وذوي االحتياجات الخاصة، 
ومنهم النساء ممن في رعايتهن أطفال وغيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط 

المقررة بالقانون فضاًل عن تلك الظروف الصحية والشخصية.((. 
Û  عجبــي مــن بيانــات تأتــي من الخارج يعيشــون علــى األزمــات، متنعمون في

الخــارج، ويقولــون للنــاس باســم )العــزة( و)الديــن( و)الحقــوق( ال تؤمنوا بهذا 
القانــون. - أتحــدث اليــوم عــن حاجــات قــرى ثــالث: جنوســان، وجــد الحــاج 
وكرانــة، هــذه القــرى التــي أعتبرهــا مناجــم ذهــب بشــرية فــي حــب القيــادة 

والوالء للوطن واإلبداع والطيبة، قرى تحتاج إلى دعم رسمي كبير.
Û  فكمــا تحدثــت عــن ســترة وســار، وســأتحدث عــن حاجــات الــدراز والحجــر 

والبقيــة مســتقبال، أتحــدث هنــا عــن هــذه القــرى الثــالث، فالشــوارع تحتــاج 
إلــى ترتيب، وحاجاتها للمرافق، ولوحدات إســكانية، وإلى ترتيب الســواحل 
لهــا. وهنــا نتطلــع عبــر الصحافــة، إلى ســمو رئيــس الــوزراء، التمــاس حلحلة 
قضاياهــم، وال ننســى مواقفــه التاريخيــة فــي دعــم هــذه القرى، من الســؤال 
الدائــم عــن حاجــات هــذه القــرى الثــالث، وحل بعــض ملفاتها ســابقا إلى حل 
كل ملفاتهــا مســتقبال كالملــف اإلســكاني، وتعديــل البنيــة التحتيــة، وإيجــاد 

الحدائق، ونواد نموذجية، وترتيب السواحل وتوظيف العاطلين.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

“إدامـة” تطور استثمـارات “األعلـى للبيئـة”
العامـــة بالمرافـــق  االرتقـــاء  فـــي   2030 رؤيـــة  ألهـــداف  تحقيقـــا 

وشـــركة  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  وقـــع 
)إدامـــة(  العقـــاري  لالســـتثمار  البحريـــن 
اتفاقيـــة تعاون بين الجانبين في عدد من 
المشـــاريع االســـتثمارية لتحقيـــق العوائـــد 

االقتصادية والبيئية.
المجلـــس  مـــن جانـــب  االتفاقيـــة   ووقـــع 
األعلـــى للبيئة الرئيـــس التنفيذي للمجلس 
األعلـــى للبيئـــة محمد بـــن دينـــة والرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة )إدامة( أميـــن العريض، 
وذلـــك صبـــاح أمـــس فـــي مقـــر المجلـــس   

األعلى للبيئة.
 وأكـــد بـــن دينـــة حـــرص المجلـــس األعلى 
للبيئـــة علـــى تقديـــم كافـــة الدعـــم وتعزيز 
التعـــاون مـــع القطـــاع العقـــاري بما يســـهم 
إيجاًبـــا فـــي تحفيز مـــوارد االقتصـــاد في 
مملكـــة البحرين، مشـــيدا بالـــدور التنموي 
البـــارز الـــذي تضطلـــع بـــه شـــركة البحرين 

لالســـتثمار العقاري )إدامة( في دفع عجلة 
التنميـــة االقتصاديـــة في مملكـــة البحرين 
لتحقيـــق أهـــداف رؤيـــة مملكـــة البحريـــن 
2030 وذلك من خالل البرامج والمشاريع 
البرامـــج  الشـــركة الســـيما  تديرهـــا  التـــي 
المعنيـــة باالرتقـــاء بالمرافـــق العامـــة فـــي 

المملكة.
للمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح   

االعلـــى للبيئـــة أن بنـــود مذكـــرة التفاهـــم 
تنص على أن يقدم المجلس األعلى للبيئة 
الدعم الفني والتوعوي بالشأن البيئي من 
خـــالل تنظيم ورش العمـــل والمحاضرات 
وآخـــر  االستشـــارات  والنـــدوات وتقديـــم 
الدراســـات البيئيـــة لشـــركة )إدامـــة(، وفي 
المقابل تقوم )إدامـــة( بتقديم المقترحات 
والدراســـات الالزمـــة لتطويـــر واســـتثمار 

بعض العقـــارات والمرافق العائـــد ملكيتها 
للمجلـــس األعلـــى للبيئة وذلـــك من خالل 
عمليـــة  لتنظيـــم  مشـــتركة  آليـــة  خلـــق 
إدارة وتطويـــر واســـتثمار تلـــك المرافـــق 

والعقارات.
 من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة 
)إدامـــة(،  العقـــاري  لالســـتثمار  البحريـــن 
بالـــدور الـــذي يقـــوم بـــه المجلـــس األعلى 
للبيئة في ســـبيل الحفـــاظ على البيئة في 
مملكـــة البحرين، معبرا عن تقديره لجهود 
المجلـــس األعلـــى للبيئة فـــي خلق حلقات 
التواصـــل البنـــاءة مـــع مختلـــف قطاعـــات 
المملكـــة، مؤكـــدا حـــرص شـــركة البحرين 
لالســـتثمار العقـــاري )إدامـــة( علـــى تقديم 
الدعـــم الالزمة من أجـــل تحقيق األهداف 
المشـــتركة التـــي تصب في خدمـــة مملكة 

البحرين وشعبها العزيز.

جانب من توقيع االتفاقية

المنامة - بنا

الرفاع - مجلس بلدي الجنوبيةالزنج - مجلس أمانة العاصمة

كشـــفت رئيـــس لجنـــة العالقـــات العامة 
واإلعـــالم بمجلـــس أمانـــة العاصمة مها 
آل شـــهاب عن تنظيم أول ملتقى مرئي 
على مســـتوى المملكة؛ لمناقشة القضايا 
فـــي محافظـــة  البلديـــة  والمســـتجدات 
العاصمة غدا الثالثاء عند الساعة 7:30 

مساء.
وقالـــت “أطلقت لجنة العالقـــات العامة 
بالمجلس فكرة هذا الملتقى تحت شعار 
“الخدمـــات البلديـــة فـــي العاصمـــة فـــي 
ظـــل جائحة كرونـــا.. واقـــع وتحديات”، 
ومـــن المؤمـــل أن يركـــز الملتقـــى علـــى 
أهـــم الخدمـــات البلدية وأهم المشـــاكل 
التـــي تعتـــرض المواطنيـــن والمقيميـــن 
وطـــرق حلهـــا وكذلك المشـــاريع البلدية 

التي تعمل عليهـــا وزارة البلديات ودور 
النواب في دعم العمل البلدي، وسيكون 
لمؤسســـات المجتمـــع المدنـــي مشـــاركة 
ورأي فـــي هـــذا الملتقـــى انطالقـــا مـــن 
إيماننا بأهمية مشـــاركة جميع األطراف 

في إنجاح العمل البلدي”.
مفتوحـــا  البـــاب  “ســـيكون  وأضافـــت 

للمشاركة للمواطنين والمقيمين وطرح 
األســـئلة علـــى المتحدثيـــن مـــن خـــالل 

.”)zoom( كتابة األسئلة عبر برنامج
وتابعـــت “ســـيتحدث رئيـــس المجلـــس 
صالح طرادة، الوكيل المساعد للخدمات 
حميـــدان،  شـــوقية  المشـــتركة  البلديـــة 
مديـــر عام أمانـــة العاصمة محمد ســـعد 
الســـهلي ورئيس مركز شـــباب السنابس 
أحمـــد الخباز في الملتقى كل في مجال 
اختصاصـــه”. ودعت للمشـــاركة في هذا 
االســـتفادة  تحقيـــق  بهـــدف  الملتقـــى؛ 
المهمـــة  المعلومـــات  علـــى  والحصـــول 
فـــي  البلـــدي  العمـــل  طبيعـــة  ومعرفـــة 
ظل جائحـــة كرونـــا والمشـــاريع البلدية 
التـــي تعمـــل عليها الـــوزارة، وغيرها من 
االستفســـارات التـــي يمكن للمشـــاركين 

طرحها على المشاركين”.

اختتمـــت اللجنـــة الفنيـــة بمجلس بلدي 
المنطقـــة الجنوبيـــة دور االنعقاد الثاني 
مـــن الفصل الخامـــس 2019م - 2020م 
موضوعـــا،   57 بدراســـة  اجتماعاتهـــا 
موزعـــا علـــى 17 اجتماعـــا خرجت فيه 
بــــ 27 توصية. ودرســـت اللجنة في دور 
االنعقاد المنصرم 57 موضوعا اندرجت 
على جـــداول أعمالها، أتى في صدارتها 
الموافقـــة على تغييـــر تصنيف عقار في 
الرفـــاع لصالـــح مبـــادرة جاللـــة الملـــك 

لألمن الغذائي ومشروع الحنينية.
وناقشت اللجنة المواضيع الواردة إليها، 
التـــي تنوعت بيـــن تصنيفـــات األراضي 
في مختلف دوائر المنطقة الجنوبية أو 
النظر في المشـــروعات الٌمـــراد تنفيذها 
على أراٍض تم النظر في تغيير تصنيفها 

لتتكيف مع تلك المشـــاريع، كما ناقشت 
العديـــد من اقتراحـــات الســـادة أعضاء 
ـــدت االقتراحات  المجلـــس البلـــدي، جسَّ
الموافقـــة  عبـــر  الجماعـــي  العمـــل  روح 
عليهـــا فـــي الجلســـات العامـــة للمجلس، 
والتـــي تهـــدف بدورهـــا الرقـــي بالعمـــل 
البلـــدي وصـــوال للتنميـــة المنشـــودة في 
المحافظة. وأوضح رئيس اللجنة الفنية 
خالد جناحـــي أنه بانقضاء دور االنعقاد 

تكـــون  الخامـــس،  الفصـــل  مـــن  الثانـــي 
اللجنـــة قد أســـهمت في وضـــع لبنة من 
لبنات العمـــل البلدي المتشـــعب وتركت 
بصمة مـــن بصمات البنيـــة التحتية في 
المنطقـــة الجنوبية عبر إصدارها العديد 
للمجلـــس  رفعتهـــا  التـــي  التقاريـــر  مـــن 
أقرهـــا ورفعهـــا  بـــدوره  البلـــدي والتـــي 
إلـــى وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 

والتخطيط العمراني.

مها آل شهاب

اجتماع للجنة الفنية

المدنـــي المجتمـــع  ومؤسســـات  النـــواب  الغذائــيبمشـــاركة  لألمــن  الملــك  جاللــة  مبــادرة  تصدرتهــا 
“فنية الجنوبية” تختتم دور االنعقاد بـ 17 اجتماعا و 27 توصية“عالقات العاصمة” تنظم الملتقى البلدي المرئي األول



كشفت هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية 
لــــ “البـــاد” أن عدد ســـكان البحرين يبلـــغ مليونا 
و483 ألفـــا و756 نســـمة، ويشـــكل البحرينيـــون 
علـــى  ردا  الهيئـــة  وذكـــرت   .%  47 نســـبة 
استفســـارات منـــدوب الصحيفة بأن نســـبة عدد 

األجانب تبلغ 53 %.
وكشـــفت الهيئـــة عزمهـــا تنفيـــذ التعـــداد العـــام 
للســـكان والمســـاكن والمنشـــآت بالعـــام الجاري، 

وستعلن عن نتائجه قريبا.
وآخـــر تعداد أجرتـــه البحرين قبل 10 ســـنوات، 

وهو التعداد التاسع في عمر الدولة.
توحيـــد  علـــى  العربـــي  الخليـــج  واتفقـــت دول 
تكـــون  بحيـــث  للتعـــدادات،  الزمنيـــة  الفتـــرات 

عشرية وأن تجرى في السنوات الصفرية.

إجابة الهيئة

وســـأل مندوب “البـــاد”، الهيئة، عـــن عدد تعداد 
ســـكان البحرين وفقا لإلحصاءات الرسمية لدى 
الهيئة بالعـــام 2019 وبالعام 2020 )حتى مايو(، 

وكم عدد البحرينيين وعدد غير البحرينيين؟
وجاءت إجابة الهيئة كاآلتي: وجب التنويه بأن 
الهيئة تقوم بنشـــر إحصاء السكان لمنتصف كل 
عـــام وفق المنهجيات والمعاييـــر الدولية، إذ بلغ 
عـــدد الســـكان 1,483,756 نســـمة فـــي منتصف 
العـــام 2019، شـــكل البحرينيـــون منه نســـبة 47 

%، وشكل غير البحرينيين 53 %.

كما تنشـــر الهيئة اإلســـقاطات الســـكانية المبنية 
وفق معـــادالت رياضية خاصة وتحّدث بشـــكل 
دوري، إذ تشـــير التقديرات إلى ان عدد السكان 
في العام 2020 ســـيبلغ مليونا و530 ألف نسمة 

وسيجاوز مليوني نسمة في العام 2032.
 إلـــى ذلـــك فـــإن الهيئـــة تعكـــف حاليـــًا وفي ظل 
التزاماتها اإلقليمية والدولية على تنفيذ التعداد 
العام للسكان والمســـاكن والمنشآت للعام 2020 

والذي من المؤمل اإلعان عن نتائجه قريبًا.

بروفايل عن التعداد

التعـــداد العـــام للســـكان والمســـاكن والمباني هو 

حصـــر جميـــع المبانـــي المشـــيدة )والتـــي تحـــت 
التشـــييد( وكذلك مكوناتها من وحدات ســـكنية 
)مســـاكن( وغير ســـكنية والموجـــودة على أرض 
المملكـــة وداخـــل حدودهـــا حســـب خصائصهـــا 
المختلفة.  وكذلك حصر جميع المنشآت العاملة 
وغير العاملة حسب خصائصها، وإحصاء جميع 
األفـــراد الموجوديـــن علـــى قيـــد الحيـــاة داخـــل 
حـــدود المملكـــة حســـب الخصائـــص المختلفـــة 

لهؤالء األفراد.
ونفـــذت البحريـــن تعـــدادا في كل مـــن األعوام: 
 ،1981  ،1971  ،1965  ،1959  ،1950  ،1941

.2010 ،2000 ،1991

تعداد سكاني جديد هذا العام... واألجانب أكثر من البحرينيين
ـــون ـــم مواطن ـــا.. 47 % منه ـــون و483 ألف ـــكان ملي ـــدد الس ـــات لــــ “^”: ع ـــة المعلوم هيئ
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7 سنوات لبحريني و5 وافدين بقضية استغالل فتاتين بالدعارة
بهما وغـــــــدروا  اســـتـــعـــراضـــيـــات  فـــنـــانـــات  تــشــغــيــهــمــا  ادعــــــوا 

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية 
األولـــى اســـتئنافات 6 مدانيـــن من أصل 8 
متهميـــن غالبيتهـــم وافدون عـــدا بحريني 
واحـــد متواطـــئ معهـــم، إذ أبلغت ضدهم 
ســـفارة دولة الوافدين التـــي كانت تحقق 
مـــن  عـــدد  بشـــأن  بادهـــا  ســـلطات  فيهـــا 
رعاياهـــا أنهـــم يســـتغلون مواطناتهـــم في 
أعمـــال الدعـــارة ضمـــن شـــبكة تديـــر وكرا 
للرذيلة، تدر عليهم أرباحا كثيرة في وقت 
يســـير، وأيدت معاقبتهم جميعا بالســـجن 
لمدة 7 ســـنوات وبتغريـــم كل منهم 2000 
دينـــار، وأمرت بإبعادهـــم جميعا نهائيا عن 

المملكة عدا المتهم الثالث.
وجـــاء فـــي التفاصيـــل أن شـــعبة مكافحة 
المباحـــث  بـــإدارة  باألشـــخاص  االتجـــار 
الجنائية تلقت باغا من السلطات األمنية 

إلحـــدى الـــدول اآلســـيوية عبـــر القنـــوات 
الرســـمية بين البلدين، تضمن أن ســـلطات 
بادهم تحقق في جريمة االتجار بالبشـــر، 
وأن المتـــورط فيهـــا عـــدد مـــن رعاياهـــم، 
والذيـــن يعملـــون علـــى اســـتغال فتاتيـــن 
مـــن رعاياهـــا أيضـــا فـــي ارتـــكاب أعمـــال 
الدعارة، والتكســـب مـــن وراءهما، إذ إنهم 
يحتجزونهما في شـــقة مخصصة للدعارة 

وال يســـمحون لهمـــا بالعـــودة إلـــى بادهما 
ويحجزون جوازات سفرهما؛ إلخضاعهما 
وإجبارهمـــا علـــى ممارســـة البغـــاء، حيث 
يعتمدون في كسب رزقهم على ما تكسبه 

المجني عليهما من ممارسة الدعارة.
وتوصلت التحريات إلـــى أن المدانين من 
األول وحتـــى الســـادس يرتكبـــون بالفعل 
الجريمة المســـندة إليهم، وأنهم يستغلون 

المجني عليهما ويجبرونهما على ممارسة 
الدعارة باستخدام وسائل القوة والتهديد 
مـــن خال اإلكراه المادي باالعتداء عليهم 
بالضـــرب تـــارة وتـــارة أخـــرى عـــن طريـــق 
أســـاليب  باســـتخدام  المعنـــوي  اإلكـــراه 
الترهيـــب التـــي تتمثل بعدم الســـماح لهما 
إلـــى بادهمـــا وحجـــز جـــوازات  بالعـــودة 
ســـفرهم، كمـــا تبيـــن أن بحرينيا يـــدر تلك 
العمليـــة التـــي اســـتمرت ألكثـــر مـــن ســـنة 
مـــن خـــال إجبـــار المجنـــي عليهـــن علـــى 
التوقيع علـــى أوراق مديونية على بياض 
لتهديدهن بهـــا وإجبارهن على دفع 3500 
دينـــار قيمـــة اســـتقدام كل فتـــاة في حال 

فكرت بعدم العمل بممارسة الرذيلة.
وكانـــت التقـــت المتهمـــة األولـــى والثانـــي 
بالمجني عليهما وادعت لهما أنها ســـتعمل 
اســـتعراضيات  كفنانـــات  تشـــغيلهم  علـــى 

براتب مجز ولم تفيا بذلك.

قــررت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة تأجيــل محاكمــة شــاب 
ثالثينــي - عاطــل عــن العمــل - متهــم بقضيــة بيــع وتعاطــي المؤثر 
العقلي الميتامفيتامين “الشبو”، حتى جلسة 8 يوليو المقبل؛ وذلك 
للمرافعــة مــع التصريــح للدفاع بنســخة مــن أقوال شــاهد اإلثبات، 

وأمرت باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

وكانـــت أحالتـــه النيابـــة العامـــة 
للمحكمة على اعتبار أنه بتاريخ 
9 فبرايـــر 2020، أوال: حـــاز وباع 
المؤثـــر العقلـــي الميتامفيتاميـــن 
بقصد اإلتجار، ثانيا: حاز وأحرز 
بقصد التعاطي مادة الحشـــيش 
العقلـــي  والمؤثـــر  المخـــدرة 

الميتامفيتامين.
ورود  إلـــى  التفاصيـــل  وتعـــود 
فـــي  معلومـــات ســـرية شـــرطي 
المخـــدرات،  مكافحـــة  إدارة 
بحيـــازة  المتهـــم  قيـــام  مفادهـــا 
وإحـــراز المـــواد المخـــدرة بقصد 
البيـــع والتعاطي، وبعـــد التحري 
الضابـــط  مـــن  بأمـــر  بشـــانه 

التوصـــل  يتـــم  لـــم  المســـؤول، 
لهويـــة المتهم الكاملـــة أو عنوان 
ســـكنه، فتـــم االســـتعانة بمصدر 
القبـــض  فـــي  للمســـاعدة  ســـري 
عليـــه متلبســـا بجرم بيـــع المواد 

المخدرة.
وبالفعل اتصل المصـــدر بالمتهم 
هاتفيـــا تحـــت مســـمع وإشـــراف 
الشـــرطة، وطلب شراء كمية من 
“الشـــبو” بقيمـــة 100 دينار، على 
أن يســـتلمها منـــه فـــي الســـاحة 
الترابيـــة خلـــف مســـجد الفاتـــح 
بمنطقـــة الجفيـــر، ومـــا إن تمـــت 
عملية االســـتام والتسليم حتى 

تم القبض على الشاب المتهم.

كمين خلف مسجد الفاتح يوقع بائع “شبو”

ازدياد معدل اإلصابة بااللتهابات المعوية.. وبرك السباحة السبب
شــهدت المراكــز الصحيــة والمستشــفيات الخاصــة فــي األيــام األخيــرة ومــع دخــول فصــل الصيف ازديــادا في معــدل اإلصابة 
بااللتهابات المعوية. ولمعرفة األســباب والعالج في مثل هذه الحالة يســتعرض اختصاصي طب األطفال محمد علكم العارض 
الصحــي فيقــول لـــ “البــالد”: “مــع دخول فصل الصيف ســنويا يزداد معــدل اإلصابات بااللتهابــات المعوية الحــادة عند األطفال، 
مقارنــة بفصــل الشــتاء الــذي نالحــظ فيــه كثــرة االلتهابــات التنفســية العلويــة الحادة”، مبينــا “وعلــى الرغم من تعدد األســباب 
التــي تــؤدي إلــى مالحظــة هذه الزيادة في أعــداد األطفال المصابين بااللتهابــات المعوية إال أنها في الغالب تكون بســيطة وال 

يستوجب عالجها الدخول للمستشفيات والرقود للعالج، وإنما تعالج في الغالب كحاالت بسيطة في العيادات الخارجية”.

وأوضـــح ســـلمان أن مـــن أهـــم األســـباب 
المؤدية إلى اإلصابة بااللتهابات المعوية 
خصوصا عنـــد األطفال هو الفيروســـات 
وليس البكتيريا، وفي السنوات األخيرة 
تم ماحظة قلة هذه الحاالت بعد إدخال 
تطعيـــم “الروتـــا فيـــروس” وجعله ضمن 
جدول التطعيمـــات اإللزامية والمجانية 
لألطفال فـــي مملكة البحرين، إذ ســـاعد 
هـــذا التطعيم على تقليل نســـبة اإلصابة 
بااللتهابات المعوية بين األطفال بشـــكل 

كبير.

أن  إلـــى  األطفـــال  اختصاصـــي  وأشـــار 
فصـــل  فـــي  الحـــرارة  درجـــات  ارتفـــاع 
الصيـــف في منطقتنـــا العربيـــة يزيد من 
رغبة األطفال والكبار لتناول المشروبات 
يعرضهـــم  مـــا  الوقـــت،  طـــوال  والمـــاء 
لالتهابـــات المعويـــة فيمـــا لو تـــم تناول 
مشروب ملوث وغير نظيف، لذلك يجب 
دائما االهتمام بالنظافة خصوصا بغســـل 
اليدين جيدا قبل األكل وبعد اســـتخدام 

دورات المياه.
ويشـــهد فصـــل الصيـــف عادة إقبـــاال من 

األطفال على ارتياد برك السباحة، حيث 
يتشـــارك فيها األطفال اللعب والســـباحة 
مـــا قـــد يعرضهـــم لنقـــل العـــدوى، إذا لـــم 
يتـــم اتخاذ االحتياطات خصوصا عملية 
تنظيف البركة المستمرة وتعقيم مياهها، 
داعيا األهالي إلى االنتباه وعدم إرســـال 
أطفالهـــم المرضـــى إلـــى بـــرك الســـباحة 
العامـــة إال بعـــد شـــفائهم مـــن االلتهابات 

المعوية فيما لو تمت إصابتهم بها.
وقال إن مـــن الجميل مشـــاركة األطفال 
واألهـــل ســـاعات المرح واللعـــب وتناول 

وجبـــات الطعام مـــع بعـــض، ولكن يجب 
االنتبـــاه واالهتمام بنظافة الطعام وعدم 
ترك الطعام مكشـــوفا لفتـــرات طويلة أو 
تعريضـــه لحـــرارة الجو، ما قدد يتســـبب 
في تلف الطعام وبشـــكل سريع ما يؤدي 
لإلصابة بااللتهابات المعوية أو التســـمم 

بالطعام.
وأوضـــح اختصاصـــي األطفـــال أن مـــن 
أهم اإلجـــراءات التي يجـــب على األهل 
اتباعهـــا عنـــد تعـــرض الطفـــل لالتهابات 
المعويـــة، والتـــي تظهـــر بشـــكل ألـــم في 
البطن مع تقيؤ وإســـهال، أخذ استشـــارة 
الطبيب المختص والبدء بإعطاء الطفل 
السوائل المناســـبة والكافية لمنع وعاج 
حـــاالت الجفـــاف التي تصاحـــب حاالت 
االلتهـــاب المعويـــة، مبينا أن هـــذه تعتبر 
من أهـــم اإلجراءات العاجية وباإلمكان 
إما استخدام السوائل المنزلية المتوافرة 
بالبيـــت أو إعطاء الطفل محلول اإلرواء 
الفموي، وهو عبارة عن سائل أو محلول 
شـــكل  علـــى  أو  للشـــرب  وجاهـــز  معـــد 
أكياس “بـــاودر” يتم حلهـــا بإضافة الماء 
وإعطاؤها للطفل لتعويضه عن السوائل 
التـــي يفقدها بســـبب اإلســـهال أو التقيؤ 

أو حتـــى بســـبب ارتفـــاع درجـــة حـــرارة 
الجسم.

وشـــدد على أن أهم األسباب التي تؤدي 
لالتهـــاب المعويـــة الحادة عنـــد األطفال 
هـــي الفيروســـات وليـــس البكتيريـــا، فا 
ينصـــح باســـتخدام المضـــادات الحيوية 
الطبيـــب  باستشـــارة  إال  عاجهـــا  فـــي 
إلجـــراء  يحتـــاج  قـــد  الـــذي  المختـــص 
بعض التحاليل المختبرية إلثبات ســـبب 
االلتهابـــات ووصف المضـــادات الحيوية 
لعاجهـــا، ويبقـــى منـــع وعـــاج الجفـــاف 
مـــن أهم طرق عـــاج االلتهابات المعوية 

الحادة عند األطفال.
وشـــدد في ختـــام تصريحه علـــى أهمية 
الطعـــام  ونظافـــة  الطبيعيـــة  الرضاعـــة 
والشـــراب وغســـل اليديـــن قبـــل تنـــاول 
الطعـــام وبعـــد اســـتخدام دورات المياه، 

وهي أفضل سبل للوقاية من اإلصابة.
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ترقبوا المزيد من الصور في اإلصدار القادم من “أضــواء البالد”

محمد غازي محسن الغريري
مدرسة الرفاع اإلعدادية للبنين

علي عقيل زيد كاظم
مدرسة اإلمام علي االبتدائية اإلعدادية للبنين

صابر عبدالسالم مسعد قايد
مدرسة مدينة عيسى االبتدائية االعدادية للبنين

محمد عقيل زيد كاظم
مدرسة اإلمام علي االبتدائية اإلعدادية للبنين

سيد محمد أمير طاهر القاهري
مدرسه مدينة حمد اإلعدادية للبنين

رضا كاظم عبدالحسين فردان
روضة مملكة النحل

حسن طاهر حسن 
مدرسة سترة االبتدائية للبنين 

أطياب منصور حسن
مدرسة الصفا االبتدائية للبنات

حسين محمد الجلواح
مدرسة عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين

فاطمة السيد جعفر حميد
مدرسة سار الثانوية للبنات

اسمهان عبدالنبي عبدالرحمن
مدرسة خولة الثانوية للبنات

رحمة السيد عبدالعزيز عبدالمقصود
مدرسة خديجة الكبرى اإلعدادية

علي محمد الجلواح
مدرسة عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين

حسن علي سلمان الغزال
مدرسة التعاون الثانوية للبنين

السيد قاسم فاضل سعيد
مدرسة النعيم الثانوية 

فاطمة عقيل راضي
مدرسة أم كلثوم اإلعدادية للبنات

أيمن فاضل حسن المؤمن
مدرسة جدحفص اإلعدادية للبنين

فاطمة عباس علي علي
مدرسه الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات

الشيخة نورة بنت الشيخ عبدهللا بن أحمد بن سلمان آل خليفة
97مدرسة الشيخة حصة للبنات

95

هيثم عبدالجليل علي
مدرسة جدحفص الثانوية الصناعية للبنين

مريم السيد خالد عبدهللا
مدرسة يثرب اإلعدادية للبنات

فاطمة سلمان عبدهللا
مدرسة الحد الثانوية للبنات

حسين قاسم غلوم ملك
مدرسه مدينة حمد اإلعدادية للبنين

أحمد عقيل أحمد علي
مدرسة سماهيج االبتدائية االعدادية للبنين

97.9

مريم سمير إبراهيم الفايز
مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات

نبأ السيد حسن هاشم العبار
مدرسة الديه االبتدائية

أحمد محمد علي أحمد إبراهيم
مدرسة جدحفص اإلعدادية للبنين

محمد عباس رمضان
مدرسة أسامة بن زيد االبتدائية للبنين

الهنوف عبدالرزاق خليل
مدرسة البسيتين اإلعدادية للبنات

محمد وزينب كميل عبدالجليل
روضة آللئ البحرين

زكية جمال ناصر القالف
مدرسة رقية االبتدائية للبنات

إسراء عيسى العرادي
مدرسة عراد االبتدائية للبنات

دانة حسين عبدهللا حسن

محمد علي، عبدهللا، زينب حسن عبدالجليل

97

شكــًرا لمن شاركونـا فرحــة النجـــاح
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ليال عقيل راضي
مدرسة أم كلثوم اإلعدادية للبنات

تقى حسين علي مرزوق
مدرسة الدراز اإلعدادية للبنات



أعلــن صنــدوق الصناديــق )الواحة( عن اســتثمار ضخم في صنــدوق “بداية” التابع 
لشــركة “شــروق بارتنــرز” لالســتثمار الجــريء فــي مرحلــة التمويــل األولــي، وذلــك 
فــي إشــارة إلــى تجــدد الثقــة بقطاع الشــركات الناشــئة خالل فتــرة انتشــار وباء 
كوفيد19-. وتنوي شركة )شروق بارتنرز( اإلماراتية تعزيز تواجدها في البحرين، 
والعمل على استكشاف ودعم وتمكين دفعة جديدة من المؤسسين في المنطقة.

وتعتبر هذه الجولة االســـتثمارية أحدث 
مـــا أعلـــن عنـــه صنـــدوق الواحـــة، الـــذي 
بهـــدف ضـــخ   2018 عـــام  فـــي  تأســـس 

المـــال  رأس  اســـتثمارات  مـــن  المزيـــد 
الجـــريء فـــي أنحـــاء الشـــرق األوســـط. 
دخـــول  إمكانيـــة  الصنـــدوق   ويتيـــح 

الســـوق للمؤسســـات الراغبة باالستثمار 
فـــي المنطقـــة، باإلضافـــة إلـــى شـــركات 
المحافـــظ االســـتثمارية الطامحـــة إلـــى 

التوسع.
يـــد  علـــى  بارتنـــرز”  “شـــروق  تأسســـت 
شـــين شـــن ومحمود عـــدي، وهـــي ترّكز 
علـــى االســـتثمار فـــي الشـــركات التقنية 
الناشـــئة فـــي مرحلـــة التأســـيس بمجال 
والمنصـــات  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
والبرمجيـــات وفـــروع خدمـــات األعمال 

القائمة على استعمال التكنولوجيا. ومن 
)شـــروق(  تســـتهدف  منظـــور جغرافـــي، 
منطقة الشرق األوســـط وشمال إفريقيا 
مـــع التركيـــز باألســـاس علـــى اإلمـــارات 

والبحرين والسعودية واألردن ومصر.
الصناديـــق  صنـــدوق  مديـــرة  وقالـــت  
)الواحة(، أريج الشـــكر “تؤدي الشـــركات 
الناشـــئة دورًا كبيرًا في تســـريع اقتصاد 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي أثنـــاء 
األزمـــة الصحيـــة المنتشـــرة فـــي العالم، 

ونحن فخورون بإبرام شراكة مع شركة 
المشـــاريع  أهميـــة دعـــم  تعـــي  إقليميـــة 

الجديدة في مراحلها المبكرة”.
وقال شـــين شين، المؤسس الشريك في 
)شـــروق بارتنـــرز( “تتلخص رســـالتنا في 
دعـــم رواد األعمال الواعديـــن بالمنطقة 
ممـــن يضيفون قيمـــة اقتصادية عظيمة 
إلـــى أوطانهم وغيرها من البلدان بفضل 
نموهم وتوســـعهم داخل أسواق مجلس 
التعـــاون الخليجـــي. وهـــذا يتناغـــم مـــع 

التطـــور الهائـــل الـــذي تشـــهده منظومـــة 
الخليـــج  دول  فـــي  الناشـــئة  الشـــركات 
بفعـــل تكثيـــف عمليات البنـــاء والتعاون 
بيـــن الجهـــات المعنيـــة المشـــاركة ممثلًة 
بالمؤسســـات الحكوميـــة والمســـتثمرين 

والشركات الناشئة”.
يذكـــر أن صنـــدوق الصناديـــق )الواحـــة( 
المالييـــن  عشـــرات  اآلن  حتـــى  ضـــّخ 
مـــن الـــدوالرات فـــي عـــدد مـــن شـــركات 

االستثمار الجريء.
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أمل الحامد

علي الفردان

الــجــاري يــولــيــو   18 الــســبــت  يـــوم   ”Zoom“ عــبــر 

إطالق أول فعالية افتراضية في “التصميم والهويات”

قـــدم  علـــى  االســـتعدادات  تجـــري 
وســـاق إلطـــالق منتـــدى التصميـــم 
Brand & Design fo� “والهويـــة 

rum”، ويعتبـــر أول فعاليـــة نوعيـــة 
التصميـــم  مجـــال  فـــي  مهتمـــة 
والهويات من البحرين، الذي تنظمه 
“the 9” و  “BOXOBIA” و  مـــن  كالً 
المنتـــدى  ســـيضم  إذ   ،”Medpoint“
متحدثيـــن مـــن اســـتراليا والبرتغال 
والبحريـــن،  واألردن  واإلمـــارات 
وذلك يوم السبت 18 يوليو المقبل، 

.”Zoom“ عبر برنامج
وقالـــت رئيس مجلس إدارة شـــركة 
آل  نـــورة  الشـــيخة   ”Medpoint“
خليفة “نسعى دومًا لتقديم ما يشكل 
قيمة مضافة للســـوق المحلية، ومن 
هـــذا المنطلق عملنا على إطالق هذا 
المنتدى االفتراضي؛ ليكون مساحة 
نوعية في قطاع حيوي ومهم وهو 
مجال التصميم والتسويق، إذ يضم 
المنتـــدى متحدثيـــن ذوي خبرة في 
مجـــال التصميم والهويات من دول 

عدة وبخبرات متنوعة”.
مـــن جانبـــه، قـــال المديـــر اإلبداعي 
وصاحب فكرة المنتدى جعفر حمزة 
“مـــا نحن بحاجـــة له هـــو التوظيف 
الذكـــي لكل المـــوارد المتاحـــة؛ لرفع 
فـــي  المطلـــوب  الوعـــي  مســـتوى 
مجـــال مهـــم ومســـتمر وال غنى عنه 
ألي مؤسســـة أو جهـــة أو حتى فرد. 
فالحديـــث عـــن التصميـــم وصناعة 
الهويـــات واســـع ومتشـــعب ودقيق، 
وما نســـعى له هـــو أن نقدم المعرفة 

للجمهـــور  احترافـــي  بمســـتوى 
المستهدف، ليرتفع منسوب التفكير 

والخطاب والتواصل والتفاعل”.

BOXOBIA - المنامة

جعفر حمزة

المنامة - بورصة البحرين

“األهلي المتحد” و“جي إف 
إتش” يرتفعان بـ “البورصة”

البحرين،  بــورصــة  الــعــام  المؤشر  ارتــفــع 
أمــــس، تــزامــنــا مـــع صــعــود ســهــم البنك 

األهلي الُمتحد بنسبة 0.86 %.
بما   ،%  0.25 بنسبة  الــمــؤشــر  وازداد 
إلى 1277.52  ُيــوازي 3.16 نقطة ليصل 
في  نــقــطــة   1274.36 ُمـــقـــابـــل  ــقــطــة،  ن
الجلسة الماضية. وارتفع سهم “جي إف 

إتش المالية” بنسبة 0.68 %.
وشهد السوق تداول 3.35 مليون سهم، 

بقيمة 253.15 ألف دينار.
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يكثــر الحديــث فــي األروقــة االقتصاديــة والتجارية خــالل جائحة “كورونا” عن شــركات “الزومبــي”، وهي الشــركات الحية إال أنها 
ميتة في الواقع، فهي شركات لديها ترخيص أو سجل وتزاول عملها بشكل قانوني لكن إيراداتها ضعيفة وال تحقق قيمة حقيقية 
لالقتصاد، بل على العكس قد تكون شركات مضرة وتستنزف الموارد االقتصادية كالعشب الضار والطفيلي في األرض الزراعية 

الخصبة، فهل توجد مثل هذه الشركات في البحرين فعال؟

تصريحات محافظ المصرف المركزي

وأثنـــاء نـــدوة األســـبوع الماضـــي، حينمـــا 
ســـئل محافـــظ مصرف البحريـــن المركزي 
رشـــيد المعراج عـــن حزمة الدعـــم المقبلة 
التي قد يتبناها المصرف بعد أن قام بعدد 
من الخطـــوات من بينها تأجيل األقســـاط 
عـــن األفـــراد والشـــركات، أشـــار المحافـــظ 
وبصراحة إلى أن هناك شركات ال يستفيد 
منهـــا االقتصـــاد، وأنهـــا ربما اســـتمرت في 
وقت سابق ألسباب ما، لكنها قد ال تستمر 

لفترة أطول.
يكـــون  أن  يجـــب  المقبـــل  الدعـــم  وأن 
مســـتهدفا أو أكثـــر تركيزا على الشـــركات 
األكثـــر تضـــررا من جائحـــة كورونـــا، ومن 
غيـــر الواضح مـــا إذا كان المحافظ يقصد 
شـــركات “الزومبـــي”، لكن ذلـــك ال يمنع من 
أن شـــركات “الزومبـــي” يمكـــن أن ينطبـــق 

عليها نفس الوصف.
وأشـــار المعـــراج إلـــى أنه ال يمكـــن تحميل 
البنـــوك فـــوق طاقتها، وأن الســـيطرة على 
مستويات قروض متعثرة في حدود دنيا 

يظل هدفا قائما.

شركات “الزومبي” وخطورتها

انطلـــق مصطلـــح “الزومبـــي” مـــن شاشـــة 
الســـينما إلـــى عالـــم الشـــركات فـــي بدايـــة 
هـــذه األلفيـــة، حيـــن خرجـــت اليابـــان من 
فترة انتعاش تقلصت على إثرها األصول 
الماليـــة التي كانت البنوك اليابانية تقرض 
الشركات على أساسها، وبدال من أن تقوم 
البنوك من شـــطب الديـــون غير الجيدة أو 
المشـــكوك في تحصيلهـــا، تجاهلت البنوك 
هـــذه األزمـــة لكـــي تحافـــظ علـــى شـــكل 
قـــوي لمعدالت رأس المـــال، وتحت ضغط 
مـــن الجهـــات التنظيميـــة لمنـــح القـــروض 
لدعـــم  والمتوســـطة  الصغيـــرة  للشـــركات 
االقتصـــاد، قامـــت البنـــوك بمنـــح القروض 
حتى للشـــركات التـــي هي أصال مشـــكوك 
فـــي اســـتمرارها فـــي دفـــع التزاماتهـــا، إذ 
أعطتهـــم قروضـــا جديدة أمـــال في تعافي 
االقتصـــاد أو تدخل الحكومة وتدعم هذه 
الشـــركات، واســـتمرت هذه الشركات رغم 
عـــدم تحقيق إيرادات كافيـــة، لكنها كلفت 

اليابـــان تبعـــات اقتصاديـــة، إذ انهارت في 
اإلنتاجيـــة وتراجع التضخم لنحو عقد من 

الزمن.
وبـــات يطلق عليها شـــركات “الزومبي”، إذ 
إنها شـــركات تحقق إيـــرادات تكفي بالكاد 

لكي تسدد جزءا من ديونها.
الـــدورات  بعـــد  الشـــركات  هـــذه  وتـــزداد 
الهبوطية لالقتصاد، إذ شكلت أزمة 2008 
االقتصادية بداية مرحلة ازدهار شـــركات 

“الزومبي”.
وتكمـــن خطـــورة هذه الشـــركات الضعيفة 
ماليا، أنهـــا تضعف االقتصـــاد العام للدولة 
مـــع إنتاجيـــة ضعيفة ومزاحمة الشـــركات 

المنتجة.
جائحـــة  انتشـــار  مـــع  المخـــاوف  وتـــزداد 
خصبـــة  بيئـــة  هنـــاك  تكـــون  أن  كورونـــا 
لهذه الشـــركات لالســـتفادة من تســـهيالت 

اإلقراض واالستفادة من حزم الدعم.

جعفري: اتفق مع المعراج

وقال المستشـــار في الشؤون االقتصادية 
واإلداريـــة أكبر جعفري “أتفق تماما مع ما 

ذكـــره محافـــظ المصـــرف المركـــزي، هناك 
الكثيـــر من الشـــركات تســـتنزف االقتصاد 
الوطنـــي، وتحدثنـــا منـــذ ســـنوات وإلـــى 
اليـــوم بضـــرورة أن نكـــون أكثـــر انتقائية 
فيما يتعلق بجذب االســـتثمارات وتحفيز 
مضافـــة  قيمـــة  تشـــكل  التـــي  الشـــركات 

لالقتصاد”.
وقـــال جعفـــري وهـــو خبيـــر فـــي مجـــال 
اإلنتاجية “كثير من المؤسسات ال تساهم 
فـــي االقتصاد، بل علـــى العكس هي تضر 
مـــوارد  وتســـتنزف  الوطنـــي  االقتصـــاد 

الدولة”.
ســـنوات   4 “قبـــل  جعفـــري  ويشـــير 
تقريبـــا، أتذكـــر أننـــا طرحنـــا نقاطـــا فيمـــا 
يتعلـــق بضـــرورة مراجعـــة االســـتثمارات 
األجنبيـــة والمحليـــة، وأن يتم تقييم هذه 

االســـتثمارات ومـــا إذا كانت تدعـــم النمو 
االقتصـــادي، فعملية تقييم االســـتثمارات 
مهمة، وفي شركة “جافكون” لالستشارات 

طرحنا نموذجا لهذه العملية”.
ودعـــا جعفـــري الجهـــات الرســـمية لعمـــل 
دراســـات تقيميـــة للقطاعـــات والشـــركات 
ومـــدى مســـاهمتها في النمـــو قائال “بعض 
الشـــركات تأخذ من االقتصـــاد 10 دنانير، 
لكنهـــا ترجع لنا دينارين فقط، وهذا يعني 
أننا نسير للخلف، اعتقد أن كالم المحافظ 
هـــو توجـــه ذكي ومتقـــدم جدا من شـــأنه 
زيادة اإلنتاجية ويكون الدعم لمن يحقق 

القيمة المضافة”.

القاهري: توجيه الدعم للقطاعات المتضررة

أمـــا الخبيـــر في مجـــال ريـــادة األعمال 

ورائـــد العمـــل خليـــل القاهـــري، فيتفـــق 
شـــركات  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  أن  تمامـــا 
تفتـــح  التـــي  “الزومبـــي” والمؤسســـات 
أن  دون  التســـهيالت  مـــن  وتســـتفيد 
يكـــون لهـــا فائـــدة حقيقية، واستشـــهد 
بتجربة المقـــاوالت في فتـــرات معينة، 
الشـــركات  بعـــض  مـــن  الهـــدف  كان  إذ 
هو اســـتخراج “فيـــزا للعمالـــة األجنبية” 

والمتاجرة بها.
وأقـــر القاهـــري أن حزمـــة الدعم األولى 
شـــملت الجميع، وكانـــت فرصة اللتقاط 
األنفـــاس، أمـــا اآلن فيجـــب أن يكـــون 
هنـــاك توجيها أكبر فـــي موضوع الدعم 

من جائحة كورونا.
وأكـــد القاهـــري أهميـــة “العدالـــة” فيمـــا 
يتعلق بالدعم، فهنـــاك قطاعات بحاجة 
لدعم أكبر ويجب توجيه الجهد نحوها.
وقال: أكثـــر شـــركات “الزومبي” تعيش 

على حزم الدعم المقدمة.
إلـــى تجربتـــه الشـــخصية فـــي  وأشـــار 
مجـــال عملـــه، إذ ألغـــى خدمـــات عـــدة 
وتوجه للخدمات اإللكترونية، واستفاد 
من الدعم في مرحلته األولى، لكن اآلن 
يجد نفســـه غير محتاج لهـــذا الدعم إال 
أن ذلـــك ال يعنـــي أن مؤسســـات أخـــرى 

ليست بحاجة للدعم.

خليل القاهريأكبر جعفري

النمــو علــى  قــدرة  أو  أربــاح  تحقيــق  دون  مــن  يكفيهــا  مــا  وتكســب  أنشــطة  تــزاول 

شركات “الزومبي” وتأثيرها على االقتصاد البحريني في ظل “كورونا”

“الواحة” يعلن استثماًرا ضخًما في “شروق بارتنرز” اإلماراتية
ــدد ــ ــا  بـــالـــبـــحـــريـــن مـــــع دعـــــــم مـــؤســـســـيـــن ج ــ ــورهـ ــ ــضـ ــ ــزز حـ ــ ــعـ ــ الــــشــــركــــة تـ

المنامة - صندوق الصناديق )الواحة(

خبراء يناقشون اعتماد تقنيات الذكاء االصطناعي تجاريا
أكـــد نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لشـــؤون 
الموارد والمعلومـــات في كلية البحرين 
التقنيـــة )بوليتكنـــك البحريـــن(، رئيـــس 
اللجنـــة العليـــا لمســـابقة خالـــد بـــن حمد 
لالبتكار في الذكاء االصطناعي، الشيخ 
أن  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  علـــي 
موضوع الذكاء االصطناعي كان مسألة 
مهمـــة علـــى مـــر الســـنين، ولكنـــه أصبح 

أكثر أهمية خالل جائحة كورونا.
وأوضح الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمن، 
بثالـــث  شـــرف  كضيـــف  كلمتـــه  فـــي 
اإلنترنـــت  عبـــر  الحواريـــة  الجلســـات 
الـــذكاء  عـــن  إفتراضـــي  مؤتمـــر  ألول 
اإلصطناعـــي ومجـــاالت اإلســـتفادة من 
تقنياتـــه فـــي ظـــل األزمة الراهنـــة،  في 
البحريـــن بتنظيم مـــن مجموعة خبراء 
مـــع  وبالشـــراكة  اإلصطناعـــي   الـــذكاء 

مجموعـــة جـــي إي ســـي اإلعالمية في 
اإلمـــارات،  أمـــس، أن البحريـــن قـــادت 
العديـــد من المبـــادرات المتعلقة بالذكاء 
االصطناعـــي، و دعمـــت رؤيـــة المملكـــة 
دائًما تعزيز دور البحرين كدولة تســـعى 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 

المجال العلمي.
وأضـــاف أن جاللـــة الملـــك أكـــد خـــالل 
افتتـــاح دور االنعقـــاد الثاني من الفصل 
التشـــريعي الخامس لمجلســـي الشورى 
والنواب، استعداد المملكة التقني الذي 
يؤهـــل للتركيـــز مباشـــرة على تحســـين 
الـــذكاء  وقـــدرات  الرقمـــي  اقتصادهـــا 
االصطناعـــي، ونحـــن فـــي البوليتكنـــك 
الملـــك  جاللـــة  توجيهـــات  إلـــى  ننظـــر 
لتمكين مؤسســـتنا من إعطـــاء األولوية 
للذكاء االصطناعي في اســـتراتيجياتنا 

المؤسسية واألكاديمية.
وأشـــار إلـــى أن جائحـــة كورونـــا أثـــرت 
على العديد من الصناعات حول العالم، 
الصحيـــة  والقطاعـــات  البنـــوك  مثـــل 
والمؤسســـات التعليمية وغيرها الكثير. 
لقـــد أوضح هذا الوبـــاء أنه يتعين علينا 
الـــذكاء  التقنيـــات، مثـــل  اعتمـــاد هـــذه 
االصطناعي، في عملياتنا التجارية في 
فتـــرة زمنية قصيـــرة جًدا، مؤكـــًدا “أننا 
كمؤسســـات للتعليـــم العالي مســـؤولون 
عن تثقيف مجتمعنا وإبقائهم متماشين 

مع أحدث اتجاهات سوق العمل”.
وأشـــار إلـــى أنـــه “اســـتجابة للتغيـــرات 
الســـريعة التـــي تحدث، أدركنـــا ضرورة 
بالـــذكاء  متعلـــق  محتـــوى  تقديـــم 
االصطناعـــي ليس فقـــط لطالبنا، ولكن 
للمجتمـــع أيًضـــا”، مؤكـــدا  أنـــه مـــع كل 

تقـــدم تكنولوجـــي، هناك آثـــار أخالقية 
يجب أخذها في االعتبار، فبينما أصبح 
الـــذكاء االصطناعـــي أكثر قـــوة، نحتاج 
إلـــى تنظيمـــه والتأكـــد مـــن اســـتخدامه 
بطريقة أخالقيـــة، مما يعود بالنفع على 

المجتمع ومجتمع األعمال.

رئيـــس  المؤتمـــر،  رئيـــس  أكـــد  بـــدوره، 
مجموعة الـــذكاء اإلصطناعي ، جاســـم 
حاجـــي أن الجميـــع يتجـــه ســـريًعا فـــي 
مجـــال الـــذكاء االصطناعـــي والتحـــول 
نســـيان  أحياًنـــا  يتـــم  ولكـــن  الرقمـــي، 
يجـــب  التـــي  والقوانيـــن  األخالقيـــات 

أن تتواكـــب معهـــا، والمالحـــظ أحياًنـــا 
أن الشـــركات الصغيـــرة بمـــا فيهـــا التـــي 
حلـــول  تطـــرح  البحريـــن  فـــي  تعمـــل 
الـــذكاء االصطناعـــي على المؤسســـات 
دون قوانيـــن وتشـــريعات وانضباطات 

وأنظمة ولذلك ال تستمر.
وأشـــار الى ضرورة أن يكـــون لدى هذه 
المؤسسات المقدرة على نمو برمجيات 
الـــذكاء االصطناعـــي وحلولهـــا إذ أنهـــا 
تقـــدم حالًيـــا حلـــوال ليـــس باإلمـــكان أن 
تشـــهد نمًوا فيها، ولذا عند الحاجة لنمو 
هـــذه البرمجيـــات تضطـــر المؤسســـات 

لبدء العمل في هذه الحلول مجدًدا.
وأكـــد أن الهدف من الذكاء االصطناعي 
هـــو اندمـــاج بيـــن التقنيـــات واألهداف 
والمؤسســـات  للشـــركات  المســـتقبلية 

واستراتيجياتهم.

جاسم حاجي الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة
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أغلُبنـــا يتمتـــُع بالصحِة والعافية وحياة طيبة تســـتوجُب الحمَد والشـــكَر لله 
رغـــَم الملمـــات، لكٍل منا أهدافُه فـــي الحياة وأحالمُه التـــي يتمنى تحقيقها، 
لكـــنَّ التمنـــي وحـــدُه ال يكفي؛ فما نيـــُل المطالِب بالتمني ولكـــن ُتؤخُذ الدنيا 

غالبا. أليس كذلك؟
البعـــُض منا يســـعى لتحقيـــِق أحالمه بشـــتى الطرق والوســـائل التي توصله 
ألهدافـــه؛ فيجتهـــد لجنـــي ثمـــار ما ناضل مـــن أجلـــه، والبعُض اآلخـــر يتخذ 
الذريعَة تلَو األخرى ليبرَر عدَم قدرتِه على السيِر نحو الهدِف وجعِل األحالِم 
حقائـــق. ما الذي ينقص هـــؤالء؟ ُبِترْت أرجُلهم في حرب، أم ُقِطعْت أيديهم 
بمقصلِة التعزير؟! أأدمغُتهم تشكو من العطب، أم فقدوا البصر؟! ال يشكوَن 
من شـــيٍء ســـوى التخاذل، فما باُلهم ِاثاقلوا إلـــى األرض، غلَب المتخاذلون، 

والمغلوُب مخذوٌل ومسلوب؛ فما هي أسباب تخاذلهم يا ترى؟
إنهم ُيؤثرون الراحَة على العمل، واليسيَر على العسير، والنوَم على اليقظة؛ 
فمـــاذا يجنـــوَن وما الـــذي حققوه ألنفســـهم؟! ماهو الفرُق بينهم وبين ســـائر 

مخلوقاِت هللا؟ ال فارق! بل قد يكونون زيادًة في الخلِق وعبئًا على الكون. 
لـــَم ال ينطقـــوَن بشـــكِر هللا وهو الذي أنعـــَم عليهم بكِل ِتلكـــُم النعم. هو الذي 
وهبهم الســـمَع والبصَر والفؤاَد وفضلهْم على جميِع خلقه، وما الشـــكُر لله إال 

باستعمال نعمِه في أوجه الخير.
للمتخاذليـــن أقـــول، أيـــَن أنتم مـــن ذوي العزائـــم، فقدوا أبصارهـــم وأبصروا 
بأفئدتهـــم، فقـــدوا أرجَلهـــم وهرولـــوا إلـــى محطـــاِت العلـــِم ليصلـــوا للمعرفة 
وتفوقـــوا على أقرانهـــم المتنعمين بالعافية، فقدوا أيدَيهم وبنوا )لكم( أبنية، 
فقـــدوا جـــزءًا من عقولهـــم وأّلفوا )لكم( كتبـــًا. لْم يتخاذلـــوا أو ينهاروا ألنهم 
فقـــدوا عضـــوًا عزيـــزًا من أجســـاِدهم، ولـــْم ينزووا عـــن الدنيا بدعـــوى أْن ال 

جدوى منهم. 

آمنوا بملكاِتهم وناضلوا رغم الصعاِب ونظراِت األّصحاء الُمعاقة، وتحّدوا  «
المستحيَل في سبيل تحقيِق أحالِمهم وفعلوا. فمْن المعاُق اآلن، هْم أم أنتم؟.

هدى حرم

“أنتم المعاقون ال هم”

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

للتواصل: 17111483

النظام اإليراني... مجرد عصابة من القتلة
التقرير الذي نشرته وكالة أنباء البحرين عن اإلرهاب اإليراني، ما هو إال 
سلسلة من حلقات العدوان والتآمر لهذا النظام الذي يتصرف كالعصابات 
تماما، فالنتائج المستخلصة والمعلومات الواردة في التقرير تبين خبث 
هذا النظام وممارســـاته اإلرهابية وأحالمه المخزية والشـــريرة، كما أنه 
يمتلك قدرا كبيرا من الوقاحة لتبرير همجيته التي تتفوق على همجية 

حيوانات الغابة.
“أكثـــر مـــن 40 قنـــاة فضائيـــة مملوكـــة أو ممولـــة، والعديـــد مـــن المواقع 
اإللكترونية والحســـابات المشـــبوهة على وســـائل التواصـــل االجتماعي 
دورهـــا الهـــدام فـــي بث ســـموم الفتـــن والكراهيـــة الدينيـــة والعنصرية، 
وترويـــج الخطابات العدوانية واالســـتفزازية للتحريـــض على الفوضى 
والتوتـــر واالنقســـام في مملكة البحرين”، “أكثر مـــن 360 عملية إرهابية 
دوليـــة، تتضمـــن عمليـــات اغتيـــال وتفجيـــرات وهجمـــات فـــي أكثر من 
40 دولـــة”، “تنفـــق أكثـــر مـــن 700 مليون دوالر ســـنوًيا لدعـــم الجماعات 
اإلرهابيـــة”، “تنص المادة 154 من دســـتورهم على نصرة  المســـتضعفين 

والشعوب المظلومة”!.

ولكـــن تكاتـــف الشـــعب البحريني وحكمـــة القيادة ويقظة رجـــال األمن، 
حققـــت نتائج تدميرية هائلة لمخططـــات النظام اإلرهابي، وتفكيك كل 
الخاليـــا اإلرهابية مهمـــا تنوعت مضامينها وأشـــكالها ومعاييرها، ونحن 
قادرون على خلخلة البناء اإلرهابي كلما شـــرعوا في تنفيذه وتطويره، 
ولـــن تســـتطيع الزمـــرة الباغية في إيـــران تلويث ذرة واحـــدة من تراب 
البحرين الطاهر، وســـتظل قلعتنا بقيادة ســـيدي حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا، شامخة 

تشع بالبطوالت ومواصلة دورها اإلنساني المرموق.

كل شيء يتخذ مساره الطبيعي في هذه الحياة، ومسار نظام الماللي  «
منذ أن جاء في العام 1979 تمثل في بث السم الزعاف الذي يحمله في 

أرديته، غير عابئ باإلنسانية والمبادئ والقيم، والمواثيق الدولية، ألن 
الجريمة تزحف على وجهه وتسكن روحه وكأنه محبوس من قرون في 

مجاري اإلرهاب وسفك الدماء، فعلى مر التاريخ لم نشهد نظاما دون وازع 
من خلق أو شرف أو ضمير مثل النظام اإليراني، مجرد عصابة من القتلة 

تسلطت على المجتمع اإليراني واستباحت كل شيء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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تكمـــُن أهمية “الضمان االجتماعي” – باعتباره أحد أنظمة التعاون والتكافل 
االجتماعـــي التـــي يقدمهـــا المجتمـــع ألفـــراده الذيـــن يقومـــون علـــى رعاية 
العامليـــن فـــي القطـــاع الخـــاص والحكومي - فـــي كونه مصدَر دخـــٍل ثابت 
لألفـــراد يصـــون كرامتهم ويمنعهم التســـّول واالســـتجداء عندما ال يكونون 
قادريـــن على العمل أو الّتكســـب فـــي حاالت العجز والشـــيخوخة وإصابات 
العمـــل والتعويضات المهنيـــة وغيرها، فضالً عن دعم االقتصاد الوطني عبر 
إقامة المشـــاريع الرابحة التي تســـتثمر أموال الضمان في خلق فرص العمل 

وتشغيل العاطلين.
علـــى الصعيـــد المحلـــي، حقّقـــت مملكتنـــا الحبيبـــة إنجـــازات مشـــهودة في 
مجاالت العمل، بعد أْن َكِفلْت حماية حقوق العّمال التأمينية، ما ساعد على 
تمّتع بالدنا بسجٍل متميز في ترسيخ تلك الحقوق بعد إنشاء “الهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي” بموجب القانون رقم )3( لســـنة 2008م الذي هدف إلى 
توفيـــر غطاء تأمينـــي للخاضعين ضد مخاطر الشـــيخوخة والعجز وغيرها 
في القطاعين العام والخاص، وفق رؤية قوامها التميز في جودة الخدمات 
واســـتدامة المزايا في تقديم الخدمات التأمينية عالية الجودة في رسالتها 
التـــي يســـتوجب منهـــا النظـــر لبعـــض الحـــاالت الخاصـــة وســـعيها للتكامـــل 

والجودة في األداء كما هو في سجل قيمها.
ومثاالً ال حصرًا لهذه الحاالت، المواطنة البحرينية التي تقّطعت بها الُســـُبل 
فـــي إيجـــاد حّل لمعاناتهـــا التي صيّرت حياتهـــا جحيمًا بعد إلـــزام الهيئة لها 
بدفـــع أكثـــر من )7( آالف دينار بحريني، بعد عطاء امتّد لســـنوات في خدمة 
بلدهـــا البحرين؛ لعّلة خطأ ارتكبه صاحب العمل، ما ترتب عليه “اســـترجاع” 

رواتب استلمتها قرابة )10( سنوات.
نافلة:  «

إّن مـــا يســـترعي المعنيين فـــي الهيئة العامـــة للتأمين االجتماعـــي االلتفات 
إليـــه، فـــي بلـــٍد أوَلْت فيه قيادتـــه الحكيمـــة مواطنيها – أّيـــًا كان وصفهم أو 
صفتهم - رأس أولوياتها؛ هو حالة هذه المواطنة والكثير من مثيالتها وفق 
ُأطر الرأفة، وذلك بعد أْن ُقِطَع شـــوط في ارتشاف مرتباتها الشهرية! عالوة 
علـــى َضمانة دســـتور المملكـــة في نصوص مادتـــه )13( ألحّقيـــة األفراد في 
العمل الشـــريف الذي يكفل تأمين حياتهم وحياة أســـرهم واطمئنانهم على 
حاضرهم ومســـتقبلهم، وتأكيدها علـــى تكّفل الدولة في توفير فرص العمل 
وعدالة شـــروطه، وصوالً إلى تنظيم العالقة بيـــن العّمال وأصحاب األعمال 

وفق األطر القانونية.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“التأمينات االجتماعية”... معاناة مواطنة!

يوسف الشريف والحرية المشوهة
عندمـــا توجـــد نمـــاذج ناجحة في مجال مـــا من المجـــاالت كالرياضة أو 
االقتصاد أو السياسة أو األدب والفنون وغيرها، فمن البديهي والمتصور 
منطقيا أن تكون هذه النماذج المشـــرفة موضع تقدير واحترام من قبل 
المنتســـبين لهـــذا المجـــال أو ذاك، باعتبارهـــا من أهم عوامـــل تأثير هذه 
الفئـــة في المجتمع والحصـــول على قبوله وتأييده واإلســـهام بإيجابية 

وفاعلية في أنشطته وتقدمه وازدهاره.
إال أن ما يحدث مع الفنان المصري يوسف الشريف هو على النقيض من 
ذلك، فما إن أدلى الفنانـ  الذي ال أعرف بالمناســـبة عنه الكثير باســـتثناء 
النجاح الكبير لمسلسالته، وبعض التصريحات العقالنية التي تضع الفن 
في مكانها الصحيح وتوقر مكانة الدين وشـــعائره ـ بموقفه مما يســـمى 
بــــ “المشـــاهد الحميميـــة” فـــي المسلســـالت واألفـــالم، إال وانهالـــت ضده 
االنتقـــادات والغمز واللمز باتهامات وكأننـــا أمام رجل دين يحمل أفكاًرا 

متطرفة أو إرهابي يصوب مدفعه ضد اآلخرين.
الرجـــل بكل بســـاطة ووضوح ودون أي تجريـــح ألي اتجاه أو اتهام ألي 
شخص قال إنه قرر عدم المشاركة في أي عمل فني به “مشاهد ساخنة” 
بعـــد أن نصحـــه والـــده باالبتعاد عن هـــذا النوع من األعمـــال، وأنه يضع 

شروطا في عقود أعماله حرًصا على عدم تقديم هذه المشاهد.
واضـــح مـــن الكالم أنه إذا كان هناك أي متضـــرر منه، فهو صاحبه فقط، 
حيـــث حصر نفســـه وألزمهـــا بتأديـــة أدوار دون غيرها، وهـــو ما يحرمه 
مـــن مســـاحة كبيرة من األعمـــال، بل يجعله غير مرحب بـــه في التعامل 
مـــن قبل المنتجيـــن والمخرجين، لكنه آثر احترام المبـــدأ الذي يؤمن به 

ويسير عليه في حياته.
المنتقـــدون والمهاجمـــون حرصـــوا أن يضيفـــوا بعًضـــا مـــن “البهـــارات” 
والســـخونة والمزاعـــم ومن بينها أن الشـــريف يرفض مالمســـة النســـاء 
وهي مغالطات ناتجة عن انفعالهم الزائد ضد هذا النموذج الذي يحترم 
نفســـه وأدوراه ويؤكـــد أن األعمـــال الفنيـــة يمكـــن أن يكتـــب لهـــا أفضل 

النجاح دون مشاهد هابطة تتدنى بالذوق واألخالق والقيم والسلوك.
هؤالء يزعمون ويصرخون ليال ونهارا بأن الفن يقوم ويدافع عن الحرية،  «

لكنهم ال يفهمون إال الحرية التي تتوافق مع أهوائهم ورغباتهم.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

الظلم الوظيفي
هناك صنف من اإلداريين أحادي النظرة، حيث ال يسمع إال صوتا واحدا 
فقط هو صوته ويمارس صالحياته طبقا لرأيه وحده. أّما النتائج التي 
يفرزها هذا النمط من العمل اإلداري فإنها بالطبع وخيمة على المؤسسة 
برمتهـــا، مثل هذا “اإلداري” يخلق مشـــكالت ال حصر لها كأن يلجأ بعض 
الموظفيـــن إلى التغّيب، وآخـــرون يلجأون إلى اإلجـــازات المرضية كرد 

فعل انتقامي، وفئة أخرى إلى التقاعس عن أداء واجباتها.
الناس بطبعهم ال يحبون الشـــخص صاحب الشـــخصية أحادية التفكير 
ســـواء كان يتربع على مؤسســـة أم في أي موقع آخر لســـبب بســـيط هو 
أنها تناقض الفطرة الســـليمة، وليس مستغربا أن نجد أية مؤسسة تدار 
من قبل هؤالء في حالة تصادم بين المسؤول والموظفين الذين شاءت 
حظوظهـــم أن يكونـــوا تحت قيـــادة أحد هؤالء، وال شـــك مر بخاطرهم 
تســـاؤل حـــول اآللية التي جعلتهم في هذا الموقـــع رغم افتقارهم الحد 

األدنى من شروط اإلدارة أو الذكاء اإلداري.
يســـرد الموظفـــون ألوانـــا من المعانـــاة والعذابات التي ال تبـــرح ذاكرتهم 
نتيجة معاملة اتســـمت بالقســـوة غير مبررة ال لشيء سوى أّن أقدارهم 
شاءت أن يقعوا تحت إدارة مثل هذه النماذج السيئة، فانقلبت حياتهم 
إلى جحيم. وعلى ســـبيل المثال فإّن أحد الموظفين رزق بمولود يعاني 
إعاقة جســـدية وذهنية اســـتدعت الحالة أخذه للعـــالج الطبيعي، إال أّن 
المســـؤول يرفـــض خروجه متذرعـــا بالقانون، ورغم إلحاح األب بشـــتى 
الطـــرق إال أنهـــا لـــم تجـــد لدى مديـــره صدى، حينهـــا لم يجـــد مخرجا إال 

االستقالة!
أّمـــا الوضع في المؤسســـات التربوية فإنه أشـــد فداحة قياســـا بالمواقع 
األخرى، ذلك أّن بعض القائمين عليها يمارسون تسلطًا إزاء مرؤوسيهم 
من المربين يفوق التصور، ويتم هذا لألسف دون اتخاذ أي إجراء بحق 

اإلدارات.

هناك فارق شاسع بين الحزم والتسلط، فاألول يمارس مهمته بقوة من  «
غير عنف ويتصف باللين من غير ضعف، في حين أّن المتسلط ال يراعي 

القواعد السلوكية وال األخالقية، وتعاملهم يفتقر إلى المرونة بل حتى أدنى 
درجات االحترام.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة 

شركة مركز االمارات العربية المتحدة للصرافة - البحرين ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 66338

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة مركز االمــارات العربيــة المتحــدة للصررافة - 
البحريــن ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 66338 ، بتصفية الشــركة اختيار و 

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

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

jassim.abdulaal@bh.gt.com
+ 973 39605262

إعالن بحل و تصفية شركة 
شركة نيرنكاركونسلتنسي ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 1-82683

بناء على قرار الشــركاء في شــركة نيرنكار كونسلتنســي ذ.م.م المســجلة بموجب 
 RENUBHATIA/ بتصفيةالشركةاختيارياوتعيينالســادة   ،82683-١ رقــم  القيــد 

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

نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان
 RENU BHATIA :عنوان المصفي

هاتف رقم :  39029055)973+(
visionbc1@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري ل
شركة محمد جينال للديكور الداخلي ش.ش.و
لمالكها محمد جاينل عبيدن محمد مظفر رحمن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها المالك 
لشــركة محمــد جينــال للديكــور الداخلــي ش.ش.و لمالكهــا محمــد جاينــل عبيــدن 
محمــد مظفــر رحمــن، المســجلة بموجــب القيــد 1-132555   طالبيــن تغيير االســم 
التجاري من: شركة محمد جينال للديكور الداخلي ش.ش.و لمالكها محمد جاينل 

عبيدن محمد مظفر رحمن
MOHAMMED JAYNAL INTERIOR DECORATION S.P.C OWNED BY 

MOHAMED JINAL ABDEEN MOHAMED MFIZER RAHMAN 
الى: جيه مياز للديكور الداخلي ش.ش.و لمالكها محمد جاينال عبيدن
J MIAZE INTERIOR DECOR S.P.C OWNED BY MOHAMMED

JAYNAL ABEDIN
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خال مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة ورقة البنفسج للمقاوالت ذ.م.م

سجل تجاري رقم 124381

بناء على قرار الشــركاء شــركة ورقة البنفســج للمقاوالت ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم 124381 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســيد عيســى حسن عبد 

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

نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان
السيد/عيسى حسن عبد هللا حسين الخزامي

رقم الموبايل : 36324918
alwahadccr@gmail.com

القيد  72363 - 2 - التاريخ: 21 يونيو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-90426   لسنة 2020

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدمــت إليها 
الســيدة / زينــب علــي عبدالحســين علي عيد المالكة ل باســتيك الذهبــي لمقاوالت 
الديكــور (مؤسســة فرديــة) والمســجلة بموجب القيد رقــم 72363 - 2 طالبة تحويل 
الفــرع رقــم 2 مــن المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال 

وقدره 2000 دينار بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
زينب علي عبد الحسين علي عيد

BINOY VEMBLIYAN KUNJUVAREED

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

) CR2020-89586 ) إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : عبدهللا احمد حسن الرومي
االسم التجاري الحالي : قطرة لبيع المياه العذبة

االسم التجاري الجديد : قطرة للتجارة

رقم القيد : 83797-6

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيد/ علي عبدالعزيز احمد جعفر  باعتباره المصفي القانوني لشركة 
الزبيــر للتأثيــث ش.ش.و لمالكهــا مصنــع الزبيــر لألثــاث ش.م.م، المســجلة 
كشــركة كشــركة الشــخص الواحد بموجب القيد رقم ٧٨٤٥٣ ، طالبا إشــهار 
الســجل  مــن  اختياريــة وشــطبها  الشــركة تصفيــة  أعمــال تصفيــة  إنتهــاء 
التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

طلب رقم ) ٦٦٢١٤-CR2020 ( لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الزبير للتأثيث ش.ش.و لمالكها مصنع الزبير لألثاث ش.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-95322(( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم التجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعان 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

  اسم التاجر: ابتهال ميرزا محمد طاهر العصفور
االسم التجاري الحالي: رومل للمقاوالت
االسم التجاري الجديد: أثينا للمقاوالت

قيد: 53416-2

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة هبا انتربرايز لصاحبها أحمد ضيف وشريكه - تضامن 

سجل تجاري رقم )85443-01( 

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة هبــا انتربرايــز لصاحبها أحمد ضيف وشــريكه 
– تضامــن المســجلة  بموجــب القيــد رقــم 01-85443 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا 

وتعيين السادة / جعفر عبدالوهاب عبدالحسن منصور المنصور مصفيا للشركة.

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

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

جعفر عبدالوهاب عبدالحسن منصور المنصور
)+973( - 39606888  

j.almansoor@gmail.com

التاريخ : 02/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة السجل التجاري
 CR 2020-95729 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم التجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعان 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:    حسن جعفر علي مهنا   
االسم التجاري الحالي:   حسن شايني للستائر

االســـــم التجـــاري الجديد:  حسن شايني لتنجيدات السيارات

 رقم القيد: 92219-3

38344464

االثنين 6 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 - العدد 104283



 المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام مديرية شـــرطة محافظة المحرق، أن شـــرطة المديرية تمكنت في 
أقل من 24 ســـاعة من القبض على 4 أشـــخاص قاموا بانتحال شـــخصية رجال أمن 
وســـرقوا مبالغ مالية من عدد من العمال اآلســـيويين بمنطقة ســـماهيج. وأوضح أن 
المديرية تلقت بالًغا من المجني عليهم مفاده أنه بينما كانوا في موقع العمل توقفت 
مركبة بها 4 أشخاص، وأبلغوهم بأنهم رجال أمن وقاموا باصطحاب العمال باإلكراه 
إلـــى إحدى الغرف واالســـتيالء على محفظاتهم النقدية ثـــم الذوا بالفرار. وعليه تم 
مباشرة أعمال البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض 
عليهـــم، إذ تبيـــن أنهـــم مـــن أصحاب الســـوابق، وقد تم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 

الالزمة تمهيًدا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

انتحلوا صفة الشرطة وسرقوا آخرين باإلكراه

local@albiladpress.com11

ر كرسي األسنان بألف دينار عيادات “انتهازية” تؤجِّ
ــل أم ــة  ــارقـ بـ ــا  بـ ــوات  ــنـ سـ  10 ــون  ــل ــم ــك ي عـــاطـــا  طــبــيــبــا   72

مـــن  العاطليـــن  مـــن   )72( طالـــب 
األســـنان(  )قســـم  الطـــب  خريجـــي 
باإلسراع بتوظيفهم، بعد تعثر كافة 
أوجه السبل لمساعدتهم، رغم كثرة 
مناشـــداتهم عبر الصحف ومنصات 
)السوشيال ميديا( ومكاتب النواب. 
مفتـــوح  لقـــاء  خـــالل  ذلـــك،  جـــاء 
بمجلـــس النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي 
عبر تطبيق )زوم( للوقوف على أهم 
والتعرف  واحتياجاتهـــم،  مطالبهـــم 
على األســـباب الكامنة خلف تعطيل 
توظيفهـــم، مع تجاوز فترة االنتظار 

للبعض منهم العشر سنوات.
وقالـــت الدكتـــورة زينـــب القصـــاب 
إن العاطليـــن هـــم من دفعـــة 2011 
وحتـــى 2018 وبالرغـــم مـــن كثـــرة 
الزيـــارات لـــوزارة العمـــل ومعـــارض 
عـــن  تثمـــر  لـــم  أنهـــا  إال  التوظيـــف 
خريجـــو  بأنهـــم  علمـــًا  نتيجـــة،  أي 
جامعـــات دولية مختلفة من الصين 
واالمارات ومصر وغيرها، وأغلبهم 

درس على حسابه الخاص.
األخـــرى  “اإلشـــكالية  وأضافـــت 
الـــدورات  تدعـــم  ال  تمكيـــن  أن 
التخصصية الخاصة بطب األسنان، 
األخـــرى،  التخصصـــات  بخـــالف 
ونحن نأمل أن تفتح تمكين أبوابها 
لنا لالنخراط بدورات التدريب على 
األقـــل، لكـــي نطـــور مهاراتنـــا ونظل 
على الدرجـــة المطلوبة من التأهيل 

لدخول سوق العمل الحقا”.
أن  “باإلمـــكان  القصـــاب  وتابعـــت 
تتفـــق الـــوزارة مـــع الســـعودية ألن 
هنالك زمالة مشـــتركة بيـــن البلدين 
المبتعثيـــن  وإرســـال  الشـــقيقين، 
للتدريب ليس باألمـــر الصعب، كما 
نأمل فتح مستشفى تدريبي لطلبة 
الطـــب يؤهلهـــم للعمل والكتســـاب 

الخبرة والمهـــارة الميدانية الالزمة، 
فاإلشـــكالية هنـــا ليســـت بالتوظيف 

فقط، وانما بالخبرة أيًضا”.
وزادت “أغلـــب العيـــادات الخاصـــة 
العمـــل  حاولـــت  وحيـــن  انتهازيـــة، 
فـــي إحـــدى العيـــادات، عـــرض علي 
الطبيـــب تأجيـــر المقعد بألـــف دينار 

شهريا”.
العاطليـــن  الطلبـــة  مشـــاركة  وعـــن 
فـــي الحمـــالت التطوعيـــة لمواجهة 
القصـــاب  قالـــت  “كورونـــا”  جائحـــة 

“أغلبهم مشاركون بالفعل”.
بدوره، قال الدكتور عبدالعزيز 

عـــادل وهو من المشـــاركين 
الطبيـــة  الصفـــوف  فـــي 
األمامية لمواجهة “كورونا” 
بأن “العيـــادات كثيرة، لكن 

ال يوجـــد هنالـــك تنظيم لها، 
وخروج الطبيب البحريني 

من العمل كعدمه”.
وتابع عادل “البدائل كثيرة 
ــبــهــا غــيــر بــحــريــنــيــة،  وأغــل

التدريبي  البرنامج 
الـــــــســـــــنـــــــوي 

الـــخـــاص 

ــاء مـــحـــدود الــمــقــاعــد إذ ال  ــاألطــب ب
يقل  ال  حين  فــي  العشرة،  تتجاوز 
عدد المتقدمين عن 250، علمًا بأنه 

لم يتم فتحه هذا العام”.
مـــن جهتها، قالـــت الدكتورة ســـارة 
م  ميدان بأن “لدي من زمالئي من قدَّ
بأكثر من 50 عيادة للتوظيف، دون 
فائدة، أعرف زميلـــة تدربت براتب 
100 دينار، لكـــن صاحب العيادة لم 
يدفـــع لها فلســـًا واحـــدًا، بالرغم من 
الدعـــم الشـــهري الـــذي يتحصله من 

تمكين”.
إلـــى 

ذلك، قالـــت الدكتـــوره ايمان مهدي 
تدريبيـــة  لســـاعات  بحاجـــة  بأنهـــم 
لتجديد رخصة العمل، لمســـاعدتهم 
بالمؤتمـــرات  المشـــاركة  علـــى 

والندوات والدورات التدريبية. 
تســـاءلت  الوقـــت،  ذات  وفـــي 
عـــن  محمـــد  زينـــب  الدكتـــورة 
أســـباب عـــدم تدعيـــم العاطلين من 
خريجـــي الطـــب، وتهيئتهم لســـوق 
العاطليـــن  ببقيـــة  أســـوة  العمـــل، 
متمنيـــة  األخـــرى،  القطاعـــات  فـــي 
وضـــع الحلول الجذرية لهـــذا األمر، 
مؤكدة أن هنالك الكثير من المراكز 
والعيادات الطبية التي ال يوجد بها 

طبيب بحريني واحد.
وفي تعليق لها، قالت عضو مجلس 
عبدالرحيـــم  معصومـــة  النـــواب 
“الوضـــع مخيف، ونحـــن نبحث عن 
األسباب، هل هو قصور؟ أم تالعب 
مـــن قبل بعـــض األطـــراف للحيلولة 
العاطليـــن؟  هـــؤالء  توظيـــف  دون 
خصوصًا وأن الكثير منهم وقفوا 
مـــع البحرين لمواجهة فيروس 
“كورونـــا” وقفـــة أبنـــاء البلد 

المخلصين”.
تعطيـــل  وأكملـــت” 
توظيـــف األطبـــاء أمر 

مخجل وال يجوز”.
ــلـــق الـــنـــائـــب  وخــــتــــام عـ
ــم الــنــفــيــعــي  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
ــقــول “تــكــلــمــت عن  بــال
مــرارًا  الموضوع  هــذا 
البرلمان،  قبة  تحت 
ــة  ــ ــن ــجــ ــ ــل ــ وعــــــــبــــــــر ال
لبحرنة  الــبــرلــمــانــيــة 
الوظائف، لكننا لم نَر 
المطلوب  التجاوب 

حتى اآلن”.
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ليست وظيفة النائب “التغريد”
Û  بعــد مــرور أكثــر مــن 5 فصــول تشــريعية، ال يزال البعــض من النــواب في حالة

مغيبــة عــن الــدور الفعلــي الــذي انتخبــوا ووجــدوا ألجلــه، وهــو اســتثمار كافة 
األدوات الدســتورية والرقابيــة التي بمتناول أيديهــم لخدمة المواطن، واألهم 

العمل بشكل جماعي وموحد في الرأي والموقف.
Û  مــا يحــدث فــي حــاالت فرديــة متعــددة، بــأن هنالــك ُبعًدا عــن خدمــة المواطن

المغلــوب علــى أمــره، والذي ينشــد العمــل الجــاد والتكاملي والصحيــح لجوهر 
القضيــة، وهــو أمــر تترقبــه الحكومــة نفســها، والــذي يهــدر مــن وقتهــا الكثيــر 

باقتراحات برلمانية ال تسمن وال تغني من جوع.
Û  األمــر األدهــى واألكثــر إحباًطا، هو تســابق الســادة النــواب على التغريد ونشــر

البوســتات في تطبيق “االنســتغرام” وقروبات “الواتساب” كفقاعات إعالمية ال 
تخدم القضية أو أصحابها، وال توجد لهم الحلول المنشودة.

Û  ا لعمل النائب األساســي، وليس الغاية العمــل اإلعالمــي يجب أن يكــون تكميليًّ
األولــى واألخيــرة، فكمــا نــرى البعــض منهــم ينشــط بحمــاس فــي الســاحات 
اإلعالميــة ويزبــد ويرعــد، فــإن محصلــة إنجــازه للدائــرة االنتخابيــة وللنــاس، 

وللتشريعات النافعة دون الـ)صفر(.
Û  ،البرلمــان الــذي وجــد ألجلــه  الهــدف  ُتخالــف جوهــر  الغريبــة  الظاهــرة  هــذه 

فالمواطــن قــادر علــى إيصــال صوتــه بالمنصــات اإلعالمية دون وســاطة أحد، 
ومنهم النواب أنفسهم.

Û  لكن ما هو مطلوب من ممثلي الشعب هو توحيد الصفوف بالبرلمان، واستثمار 
أدواتهم الدســتورية، والعمل بروح الفريق الواحد، والكف عن دغدغة مشــاعر 

الناس، ومحاولة استمالتهم باإلعالم المبهرج، دون السعي لخدمتهم.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشئون المحلية

جهود أمنية مشتركة تنجح في إنقاذ البحارة الثالثة في عرض البحر
لحظـــات مخيفـــة ومرعبـــة عاشـــها ثالثة شـــبان 
عندمـــا تعـــرض قاربهـــم للغـــرق وهم فـــي عرض 
البحـــر ليـــالً، ولوال ســـتر هللا وتمكـــن أحدهم من 
التشـــبث بإحـــدى البالونـــات الهوائيـــة وحصوله 
علـــى هاتفـــه وانتظـــاره لحيـــن الحصـــول علـــى 
تغطيـــة لالتصـــال بغرفـــة العمليـــات الرئيســـية، 
وســـرعة اســـتجابة غرفـــة العمليـــات الرئيســـية 
الشـــرطة  الســـواحل وطيـــران  ودوريـــات خفـــر 

النتهت حياة الشبان في البحر.
وتسلســـال ألحـــداث الواقعـــة، أوضـــح الضابـــط 
المناوب بغرفة العمليات الرئيسية النقيب رشيد 
الميـــر أن الغرفة تلقت في الســـاعة 6:52 مســـاء 
يـــوم الخميـــس 2 يوليـــو بالغا، من قبـــل مواطن 
يفيـــد بتعـــرض قاربهـــم لحـــادث غـــرق وبرفقته 
اثنـــان من أصدقائه وذلك فـــي المنطقة البحرية 
شـــرق الحد، وعلى الفور قامـــت غرفة العمليات 
بإبـــالغ قيـــادة خفـــر الســـواحل وقيـــادة طيـــران 
الشـــرطة التخـــاذ إجراءات االســـتجابة والبحث 

عن المفقودين وإنقاذهم.
وأضـــاف النقيب رشـــيد الميـــر أنـــه وبالرغم من 
ســـوء تغطية هاتف الّمبلغ إال أن غرفة العمليات 
الرئيسية استمرت في التواصل معه لالطمئنان 
لمعرفـــة  اإلحداثيـــات  إلـــى  والوصـــول  عليهـــم 
إنقاذهـــم،  عمليـــة  تســـهيل  وبالتالـــي  موقعهـــم 
مشـــيرا أنه ولتأمين توفير الرعاية الصحية لهم 
فقـــد تـــم توجيه اإلســـعاف الوطني إلـــى فرضة 
قاللـــي لتقديـــم الخدمـــات الطبية إن اســـتدعى 

األمر.

خفـــر  قيـــادة  فـــي  المنـــاوب  الضابـــط  وأشـــار 
الســـواحل النقيـــب محمـــد ســـاتر، أنه بعـــد تلقي 
غرفـــة العمليـــات البحرية البالغ مـــن قبل غرفة 
العمليـــات الرئيســـية، تـــم علـــى الفـــور إرســـال 6 
دوريات بحرية بمساندة طيران الشرطة، وذلك 
للبحـــث عـــن المفقوديـــن، وبعـــد جهـــود حثيثـــة 
وتمشيط المنطقة بالكامل من قبل دوريات خفر 
الســـواحل وطيران الشـــرطة، تم العثـــور عليهم، 
حيث قامت دوريات خفر الســـواحل بانتشـــالهم 
مـــن منطقة بحرية مفتوحة وذات تيارات مائية 
قويـــة وتمر بهـــا بواخر كبيرة ينتـــج عنها أمواج 
عالية، وكانت عملية البحث قد استمرت حوالي 
ثـــالث ســـاعات ونصـــف مـــن تلقـــي البـــالغ ولله 
الحمـــد تـــم إنقاذهم وإجراء اإلســـعافات األولية 

واالطمئنان على استقرار وضعهم الصحي.
خفـــر  قيـــادة  فـــي  المنـــاوب  الضابـــط  وأشـــار 
الســـواحل إلى أن األشـــخاص الذين تم إنقاذهم 
قاربـــا  يســـتخدمون  وكانـــوا  الهـــواة  مـــن  هـــم 

مخصصـــًا لإلبحـــار فـــي المناطـــق القريبـــة مـــن 
الســـواحل وليـــس فـــي الميـــاه العميقـــة، كمـــا أن 
جهـــاز التعـــرف اآللـــي المخصـــص للقـــارب كان 
مغلقا، وأدوات الســـالمة واإلسعافات األولية لم 
تكـــن مكتملـــة، داعيا مرتادي البحـــر إلى ضرورة 
تركيب وتشغيل جهاز التعرف اآللي عند اإلبحار 
وتسجيل الوجهة المراد التوجه إليها لدى نقطة 
خفـــر الســـواحل، باإلضافـــة إلـــى توفيـــر معدات 
األمن والسالمة في القوارب، والتأكد من الحالة 
الجويـــة، مـــع ضـــرورة تحديث بيانـــات القوارب 
ومالكهـــا لـــدى قيـــادة خفـــر الســـواحل تحســـبًا 

لوقوع أي طارئ.
وعـــن جهود طيران الشـــرطة في هـــذه الواقعة، 
فقد أشـــار النقيب طيار عبدهللا عيسى الكواري 
من قيادة طيران الشرطة، أنه فور استالم البالغ 
مـــن غرفـــة العمليات الرئيســـية، أقلعـــت الطائرة 
العموديـــة المجهـــزة بكافـــة األجهـــزة المعتمـــدة 
والالزمـــة في عمليـــات اإلنقاذ البحـــري، وقامت 

البحريـــة  للمنطقـــة  التمشـــيط  عمليـــة  بإجـــراء 
واستخدام الكاميرا الحرارية الكاشفة لألجسام 
فـــي الميـــاه، ولله الحمـــد بعد تظافـــر الجهود تم 

العثور على المفقودين شرق مملكة البحرين.
وقـــال عبـــدهللا النـــزر )29 عامـــا( وهـــو صاحـــب 
القـــارب: “خرجنـــا فـــي رحلـــة لصيد الســـمك من 
فرضة قاللي باتجاه شمال منطقة أمواج حوالي 
الســـاعة الرابعـــة والنصـــف عصر يـــوم الخميس، 
وفي الســـاعة السادسة مساء قررنا العودة وبعد 
مـــرور نحـــو 10 دقائـــق واجهتنـــا موجـــة بحرية 
قويـــة أدت إلـــى انقـــالب القارب وســـقوطنا في 
البحـــر حيث كان مســـتوى الماء عميقـــا جدا، اال 

اننا استطعنا اإلمساك بالقارب”.
وواصـــل النـــزر: “قمـــت بالغـــوص تحـــت القارب 
وجلبـــت األدوات التـــي ســـاعدتنا علـــى مقاومة 
تيار الموج العالي الذي يحيط بنا حيث أمســـكنا 
ببالونـــة هوائية مخصصة لمثل هـــذه الحوادث، 
وللـــه الحمد كنت قد وضعـــت هاتفي النقال في 

حقيبـــة مقاومة للمـــاء وحاولت االتصال بذويي 
وغرفـــة العمليات الرئيســـية 999 ولكـــن لم يكن 
هناك تغطية كافية لشـــبكة االتصـــال، وانتظرت 
حوالـــي ربـــع ســـاعة وبعدها اســـتطعت االتصال 
بغرفة العمليات وإبالغهم بالحادثة التي تعرضنا 
لهـــا، ونظرًا لكـــون الموج عاليـــا، جرفنا بعيدا عن 
موقعنـــا باتجاه منطقة شـــرق الحـــد، ولله الحمد 
كان إيماننـــا باللـــه عـــز وجـــل قويـــا وكنـــا ندعـــي 
مـــن هللا أن ينقذنـــا، وبعـــد مرور نحو 4 ســـاعات 
وصلـــت دوريـــات خفـــر الســـواحل، وأنقذونا من 
الموت المحقق وقاموا باالطمئنان على سالمتنا 
وضمان عدم تعرضنا ألي إصابة وكان اإلسعاف 
الوطنـــي بانتظارنـــا فـــي فرضـــة قاللـــي لتقديـــم 

اإلسعافات األولية لنا والتأكد من سالمتنا.
ووجـــه النـــزر كلمـــة شـــكر وتقديـــر وعرفـــان إلى 
الســـواحل  خفـــر  مـــن  الداخليـــة  وزارة  رجـــال 
وطيـــران الشـــرطة وغرفـــة العمليات الرئيســـية 
علـــى جهودهـــم التـــي يبذلونها في مجـــال إنقاذ 
األرواح فلـــوال قـــدرة هللا ثـــم جهودهـــم لوقع ما 
ال أحد يتمناه.ونصيحة أوجهها للشـــباب ســـواء 
مـــن البحـــارة أو الهـــواة بضـــرورة وضـــع ســـترة 
النجاة طوال فترة التواجد في البحر لما لها من 
أهميـــة كبيرة ســـواء فـــي الحفاظ علـــى األرواح 
والمســـاعدة فـــي جعـــل الجســـم في وضع شـــبه 
طبيعـــي فـــي المـــاء ويخفـــف اآلالم طـــول فترة 
البقاء في الماء واالستعانة بالتقنيات الحديثة، 
وضـــرورة االلتزام بالهـــدوء والســـكينة الن ذلك 
يســـاعد في التفكير في طريقة طلب المساعدة 

وعدم االستهانة باألمور عند الدخول للبحر.

المنامة - وزارة الداخلية

عبدالله النزر النقيب محمد ساتر النقيب عبدالله الكواري النقيب رشيد المير
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إيران تصعد ضد وكالة الطاقة.. الذرية “تكمل حلقة التجسس”

حريق نطنز أضراره كبيرة واتهامات إلسرائيل وأميركا

نقلت وكالة الجمهورية اإلســـامية 
كمالونـــدي  بهـــروز  عـــن  لألنبـــاء 
المتحـــدث باســـم منظمـــة الطاقـــة 
الذرية اإليرانيـــة قوله أمس األحد 
إن الحريق الـــذي اندلع في محطة 
نطنز النووية يوم الخميس أحدث 

أضرارا جسيمة بالمنشأة. 
وقـــال المتحـــدث إن الحريـــق قـــد 
يـــؤدي إلـــى إبطـــاء تطويـــر وإنتاج 
أجهـــزة طرد مركـــزي متطورة على 
المدى المتوسط، مضيفا أن طهران 
ستشـــيد مبنـــى أكبر بمعـــدات أكثر 
تقدما بدال من المبنى المتضرر في 

نطنز. 
فـــي غضـــون ذلـــك، ناقشـــت لجنة 
األمن القومي في البرلمان اإليراني 
أمـــس حادثة نطنز، بحضور رئيس 
هيئـــة الطاقة الذرية اإليرانية علي 

أكبر صالحي.
وأكـــد صالحي خـــال االجتماع أن 
األجهـــزة األمنية واالســـتخباراتية 
درســـت أبعـــاد الحادثـــة مـــن كافـــة 
النواحـــي، وأنه ســـيتم اإلعان عن 

سببها في الوقت المناسب.

اتهامات إلسرائيل
وفـــي حيـــن تتحـــدث تقاريـــر عـــن 
أو  ســـيبرانية  هجمـــات  احتمـــال 
تخريبيـــة إســـرائيلية أو أميركيـــة 
أعلـــن  اإليرانيـــة،  المنشـــآت  ضـــد 
المجلـــس األعلـــى لألمـــن القومـــي 
تأجيـــل إعان نتائـــج التحقيق في 

انفجار موقع نطنز ألسباب أمنية.
إلـــى ذلك اتهـــم موقـــع “نـــور نيوز” 
رئيـــس  مـــن  المقـــرب  اإلخبـــاري، 
المجلـــس األعلـــى لألمـــن القومـــي 
اإليراني، علي شـــمخاني، إسرائيل 
بالتـــورط في حـــادث موقـــع نطنز، 
مهددًا ضمنيـــًا بـ”االنتقام من خال 
المنشـــآت  علـــى  هجمـــات  تنفيـــذ 

اإلسرائيلية”.

ونشـــر الموقع مقاالً أعلن خاله أنه 
“على الرغم من صمت المســـؤولين 
اإلســـرائيليين بشـــأن هذا الحادث، 
قبـــل  مـــن  األجـــواء  إثـــارة  فـــإن 
وســـائل اإلعام التي يرتبط عديد 
منهـــا بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر 

بإسرائيل، ستكون لها عواقب”.
عقـــب  التطـــورات  هـــذه  تأتـــي 
سلســـلة مـــن الحـــوادث “الغامضة” 
فـــي المنشـــآت اإليرانيـــة النوويـــة 
خـــال  حدثـــت  والعســـكرية 
األســـبوعين الماضييـــن، كان أهمها 
تعـــرض قاعـــدة خجیـــر للصواريخ 
شـــرق طهـــران النفجـــار مهيب في 

26 يونيو الماضي.

اتهامات بـ”التجسس”
اإليرانـــي،  البرلمـــان  رئيـــس  اتهـــم 
الوكالـــة  قاليبـــاف،  باقـــر  محمـــد 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة بــ”إكمـــال 
حلقة التجســـس” ضد باده، وذلك 
مـــن  األخيـــر  القـــرار  علـــى  تعليقـــًا 

الوكالـــة الـــذي دان طهـــران، لعـــدم 
تعاونها مع المفتشين.

وقـــال قاليباف، فـــي كلمة له أمس 
مســـاءلة  جلســـة  خـــال  األحـــد، 
جـــواد  محمـــد  الخارجيـــة،  وزيـــر 
ظريـــف، إن “علـــى مجلـــس حـــكام 
الوكالـــة أن يعلمـــوا أننـــا لن نســـمح 
للوكالـــة بـــأن تكـــون يدهـــا مطلقـــة 
وأن تفعـــل ما تشـــاء بـــا قيود في 
البـــاد، وأن تســـعى إلكمال حلقات 
االســـتخبارات والتجســـس للـــدول 

المعادية”، وفق تعبيره.
كمـــا أضـــاف: “ردًا علـــى المطالـــب 
اإلضافية للوكالة ومجلس الحكام، 
الخارجيـــة  وزارة  مـــن  نطلـــب 
والحكومة تنفيذ سياســـات خفض 
التزامـــات االتفاق النـــووي التي تم 

اتخاذ قرارات بشأنها”.
بـــدوره، قـــال ظريـــف فـــي كلمتـــه، 
التي أحدثت ضجة داخل البرلمان 
المتشـــدد  التيـــار  نـــواب  وقاطعـــه 
بشـــكل متكـــرر هاتفيـــن ضـــده، إن 

“أميـــرکا تهدف من حربها الشـــاملة 
ضد إیران إظهـــار األخیرة کتهدید 

أمني”.

“حل الخافات”
وكان وزيـــر الخارجية اإليراني قد 
طلب تفعيل آليـــة “حل الخافات” 
النـــووي لاحتجـــاج  االتفـــاق  فـــي 
علـــى القـــرار الـــذي صاغـــه الثاثي 
وفرنســـا  )ألمانيـــا  األوروبـــي 
وبريطانيا(، وفق مسؤول السياسة 
الخارجيـــة في االتحـــاد األوروبي، 

جوزيف بوريل.
كمـــا ذكـــر بوريل: “تســـلمت رســـالة 
من وزير خارجية إيران تشـــير إلى 
مخاوف بشـــأن القضايـــا المرتبطة 
بتنفيـــذ االتفاق النـــووي من جانب 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في إطار 
اللجنة المشـــتركة لحـــل الخافات 
المنصـــوص  الخافـــات  آليـــة  عبـــر 
عليهـــا في الفقـــرة 36 مـــن االتفاق 

النووي”.

طهران ـ وكاالت

آثار الحريق تبدو واضحة على مبنى في منشأة نطنز النووية اإليرانية )رويترز(

أبوظبي ـ وكاالت

أعلـــن نائـــب رئيس الدولـــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبي  الشـــيخ محمد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم، هيكا حكوميا جديـــدا، تضمن دمـــج وزارات وهيئات، 

ويهدف إلى “الخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات”.
وعلى حسابه الرسمي بتويتر، أعلن الشيخ محمد بن راشد إلغاء 50 في المئة 
من مراكز الخدمة الحكومية، وتحويلها لمنصات رقمية خال عامين، ودمج 

حوالي 50 في المئة من الهيئات االتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
وتضمن الهيكل الحكومي الجديدة دمج وزارة الطاقة في اإلمارات مع وزارة 
البنيـــة التحتية لتصبـــح وزارة الطاقة والبنية التحتيـــة، وإلحاق برنامج زايد 
لإلســـكان والهيئة االتحاديـــة للمواصات البرية والبحريـــة بالوزارة الجديدة، 
وتعييـــن ســـهيل المزروعي وزيـــرًا لها. وتضمـــن كذلك إنشـــاء وزارة للصناعة 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة تعمل على تطوير القطـــاع الصناعي بالدولة، ودمج 
هيئـــة المواصفـــات والمقاييـــس معها، ونقـــل وزيـــرة الدولة للعلـــوم المتقدمة 
لتكـــون تحـــت مظلتها، وتعيين ســـلطان الجابر وزيرا للصناعـــة والتكنولوجيا 
المتقدمـــة. وشـــمل الهيـــكل الحكومي اســـتحداث مناصـــب وزراء دولة جدد، 

وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

اإلمارات تحول 50 % من المراكز الحكومية لمنصات رقمية

واشنطن ـ وكاالت

فــي وقــت تتســابق دول العالــم أجمــع للوصــول إلــى اللقــاح المنتظــر ضــد 
الفيــروس المســتجد حيــث ال يــزال الموعــد إلنتاج لقــاح فّعال غيــر معروف 
على وجه الدقة، زف الرئيس األميركي، دونالد ترامب، بشــرى ســارة مســاء 

السبت.

وقـــال ترامـــب، خـــال كلمـــة ألقاهـــا 
فـــي البيـــت األبيـــض بمناســـبة عيـــد 
االستقال، إنه سيكون لدى الواليات 
لكورونـــا  عـــاج  أو  لقـــاح  المتحـــدة 
“قبـــل فترة طويلة” مـــن نهاية 2020. 
كمـــا أشـــاد بطريقة تعاطـــي باده مع 
األزمـــة، الفتًا: “لقد حققنـــا الكثير من 
التقدم. اســـتراتيجيتنا تعمل بشـــكل 

جيد”.
وجـــدد هجومـــه علـــى الصيـــن، التي 

ظهـــر فيها الوبـــاء للمرة األولى 
بالعالـــم، قائـــاً إنـــه يجـــب 

محاسبتها على تقاعسها 
عن احتواء الفيروس.

إلـــى ذلـــك أكـــد أن 99 % مـــن حاالت 
الواليـــات  فـــي  بكورونـــا  اإلصابـــة 

المتحدة “غير ضارة تمامًا”.
يذكر أن مســـؤوالً أميركيـــًا كبيرًا في 
قطـــاع الصحـــة كان أعلـــن الخميـــس 
أنـــه متفائل بأن برنامـــج إدارة ترمب 
لتعجيـــل اللقـــاح سيســـفر عـــن لقـــاح 
آمن وفعال لكوفيد19- بحلول نهاية 

العام.
وســـّجلت الواليـــات المتحـــدة أمس 
األحـــد أكثر مـــن 43 ألـــف إصابة 
جديدة بكورونا، وفق بيانات 
جونـــز  جامعـــة  نشـــرتها 

هوبكنز.

ترامب يبشر بهزيمة “كورونا” قبل نهاية العام

بغداد ـ وكاالت

أفـــادت خليـــة اإلعـــام األمنـــي العراقية، 
أمس األحد، عن إطاق صاروخ كاتيوشا 
مـــن منطقة علـــي الصالح ببغـــداد باتجاه 

المنطقة الخضراء.
وقالـــت إن الصـــاروخ ســـقط بجـــوار أحد 
المنازل بالقرب من قناة بادي ما أدى إلى 

جرح طفل وحدوث أضرار في المنزل.
كمـــا أكـــدت أن قـــوات األمـــن تمكنت من 
إحبـــاط هجوم آخر في منطقة أم العظام 
والسيطرة على صاروخ كاتيوشا وقاعدة 
اإلطـــاق، مضيفة “أن هـــذا الصاروخ كان 
شـــمالي  التاجـــي  معســـكر  نحـــو  موجهـــا 

العاصمة”.
هـــذا وتتعـــرض الســـفارة األميركيـــة فـــي 
بغـــداد لهجمـــات متتاليـــة مـــن الميليشـــيا 

المسلحة الموالية إليران.
من جانـــب آخر، طالـــب العـــراق المجتمع 
اعتـــداءات  لوقـــف  بالتدخـــل  الدولـــي 

تركيـــا علـــى أراضيـــه، بعـــد شـــنها عمليـــة 
“مخلـــب النمر” ضد عناصر حـــزب العمال 
الكردســـتاني المتواجديـــن شـــمال غربي 
العـــراق.   وأكـــدت الحكومـــة العراقية أن 
الهجمـــات التركيـــة علـــى أراضيه تســـيء 
للســـلم اإلقليمـــي وتعتـــدي علـــى ســـيادة 

الباد وأرواح وممتلكات العراقيين.
“نحّمـــل  بيـــان:  فـــي  الحكومـــة  وذكـــرت 
القانونيـــة  المســـؤولية  التركـــي  الجانـــب 

واألخاقيـــة عـــن كّل مـــا يقع من خســـائر 
بشـــرية وماديـــة، باإلضافة الى مـــا يمثله 
التجـــاوز واالعتـــداء مـــن انتهاك لســـيادة 
العراق واســـتقراره ووحدة أراضيه وأمن 
الدولـــي  المجتمـــع  أن  وأضـــاف  شـــعبه”. 
مدعو بهذه المناســـبة إلى اتخاذ خطوات 
من شـــأنها تعزيز االســـتقرار في المنطقة، 
وإســـناد حق العراق الســـيادي في حماية 

أراضيه وحفظ سامة شعبه.

جرح طفل في الهجوم الصاروخي

تنديـد عراقي بـ“أفعال تركيا” العدوانية.. ومطالب بتدخل دولي
استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ.. وإصابة طفل

عواصم ـ وكاالت

أكد مصدر عســـكري في الجيش الوطني 
الليبـــي، تدميـــر أنظمـــة دفاعـــات جويـــة، 
فـــي  الماضـــي  الخميـــس  تركيـــا  نشـــرتها 

قاعدة الوطية غربي ليبيا.
ونقلت وســـائل إعـــام ليبية، عـــن مصدر 
إن  قولـــه  الوطنـــي،  بالجيـــش  مســـؤول 
رادارات  اســـتهدفت  جويـــة  ضربـــات 
ومنظومات دفاع جـــوي من طراز “هوك” 

ومنظومة “كورال” للتشويش.
وأوضـــح المصـــدر أن المنظومـــة التركية 

ُدمرت، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.
وكان مصـــدر قد ذكر فـــي يونيو الماضي 
فـــي تصريـــح لوكالـــة “رويترز”، مشـــترطا 
عـــدم ذكـــر هويتـــه، أن تركيـــا تبحـــث مع 
حكومة فايز الســـراج إمكانية اســـتخدام 
ومصراتـــة  الجويـــة  الوطيـــة  قاعدتـــي 
البحريـــة. وتأتي أهميـــة القاعدتين ضمن 
التوســـعي  التركـــي  المشـــروع  تطلعـــات 

علـــى األراضي الليبية، حيـــث تعد قاعدة 
الوطية الجوية ذات مكانة اســـتراتيجية 
في مسار الصراع بالمنطقة الغربية، وهي 
تبعد عن الحدود التونسية 72 كيلومترا، 
وعن مطار طرابلس الدولي 75 كيلومترا.

الحكومـــة  مرتزقـــة  يواصـــل  ذلـــك،  الـــى 
التركيـــة مـــن حملـــة الجنســـية الســـورية 
عمليـــة الذهـــاب والعودة إلـــى ليبيا، بينما 
صفوفهـــم  فـــي  القتلـــى  حصيلـــة  بلغـــت 

جراء العمليات العســـكرية فـــي األراضي 
الليبيـــة، نحـــو 459 مقاتـــا، وفقا ألحدث 

إحصائيات المرصد السوري.
وبذلـــك ترتفـــع أعـــداد المجنديـــن الذيـــن 
ذهبـــوا إلـــى ليبيـــا حتـــى اآلن، إلـــى نحـــو 
15300 مرتـــزق ســـوري، عـــاد منهـــم نحو 
5250 إلى سوريا، في حين تواصل تركيا 
جلـــب المزيـــد مـــن عناصـــر الفصائـــل إلى 

معسكراتها وتدريبهم.

من قاعدة الوطية

تزامنا مع “عملية عسكرية”.. أنقرة ترسل مرتزقة جددا إلى طرابلس
الجيش الليبي يدمر منظومة دفاع تركية في الوطية

دبي ـ العربية نت

أثارت كلمة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف حول اتفاقية بين طهران 
وبكين لمدة 25 عامًا، صباح األحد في البرلمان، غضب عدد من النواب حيث 

وصفوه بأنه “كّذاب”.

وواجـــه عدد كبير مـــن النواب ظريف، 
الـــذي كان حاضـــرا فـــي جلســـة علنية 
“المـــوت  مثـــل  بهتافـــات  للبرلمـــان 
للكـــّذاب” وكفـــى أكاذيـــب”. وردا على 
ذلك، قال وزير الخارجية اإليراني إن 
المرشـــد األعلـــى خامنئي وصفـــه بأنه 
“أميـــن وشـــجاع”. كمـــا وصـــف ظريف 
تصريحات النواب بأنها “مهينة” قائاً: 
“إذا كذبـــت، فقـــد ســـمعني )خامنئـــي( 
وقـــال ظريـــف صادقـــا وعندمـــا قلـــت 
الحقيقـــة، فقـــد ســـمع المرشـــد وقـــال 

ظريف شجاع”. وبدأ ظريف كامه 
حـــول االتفـــاق الـــذي وقعته 

طهران مع بكين لفترة 25 
عامـــا قائا: “لقـــد تحدث 

المرشـــد األعلـــى خامنئي مـــع الرئيس 
الصيني خال اجتماع في عام 1994 
وناقـــش هذا االتفاق وإحدى حيثيات 
هـــذا االتفـــاق المهم هـــو إعـــادة إيران 
إلى مشـــروع طريق الحرير”. وأضاف 
ظريـــف، ردت الحكومة الصينية على 
مســـودة االتفاقيـــة وســـنعلنها عندمـــا 
يتم التوصـــل إليها بالكامـــل. ولم يتم 
اإلعـــان عـــن تفاصيـــل الخطـــة حتى 
اآلن، لكـــن تقارير ســـابقة أشـــارت إلى 
خطـــة لجـــذب االســـتثمارات الصينية 
بقيمة 400 مليـــار دوالر في قطاع 
الطاقة اإليراني، على الرغم من 
أن المســـؤولين اإليرانيين لم 

يعلقوا رسمًيا على ذلك.

نواب البرلمان اإليراني لظريف: “كفى أكاذيب”
الخرطوم ـ وكاالت

أعفــى رئيــس الــوزراء الســوداني، عبــدهللا حمــدوك، أمــس األحــد، مديــر 
عام الشــرطة الســودانية عادل محمد أحمد بشــائر من منصبه وعين بدال 
عنــه عزالديــن الشــيخ الــذي كان يتولــى منصــب مديــر عــام شــرطة والية 

الخرطوم.

مســـيرات  فـــي  المشـــاركون  وكان 
30 يونيـــو التي شـــارك فيها مايين 
الســـودانيين في أكثر من 30 مدينة 
مطالب عديدة من بينها عزل بشاير 
الـــذي يتهمـــه البعـــض بالتهـــاون مع 

عناصر النظام السابق.
الشـــرطة  رئاســـة  بشـــاير  وتولـــى 
فـــي مايـــو 2019، أي قبـــل تشـــكيل 
الحكومـــة االنتقاليـــة التي تســـلمت 
مهامها في ســـبتمبر من العام نفسه 

فـــي أعقـــاب اإلطاحـــة بنظـــام 
المعزول عمر البشير.

الثـــورة  قـــوى  وظلـــت 
بشـــاير  بإقالـــة  تطالـــب 

وعـــدد مـــن كبـــار الضبـــاط المتهمين 
بالتواطؤ مع عناصر النظام الســـابق 

والسماح لهم بتهديد الثورة.
وأجريـــت خـــال األســـابيع الماضية 
تعديات عديدة في األجهزة األمنية 
حيـــث تـــم دمـــج الشـــرطة األمنيـــة 
واالحتياطي المركزي تحت مسمي 
الشـــرطة  ودمـــج  الداخلـــي،  األمـــن 
الخاصـــة  القـــوة  دائـــرة  و  الشـــعبية 
بالشـــرطة األمنية الـــي  قيادة قوات 
االحتياطي المركـــزي، وتم ضم 
دائـــرة اإلرهـــاب والتجســـس 
الـــى  األمنيـــة  بالشـــرطة 

المباحث المركزية.

إقالة مدير عام الشرطة السودانية من منصبه

أعلن الجيش اإلسرائيلي أن صاروخين 
أطلقا من قطاع غزة سقطا مساء أمس 
دون  الــقــطــاع  غــاف  مستوطنات  على 

إلحاق خسائر بشرية. 
ــدره أمــس  وأكـــد الــجــيــش فــي بــيــان أصــ
شمال  من  أطلقا  الصاروخين  أن  األحد 
القطاع، وسقطا في منطقة غير مأهولة.

ورود  من  دقائق  بعد  البيان  هــذا  وجــاء 
أنــبــاء عــن تفعيل صــافــرات اإلنـــذار في 
مــســتــوطــنــات غــــاف غــــزة إثــــر هــجــوم 

صاروخي من القطاع.
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إطالق قذيفتين من 
غزة باتجاه إسرائيل

القدس المحتلة ـ وكاالت



بـــدأ فريـــق نـــادي النجمـــة األول لكرة 
السلة في خوض حصصه التدريبية؛ 
اســـتعداًدا لمـــا تبقـــى مـــن منافســـات 
على صعيد الموسم الرياضي الجاري 
بعدمـــا التوقـــف التـــام الـــذي صاحب 
وبـــاء  بســـبب  الرياضيـــة  األنشـــطة 

كورونا.
وقال مدير كرة الســـلة بنادي النجمة 
خالـــد ســـيادي فـــي تصريح لــــ “البالد 
ســـبورت”: إن التدريبات بدأت بشكل 
رســـمي منـــذ أمـــس الســـبت بقيـــادة 
المـــدرب الوطنـــي رؤوف حبيل على 
صالة نادي القادسية وفق احترازات 

صحية كبيرة.
مـــن  الحاضريـــن  كافـــة  أن  وأضـــاف 
العبين ومدربين وإداريين يخضعون 
للفحـــص قبل دخولهم الصالة، كما أن 

مرافـــق الصالـــة كافة إضافـــة للكرات 
يجـــرى لها التعقيـــم بوقت كاٍف، على 
أن يتـــم معـــاودة الكـــرة بالتعقيم بعد 

انتهاء الحصة التدريبية.
وبيـــن ســـيادي أن التدريـــب اليومـــي 
يتسع لـ 4 العبين فقط في اليوم، على 
أن يتغير الالعبـــون في اليوم التالي، 
وذلك كإجـــراء وقائي واحترازي في 

مسألة التباعد.
بقيـــادة  الفنـــي  الجهـــاز  أن  وأوضـــح 
حبيـــل يركـــز فـــي تدريباتـــه الحاليـــة 
“التصويـــب على الحلق” فقط؛ بهدف 
هـــذا  فـــي  الالعـــب  حاســـية  إعـــادة 
الجانب، الـــذي يعتبر مهًما بعد ابتعاد 
الالعبين عن ذلك في الفترة الماضية 

بسبب توقف األنشطة.

رؤوف حبيل

ــية ــادي القادسـ ــة نـ ــى صالـ ــل وعلـ ــادة رؤوف حبيـ بقيـ
سلة النجمة تبدأ تدريباتها رسمًيا
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علي مجيد

أحمد مهدي

سبورت

عمران حسن يحقق جائزة التمّيز الرياضي لمدرسة النسيم
ـــع ـــاز رفي ـــة بامتي ـــا الدولي ـــى البكالوري ـــل عل ـــلة يحص ـــباب الس ـــب ش الع

حقق العب منتخب الشباب لكرة السلة 
وفريـــق نـــادي المنامـــة، عمـــران حســـن 
إنجازًا الفتًا بحصوله على جائزة التمّيز 
الرياضـــي للعـــام الدراســـي المنصرم من 
مدرســـة النســـيم الدوليـــة  إلـــى جانـــب 
تخرجـــه مـــن المرحلـــة الثانويـــة بدرجة 

امتياز رفيع.
وكان عمران قد أنهى تحصيله الدراسي 
للمرحلـــة الثانويـــة والبكالوريـــا الدوليـــة 
بامتياز رفيع في مثاالً يحتذى به للجمع 
بيـــن التفوق العلمي والرياضي على حد 

سواء.
لكـــرة  الشـــاب  منتخبنـــا  العـــب  وعّبـــر 
الســـلة عن بالغ ســـعادته بهذه المناســـبة 

الكبيـــرة متوجًهـــا بالشـــكر والثنـــاء إلـــى 
والديه اللذيـــن كان لهما االثر الكبير في 
دعمه وتشـــجيعه واإليمـــان بقدراته في 

التوفيق بين الدراسة والرياضة.
وخص الالعب بالشـــكر، صاحب الســـمو 
رئيـــس  خليفـــة  آل  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
والذي اعتبره نبراســـًا للشباب البحريني 
الطمـــوح ومثـــاالً بـــارزًا  للتفـــوق العلمي 
الســـمو  صاحـــب  وكذلـــك  والرياضـــي، 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة، 
محـــدود  الـــال  دعمـــه  علـــى  البحرينيـــة 

ومساندته الدائمة لالعبين والمنتخبات 
البحرينـــي  االتحـــاد  واألنديـــة، وكذلـــك 
لكرة السلة ونادي المنامة اللذان يوليان 
اهتماما كبيرا لالعبين ســـيما تحصيلهم 

العلمي إلى جانب تفوقهم الرياضي.
يذكـــر ان عمـــران حســـن أحـــد عناصـــر 
بالبطولـــة  والمتـــّوج  الالفـــت  االنجـــاز 
الخليجيـــة الســـابعة عشـــرة لمنتخبـــات 
الشـــباب تحـــت 18 ســـنة المؤهلة لكأس 
آسيا، والتي أقيمت في مملكة البحرين 

أغسطس الماضي.
ويـــرى عمـــران أن مرحلـــة أخـــرى علـــى 
بـــذل  منـــه  تســـترعي  البدايـــة،  وشـــك 
مجهـــود أكبـــر وتركيز مضاعـــف في كال 
الشـــقين مـــع انتقالـــه للحيـــاة الجامعيـــة 
على المستوى الدراسي واالرتقاء للفئة 
األولـــى ضمـــن فريـــق كـــرة الســـلة علـــى 

المستوى الرياضي.

عمران حسن

اللجنة اإلعالمية

وصل مدرب الفريق األول لكرة 
القدم بنـــادي المنامة التونســـي 
المملكـــة؛  إلـــى  المكشـــر  محمـــد 
تحضيًرا لقيادة الفريق المنامي 
فيمـــا تبقى من جـــوالت لدوري 
ناصـــر بن حمد الممتاز للموســـم 
الرياضي الجاري 2019 - 2020.
وكان المكشر قد غادر إلى تونس 
بعـــد فتـــرة التوقـــف اإلجباريـــة 
التي طالت المنافســـات؛ بسبب 
فيـــروس كورونا، قبـــل أن يعود 
قبل يومين، لتسلم مهام اإلدارة 

الفنية.
المكشـــر  بمقـــدور  يكـــون  ولـــن 
إال  المنامييـــن  علـــى  اإلشـــراف 
الحجـــر  فتـــرة  انقضـــاء  بعـــد 
الـــذي  االحتـــرازي،  الصحـــي 
يخضـــع لـــه جميـــع العائدين من 

الخـــارج ســـواء علـــى مســـتوى 
المدربين األجانـــب أو الالعبين 
المحترفيـــن، وذلك بعـــد إجراء 

فحص “كورونا”.
المنامـــة  نـــادي  أن  إلـــى  يشـــار 
فـــي  الســـادس  المركـــز  يحتـــل 
منافســـات الـــدوري، ولديـــه 15 
نقطة جمعها مـــن 3 حاالت فوز 
و6 حاالت تعـــادل، فيما تعرض 
الفريق للخسارة في مناسبتين.

وصول مدرب كرة المنامة

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة 
المنامة  نــادي  قام  كورونا،  فيروس 
بالتعاون مع الفريق التطوعي لمركز 
المبنى  بتعقيم  الــقــادســيــة  شــبــاب 

الرئيسي وذلك يوم أمس األحد.
الصور  فــي  جــاء  كما  التعقيم  ــم  وت
الرسمي،  النادي  بحساب  المنشورة 
الداخلية والخارجية  النادي  لمرافق 
كافة، منها ملعب كرة القدم وصالة 

السلة وصالة الحديد.

المهر “عالي” تحصد المركز األول في سباق سانداون البريطاني

دعيج بن سلمان أشاد بدعم ناصر بن حمد

ســـجلت رياضـــة الفروســـية البحرينية 
مشـــاركاتها  فـــي  جديـــًدا  إنجـــاًزا 
الخارجية بحصـــول المهر “عالي” على 
المركـــز األول فـــي مضمـــار ســـانداون 
البريطاني بعد منافسة قوية ومثيرة.

 واســـتطاعت المهر “عالي” من تحقيق 
المركـــز األول بكل جدارة واســـتحقاق 
هيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  للمالـــك 
رعايـــة شـــؤون الخيـــل الشـــيخ دعيج 
بن ســـلمان آل خليفة، إذ شـــهد الشوط 
منافســـة قوية بين الفرســـان، وحســـم 
“عالي” السباق لصالحه بقيادة الفارس 
اإليطالـــي فرانكي ديتوري في شـــوط 
الفئة الثالثة وبإشراف المدرب سيمون 

كريسفورد.
 وبهذه المناســـبة، أعرب الشيخ دعيج 
شـــكره  عـــن  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  إلـــى  وتقديـــره 

لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
علـــى الدعـــم الالمحدود الـــذي تحظى 
بـــه رياضة الفروســـية فـــي المملكة من 
ســـموه ودعم ســـموه لكافة المشاركات 

البحرينية الخارجية.

وأشـــار الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة أن هذا االنتصـــار يؤكد المكانة 
فـــي  الفروســـية  لرياضـــة  المتميـــزة 
أكـــدت  التـــي  الخارجيـــة،  المشـــاركات 
تفوقهـــا علـــى الـــدوام في المشـــاركات 
كافة، مبيًنا إلى أن المشاركة البحرينية 
فـــي المحافـــل الخارجيـــة باتت عالمة 
فارقـــة في الرياضة البحرينية لرياضة 

الفروسية.
 وأشـــاد الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان آل 
خليفـــة بالظهـــور المميـــز للمهـــر “عالي” 
فـــي الســـباق بقيادة الفـــارس اإليطالي 
فرانكـــي ديتـــوري، وبإشـــراف المدرب 
ســـيمون كريســـفورد، مؤكـــًدا أن هـــذا 
الفوز دافـــع للمزيد مـــن اإلنجازات في 

المشاركات القادمة.

اللجنة االعالمية

دعيج بن سلمان
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تعقيم نادي 
المنامة

نـــادي  إدارة  مجلـــس  عضـــو  كشـــف 
البســـيتين، رئيـــس النشـــاط الرياضـــي 
إحســـان العباســـي عن تأســـيس فريق 
للعبـــة  الباكســـتانية  الجاليـــة  مـــن 
الكريكيت ليكون نادي البســـيتين أول 
ناد محلي يضم نشـــاط لعبة الكريكيت 

على مستوى مملكة البحرين.
وأضاف العباسي لـ “البالد سبورت” بأن 
النـــادي تقدم بطلب رســـمي لدى وزارة 
شـــئون الشـــباب والرياضـــة واالتحـــاد 
البحرينـــي للكريكيت لضـــم اللعبة إلى 
النـــادي بجانب كال من كرة القدم وكرة 
الطاولة والكرة الطائرة وألعاب القوى، 
مشـــيرا إلـــى حصولـــه علـــى الموافقـــة 

لتأســـيس اللعبة في ظـــل وجود فريق 
متكامل من الجالية الباكستانية.

الجـــدوى  مـــدى  عـــن  ســـؤاله  ولـــدى 
مـــن تأســـيس الفريـــق فـــي ظـــل عـــدم 
اللعبـــة  يمارســـون  مواطنيـــن  وجـــود 
الهنديـــة  الجاليـــة  علـــى  واقتصارهـــا 

والباكســـتانية أجـــاب “ كرة القدم ..هل 
هي لعبة بحرينية؟.. البعض يقول إنها 
انجليزيـــة وآخـــرون يرجعـــون أصولها 
إلـــى الهند ولكنها غـــزت العالم وأصبح 

الكل يمارسها ..”.
الرئيـــس  الهـــدف  أن  العباســـي  وذكـــر 

مـــن وراء تشـــكيل الفريـــق هـــو العائـــد 
االســـتثماري والتســـويقي علـــى النادي 
فـــي حال بنـــاء الملعـــب، خصوصا وأن 
معظـــم الممارســـين للعبـــة هـــم من فئة 

التجار ورجال األعمال.
كما أشـــار العباســـي بأن النـــادي بصدد 
تشـــكيل مســـرح فني انطالقـــا من دور 
النـــادي فـــي الجانـــب الثقافـــي وليـــس 
كوكبـــة  لتخريـــج  فحســـب  الرياضـــي 
مـــن الفنانيـــن الشـــباب، خصوصـــا وأن 
الفنيـــة  بالكفـــاءات  تزخـــر  البســـيتين 
المتميزة واألســـماء الالمعة في مجال 

الدراما والتمثيل.

البسيتين أول نادي يضم لعبة الكريكيتإحسان العباسي

ــاري ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ ــي اس ــ ــق ــ ــوي ــ ــس ــ ــي: هــــدفــــنــــا ت ــ ــاسـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
“البسيتيــن” يؤســس فريـــق كريكيــت

حسن علي

خالد سيادي

كشف نجم منتخبنا الوطني األول 
للكـــرة الطائـــرة حســـن ضاحي عن 
الموســـم  خـــالل  عرضيـــن  تلقيـــه 

المقبل 2020/2021.
وأضاف ضاحي لـ “البالد ســـبورت” 
أنـــه تلقـــى عرضا من نـــادي النجمة 
وآخـــر مـــن ناديـــه األم النصـــر وهو 
مازال في مرحلة دراســـة العروض 
المقدمـــة لـــه واختيـــار األنســـب له 
خـــالل الفترة القادمة، مشـــيرا إلى 
أنه سيحسم وجهته القادمة خالل 
األســـابيع القليلة القادمة خصوصا 
وأن النصر أصبح خارج المنافســـة 
هـــذا الموســـم وهنـــاك متســـع كبير 
مـــن الوقت لحين انطالق الموســـم 

الجديد.
ولدى سؤالنا إياه عن المفاضلة بين 

العرضين، قال “كما هو معروف بأن 
النصر هو ناديـــي األم الذي تربيت 
وترعرعـــت فيـــه وأنـــا أحـــد أبنائـــه 
وهو يمثـــل منطقتي وأعتـــز كثيرا 
بتمثيله، والنجمة ســـبق وأن لعبت 
فـــي صفوف قبل موســـمين تقريبا 
ولقيت من إدارة النادي والالعبين 
كل المحبة والتقدير وسأدرس كال 

العرضين بشكل جيد قبل أن أحدد 
القرار النهائي..”.

االرتـــكاز  بمركـــز  ويلعـــب ضاحـــي 
فـــي  النصـــر  مثـــل  وقـــد  )مركـــز3( 
الموســـم الحالـــي وهـــو أحـــد أبـــرز 
الالعبيـــن علـــى المســـتوى المحلي 
فـــي مركزه نظرا لخبرته وإمكاناته 
الســـريع  الهجـــوم  فـــي  المتميـــزة 
وتشـــكيل حوائط الصـــد وقد مثل 
المنتخـــب منـــذ عـــام 2004 وحتى 
علـــى  محافظـــا  ومـــازال   2017
مســـتواه الفني وهو ما ســـاهم في 
اختيـــاره ضمـــن قائمـــة المنتخـــب 
المـــدرب  اختارهـــا  التـــي  األول 
مؤخـــرا  “ســـيرجيو”  البرازيلـــي 
األلعـــاب  دورة  فـــي  للمشـــاركة 

الخليجية والبطولة العربية.

حسن ضاحي

ــاره قــريــبــا ــيـ ــم خـ ــس ــح ــي ــن وس ــي ــرض ــع ــدرس ال ــيـ سـ
ناديـــان يتقدمــان بطلــب ضاحـي

حسن علي

محمد المكشر

جانب من السباق

منتدى اإلعالم الرياضي ورعاية ناصر بن حمد
الرياضيون بمملكة البحرين نحتوا في الصخر على مدى العقود الماضية، وقدموا تضحيات ال حصر 
لها، وكان دافعهم األول واألخير إعالء راية الوطن في سماء اإلبداع، فلم يتأخروا يوًما عن الوقوف 
بشموخ أمام رياضيين ينتمون إلى بلدان أكبر من البحرين مساحة جغرافية وتعدادا سكانيا وإمكانا 

ماديا، متسلحين على الدوام بحب الوطن وعزيمتهم الفوالذية.
أقــول ذلــك، وأنــا أعلــم تمامــا أنني ال أذيع ســرا، فهــذه الحقيقة ناصعــة ويدركها الجميع، وقــد توارثها 
األبنــاء مــن اآلبــاء، واألحفاد من األجداد، وهكذا دواليك، حتى بقيت قافلة الرياضة البحرينية تســير 

بخطوات ثابتة وبنظرة ثاقبة رغم تفاقم التحديات والعقبات.
لكــن مــا يزيدنــي فخرا بتكرار هذه الحقيقة هو انتمائي لقطاع اإلعالم الرياضي، الذي أعطاني فرصة 
االحتكاك مع نجوم الرياضة البحرينية، الذين كلما تحدثت معهم مألوك طاقة إيجابية ونشاًطا ليس 
لــه مثيــل، فهم شــغوفون بالتميز، وطموحون إلــى أقصى درجات الطموح، وقلوبهــم محبة ومتعاونة 

إلى أبعد الحدود.
ومن نقاشــات تدور في دهاليز األســرة الرياضية التي جمعها عدد من اإلخوة األفاضل في مجموعة 
“واتســاب” تحــت مســمى “نجــوم الرياضة البحرينيــة”، طفقت فــي عقلي فكرة إطــالق منتدى يهدف 
لتطويــر اإلعــالم الرياضــي، ومناقشــة همومــه وأســباب تراجعــه، واســتعراض اآلراء التــي من شــأنها 

تطوير عمله ونتاجه.
وبعد أن حصلت على التشجيع والمساندة، ها أنا اليوم أطلق فكرة المنتدى؛ لتأخذ مداها وتصل إلى 
قائــد أركان الحركــة الرياضية في البحرين ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، وأنا على ثقة تامة 
بأن شــيخ الشــباب والرياضة لن يتأخر عن دعمنا ومســاندتنا في تحويل الفكرة إلى واقع عبر رعايته 
للمنتــدى وهــي رغبــة الجميــع؛ بهــدف الخــروج بتوصيــات ذات ثقل وازن من شــأنها أن تثــري اإلعالم 

الرياضي البحريني.
وفي الختام أتمنى بصدق أن تحظى تحركاتنا لعقد المنتدى بمباركة سمو الشيخ ناصر بن حمد، وأن 
يعيننا على خدمة وطننا الحبيب من موقعنا، إعالميين ورياضيين، فنحن نسعى لمسايرة اإلنجازات 
الرياضيــة التــي تحققــت على يديه وتحت لوائه عبر تطوير أدواتنا وتشــكيل رؤية متاخمة لتطلعات 

سموه الساعية لتطوير العمل اإلداري والرياضي وجعله رائدا على مستوى المنطقة.. وهللا الموفق.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم
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يجب أن تتطلع للمستقبل، وتضع خططا 
تساعدك. 

حاول أن تتخلص من اإلحباط واليأس والقنوط.

حاول أن تلتزم بالمشروبات الطبيعية والطازجة. 

ال تنشغل عن العمل بفحص مواقع التواصل االجتماعي.

تجنب تناول الوجبات السريعة، واحرص على صحتك.

ال تجادل وال تناقش، واعترف بخطئك قبل 
فوات األوان.

يجب التقليل من تناول الحلوى خالل هذه 
القترة.

يجب أن تتعلم التسامح عند التعامل مع زمالئك.

يجب أن تتجنب اإلفراط في الطعام وتتبع 
نظاما صحيا.

اليوم كان مختلف في حياتك المهنية بشكل 
واضح.

يومك مشحون بالعديد من المهام التي تريد 
إنجازها.

ال تمانع اليوم في دعم أصدقائك في العمل 
ومساعدتهم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

انتهــى المطــرب ماجــد المهنــدس من تســجيل أحدث 
أغنياتــه التي تحمل اســم “مــو ضروري” ومــن المقرر 
طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات الشــهير “يوتيوب، 
وهــي أغنية باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي 

وألحــان وتوزيع ميثم عالء الدين، والتي ينتظرها جمهوره 
بفــارغ الصبــر، وكان المطــرب ماجد المهنــدس، طرح كليب 

مؤخرا يحمل اســم “يالي أحبك موت” في عيد الفطر، وهي واحدة من أغنيات 
ألبوم “شهد الحروف”، واألغنية من كلمات األمير فهد بن خالد.

يســتعد المطرب الســعودي خالد عبدالرحمن إلحياء 
حفــل غنائــي “أون اليــن”، تحــت شــعار “مكمليــن 
معاكــم”، يوم الخميــس المقبل في تمام الســاعة 
العاشرة مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 

، ويأتي هذا الحفل ضمن حفالت موســم الصيف التي 
يحييها نجــوم الغناء والطــرب على طريقــة “الاليف” من 

داخــل منازلهم أو بعض المســارح الخاصة بهم؛ للترفيــه على جمهورهم 
وتعويضهم عن الحفالت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

كشــفت نقابة المهــن التمثيلية بمصر ومقربــون من الفنانة 
القديرة عبلة كامل حقيقة خبر اعتزالها، بعد ســنوات طويلة 
مــن العمل في المجال الفني. وتــداول رواد مواقع التواصل 
ومواقــع فنية أخبــارا تفيد باعتــزال الفنانة عبلــة كامل بعد 

ســنتين من آخر أعمالها مسلســل “سلســال الــدم”. وعلقت 
نقابــة المهن التمثيليــة على نبأ االعتزال، دون نفــي أو إثبات، لعدم 

علم أي من أعضائها بحقيقة األمر. ونقلت تقارير محلية عن نقيب المهن التمثيلية، 
الفنان أشرف زكي، أنه ال يعلم أي شيء عن اعتزال الفنانة.

اعتزال عبلةأون الينمو ضروري

6 يوليو

 1495
نشـــوب معركـــة فورنوفو بين شـــارل 
الثامن ملك فرنســـا وتحالف الرابطة 
المقدســـة، وهـــي آخـــر معركـــة شـــنها 
شارل الثامن في حملته على إيطاليا.

 1560
التوقيع على اتفاقية إديمبورغ بين أسكتلندا وإنجلترا.

 1573
تأسيس مدينة قرطبة األرجنتينية على يد جيرونيمو لويس دي.

1785
اختيار الدوالر كعملة للواليات المتحدة باإلجماع.

 1885
لوي باستير ينجح في اختبار لقاحه ضد داء الكلب على طفل.

 1939
إغالق جميع المؤسسات التي يملكها يهود بألمانيا.

مع ارتفاع حاالت الكورونا في أميركا، 
النجمة جنيفر أنيستون توجه رسالة 
توعوية على إنستغرام حول ضرورة 
ارتداء الكمامة. ودعت جمهورها إلى 

ضرورة التقّيد بالتدابير االحترازية.

OSN تكشف عن باقة عروضها السينمائية لشهر يوليو
 كــشــفــت OSN عـــن بــرنــامــج شهر 
العائلية  بـــاألفـــالم  الــحــافــل  يــولــيــو 
OSN Mov� قــنــاتــهــا عبر   الممتعة 

بــيــن  تـــتـــنـــوع  حـــيـــث   ،ies First
المفضل  المتحركة  الــرســوم  فيلم 
وفــيــلــم   ،Frozen II ديــــــزنــــــي مـــن 
The Ad� الـــــســـــوداء ــكــومــيــديــا   ال
dams Family بنسخته الكرتونية، 
The Light� ــم ــ ــل ــ ــي فــ عــــن   فـــضـــال 

األوسكار،  لجائزة  house المرشح 
بطولة  وفــيــلــم Gemini Man مـــن 
سميث،  ويل  الشهير  هوليود  نجم 
المميزة. كما  األفـــالم  مــن  وغيرها 
قــنــاة مؤقتة  تــعــتــزم OSN إطــالق 
لعرض باقة من أشهر إنتاجات عالم 
مارفل السينمائي المفعمة بالتسلية 

والتشويق.
ومــــــن بـــيـــن أبـــــــرز عـــــــروض شــهــر 

ــكـــة OSN، يــأتــي  ــبـ ــيــو عــلــى شـ يــول
ــا  ــدرامــ ــ ال ــم  ــفــيــل ل األول  ــرض  ــعــ ــ ال
الــرومــانــســي The Souvenir مــــــن 
بــطــولــة أونــــــور ســويــنــتــون بــيــرن 

ماكمولين  وجــــاك  كـــول  وتــوســيــن 
يوليو عند   2 الخميس  يــوم  وذلــك 
الساعة 10 ليال بتوقيت السعودية، 
الثمانينات  بداية  من  قصًة  ليروي 

حول طالبة شابة تدرس في كلية 
في  وتــتــورط  السينمائي،  اإلنــتــاج 
عــالقــة رومــانــســيــة مـــع شــــاٍب ذي 
شــخــصــيــة مــعــقــدة وغـــيـــر جــديــرة 

بالثقة.
ــن الــــــعــــــروض األولـــــــى  ــ ــي ــ ومـــــــن ب
ــو،  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ والــــــحــــــصــــــريــــــة فــــــــي يـ
The Light� فــيــلــم OSN  ســتــبــث
ــح لـــجـــائـــزة  ــرشــ ــ house الـــــــــــــذي ت
ــو من  ــعــــام، وهــ ــ ــذا ال ــار هــ ــكــ األوســ

باتينسون  بطولة روبيرت 
ــم دافـــو. تـــجـــري  ــيـ ــلـ وويـ

ــذي  ــداث الــفــيــلــم، ال أحــ
ــه  ــرضـ ســـيـــتـــم بــــــث عـ

الــخــمــيــس  يــــوم  األول 
23 يوليو عند الساعة 10 
السعودية،  بتوقيت  ليال 
إنجالند  نيو  جــزيــرة  فــي 
خالل  والغامضة  النائية 

فـــتـــرة تــســعــيــنــات الـــقـــرن 
قصته  وتـــدور  عشر،  التاسع 
حــــــــول حـــــــارَســـــــي مــــنــــارة 

سالمتهما  على  الحفاظ  يــحــاوالن 
الــعــقــلــيــة وســـــط أجــــــــواء مــلــيــئــة 

بالغموض.

إبراهيـــم ســـند، مـــن رواد أدب الطفـــل في 
البحرين والخليج، وأثرى المكتبة الفقيرة 
مـــن أدب الطفـــل بالعديد مـــن الكتب التي 
جســـد فيهـــا القيـــم الجديـــرة بـــأن يتبناها 
الطفـــل بلغـــة متالئمة مع عالمه المســـتقل 
ودرجـــة إدراكـــه ومحيـــط تخيلـــه ودائرة 
إلـــى  الداعيـــن  أحـــد  أنـــه  كمـــا  معرفتـــه، 
ضرورة تســـخير األدباء والكتاب ملكاتهم 
وقدراتهـــم الفنية؛ مـــن أجل خلق النموذج 
األدبي المتكامل للطفولة في أدبنا العربي.

الكاتب  التقت  “البالد” 
فـــي  ســـند  إبراهيـــم 

هذا اللقاء:

 برأيك، ما المجموعات القصصية أو  «
القصة الطفلية األكثر انتشارا في 

األسواق؟

لإلجابـــة عن هذا الســـؤال نحتـــاج معرفة 
الفئـــة العمرية التي نكتب لهـــا. وهناك كما 
هو معـــروف ثالث فئات عمرية مخصصة 

للكتابة، وهي:
 6 إلـــى   3 مـــن  المبكـــرة وتمتـــد  الطفولـــة 
ســـنوات، الطفولة الوســـطى من 7 إلى 10 
ســـنوات، والطفولـــة المتأخـــرة من 11 إلى 

13 سنة. 
أمـــا بالنســـبة للقصـــة التي كتبتهـــا والقت 
لـــدى األطفـــال  رواجـــا وانتشـــارا وقبـــوال 
)المرحلـــة المبكـــرة(، فكانـــت قصـــة الغترة 
الطائـــرة، وهي من رســـوم وإخراج الفنانة 
البحرينية شـــذر الوسواســـي، ومن إصدار 
دائـــرة الثقافـــة واإلعالم بالشـــارقة في 
العـــام 2012. ومازالـــت هـــذه القصة 
تجـــد إقبـــاال من قبل األطفـــال، وهي 
مـــن أكثر القصص رواجا وتداوال في 
معـــارض الكتـــب المقامـــة فـــي دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. 

أمـــا المجموعة الثانيـــة األكثر رواجا، فهي 
قصـــة )أجمـــل مدينـــة( مـــن إصـــدار دائـــرة 
الثقافة بالشارقة للعام 2017. والمجموعة 
الثالثـــة هـــي )مـــاذا تقـــول الشـــمس( مـــن 
إصـــدار معهد البحرين للتنمية السياســـية 
فـــي البحريـــن للعـــام 2016، وقـــد طبعـــت 
أكثر مـــن مرة. كمـــا قام المعهد الســـعودي 
البحريني للمكفوفين بتحويل هذه القصة 

على نظام برايل.
عرفنا أن على القصة أن تنجز عنصرين  «

أساسيين في نسيجها هما الخيال 
والقيم اإلنسانية. ما رأيك؟

بالشك توافر هذين العنصرين في الكتابة 
يمثالن ثقال مهما. والقصص التي تتعامل 
مـــع الطفل، إذا ما خلت من عنصر الخيال، 
نـــادرا ما يحالفهـــا النجـــاح، والخيال الذي 
نقصـــده هنا هـــو ذلك الخيال الذي يســـهم 
فـــي إقناع الطفل إضافـــة إلى قدرته على 
واألهـــداف  القيـــم  مـــن  العديـــد  توصيـــل 
التربويـــة بطـــرق جديدة ومبتكـــرة.  وكما 
))إن  آينشـــتاين  الفيزيائـــي  العالـــم  يقـــول 
الخيـــال أكثر أهمية من المعرفـــة((، لماذا؟ 

ألن المعرفـــة تجعلنا العبيـــن حذرين، في 
حيـــن أن الخيال يجذبنا بقوة نحو الحس 
الطفولـــي الذي ينظر إلـــى العالم من نافذة 

الدهشة. 
 لمن يكتب إبراهيم سند ولماذا؟ «

أنـــا أكتـــب للطفـــل، ولـــكل مـــن يحيط 
بعالمه، أكتب له وألمه وألبيه ولمعلمه 
ومعلمتـــه، ولـــكل مـــن يشـــارك متعـــة 
القـــراءة. أما لمـــاذا أكتـــب، فأنا أكتب 
لكي أجيب عن أســـئلتي، وأحيانا لكي 
أجيب عن أســـئلة الطفـــل في داخلي، 
وفـــي مـــرات عديد أكتـــب لكي أجيب 
عـــن أســـئلة األطفـــال. مـــا الـــذي يثير 
فضولهـــم مـــا الذي يعجبهـــم وما الذي 
يزعجهم، ما الذي يضحكهم وما الذي 

يبكيهم.

وبعـــد كل هذه التجـــارب توصلت إلى 
أن أهـــم معاير الكتاب الجيد لألطفال 
هـــو ذلك الكتـــاب الذي يجعـــل الطفل 

يضحك ويبتسم من أعماق قلبه. 

ما المقصود بأدب الطفل، وهل يختلف  «
عن أدب الكبار؟

يقصـــد بـــأدب الطفـــل هـــي تلـــك األعمـــال 
الفنيـــة التي تنتقل إلـــى الطفل عن طريق 
وســـائل االتصـــال المختلفـــة مثـــل القصة 
والشـــعر والمســـرح والســـينما والخطابـــة 

وغيرها. 
وال يختلـــف أدب الطفـــال كثيـــرا عن أدب 
الكبـــار؛ ألنهمـــا يخضعـــان لنفـــس معاييـــر 
الجـــودة األدبيـــة مثـــل الدقة فـــي التعبير 
وجمـــال الصياغـــة والتكامـــل بيـــن أجزاء 
أمـــا  البنـــاء.  ومنطقيـــة  االدبـــي  العمـــل 
االختـــالف، فيكـــون من ناحيـــة المضمون 
والشـــخصيات  األفـــكار  اختيـــار  فـــي  أي 
واألماكن واألحداث واللغة المســـتخدمة. 
واالختـــالف الثانـــي يرتكـــز علـــى الشـــكل 

والصور والرسوم ونمط الكتابة واإلخراج 
الفني.
ما األفضل بالنسبة لك الكتابة أم  «

القراءة؟

الكتابة أمر جيد، إال أن القراءة أفضل في 
كل األحوال؛ ألن الكتابة أمر صعب مقارنة 
بالقـــراءة، فـــإذا أردت كتـــاب قصة واحدة 
عليك قراءة عشرات القصص، وإذا أردت 
كتابة قصتين عليك قراءة المئات وهكذا 
دواليـــك؛ ألن الكتابة تتطلب كما هائال من 
المعلومات، إضافة إلـــى الطاقة اإلبداعية 

والنفسية. 
لـــذا إذا قـــررت أن تكتب يجـــب أن يتوافر 
لديـــك العمل المتواصل والصبر واإلصرار، 

ولديك طاقة نفسية ال تقهر. 
كلمة أخيرة؟ «

يجب على كل شخص أن يتعلم متى يقرأ 
ومتـــى يتوقف عن القراءة؛ كي ال تأســـره 
القراءة عن الكتابة، وال تسرقه الكتابة من 

القراءة.

 أسامة الماجد

إذا أردت كتـــاب قصـــة واحـــدة عليـــك قـــراءة عشـــرات القصـــص

سند: الكتاب الجيد للطفل هو الذي يجعله يضحك من أعماقه
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كشـــفت دراســـة علمية حديثة عن الحاجـــة لتكثيف وعي 
أوليـــاء األمـــور بالخدمـــات اإلرشـــادية النفســـية المقدمـــة 

ألبنائهم من ذوي اإلعاقة الذهنية.
وأظهـــرت الدراســـة قلـــة رضـــا أولياء أمـــور األفـــراد ذوي 
األكاديميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  عـــن  الذهنيـــة  اإلعاقـــة 

المقدمة ألبنائهم.
وكان ذلك من خالل تحليل نتائج دراســـة حديثة قدمتها 
مـــن متطلبـــات  الســـعد، كجـــزء  الباحثـــة ضحـــى ســـبتي 
الحصول على درجة الماجستير في قسم صعوبات التعلم 
واإلعاقـــات النمائيـــة بجامعـــة الخليـــج العربـــي تخصـــص 

اإلعاقة الذهنية.
وهدفـــت الدراســـة إلى التعرف على مســـتوى وعي ورضا 
أوليـــاء أمـــور األفـــراد ذوي اإلعاقـــة الذهنيـــة بالخدمـــات 
اإلرشـــادية المقدمة ألبنائهم بدولة الكويت، والكشـــف عن 
العالقة بين مستوى الوعي ودرجة الرضا لديهم، والتحقق 
مـــن الفـــروق في وعـــي ورضـــا أوليـــاء األمـــور بالخدمات 
اإلرشادية المقدمة ألبنائهم، التي تعزى إلى عمر الشخص 

ذوي اإلعاقة والمستوى التعليمي لولي األمر.
وتوصلت الدراســـة إلى أنه بالنســـبة لوعـــي أولياء األمور 
بالخدمات اإلرشـــادية المقدمة ألبنائهـــم جاءت الخدمات 
اإلرشـــادية الجتماعيـــة أوًل تليها الصحيـــة، ثم الحياتية، 

فاألكاديمية، والنطق، وأخيًرا الخدمات النفسية.
أما بالنســـبة لرضا أولياء األمور جاءت الخدمات الصحية 
أوًل، تليهـــا الحياتية، ثم الجتماعية، فالنفســـية، والنطق، 

وأخيًرا الخدمات األكاديمية.

أطلـــق فنـــدق الدبلومـــات العـــرض الصيفـــي لالســـترخاء 
واإلقامة في فندق يوفر لك جميع سبل الراحة والسترخاء 
في أجواء خيالية ويدعو عمالءه لالستمتاع بصيف بارد 
في فندق الدبلومات راديســـون بلو ريزيدنس آند سبا مع 
أفضل العـــروض الصيفية والتي توفر لك أجواء ســـاحرة 
تحاكـــي الطبيعه فـــي جمالها وتضمن لـــك إقامة رائعة بما 
نقدمه لك من خالل تلك العروض المتنوعة والتي تحاكي 
جميع األذواق وتستمتع بأجواء صيفية تنقلك من خاللها 

إلى طبيعة خالبه حيث تجد فيها كل ما يمتعك.
حافـــظ على أناقتك في أي من الغـــرف التي تم تجديدها 
حديًثـــا مـــع وجبـــة اإلفطار واحصـــل على أفضل األســـعار 
بالضافة إلى الســـتمتاع بجائزة 20 دينارا كمبلغ إضافي 
تحـــت تصرفكـــم إلنفاقـــه فـــي مرافـــق الفنـــدق. ويحصل 
أعضـــاء برنامـــج جوائـــز الراديســـون على خصـــم إضافي 
بنســـبة 5 % علـــى أفضـــل األســـعار المتوفـــرة. كمـــا يقـــدم 
الفنـــدق عرض الحلم لفترة محـــدودة، احجز إقامتك قبل 
31 أغسطس واحصل على خصم يصل لغاية 20 % على 

أفضل األسعار المتوفرة!.
شـــقق الدبلومـــات الفندقية، هي مقر إقامتـــك المنزلي مع 
إمكانيـــة ســـهولة الوصول إلـــى مرافق الفنـــدق، إذ يمكنك 
اإلقامـــة في أي من الشـــقق. كن واثقـــا ومطمئًنا من خالل 
برنامج العناية الخاص بفنادق راديسون بلو لضمان إقامة 
آمنـــة وممتعة وســـاحرة تتوفر فيهـــا الرفاهيـــة واألجواء 

الخالبة وهذا ما نسعى إليه وهو أولويتنا القصوى.

نتائـــج دراســـة لنيـــل الماجســـتير بجامعـــة الخليـــج العربـــي ــرة ــاحـ ــي أجـــــــواء سـ ــ ــروض ف ــ ــعـ ــ ــع أفـــضـــل الـ ــ م
أولياء أمور “المعاقين” غير مدركين لإلرشادية النفسية“الدبلومات آند سبا” يدعو لالستمتاع بصيف بارد

“كارفور”: ال تنسوا كيس التسوق في المنزل
اطلقــت مجموعــة ماجــد الفطيــم المالكــة لسلســة هايبــر ماركــت كارفور، بمناســبة اليــوم العالمي للحــد من اســتخدام األكياس 
البالســتيكية، مبادرة عالمية ســنوية تســعى للتقليل من استهالك أكياس البالستيك المخصصة لالستخدام مرة واحدة. وبهذه 
المناســبة ندعــو جميــع المتســوقين للمســاهمة في الوصول إلى عالم أكثر اســتدامة وأكثــر أمانًا، من خالل االنتقال الســتخدام 

األكياس الصديقة للبيئة المخصصة إلعادة االستخدام.

مـــن  العديـــد  انتقـــل  حيـــن  وفـــي 
هـــذه  لســـتخدام  المتســـوقين 
منهـــم  الكثيـــر  مـــازال  األكيـــاس، 
يجـــدون صعوبـــة في العتيـــاد على 
هذا الســـلوك النافـــع للبيئة، وعادة ما 
ينســـون األكيـــاس في المنـــزل حين 

يذهبون للتسوق.
لهذا ســـنقدم لكم اليـــوم عدة نصائح 
مفيـــدة حول كيفية اعتماد األكياس 
الســـتخدام  إلعـــادة  المخصصـــة 
بأفضل شكل ممكن، وضمان تذكركم 
لســـتخدامها كل مرة تقـــررون فيها 

الذهاب لشراء البقالة.

أوال: “بعيد عن العين، بعيد عن القلب”.

أول وقبل كل شـــيء، من المهم أن تبقى 
هـــذه األكيـــاس أمـــام أعينكـــم. ضعوهـــا 
فـــي مكان ظاهر لتبقـــى في بالكم عندما 
تســـتعدون للخروج من المنزل للتسوق، 
يمكنكـــم مثـــال أن تعلقوها فـــي المطبخ، 
أو حتـــى قرب بـــاب المنـــزل لتروها قبل 

خروجكم فورا.

ثانيا: معكم في كل مكان

هـــذه األكيـــاس مصممـــة لتبقـــى معكـــم 
فـــي كل مـــكان، ولكي تضمنـــوا أن تكون 
متوفرة دائما، احتفظوا ببعض األكياس 

وهكـــذا  عملكـــم،  وفـــي  ســـيارتكم،  فـــي 
أو  المتجـــر  إلـــى  للذهـــاب  احتجتـــم  إن 
تســـوق  عمليـــة  إلجـــراء  الســـوبرماركت 
المخصـــص  الكيـــس  ســـيكون  ســـريعة، 

إلعادة الستخدام في متناول اليد.

ثالثا: المزيد من األكياس 

واالستدامة

إن نســـيتم أن تأخذوا الكيس المخصص 
إلعـــادة الســـتخدام معكم إلـــى المتجر، 
قاوموا إغراء العودة لستخدام األكياس 
البالســـتيكية، وإن كان ذلك يبدو أســـهل 
بالنســـبة لكـــم. تذكـــروا أن النقـــود التـــي 

تنفقونهـــا على األكيـــاس الصديقة للبيئة 
ســـيكون لها أثـــر طويل األمد وســـتجعل 
مجتمعكـــم أكثـــر اســـتدامة، وإن كانـــت 
فكرة شراء المزيد من األكياس الصديقة 
البيئـــة كل مرة تبدو مبالغا بها، بإمكانكم 
أن تقدموهـــا كهدايا رمزيـــة ألصدقائكم 
أو أفـــراد عائلتكـــم، وهكذا ستســـاهمون 
مـــن األشـــخاص  المزيـــد  فـــي مســـاعدة 

ليعيشوا أسلوب حياة مستدام.

رابعا: اكتبوها كي ال تنسوها

من الطرق التي تســـاعد الكثيرين بشكل 
مذهـــل علـــى تذكـــر األكيـــاس الصديقـــة 
للبيئـــة إضافـــة مالحظـــة في آخـــر قائمة 
القيـــام  يمكنكـــم  بخصوصهـــا،  التســـوق 
بذلـــك عبـــر كتابـــة “كيـــس التســـوق” في 
نهاية الورقة، وهكذا ســـيظل حاضرا في 
القائمة مهما طالـــت. كما يمكنكم تكليف 
أحـــد أفـــراد العائلة بتذكيركـــم باألكياس 

الصديقة للبيئة، وهكذا تصبح جزءا من 
عادات التســـوق في العائلـــة، وإن كلفتم 
أحـــد أطفالكـــم بهـــذه المهمة ســـيجربون 
جانـــب  إلـــى  بالمســـؤولية  الشـــعور 

مساهمتهم في الحفاظ على البيئة.
كارفـــور  أكيـــاس  بغســـل  ُينصـــح  كمـــا 
الســـتخدام  إلعـــادة  المخصصـــة 
واســـتبدالها بأكيـــاس جديـــدة مجانا إن 

اهترأت.
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هذه الصفحة برعاية

هنـــأت عائلـــة العـــز ابنهـــا طـــالل 
يوســـف العـــز علـــى تفوقـــه فـــي 
الحديثـــة  الرؤيـــة  مدرســـة 
وحصوله على مجمـــوع درجات 
عائلـــة  هنـــأت  كمـــا   .%  92,9

فيصـــل ابنتهـــم ملكـــوت حســـين 
فيصـــل علـــى تفوقهـــا وتخرجها 
من مدرســـة غرناطـــة اإلبتدائية 
للبنـــات وحصولهـــا علـــى معـــدل 

درجات 99.3 %.

تهنئة بالتفوق

17 117 117
c r e d i m a x . c o m . b h

ــة الــمــطــلــقــة ــي ــاذب ــج ــال ــع الــــطــــرازات ب ــي ــم ــم ج ــس ــت ت

“عن بعد” بمشاركة 500 شخصية بمختلف أنحاء المعمورة

“التسهيالت” تسلم أسطواًل من HAVAL H6 لـ“سوق العمل”

“ميدبوينت” تنظم معرضها العالمي للمرأة واألزياء

قامـــت شـــركة التســـهيالت للســـيارات 
لعالمـــة  الحصـــري  والمـــوزع  الوكيـــل 
HAVAL الرائـــدة فـــي البحرين متمثلة 
بمديـــر العالمة التجارية إبراهيم ناصر 
 HAVAL بتسليم أســـطولً من سيارات
H6 الجديـــدة كليًا لهيئة تنظيم ســـوق 

العمل.
من جانبه، قال مدير العالمة التجارية 
إبراهيـــم ناصـــر “إننا فخـــورون بتوفير 
وســـائل نقل تتمتـــع باعتماديـــة عالية، 
قيـــادة  لضمـــان مســـتوى  قـــوي  وأداء 
الجزيـــل  بالشـــكر  ونتقـــدم  اســـتثنائي 
لهيئة تنظيم ســـوق العمـــل على ثقتهم 
 HAVAL العالية واختيارهم لســـيارات
لمـــا تتمتع به من انتشـــار واســـع وكبير 
عالميـــًا حيـــث إنهـــا العالمـــة التجاريـــة 
الرباعـــي  الدفـــع  مجـــال  فـــي  الرائـــدة 
واألولـــى فـــي فئتهـــا، وتمتـــاز بثالثـــة 
عناصـــر مهمـــة ؛ وهـــي مزايا الســـالمة 

الرائـــدة في فئتها؛ وانخفـــاض التكلفة 
اإلجماليـــة للملكيـــة، إضافة إلى أحدث 
التقنيـــات التي ل تتوافـــر في مثيالتها 
من العالمات التجاريـــة األخرى، و أننا 
نعمـــل لتوفيـــر باكـــورة مـــن الســـيارات 
التـــي تلبي رضا العمـــالء على مختلف 
أحـــدث  بتدشـــين   ، احتياجاتهـــم 
الطـــرازات بما يتماشـــى مع خصوصية 
الســـوق البحرينـــي وتقديمهـــا للعمالء 

بمختلـــف فئاتهـــم وإمكاناتهم وســـيتم 
اســـتخدام ســـياراتنا لمســـافات طويلة 
علـــى مـــدار ســـنوات متعددة مـــن قبل 
ممثلـــي الهيئة، لذا يجب أن تكون هذه 
السيارات في قمة المتانة والموثوقية 
عنـــد  التكلفـــة  فـــي  التوفيـــر  بجانـــب 

الحاجة إلى اإلصالح والصيانة”.
طـــرازات  جميـــع  “تتســـم  وأضـــاف 
ســـيارات HAVAL بالجاذبيـــة المطلقة 
مـــع طابـــع رياضي عصري أنيـــق وأداء 
غيـــر  رفاهيـــة  الســـائق  يمنـــح  متميـــز 

مســـبوقة عالوة على التقنيات البارعة 
والذكيـــة والتفاعلية التي تمثل جوهر 
هـــذه الثورة التكنولوجيـــة ونحن على 
التجاريـــة  العالمـــة  هـــذه  بـــأن  يقيـــن 
وتحقـــق  ثابتـــة  بخطـــى  ســـتمضي 
المعادلة ألعضـــاء الهيئة بتوفير جميع 
مـــا يحتاجونه من متطلبـــات لما تتمّيز 
بـــه مجموعة ســـياراتنا الفاخـــرة حول 
العالـــم بمعاييرهـــا العاليـــة مـــن ناحيـــة 
الجـــودة والتصميـــم والتقنيـــات التـــي 

توفرها للعمالء”.

لتنظيـــم  ميدبوينـــت  شـــركة  تســـتعد 
الفعاليـــات إلطـــالع معرضهـــا العالمـــي 
للمـــرأة وعـــرض األزيـــاء فـــي الفضـــاء 
الفتراضي هـــذا العام، بمشـــاركة أكثر 
من 500 شـــخصية نسائية من مختلف 
دول العالم من المتحدثات في شؤون 
المرأة ومصممات األزياء والصحفيات 
والمدونات وشـــرائح نســـوية متعددة، 
وذلـــك فـــي الفتـــرة 12 إلـــى 19 يوليـــو 
2020، حيـــث يجتذب المعرض نســـاء 
ومهتمـــات مـــن مختلـــف دول العالـــم، 
إلـــى جانب وزراء ومســـؤولين وصناع 
القـــرار ورجال أعمـــال وقادة شـــركات 

وداعمين للمرأة.

وبهذه المناســـبة، قالـــت رئيس مجلس 
لتنظيـــم  ميدبوينـــت  شـــركة  إدارة 
الفعاليات، الشـــيخة نـــورة بنت خليفة 
سلســـلة  نجاحـــات  إن  خليفـــة،  آل 
المعـــارض التـــي نظمتها الشـــركة على 
علـــى  شـــجعتنا  األخيـــر  العقـــد  مـــدى 
الســـتمرار فـــي تنظيـــم هـــذا المعرض 
رغـــم الظـــروف الســـتثنائية التـــي تمر 
بها البشـــرية نتيجة جائحة كوفيد 19 
خاصه التي تهدد استمرار دور األزياء 
ضمن تداعياتهـــا القتصادية الخطرة، 
والمعـــرض  المنتـــدى  أن  إلـــى  منوهـــة 
الفتراضيين يشكالن بديال ناجحا في 
ظل توســـع المشاركين والمهتمين بهذا 

المعـــرض عاما بعد عـــام، حتى أضحى 
المـــرأة  تمكيـــن  منتديـــات  أهـــم  أحـــد 
ومعـــارض األزياء فـــي منطقة الخليج 

والشرق األوسط.
ونوهت الشـــيخة نورة إلى أن النسخة 
المعـــرض  مـــن  الجديـــدة  الفتراضيـــة 
ستكون فريدة من نوعها، تستمر لمدة 
8 أيام، وستتيح لمصممين ومصممات 
عـــرض  العالـــم  أنحـــاء  مختلـــف  مـــن 
مجموعاتهـــم الفريدة وآخـــر ابتكاراتها 
فـــي عالـــم األزيـــاء، ممـــا ســـيتيح لهـــم 
جميعـــا تقديـــم إبداعاتهـــم إلـــى عـــدد 
واســـع مـــن الجمهـــور العالمـــي المهتـــم 

بصناعة األزياء.

المرافـــق  المنتـــدى  أن  إلـــى  وأشـــارت 
مـــن  متحدثـــات  ســـيضم  للمعـــرض 
متخصصيـــن وأكاديمييـــن فـــي مجال 
ريادة األعمال والمرأه ورائدات أعمال 
جانـــب  إلـــى  ملهمـــة  نجـــاح  وقصـــص 

مشاركة خبراء في قضايا القيادة.

االثنين 6 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 - العدد 4283
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الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة
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أول متسابق كفيف يشارك في برنامج طهاة عالمي
قــرر مقــدم برامــج الســفر عمــار لطيــف، أن يكــون أول 
متســابق كفيــف يتنافــس فــي برنامــج “بــي بــي ســي” 
حــواس  أن  يؤمــن  إذ  للمشــاهير،  المخصــص  للطبــخ 
التــذوق واللمــس والشــم لديــه قــد زادت حدتهــا بعــد 

فقدان البصر، ما يجعله فائًقا على منافسيه. 
ووصف عمار قدراته في الطبخ قائال “ما اكتشفته أنك 
وأنــت تطهــو الطعام تتمتــع بالعديد من اإلشــارات غير 
البصريــة، فهنــاك الروائــح، وهنــاك األصــوات، إن كانت 
َســَمكتي غيــر ســعيدة فســُتصدر صوًتــا يشــبه صــوت 
البصاق، والبصل إن تجاوز مرحلة اللون البني فسيبدأ 
فــي إصدار جلبة تقول: تعال هنا وســاعدني”، بحســب 

ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.
وأضاف “ظللت أسأل نفسي لماذا شاركت في البرنامج، 
فأنــا لــم أطبخ كثيــًرا، ومعدو البرنامج لن يســمحوا لي 

بأي وقت إضافي، وهو ما رأيته قراًرا قاسًيا”.
وتابــع عمــار “لكنهــم عادوا مــرة أخرى هذا العــام، وكان 
هناك بعض اإلصرار، إذ سألوا عن الطرق التي يمكن أن 

يدعموني بها، وسألوني عما أحتاج”.
وختم عمار أن المعدين “قالوا لي إنه بإمكانه الحصول 
على معدات خاصة، لكنه لن يحظى بأي وقٍت إضافي، 

لقــد أدركــت اآلن أن الطهــاة الذيــن ال يمتلكــون حاســة 
البصــر يمكنهــم أن يكونــوا أفضل مــن المبصرين، ولكن 
ال يمكنني أن أرتجل، علّي أن أجهز وأرّتب كل شيء”.

وسيلتقي مشاهدو البرنامج في األسبوع المقبل بعمار، 
رائد األعمال االسكتلندي، الذي طاف أرجاء العالم رغم 
فقدانــه بصــره منذ كان في عمر الثامنة عشــرة؛ بســبب 
مرض وراثي بالعين، ُيدعى التهاب الشبكية الصباغي، 

وهو يطبخ للزبائن بمطعم مورتايمر هاوس بلندن.

حظــرت الســلطات في واليــة ناغاالند 
شــمال شرقي الهند بيع لحوم الكالب، 
الــكالب  وتجــارة  اســتيراد  وأوقفــت 
الستخدامها في الطعام، حسبما نقلت 
وكالة “أسوشيتدبرس” عن مسؤولين. 
وقــال الســكرتير األول للواليــة النائية 
علــى  تغريــدة  فــي  تــوي،  تيمجيــن 
“تويتــر”، إن حكومــة الواليــة حظــرت 
وتجــارة  اســتيراد  عمليــات  جميــع 
الــكالب، وكذلــك بيــع لحــوم الــكالب، 
المطبوخــة وغيــر المطبوخة. وجاءت 
الخطوة بعد نداء، في وقت سابق من 
األســبوع، من المشرعة مانيكة غاندي 
علــى  ناغاالنــد  حكومــة  حثــت  التــي 
التحــرك، بعدمــا تلقــت صــوًرا جديــدة 
لتجــارة الــكالب مــن منظمــة لحمايــة 
الحيوانــات، مقرهــا ناغاالنــد. ودفعت 
المناشــدة أكثــر مــن 125 ألف شــخص 
ناغاالنــد  حكومــة  إلــى  الكتابــة  إلــى 
للمطالبــة بحظــر تجــارة الــكالب وبيــع 

لحومها.

والية هندية تحظر 
بيع لحوم الكالب

يضــع رجــل هنــدي كمامــة مصنوعــة مــن الذهــب بقيمــة 4 آالف دوالر للوقايــة مــن 
فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19”، الذي يتفشى على نطاق واسع في الهند.

وأشار رجل األعمال شانكار كورهادي، من مدينة بونا في غرب الهند إلى أن الكمامة 
مصنوعة من أونصتين من الذهب )60 غراما( وقد استغرق إنجازها 8 أيام.

وقــال شــانكار لوكالــة “فرانــس بــرس”: “إنهــا كمامــة رفيعــة وتضم مســامات صغيرة 
لمساعدتي على التنفس”. وأضاف “ال أعلم ما إذا كان ذلك كافيا للوقاية من فيروس 
كورونــا لكننــي أتخــذ تدابير وقائية أخرى”. وأشــار رجــل األعمال )49 عامــا( إلى أنه 
يهــوى التزيــن بحلــي ذهبية تــزن كيلوغراما لدى الخروج من المنزل، تشــمل قالدات 
وأســاور وخواتم في كل أصابع يده اليمنى. وأوضح كورهادي، الذي يترأس شــركة 
مصنعــة للحظائــر الصناعية، أن فكرة وضع كمامة ذهبية راودته بعد متابعته تقريرا 
عن رجل يضع كمامة من الفضة. وتابع “الناس يســتوقفونني اللتقاط صور ســيلفي 

معي. هم يقفون مذهولين لدى رؤيتي أضع كمامة ذهبية في السوق”.

كمامة بـ 4 آالف دوالر.. للوقاية من “كورونا”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يحقــق علمــاء فــي إيطاليــا، فــي ظاهرة 
جليــدي  ثلــج  بظهــور  تمثلــت  غامضــة 
زهــري في جبال األلب؛ بســبب طحالب 

تسّرع تبعات التغير المناخي.
هــذه  مصــدر  بشــأن  جــدل  ويــدور 
الطحالــب، غير أن الباحث في المجلس 
بياجــو  إيطاليــا  فــي  للبحــوث  الوطنــي 
دي مــاورو قــال “إن الثلــج الزهري الذي 
ظهــر فــي أجــزاء مــن مجلــدة بريســينا 
نباتــي  نــوع  مــن  األرجــح  علــى  ناجــم 
وقــال  غرينالنــد”.  فــي  أيضــا  موجــود 
دي مــاورو الــذي أجرى دراســات ســابقا 
بشــأن الطحالب في مجلدة مورتراتش 
السويســرية “الطحالــب ليســت خطــرة، 
خــالل  تحصــل  طبيعيــة  ظاهــرة  هــي 
الربيــع والصيــف علــى خطــوط العــرض 
الوســطى وأيضا في المناطق القطبية”. 
وهذه النبتة المســماة علميا “أنسيلونيما 
مــا  فــي  موجــودة  نوردنســكيويلدي” 
يعرف بـ”المنطقة الداكنة” في غرينالند، 

إذ يسجل أيضا ذوبان جليدي.

ال توجد لغة إشــارة عالمية موحدة للصم، 
وعلــى الرغــم مــن أن لغات اإلشــارة للصم 
متساوية في التعبير عن كل لغة منطوقة، 
إال أن لغة اإلشــارة البريطانية، على سبيل 
المثــال، تختلــف عــن نظيرتهــا األميركيــة 
عــن  وتعبيرهــا  النحويــة  قواعدهــا  فــي 
األصــوات. ولكن بحســب صحيفة “تايمز” 
“نيتشــر  دوريــة  عــن  نقــاًل  البريطانيــة 
إلكترونيكــس” العلميــة، تــم ابتــكار جهــاز 
يشــبه القفــاز يمكنــه تحويــل لغة اإلشــارة 
إلــى اللغــة اإلنجليزيــة المنطوقــة عمومــا 
الصــم  مــن  الهمــم  ألصحــاب  يوفــر  بمــا 
طريقة جديدة لمعالجة الحواجز اللغوية. 
ويساعد الجهاز المبتكر، منخفض التكلفة، 
على اكتشاف وترجمة اإليماءات اليدوية 
المســتخدمة في لغة اإلشــارة. وبمساعدة 
المعــروف  االصطناعــي  الــذكاء  نظــام 
باســم “التعلــم اآللــي”، يتــم تحويــل هــذه 
اإلشــارات واإليمــاءات، عبــر تطبيــق على 
الهاتــف الذكــي، إلــى كلمات وجمــل باللغة 

اإلنجليزية.

ظاهرة غامضة.. ظهور جليد 
زهري في جبال األلب

قفاز يحول لغة اإلشارة 
إلى كلمات منطوقة

انتشــرت صــور مؤثــرة لمراســم جنازة الفنانــة الكبيرة رجــاء الجداوي في مستشــفى أبو 
خليفة للعزل في اإلسماعيلية، إذ توفيت عن عمر 82 عاما بعد معركة استمرت 43 يوًما 
مع فيروس كورونا، بعد أن التقطت العدوى في كواليس تصوير مسلسل “لعبة النسيان” 
في رمضان الماضي، وأصّرت على اســتكمال تصوير دورها رغم حالة الطوارئ الصحية 
المعلنة في مصر؛ بسبب شغفها وحبها للتمثيل، ليكون المسلسل بمثابة حبل التف حول 
 ”PCR“ عنقهــا حتــى النفــس األخيــر. وكانــت تأمل فــي الشــفاء ، إذ خضعت لـ 3 فحــوص
جــاءت كلهــا ســلبية، ليعلــن األطباء عــن عجزهم في عالجهــا. وتمت مراســم جنازة دفن 
الراحلة القديرة بحضور ابنتها أميرة حسن مختار ومجموعة من ألمع النجوم المصريين.

وعلقــت علــى جثمانهــا ورقــة مكتوب عليها “احــذر خطر اإلصابة بالعــدوى”، إذ إن الفنانة 
توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا.

جنازة رجاء الجداوي.. بصور مؤثرة

يستمتع الناس بقضاء يوم على الشاطئ في بالتجا دارو، بعد قرار 
السلطات اإلسبانية رفع اإلغالق الناجم عن فيروس كورونا )أ ف ب(

ما المشكلة في رأيك؟!
خــالل رحلتنــا المهنيــة نطوف بمحطات ونعايش مواقف مختلفة، ونصادف شــخوًصا قد 
نختلــف معهــا في ســلوكياتها وأســاليب إدارتها للعمل وقد نتفق مــع أخرى وفي كل خير. 
فكما يقول جبران خليل جبران: ’’تعلمت الصمت من الثرثارين، والتسامح من المتعصبين، 
والرحمة من قساة القلوب، ولكن الغريب هو أنني أشعر باالمتنان تجاه هؤالء المعلمين‘‘. 
غيــر أن الحقيقــة التــي ال يختلــف عليها اثنان هي أن لســلوك المســؤول تأثيــًرا على مناخ 

العمل ومعنويات العاملين سواء كانت هذه السلوكيات سلبية أو إيجابية.
واآلن أضع أمامك، ســيدي القارئ، الموقف التالي لترى بنفســك تأثير الســلوك الشــخصي 
للمســؤول علــى أداء األفــراد في المنظمــة وعلى معنوياتهم وحتى على حالتهم النفســية 

والصحية.
موظف حديث االلتحاق بالمؤسسة اقترح زيارة مدير اإلدارة في مكتبه وتقديم التهنئة 
لــه احتفــااًل بإحدى المناســبات العامة، وعندمــا لم يلق أي تجاوب من زمالئه قرر أن يقوم 
بتلــك المهمــة لوحــده. دخل صاحبنــا مكتب المدير باســًما فرًحا وخرج منــه مكفهر الوجه 
كئيًبــا. حــاول الزمــالء مواســاته إال أن الصدمة كانت شــديدة وقوية بالنســبة له وأفقدته 

القدرة على الكالم لفترة.
فــي اليــوم التالــي صحــا مــن تأثيــر الصدمــة بعض الشــيء وأخــذ يردد مــا حدث لــه: كان 
المديــر يطالــع إحــدى الصحــف عندمــا دخلــت عليه، ورأًســا بادرنــي ودون أن يرفع رأســه 
عــن الصحيفــة: “نعــم، ماذا تريد؟ لماذا تركت مكتبك! لماذا ال تعطون العمل حقه؟ لماذا ال 
تحلل راتبك؟”. كان يقذف بتلك العبارات باســتهزاء وتهكم. أخبرته عن ســبب زيارتي له 
فعلــق بســخرية قائــاًل: “هنا مــكان عمل وليس لتبــادل التهاني والتبريــكات، عد إلى عملك 
هــذا إن كان لديــك عمــل واترك عنك هذه المجامــالت.. أنا أؤمن بنتائج العمل. أعتقد أنك 

فهمت ما أقوله!”.
ســلوكيات المديــر تلــك لــم تكــن غريبــة علــى العامليــن معــه، فقــد اعتــادوا علــى أســلوب 
الســخرية واالســتهزاء الذي يســتخدمه معهم، والذي أدى إلى ترك العمل من قبل البعض 
وتردي مســتوى األداء لإلدارة. كما أن اســتخدام الكلمات القاســية قد تســبب في إحداث 
أضرار صحية لبعض العاملين في اإلدارة. ما مشكلة هذا المدير في رأيك سيدي القارئ، 

هل هو افتقاره ألسلوب التواصل الفعال أم إن هناك أسبابا أخرى؟

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

توفــي أمس األحد، أكبر توأم 
رونــي  العالــم  فــي  ملتصــق 
 68 ناهــز  عمــر  عــن  ودونــي، 

عاما. 
التــوأم  شــقيق  جيــم  وأعلــن 
الملتصــق، أن رونــي ودونــي، 
فــي  اليــوم  صبــاح  توفيــا 

دايتــون بواليــة أوهايــو األميركيــة. وعــاش التوأم مــع جيــم وزوجته ماري 
فــي بيفركريــك لمدة 10 ســنوات من أجــل االعتناء بهما. وفــي العام 2010، 
ساعد 200 متطوع من المنطقة على توسيع منزل جيم حتى يتمكن التوأم 
مــن العيش بشــكل مريح، وذلك بعد أن شــعرا بمعاناة مــن التهاب المفاصل، 

وأصبح البقاء في منزلهما السابق في دايتون غير آمن لهما.
وأصبــح التــوأم الراحل الملتصقــان أطول التوائم الملتصقــة عمرا في العام 

.2014

وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن 68 عاًما الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:18

 11:43 

3:09 

6:35

8:05 
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عدد من أفراد من 
البحرين،  شــرطــة 
أثــــنــــاء تــأهــيــلــهــم 
ــي  عــــــلــــــمــــــيــــــا، فــ
ــم  ــدادهــ إطــــــار إعــ
واجــبــاتــهــم  ألداء 
األمنية، وذلك في 
الــســبــعــيــنــيــات من 

القرن الماضي


