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ضاحية السيف - هيئة تنظيم االتصاالت

االتصـــاالت  تنظيـــم  نشـــرت هيئـــة 
عـــن  تقريرهـــا  أخيـــًرا  بالبحريـــن 
آراء  اســـتطالع  أحـــدث  نتائـــج 
بشـــأن  األفـــراد  للمســـتخدمين 
وبحســـب  االتصـــاالت.  خدمـــات 
نتائـــج االســـتطالع، فـــإن 99.7 % 
االســـتطالع  شـــملهم  الذيـــن  مـــن 
ذكـــروا أنهـــم اســـتخدموا اإلنترنت 

في األشهر الثالثة الماضية.

وهـــذا مؤشـــر واضـــح على انتشـــار 
المملكـــة  فـــي  االنترنـــت  خدمـــات 
بشـــكل كبير.  يشار إلى أن البحرين 
احتلـــت المرتبة الرابعـــة عالمًيا في 
نســـبة األفـــراد الذين يســـتخدمون 
اإلنترنـــت، وفًقا لتقرير التنافســـية 
المنتـــدى  نشـــره  الـــذي  العالميـــة 
أكتوبـــر  فـــي  العالمـــي  االقتصـــادي 
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99.7 % من األفراد بالبحرين 
يستخدمون اإلنترنت
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القاهرة ـ وكاالتالمنامة - النيابة العامة
المنامة - وزارة الداخلية صـــرح رئيس النيابة عدنان الوداعي 

بأن النيابـــة العامة أجرت تحقيقاتها 
بشـــأن قيام أحد المصابين بفيروس 
كورونـــا المســـتجد بتعريض األطباء 

العاملين بمركز الفحص للعدوى.
وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت 
عـــن قدوم المتهم لمركز الفحص من 
أجل عمـــل فحص فيـــروس كورونا، 

إذ كان آخـــر فحـــص أجـــري لـــه قـــد 
أثبـــت إصابتـــه بالفيـــروس، وأثنـــاء 
ذلـــك تعمد المتهم إزالـــة كمام الوجه 
والســـعال أمام األطبـــاء الموجودين 
بالمركـــز، كمـــا تعمد الســـعال في يده 
ثـــم المســـارعة بلمـــس األطبـــاء فـــي 
مواضع متفرقة من أجســـامهم لنقل 

الفيروس إليهم.

اتهم رئيس الوزراء اليمني معين 
عبدالملك، قطر بالعمل على نشـــر 
الفوضـــى في بـــالده، موضحا أنه 
“منـــذ وقت مبكـــر دعمت الدوحة 
بالمـــال  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
والســـالح واإلعـــالم والعالقـــات، 
وعملـــت علـــى زعزعة االســـتقرار 

في اليمن”.

وأثنـــاء زيـــارة عبدالملـــك لمصـــر، 
المصـــري  الرئيـــس  التقـــى 
عبدالفتاح السيســـي وعـــددا من 
وقـــال  المصرييـــن.  المســـؤولين 
الرئيس المصري أثناء اســـتقباله 
واســـتقرار  أمـــن  إن  عبدالملـــك، 
قصـــوى  أهميـــة  يمثـــالن  اليمـــن 

لألمن القومي المصري.

أعلنت شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامة أنه اعتبارا من تاريخ 22 يوليو 
2020، يمكـــن لحاملـــي التأشـــيرة الصالحـــة دخـــول المملكـــة دون الحاجة إلى 

رسالة اإلذن المسبق التي تم وقف العمل بها.
ويشـــمل القـــرار حاملي التأشـــيرات الصالحـــة والصادرة فقط من قبل شـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة، وال يشـــمل التأشـــيرات الفوريـــة التـــي يتـــم 

إصدارها عبر منافذ البالد والتي اليزال العمل بها معلقا حتى إشعار آخر.

إلغاء إذن الدخول المسبق للزوار والمقيمينرئيس الوزراء اليمني: قطر تدعم الحوثيينحبس مصاب تعمد نقل “كورونا” لألطباء
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العاهل يأمر بصرف كسوة عيد األضحى المبارك
ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

أصـــدر عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة الرئيـــس الفخـــري للمؤسســـة الملكيـــة 
لألعمـــال اإلنســـانية أمـــر جاللتـــه الســـامي بصرف كســـوة 
عيد األضحى المبارك، لجميع األرامل واأليتام المسجلين 
لدى المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية، وكلف جاللته 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية برئاسة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن تتولى 
مهمة اإلشـــراف على صرف ومتابعة هذه المكرمة لجميع 
المستفيدين. وتقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليف 

بخالص شـــكره وتقديره إلى جاللة الملك على مشـــاركته 
أســـر الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية فرحة األعيـــاد وتوجيه 
كل  رغـــم  احتياجاتهـــم  وتلبيـــة  بهـــم  لالهتمـــام  جاللتـــه 
الظـــروف التي تمر بها البالد، مشـــيًدا ســـموه بهذه البادرة 
الســـنوية التـــي يحـــرص جاللتـــه مـــن خاللها علـــى توفير 
مختلف أشـــكال الرعاية لتلك األســـر بما يضمن لهم حياة 

)02(كريمة ومستقرة.
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سلة الحالة تبدأ إعدادها لـ “أغلى الكؤوس”“الوطني” : “ماستركارد لالسترداد النقدي”رهائن أوكرانيا... أحرارممثل “المقاصة” رئيًسا لـ “األميدا”أول سينما سيارات في البحرين
برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة  «

رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين 
للسياحة والمعارض زايد الزياني، أقيم 

مساء أمس حفل إطالق أول سينما 
السيارات في البحرين، الذي تنظمه 

 ”Mukta A2 Cinemas“ مجموعة
.”PICO International“ ومجموعة

أعلنت شركة البحرين للمقاصة عن  «
انتخاب المدير األول للعمليات في 

الشركة عبدالله عابدين باإلجماع 
رئيًسا لمنظمة مؤسسات اإليداع 

والقيد المركزي لدول إفريقيا والشرق 
األوسط “األميدا” خلفا لرئيس 

المنظمة المتقاعد محمد عبدالسالم.

اعلنت الشرطة األوكرانية مساء  «
أمس أنه أفرج عن جميع الرهائن 

العشرين الذين كان يحتجزهم 
مسلح بحافلة في لوتسك غرب 
البالد. وكتب نائب وزير الداخلية 

انتون غيراشتشنكو على “فيسبوك”: 
“جميع الرهائن باتوا أحرارا”.

أطلق بنك البحرين الوطني،  «
حملة ماستركارد لالسترداد 

النقدي، التي تجري كل يوم أحد 
بدًءا من أول يوم أحد في شهر 
يوليو الجاري، وتستمر لغاية 5 

أشهر.

بدأ الفريق األول لكرة السلة  «
بنادي الحالة إعداده البدني 

والفني؛ استعداًدا لما تبقى من 
منافسات للموسم الرياضي 

الجاري. ويأتي ذلك بعد اإلعالن 
الرسمي من ِقبل االتحاد البحريني لكرة السلة الستئناف المسابقات 

التي توقفت في األشهر الماضية.

أكد ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء رئيس 
مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة أهمية مواصلـــة تطوير العمل 
الحكومي بما يسهم في تحقيق التميز في أدائه وتحسين 
جـــودة خدماتـــه ويصـــب فـــي خدمـــة تطلعـــات المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلك لـــدى تـــرؤس ســـموه اجتمـــاع مجلـــس الخدمة 
المدنيـــة أمـــس عـــن ُبعـــد، إذ نـــوه ســـموه بالجهـــود التـــي 
يبذلهـــا ديـــوان الخدمـــة المدنية في إعـــادة هيكلة الجهات 
الحكوميـــة، معربا ســـموه عن شـــكره وتقديره للـــدور الذي 
يقـــوم به الديوان وجميع الجهات الحكومية إلنجاح إعادة 
الهيكلة بما يسهم في فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية 

وتحقيق اإلنجازات التنموية للمملكة.
وأضاف ســـموه “وصلنا إلى حصيلـــة جيدة من العمل على 
إعادة هيكلة الجهات الحكومية باالنتهاء من إعادة هيكلة 

51 جهة حكومية من أصل 57 جهة حكومية”.

إعـادة هيـكـلـة 51 جـهـة حكومـيـة
ســمو ولــي العهــد:  فتــح المجــال أمــام الكفــاءات الوطنية

سمو ولي العهد يترأس اجتماع مجلس الخدمة المدنية أمس عن ُبعد

برعاية كريمة من وكيل وزارة شــؤون مجلس الوزراء ســمو الشــيخ عيســى المنامة - بنا
بن علي آل خليفة، تنطلق األحد المقبل فعاليات القمة العربية “االفتراضية” 
األولــى مــن نوعهــا لتطويــر الــذات، تحــت شــعار “العودة إلــى الداخــل”، التي 

يشارك فيها 10 من كبار الشخصيات المؤثرة في الخليج والوطن العربي.

ويتابعهـــا أكثـــر مـــن 5 آالف مشـــارك 
والعالـــم،  والخليـــج  البحريـــن  مـــن 
ماســـتر  فيوجـــر  مؤسســـة  وتنظمهـــا 
قمـــة  كأول  والمؤتمـــرات  للفعاليـــات 
افتراضيـــة بحرينيـــة تحظى بأوســـع 
مشـــاركة بتاريـــخ الفعاليـــات المنظمة 
في ظل جائحة كورونا. وتســـتضيف 
القمـــة أكبـــر تجمـــع نخبـــوي مـــن كبار 
المتحدثيـــن مـــن دول الخليج العربي 
ومختلـــف الـــدول العربية، مـــن بينهم 
الخبراء والمتخصصون واإلعالميون 
والباحثـــون، الذيـــن ســـيطرحون في 
وخطابـــات  بحثيـــة  أوراقـــا  القمـــة 

تحفيزيـــة متعلقـــة بتطوير الذات في 
مجـــاالت عـــدة تحديدا تحـــت ظالل 

العودة إلى الداخل.

سمو الشيخ عيسى بن علي يرعى 
القمة العربية لتطوير الذات
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بتمويل من برنامج التنمية الخليجي ويســتغرق تنفيذه 20 شهًرا

إبرام عقود لبناء 194 وحدة في “إسكان قاللي”

المنامة - وزارة اإلسكان

أبرمـــت وزارة اإلســـكان عقـــود بناء مشـــروع 
“قاللـــي” اإلســـكاني بمجمـــع 255 بتمويـــل من 
برنامـــج التنميـــة الخليجـــي، بحضـــور وكيـــل 
أحمـــد  بـــن  الشـــيخ عبـــدهللا  اإلســـكان  وزارة 
عبـــدهللا  شـــركة صالـــح  وممثـــل  آل خليفـــة، 
المهنـــا وشـــركائه للمقاوالت بالمملكـــة العربية 
الســـعودية سلمان الجاسر. وقالت الوزارة “إن 
مشـــروع قاللي اإلســـكاني يضـــم 194 وحدة، 
ويشمل أرضا لبناء مسجد مستقبلي”، مشيرة 
إلى أن المدة الزمنية للمشروع ستبلغ نحو 20 
شهًرا لتنفيذ الوحدات، على أن يكون التسليم 

في نهاية الربع األول من 2022.
وأكـــدت أن مشـــروع قاللـــي يمثـــل مكتســـًبا 
إســـكانًيا جديـــًدا يضاف إلى اإلنجـــازات التي 
تحققت في العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وخطـــوة جديـــدة نحـــو تنفيـــذ أمـــر جاللتـــه 

السامي ببناء 40 ألف وحدة جديدة.

رئيس تحرير “^” يتحدث في الندوة

المنامة - بنا

أكـــد رئيـــس تحريـــر “البـــالد” مؤنـــس المـــردي أن الصحافـــة تقـــف دائًما في 
الصفوف األمامية للتعامل مع مختلف األحداث السيما في أوقات األزمات؛ 

لتلعب دوًرا محورًيا في نقل الحدث بكل مصداقية. 
وكان مركـــز االتصال الوطني قد نظم أمس عبر المجلس اإلعالمي ألعضاء 
شـــبكة االتصال الحكومي، ندوة عـــن “الصحافة بين التحدي والمخاطر في 

ظل الجائحة”، عبر تقنية االتصال المرئي عن ُبعد، قدمها المردي.

المردي: الصحافة تقف دائًما 
في الصفوف األمامية وقت األزمات

المنامة - وزارة الداخلية

تعقيبـــا علـــى ما تم تداولـــه في بعض 
حسابات وسائل التواصل االجتماعي، 
بفقـــدان  تتعلـــق  مخالفـــات  متضمنـــا 
كميـــة كبيـــرة من المهدئـــات واألدوية 
المخدرة من مجمع السلمانية الطبي، 
صـــرح المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة 
لمكافحة الفســـاد واألمـــن االقتصادي 
واإللكترونـــي بأنـــه تـــم القبض على 3 
مـــن بينهم اثنان من موظفي المجمع، 
والحبـــوب  المهدئـــات  يبيعـــان  كانـــا 
منوهـــا  الثالـــث،  للشـــخص  المخـــدرة 
إلـــى أنه جاٍر اســـتكمال أعمال البحث 
المتورطيـــن؛  بقيـــة  عـــن  والتحـــري 
تمهيـــدا إلحالة القضية للنيابة العامة.

وتشـــير المعلومـــات األوليـــة إلـــى أن 
كميـــة المهدئـــات واألدويـــة المخـــدرة 
الســـلمانية  مجمـــع  مـــن  المفقـــودة، 
الطبـــي، تقدر بنحـــو 60 ألف حبة في 

.2020

موظفان في 
“السلمانية” يبيعان 

حبوبا مخدرة لثالث
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جاللة الملك

ناصر بن حمد: حرص ملكي 
على رعاية األرامل واأليتام

 بدور المالكي

سمو الشيخ عيسى بن علي
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أصـــدر عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة الرئيس الفخري للمؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية أمر جاللته السامي 
بصـــرف كســـوة عيـــد األضحى المبـــارك، لجميع 
األرامـــل واأليتـــام المســـجلين لـــدى المؤسســـة 
وكلـــف جاللتـــه  اإلنســـانية،  لألعمـــال  الملكيـــة 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية برئاســـة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب مستشار األمن الوطني رئيس مجلس 
أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن 
تتولـــى مهمـــة اإلشـــراف علـــى صـــرف ومتابعة 

هذه المكرمة لجميع المستفيدين.

وبهـــذه المناســـبة، رفـــع ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 
إلى جاللة الملك بمناســـبة حلول عيد األضحى 
المبـــارك، راجًيا من المولى العلي القدير أن يمن 
علـــى جاللتـــه بموفـــور الصحـــة والعافيـــة وأن 

يحفظ البحرين قيادة وحكومة وشعبا. 
تقـــدم ســـموه بخالـــص شـــكره وتقديـــره  كمـــا 
إلـــى جاللة الملك على مشـــاركته أســـر الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية فرحـــة األعيـــاد وتوجيـــه 
جاللته لالهتمام بهـــم وتلبية احتياجاتهم رغم 
كل الظروف التي تمر بها البالد، مشـــيًدا سموه 
بهذه البادرة الســـنوية التي يحرص جاللته من 
خاللها على توفير مختلف أشكال الرعاية لتلك 

األسر بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
مـــن جهته، هنأ األمين العام للمؤسســـة الملكية 
الســـيد مملكـــة  لألعمـــال اإلنســـانية مصطفـــى 
البحرين قيادًة وحكومًة وشـــعًبا بمناســـبة عيد 
األضحـــى المبـــارك، وبيـــن أن االهتمـــام األبـــوي 
من جاللة الملك ألســـر المؤسسة وحرصه على 
مشـــاركتهم مختلف المناسبات خصوًصا فرحة 
األعيـــاد لها أثر كبير في نفوســـهم، ألنها تنطلق 
مـــن قلـــب أبوي محـــب يوجـــه دائًمـــا لرعايتهم 
وغمرهـــم بحبه وحنانه وتوفيـــر الحياة الهانئة 
لهـــم. مشـــيًرا إلـــى أن هـــذه البـــادرة تســـهم في 
هـــذه  واســـتقبال  األســـر  احتياجـــات  توفيـــر 

المناسبة بيسر ومحبة. سمو الشيخ ناصر بن حمدجاللة الملك

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

جاللة العاهل يأمر بصرف كسوة عيد األضحى المبارك
ــام ــتـ ــر الـــرعـــايـــة لـــأرامـــل واأليـ ــي ــوف ــى ت ــل ــكــي ع ــرص مــل ــ ــن حـــمـــد: ح نـــاصـــر بـ

فتح المجال أمام 
الكفاءات الوطنية 
وتحقيق اإلنجازات 

وتطويع مختلف 
التقنيات

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد النائـــب األول لرئيـــس 
مجلـــس الوزراء رئيـــس مجلس الخدمة 
المدنيـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة أهمية مواصلة 
تطويـــر العمـــل الحكومي بما يســـهم في 
تحقيق التميز في أدائه وتحسين جودة 
خدماتـــه ويصـــب فـــي خدمـــة تطلعـــات 
المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وأشـــار ســـموه إلـــى 
اســـتمرارية البنـــاء علـــى مـــا تحقـــق من 
منجـــزات علـــى صعيـــد تحديـــث جودة 
الخدمـــات الحكوميـــة وتعزيـــز كفاءتها، 
وتطويـــع مختلف التقنيـــات الرامية إلى 
تطويـــر األداء الحكومـــي بمـــا يصب في 

صالح الوطن والمواطنين.
جـــاء ذلك لـــدى تـــرؤس ســـموه اجتماع 
مجلـــس الخدمة المدنيـــة أمس عن ُبعد، 
حيـــث نوه ســـموه بالجهود التـــي يبذلها 
ديوان الخدمة المدنية في إعادة هيكلة 
الجهـــات الحكوميـــة، معربـــا عن شـــكره 
وتقديـــره للـــدور الذي يقوم بـــه الديوان 
وكافة الجهات الحكومية إلنجاح إعادة 
الهيكلة بما يســـهم في فتح المجال أمام 
الكفاءات الوطنيـــة وتحقيق اإلنجازات 

التنموية للمملكة.
وأضـــاف ســـموه “وصلنـــا إلـــى حصيلـــة 
جيـــدة مـــن العمـــل علـــى إعـــادة هيكلـــة 
الجهـــات الحكومية باالنتهـــاء من إعادة 

هيكلـــة 51 جهـــة حكومية مـــن أصل 57 
جهة حكومية، وهو أمر يؤكد أننا نســـير 
فـــي االتجاه الصحيح فـــي مجال إعادة 
الهيكلـــة التـــي ســـتكون االنطالقـــة نحو 
تنفيـــذ اإلســـتراتيجيات والخطـــط التي 

سيتم وضعها للمرحلة المقبلة”.
البحريـــن  بفريـــق  إيمانـــه  وأكـــد ســـموه 
الحكومـــي الـــذي يعـــول الجميـــع عليـــه 
خالل المرحلـــة المقبلة، والذي ســـيكون 
لـــه دور كبير فـــي تعزيـــز دور القطاعات 
الحيويـــة المختلفـــة بالمملكـــة بالتعـــاون 
مع أعضـــاء فريق البحرين في الســـلطة 
التشـــريعية والقطـــاع الخـــاص وغيرهـــا 
من القطاعات المختلفة؛ بهدف التعافي 
وتداعيـــات  آثـــار  كافـــة  مـــن  الســـريع 
فيـــروس كورونـــا للســـير قدمـــا نحـــو ما 
تـــم البـــدء به من مســـارات عمـــل هدفها 
رفعـــة ونمـــاء الوطن والمواطن، مشـــيرا 
والفـــرص  التحديـــات  أن  إلـــى  ســـموه 
الماثلة تســـتوجب مواصلة تعزيز كفاءة 
األجهـــزة الحكوميـــة؛ لخلق جهـــات أكثر 

مرونة وسرعة في التعاطي مع مختلف 
جـــودة  تعزيـــز  ومواصلـــة  التحديـــات، 
وأداء الخدمـــات الحكوميـــة بمـــا يعـــود 

بالنفع والنماء لصالح الجميع.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة 

الجهـــات الحكومية التي تم االنتهاء من 
تنفيذ إعـــادة الهيكلة فيهـــا على تعاونها 
المســـتمر مـــع ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة 
والتـــي كانـــت نتيجتهـــا الوصـــول لهـــذه 
المخططـــة  الفتـــرة  بحســـب  الحصيلـــة 

لذلك.
ـــن ديـــوان الخدمة المدنيـــة بأنه  وقـــد بيَّ
نتيجـــة إلعـــادة هيكلة وتنظيـــم الجهات 
الحكوميـــة تـــم تقليـــص عـــدد الـــوكالء 
مســـاعدا  وكيـــال   80 مـــن  المســـاعدين 

وتقليـــص  مســـاعدا،  وكيـــال   63 إلـــى 
إلـــى  مديـــرا   261 مـــن  المديريـــن  عـــدد 
228 مديـــرا، بمـــا يعزز من كفـــاءة العمل 
الحكومي ويحسن مخرجاته التنظيمية 

واإلنتاجية.

ســـمو ولـــي العهـــــد: مواصلـــة تعزيـــز جـــودة األداء وخلـــــق جهــــات أكثـــر مرونـــــة

االنتهاء من إعادة هيكلة 51 جهة حكومية من أصل 57
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مدينة الملك عبداهلل إضافة نوعية للخدمات التعليمية والطبية
البحرينـــي البشـــري  العنصـــر  قـــدرات  تنميـــة  النعيمـــي: 

إنجـــاًزا  العربـــي  الخليـــج  جامعـــة  حققـــت 
جديـــًدا في مجال الحصـــول على االعتماد 
األكاديمي من جهات عالمية مرموقة، حيث 
حصل برنامج الدكتوراه في إدارة االبتكار 
والتقنيـــة علـــى اعتماديـــة معهـــد االبتـــكار 
األميركيـــة،  المتحـــدة  بالواليـــات  العالمـــي 
ونـــال برنامـــج الماجســـتير اإلكلينيكي في 
طـــب العائلـــة اعتماديـــة المنظمـــة العالمية 
ألطبـــاء األســـرة، وحصـــل مركـــز المحـــاكاة 
الطبـــي بالجامعـــة علـــى اعتماديـــة جمعيـــة 
المحـــاكاة فـــي الرعاية الصحيـــة بالواليات 

المتحدة األميركية.
وبهـــذه المناســـبة، اســـتقبل وزيـــر التربيـــة 
والتعليـــم رئيـــس مجلـــس التعليـــم العالـــي 
ماجـــد النعيمـــي بمكتبـــه بديـــوان الـــوزارة 
خالـــد  الجامعـــة  رئيـــس  عيســـى  بمدينـــة 
المســـؤولين  كبـــار  مـــن  وعـــدًدا  العوهلـــي 
بالجامعة، حيث أشاد بهذا اإلنجاز المشّرف 
الـــذي يعزز الثقة بالمســـتوى الرفيع لبرامج 
إيجاًبـــا  وينعكـــس  األكاديميـــة،  الجامعـــة 
مؤسســـات  بيـــن  العلميـــة  ســـمعتها  علـــى 
التعليـــم العالـــي المتميـــزة، مؤكـــًدا اهتمـــام 
ودعـــم مملكة البحرين لهـــذه الجامعة التي 
يعكـــس  أكاديمًيـــا مشـــرًفا  نموذًجـــا  تمثـــل 
عمق العالقـــات األخوية بيـــن دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

وأثنـــى الوزيـــر علـــى جهـــود الجامعـــة فـــي 
اإلكلينيكـــي  الماجســـتير  برنامـــج  إطـــالق 
فـــي طـــب العائلـــة، تنفيـــًذا لقـــرار مجلـــس 
الـــوزراء بهـــذا الخصـــوص، ضمن مشـــروع 
البحرينييـــن  األطبـــاء  لتدريـــب  وطنـــي 
حديثـــي التخـــّرج، بالشـــراكة مـــع المجلس 
األعلـــى للصحـــة، ووزارة الصحـــة، وبدعـــم 
من صنـــدوق العمل “تمكين”، بما من شـــأنه 
النهـــوض بقدرات الكـــوادر الطبية الشـــابة، 
انســـجاًما مع توجيهات القيادة السياســـية 
بضـــرورة تنميـــة قـــدرات العنصـــر البشـــري 
التخصصـــات  مختلـــف  فـــي  البحرينـــي 

الحيوية.

 كمـــا تم خالل اللقاء بحث ســـير العمل في 
مشروع مدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 
الطبية، حيث أكد الوزير أن المدينة تشّكل 
إضافة نوعية للخدمات التعليمية والطبية 
بالمملكـــة والـــدول األعضـــاء بالجامعة، بما 
تضمـــه مـــن مستشـــفى تعليمـــي متكامـــل، 
بـــأن  ومراكـــز بحثيـــة متخصصـــة، منوًهـــا 
المشروع يعكس متانة العالقات التاريخية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وشـــقيقتها المملكـــة 
العربية الســـعودية. وأطلـــع رئيس الجامعة 
الوزيـــر علـــى خطـــط الجامعـــة وبرامجهـــا 
التطويريـــة المســـتقبلية التـــي تهـــدف إلى 

االرتقاء بمخرجاتها في المجاالت كافة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تغطية - المكتب اإلعالمي

اســـتقبل مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد الحـــرس 
الملكي ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سفير 
الجمهورية الفرنسية لدى المملكة جيروم كوشارد.

وأثناء اللقاء، أكد ســـموه أهميـــة التطور الكبير في 
مســـتوى العالقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والجمهورية الفرنســـية الصديقة، األمر الذي ساهم 
فـــي فتـــح المزيـــد مـــن مجـــاالت التعاون المشـــترك 
بيـــن البلديـــن. وأشـــاد ســـموه بمســـتويات التعـــاون 
والتنســـيق المشـــترك التـــي وصلـــت إليهـــا العالقات 
بين البلدين، التي أســـهمت فـــي تعزيز أطر التعاون 

على مختلـــف األصعدة، مثنيا علـــى الجهود الطيبة 
التـــي يبذلهـــا ســـفير الجمهورية الفرنســـية وحرصه 
الموصـــول على تقوية العالقـــات الثنائية وتأطيرها 
بشـــكل متواصـــل بيـــن البلديـــن. مـــن جانبـــه، أعرب 
ســـفير الجمهوريـــة الفرنســـية عـــن تقديـــره لمملكـــة 
البحريـــن وحرص قيادتها علـــى تقوية العالقات مع 
فرنسا وزيادة حجم التعاون في مختلف المجاالت. 
وأثناء اللقاء، بحث ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة مـــع ســـفير الجمهورية الفرنســـية عـــددا من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

ناصر بن حمد: تقوية العالقات مع فرنسا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

دعـــت إدارة العالقـــات العامة واإلعالم بـــوزارة التربية 
فـــي  الراغبيـــن  العامـــة  الثانويـــة  خريجـــي  والتعليـــم 
الدراســـة بالجامعـــات خـــارج مملكـــة البحريـــن، ومـــن 
ضمنهـــا الجامعـــات التـــي توفـــر التخصصـــات الطبيـــة 
والصحيـــة، إلـــى ضـــرورة زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي 
قائمـــة  يضـــم  الـــذي   ،)RUa /Bahrain.bh / /:htttp(
الجامعـــات والبرامـــج األكاديميـــة الموصـــى بالدراســـة 
فيهـــا، والضوابـــط والمعاييـــر االسترشـــادية لاللتحـــاق 
بهـــا، مـــع إمكانيـــة تقديـــم طلـــب إلكترونـــي للحصـــول 
علـــى توصية بالبرنامـــج األكاديمـــي، للتحقق من مدى 
اســـتيفائه للضوابط العامـــة، وذلك تفادًيـــا لحدوث أي 
مشكالت أكاديمية أو مخالفات قانونية تؤثر على سير 

معادلة المؤهل مستقبالً.

ويمكـــن للطالـــب االستفســـار عبـــر البريـــد اإللكتروني: 
االتصـــال  عبـــر  أو   ،)UG.bahrain@moe.gov.bh(

بالرقمين: )17873043 - 17896784(. 
وفي هذا اإلطار، أكدت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
أنه، وتنفيًذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن اعتماد 
قائمـــة المؤسســـات الموصـــى بالدراســـة فيهـــا لدرجـــة 
البكالوريـــوس في التخصصات الطبيـــة والصحية في 
جمهورية الصين الشـــعبية، فإنه على خريجي الثانوية 
الراغبيـــن فـــي التســـجيل بإحـــدى الجامعـــات الصينية 
االطـــالع علـــى أســـماء الجامعـــات الموصى بهـــا فقط، 
لتجنـــب الدراســـة فـــي مؤسســـات غيـــر معتمـــدة، وما 
يصاحـــب ذلك من عـــدم معادلة المؤهـــل الجامعي بعد 

التخرج.

دعوة الخريجين لدراسة الطب بجامعات “موصى بها”



سمو الشيخ عيسى بن علي يرعى القمة العربية لتطوير الذات
تنطلـــق األحـــد تحـــت شـــعار “العـــودة إلـــى الداخـــل”

برعايـــة كريمـــة من وكيل وزارة شـــؤون 
مجلس الوزراء ســـمو الشيخ عيسى بن 
علـــي آل خليفـــة، تنطلـــق األحـــد المقبل 
الموافق 26 يوليو الجاري فعاليات القمة 
العربيـــة “االفتراضيـــة” األولى من نوعها 
لتطوير الذات، تحت شـــعار “العودة إلى 
الداخـــل”، والتـــي يشـــارك فيهـــا 10 مـــن 
كبـــار الشـــخصيات المؤثرة فـــي الخليج 
والوطـــن العربـــي، ويتابعهـــا أكثـــر من 5 
والخليـــج  البحريـــن  مـــن  مشـــارك  آالف 
فيوجـــر  مؤسســـة  وتنظمهـــا  والعالـــم، 
كأول  والمؤتمـــرات  للفعاليـــات  ماســـتر 
قمة افتراضية بحرينية تحظى بأوســـع 
مشـــاركة بتاريخ الفعاليات المنظمة في 

ظل جائحة كورونا.

وتستضيف القمة أكبر تجمع نخبوي من 
كبار المتحدثين من دول الخليج العربي 
ومختلـــف الـــدول العربيـــة، مـــن بينهـــم 
الخبـــراء والمتخصصـــون واإلعالميـــون 
والباحثـــون، والذيـــن ســـيطرحون خالل 
القمة أوراقا بحثية وخطابات تحفيزية 
متعلقة بتطوير الذات في عدة مجاالت 
تحديدا تحت ظالل العودة إلى الداخل.
وعبـــرت، رئيســـة اللجنـــة المنظمـــة ألول 
قمـــة افتراضية بمملكـــة البحرين رحاب 
وتقديرهـــا  شـــكرها  جـــل  عـــن  شـــريف 
للرعايـــة الكريمة لســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة للقمـــة، 
ممـــا يعكـــس دعـــم ســـموه الكريـــم لمثل 
هذه المبـــادرات والفعاليات التي تنظمها 
المؤسســـات البحرينية الشبابية، وتعمل 
على تفعيل الحراك المجتمعي االيجابي 

والشـــراكة الحكوميـــة المؤسســـية التي 
فعاليـــات  جميـــع  مصلحـــة  فـــي  تصـــب 
المجتمـــع، والتأكيد علـــى ريادة البحرين 
في تنظيـــم المؤتمرات االفتراضية على 

خارطة المنطقة والعالم.
بــــ  وفـــي تصريحـــات صحفيـــة خاصـــة 
“البالد”، أكدت شـــريف، أنه ســـيتم طرح 
العديـــد مـــن المحـــاور العلميـــة والعملية 
واالجتماعيـــة واإلعالمية المهمة، والتي 
من شـــأنها االرتقـــاء بجودة حيـــاة الفرد 
العربـــي، والتـــي تصـــب وتهـــدف بالتالي 
إلى االرتقاء بالمجتمعات، باإلضافة إلى 

التأثير في فكر الشباب العربي.
وأضافـــت أن المحـــاور األساســـية التـــي 
ســـتتناولها القمـــة ســـوف تتلخص حول 
االســـتثمار في تطوير الذات باستخدام 
االتجاهـــات الحديثـــة فـــي التكنولوجيا، 

والـــذي ســـيكون محـــور الورقـــة العلمية 
التـــي ســـيلقيها المتحـــدث ســـعد البـــراك 
مـــن دولة الكويت، بينما ســـتكون محور 
نقطة التحـــول وأثرها في تطوير الذات 
المحور الذي ستتطرق له الفنانة بلقيس 
فتحي، في الوقت الذي ســـيكون محور 
الســـالم الداخلي وأثره في نشـــر السالم 
الخارجـــي ضمـــن محـــاور كلمـــة ســـيف 
جنان من دولة العراق، مضيفة أن القمة 
ستســـتعرض أيضا االتجاهـــات الحديثة 
إعالمـــي  منظـــور  مـــن  الـــذات  لتطويـــر 

والـــذي ســـيتناوله المتحـــدث اإلعالمـــي 
مصطفـــى األغـــا، إضافـــة الى عـــدد كبير 
من المحاور التي سيتحدث فيها خبراء 
على المســـتويين اإلقليمي والدولي في 

مختلف التخصصات.
مـــن جانبها أوضحـــت، رئيـــس العالقات 
أن  الشامســـي،  نـــور  واإلعـــالم  العامـــة 
العربيـــة  الـــدول  مـــن جميـــع  مشـــاركين 
ســـيحضرون القمـــة، وقـــد تم فتـــح باب 
فـــي  للراغبيـــن  إلكترونـــي  التســـجيل 
حضورهـــا، مشـــيرة أن هـــذه القمة تعتبر 

وتعـــد حدثا نوعيا متميزا، يتعلق بجميع 
فئـــات المجتمع من أجل االرتقاء بجودة 
حياتهـــم. وأكـــدت الشامســـي أن القمـــة 
تركـــز علـــى العديد مـــن األهـــداف، ولكن 
تبقـــى أهـــم أهدافهـــا وســـبب تنظيمهـــا 
بشـــكل واضح، هي عملها لرفع مســـتوى 
الوعـــي الذاتـــي للهوية الفرديـــة وتعزيز 
مفهـــوم التواصل مع الـــذات، مؤكدة في 
ختـــام حديثهـــا أن هـــذا الحـــدث المهـــم 
يعتبر بال شـــك نقلـــة وإضافة نوعية في 

حياة كل فرد.

مصطفى اآلغا سعد البراك الفنانة بلقيس رحاب شريف
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

تســـلمت محافظـــة العاصمـــة 30 ألف 
كمامـــة مـــن المركـــز األلمانـــي الطبـــي 
وذلك في إطار حملة “مًعا نهتم” التي 
أطلقتهـــا المحافظـــة فـــي شـــهر أبريل 
الماضي، حيث تسلم الدفعة محافظ 
العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة مـــن فاطمـــة ســـالم، وهـــي 
وعبداللطيـــف  اإلداري  المديـــر 
إسماعيل، وهو مدير العالقات العامة 

في المركز األلماني الطبي.
المحافظـــة  أن  المحافـــظ  وأكـــد 
أصحـــاب  مـــع  التنســـيق  ســـتواصل 
إنتـــاج  لدعـــم  الخيريـــة  المبـــادرات 

انتهـــاء  حتـــى  الكمامـــات  وتوزيـــع 
أن  إلـــى  مشـــيرا  كورونـــا،  جائحـــة 
تلـــك المبـــادرات الخيرية تســـهم في 
تفعيـــل مفهـــوم الشـــراكة المجتمعية 
وتعـــزز من تكاتـــف المجتمع، وتنشـــر 
التطوعـــي،  والعمـــل  العطـــاء  ثقافـــة 
فـــي  مهمـــا  مؤشـــرا  يعـــدان  اللذيـــن 
تطـــور المجتمعـــات وأحـــد محركات 
التنميـــة. وأثنـــت فاطمـــة ســـالم على 
جهود محافظـــة العاصمـــة؛ للحد من 
انتشـــار فيروس كورونا ودعم األسر 
بإطالقهـــا  الجائحـــة  مـــن  المتضـــررة 

حملة “مًعا نهتم”.

أشاد محافظ الشـــمالية علي العصفور 
لممثـــل جاللـــة  الكريمـــة  بالتوجيهـــات 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 
الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
الشـــيخ  ســـمو  اإلنســـانية  لألعمـــال 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفة لدعم األســـر 
والمواطنيـــن البحرينييـــن المتضررين 
مـــن أزمـــة كورونـــا مـــن خـــالل حملـــة 
“فينا خير” التي دشـــنها سموه، معتبرا 
أن توزيـــع مـــا يزيـــد عـــن 7500 ســـلة 
ضمـــن مشـــروع “غـــذاؤك فـــي بيتـــك” 
الملكيـــة  المؤسســـة  أطلقتـــه  الـــذي 
لألعمال اإلنســـانية بالتعاون مع وزارة 
الداخليـــة، يســـهم فـــي التخفيـــف مـــن 
آثـــار الجائحـــة. ووزع المحافـــظ عددا 
من الســـالل الغذائية علـــى دار الرعاية 
النهاريـــة للوالديـــن، جمعيـــة دار المنار 

لرعايـــة الوالديـــن، وجمعيـــة دار يوكو 
لرعايـــة الوالدين، ودار المحرق لرعاية 
الوالدين التابع لجمعية الكلمة الطيبة، 
ونادي عبدهللا فخـــرو لرعاية الوالدين 
ونـــادي  اإلصـــالح،  لجمعيـــة  التابـــع 
عبدالرحمـــن كانـــو االجتماعـــي التابـــع 
لجمعيـــة مدينـــة حمد الخيريـــة، وذلك 
بحضـــور نائب المحافـــظ  العميد خالد  

الدوسري وعدد من المسؤولين.

“العاصمة” تتسلم 30 ألف كمامة لتوزيعها على األهالي

توزيع 7500 سلة ضمن “غذاؤك في بيتك”

القضيبية - مجلس الشورى

قال وكيل وزارة الصحة، عضو الفريق 
لفايـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، وليـــد المانـــع، إن 
التزام الجميع بالمســـؤولية هو المكمل 
بهـــا  يقـــوم  التـــي  للجهـــود  األساســـي 
الفريـــق، وركيزة مهمـــة لنجاح الخطط 
للقضـــاء علـــى الفيـــروس، وإن االلتزام 
بالتدابيـــر الوقائية هـــو واجب وطني.

ونظمت األمانة العامة لمجلس الشورى 

أمس لقـــاًء إلكترونًيا عن “مســـتجدات 
جائحة فيـــروس كورونا وتعامل فريق 

البحرين في مواجهة الجائحة”.
واســـتعرض المانع أثناء اللقاء الجهود 
الوطنيـــة لفريـــق البحرين بقيـــادة ولي 
العهد نائـــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  بـــن حمـــد  األميـــر ســـلمان  الملكـــي 

خليفة.

المانع: االلتزام بالتدابير الوقائية واجب وطني

سمو الشيخ خليفة بن علي يهنئ 
محافظ “طوكيو” لفوزها في االنتخابات
ــن والـــيـــابـــان ــري ــح ــب ــن ال ــي ــعــمــق الـــعـــاقـــات ب ــاد ب ــ ســـمـــوه أشـ

أجـــرى محافـــظ الجنوبية ســـمو 
بـــن  علـــي  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ 
خليفـــة آل خليفة، اتصااًل هاتفًيا 
طوكيـــو  محافظـــة  بمحافـــظ 
إذ  كويكـــي،  يوريكـــو  اليابانيـــة 
هنأها ســـموه بمناسبة فوزها في 

االنتخابات التي أجريت أخيًرا.
ســـمو  أشـــاد  االتصـــال،  وأثنـــاء 
بعمـــق  الجنوبيـــة  محافـــظ 
عالقـــات الصداقـــة التـــي تربـــط 
بإمبراطوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 

اليابان، مســـتعرضا ســـموه سبل 
التعاون المشترك بين المحافظة 
الجنوبية ومحافظة طوكيو في 

العديد من المجاالت.
محافـــظ  أعربـــت  جهتهـــا،  مـــن 
كويكـــي،  يوريكـــو  طوكيـــو 
لســـمو  وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن 
ومـــا  تهنئتـــه،  علـــى  المحافـــظ 
يوليـــه من اهتمـــام ودعم لتعزيز 
العالقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة 

يوريكو كويكي البحرين وإمبراطورية اليابان. سمو الشيخ خليفة بن علي

المنامة - وزارة الداخلية
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مخالفو
الكمامات..

أكثرهم بالمحرق وأقلهم بالجنوبية
راشد الغائب

إسماعيل السقاي

مخالفة منذ البدء في
      تطبيق قرار إلزامية

            ارتداء الكمامات

12800 بمحافظة3777
المحرق

بالمحافظة2897
الشمالية

بمحافظة2443
العاصمة

20974

3

2

1

بالمحافظة
الجنوبية

المصدر:
وزارة الداخلية

ضبطت اإلدارة العامة
ألمن المنافذ 

89 مخالفة
ضبطت إدارة العمليات

برئاسة األمن العام

1497مخالفة

محافظ الشمالية



الصحافة تقف دائًما في الصفوف األمامية وقت األزمات
نّظــم مركــز االتصــال الوطنــي أمــس عبــر المجلــس اإلعالمي ألعضاء شــبكة 
االتصــال الحكومــي، نــدوة حول “الصحافــة بين التحــدي والمخاطر في ظل 
الجائحــة”، عبــر تقنيــة االتصال المرئي عن ُبعد، قدمهــا رئيس تحرير صحيفة 

“البالد” مؤنس المردي.

وتطرق المـــردي أثناء النـــدوة إلى محاور 
جائحـــة  مـــع  الصحافـــة  كتعامـــل  عـــدة، 
كورونـــا، وأثـــر الجائحـــة علـــى الصحافـــة 
الورقيـــة، إضافـــة إلى تحديـــات الصحافة 
مســـتعرًضا  المعلومـــات،  علـــى  للحصـــول 
طـــرق تعامل الصحافة الغربية مع جائحة 
كورونـــا بالمقارنـــة مـــع الصحافـــة العربية، 
وكذلـــك األســـباب التـــي أدت إلـــى توقـــف 
بعض الصحف عن طباعة النســـخ الورقية 
وتأثيـــر ذلـــك علـــى مردودهـــا االقتصادي، 
كمـــا تطرق فـــي حديثه إلى الـــدور الفعال 
الـــذي يقوم بـــه الصحافي للحصـــول على 

المعلومـــات مـــن مصادرها الرســـمية للحد 
من انتشـــار المعلومات المغلوطـــة، مؤكًدا 
أن الصحافـــة تقـــف دائًمـــا فـــي الصفـــوف 
األماميـــة للتعامـــل مـــع مختلـــف األحداث 
الســـيما في أوقـــات األزمـــات، لتلعب دوًرا 

محورًيا في نقل الحدث بكل مصداقية.
لمركـــز  وتقديـــره  شـــكره  المـــردي  وقـــدم 
االتصـــال الوطنـــي لتنظيمه هـــذه المبادرة 
المتميـــزة التـــي تتيـــح الفرصـــة لاللتقـــاء 
الحكومـــي  االتصـــال  شـــبكة  بأعضـــاء 
والتعـــرف عـــن كثب علـــى آرائهـــم وتبادل 
وجهات النظر، معبًرا عن ســـعادته بتفاعل 

األعضـــاء المشـــاركين وطرحهـــم لألفـــكار 
والمالحظات التي من شـــأنها ترتقي بأداء 
كل مـــن الصحافـــة والجهـــات الحكوميـــة، 
األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي إثـــراء المحتـــوى 

المقدم في الندوة.
وحظيت الندوة باهتمام وتفاعل الحضور 
مـــن أعضـــاء شـــبكة االتصـــال الحكومـــي، 
إذ تبـــادل األعضـــاء المعلومـــات ووجهات 
النظر، وطرحوا التساؤالت على المحاضر 

التـــي تعلقـــت بمحـــاور النـــدوة، مشـــيدين 
بجهـــود الصحافة الوطنية ودورها الفعال 
للمـــردي  شـــكرهم  مقدميـــن  والملمـــوس، 
علـــى تقديمه هـــذه الندوة الثريـــة، ولمركز 
االتصـــال الوطني علـــى تنظيمه مثل هذه 
الفكـــر  تصقـــل  التـــي  الهادفـــة  المبـــادرات 

وتعـــزز  اإلعالميـــة،  والمهـــارات  الثقافـــي 
فـــي  للمختصيـــن  االتصاليـــة  القـــدرات 
الجهـــات الحكومية، مؤكدين أن مناقشـــة 
التحديـــات التـــي تواجه الصحافة يشـــكل 
أهمية كبيرة فـــي التعرف أكثر على الدور 
الكبيـــر الـــذي تلعبـــه الصحافـــة فـــي نقـــل 

المعلومـــة الصحيحـــة، والحد من انتشـــار 
الشائعات.

يشـــار إلـــى أن هـــذه النـــدوة تأتـــي ضمـــن 
سلســـلة الندوات المعرفيـــة، وورش العمل 
والـــدورات التدريبية، التـــي يعقدها مركز 
االتصـــال الوطنـــي دورًيـــا ألعضاء شـــبكة 
االتصال الحكومي، في إطار حرصه على 
التطويـــر المهنـــي وبنـــاء قـــدرات موظفي 
فـــي  واإلعـــالم  االتصـــال  عمـــل  وفـــرق 
جميع المؤسســـات الحكوميـــة، وبالتوازي 
توحيـــد  فـــي  االســـتراتيجية  وأهدافـــه 
الحكومـــي، وتعزيـــز  الخطـــاب اإلعالمـــي 
منظومة االتصال بشـــكل فعال ومستدام، 
وبنهج اســـتراتيجي مميز؛ من أجل تعزيز 
جســـور التواصل بين الجهـــات الحكومية 

وجمهورها الخارجي.

رئيس تحرير صحيفة “البالد” مؤنس المردي

المنامة - بنا

المردي يستعرض 
تحديات الصحافيين 
في الحصول على 

المعلومات
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إبراهيم النهام

قادة اإلعالم يناقشون تحديات “كورونا” ومنافسة “السوشل ميديا”
العربي  اإلعالمي  الملتقى  هيئة  تستعد 
“ملتقى  مــن  الــســابــعــة  النسخة  إلقــامــة 
ـــالم الـــعـــربـــي” تــحــت شــعــار  ــ ــادة اإلعـ ــ قـ
“تحوالت اإلعالم في أوقات األزمــات”، 
الـــدول  لجامعة  ــعــام  ال األمــيــن  بــرعــايــة 
ــــك في  ــغــيــط، وذل الــعــربــيــة أحــمــد أبــوال
الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2020، 
عن طريق األون الين بخاصية “الفيديو 
مـــن وزراء  عــــدد  وبـــمـــشـــاركـــة  كــــــول”، 
اإلعالم، إضافة إلى عدد من اإلعالميين 
واألكاديميين ومالك الوسائل اإلعالمية 
والمهتمين  والــصــحــافــيــيــن  والــكــتــاب 

بالشأن اإلعالمي.
اإلعالمي  للملتقى  الــعــام  األمــيــن  وقــال 
ــي بــيــان  الـــعـــربـــي مـــاضـــي الــخــمــيــس فـ
واألحداث  المستجدات  امس”أن  صادر 

أولويات  رأس  على  الراهنة  اإلعالمية 
ملتقى قــادة اإلعـــالم، وذلــك مــن خالل 
جـــدول أعــمــال يــراعــي أن تــكــون هــذه 
قادة  يدي  بين  بقوة  مطروحة  القضايا 
اإلعالم العربي في ذلك التجمع المميز، 

الذي يقام ألول مرة عن بعد”.
لعب  ــالم  اإلعـ أن  ــى  إل الخميس  ــار  وأشـ
بكافة  دوًرا كبيرا خالل جائحة كورونا 
والــحــكــومــات  الــــــدول  وأن  ــه،  ــلـ ــائـ وسـ
اتــخــذت إجـــــراءات حـــازمـــة، ووضــعــت 
الجائحة  مع  اإلعــالمــي  للتعامل  خطط 
وتــحــديــاتــهــا ســـواء مــن خـــالل حمالت 
نقل  أو  الشائعات،  مواجهة  أو  التوعية 
وسيتم  للمواطنين،  الطبية  الحقائق 
من  الملتقى  من  األولــى  الجلسة  خــالل 
عرب،  إعــالم  وزراء   5 استضافة  خالل 

الحديث عن تجارب الدول وإجراءاتها 
خالل الجائحة إضافة إلى مرئيات من 
العربي،  اإلعــالم  ومستقبل  كورونا  بعد 

ومتغيراته.
اإلعــالم  ــادة  قـ فعاليات  خــالل  وسيتم 
اإلعالم،  متغيرات  عن  الحديث  العربي 
خالل  المختلفة  اإلعالمية  والــتــجــارب 
التي  العامة  والصورة  وبعدها،  كورونا 
التحديات  وأهــم  اإلعــالم،  إليها  سيصل 
بمختلف  اإلعــالمــيــيــن  واجـــهـــت  الــتــي 
اخــتــصــاصــاتــهــم، والــســبــل والــوســائــل 

ــي،  ــالمـ ــعــمــل اإلعـ الــكــفــيــلــة بــتــطــويــر ال
ــشــرســة بين  وتـــداعـــيـــات الــمــنــافــســة ال
االجتماعي،  التواصل  ووسائل  اإلعــالم 
أنفسهم  اإلعالميين  رؤيــة  إلــى  إضــافــة 
إلـــى االحــتــيــاجــات الــضــروريــة لــإعــالم 

من  وذلــك  المقبلة،  الفترة  فــي  العربي 
إعالميا   50 مــن  أكثر  استضافة  خــالل 
وكاتبا  ومتخصصا  وباحثا  وأكاديميا 
وصحافيا من أصحاب الخبرة والتجربة 
للحديث عبر 4 جلسات حوارية متتالية.
الــشــكــر ووافـــر  الخميس جــزيــل  ــدم  وقـ
االمتنان لجامعة الدول العربية وأمينها 
ــى تــفــضــلــه الـــكـــريـــم بــرعــايــة  ــام عــل ــعـ الـ
بالغريبة  ليست  ــادرة  بـ وهــي  الملتقى، 
على جامعة الدول العربية، التي تكرس 
اإلعــالم  بمستوى  لالرتقاء  الجهود  كل 

العربي.
ــادة  ــاف الــخــمــيــس أن مــلــتــقــى قـ ــ وأضــ
اإلعالم العربي يضم عدد من الجلسات 
الملحة  القضايا  من  جمله  تتناول  التي 
ــيــة،  ــعــرب ــاحـــة اإلعـــالمـــيـــة ال عـــلـــى الـــسـ

الــكــثــيــر من  الــتــي تشهد  الــقــضــيــة  تــلــك 
أن  تلبث  ومــا  والتقلبات،  المستجدات 
بدورها  تنعكس  عديدة  مفاجآت  تشهد 
فيه،  وتؤثر  العربي  اإلعــالم  واقــع  على 
ووضـــعـــت هــيــئــة الــمــلــتــقــى اإلعـــالمـــي 
رأس  على  أيــًضــا  القضية  تلك  العربي 
المؤسسات  إن  إذ  الملتقى،  أولــويــات 
اإلعــالمــيــة هــي مــن أكــثــر الــمــؤســســات 
األخــيــرة  واألحــــداث  بالتغيرات،  تــأثــًرا 

وتحوالتها خير شاهد على ذلك.
ودعا الخميس في نهاية البيان المهتمين 
ــعـــربـــي بــســرعــة  ــالـــشـــأن اإلعــــالمــــي الـ بـ
التسجيل من خالل الموقع اإللكتروني: 
أو   )www.arabmediaforum.net(
االجتماعي  التواصل  حسابات  متابعة 

.)@arabmediaforum( على

هيئة الملتقى اإلعالمي العربي
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قـــال رئيس مجلس الشـــورى علي الصالح 
إن صدور “قانون بلدية المنامة األساسي” 
شـــّكل النواة التاريخية للمشاركة الشعبية 
شـــؤون  إدارة  فـــي  والفاعلـــة  المبكـــرة 
المجتمع ومصالحه، والقائمة على احترام 

التنوع السكاني واالجتماعي والديني.
وأشـــار إلـــى أن مجمـــل التطـــورات التـــي 
حققـــت  االنتخابـــات  مســـيرة  شـــهدتها 
للبحرين نجاحا واسعا في جميع محطات 
العمل الديمقراطي والذي توج بالمشـــروع 
اإلصالحـــي لصاحـــب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة ملك البالد. 
وأوضـــح الصالـــح علـــى هامـــش افتتاحـــه 
االنتخابـــات  “مئويـــة  الحواريـــة  النـــدوة 
فـــي البحريـــن”، التي نظمها مركـــز الوثائق 
التاريخيـــة بمركـــز عيســـى الثقافـــي عبـــر 
منصة زوم اإللكترونية، بمناسبة مرور مئة 
عـــام على إصـــدار أول نظـــام انتخابي في 
تاريخ البحرين والمنطقة، بأن دعم جاللة 
الملك للمســـيرة الديمقراطية يعد امتدادا 
لنهـــج آبائه القائم على أســـس اســـتمرارية 
بنـــاء وتطويـــر أجهـــزة الدولـــة بمـــا يخدم 
تطلعات الشـــعب، في ظـــل جهود صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيس الوزراء، ومســـاندة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
متحدثيـــن  أربعـــة  النـــدوة  فـــي  وشـــارك 
تناولـــوا مئويـــة االنتخابـــات مـــن منظـــور 

تاريخي وتحليلي.
وقال نائب رئيس مجلس األمناء والمدير 
التنفيـــذي بمركز عيســـى الثقافي الشـــيخ 
خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة بـــأن مئويـــة 
البلـــدي  المجلـــس  بانتخابـــات  االحتفـــال 
تأتي اســـتكماال الحتفـــاالت البالد األخرى، 
والشـــرطة،  والصحـــة  التعليـــم  كمئويـــة 
مضيفًا “صـــدر القانون بعد مـــرور عام من 

تأسيس بلدية المنامة العام 1919”.
أعضـــاء  “كان  خالـــد  الشـــيخ  وأضـــاف 
كل  يمثلـــون  عضـــو،  عشـــرين  للمجلـــس 

الطوائـــف والمذاهب، بقانون فخم يتكون 
من نحـــو )71( مادة دشـــن خاللها المرحلة 
التنظيـــم اإلداري  فـــي  بالدولـــة  الحديثـــة 
وسيادة القانون، وتأســـيس أول انتخابي 
بتاريـــخ البحرين، وكان أول رئيس للبلدي 
هو الشـــيخ عبدهللا بن عيســـى آل خليفة، 

وكان نجل حاكم البحرين حينذاك”.
وتابـــع “أهـــم مضاميـــن القانون، هو شـــكل 
المجلـــس،  وأعضـــاء  المنامـــة،  بلديـــة 
انتخـــاب  وآليـــة  وصالحياتـــه،  ووظائفـــه 
أعضائـــه، والشـــؤون التنظيميـــة والماليـــة 

واإلدارية الخاصة بعمل المجلس”.
ومـــن أهـــم ضوابـــط العمليـــة االنتخابيـــة، 
قال الشيخ خالد “تم تشكيل لجنة مكونة 
من معاون رئيـــس البلدية، عضوين اثنين 
مـــن المواطنين، عضويـــن آخرين من غير 
المواطنيـــن تعينهـــم الحكومـــة لألشـــراف 
علـــى االنتخابات، وبعد اســـتكمال الهيكل 
التنظيمي لشـــؤون البلدية، وتنفيذا للمادة 
رقـــم )5( من قانـــون بلديـــة المنامة، دعت 
إدارة البلدية في اإلعالن الصادر عنها في 
ســـبتمبر 1924 ألول انتخابـــات في تاريخ 

البحرين، ومنطقة الخليج العربي”.
الدينـــي  التنـــوع  فـــي  “المراعـــاة  وأردف 
واالجتماعي في التشـــكيل ســـاعد الجميع 
فـــي المشـــاركة، حيث نظم القانون شـــكل 
التنـــوع  يعكـــس  الـــذي  البلـــدي  المجلـــس 
االجتماعي والســـكاني في مدينة المنامة، 

طبقا لنص المادة )10(”.
وفـــي حديـــث عـــن مراحـــل تطـــور النظام 

االنتخابـــي فـــي البحريـــن، قـــال الباحـــث 
فـــي مركـــز الوثائق بمركز عيســـى الثقافي 
يوســـف عقيـــل إســـحاق “ ثـــالث مراحـــل: 
األولـــى عـــالج تمثيـــل الطوائـــف )-1924

1938(، حيـــث منحت المادة العاشـــرة من 
قانـــون بلدية المنامة األساســـي، الطوائف 
ومكونـــات المجتمـــع فـــي مدينـــة المنامة، 
وتنـــص  البلـــدي،  المجلـــس  فـــي  مقاعـــد 
المـــادة )يكـــون لـــكل طائفة مـــن الطوائف 
الحـــق ن تنتخـــب لهـــا عضوا فـــي مجلس 
البلديـــة أن يكـــون فـــي أفرادهـــا ذو أمالك 
ومصالح ومعامـــالت، وأال يقل عددها من 
مئة شـــخص، وهذه الشـــروط تتعين على 

معيني الحكومة أيضا”.
وأكمـــل “ويعكـــس اإلعـــالن األول التنـــوع 
السكاني للمنامة من خالل دعوة الطوائف 
وتحديـــد عـــدد المقاعد نتيجـــة ألعدادهم 
فـــي المدينة، ولوحظ عـــدم دعوة الجالية 
اليهوديـــة،  الديانـــة  معتنقـــي  الهنديـــة 
لفقدانهم أحد شـــروط الترشـــح، وهو عدد 
البلديـــة،  لرســـوم  والمســـددين  المالكيـــن 
ولقـــد عاجلت الحكومة اإلشـــكالية بدعوة 
بتشـــريح  واليهوديـــة  الهنديـــة  الجاليـــة 
ممثـــال عنهم على أن تعينـــه الحكومة في 

المجلس”.
وأضـــاف إســـحاق “المرحلـــة الثانية وهي 
مرحلـــة إعـــادة انتخـــاب أعضـــاء المجلس 
البلـــدي، حيـــث تم صـــدر في العـــام 1944 
أول تعديـــل على قانون البلدية، ومن أبرز 
التعديالت السماح بترشح عضو المجلس 

البلدي مرة أخرى لعضوية المجلس”.
وأكمـــل “المرحلة الثالثة، منـــح المرأة حق 
التصويـــت، حيث تم في الخمســـينات من 
القرن الماضي شـــاركت المـــرأة البحرينية 
فـــي االنتخابـــات ألول مـــرة بعـــد حصولها 
علـــى حقهـــا السياســـي باالقتـــراع، وتعتبر 
من أوائل النســـاء التي صوتت في الوطن 

العربي”.
وواصـــل “ثـــم تـــم تقســـيم مدينـــة المنامة 
الى دوائر انتخابية، ومن التعديالت التي 
طـــرأت على النظـــام االنتخابي نتيجة في 
العـــام 1950 هو الغاء نظـــام )الكوتا( بمنح 
الطوائـــف والجاليـــات مقاعـــد ثابتـــه فـــي 
المجلـــس البلدي، وتقســـيم مدينة المنامة 
لدوائـــر انتخابية ســـبعة مناطق، النتخاب 

12 عضوا للمجلس البلدي”.
الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  قـــال  باألثنـــاء، 
عبدالعزيـــز أبل بـــأن الجوهـــر المعتمد في 
التطور الديمقراطي البحريني هو مواكب 
علـــى  والعمـــل  بالعالـــم،  للديمقراطيـــات 
اعتماد المبدأ العام في االنتخاب المباشر، 
وبـــأن يكون هنالـــك مجلس البلـــدي أعلى 

بصالحياته من اإلدارة التنفيذية”.
وقـــال “تـــم الحفـــاظ علـــى هـــذه المســـألة 
وتطـــورت إلى عمـــوم البحرين، فـــي العام 
1920 كان الحديـــث عـــن انتخاب مجلس 
في اطار بلدي تحت إدارة محلية، واليوم 

نرى في العهد اإلصالحي ترشيح األجانب 
ممن يمتلكون عقارات لمن ال يترشحون”.

وأبان “التشريع في 1920 كان يتحدث عن 
مؤسســـة، مع وجـــود ســـيادة القانون، في 
العام 1972 القضية اختلفت مع اســـتقالل 
البالد، فأسســـت مجلس تأسيســـي ألعداد 
دســـتور البـــالد، ثـــم فـــي 1973 انتخـــاب 
ســـلطة تشـــريعية منتخبة، بإشارات تؤكد 
الرغبـــة من قبـــل الحاكم بتأســـيس الدولة 

على أسس ثابته”.
وقال “البحرين تســـير في اتجاه تأســـيس 
القانون، وشـــأن الدولة أن تؤســـس األمور 
كلهـــا بشـــكل ســـليم، فالحديـــث هنـــا عـــن 
االنتخابـــات منـــذ العـــام 1920 بشـــكل حر 

ومباشر”. 
فـــي  أنـــه  المالحـــظ  “مـــن  أبـــل  وواصـــل 
قانـــون 1920 لم يتطـــرق القانون إلى منه 
مواطـــن وغير مواطن في حقه بالترشـــح 
واالنتخاب، في المجلس التأسيس أصبح 
مـــن حـــق المواطـــن البحرينـــي التصويت 
والترشـــح، وفي المجلـــس الوطني أصبح 
هنالـــك تحديد لمـــن يصوت بنقلـــه نوعية 
)بعد مرور خمســـين ســـنة( من االنتخابات 

األولى”.
وتابـــع “فـــي قانـــون البلديـــات كان األمـــر 
المنامـــة كمنطقـــة  بمدينـــة  فقـــط  متعلقـــا 
انتخابيـــة مقســـمة، وفـــي تنظيـــم الدوائر 

كان لـــكل طائفـــة مـــن الطوائـــف الحق في 
انتخـــاب عضو واحـــد، الدوائر عدلت فيما 
بعد بما يتعلق بالـــوزن االنتخابي لتحقيق 

العدالة”.
لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  أكـــدت  باألثنـــاء، 
ســـلمان  علـــي  جميلـــة  الشـــورى  مجلـــس 
علـــى أن االنتخابـــات في مملكـــة البحرين 
ومكســـبا  أساســـية  ركيـــزًة  أصبحـــت 
اإلرادة  عـــن  للتعبيـــر  مهمـــا  ديمقراطيـــا 
علـــى  الدولـــة  حـــرص  مؤكـــدة  الشـــعبية، 
عـــودة  بعـــد  االنتخابيـــة  العمليـــة  حمايـــة 

الحياة النيابية العام 2002.
العديـــد  وضـــع  “تـــم  ســـلمان  وأضافـــت 
والقانونيـــة  الدســـتورية  الضوابـــط  مـــن 
واإلجرائية على النظام االنتخابي لضمان 
المواطنيـــن  وممارســـة  العمليـــة  نزاهـــة 
مـــن  إطـــار  فـــي  السياســـية  لحقوقهـــم 

الشفافية.
االنتخابيـــة  الـــدورات  “اســـتمرار  وزادت 
بصـــورة منتظمـــة دليل على ثبـــات النظام 
مواعيدهـــا  فـــي  أقيمـــت  إذ  االنتخابـــي، 
الدســـتورية المحـــدد، كمـــا بينـــت حـــرص 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب على إشـــراك 
العديد مـــن الجهات الحكوميـــة والخاصة 
أو  المشـــروعات  دراســـة  عنـــد  واألهليـــة 
االقتراحات بقوانين أو المراسيم بقوانين 

مما يعزز الديمقراطية في اتخاذ القرار.

مركز عيسى الثقافي ينظم ندوة مئوية االنتخابات في البحرين

رئيس مجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة

خالــد بــن خليفــة: مراعــاة التنــوع الدينــي واالجتماعــي ســاعد الجميــع علــى المشــاركة

مسيرة االنتخابات حققت للبحرين نجاحا واسعا في محطات العمل الديمقراطي



عقـــود  اإلســـكان  وزارة  أبرمـــت 
بناء مشـــروع “قاللي” اإلســـكاني 
بمجمـــع 255 بتمويل من برنامج 
التنمية الخليجي، بحضور وكيل 
وزارة اإلســـكان الشـــيخ عبد هللا 
وممثـــل  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
المهنـــا  عبـــدهللا  صالـــح  شـــركة 
بالمملكـــة  للمقـــاوالت  وشـــركائه 
ســـلمان  الســـعودية  العربيـــة 
الجاســـر وعدد من كبار موظفي 

الوزارة.
مشـــروع  “إن  الـــوزارة  وقالـــت 
 194 يضـــم  اإلســـكاني  قاللـــي 
وحـــدة ســـكنية، ويشـــمل أرضـــا 
لبناء مســـجد مستقبلي”، مشيرة 
إلـــى أن المدة الزمنية للمشـــروع 
ســـتبلغ حوالـــي 20 شـــهًرا لتنفيذ 
أن  علـــى  الســـكنية،  الوحـــدات 
يكـــون التســـليم في نهايـــة الربع 

األول من العام 2022.
مشـــروع  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
قاللـــي يمثـــل مكتســـًبا إســـكانًيا 
جديـــًدا يضـــاف إلـــى اإلنجازات 
التـــي تحققـــت في العهـــد الزاهر 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وخطوة جديدة نحـــو تنفيذ أمر 
جاللتـــه الســـامي ببنـــاء 40 ألـــف 

وحدة سكنية جديدة.
كما أشـــارت الوزارة إلـــى أن هذا 
المشـــروع يعـــد أحـــد المشـــاريع 
االستراتيجية التي تعكس رؤية 
الحكومة برئاســـة رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
ومســـاندة ولي العهد نائب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفة، والحرص على توفير 
الســـكن المالئـــم للمواطنين وفق 

أعلى معايير الجودة وبالســـرعة 
الممكنة.

أن  اإلســـكان  وزارة  وأكـــدت 
تصميـــم المشـــروع يأتـــي وفـــق 
أحـــدث المواصفـــات المتبعة في 
مملكـــة البحريـــن، إذ تـــم األخـــذ 
بعيـــن االعتبار رفع جودة الحياة 
الرقعـــة  وزيـــادة  التصميـــم  فـــي 
الخضراء فـــي المشـــروع، فضاًل 
عن تطبيـــق مفاهيم االســـتدامة 
والحفـــاظ على البيئـــة من خالل 
اســـتخدام الطاقة الشمسية في 

تشغيل أعمدة اإلنارة.

المنامة - وزارة اإلسكان

إبــرام عقــود لبنــاء 194 وحــدة فــي “إسكــان قــاللـي”
ــًرا ــه ــرق تــنــفــيــذه 20 ش ــغ ــت ــس الــخــلــيــجــي وي الــتــنــمــيــة  ــج  ــام ــرن بــتــمــويــل مـــن ب

تســوية 70 % مــن أراضــي االستــزراع فــي رأس حيــان
ــة اإلصـــبـــعـــيـــات ــيـ ــربـ ــات تـ ــ ــروع ــ ــش ــ تـــمـــهـــيـــدا لــــدعــــوة الــمــســتــثــمــريــن إلطـــــــاق م

كشــف وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام 
خلــف عــن تســوية 70 % مــن األراضــي المخصصــة لالســتثمار فــي مجال 
االســتزراع الســمكي فــي منطقــة راس حيــان؛ تمهيدا لدعوة المســتثمرين 
إلطالق المشروعات الخاصة بتربية اإلصبعيات للوصول للحجم التجاري 
وإمداد األســواق المحلية، ما سيســاهم في تخفيف الضغط على المصائد 

السمكية وخفض قيمة األسماك المستهلكة من قبل المواطنين. 

جاء ذلك أثناء زيارة تفقدية قام بها 
الوزيـــر خلـــف يرافقه وكيـــل الوزارة 
للزراعـــة والثـــروة البحريـــة نبيل أبو 
الفتـــح ومديـــر إدارة صيانـــة الطرق 
باألشغال بدر العلوي وذلك لالطالع 
على سير العمل في مشروع تسوية 
لالســـتثمار  المخصصـــة  األراضـــي 
في مجال االســـتزراع الســـمكي في 
منطقة راس حيان، حيث أطلع خلف 
علـــى الخطـــط اإلنتاجيـــة الطموحة 
بالشـــراكة مـــع القطاع الخـــاص لرفع 
مســـتويات اإلنتـــاج مـــن إصبعيـــات 

األسماك المحلية. 
وأشـــار الوزير إلى أهمية االســـتفادة 
مـــن المناطـــق البحريـــة المخصصـــة 
غميـــس  منطقـــة  فـــي  لالســـتزراع 

جنـــوب شـــرق البحريـــن وذلـــك فـــي 
الفتـــرة التـــي تعقـــب فصـــل الصيف 
لخفـــض  الفرصـــة  إلتاحـــة  وذلـــك 
التكلفة علـــى المســـتثمرين وإعطاء 
حيز بيئي واسع ليدعم نمو األسماك 
البحريـــة  بيئـــة  فـــي  اســـرع  بشـــكل 

الطبيعية.
وأوضـــح خلـــف “أن الـــوزارة ممثلـــة 
في قطاع الزراعـــة والثروة البحرية 
ماضية في جهودها لتعزيز الشراكة 
مجـــال  فـــي  الخـــاص  القطـــاع  مـــع 
لرفـــع  ســـعًيا  الســـمكي،  االســـتزراع 
الطاقـــة اإلنتاجيـــة للمركـــز الوطنـــي 
رأس  بمنطقـــة  البحـــري  لالســـتزراع 

حيان” 
إلـــى ذلـــك، تضمنـــت زيـــارة الوزيـــر 

للتدريـــب  مبنـــى  إطـــالق  متابعـــة 
الوطنـــي علـــى االســـتزراع البحـــري 
يكـــون مقـــره فـــي المركـــز الوطنـــي 
لالســـتزراع البحـــري، وتـــم التباحث 
بشـــأن الطاقـــة االســـتيعابية لمبنـــى 
المطلوبـــة،  والخدمـــات  التدريـــب 
عـــالوة علـــى بحـــث االســـتفادة مـــن 
الخبـــرات المحليـــة والخارجيـــة في 

دعم هذا التوجه. 

وأشـــار الوزيـــر إلى أن هـــذه الخطوة 
تأتي اســـتكمااًل للنجـــاح الذي حققه 
برنامـــج تأهيـــل وتدريـــب عـــددا من 
الكـــوادر البحرينية على االســـتزراع 
الـــوزارة  أقامتـــه  الـــذي  الســـمكي 
بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين”، 
واســـتهدف تدريـــب 15 بحرينًيا في 
مجـــال اســـتزراع األســـماك المحليـــة 

داخل وخارج مملكة البحرين”.

وأكـــد خلـــف أن قطـــاع االســـتزراع 
الســـمكي “يشـــكل محوًرا مهًما ضمن 
استراتيجية الوزارة التي تأتي دعًما 
تحقيـــق  فـــي  الحكومـــة  لتوجهـــات 
البحريـــن،  لمملكـــة  الغذائـــي  األمـــن 
الســـيما أن قطـــاع الثـــروة الســـمكية 
مهًمـــا ضمـــن مصـــادر  يعـــد مرتكـــًزا 
الغـــذاء للمواطنيـــن والمقيميـــن في 

المملكة”. 

وشـــدد الوزيـــر خلف على “اســـتمرار 
مـــن  المزيـــد  الســـتقطاب  الجهـــود 
الخـــاص إلطـــالق  القطـــاع  شـــركات 
مشـــروعات اســـتثمارية مـــن شـــأنها 
تعظيم اإلنتاج المحلي من األســـماك 
فـــي  الذاتـــي  االكتفـــاء  يحقـــق  بمـــا 

المملكة”. 
من جهته، أكد وكيل الوزارة للقطاع 
الزراعـــي والثروة البحريـــة نبيل أبو 
الفتح أهمية إدخال القطاع الخاص 
مشـــروعات  فـــي  أســـاس  كشـــريك 
االســـتزراع الســـمكي وتوفير أراض 
للمســـاهمة في هذا الجانب بما يعود 
بالمنفعـــة  الغذائـــي  االقتصـــاد  علـــى 

والتنمية. 
وأضـــاف “أن مـــن أبـــرز المهـــام التي 
نعمـــل عليهـــا إدخـــال عناصـــر مهنية 
ذات كفاءة وتقنيات عالية تسهم في 
تنميـــة قطاع االســـتزراع الســـمكي”، 
مشيرا إلى أن الوكالة قطعت شوطا 
مهمـــا في مجـــال األبحـــاث المتعلقة 
باألعالف وهو أمر يســـهم كذلك في 

تنمية وتطوير القطاع.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

زيارة الوزير لمنطقة رأس حيان
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“السكــن العائلــي” حــل للتأجيــر فــي المناطــق السكنيـة

عبر رئيس مجلس أمانة العاصمة 
عـــن تأييـــده لمقترح اســـتحداث 
تصنيـــف خـــاص للســـكن العائلي، 
البنايـــات  شـــقق  تأجيـــر  يقصـــر 
المتوسطة لألحياء السكنية على 
العائـــالت، حفاظـــًا على النســـيج 
االجتماعي لتلك المناطق والحد 
مـــن تفشـــي ظواهـــر الســـلوكيات 

غير السوية.
وقـــال لـ”البـــالد” إنـــه مـــع ضرورة 
االنســـجام  علـــى  المحافظـــة 
فـــي  األهالـــي  بيـــن  االجتماعـــي 
يراعـــي  وأن  ســـكنهم،  مناطـــق 
المعروضـــة  المبانـــي  أصحـــاب 
لإليجـــار خصوصيـــة كل منطقـــة 

عند البحث عن المستأجرين.

ولفـــت إلـــى أن ســـكن العزاب في 
تناولـــه  تـــم  الســـكنية  المناطـــق 
مـــن عـــدة جوانـــب من قبـــل أكثر 
مـــن جهـــة علـــى مـــدى الســـنوات 
الماضيـــة، وتشـــكلت بشـــأنه عدة 
وجهات نظر مختلفة في التعامل 

مع هذا الملف.
وأكد أنه إذا كان اســـتحداث هذا 
التصنيف سيســـاهم فـــي تحقيق 
الهدف المنشـــود منـــه، والمتمثل 

علـــى خصوصيـــة  الحفـــاظ  فـــي 
والنســـيج  الســـكنية  المناطـــق 
االجتماعي فإنه مع هذا االقتراح.

يأتي ذلك تعقيبًا منه على مقترح 
لعضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
بثـــه  النشـــيط  مجـــدي  الســـابق 

عبر تطبيق الدردشـــة “واتســـاب” 
والـــذي دعا فيه الجهـــات المعنية 
بدراســـة تعميـــم إحـــدى الظواهر 
مناطـــق  بعـــض  فـــي  المنتشـــرة 
المملكـــة ومنهـــا منطقـــة جدعلي 
حيث يبادر مـــالك بعض البنايات 

إلى تأكيد حصرهم تأجير شـــقق 
تلك البنايات على العائالت فقط 

ضمن إعالنات التأجير.
الـــدول  مـــن  عـــدًدا  إن  وقـــال 
العربيـــة لجـــأت إلـــى اســـتحداث 
تصنيـــف خـــاص للســـكن العائلي، 

للحفاظ على النسيج االجتماعي 
مـــن  والحـــد  الســـكنية  للمناطـــق 
تضرر الســـكان بفعل الســـلوكيات 
بحـــث  إلـــى  وداعيـــا  الدخيلـــة، 
إمكانية تطبيقه واستحداثه في 

مملكة البحرين.

صالح طرادةمجدي النشيط

طرادة يؤيد مقترح 
النشيط للحفاظ 

على النسيج 
االجتماعي
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سيدعلي المحافظة



أكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة بنـــت 
القيـــادات  بيـــن  التكاتـــف  أن  زينـــل  عبـــدهللا 
الحكيمة وشـــعوبها فـــي دول مجلس التعاون 
مكنـــت الـــدول الخليجية مـــن مواجهة تحدي 
جائحة كورونا )كوفيد 19(، واتخاذ اإلجراءات 
والخطـــط والتدابيـــر االحترازية للحفاظ على 
ســـالمة األرواح، وإطالق مبادرات اقتصادية 
ومالية واجتماعية أسهمت في دعم ومساندة 
فئـــات المجتمـــع، لتقـــدم نموذجـــًا متميـــزا في 

حسن اإلدارة والتخطيط.
جـــاء ذلـــك ضمن كلمـــة ألقتهـــا فـــي االجتماع 
الدوري الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى 
مجلـــس  بـــدول  واألمـــة  والوطنـــي  والنـــواب 
التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد - عن 
ُبعـــد - بتنظيم من المجلس الوطني االتحادي 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، 
واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
وفـــي كلمتها، أكـــدت زينل أن جائحـــة كورونا 
العالـــم  يواجهـــه  الـــذي  األبـــرز  التحـــدي  هـــي 
اآلن، مشـــيرة إلـــى أن دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي، تعاملت بكفـــاءة، وأظهرت دورها 
اإلنســـاني والحضاري والوطني، في التعاطي 

مع تداعيات وآثار هذا الوباء.
ونوهـــت إلـــى ضـــرورة الســـعي - خـــالل هـــذه 
المرحلـــة - نحـــو مزيد من التعاون والتنســـيق 
المشـــترك، والمعـــززة لقدرة الـــدول الخليجية 
فـــي الحفاظ علـــى المكتســـبات الوطنية التي 

أنجزتهـــا عبـــر عقـــود، ومـــن خـــالل مزيـــد من 
فـــي مواجهـــة مختلـــف  التفاهـــم والتماســـك 
التحديات، مؤكدة معاليها أن القلوب الصادقة 
الخليجيـــة  واإلرادة  المخلصـــة  والنـــواب 
متقاربـــة  ســـتظل  المســـتقبلية،  والتطلعـــات 
ومتالحمـــة ومتكاتفـــة، تطلعـــات لتحقيـــق ما 
تصبو له دول وشـــعوب الخليج من مســـتقبل 

أفضل على كافة المستويات.
وأضافت “لمجالســـنا التشـــريعية الـــدور البارز 
فـــي دعـــم جهـــود دولنـــا، ومـــن أجـــل صحـــة 
وســـالمة ومصلحة شـــعوبنا، وذلك الدور كان 
نابعا من مســـئوليتنا الوطنية، وال يزال أمامنا 
عمـــل الكثيـــر فـــي الفتـــرة المقبلـــة مـــن خالل 

دورنا التشـــريعي والرقابي حتى تنقضي هذه 
الغمة”.

أنـــه ومـــع  النـــواب  وذكـــرت رئيســـة مجلـــس 
استمرار الجائحة، فإن المرحلة المقبلة تفرض 
علـــى الـــدول الخليجيـــة حكومـــات ومجالس 
تشـــريعية وشـــعوب، العمل بآليات جديدة مع 
هـــذا الواقـــع بظروفه وأن يكـــون الجميع أكثر 
اســـتعدادا للمســـتقبل بتوقعاتـــه، األمـــر الـــذي 
يســـتوجب أن تعـــزز من اإلمكانـــات والقدرات 
التشـــريعية والرقابية، وبـــذل مزيد من الجهد 
لتقويـــة وحـــدة الصف والتماســـك المجتمعي، 
وعبـــر مواصلة العمل وتعظيـــم اإلنجاز، ونقل 
قصص النجـــاح الخليجية، للمجتمع البرلماني 

الدولي.
وعلى صعيد متصل، شـــددت رئيســـة مجلس 
ليســـت  كورونـــا  جائحـــة  أن  علـــى  النـــواب 
هـــي التحـــدي الوحيـــد الـــذي تواجهـــه الدول 
والشـــعوب الخليجيـــة والعربيـــة فـــي الوقـــت 
خطـــوة  تقـــل  ال  تهديـــدات  ثمـــة  إذ  الراهـــن، 
الـــدول  بعـــض  محـــاوالت  جـــراء  وأهميـــة 
اإلقليميـــة خصوًصا إيران وتركيا التدخل في 
شـــئوننا الداخلية ودعم الميلشـــيات اإلرهابية 
التي تســـتهدف دولنا بشـــكل مباشر من خالل 

األعمال التخريبية والصواريخ.
ميليشـــيات  لمحاولـــة  اإلدانـــة  وجـــددت 
اســـتهداف  إيـــران  مـــن  المدعومـــة  الحوثـــي 

مناطق بالمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
باســـتخدام الصواريـــخ أو من خـــالل طائرات 
مفخخـــة مـــن دون طيار، مؤكـــدة دعم مملكة 
البحريـــن التـــام للمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
مـــن  تتخـــذه  ومـــا  فـــي سياســـاتها  الشـــقيقة 
وســـيادتها  أمنهـــا  علـــى  للحفـــاظ  إجـــراءات 

واستقرارها.
وأكـــدت على أهمية ما جاء فـــي بيان جامعة 
الـــدول العربيـــة األخيـــر بشـــأن ليبيـــا وإدانـــة 
التدخالت التركية في الشـــأن الليبي، مشددة 
علـــى أهميـــة مبـــادرة رئيـــس جمهوريـــة مصر 
العربيـــة الداعيـــة إلى وقـــف إطـــالق النار في 

دولة ليبيا، وااللتزام بالمسار السياسي.

جانب من اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية رئيسة مجلس النواب تترأس وفد الشعبة البرلمانية الجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية 

القضيبية - مجلس النواب

التدخـالت اإليرانيــة والتركيــة تهــدد األمــن العربــي
ــا” ــورونـ ــة “كـ ــه ــواج ــا مــتــمــيــزا فـــي م ــوذج ــم ــل ن ــك ــم الــخــلــيــجــي ش ــاح ــت زيـــنـــل: ال

local@albiladpress.com 06

دعم برامج التنمية المستدامة لتجاوز التحديات االقتصادية والغذائية

أكــد وفــد الشــعبة البرلمانيــة لمملكــة البحريــن ضرورة مضاعفــة الجهود التشــريعية التــي تبذلها مجالس الشــورى 
والنواب والوطني واألمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ من أجل تعزيز العمل البرلماني المشــترك، 
وخصوًصــا فــي القضايــا المهمــة للدول والشــعوب الخليجيــة، إلى جانب دعم خطــط وبرامج التنمية المســتدامة 

لتجاوز التحديات االقتصادية والغذائية والصحية، التي تزايدت مع انتشار جائحة كورونا )كوفيد 19(.

وأشـــار الوفد إلـــى أن البرلمانات 
الخليجيـــة تعمـــل على مســـاندة 
كل الخطـــوات التـــي ُتتخـــذ مـــن 
أجـــل تحقيـــق مزيـــٍد مـــن النماء 
والتقدم فـــي الـــدول الخليجية، 
وقواعـــد  أســـس  وفـــق  وذلـــك 
تشريعية مشتركة تعزز التكامل 
مجلـــس  دول  بيـــن  والتعـــاون 
التعـــاون، مثمنـــة حرص رؤســـاء 
علـــى  الخليجيـــة  البرلمانـــات 
والتشـــاور  التنســـيق  مواصلـــة 
فـــي  التخـــاذ مواقـــف مشـــتركة 

الموضوعات والقضايا المختلفة.
جـــاء ذلـــك خـــالل مشـــاركة وفد 
الشعبة البرلمانية برئاسة فوزية 
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  زينـــل 
رئيســـة اللجنة التنفيذية للشعبة 
البرلمانية، في االجتماع الدوري 
الثالـــث عشـــر لرؤســـاء مجالـــس 
والوطنـــي  والنـــواب  الشـــورى 
واألمـــة بـــدول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة، والـــذي 
اليـــوم  صبـــاح  ُبعـــد  عـــن  ُعقـــد 
أنظمـــة  باســـتخدام  )الثالثـــاء( 

كٍل  بحضـــور  المرئـــي،  االتصـــال 
الفضالـــة  خليفـــة  ســـبيكة  مـــن: 
عضـــو مجلس الشـــورى، خميس 
حمـــد الرميحـــي عضـــو مجلـــس 
الشـــورى، صـــادق عيـــد آل رحمة 
عضـــو مجلـــس الشـــورى، النائب 
علـــي محمـــد إســـحاقي، النائـــب 
الدوســـري،  يوســـف  عيســـى 
والمستشار راشد محمد بونجمة 
األميـــن العـــام لمجلـــس النـــواب 
التنفيذيـــة  اللجنـــة  ســـر  أميـــن 

للشعبة البرلمانية.

القضيبية - الشعبة البرلمانية
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الشعبة البرلمانية تشارك في االجتماع الثالث عشر لرؤساء البرلمانات الخليجية

الخليجيـــة البرلمانـــات  جهـــود  مضاعفـــة  ضـــرورة  تؤكـــد  البرلمانيـــة”  “الشـــعبة 

وقال النائب علي إســـحاقي إن تعزيز التعاون 
البرلمانـــي الخليجي، وتفعيل المزيد من آليات 
التعـــاون بيـــن دول المجلـــس يأتـــي اســـتكماال 
بالعمـــل  المتعلقـــة  اإلنجـــازات  مـــن  للعديـــد 
الخليجي المشـــترك في شتى المجاالت، ومن 

أهمها المجال التشريعي.
ـــن إســـحاقي أن التكامـــل التشـــريعي بيـــن  وبيَّ
دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية 
أصحـــاب  طموحـــات  يلبـــي  أن  شـــأنه  مـــن 
الجاللـــة والســـمو قـــادة دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي الذين وافقوا على اســـتحداث آلية 

لعقـــد اجتماعات دورية للمجالس التشـــريعية 
الخليجية تحت مظلـــة مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية في الدورة السابعة والعشرين 

التي عقدت في الرياض العام 2006.
وذكـــر إســـحاقي أن هـــذه الدورة ركـــزت على 
موضوعـــات مهمـــة كتحقيـــق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، والتعاون مـــع البرلمانات األخرى، 
كبرلمانات دول أمريكا الالتينية، ما سينعكس 
علـــى تنمية العالقـــات الخليجية مـــع مختلف 
دول العالـــم، ويفعـــل الدبلوماســـية البرلمانيـــة 

لدول المجلس.

وبدورها، ذكرت ســـبيكة خليفة الفضالة رئيس لجنة 
شـــؤون الشـــباب بمجلـــس الشـــورى، أن البرلمانـــات 
الخليجيـــة تضطلع بـــدوٍر مهم في بحـــث التحديات 
والظـــروف الراهنـــة التـــي فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا 
)كوفيـــد 19(، والنظـــر فـــي اآلليـــات التشـــريعية التي 
تعـــزز الجهود التي تبذلهـــا دول الخليج في مكافحة 
الجائحة، وما حققته من نجاح وتمّيز مشهود ومحل 

إشادة وتقدير دولي وأممي.
وأشارت الفضالة إلى أن البرلمانات الخليجية تستمد 
قوتها من العالقات األخوية المتينة التي تربط دول 
مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربيـــة، وهو األمر 
الـــذي يجعلهـــا تســـعى وتعمـــل باســـتمرار؛ مـــن أجـــل 
تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة لدول المجلـــس، وذلك 
من خـــالل تطوير وتحديـــث التشـــريعات الخليجية 
التـــي تتواءم مـــع النمـــو والتقدم الذي تشـــهده دول 
الخليج على المســـتويات كافة، وخصوًصا المرتبطة 
بالشـــباب وبما ينهض بدورهم المحـــوري في ازدهار 

المجتمعات الخليجية وتطورها.

من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية 
الرميحـــي  خميـــس  الشـــورى  بمجلـــس  والقانونيـــة 
أن البرلمانـــات الخليجيـــة تواصـــل عملهـــا وجهودها 
بصورة متوائمة مع كل النجاح والتقدم الذي تحرزه 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة فـــي 
شـــتى المجاالت، منّوًهـــا بحرص رؤســـاء البرلمانات 
الخليجيـــة علـــى فتـــح آفـــاق واســـعة مـــن التعـــاون 
والتنســـيق المشـــترك؛ مـــن أجـــل صـــوغ تشـــريعات 
والمجـــاالت  القطاعـــات  تنظـــم  وقوانيـــن  خليجيـــة 
وتحقـــق  الخليجيـــة،  الوحـــدة  تعـــزز  التـــي  المهمـــة 
تطلعات أصحاب الجاللة والســـمو قادة دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، وطموحات الشـــعوب 

الخليجية.
ورأى أن اجتمـــاع رؤســـاء البرلمانـــات الخليجية في 
ظـــل الظروف الراهنة، يعكس االهتمام الكبير بتقدم 
العمل البرلماني الخليجي، وبحث القضايا المشتركة، 
واستشـــراف المســـتقبل بعـــد انتهاء جائحـــة كورونا 

)كوفيد 19(.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
بمجلـــس الشـــورى صـــادق آل رحمـــة إنَّ اســـتمرار عقد 
اللقاءات المشتركة بين البرلمانات الخليجية من شأنه 
بنـــاء مواقـــف ووجهات نظر تصب فـــي مصلحة الدول 
الخليجيـــة، خصوًصا مع الحرص علـــى تبادل الخبرات 
والتجـــارب في التعامل مع مختلف الظروف، والســـيما 
لمواجهـــة  الحاليـــة  والماليـــة  االقتصاديـــة  األوضـــاع 
تداعيـــات فيروس كورونا وتأثيراته على اقتصاد دول 
مجلس التعاون، وهو األمر الذي يتطلب مزيدا التشاور 

والتباحـــث، والعمل على وضع الحلول المشـــتركة التي 
واإلســـتراتيجيات  البرامـــج  تنفيـــذ  اســـتمرار  تضمـــن 

التنموية.
وذكر آل رحمة أن المجالس التشريعية الخليجية على 
امتداد تاريخها تمثل جزًءا أساسًيا ومهًما في نجاح كل 
البرامـــج والمبـــادرات الرامية؛ لرفع مســـتويات النهضة 
فـــي المجـــاالت االقتصاديـــة والسياســـية واالجتماعية 
والعمرانيـــة، وغيرهـــا من المجاالت التـــي تعد مقّومات 

أساسية الستمرار نماء الدول وتقدمها.

وأكـــد النائـــب عيســـى الدوســـري أن اجتماعـــات 
رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي منـــذ انطالقها 
فـــي 2007 أكســـبت المجالس الخليجيـــة حضوًرا 
البرلمانيـــة،  الدبلوماســـية  علـــى صعيـــد  ملموًســـا 
بـــات قويـــا فـــي  مؤكـــدا أن الحضـــور الخليجـــي 
المحافل البرلمانية اإلقليمية والدولية ما ينعكس 
علـــى تنمية العالقات الخليجيـــة مع مختلف دول 

العالم.
وأشـــار الدوســـري إلى أهمية العمـــل على مختلف 
واألمنيـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية  الصعـــد 

والبرلمانية تعزيزا للتقارب والتالحم بين مواطني 
دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الدوســـري إن االجتماع الدوري الثالث عشر 
والســـعادة رؤســـاء مجالـــس  المعالـــي  ألصحـــاب 
التحـــاد  واألمـــة  والوطنـــي  والنـــواب  الشـــورى 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  التشـــريعية  المجالـــس 
الخليجي، يكتســـب أهمية كبيـــرة؛ كونه يعقد في 
ظروف استثنائية بسبب تداعيات انتشار جائحة 
كورونـــا )كوفيد 19(، ما يؤكد إصرار رؤســـاء هذه 
المجالـــس علـــى التواصـــل وإيجاد رؤى مشـــتركة 

حيال مختلف القضايا.

آل رحمة: االقتصاد الخليجي يتطلب مزيدا من البحث والتشاور

إسحاقي يؤكد أهمية تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك

الفضالة: تعزيز التشريعات الخليجية المشتركة للنهوض بدور الشباب

الدوسري: حضور خليجي قوي في المحافل البرلمانية الدولية
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التويجري: المستقبل للتجارة اإللكترونية ومواكبة التغيرات
البشـــرية إلنقـــاذ  لالتحـــاد  الجميـــع  تقـــود  “كورونـــا”  تداعيـــات 

العربيـــة  المملكـــة  اســـتعرض مرشـــح 
العـــام  المديـــر  لمنصـــب  الســـعودية 
محمـــد  العالميـــة  التجـــارة  لمنظمـــة 
التويجري، أبـــرز مالمح عمله ورؤيته 
أن  مؤكـــدا  المنظمـــة،  لمســـتقبل 
السعودية شـــريك تجاري متوازن مع 
جمـــع دول العالـــم، وكونهـــا عضوا في 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة كانـــت من 
الـــدول التـــي طبقـــت جميـــع المعايير 
المطلوبة مع جميع األعضاء، وأطلقت 
حديثا فـــي مجموعة العشـــرين فكرة 
العالميـــة  التجـــارة  منظمـــة  إصـــالح 
كجهد وضرورة حتميـــة في المرحلة، 
مشـــددا على دعـــوة المملكـــة إلصالح 
المنظمـــة مـــن أجـــل جلـــب الكثير من 
الدعـــم السياســـي المطلـــوب لهـــا فـــي 

المرحلة المقبلة.
مؤتمـــر  فـــي  التويجـــري،  وأوضـــح 
صحافـــي افتراضـــي عقـــد ظهـــر يـــوم 
الســـعودية  بالعاصمـــة  األحـــد  أمـــس 
)الرياض( باســـتخدام تطبيـــق “زووم” 
الخليجيـــة  الصحافـــة  وحضرتـــه 
ومراســـلو وكاالت األنباء والتلفزيون، 
وشـــاركت بحضوره “البـــالد”، أن رؤية 
المملكـــة 2030 فيهـــا عمقان رئيســـان 
مرتبطـــان بمنظمـــة التجـــارة العالمية، 
أولهما أن الســـعودية فـــي عمق العالم 
العربي واإلســـالمي وعليها مسؤولية 
كبيرة، وأيضا في أساس رؤية المملكة 
أنها ســـتكون حلقة وصل بين القارات 

الثالث، آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وفـــي المقابـــل، دعـــا التويجـــري إلـــى 
ضرورة إعادة الثقـــة بمنظمة التجارة 
العالمية، مؤكدا أن إعادة الثقة يشمل 
االقتصاديـــة  الـــدول  بيـــن  النزاعـــات 
الكبـــرى، خصوصـــا أن الوضـــع الحالي 

عقـــب جائحـــة كورونـــا يمـــس جميـــع 
يتجـــه  العالـــم  أن  الســـيما  األعضـــاء 
لمرحلة عدم يقين غير مسبوق، والبد 
أن تكـــون هنـــاك حلول تخـــدم أجندة 

اإلصالح.
أن  البـــد  اإلصـــالح  أن  علـــى  وشـــدد 
أن  مضيفـــا  وقياديـــا،  إداريـــا  يكـــون 
هنـــاك أمـــور فـــي المنظمة لـــم تتحرك 
خالل الخمس ســـنوات األخيرة، وأنه 
سيستخدم جميع األدوات القائمة من 
أجـــل اإلصالح وإعادة الثقة بالمنظمة 
 30 لــــ  امتـــدت  خبـــرة  علـــى  مرتكـــزا 
ســـنة تقريبا فـــي القطـــاع االقتصادي 
والتجاري فـــي العديد البنوك العالمية 
العريقـــة فـــي كثيـــر مـــن دول العالـــم، 
وكانت التجارة جزءا اساسا في عمله 

المصرفي.
وتابـــع أن التحديـــات التـــي تمـــر بهـــا 
المنظمـــة بحاجـــة إلى شـــخص قيادي 
ولديه قـــدرات متميزة، وأن المرشـــح 
الذي ســـينجح فـــي مهمته هـــو األكثر 
األســـباب  عـــن  البحـــث  علـــى  قـــدرة 
الجذريـــة لمـــا وصلـــت إليـــه المنظمـــة 
مبينـــا  الجذريـــة،  إصالحهـــا  وطـــرق 
أن التوقيـــت مهـــم جـــدا لمرشـــح مـــن 
الســـعودية يحمـــل العديد من الخطط 
القياديـــة واإلداريـــة ويحمـــل األفـــكار 
المنظمـــة  تخـــدم  التـــي  الوســـطية 

وإصالحها.
وأشـــار إلـــى أن منظمـــة التجـــارة هي 
الوحيـــدة التـــي بيدهـــا حـــل الخـــالف 
بيـــن أميركا والصين، ويجب عليها أن 
تعيـــد الثقـــة فيهـــا من خـــالل التوافق 
بيـــن الجميع، مشـــيرا في هـــذا الصدد 
إلى أن فوز المرشح المصري المنافس 
بالمنصـــب، هـــو فـــوز للمملكـــة العربية 

السعودية.
واســـتطرد بـــأن المنظمـــة تحتـــاج إلى 
إعـــادة النظر فـــي القوانيـــن وانضمام 
عدد أكبر مـــن األعضاء والعمل بنظام 
متعـــدد األطـــراف وكيفية اســـتخدام 
المعلومـــة والتواصـــل مـــع المنظمـــات 
العالميـــة األخـــرى خصوصـــا فيما بعد 
الجائحـــة مثل صندوق النقـــد الدولي 
العمـــل  ومنظمـــة  الدولـــي  والبنـــك 
الدولية، وخطـــة لتواصل أكبر وأعمق 
مع المنظمات إليجاد حلول لمشاكلهم 
وإعـــادة الثقـــة مـــرة أخـــرى بالمنظمة 

ودورها العالمي.
وفـــي غضون ذلـــك، أوضح التويجري 
أن كورونـــا والصحة واألمـــن الغذائي 
موضـــوع مباشـــر وأّثـــر علـــى سلســـلة 
اإلمـــدادات في العالم، وهـــذا رد فعل؛ 
ألن الجائحـــة جـــاءت بطريقـــة قويـــة 
غيـــر مســـبوقة، مـــا أثر علـــى كثير من 
دهاليـــز القـــرار فـــي العالـــم واآلن نرى 
انفراجـــة فـــي هـــذا االمـــر، مؤكـــدا أن 
تأثيـــر فيـــروس كورونـــا علـــى العالـــم 
يقـــود الجميع لالتحاد مـــن أجل إنقاذ 
البشـــرية من تداعيـــات الجائحة، وأن 
أثـــر كورونـــا ســـيكون عامـــال مهما في 

الوصول إلـــى حلول ناجحـــة لتقريب 
وجهات النظر.

وذّكر بأن المنظمة، تأسســـت من أجل 
حـــل أزمة وتعتمد فـــي تصميمها على 
التوافـــق بين الجميـــع، ولكنها تحولت 
الـــى تكتالت وتحتاج إلـــى ديناميكية 
عمـــل جديدة القناع األعضاء، مؤكدا، 
إنـــه يجـــب النظر حاليـــًا إلـــى التجارة 
اإللكترونيـــة وكيـــف تغيـــر العالـــم بعد 
جائحـــة كورونـــا، وســـتكون التجـــارة 
اإللكترونيـــة مطروحـــة علـــى طاولـــة 
هنـــاك  ألن  فـــوزي،  حـــال  المنظمـــة، 
سلســـلة إمـــدادات كاملـــة مـــن النقـــل 
والبريد ووظائـــف كثيرة تتبعها وهذا 

سيغير منظور العالم بالتجارة.
الـــوزاري  المؤتمـــر  أن  الـــى  وأشـــار 
للمنظمة المزمع عقده في 2021 يمثل 
فرصـــة لحـــل أزمـــات التجـــارة عالميًا، 
ولذلك يجب أن يعقد المؤتمر ســـنويًا 
بـــدالً من ســـنتين لمواكبـــة المتغيرات 
السريعة، وذلك مقترح ضمن أجندتي 
للمنظمـــة، ومنهـــا أيضـــًا الموضوعـــات 
والتحديـــات المفتـــرض وضعهـــا على 

طاولة المؤتمر.
ـــحت الســـعودية المستشـــار فـــي  ورشَّ
االقتصـــاد  وزيـــر  الملكـــي،  الديـــوان 
والتخطيط الســـابق، محمـــد بن مزيد 
العـــام،  المديـــر  لمنصـــب  التويجـــري 
خلفـــا للمدير العـــام الحالـــي البرازيلي 
روبورتـــو أزيفيـــدو والـــذي قـــرر تـــرك 
منصبـــه فـــي نهايـــة أغســـطس المقبل 
فبـــل عـــام من أنتهـــاء واليتـــه الثانية، 
منظمـــة  عـــام  مديـــر  منصـــب  لتولـــي 
 7 فـــي  وينافســـه  العالميـــة،  التجـــارة 
مرشـــحين آخرين بينهم مرشح مصر 

عبد الحميد ممدوح.

محمد التويجري

افتتاح أول سينما سيارات في البحرين
ــر ــكار والتطويـ ــى االبتـ ــا إلـ ــعى دومـ ــاص” يسـ ــة”: “الخـ ــر “الصناعـ وزيـ

برعايـــة وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  والســـياحة 
هيئة البحرين للســـياحة والمعارض 
زايـــد الزيانـــي، أقيـــم مســـاء أمـــس 
حفل إطـــالق أول ســـينما ســـيارات 
فـــي مملكة البحريـــن، والذي تنظمه 
 Mukta A2 Cinemas مجموعـــة 
 PICO International ومجموعـــة 
بخليـــج البحريـــن وبمشـــاركة عـــدد 
مـــن كبـــار المســـؤولين مـــن مختلف 

الجهات ذات العالقة.
وتأتـــي هـــذه التجربة بعـــد اإلغالق 
التـــي  الســـينما  لصـــاالت  المؤقـــت 
االســـتثنائية  الظـــروف  فرضتهـــا 

الحالية.
وبهذه المناســـبة أكـــد وزير الصناعة 
القطـــاع  أن  والســـياحة  والتجـــارة 
الخاص البحريني يســـعى دوما إلى 
االبتكار والتطوير في بيئة األعمال 
وتحـــدي الظـــروف التي قـــد يمر بها 
االقتصاد بشـــكل أو بآخر، ومن هذا 
المنطلـــق فـــإن التوجه نحـــو تطوير 
ضروريـــا  أصبـــح  الترفيـــه  قطـــاع 
لمواكبـــة هذه الظروف االســـتثنائية 
االقتصـــاد عمومـــا،  بهـــا  يمـــر  التـــي 
ســـينما  مجـــال  إلـــى  التوجـــه  وإن 
الســـيارات اليـــوم هـــي خيـــار جديد 
أمـــام الشـــركات الرائـــدة التي تعمل 
فـــي مجـــال الســـينما لمواكبـــة هـــذه 
التغيـــرات العالمية والمجال مفتوح 

البتكار المزيد.
وفي الحفل شهد الوزير عرض أول 
فيلم على شاشات سينما السيارات 
وهـــو فيلـــم Knives Out فـــي يـــوم 
ســـينما  تســـتوعب  إذ  االفتتـــاح، 
الســـيارات - التـــي تقـــام فـــي خليج 
البحرين والمقابلة للواجهة البحرية 
الجميلـــة التي تطل على أفق مملكة 
البحريـــن - نحـــو 100 ســـيارة لـــكل 
عرض، وســـوف يتم عـــرض فيلمين 
فـــي اليـــوم طـــوال أيـــام األســـبوع، 
وضمان تجربة آمنة فأنه سيتم بيع 
wa- “التذاكـــر عبر من خـــالل موقع 

.”nasatime.com
باجـــاج،  أكشـــاي  ذكـــر  جانبـــه،  مـــن 
الرئيس التنفيذي للعمليات لســـينما 
Mukta A2 فـــي الشـــرق األوســـط، 
مملكـــة  لحكومـــة  بالشـــكر  “نتقـــدم 
العالقـــة  ذات  والجهـــات  البحريـــن 
علـــى منحنـــا هـــذه الفرصـــة، إذ تعد 

ســـينما الســـيارات أكثـــر مـــن مجرد 
طريقة كالسيكية لمشاهدة األفالم، 
بل أحد أكثر الطرق أماًنا للتجمع، إذ 
يتطلع الناس إلى إلى خوض تجربة 
ممتعة وآمنة وسينما السيارات هي 
الجهـــة المثلـــى، وأيضـــا يقـــع علـــى 
تجربـــة  توفيـــر  مســـؤولية  عاتقنـــا 
جيـــدة وآمنـــة ليتمكـــن النـــاس مـــن 
الذهاب إلى دور السينما مرة أخرى 
بـــكل ثقـــة”. وأضـــاف نحن ســـعداء 
 PICO International بالتعاون مـــع
الســـنيمائية  التجربـــة  هـــذه  لخلـــق 

الجديدة”. 
وفـــي المقابـــل، قـــال رئيـــس شـــركة 
 ”PICO International Bahrain“
خالـــد جمعان “أردنـــا أن نرد الجميل 
لمجتمعنـــا مـــن خالل تقديم شـــيء 
جديـــد يؤكـــد التباعـــد االجتماعـــي 
ويكـــون ممتـــع فـــي الوقـــت نفســـه، 

النـــاس  تمنـــح  الســـيارات  وســـينما 
فرصة قضاء الوقت مع من يحبون 
يمكنهـــم  آمنـــة  بيئـــة  توفيـــر  عبـــر 
االســـتمتاع بهـــا، ومـــن خـــالل هـــذه 
PICO Inter- تواصـــل  )المبـــادرة، 
national( جلـــب فعاليـــات عالميـــة 
البحريـــن”.  شـــعب  إلـــى  مباشـــرة 
وأضـــاف “نحن ســـعداء للتعاون مع 
Mukta A2 Cinemas لتنفيـــذ هذه 

التجربة المميزة”. 
فـــي الســـياق ذاته، قال مديـــر إدارة 
بـــوري  راهـــول   ”Mukta Arts Ltd“
بســـينما  جـــًدا  فخـــورون  “نحـــن 
ســـينما  أول  إلطالقهـــا   Mukta A2
للســـيارات فـــي البحريـــن. فـــي هذا 
الوقت الصعـــب للغاية على الصعيد 
العالمي، يمكن أن يحدث هذا النوع 
من االبتكار والتفكير السريع لتغيير 
التحتيـــة ونمـــاذج األعمـــال  البنيـــة 

الفـــرق في مجـــال الترفيـــه، تهانينا 
ثقـــة  وكلنـــا  أكملـــه،  العمـــل  لفريـــق 
بالنجاح الباهر الذي ســـتحققه هذه 

المبادرة”. 
يشـــار إلـــى أنـــه يســـتم بيـــع التذاكر 
علـــى فئتيـــن، إمـــا لشـــخصين أو 4 
أشـــخاص فـــي كل ســـيارة، بإضافة 
إلـــى توفيـــر مجموعة مـــن األطعمة 
حيـــث  المتنوعـــة،  والمشـــروبات 
ســـيتمتع الـــزوار بمشـــاهدة األفـــالم 
وهـــم في ســـياراتهم وسيســـتمعون 
للفيلـــم  الصوتـــي  التســـجيل  إلـــى 
مـــن خـــالل النظـــام الصوتـــي داخل 
ســـياراتهم، إلى جانب ذلك ستكون 
هنـــاك عـــروض تســـبق األفـــالم مثل 
والعـــروض  الموســـيقية  العـــروض 
العـــروض  إلـــى  إضافـــة  الخاصـــة، 
الكوميدية الحية خـــالل أيام نهاية 

األسبوع.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض رعى حفل االفتتاح

جانب من حفل إطالق أول سينما سيارات في البحرين

ضاحية السيف - وزارة الصناعة

الفرق الكبير بين رجال الدين وعلماء الدين
Û  كلمــا اشــتعلت حرائــق األســئلة المتباينــة فــي أي موضــوع، ُعد هــذا شــيئا إيجابيا

لتحريــك األســئلة والنقــاش. ال يهــم مــن مع الفكــرة أو من ضدها، المهــم أن يصبح 
جدال لكسر الجمود، ويكون هناك حراك كي يستمر التنوير تماما كما يعمل فالسفة 
اليونــان فــي أثينــا، ومــا يقــوم به فالســفة أوروبــا في القــرون الوســطى بعيدا عن 
خلــط األوراق. عشــرات االتصاالت واإلميالت تدعونــي لمواصلة النزف على ورق 
الكتابة. وأشــكر المتصلين من بعض أهالي رأس رمان وســترة وجدالحاج وشــارع 

البديع والمنامة والبقية على تقديرهم لما أكتبه من مقاالت وطنية. 
Û  دعونــي أشــرح مفهومــا مهمــا عن الفارق بيــن رجال الدين وعلمــاء الدين، وما هي

مفاهيم اإلنسانية التي أطرحها. هناك فرق كبير بين رجل دين وعالم دين. علماء 
الديــن هــم مــن يعملون بالعلــم والمعرفة والوســطية، ويزيدون مــن تقريب الناس 
نحــو اإلنســانية والســالم والمحبــة ويحببــون هللا فــي خلقــه، ويعملــون على نشــر 
ثقافة التسامح، وهوالء موجودون في كل مكان من قبيل السيد الخوئي والسيد 
محمــد حســين فضــل هللا والســيد هانــي فحــص، والداعيــة محمد عبده والشــيخ 
محمد الغزالي. فالســيد فضل هللا ليس رجل دين، بل عالم دين، وال يوجد شــيء 
فــي اإلســالم اســمه رجــل ديــن، هناك عالــم دين. تعمــد البعــض الخلط. ال يهــم. أنا 
أحترم علماء الدين، كتبت قبل شهر مقاال يحمل مدحا لعلماء دين بحرينيين قلت 
فيه “والشيخ المتقد ابتسامة حب على شفتي الضمير، الشيخ عبداألمير الجمري، 
وشــيخ الدمعــة حيــن تذرف من عيون منبر والء، الشــيخ أحمــد خلف العصفور أو 

تعملق الحكمة لصناعة العقل، للشيخ سليمان المدني”. 
Û  أمــا رجــل الديــن فهــو الذي يدعــي معرفة الديــن وال يفهم الدين وهــؤالء هم وراء

الخرافة أو التطرف. طبعا حاول البعض خلط األوراق عبر إثارة متعمدة. الغريب 
أن الحملــة اســتعرت بشــكل واضــح قبل أســبوعين لكــن ذاك ال يهــم، المهم هو نية 
اإلنســان مــع ربــه. فــال أحــد يزايد عليَّ فــي حبي ألهــل البيت )ع( خصوصــا اإلمام 
علي )ع(، وأنا الشــخص الوحيد الذي ظل ألشــهر يدافع عن وقف اإلمام الحســين 
)ع(، ودافعــت عــن حق أئمة المســاجد، وهم علماء ديــن، وطالبت في مقاالت عدة 
بوضعهــم ضمــن كادر األئمــة والتوظيــف مراعــاة لوضعهــم المــادي، وإذا كنــت كما 
راحوا يثيرون الشبهات، وخلط األوراق على الناس البسطاء، لماذا لم يدافعوا هم 
عــن المآتم والمســاجد ووقفيات اإلمام الحســين )ع(، ولمــاذا كتبت وحاضرت في 

ملحمة كربالء بنصوص أدبية مسجلة؟ 
Û  ،عندمــا أقــول رجــال الدين خربوا الذوق العام وروجوا للخرافات فأنا مقتنع بذلك

أمــا علمــاء الديــن فروجوا العلم والمعرفة. فمحاربة الخرافة ناقشــها الســيد فضل 
هللا وكثيــر مــن العلمــاء، فالبد من أن ننقي تراثنا مــن أي خرافات. اقرؤا “الملحمة 
الحســينية” للشــيخ منتظري. وآراء السيد الخوئي في الخرافات والشيخ الوائلي. 
أنا أعرف من البداية أن هناك من لن يقبل توعية الناس بالتنوير، وهذا أمر طبيعي 
في كل حراك ثقافي اجتماعي. أنا أعرف المئات من طلبة العلوم الدينية، وعلماء 
ديــن قطعــت أرزاقهم وشــوهت صورهم ودفعــوا ثمنا غاليا وهــم أتقياء ومحبون 
ألهــل البيــت )ع( فقــط ألنهم يرفضــون أن يدخلوا في األحزاب أو السياســة أو أن 

يتحزبوا، ومازلت عندي صداقات معهم. 
Û  أنا شخص واضح وشفاف وخطاباتي واضحة، وأعلم أن كل الحرائق التي يشعلها

هــؤالء فقــط ألنــي أدافع عن قانون العقوبات البديلة، ألن بعضهم ضد القانون، وال 
يريدون خروج المحكومين بهذا القانون، وألني خرجت بخطاب صوتي أدافع عن 
القانون وعن الناس، وتكلمت فيه عما تعانيه أمهات وزوجات وأبناء المحكومين 
الجنائييــن وعــن ملفــات الناس الخدمية وغيرهم ظنا منهم أني أريد الســطو على 

حب الناس. واالن بدأت الحملة تستعر بصور مختلفة. 
Û  أقــول ألهــل القــرى والمــدن، أنــا عملــت بكل مــا أمتلك دفاعــا عن قانــون العقوبات

ألجــل عيونكــم وعيــون المحكومين وعيــن الوطن وعملت ما يمليــه الواجب علي 
واآلن جــاء دوركــم. اكســروا حاجــز الخــوف فــي الدفــاع عــن هــذا الحــق. هــوالء 
أبناؤكم. يأتي دوركم اآلن في الدفاع عنهم. من يحب الناس البد أن يسعى لخلق 

سالم لهم.
Û  هنــاك مــن علمــاء الدين من حفظوا اإلســالم وحفظوا األوطان ومــن الخطباء من 

حفظــوا الديــن، لكــن مــن يريــد أن يخلــط األوراق يعلم جيــدا أوال أن ذلــك ال يغير 
مــن الحقيقــة فــي شــيء، وال يمكــن أن يغير من رأيي. أنا شــخص أؤمن باإلســالم 
الوسطي وسأستمر على ذلك، وقدوتي اإلمام علي )ع( وسأبقى أدافع عن وقفيات 
اإلمام الحسين )ع(، وأكتب عن العاطلين عن العمل وعن كل ما يمثل نبض الشارع 

بتوازن وعقل ووعي. 
Û  ،سنين طويلة، وأنا على موقفي رغم عشرات الحمالت من التشويه لكن لم أتغير

وأثبــت الزمــن صحــة موقفــي. وقفــت مــع المشــاركة البرلمانيــة وهوجمــت بصور 
مختلفة وحذرت من كل األزمات السياســية حبا وحفاظا على كل شــاب بحريني 
كــي ال يقــع فــي محرقــة، ويدفــع الفواتيــر وهوجمــت مــرارا وتكرارا. وصــوّت ضد 
قانــون التقاعــد فــي 2018، واليــوم عشــرات المقــاالت كتبتهــا عــن األوقــاف، وعن 
أهمية الخدمات واإلسكان في سترة ورأس رمان والبديع وكل مكان، وعن قانون 

العقوبات، ثم تستعر الهجمات من المشوشين في فهم الحقيقة. 
Û  والشــيء الــذي أزعــج البعــض هــو وقوفي مــع القانون ولكــن لخلــط األوراق اتخذ

جانب لفظة “رجال الدين” كذريعة. أنا إذا كنت مؤمنا بشيء أطرحه بكل وضوح، 
وأســتمر فيــه، وال يوقفنــي شــيء طيلــة هــذه الســنين دفاعا عمــا أؤمن بــه. أنا مع 
عالــم الديــن المثقــف الواعــي الوســطي المتــوازن غيــر السياســي ولســت مع رجل 
الدين الذي يســيس الدين لصالحه، ولو قاد هذا التســييس إلى دفع الناس فواتير 

سياسية. 
Û  خلط الدين بالسياســة يســبب ضرب قدســية الدين؛ ألن الناس ســتتهم الدين بعد

أي إخفاق وليس السياســي الذي اســتخدم الدين. ثم إلى اليوم لم يناقشــني أحد 
في ذلك بمنطق علمي. وأحب أن أقول بوضوح وهذه قلتها قبل عشرين عاما إن 
الدين هو أن تكون إنسانيا وإنسانا، وأن تعمل على تنوير الناس بالدين الوسطي، 
وبالمنطــق اإلنســاني، وأنــا علــى يقيــن أن بعــد ســنين حتــى المتطرفيــن الذيــن 
يحاولون خلط األوراق في هجومهم سيكتشــفون حقيقة وصوابية ما أطرح كما 
اكتشــف كثيــرون بعــد 18 عامــا مــن المقاطعــة ومن األحــداث المؤلمة فــي 2011، 

وخطأ الموقف رغم أني حذرت من كل ذلك. 
Û  أقول للشــباب، أحبوا عالم الدين الذي يزيدكم إيمانا ووســطية واعتداال وإنسانية

وحبــا للوطــن ويكــون مــع أرغفــة النــاس وأوجــاع النــاس. عيشــوا الحيــاة، اقــرأوا 
وابحثــوا فــي الحضــارات، فهــذا ال يخالــف الديــن، وال اإلســالم. ألــم يقــل الحديث 
الشريف “اطلبوا العلم ولو في الصين”؟ اقرأوا سيرة أهل البيت )ع( بمنطق إنساني 
وبمنطق حضاري وبوعي وعقل وبوسطية؛ سترون أهل البيت )ع( يقودونكم إلى 

حيث جمال اإلسالم، ووسطية الدين، وستكتشفون إبداع الحضارات األخرى. 
Û  ارجعوا لكتابي “المســلم بين قبلة الحياة وقنبلة الموت” كتبته قبل عشــر ســنوات

عن وســطية اإلســالم، وكيف يحث اإلســالم على ثقافة الحياة، واكتشــاف جمال 
الوجــود. المآتــم والمســاجد تصبح منــارات تنوير وهدى من علماء دين وســطيين 

معتدلين. 
Û  ختامــا أقــول: هنــاك فــرق بيــن عالم ديــن ورجل دين، ففي الشــريعة اإلســالمية ال

يوجــد أصــال مصطلــح رجل ديــن، وهناك فرق بين عالم دين ورجل دين سياســي. 
وأنا ال أؤمن برجال الدين؛ ألنه مصطلح غير دقيق وغير علمي. أؤمن بعالم الدين 
وهذا محل اتفاق من قبل كل علماء ومراجع الدين، ولكن لألسف مشكلة كبرى إذا 
كان مثل هذه المسألة البسيطة في ألف باء الفقه واألصول تغيب عن الفهم، هذه 

مشكلة كبرى. أيها األحبة، أنا معكم، ولنستمر في زراعة األمل.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي
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محرر الشؤون المحلية

يعقـــوب  المعلومـــات  تقنيـــة  خبيـــر  أكـــد 
العوضي أهمية الحدث الذي شهدته دول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
أمـــس األول والمتمثـــل بتدشـــين “منصـــة 
الخاصـــة  الخبيثـــة  البرمجيـــات  تحليـــل 
خليجـــي  كمشـــروع  الســـيبراني”،  باألمـــن 
مشترك يدعم الجهود الموحدة من جانب 
دول المجلـــس؛ لضمـــان أمـــن المعلومـــات، 
ويدعـــم  الحيويـــة،  القطاعـــات  وحمايـــة 
البحريـــن  فـــي  الرقمـــي  التحـــول  جهـــود 

والدول الخليجية.
وشـــدد العوضي على أهمية هذه المبادرة 
تتصاعـــد  التـــي  األخطـــار  مواجهـــة  فـــي 
البرامـــج  هجمـــات  تطـــور  مـــع  باســـتمرار 
اإللكترونيـــة،  الحـــرب  ونظـــم  الخبيثـــة، 
وتعمـــد  والتمويـــه،  التخفـــي  ووســـائل 
استخدام المهاجمين لغات معينة، وتزوير 
المنفـــذة  الجهـــات  هويـــة  بشـــأن  األدلـــة 
للهجـــوم. وقال إن المؤسســـات الحكومية 
التي تشـــرف على قطـــاع البنيـــة التحتية 
والخدمـــات العامـــة، إضافـــة إلـــى البنـــوك 

والمؤسســـات الماليـــة، هي القـــوة الدافعة 
فـــي  التنمويـــة واالقتصاديـــة  للنجاحـــات 
دول الخليـــج العربـــي، لذلـــك فـــإن األمـــن 
المعلوماتي لتلك الجهات واستقرار أدائها 
مهـــم جـــدا، ويتطلب مـــا يمكن تســـميته بـ 
“يقظـــة ســـيبرانية”، خصوصـــا مع تســـارع 
وتيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين 

ودول الخليج العربي.
وأشـــار إلى أن العديد من الدراسات تؤكد 
أن 50 % مـــن الهجمـــات الســـيبرانية فـــي 
منطقة الشـــرق األوســـط عموما تستهدف 

قطاعي النفط والغاز والصحة.

المنصة الخليجية لألمن السيبراني لمواجهة األخطار

ال بـالغــات عـن سـرقــات فــي مرفــأ ستـرة
يخضـــع للحمايـــة مـــن “الرقابـــة البحريـــة” بالتعـــاون مـــع خفـــر الســـواحل

أكـــدت إدارة الرقابـــة البحريـــة بوكالـــة الزراعة 
والثـــروة البحريـــة أن مرافـــئ الصيـــد البحـــري 
تخضـــع للحماية والمراقبة من اإلدارة بالتعاون 

مع قيادة خفر السواحل.
ونفـــت اإلدارة أن تكون قد تســـلمت رســـمًيا أي 
بالغ عن أي ســـرقات في مرفأ سترة للصيادين 
فـــي الشـــهرين الماضييـــن، ودعـــت إلـــى إبـــالغ 
اإلدارة عـــن أيـــة شـــكوى بالمرفأ عبـــر التواصل 
المباشر مع مشـــرف المرفأ أو الحضور الرسمي 
لمبنـــى إدارة الرقابـــة البحرية أو التوجه لقيادة 

خفر السواحل.
وأشـــارت إلـــى أن الئحـــة تنظيـــم المرافـــئ رقم 
)8( لســـنة 2010، تنـــص في المـــادة رقم 5 على 
“مســـؤولية حفـــظ األدوات أو معـــدات الصيـــد 
الموضوعـــة فـــي غير األماكـــن المخصصة لها ال 
تتحمـــل اإلدارة أي مســـؤولية تجاههـــا”، كما أن 
المـــادة 14 )ب( تنص على “حظـــر حيازة المواد 

القابلـــة لالشـــتعال علـــى متـــن الســـفن أو فـــي 
المرفأ”.

وجددت اإلدارة تأكيدها ضمان ســـالمة مرافئ 

الصيـــد البحـــري، وتوفيـــر الدعـــم للعاملين في 
القطـــاع  أهميـــة  مـــن  انطالًقـــا  الصيـــد،  قطـــاع 

الحيوي.

مرفأ سترة للصيادين

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

د. وهيب عيسى الناصر

رئيس الجمعية الفلكية البحرينية وأستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة البحرين

مـــع الحـــدث التاريخـــي اإلماراتـــي 
العربـــي اإلســـالمي العالمـــي، وهـــو 
إطـــالق مســـبار األمل، الـــذي يهدف 
لكشف أسرار غالف المريخ الجوي، 
وجـــود  عـــدم  أســـباب  وتحديـــًدا 
األكســـجين و الهيدروجين في هذا 
الكوكـــب، ومعرفـــة كيفيـــة حدوث 
التغييـــرات الجويـــة فيـــه، وتبـــادل 
حـــرص  فقـــد  وغيرهـــا،  الغـــازات 
عضـــو الجمعية الفلكيـــة البحرينية 
علـــي  الســـيد  الفلكـــي  والمصـــور 
نامـــدار علـــى تصوير هـــذا الكوكب 
فـــي  البحريـــن  مـــن ســـماء مملكـــة 
فجـــر يـــوم هـــذا الحـــدث )20 يوليو 
2020( لتكـــون صورة تاريخية عند 
الفلكييـــن تســـتحق االحتفـــاظ بها. 
والســـيد علـــي نامـــدار هـــو صاحب 
مرصد زحـــل، وقد حصل على هذه 
الصـــورة - رغم عـــدم صفاء الغالف 
الجـــوي - حيـــث احتـــاج بـــذل جهد 
كبيـــر فـــي التصويـــر لمدة ســـاعات. 
تـــم التقاط هذه الصورة عندما كان 
فـــي   ° 60 ارتفـــاع  الكوكـــب علـــى 
السماء باستخدام تليسكوب قطره 
11 بوصـــة من نـــوع سيليســـترون، 
بتصويـــر  خاصـــة  فلكيـــة  وكاميـــرا 
 - الكوكـــب  قـــدر  وكان  الكواكـــب، 
2، وشـــروقه فـــي ســـماء البحريـــن 
الســـاعة 2:10 صباحـــا وغروبه في 
الســـاعة 3:27 مســـاء، وعلـــى بعـــد 
0.48364 وحـــدة فلكية، وســـيكون 
مقابال للشمس تماما في 13 أكتوبر 
2020 حيث ســـيكون أكثر سطوعا 
بحوالـــي 16 مـــرة نظـــرا لقربـــه مـــن 

األرض )401 مليون كم(. 
الصـــورة  هـــذه  فـــي  والفريـــد 
الملتقطـــة فـــي ســـماء البحرين هو 
اكتســـاء القطـــب الجنوبـــي باللـــون 
تفســـير  حســـب  وهـــو  األبيـــض، 
عـــن  عبـــارة  المختصيـــن  العلمـــاء 
طبقـــات مـــن الثلـــج مكدســـة فـــوق 
حجـــم  ويتغيـــر  البعـــض،  بعضهـــا 
طـــوال  وتكوينهـــا  الطبقـــات  هـــذه 
العـــام، رغـــم أنها دائمة فـــي القطب 
المريـــخ،  صيـــف  ففـــي  الجنوبـــي؛ 
مغطـــى  الشـــمالي  القطـــب  يكـــون 
بشـــكل دائـــم بطبقـــات ســـميكة من 
الجليـــد المائـــي - فـــي الغالـــب - أما 
في فصل الشتاء، وعندما تنخفض 
الكوكـــب  علـــى  الحـــرارة  درجـــات 

°125م،   - مـــن  أقـــل  إلـــى  االحمـــر 
تصبـــح طبقات الجليـــد المائي أكثر 
ســـمكا مع خليـــط من ثاني اكســـيد 
الكربـــون المتجمـــد )الثلـــج الجاف( 
حيـــث الحظ العلمـــاء انتثـــار الغبار 
والجليـــد بســـبب الطقـــس العاصف 
على القطب الشمالي ليصل ارتفاع 
الجليـــد إلى أكثر مـــن كيلو متر! أما 
فـــي القطـــب الجنوبي فإن ســـماكة 
الجليـــد تصل إلى 8 أمتـــار، ويكون 
الجليـــد دائمـــا فيـــه بعكـــس القطب 
الشـــمالي الذي يـــزداد وينخفض أو 
يزول بســـبب تقلص ضغطه الجوي 
إلى الثلث. تجدر اإلشارة أن غالف 
المريـــخ الجـــوي فيـــه ثاني أكســـيد 
الكربـــون، والنيتروجين، واالرغون، 
وبخـــار الماء، وغـــازات أخرى، دون 
الهيدروجين واألكســـجين، ومسبار 
األمل )مسبار العالم( يسعى لمعرفة 

سبب ذلك!
أحـــد  وهـــو  المريـــخ،  كوكـــب  إن 
لهـــا  التـــي  أي  االرضيـــة  الكواكـــب 
مالحظتـــه  يمكـــن  صلبـــة،  أرضيـــة 
بشكل مباشر بالتفصيل من األرض 
المريـــخ  أن  ورغـــم  بالتلســـكوب. 
أصغـــر مـــن االرض، وبحجم 11  % 
مـــن كتلـــة األرض، و50 % أبعد من 
الشـــمس عـــن األرض، فـــإن مناخـــه 
لـــه أوجـــه تشـــابه مـــع االرض، مثل 
األغطيـــة الجليديـــة القطبيـــة، كمـــا 
أن درجـــة حرارة غالفـــه هي األكثر 
تقـــارب  التـــي  الكواكـــب  بيـــن  مـــن 
كوكب األرض )اقصى درجة حرارة 
فـــي المريـــخ °24م وأقـــل حـــرارة 
°133-م(، علمـــا بأن حرارة الكوكب 
االغطيـــة  وزادت  تنخفـــض  بـــدأت 

القطبية فيه. 
وســـيكون مســـبار األمـــل اإلماراتي 
ربما األكثر ســـخاء في توفير صور 
دقيقـــة لغالف كوكـــب المريخ أثناء 
رحلته حول الكوكب كل 50 ســـاعة 
لدراســـة غالفه الجـــوي بعد انطالق 
أول رحلـــة جويـــة للمريـــخ )مارينـــز 
فور( في عـــام 1965 م، وكان مرور 
المســـبار ســـريع لمدة يوميـــن )15 - 
14 يوليو 1965(، وكان محدودا من 
حيث مســـاهمته فـــي حالة المعرفة 
بالمناخ المريخـــي، ثم تلته البعثات 
وأعقبهـــا  ومارينـــر7(،   ،6 )مارينـــر 

برنامج فايكنغ في عام 1975.

صورة فريدة للمريخ بسماء البحرين 
يوم إطالق مسبار األمل اإلماراتي

حبس مصاب تعمد نقل “كورونا” لألطباء
ـــة ـــع متفرق ـــي مواض ـــن ف ـــس الفاحصي ـــارع بلم ـــم س ـــده ث ـــي ي ـــعل ف س

صرح رئيس النيابة عدنان الوداعي أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها 
بشــأن قيام أحــد المصابين بفيروس كورونا المســتجد بتعريض األطباء 

العاملين بمركز الفحص للعدوى.

وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت 
عن قدوم المتهم لمركز الفحص من 
أجـــل عمل فحص فيـــروس كورونا، 
إذ كان آخـــر فحـــص أجـــري لـــه قـــد 
أثبـــت إصابتـــه بالفيـــروس، وأثنـــاء 
ذلك تعمد المتهـــم إزالة كمام الوجه 
والســـعال أمام األطبـــاء الموجودين 
بالمركز آنذاك، كما تعمد الســـعال في 
يده ثم المسارعة بلمس األطباء في 
مواضـــع متفرقة من أجســـامهم من 

أجل نقل الفيروس لهم.

النيابـــة  اســـتجوبت  وقـــد  هـــذا 
العامـــة المتهـــم ووجهـــت إليه تهمة 
وهـــي  للعـــدوى،  الغيـــر  تعريـــض 
الجريمة المؤثمـــة بالقانون رقم 34 
لســـنة 2018 بشـــأن الصحـــة العامة 
والتـــي تصـــل عقوبتها إلـــى الحبس 
التـــي  والغرامـــة  ســـنوات   3 لمـــدة 
تصـــل إلـــى 10 آالف دينـــار، وأمرت 
بحبســـه احتياطًيا، وجار استكمال 
التحقيقـــات تمهيـــدَا إلحالـــة المتهم 

إلى المحكمة المختصة.

المنامة - النيابة العامة

الجشي: برنامج “استمرارية األعمال” من “تمكين” دَعم استمرار قطاع التدريب
البحرينيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
الجشـــي  نـــواف  التدريـــب  لمعاهـــد 
أن خطـــوة زيـــادة ميزانيـــة برنامـــج 
التـــي  األعمـــال”  اســـتمرارية  “دعـــم 
“تمكيـــن”  العمـــل  صنـــدوق  أطلقهـــا 
وفقـــا للتوجيهات الملكية الســـامية، 
تســـهم فـــي تعزيـــز وتمديـــد حزمـــة 
األكثـــر  للقطاعـــات  المالـــي  الدعـــم 
تأثـــرًا مـــن جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد 
19”، بمـــا فيها قطـــاع التدريب، األمر 
الـــذي كان لـــه بالـــغ األثـــر فـــي دعـــم 
اســـتمرار قطـــاع التدريـــب فـــي ظل 
الظروف الراهنة، منوها بالدور الذي 
تؤديـــه “تمكيـــن” عمومـــا في ســـياق 
الجهـــود الوطنية للحد مـــن التبعات 
االقتصادية للجائحة على مؤسسات 
القطـــاع الخاص وأصحـــاب األعمال 

البحرينييـــن، وتحقيـــق فرص الدعم 
بأقصى فاعلية ممكنة.

وكشـــف الجشـــي عـــن وجـــود قنـــاة 
مفتوحـــة دائمـــة بين جمعيـــة معاهد 
التدريـــب وصندوق العمـــل “تمكين”؛ 
بهـــدف التشـــاور والتنســـيق الدائـــم 
مشـــيدا  التدريـــب،  معاهـــد  لدعـــم 
بالجهـــود التـــي تبذلهـــا “تمكيـــن” في 
هذا اإلطـــار وفقا لتوجيهـــات رئيس 
مجلـــس إدارتهـــا الشـــيخ محمـــد بن 
كـــوادر  عيســـى آل خليفـــة وجهـــود 
جهازهـــا التنفيـــذي برئاســـة إبراهيم 

جناحي.
وقال إن الشراكة بين جمعية معاهد 
التدريـــب و “تمكيـــن” متجـــذرة منـــذ 
ســـنوات طويلة، وهي شراكة تصب 
فـــي إطـــار تحقيـــق رؤيـــة البحريـــن 
والنهـــوض   ،2030 االقتصاديـــة 

جهـــود  ودعـــم  الوطنيـــة  بالكـــوادر 
اإلحـــالل ورفع نســـبة البحرنة ودعم 
الخـــاص  القطـــاع  فـــي  البحرينييـــن 

ليكونوا الخيار األول للتوظيف.
وأضـــاف “مع بدايـــة جائحة فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( وتنفيـــذ جميع 

والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
زنـــا  عزَّ التدريـــب  لمعاهـــد  الوقائيـــة 
مناقشـــة  أجـــل  مـــن  الشـــراكة  هـــذه 
لتلـــك  الدعـــم  أفضـــل ســـبل تقديـــم 
المعاهد وزيادة مناعتها في مواجهة 
للجائحـــة  الكبيـــرة  الســـلبية  اآلثـــار 
علـــى قطـــاع التدريب، ونحـــن اليوم 
ممتنـــون لمبادرة تمكيـــن إلى تقديم 
الدعـــم لمعاهـــد التدريـــب فـــي إطار 
دعمها لمؤسســـات القطـــاع الخاص، 
ثم مضاعفة مبالـــغ الدعم للقطاعات 
األكثر تأثرًا وتمديد فترته لـ 3 أشـــهر 
أخـــرى، إضافـــة إلى دعـــم 50 % من 
رواتـــب البحرينييـــن العامليـــن فـــي 

تلك المعاهد”.
مـــن  أكثـــر  أن  الجشـــي  وأوضـــح 
البحريـــن  فـــي  تدريـــب  معهـــد   90
يســـتفيدون حاليا مـــن حزمة الدعم 

المالـــي تلك، الفتا إلى أن معظم تلك 
المعاهـــد مملوكة من قبـــل مواطنين 
عمـــل  فـــرص  وتوافـــر  بحرينييـــن، 
نوعيـــة برواتـــب مجزيـــة لعـــدد كبير 
مـــن المدربيـــن والموظفيـــن، إذ تبلغ 
نســـبة البحرنة في هـــذا القطاع أكثر 

من 70 %.
البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
لمعاهـــد التدريب أن العمل متواصل 
بشـــأن تنفيذ مرئيـــات الجمعية التي 
التدريـــب  لمعاهـــد  الســـماح  تشـــمل 
بمعاودة نشـــاطها الكامـــل من خالل 
تنفيـــذ البرامـــج التدريبيـــة الصفيـــة 
وااللكترونيـــة - عـــن بعـــد بدعـــم من 
تمكيـــن، مـــع المحافظـــة طبعـــا علـــى 
لضمـــان  االحترازيـــة؛  اإلجـــراءات 
سالمة المتدربين في حالة التدريب 
الصفـــي، وذلـــك علـــى غرار الســـماح 

مزاولـــة  بمعـــاودة  عـــدة  لقطاعـــات 
أنشطتها.

وأكـــد الجشـــي فـــي ختـــام تصريحه 
علـــى  التدريـــب  معاهـــد  حـــرص 
النهوض بدورها الحاســـم في تأهيل 
وتجهيز البحرينييـــن لمرحلة ما بعد 
جائحـــة “كوفيد 19”، إذ من المرتقب 
المواطنيـــن  علـــى  االعتمـــاد  زيـــادة 
فـــي شـــغل الوظائـــف التـــي يشـــغلها 
األجانب خاصة في القطاع الخاص، 
إضافة إلى إعادة تأهيل المســـرحين 
وتجهيـــز  وتوظيفهـــم،  البحرينييـــن 
العنصـــر البحرينـــي لمتطلبـــات بيئـــة 
العمل التي ســـتتطور بشـــكل حتمي 
فـــي  والمؤسســـات  الشـــركات  فـــي 
مرحلـــة ما بعد الجائحة، الفتا أهمية 
دعـــم “تمكين” لمعاهـــد التدريب؛ من 

أجل مواصلة هذا الدور.

المنامة - الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب

نواف الجشي

أكدت بلدية المنطقة الشمالية أنها أحالت طلب إزالة المباني الخشبية 
المهجــورة القريبــة مــن مدخل باربار إلى النيابــة العامة للحصول على 

حكم قضائي بإزالتها، نظرا الشتمالها على خدمات حكومية.

يأتي ذلك حيث نشـــرت الصحيفة 
قبل أيام تقريـــرا طالب فيه ممثل 
الوداعـــي  شـــبر  البلـــدي  المنطقـــة 
بســـرعة إزالة هذه المباني؛ لتجنب 
منافيـــة  ألغـــراض  اســـتخدامها 

لألخالق والجريمة وغيرها.
بالرجـــوع إلى الموضوع المنشـــور 
المتعلـــق  الغـــراء  جريدتكـــم  فـــي 
بوجـــود مبانـــي آيلة للســـقوط في 
مدخـــل باربـــار تســـتخدم ألغراض 
مـــن  أخالقيـــة  غيـــر  طبيعـــة  ذات 
تـــود  اإلزالـــة  وتســـتلزم  البعـــض 
بعـــد  الشـــمالية  المنطقـــة  بلديـــة 
التأكيـــد علـــى دورها فـــي الحفاظ 
على ســـالمة القاطنيـــن والمارة أن 

توضـــح أن جميع هـــذه المباني تم 
تحويلهـــا إلى النيابـــة العامة وذلك 
لكـــون إزالـــة هـــذه المباني يتطلب 
قضائـــي  حكـــم  علـــى  الحصـــول 
حيـــث يوجد بها خدمات حكومية 
وفصـــل هذه الخدمات يحتاج إلى 
حكـــم قضائي صادر مـــن المحكمة 
المختصـــة، وســـوف تقـــوم البلدية 
فـــي حـــال صـــدور الحكـــم بتنفيـــذ 

اإلزالة.
هـــذا وتـــود البلدية كذلـــك أن تنوه 
أنهـــا تقوم ضمـــن مهامهـــا اليومية 
بتنظيـــف المنطقـــة باســـتمرار، كما 
رمـــي  بعـــدم  المواطنيـــن  تهيـــب 

المخلفات في محيط المنطقة.

إحالة “المباني الخشبية” بمدخل باربار للنيابة
محرر الشؤون المحلية

يعقوب العوضي
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ليس انتقاصا لجيل الشباب وال تقليال من دورهم في البناء الحضاري واإلنساني 
لألمـــم، لكـــن يظـــل دور الكبـــار وخبرتهـــم وحنكتهم أســـاس حفظ األمـــم، ومهمة 
الشباب وهم يؤدون دورهم بجدارٍة وحيوية وحماس الوقوف عند تجربة الكبار 
وتأّمل حكمتهم بإدارة األمم، وكيف حافظ هؤالء المخضرمون على البناء حتى 
يتمكـــن جيل الشـــباب من المحافظة بدورهم على قواعـــد وضعها الكبار وأثبتت 

سدادها وقوتها في الوقوف بوجه العواصف واجتياز المحن.
هنـــاك دائًمـــا حكمة منذ بـــدء الخليقة: ال أمة قادرة على التحـــدي من غير جذور، 
فالجذور أســـاس النمـــو والبقاء والتعايش مع األوضـــاع والتكيف مع المتغيرات، 
تماًما كأشـــجار الســـنديان العمالقـــة الضاربة جذورها في عمـــق األرض وتحملها 
البيئـــة والظـــروف والطقـــس والعواصـــف، تزيدها هـــذه التحديات قـــوة باألرض 

وبقاء بالسنين لتكون رمزا لالستمرارية.
ما دفعني هذا األسبوع للكتابة عن هذه العالقة بين جيلين وقوتين، هو التحدي 
الـــذي يواجـــه العالم اليوم، وليس بالدنا فقـــط، فنحن جزء من هذا الكوكب الذي 
إذا تعـــرض منه جزء لألذى تعرضـــت بقية أرجاء المعمورة، وقد أثبتت األحداث 
األخيرة من انهيار أسعار النفط وعاصفة وباء كورونا وما بعد ذلك من تداعيات 

علـــى كل األصعـــدة والحمد لله بالدنا من الدول التـــي تحملت حتى اآلن الوضع، 
وصمـــدت بوجـــه هـــذه التحديـــات، وإذا نظرنـــا لبعـــض الـــدول فقد تعـــرض فيها 
اإلنسان لخسارة كل ما يملك، من بيوت خربت ووظائف فقدت ومجاعات عمت 
بســـبب ما لحق بهذه الدول من أزمات، فنحن نشـــكر نعمة االستمرار بقوة وتحد، 
وهـــذا األمـــر له عالقـــة بحكمة الكبـــار الذين أسســـوا ووضعوا القواعـــد لهذا البلد 
واستفاد منها جيل الشباب وتعلم منها وهذا ما نأمل أن يدوم حتى تدوم النعم.
العالقة بين األمس واليوم والغد، عالقة جدلية وإنســـانية، وعالقة عمل وإنجاز، 
فمـــا وضعُه األولون يمشـــي عليـــه الحاضر ويســـتفيد منه القادم، فالحياة تســـير 
بجدلية تجعل من جيل الشباب اليوم جيل الكبار في الغد، ومثلما يتعلم الشباب 
اليوم من الكبار ويمضون على نفس القواعد معهم سيتحول جيل الشباب اليوم 
ذاتـــه إلـــى جيـــل الكبار غًدا، وهكذا تســـير الحيـــاة وبهذه اآللية والفلســـفة تصمد 
وتســـتمر األمـــم في البقاء والتطـــور وهذا ما أتمنى أن تســـتمر عليه تجربة بلدنا 
بالتعلم والتأمل والسير على طريق الكبار الذين حفظوا هذا الكيان حتى اليوم.

تنويرة: ال تصدق من يدعي أنه يحبك وقت الرخاء. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

كشجرة السنديان

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

للتواصل: 17111483

أبناء زايد... طاقات خارقة
فـــي عـــام 1965 اقتربـــت أول ســـفينة فضاء أميركيـــة من كوكب 
المريـــخ وهي “مارينز 4”، وفي 1969 وصلت المركبتان “مارينز 6 
ومارينـــز 7” إلى مســـافة أقرب، وفي 1971 دار المســـبار الفضائي 
الســـوفيتي “مـــارس 3” حـــول المريـــخ، وفـــي 1976 هبط مســـبار 
الفضـــاء األميركي “فايكنج 1” علـــى المريخ، ويوم األحد الماضي 
الموافق 20 يوليو أطلقت دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
مســـبار “األمـــل” إلـــى المريخ في رحلـــة تاريخية حاملة شـــعار “ال 
شـــيء مســـتحيل” من قاعدة تانيغاشـــيما اليابانيـــة، وكغيري من 
أبنـــاء دول الخليـــج والعـــرب تابعت لحظات االنطالق وأنا أشـــعر 
بالفخـــر بهذا اإلنجـــاز والملحمة الخالدة التي ســـطرها أبناء زايد، 
وأثبتـــوا قدراتهـــم المذهلة وإيمانهم بالنجـــاح والتميز في البحث 
العلمي وعلوم الفضاء، خصوصا أن مسبار األمل كما قال صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه هللا، 
نشـــأت فكرتـــه وتطورت داخل المؤسســـات السياســـية والبحثية 
الوطنيـــة، وجرى تصميمه وتصنيع مكوناته الرئيســـية بمشـــاركة 

أصيلة فاعلة من نخبة كفاءات وطنية شابة، نيرِة العقوِل، رفيعِة 
التأهيِل والتدريِب، مخلصة، صادقِة الوالِء واالنتماء.

إن هـــذا التقدم العظيم في مجال علـــوم الفضاء ألبناء اإلمارات، 
تقـــف خلفـــه قيـــادة تدعـــم كل مـــا مـــن شـــأنه االرتقـــاء بالمعرفـــة 
واألبحـــاث المتقدمـــة والتصميـــم والتصنيـــع، فاإلمـــارات أنشـــأت 
مركـــز محمـــد بن راشـــد للفضاء عـــام 2006، والذي يقـــوم بالكثير 
مـــن الخطط والبرامج كإعداد القـــادة في قطاع الفضاء، وتطوير 
قطـــاع علـــوم الفضـــاء فـــي اإلمـــارات، وإعـــداد جيـــل جديـــد من 
المهندســـين والخبراء والباحثين اإلماراتيين، وإطالق المبادرات 
االســـتراتيجية، وغيرهـــا مـــن األهـــداف التـــي ســـتحرك التاريـــخ 
اإلنســـاني باألعمـــال الجبـــارة، ألن هنـــاك عقوال ومنهجا مدروســـا 

واستراتيجية بالمعنى الحقيقي.

فهنيئا لنا كعرب، وهنيئا لدول الخليج، هذا اإلنجاز األول من نوعه، وطموح  «
أبناء اإلمارات الذين يمثلون الثروة الحقيقية والطاقات الخارقة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

fatin.hamza
@gmail.com

أعلنـــت نيابـــة األمـــوال العامـــة فـــي الكويـــت قبل أيـــام عن إحالـــة 18 من المشـــتبه 
فـــي تضخم حســـاباتهم البنكيـــة، أغلبهم من مشـــاهير مواقع التواصـــل االجتماعي 
و”الفاشنيســـتات”، وذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة أن النيابة تحقق حاليا في حســـابات 
شـــاب وفتـــاة من مشـــاهير “السوشـــال ميديـــا”، بعدما اتضـــح أن هنـــاك تضخما في 
حســـاباتهما المالية، تجـــاوزت الـ 12 مليون دينار كويتـــي )39 مليون دوالر أميركي 

تقريبا(.
كما كشـــفت بعض التقارير خيوطا يشـــتبه بكونها ســـبال لغســـل األموال عن طريق 
إيداع مبالغ في حســـابات بعض المشـــاهير بحجة أجور إعالنية، وهذه ليست المرة 
األولى التي يتم الحديث فيها عن اســـتدعاء مشـــاهير للنيابة من أجل أخذ أقوالهم 

في تضخم حساباتهم البنكية.
صدق رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حيث قال: “لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي 

المال”، وقال أيضا: “إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وإنهما مهلكاكم”.
فهاهي أكذوبة الفاشنيســـتات بدأت بالتكشـــف، حيث اســـتدرجهن الشيطان بصور 
شـــتى، فســـقطن في مســـتنقع الفضيحة، فقد استدرجهن الشـــيطان خطوة خطوة، 
ِبُعوْا ُخُطَواِت  بـــا َوالَ َتتَّ ا ِفي اأَلْرِض َحالاَلً َطيِّ َهـــا النَّاُس ُكُلوْا ِممَّ كمـــا قـــال تعالى “َيا َأيُّ

ِبيٌن” )البقرة: 168(. فقال جل جالله خطوات وليس خطوة،  ْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ الشَّ
وهكـــذا فعـــل معهـــن، ثم جاء في إثرهـــن من المقلدين من لم تتوفر الســـبل نفســـها 
عندهـــم، فعمـــدوا إلـــى االقتـــراض لمجاروتهن فـــي ثرائهن غيـــرة وحســـدا فأهلكوا 

أنفسهم، فال طريقًا قطعوا وال ظهرا أبقوا.
ما يأتي بســـهولة يذهب بســـهولة وربما معه الكثير من الفضائح، ولو تتبعنا خيوط 
ُجل هذه الســـلوكيات لوجدنا أن ســـببها التقليد والتنافس والحسد والغيرة، وصدق 
نَيا  ْنُهْم َزْهـــَرَة اْلَحَياِة الدُّ ْعَنا ِبِه َأْزَواجـــًا مِّ نَّ َعْيَنْيـــَك ِإَلى َمـــا َمتَّ هللا إذ قـــال: “َواَل َتُمـــدَّ
لَِنْفِتَنُهـــْم ِفيـــِه َوِرْزُق َربَِّك َخْيٌر َوَأْبَقى” )طه: 131(. من المؤســـف ان نشـــاهد كل يوم 
قصصا ومشاهد مخجلة من سلع رخيصة أغرتها األموال والشهرة لتظهر على المأل 
بأفعـــال تتنافـــى مع عاداتنـــا وتقاليدنا ومجتمعنـــا، ظاهرة أخذت مســـاحة أكبر مما 
تســـتحق حتى وصلت لفتيات أصبحت الفاشنســـتات مثلهـــن األعلى الذي أفقدهن 

برائتهن بإفساد أخالقهن ومبادئهن!

نأمل أن يعي الناس حجم الخطر بوضع قيود وضوابط تحد من انتشارهن  «
والعمل على تغيير فكر الجيل الجديد في اختيار شخصيات أخير وأعظم 

ليكونوا إضافة مثمرة للمجتمع وتفخر بهم دولنا العربية واإلسالمية.

فاتن حمزة

“الفاشنيستات”... نهاية الوهم

جماعات اإلسالم السياسي
من أهم سلبيات أحداث عام 2011 على العالم العربي وصول جماعات 
اإلسالم السياسي لمراكز صنع القرار في العديد من دول العالم العربي، 
حيث تبوأوا الصفوف األمامية في المشهد السياسي وأحكموا قبضتهم 
عليها حتى تمكنوا من إدارة العديد من الدول حسب أجنداتهم ومآربهم.
نظـــرة واحـــدة اليوم إلى حـــال الدول التي تمكنت هـــذه الجماعات منها 
كفيلـــة بأن تشـــرح مدى بشـــاعة وخبث ودناءة هذه الفئـــة التي اتخذت 
من الدين اإلســـالمي غطاء لســـوء نواياها وقبح أعمالها، فورقة التوت 
األخيـــرة ســـقطت اليوم وتعرت أمـــام جميع الناس خططهـــم وأهدافهم 

الحقيقية ومعتقداتهم التي ال تمت لإلسالم بصلة.
تلـــك األحزاب أوهمت الشـــعوب أن األوضاع ستســـتقيم وتســـتكين إذا 
مـــا وصلـــوا إلى ســـدة الحكم وأصبح القرار السياســـي فـــي أيديهم، لكن 
على أرض الواقع ما حصل أن تلك الجماعات كانت بيدق شطرنج على 
رقعـــة أكبـــر مما كنـــا نرى، تحركهـــا دول أخـــرى ارتهنت هـــذه الجماعات 
ألمرهـــا حتى باتت تتحرك وتتصـــرف بعد أن تصلها األوامر والتعليمات 
مـــن الخـــارج، بالطبع بعد أن تســـتلم عمولتهـــا ونصيبها جـــزاء ما عملت 

وصنعت.
مـــا أتحـــدث عنه اليوم ليس توقعات أو تنظيرا، بل هو واقع وحقيقة لم 
تســـتطع تلـــك الجماعة مواراتهـــا وإخفاءها، فاألمر ال يحتـــاج ألكثر من 
نظرة متبصرة وعقل راجح ليعي كل فرد منا حقيقة هذه األحزاب التي 
تدعي أنها تعمل بما جاء في كتاب هللا وسنته، فمن يخاف هللا ويعمل 
في ســـبيله ال ينصب هدفه في ســـبيل الحصول على منصب أو كرســـي 
وال يمكـــن أن يخـــون وطنـــه وولـــي أمره، مـــن يخاف هللا ال يطلـــب ثمنًا 
وحـــواالت أجرا لما فعل، فهو يعي أن جزاءه عند رب العالمين، فشـــتان 
ما بين من يحاول أن يصلح السياسة وأحوال المسلمين باإلسالم وبين 
مـــن يتخـــذ اإلســـالم كقميص عثمـــان حجة وعـــذرا للوصول لمـــا تبتغي 

وتشتهي نفسه.
أعتقد أن الصورة اليوم وضحت أكثر من ذي قبل، والمسؤولية اليوم باتت  «

شخصية، علينا كأفراد التصدي لتلك الفئة التي استغلت تعاليم الدين 
اإلسالمي وشوهت صورة المسلمين.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com
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اإلمارات... فخر العرب وصانعة المجد
انطلـــق الحلـــم العربـــي، وانطلقت معه أمنيات الشـــعوب، “مســـبار األمل” 
حمـــل معـــه تطلعاتنـــا، كما حمل معه مشـــاعر الفخر الكبيرة التي ســـكنت 
نواظـــر عيـــون العالم أجمع، وقد اشـــرأبت األعناق إلى مشـــاهدة اإلقالع 
الناجـــح لهذه االنطالقـــة الفضائية مرة أخرى، بطاقـــات إماراتية صناعًة 

وإشراًفا، ونقول كما قلنا سابقا: اإلمارات.. هنا المستقبل.
لقـــد جـــاء هـــذا اإلنجـــاز لُيدخـــل فـــي قلـــوب العالم، وفـــي قلـــوب العرب 
خصوصـــا وفي هذا الوقت تحديدا األمـــل والدافعية نحو الحياة، وكأنه 
رسالة ارتأت دولة اإلمارات العربية المتحدة الحبيبة إيصالها للناس باثًة 
في قلوبهم الفرح والســـعادة كما هي عادتها دائما، اإلمارات فخر العرب، 

وصانعة المجد.
وقد بين أهمية هذا اإلنجاز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس 
دولـــة اإلمارات حفظه هللا ورعاه قائال: “إن مســـبار األمل يشـــكل إضافة 
نوعيـــة عاليـــُة القيمـــِة تـــزدان بها الصـــدور، ويزدهي بهـــا أبناؤنـــا وبناتنا، 
ويتفاخرون، وتســـمو بها َهاَمُة الوطن، وتعلو، وتترســـخ بها مكانة دولتنا 
مركًزا إقليمًيا رائًدا في قطاع الصناعات الفضائية، وبناء الكوادر العلمية 
المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة، وبحوث كوكب المريخ خاصة”.

مســـاعي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة مســـتمرة ولـــن تتوقـــف، يد 
للشعوب الفقيرة، تمد لها العون والمساندة والتنمية، ويد لتنمية الداخل 
ورفاهية المجتمع، ويد للمشـــاركة اإلنسانية في المبادرات العالمية التي 

من شأنها الدفع نحو نماء اإلنسان وجودة حياته.
وكما قال ســـمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة اإلمارات حاكم 
دبي رعاه هللا: “الرهان على شباب اإلمارات ال يخيب، رفعوا رأس شعب 
اإلمـــارات، ودخلنـــا مرحلـــة جديدة في تاريخنـــا، الرحلة بـــدأت، والمهمة 
فـــي بدايتها، والمحطة القادمـــة الكوكب األحمر”، مؤكدًا أن “الخروج من 
مجـــال الجاذبية األرضية دخول في مرحلة جديدة في تاريخ إنجازاتنا 

العلمية”.
رحم الله صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الذي أسس دولة الخير،  «

وغرس منابع العطاء التي أثمرت الخير لإلمارات وللعالم أجمع، وستبقى 
اإلمارات قبلة العطاء ومنارة العلم وفخراً للعرب والمسلمين جميعًا.

عباس ناصر
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“المصارف”: تداعيات “كوفيد 19” تؤكد أهمية التوجه لـ “القروض الخضراء”
ـــة ـــتهالك الطاق ـــي اس ـــاءة ف ـــروعات ذات الكف ـــال والمش ـــة لألعم الموجه

أكـــدت جمعيـــة مصـــارف البحرين أن 
الظروف االســـتثنائية التـــي فرضتها 
جائحة “كوفيد 19”، وتداعياتها على 
األعمـــال ربمـــا تكـــون فرصـــة مواتية 
أمـــام البنـــوك للتوجه أكثـــر نحو منح 
مـــا يســـمى بــــ “القـــروض الخضـــراء”، 
لألعمـــال  الموجهـــة  القـــروض  وهـــي 
والمشـــروعات التي تأخذ بالحســـبان 
إدارة اســـتهالك الطاقـــة بكفـــاءة أكبر 
واالعتمـــاد أكثر على مصـــادر الطاقة 

المتجددة والتقليل من المخلفات.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي للجمعية وحيد 
وربحيـــة  عمـــل  اســـتدامة  “إن  القاســـم 
المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة يرتبـــط 
والنمـــو  والحـــراك  األعمـــال  باســـتدامة 

االقتصـــادي، لذلـــك يـــرى مـــن الضـــروري 
أكبـــر  اهتمـــام  إيـــالء  بأهميـــة  التذكيـــر 
الذيـــن يقدمـــون دراســـات  بالمقترضيـــن 
البيئـــي  الجانـــب  تراعـــي  جـــدوى 
واالجتماعي، وتسهم بتوفير االحتياجات 
األساســـية لألجيـــال الحالية وبما ال يمس 
مصلحة وموارد األجيال القادمة، وترتكز 
علـــى التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعية 
وحمايـــة البيئـــة”. وأكـــد القاســـم حـــرص 
المســـاهمة  علـــى  المصرفـــي  القطـــاع 
التنميـــة االقتصاديـــة  اســـتراتيجية  فـــي 
مـــا  ودعـــم  البحريـــن،  فـــي  المســـتدامة 
أبعـــاد  مـــن  تحملـــه هـــذه االســـتراتيجية 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة وبيئية، والتوجه 
التـــي  المشـــروعات  تمويـــل  نحـــو  أكثـــر 
تضـــع في أولوياتهـــا التنمية المســـتدامة، 

منها المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة 
محفظـــة  وتوســـعة  الصغـــر،  ومتناهيـــة 
المؤسســـات  قـــروض  لتشـــمل  القـــروض 
والجمعيـــات األهلية غيـــر الحكومية إلى 

جانب المشروعات متناهية الصغر.
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس لجنـــة التنميـــة 
المســـتدامة في الجمعية علي إبراهيم أن 
جائحة “كوفيد 19” تمثل فرصة لتحقيق 
انتعـــاش اقتصـــادي مســـتدام، وأن تكون 
البنوك البحرينيـــة جزًءا مهًما من التوجه 
العالمـــي حاليا نحـــو زيادة االســـتثمارات 
المســـؤولة اجتماعيـــا والمســـتدامة، التي 
تتضمن االعتبـــارات البيئية واالجتماعية 

والحوكمة.
وأضـــاف “الفرصـــة ســـانحة أمـــام البنـــوك 
األصـــول  فـــرص  الستكشـــاف  حاليـــا 

المستدامة والخضراء، خصوصا أننا نرى 
أن معـــدالت الرهـــون العقاريـــة الخضراء 
على الصعيد العالمي ارتفعت بشكل كبير، 
كما أن أحد األســـباب الرئيســـة النخفاض 
التخلف عن السداد هو أن مالكي الرهون 
تكاليـــف  يوفـــرون  الخضـــراء  العقاريـــة 

الطاقة”.

وحيد القاسم

المنامة - جمعية المصارف

المملكة الرابعة عالمًيا في نســبة مستهلكي الشبكة العنكبوتية

إنجاز يعزز خدمات اإليداع المركزي وما بعد التداول

99.7 % من األفراد بالبحرين يستخدمون اإلنترنت

انتخاب ممثل “البحرين للمقاصة” رئيًسا لمنظمة األميدا

نشــرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بالبحريــن أخيــًرا تقريرهــا حول نتائــج أحدث 
استطالع آراء للمستخدمين األفراد بشأن خدمات االتصاالت.

وبحســـب نتائج االستطالع، فإن 99.7 
% من الذين شملهم االستطالع ذكروا 
أنهم اســـتخدموا اإلنترنت في األشـــهر 
الثالثـــة الماضية. وهذا مؤشـــر واضح 
علـــى انتشـــار خدمـــات االنترنـــت فـــي 
المملكـــة بشـــكل كبيـــر. تجدر اإلشـــارة 
المرتبـــة  احتلـــت  البحريـــن  أن  إلـــى 
الرابعة عالمًيا في نســـبة األفراد الذين 
يســـتخدمون اإلنترنـــت، وذلـــك وفًقـــا 
لتقرير التنافســـية العالمية الذي نشـــره 
فـــي  العالمـــي  االقتصـــادي  المنتـــدى 

أكتوبر 2019. 
وفيما يتعلق بخدمات الهاتف المتنقل، 
فإن الغالبية العظمى من المســـتهلكين 
الذين شملهم االستطالع لديهم خدمة 
نتائـــج  وبحســـب  المتنقـــل.  الهاتـــف 
االســـتطالع، فإن نســـبة المستخدمين 
الذيـــن لديهم شـــريحتين هاتف متنقل 
أو أكثـــر قـــد انخفضـــت لتصـــل إلى 14 

 38 بــــ  مقارنـــة   2019 العـــام  فـــي   %
يعكـــس  وهـــذا   .2017 العـــام  فـــي   %
التطـــورات التـــي طرأت علـــى خدمات 
الهاتـــف المتنقـــل والمتمثلـــة في طرح 
باقـــات جديـــدة وشـــاملة، إضافـــة إلى 
التغير الذي طرأ على نمط االستخدام 
وتحديًدا الزيادة الكبيرة في استخدام 
البيانـــات عـــن طريـــق الهاتـــف المتنقل 
واالنخفـــاض فـــي اســـتخدام خدمـــات 
االتصـــاالت التقليدية مثـــل المكالمات 
الصوتية والرســـائل النصيـــة القصيرة. 
ويبين االســـتطالع أن الســـبب الرئيس 
فـــي امتـــالك أكثر مـــن شـــريحة هاتف 
متنقـــل واحـــدة هـــو اســـتخدام إحدى 
البطاقـــات ألغـــراض العمـــل واألخـــرى 

لالتصاالت الشخصية فقط.

8 % يمتلكون خط هاتف ثابت

أما بالنسبة إلى خدمات الهاتف الثابت، 

فقـــد أظهـــرت نتائج االســـتطالع أن 8 
% من األســـر التي شملهم االستطالع 
يمتلكون خط هاتف ثابت مقارنًة بـ 13 
% في العام 2017. وتعود أسباب هذه 
النســـبة المنخفضة إلى االعتماد الكبير 

على خدمات الهاتف المتنقل. 
مســـتخدمي  برضـــا  يتعلـــق  وفيمـــا 
خدمـــات االتصاالت، فقـــد بينت نتائج 
االستطالع أن 85 % من الذين شملهم 
االســـتطالع أبدوا رضاهم عن خدمات 
االتصاالت في البحرين. وفقد تركزت 
مقترحـــات المســـتخدمين على تطوير 
خفـــض  وفـــي  االتصـــاالت  خدمـــات 
األسعار وزيادة جودة الخدمات، وهذا 
ما تعمل عليه الهيئة من خالل تشجيع 
علـــى  والحفـــاظ  المنافســـة  وتعزيـــز 

مصالح المستخدمين. 
وفـــي هذا الصـــدد، قال القائـــم بأعمال 
المديـــر العـــام للهيئـــة الشـــيخ ناصر بن 
محمـــد آل خليفة “لقد ســـاهمت البنية 
التحتيـــة المتطورة لقطـــاع االتصاالت 

فـــي البحرين ونســـب االنتشـــار العالية 
لمختلف خدمات االتصاالت، وتحديًدا 
خدمـــات اإلنترنـــت، في دعـــم الجهود 
الحكومية في مواجهة األزمة العالميَة 
الناجمـــَة عـــن جائحـــة وبـــاِء فيـــروس 
كورونا بشكل فعال. إذ ساهم االنتشار 
الكبيـــر لخدمـــات اإلنترنـــت فـــي دعـــم 
جهـــود الحكومـــة فـــي تفعيـــل التعليم 
والعمـــل عـــن بعـــد، وقـــد ســـاعد توفـــر 
البيانـــات  وســـعة  العاليـــة  الســـرعات 
الكبيـــرة فـــي دعـــم تنفيذ واســـتخدام 
التطبيقـــات الالزمة ألداء مهام التعليم 

والعمل عن بعد”.

أعلنـــت شـــركة البحريـــن للمقاصـــة عن 
انتخـــاب المديـــر األول للعمليـــات فـــي 
باإلجمـــاع  عابديـــن  عبـــدهللا  الشـــركة 
اإليـــداع  مؤسســـات  لمنظمـــة  رئيًســـا 
والقيد المركزي لدول إفريقيا والشرق 
لرئيـــس  خلفـــا  “األميـــدا”  األوســـط 
المنظمـــة المتقاعد محمد عبدالســـالم. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  انتخـــاب  وتـــم 
للشـــركة الكويتيـــة للمقاصـــة، خلـــدون 
الطبطبائـــي، نائًبـــا للرئيـــس، وذلك في 
االجتمـــاع العالمـــي لشـــركات اإليـــداع 

المنعقد عن بعد.

وقـــال المديـــر األول للعمليات بشـــركة 
البحريـــن للمقاصـــة عبـــدهللا عابديـــن، 
بهذه المناســـبة “يعكـــس هذا االنتخاب 
شـــركة  تتخذهـــا  التـــي  الخطـــوات 
البحريـــن للمقاصـــة في مجـــال تطوير 
خدمـــات اإليداع المركزي وخدمات ما 
بعد التداول، إذ تعزز المشاركة الفاعلة 
اإلقليميـــة  المنظمـــات  فـــي  للشـــركة 
والعالميـــة ثقـــة الجهـــات ذات العالقـــة 
فـــي ســـوق المـــال عموما وفـــي مجال 
اإليـــداع المركـــزي وخدمـــات مـــا بعـــد 

التداول خصوصا”.
وأضـــاف عابديـــن” لقـــد عملـــت شـــركة 

منـــذ  باســـتمرار  للمقاصـــة  البحريـــن 
تطويـــر  علـــى   2017 العـــام  تأسيســـها 
بنيتها التحتيـــة؛ بهدف توفير خدمات 
مطـــورة دعمـــا للتنافســـية فـــي قطـــاع 

أسواق رأس المال في البحرين”.
تـــم  التـــي  األميـــدا،  منظمـــة  وتعـــد 
تأسيســـها في 27 ابريـــل 2005 منظمة 
غيـــر ربحيـــة تتكون مـــن مجموعة من 
شـــركات اإليـــداع والقيـــد المركزي في 
منطقـــة إفريقيا والشـــرق األوســـط، إذ 
تم تأسيســـها كمنشـــأة مهنية وإقليمية 
لتعزيـــز روح التعـــاون واالنســـجام بين 
التـــي  األهـــداف  ولتحقيـــق  أعضائهـــا 

وتضـــم  آلخـــر.  وقـــت  مـــن  تحددهـــا 
المنظمة 30 عضوا من شركات اإليداع 
والقيـــد المركـــزي فـــي منطقـــة إفريقيا 

والشرق األوسط.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم االتصاالت

المنامة - بورصة البحرين

الشيخ ناصر بن محمد

عبدالله عابدين 

المنامة - المصرف المركزي

 100 مليون دينار
 ألذونات الخزانة الشهرية

الــمــركــزي عن  البحرين  مــصــرف  أعــلــن 
أنـــه تــمــت تــغــطــيــة اإلصـــــدار رقـــم 71 
)ISIN BH000632G031( من أذونات 

الخزانة الحكومية الشهرية.
مليون   100 اإلصـــدار  هــذا  قيمة  تبلغ 
تبدأ  12 شهًرا،  استحقاق  لفترة  دينار 
 22 فــي  وتنتهي   2020 يوليو   23 فـي 
يوليو 2021، وبلغ معدل سعر الفائدة 
الفائدة  بسعر  مقارنة   %  2.77 عليها 
 25 بتاريخ  السابق  لإلصدار   %  2.79

يونيو 2020.

األربعاء 22 يوليو 2020 - غرة ذي الحجة 1441 - العدد 4299

نموذج قبعات التفكير الست واستخداماتها العملية
هي عبارة عن 6 أنماط للتفكير شـــائعة عند الناس يتم ارتداؤها لنكشـــف 
من منظورها تفكير معين، إذ يتم اللجوء له حسب الظرف المتاح، وهناك 
اســـتخدامان أساســـيان وعامـــالن للقبعات، همـــا االســـتخدام الفردي أي 
)تســـتخدم القبعات فرادى( ولفتـــرة محددة من الوقت لتبني نمط تفكير 
معين، وذلك ألغراض عدة، منها مثال كتابة تقرير وتسيير أعمال اجتماع 
أو محادثات، واالســـتخدام الثاني )اســـتخدام تسلسلي أو تنظيمي( على 

سبيل المثال استكشاف موضوع معين لتحديد موقف أو اتخاذ قرار.
نبدأ بالحديث عن الفروقات بين األنماط الستة أو األلوان التي تحاكيها 

قبعات التفكير الست:
 القبعة البيضاء: تشير إلى النمط المحايد، والمقصود به هنا عملية جمع  «

معلومات حول موضوع التفكير. مكان إقامة المشروع أو الفكرة، األسعار 
والكميات والتكاليف، معلومات حول البيئة المحيطة والظروف المحيطة، 

معلومات وإحصائيات حول مشروعات مشابهة إن وجدت. الحظ أن مثل 
هذه المعلومات رقمية محايدة ال إيجابية وال سلبية ولذلك اخترنا اللون 

األبيض للقبعة ليكون نقاء صفاء التفكير.

القبعة الصفراء: القبعة الصفراء تشير إلى التفكير اإليجابي وهي مأخوذة  «
من لون الشمس رمز النماء ومصدر الطاقة. عند ارتداء القبعة الصفراء 
نفكر في الجوانب اإليجابية للفكرة، كيف تزيد هذه الفكرة من دخلنا على 

سبيل المثال أو كيف تحسن من ظروف العمل والحياة إنها خليط من 
التفاؤل والرغبة في رؤية األشياء تتحقق والحصول على منافع.

القبعة السوداء: تشير إلى التفكير التشاؤمي عند ارتدائها، وكثيًرا ما نرتديها  «
دون أن نشعر، نفكر في الجوانب السلبية للمشروع، الخسائر التي يمكن 

أن نتكبدها والصعوبات التي سنواجهها في المستقبل دائًما تمثل الجانب 
المظلم في المشروع.

القبعة الحمراء: تشير إلى التفكير العاطفي وعند ارتدائها نفكر في  «
المشروع بشكل عاطفي دون النظر إلى العوامل المنطقية واإليجابيات 
والسلبيات، ما هي العواطف التي تدفعك لخوض غمار هذا المشروع ما 

هي المتع التي ستجنيها نتيجة لذلك هل تشعر بمشاعر فخر أو اعتزاز أو 
غيرها.

 القبعة الخضراء: ترمز إلى التفكير اإلبداعي وهي مأخوذة من لون األشجار  «
وما فيها من معاني اإلبداع والتجديد، عند ارتداء القبعة الخضراء نبحث عن 
أفكار جديدة لم يسبق أن طرقت، فمثًل نفكر في أصل الموضوع، المشروع، 
لماذا ال نبحث عن مشروع يمثل فكرة جديدة ورائدة؟ ثم يمكن أن نفكر في 

السلبيات كيف يمكن أن نتجاوزها.

 القبعة الزرقاء: ترمز إلى التفكير الشمولي ويأتي دورها للتحقق من  «
استعمال جميع أنماط التفكير الداخلة في تعريف التقنية. فقبل إنهاء 
عملية التفكير يطرح السؤال هل استخدمنا جميع األنماط ؟ هل هناك 
نمط يحتاج إلى مزيد من البحث والتفكير فيه؟ وبناء على إجابة السؤال 

يتم إما إيقاف عملية التفكير أو استكمالها وتجميعها وبلورتها لآلراء األخرى 
الجيدة تحت أي ظرف مناسب.

المحصلة النهائية لقبعات التفكير

مـــن ايجابياتهـــا تقليـــل النزعـــات والخالفـــات وتحســـين التواصـــل بيـــن 
األفـــراد فـــي نطاق العمـــل وبناء عالقات جيدة تبني فرق العمل، تشـــجع 
التفكيـــر الموازي تســـاعد في اتخـــاذ القرار وحل المشـــكالت وتركز على 
الجودة الشاملة، كما تعرفك على أنواع التفكير المختلفة منها “الحيادي 
والعاطفـــي والســـلبي وااليجابـــي واإلبداعـــي والموجـــه” ويمكـــن دمـــج 
قبعتيـــن أو أكثـــر حســـب الحاجة للموضـــوع المدرج، ويعود هـــذا لتفكير 

اإلبداعي للكاتب لدوارد دي بونو.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

“المركزي” يحّمل مساهمي البنوك خسائر تأجيل القروض
أعلــن بنــك البحريــن اإلســالمي عــن صافــي خســائر قدرهــا 12.9 مالييــن دينــار في 
حقوق المســاهمين جراء تداعيات تفتشــي وباء “كوفيد 19”، الذي شــهد عددا من 
اإلجــراءات الحكوميــة لمواجهتهــا، إذ أثــرت علــى البنــوك خصوصــا عمليــة تأجيل 

األقساط على األفراد والشركات لمدة 6 أشهر.

وأكد بنك البحرين اإلســـالمي أن إجراء 
تأجيـــل أقســـاط القروض لفترة 6 أشـــهر 
أدى إلـــى انخفـــاض جوهـــري فـــي دخـــل 
إفصـــاح  بحســـب  للمجموعـــة،  الرســـوم 
للمساهمين. ويشمل القرار شرطا لتعليق 
الحـــد األدنى للدفعات، ورســـوم الخدمة 

وأرصدة بطاقات االئتمان المستحقة.
وأشـــارت المجموعة إلى أن قرار تأجيل 
أقســـاط القروض لفترة 6 أشـــهر حســـب 
المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف  تعلميـــات 
يتطلـــب مـــن البنـــوك المتأثرة احتســـاب 
خســـارة التعديل لمرة واحدة في حقوق 

الملكية، إذ تم حســـاب خســـارة التعديل 
الحاليـــة  القيمـــة  صافـــي  بيـــن  كالفـــرق 
للتدفقـــات النقديـــة المعدلـــة المحتســـبة 
باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي 
والقيمـــة الدفترية الحاليـــة للموجودات 

المالية بتاريخ التعديل.
وفيما يتعلق بالدعم المتلقى، أشار البنك 
إلـــى أن الحكومـــة الموقـــرة أعلنـــت عـــن 
العديـــد مـــن برامج التحفيـــز االقتصادي 
“الحـــزم المالية” لدعـــم األعمال التجارية 
فـــي هذه األوقات العصيبة، إذ اســـتلمت 
المجموعـــة مســـاعدة مالية مـــن الجهات 

التنظيمية تمثل سدادا مبدئيا لجزء من 
تكاليف الموظفين، والتنازل عن الرسوم 
والضرائب ورســـوم الخدمات، والتمويل 
مـــن  المســـتلم  فائـــدة  يتحمـــل  ال  الـــذي 
الحكومـــة الجهات التنظيمية، اســـتجابة 
جائحـــة  لمواجهـــة  الدعـــم  إلجـــراءات 
كورونـــا، فقد تم احتســـابها مباشـــرة في 

حقوق ملكية المجموعة.
وكانـــت الخســـائر المحملـــة علـــى حقوق 
الملكيـــة الموحدة للمجموعة حتى نهاية 
النصـــف األول، بلغـــت 14.6 مليون دينار 
قبل أن تنخفض نتيجة تلقي دعم ومنح 

حكومية بقيمة 1.68 مليون دينار.
ورغم أن إجراء تأجيل أقساط القروض 
لفترة 6 أشهر، الذي يشمل شرطا لتعليق 
الحـــد األدنـــى للدفعات، رســـوم الخدمة، 
أرصدة بطاقات االئتمان المستحقة، أدى 
النخفـــاض جوهـــري فـــي دخل الرســـوم 
المجموعـــة، إال أن البنـــك أكد االســـتمرار 

بالوفـــاء بالمتطلبـــات التنظيمية لنســـب 
كفايـــة رأس المـــال، وتغطيـــة الســـيولة، 

وصافي التمويل المستقر. 
وأوضـــح أن الضغـــط الناتج مـــن جائحة 
أدى  المحلـــي،  االقتصـــاد  علـــى  كورونـــا 
لتباطـــؤ فـــي حجـــز موجـــودات تمويلية 
جديـــدة من قبل المجموعـــة في فترة الـ 

6 األشـــهر المنتهية في 20 يونيو 2020، 
وكانت حجوزات الموجودات التمويلية 
أقل بنســـبة 12 % مقارنـــة بنفس الفترة 

من السنة السابقة. 
المســـتهلكين  إنفـــاق  انخفـــاض  أن  كمـــا 
أدى  االقتصـــادي،  التباطـــؤ  عـــن  الناتـــج 
لزيادة األرصدة عند الطلب التي تحتفظ 
انخفضـــت  فـــي حيـــن  المجموعـــة،  بهـــا 
الودائـــع ألجـــل مقارنـــة مع نفـــس الفترة 
من الســـنة الســـابقة. وهذه اآلثار خففت 
جزئيـــا من ضغط الســـيولة الذي تواجهه 
تأجيـــل  إلجـــراء  نتيجـــة  المجموعـــة؛ 
أقســـاط القـــروض لفتـــرة 6 أشـــهر، وفقا 

لتوجيهات مصرف البحرين المركزي. 
الصعـــب،  االقتصـــادي  الوضـــع  وقـــاد 
ماليـــة  خســـائر  الحتســـاب  المجموعـــة 

متوقعة إضافية على تعرضاتها.

13 مليون دينار تراجع 
بحقوق الملكية في 
“البحرين اإلسالمي”

علي الفردان
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تاريخ: 20/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-105910(( إعالن رقم

تنازل– عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيدة نوال يوسف حسين حسين بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد  جعفر عبدالعزيز طه غزوان 

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

:القيد: 92754  - التاريخ: 2020/7/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم)CR2020-85412( لسنة 2020   
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدمــت إليها 
الســيدة ريــم بنــت فائق بوقري المالكه لـــ مركز دينتا ديرما بوقري )مؤسســة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 92754 طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة 
ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره  200,000، لتصبــح الشــركة مملوكــة من 

السادة التالية اسمائهم:
1. ريم بنت فائق بوقري

2. رانيه بنت فائق بن احمد بوقري 
و تغييــر االســم التجــاري من مركز دينتا ديرما بوقري الــى مركز بوقري دينتا ديرما 

ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خــالل مــدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

رقم القيد

جوكر ستايل للحالقة الرجالية

االسم التجاري

86261  - 12

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة جرين باتش بارتس ذ.م.م

سجل تجاري رقم 89845

بناء على قرار الشــركاء شــركة جرين باتش بارتس ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 
رقــم 89845 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / ماجــده احمــد ســالم 

محسن 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 ، 
وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، وذلك على
عنوان المصفي:

alzeerainternationalpools@gmail.com
38380004

4 –  54756  - التاريخ 2020-7-16
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )----( لسنة 2020

بشأن تحويل الفرع الرابع من المؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت إليها 
الســيدة عليــاء حســين عيــد احمــد حســين- بالنيابــة عــن المالك ل معــرض زينة 
لالثاث مؤسسة فردية والمسجلة بموجب القيد رقم 54756 طالبا تحويل الفرع 
الرابع من المؤسسة الفردية والمسمى ) السالم بحرين لخدمات التنظيفات ( إلى 
شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره - 1000 دينار بحريني-، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. - علياء حسين عيد احمد حسين

ANOOP KOTTARATHIL - .2
SHIJU GOPALAN .3

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة سيان التجارية  ذ.م.م
سجل تجاري رقم 109190

بناء على قرار الشــركاء شــركة شــركة ســيان التجارية  ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم 109190 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين  الســيد / اســامة يعقوب 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي :

اسامة يعقوب خليل ابراهيم  
33150069

Osama_61@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

-20CR20 105557   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري –

تقــدم إلينــا ورثــة احمــد صالح جعفــر المرباطي  بطلــب تحويل المحــل التجاري 
التالي إلى السيدة فاطمة امين جعفر محمد المرباطي   

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2020-104592   إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : نرجس احمد حسن حبيل
االسم التجاري الحالي : نرجس احمد حسن حبيل

االسم التجاري : توب تايم لتخليص المعامالت الحكومية

رقم القيد : 81564-24

رقم القيد

 ريفييرا جيم 

االسم التجاري

8301 – 6

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

127311.42790,501

128311.42790,501

1402202763,978
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تاريخ: 20/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-105910(( إعالن رقم

تنازل– عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيدة نوال يوسف حسين حسين بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد  جعفر عبدالعزيز طه غزوان 

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

:القيد: 92754  - التاريخ: 2020/7/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم)CR2020-85412( لسنة 2020   
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدمــت إليها 
الســيدة ريــم بنــت فائق بوقري المالكه لـــ مركز دينتا ديرما بوقري )مؤسســة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 92754 طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة 
ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره  200,000، لتصبــح الشــركة مملوكــة من 

السادة التالية اسمائهم:
1. ريم بنت فائق بوقري

2. رانيه بنت فائق بن احمد بوقري 
و تغييــر االســم التجــاري من مركز دينتا ديرما بوقري الــى مركز بوقري دينتا ديرما 

ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خــالل مــدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

رقم القيد

جوكر ستايل للحالقة الرجالية

االسم التجاري

86261  - 12

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة جرين باتش بارتس ذ.م.م

سجل تجاري رقم 89845

بناء على قرار الشــركاء شــركة جرين باتش بارتس ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 
رقــم 89845 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / ماجــده احمــد ســالم 

محسن 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 ، 
وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، وذلك على
عنوان المصفي:

alzeerainternationalpools@gmail.com
38380004

4 –  54756  - التاريخ 2020-7-16
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )----( لسنة 2020

بشأن تحويل الفرع الرابع من المؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت إليها 
الســيدة عليــاء حســين عيــد احمــد حســين- بالنيابــة عــن المالك ل معــرض زينة 
لالثاث مؤسسة فردية والمسجلة بموجب القيد رقم 54756 طالبا تحويل الفرع 
الرابع من المؤسسة الفردية والمسمى ) السالم بحرين لخدمات التنظيفات ( إلى 
شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره - 1000 دينار بحريني-، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. - علياء حسين عيد احمد حسين

ANOOP KOTTARATHIL - .2
SHIJU GOPALAN .3

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة سيان التجارية  ذ.م.م
سجل تجاري رقم 109190

بناء على قرار الشــركاء شــركة شــركة ســيان التجارية  ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم 109190 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين  الســيد / اســامة يعقوب 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي :

اسامة يعقوب خليل ابراهيم  
33150069

Osama_61@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

-20CR20 105557   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري –

تقــدم إلينــا ورثــة احمــد صالح جعفــر المرباطي  بطلــب تحويل المحــل التجاري 
التالي إلى السيدة فاطمة امين جعفر محمد المرباطي   

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2020-104592   إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : نرجس احمد حسن حبيل
االسم التجاري الحالي : نرجس احمد حسن حبيل

االسم التجاري : توب تايم لتخليص المعامالت الحكومية

رقم القيد : 81564-24

رقم القيد

 ريفييرا جيم 

االسم التجاري

8301 – 6

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

127311.42790,501

128311.42790,501

1402202763,978
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36799711
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38344464

تاريخ: 20/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-105910(( إعالن رقم

تنازل– عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيدة نوال يوسف حسين حسين بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد  جعفر عبدالعزيز طه غزوان 

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

:القيد: 92754  - التاريخ: 2020/7/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم)CR2020-85412( لسنة 2020   
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدمــت إليها 
الســيدة ريــم بنــت فائق بوقري المالكه لـــ مركز دينتا ديرما بوقري )مؤسســة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 92754 طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة 
ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره  200,000، لتصبــح الشــركة مملوكــة من 

السادة التالية اسمائهم:
1. ريم بنت فائق بوقري

2. رانيه بنت فائق بن احمد بوقري 
و تغييــر االســم التجــاري من مركز دينتا ديرما بوقري الــى مركز بوقري دينتا ديرما 

ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خــالل مــدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

رقم القيد

جوكر ستايل للحالقة الرجالية

االسم التجاري

86261  - 12

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة جرين باتش بارتس ذ.م.م

سجل تجاري رقم 89845

بناء على قرار الشــركاء شــركة جرين باتش بارتس ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 
رقــم 89845 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / ماجــده احمــد ســالم 

محسن 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 ، 
وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، وذلك على
عنوان المصفي:

alzeerainternationalpools@gmail.com
38380004

4 –  54756  - التاريخ 2020-7-16
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )----( لسنة 2020

بشأن تحويل الفرع الرابع من المؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت إليها 
الســيدة عليــاء حســين عيــد احمــد حســين- بالنيابــة عــن المالك ل معــرض زينة 
لالثاث مؤسسة فردية والمسجلة بموجب القيد رقم 54756 طالبا تحويل الفرع 
الرابع من المؤسسة الفردية والمسمى ) السالم بحرين لخدمات التنظيفات ( إلى 
شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره - 1000 دينار بحريني-، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. - علياء حسين عيد احمد حسين

ANOOP KOTTARATHIL - .2
SHIJU GOPALAN .3

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة سيان التجارية  ذ.م.م
سجل تجاري رقم 109190

بناء على قرار الشــركاء شــركة شــركة ســيان التجارية  ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم 109190 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين  الســيد / اســامة يعقوب 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي :

اسامة يعقوب خليل ابراهيم  
33150069

Osama_61@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

-20CR20 105557   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري –

تقــدم إلينــا ورثــة احمــد صالح جعفــر المرباطي  بطلــب تحويل المحــل التجاري 
التالي إلى السيدة فاطمة امين جعفر محمد المرباطي   

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2020-104592   إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : نرجس احمد حسن حبيل
االسم التجاري الحالي : نرجس احمد حسن حبيل

االسم التجاري : توب تايم لتخليص المعامالت الحكومية

رقم القيد : 81564-24

رقم القيد

 ريفييرا جيم 

االسم التجاري

8301 – 6
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السيســي: أمــن واســتقرار اليمــن يمثالن أهميــة قصوى لألمــن القومــي المصري

رئيس الوزراء اليمني يتهم قطر بدعم الميليشيات الحوثية

اتهــم رئيــس الــوزراء اليمنــي معيــن عبدالملك، قطر بالعمل على نشــر الفوضى في بــاده، موضًحا أنه “منذ وقت مبكر دعمت الدوحة الميليشــيات 
الحوثيــة بالمــال والســاح واإلعــام والعاقــات، وعملــت على زعزعة االســتقرار فــي اليمن”. وأضاف عبدالملــك، الذي يزور مصــر حالًيا، في حوار 
نشــرته وكالة “أنباء الشــرق األوســط” )أش أ( الرســمية، أنه “منذ مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت السياســة القطرية واضحة، وصار الدعم 
القطري للميليشيات الحوثية علنًيا، فضًا عن عملها اآلن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في 

بعض المحافظات، وتمويلها وإطاق حمات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية”.

وأثنـــاء زيارتـــه لمصر، التقـــى الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي وعددا 

من المسؤولين المصريين.
وقال الرئيس المصري، أثناء استقباله 
عبدالملـــك، إن أمـــن واســـتقرار اليمـــن 
يمثـــان أهمية قصوى لألمـــن القومي 
المصري، مضيًفـــا أن الموقف المصري 
اليمنيـــة  الحكومـــة  دعـــم  إزاء  ثابـــت 
وحـــدة  وكذلـــك  الحاليـــة،  الشـــرعية 
وســـامة  اليمنيـــة  الدولـــة  وســـيادة 
مؤسســـاتها الوطنية، مشـــدًدا على أن 
أمـــن واســـتقرار اليمن يمثـــان أهمية 

قصوى لألمن القومي المصري.
فـــي  اليمنـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
تصريحـــات ســـابقة أثنـــاء زيارته إلى 
مصـــر إن “موقـــف الحكومة الشـــرعية 
تجاه عملية الســـام هـــو موقف ثابت 
وراســـخ، فنحن مع سام دائم وشامل 
الثـــاث  المرجعيـــات  إلـــى  يســـتند 

المعتـــرف بها، دون تجاوز أو انتقاص، 
فـــي  المتمثلـــة  الثـــاث  فالمرجعيـــات 
المبـــادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
الوطنـــي،  الحـــوار  مؤتمـــر  ومقـــررات 
وقـــرارات مجلـــس األمـــن ذات الصلة، 
هـــي   ،2216 القـــرار  مقدمتهـــا  وفـــي 
الركائـــز األســـاس للحل السياســـي في 
هـــذه  لتجـــاوز  محاولـــة  وأي  اليمـــن، 
المرجعيات أو القفز عليها هو أمر غير 

مقبـــول، ألن ذلـــك لن يقود ســـوى إلى 
مزيد مـــن الحـــرب واالقتتـــال وإطالة 

أمد النزاع”.
“فـــي ضـــوء اســـتئناف  أنـــه  وأوضـــح 
التحـــركات األمميـــة والدولية إلنعاش 
عملية الســـام المتعثرة بســـبب تعنت 
الميليشـــيات الحوثيـــة المدعومـــة من 
بالتزاماتهـــا  الوفـــاء  إيـــران، ورفضهـــا 
وتعهداتها التي قطعتها أمام المجتمع 

علـــى  وبنـــاء  الســـويد،  فـــي  الدولـــي 
دعـــوة األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
ومبعوثـــه الخـــاص إلـــى اليمـــن مارتن 
النـــار  إطـــاق  إليقـــاف  غريفثـــس 
لمواجهـــة جائحـــة  الجهـــود  وتوحيـــد 
اليمنيـــة  الحكومـــة  أعلنـــت  كورونـــا، 
بقيـــادة  الشـــرعية  دعـــم  وتحالـــف 
المملكـــة العربية الســـعودية منذ شـــهر 
أبريل الماضي، وقـــف إطاق النار من 
طـــرف واحد، وتعاطـــت بالموافقة مع 
المقترحـــات التـــي تضمنتها المســـودة 
المقدمـــة حينها مـــن المبعوث الخاص 
لألميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة، إال أن 
الميليشـــيات الحوثيـــة ال تزال ترفض 
كل هذه المبـــادرات، وتصر على وضع 
شـــروط جديـــدة تنتهـــك معها ســـيادة 
البلد، وحق الدولة الحصري في إدارة 
مؤسساتها، وهذا ما ترفضه الحكومة 

بكل وضوح”.

القاهرة - وكاالت

جانب من لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليمن

كييف - أ ف ب

أعلنـــت الشـــرطة األوكرانية، مســـاء 
أمـــس، أنـــه تـــم اإلفـــراج عـــن جميع 
كان  الذيـــن  العشـــرين  الرهائـــن 
يحتجزهم مســـلح داخل حافلة في 

لوتسك غرب الباد.
وكتـــب نائب وزيـــر الداخليـــة انتون 
غيراشتشـــنكو على موقع فيســـبوك 

“جميع الرهائن باتوا احرارا”.
وقال مصدر في الشرطة األوكرانية 
نفســـه  ســـلم  الرهائـــن  محتجـــز  إن 
يحمـــل  مســـلح  وكان  للشـــرطة. 
متفجـــرات احتجز نحو 20 راكًبا 
رهائـــن فـــي حافلـــة فـــي مدينـــة 

لوتســـك الواقعة غـــرب أوكرانيا.
المحليـــة  الشـــرطة  قســـم  وكتـــب 
على “فيســـبوك”: “ســـيطر رجل على 
حافلة فيها نحو 20 راكًبا في وســـط 
متفجـــرات  يحمـــل  وهـــو  لوتســـك، 
وأسلحة”. وأشارت الشرطة الوطنية 
األوكرانية في بيان إلى أن “طلقتين 
ناريتين أطلقتـــا باتجاه قوات حفظ 
األمـــن، “وأن “المهاجـــم أطلـــق قنبلة 
من الحافلة لم تنفجر لحسن الحظ”. 
وأعلنت النيابة العامة األوكرانية أن 
الرجـــل أخفـــى أيضا “في مـــكان آخر 
عبوة ناسفة قابلة للتفجير عن ُبعد”. 

اإلفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في أوكرانيا

ُعمان تحظر التجول وتغلق 
المحافظات أسبوعين

ذكرت وكالة األنباء العمانية، أمس الثاثاء، 
ــيــن كــافــة  أن الــســلــطــنــة ســتــمــنــع الـــحـــركـــة ب
إلى  يوليو   25 من  الفترة  خــال  محافظاتها 
كــورونــا.  فــيــروس  انتشار  لمنع  أغسطس؛   8
الصحة  الــصــادر عــن وزارة  الــبــيــان  ووصـــف 
الخطوة بأنها “إغاق تام” لجميع المحافظات.
من  تجول  حظر  أيضا  السلطنة  وستفرض 
السادسة صباحا خال  السابعة مساء حتى 
األضحى  عيد  تشمل  التي  نفسها  الفترة 
العامة والمحات  األماكن  وستغلق جميع 
وسجلت  الحظر.  ساعات  خال  التجارية 
مليون   4.7 نحو  يقطنها  التي  السلطنة، 
كــورونــا  بــفــيــروس  إصــابــة   69887 نسمة، 

و337 حالة وفاة.

دبي - العربية نت: طالب رئيس  «
البرلمان اليمني سلطان البركاني 

األمم المتحدة والمنظمات 
الدولية والدول دائمة العضوية 

في مجلس األمن باتخاذ مواقف 
صارمة إزاء انتهاكات ميليشيات 

الحوثي اإلرهابية ضد أبناء الشعب 
اليمني واستمرارها في االستيالء 

على منازل وممتلكات أعضاء 
مجلس النواب ونهبها في 

العاصمة صنعاء والمحافظات 
الخاضعة لسيطرتها. ودعا البركاني 

في رسالة بعثها إلى المبعوث 
األممي إلى اليمن مارتن غريفثس؛ 

إلنقاذ الوضع المتردي الذي يعيشه 
اليمنيون جراء االنقالب الحوثي 
وجائحة كورونا. وأشار إلى قيام 

ميليشيات الحوثي باالستيالء 
على منزل عضو مجلس النواب 

ياسر العواضي، ومنازل إخوانه 
وكافة ممتلكاتهم وإخراج النساء 

واألطفال من مساكنهم بالعاصمة 

صنعاء بعد أن عبثوا بمنازلهم 
في محافظة البيضاء ونهبوها. 
وتطرق رئيس البرلمان اليمني، 

إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها 
ميليشيات الحوثي العنصرية 

ضد الشعب اليمني كافة، 
وأحكام اإلعدام بحق البرلمانيين 
والصحافيين والسياسيين ومن 

يقف ضد ممارساتهم اإلرهابية 
والعديد من الممارسات اإلجرامية 
واالنتهاكات الجسيمة المستمرة. 

واعتبر تلك الممارسات اإلرهابية 
التي تتواصل في ظل صمت دولي، 

تحديا سافرا واستهتارا غير مسبوق 
بكل القوانين الدولية واألعراف 

والقيم اإلنسانية، وتتعارض مع 
مبادئ القانون الدولي واإلنساني 

والشرائع السماوية، فضال عن كونها 
تضع معوقات في طريق السالم 

الذي ينشده اليمنيون وتشكل تحديا 
خطيرا للجهود األممية الرامية 

للوصول إلى سالم دائم في اليمن.

البرلمان اليمني يطالب بمواقف صارمة ضد انتهاكات الحوثيين
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عناصر من ميليشيات الحوثي 

الخرطوم - وكاالت

قرر القضاء الســـوداني، أمس الثاثاء، 
تأجيـــل محاكمـــة الرئيس الســـابق عمر 
البشـــير ومعاونيـــه فـــي قضيـــة انقاب 
أغســـطس  مـــن   11 إلـــى   ،1989 العـــام 
المقبـــل. وبـــدأت محاكمـــة البشـــير في 
وقـــت ســـابق مـــن الثاثاء، فـــي قضية 
انقـــاب العـــام 1989 الـــذي أوصله إلى 
ســـدة الحكـــم فـــي البـــاد، حيـــث بقـــي 
رئيســـا لمدة 30 عاما قبـــل إطاحته إثر 

انتفاضة شعبية في أبريل 2019.
وقـــال رئيس المحكمـــة القاضي عصام 
الديـــن محمد إبراهيـــم، وقد جلس إلى 
جانبه قاضيان آخـــران: “هذه المحكمة 
ســـتتيح لـــكل شـــخص الفرصـــة ليقدم 

دفوعاتـــه ويعرض قضيته وســـتقف 
على مسافة واحدة من الجميع”.
وإلـــى جانب البشـــير، مثـــل أمام 
 27 الخرطـــوم  فـــي  المحكمـــة 

متهمـــا مـــن كبـــار معاونيه 

العســـكريين والمدنييـــن، ومـــن بينهـــم 
نائبـــاه الفريـــق أول بكري حســـن صالح 
وعلي عثمان طه، على خلفية اتهامات 

بتدبير انقاب 30 يونيو العام 1989.
وكثفـــت قوات األمن مـــن وجودها في 
محيـــط المحكمـــة منذ وقـــت مبكر من 
صبـــاح الثاثـــاء، كما احتشـــد عشـــرات 
الصحفيين لتغطية الحـــدث، باإلضافة 
إلى أســـر المتهمين. وقال قانونيون إن 
البشـــير ومســـاعديه متهمون بتقويض 
الســـلطة الدســـتورية والحنـــث بيميـــن 
اتهامـــات  وهـــي  الســـوداني،  الجيـــش 
تتـــراوح عقوباتهـــا بين الســـجن المؤبد 
 1989 فـــي  البشـــير  وقـــاد  واإلعـــدام. 
انقابا عســـكريا على حكومة األحزاب 
رئيـــس  برئاســـة  الديمقراطيـــة 
الـــوزراء الصـــادق المهـــدي، بإيعاز 
مـــن الجبهـــة القوميـــة اإلســـامية 

ورئيسها حسن الترابي.

تأجيل محاكمة البشير في قضية “انقالب 1989”

القاهرة - وكاالت

أشـــاد البرلمـــان الليبي بالموقـــف المصري 
الداعـــم لليبيـــا والتصـــدي لألخطـــار التي 
تحيق بها، معربا عن تطلعه كذلك لموقف 

جزائري داعم.
وفـــي بيـــان رســـمي، عّبـــر عضـــوا مجلس 
النـــواب الليبـــي عيســـى العريبـــي وزيـــاد 
دغيـــم عن تطلعهما لموقف جزائري داعم 
إلرادة الشعب الليبي التي يمثلها مجلس 
النـــواب المنتخـــب ومطالبته المشـــروعة 
العربـــي  الميثـــاق  لتفعيـــل  والشـــرعية 
والدفاع العربي المشـــترك ضد االستعمار 

التركي المباشر.
تصريحـــات  علـــى  ردا  النائبـــان  وقـــال 
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، التي 
أعـــرب فيها عن قلقه مـــن تطور األوضاع 
الليبية: “نحن نتفهم حســـابات الجغرافيا 
السياســـية بين الجزائر وطرابلس، ولكننا 
ال نتوقـــع مـــن الليبيين والعرب اســـتقبال 

والـــذي  بالـــورود،  التركـــي  االســـتعمار 
يستهدف استقرارنا وأمننا ومواردنا”.

يأتـــي ذلـــك فيمـــا أشـــاد عبـــدهللا بلحيق، 
المتحدث باسم البرلمان الليبي، بالموقف 
المصـــري  البرلمـــان  وبقـــرار  المصـــري 
السياســـية والجيـــش  للقيـــادة  المفـــوض 
بالتدخـــل لحمايـــة البلدين الشـــقيقين من 

األخطار المحدقة بهما.
وذكـــر بلحيق أن قـــرار البرلمـــان المصري 

مجلـــس  رئيـــس  لكلمـــة  اســـتجابًة  جـــاء 
النـــواب المستشـــار عقيلـــة صالـــح أمـــام 
البرلمـــان المصـــري، واســـتجابة لما طالب 
به مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي 
المنتخب من الشـــعب الليبي، واســـتجابًة 
لنـــداء الليبييـــن وممثليهـــم مـــن مشـــايخ 
لقائهـــم  خـــال  القبائـــل  وُعمـــد  وأعيـــان 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 

األيام القليلة الماضية.

مرتزقة جلبتهم تركيا إلى ليبيا

أشــاد بالموقف المصري المفوض بالتدخل العسكري لحماية أمن البلدين
برلمان ليبيا: لن نستقبل االستعمار التركي بالورود

عواصم - وكاالت

أكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
أمـــس، وقـــوع خســـائر بشـــرية جراء 
جنـــوب  علـــى  اإلســـرائيلي  القصـــف 
وجنـــوب غربي دمشـــق خـــال الليلة 
قبـــل الماضية.وبحســـب المرصـــد، فقد 
ُقتـــل 5 عناصـــر وأصيـــب 4 آخـــرون مـــن 
الميليشـــيات الموالية إليـــران، مضيفا أنه 
لم يعرف بعد فيما إذا كانوا من الجنسية 

اإليرانية أو من حزب هللا اللبناني.
كمـــا أصيـــب 7 عناصر من “قـــوات الدفاع 
الجـــوي”، التابعـــة للنظام الســـوري، بينهم 

اثنان بحالة خطرة.
مواقـــع  اإلســـرائيلي  القصـــف  وطـــال 
ومســـتودعات ذخيـــرة وأســـلحة جنـــوب 
وجنوب غربي العاصمة دمشـــق، وتسبب 
االستهداف بتدمير مستودع للصواريخ.

وكانت وكالة أنباء النظام السوري “سانا” 
قـــد أفـــادت عن إصابـــة 7 جنـــود بجروح. 

ونقلـــت “ســـانا” عن مصدر عســـكري قوله 
إن الطيـــران اإلســـرائيلي “وّجـــه من فوق 
الجـــوالن” عـــّدة “رشـــقات مـــن الصواريخ 
تصـــّدت  وقـــد  دمشـــق،  جنـــوب  باتجـــاه 
لهـــا وســـائط دفاعنـــا الجـــوي وأســـقطت 
أغلبيتها”. ولم تعلن إســـرائيل مسؤوليتها 

عن القصف.
وقال الباحث في شؤون الشرق األوسط 
في جامعة جورجتاون األميركية يوسف 

حـــداد إن االتفاقية التـــي وقعتها طهران 
مع األســـد، على الرغم من كونها “شـــكلية 
ال تغّير شـــيئا في المعادلة داخل سوريا”، 
إال أنهـــا “أعطـــت مبررا إضافيا إلســـرائيل 
لتوجيه ضربة إليران” في ســـوريا، وذلك 
فـــي إطـــار ســـعي إســـرائيل، “لجـــّر إيران 
لمواجهة عســـكرية، قبل بـــدء االنتخابات 

األميركية، في شهر نوفمبر المقبل”.

 

إسرائيل تختبر بالصواريخ اتفاق طهران العسكري مع األسد
قتلى من ميليشيات إيران بقصف مواقع في دمشق

لندن - وكاالت

األميركـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  شـــدد 
مايـــك بومبيـــو، أمـــس الثاثـــاء، على 
برفـــع حظـــر  لـــن تســـمح  “أميـــركا  أن 
الســـاح عـــن إيـــران”. وقـــال بومبيـــو، 
الـــذي يقوم بزيـــارة إلـــى بريطانيا، إنه 
بحـــث مع رئيـــس الـــوزراء البريطاني، 
حظـــر  تمديـــد  جونســـون،  بوريـــس 
الســـاح علـــى إيـــران. وتطـــرق وزيـــر 
الصيـــن،  إلـــى  األميركـــي  الخارجيـــة 
واعتبر أن الحزب الشـــيوعي الصيني 
يمثـــل تهديدا، كما اتهم بكين بســـرقة 
بومبيـــو  ووصـــل  اختـــراع.  بـــراءات 
إلى مقـــر الحكومـــة البريطانيـــة، ظهر 
الثاثـــاء، حيـــث ظهـــر واضعـــا كمامة 
كمـــا جونســـون، قبـــل أن يجلســـا على 

بعـــد متريـــن عن بعضهمـــا. وقال 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي في 

ممازحـــًا:  الصـــدد  هـــذا 
االجتماعي  “التباعـــد 

ال يعني تباعدا سياســـيا ودبلوماسيا”. 
وتتقـــارب لندن مع مواقف واشـــنطن 
في األشـــهر األخيرة، حتى أنها غيرت 
هـــواوي  شـــركة  مـــن  نهائيـــا  موقفهـــا 
شـــبكات  تطويـــر  مـــن  واســـتبعدتها 
أن  علـــى  لديهـــا،  الخامـــس  الجيـــل 
تســـحب معداتها بحلول العام 2027. 
وقـــال بومبيـــو للصحافيين األســـبوع 
الماضي “نحن ســـعداء بذلك”، معتبرا 
أن “رئيـــس الـــوزراء جونســـون محق 
بكيـــن  المســـألة”. وردت  هـــذه  بشـــأن 
باتهام لنـــدن بأنها “خدعت” من جانب 
غضـــب  لنـــدن  وأثـــارت  األميركييـــن. 
الصين عندما أعلنت عن تسهيل منح 
الجنســـية البريطانية لمـــا يقرب من 3 
ا  مايين من ســـكان هونغ كونغ، ردًّ
على قانون األمن القومي الصيني 
الشـــهر  بكيـــن  فرضتـــه  الـــذي 

الماضي.

بومبيو: لن نسمح برفع حظر السالح عن إيران
طهران - وكاالت

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي إلـــى طهران، أمـــس الثاثاء، 
علـــى رأس وفد رفيع المســـتوى، يضم 
والنفـــط  الخارجيـــة  وزراء  مـــن  كاً 
والكهربـــاء والمالية والدفـــاع والصحة 
ومستشـــار األمـــن القومـــي، حســـب ما 

أكدته الرئاسة اإليرانية.
والتقـــى الكاظمـــي بالرئيـــس اإليرانـــي 
حســـن روحانـــي، وبحـــث معـــه “تعزيز 
فـــي  البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون 
مختلف المجاالت”، حسب ما جاء على 
وكالـــة األنباء العراقيـــة. وتأتي الزيارة 
بعـــد وجود وزيـــر الخارجيـــة اإليراني، 
محمـــد جـــواد ظريف، في بغـــداد نهاية 
األسبوع. وكان من المفترض أن تكون 

أول زيـــارة خارجيـــة للكاظمـــي إلى 
الســـعودية، إال أن وزارة الخارجية 

االثنيـــن  أعلنـــت  الســـعودية 
تأجيل الزيارة بعد االتفاق 

بيـــن البلديـــن إلى ما بعد خـــروج خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان من 
المستشـــفى. بدوره أعلن مكتب رئيس 
تقـــرر  أنـــه  العراقـــي  الـــوزراء  مجلـــس 
تأجيـــل الزيارة إلـــى أقرب موعد ممكن 

يتفق عليه الجانبان.
فـــي ســـياق آخـــر، أكـــد الكاظمـــي أنـــه 
ســـيقف فـــي وجـــه المحـــاوالت الرامية 

إلى إعادة إحياء الطائفية في العراق.
وتصاعـــدت حدة الخطاب الطائفي في 
العراق، على خلفية مقتل قائد عسكري 
فـــي منطقـــة الطارميـــة شـــمال بغـــداد، 
حيث طالـــب قياديون في ميليشـــيات 
عمليـــة  بإطـــاق  مســـلحة  وفصائـــل 
عسكرية وتهجير سكان هذه المنطقة.

وأكـــد الكاظمي التصـــدي بقوة لكل 
المخططـــات التي تســـعى إلحداث 
فتنة، ســـواء في الطارمية أو 

في باقي مناطق العراق.

الكاظمي يبحث تعزيز التعاون مع روحاني

مسقط - أ ف ب



بـــدأ الفريق األول لكرة الســـلة بنادي 
والفنـــي؛  البدنـــي  إعـــداده  الحالـــة 
اســـتعداًدا لمـــا تبقـــى من منافســـات 

للموسم الرياضي الجاري.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد اإلعالن الرســـمي 
مـــن ِقبـــل االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
الســـلة الســـتئناف المســـابقات التـــي 
توقفت في األشـــهر الماضية؛ بسبب 
وباء كورونا، وســـيكون لدى الفريق 
الحاالوي اســـتحقاق المشـــاركة في 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  كأس  بطولـــة 
“أغلى الكـــؤوس”، وســـيواجه فريق 
النهائـــي  ربـــع  بالـــدور  النويـــدرات 
وتحديًدا يوم الخميس الموافق 17 
ســـبتمبر المقبل. وفقد الحالة فرصة 

التأهـــل للمربـــع الذهبـــي مـــن الـــدور 
السداســـي لمســـابقة دوري زين بعد 
سقوطه في 5 مباريات متتالية أمام 
)النجمـــة، المحـــرق، الرفـــاع، المنامة 

واألهلي(.

ويشـــرف على تدريـــب فريق الحالة 
الحـــداد،  صالـــح  الوطنـــي  المـــدرب 
الـــذي تم تجديد الثقـــة في إمكاناته 
التدريبية لالســـتمرار مع “البرتقالي” 

في الموسم المقبل.

ــداد ــحـ ــح الـ ــالـ ــي صـ ــنـ ــوطـ ــدرب الـ ــ ــم ــ ــادة ال ــيـ ــقـ بـ
سلة الحالة تبدأ إعدادها لـ “أغلى الكؤوس”
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األحد انطالق تجمع منتخب الناشئين لكرة القدم
ــا ــم 88 العبـ ــة تضـ ــة أوليـ ــا”.. وبقائمـ ــات “كورونـ ــراء فحوصـ ــد إجـ بعـ

ينطلــق يــوم األحــد المقبــل الموافــق 26 يوليــو الجــاري، التجمــع المحلــي 
لمنتخب الناشئين لكرة القدم، وذلك بقائمة أولية تتكون من 88 العًبا.

ويعتبر التجمع بداية إعداد المنتخب 
تحـــت قيادة المدرب البرتغالي “نونو 
كوســـتا”، والـــذي تعاقـــد مـــع االتحاد 
البحرينـــي لكرة القدم؛ لقيادة األحمر 
الناشئ في بطولة آسيا 2020 المقرر 
إقامتهـــا فـــي مملكـــة البحرين خالل 
الفترة 25 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 

المقبلين.
حصـــل  قـــد  الكـــرة  اتحـــاد  وكان 
علـــى الضـــوء األخضـــر مـــن الجهات 
تدريبـــات  النطـــالق  المختصـــة؛ 
منتخبـــات الفئـــات، إذ بـــدأ منتخـــب 
سلســـلة  الفائـــت  األســـبوع  الشـــباب 
آســـيا  لبطولـــة  تدريباتـــه اإلعداديـــة 
أيًضـــا المقـــررة فـــي أكتوبـــر المقبـــل، 
قبـــل أن يقرر الجهـــاز الفني لمنتخب 
الناشـــئين تدشـــين التجمع األســـبوع 
كافـــة  إجـــراء  بعـــد  وذلـــك  المقبـــل، 

المطلوبـــة  الطبيـــة  الفحوصـــات 
لفيروس “كورونا” المســـتجد؛ توافًقا 
مع اإلجـــراءات االحترازية والتدابير 

الوقائية.
وتضم قائمة الالعبين التي استدعاها 
المدرب “نونو كوستا”: عبدهللا علي، 
علي حسن، ســـيد محمود الموسوي، 
حســـن فالح، محمد حســـين، حســـن 
عيســـى  محمـــد،  محمـــود  ســـمير، 
ومحمـــد  العصفـــور  يحيـــى  محمـــد، 
حســـن،  محمـــد  )الشـــباب(،  أحمـــد 
قاســـم جـــالل، علـــي حســـين ســـند، 
راشـــد البصـــري، عامـــر ياســـر، أحمـــد 
عبدالكريم وحسين شـــاكر )المنامة(، 
ياســـر عبـــاس، علي الماحوزي، ســـيد 
محمـــود محمـــد، محمـــود حجيـــري، 
عبدهللا عادل، حيدر عبدالرضا، علي 
ســـهوان وعلي طرادة )األهلي(، أنس 

أحمـــد )البديـــع(، خالـــد عـــادل، عمـــار 
محمـــد، عبـــدهللا المعـــراج ويوســـف 
أحمد )الحالة(، محمد يوســـف، كمال 
صالح، عبدهللا بشـــير، يوسف جاسم 
وطـــالل عبدالعزيـــز )الرفـــاع(، ناصـــر 
محمـــد )البســـيتين(، إبراهيـــم محمد 
وســـيد باقر النجار )االتفاق(، إبراهيم 
خليـــل  إبراهيـــم  )البحريـــن(،  قـــادر 
إبراهيـــم الضبيـــع، ســـلمان  )قاللـــي(، 
يونـــس، جـــراح أحمد، بـــالل عبدهللا، 
الســـبيعي  وعبـــدهللا  علـــي  أحمـــد 

وحســـين  الهـــدار  يوســـف  )الحـــد(، 
خليل )التضامن(، علي محســـن، علي 
كامل، حسين حســـن، جواد القصاب 
حســـين  )االتحـــاد(،  حمـــزة  وكميـــل 
محمـــد كاظـــم، علـــي طالـــب، أحمـــد 
محمـــد عبدهللا وأحمد عيد )ســـترة(، 
فاضل عباس، طالل ســـامي، هاشـــم 
لؤي، علي جمعة، جمال عبدالحكيم، 
ســـلمان الدوسري، جاســـم الرميحي، 
يوســـف عبدالكريـــم، محمـــد هـــالل، 
علي الدوسري ومحمد عبدهللا ناصر 
)النجمة(، أحمد جاســـم، سيد حسين 
الخبـــاز، جـــون أحمـــد وعلـــي البوزيد 
)المالكيـــة(، محمـــد خميـــس، حســـين 
عادل وأحمد فهمي )مدينة عيســـى(، 
عبدالرحمـــن عبـــاس وســـعد عبدهللا 
)الرفاع الشـــرقي(، عبدالرحمن بسام، 
محمد خالد، حســـن النعيمي، ســـيف 
النصـــف، علـــي محمد علـــي وعبدهللا 

القصاب )المحرق(.

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  يواصـــل 
مـــا  الســـتئناف  اســـتعداداته؛  القـــدم، 
تبقى من منافســـات الموسم الرياضي 
الجـــاري 2019 - 2020، إذ قـــام قســـم 
المســـابقات باالتحـــاد وبالتنســـيق مـــع 
إدارة المنشـــآت بوزارة شؤون الشباب 
الثالثـــة  المالعـــب  بتفقـــد  والرياضـــة 
)استاد مدينة خليفة الرياضية، استاد 
النادي األهلي واســـتاد الشيخ علي بن 

محمد آل خليفة(.
وجـــاءت الزيـــارة التفقديـــة للمالعب؛ 
بهـــدف االطـــالع علـــى كافـــة المرافق، 
اســـتئناف  قـــرب  مـــع  خصوًصـــا 
المســـابقات الـــذي تحـــدد فـــي يـــوم 7 
الجولـــة  بانطـــالق  المقبـــل  أغســـطس 

12 مـــن دوري ناصر بن حمـــد الممتاز، 
على أن تبـــدأ الجولة قبل األخيرة من 
القســـم الثاني لدوري الدرجـــة الثانية 

يوم 9 أغسطس.
وشـــهدت الزيـــارة التفقديـــة للمالعب 
الثالثـــة حضـــور ممثلين مـــن الجهات 
المعنيـــة؛ بهدف تســـجيل المالحظات 

كافة، قبل االنطالقة الرســـمية الشـــهر 
المقبل للمنافسات المنتظر استكمالها، 
إذ ســـتقام منافســـات دوري ناصـــر بن 
حمـــد الممتـــاز علـــى المالعـــب الثالثة 
اســـتاد  ســـيحتضن  فيمـــا  المذكـــورة، 
النـــادي األهلـــي وملعـــب مدينـــة حمد 

منافسات دوري الدرجة الثانية.

تمهيـــًدا الســـتئناف النشـــاط 7 أغســـطس المقبـــل

االطالع على مرافــق مالعــب الكــــرة

الخسارة من الشرقي برباعية ودًيا ال تدعو للقلق

مدرب المالكية: تركيزنا على الجهوزية البدنية

حميدان يقود القادسية لعبور االتحاد ودًيا

أكد مدرب فريق المالكية األول لكرة 
القـــدم أحمـــد يعقـــوب أن الخســـارة 
برباعية نظيفة أمام الرفاع الشـــرقي 
في المباراة الودية األسبوع الماضي 

ال تدعو إلى القلق.
وقـــال يعقـــوب لــــ “البـــالد ســـبورت”: 
إن التركيـــز منصـــب علـــى الجاهزية 
البدنيـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر بعيًدا 
عـــن األمـــور الفنية، مشـــيًرا إلـــى أنه 
بتشـــكيلتين  الشـــرقي  لقـــاء  خـــاض 
مختلفتين، إذ عمد أيًضا إلى إشـــراك 
عـــدد مـــن الالعبيـــن الشـــباب؛ بهدف 

منحهم الفرصة التنافسية.
وأشـــار إلـــى عـــدم االســـتعجال فـــي 
فتـــرة  بعـــد  الفريـــق  علـــى  الحكـــم 

التوقـــف، متوقًعـــا أن تســـير األمـــور 
بشـــكل تصاعـــدي إلـــى حيـــن موعـــد 
استئناف دوري الدرجة الثانية الذي 
يتصـــدره فريقـــه ويقتـــرب بذلك من 
الصعـــود إلـــى دوري ناصـــر بـــن حمد 

الممتاز.
 3 ســـيخوض  الفريـــق  أن  وأوضـــح 
مباريـــات وديـــة أخـــرى، مبيًنـــا أنهـــا 
ســـتكون أمـــام فـــرق بنســـق مرتفـــع 
)أنديـــة دوري ناصر بن حمد الممتاز( 
وفـــرق الدرجـــة الثانيـــة بذات نســـق 
المنافسات التي ننشط فيها. وأضاف 
“ســـنخوض أواخر األســـبوع الجاري 
لقـــاء أمـــام نـــادي مدينة عيســـى، ثم 
نواجـــه البســـيتين األســـبوع المقبل، 
في حين ســـنختتم المباريات الودية 
قبـــل 5 أيـــام مـــن اســـتئناف الـــدوري 

حينما نالقي نادي االتفاق”.
علـــى  يشـــرف  أنـــه  يعقـــوب  وأكـــد 
وجـــود  دون  كاملـــة  المجموعـــة 

إصابـــات قويـــة، مبيًنـــا كذلـــك أن 
يســـافر  لـــم  “إيكـــو”  المحتـــرف 
فـــي فتـــرة التوقـــف، ويواصـــل 
مـــع  االعتياديـــة  تدريباتـــه 

“الفارس”.
“البـــالد  ســـؤال  علـــى  ورًدا 

أي  يخـــص  فيمـــا  ســـبورت” 
تجديـــد  بشـــأن  مســـتجدات 
التعاقـــد معـــه من قبـــل إدارة 
للموســـم  المالكيـــة  نـــادي 
 ،2021  -  2020 الجديـــد 
أحمـــد  المـــدرب  أوضـــح 
يعقـــوب أنـــه ال جديـــد فـــي 

خصوص ذلك.

قــاد العــب منتخبنــا الوطنــي ومحترف القادســية الســعودي لكرة القــدم مهدي 
حميدان فريقه إلى عبور نظيره االتحاد )1/2( في المباراة الودية، التي أقيمت 
بينهما مســاء األحد، وذلك في إطار تحضيران الفريقين الســتئناف منافســات 

الموسم الرياضي الجاري.

وأحـــرز حميدان الهـــدف الثاني لفريقه 
بعدمـــا كانـــت النتيجـــة )1/1(. وتعتبـــر 
هـــذه المباراة الودية هي الثالثة لفريق 
القادســـية منـــذ أن اســـتأنف تدريباته، 
بعد أن استهل مبارياته بلقاء أبها الذي 
تعـــادل معـــه )1/1( وفـــاز علـــى ضمـــك 
)1/2(. وســـتكون أولـــى مباريات فريق 
الدولـــي حميدان مـــع االســـتئناف ضد 
فريق الخليج في الرابع من أغســـطس 

المقبـــل )مبـــاراة مؤجلـــة مـــن الجولـــة 
28(، علـــى أن تنطلق الجولة 29 بعدها 

بيومين.
المركـــز  القادســـية  فريـــق  ويحتـــل 
دوري  ترتيـــب  ســـلم  فـــي  الخامـــس 
نقطـــة   49 برصيـــد  الثانيـــة  الدرجـــة 
متخلًفـــا عـــن المتصـــدر العيـــن بفـــارق 
7 نقـــاط ووصيفـــه الباطـــن بــــ 4 نقاط، 
مهمـــة  ســـتكون  مبـــاراة   11 ولديـــه 

ومصيريـــة لفريـــق حميـــدان وزمالئـــه 
من أجل المنافسة على بطاقة الصعود 

للـــدوري الممتاز في الموســـم الرياضي 
الجديد.

لقطة لالعب مهدي حميدان خالل مباراة االتحاد
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عبداهلل يوسف.. وثلة “مكسري المجاديف”!
قبــل أيــام، توج العــب منتخبنــا الوطني عبدهللا يوســف مع فريقه 
ســالفيا بــراغ التشــيكي بلقــب دوري بلــد البولــكا - رقصــة رشــيقة 
ــا ألول العــب خليجــي مــع  طابعهــا المــرح - فــكان تتويًجــا تاريخيًّ

فريق أوروبي.
وألن اإلنجاز ســابقة خليجية، فقد تســابقت وســائل اإلعالم للظفر 
بتعليق من العبنا الفذ، وأصبح اسم عبدهللا يوسف على كل لسان 
وفــي كل محطــة رياضيــة ناطقــة بالعربيــة، وســعد الجميــع بفــوز 
ســالفيا بــراغ وإن كانــوا مــن غير مشــجعيه، “فمن أجــل عين تكرم 

ألف عين”، خصوصا عندما تكون العين بحرينية!
غير أن البعض لم يهنأ له بال، وهو يشاهد نجما بحرينيا متألقا في 
القارة العجوز، فجاءت تعليقاته على وســائل التواصل االجتماعي 
ســلبية ومجحفــة فــي حــق الالعــب، بجريــرة أنــه “غيــر مؤثــر فــي 

صفوف المنتخب الوطني، وال يستحق كل هذه البهرجة”!
والحقيقــة أن عــدم بروز عبدهللا يوســف مع المنتخب ليس جريمة 
ليوضــع إنجــازه األوروبــي فــي قفــص االتهام، فهــذا أمــر، وذاك أمر 
آخــر، ولمــن يحــاول “فلطحــة” مــا حققــه العبنــا الخلــوق مــع ناديه، 
نكايــة بتواضــع مســتوياته مــع المنتخب أقــول له بصريــح العبارة: 

“خلك_في_البيت”! 
وال أعلــم، هــل غــاب عــن هــؤالء ليونيــل ميســي، وهــو أحــد أعظــم 
الالعبين في العالم، فلم نره يقدم لمنتخب األرجنتين إال الحســرة، 
ومــا حقــق لبــالد الفضــة غير الفضــة، بينمــا الذهب كان مــن نصيب 

برشلونة اإلسباني على الدوام وبقدمه وسحره وعرق جبينه!
فهــل خبــا نجــم ميســي لعــدم قيادتــه منتخــب التانغــو إلــى كأس 
العالــم؟ وهــل وصف بالالعب العــادي يوما ألنه لم يتوج األرجنتين 

على العرش الكروي كما توج برشلونة مرارا وتكرارا؟
إنه لمن المؤســف أن تروج بعض اآلراء الســطحية على هذا النحو 
في وسائل التواصل االجتماعي التي أصبحت فضاء مفتوحا لكل 
من هّب ودّب، يدســون فيها آراءهم الســاذجة وهم ال ينظرون إلى 
أبعــد مــن أرنبــة أنوفهم، فيقللون من قيمة نجمنــا الرائع الذي كافح 
وتحمــل شــقاء الغربة عن الديار لمالحقة حلمــه الواعد، فنجح في 

تشريف البحرين من بوابة لم يسبقه لها أحد.
إن نجــاح عبــدهللا يوســف مــا كان ليتحقــق لو لم يكن هــذا الالعب 
منضبطــا ومجتهــدا، وهو ما جعله يبرز في التشــيك بلد األســطورة 
نيدفيــد صاحــب الصــوالت والجوالت في عالم الســاحرة مع فريق 
الســيدة العجوز يوفنتوس، لكن العزاء بأن المنصفين والمشــجعين 

لكفاءة عبدهللا أكثر بكثير من ثلة “مكسري المجاديف”.
وفي الختام، نصيحتي لعبدهللا يوسف أن يسير إلى األمام؛ ليعانق 
طموحاته الكبيرة، دون أن ينظر إلى مثل هذه اآلراء “الهدامة” التي 
ال ترتكز على واقعية أو منطق، إنما هي شعور بالغيرة وضياع في 
خضم واقع جميل رسمه عبدهللا يوسف لالعبي البحرين والخليج، 
ولكنــه لــن يطــأه إال من يجتهــد ويعمل على تحقيــق تطلعاته حتى 

وإن بدت مستحيلة، فبداية األلف ميل خطوة، خطوة فقط!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

شهادة مدربي 
التيكواندو

حصل المدرب الوطني علي البناء 
السويدي  نورة  الوطنية  والمدربة 
األول  الـــمـــســـتـــوى  ــادة  ــهــ شــ عـــلـــى 
بعد  التيكواندو،  لمدربي  الدولية 
ــدورة  ال فــي  الناجحة  مشاركتهما 
الــتــدريــبــيــة لــمــدربــي الــتــيــكــوانــدو، 
ــاد الــعــالــمــي  ــحــ ــ ــتـــي نــظــمــهــا االت الـ
تقنية  عبر  فرنسا  في  للتيكواندو 

االتصال المرئي.

أحمد مهدي

علي مجيد

أحمد مهدي

أحمد يعقوب

سبورت

فريق الحالة لكرة السلة

من الزيارات التفقدية للمالعب

أحمد مهدي



tariq.albahar@albiladpress.com 14

tariq_albahhar

الزواج في زمن “كورونا”... سالح ذو حدين
 اخــتــلــف مــشــهــد الـــــزواج كــثــيــرا تلك 
فمنذ  ــكــورونــا”،  “ال حــضــور  فــي  الفترة 
تلك  ســتــرى  كــنــت  فــقــط  قليلة  أشــهــر 
بالمعازيم،  المملوءة  الكبيرة  القاعات 
ــا قبل  ــفـــات مـ وقـــوائـــم الــطــعــام وحـ
الزواج. أما اآلن، فيقتصر الوضع على 
االحتفال في أجواء أسرية دون تلك 
المراسم المكلفة، فانقسمت اآلراء بين 
مؤيد إلتمام الزواج في تلك الظروف 
المصروفات،  من  طائلة  مبالغ  وتوفير 
وبــيــن مــعــارض يـــرى أن االســتــعــجــال 
لـ  إضــاعــة  يعتبر  الخطوة  تلك  بإتمام 

“فرحة العمر”.

إلغاء

مع  عــن تجربتها  الــنــحــال  هــبــة  تــقــول 
لم  بأنها  الكورونا،  حضور  في  الــزواج 
تكن تتوقع حدوث كل تلك التغييرات 
ــغــاء حجز  ــم إل ــة، فــقــد ت ــ بــســبــب األزمـ
الــفــنــدق والــقــاعــة وخــطــة الــســفــر بعد 
ــزواج. وأضــافــت “فـــي بــدايــة األمــر  ــ الـ
منا  ظنا  لفترة  ــزواج  ــ ال تأجيل  قــررنــا 
الوضع  ولكن  الكورونا،  أزمــة  بانتهاء 
ــزداد لــأســوأ، فــاتــخــذنــا قــرارنــا  ــ كـــان ي

في  فاحتفلوا  فرحتنا”  تأجيل  بعدم 
المقربين  أقرب  بحضور  العائلة  منزل 
Zoom meet� بعمل قاموا  كما   فقط، 
ing لمشاركة تلك الليلة مع األصدقاء 
ــوا عــلــى تــوزيــع  ــرصــ واألقـــــــــارب، وحــ
الحضور،  جميع  على  خاصة  كمامات 
وتــقــول هبة “بــالــرغــم مــن وجــود عدة 
نواقص كانت ضمن خطتي لهذا اليوم، 
رائعة ومميزة  الليلة كانت  إال أن تلك 

جدا”.

تأجيل

الشباب  أحد  الباقي  عبد  أحمد  ويــرى 
لتأجيل  ــا”  “الـــكـــورونـ اضــطــرتــه  ــذي  ــ ال
األزمة  بأن  المقرر،  زواجه عن موعده 
قـــد أثــــرت عــلــى تــجــهــيــزاتــه لـــلـــزواج، 
فالعمال المكلفون بتجهيز منزله كانوا 

ــوقــت أقـــل مـــن الــطــبــيــعــي،  يــعــمــلــون ل
التجهيزات.  بعض  لتعطيل  أدى  مما 
ــزواج فــي تلك الفترة  الـ وأضـــاف بــأن 
ــر الـــعـــديـــد من  ــوفــي قـــد ســـاهـــم فـــي ت
أما  األشخاص.  من  للكثير  المصاريف 
زواجــه،  قــراره في تحديد موعد  عن 
مــرة أخرى  التأجيل  أرفــض  “أنــا  فقال 
آخر خال  بالفعل موعد  وقد حــددت 
وقت  يــوجــد  ال  ألنــه  المقبلة؛  األشــهــر 

محدد النتهاء األزمة”. 

قرار خاطئ 

ــرى الــطــالــبــة نــور  ــن جــهــة أخــــرى، تـ ومـ
الحسن بأن فكرة الزواج في هذه 

ــرار خـــاطـــئ؛ ألن  ــ الـــظـــروف ق
اإلجــراءات االحترازية  أهم 
هـــو الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، 

والزواج حاليا مع المخالطة حتى وإن 
يتسبب  أن  يمكن  الــمــنــزل  داخـــل  كــان 
فــي كـــارثـــة، وأضـــافـــت “الــصــبــر أفضل 
ــرار قــد يتسبب فــي أذى  مــن اتــخــاذ قـ

للجميع”. 
رأي  األمـــر حــريــة  يعتبر  الــنــهــايــة  فــي 
الــزوجــيــن، ولــكــن يمكننا أن  واخــتــيــار 
ال  األساسية  الفرحة  بأن  جميعا  نتفق 
المكلفة  االحــتــفــاالت  تلك  على  تقف 
تلك  توثيق  يمكن  وإنما  بها،  والُمبالغ 
والــمــصــاريــف  التفاصيل  بــأقــل  الليلة 
واالكتفاء بفرحة 
األهــــــل بــعــيــدا 
عـــن مــظــاهــر 
ــا  ــ ــ ــودن ــ ــ ــع ــ ــ ت
عـــــلـــــيـــــهـــــا 
واختلقناها 

بأنفسنا.

هبة وزوجهانورة الحسنٔاحمد عبدالباقي

أنت شخص ناجح وعنيد وقادر على تخطي 
المشاكل.

بسبب الضغوط التي تحيط بك تمر بمراحل 
صعبة.

هناك بعض الضغوط من الزمالء أو الرؤساء 
في العمل.

شريك حياتك على استعداد لمشاركتك اللحظات 
الصعبة.

صحتك وصحة أوالدك، تحتاج منك بعض 
الوقت حالًيا.

يتوقع لك الخبراء الكثير من الحكمة والحنان 
والثبات.

يومك مضغوط جدا بالعمل، عليك تنظيم 
أوراقك.

صحتك جيدة نوعا ما بسبب التزامك بممارسة 
الرياضة.

حالة من التألق والنشاط ومشروعات عمل 
جديدة ناجحة.

افتح مشروع عمل خاص وابدأ أولى الخطوات 
للتجارة.

الواسطة سمة سائدة ومنتشرة في مجالك 
العملي هذه األيام.

حاول أن تساعد أطفالك بالكثير من النصائح 
المهمة للصحة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

تشــارك الفنانة كارولين عزمي في مسلســل “الحرامي”، 
مــن بطولــة الفنانــة رانيا يوســف وبيومي فــؤاد، الذي 
بــدأ تصويــره األســابيع الماضيــة فــي أحــد الديكورات 
المخصصــة للعمل، وتجســد كارولين ضمــن األحداث 

نجلــة رانيــا وبيومــي. وينتمــي العمل لنوعية “الســيت 
كــوم”، وهو مكــون من 10 حلقات، ويخرجه محمد ســامة، 

وشــاركت عزمي في الســباق الرمضاني لهذا العام في مسلسل “ونحب تاني 
ليه “ للنجمة ياســمين عبدالعزيز، ومسلسل “عمر ودياب” لمصطفى خاطر 

وعلي ربيع.

احتفلت شــركة “روتانا” بتحقيق كليب “ملعون أبوالعشق” 
للنجمــة اللبنانيــة نجوى كــرم 120 مليون مشــاهدة عبر 
موقــع “يوتيوب”. ونشــرت الشــركة تغريــدة خاصة بهذه 
المناســبة عبر صفحة “روتانا” الرسمية في موقع “تويتر” 

جاء فيها “كليب ملعون أبو العشــق لشــمس الغنية نجوى 
كــرم يتخطى 120 مليون مشــاهدة علــى قناة روتانــا “يوتيوب”. 

مبــروك لنــا ولك كل إنجاز دوًمــا مًعا”. من جانبــه، عّبر الرئيس التنفيذي لشــركة 
“روتانا” سالم الهندي عن اعتزازه بهذا اإلنجاز الرقمي.

اســتقرت الحالــة الصحيــة للفنان الكبير ســناء شــافع، الذي 
تعرض لوعكة صحية، نقل على إثرها للمستشفى.

ويتماثل شــافع للشــفاء ومن المقرر أن يغادر المستشــفى 
في ســاعات بعد إجــراء فحوص نهائية تضمــن تجاوز مرحلة 

الخطر. ونفى شــافع، أثناء مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، 
إصابتــه بفيــروس كورونا، مضيًفــا: تعرضت لوعكــة صحية؛ نتيجة 

إهمال شــخصي مني ودفعت ثمنها غالًيا، إذ إنني أصبت منذ ســنتين بالتهاب رئوي 
حاد وتعالجت منه على أنه دور برد ودفعت ثمنه اآلن مضاعًفا”.

وعكة صحيةإنجاز نجوى“الحرامي”

“ربيع كل الفصول” و “لقاء مع الماضي”.. نشاط درامي تلفزيوني بالعام 1980
يواصــل برنامــج “درامــا بحرينيــة” الــذي يبــث مســاء كل يــوم جمعــة، تقديــم 
بدايــات وخفايــا الدرامــا البحرينية، والبذرات األولــى لالنطالق، ففي الحلقة 
الماضيــة تعرفنــا علــى أول مسلســل بحريني يتــم تصويره خارج االســتوديو 

وهو مسلسل “رحلة العمر”، وكان عبارة عن مسابقة رمضانية.

وفي نفس هذا العام، أي 1980 بدأت 
المهتمين  التي كونها  اإلنتاج  شركات 
ذكــرهــا في  لنا  الــتــي سبق  ــالــدرامــا،  ب
اإلنتاج  تجربة  بخوض  سابقة  حلقة 
الدرامي التلفزيوني فأنتجت مؤسسة 
بعنوان  عما  الفني  لــإنــتــاج  ــذاري  عـ
“ربيع كل الفصول”، من تأليف جاسم 
الكويتي  الــمــخــرج  وإخـــــراج  الـــزايـــد 
كـــاظـــم الـــقـــاف ومـــســـاعـــد الــمــخــرج 

اإلذاعي عبد الواحد درويش.
ومــضــمــون الــعــمــل يــــدور حـــول فتاة 
لــديــهــا نــزعــة حــب والــدهــا بــعــد وفــاة 
وانها  فقدانه  على  وخوفها  والدتها، 

الحب  ذلــك  يؤثر  مــا  عنه،  المسؤولة 
عــلــى تــصــرفــاتــهــا مــع كــل مــن يحيط 
تعشق  فهي  نفسيتها،  وعلى  بوالدها 
ألحد  تريد  وال  مرضيا  عشقًا  والدها 

أن يشاركها فيه. 
المسلسل:  هذا  أدوار  أداء  في  شارك 
زيــمــان، سبيكة  مريم  الــجــزاف،  سعد 
الحكم، أمينة القفاص وإبراهيم بحر. 
مؤسسة  دخــلــت   1982 ــعــام  ال وفـــي 
البهدهي  لمحمد  الكوميدي  المسرح 
على الخط، فأنتجت سباعية درامية 
فكرة  عن  الماضي”  مع  “لقاء  بعنوان 
محمد البهدهي، وكتب لها السيناريو 

وأخرجها  العليوات  منيرة  والــحــوار 
الــكــويــتــي حــســيــن الـــصـــالـــح، وتــــدور 
أحداثها حول الخير والشر والطبقية 

مــديــر  يــكــتــشــف  إذ  ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
العاملين  الموظفين  معدن  المؤسسة 
عــنــده وهــمــا نــائــب الــمــديــر والــعــامــل 

عين  في  نزاهته  ترفعه  الــذي  النزيه، 
مديره حين أكتشف اختاس وفساد 

نائب المدير الذي وضع ثقته به.
وشــــــارك فـــي هــــذا الــعــمــل كـــل مــن: 
ــهــدهــي، شــفــيــقــة يــوســف،  ــب مــحــمــد ال
أمينة  شــريــدة،  جاسم  الــقــوز،  سامي 
حسين،  أمينة  نجم،  راشــد  القفاص، 
وأحمد  الصايغ  جاسم  سلطان،  سالم 
أبو الشوك، وساعد في اإلخــراج عبد 

فكان  اإلخــراج  أما  الرميحي  الرحمن 
للكويتي حسين. 

يذكر أن برنامج “دراما بحرينية” من 
وإعداد  تقديم  مبارك خميس،  إعــداد 
مشارك عصام ناصر وإخراج عبدهللا 
الــخــاتــم، وســاعــد فــي اإلعــــداد منال 
ــمــوســيــقــى الــتــصــويــريــة  ــرفـــي، وال شـ
إنتاج  ومنسق  ومتابعة  القائد،  جمال 

الفنان حمد آل ثاني.

22 يوليو

 1952
في  جــديــدة  حــكــومــة  تشكيل 
أحـــمـــد نجيب  بـــرئـــاســـة  مــصــر 
الهالي، واستمرت بعملها لمدة 
ســـاعـــات فـــقـــط؛ بــســبــب قــيــام 
ثورة 23 يوليو في تلك الليلة، 
الحكومات  بذلك أقصر  وكانت 

عمًرا في مصر.

1987
 إطاق النار على رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي بوجهه في لندن.

 1896
صدور العدد األول من صحيفة الشام في دمشق.

 1946
 منظمة اإلرجون تقصف فندق الملك داود في مدينة القدس.

1921
 جمهورية الريف في المغرب تهزم الجنود اإلسبان.

2006
 افتتاح ملعب اإلمارات، الملعب الحالي لنادي أرسنال لكرة القدم.

أسامة الماجد

مريم زيمان في مسلسل ربيع كل الفصول سامي القوز وجاسم شريدة في مسلسل لقاء مع الماضي سعد الجزاف ومريم زيمان في مشهد من العمل

تقدمت كريستينا ريتشي بطلب 
طاق من زوجها جيمس 

هيرديجن بعد زواج 
استمر سبع سنوات، 
كما طالبت بحضانة 

منفردة البنهما.

في  التذاكر  شباك  على  سينافس  أنــه  الـــرداد  حسن  الفنان   أعلن 
فيلمه  عــرض  خــال  مــن  بمصر  السينمائي  األضــحــى  عيد  مــوســم 
الجديد »توأم روحي«، مبينا أنه تم االنتهاء من تصوير آخر مشاهد 

الفيلم مؤخرا بعد فترة توقف بسب أزمة وباء كورونا.
وذكر أن الفيلم تم تصويره ما بين مصر وفرنسا، موضحا أن العمل 

من نوعية األفام الرومانسية.
وتــدور أحــداث »تــوأم روحــي« في إطــار رومانسي كوميدي حول 
ومع  خليل،  وأمينة  ــرداد  الـ حسن  العمل  بطلي  تجمع  حــب  قصة 
تصاعد األحداث تواجه الحبيبين العديد من المشكات والعقبات 

التي تقف في طريق حبهما.
وإنتاج  أبولبن،  وإخــراج عثمان  التونسي،  أماني  تأليف  الفيلم من 
أحمد السبكي، وبطولة كل من: حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة 

بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

”توأم روحي” في عيد األضحى

أميرة وليد
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أعلنـــت مجموعـــة “كيمز” عـــن هويتهـــا التجاريـــة الجديدة تحت 
مســـمى ’”كيمز هيلث”‘، لتتوج بذلك مسيرتها الزاخرة باإلنجازات 
المشـــرفة فـــي مجال الرعايـــة الصحيـــة الحديثة لمـــدة 18 عاًما، 
ولتوّحـــد جميـــع مراكزهـــا داخـــل وخـــارج البحريـــن تحت شـــعار 

وعالمة تجارية موّحدين.
والشـــعار الجديد للمجموعة يعكس القيم والرسائل التي ُأسست 
عليهـــا، هـــي: التعاطـــف واألســـعار المناســـبة واألخـــالق والجودة 

والتميز والشفافية واالبتكار والثقة. 
ومثلـــت األســـهم الثمانيـــة في الشـــعار الجديـــد هذه القيـــم، التي 
تركـــزت علـــى المريـــض فـــي منتصـــف الشـــعار. وتشـــير النجمـــة 
الداخليـــة التـــي تشـــكلها األســـهم الثمانيـــة إلـــى الجـــودة العاليـــة 
والتمّيز في الخدمات التي تقدمها “كيمز هيلث”، ليعكس الشـــعار 
الجديـــد التـــزام المجموعة الراســـخ باســـتمرار االبتـــكار والتطور 

بهدف خدمة المرضى بشكل أفضل.
وبهذه المناســـبة، وجه الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة “كيمز 
هيلث”، محمد ســـعد هللا، رســـالة عبر حـــدث إلكتروني قائاًل فيها 
“تلتـــزم “كيمز هيلـــث” بمواصلة توفير أعلى درجـــات الجودة من 
خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة المتميـــزة، وذلـــك باســـتخدام أحدث 

التقنيـــات الحديثـــة والتحـــول الرقمـــي، إضافـــة إلـــى الكفـــاءات 
الطبّيـــة العاليـــة والرعايـــة االســـتثنائية التـــي توفرهـــا للمرضى”. 
ا ملحوًظا في الهند  وأضاف ســـعد هللا “تشـــهد “كيمـــز هيلث” نمـــوًّ
والشرق األوسط وأفريقيا. نحن موجودون حالًيا في ست دول، 
مـــع 900 طبيـــب و 2000 ممـــرض وكادر طبـــي مســـاعد وماليين 
المرضـــى الذيـــن يثقـــون بنا. لقد شـــهد مستشـــفانا الرئيســـي في 
ا مّطرًدا، لتزيد طاقته  ثيروفانانثابورام بوالية كيرال في الهند نموًّ
االســـتيعابية من 250 ســـريًرا حتى 650 ســـريًرا على مر السنين. 
كمـــا تمكن مستشـــفى كيمـــز البحرين مـــن أن يصبح المستشـــفى 
الخـــاص األول في المملكة الذي يقوم بعالج الحاالت القائمة من 

مرضى فيروس كورونا كوفيد - 19”.
وذكر أثناء حديثه أيًضا عن افتتاح “كيمز إيست” في وقت الحق 
مـــن العام الجـــاري في ثيروفانانثابورام، مؤكـــًدا أن هذا االفتتاح 
من شـــأنه أن يرفع طاقة المجموعة االستيعابية إلى 2000 سرير 

في الهند ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إلنجازاتهــا تتويًجــا  هيلــث”  “كيمــز  مســمى  تحــت 
“كيمــز” تطلــق هويتهــا الجديـدة
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

لحقـــوق  المرصـــد  جمعيـــة  أعلنـــت 
مبـــادرة  إطالقهـــا  عـــن  اإلنســـان 
لمســـاعدة  لتخصصـــك”  “مستشـــارك 
التخصـــص  اختيـــار  فـــي  الطلبـــة 
الجامعي وفًقا لمعاييـــر علمية، وذلك 
عبر تخصيـــص عدد مـــن المتطوعين 
الجامعيـــة  التخصصـــات  خريجـــي 
المختلفـــة لإلجابة على استفســـارات 

الطلبة.
وقالت عضو اللجنة المنظمة للمبادرة، 
إقبـــال ســـلمان، إنهـــا جـــاءت نتيجـــة 
لمـــا يواجهـــه الطلبـــة في هـــذه الفترة 
مـــن كل عـــام مـــن تـــردد وحيـــرة فـــي 
اختيـــار التخصص المناســـب لميولهم 
وطموحاتهـــم وقدراتهـــم باعتبـــار أن 
هذا القرار يعد من القرارات المصيرية 
التـــي يترتـــب عليها تحديد مســـتقبل 
الطالب ووظيفته، مما يتطلب معرفة 
رغباتـــه الحقيقية وتجنـــب العواطف 
واالســـتماع إلـــى نصائـــح وإرشـــادات 
الخريجيـــن مـــن التخصصات نفســـها 
ممـــن مروا بتجارب يمكن االســـتفادة 
منهـــا. وأضافـــت ســـلمان أن جمعيـــة 
أخـــذت  اإلنســـان  لحقـــوق  المرصـــد 
علـــى عاتقهـــا إطـــالق هـــذه المبـــادرة 

انطالقـــًا من أن التعليم حق أساســـي 
من حقوق اإلنســـان وتـــم النص عليه 
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان 
وعدد من الصكوك الدولية األساسية، 
حـــق  مفهـــوم  تحـــت  ينـــدرج  حيـــث 
التعليـــم عدد من الحريـــات والحقوق 
التي يستحقها الفرد ومن بينها الحق 
في التعليـــم العالي وحريـــة اختياره، 
فضـــالً عن كونه أحد أهـــداف التنمية 
المســـتدامة التـــي اعتمدهـــا المجتمع 
أساســـيًا  عامـــالً  باعتبـــاره  الدولـــي 
بالحـــق  أيضـــًا  وارتباطـــه  لتحقيقهـــا، 
فـــي اختيـــار العمـــل المناســـب كونـــه 
يتوقف إلى درجة كبيرة على اختيار 

التخصص العلمي.

“المرصد الحقوقي” تطلق “مستشارك لتخصصك”
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لعمالئه شــيــقــة  ــا  ــزايـ ومـ عــــروض  بــتــوفــيــر  الـــتـــزاًمـــا 

بــرنــامــج مـــدتـــه عــامــيــن ــي  ــا 29 طــالــًبــا فـ ــه ــاز ب ــ ف

“الوطني” يدشن حملة “ماستركارد” لالسترداد النقدي

إعالن أول متلقين لجائزة “RCSI” البحرين للتأثير الدولي

حملـــة  الوطنـــي،  البحريـــن  بنـــك  أطلـــق 
التـــي  النقـــدي،  لالســـترداد  ماســـتركارد 

تجـــري كل يـــوم أحد بـــدًءا من أول 
يـــوم أحد في شـــهر يوليو الجاري، 
5 أشـــهر. وتأتـــي  وتســـتمر لغايـــة 

البنـــك  التـــزام  الحملـــة كجـــزء مـــن 
بمكافـــأة عمالئـــه الكـــرام ومنحهـــم مزايا 

مواكبة لتطلعاتهم.
وتســـري عـــروض الحملـــة الجديـــدة علـــى بطاقـــات 

المحليـــة  الدفـــع  ومســـبقة  االئتمانيـــة  ماســـتركارد 
والدولية، إذ سيحظى العمالء باسترداد نقدي بنسبة 
10 % علـــى جميـــع المعامـــالت التي تبلـــغ 100 دينار 
أو أقـــل، وســـتصل قيمـــة االســـترداد حتـــى 10 دينار 
لـــكل معاملة. يســـري العـــرض في كل يـــوم أحد على 
معامـــالت الدفـــع عبر اإلنترنت وعمليات الشـــراء من 
التجار المحليين والدوليين بجميع العمالت. وستتم 
إجـــراءات االســـترداد النقـــدي بفاتـــورة العميـــل فـــي 

نهاية عملية إعداد الفواتير الشهرية.

وبهـــذه المناســـبة، قال الرئيـــس التنفيـــذي للخدمات 
المصرفية لألفراد في البنك صباح الزياني”نلتزم في 
بنـــك البحريـــن الوطني بإثراء تجربـــة عمالئنا الكرام 
وتحقيـــق تطلعاتهم، وُيلهمنا هذا االلتزام في توجيه 
أســـلوب العمل الـــذي نتخذه بالبنـــك. وتأتي عروضنا 
الجديـــدة كجزء مـــن مســـاعينا لتعزيز رضـــا العمالء 
األوفياء والتخفيف عن أعبائهم عبر منحهم مكافآت 

مذهلة، خصوصا في هذه الفترة الصعبة “.

وأضاف صباح “نتطلع عبر عروض االسترداد النقدي 
لبطاقات ماســـتركارد بزيادة القوة الشـــرائية لعمالء 
البنك ودعم اســـتدامة نمو االقتصاد بالمملكة، 
بما يعزز مكانتنا الرائدة كالبنك الوطني 
فـــي البحريـــن. ومـــن هـــذا المنطلـــق، 
نؤكد اســـتمرار السعي لتوسيع نطاق 
خدماتنا وتقديم حلـــول مجزية تخدم 

العمالء على أكمل وجه”.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس المنتجـــات 
المصرفيـــة لألفـــراد بالبنـــك أحمد المســـقطي 
“تتركـــز جهودنـــا فـــي بنـــك البحريـــن الوطنـــي علـــى 
تطويـــر منتجـــات مصرفيـــة عملية وتكافـــئ العمالء 
حملـــة  أن  ونؤمـــن  أكثـــر.  مزايـــا  وتمنحهـــم  الكـــرام 
االســـترداد النقـــدي لبطاقـــات ماســـتركارد ستوســـع 
نطاق امتيازاتهم، إلـــى جانب ضمان حصول حاملي 
كافـــة هذه البطاقـــات على مكافآت العـــرض بداًل من 

توزيعها كجوائز لفائزين محددين”.

حـــاز 29 طالًبـــا مـــن الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن في 
 )RCSI Bahrain( أيرلنـــدا - جامعة البحرين الطبيـــة
علـــى جائزة RCSI البحرين للتأثير الدولي ألول مرة 

منذ إطالقها.
للتأثيرالدولـــي  البحريـــن   RCSI جائـــزة  برنامـــج 
)ICA( هـــو برنامـــج مدتـــه عاميـــن ومفتـــوح للطالب 
مـــن كليـــة الطب وكليـــة التمريـــض والقبالـــة، إذ يتم 
تنظيمه وإدارته من قبل قســـم صحة ورفاه الطالب 
باالشـــتراك مـــع مكتب التوجيـــه الوظيفي وشـــؤون 

الخريجين.
RCSI Inter� “يشـــار إلـــى الفائزيـــن بالجائـــزة بإســـم 
national Citizens”، وهـــم طـــالب أظهروا المهارات 
والمعرفـــة الالزمـــة للعمـــل بنجـــاح في عالـــم الرعاية 
الصحيـــة مع إظهـــار القدرة علـــى التفاعل والتواصل 

مع أشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة.

وقـــال رئيس جامعـــة البحرين الطبية ســـمير العتوم 
 RCSI لجائـــزة  المتلقيـــن  ألول  التهانـــي  “أطيـــب 
البحريـــن للتأثيـــر الدولـــي علـــى هـــذا اإلنجـــاز. لقـــد 
أظهرتـــم بشـــكل اســـتثنائي قدرتكم علـــى أن تكونوا 
ثقافـــي  وعـــي  ذوي  ومحلليـــن  مبدعيـــن  قيادييـــن 
وســـتكونون قريًبـــا جاهزين للدخـــول واالزدهار في 
مجـــال الرعايـــة الصحية. نفتخر فـــي جامعة بحرين 
الطبيـــة بطالبنـــا ونلتـــزم بمســـاندتهم ومســـاعدتهم 
ليصبحوا أطباء وممرضيـــن محترفين ناجحين في 

مجال الرعاية الصحية”. 
وقالت أقصى باتيل، إحدى الفائزين بالجائزة “تهاني 
لنـــا جميًعـــا علـــى إكمـــال هـــذا البرنامـــج، وعلى مدى 
العاميـــن الماضيين قمنا بتطوير واكتســـاب مهارات 
عديـــدة مهمة مثل التركيز واالنضباط وإدارة الوقت 

وآداب الزمالة خالل تجربتنا في البرنامج”.

بالبحريـــن  المدرســـة األميركيـــة  تســـتعد 
لفتح أبوابها في شـــهر ســـبتمبر 2020 مع 
بدايـــة العـــام الدراســـي المقبـــل، إذ يتميز 
مـــن  عـــاٍل  بمســـتوى  المدرســـي  الحـــرم 
التقنيـــة والمرافـــق التعليميـــة المتطـــورة 
التـــي تهدف إلى الجمع مـــا بين التدريس 
الواقعي القائم على البحث واالستقصاء 
التعليـــم لتعزيـــز  وأحـــدث تكنولوجيـــات 
متطلبـــات القـــرن الواحد والعشـــرين، من 
والتفكيـــر  والتعـــاون  التواصـــل  مهـــارات 
الناقد واإلبداع داخل الصفوف الدراسية. 
ويقدم الحرم المدرسي الذي تم تصميمه 
ليتمحـــور حـــول التوجـــه المســـتقبلي لـــه 
ما بيـــن الفـــرص التعليميـــة المتقدمة من 
خـــالل توفير مســـاحات التعلـــم التعاوني 
ومســـاحات العـــروض التفاعليـــة إضافـــة 

إلى االنغماس في التعليم التقني.
المراحـــل  مختلـــف  المدرســـة  وتضـــم 

الطفولـــة  قســـم  مـــن  بـــدًءا  الدراســـية 
المبكـــرة والمرحلـــة االبتدائيـــة ووصـــواًل 
والثانويـــة،  اإلعداديـــة  المرحلتيـــن  إلـــى 
إذ توفـــر بيئـــة تعليمية مناســـبة لمختلف 
األعمـــار مـــع الحفـــاظ علـــى ســـير العملية 
التعليميـــة بشـــكل طبيعـــي بمـــا يتـــالءم 
الصفـــوف  وترتبـــط  الطلبـــة.  ميـــول  مـــع 
الدراســـية بالمســـاحات المشـــتركة، التـــي 
تشـــمل مرافـــق مختلفـــة تضـــم المجمـــع 

الرياضي وســـاحات اللعـــب ومركز التعلم 
التعليـــم  مرافـــق  وتمكـــن  والمقصـــف. 
المختلفة بدورها المدرســـين من تقســـيم 
الطـــالب إلـــى مجموعات صغيـــرة إلتاحة 
الفرصـــة لهم لمشـــاركة أفكارهـــم وتبادل 
الخبـــرات مـــع بعضهـــم البعض، كمـــا توفر 
المســـاحات التعليميـــة الخارجية الكبيرة 
والمظللـــة فرًصا إضافية للطلبة لتوســـيع 
آفاق مداركهم خارج صفوفهم الدراسية.

ـــرن الــــ 21 ـــم للق ـــات التعلي ـــع متطلب ـــق م ـــم يتواف تصمي
افتتاح المدرسة األميركية بالبحرين في سبتمبر

وضـــع حجــر األســاس لمسجــد في “ديــرة العيـــون”
أقامـــت شـــركة “ديـــار المحـــرق”، في يوم 
األحد الحادي والعشـــرين مـــن ذي القعدة 
يوليـــو   12 المافـــق  1441 هجريـــة  لعـــام 
األســـاس  حجـــر  وضـــع  مراســـم   ،2020
لمســـجد فـــي “ديـــرة العيـــون” تـــم التبرع 
بتكلفتـــه من قبل أحد المحســـنين، وذلك 
بحضور رئيس مجلس األوقاف الســـنية، 
الشيخ راشـــد بن محمد الهاجري ورئيس 
المحـــرق”،  “ديـــار  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
عبدالحكيـــم يعقـــوب الخيـــاط وبجانـــب 
ممثلين من إدارة األوقاف السنية وشركة 
“ديـــار المحـــرق”، وعـــدد من المهندســـين 
اوربـــا  شـــركة  وممثلـــي  واالستشـــاريين 
للمقاوالت والصيانة، التي سُتشرف على 
تشييد المســـجد. وقد تم خالل المناسبة 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  بجميـــع  االلتـــزام 
الهيئـــات  ارشـــادات  حســـب  االحترازيـــة 

الرسمية.
من المقرر أن يتم إنجاز المسجد وتسليمه 
خالل الربع األول من العام المقبل، حيث 
ستباشر شركة اوربا للمقاوالت والصيانة 
تجهيزات التشييد وضمان تنفيذ األعمال 
االنشـــائية بأقصـــى قدر مـــن الكفاءة في 
جميع مراحل البناء. وســـيصبح المسجد 
َمعلًمـــا هاًما لــ”ديرة العيـــون” بعد االنتهاء 
مـــن االعمـــال وافتتاحـــه للمصليـــن، كونه 
ســـيحتضن ما يزيد عن 600 مصلي، على 

مساحة قدرها 1,217 متر مربع. 
العـــرب  المعماريـــون  شـــركة  وقامـــت 
أشـــكال  باســـتخدام  المســـجد  بتصميـــم 
هندســـية فريـــدة، والُمســـتوحاة مـــن فن 
األصيلـــة.  اإلســـالمية  العربيـــة  العمـــارة 
وُتزينه كذلك مئذنة شـــامخة، وتتوسطه 
ِقبة ُمزينة بالزخارف، مما سيؤهله ليكون 

صرًحا معمارًيا فاخًرا.
وقال الشـــيخ راشـــد الهاجري “يســـرنا أن 
نشـــهد بدايـــة إعمـــار بيت آخر مـــن بيوت 
هللا فـــي مدينـــة ديـــار المحـــرق، ونتوجه 
التبـــرع  هـــذا  لصاحـــب  والشـــكر  بالثنـــاء 
الســـخي ولجميع المســـاهمين إلنجاز هذا 
المشـــروع المبـــارك. ونثمـــن أيًضـــا خطط 
بنشـــر  المحـــرق”  “ديـــار  شـــركة  وجهـــود 
دور العبـــادة فـــي مختلف أنحـــاء المدينة 
لتقريبهـــا مـــن األهالـــي مـــن ســـكنة جميع 
المشـــاريع. ونبارك ألهالـــي “ديرة العيون” 
بشـــكل خاص على هذا الصـــرح الميمون، 

ونســـأل هللا أن يجعلهـــم مـــن رواده عنـــد 
تنفيـــذ أعمال تشـــييده وانكشـــاف الوباء 

بإذنه تعالى”.
ومـــن جانبـــه، قـــال عبدالحكيـــم الخيـــاط 
“نحمـــد هللا العلـــي القديـــر الـــذي يســـر لنا 
البدء في بناء أول مساجد مشروع “ديرة 
العيـــون”، كمـــا إنه من دواعي ســـرورنا أن 
نعلن عن استكمال البنية التحتية لتشييد 
المســـجد الذي تم التبرع بقيمة بنائه أحد 
المحسنين جزاه هللا خيًرا. وكلنا ثقة في 
كفاءة شـــركة أوربا للمقـــاوالت والصيانة، 
التي تم اعتمادها كمقاول رســـمي إلعمار 
هـــذا المســـجد، وذلـــك لخبرتهـــا الواســـعة 
بمجـــال المقـــاوالت والبناء على مســـتوى 
أهدافنـــا  مـــع  تتماشـــى  والتـــي  المملكـــة، 
الســـاعية إلنجاز جميع المشـــاريع بكفاءة 

عالية وجودة مميزة”.

“ديار المحرق”: أحد 
المحسنين تبرع بالتكلفة

إقبال سلمان

الشيخ راشد الهاجري 
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حج هذا العام من رفع ثوب كسوة الكعبة إلى وضع الحواجز
الحــرام  المســجد  العامــة لشــؤون  الرئاســة  تبــدأ 
والمســجد النبوي برفع الجزء الســفلي من كســوة 
الكعبة المشــرفة بمقــدار 3 أمتار تقريبا، في عادة 
جرت منذ صدر اإلســام، وذلك من باب االحتراز 
والحفــاظ علــى نظافــة وســامة الكســوة، نظيــر 
مــا يشــهد المطاف من أعــداد كبيرة مــن الحجاج 
والتعلــق  الكعبــة  كســوة  للمــس  يســعون  الذيــن 

بأطرافها.

إال أن هــذا العام ومع اإلجــراءات االحترازية خالل 
إقامة شــعيرة الحج هذا العام، وحفاًظا على صحة 
حجــاج بيــت هللا الحــرام، وضمــان توفيــر أفضــل 
الخدمــات الصحية لهم، ســيتم وضــع حواجز حول 
الكعبــة، ومشــرفين لمنــع القــرب من هــذه الحواجز، 
وذلك تطبيقا لما أصدره المركز الوطني للوقاية من 
األمــراض ومكافحتهــا “وقايــة” مــن البروتوكــوالت 
الصحيــة الخاصــة بالوقايــة من مــرض “كوفيد 19” 
لموســم حج هذا العام، والتي من ضمنها منع لمس 

الكعبة المشرفة أو الحجر األسود أو تقبيله.
حيــث كانــت ترفــع أســتار الكعبــة المشــرفة قديمــا، 

ويســتخدم اللــون األبيــض كنــوع مــن اإلعــالن عــن 
دخــول الحــج والنســك، وذلــك بحكــم أنها الوســيلة 
الوحيــدة آنــذاك للداللة على دخول وقت الشــعيرة، 

باإلضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.
وتقوم الرئاســة بعد رفع الجزء الســفلي من كســوة 
الكعبــة المشــرفة بتغطيــة الجزء المرفــوع بإزار من 
القمــاش القطنــي األبيض بعرض متريــن تقريبًا من 
الجهــات األربــع، ويتــم رفــع الكســوة إلــى مســافة 3 
أمتار، وتحاط بقطع من القماش األبيض، فيما يعاد 

الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج.

بهــز  القــرود  مــن  مجموعــة  قامــت 
جــدار أحــد المنــازل بعنــف، فســقط 
وســحق أما وأربعــة من أطفالها في 

فناء منزلهم في إحدى قرى الهند.
أوف  “تايمــز  صحيفــة  وبحســب 
إنديا”، كانت األسرة تنام في الخارج 
الداخليــة  الســقف  مروحــة  ألن 
الخاصــة بهــم لــم تكن تعمل، وســط 
أجــواء شــديدة الحــرارة بمقاطعــة 
شــاهجاهانبور الواقعــة بواليــة أتــر 

براديش الهندية.
أفــراد  مــن  آخــران  طفــالن  ونجــا 
األســرة فــي الواقعــة التــي وصفتها 
السلطات بـ”الحادث المأساوي”، كما 
قــرر رئيــس وزراء الواليــة تعويض 

األسرة بـ5300 دوالر أميركي.
األحــدث  هــي  الغريبــة  الحادثــة 
مــن  طويلــة  سلســلة  ضمــن 
قــرود  فيهــا  المتــورط  الحــوادث 
بالهنــد، والتــي يعتقد أنهــا موطن 

لنحو 50 مليون قرد.

قرود تقتل سيدة 
وأطفالها األربعة

توقــع باحثــون أن يتراجــع عــدد ســكان 
القــرن  الثانــي مــن  النصــف  العالــم فــي 
الـــ 21 الجــاري، وفــق مــا نشــرت مجلــة 

“النسيت”.
توقعــات  بإجــراء  الباحثــون  وقــام 
الوفيــات  معــدل  بشــأن  ودراســات 
دولــة   195 فــي  والهجــرة  والخصوبــة 

حول العالم.
جامعــة  باحثــو  وجــد  عليــه،  وبنــاء 

واشــنطن أن عدد ســكان العالم ســيصل 
إلــى 9.7 مليــار نســمة فــي العــام 2064، 
قبــل أن ينخفــض إلــى 8.8 مليــار نســمة 
بحلــول نهاية القــرن. ويبلغ عدد ســكان 

العالم حاليا نحو 7.8 مليار نسمة.
وتتعــارض الدراســة مــع توقعــات األمم 
المتحــدة أن عدد ســكان العالم ســيصل 
إلــى ذروتــه عند حوالي 11 مليار نســمة 

في العام 2100.

خبراء يتوقعون تراجع عدد سكان العالم

ضباط وأفراد من شرطة البحرين، خالل سبعينات 
القرن الماضي، إثر انتهائهم من دورة تدريبية 

ميدانية؛ لتعزيز مستوى األداء والجهوزية لحفظ 
األمن.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

شــخًصا   18 مســلحون  قتــل 
وأصابــوا 30 آخريــن بجــروح فــي 
هجوم اســتهدف حفــل زفاف في 
واليــة كادونــا في شــمال نيجيريا 
أفــاد  مــا  بحســب  المضطــرب، 
مسؤولون محليون أمس اإلثنين.
وأوضحــت المصادر أن مســلحين 
يستقلون دراجات نارية اقتحموا 
حفــل الزفــاف في قريــة كوكوم - 
داجــي فــي منطقة كــورا وأطلقوا 

النار على الضيوف. 
فــي  اإلداري  المســؤول  وقــال 
“إن  أيوبــا  كاتــوكا  بيــج  المنطقــة 
المســلحين قتلــوا 18 شــخًصا في 
حفل الزفــاف وأصابوا 30 آخرين 

بجروح، غالبيتهم من الشباب”.
15 شــخًصا علــى  وأضــاف “ُقتــل 
الفــور بينمــا توفــي 3 آخــرون في 

المستشفى”.

طائفــة  اإليطاليــة  الشــرطة  داهمــت 
وصفــت أنها “قوية للغاية”، ومتجذرة 
أرجــاء  جميــع  فــي  عــدة  مــدن  فــي 
البــالد، واســتهدفت فتيــات وأكثرهن 
قاصرات، ومارست عليهن اعتداءات 

جنسية وتعذيب. 
هــذه  أن  نوفــارا  شــرطة  وذكــرت 
الطائفــة ضبطــت بعــد تحقيــق طويل 
فــي أنشــطتها اســتمر عاميــن، أطلــق 
“عمليــة  هــو  معــزى  ذي  اســم  عليهــا 
ديونيســوس”، وهــو إلــه الخمــر لــدى 
اإلغريــق القدمــاء، وصاحــب طقوس 

النشوة.
اإليطاليــة  األمــن  ســلطات  ونفــذت 
عشــرات عمليــات البحــث فــي جميــع 
نهايــة  عطلــة  أثنــاء  البــالد  أنحــاء 
الضحايــا  أحــد  وروى  األســبوع. 
للشرطة أن الطائفة يقودها رجل يبلغ 

من العمر 77 عاما من نوفارا.

حفل زفاف يتحول 
لمأتم في شمال 

نيجيريا

إيطاليا... ضبط 
طائفة تستغل 

القاصرات جنسًيا
رفضت محكمة في سيول عاصمة كوريا 
الجنوبيــة، طلب الشــرطة إصــدار مذكرة 
اعتقال في حق المواطن جونغ تشــانغ - 
أوك البالغ من العمر 57 عاما؛ بسبب رميه 
الرئيــس مــون جيــه - إن بحــذاء، أثنــاء 

زيارته إلى البرلمان األسبوع الماضي.
وبــرر القاضــي الرفــض أن المشــتبه فيــه 
بمــا  والحقائــق  األدلــة  بمعظــم  اعتــرف 
يتعلــق بالتهمــة الموجهــة إليــه، قائــال “ال 
أرى أن هناك قلقا من أنه قد يلجأ لتدمير 

الشــرطة  أن  يذكــر  الهــروب”.  أو  األدلــة 
اعتقلــت جونــغ لحظــة وقــوع الحــادث، 
لرميــه بحذائــه نحــو الرئيــس مــون جيــه 
الرســمية  المهــام  “عرقلــة  بتهمــة  إن،   -
غيــر  ألغــراض  البرلمــان  مبنــى  ودخــول 

مشروعة”.
ووقــع الحــذاء علــى مســافة تبعــد أمتارا 
عــن الرئيــس، كمــا طلبــت الشــرطة مــن 
المحكمــة إصــدار مذكــرة االعتقــال ضــد 

جونغ ألهمية القضية.

ضرب الرئيس بالحذاء ورفضت المحكمة اعتقاله

فتاة تجلس بجوار امرأة في بنغالدش، بعد الفيضانات الكبيرة التي 
أصابت معظم مناطق آسيا )أ ف ب( محامي جونغ قال في مرافعته إن طلب النيابة العامة إصدار مذكرة اعتقال جونغ تعتبر جريمة 

تنتهك حرية التعبير وحرية الصحافة.

أجبــر ســكان قريــة هنديــة أطفالهــم 
على تناول مشروب كحولي محلي، 
بزعــم الســعي لوقايتهــم وحمايتهــم 

من اإلصابة بفيروس كورونا.
ووفقــا لصحيفــة” أوديشــا تــي فــي” 
منطقــة  فــي  قبائــل  فــإن  الهنديــة، 
عليهــا  تســيطر  التــي  مالكانجيــري، 
أوديشــا،  محافظــة  فــي  القبائــل 
أجبــرت أطفالهــا علــى الجلــوس في 

طابور لتناول شراب خمر محلي.
التواصــل  مواقــع  رواد  وتــداول 
االجتماعي، مقطع فيديو يظهر أكثر 
مــن 50 طفــال تتــراوح أعمارهم بين 
12-10 عاما، جالســين فــي الطابور، 
الخمــور  مشــروب  ويتناولــون 

المحليــة، فــي محاولة لمنع أنفســهم 
من اإلصابة بفيروس كورونا.

أن  الهنديــة  الصحيفــة  وذكــرت 
الســلطات تقــوم بحمــالت توعويــة 
والمعتقــدات  الخرافــات  لــدرء 
الخاطئــة حــول الفيــروس التاجــي، 
مــن  العديــد  تــزال  ال  ذلــك  ورغــم 
علــى  تصــر  البــالد  فــي  المناطــق 
مدينــة  وســجلت  ممارســتها. 
اآلن  حتــى  الهنديــة،  مالكانجيــري 
كورونــا،  بفيــروس  إصابــات   306
حيث تعافى منه 161 شخصا، بينما 
ال تــزال 145 حالــة تخضــع للعــالج، 
فيمــا لــم تشــهد المدينــة الهنديــة أي 

وفاة بسبب الفيروس.

قرية تجبر أطفالها على شرب الكحول لوقايتهم من “كورونا”

العالــم،  فــي  رجــل  أغنــى  ربــح 
بيــزوس،  جيــف  األميركــي 
مؤسس ورئيس شركة “أمازون”، 
يــوم  تــداوالت  جلســة  خــالل 
االثنين 13 مليار دوالر. وبحسب 
وكالــة “بلومبرغ”، تضخمت ثروة 
بيزوس وأصبحت تزيد عن 189 

مليار دوالر. وكانت القفزة نتيجة ارتفاع ســهم الشــركة بنســبة 7.9 % في بورصات 
أمــس األول، بســبب تحليالت أشــار الخبــراء الذين أدلوا بها فــي اليومين الماضيين 
إلى أن التسوق عبر اإلنترنت سيستمر بنموه مع استمرار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوكالة إن النمو الذي حققه ســعر ســهم أمازون، هو األكبر منذ 2018 وحتى 
اآلن، وازدادت التوقعات حول حصول جيف بيزوس على لقب “التريليونير” بحلول 
العــام 2026. وارتفــع صافــي ثــروة بيــزوس بمعــدل 34 % خــالل الســنوات الخمس 

الماضية، كما أنها مقارنة بالعام الماضي زادت بما يزيد عن 28 مليار دوالر.

مؤسس “أمازون” يربح 13 مليارا في يوم

رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة
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غرة ذي الحجة 1441

عضوات من 
 ”Queens“ فرقة

الغنائية 
الروسية أثناء 

حفل فتح 
عروض “سينما 
السيارات”، مع 
المحافظة على 
قاعدة التباعد 

االجتماعي، 
منعا النتشار 

فيروس كورونا 
في موسكو.


